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Abstract  

Despite the recent increase in the number of acoustic analysis studies that investigated Arabic 

sounds, the studies that are written in Arabic are rare in this field. Voice onset time, known by 

VOT, is one of the most important acoustic cues that is employed to study stop sounds and 

differentiate between voiced and voiceless stops in many languages. Besides, VOT is used to study 

the pronunciation of foreign languages. This study focuses on the VOT in Arabic studies and 

discusses Arabicizating the concept. The study also overviews the studies that examined VOT in 

standard Arabic and Arabic dialects. After that, it compares the VOT values in these reviewed 

studies to conclude one general pattern for VOT voiced and voiceless stops in Arabic dialects and 

Modern Standard Arabic. Therefore, the study found that VOT is a significant acoustic cue that 

can be applied to differentiate voiced /b, d, dˀ/, and voiceless sounds /t, tˀ, k, q/ in the Arabic 

language. As in Arabic, the voiced stops have negative VOT values (pre-voicing) while the 

voiceless stops have long positive values (long lag). 

  

Keywords: Arabic stops, acoustic analysis, Voice Onset Time, VOT. 

 

 ملخص البحث 

ؤخرًا إال أن الدراسات مرغم تواتر دراسات التحليل اللغوي األكوستيكي اليت تستهدف أصوات اللغة العربية يف السنوات 

 العربية )املكتوبة ابلعربية( ال تكاد تذكر يف هذا اجملال. ومن بني أدوات أكوستيكية عدة، برز زمن استهالل الصوت

(voice onset time،) ـاملعروف اختصارًا ب(VOT كواحد من أهم العوامل األكوستيكية املستخدمة يف دراسة ،)

ق بني األصوات االنفجارية املهموسة واجملهورة منها يف العديد من اللغات، ويف دراسة النطاألصوات االنفجارية وللتفريق 

يف تعلم اللغة الثانية. يسلط هذا البحث الضوء على مفهوم زمن استهالل الصوت ويناقش تعريب املصطلح، ويستعرض 
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فجارية العربية يف كوستيكي لصأصوات االنأنواعه، ومث يقدم مراجعة لدراسات العرب واملستشرقني اليت حبثت التحليل األ

اللغة العربية الفصحى واللهجات العربية، مث يقارن بني نتائج تلك األحباث التطبيقية وقيم زمن استهالل الصوت الواردة 

يف تلك الدراسات لتخلص إىل تعميم منط موحد لزمن استهالل الصوت،وبذا يصلح هذا العامل األكوستيكي )زمن 

لصوت( ليكون أداة أكوستيكية للتفريق بني األصوات االنفجارية املهموسة )التاء والطاء والكاف والقاف(، استهالل ا

واجملهورة )الباء والدال والضاد( يف اللغة العربية، وذلك بقيم زمنية سالبة لصأصوات اجملهورة وقيم موجبة لصأصوات 

 املهموسة.

 .، األصوات االنفجارية، األصوات العربيةVOTاستهالل الصوت، التحليل األكوسيت، زمن  الكلمات املفتاحية:

 املقدمة .1

( قفزات كبرية مؤخرًا، ولكن الدراسات العربية مل تكن على قدر  Applied phoneticsقفز علم األصوات التطبيقي )

ية، ليبقى جديد العربكاٍف من مواكبة التطور يف هذا العلم، وظلت دراسة األصوات يف أغلبها حكرًا على اجلامعات غري 

(، حكرًا على األحباث والدراسات املكتوبة linguisticsعلم األصوات يف اللغة العربية، شأنه شأن علوم اللغة احلديثة )

 ابللغة اإلجنليزية.

 حتاول هذه الدراسة استعراض الدراسات العربية اليت تناولت األصوات العربية االنفجارية يف اللغة العربية املعاصرة

واللهجات العربية، من خالل تتبع الدراسات املنشورة ابللغة اإلجنليزية، وتلحق يف التحليل األكوسيت لزمن استهالل 

الصوت يف األصوات االنفجارية اجملهورة واملهموسة. يف هذه املقدمة تعريف ابألصوات االنفجارية يف العربية، وبزمن 

 راسات الصوتية.استهالل الصوت وبيان أنواعه وأمهيته يف الد
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 األصوات االنفجارية يف اللغة العربية 1.1

(، هي أصوات voicedواألصوات االنفجارية يف العربية املعاصرة تنقسم من حيث اجلهر واهلمس إىل أصوات جمهورة )

، /k/، والكاف /tˀ/، والطاء /t/( هي أصوات التاء voiceless، وأخرى مهموسة )/dˀ/، والضاد /d/، والدال /b/الباء 

. واجلدول التايل يوضح األصوات االنفجارية يف اللغة العربية املعاصرة مقسمًة وفق خمارجها /ʔ/، واهلمزة /q/والقاف 

 وموزعة وفق اجلهر واهلمس واإلطباق. 

 األصوات االنفجارية يف اللغة العربية املعاصرة(: 1جدول )

 الصفات املخارج

مزماري 

 مهزي

Glottal 

 هلوي-بعد

Uvular 

 هلوي

Velar 

-لثوي

 أسناين

Alveo-

dental 

 شفوي

 

Bilabial 

اجلهر  االستعالء

 واهلمس

   /dˀ/ 

 ض

 مطبق 

(Empathic) 

 جمهور

(voiced) 

ة )
جاري

النف
ت ا

صوا
األ

st
o
p
 s

o
u
n
d
s

) 

   /d/ 

 د

/b/ 

 ب

 غري مطبق

(Non-

empathic) 

   /tˀ/ 

 ط

 مهموس مطبق 

(voiceless) 
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/ʔ/ 

 ء

/q/ 

 ق

/k/ 

 ك

/t/ 

 ت

 غري مطبق 

 

 Voice Onset Time (VOT)زمن استهالل الصوت  1.2

يعرف زمن استهالل الصوت أبنه املسافة الزمنية الواقعة بني انفجار الصوت وبداية ذبذبة حرف العلة التايل، وتقاس 

 closureلق )يظهر زمن الغ عادًة ابمليلي اثنية. ويوضح الشكل التايل التمثيل املوجي لصأصوات االنفجارية، حيث

duration وهو الفرتة الزمنية اليت حيبس فيها الصوت االنفجاري قبل انفجاره، يتبع ذلك نقطة انفجار الصوت املعروفة )

(، ويبدأ زمن VOT(، وهي بداية زمن استهالل الصوت )transient burst of noiseاختصارًا لـ) TBNأكوستًيا ابسم 

(  aspirationنقطة انفجار الصوت إىل بداية ذبذابت حرف العلة الالحق، ويظهر اهلمس )االستهالل مباشرة من 

كجزء من زمن استهالل الصوت يف حاالت األصوات املهموسة، لذا فعادًة ما تكون قيمة زمن استهالل األصوات 

 املهموسة أكرب منها يف األصوات اجملهورة.

 

 (: التمثيل املوجي للصوت االنفجاري1شكل )
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 أنواع زمن استهالل الصوت 1.3

ينقسم زمن استهالل الصوت إىل ثالثة أقسام وذلك حسب املوضع الذي يقع فيه زمن الصوت ابلنسبة لنقطة انفجار 

الصوت بعد مدة الغلق، فإن وقع بدأ زمن االستهالل ابلتذبذب يف النقطة اليت ينفجر فيها الصوت فقط كان زمن 

(، pre-voicing/ voicing leadقبل نقطة االنفجار كان زمن استهالل الصوت سالًبا )االستهالل صفرًًي، وإن بدأ 

 (، ويتضح ذلك يف الشكل التايل.voicing lagوإن بدأ بعد نقطة انفجار الصوت كان موجًبا )

 

 ( يف األصوات االنفجارية VOT(: التمثيل املوجي ألنواع زمن استهالل الصوت )2شكل )

 تهالل الصوت يف دراسة األصوات االنفجاريةأمهية زمن اس  1.4

يستخدم التحليل األكوسيت لزمن استهالل الصوت يف دراسات تطبيقية يف حقول حبثية متنوعة؛ يف الدراسات اللغوية 

هموسة واجملهورة للتفريق بني األصوات االنفجارية املوغري اللغوية.ففي الدراسات اللغوية ينظر إىل زمن استهالل الصوت 

( يف تعلم اللغة الثانية سواء على pronunciation)طق ها يف العديد من اللغات، كما يشيع استخدامه يف دراسات النمن

ويعد زمن استهالل الصوت مفتاًحا مهًما من مفاتيح دراسة  .(production( أو اللفظ )perceptionصعيد الفهم )
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التطور التارخيي للصوت من خالل مقارنة نطق أصحاب اللغة املعاصرين لصوت ما ومقارنته بتسجيالت لصأسالف 

 وكيفية نطقهم للصوت ذاته، كما يستخدم كذلك لدراسة اللهجات يف اللغات املختلفة ومقارنة بعضها ببعض.

ات غري اللغوية يستخدم زمن استهالل الصوت لتصميم برامج صوتية كربامج التعرف على بصمة الصوت،  ويف الدراس

 كما يستخدم يف احلقل الطيب وحتديًدا يف املعاجلات النطقية لصأطفال والبالغني. 

 تعريب مصطلح زمن استهالل الصوت 1.5

ثالث  العربية تتعلق بزمن استهالل الصوت، ولكن مثة جيدر ابلذكر ابتداًء أنه ال توجد دراسة واحدة مكتوبة ابللغة

دراسات فقط نشرت يف جمالت علمية عربية وترجم فيها ملخص البحث فقط إىل اللغة العربية، فلجأت تلك 

 ( وذلك على النحو التايل:voice onset timeالدراسات إىل ارجتال ثالث ترمجات خمتلفة للمصطلح )

 مصطلح "زمن بداية اجلهر" -1

 A spectrographic study ofبعنوان ) 2009د نشر هذا املصطلح يف امللخص العريب لدراسة نشرت عام وق

voice onset time in Arabic .[1]( يف جملة الرتبية والتعليم التابعة لكلية الرتبية يف جامعة املوصل 

 وقت استهالل الصوت ووقت بدء الصوت -2

 A Contrastiveيف جملة األدب بعنوان ) 2016دراسة نشرت عام ورد مصطلح وقت استهالل الصوت يف 

Study of The Voice Onset Time VOT in English and Arabic Languages )[2] كما ورد مصطلح ،

 The acquisition ofوقت بدء الصوت يف الرتمجة اإلجنليزية مللخص حبث نشر يف جملة الرتبية )األزهر( بعنوان )

VOT of [bdg] in the context of Saudi Learners of English )[3] واملصطلحان كالمها أكثر دقة من ،

" إىل كلمة "اجلهر" يسبب خلطًا بني مفهوم اجلهر voiceأن ترمجة كلمة "مصطلح "زمن جهر الصوت"؛ ذلك 
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املعىن غري املقصود هنا، وبني مفهوم اجلهر ابلصوت أي خروج الصوت بعد حبسه سواءً الذي هو ضد اهلمس وهو 

كلمة "زمن" بداًل من كلمة "وقت"   " إىلtimeولكن من األفضل ترمجة كلمة " أكان الصوت جمهورًا أم مهموًسا.

ترمجة مصطلح  ى الباحثة أنمتاهًيا مع املصطلح املعرب املستخدم يف الفيزًيء للداللة على املدة الزمنية، لذا تر 

(voice onset time إىل زمن استهالل الصوت/ زمن بدء الصوت أكثر دقة من غريه وقد اعتمدت األول يف )

 عنوان البحث.

 املنهج .2

اعتمدت الدراسة املنهج االستقرائي االستقصائي يف حصر الدراسات اليت حبثت التحليل األكوستيكي لصأصوات 

 العربية الفصحى واللهجات العربية على تنوعها، مث اعتمدت املقارنة بني نتائج تلك الدراساتاالنفجارية يف اللغة 

 لتخلص إىل تعميم منط واحد لزمن استهالل الصوت يف األصوات االنفجارية العربية عامةً 

 زمن استهالل الصوت يف الدراسات األكوستيكية العربية  .3

راسة األصوات االنفجارية املهموسة واجملهورة من خالل حتليل زمن تعددت الدراسات األكوستية اليت استهدفت د

استهالل الصوت، وقد استهدف عدد قليل منها اللغة العربية الفصحى املعاصرة، بينما ركزت غالبية الدراسات 

 على اللهجات العربية: اخلليجية والشامية واملصرية. 
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 زمن استهالل الصوت يف اللهجات اخلليجية 3.1

 زمن استهالل الصوت يف اللهجة العراقية 3.1.1

al-Ani, 1970 

( أول حماولة لتطبيق التحليل الصويت األكوستيكي على األصوات العربية، وتقج قام الباحث 1970تعد دراسة العاين )

ملفردة املعزولة ابتسجيل صوته ابللهجة العراقية كعينة صوتية للتحليل األكوسيت من خالل قراءة جمموعة من الكلمات 

 .[4]عن سياق اجلمل، وقام بتحليل صويت التاء والكاف

Kasim and Rahim, 2009  

استهدفت هذه الدراسة اللهجة املوصلية العراقية، وقامت بتحليل مجيع األصوات االنفجارية يف اللهجة املوصلية، وقد 

 51و 21 تكونت عينة البحث من عشرة أشخاص أحاديي اللغة ستة منهم ذكور، وأربعة إانث ترتاوح أعمارهم بني

عاًما، وقد مجعت العينة الصوتية من خالل اختبار صويت بقراءة قائمة من أزواج الكلمات، حبيث حيوي كل زوج من  

، وقد راعت الدراسة السياق الصويت بتوحيد حروف /p, t, k/ونظريه املهموس  /b, d, g/الكلمات على الصوت اجملهور 

 ابلتحليل، وهدفت البحث لدراسة أثر سياق حرف العلة على طول زمن العلة احمليطة ابلصوت االنفجاري املستهدف

 VOT( هلا قيمة /:i/استهالل الصوت، وتوصلت إىل أن األصوات املهموسة اليت تسبق صوت العلة املغلق )الياء املدية 

قيمة زمن (، وأبن هناك عالقة بني خمرج الصوت و /:a/أكرب من تلك اليت تسبق صوت علة مفتوح )األلف املدية 

 .[1]أقل من األصوات احللقية VOT( هلا قيمة bilabialsاالستهالل، فاألصوات الشفوية )

Heselwood, 1996 

قارنت هذه الدراسة بني األصوات االنفجارية يف اللهجتني املصرية والعراقية، واستهدفت الدراسة صوت التاء ونظريه 

 مجلة اختبار قراءة كلمات معزولة مرة ويفاملطبق الطاء يف أول الكلمة ووسطها، وقد مجعت العينة الصوتية عن طريق 



20, 203, No: 5(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

34 
 

القاهريتان مهموستان  /tʰˤ/والطاء  /t/التاء وصل البحث إىل أن ( مرة أخرى، وتcarrier sentenceإطارية موحدة )

تنطق  /t/وهلما نفس قيمة زمن استهالل الصوت، بينما التاء والطاء البغداديتان خمتلفتان بشكل واضح، فالتاء البغدادية 

موجبة صغرى لزمن  فتنطق جمهورة بقيمة /tˁ/مهموسة بقيمة موجبة كربى لزمن استهالل الصوت، أما الطاء املطبقة 

استهالل الصويت وتساوي تقريًبا نصف قيمة زمن استهالل التاء املهموسة، وقد رمز هيزلوود يف الكتابة الصوتية لصوت 

، وعزا االختالف يف صوت الطاء بني اللهجتني إىل /tˤ/ـوالطاء البغدادية اجملهورة ب ، /tʰˤ/ـالطاء القاهرية املهموسة ب

 .[5]البدوية واحلضرية للهجتني املصرية والعراقيةاختالف اجلذور 

 زمن استهالل الصوت يف اللهجة السعودية 3.1.2

Flege & Port, 1981 

حبثت الدراسة صفيت اجلهر واهلمس يف األصوات االنفجارية يف أول الكلمة، وقد مجعت العينة عرب االختبار قراءة صويت 

تبدأ ابألصوات االنفجارية يف أول   /CV: C/جملموعة من الكلمات يف مجلة إطارية مكونة من نفس املقاطع الصوتية 

ة من الذكور، وقامت الدراسة بقياس عدد من املتغريات األكوستيكيالكلمة، وشارك يف التجربة ستة سعوديني مجيعهم 

هي زمن استهالل الصوت، وطول حرف العلة، ومدة غلق الزمن االنفجاري، وتوصلت إىل أن زمن استهالل األصوات 

 glottalاألصوات اجملهورة تنطق مهموزة )، وأن هو قيمة موجبة كربى مهموسة)الكاف والتاء( املهموسة السعودية 

pulsing أثناء مدة الغلق يف مجيع حاالت نطق الباء والدال ومعظم حاالت )/g/ ، أما األصوات املهموسة فقد شهدت

زمن مدة الغلق لصأصوات املهموسة أكرب منه يف األصوات ، كما توصلت الدراسة إىل أن ظاهرة اهلمز يف حاالت قليلة

 .[6]اجملهورة
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AlGhamdi, 1992 

، وقد ركزت على هلجة الغامدي السعودية من خالل Flege & Port (1981)اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

حتليل عينة صوتية ألربعة أشخاص فقط، حيث مجعت العينة عرب اختبار قراءة كلمات معزولة يقع فيها الصوت 

 .[7]االنفجاري يف مجيع مواضع الكلمة )أوهلا ووسطها وآخرها(

Bellem, 2007 

 252هدفت الدراسة إىل حتليل األصوات االنفجارية يف اللهجة السعودية أكوستًيا،  وكان حجم العينة مكواًن من 

صوت، تتمثل فيها األصوات االنفجارية املهموسة يف أول الكلمة ووسطها، واألصوات اجملهورة يف أول الكلمة فقط، 

( يف جامعة امللك بن عبد العزيز مت KACSTوقد حصل الباحثون على عينة البحث ابستخدام قاعدة بياانت صوتية )

، وهي خطوة مهمة جديرة ابلتقدير، إذ من املهم لسبعة سعوديني 1987 – 1948مجعها ألغراض حبثية بني عامي 

أرشفة نتائج اختبارات صوتية وختزينها للمستقبل ألغراض البحث اللغوي وتطور األصوات اللغوية. وقد أظهرت الدراسة 

 .[8]قيمة زمن استهالل موجبة لصأصوات االنفجارية املهموسة وقيمة سالبة لصأصوات اجملهورة

AL-Gamdi, Al-Tamimi, and Khattab, 2019 

يف هلجة جند  /b, d, ɡ, t, k/هدفت الدراسة إىل حتليل اخلصائص األكوستيكية للجهر واهلمس يف األصوات االنفجارية 

السعودية يف بداية الكلمة، وشارك يف التجربة اثنا عشر سعودًيا من الناطقني بلهجة جند، نصفهم من الذكور، وكشفت 

( pre-voicedت حسب صفة اجلهر واهلمس، ما بني قيم سالبة )النتائج وجود تباين واضح يف زمن استهالل الصو 

وأخرى موجبة طويلة واضحة اهلمس، كما أظهرت أن زمن استهالل الصوت والرتدد األساسي ترتبط ارتباطًا وثيًقا ابجلهر 

 .[9]واهلمس يف األصوات االنفجارية
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AlDhari & AlOtabie, 2010 

املنطوقة من ِقبل الناطقني ابللهجة  ختتلف هذه الدراسة عن سابقاهتا أبهنا ركزت على اللغة العربية الفصحى املعاصرة

السعودية، قامت الدراسة حتليل قيم زمن استهالل الصوت لصوت الدال ونظريه املهموس )التاء(، ومقارنة القيم مع 

ميلي اثنية،  55.9بعض اللغات واللهجات العربية، وأفادت أبن معدل قيم زمن استهالل الصوت لصوت التاء 

 .[10]نيةميلي اث 16.5ولصوت الدال 

Alsahwan, 2015 

حليل ( والبحرينية، وقد هدفت الدراسة إىل التهلجة وسط جندوهي دراسة أكوستية مقارنة بني اللهجتني السعودية )

كور واإلانث( على قارنة بينهما وبيان أثر اجلنس )الذ اللهجتني اخلليجيتني واملاألكوستيكي لصأصوات االنفجارية يف كال 

نطق األصوات االنفجارية، وتكونت العينة من جمموعتني: اجملموعة األوىل تتكون من أربعة سعوديني من جند اثنان من 

زت الدراسة ث واثنان من الذكور(. وقد متياإلانث واثنان من الذكور، واجملموعة الثانية من أربعة حبرينيني، اثنان من  اإلان

بتعدد طرق مجع العينة وعدم اقتصارها على طريقة واحدة، فاستخدمت اختبارًا لقراءة قائمة من الكلمات املفردة إضافة 

 إىل قراءة فقرة من كتاب وقراءة آيتني من القرآن الكرمي. 

جارية وبقيم زمن استهالل أعلى يف حالة األصوات االنف وخلصت الدراسة إىل أن اإلانث يتميزن برتددات صوتية أعلى

املهموسة، وبزمن استهالل أقل للصوت املطبق )الطاء( مقارنة ابلذكور، وأوضحت األصوات االنفجارية اجملهورة يف 

ا بني يً بداية الكلمة ال تتأثر بعوامل اجلنس أو اللهجة. وأشارت نتائج صوت الطاء املطبقة إىل إمكانية التمييز أكوست

 .[11]األصوات االنفجارية املطبقة يف اللهجات العربية املختلفة
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 زمن استهالل الصوت يف اللهجة القطرية 3.1.3

Hussain, 1985 

دَّد جنسيته، وهدفت إىل حتليل  تكونت عينة هذه الدراسة من رجلني اثنني فقط، أحدمها قطري واآلخر خليجي مل حتح

قيم زمن استهالل الصوت يف بداية الكلمة لصأصوات املهموسة )التاء والكاف( واجملهورة )الدال والباء( يف اللهجة 

ة من خالل ، وقد مجعت عينة الدراسة واأللف املدية والياء املدية()الفتحاخلليجية وذلك يف سياق حروف علة اثبتة 

اختبار صويت: قراءة أزواج من كلمات ذات معىن وأخرى غري ذات معىن يف مجلة إطارية. وتوصلت نتائج الدراسة إىل 

ة، وأبن سياقات وجبأن األصوات اجملهورة هلا قيم زمن استهالل سالبة، بينما األصوات املهموسة هلا قيم زمن استهالل م

 .[12]صوت العلة تؤثر على زمن استهالل الصوت يف األصوات االنفجارية املهموسة

Kulikov, 2016 

شارك يف هذه التجربة مثانية قطريني، وهدفت إىل حتليل زمن استهالل الصوت لصأصوات االنفجارية املهموسة واجملهورة 

 مبعدل سرعة القراءة )السرعة والبطء(، وقد مجعت العينة الصوتية عرب قراءة مخسني كلمة يفيف اللهجة القطرية وأتثرها 

إطار مجل إطارية مبعدلني؛ سريع وبطيء. وتوصلت الدراسة إىل أن غالبية قيم زمن االستهالل لصأصوات اجملهورة سالبة 

ميلي اثنية(،وهو ما يتوافق مع  55كربى )ميلي اثنية(، بينما األصوات اجملهورة ذات قيم موجبة   69-مبعدل  77%)

اللغتني السويدية واهلولندية يف أصوات اجملهورة، واألملانية والسويدية يف األصوات املهموسة، كما كشفت النتائج أن قيم 

 .[13]زمن االستهالل تزداد بشكل ملحوظ يف الكالم البطيء
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 زمن استهالل الصوت يف اللهجة الكويتية 3.1.4

Mabrouk, 1981 

هدفت الدراسة إىل حتليل األصوات االنفجارية املهموسة )التاء والكاف( يف اللهجة الكويتية حتلياًل أكوستًيا، وقد قام 

اللغة من الناطقني ابللهجة الكويتية، بتسجيل صوته كعينة للدراسة عرب قراءة قائمة من الكلمات الباحث، وهو أحادي 

ميلي اثنية(، بينما زمن استهالل  30يف إطار مجل إطارية اثبتة، وأظهرت النتائج أن قيمة زمن استهالل صوت التاء )

 .[14]ميلي اثنية( 35صوت الكاف )

 زمن استهالل الصوت يف اللهجة املصرية 3.2

1996Heselwood,  

قارنت هذه الدراسة بني األصوات االنفجارية يف اللهجتني املصرية والعراقية، وقد سبق احلديث عنها يف دراسات 

 .[5]اللهجات اخلليجية

Rifaat, 2003 

جلنس، ااستهدفت الدراسة ابلتحليل األكوسيت األصوات االنفجارية يف اللهجة املصرية وعالقتها مبتغريات عدة؛ مثل 

يمة زمن قوقد توصلت إىل أن  واإلطباق، وطول صوت العلة الذي يلي الصوت االنفجاري، وخمرج الصوت، والنرب.

االستهالل تكون موجبة كربى لصأصوات املهموسة، وموجبة صغرى لصأصوات اجملهورة. وأفادت الدراسة أبن من بني 

 .[15]تتأثر فقط ابلنرب ومبخرج الصوتالعوامل العدة اليت حبثت تبني أن قيمة زمن االستهالل 
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 زمن استهالل الصوت يف اللهجات الشامية 3.3

 زمن استهالل الصوت يف اللهجة اللبنانية 3.3.1

Yeni- Komshian et al, 1977 

لناطقني ابللهجة اهدفت الدراسة إىل حتليل األصوات االنفجارية يف اللغة العربية الفصحى املعاصرة املنطوقة من ِقبل 

العلة  (. كما حبثت أثر املخرج وسياقات حرفperception( والفهم )productionاللبنانية، وذلك من زاوييت النطق )

املختلفة على زمن استهالل الصوت يف األصوات االنفجارية العربية. وحاولت بيان إذا ما كان زمن استهالل الصوت 

 بني األصوات االنفجارية يف اللغة العربية.مقياًسا أكوستًيا كافًيا للتفريق 

عاًما، ومتثل اختبار مجع العينة يف قراءة قائمة  34و 16وشارك يف التجربة مثانية أشخاص لبنانيني ترتاوح أعمارهم بني 

كلمة مستهدفة كعينة صوتية للتجربة، وتوصلت الدراسة إىل أن   21من الكلمات املفردة إضافة إىل قراءة نص حيوي 

قيمة زمن استهالل سالبة لصأصوات االنفجارية اجملهورة وقيمة موجبة قصرية لصأصوات املهموسة. وأظهرت وجود تداخل 

(overlap عند كل املشاركيني يف التجربة بني قيم زمن االستهالل ألصوات  الدال والتاء مع أصوات )/tr, ds/ وتتداخل ،

ة لصوت الباء اجملهورة. وخلصت إىل أنه ال يكفي استخدام زمن استهالل أحيااًن قليلة مع قيمة زمن االستهالل السالب

الصوت فقط للتفريق بني األصوات االنفجارية، لذا يوصى ابستخدام مقاييس أكوستية أخرى إىل جانب زمن استهالل 

 .[16]الصوت
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 زمن استهالل الصوت يف اللهجة السورية 3.3.2

Jesry, 1996 

أكوستيكية لثنائية اجلهر واهلمس يف األصوات االنفجارية يف اللغة العربية الفصحى املعاصرة املنطوقة من ِقبل هي دراسة 

الناطقني ابللهجة السورية، وقام التحليل األكوسيت على قياس اثنني من العوامل األكوستية للصوت االنفحاري مها زمن 

على ثالثة أشخاص فقط، ومجعت العينة من خالل اختبار قراءة  الغلق وزن استهالل الصوت، واشتملت عينة الدراسة

لقائمة من الكلمات يف مجلة إطارية اثبتة هي "قاَل ... اآلن"، وتوصلت الدراسة إىل أن قيمة زمن استهالل سالبة 

الكاف  تلصأصوات االنفجارية اجملهورة وقيمة موجبة طويلة لصأصوات املهموسة، وأظهرت أن قيمة زمن االستهالل لصو 

( بني األصوات اجملهورة overlapأكرب قلياًل من قيمتها لصوت التاء، وأنه ال يوجد تداخل يف قيم زمن االستهالل )

 .[17]ميلي اثنية(  80واملهموسة بسبب الفرق الكبري بني قيم زمن االستهالل لكل منهما )

Radwan, (1996) 

، ويف حجم سورينييف استهدافها اللغة العربية الفصحى املنطوقة من قبل ال Jesry, 1996وهي دراسة تتفق مع دراسة 

 glottalالعينة )ثالثة ذكور فقط(، كما اتفقت معها يف النتائج، إضافة إىل أهنا الحظت الدراسة وجود ظاهرة اهلمز )

pulsing أثناء مدة غلق احلروف االنفجارية. ومجعت عينة الدراسة عري أختبار قراءة قائمة كلمات حتتوي على األصوات )

ووسطها متبوعة بواحد من أحرف العلة العربية الستة، وموضوعة يف مجلة إطارية "قال .... االنفجارية يف أول الكلمة 

 .[18]مكر ِرًا"

Almbark, 2009 

تناولت الدراسة ابلتحليل األكوستيكي واملقارنة أصوات االستعالء االنفجارية )الطاء والضاد( واالحتكاكية )الصاد 

طبقة )التاء والدال والسني والذال على الرتتيب( يف اللهجتيم احللبية والدمشقية. واشتملت والظاء( مع نظائرها غري امل
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العينة على  مثانية أشخاص )أربعة لكل هلجة(، متساوين يف عدد الذكور واإلانث. وقد مجعت العينة الصوتية من خالل 

( يرتبط ابإلطباق، وأنه يف كال اللهجتني فإن F2 )اختبار قراءة، وتوصلت الدراسة إىل أن االرتفاع يف قيمة الرتدد الثاين

يف اللهجة احللبية كانت أقل منها   F2أقل من الذكور يف األصوات االنفجارية.، كما أن قيم  F2اإلانث متيزن بقيمة 

 .[19]يف اللهجة الدمشقية بشكل عام

 زمن استهالل الصوت يف اللهجة األردنية 3.3.3

Khattab et al., (2006)  

دراسة الصوت االنفجاري غري املطبق )التاء( ومقارنته بنظريه املطبق )الطاء( يف اللهجة األردنية، وعالقة ذلك ابجلنس. 

وذلك ابستخدام نوعني من التحليل: التحليل السمعي والتحليل األكوسيت األصوات املستهدفة: صوت التاء ونظريه 

 دراسة عشرة أردنني متساويني يف عدد الذكور واإلانث ترتاوح أعمارهماملطبق )الطاء(، وعالقتها ابجلنس، وشارك يف ال

كلمة لكل صوت انفجاري، وقد مت مجع العينة بطريقة احملادثة   212عاًما. وقد تكونت عينة البحث من  33و 18بني 

يلها يف إطار مجل لواحلوار حول موضوع معني يتالعب فيه القائم على التجربة أثناء احلوار لتحقيق الكلمات املراد حت

على  طبيعية غري متكلفة. أما التحليل الصويت فقد مت بطريقتني: مسعية وأكوستيكية. قام ابلتحليل الصوتيا حملالن لغوًين

مقياس من ثالثة مستوًيت من اإلطباق )مطبق متاًما، نصف مطبق، غري مطبق(. ومت التحليل األكوستيكي من خالل 

( لصوت العلة الذي يلي F1, F2( والرتددات األول والثاين )VOTتهالل الصوت )، لقياس زمن اسpraatبرانمج 

 الصوت االنفجاري املستهدف ابلدراسة.

وأظهرت نتائج التحليل السمعي أنه مل تظهر أي نتيجة لـ"نصف مطبق" ضمن نتائج مقياس التحليل الصويت، أما نتائج 

ال لصوت لصأصوات املطبقة أقل منها لصأصوات غري املطبقة لكالتحليل األكوسيت فقد بينت أن قيم زمن استهالل ا
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اجلنسني. وتوصلت الدراسة إىل أن مثة فرق واضح يف قيم زمن استهالل الصوت بني الذكور واإلانث، فالذكور متيزوا 

طبقة أطول من اإلانث لصأصوات املطبقة )الطاء(، بينما حصلت اإلانث على قيم أطول يف األصوات غري امل VOTبقيم 

)التاء(، ومل يعزح الباحثون أسباب هذا االختالف إىل عامل اجلنس وحده، بل إىل تفاعل مجلة من العوامل املتداخلة  

كاإلطباق واجلنس واحلالة االجتماعية وغريها.كما أشار الباحثون إىل وجود ثالثة أنواع )ال نوعني فقط( لقيم زمن 

 .[20]ة، قيم موجبة طويلةاستهالل الصوت: قيم سالبة، قيم موجبة قصري 

Mitleb, 2009 

سة إىل حتليل زمن استهالل الصوت لصأصوات االنفجارية يف اللهجة األردنية يف املقطع األول من الكلمة، هدفت الدرا

، وجتاهلت الدراسة األصوات الشفوية )ب(، وذلك لعدم وجود النظري /g/وهي أصوات التاء والدال والكاف واجلاف 

مجعت عينة البحث الصوتية من خالل اختبار قراءة  / يف اللغة العربية أو اللهجة األردنية. وقدpالشفوي املهموس /

 ( flashcardsجملموعة من الكلمات املكتوبة يف بطاقات )

وتوصلت الدراسة إىل أن قيمة زمن استهالل الصوت يف األصوات االنفجارية ترتبط ابجلهر واهلمس، وأن طول صوت 

ة س(. كما اختلفت هذه الدراسة مع دراVOTالعلة الذي يلي الصوت االنفجاري يتأثر بزمن استهالل الصوت )

(Lisker & Abramson, 1964) [21] [22]يف وجود عالقة بني خمرج الصوت وزمن استهالل الصوت. 

  اللهجة األردنية

Abudalbuh, 2010 

الدراسة إىل اختبار أثر اجلنس على إطباق األصوات االنفجارية يف أول الكلمة من خالل حتليل زمن استهالل  تهدف

وشارك يف الدراسة  (.F1, F2, F3( والرتددات الثالثة األوىل حلرف العلة الذي يلي الصوت االنفجاري )VOTالصوت )
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صوت الدال ونظريه  . وقد استهدفت الدراسة عاًما 23و 19منهم من اإلانث، ترتاوح أعمارهم بني  10أردنًيا،  22

املهموس التاء، ونظريامها املطبقان: الضاد والطاء على الرتتيب. أما مجع العينة فقد مت  من خالل اختبار قراءة أزواج من 

لفتحة والضمة ا الكلمات اليت يتمثل فيها األصوات االنفجارية يف أول الكلمة متبوعة أبصوات العلة العربية القصرية:

 والكسرة.

وخلصت الدراسة إىل أن قيم زمن استالل الصوت موجبة لصأصوات املهموسة واجملهورة على السواء، ولكن قيم األصوات 

ميلي اثنية(، كما بينت  44ميلي اثنية( من األصوات املهموسة )التاء والطاء،  14اجملهورة )الدال والضاد( أقصر )

( من غري ميلي اثنية 21واضح على على زمن استهالل الصوت؛ فاألصوات املطبقة أقصر )الدراسة أن لإلطباق أثر 

(، وأظهرت النتائج أال عالقة تذكر بني اجلنس واإلطباق واجلهر، كما خلصت إىل أن زمن ميلي اثنية 37املطبقة )

فتحة، وكالمها أطول من ال استهالل الصوت يتأثر بسياق صوت العلة: صوت العلة األمامي )الكسرة( أطول من الضمة

 .[23]ميلي اثنية على الرتتيب 22، 30، 36بقيم 

 زمن استهالل الصوت يف اللهجة الفلسطينية 3.3.4

Adam, 2012 

ومقارنتها بقيم زمن  Broca’s aphasicsـوهي دراسة طبية عالجية، هدفت لتحليل قيم زمن االستهالل للمصابني ب

االستهالل عند غري املصابني، واستهدفت صوات التاء والدال املتبوعة بصوت العلة القصري الفتحة وذلك ابستخدام 

صوت لكل زمن استهالل ال مثة فرًقا واضًحا بني قيمللتحليل األكوسيت، وتوصلت الدراسة إىل أن  Phonolabبرانمج 

 VOT(، أما قيم overlapملرضى يعانون من تداخل بني خمرجي صويت التاء والطاء )من املرضى وغري املرضى، كما أن ا
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لغري املرضى فتميز بني الصوت املهموس )التاء( ونظريه اجملهور )الدال(، بقيمة موجبة لصأول وسالبة للثاين، وبال تداخل 

 .[24]بني خمرجي الصوتني

Tamim, 2017 

الل قياس األصوات االنفجارية يف اللهجة الفلسطينية النابلسية من خهتدف الدراسة إىل حتليل ثنائية اجلهر واهلمس يف 

(، وقد مجعت العينة من خالل قراءة perception( والفهم )productionزمن استهالل الصوت على مستوى النطق )

"، مبعىن حقائمة كلمات مع تكرار كل كلمة ثالث مراة يف إطار مجل إطارية ابللهجة الفلسطينية "جيت أقرا ... وأرو 

 "أتيت أقرأ .. وأذهب"، وشارك يف التجربة مثانية فلسطينيني أربعة منهم إانث، 

وخلصت الدراسة إىل أن زمن استهالل الصوت يف اللهجة الفلسطينية  يتميز بقيمة سالبة لصأصوات اجملهورة وبقيمة 

الل الصوت يف معظم دراسات زمن استهموجبة قصرية لصأصوات املهموسة، وهذه النتيجة تتفق مع قيم زمن االستهالل 

يف أن قيمة زمن استهالل الصوت  [21]( Lisker & Abramson, 1964 يف اللهجات العربية. واتفقت النتائج مع )

تزداد كلما تراجع خمرج الصوت املهموس للخلف ابجتاه األواتر الصوتية. وبينت أن الصوت االنفجاري الذي يسبق 

لعلة األمامي )الياء املدية( يتميز بقيمة زمن استهالل أكرب من تلك املسبوقة بصوت العلة املفتوح )األلف صوت ا

املدية(، وأن قيمة زمن استهالل الصوت يف وسط الكلمة أكرب أقصر من معدل قيم زمن استهالل الصوت يف أول 

 .[25]الكلمة

 قيم زمن استهالل الصوت لألصوات االنفجارية املهموسة يف اللهجات العربية .4

يلخص اجلدول التايل قيم زمن استهالل الصوت يف األصوات االنفجارية املهموسة وفق الدراسات اليت حللت تلك 

 األصوات أكوستًيا يف اللغة العربية وهلجاهتا املختلفة، يتبعه خمطط بياين يوضح تلك القيم. 
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 العربية : قيم زمن استهالل الصوت لصأصوات االنفجارية املهموسة يف اللهجات(3) جدول
 

 القاف الكاف التاء
Al Ani (1970) - 70 50 اللهجة العراقية   

Flege & Port (1981) -52 37 اللهجة السعودية   

Al Ghamdi (1990) - 42.12 32.32 اللهجة السعودية الغامدية اجلنوبية   

Jesry (1996) -  اللغة العربية الفصحى املنطوقة بلسان
 سوري

27.82 32.19   

Radwan (1996) -  اللغة العربية الفصحى املنطوقة بلسان
 سوري

33.57 38.81 
 

Yeni- Komshian et al (1977) - اللغة العربية الفصحى
 املنطوقة بلسان لبناين

25 25.33 
 

Heselwood (1996) - 28.3 33.3 اللهجة القاهرية املصرية 
 

Heselwood (1996) - 31.4 اللهجة البغدادية العراقية   
 

Rifaat (2003) - 20 اللهجة املصرية   
 

Khattab et al. (2006) -38 اللهجة األردنية   
 

Mitleb (2009) - 17.5 50.5 اللهجة األردنية 
 

Abudalbuh (2010) - 59 اللهجة األردنية الشمالية   
 

Rahim & Kassim (2009) - 56.5 41 اللهجة العراقية املوصلية 
 

Bellem (2008) -18 44 35  اللهجة السعودية 

AlDhari & AlOtabie (2011) -  اللغة العربية الفصحى
 املنطوقة بلسان سعودي

55.9   
 

Hussain (1985) - 26 16 اللهجة اخلليجية 
 

Mabrouk (1981) -35 30 اللهجة الكويتية 
 

Alsahwan (2015) -84.73 76.3  اللهجة النجدية السعودية 
 

Alsahwan (2015) - 78.25 68.6 اللهجة البحرينية 
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Tamim (2017) -41 25 اللهجة النابلسية الفلسطينية 
 

Adam, (2012) -  20 اللهجة الفلسطينية   
 

AL-Gamdi, Al-Tamimi, and Khattab (2019) - 
 اللهجة النجدية السعودية

68.49 83.92 
 

 لألصوات االنفجارية املهموسة يف اللهجات العربية: قيم زمن استهالل الصوت (1) خمطط
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 قيم زمن استهالل الصوت لألصوات االنفجارية اجملهورة يف اللهجات العربية .5

يلخص اجلدول التايل قيم زمن استهالل الصوت يف األصوات االنفجارية اجملهورة وفق الدراسات اليت حللت تلك 

 هتا املختلفة، يتبعه خمطط بياين يوضح تلك القيم. األصوات أكوستًيا يف اللغة العربية وهلجا

 : قيم زمن استهالل الصوت لصأصوات االنفجارية اجملهورة يف اللهجات العربية(4) جدول

اجلاف  الدال الباء الدراسة
/g/ 

Al Ani (1970) -اللهجة العراقية       

Flege & Port (1981) - 79- 82- 85- اللهجة السعودية 

Al Ghamdi (1990) - اللهجة السعودية الغامدية اجلنوبية -

72.04 

-

71.09 

-68.7 

Jesry (1996) -اللغة العربية الفصحى املنطوقة بلسان سوري -

68.72 

-66.8 - 

Radwan (1996)- اللغة العربية الفصحى املنطوقة بلسان سوري -

71.03 

-

78.23 

- 

Yeni- Komshian et al (1977) - الفصحى املنطوقة بلسان لبنايناللغة العربية   -65 -

56.66 

- 

Rifaat (2003) - 70- 80- اللهجة املصرية   

Mitleb (2009) - 17.5 16.5 اللهجة األردنية   

Abudalbuh (2010) - 15   اللهجة األردنية الشمالية   

Rahim & Kassim (2009) -اللهجة املوثلية العراقية -

57.83 

-98.3 -78.1 

Bellem (2008) - 66- 63- اللهجة السعودية   

AlDhari & AlOtabie (2011) - اللغة العربية الفصحى املنطوقة بلسان
 سعودي

 16.5   

Hussain (1985) -اللهجة اخلليجية   -

113.5 

-83 

Alsahwan (2015) - اللهجة النجدية السعودية -

78.64 

-

89.87 

  

Alsahwan (2015) - 81.4- 76.3- اللهجة البحرينية   

Tamim (2017) - 93- 91- اللهجة النابلسية الفلسطينية - 
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Adam, (2012) -  10   اللهجة الفلسطينية   

AL-Gamdi, Al-Tamimi, and Khattab (2019) -  اللهجة النجدية
 السعودية

-

82.18 

-

74.73 

-68.3 

 اجملهورة يف اللهجات العربية: قيم زمن استهالل الصوت لصأصوات االنفجارية ( 2) خمطط
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Yeni- Komshian et al (1977) - اللغة العربية الفصحى المنطوقة

بلسان لبناني

Heselwood (1996) - اللهجة القاهرية المصرية

Heselwood (1996) - اللهجة البغدادية العراقية

Rifaat (2003) - اللهجة المصرية

Khattab et al. (2006) - اللهجة األردنية

Mitleb (2009) - اللهجة األردنية

Abudalbuh (2010) - اللهجة األردنية الشمالية

Rahim & Kassim (2009) -اللهجة الموثلية العراقية

Bellem (2008) - اللهجة السعودية
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Tamim (2017) - اللهجة النابلسية الفلسطينية

Adam, (2012) - اللهجة الفلسطينية

AL-Gamdi, Al-Tamimi, and Khattab (2019) - اللهجة النجدية 

السعودية
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 اخلالصة .6

حبثت دراسات األصوات االنفجارية يف اللغة العربية وهلجاهتا حبثت عوامل عدة على نطق األصوات االنفجارية 

منها الفروق بني اللهجات، وأثر خمارج األصوات، وسياقات أصوات العلة، وموضع الصوت من الكلمة، واجلنس، 

الدراسات يف أهدافها ومنهجياهتا لكنها مجيًعا سامهت يف بلورة نسق عام لزمن استهالل الصوت وغريها. وتنوعت 

(VOT الذي ينتظم اللغة العربية وهلجاهتا حبيث يستخدم زمن استهالل الصوت االنفجاري كمتغري للتمييز )

نفجاري يف ن استهالل الصوت االأكوستيكًيا بني األصوات االنفجارية املهموسة واجملهورة. وأيخذ النسق العام لزم

اللغة العربية وهلجاهتا شكل القيم السالبة أو القيم املوجبة القصرية لصأصوات اجملهورة، والقيم املوجبة القصرية أو 

الطويلة لصأصوات املهموسة، ومن اجلدير ابلذكر أن معظم تلك الدراسات ركزت على اللهجات العربية، بينما أقلية 

 للغة العربية الفصحى املعاصرة.صغرية اهتمت اب
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