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 تصدير
 
بأن اللغات  ة ن  قييية لغوية اابتإن اللغة العربية بمستوياهتا األربع تعّب 

بداع واالرتفاع، هلا م  ركب السلوك احلضاري اللغوي يف اإل احلية ال بدّ 

جغرافية اللغة العربية التي جتاوزت  وافاللغويون اليدامى العرب تتبع

وتداخلت بألسنة غربية،   مغارب األرض ومشارقها،إىل  احلدود، ووصلت

و وغريه م  نلوم اللغة حنشوء النإىل  فظهر بذلك اللح  بني العرب؛ ما أدى

م  أجل بناء مرشوع لغوي قضاري أراد بناء قضارة نربية هلا أار يف العلوم 

 .نية والدينية واللغويةااإلنس

وملا كان الدرس الصويت لدى العرب اليدامى قد بدأ به سيبويه وأستاذه 

النحاة العرب وصفية مل  داحلليل ب  أمحد، وكانت الدراسات الصوتية نن

اتيل طيوسهم الدينية املسامة )الفيدا(، ريسبيهم هبا سوى اهلنود اليدامى يف ت

ونّّلمتهم الشهري )بانيني( الذي درس خمارج احلروف لدى اليونان، وكان 

يرئون، األداء وامل هلأو، ام استعاره حنلم األصوات يف بدايته جزءًا م  الن

 .وزادوا فيه تفصيّلت مأخوذة م  اليرآن الكريم

يدامى بالدرس الصويت منذ زم  مبكر، وانتهت لننى العلامء العرب ا 

ه(؛ إذ بنى ترتيب 175نملية اجلمع بإنشاء معجم العني للخليل ب  أمحد )ت

  الكلامت فيه نىل خمارجها ومواقعها يف اجلهاز الصويت

يف كتابه املوسوم:  الذي تناوله الباقث مراد العبداهللس الفونيم رود

كثري  هاولنت ، "واإلنجليزية العربية بني واأللفون الفونيم: تيابلية لسانيات"



 ب

 موقددوا اجتاهاته سواء النفسية أ ،م  املعارصي  العرب وقللوا مكوناته

  .فيةيالوظ ماملادية أ مالعيلية أ

وينظر إليها  ،اللغة العربيةإىل  رصب ينت  م  أمر، فهذا الكتاكومهام ي

نندما قابل الفونيم بوصفه وقدة صوتية يف الكلمة هلا تأاري  ؛نظرة قضارية

الدرس إىل  لدى املتليي، وتطرق الباقث يف دراسته الدقيية واملنهجية

ويت نند العرب يف نظرية الفونيم، والدرس الصويت يف اللغة اإلنجليزية صال

إىل  خصائصها، وتوصل الباقث لبية بكوأور-للغات اهلندو ن  االتي تعّب 

ية يف فهم تفيد الدارسني للغة العربية م  الناطيني باللغة اإلنجليزمهمة ئج تان

الناطيني باللغة  دس تفيكوبالع الدرس الصويت نند العرب يف جمال الفونيم، 

دة يف اإلفا كالعربية يف فهم الدرس الصويت يف اللغة اإلنجليزية، وكذل

تصميم مناهج تعليم العربية لغري الناطيني هبا، ومراناة أوجه التشابه 

 .واالختّلف بني اللغتني؛ العربية واإلنجليزية

وتطبيييًا يف الدرس الصويت العريب  نظرياً  قيًا يعد هذا الكتاب إسهاماً 

املعارص، وهو دراسة وصفيه حتليلية أجاد فيها الباقث طريية امتّلك الكفاية 

 .إلنجليزيةاللغوية الصحيحة للغة الفصحى وا
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 :توطئة

يفلتطلغللالتطب ة للالبر  لل لل"Phoneme"مفهلل التطفلل    لإىلللقبللالتطرقلل  

لترتك ؟لط رسلن لطنلالأنلعل نالأنل ر قفلقل اًلل لترك نلوم َّ طرحل الوتفسريلم َّ

 م ل لةكلكالوت لليلبلبابلالتطكلل لمفهل التطفل    ليفلتطن للاالتط ل  لطلغللال

لتطب ة ا.

ل:1مكونات الفونيمــ 

                                                 
لتملحدثنيلل1 لعلامئنا لطدى لمسربما لغرَي لمرتمجًا لم قلحًا لتط  ت ا لتط حدة لم قلي ببد

لتبتفا لعىل لمف ةةلةسب لعدا لةكلما لم لتط ب لت مجر؛ لنأ ؛ لم قليلوتحدلبب رلعن؛ 

لةككالكبريلعىللتمل قليلتإل جل  يل لفادلتعرمدوت ،ل"Phoneme"ل"ف    "ع ة الوتحدة

لمكافئ لطفظ لإجياة لتطب بلتملحدث ن لتطلغا لعلامء للفحاول لتمل قليلأو لهلذت لتفسريبا ت مجا

ليفلتط لتمل قلحاتلتسربامبً لم لأكث  لنأ ؛ إىلللدرسلتط   لتطب يبلفدعتلتحلا اتطغ يب،

لتخلل ال لطنا لوتطريلت كها لةنيلأورت لتطرتتثلتطلغ يلوتط   لتطادب   لفحنيلةحثنا تب بب؛،

و  ةلمثالهكذتلم قلي،لفلاطبلامءلإىلللوس ب ب؛لوتة ل نيلوغريه لملل جدلإشارةلوت حا

ق علأنل ج الأنلتطف    لتطب بلإذنلمللبدرك تلحا االتطف    لومللبارتة تلم لمفه مها،لو سر

   بالحدبثال دًتليفلجماللتطدرتساتلتط  ت الوأنلتطذيل بله لبرق ق نلإط هالمالبح  هل

عدالإىلللم لأنلتنأص تتليفلأبالطغالم لتطلغاتلط سلهلالحدلمبني،ليفلحنيلذه لكامللةرش

لتطف     لفك ة لإن لفاال: لتط أي لهلذت للم تفار؛ لأو لأةركها لقدبما لتط  ت ا تطب بلتط حدة

   باتلوت حالأوللوغريه لم لتنأم لوإنلة  رةلغائمالبلتؤهال فسهالنأنلتك نل   با

صاحلالطلرقب قلوتطرحل التط   لكامله لوت يلم لأعامللتطلغ بنيليفلتطادب ،لطك لمالةنيل

أبدبنالم لةرتساتلوةح ثلحتمالمفاه  لف هاليشءلم لتطضباة الوعدالتط   حلطذط لبل

معلمالذه لإط ؛لتملككك نلةانلعلامءلتط  تلتطب بلتطادتم لمللبفقن تلهلذتلبمكننالأنل رفقل

لطبنرص لبك ن لأن لطذط لبمك  لمنها لتبا دًت لأكث  لملسائا لإةرتكه  لم  لتط غ  لعىل ل=تنأم 
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 بلتلمنهالوس لالعدبدةلم  تتلةترم  لتطلغاتلتطبرشبالع لةا التطلغاتل

مت  ل لهلذهلإىللل لطبكلم لوسائالتطر تصالوتطرفلاه لةلنيلأف تةهلا،لفلدأبلةنل لت

تلتطق بقلطإل سلانليفلك ف لالتطرباملالتط س لالع رلحتدبدلرم زلص ت الو ح ل

،ل1ةنيلةبضله لةبضلًا،لفللاطلغاتلتإل سلا  الهليلأ  ملالمل لتط مل زلتط ل ت ا

أخلل ى،لإىلللركلم هللالووت للب هالملل لطغللامةحسلل لتمرللازتلةربللدةلرم زهللال

لطغالرم زهالتخلاصلالالا،لفلكلال ةلوفلقلملالفبذط لكانلطكاِّ لدِّ رمل لصل تلحِّ

ِ َعلعل ؛لم لطدنلجمم عالم لتطبرش،لفاط م لتطكرلايبل ل"Written Symbol"تِّ ُّ

هل لتطكلكالتمل سل الل"Grapheme"ل"تط حلدةلتخلق لا"وتطذيلبسم لأبضالةل

ط حدتتلتطكراةالتطلغ با،ليفلحنيلجيل لأنلبكل نلطكلالوحلدةلخق لالصل تل

                                                                                                
لةككاللتإلمهال= لوت   ح؛ لة ا ؛ لعىل لب ك ون لب ل بله  لتمل   ع لاذت لتبهراما وعدا

لتكلمف النأ ؛ لتطا  ىلتطري لتجل ت  لتنأخ ى،ط سلةانأمه ا للرسبرها لتسربا  تلأو أهن 

حماوطالت مجالهذتلتمل قليلإىلللعنهالةمسم اتلأخ ى،لطذط لجلألتطباحث نلتطب بلتملحدث ن

لف ت هره لمككلال لتملفه ا، لكيلحير يلهذت لةق اًا لم لوصف؛لوصفًا وتب بب؛لحر لبرمكن ت

لجمم لع ة؛ لفاد لوت ق تاا، لتطرتمجات ليف لتطربدة لمككلا لوهي ليفلأخ ى لتطب ة ا لتطلغا ع

لآخ ون لوةاحث ن للتطااه ة لإىل لمنها لعدة لتطلغ ي"ص غ لكرابل"تط  ت لمرتمج  وع ة؛

لةل"تط  ت "س سريلةل لل"تط  برا"وآخ ون لل"تمل  ت"و لل"ص ت  "و ولل"مسر  ت"و

لل"بفظ" لتط  ت ا"و لطل"تط حدة لمااةاًل لمنها لأحد لبسرا  لفل  ل"Phoneme"ل"تطف    "،

لوش  لتطب بلةسب لغم ضلتمل قلي لتطباحثني لعند لتبسربامل ليف لتإل جل  ي لتطلفظ  ع

لتطباحثني لم  لكثري لآث  للطذط  لإىل لتنأ نبي لتطلفظ لم  لحاط؛ لعىل لتمل قلي ل"ف    "إةااء

"Phoneme"ل لعىللم قلي لتب بب؛ ليف ل برمد لأن لعىل لآث  ا لتملااا لهذت ليف لطكننا تط حدةل"،

تطلفظلتنأ نبيلم ل اح الإىلللقلحاتظنًالمنالأهنالأق بلتمل ل"Phonetic Unite"ل"تط  ت ا

لتملضم ن.

لطلنرشلل1 لتطثاافا لةتر ل)تطااه ة: لةنيلتطرتتثلوتملبارصة لتطلغا لعل  لعاطف، لمذك ر، ت   :

ل.95ا(،لص1987وتطر زبع،
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شللكلنيلأوللًتلط لل تلوتحللددوتحلللشللكالًلأكللانلترم لل لةلل؛لعلل ل  رياللا،لسلل تءل

منهجلحتدبدلتط حدتتلتخلق الهل لل"ص تنيلطككالوتحد،لفلأوللط  تلوتحد

 فسلتملنهجلتملربعليفلحتدبدلتط حدتتلتط  ت ال]تطف    [لطلغلالكلاملأنلتط حلدةل

تخلق الم تبقالترتباطًالوث اًالةاط حدةلتط  ت الطلغالإذلأهنالهيلتطرببريلتط مل يل

تخلق للالةبطللالف   م للالأيلتسللربدتللوحللدةلخق للاللهلللالوملل لثلل لفللانلطل حللدة

ةلللأخ ىلبغلللريلتملبنللل لةلللالأنلطلللبب لتط حلللدتتلتخلق لللالةبطلللالرصف لللال

تللدع ليفلتطدرتسللاللملل لتطكللكالومضللم  ؛ل،لوهللذهلتطرتك بللا1"و ح بللا...

،لف رتتك لكالم لتط حدةلتخلق الوأث هالتط ل  لطركلك ال"تطف    "تطلسا  ال

،لفلاطف    ل"Alphabetic"ل"حل و لتطلغلا"أولل"أةجدبلالتطلغلا"مالبسلم لةلل

ِبالهللالرمل لبلدللعل هلالحلنيلل"Written Unite"ترتبطلةاط حدةلتطكراة ال و ِّ

ل،لف مكننالأنل م  لةنيلتط  تلوتط م لعىللتطككالتآل :2كراةرها

 :"Symbol"أوبً:لتط م 

للدرسلوفاللًالل وهلل لتطبالمللالتطكراة للالتخلق للالتطرلليل مقهللالةللاطال لوتطرلليلتِّ

لامالبسم لتنأطفبائ أوللطلغاتل"Orthography"تإلمالئ الأوللمالتطكراة اطأل  

مالتنقا؛لةلسا  ليفلأثناءلتطكالالةلالتط م زلل ستل،لف"Alphabetic"تطلغ بال

لث لص  لمبني.لببريلع لأمالتكرب؛لةالم لفاط،لفه لةذط لوس لالمن  رةلطلر

 :ل"Phone"تط  تثا  ًا:ل

لأوللث لسمبيه لأ نلرجلعل لط بلقلتنأعضلاءلحدثل قايلحيِّ لةل؛لعنلدمالبِّ سُّ

تط  ت التملم  الطكالطغا،لفه لمالتنقا؛لةلسلا  لثل لتكربل؛لةالمل لة مل هل

                                                 
ل1 لل لتطب ة ا، لتطنهضا لةتر ل)تطااه ة: لتطلغا، لةرتساتليفلعل  لفاطما، ،لا(.1976حمج ب،

ل.ل107ص

ل.32صت   :لتمل درلتطساةقل فس؛،لل2
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 The phonetics System"تملحدةلط؛،لف ِّنَ  لإط ؛ليفلإطارلتطن االتط   لطلغا

of a Given Language"ل.1بليفلتطن االتنأةجديلتطلغ يل

 ب لتطسللاةانيلحرلل للكلالملل لتطبن لللوعل ل؛لبمكننللالأنل الل الةماار للالةللني

برسن لطنالتطرم   لةسه طالوبرسلة نهام،لفم لخالللمب فرنالةاطف    لبمكننلالأنل

 م  لةنيلمبن لتط  تلومبن لتط م ،لفمبن لتط  تله لذط لتطلذيل سلمب؛ل

أيل حسلل؛لةدحللدىلتحللل تسلتخلمللس،لوهلل لتطللذيلبنببللالعلل لأ لل تءلتجلهللازل

ة لالترملذلوسل لالمن ل رةلطلرببلريلعل لزلفهليلخقل كلكرا تطنقاي،لأملالتط مل

تبخللرال ليفلإىلللجمم عللالمنهللالبلبللؤةيلتباةهلللاليفلتطكلمللاأوللصلل تلمبللني

تملبن ،لفاطف  لة نهامله لتخرال لةنيلتطبمالوتطن  ،لفاط ل تلعمل لال قا لال

جلهلازلتطنقاليلتدخاليفلجتاربلتحل تسلخ  صًالتطسمعلوتطبرصلومالبؤةبل؛لت

ت تهلتطبنيليفلةب لح كاتل؛لحلنيلأةتئل؛،لأملالتط مل لذنلوم لح كالفرسمب؛لتنأِّل

فه لعن تنلجمم عالم لتنأص تتلجيمبهلال سل لمبلني لفهليلفكل ةلعال لالبل

ل.2عضل الأو دهالتإل سانلتطباحاليفلهذتلتملجال

ل

ل

ل

ل

                                                 
)تطااه ة:لةترلتملبار لةمرص،لل"تطاس لتنأول"ت   :لةرش،لكامل،لةرتساتليفلعل لتطلغال1

،لوبن  :لحسان،لمتاا،لتطلغالةنيلتملب اربالولتط صف ال)تطااه ة:لعاملل45ا(،لص1971،ل2ك

 .119ا(،لص2001،ل4تطكر ،لك

ل2  لتطب ة ات   : لأص تتلتطلغا لإة ته  ، لةترلتطف  ات  لوتطفن ط "تطنامر ا، ل)تطسب ةبا:   ا

 .250صا(،ل2007،ل1تنأ دطسلطلنرشلوتطر زبع،لك

                 
 
 

                        
 

 الفونيم     

 "الوحدة اخلطية"الرمز

 "األثر السمعي"الصوت

 "1"خمطط رقم      
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فكالطغالهلالجمم عالم لهلذهلتط مل زلطررلأطفلوفاهلالتطكللامتلثل لترلأطفل

ل هذهلتط مل زلتط ل ت الحملدوةةليفلكلالطغلالمنهالتجلمالوتطرببريتت،لطذط لتِّبدُّ

لأنإىلللف ربامللالاللالأةنللاءلتجلامعللالتطلغ بللالتط تحللدة،لوبللذه لةبلل لتطبللاحثني

أكثلل لتطلغللاتلتربامللالكللالمنهللالةحلل ت لثالثللنيلرملل ًتلصلل ت ًالوتربامللالكللال"

تطلغللاتلتإل سللا  الجمرمبللالةللاملبلب بللدلعلل لتسللنيلرملل ًتلصلل ت ًالطكللالطغللال

نلآب لتطكللامتلثل للمنها...وثالث نلرم تًل تا بباليفلكالطغالمل لتطلغلاتلتِّكل ِّ

فهذهلتط م زلتِّبقيلطلغلالشلكلهالتجللام لتخلقليلووقبهلالل1"مالبنيلتجلما...

سلَرِبِملِ َهالمل لتطرببلريلةلاملب بلدون،لفهلذهل َ لمِّ تط   لتإلحيائيليفلتنأِّذنلطلرَِّمكِّ

ملعلملالبنقال؛للتط م زلهيلم لو علتإل سانلط ب رلاالعل لأغ ت ل؛لوط  تفاهلا

لرمل زإىلللةلسا ؛لطرحالحمالأفكاره،لفاإل سلانلحيل للكلالملالجيل لليفلخلاط ه

تحل و لإذنلط ستلق مالذتت الطب ب الةالهليلمسلرمدةلمل لأوللفا مالتط م ز"

،لطذط ل جدلأنلتطلغالةقب برهالترمذليفلتملالاالتنأوللصل رةل2"تبتفا لتطب يف

هيلحماوطلالطلرببلريلعل لتطلغلاليفللص ت المنق قالومسم عاليفلحنيلأنلتطكراةا

وتقبهالتط   ،لففيل  ءلهذتلتط صفلطكالم لتجلا بنيلبمكننالتطرف بلقلةلنيل

ل  عنيلم لتطلغاتلومها:ل

                                                 
لطلنرش،لل1 لتطر  س ا لتطدتر لتطلسا  اتلم لخالللتطن  صل)ت  س: لتطسالا، لعبد تملسدي،

 .46ا(،لص1986،ل2ك

،لعبدلتطب ب ،لتمل قليلتط   ليفلتطدرتساتلتطب ة ال)ةريوت:لةترلتطفك لتملبارص،لتط  غل2

 .220ا(،لص2000،ل1وةمكق:لةترلتطفك ،لك
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لتنأوىل:لتطلغالتط  ت ا:

نل وهيلتطلغالتطرليلتال الةنالالتملبلا لعل رلتنأصل تتلتطكالم لالتطرليلتِّكل ِّ

ءلوسقًال اقاًللهللالعل رلتمل  لاتلتطكلامتلوتجلمالتطريلتنرجها،لفررمذلم لتهل ت

تآلذتنلف سمبهالتطسلامعلطل فه لمنهلالملالبكلاء،لفاإل سلانلأوللملالإىلللتط  ت ا

بربل لمنذلطف طرل؛لهل لت ةبلدلتنأصل تتلوك ف لال قاهلالقبلالأنلبلربل لك ف لال

لكراةرها.

لتطثا  ا:لتطلغالتملكر ةا:ل

لتطكللامَتلوهيلتطلغالتطريلتنالالتملبلا لعل لط بلقلتحلل و لوتطرليلتِّكل ِّل نِّ

تطب ل نلفريتهلالإىلللوتجلمَالةككالمكر بلفرنراالعىللشكالم  لاتل ل ئ ا

ل.1تطاارئلوبفهاملإذتلشاء

نأهنلاملل طذط لفانلتطلغالتملنق قالبلتنف لأنلتفرت لع لتطلغلالتملكر ةلاللللل

  االطغل يلإىلللبمثالنلو هنيلطبملالوتحدةلفكال  االطغ يلمنق  لحيراج

ةر  ب لتملنق  لقدرلتملسرقاعلحرل لحتفلظلخ تصلهالمكر بلذيلرم زلتفيل

تنأةتئ ا،لفرَرك نلتط م زلتطكراة لالحمر بلالطال  لصل ت الحملدةةلطر ل رلحا الال

تملنق  لةم تص؛لومم  تت؛،لوهذهلتط م زلتطكراة القدلحتمالأث تلص ت ًالوتحلدًتل

 لوةذط لبمكننالأنل اسل،؛تطذيلت ةلف وقدلبرن علأث هالتط   لوفاًالطلس ا ل

لهذهلتط م زلتطكراة العىللقسمنيلمها:

ل."Phoneme"لتطف    

ل."Allophone"ف نلتنأط

 
 

                                                 
 .ل26(،لص19982ت   :لتخل  ،لحممدلعيل،لةرتساتلطغ با)تط باض:لةترلتطبل ،لل1
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ل:"Phoneme"لالفونيم -1

ل  لح فًالحتمالكالمنهالوعرشبلتسباًلتطن االتط   ليفلتطلغالتطب ة البكماِّ

سرالأص تتلط نالق لريةلإىلللع لتآلخ ،لإ افام لشأ ؛لأنلبم   هلص تًالخمرلفًال

كالمنهلالق ملالصل ت المنف للالعل لتنأخل ى،لوهلذهلتحلل و لوط بلا،لمتثال

ملل لرملل لوصلل ت،لوسللم تلهللذهلتطرتك بللالةاسلل للذك  للاهتركللكالوفاللًالملللال

،ل"Phoneme"ل"تطفللل    "أولل"Phonetic Unites"ل"تط حلللدةلتط للل ت ا"

ت ةقهللالجمم عللالملل للو   بللالتطفلل    لتللدخال للم ل  للاالتطلغللالتطب ة للا،لإذ

خلل ى،لأمللالمفهلل التط حللدةلتط لل ت الفللل ل جللدلتطبالقللاتلمللعلتطفلل   امتلتنأ

لأنلتطفل    لهل إىللليفلحتدبده،لفلذه لأغلل لتطبلاحثنيلتطبل بلًالكبريتًلت ق تة

أصللغ لوحللدةلصلل ت الت للليلطلرحل للالتنأطسللنيلوتببللالصلل رةلتطفلل    ل"

تخرالفللاتلرصف للالو ح بللالومفه م لل؛لوةبط للا...فاطف    لوسلل لالطرحل للال

 ت الوه لببمالكسمالوعالمالحتملالإشلارتتلأصغ لوحدتاالتط إىلللتطكلما

سلب الوإجياة ا،لطب برهالص ت الف   ط   التر اليفلقضابالتطرااربلومت  لكلال

عنرصلللصلل  لعلل لغللريهلوجتبللل؛لبرملللفلةاإلشللارةلعلل ل للدهلوةاطرللا لبنفلل ةل

عن؛...حيمالتطف    لخاص الص ت الصلاحلاليفلأنلجتبلل؛لف بلدًتلعل لغلريه لأيل

علبف للال ؛لعلل لغللريهلوقللدلتركللاة؛لتطفلل   امتليفلةبلل لمرم لل ًتلةسللمالوطللاة

و  مهالوبر تفاانليفلةب لخق طهاملطك لكلالملنهاملحيملاليفلهنابلالتملقلا ل

م لل ةلخاصللالبرحلل ىلعنهللالعللامللتطف   ط   للالوببثلل لعل هللالمبرمللدًتلعللىلل

تخلاص اتلتطف   ط   التملالئما لوتل لتخلاص اتلهيلرم زلص ت البرالع ل

مالتاداله ليفلإىلللةتءلتملبا لوتطدببت...أنلتطف    لةاإل افااالتطرن   ليفلأ

مبناهلتملج ةلمفه الوظ فيلبلحتدةهلإبلتط ظ فالتطريلبا الاالوطذتلقدلب لليل
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يفلحنيلحدةلأغلل لتطبلاحثنيلل1"..أولقدلبلب لي....كدشارةليفل بطلتملبا 

،ل2رتسلاتلتطغ ة لاتطدتعرامةًتلعلىللملال لاءليفلتطكرل لولتطب بلمفه التطف    

هالأصللغ لوحللدةلةبط للالصلل ت الغللريلقاةلللالطلرج ئللا وحللدتتلإىلللوذطلل لةبللدِّ

أصللغ لهلللالتطاللدرةلعللىللتطرم  لل لوتطرف بللقلةللنيلمبللا لتطكلللامتلملل لتطنلل تحيل

تط  ت الوتطرصف الوتطنح بالوتطدبط ا،لهللالوظ فلالأساسل اليفلةنلاءلتطكللامت،ل

عل لتطسل ا لطكل لقلدل رللفللطكنهالوحدةلغريلمب رةلع لمبن لوهليلمنب طلا

،لفاملمبن لأنلبك نلتطف    لغريلقاةلالطلرج ئلا؟ل3تنأم لط لأصبحتل  ءًتلمن؛

ل"مبن لذط لأ نالعندمال ا لل لفا ؛لبمكننالأنل ا الةرحل لهالوتاسل مهال"َذتِه  

ثل لطل لل"ذتل+لهِلل+لبل ل"مااطعلأصغ لفركل نلعلىللتطكلكالتملاقبليلتآل :لإىلل

،لطك لبل"ذ+ت"ف   امتلأصغ لأبضالوهيلإىلللالتاس مهانأمكننل"ذت"قلنالفاطل

ف    لأصغ ،لفه لأصغ لوحدةلص ت البمكنهلالأنلتِّغلريلإىللل"ذ"بمكننالتاس  ل

                                                 
سلسلالتملكربالتجلامب ا،ل)ةريوت:لةترلتطكرابلتطلبنا ،ل"طحان،لربم ن،لتنأطسن التطب ة ال1

ل.63-62ص ا(،1972،ل1ك

لتط ل2 لتط حدة لتدللعل ؛ لتطب بلتملحدث نليفلحتدبدلما ل اءليفلتعرمدلتطبلامء لملا  ت الوفاًا

ل."تطف    "تب بفلعامللتطلغالتط ويسلت وةرسك يليفلكراةات؛لوةرتسات؛لح لل

لوتطنرش،لل3 لطلقباعا لغ ب ، لةتر ل)تطااه ة: لتنأص تت، لعل  لحممد، لكامل لةرش، ت   :

لص2000 لتط باض:مكربال91ا(، لتطلغ با، ل)تنأص تت لعيل، لحممد لتخل  ، لوت   : ،

لك ل1تخل جيي، لص1987، لتطلغ بال58ا(، لتطرن عات لتطااةر، لعبد لتجلل ا، لعبد لوت   : ،

،لوت   :لخل ا،لإة ته  ،ل34-32ا(،لص2009،ل1)عامن:لةترلصفاءلطلنرشلوتطر زبع،لك

للمدخا لكإىل لوتطقباعا، لطلنرشلوتطر زبع لتملسرية لةتر ل)تنأرةن: لتطلغا، ل1عل  ا(،ل1987،

سا  اتلتطب ة ال)تطدترلتطب ضاء:ل،لوت   :لحل يل،لعبدلتطب ب ،لتطلسا  اتلتطبامالوتطل144ص

ل.74-73ا(،لص1991،ل1منك رتتلةرتساتلسال،لك
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،لفرمثلالهلذهلتطفل   امتلأحل  لتهلجلاءلوملال1يشءلآخ إىللل"تطذهاب"مبن ل

حتر هيالم لآثارلسمب الوهيلأص تتلرئ سالت فل ةتلالاليفلرسل لحل  لعل ل

لتسلميلنأحلدلأعضلائهالأنلتالعليفلكلملالمل لتطسل ا لتط ل  لآخ لةح لالب

 فس؛لتطذيلباعلف ؛لتآلخ ،لفاطف    لتملف ةلبؤث ليفلةبطالتطكلملالتط تحلدةلمل ل

تدللعىللفبالتطا للعنلدلل"قال"ح التبدبالأحدهالوو علآخ لحمل؛،لفكلمال

تلدللعلىللح ل لليشءلملا،لوهليلعرللفلعل لل" لال"ليفلحنيلكلملاتإل سانل

تنأثلل لتط لل  لتملم لل للوصلل ت ًالةللاخرال لتحللل  لتنأوللذيلةبط للاًلل"قللال"

طكلمرنيلو ل ةًتلطل  ت/ /لوص تل/ن/،لفهذتلتبخرال لمنيلطكالم لت

لمنحهللالصللفالمت   بللاليفلتبسللربامللتطلل ظ في،لمسللرااًللعلل لتآلخلل ،لو ملل لثلل َّ

فللابخرال ليفلتطرتك لل لتط لل  لحللدثلةفضللالتغ للريلفلل    لوتحللد،لفهللذتل

تطف   امتلمنَيلتطلغلالتطب ة لالتطالدرةلعلىللت تطلدلتنأطفلايلوتنم رهلاللتطربدباليف

مبجم ًالةاملبث هيالكامليفلق طنا:لسار،لصلار،ل لار،لثلار،لحلار،ل لار...تطهلفهلذهل

تطبِّن لعرلفلم لح التطدبطالتملبجم الوتطككالتط ل  لأبضلا،لفلكلالمنهلال

حملالتنأخل ى،للمباٍنلتخرلفتلع ل  ريتاالةسب لتبلاةللعلدةلمل لتطفل   امت

لفاطف    لط؛ل  عانلم لتط   ةليفلتطلغا:

تنأول:لو  ةلمسراالمنفل ةلوغلريلم كل لإذتل قلقلمنبل بًلعل لتطسل ا ،ل

ةح الت رزلكالخ ائصلتط  تلتنأصل المل لح لالتململ جلوتط لفا،لفلالل

ن   تطرغ ريتتلتطريلتقل أليفلصلفات؛لوخمار ل؛لعنلدمالبرتكل لملعلصل تلإىلللبِّ

ةورهلتطل ظ فيليفلتطلغللالفهلل لو لل ةلةللاللإىلللبن لل لأبضللالجيللاوره،لوبأوللغلريه

لق  ة،لوهذتلتط   ةلبمثالتجلا  لتملب اريلطل حدةلتط  ت ا.

                                                 
ل.58ت   :لتخل  ،لحممدلعيل،لتنأص تتلتطلغ با،لصل1
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تآلخ :تط   ةلتملا دليفلتطرتك  لوهنالبفادلتط ل تلشل ًًالمل لخ ائ ل؛ل

يفلصلفات؛لتنأصلل العنلدلأوللط كرس لخ ائصلأخ ىل ر جالتغلريليفلخمار ل؛

  امتلتنأخلل ى،لوهللذتلبمثللالطنللالتجلا لل لتطبملليللجماورتلل؛لمللعلتطفلل أوللت ك بلل؛

 .1لوتط ظ فيلتطف   امت

وهليل-حرصلتنأص تتلتطرليلبركلمهلالتطبل يبليفلطغرل؛إىلللفاطف    لهيد 

يفلعدةلحمدةلومبنيلمل لتطفل   امتلتطرم   بلالل-أص تتلكثريةلبلهنابالطبدةها

فل   امتللأولتط  ت البقلقلعل هالهذتلتطلا ،لتطا دلمنهالأنلترحدلملعلفل    

أخ ىلطالت اللةنيلأف تةلتملجرمعلتطذيلبركل لتطب ة لا،لفلل لصلاةفنالشم لًال

ع ة ًالبلركل لتطب ة لالوبنقلقلكلملالع ة لالةكلكلهالتط لح يلثل لبنقاهلالمل ةل

أخلل ىلةرغ للريلأحللدلأصلل تاالة لل تلإ جل لل يلفللانلتطكللمصلتطبلل يبلحللنيل

لوم لثل َّلط  تلنأ ؛لبلب  دليفلطغر؛لمثالهذتلتل بسمب؛لس  لط لبلرفتلإط ؛

سرك نلتطكلمالط ستلم ل  ام؛لتطلغ ي،لفهلذتلطل لحيلدثلطل لغريهلالةفل    ل

-إذن-،لفاط ل تلتطلغل ي" لالل–قالل"ع يبلآخ ،لكاملرأبناليفلتملثاللتطساةقل

ل2:ف ؛لرشطانلأساس انلمهابر تف لةر التطف    لعندمالإىلللب تاي

ف هلالعل للأنلبكاركلتط ل تلتطلغل يليفلمت  ل لتطن ل صلتطرليلبل ةلل-1

لتطن  صلتنأخ ى.لسائ 

أنلحيللدثلتط لل تلتطلغلل يلتخرالفللًالصلل ت ًالبمكلل لحتدبللدهلوع طلل؛للل-2

 ةتخالتطكلما.

                                                 
لتطكر لل1 لعامل لوتملنهجل)عامن: لتملجاللوتط ظ فا لتطلسا  ات: لسمريلرشبف، لسر ر ا، ت   :

،لحممدلحس ،ل،لوت   :لحس لطبا80-79ا(،لص2005،ل1تحلدبالطلنرشلوتطر زبع،لك

ل.22-21ا(،لص2006،ل4تملمررصليفلأص تتلتطلغالتطب ة ال)تطااه ة:لمكربالتآلةتب،لك

ل.73ت   :لحل يل،لعبدلتطب ب ،لتطلسا  اتلتطبامالوتطلسا  اتلتطب ة ا،لصل2
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فلل تةلةللدورلأسللايسلوهللاال للدًتليفلتبت للاللةللنيلأل-إذنل-تطفلل    لبالل ال

جمم علللللالمللللل لتملالمللللليللإبلهللللل لتملجرملللللعلتطبللللل يبلتط تحلللللد،لفلللللامل

 للائصلتطنقا للالعللالملل لتخلجمم أولل" Distinctive" Featuresتطرم   بللا

مل لح لالأولل،1مثالم  علتطنققلوخم  ؛  علتط   تلوتطسمب التطريلحتدةل

تجله لوتهلمسلوتط قفلوتنأ ف الوتبحركلاك...تطه،لفكلالفل    لمنهلالبرم ل ل

ة تحدةلعىللتنأقلالمل لهلذهلتملالمليلتطرم   بلالتطرليلمتِّ ل لالالصل تًالعل لآخل ل

لميلعىللقسمني،لومها:وتدخاليفلتكك لها،لوتناس لهذهلتملال

ل:"Original Features"تملالميلتنأصل الل-أ

متثللالتملالملليلتطاللاةرةلعللىلللهنللا لإذلإوهلليلتطرلليلبلبمكلل لتبسللرغناءلعنهللا

تطرم   لةنيلتطف   امتلتطرليلبنرجهلالتمللركل لفبلاًل،لوعنلدلسلا كلأيلمل لهلذهل

ب لتبعر اةيلب بيلم لتملالميليفلتطكالال    امتلتسرمالصل امذجلتطفلتط  

ةككالكاما،لفلكلالطغلالمالمليلمم ل ةلنأصل تاالوتطرليلتال الةف لالكلامالال

لةبضهالع لةب .

ل:"Redundant Features"لتملالميلتط تئدةل-

وهيلتلل لتملالمليلتطرليلبمكل لتبسلرغناءلعنهلالوتكل نلعلاةةليفلتطكلالال

غللريلتملبرنلل لةلل؛،لوقللدلتسللاطل سللبالملل لهللذهلتملالملليلتطاللاةرةلعللىللأوللتطبللاةي

طرم   لوبمأللتطسامعلتطفج تتلمسرب نًالةاملسبقلتسر هارهلم لكلامتل ِّقالتلت

 .2ةدقا

                                                 
لكل1 لتجلامب ا، لتملب فا لةتر ل)تطااه ة: لتطلغا، لعل  لطدرتسا لمادما لحلمي، لخل ا، ،ل1ت   :

ل.73ا(،لص2013

للت   :ل2 لتطكر ، ل)عامل لتط  تلتطلغ ي، لةرتسا لخمرار، لأمحد لص1997عم ، -189ا(

ل.190
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 :أقسام الفونيم يف اللغة العربيةــ 

يفلتطلغالتطب ة العلىلل ل عنيلحلدةمهالعللامءلتنأصل تتللتطف    طادلت اس ل

ل:1هذتنلتطن عانلمهاوأخ ى،لإىلللوهيلعرلفلم لطغا

ل"Segmental Phoneme"أوبً:لتطف   امتلتطاقب ا:ل

إىلللتط لائرالوعرللفلمل لطغلاأوللوتكمالجمم عالم لتطفل   امتلتط لامرا

لعرشلب لوحلدةلصل ت الصلامرالفضلالًلأخ ى،لإذلمتثاليفلتطلغالتطب ة لالتسلبًالو

نأ ؛لبمك لتاق لعلتطكلالالل وحدتتلص ت الصائرا،لوسم تلاذتلتبس ستل

نل  ءًتلم لأةسلطلصل غاإىلللاا  ل ءًتلأوللطغ بلالص تمتلوص تئت،لفهيلتِّك ِّ

ل"تطفللل    لتطرتك بلللي"أساسللل ًالمللل لتطكلملللالتملفللل ةة،لوبلللدع هالةبضللله لةلللل

"Structural Phoneme"نأنلتطكالالمبهالبرتك لمنهالعلىللشلكالمر تط لال ل

نأهنللالترلل تىللةكللكالخقلليل ل"تخلقلليلتطفلل    ل"صلل ت ا،لوسللامهالةبضلله لةللل

ل"تنأو لتطفل    ل"ةللبدع هالعلامءلآخ ونلأبضاليفلحنيومسرا  لأثناءلتطكالال

" Initial Phoneme"لنأهنالتنأساسليفلأص تتلتطكالا. ل

 :"Supra-Segmental"ثا  ًا:لتطف   امتلف  لتطاقب ا

ل،تطاقب لاللف    وهيلصفاتلص ت الذتتلةببتلكالم التِّنققلم تزبالط

هلليلبلتكلل نل لل ءًتلملل ل"وت هلل لح للناملتضلل لتطكلللامتلأحللدهالطألخلل ى،لفللل

،ل2"أخلل ى...إىلللوإ للاملت هلل لوتِّالحللظلفاللطلحللنيلتضلل لت ك لل لتطكلللامت

تملالاطع،لمل لتطنل رتتلوتطلنغامتلوتطف تصلالولوبرمثالهلذتلتطنل علةمجم علا

                                                 
لصل1 لتنأص تتلتطلغ با، لعيل، لحممد لتنأص تت،ل63تخل  ، لعل  لكامل، لةرش، لوت   : ،

لتطثاافالتطدبن ا،لك20ص لمكربا ل)تطااه ة: لوت   :لانساوي،لحساا،لعل لتنأص تت، ،ل1،

ل.135-134ا(،لص2004

ل.142 لتنأص تت،لصانساوي،لحساا،لعللل2
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 Post-Structural"ل"فللل  لتطرتك بللليلتطفللل    ل"فببضللله لبلللدع هالةلللل

Phoneme"تطفلل    ل"وتللدع لأبضللالةلللل،وذطلل لماار للالةاط حللدتتلتطرتك ب للال

لاطف    وذطل لماار لالةل ل"Secondary Structural Phoneme"ل"تطثلا  ي

عنلدلل"Prosodic Features"ل"تطفل    لتط روسل ةبا"ةللتدع ليفلحنيتنأو ،ل

تط حلدتتل"وبدع هالآخ ونلةللل،نأهنالتبقيلتطكالالتطنغامتلتملقل ةاآخ ب  ل

 نأهنالتكب؛لتطرق ب لف  لتطاامش. ل"تطرق ب با

نأ نلال  كل لعلىللةرتسلرهاللهلا ترتك لعلىللتطنل علتنأوللمنلطلف    فدرتسرنال

تطفلل    ل"ووصللفهالوهلليلمنب طللًالعلل لتطسلل ا لفلل مك لأنل ضللعلتطنلل علتنأولل

كالحتتلتملجه لمل ةلأخل ىلطنال الةراسل مهالوحتل لالمك  االالةكلل"تطاقب ا

لثالثالأ  تع،لوهي:لمف الوةق ق،لفنا للإ َّ؛لبض 

ل:"Consonant"تطف    لتط امتل-1

و لاطقلمبلنيليفلتجلهلازلتطنقاليلوترل زعلةلنيلوهيلمالهلالمكانل ققلحمدةل

تغ لريليفلإىلللبلؤةيلالال-لتطفل    ل-تملااطعلطرؤةيلوظ فالمب نا،لفبندلتغ لريهل

 ب للوعكلٍعلتسلة لالتطف لح لعلىللةبطالتط  غالومبناها،لوتكمالتطلغالتطب 

ل."Consonants"ل"تط  تمت"وهيلتطريلتسم لةلل،وحدًةلص ت اًل

 :"Vowels"تط ائتلتطف    ل-2

ل"أصل تتلتطللني"تلنأصل تتلتطبللالتطف   اموهيلعبارةلع لجمم عالم ل

"Vowels"تطريلط سلهلالمكلانل قلقلحملدةليفلتجلهلازلتطنقالي،لوتضل لتطلغلالل

ل."Vowels"ل"تط  تئت"ف   امتلوهيلمالتسم لةللاتطب ة التطف ح لسر

ل"Semi Vowels"شب؛لصائت"تطف   امتلتإل  بق الل-3

وهاتلانل"تط تولوتط اء"ةنيلتطن عنيلتطساةانيلومهالوهيلتط حدتتلتطريلتاع

نقاانلكأهناملص تانلصائرانلوبر زعانلوكلأهناملصل تانلصلامران،ل تط حدتانلتِّ

لوةببارةلأخ ىلبمكل لأنل ال للإهنلاملصلائرانلمل ل اح لالصل ت الكلامليفلق طنلا
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فهنللالبمكننللالأنل سللربدللل"وىف"لوصللامرانلملل ل اح للالوظ ف للال"ةللاع-قللال"

عفلا،لقفلا،ل"تلأخ ىلعدةلمنهال/ع/،/ن/،/ /،لفنال لص ت/و/لة  تم

 ." ف 

جمم علاتلببرملدلإىللليفلتطلغالتطب ة التطف    فهذتلتطراس  لتناوللت ن فل

ل ل تاسل اًململ لل"تطاقبليلتطفل    ل"عل هالتملركل لحنيل قال؛،لوبمكننلالأنل ِّاسِّ

 هالأخ ىلطك لهذهلتمل ةلتاس  لم لح التط س لتخلقيلوتملحرل ىلتط ل  ل

ل:1بًا،لف اس لعىللقسمنيلمهام

 :"Simple Phoneme"بس طتطلف    تطل-1

عىللص تلطغ يلوتحدلمثاللدلتطذيلبرك نلم لرم لخقيلوتحدلط لوه 

  االتطكراةاليفلتطب ة المبنيلعلىللحالائقل"،لفلاًلأوط لسم لف   امًلص تل/ث/لب

ص ت الم لح الو علرم لوتحدلمسراالطكلالفل    ،لوهلذتلتطن لاالبرامشل ل

تأسلل سل  لل لكراة للالإىلللأحللدثلمللنهجليفلتطرفكللريلتط لل  لتطللذيلهيللد مللعل

،لفنجللدلأنلأكثلل لتطفلل   امتل2"طلغللاتلخاط للالملل لتب للق تبلوتطربا للد...

 هذتلتطن ع.إىلللتطب ة التنرمي

 :ل"Compound Phoneme" ك تملف    لتطل-2

أوللركلل نلملل لرملل ب لخق للنيلتثنللنيلوحمرلل ىلصلل  لوتحللد،تطللذيلبلوهلل 

،ل"تمل  ليلتطفل    ل"ةللل نيلتثننيلورم لخقيلوتحد،لوبسم لهذتلص تحمر بني

تملربللار لعل لل؛ليفلتطلغللالليطكلل لهللذتلتطنلل علغللريلم  لل ةليفلتطن للاالتنأطفبللائ

 تطب ة ا.

                                                 
ل.64تخل  ،لحممدلعيل،لتنأص تتلتطلغ با،لصل1

لوماابتلطغ بال2 لف  ل لسم ي، لمغيل، لكل،أة  لطلنرشلوتطر زبع، لصفاء لةتر ،ل1)عامن:

 .142-139،لوت   :لانساوي،لحساا،لعل لتنأص تت،لص35ا(،لص2002
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ووفاًالهلذهلتطراس امتلبمكننالأنل رب  لعىللأنلأغلل لتنأصل تتلتطب ة لال

رلفلاليفلةنلاءلتبدلف   امتلص ت المنف لا،لهلالو  ةهالتملسراالوذتتلةبطالخم

تطا للريةلتبللدلوحللدتتللتطكلمللا،لوطلل سلتنأصلل تتلفاللطلةللالحرلل لتحل كللات

يفلتغ ريلةبطالتطكلامتلوتطالدرةلعلىللإثل تءللتًلكبريلتًلنأنلهلالةورص ت المسرالا ل

ةبط المق ةةلفنجدلأنلهناكلثنائ لاتلكلامت لالطكلالأوللتطلغا،لأيلهلالق مالةنائ ا

دلذتتل؛لةط لالعلىللأنلتحل كلاتلهليلمنهالةبطالعرلفلع لتنأخل ىلوهلذتلةحل

لاكلعل لطل ال"  ءلبلبرج ألم ل  االتطف   امتليفلتطب ة ا،لفا طنا هاللهَنلاكلهنِّ

لاك"تنأوىللةفلريلتطنل نلغلريلل"هَنلاك"فللل"تم ئ تطثا  لالةضل لتطنل ن،لفبلىللل"هنِّ

تنأحلل  لمتامللًالإبلأنلةبطللرهاملتخرلفرللالتطلل غ لملل لأنلتطكلمرللنيلقللدلتتفارللاليفل

تطفرحللالتطا للريةليفلإىلللالصلل تلتطنلل نلملل لتطضللمالتطا للريةةللاخرال لح كلل

تملاقعلتنأوللم لتطكلمرني،لفنرجلعنهاملتخرال ليفلتطدبطالكاملط لكلانلتطرغ لريل

طغلاتلتطبلامللةلأنلهللاللسلائ ه لف    لصامت لطذط لمت  تلتطلغالتطب ة لالعل ل

 تتلتنأصلأوللتتلتط لامراجمم عالم لتطف   امتلتنأساس الوتملرمثللالةانأصل 

ريهالق للل"أصللل تتلأخللل ىلثا  بلللالوهللليلتنأصللل تتلتط لللائرالتط ئ سلللالو

،لوكالمهالس بًالهلاملتطادرةلعىللتطرف بقلةلنيلةببتلتطكللامت،لفالدل"ط بلهاو

تسم التغريلوحدةلص ت الم لأحدلتملااطعلتملك  لالطكلملالإىلللذه لتطلسا   ن

-أبضلللاوصلللاح لهلللذتلتطرغ لللريلتخرالفلللًاليفلتطدبطلللالل-فللل    لآخللل إىلللملللا

وأفضلالمثلاللطرلل لتطثنائ لاتلل"ل Minimal Pairs"ل"تطثنائ اتلتط لغ ى"ةل

مجعل=ل"،ل"ةحال=لةح "م لتطكلامتلمالكا تلترتك لم لماقعلوتحدلوهي:

،ل"سلجال=لشلجا"،ل"زه ل=لرهل "،ل"رأسل=لرأى"،ل"ف ا=لفضا"،ل"قمع

،لفهلذهلتنأزوتجلهليلعلىللمسلر ىلتغ لريل1ل"ع  ل=لغ  "،ل"ظب ل=لطب "

                                                 
لصل1 لتطلغا، لعل  ليف لةرتسات لفاطما، لحمج ب، لح كات،ل33-29ت   : لوت   : ،
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سايسلرئ س،لف ك نلطكالوتحدةلمنهالمبن لخمرلفلع ل  رياالوهلذتلف    لأ

ط لبك نلإبلةرغ ريلإحدىلتطف   امتلف ها،لف  تل/ي/غري/ك/لوقدلأطلقل

وع فل هلل"تطر زبلعلتطرالاةيل"علامءلتط  تلتملحلدث نلعلىللهلذهلتطرغ لريتتلةلل

لأنلحيالف    لحمالآخ ليفلكلمالفرنكألكلمالأخ ىلذتتلمبنل لخمرللفلمثلا"ةل

حل ل/ر/لحمال/ /ليفلقاض،لوبدللمثالهذتلتطر زبعلعىللف   م لالكلالمل ل

هناكلجمم علالمل لتطكللامتلبلر لتغ لريلإحلدىلليفلحني،ل1"تط  تنيلتملرااةلني

تطق بلللالطللذط لبمكلل لأنلتللدخالأوللف   اماللالتطثا  بللالأيلتحل كللاتلتطا للرية

=ل رصلل=ل للارص"،ل"قرللا=لقاتللا=لمارلل ل"أبضللالحتللتلهللذتلتملسللم لومثاهلللال

لاك"،ل"كر =لكات ل=لمكر ب"،ل"من  ر ،ل"مِّ ِسلال=لمِّ َسلا"،ل"هَناكل=لهنِّ

تخللرال لتحل كللال"،لوعل لل؛لفللانل"مسللراَبال=لمسللرابِا"،ل"مسللَرَل =لمسللرلِ "

لتغ ريلتملبن لوتغ ريلتط  تليفلتطكلمرنيلوكذط لتحل كلاتلتطق بللاإىلللبؤةي

مل لهلذهلوغريهلال2"مالبسم لةح و لتطبللالفهليلتفل  لةلنيلتطكللامت...أول

تنأزوتجلكثللريليفلتطلغللالتطب ة للا،لطكلل لهنللاكلَمللِ لببللدلتطرغ للريليفلتنأصلل تتل

تط امرالوتنأص تتلتط ائراليفلكلمالوتحدةلمل ل لم لتطثنائ لاتلتط لغ ى،ل

إذلإنلتطرتك ل لعلىللتط ل تمتلوإمهلاللل،وهذتلكثريلملالحيلدثليفلتطلغلالتطب ة لا

هليلمل لتطثنائ لاتلل"ِ َحلَ لَ َحل=لَمل"تط  تئتلجيبالتنأعرااةلةانلكلامتلمثال

نأنلتبخرال لكاملببدولط سلليفلحا االتنأم لهذتلبلببدلمنها لتط غ ى،لطك 

                                                                                                
ل.28ا(،لص1998،ل1م قف ،لتط  ت اتلوتطفن ط   ال)تطااه ة:لتطدترلتطثااف الطلنرش،لكل

لكل1 لمبج لعل لتنأص تتل)مقاةعلتطف زة لتطرجاربا، ل1تخل  ،لحممدلعيل، ا(،ل1982،

 .48ص

ة كات،لسلم ،لتطلغالتطب ة المسر بااالوأةتؤهالتط ظ فيلوقضاباهال)تنأرةن:لةترلتطبدتبالل2

ل.13ا(،لص2007،ل1،لك ارشونلوم زع ن



19 

فاللطلتخرالفللًالةللنيلصلل  ل/ج/،/ /لةللالحللدثلتبخللرال لعللىللمسللر ىل

وتطكرسلةلل"َ لَ َحل"يفلكلملال"تطفرحلا"تطثلا لوهليللتطفل    تحل كالأبضًالف  ل

ذتلبمكلل لأنل فهلل لملل لتمل للقليل،لهللل"َفللِ َحل"تطثللا ليفلكلمللاللتطفلل    فلل  ل

ه لحدوثلأقالوأصغ لتخرال لبمك لأنلبك نلةنيلل"ثنائ اتلصغ ى" فس؛

وبمكننلالأنل اسل لهلذهلتنأزوتجلعلىللثالثللالل1تطكللامتلعلىللمسلر ىلتطفل    

ل:2يفلتطكلما،لوهيلكاآل لتطف    أقساالوفاًالطرغ ريل

لتطرااةالتبسرهال :لل-أ

ةدتبلالتطكلملا،لأيلأنلبرااةلالفل   امنليفلأوللوه لتغ ريلتطف    لتط تقلعليفل

وتط لل تني:لل" للال=لقللال"كلمرللنيلمثللاللذطلل لصلل  /ن/،/ /ليفلق طنللال

ل...تطه."غ  =لع  "/ع/،/غ/ليفلق طنا:ل

لتطرااةالتط سقي:ل-ب

وه لتطرغ ريلتط تقعليفلوسطلتطكلملا،لومثلاللذطل لصل  /ش/،/ة/ليفلل

ل...تطه."ف  =فسق"ول"مك =مدى"ق طنال

لاةالتخلرامي:تطرال-ج

وه لأنلباعلف   امنلخمرلفانليفلآخل لكلمرلنيلعرلفلانليفلتملبنل لوتلرامثالنلل

يفلةا التطف   امت،لأيلأنلتطرغ ريلتطف   ميلحيدثليفلهنابلالتطكلملالمثلاللذطل ل

وصل  ل/ر/،/ز/ليفلل"سار=سلال"تطرااةالةلنيلصل  ل/ل/،/ر/يفلق طنلا:ل

 ...إطه."فارل=فاز"ق طنا:ل

                                                 
 .28ت   :لح كات،لم قف ،لتط  ت اتلوتطفن ط   ا،لصل1

،لوت   :لتخل  ،لحممدلعيل،لمبج ل-65ت   :لتخل  ،لحممدلعيل،لتنأص تتلتطلغ با،لصل2

ل.45-44عل لتنأص تت،لص
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قدلبك نلح فًالوقدلبك نلح كالمالةتالتباةهلالمعللطف    تلفلذط ل ا للإن

تغ ريليفلمبن لتطكلما،لوبمك لنأيلت ح ت ليفل قلِقلصل ٍتلإىلللغريهالبؤةي

ومل لثل لتغ لريليفلتطدبطلا،لوطلذط لذهل للتطفل    عنل؛لتغ لريليفللأنلبر طلدمال

وظ فالك رىلوهيلحتدبدلشكالتطكلامتلمل لللف    طأنلإىلللةب لعلامءلتطلغا

 هالوتخرال لمضم هنالم ل هالأخ ى. 

 

لAllophone"1"يف اللغة العربيةلفون األل-2

ةتلمسلباًالمل ل لدِّ إنلتطلغاتلتطبرشبالهلالعدةلحملدوةلمل لتنأصل تتلقلدلحِّ

-طدنلعلامءلتخر  تلةدرتسالهذتلتملجاللةرتسالمبماالع رلتطراربه،لفسل ب ب؛ل

نهلالة سلاطالأعضلاءلقس لتنأص تتلتطلغ بالتطريلبر لتك بل-وم لقبل؛لتخلل ا

أصلل تتل"لعللىللأصل تتلصللامرال-وهليلبلحرصلللهلللال   بلاًل-تجلهلازلتطنقاللي

وعرشلونلصلل تًا،لثل لأ لا لإط هلالقسلمنيلآخلل ب ،للاوعلدةهالتسلبل"أصلل ا

ومها:لتنأصل تتلتملسرحسلنالوعلدةهالسلرالأصل تتلوهليلفل وعلأصللهالمل ل

 آنلتطرسللبالوتطبرشللب ،لبكثلل لوروةهللاليفلتطكللالالوتسرحسلل لاللالقلل تءةلتطالل

وتطكب ،لوهي:لتطن نلتخلف فا،لوتطكلنيلتطرليلكلاجل  ،لوتط لاةلتطرليلكلاط تي،ل

وتبلدلهلذهلل-وتهلم ةلةنيلةني،لوأطفلتطرفم  ،لوتنأطفلتطريلمتاللإماطالشدبدةل

وهناكل  علآخ لمل لتنأصل تتلل-ط  تلتطفرحالتطق بلالاًلص ت لاًلتنأطفلتن ع

هليلأصل تتلفل وعلوهيلتنأص تتلغريلتملسرحسنالوعدةهالثام  لالأصل تتلف

وبلع لتنأص تتلتط ئ سلا،لوهلذهلتنأصل تتلبلبسرحسل لالالقل تءةلتطال آنل

                                                 
لتملفه ا،لل1 لتمل قليلتب جل  يلم ل اح ا لهلذت لق ببا لتك ن لقد لأهنا لتعراد وهناكلتسم ا

ل"تطرن عاتلتط  ت ا"سم الهيلتطريلبمك لتعرامةهاليفلتسم الهذتلتمل   علوهيلوهذهلتطر

VariationsلAcoustic"لبعرااة الةأهنالتنأق بلطلمفه ا.ل
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تجلل  لوتجل  لوتطكا ،لوتجل  لتطرليلكاطكلا ،لتطكب ،لوهي:لتطكا لتطريلةنيل

تطضلاةلتطرليلكاطسلني،لوتطقلاءلتطرليلكاطرلاء،لوتطضاةلتطضب فا،لوتطريلكاطكني،ل

تطرلليلتللر لتثنللنيلهللذهلتنأصلل تتلطبللاءلتطرلليلكاطفللاء،لفتط للاءلتطرلليلكاطثللاء،لوتو

وأرةبللنيلأصلل هلالملل لتنأصلل تتلتطرسللبالوتطبرشللب لبلتربللنيلإبلةاملكللافهال

هيل  علم لتطنققلتملمرلفلطبب لتل لتحل و ل فسها لإمال"،لفل1وتطنققلاا

ص ت الس اق الكهمل ةلةلنيلةلنيلأولل  تةًالملس غاتلهلج اأوللأنلتنققلة؛ل  تزتًل

ليفلمثلالأشلد لولأصلد لو قلقلتطنل نلخمففلالو ققلتطكنيلوتط اةلجمهل رتني

،لفهلذهلتنأصل تتل2"مماطلالوهل ل قلقلمابل للومل  ...أوللوتنأطفلمفمما

أنلأصل تتلإىلللهيلف وعلم لتطف   امتلتنأصلل ا،لفكا لتلهلذهلإشلارةلكاف لا

تطلغالتطب ة الهلالم لتنأص تتلتطف ع الملالبؤهلهلالأنلتسلر يفلمج لعلمرقلبلاتل

المللل لتنأصللل تتلأكثللل لمملللاليفلكراةرهلللالمللل لكلللالطغلللالف هللل"مركلم هلللالفلللل

تطبالمات...معلذط لفدنلعدةلتنأصل تتليفلأبلالطغلالبلبكلاةلبربلدىلتطسلرنيل

،لوةللذط ل جللدلأنلهنللاكلملحللاتل3"عللاةةلةللالبمكلل لأنلبنلل للعلل لذطلل ...

وةورهلاليفلل"Allophone"طفل نلتنألوت حالم لكلالالسل ب ب؛لحل للمفهل ا

غلل يلوتطبلل يفلتخرللارلعللدةًتلملل ل قللقلتطب ة للالتطف للح ،لطكلل لتطر ت للعلتطل

نل سلدلتطلغلا،لومل لثل لأطبسلهال تنأص تتلتنأساس الوم  هالع لغريهالطِرِّك ِّ

قدلتسرفاةتلوةككالكبريلمل لتنأطف  اتللجمم عالم لتحليللفر بنتلاا،لوهذه

                                                 
-431،لص4أ   :لس ب ب؛،لأة لةرشلعم ولة لعثامن،لتطكراب،ل)طبنان:لةترلتجل ا(،لجل1

ل.432

 .154،لصحس لطبا،لحممدلحس ،لتملمررصليفلأص تتلتطلغالتطب ة ال2

لمكربالل3 ل)تطااه ة: لتطدوتخ يل لتحلم د لتطا اصلعبد لحممد لت مجا: لتطلغا، لج، فندربس،

 .62ا(،لص1950تب جل لتملرصبا،ل
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تنأص تتلتط ئ ساليفلت ط دها،لإذلمللبك لهلالرسلمهالتخللاصلةلالمت ل تلةنقلقل

قلدرًتلأكل رليفلتسلر بابلملالبمكل لتسلر باة؛لمل لمنف ةلوه لتطذيلملنيلتطلغلال

هلالةر اتلص ت المراارةال دتلةاطنسلبالملركلمليلتطلغلال"لف  اتانأطتنأطفايلف

 Sound"تط تحللدةلملل لح للالتطكللدةلوتطللرتةةلومسللر ىلتطضللغطلطل لل تل

Pressure level"..."1ةر اتلص ت الأوللفاملهيلإبلجمم عالم لتنأص تتل

مل لخلالللتطسل ا لتط ل  لوتطكللام لل"Phoneme"إ اف البكرسبهالتطف    

ماله لإبلعنرصلم لعنارصلتطف    ،لفبندمالبرغريلأثل هللف نانأطت ةلف ؛،لفلتطري

رغللري،ل لنأنلتطفلل    لذتتلل؛لمللبتغ للريليفلتملبنلل إىلللتط لل  ليفلتطكلمللالبلبللؤةي

لت ق لقأوللوتطرغ ريلحدثلفاطليفلتخرال لةر التط  تلطلف    لمل لتفمل  

أنلمال سم ؛لص تًالوتحدًتلقلدلبلرتةةلهل ل فسل؛ل"إ هار...تطه،لفلأوللم ساأول

يفلكلمللالملل لتطكلللامتلأكثلل لملل لملل ةلوطكنلل؛لبلبنقللقلةللنفسلتط لل رةليفلكللال

فهلل لعبللارةلعلل لطفلل نلتنألوعل لل؛لبمكننللالتآلنلأنل ضللعلتب بفللًالهلللذت2"ملل ة...

ةلالتث لسمبيلمم ل لبلو ل ةلخقليلمنف لالطل؛لأثنلاءلتطكراةلالأوللص تلجم ة

دباتلمللبضللب تلهللللذهلوتصللفيلتنأةجللل"نأنللتط سللل ل فسلل؛لطلفللل     حيمللال

كاملأ ؛لط سلط؛لتطالدرةلعلىللل،3"طف  ات[لرم زًتلأةجدبالمسرالاتطرن عاتل]تنأ

تغ ريلةبطلالتطكللامت،لطكل لبمكل لأنلبكلب لةل؛لتملرلاليلمل لخلالللتخلرال ل

أشللكاللتطكللالا،لفهلليلجمم عللالأوللطباللاتلتطنقللقلةاط لل تليفلأثنللاءلتطالل تءة

                                                 
ل.65سر ر ا،لسمريلرشبف،لتطلسا  ات:لتملجاللوتط ظ فالوتملنهج،لصل1

عل لتطلغالومناهجلتطبحالتطلغ ي،ل)تطااه ة:لمكربالإىلللعبدلتطر تب،لرمضان،لتملدخال2

 .86ا(.لص1985،ل2خلا جي،لكت

ل.139انساوي،لحساا،لعل لتنأص تت،لصل3
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ماسلمالعلىللقسلمنيلرئ سلنيلتنأطف  لاتللص ت الطف    لوتحلد،لوتكل نلهلذه

ل:1مها

ل:"Condition Allophone"ا دتمل"رشوكتملطف نلتنأل-أ

وتطلدرسلوتطرحل لالإلمكا  لالمب فرل؛لةلاطن  للتحللظلتنأوفل لوه لصاح 

أوللتفملل  لةبل لتنأصلل تتإىللل هل لعنللدلتإلشلارةةسله طالو لبطلق لل ةهلوب

ت ق اها،لوتك نلهاتانلتحلاطرانلما دتنيلةس اقاتلمب نالكلامليفلصل ت/ /لول

/خ/لول/غ/لول/ر/لوت ه لأبضاليفلتن علاتلتحل كلاتلمل لتسلربدتللح كلال

تق بلهالةحس لتطس ا لوه لتطذيلحيدةلذطل ،لطكنهلالأوللتا ريهاأوللةأخ ى

لبلتغريلم لمبن لتطكلامت.

ل:"لFree Allophone"ل"غريلتملا د"غريلتملرشوكتبطف نلل-ب

تغ ريلتملبا لوط سلط؛لأث لبذك ليفلتطبن لالإىلللكساةا؛لبلبؤةيتبطف نللوهذت

ل"تط للالة"عللدالتفم مهللاليفلكلمللاأوللمثللاللذطلل لتفملل  لتطللالا،لتط لل ت ا

أيلعندلجماورالالط ل تلمل لتنأصل تتلتملفمملالتفمل اًملكل لًا،لل"تطضالل"و

عنلدلتطنقلقلةانأصل تتلتمل سل مالعلدالت فجلارهلأوللومنهالأبضالت فجارلتهل تء

ملالسلامهالعللامءلأوللةاط قفاتلتب فجاربالعندلسك هنالكاطباءلوتطلدتللوتطالا 

:لتطب ة الح و لتطالاا،لوكلذط لمهلسلتط لاةلوإ هلارلتطسلنيليفل حل لق طنلا

ل."سد أصد لولأ"

،لأيلأ لل؛لبمرللل ل"Phoneme"عضلل ليفلأ ةلتطفلل    لل-إذن–لطف نفللانأ

إىلللفل    ،لطكل لةلاخرال لبسلريلةلنيلتن عاتل؛لبلب قل ط باالتطنققل فسهالطل

اتليفلف  للأطمجللع،لوتطسللؤتللهلل :لهللالكللالتطفلل   امتلهلللالتغ للريليفلتط لل تلأ

                                                 
لصل1 لتنأص تت، لعل  لكامل، لةرش، لعيل،ل483-482ت   : لحممد لتخل  ، لوت   : ،

ل.83تنأص تتلتطلغ با،لص
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لفالدهنلاكلصل رلصل ت الطلفل   امتليفلتطلغلا،لإذلةتخلها؟لتجلل تبلهل ل بل ،ل

هذتلتطرن علطل سلما ل رًتلعلىللةبل لتنأصل تتل"لبحظلعلامءلتنأص تتلأن

قلةب لتنأف تةلةونلغريه لإ املو دوهلقاعلدةلعاملاليفلعىلل قأوللةونلةب 

،لوحلنيل فلربلةلاملت كل؛لتطسللفلطنلالمل لةرتسلاتلصل ت ال1"كالتنأصل تت

لوةح ثليفلتطلغالملل بث لعىللم قليلهلذتلتملفه الطكنالو لد الإشلارةل لباة ا

،لعنللدهالتخرلللفلتملحللدث نلأبضللاليفلت مجللالهللذتلتمل للقليلعلل ل2تملفهلل اإىلل

ت مجرل؛لت مجلالتفسلريبالإىللل،لفذه لةبضه "Allophone" اتطدرتساتلتطغ ة

 Variant"لمرغلريتتلسل اق ا"وسامهلتآلخ ونلةلل"مرغريتتلص ت ا"فسم هلةل

of Context"نأنلتطس ا لتط   لبرحك لف ؛لأثناءلتطكالا،لوبدع هلةبضه ل ل

ةونلم تبلالتط حلدةلتط ل ت الوسلميللريأيلمرغل"تلةوف   م امرغريت"أبضالةل

 لنأنلتسللربدتلل" Unfunctional Variant"ل"مرغللريلغللريلوظ فللي"لأبضللالةلل

ةللدللآخلل ل للم لوحللدةلصلل ت الوتحللدةلبلبللؤث ليفلل"Allophone"فلل نلأط

صل رةل"ول،"ةدبلالصل ت ا" حرًالم لل"ةدص ت ا"و،ل"ص ت لتباميل"تملبن ،لو

ل.3"ص ت ا

لع لتطف   امتلو  ةلسلامتلجتبلنلال ربلنيتنأطف  اتللوم لأه لمالبم  لللللل

ةسلامتلغلريلوظ ف لا،لوتسلم لأبضلالتنأطف  لاتللذط لةسه طالوبرسل،لفرمرلاز

وهيلتطسامتلتطريلتن علتط  تلةونلأنلجتبل؛لفل   اًملل"تطسامتلغريلتملم  ة"ةل

                                                 
 .34،لص"تطف  ات  لوتطفن ط   ا"تطنامر ا،لإة ته  ،لأص تتلتطلغالتطب ة ال-38

ل.432،لص4ت   :لس ب ب؛،لتطكراب،لجل2

لمباةئل59ت   :لتخل  ،لحممدلعيل،لتنأص تتلتطلغ با،لصل3 لأمحدحممد، لقدور، لوت   : ،

لك لتملبارص، لتطفك  لةتر لوطبنان: ل)س ربا ل1تطلسا  ات، لص1996، لعبدل105ا(، لوت   : ،

ل.53-51تجلل ا،لعبدلتطااةر،لتطرن عاتلتطلغ با،لص
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فل    لإىلللتأخ ليفلتطب ة الفانلهذتلبلحي ط؛أوللمسرااًل،لفدذتلتادالص تلتطالا

لل الصلل تلتطنلل ن]ن[ إىلللفللانلهللذتلبلحي طلل؛أطلنللاهلأوللآخلل ،لوكللذط لإذتلقرصَّ

أوللآخل لأ ل فتلعل ل؛إىلللف    لآخ ،لوعل ؛لفانلتطسمالتطريلبلحت للتطفل    

ل.1ت ر عتلمن؛لهيلسمالغريلوظ ف الوغريلفارقا

                                                 
 .78ت   :لتخل  ،لحممدلعيل،لتنأص تتلتطلغ با،لصل1
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 يف اللغة العربية:األلفونات  أقسامــ 

ل"Allophone"تنأطف  اتللاوطالتاس  حمإىلللذه لةب لتطباحثنيلتطب ب

م قبهالتط ظ فيلوتطس اقيلةتخالتطكلما،لوهليللإىللجمم عاتلتبباًللثالثلعىل

لكاآل :

ل:"Free Allophone"تحل طف نلتنأل-1

يلبا الألريهلمعلتن علآخ لويفلتمل قعل فس؛،وه لتطرن علتطذيلبك نليفلتغ ل

أكث لبسربامهلامليفلذتتلتمل قعلةونلأنلحيدثلأوللف  نيتملركل لةابخر ارلةنيلأط

اسلةاملاب ط لالتب رامع لالطلنقلق،لف جل زلطنلالأنلتملسأوللتغ ريليفلمبن لتطكلما

فنال للإنلتطرلاءلل"هلات"أهنالحب ساليفلكلملالأولل نقق/ت/لعىللأهنالتاءلهائ ا

تحلب ساليفلتغ ريلح ليفلتمل قعلتخلراميلم لتطكلملالةونلأنلبلؤث لهلذتلأوللتهلائ ا

ًاليفلمبن لتطكلمالمعلتحلفاظلألعلىللماب ط رهلالمل لطلدنلتملرلالني،لوتسلم لأبضل

أنلبالعلصل تلحملالآخل لةونلإحلدتثل"وببل  لةللل"رالاةيلتطتطر زبعلغريل"ةل

ف  لانل لم لفل    لوتحلدلملثاًللبن لوبدللهذتلعىللأنلتط ل تنيلأطتغ ريليفلتمل

غللريلهائ للالةونلتطرللأثريليفلأوللقللدلتنقللقلهائ للال"سللم "/ك/ليفلآخلل لكلمللال

 .1"تملبن 

ل:"Contextual Allophone"تطس اقيطف نلتنأل-2

وبكل نلخا لبًالل"ةاطرن علتملل قبي" لهذتلتطن علم لتطرن علتط   لوبسمل

يفلتطكلملالطفل نلتنألتطس ا لتطذيلب ةلف ؛ لأيلةمبن لأنلم قعإىلللوةككالكيل

تالعليفلم قلعلبلبالعلف هلالتطرنل علأطف  لاتلله لم لبرحك ليفلت زببل؛،لفهنلاك

تآلخل لتآلخ ،لمثاللذطل لأنلتطلذيلبالعلةبلدلتط ل تئتلتنأمام لال رللفلعل ل

ملالبسلم لإىلللتطذيلباعلةبدلتط  تئتلتمل ك بالوتخللف ا،لف مضلعلهلذتلتطنل ع

                                                 
 .48مدلعيل،لمبج لعىللتنأص تت،لصتخل  ،لحمل1
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أط ف  لاتلتطفل    لتط تحلدلعلىللم تقلعل"فه لعم لالت زبعلل،ةاطر زبعلتطركاميل

ومثلالهلذتلتنأطف  لاتللأنلحيالحمالس تهلم طف نلتنألخمرلفالةح البلبسرق ع

ف  للاتلطفلل    لتتلهلليلأطالتطلغلل يلعللىللأنلتملرغللريتطر زبللعلبللدلليفلتطرحل لل

ل.1"وتحد

لتطبارض:طف نلتنأل-3

أوللسله أوللوهذتلتطن علتسلرثنائيل لاءلخالفلًالطلملأط  ل ر جلالزطلالطسلانل

 قللقلتنأعللا  لأوللع لل ل قالليلملل لتطللذب لب للاة نلةاطلثغللالمللثاًل،أوللخقللأ

فاللببنيلهلذتلل"س  "ةدبًلم لأنلبا لل"ث  "طألص تتلفدذتلقاللشمصلما

تط لل ت الطل لل تل/س/لةللالببللدلتنأطف  للاتللأنلصلل ت/ث/لهلل لأحللد

ع لل لملل لع لل بلتطكللالا،لوهللذتلهلل لمللالبسللم لأوللصلل ت/ث/لزطللالطسللان

 .2"تطرن علتط   لتطبارض"ةل

تمل  لل ةةليفلتطلغللالتنأطف  للاتللوتآلنلبمكننللالأنل لالليلتطضلل ءلعللىللةبلل 

تطب ة الوتطريلبمك لأنلتناس لعىللعدةلأقساالوةحس لترتباطااالتطسل اق الإذتل

الإط هالم لتطناح التطنقا الأيلم لح الوتقبهاليفلتطنققلتطفبيلليفلتطكلالال    

تطللذيلتعللذلأشللكابًلوملل لح للالتأثريهللاليفلتطسللمع،لومنهللالصلل تل/ن/ل

ل:3ط ف  اتلص ت العدةلةحس لس اقاتلص ت الجماورة،لوص رهالكاآل وأ

                                                 
 تمل درلتطساةقل فس؛،لتط فحال فسها.ل1

لتمل درلتطساةقل فس؛،لصل2 لتملجالل63ت   : لتطلسا  ات: ،لوت   :لسر ر ا،لسمريلرشبف،

ل.82وتط ظ فالوتملنهج،لص

لتطكر لل3 لعامل ل)ةريوت: لتطلغ با لتنأص تت لعل  لحممد، لمهدي لمنا  لتمل س ي، ت   :

لو لوتطنرش لكطلقباعا ل1تطر زبع، لص1998، لعل ل111-110ا(، لكامل، لةرش، لوت   : ،

ل.481تنأص تت،لص
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تك نلطث بالتملم جلعندمالتك نلجم ةةل/ن/ لأيلعندمالتن  لإط هالمل لل-أ

ل.وتحدةلك هنالقاةرةلعىللتغ ريلتملبا لاًلتطناح التط ظ ف السرجدهال   

تكل نلشللف بالتململل جلإذتلوقللعلةبللدهالمبللارشةلصلل ت/ب/لومثللاللل-ب

طكنهلالت سل لةلاحل و لل"ممل ر"لفد نلال نقاهلال"منل ر"ذط لعندمال نقلقلكلملال

 ."من ر"تطب ة ال

رشةلصل تلأسنا  التملم جلوذط لإذتلوقلعلةبلدهالمبلال-تك نلشف بال-ج

،لفرنقللقلتطنل نلة  للعلتطكللفالتطسللفىللعنللدلتطثنابللال"عنللف"لتطفلاءلكللامليفلكلمللا

 تطبل ا.

ط ف  لاتلكلالمنهلالطل؛لخ ائ ل؛لتطنقا لالتملحضلالفل  تلتطنل نلعلدةلأ

بللوملل لثلل َّلبمكلل لمت   هللالعنللدلتطنقللقلوتطسللمعلطكنهللالط سللتلذتتلوظ فللا،ل

 مللل لتطكرلللايبلبمكنهلللالأنلتكللل نلمم للل ًةلطلكللللامت،لفلللنالحظلمملللالسلللبقلأنلتط

ط  ت/ن/لمللبرغريلمعلأنل قا؛لقدلتغري لوذط لةحس لتط  تلتملجاورلط؛،ل

لفهللذهل1"منلل "بلبمكلل لأنلحتللالحمللا]ن[ليفلق طنللال"عنلل "فللل]ن[ليفلق طنللا

تغلريلتملبنل ،لإىلللنأهنلالبلتلؤةيل،بلت ليلأةدًتلأنلترباةللف املة نهلاتنأطف  اتل

ل.فلذط لط سلهناكلفائدةلم لتباةهلالإطالقاًل

تط لل ت الط لل ت/ج/لتنأطف  للاتلليفلحللنيلطلل ل ًنللالطنر قللفلعنللدل قللق

قدلأةتلةورًتلكبريًتليفل قاها،لفهناكلعدةلأ ل تعلل"Dialect"ط  د الأنلتطلهجا

ل:2وهي

تجل  لتملبقكا:لوتنققلم لوسطلمادالتطلسانلومالف قل؛لمل لتحلنل للل-1

لوتر فلةاطكدةلوتجله لوتطربق ب.

                                                 
ل.69-67ت   :لخل ا،لحلمي،لمادمالطدرتسالعل لتطلغا،لصل1

ل.158ت   :لحس لطبا،لحممدلحس ،لتملمررصليفلأص تتلتطلغالتطب ة ا،لصل2
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مل ل اقلاليفلتطلسلانلتةخلالمل لوسلق؛لتجل  لغريلتملبقكا:لوتنقلقللل-2

 ."تجل  لتطااه با"وتسم لأبضالةل

تجل  لتطكام ا:لوتنققلق ببلالمل لمالدالتطلسلانلفاقلدةلط لفالتطكلدةللل-3

لوتك نلح نًذلغ ب ةلتط خاوة.

يفلصل ت/ج/لتنأطف  لاتللوهذهلمج بهالأط ف  اتلط  تلتجلل  ،لوهلذه

خرلفل قاهلالتلة ً لا،لفلاق الةال اجتالع لتن عاط ستل اجتالع لت تةقاتلس ا

تطثالثلالبلبرغلريلتنأطف  لاتللأخ ى،لطذط لعندمالتنققلةأيلمل إىلللم لمنقاا

م لمبن لتطكلماليشء،لطك لمالبمك لأنل رساءللح ط؛لهل :لك لفلبمكننلالأنل

 ربامالمعلتطلهجاتلتطب ة الوط باال قاهلالطألصل تت؟لهلالبمكننلالأنل بلدل

مبنل لآخل لهلالت الطلفل    ؟لةتبخرال ليفل ققلص تلمبنيله لص رةلص 

ف  لًالطلل]ص[،لكلامليفل قلقلةبل لتطلهجلاتلتطب ة لالبمك لأنلبكل نل]س[لأط

عىللتط غ لمل لأنلمبنل لتطكلملالمللل"س رة-ص رة"ل"مسامر=لم امر"طكلمال

برغري،لإذلم لتطبدهييلأنلبربنيلتطسامعلمبنل لهلذهلتطكلملالنأ ل؛لأحلدلمركلمليل

تملحك للالتنقللقلتطسللنيليفل/مسللامر/لأنلةبلل لتطلهجللاتلتطب ة للال"تطلهجللا،لفللل

]م امر[لطل سلفل   اًملصاةًتلف ا ط نل]م امر[لةونلأنلبغريلتملبن ،لفاط اةليفل

ف نلطلسلنيليفل/مسلامر/،لوهلذتلبلببنليلأنلتط لاةليفل]م لامر[لمللوإ امله لأط

طال لإ للاملتملا لل ةلأهنللالمللتللؤةلوظ فللالةبط للالمغللاب ةلاإلتلؤةلوظ فللالةبط للالةلل

ومثللل؛لأبضللالمللالبربلل ضلطلل؛لصلل تلتجللل  ل/ج/ليفل،ل1"..طكلمللال/مسللامر/.

بلاء/ي/ليفلإىلللمنقاالتخلل جلتطبل يبلو نل بلتطبل ت لمل لقلل لتجلل  /ج/

لملعلمل لذهل لتتفلق،لطكنليلبل" بار=ببار،ل  ب=ب ب،ل با=ببا"ق هل ل

نأ ؛لس ككالطبسًالكبريًتلعندلتملرلايلغلريلتمللركل لطلهجلالممل لل هذتلتملذه إىلل

                                                 
ل.71سر ر ا،لسمريلرشبف،لتطلسا  ات:لتملجاللوتط ظ فالوتملنهج،لصل1
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،لوةذط لس ح ال  علمل لسل ءلتطفهل ،لفضلاًللعل لأنلتمللربل لبربل لتطب ة ا

طلغالتطب ة الط سلةاطرضورةلأنلبربل لمج علتطلهجاتلتطريلترف علإط هلالتطب ة لال

فللدذتلكا للتل"س كللكالذطلل لعبًللًاليفلعمل للالتطفهلل لوتإلفهللاالطدبلل؛،لوملل لثلل َّل

تطالمللاتلوتطرللاءتتلعرلللفليفلتطلهجللالتط تحللدةلفللاللشلل لأنليفلطغللاتلتطبللاملل

أوللعدةتل ماًملم لتطالماتلوتطراءتتلتطريل رلفلكالمنهالع لتآلخل لخم  لاًل

،لطلذط لعل نلال1"ت ق ااًلأوللتفم امًلأوللر  ناًلأوللةر اًلأوللط بااًلأوللمهساًلأولل ه تًل

 تبعرامةلعىللتطلغالتطب ة التطف ح لتطا اس ا.

نَرجلم لخالللتأث هلةامل قبل؛ليفلحنيلأنلص ت/ب/ل جدلط؛لتن عًالص ت ًالبِّ

مهم سا،لفم لتملب و لأنلتطباءلتطب ة ال/ب/لص تلأوللم لأص تتلجمه رة

شف يلجمه ر،لتك نلط؛لص رةلص ت المهم سلالحلنيلتكل نلجملاورةلط ل تل

فاطسلني/س/لصل تلمهمل سلوتطبلاء/ب/لل"سلبت"مهم سلكلامليفلكلملا

ص تلجمه رليفلأصل؛لوتطراء/ت/ص تلمهم سلأبضا،لعندهالتفادلصفرهال

مهم سلًا،لبللا،لطك لعنلدمالتكل نلتطبلاء/ب/لصل تاًلهم ستنأصل الطر بيلم

برغريلمبناهالإذتلمال قاتليفلهلذتلتمل  لعلةبلاءلجمهل رةلوإنلةلدتلطنلالأنل قاهلال

لةب لتطيشء  .2غ ب  

 Initial"هللليلعلللىللمسلللر ىلتطفللل   امتلتنأوط لللالتنأطف  لللاتللفهلللذه

Phoneme"تل،لوتملرمثلالةانأصل تتلتط ئ سلا،لطكل لهلالهنلاكلةورلطلفل   ام

تطق بللال"وتملرمثللالةانأصل تتلتط لائرالل"Secondary Phoneme"تطثا  بلال

تط ل تئتلأولل"تحل كات"؟ل ب ،لفد نال جدلملالتسم لل"Vowels"ل"وتطا رية

                                                 
ل1 لل لتطثاافا،لحسان، لةتر لتطب ضاء: لتطدتر ل)تملغ ب، لمناهجلتطبحاليفلتطلغا ا(،ل1979متاا،

 .74ص

ل.109حمج ب،لفاطما،لةرتساتليفلعل لتطلغا،لصل2
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 ل عنيلتنأطف  لاتللف  لاتلأبضلًا،لوتضل لهلذهأطل"Short Vowels"تطا لرية

فل   امتلرئ سنيلمها:لتطرفم  لوتطرتق قلوثاطالوسطلمالة نهام،لفككلتلملعلتط

تط ئ سالتالعبًالص ت ًالمهاًملةنيلأةناءلتطلغالتطب ة ا،لفنجدلأنلهناكلفرحالمفممال

وفرحالم قاالوفرحالةنيلهاتنيلتحلاطرني،لوكذتلكرسةلمفممالوم قاالوةنيلةلنيل

تطسل اقاتلتطل ترةةلإىلللعضلعلوةكلكالكبلريتنأطف  لاتللوتطضمالأبضا،لفهلذه

نققلكاملتنققلتنأخ ى،لوهلذتلتطرغلاب ل،لفكالوتحدةلم لهذهلتحلابتلبلت1اا

تغريليفلوظ فالتطكلمالوةبطرهلا،لفلاللبكل نلهللالمبنل لخمرللفلإذتلإىلللبلبؤةي

تسربلمنالوتحدةلمنهالةدللتنأخ ى،لوةلذط ل جلدلأنلملربل لتطلغلالتطب ة لالبل

لبمكن؛لأنلبف  لةنيلهذهلتحلابتلةسه طالإبلةبدلم تنلوةرةالعىللتطنققلاا.

ةلنيللاًل قا للاًل لمليلأنلهنلاكلتخرالفلل"َرملاة"و"ِرمال"ط حدتنيفل لتأملنالت

كالم لصل  لتطل تءلتنأوىللوتطثا  لا،لفلانأوىللتنقلقلةل تءلم قالالوتطثا  لالةل تءل

مفمما،لوحنيل بحالع لسب لهذتلتبخرال لفد نلال جلدلأنلح كلالتطفرحلال

وتطكرسةلهيلسب ليفلذط ،لفهلذهلتنأصل تتلتطثا  بلالتلرتةليفلتطكللامتلأكثل ل

ل-ِرةلي"م لم ةلطكنهالبلتنققلةاط  رةل فسهاليفلكلالمل ة،لوتطكللامتلتآلت لال

تِّنققلمج بهلالةل تءلم قال؛لةسلب لل"ِربفل–ِرب لل-ِرماحل-ِر اءل-ِرةتءل-ِر ا

ل-َرتب"ظه رلتط تءليفلةدتبالتطكلمالمرب عالةكرسةلق رية،لأمالتطكلامتلتآلت لا

بهاليفلةدتبالتطكلملالملعلفانلرتءهالتنققلمفممالوم قل"َرتال-َرة-َر  ل-َرث

 لفاتلمل ل،لطذط لفانلهلذهلتحل كلاتلتكرسل لهلذهلتط2فرحالق ريةلترل ها

                                                 
ل.480ةرش،لكامل،لعل لتنأص تت،لصل1

لصل2 لوتطفن ط   ا، لتط  ت ات لم قف ، ل25-24ح كات، لتملدخاوت   ، لل: عل لإىل

ل.138 لتنأص تت،لصانساوي،لحساا،لعلل،لوت   :86تطلغا،لص



32 

نأهنلالقلدلتفالدلل ف  اتلمالزمالطلس ا لوبلتبارح؛س ا لوروةهالأبضا،لفانأط

لةب لم لصفااالتنأساس ا.ل

بلبمك لهللالأنلترناقلالتنلاقاًللحل ًتلتنأطف  اتللطك لمالجي لمب فر؛له لأن

صل رل قا لالمنهلالل-كلاملقلنلا-ا،لفاللترباةللتمل تقعلفح كالتطفرحلالهللالف املة نه

،لفلاللبمكل ل"ََضب"و  رياالتملفمملاليفل"َةِرب"تطفرحالتمل قاالكامليفلق طنال

نأ ؛لبربذرل ققلتطفرحلالتمل قالالوهليلل"ََضب"أنلت ةلتطفرحالتمل قااليفلكلمال

مفمملالنأهنلالإذتل لاءتلبلت ةلل"َةِرب"جماورةلطلضاةلث لأنلتنأصاليفلفرحال

ةنللاءلكلمللالإىلللوهللذتلبللؤةيل"َضب" للاةلفر للبيلإىلللمفممللالقلبللتلتطللدتل

وةذط لفانلهذهلتطفرحاتلمرقاةاالم لح لالتط ظ فلالتطرليلتؤةهيلا،ل،ل1أخ ى

لفهيلتب ةلطل حدةلتط  ت التطثا  بال فسها.

يفلتط قتل فس؛لبمكننالأنل  ىلم ل ا  لآخ لأنلهناكل  عنيلمل لتطلالا:ل

فممالوبالم قاالوكالمنهاملخا علطلح كالتطالحاالهلالخ  صًالعنلدلبالم

،لوهذهلتطالالهلالحكامنلمهالتطرفم  لوتطرتق ق،لفهلامل"تهلل"تطرلفظلةلفظلتجلالطال

ط سرالم لتطسامتلتطرم   با،لةالسمرانلتدخالنلعىللتط حلدةلتط ل ت الةكلكال

يفلخاصل اللمفا ئلوطارئ،لبكرتكانليفلةب لتخل ائصلتط ل ت الو رلفلان

،لفبنلدمالتكل نل2تنأخل ىلم قالايفلحلنيلتلأ لوتحدةلوهيلأحلدمهالمفمملال

بالأةلالعبلِدل"إسكانلم لةبدلكرسلكامليفلق طنالأوللتن ب أوللتطالالمسب قالةكرسة

                                                 
 .69ت   :لسر ر ا،لسمريلرشبف،لتطلسا  ات:لتملجاللوتط ظ فالوتملنهج،لصل1

لتطلسا  اتلتطبامالوتطلسا  اتلتطب ة ا،لصل2 لوت   :ل76-75ت   :لحل يل،لعبدلتطب ب ، ،

لمدخا لفهمي، لحمم ة للحجازي، لتطدترلإىل لتطااه ة: لوتبجتاهات، لتملجابت لتطلغا: عل 

ل لتطسب ةبا لكتملرصبا لوتطنرش، ل4طلقباعا لص2006، لعل ل41ا( لحس لصالح، لوت   : ،

ل.64،لص9ا2006تنأص تتلتملاارن،ل)تطااه ة:مكربالتآلةتب،ل
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فدهنالسرك نلم قاا،لفمم جل ققلتطلالالبكل نلةمالمسلالطل  لتطلسلانلل"تهلل

بفمل ل قللقلليفلحلني،ل"ملا  لاأ"نأعلىللتطثنابلالتطبل لا،لكلاملبنقلقلتملرصلليلكلملال

ل:1ص تل/ل/لإذتلتادمها

وكلللللانلتهللِّلةكلللللاليشءل":ل للللل لكلللللامليفلق طللللل؛لتبلللللاىلأوللفلللللريلل-1

ل."126تطنساء:"حم قاًل

وإذلقلاط تلتطلهل لإنلكلانلهلذتل":لساك لم لةبدل  لمثالق ط؛لتبلاىللل-2

 ."32تنأ فال:"ل"ه لتحلق...

ل"تهلللمهلكهللل ...مِلَلتب للل نلق ملللًال":ليفلمثلللالق طللل؛لتبلللاىلتنللل ب ،للل-3

 ."164تنأع ت :

ف مرلفلخم  هالمتامًالع لتمل قاالذط لة ب ةلتطلسانلط المسل ل ءًتلمل ل

لأحدمهالحملالتآلخل  ل"Allophone"طف نلتنألتحلن لتنأعىل،لوبلبمك لتباةل

لنأنلكالوتحدةلمنهاملخا بالطس اقهالتط   .

ل"زبعلتطركلاميلتطر "ةتخالتطكلامتلت زببًالبب  لةلتنأطف  اتللوقدلتر زع

"Complementary Distribution"تنأطف  للللاتللوهللللذتلببنلللليلأنلترلللل زعل

"Allophones"ةككالتكاميللفاللحيالأحدهالحملالتآلخل ،لفلل لتفرت لنالأنلل

ف  للاتلفاللدلبكلل نلت زببهللالتطركللاميللعللىللطلل؛لثالثللالأطل"Phoneme"فلل   اًمل

لتطككالتآل :

لطلم قعلتنأو ليفلتطكلما. -1

 تطكلما.لطلم قعلتط سقيليف -2

 طلم قعلتخلراميلطلكلما. -3

                                                 
عبدلتهلل،لحممدلف بد،لتط  تلتطلغ يلوةببت؛ليفلتطا تنلتطك ب ل)ةريوت:لةترلومكربالل1

ل.130ا(،لص2008،ل1تهلالل،لك
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ومثاللذط لمال جدهليفلتطفل    ل/ت/ليفلت ظ فلاتلثالثلال لم لكللامتل

،لفبندلحتل لهلالوفلقلتطر زبلعلتطركلاميللتكل نل"هات-تسرل ل–ت "ع ة الوه 

لكاآل :

تنقلقلهائ لالأيلتنقلقلملعل فملالم لاحبالمل لل"تل "]ت[ليفلكلمال -أ

لتطنفس.

 .ط ستلهائ ال"تسرل "]ت[ليفلكلمال -ب

حب سللا،لأيلبلب للاحبهالتب فجللارلتخلف للفل"هللات"]ت[ليفلكلمللال -ت

لتطللذيلب للاح لتنأصلل تتلتط قف للالعللاةة،لوعل لل؛لبمكلل لأنل ربلل  لعللىل

 طل/ت/لوهلالتنأطف  اتل

 ف  اتلتر زعلكاملبأ :الأطعىللتنأقالثالث

ل]ت[لهائ اليفلتمل قعلتنأو . -1

 ]ت[لغريلهائ الةبدل/س/. -2

ل.1امي]ت[لحب سالتطنفسليفلتمل قعلتخلر -3

ضعلتط ت ب نلرم زًتلمنف للًالطك لم لحقلتطاارئلأنلبرساءللع :لمِلَلمللب

ف  اتلتط  ت ا،لماةتمتلتكغالح  ًتلوو  ةًتلةتخالتطن االتط   لطلغلالطألط

تطب ة ا؟لإذلوكلاملهل لمبل و لأنلطلفل   امتلرمل زًتلصل ت الأةجدبلالمنف للال

رب  لعىللتطنققل؛لأنلبومنب طالع لتنأخ ى،لفمربل لتطلغالتطب ة الك فلبمكن

الأنلبلدركلف  ات؟لفاللبسرق علتنأ نبيلتملربل لطلغالتطب ة تط ح يلهلذهلتنأط

أو/ب/لأو/ل/،لتطرليللف  لاتلتنأصل تتلمثلا:ل/ن/تطف و لتط  ت الةنيلأط

أوللف  اتلخمرلفا،لخاصالتلل لتطرليلعرللفلمل لح لالتطرفمل  حتر يلعىللأط

                                                 
 60صت   :لتخل  ،لحممدلعيل،لتنأص تتلتطلغ با،لل1
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أوللت مفا لًا،أولل ل تلترتفاعلاًلم لح التبخرال ليفلةر اتلتطأوللتطرتق ق

لم لح التبخرال لتطال اليفلخمارجلتنأص تت.

أنلتط مل زلتطكراة لالتملسلربملاليفلأبلالطغلالبلإىلللوعل ؛لبمكننلالأنل مللص

نأهنلالرمل زلصل ت الو لبتلطرلدللعلىللتطفل   امتلل بمك لأنلتفليلةلاطغ ض

لغلاتليفلتطبلامللبتمل   ةةليفلتطلغالتمل   عالهللا،لفاطكراةلاليفلأيلطغلالمل لتطل

ف  اتلتط  ت ا لوذطل لتط مل لبلملصلتسربمالس ىلرم لوتحدلملجم عالأط

كالتط  رلتملنق قالطلف    ،لفاطلغالتطب ة الهلالتسبالوعرشونلح فلًالتصلقليل

علامءلتطلغالتملحدث نلعىللتسم رهالةاطف   امت،لبضلا لإط هلالرمل زلتحل كلاتل

تاةبالط م زلتحلل و لتط لحاحل لفهيلرم زلإ اف ال"أص تتلتطبلالتطا رية"

 هلالعنلدمالوقدلتل تةلعلل"تطكرسة-تطضما-تطفرحا"وهيلل،فاطلاوعدةهالثالث

م قاالوملل ب  لقدباًملرم زًتلطلحابتلأوللقالتفم امًلأأوللتك نلتحل كالمفمما

لَلل،للِّلل،ل"ةالع فتلتط م زلطلح كلاتلل"تطرفم  لوتطرتق ق..."تطثالثلتنأخريةل

حلاللتطفل   امتللتلف  لتحل و لتط حاح،لوهذتلهل وت  علهذهلتحل كال"لِل

ط بللالل"ح كلات"فهيلعبارةلعل لأصل تتلصلامرالوصلائراليفلتطلغالتطب ة ا،

ل.1أص تاالتملسربملالأكث لم لذط للةكثريليفلحنيوق رية،ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                 
ل.110-109ت   :لمهدي،لمنا ،لعل لتنأص تتلتطلغ با،لصل1
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 الفونيم واأللفون يف النظام الصوتي للغة اإلجنليزية
 

 وفيه:
 .الرمز الكتابي لألثر الصوتي 
 .الفونيم يف اللغة اإلجنليزية 
 االجتاهات التفسريية للفونيم. 
  .األزواج الصغرى 
   .األلفون يف اإلجنليزية 
 .التوزيع التكاملي 
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 :توطئة

 سززع لل يفللغع ئةزز للدوأوروبو يززعززنلناهتل زز للإلنجةي يزز للمتيزز اللغة زز 

لنتش به لخاللللغقرننيللمل ضزيني لواز اللغسزالللغزرئيذليفلهغزالهزوللغو زوهل

لغسي يسلولغعسكريلد لإ  اللحلرا اللالستعامبي للغتيلق متلهب ل ريط ني لمز ل

 لو أراللغة ز للغ رنسزي ل  الناسز بلغتاز ل1 ألي لسقوطللغأوغ للغووبم نأي 

 عألرالح ولللالحتاللللغ رنيسلفرنس للنجةزاللننزكل ل ي للإلنجةيلحمةه للغة  

  رضللغة  للغ رنسي لعىلللملخ طا اللغرسمي لإلدلبةلشؤواللغزاالد ليفلحزنيل

 قززيلع مزز للغوزز كلمتمسززكنيل  سززتعاملللغة زز للإلنجةي يزز  لويفلر وزز  لهغززال

امز لن وهًللسي سزيً لاازهتًللنتيجز لغقيز يل ريط نيز للغعلإلنجةي ي لللاتساتللغة  

ننكل ل  ستعامبللغاالدللغتيلتق لعربللملايط الفك المنلروغوي   لنرشلغ ته ليفل

لغاالدللملستعمرةلتأبجييً لمنلخاللللملخ طا اللغرسمي ل املخيصلتسيهتلشؤوال

مل زمللغقطز  للغعز يلحتز لقطز  للغتعةزيمللصز  لهبزإىللللغأوغ ل مل أرالتوتق 

بلولغتيل  تتلغ تهللغرسمي ل عألالليتج رلمنلحي ةلهكهللغشعولرصااتلج  لًل

قزوةلغتوترشزللإلنجةي يز للهغا لا لتةاللغعولم لوعولم لرخرىلمواتللغة  

ليفل ق  للغع مل.

                                                 
للملجةذلل1 لإ رلهيمليوسفل)لغق هرة  لبلني  لترمج : لرس سي اللغة    لب  لل  لترلسا  لنار:

ل.111-110ي( ل 2002لألعىللغةثق ف  ل
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ل:"Symbol"الرمز الكتايب لألثر الصويتــ 

 توززو لبمواهزز لورصززول  لاززاملهززيل قيزز للغة زز اللإلنجةي يزز للتتميزز للغة زز 

سزتعمة لفيهز لمزنلحيز لعزأيللألخرى لغكنلم ليمي ه لهوللغرمواللغكت  يز للمل

لختالفلهكهللغرمزوالور  بهز للغتزوتي لوهزيلم زردةلعزاملوضزعتلغزه لازامليفل

نالحززعلعكززذلهغززالوهززيلمراازز ليفللغسززي  لليفلحززني  لc لو sصززوال 

 لوفز لووطلk و g و q و c و ch ليمكنلراليؤدىل زز kفتوال 

تعةمزيلسي قي  لفمث لهكلللغتوظيفللغسي قيليمث لحجرلعثرةليولجزهلرلةزللم

للغة  .

حرفززً لصززاياً لل28إىلللمززنلبمززوالخطيزز لتتزز لإلنجةي يزز للتتكززواللغة زز 

لهزكلللغتقسزيمل زأت ومعتاًلل عيزأًللعزنللغسزي  لوهزوللغتقسزيمللألسز كلغة ز  لوع 

بمزوالرخزرىلإىللللغق عأةللغتيليعتمأه لتقسيملنخرلوهولتقسيمللأل رللغتزوي

عودلغثال ز لبمزوالات  يز لصوالعة لتل20صوتً لتتوا لم ل نيلل44إىلللقألتت 

صوتً لصاياً  لوهو  لتقسيملصويلنخزرليعتمزألعزىلللغتزوال24رس سي لول

لالحقز  رولللملراللدلخ للغسي  لومأىلتأ رهلفياملجي وبهلمزنلرصزولالسز  ق 

يفلهن يته  لغكغالروللم ل زأرللهزتاميللغعةزام لروللرصولالتق ليفل ألي للغكةم رول

و شززك لروبل أبلسزز للغكةمزز للملوطوقزز ليوتززللعززىللدبلسزز للغة زز اللهتمززولل

فك نتللملهم للألوىللهيلعمةي لوصفللألصولالغتاأيزألاي يز لمتثيةهز لعزربل

سزززأل:لازززملصزززوتً ليفل1تزززأف للدزززول لوإنتززز  للألصزززولا  لغزززكغالفازززنيلي 

لللمزنليفللحلقيق لهولسزؤللإلنجةي ي ؟لف جلولبلقألياأولمعقوالًلوسهاًل لغكن

لملتتا لجلري اللغكاليللملسزتمرليمكوزهليأيزأللم لهغالفأاو للغتعلللغردلعةيه

عأدلااهتلمنللألصولاللملختة   لويمكوهلريض للغعم لعىللاي يز لتوايز لهزكهل

                                                 
 .Aitcheson, jean, Teach yourself Linguistics, 4th 1992. p.37لل1
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مززنل ززملسززيمكوهلمززنليأيززألعززأدللغ ززونياماللغتززيلولألصززولالولغتواززؤلهبزز ل

ل.1راثرلمنلهغال كثهتإىلللل ستعمةتلمنلغأاللملتكةملوقألتت 

مززنللغرمززواللملكتو زز لولغتززيلمثةززتلغقززألوضزز لعةززام للغتززوال موعزز ل

لأل جأي للغتوتي  لو موع لمنللغقولعأليكمللستعامللهكهللغرمزوالور  بهز ل

ج لسهوغ لعمةي للغكت   لولغتهجزي لح اه لمنلرإىللللغتوتي لمم لحألل  ملتعةم

عمةيز للحل زعلغةرسزملإىلللغكوه ل قيزتلعز ج ةلعوزأللغزاعهلمزوهملممز لدفعهزم

اً لعزىلللملتعةمزنيليفلضزاملعمةيز للإلمزال لولغتهجزيل زرلسزةرللغكةاميلوهزولمز 

غةكةاماللإلنجةي ي  لفش عتللألخط  للإلمالئي ل شك لااهتليفلر و  لتعةمهزمل

رالنا يللغكت   لولغتهجزيللإلنجةيز يلالليطز   لعمةيز لإىلللغةكت   لوهكلليعود

ولحززأألريل معوزز لنخززرلإنوزز لاللنكتززللإىللللغوطزز  لفةززيذلهوزز  لتطزز   لولحززأ

سزاقً  لب زامليعزودلسزالللغتو الااملنوطقهل  لنتاز لشزك للغكةمز للملكتزوبلم 

غزكغالاز اللإلنجةي يز لل عهللغتأ هتلاللغت بخيي لعىللرشك لللغكت   إىلللهغا

 لغزكغال2ااهتل نيلطريقز ل جزيللغكةزامالو زنيلرنزامطلتة اهز هو  للختالفل

 ا لرصااتلمشكة للغتهجزيلوعةزمللإلمزال ليفللغواز يللإلنجةيز يلمزنللملشز

عزىللل3ألنزهلناز يلالليمثز للألصزولالمجيعهز ل شزك لا مز لوموسز لألغرئيس 

رخزرى لإىللللغرلملمنلراللغوامللغكت  ي للغتيلعرفته للإلنس ني لختتةفلمزنلغ ز 

ف أل جأي للإللريقي للغقأيم لوهيلغ  لجزأيرةل  ملالحاز للعز لغكز لصزوال

القز ئاًملغزو ذللغتزوالبم ًللات  يً لم ردًللمستقاًل لوا لبمز لاتز علعز دةليكزو

فةززيذلهوزز  لبمززوالات  يزز لمعقززأةلوغززيذلهوزز  لرصززولالق  ةزز لغةتازز دللمثزز ل

                                                 
1 Graddol, David, & others, Describing Language, Open University Press, 
2nd, 1994, p.50. 
ل2  Dale, Pauletted & Poms, Lillian, English Pronunciation Made Simple, 
Pearson-Longman, 2005, p.3 
ل3 Radford, Andrew & others, Linguistics: An Introduction, Cambridge 
University Press, 1999, p.27.                                                        
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 s و cلغكزنلهزكلللألسز كلهغزالخكلعوهمللغالتيويزوا لوالللهته  لوقألر 

قأللضطربليفللغة  اللألوب ي للحلأيث  لإهللستعمةوللعىللساي للملث للبمز ينل

بمزز ًللولحززأًللغةتعاززهتلعززنلولرل"ch"اتزز  ينيلغةتعاززهتلعززنلصززوالولحززألاززامليف

لتطزززوبللغة ززز إىللل لوهزززكلليعزززودks"1"غتزززوال"x"صزززوتنيلل وزززنيلازززامليف

تطوبًللموااًملومموهجً لعربلفاةلطوية لمنللغ من لفك التطوبًلل طيئً للإلنجةي ي ل

لهتلمةاوظل شك لااهتلحت ليو رلموهللملتكةمللألصيل لفاهراليفلر و  لهغزال

فهززيلل"Phonemic Transcription"غ ونيميزز مزز ليعززرفل  غكت  زز للغتززوتي لل

راثرللختت بًللغةوقتلغكوه لتكوالخمتت ل ة  لولحأةلوتقتيضللملعرف للغك مة ل

  غاايلللغتزويلغة ز لغكوهز ليفللغوقزتلن سزهلمزنلراثزرللألسز غيلللغكت  يز ل

 لوهزيلختتةزفل2تعقيأًللغكوه لردقه لفهيلمتوحلمتثياًللنا ميً لمتو سقً لغألصولا

لأ لف غواز يللإلمالئزيلالليمواهز لهغزا"Orthography"   للإلمالئيز عنللغكت

ألنزهلالليشزاطللغتمثيز للملتو سز لولملوزتاملألصزولاللغكزاليلغزكغالعةيوز لرال

ل:3رمهه ونقفلعىللرسا بلعأيللنتا يللغعالق ل نيللغتوالولغرم لوتو سقه ل

لغيززويلنشززألعززنلطريزز لمم بسزز للدجزز  للإلنجةي يزز للرالتة ززعللغة زز ل-1

للملختةمللغكيلنشأليفلرمكو لورامو لخمتة  .

مستمرةليفللقزالضللغكةزامالمزنللغة ز اللإلنجةي ي للم لت للللغة  ل-2

لحت  ظللغكةامال  غتهجيللألصزيلليفلغ  تزهلإىلللمم ليضطره ليفل عهللألحي ا

للألي.

                                                 
1 De Saussure, Ferdinand, Course in General Linguistics, McGraw-Hill Book 
Company,1966, p.39-40.                                              

للغكتل لل2 لع مل ل)لغق هرة: لعمر  لخمت ب لد.لمحأ لترمج : للغة    لرسذلعةم لم بيو  ي  لنار:

 .52ي( ل 1987 ل3ط

3 Hudson, Grover, Essential Introductory Linguistics, Blackwell   Publishers, 
2000, p.50. 
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ي ولللغكت   للغتوتي لمتثي للألصولاللملميز ةلولألصزولاللملتق  ةز لل-3

لو ي هن .ل

حيزز ولللإلمززال للدجزز ئيلمززنلمتكززنيللملتكةمززنيلوملختةززفللألجيزز للل-4

ولملو ط للغكينلخيتة وال طريقز للغتازأملمزنللالتتز للمز ل عضزهمللغزاعهل

لعىلللغرلملمنللالختالف الفيامل يوهم.

لحلأيثز لغ ز للزهتللإلنجةي يز للعزأللغة ز إىلللوههلل عزهللغاز حثنيلريضز 

لسا بل ال  لوهي:موهجي ليفلشكةه للغعميللبلدًللهغالأل

للفتق بللغتوحيأللغقي يس. -1

 لغت يهتلاليفللغتة ع. -2

 لقالضللغكةاما. -3

هزكهللملخ غ ز ل زنيللغرمز للغكتز علإىلللوغع لمنلراثرللألسزا بللغتزيلدعزت

يفلنط للغتواللإلنجةي ي للهوللغتأ هتللغالتيويللغكيل أللظ هرًللعىلللغوط ل هو

مزززززز ل لونطزززززز لاةK يوطزززززز ل cمزززززز للخززززززتالفلبسززززززمهلاززززززامليف 

"Island" ajlənd فتززوال sهوزز لصزز متلوحزز الالرخززرى ليفلحززنيل 

debut""dɛ"ح فاتللغكةاماللملقاض لعزىللشزكةه لازامليفلاةمز  bju"مزنلل

  لغكززنلمزز لههززللإغيززهل عززهلuلغ رنسززي للغتززيللحت اززتل  رنسززي لصززوا 

يلعوزأم ل زأرال1748رالعز يإىللللملعةةنيلمنلرالساللهزكلللالخزتالفليعزود

ادهز ب لإهلمتيز اللغط  عز اللغتزيلا نزتلمسزتعمة لننزكل لعمةي للغطا ع ل  ال

  هن لهوغوأي للغتو  لغيذلهكللفاسلل ز لراللغطاز عنيللغعز مةنيلعةيهز لمزنل

ألهنزمللألدوغوأينيلريضً لو كغالا اللغتأ هتللدوغوأيلولضاً لعىللمز ليطاعزوا

يتزااواللغكةززامالوفز لغ ززتهم لازامليفل أليزز ل عزهللغكةززاماللغتزيلتاتززأ ل

 لولهته  ل يواملح وغتل عهللحلراز الghost ليفلاةم  ghاامليفل ل g ز 

مززنلتوحيززأللملة ززوظلمزز للراليفللغواليزز اللملتاززأةلو شززك لجززري لغتززيلظهزز
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حزز وللل"ي1843-1758"ل"Noah Webster"لملكتززوب لفوجززأللغقزز موك

مق وم لهغالعربلتاسيمللغتهجزيللإلنجةيز يلغةكةزامالوحمز وغتهملغةمط  قز ل

كتوبلفالق ل عهلموه لبولجً لو عضه للآلخرلمللية للغزرول ل نيللملة وظلولمل

 زأالًلمزنلل er"ولل"colour زأالًلمزنللcolor"ول"our زأالًلمزنلor"منلضزموه 

re"يفلاةمزز للل"centerززأالًلمززنلل centre"لولسززتمرالهززكهللملط غازز الحتزز ل 

ي لإهلقزز دالهززكهللحلمةزز ل1930لغقززراللملزز صلوختوصززً ليفلشززيك لولعزز ي

لملززألف لعززنل"ل"Tribune"لألمريكيزز للغتززيلعرفززتل  سززمإحززأىللغتززافل

 ززأالًلمززنلthru "فقززأمتلعززأدًللمززنللملازز والالغةمط  قزز لموهزز ل"لغشززعل

through"ول"catalogأالًلمنلل catalogue"فك نزتلهزكهللملقاحز المثزهتةلل

غةجأللفوجحللغاعهلموه لولخا للالستعاملللغيوميلو قيتلعىللقيزأللحليز ةل

 لغزكغالظهزرالفزيامل عزأل1رسمي لو عضه للآلخرلملليزوجحيفللغكت   اللهتللغ

حم والالج دةليفلتوحيأللغة ز العزربللسزتعامللول تكز بلبمز لولحزألغتزوال

ولحأ لوختةوللعزنللغطريز للدج ئيز للغتقةيأيز لغ زرضلمتثيز للغكزاليللملة زوظل

ولستعمةوللولحأةلمنلرهملرنام للغتأوينللملاتكرةللغتيلجعةتللغتواليمث ل

 International"ًللوهزيلمز لسزميتل  أل جأيز للغتزوتي للغأوغيز بمز ًللولحزأ

Phonetic Alphabet"ل"IPA"ولغتيليويلعأدًللمنللغرمواللغتيلل سزتعهتالل

 لغكنلملليكتللConventional Alphabet"2"منللغكت   للأل جأي للغتقةيأي 

لد للغوج حليفللالستعاملللغع يلو قيزتلهزكهللملواومز للغتزوتي لحايسز للغكتزل

لغتعو  للغرموالواثر  .

ل

ل

                                                 
 .Ibid., p.363-365لل1
 .Aitcheson, jean, Teach yourself Linguistics, p.37لل2
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ل"Phoneme"الفونيم يف اللغة اإلنجليزيةــ 

ل"Phoneme"قا لرالنأخ ليفلتعريفللغق ب للغعرعل متزطةحللغ زونيمل

يفللغة زز للإلنجةي يزز  ليتوجززللعةيوزز لرالنةقززيلناززرةل يعزز لحززولل عززهل

لملتطةا اللغتيلشكةتلتألخاًللعوأللغق ب لولغا حز للغعزرع لف زياملخيزصل

أدللملتززطةا اللغألغزز لعززىلللأل ززرللغتززويللغززكيليااززهللغرمزز للغكتزز عليفلتعزز

رسززامعو  لوعززىلللغززرلملمززنلتوحيززأللمل هززويلغكووزز لوجززأن لنوعززً لمززنللإلب زز  ل

لالصزززطالحيليفللسزززتعامللعزززأةلمتزززطةا الغتزززأللعزززىللم هزززويلولحزززأل

 لفةكزززز لموهزززز لم هومززززهل"Phoneme لSegment لPhone لSound"وهززززي

نللآلخززرل شززك ليسززهت لغكززنلعوززأم لقررنزز لاتززلللصزز  للغززكيلخيتةززفلعزز

وجأن ه لاللت ر ل يوه  لفتسزتعم لإحزأله للإلنجةي ي لللغأبلس اللغتوتي ليف

مالحا لهغالولغتطر لإغيزهللإىلللغتأللعىلللأل رللغتويلاك  لوهكللم لدفعوي

يفللغوازز يللغتززويلل"Phoneme"قازز للغاززأ ل عمةيزز للغوصززفللغعزز يلغة ززونيم

لي:لملتطةا الهيلا آللإلنجةي ي لوهكهل

لصزطأليلرولل:لوهولا لر رلصويلن تجلعزنللهتز لا"Sound"لغتوال-1

لألشي  ل عضه ل اعه لمث لصواللملطرللغس قملعىلللغسقف لصواللغرعأ ل

صوالخريرللمل   لصزواللملوسزيق  لصزوالتتز ديللألشزي  للغتزةا  لواز ل

مزنلخزاللللدزول للقز ألخرى لفهوللأل رللغتويللغكيليوتلغتأ هتلاللغتوتي لل

إهاللغس م  لويمتألغيشم لوحأةللغتواللمل ردليفللغكزاليل شزك لإىلللغيت 

ه لموتميز ًل  ل1الروللغ ز  لإىلللع يلدوالراليتعة لهغال تاأيزألفئز للغتزوال عزأم

لغةهجز  لروللويطة لعةيهز لناز يلعةزمللألصزولاللملتاققز للغتزيلتشزك للغة ز 

 Sounds"ل"لألصززولانازز يل"وتسززم لهززكهللملجموعزز لمززنللألصززولال ززز

                                                 
 http://oxforddictionaries.com/definition/english/soundلل1

http://oxforddictionaries.com/definition/english/sound
http://oxforddictionaries.com/definition/english/sound
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System"1عززىللسززاي للملثزز للوغززيذل- لغكززنلههززللرحززألعةززام للغتززوال

لمتزطةحل-لحلرص  ل2 هزولمق  ز لغةتزواليفللغة ز للإلنجةي يز"Sound" عأم

وياهزرلهغزاللإلنجةي يز لل  لمه لصوت الخمتة  اليفb و pغكغاليعألصوت  

 ليفللملعو لازاملولضاً لمنلخالللتوظي هامليفللغكةامالولغتا ينللغةكلالحيأ  مه

ززأدلهززكلللملتززطةحلغيززأللعززىلللغتززوال"bit"و"pit"يفللغكةززاما و ززكغالحي 

لوهكللخالفلم لحأدتهلاتلللملع جم.لإلنجةي ي لللإلنس ينليفللغة  

:لوهولمتطةحلدلللعىلللأل رللغتويللغكيليوتجزهل"Phone"لغتوال-2

لإلنسززززز اليأيزززززأًللويسزززززتعم لهزززززكلللملتزززززطةحلختوصزززززً ليفلعةزززززمل

رصزز رلإىللليشززهتل"لغتززوا"ل"Phone" لومتززطةح"Phonetics"لألصززولا

صززوالمقطعززيلمو تزز لومةمززوكليفلر وزز  ل ززرىللغكززالي لفهززوللإلدبل ل

ويسززم لل"لغ ززونيم"غةوحززأةللغتززوتي لل"Physical Realization"لملزز دي

وهولم لههللإغيهلرحأللغا حثنيلل"Phonetic Substance"ل"لمل دةللغتوتي " ز

هززوللملزز دةللغتززيليتكززوالموهزز لل"Phone"متززطةحليفلعةززمللغةسزز ني المززنلرال

عززرفل لغ ززونيمل أنززهلم هززويللغتززوا للغتززواللغتززيلحيتولزز للغ ززونيم ل يززواملي 

فللغزز3 والهزولبمز للملز دةللغتزوتي ولألغ عزرت وفقزً لدزكلل-ل"Phone" لغزكغالي 

 أنززهلوحززألالمو تززة للززهتلمال طزز لمزز لحززأودلحمززأدةلل-لالفززالضللملزز دي

هزولل"Phone" لفمتزطةحل4األي للغتوالوهن يتزهولضا ل وجودلعالم الغ

                                                 
ل1 Crystal, David, A dictionary of linguistics and phonetics, Blackwell 
publishing Ltd, 6th edition,2008, p443.    
2Hawkins, Peter, Introducing Phonology, Routledge, London,  1984. p.15.  
ل3  ,MacmillanلFinch, Geoffrey,  How to Study Linguistics, 2nd ed Palgraveل
2003. p.66. 
ل4 Giegerich, Heinz, j., English Phonology: An Introduction, The press 
syndicate of university of Cambridge, United Kingdom, 1992. p.32.   
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اللغ ونياماللحلقيق للملتاقق ليفللغة   وط لغيكوم  لغكغالههلل عزهل1ا لم لي 

ل."فونيم"موجودليفلا لوحأةلصوتي لل"Phone"عألإىلللعةام للغتوا

هللغتواللصز يللزهتللملاةز لمزنللغة ز لفهزولرصز رلإىلللوههللنخروا عأم

كاليليمكنليأيأه لواللتتعةز ل تزوالمعزنيلمزنلوحأهلصوتي لم ردةلمنللغ

 لغكوزهل شزك لعز يلغزيذلصزوتً ل2غ  لمعيو لإناملهزولفزونيملغزاعهللغة ز ا...

رمز لغزهل ز ألحرفللأل جأيز لل"Sound-Token"بم يً ل ل"Alphabetic"غكنلي 

رالإىللللإلشزز بةإىلللويوضزز ل ززنيللألقززولكللملر عزز  ل يززواملنجززألمززنليززكهل

 لل غاً ليع جل الااملغزولإهنزاملنزو لولحزألريلمتشز هبنيلولغ ونيملمهل"Phone"لغز

 لغكنلعةام للغتواللت قوللعىللجعةهز للملز دةللغتزوتي ل3"لدأف"يفللملوضو 

ل"لأل جأي للغأوغيز للغتزوتي "لغتيليعتمأوالعةيه ليفلوض للملواوم للغتوتي ل

"IPA"ل"International Phonetic Alphabetic"لوازز الهززكللضززمويً ليفل 

ل"Phone"لألمر لغكنلفيامل عألق متللجلمعيز ل وضز لمعيز بينلغتاأيزألل ألي 

ل وص هللمل دةللص يلغة ونيملومه :

جيللرالتكوالهو  لعالم لمو تة لغك لصوالممي  لوهكلليعويلرالل-1

غكزز لفززونيملميزز ةلخ صزز لمتيزز هلعززنللآلخززر لف غتززواللغززكيليززتمل

ل يهتليفللملعو .لستعامغهل أالًلمنللآلخرليفللغة  لن سه ليوتجلعوهلت

عوأم ليكوالريلصوالموجزودليفلعزأةلغ ز الفز اللغرمز لجيزللرالل-2

ليكوالن سهلغك للألصولاليفللغة  اللملختة  .

                                                 
 .Crystal, David, A dictionary of linguistics and phonetics. p.361لل1
 Ibid., p.361لل2
ل3 Coleman, John, Phonological Representations Their Names, forms and 
Powers, Cambridge University Press, United Kingdom, First Edition, 1998. 
p.44. 
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 مواززهلل"Phone"مواززتللحليزز ةلغةززز"IPA"ف أل جأيزز للغأوغيزز للغتززوتي 

بمواًللمتكوهلمنللغاهوبليفل رىللغكزاليللملسزتمرلغيكزوال زكغالهزوللغتزوال

ريزز لغ زز ل زز ليكززوالموتميززً لومتمززثاًلليفللغرمززوالغأل جأيزز للإىلللغززكيلالليوتمززي

هلرحزأللألصزولاللملمكوز ليفلغ ز ال"IPA"لغأوغي للغتوتي   لغزكغالمتيز ل عزأم

وطز ل لغع مل لوهيلرصز رلوحزأةلصزوتي ليمكزنليأيزأه ليفل زرىللغكزالي لوت 

ل.1 طريق لمعروف لويمكنلمتثية ه ل أقولكلمر ع 

ولغتززيلقززألتأخززكلل"Phone"دةللغتززوتي لغةزززلغ ززونيملإهاليعتمززألعززىلللغزززام

عزأل عزهللغاز حثنيلإىلللغكنلمز لالحاوز هلممزنلههازولل2رشك الًلصوتي لخمتة  

رمز ل" أقولكلمر عز لازامليفلقزوللرحزأهملل"Phone"لإلنجةي ل أنهليمكنلمتثي 

وت  عزهلل3"فتكوال زنيلقوسزنيلمزر عني...لالغ والرولل"Phone"م دةللغتوا

لغ زونيملهزولوحزأةلعقةيز ل زردةليكزوالدز لريضز لعزأةللنخرل قوغهلفايوامليكوا

وزتجل شزك لناز ميليفللغكزاليللغ عزيلليفللغقزيمللغتزوتي  ل رشك للخمتة  لموه لت 

وهزيلوحزأةلل"Phone"و إمك نو لرالنتزفلهزكهللالختالفز اللغشزكةي ل أهنز 

صززوتي لتاهززرل ززنيلرقززولكلمر عزز  لوعوززأم ليكززوالغززأيو ل موعزز لمززنلهززكهل

 ون الصوتي لغ ونيملولحزأللورغتكوالمجيعه لرشك الًلسل"Phones"لألصولا

 لوهززكللقززألير ززال4غة ززونيملن سززهل"Allophone"ويشزز بلإغيهزز ل أهنزز لرغوفززوا

لغتززوتي للألغ ونزز الللمل هززويلمززرةلرخززرىلوجيعةززهلمتززألخاًللمزز لمزز لتتمثزز ل ززه

"Allophone"لفززوالحعلرالرلةززللعةززام للغتززواللغ ززر ينيلجيمعززوال ززنيل 

                                                 
للنار:للملوق للالغكاوينلملعجملعةمللغة  :ل1

http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/WhatIsAPhoneme.
htm 
2 Todd, Lotero, An introduction to linguistics, Longman House, England, 1st 
Edition, 1987, p.32. 
3 Finch, Geoffrey. How to Study Linguistics, p.66 
 Yule, George, The study of Language, Cambridge, University Press, 4ndل4
Edition, 2010. p.55.ل 

http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/WhatIsAPhoneme.htm
http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/WhatIsAPhoneme.htm


49 

حززأ ليفلحززنيلههززلل عضززهمللآلخززرلومززوهمل ززوغيوجرللمل هززومنيل تمثيزز لول

"Bolinger"لي:رضوبةللغت ري ل يوهاملوهولا آلإىللل

غةأالغز لعزىلللغتزوالقاز لراليزتملل"Phone"رحأمه :للستعامللمتزطةحل

للختي بهلوإحل قهلوتوايعهليفلغ  لم .

لغةأالغ لعىلللغتوال عزألرالتزملإحل قزهغ واللألللآلخر:للستعامللمتطةح

 ونزً للملعنيليعألرغل"Phone"ي لمعيو  لغكغاليتوجللعةيو لرالنقولل أ ةلغ و

ل.1غة ونيمللملعني

غزكغالنالحزعلرالرلةززلللغاز حثنيلاللي رقزواليفللسززتعامللهزكلللملتززطةحل

فوجأهملخيةطواليفللسزتعامغهلتز بةلغيزأللعزىللم هزويللغتزوالعمومزً لوتز بةل

عززىلللملزز دةللورخززهتلًللالغ ززواللرخززرىليززأللعززىللم هززويللغ ززونيملورخززرىلعززىل

يأيزأللمل هزويلقاز لإىلللغ ز لمعيوز  لوهزكللمز لدفعوزيإىللللغتوتي لدواللنتامئهز 

إهالهوللغتزواللغة زويللملاسزملجزأًللل"Phone"لغرشو ل وصفللغ ونيم لفز

ريلغ زز لمعيوزز  لفهززولمتززطةحلدلللعززىلللملزز دةللغتززوتي لإىللللغززكيلالليوتمززي

لأتزوتي للحلس سز ليفللملعمز لألس سي للص يللغتيليمكنلتسزجيةه ل ز آلالاللغ

ألالرقزز للناززرلفليفللملخززر ليمكززنلراليعطززيلنتزز ئجلخمتة زز لتززأب لهبززكهل

مززنل ززمليتوغززألعززنلهززكلللملتززطةحلمتززطةحلنخززرلهززولمزز ليعززرفلولألجهزز ة ل

لغتواززيمللألدلئززي لوقززأليززأخ ليتهزز لروللعززىللمسززتوىللغتشززكي ل"لغ ززونيم" ززز

لAllophone"2"" والألغ"صوتي لوهيلم ليطة لعةيه ل ز موع ل

                                                 
  .Bolinger, Dwight, Aspect of Language, U.S.A.,1968. p.44لل1

لط2  للغرس غ   لمؤسس  ل) هتوا: للغع ي  للغة   لعةم ليف للغتاوب  لعاأ لش هني   ل6لنار:

ل.74-45 لولنار:لم بيول  ي لرسذلعةمللغة   ل 115ي(ل 1993
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إىللل:لويسززتعم لهززكلللملتززطةحلريضزز لغ شزز بة"Segment"لغتززوال-3

للغتززواللإلنجةيزز ي لف ززيلرلةززلللألحيزز التسززتعنيللغأبلسزز الولغااززوم

هبكلللملتطةحلغةأالغ لعزىلللغتزواللغة زويلعمومزً  لغكزنلهوز  للإلنجةي ي ل

يفللالسززتعاملللغززكيلوضزز لغززهلهززكلللملتززطةح لفهززوليززأللعززىلللغتززوالل ًلفرقزز

سززززتعم ليفلعةززززمللألصززززولالل"Isolation" لملو تزززز لغززززكيلاثززززهتًللمزززز لي 

"Phonetics"لمز لم ديز ًلوحأةلمو تة لولغتيليمكنليأيأه لإريلإىلللغ ش بةل

لسمعي ليفل رىللغكزالي لوهزكهروللي سمعيً لاامليمكوه للغتام  ل توبةلحرارول

 لوقألسمعي رولللألصولاليمكوه لرالتأخكلمولقعه ل  ستعامللمع يهتلإم لم دي 

لستعم ل عضهملهكلللملتطةحلغيأللعىلللغتوال شزك لعز ي لويوقسزملهزكلل

للملتطةحلعىللقسمنيلبئيسنيلمه :

ل."Segment"لألصولاللملقطعي للملو تة -1

ل.Super -segmental"1"لهتللملو تة رولللألصولالفو للملقطعي -2

لفاعززألرال يوزز لرهززملمزز لقززأليولجززهللغا حزز لعوززألدبلسزز للغتززواليفللغة زز 

مززنلإب زز  ليفللسززتعاملللملتززطةحلغةأالغزز لعززىلللغتززواللغة ززويلإلنجةي يزز لل

لإلنس ينلولملتع بفلعةيهليفللألوس طللغة وي  لنوتقز لغةتعزرفلعزنلاثزللعزىلل

ولغتزيلسوقترصزلل"Phoneme"  سزمللإلنجةي يز لللغوحأةللغتوتي للملعروف ليف

لعىللتسميته ل  غة علن سهلعوأللغوط ل  إلنجةي ي .

تش فلناري للغ ويوملرحألرهمللالنجز الاللغتزيلحققهز لعةزملت عألمهم للا

أالحجرللغ لوي ليفلا للملألبكللغةسز ني لتقريازً  لفضزاًلل لغةس ني ا لولغتيلع 

عنلهغالراللغأبلس اللغتيلظهرالحولللغ ونيملهيلمنلرحأمللغأبلسز ال

وراثره للختالفً ليفللملج لللغةس ينلفألبالحودز ل ازومللإلنجةي ي لللغتوتي 

                                                 
1 Crystal, David, A dictionary of linguistics and phonetics. p.426. 
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فل طززر للأودبلسزز الاثززهتة ززرم ألهنززملربلدوللتعري ززهلويأيززألم هومززه لوقززألع 

متعزأدةلوخمتة ز  لغكوهز لولجهزتللغعأيززألمزنللغعقاز الختوصزً لمزنلن حيزز ل

ت سهتللمل دةللألس كللغتيلتقويلعةيه للغ ونياماألهز لهزيلت سزهتلالعضزوي ل

مجيز لهزكهللريلن سي لريلنطقي لريلسمعي لريلوظي ي لريلرهن لعا بةلعنلمز يجلمزن

ل.1لغت سهتلاللمج ؟

لالت   لعزىللتعريزفللغ زونيملإىلللغقألههللرلةللعةام للغتواللغ ر يني

 شززك لماسززم لفوجززأهلموترشززًلليفللغكتززللولغأبلسزز اللغتززوتي ل أنززهلرصزز رل

وحأةلصوتي ليفللملواوم للغة وي لولغتيلتكوالق دبةلعىلللغتميي لولغت ري ل زنيل

ً لراثزرل زنيلاةمتزنيلل وتزنيلغيوزتجلعزوهاملمع ينللغكةاما لويكزوالهغزالولضزا

م ردت المعجميت الختتة  المزنلحيز للغأالغز لولإلشز بةلغةمزرلدلمثز للهغزال

 لوعةيهلفوظي  للغ ونيملهيلوظي  لمتيي ي  لوعوزأللغوازرل"bin"ول" "pinاةم 

يفلرس كللغكت   للأل جأيز لنجزألراللغ زونيملل غازً لمز ليتمثز لمزنلخزالللبمز ل

لتشزهتل"Oblique"هلومتثيةهل عالم ال نيلقوسنيلم ئةنيلخطيلم ردليتملحرص

 ...لغخ لفهزكهللألصزولالهزيلعاز بةلf  ل r  ل tلغ ونيم لمث للهغا:ل إىلل

 لوهكهللغ ونيامالهيللغتزيلتشزك للألصزولاللألس سزي ل2عنلرصولال ردة

ل لغتيلتعتمألعةيه للغة  ليفلنا مه للغكت علولغتويلويتمي لا لفونيملموه ل زأ ر 

ليلوبسملخطيلخيتةفلعنللآلخرلاةيً .صو

                                                 
1 Coleman, John, Phonological Representations. p.47 

 .115ولنار:لش هني لعاأللغتاوب ليفلعةمللغة  للغع ي ل ل

 Aitcheson, jean, Teach yourself Linguistics, p.39.& Finch, Geoffry, Keyل2
Concepts in Language & Linguistics, Palgrave Macmillan, British, 2nd 
edition, 2005. p.57.  
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 االجتاهات التفسريية للفونيم:ــ 

س ني للغ ر ي لرالتاأرل تاةي لهكلللغعورصللغتويلغقألح وغْتللملألبكللغة

 لف ختة وللفيامل يوهملورخكلرحأهمليع بضللآلخرلحت ل زرالنتيجز لهغزاللد ي

رلملإىللليسمل موع لمنللالل ه ال قيتلس ئأةلحت ليومو لهكللمنلدوالرا

ل:لألصح لومنلهكهللالل ه اروللبجحلأل

ل:"Mentalistic"لالل هللغعقيلل-1

لعزأللغ زونيمإىللل"Courtenay"ههللعأدلمنللغة وينيلومزوهملازوبتيويل

رلزألهنز لهلالطز   لعقزيلللريزأي لوفسزلفكرةلحقيق لعقةيز لتقزويليفللغزكهنأ

فوط للغ ونيمليفل أليز للغكةمز لاةيهام لرولللنطا  للغس م روللهغاليفلني للملتكةم

فهيلصوبةلههوي ليكزأللملزتكةمليفلل الليش  هلنط للغ ونيملن سهليفلهن ي للغكةم 

 زمليةزملل لغوصوللإغيه  لفعىلللملزتكةملراليسزتوعلللغتزوبةللملث غيز لغةتزوا

 اقي للألصزولاللغتزيلتوزتجلعوزه لفزأوبللملزتكةمليفليقيقزهليكزوال  ستاضز بل

  غسزةيق للغكالميز  لولدزأفللغزكيلربلدل وللراليوطقزهلمليفلعقةهل زملحيزلغ وني

لغا ح للغوصوللإغيهلهولتعريفللغ ونيملاتوبةلصزوتي لعقةيز لوهزكلليتعةز ل

رضوبةللغتمييز ل زنيل ز غنيلإىللل لوههللريضز ًل1  حلقيق للمل دي لغةتوالن سه

ل:2ه منيلمه 

:لولغزكيللزتمل أبلسز للغتزوال"Physical"لألول:لعةمللغتواللملز دي

لغعقيلللملوطو .ل

:لولغززكيليزأبكللغتززوبةل"Psychology"لآلخزر:لعةزمللغتززواللغو يسز

لغعقةي لمنللغو حي للغو سي ليفلمتثي للألصزولالفهزوللملعز دلللغو يسزلغةتزوال

                                                 
 ,Hyman, Larry M., Phonology, theory & analysis, Holt, Rinehart & Winstonل1
New York,1975, p.72.    
 Hawkins, Peter. Introducing Phonology, p.33 ل2
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لغة وي لوقألبفهلهزكلللغتوجزهل اجز لراللحلزرفلهزولمز دةلغ ويز لوغيسزتل

لم هومً لن سيً .

راللغة ز لييز لفقزمليفلإىلللهكلللاللز هلوههزلل""Baudouinوت   ل  ودين

ألالمثزز لهززكهللأفززرلدلوهززيلاللتتطززوبلوييزز لتاعززً لغةقززولننيللغتززوتي عقززولللأل

فللغ زونيمل أنزهل زرم لغقولننيللهتلموجودة لوغكزنلتاعزً لغةقزولننيللغعقةيز لفقزألع 

لهكلللالل هل اجز لراللغ زونيمليزأخ لضزمنل1لغتوبةللغعقةي لغةتوا دت  لوب 

ألاللملزر لالليعةزمللأضمنللملواوم للغعقةيز لغةمزتكةململواوم للغة وي لوغيستل

م للغكيليعألفونياًمليفللحل غز للغ عةيز  لفمزنللملسزتاي للخزال للحل غز للغو سزي ل

ل.2جلمي لرفرلدللملجتم ليفلر و  للغكالي

ل:"Physical"لالل هللمل ديل-2

 Daniel رالبولدلهكلللاللز هلهزوللغعز ملللإلنجةيز يلدلنيز للجزون وغع لر

Jones""لغعالقززز اللغتزززيلتزززر مللعزززىللولغزززكيللعتمزززأليفلت سزززهتهلغة زززونيمل

لمزتال للغ زونيمليفلغ ز لمز لعزأةلرصزولالللألصولالفيامل يوه  لفق لل وجزوب

تتش  هليفللصت ئصللغتوتي لغة ونيمللألصيللعزىللرهنز لع ئةز لمزنللألصزولال

 لغكززنل رشززطلرالاللحيزز ل3هلالعالقزز لمال طزز لوغيسززتلرصززولالمتع بضزز 

حم للآلخرألريليفللغسي  للغتويلن سهللغكيليق لفيهللغتواللآلخر للرحأه 

لغةتزوال"Acoustics"وهكلللغتش  هليكوالتش هبً لمنللغو حيز للالاوسزتيكي ل

يكزوالفهكلللغتعريزفللعةيه لرم للألس كللغكيللعتمأل"Organic"لغعضوي رول

ليفلنقطتنيلمه :

                                                 
 Kramsky, Jiri, The Phoneme: Introduction to the History and Theories of aلل1
Concept, Adler Pub Co., 1974. p.32. 
 .Hyman, Larry M., Phonology, theory & analysis, p.73 ل2
 ل.Crystal, David, A dictionary of linguistics and phonetics. p.362 ل3
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لألصززيللولغ ززونيملتشزز  هلصززويل ززنيللألصززولاللغ رعيزز لمززنللغ ززونيمل-رل

لن سه لحت لالليق للغس م ليفلغاذللغتعرفلعةيه.

ل"توايزز لهززكهللألصززولاللغ رعيزز ليفل ززرىللغكززاليلتوايعززً لتك مةيزز ًل-بل

Complimentary Distribution"1.ل

ل:"Functional"لالل هللغوظي يل-3

إىلللومززنلرهززملمززنللهززتملهبززكلللاللزز هلهززولمأبسزز ل ززرل للغوظي يزز لفززكهاول

ونيمل أنزهلمتزطةحلصزويلخز غص لوهزولعاز بةلعزنل موعز لمزنلتعريفللغ 

لصت ئصلولغعالم اللغتوتي  لغكزوهملباز وللو شزك لرسز كلعزىللوظي ز ل

لعزىلللمل دي لغكوهللعتمزألو شزك لا مز رولللغ ونيم لفاللوجودلغالل هللغو يس

وظي  للغ ونيمليفللغوا يللغة ويلغكغالقزربوللرالوظي ز للغ زونيملهزيلوسزية ل

 لويعزأللغعز مللترو تسزكويلرحزأللغعةزام للغكاز بليفل2ميي ل زنيللملعز ينطيع لغةت

مأبس ل رل  للغكيلقز لل ز اللغ زونيملقاز لاز ل  لهزولم هزويلوظي زيل يزوامل

إىلللن يسلوشأدلعزىلللوزلللغةجزو روللبفهلت سهتللغ ونيملعىللرس كلههوي

قزز لعةزمللغززو ذليفلتعريزفللغ ززونيملعز دًلللغعالقزز ل زنيللغتززوالولغ زونيملعال

غ وي لالليتأخ لهب لع م لن يس لولعتامدًللعزىللهزكهللغعالقز لفهزوليسزتأللعزىلل

 لويفلر وز  لهغزال3خت ئصللغتواللغوظي يز ل ختز ئصللغ زونيمللغتزوتي 

ر لظهرليفلدلخ للالل هللغوظي يللل ه الرخرىللنقسزمتلعوزه لغكوهز لمللختز

ل:4يعنللملاأرللغع يلغه لوهيلا آل

                                                 
 .Lyons, John, New Horizons in Linguistics,  Penguin Books, 1972. p.79 ل1
 .Hyman, Larry, Phonology: Theory & Analysis, p.67 ل2

ي( ل1980 ل1 لتوفي لحممأ ليفلعةمللغة  للغع ي ل)لغق هرة:لمكتا لوها  لطلنار:لش هنيل3

لل.126-130 

 Kramsky, Jiri, The Phoneme: Introduction to the History and Theories of aلل4
Concept, p.127.ل 
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لالعززتامدليفلوحللغ ززونيملعززىللإىلللةسزز ني الألول:لههززلل عززهلعةززام للغ

لوظي تهلاوحأةلمو سا لغةتعاهتللأل جأيليفللغوا يللغكت ع.

لالعزتامدلعززىلللغوظي ز للألس سزي لغة ززونيمليفلإىللللغثز ين:لفريز لنخززرلههزل

للغت ري ل نيللملع ين.

عزززأللغ زززونيملم هومزززً لغ ويزززً لوظي يزززً لإىلللخزززهتلههزززللغث غززز :لفريززز لن

"Functional Concept"لغهللغقأبةلعىلللغتميي ل نيللغكةامالورشك د .ل

ل:"Abstract"لالل هللغتجريأي-4

ل"Ballmer"هكلللغت سهتلهوللغع ملللإلنجةي يل ز ملرلإىلللغع لروللمنلههل

لمززتال ل عززهللألصززولالإىللل لإهلههازز "John Lyons"وتاعززهلجززوالاليوزز ل

ف غتزواليعزألتاعزً للمالمحلمشاا لاثهتةليمكنلرالتةخصليفللنطا  لههوزي 

 لمعتمززأًللعززىللرسززذللغتام زز للالاوسززتيكي ل"Abstract"دزز ل أنززهللريززأيل

لغوطقي  لهكللمنلج نل لومنلنخرليمكنلغةمر لراليمي لع ئة لا مة لمزنلهزكهل

لألصولاللغتجريأي ليفلشك لصوبلع م لتزملتعري هز ل ز غ ونيامالوهزكللاز ال

ف غ ونيملغزيذلصزوتً لمتاققزً لل.1معتمأًللعىللرس كللتت لللألصولال ايئ   

هولصواللريأيلمتاقز ل لف"غ واللألل" وجودلرفرلدلع ئةتهليتاق  كلتهلإنامل

غ ونيملن سه لغكغالا الهو  لصوالرسز يسلهبكهللألفرلدللغتوتي لوغيذليفلل

ر ةلصز هتةلمزنللألصزولا لاز لمثةتلمز ل عضزه للغزاعهللوصوال  نوي

ةه ل  غ ونيملن سهلورخرىلمق ب  لد لحتوىلعىللرصولاله م ليمكنلمتثيموه لل

 والتو ززيم... لولغتززيلتتمثزز ل زز ألغروللنززربروللوفزز لووطلمعيوزز لمززنلطززول

"Allophone" لراللغ ززونياماللغتززيلمتتةززالراثززرلمززنلعضززوإىللل لوناززهلجززون

                                                 
1 Lyons, John, New Horizons in Linguistics, Penguin Books, 1972. p.81. & 
Kramsky, Jiri, The Phoneme: Introduction to the History and Theories of a 
Concept, p.82-84. 
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موهز ليكزوالراثزرلرمهيز لمزنللألعضز  للعضزولولحزأ لفهوز  لتت  ض لفيامل يوه 

لغعضززول"ويسززم لعزز دةل زززلمو تزز  رولللهلشزز ئ للالسززتعاملألخززرىلإمزز لألنزز

ل.Principal Member"1"ل"لألس يس

وسزية لسزهة للإلنجةي يز للتستعم للغ زونياماللغتزوتي للملتاققز ليفللغة ز 

غةت ري ل نيللغكةامالمنلخزاللللغرسزمللصطزيلغكز لموهز  لفضزاًللعزنلر رهز ل

  ل  زهلخ ب للغسي رولللغتويللغقي يسللملتا ينلعنللآلخرلمت مً لوهيلموع غ 

لغوارلعنلتووع تهللغتيلتةا ل زهلنتيجز لتولجزأه ليفللغايئز للغسزي قي للغتزوتي  ل

ف غسؤللللألاثرلوضوحً لولغكيليرلللريلع مللرصزولاللغيزويلطرحزهلعوزأم ل

يولجهلري لغ  للهتلموصوف لولزهتلمكتو ز لهزو:لمز لهزيللألصزولاللألس سزي ل

يقزويل زهلهزولعمةيز ل؟لفزأوللعمز ل2لغتيليمكنللالست  دةلموهز ليفلهزكهللغة ز 

لستقرل لصويلوجردلميألينلألهمللألصولاللألس سي للغتيلتستعمةه للغة ز  ل

 لبمزوالمنل ملمعرف لم للغعالق للغتيلتر طه ل عضه ل اعه؟ل ملحم وغ لوضزو

جز للغتمييز لولغت ريز ل يوهز لصزوتيً لوشزكةيً  لخيتةفلرحأه لعنللآلخزرلمزنلر

فهزولمتثيز لغ زويلغتةزالل غة ز لاكز لغ ونيملمنلوجهز لنازرلناز يللإىلللفي وار

لألصززولاليفللغة زز لفهززيلتززؤديلوظي زز لتشززكي للغكةززامالوترمجزز للألفكزز بل

اةامالموطوق لصوتيً لعربه  لغكنليالحزعلريضز لرالإىللللغكهوي للهتللملةموس 

زثىللوحمزأدةلغوطقزه لل مس غ لنط للغ ونيمللهتلدقيق لجألًل فةيذلهوز  لطريقز لم 

ل.3 لمت مً لعنلنط للغ ونيمللآلخرليفللغة  لن سه غكوه ليفللغوقتلن سهلخمتة 

                                                 
1 Jones, Daniel, The Phoneme, its Nature & Use, Cambridge Un. Press, 1962. 
p.7-8.  
ل2 Spencer, Andrew, Phonology: Theory and Description, Blackwell 
Publishers, 1st Edition, 1969, p.4-5. 
3 Davenport, Mike, & Harwahs, S., J., Introducing Phonetics and Phonology, 
Arnold a Member of the Hodder Headline Group, London 1998, p.126.                                                                                        
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للغسززز م للإلنجةيززز يليمكزززنلراليميززز ل زززنيللغ زززونياماروللاللغقززز ب إلللل

ل معرفز لخولصزه للغوطقيز لغايز الهغزاإىللل سهوغ لويرسلواللحيت  لإلنجةي ي ل

 لف غ ر لولغتا ينل نيللغ ونيامال1فهوليستطي لإدبل للغ ونيامال سهوغ لويرس

يفلرشزك للل لولخزتالفألنهليوزتجلعوزهللخزتالفليفللملعز ينلمزنلجهزلأمهملجألًل

لغكةامالمنلجه لرخرى لف غت ري ل يوه لخطيً لمهملجأًللاامليفلبسزمللحلزروفل

 ...لغزززخ لويمكزززنلرالنسزززميه لh  ل g  ل t  ل d  ل b  ل pلآلتيززز : 

وغكز لمزنلهزكهللغ زونيامالل"Basic Phonemes"ل"لغ زونياماللالس سزي " زز

 ززز بلصزززوتي لمي هززز لعةزززام للغتزززوال وضزززعهملبمزززوالصزززوتي لنللألس سزززي 

"Transcriptions"تسززه لعمةيزز لنطقهزز ل شززك لصززايحلغةوزز طقنيلوغ ززهتلل

لغو ط ل  غة  للإلنجةي ي  لوهولم للت  لعةيهلفيامل عألرعضز  للجلمعيز للغأوغيز ل

غيضززعوللبمززواًللصززوتي لتشززم لازز للألصززولالل"IPA"غأل جأيزز للغتززوتي 

 الغتسزهي لعمةيز لتعةزملرصزولاللغة ز ا لومزنل زملقز موللللملشاا ل نيللغة 

 عم للئتالف الصوتي لم للغرمواللغتوتي للألخرىلعربلمجعه لمعً لغتزأللعزىلل

لغكةمزز لن سززه لغكززنل رمززواللغ ززونياماللغتززوتي  لومززنل ززملنالحززعلوجززودل

لختالفلات علااهتل نيللغرمز للصطزيلغةكةمز لو زنيللغرمز للغتزويلدز لازامليفل

للآلي:لل"1"يفللجلأوللبقملألمثة ل

                                                 
 .Hawkins, Peter, Introducing Phonology, p.16ل1
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للغرم للغتويلغةكةم للغرم للغكت عللصطيلغةكةم 

Pans Pænz 

Pints Paınts 

Ranges reınız 

Vegetables etəblz 

Worms wɜ  mz׃

Above ə'bʌ v 

Analyses ə'æləsıs 

ل"1"جأوللبقمل

ز ألوهكللمز لشزك لصزعو  ل  غ ز ليفلعمةيز للغتهجزيلولغكت  ز  لف غتاز ينلوغت

مم لساللن وبًلللإلنجةي ي لللغكثهتلمنللغتعو  اللغتيليع ينلموه لمتعةموللغة  

ح ززعلإىلللولضززاً ليفلتعةمهزز ل شززكةه للدجزز ئيللغتززايح ليفلحززنيلجواززول

لغرسمللغكت علد ل أالًلمنللستعامللطريق للغتهجيليفللغكت    ليفلحنيلنالحزعل

هززكهللغكت  زز  لرمزز للريضزز لرالرلةززللمتاززأ يللغة زز للألصززةينيلاللي ضززةوا

متعةموهزز لمززنللززهتللغوزز طقنيلدزز لومززنللززهتلهويللالختتزز  ليفلدبلسزز ل

قولعزألات  تهز لحتز لوصز لرولللألصولالفأهنملرصاًللالليعرفوللحت لبمواه 

 يزواملنجزألراللإلنجةي يز للرهنملياووه لغ ز لرخزرىلغزيذلدز لدخز ليفإىللللألمر

يستطيعوالقرل   لغكزنلاللي ي للإلنجةلهو  لنسا لالل أكلهب ل نيلمأبيسللغة  
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يكتاوهن  ليفلحنيلنجألراللملتختتزنيليفلعةزمللألصزولالي ضزةواللسزتعاملل

ا ةللغة  للغتوتي لعىلللغة  للغكت  ي لغأقته  لولنطالقً لمنلاوهن للألقأبلعىللحم 

غزول زأ لل زتعةملهزكهللغة ز للإلنجةي ي للعتقألرالمتعةميللغة  لغة  ل املفيه  لور

وللم للغة  للملكتو  لسيجواهمل كغاللغوقو ليفللألخط  للإلمالئي لجإىلللجوا ًل

لغتيلتعزألظز هرةلولسزع ل زنيلمتعةمزيللغة ز للغعر يز لختوصزً لاوهنز لغ ز لالل

تتولاالفيه للغة  للملكتو  لمز للغة ز للغتزوتي لازامليفللغعر يز  لممز لسزللإب  از ل

ي لتضزملبمز ينلفزونيامالصزوتلإلنجةي يز للملتعةميه لفضاًللعزنللمزتال للغة ز 

ل:"2"الحعللألصولاليفللجلأوللبقمفونيملصويلولحألإىلللات  نيلغ ش بة

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 الرمز الصويت الكلمة مع الرسم الكتايب الرمز اخلطي
الكلمــــة مــــع الرســــم 

 الصويت

Th Worth Ѳلwɜ ѳ׃  

ThلWhetherلðل'we əðل  

Sh,tion,
ssion,su,ch,

ciaل
Spanish ʃل'spænıʃ 

j,je,ge Merge ʤلmɜ  ʤ׃

Tu, Ch, Preach ʧ pri׃ʧ  

nk, ing Monkey Ƞ  'mʌ ȵȠki 

Surلmeasure Ʒ  'meʒ ə(r) 

ل"2"جأوللبقمل

 ل"لغززكلل" للðل لدللمززرةلعززىللصززوال thفززوالحعلمززثاللرالصززوال 

 ل  ستعامللبم ينلخطيزنيلغةأالغز لعزىللر زرل"لغث  " لѲورخرىلعىللصوا 

كغالنالحزعليرمز لإغيزهلغزل"حزرف"ألنهلاللبمز لخطزيلمو تز لأصويلولحأ

غتشزكي لصزوتنيلل"Hول T"رهنمليرم والإغيهل رم ينلغتوتنيلخمتة نيلمه لبم 
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 لوهكلللغرسمللصطيللجلأيألنز تجلعزنلتوز لملسزي قيلѲ لو لðلنخرينلمه  

رلع لفيهلحميمللحلرف غوستطي لرالناأدلريلصزوالل" عأروللقا "ريلجيللرالي 

وطزز   صززوتي لللًل  لن زز ب ؟ليفلحززنيلرالهوززѲ لرو لðلمززنللال وززنيلجيززللرالي 

غ ونياماللغة  للألس سي لتتش  هليفلنطقه لمز للغ زونياماللألخزرى لغكزنلهزكلل

خ ض لغةايئ للغتوتي للغسزي قي للغتزيلتزردلهبز للغ زونيامالممز ليشزك لنوعزً لمزنل

عمةي للغتأ هتلولغتأ رل نيللألصولالفيت هتللغتوالوفقً لغةايئ للغسي قي لن سزه ل

 لkفعىللساي للملث للالللحلرصلنوط لصوا لوغيذلغطايع للغتواللألصةي  

عىلللغرلملمزنللخزتالفللغرمز لل"Chemistry-Skit-Scat"يفللغكةاماللآلتي 

 ليكزوالر زرهللغتزويلوهزولcلغكت عللغألللعةيهليفللألص لصوتيً  لف غ ونيم 

وهزززوليفلدلخززز لسزززي  لمعزززني لوازززكغاللخززز ب للغسزززي  لخمتة زززً لمت مززز لعوزززه

لحم فازً لعزىللر زرهللغتزويل  لk  ل يزواملصزوال chصوا  نالحزعلرنزهلظز ت

مزز ل  لريلال لغززكغالفزز غ ونيمليسززتعم لإلألصززيللسززول لرازز الموظ ززً ليفللغسززي

 لوهزكلل1لألصزولاللألس سزي لغة ز رولإىللل موع لمنللألصولاإىلللغ ش بة

لالغ زززوالللغاايززز لعزززىللدبلسززز إىلللمززز لدفززز لعةزززام للغتزززوتي اللغ زززر يني

"Allophones"لغو ل لعنللغ ونيامالراثرلمنلتراي هملعىلللغ زونيملن سزهل-

ورطةقوللعىلللغ ونياماللألس سي ل  غ ونياماللملجردةلل-وهولم لسوعرفهلالحق ًل

 Implicit"لغك موزز لوتسززم لريضزز ل  غتمثيزز للغضززمويلألصززولاللغكززاليل

Speech Sound "وهكلللغتمثي للغتويللملجردليمث لرصولاللغكاليلولغتزيلل

إىللل لغزكغالفز العزأدللغ زونيامالخيتةزفلمزنلغ ز 2لغ زونيمإىلللاً لمز لتشزهتل غ

فتضزملمز ليقز ببللإلنجةي يز للصزوتً  لرمز 40-35رخرى لإهلتزالوحلمز ل زنيل

                                                 
 Jenson, John, T., Principles of Generative Phonology: An Introduction, Johnل1
Benjamin Publishing. Amsterdam, 2004. p.64  
 .Heinz, j., English Phonology: An Introduction, p.31ل2
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 ل زاملفيهز للألصزولال"Gimson" لوهزكللتاعزً لغتقسزيم1رب ع لولب عزنيلفزونيامًل

لمل ردةلل"Vowels"لمل ردةلولملراا لورصولاللغعة لل"Consonant"لغتايا 

غكوهزز لاللمتثزز لرصززولاللغة زز للحلقيقزز لل"Diphthongs"ولملراازز لولالن القيزز ل

لغ عةي للغتيليوطقه لر و  للغة  للألصةينيلألهنز لرصزولال زردةلتوجزأليفلههزنل

لملززتكةملولغسزز م لفقززملولغتززيلتشززك للغوحززألاللغتجريأيزز لألصززولاللغة زز ل

دز للديموز للألغ ونز اللا ز لنةمزحلرل2لملوطوق لفهيليفللغولق لمستاية للغوط 

 لغزكغالنالحزعلراللغاز حثنيليفل3صوتي ًللإلنجةي ي للولغسيطرةلعىللمع ملللغة  

ن تزهلعوزألتوز ودمليم جوال زنيللغ زونيملورغ ولإلنجةي ي لللغأبلس اللغتوتي 

لدبلس للملوضو لفاللي تةوال يوهاملإاللم لنأب.

ل

                                                 
 Aitcheson, jean, Teach yourself Linguistics, p.39ل1
ل2 Collins, Beverly, & Mees, Inger, M., Practical Phonetics & Phonology, 
Routledge,2003, p.11.   
3 Davenport, Mike, & Harwahs, S., J., Introducing Phonetics and Phonology, 
p.96. 
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ل"Minimal Pairs"األزواج الصغرىــ 

امالالتأسززيذلوسززية لملعرفزز للغ ززونيغتززواللغ ر يززوغقززألحزز وللعةززام لل

لغت ريز للملاز ول يزوهام لإىلللجز للغوصزولومأىلتا ينل عضه لعنل عهلمنلر

غززكغالقزز يل موعزز لمززنللغازز حثنيل مجموعزز لإجززرل لالازز الدزز للغ ضزز ليفل

توضيحلهغالراثرلغةق ب لوغةألبك لفق مولل  ختي بل موعتنيلمزنللغكةزامال

ول  لعأللصوتً لولحأًللخمتة ً  لغيأغ لعىللمأىلقزأبةلهزكلللملتش هب ليفلمجي لرص

لغتوالعىلللغت يهتللملاز وليفلشزك للغكةمز لوتراياهز لمزنلجهز لولغت يزهتليفل

لغاوي للغتوتي لمنلجه لرخرى لفك نتلوسية لن جاز لعزىلللألقز ليفللغتعزرفل

يفلإحزألملت يزهتلجزكبيليفلل"Basic Phoneme"عىللقأبةللغ ونيمللألس يس

يل زمع ين مم ومه لاو لمزنلل"لألاول للغت رى"للغكةامالودالال   لوهولم لس 

ولحززألويتزز حللهززكلللالخززتالفلت ريزز للغكةززامالخيتة زز الفقززمليفلصززوال

ريضً  لفك نتللغتق  ةي لولغتا ينلمنلساماللغ ونيم لفك لمزنلصزواللمعجمي

 f - V لو  b - mمميز لالتق  ةيز لختتةزفلعزنللآلخزرللإلنجةي ي لل يف

ل"Fat=Vat" التا يوزززً ليفللملعوززز لعوزززألتزززوظي هامليفللغكةزززامالازززامليفلفيازززأ 

 لف الختالفل يوهامل شك لدقي لهزول"mat=bat"ولغكةامالل"Fine=Vine"و

صزززوالولحزززأألوهزززوللغتزززواللألوبلغزززكغاليمكووززز للغقزززولل ززز الصزززويل

 b و mووز ل لمه لصوت المتا يو المتق  الا لوعىللرسز كلهزكلللغتق  ز ليمك

الغ زونيمنيلمو تزةني لغكزنلهزكلللغتاز دلل قوغو لإهنزاملرغ ونز لرالنةخصلهغا

حيأملوف ل و  لترايايلمعنيلغةكةامالفةيذلا للغكةزامالتزأخ لمزنلضزمنل

هززكهللألاول ل زز لمهزز لاةمتزز اليززتمللختي بمهزز ل وزز  لعززىلللشززالاهامليفلازز ل

روللمز ليفلمقأمز للغكةمز لختالفلفونيملولحألويكوالولقعً لإلغ ونيامالسوىل

ل"cab=cap"ل"bin=pin"نخرهززز  لازززامليفللغكةزززاماللآلتيززز لروللطه يفلوسززز

"can=con"ل"rub=rum"لف الختالفللغ ونيميلوازاملهزولولضزحليفل ال ز ل 
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مولض  لف غتا دلللغتويليفلهكهللألاول ليوغألوحألالمعجمي لخمتة ز لعزربل

لغتواي للغتق  يللغة ونيامالولغتيليمكنلعرضه ليفلريلمك المنللغكةم لوهزول

 ليفلحززنيلجيززللراليكززواللالخززتالفل1ملاوزز هليفل عززهللغززوامه لرعززالهلمزز 

لغ ونيميل نيللغكةمتنيلولقعً ليفلصوالولحألفالليعزألمزنللألاول للغتز رىل

إهللوقززز للالخزززتالفل زززنيللغكةمتزززنيليفلفزززونيمنيلبلزززملليززز دللملوقززز لازززامل

 لفزز غ و للألخززهتل"nip=pin"ول"soft=sold"ل"core=port"ول"bit=pin"يف

كةززامالالليعززألمززنللألاول للغتزز رىلعززىلللغززرلملمززنلإهنززامليتضززمو المززنللغ

ل ال  لمتش هب لغكنللالختالفلغزيذليفللغ زونيامالفقزمل ز ليفلصزوال ًلرصولت

[لززهتللغو يسززليفلpوصززوا ل"pin"لغوََ يسززليفلاةمزز ل[pͪريضززً ل غ ززواللأل

 لغكغالف غوظي  للغتق  ةي لغة ونيامالسز مهتليفلتأسزيذللغ زونيملnip""اةم 

 زوننيلاللغتزوت الفزونيمنيلخمتة زنيلريلرغللغة  الغةكشزفلعوزهلسزول لراز  ني

اللألاول للغتزز رىلهززيللغطريقزز للغوحيززأةل2غة ززونيملن سززه ززأت  لغززكغالع 

قزأيلدغزياًللمةموسزً ل ز ال3غةتعريفل  غ ونيمليفلري لغ   لغتاز ينلفضاًللعنلرهن لت 

مثززهتةللغ لدلخزز للغة زز للغولحززأةلوإهنزز لقضززي لغ ززونيميلغالخززتالفلهززيلمسززأ

 ل4غالهتاميلغيذلفقمليفللغتاةي للغتويل ز لريضز ليفلمسز غ للغتوغيزأللغزأالب

غكنلالل ألمنللغت ري ل نيللغتق   للغ ونيميلولغتق  ز للزهتللغ زونيمي لفز ألولل

  لm   bيكزززوال زززنيللغ زززونيامالوهزززولمززز لالحاوززز هليفللالخزززتالفل زززني 

 زنيلرولل[p[و pͪ ل  ل يوامللالختالفليفللغ و للألخزهتليكزوال زنيv   fو 

 n و]ṋ]5.ل

                                                 
ل1 Yule, George, The study of Language, p.54-55 & Davenport, Mike, & 
Harwahs, S., J., Introducing Phonetics and Phonology, p.98-99. 
 .Heinz, j., English Phonology: An Introduction, p.32ل2
 .Aitcheson, jean, Teach yourself Linguistics, p.39ل3
  ,Clark, John, & Yallop, Colin, An Introduction of Phonetic and Phonologyل4
Blackwell, Oxford, 2006, p.126. 
 .Hudson, Grover, Essential Introductory Linguistics, p.45ل5
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ل

ل"Allophone"لاإلنجليزية يفلفون األــ 

حيز ًللاازهتًلليفللغأبلسز اللغتزوتي للإلنجةي يز  لو زألللألغ ونز اللرخكا

لالهتاميلهب لولضاً ل شك لمة تلغةوار لحتز لردب للغقز ب لألوللوهةز لرهنز ل

 والهزوللغوحيزألغ لغة  لوغيستلفروعً لعوهز  لفز أللألصولاللألس سي للملكون

فهززيلحقيقزز لصززوتي لل لغززكيليمكوززهللغتولجززأليفللحلقيقزز لاكي نزز المةموسزز 

 لفزوالحعل1 إمك هن لتسجي لوخت ينلويةي لوإنت  للغوا يللغتزويللغكالمزي

لهكهللغ ئ لمنللألصولالرازأالعزىللرمهيز إىلللرالرلةلللملولض للغتيلتطرقت

ومرلعز ةللغأقز لفيزهلغززئالللولسزتعامالتهلواي يز لتوظي زهلوعمةيزز لنطقزهغ زواللأل

تلريض لراليةتاذلعىلللغس م لفياأملخطأليفللغ هملغةم ردةلن سه  لفالحا

عزىلللألقز  لغزكغالا نزتلل3-2 ون التزالوحلمز ل زنيلرلةلللغ ونيامالد لرغ

وهزكهللغسز  ق لل"Allo"هو  لس  ق لمي اللالصطالحللغكيلسزميتل زهلوهزي

ريلتوزو لمةازوظليفلريلإىلللبةلستعمةتل شك لع يليفلعةمللغةس ني الغ ش 

وحأةلغ وي ل اي لاللتؤ رلعىللوظي ته للألس سزي لويأيزألشزكةه ليفللغة ز  ل

سزتعمةه ل لفكز الروللمزنلل"لآلخزر" نيز لتعوزيلوهكهللغس  ق لهلالرصولليون

يليفلمقززز للدبكلفيزززهللملالمزززحللغتزززوتي ل1934عززز يلل"B.L.Whorf"لغعززز مل

 زوينللغزكيللغتزويللألغللغتوزو ل لغكغال أل2النجةي ي لو لم س لشوسيتش

يةا للغ ونيمللهتلمؤ رليفلت يهتلهوي للغوحزأةللغوظي يز  لريلالليوزتجلعوزهلريل

ل.3ت يهتليفلمع ينللغكةاما

                                                 
 .Collins, Beverly, & Mees, Inger, M., Practical Phonetics & Phonology, p.11ل1

لنار:لم غرب  ل رتي  للغتوتي ا لترمج :لحممألحةميلهةي ل)لصرطوي:لمعهأللصرطويلل2

ل.122ي( ل 1985لغأوبلغة  للغعر ي  ل

 .Crystal, David, Introducing Linguistics, Penguin English, 1st Edition, 1992ل3
p.09. & Crystal, David, A dictionary of linguistics and phonetics. p.20. 
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نخززر لإىلللخيتةززفلمززنلفززونيمغ ززواللأللاللغتوززو للغتززويلغة ززونيملوإنتزز  إ

لفهو  ل عهللغتعأيالاللغط ي  للغتيلتطررلعىللتة زعللغ زونيمللإلنجةيز يلقزأ

 لولزهتلمهزم ل يزواملتوجزألهوز  لsتكواللهتلحمسوسً لاامليفلتة زعللغتزوا 

تكزوالمةاوظز ل شزك لالليقاز للغتأويز لغ زواللأللت يهتلالصوتي لتطزررلعزىل

حت لم للألهاللزهتللملتأب ز لعزىللسزام للألصزولالومعرفز للغ زرو للغتزوتي ل

 ونز التكزوالرغل-ويفل عزهللألحيز ا-توجزألهوز  لل يوه  لفضزاًللعزنلهغزا

المت مزً لفزالل زألمزنلفمنللهتللملمكنلراليكوالهو  لصزوت المتشز هب شولئي لع

لوجودللختالفلنطقيلوغوليسهتل يوهاملمنلشأنهلراليمي لرحأمه لعنللآلخر.

ز لعةززام للغتزواللغ   زوالعززنلر يززوالمتييز للغتمثيز للغشززكيللغألغغقزألفضت

لغت ري للغ ونيم لوهغالعربل موع لمنللإلجرل لاللغشكةي للغتيلرسهمتليفل

متييز ًللل" ل["يفللغتاةي للغتويل نيلقوسزنيلمزر عنيغ واللألل يوهام لعربلحرص

د لعنلمتثي للغ ونيم لفضاًللعنلهغزالحز ولل عزهلعةزام للألصزولالإضز ف ل

ممي ة لولغتيلمنلخالد ليمكووز للغتعازهتلل"Diacritic"عالم التشكيةي لصوتي 

ل لعزىلللغتمييز ل زأالهزكلعنلح الالصزوتي لمعيوز لمزنلشزأهن لمسز عأةللغقز ب

إىللليوطزز لهبززكهللغطريقزز  لوهززكهللغرمززواللغتززوتي للغتزز هتةلتضزز فغ ززواللأل

لغ ونيملغتأللعىلللغشك للغة ازيلولغوطقزيللجلأيزألغةوحزأةللغتزوتي لومثز لل

 ون الحيأدلالوفقً لغسي  ل لصوالمهموكللن ج بيلغهلرغpهغالرالفونيمل 

[هولصوالَنَ يِس لف غرم لpʰلو [لوهولصواللهتلَنَ يِسلpوبودمه لفيهلومه ل 

لقزويلʰلغتشكييل  وطز ليكزوالمتز حاً لغزوََ ذ  [يأللعزىللراللغتزوالعوزأم لي 

وبق لرمز يلرولل لوالختا بلَنَ سيت للغتواليمكوالرالتض لرصاعا1خير لمعه

تض لفمالرم يلمزرنةلوتازأرل وطز للغكةمز للغتزيلليزويلصزوتً لَنَ سزيً لروللفما

                                                 
1 Finch, Geoffry, Key Concepts in Language & Linguistics. p.58. 
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[لازامليفلpʰل لعوزأللغزتة عل  غتزواللغوََ يسز ستالحعلخرو لن ا لمنللدزو

[للزهتللغوََ يسزليفلp زوا واملالللألهزكهللغو از لعوزألتة زعللألغ ل ي"Pat"اةم 

فإهللتة اته ل شك لطايعيلفسوفلغنلت ت لش تيالعوأللغوط لل"Tap"اةم 

 لفضاًللعنلهغالقأل1هب ليفلهن ي للغكةم لوغنلتشعرلحت ل أالهو  لن ا لهول 

 لإجهزز بهليفل عززهللألحيزز اليفلهن يزز لd و bلملجهززوبلمثزز ل ي قززأللغتززوال

الوهغزاليعوززيل ززأل"Devoiced""لإلمهزز ك"لغكةمز لوتعززرفلهززكهللغاز هرل ززز

لألصززولاللملجهززوبةلفقززأالخ صززيته للغتتززويتي لومللتززتمكنلمززنللالحت زز ظل

  هت لاللغوترينللغتوتينيلطولللمأةلنط للغتوا للغكغاليمكنللالسزتأاللل

للإضز ف لعالمز لصز هتةلغة زونيملمتيز للإلمهز كلعوزألعىلللإلمهز كلمزنلخزال

[لتوضز ليززتللحلزرفلغتزأللعةيززهليفللغتزواللملجهزوبلمثزز ل˳حأو زهلوهزي 

 ḍ و]ḅ لاززامليفلوقززو للإلمهزز كليفل أليزز للغكةمزز لعززىلللغتززوال ]ṿليفل]

Ṿ ine"" عوأم ليكواللغتزواليفلهن يز للغكةمز لازامليفلاةمز لروللFiṿ e""رولل

يفلاةمززززز لل"Ẉ"مززززز لعزززززىلللغتزززززوايقززززز للالمهززززز كليفلوسزززززمللغكة

"Tẉenty"هغززالنالحززعلإضزز ف لخززملم ئزز للفضززاًللعززن ل2واةززامالرخززرى

لننيلفيهلومه :ىللرغ و لغيأللعlص هتليفلوسمللغ ونيم 

[لɬ:لويرمز لغزهل ز غرم ل "لDark lل""لملاةزم"لغتواللمل خملويسزم لل-1

ويأللعىللرالهكلللغتوالهولصوالم خزملويوشزألهزكلللغتزوالعز دةلقاز ل

عةز لعزربلترلجز لجسزمللغةسز ال  لز هللصةزفلنازولدز ةللحلةز لمثز لصواللغ

"Milk"ول"Cold"ول"Field"ول"Felt"ول"School".ل

                                                 
 ,Tartter, Vinie G., Language its Normal Processing, Sag Publishing, Londonل1
1998. p.199.  
 .Hawkins, Peter, Introducing Phonology, p.37ل2
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[لl:لويرم لغزهل ز غرم ل " Clear l""لغولضح"لغتواللملرق لويسم لل-2

ل"lips"ول"Library"ويززأللعززىللرالهززكلللغتززوالهززولصززوالمرقزز لمثزز 

 ."light"ولل"Leek"و

فلعززىللرهنزز عززرت قيمزز للغززتة علغةتززوالإىلللبمزز ليشززهترولل لعالمزز غززكغالت 

لغعالم للغتزوتي للملميز ة لفزاللتة زعلمو تزة لغكوهز لختزأيلو كز لرولللغكالمي

 س ط للملعةوم اللمل ودةلحوللتة زعللغتزوالوتسزتعم ليفللغ  غزللغةأالغز ل

ل.1عىلللغ ونيملورغوفون ته

 لمتززز يلعمةيزز لمرتاطززلإلنجةي يزز لليفللغة ززز لألغ ونزز اللإالعمةيزز لإنتزز  

لهغالرالعمةيز لنطز لفضاًللعن وا لايئ للغسي قي للغتيليردلهب للألغلالبتا طل  غ

تكواليفلرلةلللألحي المرشوط ل  غايئ للغتوتي للملايط لهب  لريللنزهللالغ وال

للغالحز لغزه رولليكوالمتأ رًلل  ألصولاللملج وبةلغهليفللغسي  للغتويللغس   

غتززواليفل أليزز للغكةمزز لريليفلهن يتهزز  ل موقزز للرولل موقزز للغكةمزز لاكزز  رول

غكغالجيللعىلللغا ح لولملتتا لغة  اللزهتللملكتو ز لرالليكت زيلفقزمل إنشز  ل

لألالألغ ونز اللق ئم ل  غ ونيامالفقمليفلتةاللغة  أل  لعةيهملريضً للاتش ف

 لفألةززلل2يشززك للجلزز  للألاززربلمززنللالسززتعاملللغتززويلغة ززونياماغ ززواللأل

 ونز التةاقهز لوهزكهللغتووعز الحمكومز ل عمةيز لتوظيزفلرغغ  اللغعز مللدز ل

 ونً لهللصوالخيتةفلعزنللآلخزرلوغزولرغلغ ونيمليفل يئ لسي قي لحمأدةلغيوتجلغو ل

إىللل زز نارلفليسززهتليفلموضزز للغوطزز  لغكززنلهززكهللغسززي ق الختتةززفلمززنلغ زز 

رخززرىلغززيذل  غ ززوبةلرالتوطازز لعززىلللغة زز الرمجزز  لوهززكلليعوززيلرالغكزز ل

سززي قي لخ صزز ل ززهلالليمكززنلراليتولجززألمززنلدوهنزز لومثزز للهغززاللرغوفززوال يئزز 

                                                 
ل1 Ibid., p.42. & Gussenhoven, Carlos & Jacobs, Haike, Understanding 
Phonology, Hodder Arnold, Britain, 2nd, 2005, p.49.  
2 Aitcheson, jean, Teach yourself Linguistics, p.40-41.                          
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ل   ختالفلنطقيل يوهام"Seed"و"Seen" ليفللغكةمتنيiيمكوو لنط لصوا 

[لnف غكةمز للألوىللنالحزعلراللغتزأ هتلغةتزواللصيشزوميللألن زيللغتزايح 

 لصززوتً لرن يززً لريضززً لويمكووزز لمتثيةهزز ل  غعالمزز للغتززوتي لi جعزز لصززوا 

وهززيلعالمزز لتوضزز لفززو ل"Tilde"فززو للغتززوالوتززأع ل زززل[˜لغتشززكيةي  

[لĩراللغتواللاتسللص  للألن ي  إىلللصواللغعة ليفللغكت   للغتوتي لغتشهت

 لnاللغ ونيمل  ملإ لi]1[لو ĩ لومه  i ون اليمثالاللغ ونيم غكغالفهو  لرغ

ل:2 ون الصوتي لوهيساي للملث للقأليكوالغهل ال  لرغعىلل

1- ṋرسززو ينللحتكزز ايلاززامليفلاةمزز ل[لوتكززوالقازز لصززوا"Tenth"ل

ل."Anthem" .لðل لو Ѳلويوجألحي ليوجأللغ ونيمللألسو ين 

2- n:.ل[لويكوالقا لصوال هوبللن ج بي

3- nهولصوالرسزو ينليوطز ل شزك لطايعزيلمزنلدوالريز لت يزهتلاليفل]

ل."Ten"موض لنطقهلاامليفلاةم 

إمك نيز للغتوازؤل زه للمي ةلرخرىلوهزيغ واللأللوهكهللغايئ للغسي قي لموات

 لويتضزحلوهكهللملي ةلتتشك لعربلعمةي للغتوظيزفللغتزويليفللغايئز للغسزي قي 

راثرلفيمكوو لمتيي مه لصوتيً لغكزنلمزنلدوالروللاهغالعوأم ليكوالهو  لصوت 

لغتيلاللتتمث ل رمزوالمو زردةللألغ ون اللهكهللإلض ف اللغتشكيةي للغتيلتةا 

تاهزرلللغزكيتويليعتمألعىلللغتواي للملكز ينلخ ص لهب  لغكنلياق للغتاولللغ

ل ه.

يفللغتعزرفلل"Native Speaker"لألصزيلللإلنجةي ي للرم لدوبلمتكةمللغة  

ألنزهللوغزيذلولسزعً لازاملهزوليفللغ زونياماأفيك دليكوالق رصًلللألغ ون اللعىل

                                                 
 .Yule, George, The study of Language, p.56 ل1
 ,Clark, John, An Introduction of Phonetic and Phonology, p.126.& Hawkinsل2
Peter, Introducing Phonology, p.16. 
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يي للالختالف اللغتيليت لتأبيلللألهالوجعةه لمتمرس ليفلمتإىلللب املحيت  

ألنزهلالليسزتعم للأ والغزيذلغزهلدوبلوظي زيلاز غ ونيمغ والونخر لفأالغ نيلر

غ زواللأللاأدلةلغةت ري لولغتميي ل نيلمع ينللغكةاما لف الختالفللغيسهتليفل يئ 

لمتواهللصتوصي للغوطقي لفقطز لفةيذلغهلري لمهم لوظي  لمزنلشزأهن لرالترقز 

ل"Steam"آلتيززز لغت يزززهتللملعجمزززيلغةكةزززاما لفعوزززأم لنوطززز للغكةزززاماللإىلل

 لهزولن سزهليفللغكةزامالtرالصزوال ل-امتكةمزني–فوانلل"Tea"و"Sit"و

رمج  لغكنلمنلوجه لنارلعةام للألصولاللملتختتنيليواروالإغيه لعىللرهنز ل

ل"tea" ليفلاةمز لtخمتة  ل  ختالفللغايئ للغسي قي للغتيلتوجألفيهز  لفتزوا 

يكوالصزوتً ل"steam"ةم  ليفلاtصواللغز ليفلحني[ لtʰيمث لصوتً لَنَ سيً  

نزهلصزواللزهتلرإىللليشهت"sit" ليفلاةم tنالحعلرالصوا ول[ tلهتلَنَ يس 

ل[˺tلطالقيلحماوكلويرم لغهل  غرم  

راللغكت  ز للغتزوتي لغةكةزاماللآلتيز لتكزوالعزىلللغشزك للنستوتجلممت لسزا 

ل:"3"اامليفللجلأوللبقمل1لآلي

ل

ل

ل

ل

ل

ل"3"لجلأوللبقمل

 لk و p ونز الرخزرىلمثز  النالحزعلرالهوز  لفرقزً ليفلنطز لرغواكغ

للآلي:"4"ولهته ليفلعأةلاةاماليمكنلتوضيحلنامه لموه ليفللجلأوللبقمل

                                                 
1 Davenport, Mike, & Harwahs, S., J., Introducing Phonetics and Phonology, 
p.95. 

 الكتابة الصوتية الكتابة الرمزية اخلطية

Tea tʰ i:ل

Stream sti:m 

Sitلsıt˺ 
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 فوناألل الكتابة الصوتية الكتابة الرمزية اخلطية "الفونيم"الصوت 

 p لPea pʰ i:ل pʰ]ل

 p لSpin Spınل p]ل

 p لSip sıp˺ل p˺]ل

 k لKey kʰ i:  kʰ]ل

 k لSkin Skın  k]ل

 k لSickلsık˺ل k˺]ل

ل"4"لجلأوللبقمل

لمزأبانيلغة زرو لالرلةلللملتكةمنيللإلنجةي للألصةينيللهتف يللغولقز لإ

القززأوال ززألهتهزز ليفلغ ززتهمألفهززمليعترولل p ونزز اللغ ززونيمل لغوطقيزز ل ززنيلرغ

مهزز لصززوت الل"spy" لويفلاةمزز pولغ ززونيمل ل"pie" ليفلاةمزز لpلغ ززونيم 

لمتشزز هب الوهززكللطاعزز لغززيذلغةمتختتززنيليفلدبلسزز لعةززمللألصززولالفهززكه

غكزنلهزكلل-[ليفلحقيقتهز لخمتة ز لمت مزً ل˺p[لو pʰ[لو pلغتوتي  لألغ ون ال

ق سزملتتلألغ ونز الللالختالفلالليت لحأللالختالفللغكزيل ل ز لتاقز لهزكه

ل- عهللغشاهللغتويلم للغ ونيمللألصيللمث للملخر للغع يلوعمةي للغوط لغزه

لفهمليوطقوهن لوف للغسةيق لولحلأكللغكيليعكذلمعرفتهملغةاويز للغتزوتي ليف

ع م لمعه لمزنل لَفَجراللغع دةلعىلللغت1ا ون غ تهمللغتيلسمعوللهب لهكهللألغ

ملجموعز لفز الرعضز  لتةزالل وينللمل ديللملةموك لحي لمستوىللغتمثي للألغ

ريلدزز لصزز  الوختزز ئصللختتةززفلصززوتيً  ل"لألغ ونزز ا"مززنللألصززولال

مولض لصوتي لخمتة   لوهكلليعكزذلحزذللملزتكةمللغزكيليازنلرهنز لرصزولال

                                                 
1 Dell, Francois, Generative Phonology, Cambridge University     Press, 1980, 
p.115. 
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متشزز هب  لف غق عززأةللغتززيليمكووزز ل موجاهزز ليأيززألَنَ سززيت للغتززوالريلاللهززيل

ل  لفعوزألحزأومk و t و pمرلع ةللدمذلولالن ج بي لاامليفللغ ونياما 

بتكزز اي لفتااززللمززنلخززاللللالطززال لهززكهللألصززولاليفل أليزز للملقطزز للال

لمل  جئلغةهول للملااوكل يوامليفلمولق لرخرىلاللحيأملهزكل لف غق عزأةلتزوصل

صزوالن يسزليقز ليفل أليز للملقطز للغتواللالن ج بيللملهمزوكلهزول"عىل:ل

سزهة لعزىلللغعكزذل والغلألل لغكغالا نتلعمةي للغتواؤل موق 1"بتك ايلال

فهزولصزواللزهتلمتوازأل زهلفةزولل منللغ ونيمللغكيلمنللغتعلليأيزأللغ زونيم

ɛ"رخكن لريلاةم ل شك لعشولئي tوحكفو لموه للغتواللألوللفالليمكووز ل"ز

لغتخمنيله لراللغتوالهولصايحلريلمعت ؟لفزالليمكووز للغتوازؤلمز للغ زونيمل

وغزيكنل-غزولعرفوز للغ زونيملللغكيلسزيكواليفللغ زرل ليفللغكةمز للعزاله لغكزن

لغتزوتي للألغ ونز اللسيكوالمزنللغسزه لعةيوز للغتوازؤلريلمزن- لpلغ ونيمل 

[ لف غززكيليقتززأل عمةيزز للغتواززؤلهززول˺p[لرو pʰ[لرو pسززيا لحمزز للغ ززرل ل 

 عأهلف اللغتوالسزيكوالروللعوأم ليكوالهو  لصوالقا للغتواللملوطو 

 ل2ألنهلمزرتامل زامل عزأهلو زاملقاةزهلأنطقهلمعيوً لوحمأدًللهبكلللغتة علوغيذللهته

 ون التووع الصوتي ليمكنللغتواؤلهب لعزربلموقعهز للغسزي قيلومز لحيزيملف ألغ

ال لروللتكززواليفل أليزز لمقطزز للبتكزز ايروللصززا ح روللهبزز لمززنلرصززولالعةزز 

[لpلغثال زز لسززيتمللغوطزز ل ززه لألغ ونزز اللغززكغالسززهةتللملهمزز لعةيوزز لريلمززن

المزز الاللتاهززرليفلعةززمللالمززال لعوزززأل لغكززنلهززكهللغعp˺.]3[لول pʰو 

لغع م ل  لنجألراللملزتكةمللإلنجةيز يللألصزيلللغزكيلغزيذللإلنجةي ي لللغكت   

غأيهلريلنو لمنللملعرف للغتزوتي ل عةزمللألصزولاللغة زويلهزوليعزرفلويعزيل

                                                 
 .Finch, Geoffry, Key Concepts in Language & Linguistics. pp.60-61ل1
 .Hawkins, Peter, Introducing Phonology, p.17ل2
3 Davenport, Mike, & Harwahs, S., J., Introducing Phonetics and Phonology, 
p.100. 
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 شك لا م للغ ر ل شك لسةيقيل نيلرغوفوالونخرلغكغالاللنجأللغعالمز ال

 لفززوانلاللp˺]1[لو pʰلغ ززونيامالاززامليفلو لعززىلل"Diacritic"لغتشززكيةي ل

 سزهوغ لعزنلطريز للإلنجةي يز للنتمكنلمنلفهملا لرصولاللغكزاليليفللغة ز 

لغة زز للغيوميزز للملتألوغزز  لألالعةززمللألصززولاللززتمل أبلسزز لرنززامطللغعالقزز ال

لغوا ميزز لألصززولاللغة زز اللإلنسزز ني لغتجعةوزز لقزز دبينلعززىللفهززمللألنززامطل

يفللغة ز لفز الهزكللل" ونز الألغ"يز ل  لومزنلخزالللمتثلغقي سي لألصولاللغة 

ل لغززكغالفزز المززتعةمللغة زز 2سززيجعةو لقزز دبينلعززىللمولاازز للغة زز للملتألوغزز 

لألصززولالجيززللعةيززهلراليتززأببلاثززهتًللغيكززوالقزز دبًللعززىللنطزز للإلنجةي يزز ل

لأ3 ونزز ا لعززربللإلدبل للحليسززلغألصززولالمجيعهزز لغرئيسزز للغ ززونيامالولألغ

وز لمسزاقً لراللغ زونيامالهزيللغوحزألاللغعقةيز للملجزردةلغزكغالألنو لوااملعرف

هيللغتة عللغ عيلللملاسزوكلدزكهللغوحزألاللغتجريأيز ليفللألغ ون اللا نت

ألاليقيقهللغ عيللالليكوالعشولئيً ل  ليكزواللأسي ق الو يئ الصوتي لخمتة  

حازهللغيزويل لغكزنلمز لنال4حمكومً لوفقً لغقولعأللغتمثي ليفللغايئ اللغسي قي لغه

نزو لمزنللالخزتالفلنزهليوجزألرهنملالليعةموالحت لللإلنجةي ي للعوألمتعةمي

صزايحلل ون تهلفضاًللعنلهغالرهنملالليوطقواللغ ونيمل شزك  نيللغ ونيملورغ

ي لختوصزً لإهللا نزتللألصزولالمتشز هب ل ساللتأ رهمل أصولالغ تهمللأل

 ولp = ل و Lا  زنيلغ تززنيلمز  لاززامل زنيللغعر يزز لولإلنجةي يز ليفلرصززول

 bلغخ. = ب ...إ

                                                 
 .Radford, Andrew & others, Linguistics: An Introduction, p.76ل1
 .Hawkins, Peter, Introducing Phonology, p.97ل2
3 Carr, Philip, Phonology, Macmillan Press LTD, London, p.21.       
 ,Fromkin, Victoria & others, An Introduction to Language, Thomson Henleل4
United States, 7th Edition, 2003, p.283. 
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لوح وغو لمعرف للألسزا بللغتزيلدعزتلألغ ون اللغكنلحنيلنسأللعنلهكه

نشززأ  لعززىلللغززرلملمززنلوجززودلفززونيامالرس سززي لتقززويل  غززأوبللغتعاززهتيلإىلل

للملطةززوبلعززامليززأوبليفلرهه نوزز ل شززك لسززةذلولززهتلمعقززألاززاملتؤديززهلهززكه

ليفللغ زونياملألغ ون ال الوفقزً لغةسزي ق اللغتزوتي  لومز ليتز حاه لمزنلتشزع 

فضاًللعنللغتعقيأليفلنط للغتواللغكيلظهرل اهزوبللغتوزو للغتزويلولغزكيل

شكت لعائً لااهتًللوصعو ً ل  غ ً لعىلللملتعةملمنلجه  لوعىللص حلللغة ز لمزنل

لجه لرخرى لب امليكوالهكلللغتشايلنتيج لتشعلللغةهج اللغتيليول للغة  

يلسزز همل شززك لف عزز ليفللخززتالفلوتوززو للغوطزز لوتعززأده  للغززكلإلنجةي يزز ل

رخزرىل زمللمعزتل عزألهغزاليفلغ ز لولحزأة لوهزكللإىللل  غ ونيامالمنلدج 

لغتجمي لملليقترصلعىلللغعو رصللملشاا لفقمل  لجةزللمعزهلصز  تهللغتزوتي ل

ةتلهكهللغت هتلالفيامل عألحجرللغ لوي ليفل لغتيلالليمكنللالست و  لعوه لفشكت

 ونز الولغتزيلهزيلصزولا لريلمز ليعزرفل  ألغجأيأةلمنللألإطال ل موع ل

عا بةلعنلرصولالفرعي لمواثق لمنللألصزولاللغرئيسز ليمز لصز  ال  نويز ل

هغزاللعنلفضالًلمتي ه لعنللغت  اللألس سي للغتيليتمت لهب للغتواللغرئيذل

ل قيتلهكهللألصولالحمت اً ل  غرم للصطيلد .

 

ل"Complementary Distribution"التوزيع التكاميلــ 

لملاكي لتأخزكللإلنجةي ي لل ون اليفللغة  إالعمةي لتواي للغ ونيامالولألغ

ط  عً لموااملوفقً لغةمعطي اللغتيلحأده لعةام للغتزوتي ا لفزالليكزوالهوز  ل

شاليفلتوايعه لوفقزً لغعمةيز لسزي قي لموامز لجعةزتلموهز لوسزية لمهمز لمزنل

لوس ئ لضامللالستعاملللغتويلد .

خززكللغتزززألبةليفلر اززز ملأةلم ليززز لمكوتهزز لمزززنلر عززغ ونززز اللأللتتميزز 

يميزز لودبلسزز العةززام للغتززوا لغززكغالدربلهززؤال لعززىلل يزز المزز ليمي هزز لو
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لمزنللحلز الاللستعامد ليفللغسي  للغتوي  لفةكغالالحاوللرالهو  لح غ لت عأُّ

عوأم ليتملتوايعهل نيللغكةاما لفقأليأ و لعنلغ واللألللغوموهجي ليفللستعامل

لغايئزز للغسززي قي للملو سززا لغكزز لرغوفززوالوعالقتهزز ل ززاملجي وبهزز لعالقزز لإغ لميزز ل

لغايئز اللغتزوتي للغتزيلروللفيهز لوتوصزفللغسزي ق اغ زواللأللغتاقي لصوا

فهزكلللغتوايز لهزوللDistribution"1"ل"لغتوايز "تاهرلهب لهزكهللألصزولال زز

حزعلاللغكيليقربلوجودلنو للغتوالفإنوز لغزنلنجزأهليفلمكز النخزر لغزكغال

هنز لوعرفوهز ل أل"لغتواي للغتك ميل"ي للغعةام لهكهللغا هرةلورطةقوللعةيه لتسم

 شززك لحرصززيليفلسززي  لمعززنيللألغ ونزز اللح غزز لسززي قي لياهززرلفيهزز لرحززأ

ورغوفوالنخرلياهرل شك لحرصيليفلسي  لنخر لفوطقو لغة ونيمللإلنجةيز يل

 hونيزز ليفللغكةززاماللآلتيزز  ل تووع تززهللألغ "Hen, Heart, Hate"2ل لفهززكه

ئز للملو سزا للغتزيلختتةفلصوتيً لوهكلللالختالفلاللياهزرلإالليفللغايلألغ ون ال

الليمكزنلرالحيز لحمةزهلل"Heart"[ليفلاةم لhصواللألغوفوا لفتوا ليأد

 لغكغالسزميتلهزكهللحل غز ل ز غتواي للغتكز ميلل"Hate"رو"Hen"لغتواليفل

خمتة تزنيلفهزولمز ليسزم لل وا لغكغالف نهلعوأم ليوجزألصزوت اليفل يئتزنيألغغ

ل  غتواي للغتك ميل.

غكززنلهززكلللغتوويزز ليفللغتوايزز ليرلفقززهلعززأيلت يززهتليفلمعوزز للغكةززامالاززامل

 Free""لغتوززو للحلززر"رسززة و  لغززكغالرطةزز لعةززام للألصززولالعةيززهلتسززمي ل

Variation" راثزرلحيزأ  اليفللغسزي  لروللا لولملقتودل هلإهللاز الهوز  لصزوت

يلياهزرلفيهز  لويفلح غز للنزتام لهزكينليفللغكةمز للغتزلن سهلغكنلمنلدوالت يزهت

لف الهكينللغتوتنيلألغ ون الللغ ونيملن سه لااملنالحعلهغاليفإىللللغتوتني

                                                 
1 Carr, Philip, Phonology, p.15.                                                          
ل2 Dirven, Rene, Cognitive Exploration of language and Linguistics, John 
Benjamin Publishing Company, 2nd Edition, Amsterdam, 2004, p.114.  
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مه لتوو لحر لفيمكوهاملراليتا داللرحأمه ل زألللآلخزرلغكزنلمزنلدوالراليوزتجل

 لويكزوالهزكلللغتوزو لعز دةل1ت يهتليفلمعو للغكةم للغتزيلياهزرلفيهز للغتزوا

راثزرلحيزأملمزنلروللعوأم ليكزوالهوز  لصزوالألغ ون اللودل نيلراول موج

 لول غا لم ليكوال2تأ هتلعىلللملع ينللغرصفي لغةكةاماللإلنجةي ي روللدوالت يهت

هكلللغتوو لموجزودًلليفللغةهجز اللملوجزودةليفللغة ز للغولحزأةلغزكغاليالحزعل

ل.3أوغ لالختالفليفلنط لر و  للغعولصملعنل  قيللملو ط للألخرىلغة

  
 

                                                 
 ,Finch, Geoffry, Key Concepts in Language & Linguistics. p.60. & Hymanل1
Larry M., Phonology, theory & analysis, p.65. 
2 Hudson, Grover, Essential Introductory Linguistics, p.45.          
3 Hyman, Larry M., Phonology, theory & analysis, p.65. 



 

 
 

 

 

 
 

التحليل التقابلي بني الفونيمات وألفوناتها يف النظام الصوتي 
 العربية واإلجنليزية :للغتني

 
  وفيه:
  العربيههة اللغههتني:  يف  الفونيمههاتأوجههه التبههابه واف ههتمك بههني   ونههات

 واإلجنليزية.

   العربيههههة  اللغههههتني: يف الفونيمههههاتأوجههههه التبههههابه واف ههههتمك بههههني
 واإلجنليزية.

 اإلجنليزية.والعربية  اللغتني:  أوجه التبابه واف تمك بني األلفونات يف 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 توطئة:

يف اللغو  العببيو  وانتلالنوا  وألفنناهتوابعد أن انتهينا من وصف الفوننيت  

مووون الفوووننيت  اإلنجليز ووو   وصوووف موووا  عاالوووا يف اللغووو إىل  بعووود  لووو 

فننا ، كان لزامًا علينا أن نلنم بتتبع هذا النصف بشكل اقيو  وقلواب  واألل

عىل كل ما من شأنه أن  كنن متشاهبًا بني اللغتوني وصصود موا   كون أن  لنلف

خيتلفا به، حتى نت كن من حتد د مميزا  كل لغ  عون األروبب بشوكل عل و  

صاء العلوووتء والبووواحتني ايف تاوووني يف  وووا  علووو  آاألالووو  مووون إىل  مسوووتند ن

ا أن األصنا  الذ ن مب  كبه ، متتبعني   نع  من اخلطنا  الت  من شوأه

بينهت، فلذل  كوان مون النا ول علينوا "Contrastive" التلابلقسهل ع لي  

أن نبوودأ بقللوواء نفووبة فاحاوو  عوون كتوول ألهوو  ايفكننووا  التوو  قتووألف موونهت 

االروتال  و التشوابهأو وه  يف كال اللغتني، من ث  حتد دوألفنناهتا الفننيت  

موا إىل   ، ومن ثو  ننتلولبينهت حتى  تسنى لنا معبف  الفبوق بينهت بشكل اقي

 من ثو   اإلنجليز   من  ه  أربب، وويف العببي  من  ه ، األلفننا قت يز به 

ن لنووا حاوويل  قلابليوو  بووني النفووامني   كوون االعووتتا عليهووا يف ع ليوو  سوويتكن  

البحث والتحليل الانيت من  انل، ومن آرب قسه  يف األغباض التعلي يو  

 ني هبا.  عند قعلي  اللغا  لغري الناطل
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العربمـة  اللغتـم: يف  فـوتماال أوجه التشابه واالخـتف  بـم ونوتـا ــ 

 :واإلتجلمزية

سنحاو  من روال  حتليول البيانوا  التو  هعناهوا فويت سوب  عنود ع ليو  

االرتال  والشبه بينهت أو ه  النصف لكال النفامني أن نبدأ بنصف كل من

أن نسوووت لن منهوووا النتوووا    واخلوووبون مووون هوووذا التلابووول بنتيجووو    كووون

 والتنصيا  فيت بعد، لذل  ستلس  ع لي  ايفلابل  عرب طب لني وه  كاآليت:

 ."The Similarities"أو ه التشابه -1

 ."The Differences"أو ه االرتال  -2

وسوونتبع هووذا الوون ف يف وصووف كوول ايفن وونعا  التوو  قعب وونا إليهووا 

باحووث واللوواص  بالنصووف والتحليوول لكوول موون النفووامني حتووى  تسوونى لل

 النتا   بشكل سلس وميرس، وستكنن عىل الشكل اآليت:إىل  النصن 

 التشابه:أو ه  -أ

 الحووأ أن الفكووبة األساسووي  لتكوون ن النحوودة الاوونقي  والفوونني   توول 

عاماًل مشرتكًا بني هيع اللغوا  فوال  ن ود هنواف روال  يف قكون نهت فتت يوز 

ت عبواصة عون صمونط رطيو  لوا أصونا  اإلنجليز و  بوأهويف العببي   الفننيت 

حمداة و وع  عورب قنافو    نعو  مون البهو عليهوا، لوذل  كانو  اللغوا  

انقي ، فكان لكل وحودة صونقي  أثوب اإلنساني  عباصة عن أنف   من البمنط ال

ألثووب صوونيت واحوود أم  اً واحوود  ت يووز بووه عوون نفووريك سووناء أكووان شووكالً  صوونيت

بمووز رطوو  واحوود، وهووذك الفووننيت  شووكلني ألثووب صوونيت واحوود أم أثووب ن ل

أبجد و  "قرتكل من األثوب الاونيت طا ودًا البموز اخلطو  لتشوكل موا  سو ى بوو

، وعليووه حلوول علووتء الاوونقيا   لوو  عوورب و ووع "Alphabetic" "اللغوو 
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  نع  من البمنط األبجد   الانقي  و  نعو  مون اللناعود حتكو  اسوتعت  

ا كوت هو  مون أ ول سوهنل  ع ليو  حففهوإىل  هذك البمنط، وهذا  دفع ايفتعل 

الكتابوو  واللووباءة والتهجوو ، لووذل   الحووأ أن النحوودة الاوونقي  والفوونني  

يف  ع البموز الكتوال ليكونن لوت صموز شوك  وصونيتمبقبطان بشكل مبوا  مو

والاوون  اإلنجليووز   "م وصوونقه أم  "كووت يف البمووز العووبل النقوو  نفسووه

 مها: ،قس ني ص يسنيإىل  ن ، فيالحأ أه  حللنا الان  اللغ"M"أ ضاً 

 :"Simple"البمز  -1

 التوو  قوودصق وفوو  النفووام اإلمال وو وهوون العالموو  اخلطيوو  الكتابيوو  

"Orthography" ومعنووى البمووز هوون مووا   كوون أن نووباك بووالعني أ  قكوونن ،

   .نفنصة لتعرب عن الان  ايفحدا لام

 :"Sound"الان  -2

ت  عن طب   األعضاء الاونقي  وهن األثب الانيت ايفالطم للبمز أعالك،  ن

ايف اا  للنط  يف العببي ، ومعنى الان  هن ما   كون أن نسو عه بحاسو  

 الس ع.

فالان  ما هن إال ع لي  مبكبو  مون أااء   نعو  مون األعضواء النطليو  

فضوواًل عوون اشوورتاف ايووناق فيهووا رانصووًا السوو ع والب وو، وعليووه فهووذك 

 .است د  من العب  ايفتف  عليه األصنا  ما ه  إال نتيج  قناف  طبيع 

يف حني  الحأ أن األصونا  العببيو  واإلنجليز و  قتشوابه يف قأثبمهوا مون 

حيث اللنة والضوعف والشودة والبرواوة واالحتكواف وغريهوا مون العنامول 

الت    كن أن قأثب أحدها بت قبلها وبت بعدها من األصنا ، بالتايل  نت  عون 

اللغوو  إىل  الاوونقي  التو  قوود قضوويف لفننووا هوذك التغيووريا    نعوو  مون األ
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أصناقًا  د دة   كن عّدها من   ن ايفنفنم  الانقي  وهذا ال  نت  عنوه أ و  

 صمنط رطي  مستلل  سنب قغيريا  طفيف  يف الان  األسايس. 

ألهووت  يف اللغتوني  الاونقي  األلفننوا وهوذا ال خيوبن كتوريًا عون وصووف 

، عوىل الوبغ  مون اروتال  ايففهونم بوني   ؤا ان ما قؤا وه مكننوا  الفوننيت

ومون نفسه  لفنني ل قانفنن ما مها إال صنصألن التننع الانيت واألل  الننعني

فضواًل عون أن  ، كنن ايفحتنب العام غري خمتلف أبدًا عت ُقوبص يف الفوننيت  ث   

اللغتني ال حتتن ان عوىل صمونط رطيو  مسوتلل  قشوري إليهوا وبوذل  بليو  هوذك 

حبيس  البمنط الانقي  األساسوي  حتك هوا البي و  السوياقي  ايفحيطو  األصنا  

 لع لي  النط  إلنتان هذك األصنا .

 االرتال .أو ه  -ب

أو وه  شبه وارتال ، فبعود أن حوداناأو ه  يف كل األنف   اللغن   هناف

أو ووه  أهوو  عنوودوألفنناهتووا، قن وول علينووا أن نتنقووف  الفووننيت الشووبه بووني 

يف العببيوو  ال  فووننيت ، فوويالحأ أن العوودا االفوورتا  للاالرووتال  بيوونهت

 تجاوط قسع  وعه ن صمزًا صنقيًا حي ل كل منها أثبًا صنقيًا مميزًا عن اآلروب 

والت  قض  البمونط الاونقي  اآلقيو  ء، ا، ب،  ، ج، ن، خ، د، ا،  ، ص، ط، 

ق، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ،  ، ق، ف،  ، م، ن، ك، و،   ، وهوووووووووذك 

نع  قض  البمنط الاونقي  الاوحيح  وايفعتلو ، وسو ي  هوذك الرتكيبو  ايفج 

وهو   تول النفوام اللغون  والاونيت للغو  العببيو ، لكون  "الفوننيت "باس 

أكتوب مون هوذا الوبق  بكتوري إىل  أصنا  هذك البمنط قد  ز د عن  لو  لياول

  ، ومنها ما  الحوأ يف أصونا  العلوال ختبن عن هذك البمنط األساسي  لكنها

وأصوونا  علوو   ىل أصوونا  علوو  طن لوو  وقضوو  ا، و،   ، عووالتوو  قنلسوو  

 قاووووورية قت تووووول يف عالموووووا  التشوووووكيل والتووووو  قسووووو ى ايبكوووووا 
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"Diacritic" والتوو  قعوود مالطموو  "بة وووِووووالفتح ووَووو، الض  ووُووو، الكسوو"وهوو ،

عوودم  كبهووا قوود  ألن    للكتابو  العببيوو  ووا بوو  الوذكب يف الكتووري موون األحيوان

 .قغري يف االل  اجل ل  ومن ث   قغيري معاين الكلت    تسبل يف

وكذل  يف ارتال  األصنا  الاحيح  كت يف صون  الوالم والوباء مون 

 فونني الاونقي  لل لفننوا حيث الرتقيو  والتف وي ، وهوذا  ودرل  و ن األ

اآلرب من  منفضاًل عن اوص السياق النظيف  وقأثري األصنا  أحدها  ،نفسه

يف حني ال ُ الحأ يف العببي  أ  روال  يف لفوأ بعو   حيث اللنة والضعف

ها تهوا فلويس أو  عدم لففها من حيث من عها يف بدا   الكل  أو  األصنا 

 .هناف أ  قأثري  ذكب من هذا اجلانل

ومون يف حني نالحأ أن األثب الانيت ال خيبن عن البمز اخلط  للحب ، 

، وال أكتب من صموز حي ول ال قن د هناف صمنط رطي  حت ل أكتب من صن  ث   

ن التعاا  والتكافؤ بني البمز اخلط  واألثب الاونيت قف لذاأثبًا صنقيًا واحدًا، 

تعل  هون هتجو  ايفوالناط  باللغ  العببي  و، فت  لنم به "%100"متحل  بنسب 

 بودأ بكتابتهوا كوت  نطلهوا، فلويس هنواف أ و  قغيوريا  بوني  ث أصنا  الكل   

  الكتاب ، فال حتتن  العببيو  عوىل صموز ن رطونّي لت تول ع لي  التهج  وع لي

 الحأ أن وصنقًا واحدًا، وال  ن د فيها صمز رط    تل أثب ن صنقني معًا، 

 البمز الانيت العبل  ساو  أثبًا صنقيًا واحدًا وهذا جيعل العببيو  قت يوز عون

قت يوز   ل  أن العببيو  فضاًل عنبسهنل  قعل  أصناهتا وحبوفها، اإلنجليز   

ن لا صمزًا واحدًا لانهتا فال  ن د هناف صمنط كبورية وأروبب صوغرية  تول أب

 ، وهوذا  ب وع"Ahmed"كت يف كتاب  اس  العل اإلنجليز    البمز نفسه كت يف

ن ف الكتاب  االنفاالي  بني الفننيت  يف كتاب  اللغ ، لكون العببيو  حتتون  إىل 

سوطي  وصمونط صونقي  أرورية كوت يف عىل صمنط صنقي  أولي  وصمونط صونقي  و



84 

 

طبيعوو  اللغوو  العببيوو  إىل  ايفتووا  اآليت:  فووووووو، ووووووفوووووووو،    وهووذا  ب ووع

االقاالي  عند جت ع البمنط الانقي  يف بناء الكلت  والت  جتب    ن نسو  

حموودا متعوواص  عليووه، فضوواًل عوون عوودم اقوورتاض العببيوو  صموونطًا صوونقيً  موون 

الاونقي  ال ختتلوف يف  األلفننا   كننا ايفالحف  بأن اللغا  األربب، حتى 

سويكنن سوهنل   ولوذل شكل البمز أبدًا بول ختتلوف يف األثوب الاونيت فلوف، 

قسوهيل ع ليو  إىل  هوذا األموب سيؤا  من ث    دًا، و اً البمز ُميرسإىل  النصن 

ًا ال اللباءة والكتاب  عىل ايفتعل  األ نب  لا، حتى ايفتعل ني مون األطفوا  أ ضو

 نا هنن أ   صوعنبا  قوذكب مون هوذا البواب، فضواًل عون أن العببيو  حتوتفأ 

...-بأسلنب كتاب  واحد وهن أسلنب صنيت هجا   -أبجد هنط حط  كلو .

 .واحد وال  ن د هناف أ  أسلنب كتاب  آرب كت هن ايا  يف اإلنجليز  

أة أصوناهتا ويف ها   ايفطا  مل  ب العببي  بتطنصا  وقغيريا  كبرية يف نشو

قغيووريا  يف طب لوو  كتابتهووا منووذ أن قعبفنووا عووىل الناوونص إىل  ومل قتعووبض

ن اصقباطها باللبآن الكب   هن الذ  منحهوا صوف  قالشعب   اجلاهلي  ومن ث  ف

صسو  كلتهتوا سونب موا  تعلو  أو  التبن  وعدم التغيري والتالعل يف أصناهتا

 بالبس  اللبآين وهذا راصن عن من نعنا. 

سوت  اإلنجليز و   ُ الحأ أن عودا األصونا  االفرتا وي  يف اللغو  يف حني

 ,A, B,C, D, E, E, Gوعهون صمزًا صنقيًا، وقض  البمنط الانقي  اآلقي  

H, I ,J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T , U, V, W,X, Y, Z قتنطع عىل 

ثو  البمنط الانقي  الاحيح  وايفعتل  وبذل  قكونن قوا ة عون العببيو  بتال

، وهوذك "Phoneme""الفونني "صمنط، وقد سو ي  هوذك البمونط الاونقي  بوو

عىل أساسها  وت  بنواء العبواصا  واجل ول اإلنجليز    النحدا   تل بني  اللغ 

وقكوون ن الكووالم ايفنطوونق، لكوون عنوود إمعووان النفووب أكتووب يف هووذك النحوودا  
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قا  و  إىل   الحأ بأها عباصة عن مااة رام قتفبع عنها أصنا  أربب قضوا 

والتو   اول عودا أصوناهتا الفعو  ايفسوتع ل يف اللغو  اإلنجليز و   األصنا 

وأصبعني صنقًا قتنطع بني قفبعا  ألصنا  العل    أصبعإىل  ايفنطنق  وايفكتنب 

صمنط رطي  أساسي ، وأكتب من  مخس إىل  والت  قعنا "a, e, o, i, u" ايفتحبك 

نطعوًا بوني أصونا  مفوباة أساسوي  وعهو ن صونقًا صوحيحًا سواكنًا مت ع أصب

  th, ch, tion,…etcوأصوونا  مبكبوو  موون صمووز ن رطيووني اثنووني كووت يف 

قا    األصنا  الاحيح ، لوذل  فاإلنجليز و  قت يوز باحتنا هوا إىل  لتضا 

عىل أصنا  قكنن  ا  صمز ن رطيني وهذا غوري من ونا يف العببيو ، فضواًل 

 ,xانقني كوت يف األصونا  عن أصنا   ا  صمز رط  واحد لكنه  لفأ ب

w . 

يف حني  الحأ أن هناف أثبًا صنقيًا واحدًا قد  عرب عنه بأكتب مون صموز كوت 

 ,ch  كن أن ُ ؤاب بعدة صمنط وه  كاآليت:   k  يف ايفتا  اآليت: أن صن 

c, q, g, k وغريك، وهذا التشابه جيل أن  كونن را وعًا للسوياق الوذ  قوبا  

سويكنن سوببًا يف إصبواف كبوري يفتعل و   ولوذالاون ، هذك البمنط إلنتان ا فيه

 اإلنجليز وو ، فوويالحأ أن نسووب  التكووافؤ الاوونيت بووني البمووز وأثووبك الاوونيت يف

أقول أو  %60أقل بكتري من العببي  و  كون قلود ب  لو  بوت  عواا اإلنجليز   

فننوا  للفوننيت  نفسووها رتا ووي ، يف حوني  الحوأ أن هنوواف ألوهو  نسوب  اف

 "Dark"والتو  قعوب  بوالالم التليلو  اإلنجليز و   ا    األصنا قإىل  قضا 

 فننوا ألوه  نفسوها ايفبقلو ، كوت يف  "Light"وه  نفسها ايفف    واخلفيف  

 . l, r, o, y…etc  األصنا 

ب ن وعشوإىل   اول عوداهااإلنجليز و   ن أصنا  العل  يفأ وُ الحأ أ ضاً 

اإلنجليز و   نأا  فلوف، فضواًل عون صنقًا بينت يف العببي  ال  تجاوط ست  أصن
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اا    الذكب يف الكلوت  إال موا  "Diacritics"ال حتتن  عىل عالما  قشكيل 

ندص وال  لزم  كبها كهط أساق عند الكتاب  كت يف عالما  التشكيل الدال  

غوي  وغريهوا، يف حوني  الحوأ أن أصونا  العلو  لوا نعىل النرب والتشد د والت

معاين الكلت  إ ا ما حال رطأ يف نطلهوا بشوكل صوحي  اوص كبري يف قغيري 

أصوونا  معينوو  كووت يف إىل  بعووّدها أصوونا  مسووتلل  بووذاهتا وليسوو  قنابووع

عودها أبعواض ايوبو ، يف إىل  ايبكا  العببيو  التو   هول العلوتء العوبب

صمنط منفال  عون بعضوها غوري اإلنجليز    حني  الحأ أن البمنط الكتابي  يف

أو  ا بع  فال  ن د هناف أ   فبوق يف صس  البمونط األوليو متال  مع بعضه

إ  ال فوووبق بوووني صسووو   "Play"اآلرب ووو  مووون حيوووث الكتابووو أو  النسوووطي 

، لكون هوذك "Simple"يف وسوطهاأو  سناء  واء يف بدا و  الكل و  "P"صن 

الطب ل  قشكل لل تعل  اإلنجليز  صوعنب  كبورية حون  كيفيو  التعوب  عوىل 

يف مكاناهتا ايفناسب  لذل  جيل عىل ايفعل  أن  كونن أكتوب استعت  هذك البمنط 

قبكيزًا عىل هذك اللضي  واإلكتاص من قطبيلا  الكتاب  ك   ت بن عليها ايفوتعل  

 مبحل  اإلقلان يف معبف  مكاها ايفناسل.إىل  األ نب  ليال

عندما قرتكل قتأثب بشكل اإلنجليز    ن بع  األصنا أيف حني ُ الحأ 

يف ها تهوا، ففو  بعو  األحيوان أو  عها إ ا كان  يف بدا و  الكل و كبري ب ن 

وحسل األصنا  الت  قأيت قبلها والت  قأيت بعودها قود قلفوأ وقود ال قلفوأ، 

   لفأ عندما  كنن يف بدا   الكل و  و واء بعودك صون  علو  كوت rفان  

 ، بيونت ال  لفوأ إ ا  واء يف ها و  الكل و "Right, Cry, Remind…etc"يف

، وبوذل  قوام "Car, Power, Wire, Farm…etc"قبله صون  علو  كوت يفو

بن ع   نع   نابف وقناعد حتك  استعت  ع لي   الغببيننعلتء الان  

كتابوو  األصوونا  وصمنطهووا اخلطيوو  لكنهووا بليوو  عاووي  عووىل بعضووه  اآلرووب 
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ع ليو  حفوأ صسو  إىل  حففها عن ظهب قلل فلجوأواإىل  والت  افع  ايفتعل 

  وهذا هن أحد األسباب الب يس  يف عدم إقلان ايفتعل  لع لي  اإلموالء الكلت

لذل  شاع  األرطواء اإلمال يو  بشوكل كبوري اإلنجليز    والتهج  للكلت 

نفووام الكتابوو  إىل  بووني صووفن  ايفتعل ووني العووبب ل،نجليز وو ، و ب ووع هووذا

 ب  واحودالذ  ال  طاب  ع لي  النط  فليس هناف قطااإلنجليز    والتهج  يف

ام   نعو  مون يو ل  قإىل  واحد  أ  ال  كتل الان  كت  نط ،  ضا إىل 

علتء الان  بق اف    نع  صمنط قعرب عون الكتابو  الاونقي  والتو  قعوب  

التوو  ختتلووف بشووكل كبووري عوون الكتابوو   "Phonemic Transcription"بووو

رووبب فكانوو  هنوواف صموونط صوونقي  أ "Orthography"اإلمال يوو  االعتياا وو  

  الوذ   ود  عوىل البموز ð  قعرب عن البمنط اخلطي  األساسي  كت يف الاون 

 ، وقعد الكتاب  الانقي  أشد صعنب  من الكتاب  اإلمال يو  لوذل  th  اخلط 

قباءهتووا، بيوونت قكوونن أو  ن أغلوول ايفتعل ووني ال  عبفوونن كيفيوو  كتابتهوواألونحأ 

 تاب  لن أقلن قعلي ها.الكل   ايفكتنب  هبذا األسلنب سهل  اللباءة والك

قود موب  ب باحول عودة قطونص  اإلنجليز و   ويف ها   ايفطا  ُ الحأ أن

من راللا أصناهتا وصمنطها اخلطي  هذا فضاًل عن قأثبها الكبوري واسوتعاصهتا 

ن الكلت  بليو  إالكتري من البمنط اخلطي  اإلغب لي  والالقيني  اللد    حتى 

  وكذل  البمنط الت  بلي  مستع لً  يف كتابو  يد اآلن حمتففً  ببس ها اخلط

قأثري ايفباحل التاصخيي  الت  مب  هبا، إىل  صمنطها اخلطي  والانقي  وهذا  عنا

و الحوأ أن هوذا التطونص مل حيودج بشوكل متسواصع بول حودج بشوكل مموونه  

متباعدة فكان التطنص بطي ًا غري ملحونظ حتوى  نفوب  ،ومنف  عىل فرتا  طمني 

 اللغ .منه أصحاب 
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ــــ  ـــه ـ ـــتف  أوج ـــمالتشـــابه واالخ ـــم: يف  الفـــوتما ب العربمـــة  اللغت

 :واإلتجلمزية

 الشبه:أو ه  -أ

للد حدا علتء األصنا  يف كل من اللغتني ايففهنم العام الذ  حي له كول 

من ايفاطلحني، فبعد أن ق نا بقللاء نفبة فاحا  ورس عو  عوىل  هونا علوتء 

قنظيفووًا لووذا االصووطالخ كووت هوون اليوونم، فووذهل العببيوو  يف الوورتاج مل نجوود 

أهو  مل  فطنونا إليوه وهوذا موا فنودك آروبون وقوالنا بوأن الفكوبة إىل  ايفشككنن

كانوو  من ووناة وإن بشووكل عووام، و  كوون قعليوول  لوو  كنهووا مل قكوون بووذا  

األمهي  كت يف بلي  ايفن نعا  حتى قكنن نفب   وا وح  مسوتلل  ومنفاول  

لتء العبب اللدماء أاصكنا كل قفاصيل الع لي  الاونقي  عىل البغ  من أن الع

ايفعلدة، ومن ث  أص   أن ارتال  التسو يا  بوني الع و اللود   وايود ث 

 .حال  اون إ ضاخ  ل 

ن هنوواف إشوواصا   وو ني  يفووا  تضوو نه ماووطل  أإ    كننووا أن نالحووأ بوو

عنوده  مون إمكانيوا  ومفواهي  وا وح  لكو  حيول حمول النحودة  "ايب "

ن اعت ودوا نانقي  بايفعنى ايفتعاص  عليه الينم، لذل  فعلتء العببي  ايفحودثال

ىل اآلصاء الغببي  ايفرته  عاّا ن  ل  نلاًا وقلاوريًا مون عيف حتليل هذا اجلزء 

علتء العببي  األوا ل كت  هل حسام هبنساو ، فالتشابه من ونا بوني وظيفو  

 ن كوالأل  بشكل عاماإلنجليز    للغ الفنني  يف اوالنحدة الانقي  يف العببي  

منها قااص عىل إحداج قغيري  وذص  يف معنوى الكل و  وشوكلها أ ضوًا، كوت يف 

طفووب،  -رضب، حفووب - ب" قغووري النحوودة الاوونقي  يف الكلووت  اآلقيوو :

وكذل  عند قغيوري "التنط ع التلاب "، وس   يف العببي  بو"سلب...الخ -سفب
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، "Park-Bark, Bit-Bet, Bar-Par"اآلقيو :ز و  اإلنجلي الفونني  يف الكلوت 

 Minimal" "التنا يا  الاغبب"بواإلنجليز    وغريها وهذا ما أطل  عليه يف

Pairs"  لذل  نالحأ أن هناف شوبه اقفواق قوام يف قعب وف النحودة الاونقي ،

وحودة صونقي  االليو   أصوغبوالفنني  من ناحي  النظيف  التو  قؤااوا بكنهوا 

عنوا  أصوغب مون  لو   إىل  تفب   بني ايفعاين غري قابل  للتجز و قااصة عىل ال

 كنن لا اللدصة عىل الت ييوز النا و  والتفب و  بوني معواين واالال  الكل و  

وكذل  االرتال  يف اجلانل الانيت للكل  ، يف حني  سوت ب االقفواق بيونهت 

ا لكنهوا كنهت وحدا  أساسي  يف بناء الكلت  فال و نا للكلوت  مون اوهو

 وحدا  غري  ا  معنى وه  منعزل  عن السياق.

يف العببيوو  واإلنجليز وو  ُقلسوو   الفووننيت  موون ن كووالأ لوو  إىل  و ضووا 

 وه :  ،لتض  ثالث  أقسام ص يس 

:  تواط كول مون "Consonants""الاوامت "األوىل: الفننيت  الاحيح  

العببي  واإلنجليز   باحتنا ها عىل الفننيت  الاامت  من حيث ايففهنم العوام 

 مع ارتال  يف البمنط ومنا ع النط  بشكل وا   بينهت.

: وه  ما  تاط هبا كول مون "Vowels""الاا ت "التاني : الفننيت  ايفعتل  

اصويل الدقيلو  موون العببيو  واإلنجليز و  عوىل الوبغ  مون اروتال  بعو  التف

 ايفبدأ نفسه.إىل  حيث التس ي  والعدا وغريها، لكنها بشكل عام قعنا

 Semi"الشوبيه بأصونا  العلو "الاوامت "الفوننيت  الاوحيح  التالتو :

Vowels" 
وقض  الفننيت  بني العببي  واإلنجليز   وحدا  صنقي  قكنن يف بع  

األروبب أصونا  اياال  السوياقي  أصونا  صوحيح  ويف بعو  ايواال  

 عىل البغ  من ارتال  حتد د النحدة الانقي  نفسها.  "صا ت "معتل  
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يف العببيو  الفننيت  فالغبض األساق من حتد د هذك العنا  هن ح  

اإلنجليز وو  التوو   سووتع لها اإلنسووان يف لغتووه، وحتد وودها يف عوودا معووني موون و

بوارتال  اللغو  ومون النحدا  الت ييز   الانقي  الت  ُس ي  هبوذك األسوتء 

ث   ت  اشتلاق أصنا  أربب قب ب  منها ليت  قنن وع ماوااص الاون  وإثوباء 

أكتوب مون إىل  اللغا  هبا، وهن ما الحفناك يف اصقفاع عودا األصونا  ايفنطنقو 

فنا هبا.  األصنا  األساسي  الت  عب 

الفونني  قود شوكال حجوب أو  ولنحأ أ ضوًا أن كول مون النحودة الاونقي 

يف قشكيل الكلت ، فالاون  اللغون   سوه  يف  ييوز الكلوت  التو  الزاو   

قبا هبا، هذا فضاًل عن إحوداج الاون  اللغون  فبوقوًا صونقي  وارتالفوا  

ن كالمهووا حي وول ق  كوون حتد وودها وعزلووا ااروول الكل وو  الناحوودة، لووذل  فوو

  نع  من الافا  الت ييز   النطلي  الت   يزك عن غريك مون األصونا  كوت 

ن كول أل  اجلهب وال س والشدة والبرواوة والنقوف واالسوت باص وغريهوا يف

فونني  حي ول   نعو  صوفا   يوزك عون اآلروب وقورتاص يف أو  وحدة صنقي 

 ألهوا سوتؤا     نعا  حت ل الافا  نفسها، وال   كون االسوتغناء عنهوا

 قشابه األصنا  هيعها وعدم الت ييز بينها.  إىل 

 :االرتال أو ه  -ب

االرتال  بني كل من الفننيت  أكتوب سوهنل  مون أو ه  د ع لي  صصدقع

كتبهتووا وو وونحها، فحووني قتبعنووا إىل  صصوود مووناطن الشووبه، و لوو   عوونا

يفحنوا عودة ارتالفوا  بيونه  ابتوداًء مون التسو ي  اللغتني  كل من يف الفننيت 

 حتى أاق التفاصيل فيهت، فيالحأ أن اال طباب الذ  قعاين منه الدصاسوا 

أثوب والعببي  يف حتد د ايفاطل  أللى بفالله السولب  عوىل قعودا ايفاوطلحا  

الدصاس  نفسها والباحوث وايفوتعل ، وعنود التتبوع لوذا اال وطباب يف يف  سلباً 
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أصل اللضوي  مون حيوث عودم قطوبق علوتء إىل  حتد د ايفاطل  و دناك  عنا

بواحت   العببي  اللدامى إليه أصوال وعودم و ونخ نفوب ته  وقشوكي  بعو 

العببي  ايفحدثني حن  حداث  نفب   الفنني  فبل  األمب متأص حوًا بوني ايفوا  

قفوواق  أطموو  اال ووطباب االصووطالح  وبلوو  البوواب إىل  وايووارض ممووا أاب

مفتنحووًا عووىل م وواعيه لكوول موون البوواحتني والداصسووني وايفرتهووني لوو،االء 

مت    بالكتري مون  أصبح  الدصاسا  العببي  ومن ث   بآصا ه  وملرتحاهت ، 

األصول إىل  بع  منها للداصسني، مون ثو  ص عونا ق  ُب االصطالحا  الت  مل  َ 

، وهووذا األمووب أثبوو  "الفوونني " "Phoneme"اإلنجليووز  وعببوونك كووت هوون

بالدليل اللاطع قانص اجلهنا العببيو  يف اللحواق ببكول الدصاسوا  الغببيو ، 

ل وايفهوق أثوب أ ضوًا عوىل فلنحأ أن قعدا ايفداصق اللغن و  يف ايفغوبب العوب

هووذا التنوونع االصووطالح  العووتتا األوىل عووىل الرتهووا  موون اللغوو  الفبنسووي  

وبالنتيج  ارتلفو  عون ايفدصسو  ايفهوقي  يف قبهاهتوا عون اللغو  اإلنجليز و ، 

الاووونق ، الاووون ت ، ايفاووون ، صووونقي ، "فالحفنوووا عووودة قبهوووا  منهوووا 

 ."، والنحدة الانقي ايفستان ، الفأ، الان  اللغن ، الفنني 

غ وونض معنووى إىل  ولعوول هووذا اال ووطباب يف قبهوو  ايفاووطل   عوونا

ايفاطل  نفسه وغريها مما مل   به الدصاسا  الاونقي  ايفرتهو ، لوذل  شواع 

ب نفسوه  بني صفن  علتء الان  العوبل اجلنونخ والبلواء عوىل اللفوأ ايفُعوب 

لغتنا العببي  ماوطلحًا راصوًا ، لكننا آثبنا عىل أنفسنا أن ن يز ل"الفنني "وهن

هبا لي تل و كافئ ما  لابله مون اإلنجليز و ، لكون موا يفحنوا أ ضوًا عنود ع ليو  

النصف للنفوام الفونني   اإلنجليوز  هون و ونا نونع مون اال وطباب بوني 

الباحتني أ ضًا، لكن ليس يف حتد د ماطل  الفنني  نفسوه، بول و ودنا هنواف 

الوو  عليووه، فتوواصة نالحووأ بعوو  البوواحتني لبسووًا يف اسووتعت  ايفاووطلحا  الد
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وبعضوووه    يووول اسوووتع ل "Sound"اسوووتعت  لفوووأإىل  والكتووواب   يلووونن

، وبعضووه  "Segment" ، وبعضووه  اآلرووب اسووتع ل لفووأ"Phone"لفووأ

، عوىل الوبغ  مون أن كول األلفواظ السوابل  "Phoneme" اآلرب استع ل لفأ

الفونني  مون حيوث  حت ل معنى قد ارتلف عن اآلرب وهيعهوا قودرل يف بنواء

الشووكل الاوونيت وماوودصك، ولعوول هووذا اال ووطباب يف أو  ايفووااة الاوونقي 

التفبا يف استعت  ايفاطل  وليس مون بواب إىل  االستعت  االصطالح   عنا

عىل ماوطل  الفونني  ومعناهوا  اً قام اً اجلهل يف حتد دك، فنالحأ أن هناف اقفاق

أو  "Segment"أو  "Phone"أ ضا لكن اعتتا بعضوه  وكتوبة اسوتعت  لفوأ

"Sound"    .بدالً منه 

و دنا أن العببي  قت يوز بنحودة األثوب الاونيت موع صمزهوا اخلطو  ليكونن 

 فوووننيت %، و يوووز الفوووننيت  العببيووو  بأهوووا 100التكوووافؤ بيووونهت بنسوووب 

بتكنها من صمز رط  واحد وأثب صنيت واحود  "Simple Phoneme"بسيط 

ايفبكب  الت    تل فيها صمز ن لاون  أو    ايفعلدةأ ضًا، ورلنها من الفننيت

إىل  خيتلفاإلنجليز    صنقني لبمز واحد، بينت  الحأ أن الفنني  يفأو  واحد

حوود مووا، فوويالحأ أن الفوونني  قوود ال  تطوواب  مووع األثووب الاوونيت رانصووًا يف 

التنظيف السياق  للان ، فضاًل عن ع لي  التعليد الرتكيبي  التو   تواط هبوا 

من حيوث صسو ها الكتوال وموا قود  القيوه ايفوتعل  أثنواء اإلنجليز    لفننيت ا

واحود إىل  قعل ه للغو ، فهنواف البموز ايففوبا الوذ   كونن نسوب  قكوافؤك واحود

 . A, B, B…etcو  تل صمزًا رطيًا واحدًا  لان  واحد كت يف 

 قول مون  لو  فت تول إمواأبينت هناف فننيت  مبكب  قكنن نسوب  قكافؤهوا 

صمووز واحوود أو   ،ch, th, tion, sh,..etcأكتووب لاوون  واحوود أو  ناصمووز

فضواًل  ، وهذان الننعان هن ما ختلن منه العببي ، X, Wلانقني اثنني كت يف 
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 ل  فت قبصناك من نسب  افرتا ي  قكاف ي  بني الكالم ايفنطنق وايفكتنب مل  عن

فاهتوا السوياقي   ش ل األصنا  راصن سياقها النظيف  فلوف، بول حتوى قنظي

عن ايفنطونق، فوت  نطلوه العوبل  كتبوه مبوا ًة اون  قفالنظيفي  الت  مل ختبن 

 اللغو إىل  قعليد  ذكب، فبذل   يوز  العببيو  بسوهنل  إمال هوا وكتابتهوا نسوب 

الت  إمتواط  باوعنب  هتجو  كلتهتوا وكتابتهوا وفو  موا  نطو  بوه، اإلنجليز   

إىل    قبعًا يفا جياوصها مون أصونا   ضوا فارتال  النط  لكتري من الفننيت

العه ن صنقًا وصعنب  الت ييز بينهوا إىل   ل  قعدا أصنا  العل  الت  قال

بالنسب  لل تعل  وكتبة استعتلا يف الكلت  وقأثريا  بعضها عوىل بعو  مون 

حيث اللنة والضعف، فضاًل عن االبتداء واالنتهواء هبوا، لويس هوذا فلوف بول 

 ,Debut"مون الكلوت  ايفلرت و  عوىل هجا هوا كوت يف الكلوت  إبلواء الكتوري 

Island,..etc". 

ومن  ه  أربب ُ الحأ التباق األموب عوىل ايفوتعل  عنود نطو  الفوننيت  

 الووذ   وؤاب بوأكتب مون صمووز Fالاونقي  بوأكتب مون صمووز، كوت يف صون  الوو 

  الذ   نط  هبذا البموز والبمونط sh   ، والان V و F و Phومنها 

 tion  و  issio  و  ch    وcia    وsu   وكذل  صن ، k    الذ

 ،  مموا k  و  g  و  q  و  c  و  ch ؤاب بوأكتب مون صموز أ ضوا كوت يف  

النفنص منها ما مل  بدأ بع لي  ايفأ عون ظهوب قلول للكلوت  إىل   دعن ايفتعل 

التوو  حتوون  فيهووا هكووذا فووننيت ، يف حووني  الحووأ أن هنوواف أكتووب موون صمووز 

 ستع ل للدالل  عىل أكتب من صن  وكت هن وا   مون ايفتوا  أعوالك يف أااء 

 ، وهوذا ch=k, ch=sh  ألكتوب مون صون  يف النقو  نفسوه chالاون  

التغيري  عت د عىل من ع الان  يف الكل   وما  ليه وما  سبله، فبالتوايل قعود 



94 

 

، بيونت ال هذك مون أهو  العلبوا  التو  قنا وه ايفوتعل  العوبل للغو  اإلنجليز و 

  نا ه متعل   العببي  أ  ننع من التعليد يف النفام الكتال واإلمال  .

وعند است باصنا يف صصد االرتالفوا  بوني اللغتوني علينوا أن نتنقوف عنود 

، "الفتحو ، الضو  ، الكرسوة"عالما  التشكيل التالج يف اللغ  العببي  وه 

بو  العببيو  ألهوا قوؤا  اوصًا إ  قعد هذك العالما  وا ب  الوذكب يف أثنواء الكتا

ها   نع  من علوتء  باصطًا وهامًا  دًا يف حتد د معاين الكلت ، بالتايل فلد عد 

ألهوا  -وهون موا نتفو  عليوه-األصنا  العببي  وحدا  صنقي  قا  و  بوذاهتا 

قؤا  وظيفً   نهب ً  يف قنليود معواين  د ودة، وحتد ود معواين الكلوت   ا  

به الت  حتتن  عىل أكتب مون معنوى بق واف  هوذك العالموا  البس  اخلط  ايفشا

إليها، فتت يز هذك ايبكا  بأها حتتن  عىل قي و  بنا يو  واالليو  رانصوًا يف 

وُل ايََسوُل "التنا يا  والتالثيا  من الكلت ، كت يف الَكوَبُم : ايََسُل وايَس 

 َ  وقيل هن اله 
ِ
ُ  التابُِ  يف اآلباء َ وُل وايََسُل اله  ول وايَس  ُص : ُ  يف الِفع  َقود 

ُل  زوم ب عنى َكَفوى، يف حوني ُ الحوأ أن هوذك  ص وَحس  بِه َأ  َقد   وَحس 
ِ
اليشء

ايبكووا  لوويس لووا و وونا مسووتلل يف الكلووت   أ  ال قشووغل منقووع النحوودة 

الانقي  ايفستلل ، بل قكنن اا ًت قابع  للنحدة الاونقي  وهو   و ن السوياق 

ابع  للنحدة الانقي  وه  راصن السياق النظيف ، بل النظيف ، وال قكنن ق

جيوول أن قكوونن الفووننيت  منظفوو  عووىل شووكل كلووت ، فبوودوها ال   كوون أن 

قن وود يف السووياق اللغوون  الاوونيت، وعليووه ُعوود  هووذك ايبكووا  يف ملووام 

الفووننيت  موون حيووث النظيفوو  التوو  قؤااووا، فووي كن أن نلوون  أن النحوودة 

فوًا و  كون أن قكونن حبكوً  قتبوع ايوب  موااام الانقي    كن أن قكونن حب

 .قغري يف ايفعنىإىل  قباالا مع غريها  ؤا 
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من هذا الننع من ايبكا  فال  كنن هنواف اإلنجليز    ختلن اللغ  يف حني

عالما  قشكيل قلنم بق فاء صبغ  االلي  وظيفي ، بينت ما نالحفه يف بعو  

للكلت  متل عالما  التشوكيل األحيان من قض ني بع  البمنط التشكيلي  

للنرب والتنغي  والخ، فأها  با عالما  قود  نفوع و ناهوا يف حتد ود منا وع 

النرب والتشد د والغبض من التنغي ، لكن بغياهبا ال  كنن هناف رلل كبوري يف 

 Ma'chine, Are you Satisfied\, Go"حتد وود معوواين الكلووت  كووت يف

and\find it…etc " البمونط لويس لوا و ونا مسوتلل رواصن ، وكوذل  هوذك

 الفننيت  وسياق الكالم. 

حتتوون  طب لوو  كتابوو  أرووبب، لكنهووا ال اإلنجليز وو   و الحووأ أ ضووا أن

قستع ل عااة يف الكتل وايفجوال  واللغو  البسو ي ، فهو  الطب لو  الاونقي  

، و لت و "Phonetic Transcription""الكتابو  الاونقي "للكتاب  وايفسوتة 

ا عووىل اللووناميس والدصاسووا  األكاا  يوو  ايفتلدموو  وبعوو  ايفنوواه  اسووتعتل

ايفكتف  لتعلي  اللغ ، و تاط هذك الكتاب  باحتنا ها عوىل صمونط راصو  هبوا فلوف 

æ, ŋ, Ʊ ,"، متل البمونط"Alphabetic"وال قستع ل يف الكتاب  االعتياا    , 

Ʒ ,…etcð"  طب لو  صوعب  ، وكتاب  الكلت  فيها كت يف اجلدو  الساب ، فه

حفأ البمنط واالالهتا الانقي ، ويف النق  نفسوه قكونن هوذك إىل  دًا حتتان 

الكتاب  مفيدة  دًا من حيوث اقو  التهجو  واللوباءة والكتابو  فلون اسوتع ل  

 نل مع الطب ل  االلفبا يو  فاعتلود إىل   نباً اإلنجليز    هذك الطب ل  يف قعلي 

  األرطاء اإلمال ي ، يف حوني ال حتتون  أها ستكنن مفيدة  دًا يف ختط  مسأل

العببيوو  عووىل هووذا النوونع موون الكتابوو  و كتفوو  بأسوولنب كتابتهووا الجووا   

 االعتياا . 
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ــــ  ـــه ـ ـــمأوج ـــتف  ب ـــابه واالخ ـــا   التش ـــم: يفاأللفوت ـــة  اللغت العربم

 :تجلمزيةاإلو

 الشبه:أو ه  -أ

هوون يف اللغوو  الاوونقي  يف العببيوو  مل قكوون حموو  قلليوود يفووا األلفننووا   نإ

اإلنجليز  ، بل كان نتان  هنا كبرية بذل  منذ أ ام اخلليل وسيبن ه، اللوذ ن 

األلفننوا   واصاة إال وأشواصوا إليهوا، فويالحأ أن موا خيونأو  مل  رتكا شاصاة

الانقي  قد أشواص إليوه سويبن ه يف كتابوه  اكوبًا فيهوا أصاء شوي ه اخلليول، وهون 

ن  وغووري ايفستحسوون ، وحتد وودها  فرسوو و وونب إقبوواع األصوونا  ايفستحسوو

اثنني وأصبعني صونقًا إىل  بالضبف وقد طاا  من ايف زون الانيت للغ  العببي 

 .هيع أصنلا من األصنا  التسع  والعه ن

اهتتمًا كبريًا يف اصاسوتها ألنوه االلفنن  الت  أول  مسال اإلنجليز    يفكت 

 لوود اعت وود  هووذك  كوون التنا وود يف ايليلوو  ككيووان صوونيت مل وونق، ف

 ألنفننا األصنا  األصن  يف حتد دها فأغلل الفننيت  لا إىل  األلفننا 

لفوونن عووىل األقوول، و  كننووا أن نل ووس التشووابه بووني أ "3-2"صوونقي  مووابني 

ما مل قكن مسو نع ، األلفننا   النفامني من رال  عدم اللدصة عىل  ييز هذك

أصناهتا نفب ًا إ  قتف  كل مون فليس من ايف كن بأ  شكل من األشكا   ييز 

الفونني  قود  نلود أو  ن أ  انحبا  صنيت يف نط  النحودة الاونقي أاللغتني ب

الانقي ، فضاًل عن  لو  األلفننا   قا   إىل  ألنفننًا  ضا أو  قننعًا صنقياً 

ودان ومهوا  ،وه  راصن السوياقاأللفننا   ال   كن التعب  عىل أ  أهوت  نل 

الوونظيف ، فع ليوو  إنتووا هت قووبقبف بشووكل مبووا  بالبي وو  يف السووياق الاوونيت 

اجل لو ، أو  السياقي  ألن نطلها مهوط يف أغلل األحيان ومها اارل الكل و 
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من وع الكل و  ككول، ألنوه أو  وبالتايل سيكنن هناف قأثريا  سابل  والحلو 

 "P"كووت يف صوون   الاوونقي األلفننووا    كوونن لووا الفضوول يف إنتووان هووذك

والنفنناقوه يف  "ن"النفسوي  وغوري النفسوي  يف اإلنجليز و ، وصون  فنناهتاوأل

 العببي .

إىل  بينت  الحأ أن لكل قننع صنيت بي   سياقي  راص  بوه ختتلوف مون لغو 

آرب فلويس بالوووصة أن قنطبو  عوىل ايفنا وع إىل  أربب ومن من ع سياق 

بوه ال  فونن بي و  سوياقي  راصو ألأو  ن لكول قنونع صونيتأهعها وهوذا  عنو  أ

 لوو  أن البي وو  السووياقي  ايفحووداة إىل    كوون أن  تنا وود موون اوهووا،  أ ووف

و كنن  لو  وا وحًا عنودما  كونن لفنن األأو  منحتهت إمكاني  التنبؤ بالتننع

أكتوب في كننوا  ييزمهوا صونقيًا، بيونت لون كوان الاون  وحودة أو  ناهناف صنق

انول آروب  الحوأ أ ضوًا نه من الاعل التنبؤ به، ومون  أألنفنن فأو  صنقي 

أها   نع  أصنا  ال  ل  أ   صمنط رطيو  مسوتلل  قشوري إليهوا فوال   كون 

التعب  عليها راصن السياق عرب إشواصا  حموداة، يف حوني  الحوأ أن بعو  

حاول  و ع عالموا  قشوكيل عليهوا لكنهوا اإلنجليز    ايفحاوال  يف اللغ 

صونقي   ألنفننا ه   با ا  األلفنن قبلى ومن ث ليس  شا ع  االستعت ، 

 .بال صمنط  ييز   يف كال اللغتني

موا هو  إال ارتالفوا  صونقي  األلفننا   أننالرأ يف سياق  ا  صل  و

 فانوه ال  وؤا االلفونن  طفيف  يف الفننيت  فعندما  لفأ بشكل مغا ب ألصول

نفسه  الفنني ن قغري يف معنى الكلت  ومل حيال أ   قغيريا  رطي  فيها ألإىل 

مل قتغووري، والتغيووري حوودج فلووف يف ارووتال  اص وو  الاوون  ومووا صافلهووا موون 

عوون األلفننووا   إ هوواص ف وون أهوو  مووا   يووزأو  هت وويسأو  قبقيوو أو  قف ووي 

، فوننيتً هن الس   غري النظيفي  الت  قننع الاون  اون أن جتعلهوا  الفننيت 
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اا أكتب من مبة لذل   الحأ أن ما  س ى ألنفننًا يف كل   من الكلت  قد  رت

لكنه ال  نط  يف الانصة نفسها يف كل مبة بل حي ل صوفا  وميوزا  ختتلوف 

 من كل   ألربب يف كل مبة.

 يف حني  الحأ إن عام  ايفتكل ني األصليني للغتني ال  عونن الفوبوق بوني

مون  هو  أروبب، وال  واإلنجليز و الانقي  يف العببي  مون  هو ، األلفننا  

قوودص ل آ اهوو  أكتووب إىل  يف االسووتعت ، فهوو  حيتووا نن   يووزون الفووبق بيوونهت

و علها مت بس  يف  ييز االرتال  الوذ  حياول بيونهت ألنوه ال قن ود صمونط 

صنقي  مستلل  قشوري إليهوا سونب السوياق الاونيت والبي و  ايفحيطو  هبوا، فهو  

لكون يف   p  حي والن نفوس الاون  pie و spyن كول مون  أ عتلدون بو

االروتال  الكو  بول إىل  حود موا، لكون ال  بقوىإىل   خيتلفانحليل  األمب إهت

األصولي ، الفوننيت  قتلاسو  بعو  الشوبه الاونيت موع األلفننا   قبلى هذك

بني الفونني  وألنفنناقوه ألهو   اً ن هناف ارتالفأف تعل   اللغا  ال  عل نن ب

م ألا نطلوونن األصوونا  بشووكل صووحي  بسووبل قووأثبه  بأصوونا  لغووته  

ا كانوووو  خموووواصن األصوووونا  متشوووواهب  ننعووووًا مووووا كووووت يف رانصووووًا إ 

، وكذل  األمب يف العببيو  كوت الخ... = ب p , b    و = lالانقني 

 يف نط  صن  الالم ايفف   وايفبق .

أما بالنسب  لل ت ااني فاألمب بالطبع خمتلف  اموًا، فهو   نفوبون إليهوا 

ه فالبمنط الكتابيو  ايفسوتع ل  عىل أها خمتلف  بارتال  البي   السياقي  لا، وعلي

 الفوننيت يف أ   لغ  ال قف  بالغبض ألها صمنط فنني ي  و وع  لتود  عوىل 

األساسي ، فأغلل اللغوا  يف العوامل ال قسوتع ل سونب صموز واحود يفج نعو  

 .لفنني و ل  البمز  ل ن كل الانص ايفنطنق  ل ،صنقي  النفننا 
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يف كووال اللغتووني موون أصووعل  األلفننوا  ويف رتوام  لوو  نلوون  أن اصاسوو 

ايفهام الت  قد قنا ه الداصق والباحث وايفتعل  يف النق  نفسه، و ل  لعودم 

و نا قنانني و نابف حمداة حتدا و ناها يف اللغ ، فضواًل عون عودم حتد ود 

التنظيوف إىل  صمنط صنقي  مستلل  لا لذل  اعت ود حتد ودها وبشوكل مبوا 

  هبووا، وعليووه كانوو  اصاسوو  واأللنفوونن يف السووياق  والبي وو  السووياقي  ايفحيطوو

اإلنجليز   من أصعل ايفهت  الت  قد قنا ه الباحوث وايفوتعل  عوىل العببي  و

 حد سناء.

 االرتال أو ه  –ب 

الحفنا إنه مل  كن هناف يف كل من اللغتني األلفننا   عند علد ايفلابل  بني

لضوي  ايفاوطل  التو  كبري ارتال  بينهت إال من ع هام  دًا وهن ما  تعلو  ب

قعد قضي  شا ك  يف عل  األصنا  العببي ، إ  مل  ضع علتء العببيو  اللودامى 

كووت  كووب االلفوونن  مضوو ننإىل  بوول أشوواصوا لاللنفننووا  قسوو ي  اصووطالحي  

سوويبن ه يف  حووه عوون األصوونا  ايفستحسوون  وغووري ايفستحسوون ، فجوواء هووذا 

الغببيو ، ف ونه  مون قبهوه االصطالخ كالعااة قبه  لل فهنم من الدصاسا  

ألن السوياق   "متغوريا  صونقي "وآربون قبهنك عوىل انوه  "متغري سياق "بو

 "متغوري اوفنني يواً "وس   أ ضوًا بووهن من  تحك  فيها أثناء الكالم، الانيت 

ايفتغووري غووري "  قغيووريا  اون مبقبوو  النحوودة الاوونقي ، وسوو   أ ضووًا بووو

آرب ال  نووت  عنووه قغووري يف ايفعنووى، بوو ألنفوونن صوونيتألن اسووتبدا   "الوونظيف 

، "صونصة صونقي "و "بدصونقي "و "الانق  التعوام "وكذل  س   أ ضًا بو

ا قعب ووووول ايفاوووووطل  يف حوووووني اكتفوووووى بعووووو  مووووون البووووواحتني بووووواعتت

النفامني الانقيني   تلكوان  ألننفسه  "Allophone" "فنناألل"اإلنجليز 

 .ايففهنم نفسه
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 .1رودر  روب ضت   منشو رل ا رمتل مت   ط

رأل ا:  ار  رملســ ة  علــل رولغــ  بىل  . مــد  (م2010. ) ل ــ   ببــررا لــــ 

 .1ولنرش مروتوز ع مروطبتع   ط

لغـ   رواـتارة  ار  رملررفـ  م( مادم  ود رم  علـل رو2013 ل    الح   )ــ 

 .1رجلتمر    ط

 م( ا رمتل وغو    رور تض  ار  رورلل.1982رخلويل  دحد ع،. )ــ 

م(. مرجــل عـىل رألفـورل  مطـتبع روءــرزا  1982رخلـويل  دحـد عـ،. )ـــ 

 .1روتجت     ط

ملتبــ     رور ــتض . رألفــورل رولغو ــ م(1987. )رخلــويل  دحــد عــ،ــــ 

 .1رخلرجي   ط

 رملجـت  مرووي ءـ  مرملـن ج   . رولسـتن تل(م2005. )ت ت ه  مح  رش  مــ 

 .1رأل ا:  عت  رولتب رحلد ث ولنرش مروتوز ع  ط

رولتـت   وبنـت:  ار   بـال قنـ . )ا.ل(. م بو ه  أبـو برشـ عحـرم بـال عـ ن:ــ 

 .رجل  

م( ع علـل رولغـ  رورـتم  بـ مل  م مســ  1993شـتاع  عبـد روصـبو   )ـــ 

 .6طرورمتو   

 . رملصـطل  روصـويف ع رود رمـتل روررب ـ  (م2000. )  عبد رور   روص غــ 

 .1ب مل ار  روءلر رملرترص  م امشق ار  روءلر  ط

م(. رملخترص ع أفورل رولغ  روررب    رواـتارة  2006طب   دحد اسال. )ــ 

 .4ملتب  رآلار   ط
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ــ  ــ (م1972. )طحــت:    حــو:ـ ــ ملســل  رمللت . رألوســن   روررب  ــ  رجلتمر    ب

 .1ب مل ار  رولتت  رولبنتين  ط

علـل رولغـ  ممنـتاج روبحـث بىل  . رملـد  (م1985. )عبد روتور    مضت:ــ 

 .2رواتارة  ملتب  رخلتنج   ط رولغو  

م(. روتنوعـتل رولغو ـ   عـن: ار  فـءت  2009عبد رجلل    عبـد رواـتا . )ــ 

 .1ولنرش مروتوز ع  ط

ــ  ــد. ـ ــد ر   دحــد فر  ــرر: 2008)عب ــه ع روا م(. روصــول رولغــو  ما  ت

 .1رولر ل  ب مل ار  مملتب  رهل    ط

 م(. ا رم  روصول رولغو   عت  رولتب.1997عحر  أمحد خمتت . )ــ 

م(. رولغـــ   ترمج  دحـــد رواصـــتي عبـــد رحلح ـــد 1950فنـــد  س  ). )ــــ 

 رودمر  ،  رواتارة ملتب  ر نجلو رملرص  .

مو  ت موبنت:  ار  روءلـر   . مبتائ رولستن تل(م1996. )دمحد دحأقدم   ــ 

 .1رملرترص  ط

ـــ  ــت . )مت  وـ ــر  (م1987ب ــت  عح ــ   ترمجــ   ا.رمحــد خمت ــل رولغ . أمــس عل

 .3رواتارة  عت  رولتب  ط

رواـتارة  ار  رون ضـ   ا رمتل ع علل رولغ   م(.1976. )دجو   فتطح ــ 

 .روررب  

رواـتارة   ل رولغـ  بـع روـ را مرملرـترصة م(. عل1987. )مذكو   عتط ــ 

 .ار  رو اتف  ولنرش مروتوز ع

 م(. رولســتن تل مــال  ــ   رونصــوي 1986. )رملســد   عبــد روســ مـــ 

 .2تونس رودر  روتونس   ولنرش  ط

م(. علــل رألفــورل رولغو ــ   1998رملومــو   منــتف م ــد  دحــد. )ـــ 

 .1ب مل عت  رولتب ولطبتع  مرونرش مروتوز ع  ط
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. أفورل رولغ  روررب  روءونتت ك مروءنوووي ت  (م2007رونن ن   ببررا ل. )ــ 

 .1روسروا    ار  رألندوس ولنرش مروتوز ع  ط
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