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 :المقدمة 

ألسبوع الماضى بإعالن انتهت نشرة ا
الصعوبة التى أقابلها وأنا أحاول التكلم باللغة 
العلمية التقليدية، ومع ذلك أحاول المضى قدما 

، واألرجح عندى أن الزمالء .فيما هو الزم
األطباء والمختصين األصغر سوف يرحبون 
بهذه الطريقة نظراً ألنها األقرب إلى ما اعتادوا 

امة، وأيضا ألنها عليه فى دارسة األعراض ع
  ).غالبا(أقل تعتعة لهم، وأهدأ تحريكا 

بقدر المستطاع، الفرق بين الهلوسة الحقيقية التى يعلن بها المريض وصول ما  –شرحنا 
دون وجود أصل لها فى المؤثرات ) الخمسة(يؤكد وجود مدارك حسية إلى الحواس الظاهرة 

، إنما يعلن نشاط العين "الهلوسة البصيرية"فى عالم الواقع الخارجى، فى حين أن ما أسميناه 
الداخلية ونجاحها فى استقبال الواقع الداخلى باعتباره مؤثرات حقيقية تتدرج فى عالقتها 

إنكارها باالعتراف بأنها ليست إال صوراً أو أصواتا أو حتى أفكارا ) 1(بالبصيرة بدءا من 
اف بأنها إدراكات حسية ولكنها من االعتر) 2(ثم تدرجاً إلى   Inner Thoughts  داخلية

داخل الدماغ، وأحياناً مجسدة خارجه لكنها غير حقيقية، ثم إنه حتى لو أقر أنها إدراكاًت 
أنها تأتى وتذهب مع تقلبات الوعى، أو الموقف، أو غير ذلك ) 3(حقيقية، فإنه كثيرا ما يقر 

إذ !) ال شعوريا(مؤلفة أو مزيفة مما أشرنا إليه، وأخيراً قدمنا الصور التخيلية باعتبارها 
وليس اإلدراك األعمق وال (تحدث فى حالة انشقاق للوعى يسمح بتنشيط الخيال العقلى 

ثم إن المريض يسقط ناتج ذلك فيما يوصف بأنه أصوات أو أشخاص  ) اإلدراك العادى
  .الخ.....يتحركون أو يتكلمون 

لم يمارس مواجهة هذه الخبرات مع تناولت كل ذلك وأنا فى ضيق شديد لشعورى بأن من 
لن يصله المراد بهذه التفرقة مهما قدمنا من شروح، وإلى أن يحين ) أو مع نفسه(المرضى 

وقت وفرص عرض حاالت إكلينيكية واقعية، ويا حبذا بالفيديو، نكتفى بهذا القدر، وأنتقل إلى 
  .أساسا تقسيمات عادية متواضعة، وأبدأ بتقسيم الهالوس حسب عضو االحساس

   : الحواس   نوع   حيث   من :  ثانيا
  بالمقارنة ،  عامة   الذهان   حاالت فى    تواترا   الهلوسات   أنواع   أكثر   من   تعتبر   السمعية   الهلوسات   -1 

  الهلوسات   تغلب   حيث     [1] الهترية   العضوية   االضطرابات   حاالت فى    إال   اللهم (  البصرية   بالهلوسات 
  :من   تختلف وهى  ).  البصرية 
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  األذن   حالة   من   أوال   التأكد   من   بد  ال ، وفى هذه الحالة  متميزة   غير   أصوات   أو   طنين   مجرد ) أ(  
  ). الوشّ (،  الطنين   هذ   مثل   عن   مسئولة   تكون   قد   فيها   إصابة أية    ألن   وسالمتها 

فى    التشكيل   كاملة   السمعية   تظهر هذه الهلوسات ،  معنى   له   منظم ومحتوى    محدد   كالم ) ب( 
  :أشكال متنوعة نورد بعضها فيما يلى

  تماسك مدى    حسب ،  متماسك   غير   أو   متماسكا معنى    يحمل كالمى    خطاب       •
  ، المصاحـبة   المرضية   المنظومة 

  بل   ، بحت حسى    إدراك   أنه   نتصور   أن   يمكن   مما   أكثر   مفصال   الكالم   يكون   وقد       •
الذى    األمر ،  حسية   مدركات   أنها على    خياله   من   خبرات   المريض يحكى    أن   كفة   ترجح   قد 
كما (مدركة،    هلوسات   وليست   سمعية   تخيلية   صورة   أنها   الستبعاد   خاص   تيقن إلى    يحتاج 

  . ، وكلما كان الحوار كامال ومحبوكا كان احتمال دور الخيال ال اإلدراك أكبر)ذكرنا
  ، أوالتلفاز   عالمذيا   عبر   الهلوسات تأتى    وقد       •
  . عاديا   حوارا   تتخلل   وقد       •
   الغالب   للمزاج   مواكبة   تكون   وقد       •
   الرئيسية   الـضالل   لمنظومة   أو         •
، وعن المنظومة الضاللية الرئيسية،  الواقع   عن  منفصلة   متفردة بذاتها   تكون   أو       •

  .األخرى   األعراض   عن و
أعمق    معرفة إلى    يهدينا   أن   يمكن   الهلوسة   خالل   من   الواصل   الكالم ومحتوى    طبيعة فى    النظر   إن

اللهم إال فى حاالت االضطرابات العقلية العضوية الشواشية (عن المريض العقلى وعن غائية المرض 
وربما لمعنى    بل ،  ظهور الهالوس لمعنى    دال   أى أننا يمكن أن نصل إلى فهم ،  [2] )التشريحية

،  إضافية   تصنيفات   الهلوسات   هذه   يصنـف   أن   يمكن   ما إلى    كثيرة   أحيان فى    تشير   ألنها .  كله   المرض
  أو أن األصوات ، " السلبية "  ظاهرة على    تدل  ordering  اآلمرة   األصوات   أن   مثل 
  ، إلخ ..وبدايات الذهانات النشطة ..  شنايدر   أعراض إحدى  هى    commenting  المعقِّبة 

  تتداخل   إذ ،  التلفاز   مثل ،  اإلعالم   وسائل   بعض   عبر   السمعية   تأتى الهلوسات   وقد      •
  ). عادة   األخبار (  البرامج   أحد   مع 

  األوامر   للمريض   خالله   من   تصل :  ما   حوارٍ   تبادل   ثنيات فى    تتداخل   قد   كذلك       •
   . الهلوسية 

  ما   وهذا   المريض   عند   الغالب )  الوجدان (  المزاج   مع   األصوات تتماشى    وقد       •
  ، واالكتئاب   الهوس   حاالت فى    الهلوسات   أغلب   يصـف 

  ، عشواء   وخبط   ومتناثرة السائد،   المزاج   هذا   مع   متسقة   غير   تكون   قد   كما       •
  الضاللية   المنظومة (  الغالب   االضطراب منظومة   مع   تتسق   ال   أيضا   وأحيانا       •

   ). مثال 
  بلغة   تكون   ما   ونادرا   المريض   لغة   بنفس   السمعية   الهلوسات   تكون   ما   وعادة      •

  ، أجنبية 
وفى هذه الحال تكون أقرب   مفهومة،   غير   بلغة   تكون   ما   كثيرا   مجتمعاتنا وفى        •
األحيان إلى لغة الجان، منها إلى الهلوسات، وقد تعزى فى كثير من " الصور الخيالية"إلى 

      [3]  جدلَغة  : وتسمى هذه اللغة الرطان
  وأ الجارى    الحال مقتضى    ومن مصادر متعددة حسب ،  متغيرة   السمعية   الهلوسة   تكون   وقد

  اإلمراضية   الداللة ذى  المحتوى    بنفس   الصوت   نفس هى  هى    تكون   قد   كما ،  المرضى 
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   ). السيكوباثولوجية (
  :المحتوى والداللة

،  العالج فى    يساعد   ما   أهم   من يعد   إليه   اإلنصات   حسن   فإن   للهلوسة   الخاص الداللى  المحتوى    أما
  له   يدعو   وهو   والده   صوت   يسمع الذى    المريض   مثل   قديمة ذكرى    استعادة   بمثابة   الهلوسات   كونت   فـقد 
أو  ).  نافع   انت   ما والنبى  (  لشيء   يفلح   لن   أنه   يذكِّره   وهو   والده   يسمع الذى    باآلخر   بالمقارنة ،  بالعفو 

هذه   تصطبغ   قد   التى خانت العهد وفسخت الخطبه، دون مبرر كاف، كذلكالذى يسمع صوت خطيبته 
  اهللا   صوت حتى    أو   وليه   أو   شيخه   صوت   يسمع   من   مثل   تصوفية   أو   دينية   أو   روحية   بصبغة   الهلوسات 
   . محددة   رسالة إبالغة    دون   حدثهي   وهو حتى    أو ،  خاصة   داللة   ذات   رسالة   إليه   يرسل   وهو 

  :عالقة الهلوسة بالضالل
، وما )ضالل(فى كثير من األحيان تلزم التفرقة بين ما هو هلوسة سمعيه، وما هو اعتقاد وهمى 

هذا التداخل مهم من الناحية اإلمراضية ألنه يشير إلى ما ذهب ، و Inner voiceهو صوت داخلى
بوجه خاص من الترادف بين تكوين الضالالت وتكوين الهالوس، وأن الفرق هو     [4] إليه هنرى إى

فعال فتصبح هالوسا، خذ مثال عرضا من ) األذنين(قناة استقبال اإلمراضية، هل هى عبر السمع 
، واحد بيقول إنى "أسمع اتنين بيتكلموا على، بيتناقشوا فى موضوعى"ايدر المشهورة، أعراض شن

لو أن هذا المريض ". ماليش فى النسا، والتانى بيرد عليه بيقول إنت إيش عرفك؟ ما هو مخلّف خمسة
قال أن هذا النقاش هو داخل رأسه لكنه أصوات وليس مجرد أفكار أو وساوس، فإن هذا هو ما يسمى 

الصوت الداخلى، أما لو قال أنه سمعهم فعال أثناء جلوسه فى القهوة، أو كلما جلس فى القهوة، "
يسمعهم فعال بأذنيه فهذه هلوسة، أما إذا نفى أنه سمع نقاشهم بأذنيه، وقال إنه استنتج ذلك من نظراتهم 

  .صيا، فهذا هو الضالللكنه على يقين من أنه يحدث برغم أنه لم يسمعه شخأثناء دخوله المقهى مثال، 
  من هى    الهلوسات   هذه  : البصرية   الهلوسات  -2 

  حين وهى  ،  التخيلة   الصور   مع   تداخال   أكثرالهلوسات 
  حاالت فى    كما   اإلدراك فى    حقيقيا   اضطرابا   تكون 
كاملة    وغير   ومتغيرة   ومؤقتة   أولية   تكون   الهذيان 

  الهتر   حاالت فى    يحدث   مثلما   العادة فى    التشكيل
  والهتر   عامة  Delirium ) الهذيان (
على  مع ظهور   Delirium Tremens االرتعاشى 
  فيها   يتغير   عضوية   اضطرابات وهى .  التحديد   وجه 
   . والوهل   الهلوسة   من   كل   مع ظهور الوعى  

  البصرية   هلوساته   المريض يحكى    أن   حالة وفى 
أدعى    ذلك   فإن   وأحداث   أصوات   فيها   قصة   من   كجزء ،  فقط   بعدين   ذات ،  الوصف   مفصلة   التشكيل كاملة 

   . هلوسة   وليست   تخيلية   بصرية   صورا   تكون أن   احتمال إلى  
،  الجنسية   وبالغريزة   البدائية   باالنفعاالت   وثيقة   عالقة   الهلوسات   لهذه   : الشمية   الهلوسات  -3  

وبالتالى  ،  االنفعال   بمراكز   الصلة   وثيقة   الشم   ومراكز ،  تطوريا   الحواس   أقدم   من هى    الشم   فحاسة 
  وبالغريزة   البدائية   باالنفعاالت   وثيقة   عالقةلها  الهلوسات   وهذه ،  بالذنب   وبالشعور   البدائية   بالعواطف 
االنفعال    بمراكز   الصلة   وثيقة   الشم   ومراكز ،  تطوريا   الحواس   أقدم   من هى    الشم   فحاسة ،  الجنسية 

  مرحلة فى    توبالذا الصدغى    الفص   صرع   مع   وخاصة   العضوية   االضطرابات فى    الحدوث   متواترة )
  [5]والمنذرات   اإلرهاصات 

  قد )  االكتئآب   أو البارنوى    الفصام   حاالت   بعض فى (  [6] غائى   منظور   من   الذهانات،   حاالت وفى 
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  يشكو   حين فى  ،  نتنة   رائحته   أن   من   يشكو   المكتئب   نجد   فمثال .  رمزيا مغزى    الشمية   للهلوسات   يكون 
سيئة،   خاصة   رائحة   يده   لكف   أن   من   مراهق   يشكو   أو ،  زةمقز   رائحتها   زوجته   أن   من فصامى    مريض 

  من المرضى    بعض   يشكو   التلوث   عن   الحديث   كثرة   بعد ،  وحديثا متعلقة بممارسته العادة السرية، 
وبالنسبة للرائحة بالذات يمكن ، . الجو   تسمم   ضالالت   أو   رهابات   يصاحبها   ال   أو   يصاحبها   منفرة   روائح 

، فحين نقول عن فساد   Active Concretization [7] أن تكون نوعا من التعيين النشط لتجريد ما،
فصامى يعمل فى نفس المؤسسة، حين يقرر أنه يشم  ، قد يقولها مريض"رائحتها فاحت"مؤسسة أن 

  .رائحة نتنة نفاذة فى حجرة رئيس مجلس اإلدارة، أو بمجرد أن يخطو داخل مبنى المؤسسة العمالق
  بالهلوسات   مصاحبة   الهلوسات   هذه   تكون   الحاالت   من   غيرقليل فى   : التذوقية   الهلوسات   -4 

  االعتقاد   مع   غريب   بطعم   شعور المريض   مثل (  مناسبة   ضالالت   مع   متوافقة   تكون   ما   وأحيانا ،  الشمية 
السلبى    الوهل   من   الهلوسات   هذه   تمييز   يصعب   وقد ، ) األكل فى    له   سما   وضع     هناك من   بأن الضاللى  

  يستعمل   وأحيانا .  طعم   له   ليس   األكل   أن  -  مجازا   ال   حقيقة -  ئبالمكت يحكى    مثلما )  الطعم   إنكار أى  (
   ). الذرة   كيزان   قوالح (  القوالح   مثل   أو   الخشب   نشارة   مثل   الطعام أصبح ال طعم له   أن   مثل   دالة   تعبيرات 

  حاالت   عن   فصله   لصعوبة   تواترا   أقل   النوع   هذا  : اللمسية   الهلوسات   -5 
  المركبة   اللمسية   الهلوسات   مثل   ومعقدة   متداخلة   األحاسيس   تكون   ما   وكثيرا  ،   Parasthesiaالمذَل 

)  مثال   البق (  الحشرات   أن   أو   خصيتيه   يعصر   أحدهم   أن   مثال   مريض   فيشكو    [8] ) هابتك   هلوسات (
  تصاحب هذه الهلوسات   الحاالت   هذه   معظم وفى  ، ) التنميل(   النمل   يشبه   ما   أو ،  جلده   تحت   تزحف 
  وقد .  الضالالت مستوى    أو   االنشغال مستوى  على    المراق   هذا   كان   سواء   [9] ) المراق (  المرض   بتوهم 
  حين   تقييمها  فى   واألصعب ،  فعال جسدى    مرض   مرتبطة بوجود   ثانوية   الهلوسات كأعراض   هذه   تحدث 
  األمراض   بعض   تصاحب التى    األحاسيس   تلك   مثل   حقيقية   لمسية   أوأحاسيس   آلالم   تضخيم   مجرد   تكون 
   .  الحساسية   أمراض   أو   الجلدية 
  تكون   قدف ، فهى عادة أكثر تعقيدا وتداخال  فقط   لمسية   ليست   هذه الهلوسات :الجنسية   الهلـوسات -6
  الممارسة   أحاسيس إلى    أحيانا   اكتمالها فى    وتصل ،  االنشقاق   وبعض   خياالت   تصاحبها   وقد   لمسية 
  تصبح   بحيث ،  وتبررها   تفسرها التى    الضالالت   ببعض   مصاحبة   تكون   ما   وكثيرا ،  الكاملة   الجنسية 
  أو   االنشقاق مستوى  على    ذلك   كان   سواء ،  معا   المستدعاة   والمشاعر   خيالوال   الهلوسات   من   خليطا 
مثل أن تكون ضمن ضالالت . امتدادا   أكثر   خياالت   من ا  جزء   أو قد تكون الثانوى    التأويل   مع   الضالل 
صور التخيلية فى لممثل معروف، أو شخص مشهور، وأخيرا فقد تكون أقرب إلى ال" هوس العشق"

   .للجان وهذا متواتر فى بعض ثقافاتنا الفرعية فى الريف خاصة" المخاوية"حاالت 
  ما   وعادة ،  وعميقة   مكتومة   عضلية   أحاسيس   تصف التى  وهى   : األعمق   الحسية   الهلوسات  -7 

  هذه   مثل   ، واختالط الضاللية   األفكار وأحيانا ،  والمذَلية   الجسدية   المشاعر   ببعض   مختلطة   تكون 
  اضطرابات   بين   التداخل   فإن وبالتالى  ،  المراق يسمى    فيما   يكثر   المختلفة   بأشكالها   بالجسدنة   الهلوسات 
  مع   يتداخالن   هما   وكذلك .  البعض   بعضهما   عن   فصلهما   الصعب   ومن   متواتر   والجسدنة الحسى    اإلدراك 
  .أحيانا   الضالالت 

   
  حركية/هلوسات حس -8

  الغطس   أو   الطيران   مشاعر   مثل ،  المكان   وتغير "  الحركة   بـعد"  بـ   المتعلقة   للهلوسات   وبالنسبة
  التخيل   من   كثير   يصاحبها قد   كذلك ،  ضاللى   تشكيل   يصاحبها   عادة   وإنما ،  فقط   عميقة   حسية   ليست   فإنها 
أنا أشعر أن جسدى يطير خفيفا : فالشعور باالنفصال الطائر حين يقول مريض مثال  االنشقاق،   أو 
، نجد أن المريض يجمع بين هذا النوع من هالوس الطيران "حاسس إن جسمى بيطير منى بسهولة"



 5

<l^e]†Ş•÷]<<<íèç–ÃÖ]<<
<í‘^}æ<<<ÄÚ<<<Å†‘<<<“ËÖ]<<
<<îÆ‚’Ö]<l]„Ö^eæ<<<<îÊ

<í×u†Ú<<<l^‘^â…ý]<<
<l]…„ß¹]æy5w 

 
< <
< <
< <
< <
< <

 
 

l^‰ç×�]<<<íéŠß¢]<kŠéÖ<<
<íéŠ¹<<<¼ÏÊ<<ì�^Â<îãÊ<H

<ø}]‚iæ<]‚éÏÃi<†nÒ_
<‚ÏÊ<<<áçÓi<<<íéŠ¹<<<‚Îæ<<
<^ãfu^’i<<<l÷^é}<<<˜Ãeæ<<

<Ñ^Ï�Þ÷]<<H<Ø’iæ<<<<îÊ
<^�^ÛjÒ]<<<^Þ^éu_<<<<±c

<‹é‰^u_<<<í‰…^Û¹]<<<íéŠß¢]<<
<í×Ú^ÓÖ]<<H<]�nÒæ<<<^Ú<<
<áçÓi<<<ífu^’Ú<<<˜Ãfe<<
<l÷ø–Ö]<<<<îjÖ]<^â†ŠËi<<

<^â…�iæ 
 
 
 
< <
< <

 
 

l^‰ç×�]<<<íéŠ£]<<<ÐÛÂù]<<V
<<îâæ<<îjÖ]<Ì’i<<

<‹é‰^u_<<<íé×–Â<<<íÚçjÓÚ<<
<íÏéÛÂæ<<H<ì�^Âæ<<<^Ú<<<áçÓi<<

<íŞ×j§<<<˜Ãfe<<<†Â^�¹]<<
<íè‚Š¢]<<<íéÖÿ„ş¹]æ<<H<<^Þ^éu_æ

…^ÓÊù]<<<íéÖø–Ö]<< 
 
< <
< <

 
< <

 
 

Œæø�]<<<íèç�£]<ífÒ†Ú<<H
<àÛÊ<<<íéu^Þ<<<<îâ<íÏémæ<<

كما يقول بعض " أهل الخطوة مثال"ه من أن: أحيانا يقول عن ذلك قوال شائعا(وبين اعتقاده بذلك 
  ").التصوف الشعبى، أو اإلعجازى

  الصلة   وثيقة هى    ناحية   فمن ،  مركبة   الهالوس   هذه   تكون   ما   عادة  : الحشوية   الهلوسات  -9 
  مثال ،  أخرى   أحاسيس   أية   أو   اللمسية   األحاسيس إلى    وتنتشر   تُسقَط   قد   أنها   إال   الحشوية   باإلحساسات 
  وهذا ،  الحيض   بدم   مخلوط   شراب   لشرب   نتيجة   أمعائه فى    تتجول   رقطاء   حية   عن   مريض يحكى    حين 
إلى    نباج   موجودة   الهلوسات   هذه   تكون   وقد ،  واإلضرار   الكيد   أعمال   من   كنوع   ثقافتنا فى    سائد   معتقد 

   .كما ذكرنا  معها   تتفق   ضالالت   يصاحبها   قد   كما   حقيقية   جسدية   أمراض   مع   جنب
:  عادة (  بأكمله   عضو فى    أو   عامة   جسدية   مشاعر إلى    تشير وهى   : العامة   الحسية   الهلوسات  -10  

،  الرأس فى    الدم   بتدفق   شعوره   من   مثال   المريض   يشكو   حيث   ةعاد   الفصام فى    وتحدث )  المخ   أو   الرأس 
   . وهكذا   األمعاء   أو   الدموية   الدورة فى    عام   تقطيع   أو ،  كله   المخ فى    بحرقان   بشعور   أو 

  :وبعد
االت واقعية، تبين هذا أكتفى بهذا القدر اليوم، وآمل أن أدعمه عند النشر الورقى بأمثلة محددة لح

  التنوع وبعض دالالته ما أمكن ذلك
وسوف أتناول األسبوع القادم بقية تصنيف الهالوس من أبعاد أخرى مثل عالقتها بالوعى وبالحالة 

  .الوجدانية وغير ذلك
  
 

[1] - organic deliria 
[2] - 	
ه� ا����  Organic Chaotic Mental Disorders ه�ا ا���

�

�� ا������ �� ���� �� ا#,�+�ر ()' و%$ ا#"! ا�� ت ا��

�9دة �8�9 �67 ا#���5ب أو ا�� �3ن أو 1+)� ا�0 ا�/ أو "-�ر 

�� اC DE ا��A�B�0 ، ذ�< �ن آ6 ا�� اض ا��;���FA   ����ه' (


J1 �5	 H�I�1 C ا����غ K�+� Lأ� �-(Mا� N�O ��إذا آ�� � 

�� أو �I��1 C-�ت ������ت FQ6 اAأو دا ���أو آ5  ��R��-آ�

 .ا��('
[3]  -  ���T   U;�   "�J�َX�YZ " :" �[ 1   �-(M�  Neologism  >أ\�   ذ�   ]آ��  

 HZ^1   إل  " �J�   ة���Z "،  5' أن��1
	     و�� " �J�   ة���Z  " ��;�  اأ�    

��b   cل C    أ���   �a   إ`���� �dا��-�ح    ر�3ن   (�   ا f
� "'، و,� �


�أ g   67�   ه�ا   ]hا��    C Hi�Eا   j!ا� �K�E67   ا�   ]T   �-(آ   �k-�َX k�  

 Somnambulism  ' ا���م   أ��8ء   ا��	 '  ��;�� 
[4] -  Henry Ey  	o ء�
ه� ى إى 3
�� D�� ، H5� '�� p ا�3

��O L�اا�r0ن ����ان  I� L�p ا��ى � ح L���وآ ،/����sا

"F���رى � وراL1 اtآ)���Le Delire   ،��M "ا�K 0  أ��8ء�� u

 �B�� '() ](+K ]وإن آ� C L�� رى��K أ��8ء �
1�Mا� ��v��

 w� 1968��ر
[5] -  ��ا�(-�ل  -إن �M1 u أهH  -، �|و���M �� أهH "ا��! "روا

��� '() 6�+;���� H0ا� ���K ا(�� ا�{ ��1و�[ د##ت��ت إ���

��� ��" �. 
��  �1��-6 آ)-� R�o' ه�� - [6]�o ~رة إ��tا ��;�  ��g �9د 

�� أن ���C L � ا6K 1!�ر ا�;+�م  Eا �� �اE ض، أى ��ذا 
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<í×’Ö]<<<l^‰^Šuý^e<<
<íèç�£]<<<÷c<<<^ãÞ_<<<‚Î<<
<şÏłŠŁi¼<<<†�jßiæ<<<<±c

<‹é‰^uù]<<<íéŠÛ×Ö]<<<æ_<<<íè_<<
<‹é‰^u_<<<ï†}_ 

 
 
 
 

^ßj©<<<ÀËÖ<<<>íÇşÖł‚ÿq<<V>
><í¶†i<<<íÛ×ÓÖ<<

Neologism<<ÔÖƒ<<<^ãÞ_<<
<kÞ^Ò<<<Üq�i<<<Ùc<<><íÇÖ<<
<ì‚è‚q<><H<á_<îãè‚eæ<<<

<<�fÃi<><íÇÖ<<<ì‚è‚q<<>
<‚éËè<<<]†Ú_<<<^ée^«c<<<ÄÚ<<<^ßÞ_<<
<<îÊ<Ù^¥<<<oè‚£]<<<àÂ<<

<á^�…<<<î•†Ú 
 
 
 
< <

 
 

å„â<<<í¶�Ö]<<E<Ñ]†¹]<<D
<íÛ×ÓÖ<<

hypochondriasis<<�Æ<<
<íÊçÖ`Ú<<H<‚Îæ<<<lð^q<<

<å„â<<<í¶�Ö]<<<<îÊ
<ÜrÃ¹]<<<‚uç¹]<<H<‚Îæ<<

<^â^ß×–Ê<<<àÂ<<<í¶�Ö]<<
<x•æù]<<<†nÒù]æ<<<^Âçé�<<

<<îâæ><Üâçi<<<š†¹] 
 
 
 

g L����
�� �� ا%!Fح و�� ��ا����)�� " "L، وه� �;�5م , 

H5;(�  ز���� L(-��ا��ى ا�" understandability وإن آ�ن ،

 N +�� �1�Mا�;+�م، إ# أن ا� �(!+Eا ا�O �+, ز����ا�aR�0 أن 

 C �5رة إ����t0 ��� ا����$ ا�ا��0ا��� ا� ����()' ا�� اض ا��

ا�
ch (� 1 ]� ا�( اض إ~ �� ا�;+�م �;FA �� H5ل .  1ا����

 c�K �� ،$Rا���� ���� '() L���1 �g ا�( اض N�أ8  ه � ، L���1

� ا�( اض 
K{ "أ\� إْذ ��1ل �� ��1ل ه' o ��;1	ه�، و�� ه�� 1+

�5���o ~إ Li�1 �\� ���5;� ا�;+�م C" ف إ���5 ا�( اض��1 ،

�p ا ا#"! اب�� �i��� ا�{ �5 ت ��
�و �);+�م ��� �� ا����7

j� �1 6M0� و�� �
� �Z ا� ��� أن ���L�FA �� L ه و�� و�). 
[7] -  H5p ول�K �� Hوه� �� أه ، }�ه�ا ا#%!Fح %LM ��);��� أر

%�Shulman   �K ، وه� C ذ�< , �� �� ���Eن"م��R�o ا�;+�"

ا��ى �Kول L�p أن � �H رEssays in Schizophrenia  �(K آ��ب

ا�;+��' �� ا�
�ا�� K{ �1ه�رN ةة"a و��;� أo)� ا�( اض C ه��� 

�
�3�)� �� p+�ل ����, ���� وآM� L�r' روا Eن ا��� '(). 
  �ن ه'،    آ-�   ا�M)-�   ه�N   �1 ب   أن   ��� ح -[8]

 U;�  Haptic  ��|�(�t��   ه�   U;�   �� o   	oد   و�Z��    C HZ��Eا�{    ا

 ]h�1أ   ���  ، L
�  ��   �A%�   ��(�   ��|   و��ف   ا��!f   �65   و�1 

�6   وه� .  ا�)���ت ;�  -   ~�����-  �)   H�#آ�   ا Eوه�    ا aR�0ا�

".  ه
���M"  ه)���ت ا���س أ����5    ه�ا ()'  و"  � آ
�   ���K   ه)���ت "

) �M�   ن   أن�M1   �,���6   ��   ا��p    ')��ر ���Z  ' >�
5
�<   ه� ( 
[9] - N�اق (  ا�^]�   ه Eا  ( �-(M�  hypochondriasis  	o   �p��r�  ،

�)��ه�   و,� ،  ا�K�E   اC Hi�E    ا�^]�   ه��Z   Nءت   و,� p   �)   �[^ا�  

 ��6   وا�Kة   آ)-�   �ن   أو# ، " اE ض   �1هH "وه'    ���(�   وا�آ7    ا�و"pأ  

  واE ض ا��sى    اE ض ()'  �� ى    اE ض   �1هH   �ن   و����8 ،  ا�8�/   �� 

��   ا�%)��   ا�M)-�   إن   � ،  ��اء   �K ()'  ا��;�'  |�(�t��   	01   ~إ  

 a,��   ��   H�sا  ""hypochondrian  wإ~    و�� ��   	0�   Lا�� ض   إ��  ،

إ~    �Z p[ ،  ا�^]�   �gر ��H(p    �;��1 N "  � ق "  ��دة إ~    ر�Z[   و,� 

��ر   وا�Kا ���  ��ى    أH(p   �Z "  ر,f"  آ-)�    N�أن وه'    ا�^]�   ه  

��^ب   وه� "  �ه�وT   و#ن   ��L   رق   �� ،  ا�
!�   � اق"��   ��    ��Eا��ى  ا

 	01   Lإ��   �-(Mأ��   ا� ،��|�(�t��   �-(ل   آ�E1 ]�   ا  

 �-(M�   parasthesia  'وه ���5p'    ا�K�E ا�!j    ا�K^��   Hi�Eت   ��   أ


�   ا�w���K إ~    01	   أآ7 ��   ا�Qر إ~    01	 h��Eة   ا	7Eا  ، aذ�<   و�  

  ���Zو ��p �-(آ   �
���� . 

  

***    ***  
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