
35 النفس املطمئنة

1- عوامل جينية وراثية:
يعتقد البعض أن الوسواس القهري هو مرض 
مكتسب من البيئة املحيطة، وهو كالم صحيح 
أخرى  حاالت  هناك  ولكن  الحاالت،  بعض  في 
مصابة بالوساوس القهرية نتيجة عوامل جينية 
مرتبطا  القهري  الوسواس  كان  فإن  وراثية، 
أو  لجيل  يوّرث  قد  فهذا  املخ،  في  وظيفي  بخلل 
اثنني وعلى األكثر ثالثة أجيال. وهذا ما أثبتته 
متوارث  استعداد  وجود  احتمالية  دعمت  ة 

ّ
أدل

في النمو العصبي الداعم لحدوث االضطراب.
كما أثبتت دراسات علمية أيضًا وجود ترابط 
وجود  مع  القهري  الوسواسي  االضطراب  بني 
طفرة في الجني املسؤول عن نقل السيروتونني 

وذلك في عّينة عائالت ال صلة قرابة بينهم.
2- عوامل بيئية: 

اإلصابة  في  دورًا  تلعب  املحيطة  البيئة  إن 
احتمالية  من  يزيد  وما  القهرية  بالوساوس 
في  املعاملة  إساءة  من  سجل  وجود  به  اإلصابة 
بة  املسبِّ األخرى  العوامل  أو  الطفولة،  مرحلة 
ر مثل فقدان شخص كان له تأثير إيجابي 

ّ
للتوت

مثل  قهري  وسواس  فيصبيه  الشخص  على 
الخوف من املوت أو الخوف من فقدان شخص 
مكانة   

َّ
حل لو  وخصوصًا  عليه  عزيز  آخر 

.
ً
ِقد أوال

ُ
الشخص الذي ف

3- االضطرابات الوظيفية:
لدماغ  الوظيفي  العصبي  التصوير  أظهر 
املصابني باالضطراب الوسواسي القهري أثناء 
ظهور األعراض عليهم وجود نشاط غير طبيعي 
في منطقة القشرة الجبهية وفي الجانب األيسر 

من تالفيف الفّص الصدغي العلوي.
في  النشاط  فرط  بني  ارتباٌط  ُوِجد  كما 
املناطق القشرية ومناطق املخيخ في الدماغ مع 

األعراض املتعلقة بالتلّوث.
عالقة  ذات  ها 

ّ
أن يعتقد  أخرى  عوامل  هناك 

مستويات  منها  االضطراب  بهذا  دة 
ّ

معق
 تناقص فاعلية ناقل الدوبامني 

ّ
الدوبامني؛ إذ إن

أمر مالحظ لدى املصابني.

مشاعرنا النفسية أسباب الوساوس القهرية
وأعيادنا السعيدة

د. عزت عبدالعظيم الطويل
 أستاذ علم النفس

بكلية اآلداب بجامعة بنها

ع  نودِّ جديد،  ميالدي  عام  كل  مطلع  في 
عاًما مضى بذكرياته وأحداثه، ونستقبل عاًما 
والنماء..  والتقدم  بالخير   - الله  بإذن   - يبشر 
في  لتستقر  كالسحاب  بسرعة،  تمر  أيام  إنها 
الزمان. وقد تكون هذه األيام معدودات  جوف 
طويلة،  أو  قصيرة  زمنية  بفترة  دة 

ّ
محد أي 

من  ا 
ً

عيد طياتها  في  تحمل  معلومات  أيام  أو 
األعياد، أو مناسبة دينية تتضمن بعض الُسنن 

املؤكدة. 

يعود  ألنه  إال  عيدا  العيد  ي  ُسمِّ وما 
بالعْود الحميد والبشرى السعيدة. ويتمنى 
العزيزة  ملصرنا   - السطور  هذه  كاتب   -
السعيد،  والحظ  التليد،  املجد  املباركة، 
وتأخذ  األرض  في  لها  الله  ن 

ِّ
يمك وأن 

املتقدم  العالم  دول  بني  ومكانتها  مكانها 
في ظل أمن وأمان قيادتها األمينة. 

أنحاء  في  الناس  كل  والناس  هذا، 
ونحلهم  مللهم  اختالف  على  العالم 
رجل  قلب  على  يتفقون  )مذاهبهم(، 
واحد في بداية كل عام ميالدي في تأمل 
أيديهم  باسطي  ومرورها،  األيام  تداول 
يمنحهم  أن   

ّ
وجل  

ّ
عز للمولى  بالدعاء 

الرغيد  والعيش  الرزق  وسعة  الصحة 
سائلني الله أن يستجيب ويتقبل.

وفي بداية كل عام جديد، ترى اإلنسان 
يئن،أو  قلبا   “ نفسه:  طيات  بني  يحمل 
الكريم  القرآن  ويشير  مطمئنا”.  قلبا 
في  إلى القلب الذي يئن في قوله تعالى:” 
ولهم  مرضًا،  الله  فزادهم  مرض  قلوبهم 
)سورة  يكذبون”  كانوا  بما  أليم  عذاب 
البقرة : 10(، ويتمثل أنني اإلنسان الفرد 
كان  سواء  الشديد،  الوجع  من  أنماط  في 
أو  جسميًا  أو  نفسيًا  أملا  األلم  أو  الوجع 
في  نراه  النفسي  األلم  وعن  نفسجسميا، 
حيث  حادًا  اكتئابًا  املكتئب  الفرد  شعور 
األلم الشديد املصحوب بالعذاب األليم، 
وكذلك معظم حاالت مرضى “الوسواس 
القهري” املتواترة ) املتتابعة(، باإلضافة 
النفسي  القلق  بحاالت  سمون 

ّ
يت من  إلى 

املؤلم.
املرض  آالم  فهي  الجسم  آالم  عن  أما 
البدنية.  األعضاء  لبعض  العضوي 
النفسي  باملرض  اإلنسان  ُيصاب  وقد 
والجسمي في آن واحد وهو ما نطلق عليه 
- بلغة علم النفس- املرض السيكوسوماتي 
Psychosomatic disease، وهو عبارة عن 
نفسي،  مرض  عن  ناشئ  جسمي  مرض 
واإلسهال  املزمن،  اإلمساك  أمثلته:  ومن 
واألمراض  النصفي،  والصداع  املزمن، 

الجلدية، وسقوط الشعر، وآالم األسنان، 
وطنني  العني،  وزغللة  العصبي،  والقولون 
واألرق،  الجنسية،  واالضطرابات  األذن، 

وحاالت قضم األظافر من حني إلى آخر.
ومجمل القول إن القلب الذي يئن، هو 
ضعيف،  إيمان  من  صاحبه  يعاني  قلب 
وشعور مضطرب نحو معتقداته وطقوسه 
الدينية، هو قلب فقد األنس بالله، وتخلي 
قدمه  من  وضاع  والصديق،  القريب  عنه 

الطريق.
إليه  فيشير  املطمئن”  “القلب  عن  أما 
وتعالى:  سبحانه  قوله  في  الكريم  القرآن 
“الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، 
 : القلوب” )الرعد  الله تطمئن  أال بذكر 
28(، فصاحب القلب املطمئن هو املؤمن 
أم  أدبرت  ببريقها  الدنيا  تهمه  ال  الحق 
أقبلت، بدون أن ينسى نصيبه من الدنيا 
أبي  بن  علي  سيدنا  بقول  ويتمثل  الفانية، 
قال:  حني  وأرضاه  عنه  الله  رضي  طالب 
إن زادك لحقير”،  ي غيري،  رِّ

ُ
غ دنيا  يا   “

يدرك  من  هو  الفِطن  س  الكيِّ فاملؤمن 
تماما بأن رزقه عند الله في السماء “وفي 
)الذاريات:  السماء رزقكم وما توعدون” 
وأجل  مقسوم،  الله  عند  فالرزق   .)22

اإلنسان عنده معلوم.
نفسه  تكيفت  من  هو  الحق  املؤمن  إن 
يحس  فال  الالنهائي،  الكون  هذا  مع 
أو فزع مما يحدث    Alienation باغتراب
صات 

ِّ
منغ أو  كوارث  من  العالم  هذا  في 

تطامن  في  يعيش  بل  واجتماعية،  نفسية 
وسكينة وتأمل في كل ما هو جميل ورائع 
وروحانيات  ماديات  من  العالم  هذا  في 
ومعنويات ملاذا؟ ... ألن االطمئنان يزيدنا 
أفق.  علمًا واطالعًا وعمقًا وأصالة وسعة 
االطمئنان  اإليمان،  سمات  ومن  هذا، 
إلى  يؤدي  بدوره  وهذا  وااللتزام،  والحب 
بكفاءته  الشغيف  املرهف  املؤمن  شعور 
سرًا  ربه  من  وخوفه  املسؤلية،  تحمل  في 
هو  ليحيا  واألذى  الشر  به 

ُّ
وتجن وعالنية 

ومن حوله حياة طيبة.


