
 الفونيم واأللفون:
ك يتبني أّن العلماء مل يتفقوا على تعريف جامع مانع للفونيم لذلورد يف احملاضرة السابقة من خالل ما 

 ارأتينا التمثيل له لنتعرف عليه أكثر. 
مثال الفعل )قال(، إذا أحللنا مكان القاف يف هذا الفعل ميما ومل ندخل أي تغيري  : مثال يف اللغة العربية

، وبذلك تغري املعىن . فالقاف إذ فونيم وامليم فونيم آخر، ألنّه أدى إىل على الكلمة لتتحول إىل )مال(
ن كلمة )ِعْلٌم( ع تغري املعىن. وقد يظهر الفونيم يف اللغة العربية على شكل حركة ، فكلمة )َعِلَم( ختتلف

 (1)وختتلف عن كلمة )َعَلٌم( فالفتحة فونيم، والضمة فونيم والكسرة فونيم 
صوائت: رين فونيما، وهي الصوامت، ابإلضافة إىل ستة فونيمات وهي الفاللغة العربية تتكون من تسعة وعش

سة وثالثني اجملموع إذن: مخالفتحة، والضمة، والكسرة، مع نظرياهتا الطويلة: األلف والواو والياء. فيكون 
 فونيما. 

هو شكل من األشكال اليت يظهر فيها الفونيم، أو هو أحد أفراد اجملموعة   (allophone)األلفون أما 
 اليت يضمها الفونيم. أو نقول: األلفون هو إحدى الصور املتشاهبة واملتنوعة للفونيم. 

ففي اللغة العربية مثال: الفتحات يف اللغة العربية ألفوانت لفونيم واحد وهو الفتحة، مثال ذلك: الفتحة 
يف كلمة )طاب( مضخمة، ويف كلمة )اتب( مرققة، ويف كلمة )قال( بني بني، وكلها ألفوانت للفتحة. 

ة املضخمة تعتربان ألوفوانن اثنواين فتحالفتحة بني بني تعترب ألفوان رئيسيا لفونيم الفتحة، والفتحة املرققة وال
 للفتحة. 

 وأنخذ مثال آخر: 
فونيم النون، له ألوفوانت حمتلفة منها يف )ََنُْن( و)إْن شاء( و)إْن ظهر(، حيث نالحظ أّن خمرج صوت 

ب واحد مجيعا تدخل يف ابالنون خيتلف من لفظة إىل أخرى على حسب األصوات اجملاورة له، ولكنها 
 ومصطلح واحد وهو فونيم النون.

فالعالقة بني الفونيم واأللوفون تشبه العالقة بني اجلزء والكل، فالفونيم هو الكل واأللوفون هو جزء من 
 الكل. 

 :يف األخري نشري إىل شيء مهم جدا، وهو
يما يف لغة وان يف لغة ما قد يكون فونأّن  الفونيم واأللفون خيتلفان من لغة إىل لغة ، فما يكون ألوف =

(، إالّ اهنما PALL( و)BALL( يف اللغة اإلجنليزية مها فونيمان خمتلفان يف )P( و)Bأخرى. مثال: )
 ألوفوانن لفونيم واحد يف اللغة العربية  وهو فونيم الباء.   
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خر ، جنرب الصوتني أبن يوضع كّل منهما يف مكان اآل= ملعرفة الوحدة الصوتية هل هي فونيم أو ألوفون
يف كلمة ما مع االحتفاظ بباقي حروفها، فإن حدث َوُوجد اختالف يف املعىن فهما فونيمان، وإن مل حيدث 

 اختالف يف املعىن نتيجة هذا التغيري فهما ألوفوانن لفونيم واحد. 
 
 

 


