
"دور املرأة املسلمة يف اتمع"ترمجة كتاب   
  جلنة املؤمتر النسائي األول

  فيهمل الشرطيةومشكلة ترمجة اجل
 

 
 
 

 هذا البحث 
 مقدم إىل كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

 إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملى
 ىف العلم اللغة العربية وأدا

 وضع
 الفيدا أمالينا
٠٣١١١٣٥٨ 

 
 شعبة اللغة العربية وأدا

 كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية
 جوكجاكرتا
٢٠٠٨ 
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ب  

   الشعار واإلهداء
 
 

Seorang ibu laksana lembaga pendidikan. 
Bila dipersiapkan dengan baik, 

Ia dapat membentuk pribadi yang baik dan kuat tangguh 
Ibu laksana taman. 

Jika dijaga kelestariannya, 
Tak selembar daun pun yang dimakan hama 

Ibu adalah guru dari segala guru yang utama. 
Dia mampu menurunkan kemuliaan dari generasi ke generasi. 

  
  

  : البحث خصوصا إىل أهدى هذا
 اللذين ربيـاين جبميـع       احملبوب )سليمن يس  (احلنون وأيب ) روميت(أمي  * 

  . جهودمها
مازية  و   ندوات الزمن  و   نزلة اخلالدة  و   زكية الدنيا  و   زهرة الفالح (أخوايت  * 

  ).رزال( ياألحباء وأخ) اليتم
  مجيع أساتيذي الكرماء الذين علّموين مجيع العلوم و املعارف النافعة* 
   وصديقايت األحباءمجيع أصدقائي* 
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د  

 
 
 

  التجريد
 

Kajian skripsi ini adalah Problematika penerjemahan kalimat syarat dalam 
buku daura al-mar'ah al-muslimah fi al-mujtama'. Persoalan ini muncul 
dikarenakan bahasa sumber(bahasa Arab) dan bahasa sasaran (bahasa Indonesia) 
memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda. 

   
Dalam buku tersebut terdapat beberapa persoalan penerjemahan kalimat 

syarat. Pertama, bahasa Arab dan bahasa Indonesia memiliki struktur kalimat 
berbeda. Bahasa arab memiliki pola kalimat P+S dan S+P, sedangkan bahasa 
Indonesia pada umumnya memiliki pola kalimat S+P. Kedua, obyek kalimat 
syarat menjadi subyek kalimat jawab. Ketiga, subyek pada kalimat syarat(klausa 
terikat) dan kalimat jawab(klausa bebas) sama. Keempat, Mubtada'(kata benda) 
dan obyek pada kalimat syarat sama. Kelima, Mubtada' dan Fa'il pada kalimat 
syarat sama.  

 
Dalam hal ini penulis mencoba mengatasi problematika tersebut dengan 

dua strategi yaitu pengurangan unsur kalimat dan transposisi. Hal ini sengaja 
dilakukan guna memperoleh terjemahan yang baik dengan cara pengungkapan 
pesan sesuai dengan bahasa Indonesia. Sedangkan pendekatannya penulis 
memakai pendekatan sintaksis yaitu menguraikan relasi satu kata dengan kata lain 
yang membentuk frase atau kalimat. 

 
Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah, pertama pola kalimat 

bahasa sumber(bahasa Arab) yang tidak sesuai dengan pola kalimat bahasa 
sasaran(bahasa Indonesia) harus disesuaikan dengan pola kalimat bahasa 
sasaran(pola P+S menjadi S+P). Kedua, bila obyek kalimat syarat menjadi subyek 
kalimat jawab, maka obyek kalimat syarat umumnya dilesapkan. Ketiga, bila 
subyek kalimat syarat dan kalimat jawab sama, maka subyek pada kalimat syarat 
pada umumnya dilesapkan. Keempat, bila Mubtadak dan obyek pada kalimat 
syarat sama, maka dalam penerjemahannya mubtadak perlu dilesapkan. Kelima, 
bila Mubtadak dan Fa'il pada kalimat syarat sama, maka dalam penerjemahannya 
Mubtadak perlu dilesapkan.   
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ه  

 كلمة شكر وتقدير

 

نعم علينا بنعمة اإلميان واإلسـالم و العلـم و          ااحلمد هللا الذي    
اللـهم  . شهد أن حممدا عبده ورسوله    اشهد أن الإله إال اهللا و     ا .العمل

غلق والقادم ملا سبق والناصـر      اصلّ وسلّم على سيدنا حممد الفاتح ملا        
احلق واهلادي إىل صراطك املستقيم وعلى آله وصحبه حـق قـدره            

  .ومقداره العظيم
ه توجه بالشكر اجلزيل والتقدير الفائق على من لاوبعد فيسرين أن 

  : خص بالذكرمنهماالبحث، و متام هذاافضل يف 
صاحب الفضيلة عميد كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا  .١

 احلاج شهاب الدين الدكتور:  اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا
 . املاجسترقليويب

ن  اللغة العربية لكلية اآلداب جبامعة سونصاحب الفضيلة رئيس شعبة .٢
 يالدكتور ألوان خري:  ة جوكجاكرتاكاليجاكا اإلسالمية احلكومي

 .املاجستر
صحاب الفضائل من احملاضرين واحملاضرات يف كلية اآلداب الّذين ا .٣

رفام واملعود العليجبالسلوك  التعلّم و  يف كاتبة الواقد رب. 
األستاذ الدكتورندس خري النهضيني املاجستر صاحب الفضيلة  .٤

 . يف هذا البحثكاتبةكمرشد ال
 و أخوايت احملبوبات عتناء على تربييتأمي اللذين قاما باالحضرة أيب و .٥

 .وأخويين احملبوبني
يساعدونين مجادية وروحانية صدقائي اللذين اصحايب واالسعداء من  .٦

 .  من وحدة الطلبة اإلسالمية
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و  

وزمالئي الكرماء مجيع الطلبة يف قسم اللغة العربية وأدا و يف فصل  .٧
الترمجة الذين يصاحبونين طوال تعلمي يف اجلامعة على سبيل 

سيت و اتيك ووديكسيوا خلفي الندا  و دينعناية الكرمية: اخلصوص 
زمالئي يف هيئة  شريفة النافعة وحرية و وأسىن اندرياينمنورة و

 ). ٢٠٠٦-٢٠٠٥(ية بقسم اللغة العربية وأدا الطالب التنفيذ
عزاء الّذين صدقائي االامجيع ذكر أمسائهم واحدا بعد واحد ا ومن مل  .٨

 فجزاهم اهللا خرياجلزاء يف الد نيا مالبحث جبهده متام هذاادفعوين إىل 
عماهلم ااهللا عسى أن يكون ذلك يف صحائف  دعوااواآلخرة و

 .اهللا شاء نالصاحلة اجلارى ثواا هلم إ
حسن اجلزاء جزاكم اهللا اشكر لكم شكرا جزيال بقول جزاكم اهللا ا

  ...آمني. خرياً كثريا و مع السعادة والسالمة يف الدنيا واآلخرة
عزاء رجو أن يكون هذا البحث وراثة مين جلميع القرآء االاوأخريا 

واهللا . دمةيام القانتقاد والتنبيه ألجل تصويبه وتصحيحه يف االنتظر كل االاو
  .علم بالصوابااهلادي إىل سبيل احلق واهللا 

  ٢٠٠٨ ريلاب ٣ جوكجاكرتا،
    
  

  ةكاتبال
  

  )الفيدا أمالينا(
٠٣١١١٣٥٨  
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ز  

  

  

  حمتويات البحث

  

  أ............................................................صفحة املوضوع

  ب..........................................................هداءالشعار واإل

  ج.............................................................صفحة املوافقة

  د...................................................................التجريد

  ه..........................................................كلمة شكر وتقدير

  ز...........................................................حمتويات البحث

  ١.......................................................مقدمة: الباب األول 

  ١................................................ة البحث خلفي- أ

  ٥.............................................. حتديد البحث-ب

  ٥.....................................غراض البحث وفوائدهأ -ج

  ٦.............................................. التحقيق املكتيب- د

  ٦...............................................طار النظري اإل- ه

  ٩............................................... منهج البحث- و

  ١٠.............................................. نظام البحث-ز

  "دور املرأة املسلمة يف اتمع"كتاب:    الباب الثاين
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ح  

     ١١.. ...................                 جلنة املؤمتر النسائي األول وترمجتها

   "دور املرأة املسلمة يف اتمع"صفحة كتاب :  الفصل األول    
  ١١...............................األول           جلنة املؤمتر النسائي       

  "دور املرأة املسلمة يف اتمع"ترمجة كتاب  : الفصل الثاين

   ١٨...........سية إىل اللغة اإلندونيجلنة املؤمتر النسائي األول             

دور املـرأة املـسلمة يف      "حتليل ترمجة اجلمل الـشرطية يف كتـاب       : لباب الثالث   ا
   ٦٩....................جلنة املؤمتر النسائي األول"اتمع

دور املرأة املـسلمة يف     "معطيات اجلمل الشرطية يف كتاب    : الفصل األول      
ــع ــسائي  "اتمــ ــؤمتر النــ ــة املــ جلنــ

   ٦٩...........................................األول

   اجلمل الشرطية يف كتابترمجةحتليل : الفصل الثاين     

جلنة املؤمتر النسائي         "دور املرأة املسلمة يف اتمع                   "
   ٧٣.................. ........................األول

  ١١٥...............................................ختتامإ: الباب الرابع 

  ثبت املراجع*

  حقمال*

جلنـة املـؤمتر     " دور املرأة املسلمة يف اتمـع      "نص أصلي لكتاب     •

  النسائي األول
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  الباب األول
  مقدمة

  خلفية البحث. أ

  يف هذا الصدد من البحث     .هتمام ما على حد السواء    مران البد من اال   أهناك  
من  الكاتبة ختذتإ. ملؤمتر النساء األول  جلنة ا "دور املرأة املسلمة ىف اتمع    "اب  وال كت أ

ختيار اإىل   لكاتبةاليت تدفع ا   روفوهناك بعض الظ  . ذا البحث هل موضوعا   هذا الكتاب 
هـذا  رأت الكاتبـة أن     , اللغـة سلوب  امهها تتعلق ب  ا. لبحثلهذا الكتاب موضوعا    

ن املوضوع الذي يتحدث عنه الكتـاب  أ ضافة إىلباالليس من الصعوبة فهمه   الكتاب
هو الوحيد مـن بـني      هذا الكتاب   لكن ليس   و .دور املرأة املسلمة ىف اتمع    يتعلق ب 

. طبعـة جديـدة   وقد عثرت الكاتبة كتابني يف      . يت ختتارها للبحث حينذاك   الكتب ال 
ثاين الكتـاب عـن     وال. عيلاد إمس و حملم  اإلسالمي احلديث  فكرال الكتاب عن    ألولا

دور املرأة املـسلمة    "ختياركتاب  الكاتبة   ال دوافع قضت كثري من ال  إىل   ستناداا. اجلهاد
  .ذا البحثهل وعا موض املؤمتر النساء األولجلنة"يف اتمع

دور املـرأة املـسلمة ىف      "مل الشرطية ىف كتاب     اجلترمجة   ب  األمر يتعلق, ثانيا
دور املرأة املـسلمة ىف     " كتاب   كاتبة ال تترمجوقد  .  جلنة املؤمتر النساء األول    "اتمع
لذكرهنا أن هناك   وجدير با .  فيه بحثتأخذ  تن  أقبل    جلنة املؤمتر النساء األول    "اتمع
وال الترمجة بوصفها عمليتها ثانيا هي باعتبارها       ق بالترمجة وهي أ   مصطالحا تتعل ثالثة  

 مـن لغـة إىل       حتويل هيالترمجة  . ثالثا املترجم وهو من يقوم ا     , النتيجة من العملية  
اللغـة  (إىل أخرى   ) اللغة العربية ( الفكرة من نصوص اللغة      ليوحتهي عملية   و. أخرى
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مـا  أو. غتها هي اللغة املصدر   هي النصوص األصلية ول   منها   املترجمالنصوص  ). اهلدف
. لغتها هي اللغـة اهلـدف     هي النصوص اهلدف و   فتولدت من الترمجة    النصوص اليت   
ويسمى كل من هذه الثالثة يف       النصوص اهلدف     يف تجسدتترمجة  العملية  والنتيجة من   

  ١. Penerjemahan, Terjemahan dan Penerjemahاللغة اإلندونيسية على التواىل ب 
البد من اهتمامهما يف عملية الترمجـة مهـا الفكـرة            انلذلكان العنصران ا  

 فـإذا   .ما متكـامالن  مجعا متناسقا أل  ها  مجع إىل   ان حيتاج انهذان العنصر . والتكافؤ
ن يترجم املترجم عشوائيا على نص من       أكانت الترمجة تتركز على واحد منهما خياف        

ية لديه بغض النظر إىل التكافؤ اللغوي     احلريكون من   شد ما   افالنص يترمجه ب  . النصوص
وهذا إذا كان املترجم يهتم اهتماما كبريا جبانب املعىن         . يف الكلمة والتركيب وغريمها   

فيترتب على نتيجة الترمجة ركيكة     ما إذا كان يتركز على جانب التكافؤ يف اللغتني          أو
  .وضعف يف اللغة اهلدف

علـى  لذلك وجب   . املترجم ذو كفاءة كافية   عليها   صلحي صحيحةالترمجة ال 
ة واسـع  والثقافات العلومال التمكن من. ١ هي  كفاءاتثالثة  توافر  قل  املترجم على اال  

البد من قدرة علـى فهـم       . ٢ املترجم منه نصا خاصا   النص  كان   إذا   ةصاالعامة واخل 
 بيانيـة   البد من قدرة  .٣. و ةترمجن يترجم منطق ال   أالنص والنظر فيه بكل سرعة عليه       

  ٢.دقيقة وقابلة للقراءة عند القارء اجلديدوهي القدرة على اختراع اللغة لنكون الترمجة 
وهي ميكن  . تصال العاملى  اال العلمى هلا دور مهم يف خلق اال        ىفإن الترمجة   

. يكون مبثابة جسر يربط الشعوب املختلفة يف العامل مع اختالف لغام وثقافـام            أن  
ن يعلم ويعرف التقـدمات يف العلـم        أترمجة ميكن لكل من الشعوب      إنه من خالل ال   

  ٣.والتكنولوجيا اليت اجنزا الشعوب األخرى

                                                 
1 Benny Hoedoro Hoed, penerjemahan dan kebudayaan, Jakarta : (Pustaka Jaya), 2006, 

 23 ص
 

  ٢٥. ص,  نفس المصدر  2
3 Hartono, Belajar Menerjemahkan, Teori dan Praktek, Malang : (Universitas 

Muhammadiyah Malang), 2003, 9 ص 
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. طاب واملعرفة بواسـطة الترمجـة     اء اخل ثرن تقوم الشعوب بإ   أمن املهم   لك  لذ
هنـاك بلـدان    . جنبية جبيـدة  همون كلهم وال يعرفون اللغة اال     لك ألن الناس اليف   وذ

وكان اإلسـالم يف عـصره      .  وأملانيا ابان وفرنس امثل الي  ةترمجة ال تنشط عملي متقدمة  
  .الذهىب يف التاريخ يوىل اهتمامه به خاصة يف عهد اخللفاء العباسيني

ات ينحرف فيها املعـىن مـن معانيـه         ترمجكثريا من ال  جند  ن  أسف  آلومن ا 
لعاديـة  دبيـة ا  خطاء يف ترمجة الكتب األ    شئ من اال  ر ب ذن نعت أومن املمكن   . األصلية

خطاء واقعة يف ترمجة الكتب الدينية والتربوية       ولكن اليتصور ماذا حدث إذا كانت اال      
  .شدخطرااوهذا . فا الترمجة يف هذا اال قد تؤدي إىل تضليل القراء

 تركيـب فااملشكلة املتعلقـة بكلمـة و      .املثاليةترمجة  الج  انتاسهل  ليس من ال  
وهذا شئ  .  املترجم دون فهمه النص    ق تعو قد تكون من العوائق اليت    ب وثقافة   لوساو

ومثل هذه املـشكلة واجهتـها      . ن اللغتني هلما خصائصهما املتباينة    أنظرا إىل   طبيعي  
  .جلنة املؤمتر النساء األول"دور املرأة املسلمة ىف اتمع"كتاب الكاتبة يف ترمجة 

مع ذلك  و. القت الكاتبة كثريا من املشكالت     هذا الكتاب    ةترمجخالل القيام ب  
 يعترب إبن بردة يف كتابه . حتدد الكاتبة تلك املشكالت يف مشكلة ترمجة اجلملة الشرطية        

Menjadi Penerjemah يةشرطال (ملتني من اجلةكونتم هذه اجلملة ٤.ة املعقدةملفمن اجل 
العربية إىل اإلندونيـسية    ة من   ملمثل هذه اجل   وقد حتدث املشكلة ىف ترمجة    ). وجواا
  :خذ على سبيل املثال . ف القواعد النحوية املتلبسية يف كل من اللغتنيختالوذالك ال

  ٥. "وهذه النصائح إن أخذنا ا عاش الزوجان حياة هانئة وكانا يف رضاهللا"
داة الشرط  أ, "خذنااأ" مجلة الشرط  عناصر هي   من ثالثة  ةونكتهذه اجلملة م  

 داةأ وقعـت . " رضـاهللا  عاش الزوجان حياة هانئة وكان يف     " وجواب الشرط , "إن"

                                                 
 94 .ص  4 

  ٥٢ص , ١٩٩٥, )دار ابن حزم(, لبنان, الثانيةالطبعة , دور المرأة المسلمة في المجتمع, جلنة املؤمتر النسائي األول 5
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ندونيـسية  اإل حرفيـا إىل     هـا ناترمج إذاو .يةملة الشرط املبتداء واجل  بني "إن" الشرط
 : صارت

Nasehat-nasehat ini jika kita mengambilnya hidup pasangan (suami-istri) tersebut 

dengan kehidupan yang tenang dan dia berada dalam ridho Allah. 

  :الثاين كذلك املثالو. ندونيسيةاللغة اإل  تقبلها قواعد الترمجة الهذهمثل 
  ٦. "لك كان اإلمث عليهافإن أدا على ذ"

 وجـواب   مجلة الشرط و, "إن"  الشرط داةأ من ثالثة عناصر هي      ةكونتمهذه اجلملة   
 ىف مجلة الشرط وجـواب      سند إليه امل ىف أول اجلملة لكن   " إن"  الشرط داةوأ. الشرط

إىل اللغـة اإلندونيـسية       حرفيـا  هاناترمجإذا  . "هو"ضمري مستتري   احد وهو والشرط  
  : صارت 

Jika dia(suami) mendidiknya(istri) pada hal itu, dia(suami) yang berdosa.  

  .ندونيسيةغري متناسبة مع قواعد اللغة اإلهذه الترمجة مثل 
مع التقليد الشديد   ها  نااترمج ولكن إذ  ةبسيط يف املثالني السابقني   كانت اجلمل 

ركيكة جامدة متجها اللغة اإلندونيسية وهـي        الترمجةكون   ست صليةاللغة األ يف   اجلمل
وألجل الوفاء مبعاىن املترجم إليها فالبد لترمجة هذا الكتـاب          .  اجلدد عربية عند القراء  

ـ ة الفهم يف    سهلستخدام املنهج اخلاص لبناء اجلمل يف نص الترمجة لنكون          امن   ة طريق
  .سلوب الصحيح بال تبديل املعاىن فيهاالتعبري واال
 تبحث يف حتليل تلك املشكالت يف        أن نطالقا مما سبق ذكره فأرادت الكاتبة     ا

  .احلل هلان تبحث يف طريقة أرادت أترمجة اجلملة الشرطية و
  
  
  

                                                 
  ٤١. نفس المصدر ص 6
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  حتديد البحث  . ب

 هـذا    يف  الكـثرية   من املسائل  كاتبةحدد ال ت السابقة ف  البحث إىل خلفية    استنادا
  : البحث كمايلى

جلنة املؤمتر  , "دور املرأة املسلمة يف اتمع    "مل الشرطية يف كتاب     اجلمناط  ا ماهي . ١
 النساء األول؟

 وحل املشاكل اليت طرأت يف مثل هذه        كيف طريقة ترمجتها إىل اللغة اإلندونيسية      . ٢
 ؟اجلملة

 

   هفوائدغراض البحث وأ. ج

  : منها كاتبةف الاهدا
جلنة , "دور املرأة املسلمة يف اتمع    "مل الشرطية يف كتاب     اجلمناط  امعرفة صور    . ١

 .املؤمتر النساء األول
البحث عن حـل املـشكلة املتعلقـة         و فهم طريقة ترمجتها إىل اللغة اإلندونيسية      . ٢

 .جلملةبا
 

  :الفوائد اليت أملت الكاتبة بعودا فهي كمايلي
 .وطريقة ترمجتهااط اجلمل الشرطية مناالوصف ب . ١
النـصوص  وخاصـة يف ترمجـة      ترمجة  ة يف حل مشكلة ال    ساعد العون وال  عطاءا . ٢

 .العلمية
 .ندونيسيةول على ترمجة جيدة إىل اللغة اإلحصلل . ٣
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  التحقيق املكتيب. د

قامت به الكاتبة بطريقة املالحظة والتفتيش يف        إىل البحث املكتيب الذي      استنادا
اإلنترنيـت  فـتح   يا و  وتوكـامس وكرامـد    جرتىأ  سوسيال كثري من املكتبات مثل   

ضافة إىل  ا و مل يترجم بعد  هذا الكتاب   ن  جدت أ ترمجة و ال عامل   اؤل ملن يشغل يف   سالتو
يف كلية  ذالك إن الكاتبة قبل القيام بترمجة الكتاب مل جتد حبوثا تتناول اجلمل الشرطية              

  .اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية
غري أن معطيات البحث متباينة بني      مل الشرطية    تتعلق باجل  ثوحبولكن توجد   

الـشرط  "وهو البحث الذي قام به هادى منور بعنـوان          , هذا البحث وذلك البحث   
 الذي قام به سالمت ريادى الذي قارن بني اللغتني          والبحث. "رةجزائه يف سورة البق   او

  ".ندونيسيةية واإللشرطية يف اللغتني العربملة ااجل" نبعنواندونيسية العربية واللغة اإل
املتضمنة مل الشرطية   اجلترمجة  فيه الكاتبة يف مشكلة     بحث  هذا البحث فت  ما  أو

 الـذي يترمجهـا     جلنة املؤمتر النساء األول   , "دور املرأة املسلمة يف اتمع    "كتاب  يف  
  . نفسهاكاتبةال

  

  طار النظرياإل. ه

ـ ىل  إ منـه املترمجة  من  حتويل النص     بأا ترمجةالعرف كتفورد عملية      صنال
 إىل  املترمجـة منـه   نص يف   ل  ابداستجمرد  وليس معىن هذا     ٧.املترمجة إليه  ىف   افئكاملت
و الرسالة حبيث كان املعـىن املوصـل إىل         أهم من ذلك مراعاة املعىن      ابل   ترمجة إليه امل

وذلك ألن النص الجييئ من فراغ من غري قصد من الكاتـب            . طيب ماميكن االقارئ ب 
  .املواضعهثقافته ووسلوبه اوهناك 

                                                 
7 Rochayah Machali, Pedoman Bagi Penerjemah, Jakarta : (PT Grasindo), 2000, 5 .ص 
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جدير باملالحظة لدى املترجم أن يف النص جزأين البد منهما فيه مهـا البنـاء               
وأما . ية النحوية املعقدة والصيغ   باكترلاالكلمات و شمل  فاألول ي . الصغري والبناء الكبري  

وألجل فهم   ٨.كرب اليتجزاء االثاىن فهو جزء جيمع الكلمات ويصنفها حىت تصري جزء          
  .صحيحا البد من التمكن منهماالنص فهما 

وهو يتطلب هـذا   . هم النشاطات يف الترمجة   افإن حتليل النص يعترب     , على هذا 
والتحليل ميكن القيام بـه  . يصاله للقراءاصلى  فهم املراد الذي يريد الكاتب األ     املترجم

بتعيني وتشخيص النص من منظورالثقافة والظروف احمليطة به وحتليل بناء النص مـن             
  .ه إىل مستوى التماسك يف الكلماتصغر

يتضمن مستويات خمتلفة مـن      اللغة املصدر     يف النص اللغوي على    تحليلإن ال 
يعـد ضـروريات ألن      هذا التحليل    ومثل. كالمالملة و مستوى اللفظ والعبارة واجل   

  ٩.املستوياتمن هذه تتشكل ص حقيقة كل الن
فـروع  فرع من   هوو(Sintaksis)القواعد النحوية   هذا البحث له عالقة وثيقة ب     

علم  متواز ب  صطالحهذه إل  ١٠ .ةريبحث يف تراكيب اجلملة والكالم والعبا     قواعد اللغة   
  .عند العربالنحو 

 عن الفكرة الكاملة مـن      ربو اخلطاب الذي يع   أجزاء الكالم   اصغر  ااجلملة هي   
صورة الكتابة تبتدئ مـن احلـروف الكـبري يف          يف  وهي   ١١.منظور القواعد اللغوية  

جـزاء  وهي تتكون مـن اال  . وعالمة نداء أستفهام  اعالمة  وأ وختتتم بنقطة    اندونيسياإل
مسندا لفاظ وجمموعة منها وكل جزاء منها له وظيفته النحوية مثال كونه            االصغرى من   

  .و تكملةأفضلة وأ  بهومفعوالأ مسنداو أ إليه

                                                 
8 KAMIL, Teknik Membaca Textbook dan Penterjemahan, Yogyakarta: (Kanisius), 

 8. ص ,1982
 

9 M.Rudolf Nababan, Teori Menerjemah Bahasa Inggris, Yogyakarta : (Pustaka 
Pelajar), 1999, 26 .ص 

10 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Sintaksis, Bandung : (Angkasa), 1986, 6 .ص  
 

11 Nur Faizah, Bahasa dan Sastra Indonesia, Cet III, Jombang : (Kinara Offset), 2001, 
 27 .ص
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. هات النظر و وج أيس  يد على خمتلف املقا   اعتموميكن متييز اجلملة يف نوعها باال     
التامة وهي اليت تتضمن    جزائها ميكن تقسيمها إىل قسمني مها اجلملة        افمن حني كمال    

 والثاين منهما غري التامة وهي الـيت        سند وامل سند إليه ني امل يقل ركنيها األساس  على اال 
  ١٢.قل ركنيها األساسينيتضمن على االالت

اجلملـة  , والأ. نيزائها فيمكن تقسيمها إىل إثن    جاوأما هي من حيث ترتيب      
العادية واجلملة املعكوسة واألوىل ان تكون منظمة على تنظيم األصل وهي املبتداء قبل             

  والثانية هي نظم معكوس حبيث تأخري وتقدمي . اخلرب واخلرب بعد املبتداء
اللغة العربيـة نوعـان     . اجلملةيف تنظيم    اندونيسيإلعن ا  اللغة العربية    ختتلف

يـسمى   سندامل+ املسند إليه ونوع  . فعليهالملة  باجل تسمىيف العادة    سند إليه امل+سندامل
ـ + إليه سندندونيسية بتركيب نوع تركيب امل    كتفت اللغة اإل  او. مسيةباجلملة اإل  . سندامل

  إىل اللغـة   -مسيـة اواجلملة   كل من اجلملة فعلية      –مل العربية   اجل البد لترمجة    لذلك
  .ندسامل+  إليهاملسندندونيسية من تركيب اإل

مل الشرطية  اجل .مل الشرطية  ركزت الكاتبة حبثا حبثها يف اجل      حثويف هذا الب  
ملـة  جب  تسمى ملة األوىل اجل. مثلهاو  أأداة الشراط   ا  مهتربطكثر اليت   او  أهي مجلتني   

اجلملة الـيت   مجلة الشرط هنا هي     من  قصود  وامل ١٣. جواب الشرط  ىالشرط واألخر 
  .سهافاغة بنفوجواب الشرط التستقل بنفسها 

مل اجل ثارتأ. ندونيسية يف اللغة اإل   Jika اجلمل الشرطية بأداة الشرط      تبتدأا
ملتني الميكـن ترمجتـه     حدى اجل ايف   سند إليه املا كثرية منها    عانوا يف العربية    الشرطية

كاتبة على التحليل عن املشكلة الـسابقة        ال تحاولويف هذا البحث     .حدامهااكتفاء ب ا
إليهـا جيـدا    ترجم  املعلى النص   ل  وحصلهذا ل  و .تبديلالوبطريقتني وهي باحلذف    

  .ندونيسيةصحيحا مفهوما بطريقة التعبري موافقة باللغة اإل
  

                                                 
  ٣٣. نفس المصدر ص 12 

13 Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah, Yogyakarta : (Tiara Wacana), 2004, hal 94   
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  منهج البحث. و

 يأاملكـتيب   هو البحث   البحث  ستخدمته الكاتبة يف هذا     االذي  البحث  نوع  
املـواد  و املراجع و  أدر  اص امل علىدراسة  الطالعة و املقراءة و الطريقة  القائم على   البحث  

  :منها ف وأما املعطيات ١٤.مبوضوع البحثاملكتبية املتصلة 
جلنة املؤمتر النـساء    " دور املرأة املسلمة ىف اتمع    " فهو كتاب    ىاملعطي األصل   . أ 

 . وترمجتهااألول
 .و النصوص املتعلقة مبوضوع البحثأاملعطي الثانوي فهو املعاجم والكتب   .ب 

و أو البنيوية اليت تـشرح نـسيج        ألنحوية  التحليله فهي املقاربة    املقاربة  وأما  
 فيما ختص   ترمجة أثار ذلك يف     ملةاجلو  أى حىت تتألف منها العبارة      أخربكلمة  رتباط  ا
جلنة املـؤمتر النـساء     , "دور املرأة املسلمة يف اتمع    "مل الشرطية يف كتاب     اجلمناط  اب

 .األول
أي ة  وصـفي قـة   ستخدمتها فيه هي طري   ا  املعطيات اليت حتليل  وكانت طريقة   

منـاط  اترمجة  يف   القضيةهنا  و ١٥, فيه  املسائل التحليل عن  على   اركز حبثه ت  الطريقة اليت 
  : وخطوات هذا البحث كمايلى . مل الشرطيةاجل

, "دور املرأة املسلمة يف اتمع    "مل الشرطية يف كتاب     اجل عنمجع املعطيات     . أ 
 .جلنة املؤمتر النساء األول

 ).إذا وكلما, داة الشرط إنمشل اجلملة أ(ا هنواعاىل إالسابقة  املعطيات قسيمت .ب 
ها موافقة  ترمجت إىل تنوع املسائل مث      استنادامل الشرطية   مناط اجل احتليل ترمجة    . ج 

 .تبديل ال واحلذف وهي وهنا تستخدم الكاتبة طريقتني .ندونيسيةباللغة اإل
  . اتراعببالالتحليل شرح نتيجة   .د 

                                                 
14 Dudung Abdur Rahman, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta : (Kurnia Kalam 

Semesta), 2003, 7.ص 
15 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung : (Tarsito), 1985, 140.ص 
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  نظام البحث. ز

  :بواب كما يلي اأربعة  ينقسم هذا البحث إىل

غـراض  ا و بحث وحتديد ال  لبحثخلفّية ا : حتتوي فيها   .  املقّدمة الباب األول  •
طار النظري ومنـهج البحـث ونظـام        البحث وفوائده والتحقيق املكتيب واال    

  .البحث
 جلنة املؤمتر النـساء األول    " تمعدور املرأة املسلمة يف ا    " كتاب الباب الثاين  •

جلنـة  " دور املرأة املسلمة يف اتمـع     " كتاب   صفحة :فيها  حتتوي  . وترمجتها
 .ندونيسيةترمجة هذا الكتاب إىل اللغة اإلو املؤمتر النساء األول

  
دور املرأة املـسلمة يف     "يف كتاب    مل الشرطية اجلحتليل ترمجة    الباب الثالث  •

يف مل الـشرطية    اجلومعطيات  حتتوي فيها   . جلنة املؤمتر النساء األول   " اتمع
 . وحتليل ترمجتهاجلنة املؤمتر النساء األول" تمعدور املرأة املسلمة يف ا"كتاب 

  ختتاما رابعالباب ال •
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  الباب الرابع

  ختتاماإل

  اخلالصة .أ 
ـ ملـتني ال  اجلملة اليت تتكون من اجل    اجلمل الشرطية هي             تربطهمـا أداة    تنيل

دور "يف كتـاب    . هوابجباجلملة األوىل تسمى بالشرط واألخرى      . الشراط او مثلها  
لشرطية  اجلمل ا  وجدنا كثريا من  جلنة املؤمتر النسائى األول     " املرأة املسلمة يف اتمع   

يف من البحـث    ن نستخلص مما سبق     أميكن للكاتبة   ". إن وكلما , إذا"داة الشرط   أب
  :بواب مع فصوهلا مبايلىاال

دور املـرأة   "يف كتاب   شرطية  لجمل ا للمناط  اوجدت الكاتبة ثالثة     . ١
  : وهي جلنة املؤمتر النسائي األول"املسلمة يف اتمع

ليه إو من املسند    أ ليهإسند  امل+ من املسند  اجوا وأمجلة الشرط   تتكون    . أ 
 .املسند + 

وله ) و املفعول إليه  املسند   ( الشرطية سواء كان   عناصر اجلملة حدى  ا  .ب 
 .و مفعول فيهما واحدأليه فيهما واحد إن املسند ألفظ واحد مبعىن 

حدى ا. وخربها اجلمل الشرطية  . رب واخل ت بني املبتدأ  قعأداة الشرط و   . ج 
 وله لفـظ    )املسند اليه او املفعول    ( الشرطية سواء كان   عناصر اجلملة 
  .ليه فيهما واحد او مفعول فيهما واحدإن املسند أواحد مبعىن 
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 ١١٦

 يف ترمجـة  مل الشرطيةاجل من مناط اال هذهوالطريقة املستعملة حلل       .٢
  جلنة املـؤمتر النـسائي األول      "دور املرأة املسلمة يف اتمع    "كتاب  
   :وهي
 )Tranposisi( تبديلطريقة مترمجة ب  . أ 
  )Pengurangan unsur kalimat( تقليلطريقة بمترمجة  .ب 

  
 

 ختتام اإل . ب
  

قد إنتهت الكاتبة عن هذا البحث بعـون اهللا         , احلمد هللا رب العاملني وبرمحته    
عرفت الكاتبة أن هـذا     . ن جيعل هذا البحث نافعا لنا     ألعل اهللا   . تعاىل وهدايته وتوفيقه  

شكرا جزاكم  . متامهالقارئني نقدهم ال  خطاء وارجو من    البحث كثري من النقصان واال    
 .اهللا خريا
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