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إشكالية كتابة الضاد والظاء ،حمول في ضوء ال نموذج القرآني
(طمبة المدارس المهنية أنموذجا)

د .جميل صاحب خميل الياسري

و ازرة التربية  /المديرية العامة لتربية كربالء المقدسة
قسم الدراسات والبحوث

الممخص :
يسعى البحث إلى الكشؼ عف حمكؿ إجرائية إلشكالية ذات عمؽ تاريخي حصمت في فترات
متعاقبة ،كانتجت تراكما إشكاليا ،لـ يزؿ في اضطراد مستمر ،ىي اشكالية الضاد كالظاء ،كتنبني
حمكؿ ىذا البحث عمى فكرة (المثاؿ) ،التي تقكـ عمى ترسيخ أنمكذج استثنائي في ذىنية المتعمِّـ،
لمتخمص مف ىذه اإلشكالية مف خالؿ إسقاط ىذا األنمكذج ،عمى النماذج التي يمارس انتاجيا في
حياتو العممية ،السيما طالب الثانكيات ،كقد اصطفى البحث(النص القرآني) مثاال أنمكذجيا؛ ليؤسس
في ضكئو تمؾ الحمكؿ اإلجرائية.
Abstract

The research revealed the procedural solutions to a problem of historical
depth that occurred in successive periods and produced a problematic
structure, which is still in constant, It is the problem of light and shadow.
The solutions of this research are based on the idea of an example in the
mentality of the learner, To get rid of this problem by dropping this model,
on the models that are practiced in the production of scientific life, especially
secondary students, has chosen the search
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المقدمة:
اب ىكلى ٍـ ىي ٍج ىع ٍؿ لى يو ًع ىك نجا( الكيؼ ،)ُ:كالحمد هلل الذم أنعـ
الٍ ىح ٍم يد لًمَّ ًو الًَّذم أىنٍ ىزىؿ ىعمىى ىع ٍبًد هً الٍ ًكتى ى
ً
ىم ًرىنا ىر ىش ندا ،بآياتو البينات التي أنزليا بًًم ىس و
اف ىع ىربً ٍّي
عمينا باإلسالـ دينا ،كبالقرآف كتابا ،ىك ىىيَّأى ىل ىنا م ٍف أ ٍ
يمبً و
يف(الشعراء ،) ُٗٓ :كصمى اهلل عمى نبينا محمد كعمى آؿ بيتو الطيبيف الطاىريف كصحبو
المنتجبيف ،كبعد:

و
اىر لغكي وة ترددت فييا ،ككاف
فميس مف شؾ أف المدكنات المغكية القديمة قد حفمت
بذكر لظك ى
الخطاب الشفاىي ىك الفضاء المناسب الختبار تمؾ الظكاىر ،كالشاىد عمى ديمكمة حضكرىا ،فيك
يفصح بشكؿ ال لبس فيو عما عجز التدكيف عف تسجيمو لقصكر آلتو كرمكزه الصكتية ،كال شؾ أف

الضاد كالظاء كما تخمؿ الخكض فييما مف إشكاالت كبيرة قد مثال مفصال ميما مف تمؾ الظكاىر،

كمف ىنا جاء ىذا البحث ليككف ميدانا الستقص اء جذكر تمؾ اإلشكالية الضادية الظائية ،ككضع
الحمكؿ التي تالمس الكاقع مالمسة منطقية.
كقد سعى الباحث في البحث لكضع معالج وة إلشكالي وة كتابية متفشية بيف صفكؼ المتعمميف،

معيار
نا
المتاح
أفرزتيا اإلشكالية الصكتية ،في ضكء حركة اجرائية تقكـ عمى جعؿ األنمكذج القرآني ي
إمالء كنط نقا ،فال نجد في ىذا البحث أكثر مف محاكلة لمتدبر كالتفكر في
لمتفريؽ بيف الضاد كالظاء
ن
بمطائؼ مف إكسير آم القرآف الكريـ.
معالجة لتمؾ اإلشكالية الالفتة ،كمحاكلة بمسمتيا
ى
كتنبع أىمية ىذا البحث مف ككنو يمثؿ معالجة إجرائية إلشكالية مييمنة عمى منظكمة التعمـ

كالتعميـ العربية ،في محاكلة منو إليجاد الحمكؿ المناسبة ليا ،بكساطة آلية الحفظ كاالسترجاع لمنص
االستثنائي (الشاىد القرآني) ،بغية إثراء الخزيف الثقافي لمطالب ،بالبالغة العالية مف جية ،كتجنب
الكقكع في خطأ الرسـ الكتابي.

كقد اقتصر ىذا البحث عمى تشخيص صعكبات تعمـ رسـ حرفي الضاد كالظاء رسما صحيحا

عمى حسب القكاعد المغكية المتفؽ عمييا ،لدل طمبة المرحمة الثانية في مدرسة تابعة لمتعميـ الميني

في محافظة كربالء المقدسة ،كعمى عينة مف قسميف مف أقساـ تمؾ المرحمة ،كتـ تطبيؽ البحث في
الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي(َُِٖ َُِٗ-ـ).
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كقد اقتضت طبيعة البحث ،كاىدؼ المرسكـ لو أف يقسـ عمى مبحثيف ،تكفَّؿ األكؿ

بالبعد

عرج عمى بسط القكؿ
التنظيرم مف البحث ،فعرض إشكالية الضاد كالظاء في المكركث الركائي ،ثـ َّ

في تمؾ اإلشكالية عمى صعيد ال كاقع الشفاىي ،مف خالؿ ايضاح ماىيتيا كعرض آراء العمماء القدماء
تضمف الكالـ عمى تجربة
كالمحدثيف فييا ،أما المبحث الثاني فقد كاف ميدانا لمجانب التطبيقي ،كقد
ٌ
الباحث في تدريسو لمكضكع الضاد كالظاء ،كافادتو مف تجاربو السابقة في تدريسو ،كتكظيفو لمشاىد

القرآني في إغنائو ،كفي الخاتمة أكرد أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا كالنتائج التي اقرىا كأكدىا في
بحثو .

لقد قاـ الباحث بدراستو ىذه كأكالىا مف العناية ما أمكنو ذلؾ ،كلـ يدخر كسعا مف جيد أك كقت،

متكجيا إلى العمي القدير أف يككف عممو خالصا لكجيو الكريـ ،كمدعاة لمرضاتو ،فإف كاف قد أحسف

فتمؾ منة منو ،ال إلو إال ىك ،كاف كانت األخرل ،فعذره إنو بذؿ ما بكسعو مف طاقة ،كىك إنساف
يخطئ كيصيب ،كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
المبحث الول :الجانب النظري:
أوال :إشكالية الضاد والظاء في الموروث الروائي:

تمثمت اإلشكالية ال كبرل لمضاد كالظاء في المكركث الركائي بالكيفيات النطقية المختمفة التي نقميا

لنا عمماء العربية القدماء حكؿ نطؽ الضاد بخاصة ،كاختالط صكتو بصكت حرؼ الظاء أك بعض

حركؼ العربية األخرل بعامة ،كقد انماز ىذاف الحرفاف عف بقية حركؼ العربية بصكرة الفتة ،كمف

الركايات األ كلى التي لفتت انتباىنا ما نقمو الزمخشرم في قراءة قكلو تعالى  :ىك ىما يى ىك ىعمىى الٍغى ٍي ًب
ضنً و
يف( التككير ،) ِْ :بقراءتيف بالضاد كالظاء ،كتخريجيما بأف القراءة بالضاد بمعنى البخؿ،
بً ى
يبي بف كعب بالضاد ،ككتبت
كالقراءة بالظاء بمعنى الشؾ ،بؿ يذكر أف الكممة كتبت في مصحؼ أ ٌ
ُ
بمصحؼ عبد اهلل بف مسعكد بالظاء  ،كما ركاه أبك عمي القالي مف أف رجالن

((

قاؿ لعمػر بف

رضي اهلل عنو :يا أميػر المؤمنيف أيضحى بضبي ؟ قاؿ  :كما عميؾ لك قمت :بظبي ؟! قػاؿ :إنيا

لغة ،بكسر الالـ ،قػاؿ :انقطع العتػاب كال يضحى بشيء مف الكحػش )) ِ.

تكشؼ ىذه الركايات التاريخية الكاردة في األدبيات الدينية عف عمؽ ىذه االشكالية كتجذرىا في
منطقة سابقة لكعي الدرس المغكم العربي ،إذ تعد مصادر إثرائية تكضح مديات اإلشكالية قبؿ

التحكالت الحاصمة في المنظكمة العربية ،مف األدبيات كالمركيات المتناثرة في المصادر القديمة إلى
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البحث المختص المعتمد عمى آليات كشؼ منضبطة كالبحث الصكتي كالقراءات كغيرىا ،كتكمف
أىميتيا في ككنيا خزينا معرفيا يثرم الباحث المتمعف في ىذه المركيات بكصفيا مدكنة نظرية

لمتطبيقات التي ستنجز فيما بعد ،كيدؿ داللة قاطعة عمى قدـ ىذه االشكالية ،كحضكرى ا في البعد

الزماني القائـ عمى ثقافة المشافيو كالمركيات التي سجمت لنا التاريخ قبؿ التدكيف.

يفرؽ بيف
ككذلؾ ما ينقؿ عف أبي األسكد الدؤلي (تٔٔ ق) ،حيف سمع أحدىـ كىك ال ِّ
فقكـ لسانو ،كع از أبك األسكد الدؤلي كجكد ىذه التغيُّرات الصكتية إلى غير العرب
(الضاد كالظاء) َّ

ممف دخمكا اإلسالـ حديثا فقاؿ (( :إني أرل العرب قد خالطت ىذه األعاجـ كفسدت ألسنتيا )) ّ.

كمف بكاكير اآلراء التي حممتيا لنا عصكر التقعيد األكلى لمعربية في تناكؿ ىذه اإلشكالية ما

صدر عف سيبكيو(تَُٖ ىػ) في أف حرؼ الضاد ىك أحد الحركؼ المستعمية ْ ،كمخرجو ((مف بيف

أكؿ حافة الم سػاف كما يميو مف األضراس مخرج ال ضػاد )) ٓ ،كذكره في تقسيـ الحػركؼ فقاؿ:

((

كمنيا

الرخػكة كىي :الياء كالحاء كالغيف كالخاء كالشيف كالصاد كالضاد كالزام كالسيف كالظاء كالثاء كالذاؿ

ِّ
محتكا بنقطة
كالفاء )) ٔ ،كمعنى االحتكاؾ أك الرخاكة ىنا أف اليكاء يت سػرب عند النطؽ بالصكت

تضييػؽ في مجراه ،بعكس االنفجار أك ال شػدة؛ إذ يقكـ عائؽ أك سػد في مجرل اليكاء عند مخرج

ال صػكت ،ثـ يزكؿ ىذا العائؽ فجأة فيخػرج اليكاء مندفع نا فيحدث ال صػكت ٕ ،كذكر أيضا أنو ((كلكال
شيء
ال ،كلخرجت الضاد مف الكالـ ،ألنو ليس
اإلطباؽ لصارت الطاء داال ،كالصاد سين نا ،كالظاء ذا ن
ه

مف مكضعيا غيرىا )) ٖ.

كنقؿ لنا سيبكيو عف صكت آخر متداكالن ليذا الحرؼ ىك ىس ىم يو بالضاد الضعيفة ،كأشار إلى
أف ((الضاد الضعيفة تتكمؼ مف الجانب األيمف كاف شئت تكمفتيا مف الجانب األيسر ،كىك أخؼ ألنيا
مف حافة المساف مطبقةه ألنؾ جمعت في الضاد ُّ
تكمؼ اإلطباؽ مع إزالتو عف مكضعو كانما جاز ىذا

فييا ألنؾ تحكليا مف اليسار إلى المكضع الذم في اليميف كىي أخؼ ألنيا مف حافة المساف كأنيا
تخالط مخرج غيرىا بعد خركجيا فتستطيؿ حيف تخالط حركؼ المساف فسيؿ تحكيميا إلى األيسر )) ٗ،

فكضع ذلؾ العالـ بيف أيدينا إشكالية الفتة في القرف الثاني اليجرم ،كجعمنا نقؼ أماـ ضاديف ال ضاد
كاحدة :األكلى فصيحة قكية ،كاألخرل ضعيفة.

عد الخميؿ بف أحمد الفراىيدم(ت ُٕٓىػ) صكت الضاد في حيز الجيـ كالشيف ،كىما
كقد ٌ
مف األصكات الغارية ،التي تخرج مف الغار كىك سقؼ الحنؾ الصمب ،فق اؿ في كتاب العيف ،كىك
يذكػر أحياز الحػركؼ ( ثـ الجيـ كالشيف كال ضػاد في حيػز كاحػد ) َُ ،كما يقػكؿ ابف جػني(تِّٗىػ):
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(كمف أكؿ حافػة الم سػاف كما يمييا مف األ ضػراس مخػرج ال ضػاد ،إال أنؾ إف شئػت تكمفتيا مف الجانػب

((
ُُ
الم ٍستى ٍعمية يككف
األيمػف ،كاف شئػت مف الجانػب األي سػر)  ،فيك ح رؼ ىم ٍج ييكر كىك أىحد الحركؼ ي
لمع ىرب خاصة كال تكجد في كالـ العجـ إًال في القميؿ )) ُِ.
أىصالن ال بدالن كال زائدان ،كالضاد ى
يف) بالظاء
كقد أكرد المدائني(تِِْىػ) قصة طريفة جاء فييا أف إماما ق أر (كال َّ
الضالً ى

المعجمة فرفسو رجؿ مف خمفو ،فقاؿ اإلم اـ :آه ضيرم ،فقاؿ لو الرجؿ خذ الضاد مف ضيرؾ،
كاجعميا في الظاليف ،كأنت في عافية ُّ ،كقد أركد الجاحظ (تِٓٓىػ) أيضا ركاية في كتاب البياف

كالتبيف في باب المحف ما نصو (( :كزعـ يزيد مكلى عكف قاؿ كاف رجؿ بالبصرة لو جارية تسمى ظمياء

فكاف إذا دعاىا قاؿ يا ضمياء بالضاد ،فقاؿ لو ابف المقفع قؿ يا ظمياء فناداىا يا ضمياء فمما غير
عميو ابف المقفع مرتيف أك ثالثا قاؿ ىي جاريتي أك جاريتؾ )) ُْ ،في إشارة كاضحة إلى كركد الخمط
بيف الضاد كالظاء في البكاكير األكلى لمعصكر اإلسالمية المتقدمة ،التي حممت في جنباتيا احتداـ

الصراع الفكرم بيف المدرستيف البصرية كالككفية ،كازدىار المغة في ظؿ جيابذتيا ،أمثاؿ الفراىيدم
كسيبكيو المتعاصريف مع ابف المقفع ،فمادة (ظمياء) ىك الفعؿ (ظمأ) ،كليس ىناؾ لبس في ككنو كرد
بيذه الصكرة فقط ،لكف المتحدث يصر عمى المحف بطريقة غريبة معتقدا التسمية الكاردة كمثيالتيا ليا

خصكصيتيا ،كيمكف لممتكمـ اجترارىا بالكيفية التي يرتضييا ،كناقؿ الركاية – في األحكاؿ كميا  -ينقؿ
لنا اشكالية ،البد أف تككف ليا مثيالتيا في عصر المغة الذىبي.

تقدـ مف تحك و
إف ما َّ
الت صكتية في نطؽ الضاد كاف تفسيرىا شاقا كعسي ار عمى المتخصصيف،
ٌ
كىي الشؾ تعكد إلى الخصائص التي يتفرد بيا ىذا الحرؼ ،كىذا ما جعؿ المساف القادر عمى
صناعتو يتفرد عف غيره بيذه الخصكصية ،فإذا ما ذكرت تسمية (لغة الضاد) لـ ينصرؼ الذىف إال
نشد م ً
إلى العربية ،كىا يىك ذا أبك الطيِّب المتنبي" تّْٓىػ " يي ً
فتخ نار
ي
ال بً يج يد ً
كدم
ت ى
ت ىب ٍؿ ىش يرفيكا بًي ىكبًنىفٍ ًسي فى ىخ ٍر ي
الى بًقى ٍك ًمي ىش يرفٍ ي
َّ ً ُٓ
ث الط ًريد
ؽ َّ
الض ىاد ىك ىعكيذ الٍ ىجانًي ىك ىغ ٍك ي
ىكبً ًي ٍـ فى ٍخ ير يك ِّؿ ىم ٍف نىطى ى
كقد استثمر المتبنكف لكسـ العربية بػ(لغة الضاد) ىيمنة النصكص الدينية كانبساطيا عمى ساحة

بيد أني
َّ
أفصح ىمف نطؽ
المتمقيف ،فكضعكا حديثان عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو(( :أنا
بالضاد؛ ى
ي
مف قريش )) ُٔ؛ لترسيخ التسمية المتقدمة التي بنيت عمى القكؿ بتفرد العربية بيذا الصكت المغكم،
كالظاىر أف ىذا الحديث معناه صحيح ،لكف ال أصؿ لو في مبناه ،فقد أجمع أىؿ الحديث كالمحققكف

عمى إنكار ىذا القكؿ إنكا ار شديدا كأنو مكضكع كال أصؿ لو ُٕ ،كىك رأم ابف كثير ،كقالو ابف الجكزم
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كغيرىما كثير ،كنصو في الحديث المشيكر عمى األلسنة ال أصؿ لو كال يصح ،بؿ إف حديث أنا

أفصح العرب بيد أني مف قريش -مف دكف ذكر لغة الضاد  -قاؿ فيو السيكطي(ت ُُٗىػ)(( :أكرده
أصحاب الغرائب كال يعمـ مف خرجو كال إسناده )) ُٖ ،كذكر ابف البيطار(تُّّٓىػ)(( :كىذا الجالؿ

المحمي (تْٖٔ ق) عمى جاللة محمو ،نقؿ حديث أنا أفصح مف نطؽ بالضاد ،ككذا شيخ اإلسالـ
تمميذه ،كىك مكضكع عند النقاد ،كلك تتبعنا أمثاؿ ىذه ألسيبنا كأبعدنا كؿ ا البعاد ،كلقد كنت نظمت

أبياتان قبؿ ىذه الرسالة ،فأحببت ذكرىا لتتميـ المقالة كىي:

أقكؿ ألرباب الحديث تبصركا  ...حديثي فقكلي عندكـ غير مفترل

أحاديث عكا ال يشؾ بأنيا  ...أباطيؿ ال تعزل إلى سيد الكرل )) ُٗ.

كقد كاف لعمماء العربية اؿ ِّ
تقدميف -كعمى رأسيـ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم  -رأم آخر في

لمحكا بأف الصكت األجدر بكسـ العربية
التسمية المتقدمة ،فقد كاف الخميؿ مف العمماء األكائؿ الذيف َّ

بو ىك صكت الظاء؛ ككنو مختىصا بالعربية م ً
قتص نار عمييا؛ فذكر في مقدمة كتاب العيف(( :كليس في
ي
ي ٌ
)) َِ
ظاء غير العربية  ،كقد أكد ىذا المعنى في مكضع آخر مف كتابو ،فقاؿ:
شي وء مف األلسف
ه

)) ُِ
((
عضده عمماء
كالظاء عربية لـ تيعطى ن
أحدا مف العجـ ،كسائر الحركؼ اشترككا فييا  ،كىك ما ٌ
آخركف ذىبكا مذىب الخميؿ ِِ ،بؿ إف أبا و
عمرك الداني أشار إلى اإلجماعى في ىذه المسألة؛ فقاؿ:

صت بحرؼ الظاء دكف سائر األمـ ،لـ يتكمَّـ بيا غيرىـ )) ِّ.
((أجمع عمماء المُّغة عمى َّ
أف العرب يخ َّ

تقدـ أف الذاكرة الجمعية تستند في طركحاتيا إلى أبعاد دينية في الغالب ،فقد بنيت
فيمحظ مما ٌ
أعظـ مقكلة في االعتداد بحرؼ الضاد(العربية لغة الضاد) عمى ركاية حديثية يشكؾ بصحة سندىا،

كصحتيا كميا ،كلـ تمتفت تمؾ المنظكمة إلى تشخيص عمماء العربية المكضكعي كشيخيـ الخميؿ في

تقكم ذلؾ الطرح مكضكعيا ،كاف ىيمف عمى تمؾ
استبعاد ذلؾ ،فيشاشة السند ،كعدـ صحة الركاية ال ِّ

المنظكمة كبات استبعاده أم ار مستحيال ،كىذا يحيمنا إلى إمكانية أف تككف اإلشكالية الضادية الظائية
برمتيا قد ابتدأت بكىـ ،ثـ تشعبت فكرتيا ،كتأثر الالحؽ فييا بالسابؽ ،حتى أضحت مسألة خالفية

كبرل.

كمف المكارد التي يمكف تكظيفيا في بياف التداخؿ بيف صكتي الضاد كالظاء ما ركاه ابف خمكاف

في تاريخو (( :أف أبا عبد اهلل محمد بف األعرابي كاف يقكؿ :جائز في كالـ العرب أف يعاقب بيف
الضاد كالظاء فال يخطىء مف يجعؿ ىذا في مكضع ىذا كينشد:

و
غائض
خصاؿ كميا لي
ثالث
إلى اهلل أشكك مف خميؿ أكده ...
ى
ي
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بالضاد ،كيقكؿ ىكذا سمعتو مف فصحاء العرب )) ِْ ،كمف اإلشارات المبكرة التي أبرزت الخمط

اليائؿ بيف حرؼ الضاد كالظاء في القرف الخامس اليجرم ما ذكره ابف مكي الصقمي (تَُٓىػ):

(( فأما العامة كأكثر الخاصة فال يفرقكف بينيما في كتاب كال قرآف )) ِٓ ،فيذاف النصاف المذاف نقال مف
القرنيف الثالث كالخامس كما أكردناه مف نص لسيبكيو في كجكد ركاية أخرل لمضاد كسميا بالضاد

الضعيفة مما كاف مسمكعا في عصره تي َّ
أكد بال أدنى شؾ عمؽ جذكر اإلشكالية الضادية الظائية ،كقد
ذكر الراجز:
كذكر أيضا:

كالضاد كالظاء لقرب المخرج
كيكثر التباسيا بال ض ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد

قد يؤذناف بالتباس المنيج
إال عمى الجيابذ النق ػػاد

ِٔ

كلـ يقؼ الكالـ في ىذه اإلشكالية عند ىذا الحد ،فقد ذكر ابف الجزرم(تّّٖىػ) في حديثو عف
حرؼ الضاد فػ (( ليس في الحركؼ ما يعسر عمى المساف مثمو ،فإف ألسنة الن اس فيو مختمفةَّ ،
كقؿ مف
الما مفخمة ،كمنيـ مف
يحسنو ،فمنيـ مف يخرجو ظاء كمنو مف يمزجو بالذاؿ ،كمنيـ مف يجعمو ن
يشمو الزام )) ِٕ ،كأشار شمس الديف النجار (تَٕٖىػ) إلى(( :إف في الضاد مف صفات القكة أربع
ىي :االستعالء كاالستطالة كاإلطباؽ كالجير ...كاعمـ أف لفظ الضاد يشتبو بمفظ الظاء المعجمة ،ذلؾ
ألف الظاء يشارؾ الضاد في أكصافو المذككرة ،غير االستطالة ،فمذلؾ َّ
اشتد شبيو بيا ،كعسر التمييز

بينيما )) ِٖ.

كلعؿ ما يستأنس بو ليذا التشابو بيف الصكتيف في النطؽ القديـ ،كقكعيما في فاصمتيف
اء
اه ىرٍح ىمةن ًمنَّا ًم ٍف ىب ٍعًد ى
متكاليتيف مف فكاصؿ القرآف الكريـ ،مثمما ج اء في قكلو تعالى  :ىكلىئً ٍف أى ىذقٍنى ي
ض َّر ى
يف
ىم َّستٍ يو لى ىيقيكلى َّف ىى ىذا لًي ىك ىما أىظي ُّف َّ
اعةى قىائً ىمةن ىكلىئً ٍف يرًج ٍع ي
ت إًلىى ىربِّي إً َّف لًي ًعنٍ ىد يه لىمٍ يح ٍسنىى فىمىنينىبِّئى َّف الًَّذ ى
الس ى
اب ىغمً و
ىكفى يركا بً ىما ىع ًمميكا كلىنيًذيقىنَّ ييـ ًم ٍف ىع ىذ و
اإلنٍ ىس ً
يظ ىكاً ىذا أىنٍ ىع ٍمنىا ىعمىى ًٍ
ض ىكنىأىل بً ىجانًبً ًو ىكاً ىذا ىم َّس يو
ىع ىر ى
اف أ ٍ
ٍ
ى
َّ
ً
الش ُّر فى يذك يد ىعا وء ىعريض( فصمت ،) ُٓ- َٓ :فاالنسجاـ المكسيقي بيف فكاصؿ كثير مف اآليات
القرآنية يمكف أف ييدينا إلى النطؽ األصمي لبعض أصكات المغة كقت نزكؿ القرآف ِٗ.

كقد ذكر كثير مف الفقياء أف اشتباه الضاد بالظاء ال يبطؿ الصالة ،كيدؿ ذلؾ عمى أف

المشابية حاصمة بينيما جدنا كالتمييز عسر ،فكجب أف يسقط التكميؼ بالفرؽ ،كبياف المشابية مف

كجكه :األكؿ  :إنيما مف الحركؼ المجيكرة ،كالثاني :إنيم ا مف الحركؼ الرخكة ،كالثالث :إنيما مف

الحركؼ المطبقة ،كالرابع :إف الظاء كاف كاف مخرجو مف بيف طرؼ المساف كأطراؼ الثنايا العميا
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كمخرج الضاد مف أكؿ حافة المساف كما يمييا مف األضراس إال أنو حصؿ في الضاد انبساط ألجؿ

رخاكتيا كبيذا السبب يقرب مخرجو مف مخرج الظاء ،كالخامس :إف النطؽ بحرؼ الضاد مخصكص
بالعرب ،بناء عمى الحديث المتقدـ لمرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كآلو َّ ،فثبت بما ذكرنا أف المشابية

بيف الضاد كالظاء شديدة كاف التمييز عسر ،كاذا ثبت ىذا فنقكؿ :لك كاف ىذا الفرؽ معتب انر لكقع

السؤاؿ عنو في زماف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كفي أزمنة الصحابة ،ال سيما عند دخكؿ األعاجـ
في اإلسالـ ،فمما لـ ينقؿ كقكع السؤاؿ عف ىذه المسألة البتة عممنا أف التمييز بيف ىذيف الحرفيف ليس

في محؿ التكميؼ.

أعسر حرؼ في العربية مخرجان،
كحرؼ الضاد خاصةن يحتاج إلى تدريب في النطؽ بو فإنو
ي
ككثي انر م ا ييخطئ قيراء القرآف الكريـ في النطؽ بو ،قاؿ ابف الجزرم  (( :كالضاد انفرد باالستطالة ،كليس
عس ير عمى المساف مثمي يو ،فإف األلسنة فيو مختمفة ،ك َّ
حسنو فمنيـ مف ييخرجو
قؿ مف يي ي
في الحرؼ ما ىي ي
ى
شمو الزام ،ككؿ ذلؾ ال
ظاء ،كمنيـ مف ييمزجو بالذاؿ كمنيـ مف يجعمو المان مفخمةن ،كمنيـ مف يي ُّ
ن
فميحذر مف
يجكز كالحديث المشيكر عمى األلسنة "أنا
أفصح مف نطؽ بالضاد" ال أصؿ لو كال يصح ،ي
ي
قمبو إلى الظاء السيما فيما يشتبو بمفظو نحك :ضؿ مف تدعكف ،يشتبو بقكلو :ظؿ كجيو مسكدان،

يعض الظالـ ،أك حرؼ
ُّ
كليعمؿ الرياضة في أحكاـ لفظو السيما إذا جاكره ظاء نحك :أنقض ظيرؾ،

مفخـ نحك :أرض اهلل ،أك حرؼ يجانس ما يشبيو نحك :األرض ذىبان .ككذا إذا سكف كأتى بعده حرؼ
إطباؽ نحك :فمف اضطر .أك غيره نحك :أفضتـ ،كاخفض جناحؾ ،كفي تضميؿ )) ُّ.

كقد ذكر ابف كثير(تْٕٕىػ) أنو يغتفر ً
اإلخالؿ بتحرير ما بيف الضاد كالظاء لقرب

مخرجييما لمف ال يميز ذلؾ؛ كأما حديث  « :أنا أفصح مف نطؽ بالضاد » فال أصؿ لو ،كيذكره أىؿ
العمـ في كتبيـ ،كذلؾ خطأ ،كقد تابعو تالمذتو الزركشي كابف الجكزم كالسخاكم ،كذكره عمماء مدرسة

أىؿ البيت ،فالنبي صمى اهلل عميو كآلو أفصح مف نطؽ بالضاد كىك سيد األكليف كاآلخريف كأبمغ

الكاعظيف كصاحب المعجزات كاآليات كالبراىيف ،لكف نص الحديث ال سند لو )) ِّ.

كيتبيف لنا مف خالؿ استعراضنا لبعض المعجمات كالمظاف المغكية المختمفة –فيما تقدـ
ٌ
ذكره  -أف أغمب ما ذكر عف الخمط كاالختالؼ في الضاد كالظاء كاف مداره الجانب الصكتي ،كيمكف
لن ا مف خالؿ ذلؾ استخالص األمكر اآلتية:

ُ  -تتجمى اإلشكالية األكلى بما نقمو لنا سيبكيو عف كجكد ضاد ضعيفة في مقابؿ الضاد
القكية كالفصيحة ،فعند استقرائنا لكصؼ الضاد الفصيحة في المركيات األخرل ليذا

الحرؼ ،كجدناىا مكافقة لمضاد الضعيفة التي ركاىا سيبكيو ،كالركاية التي ثبتناىا البف
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جني في كصؼ ذلؾ الحرؼ؛ مما كضعنا أماـ إشكالية ركائية في اضطراب ركاية ىذا
الحرؼ صادرة مف العصكر الذىبية لمعربية التي مثَّؿ القرف الثاني ميدانيا العتيد ،مما
جعمنا نقؼ في حيرة عند البحث عف كصؼ دقيؽ لمخرج ىذا الحرؼ ،مع استحالة
سماع ذلؾ الصكت في الفضاء الشفاىي ،كانحساره في تمؾ المركيات.

ِ  -إف ما ذكره ابف اإلعرابي  -في نص متقدـ – َّ
تحدث فيو عف جكاز التعاقب بيف الضاد

كالظاء ،يمثؿ مخرجا كاقعيا إلشكالية الخمط بيف ىذيف الحرفيف ،كتفسي ار كاضحا لما

كجدناه مستشريا في لفظ الضاد ،كمفظيا ظاء في ألسنة العراقييف كبعض الشعكب

العربية األخرل ،كىك بذلؾ يمغي أثر اختالؼ الصكتيف في معاني األلفاظ.

ّ  -إف ما ذكره الصقمِّي -القرف الخامس اليجرم في ما ثبتناه في نصو السابؽ  -يمثؿ
تكصؿ إليو بعد استقراء لذلؾ الصكت في ألسنة الناطقيف بو ،كىك ما
حكما كاقعيا
َّ

نص ابف الجزرم كشمس الديف النجار –القرف التاسع اليجرم  -المثبتاف بعد
عضده َّ
ٌ
نص ابف اإلعرابي.
نيا :اشكالية الضاد كالظاء في الكاقع السماعي :
كجكدىا في
مباشر لألصكات التي افترض العمماء
نا
امتدادا
عامة
تي ىع ُّد أصكات العربية بصف وة َّ
ى
ن
األـ  -أصاب
شأف سائر المُّغات
المتفرعة عف َّ
ِّ
المغة َّ
السامية ِّ
السامية األكلى ،كتمؾ األصكات  -شأنييا ي
عددا منيا يجممةه مف التغيُّرات ،كمف بيف األصكات التي كانت عرضةن لمتَّغيُّر في و
الساميات:
عدد مف َّ
ن
ّّ
ً
صكت الضاد؛ فيي تقاب يؿ" :العيف في اآلرامية"  " ،كال صػاد في المغة العبرية؛ فكممة ( أرض ) في

العربيػة تقابؿ كممة (أرص) بالصاد ،ككممة (أرستك) في البابمية كاآلشكرية بتفخيـ السيف ،ك(أرد) في
الحبشية( ،كأرعا) ك(أرقا) في اآلرامية ّْ ،بؿ إف ىناؾ مف قرر أف البابمية كالعبرية ال تفرؽ بيف الضاد

تحكال فييما إلى صاد ّٓ.
كالظاء ،فكالىما َّ

كمسألة الفرؽ بيف الضاد كالظاء مف المسائؿ التي شغمت القدماء كثيرا؛ بسبب صعكبة

النطؽ الصحيح بيما لدل الناطقيف بالعربية ،سكاء كانكا مف بعض القبائؿ العربية ،أك ممف دخؿ
اإلسالـ مف األمـ المختمفة ،كقد َّ
حذر المغكيكف مف الخمط بيف صكت (الضاد) كصكت(الظاء) ،كىما
قريبا الشبو في النطؽ ،فألفكا كتبا كثيرة كرسائؿ في الفرؽ بيف الصكتيف ّٔ.

كقد مثٌؿ االختالؼ البيِّف في المسمكع مف نطؽ الضاد بيف المتكمميف بالعربية إشكالية

كاضحة في آراء عمماء العربية المحدثيف ،ف عمى الرغـ مف احتفاء الناس بيذا الحرؼ فإنو مف أقؿ
الحركؼ استعماال في ألفاظ العربية ،كقد أدلى أكلئؾ العمماء بآرائيـ المستنبطة مف خالؿ مالمستيـ
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لمكاقع الشفاىي ليذا الحرؼ في صكره المختمفة ،كاستقرائيـ لمتاريخ الركائي لمخرجو العصي عمى

الكاقع النطقي المعاصر.

كفي النصؼ األكؿ مف القرف العشريف نشر الدكتكر مصطفى الشيبي مقاال في جريدة العراؽ

البغدادية كسمو بػ(العربية أىي لغة الضاد أـ لغة الظاء) ،رأل فيو أف حرؼ (الضاد) ليس مختصا

بالعرب فقط؛ بؿ ىك مستعمؿ لدل االنكميز كالتركماف الذيف كانكا يقطنكف مصر ،كاقترح أف َّ
يحؿ

الظ اء محؿ حرؼ الضاد ليحمؿ اسـ العرب ،كتبعو في ذلؾ محمد شيت الحياكم ّٕ.

كيبقى الدكتكر كماؿ بشر متعمقا بالمكركث الركائي المنقكؿ عف ىذا الحرؼ ،في بحث ح ٌشد

الظاء
نعت المغة العربية بأنيا لغة
لو مف الحجج ما يجعؿ المتمقي يركف إليو باطمئناف ،إذ ذكر (( َّ
أف ى
ي
أىكلى مف نعتًيا بككنيا لغةى الضاد؛  ...كىناؾ إشارات متناثرة في أعماؿ السابقيف كالخالفيف تشير ،بؿ

تكاد تي ِّ
كمأ إلييا:
ؤكد َّ
الم ى
أف صكت الظاء "ال الضاد" ىك الخاص بالعربية" ،كمف جممة تمؾ اإلشارات ي
البحث المكسكـ بػ" :العربية لغة الضاد أـ الظاء؟" ،الذم َّ
تقدمت بو "سمكل ناظـ" إلى مؤتمر مجمع

نعت المساف العربي بأنو
ت مف خاللو أف األىكلى ي
المغة العربية بالقاىرة في دكرتو الخامسة كالستيف ،تيثبً ي
لساف الظاء )) ّٖ ،ككانت الدكتكرة سمكل ناظـ قد خمصت في ذلؾ البحث إلى أف المقكلة الشائعة
(( العربية لغة الضاد مقكلة غير كثيقة ،كالمقكلة األخرل التي بدأىا الخميؿ التي تخص العربية بحرؼ

الظاء ،ىي األخرل فييا تجاكز ،كاف كانت أقرب إلى الصكاب )) ّٗ.

و
بحرؼ يحمؿ مف الخصكصيات ما
كقد تابع الدكتكر الغامدم الرأم المتقدـ في كسـ العربية

منحى آخر ،إذ طالعنا ببحث الفت كسمو
يؤىمو ليذه التسمية كيككف جدي ار بيا ،لكف تكجيو ىذا اتخذ
ن
بػ(العربية لغة النكف) ،مرجحا فيو أف تككف العربية (لغة النكف) ،بما حشده في بحثو مف خصائص
كمعرضا بتسمية العربية (بمغة الضاد) ،مؤكدا ككف الضاد مف أثقؿ الحركؼ
ينماز بيا ىذا الحرؼ،
ِّ

عمى المساف ،إف لـ يكف أثقميا ،كىك صكت لـ يستطع أىؿ المغة المحافظة عمى نطقو ،عمى الييأة
المكصكفة ،في كتب عمماء العربية القدماء ،بؿ اختمط أداؤه بأداء صكت آخر ىك الظاء ،كليس ليذا

الصكت قيمة كظيفية كالنكف أك الالـ أك الباء ،بؿ ىك حرؼ مبننى فقط َْ.

كيبدك أف البحث عف كسـ جديد ،لحرؼ بديؿ عف الضاد كاف لو ما يبرره ،فإذا كاف لممتنبي

في بيتو المتقدـ ما يحتج بو في خصكصية ىذا الحرؼ الذم كاف ىناؾ مف ينطقو كيعتد بسالمة نطقو

شؽ عميو أف تكسـ العربية بحرؼ مغيَّب ،لـ يبؽ مف
آنذاؾ ،فإف الكاقع السماعي لمعمماء المحدثيف ٌ
كماؿ صكتو كصفتو إال الركاية التاريخية التي اكتنزت بيا أميات المصادر العربية.
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كقد تكافقت آراء كثير مف عمماء المغة المحدثيف العرب كالمستشرقيف عمى اختفاء صكت

الضاد المحفكظة في المكركث الركائي ،ككجكدىا بصكر نطقية متعددة لـ تحتفظ جميعيا بصكت

الضاد القديمة ،فقد ذكر برجشتراسر (( :كيغمب عمى ظني أف النطؽ العتيؽ لمضاد ال يكجد اآلف عند

أحد مف العرب )) ُْ ،ككاف الدكتكر حساـ النعيمي قد نفى أف في العرب اليكـ مف ينطؽ بالضاد ،كما
كاف العرب يفعمكف ،ككما ك ً
صؼ في مصادرىـ ِْ ،في حيف أطمؽ الدكتكر حاتـ صالح الضامف حكما
ي
قاطعا بعد أبحاث رصينة احتكتيا مقدماتو في تحقيؽ مؤلفات عدة لعمماء العربية القدماء الذيف اشتغمكا

عمى إشكالية الضاد كالظاءَّ ،
فأكد أف (( الضاد العربية لـ تعد تنطؽ في تماـ فصاحتيا عند أم مف
العرب في كقتنا ىذا )) ّْ ،كىذا يتطابؽ مع ما ذكره المستشرؽ الفرنسي ىنرم فميش اليسكعي فإنو أشار
بعد كصفو لصكت الضاد إلى اختفائو ،كانعداـ الناطقيف بو فقاؿ ( ( :كلقد كاف العرب يتباىكف بنطقيـ

الخاص لصكت الضاد ،كىك عبارة عف صكت مفخـ ،يحتمؿ أنو كاف ظاء جانبية ،أم أنو كاف يجمع

الظاء كالالـ في ظاىرة كاحدة ،كقد اختفى ىذا الصكت ،فمـ يعد يسمع في العالـ العربي )) ْْ.

فاآلراء المتقدمة أجمعت عمى أف مخرج الضاد الذم ركتو لنا المصادر العربية بقي حبيس

تمؾ المصادر فمـ ينفمت منيا ليصؿ إلى الفضاء الشفاىي المعاصر ،كغاب عف الممارسة النطقية

لمشعكب الناطقة بالعربية ،كلـ يعد مكجكدا في أيٍّة صكرة مف صكره المختمفة التي ينطؽ بيا اآلف.

تكصؿ إلى
ككاف الدكتكر ناظـ قدكرة -في استقرائو لصكت الضاد المنطكؽ عند العرب  -قد َّ

أف صكت الضاد لـ يتحكؿ عمى ألسنة الناطقيف بالعربية في العصكر المتالحقة إلى صكت معيف

كاحد فقط  ،كانما ظير في أصكات متعددة منيا :الظاء ،كالالـ المفخمة ،كمزجيا بالذاؿ أك الزام

كمزجيا بالداؿ كالطاء(الضاد الطائية) ْٓ ،كأكد ىذا التكجو نص لممستشرؽ الفرنسي (فميش اليسكعي)

الذم كصؼ فيو صكت الضاد بقكلو (( :كأصبح بصفة عامة ،أما صكتا انفجاريا ،ىك مطبؽ الداؿ،
كاما صكتنا إنسانيا ىك الظاء )) ْٔ.

اءة جادة متفردة كشؼ فييا عف التبايف الحاد بيف
كقد ق أر الدكتكر رمضاف عبد التكاب ذلؾ قر ن
ال ضػاد القديمة كال ضػاد المنطكقة اليكـ ،إذا نظػرنا إلى كصػؼ القدماء ليا مف النحكييػف كالمغكييػف

يتجسد في أمريف :أكليمػا :أف ال ضػاد القديمػة ليػس مخػرجيػا األسنػاف
كعػممػاء القػراءات ،كذكر أف ذلؾ
َّ
كالمثػة ،بؿ حػافػة الم سػاف أك جػانبػو ،كاآلخر  :أنيا لـ تكف انفجارية شػديػدة ،بؿ كانت صكتان احتكاكيان
رخػكنا ،ثـ كضَّح الفركؽ بيػف ال ضػاد القديمػة كال ضػاد التي ننطقيػا اآلف فذكر أف الفػرؽ األكؿ يتمثؿ في

ككنيا جانبيػة ،كلي سػت أسنان يػة لثكيػة ،أما الفػرؽ الثاني فيتمخص بذكره أنيا لـ تكف انفجػارية ،بؿ

احتكاكية أك رخػكة ْٕ.
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ً
أساسا إلى
جع
ص ى
ن
كت الضاد تر ي
كاستدرؾ الدكتكر عبد التكاب بأف التغيُّرات التي لحقت ى
اه
نا
خصائص تيمي يِّزه ،جعمت ينط ىقو
عسير عمى غالب األلسف َّ
السامية ،فضالن عف غيرىا؛ لذا ىب ىدت األفك ي
ى

المقتدرة عمى صناعتو مميَّزنة ،كلككف المِّ ساف العربي مف األلسف القميمة التي ً
ً
كصؼ (لغة
تنط يقو صار
ي
ي
ي
ى
الضاد) ىعىم نما عمى العربيَّ ًة ،فإذا أيطمؽ لـ ىي ً
ت أىمييا ْٖ .فالدكتكر عبد
نع ي
نصرؼ إالَّ إلييا ،كبو ى
غدا يي ى
التكاب كضعنا أما ضاديف مخمفتيف ،األ كلى كصمتنا عبر الفضاء الركائي ،كىي الضاد القديمة
المكصكفة في كتب القدامى ،كلـ يعد ليا كجكد في ألسنة الناطقيف بتماـ مخرجيا كصفتيا ،كاألخرل
ىي الحديثة المتداكلة اليكـ ،كقد طرقت أسماعنا بكيفيات متعددة ،تختمؼ باختالؼ البيئة الجغرافية

كاالجتماعية ال تتفؽ كاحدة منيا مع الضاد المركية بصكرة كاممة.

أما حرؼ الظاء فإف كصفو الذم نقؿ عف عمماء المغة المتقدميف(( :ما بيف أطراؼ المساف

كأطراؼ الثنايا مخرج الظاء )) ْٗ ،ىك ذاتو الذم حدده الدرس الصكتي الحديث ،فالظاء صكت أسناني،
كال خالؼ بيف قدامى المغكييف كمحدثييـ في ىذا األمر َٓ ،كىذا الحرؼ بالكصؼ المذككر يقترب مف
الضاد الحديثة ،فانتقاؿ مخرج الضاد األسناني المثكم إلى مخرج الظاء األسناني المثكم أمر مقبكؿ في

الدرس الصكتي الحديث؛ لتقارب مخرجييما ،كتالقييما في بعض المالمح ،كالتفخيـ كالجير ،زد عمى

ذلؾ إف الصعكبة الكبيرة لصكت الضاد _كما كصفو القدماء كالمحدثكف_ ككنو أصعب الحركؼ في
النطؽ ،دفعت إلى تغيير مخرجو ،كاالنتقاؿ بو إلى األماـ حيث مخرج الظاء ُٓ.

بعد أف بسط عمماء العربية القكؿ بانعداـ كجكد صكت الضاد القديمة في الساحة الشفاىية

المعاصرة ،أصبح لزاما عمييـ أف يذكركا الطريقة النطقية المتدا كلة ليا ،كىذا أمر ال يتسنى لباحث
و
مرض مف ذلؾ أف نخكض في خالصات بعض الدراسات
باستقصائو بصكرة تامة ،فمزمنا تحقيؽ قدر

التي يكظفِّت ليذا الشأف ،كنبدأ بقكؿ (كانتينك):
الع صػرية عػادة كاستكت تماما في الظاءات األ صمية في المغة ،فنشأ عف ذلؾ كيفيات مختمفة في نطؽ
((

كقػد صػارت ال ضػاد ظاء في األل سػف العربية الدارجة

ال ضػاد ،مماثمة لمختمؼ كيفيات نطؽ الظاء في العالـ الناطػؽ بالعربيػة )) ِٓ.

قػد عػرفنا مف قبػؿ أف ال ضػاد المنطكقة اليكـ في م صػر ،ىي المقابؿ المطبػؽ أك المفخـ

لمػداؿ ،فالداؿ صكت ينطػؽ بالطريقػة نفسيا التي ينطػؽ بيا صػكت ال ضػاد ،مع فارؽ كاحد ،كىػك أف
مؤخػرة الم سػاف ترتفع قميػالن في اتجاه الطبػؽ عػند نطػؽ ال ضػاد ،كال يحدث مثؿ ذلؾ مع الداؿ ،أما

ال ضػاد القديمػة فػال يقابميػا شيء مف األ صػكات ،كتخمػط بعػض الشعكب العربية بيف صكتي الضػاد

ػر في النطػؽ كالكتابة ،كما ىك الحاؿ في بعػض بػالد العراؽ كشمالي أفريقيا ،كليس
كالظاء خمطػان كبي نا
صػكت ال ضػاد الشائع في م صػر كبػالد الشاـ بأسعػد مف صنكه في العراؽ كبالد المغػرب؛ إذ أنو تطػكر
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في اتجاه آخر مف صػكت ال ضػاد القػديـ ،كاف لـ يخ تمػط ىنا ب صػكت الظػاء ،كما حػدث في تمؾ البػالد،
إف لم ضػاد نطقان قريبان لمخرجو الركائي جدان عند أىؿ حضرمكت ّٓ.

كقد أشار الدكتكر عبد الكاحد إلى أف الضاد تحكلت إلى ظاء في عامية المغرب السيما

برقة ،كفي ليجة العراؽ ،كفي ليجة نجد كالقصيـ ،كفي ليجات القبائؿ العربية النازحة إلى مصر مف

الغرب ْٓ ،ككذلؾ البدك في مصر كفمسطيف ،كغيرىما مف الدكؿ العربية ،إذ تحكلت الضاد لدييـ إلى
"صكت أسناني جانبي رخك مجيكر مطبؽ ،قريب مف الظاء العربية ٓٓ.

كفي بحث ميـ َّ
قدـ الباحثاف عمي ىنداكم كساند صكافطة قراءة ميدانية في ليجة محافظة

طكباس ال فمسطينية ،فخرجا بنتيجة ميمة مفادىا أف صكت الضاد غير مكجكد في الميجة المدركسة،
ظاء أسنانية
إذ انتقؿ مخرجو األسناني المثكم إلى األماـ قميال باتجاه المخرج األسناني ،فأصبح ينطؽ ن

فصيحة ٔٓ ،فمما تقدـ يتبيف لنا أف صكت حرؼ الظاء كاف األكثر جدارة في كراثة صكت حرؼ
ال ضاد الذم اختفى عف الساحة الشفاىية المعاصرة ،كأصبح بديال ناجعا عف حرؼ الضاد في استئثاره
عمى ألسنة الطيؼ األكبر في الساحة الشفاىية المتداكلة.

َّ
كشكؿ اإلبداؿ ميدانا ميما مف مياديف االشكالية الضادية الظائية ،كاإلبداؿ ىك أف يجعؿ حرؼ

مكضع حرؼ آخر لدفع الثقؿ ٕٓ ،كيمكف أف يعزل حدكثو إلى اختالؼ العادات النطقية عند القبائؿ
العربية ،فكؿ قبيمة كانت تعتاد الميؿ إلى األداء الصكتي الذم يناسبيا ،سكاء كاف ىذا األداء سيال أك

صعبا ٖٓ ،كمف بيف الحركؼ التي شكمت معمما كاضحا في ىذا المكضكع حرفا الضاد كالظاء ،كقد

ذكر الدكتكر ابراىيـ أنيس أف القبائؿ البدكية كال سيما تميـ كانت تميؿ إلى األصكات الشديدة ،لما
عرؼ عنيا مف غمظة في الطبع ،كاف القبائؿ الحجازية المتحضرة كانت تميؿ إلى األصكات الرخكة،

لما عرؼ عنيا مف رقة كليف ٗٓ ،كمما نقمو لنا الدكتكر شكقي ضيؼ في ىذا المكضكع ،مثاال عف
إبداؿ ت ميـ لمضاد مكاف الظاء فيـ يقكلكف(فاضت نفسو) ،في حيف ينطقيا الحجازيكف كالطائيكف
كالقسيكف كمف جاكرىـ (فاظت نفسو) كما ىك مشيكر ،كذكر أنيما ليجتاف بمعنى كاحد تدالف عمى

اليالؾ كالمكت َٔ ،فأصبح كاضحا أف تقارب مخرجي الضاد كالظاء ىك الركيزة القكية التي أعطت

لمقبائؿ ا لعربية حؽ التصرؼ بمفظييما عمى كفؽ طبيعة ألسنة تمؾ القبائؿ.

كبالنظر لككف اآلراء الفقيية في ىذيف الحرفيف ،شكمت مفصال ميما ،كاف يتأرجح بيف التشدد

كالتساىؿ في المكركث الركائي ،في نطؽ حرؼ الضاد بالذات -تأسيسا عمى عدـ كجكد لبس في نطؽ
الظاء قديما كحديثا  ،-فقد كاف لكثير مف الفقياء المحدثيف آراء في اشتباه الضاد بالظاء ،ككانكا بيف
متشدد كمتساىؿ أيضا ،لكف أىـ اآلراء –برأم الباحث  -حينما نستعرض الرؤية الشرعية المتسامحة
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في التعامؿ مع ىذيف الحرفيف مف لدف أكلئؾ الفقياء ُٔ ،ىك رأم السيد السيستاني في تعميقو عمى

((
أخؿ بشيء مف الكممات أك الحركؼ  ،أك
مسألة كردت في العركة الكثقى لمسيد اليزدم ،نصيا :لك ٌ
)) ِٔ

الصالة ،فقد عمؽ السيد السيستاني عمى

ٌبدؿ حرفان بحرؼ حتٌى الضاد بالظاء أك العكس بطمت
ىذه المسألة ،بقكلو (( :أم فيما ال يجكز فيو االبداؿ حسب قكاعد المغة العربية كربما يمنع ككف تبديؿ
الضاد بالظاء أك العكس مف ىذا القبيؿ ،بؿ ربما يمنع ككنيما حرفيف كلكنو محؿ نظر )) ّٔ ،فالذم
نممسو مف ىذا التعميؽ أف السيد السيستاني يذىب إلى ما ذىب إليو كثير مف العمماء المتقدميف الذيف

أشرنا إلييـ آنفا ،بالتساىؿ في قضية المبس بيف الضاد كالظاء ،كتكمف أىمية ىذا الرأم في أف مف
أتى بو يمثؿ أكبر مرجعية إسالمية حديثة لمدرسة أىؿ البيت عمييـ السالـ في العالـ ،كىذا يعطي

الباحث مساحة أكبر لعرض كجو نظره في ىذا المكضكع.

إف المتأمؿ في النصكص كاآلراء المتقدمة قد يذىب بو استنطاقو ليا إلى احتماؿ أف تككف

تتعد تنظير عمماء المغة ،كرؤيتيـ في
المركيات التي حممت لنا كصؼ مخرج الضاد كصفتيا ،لـ ٌ
طريقة نطقيا ،كال يكجد مصداؽ ليا عمى الكاقع الشفاىي أصال ،بؿ كيعزكىا إلى صراع المدارس
الفكرية التي اشتعمت في القرف الثاني اليجرم؛ لبسط النفكذ عمى الساحة المغكية ،كاف األرجح في

ذلؾ ىك الرككف إلى المسمكع مف نطؽ ىذا الحرؼ ،بالكيفيات المعيكدة التي يرد فييا عمى ألسنة
الناطقيف بو ،كالبحث عف جذكر ىذه الكيفيات في ليجات القبائؿ العربية ،كاال فما السر الذم جعؿ
مخارج الحركؼ كصفاتيا مكافقة –إلى حد كبير  -في المساف العربي المعاصر لركاياتيا الكاردة،

كانكفاء مخرج الضاد كصفتو ،كاستحالة الركايات التي كردت عنو إلى ركايات خيالية ليس ليا صدل
عمى أرض الكاقع.
المبحث الثاني :الجانب التطبيقي:

ػر في النطػؽ كالكتابة ،كما ىك
تخمػط بعػض الشعكب العربية بيف صكتي ال ضػاد كالظاء خمطػان كبي نا
الحاؿ في بعػض بػالد العراؽ كشمالي أفريقيا ،كليس صػكت ال ضػاد الشائع في م صػر كبػالد الشاـ
بأسعػد مف صنكه في العراؽ كبالد المغػرب؛ إذ أنو تطػكر في اتجاه آخر مف صػكت ال ضػاد القػديـ ،كاف

لـ يختمػط ىنا ب صػكت الظػاء ،كما حػدث في تمؾ البػالد ْٔ.

كنرل ىذا الخمط بيف الضاد كالظاء في بعض البالد العربية في أيامنا ىذه ،مثؿ نطؽ العراقييف،

فال يزالكف حتى اآلف ،كبعض البدك ينطقػكف بنكع مف ال ضػاد يشبو -إلى ح ٌػد ما  -الظاء ،كما يشبو
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م لنا عف ال ضػاد القديمة ،كالذيف مارسػكا التعميـ في بالد العػراؽ
إلى حد كبير ذلؾ الكصؼ الذم رك ٌ
يذكػركف كيؼ يخمػط التالميذ ىناؾ بيف الظػاء كال ضػاد؛ كليس ىذا األمر خاصا بالعراقييف ،بؿ إف أىؿ
تكنس يخمطكف في أيامنا ىذه بيف الضاد كالظاء ،فينطقكنيا قر نيبا مف الظاء ،كمما ذكره الدكتكر عبد
التكاب ،أنو كاف لنا زميؿ تكنسي بجامعة ميكنخ يسألنا إف كانت ىذه الكممة أك تمؾ تكتب بالظاء
المشالة أك غير المشالة ،كىك يقصد بالمشالة التي فكقيا األلؼ ،كىي الظاء المعركفة ،كغير المشالة

الخالية مف األلؼ في الخط كىي الضاد المعركفة ٓٔ.

يعد مقتص ار عمى المفظ ،كانما تعداه إلى الكتابة في كثير مف
إف الخمط في ىذا المكضكع لـ ٌ
األحياف؛ إذ التزاؿ الظاء تحؿ محؿ الضاد في العراؽ ،كبالد الخميج ،ألف اإلنساف يكتب ما يسمع،
كالسمع أبك الممكات المغكية ،كآية ذلؾ تظير لدييـ في تدكيف أسماء الناس(األعالـ) ،فقد يككف الرسـ

الحقيقي لالسـ بالضاد فيرسـ بالظاء ،أك العكس ،كذلؾ راجع إلى أف الناس ال يفرقكف في االستعماؿ
بيف الحرفيف ،كال يسمعكنيما مختمفيف ،فقضية إبداؿ الضاد بالظاء باتت ظاىرة لغكية شائعة ،مسمكعة

في كثير مف الميجات العربية ،ك َّ
امتد أثرىا إلى الكتابة ،كىذا ما ينافي استقاللية حركؼ المغة العربية

كأصكاتيا ٔٔ ،كقد أدرؾ الذيف ألفكا عشرات األعماؿ في إشكالية الضاد كالظاء أف الخمط بيف الصكتيف
أمر كاقع ،كأنو البد مف تنبيو الكتَّاب كي ال يخمطكا في الكتب بينيما كما يخمطكف في النطؽ ٕٔ.

فرقت المساف العربي الفصيح نفسو
فإذا كاف نطؽ الضاد القديمة بالغ الصعكبة لمدرجة التي َّ

عمييا منذ القدـ؛ كاذا كاف صكتو استطاؿ ظاء في الكاقع الشفاىي المعاصر عمى نطاؽ كاسع ،كىك ما
عده كثير مف عمماء المغة المحدثيف أقرب األصكات لمضاد القديمة ،كأنو استحاؿ داال لدل آخريف

كتحكؿ إلى أصكات أخرل لدل غيرىـ -كما تقدـ في المبحث األكؿ  ،-كاذا عممنا بأف ىذه األصكات

المتعددة لحرؼ الضاد ىي ليجات قبائؿ عربية كانت تقطف الجزيرة العربية ،كحممت ليجاتيا معيا في

مسيرتيا عبر األمكنة كاألزمنة ،كاف ىذه األصكات الضادية المختمفة قد استقامت عمى األلسنة
كؿ لساف بحسب اجت ارره ليا_ كما زالت كستبقى ،كاذا كانت التنظيرات كاآلراء
بأصكاتيا المعيكدة  -ه
كالحمكؿ الصكتية المقترحة منذ القرف الثاني اليجرم كالى اآلف لـ تيىز ً
حزح متحدثا يمارس نطؽ الضاد

عمى الكيفية التي اختزلت لسانو عف تمؾ الكيفية ،فيؿ حاف الكقت لمعالجة ىذه اإلشكالية الكبرل بعيدا

عف انتظار حرؼ مطمسـ غائب عمٌو يبعث كيعكد مف جديد ،كالتعامؿ معيا تعامال منطقيا يعالجيا في
ضكء الكاقع الشفاىي المعاش لذلؾ الحرؼ.

كيرل الباحث أف الحمكؿ الناجعة ليذه اإلشكالية تكمف في التعامؿ مع ىذا المبس النطقي بطريقة

تستدعي التسميـ بالصكر النطقية المتداكلة لحرؼ الضاد -عمى اختالفيا  -كالتعامؿ معيا تعامال
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كاقعياَّ ،
كعدىا صك ار نطقية صائبة ليس عمييا غبار ،كاستحضار صكرة الظاء النطقية الثابتة التي

حافظت عمى صكتيا متطابقا في المكركث الركائي كالكاقع السماعي في البالد العربية المختمفة ،كحشد

الجيكد لممحافظة عمى الصكرة الكتابية الصحيحة ليذيف الحرفيف كمنع المبس بينيما ،كعدـ التساىؿ
في ذلؾ ،كعدىما الحد الفاصؿ األنمكذجي الذم يميِّز بيف الحرفيف ،كاعتمادىما في التفريؽ بيف ما
ىك ضادم كما ىك ظائي ،كتأكيد حصر النظائر المتداكلة بيف الضاد كالظاء مف خالؿ تحديد

الكممات ال متداكلة التي تكتب بالحرفيف ،كتختمؼ بالمعنى ،مثؿ ظؿ بمعنى :بقى ،كضؿ بمعنى :تاه.

يجتر
كبناء عمى الطرح المتقدـ ،كما انتجتو الممارسة الصكتية في المناخ الصكتي العراقي الذم ُّ

عد ذلؾ النطؽ لمضاد ىك أقرب األ صكات
الضاد ظاء ،كطركحات الدارسيف المحدثيف المنبنية عمى ٌ
إلى الضاد القديمة التي حمميا لنا المكركث الركائي ،فقد كاف لمباحث تجارب عدة في تطبيؽ رؤيتو
الكاقعية ،التي تعامؿ فييا مع المبس الحاصؿ بيف حرفي الضاد كالظاء ،باختزاؿ تمؾ اإلشكالية
بمعالجة المبس الكتابي بيف ىذيف الحرفيف ،كعدـ تجاكز ذلؾ في تكجيو المتعمميف المبتميف بيذا المبس.

إف الحؿ ليذه اإلشكالية يتجو نحك الممارسة الكتابية ،ال الصكتية النطقية ،كقد اشتغؿ الباحث

عمى ذلؾ في تجربة ميمة في أثناء تدريسو لمادة العربية العامة ،ككانت (العينة) طمبة أقساـ كمية

الزراعة بجامعة كربالء.

ككاف الباحث قد اجترح ىذه المحاكلة لمعالجة الخمط الكتابي الكبير بيف الضاد كالظاء ،ككاف
قر في مفردات المنيج ،كحاكؿ فييا أف يراعي الجك النفسي الذم يعيشو الطالب في
المكضكع يم نا
األجكاء الجامعية ،ككف المادة ليست مف مكاد االختصاص ،فكانت لو محاكلة نظمية لمتخمٌص مف

الخمط في األداء اإلمالئي لمكممات التي فييا (الظاء) ك(الضاد) ،ككاف يرل أف فييا مف عكامؿ
الجذب ما يحث الطالب عمى حفظيا ،كااللتفات إلى الغاية التي نظمت مف أجميا ،كقد طبعيا ككزعيا

عمى الطالب كالطالبات ،كمف رغب في اقتنائيا حينيا ،بنصيا اآلتي:

المتحدث بالعربية يخمطي كثي ار – كتابة  -بيف الكممات التي فييا (الضاد) (كالظاء) ،فتارة
لـ يزؿ
ٌ

قمت
يكتب الكممة الضادية ظائية  ،كتارة أخرل يفعؿ العكس ،كمف أجؿ التقميؿ مف ىذا الخمط ي
عشر بيتان ،كجعمت
بمحاكلة نظمية،
ي
نظمت فييا الكممات المستعممة ،التي يريد فييا حرؼ الظاء باثني ى

األبيات الستة األكلى لمكممات المشتركة بيف الضاد كالظاء ،أما البقية فجعمتيا لألبيات لمكممات غير
المشتركة التي يرد فييا حرؼ الظاء ،كما عدا ىذه الكممات فإنيا تكتب بالضاد ،كقد اجتيدت في

ككضعت بعض
المختصيف ...
إقصاء الكممات غير المستعممة كعدـ إدراجيا ،بحسب تداكليا لدل غير
ي
ٌ
تحتاج تفسي ار بيف قكسيف بقرب كؿ منيا( :الكامؿ)
معاني الكممات التي قد
ي
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ً
ناضر(جميؿ)
جماؿ كج وو
فيؾ
ى
ت ى
كنظر ي
ٍ
ً
صابر
ت (بخمت) حتَّى في تىىذ ِّكر
فضنن ى
ٍ

فحظرتىني(منعتني)
عندؾ لمِّقا
ت ى
كحضر ي
ٍ
ٍ
َّ
ً
ً
فيؾ م ىف الكفاء أجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػو
ت ى
كظنن ي
ٍ

عمي َّ
كؿ مقام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػر
كالحظُّ َّ
حض َّ
قمب مكابر
ضي
ت (فتحت) إليو ى
ض ٍ
يا مف فى ى

(تيت) ٍ ً
م َّ
فظؿ بغيِّػو
ت
ي
ضمىمٍ ي
ىف ى
عف يرشد ٍ
كنت فظٌا(قاسيان) يا يخالصةى فً ضتي
ما ي

ت(فزت)بً ىخ صم وة
كحسبت ٌأني قد ظفر ي
ي
ت(ماتت)ركحو
الص َّ
ب فاظى ٍ
فاعمـ بأف ى

فيرتيؾ لمستييػا بأظافػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرم
ى
كض ى
مثؿ و
بحر ازخػ ػ ػ ػ ػ ًػر
عطرؾ ى
يم ٍذ ى
فاض ي
و
بكعظ ظاى ًػر
الظمي(العطشاف)ب ًو
ركل
ُّ
يي ى
البالء بشاع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػر
عظـ
ظبي ٍ
ي
قد ي
يا ي
أف غيظؾ قاىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرم
متيقظان في َّ
يا مف تشظَّى باىظنا لمشاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرم

كظرؼ يمتظي بمحاظو(عيكنو)
ظمـ
ه
ه
ظاعن ػػا
ت عيكني يم ٍذ حفظٍتي ىؾ
ن
جحظى ٍ
عميؾ مكاظبػ ػ ػ ػػنا
ت آىاتي
ى
ككظم ي
ٍ
حنظىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نػال
أتىمى ىمظي
بعد ىؾ ٍ
األياـ ى
ى
لح سنً ىؾ ً
ناظمػ ػ ػ ػ ػ ػان
كظَّفٍ ي
ت ألفاظي ي ٍ
ً
إف تغمظٍ ل ػ ػ ػ ػ ػػو
أنظؼ
يا
ى
األنساـ ٍ

مجدؾ في يع و
كاظ آخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػر
يعيد ى
أل ى
ٖٔ
يكتظٍ مقالي ىؾ في حشاه كناحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػر

كقد استنفد الباحث محاضرة كاممة الستخراج الكممات الظائية كالضادية ،كتأكيد عمى أصكليا
ككيفية التكسع باشتقاؽ المفردات الممكنة مف كؿ أصؿ ،كضرب مثال في مفردة (حضر) ضد
(غاب) ،نشتؽ منيا حضارة كحاضرة كتحضير كحاضر كحضكر كغيرىا ،كمفردة (حظر) بمعنى

(منع) ،نشتؽ م نيا حظر التجكاؿ ،كمحظكر ،كحظيرة الحيكانات ،ككميا بمعنى المنع ،كىكذا حتى
نياية الكممات المخصكصة الكاردة في األبيات المتقدمة ،كقد كاف تفاعؿ الطالب جيدا ،باستثناء عدد

قميؿ مف الذيف أبدكا تذم ار مف حفظ األبيات بداعي عدـ قابميتيـ لمحفظ ،فأكعز إلييـ الباحث
باستخ راج أصكؿ الكممات المشتركة بيف الحرفيف مع معانييا ،ثـ الكممات المستقمة التي كرد فييا حرؼ
الظاء فقط ،كحفظيا جميعا ،كذكر بعض المشتقات مف كؿ أصؿ ،مع التكضيح لمجميع بأف الكممات
األخرل المتداكلة (التي لـ تستقص في تمؾ الكرقة(المحاضرة) تكتب بالضاد ،فيككف الطالب قد أنيى

يفرؽ بيف الضاد كالظاء بصكرة بسيطة ،أك -عمى األقؿ  -يككف حؿ إشكالية
اإلشكاؿ الكتابي ،كأصبح ِّ
الضاد كالظاء الكتابية أضحى بيف يديو ،كبإمكانو االستعانة بو ساعة ما يشاء ،ككاف التفاعؿ مقنعا

لمكصكؿ إلى اليدؼ المبتغى ،كتـ إجراء اختبار ليـ ككانت نتيجة االختبار مشجعة ،نظ ار لنسبة
النجاح العالية التي تجاكزت سمـ (َٖ  ،)%كتعدت نسبة الذيف تخطكا درجة (ٕٓ )%مف بيف
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الناجحيف سمـ (َٖ  ،)%كقد تـ طبع مئات النسخ مف الكرقة التي تضمنتيا ىذه األبيات لالستعانة بيا
في تخطي ىذه اإلشكالية عمى نطاؽ أكسع.

كقد أعاد الباحث ىذه التجربة عمى عينة أخرل مف الطالب ،كىـ طالب المرحمة الثانية في

(إعدادية العباس ع المينية) ،نظ ار ألف مكضكع (الضاد كالظاء) ىك مفردة رئيسة مف مفردات
(الككرس الثاني) في كتاب المغة العربية لتمؾ المرحمة.

كقد استنتج الباحث استنتاجات ميمة استخمصيا مف تجربتو السابقة (تجربة كمية الزراعة)؛

عدىا أداة عالجية لحالة مرضية لدل المتعمميف:
لتعديؿ نظاـ الممارسة الكتابية اإلمالئية التي ٌ
إف نسخ التجربة السابقة في االستعانة بالمنظكمة الشعرية التي اجترحيا الباحث أمر ال
ُ-
المفترض تدريسيـ المكضكع ،بعد أف لمس الباحث التذمر الشديد مف
يتكافؽ مع مستكل الطالب ي
بعضيـ في التجربة آنفة الذكر ،كلمعنت الشديد الذم يعاني منو بعض طالب الميني في حفظ
القصائد المقررة ،فاستبعدىا مع حرصو عمى اإلشارة ليا ،ككضعيا تحت يد مف يرغب في االطالع

عمييا.
ِ-

إف استعراض المكضكع في محاضرة كاحدة جعؿ الطالب في التجربة المتقدمة يخمطكف كثي ار

بيف الضاد كالظاء ،مما حدا بالباحث إلى الرككف لتجزئة المكضكع كجعمو قسميف ،يتكفؿ القسـ األكؿ

ص محاضرة كاممة ليا ،كمحاكرة الطالب،
بمعالجة الكممات الضادية كالظائية المشتركة،
َّ
كخص ى
كمالحظة استجابتيـ كتفاعميـ مع المكضكع ،كاختبارىـ فييا ،كتخصيص محاضرة أخرل لمكممات
الظائية المستقمة ،كاتخاذ اإلجراءات السابقة ،مع مراعاة أف ىذه الكممات الظائية ىي بالحقيقة معايير

نقيس عمييا غيرىا ،فإذا حفظت يكتب ما عداىا ضادا.

ّ  -االبتعاد عف غير المتداكؿ مف كممات ضادية كظائية مشتركة ،كظائية مستقمة ،كاالقتصار عمى
الكممات االبتال ئية التي نتداكليا في حياتنا اليكمية الشفاىية كالكتابية ،كاخبار الطالب بذلؾ ،كي
ال يتسمؿ إلى أذىانيـ أف ىناؾ خمال في سالمة المعمكمة.

كمف أجؿ تحقيؽ ىدؼ مزدكج يتمثؿ بترسيخ حفظ الكممات المخصكصة باالستعانة بالشاىد

القرآني أكال ،كزيادة مدارؾ الطالب مف خالؿ تحف يظيـ قد ار البأس بو مف اآليات القرآنية المختارة ،فقد
كانت بكصمة الباحث تتجو إلى إيراد الشكاىد القرآنية المتاحة ،بشاىد كاحد أماـ كؿ كممة ضادية أك

ظائية مشتركة أك ظائية مستقمة.

لقد لمس الباحث استطال وة لممفردات القرآنية عمى األلسنة ،كأف المفردات المشتركة كالمستقمة

التي كضعيا القرآف الكريـ بيف أيدينا حافظت عمى حيكيتيا ،كنضارتيا ،كالزالت غضة طرية في ألسنة
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الناطقيف بيا ،كما عزتو المراجع العربية في ثبات أصكات العربية في لساف المتكمميف بيا في العصكر

المختمفة إلى ذلؾ الكتاب العظيـ ،كمنيا ما ذكره الدكتكر صبحي الصالح بأف ((القرآف الكريـ...كاف
السبب الجكىرم في احتفاظ لغتنا بأصكاتيا ثابتو ،كبأنسابيا صريحة ،كبحركفيا كاضحة )) ٗٔ ،كانت
خير شاىد عمى ذلؾ ،كقد كجدنا أف كما ىائال مف المفردات الضادية الظائية المشتركة ،كالظائية

المستقمة لـ تنفمت إلى الفضاء الشفاىي ،كبقيت حبيسة ألس كار المعجمات ،فمنيا ما أىمؿ تماما،
كمنيا ما بقي لو استعماؿ محدكد في أركقة المتخصصيف.

كقد حاكؿ الباحث إجراء ممارسة كتابية تككف بمثابة جرعة عالجية تقي الطالب مف أف

يصاب بعدكل الخمط في كتابة الضاد كالظاء ،فجعؿ مف النص االستثنائي (القرآف الكريـ) معيا ار

لمممارسة ليحقِّؽ غايتيف في اآلف نفسو ،أكليما تقريب المتعمـ مف النص االستثنائي ،كدفعو إلى

حفظو ،كاألخرل معالجة إشكالية ذلؾ الخمط ،فقد عمد إلى تكظيؼ اآليات القرآنية التي كردت فييا

اضرهة  .إًلىى ربِّيا ىن ً
ً
الكممات المشتركة مجتمعة مثؿ قكلو تعالى :ك يج ه ًو
اظ ىرهة القيامة- ِِ( :
ى ى
كه ىي ٍك ىمئذ ىن ى
ي
َّ
ً
ً
َّ
ً
َّ
اب
كبكا إً َّف الم ىو يى ىك التََّّك ي
اب ىعمى ٍي ًي ٍـ ل ىيتي ي
ىف ىال ىمٍم ىجأى ًم ىف المو إًال إًلى ٍيو ثيَّـ تى ى
ِّ) ،أك منفصمة مثؿ  :ىكظىنُّكا أ ٍ
ضنً و
ضف،
يف التككير ،)ِْ( :في
الرًح ييـ التكبة ،)ُُٖ( :في َّ
َّ
ٌ
ظف ،ك ىك ىما يى ىك ىعمىى الٍ ىغ ٍي ًب بً ى
كتكظيؼ آيات أخرل كردت فييا الكممات الظائية المستقمة.

كألجؿ كصكؿ الباحث إلى غرضو بيسر كسيكلة في بياف االستعماؿ القرآنػي لمكممات الظائية
المشتركة كالمستقمة ،فقد جمع ما كرد منيا في القرآف الكريـ في ثالثة أبيات ،نظميا ىك ،كلـ يمزـ

الطالب بحف ظيا ،بؿ اكتفى بأف يطمع عمييا كؿ متعمـ في العيِّنة ،مبينا غرضو مف جمعيا بيذه
األبيات( :الكامؿ)
لظاؾ عظيػ ػ ػ ػ يػـ
حظِّي يشكاظه مف
ى
ما فظَّ لفظي ىؾ رغـ ً
غيظ ىؾ ًظنَّتػًػػي
ي ى
ت كنظرتي
ظمِّي
ت كما ظعنٍ ى
حظر ى
ٍ

ػكـ
ت غمظتىو ك ى
أظير ى
ٍ
أنت ظمػ ي
ً
أنت كظي ػ يػـ
يا كاعظنا يق ن
ظا ك ى
َٕ
ً
مكمكـ
ظافر
ظمأل فحفظي ىؾ ه
ي
أصال ،ىي كؿ ما كرد في القرآف
ففي األبيات المتقدمة أحصى الباحث كاحدا كعشريف
ن

الكريـ مف أصكؿ لمكممات الظائية  ،كلـ يمتفت إلى عدد مرات كركد كؿ أصؿ مع اشتقاقاتو ،حرصا
منو عمى التمخيص ،كما في ذلؾ مف فائدة في حصر تركيز الطالب عمى اليدؼ المطمكب ،الذم

يتمخص بتصحيح مسار الممارسة الكتابية عند طالب الميني.

إف تجاكز مشكمة الضاد كالظاء كتابة ال يكمؼ أكثر مف محاضرتيف تك كف األكلى منيما في تحفيظ
المتمقيف الكممات المشتركة بيف الضاد كالظاء مع تجاكز غير المستعمؿ منيا ،كمف دكف تكسع في
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مشتقات كؿ كممة ،إذ أنيـ

سيعكنيا الحقا ،مع تكظيؼ الشاىد القرآني المتاح ،كغير القرآني مع

الكممات التي لـ ترد في كتاب اهلل ،كما يأتي:
ُ.

الحث،

ِ.

ّ.

الحض:
اىا إً َّال يذك ىحظٍّ ىع ًظ ويـ فصمت،)ّٓ( :
ٌ
الحظٌ :النصيب ،قاؿ تعالى  :ىك ىما ييمىقَّ ى
ض ىعمىى طى ىع ًاـ الٍ ًم ٍس ًك ً
يف الحاقة ،)ّْ( :الماعكف(ّ).
قاؿ تعالى  :ىكىال ىي يح ُّ
كر اإلسراء،)َِ( :
ِّؾ ىم ٍحظي نا
حظر :منع ،حظر
اء ىرب ى
التجكؿ ،قاؿ تعالى  :ىك ىما ىك ى
اف ىعطى ي
ٌ
ت إً ٍف تىر ىؾ ىخ ٍي ار الٍك ً
صيَّةي
ىح ىد يك يـ الٍ ىم ٍك ي
ض ىر أ ى
ب ىعمى ٍي يك ٍـ إً ىذا ىح ى
حضر ضد غاب ،قاؿ تعالى  :يكتً ى
ى
ن ى
يف بًالٍمعر ً
يف البقرة.)َُٖ( :
لًمٍ ىكالً ىد ٍي ًف ىك ٍ
كؼ ىحقِّا ىعمىى الٍ يمتَّقً ى
األىٍق ىربً ى ى ٍ ي
ظفر :فاز ،قاؿ تعالى  :ىك يى ىك الًَّذم ىك َّ
ىف
ؼ أ ٍىيًد ىي يي ٍـ ىع ٍن يك ٍـ ىكأ ٍىيًد ىي يك ٍـ ىع ٍن يي ٍـ بً ىبطٍ ًف ىم َّكةى ًم ٍف ىب ٍعًد أ ٍ
كف ىب ً
ير الفتح .)ِْ( :ضفر :ضفرت الفتاة شعرىا ،قاؿ
ص نا
اف المَّ يو ًب ىما تى ٍع ىممي ى
أىظٍفى ىريك ٍـ ىعمى ٍي ًي ٍـ ىك ىك ى
((
أمير المؤمنيف عميو السالـ :كاعجبا كؿ العجب ،مف تضافر ىؤالء القكـ عمى باطميـ
كفشمكـ عف حقكـ ! )) ُٕ.

األينٍثىى ظى َّؿ ىك ٍج يي يو يم ٍس ىكِّدا ىك يى ىك ىك ًظ هيـ النحؿ:
ىح يد يى ٍـ بً ٍ
ٌْ .
ظؿ :بقي ،قاؿ تعالى  :ىكاً ىذا يب ِّش ىر أ ى
ض ً
يف الفاتحة.)ٕ( :
كب ىعمى ٍي ًي ٍـ ىكىال َّ
(ٖٓ)ٌ ،
الضالِّ ى
ضؿ :تاه ،قاؿ تعالى  :ىغ ٍي ًر الٍ ىم ٍغ ي
يف الحجرات:
ض الظَّ ِّف إًثٍهـ َّ
اجتىنً يبكا ىكثً نا
الضالِّ ى
ير ًم ىف الظَّ ِّف إً َّف ىب ٍع ى
ظف :اعتقد ،قاؿ تعالىٍ  :
ٌٓ .
ضنً و
يف التككير.)ِْ( :
(ُِ) ،ضف :بخؿ ،قاؿ تعالى  :ىك ىما يى ىك ىعمىى الٍغى ٍي ًب بً ى

اضرهة .إًلىى ربِّيا ىن ً
ٔ  .نظر :نظر بعينو أك برأيو ،قاؿ تعالى :ك يج ه ًو ً
اظ ىرهة القيامة- ِِ( :
ى ى
كه ىي ٍك ىمئذ ىن ى
ي
ً
ً
و
ً
ً
ِّيا نىاظ ىرةه القيامة:
ِّ) ،نضر ،نضير :جميؿ ،قاؿ تعالى  :يك يج ه
كه ىي ٍك ىمئذ نىاض ىرةه .إلىى ىرب ى
(ِِ .)ِّ-

ضكا ًم ٍف ىح ٍكلً ىؾ آؿ عمراف:
ت فىظِّا ىغمًيظى الٍقىمٍ ًب ىالنٍفى ُّ
ٕ  .فظ :سيء الخمؽ ،قاؿ تعالى  :ىكلى ٍك يكنٍ ى
ت فىظِّا ىغمًيظى الٍقىمٍ ًب
(ُٗٓ ) ،فض :فض الرسالة فتحيا كمنو الفضة ،قاؿ تعالى  :ىكلى ٍك يكنٍ ى
ضكا ًم ٍف ىح ٍكلً ىؾ آؿ عمراف)ُٓٗ( :
ىالنٍفى ُّ
كتككف المحاضرة األخرل في تحفيظ المتمقي الكممات المستعممة التي ترد فييا الظاء فقط في

محاضرة م ستقمة ،كىي:

ُ  .جحظ  :جحظت عينو ،قاؿ الشاعر عمي الحصرم القيركاني (تْٖٖىػ) :ىكقىد ىج ىحظت أىلىمان ىعيني يو
ىك ىعيدم بًيا تيبرئ ال يج َّحظا.
ِ  .بيظ :ثقؿ عميو ،مف دعاء اإلماـ السجاد عميو السالـ عند الكرب(( :قد نزؿ بي يا رب ما قد
تكأدني ثقمو ،كألـ بي ما قد بيظني حممو )) ِٕ.
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يف ىي يغ ُّ ً
صً
كج يي ٍـ ىذلً ىؾ أ ٍىزىكى لى يي ٍـ ًإ َّف المَّ ىو
ارًى ٍـ ىكىي ٍح ىفظيكا يف ير ى
ّ  .حفظ ،قاؿ تعالى  :يق ٍؿ لًمٍ يم ٍؤ ًم ًن ى
ضكا م ٍف أ ٍىب ى
كف النكر.)َّ( :
ص ىن يع ى
ىخبً هير بً ىما ىي ٍ

ْ  .الحنظؿ  :نبات مر ،قاؿ أمير المؤمنيف عمي عميو السالـ(( :األدب عند األحمؽ كالماء العذب
في أصكؿ الحنظؿ كمما ازداد ريا ازداد م اررة )) ّٕ.

ظ ًم ٍف ىن و
ار
ٓ  .شكظ :منو الشظية ،كالشكاظ ،ليب ال دخاف لو ،قاؿ تعالى  :يي ٍر ىس يؿ ىعمى ٍي يك ىما يش ىكا ه
كين ىحاس فى ىال تىٍنتى ً
ص ىر ً
اف الرحمف.)ّٓ( :
ى ه
((
ٔ  .شظؼ العيش :ضاؽ ،قاؿ الفاضؿ أبك بكر الجزائرم :كانت الزىراء تقـ بيتيا كتطحف حبيا
كتربي أكالدىا صابرة عمى شظؼ العيش )) ْٕ.

ٕ  .الظبي :الغزاؿ ،ىع ًف النَّبً ِّى الكريـ صمى اهلل عميو كآلو في بياف حكـ الصيد في اإلحراـ(( :فًي
اة )) ٕٓ.
َّ
ش ىكفًى الظَّ ٍب ًى ىش ه
الض يب ًع ىك ٍب ه
ً
ً
ً
ص هة فًي ىس ًب ً
يؿ المَّ ًو
صه
ب ىكىال ىم ٍخ ىم ى
ئ :عطش ،قاؿ تعالى  :ىذل ىؾ بًأىنَّ يي ٍـ ىال يي ص ييب يي ٍـ ظى ىمأه ىكىال ىن ى
ٖ  .ظىم ى
التكبة.)َُِ( :

ت أ ٍىيًدم النَّ ً
ض الًَّذم
ٗ  .ظير :قاؿ تعالى :ظى ىي ىر الٍفى ىس ياد فًي الٍ ىب ِّر ىكالٍ ىب ٍح ًر بً ىما ىك ىس ىب ٍ
اس لً ييًذيقى يي ٍـ ىب ٍع ى
كف الركـ.)ُْ( :
ىع ًمميكا ىل ىعمَّ يي ٍـ ىي ٍرًج يع ى
َُ  .ظرؼ :فيك ظريؼ ،قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو  (( :سبعة أشياء آفة لسبعة أشياء :آفة
السماحة المف كآفة الجماؿ الخ يالء كآفة الحديث الكذب كآفة العمـ النسياف كآفة العبادة الفترة كآفة

الظرؼ الصمؼ كآفة الحسب الفخر )) ٕٔ.

ؼ ني ىع ِّذ يب يو ثيَّـ يي ىرُّد إًلىى ىرِّب ًو فى يي ىع ِّذ يب يو ىع ىذ نابا ني ٍك نار الكيؼ:
اؿ أ َّ
ُُ  .ظمـ ،قاؿ تعالى  :قى ى
ىما ىم ٍف ظىمى ىـ فى ىس ٍك ى
(ٕٖ).
اب ىي ٍكوـ ىع ًظ ويـ األنعاـ.)ُٓ( :
ص ٍي ي
ىخ ي
ُِ  .عظـ :عظيـ ،قاؿ تعالى :قي ٍؿ إًنِّي أ ى
ت ىربِّي ىع ىذ ى
اؼ إً ٍف ىع ى
)) ٕٕ
ُّ  .عكاظ ،قاؿ ابف عباس(( :كانت عكاظ كمجنة كذك المجاز أسكاقا في الجاىمية .

ُْ  .اكتظ المكاف بالناس ،عف الباقر صمكات اهلل عميو ،قاؿ(( :ما بيف الركف كالمقاـ مكتظ بقبكر
األنبياء )) ٖٕ.

ُٓ  .كظـ غيظو :حبسو ،قاؿ تعالى :كالٍ ىك ً
يف ىع ًف النَّ ً
يف
اس ىكالمَّ يو يي ًح ُّ
يف الٍغى ٍي ى
ب الٍ يم ٍح ًسنً ى
ظ ىكالٍ ىعافً ى
اظ ًم ى
ى
آؿ عمراف.)ُّْ( :
ُٔ  .لحظ :مالحظة ،قاؿ اإلماـ الصادؽ عميو السالـ(( :امف يعمـ خافيات األعيف ،كخافيات لحظ
الجفكف ،كسرائر القمكب )) ٕٗ.
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اعةن لً َّ
مش ىكل المعارج.)ُٔ- ُٓ( :
ُٕ  .لظى النار :ليبيا .قاؿ تعالى  :ىك َّال إًنَّ ىيا لىظىى .ىن َّز ى
يب ىعتً هيد سكرة ؽ.)ُٖ( :
ُٖ .
لفظ :المفظ ،قاؿ تعالى :ىما ىيمٍفًظي ًم ٍف ىق ٍك وؿ إً َّال لى ىد ٍي ًو ىرقً ه
ُٗ  .تممظ :تتبع بقية الطعاـ بيف اسنانو ،قاؿ السيد الحميرم يصؼ خمؽ اإلماـ عمي عميو السالـ مع
ضيفو:

ؼ ىيراه إلى الطعاـ يم شي ارَٖ.
األصابع كالضي
جاىد يممظ
ي
ه
ى
((
َِ  .نظؼ ،قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو :تخممكا ،فإنو نظافة ،كالنظافة تدعك إلى اإليماف ،
كاإليماف مع صاحبو في الجنة )) ُٖ.

ُِ  .نظـ ،قاؿ اإلماـ السجاد عميو السالـ(( :كاجعمنا في نظـ مف استحؽ الرفيع االعمى برحمتؾ )) ِٖ.

ِِ  .كاظب :المكاظبة االستمرار كالدكاـ ،قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو(( :مف كاظب عمى قراءة
قؿ ىك اهلل أحد كآية الكرسي في ليؿ أك نيار ،استكجب رضكاف اهلل األكبر ككاف مع أنبيائو،

كعصـ مف الشيطاف )) ّٖ.

ِّ  .كظؼ :أعطاه كظيفة ،قاؿ اإلماـ السجاد عميو السالـ في بياف حؽ الكالديف(( :ىييات ما
يستكفياف مني حقيما  ،كال أدرؾ ما يجب عمي ليما  ،كال أنا بقاض كظيفة خدمتيما )) ْٖ.
ِْ  .كعظ :مكعظة ،قاؿ تعالى :إًنِّي أ ً
يف ىكد.)ْٔ( :
كف ًم ىف الٍ ىجا ًىمً ى
ىف تى يك ى
ىعظي ىؾ أ ٍ
كد الكيؼ.)ُٖ( :
ِٓ  .يقظ فيك يقظ :فطف ،قاؿ تعالى  :ىكتى ٍح ىس يب يي ٍـ أ ٍىيقىاظنا ىك يى ٍـ يرقي ه
ُّيا النَّبً ُّي ىجا ًىًد الٍ يكفَّ ىار
ِٔ  .غمظ :غميظ ،أغمظ لو القكؿ ٌ
عنفو ،قاؿ تعالى  :ىيا أىي ى
اىـ ىجينَّـ كبًئٍس الٍم ً
ص يير التحريـ.)ٗ( :
ىعمى ٍي ًي ٍـ ىك ىمأ ىٍك ي ٍ ى ي ى ى ى
ِٕ  .الغيظ :الغضب ،قاؿ تعالى :كالٍ ىك ً
يف ىع ًف النَّ ً
اس ىكالمَّ يو
يف الٍغى ٍيظى ىكالٍ ىعافً ى
اظ ًم ى
ى
آؿ عمراف.)ُّْ( :

اغميظٍ
يف ىك ٍ
ىكالٍ يم ىنافًقً ى
يف
يي ًح ُّ
ب الٍ يم ٍح ًسنً ى

ِٖ  .ظعف :رحؿ ،قاؿ تعالى  :ىك ىج ىع ىؿ لى يك ٍـ ًم ٍف يجمي ً
األىنٍ ىع ًاـ يب ييكتنا تى ٍستى ًخفُّكنى ىيا ىي ٍكىـ ظى ٍعنً يك ٍـ ىكىي ٍكىـ
كد ٍ
امتً يك ٍـ النحؿ.)َٖ( :
إًقى ى

كتجدر اإلشارة إلى أف الكممات األخرل التي لـ يثبتيا الباحث في محاضرتو ،فإنو يرسـ فييا

ضادا.
الحرؼ
ن

اىد قرآنيةن كاحد كعشركف كممة،
كمما تقدـ يمحظ أف عدد الكممات الظائية التي ثبَّت الباحث ليا شك ى
فضال عف ست شكاىد أماـ ستة كممات ضادية مشتركة ،أما الكممات التي لـ يرد ليا شاىد في كتاب
اهلل فقد عمد الباحث إلى أحاديث الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كآلو ،كعترتو الطاىرة ،كمف مكركث
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نثرم كشعرم إسالمي ،فانتقى منو شكاىدىا ،بتشخيص شاىد كاحد أماـ كؿ كممة ،ككانت الكممات
التي خصيا الباحث بشكاىد غير قرآنية ىي أربع عشرة كممة ظائية ،ككممة ضادية كاحدة.

كقد قاـ الباحث بإجراء تجربة عمى نتائج ما تكصؿ إليو مف قناعات بحثية كما تكصؿ إليو

في تجارب سابقة؛ لمكق كؼ عمى مدل فاعميتيا كصالحيتيا في تذليؿ الصعكبات التي يكاجييا طالب
المدارس المينية في الخمط الكبير بيف حرفي الضاد كالظاء ،كاختار مجمكعتيف متقاربتيف في تقدير

الدرجات في مادة المغة العربية ،في امتحاف نياية الككرس األكؿ ،المرحمة الثانية ،كجعؿ أحداىما
مجمكعة تج ريبية ،كالثانية مجمكعة ضابطة.

كقاـ الباحث بصفتو مدرس المادة بتدريس المجمكعتيف ،ككاف التدريس لممجمكعة التجريبية

يتـ عمى كفؽ ما تكصؿ إليو الباحث مف نتائج في الكيفية األمثؿ لتدريس ىذا المكضكع ،عف طريؽ

القناعات التي تجمعت لديو ،كاستنتاج التجارب كالتجارب التدريسية السابقة ليذا المكضكع ،كقد كفَّر
تعميميا معادال لممنيج المقرر لممجمكعة التجريبية ،كمارس تعميـ المجمكعة الضابطة في
الباحث بديال
ن
حيز
ضكء مقررات الكتاب المنيجي ،في محاكلة منو لقياس مخرجات الممارسة التعميمية الكاقعة في ٌ

البحث ، ،كتـ الشركع بالتجربة عمى مد ل ثالث محاضرات ،كاحدة لمكممات المشتركة ،كالثانية
لمكممات المستقمة ،كالثالثة لالختبار ،كلـ يمزـ المدرس المجمكعة بحفظ الشكاىد القرآنية كغير القرآنية

في االختبار ،كأيضا كانت ىناؾ ثالث محاضرات لممجمكعة الضابطة ،قسمت مادة الكتاب عمى
محاضرتيف ،كالثالثة خمصت لالخ تبار ،كقد لخص الباحث نتائج المجمكعتيف التجريبية كالضابطة،
بالجدكؿ اآلتي:

نسبة من تجاوزوا

المرحمة /القسم

المجموعة

نسبة النجاح

الثانية /أجهزة طبية

التجريبية

%92

%00

الثانية  /رسم هندسي

الضابطة

%01

%45

درجة %00من الناجحين

كمف ىذا التطبيؽ كنتائج االختبار ،كاالطالع عمى الجدكؿ المتقدـ تكصؿ الباحث إلى ما يأتي:
ُ ػ ػ استطاعت المجمكعة التجريبية التفكؽ عمى المجمكعة الضابطة في استذكار المادة كفيميا بسرعة
كيسر ،ككانت نسبة االستجابة عالية جدا لتغيير (المثير) في طريقة التدريس كمادتو ،كقد لمس
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الباحث ذلؾ مف خالؿ المشاركة الكاسعة ألفراد تمؾ المجمكعة ،كقياميـ باإلجابة عمى األسئمة في

أثناء المحاضرة .

ِ  -تمكنت المجمكعة التجريبية مف التفكؽ عمى المجمكعة الضابطة في النسب التي حسبت مف
خالؿ درجا ت االختبار ،فقد كانت أقؿ درجة حصؿ عمييا طالب مف المجمكعة التجريبية ىي َْ،%
كأعمى درجة حصؿ عمييا طالب في ىذه المجمكعة ٓٗ  ،%في حيف كانت أدنى درجة حصؿ عمييا

طالب في المجمكعة الضابطة ىك ِٓ ،%كأعمى درجة ِٖ.%

ّ ػ ػ كانت استجابة الطالب لمدرس في المجمكعة التجريبية كتفاعميـ معو أكبر بكثير مف المجمكعة

الضابطة.

ْ ػ ػ كاف الجيد الذم بذلو مدرس المادة مع المجمكعة الضابطة أكبر بكثير مف الجيد الذم بذلو مع
المجمكعة التجريبية.

الخاتمة:
كفي ختاـ البحث ،استخمص الباحث مف حركتيو النظرية كاإلجرائية استنتاجات ميمة يمكف

تمخيصيا باآلتي:

ُػ ػ إف اضطراب الركايات األكلى التي تناكلت حرؼ الضاد ،كطريقة نطقو مخرجا كصفة ،مثَّمت

إشكالية كبرل ،فتحت الباب لمتشكيؾ بكجكد مصاديؽ شفاىية لو آنذاؾ.

ِ ػ ػ أجمع عمماء المغة المحدثكف عمى غياب صكت الضاد المكصكؼ في المكركث الركائي نيائيا عف
الكاقع الشفاىي المعاصر ،في حيف حافظ صكت الظاء عمى حضكره الركائي ،كتطابؽ المكركث
الركائي كالكاقع السماعي لو مخرجا كصفة.

ّػ ػ إف صكت الظاء ىك الصكت األجدر بكسـ العربية بو(لغة الظاء)؛ ككنو مختىصا بالعربية م ً
قتص نار
ي
ي ٌ
عمييا ،كككف اآلراء المغكية القديمة كالحديثة تتجو إلى ذلؾ.
ْػ ػ إف ىذه األصكات المتعددة لحرؼ الضاد ىي ليجات قبائؿ عربية كانت تقطف الجزيرة العربية،
كحممت ليجاتيا معيا في مسيرتيا عبر األمكنة كاألزمنة  ،فكانت سببا في شيكعيا كاشتيارىا.

ٓ ػ إف أقرب األلسنة نطقا لصكت الضاد المركية ىـ الذيف يقرأكنيا ظاء ،التحاد الحرفيف في الصفة،
كتميِّز الضاد باالستطالة  ،كىذا ما جعؿ بعض المغكييف المحدثيف ُّ
يعدكف العراقييف كمف ماثميـ في
نطؽ الضاد ظاء ،ىـ األقرب الى مالمسة لصكت الضاد المركية مخرجا كصفة.
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ٔ ػ إف الخمط الحاصؿ بيف الضاد كالظاء قديـ قدـ الركايات المكركثة ،كقد انعكس عمى الكاقع الكتابي
لمحرفيف ،فخرج لنا بإشكاليو كتابية فضال عف االشكالية النطقية.

َّ
الحؿ األمثؿ لمخركج مف إشكالية الخمط بيف الضاد كغيرىا مف الحركؼ ،يستدعي التسميـ
ٕ ػ اف

بالصكر النطقية المتداكلة لحرؼ الضاد -عمى اختالفيا  -كالتعامؿ معيا تعامال كاقعياَّ ،
كعدىا صك ار
نطقية صائبة ليس عمييا غبار ،كاستحضار صكرة الظاء النطقية الثابتة التي حافظت عمى صكتيا

متطابقا في المكركث الركائي كالكاقع السماعي في البالد العربية المختمفة ،كحشد الجيكد لممحافظة
عمى الصكرة الكتابية الصحيحة ليذيف الحرفيف كمنع المبس بينيما ،كعدـ التس اىؿ في ذلؾ ،كعدىما

الحد الفاصؿ األنمكذجي الذم يميِّز بيف الحرفيف.

ٖ -خمص الباحث إلى أف استخداـ الشاىد القرآني يخمؽ إلفة لمطالب مع الكممات الضادية كالظائية
تعرؼ عمى رسميا ،كاعتاد قراءتيا ،فتعاممو مع تمؾ المفردة
يحس بأنو يق أر مفردة قد َّ
التي تخممتو ،ككنو ُّ
داخؿ النص يككف مردكده اإليجابي كبي ار في عممية التعمـ.

ٗ  -يكصي الباحث بتعميـ تجربة تدريس الضاد كالظاء بالطريقة التي اعتمدىا في بحثو ،لما لمسو
فييا مف معالجة كاقعية ،كفائدة كبيرة في كضع المعمكمة المبسطة في متناكؿ الطالب ،كتخميصو مف
الخمط بيف ىذيف الحرفيف نيائيا.
الهوامش:

ُ الكشَّاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،جار اهلل الزمخشرم ،دار الفكر لمطباعة كالنشر  -بيركت،
د.ت.ِِٓ /ْ:
ِ ذيؿ االمالي كالنكادر ،أبك عمي القالي ،المكتب التجارم لمطباعة كالنشر كالتكزبع -بيركت ،د.تُِْ /ّ :؛ دراسات
صكتية كصكتية صرفية في المغة العربية ،أ.د محمد جكاد النكرم ،دار الجندم لمنشر كالتكزيع  -نابمس دت.ُِٔ :
ّ معجـ البمداف ،شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم ت ِٔٔىػ ،طِ ،دار صادر ،بيركت،
ُٓٗٗ ـ:
ْ الكتاب ،سيب كيو أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ت َُٖ ىػ ،تحقيؽ  :عبد السالـ محمد ىاركف ،طّ ،مطبعة
الخانجي  -القاىرة َُْٖىػُٖٖٗ /ـ .ُِٗ /ْ :
ٓ المصدر نفسو.ّّْ /ْ :
ٔ المصدر نفسو.ّْٓ- ّْْ /ْ :
ٕ المصدر نفسو .َْٔ/ ُ :
ٖ المصدر نفسو .ّْٔ/ْ :
ٗ المصدر نفسو.ِّْ /ْ :
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َُ كتاب العيف ،الخميؿ بف أحمد الفراىيدم تُٕٓ ىػ ،تحقيؽ د .ميدم المخزكمي ،كد .إبراىيـ السامرائي ،دار كمكتبة
اليالؿ .ٖٓ /ُ:
ُُ سر صناعة اإلعراب ،عثماف ابف جني تِّٗ ىػ ،تحقيؽ السقا كآخريف ،مصر ُْٓٗـ.ِِِ/ُ :
ُِ لساف العرب ،ابف منظكر ،محمد بف مكرـ األفريقي المصرم تُُٕىػ ،طُ ،دار صادر -بيركت د ت.ِٔٔ /ّ :
ُّ أخبار الحمقى كالمغفميف ،ابف الجكزم ،جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي ،طُ ،دار الفكر المبناني  -بيركت
َُُْىػَُٗٗ /ـ.ُُِ :
ُْ البياف كالتبييف  ،البي عمرك بف بحر الجاحظ (،تِٓٓ ىػ) ،تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف ،طٕ مكتبة الخانجي
لمنشر كالتكزيع – القاىرة ُُْٖىػُٗٗٗ /ـ.ُُِ /ِ :

آخر ً
يف ،مكتبة مصر  -القاىرة د.ت.ُُّ :
ُٓ ديكاف شيخ شعراء العربية أبي الطيب المتنبي ،تحقيؽ عبد المنعـ خفاجة ك ى
ذكر في كتب الحديث ،كانما أكرده -بال إسناد  -مفسِّركف كلغكيكف كنحاة ،منيـ:
ُٔ ليس ليذا الخبر ه

م ،محمد بف عمر ،مفاتيح الغيب مف القرآف الكريـ ،دار إحياء التراث العربي ،لبناف طُ.ِٕ/ُ :ُْٗٗ ،
ُ  -الراز ٌ

ِ  -ابف األثير ،نصر اهلل بف محمد ،المثى يؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ،تح :محمد محيي الديف عبدالحميد ،المكتبة
العصرية ،لبناف.ِّٗ/ِ :ُٗٗٓ ،

ّ  -ابف مالؾ ،محمد بف عبداهلل ،االعتماد في نظائر الظاء كالضاد ،تح :حاتـ الضامف ،دار البشائر ،سكرية ،طُ،
ََِّ.ُٖ :
ُٕ الضاد بيف الشفاىية كالكتابية ،إبراىيـ بف سميماف الشمساف الناشر :مجمة الخطاب الثقافي  -دراسات –الرياض ،العدد
الثاني http://www.m-a -arabia.com/site/wp -co.../book1_347.pdf .َُُ:
ُٖ األسرار المرفكعة في األخبار المكضكعة ( المكضكعات الكبرل ) ،مال عمي القارم ت َُُْىػ ،تحقيؽ  :محمد بف
لطفي الصباغ ،طِ ،المكتب االسالمي  -بيركت َُْٔىػ.ُّٕ :
ُٗ حمية البشر في أعياف القرف الثالث عشر ،عبد الرزاؽ بف حسف بف إبراىيـ البيطار الميداني الدمشقي (تُّّٓىػ)،
تحقيؽ محمد بيجة البيطار ،طِ ،دار صادر  -بيركت ُُّْىػُّٗٗ /ـ.ُِٓٔ :
َِ كتاب العيف ،الخميؿ بف أحمد الفراىيدم.ّٓ/ُ:
ُِ المصدر نفسو .جٖ صُْٕ.
ابف
ِِ ذكر ذلؾ مكي بف أبي طالب (الرعاية لتجكيد القراءة .مكي بف أبي طالب)ُُّ:؛ كأىبك حيَّاف النحكم،
ي
كشيخو ي
محمد المرتضى َّ
الزبيدم.)ِٓٗ/ ّٖ :
أىبي األ ٍ
محمد بف ٌ
كغيرىـ (تاج العركس مف جكاىر القامكسٌ ،
ىح ىكص ،ي
ِّ الفرؽ بيف الضاد كالظاء في كتاب اهلل  -عز كجؿ  -كفي المشيكر مف الكالـ ،أبك عمرك الداني  ،عثماف بف سعيد،
تحقيؽ :حاتـ صالح الضامف ،دار البشائر ،سكرية ،طُ.ّْ :ََِٔ ،
ِْ كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر بف خمكاف ،تحقيؽ  :إحساف
عباس ،طُ ،دار صادر – بيركت.َّٕ/ْ :ُُٕٗ ،
ِٓ تثقيؼ المساف كلقيح الجناف ،عمر بف خمؼ بف مكي الصقمي أبك حفص ،تحقيؽ مصطفى مصطفى عبد القادر عطا،
دار الكتب العممية – بيركت َُُْىػَُٗٗ /ـ.ُٗ :
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ِٔ إتحاؼ الفضالء في بياف مف ألَّؼ في الضاد كالظاء ،جماؿ بف السيد الرفاعي الشايب ،مطبعة السنة – القاىرة
(ََِِـ بحسب تاريخ المقدمات).َٓ- ْٗ :
ِٕ النشر في القراءات العشر ،ابف الجزرم ،تصحيح عمي محمد الضباع ،مطبعة مصطفى محمد  -مصر د ت.ُِٗ :
ِٖ غاية المراد في معرفة إخراج الضاد ،شمس الديف ابف النجار؛ تحقيؽ د .طو محسف ،النص مستؿ مف مجمة المجمع
العممي العرقي ،الجزء ا لثاني ،المجمد التاسع كالثالثكف ُٖٖٗـ.ِٕٔ- ِٔٔ :
ِٗ األصكات المغكية ،أنيس.ٓٓ :
َّ تفسير الرازم ،أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم(تَٔٔق)
طّ ّٔ/ُ :؛ عكف المعبكد ،العظيـ آبادم ،تُِّٗ ،طِ ،الدار الكتب العممية  -بيركت  -لبنافُُْٓىػ.ِٗ/ُُ :
ُّ النشر في القراءات العشر  ،ابف الجزرم  ،تحقيؽ عمي محمد الضباع ،دار الكتب العممية  -بيركتِْٖ/ُ:؛ رسالة
العمر ،األستاذ المساعد بقسـ الدراسات القرآنية ،كمية مطبعة المعمميف –
في تجكيد الفاتحة د /محمد بف فكزاف بف حمد ي
الرياض د ت.ُٓ:
ِّ تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير تْٕٕ ق ،تحقيؽ يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر

الع ًز ً
يز آؿ
عبًد ى
ص ىؿ بً ىف ى
كالتكزيع  -بيركت ُُِْقُِٗٗ/ـِّ /ُ :؛ تكفيؽ الرحمف في دركس القرآف  ،الشٍَّي ًخ فىٍي ى
يم ىب ىارؾ ت ُّٕٔىػ  ّٓ:؛ المقاصد الحسنة ،السخاكم ،ّٓ/ُ:الدرر المنتثرة في األحاديث المشتيرة ،السيكطي، ّ/ُ :
أسنى المطالب في أحاديث مختمفة المراتب  ،الحكت ،محمد بف دركيش بف محمد ،دار الكتب العممية ،بيركت د

تِٗ/ُ:؛ سبؿ اليدل كالرشاد في سيرة خير العباد ،شمس الديف الشامي ،دار الكتب العممية  -بيركت ُّٗٗ.َُّ /ِ :
ّّ عمـ المغة العربية ،محمكد فيمي حجازم ،ككالة المطبكعات ،الككيت ،د .ط ََُِّٕٗ :؛ لغة الضاد أك لغة الظاء،
بحث لػ(كبير بف عيسى) ،شبكة األلككة)https://www.alukah.net( .
ّْ كالـ العرب  ،مف قضايا المغة العربية ،حسف ظاظا ،مطبعة المصرم  -االسكندرية ُُٕٗـ.ِٗ :
ّٓ إبداؿ الحركؼ في الميجات العربية ،سميماف السحيمي ،دار الغرباء األثرية  -المدينة المنكرة ُٓٗٗ.ّْٗ- ّْٖ :
ّٔ ما يكتب بالضاد كالظاء كالمعنى مختمؼ ،ليحيى بف عمر بف فيد المكي ت ٖٖٓ ىػ ،بحث د .رباح اليمني مفتاح،
مجمة معيد المخطكطات العربية ،مجمدْٖ ،الجزآف ُ  ،ِ-القاىرة ،ربيع األكؿ رمضاف ُِْٓىػ /مايك -نكفمبر ََِْـ:
ُٔ.
ّٕ مف مشكالت المغة العربية في العراؽ في النصؼ الثاني مف القرف العشريف ،رسالة ماجستير ،عمي جاسـ سميماف،
كمية التربية ،جامعة بغداد.ٕٓ :
ّٖ

عمـ األصكات ،كماؿ بشر ،دار غريب  -مصرَََِ ،ـ .ِِٕ ،ِْٔ:

ّٗ دراسات لغكية مقارنة ،سمكل ناظـ ،مكتبة دار الثقافة – القاىرة َُْٕىػ ُٖٗٔ -ـُٔٓ :؛ عمـ األصكات ،كماؿ
بشر ،دار غريب  -مصرَََِ ،ـ.ِِٕ ،ِْٔ :
َْ العربية لغة النكف (بحث) ،د.محمد سعيد صالح ربيع الغامدم ،مجمة الدراسات المغكية  ،مجٕ /عََِِٓ،ـ.ّّ :
ُْ التطكر النحكم لمغة العربية ،ج برجشتراسر ،المركز العربي لمبحث كالنشر  -القاىرة ُُٖٗـ.َُ :
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ِْ الدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جني ،د .حساـ سعيد النعيمي ،منشكرات كزارة الثقافة كاإلعالـ ،الجميكرية
العراقية ،طبع دار الطميعة لمطباعة كالنشر  -بيركت َُٖٗ.ُّٕ :
ّْ االعتماد في نظائر الظاء كا لضاد البف مالؾ ،مقدمة المحقؽ د.حاتـ صالح الضامف ،مجمة المجمع العممي العراقي
جّ مجمد ُّ.ِّّ :
ْْ العربية الفصحى ،األب ىنرم فميش اليسكعي ،ترجمة د .عبد الصبكر شاىيف ،بيركت ُٔٔٗـ.ّٕ :
ْٓ الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد ،د .غانـ قدكرم الحمد ،مطبعة الخمكد  -بغداد َُْٔىػ ُٖٗٔ /ـ- ِٔٔ :
ِٕٔ.
ْٔ العربية الفصحى ،األب ىنرم فميش اليسكعي ،ترجمة د .عبد الصبكر شاىيف ،بيركت ُٔٔٗـ.ّٕ :
ْٕ الكتاب ،سيبكيو  َْٔ/ ُ :؛ مشكمة الضػػاد العػربية ،كتػراث الضػاد كال ظػاء ،مجمة المجمع العممي العراقي.ِِِ :
ْٖ مشكمة الضاد العربية كتراث الضاد كالظاء ،رمضاف عبدالتكاب ،مجمة المجمع العممي العراقي ،بغداد.ُُٕٗ ،
مجُِ ،جِ َِِ.
ْٗ الكتاب  ،سيبكيوّّْ /ْ:؛ سر صناعة اإلعراب ،ابف جني.ْٕ/ُ :
َٓ األصكات المغكية ،ابراىيـ أنيسّٓ- ُٓ :؛ عمـ األصكات ،كماؿ بشر.ِٗٗ :
ُٓ ظاىرة االنتقاؿ المخرجي ألصكات الضاد كالقاؼ كالكاؼ في ليجة محافظة طكباس الفمسطينية ،عمي ىنداكم(باحث
مصرم) ،كساند صكافطة(باحث فمسطيني) ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث(لمعمكـ اإلنسانية) ،المجمد ُّ(ْ)َُِٕ ،ـ:
ْٗٗ.
ِٓ دركس في عمـ األصكات العربية ،جاف كانتينك ،ترجمة صالح القرمادم ،مركز الدراسات كالبحكث االقتصادية
كاالجتماعية  -تكنس ُٔٔٗـ.ٖٕ :
ّٓ المرجع السابؽ.ُِِ :
ْٓ عمـ المغة ،عمي عبد الكاحد كافي ،دار نيضة مصر  -القاىرة ُٕٔٗـ.ِْٖ :
ٓٓ ليجة البدك في إقميـ ساحؿ مريكط ،،عبد العزيز مطرُٕٔٗ ـ : ،دار الكاتب العربي
لمطباعة كالنشر  -القاىرة .ْٕ :
ٔٓ ظاىرة االنتقاؿ المخرجي.ْٕٗ :
ٕٓ التعريفات ،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني ت ُٖٔ ىػ ،تحقيؽ :ضبطو كصححو جماعة مف العمماء
بإشراؼ الناشر ،طُ ،دار الكتب العممية بيركت َُّْىػ ُّٖٗ-ـ.ٕ :
ٖٓ الميجات العربية المنسكبة في معجـ شمس العمكـ لنشكاف الحميرم ت ّٕٓ ىػ  ،معاذ سالـ حمكد المعايظة ،إشراؼ
أ.د جزاء عصافرة (رسالة ماجستير) جامعة مؤتة -عمادة الدراسات العميا ََِٗـ.َّ - ِٗ :
ٗٓ في الميجات العربية ،إبراىيـ أنيس ،طٖ ،مكتبة األنجمك مصرية  -القاىرة د.ت.َُْ- ََُ :
َٔ العصر الجاىمي  ،شكقي ضيؼ ،دار المعارؼ  -مصر َُٔٗـ (حسب تاريخ المقدمة).ُِٔ :
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ُٔ العركة الكثقى ،السيد كاظـ اليزدم تُّّٕىػ – ،مع تعميقات الفاضؿ المنكراني ،تحقيؽ  :مركز فقو األئمة األطيار
(ع) ،طُ ،مطبعة اعتماد  -مركز فقو األئمة األطيار – قـ ُِِْىػْْٕ :؛ تفسير القرآف العظيـ ،السيد مصطفى
الخميني ،ت ُّٖٗ ،طُ ،مطبعة مؤسسة العركج  -قـُُْٖق. ُٗٔ/ِ:

السيستى ٌاني ،معاصر(بدكف
السٌيًد كاظـ ى
الحسيني ٌ
مي ي
السيًد ى
دم ت ُِْٕ ُّّٕ -ى ،ىم ىع تىعميقة ٌ
اليز ٌ
الكث ٍق ٍىٌ ،
العر ىكةي ي
ِٔ ى
ع ٌ
بطاقة كتاب).ّ/ِ :
ّٔ المرجع السابؽ ،اليامش ،تعميقة رقـ ْٔٔ.ّ /ِ :
ْٔ مشكمة الضػػاد العػربية ،كتػراث الضػاد كال ظػاء ،الدكتػكر رمضاف عػبد التكاب ،المجمد الحادم كالعشريف مف مجمة
المجمع العممي العراقي ،مطبعة المجمع العممي العراقيُُّٗ ،ىػ ػ ػُُٕٗ ـ.ُِِ :
ٓٔ زينة الفضالء ،مقدمة المحقؽ.ُٗ :
ٔٔ صكت الضاد في المغة العربية ،دراسة كصفية تاريخية( ،رسالة ماجستير) ،نضاؿ أحمد الشريؼ ،إشراؼ أ.د .محمد
رمضاف البع ،قسـ المغة العربية /اآلداب /جامعة غزة ُّْٖىػَُِٕ /ـ.ُٓ ،ْٗ،َٓ :
ٕٔ زينة الفضالء ،مقدمة الدكتكر رمضاف عبد التكاب.ُٗ :
ٖٔ األبيات مف نظـ الباحث.
ٗٔ دراسات في فقو المغة ،صبحي الصالح ،طَُ ،دار المالييف  -بيركت ُّٖٗ.ّٖٔ :
َٕ األبيات مف نظـ الباحث.
ُٕ اإلرشاد ،الشيخ المفيد ت ُّْ ىػ ،تحقيؽ  :مؤسسة آؿ البيت (ع) لتحقيؽ التراث ،طِ ،دار المفيد لمطباعة كالنشر
كالتكزيع – بيركتُُْْ ،ىػ  ُّٗٗ -ـ.ِّٖ /ُ :
ِٕ

الصحيفة السجادية الكاممة ،اإلماـ زيف العابديف عميو السالـ ت ْٗ ىػ ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة

المدرسيف  -قـ المشرفة َُْْىػ .ْٓ:
ّٕ شرح نيج البالغة ،ابف أبي الحديد ،ت ٔٓٔىػ ،تحقيؽ  :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،طِ ،دار احياء الكتب العربية
ُّٕٖى  ُٕٗٔ/ـ.َّّ /َِ :
ْٕ العمـ كالعمماء ،أبك بكر جابر الجزائرم ،طُ ،دار الكتب السمفية  -القاىرةَُّْىػ .ِّٖ :
ٕٓ

السنف الكبرل كفي ذيمو الجكىر النقي ،أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي ،كفي ذيمو الجكىر النقي لعالء

الديف عمي بف عثماف المارديني الشيير بابف التركماني ،طُ  ،مجمس دائرة المعارؼ النظامية الكائنة في اليند ببمدة حيدر
آباد ُّْْ ىػ.ُّٖ /ٓ :
ٕٔ معدف الجكاىر ،أبي الفتح الكراجكي تْْٗ ىػ ،تحقيؽ  :السيد أحمد الحسيني ،طِ ،مطبعة مير استكار  -قـ
ُّْٗىػ.ٓٗ :
ٕٕ ا لشرح الكبير ،عبد الرحمف بف قدامو ت ِٖٔ ىػ ،دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع ،بيركت د .ت.ِ /ْ :
ٖٕ مفاتيح الجناف ،عباس القمي ت ُّٗٓىػ ،طّ ،مكتبة العزيزم  -قـ ََِٔ ـ.َٖٔ :
ٕٗ

الصحيفة الصادقية ،جمع الشيخ باقر القرشي ،الصحيفة الصادقية احدل حمقات حياة االماـ الصادؽ عميو السالـ،

طُ ،دار االضكاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -بيركت َُُْ ى ُٖٗٗ -ـ.ّٓ/ُ :
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َٖ مناقب آؿ أبي طالب ،الحافظ ابف شير آشكب مشير الديف أبي عبد اهلل محمد بف عمي بف شير آشكب المازندراني
ت ٖٖٓ ى  ،تحقيؽ لجنة مف أساتذة النجؼ األشرؼ ،المطبعة الحيدرية – النجؼ ُّٕٔىُٗٓٔ /ـ.ّْٖ :
ُٖ المعجـ األكسط – الطبراني ،تحقيؽ  :طارؽ بف عكض اهلل بف محمد  ،عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني دار
الحرميف  -القاىرة ُُْٓ.ُِٓ/َُ:ٕ :
ِٖ الصحيفة السجادية الكاممة ،اإلماـ زيف العابديف عميو السالـ ت ْٗ ىػ ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة
المدرسيف بقـ المشرفة َُْْىػ.ُِٕ :
ّٖ بحار األنكار ،العالمة المجمسي ت ُُُُ ىػ ،تحقيؽ  :السيد إبراىيـ الميانجي  ،محمد الباقر البيبكدم ،طِ ،مؤسسة
الكفاء – بيركتَُّْ ،ىػ  ُّٖٗ -ـ.ّٓٔ /ٖٗ :
ْٖ الصحيفة السجادية الكاممة.ُُّ :

المصادر والمراجع:
















إذؽاف انفضالء ف ٙتٛاٌ يٍ أنَّف ف ٙانضاد ٔانظاء ،ظًال تٍ انغٛذ انشفاػ ٙانشاٚة ،يطثؼح انغُح – انماْشج
(ٕٕٓٓو تؽغة ذاسٚخ انًمذياخ).
دساعاخ صٕذٛح ٔصٕذٛح صشفٛح ف ٙانهغح انؼشتٛح ،أ.د يؽًذ ظٕاد انُٕس٘ ،داس انعُذ٘ نهُشش ٔانرٕصٚغ -
َاتهظ دخ.ٕٔٙ :
إتذال انؽشٔف ف ٙانهٓعاخ انؼشتٛح ،عهًٛاٌ انغؽ ،ًٙٛداس انغشتاء األششٚح  -انًذُٚح انًُٕسج ٘ٔ22و.
أخثاس انؽًمٗ ٔانًغفه ،ٍٛاتٍ انعٕص٘ ،ظًال انذ ٍٚأتٕ انفشض ػثذ انشؼًٍ تٍ ػه ،ٙطٔ ،داس انفكش انهثُاَ- ٙ
تٛشٔخْٓٔٗٔـٔ22ٓ/و.
اإلسشاد ،انشٛخ انًفٛذ خ ٖٔٗ ْـ ،ذؽمٛك  :يؤعغح آل انثٛد (ع) نرؽمٛك انرشاز ،طٕ ،داس انًفٛذ نهطثاػح
ٔانُشش ٔانرٕصٚغ – تٛشٔخْٔٗٔٗ ،ـ ٔ22ٖ -و.
األعشاس انًشفٕػح ف ٙاألخثاس انًٕضٕػح (انًٕضٕػاخ انكثشٖ) ،يال ػه ٙانماس٘ خ ْٗٔٓٔـ ،ذؽمٛك:
يؽًذ تٍ نطف ٙانصثاؽ ،طٕ ،انًكرة االعالي - ٙتٛشٔخ ْٔٗٓٙـ.
االػرًاد فَ ٙظائش انظاء ٔانضاد ،اتٍ يانك ،يؽًذ تٍ ػثذهللا ،ذػ :ؼاذى انضايٍ ،طٔ ،داس انثشائش ،عٕسٚح،
ٖٕٓٓ.
تؽاس األَٕاس ،انؼاليح انًعهغ ٙخ ٔٔٔٔ ْـ ،ذؽمٛك  :انغٛذ إتشاْٛى انًٛاَع ، ٙيؽًذ انثالش انثٓثٕد٘ ،طٕ،
يؤعغح انٕفاء – تٛشٔخْٖٔٗٓ ،ـ  ٔ22ٖ -و.
انثٛاٌ ٔانرث ،ٍٛٛالت ٙػًشٔ تٍ تؽش انعاؼع (،خٕ٘٘ ْـ) ،ذؽمٛك ػثذ انغالو يؽًذ ْاسٌٔ ،ط 2يكرثح
انخاَع ٙنهُشش ٔانرٕصٚغ – انماْشج ْٔٗٔ2ـٔ222 /و.
ذصمٛف انهغاٌ ٔنمٛػ انعُاٌ ،ػًش تٍ خهف تٍ يك ٙانصمه ٙأتٕ ؼفص ،ذؽمٛك يصطفٗ يصطفٗ ػثذ انمادس
ػطا ،داس انكرة انؼهًٛح – تٛشٔخ ْٓٔٗٔـٔ22ٓ/و.
انرطٕس انُؽٕ٘ نهغح انؼشتٛح ،ض تشظشرشاعش ،انًشكض انؼشت ٙنهثؽس ٔانُشش  -انماْشج ٔٔ22و.
انرؼشٚفاخ ،ػه ٙتٍ يؽًذ تٍ ػه ٙانض ٍٚانششٚف انعشظاَ ٙخ ْ 2ٔٙـ ،ضثطّ ٔصؽؽّ ظًاػح يٍ انؼهًاء
تئششاف انُاشش ،طٔ ،داس انكرة انؼهًٛح تٛشٔخ ْٖٓٗٔـ ٔ22ٖ-و.
ذفغٛش انشاص٘ ،يفاذٛػ انغٛة ،انرفغٛش انكثٛش ،أتٕ ػثذ هللا يؽًذ تٍ ػًش تٍ انؽغٍ تٍ انؽغ ٍٛانر ًٙٛانشاص٘
انًهمة تفخش انذ ٍٚانشاص٘(خ )ِ ٙٓٙطٖ ،داس إؼٛاء انرشاز انؼشت - ٙتٛشٔخ ْٕٓٗٔـٕٓٔٓ /و.
ذفغٛش انمشآٌ انؼظٛى ،اتٍ كصٛش خٗ ،ِ 22ذؽمٛك ٕٚعف ػثذ انشؼًٍ انًشػشه ،ٙداس انًؼشفح نهطثاػح ٔانُشش
ٔانرٕصٚغ  -تٛشٔخ ِٕٔٗٔٔ22ٕ/و.
ذفغٛش انمشآٌ انؼظٛى ،انغٛذ يصطفٗ انخً ُٙٛخ  ،ٖٔ22طٔ ،يطثؼح يؤعغح انؼشٔض  -لىْٔٗٔ2 ،ـ:
ٕ .ٔ2ٙ/
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ؼهٛح انثشش ف ٙأػٛاٌ انمشٌ انصانس ػشش ،ػ ثذ انشصاق تٍ ؼغٍ تٍ إتشاْٛى انثٛطاس انًٛذاَ ٙانذيشم( ٙانًرٕفٗ:
ْٖٖ٘ٔـ) ،ذؽمٛك يؽًذ تٓعح انثٛطاس ،طٕ ،داس صادس ،تٛشٔخْٖٔٗٔ ،ـٔ22ٖ /و.
انذساعاخ انصٕذٛح ػُذ ػهًاء انرعٕٚذ ،د.غاَى لذٔس٘ انؽًذ ،يطثؼح انخهٕد  -تغذاد ْٔٗٓٙـ ٔ22ٙ/و.
دساعاخ ف ٙفمّ انهغح ،صثؽ ٙانصانػ ،طٓٔ ،داس انًال - ٍٛٚتٛشٔخ ٖ.ٔ22
دساعاخ نغٕٚح يماسَح ،عهٕٖ َاظى ،يكرثح داس انصمافح – انماْشج ْٔٗٓ2ـ ٔ22ٙ -و.
انذساعاخ انهٓعٛح ٔانصٕذٛح ػُذ اتٍ ظُ ،ٙد.ؼغاو عؼٛذ انُؼ ،ًٙٛيُشٕساخ ٔصاسج انصمافح ٔاإلػالو،
انعًٕٓسٚح انؼشالٛح ،طثغ داس انطهٛؼح نهطثاػح ٔانُشش  -تٛشٔخ ٓٔ22و.
دسٔط ف ٙػهى األصٕاخ انؼشتٛح ،ظاٌ كاَر ،ُٕٛذشظًح صانػ انمشياد٘ ،يشكض انذساعاخ ٔانثؽٕز
االلرصادٚح ٔاالظرًاػٛح  -ذَٕظ ٔ2ٙٙو.
 ،ٍٚيكرثح يصش  -انماْشج د.خ.
دٕٚاٌ شٛخ شؼشاء انؼشتٛح أت ٙانطٛة انًرُث ،ٙذؽمٛك ػثذ انًُؼى خفاظح ٔآخ َش ِ
رٚم االيانٔ ٙانُٕادس ،أت ٕ ػه ٙانمان ،ٙانًكرة انرعاس٘ نهطثاػح ٔانُشش ٔانرٕصتغ -تٛشٔخ ،د.خ.
سعانح ف ٙذعٕٚذ انفاذؽح ،د.يؽًذ تٍ فٕصاٌ تٍ ؼًذ انؼًُش ،األعرار انًغاػذ تمغى انذساعاخ انمشآَٛح  ،كهٛح
يطثؼح انًؼهً – ٍٛانشٚاض د خ.
عثم انٓذٖ ٔانششاد ف ٙعٛشج خٛش انؼثاد ،شًظ انذ ٍٚانشاي ،ٙداس انكرة انؼهًٛح  -تٛشٔخ ٖٔ22و.
عش صُاػح اإلػشاب ،ػصًاٌ اتٍ ظُ ٙخْٕ ٖ2ـ ،ذؽمٛك انغما ٔآخش ،ٍٚيصش ٗ٘ٔ2و.
انغٍُ انكثشٖ ٔف ٙرٚهّ انعْٕش انُم ،ٙأتٕ تكش أؼًذ تٍ انؽغ ٍٛتٍ ػه ٙانثٓٛمٔ ،ٙف ٙرٚهّ انعْٕش انُمٙ
نؼالء انذ ٍٚػه ٙتٍ ػصًاٌ انًاسد ُٙٚانشٓٛش تاتٍ انرشكًاَ ،ٙطٔ ،يعهظ دائشج انًؼاسف انُظايٛح انكائُح فٙ
انُٓذ تثهذج ؼٛذس آتاد ٖٗٗٔ ْـ.
انششغ انكثٛش ،ػثذ انشؼًٍ تٍ لذايّ خ ْٕ ٙ2ـ ،داس انكراب انؼشت ٙنهُشش ٔانرٕصٚغ  -تٛشٔخ د .خ.
ششغ َٓط انثالغح ،اتٍ أت ٙانؽذٚذ ،خ ْ ٙ٘ٙـ ،ذؽمٛك  :يؽًذ أتٕ انفضم إتشاْٛى ،طٕ ،داس اؼٛاء انكرة
انؼشتٛح ٔ2ٙ2/ ْٖٔ22و.
انصؽٛفح انغعادٚح انكايهح ،اإلياو ص ٍٚانؼاتذ ٍٚػه ّٛانغالو خ ْٗ 2ـ ،يؤعغح انُشش اإلعالي ٙانراتؼح نعًاػح
انًذسع - ٍٛلى انًششفح ْٗٓٗٔـ.
انصؽٛفح انصادلٛح ،ظًغ انشٛخ تالش انمشش ،ٙانصؽٛفح انصادلٛح اؼذٖ ؼهماخ ؼٛاج االياو انصادق ػهّٛ
انغالو ،طٔ ،داس االضٕاء نهطثاػح ٔانُشش ٔانرٕصٚغ  -تٛشٔخ ٓٔٗٔ ْ ٔ222 -و.ـ
انؼشتٛح انفصؽٗ ،األب ُْش٘ فهٛش انٛغٕػ ،ٙذشظًح د.ػثذ انصثٕس شاْ ،ٍٛتٛشٔخ ٔ2ٙٙو.
انؼشٔج انٕشمٗ ،انغٛذ انٛضد٘ – يغ ذؼهٛماخ انفاضم انهُكشاَ ،ٙخْ ٖٖٔ2ـ ،ذؽمٛك  :يشكض فمّ األئًح األطٓاس
(ع) ،طٔ ،ي طثؼح اػرًاد  -يشكض فمّ األئًح األطٓاس – لى ْٕٕٗٔـ .
َ
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انؼ َش َٔج ُ ان ُٕشمْ ْٗ ،انغِّ ّ ٛذ كاظى انَ ٛضد ّ
ّ
٘ خ َ ،ْٖٖٔ2 - ٕٔٗ2ي َ
ِ
يؼاصش(تذٌٔ تطالح كراب).
انؼصش انعاْه ، ٙشٕل ٙضٛف ،داس انًؼاسف  -يصش ٓٔ2ٙو (ؼغة ذاسٚخ انًمذيح).
ػهى األصٕاخ ،كًال تشش ،داس غشٚة  -يصشٕٓٓٓ ،و.
ػهى انهغح انؼشتٛح ،يؽًٕد فًٓ ٙؼعاص٘ٔ ،كانح انًطثٕػاخ ،انكٕٚد ،د .ط ٖ.ٔ22
ػهى انهغح ،ػه ٙػثذ انٕاؼذ ٔاف ،ٙداس َٓضح يصش  -انماْشج ٔ2ٙ2و.
انؼهى ٔانؼهًاء ،أتٕ تكش ظاتش انعضائش٘ ،طٔ ،داس انكرة انغهفٛح  -انماْشج ْٖٓٗٔـ.
ػٌٕ انًؼثٕد ػهٗ عٍُ أت ٙدأد ،يؽًذ شًظ انؽك اانؼظٛى آتاد٘ ،خ ،ٖٕٔ2طٕ ،انذاس انكرة انؼهًٛح -
تٛشٔخ  -نثُاٌْ٘ٔٗٔـ.
انؼ ،ٍٛانخهٛم تٍ أؼًذ انفشاْٛذ٘ خْ٘ ٔ2ـ ،ذؽمٛك د.يٓذ٘ انًخضٔئ ،ٙد.إتشاْٛى انغايشائ ،ٙداس ٔيكرثح
انٓالل.ـــــ يفاذٛػ انغٛة يٍ انمشآٌ انكشٚى ،انشاصّ٘ ،يؽًذ تٍ ػًش ،طٔ ،داس إؼٛاء انرشاز انؼشت ،ٙنثُاٌ
ٗٔ22و.
انفشق ت ٍٛانضاد ٔانظاء ف ٙكراب هللا -ػض ٔظم ٔ -ف ٙانًشٕٓس يٍ انكالو ،أتٕ ػًشٔ انذاَ ،ٙػصًاٌ تٍ عؼٛذ،
ذؽمٛك :ؼاذى صان ػ انضايٍ ،داس انثشائش ،عٕسٚح ،طٕٔٓٓٙ ،و.
ف ٙانهٓعاخ انؼشتٛح ،إتشاْٛى أَٛظ ،ط ،2يكرثح األَعهٕ يصشٚح  -انماْشج د.خ.
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انكراب ،عٛثٕ ّٚأتٕ تشش ػًشٔ تٍ ػصًاٌ تٍ لُثش خْٓ ٔ2ـ ،ذؽمٛك :ػثذ انغالو يؽًذ ْاسٌٔ ،طٖ ،يطثؼح
انخاَع - ٙانماْشج ْٔٗٓ2ـٔ222 /و.
كالو انؼشب  ،يٍ ل ضاٚا انهغح انؼشتٛح ،ؼغٍ ظاظا ،يطثؼح انًصش٘  -االعكُذسٚح ٔٔ22و.
نغاٌ انؼشب ،اتٍ يُظٕس ،يؽًذ تٍ يكشو األفشٚم ٙانًصش٘ خْٔٔ2ـ ،طٔ ،داس صادس -تٛشٔخ د خ.
نٓعح انثذٔ ف ٙإلهٛى عاؼم يشٕٚط ،،ػثذ انؼضٚض يطش داس انكاذة انؼشت ٙنهطثاػح ٔانُشش  -انماْشج  ٔ2ٙ2و.،
انًص َ ُم انغ ائش ف ٙأدب انكاذة ٔانشاػش ،اتٍ األشٛشَ ،صش هللا تٍ يؽًذ ،ذػ :يؽًذ يؽ ٙٛانذ ٍٚػثذانؽًٛذ،
انًكرثح انؼصشٚح  -نثُأٌ22٘ ،و.
انًؼعى األٔعظ – انطثشاَ ،ٙذؽمٛك  :طاسق تٍ ػٕض هللا تٍ يؽًذ  ،ػثذ انًؽغٍ تٍ إتشاْٛى انؽغ ُٙٛداس
انؽشي - ٍٛانماْشج ٘ٔٗٔو.
يؼعى انثهذاٌ ،ش ٓاب انذ ٍٚأتٕ ػثذ هللا ٚالٕخ تٍ ػثذ هللا انشٔي ٙانؽًٕ٘ خ ْٕٙٙـ ،طٕ ،داس صادس،
تٛشٔخٔ22٘ ،و.
يؼذٌ انعٕاْش ،أت ٙانفرػ انكشاظك ٙخْ ٗٗ2ـ ،ذؽمٛك  :انغٛذ أؼًذ انؽغ ،ُٙٛطٕ ،يطثؼح ،يٓش اعرٕاس ،لى،
ْٖٗٔ2ـ.
يفاذٛػ انعُاٌ ،ػثاط انمً ٙخ ْٖٔ٘2ـ ،طٖ ،يكرثح انؼضٚض٘ ،لى ٕٓٓٙو.
يُالة آل أت ٙطانة ،انؽافع اتٍ شٓش آشٕب يشٛش انذ ٍٚأت ٙػثذ هللا يؽًذ تٍ ػه ٙتٍ شٓش آشٕب
انًاصَذساَ ٙخ  ، ْ ٘22ذؽمٛك نعُح يٍ أعاذزج انُعف األششف ،انًطثؼح انؽٛذسٚح ،انُعف/ْٖٔ2ٙ ،
ٔ2٘ٙو.
انُشش ف ٙانمشاءاخ انؼشش ،اتٍ انعضس٘ ،ذؽمٛك ػه ٙيؽًذ انضثاع ،داس انكرة انؼهًٛح ،تٛشٔخ د.خ.
ٔفٛاخ األػٛاٌ ٔأَثاء أتُاء انضياٌ ،أتٕ انؼثاط شًظ انذ ٍٚأؼًذ تٍ يؽًذ تٍ أت ٙتكش تٍ خهكاٌ ،ذؽمٛك:
إؼغاٌ ػثاط ،طٔ ،داس صادس – تٛشٔخٔ22ٔ ،و.
والمواقع االلكترونية
انؼشتٛح نغح انٌُٕ (تؽس) ،د.يؽًذ عؼٛذ صانػ ستٛغ انغايذ٘ ،يعهح انذساعاخ انهغٕٚح  ،يط /2عٕٕ٘ٓٓ،و.
غاٚح انًشاد ف ٙيؼشفح إخشاض انضاد ،شًظ انذ ٍٚاتٍ انُعاس؛ ذؽمٛك د .طّ يؽغٍ ،انُص يغرم يٍ يعهح
انًعًغ انؼهً ٙانؼشل ،ٙانعضء انصاَ ،ٙانًعهذ انراعغ ٔانصالشٌٕ ٔ222و.
انضاد ت ٍٛانشفاْٛح ٔانكراتٛح ،إتشاْٛى تٍ عهًٛاٌ انشًغاٌ انُاشش :يعهح انخطاب انصمافٗ  -دساعاخ –
انشٚاض،انؼذد انصاَٗhttp://www.m-a-arabia.com/site/wp-co.../book1_347.pdf .
ظاْشج االَرمال انًخشظ ٙألصٕاخ انضاد ٔانماف ٔانكاف ف ٙنٓعح يؽافظح طٕتاط انفهغطُٛٛح ،ػهُْ ٙذأ٘
(تاؼس يصش٘)ٔ ،عاَذ صٕافطح (تاؼس فهغط ،)ُٙٛيعهح ظايؼح انُعاغ نألتؽاز (نهؼهٕو اإلَغاَٛح) ،انًعهذ
ٖٔ(ٗ)ٕٓٔ2 ،و.
يا ٚكرة تانضاد ٔانظاء ٔانًؼُٗ يخرهف ،نٛؽ ٗٛتٍ ػًش تٍ فٓذ انًك ٙخ ْ٘22ـ( ،تؽس) د .ستاغ انًُٙٛ
يفراغ ،يعهح يؼٓذ انًخطٕطاخ انؼشتٛح ،يعهذ ،ٗ2انعضآٌ ٔ  ،ٕ-انماْشج ،ستٛغ األٔل سيضاٌ ْٕ٘ٗٔـ/
يإَ- ٕٚفًثش ٕٗٓٓو.
يشكهح انضــاد انؼـشتٛحٔ ،ذـشاز انضـاد ٔانظـاء ،انذكرـٕس سيضاٌ ػـثذ انرٕاب ،انًعهذ انؽاد٘ ٔانؼشش ٍٚيٍ
يعهح ا نًعًغ انؼهً ٙانؼشال ،ٙيطثؼح انًعًغ انؼهً ٙانؼشال ،ٙيطٕٔ ،ضْٕٖٔ2ٔ ،ـ ـــٔٔ22و.
نغح انضاد أٔ نغح انظاء ،تؽس نـ(كثٛش تٍ ػٛغٗ) ،شثكح األنٕكح.

الرسائل واألطاريح
 صٕخ انضاد ف ٙانهغح انؼشتٛح ،دساعح ٔصفٛح ذاسٚخٛح( ،سعانح ياظغرٛش)َ ،ضال أؼًذ انششٚف ،إششاف أ.د.
يؽًذ سيضاٌ انثغ ،لغى انهغح انؼشتٛح /اٜداب /ظايؼح غضج ْٖٔٗ2ـٕٓٔ2 /و.
 انهٓعاخ انؼشتٛح انًُغٕتح ف ٙيؼعى شًظ انؼهٕو نُشٕاٌ انؽًٛش٘ خ ْٖ ٘2ـ ،يؼار عانى ؼًٕد انًؼاٚظح،
إششاف أ.د ظضاء ػصافشج (سعانح ياظغرٛش) ظايؼح يؤذح -ػًادج انذساعاخ انؼهٛا ٕٓٓ2و.
 يٍ يشكالخ انهغ ح انؼشتٛح ف ٙانؼشاق ف ٙانُصف انصاَ ٙيٍ انمشٌ انؼشش( ،ٍٚسعانح ياظغرٛش) ،ػه ٙظاعى
عهًٛاٌ ،كهٛح انرشتٛح ،ظايؼح تغذاد.
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