األو ُل
ُ
الباب ّ
أ .خلفيّةُ البحث

مق ّدمة

ِ
كانت وغري اللفظية ،مثل فولكلور ،قصص،
إندونيسيا له جمموعةٌ متنوعةٌ من املوِِّر ِثة
الثقافية ،للفظيةً ْ
ِب يف شكل للفظي ،وهو مكتوب مبخطوطة (اي الكتابة يف شكل خط اليد).
وحكاايت اخليالية .وكذالك ٌ
أثر أ ََدِ ٌ
(ابريد)1985 ،
املكتوبة خبط ِ
ِ
املخطوطة ىف مقام علم الفيلولوجي (ديدي سفرايدي )2011 ،هو كل املو ِاد
اليد اَمل ْوُروثَةُ
َ
ِ
ِ
اخلشب ،و ِ
القش .وعادةً ما يتم استخدام خط اليد الورق ٍي يف
األسالف مكتوبةً على الورق ،او أوراق النخيل،
من
ِ
األوروِب.
املكتوب فيه مكتوب ًة على ورق احلليب
النص
ُ
خمطوطات املاليو واجلاوي ،وكذالك يف نص "مهر نور بوة"ُ ،
ٍ
اسة ٍ
ت بدر ٍ
نص ككائن للبحث إذا ِ
واستخدام ٍ
مالحظة
شاملة خاص ًة بفيلولوجي مع
كانت املخطوطة املعنية قد ُد ِر َس ْ
ٌ
ِ
ٍ
ُّق من
دقيقة ومقارنتها وتصحيحها (اي نقد نصي) ألن ،قبل إجراء دراسة فقه اللغة اي الفلولوجي ،مل يتم التَ َحق َ
صحة حمتوايت النص.
الدراسة اخلاصة اليت تناقش ٍ
بدقة حول املخطوطات من حيث ُْحمتَ َو ْى ِ
املادي (املخطوطة)
ُ
النص أو ُ
النص ُ
(حب) و
جمال من العلوم يتكون من الكلمات (الالتينية)" فيلوس" philos
هي فقه اللغة اي الفيلولوجي ،وهو ٌ
ِّ
"لوجوس" ( logosلفظ) )1985 ،Barried ( .ومن حيث املصطلحات ،الفيلولوجي تعين بعلم الذي يالحظ
روحانية األمة يف استكشاف الثقافة من خالل لغتها وأدهبا )1996 ،Lubis ( .واهلدف من دراسة الفيلولوجي نفسه
ٍ
عبارةٌ عن ٍ
املتضمن يف النص
ونص نفسه اي (شكل وحمتوى النص)
نص يتكون من خمطوطة (شكل مادي للنص) ُ
ُ
مع أنواع خمتلفة من األفكار والرسائل الواردة فيه.
وبسببهاَّ ،
علم اللغة اي فيلولوجي واألدب هلما عالقةٌ وثيقةٌ ،وابإلضافة إىل دراسة اآلاثر القدمية يف
أن َ
املوجود
أيضا بدراسة الثقافة والتاريخ واملعتقدات ،القواعد والقنوانني ،حىت األدب
شكل خمطوطة ،تدرس هذا العلم ً
ُ
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عني .ويَتِ ُّم تصنيف أنواع النصوص يف الدراسات اللغوية اي يف جمال الفيلولوجي إىل عدة أجزاء هؤآلء :
يف نص ُم ِّ
األدب والتاريخ والتصوف والعادات و ِ
الدين واملعتقدات والصوفية( .أخداييت)1998 Achadiati ،
يف مراحل البحث عن فيلولوجي ،يُطلب من فاقه اللغة إجراءُ عدةَ مرا ِ
حىت أن يكون له
حل من البحث ِّ
مفهوما ابلعامة ،إحدى بني طريقاته هي ترمجةُ الكتابة وتفسريُها .لكن ىف احلقيقة ،يوجد بعض الكتابة مل جيد فيه
معناً إن يُبحث بفقه اللغة فقط اي الفيلولوجي ،وخاصة لنصوص الرمزيةِّ ،أما الرموز اليت تتكون من حروف أجبدية،
والرموز تتألف من املقرتحات كما هي موجودة يف نص "مهر نور بوة" ،يوجد فيه رموز متنوعة الذي ال ميكن تفسريه
بطريقة فلسفية ،وهذا هو أحد رموز من مهر نور بوة ،كما يلي:

صورة 1 1بعض خمطوطة مهر النور البوة ىف صفحة السابعة

بية والسر ِ
األجبدية العر ِ
ِ
ِ
اينية والعِربية (غُفران)2019 ،
وحدات
تتألف من
حدات الرموِز أعالهُ هي ٌ
رموز ُ
ِو ُ
ِ
وابلتأكيد ،ال ميكن فهم هذه الرموِز و ِ
احلروف العرب ِية إ ْن فُ ِهم ِخب ِ
الل الدراسات اللغوية فقط ،ألهنا ليست
َ
ُ ُ
مغناطيسا اي الومورف alomorf /حيت ال يز ُال املعىن جمهوال .لذلك ،يف هذا البحث ،هناك
مورفًا( )morfأو
ً
ُسطُْوِريَِة .ويف هذه الدراسة ،
حاجةٌ إىل مساعدات العل ِم تقوم بفحص الرموِز على وجه التحديد ،خاصةً لرموز األ ْ
السيميائية يف ِ
ِ
إختار ِ
عملية التحليلهاَ ،حبيث ميكن تفسري الرموز يف النص على النحو األمثل.
ت الباحثةُ نظري َة
َ
املستخدم يف دراسة رموز األسطورية يف نص مهر نوربوة هلذا ،هو السيميائية لروالن ابرث
وعني البحث
ُ
( )Rolland Bathesاليت حتمل عناصر األسطورة يف نظر درس السيميولوجي واأل َِدلَّتِِه .ووفقا له ،فإن رموز
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األسطورية (  )2014 ،Zaimar O. K.هو جزءٌ من لغة األسطورة ،واألسطورةُ تَعين ً
خطااب له رسال ًة ،واألَساطريُ
أيضا أساطريٌ غري لفظية.
دائما ،هناك ً
ليست لفظية ً
ِ
ب احلقيقةَ ابلنسبة عُقوابته" ،وال
يقوم روالن ابرث بتفسري مفهوم األسطورة على أنه "قيمة ،ألنه ال يَتَطَلَّ ُ
يتم حتدي ُد األسطورة حسب املادة ولكن بو ِ
اسطة الرسالة اَلْ ُمرسلة ،فإن األسطورة هي خطاب ُُيَ ِد ُده معناه ،أكثر من
ُّ
َْ َ
ٍ
غري ٍ
ٍ
تش َّك َل
كامل حبيث َ
دائما تشابُه الشكل ودائما تُ َعِِّر ُ
الشكله ،واألسطورة تَ َعَّر َ
ض ً
بشكل بسيط َ
ض األساطريُ
َن نظري َة ْأل َِدلَِّة اي  Significationهي ِوح َداةُ خطو ٍ
ومنرتي .)2014 ،ويف ح ٍ
ني أ َّ
ات للتعبري
ْ
(س َ
مفاهيم جذابة ُ
ُ
ِ ِ
ومظه ِرها اي اللغة اإلصطناعيِّة ( Form & Meta
عن تفسري رم ِز يف شكل م َداد املعىن (التقرير واإلُياء) َ
 )Languageالذي يتضمن عالقة الدال ،املدلول ،الدليل واألدلة نفسها.
امثل الرمز األُسطورية يف ملخطوطة مهر نور ِّبوة :

صورة 2 1بعض خمطوطة مهر النور البوة ىف صفحة الألول

يف امللحق أعاله ،هناك رموز تُ َش ِّكِل رسوم التوضيحات النص يف شكل درج املثلث مصحوبة برموِز أحر ٍ
ف
ََ
ُ
ُ
وأرقام ابللغيت العربية والعربية ،ويرافقها اللفط يف املثلث األول ،وهي" :" :هذا اله-هذا اله ،وىف هلل ووا هلل" وعلى
درج مثلث الثاين هناك تعبري " :له اله و اله ِّاال هللا " مع رمز احلرف الذي يشري إىل حقيقة َعظَ َم ِة هللا (غفران،
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ط ابملثلث مع رموز احلروف م +ر الذي يشري إىل كلمة ملك والرزق مبعىن امللك و
 )2019مثل رمز احلرف احملي ُ
ٍ
غموضا خاصة ابلنسبة للقراء العاديني،
بشكل فارغ ،ستخلق
الرزاق (البوين622 ،ح) واليت ،إذا فُسرت وتُفسرت
ً
مما يؤدي يف النهاية إىل فه ٍم ال صل ًة له ابألسطورية أو الرسالة الكالم ( ) 2014 ،Zaimar OKاليت تغرض به
بصناع األسطورة.
يدل اىل شكل العالمة الدال (بصور الصوتية)" :هذا
تظهر نتائج حتليل الرموز يف املثلثني األول والثاينِّ ،
اله-هذا اله ,وىف هلل ووا هلل" و "له اله و اله اىل هللا" مع رموز احلروف حول صورة املثلث لرمز احلرف م  +ر،
هذا الدال ) (signifierله عالقة األويل ( )1Rمبدلول اللفظ ) )signifiedاي (مفهوم منهج) اليت تشري إىل
األحدية هللا والقوة اي قدرة هللا وامللكة وكذالك الرزاق األعلى إبشارة إىل دليل "هللا" .وبعد أن تتالقى هذان الدال
واملدلول ،فتظهر معنىا ملرحلة الثانية بشكل متدد للمعىن (نظام األسطوري من املستوى الثاين) وهو أدلة ( )signعلى
النظام األسطوري من املستوى األول؛ "لفظ هللا" يكون الدال على نظام املستوى الثاين من األسطورة (مستوى
ٍ
مدلول كا خلالق يف أالرض (خالق الكون) ألن كالهيما لديه مفهوم اجلوهر والقوة
الداللة اي املعين اجملازي) مع
واإلمرباطورية.
بينما يف حتليل اللغة اإلصطناعيِّة ( ،)meta languangeميكن االستنتاج أن رموز مثلث متساوي الساقني
مساحة ِ
ِ
ذات وجهني املتساويني،
شكل
املوضح يف النص هو الدال اباملدلول املوحدة يف املفهوم ( ُ )2016 ،Com
زاويتان متساويتان ،أي الزوااي اليت تواجه بعضها البعض ،وعند تدوير دورة كاملة واحدة ستشغل اإلطار يف اجتاه
واحد ابلضبط ،مما يدل على ما إذا كان العبد يف نفس الزاوية (مستوى النعمة واحلب) للخالق ،فسوف يقوم إطاره
ابحدي طريقة املناسبة ( إىل جنته) .املراحل املذكورة أعاله هي العالقات األويل بني الدال واملدلول اليت نشأت الدال
الثاين مع توسيع الشكل إىل حمور التناظر الذي يصف عالقة املخلوق ابخلالق األرض.
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مث ميكن أن خنلص إىل أن تفسري املعىن بشكل عام يف الرموز السابق هو احلروف األجبدية اليت تشري إىل
املعىن الذايت الذي ميتلكه هللا (البوين 622 ،ه ) بينما التفسري اإليديولوجي ( )ideologyالوارد فيه هو حماولة صناع
األساطري لغرس الثقة يف إقامة عالقات مع اخلالق املخلوق و غرس الثقة يف وحدانية إله الكون.
مراحل التحليل أعاله مهمة للغاية ،ألهنا حتمل نتائج التفسريات ذات الصلة .غالبًا ما يتم العثور على
تفسريات خاطئة يف النصوص الدينية ،خاصة النصوص الدينية الباطنية ألن جهل القراء ابلتاريخ والدوافع خيتفون
وراء عالقة الدال واملدلول ابألدلِّة املقصودة ،مما يولد تفسريات خاطئة للرسالة يُراد به صانع أسطورة .لذلك من املهم
س هذا االمر ،من أجل تنفيذ التفسريات األمثل بني الرموز الواردة يف النص مع أمهية املراجع املوجودة حول
أن ُ
تدر َ
اإلشارة بناءً على املراجع التارخيية واالجتماعية والثقافية ومجيع األشياء اليت تشري إىل عامل األفكار اللغوية (اللغة
الدينية).
لذلك ،يف عملية التحليل ،صنعت الباحث خمطوط ًة ككائن ماد ٍي ،مستخدماً نظرية األسطورة ونظرية
الداللة معىن لروالن ابرث ككائ ِن رمس ٍي يف هذه الدراسة.)Zaimar O. K.2014( .
ب .حتديد البحث
استنادا على خلفية البحث السابقة ،قامة الباحثة بتحديد البحث ما يلى :
 .1كيف يتم تفسري املعاين األساسية الواردة يف رمز أسطوري عن خمطوطة مهر نور بوة ؟
 .2ما هي الرسالة األيديولوجية املوجودة يف الرمز الغامض اي األسطوري لنص مهر نور بوة ؟
ج .أهداف البحث وفوائد البحث
فأن أهداف وفوائد البحث يف هذه الدراسة هي كما يلي :
من حتديد البحث أعالهِّ ،
 .1أهداف البحث
أ .بيان تفسري املعاين األساسية الواردة يف رمز أسطوري عن خمطوطة مهر نور بوة
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ب .بيان الرسالة األيديولوجية الواردة يف الرمز الغامض اي األسطوري لنص مهر نور بوة
 .2فوائد البحث
ومن املتوقع أن توفر نتائج هذه الدراسة له الفوائد التالية :
أ .األساس النظري
ِّاما نتائج هذه الدراسة ميكن أن تثري خزينة األرخبيلذ خبالل دراسة التحليل السيميائى لروالن ابرث.
ب .أساس العملي
 )1مت اقرتاح هذا البحث من أجل احلصول على شهادة اجلامعية اإلنسانية األوىل يف قسم
اللغة العربية وآداهبا بكلية األدب والعلوم اإلنسانية جبامعة سوانن جونوج جايت اإلسالمية
احلكومية ابندونج.
)2

من املتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة له فوائدا لفهم اجملتمع األوسع لنظرية املعرفة اللغة
األسطورية.

د .الدراسات السابقة
لن يتم فصل الدراسة عن الدراسات السابقة ،ألن العلم مرتبط بتخصصات أخرى .ومن خالل جعل الرمز
األسطوري يف خمطوطة مهر نور بوة ككائن للدراسة ،تالحظ الباحثة عديد من الدراسات السابقة كدراسة حالية
هبذا البحث ،ومن بني دراسات املخطوطات األسطورية اليت أجريت ساب ًقا هؤالؤ :
 .1رسالة عن خمطوط " :توقعات التقومي اجلاوية واجملتمع بقرية بوارا ،مقاطعة كيتانغ غونغان يف بريبيس رجينسي"،
بتأليف طاه ،طالب يف قسم علم االجتماع الديين يف كلية أوصول الدين جبامعة سوانن كايل جاغا اإلسالمية
احلكومية يوجياكرات .يستخدم هذا البحث حبثًا وصفيًا بنهج نوعي ،من خالل مجع بياانت املالحظة
واملقابالت والواثئ ،ملزيد من التحليل املراحل حمددة يف حتقيق التعرض املفصل والصحيح .حتتوي هذه
الدراسة على حوايل على توقعات التقومي اجلاوية يف اجملتمع بقرية بوارا القادرة على تعبئة سلوك األفراد
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االجتماعيني .وأصبحت قواعد اتريخ توقعات التقومي اجلاوية هي مركز اجملتمع يف تنفيذ األنشطة الفردية
واالجتماعية.
 .2أطروحة " :التوقعات وف ًقا لإلمام جعفر الصيدق يف كتاب" عظيمة يف علم الرملي " دراسة الفيلولوجيا،
بقلم ديدي سوفرايدي ،كلية األدب والعلوم اإلنسانية يف جامعة سوانن جونوج جايت اإلسالمية احلكومية
ابندونج .يؤدي إىل حترير النص ابإلضافة إىل إجراء توقعات ابحلصى الذي دعا إليه الشيخ جعفر الصديق،
ووصف عن سرية احلياة لشيح جعفر صديق ،ووصف عن اإلجراء اخلاص ابلتوقعات ووصف عن معىن
احلصى وأشكاله ،بطريق حترير املخطوطة وتوفري األجهزة النقدية وكذلك ترمجة املخطوطة إىل اإلندونيسية
حبيث يفهمها اجملتمع األوسع بسهولة.
كلتا الدراستني املذكورتني أعاله ،كالمها يقيمان نص األسطوري من حيث وصف حمتوايت النص ولكن
أيضا ال يناقش مستوى رموز
فقط على املستوى اللغوي ،دون حتليل تفسري معىن اإليديولوجية الواردة يف النص ،و ً
األسطوري.
موضوعا للدراسة ،جبعل النظرية الباطنية اي األسطوري وأدلِّة
لذلك ،جتعل الباحثة خمطوطة مهر نور بوة
ً
ٍ
كجهد
روالن ابرث مبثابة كائن رمس ٍي لتفسري معاين الرموز ومعرفة أمهية الرموز املوجودة يف خمطوطة مهر نور بوة
لتفسري اللغة الصوفية اي الباطنية حىت ال حتدث خطأ يف تفسري الرسالة الواردة يف الرمز.
ه .األطار الفكري
يف الدراسات اللغوية يوجد فرعٌ للعلوم الفيلولوجي ،يسمى ِب codicologyاي علم املخطوطات ،وهو
مشتق من لغة الالتينية  codexأو كودكس  caudexمبعىن جذوع األشجار؛ يرتبط ابستخدام اخلشب كمنصة
نص اليد ( )Handscrif / manuscrifيف اللغة اإلندونيسية ،مبا يتناسب مع
كتابة وتُعرف اآلن ابسم كلمة ُ
التعريف ،اي مأخوذ من القاموس اجلديد ألكسفورد ( )the new oxford dictoniary 1928والذي يعين
خمطوطة كا manuscrift/eesp of ancient/من خمطوطات النص القدمي أو الكتب املكتوبة خبط اليد (خطوطات

7

الفيزايئية) واليت تشمل عصر املخطوطة والكتابة واملكان إخل .ومن هذا الفرع من العلومُ ،ولد مصطلح "اإلضاءة
والتوضيح" ،حيث يُستخدم مصطلح "اإلضاءة" لتزيني أو تصميم نص موجود يف نص معني ولتجميل النص ابإلضافة
إىل أدوات داعمة لشرح النص ،بينما ميثل التوضيح نفسه أداة لتمثيل النص يف شكل بصري عن رموز خاصة.
تصبح اإلضاءات والرسوم التوضيحية أشياء مهمة للدراسة ألن دورها يف الدراسات الثقافية واألدبية قوي
احا لألفكار ،مما
للغاية ،وكذلك األسرار العديدة املوجودة يف اختيار بعض الرموز اليت تشكل ً
رمزا للحرف وتولد اقرت ً
الناتج من خالل اإلضاءة والتوضيح .ومع ذلك ،فإن رمز
يؤدي إىل ظهور آاثرها املميزة اخلاصة بكل من املعاىن ُ
األسطوري املوجود يف إضاءة وتوضيح خمطوطة مهر نوربوة جيعلها غري مفهومة إذا مت حتليلها فقط ابملخطط
التفصيلي ،لذالك من الضروري تطبيق النظرية األسطوري وأدلِّة بروالن ابرث ،لتفسري الرسالة الباطنية الواردة يف
النص ولتوضيح الرسالة الروحية اليت يتضمنها النص وألجل الكشف عن أمهية الرموز اليت تشكل مقرتحات لألفكار
يف تقدير اللغة األسطورية يف تفسري كي يسهل فهمه .وجعلت الدراستان السابقتان الباحثة ككائن رمسي يف حتليل
الرمز األسطوري لنص مهر نور بوة إلنتاج تفسري مثايل مع الرسالة اإليديولوجية لصانعي األساطري أنفسهم.
األساطري وف ًقا لروالن ابرث هي كالم ،ابلنسبة له األسطورة هي رسالة تواصل ،وأهم منها هي الشكل
أيضا غري لفظية مثل اللوحات
دائما لفظية ولكن ميكن أن تكون ً
وليس األشياء أو املفاهيم ،واألساطري ليست ً
والرسومات إخل .واألسطورة هي قيمة ،فهي ال تتطلب تصحيح العقوابت ،وأهم من اخلرافات هي الرسالة املنقولة يف
دائما تشاهباً للشكل أو املعىن
الكالم واليت حتددها نية األسطورة نفسها .ابإلضافة إىل أن األسطورة تعرض ً
(سومانرتي.)2014 ،
عموما حول وصف للصفات الغريبة للتجربة الصوفية
فيما يتعلق ابألسطورة ،جتدر اإلشارة إىل خطأ يدور ً
أيضا مؤشر على اجلودة املميزة للغة اإلصطناعية يف استعارة األسطورية ( G. E. Hughes
يف لغة كائن الباطين ،و ً
 .)and D. Londey, 1965مثال على االرتباك حول األول هو مشكلة "عدم القدرة على اإلخبار" ابلتجربة
الصوفية اي الباطنية ،واليت ينسبها كثري من الناس إىل لغة كائن األسطوري عن طريق افرتاض أهنا تناقض ذايت .ويتم
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تقدمي االلتباس فيما يتعلق ابملشكلة الثانية يف العديد من التفسريات اخلاطئة للمصطلحات الصوفية مثل "النفي"،
"الوحدة"" ،التطهري" ،وهلم جرا .لذلك ،يف هذه الدراسة تعترب الدراسات السيميائية مهمة إلتقان املعىن الرمزي
احا يف
لنتائج التحليل شبه الداليل للمعىن األساسي لألساطري نفسه من أجل معرفة معىن الرموز اليت تشكل اقرت ً
الرسوم التوضيحية املخطوطة مهر نور بوة.
اعا خمتلفة من األشياء الثقافية
يف النظام السيميائى ،معىن متعلق ابألمهية االجتماعية ويفحص ابرث أنو ً
ابعتبارها عالمات حتمل األسطورة وراءها ( .)2012،Barthesويف معاجلة عملية التطور الثقافية ،من املناسب
أن يدرك اجملتمع أمهية دراسة الرمز ،سواء الرموز يف شكل عالمات يتم استهالكها بشكل عام أو تستهلكها
جمموعات معينة ك رموز الواردة يف خمطوطة مهر نور بوة .لذلك ،يتم تطبيق نظام داللة يف نظام روالن ابرث شبه
الداليل بني الدال واملدلول من عالمات الرمز ،وأتثريات العالقة بني الدال واملدلول يف نظام الرموز واضحة ،من
أجل كشف قضااي الفطرة السليمة اليت هي يف الواقع مشاعة جمتمعية (آراء اي وجهات نظر مجاعية)Barthes ( .

.)2012،
األسطورة هي لغة ،يف حني أن عالقتها ابلسيميائية هي أحد فروع العلوم اليت تبحث يف العديد من
العالمات يف النص لتخصص بنيتها والتعرف على معانيها احملتملة .السيميائية هي دراسة األدلِّة ،وأهم قيمة يف
السيميائية تكمن يف وظيفتها ،فالسيميائية اي السميولوجية هلا إمكانية لكشف األساطري املخفية وراء رموز اللغة أو
الصور.
يتضمن مفهوم سيميائى لروالن ابرث مستويني من عملية األدلِّة ،املستوى األول هو التقرير
dennotation؛ العالقة بني الدال واملدلول يف الدليل  ،signوابلدليل مع اإلشارة إىل الواقع اخلارجي الذي يشري
إىل املعىن احلقيقي (تفسري معىن الرموز) .يف حني أن املستوى الثاين هو شكل اإلُيائى ،األسطورة والرمز ،فإن هذا
املستوى األخري من األدلِّة ميكن أن يكشف كيف أن تعمل األساطري واأليديولوجيات يف النص من خالل العالمات.
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يدل اىل إطار الفكر
ِّاماالعملية التحليل البحث الرمز األسطوري املوجود يف خمطوطة مهرنور بوة صوف ِّ
كما هو مذكور أعاله .وإذا تصور خمطط الفكر يف هذه الدراسة على النحو التايل :
خمطوط "مهر نور بوة"
الفيلولوجي
الكودكولوجيا  :إضاءة وتوضيح املخطوطات
رمز األسطورية يف خمطوطة مهر نور بوة
نظرية األسطورة لروالن ابرث (قراءة

نظرية األدلِّة روالن ابرث

وكشف األسطورة(

(التقرير واإلُياء(

التفسري واألدلوجة املعىن الرمزية األسطورية ملهر نور بوة
و .نظامية الكتابة
لتسهيل حتليل البحث يف هذه الدراسة ،استخدمة الباحثة خمططات الكتابة التالية :
الفصل األول ،هو مقدمة تتضمن ِب  :خلفية البحث ،حتديد البحث ،أهداف البحث وفوائد البحث،
الدراسات السابقة ،اإلطارالفكري ،والنظامية الكتابة يف البحث.
الفصل الثاين ،هو البحث تشمل دراسة النظرايت املستخدمة يف هذه الدراسة مبا يلى  :دراسات يف علم
اللغة وعلم الكودكولوجيا ،وفهم الرموز ودراسة نظرية األسطورة واألدلِّة بروالن ابرث.
الفصل الثالث ،منهجية وخطوات البحث
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والفصل الرابع ،هو مناقشة ونتائج التحليل تشمل سرية املؤلف خمطوطة السيِّد أمحد مجهري ،دراسة
جمموعة املخطوطة ،وصف املخطوطات ،فهرسة املخطوطات ،تصحيح خمطوطة ،ترمجة خمطوطة :،مفهوم الثقافة
امل َحلِيَِّة وتطبيق أو نتائج حتليل النظرية األسطورية واألدلِّة بروالن ابرث.
َ
الفصل اخلامس ،هو اإلختتام الذي يشمل اإلستنتاجات والوصيات.
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