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 القول في األَُذْين
 خياطللدكتور محمد هيثم        

ألني من المعجبين باألخ األستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي، بادرت إلى  كتابى  
هىىذا التعبيىىش،  أىىي  رن يسىىارو المعجبىىون بىىل وهىىم كعىىر، إلىى  ا  تنىىاو بمىىا كتبىىل  ىىي 

 (.248للغ  العربي  األردني )ص( من مجل  مجمع ا82-82العدد المزدوج )

 بد  ال حفظل اللل  ي حديعل عن الباعدة التىي تبيىي بحلحىاال ع مى  الت نيى  
 ي المصىغرر الىذخ  ى  رصىلل مىن الع مى ا ومىن الغريىش رن المعاصىرين  ىد ج لىوا 
هىىىىذق الباعىىىىدة، ولىىىىذل" صىىىىغروا  رذن  علىىىى   رذيىىىىن   بىىىىالوا األ ذيىىىىن األيمىىىىن، واأل ذيىىىىن 

الكتىىش المدرسىىي ، وجعلىىوا هىىذا المصىىغر مبىىاب و لب ىىين  ىىي  ىىول م  األيسىىر، كمىىا  ىىي
 الب ين األيمن والب ين األيسر اهى .

ىىىش األسىىىتاذ الفايىىىل  ىىىي  ورول مىىىا رريىىىد رن رنبىىىل عليىىىل، رن  األذينىىى   التىىىي ي رفي
هىو ذلى" الجىول البلبىي  atriumاستعمال ا هي عيىو خ ىر فيىر  األذيىن   ىاأل ذين 

البلىىش رربعىى  رجىىوال رذينىىان وب ينىىان. ولكىىن تتصىىل بكىىل الىىذخ يعلىىو الب ىىين. و ىىي 
الصىىغيرة، و ىىد يبىىال ل ىىا تأىىبل األذن  auricula رذيىىن  مىىن األعلىى  وال لىىل  رذينىى   

 .ذين  زائدة األ

 atriaورذنا البلش اللتان كان يتحد  عن ما اللغويون واأل باء العرش، ليستا بىا
نمىىا همىىا ال   ن لعابىىت بىىن ربىىي عابىىتا  و ىىي    فىىي كتىىاش  لىىال ا نسىىاauriculaeوا 

تنىان  –ذنين  ورذنا البلش ناق، وهما  ي ناحيتيل يأب ان باألالبلش رذ ننمن  ي البىامو   زن
 ىىىىىي رعىىىىى ق  وهمىىىىىا كىىىىىذل"  ىىىىىي  ىىىىىانون ابىىىىىن سىىىىىينا  زايىىىىىدتان علىىىىى   ىىىىىوهتي  البلىىىىىش  

 422كىىاألذنين...  )المبالىى  األولىى  مىىن الفىىن الحىىادخ عأىىر مىىن الكتىىاش العالىى  ص
 (... وهما  زائدتان أبي تان باألذنين يسميان رذني البلش...  )كامل  ي  بع  رومي



( ولىىم يكونىىوا  ىىد أىىررحوا البلىىش تأىىريحاو 202الصىىناع  ال بيىى  لعلىىي بىىن العبىىا ، ص
حىال المعر ى ،   ىو   يميىز  ىي ظىاهر البلىش  atriumد يباو من الىدا ل ليعر ىوا ال  

نما تميز زائدتاق  حسش.  وا 

  auris  رحالُّ بكلم   األذين   ألن ا تصىغير  auriculaولي  ي ف  رن كلم   
 auricleالتىىىىىي حلىىىىىت محىىىىىل  atrium ىىىىىي ال تينيىىىىى  ومعناهىىىىىا  األذن . رمىىىىىا كلمىىىىى  

)ا نكليزيىى (  ىىي التسىىمي  التأىىريحي  الحديعىى    ىىي مىىن ال تينيىى ، وهىىي صىىحن الىىدار 
ن ىىىا جنحىىى  وفىىىرل وممىىىرات، كمىىىا رالبديمىىى ، تتصىىىل بىىىل مىىىن هنىىىا وهنىىىا" ر الرومانيىىى 

على  رخ سىىاح  مفتوحى  تحىىي  ب ىىا ررو ى  ذات عمىىد، وهىي بنن ي ىى  توجىىد  ر لبىت رييىىاو 
 عادة   د امن المعبد.

بىىاللفظ المبابىىل لكلمىى   ن   ينىى وا كعيىىراو رو ىىد وجىىد  المعاصىىرون  رن مىىن ال يىىر 
atrium  عىن اللفظى  التىي أىاعت مىن  بىل عنىد  ىدمائنا، ويىندوا المعنى  الجديىد  ىي

يىىن  بفىىته ال مىىزة وكسىىر الىىذال المعجمىى ( وهىىو ذ  الو ىىت نفسىىل،  ا تىىاروا تصىىغير  األن 
، وهو مذكر يصغر تصغير تر يم ذن ريياو المكان الذخ يصل إليل األذان، وهو األ  

   )بيم ال مزة و ته الذال المعجم (.ني  ذعل  ر  

 أىىي  الصىىفح  ا نفىى  الىىذكر مىىن مبالىىلسىىتاذ الفايىىل  ىىي حاوبعىىد،  بىىد رأىىار األ
البىىىيم، إلىىى  رن إلحىىىاال ع مىىى  الت نيىىى   ىىىي المصىىىغر الىىىذخ  ىىى  رصىىىلل مىىىن الع مىىى  

نىىىل لىىىم يبىىىل علىىى  الأىىىواذ من ىىىا إ  علىىى  كلمىىى    اعىىىدة أىىىامل  عامىىى   ىىىي العربيىىى ، ور
ولكىن م  ىالوا  ىي تصىغيرها   و   وهىي مننعى  مىن فيىر ع مى  ولىم يسىمع تىذكيرها. 

  وي  ولم ينعر عن م  ويس  .

 يىىذكر  -كمىىا الجىىوهرخ –   ىىالبو  . وا  وألمىىر مىىا ا تىىار األسىىتاذ هىىذا المجىىال
 ىىال  ىىي تصىىغيرها  ويسىى  ومىىن ذكىىر  ىىال  ىىوي  . و ىىي العربيىى    ويننىى ،  مىىن رنىى

 كعير من األمعل  عل  مننعات   تنن  مصغرات ا، يحيرني من ا ا ن رربع ا



لىىدرو  وتصىىغير الىىدروا د ريىىع بغيىىر هىىاء علىى  فيىىر  يىىا  ألن  ياسىىل بال ىىاء، ا -2
وهىىو رحىىد مىىا أىىذ مىىن هىىذا اليىىرش. ابىىن السىىكيتا هىىي درو الحديىىد  )اللسىىانا 
درو( علىى  انىىل  ىىد ورد تىىذكير الىىدرو  حكىى  اللحيىىانيا درو سىىابغ  ودرو سىىاب ، 

 و ال ساب ، و ال ربو األ رزا

 يمأىىىىىي الع ريىىىىىن ي  ىىىىىي الحديىىىىىد المىىىىىىتبنمبلصىىىىىا بالىىىىىدرو ذخ التغيىىىىىن        
بتصىىىىغير اليىىىىح ،  واليىىىىح  رنعىىىى  وتصىىىىغيرها بغيىىىىر هىىىىاء لىىىىئ  يلتىىىىب   -8
 ح خ( ورنأد للنابغ  الجعدخا حوة )اللسانا ضي

يرىىىىىىىىىىىا دوا ىىىىىىىىىىىن مىىىىىىىىىىىن تنيىىىىىىىىىىىىش حن  كىىىىىىىىىى ن الغبىىىىىىىىىىىار الىىىىىىىىىىذخ  فىىىىىىىىىىىادرت        ي 
، وكىان البيىا  ر، تصىغر بال ىاء ألن ىاالأاهد  يل تصغير  ىحن ر  يح  عل  ي 

لىىىىئ  تلتىىىىب  بتصىىىىغير يىىىىحوة  )أىىىىرح  مننعىىىى ، إ  رن ىىىىم صىىىىغروها بغيىىىىر هىىىىاء
 من كتاش سيبويل(. 8/232الأواهد، حاأي  الصفح  

ن ب ي ىىش بغيىىر هىىاء...  يبىىال  -وهىىي مننعىى  –بىىل النىىاش، وتصىىغير النىىاش مىىن ا  -3
سىىميت ل ىىول ناب ىىا   ىىو كالصىىف   لىىذل" لىىم تلحبىىل ال ىىاء، ألن ال ىىاء   تلحىىال 

 ت... تصغير الصفا

يي  و ىد تمعى  إن امىررة  الىت لىل رالعرو ،  و ي حدي  ابن عمىر  -4 ن ابنتىي ع ىرن
ن كىىىان مننعىىىاو لبيىىىام  أىىىعرها، هىىىي تصىىىغير العىىىرو  ولىىىم تلحبىىىل تىىىاء الت نيىىى  وا 

 الحرل الرابع مبامل 

ت عىىىى  ا  عىىىىدم ا لتبىىىىا   و أىىىىب    ي و ىىىىي األمعلىىىى  الع عىىىى  األ يىىىىرة تعنىىىى
لرىى  األولىى  معتبىىرة، مبىىام  الصىىف   و  يىىام الحىىرل الرابىىع الت نيىى    ىىحذا كانىىت التنع 

ن تصىىغر  األذن  علىى   رذيىىن  لىىئ  رحىىر  رن أىىاء اللىىل،  مىىا كىىان وهىىي كىىذل" إ
 تلتب  بتصغير  رذن   وهي  وص  الأمام، وواحدة التبن، والأ وة.

 ،  بىىد رتىىاح لىىي  رصىى  لر ىىع بعىىضبىىراهيم وأىىكراو ومعىىذرة أل ىىي األسىىتاذ إ
  المعاصرين . الم م عن رصحابنا

 


