
 

 

 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

 الذي كانالتقليد الشفوي هو الوسيلة األوىل لنقل املعلومات بني أفراد اجملتمع، 

الكتابة ولكنهم يعرفون ليسوا   مالقدرة على التواصل على الرغم من أهن مهل الناس منذ

الثقايف  أداة التقليد جتعلظهر تقليد الكتابة و  ماقادرون على تسجيل جتارهبم السابقة. قبل

 Pallawa كتابةاألرخبيل يف ذلك الوقت هو   املستخدمة يف الكتابة تيف األرخبيل. كان

اإلرث  حصل(. وابلتايل، Nindya Nugraha ،2002: 5) م 856كتشف يف عام ا الذي 

 تقليد الكتابة مهم جًد ، إىل جانب التقليد الشفوي. كاناملكتوب املتنوع والقي ِّم أيًضا.  

اترخيها اخلاص، أي األشياء املتعلقة ابألمة يف املاضي. مثل تقليد  هلالكل أمة 

كتابة وهو أمر مهم جًدا لتاريخ األمة. مجيع املواد املكتوبة خبط اليد من أسالف مكتوب ال

 (Djamaris ،Edwar.2002 :3). ةلورق و النخيل واللحاء والروطان هي املخطوطعلى ا

حتتوي على نصوص مكتوبة تتعلق مبعلومات  هلاهي من الكنوز الثقافية، و  ةاملخطوط  -1

: Fathurrahman, Oman 2016) ومعرفة واتريخ وعادات وسلوكيات الناس يف املاضي.

ميكن ما يف املتاحف واملكتبات، حبيث  ،ةيف أماكن آمن حتفظ املخطوطات القدمية(. 6



 

 

دولة: إندونيسيا  26عليها من الفهارس املتاحة. تنتشر خمطوطات األرخبيل يف  أن يعرق

السويد و إجنلرتا و روسيا و أملانيا و مصر و سريالنكا و اتيالند و سنغافورة و  بروانيو ماليزاي و 

 وبلجيكا. كشف فرنساو أمريكا و إيطاليا و إسبانيا و جنوب إفريقيا و النمسا و هولندا و اجملر و 

Ismail Husain خطوطات )املاليو املخمطوطات األرخبيل آالف  كانت

خمطوطة بفهارس تقريبا )مخسة آالف(  5000واإلندونيسية(. املخطوطات املاليو 

(Nabilah Lubis ،2001 :28) 

ج إن أعمال الكتابة يف املاضي هي النتائج القادرة على توفري معلومات عن نتائ

األفكار واملشاعر واملعلومات حول احلياة اليت كانت يف املاضي. بصرف النظر عن هذا، 

فقد تعرضت األعمال السابقة ملواد على ورق وحرب ودالوانغ و النخيل واللحاء واخليزران 

وكذلك الكتابة، على مدار الوقت منذ إنشائها حىت اآلن، ألضرار وإصالحات. لذلك، 

ميكن أن تساعد يف  علمإىل  حيتجع ذلك، يف البحث عن خمطوطة، للبحث. وم إهنا حتتج

 البحوث، وهي فقه اللغة.

فقه اللغة هو علم يبحث يف التطور الروحي لألمة وخصوصياهتا أو يبحث الثقافة 

يف نظام غين سيشرح األدب يف كل لغة ( Suryani, Elis .2012 :2) على اللغة واألدب.

 ,Sa’id)مجيل للتعبري عنه، وله أيًضا معىن للصورة اليت تلتزم بقواعدها اخلاصة و  ابخليال

Muhammad dan Ahmad Hasan .1960  :1 هأن نفسه،( وكلمة األدب ال تستطيع 



 

 

. فقه اللغة هو وسيلة ملعرفة اتريخ أدب اللغة العربيةوتصبح  غةجبملة الل حتتج أن ختصص

للغة امعرفة وضوح  و املاضي وكشف القيم الثقافية وفهم الثقافة يف اخمطوطات وتطوره

 (Suryani.2006 :8 يف   ,Baried)حول املعىن يف املخطوطات. كامال 

: املخطوطاتاإلنتقال العلومية يشكل فصيليت لغة يف سياق املخطوطات الدينية، 

 اإلقليمية.خطوطات مكتوبة ابللغات امل( 2. )املخطوطات مكتوبة ابللغة العربية( 1)

، املخطوطات الدينية هلا جمال متنوع للغاية. مثل الفقه والتوحيد والتصوف والتفسري عموما

 (Fathurrahman, Oman .2016 :8)واحلديث. 

لمخطوطات ليست لتقدمي النقد النصي والتعليق على تفسرياهتا لفقه اللغة دراسة 

من البحث  ا،واضح. املخطوطات، ولكن أيًضا للتحقيق يف ثقافة األمة بناًء على فقط

فقه اللغة ميكننا اكتشاف اخللفيات الثقافية اليت تنتج األعمال األدبية، مثل املعتقدات 

 (Dedi Supriadi ،2011 :4. )والدين وطريقة حياة األمة والعادات

كشف على خمطوطة عربية بعنوان   ةالباحث تعثر  ،يف مرحلة حصر املخطوطات

املخطوطة هي نسخة من املخطوطة  كانمن املكتبة الوطنية جباكرات.   الذي أخد األصرار

 وصحيحه "الدامي" 3أخطاء يف الكتابة فيها كما يف الصفحة ت وجد ةالسابقة ألن الباحث

. لذلك، ون"افال تبصر " " و"افال تبصري" وصحيحهاملؤلف" وصحيحه "املولفو" "الدائم"



 

 

حبيث املخطوطة األصلية وإنتاج طبعة جديدة القرتاب من حتتج إىل حتسينات لملخطوطة ا

 .اسهل قراءة املخطوطة وفهمهما ت

توي على علم التوحيد. يف هذا العصر، حتمن حيث علم النصوص، املخطوطة 

اللغة  معلوماتاستخدمه كمحادثة يف كل دائرة.  ما تطور علم التوحيد سريًعا جًدا حبيث

من املخطوطة  كثريملخطوطة العربية. مبعىن،  يف دراسة ا قد احتاجترف وصالعربية كالنحو 

هارات اللغة العربية اجليدة. مبالعربية حول الدراسات اإلسالمية اليت حتتاج إىل دراسة 

(Suryani, Elis .2012 :12) 

: املخطوطاتاإلنتقال العلومية يشكل فصيليت لغة يف سياق املخطوطات الدينية، 

 خطوطات مكتوبة ابللغات اإلقليمية.امل( 2. )املخطوطات مكتوبة ابللغة العربية( 1)

، املخطوطات الدينية هلا جمال متنوع للغاية. مثل الفقه والتوحيد والتصوف والتفسري عموما

 (Fathurrahman, Oman .2016 :8)واحلديث. 

للباحثني.  أقل اإلهتمام ومرغوب فيهادراسات  هو لتوحيدادراسة املخطوطات يف  

، فإن املخطوطات الدينية هي دراسات هلا قيمة فكرية ابإلضافة ومع ذلك، وكما نعلم

ذلك . األخرى الرتاث الثقايف والعادات والتعليم والدين و العلومو أفكار العلماء السابقني و 

 يتضح من اكتشاف العديد من أخطاء الكتابة.



 

 

يعة أو أو الطب الذاتعلم التوحيد هو اإلميان هبيئة هللا تعاىل ال شريك له سواء يف 

والبشر إىل طريق اخلري؛ الذي حياسب شخصًا يف  عاملفعال. الذي أرسل رساًل ليهتد الاأل

 ،هللا. يف تعاليم التوحيد توحيدالتوحيد وهو دين  كدين  ، اإلسالم يعرفاآلخرة. وهكذا

 .اإلميان بوحدانية هللا

. وصف هملخطوطة ونصاف األسرار" وصف شالوصف يف كتابة "ك أما عرض

ف األسرار. يف حني أن وصف النص هو شهو وصف حلالة خمطوطة ك قصوداملالنص 

وترمجة وفًقا لطريقة العمل  حريفوصف حملتوايت املخطوطة اليت تتكون من نسخة مكتوبة و 

 أو طريقة فقه اللغة.

يف عملية النسخ، فساد القراءة أو ، Dedi Supriadiيف األطروحة اليت كتبها 

 تدرس بدراسة أخرىخطوطة قبل أن امل(. Band. Baried ،1994: 60) ها ال يراوغإضرار 

عرفة الشكل األصلي للنص الذي قد يتغري أثناء عملية النسخ. مل بفقه اللغةدرس أن تب جت

يف أطروحة Sawu (1985 :9-25 )( و 1979 :5) Hermansoemantri وكذلك، قال

اللغة، وال ميكن استخدام نقد على فقه العدد تأن املخطوطة مل   Dedi Supriadi كتبها

املخطوطة كمصدر للمعرفة األخرى. إذا كانت املخطوطة هي املادة اخلام املستخدمة 

 .كمصدر، فإن مجيع البياانت املأخوذة من املخطوطة مؤقتة



 

 

أن جيب  ذلكوابلتايل، يف حماولة للحفاظ على حمتوايت املخطوطة واستكشافها، 

مكن قراءة املخطوطة وفهمها حول مم تإذا كان. يُقال إن املخطوطة ذات قيمة يعمل

حبث خمطوطة. ابلنظر إىل أن  ة راغية يفالباحث ،ومن هذا املنطلق. حمتوايت املخطوطة

ري لوهنا. ابإلضافة ياملخطوطة وجدت يف حالة سيئة بسبب املخطوطة اليت كانت ممزقة وتغ

ايت املخطوطة حبيث إىل تصحيح األخطاء يف املخطوطة، كشفت الباحثة أيًضا عن حمتو 

العلمية اجلديدة واملفيدة. الستكشاف حمتوايت  تزيدميكن معرفة حمتوايت املخطوطة اليت ما 

 ستخدم علم التوحيد.التاحثة تاملخطوطة، 

عبد  شيخعنوان "خمطوطة كسيف األسرار للرفعت البحث ب ةذه اخللفية، الباحثهب

 املعطي بن سامل بن عمر سياليب".

 حتديد البحث الفصل الثاين :

 بسببممكن. هذا اخلطأ إهنا النسخ أخطاء يف خمطوطة كان يف تقليد الكتابة و   

 املشكالت التالية: ة تبحثالباحث عدم فهم الناسخ للنص. بناءً على الوصف،عناصر، مثل 

 ف األسرار؟شخمطوطة  ك حتريرات كيف -1

 ف األسرار؟شقيمة التوحيد يف خمطوطة  كعرض  كيف -2

 : أهداف البحثالفصل الثالث 

 هي كما يلي: بحثال اأعاله، فإن أهداف هذ حتديد البحثبناًء على 



 

 

 .ف األسرارشخمطوطة  ك حتريراتعرض  -1

 ف األسرار.شقيمة التوحيد يف خمطوطة  كعرض وصف قيمة  -2

 الفصل الرابع : فوائد البحث

فوائد نظرية وعملية.  ينقسم إىل قسمنيفوائد. فوائد البحث هذا البحث تراجع 

 يل:كما اي  تشرحان الفوائد النظرية و الفوائد العملية

 ريةاالفوائد النظ -1

 .املتعلقةمصدر بياانت ميكن استخدام يف جمال العلوم  أن يكون . أ

 تعزيز االهتمام ابلباحثني الستكشاف املخطوطات واحلفاظ عليها. أن يكون . ب

ميكن نتائج البحث كمخزون للدراسات اللغوية يف زايدة هزانة املعرفة حول التوحيد  . ج

 ف األسرار.شخمطوطة  ك بتحريريف إندونيسيا، 

 الفوائد العملية -2

نسخة نصية وترمجة للنص العريب ميكن أن يسهل على قراء املخطوطة  كانت له . أ

 ال يفهم اللغة العربية. يتال

ف األسرار ميكن أن توفر معلومات شأن الرسالة األخالقية يف خمطوطة ك ،عىنامل . ب

 حول فهم الناس للتعاليم اإلسالمية.



 

 

لطالب قسم اللغة العربية وآداهبا يف جامعة سنان  ةالعرب  ا البحث يراجعهذ . ج

جلميع الطالب يف  عموما، جابندوناإلسالمية واحلكومية جونونج جايت 

 إندونيسيا.

 لتحليل وحفظ خمطوطة غري املكتشفة. هواملعرفة للقراء واملراقبني عامالبصرية  زايدة . د

 الفصل اخلامس : البحوث السابقة

مصدر البياانت  يستخدم كمرجع للبحث.على مصدر البياانت ليف البحث جيب 

 ف األسرار.شيف هذا البحث هو خمطوطة ك يستخدم

كثري   كان.  البياانت مصدراملخطوطة  بذلك، دراسة فقه اللغه يستخدمهذا البحث 

ف شخمطوطة ك ،ةعرف الباحثتواألطروحة. ومع ذلك  وبقدر ما  الرسالةيف  من حبث

 .تبحث قبله األسرار مل

ملخطوطات املتعلقة ابلتواريخ اباللغة  ة فقهدراس تستخدمأما بعض نتائج البحث 

 :كما اييلاإلسالمية  

 Ajaran Tasawuf dalam naskah "بعنوان   Sulaiman البحث،  2014يف عام 

Sirr Al-Lathif"  ة احلكوميةاإلسالمي جامعة واليسوحنويف (IAIN  ) سيمارانج. تصف

 .الكامل الفاحتة، وتشرح عن الصالة و اإلنسان سورةهذه املخطوطة غموض 



 

 

 Kaidah-kaidah Islam didalam "بعنوان  Nurjannah حبث، 2012يف عام 

naskah Syarah Sittin (kajian Filologi) يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة "

. حتتوي هذه املخطوطة على التوحيد جابندوناإلسالمية واحلكومية سنان جونونج جايت 

قول الشهادة وإقامة الصالة وإخراج الزكاة والصوم واحلج وهو اليت تشرح املبادئ اإلسالمية 

 .بيت هللاإىل 

 Nilai-nilai Tauhid dalam "بعنوان  Yanti Anita Juni حبث،  2014يف عام 

Naskah Hikayah Bara’ah (kajian Filologi) " ،يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

. حتتوي هذه املخطوطة على قيم جابندوناإلسالمية واحلكومية جامعة سنان جونونج جايت 

 التوحيد.

– Risalatu ‘t’tauhid Fil "بعنوان  Fenty Presentiyani حبث، 2016يف عام 

‘ibadah Suntingan Teks dan Analisis Fungsi Ajaran Tauhid"   الثقافة، يف كلية

حتتوي هذه املخطوطة على صفات هللا سبحانه وتعاىل وكذلك . Sebelas Maret جامعة

 .الكتب املقدسةو فيما يتعلق برسل هللا واملالئكة 

األسرار بنظرية فقه اللغة وعلم التوحيد،  فشخمطوطة  ك تقصد لبحث وبذلك الباحثة

يهدف هذا البحث إىل املسامهة يف احلفاظ على املخطوطة اإلندونيسية  ما حيث

 واستكشاف القيم أو احملتوايت يف األعمال السابقة.



 

 

 الفصل السادس : اإلطار الفكري

، Rohanda)عن وصف أو شرح إلطار مفهوم حل املشكالت احملدد   Bisriكما عرب

W.S. 2016: 52 .) هو أفكار أو خلطوات اليت  الفكريأن اإلطار  يعرف، ذلكبناءً على

 .خترت بتحديد املشكالتلإلجابة على األسئلة اليت  ةتخذها الباحثت

. واملقصود املصدراملخطوطات  علم جيعلفقه اللغة. فقه اللغة  يفكر الطار اإل أما

 ,Djamaris. )وخنيل وحلاء وقشابملخطوطة هو كل ما تركه األسالف على ورق 

Edwar.2002 :3 .) ألفكار واملشاعر كنتيجة ااملخطوطات مكتوبة خبط اليد واليت تعابري

(. وهذا ما أدى إىل ظهور الفن Baroroh, Siti .1985 :54)يف املاضي.  ةثقافاللفن و ا

العلمية  ابإلضافة إىل األمور النظرية أو يشرح فقطالذي وصل إىل النصوص العربية ومل 

(Abdu Tawwab, Ramdan .1985 .28) 

مها ، مبعى سواء" manuskrip " و "naskah" كلمة  ،يف سياق فقه اللغة اإلندونيسي

ورق ) luwang من الورق األورويب( و كثرييف نص مكتوب خبط اليد، على الورق ) يذل

 ,Fathurrahman)اخليزران وغريها. و )ورق حملي من النخيل(  lontar حملية من الليمون(،

oman .2016 :22 .) ويف سياق املخطوطات العلمية عن اإلسالم، مبا يف ذلك املنتشرة

 ةيف األرخبيل، فهي ابلطبع حتتوي على حمتوايت مثل املخطوطة اليت كانت هدف الباحث

 .ف األسرار" اليت حتتوي على علم التوحيدشمن خمطوطة "ك



 

 

مفصلة  الذي يعململنهج الوصفي. و منهج البحث املستخدم يف هذا البحث هو ا

. وصف املخطوطة اوصفحيتاج ملعرفة كيف أن حالة املخطوطة و . كامال  وصف ومعلوماتل

وصف ليف حتديد املخطوطة مسموع وحالة املخطوطة املادية وحمتوايت النص والنسخ 

 (Fathurrahman, oman. .2016 :79). فصيالماملخطوطة 

( 3)حجم املخطوطة؛ ( 2) ؛رقم املخطوطة( 1): كان يف وصفها خطاوات، وهي

موجز حملتوايت ( 7) ؛ كولوفونال( 6) ؛اللغة( 5) ؛كتابة املخطوطة( 4)حالة النص؛ 

، كانت اخلطوات املتخذة هي خبالف ذلك(. Supriadi, Dedi .2011 :12)املخطوطة. 

 لعموماها وفهمها بسهولة أقر أن كن اليت متحترير املخطوط، أو إعداد املخطوطة 

(Fathurrahman, oman. .2016 :88) 

إلصدار القياسي. ابستخدم طريقة حترير خمطوطة واحدة ت ةالباحث ،املخطوطةيف حترير 

ستخدم إذا كانت حمتوايت املخطوطة تعترب قصًصا عادية، وليست ت الطريقة القياسية

إجنازها يف الطريقة واألشياء اليت  (.Djamaris, Edwar .2002 :24)قصًصا تعترب عادية. 

 القياسية، من بني ذلك :

 نقل الكتاب  .أ

 تصيح األخطاء .ب

 تقدمي املال حظة اإلصالح أم اإلبدال  .ج



 

 

 متنيح التعليقات، وتفسري .د

 تقسيم النصى يف عدة أجزاء .ه

 توضع الكلمة الصعبة )غلوساري( .و

خمطوطة املرحلة التالية، أي استعراض احملتوايت. لتحليل احملتوايت اليت املخزن يف هذه 

 )كشف األسرار(، استخدم الباحثة علم املساعد، بعلم التِّوحيد.

إعتمادا على الوصف أعاله، مث الباحثة يف حماولة لتقدمي كيف وصف املخطوطة، حتقيق 

الدراسة،  النص، وكيف حمتوايت النص يف املخطوطة. أما ابلنسبة لألساس التفكر يف هذه

 يلي :  ميكن التعبري عنها كما

 

  

 

 

 

 

       

 

 

 فيلولوجيا

 مخطوطة كشف األسرار

وصف  تحقيق النص ترجمة النص

 المخطوطة

 محتويات في مخطوطة

 كشف األسرار



 

 

 الفصل السابع : تنظيم الكتابة 

 لسهولة البحث، أستحدم الباحثة يف هذا البحث على ما يلي : 

الباب األول، فيه مقدمة يشمل خبليفة البحث، حتديد البحث، أغراض البحث، فوائد 

 البحث، الدراسة السابقة، أساس التفكري، وتنظيم الكتابة. 

الباب الثاين، فسه دراسة النظرية. وهذا الفصل حيتوي على النظرية اليت تتعلق مع فيلولوجيا 

وترمجة وعلم التوحيد اليت تتعلق بنص مثل وصف املخطوطة ونقد النص وإنتقال اللغة 

 املخطوطة. 

الباب الثالث، فيه منهج البحث وخطواته يعين مصدر البياانت، نوع البياانت، ومنهج 

 مجع البياانت، حتليل البياانت واإلستنتاج. 

الباب الرابع، فيه نتيجة للبحث والنقاش يف شكل وصف املخطوطة، حتقيق النص، حتقيق 

يل، الرتمجة، النقد النص، السرية الذاتية للكتاتب، وحتليل حملتوايت النص االستهاال

 املخطوطة. 

 الباب اخلامس، فيه اإلختتام. يشمل ابإلستنتاج واإلقرتاح. 

  



 

 

 


