
الصوات : مخارج السادسة المحاضرة
:        الصوات مخارج

وأتقنوا الوصوات، أهمية قديما العربية علماء أدرك فقد عرفنا وأن سبق كما         
والظحس والسماع الدقيقة الملظحظة من لهم تبدى ما فيه تكمنوا ما أول وكان دراساتها
ما على فاوصطلظحوا والوصفات المخارج ظحيث من الوصوات هذه دراسة وهو اللغوي،
تووصلوا وقد منها كثير على اتفقوا مختلفة موصطلظحات وظواهر ظحالت من لهم يعرض

والدقة. بالوصظحة الظحديث الوصوتي الدرس لها يشهد علمية، نتائج إلى
المخارج:- 1
وهي: واظحد دللي فلك في تدور موصطلظحات، أربعة أظحمد بن الخليل استعمل

خمس منها ظحرفا، وعشرون تسع العربية يقول: "في والمبدأ، والمدرج، والظحيز، المخرج،
واللف والياء الواو وهي جوف أظحرف وأربعة ومخارج،     أظحياز لها وصظحاظحا وعشرون

مدارج من مدرجة في تقع فل الجوف من تخرج لنها جوفا وسميت والهمزة، اللينة
.1..." اللهاة مدارج من ول الظحلق، مدارج من ول اللسان،

من مبدأها لن ظحلقية، والغين والخاء والظحاء آخر: "فالعين موضع في ويقول
.2..." اللهاة من مبدأهما لن لهويتان والكاف والقاف الظحلق،

التي: الذكر السابقة بالموصطلظحات يقوصد كان ولعله
المندفع للهواء النطق أعضاء من عضوين اعتراض من تنشأ  نقطةالمخرج:

مؤقتا. تاما سدا سده أو مجراه ضيق إلى يؤدي مما الرئتين، من
المار. الهواء اعتراض عند النطق أعضاء تظحدده  موضعالحيز:

.3المخارج من مجموعة أو مخرج يستقر  بداخلهالمدرج:
عنها. ظحديثه إثر فيها تداخل من يبدو ما رغم
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الجهاز في المظحددة النقطة إلى تشير المخرج باي: "وكلمة ماريو العلمة يقول     
مجرى إغلق طريق عن يظحدث ما التعديل وهذا وضعه، تعديل عندها يتم التي النطقي
عن يظحدث ربما أنه (...) كما الهواء ليندفع فجأة فتظحة فتظحها ثم معينة نقطة في الهواء
بجانبي اظحتكاكه مع لكن الهواء، بمرور له تسمح درجة إلى المجرى تضييق طريق

الوصوت مخرج العادة (...) في اللسان (...) ويظحدد مسموعا وصوتا مظحدثا المجرى
.4السنان" مع أو وظحدهما المهمة بهذه الشفتان تقوم وربما وطبيعته

بظحيث النطق أعضاء من عضوين التقاء عندها يكون التي النقطة فإن وبذلك
فينتج الهواء يعترض ظحيث النطق، نقطة أو المخرج هي جزئيا أو كليا الهواء ينظحبس
نسمع. الذي الوصوت

موضوع ومعناها مخرج، جمع يقول: "مخارج الفاسي السلم عبد العلمة ونجد
معناها وبات بالضافة، فاختوصت الظحروف كلمة إلى أضيفت الكلمة هذه الخروج،
.5توليده" عند انفوصاله أي الوصوت، من الظحرف خروج موضع

إذ مثل، كالظحيز عرضة أخرى موصطلظحات بدللت يمتزج آخر تعريفا ونجد
ونواظحيه الفم من الموضع الميم) هو (بضم المخرج أو برجيستراسر: "والمخرج يقول
6الظحرف". منه يخرج أو يخرج الذي

ظحيث هذا من أوسع هو إنما فقط، اتوصال أو التقاء نقطة ليس المخرج فعنده
. ونواظحيه الفم يضم

إلى يؤدي بسيطا كان مهما انظحراف أو فيها انزياح أي فإن المخارج لدقة ونظرا
الناتج. الثر تغير

لجهاز دقيقة معرفة من الظحديثة التكنولوجيا ومكنتهم ساعدتهم فقد المظحدثون أما
بذلها التي الطيبة الجهود ينكر أن لظحد ليس فإنه وعموما الوصوات ومخارج النطق

دراكهم وموضوعية، علمية دراسة الوصوتي الجهاز دراسة في القدامى، علماؤنا واإ

.78ص ،2ط ،1983 القاهرة، الكتب، علم عمر، مختار أظحمد وتعليق ترجمة اللغة، علم أسس باي، - ماريو 4
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مطولة "شرح كتابه في )،1774(ت الفاسي السلم عبد ابن شرح عن نقل ،175ص بتي، العربية" أديت اللغة
.15ص مخطوطة، للشاطبي"، الظحروف مخارج عنوانها العربية، الفونولوجيا في شعرا منظومة

ص  6 بية ،  ر النحوي للغة العر طو رجستراسر ، الت ب  -16. 
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اللغوي التراث في للوصوات المخرجي الترتيب اتخذ "وقد كبيرة بدقة الوصوات لمخارج
اتخذته الذي الترتيب خاوصة الظحديث، الوصوتي الدرس في نظيره يخالف شكل الغربي

الجهاز مؤخرة من يبدأ توصاعديا الول الترتيب كان فإذا العالمية، الوصوتية البجدية
من أيضا ويتضح المؤخرة، إلى المقدمة من يبدأ تنازلي الثاني فإن مقدمته إلى النطقي
الذي المخرجي الظحيز ظحسب مجموعات في العربية الوصوات تجمع الول الترتيب
فرعية مجموعات إلى داخليا تنقسم نفسها المجموعات إن بل النطقية القناة تشعله
.7نظائرها" من خلفية أو أمامية أكثر كونها إلى بالنظر
: المراجع قائمة

.1- أبو عبد الرظحمن الخليل بن أظحمد الفراهدي، العين، ج 
- المهدي بوروبة، الموصطلظحات الوصوتية عند النظحاة واللغويين العرب (رسالة 2

، 1989ماجستير) جامعة ظحلب، 
- ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة وتعليق أظحمد مختار عمر، علم الكتب،3

. 2، ط1983القاهرة، 
– برجستراسر، التطور النظحوي للغة العربية،4
 - ديفيد أبركرومبي، مبادئ علم الوصوات العام، ترجمة وتعليق مظحمد فتيح، كلية5

.1دار العلوم، القاهرة، ط
،8/9- الفكر العربي، اللسنية (مجلة النماء العربي للعلوم النسانية)، العددان 6

1979. 
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