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Abstract 
Mental obsession‒mostly considered as an illness or as a neurosis‒ 
consists of repeated, compulsive, unstoppable thoughts causing severe 
anxiety, and often leads to obsessive actions like washing hands or 
body, checking, counting, doing some ritual, and so on. In 
psychology, these thoughts are supposed to be absurd and completely 
irrational; so in cognitive therapy sessions, psychologists try to reveal 
their irrationality for patients. In a similar way, psychiatrists tend to 
block these thoughts’ way to the patient’s mind, by prescribing 
different drugs. Free from psychiatrical or psychological approaches, 
this article, taking a philosophical one, conducts an analysis of mental 
obsession, based on which, obsessive thinking makes one’s living 
abnormally interrupted and discontinuous, which means it is useless 
and inefficient; at the same time, it entails truth and perceives real 
details of things which can not be grasped by everyday consciousness. 
Therefore, obsessive thoughts are not unrealistic, though they are 
unpragmatic. 
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Perfectionism, Unpragmatic, Unrealistic. 
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 چکیده
همراه با افكاری است که مكرراً و  -شودیمکه عموماً بیماری یا اختلالی روانی تلّقی -وسواسِ ذهنی 

و اضطرابِ سنگینی ایجاد  شوندیممهاری داشته باشد در ذهن حاضر  هاآنشخصِ مبتلا بر  آنكهیب

؛ شوندیمی ندارند معرفی منطقافكاری نامعقول که هیچ مبنایِ  عنوانِبهی، این افكار شناسروان. در ندینمایم

تا از طریِق تجویزِ دارو راهِ ورودِ این افكار به مغزِ بیمار را مسدود کنند. فارغ از  کوشندیمنیز  پزشكانروان

فلسفی، تحلیلی از وسواسِ ذهنی  ، این مقاله با اتّخاذِ رویكردیشناسانهروانیا  پزشكانهروانرویكردهایِ 

در جریانِ پیوسته و ممتدِ زندگی انقطاع و اختلال  ازآنجاکهکه بر مبنایِ آن، اندیشیدنِ وسواسی  کندیمارائه 

ی از امور نظر ایواقع، معطوف به حقیقت است و به جزئیاتِ حالنیدرع، ناکارآمد است؛ امّا کندیمایجاد 

خواندنِ افكارِ وسواسی حاصلِ  انهیگراناواقع، نیبنابرا. افتدینماول و روزمرّه دارد که به چنگِ آگاهیِ متد

 .ردیگیمیی صورت گراناعملیی و گراناواقعخلطی است که میانِ دو مفهومِ 

 انه،یگراناواقع انه،یگراناعمل ،یطلبکمال ت،یشکّاک ،یشیاندیجزئ ،یوسواِس ذهن :هاواژهکلید

 .ینگریقطع
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 مقدمه 

یِ ذهنی است که دهیچیپفرآیندهاِی  ازجمله شودیمشناخته  وسواستحِت عنوانِ  آنچه

. ابدییمیِ متفاوتی هادلالتی بدان نگریسته شود، معانی و اندازچشماز چه  کهنیابسته به 

ی است که وسواس را یک بیماری و امری پزشكروان اندازِچشم اندازهاچشمیكی از این 

برایِ درماِن  اندیپزشكِی علمِ آموختهدانشکه  پزشكانروان. کندیمد پاتولوژیک قلمدا

عموماً به تجویزِ داروهایِ  -ی این علمشدهشناختهیِ هایماریبسایرِ  مانندِبه–وسواس 

تعادلِ  برهم خوردناز نظرگاهِ ایشان وسواس معلولِ  چراکه؛ آورندیممرسوم روی 

را به مغز  رفتهدستازاین توازنِ  تواندیمو مصرفِ دارو  1بیوشیمیاییِ مغزِ بیمار است،

اختلالی  عنوانبهی است که وسواس را شناختروان اندازِچشمدیگر  اندازِچشمبازگرداند. 

یِ متعدّدِ هاجلسهبا برپاییِ  -شناسانروانیعنی -. صاحبانِ این نگرش شناسدیمروانی 

تا بتوانند به عوامِل  پردازندیم كانشینزدتلا یا مشاوره، به گفتگویِ نزدیک با شخصِ مب

یِ این اختلال در روانِ وی شده واقف شوند؛ ریگشكلی که منجر به ایموروثمحیطی یا 

ی به شخص در غلبه بر وسواس درمانروانیِ مختلفِ هاروشاز طریق  کوشندیمسپس 

ی فلسفی است؛ یعنی وسواس را اندازچشماین مقاله به وسواس  اندازِچشمیاری رسانند. امّا 

و  ابدعینیت ی تواندیمی که ذهنامری - ردیگیمی از اندیشیدن در نظر انحوهامری ذهنی و 

به  تواندیمآیا فلسفه  کهنیاِی خود در عمل و زیستِ بیرونی متجلّی شود. نوبهبهفكری که 

بماند خود پرسشی شایانِ تأمّل است.  فلسفه ی بیاندیشد و کماکانشناختروانموضوعاتِ 

در آغاز، خود  -کسبِ معرفت در خصوصِ روانِ آدمی- دهدیمی انجام شناسروان آنچه

ی که فلاسفه بدان اشتغال داشتند. در حقیقت، تأملاتحاصلِ بخشی از  -امری فلسفی بود

است  ناتنینسان در ا آنچهی جداشده از فلسفه در قرونِ اخیر است که با اشاخهی شناسروان

: فلسفه از طریقِ تحلیلِ مفهومی و شودیمی فلسفی مواجه هاروشاز  تریتجرببا رویكردی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ِی ناقِل عصبیِ سروتونین در مغز است نقشِ هارندهیگکه از  HT2C-5ِی رندهیگاز جمله، باور بر این است که  .1

یِ ناقلِ عصبیِ دوپامین فعّالشیب، طورنیهمو  (Chou-Green et-al., 2003: 641-649)مهمّی در وسواس دارد 

 .(Szechtman et-al., 1999: 56-8)یی از مغز عاملِ مؤثّری در این اختلال است هابخشدر 
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ی، برایِ شناسروانو  شدیاندیمیِ عقلی در بابِ مقولاتی چون ذهن و روح هااستنتاج

. کندیمو متّكی به آمار اتّخاذ  محورشیآزماشناختِ روانِ آدمی، عمدتاً رویكردی 

ی امواجهه، نیز هستند که 1یِ شناختیشناسروانی، نظیرِ شناسروانیی از هاشاخه، نیبنیدرا

ِی شناسروان. شوندیمبا موضوعِ روان دارند و از این حیث، به فلسفه نزدیک  ترینظر

، حافظه، ادراک، توّجه همچون–یِ فرایندهاِی پردازشِ اطلاعات در ذهن مطالعهشناختی به 

، پرسشِ اساسِی این علم آن است درواقع؛ پردازدیم -استدلالو  خلّاقیت، ئلهحِلّ مس، زبان

یِ شناختی کارکرِد شناسروان. کندیمکار  چگونهچیست و  شودیمخوانده  ذهن آنچهکه 

شناختِ  دنبالِبهو  داندیمذهنِ آدمی را دریافتِ اطلاعات از محیط و پردازشِ این اطلاعات 

 یشناسمعرفتفلسفی، نوعی  زبانِبهاین علم را،  توانیماین فرایندِ شناختی است. بنابراین، 

 دانست.

ِی مطالعهکه امروزه موردِ  پرداختندیمگفتیم، از دیرباز به موضوعاتی  کهچنانفلاسفه، 

و آن را  کندیماندیشه  حافظهیِ شناختی است؛ نظیرِ افلاطون که در چیستِی شناسروان

و هر  گذردیمبا هر رویدادی که بر ما  آنچه -داندیمچیزی شبیهِ موم در وجوِد ما 

، افلاطون تمایزی میانِ درواقع. ردیپذیمخراشی به خود  میگذرانیمی که از سر اتجربه

در انسان نظر  یادگیریکه وی به فرایندِ  آنجا؛ یا شودینمساختارِ حافظه و محتوایِ آن قائل 

، فلاسفه به موضوعاتی طورنیهم. کندیممعرّفی  ادآوردنیبهو آن را نوعی  کندیم

-ارسطو  کاتارسیسِی قرار گرفت؛ نظیرِ بحثِ کاوروان موردنظرکه بعدتر  پرداختندیم

که امروزه در معنایی  -یِ یونانیهایتراژدپالایشِ احساساتِ مخاطب در مواجهه با 

؛ یا تأثیراتی که فروید، در طرحِ نظریاتِ خود، از آراِی شودیمفهمیده  کاوانهروان

یِ فرویدی هر دو کاوروانیِ شناختی و شناسروان، نیبنابراشوپنهاور و نیچه گرفته بود. 

تأمّلاِت فلسفیِ پیش از خود هستند، هرچند که رویكردهایی متفاوت در پیش  دارِوام

 هارانهاحساسات،  لِ یتحلوــهیتجزی، به نگردرونیِ فرویدی، از طریقِ کاوروان: رندیگیم

ِی شناختی، با رویكردی شناسروان، امّا پردازدیمیِ روانی نهفتهو تعارضاتِ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cognitive Psychology 
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 1.کندیمی کسب و تفسیرِ اطلاعات توسّطِ ذهن را بررسی چگونگ، تریتجربـیعلم

ِی شناسروانرویكرِد این مقاله را مبتنی بر نوعی  توانیمگفته شد،  آنچهبا توجّه به 

یِ مفهومی از مفاهیمی چون وسواِس ذهنی، هالیتحلیِ ارائه درصددفلسفی دانست که 

است. در این پژوهش، ذهنیتِ وسواسی با رویكردی  یشیاندیجزئو  شكّاکیت، انتخاب

و « واقعیت و ناواقعیت» ی مفهومیهادوگانهو بر مبنای  ردیگیمی قرار موردبررسشناختی 

ی چون افلاسفه. برای نیل بدین مقصود، آرای شودیمتحلیل « گراناعملو  گراناواقع»

یِ این تحقیق آن است که افكارِ وسواسی هیفرض. شوندیمشوپنهاور و سارتر به یاری گرفته 

و  یرکاربردیغ، بلكه انهیگراناواقعو  یرمنطقیغ -شودیمکه بدواً پنداشته  گونهآننه -

طبیعی برایِ  طورِبهی که ذهنِ انسان اینشیگزی که رویكردِ معننیبد؛ اندانهیگراناعمل

افكاری  الشّعاعِتحت، در زندگی مبتلایان به وسواس، کندیماهدافِ عملی اّتخاد  پیشبرد

 هستند.  شانیِکارآمدکه معطوف به حقیقتِ امور و نه  ردیگیمی قرار اجبار

ِی موضوع، پژوهشی فارسی که رویكردی فلسفی به بحِث نهیشیپدر جستجویِ 

یِ طهیحیِ موجود، تحقیقاِت مرسوم در هاپژوهشوسواس داشته باشد یافت نشد و 

و آماری به  محورشیآزمای، پزشكی یا علومِ اعصاب هستند که رویكردی شناسروان

ر با نگاهی فلسفی یافت شد که البته موضوع دارند؛ در ادبیاتِ انگلیسی، دو پژوهشِ زی

 رویكردی پدیدارشناختی به وسواس دارند:
Denys, D. (2011). “Obsessionality & compulsivity: a phenomenology of 

obsessive-compulsive disorder”. Philos Ethics Humanit Med 6, 3. 

https://doi.org/10.1186/1747-5341-6-3 

Bürgy M. (2019). “Phenomenology of Obsessive-Compulsive Disorder: A 

Methodologically Structured Overview”. Psychopathology; 52:174-

183. doi: 10.1159/000501165 

در کل، پرداختن به وسواس در متنی فلسفی و تحلیلِ آن بر اساسِ آرایِ فیلسوفان امری 

فلسفی  نظرِدّقتِچندان مسبوق به سابقه نیست و پژوهشِ حاضر بر این مبنا شكل گرفت که 

حاصل  هاآنی از ترقیعمو  ژهیودرکِ  تواندیمی شناسرواندر  مورداستفادهدر مفاهیمِ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.Levitin, 2002: 3-11)ِی بیشتر در این خصوص رجوع شود به: مطالعهبرایِ  .1

https://doi.org/10.1186/1747-5341-6-3
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ی ادهیپداگر فكرکردن به »ممكن است به بیمارِ خود بگویند:  شناسانروانکند. فرضاً 

است که ما  باوری سببِبهخودِ آن پدیده، بلكه  بودنِآزاردهنده  علّتِبهآزاردهنده است، نه 

و  آزاردیماین ذهنیتِ ما از امور است که »، تریفلسفی انیببهیا  1،«نسبت به آن پدیده داریم

یِ خود دچارِ تشویش هاشكست، اگر فردی با یادآوریِ مثالعنوانبه«. نه عینیتِ امور

و بد است؛ و برایِ  آورشرماساساً  خوردنشكست، بدین علّت است که او باور دارد شودیم

که دیگر -حصولِ بهبودی، او در ابتدا باید چنین باورِ خطایی را با باوری صحیح 

یا « یِ پیروزی استلازمه خوردنشكست»باوری نظیرِ  -جایگزین کند -نیست کنندهمشوّش

چنین رویكردی احتمالاً سودمند است و «. شودینمحاصل  شكستیبی ایروزیپهیچ »

که حالتِ مقابل را نیز  طلبدیم. امّا اتّخاذِ رویكردی فلسفی دینمایم انهیگراواقع، نیچنهم

خوشایندبودنِ  علّتِبهی برایِ ما خوشایند است، نه ادهیپداگر آگاهی از »در نظر آوریم: 

به دیگران  کردنکمک؛ فرضاً اگر «یِ باور ما نسبت به آن استدهییزاکه  خودِ آن پدیده

که بدین علّت است  خودِ عمل بودنِ کین سببِ به، نه کندیمحسّی خوشایند در ما ایجاد 

با چنین منطقی، حّتی همان باورِ جایگزینِ  عملی خیر است. رساندنیاری ما باور داریمکه 

صرفاً  -یِ پیروزی استلازمه خوردنشكست-ی هم که در حالِت قبل گفتیم بخشامیالت

دانسته خواهد شد. « شكست و پیروزی»باوری برآمده از ذهنیِت ما و نه برآمده از واقعیتِ 

ما، چه خوشایند و چه این است که حالات و احساساتِ  شودیمی که حاصل اجهینتحال، 

نه  شناسروانآن، کاِر  تبعبهناخوشایند، وابسته به ذهنیِت ما و نه واقعیتِ امور هستند و 

یِ او با باورهایِ آزاردهندهباورهایِ  ساختنِنیگزیجاکه  بیمار با واقعیت کردنِمواجه

یی گراواقعیی و نه گراعملموضوعیت دارد  آنچه، در اینجا، نیبنابرااست.  دهندهامیالت

 است.

ی نگریسته شناسروانی فلسفی به اندازچشمکه از  شودیمچنین تأمّلاتی زمانی حاصل 

ی، از درون، خویشتن را شناسروانکه  گونهآننگرشی از بیرون به موضوع و نه  -شود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ردِ هیجانات: مدیریتِ اضطراب، خشم و افسردگی ارائه شده است: ی، از جمله، در کتاِب کمک در مواگزارهچنین  .1

 (.۸۳-۸۱: 1۸۳۱کلارک، )
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ی اسشنروانو تعاریفِ متداولِ  هافرضشیپ توانیم، از نظرگاهی فلسفی، درواقع. نگردیم

ارائه کرد. این رویكرِد  هاآنرا به پرسش گرفت و درکی متفاوت یا حّتی بعضًا متضاد از 

باید،  کهچنانآنانتقادی اگرچه ممكن است غریب بنماید و، در معنایِ متعارفِ کلمه، 

ی شناختروانمفاهیم و تعاریفِ  ترشدنِپالودهدانسته نشود، امّا شاید بتواند به  یشناختروان

یِ حاضر نیز، مقالهی بگشاید. شناسرواننماید یا راه را بر رویكردهایِ جدیدی در  کمک

است،  محورشیآزمای نیست و فاقدِ رویكردی شناختروانگرچه یک پژوهشِ متعارفِ 

امری که  -به محکِ آزمایش گذاشته شود و تن به سنجشِ کمّی و آماری بسپارد تواندیم

 .طلبدیمیِ تأمّلاتِ فلسفی است و پژوهشی بالینی را حوزهدیگر خارج از 

یِی ناکارآمدِ وسواسِ ذهنی گراواقعشرحِ چگونگِی  بهاین مقاله،  1در قسمِت 

؛ میکنیمفراهم  نشیادیبنی هامؤلفهو بسترِ لازم را برای تبیینِ وسواس بر اساسِ  میپردازیم

؛ در قسمِت میپردازیمیِ وسواسی شهیانددر  ینگریجزئ یمؤلفه، به بررسیِ ۲در قسمتِ 

؛ و میدهیمی شرح ریپذتیمسئولِی انتخاب و مسئلهِِ وسواسی را در پیوند با شكّاکیت، ۸

ی و بندجمعو نهایتًا  در وسواسِ ذهنی را شناسایی یطلبکمال یمؤلفه، ۴در قسمتِ 

 .میینمایمی ریگجهینت

ی است که ناخواسته و خارج از مهاِر اتكرارشوندهعبارت از افكارِ  1وسواسِ ذهنی

. البته انسانِ معمولِی کنندیمو اضطرابِ قابلِ توّجهی ایجاد  شوندیمشخص در ذهن حاضر 

در وسواس ویژه  آنچه، امّا شودیم زااضطرابِی ناخواستهناوسواسی نیز گاه دچاِر افكارِ 

اساساً در پیوند با  وسواسمفهوِم  کهچنداناست تكرارشوندگیِ نامعمولِ این افكار است، 

تا  در وسواس نیز کیفیتی خاص دارد شدهحاصل. اضطرابِ شودیمفهمیده  تكرارمفهومِ 

، برایِ رهایی از آن، دست به رفتار یا اعمالی شودیمکه معمولًا شخص مجبور  آنجا

دِ افكارِ است و از بازگشتِ مجدّ رهانندهموّقت  طوربهزند. این تمهید صرفاً  ۲تكراری

 آمدِ ـوـرفتیِ مداومی از چرخه، شخص در جهیدرنتجلوگیری نماید،  تواندینموسواسی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Obsession 

۲. Compulsion 
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با اختلال مواجه  اشروزمرهو زندگی و عملكردِ  شودیمافكار و اعمالِ وسواسی گرفتار 

 .(Boland et-al., 2021: 1326) گرددیم

ی را روایت انمونهدهیم،  دستبهتصویری روشن از افكاِر وسواسی  کهنیاحال، برایِ 

 است: -1«آلودگی/ نظافت»یعنی وسواسِ –که مربوط به نوعِ شایعی از وسواس  میکنیم

. به پایانِ عملِ دیشویمرا با مایعِ شوینده  اشآلودهِی هادستشیرِ آب را گشوده، 

گامِ گشودنِ که در آغاز به هن گرددیم، ناگهان گرفتارِ این فكر شودیمشستشو که نزدیک 

آلوده  دستشاو به شیر منتقل شده است و حال با بستنِ آن دوباره  دستشیر آلودگی از 

شیر را ببندد، مُشتی آب بر رویِ آن  کهآنو پیش از  افتدیمخواهد شد. پس به فكرِ چاره 

یی شیر را پاکیزه تنهابه: اگر بنا بود آب شودیم. امّا دگرباره با فكری دیگر مواجه زدیریم

و نه توأمان با آب و مایعِ شوینده. پس  شستیمرا با آبِ خالی  دستشکند، از همان ابتدا 

و این بار بر رویِ شیر ابتدا مقداری مایع شوینده و سپس یک  شدیاندیمی دیگر اچاره

که ملاحظاتِ  هرچند، رسدیم. با بستنِ شیر عملِ شستشو به اتمام زدیریممُشت آب 

را  هاآن دستش. اکنون بسیاری چیزها که پیش از شستِن رسندینمِی او به پایان نیچننیا

 گرجلوه شیبراو ... چونان اجسامی آلوده  فشیکیِ دستهیِ در، رهیدستگلمس نموده، نظیرِ 

    ۲کنند... اثریبعملِ شستشویِ اخیرش را  توانندیمکه در صورتِ تماس  شوندیم

ی است انمونهبه نظر رسد، امّا  زیآماغراقدر بالا ذکر شد ممكن است کمی  آنچه

در ذهنِ یک فردِ مبتلا به وسواس به هنگامِ هجومِ افكاری که خارج از مهارِ اوست  ازآنچه

چنین  -یعنی نامبتلایانِ به وسواس-که فارغ از این ماجرا هستند  هاآن. برای گذردیم

، امّا برای شخِص مبتلا منطقی رسدیمبه نظر  ریوپا گدستیار و بس زیآمجنونملاحظاتی 

با  سوهماگر  کهیطوربهدر پشتِ این افكار و اعمالِ برآمده از آن وجود دارد؛  آورالزام

تا چه اندازه این افكار  کهنیا. شداین افكار عمل ننماید، با اضطرابی سخت مواجه خواهد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Contamination/Cleansing 

الگو در وسواس است که در آن، فكرِ وسواسی همانا فكِر آلوده و ناپاک یا  نیترعیشاوسواِس آلودگی/ نظافت  .۲

 تواندیم نیچنهمی است. رفتارِ وسواسی سازپاکِی امورِ مربوط به شستشو و هیکلّبیمار شدن و عمِل وسواسی شامِل 

 .(Boland et-al., 2021: 1327)باشد  شودیمدوری گزیدنِ ناخواسته از هر چه آلوده پنداشته  شكلِ به
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یک  عنوانبهیِ وسواس دهیپدی شناسروانحث دارد. در ی هستند جاِی برمنطقیغمنطقی یا 

  .شوندیمی افكاری که مبنایی منطقی ندارند معرفی مثابهبهاختلالِ روانی و افكاِر وسواسی 

ی در خصوصِ این مفاهیم تریادیبنامّا در یک پژوهشِ فلسفی ضروری است که تأمّلِ 

یِ وسواس از این حیث دهیپدصورت گیرد و در کاربستِ واژگانِ مربوط تشكیک شود. 

در  چراکهخوانده شود،  اختلال تواندیماست،  کنندهمختلذهنیِ  دةیپدکه یک 

ی موسیقی که در جریاِن اقطعه سانبه؛ کندیمعادیِ زندگی وقفه ایجاد  آهنگِضرب

و دوباره  ستندیایبازمو نوازندگان از حرکت  ردیگیمتوقّف صورت  دفعاتبهاجرایِ آن 

، شخصِ مبتلا به وسواس جریانی منقطع از زندگی را زیست گریدعبارتبه. آغازندیم

. امّا آیا دیآیم. این انقطاع توسّطِ ظهورِ پیاپیِ افكاری ناخواسته در ذهنِ او به وجود کندیم

یِ نمونهاز  کهچنانآنیِ موارد این افكار فاقدِ مبنایی منطقی هستند؟ همهی و در راستبه

که اگر فرضاً یک  میدانیم. ما رسندینمی به نظر رمنطقیغ، چندان هم دیآیبرم ذکرشده

 تواندیمبرایِ انسان دست را آلوده کرده باشد، در اثرِ تماس با شیرِ آب  زایماریبویروسِ 

ماِس مجدّدِ دست با آن، دوباره به دست منتقل شود؛ مانند ویروسِ و سپس در اثرِ ت به شیر

افراِد  هاپزشکاست و به همین دلیل  انتقالقابلسرماخوردگی که از طریقِ تماس 

تماسِ بدنیِ دیگر با دیگران تا آنجا که ممكن است  هرگونهسرماخورده را از دست دادن یا 

ِی بالا ملاحظاتِ نامعقولی نمونهیِ . پس ملاحظاتِ شخصِ وسواسدارندیم-حذر-بر

یِ انهیگراواقعیِ نگریجزئو حتّی شاید بتوان گفت که نسبت به افرادِ عادی  دینماینم

 بیشتری نیز در کار داشته است.

 میدهیمتشخیص  وضوحبهما همین مطلب را در زندگیِ بسیاری از افرادِ وسواسی 

؛ یعنی توّجِه دهندیمی امور را با دقّت و صحّتِ بیشتری نسبت به دیگران انجام بعضکه 

زیادی به جزئیاتِ واقعیِ امور که ممكن است از دیدِ دیگران نهان بماند از خود نشان 

این توّجهِ زیادِ به جزئیات آزاردهنده و  کهنیا. (Boland et al., 2021: 1780) دهندیم

ی و نامعقول است مطلبی دیگر. خلطِ رواقعیغ کهنیاطلب است و است یک م کنندهمختل
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 تواندیمی به علّتِ غایاتِ کاربردیِ این علم شناختروان 1یِ نهیزماین دو مطلب در یک 

ِی فلسفی بحث متفاوت است. برای روشن شدنِ موضوع باید نهیزمجایز باشد، امّا در یک 

یِ میان انسان و جهانِ واسطه عنوانبهد. ذهن کارکردِ عادیِ ذهنِ انسان را در نظر آور

 وارنهییآو  طرفانهیبی تمامبه شوندیمیی که از بیرون واردِ آن هادادهبیرون، در برخورد با 

ِی بیرونی هادادهگزینشی و در راستاِی هدفی مشخّص به  طوربه، بلكه کندینمعمل 

و در  مانندیبازماز ورودِ به خودآگاهِ شخص  هادادهبرخی  کهیطوربه؛ دهدیموسو سمت

. دهندیممقابل برخی دیگر فضایِ قابِل توجّهی از آگاهیِ فرد را به خود اختصاص 

با شخصِ دیگری است،  مكالمهی در حالِ اخانهشخصی در اتاِق  کهیهنگام، مثالعنوانبه

 اگرچهو  گفتگو است همان صدایِ شخِص طرفِ شودیمصوتِ غالبی که واردِ آگاهِی او 

در  هالیاتومباصواتِ دیگری نیز از قبیلِ صدایِ تلویزیون، صدایِ اطرافیان، صدایِ عبورِ 

یا اگر هم بشنود،  شنودینمرا  هاآنبیرون از خانه و غیره در تیررسِ شنواییِ او هستند، وی 

واقعی را به نفِع  ، ذهن برخی جزئیاتِدرواقعیعنی ؛ ندارد هاآنتوّجه و تمرکزِ چندانی بر 

کنار  -یِ کارآمد با دیگری استمكالمهکه در این مورد امكانِ یک -یک هدفِ معیّن 

ی بیرونی نه یک رویكردِ هادادهگفت که رویكردِ ذهن در قبالِ  توانیم. پس گذاردیم

است؛ ذهنِ انسانی  انهیگراعملو خنثی در قبالِ واقعیتِ محض که رویكردی  طرفانهیب

راندنِ -حاشیه-هدفی خاص دست به تحریف، تغییِر شكل یا به پیشبردعموماً در راستاِی 

ی نموده شوپنهاور اژهیو. فیلسوفی که به این کارکردِ ذهن التفاتِ زندیمبرخی واقعیات 

ه یعنی غایاتی ک-است که معتقد بود خِردِ انسان برای درکِ غایاتی که باید حاصل شوند 

بر آن نیست که  وجهچیهبه، امّا شدهیطراح -موجودات بدان بسته است دمثلیتولحیات و 

حقیقت و ذاتِ مطلقاً واقعی و درونیِ چیزها را در آگاهیِ شناسنده حاضر آورَد، بلكه میلِ 

که از چشمِ  زندیمبه کلّی به اهدافِ عملی است. وی در این خصوص مثال  اشیعیطب

ی آن لهیوسبهاب است پلِ زیبایِ روِد راین هیچ نیست مگر چیزی که مسافری که در شت

، او هیچ توّجهی به پل ندارد، مگر از این منظر که نیبنابرااز رودخانه عبور کند؛  تواندیم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Context 
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(. امّا ۹۳-۹۱: 1۸۱۸غایتی عملی را برای وی متحقّق کند )یانگ،  تواندیمابزاری است که 

این است که بسیاری جزئیاتِ واقعی که در حالِت  دهدیم رخ آنچهیِ وسواس دهیپددر 

، مجالِ حضور در شوندینمیِ ذهن وارِد آگاهی انهیگراعملعادی به دلیلِ رویكردِ 

نیستند، امّا در متمرکز شدنِ  رمعقولیغخطا و  خودیخودبه؛ جزئیاتی که ابندییمخودآگاه 

ِی آغازینِ بحث ملاحظاتِ نمونهدر  کهچنانآن. کنندیماخلال ایجاد  هدفششخص بر 

ی از حقیقت در ابهرهکه  حالنیدرعیِ شخص در خصوصِ انتقالِ آلودگی نگرانهیجزئ

یعنی خودِ عملِ –دادن است  انجامدر حالِ  آنچهخود دارد، امّا تمرکزِ شخص را بر 

بخشِ قابلِ توجّهی از آگاهیِ شخص به افكاری  چراکه؛ دهدیمکاهش  -شستشو

. شودیمیِ آگاهی رانده هیحاشو هدفِ عملِی آغازین به  ابدییماختصاص  انهیجوقتیحق

را  هاآنخواندنِ افكارِ وسواسی  یرواقعیغیا  نامعقولی جابه، بهتر آن است که نیبنابرا

بخوانیم تا توصیفِ بهتری از ماهیتِ وجودیِ این افكار ارائه  یرکاربردیغیا  انهیگراناعمل

 دهیم.

ِی نمونه. در میدهیمتوضیح  ترشیببودنِ این افكار  انهیگراناعملحال در خصوِص 

یی در موردِ کاری که در حالِ هاپرسشمداوم درگیرِ  طوربهمذکور دیدیم که ذهنِ شخص 

؛ یعنی پرسش از انتقال یا عدمِ انتقالِ آلودگی در حینِ انجامِ عمِل شودیمدادن است  انجام

امری خطا و باطل  خودیخودبهیی جوقتیحقی و گرپرسش. این هادستشستشوِی 

چه آلودگی در اثرِ لمسِ مجدِّد شیرِ  چراکه؛ شودینمحلّی عملی منتهی  راهِنیست، امّا به 

آب به دست منتقل بشود و چه نشود، شخص مجبور است شیر را ببندد، این عمل را به پایان 

برساند و به سراغِ اهدافِ عملیِ بعدیِ خود برود. علاوه بر این، وی در طولِ روز با مواردی 

یزها را لمس کند یا در کار دارد؛ یعنی مجبور است بسیاری چ-و-بسیار سر دستنیازا

این امكان را داشته باشد که  آنكهیبو  بداند آلوده هستند یا خیر آنكهیبدست بگیرد، 

را شستشو دهد. به همین علّت است که فرضاً در خصوصِ ویروسِ  شیهادست هرلحظه

در سرماخوردگی با اینكه ما بر انتقالِ آن از طریقِ تماس آگاهی داریم، امّا در طولِ روز 

آلوده به این ویروس  کهنیابسیاری چیزها را ناآگاه از  مانیِعملاهدافِ  پیشبردراستای 
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و به همین علّت نیز احتمالاً یک یا چندین مرتبه در سال به این  میکنیمهستند یا خیر لمس 

یی که هامكاننیست که بتوانیم در  ریپذامكان، برایِ ما درواقع. میشویمویروس آلوده 

داریم تمامیِ نقاط یا افرادی را که به ویروسِ سرماخوردگی آلوده هستند مشّخص  حضور

پرهیز نماییم؛ که اگر هم بتوانیم و چنین کنیم از انجام دادنِ  هاآنکنیم و متعاقباً از تماس با 

یا منفعِت کاربردی است که شخِص وسواسی  انهیگراعمل. همین بُعِد میمانیبازم مانیِکارها

، امّا این به معنایِ خلافِ واقع بودنِ افكاِر وی یا کاذب بودِن احكامی که ردیگیمنادیده 

نیست. در حقیقت، پیش رفتِن زندگی مستلزمِ این است که انسان در بسیاری  کندیمصادر 

آنكه نسبت به انِ زندگی بسپارد بیعمل نماید، یا به عبارتی، خود را به جرینادانسته مواقع 

 جزئیاتِ آن آگاهی داشته باشد.

ی که در تقابل با نگریجزئنتیجه گرفت که  توانیمدر بخِش پیشین گفته شد  ازآنچه

یِ اصلیِ یک ذهنیتِ وسواسی هامشخّصهاز  ردیگیمتداوم و پیوستگیِ جریانِ زندگی قرار 

 ریپذامكان مشّخصهبدون در نظر گرفتنِ این  یِ وسواسدهیپدتحلیلِ  کهیطوربهاست، 

موجبِ ممتاز گشتِن  تواندیم. توّجهِ به جزئیات یک ویژگیِ ذهنی است که از طرفی 1نیست

و از سویی دیگر او را در  شخصِ وسواسی در میانِ دیگران در خصوصِ بعضی امور شود

، این درواقعبنمایاند.  یِ زندگی ناتوان یا نامتعارفروزمرّهانجام دادنِ برخی اموِر 

یِ وی غلبهموجبِ  تواندیم؛ هم کندیملبه عمل -یک شمشیرِ دو سانبهی عموماً نگریجزئ

ی پیشِ چشمِ ذهن اچهیدری نگریجزئبر دیگران گردد و هم او را مغلوب نماید. در 

آن شخص بر ظرایف و دقایقی که از تیررِس بیناییِ عموم  موجببهکه  شودیمگشوده 

و در بسیاری  دینمایمیک مزیت رخ  همچون. این در بدایتِ امر گرددیمخارج است بینا 

وقتی  کهنیاچنین است. امّا این مزیت مضرّاتی را نیز به دنبال دارد و آن  واقعبهموارد نیز 

جزئیاتی که شخص  بساچهارِ شخص نیست. در اختی بستنشاین دریچه گشوده شد دیگر 

دیدن است. مقصود این است که این دریچه نه صرفاً  بهمحكومنیست و  هاآنخواهانِ دیدارِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Swinson, 1998: 79)یِ شخصیِت وسواسی رجوع شود به: هامشّخصهِی بیشتر در خصوصِ مطالعهبرایِ  .1

119.) 
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و ناکارآمد نیز  ندیناخوشاکه به روی جزئیاتِ  یا کارآمد ندیآخوشبه رویِ جزئیاتِ 

 .گرددیبازم

. در نظر آورید دو شخصِ متفاوت در میکنیمی اشاره انمونهبرای شرحِ مطلب به 

یِ موسیقیِ واحد هستند. یكی از این دو ناآشنا به دانِش قطعهحالِ گوش سپردن به یک 

است؛ در مقابل،  موردنظرِی قطعهبه ظرایف و دقایقِ موسیقاییِ  توّجهیب جهیدرنتموسیقی و 

آگاهی به وجهی شخصِ دیگر آشناییِ خوبی با دانشِ موسیقی دارد و در پرتوِ این 

قادر به تفكیکِ هیچ عنصرِ  ازآنجاکه. شخصِ اوّل سپاردیمبدان گوش  نگرانهیجزئ

و یک تأثیرِ حسِّی  شنودیمی یک کِلّ یكپارچه مثابهبهی در آن قطعه نیست، آن را ایجزئ

است؛ مانندِ  صیتشخقابل. برایِ شخصِ دوم امّا عناصرِ جزئیِ بسیاری ردیگیمواحد از آن 

، ریتم و میزانِ این قطعه شدهاستفادهاز چه سازهایِ متفاوتی در نواختنِ این اثر  کهنیا

از این  هرکداماست و نظایرِ آن.  کاررفتهبهی در آن اییقایموسچیست، چه نوع فواصلِ 

 صورتبهکه حّتی گاهی  آنجاتا  جداگانه واردِ آگاهِی وی شوند طوربه توانندیمعناصر 

 انهیگراواقعدر این است که او به دریافتی  یِشنَویجزئل جلوه کنند. مزیتِ این مُنفَک از ک

که به وجهی آگاهانه بر آن  ابدییمو این امكان را  کندیمدست پیدا  شنودیم ازآنچه

 -دسترسی ندارد هابدانکه شخِص اوّل -یی را هاییبایزو نیز ظرایف و  محیط و مسلّط شود

ممكن  کهنیامحظوظ گردد. امّا این مزیت را مضرّتی نیز هست و آن  هاآنشنیده و از 

یک کل و با تأثیرِ حّسیِ آنی و واحدی شنیده نشود، یعنی  همچوناست آن قطعه دیگر 

بخش شده در آگاهی حضور یابد. -بخش صورتبهمخلوطی از عناصرِ منفرد و  عنوانبه

به جریانِ روانِ قطعه بسپارد و در آن غرقه اوّلی خود را  سانبهپس شاید شخصِ دوم نتواند 

و آن کلِّ واحد  شودیم گرانهحسابو  نگرانهیجزئدرگیرِ مناسباتی  ذهنش چراکهگردد، 

تشخیص داد.  توانیم. همین تمایز را در مناسباتِ انسانی نیز گرددیمتكّه -در نظرِ او تكّه

ی یک کِلّ مثابهبهیِ عاشقانه معشوق تنها آن زمان معشوق است که رابطهفرضاً در یک 

یكپارچه در نظرِ عاشق مجّسم شود و یک تأثیر حسّیِ واحد و گیرا بر عاشق بگذارد. امّا 

مثلاً ترکیبی –ی از عناصرِ مجزّا امجموعهکه چونان  یک کل همچونزمانی که معشوق نه 
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در نظر آید دیگر معشوق نخواهد  -ر و خصوصیاتاز اندام و جوارح یا مخلوطی از افكا

ی در خصوصِ نگریجزئعاشق باشد که گرفتاِر  واقعبه تواندیمعاشق زمانی  نیچنهمبود؛ 

از این عناصرِ  هرکداممعشوق نشود. نگرشِ معطوف به جزئیاتِ اندامی یا افكاریِ معشوق 

و تمرکزِ وی بر کلّیتِ  دکنیممنفرد و مستقل واردِ آگاهیِ عاشق  صورتبهجزئی را 

در پرتوِ  حالنیدرع. امّا دهدیممعشوق را برای داشتنِ یک پذیرندگیِ حسّیِ قوی کاهش 

ی نسبت به معشوق پیدا ترقیدقِی مدارانهتیواقعشناخِت  تواندیمی عاشق نگریجزئهمین 

که یک امكانِ  حالنیدرعی نگریجزئ، نیبنابراتّكه شده! -، البته نسبت به معشوقی تّكهکند

که -بینی و پیوستگیِ دریافتیِ وی را -واحد تواندیم، بخشدیمممتازِ شناختی به شخص 

مختل کند. البته ممكن است یک ذهنِ توانا  -یِ یک تأثیرپذیریِ حسّانیِ نیرومند استلازمه

را بیابد  باشد؛ یعنی این امكان نگریکلّو  شیاندیجزئحسّاس بتواند تؤامان  حالنیدرعو 

 طوربهو هم امرِ واحد را محیط بر اجزا و عناصر  که هم جزئیات و کثرات را در وحدت

در دسترسِ همگان  آنچهو نه  دینمایمدریافت کند. امّا این امكان امكانی ویژه  زمانهم

جا که ذهِن انسانی تكامل یافته است عموماً اذهان بر یكی از  نیبدتا  رسدیمو به نظر  است

ی تواناییِ بیشتری دارند و صرفاً نوادر و نوابغی نظیِر نیبیکلّ ی و نگریجزئِی قوّهین دو ا

 .باشندیمی مجهّز اهیسو-دوبرخی هنرمندان و فلاسفه به چنین قابلیِت 

ی و نگریجزئی از ایافراطیِ وسواس ما با تجلّیِ حداکثری و دهیپدامّا در 

ِی سلطهکه تحِت  شخصِ مبتلا نه مسلّط بر جزئیات کهیطوربهی مواجه هستیم، شیاندیجزئ

ی به وجهی کاملاً اجباری و خارج از مهارِ وی اّتفاق نگریجزئ؛ یعنی این شودیمواقع  هاآن

خواهانِ این باشد که این جزئیات را نبیند و نیندیشد امّا کاری  واقعبهکه او  بساچه. افتدیم

. افتدینمسودمند  هاآنبرای گریختن از  شیهاکوششساخته نیست و  دستشاز 

ی در فرآیندِ خواندنِ نگریجزئ، برخی از مبتلایانِ به وسواس به علّتِ همین مثالعنوانبه

که خواندن امری است که نیازمندِ یک پیوستگِی  میدانیم. شوندیمیک متن دچاِر مشكل 

که ضروری است که در یک جریانِ پیوسته  صورتنیبددریافتی از جانبِ خواننده است، 

یِ بعد سطور و صفحات یكی پس از دیگری و در پیوند با یكدیگر مرحلهکلمات و در 
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خوانده شوند تا خواندن به فرآیندی معنادار بدل شود. امّا برای برخی افرادِ وسواسی امرِ 

بیش از حِدّ متعارف  اهآن، به شكلی که توجِّه افتدیمی دیگر اّتفاق اگونهبهخواندن 

از کلمات  هرکدام کهنیا؛ نظیرِ گرددیم -یعنی خوِد کلمات-معطوف به جزئیاتِ متن 

ی نوشته شده ااندازهیا با چه  1داشته باشد، با چه قلمی تواندیمجداگانه چه معناهایی  طوربه

، ممكن علاوهبهاست، آیا به لحاظِ املایی و بر طبقِ قواعدِ نگارشی صحیح است و غیره. 

 ارتباطیبیادآورِ اشخاص یا خاطراتی  هاآناست بسیاری از کلمات و خصوصاً اسامی برایِ 

متن پرتاب نمایند. در این خصوص زیگموند باشند و توّجهِ آنان را از متن به بُرون متنبا 

 ی دارند و خاصهاژهیوجایگاهِ  ۲فروید معتقد است که کلمات و اسامی در ضمیرِ ناآگاه

، دهندیمی نشان اژهیوواکنش و حسّاسیتِ  هاآنمبتلایانِ به وسواس در برابرِ برخی از 

، جهیدرنتو  دانندیمدر برخی موارد وجودِ یک شخص را با اسمِ او مترادف  کهنیا ازجمله

)فروید،  اندگشتهرو که با آن کلمه مواجه شوند گویی که با خودِ آن شخص روبه هرکجا

ی با کلمات در حینِ خواندنِ انگرانهیجزئ(. بدین ترتیب، چنین برخوردِ 1۲-111: 1۸۱۱

توجّهِ مفرط  چراکهتا خواندن به یک جریانِ ناپیوسته و منقطع بدل شود؛  شودیممتن باعث 

و  کندیمی بسیار مواجه هاسكونو  هاوقفهجداگانه آهنگِ خواندن را با  طوربهبه کلمات 

که برای درکِ پیوندِ معناییِ میانِ کلمات و سطور ضروری -یوستگیِ دریافتیِ خواننده را پ

تا در حینِ خواندن  داردیوام. این اخلال در درکِ معنا شخص را دینمایممختل  -است

که  گرددیمتكرار  قدرآنو این امر  خوانده دوباره بخواند ترشیپرا  آنچهمدام بازگردد و 

 .شودیمبدل  برزمانبرای او به امری فرسایشی و بسیار  عملِ خواندن

یی هاکردنو تكرار  هاوقفهمبتلایانِ به وسواس در انجام دادنِ برخی امور با 

ِی ذهنی هاییتوانابه  هاآنیِ این امر شک کردنِ جهینتکه  شوندیمبسیار مواجه  دستنیازا

یِ هاوسواساز  مارانشیبکه تعدادی از  کندیمو عملیِ خویش است. فروید گزارش 

و  ساختیمرا مختل  هاآنیِ اعمال همه هاوسواساین  کهیطوربه، بردندیممتعدّدی رنج 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Font 

 .(Freud, 2011 a: 2576-8)ِی بیشتر در خصوصِ مفهومِ ناخودآگاه نزدِ فروید رجوع شود به: مطالعهبرایِ . ۲
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شكّی معقول  هاآن. آگاهی از این امر در کردیموقفه ایجاد  هاآندر جریانِ فكرِ  دفعاتبه

اگر  چراکهبود،  انتظارقابلامری به وجود آورده بود و این  شانحافظهنسبت به عملكردِ 

به  دفعاتبهیِ ریاضی محاسبهتوّجهِ انسان مثلاً در حینِ خواندنِ یک نامه یا انجام دادنِ یک 

سویی منحرف شود، ناچار است نامه را دوباره بخواند و عمل حساب را از آغاز تكرار 

که فروید  گونهآنو یا  کندیمیِ خویش را لرزان هاییتوانانماید. این امر اعتمادِ شخص به 

ی کاملاً ناگزیر اجهینت]در ذهِن شخص[ حاضر باشند، شک  هاوسواسزمانی که : »دیگویم

شكّاکیت و فقدِ یقین را دیگر ویژگیِ مهمِّ  توانیم، نیبنابرا. (Freud, 2013: 11)« است

 یک ذهنیتِ وسواسی محسوب نمود.

یِ متفاوتی بروز پیدا هاشدّتجدالِ میانِ شک و یقین در اذهانِ مختلف با کیفیات و 

ی است و حسِّ عدمِ اطمینان و نگرینسب. شک یک حالتِ ذهنی است که مولودِ کندیم

عدمِ انسجام در عمل را به همراه دارد. در مقابل، یقین حالتی ذهنی است که برآمده از 

باید  نگرانهیقطع؛ یعنی یک صافیِ شودیماطمینان و انسجام  ی است و منجر بهنگریقطع

یقین  کندیمیی که دریافت هادادهپیشِ چشِم ذهن قرار داشته باشد تا بتواند نسبت به 

یِ ذهنِ انسان در برابرِ ذهن ریگشكلخودکار از بدوِ تولّد و  طوربهحاصل کند. این صافی 

امورِ عینیِ جهاِن بیرون، بلكه حتّی  فقطنهن حضور دارد؛ به همین سبب است که کودکا

دخترِ زیگموند -، آنا فروید رونیازا. پندارندیمامورِ ذهنی و خیالیِ خود را نیز قطعی 

یِ کودک داشته است عقیده دارد کاوروانیِ حوزهی به اژهیوکه توجّهِ  -فروید

منجر به رهایی از اضطراب  تواندیمی و قطعی پنداشتنِ امور خیالی در کودکان پردازالیخ

، زندیم سرباز ندیناخوشاکه کودک از آگاهی یافتن از یک واقعیتِ  صورتنیبدگردد؛ 

، وی به موردِ کودکی ازجمله. دینمایم اشوارونهو سپس در خیال  کندیمآن را انكار 

ودک بدل به و خودِ ک که پدرِ زورگویِ او در خیال تبدیل به حیوانی محافظ کندیماشاره 

اربابِ این حیوان شده بود. در پرتوِ باور به این خیال، کودک قادر گشته بود اضطراِب 

با  جیتدربه(. امّا ۳۱: 1۸۱۱ی خنثی نماید )آنا فروید، اتااندازهناشی از زورگوییِ پدر را 

خی و شخص نسبت به بر شودیمِی ذهن ایجاد نگرانهیقطعیی در صافیِ هارخنهرشدِ انسان 
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که هر چه قدرتِ  رسدیم. به نظر داردیمروا  شک ابندییمیی که به ذهن راه هاداده

ِی آن نیز بیشتر خواهد بود و از به رسمیت ورزشکیِ ذهن بیشتر باشد، میزانِ گرپردازش

ی گرپرسشی سرآغازِ ورزشک. زندیم سربازاموری یقینی بیشتر  عنوانبهشناختنِ امور 

موجود شک روا داشت تا پیشی ازشدهرفتهیپذیِ هاجوابابتدا باید در  چراکهاست، 

، این همان کاری است که فلسفه انجام ازقضایِ جدید به وجود آید. هاپرسشامكان طرحِ 

انجام دهد؛ یعنی به چالش کشیدنِ عاداتِ  رودیمانتظار  مفروضشیا بنا به ماهیتِ  دهدیم

استوار  هاآنی که باورهایِ روزمره بر اینیقی یهارضفشیپمعهود و به پرسش کشیدنِ 

نهایتِ اندیشیدنِ فلسفی یک پاسخِ یقینی باشد یا خیر، خود مطلبی  کهنیا. 1است

، گرچه ممكن است نیبنابرااست، امّا مسلّماً بدایتِ آن شک ورزیدن است.  زیبرانگپرسش

در سطوحِ مختلفِ زندگی موردِ  -ردیگیمدر تقابل با ایمان قرار  ازآنجاکه–ی ورزشک

سرآغازِ هر معرفتی است.  چراکهنكوهش واقع شود، امّا در فلسفه امری ستوده است؛ 

و رهایی از هر باوری نشانی  اندشیاندشکیِ بزرگ هاجان، نیچه معتقد است که ازجمله

از سرِ ضعف  ی و تواناییِ نگرِش آزاد است؛ و در مقابل، نیازِ به ایمان نیازیمندقدرتاز 

 بخشنظامنیاز دارد به مرجعی  چراکهاست و انسانِ اهلِ ایمان الزاماً انسانی وابسته است، 

 (. 11۹-11۱: 1۸۱۸یقین آورَد تا از بیرون با آن تنظیم شود و او را محدود نگه دارد )نیچه، 

 دهارایِ دیگری که در تقابلِ شک و یقین حائزِ اهمیت است، نسبتِ این دو با نكته

شک ورزیدن اراده را متزلزل  آنكهحالاست. یقین داشتن موجبِ قّوتِ اراده است، 

حالِت  چراکه. البته این قّوت و تزلزل در اراده را نباید در معنایی ارزشی مراد کرد؛ کندیم

ی که بر مبنایِ اارادهذهنیِ یقین لزوماً بر مبنای صدق یا حقیقتِ امور نیست و متعاقِب آن، 

یِ جهینت، بلكه یقین، فارغ از شودینممنتهی  ارزشمندالزاماً به عملی  شودیمیقین استوار 

است. در نظر آورید که شخصی قصدِ خریدِ یک پیراهن از  ارادهیِ کنندهمحكمآن، صرفاً 

به . در وضعیتِ اوّل شودیمفروشگاهِ لباس را دارد. او با دو وضعیتِ متفاوت مواجه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

یِ وسواس ایفا کند دهیپدنقشِ بزرگی در  تواندیمیِ دانستن و به تبعِ آن شک ورزیدن زهیغربه اعتقادِ فروید  .1

 .(Freud, 2011 c: 2630)ی که یادآورِ شوقِ به دانایی و شكّاکیت در فلسفه است ایورزشکیِ دانستن و زهیغر
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یِ بسیاری از انواعِ پیراهن را که به تنِ او راست هانهیگزکه  گذاردیمفروشگاهی بزرگ پا 

که صرفاً دو  شودیم ترکوچک. در وضعیتِ دوم امّا واردِ فروشگاهی کندیمارائه  ندیآیم

یِ زیادی مواجه است، هانهیگزاو با  ازآنجاکهعدد پیراهن مناسبِ وی دارد. در حالتِ اول 

در  تواندینمی آسانبه چراکهامری آسان نخواهد بود،  شیبراگزیدنِ یک از میانِ بسیار بر

رو بهی روورزاراده، با تأخیر و تزلزل در درواقعبرسد، یعنی  نیقیبه خواهدیم آنچهموردِ 

نسبت به  تواندیم ترراحت. امّا در حالت دوم چون تنها دو گزینه موجود است، شودیم

اصلاً اراده کند که  کهنیایقین حاصل کند و دست به انتخاب زند، یا  خواهدیم آنچه

ی که در پِی این اجهینترا نخریده از فروشگاه خارج شود. البته روشن است که  کیچیه

 بساچهِی حالتِ پیشین نیست؛ هادنیورزلزوماً برتر از نتایجِ شک  دیآیم شدهحاصلیقینِ 

ی اارادهیِ بسیار با هاآزمونِی درونی و هاجدلکه پیراهنی که در وضعیتِ اوّل نهایتاً پس از 

باشد که در وضعیتِ دوم در پیِ یقینی  ازآنچهی ترمناسب، انتخابِ شودیملرزان برگزیده 

 .دیآیمحاصل  سهولتبهزودرس 

و  هانهیگزان با یِ فوق حاکی از این است که اصولًا زمانی که ذهِن انسنمونه

که پیامدِ  آوردیمی در کار گرپرسشی و ورزشکِی متعدّد مواجه است، لاجرم هاامكان

ِی ساخته 1۱۱۱1یِ افسانهآن اضطراب و پراکندگیِ اراده است. این مطلب در فیلِم سینماییِ 

ی بازنمایی شده است. در این فیلم زندگیِ مردی خوببهایتالیایی  سازِلمیف ۲جوزپه تورناتوره

. کندیمیِ پیانو در یک کشتیِ مسافرتی زندگی نوازنده عنوانبهکه  شودیمجوان تصویر 

او در همین کشتی متولّد شده و سراسرِ عمرِ خویش را در این کشتی گذرانده است، 

همیشه دل از  اشیزندگنوا باقدرتباشد. وی که  شدهخارجاز آن  بارکحّتی ی آنكهیب

ی ارابطهو میانِ آن دو  شودیمیِ یكی از مسافران باختهدل، روزی خود ربودهیممسافران 

تا با رسیدنِ کشتی به مقصد همراهِ آن مسافر  شودیم. لاجَرَم بر آن ردیگیماحساسی شكل 

ِق خود ترکِ کشتی گوید و زندگیِ جدیدی را در جهانِ خارج از کشتی در کنارِ معشو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. The Legend of 1900 

۲. Giuseppe Tornatore 
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با جهانِ بیرون دچارِ اضطرابی سخت  شدنمواجهخروج از کشتی و  محضبهآغاز نماید. امّا 

. این واهمه تا بدان حدّی است که نهایتًا از تصمبِم خود منصرف شده، همان گرددیم

یِ او علّتِ این انتخاب را دلداده. زمانی که کندیمزندگیِ پیشینِ خود در کشتی را انتخاب 

یِ هانهیگزو  هاامكانکه در دنیایِ کوچکِ کشتی و  دیگویم، وی در پاسخ شودیمجویا 

و نه در دنیایِ  ی باشد که اکنون هستکسآنبدرخشد و  تواندیممحدودِ آن است که 

 ی مواجه است.شماریبِی هایگوناگونو  هاامكانبیرون که با  کرانِیب

اِب ناشی از آزادِی انتخاب را متفكّرانِ اگزیستانسیالیست نیز واکاوی بحثِ اضطر

که اضطرابِ برآمده از آزادی و  دهدیمشرح  1هستی و نیستیسارتر در  ازجمله .اندکرده

تا دست به نفِی آزادِی خویش زند. از دیدِ  داردیوامِی دیگر شخص را هاامكانمواجهه با 

است؛ یعنی آزادی سرنوشِت « محكوم به آزادی»ناآزاد نیست که  تنهانهسارتر، انسان 

محتومِ انسان است و گریزی از آن نیست، یا به عبارتی، جبرِ انسان در مختار بودن است. امّا 

یِ گوناگون هاامكانانسان ناچار است از میانِ  چراکه، کندیماین آزادی تولیدِ اضطراب 

برای فرار از  جهیدرنتتخاِب خویش را بر عهده بگیرد. دست به انتخاب زند و مسئولیتِ ان

یِ پیشِ هاامكاناین اضطراب و نپذیرفتنِ مسئولیتِ آزادیِ خویش اساساً منكرِ آزادی و 

نوعی  درواقع. ایمانِ بد خواندیم ۲«ایمانِ بد». سارتر این حالتِ ذهنی را شودیم اشیرو

و آن را  دیگویمکه شخص به خویش  ، دروغی استگریدعبارتبهخودفریبی است، یا 

که شخص  آنجااضطراب است؛ یعنی  شودیممنجر به این خودفریبی  آنچه. کندیمباور 

تا  زدیگریم، لاجرم با فریفتنِ خویش از آن واقعیت ابدییم زااضطرابامری واقعی را 

، به یک ازجمله؛ کندیمیی ارائه هامثالبنشاند. سارتر در توضیِح ایمانِ بد -اضطراب را فرو

و خود را  داندیمبودن را ماهیِت خویش  کارخدمتکه  کندیمکافه اشاره  کارِخدمت

. از دیدِ سارتر، اگر وی خود را انسانی کندیمصرفاً با این نحوه از هستی شناسایی 

وی اِشكال بود، امّا ایمانِ بدِ -بلا کندیمایفاِی نقش  کارخدمتکه در نقِش یک  دانستیم

صرف بودن تقلیل داده و در برابرِ  کارِ خدمتدر این است که  هستِی خویش را به 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Being and Nothingness 

۲. Bad Faith 
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، او عنوانِ درواقع(. Bergoffen, 2014: 105ِی دیگرِ بودن ناگشوده گشته است )هاامكان

ی و ورزشکرا بر پیشانیِ ذهنِ خویش حک نموده تا از اضطراب، « کارخدمت»

و  بگریزد شودیمِی متعدّدِ دیگر ایجاد هاامكانادانه با ِی آزمواجههی که در ایگرپرسش

را در این محدوده مستحكم گرداند؛  اشارادهِی هستیِ خویش دامنهبا محدود ساختنِ 

یِ خود را در محدودیتِ ارادهکه قوّتِ  1۱۱۱یِ افسانهیِ پیانوِی نوازنده سانبهدرست 

 .دیدیمزیستنِ در کشتی و نه در فراخِی جهانِ خارج 

مبتلایانِ به وسواس در جدالِ ذهنی میانِ شک و یقین، در قیاس با نامبتلایان، استعدادِ 

یِ متعدّد هاامكانبیشتری در به غلبه رساندنِ شک دارند. آنان هماره خود را مواجه با 

 ، مگر پس ازشودینمحاصل  هاآنیِ برابرگزینند. این انتخاب  مِهانشانکه باید از  نندیبیم

یِ بسیار که فرآیندِ گزینش را به امری فرسایشی و هادنیکشو به پرسش  هادنیورزشک 

به یک انتخابِ قطعی منتهی نشود،  تیدرنهاتا بدان حد که ممكن است  کندیمبدل  برزمان

یا تصمیمی اّتخاذ نشده و عزمی برای عمل استوار نگردد. به همان نسبت که فرآیندِ انتخاب 

ی اتجربه -کنندیمبیشتری را تجربه  آلودِاضطرابشود، لحظاِت  تریطولان شانیبر اکردن 

، مولودِ نگرشی است که نسبت به آزادی و مسئولیتِ خویش ازقضاسرشار از تردید که 

 اعمالشاندارند؛ مبتلایانِ به وسواس بیش از حدِّ متعارف خود را در قبالِ تصمیمات و 

یِ خود هستند؛ هانشیگزیِ امدهایپی نگرانِ زیآماغراق . آنان به وجهِنندیبیممسئول 

منجر به آسیِب جسمی به  هاآنمبادا هر عملی از  کهنیااز  شوندیم، بسیار مضطرب ازجمله

که موجبِ رنجشِ خاطرِ  آورندزبانخویش یا دیگری شود، یا اینكه فرضاً سخنی بر 

ی در کار ااندازهو دّقتِ بیش از یِ خود احتیاط هانشیگز، در جهیدرنتدیگران گردد. 

و  شود ترمطلوبمنجر به اّتخاذِ تصمیمی بهتر و انجامِ عملی  تواندیمکه از طرفی  آورندیم

نمونه در نظر  عنوانبهی بیانجامد. عملیباز طرفِ دیگر ممكن است اساساً به عدمِ انتخاب و 

دچارِ شكستگِی  مسابقهمبتلا به وسواس روزی در حینِ یک  کارِورزشآورید که یک 

ی و طی ریگکنارهی نماید. این ریگکنارهمدتی از ورزش  شودیمو مجبور  شودیمدست 

کردنِ دورانِ نقاهت طبعاً برایِ وی امری ناخوشایند و همراه با درد است. پس از بهبودِی 

ِی شكستنِ حادثهامّا این فكر که مبادا  کامل او خواهاِن بازگشت به میدانِ مسابقه است
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یِ پیشین را در شدهیِ درِد متحمّل خاطره چراکه، کندیم مضطربشدست دوباره رخ دهد 

ذهن دارد. حال یک نتیجه این است که وی به میدان بازگردد اّما با احتیاط و دقِت بسیار تا 

از آسیب  اضطرابشممكن است  نیچنهماحتمالِ آسیب دیدن را به حدِّاقل برساند. امّا 

هنرمندی  نیچنهمکند.  نظرصرفی کلّبهدیدن به حدّی باشد که از شروعِ مجدّدِ ورزش 

و دقّتِ فراوانی صرف  زمانوسواسی را تصور کنید که برای انتشارِ اثری به نامِ خود 

این «. دهدیم-خرج-بهوسواسِ زیاد » شودیمکه در زبانِ عامیانه گفته  گونهآن، یا کندیم

آثاِر وی، نسبت به دیگران، با فواصلِ زمانیِ زیادتر امّا با کیفیتی  شودیمامر باعث 

ی شود ااندازهبهاین امكان هم وجود دارد که وسواسِ وی  هرچندمنتشر گردند.  ترمطلوب

د کیفیِت قابلِ قبولی که دارن باوجودو  صرفِ وقت و دقِّت بسیار در خلِق هر اثر رغمِ بهکه 

دادن در -خرج-به-نشود؛ یا اینكه این وسواس کردنشانمجاب به عرضه  تیدرنهااو 

و فرساینده گردد که او نهایتاً مجبور شود کلِّ فرآیند  زااضطراب قدرآنفرآیندِ خلقِ هر اثر 

 ی را بر عمل ترجیح دهد.عملیبرا متوقف کند و 

زیادِ  یِریپذتیمسئول، دیآیبرمدر بخشِ پیشین  ذکرشدهیِ هانمونهاز  کهچنانآن
ِی طلبکمالو هم سرآغازِ  اضطرابِی خود هم مولّدِ هاانتخابمبتلایانِ به وسواس در قبالِ 

 ازآنجاکهِی متعدّد، هانهیگزو  هاامكانایشان است؛ بدین معنی که آنان به هنگاِم مواجهه با 
، لاجرم به اضطرابِ سنگینی دچار نندیبیممسئول  شدّتبهخود را در قبالِ انتخابِ خویش 

ی داشته باشند و کمالِ مطلوب را برگزینند. نقص-و-بیعیبتا ضرورتاً انتخاب  شوندیم
ی که در اعمالِ شخِص اطلبانهکمالِی کاردرستفروید در این خصوص معتقد است که 

ی است که اگونهبه دیآیم ندادنشانو نیز اضطرابی که در پیِ انجام  وسواسی وجود دارد

 Freud, 2011) رساندیمرا به انجام  -داراننیدنظیرِ اعمالِ عبادِی –گویی عملی مقدّس 

b: 1902) .یِ اوجِ امن ایجاد نشود، این نقطهتصوّری از رسیدن به یک  کهیمادام، نیبنابرا

ی ابیدست رقابلیغیِ اوجی عموماً نقطهاضطراب فروکش نخواهد کرد. هرچند که چنین 
شخص  شودیمو نتیجتاً باعث  رودیمی از کف زمانکوتاهاست و اگر هم به دست آید در 

، در وسواسِ نظافت شخصِ مبتلا نگرشی مثالعنوانبهبَرَد. -سر-در اضطرابی مداوم به

یا  بدنبه پاکیزگی و ناپاکیزگی دارد و خواهانِ این است که فرضاً تمامِ نقاطِ  طلبانهکمال
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پالوده از هر نوع آلودگی باشد. برخی از این مبتلایان با ورودِ هر انسانی از  اشیزندگمحلِّ 
یِ خویش را مكانی تماماً خانه چراکه؛ گردندیمدچاِر اضطراب  شانیِخانه درونبیرون به 

با ورودِ عنصری خارجی  جهیدرنت، نندیبیمپاکیزه و دنیایِ بیرون از خانه را منشأِ ناپاکیزگی 
در  نیچنهم. شودیمیِ خود دارند دچارِ خدشه خانهیِ زهیپاککه از تمامیتِ  تصوّری

 شودیمبه امرِ اخلاق دیده  طلبانهکمالو  رانهیگسختبسیاری از افراِد وسواسی رویكردی 

ی پاکیزگیِ ظاهر به جابهاز جنسِ همان وسواسِ نظافت است، با این تفاوت که  درواقعکه 
ی، چه راخلاقیغو یا مطلقاً  اندیاخلاقپاکیزگیِ باطن نظر دارد. در این نگرش، افعال یا تماماً 

لغزشِ  نیترکوچک چنانچهخودِ شخص باشد و چه دیگری. این مبتلایان  انشفاعل
هستی و زیسِت  چراکه، شوندیمباشد مضطرب  دادنشی روی دهد یا احتمالِ رخ ایاخلاق

و کماِل  ردیگیمکه حّتی با یک لغزش زنگار  نندیبیمی تماماً صیقلی انهیآاخلاقی را چون 
 .رودیماز میان  اشینگییآ

 کندیمدر خصوِص ارتباِط میاِن پاکیزگیِ ظاهری و باطنی، فروید به موردِ زنی اشاره 

هر  شدنشانو برایِ جلوگیری از آلوده  شستیممداوم  طوربهرا  شیهادستکه 
. به اعتقادِ فروید، عملِ شستشویِ این نمودیملمس  آرنجشیِ دری را صرفاً با رهیگدست

زن عملی نمادین بود که در حقیقت جاِی خالیِ پاکیِ اخلاقی را با پاکیِ فیزیكی پُر 
و از  دیدیمرفته -دست-ارتكابِ یک خطا از خاطربهی که وی ایاخلاقپاکیِ  -کردیم

یِ آن را از ذهن بیرون کند و این خاطرهتا  کردیم، تلاش جهیدرنتبود. در عذاب  فقدانش

پاکیِ اخلاقیِ مفقود  نیگزیجاامر میسّر نبود، مگر از این طریق که پاکیزگیِ جسمی را 
–به پاکی و ناپاکی  طلبانهکمال. در حقیقت، داشتِن یک نگرِش (Freud, 2013: 12)نماید 

یِ رضایتِ فرد از وضعیتِ پاکیزگیِ خود و آستانه شودیمموجب  -چه ظاهری و چه باطنی
تا زمانی که به این حدّ از کمالِ  هادهیپدآن،  تبعبهغیرِ خود به مقدارِ قابلِ توّجهی بالا رود و 

پاکی نرسند ناپاک قلمداد شوند. حاصل این است که فرد خود را با دو طیِف حداکثری از 

تابلویِ  سانبهی را متصوّر شود؛ ایانیمطیفِ  چیهآنكه ، بیندیبیممواجه  هاناپاکو  هاپاک
ی که در آن صرفاً از دو رنگِ سفیدِ خالص و سیاهِ خالص با حداکثر تباینِ رنگی اینقاش

که  گونههمانیِ خاکستریِ میانی حذف شده است. هاهیمارنگشده و تمامیِ استفاده
، شودیمرفتنِ خلوص و کماِل سفیدی -تدس-تماسِ رنگِ سیاه با سفید سبِب از هرگونه



 13 |   و همکارانی انصار؛  ...از یفلسف یلیتحل انه؛یگراناعمل ای انهیگرا: ناواقعیوسواسِ ذهن

 

برخوردِ میاِن پاکی و ناپاکی نیز، از دیدِ فردِ وسواسی، موجِب سرایتِ  نیترکوچک
 .گرددیمناپاک شدنِ پاکی  جهیدرنتناخالصی و 

 ابدییمی اژهیو تیاهماز طریقِ تماس در وسواس  سرایتو  تماس، نیبنابرا
؛ داندیمفروید ممنوعیتِ اصلی در وسواس را منعِ تماس یا ترس از تماس  کهیطوربه

که گویی اشخاص یا اشیاِی ممنوع منبِع  کندیمی رفتار اگونهبهشخصِ وسواسی  چراکه

در آن حوالی  آنچهیِ همهاز راهِ تماس  اندآمادهواگیری و سرایتِ خطرناکی هستند که 
فروید از تماس صرفاً لمسِ فیزیكِی یک جسم نیست، بلكه است را آلوده کنند. البته مرادِ 

؛ یعنی هر چیزی که موجِب نزدیک شودیمتماسِ ذهنی با یک امرِ ممنوع را نیز شامل 
ممنوع شود  تواندیمی خود نوبهبهی امورِ ناپاک گردد سوبهشدنِ افكارِ شخصِ مبتلا 

به وسواس گذرگاهی است که دو  برای فردِ مبتلا درواقع(. تماس ۱۱-۱1: 1۸۱۱)فروید، 
یِ کنندهی که زایل ایزیآم-هم-دریِ اتّصال و نقطه– کندیمحدِّ تام را به یكدیگر متّصل 

یا  شودیمیِ اضطراب است. تماس صرفاً زمانی بدل به امری ایمن ندهیزاخلوص و نتیجتاً 

که اطمینان حاصل کند  گرددیم، فرد تنها زمانی مجاب به اراده کردنِ تماس گریدانیببه
 خوِد وی در کمالِ پاکی است. همچونکه متعلَِّق تماس 

است. فرضاً یک  مشاهدهقابلدر سایرِ انواعِ وسواس نیز  طلبانهکمالاین نگرِش 
که در  فیزیكی یا اخلاقی سلامتبهشخصِ هنردوستِ وسواسی پاکی و ناپاکی را نه معطوف 

را  ناهنرو  هنرِ ناب. وی دو طیِف حداکثری کندیمعنا پیوند با ارزشِ هنری برایِ خویش م

. شودینمو هیچ حدِّ میانی و هیچ امكاِن تماسی را بینِ این دو پذیرا  دهدیماز یكدیگر تمیز 
در معرضِ اثری که از دیدِ او  کهنیازند از -باز-حّتی ممكن است چنین شخصی اساساً سر

، بلكه ابدییمآن را نامطبوع یا موجبِ اتلافِ وقت  ناهنر است واقع شود؛ نه به این خاطر که
. پس اینجا هم امكاِن داندیمِی نگرشِ هنریِ خالصِ خویش ندهیآلابدین سبب که آن را 

سرایتِ آلودگی )در اینجا ناهنر بودگی( از – شودیماست که واجدِ اهمیت تلقّی  سرایت

 ناهنر به هنرِ ناب.

 یریگجهینت
، فارغ از این که وسواس را بیماری یا اختلالی روانی بدانیم یا نه، از نظرگاهی تیدرنها
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، تیشكاک، ینگریجزئی هامؤلفهذهنیت و اندیشیدنِ وسواسی را با  توانیمفلسفی 
شخصِ مبتلا  توّجه شودیمی سبب شیاندیجزئتبیین کرد.  یطلبکمالو  یریپذتیمسئول

، به تواندیممعطوف به جزئیاِت ریزی گردد که از دیدِ عمومِ مردم پنهان است. این امر 
ی توانایِی شناختِی ممتاز و، به لحاِظ عملی، دقّت و صّحتِ بسیار در اگونهلحاظِ نظری، 

انجام دادنِ کارها را به ارمغان آورد؛ هرچند که ممكن است هر عملی را بدل به امری 

و  دیگشایم هاتیقطعی روزنی در حجابِ ورزشکو فرسایشی نماید.  برزمانقطع، من
یِ جدید را برایِ شخص مهیّا هاپرسشامكانِ به چالش کشیدنِ مفروضاتِ پیشینی و طرحِ 

ِی متعدّد هاامكاناز میاِن  گونهوسواسوی را ناچار به گزینشی  ازآنجاکه؛ امّا سازدیم
. شودیمی را موجب ورزارادهو تأخیر و تزلزل در  گرددیمیِ اضطراب ندهیزا، کندیم

 کندیمیِ خویش احساس هاانتخابیِ شدیدی که فردِ وسواسی در قبالِ ریپذتیمسئول
کمالِ مطلوب باشد و  منتخبشامرِ  کهآنکه وی دست به انتخاب نزند، مگر  گرددیمسبب 

 نقصیببه لحاظِ کیفی به وضعیتی آرمانی و  هکآندست از انجام دادِن کاری نكشد، مگر 

ِی انگارانهکمالرسیده باشد. در حقیقت، هر آن چیزی که باعثِ مخدوش شدنِ ادراکِ 
در اثِر تماس مولّدِ  تواندیمکه  کندیمعاملِ سرایتِ ناخالصی جلوه  همچونشخص شود 

یّدِ این حكم است که ی مذکور مؤهامؤلفهاضطرابی سخت گردد. تبیینِ وسواس بر اساِس 
و غیرِ  انهیگراناعملو فاقدِ مبنایی منطقی نیستند، بلكه  انهیگراناواقعافكارِ وسواسی 

 طورِ بهی که ذهنِ انسان اانهیگراعملکه رویكردِ گزینشی و  صورتنیبد؛ اندیکاربرد

 الشّعاعِ تحتیِ وسواس دهیپد، در کندیماهدافِ عملیِ زندگی اتّخاد  پیشبردطبیعی برایِ 
، جهیدرنتنظر دارند؛  شانیِکارآمدکه به حقیقتِ امور و نه  ردیگیمی قرار ایاجبارافكارِ 

 .شودیمی قربانی نگرقتیحقی پابهغایتِ عملی 
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