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Abstract

it was to contain a single Arabic Letter Arabic our

language impact in individual mode through its
significance, and impact on the sentence and the
entire composition, being the voice of the moral

strength is revealed as a powerful voice for the
anmas from dishes and

superimposition and

magnification. And many vocabulary has been
overwhelming contain this character as well as the
vocabulary of the download, if download Aziz
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the power and intensity, and was so effective in its

position, and semantic domain through the annexed
letters applied voice that I did do at moments. The
Arabic character in some of the vocabulary

connotation of weakness to the anmas from
looseness, as veterans and this confirms the reality of

the ancients that voice applied mestal stressed
flaccid, not like the modern that sound great.
الكلمات المفتاحية  :الداللة  ،صوت الضاد

ملخص البحث:

لقد كاف الحتواء المفردة العربية حرؼ الضاد في لغتنا أثر بين في كضع المفردة من

صوت
خالؿ الداللة فيها  ,كما تشكلو من أثر على الجملة كالتركيب بأكملو ؛ ألنو
ه
كشف عن قوتو المعنوية بوصفو صوتان قويان لما انماز بو من إطباؽ كاستعالء كتفخيم

.كقد كانت المفردات من الكثرة الكاثرة في احتواءىا على ىذا الحرؼ فضالن عن
مفردات التنزيل  ،إذا التنزيل العزيز دستور البد لو كالحالة ىذه أف يختار من الحركؼ

أصلبها أثران في مفردات تجتمع فيها أكاصر القوة عند مسافات التوجيو كفاعلية
األحكاـ كالمبادئ األخالقية ,كلذا جاء حرؼ الضاد في مفردات دلت على القوة

شدة  ,ككاف ذا فاعلية في موضعو  ,كفي المجاؿ الداللي من خالؿ الصوت الذم
كال ٌ
ضمتو الحركؼ المطبقة التي فعلت فعلها في مفرداتها .ككاف لحرؼ الضاد فاعلية في

داللة بعض المفردات على الضعف لما انماز بو من رخاكة  ,كما كصفو القدماء كىذا

يؤكد حقيقة ما ذىب إليو القدماء من أنىو صوت مطبق مستعل مفخم رخو ,كليس مثلما

ذىب إليو المحدثوف من أنٌو صوت شديد.
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مقدمة:

ُّ
تعد الضاد من أكثر الحركؼ العربيٌة تعقيدان؛ لصعوبة النطق بها ك ألجل ىذه الخصيصة

استأثرت بالدرس كالبحث من لدف علماء العربية ,كأىل القراءات قديمان كحديثان
.فقامت عليها المباحث الصوتية ,لتحديد صفتها كتعين أحيازتها.فحصل للباحثين من
لغوم تعتز بو العربية ,كىو زاد طيب لعلماء األصوات من
جهد ىؤالء األجلة موركث ٌ
المعاصرين.
ككاف اإلحساس بمشكلة صوت الضاد من جانب اللغويين العرب عقب انتشار الدين

اإلسالمي كدخوؿ غير األمم العربية في الدين الحنيف كحاجة ىذه األمم الى أداء
الصلوات كقراءة القرآف كتعلم نطق العربية التي كانت تحتوم على عدد من الوحدات

الصوتيٌة التي ال توجد في اللغة األـ للمسلمين الجدد  ,كاللغة الفارسية كالعبريٌة ,
كالسريانية كالركمية كالقبطية كغيرىا  ,كقد قاـ علماء اللغة كمن بعدىم علماء القراءات

برصد التغيرات الصوتيٌة كاللثغة أك الخطأ في نطق أصوات العربية ما يعرض مستخدميها
من المسلمين للحن في القرآف  ,كما يترتب على ذلك من تغير في معاني كلمات

التنزيل  ,كقد كانت مشكلة صعوبة نطق الضاد على غير العرب ،كعلى العرب ممن لم
يتعود كيتمرس النطق بها .لذا رأت الباحثة دراسة ىذا الصوت كبياف مخرجو كصفاتو
عند العلماء العربية كعند المحدثين ,متخذة من الداللة الصوتية ,لصوت الضاد في لغة

العرب كالقراف الكريم دليالن على صحة ما ذىب إليو القدماء في تحديد مخرجو
كصفاتو من خالؿ المعاني التي دلٌت عليها المفردات التي اشتملت على ىذا الصوت
 ،كتوضيح تأثيره مع الحركؼ األخرل في تلك الدالالت .فال ضير أف نعرج أكال على

صوت الضاد في اللغات الساميٌة  ,ثم عند القدماء ك المحدثين كبياف مخرجو كصفاتو

قديمان كحديثان  ,ككاف آليات التنزيل (القرآف) إنموذج المركب األسلم للبحث
كالموقوؼ على داللة صوت الضاد موضوع البحث في المفردة العربيٌة من خالؿ
إحصاء المفردة التي أكلها,أك كسطها ,أك آخرىا ضاد  ,ليكوف الحكم الداللي كاضح
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المضموف .فكانت المفردات كثيرة ؛ألف حرؼ الضاد األكثر استعماال فكانت

المفردات التي آخرىا الحرؼ تمثل الكثرة الكاثرة موازنة بالمفردات عامة  .ككاف أقلها
ما كاف كسطها ضاد .لذا اقتصرت على بعض النماذج لكثرة األلفاظ الواردة في
المعجمات كالقراف الكريم.

فعسى اهلل أف يوفقنا لخدمة كتابو العزيز  ,فإف كنت أخطأت فمن نفسي  ,كإف كنت

أصبت فمن اهلل  ,كاهلل من كراء القصد .

صوت الضاد في اللغات الجزريٌة:



حين نبحث في

جذكر صوت الضاد ,نرل أنٌو كاف موجودان في اللغة الجذرية األـ ,كالدليل على ذلك

انىو ظل موجودان في اللغتين العربيٌة كالعربيٌة الشمالية.1كقد كاف ىذا الصوت موجودان في

اللغة األثيوبية القديمة (الجعزيىة) ,إال أنىو فيقد رمزان كنطقان في اللغة األثيوبية
الحديثة(األمهريٌة).2

ىأما في اللغات الجزريٌة فقد تعرضت الضاد للتغير الصوتي  ,فهو في األكديٌة
كاألكغاريتية كالعبريٌة صادان .3كيمكن إرجاع ذلك التغير إلى صعوبة النطق بالضاد
القديمة  ,كقرب مخرجها من الصاد ,كتشابهما في عدة صفات كاإلطباؽ كاالستعالء
كالتفخيم ,كسهولة نطق الصاد إذا ما قيست بنطق الضاد .كيتضح ىذا التحوؿ في

األمثلة اآلتية  :فلفظة (مرض) بالعربية ,يقابلها في اآلكديٌة (مرصو),كفي األكغاريتية
(مرص).كلفظة (ضلع) في العربيٌة  ,يقابلها (صلع) في العبريٌة.4أما في اآلرامية فتحوؿ

تدؿ النقوش على أنىو صار قافان في اآلرامية القديمة ,ثم
الضاد الى صوت أخر .إذ ٌ
تحوؿ إلى عين في اآلراميٌة الحديثة. 5

فكلمة (أرض)في العربية ,تنطق في اآلرامية القديمة (أرقا) كفي اآلرامية الحديثة

(أرغا).6

كلو أردنا تفسير ىذا التحوؿ  ,نجد أف مخرج صوت الضاد بعيدان عن مخرج القاؼ

كالعين ,فمخرج الضاد الجزريٌة كما افترض دارسو اللغات الجزريٌة بين األسناف.7أم
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أنىها (بين اسنانيو ) كىو صوت مجهور. 8كصوت القاؼ صوت مهموس يتكوف عند

الطبق ,أم انٌو صوت طبقي .9أما العين فهو صوت مجهور يتكوف عند الحلق 10أم أنىو
(صوت حلقي ),فالمخارج متباعدة  .أما لو أخذنا الصفات  ,فأننا نجد الضاد كالقاؼ
يشتركاف بصفة كاحدة ,كىي صفة التفخيم ,كصفة المشتركة بين الضاد كالعين

الجزريتين ىي صفة الجهر,ككجود صفة مشتركة بين الضاد كالقاؼ  ،كبين الضاد
كالعين  ,ليس سببان كافيان لتفسير ىذا التحوؿ.

كال يمكن إرجاع ذلك إلى نظرية السهولة في نطق األصوات ؛ ألف ذلك يستلزـ صوت

أسهل من الضاد نطقا ,كاقرب إليها مخرجان  ,أما القاؼ كالعين  ,فاف نطقهما صعب
يحتاج الى جهد عضلي  ,كنجد أف أغلب األعاجم في عصرنا ىذا ال يستطيعوف نطق

ىذين الصوتين.11

مخرج صوت الضاد عند علماء العربيٌة:

قاؿ الخليل بن أحمد الفراىيدم(( :الجيم كالشين كالضاد في حيز كاحد))

كسماىا شجريٌة ,ألف مبدأىا من شجر الفم,كىو مفرجو.

12

كىي عند سيبويو(( :من بين أكؿ حافة اللساف كما يليها من األضراس مخرج الضاد)

,
13

كقد ذكر سيبويو الضاد قبل الجيم حين رتب الحركؼ............(:ؾ ض ج ش

م).............

14

لكنو أخرىا عن حركؼ كسط اللساف(ج ش م),حيث تحدث عن المخارج.كذكر

المبرد أف الضاد (:مخرجها من الشدؽ -زاكية الفم من باطن الخدين) ,15فبعض

الناس تجرم لو في األيمن كبعضهم تجرم لو في األيسر

.16

كالضاد عند ابن جني(:من أكؿ حافة اللساف كما يليها من األضراس مخرج الضاد إال

أنىك إف شئت تكلفتها من الجانب األيمن كإف شئت من الجانب األيسر).17

كقد صحح ابن جني ترتيب سيبويو للحركؼ فجعل الضاد بعد الياء لينسجم ذلك مع

ترتيب المخارج. 18
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فلم يوافق الخليل في رأيو أحد من علماء العربية كالتجويد؛الختالؼ المخرجين,فالجيم
كالشين من كسط اللساف بينو كبين الحنك األعلى,أما الضاد فهي من بين أكؿ حافة

اللساف كما يليو من األضراس. 19

فالضاد كما كصفها علماء العربية ,كانت تتكوف بمركر الهواء بالحنجرة فيحرؾ ىذا

الحرؼ الوترتين الصوتيين,ثم يتخذ مجراه في الحلق كالفم,غير أف مجراه في الفم
جانبي –عن يسار الفم عند أكثر الركاة أك عن يمينو عند بعضهم  ,أك من كال
الجانبين ,كما يستفاد من كالـ سيبويو

.20

كيصفها بالجهر كالرخاكة كاإلطباؽ.

كيستفاد من اختالفهم في مكاف نطقها أف نقطة إنتاجها لم تكن كاحدة عند النطق بها.

-1

فالفريق األكؿ ينطق بها من شجر الفم

- 2كالفريق الثاني ينطق بها من الجانب األيسر ك يمثل ىذا أكثر الناطقين.
-3كالفريق الثالث ينتجها من الجانب األيمن.
 -4كالفريق الرابع يخرجها من الجانبين.

مما يدؿ على أف اختالؼ القدامى يعود إلى اختالؼ اللهجات .كالقدامى من علماء

العربية كانوا يعتمدكف في تحديد مكاف النطق للصوت ككصفو على المالحظة الذاتية,
كىي ال تختلف كثيران عما يراه المحدثوف من علماء األصوات على الرغم من أنٌو لم
تكن لديهم معامل كأجهزة,كما ىي الحاؿ اآلف

تفسير المحدثين الختالؼ القدامى في مخرج الضاد:

قد ارجع الدكتور كماؿ بشر ذلك االختالؼ إلى أحد االحتمالين:

.21

األكؿ:أف يكوف لغويو العرب قد أخفقوا في تحديد الموضع الدقيق لنطق الضاد .كرأل
أف ىذا االحتماؿ بعيدا ؛ ألف الشواىد الكثيرة التي كردت عنهم تناقضو.

الثاني  :أف سيبويو عالـ يبدك كغيره من علماء العربية كالقراءة كانوا يتكلموف عن ضاد

غير تلك الضاد التي يعرفها كيمارسها أىل مصر اليوـ .كيعزز كجهتو التي ارتضاىا

بالنص المشهور الذم ساقو سيبويو متضمنا اإلشارة إلى موضع نطق ىذا الصوت .
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كىو((:لوال اإلطباؽ لصارت الطاء داال ,كالصاد سينا ,كالظاء ذاال ,كلخرجت الضاد

من الكالـ ,ألنٌو ليس من موضعها شيء غيرىا)).22إذ أنىو نسب الضاد إلى موضع ال

يشترؾ معها فيو غيرىا .على حين أف الضاد الحالية تخرج من النقطة التي تخرج منها

التاء كالداؿ كالطاء

23.

كاستدؿ د .إبراىيم أنيس من كصف القدماء لصوت الضاد .أنها تخالف تلك التي
ننطق بها اآلف ,فالضاد القديمة كانت عصية النطق على أىالي األقطار العربية التي

فتحها العرب  ,أك حتى على بعض القبائل العربية في شبو الجزيرة.24

كقد تخيل د .إبراىيم أنيس أف نطق الضاد القديمة بأف المرء يبدأ بالضاد الحديثة ثم

ينتهي نطقو بالظاء ,فهي عنده مرحلة كسطى فيها شيء من شدة الضاد الحديثة كشيء

من رخاكة الظاء العربية ,لذلك كاف يعدىا القدماء من األصوات الرخوة.25

النحوم ما نصو  ((:فالضاد
كىذا الصوت ,قاؿ عنو برجستراسر في كتابة التطور
ٌ

العتيقة حرؼ غريب جدا غير موجود على حسب ما أعرؼ في لغة من اللغات إال
العربية ,كيغلب على ظني أف النطق العتيق للضاد ال يوجد اآلف عند أحد من

العرب)).26

كيقوؿ اليازجي عن ىذا الضاد((:كأما لفظ الضاد فإنا لم نسمع من يحكمو لهذا العهد
على ما رسمو علماء العربية من مخرجو,كالظاىر أنٌو لكثرة اختالط العرب بغيرىا مع
فيقد ىذا الحرؼ من لغات األعاجم ضاع موضعو من األلسنة كلم يبق لفظو)).27

كتميل د .سلول ناظم إلى ((:القوؿ باف الضاد بوضعهم (كصف القدماء),لم تكن

كحدة صوتيٌة
في بداية األمر .كإنما كانت أمثلتها تنوعات نطقية ،كنستخلص من
ذلكphonemeمستقلة

 ,بأف الضاد التي حددىا علماء العربية كعلماء التجويد,صوت لم يعد يسمع من

الناطقين بالعربية اليوـ  ,بل صارت على ألسنة بعضهم داال مفخمة كما في مصر ,

كصارت على ألسنة آخرين صوتان ال يختلف عن الظاء في شيء كما في العراؽ )) .28
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كربما يعود ذلك إلى أف صوت الضاد صعب األداء كمن ثم أخذت األلسنة تنحرؼ في

نطقو إلى أصوات أخرل ,حتى كجدنا عبد الوىاب القرطبي يصرح في القرف الخامس,

أف أكثر القراء ينطقونها ظاء. 29

فضال عما تقدـ  ,فاف صوت الضاد لم يتحوؿ الى صوت كاحد ,بل نجد أف الناس

نطقوا الضاد على أشكاؿ مختلفة تتلخص في األصوات اآلتية

.30

.ا -الظاء .ب -الالـ المفخمة .ج-الطاء(=الداؿ المفخمة في النطق المعاصر).

د-مزجها بالذاؿ .ق -اشمامها الزام.

صفات صوت الضاد:

أكالن :الجهر

المجهور عند سيبويو((:حرؼ أيشبع االعتماد في موضعو,كمنع النفس أف يجرم معو
حتى ينقضي االعتماد عليو,كيجرم الصوت)).31

تلك ىي فكرة سيبويو عن الصوت المجهور .كقد رددىا من بعده علماء العربية كعلماء
التجويد ,لذا يمكن القوؿ بأف سيبويو قد تمكن من تصنيف األصوات إلى مجهورة

كمهموسة استنادان إلى إدراكو الفرؽ بين طبيعة القسمين الناتج عن اىتزاز الوترين
الصوتيين,التي سماىا سيبويو صوت الصدر ,أثناء نطق األصوات المهموسة,ككاف ىذا

التقسيم في جملتو صحيحان.32

كالمجهور عن المحدثين((:ىو الذم يهتز معو الوتراف الصوتياف)). 33

كيكاد يتفق المحدثوف كالقدامى في ع ٌد األصوات المجهورة,كىذا يدؿ على أف
القدامى كانوا يحسوف بمكاف االعتماد كىو الحنجرة .كىو ال يكوف إال عند اقتراب
الوترين الصوتيين ،فإذا انقضى زمن االحتكاؾ بهما جرل الصوت .

ثانيا  :الرخاكة:

من الجوانب األساسية في إنتاج األصوات اللغوية تحديد درجة انفتاح مخرج الصوت

أثناء مركر الهواء بو ,ألف ذلك من العوامل المؤثرة في تنوع األصوات كاختالؼ

جركسها.فالرخو عند القدماء ((:ىو الذم يجرم فيو الصوت)).34
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أما الصوت الرخو عند المحدثين,كىو ما يسمى باالحتكاكي كىو الصوت الذم ((عند

النطق بو ال ينحبس الهواء انحباسان محكمان,كإنما يضيق المجرل,كأف النفس في أثناء
مركره بمخرج الصوت يحدث نوعا من الصفير أك الحفيف تختلف نسبتو تبعا لنسبة

المجرل)). 35فالضاد القديمة رخوة كما كصفها سيبويو  ,إال أنىها عند المحدثين من

األصوات الشديدة.كيستفاد مما تقدـ أف القدماء كالمحدثين قد اتفقوا على تعريف

الصوت الرخو إال أنىهم اختلفوا في صوت الضاد.

فالضاد صوت جرل معو اللساف كالصوت في كقت كاحد ,فأما جرياف اللساف ىذا ما
يسميو العلماء االستطالة في المخرج ,كأما جرياف الصوت ىذا يسميو العلماء

بالرخاكة.

ثالثا  :الشدة:
كيسميها كثير من المحدثين االنفجارية ( )SEVPSOLPأك الوقفات

(.)PPVSP

الصوت الشديد عند سيبويو((:الذم يمنع الصوت أف يجرم فيو,كىو الهمزة,

كالقاؼ,كالكاؼ,كالجيم,كالطاء,كالتاء,كالداؿ,كالباء ,كذلك انك لو قلت (الحج) ثم
36
.أما الشديد عند المحدثين ( االنفجارم) (( :ىو الذم
مددت صوتك لم يج ًر فيو )) ٌ
ينحبس مجرل النفس المندفع من الرئتين لحظة من الزمن في مخرجو  ,كذلك بالتقاء

عضوين من أعضاء آلة النطق  ,ثم ينفصل العضواف ,فيندفع الهواء المحبوس فجأة

محدثان صوتان انفجاريان ,مثل الباء ,كالتاء ,كالداؿ كغيرىا)).37كيستفاد مما تقدـ أف
مفهوـ سيبويو للشديد يتطابق مع مفهوـ المحدثين ,كيدؿ على ذلك قولو كىو يتحدث
عن الطاء  ,كالداؿ ((:ألنها حصرت الصوت من موضعها  ,كما حصرتو الداؿ)). 38

كأف األصوات التي ع ٌدىا سيبويو شديدة ,ىي تلك التي يسميها الدرس الصوتي

الحديث ( الوقفات) أك (االنفجارية) ,إال أنىو ع ٌد الضاد (رخوة) ,على حين ع ٌدىا
المعاصركف انفجارية ,النطباؽ صفات االنفجارية على الضاد الحديثة دكف أدنى
خالؼ.كىذا ما ذىب إليو المقدسي بالقوؿ ((:إنهم ذكركا أ ٌف من صفاتها الرخاكة,

المجلد ( )4العدد ( )3ايلول 2014
 757 

Email: utjedh@utq.edu.iq

Website: jedh.utq.edu.iq

كىذا شديد الداللة عند من ليس عنده غباكة  .فانو ال رخاكة فيها إال إذا كانت شبيهو

بالظاء .أما الضاد الطائية فمشوبة بالداؿ أك الطاء المهملة ,ككل منهما حرؼ

شديد)).39

رابعا :اإلطباؽ:

اإلطباؽ عند سيبويو  ((:أف ترفع ظهر لسانك إلى الحنك األعلى مطبقا لو في أثناء

النطق)) 40فالضاد القديمة صوتان مطبقان كىذا يؤيده قوؿ سيبويو كىو يتحدث عن
حركؼ اإلطباؽ األربعة ((:كلوال اإلطباؽ لصارت الطاء داال,كالظاء ذاال ,كلخرجت

الضاد من الكالـ ,ألنىو ليس شيء من موضعها غيرىا))41فالنص السابق لسيبويو يبين
أف الطاء العربية ىي النظير المطبق للداؿ  ,كأنو إذا أزيل اإلطباؽ عنها صارت داال,
كىذا الوصف ينطبق على الضاد التي ينطقها الناس في مصر ,كىذا يعني تحوال أصاب
الطاء كالضاد معان((:ال ٌف الطاء اليوـ إذا أزيل عنها اإلطباؽ صارت تاء ألنها مهموسة,
كليس بينها كبين التاء سول اإلطباؽ ,ككانت الضاد العربية إذا أزيل إطباقها تختل كال
تتحوؿ إلى صوت أخر من األصوات العربية  -بينما ىي اليوـ – في نطق مصر خاصة

 ,ال من نطق أىل العراؽ -إذا أزيل عنها اإلطباؽ صارت داال)). 42فالضاد الحديثة
((عند النطق بها ينطبق اللساف على الحنك األعلى متخذان شكالن مقعران ,كما يرجع إلى

الوراء قليال)). 43كاستنتج د .إبراىيم أنيس من قوؿ سيبويو(( :كلخرجت الضاد من
الكالـ انو قصد ضادا غير التي تنطق بها اآلف ,ألف التي ننطق بها اآلف إذا جردت من

اإلطباؽ أصبحت داال)).44كيستفاد مما تقدـ باف الضاد القديمة مطبقة  ,كإذا جردت

من إطباقها خرجت من الكالـ ,أما الضاد الحديثة مطبقة أيضا ,كإذا يجردت من
إطباقها أصبحت داال.كىو ما ذىب إليو أحد الدارسين حين قاؿ عن النطق المعاصر
للضاد  ((:لوال اإلطباؽ لصارت الطاء تاء ,كالضاد داال....الخ)).45

خامسا  :االستطالة:

تنفرد الضاد بهذه الصفة ,ككصفت بذلك ,ألنها استطالت على الفم عند النطق بها

حتى اتصلت بمخرج الالـ ,كذلك لما فيها من القوة بالجهر كاإلطباؽ كاالستعالء.
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كذكر سيبويو أف (( :الضاد استطالت لرخاكتها حتى اتصلت بمخرج الالـ )).46

كذلك ألف الالـ تشارؾ الضاد في المخرج ,فالضاد من أقصى الحافة ,كالالـ من
أدنها.كالضاد حرؼ مستطيل استطاؿ مخرجو كأمتد صوتو حتى اتصل بمخرج
الالـ,كشابو لفظو لفظ الالـ المفخمة ,كربما أخرجو بعض الناس الما مفخمة ,الف الالـ
تشارؾ الضاد في مخرجو ال في أكصافو,إذا ليس فيها شيء في صفات الضاد المذكورة

 ,إال أنىها بين الرخوة كالشديدة,فتوافقو بشيء من الرخاكة.47فالضاد القديمة حرؼ
جرل معو اللساف كالصوت في كقت كاحد ,فأما جرياف اللساف ىذا يسميو العلماء
االستطالة في المخرج كأما جرياف الصوت ىذا يسميو العلماء الرخاكة.

كلما كانت الضاد القديمة الموصوفة باالستطالة غير متحققة في النطق اليوـ ,كأف
تصور تلك الصفة في الضاد ال يصل إلى الوضوح التاـ ,فربما كاف المقصود باالستطالة
 ,ىو أتساع مخرج الحرؼ  ,أم ما يأخذه الحرؼ المستطيل من مساحة اللساف أكبر

مما يأخذه الحرؼ غير المستطيل .48كقد صرح بعض علماء التجويد أف االستطالة ال
يوصف بها إال الضاد  ,إال أف بعض المتأخرين من علماء التجويد  ,قالوا بأف االستطالة

ال تختص بالضاد  ,بل بالشين أيضان؛لتفشيها.49
سادسا:االستعالء

ىو(( :ارتفاع اللٌساف إلى الحنك األعلى عند اللفظ))50كيشارؾ الضاد بهذه الصفة
حركؼ اإلطباؽ األخرل (الصاد كالطاء كالضاد ).كحركؼ اإلطباؽ مستعلية كمطبقة

أيضا ,كىناؾ حركؼ مستعلية إال أنىها غير مطبقة ىي :الغين كالخاء كالقاؼ.51

فهناؾ فرؽ بين صفة اإلطباؽ كصفة االستعالء؛ أل ٌف صفة اإلطباؽ من الصفات
المميزة  ,كصفة االستعالء من الصفات المحسنة((:فعلى الرغم من التشابو كالعالقة
بينهما إلى جانب تخصيص مصطلح للصفات المقابلة لهما ,فاف صفة اإلطباؽ تميز

بين الطاء كالضاد كالصاد كبين مشاركاتها في مخرج التاء كالذاؿ كالسين ,ككذلك
األمر بالنسبة للضاد التي تنطق في مصر اليوـ ميزت صفة اإلطباؽ بينها كبين الداؿ,
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بينما ال تقوـ صفة االستعالء بأم دكر تميزم,إنما تشير إلى حالة اللساف في أثناءالنطق

بهذه األصوات)) 52

سابعان:التفخيم:
((ىو تسمين الحرؼ كض ٌده :الترقيق لنحافتو)).53فحركؼ االستعالء مالزمة للتفخيم

 ,فهناؾ تداخل بين حركؼ اإلطباؽ كحركؼ االستعالء,لوجود صفة مشتركة تجمع

بينهما,ترتبت على الوضع الذم يتخذه اللساف في أثناء النطق بهذه المجموعة من

األصوات كىي صفة التفخيم.54.كالتفخيم مالزـ لالستعالء,فمن كاف استعالؤه أبلغ
كاف تفخيمو أبلغ,لذا فاف حركؼ اإلطباؽ أبلغ في التفخيم من باقي حركؼ

االستعالء .55فحرؼ الضاد أبلغ تفحيمان من باقي حركؼ االستعالء؛ ألنٌو حرؼ
مطبق.
ثامنا :األصالة:

كنقصد باألصالة كوف الحرؼ جزءأ لكلمة ,كيقابل ب(فعل) .56فحرؼ الضاد حرؼ

أصيل كال يكوف زائدان.
تاسعا:التفشي:
((معنى التفشي ىو كثرة انتشار خركج الريح بين اللساف كالحنك ,كانبساطو في
الخركج

عند النطق بها)).57فقد استخدـ سيبويو كلمة التفشي في كصف

الشين.58كفعل المبرد ذلك ,إال أنٌو كصف الضاد بالتفشي أيضان. 59

كذىب د .كماؿ بشر إلى أف كصفها بالتفشي(الضاد) يعني أنها رخوة ,أم احتكاكية,

إذ التفشي إنما يظهر مع ىذه األصوات ,كأنموذجها األشهر الشين.60كيستفاد مما
تقدـ أف الضاد اللسانية توصف بالتفشي كتفشيها في استطالتها في مخرجها كتسمى
االستطالة تفشيان.كعالـ يبدك أف الضاد القديمة تجمع بين ظاىرتين :األكلى :خركج
ىوائها من جانبي الفم كالالـ ,كالثانية :االحتكاؾ كإذا أردنا تطبيق ىاتين الظاىرتين
مضمومتين الى نقطة النطق نحس صعوبة بالغة في نطق الضاد ,لذا قلما نجد من
يستطيع أف يأتي بالنطق المثالي الذم قدمو لها العرب من خواص كسمات.61
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ألف علماء العربية كصفوىا بالتفشي ,كال تفشي فيها إال إذا كانت شبيو بالظاءٌ ,أما
الضاد الحديثة(الطائية)فال تفشي فيها,كصفوىا باالستطالة ,كال يوجد في الضاد الطائية
صفة االستطالة.كمن خالؿ ما تقدـ يتضح أف صوت الضاد يشكل قصة عصيان
استيعاب حقيقتها ,كأف صوت الضاد عند علماء العربية يعد صوتان غريبان عما ننطق بو

تعرفو كفي إدراؾ خواصو المميزة
اآلف.حتى حار النٌاس بين القديم كالحديث في ٌ
لو,كصفا كأداء نطقيا .62فهي كما قاؿ ابن الجزرم في كتابو (التمهيد في علم

التجويد):

(( أعلم إف ىذا الحرؼ يعسر على اللساف غيره ,63كالناس يتفاضلوف فيو  ,فمنهم من

يجعلو ظاء مطلقان  ,كىم أىل الشاـ كبعض أىل المشرؽ))((.................كمنهم

من ال يوصلها إلى مخرجها ,بل يخرجها دكنو ممزكجة بالطاء المهملة ,ال يقدركف على
غير ذلك ,كىم أكثر المصريين كبعض أىل المغرب ,كمنهم من يخرجها الما مفخمة

كىم الزيالع ,كمن ضاىاىم .كأعلم أف ىذا الحرؼ خاصة إذا لم يقدر الشخص على

إخراجو من مخرجو بطبعو ال يقدر بكلفة كال بتعليم)).64كالمسرد التالي لحرؼ الضاد

من خالؿ موقعو ,يبين داللتو في معنى المفردة على كفق ما كصفها لقدماء من كونو

تدؿ على القوة ,إال صفة الرخاكة .كعلى كفق اآلتي :
حرؼ قوم ؛ألف صفاتو كلها ٌ
غل
قالت
أضب على ِّ
العرب(:ضب) :أضب القوـ أضبابا إذا تكلموا ,ضبٌة :الحديد ٌ
ٌ
في صدره  ,إذا جمعو في صدره ,كمنو الضباب ,كىو الذم كانٌو غبار يجتمع فيستر ,

مضب ,كضب
كيوـ
ٌ
البلد :كثر.ضبابو

.65

جرم ،كالضباضب :الرجل
(ضباضب) (:بالضم  :بمعنى غليظ سمين قصير ٌ
فحاش ٌ
ه
66
الجلد الشديد ,كربما استعمل في البعير) .
ككاف لصوت الضاد اثر بالغ في الدالالت السابقة لما في تفخيم كإطباؽ بما يوائم

حبس الغل في الصدر ,كداللة المفردة على القوة.
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(ضبط) (:بمعنى لزكـ الشيء كحبسو,ضبط عليو كضبطو يضبط ضبطان كضباطة ,قاؿ
الليث :الضبط  ,لزكـ شيء ال يفارقو في كل شيء ,كضبط الشيء حفظو بالحزـ).67

كاألضبط (:الذم يعمل بيديو جميعا).68فقد كانت داللة صوت الضاد كاضحة األثر
في معاني المفردة في داللتها على اللزكـ كالحبس بما يالءـ حبس ىواء الصوت خلف

حافتي اللساف تحت الضغط المستمر لهواء الصوت.
ضجع)):

قاؿ المازني:إ ٌف بعض العرب يكره الجمع بين حرفين مطبقين فيقوؿ: 69الطجع كيبدؿ
وبه ٍم ىع ًن
الضاد اقرب الحركؼ إليها كىو الالـ,كىو نادر.قاؿ تعالى ((:تىػتى ىجافى يجني ي
ضً
اج ًع))70االضطجاع في السجود ,كفي السجود :أف يتضاـ كييلصق صدره
الم ى
ى
71
باألرض ,كإذا قالوا صلى مضجعا أف يضطجع على شقو األيمن مستقبالن للقبلة
كمنها قولهم  :رجل ضجوع ,أم ضعيف الرأم,كرجل ضجعو عاجز اليكاد
ضجوع :الناقة التي ترعى ناحية ,أكمة ضجوع إذا كانت الصقة باألرض,
يبرح.كال ٌ

كالضجوع :أكمة بعينها ,كالضواجع :موضع.72فقد كاف لصوت الضاد كتكلف إخراجو
من الجانب األيمن عند نطق بو عند بعض العلماء أثر بالغ في داللة

ضجم عوج في األنف يميل الى أحد
ضجم :العوج:الليث:ال ٌ
المفردة(.ضجم):ال ٌ
ضجم  :عوج
ضجم عوجان في البئر كالمتضاجم  :المعوج الفم ،كال ٌ
شقيو,كقد يكوف ال ٌ

في الفم كميل في الشدؽ،كقد يكوف عوجا في الشفة كالذقن كالعنق إلى أحد

شقيو.كتضاجم األمر بالقوـ ,إذا اختلف

73

الضجم أيضان  :اعوجاج أحد المنكبين.74فكاف تكلف إخراج الضاد من أحدل حافتي
ضحوة
اللساف لو أثر كاضح في الداللة المفردة على العوج(.ضحا) :الضحو كال ٌ
ضحية على مثاؿ العشيٌة:ارتفاع الشمس ,كالضحاء ممدكد ,إذا أمتٌد النهار كتقرب
كال ٌ
أف ينتصف.كالضحى من طلوع الشمس إلى أف يرتفع النهار.الضحى  :حين

تطلعالشمس فيصفو ضوؤىا.
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كالمضحاه  :األرض البارزة التي ال تكاد الشمس تغيب عنها ,كضحا الطريق  :بدا
كظهر .كضاحية كل شيء ما برز منو .

75

فكاف لما انمار بو صوت الضاد من استطالة كاضح األثر في معنى المفردة.
(حضا):حضأ  :حضأت النار حضان ،التهبت  ،كحضأىا يحضؤىا حضأن،فتحها
لتلتهب ،كقيل :أكقدىا .كحضأت النار :سعرتها ،يهمز كال يهمز ،كحضا النار حضوان:

حرؾ الجمر,بعدما يمهد
ٌ

.76

فقد كاف الستطالة صوت الضاد أثر في داللة المفردة.

كالحضب جميعان:صوت القوس كالجمع أحضاب  :قاؿ شمر:
(حضب):الحضب ي
حضب كحبض,كىو صوت القوس .
قاؿ الكسائي :حضبت النار اذا خبت فالقيت عليها الحطب ,لتتقد كالمخضب :

المسعر ,كىو عود تحرؾ بو النار عند اإليقاد . 77فصوت الضاد داللتو بنية في معنى

المفردة.

(خضع) :قاؿ الخليل  (:خضع خضوعان  ,كىو الذؿ كاالستحذاء ،كاختضع فالف أم

تذلل كتقاصر ,كرجل أخضع كامرأة خضعاء كىما الراضياف بال ٌذؿ) . 78

كالمخضع من اللواحم المتطامن من رأسو إلى
كالخضع في الظٌلماف :انثناء في أعناقها ,ي
أسفل خرطومو .خضع الرجل كأخضع ,إذا الف كالمو  ,الخضيعة التفات الصوت في

الحرب كغيرىا  ,كالخضيعة ارتفاع الصوت في الحرب.79

فكاف لصوت الضاد كما انماز بو من رخاكة أثر بيٌن في بياف المعاني السابقة .

(خضد) :الكسر في الرطب كاليابس ما لم ييبن.
80
كالخضد :كجع يصيب اإلنساف في أعضائو ال يبلغ أف يكوف كسران.

كالخضاد :شجر بال شواؾ ,كأصل الخضد كسر الشيء اللين من غير إبانة لو ,كقد
السدر
يكوف بمعنى القطع  ,كفي حديث (علي عليو السالـ) ,حرامها عند أقواـ بمنزلة ٌ

المخضود الذم قطع شوكو.81
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خضدتو :ثنيتو ،كالخضد ،كىو الرياف الناعم الذم يثني للينو .82القطع كالكسر يحتاج

إلى القوة كحبس النفس ثم خركج صوت القطع بعد ذلك .كفي ذلك أثر كاضح كبيٌن
لصوت الضاد في داللة المفردة.
(فضي) :يدؿ على انفساح في شيء كاتساع من ذلك  ،الفضاء

83

المكاف الواسع ,كيقولوف  :أفضى الرجل الى امرأتو  :باشرىا ,كفاض الماء :إذا ظهر ،

كساح ,فاض اإلناء يفيض فيضان ,ك فض اهلل فاه .كاليفيض فاؾ ،
ً
جارةن أك لى ٍهوان انٍفضُّوا إلىٍيػ ىها)).84
ٌ
((كإذىاى رأ ٍىكا ت ى
الفض كمنو قولو تعالى ى
85
درع فضاضة :أم كاسعة  .كالفضة معركفة) ).

فاستطالة صوت الضاد ,كىو اتساع مخرج الصوت عند النطق بو أثر في داللة

المفردة على االتساع.
يدؿ على ضم شيء الى شيء في اتساؽ كجمع منتصبان اك عريضان ,كالنضد من
(نضد)ٌ :

ضد :السحاب المتراكم ،ككذلك أنضاد الجباؿ :جنادؿ بعضها فوؽ بعض .
الثياب كالن ٌ

النضد ,السرير  ,انضاد القوـ جماعاتهم  ,كعددىم  ,كنضد الرجل  :أعمامو كأخوالو

الذم يتجمعوف لنصرتو .كالنضد :الشرؼ  .كما نضد بعضو على بعض فهو نضيد
كفي التنزيل (( :كالنَّ ٍخل ب ً
ات لَّ ىها طىلٍع نَّ ً
اس ىق و
ضي هد)) .87
ه
ىى
فاإلطباؽ الذم انمار بو صوت الضاد أثر كاضح في المعاني السابقة .

86

غض .كالجرض  .الجريض  :غصص الموت,
(جرض) :الجهد ,جرض جرضان ٌ :
كالجرض بالتحريك الريق.88
كح ٍز وف  ,كيقاؿ  :مات فالف
قاؿ الخليل (:
الجرض اف يبتلع االنسا يف ريقو على ِّ
ي
ىم ي
ىج ًريضان  ,أم مغموما  .جركاض  :أم غليظ  ,كالجرائض  :البعير الضخم .كيقاؿ
كنعجةجرئًضة  :ضخمة).89
الشديد األكل ,
ي
الجرياض كالجركاض الضخم العظيم البطن.
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فكاف لصوت الضاد كتكلف إخراجو أثر كاضح في داللة المفردة على تكلف بلع

الريق على ىم كحزف  .فضال عما انماز بو من قوة كتفخيم في الداللة على المعاني
السابقة .
(حبض) (:حبض القلب يحبض حبضان  :ضرب ضربانان شديدان  ،ككذلك العرؽ يحبض

ثم يسكن  ,خبص العرؽ يحبض  ,كىو أشد من النبض  ,كأصابت القوـ داىية من

حبض الدىر  ,أم ضربانو). 90

السهم  :خالؼ إصراده .كيقاؿ :حبض اذا السهم
كالحبض  :التحرؾ  ,كإحباض ٌ
ماكقع بالرمية كقعا غير شديد  .قاؿ األزىرم  :كأما قوؿ الليث إف الحابض الذم
يقع بالرمية كقعا غير شديد فليس بصواب. 91

فكانت لصوت الضاد كما انماز بو من قوة كاستعالء كتفخيم أثر في داللة المفردة على
الشدة .

(خفض) :من أسماء اهلل تعالى الخافض  :ىو الذم يخفض الجبارين كالفراعنة أم

يضعهم كيهينهم ,كيخفض كل شيء يريد خفضو .كامرأة خافضة الصوت كخفيضة
الصوت خفيتو ليٌنتو ,كفي التنزيل العزيز  :خافضة رافعة  ,قاؿ الزجاج  :المعنى أنها
تخفض أىل المعاصي كترفع أىل الطاعة. 92

السقيا إذا كانت سهلة السقيا كخفض الطائر جناحو :
كالعرب تقوؿ  :أرض خافضة ٌ
أالنو كضمو إلى جنبو ليسكن من طيرانو  ,كالخفض  :السير اللين كىو ضد الر فع .93

فالرخاكة صوت الضاد كامتد صوت عند نقطة كاضح الداللة في المعاني السابقة.

كيسمى الشيء الشديد الصلب ،كالدَّاىي
ٌ
(عض) :ىو اإلمساؾ على الشيء باألسناف  ,ى

بذلك  .قاؿ أىل اللغة  :زمن عضوض  ,أم شديد  ,كقوس عضوض  :الزؽ كترىا
بكبدىا  .كالعض :الداىية  .قاؿ الخليل  :العض  :الرجل السيئ الخلق المنكر

94

.

فإطباؽ صوت الضاد يوائم اإلمساؾ على الشيء كقد بدا كاضح الداللة في المعاني

السابقة .
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(فيض) :يدؿ على جرياف الشيء بسهولة  ,ثم يقاس عليو في ذلك فاض الماء يفيض

 .يقاؿ  :أفاض إناءه  ,إذا مأله حتى فاض  .كأفاض الناس من عرفو إذا دفعوا ,كذلك

كجرياف السيل  ,قاؿ تعالى (( :ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس )) .95
يضو ىف فً ًيو)).96
كأفاض الناس في الحديث  ,كإذا اندفعوا فيو  ,قاؿ سبحانو ((:إ ٍذ تيًف ي
أفاض بالقداح إذا ضرب بها .فاض الرجل :إذا مات. 97يستفاد مما تقدـ اف صوت
الضاد ذك أثر بالغ في بياف معنى المفردة .كالضاد من أبين الحركؼ داللة على ذلك ,

بحيث يشعرؾ بالقوة لما انمار بو من إطباؽ كتفخيم كاستعالء  ,كقد شارؾ في الداللة
على بعض المعاني التي انمارت بالضعف كاإلذالؿ لما انمار بو من رخاكة كاستطالة .
كىذا كاضح الداللة على صحة ما ذىب إليو سيبويو كالعلماء من بعده في كصف

الضاد القديمة بالرخاكة كاإلطباؽ كاالستعالء كالتفخيم كاالستطالة  .ال ما ذىب إليو
المحدثوف من كصفها بالشدة (االنفجار).كربما كانت داللة الضاد في تركيب المفردة
الدالة على الشدة كاف يتأتى من قوة إطباقها كتفخيمها ؿ امن شدتها  .كاهلل أعلم.

الضاد في مفردات القرآف الكريم

يبدك أف مشكلة الضاد قديمة في العربية  ,فقد ذكر سيبويو الضاد الضعيفة كىي نوع

من أنواع الضاد التي لم تستوؼ صفات الضاد العربية كاملة  ,كىي من الحركؼ غير
المستحسنة في قراءة القراف

.98

كيمكن للدارس أف يالحظ اتجاىين في معالجة الضاد  ,يتمثل االتجاه األكؿ في العناية
باأللفاظ التي تنطق بالضاد كالظاء  ,كيتمثل الثاني في معالجة مشكلة الضاد  ,بدراسة

الخصائص النطقية لو  ,كاالنحرافات التي تلحقو على ألسنة الناطقين .

كمن الجدير بالذكر بأف الضاد التي يجب أف يلفظ بها القارئ المجود للقرآف ((مفخمة
مستعلية منطبقة مستطيلة  ,فيظهر صوت خركج الريح عند ضغط حافة اللساف بما يليو

من األضراس عند اللفظ بها  .كمتى فرط في ذلك أتى بلفظ الظاء أك بلفظ الذاؿ

فيكوف مبدال  ,كمغيران .كالضاد أصعب الحركؼ تكلفان في المخرج كأشدىا صعوبة
على اللفظ  ,فمتى لم يتكلف القارئ إخراجها على حقها أتى بغير لفظها  ,كأخل
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بقراءتو  ,كمن تكلف ذلك تمارل عليو صار لو التجويد بلفظها عادة كطبعان كسجية

))

.99

يستفاد مما تقدـ أف الضاد التي يجب قراءة القرآف بها تنماز باإلطباؽ كالجهر
كاالستعالء كالرخاكة كاالستطالة  .كإذا جاء القارئ المجود بغير تلك الصفات أك أخل
بأحدىا كاف مبدال أك مغيٌرا.

إ ٌف إعجاز القرآف الكريم لم يقف عند حد المفردة  ,كإنما تعداه إلى حرفها في المفردة

المختارة في اآلية.

فقد كاف القراف يخاطب كل جيل بلغتو  ,لذا تضمن مبادئ تتوافق كالمبادئ التي

يكتشفها ىذا الجيل أك ذاؾ  ,كىذا كلو يستاقنا إلى القوؿ بأف البالغة أك اإلعجاز
القرآني يظل مفتوحا كال يتحدد فحسب كفق المبادئ التي نكتشفها حديثا بقدر ما
يعني أف ثمة مبادئ أخرل لعلها تكتشف في ضوء ما يتوقع اكتشافو في العصور

المقبولة.

كفيما يأتي مسرد بمفردات التنزيل العزيز التي حوت حرؼ الضاد  ,كما تركو ىذا
الحرؼ من أثر معنوم في الكلمة كصوت مجهور مطبق مفخم مستعلي رخو كمستطيل

داللة بينة توحي بو.
المفردات التي أكلها صوت الضاد:

ً
ٍعادي ً
ض ٍبحان))
ات ى
((:كال ى
(ضبح)  :قاؿ تعالى ى
الضبح في الخيل  :الحمحمة عند العدك  ,كقيل شدة النفس عند الضبح .كضبحت
100

الخيل ضبحان كضباحان  ,كقيل ضبح  ,كضبع بمعنى كىو أف يم ٌد ضبحو في السير
.101
حتى اليجد مزيدا
ضاد فعلو في بياف الحمحمة في السير كما يتطلب ذلك من تكلف
فقد فعل صوت ال ٌ

في إخراج النفس.

ضربٍػنىا ىعلىى آ ىذانً ًهم فًي ال ىك ٍه ً
ف ًسنيً ىن ىع ىد ندا )).102
ٍ
(ضرب) :قاؿ تعالى (( :فى ى ى
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فالضرب :عبارة عن إلقاء اهلل تعالى النوـ عليهم ,قاؿ الزجاج :أم منعناىم عن أف
يسمعوا ,ألف النائم إذا سمع انتبو .كقاؿ ابن عباس  :ضربنا على آذانهم بالنوـ  ,أم

سددنا آذانهم عن نفوذ األصوات إليها.كقاؿ قطرب  :ىذا كقوؿ العرب :ضرب األمير
على يد الرعية إذا منعهم الفساد,كضرب السيد على يد عبده المأذكف لو في التجارة

إذا منعو من التصرؼ . 103فداللة صوت الضاد على المنع كعدـ النفوذ كاضحة بينة .
ً ً
ضع ى َّ ً
((:كإًف يى ٍسليٍبػ يه يم ُّ
ب
اب ىش ٍيئنا َّال يى ٍستىنق يذكهي م ٍنوي ى ي
الذبى ي
(ضعف) :قاؿ سبحانو ى
ف الطال ي
.104
وب ))
كال ىٍمطٍلي ي
كالضعف قد يكوف في النفس  ،كفي البدف كفي الحاؿ  ,كىو خالؼ القوة ,كيقاؿ
رجل ضعيف كقوـ ضعفاء كضعاؼ  .105فقد كاف لرخاكة صوت الضاد داللة بينة على

حالة الضعف في النفس كالبدف كالحاؿ.
(ضغن) :قاؿ تعالى (( ٍأـ ىح ًسب الَّ ًذين فًي قيػليوبً ًهم َّمر ه َّ
ضغىانىػ يه ٍم
ًج اهللي أى ٍ
ض أىف لن يي ٍخر ى
ى
ى
ى
)).106
الضغن كالضغن الحقد الشديد ,كجمعو أضغاف,قناة ضعيفة عوجاء  ,كاألضغاف

كبالسالح كنحوىما
االشتماؿ بالثوب ٌ

.107

قاؿ الجوىرم :الضغن كالضغينة :الحقد ,تضاغن القوـ كاضطغنوا  :أبطنوا على

الصبي أخذتو تحت حضنك.108
األحقاد ,كاضطغنت ٌ

فقد كاف لصوت الضاد أثر كاضح في داللة المفردة.
ت
(ضل):قاؿ تعالى (( :ألى ٍم تى يك ٍن آيىاتًي تيػ ٍتػلىى ىع ٍلي يك ٍم فى يكنتيم بً ىها تي ىك ٌذبيو ىف,قىاليوا ىربَّنا غىلبى ٍ
ٌ
.109
ً
ِّ
ين))
ىعل ٍيػنىا ش ٍق ىوتيػنىا ىكيكنَّا قىػ ٍونما ى
ضال ى
ضالين ذاىبين عن الحق .
كالضالؿ  (:العدؿ عن الطريق كيضا ٌده الهداية ,كالضالؿ  :العدكؿ عن المنهج عمدا

كاف أك سهوا ,يسيران كاف أك كثيران .كأضل الميت إذ يدفن) .110

فاالستطالة التي انماز بها صوت الضاد قد كظفت في بياف معنى العدكؿ عن الطريق

كالمنهج.
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ض ٍي وق ٌم َّما يى ٍم يك يرك ىف))
(ضيق):قاؿ سب
ك فًي ى
حانو((:كالتى ي
ى
.112
هن ))
ض ُّ
ضيً ُّقوا ىعلىٍي َّ
اريى َّن لًتي ى
((:كالتي ى
كقولو تعالى ى

111

الضيق ضد السعة ,كيقاؿ الضيق ايضان ,كالضيقة يستعمل في الفقر كالبخل كالغم

كنحو ذلك

113

كأضاؽ الرجل  :ذىب مالو ,كضاؽ إذا بىخل
صوت الضاد على الضيق كاضحة .
فداللة ٌ

المفردات التي كسطها ضاد:

ٍقو ًؿ))
(خضع):قاؿ تعالى ((:فىال تى ٍخ ى
ض ىع ٍن بال ٍ

114

115

الخضوع  :الخشوع  ,كخضعت اللٌحم أم قطعتو. 116
فال تخضعن :أم ال تلن بالقوؿ :فقد أمرىن اهلل أف يكوف قولهن جزال ككالمهن فصال

على كجو يظهر القلب عالقة بما يظهر عليو من اللين .117

فكاف لرخاكة الضاد أثر كاضح في داللة المفردة على الخشوع كما تطلٌبو الخشوع من
لين.

عضد :قاؿ تعالى ((كما يك ي ً
ً
ض ندا)).118
ٌين ىع ي
ى
نت يمتَّخ ىذ ال يٍمضل ى

العضد  :مابين المرفق الى الكتف  ,كعضدتو أصبت يعضده ,عضدا :أعوانا.119

يقاؿ  :اعتضدت بفالف إذا استعنت بو كتقويتو ،كاألصل فيو عضد اليد,ثم يوضع

موضع العوف

؛الف اليد قوامها العضد.120

فكانت الستطالة الضاد ,كأمتد الحرؼ معها أثر في داللة المفردة.
ً
اج يه َّن)).121
(عضل):قاؿ تعالى((:فىالى تىػ ٍع ي
ض ي
لوى َّن أىف يىنك ٍح ىن أ ٍزىك ى
تعضلوىن :تحبسوىن  ,كدجاجة معضل :قد أحتبس بيضها .العضل :التضيق كالمنع,
ىو راجع إلى معنى الحبس ،كقاؿ األزىرم :أصل العضل من قولهم عضلت الناقة إذا

نشب كلدىا فلم يسهل خركجو كالمعضلة أيضان :التي يعسر عليها كلدىا حتى يموت
،ككل مشكل عند العرب معضل .
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كيقاؿ :أعضل األمر إذا أشتد,كداء عضاؿ :شديد عسر البرء.122.

فداللة صوت الضاد على الحبس كالمنع كاضحة ,فضال عن داللة على كل أمر

معضل ,كالسيما أف صوت الضاد كصعوبة نطقو ىو معضل بحد ذاتو.
ض يك ٍم إلىى بىػ ٍع و
ض)). 123
ضى بىػ ٍع ي
(فضا) :قاؿ تعالى ((:ىكقد أفٍ ى

فضا  :المكاف الواسع :اإلفضاء :أف يخلو الرجل كالمرأة كأف يجامعها ,كاإلفضاء في

اللغة المخالطة ,كأفضى :خال.124فكاف الستطالة الضاد أثر في المعاني السابقة.
ك ٌإال تىػ ٍعب يدكا ٌإال إيَّاهي)) .125
ضى ىربُّ ى
((كقى ى
(قضى) :قاؿ تعالى ى

اى َّن س ٍبع سماك و
ات
قضى ,أمر كالزـ كأكجب ,القضاء بمعنى الخلق ,كقولو تعالى((فىػ ىق ى
ض ي ى ى ىى ى
126
أنت قى و
اض )).127
فًي يىػ ٍوىم ٍي ًن))  .كالقضاء بمعنى الحكم  ,كقولو تعالى((:فاىقض ما ى
ضى ٍاألمر الَّ ًذم فً ًيو تىستىػ ٍفتً ً
كالقضاء :بمعنى الفراغ  ,كقولو تعالى(( قي ً
ياف)) .128أم فرغ
ٍ
ٍي
منو
كالقضاء بمعنى  :اإلرادة,كالعهد.129

فصوت الضاد كاف لو أثر في داللة الفعل على األمر كاإللزاـ كالوجوب لما فيو من

إطباؽ كتفخيم.

(نضج) :قاؿ تعالى ((:يكلَّما نى ً
رىا)).130
ض ىج ٍ
ت يجلي ي
اى ٍم يجليودان غىٍي ى
ود يىم بىدَّلنى ي
ى

نضج اللحم نضجا كنضجا إذا أدرؾ شيو ,كفالف نضج الرأم محكمو.131كناقة منضجو
إذا جاكزت بحملها كقت كالدتها .فداللة صوت الضاد على إحكاـ الرأم كالمعاني

السابقة كاضحة.
مفردات التنزيل التي آخرىا ضاد:

أرض :قاؿ تعالى ((:أ ٍعلى يموا َّ
ض بىػ ٍع ىد ىم ٍوتً ىها)) .132أرض أريضة بيٌنة ،
أف اهللى يي ٍحيًي األ ٍىر ى
األرضة إذا كانت لينٌة طيبة المقعد كريمة جيدة النبت كتأرض النبات  .كتأرض
الجدم إذا تناكؿ نبت األرض .كاألرضة الدكدة التي تقع في الخشب من األرض ,
يقاؿ  :أرضت الخشبة مأركضة .
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للسماء كجمعو أرضوف كال تجيء مجموعة في القرآف  ,كيعبر
األرض  :الجرـ المقابل َّ

عنها أسفل الشيء .133فكانت الستطالة صوت الضاد أثر في الداللة على أسفل
الشيء ,كربما لالمتداد صوت الضاد ؛لرخاكتو في نهاية المفردة األثر البالغ في عدـ
مجيء االرض مجموعة في القرآف ففي امتداده ,امتداد لألرض الدنيوية كاهلل أعلم.
ضوا عى ٍلي يك يم األنى ًام ىل ًم ىن الٍغىٍي ًظ)) .134العض :عبارة عن شدة
عض :قاؿ
سبحانو((ع ٌ
ى
ٌ
الغيظ مع عدـ القدرة على إنقاذه كمنو قوؿ أبي طالب  :يعضوف غيضان خلقنا باألمل.
العض( :بضم العين) :علف دكاب أىل األمصار مثل الكسب كالنول المرضوخ ,كيقاؿ
منو  :أعض القوـ  ,إذا أكلت إبلهم العض .كالعض(بالكسر) :الداىي من الرجاؿ

كالبليغ المكر .135فإطباؽ صوت الضاد كاف بالغ الداللة على ضغط األسناف على
األنامل في أثناء العض.

ً
(فيض) :قاؿ سبحانو ((تىرل أ ٍعيػنػهم تىًفيض من الد ً
ٍح ٌق))
ٍ
َّم ًع م َّما ىع ىرفيوا م ىن ال ى
يى ي ٍ
كأفاض إناءه إذا مأله حتى أسالو كأفضتو ،كمنو فاض صدره بالسر أم سأؿ كرحل.
. 136

كرجل فياض سخي كمنو استعير أفاضوا في الحديث أذا خاضوا فيو .137
ً
س يكم فًي ما أفى ٍ ً ً
يم)).138
ضتي ٍم فيو ىع ىذ ه
قاؿ تعالى ((:لى ىم َّ ٍ ى
اب ىعظ ه
كحديث مستفيض  :أم شائع. 139فصوت الضاد كاضح الداللة على المعاني السابقة؛
كلذلك المتداد الصوت معو لخاكتو كامتداد الحرؼ معو الستطالتو.
شم ً
اؿ )).140
غربى ٍ
ض يه ٍم ذى ى
ت تَّػ ٍق ًر ي
ات ال ٌ ى
(قرض) :قاؿ سبحانو ((:كإذىا ى
القرض  :ضرب من القطع كسمي المكاف كتجاكزه قرضا كما سمي قطعا  .كالقرض في

اآلية السابقة ,تجوزىم كتدعهم الى أحد الجانبين  ,كسمي ما يدفع إلى اإلنساف من
الماؿ بشرط رد بدلو قرضا .كسمي المفاكضة في الشعر مقارضة  ,كالقريض للشعر

.مستعار استعارة النسج كالحوؾ . 141كال يخفى على أحد مالي صوت الضاد من أثر
بالغ في معنى المفردة  .من تجوز إخراجو من أحد الجانبين عند النطق بو.
142
ءكس يه ٍم))
إلي ى
سييػ ٍن ًغ ي
ضو ىف ٍ
ك ير ى
(نغض) :قاؿ سبحانو  ((:فى ى
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اإلنغاض :تحريك الرأس نحو الغير كالمتعجب منو  ,كيقاؿ نغض نغضانان اذا حرؾ
رأسو كنغض أسنانهفي ارتجاؼ  ,كالنغض الظٌليم الذم ينغض رأسو كثيران.كالنغض

143
السناـ  ,كنغض الغيم
غضركؼ الكتف ؛ سمي الضطرابو .كالنغوض :الناقة العظيمة ٌ

:سار.144

فكاف لصوت الضاد داللة بينة على معاني المفردة.
145
((:كىال ىعلىى ال ىٍم ًر ً
ضى )).146
ج))
((.كالى ىعلىى ال ىٍم ٍر ى
يض ىح ىر ه
ى
(مرض) :قاؿ سبحانو ى

المرض :الخركج عن االعتداؿ الخاص باإلنساف كذلك ضرباف,األكؿ مرض جسمي
كىو المذكور في اآليتين ,كالثاني عبارة عن الرذائل  ,كالجهل كالجبن كالبخل

كالنفاؽ.147

ض فىػ ىز ى
كغيرىا من الرذائل الخلقية نحو قولو تعالى ((فًي قيػليوبً ًهم َّم ىر ه
اد يى يم اهللي
ىم ىرضان))148قالوا :مرض في الحاجة  :قصر كلم يصح عزمو فيها.149كشمس مريضة ,
اذا لم تكن مشرقة ,كيكوف ذلك لهبوة في كجهها

150

.

فكاف لصوت الضاد لما فيو من تكلف كإطباؽ أثر في داللة المفردة .

يستفاد مما تقدـ أف لصوت الضاد داللة بينة في إيضاح معاني المفردات ,ككاف داللة

الصوت أقول إذا كاف في أكؿ الكلمة كأخرىا  .كأف صوت الضاد صوت قوم فجميع
صفاتو تدؿ على ذلك من إطباؽ كتفخيم كاستعالء كاصمات .......كليس فيو من

الضعف سول الرخاكة كاالستطالة  ,لذا فقد شارؾ في الدالالت التي تدؿ على القوة
كالضبط كالضغط كالعض ......الخ.

كفي الدالالت التي تدؿ على الضعف أك الرخاكة كالضعف ,كالخفض
كالخشوع.........الخ .فضال عن ذلك فأف الضاد العربية كما كصفها سيبويو ىي
الضاد الصحيحة التي يجب أف يقرأ بها القارئ المجود للقرآف ,كليس الضاد الطائية

الحديثة التي انمازت بالشدة ,كاف كانت بعض معاني الكلمات التي شاركت الضاد في
دالالتها دلت على الشدة ,إال أف تلك الشدة متأتية مما انمازت بو الضاد العربية من
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إطباؽ كتفخيم كتكلف في إخراجها كليس من شدتها كما كصفها المحدثوف ،كاهلل

أعلم.

االستنتاجات:
-.5إف صوت الضاد كاف موجودا في اللغة الجزريٌة األـ,كالدليل على ذلك انو ظل

موجودا في اللغتين العربية كالعربيٌة الشماليٌة .

تعرض صوت الضاد في اللغات الجزريٌة الى تغير صوتي ؛لصعوبة النطق بو ,
ٌ -2
فتحوؿ الى أصوات أخرل قريبة منو مخرجان ,أك ألنها مشتركة معو في بعض الصفات.
 -3الضاد عند علماء العربية كما كصفها سيبويو ,تختلف عن الضاد التي ننطقها

اآلف.

 -4يبدك أف الخلط في نطق الضاد,كاف قديما ,ألنو صوت عسير على الناطق.

 -5تحوؿ صوت الضاد في نطقو الى أشكاؿ مختلفة كىي الظاء,الالـ
المفخمة,كالطاء(الداؿ المفخمة) كمنهم من مزجها بالذاؿ,كبعضهم إشمامها الزام.
 -6اتصفت الضاد القديمة بالرخاكة كاالستطالةٌ ,أما الضاد الحديثة فهي شديدة (
انفجارية).
 -7الضاد صوت لساني مجهور رخو مطبق مفخم مستطيل ،كالضاد صوت جميع
صفاتو قوم ماعدا رخاكتو  ,ككل حرؼ فيو زيادة صوت ال يدغم في ما ىو أنقص منو

صوتا,فلو أتى القارئ بهذه الصفات على كمالها فقد نطق بالضاد التي نزؿ بها
القرآف,كخرج كابتعد عن الضاد الضعيفة التي ذكرىا سيبويو.

 -8إف لصوت الضاد أثره الواضح من موقعو في الكلمة ككاف أثره أكثر كضوحا عند
كقوعو في أكلها أك أخرىا.

 -9كانت دالالت المفردة التي اشتملت على صوت الضاد تدؿ أكثرىا على
دؿ على الضعف كاللين
القوة,كذلك لما أنماز بو ىذا الحرؼ من صفات ,كبعضها ٌ

كىذا راجع لما أنماز بو من الرخاكة كاالستطالة.
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 -10كانت أغلب دالالت المفردات القرآنية التي اشتملت على صوت الضاد تدؿ
على القوة كالشدة كبعضها دؿ على الضعف كالرضوخ ,كىذا كاضح من صفات الضاد

القديمة التي كصفها سيبويو  ,كالتي يجب أف يتقنها القارئ المجود للقرآف.
 .11إف صوت الضاد كاف عصيان على النطق كمازاؿ  ,كقلما نجد من ينطقو كما
كصفو علماء العربية كعلماء التجويد كال يتأتى ذلك النطق إال من خالؿ الدربة كتعويد

اللساف.
الهوامش:
 -ينظر :علم اللغة العربية  ،د .محمود فهمي حجازم.

-

1

ينظر :جوانب من النظاـ الصوتي في اللغات السامية الصوامت  ،د ،محمد جبار

المعبيد -2 256 :

ينظر :علم اللغة العربية 141:كالمدخل إلى علم اللغة كمناىج البحث

اللغوم-3 .69:

ينظر :جوانب من النظاـ الصوتي في اللغات السامية الصوامت-4 .257 :

ينظر :ـ،ف-5 .

ينظر:ـ،ف-6 .258-257 :

ينظر :فقة اللغة السامية  ،برككلماف-7.39:
ـ،ف.

-8

ـ،ف -9

ـ،ف-10 40:

ينظر :أصوت اإلطباؽ في اللغة العربية :سهير كاظم-11 .38:

العين  ،الخليل بن أحمد الفراىيدم-12 .58/ 1:
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الكتاب  ،سيبويو-13 .433/4:

ـ،ف-14 .431/4:

المنجد-15 .379 :

المقتضب-16 .193/1 :

سر صناعة اإلعراب-17 .52/1:

ـ،ف-18 .50/1:

الكتاب.5/2:كالمقتضب ،192/1 :كسر صناعة اإلعراب-19 47/1:
األصوات اللغوية :إبراىيم أنيس-20 .46 :

علم األصوات :د.كماؿ بشر-21 .255-254:
الكتاب-22 .406/3 :

علم األصوات-23 .255:

األصوات اللغوية-24 .47-46:
المصدر نفسو-25 .47:

التطور النحوم للغة العربية  ،براحستراسر،10:كاألصوات اللغوية-26 .48 :

األصوات اللغوية-27 .48:

علم األصوات اللغوية 26-263:نقال عن العربية لغة الضاد أـ الظاء :د.سلول

ناظم(بحث) -28

األصوات اللغوية-29 .49-48:

الدراسات اللغوية عند علماء التجويد ،د.غانم قدكرم الحمد .27:ينظر-30 :

الكتاب-31 .434/4 :

ينظر :الدراسات الصوتية عند علماء التجويد-32 .133 :

األصوات اللغوية-33 .21:

الكتاب -34 .460/4:
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األصوات اللغوية-35 . .24-23 :

الكتاب-36 .232/2:

بغية المرتاد لتصحيح الضاد-37 .126:
الكتاب-38 .436/ 4:

بغية المرتاد لتصحيح الضاد-39 .126:

الكتاب-40 436./4:

ـ،ف-41 .

األصوات اللغوية-42 .46:

ـ،ف-43 .58:

دراسة آراء سيبويو الصوتية في ضوء البحث اللغوم الحديث-44 .24:

الدراسات الصوتية عند علماء التجويد-45 269-268:

الكتاب-46 ..466-457/4:
ينظر :ـ،ف-47 .321:

ينظر :ـ،ف-48 . 320:

سرصناعة اإلعراب-49 .71/1:

الدراسات الصوتية عند علماء التجويد-50 .291 :
ينظر :ـ،ف-51 .

بغية المرتاد لتصحيح الضاد-52 .122 :

ـ،ف-53 .292 :

ـ،ف-54 .293:

ينظر:الرعاية لتجويد القراءة كتحقيق التالكة  ،مكي بن أبي طالب-55 .97 :

ـ،ف .109 :ينظر-56 :
الكتاب-57 .448/4 :
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ـ،ف .ينظر-58 :

ينظر:المقتضب-59 .214/211/1:

علم األصوات-60 .259:

ينظر:الدراسات الصوتية عند علماء التجويد-61 269:
ينظر.:الدراسات الصوتية-62 .269:

التمهيد في علم التجويد-63 .43-42 :

ـ،ف-64 .

لساف العرب(.341-340/7:ضبط) -65
معجم مقاييس اللغة(585 :ضبط)-66 .

ـ،ف-67 .

لساف العرب(.219-218/8:ضجع) -68
ينظر :ـ،ف-69 .

السجدة-70 .32:

ينظر:معجم مقاييس اللغة(586 :ضجع)-71 .

ـ،ف .ينظر-72 :

ينظر:لساف العرب(352/12:ضجم) -73

ينظر:معجم مقاييس اللغة (587:ضجم)-74 .

لساف العرب(56/1 :حضا) .ينظر-75 :

ينظر:ـ،ف-76 .320/1 :

معجم مقاييس اللغة (301:خضع) .ينظر-77 :
ـ،ف-78 .

ينظر:ـ،ف-79 .

ينظر :لساف العرب(162/3:خضد)-80 .
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معجم مقاييس اللغة(303 :خضد)-81 .
ـ،ف-82 .

معجم مقاييس اللغة(819 :فضي)-83 .

الجمعة-84 .11:

لساف العرب(.424-423/3:نضد) -85
ينظر:ـ،ف-86 .

سورة ؽ-87 .10،

لساف العرب(130-129/7جرض) -88

معجم مقاييس اللغة (193:جرض)-89 .
لساف العرب(132/7:حبض) -90
ينظر :ـ،ف-91 .

ينظر  :لساف العرب(145/7:خفض) -92

ـ،ف-93 .

(عض)-94 .
ينظر :معجم مقاييس اللغة ٌ 639:

البقرة-95 199 :
يونس -96 .61:

ينظر :معجم مقاييس اللغة (803:فيض)-97 .

ينظر :الكتاب -98 .432/4:

الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ،268-267:كالرعاية -99 .159-158:

العاديات -100 .1 :

مجمع البياف:ج/3مج .234/10ينظر-101 :
الكهف-102 .11 :

ينظر:الجامع ألحكاـ القراف:مج/5ج-103 .234/10
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الحج -104 .73:

ينظر:مقاييس اللغة (575:ضعف)-105 .

سورة محمد-106 .29 :

مفردات الفاظ القرآف(411 :ضغن) .ينظر-107 :

ينظر:الجامع لألحكاـ القرآف :مج/8ج-108 .162/16

المؤمنوف-109 .106-105،

مجمع البياف:مج/7ج-110 .212/2

النحل-111 .127:

الطالؽ.6:

112

ينظر:مفردات ألفاظ القراف( 415:ضيق)-113 .
ينظر:معجم مقاييس اللغة (583:ضيق)-114 .

سورة األحزاب--115 .32:

ينظر :مفردات ألفاظ القراف( :ضيق)-116 261

ينظر  :الجامع ألحكاـ القرآف :مج/7ج-117 .117/14

الكهف -118 .51:

ينظر  :مفردات ألفاظ القراف-119 .467 :

ينظر  :الجامع ألحكاـ القرآف :مج /5ج-120 .273/6

البقرة -121 .232:

ينظر  :الجامع ألحكاـ القرآف :مج/3ج-122 .76-75/6

النساء -123 .21 :

ينظر  :الجامع ألحكاـ القرآف :مج/3ج-124 .76-75/6

االسراء-125 .23:

فصلت ،آية -126 .12
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طو ،آية-127 .72 :
يوسف -128 .41،

ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف :مج  /5ج-129 .154/10

النساء -130 .56:

ينظر  :مفردات ألفاظ القرآف (682:نضج)-131 .

الحديد -132 .17:

ينظر  :مفردات ألفاظ القرآف(29:ارض)-133 .

اؿ عمراف -134 .119:

 -ينظر:الجامع ألحكاـ القرآف :مج/2ج.125/4

135

المائدة -136 .83 :

ينظر  :مفردات ألفاظ القرآف (537 :فيض)-137 .
النور-138 .14:

ينظر  :الجامع ألحكاـ القراف:مج/1ج-139 .273/2

الكهف-140 .17 :

ينظر  :مفردات ألفاظ القراف(553 :قرض)-141 .

سورة االسراء-142 .51 :

ينظر  :مفردات ألفاظ القرآف (688 :نغض)-143 .
معجم مقاييس اللغة (1000:نغض)-144 .

النور -145 .61،

سورة الفتح:آية -146 .17:

ينظر :مفردات ألفاظ القراف(645 -644:مرض)-147 .
سورة البقرة ،آية-148 .9:

معجم مقايسس اللغة (944:مرض)-149 .
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