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 علم األصوات الوظيفي أو الفونولوجيا
 1م.درس األصوات األساسية من حيث وظيفتها يف سياق الكاليالفونولوجية فرعا من علم اللغة  تعترب

لتشكيلي، ا لهذا املصطلح تسميات متعددة يف اللسانية و هي كما يلي: علم األصواتفو إذا تعمقنا أكثر 
 إخ…علم الفونيمات، علم الصوتولوجيا، األصوات، الفونولوجيةعلم األصوات الوظيفي، علم وظائف 

 مفهومه و فروعه و أهدافه: علم وظائف األصوات
 مفهومه:                                                                                                  1
 :علم وظائف األصوات تسميات و تعريفات عديدة منها ل
 الفونولوجيا أو علم األصوات الوظيفي:- أ

هو العلم الذي يدرس أصوات اللغة جلهة وظيفتها التمييزية يف نظام التواصل اللغوي، إنه يهتم أساسا 
تمييز ابلشكل ال ابملادة الصوتية اليت متيز، يف اللسان عينه، مرسلتني خمتلفتني املعىن، كما تلك اليت تسمح ب

 2ت فردية خمتلفة.املرسلة من خالل حتقيقا
ليزية، االجن-األمناط الصوتية. ولكل لغة من لغات العامل نعرفها أهنا علم أصوات الكالم و  كما ميكن أن

 :                                                                                                  ابلنمط الصويت أمناطها الصوتية اخلاصة هبا. و نعين -األملانية، العربية و الياابنية و غريها
 جمموعة األصوات اليت حتدث يف لغة معينة.                                                           - 1
 مات.                                             الرتاكيب املسموح هبا هلذه األصوات يف الكل - 2
 3عمليات حذف و إضافة و تغيري األصوات. - 3

 علم الفونيمات:                                                                                       -ب 
ا بعده، الصوت مبا قبلهو مب قةصلتها ابملعىن من حيث عالم يدرس وظيفة األصوات اللغوية، و هو عل

ونيم هي الفوحدة اليت يستخدمها يف التحليل و الاملميزة لكل صوت داخل الرتكيب و  املالمحو 
Phonème .4الذي قامت عليه نظرية كاملة 
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 :La phonologie  الصوتولوجيا -ج 
األصوات اليت متارس وظيفتها يف الكالم  أي  Phonèmeجمال ختصص لساين يعين ابلصوتيات

بوصفها عالمة من عالمات اللغة، جتعل من التواصل أمرا ممكنا و دور الصوتيم هو دور فارق 
Distinctive .1و غايته أن يكون إشارة للفروق بني املعىن 

                  الفونولوجيا:                                                                   -د
اية معرفة األمناط الصوتية مبعىن أنه يف حالة دراسة لغة ما فونولوجيا فانه يتعني يف البدلم يبحث يف النظم و ع

النظام الصويت يف تلك اللغة. و النظام الصويت هو مجيع األصوات اللغوية املتمايزة عن بعضها البعض يف 
 2لغة ما.

العلم الذي يدرس األصوات ابعتبارها وحدات ذات وظيفة لغوية، تفرق بني املعاين، فتميز  أيضا:" هوو 
 3."بني الدالالت

ذي مفهوم شامل أال وهو: العلم الو  الفونولوجيا تسميات عديدة،نستنتج أن ملصطلح ما سبق من خالل 
ليه و صوات السابقة عيدرس الصوت من خالل وظيفته داخل البنية اللغوية، أي من حيث عالقته ابأل

ونيم. وحدة اليت تستخدمها يف التحليل وهي الفالعىن و املكما يدرس عالقة الصوت ابلداللة و الالحقة إايه.  
 الفونولوجيا تبقى دائما فرعا من فروع علم اللغة. و 

 فروعه:                      - 2
 عندما تقوم هذه األخرية بعملية التواصل.                 :علم فيزايء األصوات *
و هو يدرس التنظيمات األصواتية املنتشرة La phonologie générale:علم الفونولوجيا العامة *

نظريته املشهورة اليت حددت الشبكة  Hallيف لغة العامل كلها، و قوانني قيامها بوظائفها، و قد وضع 
 بينت كيف أهنا تصلح ملعظم لغات العامل، كيف أن كل لسان يستمد منها بعض العاملية األصواتية اليت

 4عناصره، ليؤلف تنظيمه األصواتياخلاص. 
 ال[.     و هو يدرس التنظيم األصوايت اخلص بلغة معينة] فونولوجيا اللغة العربية مثعلم الفونولوجيا اخلاصة:  *
 La phonologie comparative ou contrastiveعلم الفونولوجيا املقارنة:  *

و هو يدرس االختالفات الصوتية بني لغتني أو أكثر، و يقارن بني تنظيمني أصواتيني أو أكثر. و يستخلص 
 أوجه التشابه أو التماثل و التخالف أو التمايز.

                                                           

، 2000، مصر، اجمللس األعلى للثقافة ،2وفاء كامل فايت، ط -ميلكا افيتش ،اجتاهات البحث اللساين، ت: سعد عبد العزيز مصلوح -1 
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وهو يقف على حالة La phonologie diachroniqueعلم الفونولوجيا التعاقبية:  *
 فرتة معينة من اتريخ اللغة، معتمدا الطريقة الوصفية.       تنظيم أصوايت يف 

و هو علم  synchronique La phonologieعلم الفونولوجيا التعاصرية أو التزامنية:  *
يقف على حالة تنظيم أصوايت يستعمله املعاصرون، لئن كانت الكتابة هي اليت بلورت الفروق الفونولوجية 

اهلجاء، و الكالم هو الذي يبني وظائف األصوات و ما فيها من متطابقات و  تبنتها يف األلفباء و أحرف
متخالفات ،و قيام خالفية صوتية و قد تقيد علماء الفونولوجيا مبحور التعاصر. و قاموا ابستطاعتهم 
مستعينني مبتكلمني أصليني، و مبتدعني عن دراسة اخلط التقليدي الذي يسجل األصوات اللغوية و الكالم 

 1شكل تقرييب و بواسطة عملية الكتابة.ب
 :                أهدافه

 حتديد األسس العامة اليت متيز مجيع اللغات.                                      *
 كتابة أوصاف كافية ألمناط األصوات للغات معينة.                                                       *
 2النص على املبادئ العامة اليت حتدد صفات و مميزات أمناط الصوتية. *
 3حتديد السمات العامة اليت تتكون من هوية الصوت يف لغة ما. *

 و بني علم األصوات علم وظائف األصوات الفرق بني
اء. ، و أوضاعها، و الذبذابت الصوتية اليت تنجم عن حركة اهلو فاألول يبحث يف أعضاء النطق و وظائفها *

فهو أقرب إىل علوم الطبيعة منه إىل علم اللغة. أما الثاين فيدرس الفونيمات من حيث كوهنا عناصر مكونة 
 املعاين، و هي عناصر عقلية ال مادية. و هذا الفرع داخل يف نطاق 

                                                                   علم اللغة، و يعد من مباحثه.            
فعامل الفوانتيك جيمع مالحظاته عن املادة الصوتية، ووصفها من الناحية العضوية ال جمرد اجلمع، بل خيضع  *

 .تلك املادة للقواعد و التنظيم، أو الكشف عن وظائف األصوات اليت مجعها ووصفها يف املرحلة األوىل
لى عن قيم األصوات و تقنني قواعدها فالبد أن يعتمد ع -أساسا -يف حني أن عامل الفونولوجيا  يبحث  

 4اجلانب العملي النطقي املادي.
 و الكتابة الفونولوجية  "phoneticsو يف هذا اجملال ميكن أن ندرج الفرق بني الكتابة الصوتية "

"phonology ا الكتابة الثانية أم ]  [": توضع الكتابة األوىل بني قوسني معقوفني و يرمز هلا ابلرمز
 فتوضع حروفها بني خطني مائلني و يرمز هلا ابلرمز /  /.

                                                           

 38نفس املرجع السابق، عصام نور الدين، ص  -1 
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 89، ص 2004، القاهرة، مطبعة اجليالوي ،3عبد الغفار حامد هالل ،علم اللغة بني القدمي و احلديث، ط -4 
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تسمى األوىل ابلكتابة الضيقة و الثانية ابلكتابة الواسعة. الكتابة الفونيمية أقل رموزا، و اقل كلفةو لكنها 
صة بلغة معينة. أما الكتابة الصوتية فهي أكثر رموزا و أكثر كلفة ،و لكنها عامة بل ليست عامة فهي خا

 1عاملية، و هي أدق و أكثر تفصيال.
من خالل هذا الفرق توصلنا إىل أن بني الفونولوجيا و الفوانتيك صلة وثيقة، حيث ال جيد فاصل طبيعي 

طهما اللسانيات و مادهتما األصوات، و هدفهما بينهما رغم االختالفات لكن احدمها مكمل لآلخر، إذ ترب
 دراسة تلك األصوات، و كل منهما يهتم ابلفونيم. كما استنتجنا أن الفونولوجيا فرع من الفوانتيك.

 أجناس الفونولوجيا) الفونيم (
ليل الرتاكيب من النظرايت احلديثة اليت اعتمدهتا اللسانيات املعاصرة يف حت تعترب نظرية الفونيم: مفهومه – 1

 اللغوية، كما تعد اجنازا علميا كبريا ذا أمهية خاصة، و مصطلحا أساسيا أغىن اللسانيات ابآلراءو النظرايت.    
ث نقاشا دإذ كان لكل ابحث لساين وجهة خاصة خيالف غريه من اللسانيني حول هذا املصطلح الذي أح

ة و جدال كبريين، فكان مبثابة ثورة يف التفكري عند ظهوره، مثلما أحدثت الطاقة النووية ثورة يف العلوم التقني
بقوله" أن ذلك يعادل اكتشاف الطاقة  Krameskyاثر اكتشافها. و هذا ما صرح به كرامسكي  

ة أدى ري كما أن كشف الطاقة النوويالنووية الن هذا الكشف يف جمال علم اللغة أدى إىل ثورة يف التفك
 إىل ثورة يف العلوم التقنية".                                            

، و انتشر على مر القرنني التاليني مع مرحلة رواد الفونولوجيا، 18ظهر مصطلح الفونيم يف هناية القرن
مبعىن الصوت الكالمي، كونه واقعة  إىل العامل األورويب، و هو كلمة فرنسية 1873من فرنسا عام 

 2صوتية.
 3أما من انحية اللغة االجنليزي أساسا و من املصطلحات املقابل له منها الفونيمية و الصوتيم و الصوت اجملرد.

 Sweetويت "سو قد نشأ هذا املصطلح أثر البحث عن نظرية الكتابة الصوتية اليت تركزت يف أعمال
فضل يف درسة براق هلا الم . و جند أنسوسريهذا األخري الذي مل يستعمل مصطلح الفونيم كما استعمله  "

دراسة تلتقي فيما ميكن تسميته ابل"دي كورتناي"و" كرسفسكي" استعمال هذا املصطلح، فكانت أعمال
 4اللسانية احلديثة للفونيم.

ني الوحدة يعد أول من استعمل املصطلح لتعي كرسفسكيف فكانت البداية األوىل هلذه الدراسة على أيديهما،
ناقشة فقد اكتشف الطبيعة اللغوية للفونيم، حيث طرح م "دي كورتناي" الصوتية، غري قابل للتجزئة، أما

" و عمره مخس و عشرون عاما، فاعترب fonemaمن الكلمة الروسية  1870استهالكية للفونيم عام 

 ."فزيولوجيا، أو وجودا مبهما، أوجمرد أداة الوصفالفونيم كياان نفسيا أو وجودا 
                                                           

 14، ص 2008مصطفى حركات ،اللسانيات العامة، لبنان، دار اآلفاق ، -1 
 ، بتصرف304- 303، ص 2002ء ،، لبنان، دار الصفا1عبد القادر عبد اجلليل ،علم اللسانيات احلديثة، ط -2 
 304 -303نفس املرجع السابق، ص  -3 
 133، ص2002الطيب دبة ،مبادئ اللسانيات البنيوية، األغواط ، -4 
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كل نظام صويت يف أية لغة كانت تتكون من وحدات صوتية تتحدد هويتها   :"و يقصد من خالل ذلك 
 1."مبجموعة من املميزات، مبعىن تلك اليت تساهم وحدها أو مع غريها يف التمييز بني معاين الكلم 

قبل التجزئة الوحدة الفونولوجية اليت الت":تروابتسكوي الذي عرفه أبنهو من مث نشا مفهوم الفونيم عند 
 2."إىل وحدات فونولوجيا أخرى اصغر منها يف لغة معينة

ته يؤدي وظيفتني يف إحداث تعبري يف املعىن سلبا و إجيااب. أماإجيااب فان وظيف غأما يف نظر مدرسة برا 
م آخر مثال: عندما حتذف الفونيم )ص(من كلمة "صام" و استبداله بفوني تظهر عند استبدال فونيم بفونيم

)ق(أو )ل( يف الكلمات التالية "قام" أو "الم" فيتغري معىن الكلمة بتغيريه،و ابلتايل يكون الفونيم قد أدى 
 3وظيفة إجيابية.

حذفه من الكلمة يؤدي  عندو أما سلبا  فتتبني وظيفته إبسقاطه من الكلمة لتتبني أن هناك حالتني األوىل: 
إىل تغيري يف املعىن مثال: إذا أسقطنا الفونيم )ل( من الكلمة "مال" يتغري معىن الكلمة فتصبح "ما" فنستخلص 

 أهنا متلك معىن و لكن خيالف املعىن األول لكلمة "مال".
لفونيم )ب( طنا االثانية: عند إسقاطه من الكلمة حيث ال يصبح للكلمة معىن مثل كلمة "كتاب" فلو أسق

 مثال: تصبح "كتا" اليت ليس هلا معىن.
 4." الفونيم هو الصوت ذو القيم األخالقية"يف أدق تعريفه للفونيم يقول: ايكبسون ولذلك جند

أو الصوت الذي يؤدي وظيفة تغيري املعىن هذا ما يقصد ابلقيم األخالقية، كما  و يقصد من ذلك أن الفونيم
جمموع أو حزمة من الصفات املميزة، أو العناصرالتفاضلية على حد تعبري  "جنده يعرفه أيضا بقوله 

 5."سوسري
 ."مجلة الصفات املميزة  "فهو: اندريه مارتينأما الفونيم من منظور 

ل يم يكتسب قيمته من خالل الوظيفة اليت يقوم هبا يف متييز الفونيمات حيث حيتو يقصد بذلك أن الفون
 موقع حمدد يف الوحدة اللغوية الدالة أي املورفيم أو الكلمة.

 حتت عنوان: 1869فانطالقا من مقاله املشهور عام  يودوان دي كورتنايأما عند 
"changement du S (SS) lnchen polonais  "  ورة التعبري بني و فيه يرى ضر

الصوت اخلام يف الكالم، أو بتعبري آخر بني ما يلفظه املتكلم حقا، و شيء آخر هو الفونيم أي ما يظن 
  و قد مت تقسيم الفونيم إيل قسمني: املتكلم انه يلفظه, و املستمع انه يسمعه .

Primory phoneme و فونيم رئيسي Secondry phonemeفونيم اثنوي
                                                           

 55، ص 2003كالوس هيشن ،القضااب األساسية يف علم اللغة، ت: سعيد حسن حبريي، القاهرة، مؤسسة املختار ،  -1 

 142ص  أمحد مومن، نفس املرجع السابق، -2 
 71مسري شريف استتيه، نفس املرجع السابق، ص  -3 
 71نفس املرجع السابق، ص  -4 
 10، ص 02.12عبد الرمحان احلج صاحل ،جملة اللسانيات، جملة رقم  -5 
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أما الفونيم  …فاألول يعين : "ذلك العنصر الذي يكون جزء  أساسيا يف بنية الكلمة املفردة مثل الباء و التاء
الرئيسي، ال يكون جزءا من بنية الكلمة، على عكس الفونيم الثانوي فيطلق على كل ظاهرة صوتية ذات 

 1الصوت مثل النربو النغمة و التنغيم )موسيقى الكالم(.مغزى أو قيمة من الكالم. و من أمثلة ذلك درجة 
من خالل ما سبق عرضه نصل إىل أن الفونيم  يبقى حمور الدراسة يف الصوتيات الوظيفية،ابعتباره اصغر 

ن عبارة عن الصور املختلفة للصامت الواحد، و ميكن أ وحدة صوتية غري قابلة للتجزئة و غري دالة . و هو
 نطلق عليه اسم حرف.

 أنواع الفونيم: - 2
 تنقسم الفونيمات إىل نوعني رئيسني مها:

 فونيمات قطعية: - 
و هي الصوامت و الصوائت، و خيتلف عددها من لغة إىل أخرى فهي أربعة و عشرون صامتا يف االجنليزية 

و  صامتا يف العربية، و تسعة صوامت رئيسية يف االجنليزية مقابل ستة يف العربية. مقابل مثانية و عشرون
يدعوها البعض فونيمات تركيبية، الن الكالم يرتكب منها متوالية. و يدعوها البعض فونيمات خطية، ألهنا 

 .صوات الكالمأة، ألهنا األساس يف تتواىل بشكل خطي مستقيم أثناء الكالم. و يدعوها البعض فونيمات أولي
 فونيمات فوقطعية : - 

 و هي الفونيمات اليت تنطق موازية للفونيمات القطعية، و تشمل النربات و النغمات و الفواصل. 
 2ة .و هلا عند اللغويني أمساء عديدة، فالبعض فوتركيبية، أو فوق تركيبية مقارنة ابلفونيمات الرتكيبي

 ألهنا تعطي الكالم للنغمات الرتكيبية.و البعض يدعوها الفونيمات الربؤسؤدية، 
و البعض يدعوها الفونيمات التطريزية، ألهنا تشبه التطريز أييت فوق قطعة القماش، و يف معظم  احلاالت 

 تفيد التسمية أن الفونيمات الفوقطعية مصاحبة للفونيمات القطعية.

 عالقاته: - 
ما مث األلفوانت اليت تتجمع يف أسر، تدعى كل منها فونياملستوى الصويت يتكون من  عالقات أفقية :- 

تتجمعالفونيمات لتكون الوحدة الصرفية، أي املورقم، و هو اصغر وحدة لغوية ذات معىن، مث تتجمع 
املورفيمات لتكون املفردة أي الكلمة . مث تتجمع الكلمات لتكون اجلملة يف املستوى النحوي    ،و يف كل 
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اان يكون السري يف اجتاه الداللة، أي املعىن. هذه العالقات األفقيةللفونيم اليت تدعى أحياملستوايت السابقة 
 العالقات اخلطية.

و تظهر هذه العالقات يف ظاهرة التقابل فالتقابل الفونيمي هو أن حيل فونيم حمل آخر  عالقات رئيسية:- 
/ص،ق ،ز،م،ه/  ٍرئيسيا: مثال ذلك أن نضع   حمداث تغيريا يف معىن الكلمة. و يدعى مثل هذا التقابل تقابال
 بدال من /ن/ يف انل فنحصل على صال، زال، مال، هال.

 قد تتقابل الفونيمات، مثىن و يدعى هذا التقابل تقابال ثنائيا و من أمثلة ذلك ما يلي: عالقات ثنائية:- 
 /ب/، /م/ كالمها شفتاين، ولكن األول وقفي و الثاين انفي.

 ا وقفي أسناين، و لكن األول مهموس و الثاين جمهور./ن/، /د/ كالمه
إذا كان الفونيم ذا عالقة مع جمموعة من الفونيمات، فيدعى التقابل يف هذه احلالة  عالقات تناسبية:- 

تقابال تناسبيا ،و على سبيل املثال، إذا كان لدينا تناسب بني عدة فونيمات، فانه ميكن التعبري عن ذلك 
 ضي املعروف هكذا ت/د= ط/ص= س/ز= خ/غ =ح/ع.ابلتناسب الراي

 هذه العالقات التناسبية تعين ما يلي:
الفرق بني/ت،د/ هو ذاته الفرق بني /ط،ض/ و هو ذاته الفرق بني كل ثنائية أخرى يف هذا  *

 التناسب.
مجيع الفونيمات اليت يف البسوط تتماثل يف مسة معينة، و هذا يعين أن /ت،ط،س،خ،ح/ كلها  *

 يف اهلمس. متماثلة
مجيع الفونيمات اليت يف املقامات تتماثل أيضا يف مسة معينة هي اجلهر هنا، و هذا ينطبق على  *

 /د،ض،ز،غ،ع/
تتكون العالقة التناسبية من سلسلة من العالقات التقابلية كل عالقة منها تظهر على شكل كسرهلا  *

 بسط و له مقام.
 و نذكر منها: اليت حيققهاالعلمية  و تربز أمهية الفونيم يف األهداف

 إن الفونيم بني الكلمات مثل"قال" و "انل"ابعتباره وحده صوتية متيز كلمة عن أخرى. *
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  *الفونيم يشتمل عملية تعليم اللغة األجنبية، فاألصوات الفعلية املنطوقة يف أية لغة كثرية، أما الفونيمات يف
 كل لغة يف عددها عن عدد هذه األصوات املنطوقة، فعندما تتعرف على الفونيمات تسهل عليك تعلم

 األصوات املنطوقة فيما بعد ابلنطق الصحيح.
للفونيم دور يف اكتشاف الكتابة بصورة دقيقة حيث خيصص رمز واحد لكل فونيم ابستخدام رموز   *

 كتابية أو عالمات مساعدة للداللة على الصفات البارزة أو الصورة الصوتية.
إبمكانية تفسري بعض املسائل املعجمية الناجتة عن وحدة كلمات أو مداخل متقاربة أو يسبب  الفونيم *

 بعض التغيريات الرتكيبية اليت تعرتي األصوات كاإلبدال و اإلدغام.
 


