
هذا نوع من أنواع املرض النفسى 
ــراه دائــمــا فــى الــنــاس من  ــذى ن ال
املتخصصني  غير  يشعر  وال  حولنا 
بأن هذا النوع من البشر يعانى من 
لدرجة  النفسى  املرض  أنواع  بعض 
أمثلة  وهناك  القهرية  الــوســاوس 
املجتمع  فــى  أيضا  نــراهــا  أخــرى 
الــقــهــرى مثل  الـــوســـواس  ملـــرض 
مرات  الوضوء  يكرر  الذى  اإلنسان 
عديدة وال يطمئن إلى أنه قد أسبغ 
طاهرا،  أصبح  قد  ــه  وأن الــوضــوء 
الباب  غلق  يكرر  الــذى  واإلنــســان 
عدة مرات ورغم ذلك يشعر بالقلق 
الباب  ترك  قد  يكون  قد  كونه  من 
الــوســواس  ــرض  م ــى  وف مفتوحا. 
التصق  كأنه  العقل  يبدو  القهرى، 
العقل  وأن  ما  دافع  أو  معينة  بفكره 
ال يريد أن يترك هذه الفكرة أو هذا 
الوسواس  مــرض  ويعتبر  الــدافــع. 
مرتبطا  طبيا  مــرضــا  الــقــهــرى 
معالجة  فى  مشاكل  ويسبب  باملخ 
املــخ.  ــى  إل تصل  الــتــى  املعلومات 
القهرى  الوسواس  مرض  ويتضمن 
تــكــون هــنــاك وســـاوس  أن  ــادة  عـ
أن  من  الرغم  على  قهرية،  وأفعال 
القهرى  الوسواس  بمرض  املصاب 
قد يعانى فى بعض األحيان من أحد 

العرضني دون اآلخر.
والصور  األفكار  والوساوس هى 
تتم  قد  التى  الغريزية  والــدوافــع 
خارجة  بأنها  وتحس  متكرر  بشكل 
يريد  ال  ــادة  ــ وع ــك...   ــ ــ إرادت ــن  ع
األفكار  بهذه  يفكر  أن  الشخص 
نفسه  ويجد  له  مضايقة  ويجدها 
مرغما عليها ويحس عادة بأن هذه 

األفكار ال معنى لها فى الحقيقة.
ومن أعراض التصرفات القهرية 
األشياء  بفحص  املريض  يقوم  أن 
 
ً
مثال فيفحص  مــتــكــررًا،  فحصًا 
مغلقة،  أنها  من  ليتأكد  األبـــواب 
الكهربائية  األجــهــزة  يفحص  أو 
مطفأة.  أنها  من  للتأكد  البيت  في 
عدة  ــراٍت  م يتكرر  الفحص  وهــذا 
أحيانا  ويقوم  طبيعي.  غير  بشكل 
قيامه  أو  الكلمات،  بعض  بتكرار 
منها  مغزى  ال  معينة  بتصرفات 
ويمضي  وقد  توتره  من  للتخفيف 
وقتًا  القهري  ــواس  ــوس ال مريض 
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معاناة ال تنتهى
جلسة علمية دينية فى 
أحد املساجد الشهيرة 
وجمهور متحمس لتلقى 
العلم وعالم فاضل 
متمكن يلقى الدرس 
والجميع فى حالة من 
الطمأنينة والخشوع 
والجلسة تحفها املالئكة، 
ويقطع  الجلسة سؤال 
من أحد الحضور يطلب 
فيه رأى العالم بدون 
انتظار لوقت األسئلة، 
وعندما وجه له املحاضر 
بأن األسئلة تكون فى 
آخر املحاضرة ألح عليه 
السائل بأن يجيبه فى 
الحال ألنه ال يستطيع 
االنتظار. وهنا تدخل 
بعض الحضور فى الحوار 
وبدأ الضجيج يعلو وساد 
الجلسة جو من الهرج 
واملرج. وحتى يستطيع 
العالم أن يكمل درسه 
طلب من السائل أن يدنو 
منه حتى يستطيع 
اإلجابة على سؤاله. 
وبعد أن استمع منه إلى 
السؤال وكان فى صيغة 
مكتوبة أجابه بطريقة 
واضحة شافية، وهنا 
طلب السائل من العالم 
أن يسمع له مرة أخرى 
ورد العالم بنفس الرد، 
ولكن السائل لم يقتنع 
وطلب منه أن يقرأ 
السؤال املكتوب وأن يقوم 
برد مكتوب أيضا ألنه ال 
يطمئن إلى أن العالم قد 
فهم سؤاله وألح عليه 
بطريقة متوترة.. وبعد 
أن شعر أن صوت الناس 
بدأ يعلو وأنه قد يتعرض 
لإليذاء من الجمهور 
الغاضب انصرف وكان 
يبدو عليه الحيرة وعدم 
الطمأنينة واالقتناع.

وله  والغسيل  التنظيف،  في   
ً
طويال

ألغراضه  ترتيبه  في  معينة  طريقة 
وحاجاته. أو االنخراط في الطقوس 
وأداء  طبيعي،  غير  بشكل  الدينية 
مرضي.  متكرر  بشكل  الــصــالة 
بأشياء  املريض  يحتفظ  وأحيانا 

غير مهمة، مثل الصحف القديمة .
تفسير  فــى  البعض  ــب  ذه ــد  وق
أن  إلــى  القهرى  الــوســواس  مــرض 
كهربائية  بـــؤرة  وجـــود  هــو  سببه 
هذه  وتسبب  املخ،  لحاء  فى  نشيطة 
اللحاء  فى  مكانها  حسب  الــبــؤرة 
وتستمر  اندفاعا  أو  حركة  أو  فكرة 
هـــذه الـــدائـــرة الــكــهــربــائــيــة فى 
مقاومتها  محاولة  رغــم  نشاطها 
األســطــوانــة  تتعطل  كــمــا  تــمــامــا 
النغمة  نفس  وتتكرر  املسجل  فى 
إلى  الفرد  يحركها  لم  إن  وتستمر 
لم  وإن  البؤرة  أخرى...  وهذه  نغمه 
تكن فى حالة نشاط مستمر إال أنها 
الدوائر  بكافة  دائــم  اتصال  على 
الكهربائية فى لحاء املخ ولذا يتبني 
الفكرة  هذه  صحة  عدم  للمريض 
الفكر  مركز  أو  اللحاء  بقية  ألن 

يقاوم هذه البؤرة. 
ويحتاج مريض الوسواس القهرى 
لتفسير  وذلـــك  النفسى  للعالج 
بأن  وطمأنته  األعـــراض  طبيعة 
حالته بعيدة عن الجنون مع محاولة 
التى  الدفينة  العوامل  عن  الكشف 
واملعنى  األعـــراض  هــذه  إلــى  أدت 

الرمزى ألعراضه.
السلوكي  الــعــالج  يفيد  وكــذلــك 
بالتحليل  يعرف  بما  تقوم  بأن  ويتم 
تــحــدد  أن  فــعــلــيــك  ــي،  ــوك ــل ــس ال
الوساوس، فإذا كانت فكرة، تتأمل 
بتحقيرها  قم  ثم  الفكرة  هذه  في 
وقل لنفسك )هذه فكرة سخيفة لن 
أتبعها، وهذا فعل سخيف لن أتبعه؛ 
سوف  اتباعه  عدم  أن  أعرف  ألني 
أقاوم  ولكني سوف  قلقًا،  لي  يسبب 
هذا القلق(، هذا يعرف بـ )اإلقناع 
الذاتي( وهو عالج سلوكي ضروري 

ًا.
ّ

جد
الفكرة  فــي  تأمل  ــك  ذل بعد  ثــم 
استشعار  بإدخال  وقم  الوسواسية 
أن  وجد  وقد  مخالف،  إحساس  أو 
طريقة  يعتبر  بالنفس  األلم  إيقاع 

كانت  إذا  املثال:  سبيل  فعلى  جيدة، 
اربط  تنتابك  معينة  فكرة  هنالك 
واأللــم  ــم،  األل بفكرة  الفكرة  هــذه 
يدك  على  بالضرب  تقوم  بأن  يأتي 
تحس  حتى  صلب  جسم  على  بقوة 
باأللم دون أن تسبب ضررا للجسم، 
ر ذلك عدة  اقرن األلم بالفكرة وكرِّ

مرات.
الوسواسية،  لألفعال  بالنسبة  أما 
عمل  فــي  ــطء  ب هنالك  ــان  ك فــإذا 
الناس  مــن  كثير   

ً
فمثال الــشــيء، 

الوضوء  في   
ً
طويال وقتًا  يستغرق 

ذلك  على  ونتغلب  الوضوء،  ويكرر 
بــتــحــديــد الـــوقـــت، فــقــل )ســوف 
أزيــد  ولــن  دقــائــق  خمس  أستغرق 
الشخص  يقوم  وأيضًا  ذلك(،  على 
يتوضأ  وال  ــاء،  املـ كمية  بتحديد 
يجعله  هذا  ألن  الصنبور،  ماء  من 
كمية  اإلنسان  يحدد  وحني  يتمادى، 
بعض  يجد  الــزمــن  ويــحــدد  املـــاء 
القلق، لكن بعد ذلك سوف يجد أن 

األمور سهلة.
بأن  يكون  السلوكى  العالج  إذن 
الفكرة،  أرفض  وأن  الفكرة،  أحلل 
وأن أقاوم الفكرة، وأن أربط الفكرة 
وأن  مخالف،  وإحساس  باستشعار 
أدخل فكرة مضادة.. هذا هو العالج 
االستمرار،  يتطلب  الذي  السلوكي 
االنتكاسات  يمنع  بأنه  يتميز  وهو 
للعالج  الــالزمــة  واملــدة  املرضية. 
إلى  أسبوعني  ملدة  فتكون  السلوكي، 

ثالثة أسابيع.
للقلق  املضادة  العقاقير  وتفيد    
املطمئنة  واألدويـــــة  ــاب  ــئ ــت واالك
الكبرى فى اختفاء التوتر واالكتئاب 
يجعل  مما  للوسواس  املصاحبني 
مقاومته  عــلــى  قــــادرا  املــريــض 
نشاطه  فى  االستمرار  فى  راغبا 

االجتماعى.
العقاقير  حديثا  ظــهــرت  ــد  وق   
املضادة لالكتئاب التى لها خاصية 
زيادة املوصل العصبى السيروتونني 
الوسواس  عالج  فى  فاعلية  وأثبتت 
ــة بــالــعــقــاقــيــر  ــارن ــق ــرى م ــه ــق ال
التى  لالكتئاب  املــضــادة  األخــرى 
تخفيف  ــى  ف فاعليتها  تتلخص 
على  التأثير  دون  واالكتئاب  القلق 

الوساوس .

بقلم


