
 (والفونولوجيا كالفو نيتي) علم األصواتأقسام 
 

يضا على هذا العلم أ لقرجها وصفاهتا، وكيفية صدورها. ويط، من حيث خماهو علم يدرس األصوات اللغوية األصوات علم
 ،سة األصوات اإلنسانية أو أصوات اللغةار يف د تكمن ة هذا العلممهمو مثل: الصوتيات، أو علم الصوتيات. لحات أخرى مصط

ذلك " :دهيف ح قيل جها ومساعها،ار ينظر إىل األصوات يف حد ذاهتا من حيث إخ وفهابلدرجة األوىل،  لغواي امعل انلذلك ك
أيضا فرعا  د  ععلى بعض إذا جتاورت، ويكها وأثر بعضها ا ر وقة من حيث نطقها وانتقاهلا، واديبحث يف األصوات املنطالعلم الذي 

 (1)".انياتمن فروع علم اللس
وات يف اللسان صيهتم ابجلانب املادي لأل أيلغوي،  فرع من فروع علم اللغة العام، لكنه ال يهتم إال مبا هو ذنإ الصوتياتف

 ري، وذلك ابالرتكاز علىد الوسيلة الوحيدة للتواصل البشاليت حتدث نتيجة تطور اللغة اليت تع هتا وحتوالهتااالبشري من حيث تغي 
وحدات عدد حمدود من العناصر وال ف منلل تواصل لغوي يقتضي وجود نظام مؤ تعلقة أبصوات الكالم واصداره، ألن كاألحكام امل
 ض والرغبات املستهدفة.ار التعبي عن األغ ستعمل يفوات الذي ياللغة هي نظام من األصالصوتية. ف

قلني لكن متكاملني، ستعلمني مبسة الوحدات الصوتية ار دفالتحقت ،  هفروعإىل تشعب ابلعلوم األخرى  هاتصالى أد العلوم بقيةكو 
 سة األصوات من حيثار خيتص بد (la phonologie) مى ابلفنولوجيااألصوات أو ما يس ول يتمثل يف علم وظائفاأل

 سة نظمار كز على دأي علم ير  (2)اللغات"  ت الصوتية يف لغة مناز حتديد املمي"ـوظائفها يف االستعمال اللغوي، فهو علم يقوم ب
روعا ال يف بناء الكلمة للغة ما، مثال إذا أتينا إىل اللغة العربية جندها تعرف ف مدى تالؤمه مع غيه من األصواتالفونيم و تغيه و 

يا عن كلمة تتميز دالل كاالختالف املوجود بني "س"و"ص"، فكلمة "عسر"  الناحية الصوتية بني عدد من احلروف، حدود هلا من
اهر سة الظو ار د يلية و الرتكيبية، إضافة إىلالتعويضية و التبد أيضا ابلنسبة ل "سارع" و غيمها من العالقات "عصر"، و "صارع"

 اللغوي كالنرب و التنغيم و التفخيم و الرتقيق. يبكالصوتية اليت تنتمي إىل الرت 
كيب ا  تب ى وفقها الرت األساسية اليت الوظيفة هناوم اللغوية ألسة كل فروع العلار لفنولوجيا هي اللبنة األولية لدويتضح مما تقدم أن ا

 املشكلة للسلسلة الكالمية.
 وهو أكثر اتساعا مقارنة مبصطلح la phonétique الفونيتيكا مى:ل يف علم األصوات العام أو ما يسالثاين فيتمثأما 

ظائفها أو سة األصوات الكالمية مبعزل عن و راوتية، أي داملادة الص سات الصوتية عامة، في كز علىار د به الدار الفونولوجيا، و ي
ية ادة حم وت اإلنساين بصورة عامة ابعتبارهرس علم األصوات الصيد:" يقول عبد القادر عبد اجلليل سياقها، و يف هذا الصدد

صب على منا تن، إينهما  اليت حتكم بالقوانني الو  سة ال تشمل بطبيعتها النظر يف الوظيفة الصوتيةار ن هذه الدذات أتثي مسعي، إ
يدرس علم األصوات اللغوية أو  بقوله:" عصام نور الدينويعرفه  (3)".مث استقباله الكيفية التباينية لطبيعة النتاج وانتقاالته، ومن

  (4)."اإلنساين احلي أي أنه يدرس الظواهر الصوتية وطبيعتهاالفونيتيكا الصوت 
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نطوقة م اثمن حيث كوهنا أحدا يف ذلك العلم الذي يدرس األصوات يتمثل علم األصوات العامن ء جند أبار من خالل هذه اآل
وصفا مبعزل صنيفا و وتشرحيا وتاألصوات اإلنسانية شرحا وحتليال  سةار انيها يف لغة معينة، أي يع ى بدإىل مع ابلفعل، دون النظر

م حيث يهت لتارخيي،ا  اهلواء لكن هنا  من يربطه ابلعلمانتقاهلا يفذلك ابإلشارة إىل كيفية إنتاجها و الفونولوجية، و  عن وظيفتها
 وسي.م جند دي سسهأر على جزءا أساسيا من علم اللغة و  ربعتاو  على األصوات عرب الزمن أر ات اليت تطر التطو سة التحوالت و ار بد

خر سحسب ل فرع خيتلف عن اآلأساسية ك عيف أربعة فرو -علم األصوات العام-نه ميكن حصر هذا العلم أبنستنتج مما تقدم 
 سات املعتمدة فيه كالتايل:ار الد
 : (علم األصوات النطقيالصوتيات النطقية )-1

يه، فنجده يركز الذي خيتص ف ، ويعود السبب يف ذلك إىل طبيعة اجملالار روع علم األصوات وأكثرها انتشاأقدم ف يعترب
وصف األعضاء النطقية، ول ألنه يقوم بفهو علم وصفي يف املقام األ ية إنتاجه لألصوات ابستعمال اجلهاز النطقي.على املتكلم وكيف

ي بذلك ينتهل ل منها يف عملية النطقمواضع نطقها أو خمارجها، ودور ك دنف لنا األصوات وحيدكما يص.وطبيعتها الفيزيولوجية
روع ع من علم األصوات عن غيه من الفالفر  يز هذايتم إىل حتليل ميكانيكية إصدار الصوت اإلنساين من جانب املتكلم، و

اج إىل الذاتية فسمته الوصفية أو الطابع الوصفي، بعكس الفروع األخرى اليت حتت األخرى أبنه ميكن االعتماد عليه يف املالحظة
ت دون االستعانة ابآلال ن علماء األصوات كانوا يعتمدون على املمارسة الشخصية فنجد أ (1)"للكشف عن حقائقها أجهزة خاصة

جها لألصوات اللغوية، ار هاز النطقي لنإنسان وكيفية إخأعضاء اجل ت، فاكتفوا ابملالحظة الذاتية و اخلربة الشخصية لتحديداواملخترب 
خمتلف  ىلدخول األجهزة احلديثة يف كل شيء استعانت العلوم ببعضها البعض، و اعتمدت عو  لكن مع التطور التكنولوجي

علم التشريح اء و عالقة بعلم وظائف األعض الوسائل املتطورة لتبلغ الذروة يف نتائجها وقواعدها، هلذا جند الصوتيات النطقية هلا
جتديد و ؛ يعلم األصوات الفيسيولوجبـ: النطقي  علم األصواتة إىل جتديد تسمي حىت علم الطب، مما أدى ابلعلماء احملدثنيو 

  سات.ار دة يف خمتلف الاملناهج املعتمد تغيي التقنيات وإىل  عيرجالتسمية 
   يدرس أعضاء النطق وعملها. و  قها،نط ريقةيدرس خمارج األصوات وط إذا وات النطقيعلم األصف
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 النطقي جهازالأعضاء 



  : (سمعيال علم األصوات) السمعية تياتالصو -2
ذلك وكيفية استقباله لألصوات، وقد صرح ب ية للجهاز السمعيسة ميكانيكار ص بدتخيهو أحدث فروع علم األصوات 

 ن هذاأأي  (1)"  األصواتار ة السمعية وماهية إديف العملي علم األصوات السمعي يبحث "ن من خالل قوله:از الفو عبد الرمحان 
لسامع واستجابته ر ابذلك مدى أتث ع ىيكي، و ا ر عضوي فيزيولوجي وجانب نفسي إد بني جانبني جانب ار األخي أصبح حمصو 

  األصوات ار ة إدمليالسمعية؟ أو كيف تتم ع الفيزيولوجي للصوتيات ومعرفته لألصوات، وقد يتساءل القارئ، ما املقصود ابجلانب
جمال علم وظائف  ع يفن اجلانب الفيزيولوجي يقالنظر يف املفهوم السابق سيجد أبابلتايل من ميعن النفسي؟ و  جلانبوما عالقتها اب

ض ار ح بعض األمالكثي من املتخصصني يف إصال دورها يف استقبال الذبذابت الصوتية، وقد ساعد هذا العلمأعضاء السمع و 
ن اشتغال هذا العلم الدارسني من إصالح بعض عيوب السمع مك :"نور الدين يف قوله دد هذا املفهوم عصامقد حالسمعية و 

كز على أتثي العلم في  أما اجلانب النفسي من هذا (2)" باء فيهالفيزيولوجية، ألنه أصبح جماال لتخصص بعض األطو  النفسية
 الذبذابت الصوتية ووقعها على أعضاء السمع الداخلية.

 
اجلهاز السمعي  اسةر . فمهمته داملستقبل بطريقة التقاط األذن للصوت وحتليلها من قبليع ى ا علم األصوات السمعي إذ

 . وقةوكيفية حتليله لألصوات املنط (األذنعند اإلنسان )
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 رسم تشريحي لألذن

 ية السمعرسم تشريحي لعمل

 رسم تشريحي لكيفية وصول الصوت إلى األذن 



  : (األكوستيكي علم األصواتالفيزايئية ) تياتالصو -3
ز النطقي تتكون هاية من اجلاللغو  خروج األصوات بط بني الصوتيات النطقية والصوتيات السمعية، فعندار ميثل اجلسر ال

ت و از اتز سة هذه االهار ع، و الصوتيات الفيزايئية هي دالسام ت تنتقل على شكل أمواج خالل اهلواء لتصل إىل أذناز اهتزا
فهو   لألصوات سة الرتكيب الطبيعيار د" زه، أي هواز لصوت و ذبذبته و درجته و شدة اهتحركة ا فهو علم يبحث يف الذبذابت،

 ني فم املتكلم وأذنهذا كله مرتبط ب اجلهاز، و بة حلركات أعضاء هذال الذبذابت و املوجات الصوتية املنتشرة يف اهلواء املصاححيل
  (1)" السامع

دة هلذا جند ر فيزايئيا. ألن هذه الذبذابت ال ترى ابلعني اجملالعلمية اليت حتلل األصوات  ذلك ابستعمال خمتلف األجهزةو 
ا على شاشات يتم عرضه هذا اجملال اعتمدوا على أجهزة خمتلفة تقوم بتحويل املوجات الصوتية إىل ترددات كهرابئية علماء
األذن،  من الصوت اإلنساين اخلارج من الفم وقبل دخوله إىل ورق فهو يدرس اجلانب املادي الفيزايئيوب أو طباعتها على الاحلاس

تلف األصوات، ت والذبذابت يف خماز اهلوتنتقل هذه  على مدى املسافة بني األذن ومصدر الصوت. وتتوقف شدة الصوت وارتفاعه
ل اجملاالت وجات أصبح علما يعتمد عليه يف كمعظم احلاالت، وفيزايء الصوت وامل لكن اهلواء هو الوسط الذي تنتقل عربه يف

بعلم انحية أخرى  من عليه طلقسة إىل أصبحت علما مستقال بذاته يار ائل االتصاالت ، وتطورت هذه الدملشتغلون بوسا خاصة
لألصوات  للدرس الصويت يف خمتلف جوانبه بتحليله الدقيق ل يقدم اخلدمات اجلليلةاز كوستيكي الذي قدم وال يتيات األالصو 

 سات اللغوية عامة.ار ية و يقينية عنها للمهتمني ابلدكاف  اللغوية معطيا بذلك معلومات
 : (علم األصوات التجرييبالصوتيات التجريبية )-4

ئي من أجل رصد النطقي و الفيزاي ي األصواتع يستعني به علمطلق عليها أيضا بعلم األصوات التجرييب، وهذا الفر ي
ج لكن م العلماء منذ القدمي هبذا املنهصفاهتا و خصائصها، حيث اهت هتا و كلاز از كالمية، و حتديد خمارجها و اهتاألصوات ال

لتكنولوجي ال جيب او  و عصر التطور العلميا يف عصران هذا الذي هم  الذاتية و املالحظة املباشرة، أ التجربة عملهم مل يكن يتجاوز
ة خلدمة أما حنن فيجب علينا استعمال كل اإلمكانيات احلديث هنم هلم عذرهم يف ذلكعلماؤان القدامى، ألأن نكتفي مبا اكتفى به 

الفروع  معينة كما تقو سة األصوات يف مرحلة مار  الذي ال يقوم بدشأ هذا األخيخاصة، و هبذا ن الدرس اللغوي عامة و الصويت
األصوات،  إىل وصف حقيقي لتلك الوصول ر خمتلف الوسائل و األدوات من أجليقوم بدور املساعدة هلا حيث يوف منااألخرى، و إ

لذي جهاز رسم األطياف ا :مثالاألجهزة و الوسائل اليت يعتمد عليها هذا العلم جند  ومن بني هذه (2)"معمل األصوات"ـي بفسم
  رنينه. الصوت و شدته و دد نوعحي
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 -النطقي و الفيزايئي يقصد-الفرعني كالمها  أن  هذين ومن اجلدير ابلذكر :"يف بيان أمهية هذا العلم و احلاجة إليه يقول كمال بشرو 
ئي ي يف أحدمها و خباصة علم األصوات الفيزايال ميكن السلألصوات متمم هلما، و  د االعتماد على فرع اثلثاآلن أش يعتمدان
 (1)" كان لنا أن حنصل على نتائج صحيحة ميكن االعتماد عليها  بدونه إذا
سات ار لدا الصويت، حيث يساعد خمتلف بدأت ختطو خطوات واسعة يف خدمة الدرساملنطق نشأت الصوتيات املعملية و من هذا 

 الصمالنطق و اجلة عيوب املهتمني مبعون الكبي للكثي من املتخصصني و الع أتكيد نتائجها كما يقوم بتقدميالصوتية يف إجناح و
قام بتأكيد أو  ذلكل الوصول إليها قبل ظهور هذه اآلالتتية مل يستطع العلماء اكتشافها و الكشف عن حقائق صو  ساهم يفو 

 علمائنا القدامى. ءراتعديل كل آ
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