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نظرية التمفظ 

عرفت الدراسات المغوية، في منتصف القرن الماضي، محاوالت عديدة لتجاوز الطرح البنيوي السوسيري، ومن بين النظريات التي شاعت في : مقدمة
االوساط الفرنسية ما يسمى بنظرية التمفظ، فما ىو تاريخ ومبادىء ىذه النظرية؟ 

م 1976م في سوريا والمتوفى سنة 1902المولود  - Émile Benveniste-  يعد اميل بنفنيست : نبذة تاريخية- 1

م وذلك ببحث حول المبيمات، وتوالت فيما بعد مساىماتو 1946بباريس، اول مؤسس لنظرية التمفظ، وقد بدا نشر اعمالو، في ىذا االتجاه، سنة 

. م1974حتى سنة 

     ويمكن حصر االصول المعرفية ليذه النظرية في ثالث اتجاىات حيث استميم بنفنيست من كل منيا بعض االفكار، دون ان يكون تابعا ليا، 
: وىذه االتجاىات ىي

. اشتغل بنفنيست عمى افكار سوسير، وانتقد بعض اطروحاتو خاصة مبدا االعتباطية: البنيوية السوسيرية* 

. كان بنفنيست في بداياتو باحثا في المغات اليندو اوربية، وقد استغل معرفتو لمغات في بناء نظريتو: المسانيات التاريخية** 

. اتصل بنفنيست بالفمسفة التحميمية االنجميزية، وخاصة عبر نظرية افعال الكالم: الفمسفة التحميمية*** 

.      كان لبنفنيست بعد اتقانو لكل ىذه الميادين ان استقر عمى مفاىيم نظريتو التي سنحاول ان نقدم بعض حيثياتيا فيما يمي من المحاضرة

: يميز بنفنيست في اطار نظريتو بين مفيومي التمفظ والممفوظ، اذ يعرف االول بقولو: التمفظ والممفوظ- 2

"  اجراء المغة عن طريق فعل فردي الستعماليا"

، والذي يدل في بعض دالالتو عمى الكنز الجماعي المخزن في اذىان المتكممين، لكن يجب eugnaLما يسميو سوسير " المغة"فيعني اوال بمصطمح 
، وبالتالي كانما المتكممون يستحوذون عمى "انو اجراء عن طريق فعل فردي"المالحظة ان بنفنيست يقيد ىذا المفيوم في تعريفو لمتمفظ حيث يقول 

ىذا الكنز الجماعي اثناء استعماليم لو، وىنا ليس يمكن ان يكون استعمال ىذا الكنز الجماعي متماثال بين فرد واخر، فكل  متكمم لديو طريقة 
. لتقمص المغة

نتيجة لمتمفظ، فالتمفظ اجراء، اما الممفوظ فيو نتاج ليذا االجراء؛ اي ان الممفوظ ما ىو اال مجموع الوحدات " الممفوظ"     ويرى بنفنيست ان  
" الجممة"الن " الجممة"المغوية التي نتجت عن فعل التمفظ؛ وقد تكون نصا او جممة او حتى كممة، ويؤكد بنفنيست ان الممفوظ ليس يعادل مفيوم 

. الذي يرتبط بو" الممفوظ"مرتبطة بمسانيات المغة، وىي مفيوم معزول عن السياق عكس مفيوم 

     يختم بنفنيست حديثو عن المفيومين السالفين بتفضيمو التمفظ عن الممفوظ في الدراسة، فيعتبر ان التمفظ من حيث ىو فعل احق بالبحث؛ اذ 
: يقول

" موضوعنا ىو فعل االنتاج نفسو وليس النص الممفوظ"



فالدراسة المغوية، عنده، يجب ان تتجو الى الفعل االنتاجي وليس ما نتج عنو، وفي ىذا االتجاه يرى ان فعل التمفظ يمكن دراستو عمى مستويات 
. كثيرة الصوتية منيا او اليات ىذا الفعل او جانبو الصوري

يتبع 


