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 الباب الثالث

 منهج البحث

 تصميم البحث  3٠1

 تحليل نموذج مع وصفية تحليلية  طريقة استخدام سيتم البحث، هذا في

 يجب التي املحددة واملشكالت الخصوصية على الطريقة هذه اختيار يعتمد. املحتوى 

 واألسلوب  الطريقة  هذه  تعتبر.  القرآن  في  ةاملحظور   تعبيراتال  بترجمة  يتعلق  فيما  دراستها

 البيانات وصف  البحث هذا يحاول  . الترجمة عمل على يركز البحث هذا ألن صلة ذات

نهج، االنضباط  تضمن ست زوايا وهي: زاوية الهدف، املت الوصفية ةقيلطر ا. املحددة

 .العلمي، املوقع أو املوضوع، املوضوع والنموذج

تعبيرات الفي هذا الصدد، جمع الباحث آيات من القرآن يمكن أن تحتوي على 

( لدراسة  2010عن الجماع. في هذه الحالة، سيتم استخدام نتائج الفارس ي ) ةاملحظور 

تم ترجمة تفي القرآن، وستؤدي هذه الترجمة إلى النتائج التالية.    ةياترجمة تعبيرات الكن

تعبيرا  40، وترجم ما يصل إلى الداللية ةياالكن وهي تدل علىتعبيرا  37ما مجموعه 

 تفسير في الوارد والتفسير يةانكال تعبيرات ترجمة بين الباحث قارن  ذلك، بعد ضمنًيا.

 كال وتفسير كثير ابن
 
ا مرتبطة الترجمة ألن املقارنة، هذه إجراء يجب. افش

ً
  وثيًقا  ارتباط
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 ليس. الهدف اللغة إلى املصدر لغة في املوجودة( محتوى  رسالة، رسالة،) معانا بترجمة

 باللغة يةاالكن تعبيرات وتعبير لدراسة مؤكدة وسيلة هي املقارنة أن في شك هناك

 .اإلندونيسية إلى العربية

 البيانات مصادر  3٠2

املحرمة للجماع  ةاملحظور   تعبيراتالاملشكلة التي تم بحثها في هذه الدراسة هي 

في ترجمة القرآن. يعتمد مصدر هذه البيانات على اعتبار أن ترجمة القرآن حتى اآلن  

دلعمل  طالب هي قراءة واسعة وتستخدم كمرجع من قبل املسلمين، وخاصة في   محم 

باإلضافة إلى ذلك، يقدم الباحثون األساس املنطقي للبحث في ترجمة أعمال    إندونيسيا.

دالقرآن الكريم مل طالب، واالبتعاد عن ترجمة القرآن باستخدام تفسير ملموس  حم 

 )ترجمة مجانية(. على هذا األساس سيقوم الباحث بتحليل الترجمة.

رة على احتواء يقتصر هذا البحث فقط على اآليات القرآنية التي لها القد

الجنسية. للمقارنة، يتم اختيار تفسير املصباح وتفسير املنير.  ةاملحظور   تعبيراتال

على اعتبار أن التفسير الذي جمعه املترجم الرئيس ي  صباحيعتمد اختيار تفسير امل

داإلندونيس ي    قريش شهاب هو تفسير معترف به )مختار( من قبل غالبية املسلمين  محم 

مميزة، واللغة واضحة، وكذلك املنطقية، بحيث يتم فهمها بسهولة من  يعطي رائحة و



90 
 

Deni Maulana, 2019 
REALISASI PENERJEMAHAN UNGKAPAN-UNGKAPAN TABU DALAM ALQURAN (Studi Deskriptif 
Analitik atas Terjemahan Ungkapan-Ungkapan Persetubuhan dalam Terjemah Muhammad 
Thalib) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

تم اختيار تفسير املنير على  (.76 .، ص2019قبل جميع الدوائر )توفيق الرحمن، 

ا 
ً
أساس أن التفسير الذي جمعه وهبة الزحيلي هو تفسير يقدم نظاًما للكتابة بسيط

جًدا، ويمكن فهم تركيب الجملة بسهولة من خالل الحفاظ على االتساق والشرح  

املنهجي للمشكلة في نطاق موضوع املناقشة مع تحليل القدرة وقدرة معرفة املؤلف، التي 

أ بموضوع مركزي، تنهار اآليات في شكل جمل وعبارات تعتبر مهمة في اتجاه لغة تبد

اإلعراب و البالغة و املفردات اللغوي. ويستكشف الكثيرون جوانب مختلفة من لغة 

 (.56 .، ص2014)هس،  القرآن

 تصحيح البيانات 3٠3

  ، 2013)  مختار  قالصحة البيانات في هذه الدراسة تستخدم تقنيات التثليث. و 

(، فإن التثليث هو تقنية تستخدم الختبار موثوقية البيانات )التحقق من 137 ص.

صحة البيانات أو التحقق من صحة البيانات(. يتم إجراء التثليث في "ميزة" عميقة 

وهذا يعني أنه لم يعد هناك احتمال لبيانات يمكن الكشف   -لدرجة التشبع في البيانات  

تائج البحث. من خالل النتائج امليدانية ، تم إعداد  عنها كدعم للمعلومات املتعلقة بن

، واملقابالت والوثائق، ثم املالحظاتتقرير بعد ذلك من ثالثة مصادر رئيسية هي: 

   مناقشتها مع النظرية.



91 
 

Deni Maulana, 2019 
REALISASI PENERJEMAHAN UNGKAPAN-UNGKAPAN TABU DALAM ALQURAN (Studi Deskriptif 
Analitik atas Terjemahan Ungkapan-Ungkapan Persetubuhan dalam Terjemah Muhammad 
Thalib) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

، 2013) مختار( املقتبس من  1978)  دينزيمفيما يتعلق بتثليث البيانات، وفًقا لـ  

هي استخدام املصادر واألساليب والباحثين (، هناك أربعة نماذج تثليث، و 138 .ص

والنظريات. من بين النماذج األربعة، ملعرفة صحة البيانات، استخدم الباحث تقنية 

تتضمن طريقة تقنية التثليث وجود نماذج لجمع البيانات بشكل  طريقة التثليث.

حصول واملسح. لل ةمختلف. في األبحاث النوعية، يستخدم الباحث املقابلة واملالحظ

يمكن للباحث  على صالحية معلومات البيانات وصورة كاملة لبعض املعلومات.

استخدام املقابلة للتحقق من الحقيقة. باإلضافة إلى ذلك، يستخدم الباحث أيًضا  

 املخبرين للتحقق من صحة املعلومات.

 تقنيات جمع البيانات  3٠4

  التعبيراتيستخدم هذا البحث تقنية التوثيق مع التركيز على الدراسة على آيات  

، جمع  ةاملحظور 
ً
من الجماع من القرآن. لهذا الغرض، يتم اتخاذ الخطوات التالية. أوال

، تأليف كالم آيات
ً
 اآليات القرآنية التي يمكن أن تحتوي على تعبيرات من املحرمات. ثانيا

ا، تصنيف  ةاملحظور  التعبيرات
ً
بناًء على  ةاملحظور  تعبيراتالالواردة في القرآن. ثالث

التي تعني تعبيرات  ةاملحظور  التعبيراتمراجعة الترجمة. رابًعا، ضع عالمة على ترجمة 

 عن الجماع املوجودة في القرآن وترجمتها.
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أيًضا عالوة على ذلك، تستخدم تقنيات جمع البيانات تقنية االستماع أو تسمى 

شخص أو عدة مخبرين في محاولة للحصول على  هاتقنية التنصت التي يستخدم

البيانات. إضافة إلى ذلك، فإن استخدام تقنية تدوين املالحظات هو تقنية متقدمة يتم 

-92 .ص، 2017، محسون إجراؤها بواسطة الباحثين عند تطبيق طريقة االستماع )

93.) 

 البيانات و ومراحل تنفيذها تقنيات تحليل  3٠5

  تعبيراتالكما هو معروف، فإن مصدر البيانات في هذه الدراسة هو كل 

من الجماع جنبا إلى جنب مع الترجمة الواردة في القرآن واللمس. لتوضيح   ةاملحظور 

 األمر، يصف الباحثون ما سيتم تناوله في هذه الدراسة بالتمويل التالي.

من  )التابو( ةاملحظور  التعبيراتي قد تحتوي على مراجعة اآليات الت 3٠5٠1

 الجماع الواردة في القرآن وترجماتها. 

 ةاملحظور تعبيرات الوصف اإلجراءات / التقنيات املستخدمة في ترجمة  3٠5٠2

 .)التابو(
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من الجماع في القرآن الكريم  )التابو(  ةاملحظور  التعبيراتيناقش ترجمة  3٠5٠3

هذه مع   ةاملحظور   التعبيرات  )التابو(  مقارنة ترجمة آياتوترجمته من خالل  

 وتفسير املنير. صباحالتفسيرات الواردة في تفسير امل

دية في ترجمة اتحليل أكثر عمقا لعملية ترجمة آيات الكن 3٠5٠4  . طالب محم 

 التعبيرات عن مراجعة اآلثار املترتبة على ترجمة الفقه في آيات الجماع  3٠5٠5

 .)التابو( ةاملحظور 


