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شعارال

"جهالء، وال تصلح األمة إال بالعلماذا كان أبناؤهإمة أال خري يف "

، من "العالمة العالمة حممد هاشم أشعري واضع لبنة ١٢. ص. العالمة هاشم أشعري(

إندونيسيا حملمد أسد شهاب)استقالل 

اإلهداء

هذهجهديمثرةأهدي

إىل

والدي  

دائمايسألينمل يزل و من الذي
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Abstrak

Fenomena penambahan dan pengurangan dalam terjemah adalah suatu hal

yang lumrah. Pasalnya, terdapat berbagai masalah dalam penerjemahan dan salah

dua solusinya ialah dengan menggunakan strategi penambahan dan pengurangan.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis

strategi penerjemahan seorang Ahmad Mustofa Bisri sebagai penerjemah

profesional dalam menggunakan strategi penambahan dan pengurangan saat

menerjemahkan buku Al Allamah Wadli Lubnah Istiqlali Indonesia.

Dalam proses penelitian, peneliti membaca teks sumber dan teks yang sudah

diterjemahkan, kemudian mencatat data yang termasuk menggunakan strategi

penambahan dan penurangan. Membandingkan teks sumber dengan teks sasran,

lalu mengklasifikasikan sesuai dengan strateginya, dan dianalisis dengan

menyebutkan alasan mengapa strategi tersebut digunakan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa, penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh Ahmad

Mustofa Bisri terjadi di beberapa tempat dengan alasan perbedaan struktur atau

uslub antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Begitupula dengan padanan-

padanan yang ada dalam kedua bahasa tersebut.

Kata Kunci: Penambahan, pengurangan, Ahmad Mustofa Bisri
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التجريد
الرتمجة متت ذلك ألن الرتمجة. و يف وطبيعيةظاهرة عامةتعتربالزيادة و احلذف

من خالل نقل من لغة إىل أخرى وكانتا خمتلفتني ىف املستوى اللفظي والداليل. فمن هنا 
ي ز فيها الزيادة واحلذف وال أجيزا فيها. من أغراض ،فلذلكبرزت مشكلة احلاالت الىت أ ج 

يف وفر عمثقف مو حتليل اسرتاتيجية أمحد مصطفى بشري كمرتجم هذا البحث وصف و 
ب العالمة حممد هاشم أشعري واضع لبنة استقالل اندونيسيا.ترمجة كتا
يف عملية البحث قامت الباحثة بقراءة النص من اللغة املصدر و اللغة اهلدف و

عها مبالحظة نص ىف الكتاب مث إتبارتجم إليهقراءة متناوبة مبعىن مالحظة نص ىف الكتاب امل
مقارنة . مث بعد ذلكحلذف والزيادةاهرة اظبارات فيها تسجيل كلمات أو عمثاملصدر

وف وما مزيد من النص نصوص ىف الكتابني، املرتجم منه واملرتجم إليه ألخذ ما هو حمذ
تصنيف املعطيات إىل أقسام موافقة على مستوى لغوي من كلمة مث ما فوق مث املرتجم منه

املرتجم تلك و األخري حتليل املعطيات بذكر أسباب يستخدم من أجلها كلمة مث مجلة. 
اإلسرتاتيجية. و ينتهي البحث بنتيجة أن الزيادة و احلذف اللذين يلتجئ إليهما أمحد 
مصطفى بشري ىف ترمجته وقعتا يف مواقف كثرية. و هذا بسبب اختالف األساليب بني 

اللغة املصدر و اللغة اهلدف. و كذلك اختالفهما يف التكافؤ بينهما.
احلذف، أمحد مصطفى بشري.: الزيادة، الكلمة المهمة

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (20.08.2019)



ط

كلمة شكر و تقدير

والذيارزقيناليتونعمهآالئهعلىوأشكره مباركاكثريامحداوجلعزاهللاأمحد

و الصالة و .وجلعزبفضلهوهذهكله بالنجاحينجتتو  اليتالدراسيةمسرييتإىلوفقين

تأدب بآداب الدين فكان من حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي السالم على خري اخللق

املتفوق و املتقدم

ا ليست سهلة هذا البحث ، حبمد اهللا وتوفيقه، من كتابةانتهيتلقد  رغم أ

الىت و العراقيل ياتهناك كثري من التحدفبالنسبة للباحثة لقصورها ىف الكتابة العلمية.

يف كتابة هذا رينعاو الذي حتول دون غرضي ىف كتابة البحث. هذا باإلضافة إىل فتوري

ا و تقدير اشكر ا يل أن أقدم لكم . فلذلك امسحو بسبب حاليت السحية والنفسيةالبحث

ين  بالتوجيهات و اإلرشادات و التشجيعات. و ملن ساعدمن أعماق قليب

قبل أن ينتهي إىل املوضوع الذى ر هذا املوضوعياختطال التفكري ىف ابداية،ىف ال

هذا العامل وآثاره إىلرسل الدكتور ابن بردة أفأشكر شكرا جزيال اهللا الذي نكون فيه اآلن.

ختيار موضوع إىل اذالك يشجعين ة. فمن رتمجالخصوصا يف ألكون ىف معرفة به و أعماله

.  مل يكفين ىف دراسة الرتمجةأن كفائيت اللغوية ومهاريت فيهادراسة الرتمجة رغم ىف 
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ألعضاء منتدي املعطيات للمناظرة ي العميقشكر جيما أنه ال بد يل أن أز و ك

ا سونن كاليجاكا الذي ميأل يوميلقسم اللغة العربية وأالعلمية العربية  يت منذ املرحلة اد

يوم.عد اد يوما بدز تاألوىل حىت اآلن حىت تكون كفائيت يف اللغة 

ون الرتمجة لتككتاباترجمأأن ، ألول وهلة،يف عملية كتابة هذا البحث وجب علي

كتاب من النصف ةرتمجقمت بو لكن بعد أن ا للبحث يف جمال الرتمجة.مادياموضوع

والغزيرة أقالمه، و هذا ف و املثقفو املرتجم املعر ةترمجوهي وجدت ترمجة ذالك الكتاب.

كرمي هذا البحث. و بإذن اهللا وحلسن اخلظ عندي مشرفار ىفستمر جيعلين مرتددة  ىف اال

ة ىف تناول هذا املوضوع هلذا البحث. فهومستقيمأن أكون إىل رشدينهو يف. ي هذالبحث

هو و هذا البحث. ةباكتشرعت ىف  حينما اجهتينكل املشكالت اليت و إيل حال ليقدم

رمحه. احفظه و اه و بارك لحلل املشكلة ولو صغرية. اللهم مستعد إلدالء مساعدتهدائما 

ذين قاموا برتبييت بتزويدي معارف وعلوم عسى الكل أساتيذيأن أذكروال أنسى 

م الدنيا واآلخرةنافعأن جيعلها م ىف حيا . ة هلم ولطال

ا وعونا ومساعدة إما يف شكل اين دعميعطاللذ ي ن قد أو أشكر شكرا لوالدي 

.كلهارناو مأجزاكم اهللا خريا اجلزاء. اللهم سهلنا يف مجيعهم و إىل األصدقاء ل.و ماأدعاء 
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هلذهتواضع، ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث نافعا لتقدم األمة و و أخريا بكل 

ا أن تنقص قيمة هذا البحث األخطاء منالدين. ال خيلو هذا البحث هلذاو ةالبلد من شا

.مل تزل منتظرا هلا ألجل إصالحهاإلنتقادات و اإلقرتاحات بسببها، غري أن

٢٠١٩مايو ١٣، يوكياكرتا

,املخلصة

نور العلم منصور
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 الباب األول

 مقدمة

 

 خلفية البحث .أ 
ما أف العلـو كادلعرفة ك   أمة من األمم يتمشى ك احتياجاهتم رتطو  إف 

يف  ربمل العودلةف. عصور الىت سبر عليهممع تغَت ال تُتتساير م افتطور ىم تعند
 يف كل مكاف يف العامل اسهل بسببها انتشارمهيف كالتكنولوجيا ـو طياهتا تطور العل

صحف من خالؿ كتب ك  ك قد مت انتشارمها. حىت ىف القرل الشاسعة األطراؼ
كذلك لغات ىذه   تكأدكات التواصل احلديثة انتشارا كاسعا، كمع انتشارمها انتشر 

ها األصلية. ىذه احلالة ال زلالة ولوجيا كتنتقل إىل ظركؼ غَت ظركفادلعرفة كالتكن
. األصلية إىل اللغة ادلستقبلة عليها تضطر الظركؼ اجلديدة إىل نقل ىذه اللغات

من  نولوجياكالتك العلـو قاـ بًتصبةادلًتجم الذم  إىل دكر ةاجكانت احلفمن ىنا،  
تعترب  ،ةاإلندكنيسيلغتنا  اللغة عليها اللغة األجنبية، كنقصد ىنا اللغة األجنبية إىل

 . ماسة كملحة
 يف . إذا نظرناالثقافة لكل من األمم فالًتصبة من األمور ادلهمة يف تطوير

ادلًتجم احملًتؼ. ب فعلينا أف هنتم اتر العلـو ك الثقافيأمهية أنشطة الًتصبة يف تطو 
اللغة اذلدؼ  كم أف عليو التمكن مناللغة ادلصدر   تمكن منلمًتجم أف يلال بد 

ؼ قاؿ اجلاحظ للمًتجم أف يكوف نصيبو من اللغة اذلد ثقافتهما.من ضمنهما  ك
كما يتوقعو   الًتصبة ليست أمرا بسيطا ألف ىف مثل حظو من اللغة ادلصدر. ذلك

لمًتجم لال جيوز  ك .ادلًتجم هاجهاو يهناؾ مشكالت كثَتة ف أحد ىف أكؿ الوىلة.
 ك ال بد ذلم يا.ائعشو اللغة ادلصدر إىل اللغة اذلدؼ  معٌت من ادلعاين من أف ينقل

 بالنص الذم يًتصبو. ةتعلقادل العلمية ادليادفرؼ كثَتة من امع من
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 كة حىت ىف كثَت من األحياف زلفوفة بالركا  الًتصبةمن الغريب أف نتائج 
ألف يف عملية  قعاك  ك ىذا .فهم ما يف النص من معافالقارلء على  صعبي

تذليلها كحلها. فهناؾ قضايا يف الًتصبة   مًتجم هل علىسال يمشكالت  الًتصبة 
ها بطرؽ معينة فيها. ك ىذه الطرؽ تعرؼ كثَتة البد لو من مواجهت

ك أما   1كر إىل شباين اسًتاتيجيات.ب مونا الًتصبة. ك قد قسمتها اتبإسًتاتيجي
اإلسًتاتيجيات  ىذه  إفك  2.ةقسمها إىل سبع عشرة اسًتاتيجيفنيومارؾ  فيًت

ديكن  كما أهنا. ىف نشاطو ىف الًتصبة ادلًتجمهبا دم تلته استخدامهاديكن 
نتائج الًتصبة. ك ىذا ل وربليلدراستو ك يف أف يلتجئ إليها لباحث ىف رلاؿ الًتصبة 

، كىو دراسة ىف نتيجة الًتصبة من الثاين على األمر ةحثابالبحث سًتكز فيو ال
  .حيث اسًتاتيجية يتوسل هبا مًتصبها ىف قيامو بالًتصبة

ىناؾ ال أف إ، يات  كثَتة كما قاذلا علماءىااسًتاتيجرغم أف للًتصبة 
 ك زيادة حذؼ ال بد من كقوعهما ىف الًتصبة كمها ظاىرتا ُت اللتُتاسًتاتيجيت

ئما يف اادلًتجم د لتجئ إليهماألهنما ي فيها ك مها ليستا قضيتُت غريبتُت . فيها
يستطيع أف يشرح كلمة  ادلًتجم من خالؿ ىذه االسًتاتيجية عملية الًتصبة. ك إف

، على سبيل ويستعملفما احلذؼ ك أ .كاضحةكوف الًتصبة ك فوؽ الكلمة حيت تأ
صبلة فيها عناصرىا الىت ذكر الواحد منها ىف اللغة ادلصدر  ىف تإذا كان ادلثاؿ،

ادلراد بو العنصر  الثاينالعنصر ترصبة   حاجة لذل ادلًتجم إىلفال صبلة تالية،
  .األكؿ

أضبد مصطفي بشرم فمنهم ، ُتندكنيسياإل  ُتك إذا حبثنا يف ادلًتصب
ثقف ك ىو عامل مًتؼ ك أديب زلًتجم مهو ف (Gus Mus) لقب بغوس موسادل

رلموعات  فإف لو األدب يفإندكنيسيا. ك عنده آثار كثَتة  البارزين يف من العلماء
                                                           

1 Mona Baker, In Other Words: a Coursebook on Translation (New York: Taylor and 
Francis e-Library, 2001), h. 26-42. 

2 Newmark, A Textbook of Translation, h. 11-00. 
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كثَت من فيها  دينية  علميةكتابات   كما أف لوالشعر ك الركايات ك قصص قصَتة.  
أك  ةسيسيندكناإلمن اللغة العربية إىل  يةآثار ترصبعنده ة  ك كذالك يؿ حكماقو أ

 تواإىل اللغة اجلاكية. ك من ترصب ةدكنيسينأك اللغة اإلة دكنيسيناإلإىل  اجلاكيةمن 
ربت زلمد أسد شهاب  ألفو لكتاب عريبتو ترصب من العربية إىل اإلندكنيسية

بعنواف  "العالمة زلمد ىاشم أشعرم كاضع لبنة إستقالؿ إندكنيسيا" عنواف
Hadratussyaikh Muhammad Hasyim Asy’arie Perintis Kemerdekaan 

Indonesia.  

استقالؿ ىاشم أشعرم يف  خضرة الشيخ دو ىذا الكتاب يتكلم عن جه
 دينية اجتماعية صبعيةمن مؤسسي سس مؤ أعظم نو إ. ادلتفردة يسيا بطريقتوإندكن

مار. ك أما ستعدلقاكمة اال ىذه حيرؾ صبعيتوكاف ك  .ضة العلماءنهمعركفة ب
 رئيس العاـالهو عضو من أعضاء ىذه اجلمعية ك كاف نائب فمصطفي بشرم 

ه اجلمعية ذذلمعرفة جيدة  ترب شلن لو يع من مث،.  ف2215-2212 لفًتةشورية لل
 .بوسيلة ىذا العلم طبعا الكتابترجم الذم  باإلضافة إىل سبكنو من علم العربية

 اتاسًتاتيجي دراسةالبحث يهدؼ إىل   هذاف ،ائقنطالقا من تلك احلقاك 
 يف ترصبة الكتاب العريب امثقف ازلًتف اًتصببإعتباره مأضبد مصطفى بشرم 

ى ىذه زلمد ىاشم أشعرم. تأسيسا علالعالمة خصوصا يف ىذا الكتاب 
المة العكتاب    ترصبةيف  ك حذؼاسًتاتيجية زيادة إال بتم الباحثة ال هتالظاىرة ف

 حملمد أسد شهاب.   ستقالؿ إندكنيسياازلمد ىاشم أشعرم كاضع لبنة 
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 تحديد البحث .ب 

لباحثة ربديد ىذا البحث  ل ديكن خلفية البحث ادلذكورة،  انطالقا من
 كما يلي:

 يف ترصبتو أضبد مصطفى بشرمالتجأ  اليت سًتاتيجية احلذؼانواع أما ىي  .1
حملمد  كاضع لبنة إستقالؿ إندكنيسياالعالمة زلمد ىاشم أشعرم كتاب ل

 ؟ أسد شهاب
يف ترصبتو  أضبد مصطفى بشرمسًتاتيجية الزيادة اليت التجأ انواع ما ىي أ .2

حملمد  العالمة زلمد ىاشم أشعرم كاضع لبنة إستقالؿ إندكنيسياكتاب ل
 ؟ أسد شهاب

 
 ض البحث و فوائدهاغر أ . ج

 يلي:ض ىذا البحث فيما اغر أادلذكورة ف تكفقا للمشكال
كتاب يف ترصبتو ل أضبد مصطفى بشرم ذكر ك كصف العبارات اليت حذفها .1

حملمد أسد  العالمة زلمد ىاشم أشعرم كاضع لبنة إستقالؿ إندكنيسيا
 .يف الًتصبة ذالك الكتاب شهاب

كتاب يف ترصبتو ل أضبد مصطفى بشرم ذكر ك كصف العبارات اليت زادىا .2
 حملمد أسد شهاب تقالؿ إندكنيسياالعالمة زلمد ىاشم أشعرم كاضع لبنة إس

 .يف الًتصبة ذالك الكتاب

 كفوائد ىذا البحث منها :

 معرفة ادلواضع اليت ديكن أف ربذؼ فيها العبارات ك تزاد يف شلارسة الًتصبة. .1
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نتهج نفس فبإمكاف كل من يتصدم بالًتصبة أف يادلواضع  تلك عرفةمبعد  .2
 .ترصبة جيدةمنهج سار عليو أضبد مصطفي بشرم حىت تصبح 

 د. التحقيق المكتبي

قامت الباحثة بتفحص الكتب كالبحث عن ة ىذا البحث كتابأثناء  يف 
بحث يف تعلمية أك ما أشبو ذالك ذبد مقالة  البحوث الىت تتعلق بو، كلكن مل

العالمة زلمد ىاشم أشعرم كاضع بصدد البحث كىو كتاب  ىيالذم الكتاب 
إىل  وقاـ بنقللبنة إستقالؿ إندكنيسيا حملمد أسد شهاب أك ترصبتو اليت 

فكما أف ىذا الكتاب مل أضبد مصطفى بشرم.   األندكنيسية العامل األديب
مع ذلك، . ك لذالك الكتابيف ترصبتو يتناكؿ بدراستو أحد، فكذلك مل يبحث 

بعض ك ديكن ذكر  ىانقداسًتاتيجية الًتصبة ك ب اليت تتعلق البحوث فهناؾ بعض
 تلي: فيمامنها 

المية طالبة من جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالنور فضيلة  ثحب، أكال
إسًتاتيجية الًتصبة الداللية يف ترصبة  موضوع  ربت  2216سنة  جاحلكومية دبالن

 ةجتينلكا .نقدية كتاب "أيها الولد" دلًتجم أبو فاىدف احلسٌت : دراسة ربليلية
اسًتاتيجيات كثَتة يف تلك الًتصبة منها من ىذا البحث أف الباحثة قد كجدت 

الًتصبة الرمسية ك ادلرادؼ  ك الوصفي تكافؤال ك الثقايف تكافؤال ك االستعار
3.حلذؼ، ك التعديلا ك الزيادة ك لتوسيعاب

  
 
طالب من جامعة موالنا مالك إبراىيم الجا أكفك ماىار  ، حبثنياثا

وضوع  اسًتاتيجية الًتصبة ىف  مربت  2216سنة  جاحلكومية دبالناإلسالمية 
                                                           

3
  Nur Fadila, " هدن ها الولد' لمترجم أبو فا ة اداللية في ترجمة كتاب 'أي إستراتيجية الترجم

 ,undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) "الحسنى : دراسة تحليلية نقدية
2016), http://etheses.uin-malang.ac.id/5636/. 
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دراسة مقارنة بُت ترصبة  "كتاب " ركضة احملبُت كنزىة ادلشتاقُت إلبن قّيم اجلوزية
حبرف أبو بكر إحزف زبيدل ككطور سوىاردل. ك حيتوم ىذا البحث على 

صبة كخصائصها يف ترصبة "ركضة احملبُت كنزىة ادلشتاقُت إلبن قّيم اسًتاتيجية الًت 
ردل ك كذالك أيضا يف اجلوزية" عند حبرف أبو بكر إحزف زبيدل ككطور سوىا

تاف دلًتجم األكؿ استخدـ االسًتاتيجيج من ىذا البحث منها أف اائنتطريقتها. ال
أما  كبداؿ الصريف ك تغيَت النظرة. اإل احلذؼ كمنها الًتكيبية  ك األكىل

 .، منها اإلقًتاض ك التكافؤ الوصفي ك احلذؼدالليةفالثانية،  االسًتاتيجية
. ك ادلًتجم الثاين  يستخدـ طريقة الًتصبة احلرفية ادلًتجم األكؿ يستخدـ

منها احلذؼ ك اإلبداؿ الصريف ك تغيَت النظرة. ك أما االسًتاتيجية الًتكيبية 
 4. ك االقًتاضتوسيع ادلعٌت ، منهادالليةفالثانية،  جيةاالسًتاتي

أكدت الباحثة أف ترصبة أضبد انطالقا من عرض ادلذكورات من البحوث 
حملمد أسد شهاب مل يقم  العالمة زلمد ىاشم أشعرممصطفى بشرم لكتاب 

، باإلضافة إىل عدـ بتناكلو من حيث اسًتاتيجيات الًتصبة اليت أخذىا ادلًتجم
 .تناكؿ ىف كتاب زلمد أسد عن مؤسس صبعية هنضة العلماءباحث 

 

  اإلطار النظري .ج 
كىي أنو حبث نقدم للًتصبة، ففي ىذا القسم من  بناءا على طبيعة ىذا البحث

الباب رأت الباحثة أف تتناكؿ مفاىيم تتعلق هبا. كىي ديكن أف تقسم إىل ثالثة 
أقساـ ىي تعريف الًتصبة كأسباب ظهور ادلشكلة ىف الًتصبة ك اسًتاتيجيات ىف 

 الًتصبة.

                                                           
4 Upik Maharja, Istira>tijiyah at Tarjamah fi kita>b Raudah al Muhibbi>n wa Nazhah al 

Musyta>qi>n li Ibni Qayyim al Jauziyah : Dirasah Muqa>ranah Bayna Tarjamah Bahrun Abu Bakar 

Ihzan Zubaidi dan Suhardi, 2016 , 
http://onesearch.id/Record/IOS391355640?widget=1&library_id=5045toc. 
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 تعريف الًتصبة .1
ر الكلمة. دبعٌت فسّ ترصبة -يًتجم-الًتصبة لغة ىي مصدر من كلمة ترجم

 5الًتصبة ىي نقل الكالـ من لغة اىل أخرل. كرد  عريبعجم المك يف 
 ، منهم:و عدد كبَت من العلماء يف رلاؿ الًتصبةيعرفمفهـو الًتصبة 

اللغة ىف  ئهار إىل تكافاللغة ادلصدمن  عاينأف الًتصبة ىي نقل ادل كاتفوردأكال  
  6اذلدؼ.

قدـ مفهومُت للًتصبة. األكؿ، الًتصبة حرفة  وىو الذليًت نيوماركبثانيا، 
أك تصرح أك تصريح مكتوب بلغة ما برساىل رسالة تتكوف من زلاكلة استبداؿ 

، الًتصبة نقل ادلعاين الىت يقصدىا الكاتب من اللغة ادلصدر الثاينك  7بلغىة أخرل
 1إىل اللغة اذلدؼ.

أقرب نتاج إعادة إأف الًتصبة تتكوف من إىل ذىب فقد  نايدا .ثالثا، م
من اللغة ادلصدر إىل اللغة اذلدؼ  عايننقل ادلطريقة اللغة ادلصدر ب إىلالتكافؤات 

  0.اأسلوهبمعربا عنها مع احملافظة على 

أف الًتصبة ىي عملية نقل تعريفات السابقة نستطيع أف نفهم من الك 
  .مع مراعاة اجلوانب اللغوية ك الداللية من اللغة ادلصدر إىل اللغة اذلدؼ ادلعاىن

 جهها ادلًتجم. اك الًتصبة ليست قضية بسيطة. فهناؾ ادلشكالت الكثَتة اليت سيو  

 مشكالت الًتصبة .2
                                                           

 .83(, ص. 2211)مصر: مكتبة الشركؽ الدكلية,  ادلعجم الوسيطإبراىيم أنيس كآخركف,  5
6 J. C. Catford, A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics, 5th 

impr (Oxford: Oxford Univ. Press, 1091). h. 20. 
, ترصبة زلمود لسماعيل صيٍت )الرياض: دار ادلريخ, الًتصبة جوانب من نظرية الًتصبةاذباىات يف بيًت نيومارؾ,  7

 .22(, ص. 1987
8 Peter Newmark, A Textbook of Translation (Harlow: Longman, 1988), h.5. 

9 Eugene A. Nida dan Charles R. Taber, The Theory and Practice of Translation (Leiden: 
Brill, 1012), h. 12. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (20.08.2019)



8 
 

 
 

 

ك ىي تتوزع  مشكالت التكافؤات سمامونا بكر مشكالت الًتصبة ب ت  مسّ قد 
دكف صبلة ك كلكن ها فوقما مستول الكلمة ك  لغوية من مستويات على حسب

 10:ما إىل ذلك. األسباب من ظهور ادلشكلة عند رأيها ترجع إىل ما يلى 
 (Culture-specific concepts) ادلعُت الثقايف ادلفهـو .أ 

إىل الصعوبة يف ترصبة  ختالؼ يؤدما االختلفة. ىذادل تهاا ثقافذلة كل منطق
ىي كلمة من  "privacy. ادلثاؿ، كلمة "اخلاصة فكرة معينة متعلقة بالثقافة

 اللغة اإلصللزية ك ىذه الكلمة يصعب أف يفهمها يف ثقافة أخرل.
-the source) اللغة اذلدؼ عدـ عبارة للمفهـو الذم ديكن كجوده يف   .ب 

language concept is not lexicalized in the target language) 
 فؤاتكليس ىناؾ اللغة ادلصدر. ك لكن معينة معركفة يف  ةىناؾ فكر 

" اليت تعرب فكرة مفهومة  savaouryاللغة اذلدؼ. ادلثاؿ، كلمة " يف  ذلا مباشر
 ك لكن ليست ذلا التكفؤ يف اللغة اذلدؼ.

 The source-language word is) معقدة لغة ادلصدر فيها داللةل .ج 

semantically complex) 

حىت كلو من مرفيم كاحد  أك  تكوفىناؾ كلمات ت فإقالت بكر 
العربية . مثال: كلمة من اللغة اكثر ك لكنو يعرب عن رلموعة من ادلعاين

 فتكوف  ندكنيسياك اذا ترجم ادلًتجم إىل اللغة اإل "الصالة"

“ibadah yang dilakukan oleh orang muslim dimulai dengan takbir dan 

diakhiri dengan salam dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu” 
 the source and target) اللغة ادلصدر ك اللغة اذلدؼبُت  سلتلفة ادلعٌت .د 

languages make different distinctions in meaning ) 
                                                           

10 Mona Baker, In Other Words: A Coursebook on Translation (London ; New York: 
Routledge, 1002), hlm. 22-26. 
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-berhujan" ك "kehujanan" عبارتا يف اللغة اإلندكنيسيةكجد  

hujanىتاف العبارتاف اإلندكنيسيتاف ال ديكن نقلها إىل ا معٌت سلتلف. م" ذل
اللغة األخرم إال مع الشرح ذلما. ك ذلك ألف اللغة األخرم ال تفرؽ 

توحي الكلمة األكىل إىل إصابة  العبارتُت يف ادلعٌت ك مها بالنسبة ذلا سياف.
 ادلطر بدكف قصد، كالثانية توحي إىل إصابتو بقصد كعمد.

ادلعٌت للكلمتُت اإلندكنيسيتُت مل يوجد تكافؤه ىذا االختالؼ ىف 
أك ىف العربية. فلذلك من صعب نقلهما إليهما إال  اللغة اإلصللزية سواء ىف

 بشرحهما أك بزيادة كلمة توضح معنامها.
 The target) دلعاف ربتها ظلة دالليةم كلمة تقـو دبثابة  ة اذلدؼليست للغ .ق 

language lacks a superordinate) 

عدـ  قد يؤدم إىل  ظركؼ بُت اللغتُت فأكثرك ال ةالثقاف اختالؼ إف 
فهي تظلل   تقـو دبثاتة مظلة داللية لكلمات كثَتة تندرج ربتها. كلمة

عندىا   makhlukعلى سبيل ادلثاؿ كلمة كلمات ذلا معاف تندرج ربتها. 
 ك غَت   manusia, malaikat, hewan, tumbuhanادلعاف كثَتة ك متنوعة منها 

 ذالك ك ليست ذلا معٍت عاـ. 
 The target language lacks a))  شليزة للغة اذلدؼ عبارة معينةليست  .ك 

specific term (hyponym) 

ك على العكس شلا ذكر آنفا ىناؾ كلمات تعترب أجزاءا دلفهـو جيمعها. 
مثال عبارات تدؿ على قوت رئيسي للمجتمع اإلندكنيسي. كجدنا فيها 

"padi, beras,  "  لغة المثل ىذه العبارات يصعب على مًتجم نقلها إىل
العربية مثال لعدـ سبييزىا إىل ىذا األنواع للرز. فالعربية تنظرىا نظرة كاحدة ال 

 فرؽ بُت ىذا كذاؾ، كلها رزٌّ.
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 Differences in physical or interpersonal)   النظراالختالؼ يف كجهة  .ز 

perspective) 

موضوع تدؿ عليو. ىذا إىل  اتعالقة كلم علىكز ر ي  ىذا النظر
يو استعماؿ ادلثاؿ ف االختالؼ يظهر بارزا إذا قمنا بًتصبتها إىل لغة أخرل.

ضمَت ادلتكلم مع الغَت ىف العربية كاألندكنيسية. فقد اختلفتا ىف شأف ىذا 
الضمَت. بينما ميزت اللغة الثانية فيو بُت ما ىو يشارؾ ادلخاطب إىل ادلتكلم 

ُت ما ىو خيتص بادلتكلم مع من ىم من شيعتو، فاللغة األكىل مل سبيز شيئا كب
 berfirman danمنو. كىناؾ مثاؿ كثَت يتعلق هبذا االختالؼ، مثال استعماؿ 

berkata ،anda dan kamu.كما دكاليك ، 

 (Differences in expressive meaning) عنو يف ادلعٍت ادلعرباالختالؼ  .ح 

كلمة ليس ذلا شلاثلة تامة من حيث   اللغة ادلصدرد ىف أف توجمكن من ادل
ادلعٌت الختالؼ اإلحياء بُت كلمة ىف اللغة ادلصدر كاللغة اذلدؼ. خذ على 
سبيل ادلثاؿ كلمة "" ىف األندكنيسية، فهي ىف ادلعاـ العاـ سباثل لفظ "سارؽ" 

ٌت ىف العربية كلكن بينهما فرؽ لطيف ىف أف "" ىف األندكنيسية تتضمن مع
 أكثر من رلرد السرقة كما دؿ عليو لفظ "السارؽ".

 (Differences in form) الًتكيب االختالؼ ىف .ط 
قد يؤدل إىل االختالؼ ىف ادلعٌت.  اللغة ادلصدر ىف الًتكيباختالؼ 

كىذا إذا كانت اللغة اذلدؼ ليس ذلا نفس الًتكيب فيمكن أف يسبب 
خصوصا يف تكافؤ اللغة. على سبيل ادلثاؿ، اللغة العربية  صعوبة يف الًتصبة

ذلا عبارات كثَتة زبتلف بنية كلماهتا باختالؼ تراكيبها، فَػبَػُت  تركيب كآخر 
اختالؼ ىف ادلعٌت. خذ مثال عبارة "شاكر ك شكور"، "رضباف كرحيم"، 

ىف "غافر كغفور" كغَت ذلك يف اللغة العربية. ىذه الظاىرة ليس ذلا مثيلها 
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اللغة اإلندكنيسية، فمثل ىذه الظاىرة  ال زلالة أف تثَت صعوبة عند ادلًتجم 
 ىف ترصبتها.

 اسًتاتيجيات الًتصبة .3
 علماء الًتصبة اسًتاتيجيات كثَتة حلل ادلشكلة يف الًتصبة، منها: قدـ

 
 (Naturalization)التنجيس  .أ 

 يعد شائعا صللزة )ربويل إىل اصللزية( األمساء األجنبية مثل مل
Aristotle  أرسطو( عن طريق إضافة اللواحق االصللزية  ذلا، على الرغم من(

أف أم مصطلح يف اللغة ادلصدر )مثل أمساء ادلدف( يكثر استعمالو ك/أك 
يعترب ىاما ينطق عادة كما لو كاف كلمة اصللزية. الحظ الفرؽ بُت نطق 

 Klagenfurt. 11ك كالجنفورت   Hamburgاإلمسُت ىامبورغ
 (Cultural Equivalent) ادلقابل  الثقايف  .ب 

باللغة  pakaian مثل عبارات يساء أحيانا استقماؿ ادلقابالت الثقافية
العربية متنوعة منها جالبية ك جلباب ك كوفية ك برقع. ك كلهم يسمي ب 

pakaian  .ك تبُت موىن بكر أف استعماؿ ىذه يف اللغة اإلندكنيسيا
ليست ذلا معٌت جيد ك متعلقة اإلسًتاتيجيات كفقا على اللغة اذلدؼ الىت 

بثقافة اللغة ادلصدر. أقرب الكلمة يف اجملتمع ىي اللغة اذلدؼ أحياف اف 
  12.ذبعل ك تسمي مونا بكر برمز الثقافة

-Through( / calque) الًتصبة ادلباشرة )الًتصبة ادلقًتضة الكالك . ج

Translation)   

                                                           
 .148, ص. اذباىات يف الًتصبة جوانب من نظرية الًتصبةنيومارؾ,  11

12 Baker, In other words, h. 31-33. 
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لًتصبة عبارات ادلصاحبة ك   غالبا يستخدـ ىذه اإلسًتاتيجية
مثال عبارة األمم ادلتحدة يًتصبها إىل  13ادلصطلحات أخرل ك إسم ادلنظمة.

" من Pay attention" أك عبارة "Persatuan Bangsa-Bangsaإندكنيسية "
 membayarك ليس ب "  "Perhatianاإلصللزية يًتصبها إىل اللغة اندكنيسيا "

perhatian." 

 14 (Transposition) إبداؿ الصريف   . د
ك ىو إبداؿ الصورة الصرفية للكلمة يف النص األصلي  )ادلصدر( 
بصورة صرفية أخرل دكف تغيَت ادلعٌت ك قد يكوف اإلبداؿ الزما أك 

حُت تقتضي أعراؼ اللغة ادلستهدفة ذلك   (obligatoryاختياريا. الزما )
بالعريب )فور  (as soon as she got upكًتصبة التعبَت اإلصللزم )  –

استيقظها(. ك اختيارم عندما تسمح أعراؼ اللغتُت بذلك ، فقد نًتجم 
  the minute she got up 5التعبَت العريب )فور استيقظها( بتعبَت 

 15 (modulationتغيَت النظرة ) . ق

ىذه إسًتاتيجية ىي التحوؿ الذم يطرأ على الداللة على كجهة 
النظر القائمة يف النص ادلصدر ك صيغتها، ك ادلصطلحا األجنيب يطلق  أصال 

 على أم تغيَت أك تعديل إلخراج الصورة ادلطلوبة يف أم شيء. 

 (Couplets) ثنائيات الًتصبة   . ك
16
 

الًتصبة من كتابة صوتية ثنائيات الًتصبة تتكوف أشيع أشكاؿ ثنائيات 
ك مقابال ثقافيا للمصطلح متبوعا بًتصبة لو )ك قد تكوف الًتصبة ترصبة حرفية أ

                                                           
13 Newmark, h. 14-15. 

)مصر: الشركة ادلصرية العادلية  نظرية الًتصبة احلديثة: مدخل إىل مبحث دراسات الًتصبةزلمد عناين,  14
 .92-89(, ص. 2225للنشر لوصلماف, 

15 Newmark, h. 11-10. 
 .147, ص. اذباىات يف الًتصبة جوانب من نظرية الًتصبةنيومارؾ,  16
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تأسيسا على ىذا القوؿ نالحظ أف ثنائيات الًتصبة يستخدـ  أك بطاقة ترصبة(
 .ادلًتجم إلشارة إىل استعماؿ أكثر من اسًتاتيجية يف اللغة

 

 

 (Descriptive Equivalent) كصف التكافؤات . ز

يًتجم ادلًتجم تكافؤ بطريقة كصف التكافؤ. ك ىذا يقـو بو اذا 
سيشرح ادلًتجم التكافؤ  17ليست اللغة ادلصدر تكافؤ يف اللغة اذلدؼ .

بشرح كاضح ك بياف متُت بطريقة كصف التكافؤ بكلمات مركبة مفيد 
ك أما بيًت نيومارؾ قد مسي ىذه  18حىت يفهم القارئ معاىن الكلمة.

سًتاتيجية بإسم اسًتاتيجية زيادة الًتصبة. ك قسم نيومارؾ ىذه اإل
 19اإلسًتاتيجية بأربعة أقساـ.

 صيف النالكلمات شرح زيادة   (1
  (footnote)زيادة حاشية   (2
 زيادة مالحظة يف هناية الباب   (3
  (glossary)زيادة معجم ادلصطلحات   (4

 (omission) اسًتاتيجية احلذؼ  . س

الًتصبة ادلصطلح الذم ال أمهية تذكر لو  ك لنا أف ضلذؼ  أثناء 
ال قيمة يف اللغة اذلدؼ  بشرط أف تكوف ىذه الكلمات ىامشية بالنسبة 

ذبوز  22ذلك. للنص مع اإلشارة اىل كظيفة ادلصطلح حينما يتطلب أمر
                                                           

19 Newmark, hlm. 13-14. 
11 Baker, In other words, h. 42. 

10 Newmark, A Textbook of Translation, h. 00. 
 .148-147, ص. اذباىات يف الًتصبة جوانب من نظرية الًتصبةنيومارؾ,  22
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ىذه اإلسًتاتيجية أف يقـو بادلًتجم  ماداـ ال يغَت معٌت الكلمة. على 
  21طويل ك شلل جدا أك يزعزع القارلء.سبيل ادلثاؿ النص ادلصدر 

 

 نقد الًتصبة .4
 ادلعرفة األخطاء يف الًتصبة أك ادلشكالت يف عملية الًتصبة ك اسًتاتيجياهت

إف النقد على ترصبة  . اليت يستخدـ ادلًتجم لًتصبة الكتاب فيقـو بنقد الًتصبة
متعلق كتاب ما زلتاج إليو كل احلاجة يف سبيل إجياد رلاؿ نقدم كحوارم 

بنتيجة الًتصبة. فالنقد احمليط بعملية البحث سيحصل على نظرية الًتصبة. فليس 
نقد الًتصبة تقوديا على سوء ادلًتجم، إنو زلاكلة لتطوير كربسُت قيم الًتصبة 

 22كترقيتها يف أياـ مستقبلة.
 كجوه:ك إف العناصر ادلتعلقة ببياف سابق سبكن أف تقسم إىل ثالثة 

يف أشكاؿ متنوعة بدكف تطرؽ إىل ادلًتجم.  استعرضجم أف سبكن كفائة ادلًت  (1
كفائة ادلًتجم يف حصوؿ الًتصبة يستطيع الناقد أف يراه   من ىذه العبارة ك

ترصبتو  كل األخطايا يف   الناقدك يكتب  يستعرض إىل دقة ترصبتو.اجليدة 
  موقف خطايا الًتصبة.  حىت قادر القارئ أف يفهم

معرفة الًتصبة إىل اللغة ادلصدر ك اللغة اذلدؼ ك أيضا إف نقد الًتصبة تطور  (2
لكي ديكن أف  يطقنوادلوضوع. جيب على ادلًتجم ك الناقد أف  يف تعمقل

يشرح الرسالة شرحا كاضحا يف اللغة اذلدؼ. ك على الناقد اجليد أمهر من 
  قادرا يف معرفة كفائة ادلًتجم.ادلًتجم حىت يكوف الناقد 

 ألهنا تستطيع أف تساعد  يف اختيار فكرة الًتصبة. يعطي ادلًتجم حرية  (3

                                                           
21 Baker, h. 40-42. 

22 Khairon Nahdiyin, "Sejumlah Kesalahan dalam Menerjemah", Adabiyyat 5,  2عدد 
 .109(: ص5 2006)
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 منهج البحث .د 
 نوع البحث .1

ا ألنو يعتمد ىف دراستو على الكتب مكتبي اىذا البحث حبث يعترب
كادلصادر ادلكتوبة، فليس من البحث ادليداين. كىو من ضمن دراسات لغوية 

اللغوية أك  من الدراسات نتمي إىل الدراسات ىف الًتصبة كىيتطبيقية ألهنا ت
  اللسانيات التطبيقية.

تناكؿ ىذا البحث ظاىرة احلذؼ كالزيادة ىف ترصبة مصطفى بشرل 
 لكتاب زلمد أسد شهاب بعرضها كربليلها ربليال ترصبيا.

 كمعطياتو مصدر البحث .2
مصدر ىذا البحث معتمد على النصُت، أكال، النص ادلًتجم منو )النص 

ىاشم أشعرم كاضع لبنة إستقالؿ العالمة زلمد كتاب ادلصدر( كىو  
 ثانيا النص ادلًتجم إليو )أك النص اذلدؼ( .حملمد أسد شهاب إندكنيسيا

Hadlratussyeikh Hasyim Asy’arie Perintis Kemerdekaan  Indonesia  
 .ألضبد مصطفى بشرم

 ر احلذؼ كالزيادة ىف ترصبة مصطفىكأما ادلعطيات ذلذا البحث فهو ظواى
إضافة كلمة  زلمد أسد شهاب. كادلراد باحلذؼ كالزيادة ىنابشرل لكتاب 

أك عبارة أك صبلة إىل النص األصلى أك االنتقاص منها كما بّينا ىف اإلطار 
 النظرم.

 طريقة صبع البيانات .3
 لتسهيل صبع البينات ك ادلعطيات، تقـو الباحثة خبطوات كما تلي:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (20.08.2019)



16 
 

 
 

 

ة متناكبة دبعٌت مالحظة قراء اللغة ادلصدر ك اللغة اذلدؼ قراءة النص من .أ 
 نص ىف الكتاب اذلدؼ مث إتباعها دبالحظة نص ىف الكتاب ادلصدر.

 عبارات فيها طاىرة احلذؼ كالزيادة.أك  يل كلماتسجت  .ب 
مقارنة نصوص ىف الكتابُت، ادلًتجم منو كادلًتجم إليو ألخذ ما ىو   .ج 

 زلذكؼ كما مزيد من النص ادلًتجم منو.
موافقة على مستول لغوم من كلمة مث ما  تصنيف ادلعطيات إىل أقساـ  .د 

 فوؽ كلمة مث صبلة.
 منهج ربليل البيانات .4

صف كصفي ينهج يف ربليل البيانات يف ىذا البحث منهج ادل
مع السعي  الًتصبة اليت يقـو هبا ادلًتجم أضبد مصطفي بشرم اتاسًتاتيجي

على  كتقتصر االسًتاتيجيات .إىل معرفة السبب الذل يًتجم ألجلو ادلًتجم
ظاىرة احلذؼ كالزيادة كما شرح بيًت نيومارؾ ىف كتابو "اذباىات ىف الًتصبة"  

 كما بينّا سابقا.

 ز. نظام البحث

حيتول الباب األكؿ على خلفية البحث كربديد البحث كأغراض البحث 
 كفوائده كالتحقيق ادلكتيب كاإلطار النظرم كمنهج البحث كنظاـ البحث.

اختصار الكتاب العالمة زلمد ىاشم أشعرم  يشتمل الباب الثاين على
حياة ادلؤلف ك مًتجم ترصبة  كاضع لبنة إستقالؿ إندكنيسيا حملمد أسد شهاب ك

 الكتاب. 
اسًتاتيجية الًتصبة اليت يستخدـ ادلًتجم الباب الثالث من التحليل يف 

 الًتصبة ك حذفها. ىف زيادةظاىرة الخصوصا يف 
 .البحث ةجينت اخلتاـ الذل فيوالباب الرابع 
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 الباب الرابع
 ةمتاخ

بال هناية و الصالة و السالم على رسول اهلل  له محدا هلل بالغاية و شكرا
 و على آله و أصحابه و من تبع هديه، أما بعد

األفكار و اجلهود و بذل بعد هدايته قد متت كتابة هذا البحث  فبعون اهلل و
رة. و يف هذا الباب األخري كتبت الباحثة تلخيصا واختصارا لتسهيل قاصاآلراء ال

زيادة يف ترمجة أمحد مصطفى بشري الالقارئ لفهم ما كتبته عن ظاهرة احلذف و 
حملمد أسد  "العالمة هاشم أشعري واضع لبنة استقالل اندونيسيا"يف كتاب 

 .شهاب
 الخالصة . أ

زيادة يف ترمجة أمحد مصطفى البعد القيام بالتحليل عن ظاهرة احلذف و 
حملمد "العالمة هاشم أشعري واضع لبنة استقالل اندونيسيا "بشري يف كتاب 

 كما يلي:  نتيجة للبحثالباحثة تقدم ال شرعتأسد شهاب، ف
اهرة احلذف و و يف ترمجة أمحد مصطفى بشري يف كتاب كثري من ظ وجدت .1

 الزيادة. 
 :نيمون إىل قسالزيادة فيه تتكاسرتاتيجية اع نو و كانت أ .2

 صالكلمات يف النشرح بزيادة  ( أ
  (footnote)اشية حبزيادة   ( ب

إعطاء القارئ بيانا واضحا حىت ميكن تلخيصها زيادة ترمجة الو إن سبب 
 .فهما جيدا يفهم معىن الكلمة

 ثالثة أقسام:فاحلذف فيه اسرتاتيجية نواع أ أماو  .3
حذف ما نقسم إىل قسمني و هذا ي حذف الكلمة أو ما فوق الكلمة ( أ

 غري مهمما هو و ولكن ال خيل املعىن  املهم هو 
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 حذف الكلمة املرتادفة  ( ب
 حذف املفعول املطلقج( 

التكافؤ  توفررئيسي من حذف الكلمة فهي اختالف اللغة و السبب الو إن 
 . الختالف ثراء بينهما ىف املفردات بني اللغة املصدر و اللغة اهلدف
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Ulmi Mansur

Tempat/Tgl. Lahir : Cempa Pasar, 2 Mei 1997

Alamat Lengkap Asal : Jl. Lasinrang, No. 3, RT.01/RW.02, Kel. Cempa, Kec. Cempa,
Pinrang,  Sulawesi Selatan, 91262.

Alamat di Yogyakarta : Jl. Timoho, Gang. Genjah, No. 64c. RT. 03/RW.01, Depok, Sleman,
Yogyakarta, 55281

No. HP : 085341330565

E-mail : ulmi.mansur@gmail.com

Orang Tua :

a. Bapak : Mansur, S.Pd
Pekerjaan : PNS (Guru)

b. Ibu : Muliyati, S.Pd
Pekerjaan : PNS (Guru)

1. PENDIDIKAN FORMAL

JENJANG NAMA SEKOLAH TAHUN
TK TK PERWATI 2001-2003
SD SDN. 33 CEMPA 2003-2009

SMP SMPS. PPM RAHMATUL ASRI 2009-2012
SMA SMAS. PPM RAHMATUL ASRI 2012-2015

2. PENGHARGAAN

NAMA PERLOMBAAN JUARA
TINGKAT TANGGAL

PELAKSANAAN
DEBAT BAHASA ARAB
FESTIVAL PADANG PASIR 2017

2 DIY-JATENG 13 NOVEMBER
2017

DEBAT BAHASA ARAB KEMAH
BAHASA DAN MUKTAMAR VI
ITHLA

2 NASIONAL 24-27
NOVEMBER
2017

DEBAT BAHASA ARAB ARABIC
FAIR UNS 2018

2 NASIONAL 27-29
SEPTEMBER
2018

3. KARYA TULIS

JUDUL PENERBIT TAHUN
AHLAN WA SAHLAN
HAJI (ARTIKEL OPINI)

TRIBUN TIMUR SEPTEMBER 2017
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4. AKTIVITAS NON-KEJUARAAN

NAMA KEGIATAN JABATAN TINGKAT
TANGGAL

PELAKSANAAN
PELATIHAN
KALAM/MUHADATSAH
MAHASISWA JURUSAN
BAHASA DAN SASTRA
ARAB

KETUA PANITIA FAKULTAS 07 SEPTEMBER –
07 OKTOBER
2017

SUNAN KALIJAGA
ARABIC FESTIVAL 2018

SEKRETARIS NASIONAL 09-12
SEPTEMBER
2018

HIMPUNAN
MAHASISWA JURUSAN
BAHASA DAN SASTRA
ARAB

SEKRETARIS
UMUM

FAKULTAS TAHUN 2018

DEWAN PIMPINAN
WILAYAH III (DIY-
JATENG) ITHLA
(PERSATUAN
MAHASISWA BAHASA
ARAB SE-INDONESIA)

KOORDINATOR
DEVISI
JARINGAN,
KOMUNIKASI,
DAN INFORMASI

DIY-JATENG 2017-2018

FORUM DEBAT
BAHASA ARAB “AL
MOTAYAT” BSA UIN
SUNAN KALIJAGA

WAKIL KETUA FAKULTAS 2017-2018

PELATIHAN
PENGKAJIAN SASTRA
TELAAH PUISI DAN
PROSA DALAM
SASTRA ARAB

KETUA PANITIA 10 NOVEMBER
2018

Yogyakarta, 17 Mei 2019

Hormat Saya

Nurul Ulmi Mansur

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (20.08.2019)


	صفحة العنوان
	إثبات الإصالة
	الشعار و الإهداء
	صفحة الموافقة
	رسالة المشرف
	التجريد
	كلمة شكر و تقدير
	محتويات البحث
	الباب الأول : مقدمة
	أ. خلفية البحث
	ب. تحديد البحث
	ج. أغراض البحث و فواعده
	د. التحقيق المكتبي
	ه. الإطارالنظري
	و. منهج البحث
	ز. نظام البحث

	الباب الرابع : خاتمة
	أ. الخلاصة

	المراجع
	الملاحق
	ترجمة حياة الباحثة



