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الفونتيك والفنولوجيا:
لقد تأثر الكثير ممن عاصر أو لحق بدي سوسور بآرائه ومبادئه الحديثة وخاصة ثنائياته

المشهورة (اللغة، الكلم)، (الدال، المدلول)، (العتباطية، الخطية)، (الشكل، المادة) . ولعل
 الذين وضعوا1أبرز من تأثر به في الجانب الصوتي هم رواد المدرسة الشيكية، مدرسة براغ

وأرسوا السس المتينة لعلم الفنولوجيا، وقد استعملوا هذا المصطلح خلفا لستعمال دي سوسور
كثير من آرائه.ل قبولهمرغم 

تأثر رواد هذه المدرسة برأي دي سوسور في الفونيم وهو الجانب غير المادي للصوت
أو الصورة الذهنية له، وهو ما جانب وظيفة التفريق بين معاني الكلمات، كما تأثروا برأيه

 ومعناه الكلم المنطوق بالفعل (...) وبين ما سماهParoleالمشهور في التمييز بين ما سماه 
Langueويقصد به اللغة المعينة التي يتكلم الناس وفقا لقواعدها المخزونة في ذهن الجماعة 

اللغوية المعينة، وهذا التفريق كان المنطق الساس للتفريق بين فرعي الصوات عند هذه المدرسة
.2التي جعلت الفونتيك علم أصوات الكلم، والفنولوجيا علم أصوات اللغة

فكان بودوان دي كورتيني أول من نص على التنويع وضرورة وجود فرعين مستقلين من         
العلوم لدراسة جانبي الصوات، لقد أعلن هذا الباحث أن هناك فروقا جذرية بين أصوات الكلم

وبين الصور الذهنية للصوات التي تتألف منها الكلمات في اللغة، وانطلقا من هذا الدراك
أحدهماأصر على ضرورة وجود نظامين من البحث الصوتي لتناول الصوات بطريقة علمية، 

 يعتمدوثانيهماينبني على أسس فيزيولوجية وفيزيائية، وموضوع البحث في الصوات المادية، 
على قواعد علم النفس، وظيفته دراسة الصور الذهنية للصوات وما لها من وظائف وقيم في

.3اللغة
وابتداء من أعمال مدرسة براغ عم مفهوم الفونتيك بأنه العلم الذي يدرس الصوات           

duاللغوية من الناحية الفزيولوجية ومن الناحية الكوستيكية وذلك ما يعبر عنه جين دي بوا(
bois:(

» On distingue traditionnellement deux branches de la phonétique ? la
phonétique articulatoire ou physiologique ? qui étude les mouvements

وكارسيفسكي. سون جاكوب أعلمها: تروبسكوي، وأهم ،1926 سنة المدرسة هذه - تأسست 1
 (بتصرف).36ص (الصوات)، العام اللغة علم - في 2
.34ص (الصوات)، العام اللغة علم في بشر، - كمال 3
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des organes phonateurs (…) et la phonétique acoustique ou physique
qui étudie la transmission du message par les vibrations de l’air , et la

façon dont il frappe l’oreille du récepteur «4

بينما الفونولوجيا هي العلم الذي يدرس الصوات اللغوية في صلب النظام اللغوي ويبين
وظيفتها.

» la phonologie est la science qui étudie les sons du langage du  point
de vue de leur fonction dans le systéme de communications

linguistique5.
وقد سار في هذا التجاه، الفصل التام بين الفونتيك والفنولوجيا، كل أولئك الذين تبعوا
سوسور في أساس هذا الفصل، وهو التفريق بين الكلم بوصفه نشاطا عضويا واللغة بوصفها

.6قواعد عقلية ذات نظم مخزونة في الذهن
لكن هذا الفصل لم يرض به الكثير من العلماء الذين أكدوا على شدة ارتباط أحدهما

  أحد كبار مدرسة براغ هذا الرتباط كالتي:  عنداB .Trankaبالخر، ويصور لنا  ترنكا   
تبدأ الدراسة من الصورة الصوتية، وتتدرج في طريقها حتى تصل إلى القوانين المجردة فإنها تجد
نفسها في مجال الفنولوجيا، أما إذا أخذت طريقها هذه المرة من القوانين المجردة في عملها حتى

وصلت إلى الصورة الواقعية للصوات، فإنها تجد نفسها في مجال الفونتيك (...) فمشكلة الحدود
الفاصلة بين الظواهر الفونتيكية والفنولوجية أصبحت غير ذات موضوع، لن هذين النوعين من

، وظهرت بذلك الفنولوجيا عن أعضاء مدرسة براغ وهي العلم7الظواهر متكاملن ومتعاونان
الذي يميز فيه بين أصوات اللغة من حيث وظيفتها أو دللتها، فاللغة ل تميز الصوت على
ن لكل صوت مجموعة من السمات أو أساس التقابلت بين الصوات التي تميز الكلمات، وان

.8الملمح التي تميزه عن أصوات اللغة الواحدة 
لقد كانت الفنولوجيا ثمرة طيبة لجهود وأعمال وقواعد أرساها دي سوسور

وحددها في محاضراته، خاصة مع جهود تروبتسكوي، وجاكوب سون ووضعه الحجر الساس
،1928والقاعدة الصلبة للفنولوجيا في المؤتمر الدولي للسانيات الذي انعقد في لهاي سنة 

 ونورد مافأضحت الفنولوجيا علما لسانيا قائما بذاته له أسسه ومبادئه وأهدافه التي يسعى إليها.
كتبه كنيت بايك يوما عن الفونولوجيا والفونتيك:

4  - Jean Du Bois, dictionnaire de linguistique, librairie larousse, 1980, p374/375 
5  Jean Du Bois, dictionnaire de linguistique, librairie larousse, 1980, p374/37  -
.37ص السابق، - المرجع 6
.40ص العام، اللغة علم في بشر، - كمال 7
.57ص ،1981 اللغة، علم في تراثية أصول الدين، حسان - كريم 8
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C’est ce que, d’une autre manière, plus imaginée, Kenneth Rike
écrivait en 1947 : « Ponetics gathers raw material, Phonémics cooks it »

(la phonétique nous donne des donnés crues, la phonologie les
cuisine «.9 

وهما بذلك علمان متكاملن سخر كلهما لخدمة الخر ول يمكن أن تتم أي دراسة
صوتية دقيقة بعزل أحدهما عن الخر.

فالفونتيك تدرس الصوات اللغوية من الناحية الفيزيولوجية والفيزيائية والسمعية والتجريبية
عن طريق ملحظة الصوات. لتقوم الفونولوجيا باستخراج المبادئ التي تعلل ظهورها ووظائفها
في السلسلة الكلمية التي تشكل نظام لغة ما وكذا طرق ائتلفها وتركيبها وما يتصل بذلك من

أمور.
 علم وظائف10وعرف العرب لها عدة ترجمات مثل: علم الصوات التنظيمي،

12 علم التشكيل الصوتي.11الصوات،

قائمة المراجع :

9 Que sais je, Jean Louis Duchet, la phonologie, p08.
(الصوات). العام اللغة علم في بشر، - كمال  10
اللغة). (فقه في الفرج أبو - محمد  11
البحث). (مناهج في حسان - تمام  12
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، دط.1955- تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة، مكتبة النجلو المصرية، 1
، ط1985-حسام الدين، كريم زكي ، أصول تراثية في علم اللغة، مكتبة النجلو المصرية، 2
2.
 ، دط.2000- كمال بشر، علم الصوات، دار غريب للطباعة و النشر، القاهرة،3
- محمد أبو الفرج في (فقه اللغة).4
  5 -Jean Dubois et autres, dictionnaire de linguistique, librairie

Larousse، paris, 1973 21eme édition- 
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