
 

 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول :

مما يعني أن   λόγοςالمنطق يأتي من الكلمة اليونانية القديمة 

نتائج النظر في العقل يعبر عنها من خالل الكلمات والتعبير عنها 

علم، يسمى المنطق الفي لغة. المنطق هو فرع واحد من الفلسفة. ك

()الالتينية: لوجيكا سسينتيا( أو علم epistemeالمنطق إبيستيم )

المنطق )العلوم( الذي يتعلم القدرة على التفكير بشكل مستقيم، 

وجه التحديد و المنتظم.العلم هنا يشير إلى القدرة العقالنية  على

على المعرفة والقدرة على اإلشارة إلى قدرة العقل على المعرفة 

الواضحة في العمل. الكلمة المنطقية المستخدمة يمكن تفسيرها 

 مع معقولة. )ويكيبيديا(

في تاريخ التطور المنطقي، تقدم العديد من التعاريف من 

من القواسم المشتركة. بعض اآلراء  اكتثرواعلماء، الذين قبل ال

 DictionaryofLogic( في كتابه The Liang Gie)هي: جيى ليانغ جي

)القاموس المنطق( ويذكر: المنطق هو حقل المعرفة في دراسة 

الفلسفة الذي يدرس مبادئ وقواعد المنطق صحيحة )المنطق 

الصحيح(. ووفقا لمونديري في كتابه, المنطق هو الذي يعرف 

والقوانين المستخدمة للتمييز بين المنطق  مناهجبأنه دراسة ال

 (٢٠١٣الصحيح و المنطق الخاطئ. )رخمات، 

قبل  ٥٤٨ -قبل الميالد ٦٢٤بدأ المنطق منذ طاليس )

الميالد(، وهو أول الفيلسوف اليوناني الذي ترك كل حكايات، 

وهمية وتتحول إلى العقل لحل أسرار الوالخرافات، وقصص 

الكون. ثم قدم أرسطو المنطق كالعلم، والذي كان يسمى بعد ذلك 

إلى أن المياه لوجيكا سسينتيكا. يقول أرسطو أن تاليس يخلص 

( الكون على أساس أن الماء هو روح كل arkheهي تابوت )

 الشيء )ويكيبيديا(.



 

في التطور المبكر، فقط اسم "المنطق" هو معروف في  

الخليفة  تتقليد الفلسفة اليونانية حتى وقت ساللة العباسية, بذل

المأمون جهدا كبيرا لترجمة النص الفلسفي اليوناني القديم إلى 

الفالسفة العرب اسم  تات السورانية واللغات العربية. غّيراللغ

"لوجيك" بأنه "علم المنطق". ثم اسم "المنطق" هو أكثر شعبية 

 في األدب الفلسفي العربي.

الحديث عن "علم المنطق"، وخصوصا حول ما إذا كان 

هو االنضباط أو مجرد أداة علمية؛ فالفالسفة تعلن أن منطق هو 

ما سوف يسمى بالمنطق, يعني وفقا ألرسطو لتأليف المعرفة 

قبل الميالد( هو أداة العلم، وليس االنضباط. لذلك،  ٣٢٢-٣٨٤)

عمل أرسطو على المنطق هو بعنوان "أورغانون" الذي معناه 

 (.٦: ٢٠١٠، فأسيأداة.)

، فإن تعلم العلوم (٦: ٢٠١٣) ووفقا لعبد الباسق جليل

أن تكون قادرا على  له فائدة كبيرة. في جوهرها هي منطقال

التفكير بشكل صحيح لنقل شخص إلى االستنتاجات الصحيحة، 

 .دون مراعاة الظروف واألوضاع التي قد تؤثر على الشخص

من خالل تعلم علم المنطق، يزيد قوة التفكير، حتى يمكن 

تصحيح أخطاء العقل عندما نأتي إلى االستنتاج. ألن ما يميز 

و العقالنية. ويرى الفالسفة أن كل البشر عن الكائنات األخرى ه

شيء ينطق بها البشر إما شفويا أو خطيا يوضح أمرين: ما على 

 التفكير وكيفة التفكير.

في هذه الحقبة الحديثة، مع تطور العلم والتكنولوجيا لتعلم 

العلوم منطق ليست صعبة، ألن هناك العديد من المقاالت والكتب 

ك )المنطق( يتم الحصول أو المجالت التي تناقش حول لوجي

عليها بسهولة مجانا على شبكة اإلنترنيت. ما غرب الطالب على 

المواد الفلسفية حول المنطق، ألنه تدرس في كل الجامعات 

عام. ومع ذلك، هناك بعض المراجع العلمية من الوالمعاهد بشكل 



 

 يالمنطق الذي ال يوجد في شبكة االنترنست والمكتبات، و ه

المخطوطة. عدم اهتمام الرأي الجمهور العام لبعض النصوص 

 والمخطوطات، مما يجعل التراث العلمي متأخرا.

المخطوطة هي واحدة من التراث الثقافي األجداد لألمة أو 

قد تكون كوراثة األجداد الذي يتم تخفيضه من جيل إلى جيل منذ 

النسخة أو ( ٢٠: ١٩٧٧البداية حتى اآلن. وفقا لباروروه )

المخطوطة هي الكتابة اليدوية التي تحمل مختلف أشكال التعبير 

 عن األفكار والمشاعر نتيجة لثقافة األمة في الماضي.

وباالضافة الى وراثة الثقافة، واألجداد أيضا دائما تعطى 

والية ورسالة اإليمان من خالل عملهم في شكل المخطوطة. 

سابق يرث العلمي دينهم القت كثير من العلماء من االرخبيل في و

لطالبهم و يخلدها  في الكتابة. نوسانتارا قد أشار سابقا إلى أنها 

الدراسات  عن علماءالأرض األولياء، مع العديد من قطع اثرية 

 اإلسالمية. 

ومع ذلك، خالفا لمنتجات اليوم، واالختراعات الماضية 

 هما يقال أن هي اآلن في حالة ليست دائما مقبولة تماما، وغالبا

"الظالم"، أو "غير واضح" من قبل القراء اليوم. وبالتالي، 

العديد من الكتابات السابقة يصعب فهمها )باروروه، وآخرون، 

١: ١٩٤٤) 

هناك العديد من العوامل التي تجعل المخطوطة في 

الماضي صاعبا جدا لنفهم في الوقت الحاضر. مثال، شكل 

ن بسبب العصر، أو الكتابة التي المخطوطة التي عفا عليها الزم

بدأت أن تتالشى بسبب عامل العمر. كانت غالبية المخطوطات 

في العصور القديمة مكتوبة باللغة العربية بيغون، إما العربية أو 

 اللغة اإلقليمية النصي.

صعوبات للمبتدئين الذين يرغبون في فهم الهذا يسبب 

نضباط الذي يمكن محتوى المخطوطة. لذلك، يحتاج أن يأخذ اال



 

جي أمر والتغلب على جميع المشاكل. في هذه الحالة علم الفلول

جي هو االنضباط الالزم لمحاولة ومحتاج. وهكذا، فإن علم الفلول

على إرث كتابات الماضي من أجل استكشاف قيم الماضي. 

 ( ٢: ١٩٩٤)باروروه، وآخرون 

(، علم ٢: ١٩٩٤)باروروه، وآخرون،  عندوفقا 

وجي هو العلم الذي يتعامل مع األعمال السابقة في شكل الفيلول

بادودو وسوتان محمد زين:  سالكتابة. ومع ذلك، فإن )ج.

( يؤكدان أن الفيلولوجي يدرس ويناقش المخطوطات ١٩٩٤

القديمة كأعمال األدبية لمعرفة اللغة واألدب وثقافة األمة من 

 خالل الكتابة في المخطوطة.

والهدف من عمل الفلولوجي هو المخطوطة القديمة التي 

تخزن التعبير عن األفكار والمشاعر نتيجة لثقافة األمة في 

الفلولوجي، عالم الفلولوجي  مخطوطةالماضي. من خالل زراعة 

يدرس النص الكالسيكي من أجل معرفة النص على أكمل وجه 

ل دراسة ممكن, ثم وضعها في السياق التاريخي ألمة. من خال

)لوبس, حالة النص كما هو، يمكن الكشف عن النص تماما.

٦: ٢٠٠١) 

كثيرا ما من المساهمات العلمية من العلماء السابقين 

وخاصة في التخصصات اإلسالمية مثل الفقه، التوحيد، التسوف 

وغير ذالك. ولكن ليس الكثير من المخطوطات التي تحتوي على 

بعلم المنطق. أساس دراسة لوجيك أو في علم اإلسالم يسمى 

منطق هو أن تكون قادرة على التفكير بصراحة حتى أن \لوجيك

ينقل الشخص إلى النتيجة الصحيحة، ألن الحقيقة دون أساس 

 ( ٧: ٢٠١٤المنطق هو حقيقة صدفة أو غير مؤكد.)بسيق، 

في مرحلة الجرد من المخطوطة، وجد الباحث واحدة من 

ري. انصالاابو يحيى زكرياقبل لمطلع من االمخطوطات بعنوان 



 

لوطنية المكتبة المخطوطة هي مخطوطة عربية مخزنة في اهذه 

 .اكرتا)ينري( ج اندونيسيال

حث مجموعة متنوعة من البافية، ووجد استكشاسة افي در

لنص افي فهم  اتاء صعوبالقرالتي تجعل ابية الكتاء اخطالا

ن يكون ابة "نسعين" يجب اردة فيه. مثل كتالوالمحتوى او

بة الكتاعدة". المسالتي تعني "نطلب امكتوبة  بكلمة "نستعين" و

ن تكون التي ينبغي ام" امالامثل كلمة " ايضاخرى هي الا

ن ايمكن  ايعني "زعيم". و هذ ام" وهو مامالامكتوبة بكلمة "

 لنص.الفهم في فهم محتوى ومضمون اك وسوء ارتبالاتجعل من 

لذي المنطقالمطلع" على ملخص لعلم ايحتوي مخطوطة "

ت، التصورالخمس، الكلية اللفظ، ايمكن تصنيفه في خمسة )

خر االشرح الوهو  كثر تفصيالاس( بفهم القيالقضية، وا

ته احد تفسيرابهري. الالدين اثيرالشيخ اغوجي من قبل ايسال

 ان يسمى هذارسطو، يمكن الخمس في منطق الكلية ايتحدث عن 

 ببيرديكبل.

ع بيرديكيبل، وهي انواربعة اك ان هنارسطو ايقول 

كسيدين. ويقترح بروفيري، اريف، جنس، والتعابروبيوم، و

ل ، وهي بع بيرديكيانوالجديد، خمسة اطوني فالالالفيلسوف ا

 اكسيدين. وفقات، بروبيوم، وافختالالاع، وانوالاجنس، و

حدة المسند والموضوع واقة بين لعالان تكون اللبروفيري يجب 

 .لمذكورةاع بيرديكيبل انوامن خمسة 

ع، انوالالمسند هو قد يكون جنس، واخرى، ارة اوبعب

ن الموضوع. وينبغي ااكسيدين من هذاو ات، بروبيوم، افختالالاو

ت اتتضمن مصطلح لمذكور الات بيرديكيبل التصنيفان انتذكر 

ت محددة ان مصطلحادلون بالتقليديين يجالمنطقيين ان صة الاخ

 (٢٤: ١٩٦٤ب ارتا)ب ان يكون مسندايمكن  ال



 

 نه اللمطلع الاحث بمخطوطة البام اهتماويرجع سبب 

ت، التحريرات والوصفالفلولوجي، مثل احية النايدرس فقط من 

لمنطق.و النص على ملخص اردة في الوات المعلومافي ذلك  ابم

بطة اخرى مترالالنصوص المطلع" وجود ايدرس مخطوطة "

تحتوي  ا. من بينهاكريستيف ابكة، جوليالمتشائية السيميامع نظرية 

عن  ارسطواصلة بعمل  التي لهالخمس/ بيرديكيبل الكلية اعلى 

 نون.اورغالمنطق، ا

: ٢٠٠٩ن، خرى )كيالالالنصوص الى النص يشير ان كل ال

لنص في مخطوطة اعلى نفس  احداو الاحث مثالبا(. ووجد ٢٢٨

لتي هي التوفيك اخرى مثل الالمرجعية النصوص المطلع" مع ا"

 لي:التالنحو انون، على ارغاجزء من 

ْرَكِة اْلَمْحَضِة اُهَو بَِحْيُث  اِب مَ اَمقُْوٌل فِْي َجوَ  ام  ا لّشِ

ْنَساِن َو اْلفََرِس, َوُهَو اْلِجْنُس )آلمطلع،  َكاْلَحيََواِن بِالنِّْسبَِة إِلَي اإْلِ

 (٦صفحة 

عدد من األشياء التي  "جنس ما هو المسند في فئة جوهر

الكتاب األول، الجزء توفيك. تظهر االختالفات في النوع" )

 الخامس(

 على إيساغوج بروفيري:

"هذا الجنس هو الذي هو مبني على أشياء كثيرة مختلفة في 

الفصل ايساغوجي.األنواع، في اإلجابة على" أي الشيء "؟".)

 الثاني(

 التوفيكمن الوصف أعاله، وقد أثبتت النصين )

وإيساغوجي( من البيانات والمناقشات أو صيغة مماثلة فيما 

 الكلية الخمس / بيرديكيبليتعلق بالمنطق خاصة في الفصل 

الواردة في المخطوطة آلمطلع. لذلك، بوجود هذه المعادالت، 

 فهذا يشمل نوع التبديل للتأكيد )تأكيد(.



 

وهكذا، يركز هذا البحث على مخطوطة المطلع لدراسة 

ي مع مرقبة الفلولوجي في شكل وصف وتحرير النص التناص

: وكذلك تحليل المحتوى الذي سكب في هذه الرسالة بعنوان

بعمل أبو يحيى زكريا "منطق أرسطو في مخطوطة المطلع"

 األنصاري ".

 

 فصل الثاني: تحديد البحثال

وبناء على خلفية البحث المذكورة ، فإن تحديد البحث في هذه 

 كما يلي: الرسالة هي

 كيف وصف مخطوطة المطلع؟. ١

 ؟كيف تحرير النص في مخطوطة المطلع. ٢

كيف يرتبط المنطق األرسطي في مخطوطة المطلع . ٣

 بنصوص إيساغوج والتوفيك؟

 

 

 فصل الثالث: أغراض البحث وفائدتهال

 

 أغراض البحث. ١

واستنادا إلى تحديدالمسألة أعاله،فإن الغرض من هذا 

 البحث كمايلي:

 تقديم وصف مخطوطة المطلع .أ

 تقديم تحرير مخطوطة المطلع .ب

معرفة عالقة المنطق ألرسطو في مخطوطة المطلع مع ج.   

 إيساغوج و توفيك

 

 فائدة البحث. ٢

 ومن المتوقع أن توفر نتائج هذه الدراسة الفوائد التالية:



 

من الناحية النظرية، فإن نتائج هذه الدراسة يمكن استخدامها 

وإثراء المعرفة لعلم المنطق، في شكل لولوجي كمخزون لف

 تحرير نص المخطوطة المطلع"والقيم الواردة فيه

ومن الناحية العملية، من المتوقع أن تستخدم نتائج هذه 

 الدراسة كمصدر للمعرفة للمجتمع

 

 الدراسة السابقة:فصل الرابع: ال
يجب أن يكون للبحث القصد ألن العنصر هو أولي العنصر 

في البحث.كان هناك كثير من بحث الفلولوجي  يدرس  األكثر

المخطوطات العربية وغير العربية )بيغون، الجاوية 

كما هو الحال مع المخطوطة التي سيتم دراستها أي والماليزية(.

المخطوطة آلمطلع فلديه جاذبية خاصة بالنسبة لبعض الناس 

قد للبحث. في هذه الدراسة كان القصد هو مخطوطة آلمطلع "و

تمت دراسة هذه المخطوطة باستخدام دراسة الفلولوجي مع نهج 

التناصية جوليا كريستيفا. ولم يدرس هذه المخطوطة بأعداد 

 كبيرة من قبل الباحثين السابقين.

وسيركز هذا البحث على النظر في العالقات المتشابكة 

لمخطوطة آلمطلع والكتب المنطقية الكالسيكية. النظرية 

هذا البحث هي النظرية التناصية التي اقترحتها  المستخدمة في

جوليا كريستيفا. و أسباب اختيار نظرية التناصية التي اقترحتها 

جوليا كريستيفا، ألن جوليا كريستيفا هو المنشئ لهذا المصطلح 

من الناحية النظرية، بجانب ذلك، نظرية جوليا كريستيفا 

الدراسةالذي التناصية هي النظرية األنسب ينظر من موضوع 

 اختار المؤلف ، وهي العمل األدبي في شكل النثر. 

وهكذا، يعتزم الباحث لدراسة مخطوطة المطلع مع النظرية 

التناصية. تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في الحفاظ على أحد 

 التراث الثقافي للمخطوطة مع تمثيل االنضباط القائم.



 

 فصل الخامس: اإلطار النظريال

وفيما يتعلق بهذه الدراسة، سيبحث الباحث مخطوطة 

نهج م"المطلع" باستخدام الدراسات الفلولوجي باستخدام 

 .تناصري يستند إلى نظرية جوليا كريستيفاال

الفلولوجي لديها العديد من المراحل ولكل طريقة، مثل 

الوصف، والتحرير، والترجمة. في مرحلة الوصف، الطريقة 

المستخدمة هي طريقة وصفية مع عدة أنماط مثل عنوان 

المخطوطة واسم المؤلف وعمر المخطوطة وما أشبه ذلك. في 

 مرحلة تحرير النصية، يستخدم الباحث الطريقة القياسية. هذا

(، أن الطريقة القياسية ٦٧: ١٩٩٤تتوفق للكلمة بريد )

المستخدمة عندما تعتبر المخطوطة القياسية تستخدم على أنه 

المخطوطة العادية ، لذلك ليس هناك حاجة لمعاملة خاصة. حتي 

ال تحتاج إلى أي معاملة خاصة. وبصرف النظر عن كونه 

يضا تصحح المخطوطة الواحدة, الطريقة القياسية أو النقد أ

األخطاء الصغيرة. و يتم تعديل الهجاء باألحكام المنطبقة. بريد 

(٦٨: ١٩٩٤) 

في المرحلة الترجمة، يستخدم الباحث نمط الترجمة نصف 

الحرة . قام الباحث بترجمة فكرة الكتابة من خالل عدم اإلرتباطه 

(. بالقصد أن ٨٩-٨٨: ٢٠٠٧بترتيب كلمة لكلمة )لوبيس، 

ة على التعبير عن المعنى أو الرسائل النصية الترجمة هي قادر

 بسهولة ودقة.

كريستيفا أن كل نص األدبي هو االقتباس،  تفي رأيه، أكد

االمتصاص أو التغيير من النصوص األخرى )برادوبو، 

نهج التناصري جوليا ماستخدم الباحث  (.١٦٧: ٢٠١٣

كريستيفا، ألن كل النص له معنى المرجعي بسبب التركيب 

( على البحث الخصوص ٢٢٧: ٢٠٠٩ي للغة )كيالن، الرمز



 

وهو الكاية الخمس مع النصوص السابقة، مع مخطط على النحو 

 التالي:
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 فصل السادس: مناهج وخطوات البحث

 منهج البحث .1

وبوجه عام، استخدم بحث الفليلولوجي الطريقة النوعية. و 

هي الطريقة التي تتركز على فهم متعمقا للمشكلة بدال من النظر 

إلى مشكلة البحث التعميم. ويفضل هذه طريقة البحث على 

استخدام تقنيات تحليل متعمق )تحليل متعمق( انه يدرس حالة 

النوعية تعتقد أن  المشاكل التي قضية فقضية. ألن المنهجية

طبيعة المشكلة سوف تختلف مع طبيعة المشاكل األخرى. 

والغرض من هذه المنهجية ليست التعميم ولكن الفهم المتعمق 

للمشكلة. ويهدف البحث النوعي إلى تقديم فئات موضوعية 

 وفرضيات البحثية النوعية.

علم الفلولوجي لديه العديد من المناهج المفترضة استنادا إلى 

عدد من المخطوطات، سواء كانت مفردة أو الجمع. ألن هذه 

المخطوطة مفرد. فاستخدم النسخة القياسية التي يمكن أن تحصل 

تحرير النص حتي تحلل مع الدراسات العلمية األخرى كاألدب، 

علم اللغة، األنثروبولوجيا والزراعة وغير ذلك. أما بالنسبة لعدة 

تخدمة في البحث الفلولوجي، مراحل في الطريقة القياسية المس

 على النحو التالي:

شوط األّول تجميع البيانات تحتوي جرد المخطوطات, )قال 

(, تجميع البيانات تنفذ بالدّراسة المكتبة و ١٠: ٢٠٠٢جمارس 

مجال العمل. دراسة المكتبة تنفذ لتجميع المعلومات الّتي تتعّلق 

مجال  الّتي في مجموعات المخطوطات.المطلع بمخطوطات

العمل تنفذ لكسب المكونات الّتي مطلوبا في البحث باإلتّصال 

 النّافذون

المرحلة الثانية، تحويل البيانات باستخدام المنهج التّحليل, 

وتصف مخطوطة"المطلع" بالنمط، من بين أمور أخرى: عنوان 

المخطوطة، واسم المؤلف، وعدد المخطوطة، والودع، وأصل 



 

طة، وحجم المخطوطة، وحجم المخطوطة، وحالة المخطو

النص، وسماكة المخطوطة، وترقيم الصفحات، ونوع الكتابة، 

 وطريقة الكتابة،

المرحلة الثالثة، الطبعة النقدية )الطبعة الحرجة( عن طريق  

القيام ببعض التحسينات. مثل الطرح، اإلضافة، استبدال الكلمة، 

 :٢٠١٥، فتح الرحمنتقسيم الفقرة. بقدر ما يمكن مسئوله )

(. ويهدف النشاط النقد النصي لتحصيل النص أقرب إلى ٧٩

النص األصلي. في هذه المرحلة سوف تتحمل تحرير نص 

المخطوطة باستخدام الطريقة القياسية. أما بالنسبة لألشياء للقيام 

 بها في هذه الطريقة، على النحو التالي:

 نقل النص؛. ١

 . تصحيح أخطاء النص.٢

 تحسن.. تقديم كتابة ال٣

 التعليق؛ .٤

 تقسيم النص في عدة أقسام. ٥

المرحلة الرابعة، ترجمة النص. في مرحلة الترجمة من هذا 

النص، يستخدم الباحث نمط الترجمة شبه الحرة، بالقصد أن 

الترجمة هي قادرة على التعبير عن المعانى أو الرسائل النصية 

طريق  بسهولة وبشكل شامل. ويرجم الباحث فكرة الكتابة عن

 عدم ارتباطها بترتيب كل كلمة حرفيا.

بعد تحليلها فيلولوجيا. يمكن ربط استخدام نتائج الدراسة بنهج 

جوليا  التناصي منفصل. في هذه الحالة، استخدم الباحث نظرية

كريستيفا السيميائية لتحليل مخطوطة آلمطلع"مع المنطقين 

 الكالسيكين وهي التوفيك وإيساغوجي

 

 البحثخطوات . ۲

 أ. مصدر البيانات



 

مجموعة البيانات في هذا البحث مستخدمة بدراسة 

المكتبية، والتي تجمع المعلومات المتعلقة بمخطوطة 

 المطلع  والنصين الكالسيكين  هما إيساغوج والتوفيك.

 

 أجناس البينلت ب. 

أجناس البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي الخطاب 

 في المخطوطة آلمطلع" 

 

 طريقة تجميع البياناتج. 

طريقة تجميع البيانات في هذا البحث تنفذ طريقة 

 الملحوظة و الدّراسة المكتبيّة. أّما خطواته كما يلي:

 القراءة المتكررة لمخطوطة ا بعناية ودقة. ا( 

ب( وضع عالمات وتصنيف عدة أجزاء من الكلمات 

والجمل والخطابات المتعلقة بالكليات الخمسي، في 

 توفيك و إيساغوجي.ثم ترتبط بوطة المطلع.مخط

ج( سجل الظهر )كلمة أو جملة أو فقرة(. لى شكل تحليل 

البيانات المتعلقة بالمناقشة )في آلمطلع، التوفيك و إيساغوج( 

 .مع نهج التناصدي جوليا كريستيفا

 

 د. تحليل البيانات

تستخدم تحليل البيانات في هذا البحث بالنهجين. أوال،  

النهج الفلولوجي الذي يشمل الوصف، واالنتقادات وبتحرير 

النص و ترجمة النص نص آلمطلع.ثانيا، النهج التناصري من 

جوليا كريستيفا لربط الفكر والمناقشة أو فكرة المنطق وخاصة 

 كليات الخمسي مع النصوص المختلفة.

بسبب وجود النص هو امتصاص أو تغيير النصوص  يحدث هذا

 األخرى



 

 

 : هيكل البحثسابعفصل ال

ألن تسّهل المباحثة في هذا البحث, يستخدم الباحث التّنظيم 

 كما يلي:

 مقدّمة:الالباب األّول

هذا الباب يحتوي خلفية البحث, تحديد البحث, أغراض  

البحث وفوائده, تفتيش المكتبة, اإلطار النّظري, منهج البحث 

الذي يشمل مصدر البينات و أجناسها و طريقة  وخطواته

 وتنظيم البحث. تجميعها و تحليلها

 اإلطار الّنظري :الباب الثّاني

وصفية يعني ة القياسيةهذا الباب يحتوي عن نظري 

تحقيق النصوص, نقل الحرفي,  المخطوطات, إنتقاد الّنصوص,

الّتي التّرجمة, والنّظري السيميائية الحرفّية جوليا كريستيفا, 

 تحليل المحتويات.استخدام الباحثل

 ة و تحقيق النصوصفية المخطوط:  الباب الثّالث

وصفية هذا الباب يحتوي استعمال مخطوطة المطلع و هو 

, )طبعة النص( النّص تقديم, مقدمة تحقيق النصة و المخطوط

 النص و جهاز النقد. رجمةت

 : دراسة التناصيةالباب الّرابع 

في دراسة التناصيةلكلية الخمسي هذا الباب بحتوي عن 

ة المطلع و هي الجنس, النوع , الفصل, العرض العام و مخطوط

وص الّنصبيردكبل الموجودة في مع عالقتها ب العرض الخاص

 االيساغوجي و التوفيك  المنطيقية القديمةو هي

 الباب الخامس:الخاتمة

 الخاتمة يحتوي النّتائج واإلقتراحاتو هذا باب 

 
 



 

 


