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عدد خاص بشهر رمضان

اضطرابات النوم 
و رمضان

األستاذ محمد البياز
أخصائي طب النوم واجلهاز 

التنفسي 
وحدة طب النوم املركز االستشفائي 

اجلامعي احلسن الثاني فاس

يطلب من املسلم خالل شهر رمضان املبارك االمتناع عن األكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن 
العادات السيئة البعيدة عن تعاليم ديننا احلنيف من تغيير مفاجئ لعادات النوم واألكل ونظام العيش خالل شهر 
رمضان جتعلنا نفقد منافع الصوم وأهدافه، فيقلب منط العيش واليقظة واألكل والشرب إلى منط ليلي فينقلب 

الليل نهارا والنهار ليال.

لقد أثبتت الدراسات العلمية الدور األساسي للنوم في احلفاظ على توازن اجلسم عضويا ونفسيا. وتنظيم النوم 
كما وكيفا ضروري للحفاظ على منافعه، ويوجد في الدماغ منطقة تسمى الساعة البيولوجية )احليوية(تنظم 
النوم كما تنظم مختلف الوظائف احليوية في اجلسم لتمكنها من التدخل في الوقت املناسب. ففي ظلمة الليل 
تنخفض حرارة اجلسم وترتفع نسبة امليالتونني وتنخفض نسبة الكورتيزول، مما يسهل الدخول في النوم وفي ضوء 
النهار يحدث العكس فيسهل استيقاظ اإلنسان. إن أهم منظم لعمل هذه الساعة هو تناوب الضوء والظلمة 
خالل النهار والليل. ال ميكن لهذه الوظائف أن تكون فعالة إذا لم تعمل الساعة  البيولوجية بتناسق مع تناوب آيتي 

الليل والنهار بأن تكون ساعة اخللود إلى النوم أقرب ما تكون إلى الساعة الكونية.

فوائد الصيام الصحي على النوم

يُربط الصوم لدى الكثير بالكسل والرغبة في النوم ولكن النتائج املتوفرة 

ال تدعم ذلك. يجب على القارئ التفريق بني تأثير الصيام الفيسيولوجي 

وتأثير تغير منط احلياة في رمضان مثل السهر على الشعور  النوم  على 

باخلمول في النهار.

وقد أجرى العلماء عددا من األبحاث التي درست تأثير الصيام على النوم 

والتركيز وذلك باستخدام ما يعرف بالصوم التجريبي وهو الصوم الذي 

قد ميتد لساعات أطول من صومنا وقد يسمح فيه للصائم بشرب املاء. 

وقد أظهرت جميع األبحاث أن الصوم التجريبي يزيد االنتباه والتركيز وال 

يسبب اخلمول والنوم.

عرف الباحثون منذ زمن طويل أن احلرمان من الطعام يزيد اليقظة عند 

مختلف الكائنات احلية. أثبتت دراسة حتليلية نشرت في 2013 لألبحاث 

لدى  اليقظة  الرفع من مستوى  في  دوره  الطبي  الصيام  املنشورة حول 
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اضطرابات النوم ورمضان

بفرط  األحيان  بعض  وفي  باحليوية  وإحساسه  مزاجه  وحتسني  اإلنسان، 
من  والسابع  الثاني  اليوم  بني  التغيرات  هذه  ظهور  ولوحظ  النشاط. 
فترة  نهاية  عند  النوم  نوعية  حتسن  أخرى  دراسة  أثبتت  كما  الصيام. 
ونوبات  الكهربائية  اليقظة  نوبات  انخفاض نسبة  واملتمثلة في  الصوم 
احلركات الدورية للساقني في تسجيل النوم مع حتسن شامل لإلحساس 
بالنوم اجليد ونسبة التركيز وتوازن املزاج. هناك نظريات عدة لزيادة التركيز 
خالل الصوم. حيث يعتقد أن أحد أسباب زيادة اليقظة والتركيز هو زيادة 
إفراز مادة األوريكسني. وتعتبر مادة األوريكسني إحدى النواقل العصبية 
املهمة التي تفرز من مركز في املخ يعرف "باملركز التحت املهادي". وهي 
مادة مهمة لتوازن النوم واليقظة. كما أنها تزيد إفراز الكثير من النواقل 
العصبية التي تزيد اليقظة في املخ. وقد أظهرت األبحاث أن الصوم يزيد 

من إفراز مادة األوريكسني في املخ.

إن صومنا خالل شهر رمضان أو ما يعرف عند األطباء بالصوم اإلسالمي 
يختلف عن الصوم التجريبي فصوم رمضان ميتد ملدة شهر مما قد ينتج 
فقد  التجريبي،  الصوم  من  أكثر  الصوم  نظام  مع  التأقلم  من  نوع  عنه 
أظهر األستاذ" باهمام" في أكثر من بحث أنه عند احلصول على نوم كاف 
بالليل وطعام متوازن، فإن الصوم ال يؤثر على قلة اليقظة أو قلة التركيز. 
وهذا يناقض ويبرئ الصوم مما يعتقده كثير من أن الصوم يسبب النعاس 

والقلق وتعكر املزاج.

نمط  تغير  رمضان:  خالل  للنوم  الفيسيولوجية  التغيرات 
الحياة هو السبب وليس الصيام

إن هذه املزايا املتحصلة من الصيام مرتبطة باحلفاظ على الصيام األقرب 
تغيير  دون  من  املتوازن  احلياة  نظام  على  واحلفاظ  الطبي  الصيام  إلى 
لنمط األكل والشرب والنوم الليلي والنشاط النهاري.يطلب من املسلم 
لكن  الشمس  غروب  إلى  الفجر  طلوع  من  والشرب  األكل  عن  االمتناع 
خالل  واألكل  النوم  لعادات  مفاجئ  تغيير  من  البعيدة  السيئة  العادات 
العيش  منط  فيقلب  وأهدافه  الصوم  منافع  نفقد  جتعلنا  رمضان  شهر 
املعتاد  النهاري  النظام  عوض  ليلي  منط  إلى  والشرب  واألكل  واليقظة 
بشكل يتقارب مع  اضطرابات النوم لدى العاملني في املهن الليلية والتي 

ثبت علميا تأثيرها العضوي والنفسي.

1. عادات النوم السيئة  في رمضان وآثارها السلبية: نظام نوم ضد 
الفطرة

يحدث تغير مفاجئ في عادات النوم عند كثير من الناس فينقلب الليل 
الساعة  بني  تناغم  من  اإلنسان  عليه  فطر  ما  ضد  ليال  والنهار  نهارا 
وغير  متقطعة  أوقات  في  الكثير  فينام  الكونية.  والساعة  البيولوجية 
النوم  ساعات  في  النقص  عن  كتعويض  النهار،  أو  الليل  من  مناسبة 
التجارية  احملال  تنشط  رمضان  فخالل  اجلسم،  لراحة  الضرورية  الليلية 
حتى ساعة متأخرة من الليل وكذلك القنوات الفضائية،وتكثر اللقاءات 
الليل،وحتدث  واألصدقاء حتى ساعة متأخرة من  األقارب  االجتماعية بني 
تغيرات في نسق حياة اجملتمع ككل مما يساعد على السهر خالل الليل. 
فساعة بدء النوام تتأخر. وينتج عن السهر نقص حاد في عدد ساعات 
النوم خالل الليل لدى البعض مما قد يسبب اخلمول والنعاس وتعكر املزاج 
خالل النهار فيربط ذلك عند الكثير بتأثير الصيام والصيام من ذلك بريء. 

قد مت توثيق تأخر ساعات النوم من 2-3 ساعات من أول ليلة في رمضان 

عند مختلف الفئات العمرية في اجملتمع.ففي دراسة لألستاذ "باهمام " 
 56 )عينة مكونة من  أجراها املركز الذي يديره على طالب كلية الطب 
طالباً وطالبة( عام 2003 حني كان رمضان يأتي خالل العام الدراسي وفي 
أوقات يكون اجلو فيها معتدال، تأخر وقت النوم لدى الطالب من الساعة 
11.30 مساًء إلى حوالي الساعة الثالثة فجراً خالل األسبوع األول من 
رمضان واستمر هذا التغير في األسابيع التالية وتأخر وقت االستيقاظ 
األسبوع  خالل  الساعة 8.45  صباحاً  إلى  صباحاً   6.30 الساعة  من 
األول من رمضان والساعة 9.15 صباحاً في األسبوع الثالث من رمضان. 
تأخر  الساعة احليوية كمتالزمة  املفاجئ يحدث اضطرابات  التغيير  هذا 
مرحلة النوم، بسبب التغيير املفاجئ الذي يصيب الساعة اخملتارة للنوم 
وعدم توافقها مع برمجة  الساعة البيولوجيةالتي تعودت على العمل 
هرمون  إفراز  اضطراب  في  يتجلى  اخللل  هذا  ستائره  الليل  إسدال  مع 
املفرط  التعرض  بسبب  إفرازه  يقل  الذي  النوم  على  املساعد  امليالتونني 
أن  ميكن  ذلك  بسبب  احلاسوب...(.  التلفاز،  )املصابيح،  للضوء  واملطول 
الساعة  في  مزمنة  واضطرابات  باألرق  رمضان  بعد  الناس  بعض  يصاب 
تعديله  استطاعتهم  وعدم  عكسي  نوم  منط  من  يعانوا  وأن  احليوية 
أوقات  إلى  وعودتهم  املوسم  انتهاء  بعد  الناس  من  كغيرهم  بالتدريج 

العمل والدراسة املعتادة. 

من  النهار  خالل  نومهم  ساعات  معظم  األفراد  من  كثير  يستوفي  قد 
 2001 التي نشرت في  الدراسة املغربية حول رمضان  حيث الكم لكن 
أثبتت رداءته من خالل انخفاض نسبة النوم املتناقض املهم جلودة النوم.

في  نُشر  األصحاء  املتطوعني  من  مجموعة  على  آخر  بحث  وفي 
القياسات  تظهر  لم   ،"Sleep and Biological Rhythms" مجلة
املوضوعية أي زيادة في النعاس خالل شهر رمضان عند حصول الصائم 
أن  النوم،  كما  الليل، ولم تظهر أي تغير في جودة  على نوم كاف خالل 
بشهر  مقارنة  يتغير  لم  الكرمي  الشهر  خالل  امليالتونني  هرمون  قياس 
شعبان، وهذه النتائج تدل على أنه عند التحكم في كمية الضوء التي 
ملا  مقاربة  وجعلها  رمضان  شهر  في  الليل  خالل  الصائم  لها  يتعرض 
يتعرض له في الليل في شهر شعبان فإن الساعة البيولوجية ال تتغير.

املتطوعني  من  مجموعة  على  إجراؤه  مت   2010 عام  آخرقدم  بحث  وفي 
األصحاء، لم يوجد أي اختالف في شدة النعاس بني شعبان ورمضان عند 
تساوي عدد ساعات النوم في الشهرين وقد مت قياس النعاس باستخدام 
طريقة  وهي  املنعكسة  احلمراء  حتت  األشعة  تقيس  خاصة  نظارات 

موضوعية جديدة لقياس النعاس متحقق من دقتها.

إن الصيام في حد ذاته ال يزيد النعاس وال يؤثر كثيرا 
على الساعة احليوية

و يبقى تأثير تغير منط احلياة خالل شهر رمضان هو 
السبب في ذلك

رديء  نوم  السلبية:   وآثارها  رمضان  في  السيئة  األكل  عادات   .2
وخمول ووزن زائد

ينتج عن تغير منط ومواعيد ونوعية األكل الفجائية من النهار إلى الليل 
زيادة عمليات إنتاج الطاقة )األيض( خالل الليل مما يؤدي إلى زيادة درجة 
نحو  اجلسم  حرارة  درجة  تنقص  العادة  ففي  الليل.  اجلسم خالل  حرارة 
نصف درجة مئوية قبل النوم مما يساعد على النوم، ولكن نتيجة لزيادة 
حرارة  درجة  أن  مغربية  دراسة  أثبتت  قد  الليل  خالل  رمضان  في  األكل 
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اجلسم ترتفع بسبب تأخر ساعات األكل مما يؤدي إلى زيادة النشاط وعدم 
الشعور بالرغبة في النوم خالل الليل. ويتبع ذلك خالل الصيام انخفاض 
بصورة  أو  بالنعاس  والشعور  النهار  أثناء  اجلسم  حرارة  لدرجة  متأخر 
التدريجي  وابتعادها  اجلسم  في  احليوية  الساعة  برمجة  تغير  مبسطة 
عن منط النوم املبكر. وهذه إحدى النظريات املطروحة عن عالقة الصوم 

بالنوم ولها ما يدعمها من الدراسات.

وقد يالحظ القارئ ميل كثير من الصائمني إلى زيادة الوزن وفعال أثبتت 
بعض األبحاث السعودية على عينات من الصائمني زيادة الوزن عند عينة 
املكونة  الدهون  وزيادة نسبة  الصائمني خالل شهر رمضان  الشباب  من 
للجسم. إن من العادات السيئة قلب النظام الغذائي النهاري إلى نظام 
ليلي كما وكيفا، فيحافظ الكثير على نفس عدد الوجبات مع فرط تناول 
الدسمة  واملواد  احلرارية املستخلصة من السكريات  والسعرات  الطعام 
في مجتمعنا املغربي. وهذا يكفي لزيادة الوزن إضافة إلى اخلمول وقلة 
احلركة. لكن إضافة إلى ذلك فقدأثبتت الدراسات التجريبية أن قلة النوم 
الغريلني  مادة  إفراز  زيادة  بسبب  والسمنة  الوزن  الرتفاع  كافية  وحدها 
للشهية  املثبطة  الليبتني   مادة  إفراز  من  واحلد  األكل  لشهية  املثيرة 

ويكون ذلك مصحوبا بفرط تناول األكالت الغنية بالسعرات احلرارية.

السكريات  من  املستخلصة  احلرارية  والسعرات  الطعام  تناول  فرط  إن 
رمضان، كما  اضطرابا في  النوم  يزيد  الليل  أوقات  الدسمة خالل  واملواد 
أنه قد يزيد من ارجتاع حمض املعدة وسوء الهضم واضطرابات القولون 

بصفتها أحد العوامل املؤدية لرداءة النوم. 

إن الصائم إذا قل نومه وكثر أكله وقل نشاطه دخل في 
حلقة مفرغة تبعده عن منافع الصوم

نصائح للنوم السليم خالل رمضان

إن كل الدراسات العلمية أثبتت أهمية نعمة النوم ودوره في احلفاظ على 
توازن اجلسم ورغم أن رمضان يصادف هذه األعوام وقت صيف حار مما قد 
يجعل من تنفيذ النصائح أمرا صعبا لدى البعض. ولكن بصفة عامة 

أنصح القراء ب:

ويجب  � االجتماعية  حياتنا  في  األولويات  أهم  من  واحدا  النوم  اعتبار 
احترام مواعيده بصفة يومية.

دخول  � عند  واالستيقاظ  النوم  مواعيد  في  املفاجئ  التغيير  جتنب 
الشهر الكرمي. 

االهتمام باحلصول على ساعات نوم كافية بالليل، فالنوم في النهار  �
ليس بجودة النوم أثناء الليل

أخذ قيلولة قصيرة أثناء النهار من أجل استعادة النشاط واالستعانة  �
على قيام الليل

االهتمام بانتظام مواعيد األكل وجتنب اإلفراط في الطعام والوجبات  �
الوزن واضطرابات اجلهاز  زيادة  الدسمة خاصة قبل اخللود للنوم لتجنب 

الهضمي.

وينطبق ما تقدم على األطفال بشكل أكثر أهمية بسبب احتياجهم إلى 
عدد أكبر من ساعات النوم خالل الليل يستغرقون فيها بشكل كاف في 
مرحلة النوم العميق من أجل اكتمال منوهم البدني والعقلي. حيث يجب 
على الوالدين مراعاة حصول أطفالهما على نوم كاٍف خالل شهر رمضان

في  التقصير  رمضان  في  النوم  من  احلرمان  جتنب  إلى  الدعوة  تعني  وال 

املطلوب  بل  والقيام،  التراويح  كصالة  اجلماعية  العبادات  في  املشاركة 
تنظيم األوقات واحلفاظ على راحة اجلسم واألخذ بأسباب النوم السليم، 

حتى ميكن أداء العبادات بنشاط واستمتاع.

أما من أصيب باختالل في مواعيد النوم واالستيقاظ أثناء أو بعد انقضاء 
شهر رمضان، فيجب أال يترك العنان لهذه املشكلة حتى ال يصعب حلها، 
بل ينصح مبحاولة ضبط مواعيد نومه بالتدريج خالل إجازة عيد الفطر عن 
طريق جتنب إثارة الذهن قبل النوم بساعتني على األقل وتقدمي موعد نومه 
االستيقاظ،  عند  الشمس  لضوء  والتعرض  يوميا،  ساعة  نصف  مبقدار 
ومحاولة جتنب القيلولة أو تناول املنبهات للتخفيف من األرق بالليل، كما 
ميكنه كذلك زيارة طبيب اضطرابات النوم لعرض املشكلة وعالجها عند 

عدم القدرة على العودة إلى النسق السليم للنوم الصحي.

خالصة

بناء على الدالئل العلمية املتوافرة فإن للصوم في حد ذاته  فوائد إيجابية 
على النوم واليقظة واملزاج وإن التغيرات التي حتدث في النوم خالل شهر 
عن  وبعده  الصوم  احلياة خالل شهر  تغير منط  إلى  مردها  يكون  رمضان 
الفطرة التي فطرنا اهلل عليها. من ذلك تتركز النصائح للصائمني خالل 
الشهر الكرمي على االنتظام في منط احلياة اليومي وعدم التغير املفاجئ 
في مواعيد النوم واالستيقاظ، وعدماإلفراط في األكل خالل الليل وبالذات 

قبل النوم. وتزداد أهمية ما سبق ذكره في حق األطفال.
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