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النف�س املطمئنة

األخ الفاضل:
ما تعانى منه هو وساوس قهرية، والوساوس 
القهرية إما أن تكون فكرة متسلطة، أو شكوكا، 
والطقوس  األفعال  من  نوعا  أو  مخاوف،  أو 
لفكر  استجابة  اإلنسان  يكررها  التي  الرتيبة 
تكون  النوع  والوساوس من هذا  وسواسي معني. 

عارضة وعابرة إن شاء الله تعالى.
الذى  املزاج  وعسر  التركيز  لفقدان  بالنسبة 
الروحانية  بالنواحى  اإلحساس  عدم  إلى  يؤدى 
من  سمة  هذه  قبل،  من  بها  تشعر  كنت  التى 
ألن  القهرية،  الوساوس  تصاحب  التي  السمات 
الخاص  القلق  نوع من  الوسواس في األصل هو 
بالكدر  الشعور  إلى  ا 

ً
أيض يؤدي  الذي  ا 

ًّ
جد

واالنشغال وعسر املزاج، لذا يضعف التركيز.
أم  الطبى  العالج  السؤال عن وجوب  أما عن 

االستعانة فقط بالله فهنا نعرض اآلتى: 
تكون  سوف  النفسي  الطبيب  مقابلة   :

ً
أوال

ا لك، ألن الوساوس القهرية أصبحت 
ًّ

مفيدة جد
عالج سلوكًيا ودوائًيا، وهذا من اختصاص 

ُ
اآلن ت

األطباء النفسانيني.
ضعف  سببها  ليس  هذه  الوساوس  ثانًيا: 

هي  تكون  ربما  تماًما،  العكس  على  بل  اإليمان، 
استناًدا  ونقولها  اإليمان،  صدق  على  مؤشرًا 
صلى   - الله  رسول  إلى  الصحابي  شكوى  على 
الوساوس  هذه  مثل  تأتيه  بأنه  وسلم–  عليه  الله 
)لزوال  الصحابي:  ذاك  وقال  الشيطان،  من 
به(،  أتكلم  أن  من  إليَّ  أحب  واألرض  السموات 
كان يقصد الوساوس القهرية، فأفاده الرسول - 
صلى الله عليه وسلم – بقوله: )أوجدتموه؟ ذاك 
ليست  تماًما،  العكس  فعلى  اإليمان(.  صريح 
إنما  اإليمان،  ضعف  على  ا 

ً
أبد  

ً
دليال الوساوس 

هي - إن شاء الله تعالى– دليل على قوة اإليمان، 
اإلنسان  فكر  من  ناشئة  تكون  دائًما  والوساوس 

وما يؤمن به، وما هو موجود في بيئته.
إذن األعراض التى تشتكى منها هي وساوس 
قهرية  تزعجك،  أال  يجب  قهرية  وكلمة  قهرية، 
تؤمن  وأنت  مستحوذة،  متسلطة  أنها  تعني 
صعوبة  تجد  لكنك  طردها،  وتحاول  بسخفها، 

في ذلك.
مت علينا 

ّ
والشريعة اإلسالمية قد حثتنا وحت

أن نتعالج، والوساوس القهرية فيها جانب طبي 
التغيرات  ببعض  يتعلق  أنه  واتضح  ا، 

ًّ
جد كبير 

تسمى  مادة  هنالك  حيث  الدماغ،  كيمياء  في 

لذا  ر،  التغيُّ بعض  فيها  يحدث  )سيروتونني( 
الدوائي  العالج  وأخذ  األطباء  إلى  الذهاب 
والدين  عقيدتنا،  صميم  من  هو  والسلوكي 
وسائل  ومن  التداوى  على  يحض  اإلسالمي 
من  وهنالك  النفسي،  للطب  االلتجاء  التداوى 
الله عليه  - صلى  الله  الصحابة من سأل رسول 
وسلم -: )أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به 
وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟(، أجابه 
الله عليه وسلم-: )هي من قدر  الرسول - صلى 
الله(، فإذن الدين يدعونا ألن نتعالج، والحكمة 
ضالة املؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها، 
فتداووا  دواء،  له  جعل  إال  داء  من  الله  جعل  وما 

عباد الله، علمه من علمه وجهله من جهله.
ذلك،  يعلمون  الذين  من  تكون  أن  وأريد 
أن  لك  أؤكد  وأنا  النفسي.  بالطب  ويأخذون 
الوساوس  من  النوع  هذا  ا، 

ًّ
جد بسيطة  حالتك 

يعالج عن طريق تحقيره، وصده، وتجاهله، مع 
القهرية  للوساوس  املضادة  األدوية  أحد  تناول 

ويحدد ذلك الطبيب النفسى املتخصص.

وعدم  بالله  اإلحساس  عدم  القهري  الوسواس  يرافق  هل 
عند  بالطمأنينة  اإلحساس  وعدم  كالسابق  بقربه  اإلحساس 
ذكره وعدم الشعور بالرضا والقناعة كالسابق أم هو من نفسي؟ 
علما بأن هذا بدأ معي حني بدأت الوساوس ولكن بالرغم من هذا 
ال أشعر بأنه من الوساوس وأشعر أنه من نفسي ويؤملني هذا بل 
الله وبالرضا  الناس بقرب  السابق كنت أسعد  يقهرني ألني في 
بما رزقني حتى أني حني أفعل الطاعة ال أشعر بلذتها كالسابق 

مع األسف.. هل هذا من الوسواس? 

هذه  من  نفسى  أعالج  أن  علّي  واجب  هل  أسأل:  أن  أردت 
على  أحاسب  وهل  منها،  ليشفينى  بالله  أستعني  أن  أم  الوساوس 
لجحيم  تحولت  حياتى  أن  العلم  مع  منها؟؟  العالج  فى  التكاسل 
بسبب تلك الوساوس، فأنا أظن أنها من نفسى وأنى محاسب عليها 
فأحس  الله  ذكر  أو  الصالة  عند  إال  الوساوس  تلك  تأتيني  فال 
الرد  أرجو  بالله..  والعياذ  منى  يقبل  لن  لله  وذكرى  صالتى  أن 
األجر  ولك  الوساوس  هذه  من  العالج  كيفية  على  واملساعدة 

والثواب من الله.

السالم عليكم 

عدم اإلحساس بالطمأنينة

د. مصطفى أبو العزايم
استشارى الطب النفسى

إعداد:
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األخ الفاضل:
يطلق  ما  أو  الكهربائية  بالجلسات  العالج 
علية حاليا جلسات تنظيم إيقاع املخ هو أحد 
طرق العالج النفسى التى تستخدم فى العالم 
االكتئاب  مثل  الذهانية  األمراض  عالج  فى 
طرق  أكثر  من  وتعتبر  والفصام.  والهوس 
العالج فاعلية وأكثرها أمانًا فى عالج حاالت 

االكتئاب الذهانى. 
تغيير  على  الكهربائية  الصدمات  وتعمل   
خاليا  أغشية  بني  العصبية  الهرمونات  حركة 
املخ مما يعيدها لحالة التوازن السابق، وكذلك 
الهيبوثالموس  عمل  من  تعدل  أو  تؤثر  فإنها 
الجهاز  فى  يتحكم  الذي  األعلى  املركز  وهو 
السمبتاوى  بفرعيه  الالإرادى  العصبى 
مراكز  أحد  فهو  وكذلك  والباراسمبتاوى، 
نسبة  أكبر  على  ويحتوى  املخ،  فى  االنفعال 
باالنفعال  الخاصة  العصبية  املوصالت  من 
تحكم  توازن  تعيد  الكهرباء  جلسة  أن  ويحتمل 
هذا املركز فى العمليات االنفعالية املختلفة من 
تعطي  أنها  كما  إلخ.   ... وفصام  وهوس  اكتئاب 
راحة وقتية لنشاط املخ الكهربائي بحيث يبدأ 
جلسات  وتعطي  سوية.  بطريقة  ثانية  العمل 
تأثير املخدر وراخي العضالت  الكهرباء تحت 

وال يشعر املريض إطالقا بهذه الصدمات.   
الكهربائية  الجلسات  باستخدام  والعالج 
االضطرابات  عالج  فى  ومفيد  هام  نوع  هو 
الجلسات  استخدام  ويبدأ  الوجدانية، 
الكهربائية عندما ال تستجيب حاالت االكتئاب 

أن  أو  لالكتئاب  املضادة  للعقاقير  الشديدة 
يكون املريض غير قادر على تحمل التأثيرات 
حالته  تتحسن  أن  يجب  أو  للعقاقير  الجانبية 
للعالج  يستجيبون  ال  املرضى  وبعض  سريعًا، 
العقاقير  أو  لالكتئاب  املضادة  بالعقاقير 
بالجلسات  العالج  ويكون  للمزاج  املثبتة 
لعالج  األساسية  الطريقة  هو  الكهربائية 

هؤالء املرضى.
عالج  فى  الكهربائية  الجلسات  وتستخدم 
كما  الهوس.  وحاالت  االكتئاب  حاالت  من  كٍل 
الذين  املرضى  عالج  فى  الجلسات  تستخدم 
الذين  العضوية  األمراض  بعض  من  يعانون 
املضادة  باألدوية  العالج  تحمل  يستطيعون  ال 
الذين  لالكتئاب، ومثال لذلك بعض املرضى 
عالج  يكون  حيث  الكبد  أمراض  من  يعانون 
الكهربائية  الجلسات  باستخدام  االكتئاب 
تؤثر  التى  العقاقير  استخدام  من  لهم  أفضل 
العالج  استخدام  يتم  وكذلك  الكبد،  على 
أو  الحوامل  للسيدات  الكهربائية  بالجلسات 
أمراض  من  يعانون  الذين  املرضى  لبعض 

بالقلب عند تعرضهم لالكتئاب.
الكهربائية  بالجلسات  للعالج  اللجوء  ويتم 
املريض  يستطيع  ال  التى  الحاالت  بعض  فى 
تتحسن  حتى  شهرين  ملدة  االنتظار  فيها 
املضادة  العقاقير  استخدام  مع  حالته  فيها 
التى  الحاالت  بعض  فى  خصوصًا  لالكتئاب 
أو  لالنتحار  عرضة  املريض  فيها  يكون 
سرعة  تتطلب  حساسة  وظيفة  وجود  بسبب 

التحسن ألن التحسن مع استخدام الجلسات 
 3 إلى  أسبوعني  غضون  فى  يتم  الكهربائية 

أسابيع.
والعالج بالجلسات الكهربائية يعطى نتيجة 
ولكن  االكتئاب،  عالج  فى  وناجحة  سريعة 
يجب أن يتبع ذلك استخدام العقاقير املضادة 
لالكتئاب، وقد ُوجد أن املرضى الذين عولجوا 
العقاقير  يتناولوا  ولم  الكهربائية  بالجلسات 
املضادة لالكتئاب تنتكس حالتهم بنسبة %50 
بالجلسات.  العالج  بعد  أشهر   6 مدى  على 
العالج  فى  االستمرار  أهمية  تظهر  هنا  ومن 
الكهربائية  بالجلسات  العالج  بعد  بالعقاقير 

حتى تستقر الحالة املزاجية.
على  الكهربائية  الجلسات  تؤثر  وأحيانًا 
الذاكرة، ولكن الحالة تتحسن وترجع الذاكرة 
مراجعة  ومن  أشهر.  عدة  بعد  لطبيعتها 
تأثر  استمرار  من  اشتكت  التى  الحاالت 
الذاكرة ملدد طويلة ُوجد أن املقاييس النفسية 
وربما  طبيعية  كانت  الذاكرة  حدة  لقياس 
ترجع الشكوى ملشاكل أخرى متعلقة بالناحية 

املزاجية والتركيز.
يستخدم  الكهربائية  بالجلسات  والعالج 
وهو  العالم  فى  النفسية  املصحات  جميع  فى 
أحد الطرق الطبية املذكورة فى جميع املراجع 

العلمية العاملية.

ُعرض  الذى  الكهربائية  بالجلسات  العالج  موضوع  عن  تعليقا 
جدا  رائع  والطرح  املوضوع  السابقة..  األعداد  أحد  في  املجلة  في 
الكهربائية على  بالجلسات  العالج  يؤثر  األول هل  وعندي سؤاالن: 
الذاكرة وقوتها والتركيز؟ والثاني: أعاني من القلق الشديد الذي أدي 
- ولكني كنت  الحاد منذ مدة طويلة - خمس عشرة سنة  لالكتئاب 
ومازلت أتناول العالج الكيميائي الذي جربت فيه تقريبا كل األنواع 

كالبروزاك والسيروكسات ...إلخ إلى جانب الزانكس إال أنني أصبحت 
مستقرا ومدمنا على الزانكس مما أثر على حياتي هذه املدة الطويلة، 
علما بأن عمري ال يتجاوز ستة وثالثني عاما، فأرجو إعالمي بمدى 
فعالية العالج بالجلسات الكهربائية في التخلص نهائيا مما أعانيه؟ 
مما سيجعل لذلك عميق األثر في حياتي األسرية والوظيفية، علما 

بأني آخذ 12 حبة يوميا نصف ملم، تحياتي وأرجو التواصل.

العالج
بالجلسات
 الكهربائية
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األخت الفاضلة:

من   
ٌ
نوع هري 

َ
الق الَوسواس  اضِطراب 

املريض  لدى  يخلق  وهو  ق. 
َ
ل

َ
الق اضطرابات 

دعى هذه األفكاُر 
ُ

 مبالغًا فيها. ت
َ

أفكارًا ومخاوف
 

ُ
املريض ويعجز  »َوساِوس«.  باسم  واملخاوف 

االضِطراب   
َّ

إن بها.  م 
ُّ
التحك أو  ضبطها  عن 

 يقوم بأفعال 
َ

هري يجعل املريض
َ

الَوسواسي الق
 

ُ
ة«. وتكون الغاية هريَّ

َ
دعى »األفعال الق

ُ
رة ت متكرِّ

من  ص 
ُّ
التخل هي  ة  هريَّ

َ
الق األفعال  هذه  من 

القلق املرتبط بالَوساِوس التي تنتاب املريض. 
 بضرورة القيام بهذه األفعال، 

ُ
ويشعر املريض

الوسِاوس  من  تة 
َّ

مؤق  
ً

راحة تمنُحه  ها 
َّ
ألن

زِعجة. وهو يشعر أيضًا بانعدام القدرة على 
ُ
امل

ة أو ضبطها. هريَّ
َ

م بأفعاله الق
ُّ
التحك

واألفعال  الَوساِوُس   
ُ

ز
َّ
تتَرك ما  وكثيرًا 

ِفكرة  على  أو  د 
َّ

محد موضوع  على  ة  هريَّ
َ

الق
َوساِوَس  ة؛ فقد يجعل هذا االضطراُب  ُمحددَّ
 .

ً
ز على الجراثيم والنظافة مثال

َّ
املريض تترك

املريض  لدى  هري 
َ

الق  
ُ

الفعل يكون  وبالنتيجة، 
 

َ
هو تكرار غسل اليدين. وباملثل، يمكن أن يجعل
 ُمَوسَوسًا 

َ
هري املريض

َ
اضِطراُب الَوسواس الق

عن   
ُ

املريض يعجز  فقد  األشياء؛  بترتيب 
املوجودة  األشياء  ترتيب  إلى  الحاجة  مقاومة 
خذ اتجاهًا واحدًا 

َّ
فوف، بحيث تت على أحد الرُّ

متساوية   
ٌ

مسافات بينها  تفصل  بحيث  أو 
 الَوسواس 

ُ
 مريض

َ
تمامًا، ومن املمكن أن ُيدِرك

ة. وقد يحاول  ه غير منطقيَّ
َ
 مخاوف

َّ
القهري أن

 عن القيام باألفعال 
َّ

ف
َ
الك أو   َوساِوَسه 

َ
تجاُهل

ِلحِّ 
ُ
اِفع امل

َّ
 الد

َ
 تجاهل

َّ
ة املرتبطة بها. لكن هريَّ

َ
الق

قلق  زيادة  إلى  ي  يؤدِّ القهري  بالفعل  للقيام 
املريض. 

الَوسواس  اضِطراب   
ُ

أعراض ف 
َّ
وتتأل

ة.  هريَّ
َ

هري من َوساِوس املريض وأفعاله الق
َ

الق
املرضى،  باختالف   

ُ
األعراض هذه  وتختلف 

للَوسواس  دة 
َّ

املحد الطبيعة  على  ف 
َّ

تتوق فهي 
مريض.   

ِّ
كل لدى  به  املرتبط  القهري  وللفعل 

الَوسواس  اضِطراب   
ُ

أعراض تبدأ  ما  غالبًا 
خالل  بطيء  نحو  على  هور 

ُّ
بالظ هري 

َ
الق

أن  املمكن  ومن  واملراهقة.  الطفولة  مرحلتي 
املريض.  حياة  خالل  األعراض   

ُ
ة

َّ
شد َر  تتغيَّ

ة 
َّ

الشد أوقات  في  وتزداد  تتفاقم  ها 
َّ
لكن

.
ً

النفسية عادة
ة  الَوسوِاسيَّ واملشاعر  األفكار  على  أمثلة   <

الشائعة: 
في  أو  املنزل  باب  إغالق  عدم  في  الشك   -

ترك الوعاء على النار. 
ب في إيذاء شخص ما في  - القلق من التسبُّ

حادث سير. 
عدم  أو  األشياء  ترتيب  عدم  بسبب  القلق   -

خاذها اتجاهًا واحدًا. 
ِّ

ات
ل  خيُّ

َ
اء ت - الضيق واالنزعاج لدى املريض جرَّ

ض طفله إلى األذى.  تعرُّ
ة الشائعة:  هريَّ

َ
> ومن األفعال الق

- املبالغة في تكرار غسل األيدي. 
 

ِّ
 أزواجًا أو العد

ِّ
، كالعد  نمط معنيَّ

َ
 وفق

ُّ
- الَعد

 .
ً
ِوفق مضاعفات العدد خمسة مثال

د 
ُّ
دها مرارًا للتأك

ُّ
د األبواب وإعادة تفق

ُّ
- تفق

من إغالقها. 
 التأكد بصورة متكررة من عدم ترك الوعاء 

على النار. 
خذ اتجاهًا واحدًا. 

َّ
- ترتيب األشياء بحيث تت

هري 
َ

الق الَوسواس  اضِطراب  عالج  ويتكون 
دوائية،  ُمعالجة  أو  نفسية  ُمعالجة  من   

ً
عادة

مرضى  من  كثيٌر  ل  ويصَّ معًا.  االثنتني  من  أو 
هري إلى التخفيف من 

َ
اضِطراب الَوسواس الق

 
ُ

عالجة
ُ
امل عَرف 

ُ
وت املزيج.  هذا  عبر  األعراض 

أيضًا.  الكالمية«  عالجة 
ُ
»امل باسم  النفسية 

واإلصغاء  كاملناقشة  طرقًا  ستخِدم 
َ

ت وهي 
ورة من أجل ُمعالجة االضطرابات 

ُ
ش

َ
وتقديم امل

ة.  لوكية واضطرابات الشخصيَّ العاطفية والسُّ

ى  ُيسمَّ لوكية  السُّ عالجة 
ُ
امل من   

ٌ
نوع وهناك 

ض وَمنع االستجابة«. وهو مفيد جدًا في  عرُّ
َّ

»الت
ُمعالجة اضطراب الَوسواس القهري. وبموجب 
 املريض للشيء 

ُ
هذه الطريقة، يجري تعريض

ة أو الَوساِوس.  هريَّ
َ

الذي ُيطِلق لديه األفكاَر الق
ب األفعال 

ُّ
َجن

َ
لت ُطُرقًا  كما يجري أيضًا تعليمه 

ة والتعامل السليم مع قلقه. هريَّ
َ

الق
وائية 

َّ
الد  

ُ
عالجة

ُ
امل م 

َ
خد

َ
ست

ُ
ت ما  وغالبًا   

واألفعال  الَوساِوس  ضبط  على  للمساعدة 
يجري  ما  وغالبًا  عليها.  والسيطرة  ة  هريَّ

َ
الق

ة لالكتئاب.  ضادَّ
ُ
في البداية تجريب األدوية امل

السيروتونني  مستويات   
ُ

األدوية هذه  وتزيد 
مصابًا  الشخُص  يكون  وعندما  ماغ. 

ِّ
الد في 

َمل 
َ

املحت فمن  هري، 
َ

الق الَوسواس  باضِطراب 
دماغه  في  السيروتونني   

ُ
مستويات  

َ
تكون أن 

املريض  من  الطبيُب  يطلب  وقد  ُمنخفضة. 
العثور   

َ
قبل مختلفة  دوائية  ُمعالجات   

َ
تجربة

على الدواء الذي ينَجح في تخفيف األعراض. 
إلى  حاجة  في   

ُ
املريض  

َ
يكون أن  املمكن  ومن 

تناول األدوية مددا طويلة إلى أن تستقر الحالة 
وتختفى األعراض املرضية. لكن ال يجوز أبدًا 
ف 

َّ
يتوق أن  أو  دواء  أيِّ  بتناول   

ُ
املريض  

َ
يبدأ أن 

عن تناول أيِّ دواء من غير استشارة الطبيب. 
األخت الفاضلة احرصى على االستمرار في 
العالج املوصوف من الطبيب املعالج بكل دقة 
الدوائية  الجرعات  تخفيض  في  تتسرعى  وال 

حتى تمام الشفاء بإذن الله.

السالم عليكم 

ملا  لغاية  الشقة  فى  أنظف  أفضل  أزعل  ما  كل  كنت  النظافة،  بخصوص  قهرى  وسواس  من  أعانى  أنا 
املوضوع كبر وبقي وسواس قهرى من حوالى 10 سنوات وأخدت أدوية كتير ورحت لدكتورة وأعطتني 
مودابكس ووصلت لـ 4 أقراص فى اليوم وبعد كده قللته تدريجيا لقرص واحد فى اليوم. وآخر حاجة 

دلوقتي بأخذها هى فافرين 100 مرة فى اليوم. 
أنا أحسن بس مخفتش، نفسي أخف خالص وأبطل العالج.

نفسى أخف وأبطل العالج د. داليا مختار السوسى
استشارى الطب النفسى

إعداد:
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األخت الفاضلة

تعانى  أنك  يتضح  أرسلتها  التى  الرسالة  من 
سلبا  أثرت  التى  االكتئاب  مرض  أعراض  من 
على حياة أسرتك وفقدانك الشعور بلذة الحياة 

وتمنيك املوت.
أو  االكتئاب  اضطراب  أو  واالكتئاب 
االضطراب االكتئابي اضطراب مزاجي يسّبب 
االهتمام،  وفقدان  بالحزن  املستمر  الشعور 
وهو أحد االضطرابات النفسية الشائعة، وعلى 
شعور  في  سلبًا  يؤثر  االكتئاب   

ّ
أن من  الرغم 

املصاب وطريقة تفكيره وتصّرفاته، وقدرته على 
القيام باألعمال اليومية، إضافة إلى تأثيره في 
نواحي الحياة املختلفة؛ كاملهنية، واالجتماعية، 
منه،  والشفاء  عالجه  يمكن  ه 

ّ
أن  

ّ
إال والصحية، 

باالكتئاب  لإلصابة  عرضة  أكثر  النساء   
ُّ

عد
ُ

وت
من الرجال، وعلى الرغم من أن االكتئاب يمكن 
 

ّ
أن يؤثر في األشخاص من أّي فئة عمرّية، إال أن
باالكتئاب  املصابني  إجمالي  من  ما نسبته %50 
العمرية  الفترة  في  باالكتئاب  إصابتهم  بدأت 

التي تتراوح ما بني 50-20. 
 للعالج حتى 

ً
وُيعتبر االكتئاب اضطرابًا قابال

ص 
ُّ
التخل ويمكن  منه،  الشديدة  املراحل  في 

الخيارات  من  العديد  باستخدام  االكتئاب  من 
 

ّ
العالجية املختلفة، ويمكن بشكل عام القول إن
تقييم  حسب  شدته  على  يعتمد  االكتئاب  عالج 
الخفيف  االكتئاب  فُيعالج  املختص،  الطبيب 
الدوائي،  أو  النفسي،  بالعالج  املتوسط  إلى 
الشديد  االكتئاب  يتطلب  بينما  كليهما،  أو 
الدوائي  العالج  من  كٍل  استخدام  العادة  في 
العالج  فاعلية  عدم  حال  وفي  معًا،  والنفسي 
سواء  الدماغ  بتحفيز  العالج  يتم  قد  الدوائي 
بالتحفيز  أو  الكهربائية  بالصدمات  ذلك  كان 

املغناطيسي. 
عليه  ُيطلق  كما  أو  النفسي  العالج  ويساهم 
ث في الكشف عن أسباب 

ّ
أحيانًا العالج بالتحد

معها  للتعامل  صحّية  مهارات  وتعلم  االكتئاب، 
العالج  أنواع  أبرز  يأتي  وفيما  عليها،  والتغلب 

النفسي:
 العالج املعرفي: يهتم العالج املعرفي بطبيعة 
األفكار   

ّ
إن حيث  األذهان؛  في  ترد  التي  األفكار 

يمكن أن تؤثر في العواطف، وبذلك فإن األفكار 
حالته،  تراجع  إلى  تؤدي  الفرد  لدى  السلبية 
تحسني  في  اإليجابية  األفكار  تساهم  بينما 
العالج  يساعد  الحقيقة  وفي  املزاجية،  الحالة 
أنماط  تحديد  األفراد  تعليم  على  املعرفي 
إيجابية،  أنماط  إلى  وتحويلها  السلبية  التفكير 
وجود  مع  العالج  جلسات  عقد  يتم  ما  وعادة 

لتنفيذ  باإلضافة  جلسة،  لكل  محددة  خطة 
قصيرًا؛  العالج  يكون  ما   

ً
وعادة منزلي،  تمرين 

 ملدة 6-18 أسبوعًا. 
ً

حيث يستمر عادة
السلوكي  العالج  يهتم  السلوكي:  العالج   
بطبيعة السلوكيات الصادرة عن الفرد، ويساعد 
والتخلص  املقبولة،  السلوكيات  تعزيز  على 
عن  وذلك  بها،  املرغوب  غير  السلوكيات  من 
السلوكيات  ربط  مثل:  التقنيات  بعض  طريق 
رة، والسيطرة 

ِّ
الخاطئة مع النتائج السلبية املنف

بتقنيات  والقلق  للحزن  املثيرة  املواقف  على 
االسترخاء. 

النوع  هذا  يدمج  املعرفي:  السلوكي  العالج   
الطريقتني السابقتني معًا؛ حيث يهتم بمعالجة 
الخاطئة  والسلوكيات  السلبي،  التفكير  أنماط 
إلى  عالج 

ُ
امل ويحتاج  االكتئاب،  من  تزيد  التي 

املريض  بها  يمّر  التي  اليومية  األحداث  متابعة 
ردود  لتحديد  وذلك  لها،  استجابته  وطريقة 
األفعال السلبية التلقائية، ومن ثم تعليم املريض 
االستجابة  وطرق  الجيدة  التفكير  أنماط 
الحديث  ممارسة  إلى  باإلضافة  املقبولة، 

اإليجابي عن النفس.
 Psychodynamic :( :العالج النفسي الديناميكي 
therapy( يفترض هذا العالج بأن سبب االكتئاب 
في  واعية  غير  بصورة  داخلية  صراعات  هو 
الطفولة،  أيام  من  جذور  لها  يكون  قد  الغالب، 
التام  الوعي  تعزيز  إلى  العالج  هذا  ويهدف 
ومساعدة  قلقة، 

ُ
وامل املتناقضة  املشاعر  بكافة 

املريض على تحّملها وتحسني صورتها من وجهة 
نظره، وعلى عكس بعض أساليب العالج األخرى 
لالكتئاب، يميل العالج الديناميكي النفسي إلى 
، وهو مفيد في 

ً
أن يكون أقل تركيزًا وأطول أجال

بناء الوعي الذاتي وإيجاد العالقة بني التجارب 
الحياتية السابقة واالكتئاب.

  )Interpersonal Therapy( :العالج التفاعلي
السابقة  االجتماعية  بالحياة  العالج  هذا  يهتم 

الخالفات  ذلك  في  بما  للفرد  والحالية 
يتم  ما  وغالبًا  االجتماعي،  والدعم  والتفاعل، 
االجتماعية  العالقات  على  العالج  في  التركيز 
املهمة مثل: األهل، والزوج، واألصدقاء لتحديد 
املريض  حياة  في  العالقة  هذه  تأثير  مدى 

 املشاكل فيها. 
ّ

وطريقة حل
االكتئاب  مضادات  تعمل  الدوائي:  العالج   
للمرض،  املصاحبة  األعراض  تخفيف  على 
من  أكثر  أو  واحد  في  م 

ّ
التحك طريق  عن  وذلك 

ويجدر  الدماغ،  في  املهمة  العصبية  النواقل 
هذه  استخدام  عدم  ضرورة  على  التأكيد 
مع  املختص؛  الطبيب  من  بوصفة  إال  األدوية 
وأنواع  املرضي،  بالتاريخ  إعالمه  ضرورة 
املصاب،  يتناولها  التي  األعشاب  أو  األدوية 
الدوائية،  التداخالت  حدوث  لتفادي  وذلك 
 أدوية عالج االكتئاب ال تسبب 

ّ
ويجدر بالذكر أن

اإلدمان، ولكن ُيمنع التوقف عن تناولها إال بعد 
استخدامها  إيقاف  الرتباط  الطبيب  مراجعة 
عن  تنجم  وخيمة  آثار  بحدوث  مفاجئ  بشكل 
الحقيقة  وفي  الجسم،  من  الدواء  انسحاب 
العالج،  نتائج  استعجال  بعدم  املريض  ُينصح 
ما  إلى  تحتاج  االكتئاب  مضادات   

ّ
ألن وذلك 

يبدأ  حتى  أسابيع  ستة  إلى  أربعة  من  ُيقارب 
التنويه  يقتضي  كما  بالتحسن،  املصاب  مزاج 
الدواء  بنوع  قاطع  بشكل  التنبؤ  يمكن  ال  ه 

ّ
أن إلى 

األفضل لعالج املصاب، حيث يعمد األطباء في 
ها األكثر 

ّ
العادة إلى تجريب األدوية املعروفة بأن

فاعلية وأمانًا، ولكن بطبيعة الحال هناك تفاوت 
للدواء،  االستجابة  في  األجسام  بني  محتمل 
أن  يمكن  ولذلك  الجانبية،  باألعراض  والتأثر 
الخطة  خالل  أكثر  أو  دواءين  الطبيب  يجرب 
الشفاء  ملرحلة  باملصاب  يصل  حتى  العالجية 

بإذن الله.

السالم عليكم 
وعانيت  املراهقة  بفترة  أنعم  ولم  عربية  بدولة  سنة   19 سن  في  األمن  بسلك  انخرطت 
ويالت اإلرهاب وفقدت الكثير من زمالئي وتعرضت إلى عدة مشاكل نفسية مازلت أعاني منها 
إلى يومنا هذا وأنا في سن الثالثة واألربعني حاليا، تربيت في أسرة فقيرة ولم أنعم بالعاطفة 
والحنان، ومؤخرا اشتد اكتئابي وأنا أب لثالثة أطفال وأخشى أن تؤثر حالتي سلبا على حياة 
أبنائي خاصة أن البنت الكبرى والطفل الذي يصغرها في سن املراهقة، ولم أجد السند من 
طرف الزوجة كونها تتهمني بالكسل وادعاء املرض للتهرب من املسئولية، رغم أني غير مقصر 
وظيفتي  أن  رغم  معاناتي  تراِع  ولم  عليها،  تحصلت  التي  املرضية  باإلجازة  موقفها  ومعللة 
صعبة جدا وال مجال للخطأ فيها وهي تعلم ذلك، فقدت لذة الحياة وأفضل املوت، وأود نصيحة 

من إخواني جزاكم الله خيرا.

فقدت
لذة الحياة



إشراف : د. محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى

 العيادة
النفسية
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النف�س املطمئنة

السالم عليكم 

األخ الفاضل:

أرجو من الله أن يديم عليك نعمة الصحة 
نعم   .. الرضا  درجة  إلى  تصل  وأن  والعافية 
األمراض  كل  مثل  مرض  الصرع  مرض 
املعاناة  من  الكثير  من  املريض  فيه  يعانى 
التشنج  من  نوبات  حدوث  بسبب  واأللم 
وفقدان الوعى وهو ابتالء وامتحان من الله 

عز وجل 
ومن كل 7 من 10 من مرضى الصرع لم 
يتم معرفة سبب املرض. أما النسبة الباقية 
التي  العوامل  من  واحدا  يكون  السبب  فإن 
فإن  املثال  سبيل  وعلى  املخ،  عمل  على  تؤثر 
إصابات الرأس أو نقص األكسجني للمولود 
جهاز  تصيب  أن  املمكن  من  الوالدة  أثناء 
التحكم في النشاط الكهربائي باملخ. وهناك 
واألمراض  املخ  أورام  مثل  أخرى  أسباب 
وااللتهابات  بالرصاص  والتسمم  الوراثية 
السحائية واملخية. ودائمًا ينظر للصرع على 
أنه من أمراض الطفولة ولكن من املمكن أن 
يحدث في أي سن من سنني العمر ويالحظ 
أن حوالي 30% من الحاالت الجديدة تحدث 
الطفولة  في  خصوصًا  الطفولة،  سن  في 
فترة  وهناك  املراهقة.  سن  وفى  املبكرة 

زمنية أخرى يكثر فيها حدوث الصرع وهى 
لذلك  العمر.  من  والستني  الخامسة  سن 
بالدواء  العالج  فى  باالستمرار  ننصح 
املعالج  الطبيب  من  املوصوف  الوقائى 
وتجنب اإلجهاد الشديد أثناء اللعب حتى ال 

تتكرر النوبات مرة أخرى.
التاريخ  هي  التشخيص  في  أداة  وأهم 
ذلك  ويتم  للمريض  الدقيق  املرضى 
التي  واملالحظات  األسرة  من  بمساعدة 
الدقيق  والوصف  املريض  حالة  عن  تدونها 
املخ  رسم  فهي  الثانية  األداة  أما  للنوبة. 
النشاط  بدقة  يسجل  جهاز  وهو  الكهربائي 
الكهربائي للمخ وذلك بواسطة أسالك تثبت 
اإلشارات  تسجل  وفيه  املريض  رأس  على 
هيئة  على  العصبية  للخاليا  الكهربية 
الكهربائية  واملوجات  كهربائية.  موجات 
خالل نوبات الصرع أو ما بني النوبات يكون 
لها نمط خاص يساعد الطبيب على معرفة 
كما  ال.  أم  الصرع  من  يعانى  املريض  هل 
والرنني  املقطعية  باألشعة  االستعانة  يتم 
إصابات  أي  وجود  عن  للبحث  املغناطيسي 
إلى  تؤدى  أن  املمكن  من  التي  باملخ  أورام  أو 
طرق  بعدة  الصرع  عالج  ويتم   . الصرع 
للتشنج،  املضادة  بالعقاقير  العالج  أهمها 

للنوبات  كعالج  للجراحة  نلجأ  ما  ونادرًا 
الصرعية املتكررة.

األول  الخيار  هو  بالعقاقير  والعالج   
العقاقير  من  العديد  وهناك  واألساسي. 
تستطيع  العقاقير  وهذه  للصرع.  املضادة 
التحكم في أشكال الصرع املختلفة. واملرضى 
أنواع  من  نوع  من  أكثر  من  يعانون  الذين 
الصرع قد يحتاجون الستخدام أكثر من نوع 
من أنواع العقاقير ذلك بالرغم من محاولة 
األطباء االعتماد على نوع واحد من العقاقير 
للتحكم في املرض. ولكي تعمل هذه العقاقير 
بجرعة  نصل  أن  يجب  للصرع  املضادة 
العالج ملستوى معني في الدم حتى تقوم هذه 
العقاقير بعملها في التحكم في املرض، كما 
يجب أن نحافظ على هذا املستوى في الدم 
تناول  على  الحرص  يجب  ولذلك  باستمرار 
بتعليمات  الكامل  وااللتزام  بانتظام  الدواء 
هو  العالج  من  الهدف  ألن  املعالج  الطبيب 
الله  بإذن  املرض  في  التحكم  إلى  الوصول 
مع عدم حدوث أي أعراض سلبية من تناول 
واألعراض  الزائد  النوم  مثل  العقاقير  تلك 

السلبية األخرى غير املطلوبة. 

د. عماد أبو العزايم 
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

أود طمأنة املرضى بأني أصبت بمرض الصرع وشفيت الحمد 
يوقفني  ولم  القرآن  وقراءة  العالج  على  التامة  باملواظبة  لله 
عن إكمال حياتي بسعادة تامة، فلي طفالن ودكتورة بالجامعة 
وإنما  مرضا  ليس  أنه  أعلم  ألني  مرضي  من  يوما  أخجل  ولم 
الحالة  ولكن  قاسية،  أعراض  ذات  بطريقة  شحنات  تفريغ 
أخذ  وعدم  التمرد  وعدم  الدواء  بأخذ  واالنتظام  النفسية 
باألجر  وأيضا  بشفائي  بداخلي  فرحت  أنا  وبصراحة  الدواء 

الذي حصلت عليه من هذا املرض فال تضيعوا فرصتكم بالشفاء 
التام بالتمرد وعدم االنتظام بأخذ الدواء وال تضيعوا فرصتكم 
تعالى،  لله  وشكركم  بصبركم  والثواب  األجر  على  بالحصول 
فصدقوني اضحكوا على من يعايركم بهذا املرض ألنكم أحباب 
الله بصبركم على مرضكم وشكركم لله ومن عايركم في الدنيا 
سيتمنى أن يكون مكانكم في اآلخرة وسيحسدكم على أجركم 

وثوابكم.

أصبت بمرض الصرع
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السالم عليكم 

األخ الفاضل

التعلم  بضرورة  املرضى  ننصح  ما  دائما 
النفسية  الصحة  موضوع  في  والتثقف 
والحصول  الثقافة  ألن  النفسية  واألمراض 
على املعلومات تساعد املرضى على التعرف 
التزام  إلى  يؤدى  مما  مرضها  حقيقة  على 
املدخل  هو  الذى  النفسى  بالعالج  املريض 

للوصول إلى الشفاء التام بإذن الله.
واالضطراب الوجدانى يعتبر مرضا طبيا 
حيث يعانى فيه املصابون من تقلبات باملزاج 
ال تتناسب مطلقًا مع إحداث الحياة العادية 
املزاجية  التقلبات  وهذه  لهم.  تحدث  التي 

وصحتهم  وأحاسيسهم  أفكارهم  على  تؤثر 
على  وقدرتهم  وتصرفاتهم  الجسمانية 
االضطراب  املرض  هذا  على  ويطلق  العمل. 
ثنائي القطبية ألن املزاج فيه يتأرجح ما بني 
االكتئاب  وبني  )الهوس(  الحاد  املرح  نوبات 
الشديد. إن ذهان الهوس واالكتئاب ال يحدث 
بسبب ضعف الشخصية .. بل على العكس من 
ذلك فهو مرض قابل للعالج ويوجد له عالج 
الناس على الشفاء بإذن  طبي يساعد أغلب 

الله.
ويجب أن تعلم أن عالج األمراض النفسية 
الطبيب  مع  املتابعة  عليك  فيجب  وقتا  يأخذ 
لو  حتى  قصيرا  ليس  الطريق  ألن  املعالج 

ألن  املتابعة  عليك  يجب  األعراض،  اختفت 
ومتي  أين  يعلم  الذي  الوحيد  هو  الطبيب 
التوقف، واعلم أن مثل هذه الحاالت عندما 
تأخذ األدوية تحت إشراف الطبيب تتحسن 
بالصبر  التحلي  منك  وأرجو  جيدة،  بصورة 
من  أخرى  ألنواع  املعالج  الطبيب  يلجأ  وقد 
والقلق  األرق  حاالت  فى  للمساعدة  العالج 

والتوتر وكذلك لعالج األعراض الذهانية. 
مثل  للمزاج  املثبتة  األدوية  وتستخدم 
بريانيل وديباكني وتجريتول لعالج األعراض 
الهوس  وتحت  الهوس  نوبات  فى  املرضية 
للمساعدة  وأحيانًا  املختلطة،  والحاالت 
فإن  وكذلك  االكتئاب  أعراض  تخفيف  فى 
فى  أساسي  كجزء  تستخدم  املزاج  مثبتات 

العالج الوقائي لنوبات الهوس واالكتئاب.
املثبتة  األدوية  من  أنواع  عدة  وهناك   
للمزاج منها، ولحسن الحظ فإن كل نوع من 
على  مختلف  كيميائي  تأثير  له  األنواع  هذه 
الجسم. وإن لم يفد نوع من هذه األدوية فى 
ظهرت  إذا  أو  املريض  شفاء  على  املساعدة 
هذه  من  معني  لنوع  سلبية  جانبية  أعراض 
األنواع فإن الطبيب يستطيع وصف نوع آخر 
أو قد يصف نوعني من األدوية املثبتة للمزاج 
بجرعات عالجية معينة. ويجب قياس نسبة 
العقار فى الدم بصورة منتظمة للوصول إلى 
حدوث  ولتالفى  املناسبة  العالجية  الجرعة 

أي آثار سلبية ضارة.
العالج  لذلك أنصحك بضرورة استكمال 

مع الطبيب وااللتزام التام بتعليماته.

لم أكن أعلم أنى مريض
موقع  في  شرحتموه  الذى  الوجدانى  باالضطراب  مصاب  أنا 
عليها  يربو  وما  سنني  أربع  منذ  وذلك  املطمئنة  النفس  واحة 
وطوال هذه املدة لم آخذ عالجا ألني لم أكن أعلم بأني مريض 
رغم حدة النوبات التي أعانيها، طوال هذه املدة كنت نهارا أمر 
الخامسة  أو  الرابعة  الساعة  حتى  الغروب  ووقت  هوس  بنوبة 
الهوس ألسبوع  وتارة يستمر  اكتئاب فظيعة،  أمر بنوبة  فجرا 

بنوبة  أمر  الوقت  فطوال  حاليا  أما  أيام  لثالثة  واالكتئاب 
مختلطة، وأعاني من متالزمة الباب الدوار، ال أخرج من نوبة إال 
ألدخل في أخرى مع أعراض ذهانية والله املستعان .. اكتشفت 
مرضي في هذا الشهر فقط ومازلت أحاول الحصول على العالج 
مقالتكم  خيرا،  الله  جزاكم   .. النفسي  طبيبي  مع  والتواصل 

أفادتني أكثر مما كنت أظن.
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النف�س املطمئنة

األخت الفاضلة
يتضح  أرسلِتها  التى  الرسالة  من 
بسبب  اكتئابيه  أعراض  من  تعانني  أنك 
ونفسية  واجتماعية  صحية  مشاكل  وجود 
باإلحباط  شعورك  إلى  أدى  مما  باألسرة 

والحزن والرغبة في الطالق.
االكتئاب  أعراض  أهم  حصر  ويمكن 
صراحة  املريض  يشكو  قد  اآلتي:  في 
املرض  يبدأ  يائس.  حزين  مكتئب  بأنه 
االهتمام  وفقدان   .. الحماس  بفقد 
على  القدرة  وعدم   .. والالمباالة  والفتور 
.. وعدم  مسايرة املجتمع ومعايشة الحياة 
وتتطور  والطمأنينة  بالسعادة  اإلحساس 
في  املريض  ينغمس  أن  إلى  األعراض 
حياته  يلغي  أنه  لدرجة  والتهويل  التفكير 
ويشعر باليأس .. ويحبس نفسه في دوامته، 
االجتماعي،  الواقع  عن  بعيدا  فيصبح 
املوت  شبح  اسمه  خطير  وهم  في  يعيش 
وتستحيل  نظره  في  الدنيا  وتضيق 
املكتئب إحساس  ينتاب  الحياة. كذلك قد 
وتضعف  السارة  غير  واألفكار  بالتعاسة  
طاقته ويصعب تركيزه ويصبح ال يستطيع 
وقد  املعتادة.  واألعمال  بالواجبات  القيام 
معظم  في  اضطرابات  ذلك  يصاحب 

الهضمي  الجهاز  خاصة  الجسم  أجهزة 
قد  وأيضا  واألعصاب.  والغدد  والدوري 

يضطرب النوم. 
الطبيب  استشارة  عليك  يجب  لذلك 
عالج  ووسائل  طرق  تتعدد  حيث  النفسي 
بالعقاقير  العالج  فهناك  االكتئاب 
جانب  إلى  لالكتئاب  املضادة  الطبية 
بعض الوسائل النفسية واالجتماعية التي 
تساعد مريض االكتئاب، والطبيب هو من 

يحدد األسلوب األمثل لعالج كل حالة.
من  العالج  طلب  على  احرصى  وأخيرا 
واصبرى  املتخصص  النفسى  الطبيب 
املرض  أعراض  تزول  أن  إلى  العالج  في 
وال تتسرعى بطلب الطالق ألنه في أغلب 
األسرية  العالقات  تتحسن  األحوال 
لإلنسان  املزاجية  الحالة  تحسن  مع 
األسرة  حكماء  يتدخل  أن  حينئذ  ويفضل 
املادية  العالقات  لتنظيم  الطرفني  من 
األسرة  داخل  منكما  فرد  كل  ومسئولية 
املودة  بينكما  ويسود  األسرة  تسعد  حتى 
منكما   

ٌ
كل وينعم  أخرى  مرة  والرحمة 

بالسعادة األسرية. 

إخواني وأخواتي القراء واملختصني 
اكتئاب،  حالة  من  مدة  من  أعاني  أنا 
مع  الكثيرة  األعمال  بسبب  وهذا 
بمرض  مريضة  ابنتي  أن  العلم 
إلى  بها  أدى  مما  الحمراء  الذئبة 
الكلوي وأنا كنت أعمل خارج  الفشل 
اشتدت  فلما  البيت  وداخل  البيت 
عدة  من  أعاني  وأصبحت  الظروف 
أمراض فقلت لزوجي البد من نظام 
في البيت ألنني أصبحت ال أستطيع 
ومراقبة  البيت  بأشغال  القيام 
يسمع  ال  زوجي  ولكن  األطفال، 
مثالية  كامرأة  بي  يحس  وال  كالمي 
وأراقب  والنظافة  النظام  أحب  فأنا 
أوالدي وأحبهم متعلمني ومتضامنني. 
ال  مكتئبة  أصبحت  أنا  ولألسف 
تأتي  وابنتي  شيء  عمل  أستطيع 
الغسيل  جلسة  من  املستشفى   من 
كوب  لها  يقدم  من  تجد  وال  الكلوى 
ماء ،أين دور هذا األب مع أوالده! ..ال 
عمت  والفوضى  متسخ  البيت  شيء. 
أصبحت  أعمل،  ماذا  أنحائه.  كل  في 
تدهور  في  واألسرة  بمنومات  أنام 
تزيدني  التي  األشياء  بني  من  وأنا 
مرضي  وسبب  اإلهمال  هي  أمراضا 
الزوج ملساعدتي  األساسي هو إهمال 
في عقاب األوالد عند عدم الطاعة 
والعصيان. هناك مريضان في األسرة 
الوحيدة.  والبنت  البيت  ركيزة  األم 
هذا  من  أتخلص  حتى  الطالق  أردت 
فلم  يوما  يفهمني  لم  الذي  الزوج  
املهم  مريضة،  ابنتي  ألن  أستطع 
إال  حل  لها  يوجد  ال  مشاكل  هناك 
ووصل  معه  تحاورت  ألني  بالطالق 
بطلب  والتهديد  التصادم  إلى  الحوار 
امرأة  أنا  جدوى.  دون  لكن  الطالق 
أخاف الله وواعية لكن لم أجد حال 
ملرضي املتكرر إال الطالق ألن زوجي 
مالي  منى  أخذ  التغيير،  يريد  ال 
في  ألنني  النصيحة  أرجو  وصحتي. 

حالة يرثى لها..

السالم عليكم

أرغب 
فى 

الطالق
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د. محمد القاضى 
أخصائى نفسى

إعداد:

السالم عليكم 

االخ الفاضل

الشك من الناحية اللغوية يعني االرتياب 
من  والشك  اآلخرين،  وأمانة  صدق  حول 
كان  وإن  الناس،  بني  الشائعة  الظواهر 
تقسيم  ويمكن  عنها.  يفصحون  ال  الكثير 

الشك إلى ثالثة أنواع:
كل  املقبول«:  العادي  »الشك  األول   .1
شخص يحتاج إلى درجة بسيطة من الشك 
األخطاء  بعض  في  الوقوع  من  لحمايته 
اإلقدام  قبل  األمور  من  والتيقن  والتأكد 
عليها خاصة إذا كانت مبنية على خبرات 
خبرات  من  سبت 

ُ
اكت توقعات  أو  سابقة 

الفيلسوف  ديكارت  قال  وكما  اآلخرين.  
أفكر  أنا  أفكر،  أنا  ا 

ً
إذ أشك  الفرنسي«أنا 

الحالة  هذه  في  فالشك  موجود«.  أنا  ا 
ً
إذ

أو  للحقيقة  بعدها  ننتقل  مؤقتة  لحظة  هو 
نتوصل إليها. 

لشخصية  املالزم  »الشك  الثاني   .2  
السمات  من  سمه  ويكون  اإلنسان 
يتصف  الذي  والشخص  الشخصية«: 

في  كبيرة  صعوبة  يجد  السمة  بهذه 
حتى  الناس  مع  االجتماعي  التواصل 
الحاالت.  من  كثير  في  إليه  الناس  أقرب 
اكة( 

ّ
)الشك االرتيابية  الشخصية  وتتسم 

بالعالمات التالية: 
اآلخرين  بأن  مقنع  دليل  بدون  الشك   -
يستغلونه أو يريدون له األذى أو يخدعونه. 

إمكانية  أو  والء  في  مسيطرة  شكوك   -
الثقة باألصدقاء والزمالء. 

على  اآلخرين  إطالع  في  كثيرا  التردد   -
ضده  ما  يوما  تستغل  أن  من  خوفا  أسراره 

بشكل أو بآخر. 
- تفسير األحداث بأنه يقصد منها شيئا 

ما أو أن وراءها نوايا خبيثة. 
على  القدرة  وعدم  املستديم  الحقد   -

الصفح والغفران. 
- يرى في أي شيء يحدث من حوله تعديا 

عليه أو إساءه له.
دليل  بدون  الزوج  في  متكررة  شكوك   -

واضح. 
واالنفعاالت  التفكير  في  التوجه  هذا  إن 

وكل  الحياة  نواحي  جميع  يشمل  والسلوك 
نصيب  كان  وإن  استثناء  بدون  الناس 
واألبناء  الزوجة  )مثل  أكبر  البعض 

واألقارب والزمالء(.
يعاني  وفيه  املرضي«:  »الشك  الثالث   .3  
من  يعتقد  اضطهادية  أوهام  من  الفرد 
وأن  إيذاءه  يريدون  اآلخرين  أن  خاللها 
ضده،  تحاك  ومؤامرات  مكائد  هناك 
وهذا الشك ال ينمو مع املرء منذ صغره وال 
الحياة  جوانب  وجميع  الناس  جميع  يشمل 
إلى درجة  بل يركز على فكرة معينة تصل 
االعتقاد الجازم، وهذه الفكرة أو االعتقاد 
يسيطر على املريض إلى درجة أنها تصبح 
باألدلة  دعمها  همه  ويصبح  الشاغل  شغله 
دليل  وجود  عدم  ورغم  البراهني،  وجمع 
ألي  يمكن  ال  فإنه  االعتقاد  هذا  على  كاٍف 
االعتقاد  هذا  بأن  املريض  إقناع  شخص 
املريض  يقوم  ما  وعادة  صائب،  غير 
الخاطئ،  اعتقاده  على  بناء  بالتصرف 
حول  املرضي  الشك  يتمحور  عندما  فمثال 
خيانة شريك الزوجية فإنه يقوم بالتجسس 
من  والعودة  التليفون  ومراقبة  زوجته  على 
دليل  إليجاد  املعتاد  الوقت  غير  في  العمل 
يتمحور  وعندما  الخاطئ،  اعتقاده  على 
اآلخرين  إيذاء  حول  الخاطئ  االعتقاد 
بالسم،  قتله  يحاول  من  هناك  »بأن  له، 
التي  واملشروبات  املأكوالت  في  فسيشك 
تقدم له ويمتنع عن تناولها حتى وإن قدمت 

من أقرب املقربني إليه. 
يبدون  املرضي  بالشك  املرضى  وهؤالء 
أسوياء تماما فيما عدا هذا املوضوع مدار 

الشك.
بالعقاقير  املرضي  الشك  عالج  ويمكن   
املضادة للذهان حيث إن األجيال الجديدة 
جانبية  أضرار  لها  ليس  األدوية  هذه  من 

تذكر.

 أرجو من سيادتكم إفادتي فأنا لدّى أخ يعانى من االضطهاد النفسى حيث يشعر أن الجميع 
متآمر عليه حتى نحن أسرته، ويشعر أنه مراقب من الجميع وأن الجميع يريدون له األذى 

والضرر وغير مقتنع أنه مريض نفسى ويرفض الذهاب لطبيب. 
ماذا أفعل؟ أرجو من حضراتكم الرد على كالمى ألننا تعبنا وال نستطيع أن نتعامل معه 

بأى شكل.

أخ يعانى من االضطهاد النفسى
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النف�س املطمئنة

السالم عليكم 

أنا أبو عمر من سوريا..
سنني   4 منذ  اجتماعي  رهاب  من  أعاني 
وأنا  نفسية  مشاكل  بعدة  وقعت  وبسببه 
ص حالتي وما أعاني منه هو:

ِّ
بحاجة ملن يشخ

ال  أصبحت  الناس،  من  الشديد  الخجل   -
أجيد التكلم مع الناس 

أبدا  نفسي  على  االعتماد  أستطيع  ال   -
بسبب الرهاب 

غير  وبصورة  شيء  بكل  املزعج  التفكير   -
طبيعية

للعقل  الطبيعية  املزاجية  الحالة  تغير   -
بسبب التفكير

شخص  وكأنني  بي  خاص  بالطبع  تغير   -
آخر

رجاء رجاء رجاء أحتاج إلى طبيب مختص 
يعالجني.. 

األخ الفاضل

التى  أرسلتها  التي  الرسالة  من 
من  تعانى  أنك  فيها  تذكر 

الناس  من  الشديد  الخجل 
تجيد  ال  أصبحت  وأنك 

وال  الناس،  مع  التكلم 
النفس  على  االعتماد 
بكل  املزعج  والتفكير 
غير  وبصورة  شيء 
الحالة  وتغير  طبيعية 

الطبيعية  املزاجية 
األعراض  تلك  ومن 

من  تعاني  أنك  يتضح 
تسمى  نفسي  قلق  حالة 

ويتميز   .. االجتماعي  الرهاب 
الشديد  بالقلق  االجتماعي  الرهاب 

بالخوف  املرتبط  االرتياح  بعدم  واإلحساس 
في  اآلخرين  بواسطة  اإلهانة  أو  اإلحراج  من 
اجتماعية  بطريقة  التصرف  تتطلب  مواقف 
الرهاب  تثير  التي  املواقف  على  األمثلة  ومن   ..
مع  والتعامل  الناس  مقابلة  االجتماعي: 
أو  عامة  أماكن  في  واألكل  السلطة  شخصيات 
أمام  والتحدث  العمومية  الحمامات  استخدام 
الناس.. ومعظم الناس الذين يحسون بالرهاب 
تثير  التي  املواقف  تجنب  يحاولون  االجتماعي 
وهم  املواقف  هذه  يتحملون  أو  الخوف  هذا 

يشعرون بالضغط العصبي الشديد. 
كان  إذا  االجتماعي  الرهاب  تشخيص  ويتم 
كبير  بشكل  يتدخالن  التجنب  أو  الخوف 
املتوقعة  الطبيعية  الحياة  روتني  في 
الرهاب  أصبح  إذا  أو  للشخص 

يضايق املريض بشدة. 
بواسطة  العالج  ويتم 
املضادة  النفسية  العقاقير 
تحت  وذلك  للقلق 
النفسي  الطبيب  إشراف 
يتم  كذلك  املتخصص، 
النفسي  العالج  استعمال 
أعراض  ملعالجة  بنجاح 
العالج  مثل  املرضي  القلق 
الفعل  ردود  لتغيير  السلوكي 
وسائل  باستخدام  وذلك  املرضية 
الحجاب  من  التنفس  مثل  االسترخاء 
الحاجز والتعرض املتدرج ملا يخيف املرء. كذلك 
اإلدراكي،  التدعيمي  العالج  استخدام  يتم 
ويساعد هذا النوع من العالج املرضي على فهم 
مختلف  بشكل  يتصرفوا  حتى  تفكيرهم  أنماط 
في املواقف التي تسبب أعراض القلق النفسي. 

الطبيب  على  حالتك  بعرض  ننصح  ولذلك 
النفسي حتى يستطيع وضع خطة عالج مناسبة 

لحالتك.

ال أستطيع االعتماد على نفسى


