
وفى املرض النفسى يعانى اإلنسان من 
األلم والحيرة، وقد يتألم بدون أن يظهر 
يتهمه  أن  خشية  اآلخــريــن  ــام  أم ذلــك 
البعض بالضعف والجنون. وعندما يأتى 
أصابه  مما  للشكوى  للعيادة  املريض 
ويأس  إحباط  وأحيانا  واكتئاب  قلق  من 
عن  الطبيب  يسأل  ما  فدائما  وحيرة 
سبب علته التى أصيب بها وملاذا أصيب 
هو بهذا املرض بينما ال يعانى اآلخرون 
مستقرة.  نفسية  بصحة  ويتمتعون 
للطبيب  املريض  أسر  توجه  ما  ودائما 
وسبب  املرض  سبب  عن  عديدة  أسئلة 
املريض  وملــاذا  الشفاء،  بعد  االنتكاس 
بينما  باملرض  أصيب  من  هو  بالذات 
يعانون  وال  أصحاء  األسرة  أفراد  باقى 
يعيشون  كونهم  من  بالرغم  املرض  من 
املعيشة  ظروف  ونفس  السكن  نفس  فى 
بنفس  ويعاملون  التغذية  ــواع  أن ونفس 
املعاملة، وعندما يشرح الطبيب أسباب 
أريد  بالسؤال:  يواجه  ما  دائما  املرض 

السبب القطعى للمرض يا دكتور!!؟.
> وهنا نشرح فى هذا املقال األسباب 
باملرض  يــصــاب  البعض  تجعل  الــتــى 
ــة واملـــرض  ــام الــنــفــســى ،فـــاملـــرض ع
عديدة  أسباب  له  خاص  بوجه  النفسى 
حيث  فسيولوجية  وراثية  أسباب  منها 
فى  كبيرا  دورا  الوراثية  لألسباب  إن 
النفسى،  ــاملــرض  ب ــان  ــس اإلن ــة  إصــاب
يتمتعون  األشــخــاص  بعض  ألن  ــك  وذل
غيرهم،  مع  مقارنة  مفرطة  بحساسية 
منذ  عندهم  تتواجد  الحساسية  وهذه 
يكون  فقد  وراثية  عوامل  بسبب  الوالدة 
أو  األب  من  النطفة  داخــل  خلل  هناك 
بسبب  اإللقاح  قبل  األم  من  البويضة 
تتحد  األب  من  ضعيفة  وجود مورثات 
فتحدث  األم  من  الضعيفة  املورثات  مع 
ويسقط  يموت  الجنني  يجعل  قد  مرضًا 
قبل اكتماله، وقد ال تكون املورثات بهذا 
تبدو  أن  دون  صاحبها  فيحملها  السوء 
هذه  ينقل  ولكن  املرض  عالمات  عليه 
هذه  تكون  وقــد  األوالد،  إلــى  املشكلة 
نفسية  عوامل  مع  بالتشارك  املورثات 
يكون  أخرى سببًا ألمراض عديدة. وقد 
املرض قد بدأ أثناء الحمل فيولد الطفل 
ببعض التشوهات الناتجة عن استعمال 
أو  التدخني  بسبب  أو  معينة  ألدوية  األم 
التغذية، وتأخذ بالتطور والنمو مع  سوء 
مرور الوقت وتراكم األحداث وتفاقمها، 
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كلمـة 

العـدد

السبب القطعى للمرض

 الصحة واملرض
 نعمتان من نعم
 الرحمن على
 اإلنسان، وفى أطوار
 الصحة يكون اإلنسان
 فى إقبال على الحياة،
 وقد ينسى فى غمرة
 األحداث املنعم الذى
 أنعم عليه بكل
 هذه النعم، أما فى
 طور املرض فيتذكر
 اإلنسان واهب النعم
 ويدعو بشدة أن يمن
 الله علية بنعمة
 الصحة والعافية،
 والبعض اآلخر يكفر
 بكل النعم التى أنعم
 الله عليه بها ويعتبر
 املرض ابتالء وعقوبة
 من الله وقد يسخط
 على الله ويعتبر أن
 ما أصابه هو غضب
.من الله عليه
 وفى طور املرض
 يسعى اإلنسان بكل ما
 أوتى من قوة وحيلة
 للحصول على العالج
 املناسب لحالته،
 وال يألو جهدا فى
 الحصول على الدواء
 واملشورة الطبية
 والتحاليل الحديثة
 واملكلفة حتى يصل
 إلى سبب العلة التى
.أصابته

هــؤالء  ــدى  ل العصبى  الجهاز  ويتأثر 
األشخاص بشكل أكبر من غيرهم، مما 
لدى  نفسية  أمــراض  حدوث  إلى  يؤدى 

هؤالء األشخاص .
وهناك أيضا أسباب نفسية بيئية حيث 
فى  كبيرا  دورا  األسرة  داخل  للتربية  إن 
وإصابته  الشخص  نفسية  على  التأثير 
باملرض النفسى، الذى ينتج من التربية 
من  الطفل  على  املفروضة  الخاطئة 
والتأديب  العقاب  وطريقة  ــرة،  األسـ
الطبيعى،   

ّ
الحد عن  والزائدة  املفرطة 

الــزوج  بــني  مــا  تحدث  التى  واملشاكل 
والزوجة التى تنتهى بالطالق، فكل هذه 
املرض  حصول  فى  كبير  دور  لها  األمور 
الطفل  تعرض  فــإن  كذلك  النفسى.  
لإلحباط فى مرحلة الطفولة كالحرمان 
األمور  من  وغيرها  العاطفة  فقدان  أو 
فى  نفسية  أضـــرار  ــدوث  ح إلــى  ــؤدى  ت
الشخص، ويجعل منه شخصًا ذا طبيعة 
فى  خاصة  األمــور  من  للكثير  حساسة 
سن املراهقة،. كما أن تعرض الشخص 
تؤدى  التى  الصعبة  املواقف  من  للعديد 
كحدوث  نفسية  بصدمة  إصابته  إلــى 
إنسان  فقدان  أو  فادحة  مالية  خسارة 
مركز  أو  منصب  خسارة  أو  عليه  عزيز 
إلى دخوله فى حالة  تؤدى  اجتماعى قد 
نفسية سيئة. كذلك فإن مشاكل اإلدمان 
وجسدية  نفسية  أمـــراض  ــى  إل تــؤدى 

مختلفة.
األسباب  تلك  كل  أن  ننسى  أال  ويجب 
متعلقة  النفسى  الــطــب  فــى  للمرض 
التركيبية  وربما  الكيميائية  رات  بالتغيُّ
الطبية  األسباب  إيجاد  وجعل  املخ،  فى 
من  منشودا  هدفا  النفسية  لألمراض 
وباختصار  النفسانيني،  األطباء  أغلب 
ــادة  ــن نــقــص م أصــبــحــنــا نــتــحــدث ع
كيميائية معينة فى املخ أو زيادتها وربما 
وعن  ــخ  امل فــى  مــا  منطقة  ضــمــور  عــن 
عالقة ذلك باملرض النفسى، وقد جعلت 

عوامل عدة ذلك ممكنا ومن أهمها:
)1( تطور تقنيات تصوير املخ تركيبيًا 
بالكمبيوتر وبالرنني  املقطعية  باألشعة 
باستخدام  »ووظيفيا«  املغناطيسى 
خالل  املختلفة  ومن  املشعة  النظائر 
 

ُ
يبني للمخ  الذى  الطبوجرافى  املسح 

أصبح   
ُ

بحيث للمخ،  الكهربى  النشاط 
التركيب  اختالفات  معرفة  املمكن  من 
والحجم فى بعض أجزاء املخ ومقارنتها 

وكذلك  األصحاء  وبني  املرضى  بني  ما 
هذه  فى  الوظيفية  رات  التغّيً معرفة 
املناطق من املخ، بل وأمكن التعرف على 
على  النفسية  ــة  األدوي استخدام  تأثير 

ا.
ً

الوظيفة وعلى التركيب أيض
العقاقير  من  العديد  )2( اكتشاف 
الــذى  وتــطــور علم األدويـــة  الــدوائــيــة 
توزيعه  وكيفية  الدواء  عمل  كيفية  يشرُح 
األطباء  مكن  ما  البشرى؛  الجسم  فى 
ــرات  الــتــغــيُّ اكــتــشــاف  ــن  م النفسيني 
الوصالت  فى   

ُ
تحدث التى  الكيميائية 

العصبية فى املخ البشرى عند استخدام 
التى  منتظم  بشكل  النفسية  العقاقير 
املريض  حالة  فى  التحسن  تصاحُب 
استنتاِج  من  بالتالى  ومكنهم  النفسية، 
عند   

ُ
تحدث التى  الكيميائية  رات  التغيُّ

النفسية  األعراض  وجود  أثناء  املرضى 
لخلل   

ً
نتيجة النفسى   

َ
ــرض امل  

ُ
ويجعل

الخلل  ذلك  وإصــالح  املخ  فى  كيميائى 
موجود  الكيميائى  الخلل  وأن  العالج  هو 
فى مرض معني وأن الدواء املعني يصلح 
املريض  حــالــة  فيحسن  الخلل  ــك  ذل

النفسية.
> وأخيرا فإن الصحة واملرض امتحان 
يشكر  كيف  ليرى  للعبد  تعالى  الله  من 
على النعمة ويصبر على االبتالء. وانظر 
صلى  الــرســول  قــول  إلــى  الكريم  أخــى 
فيهما  مغبون  )نعمتان  وسلم:  عليه  الله 
والــفــراغ(،  الصحة  الناس،  من  كثير 
من  يستفد  لم  ألنه  مغبونًا؟!  كان  ملاذا 
الله  ــى  إل به  يقرِّ بما  وفــراغــه  صحته 
الله  رسول  أوصى  لذا  ــرة.   اآلخ والــدار 
صلى الله عليه وسلم باستغالل الصحة 
ضدها،  يأتى  أن  قبل  منها  واالستفادة 
فقال )اغتنم خمسًا قبل خمس، ثم ذكر 

منها: وصحتك قبل سقمك (.. الحديث 
والعافية  الصحة  هذه  العزيز  أخى 
وفى  القيامة  يــوم  عنها  ــســأل 

ُ
ت ســوف 

عليه  الله  صلى  الــرســول  أن  الحديث 
يوم  عبد  قدما  تــزوال  لــن  قــال:  وسلم 
القيامة حتى ُيسأل عن أربع ثم ذكر منها 
)وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما 
أباله ... ( الحديث، فاجعل هذه الصحة 
وعن  الله.  طاعة  على  لك  عونًا  والعافية 
أبى هريرة رض الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:)ما أنزل الله 
داًء إال وأنزل له شفاء( متفق عليه، وفى 
رواية )علمه من علمه وجهله من جهله(.

بقلم


