
 

  
  

  كاربرد اصول و قواعد فقهي در پيشگيري از
 عملي -اختالل اضطرابي وسواس فكري  

  3، پژمان برزعلي2، امير حمزه ساالرزايي* 1آبادي فرشته ابراهيم
  ي ارشد فقه و مباني حقوق، دانشگاه سيستان و بلوچستان، ايران. دانشجوي كارشناس1

  . دانشيار گروه فقه و مباني حقوق دانشگاه سيستان و بلوچستان، ايران 2
  شناسي دانشگاه مفيد قم، ايران . دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم3

  )26/9/96؛ تاريخ پذيرش: 6/10/94تاريخ دريافت: ( 

  چكيده
شـود،   مطالعه مـي  شناسي و پزشكي صورت جدي در علوم روان عنوان يك بيماري، به عملي به -واس فكري اختالل وس

كند، سبب شد تا اين سـؤال بـراي نويسـندگان مطـرح      اما حوزة بروز اين بيماري كه اغلب در امور مذهبي نمود پيدا مي
از اين اختالل گام برداشت؟ لـذا بـا اسـتفاده از     توان از طريق اصول و قواعد فقهي، در راه پيشگيري شود كه چگونه مي

شود، در بخش نخست  تحليلي پژوهشي در اين عرصه انجام گرفت كه ثمرة آن به دو بخش تقسيم مي -روش توصيفي 
شناسي و... پرداختيم و در بخش بعدي به اصول و قواعـد فقهـي مختلـف     ها، عاليم، سبب ها، ويژگي به مجموعة تعريف

اصل استصحاب ... توجه كرديم، از آن حيث كه با ايجاد آگاهي براي مكلفان هم به طريـق دريافـت    الصحه،مانند اصاله 
مفهوم مخالف ناشي از كاربرد اصول فقهي و هم با رفع تحير در بدو تكليف و هم با دفع تفكرات معطوف بـه خـوف و   

آيند. بـراي ايـن منظـور از ادعـا و      ل يادشده برميجهت از عذاب و الطاف الهي، در مقام پيشگيري از بروز اختال شرم بي
استدالل در اصول فقه تا آنجا كه با مباحث اعتقادي و غيرعلمي خلط نشود، بهره برديم و در نهايت نتيجه گرفتيم كـه از  

مـؤثر   توان هم در زمينة پيشگيري اوليه و هم پيشگيري ثانويه (بعد از وقوع اختالل) طريق كاربرد قواعد اصول فقهي مي
  .واقع شد

      واژگان كليدي
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  مقدمه
 توجـه  مـورد كننـد، كمتـر    ي اجتماعي سـير طبيعـي خـود را دنبـال مـي     رفتارهاكه  تا وقتي
هـي سـازوكارهايي بـراي افعـال     از نظر فقه ي تجربي هستند؛ اين در حالي است كها حوزه

ي در زنـدگ  و كندآن، بتواند بهتر امور زندگي خود را تدبير  با امتثالشود تا  آدمي تعيين مي
و قواعـد  اصـول   در قالـب مامي مقررات ارزشي ديني ت .رديقرار گ و زالليك جريان روان 

ـ  ،انـد  شـده  ختهيبشر ري امور رفتار ليو تسهي ساز روان ناظر بهي فقه ـ فرما يمـ  دخداون  :دي
 نـاظر بـه  آيـة فـوق دريـك نگـاه كلـي       1.)4 :(طالق »سراًيلَه منْ أَمرِه  جعلْياللَّه  تَّقِيومنْ «

و جزا، يك قضية شرط  از بابحقوقي بوده كه نتيجة آن  -ة مقررات فقهي و فلسفحكمت 
كنـد   راي زندگي حقوق -ي قواعد فقهبه  ني، لذا اگر تدي جريان زندگي استو روانساني آ

 از مقـررات نـه   ستنارواي ما از برداشتكه اشكال  دشو يمعلوم ، مكند  انداز و پر از دست
  حقوقي. -ة فقهي شد وضع

ي ماننـد اخـتالل   ا عارضـه اگر به هر دليل روند زندگي فردي مختـل يـا دچـار     نيبنابرا
ارساز خواهـد  از ديدگاه عموم جامعه ك آنچهعملي شود، اغلب  -اضطرابي وسواس فكري 

و كمتـر   استاز نوع باليني  هم آنشاخة روانشناسي و  باألخصبود، توجه به علوم پزشكي 
دهد كه فقه نيـز در آن سـوي اخـالق، حرفـي      كسي حتي به ذهن خود اين تصور را راه مي

زيرا تصور غالب آن است كه اين بيماري نوعي اخـتالل محسـوب    براي گفتن داشته باشد،
اي و با نگاه اوليه، ايـن ديـدگاه    هرچند از جنبه شدني است؛ درمان با دارو  اًشود كه عمدت مي

باشـد، دليلـي بـر     نظـر  مـد رسد، گاهي مخصوصاً اگر مبحـث پيشـگيري    نظر مي صحيح به
 كه برنامة عملـي،  رجحان رجوع به علوم روانشناسي يا علوم پزشكي نخواهد بود و فقه نيز

ـ  بـه  نيـز شـايد   بلكه متعالي زندگي اسـت؛  متعادل و  بـا رسـالت ذاتـي خـود،     ة خـود و نوب
  ي را براي پيشگيري ارائه دهد.مؤثرراهكارهاي 

                                                           
  . ...پروا دارد (خدا) براي او در كارش تسهيلي فراهم سازد از خداكس  . هر1
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اضطرابي  بيان مفاهيمي در باب اختالل شود تا ابتدا بعد از پس در اين نوشتار تالش مي
 بررسياصول و قواعد فقهي مرتبط با اين خلق بد  ،آن هاي زيرشاخهعملي و  –وسواس فكري 

قواعد مورد اطمينان  يادشده،پيشگيري از اختالل  ةاين طريق نيز بتوانيم در مقول تا از شوند
  يم.كن استفادهوحياني را  هاي آموزهمتكي بر 

  بيان مسئله
شـود كـه يـك     ترين مشكالت در روند زندگي عادي افراد زماني حادث مـي  يكي از بزرگ

دينـي و   قيـدي  بـي و  2وانـي هـاي ر  يا علت ،1شناختي زيستشخص بنا به هر دليلي اعم از 
 AL-Solaim( عملـي  –وسـواس فكـري   نـام اخـتالل اضـطرابي      هب اي عرصهوارد  ،معنوي

&Loewenthal,2011,Morsey and others 2015 : 289 - 294( ايـن   بـه  كساني كـه . شود مي
 رفتارهـاي دليـل عـدم كنتـرل بـر      دانند كه متأسفانه به خود خوب مي ،هستندمبتال ناخوشي 
 زيـادي را بـه   ضـررهاي و همواره  3شوند رو مي هخود با مشكالت زيادي روب ةگون وسواس
 بكننـد. سازنده  ةماهيت بيماري را بشناسند و با آن مقابل توانند نمي ولي غالباً ،خرند جان مي

در  OCDشود كه مبتاليـان بـه    اين امر ازآنجا ناشي ميكه  4از منظر ديني برخي اعتقاد دارند
و با فرض دانستن، ريشة ايـن واقعيـت را در    ختي از بيماري خود ندارنددرجة نخست شنا

                                                           
1. Biological 
2. Psychological causes 

-http://www.soundvision.com/article/finding-comfort-with-ocd توانيد بنگريد به عنوان مثال مي به .3

in-the-quran-2286 شخص از تجربيات نافرجام خود در  شود كه هر در آنجا خاطرات متعددي يافت مي
  اثر اختالل به اين بيماري حرف زده است.

ديدگاه محمد طاهر اويس بسيار خواندني است؛ وي براي مقابله با  ocdبله با بيماري در مورد راهكارهاي مقا .4
معروف است،  ocdهاي اسالمي مقابله با  حل دهد كه به راه اي را ارائه مي مرحله هشت اين معضل، راهكاري

اسراف در  توجهي، نكتة مهم آنكه وي در بيان مسائل فقهي مربوط به اين اختالل، به مواردي همچون بي
در . كند مصاديقي از اين دست اشاره مي فشار رواني و اتالف وقت، تجاوز در امور تصفيه، هدررفت آب،

بايد همواره اين مسئله را  ocdدهد كه يك فرد مبتال به اختالل  طور نظرية خود را انسجام مي اين نهايت وي
ريشه دارد و تبعيت از هواي نفس در اين مواقع  در نظر داشته باشد كه رفتارهاي او بيشتر در القائات شيطاني

لذا آنان بايد آن دسته از رفتارهاي وسواسي خود را كه به چنين نتايجي  اي جز نافرماني از خدا ندارد، ثمره
  براي مطالعة بيشتر رجوع شود به:. شوند با ديدة ترديد بنگرند و از آنها دست بردارند منجر مي

 http://islamandpsychology.blogspot.co.uk/2011/08/islami-solution-for-ocd-waswaas.html  
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بر عقايـدي ماننـد    و با توسل به برخي احاديث و روايات و با تكيه دانند القائات شيطاني مي
هاي اسالمي مانند عدم اسـراف و   درستكاري و با در نظر گرفتن برخي توصيهپرهيزكاري و 

شده تاكنون تنها دو نـوع   بنا به نتايج پزشكي ارائه ري دارند، اما... سعي در مقابله با اين بيما
رويكرد شناخت درماني وجود دارد كه در آن با صحبت كـردن بـه شناسـايي ارتبـاط بـين      

در توسل بـه ايـن روش    .Morphy,2011: 8(1( كنند دست پيدا مي احساسات و رفتار افكار،
منشـأ   كننـد تـا بـا    شود و متعاقب آن سعي مـي  وجود آمدن اختالل توجه مي منشأ به ابتدا به

او را در شرايط سـخت قـرار    ،ترسد اگر كسي از چاقو مي مثال عنوان  به مقابله به مثل كنند،
 Ibid: 1(2( دارودرمـاني و  ؛دبشو رو روبهدهند تا چاقو را در دست بگيرد و با ترس خود  مي

ن بر آن هسـتند تـا   الذا محقق .رداندتوانسته است اين افراد را تا حدي به زندگي عادي بازگ
ن آعوارض بعضاً منفـي   و كار به روند درماني دارويي و كندپيش از آنكه اين بيماري بروز 

  .ي كنندبا راهكارهاي متفاوت از رخداد آن جلوگير ،برسد
اگرچه بنا بر يك تعريف كه در اين نوشتار نيز مد نظر خواهد بود، پيشگيري اعـم اسـت از   

در واقع دامنة پيشگيري بازگشـت بـه    گيرد، از بروز بيماري انجام مي رهايي كه پيشمجموعة كا
عميـد،  ( تر داللت بر اقدامات پسـادرماني نيـز دارد   بروز يك حادثه نيست، بلكه به تعبير صحيح

به ايـن   آورد، حساب توان درمان را نيز نوعي پيشگيري به اين جداي از آن است كه مي .)1387
هاي  يك بيمار در مقطع زماني خاص انجام نگيرد، خود به بروز بيماريدرمان  مفهوم كه اگر

كـه از بـروز    مثابـة نـوعي پيشـگيري اسـت     شديدتر منجر خواهد شد و لذا درمان خـود بـه  
اقدام  دريك سطح نيست، بلكه هر پيشگيري تنها ما به نظر. كند هاي بعدي جلوگيري مي بيماري
  شود. پيشگيري محسوب مي براي ابتالي سطح بعدي، ني،درما شناخت دارويي و - درماني 

قواعد فقهـي  بايد سهم اشاره كنيم  اگرخالي از فايده نيست  ،بحثي كه ذكر شد ةدر ادام
مشـخص   عملـي  – هاي اخـتالل وسـواس فكـري    پيشگيري از انواع بيماري يها نيز در راه

 ةدر حيطـ  ،ع از بيمـاري بـروز ايـن نـو    هاي حوزهترين  مخصوصاً آنكه يكي از بزرگ شود،
                                                           

1. Cognitive behaviour therapy (CBT) 
2. drug treatment 

شود. اين روش با وجود اينكه آثار  استفاده مي نوعي درمان است كه در آن از برخي از داروها مانند ضد افسردگي
  همراه داشته باشد. مشكالت جنسي را به و سردرد، اختالل خواب خوبي دارد، شايد مشكالتي مانند تهوع،
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اخالقي توجه به عقيده يعني همـان باورهـاي    - فقهي قواعددر چون  ؛مسائل مذهبي است
همـين دليـل ورود بـه     بـه  و 1دشـو  روان انسـان معطـوف مـي    عمـق روح و  بـا  خـورده  گره

 .داردفقهي الزام  ةكاركردهاي پيشگيران

  2يعمل - اختالل وسواس فكريتعريف 
 وتكـراري   مـزاحم  افكـار  بـا اسـت كـه    اي كننده ناتوان وايع رفتاري ش هاي اختالل ازيكي 

اين  مبتال بهشخص  ... كند مي وادار بيهوده واعمال اجباري دادن انجام  به را فرد ناخواسته،
را مجبـور   كـه او  »وسـواس فكـري  « و سـمجي دارد؛  آور اضطراب افكار اختالل اضطرابي،

رفتارهـاي تكـراري و شـعائرگونة     د وضعيت خاصـي، كند براي پيشگيري از آنها يا ايجا مي
  ).193 :1392بخت  به نقل از فيروز (دبليو،بدهد  انجام» عملي اجبار«

ناخواسـته   صـورت  بهبه ديگران  شايدغالب اين است كه رفتار اختاللي وسواسي  ةعقيد
سـايي  بـا شنا  سرعت بهلذا الزم است  ؛)Rector et al.,2001: 3( هاي جدي وارد آورد آسيب

  .بربياييمآن در صدد رفع مشكل موجود  هاي ريشه عوامل و
  بيماري هاي ريشه عوامل و

 عوامـل و  تـرين  از مهـم  طرح دارد كه عوامل بيماري شناسايي شوند، پيشگيري تنها زماني جاي 
 . نداشـتن شـناخت و  2 هـاي روانـي؛   . اختالل1توان به  مي كنند، مي ياد  ocdهايي كه براي ريشه

هـاي   . روش6 هاي دوران نوجواني؛ . بحران5 . عامل وراثت؛4 3هاي شيطاني؛ . وسوسه3 آگاهي؛
  ).Ibid: 9 - 22( . گناه و ... اشاره كرد8. شرم؛ 7تربيتي نامطلوب؛ 

آنچه بيشتر از همـه از ميـان ايـن     در امور دينيغالباً  كه مهم در اين مورد آن است ةنكت
                                                           

1. waswaas in the islam 
تـوان بـه آدرس    مندان براي مطالعة بيشتر در زمينة بيماري موصوف، چه در سطح عمومي يا تخصصي مي عالقه .2

  /https://iocdf.org/books زير مراجعه كرد:
مورد بحـث در ايـن مقالـه     ،صورت مستقيم ندارد هكي با علم روانشناسي بمورد با توجه به اينكه مرز مشتر اين .3

اين بيمـاري   ةكه در روند دينداري اسالمي بيشتر قضاياي حوز ندمنكر اين قضيه نيست گانالبته نگارند نيست،
ساً در بلكه از آن منظر كه اصول و قواعد فقهي اسا اند، احاديث و روايات مستقيم به شيطان نسبت داده شده با

 ما نيز وارد نخواهيم شد. ،شوند اين مقوله وارد نمي
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عواملي چون ترس از عقوبت الهي  ،شمار بيايد هسي بوسوا رفتارهاي ساز زمينه شايدعوامل 
ـ    ةمسئل كه خود اين امر در ظاهر معلول استيا احساس شرم و گناه  نـام  ا ديگـري اسـت ب

پس مشخصاً اگر قرار باشد اصول و قواعد فقهي نقشي در پيشگيري از اختالل  ؛عدم آگاهي
  مل كارساز باشند.الزم است در رابطه با برخورد اين سه عا ؛موصوف بازي كنند

 OCD اختالل هاي ويژگي

 & Veale( كـه برخـي   طـوري   رود؛ بـه  شمار مي هاي پنهان به اختالل مزبور از جملة بيماري

Willson, 2005: pxvii( ايـن افـراد    كننـد،  تـرين ويژگـي يـاد مـي     عنوان مهم مسئله را به اين
هاي اين بيمـاري تـا بـروز     هگيري پاي دهد از زمان بروز شكل معتقدند كه تحقيقات نشان مي

اي  ساله وجود آورد، معموالً بازة زماني هفت كه براي افراد مشكالتي را به نحوي واقعي آن به
نظر از ثمرة خطرناك اين ويژگي بايد گفت برخـي   ). صرفIbid: 2005! (انجامد به طول مي

ي بعـدي قـرار   هـا  كنند كـه در جايگـاه   هاي ديگر نيز در مورد اين اختالل صدق مي ويژگي
اتـالف وقـت زيـاد در     اضطراب و دلهرة هميشـگي،  توان به ترس، مثال مي براي  گيرند، مي

  اسراف اشاره كرد. امور مختلف و
 OCD عاليم

ـ شناسـايي ايـن عال   ،انـد  برشـمرده روانشناسان عاليم مختلفي را بـراي ايـن بيمـاري     م در ي
  .است كننده كمكبسيار  ؤثرترمدرماني  هاي شيوهبخشي به درمانگر براي تدارك  آگاه

 ،گيـرد  مي كه معموالً مورد توجه و شناسايي افـراد مختلـف قـرار مـي    يترين عال از مهم
اختالل كمبود توجـه و ديگـر    مواد، سوءمصرف خوردن، هاي اختالل توان به افسردگي، مي

  http://u2s.ir/FAyzGHF(.1( داضطرابي اشاره كر هاي اختالل

  شناسي سبب
ة لكـن عقيـد   ،انـد  عملي اسباب مختلفي ذكـر كـرده   - اختالل وسواس فكري براي بيماري

  آيد: مي وجود دو عامل به كه اين بيماري در اثراين غالب
                                                           

 شده درج شده است. صورت كوتاه سايت مزبور براي سهولت دسترسي به آدرس .1
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  رسانه - عصب عوامل
دسـتگاه   تنظيمي سروتونين و كژ«نورادرنرژيك  اين عامل در قالب دستگاه سروتونرژيك و

  ).Hershfield & Corboy,2013: 68 - 94( آيد مي وجود به» نورادرنرژنيك
  رفتاري عوامل

اين است كه فرد براي كـاهش اضـطراب و رفـع برخـي      بر يادگيري اعتقاد ةاساس نظري بر
زنـد كـه بـراي     مـي دسـت  بـه كارهـايي    ،هـا  رو نشدن با بعضي از موقعيـت  ها يا روبه ترس
ن رفتارهـا  زمان اي مرور  به .دهد يا كاهش مي كند مياضطراب و ترس را متوقف  مدت كوتاه

عوامل ديگـري نيـز   . خواهند شدشوند و به رفتار وسواسي عملي يا ذهني تبديل  تثبيت مي
ـ وجود دار ـ   اينجـا در كـه  د ن  كنـيم  خـودداري مـي   هـا كـالم از بيـان آن   ةبـراي دوري از اطال

)Hershfield & Corboy,2013: 68 - 94.(  

  درمان هاي پيشگيري و راه
از دو روش  OCDبـراي درمـان بيمـاران مبـتال بـه       كانپزشـ  روانروانشناسان و  بسياري از
بـا تقويـت كـردن     رفتاردرمـاني  ةكننـد، در شـيو   استفاده مـي  دارودرمانيدرماني و  شناخت
سـعي در كـاهش رفتارهـاي     درمـانگر  روانهاي منفي بيمار،  هاي مثبت و حذف پاسخ پاسخ

يمارگونه بـودن رفتـارش   بيمار نسبت به ب كه در صورتيالبته  .وسواسي بيمار خواهد داشت
 دسـت خواهـد آمـد    بهتري بـه  ةتر خواهد شد و نتيج كار درمانگر آسان ،آگاهي داشته باشد

)Hofmann et al, 2013: 427 - 440.(  
رويكـرد   بـوده و هنـوز مـورد مناقشـه     ضدافسـردگي بـا داروهـاي    درمان دارودرماني:

 ssriبازجذب سـروتين   هاي نندهمهاركدرمان را با يكي از  اين است كه نخست، شده پذيرفته
به ديگر داروهاي موجود متوسل  ،و در صورت عدم موفقيت نديا باكلومي پرامين شروع كن

  ).Beth Murphy ,Ibid( شد ندخواه
عـواملي اسـت كـه بـه      ها و اختالل مزبور داراي ريشهكه گذشت متوجه شديم  آنچهاز 

از ايـن منظـر    ؛آورد مـي را وارد  طرق مختلف بر روند زندگي جـاري تـأثيرات نابهنجـاري   
مشـخص نسـبت بـه مقابلـه بـا ايـن        هاي راهدند تا با كر شناختان تالش روان روانشناسان و
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اصلي كه مورد توجـه ايـن پـژوهش     ةدر ادامه مقول اما ،بيماري اقدامات الزم را انجام دهند
  ست.ا OCD ازپيشگيري  در زمينةچگونگي ورود اصول و قواعد فقهي  خواهد بود،

  عملي - اختالل اضطرابي وسواس فكري قواعد فقهي ناظر بر
ابتـدا برخـي از قواعـد نـاظر اخـتالل اضـطرابي       تا د نكن تالش مي گاندر اين بخش نگارند

كه پس از بيان متن قاعـده   ترتيب اين  به ؛دنرا برشمر OCDعملي يا همان ـ وسواس فكري  
ايـن دو   پوشـاني  همشود  تالش مي ،عملي – ياز موارد مبتال به اختالل فكر يبارز نمونةبا 

راهكـار   ،متصور بر قواعد فقهي كاركردهايسپس از اين طريق و با استفاده از و د شومعين 
ـ صراحتاً تطبيـق عال  گانالبته نگارند .شود الزم براي تمسك به آن ارائه  بـا قواعـد    OCD مي

شود كه توجيهاتي  پيشگيري ياد مي از نظربلكه از اين  ،دندان معناي پيشگيري نمي فقهي را به
اگر وسواس را  ،به عبارت بهتر و گذارد دال بر تكرار رفتارهاي وسواسي براي فرد باقي نمي

 ،يك عمـل مشـخص باشـد    چندبارةآن ارتكاب  ةنوعي اجبار ذهني در نظر بگيريم كه نتيج
پيشگيري  ةان مقولقاعدتاً نبايد عمل مورد نظر تكرار شود كه هم ،شدن قيد اجبار برطرفبا 

شود كه علـت بـروز اخـتالل مشـخص شـود؛       ؛ در اين زمينه ابتدا تالش ميدهد را معنا مي
توانـد از اخـتالل    سپس به اين مهم پرداخته خواهد شد كه چگونـه يـك فـرد مـذهبي مـي     

و هـم از اسـتدالل در    ادعـا در اصـول فقـه   جلوگيري كند و براي نيل به اين مقصود، هم از 
  مند خواهيم شد. هرهب 1اصول فقه

                                                           
آنچه در اصول فقه تحت عنوان اصل صـحت، اصـل برائـت و ... مطـرح      رسد: نظر مي . ذكر اين نكته شايسته به1

است كه خود اين ادعا مقدم بر اثبات نظريات ديگر خواهد بود، جالب الواقع تنها ادعاي اصوليين  شود، في مي
آنكه برخي از بزرگان و عالمان اصولي نظير صاحب كفايه، مشكيني، شيخ انصاري و... بر اين امر مهـر تأييـد   

نويسند اسـتدالل مـا در اصـل     رو مي از اين )http://bit.ly/1SLBGi9 براي مطالعه رجوع شود به: ( زنند مي
رائت آيه است بر اين مضمون؛ حال آنكه اين عالمان اصولي براي بيان يك اصل خلـط و اسـتناد بـر آيـه را     ب
كه شـارع مقـدس نيـز صـرف بيانـات خـود را مسـتقيماً اسـتدالل          اند؛ در حالي عنوان استدالل معرفي كرده به

سورة مباركـة   90مباركة بقره و  سورة 219 عنوان مثال در تحريم شراب شاهديم كه آية رو به نامد؛ از اين نمي
شود كه شراب چون مسـكر و عمـل مـن الشـيطان      طور نتيجه گرفته مي ترتيب وارد شده است و اين مائده به
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 اصل طهارت

 .)504 :4 تا، ج يبمنظور،  ابناست (آمده  معناي پاكي، پاكيزگي و نظافت به طهارت در لغت
مطرح ) كتاب الصلوة( يامور عباددر برابر مقولة نجاست و ذيل بند  عموماًفقها اين لفظ را 

شـود   ي مطرح ميور عباددر امين اصل از اكاربردهايي كه  .)54 :1389، اول يد(شه كنند مي
؛ است. مكان عبادت و ... 3 . پوشش مكلف؛2 . شخص مكلف؛1 بيشتر معطوف به طهارت

هدف اين نوشتار خواهد شد تنها شق اول از مطالـب يادشـده اسـت؛ زيـرا عمـل       آنچهاما 
يرگذار خواهد بود. مثال و مصداق بارز آن مربوط به تأثگونه مستقيماً بر اعمال فرد  وسواس

كند و در مورد طاهر بودن آن شك دارد كه آيا در اين  سي است كه فرد از آن استفاده ميلبا
زائل شده است. در چنين حالتي بر اساس اصـل طهـارت    آنكهمانده يا   يباقزمان نيز طاهر 

كه نجاست يادشده حدوث نكرده و موضوع طهـارت مـا نيـز     نظر گرفتتوان چنين در  مي
وشوي مكرر آن وجود ندارد و اين جـداي   لذا دليلي بر شست و استهمچنان پاك و طاهر 

از آن است كه اگر اين عمل بارها تكرار شود، شايد نتايج زيانبـاري ماننـد اسـراف و بلكـه     
  آسيب به جسم را نيز در بر داشته باشد.

                                                                                                                                        
فهمـيم كـه اسـتدالل     است و اطاعت از شيطان حرام شده، پس شراب حرام است. با دقت در اين مضمون مي

رو  و مقدمـه و يـك نتيجـه خواهـد بـود و از ايـن      امري منطقي است كه مطابق سخن منطقيـون متشـكل از د  
 ناگزيريم اعتراف كنيم كه ما در اصول فقه حتي يك مورد استدالل اصولي نداريم به اين معنا كه بـا اسـتدالل  

توانيم بگوييم چون مقدمة  عبارت بهتر نمي در مفهوم منطقي)، هر يك از قواعد اصول فقه به اثبات برسند، به(
دوم نيز صادق است، بنابراين خواهيم پذيرفت كه اصل بر برائت اسـت؛ زيـرا تنهـا يـك     و مقدمة  اول صادق

رو نويسـنده   رسد، از ايـن  مقدمه براي اثبات اين اصل داريم و آن هم آيه است، پس خود برائت به اثبات نمي
در اصول فقه بهـره  داند و نه استدالل اصولي. اما اينكه گفتيم از استدالل  تمام اصول فقه را ادعاي اصولي مي

كنيم كه مقدمة اول ما همواره ثابت  روش منطقيون، ابتدا مقدماتي را معرفي مي  بريم، منظور آن است كه به مي
شود كه از  كند و نتيجة آن خروج مفهومي مي است و مقدمة دوم بنا بر هر اصلي از اصول فقه تغيير اندكي مي

اي اسـت كـه    ايـن شـيوه   بهره خواهيم بـرد.  OCDبتني بر اختالل آن براي عدم التزام فرد در ارتكاب رفتار م
گاه از يـك   كنند و هيچ كنند، با اين تفاوت كه آنها هر دو مقدمه را خود ذكر مي اصوليين نيز از آن استفاده مي

عنـوان نمونـه بنگريـد بـه علـي،       برنـد. بـه   مقدمة ثابت براي كاربردي جلوه دادن تمام اصول فقهي بهره نمـي 
  ، قم: دارالفكر، ذيل مبحث اصل برائت.2،  شرح رسائل، ج 1387ي،محمد
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توان بـا در نظـر گـرفتن مقـدمات زيـر بـراي هـر شخصـي (ولـو           يماز منظر استداللي 
بر اينكه با قواعد اصولي و منطقي آشنا باشـد) چنـان دركـي را ايجـاد     ط يرمسلمان، مشروغ

گونة خود بشـود و سـپس بـا كشـف      بر رفتار وسواس ملتفتكرد كه وي در درجة نخست 
  لذا خواهيم داشت: .از آن پرهيز كند ،عدم ضرورت انجام دادن رفتار مبتني بر وسواس

  شود. يمي رفتاري را مرتكب شخص مقدمة اول:
  امر بر پاكي و طهارت داللت دارد. 1ظاهر ة دوم:مقدم

يافته از پاكي حكايت دارد، لذا به تكرار نيازي نيست. بر همين مبنا  نتيجه: رفتار ارتكاب
  شدني است: بحث طهارت به شكل زير توصيف

كنـد؛ مقدمـة دوم: ظـاهر بـدن وي بيـانگر صـحت در        يممقدمة اول: شخصي استحمام 
ي انجام گرفته است و لذا مفهـوم  درست به؛ نتيجه: پس استحمام و استحمام است وشو شست

شـوي مجـدد    و شود، عبارت است از عدم لزوم شست يماز راه آگاهي كسب  كه آنمخالف 
شود كه خـود   يمة استدالل مورد نظر محسوب ثمربراي تطهير بدن. همين مرحله از آگاهي 

  خواهد بود. OCDاختالل سبب پيشگيري از 

  و حرجقاعدة عسر 
كه مورد توجه تمامي فقها، اعـم   استيكي از اصول بارز و مسلّم فقهي قاعدة عسر و حرج 

معناي ضيق، تنگي،  در لغت حرج به ).125 :1341، لنكراني( از اماميه و اهل تسنن قرار دارد
ي شـيئي اسـت،   و انبـوه معنـاي اجتمـاع    اند حرج در اصل به گفته. تنگنا و نگاه حرام است

: ذيـل  1383اصفهاني، ( شودي كه موجب حصول تصور ضيق و تنگي ميان آن اشيا ا گونه به
سـورة مائـده    6 مضمون قرآني ناظر بـر آيـات   معموالً همانو در اصطالح فقه  )واژة حرج

خواهد شما  خداوند نمي« تعالي اشاره دارد: خداوند باري در آنجاكه  استسورة حجر  78و
هاي اصلي رجوع  . از علت»خواهد شما را مطهر كند ن ميي قرار دهد، لكو سخترا در تنگنا 

                                                           
جعفـر،   نگـاه شـود بـه:    شوند، مياصول حجت محسوب  در ظواهراست كه  دليلاستعمال لفظ (ظاهر) به اين . 1

  .77 پذير: :دانش3، ج 1390الوسيط،  سبحاني،
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مثـال   عنـوان  بـه شـود؛   هايي است كه از فرامين الهي مـي  به اين اصل، شعاع دوگانة برداشت
 محمـدي د (كننـ  دليـل تـرس از عقوبـت عبـادت مـي      بـه بسياري از مردم، خداوند را تنهـا  

اهـل   از فرقشود، برخي  ه ميمثال وقتي نماز خواندراي ب .)71 ، ج1386شهري، شيخي،  ير
در  و )erfanabadبه نقل از:  1386نگلي، د (تدانند كه يك سوره را تمام كن يمتسنن واجب 

ي بزرگ خود عسر و حرج خواهد بود يا اينكه مسـافر طـي سـفر    ها سورهاين ميان انتخاب 
شـود كـه    نماز كامل بخواند؛ خود نوعي حرج است و لذا ترس از اين عقوبـت سـبب مـي   

البته اين تصور نبايد حاكم باشد كـه تنهـا از   . گرا در انسان ايجاد شود نوعي اختالل واكنش
نحـوي سـبب بـروز برخـي      شود؛ بلكه شرم نيز به طريق ترس، اين اختالل در فرد ايجاد مي

شود، مانند آنكه برخي از افراد براي  رفتارهاي وسواسي اختالل اضطرابي فكري ـ عملي مي 
 تنها و دور از نور خورشيد صورت بهها  پيدا كنند، در ديرها و كنيسه تر صانهخالآنكه عبادت 

ي درمـان و آن  )masihiبـه نقـل از:    2013مرتضـوي،  د (شون مشغول عبادت مي) يادن  (تارك
ي براي انسان مورد خواست حضـرت  و مشقتبر اساس اين قاعده هيچ نوع سختي  است كه

ت مي صراحتاً آمـده كـه نمـاز مسـافر شكسـته اسـ      براي همين در احكام اسال 2حق نيست.
؛ طباطبايي، 1244 :77، ج وسائل الشيعه ؛540 :5، ج 1412 ي،؛ عامل134 :3، ج 134بيهقي، (

 گونـه  وسـواس يابد كه رفتارهاي  رو قاعده در جايي كاربرد مي ينا ازو  )111 :22، ج 1378
رفتار ارتكابي هم بشوند كه هاي جاني، شامل نوعي مشقت و سختي از نظر  عالوه بر آسيب

در . توان از انجام دادن آن عمل سـر بـاز زد   صورت با توجه به مفهوم اين قاعده، مي در اين
يك نگاه ديگر عسر و حرج تنها كاربرد بر تكرارها ندارد، بلكه در جـايي كـه عـدم تكـرار     

فـظ  نمود عدم عسر محسـوب شـود نيـز كـاربرد دارد، مـثالً مطـابق فرهنـگ يهـود اگـر ل         
                                                           

1. اإلمام دوا اللّ:.السالم عليه عليبةً  هإنّ قَوما عغبرلكارِ فتةُ التُّجباددوا اللّ عبةً  هو إنّ قَوما عهبرلكةُ   فَتبـادع
بيددوا اللّالعبإنّ قَوما ع شُكرا ه، و لكةُ األحرار فتبادِع.  

گيـري و   گوشـه : فرمايـد  يمـ در فرازي از فرمايش خود در خصوص دين اسالم  (ع)امام صادق زمينههمين  در .2
كتـاب  بـه  بيشـتر مراجعـه شـود     ةمطالع براي .وري از مردم باشد، در دين اسالم وجود نداردبيابانگردي كه د

، 1، ج 1375 شـرح اصـول كـافي،   كليني،  كليني محمدبن يعقوب،قابل دريافت در  ،باب شرايع ايمان و كفر،
  عصر. ولي :تهران
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كـار   يهـوده بـه  و بمتوالي  صورت به )Greenberg&Bonchek,2009: 396 - 405» (پروردگار«
 تنهـا  نـه ي است كه در اسالم ايـن عمـل   در حالشود! اين  مي برشمردهرود، خود نوعي گناه 

ين مواردي بر اساس قاعدة عسـر و حـرج   در چنمذموم نيست، بلكه توصيه هم شده است، 
رار لفظ پروردگار حتي در آيين يهود مصداق گناه نخواهد بود، زيرا توانيم بگوييم كه تك مي

داند كه بشر بالطبع مشـتاق   خواهد، چون او بهتر مي خداوند عسر و حرج را براي مردم نمي
شمرده  گناه ينجادر ا( و حرج، لذا تكرار نام وي نبايد سبب تكلف استانس با معبود خود 

  شود.) شدن
  ت ما در اين زمينه عبارت خواهد بود از:از منظر استداللي مقدما

  شود. يمشخصي رفتاري را مرتكب مقدمة اول: 
  مقدمة دوم: ظاهر امر بر كفايت و عدم لزوم ايجاد مشقت داللت دارد.

نتيجه: رفتار ارتكابي از كفايت و عدم عسر و حرج حكايت دارد؛ بر همـين مبنـا اصـل    
  شدني است: فوق به شكل زير تصوير

  ي تمايل دارد كه خدا را عبادت كند.شخص :مقدمة اول
تواند در هر مكان و زماني ايـن عمـل را    يممقدمة دوم: ظاهر امر حاكي از آن است كه 

  انجام دهد.
توان در هر زماني و مكاني به اين امر پرداخت؛ از مفهوم مخالف  يمي عبادت برا نتيجه:

اخـتالل يادشـده درخواهـد يافـت كـه       ناميم، مبتالي به يماين نتيجه كه ثمرة آن را آگاهي 
خداوند براي وي عسر و حرج قرار نداده است، لذا الزم نيست كه خود را براي عبادت بـه  

  سختي بيندازد.
  اصل برائت

و خـالص شـدن آمـده     يي، رهـا ي، پاك شدن از عيب، دوريپاكمعناي  به اهل لغت برائت
ي شك داريم، معتقد در حكمكه اگر  اين است منظوردر بيان فقها  ) و31 منظور: بناست. (ا

كنـد   شويم كه در مقام عمل موظف به آن نيستيم و به بيان ديگر اصل برائت به ما كمك مي
از فكري يا عملي، بتوانيم با جاري كردن آن، يكـي   تا در صورت اطالق امور تزاحمي، اعم
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راي مثال هنگـامي  بم از طرفين را از دور رفتاري خارج كنيم و به نتيجة مورد نظر دست يابي
شويم و در حال انجام دادن امور عبادي هستيم، افكاري بـر مـا    يمكه براي اقامة نماز آماده 

شـوند؛   يماشتغاالت دنيوي را يادآور  غالباًشود كه در راستاي امور عبادي نيستند و  يموارد 
ني خود به ياد در اين حين اگر مصلي يك ركعت خواند و در ادامه با توجه به اشتغاالت ذه

كند و نماز خويش را ادامـه   برائت جاري مي اصل ير،خنياورد كه ركعت را خوانده است يا 
  ).281 :1389 دهد (حيدري، يم

  در اين اصل مقدمات ما شامل توالي زير است: 1از منظر استداللي
  شود. يممقدمة اول: شخصي رفتاري را مرتكب 
  شتغال ذمه داللت دارد.مقدمة دوم: ظاهر امر بر كفايت و عدم ا

شود؛ بـر ايـن    يمكند و ذمة فرد از رفتارهاي بعدي بري  نتيجه: رفتار ارتكابي كفايت مي
  طور مثال آورد كه: يناتوان  يمشده  اصل ياد در فرضمبنا 

  ي در حال پخش كردن نذري در ميان جمعيتي از افراد معين است.شخص مقدمة اول:
  ش كردن نذري داللت دارد و نه سير شدن مطعمين.مقدمة دوم: ظاهر امر بر صرف پخ

 يرسـ نتيجه: وقتي نذري پخش شد، وظيفه انجام گرفته است و شخص مكلف نسبت به 
نـاميم،   يمـ آگـاهي   آن رااي ندارد، از مفهوم مخـالف ايـن قضـيه كـه      مطعمين وظيفه كردن
نيازي نـدارد  آيد كه شخص مكلف نسبت به سير كردن مطعمين بري الذمه است و لذا  يبرم

 كه دوباره نذري تقسيم كند.

  اصل استصحاب
 وقه ، فاصطالح اصول فقه در است و همراهي وهمراه داشتن  معناي به لغت به در 2استصحاب

                                                           
مه فقط به بيان مقدمات استداللي . با عنايت به اينكه سياق استدالل در اصول بعدي نيز يكسان است، در ادا1

ترين مطلب در اين بخش آن است كه چگونه بتوانيم مقدمة دوم را تعريف كنيم تا با هر  پردازيم؛ زيرا مهم مي
همين دليل و براي جلوگيري از  نوع مثالي، امكان تطبيق و دريافت منطق مبتني بر استدالل داشته باشيم، به

  شود. ي مقدمات استداللي پرهيز مياطالة كالم از آوردن مثال برا
داننـد، امـا بيشـتر     آن را حجـت مـي   شيعيان است. بيشتر پيروان شافعي و شافعيان اصل استصحاب از ابتكارات. 2
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عبـارت   انـد،  دادهن آ تعريفـي كـه از   ترين كوتاه. دن دارآي نزديك به معناي لغوي يمعنا حقوق
ـ است،  داشته  وجود پيشتر نچهآعني حكم به بقاي ي »ماكان ابقا« زاست ا يـن توضـيح كـه    ا اب

داشته باشـيم كـه    شك حاال است وداشته  زماني وجود هرگاه يقين داشته باشيم كه چيزي در
 :1376لنگـرودي،  ( كنـيم  مـي فـرض   موجود ن راآ ؟خير يا دارد ن هم وجودآ از زمان بعد در

داخـل   روم مين ظهر است و اذا داشتم و اآلنوضو  11ساعت كه مثال يقين دارم براي  ).220
مـده  وجـود آ  بـه بـه شـك   اينجا  رد. خيركه وضويم باطل شده است يا  كنم ميشك و مسجد 
 امـري از  هر چنانچه در بنابراين خوانيم. مي نماز و گرديم ميبه يقين سابق بر وكنيم  نميتوجه 
قانونگـذار   مورد اين در، شود شبهه ايجاد شك و براي ما بعد زندگي يقين داشته باشيم و امور

بـه يقـين سـابق عـدول      و نكنيماجازه داده است كه به شك حاصل التفات  شرع مقدس به ما
، بلكه همان چيزي است كه دلبخواه باشدعبادت چيزي نيست كه كه داشته باشيم  دبه يا كنيم.
 الواقع آنچه ياد شده صورتي از في .)403 :1389، (حيدري كند را درك مي وند وجوب آنخدا

عبادت است كه مطابق با باورهاي بشري نيست، بلكه لزوماً احكـام شـرعي را بايـد بـا تمـام      
جا آورد كه در اينجا، همان رعايـت اصـل استصـحاب     وسيلة شارع به شده به احتماالت جاري

به زبان بهتر جاري كردن اصول مختلفي مانند اصل برائت يا استصحاب، نه آنكـه  . خواهد بود
  1شوند. حكام الهي باشند بلكه خود، حكم محسوب ميمحوري جدا از ا

  از منظر استداللي در ذيل اين اصل مقدمات ما عبارتند از:
  شود. مقدمة اول: شخصي رفتاري را مرتكب مي

                                                                                                                                        
، حمـدي، ابوالحسـن  جـوع كنيـد بـه ابولحسـن، م    پذيرند، ر آن را نمي ابوحنيفهن  متكلمان و بسياري از پيروا

  .324 - 322 :ن: دانشگاه تهرانچاپ هجدهم. تهرا .اصول فقه،  1383
رو هستيم تحت اين عنوان كه دايرة احكام الهي چيست؟ و وظيفة مكلف در  اي جدي روبه در اينجا با مقوله .1

مقرر شده) به هر نحو ممكن، ( آيا بر مكلف واجب است چه حد است؟ راستاي اجرا و امتثال امر الهي تا
  احسن اجرا كند؟شده را به نحو  سعي كند تا رفتار تكليف

آموزد كه در اسالم حتي شكل رفتار خاص نيز مورد  جامانده از نص به ما مي در پاسخ به اين سؤاالت روية به
براي مطالعة بيشتر  مندي از عوايد دنيوي و اخروي آن كفايت است؛ توجه نيست، بلكه نيت و قصد براي بهره

  .64 - 59 الرسالة:ؤسسة ، م2001/ ق 1422 م،والحكامع العلوم ج رجوع شود به ابن رجب الحنبلي،
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  ندارد.داللت  يادشدهظاهر امر بر اعراض از امر مقدمة دوم: 
  راض نكند.نتيجه: مرتكب بايد بر رفتار ارتكابي خود باقي بماند و از آن اع

  فراغ و تجاوز ةقاعد
شـود، قاعـدة تجـاوز و فـراغ      يكي ديگر از قواعدي كه با وسواس فكري عملي مرتبط مـي 

كـه زمـان آن    است؛ به اين معنا كه هرگاه در انجام دادن عملي شك كرده باشـيم، در حـالي  
رف نظر از گذشته باشد يا وارد جزء ديگر شده باشيم، نبايد به شك خود اعتنا كنيم؛ البته ص
مظفـر،  ( شود اختالف نظري كه ميان اصوليين دربارة تعيين مصاديق تجاوز و فراغ مطرح مي

هـاي   توان به نمونـه  مي ocd در مورد چگونگي كاربرد آن در بحث پيشگيري از .)89 :1392
كنـيم كـه نمـاز مغـرب را      عشا شك مي زيادي اشاره كرد، براي مثال در حين خواندن نماز

صورت دو راه داريم يا آنكه نماز عشا را شكسته و نمـاز مغـرب را از    كه در اين ايم خوانده
يـا   مبتال هسـتند)  OCDنو بخوانيم (كه همان مصداق بارز رفتار كساني است كه به اختالل 

به جهت عبور از اصل وجود نمـاز مغـرب، بـه     اينكه قاعدة تجاوز و فراغ را جاري كنيم و
توان به آن اشاره كـرد و   نمونة ديگري كه مي. به اتمام برسانيم را نماز عشا ادامه دهيم و آن

معموالً در مبتاليان به اين بيماري نمود دارد، در مورد كسـاني اسـت كـه رفتـار وسواسـي      
ابتاليي آنها، تهية فهرست روزانه براي انجام دادن امور است. مطابق اين اخـتالل وسواسـي   

كـه   يك به آنها عمل شود و در صـورتي  به تهيه و يك الزم است كه از امور روزمره فهرستي
موردي از قلم بيفتد، الزم است از نو عمل انجام گيرد؛ حال آنكه بر اساس قاعدة تجـاوز و  
فراغ چنانچه يكي از امور روزمره فراموش شود يا به هر نحوي مـورد توجـه واقـع نشـود،     

. امور بعدي خـواهيم پرداخـت   بازگشت مجدد به ابتداي فهرست روزمره نيازي نيست و به
كنند كه اگر بنـاي رفتـار وسواسـي را محـل عـدم       طور استدالل مي در واقع نويسندگان اين

اعتبار و اطمينان فكري بگيريم، مجبور خواهيم بود كه آن امـر را دوبـاره اجـرا كنـيم؛ ولـي      
ه در امـور  كنند كـ  صراحت بيان مي حقيقت آن است كه اصولي مانند قاعدة تجاوز و فراغ به

رفتاري، اصل بر اطمينان از انجـام دادن رفتـار مشخصـي اسـت و لـذا بازگشـت و تكـرار        
طور كه در ابتدا ابـراز كـرديم، مبنـاي     مخصوصاً آنكه همان عنوان نيازي نخواهد بود، هيچ به

ويژه در حوزة ديني ناشي از ترس يا شرم هستند و در ايـن مقولـه بـر     رفتارهاي اختاللي به
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شـود؛   خود نفي مـي  ديگر قواعد اصولي استنادشده) اصوالً ترس خودبه ن قاعده (واساس اي
زيرا وقتي الزامي از طرف شارع وجود نداشته باشد، پس تـرس محلـي از اعـراب نخواهـد     

اگر شرم  و در مورد شرم نيز اين نكته اهميت دارد كه با چه ديدي به شرم نگاه كنيم. داشت
كشـيم   نحو احسن انجام گيرد و ما خجالت مي است يك عمل به را اين باور بدانيم كه الزم

و ديگـر قواعـد اصـولي    ( كه كاري را ناقص يا اشتباه انجام دهـيم، بـر اسـاس ايـن قاعـده     
شده) ما قائل به آن هستيم كه تكميلي انجام گرفتن امور هرگز محل بحث شارع نبوده  استناد

ن باشيم و النهايه آنكه علتي براي ورود و نيست كه بخواهيم نسبت به كاهلي در آن شرمگي
  ).177 :1390 سبحاني،( به مقولة اختالل موصوف پيش نخواهد آمد

  شوند: صورت تعريف مي از منظر استداللي در فرض اصل يادشده، مقدمات به اين
  شود. مقدمة اول: شخصي رفتاري را مرتكب مي

  بعدي داللت دارد.مقدمة دوم: ظاهر امر، بر ورود زمان براي ارتكاب عمل 
شود و مفيد تجاوز از زمـان دربـارة رفتـار سـابق      يافته تلقي مي نتيجه: رفتار فرد ارتكاب

 است.

  اصل صحت
راهگشاست، اصل صحت في فعل مسلم خواهد  OCDيكي ديگر از اصولي كه در باب اختالل 

 عمل او شك و صحت زد و ما در درستي و به اين معنا كه اگر از فرد مسلماني عملي سر 1بود،
صـحت   توان اصل صحت را جاري كرد و عمـل فـرد را حمـل بـر     ترديد داشتيم، در اينجا مي

 دار در انجام دادن امور هاي خانه آن هستيم كه خانم عنوان مثال در امور روزمره شاهد دانست. به
وشوي ظـروف   وشوي ظروف، معتقدند كه اگر كسي غير از خودشان به شست خانه مثل شست

وشوي مجدد آنهـا   ازد، نبايد كار آنها را تمام و كمال دانست و لذا الزم است خود به شستبپرد
                                                           

اين اصل دايرمدار اين موضوع است كه مدعي عدم صحت بايد آن را به اثبات برساند و حال سؤال اين است كه اگر  .1
گونة خود را آغاز  مبتال باشد، آيا جايز نيست اين فرد در همة امور قبل از آنكه رفتار وسواس ocdفردي به بيماري 

رجوع شود به نظرية محمد ( توانم اثبات كنم كه اين امر محقق نشده است؟ من مي حقيقتاً ز خود بپرسد كهكند، ا
  همچنين براي مطالعة بيشتر در مورد موضوعيت اصل صحت و مسائل آن رجوع شود به:  طاهر اويس)،

http://www.eshia.ir/M/Feqh/Archive/Text/Bahjat/Osool/870805 
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توان با جاري كردن اين اصل، از تكـرار مجـدد بسـياري از     حالي است كه مي بپردازند؛ اين در
  ).173 :4 ج ،1390(سبحاني،  گير هم هستند، جلوگيري كرد امور كه غالباً وقت

 ،م زيـادي بـراي آن وارد شـده   دف اين قاعده كـه روايـات مسـلّ   ه گاننگارند ةبه عقيد
در امـور مختلـف    خواهد بود كـه و لذا بايسته  1جلوگيري از اتالف و اطناب در امور است

زيـرا اگـر ايـن     ،دنيا امور اخالقي و هنجاري جامعه استفاده شو ،يامور شرعي يا عرف مانند
بسته گرفتار باشيم كـه حاصـل آن جـز     ةيرالجرم بايد در يك دا ،اصل را از اساس نپذيريم

  نخواهد بود. ها بددليها و  نابودي وقت و سرمايه و وقوع خصومت
  از منظر استداللي در اين مقوله خواهيم داشت:

  شود. شخصي رفتاري را مرتكب مي مقدمة اول:
ظاهر امر بر عدم لزوم ارتكاب رفتار مجـدد بـراي نيـل بـه كيفيـت حاضـر       مقدمة دوم: 

  .دارد داللت
اي در  شود، زيرا رفتار مجدد نتيجـه  رفتار ارتكابي كافي است و صحيح فرض مي نتيجه:

  كند. كيفيت ايجاد نمي

  2اصاله االباحه اصاله الحليه و

را  گذاريم، مگـر دليـل شـرعي آن    حرام بنا را بر حالل مي شك بين حالل و اين اصل يعني در
شود كـه فـرد    هراي مثال موارد فراواني يافت ميب .)205 :1385 موسوي بجنوردي،( حرام بداند

وشـو را انجـام داده    در استفاده از ماشين لباسشويي وسواس دارد و با اينكه ماشين عمل شست
                                                           

هاي اصل صحت در  بازتاب اهللا كياني، روح سيد محمد صادق طباطبايي، ر موافق رجوع شود به:براي ديدن نظ .1
  .68 – 49 :92تابستان ، سي و دو ةشمار، سال نهم، فقه و حقوق اسالمي هاي پژوهش ةفصلنام فقه و حقوق،

تواتر مصاديق  دهد آن است كه در صورت يكجا محل بحث قرار مي علت آنكه نويسنده اين دو اصل را به .2
گردند و لذا از نظر ماهيت اختالف زيادي ندارند، جز آنكه دامنة يكي از  منشأ برمي معموالً اين دو به يك

پذيري قاعده از نظر اصولي، اگر در يكي پذيرفته شود، در دومي حداقل در  تر است و لذا استناد ديگري وسيع
كند كه مقصود آن نيست كه با پيروي از  نده مجدد اعالم ميدر اينجا نگار. جزيي از امور پذيرفتني خواهد بود

طور كل در برابر بروز بيماري اختالل وسواس فكري ـ عملي بايستيم، بلكه تالش  قواعد اصول فقه بتوانيم به
  هم به تمسك افراد جامعه به اين اصول منوط است. كنيم راهكاري براي پيشگيري ارائه دهيم كه آن مي
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كند كه اين خود سبب ايجاد بروز وسـواس   وشو را تكرار مي است، ولي فرد خود مجدد شست
لباسشويي را بر درستي حمل و وشوي ماشين  شود، در چنين مواردي بايد عمل شست شديد مي

مثال بارز ديگري كه در اين مورد شايد جاي بيان داشـته باشـد،   . از تكرار مجدد خودداري كرد
هاي  هاي مدرن و گوشت هاي گوشتي توليدشده در كارخانه عدم استفادة برخي افراد از فرآورده

انـد يـا    اشتي توليـد شـده  اند يا طبق اصول بهد آيا ذبح شرعي شده وارداتي باشد كه شك دارند
ها بدون هيچ مورد  توان با مراجعه به اصل مزبور، از اين نوع فرآورده صورت مي خير؟ كه در اين

توان در ذيل اين اصل  عنوان آخرين موردي كه مي به. و منع شرعي يا دغدغة فكري بهره جست
براي مثـال چنانچـه    هاي رايج در جامعه است، به آن اشاره كرد، شك در اضرار برخي نوشيدني

طـور كلـي از    همين دليـل بـه   در مضر بودن مصرف نوشابه يا ماءالشعير ترديد داشته باشيم و به
منـد شـد.    توان به اندازة متعارف از آنها بهره مصرف آن خودداري كنيم، برابر با اصل يادشده مي

 فـي االسـالم   ضرارالبته ديدگاه ديگري نيز در اين موضوع صادق است كه بر قاعدة الضرر و ال
كند كه هر چيزي كه در نفس  مبتني است. مفهوم اين قاعده بيان مي )420 -  392 :2013ابرود، (

كه البته با عنايت بـه هـدف نويسـنده از     حرام است رساند، بايد از آن دوري جست و ضرر مي
  ورود به بحث اصول فقه، صحبت در اين امر مورد توجه نخواهد بود.

لي قبل از آنكه به دو اصـل مـذكور بپـردازيم، الزم اسـت تفكيـك قائـل       از منظر استدال
شود و نه حكـم، لـذا تنهـا از ايـن      تأكيد مي شويم؛ به اين معنا كه در مقدمات ذيل بر رفتار

  شود و در نتيجه داريم: منظر در ذيل مقدمات مطرح مي
  شود. مقدمة اول: شخصي رفتاري را مرتكب مي

  ندارد. داللتي بودن تصرف در شيء غيرشرعي امر بر ظاهر :مقدمة دوم
  1نتيجه: رفتار ارتكابي مباح و تصرف در شيء حالل است.

                                                           
اصل شيء كه  كند و نه مصداق، لذا دو مقوله داريم اول، منشأ، در مورد حكم يك شيء بحث مي اين اصل از. 1

آيا حالل است يا حرام و دوم، در مورد آنكه تصرف در شيء موجود حالل و مباح است يا خير؛ در مقولة 
رو  از اين اول اصول فقه مصداقي نخواهد يافت، ولي از جنبة تصرف در شيء شايد مدخليت داشته باشد؛

  دووجهي بودن فرض موجود، ايرادي بر استدالل يادشده نيست.
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  مسائل كثيرالشك
در بسـياري از كتـب    ،شود قواعد فقهي واقع نمي اصول و مذكور زيرمجموعةاينكه مورد  با

 اين اصل بيشتر در مورد كسـي بحـث  است. فقهي مبحث خاصي را به خود اختصاص داده 
طباطبـايي،  ( داز نظر فقهي ايـن فـرد حكمـي نـدار     و شود كند كه دچار شك فراوان مي مي

دادن و لذا دليلي براي تشويش ايشان نسبت بـه اصـل وجـوب انجـام      )191 - 190 :1378
رو هسـتيم كـه    هروب اي پديدهمثال در جامعه با  براي ؛متعدد يك عمل وجود نخواهد داشت

يكـي از آنهـا شـمارش وجـه و      اند و ات اجتماعي بروز كردهفراگير در تمام طبق صورت به
 گونـة  رونـد وسـواس   و گيـرد  هر نحوي در اختيار افراد قـرار مـي   هايي است كه به اسكناس

 ةاست كه با توسل به حكم مسـئل  OCD اختالل حاكي از ،شمارش مكرر اين وجوه و مبالغ
  .نيازي نيستينه كثيرالشك ديگر به ارتكاب رفتارهاي بيمارگونه در اين زم

  توان بنيان گذاشت، عبارتند از: يماز نظر استداللي در اين مقوله مقدماتي كه 
  شود. يممقدمة اول: شخصي رفتاري را مرتكب 

شـرعي   و حكـم ير تكرار رفتـار و در نتيجـه، مصـداق    عدم تأثامر بر  ظاهر مقدمة دوم:
  داللت است.

نيست و نتيجه، مصداق و حكم شرعي كـافي  ثمر  يبنتيجه: رفتار ارتكابي نيازمند تكرار 
  شوند. يمتلقي 
هاي اختاللي وسواس  يماريبعرض شد كه اگر به ريشة انواع  قبالًديني  در امورويژه  به

ناشي از دو نوع نگرش به امور اخروي است:  عادتاًيابيم كه  يدرمعملي نگاه كنيم،  - فكري 
شرم. لكن پيشتر توضيح داده شد كه اگر  اول نگرشي مبتني بر ترس و دوم نگرشي مبتني بر

توان با اتكاي بر اين اصول و قواعد مانع از  يمهر يك از اين دو نگرش صادقانه باشند، 
  بروز اختالل مذكور شد.

  گيري نتيجه
تـوان   آنها مي ةعملي ناشي از علل مختلفي است از جمل - اختالل اضطرابي وسواس فكري

و بـا  در ايـن ميانـه    .دكرشناخت و آگاهي و ديگر موارد ياد نداشتن  رواني، هاي به اختالل
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جاي درمـان اسـتفاده    هپيشگيري ب ةشود تا از شيو بيشتر تالش مي ،مقابله با اين پديده هدف
شــود؛ در يــك بيــان پيشــگيري روانشناســانه قــرار دارد كــه مبتنــي بــر اصــول پزشــكي و 

و  گيرد قرار ميرفتارهاي اجتماعي  هاي ناظر بر شناختي است و در ديگر سو پيشگيري روان
 ايـن در  شود و مطرح ميآدمي  رفتارهاي كنندة تنظيممنبع  عنوان بهدرست در اين مقطع، فقه 

پيشگيري  هاي راه ،در ميان جوامع مذهبي OCDحالي است كه با توجه به گسترش بيماري 
ن علوم اهمان متخصصزيرا حتي  ،برسد نظر بهكارآمدتر  شايدمبتني بر اصول و قواعد فقهي 

توانـد تـا    زنند كه باورهاي اعتقادي افراد مي مي تأييدشناختي و روانشناسي بر اين نظر مهر 
در مجمـوع از آنچـه گـردآوري    . حد زيادي به درمان و پيشگيري از اين بيماري كمك كند

رسد، برخي از اصول و قواعـد فقهـي نظيـر اصـل استصـحاب، اصـل        مي نظر بهچنين  ،شد
فـراغ و   ة، اصل اباحه و حليت، اصاله الصحه، اصاله البرائت و قواعدي ماننـد قاعـد  طهارت

البتـه  . موجبات پيشگيري از رفتارهـاي وسواسـي بشـود    شايدعسر و حرج  ةتجاوز يا قاعد
ن افـراد جامعـه از   كـرد عملكرد اصول فقهي بيشتر بر اين پايه استوار است كه با آگاه  ةشيو

دليـل   تا از تكرار رفتارهايي كه بـه  كند كمك مي ،آن گرفتار شدند نوع اختالل رفتاري كه در
غلبـه و از   ،شـود  هاي الهي يا شرم منشعب مي احساس اجبارهاي مذهبي و ترس از عقوبت
  مضرات ناشي از اين اختالل جلوگيري كنند.

  ها پيشنهاد
ابي وسـواس  هـاي اضـطر   براي پيشگيري از اختالل گانگارندآمده، ن عمل بهنظر به تحقيقات 

  د.نده عملي موارد زيرا را پيشنهاد مي - فكري
 ةرفتاري وسواسي مخصوصاً در حوز هاي با عنايت به اين مطلب كه برخي از اختالل. 1

عنـاوين  كه شود  پيشنهاد مي هستند،هاي الهي  ناشي از ترس از عقوبت ،امور ديني و مذهبي
 بـراي  شـود، بروز هر مشكلي پيشـگيري   تا از اين طريق از هيممذهبي را تغيير د رفتارهاي

مربوط به گناه يـا   هاي دغدغه ،از نماز خواندن تحت عنوان ورزش عبادي ياد كنيماگر مثال 
 OCDموجب بـروز اخـتالل    ،ارتكابي در حين خواندن نماز رفتارهايباطل بودن برخي از 

نام دادن رايج است تغيير  ةنخواهد شد؛ اين در حالي است كه در بسياري از احكام اين روي
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ربا كه اگر عوضـين تحـت عنـوان     ةمانند مقول ،شود و موجب تسهيل حكم بر مسلمانان مي
  شود. مشكل شرعي آن برطرف مي ،هبه عرضه شوند

هايي مبتني بر چگونگي كاربرد اصـول و قواعـد فقهـي بـه      آموزهكه شود  پيشنهاد مي. 2
ا ايشان بتوانند با استفاده از اين ابزار كه ن علوم شناختي و روانشناسان ارائه شود تامتخصص

كـه در ايـن مـورد همـان     (براي اهداف پزشـكي   ،داردريشه مذهبي جامعه نيز  باورهايدر 
  ند.كناقدام  )عملي است - پيشگيري از اختالل اضطرابي وسواس فكري

ـ كـه  شـود   همچنين پيشنهاد مي. 3 مباحـث فقهـي و پويـايي فقـه،      روزآمـدي  منظـور  هب
تا از اين طريق بـه   ارد شوندپزشكي و هاي شاخهندان فقهي و اصولي در بسياري از انديشم

زيرا توجه بـه   ؛بيشتر دست يابند )كه همانا كمك به تعالي آدمي است(رسالت حقيقي خود 
حق بلكه تكليفي ايجابي براي ورود  تنها نه ،امكان آن در فقه باشد كه ماداميامور درماني نيز 

  .است به آن مباحث
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