
المحاضرة الثامنة : نظرية الفونيم

  :نظرية الفونيم
» Dufriche Desgenttes « أول من استعمل المصطلح "فونيم" هو إن

م، وثاني من1873في اجتماع الجمعية اللغوية الفرنسية في الرابع والعشرين ماي 
، لكن أول من حدد مفهومه كما رأينا فهو "دي كوتيني"Louis Havetاستعمله هو 

الذي يرى ضرورة التمييز بين الصوت الخام في الكلم أو بتعبير آخر بين ما يتلفظه
.1المتكلم حقا، وشيء آخر هو الفونيم

Le terme « phonème » qui n’avait été proposé en 1873
par A.Dufriche – Desgentte que pour traduire en français

l’allemand sprachlaut, fut accepté et popularité par le
philologue romaniste L.Havet «2.
" إلى فرديناند دي سوسور،Louis Havetوقد انتقل هذا المصطلح من "

الذي يعتبره مفهوما مركبا ولبد من تصوره باعتبار الجانب السمعي والجانب
العضوي، فكل منهما شرط في وجود الخر، "إذ يعتبره مجموع التأثيرات السمعية

، وقد أعطاه معنى مخالفا3والحركات النطقية للوحدات المسموعة والوحدات المنطوقة"
م.1878في مذكرته حول النظام البدائي للصوائت في اللغات الهندوأوروبية لعام 

وكان تعريف دي كورتيني للفونيم استعانة بعلم النفس وذلك في العبارة التية:
Des 1895, Boudouin decoteny définit le phonéme comme

« un concept assimilation psychique des impression résultant
de la pronociation d’un seul et méme son: c’est l’équivalent

psychique du son de la parole «4.

هين، علم اللغة، مؤسسة الرسالة، 1 ر شا بو ص بد ال ص 4، ط1984 - ع  ،116/119 91  (على ال1ر/ي
2  - Ronan Jakobson, Essais de laling gé né rale, les editions de minuit.1973, p274.
هين، علم اللغة، مؤسسة الرسالة،  3 ر شا بو ص بد ال ص 4، ط1984 - ع  ،116/119 91  (على ال1ر/ي
4  - Que sais je, la phonologie, Jean Louis Duchet , presse Universitaire de France 1995,

4eme 2dition, p13/14.
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أي أنه المعادل النفسي للصوت اللغوي و بعبارة أخرى: الرديف النفسي
. فنحى بذلك نحوا نفسيا بتفكيره .5لصوت ملفوظ

وكانت بذلك البذرة الولى لما يعرف ب"نظرية الفونيم" التي تعددت فيها
الراء، وتبرز لنا "فروق عميقة في طريق التعريف "الفونيم" بين اللغويين أمثال

. 6 و بلوم فيلد، كل حسب مفهومه عن اللغة"H.Jelmslevتروبسكوي وهلمسلف 
وكان من أوائل من أدركوا الفرق بين الصوات بوصفها وحدات وأنماطا،

" الذي استطاع أن يميز بينwintlerوبوصفها أحداثا نطقية واقعية ونتلر السويسري "
النوعين من المقابلت أو المعارضات الصوتية أحدهما: يستعمل في اللغة للتفريق

بين المعاني والوظائف النحوية للكلمات، وثانيهما ل يفيد هذا الغرض الوظيفي،
والتي تشكل بمجموعهما ما اصطلح عليه بـ "الفونيم".

أما "سويث" النجليزي، فنلحظ هذا النمط من التفكير في البجدية الصوتية
التي ابتكرها لكتابة اللغة.

وقد كان المقصود السائد بدور الفونيم الساسي مالتمييز بين معاني الكلمم،
هو التأكيد على أن الفونيم (...) غير أنواعه الدائية وهو مهم جدا عندهم وقد كان

ذلك رد فعل على التخليط الذي كان سائدا عند اللغويين التاريخيين بين الحرف
ومختلف وجوه تأديته، وهذا الموقف ناتج عما أثبته سوسور من الفصل الصارم بين
اللغة، فيما يخص الصوات مثل ، كنظام وصورة، وبين الكلم كتأدية لهذا النظام،
إل أنهم زادوا على ذلك أن النظام اللغوي ل يتحدد بهذا الدور الذي يقوم به الفونيم
وهو التمييز بين الكلم، وهذا ل يتم إل بتحديد المميزات الصوتية التي بها تتمايز

معاني الكلم، فجعلوا مقياس التمييز ومن ثم وظيفة البيان هو الساس في الدراسة
.  7العلمية لللسن البشرية

ص 5 ب سون ،  ومان جاكو ر ظ ،  و علم اللفا بي (اللسنية9، الفونولوجيا  .151 - الفكر العر
ث  6 بحو و ال ت  راسا هليل ، عين للد ت، /رجمة د/محمد حلمي  صو/يا رج، ال ب بر/يل مالم ص1994 -  ش  هام ، دط، 

170.
بية،  7 و ال1قنية ل1رقية اللغة العر ث العلمية  بحو ت "مجلة"، مركز ال ، "مدخل إلى عام07، العدد1997 - اللسانيا

ص  صالح ،  بد الرحمن الحاج  ت الحديثة" ، ع ظريا و الن  1 ه ب الثاني: في المذا با  ، نقل عن10اللسان الحديث، ال
ص  ب سون،  ئ، جاكو باد .643الم
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ومن هنا ظهرت الفونولوجيا عند أعضاء مدرسة "براغ"، هذه المدرسة قامت
على المبادئ والصول النظرية التي أرسى دعائمها "سوسور"، كما انطلقت من

تصور "بودوان دي كورتني" للفونيم، فأقامت نظرية متكاملة في التحليل الفونولوجي ،
ونتيجة لعمال هذه المدرسة أخذت "البنوية الوصفية" صورة واضحة ودقيقة .

وتميز هذه المدرسة بين أصوات اللغة من حيث وظيفتها في أداء الدللة، فاللغة     
ل تميز الصوت على أساس إنتاجه بل على أساس تميزه عن الصوات الخرى،

فخصائص أي لغة تقوم على أساس "التقابلت" بين الصوات التي تميز الكلمات،
ولكل صوت مجموعة من السمات أو الملمح التي تميزه عن أصوات اللغة الواحدة.
فاعتبرت بذلك  الفونولوجيا أول تعميق منهجي لنظرية سوسور في اللغة، التي ترى
أن اللغة نظام من العلمات يقابل بعضها بعضا، وأن وصف هذه الوحدات ل يتم

إل بالنظر في علقة كل عنصر بغيره من العناصر الخرى.
وكان أصحاب مدرسة براغ يرون أن كل نظام صوتي في أي لغة

يتكون من وحدات صوتية تحدد هويتها بمجموعة من المميزات تساهم وحدها أو مع
غيرها في التمييز بين معاني الكلم (...) ومن ثم نشأ مفهوم الفونيم أو الوحدة

الصوتية اللغوية، فهو عندهم وكما يقول جاكوب سون: "مجموعة أو حزمة من
، ويرى تروبتسكوي أن الفونيم8الصفات المميزة"، وهو وحدة وظيفية قبل كل شيء

مكون من مجموعة من العناصر التي ل تقبل التجزئة إلى حركات نطقية واهتزاز
للوترين، وحبس للهواء، والثر السمعي لكل ذلك.

ومع أنه يلح على الجانبين العضوي والسمعي في وصف الفونينم وتحديده
فهو يرى أن الساس الذي يقوم عليه الفونيم هو الوظيفة التي يمكن أن يؤديها في

وقد اعتمدت حلقة براغ منطلق اعتبار اللغة نظاما وظيفيا، لتدرس خاصة الصوات،
وتضبط منهجا للتمييز بين ما هو وظيفي فيها ومال ليس وظيفيا، وكان تروبتسكوي

هو الذي بلور في مأجلى مظهرم نتائج أعمالها في كتابه مبادئ الفونولوجيا
» Principes de Phonologie «وقد تواصل بناء هذه النظرية وصقل مفاهيمها 

ص 8 ب الثاني،  با صالح، مدخل إلى علم اللسان الحديث، ال بد الرحمن الحاج  ت، ع .10 - اللسانيا
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 مع نتائج التقطيع المزدوAndret MartinetMفي فرنسا عن طريق أندري مارتيني 
به . الذي اشتهر

قائمة المراجع : 
.4، ط1984م عبد الصبور شاهين، علم اللغة، مؤسسة الرسالة، 1
م برتيل مالمبرM، الصوتيات، ترجمة د/محمد حلمي هليل ، عين للدراسات2

، دط،.1994والبحوث 
،1997م اللسانيات "مجلة"، مركز البحوث العلمية و التقنية لترقية اللغة العربية، 3

، 07العدد
 اللسنية، أحدث العلوم اللسانية،(مجلة النماء العربي للعلومم الفكر العربي،4

.9-8، العددان 1979النسانية)، 
  5 -Ronan Jakobson, Essais de laling générale, les editions

de minuit.1973, p274.
6 -Que sais je, la phonologie, Jean Louis Duchet , presse

Universitaire de France 1995, 4eme 2dition, p13/14.
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