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العدد 151 مايو 2022

 أسباب كثرة النسيان
 هناك أسباب كثيرة للنسيان نذكر بعضًا 

منها:
معني،  أمر  في  والتشتت  التركيز  عدم   -
وعدم تثبيته في الذهن قد يتسبب في نسيانه 

بعد فترة قصيرة من الزمن. 
وبعض  أوميجا3،  أحماض  نقص   -
الناتجة  املعدنية  واألمالح  الفيتامينات، 
مسببات  أهم  من  عتبر 

ُ
ت التغذية،  سوء  من 

تغذية  إلى الضعف في  تؤدي   
ُ

النسيان، حيث
الدماغ، وبالتالي ضعف الذاكرة.

قلل 
ُ

ت الطعام،  من  كبيرة  كميات  تناول    -
من كمية الدم الواصلة إلى الدماغ، وبالتالي 

تؤدي إلى إضعاف الذاكرة.
- قد تكون الوراثة من مسببات النسيان.

السكر،  مثل  األمراض  ببعض  اإلصابة    -
والزهايمر، والنكوص العصبي، والصدمات 
والهستيريا  الدماغ،  وارتجاج  النفسية، 
بهربس  واإلصابة  لالضطراب،  املرافقة 
واإلصابات  واألورام،  الدماغ،  التهاب 

الدماغية املختلفة مثل السكتة الدماغية.
الذي  والشيخوخة،  السن  في  التقدم    -
الدماغ  شرايني  تصلب  زيادة  على  يعمل 
ونقص املواد الغذائية الواصلة إليه، وبالتالي 

ُيحدث ضعفًا في الذاكرة.

أو  الكحول،  من  كبيرة  كميات  تناول    -
األدوية املنبهة، أو األدوية املنومة، أو األدوية 
املخدرة، ُيسبب ضعفًا في الذاكرة، وبالتالي 

كثرة النسيان.
والكآبة،  السيئة،  النفسية  الحالة    -
جميعها  املستمر،  والقلق  األمن،  وانعدام 
تؤثر على الذاكرة بشكل مباشر، وتؤدي إلى 

إضعافها.

في  الكبيرة  الجراحية  العمليات  بعض    -  
الدماغ.

-  التسمم بمادة الليثيوم، واستنشاق الهواء 
امللوث به باستمرار يؤثر على قوة الذاكرة.

والكسل  والسهر،  الراحة،  انعدام    -
من  عتبر 

ُ
ت جميعها  الحركة،  وقلة  املفرط، 

مسببات النسيان أو ضعف الذاكرة.
 املعالجة بالتخلج الكهربائي لفترة طويلة.

 بعض طرق عالج النسيان
بعة في عالج 

ّ
 هناك العديد من الطرق املت

النسيان من أهمها:
-  الوقاية خيٌر من العالج، ويمكن الوقاية 
من ضعف الذاكرة من خالل محاولة تجنب 

بعض مسببات النسيان.
بكميات  وسليم  صحي  غذاء  تناول    -
والزبيب،  األسماك،  مثل  أيضًا  مناسبة 
والكركم،  والحلبة،  السوداني،  والفول 
تناول  تجنب  إلى  باإلضافة  والثوم،  واللنب، 
األطعمة الغنية بالكربوهيدرات، والسكريات 

، ومنتجات األلبان، باستثناء اللنب.
في  األعشاب  بعض  استخدام  ُيمكن    -
عالج ضعف الذاكرة مثل الكشمش الهندي، 
وبذور  التفاح،  خل  الجبل،  وإكليل  والشيح 

الكرفس وغيرها. 
- ممارسة بعض ألعاب تنشيط الذاكرة.

يسمى  ما  أو  النسيان   
عبارة  هو  الذاكرة  بفقدان 
لفترة  شيء  تذكر  عدم  عن 
مؤقتة، وهو أمر طبيعي ُيمكن 
البشر،  لجميع  يحدث  أن 
ويكون  طويلة  لفترات  أو 
بمرٍض  اإلصابة  عن  ناتجًا 
أو بعض  الزهايمر،  مثل  معني 
وُيصنف  الدماغية،  اإلصابات 
النسيان أو فقدان الذاكرة إلى 
منها  التصنيفات  من  العديد 
والنسيان  الرجوعي،  النسيان 
الشامل،  والنسيان  التقدمي، 
والنسيان  العابر،  والنسيان 
املتزايد،  والنسيان  الثابت، 
والنسيان املفتعل وغيرها من 

التصنيفات

النســــيان


