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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث

غنية ابلثقافة الواردة فيو، واحد منهم ىو ادلخطوطات ادلوجودة  اإلندونيسية ىي بلدة

ادلخطوطة ىي منوذج واحد من مرجع الثقايف الذي حيتوي على النص . يف إندونيسيا

النصوص الدينية إىل جانب العديد من . ادلكتوب على رلموعة متنوعة من ادلعلومات

ويرتبط أيضا إىل حقيقة أن ثقافة األمة اإلندونيسية ذلذا اليوم ككل ىي نتيجة لعملية 

 .التثاقف اإلنسان إندونيسيا مع احلضارة اإلسالمية

ادلخطوطة ىي واحدة من قطع اثرية من التاريخ أن تعطي تفسريا لثقافة األمة، ألنو 

النص حيتوي على معلومات حول أفكارك، يف سلطوطة حتتوي على معلومات ىامة مثل 

وادلشاعر، والتاريخ، والدين، واألدب، والثقافة، وادلعتقدات الدينية والعادات أو عادات 

 .سلوك الناس الذي حيدث يف يومو

سلطوطة أيضا واحدة من ادلصادر الرئيسية لالألكثر أصالة من أجل سد الفجوة بني 

خاصة )الق اختصار شليزة( للتعرف على كنوز  "اختصار"ادلاضي واحلاضر، والنص وعود 

 (.54: 5102من التاريخ الفكري واالجتماعي حلياة الناس يف ادلاضي )فتح الرمحن، 
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بشكل عام، يتم كتابة السيناريو مع األحرف اليت يتم مفهومة اجلمهور، مثل النص ادلكتوب 

السيناريو ليست جيدة أو مع شخصيات فيغون والعربية واجلاوية والسودانية، والدولة من 

تضررت بسبب احلشرات خبيثة أو بسبب الشيخوخة ادلخطوطة اليت ىي ابلفعل طويلة 

جدا تؤدي سلطوطة الصعب قراءة، ولذلك فمن ادلهم أن التحرير ادلخطوطة كانت يف 

 .البداية صعوبة يف القراءة من قبل اجلمهور ميكن قراءة وفهم زلتوايتو

توى ابلطبع يتطلب العلوم ادلساعدة ابستخدام علم فقو لتكون قادرة على فهم زل

نتائج الدراسة ميكن . فقو اللغة ىو وسيلة من العمل لفهم ودراسة سلطوطة. اللغة

، وىدف (25: 5110 استخدامها لفهم تطور التفكري والعادات يف ذلك الوقت )لوبيس،

الكتابة الًتاث، كشف عام البحوث فقو اللغة نفسها للكشف عن نتاج ادلاضي من خالل 

يف حني أن ىدف زلدد ىو حتديد النص . (4: 0661، ابريد) القيم الثقافية ادلاضي

األصلي، كتابة لغة حبروف لغة النص مع احلفاظ على أصالة النص كما يصف موقف 

 (.5: 5100 سوبراي،) وظيفة الربانمج النصي

، سلطوط "رح منت الكايفالوكيل الكايف بش" يف ىذه الدراسة يناقش سلطوطة بعنوان

علم العروض والقوايف ميكن أيضا أن تفسر كغاية . حيتوي على حوايل علم العروض والقوايف

(، سلطوطة الوكيل الكايف بشرح منت الكايف يتم 6: 5113أو طريقا صعبا )نور ليناه، 
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دجبدية رقم الكتالوج مكتوبة ابستخدام األ  A503ختزينها يف ادلكتبة الوطنية يف جاكرات مع

 .العربية

السبب اختار الباحثون ىذا السيناريو ككائن الدراسة ألنو يف ىذا النص ىناك 

بعض األخطاء مثل الكتابة وعدم وضوح الكتابة والنص الوارد احملتوايت اليت ال ميكن 

ابعتبارىا واحدة من األخطاء الواردة يف  . فهمها حبيث يتطلب ىذا النص معاجلة لغوي

السيناريو الوكيل الوايف بشرح منت الكايف وىي الذي ىو يف علمي العروض والقواي كتابة 

 .يف كلمة علمي أي علم، وكلمة والقواي أي القوايف

 الفصل الثاين: حتديد البحث

 الواكل الكايف بشرح منت الكايف؟ سلطوطةكيف وصف  .0

 النصوص يف نسخة الواكل الكايف بشرح منت الكايف؟ قيقكيف حت .5

 الواكل الكايف بشرح منت الكايف؟سلطوطة ة مجكيف تر  .3

الواكل الكايف بشرح منت ادلخطوطة  الشعر الذي يوجد ىف البحر يفشكل كيف  .1

 الكايف؟

 الفصل الثالث: أغراض البحث

 بناء على حتديد البحث السابق فأغراضو كما يلي:
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 الواكل الكايف بشرح منت الكايف. سلطوطةوصف  لتقدمي .0

 الواكل الكايف بشرح منت الكايف. سلطوطة حتقيق لتقدمي .5

 الواكل الكايف بشرح منت الكايف. سلطوطة ترمجة لتقدمي .3

الواكل الكايف بشرح منت  ادلخطوطة شكل البحر ىف الشعر الذي يوجد ىف  عرفةدل .1

 الكايف

 الفصل الرابع: فوائد البحث

. حتريفهاومن فوائد ىذا البحث تيسري القارئ يف قراءة ىذه النسخة من مشاكل 

وبوسيلة ىذا البحث لعل اجملتمع . ومن أمهية ىذا البحث أحياء األاثر القدمية بني اجملتمع

ويف ىذا الوقت حبث ادلخطوطات . يستطيع إحياء أاثر األدب إما بقراءهتا وإما ابطالعها

اليت تكون يف اجلاوي قليل واندر فادلرجو هبذا البحث تكثري حبثها وتطورىا يف  بلد 

 إندونيسيا

 الفصل اخلامس: الدراسة السابقة

بعد مطالعة الباحثة يف مكتبة كلية علم اآلداب دجبامعة ابجاجاران ومكتبة كلية 

ندونج اآلداب والعلوم اإلنسانية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج جايت اب

 منها: الفيلولوجيوجدت الباحثة عدد رساالت وأطروحات ادلتعلقة بعملية مدخل 
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 Hikayat Rajaوضوع رسالة آين دايان طالبة قسم علم األدب دجبامعة ابجاجاران حتت ادل .0

Budak Sebuah Kajian Filologis . ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البمحث منهج اجلمع أي

 دجبمع أربع النسخ السوية مث وصف متساويتها وسلالفتها.

وأدهبا ابجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن رسالة فاصلي فراداان طالب قسم اللغة العربية  .5

أما . جونونج جايت ابندونج حتت ادلوضوع حكاية اإلسراء وادلعراج )دراسة فيلولوجية(

زلتوايت النصوص يف نسخة غرض ىذا البحث تقدمي حترير النصوص مث ترمجتها ودراسة 

مي يف إيندونيسيا ومن فوائد ىذا البحث إحياء اآلداب اإلسال. حكاية اإلسراء وادلعراج

 وإعالم األخبار للمجتمع ليعلمون ىذه احلكاية.

ابجلامعة اإلسالمية احلكومية  ( طالبة قسم اللغة العربية5100رسالة قدرية نور فريدة ) .3

سوانن جونونج جايت ابندونج حتت ادلوضوع البحر ووظيفتو يف قصيدة الربدة لإلمام 

حتليل نوع البحر ووظيفتو بنظرة موضوعو يف ا البحث 0الغرض الرئيسي يف ه. البوصريي

وأما ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث منهج الوصف التحليلي ومدخلو . ىذه الفصيدة

 دراسة علم العروض والقوايف بتحليل حبرىا ووظيفتها يف ىذه القصيدة.

( طالب قسم اللغة العربية وأدهبا ابجلامعة اإلسالمية 5116رسالة شهيد ادلبدأ ) .1

ومية سوانن جونونج جايت ابندونج حتت ادلوضوع احلكم العقلي للشيخ عبد الرحيم احلك
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تقدمي حترير  الغرض الرئيسي يف ىذا البحث. الشفداين الساصلوري )دراسة فيلولوجية(

والفائدة ادلرجية من ىذا البحث إحياء ىذه نسخة احلكم . النصوص وترمجتها وزلتوايهتا

 . العقلي

 التفكري الفصل السادس: أساس

ىو العلم الذي حيقق يف التطور الروحي لألمة وخصوصية أو التحقيق  الفيلولوجي

أبهنا "التحقيق  الفيلولوجيكما أن تفسر . (5: 5105ابللغة والثقافة األدبية )سورايين،

العلمي على نصوص مكتوبة خبط اليد، عن طريق تتبع ادلصدر، صحة النص، وخصائصو، 

 (.35: 0655انتشار" )الفضلي، فضال عن اتريخ والدة و 

أرخبيل موجودة بكميات كبرية، وحيتوي على ثروة من  سلطوطة مكتوبة خبط اليد

زلتوايت ال تقتصر على األدب وحده، بل يشمل أيضا رلاالت . ادلعلومات اليت وفرية

 أخرى مثل الدين والتاريخ والسكان األصليني والقانون وغريىا.

لنص، سواء كانت بدنية أو زلتوى النص، فضال عن وصف السيناريو ىو لتحديد ا

: 5102ىوية ادلؤلف والنسخ هبدف اخراج وصفا للمخطوطة والنص دتاما )فتح الرمحن، 

44.) 
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حترير النص أو بعبارة أخرى إعداد طبعات النص اليت ميكن قراءهتا وفهمها من قبل 

ادلرحلة جيب أن يكون طبعة النص الذي ىو اإلخراج )ادلدخالت( من ىذه . مجهور واسع

من خالل مراحل البحث لغوي، وعنوان ادلؤلف )فتح . مثاليا النص الذي مت التحقق منها

 (.55: 5102الرمحن، 

قواعد للتعرف على احلقيقة، واألضرار والتغريات اليت حتدث بعلم علم العروض ىو 

: 0662 ،د)حاميف وزن شعر العرب، إذا كانت ىذه التغريات يف شكل والعلة زحافال 

حني علم القوايف ىو الكلمة األخرية يف بيت الشعر، والذي حيسب ابتداء من . (41

 احلرف األخري يف ادلعبد حىت حروف العلة قبل الساكنة ادلوجودة بني أحرف العلة اثنني

 (.060: 0662 ،حامد)

مشوش ىو مفهوم تصميم أو فكرة أو معٌت ( (KBBI قاموس اللغة اإلندونيسية الكبري عند

. من أحداث ملموسة، لينغ أو الصورة الذىنية للكائن أو عملية أو أي شيء خارج اللغة

وىي مفهوم مفهوم أو فكرة اليت ىي مثالية نسبيا وذلا  Woodrufويف الوقت نفسو،وعند 

معٌت، وفهم للموضوع، ذاتية منتج مشتق من كيف ميكن لشخص ادلنطقي لألشياء أو  

وىذا ادلفهوم ىو الصورة الذىنية عن بعض اذلدف احلقيقي أو  كائنات من خالل التجربة،
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ىو فكرة رلردة اليت يتم استخدامها لعقد تصنيف أو يتم التعبري  Soedjadiوعند . احلدث

 .عن تصنيف عموما مع مصطلح أو مع سلسلة من الكلمات

 :كما يلي  جدول ىذا البحث وأما

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع: منهج البحث وخطواته

 منهج البحث . أ

 الفيلولوجي

الواكل الكايف بشرح منت الكايف سلطوطة  

ادلخطوطة وصف  قيق النصوصحت  

 علم العروض 

البحرشكل   

  النصوص ترمجة
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 هبذا الًتتيب: ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو منهج الوصف التحليلي

. ابطالع النسخة كان مجع البياانت ابلدراسة ادلكتبية والعمليةأوال، مجع البياانت 

أما الدراسة ادلكتبية جلمع األمور ادلتعلقة بنسخ الواكل الكايف بشرح منت الكايف وما يتعلق 

 هبذا البحث.

وصف نسخة الواكل الكايف بشرح منت . اثنيا، حتليل البياانت ابدلنهج الوصفي

ها وأصلها وقدرىا وشكلها وىجمها وصفحتها وصفوفها يف الكايف من تعيني عنواهنا ورقم

 صحفة واحدة ونوعها وعمرىا ولغتها وخالصتها.

ثالثة األمور ادلهمة يف . ترمجتها أي صرفها من لغة األصل إىل لغة أخرىاثلثا، 

الًتمجة وىي حفظ أصلية لغة النسخة حتديدا كتابة كلماهتا وتقدمي النصوص بقواعد التحرير 

 ة واطالع تقطيع لغة النسخة.الواقعي

العادي وىذا  ىو الطريقةادلستخدم يف ىذا البحث  الطريقةو . النصوصحتقيق رابعا، 

 خطواتو:

 ادلخطوطةترمجة نص  -

 إصالح خطئها -

 إيقاع التصحيح -
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 نسخ النصوص ادلصلحة -

 اىل القسم تقسيم النصوص -

يتعلق كثريا  وادلنهج ادلستخدم فيها منهج نصف احلر أي ال. ترمجة النصخامسا، 

 بكلماهتا فردا فردا.

سادسا، حتليل ادلوضوع واألمانة يف نسخة الواكل الكايف بشرح منت الكايف وادلنهج 

 ادلستخدم يف ىذا البحث منهج علم العروض والقوايف.

 خطوات البحث . ب

 مصدر البياانت .0

مصدر البياانت يف ىذا البحث نسخة الواكل الكايف بشرح منت الكايف أصلها من 

 ادلكتبة اجلمهورية دجباكرات اليت تبحث عن علم العروض القوايف.

 جنس البياانت .5

 البياانت ادلوجودة يف ىذه النسخة اخلط اليدي ابللغة العربية.

 طريقة مجع البياانت .3

أما الدراسة ادلكتبية حبث النسخة . يف مجع البياانت طريقان دراسة ادلكتبة والعملية

وادلراد بقائمة . سخة الواكل الكايف بشرح منت الكايفابطالع قائمة النسخ عن كون ن
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وأما . واألصدقاء T. E. Behrend حررىا 1النسخ قائمة ادلكتبة اجلمهورية اإلندونيسية جزئ 

ومن ىذه الدارسة وجدت . اللجنة ادلدخولة ىي مكتبة اجلمهورة اإلندونيسية دجباكرات

 يف ىذه ادلكتبة. الباحثة نسخة الواكل الكايف بشرح منت الكايف

 حتليل البياانت .1

يف ىذا التحليل وجدت الباحثة خطأ الكتابة مثل "الذي ىو يف علم العروض 

 والقواي يف".

 اخلالصة .2

 اخلالصة تشمل على أجوبة حتديد البحث.

 الفصل الثامن: نظام التحرير

 لتسهيل ىذا البحث فهذا ترتيبو:

وحتديد البحث وأغراض البحث الباب األول مقدمة وحيتوي على خلفية البحث 

 وفوائده والدراسة السابقة وأساس التفكري ومنهج البحث وخطواتو ونظام التحرير.

الباب الثاين النظرايت أساسية وحيتوي على نظرية نقد النصوص والًتمجة ودراسة 

 ادلوضوع.
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الباب الثالث حترير النسخة وترمجتها وحيتوي على وصف نسخة الواكل الوايف بشرح 

 منت الكايف فيها وصف النسخة ومدخل حتريرىا وحتريرىا وترمجتها.

الباب الرابع حتليل موضوع النسخة ويتحوي على نظرية البحر يف نسخة الواكل 

 ومضموهنا ادلهمة. الوايف بشرح منت الكايف

 الباب اخلامس خادتة وحيتوي على خالصة البحث واالقًتاحات.
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