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الظواهر الصوتّية بين لهجتي تميم وقريش وأثرها في قراءتي نافع » : وسم هذا البحث بعنوان

حيث يتعلق بظاهرتي الهمز واإلدغام في لهجتي قريش « نموذجا دراسة مقارنة  وعاصم الهمز واإلدغام

 .وتميم، وأثرهما في قراءتي نافع وعاصم

وتكمن أهمّية هذا البحث في أّنه يكشف اللثام عن هاتين الظاهرتين باالستعانة بالنصوص   

 .اللهجية والقراءات القرآنية مع محاولة المقارنة  والتحليل

ما مدى تأثير االختالفات الّصوتّية للهجتي تميم وقريش في : لقنا من إشكالية مفادهاوقد انط  

 قراءتي نافع وعاصم ؟ 

واقتضت طبيعة هذا البحث التوسل المنهج الوصفي والمقارن باإلضافة إلى بعض اآلليات  

 .  اإلجرائية المتمثلة في التحليل واإليضاح والمقارنة

 .وخاتمة -تتخللها مباحث -ة وثالثة فصولوقد جاء هذا البحث في مقدم

وأّما الفصل الثاني فقد جاء  "القراءات واللهجات والعالقة بينهما " أّما الفصل األول فقد وسم بــــــ

ثّم جاء الفصل الثالث ، "ظاهرة الهمز بين تميم وقريش وأثرهما في قراءتي نافع وعاصم"موسوما ب 

 ".ن تميم وقريش وأثرهما في قراءتي نافع وعاصمظاهرة اإلدغام بي" موسوما بـــــ 

 :ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها من خوض غمار هذا البحث أهّمها



العالقة بين الّلهجات والقراءات القرآنية عالقة متكاملة، فالمطلع على علم القراءات ال يمكنه  -

رق الصوتية ودراستها، فكالها يخدم اآلخر، والنظر فيها االستغناء عن لهجات العرب ومعرفتها لتمييز الفوا

 .يصّب في خدمة البحث اللساني

القراءات القرآنية من أهّم الحقول التي ينهل منها الباحث في استخراج الظواهر الصوتية  -

 .وباعتبارها مرجعا خصبا في هذا الميدان

وال يزال مجاال مفتوحا لمن ينبري له أّن البحث في الّلهجات العربية والقراءات القرآنية كان -

 . بالدراسة، ألّنه يعد بالنتائج القّيمة التي تخدم الدراسات الّلسانية عموما وتثريها

ظاهرة اإلدغام إذا وقعت في األلفاظ فإنها ال تغير في معنى الكلمة، وال تضيع غرضها، أما في  -

وتنتج عن حالة تأثير وتأثر في الصوت بين حرفين مبناها ورسمها فهناك تغيير جلّي قبل اإلدغام وبعده، 

 .متصلين متشابهين في الصفة أو المخرج قصد اختصار الجهد العضلي يرنو إلى الخفة

أّن أثر االختالفات الصوتية بين الّلهجتين والقراءتين كان ناشئا من كيفية أو طريقة األداء،  -

تميما تميل إلى سرعة النطق واختصار الجهد  فظاهرة اإلدغام جعلت قصد التخفيف والتيسير، ألنّ 

العضلي في األداء، وظاهرة الهمز أصلها التحقيق ألّن قريشا تميل إلى التأّني في أداء النطق، والقراءتان 

 .تأثرتا بهاتين الظاهرتين في كثير من المواضع

 


