الباب األول
مقدمة
األول  :خلفية البحث
الفصل ّ
اخلزانة الثقافية للشعوبية اإلندونيسية كثرية ومتنوعة ،جيب علينا أن نشكر
هللا عليها ألن آابئنا قد تركوا هذه اخلزانة والثقافة .ومنها قطعة املخطوطات
الكالسيكية اليت ال حتصى عددها .املخطوطات الكالسيكية هي خطوط يدية
من العلماء املسلمني يف املاضي وفيها معلومات كثرية عن اتريخ احلياة االجتماعية
واالقتصادية والقانون والعادات والثقافة والدينية عند كتابتها( .جندراسامسيت،
)1 :6002
وفقا للقاموس الكبري للغة إلندونيسية ،معىن املخطوطة ( )1التأليف الذي
ال يزال مكتواب خبط اليد؛ ( )6أتليف الشخص ومل ينشر؛ ( )3مواد األخبار
اجلاهزة؛ ( )4املشروعات .قال جاماريس ( )3 :6006إن املخطوطة هي كل
مواد اخلطوط اليدية واملواد االثرية من أجدادان على األوراق أو الربدي أو النباح
أو الروطان .املخطوطة هي خط اليد يشمل عن األفكار واملشاعر نتيجة ثقافية
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األمة يف املاضي (بريد .)11 :1891 ،عموما ،النصوص يف األرخبيل مكتوبة
ابللغة احمللية.
بعض حمتوايت املخطوطة ليست من األعمال األدبية ،مثل الدواء والقانون
والتنمية .يف هذه احلالة ،مثل املخطوطة اليت وجدها الباحث من منطقة قاروت،
يف املعهد اإلسالمي رايض القراءة ،أو أشهر إمسها املعهد اإلسالمي ""Balong
قاروت ،ومديرها احلاج أ .فتح هللا امليمون ،يف شكل املخطوطة األصلية اليت
تصف توحيد هللا وصفات املستحيل والواجب يف حق هللا ،وتسمى مبخطوطة
شرح خمتصر مفيد و هو واحد من آالف املخطوطات اليت تشمل التعليمات
وتوحيد هللا وغريها.
للبحث عن هذه املخطوطة حيتاج إىل دراسة فيلولوجية .وفقا (لوبيز،
 )12 :6002فيلولوجيا هي معرفة عن اآلدب ومبعىن أوسع فهي تشمل اللغة
واألدب والثقافة واتريخ األمة كما وردت يف مواد الكتابة .لغة ،الكلمة فلولوجيا،
مشتقة من اليواننية " "philologiaوتتكون من الكلمتني " "philosو "."logos
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" "Fhilosيعين "احملبوب" (املودة ،احلبيب ،احملبوب ،العزيز ،الصديق) ،وأما logos

يعين "الكلمة ،التعبري ،السبب"( .بريد .)6 :1891
ولكن ،اصطالحا فيلولوجيا بدأت استخدامها يف القرن الثالث قبل امليالد
من قبل العلماء من اإلسكندرية ،وهي ذكرت على احلاجة إىل دراسة واستكشاف
اآلاثر من املخطوطات اليت أتيت من مئات السنني يف املاضي .وكان من هؤالء
العلماء الذي يعرب مصطلح فيلولوجيا إمسه  .Eratoshenesيف ذلك الوقت ،جيب
عليهم التعامل مع االاثر املخطوطة املشوهة من املعلومات أبشكال متنوعة،
ووجدت أيضا آاثر حيث كتاابهتا وجدت فيها القراءة التالفة و الفاسدة (بريد
.)6 :1891
بسبب عملية النسخ ،فإنه جاءت بعض املخطوطات بنفس احملتوى .يف
نسخ مرات عديدة ،وميكن ظهور أخطاء متنوعة أو تغيريات متعددة مستوية.
ذلك حيدث ألنه قد يكون الناسخ مل يفهم حبث أو موضوع املخطوطة أو بسبب
عدم دقة الناسخ فكانت بعض احلروف حذفت ( ، )haplografiنسخ من كلمة
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واحدة إىل كلمة أخرى ،أو مكتوبة مرتني ( .)ditografiيف هذه عملية النسخة،
فاسدة أو اتلفة القراءة ال ميكن جتنبها (بريد.)20 :1884 ،
مرحلة جرد املخطوطة ،من ما وجد الباحث يف املخطوطة الدينية عن
التوحيد حتت العنوان فهم عقيدة الشيخ يوسف السنوسي يف شرح خمتصر مفيد.
خمطوطة شرح خمتصر مفيد.
يف استكشاف خمطوطة شرح خمتصر مفيد ،وجد الباحث األخطاء املختلفة
من النصوصوص ،سواء من حيث استبدال القراءة غري املناسبة ،مثل كتابة االفعال
صفحة  ،6اليت هي يف القاموس املنجد هذه الكلمة تستخدم حرف أ (محزة)
وأما يف املخطوطة ابستخدام حرف ا (األلف) و اجلملة ابستخدام حرف ا
(األلف) سوف حتتوي على معىن آخر.
ويف مجلة أخرى ،وجد الباحث اخلطأ يف الكتابة ،مثل اجلملة "على سيدان
مه العدم ًال الوجود" هناك حرف الياء ،ألن احلرف اجلار إيل بدون الياء فتكون
إىل .بسبب هذه األخطاء الواردة فيها ،فتحتاج إىل التحسينات حىت تقرتب من
املخطوطة األصلية.
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زاد إهتمام الباحث هبذه خمطوطة شرح خمتصر ألنه ابإلضافة إىل البحث
عن دراسة فيلولوجية ،مثل الوصف والرتمجة والتعديالت وكذلك املعلومات الواردة
يف املخطوطة عن تعاليم التوحيد ،و من أجل احلفظ ،واستخراج القيم الواردة فيها،
وذلك شيء ضروري جدا.
وابلتايل ،فإن هذه الدراسة تعرض يف الرسالة ابلعنوان" :العقيدة اإلسالمية
يف خمطوطة شرح خمتصر مفيد عند شيخ يوسف السنوسي".
الفصل الثّاين  :حتديد البحث
كانت خمطوطة شرح خمتصر مفيد الذي حصلت من املعهد اإلسالمي
رايض القراءة يف منطقة قاروت ،مثرية لالهتمام عميقة .يف دراسة فيلولوجية ،النقد
النصوصي لديه مهمة وغرض حنو حتقيق النصوصوص الذي يعترب حجية األفكار،
أي يقدر صافيا من األخطاء والتغيريات اليت تنشأ أثناء عملية النسخ
(فراضاطكسما 1119 :1892 ،جامريس.)9 :1893 ،
هبذه املخطوطة املقدمة سردية اليت تبحث عن تعاليم العقيدة والتوحيد،
فتحتاج إىل دراسة احملتوى أكثر حىت يفهم قارئ املخطوطة يفهم ويبحثها أكثر.
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هذا البيان يشري إىل املشاكل الرئيسية يف هذه الدراسة ،وميكن صياغتها على
النحو التايل:
 .1كيف وصف خمطوطة شرح خمتصر مفيد؟
 .6كيف أشكال صحيحة من خمطوطة شرح خمتصر مفيد وفقا لقواعد
الكتابة؟
 .3كيف العقيدة اإلسالمية عند شيخ يوسف السنوسي يف خمطوطة شرح
خمتصر مفيد؟
الفصل الثالث  :أغراض البحث وفوائده
وأما أغراض و فوائد هذا البحث يعرضها الباحث على النحو التايل:
.1

أغراض البحث

بناء على حتديد املسائل يف البحث ،فاألغراض منه:
 .1تقدمي الوصف عن نص شرح خمتصر مفيد.
 .6تقدمي النص خمتصر مفيد مطابقا ابلقواعد اللغوية.
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 .3معرفة مفهوم العقيدة اإلسالمية عند شيخ يوسف السنوسي يف نص خمتصر
مفيد.
.2

فوائد البحث
نتائج هذا البحث من املتوقع أن توفر الفوائد كما يلي:
أ .نظرية ،فإن نتائج هذا البحث ميكن أن يكون خمزون لدراسة فيلولوجية يف
تكثري خزانة املعرفة التوحيد يف إندونيسيا ،بكوهنا تعديلة على خمطوطة شرح
خمتصر مفيد و التعاليم اإلسالمية الواردة فيها.

ب .عمليا ،فإن نتائج هذا البحث ميكن أن يكن مصدرا من مصادر املعرفة
عن اجملتمع التعليمي .ابلنظر يف أن دراسة فيلولوجيا تستخدم موضوعا
لدراسة مواد العلوم األخرى.
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الفصل الرابع  :الدراسات السابقة
يف البحث عن العقيدة عند شيخ يوسف السنوسي يف خمطوطة شرح خمتصر
مفيد ،كان الباحث يبحث عن جمموعة متنوعة من املصادر اليت تعترب ذات صلة
بعنوان الدراسة .مثل اجملالت والكتب واملقاالت.
البحث عن العقيدة عند شيخ يوسف السنوسي يف خمطوطة شرح خمتصر
مفيد ،عرف الباحث إنه مل يوجد أي حبوث مماثلة من قبل إال البحث عنها بدراسة
فيلولوجيا عاما .ولكن الباحث يركز على العقيدة عند شيخ يوسف السنوسي يف
خمطوطة شرح خمتصر مفيد دراسة فيلولوجيا.
وهكذا ،فإن الباحث كان يبحث عن خمطوطة شرح خمتصر مفيد بنظرية
فيلولوجيا .وهتدف هذه الدراسة إىل املسامهة يف حفظ الرتاث الثقايف من هذه
املخطوطة.
الفصل اخلامس  :اإلطار الفكري
يهدف هذا البحث إىل معرفة وصف تعديالت النصوصوص ،وحتليل
نصوص تعاليم التوحيد ابستخدام فيلولوجيا.
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الطريقة يف حتليل فيلولوجيا له عدة مراحل مثل الوصف والتعديالت
والرتمجة .يف مرحلة الوصف ،الطريقة املستخدمة هي األسلوب الوصفي مع بعض
األمناط مثل عنوان املخطوطة واسم املؤلف وعمر املخطوطة .ويف مرحلة تعديالت
النصوص ،استخدم الباحث طريقة تعديالت املخطوطة االفرتاضية .وهذا يتفق
مع كالم بريد ( )22 :1884أن الطريقة القياسية مستخدمة إذا كانت املخطوطة
تعترب النصوص العادية حبيث ال حتتاج إىل أي عالج خاص .وابإلضافة إىل العمل
نصا واحدا ،الطريقة القياسية أو النقد يعمل أيضا تصحيح األخطاء الصغرية و
عدم اإلستقامة ،وأما اإلمالء تعديله بتطبيق موجود .وفقا بريد (،)29 : 1884
يف تعديالت النصوص أوجدت جمموعة الكلمات وتقسيم اجلملة
واستخدام األحرف الكبرية ،"pungtuasi" ،وتقدمي التفسري على األخطاء املوجودة
يف املخطوطة .مرحلة النقد وفقا لروبسون اليت تشمل :منط " "metrumومستوى
القواعد ،وعناصر املعجم ،ومبدأ

"difficilior

( " lectioالقراءة الصعبة) ،ودراسة

األعمال (البحث) املقابلة ،اليت تولد حتقيق النصوص يف حتديد نصوص حجية
األفكار (أي النص األقرب من النص األصلي).
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وأما الرتمجة ،فإن الباحث يستخدم أمناط الرتمجة نصف احلرية ،ترجم
الباحث فكرة الكتابة بال ينظر يف ترتيب الكلمات (لوبيز.)98-99 :6002 ،
هذا ألن جيعل الرتمجة قادرة على التعبري عن املعىن أو الرسالة النصية سهلة وشاملة.
والتايل ،خمطوطة شرح خمتصر مفيد حتتوي على تعليم التوحيد ،وصتكشف
كيف تعليقات الشيخ يوسف السنوسي الواردة يف خمطوطة شرح خمتصر مفيد.
وستأيت الباحثة املخطط هلذا البحث:
فيلولوجيا
Filologi

المخطوطة شرح المختصر مفيد

الترجمة
Filologi

التحرير

الوصف

Filologi

عقيدة اإلسلمية عند شيخ يوسوف السنوسى
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السادس  :خطوات البحث
الفصل ّ
 .1تعيني املناهج
الطريقة املستخدمة يف هذه الدراسة هي الطريقة اليت يستخدمه .جامريس
( ،)10 :6006وهي املرحلة األوىل مجع البياانت يف شكل جرد املخطوطة .رأى
جامريس ( )6006:10أن مجع البياانت يبدأ بدراسة األدب والعمل امليداين،
دراسة البياانت جلمع املعلومات املرتبطة مع خمطوطة شرح خمتصر مفيد.
املرحلة الثانية هي جتهيز البياانت ابستخدام األسلوب الوصفي .خمطوطة
شرح خمتصر مفيد توصف مع نفس النمط مثل رقم املخطوطة أصل املخطوط
حجم املخطوطة وحجم النصوص وحالة املخطوطة ومسيكة املخطوطة وعدد
الصفحات وعدد األسطر يف كل الصفحات وشكل التأليف وعمر املخطوطة
ولغة املخطوطة وملخص احملتوايت ( جامريس.)6006:11 ،
املرحلة الثالثة ،الرتمجة .الطريقة املستخدمة يف هذه املرحلة هي الطريقة
القياسية ،وهي إنتقالة كتابة املخطوطة وفقا إلمالئية حمسنة .الرتمجة أي إنتقال
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احلروف األجبدية الواحدة إىل األجبدية األخرى (بريد [ ،]21 :1891جامريس
[  ، ]68 :1822روبسون [.)]64 :1884
املرحلة الرابعة ،حتقيق النصوص .الطريقة املستخدمة يف هذه املرحلة هي
الطريقة القياسية ( جامريس  .)41-40 :6006وهي الطريقة اليت تستخدم يف
حتقيق النصوص من خمطوطة واحدة .الطريقة القياسية مستخدمة عندما كانت
حمتوايت املخطوطة تعترب القصة العادية وليست القصة املقدسة أو الدينية أو
التارخيية وال تستعرض خاصة .األشياء املطلوبة يف الطبعة القياسية هي:
أ .ترمجة النص.
ب .تصحيح األخطاء
ج .تقدمي مالحظة اإلصالح
د .تقسيم النص يف عدة أجزاء.
املرحلة اخلامسة ،ترمجة النص .يف ترمجة النص ،استخدم الباحث طريقة
الرتمجة احلرةية .ترجم الباحث فكرة الكتابة بعدم النظر أكثر إىل ترتيب كلمة ،قيل
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إن الرتمجة اجليدة هي الرتمجة اليت تقدر على التعبري عن حمتوايت النص األصلية
يف اللغة ( لوبيز .)94-93 :6002 ،
املرحلة التالية ،حمتوى املخطوطة .خمطط حمتوايت املخطوطة :شرح خمتصر
مفيد وهي واحد من البحث عن العقيدة عند شيخ يوسف السنوسي.
 .2خطوات البحث
أ) مصدر البياانت
مصدر البياانت يف هذا البحث هو خمطوطة شرح خمتصر مفيد الواردة يف
التخزين يف املعهد رايض القراءة اإلسالمي أو معروف ابسم املعهد ابلونج سوجي
اإلسالمي.
ب)

نوع البياانت

نوع البياانت املستخدم يف هذا البحث هو النص يف خمطوطة شرح خمتصر
مفيد.
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ت)

طريقة مجع البياانت

طريقة مجع البياانت يف هذا البحث ابستخدام طريقة تسجيل و دراسة
األدب .اخلطوات املوسوغة على النحو التايل:
 )1قراءة خمطوطة شرح خمتصر مفيد متكررة عناية.
 )6مالحظة وجتميع عدة قطع من خمطوطة شرح خمتصر مفيد املتعلقة لفهم
عقيدة الشيخ يوسف السنوسي.
 )3مالحظة مرة أخرى (الكلمات أو اجلمل أوالفقرات) اليت تتضمن يف شكل
حتليل البياانت املتعلقة مع البحث (يف العقيدة).
ث) حتليل البياانت
حتليل البياانت يف هذا البحث يستخدم النهج فيلولوجيا الذي يتضمن
الوصف و التعديالت من املخطوطة .تقييم البياانت املوجودة مع تعديالت
النصوص ونقد النصوص وحىت النصوص وحمتوايت النصوص .مث حتليل البياانت
بدراسة فيلولوجيا.
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ج) االستنتاج
االستنتاج هو اجلواب من صياغة املشكلة.
السابع  :تنظيم الكتابة
الفصل ّ
لسهولة البحث ،استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج على النحو
التايل:
الباب األول ،املقدمة ،هذا الفصل حيتوي على البحث األساسي؛ وصياغة
املشكلة؛ واألهداف والفوائد من البحث؛ واستعراضاألدب؛ واإلطار النظري؛
وطريقة و خطوات البحث ومصدر البياانت ونوع البياانت وطريقة مجع البياانت،
وحتليل البياانت وكذلك منهجية الكتابة.
الباب الثاين ،دراسة النظرية ،هذا الفصل حيتوي على النظرايت اليت تتعلق
مع فيلولوجيا منها وصف املخطوطة ونقد النص وإنتقال اللغة والرتمجة.

15

الباب الثالث ،ترمجة النص وحتقيقها ،هذا الفصل حيتوي على تطبيق
وصف املخطوطة ،وترمجة النص وحتقيق النص وتقدمي التعديالت وترمجة النصوص
يف املخطوطة :شرح خمتصر مفيد.
الباب الرابع حتليل حمتوى املخطوطة ،حيتوي هذا الفصل على تعليم التوحيد
يف املخطوطة :شرح خمتصر مفيد.
الباب اخلامس االختتام .حيتوي هذا الفصل على االستنتاج واالقرتاح واملالحقة.
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