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 الباُب األّولُ 

 مة  مقدّ 

 الفصُل األّوُل: خلفيُة البحث  

من سلتلف اجلوانب مثل التاريخ والدين من  على ادلعرفة العلمحصول ِإّن  

هبا إما من مصادر يُأَخذ ادلختلفة الثّقة بو من مصادر  ىا قد جئناو غَت والثقافة 

و احلصول على ادلصادر الشفوية من شخص أصبح شاىدا . شفوية أو مكتوبة

على التاريخ أو من الذي يعرف جيدا عن معرفتو، ومصادر الكتابة لنحصل 

ادلخطوطات اليت   ع أن  م عليها من اإلنًتنت واجملالت والصحف والكتب وغَتىا.

ربتوي على العديد من  تكون مصدرا ألن ادلخطوطةقد  كتبها أسالف سابقون 

أن جنعلها مرجعية، و ُب ادلخطوطة ديكن أن ربتوي على  قد نكونادلعرفة اليت 

 العلم فنّ لدراسة هبا أن جنعل ادلواد ادلرجعية  اليت تكون لناقصص تارخيية 

  .ادلختلف
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. ولوجيليالف تستخدم لو وىو بالدراسة ليبحث و درسلي خطوطاتادل ان

على وجو  انِ ونَ يُ ب رتْ وتطوّ  (" ولدتْ Philologia) ولوجىلي"فأّن ُب البداية 

بأنو مهارة  فيلولوجىف عر  يُ  دىرُب ذلك ال التحديد ُب منطقة اإلسكندرية.

مئات السنُت ة د  مطلوبة لدراسة آثار الكتابة ادلكتوبة خالل الفًتة الزمنية قبل عِ 

كان الغرض من تقومي ىذه الدراسة ىو إجياد   (،ٔ: ٜ٘ٛٔبريد،  - )باروروه

يتم  الغرض من الذي بدأ من قبل ادلؤلف. شكل النص األصلي ومعرفة احملتوى و

 إنشاء فيلولوجى و جعلو ادلعرفة بسبب عوامل سلتلفة. 

يلولوجي (، والعوامل ادلسببة لوالدة فٕ: ٜٜٗٔباريد ) - فقال باروروه

 (ٕ( ظهور معلومات عن ادلاضي ُب عدد من األوراق. )ٔىي ) العلم نضباطإل

ال تزال تًتاجع إىل  نصرمُب االثار من كتابات ادل الواردةَ  مَ االفًتاض بأن القي   و

ة ومضمون ادلواد اإلعالمية بسبب فًتة طويلة يّ احلالة ادلادّ و ( ٖاحلياة احلالية. )

إنشاء أعمال الكتابات  ُيسّببل االجتماعية والثقافية العوام و (ٗمن الزمن. )
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 (٘. )ليّ احلَب دىر قرائها ن ياالجتماعية والثقافية دلب ربّلياليت مل تعد أو  نصرمادل

 .دقيقةً منها فهم الاحلاجة إىل حصول و 

ادلخطوطات القددية ىي مواد مكتوبة خبط اليد ربتوي على التعبَت و أن 

(. ٗ٘: ٜ٘ٛٔشاعر لنتيةة ثقافة األمة )بريد، األفكار و اآلراء و ادل

لآلثار  ادلكتوبة خبط اليد( ادلخطوطة ىي كل الكتابة ٜٙ: ٕٔٔٓ)سوبريادي، 

على الورق و أوراق لونتار و النباح و الروطان. ادلخطوطات عموما  من السلفيُت

كمثل شعوب سوندوى فيكتب ادلخطوطة ُيكَتب بلغة ادلؤلف ادلستخدمة لو،  

وندوى، و اجلاوى فيكتب ادلخطوطة بلغة اجلاوية، و ماليو فيكتب بلغة س

ادلخطوطة بلغة ماليو، و العربية فيكتب ادلخطوطة بلغة العربية. إحدى 

نوان ديوان أيب األسود ادلخطوطات ادلكتوبة باللغة العربية ىي ادلخطوطة بعُ 

 .يلؤ الد

فاوتة ُب تبيُت متبسبب النسخ ادلغَّتاُت َب ادلخطوطات الذي جيعلها كان 

أحد القّصة. و ُب تكرار النسخ أنو كان من احملتمل ظهور العديد من األخطاء 
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( الن ادلؤلفُت اقل فهم ٔحدث ذلك ، من بُت أمور أخرى ، ) .أو التغيَتات

( اخلفيفة وعدم كتابو قراءه خاطئو ، ٕاللغة أو موضوع نسخ ادلخطوطات ، )

( ، مثل: النسخ من  haplografiفقودة )( اي عدم دقو حىت بعض الرسائل ادلٖ)

( ، وكلمو واحده ، واجلملة  saut du meme an memeاالمام إىل الكلمة نفسها )

( ،  ditografi، وعدد قليل من األسطر ، أو معبد ، أو ذباوزىا مكتوبو مرتُت )

( بالغسل ُب النطق ديكن تغيَت اإلمالء ، وىناك أوقات عندما احلروف راسا ٗ)

( شكل االنتحال وقال بسبب تاثَت ٘عقب أو خط الشعر اخللط ، )علي 

 الكلمات األخرى اليت نسخ فقط.

وال مفر من عمليو نسخ الفساد أو اتالف ىذه القراءات. االضافو إىل 

التغيَتات اليت ربدث بسبب احلادث ، اي النسخ احلرة ألضافو ، طرح ، تعديل 

الوضع واحلالة الزمنيو للنسخ )باريد ، السيناريو ، وفقا لذوقو ىو تكييفها مع 

ٜٔٛ٘:ٜ٘.)  
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الن نتيةة نسخ ادلخطوطات القددية ، والبحث ُب استخدام البحوث 

فيلولوجية أمر ال غٍت عنو، خلطا ُب ادلعاجلة بسبب نسخ ، واحلصول علي شكل 

بدا النص الذي ديكن تغيَته ُب اي وقت اثناء عمليو النسخ و حبيث ديكن 

كمصدر ُب العلوم األخرى. ودبا أن ادلخطوطات اليت مل تتعرض استخدام النص  

لالنتقادات باستخدام فيلولوجية ، ال ديكن استخدامها كمصدر للعلوم األخرى، 

وإذا كانت ادلخطوطة ال تزال مصدرا للمواد اخلام، فإن مجيع البيانات ادلأخوذة 

ايل ىناك حاجة (. وبالت٘:ٜٜٚٔ)ىَتمانسوتري  من النص اخلام ال تزال مؤقتة

 إىل فيلولوجية النتقاد النصي الستخدامها كمصدر للمعرفة.

  الفصل الثاني: تحديُد البحث   

ًب احلصول على سلطوطة "ديوان أيب األسود الدؤايل" من ادلوقع الرمسي 

دلكتبة ادلستهوفة ُب ادلملكة العربية السعودية. ويفًتض أن ىذه ادلخطوطة ىي 

دلالحظة إىل أماكن سلتلفة، والباحثُت ال ديكن العثور نسخة من األصل، وبعد ا

على ادلخطوطة األصلية. سلطوطة "ديوان أيب األسود الدؤايل" سلطوطة من الشعر 
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العريب، مثَتة لالىتمام دبا فيو الكفاية لتشويو أكثر. النص ُب ادلخطوطة ىو ُب 

خطأ النص ُب األساس وثائق اللغة واألدب ادلتاحة لقراءة، عندما يكون ىناك 

وفقا ل للنقراء برودوتوكوسومو و جاماريس حاجة إىل النقد النصي دلسح اخلطأ. 

النقد النص االنتقادات والواجبات واألىداف حنو ربقيق نص االعمال اليت تعترب 

موثوقو ، واليت يقدر ان تكون نظيفو من األخطاء والتغيَتات اليت تنشا من عمليو 

(. ُب عملية النقد النصي وفقا لبطيون وتيو ُب ٜٚ: ٕٔٔٓالنسخ )سوبريادي 

(، سينصب االىتمام الكبَت علي خصوصية ادلؤسسات ٜٚ: ٕٔٔٓسوبريادي )

ادلختلفة ، مثل: قوكوكلولوج ، والتصوير الشعاعي ، واإلمالء ، والكتابة ، 

 وادلكان، ووقت الكتابة. 

" من دؤايلديوان أيب األسود ال"ادلخطوطة ص الوارد ُب نبعد ان طهر ال

مجيع األخطاء ، ال يزال النص يستخدم اللغة العربية اليت ينبغي ترمجتها إىل لغة 

 لكي يكون القارئ مفهوما بسهولو. اندونيسي
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" ُب شكل استعراض ديوان أيب األسود الدؤايل بالنظر إىل الورقة ادلعنونة "

قاعده الشعر  الشعر العريب الكالسيكي ادلطلوب ، ديكن للقراء قراءتو باستخدام

ديوان أيب األسود العريب الكالسيكية وديكن للقراء ان يهتفوا بالشعار ُب الورقة "

مع اخلَت والصدق. ٍب كانت البيانات ادلتعلقة دبشاكل تَتندانغ من  "الدؤايل

الدعائم االساسيو ُب ىذا البحث الذي ديكن ان يكون ديوانوكان علي النحو 

 التايل:

 " ؟.ديوان أيب األسود الدؤايلسلطوطة "كيف يصف  .1

 " ؟ديوان أيب األسود الدؤايلكيف حيرر النص سلطوطة " .2

ديوان أيب سلطوطة " ما ىي البحور اليت تضّمن و استعماذلا ُب .3

 " ؟األسود الدؤايل
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 أهداُف البحث  الفصل الثالث: 

علي  استنادا إىل صياغة ادلشكلة السابقة ، التايل فان اذلدف ُب ىذا البحث

 النحو التايل:

 ".ديوان أيب األسود الدؤايليقدم وصفا دلخطوطو " .1

 ".الدؤايليقدم النص النصي التعديالت "ديوان ايب األسود  .2

سلطوطة "ديوان أيب األسود  البحور اليت تضّمن و استعماذلا ُب يقدم .3

 ".الدؤايل

 فوائد البحث  الفصل الرابع: 

" ُب الفيليلوجيو الدؤاىل"ديوان ايب األسود  فان النص الوارد ُب سيناريو 

( ، ولكن اي حبث ينبغي ٛ:ٜٔٛٔيستحق ادلعلومات الدقيقة ادلادية )سوتريسنو 

  اجراؤه علي أساس النص األصلي ، والذي سيكون مثاليا بقدر اإلمكان.

وإال، فمن ادلرجح أن تشوه البحوث واالستنتاجات ادلتعلقة بنص "ديوان أيب 

 ؤايل".األسود الد
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ويتضمن نص ادلخطوطة "ديوان ايب األسود الدؤايل" الذي يصبح موضوع  

الدراسة، نبذه عن السَتة الذاتية أليب األسود الدؤايل اليت مل جير حبثها ُب 

لدراسات علميو أخرى ،  افيلولوجي. ولذلك ، ال ديكن استخدام النص مصدر 

 هو مؤقت فقط.فإذا ما استخدمت 

د أعاله امهيو اجراء البحوث بشان سلطوطو "ديوان ايب ويبُت الشرح الوار  

األسود الدؤايل". ويوضح الشرح الوارد أعاله امهيو اجراء البحوث علي الورق 

بعنوان "ديوان ايب األسود الدؤايل". وإذا مل يتم ذلك، فان الًتاث الثقاُب للقيمة، 

أبدا، واحلةاب من والثقافية أو الدينية كيلويوان سيظل لغزا ال ديكن ان يفهم 

 احلاجز للذىاب الطرافة رؤى.
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 الفصل الخامس: الدراسات السابقة

و  األدب والعلوم االنسانيو مكتبة كليةوبعد ادلالحظات اليت أجريت ُب  

جاٌب باندونج، وجدت بعض األحباث  ونجنن غونو جلامعة االسالميو احلكومية سا

 ما يلي: ، دبا ُب ذلكقيلولوجيالسابقة ادلتعلقة بعلم 

، االطروحة اليت كتبتها أيال نور ليل طالبة قسم اللغة العربية و آداهبا األول

ُب كلية األدب والعلوم االنسانية ُب اجلامعة االسالميو احلكومية سنن غونونج 

جاٌب باندونج باندونغ، بعنوان البحث ادلعنون "سلطوطة لباب التصوف لالمام 

يستخدم حبث أيال نور ليل ُب . ٕٕٔٓعام الغزايل" )دراسة فيلولوجية( ُب 

أطروحتها الطريقة القياسية، واهنا يبحث عن طريق نشر النصوص وتصحيح 

األخطاء الطفيفة ُب النص الذي يدرسو. ىذا البحث ىو البحث عن التصوف 

الصوُب لإلمام الغزايل وكل ما ورد ُب النص ىو اعتماد من كتابو ادلشهور ىو 

 بداية اذلداية. إحياء علوم الّدين و
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طالبة قسم اللغة العربية و  ة، االطروحة اليت كتبتها مسفوفة فوجينىاالث

آداهبا ُب كلية األدب والعلوم االنسانية ُب اجلامعة االسالميو احلكومية سنن 

غونونج جاٌب باندونج باندونغ، بعنوان "كتاب احلركات والتصوف ُب ادلخطوطة 

ُب حبثها  .ٕٕٔٓة( ُب عام وجيلو سة فيلين" )دراالدّ  سمش شيخالطريقة ل

( طريقة النقد الفلولوجي لتحرير ٔ)  استخدم مصفوفة ثالثة طرقة ىي:

( طريقة ربليل ٖ)  ( طريقة جزئيا احلرة ُب الًتمجة إىل ترمجة النص،ٕ)  النصوص،

ادلخطوطات لتحليل زلتوى ورقة النصي، وىذا البحث ىو البحث الفلولوجي 

ة ُب حبثو يبحث اتصاف النص، والًتمجات، وزلتوى النص ألن مصفوفالوصفي، 

 ُب ذلك ادلخطوطة، من البداية إىل هناية.

، االطروحة اليت كتبها خَت األنوار طالب قسم اللغة العربية و آداهبا الثالث

ُب كلية األدب والعلوم االنسانية ُب اجلامعة االسالميو احلكومية سنن غونونج 

بعنوان البحث "ادلخطوطة الفقو ألمحد بن مؤمُت ، جاٌب باندونج باندونغ

. حبث خَت األنوار ُب اطروحتو ٕٔٔٓالعةمّي" )دراسة فيلولوجية( ُب عام 
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سلطوطو هبدف االحفاظ علي سلطوطات  خَت األنور سلطوطة علم الفقو، وفحص

 الفقو ، وخيدم زلتواىا ، وذلك باستخدام األسلوب القياسي.

فرقان سيف الّرمحن طالب قسم اللغة العربية  اهبكت، االطروحة اليت  الرابع

و آداهبا ُب كلية األدب والعلوم االنسانية ُب اجلامعة االسالميو احلكومية سنن 

غونونج جاٌب باندونج باندونغ، بعنوان البحث "ادلخطوطة : فتح الفريب لشيخ 

على اطروحتو ُب دراسة الفيلولوجية ركزت . ٜٕٓٓزلّمد قاسم الغّزي" ُب عام 

 ادلخطوطات والنصوص فقط، ومل تؤكد أحباثو على دراسة نقد انصوص.

، االطروحة اليت كتبتها نور جّنة طالبة قسم اللغة العربية و آداهبا الخامس

ُب كلية األدب والعلوم االنسانية ُب اجلامعة االسالميو احلكومية سنن غونونج 

م ُب نصوص شرح السّتُت" جاٌب باندونج باندونغ، بعنوان البحث "قواعد اإلسال

هتدف نور جّنة البحث باستخدام األساليب القياسية ُب دراسة . ُٜٕٓٓب عام 

فيلولوجي، وُب ىذه الدراسة هتدف نورجنة إىل االحفاظ على إرث العلم الفقو ُب 

 .يُدرس هبا إندونيسي، و العلمي الفقو خاصة الوارد ُب ادلخطوطة اليت
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ا فنةي فرادنا طالب قسم اللغة العربية و ، االطروحة اليت كتبهالسادس

آداهبا ُب كلية األدب والعلوم االنسانية ُب اجلامعة االسالميو احلكومية سنن 

غونونج جاٌب باندونج باندونغ، بعنوان البحث "حكاية اسراء وادلعرج" )دراسة 

. ىذا البحث ىو رلرد وصف ادلخطوطة اليت ربتوي ُٕٛٓٓب عام  فيلولوجية(

اللغة اإلندونيسية اليت ديكن بيخ اإلسراء وادلعراج، متاح مصادر سلتلفة على تار 

 استخدامها من قبل ادلبتدئُت.

، االطروحة اليت كتبها امر معروف طالب قسم اللغة العربية و السابع

آداهبا ُب كلية األدب والعلوم االنسانية ُب اجلامعة االسالميو احلكومية سنن 

" )دراسة  ونغ، بعنوان البحث "شرح الكافّية للِحصّ غونونج جاٌب باندونج باند

نظرية قياسية ُب ربرير النص، والًتمجة ب. يستخدم حبثو ٕٗٓٓفيلولوجية( ُب عام 

 رة.احلطريقة ترمجة بيستخدم فقط 

ندان طالب قسم اللغة العربية و ا، االطروحة اليت كتبها اسيف جالسامن

ُب اجلامعة االسالميو احلكومية سنن  آداهبا ُب كلية األدب والعلوم االنسانية
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غونونج جاٌب باندونج باندونغ، بعنوان البحث "قّصة مسعون" )دراسة فيلولوجية 

. ُب حبثها وقالت اهنا حققت ُب ُٕٗٓٓب نصوص قّصة مسعون( ُب عام 

ادلخطوطة قد هتاويت وىناك العديد  حال بسببالسيناريو البحث اجلاد جدا ،

أسيف جاندان انو يدرس ادلخطوطة بشكل جيد جدا،  من الصفحات ادلمزقة ،

على الرغم من استخدام الطريقة القياسية فقط للتحرير، وال تستخدم إال طريقة 

 ترمجة احلرفية وشبو اللغوية ُب الًتمجة النصية.

طالب قسم اللغة العربية سَت الدين  ديندين، االطروحة اليت كتبها التاسع

لعلوم االنسانية ُب اجلامعة االسالميو احلكومية سنن و آداهبا ُب كلية األدب وا

"رلموعة أقوال الفقها" )دراسة  غونونج جاٌب باندونج باندونغ، بعنوان البحث

. ىذا ٕٗٓٓفيلولوجية ُب نصوص كياي احلاج عبد الّرحيم احلّةة أَويد( ُب عام 

الرحيم  البحث يستخدم الطريقة القياسية، وتصف ىذه الدراسة مفهوم الفقو عبد

 الفقهي وفقا لعلماء السلف ادلذىب الشافعي. معلي غرار الفه
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  اطار الفرر الفصل السادس: اإل

وادلخطوطات ىي وثائق من أي نوع مكتوبة باليد أو مطبوعة مل تطبع أو  

لعام  ٘تطبع ُب كتب مطبوعة فوق سن اخلمسُت )قانون الًتاث الثقاُب رقم 

وباحلديث عن سلطوطة قددية يعٍت احلديث  (.ٕ، الفصل األول، ادلادة ٕٜٜٔ

عن ادلعلومات، وذلك ألن ادلخطوطة ذلا قيمة اليت ىي بطبيعة احلال معلومات 

قيمة للغاية سواء من حيث تاريخ النص وادلعلومات ادلكتوبة ُب النص. لذلك 

حيتاج إىل صيانة على ادلخطوطات القددية أو االحفاظ على ادلخطوطات القددية 

 اء االحفاظ على النصوص ادلادي والنص الوارد ُب ادلخطوطة.على حد سو 

حفظ أو صيانة ادلخطوطات اليت يقوم هبا صاحب ادلخطوطات مثل  

( ٔادلتاحف و ادلكتبات، وىناك عدة طريق لالحفاظ على ادلخطوطة، وىي: )

رقمنة ادلخطوطات قد تستخدم عدة أنواع من األدوات، مثل الكامَتات 

يل" ؤاة ُب ظروف معينة، مثل سلطوطة "ديوان أيب األسود الدوادلاسحات الضوئي

( إعادة نسخ، عملية النسخ ىو زلاولة ٕ) احملفوظة عمدا عن طريق رقمنة،
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حفاظ على زلتوى ادلخطوطة، حبيث ديكن حفظ زلتوى ادلخطوطة حىت لو  لال

( التكرار ادلًتجم، ىذه العملية تسعى ٖ) كانت ادلخطوطة ادلادية قد تضررت،

( الًتمجة، فإن عملية ترمجة النص ضرورية حىت يتمكن ٗتكون سهلة القراءة، )ل

القارئ أو الباحث عن ادلعلومات من دراسة السيناريو على الرغم من أنو غَت 

 قادر على قراءة النص ُب ادلخطوطة األصلية.

 philosاليونانية،  اللغة ( اّن فيلولوجي يأٌب منٚٔ: ٕٔٓٓوفقا لوبيس ) 

عٌت "كلمة"، ٍب ىذا ادلعٌت يتطور إىل "روح دب  logos وٍت "احلب"، الذي يع

أن علم فيلولوجي من   (1996:14) يقول لوبيس التعلم" أو "ثقافة سعيدة".

أجل مسح النص من إخطاء ُب نسخ ادلخطوطة. إحباث علم الفيلولوجي يرّكز 

تركز  (، و ُب حُت أن البحوث اليتCodexologyعلى ادلخطوطة خاصة يسمى )

 (.ٗ: ٕٛٓٓ( )سوبريادي، Textologyعلى النص يسمى )

 Codexology  ىو علم ادلخطوطات، ادلخطوطة نفسها ىي مادة خبط اليد

يتعلم من الداخل  Codexology أو لفة خبط اليد من النصوص الكالسيكية.
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واخلارج من مجيع جوانب ادلخطوطة، دبا ُب ذلك ادلواد والعمر ومكان الكتابة 

ابة التقريبية. وديكن أن يسمى ىذا النشاط وصفية ادلخطوطة باستخدام والكت

الذي يعمق معرفة  Textologyالطريقة الوصفية. العلم الذي يدرس النص ىو 

يتخيلها فقط. حيتوي النص على  و خطوطةادل زلتوياتالنص. حيتوي النص على 

رئ )سورياين، الفكرة أيضا أو الرسالة اليت يرغب ادلؤلف ُب نقلها إىل القا

واحدة منها ىي النقد النصي الذي  ولوجي(. لذالك فإن مهمة الفلٚٗ: ٕٔٔٓ

  األخطاء اليت حدثت من عملية النسخ.من يهدف إىل مسح نص 

و بعد نقد النص سوف يؤدي إىل ربرير النص الذي يهدف إىل احلصول  

لنصية على نص نظيف من اخلطأ. اخلطوات اليت جيب متريرىا ُب التعديالت ا

( ٖ( منًتانزليتَتيت )وفقا للمبادئ التوجيهية(، ٕ( إجراء الفقرات، ٔىي: 

( جعل تفسَت )تفسَت( كل جزء أو الكلمات اليت ٗاالحنناءات الكبَتة والصغَتة، 

( قائمة من الكلمات الصعبة )ادلسارد(، حبيث يظهر النص  ٘ربتاج إىل تفسَت 

 (.ٓٓٔ: ٕٛٓٓبريادي، فهمها بسهولة من قبل القراء احلديثة )سو 
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(. ُب ٔ: ٕٙٓٓالنشاط التايل ىو الًتمجة من لغة إىل أخرى )أكمليا،  

 ىذه الًتمجة يستخدم الباحث ترمجة شبو حرة الذي ليست مرتبطة بالقواعد اللغة.

يل ؤاالوة على ذلك، وبالنظر إىل أنو ُب سلطوطة الديوان أيب األسود الدوعِ  

، والنشاط التايل ىو ربليل بعض القصائد شعران مائة ومثانية وعشريث ثالىناك 

باستخدام علم عروض مع  على تكوين الشعر العريب. )حبر( باستخدام ربليل منط

اجلزء اخللفي من ستة عشر حبور الذي أصبح أساس منط القصائد العربية )مسعن 

(. و ذلك يهدف إىل وصف استخدام البحور ُب الشعر الوارد ُب ٗٔٔ: ٜٜ٘ٔ

الديوان أيب األسود الدؤايل، ومن يقرأىا يستطيع أن يفهم مجال القصائد سلطوطة 

 ُب سلطوطة الديوان أيب األسود الدؤايل.
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 أما تطبيق اإلطار السابق ىو على النحو التايل:

 

  

 ادلخطوطات و الّنص ديوان ايب األسواد الّدؤىل

 مذّكرات اىب األ سود الّدؤىل

 التحرير

 ناص اإلنتقادات

 ”Pola metrum“   عروضيةحبور 

“Pola metrum” 

 وصف

 وتَتة الشعر : ربليل الشعر

 ديوان ايب األسواد الّدؤىل شعر العريب
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 الفصل السابع: منهج البحث وخطواته

الطريقة ادلستخدمة ُب ىذا البحث ىي الطريقة القياسية )سورياين،  

 ( مع مراحل طريقة البحث على النحو التايل: ٘ٚ: ٕٕٔٓ

األول، ىو جرد ادلخطوطة أو الدراسة ادلدانية. انتقل الباحث من خالل  

موقع الويب الرمسي دلكتبة  فهرسات ادلخطوطات وزار سلازن ادلخطوطات،

ادلصطفى ُب ادلملكة العربية السعودية، واليت أصبحت ادلكتبة العامة جلامعة ادللك 

. ٍب مكتبو m011390سعود. وجد الباحث نصا عربيا مع رمز اجملموعة 

الدراسات الالحقة اي مجع ادلعلومات أو الكتب ادلتعلقة بالبحث ُب علم 

 ادلخطوطة.اذلوايات الذي يتناول ربليل 

صفت سلطوطة الوصفي. وقد وُ  طريقالثاين، معاجلة البيانات باستخدام ال 

عنوان ادلخطوطة ، ورقم  عدة جوانب ىي:يغطي يل الدؤاديوان أيب األسود 

ادلخطوطة، واسم ادلؤلف، وتاريخ صاحب البالغ، ومكان التخزين، أصل 

، وعدد ادلخطوطة، حالة ادلخطوطة، حةم ادلخطوطة، ترقيم الصفحات
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، واللغة، وطريقو الكتابة، مواد سلطوطو، وعمر نّقحالصفحات ، ونوع ادل

  (.2008:99ادلخطوطة ، وسن النصوص، وسلطط احملتوي )سوفرياد، 

ىي نقل احلروف من النص العريب إىل النص  Transliterasiالثالث،  

ء دلعرفتها من (، ىناك ثالثو أشيا Transliterasiالالتيٍت. ُب الًتمجات ادلتكررة )

قبل الباحث ، وىي: أوال، احلفاظ علي نقاء اللغة. ثانيا، يعرض النص وفقا 

إلرشادات اإلمالء ادلطبقة. ثالثا، ينبغي إيالء االىتمام إىل اللغة ادلناظرة ادلبادئ 

  (.2008:99التوجيهية االمالئيو )سوفرياد، 

باستخدام  رابعا، نقد النص الذي يقوم بإنشاء عمليات ربرير النص 

الطريقة القياسية، شائعة االستخدام ُب ربرير سلطوطو واحدة بسبب زلتوي 

احملطوطة كعمل من النثر األديب. العناصر اليت ًب تنفيذىا ُب اإلصدار القياسي 

الالتٍت العامة -( جيعل ترمجات متكررة  النص مع ادلبادئ التكريرية العربيةٔ) ىي:

( ٖتصحيح أخطاء النص الواردة ُب ادلخطوطة، ( ٕالالتينية والعربية،  ٜٚٛٔ
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( تقسيم ٘( التعليق على األخطاء، و ٗجعل رقما قياسيا من التحسينات، 

 النص ُب عدة أقسام. 

اخلامس، ترمجة النص باستخدام طريقة شبو حرة. ترجم الباحث فكر  

: ٕٚٓٓ الكتابة من خالل عدم ارتباطو أيضا بًتتيب كلمة لكلمة )لوبيس،

ٛٛ-ٜٛ.) 

السادس، ربليل الشعر الوارد ُب ادلخطوطة بواسطة ربليل عروض، 

( ربديد منط ٖيقاع، اإل( ربديد ٕ، ضو خبط العر ( إعادة كتابة ٔبادلناسبة التايل، 

 ( تفسَت التحليل.ٗر(، حب)

ىي اإلجابة على صياغة ادلشكلة ادلذكورة ُب الوصف  النتيةةالسابع، 

 أعاله.
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 امن: نظاميات الرتابةالفصل الثّ 

زلاولة للحصول على نتائج البحث ادلتوقّعة، وينقسم ىذا البحث إىل 

 ة أبواب، ولكل باب فصول، ما يلي: مخس

مقّدمٌة. يشمل ىذا الباب على خلفية البحث، ربديد  :الباب األّول

البحث، أىداف البحث وفوائده، الدراسات السابقة، اإلطار الفكري، منهج 

 اتو، ونظاميات الكتابة. البحث وخطو 

يشمل مناقشو األساس النظري الذي يشمل فيلولوجي،  :الباب الثاين

وادلخطوطة، ونقد النص، وعمليو النسخ، واألخطاء النامجة عن النسخ ، والًتمجة 

 ، وحبر )عروض(.

ربرير النص والًتمجة ، وحيتوي علي وصف ادلخطوطة،  :الباب الثالث

عديالت النص، وربرير النص، وانتقاد السلطات، وترمجة تكرار الكتابة، وإدخال ت

 نصية )ُب اندونيسي(.
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الشعر ُب ديوان أيب األسود  لبعضوصف استخدام حبر  :الباب الرابع

 يل.الدؤا

الباب اخلامس: اخلامتة، يشمل ىذا الباب على النتائج واالقًتاحات. 

ن نتائج البحث اليت فالنتائج ىي جواب من ادلشكلة ادلبحوثة، ٍب االقًتاحات م

 سيدل عليها الباحُث إىل أكاددييي األدب.

 


