
 إضاءات لغوية 
 األذن

 العرجا  يوسف . جهاد د                                                                               
 

نلتقي معكم في الحلقة الثالثة من إضاااا  لووةاة ن نلقاي فيهاا الضاوا ضلاآ ضضاو أعار مان سضضااا الجسام ن 
جسام اننساان ن وذلاب كاااعي سضضااا الجسام ن وسانقوم  دراسات  وهو األذن ن لما لهذا العضو سهمةاة االواة فاي 

في اللوة والقرأن الكارمم والحاديا اليارمف ن والياعر العر اي ن ثام نقاوم  دراساة تركياض هاذا العضاو ن وسمراضا  
 وكةفةة الوعاةة من  . 

 
 األذن في اللغة 

ذ ن ( االضااام والجماااي ) أذان ( ) األذن ( حاساااة السااامي ن وهاااي سنثاااآ مااان جاااوارو اننساااان ن عاااا  ساااي وة  ) ا  
 وتصويرها : سذينة . 

 ورجل سْذٌن : مستمي لما ةقا  ل  عا ٌل ل  ن وةقا  للواحد : س ذ ٌن ن ورجا  سذٌُّن ن إذا كان ةسمي مقا  كل سحد 
نما سموه ااسم العضو ؛ تهوةاًل وتينةعًا عاا  ه تعاالآ :    وةقا  للرجل والمرسة : س ذ ٌن ن وال يثني وال يجمي ن وا 

 وةقولون هو س ذ ٌن عل س ذ ن  عيٍر لكم   ن سي مستمي عير لكم . 
   ؛ سي سطهر صدع  فةما سمع  سذن  .  هذا الذي أوفى هللا بإذنهوفي حديا زمد  ن س ي سرعم :   

  ن وفي حاديا سناأ سنا  عاا  لاكذلب سذناا ن وكاش أذن  ورجل سذانٌي وأذن  : ضظةم األذنين طوملهما ن ونعج 
  ن عاا  ا ان األثيار : عيال معنااه الحاح ضلاآ حسان االساتما؛ والاوضي ؛ ألن السامي احاساة  يا ذا األذنينن:   

 األذن ن فمن سغفل االستما؛ ن ولم ةحسن الوضي لم ةعذر . 
 وةقا  : وسذن  سْذنًا ن فهو مأذون ن سصاض سذن  ن وا ذن : يكا سذن  . 

 التي ة  . : مقاض  كأذن الكوز ضلآ  وُأُذن كل شيء
 اسم رجل سو اسم ملب من ملوب الةمن لةس  تحقيرًا  وُأَذننة :
 : اطن من هوازن .  بنو ُأُذن

 : سضرض  ضن  ن سو توافل   وليست أذني له
 : سي طامعًا أذنيه وجاا نايرًا 

 األمير في الناأ : نادى فيهم مهددًا .  وتأذن
 أسماء األذن وصفاتها

 ا . : حكارها وكفافه حرف األذن
 : العظم الرعيق من فوق اليحمة .  الغرضون 
 : ما الن من سسفلها ن ومنتها تعلق القرط . الشحمة 
 : صدفتها  المحارة



 : عطعة نايزة فوق مقدمها مما يلي سضلآ العارضين من اللحةة . الِوتد 
 : عيور تعرج من األذن ن الواحدة : صمالخ . الصمالنخ 
 ة ضلآ الوج  . : العظةمة المتعلق أذن منفاء
 ويرافةة : القائمة الميرفة . أذن شرفاء
 المنقلاة ضلآ الرسأ المنكسرة الطرف نحو الرسأ .  الغضفاء :
 اللطةفة الالصقة االرسأ .  الصماء :
 الصويرة  الالصقة القليلة انيارة .  السكاء :
 ثقل السمي .  الوقف :

 ضدم سما؛ ييا ال تة .  االستكاك :
 السما؛ إال سن االستكاب سيد من  .  ضدم الصممم :

 األذن في القرآن الكريم
 في القرأن الكرمم امعنآ ضضو السمي مفردة و مثناة ومجموضة :  ) أذن (وعد ورد  كملة 

عا  تعالآ :   وكت نا ضليهم فيها سن النفأ االنفأ والعين االعين واألناف اااألنف واألذن اااألذن    مفردة : -1
 (  45) المائدة : 

 (  12عا  تعالآ :   لنجعلها لكم تذكرة وتعيها سذن واضةة    ) الحاعة : 
 (  46عا  تعالآ :   كأن لم ةسمعها كأن في سذنة  وعرًا   ) انسراا :  مثناة : -2
( وعاد  19عا  تعاالآ:   يجعلاون سصاااعهم فاي أذانهام مان الصاواضق حاذر الماو    ) الاقارة :  مجموعة : -3

ذن ( امعنآ الرجل الذي ةسمي ما ةقا  ل  : عا  تعاالآ :   ومانهم الاذين يا ذون الن اي وةقولاون ورد  كلمة ) س
 (  61هو سذن عل سذن عير لكم   ) التواة : 

وعااد ورد  مجموضااة ومضااافة : عااا  تعااالآ   وألضاالنهم وألمنياانهم و ماارنهم فلي ااتكن أذان األنعااام   ) النساااا : 
116  ) 

 األذن في الحدنث الشريف
 ورد  ) سذن ( في الحديا اليرمف امعنآ ضضو السمي ن مفردة ومثناة ومجموضة ومضافة : 

 مفردة :  -1
 (  537مما يلي الوج  ضلآ الصدغ   ) صحةح ال عاري :  األذن*   حتآ مس  إ هام  طرف 

) ص (  : ما زال نائمًا حتى أصبح ما قام إليى الصي ة ف فقيال الرسيول* ذكر رجل ضن الن ي ) ص ( فقيل 
 (  1076   ) ال عاري : بال الشيطان في أذنه 

* ضن جا ر سن والده كان سو  عتيل ن ودفن مع  أعر ن فاستعرج  اعد ستة سيهر فإذا هو كياوم وضاع  هنةاة 
 (  1264ن غير سذن  ) ال عاري : 

 (  1381  ) ال عاري :  " ... أن الشمس تدنو نوم القيامة حتى نبلغ العرق نصف األذن* 
أعيددت لعبيادي الصيالحنن ميا ال عينن رأت وال أذن سيمعت وال * ضن الرساو  ) ص ( عاا  : عاا  تعاالآ :   

 (  1381  ) ال عاري :  خطر على قلب بشر



 مثناة :  -2
 (  101. ) ال عاري  " سمعته أذناي ووعاه قلبي "* 

قيول ميا يقيول النياس ف فيقيال : ال " و أما الكافر أو المنافق فيقول : ال أدري كنيت أ* عا  الن ي ) ص ( : 
 (  1252  ) ال عاري : دريت وال تلنت ف ثم يضرب بمطرقة من حدند ضربة بنن أذنيه 

. )  ... حتيييى يغنيييب أحيييدهم فيييي رشيييحه إليييى أنصييياف أذنييييه* عاااا  الن اااي ) ص ( فاااي وصاااف القةاماااة :   
 (  4557ال عاري 

 مجموعة :  -3
ه حتااآ ةقااةم ااا  الملااة العوجاااا اااأن ةقولااوا : ال إلاا  إال ه ن * ماان صاافا  الرسااو  ) ص ( سناا  لاان ةقاضاا  

 (  198ضمةًا ن وأذانًا صمًا وعلواًا غلفًا   ) ال عاري :  وةفتح  ها سضيناً 
يعييرق النيياس نييوم القياميية حتييى نييذهب عييرقهم فييي * ضاان س ااي هرماارة عااا  : سن رسااو  ه ) ص ( عااا  : 

 (  6051) ال عاري :  غ آذانهم (األرض سبعنن ذراعًا ويلجمهم حتى نبل
 

 األذن في الشعر العربي
 

 ورد  في اليعر مفردة ومثناة ومجموضة : 
 مفردة :  -1

 * عا   إ راهةم الطااطااني : 
نما   سذن العال صما ضن الفحياا   ماذا ةقو  الكايحون وا 
 * وعا  األسفي األرح ي : 

 جد؛ المناعر  فتوضض سذٌن اعد  هلم وال تطرو يدةب إلآ العدا 
 * وعا  السيد الحميري : 

 وفي الذي عا   ةان لمن 
 كان ل  سذن  ها ةسمي 

 * وعا  ا ن المعتز : 
 فما العةانة من ياني وال علقي 

 ولةأ ضندي لها ضين وال سذن
 مثناه :   -2

 * عا  اليرمف الرضي : 
 مآثر تاقآ ما رسى اليمأ ناظر 

 وما سمع  من سامي أذنان 
 و هال  العسكري : * وعا  س 

 دضا فأسمي منا 



 من كان ذا سنين 
 مجموعة :   -3
 عا  ا ن الرومي : * 
 سن  ياقآ ضلآ الدهور  لو

 عرط أذان الحسان الحور 
 * وعا  ا ن عفاجة : 

 وعد كمن   ةح السيوف وسيرف  
 طالئي أذان الجةاد الصالحم 

 * عا  س و المعالي الطالوي : 
 ا  واليعر فاطرع  كم طرع  
 أذان عوم فلم تجد سامعا 

 * وعا  س و هال  العسكري : 
 عد سسمعتنا غناا ال عالق ا  

 كما تعرب أذان السنانير
 نبذة مختصرة عن الجهاز السمع

 يتكون الجهاز السمعي من سر عة سجزاا وهي : 
 وتتكون من : األذن الخارجية :   -1

 للداعل . وةعمل ضلآ تجمةي األصوا  وتوصيلها  الصنوان :س. 
ن التي تساضد في حماةة األذن وتحتوى ضلآ غدة تقوم  إفراز المادة الصموةة القناة السمعية الخارجية : ض. 

 من األجسام الدعيلة ن وفي القناة السمعةة انحناا ةقوم  تك ير الصو  . 
 األذن الوسطى : وتتكون من :  -2
 ة واألذن الوسطآ .وهو جزا ةفصل  ين األذن العارجة غشاء الطبلة :  أ.

 وهي تتصل اوياا الط لة .المطرقة : ض.
 وهي سك ر العظما  الثالا .السنديان : ج. 
 واألذن الداعلةة .وهي ضظمة متصلة االطاعة ال ةضاوةة التي تفصل  ين األذن الوسطآ الركاب : د. 
 تان : ولها وظيف وتصل ما  ين األذن الوسطآ وتجومف ال لعوم ن قناة استاكنوس :  ها.

 األولآ : معادلة الضوط الجوي عارج األذن 
 الثانةة : تصرمف السوائل المتراكمة في فراغ األذن الوسطآ . 

 األذن الداخلية : وتحتوي على :   -3
وتيا  الصدفة وفي داعلها ضضو انحساأ االسمي ن وهي مليئة اسائل لةمفاوي عارجي  أ. القوقعة : 

 وداعلي 
 وهي التي تعمل ضلآ حفظ التوازن لية الث ثة : القنوات شبه اله  ض.



 وهو العصض الثامن وةمتد إلآ الدماغ والمخ العصب السمعي : ج.
وهو الجزا الرااي من الجهاز السمعي حيا إن منظومة الناح العص ي تنتج ضن القوععة ن الدماغ : د. 

ماغ ن وةقوم الدماغ  ترجمة وتمر من عال  العصض السمعي إلآ المنطقة المسئولة ضن السمي في الد
 المنظومة وتعطي معنآ األصوا  .

 أمراض األذنأهم 
 أمراض األذن الخارجية : أواًل : 
 التهابات األذن الخارجية . .أ

تجمي اليمي  : وهو تراكم يمي األذن اكمةا  تولق السمي جزمئًا سو كلةًا   Cerumen : الصم خ  .ض
لمادة في جمةي الناأ ااستمرار طوا  الوع  لحماةة األذن ن وهي مادة كةمةائةة تفرزها األذن هذه ا

 من المةكرواا  والفطرما  .

 .وهو مرح فطري يهاجم األذن عش الغراب : .ج
 أمراض األذن الوسطى :  :ثانيًا 
 االلتهابات األذن الوسطى الحادة :  -1

 ترتفي جدًا في الرضي واألطفا  والصوار والكاار لعوامل كثيرة : 
اة استاكيوأ في األطفا  سعصر كثيرًا وفي وضي يا  سفقي ضن مثيلتها في الكاار ولذلب تكون عن .س

 تنتقل المةكرواا  وااللتهاض اسرضة . 
 كثرة الحمةا  ضند األطفا  مثل :  .ض

الحصاة ن الجدري ن النكفةة ن وهذا ي دي إلآ وصو  المةكرواا  ضن طرمق الدم تارة ن وضن طرمق عناة 
 ى ن حيا ةصاحض كل هذه الحمةا  زكام والتهاض في ال لعوم . استاكيوأ تارة سعر 

ج.ظهور األسنان في األطفا  الرضي ةصاحا  دائمًا سلم يديد وارتفا؛ في درجة الحرارة مما ي دي إلآ 
 ضعف مقاومة الطفل . 

 د. إصااة الطفل  نواا  معوةة متكررة تتصاحض دائمًا مي التهاض األذن الوسطآ .
: وذلب لعدم وجود سجسام مناضة في هذا الل ن كمثيلتها في ل ن األم ن وكذلب لصناضةة ها . الرضاضة ا

وضي الطفل دائما سفقةا سثنا الرضاضة الصناضةة ت دي إلآ التهاض األذن لتسرض اعح الل ن إلآ عناة 
 .استاكيوأ 

صارعًا من سحد سذنة  ن والتهااا  األذن ت دس  زكام ملحوظ ن ثم ةستةقظ الطفل اعد رعاد ساضتين سو سكثر 
سما في الكاار في دس اعد زكام يديد واعد سن يتمعح المرمح فتندفي اقوة المةكرواا  في األذن الوسطآ 

 . ن واعد السااحة اطرمقة عطأ فيدعل الماا إلآ مرر األذن الوسطآ
 

ينيأ ضن  سنكن ثقاا في غياا الط لة ةماألذن الوسطآ س    استمر  التهااا    إذالحمية األذن :  -2
عد ةكون نتيجة لوجود  األطفا الوسطآ وكذلب فإن الت و  الليلي في  األذنذلب كتلة  لحمةة في تجومف 

 .  األذنلحمةة علف 



اعتراض  األهلوةالحظ  األذن: وهو فيل  في عناة استاكيوأ نتيجة تجمي مائي داعل  الرشح المائي -3
 ج الطفل ورفي صو  التلفزمون لمتااعة ال رام

ضولج  اطرمقة عاطئة نتج   سووهي ضاارة  ضن التهااا  لم تعالج   الوسطى : لألذنالتهابات  مزمنة  -4
مي إفراز صديدي سو معاط ةسيل متقطعًا وةيكو المرمح من ضعف السمي  األذنضنها ثقض في ط لة 

 وطنين واستمرار انفراز الصديدي  
ام الفتحة ال ةضاوةة مما ي دي إلآ تث ي  عدم الركاض ن وهو نمو صوير من العظم سم تصلب الركاب : -5

 وهذا ي دي إلآ فقد سمي إةصالي . 
 ثالثًا : أمراض األذن الداخلية : 

 مجموعة ما قبل الوالدة : -1
وتصيض األم في األيهر الثالثة األولآ من الحمل مما ةعرح الجنين إلآ سضرار  أ. الحصبة األلمانية : 

 ضديدة . 
 وةس ض سمراح للدماغ ونقص سمي ضص ي حاد .   Cmvirusiض . 

 مجموعة ما بعد الوالدة :   -2
 هو زمادة المادة الصفراا اعد والدت  اساضا  ينتج ضن فقد سمي ضص ي حاد .  أ. النرقان الطفولي : 

 وم دي إلآ مو  العالةا العص ةة في المجاري السمعةة . ب. نقص األكسجنن : 
وهي التهاض ةصيض الطاقا  المحةطة االدماغ نتيجة لفيروأ سو اكتيرما وةس ض فقد التهاب السحايا : ج. 

 وفقد النظر سمعي حادة وتعلفًا ضقلةًا 
 ي دي زواج األعارض في اعح األحةان إلآ صمم ضص ي ورائي .  . الصمم الوراثي :د

هاذا الضااعف مااي وماازداد  : ونالحاظ ذلااب فاي ساامي ا ااااا واألجاداد ن هيي. تصييلب الشييراننن نتنجيية تقييدم السيين
 تقدم السن وفة  عا  الياضر : 

 إن الثمانين وعد  لوتها 
 عد سحوج  سمعي إلآ ترجمان 

 
 التي ت دي إلآ كسر في عا؛ الجمجمة .  و.الحوادث :

 ز. األدوية الضارة : مثل : 
 الذي ةستعدم في ضالج الدرن .   streptomycinضقار  -1
 حيوي . وهو مضاد   Gentamycinضقار  -2
 األس رمن عد ي ذي السمي .  -3
   Furoimideمدرا  ال و  .  -4
 مضادا  المالرما .  -5

 وضالج هذه الحاال  هي إةقاف استعدام الدواا فور يعور المرمح اطنين في األذن سو ضعف في السمي



ح العصر : ومن سكثر األيةاا التي ت ثر ضلآ السمي الضجيج ن وهو مر  الضجنج وأثره على السمعو.
الذي نعاني من  فالضوضاا في كلمكان في ال ي  ن في اليار؛ ن في الجو ن في المصاني ن فإذا تعرح 

فقد سمي ضص ي . حيا تصاض األذن اصدمة يديدة ينتج اننسان اصو  مرتفي لمدة طوملة فإن  عد ةس ض 
ن وال ةمكن ضالج  ضن  ضعف يديد االعصض السمعي ن وحدوا طنين ااألذن ةستمر مي اليعص المصاض

 هذه الحاال  إال ضن طرمق استعدام السماضة . 
 الوقاية من أمراض األذن

 ضدم اللعض في األذن امحاولة تنظةفها اقطعة من القطن سو عطعة ورق سو ضود ثقاض .  -1
 ضدم وضي ماا سكسجين في األذن .  -2

 سثناا االستحمام . ضدم دعو  الماا لألذن  -3

 ةة . تجنض التعرح لألصوا  العال -4

 ضدم وضي نقط لألذن إال  ناا ضلآ نصةحة الط يض .  -5

 توجنهات وتوصيات لرعاية الطفل األصم
إن لحاسة السمي سهمةة االوة عا  تعالآ :   وجعل لكم السمي واألاصار واألفئدة لعلكم تيكرون   ن وعا  :   

 إن السمي والاصر والف اد كل سولئب كان ضن  مسئوال   
 التوجيها  للتعامل مي الطفل األصم : ومن هنا نقدم اعح 

 تق ل حقةقة كون الطفل سصم .  -1
 العناةة التامة واالهتمام العاص االطفل .  -2

 االتصا  اط يض األنف واألذن والحنجرة لمعرفة مدى إمكانةة العالج .  -3

 اللعض ضرورة تر وةة لصقل مواهض الطفل وتزومده االع را  .  -4

 ن االلعض مع  . السماو نعوان  وسعران  العاديي -5

 مياركت  في األضما  المنزلةة والتحدا إلة  ضن طرمق الكالم .  -6

 اصطحاا  ضند زمارة األعارض والجيران .  -7
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