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ٍل كان قبمه واآلخر بال آخر يكون بعدُه الذي قصرت عن رؤيتِه  ِل بال أوَّ الحمُد هلل األوَّ

ج والصااالة والمااال  عمااد محّمااد خااات   أبصااار الّاااا رين ج وععاازت عاان اعتااه أويااا  الواصاا ين
 . عمد أصحابه الُمْاَتَعِبينأيل بيت الوحي ج و  األابياء والمرممين ج وآله

 أّما بعد :
اطااي بكاال لغاات   درامااي دقيقااي وحاااولوا ا ح ا  عمااد مااّر العصااورااا  بقااد درس العاار ف

لاااا  هقدماامااا غااوي الضااخ  يااذا التااراث الموماان ا ضااخما ج ياالاااا ترا ااا لغو  وايريااا ج فقاادموا 
حااو والصاار  ماان كتااب المغااي والا مباحااث شااغمت دراماات ا التاايال ماازة  فاايالعاارب العمماااء 

 االاااذي ولّااد اختالفااا األماارج  وتحوالت ااااج  وأقمااام ا ج صااا ات او ج  مخرع ااا وذلااب بااااختال 
فردوا ل ا كتبا مختصاي ب اا أ   حتد أاّ كبيرا بين الدارمين ل ا قديما وحدي ا فايتموا بدرامت ا 

أو  ج ومااان يااااا عااااءت فكااارة الموضاااوه وياااي متابعاااي ياااذه القاااراءات وبياااان أوعاااه االخاااتال 
عمااد مااا مااا قياال قااديما بمااا قالااه المحااد ون في ااا  اا  محاولااي التعمياا   وازااايفي ااا وم ت ااا اال

فاااي فاااي دراماااي ياااذا الموضاااوه   ال مااازة  أمااااتذتيفامتشااارت  جيتطماااب التعميااا  عمياااه ما اااا 
فحصمت الموافقي عميه وبادأت بعماا الماادة  ج  ا  درامي لمااييا القدامد والمحد ين درامات 

 آراءوتعادد  تقميمات ابتشعب المادة وك رة  ت  ر الصعوبات التي تم متبدأت و  وتقميم ا ج
الك ياار ماان المشااورة  الشاايء أماااتذتي األفاضاال فقاادموا لاايالعمماااء في ااا ج حتااد أشاا   عمااّي 

 .والدع  المعاوي 
 ما اا بمتابعاي األولوقد عاءت الدرامي ب صول  ال اي  تمابق ا مقدماي اخاتف ال صال 

 عااد ما اا مخارج ال مازة األول ال ي تاااول  عمد مباحثوتيي وقم  ال مزة في الدرامات الص
القاادامد والمحااد ين ج  عاااد ال ماازة وأصااوات الحماا  درسين ج أمااا ال ااااي فااالقاادامد والمحااد 

 . عاد القدامد والمحد ين  الم عي واألداءال الث ما ا ال مزة بين التطور الصوتي  تااولو 
ماد  ال اي مباحاث عفي الدرامات الصرفيي حياث قما  ال مزة  أما ال صل ال ااي فدرس

القاادامد والمحااد ين ج وتااااول المبحااث ال ااااي تخ ياا   ما ااا تحقياا  ال ماازة عاااد األولتااااول 
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 ت 

القادامد والمحاد ين  عاادوتااول المبحث ال الث زيادة ال مازة  القدامد والمحد ينج عادال مزة 
. 

وقماا  عمااد  ال ااي رامااات الاحويااي ال ماازة فااي الد أمااا ال صاال ال الااث فاااختف بدرامااي
 اأّماااالقااادامد والمحاااد ين ج  عاااادما اااا يمااازة االمااات  ا   األول مباحاااث أيضاااال تاااااول المبحاااث

يمزتااي القاادامد والمحااد ين وتااااول المبحااث ال الااث  عاااد يماازة الاااداء المبحااث ال ااااي فاادرس
 . والمحد ين ا عاد القدامدالوصل والقط

الباحااث فااي  إلي اااأياا  الاتااالت التااي توصاال  تعرضاا  اا  عاااءت خاتمااي الرمااالي التااي
  . درامته

ر عااالء الاادكتو  أمااتاذيشااكر أ أن ماان لااي وبعااد يااذا العاارح لمااا حوتااه الرمااالي ال باادّ 
مان اهلل  ألرعاوي ّااح وتوعياه فاي تقاوي  ياذه الرماالي وا  مان اصاعبار الموماوي لماا قدماه لاي 

مان  كالّ  إلادبعزيل الشاكر   تقد أوال ي وتاي أن لقدير أن يعزيه عاي خير العزاء ج العمي ا
 .يذه الرمالي  إكمالمّد يد العون لي في 

ااااي ألرعاااو و   ياااذا الموضاااوه حقاااه وأن يععماااه اهلل فاااي ميااازان  أعطياااتقاااد  أكاااون أنا 
  . ن ولغتهن يخد  القرآيععماي ممّ  أن مألهوأ ن يع و عّما أخطأت فيهحمااتي وأ
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