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 الباب األّول 

 مقدمة 

 التمهيد للمشكلة 1.1

والجدير بالذكر أّن الترجمة هي عملية نقل الرسائل من اللغة املصدر إلى اللغة 

ا. وفًقا   ّن الترجمة كنشاط لنقل اللغة املصدر إ(  3  .، ص1984الرسون )لالهدف عامًّ

 إلى اللغة الهدف.

( إّن الترجمة هي " ترجمة معنى 5 .، ص1988)بجانب إلى ذلك، قال نيومارك 

د أّنها لنقل الرسائل في كاتبالنص إلى لغة أخرى بالطريقة التي قصدها ال
ّ
"، وأك

كاتب النص األصلي في  املقصود من أنشطة الترجمة. يجب على املترجم أن يعرف 

جمة ( أّن التر 1 .، ص1976اللغة املصدر. إضافة إلى هذا البيان، أوضح بريسلين )

قط، بل هي عملية لنقل األفكار واملشاعر من اللغة فليست مجرد عملية لنقل اللغة  

 املصدر إلى اللغة الهدف، سواء في الكتابة أو اللفظية. 

في ترجمة النص، يواجه املترجم الصعوبات املتعلقة باالختالفات اللغوية 

معالجة هذه الصعوبات والثقافية املوجودة في اللغة املصدر واللغة الهدف غالًبا. ف
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ن استراتيجية  إ( 600 .، ص2005) لورشروفًقا ل الترجمة. استراتيجيةباستخدام 

 الترجمة هي طريقة لحل مشكالت الترجمة.

ستراتيجية التي يستخدمها املترجم  ال َن اأ( 502 .، ص2002أّيد مولينا وألبير )

طبق االستراتيجية كجزء من عملية الترجمة  
ُ
لحلول الصعوبات في ترجمة النص. ت

من تطبيق  تحقيق ّن تقنيات الترجمة هيإللحصول منتجات الترجمة. وغير ذلك، 

 استراتيجيات الترجمة التي يمكن مالحظتها من خالل منتجات الترجمة. 

 على سبيل املثال، ترجمة عبارة الكناية 
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ۡ
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ْ
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ُ
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ۡ
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َ
الذي يترجم   ف

. تستخدم هذه أي قم بخلطها في املكان الذي أمرك به هللاعليها املترجم ضمنًيا، 

 الكنايةفي الحقيقة، و. (modulation technique) عديلالتالترجمة باستخدام تقنية 

 علم البيان.  ناقشةجزء من م هي

ّن الكناية هي إ( 363 .، ص2012، قال الهاشمي )البيان السابقإضافة إلى 

لفظ أطلق و أريد به غير معناه الذي وضع له، مع جواز إرادة املعنى األصلي لعدم 

 وجودقرينة مانعة من إرادته. 

املعاني، سواء ومما سبق شرحه عرفنا أّن وظيفة تعبير الكناية لتعبير عن 

 :6املعنى الضمني أو الداللي. كما قد وجد الباحث عبارة الكناية في سورة املائدة آية 
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ِّطِّ  آئ ِّنى ٱلۡغى ِّنُكم م  ٞد م  حى
ى
آءى أ ۡو جى

ى
ٍر أ فى ٰ سى ى ۡو لَعى

ى
ٰٓ أ ۡرَضى آءى ِإَون ُكنتُم مَّ ِّسى ۡستُُم ٱلن  ٰمى ۡو لى

ى
   أ

نساء" هي عبارة الكناية التي تدل ّن عبارة "ملستم الإإضافة إلى اآلية السابقة 

 وتستخدم هذه اآلية  (taboo)على املعنى الضمني. والجماع هو عبارة املحظور اللغوي  

 (.64 .، ص2007)مزكي،  (eufimisme) تحسين األلفاظ على

باألعضاء التناسلية   في اللغة العربيةترتبط دائًما  فهي املحظورة تعبيراتالأما 

واألنشطة الجنسية. في هذه الحالة، ال يستخدم العرب كلمات أصلية كمؤشرات، 

. قال الجريمي عاّمة الناسلكنهم يستبدلونها بكلمات أخرى أي كلمات مقبولة في 

( إّن الكناية هي دليل على استبدال الكلمات 132-125، ص.  1997ومصطفى أمين  )

 ومهذبة.  التي تعتبر غير الئقة 

، منها متنوعة الكناية للتعبير عن "الجماع" في القرآن الكريم ،من املعروفو  

      223"الحرث " كما وجدت في سورة النساء آية : ةكلم

ئۡتُۡم   ٰ شِّ َّنَّ
ى
ۡرثىُكۡم أ تُواْ حى

ۡ
ۡرٞث لَُّكۡم فىأ آؤُُكۡم حى ِّسى  ن

الجماع )معنى ضمني(.   الشك في أّن هذه اآلية تدل على تعبير الكناية لإلشارة إلى

، ص. 2008. فيقسم كري داالكسانا ) املحظورة تعبيراتالواحد من  والجماع فهو 

 ةاإليجابي ةاملحظور  تعبيرةال" إلى قسمين هما  املحظورة تعبيراتال ( مصطلح "233
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 ها نمنع ش يء أل يفه ةاإليجابي  ةاملحظور  تعبيرةال. أما ةالسلبي ةاملحظور  تعبيرةالو 

منع ش يء  يفه ةالسلبي ةاملحظور  تعبيرةالوأّما  ،للشخص تأثيرا قوة خطيرة عطيت

باستخدام  املحظورة تعبيرةالحتى يكون الشخص يستبدل  عطي قوة الحياة،ت هانأل

 تحسين األلفاظ.

من  صدرت يوه. النهي واملنع يه عموًما املحظورة تعبيرةالواليغرب عن بالنا أّن 

في الثقافات اإلنسانية   ةاملحظور  تعبيرةالتنتشر فكرة و  .tapuالكلمة البولينيزية 

 األنظمة الدينية بما في ذلك الدين "السماوي" والدين العاملي الذي يرتبط بأفكارو 

، 1920فرويد ) قال، بجانب إلى ذلك(. 141 .، ص2001حول األلفاظ )هاملتون، 

من اللغة البولينيزية التي تعني  صدر ت ةاملحظور  تعبيرةالإّن ( 30.ص

 .(restriction) أو "التقييد"  (prohibition)"الحظر"

تنقسم إلى سبعة أقسام،   ةاملحظور   تعبيراتالأّن  (  155  .، ص2009جاي )عبر  

: اللعن، األلفاظ النابية، التجديف، الفحش، اإلساءة الجنسية، اللغة وهي

إّن (  230  .، ص1986واردوغ )بينما قال  إهانة اللقب. وفي الوقت نفسه،    املبتذلة، و

 : الجماع، وظائف الجسم،أقسام، وهي إلى ستةتنقسم  ةاملحظور  تعبيراتال

 اإلفراز، والدين. و املوت، و الحيوانات، و 
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العملية الجنسية والسلوك االنجابي الذي يتم من  وهبناء على ذلك، الجماع 

القناة التناسلية للمرأة وينتهي عادة ببلوغ ذروة  في العضو الذكري خالله ادخال 

 مهبل املرأة. في النشوة وقذف السائل املنوي 

إضافة  .  في كل ثقافة املجتمع دائما   ةموجود  ةاملحظور   تعبيرةال  ، أّن من املعروف

األنشطة في كل ظهر ة تاملحظور  تعبيرةالأّن  ،الدراسات التي قام بها الغربيون  إلى

 تعبيراتال فلذلك،(. 175 .، ص2015للمجتمع )همينى،  اإلجتماعية والدينية

 جتماعية للمجتمع هو جزء من نشاط الكالم.إل نشأ في األنشطة االتي تة املحظور 

جعل ي    تهذيب اللغة  وكان.  التداوليةدراسات  الفي  عن التهذيب    ناقشاتكانت امل

اللغة له دور مهم في التفاعل البشري.  وتهذيب  .للمجتمع  ةاالتصاالت بسالس

 . دائما جعل مهذباوي يريد كل إنسان أن  يحاول فلذك، 

كأداة تستخدم ل عالتهذيب في التفا( إّن 105 .، ص2014) ييول وفقا ملا قال

املسافة  مواقف في التهذيب  ُيكمل، تعريف وجوه اآلخرين. وبهذا ال عنالوعي  داللةل

املجتمع متنوعة ولها معان  التي يستخدمها، اللغة لحقيقةوالتقارب االجتماعي. في ا

 مختلفة في مواقف معينة.
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. لذلك، وفًقا تداوليةالدراسة الدراسة استخدام اللغة في التفاعل هي و  

  ة مستخدم هياستخدام اللغة كما تدرس  التداولية ّن إ( 18 .، ص2017لنرجيس )

جوانب تعلق بت ها( أن2 .، ص2007) Cummingكد أعالوة على ذلك،  في السياق.

من خالل لغات غير مشفرة يعبر بها كل أشخاص املعنى األوسع( التي في املعلومات )

 عموًما في األشكال اللغوية املستخدمة.

(، وهي مبدأ  45 .، ص1975عموًما من نظرية غريس ) لتداوليةاملبادئ ا صدرت

: "املساهمة في هي التعاون  مبدأ نظريةأّن  ، غريس. وفًقا لالتهذيبالتعاون ومبدأ 

فيها، مع األهداف املتلقاة أو اتجاه   تمحادثتك حسب الحاجة، في املرحلة التي حدث

غرض املحادثة ل وتوافقم مساهمتك في محادثة تبادل املحادثة حيث تشارك". "قّد 

 ها"تبعاملتفق عليها أو اتجاه املحادثة التي ت

 تعبيرةالتالية: )أ( القواعد تم تحقيقه في تالتي  تهذيبفيما يتعلق بمبدأ ال

 تعبيرة( ج) ،التواضع تعبيرة( ث) تعبيرة املدح،( ت)لسخي، ا تعبيرة (ب) ،الحكمة

 (. 211 .، ص1993)ليتش ،  عطف.ال تعبيرة( ح) ، تعبيرة
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موقف  عمل لتحسينتهي و  السابق. التهذيبمبادئ العطف في  تعبيرةكانت 

واآلخرين )شريف،   بين الشخص  عطف وزيادة ال  نقص الكراهية. وهذا يعني  العطف 

 (. 139 .، ص2012

التي اعتنقها اآلخرون.   املعتقدات الدينيةالعطف فهي نهي الذلة على    تعبيرةأّما  

 التهذيبيجب أن يكون  لكالقرآن يدعم فعل الكالم كعمل من املحرمات لذا ون ك

 :108[: 6القرآن سورة األنعام ] كما قال هللا تعالى في. حادثةاملفي 

يَّنَّا   ِّكى زى ل ذى ْْيِّ عِّلٍْم كى ِّغى ْدًوا ب ى عى ِّ فىيىُسبُّوا اَّللَّ ِّينى يىْدُعونى مِّْن ُدونِّ اَّللَّ ىُسبُّوا اَّلَّ َلى ت وى

 ِّ
لُونى لُِّك  ْعمى نُوا يى ا َكى ِّمى ِّئُُهْم ب يُنىب  ُعُهْم فى رْجِّ ِّهِّْم مى ب  لىُهْم ُثمَّ إَِّلى رى مى ٍة عى مَّ

ُ
 108 أ

ات التي يستخدمها لغلالقرآن وفًقا  هللا أنزل  ،السابقةبناًء على ترجمة اآلية 

 اواحد منه، القرآن إلى لغات مختلف ترجم الترجمة، يُ  ناحية فيكذلك . و عبده

 ّن أ(، 89 .، ص2016هاب الدين )ش(. وفًقا ل1 .، ص2013اإلندونيسية )حياة، 

 .عز وجل هللا قول ترجمة القرآن مقاربة لفهم 

حتى أن يفيها املترجم  الجوانب األكاديمية التي يجب    علىعملية الترجمة    شتركت

 علم: طرق الترجمة، وإتقان على مل هذه الجوانبتإلى وظيفتها. تشالترجمة تصل 
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 .، ص2014، نوربيانالترجمة ) مارسةفي متعلق بشيئ آخر تألحوال التي ترجمة، واال

22). 

ترجمة القرآن الكريم من وهي ، القرآن الكريمبعض الناس  ترجم ،حقيقةفي ال

فها وترجمة القرآن الكريم ومعناه ية وزارة الدينال
ّ
ترجمة  قريش شهاب و محّمدأل

 طالب، وغير ذلك. محّمد الذي ألفهاالقرآن الكريم 

فها  الذيالقرآن الكريم  ترجمة    ّن أ(،  50  .، ص2016استيانه )ملا قالت  وفًقا  
ّ
 أل

يحضر على الترجمة واضحة من ناحية املعنى. والجدير بالذكر أن  طالب محّمد

طالب تنقسم إلى قسمين هما ترجمة القرآن  محّمدترجمة القرآن الذي كتبها 

كتب من سورة 
ُ
التحليلي وترجمة القرآن التحليلي. أما ترجمة القرآن التحليلي فهي ت

ترتبط بالعقيدة والشريعة الفاتحة إلى سورة الناس. وأما ترجمة القرآن املوضوعي ف

 (.182 .، ص2012، طالب) واإلجتماعية واإلقتصادية

 طالب  محّمد، استكمل مجلس املجاهدين اإلندونيس ي بقيادة  2010عام    ل حو 

عن منتجات  ته"ترجمة القرآن التفسيرية". تختلف ترجم هاالقرآن. سمواترجمة 

 بين العلماء،  طالب محّمدمنتجات ترجمة وتحضر . اآلخر ترجمة القرآن
ً
جدال
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 .، ص2015 ،ي وزارة  األخطاء )األحمديفترجمة القرآن  أّن  طالب محّمدعتقد يو 

58.) 

 ة الخاصة سلوبياأل  ، ولهاباملعجزاترتبط تأّن لغة القرآن  كما هو معروف

تعبيرات القرآن مثل ساحرة. ال يوجد عنصر من املواد اإلباحية في الفريدة، و الو 

 أسلوب القرآنالجمالي في  ن  اك محتوى القرآن مع عنصر جمالي أنيق.    واندمجهام.  تّ اإل

 . ، ص2013)الفارس ي،  ، أن القرآن له الجاذبية  لذلك  .هو مظهر من مظاهر املعجزة

168 .) 

 القرآن ال يمكن ترجمته بلغات مختلفة  ( أّن 65  .، ص2011فترض محفوظ )وا

قد انتشر في منها: ، فيه املصطلحات الخاصةدون حذف املصطالحات املوجودة و 

 التراث والتاريخ واألدب اإلسالمي. 

  تعبيرة ال(. ثم يبن تحسين األلفاظ و 2014املحظورة ) تعبيرةالبحث راسخ عن 

 تعبيرةالاملحظورة في اللغة العربية. أما تحسين األلفاظ فيتعلق بحسن الكلمة. وأما  

دل على تاملحرومات، وحواصل البحث الذي قام به راسخ   املحظورة فتتعلق بتعبير

بيت ". على سبيل املثال، عبارة تتحول إلى تحسين األلفاظ املحظىورة تعبيرةالأّن 

المسة، الرفث. واملباشرة  املالنكاح يتم تنقيحها إلى  و ع  جماواللتكون الحمام   "الخالء
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أن البحوث على  لذلك، يجباملحظورة في هذاالبحث.  تعبيرةالناقش يلم لكنه 

 .املحظورة في القرآن تعبيرةال مع دراسة ترجمة آيات واقتعمّ ي

في بحثه ليست في املحظورة  تعبيرةالعن  ( 2015هميني )بجانب إلى ذلك، عّبر 

السياق االجتماعي  ن اك اللغة، بل في الحياة االجتماعية املرتبطة بنساء البانتن. 

 تعبيرةال. من املعروف أّن في مجتمع بانتن امتنوع ةاملحظور  تعبيراتالعن  والثقافي

الرعاية األخالقية والسلوكية،  الذي يدل علىعنى املو املحظورة لها الوظيفة 

 رمز الحب. حتىوية الذاتية والهوية االجتماعية والحفاظ على اله

املحظورة في  تعبيرةالأن ( 2017نور ) ت، كشفاملحظورة تعبيرةلفيما يتعلق با

 : الشتمتنقسم إلى سبعة أقسام، هي، ثم أكدت أّنها نظرية جايتستخدم  بحثها

ومكاملات  املبتذلةاللغة و  اإلساءة الجنسيةو  الفحشو  التجديف و األلفاظ النابية و 

مع ختلف لكنها ت .كلمات األغنيةفي  ةاملحظور  تعبيراتالوهي حللت األسماء املهينة. 

القرآن في  ةاملحظور  تعبيراتالعلى  فيبحثالبحث الذي قام الباحث. أما الباحث 

 .الكريم

ها ال تركز فقط على اللغة، لكن  املحظورة  تعبيرةال  أّن ،  بناء على البحوث القديمة

 تعبيراتال  ا  ا البحث، يبحث الباحثفي هذو.  ا الثاقافةمنه  تركز على األحوال املتنوعة
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 تعبيراتالالجماع في آيات القرآن. كان الباحث مهتًما بكشف معنى عن  ةاملحظور 

 طالب.  محّمدفي ترجمة القرآن الكريم بواسطة  ةاملحظور 

 تعبيرةالآية القرآن الكريم حول من ترجمة ال مثالويطيب لي أن أقدم هنا أّن 

يستخدم القرآن  ،الستبدال كلمة جماع ماع. و التي تتعلق بمناقشة جاملحظورة 

 :187البقرة اآلية  ث"، كما وجدت في سورةالرفمنها كلمة "املصطلحات الدقيقة 

فىُث  يىامِّ الرَّ ِّ ْلىةى الص  لَّ لىُكْم َلى حِّ
ُ
ُِّكمْ أ ائ ِّسى  (187)  إَِّلى ن

MT menerjemahkan: Wahai kaum mukmin, dihalalkan bagi kalian pada malam hari 

puasa untuk berkumpul dengan istri-istri kalian. 

بناء على . "بمعنى " اإلجتماع  "فثالرّ "كلمة  طالب محّمدترجم  قد،تلك اآليةفي 

ترجمة  من حيث تحقيق  تهترجمعن كشف يحتاج الباحث إلى الالحقائق املذكورة، 

في    ةياوعملية ترجمة آيات الكن، وأسلوب الترجمة،  عن الجماع   ةاملحظىور   تعبيراتال

 قانون الفقه.على  هاوتأثير ته، ترجم

 تحديد املشكلة وصياغتها  2٠1

 تتحديد املشكل  1٠2٠1

. بناء على ماقال ةتعبيرات املحظور الترجمو القرآن في ترجمة مإختلف 

Wardhaugh  (1986أن  230  .، ص )تنقسم إلى ستة أقسام، وهي   ةاملحظور   تعبيراتال
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الجماع والوظائف الجسدية والحيوانات واملوت واإلفراز والدين. التعبير عن 

الجماع أو الجنس هو العالقة بين أجزاء جسم الشخص أو األعضاء التناسلية. 

فلذلك، سيحاول الباحث تحليل ترجمة اآليات القرآنية التي تدل على معان 

 طالب. حّمدمها  كتبي ذفي القرآن وترجماته ال ةاملحظور  تعبيراتال

معنى  تملكالتي  ةاملحظور  تعبيرات السوف يحلل الباحث تحقيق ترجمة آيات 

الجماع في القرآن. وللحصول على الفهم الشامل والواضح، صاغ الباحث املشكالت 

 التي يجب دراستها في أسئلة البحث التالية.

 صياغة املشكلة1٠2٠2

 في القرآن؟ ةاملحظور  تعبيراتالكيف تحقيق  كالم آيات  1٠2٠2٠1

 طالب؟ محّمدما هي تقنيات الترجمة التي قام بها  1٠2٠2٠2

 طالب؟ محّمدكيف عملية ترجمة آيات الكناية في ترجمة القرآن  1٠2٠2٠3

طالب على قانون الفقه في آيات  محّمدما تأثير ترجمة القرآن  1٠2٠2٠4

 عن الجماع؟ ةاملحظور  تعبيراتال
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 أهداف البحث 1٠3

أما الهدف العام في هذا ن أهداف البحث إلى الهدف العام والهدف الخاص.  تكوّ 

عن الجماع، وأما الهدف  ةاملحظور  تعبيراتالالبحث فهو وصف ترجمة آيات 

املحظورة من حيث اختيار  تعبيرةالالخاص فهو معرفة على تحقيق ترجمة 

األسلوب، وبنية الجملة، واللغة التصويرية. وبمناسبة الحديث عن اللغة 

ية. يأخذ الباحث موضوع البحث في ترجمة القرآن االتصويرية أنها تركز على الكن

 ،free translation)طالب، كما هو معلوم أّن ترجمته هي الترجمة التفسيرية  محّمد

 ةاملحظور   تعبيراتطالب في ترجمة آيات ال  محّمدرجمة التي طبقها  ومعرفة تقنيات الت

ومعرفة  ،)نوعا 18تنقسم إلى   مولينا وألبير  تقنيات الترجمة التي استخدماها(

ومعرفة تأثير الترجمة على قانون الفقه عن ، عملية ترجمة آيات الكناية في ترجمته

  .طالب محّمداملحظورة )الجماع( في ترجمة القرآن  تعبيرةال

 فوائد البحث  1٠4

يرجو الباحث من نتائج البحث أن تعطي مساهمة وفوائد إما نظرية أو عملية. 

فوائد النظرية فيرجو الباحث من هذا البحث أن يعطي املساعدة واإلعانة على  أما ال
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 ةاملحظور   تعبيراتالتطوير علوم العالم ومعارفه التي تتعلق بتطوير الترجمة. خاصة  

 )الجماع( في ترجمة القرآن، وأن يصبح هذا البحث مفيدا ونافعا للباحثين القادمين. 

يرجو الباحث من هذا البحث أن يعطي علما نافعا للمترجمين  بجانب إلى ذلك،  

واملجتمع والطالب في زيادة معرفتهم وتنميتهم وفي ترقية نتائج تعلمهم أيضا عن 

ماع(، وأن يعطي هذا البحث البيانات الجديدة )الج  ةاملحظور   تعبيراتترجمة آيات ال

 للباحثين القادمين في عالم الترجمة وكمراجعهم في زيادة علومهم عن ترجمة القرآن.

 صطلحاتامل بيان  1٠5

كانت املصطلحات الرئيسية في هذا البحث. وُيبينها الباحث لتجنب األخطاء 

الرسالة. وما استرعى انتباه هنا إلى أّن وساء الفهم في فهم املفاهيم املوجودة في هذه 

الجماع هو عالقة بين أجزاء من جسم الشخص أو األعضاء التناسلية من الرجال 

 والنساء.

 هيكل تنظيم الرسالة  1٠6

وللحصول على التسهيل والفهم الشامل، يرتب الباحث هيكل تنظيم الرسالة 

 إلى خمسة أبواب، وهي:
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كون من التمهيد مشكلة البحث، صياغة مشكلة املقدمة، تت:   الباب األول  

وهيكل   تعريف اإلجرائي،  البحث، أهداف البحث، فوائد البحث

 تنظيم الرسالة. 

، عملية الترجمة، وهي:  تعريف الترجمةدراسة نظرية، تتكون من    :            الباب الثاني  

 ،ترجمة املفردات الثقافية ،تقنية الترجمة ،طريقة الترجمة

،  تقسيم الكناية، و القرآن يكناية ف ثم  ،ترجمة االستعارة

، تهذيب اللغة و ،املحظورة( التعبيرةالتابو )و  ،أغراض الكنايةو 

 .أنواع أعمال الكالم التعريض، و ، وعالقة ، ومبدأ التعاون و 

 ،ومصادر البيانات ،منهج البحث، يتكون من تصميم البحثالباب الثالث   : 

تقنيات تحليل  ،وتقنيات جمع البيانات ،تصحيح البيانات

 البيانات ومراحل تنفيذها 

 مناقشتهانتائج البحث و    :       الباب الرابع 

 : الخالصات واإلقتراحات   الباب الخامس 

 املراجع 

 املالحق


