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 نظرية الفونيم: المحاضرة األولى

في  3781أساس التحليل الفونولوجي الحديث، وقد ظهر هذا المصطلح عام ( phonème)يعد الفونيم 
اجتماع الجمعية اللغوية الفرنسية، ثم استعمله دوسوسير، لينتقل بعدها استعماله إلى لسانيين في مختلف 

 (1) .البلدان األورية واألمريكية

( صوت مجرد)و( الفظ)و( وحدة صوتية)وحين دخل مصطلح الفونيم درسنا العربي الحديث ترجم إى 
 (2) (.وفونيمية( فونيم)و( صوتم)و( صوتيم)وعّرب إلى (. صوتون)و( مستصوت)و( صوت)و( صوتية)و

 وقد انبثقت نظرية الفونيم من مالحظة كيفيات النطق المختلفة، ووظائف األصوات المتنوعة، ومن
فتراكمت من ذلك جملة من األفكار واآلراء التي تشكل مذاهب أو . محاولة وضع ألفبائيات للغات المختلفة

 :ولضيق المقام سنقتصر على ذكر أهمها وهي. نظريات مختلفة في تفسير الفونيم وتحليل مكوناته

 .الوجهة النفسية أو العقلية (10

عند أصحاب هذه النظرية صوتا مفردا له تجريد ذهني، أو صورة ذهنية، يستحضرها  يعتبر الفونيم
المتكلم إلى عقله باإلرادة ويحاول بال وعي أن ينطقها في الكالم، فينجح في بعض األحيان في تحقيق صورة 
 الصوت بالنطق، ولكنه في أحوال أخرى يخفق، فيستحضر أقرب األصوات إلى هذه الصورة، وهذا شبيه

الفونيم  -صاحب هذه النظرية  -( Boudouinبودوان دي كورتني )بنظرية المثل عند أفالطون، وقد عّرف 
، والثاني علم األصوات (علم األصوات النطقي)بأنه صورة ذهنية، وفّرق بين نوعين من علم األصوات، أولهما 

  (3).النفسي الذي يدرس األصوات المنوية في النطق

الفونيم صوت  "الذي يعرف الفونيم بقوله  (Sapir) إدوارد سابير –أيضا  –رية ومن أصحاب هذه النظ
 (4) ". مثالي نحاول تقليده في النطق، ولكننا نفشل في إنتاجه كما نريد، أو بنفس الصورة التي نسمعه بها

                                                           
 .وما بعدها 961أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص : انظر-  1
 .941أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص -  2
 . وما بعدها 911، ص مناهج البحث في اللغة ،حسان تمام-  3
 .971أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص -  4
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أنه ليس من السهل إخضاع هذا الصوت النموذجي  :وقد وجهت لهذه النظرية بعض االنتقادات أهمها
الختبارات عملية، كما أن استخدام المنهج النفسي يجعل من اللغوي ُيلقي عبء القضايا اللغوية على غير 

 .اللغويين كعلماء النفس

 .الوجهة المادية (10

أسرة من : "بقولهالذي يعرف الفونيم ( Daniel Jonesدانيال جونز)صاحب هذه النظرية هو اإلنكليزي 
األصوات في لغة معينة متشابهة الخصائص، ومستعملة بطريقة ال تسمح ألحد أعضائها أن يقع في كلمة، 

  (5)".في نفس السياق الصوتي الذي يقع فيه اآلخر

( سطاء)تختلف من ناحية الصفة عنها في كلمة ( سماء)السين في كلمة " إن : ولتوضيح ذلك نقول
ية ذات قيمة تفخيمية ليست في األولى، ومع ذلك نسمي كل واحدة منهما سينا، ونرمز لهما مثال، فهي في الثان

التي تقع في بيئات صوتية مختلفة تشكل عائلة صوتية تسمى ( السينات)ومجموع  (6)".في الكتابة برمز واحد
 .فونيما

ي عليه اختيار هذا إن هذه العائلة من األصوات يكون أحد أعضائها عضوا رئيسا، والسبب الذي ينبن
 (7) :العضو من بين األعضاء هو

 إما أن يكون أكثر ورودا في االستعمال اللغوي من بقية األعضاء. 
 أو ألنه العضو الذي يستعمل منعزال عن السياق. 
 أو ألنه متوسط بين األعضاء المتطرفة كصوت النون اللثوي في مقابل بقية أصواتها.  

وهذه األعضاء الرئيس منها والتوابع ال تتبادل المواقع الصوتية فيما بينها، فكل عضو خاص ببيئة 
( قال/ قام)أو ( راب/ داب : )صوتية معينة، أما الفونيم نفسه فإنه يتبادل المواقع مع الفونيمات األخرى، فتقول

                                                           
 .977المرجع نفسه، ص -  5
 .18رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص     - 6
 . 916، ص مناهج البحث في اللغة ،تمام حسان-  7
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الالم والميم في الكلمتين األخريين، لذلك فهذه فنرى تبادال بين الراء والدال في الكلمتين األوليين وتبادال بين 
 (8) .كلها فونيمات مستقلة

 .الوجهة الوظيفية (10

ذهب معظم أصحاب هذا االتجاه في شرح الفونيم إلى التركيز على وظيفته في التفريق بين المعاني، 
( القاف)ومثال ذلك  (9)".أصغر وحدة صوتية، عن طريقها يمكن التفريق بين المعاني : "لذلك عرفوه بأنه

 (.كال)و( قال)في العربية، فإنهما يعتبران فونيمين ألنهما يفرقان بين معني ( الكاف)و

إحداهما إيجابية حين يساعد في : أن كل فونيم في أي كلمة يؤدي وظيفتين( Vachek)ويذكر فاشك 
 (10).هذه الكلمة والكلمات األخرى تحديد معنى الكلمة التي تحتوي عليه، والثانية سلبية حين يحتفظ بالفرق بين

يشترك مع األلف والباء في تحديد معنى الكلمة، وهذه وظيفته اإليجابية، أما ( تاب)في ( التاء)أي أن فونيم 
 (...غاب)و( ناب)و( جاب)و( تاب)وظيفته السلبية فتتمثل في الحفاظ على الفرق الداللي بين 

الذي ذهب إلى أن الفونيم ( nikolai trubetzkoy) تروبتسكوي –كذلك  -ومن أصحاب هذه النظرية 
هو أصغر وحدة فونولوجية في اللسان المدروس، ورأى أن الفونيم مكون من مجموعة من العناصر التي ال 

لذلك  تقبل التجزئة، واألساس الذي يقوم عليه هو الوظيفة التي يمكن أن يؤديها في تمييز كلمة عن أخرى،
 (11) .وضع بضع قواعد لبيان وظيفته

 .الوجهة التجريدية (10

نما هو وحدة مجردة خيالية، ومن الذين  يرى أصحاب هذه الوجهة أن الفونيم ليس واقعا ماديا أو نفسيا، وا 
واألمريكي فريمان تواديل ( Palmer)واإلنكليزي بالمر ( Jimbo)ذهبوا إلى هذا التجريد العالم الياباني جمبو 

                                                           
 .416علم األصوات، ص  كمال بشر،: انظر-  8
 .971أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص -  9

 .911، ص المرجع نفسه: انظر-  10
 .917-919،ص16،9118عبد الصبور شاهين، في علم اللغة العام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: انظر-  11
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(F.Twaddell) وهم يرون أن بعض األصوات لها مالمح مشتركة كثيرة يمكن أن تلخص في مثال أو صورة ،
انطباع ذهني، يعتبر صوتا تجريديا على المستوى األول، وهناك مستوى ثان من التجريد حيث يستخلص المرء 

وهذه األصوات التجريدية على المستوى  عائلة كاملة من هذه األصوات التجريدية في شكل صورة عامة،
 (12). الثاني هي الفونيمات

نستنتج أن الفونيم قابل للتحليل إلى ومن خالل كل ما تقدم من وجهات نظر مختلفة في تفسير الفونيم 
مكونات هي عناصره النطقية والسمعية، وأنه يتحقق عن طريق صوره السياقية، أما إذا أخذنا مجموع الصور 

ر النطقية للفونيم تسمى ، وتلك الصو (مثل صوت النون)وأردنا لها أن تتحقق فلن يكون ذلك ممكننا  السياقية
  (.Des Allophones)ألفونات 

واألراء تتفق على أن األلفون صوت حقيقي منطوق، بينما معظم اآلراء تذهب إلى أن الفونيم ليس صوتا 
، "صوتم تعاملي": د ترجم األلفون في اللغة العربية إلىوق. إذ ال يمكن تحققه إال عن طريق عناصره. منطوقا

 (13)".صورة صوتية"، و"صويتون"، و(بديلة صوتية)نحتا من  "بدصوتية"، و"متغير صوتي"و

، (الفونيم)مساويا لمصطلح ( الحرف)اإلشارة إلى أن بعض الدارسين جعل مصطلح وتجدر اإلشارة 
الرمز  ذلك نسمعه ونحسه، أما الحرف فهو الذي فالصوت هو"، (الحرف)و( الصوت)مستندا إلى التفرقة بين 

عن صوت معين، أو هو مجموعة من األصوات ال يؤدي تبادلها  الذي يتخذ وسيلة منظورة للتعبير ،الكتابي
  (14) ."في الكلمة إلى اختالف المعنى

، أما معا طوقيطلق عند اللغويين العرب القدامى على الرمز المكتوب والصوت المنوقد كان الحرف 
 مصطلح الصوت عندهم فليس واضح المعالم، إذ لم يقدموا له تعاريف دقيقة متفقا عليها، وقد عاب عليهم

خلط بين مظهري اللغة المنطوق والمكتوب، بل إن مصطلح دثين هذا األمر الذي يترتب عنه المح بعض
وعلى الصوت الذي يتركب منه  ،(كحروف المعاني)األداة : فوق طاقته حين أطلق علىتحمل عندهم  الحرف

                                                           
 .941أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص : انظر-  12
 .وما بعدها 941، ص السابقالمرجع : انظر-  13
 .18وما بعدها رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص : انظر    - 14
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 .وعلى القراءة، وعلى الخط والنقش اللفظ، وعلى اللفظ كله، وعلى اللهجة،
 


