
 

 

 الباب األول 
 مقدمة

 خلفية البحث . أ
 .يف رلال اآلداب كثَت منها العلوم اليت تستخدمها الباحثون لتحليل األعمال األدبية

 انقدي   اتفكَت  فصار. منو األدبية من األزمنة حيت سلتلفة العلوم يف التحليل أدبية  زدىرتإ
 ىو منهم واحد. القدمية العصور منذ حوذلا مت األدبية العلوم عن فهم أجل من للباحثُت
 إستمتاع العلوم، اىل يعٍت إستمتاع فيلولوجية كلمة. فيلولوجية بعلم يتعلق فيما البحث

 (  5985 : 2بريد). عالية قيمة ذات كتابات ضدإستمتع  لتصبح تتطور مث لكتابات

التاريخ ىو معرفة أخبار ادلاضُت  و أوحواذلم من حيث معيشتهم , و سياستهم , و 
و لغتهم . و االدب كل رياضة زلمودة يتخر ج هبا اإلنسان ىف فضيلة من الفضائل و أدهبم 

ىذه الرياضة كما تكون با لفعل , و حسن النظر , و احملاكاة , تكون باألقوال احلكيمة اليت 
تضم نتها لغة أي  أم ة و اللغة ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم . ) الشيخ أمحد االسكندرى 

 ( 3:  5959مصطفى عنااى  و الشيخ 

على النقد النصي فحسب ، بل على  فيلولوجيةال يقتصر البحث يف األدب وفًقا لعلم 
 من دراستها دتت اليت األشياء على بناءً  األمة ثقافة يدرس الذي العلم و يصَت ، تفسَته أيًضا

 مثل تنتجها، اليت للثقافة اخللفية صلد أن ميكن ضلن ،فيلولوجية البحوث منفيلولوجية.  علم
 العمل دلضمون وفقا يعيشون الذين الشعب وآراء واجلمارك الدينية، وادلعتقدات األدبية األعمال

 ( 7:  2007. ) جاماريس سابق وقت يف وأعرب سبق كما األديب

 أو النصي الربنامج. او ادلخطوطات النصي الربنامج ىو فيلولوجية علم دراسة وىدف
 األول منذ أصدرهتا اليت األجداد تراث أو لألمة الثقايف الًتاث األجداد من واحد ادلخطوطة

 أيضا العقل شكل أي بتخزين اليدوية كالكتابة النصي الربنامج ترمجة وميكن. اآلن حىت وراثية
 اخلطابات سابقاهتا وأعطى ادلوروثة، الثقافة إىل باإلضافةة. السابق النتائج الثقافية األمة شعور



 

 

 من كثَت عليها ادلنصوص ميكن. نصي شكل يف عملهم خالل من الدين حول والرسائل
 .الكتابة من قطعة يف لطالهبا الدينية ادلعرفة إعطاء يف خصوصا إندونيسيا نوسانتارا العلماء
 وادلشاعر األفكار عن تعبَت أهنا يف ادلخزنة القدمية ادلخطوطات ىو اللغة فقو ألعمال أىدافا
 ستة وفيلولوجي مؤلفاهتم، النصوص تنفيذ خالل من. ادلاضي يف األمة لثقافة نتيجة

 تاريخ سياق يف وضعو ومث اإلمكان، قدر مثالية النص معرفة بغرض النص ويدرس كالسيكية،
 ( 2005:  6 لوبيزا. ) دتام عنها الكشف ميكن النص مث كما، النص ىذا ظروف وبدراسة. أمة

 من الدين حول والرسائل اخلطابات أيضا األجداد وأعطى ادلوروثة، الثقافة إىل باإلضافة
 بدينهم األرخبيل ورثت العلماء من العديد سابق وقت يف. نصي شكل يف عملهم خالل

 أرض إىل يشار أن وميكن ادلاضي يف األرخبيل. الكتابة من قطعة جيسدىا أن ميكن بالضبط
 .اإلسالمية الدراسية ادلنح من العلماء من العديد اآلثار مع األمناء،

 ىي الوقت ىذا يف ، السابقة االخًتاعات فإن ، اليوم منتجات من النقيض على ولكن
 مظلمة" بأهنا اليوم قارئات عنها يقال ما وغالًبا دائًما واضح بشكل قبوذلا ميكن ال ظروف يف
 5. ) باررة ادلاضي كتابات من الكثَت فهم الصعب من كان ، لذلك ونتيجة". واضحة غَت أو

: 5994  ) 

 يف يفهم أن جداً  صعبة ادلاضي يف النصي الربنامج تسبب اليت العوامل من العديد وىناك
 اليت كتاباتو من أو السن، بسبب الزمن عليها عفا اليت مثل موجودة، سلطوطة. احلاضر الوقت
 ادلكتوبة، العربية احلروف ونفيك القدمية النصوص غالبية. السن عامل بسبب تتالشى بدأت

 ة.العربي اللغة أو النصي الربنامج رلال من كال

. ادلخطوطة ىذه زلتوى مضمون يفهم أن يريد الذي للمبتدئ صعوبات يسبب نوأ
 غٌت ال اللغة فقو من العلم ىذا ويف. برمتها ادلسألة معاجلة على قادرة اليت انضباط ىو لذلك،

 بغية ادلاضي كتابات تركو ضد واحدة حملاولة الالزم االنضباط واحد ىو اللغة وفقو لذا،. عنو
   (  5994 : 2. ) باررة ادلاضي قيم حفر على العمل



 

 

 العربية للغةسلطوطة  ىو سلطوطة ىذه. ةواحد سلطوطة الورقة، سلزون يف الباحثة ووجد
 الربرلية التعليمات مع جاكرتا يف إندونيسيا جلمهورية" \الوطنية ادلكتبة"\ يف ختزينها مت اليت

 .علم عجائب خبر المعراج سلطوطة بعنوان A 588 سلطوطات رلموعة

 عليها واحلفاظ فيها الواردة القيم على للحفاظ ادلبذولة اجلهود بسبب وكذلك
 كموضوع استخدامها ميكن اليت ادلخطوطات إحدى. للغاية ضروري أمر وىو ، واستخالصها

 قصة معجزات عن النص ىذا حيكي. الديٍت اجملال يف الكالسيكية ادلخطوطة ىي البحث ذلذا
 ذكر. النيب معراج رحلة دلرافقة اهلل أرسلو الذي جربائيل ملك مع زلمد النيب رحلة وىي ، ادلعراج

. الصعود ليلة عن النيب سأل قد أنو. أ. ر مالك بن كويف بن موسى بن صمد ساىرج معرا 
 النعمة أعطوا الذين أحد كان أنو األقصى، احلرم من ليال النيب الرحلة عن وقال اهلل عبادة
 ليلة يف بينما النيب، وقال. والسَت يسمع" \أنو دوث"\ ىا. عالمات لو إشارة إلعطاء عليهم

 لتقدًن غابرييل أرسل اهلل ألن رجب شهر الليلة. الظالم ذلك كان الليل ويف رجب، شهر يف
 ، زلمد النيب استيقظ الليلة تلك يف. الليل امتياز منحو قد اهلل إن جربائيل قال حملمد اخلالص

 النيب نادى مث. قريبُت مالئكة ألف سبعون ومعو وميكائيل جربيل ورأى خرج مث. وصلى ولوح
 صورة ىو النص ىذا مث ".\وتعاىل سبحانو اهلل وحنان كرامة مع ارسلوا اهنم"\ وقال زلمد

 يف ادلكافأة على سيحصلون والشر الفضيلة على يعملون الذين أولئك فإن ، العامل يف للحياة
 اليت ادلرأة مثل كانت منها واحدة ، معجزات زلمد النيب رأى ، رحلة كل يف. الحق وقت

 نظرة ونلقي النيب بعد السماء ضلو رحلتو واصل مثا. جد مؤمل بأدب ساقيها على معلقة كانت
. ظروفها عن غابرييل النيب وسأل. الفاسد اللحم رائحة أن اليدين كال ادلخلوقات على أخرى

 .هبا ليست اليت األخبار مع وُشنق احلالل احلرام تًتك اليت تلك فهي جواب، أي غابرييل

 وجدت يف كما ادلطبعية، األخطاء من العديد الباحثة  توجد الستكشاف، دراسة يف
 و وجدت يف، أصحابوو أن األصح  ىي  اصحابوو ىي يف كلمة  5الشطر   5 الصفحة
و اليك  8الشطر  2 الصفحة و وجدت يف ، أمجعُتأن األصح   امجعُت 2الشطر  5 الصفحة

 فيو، الكتابة أخطاء ىناك أن كما سابقا فيو يشتبو كان ادلخطوطة نسخة. إليك   أن األصح  



 

 

 ادلكتوبة النصوص من وراثية. األصلية الورقة النهج ميكن أنو حىت حتسينات إىل احلاجة مث ومن
 سفريادي) التغيَتات أو األخطاء من العديد على تنشأ سوف أنو مث  عديدة، مرات ونسخها

 حتليل عن فضال والًتمجة، التحرير نص وجود الضروري من ولذلك،(.   2055:  96
 . " عجائب خبار المعراجعلم "  بعنوان الغذائي، الدستور ىيئة ضد مضمون

 باإلضافة ألنو زيادة ىذا"  عجائب خبار ادلعراج علم"   سلطوطةعلى  الباحثة اىتمت
 يف موجودة معلومات التحرير عمليات تشمل احلروف، كالوصف، مؤلفاهتم يف درست إىل

 يف الواردة دالة بنية أيضا عجائب خبار ادلعراج علم النصي والربنامج الدينية، التعاليم عن ورقة
 أ السرد من السيميائيو استخدام دراسة ىو عجائب خبار ادلعراج علم وىكذا. أكتان أكتان

 شلثالً  يعٍت أن بالضرورة ليس التمثيل أن(  2056:  506توفيق ) الكتاب يف ولكن.  غرمياس. ج.
 نفسها توجو ادلوضوع. تنشأ قد اليت اخلاصة العالقة بعض إال ادلوارد، سلتلف بُت(.  الفاعل)

،   التدفق قيمة بنية يف حيدث ىذا كل. باخلائن دون وحتول مبأمونية ومعتمد الكائن ضلو
 .ادلتكلم ميثلو ما غالبا الور األيديولوجية. ادلتلقي ديبارتيسيكان

 علم عجائب خبار ادلعراج  أكتانيتاس تظهر اليت القصص من القصة يقتبس
 متلقي موضع  مرسل 

 نبي محمد الجنة و النار هللا 

   

 حاجز فاعل راع

 مالئكة حافظ السماء الناس مالئكة جبريل

 

 والسيميائية فيلولوجية دراسة بواسطة حتليلها علم عجائب خبار ادلعراج النصي وبالتايل
علم  سلطوطات يف صغَتة قصة يف كل اخلالف  أي.  غرمياس. ج. أ عنها أعرب اليت للسرد

 استناداً .  السرد وبنية الخدود ا الوظيفية باستخدام حتليلها ليتم يسمحعجائب خبار ادلعراج. 
  العنوان. حتيت دراسة إلجراء الباحثة تنوي ،السابق التفسَت إىل



 

 

  :علم عجائب خبار المعراج مخطوطة"
 "السرد من والسيميائيه فيلولوجية دراسة

 لالندونيسية ادلكتبة يف ادلخطوطةعلم عجائب خبار ادلعراج ىي  حتيت عنوان ةادلخطوط
 من مزيد لالىتمام مثَتة A 588  ةادلخطوط الربنامج رمز( PNRI) إندونيسيا مجهورية
 تنظيف بعد. القارئ قبل من قراءهتا متوفراً  مستند لغة أساسا ىو ادلخطوطة نص. التدقيق

 يزال ال النسخ، عملية أثناء حتدث اليت السلوك سوء أشكال سلتلف يتطلب من ادلخطوطة
 .القارئ فهمها ليسهل" اإلندونيسية اللغة" إىل العربية اللغة ترمجة النصي الربنامج يستخدم

 تحديد البحث . ب
 الربنامج يف أكثر ادلطلوبة زلتويات دراسة مث كتاب، شكل يف النصي الربنامج تذكر

 حول فعال البيان يعٍت وقد. الدراسة من ادلزيد وإجراء القراء يفهم أن ميكن حىت النصي
 : التايل النحو على صياغتها يتم اليت األشياء. البحث ىذا يف الرئيسية ادلشكلة

  ؟ ادلكتوبة  األخطاء من اخلالعلم عجائب خبار ادلعراج سلطوطة  كيف .أ 
 ؟علم عجائب خبار ادلعراجالسرد  بنية أخدود  كيف .ب 

  الغرض وفوائد البحوث .ج 
 : التايل النحو على ةالباحث عملست اليت التحليل فوائد و أما أغراض 

 . أغراض البحث1

 من أخطاء الكتابة اخلالية خبار ادلعراج العلم عجائب علماحلايل  النص. تقدم 5 

  علم عجائب خبار ادلعراجالسرد  بنية أخدود . حتليل 2

 حثفوائد الب. 2

 : التايل النحو على الدراسة ىذه من الغرض مث ،الشابقة ادلذكورة ادلشكلة صياغة تستند  



 

 

 من ضرب يف فيلولوجية لدراسة جرد مبثابة البحث ىذا نتائج أن ميكن النظرية، الناحية من . أ
علم عجائب خبار ادلعراج  النص حترير من الشكل يف اليت إندونيسيا، يف احلزاىن ادلعارف
 .تتضمنها اليت النقاط من والعديد

. اجلمهور لدى للمعرفة كمصدر البحث ىذا نتائج استخدام ميكن ،ةعمليال الناحية من . ب
 . األخرى العلوم لدراسات كمكونات استخدامها ميكن فلولوجيا دراسة أن إىل وبالنظر

 نظرية البحث السابق . د
 ادلكتبة" يف توجد الذينالعلم عجائب خبار ادلعراج "  علوم " التحليل عن سلطوطة

 الدراسات، من وغَتىا النص حترير الشكل يف عموما (PNRI) إندونيسيا جلمهورية" الوطنية
 يدرس أن البحوث من الكثَت لكن .قبل البحث ىذا جيد مل البالغ صاحب ادلعرفة كل

 أي مع كما(. و ادلالي اجلاوية و فيغون) العربية وغَت العربيةحتليل الناص األخر  فيلولوجية
 قد ادلؤكد ومن ،سلطوطة علم عجائب خبار ادلعراج  وىي إال دراستها، سيتم اليت سلطوطة
 .تفقد ألن الناس لبعض جذب

 على الفرق مع الدراسات نفس من ادلخطوط استعرض الذي السابقة للباحثُت بالنسبة أما
 : التايل النحو

 والعلوم اآلداب كلية من العريب واألدب اللغة كلية سايرودين ديدن ربوديل رسالة أواًل، .5
 أقوال" البحث عنوان مع باندونغ يف جايت جونونج سننجامعة اسالمية حكومية  اإلنسانية
 بن رحيم بن حجة اويدا'  ك ح النصي الربنامج يف اللغة فقو دراسة" )الفقهاء مامجوعو

 ادلفهوم نفس وصف البحث ىذا ويف الدراسة، ىذه قياسي أسلوب يستخدم. 2004( عبده
 .بَتمادزىاب الشافعي السلف لعلماء وفقا الفقو فهم مع الرمحن عبد فقو من
 اآلداب كلية من اآلداب وكلية العربية اللغة  برودي لفرقان سيفل رمحان  رسالة الثانية، .2

 عنوان مع باندونغ يف جايت جونونج سننجامعة اسالمية حكومية  اإلنسانية والعلوم
 يف " سلطوطة : فتح القريب اجمليب لشيخ اإلمام زلمد بن قاسم الغزى البحث

 على فقط تركز دراسات مؤلفاهتم يف الرسالة  ىذه حبث اسيب أحباثو، يف.  2009عام



 

 

 البحوث ضد تعمل ال فرقان البحوث عن فضال والنص، سلطوطة الربامج
 إينتَتتيكستواليتاس

 والعلوم اآلداب كلية من اآلداب وكلية العربية اللغة  بروديرسالة لنورجنة  وثالثاً، .3
"  البحث عنوان مع باندونغ يف جايت جونونج سننجامعة اسالمية حكومية  اإلنسانية

 نورجانا حبث يستخدم.  2009قواعد اإلسالمية يف ىصوص شرح الستُت " يف عام 
 تراث على احلفاظ إىل يهدف نورجانا حبث يف ، فيلولوجيا الدراسات يف معيارية طريقة
  ا  درسه اليت ادلخطوطات يف الوارد الفقو علم وخاصة ، إندونيسيا يف الفقو

 والعلوم اآلداب كلية من اآلداب وكلية العربية اللغة  برودي رسالة خلَتول أنوار طالب رابعا ، .4
  البحث عنوان مع باندونغ يف جايت جونونج سننجامعة اسالمية حكومية  اإلنسانية

 البحث على. 2055 عام يف( فيلولوجية  دراسة" )سلطوطة فقو ألمحد بن مؤمن األمجي "
 ادلخطوطة أنور خويرول. الفقو علم على حتتوي اليت خويرول أنور ادلخطوطة أثارت ذلذا

 .القياسية األساليب باستخدام زلتواه ويقدم الفقو ادلخطوطات على احلفاظ هبدف درست
 كلية من اآلداب وكلية العربية اللغة برودي  الطالب إيال يال نوراليالإل  رسالة السابعة، .5

 مع باندونغ يف جايت جونونج جامعة اسالمية حكومية سنن اإلنسانية والعلوم اآلداب
 عام يف( فلولوجيا  دراسة" )الغزايل األمام يل تاشاووف ماخثوثوه لباب"البحث   عنوان

 وتصحيح ادلنشورة والنصوص القياسية، الطريقة استخدام ىو للبحث إيال. 2052
" \لألمام التصوف"\ حبثية ورقة ىو ىذا. ادلخطوطة يف وجدت اليت البسيطة األخطاء

 الشهَت وكتابة الغزايل لألمام الكتاب اعتماد شكل يف الوارد النص بأكملها وتقريبا الغزايل
 احي علوم الدين و بدية اذلدية. أي

 نظرية مع ʼالعلم عجائب خبار ادلعراج ʽ العلوم ʽ سلطوطة دراسة ةالباحث تعتزم وىكذا،
 إىل البحث ىذا يهدف. غرمياس. ج. أ  السردية السيميائية والدراسات فيلولوجية
 مع ريبَتينتاسيسلطوطة  ىو الثقافة أثرية قطع من واحدة على احلفاظ يف اإلسهام
 . أضلاء مجيع يف مت الذي انضباط



 

 

 إطار التفكير .ه 
 النص حتليل عن فضال النص، وحترير الوصف عرفةدل ىذا البحث و لو أغراض إىلإستنادا  

 مراحل عدة علم فيلولوجية وقد. السردي للنهج السيميائية وعلم فيلولوجية  يستخدم الذي الديٍت
 استخدمت اليت الطريقة ىو الوصف، يف. والًتمجة والتحرير، الوصف، مثل منهما، كل وأساليب
 يف. جرا وىلم الورق، من والسن ادلؤلف واسم الورقة عنوان مثل منط بعض مع الوصفي األسلوب

 بريد كلمة مع يتوافق وىذا. القياسية الطريقة باستخدام والباحثُت النص، التحرير عمليات حُت
 عادية نصي كربنامج النصي الربنامج يف النظر عند ادلستخدمة القياسية الطريقة أن ،(5994:67)

 أو القياسي األسلوب واحد، نصي كربنامج العمل إىل باإلضافة. خاصة دلعاملة حاجة ال ولذلك
 مع يتكيف اإلمالئي التدقيق أثناء وكيتيداكاجيجان، الصغَتة األخطاء تصحيح أيضا ىي االنتقاد
 .الظروف

 أحرف استخدام اجلمل، تقسيم الكلمات، جتميع النص عقدت اليت التحرير عمليات يف
 الربنامج يف ادلوجودة األخطاء ضد الشفوية الًتمجة توفَت عن فضال الًتقيم، عالمات استهاللية،

 مبدأ عناصر ادلعجم، ضلوية، وأمناط مًت،: يشمل الذي لروبسون وفقا النقد مرحلة. النصي
 اليت للمقارنة، قابل( البحث) األعمال ودرس الطبيعية، وادلناظر( القراءة صعوبة" )القراءة ديفيسيليور"

(. األصلي النص مع-اجلوار يف كما أقرب الذي النص) حجية النص حتديد يف النص حترير مث تنتج
 ملزمة مع الكتابة فكرة الباحثُت ترمجة نصف، احلرة الًتمجة منط الباحثة  استخدم الًتمجة، مرحلة أما
 عن الكشف على قادرة غَت الًتمجة دتكُت قصد(.  2007:  89-88،  لوبس) حريف لًتتيب جداً  ال

 الوارد للتعريف االعتبار إيالء مع ، (5994:68) لربيد ووفقا. ودقة بسهولة الرسائل نص أو معٌت
 طريق عن ،(جهة من) ادلكتوبة النصوص على العلمي كالتحقيق اللغة فقو تعريف ميكن مث ،السابق

،  5982:  32فضل  ) انتشاره و الوالدة تاريخ عن فضال وخصائصو، النص وصحة ادلصدر، تتبع
 (. 2055:  53 فتح الرمحانيف 

 بالنظام السابقة، النصوص مع ادلضمنةعلم عجائب خبار ادلعراج  ʽ'  سلطوطة حبث يف
 :التايل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و خطوات البحث  مناهج .و 
 البحث منهج .1 

 :2002  جاماري) فيلولوجية يفغالبا   يسري الذي نهجادل ىو الرسالة ىذه يف ادلستخدم نهجادل 

 :التالية ادلراحل مع( 50

 وفقا البيانات مجع ويتم. النصي الربنامج من قائمة شكل يف البيانات جلمع األوىل ادلرحلة
 جلمع لألدب الدراسة أجريت. العمل ورلال األدب بدراسة( 2002:50) دجاماريس
 العمل حقل. ادلخطوطة مجع يفسلطوطة علم عجائب خبار ادلعراج  ادلتعلقة ادلعلومات
 ولكن. احمللي اجملتمع بقادة االتصال طريق عن البحث يف الالزمة ادلكونات على للحصول

 ادلكتبة منالعلم عجائب خبار ادلعراج  ادلواد علوم ʽ عنوان حتت نصي نصي الباحثة  وجد
 (.بنرى) إندونيسيا جلمهورية

العلم عجائب خبار   محطوطات
 المعراج

النص التحرير وصف النص  ترجمة النص 

 أ.ج غريمس  السياسيية

 التحرير النص االخدود

فلولوجيةيال  



 

 

سلطوطة علم عجائب  وصف. وصفي أسلوب باستخدام البيانات معاجلة الثانية، ادلرحلة
 نصي، نصي، األصلي،خطوطة ادل من العدد الورقة، عنوان مثل األمناط، منخبار ادلعراج 

 لكل األسطر عدد الصفحات، عدد جريئة، النصي الربنامج النصي، الربنامج الدولة وحجم
 .للمحتويات موجز و نصي، الربنامج لغة عمر نصي، الباقة، شكل على صفحة،

 لكتابة القياسي نهجادل وىو إال ادلرحلة، ىذه يف األسلوب استخدام. احلروف الثالثة، ادلرحلة
 األخرى اذلجائية للحروف األجبدية احلروف من رسائل نقل وىي إال احلروف،. اليد نصي برنامج

 (  65 :5985 بريد)

 40 جاماري) القياسي نهجادل ىو ادلرحلة ىذه يف ادلستخدم نهجادل. النص حترير الرابعة ادلرحلة
 ":القياسي اإلصدار" يف ادلطلوبة األشياء(.  2002: 

 : ىي" القياسي اإلصدار" يف يتم العناصر

  ترمجة النص 
 ترمجة ادلخطئة النص 
 فوائد الكتابة التصحيح 
 األجزا بعض إيل النص تقسيم . 

 ترمجة بينيليتُت. رلانية ترمجة طريق عنالباحثة  ترمجة ترمجة. للنص ترمجة ،"اخلامسة ادلرحلة" 
 (.  لوبيز،   89-88 :2007) حريف لًتتيب جداً  ال ملزمة مع الكتابة فكرة

علم عجائب خبار ادلعراج  ʽورقة ادلخطط زلتوى. النصي مخطوطةوزلتوى التالية، اخلطوة
 الوالية يف النظر قبل. القارئ إىل تنقل سوف مثل والية على أيضا وحيتوي الدينية، التعاليم من

 دالة بنية قد سلطوطة علم عجائب خبار ادلعراج إىل يشَت ىذا بأن االستنتاج ميكن فإنو احلالية،
 . أكتان أكتان يف الواردة

 البحث و خطوات .ز 
  البيانات أ. مصادر 



 

 

 من ادلبكرة ادلراحل يف. األدب بدراسة ذلك مت وقد الدراسة ىذه يف البيانات مصادر يف
 حيفظ الذي( بنرى) إندونيسيا من للجمهورية" الوطنية ادلكتبة" روابط طريق عن للبحث نصي
 ادلخطوطة وحيتفظ. http://opac.pnri.go.id يف ادلخزنة ادلخطوطات رلموعات عدة

 الباحثة  وجد مث. 55 صفحة الصفحة رقم مع( بنرى) إندونيسيا جلمهورية" الوطنية ادلكتبة" يف
 ".علم عجائب خبار ادلعراج" عنوان حتت سلطوطة

 ب. أنواع البيانات

أنواع البيانات اليت تستخدمها الباحثة و ىي النصوص يف ادلخطوطات مفرد حتيت عنوان 
 علم عجائب خبار ادلعراج "." 

 ج. طريقة الجمع البيانات

دراسة ادلكتبة. أما خطوات اليت طريقة اجلمع البيانات يف ىذا البحث تستخدم طريقة كتابة و 
 حتددىا الباحثة كما تلي :

علم عجائب خبار  ىي اخلطوطات الفردية حتيت عنوان كسب ادلوضوع األساس يف البحث و .5
 علم عجائب خبار ادلعراج تكريرا.قرأة سلطوطة  ". ادلعراج

التحليل كتابة عن البيانات أما من )الكلماتو و مجلة أو فقرة ( اليت تدخل إيل شكل  .2
 البيانات مرتبطة عن البحث.

 د. تحليل البحث 
بعد دتام اجلمع البيانات، حتليل الباحثة عن البيانات. و مطالعتها بالنقل النص، نقد النص، 

 مادة النص، و زلتويات النص. مث حتليلها بالطريقة دراسة الفيلولوجية.
 ه. منهاج الكتابة 

ليل اليت كتبها بالًتتيب لسهولت الباحثة يف الًتتيب منهاج الكتابة ىي تركيب البحث يف التح
 عن الكتابة الدراسة، منهج الكتابة يف ىذالبحث كما يلي: 

باب األول، يف ىذالباب تتكون من  خلفية البحث، حتديد البحث، أىداف البحث، فوائد 
 كتابة.البحث، دراسات السابقة، اإلطار التفكَتي، منهج البحث و خطوات البحث، و منهج ال



 

 

باب الثاين، األساس النظري، يف ىذالباب بنسبة إيل فيلولوجية, نقل النص، ضبط اللغة 
 النص، تعبَت النص، ترمجة النص و حتليل احملتويات النص. 

باب الثالث، نقل النص و ترمجة النص, يف ىذالباب تتكون من وصف النص،  مطلع نقل 
 ص.النص، نقل النص، ضبط اللغة النص، ترمجة الن

 باب الرابع، حتليل احملتويات البحث.
باب اخلامس، اإلختتام، يف ىذالباب تتكون من نتائج البحث مت أعماذلا الباحثة و وزعها و 

 اإلفًتاحات و ادلالحقة.  
 

 


