
 



 مقدمة

هيدف هذا القاموس إىل تعريف الباحثني والطالب يف اللسانيات العربية بأهم 

املصطلحات األصواتية والصوتية بطريقة حمدثة؛ ال تكتفي باللغوي واالصطالحي. 

بل تتعداه إىل إبداء بعض املالحظات والتنبيهات، وكذا طرح األسئلة إن اقتىض حال 

تستفز الباحث والطالب للمزيد من التساؤل. املفهوم ذلك. وهي طريقة مثرية 

 والبحث أكثر يف ماهية هذه املفاهيم وغريها. 

ومهام كانت بعض املصطلحات مستهلكة التعريف والتحديد فإن املراجع 

املعتمد عليها يف التعريف الزالت فتية، وعلمية أكثر. وأذكر هنا كتاب قاسم الربيسم 

زلنا يف طريق البحث والتنقيب  ثيل. وإن كنا العىل سبيل التم "علم الصوت العريب"

فهذا ال يمنع من مشاركة هذا العمل املتواضع مع كافة القراء األعزاء. لنقد واالنتقاد 

 ألجل تصحيح املسار وتقويته.

 

  املهدي الزمراين 31-08-2018
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 دغاماإل -1

 

 دمغا.يدغم  اشتقاق: دغم

 1تعريف: دغم الغيث األرض يدغمها وادغمها إذا غشيها وقهرها.

حتديد: حتويل صوتني متتاليني إىل صوت طويل واحد مثل) أأنس( التي تتحول إىل 

وهو  2)آنس(. وهناك أيضا ادغام صائتي الذي يعني حتويل صائتني إىل صائت واحد.

حرف واحد، أي أن يف حقيقته تقريب صوت من صوت، أو جعل حرفني بمنزلة 

 3يدغم األول يف الثاين فيلفظا حرفا واحدا مشددا.

 مرجعية املصطلح: مصطلح عريب 

تعليق: إن االدغام من مصطلحات التي تتعدد يف انتامءاهتا فقد نجدها يف علم التجويد 

كام يف علم األصوات والصوتيات. بإضافة إىل أن املصطلح بقدر ما تعددت مشاربه إال 

 بساته. هلذا وجب تدقيق املصطلح متاشيا مع سياق جمال االشتغال.وكثرت مال

 سؤال: ماهي احلدود الفاصلة بني االدغام يف علم التجويد و علم األصوات؟
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 علياالسنان األ -2

 4تعريف: السن: واحدة األسنان. ابن سيدة: السن، الرضس، أنثنى.

األمامية منها يف نطق بعض حتديد: األسنان التي يف الفك األعىل. وتشارك األسنان 

ويدعى الصوت الذي تشارك فيه  ،األصوات مثل /ت/ و/د/ يف اللغة العربية

األسنان السفىل أو العليا صوتا أسنانيا، وإذا شاركت فيه األسنان السفىل واألسنان 

  5العليا، فإنه يدعى صوتا بيأسنانيا.

 اللغات األخرى مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف مرجعية املصطلح:

 األجنبية.

تعليق: تعد األسنان من بني أهم مكونات اجلهاز الصويت عند االنسان، وبدوهنا 

يصعب نطق العديد من األصوات، ويف حالة نطقها تكون مشوشة وليست واضحة. 

 مما قد يسئ عملية التواصل.

ىل دور سؤال: إن كان لألسنان العليا طدور يف نطق األصوات أليس لألسنان السف

 كذلك؟
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 لهويةالروف احلصوات / األ -3

 اشتقاق: هلى يلهو هلوا.

تعريف: اللهاة: حلمة محراء يف احلنك معلقة عىل عكدة اللسان، واجلمع هليات، غريه: 

اللهاة اهلنة املطبقة يف أقىص سقف الفم. ابن سيده: واللهاة يف كل ذي حلق اللحمة 

 6املرشفة عىل احللق...

 لح: عريب األصل.مرجعية املصط

حتديد: يستخدم اخلليل هذا املصطلح لإلشارة إىل املنطقة التي تنتج فيها القاف 

 7"القاف والكاف هلويتان ألن مبدامها من اللهاة "والكاف 

سؤال: مما ال شك فيه أن األصوات تتعدد وختتلف يف عدة نقاط لكن بالرغم من 

  اختالفها ما الذي جيمعها كلها يف صفة واحدة؟
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 صوات اإلحتكاكيةاأل -4

 .اشتقاق: احتك حيتك احتكاكا

احتك  :ويقال .حك نفسه به :واحتك باليشء .دعا إىل احلك :: احتك اجلسمتعريف

 8حك. :واحتك يف صدره من األمر يشء ،األمر يف صدره

احتكاك أن حيتك تيار النفس بجدران املمرات الصوتية يف الفم بوجه خاص مما  حتديد:

 9عنه صوت احتكاكي. ينجم

واألصوات االحتكاكية يف اللغة العربية: ف. ث. ذ. ظ. س. ز. ص. ش. خ. غ. ع. 

 10ح. ه.

 مرجعية املصطلح: عريب األصل.

سؤال: هل يمكن أن نقول إن جل األصوات احتكاكية ما دامت األصوات تنتج عن 

 عمليات فزيائية أمهها االحتكاك؟
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 نفجارية االصوات األ -5

 قاق: انفجر ينفجر انفجارا.اشت

: الفاء واجليم والراء أصل واحد، وهو التفتح يف اليشء. من ذلك الفجر: تعريف

  11إنفجار الظلمة عن الصبح. ومنه انفجر املاء انفجارا تفتح.

: هي األصوات التي عرفت يف البحث الصويت بأهنا األصوات الشديدة، وهي حتديد

لطاء والباء والقاف والكاف. وقد أطلق املحدثون عليها اهلمزة واجليم والدال والتاء وا

األصوات االنفجارية ألهنا حتدث من انحصار النفس يف املخرج ثم االنفتاح يف النطق 

 12بشكل انفجار يف موضع خروجها.

تعليق: لعل لفظة انفجار دائام ما نسمعها مرتبطة بالقنابل يف حياتنا اليومية، لكن 

هنا تنتج بطريقة تشبه إىل حد ما االنفجار يف اجلهاز الصويت انفجار األصوات يعني أ

 لإلنسان وذلك لقوة جرسها.

 مرجعية املصطلح: مصطلح عريب األصل.
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 لقيةاحلصوات األ -6

 اشتقاق: حلق حيلق حتليقا.

احللق مساغ الطعام والرشاب يف املريء، واجلمع القليل أحالق، األزهري:  تعريف:

لقوم وموضع الذبح هو أيضا احللق. وقال أبو يزيد: احللق موضع خمرج النفس من احل

 13الغلمصة واملذبح.

يستخدم اخلليل هذا املصطلح وينسب إليه مخسة أصوات وهي: )ع، ح، ه، خ،  حتديد:

 14"فالغني واحلاء واهلاء واخلاء والغني حلقية ألن مبدأها من احللق "غ( 

تلفة من اجلهاز الصويت لإلنسان،؛ أفال سؤال: إذا كانت األصوات تنبع من مواضع خم

 يمكن هلا أن تتعارض أثناء عملية النطق هبا؟

 مرجعية املصطلح: مصطلح عريب األصل.
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 سليةاألروف احلصوات/ األ -7

 اشتقاق: أسل يأسل أسال.

األسل: نبات له أغصان كثرية رقاق بال ورق...وأسلة اللسان، طرف شباته  تعريف:

نه قيل للصاد والزاي والسني أسلية، ألن مبدأها من اسلة اللسان، وهو إىل مستدقه، وم

 15مستدق طرفه، واألسلة مستدق اللسان والدراع.

والصاد والسني والزاي " : األسلية وصف هبا اخلليل الصاد والسني والزايحتديد

وهو مصطلح يعادل  "أسلية ألن مبدأها من أسلة اللسان وهي مستدق طرف اللسان

سنانية يف املفهوم احلديث، فهذه األصوات تنتج باعتامد طرف اللسان ضد ألة االلثوي

 16اللثة، أو األسنان العليا.

 مرجعية املصطلح: مصطلح عريب األصل.

سؤال.: كيف يمكننا فهم بعض الشعوب التي تنطق بأصوات ال توجد يف كالم 

 ية أمجعني؟شعوب أخرى؟ مع العلم أن اجلهاز الصويت خلقة ربانية عند البرش
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 وفيةاجلروف احلصوات/ األ -8

 اشتقاق: جوف جيوف جتويفا.

اجلوف: املطمئن من األرض. وجوف اإلنسان: بطنه. معروف. ابن سيدة:  تعريف:

اجلوف باطن البطن، واجلوف ما انطبقت عليه الكتفان والعضدان واألضالع 

 17والصقالن ومجعها اجواف.

فأما اهلمزة فسميت حرفا هوائيا ألهنا  "حيددها بقوله : احلروف اجلوفية هي التي حتديد

 18 "خترج من اجلوف...فلم يكن هلا حيز تنسب إليه إال اجلوف.

 مرجعية املصطلح: مصطلح عريب األصل.

سؤال: كيف يمكن لبطن االنسان أن يؤثر يف انتاجه لألصوات؟ وهو بعيد نسبيا عن 

 اجلهاز الصويت.
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 شجريةلاروف احلصوات/ األ -9

 اشتقاق: شجر يشجر تشجريا.

 19: احلروف الشجرية: شضج.تعريف

: يستعمل اخلليل هذا املصطلح لإلشارة إىل األصوات التي تنتج يف منطقة احلنك حتديد

وهي )اجليم والشني والضاد( والشني واجليم  hard palateالصلب أو وسط احلنك 

فم. وقد وجدنا بعض املفعمني والضاد شجرية ألن مبدأها من شجر الفم أي مفرج ال

 20يطلقون عىل هذه املنطقة التي تنتج فيها هذه األصوات: الغار.

 مرجعية املصطلح: مصطلح عريب األصل.

تعليق: مهام حاول الربيسم قاسم التقريب بني الدرس الصويت عند العرب من خالل 

فإنه لن  الفراهيدي و ابن جني والدرس الصويت عند الغرب من خالل دانيال جونز

يفلح يف ذلك بحكم التطورات التقنية التي يعرفها العامل الغريب اآلن. وانعدامها عند 

 العرب أنذاك.
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 شفهيةال /شفوية الروف احلصوات/ األ -10

 اشتقاق: شفه يشفه تشفيها.

: شفه: الشفتان من اإلنسان: طبقا الفم، الواحدة شفة، منقوصة الم الفعل تعريف

 21المها هاء، والشفة أصلها شفهة. ألن تصغريها شفيهة. واجلمع شفاه باهلاء.و

والفاء والباء وامليم  ": يستخدم اخلليل هذا املصطلح لنسبة الفاء والباء وامليم حتديد

وهي عنده جزء من حروف الذالقة  "شفوية، وقال مرة شفهية ألن مبدأها من الشفة.

   22الستتة وهي: و.ل.ن.ف.ب.م.

 عية املصطلح: مصطلح عريب األصل.مرج

الدارسني األصوات وإن كان من غري  تعليق: ال أحد سينكر دور الشفاه يف نطق

واملختصني. لكن الشفاه ليست ناطقة لألصوات بقدر ما تعد بمثابة مقياس أو كابح 

باألحرى لألصوات. بمعنى قد تنطق حرفا من احلنجرة لكن بمجرد ما يصل للشفاه 

 عه من االنتشار التام له.تنطبق ومتن
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 لثويةالروف احلصوات/ األ -11

 اشتقاق: لثى يلثو لثوا.

 : الليث: اللثاة اللهاة.تعريف

ويقال: هي اللِثة واللثه من اللثاه حلم عىل أصول األسنان. قال األزهري: والذي 

ذا ندي عرفته اللثاث مجع اللثة: واللثة عند النحويني أصلها لثية من لثى اليشء يلثى إ

 23قال: وليس من باب اهلاء. ،وابتل

والظاء والذال  ": يستخدم اخلليل هذا املصطلح لنسبه الظاء والذال والثاء إليهحتديد

  24وعند املحدثني تسمى أصوات مابني األسنان.  "والثاء لثوية، ألن مبدأها من اللثة.

 مرجعية املصطلح: مصطلح عريب األصل.

من اجلهاز الصويت قبل أن تدل عىل األصوات. لكن  تعليق: اللثة هي جزء طبيعي

 الرتباط انتاج بعض األصوات هبا سميت باألصوات اللثوية.
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 نطعية الروف احلصوات/األ -12

 اشتقاق: نطع ينطع تنطيع.

والنّْطُع والنَِّطُع والنَّطُع والنَّْطَعة: ما ظهر من غار الفم األعىل، وهي اجللدة  تعريف:

م اخلليقاء فيها آثار كالتحزيز، وهناك موقع اللسان يف احلنك. واجلمع امللتزقة بعظ

نطوع ال غري، ويقال ملعرفه من أسفله الفراش. والتنطع يف الكالم: التعمق فيه مأخوذه 

 25منه.

: يستخدم اخلليل هذا املصطلح لإلشارة إىل مواضع نطق الطاء والتاء والدال حتديد

وهي عند املحدثني  "ألن مبدأها نطع الغار األعىلوالطاء والتاء والدال نطعية، "

  26أصوات أسنانية لثوية.

 مرجعية املصطلح: مصطلح عريب األصل.

ط. ت. د باألصوات النطعية خيتلف عنه عند العلامء املحدثني. تعليق: إن تسميت 

 وهذا يدل عىل أن املصطلحات بدورها تتقادم وختتلف من عرص ألخر.
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 طباقاإل -13

 اق: أطبق يطبق إطباقا.اشتق

الطبق غطاء كل يشء واجلمع أطباق، وقد أطبقته، وطبقه انطبق وتطبق: غطاه  تعريف:

 27وجعله مطبقا. 

: تفخيم الصوت جيعل مؤخر اللسان يقرتب من الطبق )أي احلنك اللني( أو حتديد

وأضاف املحدثون هلا حروفا أخرى ليست من  28يالمسه، كام يف /ط، ظ، ص، ض/.

 29قة بل من مفخمة كالقاف والراء والغني واخلاء والالم.املطب

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.

 تعليق: يرتبط االطباق بعملية التحكم باألصوات أكثر مما يرتبط بإنتاجها.
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 غالقاإل -14

 اشتقاق: غلق يغلق إغالقا.

وأغلقه وغلقه؛ ويف التنزيل: وغلقت األبوات. وباب غلُق:  : غلق البابتعريف

 30مغلق. واملغالق: املرتاج.

: توقف تيار النفس عند نطق صوت لغوي. وقد يتم االغالق بالشفتني كام حتديد

أو يتم االغالق باللسان واللثة كام حيدث عند نطق/ ت/، أو  ،حيدث عند نطق/ ب/

ام حيدث عند نطق/ ك/. وحيدث مثل هذا اللسان والطبق ك يتم اإلغالق بمؤخر

  31اإلغالق الكامل عند نطق األصوات االنفجارية.

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.

 سؤال: ما الفرق بني االطباق واالغالق يف علم الصوت.
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 انزالقي -15

 اشتقاق: انزلق ينزلق انزالقا.

: الزلق: الزلل. زلق زلقا، وأزلقه هو. والزلق املكان املزلقة.وزلق املكان تعريف

 32ملسه.

: صوت ينطق مثل الصوائت ويتوزع مثل الصوامت. مثل / و/،/ي/. ويدعوه حتديد

ويف معجم  33البعض شبه صائت أو نصف صائت أو شبه صامت أو نصف صامت.

عن تغري موضع احلركة فوق  الصوتيات نجد االنزالق التحول عن املوضع ويعرب به

 34احلرف كالضمة فوق الواو من )يقول( فتسكن الواو، وتنزلق الضمة إىل القاف.

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.

سؤال: غالبا ما نسمع عن انزالق الكتل واألجسام الصلبة. فكيف يمكن احلديث عن 

 وت؟انزالق الص
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 بحةال -16

 اشتقاق: بح يبح بوحا.

: بحح: البحة والبحح والبحاح والبحوحة والبحاحة: كله غلظ يف الصوت تعريف

 35وخشونة. وربام كان خلقة.

: يستخدم اخلليل هذا املصطلح لكشف طبيعة احلاء النطقية والفيزيائية فهو يقول حتديد

 احلاء ألشبهت العني لقرب فأقىص احلروف كلها العني ثم احلاء ولوال بحة يف "

  36"خمرجها من العني

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.

يف علم أمراض الكالم.  تعليق: إن البحة كمصطلح قد تتعدد مشارهبا فمثال قد نجدها

 باعتبارها مرضا يصيب اجلهار الصويت عند االنسان.

كن الربط بني البحة والكحة من داخل اجلهاز الصويت فيام بني علم سؤال: هل يم

 األصوات والبيولوجيا؟
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  f) Amplificationتفخيم ال -17

 اشتقاق: فخم يفخم تفخيام. 

.. والتفخيم: .َعُبَل. واألنثى فخمة : فخم اليشء يفخم فخامة وهو فخم:تعريف

 37التعظيم. وفخم الكالم عظمه.

وت احلرف عند النطق به فيمتيلء الفم بصدى اخلرف وهو مقابل : هو تسمني صحتديد

 للرتقيق. ومصدرمها البلعوم.

تتصف الفونيامت املفخمة بتثخني أو  "التفخيم يف العربية بقوله Trubetzkoyحيدد 

  38"تغليظ يف جذر اللسان، مما يسبب يف نفس الوقت حتركا يف احلنجرة.

جيد له مقابالت يف اللغات األخرى  مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان

 األجنبية.

تعليق: إن عملية تفخيم األصوات قد ال تستعمل يف نطق احلروف فقط بل تستعمل 

أيضا يف تلحني األصوات خصوصا يف جمال الغناء الذي يعتمد بأساس عىل تشكيل 

 األصوات ولعب هبا.
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 تنغيمال -18

 اشتقاق: نغم ينغم تنغيام.

وهو حسن  ،جرس الكلمة وحسن الصوت يف القراءة وغريها : النغمة:تعريف

النغمة، واجلمع النغم. قال ساعدة بن جوية: ولو أهنا ضحكت فتسمع نغمها رعش 

 39املفاصل، صلبه متحنب وكذلك َنَغٌم.

: إعطاء القول األنغام املناسبة والفواصل املناسبة، وقد يكزن القول كلمة أو مجلة حتديد

  40والقول كالم مسبوق بصمت ومتبوع بصمت.أو جزءا من مجلة. 

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.

تعليق: إن التنغيم غالبا ما يرتبط تناسب األصوات مع السمع، كي ال حتدث ضجيجا 

 يف األذن ومن ثم تفشل عملية التواصل.
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 تيار النفس/اهلواء -19

التيار، مشددة: موج البحر الذي ينضج، والتائه املتكرب. وقطع عرقا تيارا، أي : تعريف

 والنفس: الروح. 42واهلواء ممدود: اجلو ما بني السامء واألرض. 41رسيع اجلرية.

دفعة النفس اخلارج من الرئتني والذي يمر يف القصبة اهلوائية واحلنجرة واحللق  حتديد:

كليهام معا، وما حيدث هلذا التيار من إغالق أو إعاقة ثم يتشعب إىل الفم أو األنف أو 

أو توجيه يؤثر يف نوعية الصوت اللغوي الناجم، ومن املعروف أن عملية الكالم 

ترتبط بتيار النفس املندفع مع الزفري. أما الشهيق فليس له دور مبارشة يف الكالم عادة. 

43   

الت يف اللغات األخرى مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقاب

 األجنبية.

علام أن الصوت ما هو إال تعليق: ال شك يف أن لتيار اهلواء دور كبري يف انتاج الصوت 

عملية فزيائية بالدرجة األوىل. وهذا ما يفرسه انسداد األنف يف تأثري املبارش عىل 

 األصوات أناء عملية التصويت.
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 رساجل -20

جروس. واجلرس الصوت نفسه. واجلرس : اجلرس: مصدر، الصوت املتعريف

 44األصل، قيل اجلْرُس واجِلْرُس الصوت اخلفي.

جْرس فرق يظهر بني صوتني قد يتفقان يف الدرجة والعلو ولكنهام خيتلفان يف  حتديد:

ويرى  45املصدر الذي أحدثهام، وعن طريق اجلرس، يمكن أن نفرق بني صوت وآخر،

وال  ، األلف والواو والياء فال صوت هلااخلليل: أن سائر احلروف جمروسة. إال

   46جرس.

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.

تعليق: إن لفظة اجلرس ملتبسة إىل حد ما فقد تدل عىل الناقوس أو ما ينتج عنه من 

 صوت. وطبعا هو صوت ال يرتبط بالتصويت البرشي.
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 Voicing هراجل -21

 اشتقاق: جهر جيهر جتهريا.

 "وكلمته جهرة ": اجلهرة: ما ظهر. ورآه جهرة مل يكن بينهام سرت، ورأيته جهرة تعريف

 47وإجهار الكالم: إعالنه.

: علو الصوت، كلام زادت الطاقة املبذولة يف نطق الصوت، ازدادت سعة ذبذبته حتديد

 48ذبذبة وانخفض علوه.وازداد علوه. وكلام نقصت الطاقة، نقصت سعة ال

واحلروف املجهورة يف العربية، جيمعها قوهلم:) اطلقن رضغم عجز ظبي ذاود(. وعند 

  49املحدثني هو الصوت الذي يتذبذب معه الوتران الصوتيان.

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.

 شيه يف األرجاء.تعليق: اجلهر بالصوت اظهاره وتف
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 صوتيةالبال احل -22

 50: احلبل: الرباط بالفتح احلاء. واجلمع أحبل وأحبال وحبال وحبول.تعريف

: وتران يف احلنجرة عىل شكل رشيطني من العضالت يتصل هبام نسيج. ومها حتديد

متقابالن عىل قمة القصبة اهلوائية ومثبتان عند احلنجرة )أي تفاحة آدم( ويتاخم كل 

هام اآلخر. ومها عند الرجل أطول وأغلظ منهام عند املرأة، ولذا فإن تذبذهبام عند من

للرجل  100-150الرجل أقل منه عند املرأة، إذ يبلغ متوسط الذبذبات يف الثانية 

 51للمرأة. ومها قابالن للحركة أفقيا. 200-300و

ألخرى مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات ا

 األجنبية.

تعليق: إن احلبال الصوتية هي املصدر األويل إلنتاج األصوات يف اجلهاز الصويت لدى 

 االنسان، ومن خالهلام يمكن ربط ما هو بيولوجي وفزياءي يف دراسة الصوت.
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 لق احل  -23

مساغ الطعام والرشاب يف املريء، واجلمع القليل أحالق، قال: إن  : احللق:تعريف

 52ن يسوغ يف أحالقهم زاد يمن عليهم، للئام.الذي

: احللق جتويف أنبويب يمتد من أعىل احلنجرة صعودا إىل مؤخرة التجويف حتديد

األنفي، وهو يكون بمثابة حافظة لقوة الصوت بعد تذبذب األوتار الصوتية. ويتفرع 

 احللق إىل فرعني، التجويف األنفي الذي يقع يف األعىل والفموي الذي يقع يف

  53األسفل.

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.

إن كانت  : بام أن احللق هو طريق الطعام أفال يأثر ذلك عىل إنتاج األصوات.تساؤل

 األطعمة غري مناسبة للحلق.؟

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . )حلق(740ص. 10.بريوت. ج 1لسان العرب ابن منظور، دار صادر، ط.  52

 .108،ص2005 ،1نوز األدبية،طدار الك ،قاسم الربيسم ،علم الصوت العريب 53

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 The lasynx نجرةاحل -24

 : احلنجور: احللق.تعريف

من أطباق احللقوم مما ييل الغلصمة، وقيل احلنجرة راس الغلصمة  واحلنجرة طبقان

 54حيث حيدد، وقيل: هو جوف احللقوم، وهو احلنجور، واجلمع حنجر.

: احلنجرة صندوق غرضويف يقع يف هناية القصبة اهلوائية. وتعمل احلنجرة صامما حتديد

  55للرئتني ملساعدهتام يف حالة اإلجهاد.

عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى  مرجعية املصطلح: مصطلح

 األجنبية.

 سؤال: ما الفرق بني احلنجرة واحللق يف انتاج الصوت.؟
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  palateنك احل -25

: حنك. احلنك من اإلنسان والدابة: باطن أعىل الفم من داخل، وقيل: هو تعريف

ال يكرس غري ذلك،  ،األسفل يف طرف متقدم اللحيني من أسفلهام، واجلمع أحناك

 56األزهري عن ابن األعرايب: احلنك األسفل والفقم األعىل من الفم.

 -  : احلنك تركيب عظمي مقوس بشكل سقف الفم، ويتألف من ثالثة أجزاء:حتديد

                  التحدب البسيط الذي يقع خلف األسنان العليل. :اللثة

                  يقع مبارشة بعد اللثة.احلمك الصلب: اجلزء العظمي الثابت الذي -

  57احلنك اللني: اجلزء العضيل املرن من سقف الفم. –

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.

 سؤال: هل يمكن حلجم احلنك أن ِيؤثر يف حجم الصوت.؟
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 فوتاخل -26

 ف من اجلوع ونحوه، وقد خفت.: اخلفت واخلفات: الضعتعريف

واخلفوت الصوت من شدة اجلوع، يقال صوت خفيض خفيت. وخفت الصوت 

  58خفوتا: سكن، وهلذا قيل للميت: خفت إذا انقطع كالمه وسكت، فهو خافت.

: استعمل اخلليل هذا املصطلح ليصف حرف التاء، ملا كان يقارن بني التاء حتديد

 59األسنانية اللثوية.والطاء والدال. وهو من األصوات 

 مرجعية املصطلح: مصطلح عريب.

 تعليق: اخلفوت أو الصوت اخلافت هو الصوت الضعيف.
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 الرخوة -27

 اشتقاق: رخى يرخي رخوا.

: الرخو، مثلثًة. اهلش من كل يشء، هبهاء: رخو. ككرم ورىض، ورخاء تعريف

.: سوى مل ورخاوة ورخوة، بالكرس صار رخوًا، كاسرتخى. واحلروف الرخوة

 60يرعونا.

: سميت رخوة ألهنا ال متنع الصوت أن جيري فيها لرخواهتا، فتقول: املس حتديد

والرش فتجد الصوت جاريا مع السني والشني، وهذه احلروف هي: )ه، ح، غ، خ، 

ص، ض، ز، س، ظ، ذ، ف( ويسمي املحدثون األصوات الرخوة: احتكاكية، يف حني 

 61يسمون الشديدة انفجارية.

 .جعية املصطلح: مصطلح عريبمر

سؤال: مادامت العديد من املصطلحات تلتبس بني األمس واليوم. فام السبيل إىل فك 

 هذا االلتباس؟ وعدم الوقوع فيه يف املستقبل؟
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 lungs    الرئتان -28

وريت  :يقال ،إن الرئة أصلها من ورى وهي حمذوفة منه :: قال األزهريتعريف

 .إذا أصبت رئتهالرجل فهو َمْوٍرٌي 

 62.والرئة حمذوفة من ورى ،أصبت رئته :ووريته وريا

جسامن مطاطيان هلام القدرة عىل التمدد واالنكامش ليس بذاهتام وإنام  :الرئتان :حتديد

  63 .بواسطة ضغط احلجاب احلاجز والقفص الصدري عليهام

خرى مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األ

 األجنبية.

سؤال: إن من أغلب أمراض الرئة الربو فكيف يؤثر هذا األخري عىل الصوت عند 

 املريض به.؟ 
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 شديدةال -29

 .اشتقاق: شد يشد تشديدا

وهي نقيض اللني تكون يف اجلواهر واألعراض. ويشء  ،: الشدة: الصالبةتعريف

 64ل القوي.والشديد الرج .شديد: مشتد قوي. والتشديد خالف التخفيف

: صفة عىل زنة فعيلة من الشدة بمعنى القوة والشديد من األصوات غري الرخو، حتديد

وجمموعة احلروف الشديدة جيمعها متنع الصوت من أن جيري فيها لشدهتا وصالبتها. 

والشدة درجة القوة التي  65وقال األنباري هي: )حروف صلبة ال جيري فيها الصوت(.

د الشدة عىل سعة الذبذبة. فكلام ازدادت السعة ازدادت الشدة. يلفظ هبا املقطع. وتعتم

66 

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.

 

 سؤال: ما هي خمارج احلروف التي تنتج األصوات الشديدة؟
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 شفتانال -30

صة الم الفعل والمها : الشفتان من االنسان: طبقا الفم، الواحدة شفة، منقوتعريف

 67هاء، والشفة أصلها شفهة ألن تصغريها شفيهة، واجلمع شفاه، باهلاء.

باإلنجليزية هي جزء مرئي من الفم يف البرش وكثري من  LIPS: الشفة أو الشفاه حتديد

احليوانات. تكون الشفاه لينة، متحركة، وهي بمثابة املدخل لتناول الطعام والتعبري عن 

 والنطق. وتعد شفاه االنسان جهازا حسيا عن طريق اللمس. الصوت والكالم

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.
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 Consonantsالصوامت  -31

تعريف: الصمت: الصاد وامليم والتاء أصل واحد يدل عىل إهبام وإغالق. من ذلك 

 68أيضا. صمت الرجل إذا سكت، وأصمت

حتديد: ج. الصامت: هو الصوت الذي يعرتضه حاجز يسد جمرى النفس أو يضيقه. 

 فمن أمثلة الصوامت التي يسد جمرى النفس عند نطقها: ب، ت، د.

 املائعة. 4املركبة  3احتكاكية  2انفجارية  1والصوامت يف العربية أربع أنواع: 

طريقة النطق. واضع. أو وتصنف الصوامت عموما إما حسب خمارج احلروف أي امل

 69وعند الفراهيدي يستعمل مصطلحني لداللة عليها مها: املخرج أو املبدأ.

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.

 

 سؤال: ملاذا اهتم علام العربية بالصوامت أكثر من الصوائت؟
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 vowels       صوائتال -32

 صات يصوت ويصات  :اقاشتق

 70نادى، كأصات وصوت. ورجل صات، صيت.تعريف: صات: 

هو الصوت الذي ال يعرتض جمرى النفس عند نطقه سد أو تضييق )  حتديد: الصائت

يمكن صياح هبا.( ويف العربية ستة صوائت )حركات(: ثالثة قصرية: الفتحة والكرسة 

 71ة الطويلة، والضمة الطويلة.والضمة. وثالثة طويلة: الفتحة الطويلة، والكرس

 ُنور ( –عِيد  –مثال: )بآب 

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.

سؤال: ملاذا تم امهال الصوائت يف الدرس الصويت العريب وإن نسبيا مقارنة 

 بالصوامت؟
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 صوتال -33

 اشتقاق: صوت يصوت تصويتا.

الصاد والواو والتاء أصل صحيح، وهو الصوت وهو جنس لكل ما وقر يف  " :تعريف

أذن السامع. ويقال هذا صوت زيد زيد. ورجل صيت، إذا كان شديد الصوت؛ 

وصائت إذا صاح. فأما قوهلم: ]دعي[ فانصات، فهو من ذلك أيضا، كأنه صوت به 

 72فانفعل من الصوت، وذلك إذا أجاب. 

موجة قادرة عىل التحرك يف وسط مادي مثل اهلواء، واألجسام  : هو تردد آيل، أوحتديد

الصلبة، السوائل، والغازات، وال ينترش يف الفراغ... وباسطاعة الكائن احلي حتسس 

 الصوت عن طريق عضو خاص يسمى األذن.

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.

فكيف يرتبط بام هو بيولوجي يف جسم األنسان؟  فزيائيةالصوت عملية سؤال: إن كان 

أال يمكن من خالل هذا التداخل أن نقول أن العلوم كلها مرتابطة أصليا وما الفصل 

 بينها إال من العبث بالعلم؟
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 ضخامة اجلرس -34

: اجلرس: مصدر. الصوت املجروس. اجلرس الصوت نفسه. واجلرس تعريف

 73األصل، قيل اجلرس واجلرس الصوت اخلفي، الضخم الغليظ يف كل يشء.

: يستخدم اخلليل هذا املصطلح لوصف حريف العني والقاف. حيث حتديد

   74 "التدخالن يف بناء األحسنتاه ألهنام أطلق احلروف وأضخمها جرسا"يقول:

ملصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى مرجعية ا

 األجنبية.

 سؤال: أال يمكن القول أن ضخامة اجلرس هي التي تتسبب يف اجلهر باألصوات؟
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 علم األصوات -35

فرع من علم اللغة يبحث يف نطق األصوات اللغوية وانتقاهلا وإدراكها. ويدعوه 

صوتيات. وعلم األصوات ذاته له فروع عديدة، مثل علم البعض الصوتيات أو علم ال

وعلم األصوات الوصفي، وعلم  ،األصوات البحت. وعلم األصوات التجريبي

وعلم األصوات اخلاص، وعلم  ،األصوات التارخيي، وعلم األصوات العام

األصوات املعياري، وعلم األصوات القطعية، وعلم األصوات الفوقطعية، وعلم 

طقي، وعلم األصوات الفيزيائي، وعلم األصوات السمعي، وعلم األصوات الن

  75األصوات املقارن، وعلم األصوات الوظيفي.

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.
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 علم وظائف األصوات -36

ة الصوتية يف ، وهو علم يدرس وظيفة الوحدPhonologueوهو )الفونولوجيا(: 

وتأثري بعضها يف البعض وقد  ،داخل السلسلة الكالمية وتفاعل بعضها مع بعض

وال عالقة هلذا العلم بالدراسة  .علم توزيع األصوات ،يسمى علم الصوت الوظيفي

فذلك )علم  ،لألصوات، أي بدراسة طبيعة الصوت وخمرجه وصفته الفيزيائية

 phonetic.)76األصوات: 

 

 ح: مصطلح أجنبي.مرجعية املصطل
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 PHONEMEفونيم ال -37

أما بلومفيلد  77"أصغر وحدة فونولوجية يف السان املدروس ": عرفه تروبتسكيحتديد

الويعرف دانيال جونز  78أصغر وحدة من وحدات السامت الصوتية املتاميزة. "فعرفه 

بطريقة  أرسة من األصوات يف لغة معينة متشاهبة اخلصائص ومستعملة "الفونيم بأنه

ال تسمح ألي عضو منها أن يقع يف كلمة يف نسق السياق الصويت الذي يقع فيه 

 79اآلخر.

 مرجعية املصطلح: مصطلح أجنبي.

 

تعليق: إن الفونيم من بني املصطلحات الدخيلة عىل اللغة العربية. وهو مصطلح 

 أجنبي. اقرتضه العرب عىل شاكلته لعدم وجود مقابل له يف نظرهم.
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 فونيامت احللقية لا -38

 :األزهري ،مساغ الطعام والرشاب يف املريء، واجلمع القليل أحالق :: احللقتعريف

 .خمرج النفس من احللقوم وموضع الذبح هو أيضا من احللق

 80.احللق موضع الغلمصة واملذبح :وقال أبو زيد

 81ع/املفخم. ح/املفخم. .فونيامت مفخمة :: الفونيامت احللقية هيحتديد

 

 جعية املصطلح: مصطلح أجنبي.مر

 

 فونيامت احلنجريةال -39

: احلنجور: احللق. واحلنجرة طبقان من أطباق احللقوم مما ييل الغلصمة حيث تعريف

 82حيدد. وقيل: هو جوف احللقوم، وهو احلنجور، واجلمع حنجر.

 : الفونيامت احلنجرية هي فونيامت مفخمة ومها إثنان:حتديد

 اهلمزة املفخمة -

 83املفخمة  فونيم /ه/ -

 مرجعية املصطلح: أجنبي وليس عربيا.
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 فونيامت احلنكيةال -40

: احلنك من االنسان والدابة: باطن عىل الفم من داخل، وقيل: هو األسفل يف تعريف

 84طرف مقدم اللحيني من أسفلهام. واجلمع أحناك ال يكرس عىل غري ذلك.

 85املفخم) نصف صائت(. : الفونيامت احلنكية هي: ك/ املفخم. غ/ املفخم. و/حتديد

 مرجعية املصطلح: أجنبي وليس عربيا.

 

 

 (trachea  قصبة اهلوائيةال -41

: القصب: كل نبت ذي أنابيب، واحدهتا قصبة وكل نبات كان ساقه أنابيب تعريف

 86وكعوبا، فهو قصب.

: أنبوبة مكونة من غضاريف ناقصة االستدارة تتصل بعضها بالبعض بواسطة حتديد

وتتفرع القصبة اهلوائيية إىل فرعني يدخالن إىل الرئتني ويمداهنام أنسجة غشائية، 

القصبة اهلوائية )الرغامى( هي ممر يوجد يف اجلهاز التنفيس وحيمل اهلواء من  87باهلواء.

 سم. 13سنتمر وطوهلا  2.5الرئتني واملمرات التنفسية العليا. قطرها عند االنسان

 مرجعية املصطلح: عريب األصل.

 ضو من أعضاء جسم االنسان.تعليق: ع

 

                                                           

 . )احلنك(.407ص. 01.بريوت. ج 1لسان العرب. ابن منظور، دار صادر، ط.  84

 .85،ص2005 ،1دار الكنوز األدبية،ط ،قاسم الربيسم ،علم الصوت العريب 85

 . ) قصب(.345ص. 2.بريوت. ج 1لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط.  86

 105،ص2005 ،1دار الكنوز األدبية،ط ،قاسم الربيسم ،علم الصوت العريب 87

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 كزازةال -42

 .كز يكز كزازة اشتقاق:

..والكزازة والكزاز اليبس .ومجل كز صلب شديد، وهنب كز صلب جدا :تعريف

 88واالنقباض...

: استعمل اخلليل هذا االصطالح لوصف حرف الطاء باإلضافة ملصطلح حتديد

ومها اللذان يتمثالن يف  ألن الكزازة والصالبة يلتقيان يف صفة القوة والشدة .صالبة

 89حرف الطاء. 

 مرجعية املصطلح: عريب األصل.

 تعليق: يدل غالبا هذا املصطلح عىل االنكامش والتقلص.
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 اللسان -43

: الالم والسني والنون أصل صحيح واحد، يدل عىل طول لطيف غري بائن، يف تعريف

ذا كثرت فهي وهو مذكر واجلمع ألسن، فإ عضو أو غريه. من ذلك اللسان، معروف،

 90ألسنة.

اللسان هو عضو عضيل موجود داخل الفم يرتبط بالفك عرب سبع عرشة عضلة  حتديد:

وهو يتكون من عدة أجزاء هي: طرف اللسان، مقدمة  91تؤمن له حركته وعمله.

 اللسان، مؤخرة اللسان، أسلة اللسان، ظهر اللسان، عكدة اللسان.

 مرجعية املصطلح: عريب األصل.

 قبل ذلك عضو يف جسم االنسان.ل أن يدل اللسان عىل اللهجة أو اللغة فهو تعليق: قب
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 uvula لهاةال -44

: اللهاة: حلمة محراء يف احلنك معلقة عىل عكدة اللسان، واجلمع هليات، غريه: تعريف

اللهاة اهلنة املطبقة يف أقىص سقف الفم. ابن سيده: واللهاة من كل ذي حلق اللحمة 

 92 احللق...املرشفة عىل

: زائدة حلمية متدلية تقع يف هناية احلنك اللني، وقد تتذبذب اللهاة ضد مؤخرة حتديد

 93."هلويا"اللسان وقد حيدث تضييق يف هذه املنطقة فيسبب احتكاكا 

 مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األجنبية.

وإنام موضع يف الفم تؤدي دورا ثانويا يف عملية  تعليق: اللهاة ليست عضوا يف االنسان

 التصويت.
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 لنيال -45

: اللني ضد اخلشونة، يقال يف فعل اليشء اللني، ألن اليشء يلني لينا وليانا تعريف

 94وتلينا، ويشء لنيَّ ولنْي: خمفف منه، واجلمع أليناء.

وإنام  "يقول : يستخدم اخلليل هذا املصطلح لوصف صوت/ حرف اهلاء حيثحتديد

   95"استحسنوا اهلاء يف هذا الرضب للينها وهشاشتها، وإنام نفس ال اعتياض فيها

                مرجعية املصطلح: عريب األصل.

 تعليق: اللني ضد اخلشن. وعادة ما ترتبط هذه الصفات بام هو ملموس.

 

 ليونةال -46

اليشء يلني لينا وليانا اللني ضد اخلشونة. يقال يف فعل اليشء اللينك ألن  تعريف:

. خمفف منه، واجلمع أليناء. ويف احلديث: يتلون كتاب اهلل لينا  وتلني ويشء لنيِّ ولنْيٌ

 96ويروى لينا بالتخفيف. ،أي سهال عىل ألسنتهم

: يستخدم اخلليل هذا املصطلح من خالل مقارنة عدة أصوات فيام بينها وهي: حتديد

 97الليونة.الطاء والدال والتاء. ويصف الدال ب

 مرجعية املصطلح: عريب األصل.

تساؤل: أال يمكن وصف احلروف املهموسة كلها بالليونة، واملجهورة باخلشونة. أم أن 

 هذا الرأي فيه تعميم، وما يشري إليه الفراهيدي هو الصواب.؟
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 نصاعةال -47

 اشتقاق: نصع ينصع نصعا.

 98: الناصع اخلالص من كل يشء، ويشء ناصع خالص.تعريف

ومها إذا  ": النصاعة صفة يصف هبا اخلليل حرف العني والقاف حيث يقول: دحتدي

   99. "اجتمعا أو ـحدمها يف بناء حسن البناء لنصاعتهام

   مرجعية املصطلح: عريب األصل.

 تعليق: قد يقرتب نوعا ما هذا املصطلح من الفصاحة يف وجه االظهار.
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 نطقال -48

 اشتقاق: نطق ينطق نطقا.

 الناطق ينطق نطقا: تكلم.نطق  تعريف:

واملنطق: الكالم. واملنطيق: البليغ. وكتاب ناطق بني عىل املثل كأنه ينطق. وتناطق 

  100الرجالن: تقاوال، وناطق كل منهام صاحبه: قاوله.

: النطق بالضم وسكون الطاء يطلق عىل النطق اخلارجي، وهو اللفظ، وعىل جتديد

، وعىل مصدر ذلك الفعل وهو اللسان، وعىل النطق الداخيل الذي هو ادراك الكليات

 101مظهر هذا االنفعال أي االدراك، وهو النفس الناطقة.

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.

تعليق: قد يلتبس هذا املصطلح )كغريه( بعلم احلجاج واملنطق. ألن املنطق املقصود يف 

 يس هو املنطق يف احلجاج. علم الصوت ل
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 شاشةاهل -49

 اشتقاق: هش هيش هشاشة.

ويشء هش وهشيش،  ،: اهلش واهلشيش من كل يشء، ما فيه رخاوة ولنيتعريف

 102وهش هيش هشاشة، فهو هش وهشيش...

وإنام " :: استعمل اخلليل هذا املصطلح لوصف حرف/صوت اهلاء حيث يقولحتديد

 103."للينها وهشاشتهااستحسنو اهلاء يف هذا الرضب 

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.

تعليق: إن مصطلح اهلشاشة يتقاطع مع نظؤيه يف علم االجتامع. الذي يصف حالة 

جمتمع معني. وهنا نجد أن علم األصوات وعلم االجتامع يلتقيان وإن كانا بعيدين عن 

 بعضهام.
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  voicenessمس اهل -50

 اشتقاق: مهس هيمس مهسا.

ويف  104: اهلمس: اخلفي من الصوت والوطيء واألكل وقد مهسوا الكالم مهسا.تعريف

 التنزيل: فال تسمع إال مهسا.

: يعود اهلمس يف األصوات إىل ذبذبة الوترين الصوتني اللذان يقعان يف احلنجرة حتديد

 105م.عند اجلزء الذي يطلق عليه تفاحة آد

وهو جريان النفس عند النطق بحرف من حروف اهلمس لضعف االعتامد عليه يف 

 املخرج. وهي احلروف التي ال تستعمل األحبال الصوتية.

مرجعية املصطلح: مصطلح عريب وإن كان جيد له مقابالت يف اللغات األخرى 

 األجنبية.
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