
 

 

 الباب األّول

 مقّدمة

  الفصل األّوؿ: خلفّية البحث

الّتاريخ تسجيل األحداث ادلاضية اّليت تركت كثًنا من أعماؿ اإلنساف، و عواطفهم، و 
(. ىذه اآلثار القّيمة ال نزاؿ صلدىا يف سلتلف 41: 8002 اخرتاعاهتم يف عصرىم )سوفريادي،

األشكاؿ من اخلطوط على األحجار، و تشانديات، و لوحات تذكاريّة، و أرتيفاؾ، و اآلداب الّشفهّية، 
و ادلخطوطات ادلنتشرة يف إندونيسيا سواء أكانت سلزونة يف ادلكتبات، و ادلتاحف، و ادلعاىد أو غًنىا 

 (28: 4991من األماكن. )باريد، 

ثًن من ادلعلومات ادلهّمة إلطالع الّناس عليها. ىذا ألّف ىذه ىذه ادلخطوطات ربتوي على ك
(. و 55: 4991ادلخطوطات ربتوي على أفكار و عواطف باعتبارىا زلاصيل حضاريّة قددية )باريد، 

ادلخطوطات كتبت عادة خبّط اليد يف سلتلف ادلواّد من أمثاؿ الورقات )احملّلّية و األوروبّية(، و لوحات 
 (12: 8048الكتابة، و ورقات لونتار، و جلد اخلشب، و اخليزراف، و القالموساوية. )سوىياين، 

، و جاويّة، و و كتبت ىذه ادلخطوطات دبختلف الّلغات من لغات إندونيسيا مثل سوندانّية
مالويّة. أّما الّلغات األجنبّية فهي الّلغة الّسنسكرتّية و الّلغة العربّية. و ادلخطوطات ادلكتوبة بالّلغة العربّية 
انتشرت كثًنا يف إندونيسيا باعتبارىا لغة سبهيديّة للّتعاليم اإلسالمّية ألّف معظم سّكاف إندونيسيا 

 (440: 8044مسلموف. )سوفريادي، 

( وقع عليو 6: 4991ادلخطوط شيء ملموس ديكن رؤيتو و اإلمساؾ بو )باريد،  ألفّ 
الفساد مع مرور الّزماف الّطويل. فادلخطوطات األصلّية يصعب احملافظة عليها مع أّّنا ال تزاؿ زلتاجا إليها 

يف  أو خياؼ عليها من الفقداف، و االحرتاؽ، و سقوط سائل عليها جاءهتا عملّية الّنسخ احتياطا
احملافظة على اآلثار احلضاريّة. و لكّن ىذه ادلخطوطات ادلنسوخة ال زبلو من األخطاء و الّتغًّنات اّليت 
وقعت عليها أثناء عملّية الّنسخ. قد يكوف الّسبب يرجع إىل قّلة فهم النّاسخ لّلغة، أو اخلطأ يف القراءة، 

التّبديل، و غًن ذلك. و عملّية الّنسخ ال  أو عدـ الّتدقيق فضاعت بعض احلروؼ، و وقعت الزّيادة، و



 

 

 :4991زبلو من االختالس أو الفساد القرائّي فتوّلدت من عملّية الّنسخ سلطوطات متنّوعة. )باريد، 

60) 

بالّرغم من أّف ادلخطوطات األصلّية مّت نسخها، فإّف ادلخطوطات ادلنسوخة ال تزاؿ ربتوي 
لّنقد الّنّصّي كي تتخّلص ادلخطوطات من أخطاء نسخّية. و على كماؿ ادلضموف. فتأيت احلاجة إىل ا

الغرض من الّنقد الّنّصّي اّلذي يستخدـ علم ربقيق الّنصوص ىو احلصوؿ على ادلخطوط األصلّي أو 
(. و ادلخطوط اّلذي دلّا جير عليو 1 :8045أقرب ادلخطوط إىل ادلخطوط األصلّي )سوليستيوريين، 

فال يعترب مصدرا للعلم. إّّنا مثل ىذا ادلخطوط ماّدة خاـ مؤقّتة )ىًنماف  الّنقد بعلم ربقيق الّنصوص
(. أّما ادلخطوط اّلذي مّت البحث فيو حبثا علمّيا أو ربقيقّيا فتنتفع بو العلـو 5 :4999سومانرتي، 

األخرى، مثل الّتاريخ، و األدب، و علم الّلسانّيات، و الفلسفة، و غًن ذلك. )سوليستيوريري، 
8045: 48) 

كما ىو ادلذكور، إّف علم ربقيق الّنصوص علم يعمل على الكشف عن ادلعلومات من احلياة 
القددية اّليت حيتوي عليها سلطوط ذلا كماؿ ادلضموف. و للحصوؿ عليو حيتاج إىل ربقيق الّنّص حّّت 

الّنّص يقرتف حيصل على أّوؿ سلطوط من احملتمل أف وقعت عليو الّتغًّنات أثناء عملّية الّنسخ. و ربقيق 
برتمجة ادلخطوط إىل الّلغة اإلندونيسّية. و الغرض من ىذا أف يفهم القارئ اّلذي ليس لو معرفة بلغة 

: 8048ادلخطوط )الّلغة ادلنقوؿ منها( مضموَف الّنّص يف سلطوط حكاية عبد الّصمد. )سورياين، 

26) 

ندونيسيا. و من بٌن يف دراسة زبزين ادلخطوط، زار الباحث مكتبة وطنّية مجهوريّة إ
ادلخطوطات الكثًنة ادلخزونة ىناؾ عثر الباحث على سلطوط بعنواف حكاية عبد الّصمد. ربّدث ىذا 
ادلخطوط عن رواية أمًن ادلؤمنٌن عن حدود اهلل و ىو على صورة الّشعر. و ىذا الّشعر لو قواٍؼ و مقطع 

ىي دراسة علم ربقيق الّنصوص و منسجمة و حبكة مجيلة. فأنسب دراسة للبحث يف ىذا ادلخطوط 
 األدب )دراسة بنيويّة(.

من احملتمل أّف سلطوط حكاية عبد الّصمد سلطوط منسوخ الحتوائو على بعض األخطاء، 
مثل الّتبديل الّصويّت يف مقطع "فيك" و ادلفروض أنّو "ريك"، و اخلطأ احلريّف يف "كا" و ادلفروض أنّو 

نّو "ىتوراف". مّث عثر فيو على اخلطأ الكتايّب بسبب اختصار الكلمة، "ىا"، و يف "كتوراف" و ادلفروض أ



 

 

 و الّصحيح "sayid" ، و"eujeung" و الّصحيح "jeung" ، و"anu"و الّصحيح  "nu"مثل 

"sayidina" و ،"persahabat" و الّصحيح "para sahabat." 

كّل بيت. فعثر الباحث باإلضافة إىل ذلك، فمخطوط حكاية عبد الّصمد شعر لو أّناطو يف  
أمساراندانا يف مقطع يف ىذا ادلخطوط. كما عثر الباحث عليو يف بيت  على ادلمّيزات يف بيت من شعر

 تاٍؿ:

Abdul samad eling ati 

Geus rumaos mabok arak, 

Eling sarta bangis baé 

Hanjakal kabina bina 

Barina maca istigfar 

Nangisna langkung kaduhung 

Bari neunggeulan dadana.. 

 

"، 2i"و يف قواعد شعر أمساراندانا كما رآه ـ.أ. سلموف، إّف ادلقاطع و القوايف ىي 

"2a،" "2e(o)" ،"2a" ،"9a" ،"2u" ،"2a" و لكّنها يف البيت اخلامس صار أكثرىا .
"8a 2"". فادلقاطع و القوايف يف شعرر أمساراندانا صارتa" ،"2a" ،"2e(o)" ،"2a،" 

"2a" ،"2u" ،"2a". 

و سيتّم القياـ بالّدراسة البنيويّة اّليت غرضها الكشف كشفا مدّققا عميقا عن العالقة بٌن 
 مجيع العناصر و اجلوانب يف العمل األديّب اّليت يتوّلد منها معىن مشتمل. 

و يف ىذا ادلخطوط عناصر بنيويّة خاّصة عنصر الّشخصّية. كما ىو ادلوجود يف سلطوط 
 حكاية عبد الّصمد.

بناء على ما سبق ذكره، يرتكز ىذا البحث على سلطوط حكاية عبد الّصمد بالوصف، و 
ربقيق الّنّص، و ربليل ادلضموف بدراسة علم ربقيق الّنصوص و األدب دلعرفة البنية الّشكلّية يف سلطوط 

 حكاية عبد الّصمد.
مد و معناىا باعتبارىا عمال أدبّيا: كيف  و ربليل البنية يؤّدي بنا إىل حقيقة حكاية عبد الصّ 

 (1: 492كانت بنيتها، و ما معناىا للمجتمع، و ما وظيفتها يف رلتمع معٌّن يف زماف معٌّن. )إكراـ، 



 

 

فهذا البحث يتمّثل يف الّرسالة بعنواف "سلطوط حكاية عبد الّصمد )ربقيق الّنّص و دراسة 
 البنيويّة الّشكلّية(."

 

 ديد البحثالفصل الثّاين: رب
ىذا البحث يستخدـ دراسة علم ربقيق الّنصوص دلخطوط حكاية عبد الّصمد يف عالقتها 

 بعلم الّلغة خاّصة الّلغة العربّية. بناء على ذلك، فتحديد البحث على الّنحو الّتايل:
 كيف وصف سلطوط حكاية عبد الّصمد؟ .4

 كيف ربقيق الّنّص دلخطوط حكاية عبد الّصمد؟ .8

 الّشكلّية دلخطوط حكاية عبد الّصمد؟كيف البنية  .3
 الفصل الثّالث: أغراض البحث

 بناء على ربديد البحث الّسابق، فأغراض ىذا البحث على ما يلي:
 معرفة وصف سلطوط حكاية عبد الّصمد. .4

 عرض ربقيق الّنّص دلخطوط حكاية عبد الّصمد. .8

 عرض البنية الّشكلّية دلخطوط حكاية عبد الّصمد. .3

 الرّابع: فوائد البحثالفصل 
 أّما فوائد ىذا البحث فتنقسم إىل فوائد نظريّة و فوائد عملّية. و ذلك على الّنحو الّتايل:

 الفوائد الّنظريّة ( أ
 ىذا البحث يسهم للمحّققٌن و علماء األدب.

 الفوائد العملّية ( ب
 ىذا البحث ديكن أف ينتفع بو الباحثوف يف علم األدب. .4

 لنشر علم الّلغة.ىذا البحث من احملاوالت  .8

3. .  ىذا البحث وسيلة لتوسيع معرفة الباحث و اجملتمع على وجو العمـو

 

 



 

 

 الفصل اخلامس: الّدراسة الّسابقة
يوجد كثًن من البحوث بدراسة علم ربقيق الّنصوص يف ادلخطوطات بالّلغة العربّية أو غًنىا 

اّلذي سيتّم البحث فيو، و ىو سلطوط من اجلاويّة و ادلالويّة. و من تلك ادلخطوطات ىذا ادلخطوط 
 حكاية عبد الّصمد. من ادلؤّكد أّف ذلذا ادلخطوط ميزة خاّصة جّذابة.

. و ىو متكّوف من "SD411"سلطوط حكاية عبد الّصمد سلزوف يف ادلكتبة الوطنّية برقم 
اآلداب و العلـو صفحة. من أجل الّدراسة الّسابقة، حبث الباحث عن ادلعلومات يف مكتبة كّلّية  53

اإلنسانّية و ادلواقع اإلنرتنتّية للّتأّكد من أّف سلطوط حكاية عبد الّصمد مل يسبق أحد إىل البحث فيو. 
 فجعل الباحث سلطوط حكاية عبد الّصمد موضوعا للبحث.

رسالة ديسي رومسايانيت )جامعة سوناف عونونج جايت اإلسالمّية احلكومّية باندونج، قسم 
( بعنواف "رسالة يف ادلعصية و الّتوبة". و رسالة ريزا سوكما نوغراىا 8002بّية و آداهبا سنة الّلغة العر 

( 8009)جامعة سوناف عونونج جايت اإلسالمّية احلكومّية باندونج، قسم الّلغة العربّية و آداهبا سنة 
فوترياين )جامعة سوناف بعنواف "سلطوط الكياىي احلاّج أنوار راصلي ويتاف ماجالينكا". و رسالة يوسيكا 

( بعنواف "علم ربقيق 8048عونونج جايت اإلسالمّية احلكومّية باندونج، قسم الّلغة العربّية و آداهبا سنة 
الّنصوص لسًنات سيكار وجيايا كوسوما". و الّنقحرة و الرّتمجة لقّصة ساماوف لتومي كريستومي سنة 

 ّية. يف اجلامعة اإلندونيس "CAR 299.883برقم " 3105

 الفصل الّسادس: أساس الّتفكًن
ألّف غرض ىذا البحث معرفة الوصف و ربقيق الّنّص و ربليل الّنّص دلخطوط حكاية عبد 

 الّصمد، فأساس الّتفكًن يف ىذا البحث على الّنحو الّتايل:
دبعىن احلّب و  "philos")علم ربقيق الّنصوص( من الّلغة اليونانّية، و ىي  "Filologi" لفظ

"logos"  .دبعىن الكلمة. فمعىن ىذا الّلفظ حّب الكلمة، و االىتماـ باألدب، و علم األدب
 (3 :8006)سوتريسنو، يف سورياين، 

( أّف علم ربقيق الّنصوص علم يدرس ادلخطوطات القددية و 33 :4999رأى إكراـ )
ـّ، من الّلغة، و األدب، و  مضموّنا. و رلاؿ علم ربقيق الّنصوص يشتمل على معرفة األدب دبعناه العا

 (46 :4999الثّقافة. )إكراـ، 



 

 

( أّف علم ربقيق الّنصوص ىو علم يبحث يف الثّقافة من حيث الّلغة 4 :4925رأى باريد )
و األدب. و علم ربقيق الّنصوص يف الّلغة العربّية ىو علم يبٌّن كّل ما ذكره ادلؤّلف لتسهيل فهمو على 

 الّناس. 
صوص مراحل منها وصف ادلخطوط. بعد الفراغ من ترتيب قائمة و يف علم ربقيق النّ 

ادلخطوطات اّليت أريَد البحث فيها و ادلخطوطات مهّيأة للقراءة، َنصف كّل سلطوطات أريد البحث فيها 
 وصفا مدّققا.

بالّنسبة ذلذا، حاوؿ الباحث أف جيمع ادلعلومات و البيانات ادلتعّلقة بادلخطوط اّلذي ُجعل 
مصدر البيانات. و شلّا يتّم وصفو ما يتعّلق بنشر ادلخطوط، و عنوانو، و مؤلّفو، و ناسخو، و سنة 

مها، و ادلسافة بٌن نسخو، و سلزنو، و أصلو، و نوعو، و حالتو، و ذبليده، و وجود العالمة ادلائّية أو عد
اخلّط الغليظ األّوؿ إىل الّسادس، و عدد اخلطوط يف سنتيمرت، و وجود اخلّط الّدليل ادلضغوط، أو اخلّط 
باحلرب أو قلم الّرصاص، و عدد الّطّي، و عرض الورقة، و عدد الّصفحة، و عدد الّسطر يف كّل صفحة، 

عرضو يف سنتيمرت، و وجود الرّتقيم أو عدمو يف و طوؿ ادلخطوط و عرضو يف سنتيمرت، و طوؿ الّنّص و 
الّصفحة، و وجود الّتحويل أو عدمو، و وجود التّنوير و الّرسم الّتوضيحّي أو عدمهما، و احلرؼ 
ادلستخدـ و الّلغة ادلستخدمة، و نوع اخلّط، و لوف احلرب، و خالصة مضموف الّنّص، و مالحظات 

 (92: 8045أخرى زلتاج إليها. )فتح الّرمحن، 

ادلرحلة اخلامسة ىي ربقيق الّنّص اّلذي يقرتف عادة برتمجتو إىل الّلغة اإلندونيسّية. و الغرض 
من ىذه ادلرحلة تفهيم القارئ اّلذي ال يعرؼ الّلغة ادلنقوؿ منها و لكّنو يرغب يف مضموف الّنّص. كي 

 حيصل ىذا القارئ على ما يريده بقراءة الّتمهيد ادلتعّلق بػ:
 رة الّنّص شلّا يتعّلق بنظاـ ربويل الكتابة من احلروؼ الّتقليديّة إىل احلروؼ الاّلتينّية.أسس نقح .4

 نظاـ الّتهجئة ادلتعّلق بعملّية تكييف الّلغة ادلنقوؿ منها مع لغة الكتابة حبروؼ التينّية معتمدة. .8
 حو الّتايل:ىناؾ بعض ادلالحظات األساسّية يف اختيار ماّدة لتحقيق الّنّص، و تلك على النّ 

ادلاّدة ادلأخوذة لتحقيق الّنّص ىي ماّدة تؤيّدىا شهادة الّنّص ادلؤّكدة من جانب فأكثر، إاّل مقروء  .4
 أو مجلة ال يؤيّدىا إاّل سلطوط معروض لتحقيق الّنّص.

 للّتغّلب على صعوبات اختيار ادلاّدة، فاالختيار جيري دبراعاة ما يلي: .8



 

 

 ادلطابقة التّقافّية الّشعر. . أ

 ادلطابقة لسياؽ اجلملة. . ب

 ادلقروء األصعب يف سلطوط أقدـ. . ت

 قد يكوف دلخطوط أحدث مقروء زلفوظ. . ث

 ادلطابقة دلعيار ادلخطوط و قواعد لغتو. . ج

 ادلطابقة لعنصر وضعّي عاطفّي. . ح

ادلاّدة اّليت ال تؤيّدىا قّوة الّشهادة قد تعرض لتحقيق الّنّص كي تقرتب من الّنّص األصلّي  . خ
 (363 :4999ف سومانرتي، ادلفرتض. )ىًنما

و الّدراسة البنيويّة ىي أّف العمل األديّب مشولة ألّف فيو عالقة تبادلّية بٌن أجزائو و بٌن األجزاء 
و الّشمولة. لذا، فالّدراسة البنيويّة ال زبلو من الكالـ عن ادلوضوع، و الّدافع، و الّشخصّية، و احلبكة، و 

 ضوع و الّشخصّية يعترباف عنصرا بنيويّا مهّما لشمولة العمل األديّب.اخللفّية يف العمل األديّب. و ادلو 
و لكّن ربليل البنية ال يطّبق مجيعو ألّف ارّباد العمل األديّب يف الّتطبيق يعين إخالصو من 
الوظيفة و العالقة االجتماعّية. بالّنسبة ذلذا، فالبحث يف البنية يتعّلق بوظيفة القّصة اجملتمعّية. )تيو، 

4929، 450) 

يف ىذا البحث سيقـو الباحث يف دراسة سلطوط حكاية عبد الّصمد من حيث ربقيق الّنّص 
 بدراسة جردياس خاّصة مفهـو ربقيق الّنّص و الّدراسة البنيويّة. و ذلك على اذليكل الّتايل:

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتقيق النّّص 

 عمل حتقيق النّطوص

 ادّلاخليّةالعنارص 

 النّقد النّّصّ 

 وضف اخملطوط

خمطوط و نّص 

 حاكية عبد الّطمد

 البنيويّة الّشلكيّة

 مضمون اخملطوط

 ادلوضوع  -

 الشخص -

 اخللفية -

 األمانة -

 



 

 

 الفصل الّسابع: منهج البحث و خطواتو

ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلنهج ادلعيارّي، و ىو منهج البحث ادلعتمد يف علم 
 (. و ادلراحل يف ىذا البحث على الّنحو الّتايل:40 :8008ربقيق الّنّص )جاماريس، 

( أّف مجع 40 :8008ادلرحلة األوىل، مجع البيانات بتخزين ادلخطوط. رأى جاماريس )
ة الكتبّية و الّدراسة ادليدانّية. و الّدراسة الكتبّية ذبري جبمع ادلعلومات ادلتعّلقة البيانات جيري بالّدراس

دبخطوط حكاية عبد الّصمد يف ادلكتبة الوطنّية يف مجهوريّة إندونيسيا. و الّدراسة ادليدانّية ذبري للحصوؿ 
 على ادلواّد احملتاج إليها يف البحث باالّتصاؿ بأعالـ اجملتمع.

ثّانية، تناُوُؿ البيانات دبنهج الوصف. جيري الوصف على سلطوط حكاية عبد ادلرحلة ال
الّصمد بالّنمط، مثل عنواف ادلخطوط، و رقمو، و أصلو، و مقداره، و مقدار الّنّص، و حالة ادلخطوط، 
و حجمو، و عدد الّصفحة، و عدد الّسطر يف كّل صفحة، و نوع ادلخطوط، و عمره، و لغتو، و 

 خالصتو. 
رحلة الثّالثة، الّنقحرة. و ادلنهج ادلستخدـ يف ىذه ادلرحلة ىو ادلنهج ادلعيارّي، و ىو بنقحرة ادل

: 4925ادلخطوط وفق قواعد الّلغة اإلندونيسّية الّصحيحة. و الّنقحرة ىي نقل احلرؼ إىل آخر )باريد، 

ور ال بّد من (. و يف عملّية الّنقحرة ثالثة أم81 :4991. روبسوف، 89: 4999جاماريس،  .65
مالحظتها عند الباحث، و ىي أّف على الباحث أف حيفظ أصالة الّلغة القددية يف ادلخطوط، خاّصة  
كتابة الكلمات. فكتابة الكلمات اّليت تدّؿ على عالمة الّلغة القددية ال بّد من احملافظة على أصالتها و 

ة كي ال تضيع الّلغة القددية. و الثّاين أّف ال تكتب وفق كتابة الكلمات يف الّلغة اإلندونيسّية الّصحيح
على الباحث أف يعرض الّنّص وفق قواعد الّتهجئة يف الوقت احلاضر. و الثّالث أّف على الباحث أف 

 يراعي قواعد هتجئة الّلغة ادلتعّلقة.
ادلرحلة الرّابعة، ربقيق الّنّص. و ادلنهج ادلستخدـ يف ىذه ادلرحلة ىو ادلنهج ادلعيارّي 

(. و ىذا ادلنهج ىو ادلنهج اّلذي يستخدـ يف ربقيق الّنّص الواحد. و 14-10: 8000اماريس، )ج
يستخدـ ادلنهج ادلعيارّي إذا كاف مضموف ادلخطوط يعترب قّصة عاديّة، ال قّصة مقّدسة أو مهّمة من 

ج إليها يف ادلخطوط منظو دييّن أو تارخيّي. فال حاجة إىل تناولو بطريقة خاّصة متمّيزة. و األمور احملتا 
 ادلعيارّي ىي:



 

 

 نقحرة ادلخطوط. .4

 تصحيح أخطاء الّنّص. .8

 تسجيل الّتصحيحات. .3

 تقسيم الّنّص إىل أقساـ. .1

ادلرحلة اخلامسة، ترمجة الّنّص. يف ترمجة الّنّص يستخدـ الباحث طريقة الرّتمجة احلرّة. يرتجم 
 (29-22: 8009الباحث أفكار ادلخطوط بدوف الّتقّيد برتتيب الكلمات. )لوبيس، 

ادلرحلة الّسادسة، مضموف ادلخطوط. مضموف سلطوط حكاية عبد الّصمد من ادلباحث يف 
 الّدراسة البنيويّة.ربقيق الّنّص و 

يستخدـ ربليل البيانات يف ىذا البحث الّدراستٌن، مها دراسة علم ربقيق الّنصوص ادلشتمل 
 على ربقيق الّنّص، و دراسة البنيويّة.

و الّدراسة البنيويّة تبحث يف البنية و هتدؼ إىل الكشف كشفا مدّققا عميقا عن العالقة بٌن 
 ل األديّب اّليت يتوّلد منها معىن مشتمل. مجيع العناصر و اجلوانب يف العم

و ربليل البنية يؤّدي بنا إىل حقيقة حكاية عبد الّصمد و معناىا باعتبارىا عمال أدبّيا: كيف  
 (1: 490مع معٌّن يف زماف معٌّن. )إكراـ،كانت بنيتها، و ما معناىا للمجتمع، و ما وظيفتها يف رلت

 

 الفصل الثّامن: نظاـ الكتابة
 جل تسهيل الّتحليل، فهذا البحث على نظاـ الكتابة التّايل:من أ

الباب األّوؿ، مقّدمة، تشتمل على خلفّية البحث، و ربديد البحث، و أغراض البحث، و 
 فوائد البحث، و الّدراسة الّسابقة، و أساس الّتفكًن، و خطوات البحث، و نظاـ الكتابة.

ى نقد الّنّص، و ادلخطوط و الّنّص، و وصف الباب الثّاين، نظريّات أساسّية، تشتمل عل
 ادلخطوط، و الّنقحرة، و الرّتمجة.

الباب الثّالث، ربقيق الّنّص و البنية الّشكلّية، حيتوي ىذا الباب على مقّدمة ربقيق الّنّص، و 
 وصف ادلخطوط، و ترمجة الّنّص، و البنية الّشكلّية للمخطوط.



 

 

حيتوي ىذا الباب على ربليل مضموف ادلخطوط  الباب الرّابع، ربليل مضموف ادلخطوط.
ادلبحوث فيو. و حيتوي على رسم ادلخطوط للثّقافة ادلاضية، و نقط أساسّية للمخطوط، و عالقتو 

 بالثّقافة يف الوقت احلاضر.
 الباب اخلامس، يشتمل على الّنتيجة و االقرتاحات

 


