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قد كتبت أنى نحت الكلمة  
إلخ، وصحتها "...المضغمةْ"

) بالدال ال بالضاد" (المدغمة"
صححتنى أنت تذكرنى ،  ف

العض غير : أن الضغم 
ما ضغمته : النهش، والضغامة

زإلخ،.ولفظته من فيك 

  
 
 

: أدغَم الشيَء في الشيِء 
 أَدخلَه فيه ،

وأدغم القارِئ الحرف في 
 الحرف أَدخلَه فيه وضمه إليه

  تأخرت عليك كالعادة، وأنت صاحب الفضل فى التعقيب، والتوجيه، والتصحيح، والمؤانسة     

أما بالنسبة للتصحيح، فيبدو أن خطأ ليس مطبعيا تماما، أوقعنى فيما احتاج منك إلى ترشيد 
  :أشكرك عليه

  ،) ال بالضادبالدال " (المدغمة"إلخ، وصحتها "...المضغَمةْ"  فقد كتبتُ أنى نحت الكلمة  
ما ضغمته ولفظته من : الضغامة، والعض غير النهش: الضغم  فصححتنى أنت تذكرنى أن

زإلخ،.فيك  

  

أن تعيد النظر فيما : المدغَمةْسمحت لى بعد أن صححت الخطأ شبه المطبعى إلى  لكن إذا
  :ذهبت إليه، وسوف تجد الخالف قد وأن المعنى استقام لما أريد حيث

  

غَمأد  في الشيء فيه: الشيء َأدخلَه ،  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRakhAnahedonia.pdf
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اللغة العربية قادرة قادرة 
قادرة، وأنا أتعامل معها 

معمار حضارى باعتبار أنها 
قائم بذاته، بغض النظر عما 
 آل إليه أحفاد من شيدوها

 
  
 
ال يمكن أن تخرج هذه 
األبجدية برنينها، ورسمها، 
وإيقاعها ونبضها، إال من وعى 
قوم كانوا يمارسون التواصل 
 بها على مستواها هذا

  
 
 
من يقينى من قدرة اللغة 
العربية وسبقها نحت كلمات 

يزية حتى منها وأدخلتها اإلنجل
فىأبحاثى العلمية، ومنها 

-Wigdan&Nonكلمة 

Wigdanic  حين لم أجد
لكلمة وجدان ما يقابلها بدقة 
 فى اللغة اإلنجليزية

  
 

  perceptionوجدت كلمة 
غير قادرة على اإلحاطة بما 
تحيط به كلمتنا العربية 

أن أنحت " إدراك"
  Idrakباإلنجليزية لفظ 

 
  
 
دعوت إلى نحت كلمات 

سواء بالتعريب دون  جديدة
الترجمة، أم باالختراق 
 اإلبداعى

ه إليه  وأدغمخَلَه فيه وضمالقارُِئ الحرفَ في الحرف َأد  

  

القرآن الكريم، ثم  ونحن نقرأ ) قطب جد" (القلقلة"وما زلت أذكر كيف كان أبى يعلمنا حروف
ى أنها واإلدغام بغير غنة، وكان تعليمه سماعى، فلم أنتبه إل) يرملون(حروف اإلدغام بغنّة 
  بالدال وليست بالضاد

  .فشكرا لك، ورحمه اهللا

   

قادرة، وأنا أتعامل معها باعتبار  اللغة العربية قادرة قادرة م، ـــــــــــنع       
أنها معمار حضارى قائم بذاته، بغض النظر عما آل إليه أحفاد من شيدوها، فال يمكن أن 

ونبضها، إال من وعى قوم كانوا يمارسون  تخرج هذه األبجدية برنينها، ورسمها، وإيقاعها
التواصل بها على مستواها هذا، وال شك أن كلمات كثيرة هى األصل فى لغات أخرى أحدث 

، من الخوارزمية ، وهى التى كادت تودى Algorithm وأكثر بريقا، ويكفى التذكرة بالـ
آل إليه هذا الزعم الجهول عن وال بد أنك متابع ما / بسلم أدويتنا النفسية إلى العبثية  مؤخرا 

  )وهذه من بعض مزاياهم الغالية(تصعيد هيراكية األدوية ، ثم تراجعوا عنه والحمد هللا 

  

زية حتى يومن يقينى من قدرة اللغة العربية وسبقها نحت كلمات منها وأدخلتها اإلنجل
حين لم أجد   Wijdanic <====>Non-wijdanic فىأبحاثى العلمية، ومنها كلمة

عدنان التكريتى . د.ما يقابلها بدقة فى اللغة اإلنجليزية، وتفضل األخ الصديق أ وجدان كلمةل
هذه الكلمة الجديدة باإلجليزيةفى وصف بعد    بنشر بحثى فى تقسيم األمراض النفسية مستعمال

من األبعاد الخمس التى اقترحتها، والبعد غير المحور الذى ذاع من (تشخصيى بذاته 
، وإليك مقتطف من هذا البحث الذى نشر باإلنجليزية ويرجع الفضلفى ) DSM III & IV الـ

  :التكريتى كما ذكرت. د.نشرة للصديق أ

حين وجدت  -وانا أغوص فى محيط اإلدراك -شجعنى  ويبدو أن ذلك قد 
أن أنحت " إدراك"غير قادرة على اإلحاطة بما تحيط به كلمتنا العربية    perception كلمة
، وال أظن أننى سوف أستطيع تسويقه ألننى استبعد أن نحتل إنجلترا   Idrak نجليزية لفظباإل

قريبا لنثقف أهلها بلغتنا إذا ما أصبحنا أهال لها نحمل مسئوليتها ، وال نكتفى بالتفاخر 
  .بتارخيها

  
وإ��] �:)tm �. ا�<sO اrdآ�ر، وإن q8" ر=" إ��� آ��، 


B ا1�v و*� �Y� ا��:�ش ���I 6 ا�=�د� .� w�(ا�: 

 
Multi-axial vis- a- vis MultidimensionalApproach to PsychiatricNosology, The Arab Journal of 
Psychiatry Nosolgoy 
The Arab Journal of Psychiatry (1991) Vol. 2 , No.1, page 1-13 
  

D I  Subscale B 
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ما زالت الكلمات الجديدة 
التى تدخل العربية بموافقة 
المجمع ال تزيد عن العشرين 
 فى السنة كما بلغنى شفاهة

 
  
  
 
أقدمت شخصيا على نحت 

ـَة"كلمات مثل  لكلمة "  جدلغ
neologism  حيث لم تؤد ،

يعنيه ترجمة ما " رطان"كلمة 
 هذا العرض بالذات

 
  
  
 
فضلت تعريب كلمة 

schizoid  شيزيدى"إلى "
، ألن "شبه فصامى"بدال من 

الشخص الشيزيدى قد يكون 
سلوكيا عكس الفصامى من 
حيث الرقة والدماثة وفرط 
 الحساسية أحيانا

  
  
  
 
 

 anhedoniaبالنسبة لكلمة 
دعنى ال أوافلقك إطالقا على 
ما اقترحت، ألن المقصود 

وليس ( فقد االستمتاع ب
ليس السكون )  التلذذ 

 السلبى كما بلغنى من رؤيتك

Wijdanic<====>Non-wijdanic 
(Affective <==> Non-affective or Warm<==>Frozen) 
Wijdanic 

Genuine  experience 
Expandedawareness 
Variable symptoms 
Astonishment (exploring) 
Warm (Rapport) 
Changing distance (to Object ) 
Elasticity 
Oneness (Personality) 
Resonant expression 
Meaningfulwords. 
Partial (or heightened) insight 
Periodicity   isvery possible 

Non-Wijdanic 
Emptyexperience Narrow (limited) 

awareness 
Repetitive   symptoms. Apprehension 

(or denial) 
Coldness   (Frozen) Fixed distance (or  

None) 
Rigidity 
Parts: apart (Personality). 
Empty expression Verbalism 
Lost, (or useless) insight. 
Lasting course or remittent 

  

دعوت إلى نحت كلمات جديدة سواء بالتعريب دون الترجمة، أم باالختراق  ثم إنى     
اإلبداعى، وقدمت فى ندوة كنت مسئوال عنها فى المجلس األعلى للثقالة فى مصر، وكانت 

ـّظ مجمع اللغة العربية ضد هذا  " العلمية واللغة العربية  الثقافة"عن   ما يثبت كيف أن تحف
التوجه إلثراء اللغة العربية لما ننحت ونعرب، إنما يعوق نمو هذه اللغة الرائعة، واستشهدت 

  كلمة جديدة، وأوردت لهم المرجع وهو 450كل عام هو  بأن اللغة اإلنجليزية يدخلها 

Source OED:  http:??www.sat.psu/edutph/fo1/stat100.2/Lecture20/sldoo1.htm 

ومع ذلك فلم يحفزهم هذا على اقتحام المحظور حتى اآلن، وما زالت الكلمات الجديدة التى 
  شفاهة  تدخل العربية بموافقة المجمع ال تزيد عن العشرين فى السنة كما بلغنى

 

، حيث لم   neologism لكلمة   "ـَةجدلغ"وقد أقدمتُ شخصيا على نحت كلمات مثل      
ترجمة ما يعنيه هذا العرض بالذات، وكذلك فضلت تعريب " رطان"تؤد كلمة 

يكون  قد  ، ألن الشخص الشيزيدى"شبه فصامى"بدال من " شيزيدى"إلى   schizoid كلمة
سلوكيا عكس الفصامى من حيث الرقة والدماثة وفرط الحساسية أحيانا، مما ال مجال 

  ه وأنت سيد العارفين،لتفصيل

  

) فى علم النفس(محمد . إبنى د وفى محاولة لنحت كلمة لرسام المخ الكهربى، أسعفنى      
ـِى"وهى كلمة   من باب الدعابة ، ، فاقتديت به فى نحت كلمة"رمك"بنحت كلمة  " شَمج

)مقابل") شخص مهم جدا" أى: شخص شمجى ،    VIPفاقنا أحمد مستجير . د.أالمرحوم   لكن
أى من أصلها اإلنجليزى، ثم على نفس القياس   DNAنحن االثنين حين نحت كلمة الدنا من 

 REM sleepمقابل نوم "" نوم الـريم"نحت 

  

دعنى ال أوافلقك إطالقا على ما اقترحتَ، ألن المقصود ،   anhedonia بالنسبة لكلمة       
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" إن الموضوع ليس هو عن 
التى قد تقابل "الهيدونية 

التى تفضلت " هدن"
باقتراحها، وإنما عن 
انعدامها، وبالتالى فإن 

قد تعنى فقد " الالهيدونية"
هذا السكون الذى انتبهت 
 إليه هكذا

  
  
 
  
 

ال تقابل " دنه"أن كلمة  
فليس " hedonia" كلمة 

هذا السكون " الهيدونية"فى
الذى جذبك إليه، وحتى لو 
كانت تقابلها، فإن نفيها 
سوف يحتاج أن نلصق لها 
بادئة  النفى  فتكون 

، واألفضل طبعا أن "الالهدنة"
نقوم  بالتعريب دون الترجمة 

 "األنهيدونيا"فتصبح ببساطة 

  
 
  
  
 

د ال يوج" الهيدونيا"فى
، وفى "استمتاع"سكون، وإنما 

" االستمتاع" حدود علمى فـ
ليس سكونا إال نوع خاص جدا 
من التأمل والوجد، وغيابه 
 موجود عند كل الناس لألسف

 

بى كما بلغنى من رؤيتك، بل عكس ما ليس السكون السل )  وليس التلذذ (بفقد االستمتاع 
، ثم إن )  الالستمتاع وليست الالإستمتاع وعلى فكرة فالكلمة المنحوتة هى (ذهبتّ إليه، 

التى تفضلت باقتراحها، وإنما عن " هدن"التى قد تقابل " الهيدونية "الموضوع ليس هو عن 
ن الذى انتبهت إليه هكذا، كما أن قد تعنى فقد هذا السكو "الالهيدونية"انعدامها، وبالتالى فإن 

هذا السكون الذى جذبك إليه،  "الهيدونية"فليس فى  "hedonia " ال تقابل كلمة "هدن" كلمة 
، "الالهدنة"فتكون    النفى وحتى لو كانت تقابلها، فإن نفيها سوف يحتاج أن نلصق لها بادئة 

، فإن كنت تعنى "األنهيدونيا" بالتعريب دون الترجمة فتصبح ببساطة واألفضل طبعا أن نقوم 
  "هدن"ذلك فأنا أوافقك دون الرجوع إلى اصل 

  :"هدن"بشأن كلمة  أيضا أضيف      

 صالحه: هادنه  �

 ) مصالحة "  الال هيدونيا"وال  " الهيدونيا"وليس فى ( 

  سكون على غـلٍ، أي قولهم هدنَةٌ على دخنواالسم الهدنَةُ ومنه : ... هـ د ن& 

  تذكرت المؤامرات التى كانت تحاك بنا تحت ستار أية  "هدنة"كرتْ كلمة وكلما ذُ 
، ولعل هذا بعض ما أثار "هدنة على دخن"وأنها فعال كانت  ،1948، منذ حرب  "هدنة"

  : تحفظى، وتأكيدا لذلك ، أنظر معى كيف حـذرتنا لغتنا القوية  من مثل ذلك

 ندبه،   ه نوي الوفاءال ي ه بعهدعفسكَّنه خد.    

، بدأ   my DNAويبدو أننى قد عاصرت كل الهدنات التى مرت بنا بحذر كان كامنا فى دناى 
مدرس العربى صباح يوم " عزوز أفندى"ذلك وكان عمرى أربعة عشر عام، وما زلت أذكر 

مبتهجا   )سنة رابعة أول مدرسة مصر الجديدة الثانوية(حين  دخل الفصل  1948مايو  15
، فقمت "قيام "وقال لنا )  الحامل للغة التى يدرسها لنا قد حذره أيضا" دناه"وكأن  (،امكفهرا مع

مع  التالميذ، ثم  طلب منا قراءة الفاتحة لنصرة الجيوش العربية والدعاء لها، وقرأنا ودعونا، 
  ...زلنا فى انتظار استجابة الدعاء وما

  

ليس  "اعاالستمت" ـف ، وفى حدود علمى"استمتاع"ال يوجد سكون، وإنما  "الهيدونيا"فى     
  سكونا إال نوع خاص جدا من التأمل والوجد، وغيابه موجود عند كل الناس لألسف

 حين يصف مريض األنهيدونيا ( الالستمتاع ) أن األكل أصبح طعمه مثل نشارة الخشب، بال 
أسدي جاهلي  وهو  األشعر الرقبان  :أى تذوق أو تمييز فهو أقرب إلى قول شاعرنا العربى

:  رضوان  يخاطب رجال اسمه  

 وقد علم المعشر الطارقوك بأنك للضيف جوع وقر

ـُـر  إذا ما انتدى القوم لم تأتهم كأنك قد ولدتك الحم  

 مسيخ مليخ كلحم الحوار فال  أنت حلو وال أنت مر
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أستطيع أن أجزم أن السكون 
العاطفى واالنفعالى والنفسى 
ليس له عالقة اصال باألنهيدونيا 
التى أردت وصفها ونحت لها 

  "تاعالالستم"كلما 

الذى صار بعد ذلك " طعم الحوار"إذن فمعنى األنهيدونيا هو ما وصفه شاعرنا بـ 
بنشارة   ن ال طعم له، مرة أخرى مثل وصف مريضنا فى النشرة الطعاممثال لم
، أو كما جاء فى النشرة أيضا حين يصف الفالح المصرى أن الخيار فى فمه الخشب

 "قوالح الذرة أصبح مثل

  :لهذا تعجبت وتحفظت لما جاء فى تعقيبك الكريم بالنص كالتالى

كون العاطفي واإلنفعالي و السه "أنهيدونيا"ذلك أن المعنى المراد من توصيف 
  والنفسي 

والنفسى ليس له عالقة اصال  واالنفعالى هنا أستطيع أن أجزم أن السكون العاطفى 
وليست الالإستمتاع، : مرة أخرى("الالستمتاع"التى أردت وصفها ونحت لها كلما  باألنهيدونيا
ى أنواع جاءت اإلشارة ، مع أننى أقرك أن السكون العاطف) فى تعقيبات أخرى كما جاءتنى

  إليها أيضا فى تعقيبك
 

****   ****   **** 
 

 ةةةةــــــــــــات ذات صلات ذات صلات ذات صلات ذات صلــــــــــــارتباطارتباطارتباطارتباط 
 :الفصل الخامس  :االفتراضات األساسية  األساس فى الطب النفسى

�ا��� )49-50( +*� ا��()ان وا%$#ا"!ت ا�
 )12- 13(   : ا��7#ة   ا514�!4ت :  2!01!

�ا��(ا%$#ا"!ت ا��()ان � )ا�
 )9- 10( آ<=0! :ُ>ـ7ْـ# ا4%$#ا"!ت ا��()ا801
 ا�A>ABC!ع

 (D5�ا EBأ) اد(H�ت –ا� )ا�<
 

 بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي

rakhawy@rakhawy.org  - mokattampsych2002@hotmail.com 
 14/12/2014-15 "ا&�%�ن وا�#"!ر"���ة 

 2662-2663 :ا�=�د - ا�%�د�� ا�%	�
 

http://www.rakhawy.org/a_site/everyday/history/Archef/14-12-2014.htm  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD141214.pdf  

http://www.rakhawy.org/a_site/everyday/history/Archef/15-12-2014.htm  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD151214.pdf 

 

  !!؟"أنهيدونيا"أو قُلْ " الهدن النفسي"قلْ 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAnahedonia.pdf 

  صادق السامرائي. د

sadiqalsamarrai@gmail.com  

  الحصـــاد... ارابسينــــــــات / شــــــعـــــــــــن 

  من التاسيــــس الى اليــــــوم" ن .ع.ش" منجـــــــــزات 

  )الكتــاب السنــوي الثانــــي ( 
  دماتهانحو تعاون بيعربي اكاديمي رقيا بالعلوم النفسية و خ

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet11Years.pdf 
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