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مقــاالت

ما هو الوسواس القهري؟

يُعرّف الوسواس القهري بأنه أفكار وخواطر تتكرر عى 

ذهن اإلنسان رغامً عنه، مع علمه بأنها أفكار سخيفة، 

وغري منطقية، إالّ أنها تستمر يف غزو ذهنه، مام يسبب 

الناس  بعض  عى  يختلط  وقد  الشديد.  االنزعاج  له 

عاقة  له  بأن  معتقدين  "الوسواس"  تسميته  بسبب 

اضطراب  هو  الحقيقة  يف  ولكن  الشيطان،  بوسوسة 

نفيّس ال عاقة له باآليات القرآنية الكرمية.  

وبشكل عام، هناك جانبان رئيسيان الضطراب الوسواس 

القهري:

األفكار عى  تتكرر هذه  الوسواسية، عندما  األفكار   .1

إيقافها،  أو  املصاب، مع عدم قدرته عى دفعها  ذهن 

فهي أفكار قهرية، فتحشد نفسها يف تفكريه رغامً عنه 

ودون إرادته.

2. األعامل القهرية، حيث يشعر املصاب برغبة ملّحة 

املنطقية،  وغري  أحياناً  السخيفة  األعامل  ببعض  للقيام 

وبالتايل يشعر بالدافع الشديد ليكرر عادات معينة.

بالوسواس،  إدراك  املريض عى  الجانبني يكون  ويف كا 

ويعرف أن هذه األفكار واألعامل سخيفة ورمبا مضحكة 

أن  محاوال  عليها،  يتسرّت  فهو  ولذلك  معقولة،  غري  أو 

هذه  وتسبب  جدوى.  دون  ولكن  ويدفعها،  يقاومها 

املقاومة ومحاولة منازعة هذه األفكار واألعامل القهرية 

استجاب  ولو  حتى  يزول  ال  قد  والذي  شديداً،  توتراً 

املصاب لهذه الرغبة بتنفيذ هذه األعامل والترصفات.

أعراض الوسواس القهري:

تأخذ عادة هذه األعامل الوسواسية القهرية عدداً من 

حيث  التلوث،  وسواس  انتشاراً  أكرها  ومن  األشكال، 

أو  أوساخ  من  ما  بيشء  تلوث  قد  بأنه  املصاب  يشعر 

جراثيم، ولذلك نجده يغسل يديه، أو يغتسل ليتخلص 

من هذا التلوث، وقد يدفعه هذا إىل أن يبدأ بسلسلة 

طويلة ال تنتهي من غسل األيدي مرة بعد أخرى. فكلام 

من  تلوث  قد  بأنه  يشعر  نظيفاً،  كان  ولو  شيئاً،  ملس 

بالحاجة  فيشعر  الجراثيم،  هذه  ينرش  وبأنه  جديد، 

الدافعة إلعادة الغسل من جديد. وهكذا يتكرر األمر، 

حتى يصل إىل حالة من التهاب جلد اليدين من كرة 

استعامل املنظفات.

تقاوم  برغبة ال  القهري  بالوسواس  املصاب  وقد يشعر 

يف ملس بعض األشياء كالسيارات والجدران وهو يسري 

بقربها، أو قد يشعر بدافع قوي لعّد األشياء مره بعد 

مرّة. ومن األشكال األخرى للوسواس، أن تشعر املريضة 

بأن منزلها يحتاج لتنظيف وترتيب، ولذلك فهي تعيد 

التنظيف والرتتيب لعدة مرات يف اليوم ودون توقف. 

فهي ال تستطيع أن تجلس بهدوء لاسرتاحة، ألن أفكار 

وسواس نظافة املنزل تأيت باستمرار إىل ذهنها، وتشعر 

بالدافع القوي لبداية تنظيفه من جديد، وهكذا.

مريض  بها  يصاب  قد  التي  القهرية  األعامل  ومن 

األمن  من  للتأكد  الشديدة  الحاجة  هي  الوسواس 

يحتاجون  طبيعي،  وبشكل  الناس،  فمعظم  والسامة. 

ذلك،  وغري  لياً  األبواب  إغاق  إحكام  من  التأكد  إىل 

ومعظمهم يتأكد عادة من فعل هذا قبل مغادرة املنزل 

أو عند النوم، ولكن املريض املصاب بالوسواس القهري 

ال يكتفي بالتأكد مرة واحدة، وإمنا يعيد ويكرر عملية 

التأكد ملرات ومرات. فكلام انتهى من التأكد عاد الشك 

إليه من جديد، فا يستطيع أن يُقنع نفسه بأن األمور 

قد أصحبت محكمة. وقد يأخذ هذا الشك عدة أشكال، 

الكهرباء  وإطفاء  النوافذ  وإحكام  األبواب  قفل  من 

والغاز، أو إغاق املاء... ولذلك قد نجد املريض ميّر عى 

رسيره  املريض  يغادر  وقد  األشكال.  هذه  من  العديد 

لياً، و ألكر من مرّة، ليعيد التأكد وبشكل "أكيد" أنه 

األعامل  أن  نجد  أن  إذا،  غرابة  وال  األشياء،  أحكم  قد 

الوسواسية القهرية تأخذ الكثري من الوقت، وأنها تعيق 

السري الطبيعي للحياة الفردية واألرسية.

طابع  ذات  املتكررة  القهرية  األفكار  تكون  أن  وميكن 

أو فلسفي، بحيث تستويل عى فكر  أو أخاقي  ديني 

املريض أسئلة وعبارات وأفكار ال يستطيع إال أن يديم 

أو  التفكري فيها. وقد تأخذ هذه األفكار طابعاً جنسياً 

ومعتقداته  بإميانه  يشكك  املريض  يبدأ  بحيث  كفرياً، 

الخالق  بوجود  متعلقة  األفكار  تكون  وقد  وأخاقه، 

ال  أنه  إال  مؤمن  فهو  جدا،  املريض  تزعج  مام  تعاىل، 

ميلك دفع هذه األفكار القهرية. وقد تأخذ هذه األفكار 

أو  عدواين  مضمون  لها  وعبارات  ُجمٍل  شكل  أحيانا 

بذيئ مخالف للحشمة واألدب والعرف االجتامعي.

غريبة  والوساوس  األفكار  هذه  تكون  الغالب  ويف 

ومخالفة متاماً ألخاق املصاب، وأفكاره وإميانه وسلوكه 

عى  الوسواس  هذا  َوقُع  يكون  ولذلك  االجتامعي، 

املريض وقعاً شديداً، وخاصة إذا تعلق بإميانه وبالخالق 

تعاىل. ففي هذه الحاالت قد يعاين املصاُب نتيجة هذا 

من األىس والحزن واالكتئاب والغّم الشديد. وقد يشعر 

بأنه يكاد "يجن" من هذه األفكار التي ال ترتكه لريتاح 

وال  املرض،  يدرك  يبدأ  عندما  واحد، وخاصة  ليوم  ولو 

يفهم األعراض التي ال يستطيع أن يقاومها.

انتشار الوسواس وتطوره:

وليس نادر تشخيص هذه الوساوس الفكرية واألعامل 

النفسية،  والعيادات  الريرية  املامرسة  يف  القهرية 

فاملرض أكر انتشارا مام يعتقد الناس، إال أن من املعتاد 

أن مييل املصاب إىل إخفاء مرضه ملدة طويلة، فا يبوح 

وعندها  يطاق،  ال  حّد  إىل  األمر  يصل  حتى  باألعراض 

معاناته  متتد  وقد  املساعدة.  ويطلب  بها  يبوح  فقط 

أو  الطبية  العيادة  إىل  املريض  يصل  أن  قبل  لسنوات 

النفسية.

وغالبا ما تبدأ أعراض املرض ألول مره يف عمر الشباب 

املبكر )20 سنة(، ومع ذلك فإن املرض ميكن أن يشاهد 

يف أي عمر آخر. ويصيب املرض النساء أكر من الرجال 

د. مأمون مبّيض
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الوسواس القهري

بفارق بسيط.

والعادة أن تبدأ األفكار القهرية والسلوك املتكرر بشكل 

األمر وكأنها  بداية  أنها تعتر يف  خفّي بطيء، وبحيث 

بأن  يشعر  ال  فقد  ولذلك  للمريض،  شخصية  صفات 

هناك مشكلة أو مرض، ولكن الذين من حوله ياحظون 

ومن  وترصفاته.  سلوكه  يف  معتاد  غري  يشء  هناك  بأن 

يف  بأنه  املصاب  يدرك  األعراض  واشتداد  الزمن  خال 

باالكتئاب  يصاب  عندما  وخاصة  للمساعدة،  حاجة 

الثانوي بسبب انزعاجه من األعراض.

أسباب الوسواس القهري:

بهذه  الناس  ملاذا يصاب بعض  نعلم وبشكل دقيق  ال 

القلق  أن  يبدو  كان  وإن  القهرية،  األعامل  أو  األفكار 

أن  يفيد  ولكن  املرض،  إحداث  يف  رئيسيا  دورا  يلعب 

نذكر أيضا أن مجموعة قليلة فقط من الذين يتعرضون 

للقلق الشديد ميكن أن يصابوا بهذه الوساوس القهرية. 

ونحن نعلم أيضا أن األزمات والصعوبات الحياتية التي 

يجد اإلنسان صعوبة يف التكيف معها قد تلعب دورا 

يف إحداث هذا املرض. وقد يكون مرّد أسباب الوسواس 

التي  والصعوبات  واملشكات  الواقعية،  الظروف  إىل 

تراكمت عر السنني، دون أن تحّل يف مرحلة مبكرة من 

حياة اإلنسان.

وبني  القهري  الوسواس  مرض  بني  يربط  من  وهناك 

من  هي  والتي  التشكيكية،  الوسواسية  الشخصية 

بكرة  صاحبها  يتصف  حيث  املنترشة،  الشخصيات 

التشكيك والرتدد مع دقة اإلنضباط والتنظيم، إىل درجة 

يكون معها اإلنسان متصفا بالجمود وقلة املرونة.

وإذا بقيت خصائص هذه الشخصية الوسواسية ضمن 

جوانب  لها  أن  شك  فا  املقبولة،  الطبيعية  الحدود 

إيجابية متعددة، كالدقة يف العمل واإلنضباط باملواعيد، 

والتنظيم، وااللتزام الحريف يف التعامل مع األمور، ولكن 

كصعوبة  السلبية،  الخصائص  بعض  الشخصية  لهذه 

صاحب  يشعر  وقد  الجديدة،  املتغرّيات  مع  التكيف 

أو  بالنفس،  والثقة  االستقرار  بضعف  الشخصية  هذه 

عى  القدرة  بضعف  يشعر  قد  وكذلك  الذات،  احرتام 

حسم األمور واتخاذ القرار.

أن  الدماغ  تصيب  التي  واألمراض  للرضوض  وميكن 

تلعب دورا يف إحداث أعراض الوسواس القهري.

عن  تكشف  أن  تحاول  كثرية  أبحاث  اآلن  وهناك 

والكياموية  الترشيحية  الدماغية  واإلصابات  التبدالت 

النواقل  اضطراب  وخاصة  بالوسواس،  املصابني  عند 

وتشري  والدوبامني.  كالسريوتونني  الدماغية  العصبية 

يف  دورا  يلعب  الورايث  العامل  أن  الدراسات  بعض 

إحداث هذا االضطراب. 

عالج الوسواس القهري:

للقلق  مرر  هناك  ليس  أنه  أوال  نقول  أن  املفيد  من 

أن  يحب  التي  الترصفات  بعض  له  طفا  نرى  عندما 

يحرص  كأن  قهرية،  وسواسية  أعامل  وكأنها  يكررها، 

الرير،  من  معني  جانب  عى  مثا  ألعابه  وضع  عى 

أو إذا حرص عى امليش عى باط األرض دون أن يضع 

قدمه عى الفاصل بني الباطة واألخرى، أو عندما يشعر 

بدافع قوي لعّد األشجار أو أعمدة الكهرباء التي يراها 

وهو راكب السيارة.

والعاج هو  للمساعدة  يحتاج  الذي  اإلنسان  إن  بينام 

الوسواسية  األعراض  بهذه  جذريا  حياته  تأثرت  الذي 

تكرار  الطويل يف  الوقت  يقيض  القهرية، بحيث أصبح 

هذه األفكار والترصفات، أو أنه أصبح عاجز عن مغادرة 

منزله يف الوقت املناسب لعمله، ودون تأخر، ألنه يريد 

أن ينهي السلسلة الطويلة من تكرار األعامل املختلفة.

وال يفيد عادة مجرد أن نطلب من املصاب أن يتاملك 

والترصفات،  األفكار  هذه  نفسه  عن  ويدفع  نفسه، 

معاناته  من  يزيد  قد  الطلب  فهذا  العكس،  عى  بل 

مرضه  بشدة  حقيقة  يشعر  ال  الناصح  بأن  يدرك  ألنه 

والوساوس  األوهام  هذه  دفع  وبصعوبة  ومعاناته، 

القهرية.

املعالجة  هي  القهري  للوسواس  الرئيسية  املعالجة  إن 

املعرفية السلوكية، وخاصة يف عاج السلوك القهري أكر 

من معالجة األفكار الوسواسية. ويقوم املُعالج بالتعاون 

القهرية  والترصفات  األفكار  تحديد  يف  املريض  مع 

السيطرة  محاولة  يف  معا  يقومان  ثم  منها،  يعاين  التي 

عليها، وذلك من خال عدة طرق، ومنها طريقة إزالة 

باألسلوب  أو  بالتدرج"،  "العاج  التدريجية  التحسس 

املبارش للمواجهة "العاج بالغمر".

فيه  يشعر  جّو  يف  املصاب  بوضع  املعالج  يقوم  وقد 

بالحاجة الشديدة إىل تكرار سلوك معني كغسل اليدين 

مثا، ولكن يف نفس الوقت مينعه من تحقيق ذلك، أو 

يشغله بأمر آخر يطلب منه القيام به. وال شك أن املنع 

بعد  ولكن  املصاب،  قلق  من  يزيد  اليدين  غسل  من 

فرتة من الوقت، ومن خال تكرار هذا األمر عى عدة 

جلسات، سيشعر املصاب بيشء من االرتياح واالطمئنان 

بأن عدم غسل اليدين مل ينتج عنه أي رضر أو كارثة.

ومن الوسائل التي تستعمل أحيانا ما يسمى باملعالجة 

أن  املريض  من  نطلب  أن  بدل  حيث  املتناقضة، 

أن  فإننا نطلب منه   ، الوساوس  يُبعد عن ذهنه هذه 

أن  وبدل  ذهنه،  يف  ويكررها  األفكار  هذه  يستحرض 

يقاومها، يحاول أن يسرتسل معها ألقىص غاية ممكنة، 

شيئا  ذهنه  يف  األفكار  هذه  تفّل  الوقت،  خال  ومن 

فشيئا. ويف أحيان أخرى يتدخل املعالج فيوقف املريض 

طريق  عن  أفكاره  يف  االسرتسال  عن  فجايئ،  وبشكل 

وعى  العملية،  هذه  وبتكرار  "قف"،  وجه  يف  الرصاخ 

عدة جلسات، تتكون عند املصاب القدرة الذاتية عى 

خارج  وحتى  األفكار،  هذه  قطار  إيقاف  يف  التحكم 

جلسات العاج.

أن  املصاب  من  نطلب  أن  أيضا  املفيدة  الطرق  ومن 

وقت  فيها  ليملئ  املفيدة  األعامل  بعض  عن  يبحث 

الفراغ، بدل أن ينهمك يف األعامل الوسواسية القهرية. 

إذا  العاج، وخاصة  مفيدة يف  دوما  االسرتخاء  ومتارين 

وجدت هناك بعض عامات القلق.

املضادة  األدوية  أحد  نستعمل  الحاالت  من  كثري  ويف 

لاكتئاب، سواء ُوجد عند املصاب درجة من االكتئاب 

هذه  ألن  ال،  أو  القهري  للوسواس  املرافق  الريري 

األنواع  وخاصة  للوسواس،  كمضادات  مفيدة  األدوية 

الذي  هو  والطبيب  االكتئاب.  مضادات  من  الحديثة 

أن  والعادة  الجرعة.  ومقدار  املناسب  الدواء  يحدد 

الحصول  أجل  من  أشهر  لعدة  الدوايئ  العاج  يستمر 

عى التأثري الجيد.

ويفيد أحيانا أن نرشك بعض أفراد األرسة يف العاج، من 

صعوباته،  بعض  ورشح  املرض  لطبيعة  تطمينهم  أجل 

ولتوجيههم لكيف التعامل مع املصاب، وكيف يعينوه 

ألنهم  معاناته،  من  يزيدوا  أن  دون  من  الشفاء  عى 

املريض  يزيدون حرج  أحيانا، ومن حيث ال يشعرون، 

وشعوره بالذنب بسبب ترصفاته القهرية.

وتشري الدراسات أننا نحصل عى أفضل النتائج عندما 

نستعمل العاج الدوايئ مع العاجي السلويك أو املعريف 

السلويك.


