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    الحالة النفسية للشخص ترتبط بعوامل 
النفسي  رمضان  تأثير  نجد  ولذلك  عديدة 
نمط  فهناك  وآخـــر  شخص  بــن  يختلف 
الحياة، شخصية الفرد، وحجم قدرته على 
التأقلم، ناهيك عن حجم إيمانه ورحانيته.. 
ستميل  جهة  أي  الى  تحدد  األمــور  هذه  كل 

الكفة.. اإليجابي أم السلبي. 
التوتر وارد خالل الفترة األولى

يختبر  قد  للصيام  األولى  الفترة  خالل     
السبب  واالكــتــئــاب.  الحزن  بعد  الصائم 
التي طرأت على  املفاجئة  رات  بالتغيُّ يرتبط 
أو  الوجبات  مواعيد  لناحية  ســواء  حياته 
هذا  اليومي.  الروتن  حتى  أو  النوم  ساعات 
على  تطفو  السلبية  املشاعر  تجعل  رات  التغيُّ
يدخل  وحن  الصيام  خالل  وتظهر.  السطح 
فهو  السموم  من  التخلص  مرحلة  الجسم 
»السامة«، ولكن  أيضًا يتخلص من املشاعر 

هذه الفترة مؤقتة ما تلبث أن تختفي. 
الراحة النفسية بعد االكتئاب

الجديد  النمط  على  الجسم  اعتياد  بعد     
فهو يدخل مرحلة من الهدوء خصوصًا وأن 
داخل  الــتــوازن  حــدوث  إلــى  يــؤدي  الصيام 
الصحة  على  إيجابًا  ينعكس  مــا  الجسم 
ذلك  إلى  يضاف  النفسية.  وبالتالي  البدنية 
العائالت  بن  االجتماعي  التواصل  أن  واقع 
تمنح  الرمضانية  ــواء  األج في  واالنــدمــاج 

الصائم مشاعر السكينة والطمأنينة. 
الصالة والعبادة.. عالج نفسي

فهو  الله  يدي  بن  الصائم  يقف  عندما     
التخلص  على  يساعده  ما  بالتواضع  يشعر 
يختزنها.  التي  السلبية  املشاعر  تلك  كل  من 
الهدوء  اإلنــســان  م 

ِّ
تعل والعبادة  الصالة 

نه من التحكم 
ِّ
والصبر والطاعة وبالتالي تمك

معروف  هو  وكما  وقلقه.  وغضبه  بتوتره 
طقوس العبادة تمنح اإلنسان طاقة روحانية 
تدخل االطمئنان إلى قلبه وتزيل عنه همومه. 

وحتى أن عددًا من الدراسات الغربية أكدت 
من  العبادة  طقوس  وممارسة  الصالة  أن 

أنجح أساليب عالج االكتئاب. 
إرادة أقوى وتغيير نحو األفضل

يمنح  وبالتالي  اإلرادة  ي  يقوِّ الصيام     
كل  ملواجهة  والعزيمة  التصميم  الشخص 
الضغوطات. كل صائم وبعد أن يتجاوز يومه 
يشعر بالرضا ألنه تمكن من كبح كل رغباته 
ضبط  من  وتمكن  لإلغراءات  يستسلم  ولم 
نفسه ما يزيد شعوره بالثقة بنفسه والصيام 
بها ألنه يمنح كل واحد 

ِّ
ي الشخصية ويهذ ينمِّ

ضعفه  نقاط  واكتشاف  للتأمل  الفرصة  منا 
التي  التوازن  مرحلة  إلى  يصل  كي  وتقويتها 

تجعله في حالة نفسية إيجابية. 
االسترخاء والتأمل

    لعلك في كل موضوع تطالعه عن الصحة 
ممارسة  بضرورة  نصيحة  تجد  النفسية 
الواقع  في  ولكنك  واالســتــرخــاء..  التأمل 
مرة  كل  في  واالســتــرخــاء  التأمل  تمارس 
تقرأ فيها القرآن الكريم أو تعتكف فيها في 
املسجد أو تصلي بخشوع. هذه العبادات هي 

أفضل مقاربات لهدوء العقل والنفس. 
وقاية من االضطرابات النفسية 

يتمتعون  الذين  أن  الدراسات  أظهرت      
العبادات  بأداء  ويلتزمون  متزنة  بشخصية 
وتطبيق تعاليم الدين في تعاملهم هم األقل 
ولو  وحتى  النفسية.  باالضطرابات  إصابة 
كاملة  وقاية  والصيام  العبادات  تشكل  لم 
وشاملة لهم فإن الدراسات أكدت أيضًا أنه 
االضطرابات  ببعض  يصابون  الذين  حتى 
بالعبادات  وامللتزمن  املؤمنن  من  النفسية 
مع  غيرهم  من  أفضل  بشكل  يستجيبون 

العالج. 
معدل غضبك قد يرتفع

   في الواقع األمر هذا يرتبط بنمط حياتك 
من  كنت  حال  في  وداخله.  رمضان  خــارج 

املدخنن فأنت من دون شك ستكون غاضبًا 
تعتمد  كنت  حال  وفي  رمضان.  شهر  طوال 
ستكون  النفسية  فحالتك  املنبهات  على 
املدخنن  من  تكن  لم  حال  في  ولكن  سيئة. 
التأقلم  يمكنها  ال  التي  النوعية  من  ولكنك 
والتوتر.  الغضب  مشاعر  فستختبر  بسرعة 
وفي حال لم تكن أٌي مما ذكر سابقًا، ولكنك 
تسهر لساعة متأخرة خالل رمضان وبالكاد 
النوم فأنت  أو ٤ ساعات من   ٣ تحصل على 
تختبر  وقد  سيئ  بمزاج  ستكون  بالتأكيد 

مشاعر االكتئاب. 
املرضى النفسيون والصيام 

أو  االكتئاب  من  تعاني  كنت  حــال  في     
فيجب  نفسي  مرض  أي  من  أو  الذهان  من 

استشارة الطبيب قبل الصيام. 
رمضان  أن  ورغــم  االكتئاب  مرضى  أما 
يمكنه أن يخرجهم من عزلتهم ويساعدهم 
يجب  ال  ولكن  حزنهم  على  التغلب  على 
فاالكتئاب  الطبيب.  استشارة  قبل  الصيام 
السيروتينن  النخفاض  مباشرة  نتيجة  هو 
االكتئاب  تعالج  التي  ــة  واألدوي الدماغ  في 
بمواعيد  تالعب  وأي  مجددًا  التوازن  تخلق 
األدوية من دون استشارة الطبيب يمكنه أن 

يجعل الحالة تسوء. 
قيام الليل والتهجد.. لصحة عقلية أفضل
   قد يتساءل البعض عن سبب اختيار الليل 
يحتاج  اإلنسان  بينما  للعبادة  وقتًا  ليكون 
للنوم من أجل صحته النفسية والعقلية. وفق 
دراسات عديدة تبن أن الحرمان من النوم 
كاملة  لليلة  باالكتئاب  املصابن  للمرضى 

ترك أثره اإليجابي على هذه الفئة. 
باالكتئاب؟  املصابن  غير  عن  ماذا  ولكن 
أن  تبن  باكستان  في  أجريت  ــة  دراس في 
من  الثاني  النصف  في  النوم  من  الحرمان 
»العجائبي«  أثره  ترك  محدودة  لفترة  الليل 

على الصحة العقلية والنفسية للمشاركن.

فوائد  للصيام  معروف  هو  كما 
ولكن  تحصى.  وال   

ُّ
تعد ال  صحية 

نفسية  فوائد  أيضًا  لرمضان 
يختلف  تأثيرها  كان  وإن  عديدة 

بني شخص وآخر.
   الصيام له فوائده املؤكدة من 
في  كان  وإن  النفسية  الناحية 
بعض الحاالت يتعارض مع بعض 
والعصبية  النفسية  األمراض 
ولكن في نفس الوقت ال يتعارض 

مع الكثير من هذه األمراض. 

شهر رمضان والصحة النفسية 


