
 

 

 الباب األّول

 مقدمة

 البحث   خلفية  : الفصل األول

و االاثر   عن املاضي الذي يتضمن على كثرٍي من التواريخ   حضارة  لْن تنفصل 
مثل اللوائح  متنّوعة كثريةأشكال هذه اآلاثر . الثمينة  اليت حتّدد عاليَة احلضارة  ودانيَتها

فقه  اللغة /  إّن دراسةَ . التذكارية، واملخطوطات القدمية، أو االاثر األخرى اليت هي أهمّ 
فيلولوجي دراسة  هاّمة جدا يف دراسة الرتاث الثقايف املنتشر يف مجيع أحناء العامل. وكما قالت 

  (:١: ٢٠١٢) Suryaniسورايين 

متعّلًقا بثقافاٍت ماضية ىف شكل الكتابة. تُفعل هذا البحث " كان فقُه اللغة ع ْلًما 
للمؤلفات املاضية، ألّن فيها افرتاًضا أّن آاثر الكتابة حتتوي على القيم املطابقة ابحلياة 

عن  اليوم. الكتاابت املاضية هي نتيجة  لآلاثر اليت توصل أفكارًا ومشاعًرا ومعلوماتٍ 
ودة. وابإلضافة إىل ذلك، كان فقه اللغة/ خمتلف جوانب احلياة اليت كانت موج
من أوراق احلرب، والكتابة، يف مرور الوقت منذ  فيلولوجي إنتاًجا ماضيا، استعمل مواًدا

وفسد، سواء بسبب عوامل الوقت أم عوامل متعمدة  حضوره حىت اآلن، قد تغرّي 
 للناسخ. 

على اآلاثر يف يكشف فقه اللغة عن نتائج ثقافة األمة ابستعمال دراسة اللغة 
الكالسيكي وميكن  اإلخبارية حول نتائج الثقافة اليت كشف عنها النص   شكل الكتاابت

. يف جمال فقه اللغة، النص هو " naskah "خمطوطة املسماة قراءهتا يف شكل اآلاثر املكتوبة



 

 

شيء ملموس. ولذلك، فإن فهم النصوص الكالسيكية ال حنصل عليها إال ابستعمال 
موضوًعا  فقهَ اللغة / الفيلولوجي ميلك اليت هي أداة املوضع. هكذا، ميكن القول أنّ املخطوطة 

  (. ٤:  ٢٠١٢، سوراييناملخطوطة والنص ) :وهدفًا للعمل

 أشكال املخطوطة كثرية، أمّهها: أنّ  (٢٣: ٢٠١۵) Fathurahmanذكر فاطر الرمحن 

واخليزران، أو القصب، ولكن على ، ورق النخيل، ، واللحاء، lontarورق النخيل الدليب 
أّن أشكال املخطوطة مصنوعة من الورق، سواء األوراق األوروبية أو احمللية  وجه العموم

(dawulang) . انتشر موضع املخطوطات األرخبيلية يف بعض املناطق يف اندونيسيا، وبعضها
املكتبات واملتاحف يف البلدان األجنبية. على وجه العموم ُتضع املخطوطات يف قائمات 

 . املوجودة يف خمتلف البلدان

الوطنية للجمهورية إندونيسيا  املكتبةَ  الباحثةُ  للمخطوطة، زارت يف دراسة موضعية
ظّنت  الباحثُة  1". ٤٣١ برمز املخطوطة "أ" املناسك الكربى" وحصلْت على خمطوطة بعنوان 

فيها عدة أخطاء الكتابة. لذلك،  ألنّ املخطوطة املبحوثة نسخة  من املخطوطات السابقة  أنّ 
 . إىل أصاليتها املخطوطة تقرتب ميكن أن تكون هناك حاجة إىل حتسينات حىت

املناسك الكربى". "من دراسة استكشافية، هناك أخطاء من انحية كتابة خمطوطة 
= خمالفة ىف قواعد الكتابة وهي اله  ، هناك٣من خط  ٢والدليل على ذلك هو ىف الصفحة 

 .ه إل

كان . النص   خطوات البحث الفيلولوجي، مث حتلل بعد أن تفعل الباحثُة كلّ 
 مطابقا هبدف البحث، أي للكشف عن القيم العليا الواردة يف النص وتُرتَبط مفعوالً  التحليلُ 

                                                           

 رمز جمموعات املخطوطة العربية  1



 

 

ابلوقت احلاضر أو ميكن حتليلها على أساس العالقة ابلعلوم األخرى مثل اللغة واألدب 
وما أشبه ذلك. الباحثة مهتمة هبذه املخطوطة ألّن فيها تعاليَم احلج والعمرة. والقانون والدين، 

هي مع نظرية  نصوًصا أخرى ترتبط بعضها ابلبعض" املناسك الكربى"  تدرس خمطوطةُ 
  .Julia Kristeva ، جوليا كريستيفاالتناصية السيميائية 

املناسك " خمطوطة  ولذلك، وجدت  الباحثةُ أحد األمثلة من نفس النص اآلخر يف
 لإلمام الغزايل، على النحو التايل: " األمّ " " بكتاب الكربى

 اتمة, استطاعة فتكون احلج يبلغه ما ماله من واجدا ببدنه مستطيعا الرجل يكون ان
 نفسه عن يؤديه أن إال , احلل هبذا كان  ما جيزيه ال احلج فرض عليه ويكون

 ( ٢٦٩)كتاب األم: ص 

  ّ   ال ذ ْي َجَعَل اْلبَ ْيت مَ احْلَْمُد ِل 
ُ
  ّجةبَ ْسَتط ْيُع إ لَْيه  َسب ْيالثَابًَة ل لن اس  َواَمَنا َوأَْمَرامل

 ( ٢)املناسك الكربى، ص 

 أو مبحث مشرتك عن احلجّ  السابق، قد دّل كال النصني على بيانٍ  من الوصف

 كان من حتويالت التأكيدملن استطاع إليه سبيال. ولذلك، يتضح الشرح أّن هذا املعادل  

(Afirmation.)  

من الوصف السابق، قد دّل كال النصني على بياٍن أو مبحث مشرتك عن احلّج 
يف " املناسك الكربى" هذا البحث على خمطوطة  ملن استطاع إليه سبيال. هكذا، يركز

الوصف وتعديل النص مع نظرية السيميائية، جلوليا كريستيفا عن  بشكل دراسات فيلويوجية
 : عنوان هذا البحث هوالتناص. 

   "املناسك الكربى" تناصية  احلجّ  والعمرة  يف خمطوطة  "



 

 

  الفصل الثاين: حتديد  البحث   

 : استنادا إىل خلفية املشكلة املذكورة، فتحديد البحث هو ما يلي

 ؟  "املناسك الكربىخمطوطة  "  كيف وصفُ . ١

 ؟  "املناسك الكربىكيف تعديل النص يف خمطوطة  " .٢

 ؟ "املناسك الكربى" كيف تناصيُة احلجّ  والعمرة  يف خمطوطة  .۳

 أهداف  البحث  وفوائد ه الفصل الثالث: 

 أهداف البحث .١

 السابق، فأهداف هذا البحث هي:  استنادا إىل حتديد البحث

 " املناسك الكربىوصف خمطوطة  "  .أ

 " املناسك الكربىتقدمي تعديل النص يف خمطوطة  "  .ب

 "املناسك الكربى"  معرفة تناصية احلجّ  والعمرة  يف خمطوطة   .ج

 فوائد البحث .٢

   :الفوائد العملية ( ٢الفوائد النظرية و( ١ هلذا البحث نوعان من الفوائد املتوقعة:

 الفوائد النظرية  .أ

بتطبيق " املناسك الكربى" للعلوم واملعلومات حول خمطوطة   كان هذا البحث بديال.١
 . النظرية ومنهج البحث الفيلولوجي



 

 

املناسك " كان هذا البحث الفيلولوجي سعًيا لتقدمي املعلومات عن مضمون خمطوطة  .٢
 "الكربى

 الفوائد العملية  .ب

 "املناسك الكربى" تعديل النص عملية قراءة نص  .عسى أن تّسهل تنائج١

املناسك "نص  " القراَء ىف فهماملناسك الكربى" . عسى أن تساعد تنائج ترمجة نص ٢
 "الكربى

 الفصل الرابع: الدراسات السابقة

موضوع هذا البحث . فالبُّد للبحث أن ميلك موضوًعا، ألنه عنصر مهّم يف بثٍ 
البحوث أو الدراسات  .ابستعمال دراسة فيلولوجية/فقه اللغة" املناسك الكربى" هو خمطوطة 

، من أمهها على النحو التايل:  اليت استعملتْ   دراسًة فيلولوجية كثريات 

بدايه " ، موضوع بثها هو خمطوطة ٢٠١٠ىف عام  Elly Kurniasihإيل كورنياسيه .١
 لإلمام الغزايل" بدايه اهلداية"خمطوطَة  لإلمام الغزايل. بثْت يف بثها" اهلداية

هي  أما طريقة عمل الفيلولوجية اليت فعلْتها الباحثةُ . الدراسة الفيلولوجية ابستعمال
بدايه " تتحدث هذه خمطوطة. وصف املخطوطة والتعديل والرتمجة وحتليل املضمون

 " عن علم التصوف الذي يشمل على كيفيات امتثال أوامر هللا، واجتناب نواهيهاهلداية

 وكيفيات ىف معامالت الناس.

احلكم " موضوع بثه هو خمطوطة. ٢٠١٠يف عام  Sahidul Mubdiشهيد املبدئ . ۱
لكياهي احلاّج عبد الرحيم الصفادي السنجوري. استعمل يف بثه الدراسَة " العقلي



 

 

الفيلولوجية. لكن طريقة عمل الفيلولوجية اليت فعلها الباحُث هي تعيني مصدر 
املضمون. يف هذه املخطوطة أخطاء البياانت، وتعديل النص، وترمجة النص وحتليل 

 يف قواعد الصرف، وهي تغيري احلركات، األلف واهلمزة. واألخطاء يف اجلملة النحوية

 . احلركات أي ىف تركيب اجلملة وتوضيع

موضوع بثها هو خمطوطة مذهب اإلمام  ، Wilda Noor Indriani ويلدا نور إندرايين. ٢
ابملنهج املعياري لتعديل النص،  الفيلولوجيةالشافعي استعملت يف بثها الدراسَة 

مضمون  ومنهج نصف النص احلّر لرتمجة النص، ومنهج حتليل املضمون لتحليل
 ٣۵١ىف خمطوطة مذهب اإلمام الشافعي  على أنّ  املخطوطة. دلْت نتائج هذا البحث

تتحّدث هذه املخطوطة عن الفقه األساسي والتوحيد املستند إىل اإلمام . خطأ
 فعي.الشا

  طار الفكريالفصل اخلامس: اإل

تدوير البياانت وتعديل النص. يف  كانْت يف البحث الفيلولوجي عدة مراحل، إحداها
( ٩٩: ٢٠٠٨املخطوطة ابلتفصيل ابستعمال املنهج الوصفي )سوبرايدي،  مرحلة تدوير البياانت، ُتصف

( ٤ منرة املخطوطة،( ٣ املؤلف، ( اسم٢( عنوان املخطوطة، ١مع بعض األمنط، على النحو التايل: 

 ( حجم النص،٨ ( حجم املخطوطة،۷ ( حالة املخطوطة،٦ ( أصل املخطوطة،۵ موضع املخطوطة،

 ( مادة املخطوطة،١٣ ( طريقة الكتابة،١٢ ( نوع النص،١١ ( ترقيم الصفحة،١٠ ثخني املخطوطة،( ٩

  watermark العالمة املائية( ١٧ ،Colophonشارة ( ١٦ عمر النص،( ١۵ ( عمر املخطوطة،١٤
 ( ملخص للمحتوايت. ٨۱و 



 

 

يهدف نقد النص . بعد هذه املرحلة، فاملرحلة التالية هي مرحلة النقد للنص تعديله
النص مفهوما.  كي يكون ابلنص األصلي. يهدف تعديل النص إىل إنتاج نص أقرب ممكن

وسوف يواجه البحث للنص حتسينات على النص الذي هو أقل دقة. ألن، يف عملية النسخ، 
 (. ٣٣- ٣٢ :٢٠٠١تنزيل النصوص وراثيا سوف تواجه بعض األخطاء )لوبيس، 

أّن كل نص كفسيفساء املقتطفات، االمتصاص،  Kristeva عند كريستيفا
كريستيفا أن كل نص األديب هو االقتباس،   تأكديف رأيه،  .والتحويل من النصوص األخرى

استخدم الباحث  (.١٦٧: ٢٠١٣االمتصاص أو التغيري من النصوص األخرى )برادوبو، 
نهج التناصري جوليا كريستيفا، ألن كل النص له معىن املرجعي بسبب الرتكيب الرمزي للغة م

الفيلولوجية ابستعمال " من الدراسات املناسك الكربى" خمطوطة . (٢٢٧: ٢٠٠٩)كيالن، 
 :تعميق السيميائية التناصية، جلوليا كريستيفا ميكن أن نصّورها كما يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيلولوجي

 "املناسك الكربى" خمطوطة ونص 

 وصف املخطوطة

 تعديل النص

 ترجمة

 

 والعمرة احلجّ عبادة دراسة املضمون: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحث وخطواته الفصل السادس: منهج

 منهج البحث.١

( منهج معيار تستعمله ١منهُج الذي تستعمله الباحثُة ىف هذا البحث نوعان: 
تستعمله الباحثُة لتحليل  منهج وصفي( ٢ ."" املناسك الكربى الباحثُة لدراسة خمطوطة

  " املناسك الكربى" تناصية خمطوطة

 املخطوطة. عند جاماريسمجُع البياانت يف شكل ختزين  -املرحلة األوىل

Djamaris  يُفعل مجع البياانت بدراسة املكتبة والعمل امليداين. دراسة املكتبة مفعولة ،

 السيميائية "التناصية"

 "املناسك الكربى" خمطوطة 

 

 الكتب الفقهية الكالسيكية

 نظام الّرمز املرجعّي )النص األول(

 

 )النص الثاين( نظام الّرمز اجلديد

 

 : التحويل

 اهللك، احملو، احلذف، اإلبدال أو الصلب  .أ

 التغيري التدمري والتالعب .ب

 التأكيد .ج



 

 

ىف املكتبة  ٤۳١" برمز املخطوطة أ املناسك الكربى" جلمع املعلومات املتعلقة مبخطوطة 
املواد الالزمة للحصول على  مع أّن العمل امليداين مفعول. الوطنية للجمهورية إندونيسيا

 . املطلوبة يف البحث

" تدوير البياانت ابستعمال املنهج الوصفي. وصفت خمطوطة  - املرحلة الثانية

أمّهها: عنوان املخطوطة، ومنرة املخطوطة، واسم املؤلف، وأصل  " أبمناط اتلية،املناسك الكربى
وطة، وعدد املخط املخطوطة، وحجم املخطوطة، وحجم النص، وحالة املخطوطة، ثخني

الصفحات، وعدد األسطر يف كل الصفحات، وشكل التأليف، وعمر املخطوطة، ولغة 
 (. ٩٩: ٢٠٠٨النص، وحملة عاّمة عن مضمون املخطوطة )سوبرايدي، 

 النقل احلريف من أجبد واحد إىل آخر  أو Transliterationالنقحرة  – املرحلة الثالثة

نقحرة املخطوطة، يف عملية نقحرة خمطوطة  استنادا إىل دليل ىف  (١٩٨۵ :٦۳ ،Barriedبرّيد )
ابحلفاظ على نقاء اللغة القدمية الواردة فيها، وتقدمي  الباحثةُ تنقحرها " املناسك الكربى" 

أفضل ممكن  وتقوم بعملية النتقحرة بدليل التسطري أو اهلجاء املستعمل اليوم النص املناسب
 .عن اخلطإ كي جتتنب

يهدف . هو يقدم تقييًما للنص يف مكانه املناسب. نقد النص -املرحلة الرابعة 
 ( ٦١: ١٩٨۵كن ابلنص األصلي )برّيد، إىل إنتاج نص أقرب مم

ترمجة النص. تستعمل الباحثةُ يف هذه مرحلة الرتمجة منَط الرتمجة  - املرحلة اخلامسة
احلرة كي ال يكون مقيًدا برتتيب الكلمات، حىت تستطيع أن تقّدم ترمجةَ النص يفهمها اجملتمع 

تعمل الباحثُة يف هذه مرحلة احلديث بسهولة. املرحلة األخرية هي حتليل مضمون النص. تس
 لتحليل النص.   Julia Kristevaالتحليل نظريَة التناص اليت وضْتعها جوليا كريستيفا 

http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/579/1/interactive-5.pdf


 

 

 خطوات البحث .٢

 أ. مصدر البياانت 

خمطوطة دينية بعنوان  مصدر البياانت الذي تستعمله الباحثُة يف هذا البحث هو
 لإلمام الغزايل.إحياء علوم الدين" " و" األمّ " بكتاب " املناسك الكربى" 

 نوع البياانت  .ب

" هو اخلطاب يف خمطوطة  نوع البياانت الذي تستعمله الباحثُة يف هذا البحث

 ".املناسك الكربى

 تقنيات مجع البياانت  .ج

. ابستعمال تقنية التسجيل والدراسة املكتبية تقنيات مجع البياانت يف هذا البحث

 ى النحو التايل: اخلطوات املصوغة هي عل أما

 . " قراءة تكرارية بدقةاملناسك الكربى" ( قراءة خمطوطة ١)

" من الكلمات املناسك الكربى" ( وضع العالمات وتقسيم عدة القطعات يف خمطوطة ٢)
إحياء " و"األمّ "  بكتاب الفقه توصل املرتبطة ابحلّج والعمرة، مث واجلمل واخلطاابت

 لإلمام الغزايل. علوم الدين" 

 إعادة الكتابة )كلمة أو مجلة أو فقرة( اليت تتدرج يف أشكال حتليل البياانت اليت تتعلق( ۳)

  Julia Kristevaبنظرية التناص اليت وضْتعها جوليا كريستيفا  ابملباحثة

 حتليل البياانت  .د



 

 

 ، املدخلأّوهلما. حتليل البياانت الذي تستعمله الباحثُة يف هذا البحث مدخالن

 ."املناسك الكربى"الفيلولوجي يشمل على الوصف والنقد وبتعديل النص وترمجة خمطوطة 

حول الفقيه عن  ، املدخل التناصي جلوليا كريستيفا لربط الفكر، املناقشة أو الرؤيةاثنيهما
 . وذلك ألّن النص امتصاص أو تغيري من نص آخر. ابلنصوص املختلفة عبادة احلج والعمرة

 الفصل السابع: نظاميات الكتابة 

إّن النظاميات يف الكتابة كانْت مهمةً جدا ألهنا تصّور صورةً واضحة عن خطوات 
وينقسم هذا البحث إىل مخسة أبواب، أمّهها ما . البحث واملشكالت املبحوثة يف البحث

 يلي: 

الباب األّول: مقّدمة . يشمل هذا الباب على خلفية البحث، حتديد البحث، 
أهداف البحث وفوائده، الدراسات السابقة، اإلطار الفكري، منهج البحث وخطواته، 

 ونظاميات الكتابة. 

النظرايت املتعلقة الباب الثاين: اإلطار النظري. يشمل هذا الباب على 
النقل احلريف،  /Transliterationة، نقد النص، النقحرة وصف املخطوط ابلفيلولوجية بشكل

  للمحتوى. الرتمجة، مث نظرية جوليا كريستيفا تستعملها الباحثُة حتليال

تطبيق حول وصف املخطوطة، متهيد ىف يشمل هذا الباب على الباب الثالث: 
املناسك " تعديل النص، تقدمي تعديل النص وترمجته النص مع أجهزة النقد يف خمطوطة 

 "الكربى

http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/579/1/interactive-5.pdf


 

 

ىف  حول دراسة مضمون التناص تحليليشمل هذا الباب على الالباب الرابع: 
احلّج والعمرة. مث توصل ابلنصوص الفقهية، هي كتاب" عن  "املناسك الكربى"خمطوطة 

 لإلمام الغزايل.إحياء علوم الدين" " و"األمّ 

كانت  االستنتاجات واالقرتحات، بوصفه جزءا اخريا يشمل هذا الباب علىالباب اخلامس: 
  املراجع واملالحق مكتوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


