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 األولالباب 

 مقدمة

 خلفية البحث:  ّولالفصل األ
دراسة هو المخطوطة، فلدراسة هذه المخطوطة هذه الالهدف البحثي من 

واستخدمت الباحثة علم فيلولوجيا. الدراسة على المخطوطة القديمة تبحث عنها 
أخرى وفقا لدراسة بفيلولوجيا، ثم تعديالت فيلولوجيا تجعل مادة دراسة لعلوم 

 1.المخطوطة
المخطوطات التي تتكون من أنواع األشكال  في نطاق أوسع، كثيرا من

والمحتويات المختلفة أصبحت مصدرا رئيسيا ومهما من أجل البحث عن اللغة والتاريخ 
  2والدين والحضارة والثقافة والسياسة ومجتمع األرخبيل في الماضي.

موضوعا، نصوص مجمع البحرين تحت الموضوع التوحيد باستعراض التصوف 
. وسنة نسختها يوم الجمعة من شهر MDLA-AWN-01Aطة برمز ورقم المخطو 

رمضان سنة األلف. ثم مخزنتها في مركز المحافظة واالستفادة من المخطوطات 
قرية كوسامبي درجة مدينة سيريبون  ٤٠الكالسيكية سيريبون. الشارع جريلياوان 

ر . وهذه المخطوطة جاءت من الحاج حاللي عاريا وينانجون في مجلس الذك٠3144
 الم ألف.

                                                           
1  Ihsan Sa’dudin, Konsep Tasawuf dalam Naskah Kitab ‘Ilm At-Tauhid (Kajian Filologi dan Analisis Isi), 

(Konsentrasi Ilmu Bahasa Arab Program Studi Agama dan Filsafat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 

hlm. 4. 
2 Emuch Hermansoemantri, Identifikasi Naskah, (Bandung: Sastra Unpad Press, 2011), hlm. 1. 
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وتزعم هذه المخطوطة أنها هي نسخة التي تسمح األخطاء في الكتابة. في 
نصوص مجمع البحرين، أخذت الكاتبة مثال من العيوب واألخطاء في الكتابة الواردة 

 : 2في السطر الخامس، صفحة 
 " االكرم الذي علم بالقلم علم االنسان مالم يعلمک اقراء باسم رب" 
 : ٠ صفحة،  12السطر 
و كلما خرجت منه زاد ايمانك و كلما خرجت منك زاد يقنيك يا اسير الشهوات "

و العبادت يا اسير مقامات و المكشفات انت مغرور انت مسغول بك عنه اين 
و  االستغال به عنك و هو جل و عز حاضرنا ظرو هو معكم اينماكنتم فى دنيا

 "االخرة 
 : ٠٤صفحة ، 11وعلى السطر 

 " تا هواك قوي ايمانك و كلما اجتنبت قوي توحيدككلما اجتنب "
تلك األمثلة الثالثة تظهر فقد اآلية أو الجملة، وذلك في فيلولوجيا يسمى 

"lacuna."  وباإلضافة إلى"lacuna" وجدت الكاتبة األخطاء في الكتابة مثل االستبدال ،
 والدستور النصي والفساد.

س اإليمان واإلسالم لكل المسلمين. موضوع التوحيد باستعراض التصوف، هو أسا
يجب على الناس أن يعرفوا حقيقة أنفسهم من أين جاء و إلى أين سيرجع وكيف عالقته 
مع الله و كيف عالقته مع الناس. جهل اإلنسان عن حقيقية نفسه هو الخطر األكبر 

 4يعاني من اإلنسان الحديث اليوم.
باحثة ستبحث عن المخطوطة تحت وانطالقا من ذلك التفسير، وبالتالي، فإن ال

 البحرين" مجمع" مخطوط م التوحيد فيو مفه " العنوان:

 
                                                           

3 Ibid., hlm. 6 
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 البحثتحديد :  الفصل الثاني
وركزت هذه الدراسة على الدراستين، وهما: دراسة فيلولوجيا ودراسة المحتويات. 
دراسة فيلولوجيا في مخطوطة مجمع البحرين هي دراسة مخطوطة واحدة وفقا لعمل 

يا الذي يشمل: النقد النصي ووصف المخطوطات وترجمة وتعديالت فيلولوج
النصوص. وأما دراسة المحتويات للكشف عن المحتويات الواردة في المخطوطة 

 مجمع البحرين، أي عن مفهوم التوحيد باستعراض التصوف.
 : بناًء على التعريف الوارد أعاله ، فإن صياغة المشكالت في هذه الدراسة هي

 ؟ المكتوبة األخطاء صحيح نص "مجمع البحرين" من. كيف ت1
 ؟ البحرين مجمع. كيف مفهوم التوحيد في نص 2

 البحث غراضأ:  الفصل الثالث
 : هذا البحث هي غراضأ

 .المكتوبة من األخطاء صحيح البحرين مجمعنص . تقديم 1
 .و تصنيفه البحرين مجمعمفهوم التوحيد في نص  وصف. 2

 البحث ئدواالف:  الفصل الرابع
 : الفائدة المتوقعة من خالل هذا البحث هي كما يلي 

اآلداب ( في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة S1أ. لتلبية متطلبات التخرج )
 .جامعة سونان جونونج جاتى اإلسالمية الحكومية باندونج العربي

ديه مصلحة في ب. مساهمة الفكر في المجتمع ، وخاصة المجتمع األكاديمي الذي ل
تعميق أحد التراث الثقافي لألمة من خالل النصوص المكتوبة في الماضي, على 

 األقل إثراء المعلومات التكميلية من نتائج أنشطة البحث الحالية.
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 الدراسة السابقة:  الفصل الخامس
 العربية غير أو كانت عربية بالفيلولوجي المخطوطة أبحاث اي كثيرا الباحث وجد

 .مجمع البحرين وهي مخطوطة الباحث سيبحثها الذي طوطةكالمخ  .
 وبالخصوص الجامة في بالطالب البحث رب الفيلولوجي بدراسة مجمع البحرين

 (UIN) الحكومية اإلسالمية جامعة ,اإلنسانية العلوم اآلدب كلية ,العربية قسم اللغة في
 طوطةمخ في التوحيد فهومم حثالب معرفة ,ولكن .باندكنج سونان جونوج جاتي

 .عن البحث يوجد ال البحرين مجمع
 :  فكتب ,غَتىأ اك الرسالة في البحث اما

 ) 2۰1١سنة  اإلندونيسية اآلدب قسم ,مارس سبالس جامعة( يفراسيتيان فينتي .1
معرفة  المهمة تحليل و النص تحقيق  :العباد في التوحيد رسالة "على الرسالة بحث

 .النص تحقيق وخمسين إثنين على حصل باحثال المخطوطة هذه في التوحيد".
 وحكمه ومعرفة الله بسم معن : منهم المسألة، موجود المخطوطة هذه في تضمن النص

 .وكتبه كالملئكة الرسله وصفات الله وصفات جسم
الرسالة  بحث) 2۰۰2سنة  اإلندونيسية اآلدب قسم ,ايرلعغا جامعة(بودياني  أني .2

 الباحث حصل المخطوطة، هذه في عملي". نظر مع صالن تحقيق : التوحيد "كتاب
 هذا في عنصور التعليمى فهم صحيح. النص وجود في التوحيد كتاب نص على تحقيق

 فهم عن مشرك تعالى و ال الله توحيد و وتعالى سبحانه الله ايمان على الكتاب يطلب
 .صفات الله

  : فهي فيلولوجية الكتب أما
 Aplikasi Metode Penelitian Filologi Terhadap Pustaka“ ديدي سوفريادي  تأليف

Pesantren” الرحمن  فتح أومان تأليف “ Filologi Indonesia Teori dan Metode ” 
 ستي تأليف ” Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi “ لوبيس  نبيلة تأليف
   ” Filologi “ سرياني  ليسأي تأليف” Pengantar Teori Filologi “ و غيره  بريد برورة
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  : فهيالتوحيد  الكتب أما
بن فوزان بن عبد الله الفوزان "الوقفات األربعة لفهم التوحيد".  صالحالشيخ  تأليف
"بيسونا  Adjat ARS. Endangكتاب التوحيد".  الشيخ محمد التميمي " تأليف

ل الشيخ محمد عبده ". الشيخ عمر بن سعود العيد "التهدئة والفوائد". أعماالتوحيد
 ". علم التوحيد"رسالة توحيد". عمل اآلية ديمايتي "

 تمكنوا بالفيلولوجية، قد المتعلقة الكتب بعض هي ذكرها سبقت التي الكتب
 .السابقة الدراسة هذه في يذكرها لم الكتب كثيرا

 أساس التفكير:  الفصل السادس 

 لولوجييالف . ١
القياسية. الطريقة القياسية هي الطريقة  طريقة في هذه الدراسة يستخدم المؤلفون

مة من ، وليس القصص التي تعتبر مقدسة أو مهمعتادة لتحرير المخطوطات الفرديةال
 ٠، حتى ال يتم عالج أي عالج خاص أو خاص.وجهة نظر دينية أو تاريخية

 تحليل المحتوى . ٢
د تحليل المحتوى طريقة التحليل هي تقنية لجمع وتحليل محتويات النص. إن رائ

، وذلك من خالل مع أسلوب ترميز الرموز الخاص به Harold D. Lasswellهذا هو 
إن مفهوم تحليل  منهجي ثم إعطاء الترجمة الفورية.مالحظة الرمز أو الرسالة بشكل 

خال التقنية المحتوى هو في األساس أقدم بكثير من اسمه )منذ وقت طويل قبل إد
والنقاد األدبيون تحليل  استخدم علماء االجتماع والمؤرخون، باسم تحليل المحتوى(

، استخدم س وزنانيكي وسوروكين. في البداية، بما في ذلك ماكس ويبر وتوماالمحتوى
تحليل المحتوى مصادر البيانات مثل الصحف والتقارير الدبلوماسية والمجالت 

 وغيرها.

                                                           
4 Edwar Djarwis, Metode Penelitian Filologi, (Jakarta: CV Manaco, 2002) hlm. 24. 
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 منهج البحث و خطواته:  الفصل السابع
 ذه الدراسة تستخدم خطوات وأساليب البحث على النحو التالي:والباحثة في ه

 . نوع البيانات البحثية1
نوع البيانات في هذه الدراسة هو البحث النوعي. البيانات النوعية هي البيانات 

والمراقبة  "FGD"سوى األرقام. البيانات النوعية تجمع بالمقابالت وتحليل الوثيقة  و 
الفيديو. عموما، البيانات النوعية في النهاية تصب كلمة  وتصوير الصور أو تسجيل 

كلمة. على الرغم من البيانات النوعية ليست رقما، ولكن هذا ال يعني أن البيانات ال 
 يمكن استخدامها في التحليل اإلحصائي.

 . مصدر البحث2
البيانات في هذه الدراسة هي مخطوطة مجمع البحرين التي تملكها مجلس الذكر 

ألف المخزنة في مركز المحافظة واالستفادة من المخطوطات الكالسيكية سيريبون. الم 
. مع رمز ورقم ٠3144قرية كوسامبي درجة مدينة سيريبون  ٤٠الشارع جريلياوان 

 .MDLA-AWN-01Aالمخطوطة 
 . طريقة جمع البيانات4
يا أيضا المقابلة، هي محاولة جمع المعلومات بطرح األسئلة شفويا وأن توجب شفو  -

مع العالمة الرئيسية االتصال المباشر وجها لوجه بين الباحثة )المقابلة( مع مصدر 
 المعلومات.

المالحظة، وهي طريقة جمع البيانات المستخدمة في جمع البيانات البحثية من  -
 خالل المالحظة واالستشعار.

 مواد اإلحصاءية.الوثيقة، وهي جمع البيانات ومصدرها ليس إنسانا مثل الوثائق وال -
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 . طريقة تحليل البيانات٠
ينظر إليها من وظيفة األسلوب هو تبسيط المشكلة، مما يجعل من السهل حل 

بشكل عام الطريقة المستخدمة في تحليل بيانات البحث هذه هي تحليل  3وفهم.
المحتوى، وذلك عن طريق وصف الحقائق ثم اتباع التحليل. هذه الطريقة الوصفية 

 ١ال تصف فقط ولكنها توفر أيًضا تفسيراً وتفسيرًا كافيين.للتحليل 
الطريقة المستخدمة في هذا البحث لتحليل البيانات هي طريقة المخطوطة الواحدة 
طبعة قياسية. وفي هذه الطريقة، أصلحت النصوص من األخطاء وعدم االستقامة. 

الجملة واستخدام  وإمالءها تجعل مناسبة مع القاعدة، مثل مجموعة الكلمات وتقسيم
 " وإعطاء التعليقات حول أخطاء النصوص.fungtuasiاألحرف الكبيرة و "

و لتحليل المحتوى استخدمت الباحثة طريقة التحليل الوصفي، وهي الطريقة التي 
وال سيما دراسة فيلولوجيا تظهر  التحليل وتقديم الفهم والتفسير. تصف الحقائق وتليها

ن أخطاء النسخة أو الفساد بسبب عامل السن المخطوطة، نصوصا مقروءة وتنظيفها ع
وتعطي تفسيرا إلى ما يحتاج الى الشرح حيث أن محتويات النصوص الواردة فيها 

 يفهمها القارئ سهلة.
  البحثإنتاج تقديم . 3

نتائج البحث قدمتها الباحثة في شكل تقرير مكتوب أي الرسالة. هذه الرسالة  
التوجيهية للرسالة في قسم اللغة العربية وآدابها كلية اآلداب  تشير إلى قواعد الكتابة

 باندونغ.والعلوم اإلنسانية الجامعة اإلسالمية الحكومية سنن غونونغ جاتي 
 

                                                           
5 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 34. 
6 Ibid., hlm. 53. 
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 البحث منظا:  الفصل الثامن
 من البحث لتسهيل نظاميا كتوبةمال البحث في احثةمبال تركيب وه البحث منظا

 :يالى  كما البحث ذاه في منظا .الرسالة كل
الفصل األول المقدمة، وهو يتكون من خلفية صياغة المشكلة وأهداف البحث 

 وفوائد البحث ومراجعة األدبيات واإلطار وطريقة البحث ومنهجية الكتابة.
الفصل الثاني يحتوي على الدراسة النظرية، وتحتوي على النظريات التي تتعلق 

على النصوص والترجمة والنظريات  بفيلولوجيا مثل وصف المخطوطة والتعديالت
 المتعلقة بهذا البحث.

الفصل الثالث يعرض الوصف والتعديالت وترجمة مخطوطة مجمع البحرين. وهذه 
التعديالت تعرض في شكل نصوص مخطوطة مجمع البحرين التي تم إصالحها 

 بالمالحظة أو التعليق والنقد، ثم تليها ترجمة مخطوطة مجمع البحرين.
رابع يعرض تحليل المحتويات أي مفهوم التوحيد في مخطوطة مجمع الفصل ال

 البحرين. هذا التحليل ليس فقط يعرضها بل يوفر فهمها وتفسيرها ذقة.
 الفصل الخامس وهو االختتام من البحث يحتوي على االستنتاجات واالقتراحات.

 


