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ABSTRAK

Dyah Nurul Azizah, Tafsir Ayat-Ayat Misoginis Mutawalli Sya’rawi (Analisis
Stilistika Kitab Khawatiru Sya’rawi). Tesis, Yogyakarta, Program Magister Fakultas
Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Islam telah menaruh perhatian besar terhadap persoalan-persoalan perempuan,
buktinya topik perempuan dibicarakan dalam berbagai surat dan ayat Al-Qur’an. Semua
aturan islam yang tertuang pada nash keagamaan harus menjadi pandangan hidup
(worldview) dalam beragama. Seiring berkembangnya penafsiran, didapati sebagian
ulama’ tafsir baik klasik maupun kontemporer menafsirkan ayat-ayat kesetaraan secara
konteks historis, seperti budaya patrilineal dan inferioritas perempuan, hal ini menjadikan
ayat-ayat tersebut terkena bias misoginis. Memasuki zaman kontemporer, Mutawalli
Sya’rawi hadir dengan tafsirnya, ia dikenal sebagai ulama’ yang menafsirkan ayat Al-
Qur’an secara kontekstual (sosiologi) sebagai ciri khasnya, termasuk dalam menafsirkan
ayat-ayat Misoginis. Sebuah pemahaman salah satunya berasal dari pemaknaan sebuah
teks. Jika ditinjau dari proses penafsiran, bentuk bahasalah yang berperan sebagai wakil
dari makna tersebut, karena setiap gaya bahasa memiliki efek tersendiri. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengungkap gaya bahasa Sya’rawi dalam Kitab Khawatiru
Sya’rawi haula Al-Qur’an Al-Karim terhadap penafsiran ayat-ayat misoginis. Kemudian
mendeskripsikan efek-efek gaya bahasa tersebut yang dapat  berpengaruh terhadap
pemaknaan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Tehnik pengumpulan data
dilakukan melalui studi pustaka dengan cara membaca, mencatat, dan mengumpulkan
data-data dari sumber data tertulis. Analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu
pengumpulan data, pembacaan secara detail, pengklasifikasian data, dan terakhir
penganalisisan data.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut; dalam al-mustawa al-dalali (ranah
semantik) terdapat penggunaan sinonim dan makna konteks, dalam al-mustawa as-sharfi
(ranah morfologi) terdapat pemilihan penggunaan mashdar dan fi’il. Sedangkan dalam
al-mustawa al-nahwi (ranah sintaksis) digunakan pemilihan ism nakirah dan ma’rifah,
kalimat larangan, negasi, verbal, beberapa penyiasatan struktur seperti taqdim wa ta’khir,
pengecualian, repetisi, dan klimaks. Kemudian dalam al-mustawa al-taswiri (ranah
imagery) ditemukan beragam gaya bahasa, yaitu gaya kiasmus, erotesis, tautologi,
perifrase, elepsis, polisendenton, apofasis, aliterasi, eponim, satire, sinisme, dan ironi.
Gaya bahasa yang digunakan Sya’rawi cenderung membawa dan mengajak para pembaca
ke  ranah berfikir, agar mereka dapat menemukan kebenaran dari dalam diri mereka
sendiri, tidak hanya sekedar percaya pada teks penafsiran. Gaya bahasa tersebut juga
menyadarkan dan mempertegas para pembaca terhadap tugas kaum laki-laki dan
perempuan tanpa banyak mempermasalahkan kedudukan mana yang lebih tinggi antara
keduanya, karena Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk saling
melengkapi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sya’rawi adalah salah satu
ulama’ wasathiyyah yang telah menafsirkan ayat-ayat tentang wanita secara mendalam
tanpa harus merendahkan kedudukan perempuan dan meninggikan derajat laki-laki.
Maka, penafsiran Sya’rawi dengan kekhasan gaya bahasanya dapat menjadi usaha untuk
meluruskan pandangan para pembaca bahwa tidak ada ayat Al-Qur’an yang sifatnya
merendahkan kedudukan perempuan.

Kata Kunci: Gaya Bahasa, Tafsir Mutawalli Sya’rawi, Ayat-Ayat Misoginis
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جتربد 
العزيزة ه نور  ت  ،  د (الدراسة األسلوبيةالشيخ متويلّ امليسوجينية عندتفسري اآل يف كتاب خواطر  الشعراوي 

ا جبامعة اإلسالمية  الشعراوي  ). رسالة البحث لدرجة املاجستري كلية اآلداب والعلم الثقافة قسم اللغة العربية وأد
 ، ن كاليجاكا يوكياكر . ٢٠٢٠احلكومية سو

ت القرآن. جيب أن تكون  يهتم اهتماما كبريا بقدين اإلسالم إن  املرأة، وقد نوقشت يف خمتلف آ ضا
القواعد اإلسالمية الواردة يف النص الديين نظرة عاملية يف حياة املسلمني. ومع تقدم وتطور التفسري، جاء  مجيع  

التارخيية ك السياقات  على  اعتمادا  املرأة  عن  ت  اآل بتفسري  املعاصرة  أو  الكالسكية  إما  املفسرين  الثقافة  بعض 
ت متحيزة بكراهية النساء.بوية والدونية األنثوية األ كان الشيخ متويل الشعراوي هو أحد املفسرين  مما جيعل اآل

يت الفهم  وقد متسك على املنهج االجتماعي.  لوجيا) يفسر القرآن سياقيا (سوسيو ومن خصوصيته أنه املعاصر،  
املالحظة إىل عملية التفسري كان شكل اللغة يقوم كنائب املعىن، ألن  يف ذهن البشر من معىن النص، إذا متت  

ثري خاص. فاهلدف من هذه الدراسة هو الكشف عن أساليب لغة الشعراوي على تفسري   لكل أسلوب اللغة 
ثريات   الوصف عن  الكرمي، مث  القرآن  الشعراوي حول  النساء يف كتاب خواطر  أو كراهية  امليسوجينية  ت  اآل

ا التأثري إىل املعىن. تلك  األساليب اليت ميكن 

ت من خالل الدراسة املكتبية  و  كان نوع هذا البحث هو الوصفي النوعي. وقد متت طريقة مجع البيا
ت من خالل   ت املكتوبة. وقد مت حتليل البيا ت أواحلقائق وتسجيلها ومجعها من مصادر البيا بطريقة قراءة البيا

ا بتفصيل  مث تصنيف البيا أربع مراحل، وهي مج ت مث قراء ت.   ت و ع البيا األخري حتليل البيا

الشعراوي قد استخدم األساليب املتنوعة، منها: يف املستوى الداليل هي الرتادف ومعىن السياق، كانو 
االختيار يف استخدام  الصريف توجد االختيار يف استخدام اإلسم والفعل، يف املستوى النحوي هي  يف املستوى  

إسم نكرة ومعرفة، واستخدام اجلملة االستفهامية والفعلية وأدوات النهي والنفي، مث اختيار تركيب اجلمل كالتقدمي  
و  األحداث،  وذروة  والتكرار  واالستثناء  التصويري أما  والتأخري  املستوى  فيها  ،  يف  توجد  البالغية  األساليب  من 

حلذف وتركيب ربطي والتعريض  الطباق واالستفهام لغري معناه   األصل وحتصيل احلاصل واإلسهاب واإلعجاز 
وأما   اللقب  والشجع.  فيها  توجد  ازية  ا األساليب  أساليب  من  التهكم. كانت  وكذلك  والسخرية  واهلجاء 

لتفكبل إمنا ميرّ مباشرة  الشعراوي حياول القارئني إىل مرحلة التفكري، ال يقبلون ويؤمنون التفسري   ري حىت جيدوا  ون 
القارئني  نفسهم. وكانت جتعل  الرجل واملرأة واليبحث كثريا عن مسألة  احلقيقة  أكثر وعيا ويؤكد عن وظائف 

ما ُخيلقان يف أزواج ليكمل بعضه بعضا.   ومن النتائج السابقة يُعرف أن الشعراوي هو من أحد  املقام بينهما، أل
ت القرآنية  العلماء الوسطّية، يفسّ  ينزل درجة النساء  عن املرأة حبقيقة املعىن من النصوص املوثوقة بدون أّال ر اآل

إن تفسري  فوال يرفع درجة الرجال أعلى من املرأة، بل جيعل كل جنس من املرأة والرجل يف مكانتهم الصحيحة.  
ت امللتقوميالشعراوي خبصوصية أساليب لغته ميكن أن يكون حماولة   ن  نظرة القاريئن حنو فهم اآل يسوجينية، 

لغة.    ا إذالل املرأة بل فيها أهداف وحكمة  التوجد اآلية القرآنية تقصد 

ت امليسوجينية متويلّ تفسري  الكلمات الرئيسية: األسلوب،   الشعراوي، اآل
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شعار 

ي فأرشدين إىل ترك املعاصي "شكوت إىل وكيع سوء حفظ

ن العلم نور ونور هللا اليهدى لعاصي" *وأخربين 

من أكرب عوامل جناحك" "إن حسن عالقتك 

الشافعي،  قول* الفرح،  اإلمام  أبو  األشني  لسيد  القرآن  فضائل  يف  احلساب  الفوائد  من كتاب  نقل 

٩٣ص.



viii

اإلهداء 
أهدى هذه الغّلة الفكرية من أعمق فؤادي إىل :

ن   احلبيبني مشحو راهرجا  والدّي  السيد سوتريسنا  واإلحسان،  والرمحة  لكرامة 
ومتام  والصبورة  لرمحة  ين  وهّذ ربياين  اللذين  وأدامهما،  هللا  أعزمها  سوكارتينه،  والسيدة 
التعليم والدعم والتوجيه إىل األعمال الصاحل والنافع. وقد  الوّد. فلم يقّصرا يل جهدا يف 

التقوى لسعاديت يف الزاد  املنان يف  زّوداين خري  الدارين بغرس خصلة االعتماد إىل ملك 
اآلن.   ارا ويف كّل حني إىل أن أكون مثلما أ نفسي، ولكم أحاطتين أدعيتهما ليال و
فاللهّم أدم عليهما النعمة والصحة والعافية وأكرمهما وارمحهما كما ربياين صغريا وعسى 

أن يضعهما هللا يف دوام كفة احلسنات.
ا، كذلك مشاخينا األفاضل  وإىل كلية اآل دب وعلم الثقافة قسم اللفة الغربية وآد

أساتذيت القائمني مبحيط التعليمات واإلرشادات بشّىت العلوم املفيدة، راجيا أن يقبل هللا  
م.  م ويكّفر عنهم سيآ أعماهلم ويغفر هلم ذنو

وا االجتهاد  الذين قد عّلموين  احلنونة  أن  وإىل مجيع إخواين وعائليت  حلماسة إىل 
لتشجيعات واألدعية، عسى أستحق مالئم الروح ملواجهة مكافحة احلياة وقد أحصنوين 

أن مينح هللا تعاىل عليهم الغفران، ويوهب عليهم األرزاق، ويدخلهم اجلنة مع األبرار.
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لمة شكر وتقدير ك
على   الفرقان  منّزل  وتدبريا،  تقديرا  األمور  جمرى  للعاملني احلمد  ليكون  عبده 

وسالما   صالة  الدين،  يوم  ملك  للعاملني،  رمحة  املبعوث  على  والسالم  والصالة  نذيرا، 
آله  وعلى  املستقيم،  صراط  إىل  محلنا  واملرسلني،  األنبياء  أشرف  حبيبنا  على  دائمني 

وصحبه أمحعني. أما بعد. 

الر  ، فبعونه ورمحته متت كتابة هذه  ّ سالة، ومتكن يف فؤاد الحول وال قّوة إالّ 
فعة هلا ولغريها، وال تصل هذه  الباحثة الرجاء لتكون ذا قيمة منتجة من علوم هللا تعاىل 

بذلو  الذين  األعزاء  وأصدقائي  وأخوايت  أساتذيت  مبعاونة  إال  املرسومة  يف االغاية  جهدهم 
الرتبية واإلرشاد والتشجيع والرعاية احلنيفة. 

وجّل صاحب كل جنوى ومنتهى كل شكوى، فإنه  بعد واجب الشكر للموىل عزّ 
س شدوا أزرها يف   ال، إال أن تعطف على شكره، شكر أ ا الباحثة يف هذا  ال تسع 

مجيع مراحل هذا البحث، تقدم الباحثة أوفر الشكر اجلزيل وعظيم التقدير إىل: 

ر .١ كاليجاكا  جامعة  يس  ئفضيلة  ن  احلكومية  سو ،  جوكجاكراإلسالمية 
S.Ag ،MA، املكنيPhilذ الدكتور األستا

ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية، السيد  اآلداب فضيلة عميد كلية .٢ جامعة سو
احلاج   ولدانالدكتور  الدكتور  ،  M.A،  حممد  أفانديوالسيد  M.Ag،  زمزم 

للماجستري   ا  وآد العربية  اللغة  قسم  تيك  ة والسيدكرئيس  احلاجة  الدكتور 
ة   اقسم  ةرئيس كM.Ag،  التسنيمةمار العربية وآد القدميةاللغة  ،  للماجستري 

ولكل من قام على األعمال يف شؤون اإلدارية والتعليمية يف هذه اجلامعة مبا  
م العديد وأفكارهم وأعماهلم فيها.  قد بذلوا جهدهم الوطيد وأوقا
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السيد  .٣ املشرف  فريبادي،  فضيلة  احلاج حممد  قد M.A. M.Siالدكتور  الذي 
بذل جهده وقوته خبولص قلبه على اإلشراف التاّم، والذي مسح فرصته الغالية  

وآراءه على اإلرشادات والتوجيهات والتشجيعات إىل أن يتّم هذا البحث. 
جبامعة  .٤ الكرام  واحملاضرات  احملاضرين  اإلسالمية  فضيلة  كاليجاكا  ن  سو

بكلية  ةاحلكومي واحملاضرات  احملاضرين  العربية واألخص  اللغة  قسم  اآلدب 
لرتبية و  ا القائمون  تعليم العلوم والثقافات النافعة للباحثة. وأدا

احلديثة  .٥ اإلسالمية  للرتبية  السالم كونتور  دار  معهد  رؤساء  األفاضيل  السادة 
الدكتور كياهي احلاج عبد هللا شكري زركشي، وكياهي احلاج حسن عبد هللا  

عبدان،   اهلادي  احلاج مشس  واملرحوم كياهي  برتبية  S.Agسهل،  قاموا  الذين 
نفسية،   خلقية  دينية،  تربية  هلا  فعة  تربية  الزاالباحثة  خري  زّودوا  د والذين 

ودائما يرسلون الدعاء جلميع طالبه. العيشة اهلنية املقبلة للباحثة 
األول  .٦ للبنات  لكونتور  واإلشراف  الرعاية  لشؤون  املعهد  عميد  السيد فضيلة 

، وفضيلة مدير كلية املعلمات اإلسالمية الدكتور  M.Pd.Iاحلاج أمحد سوهرتو،  
أمحالدكتور  احلاج   كر  سو الباحثة  M.Aد،  فريوز  تربية  على  قاما  اللذان   ،

التشجيع   على  وقاما  القوم،  منذرة  إىل  للحصول  جيدة  صاحلة  مرأة  لتكون 
والتحريك والدعاء الدائم لنجاح الباحثة. 

أحلى االمتنان وعظيم الشكر أقدمه إىل حضرتة أّمي احلنونة واحملبة دوام حيايت .٧
ا، والشكر اليت   الدعاء واإلرشاد واالهتمام بكل صربها ومود بعدة  حفظتىن 

الوافر إىل أحسن البطل يف حيايت، أيب احلنون الذي قد منحين التوجيه اجلازم  
ع مين  أن  هللا  عسى  أعيزها.  ما  االقتضاء  والصحة  وكل  والربكة  النعمة  ليهما 

والعافية وكل ما خري هلما يف الدارين.
هذا .٨ يف كتابة  شجعين  قد  الذي  إرفانشة،  نور  ذكي  احملبوب  الصغري  أخي 

البحث وقد دعاين ألن أصل إىل النجاح الفاخر. 
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، وخاصة ألخوايت يف اجلهاد بكلية اآلدب قسم  خواين وأخوايت يف هللامجيع إ.٩
وآ العربية  االلغة  وشقيقيت ٢٠١٨د شقيقي  مجيع  األحباء  وأصدقائي   ،

“Dynamic“  السالم كونتور دار  معهد  جّدهم من  طيد  بذلوا  قد  الالئي 
يل   قدموا  وقد  دعائهم،  وعدة  وتوجيها  وشّدة كّدهم  وعو الروح  مالئم 

ومحاسة، عسى هللا أن يوفر هلم خري اجلزاء وييّسر هلم وتشجيعا بكّل إخالص
لتوفيق والنجاح. اجلهاد 

احملبة،  . ١٠ محيميت  إىل  أبّلغه  الشكر  وجزيل  م  الو هيداألطف  نور  ،  حنيفة 
النساءو  ،  وعفيفة ليلي صايف أليفحكماييت ودوي نور عتيقة، و مشيطة نور 

املعاونة أشد  للنقاشعلى  اواألوقات  ملك  من  والتشجيعات  وسيلة  ملنان 
والدعاء من خلوص فؤادهم إىل أن أّمت هذا البحث يف امليعاد. 

م ويكّفر عنهم   اية املغامرة، تسأل الباحثة عسى هللا أن يغفر ذنو ويف 
وّيل  وهللا  األوىف،  جلزاء  هلم  ومينح  أمورهم،  وييّسر  آماهلم،  وحيّقق  م،  سيآ

جمي حملسنني. آمني  ب السائلني.التوفيق وعليم 

ه٢٤١٤صفر٢٨، جبوكجاكرحتريرا 
م ٢٠٢٠رأكتوب١٦

مقدمة البحث 

ه نور العزيزة)  (د



xii

ت البحث حمتو

HALAMAN JUDUL…………………………………………………………..

ABSTRAK INDONESIA……………………………………………………... i

ABSTRAK ARAB…………………………………………………………….. ii

PERNYATAAN KEASLIAN ………………………………………………... iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ………………………………………... iv

NOTA DINAS PEMBIMBING ……………………………………………..... v

HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………. vi

vii... ... . .......................شعار......................................... 

viii..................اإلهداء .................................................

ix.........................................................كلمة شكر وتقدير 

ت البحث   xii............ ... .............................................حمتو

١........... ... ................................... .......الباب األول: املقدمة
١........... .................................. خلفية البحث .١٫١
٧.......... ... ......حتديد املسألة ............................١٫٢
٧................. .أغراض البحث وفوائده ....................١٫٣
٨....................منهج البحث ..........................١٫٤
٩........... . .............................الدراسات السابقة .١٫٥
١٣........... ...............................اإلطار النظري...١٫٦
٢٠..........نظام البحث ...................................١٫٧

ت تفسريه عن اآلالباب الثاين: النظرة العامة عن الشيخ متوّيل الشعراوي و 
٢٢..... ....... ................................... امليسوجينية.................

٢٢... ...... ................هتة الشيخ متوّيل الشعراوي وكتابسري . ٢٫١



xiii

٢٢..... ... .. ترمجة احلياة ..............................٢٫١٫١
٢٢...... .. .. .........ريخ حياته ............. . ٢٫١٫١٫١
٢٣....... . ................ ........ دراسة ومهنته٢٫١٫١٫٢
٢٦........ ........ ..................... . مؤلفاته٢٫١٫١٫٣

٢٧.......... كتاب تفسريه (خواطر الشعراوي حول القرآن الكرمي)٢٫٢
٢٧............. ...................... النظرة العامة .....٢٫٢٫١
٢٩........... .. العلماء عن متويل الشعراوي......موقف . ٢٫٢٫٢

ت امليسوجينية عند الشيخ متويل الشعراوي. ٢٫٣ ٣٠........تفسري اآل
٣١.. ....... .. .. ......... ................ خلق اإلنسان. ٢٫٣٫١
٣٣..... ........... ... ..............املرأة كمغرية للرجال. ٢٫٣٫٢
٣٧....................تعدد الزوجة................... . ٢٫٣٫٣
٤١.... ....... ....ال أقوى من النساء............... الرج٢٫٣٫٤
٤٢...................... . إذالل احلائض ...............٢٫٣٫٥
٤٥....... ............................ زمان العدة للمرأة  ٢٫٣٫٦
٥٠....... .......... املرأة كمسببة نزول آدم من اجلنة......٢٫٣٫٧

ت ميسوجينية: الباب الثالث  ٥٤......... ..........التحليل األسلويب يف تفسري آ

٥٤............................ (خلق البشر)١النساء اآلية . ٣٫١
٥٤............................................الرتادف. ٣٫١٫١
٥٥......................................املعىن السياقي. ٣٫١٫٢

٥٧.......... ... ..........................اجلملة الفعلية. ٣٫١٫٣
٥٨.......... ............ ....)Tautologiحتصيل احلاصل (.٣٫١٫٤
٥٨.........................................................)Apofasis(التعريض .٣٫١٫٥



xiv

Aliterasi(الشجع .٣٫١٫٦ & Asonansi(.......................................٥٩

٦٠..............................................................)Satire(اهلجاء .٣٫١٫٧

٦٢......... .كمغرية للرجال) ..... (املرأة  ٣٠-٢٣يوسف اآلية . ٣٫٢
٦٣............. .............. ... .. ............الرتادف. ٣٫٢٫١
٦٥..................... ........ .........الفعل املاضي . ٣٫٢٫٢
٦٦............ ........................... الفعل املضارع٣٫٢٫٣

٦٨................... ...................... اإلسم املعرفة٣٫٢٫٤

٦٨...................... .... .................االستثناء. ٣٫٢٫٥
٦٩...........................)Erotesis(. االستفهام لغري معناه األصل ٣٫٢٫٦

Aliterasi(. الشجع ٣٫٢٫٧ & Asonansi(......................................٧٠

٧١.................. ... ... ....(تعدد الزوجة) ٣النساء اآلية . ٣٫٣
٧١............. ................... ...........الرتادف. ٣٫٣٫١

٧٤....... .... ... ......... ............... املعىن السياقي. ٣٫٣٫٢

٧٥.......................................اإلسم املعرفة . ٣٫٣٫٣

٧٦..................... .............. ...... .إسم نكرة. ٣٫٣٫٤

٧٧................. ......... ........ اجلملة االستفهامية . ٣٫٣٫٥

٧٨...................................... الكلمة النهيية. ٣٫٣٫٦

٧٩........... ............................. . الطباق٣٫٣٫٧

٧٩....................................)Aliterasi & Asonansi(. الشجع ٣٫٣٫٨



xv

٨٠............................(تعدد الزوجة)١٢٩النساء اآلية . ٣٫٤

٨١............................................ الرتادف٣٫٤٫١
٨٢............... ....................... . املعىن السياقي٣٫٤٫٢
٨٢..................الفعل األمر....................... ٣٫٤٫٣

٧٣..........................)Erotesis(. االستفهام لغري معناه األصل ٣٫٤٫٤

٨٥....................................)Aliterasi & Asonansi(. الشجع ٣٫٤٫٥

٨٥.......... ... .....(الرجال أقوى من النساء)٣٤اآلية . النساء ٣٫٥
٨٦........................................... الرتادف.٣٫٥٫١
٩٠....................................التقدمي والتأخري. ٣٫٥٫٢

٩١........................................)Polisindenton(. تركيب ربطي ٣٫٥٫٣

٩٢.........................(إذالل احلائض )٢٢٢. البقرة اآلية ٣٫٦
٩٢........................................... . الرتادف٣٫٦٫١

٩٤.......................... )Klimaks. ذروة األحداث (٣٫٦٫٢

٩٥................)زمان العدة للمرأة (٢٢٨-٢٢٦. البقرة اآلية ٣٫٧
٩٦............................... .... ......... . الرتادف٣٫٧٫١
١٠٣............... ............ ........... املعىن السياقي٣٫٧٫٢
١٠٥......................................... . التكرار  ٣٫٧٫٣

١٠٦..........................................)Klimaks(. ذروة األحداث ٣٫٧٫٤

١٠٧.......................(Chiasmus). الطباق أو تصالب الكالم ٣٫٧٫٥

١٠٨........................)Erotesis(. االستفهام لغري معناه األصل ٣٫٧٫٦



xvi

١٠٩.........................................................)Eponim(. اللقب ٣٫٧٫٧

١٠٩............................................................)Satire(. اهلجاء ٣٫٧٫٨

١١٠.....................................................)Sinisme(. السخرية ٣٫٧٫٩

١١٢.....................(وجود العدة للمرأة)٢٣٤. البقرة اآلية ٣٫٨

١١٢............. ............ .................الرتادف. ٣٫٨٫١

١١٣................... .......... ........ املعىن السياقي٣٫٨٫٢

١١٤...... ...املرأة كمسببة نزول آدم من اجلنة)  (٣٦البقرة اآلية . ٣٫٩
١١٤................ ................. ......... الرتادف. ٣٫٩٫١
١١٧...................................... املعىن السياقي٣٫٩٫٢
١١٧........................................... اإلسم٣٫٩٫٣

هول. ٣٫٩٫٤ ١٢٠.....................................الفعل ا

١٢١............................. ............ إسم نكرة٣٫٩٫٥

١٢١....................................الكلمة النفيية. ٣٫٩٫٦

حلذف  ٣٫٩٫٧ ١٢٢.........................................)Elepsis(. اإلعجاز 

١٢٣............................................................)Ironi(. التهكم ٣٫٩٫٨

١٢٥........................ .........اخلامتة .....................: الباب الرابع
١٢٥............................................ نتائج البحث ٤٫١
١٢٦................ االقرتاحات ..............................٤٫٢

١٢٨.......... ... .............................................مصادر البحث
١٢٦................. ... ................... ........ املصادر العربية



xvii

١٣٣........ ..... ............................املصادر اإلندونيسية



١

الباب األول 
املقدمة 

خلفية البحث.١٫١
عن املرأة، وإن مواضع املرأة تناقش كثريا   يويل اإلسالم اهتماما كبريا لقضا

ت  جيب أن تكون مجيع القواعد اإلسالمية خاصة املكتوبة  ختلفة.  املالقرآنيف آ
أن تفسري نييب،ويف هذا السياقنص الديين نظرة عاملية وعمادا لكل املسلمني.  يف ال

حسب  تفسرها  مث  املرأة  عن  ت  اآل خذ  واملعاصرة  الكالسكي  العلماء  بعض 
وقد هيمنت هذه  . السياقات التارخيية للمجتمع مثل الثقافة األبوية والدونية للمرأة

انتقدت الناشطات  ١عض أحناء الدنيا. النظرة على آراء ومعتقدات املسلمني يف ب
ض املفسر الكالسكي من النسويني املسلمني كرفعت حسن وأصغر علي إينغينري بع

ري والزخمشري والرازي. وحيكم عليهم بتجاهلهم للنهج يف الشرق األوسط   كالطا
النساء  السوسيولوجيي يف تفسريهم حبيث مينح الرجال   يف بعض مقامة أعلى من 

ت  وقد ذكر يف بعض البحث أن تفسري وهبة زحيلي يف كتاب تفسريه "املنري"  ٢.اآل
تبعية للمرأة أدىن من بني املرأة والرجل يبدو أنه حيتوي على العن  صيغة املرياث 

٣لنسبة للمرأة. ةالرجل والتهم

ام عن بعض األحاديث اليت   ومن بني أفكار النسويني اللربانيني هو اال
للمرأة. وكان أول مبادر هذا اخلطاب يعين فاطمة مرينيسي يف ومهينة  تعترب معادية  

ا   ومن ٤.Women and Islam: An Historical and Theological Enquiryكتا
الدينية وحتدى بعض  العقيدة  املسألة  تسعى إىل تفكيك  ر احلتمية أن هذه  اآل

1 Afifah Bidayah, Rifat Hassan dan Wacana Baru Penafsiran, Jurnal Kalimah Vol.11 No.2
September 2013, p.306

2 Irsyadunnas, Tafsir Ayat-Ayat Gender ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer,
Jurnal Musawa Vol.14 No.2, Juli 2015, p.123

3 Eko Zulfikar dan Ahmad Zainal Abidin, Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender:
Telaah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir al-Munir, Al-Quds: Jurnal Studi Al-
Qur’an dan Hadis, Vol.3 No.2 2019, p.135

4 Syamsul Hadi untung dan Achmad idris, Telaah Kritis terhadap Hadis Misoginis, Kalimah:
Jurnal Studi Agama  dan Pemikiran Islam Vol.11, No.1, Maret 2013, p.37
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ت القرآن ويطعن يف األحاديث الشريفة وحماربة أي فكرة عن تطبيق القانون يف  آ
للمرأة.  ميشة  ا  أ تعترب  املرأة حىت  تفسريها ٥حتصني  تساء  أحاديث  توجد  إذا 

كشرح األشياء الواردة  هيألن مكانة احلديثقد أساء يف فهم القرآنفيقصد أنه
القرآن  معتمدا علىيف القرآن. وأما جهد معادلة املرأة يف اإلسالم الزم أن يكون  

الكرمي.
شهاب أن بعض آراء العلماء يف تفسري اآلية عن خلق املرأة واملرأة رأى قريش  

وتستند  ٦النساء أو امليسوجينية. كمغريات وعدم عقالنية املرأة تدل على حتيزات كراهية  
مش مقامة املرأة. وذكر منصور فقيه أن للتفسري  مل و هذه اآلراء على آراء قدمية اليت 

كانت الثقافة ٧يف إدامة عدم مساواة بني اجلنسني أو عكسها.موقيعا هاما واسرتاتيجيا  
ر من التعصب يف فهم النص حيث كان الر  جال قد تسلط على األبوية املنتشرة هي اآل

مع أن القرآن اليتم نزوله لتهميش وإهانة املرأة بل كان أنزله هللا لشرح ٨،دور التفسري
وواجب القرآن حقوقها  من  أمانة  ومكانتها  املرأة  مقامة  حفظ  ألن  شرحا كامال  ا  ا

ا بعض العلماء لديها عناصر كراهية  ٩واحلديث. ت اليت تظن  النساء .  وكانت اآل
ت امليسوجينية.  آل ١٠أو فكرة إلهانتها تسمى 

سنة   يف  بتفسريه  يت  الشعراوي  متويل  الشيخ  املعاصر، كان  الزمان  ويف 
يوفر فهما أن املرأة التقوم ذلك ك. وكان يستخدم األساليب السهلة يف الفهم و م١٩٩١

وقد يعرف أن خلفية عملية املؤلف وفكريته واجتماعيته وثقافيته يؤثر  أدىن من الرجل.

5 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender, (Jakarta: Paramadina, Cet.2, 2001), p.1
6 M. Quraish Shihab, Perempuan, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), p.31
7 Mansur Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet

II, 1997), p.140
8 Afifah Bidayah, Rifat Hassan dan Wacana Baru Penafsiran, Jurnal Kalimah Vol.11 No.2

September 2013, p.305
9 Atik Wartini, Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-

Misbah, Jurnal Palastren Vol.6 No.2 Desember 2013, p.488
10 Wilalea, Perempuan-Perempuan Haremku: Telaah Pengalaman Perempuan oleh Perempuan

dengan Pendekatan Sejarah Peradaban Islam, (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif
Kasim Riau, 2005), Jurnal Marwah, Vol.IV No.8, p.22
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شا، حىت مت حفظه حلحياتهانتهز١١إىل تفسريه. يد  شراف الشيخ عبد ا فظ القرآن 
قد انتهز فرصته للدراسة يف قسم األدب واللغة العربية أكثر،  و يف حادي عشر من عمره.  

مليئة ألّفها الشعراوي  شعار الىتوكانت األ١٢سالم. خاصة يف جمال الشعر الذي يلّون اإل
ملميزات من بينها طريقة تركيب اجلمل والعناصر اجلمالية وكذلك االقتباس من القرآن 

علم الكرمي. تدرس  األزهر  جبامعة  العربية  واللغة  األدب  االجنازات جتعل كلية  وهذه 
١٣التفسري واحلديث والفقه كذلك.

ومن غري اجنازاته يف جمال الرتبية واللغة واألدب والتفسري، كان الشعراوي له دور  
ال االجتماعي، والسيما خدمته حنو الدولة املصرية.   بدعوته اإلسالمية  مر  مث كبري يف ا

تمع.  وكان يف سنة   مت انتخابه كوزير الوقف ١٩٧٦نواع املناهج االجتماعية حنو ا
ووزير الدولة لشؤون األزهر. وقبل ذلك قد قام كرئيس جامعة األزهر فرع اجلزائر واُختري  
لقاهرة. ومن أشهر مؤلفاته يعين كتاب تفسريه املسمى  كمسؤول جممع اللغة العربية 

.١٩٩١خبواطر الشعراوي حول القرآن الكرمي. قد مت أول نشره من قبل أخبار اليوم سنة  
ويف مقدمة ذلك الكتاب، اعترب الشعراوي أن كتابه ليس من تفسري القرآن، بل 
إال مبجرد حاصل التفكري عرب من قلب املؤمن عند قراءة القرآن. ويعتمد هذا التفكري 

ن من الذي يقدر على ١٤تفسري القرآن إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.على رأيه 

وهذا من سبب تسمية كتاب تفسريه، يسمى ب "خواطر" يصور سعيه يف تفسري القرآن 
النفراد.  يبدأه  االنطالق  ١٥الذي  نقطة  اليت متت عرضها هو  الشعراوي  إن خطوة 

القرآن حسب ريتقف وراء هذه الدراسة، وهو عن ميله يف استخدام األسلوب يف تفس 
11 Irsyadunnas, Tafsir Ayat-Ayat Gender ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer,

Jurnal Musawa Vol.14 No.2, Juli 2015, p.140

٢٩-٢٨)، ص.١٩٩٥ار اليوم، ب(القاهرة: أخالشعراوي الذي النعرفه،  سعيد أبو األنني،  ١٢
13Badzruzzaman M. Yunus, Tafsir Al-Sya’rawi: Tinjauan Lengkap Terhadap Sumber, Desertasi

UIN Syarif Hidayatullah, 2009, p.285
14 Malkan, Tafsir Asy-Sya’rowi: Tinjauan Biografis dan Metodologis, Jurnal Al-Qolam Vol.29,

No.2, 2002, p.195
15 Istibsyaroh, Muhammad Mutawally Sya’rawiy dan Tafsirnya, Jurnal Studi Al-Qur’an Vol.I,

No.2, 2006, p.203
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رأيه ليست تفسريا بل إال دفقة من قلبه على كل ما حتمله. وخيتلف أساليب لغته يف  
واالجتاه  واللون  املنهج  التشابه يف  لديه جهة  مهما  األخرى  التفسري  كتابه عن كتب 

ملفسرين اآلخرين.
هناك ثالثة عوامل تؤثر الشخص  يف اختيار أسلوب اللغة، هي خلفية املؤلف 

القاريئن أواملستمعني والتأثري الذي يتوقعه املؤلف. وكان  أو   احلالة االجتماعية، وحالة 
الشعراوي اليستخدم األساليب العلمي يف كتابه بل استخدم أساليب احملاضرة للمعلم  
العلماء  من  العامة،  تمع  ا بني  من  مألوفة  تفسريه  طريقة  فإن  وهكذا،  لتالميذه. 

وكانت اللغة املستخدمة لتفسري اآلية سهلة ومرتبة  ١٦جلمهور. والبريوقراطيني إىل عامة ا
املقبولة عند  العالية لكنه قادر على تكوين وتركيب اجلمل  مهما لديه مميزات األدب 
اليت قد  امليسوجينية  ت  تفسري آ الصحيحة خاصة يف  املعىن  القارئني حسب  أذهان 

.املعىنأبرزت منها كثرية من اجلدال يف النقاس واألخطاء يف  
وقد استعرضت الباحثة أن الشعراوي لديه جودة عالية يف استخدام اللغة حبيث  
خيتلف ويتنوع أساليب اللغة املستخدمة يف تفسريه. كان أسلوب اللغة هو وسيلة إليصال 
حاصل التفكري من خالل اللغة املتميزة الذي يظهر روح أو شخصية املؤلف. جيب أن 

ذب. حيتوي أسلوب اللغة   رأ١٧اجليد على ثالثة عناصر وهي الصدق واألدب وا
ك  )Slamet Muljana(سالميت موجلا أن أسلوب اللغة )Simandjutak(وسيماندجو

١٨هو تكوين الكلمات من مشاعر قلب املؤلف حبيث تؤثر شعورا معينا يف ذهن القارئ. 

اللغة هو إحدى وسائل اإلعالم اخل ثري معني، إما الختصار أن أسلوب  اصة وله 
هارتونو   وزادا  األديب.  العمل  يف  اجلمايل  التأثري  أو  اليومية  احملادثة  يف  العملي  التأثري 

16 http://iqt.unida.gontor.ac.id/corak-penafsiran-tafsir-asy-syarawi/, Diakses pada Hari Rabu, 12
Februari 2020, pukul 12.29 WIB

17 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), p.113
18 Slamet Muljana dan Simongkir Simandjutak, Ragam Bahasa Indonesia, (Jakarta: JB Wolters,

tt), p.47
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)Hartono(  نتو أن أسلوب اللغة هو طريقة مميزة يستخدمه الشخص )Hartanto(وهار
١٩العتبار املقصود.

ت ال قرآن، ولكن هذا  خيتلف اجتاهات ومناهج وأساليب كل املفسر يف شرح آ
. )subjective(التنوع الميكن أن يكون سببا لتفسري القرآن بشكل ذايت أو غري موضوعي  

رادة املفسر  أهم الشيء يف دراسة التفسري يعين أن يكون كيفية تفسري القرآن التتفق إال 
جتهاد صحيح.  تعاىل ويفسر  بقول هللا  تتفق  أن  العصر ٢٠بل جيب  ولكن يف هذا 

توجد اختالف التفسري بسبب تعدد املعىن. إن ظهور هذا اجلدال مدفوع بوجود احلديث  
الزمان  القرآن هو كتاب صاحل لكل  أن  نظرا إىل  املتطور،  الزمان  والتنوع يف  املشاكل 

ت ٢١واملكان.  ذلك أحد عوامل ظهور اجلدل يف تفسري القرآن، كما وقع يف تفسري اآل
امليسوجينية. 

ت امليسوجينية اليت استمرت غموضها ويتعلق فأخذت الباحثة احلقا ئق وهي اآل
اخلاطئة   اآلراء  القارئني يف تصحيح  يساعد  البحث  وهذا  الزمان.  أمرها مبشاكل هذا 

ت وسوء الظن يف بعض تفسري القرآن واحلديث، خاصة يف جمال فهم  ميسوجينية.  اآل
فيجب أن يكون  كان احدى وسائل لفهم آية القرآن هي من خالل كتب التفسري،  

لتعّقل والدقة يف فهم قراءة كتب التفسري. كذلك جيب أن يكون كل املفسر   مصحوبة 
التسبب إىل سوء وجدال  املناسبة من أجل عدم  اللغة  قادرا على استخدام  ومعاجلة 
الفهم. وقد ذكر هذا األمر يف شروط املفسر وهي أن يكون لديه الكفاءة يف مهارة اللغة 

ا حبسب السياق،  اليت تتكون من ا يعرف شرح املفردات ومدلوال علم اللغة نفسه ألن 
ختالف اإلعراب، والصرف ألن فيه تعرف األبنية   والنحو ألن املعىن يتغري وخيتلف 

19 Dick Hartono dan B. Rahmanto, Pemandu di Dunia Sastra, (Yogyakarta: Kanisius, 1986),
p.35

20 Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan, Studi Islam Suatu Pengantar dengan Pendekatan

Interdisipliner, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.105-106
21 Rif’atul Khoiriah Malik, Hermeneutika Al-Qur’an dan Debat Tafsir Modern:

Implementasinya dengan Masa Kini, Jurnal At-Turas: Jurnal Studi Keislaman, Vol.6, No.1, Januari-
Juni 2019, hlm.57-58
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البالغة   والصيغ، واإلشتقاق ألن اإلسم إذا كان اشتقاقه من مادتني خمتلفتني، وعلوم 
ألول خواص تركيب ال ٢٢كلغام من جهة إفاجتها املعىن.ألن املفسر يعرف 

قش الباحثون كثريا عن الشعراوي من حيث تفكريه من أنواع كتبه، لكن  وقد 
ش أحد عن أسلوب لغته. بذلك أرادت الباحثة أن تبحث أسلوب لغة الشعراوي  قمل ينا

لآلية   خاصة  القارئني،  فهم  على  والتأثري  أفكاره  مرور  ستربز كيف  امليسوجينية.  اليت 
ت امليسوجينية، ستعرف كيفية الشعراوي  بوجود حتليل أساليب الشعراوي يف تفسري اآل
الصحيحة.  املعاين  أراد حسب  التأثري كما  حتقيق  أجل  من  تفسريه  يف  التعبري  حياول 

م  استخدايةوسيكشف هذا التحليل بنظرية األسلوبية، يعين احدى الطريقة ملعرفة كيف
الكا أو  املتكلم  املؤلف  أو  التفسريتب  وبتأثري خاص. لغة  وكانت ٢٣يف سياق معني 

تعريف األسلوبية بشكل عام هو علم ٢٤األسلوبية هي علم لتحليل لغة العمل األديب.
األسلوب يعطي جمموعة واسعة من الطرق أو األساليب اليت تؤديها يف مجيع األنشطة 

العل  األسلوبية هي  أن  اخلصوص  وجه  وعلى  واألسلوب، البشرية.  قة  أل املتعلقة  وم 
٢٥ولكن غالبا ماتستخدم يف أمناط اللغة.

وكان األسلوب هو الطريقة اليت يستخدمها املؤلف إلعالن ماقصد قلبه. تتوفر  
يتضح  ٢٦أساليب اللغة يف لغات خمتلفة، إما منطوقة أو كتابة وإما أدبيا أو غري أدبيا. 

ول أن جيد اجلواب ملاذا خيتار املؤلف  طريقة  أن علم األسلوب قد حا)Burhanبورهان (
قيمة   إىل  اللغة  عناصر  بعض  اختيار  يؤدي  أن  التعبري؟ هل ميكن  ومتميزة يف  خاصة 

أن علم األسلوب يهدف  )Panuti(وأما عند فانويت ٢٧مجالية؟ وما أثره على املعىن؟.

(السعودية: وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد،  اإلتقان يف علوم القرآن،  اجلالل السيوطي، ٢٢
٧٦٣)، ص.٢٠٠٨

23 Geoffrey Neil Leech, Style in Fiction(Longman, London: 1981), hlm.10
24 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), p.227
25 Nyoman Kutha Ratna, Stilistika: Kajian Puitika Bahasa, Sastra dan Budaya, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2013), p.167
26 Panuti Sudjiman, Bunga Rampai Stilistika, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), p.13
27 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009),

p.280
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اللغة  التأثري من  اللغة وكذلك معرفة  إىل معرفة كيفية األدبية يستخدم عناصر وقواعد 
املستخدمة. تسعى دراسة األسلوبية على إظهار كيفية تشكيل عناصر النص املشرتك 

١وتكون الرسالة املعينة. 

ت من التحليل،  عند شهاب الدين القليويب، لدي دراسة األسلوبية مخسة مستو
وهي املستوى الصويت واملستوى النحوي واملستوى الصريف واملستوى الداليل واملستوى 
ت فقط، هي   ستخدام أربعة مستوا التصويري. لكن يف هذا البحث ستتم الباحثة 

ستخدمة، واملستوى النحو لدراسة تركيب اجلمل املستوى الداليل لدراسة معىن اللغة امل
التصويري  املستوى  الكلمات وكذلك  تغيري  لدراسة  الصريف  واملستوى  فيها،  والعناصر 
ر املربزة.   لدراسة نوع األساليب املستخدمة. ومن هذا التحليل ميكن أن يُعرف كل اآل

حتديد املسألة.١٫١
الباحثة املسألة اليت ستكون الشيء  بناء على خلفية البحث السابقة، حددت  

البحث هذا  إعداد  يف  و الرئيسي  متويل  ،  استخدمها  اللغة  أساليب  هي كيف كانت 
ت امليسوجينية يف كتاب خواطر الشعراوي حول القرآن الكرمي؟ الشعراوي يف تفسري اآل

غرض البحث وفوائده .١٫٢
غرض البحث.١٫٢٫١

حبث أنواع  أساليب اللغة البحث إىلاستنادا على املسألة السابقة، يهدف هذا  
ت امليسوجينية يف كتاب خواطر الشعراوي   استخدمها متويل الشعراوي يف تفسري اآل

حول القرآن الكرمي.

1 Panuti Sudjiman, Bunga Rampai Stilistika…., p.3-7
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د البحثفوائ.١٫١٫١
ومن املتوقع أن توفر نتائج هذا البحث فوائد، إما من الناحية النظرية أو املمارسة  

العملية.
الفوائد النظرية. ١٫٣٫٢٫١

، خاصة يف جمال دراسة األسلوب.)Linguistic(املسامهة يف دراسة اللغة .١
تمع..٢ ترقية جودة املعرفة والثقافة اللغوية واألدبية لدي ا
دراسة قسم علوم القرآن والتفسري عن نظرية األساليب اللغوية  املسامهة يف  .٣

للمفسرين. 
الفوائد العملية. ١٫٣٫٢٫٢

أن يكون املرجع األساسي يف توسيع اللغة واألدب ، خاصة يف حتليل النثر .١
بعلم األسلوب.

ترقية كنوز املعرفة وثقافة القارئني عن األسلوبية..٢

منهج البحث.١٫٤
املنهج كطريقة العمل للوصول إىل الدراسة العلمية  يف البحث العلمي، يعترب  

١حبيث أن تكون  العقالنية واملوضوعية وأفضل النتائج. 

أنواع البحث.١٫٤٫٢
كان هذا التحليل من البحث املكتيب، الذي يدرس كتب املراجع ونتائج  

البحوث السابقة. وأما اهلدف هو احلصول إىل معرفة وفهم جمال البحث املعني  
٢نظري حول املسألة يف هذا البحث.واإلطار ال

مصدر احلقائق .١٫٤٫٣

1Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta:
Kanisius, 1992), p. 14

2 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2006), p.26
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ويف هذا البحث، مجعت الباحثة احلقائق بوجود الكتب والصحائف فيها 
ت امليسوجينية. من غريها، أخذت الباحثة   البحث عن األساليب اللغوية واآل
يف   خاصة  الرئيسية،  الكرمي كاحلقائق  القرآن  حول  الشعراوي  خواطر  كتاب 

ت امليسوجينية. تفسري  اآل
طريقة مجع احلقائق.١٫٤٫٤

وكتابة   مكتبية  طريقة  هي  البحث  هذا  يف  املستخدمة   الطريقة  كانت 
ستخدام  احلقائق  أو  ت  البيا اسرتجاع  تعين  مكتبية  طريقة  املالحظات. 

املتزامنة   اللغة  استخدام  حبيث  املكتوبة  مجع )sinkronis(املصادر  ميكن   .
ت أو احلقائق بو  ت وكتابتها  البيا سيلة الطريقة املكتبية من خالل قراءة البيا
استخدم مث  طريقة  تومجعها.  مجع  ،  purposive samplingالباحثة  يعين 

الطريقة   هذه  استخدام  مت  وقد  والتحليل.  التصنيف  مث  احلقائق  أو  ت  البيا
٣لتصوير وشرح الظواهر اللغوية يف جمال البحث.

طريقة حتليل احلقائق .١٫٤٫٥
احملتوى  الباحثة طريقة حتليل  استخدمت  احلقائق،  أو  ت  البيا يف حتليل 

)content analysis ،(وهي الطريقة أو النظرية لتحليل النصوص املعينة يف شكل  ٤
أساليب اللغة والتأثريات اليت تربز منها. فإن األساس هلذه الطريقة يعين التفسري  

أو الشرح.

3 Mulyana, Kajian Wacana Teori, Metode & Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), .83

4 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991),
hlm.25
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لدراسات السابقة ا.١٫٣
ولتعزيز وجود هذا البحث، هناك العديد من الدراسات والبحوث املتعلقة 

ذا التحليل، منها مايلي: 
Parenting dalam Al-Qur’anرسالة املاجيستري كتبها حممد عزمي بعنوان "

(Studi terhadap Tafsir Khawatir Asy-Sya’rawi Haula Al-Qur’an Al-Karim

karya Seikh Mutawalli Sya’rawi) قسم علوم القرآن والتفسري جبامعة اإلسالمية
Sunanاحلكومية Ampel  ت ٢٠١٧سنة لعديد من التحد . يدعم هذا البحث 

يف تعليم األطفال يف العصر احلديث، مت الباحث يف حتليل كتاب خواطر الشعراوي  
منط الرعاية والرتبية يف األسرة ألن عند الباحث أن تفسري حول القرآن الكرمي لرفع

الشعراوي مناسب حبالة البشر كما وقعت املشاكل يف اليومية. وكانت نتيجة هذا 
ء  البحث أن منط تربية األسرة لن تفصل من دور الوالدين كمعلمني أساسيني. اآل

ا القدوة  عطاء  أطفاهلم  وتعليم  برتبية  ملزومون  لتكوين واألمهات  حلسنة كاحملاولة 
شخصية اإلسالم يف نفوس األطفال. وأما أهم مفهوم الرتبية على األطفال عند 
آلخرة  الشيخ الشعراوي هو الصرب، والسيما يف تعليم الصالة وتعليم األمور املتعلقة 
والرزق   والصالة  الدعاء  يف  خاصة  إجيابيا،  األطفال  تربية  تدافع  العوامل  وإعطاء 

١لرمحن والعطف.احلالل وا

كتبها ملكان  ٢٠١٢سنة  ”Al-Qolam“نيا، مقالة العلمية يف صحيفة  
)Malkan(  العنوان Tafsir Sya’rawi Tinjauan Biografis dan“حتت 

Metodologis”  ريخ . تناقش هذا البحث عن سري الشيخ متويل الشعراوي وخلفيته و
كتاب تفسريه. واتضح كذلك عن اجتاهه ولونه ودراسته ومنهجه ومذهبه وخصائصه  
يف التفسري مث آراء العلماء حنو هذا التفسري. من بني نتائج هذا البحث أن كتابة 

من خال نقدية  التحليلية  منهج  تستخدم  الشعراوي  ولون  تفسري  التارخيية  اجتاه  ل 
1 Muhammad Azmi, Parenting dalam Al-Qur’an (Studi terhadap Tafsir Khawatir Asy-Sya’rowi

Haula Al-Qur’an Al-Karim karya Syeikh Mutawalli As-Sya’rawi), Thesis Program Studi Tafsir dan
Ilmu Al-Qur’an Universitas Islam Negri Sunan Ampel, 2017, p.90
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الرتبوي واهلدائي. نظرا إىل تفسريه أنه يتبع مذهب اإلمام الشافعي يف جمال الفقه.  
وله اخلصائص يف استخدام اللغة واألساليب، اعتربها األمثلة العقالنية بلغة عامة 
ألدب عند بيان اآلية. وكان املفسرين اآلخرين رأوا الشعراوي أنه من  سهلة مالئة 

د العلماء العقالنية واملعتدل وأحد الصوفيني. يف خلفية كتابه قد استنتج الباحث أح
ت القرآنية بل إال مبجرد  أن تفسري القرآن ليس من تفسري واعتبار البشر عن اآل
الذي يستحق احلق  التواضع، ألن من  التأمل بكل  البشر من خالل  شرارة فكرة 

ته إال رسول هللا صلى هللا ع ٢ليه وسلم. لتفسري آ

بعنوان   فع  العلمية  نور  ماجستري كتبتها  رسالة  هو  Peranan“لثا، 

Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat

34 (Studi Komparasi Tafsir Al-Sya’rawi Karya Muhammad Mutawalli

Sya’rawi dan Tafsir Ibnu Katsir)” آن والتفسري جبامعة اإلسالمية قسم علوم القر
Sunanاحلكومية   Ampel  املرأة يف األسرة من ٢٠١٨سنة . وقد حبث فيه دور 

نظرية املفسرين املذكورين الذين ينتجون تلقائيا أوجه التشابه واختالف بينهما. ومن 
ن أمهية الواجبة  تشابه اآلراء بني هذين مفسرين يعين عن تقسيم دور املرأة والرجل، 
للرجل أو الزوج يعين كسب الرزق واعتناق زوجته وأوالده وتلبية االحتياجات حياة  
أسرته.  وأما أهم الواجبة للمرأة أو الزوجة يعين أن حتفظ ثروة الزوج وتلد أطفاال 
وأن متنح زوجها السالم والشفقة. لكن ما حدد هللا عمن الذين ينال الفضيلة، وإذا 

فضال من هللا للكسب، فال تكون املشكلة إذا الزوجة  كانت املرأة أو الزوجة تنال  
٣تساعد زوجه يف تلبية إحتياجات األسرة. 

2 Malkan, Tafsir Asy-Sya’rowi: Tinjauan Biografis dan Metodologis, Jurnal Al-Qolam Vol.29,
No.2, 2002, p.191

3 Nurul Ilmiah Nafi’ah, Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur’an Surat
Al-Nisa’ Ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir Al-Sya’rowi karya Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi
dan Tafsir Ibnu Kathir), Thesis Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel, Tahun 2018, p.102
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:Heritage of Nusantaraرابعا، املقالة العلمية كتبها زين العارفني يف صحيفة  

International Journal of Religious Literature and Heritage  بعنوان  ٢٠١٤سنة
ره يف إندونيسيا الشيخ متويل الشعراوي ت اجللباب يف تفسريه وآ وأفكاره حول أ

، وحصل إىل نتائج  ٥٩املعروف. وقد حبث فيها قيمة نتيجة من سورة األحزب اآلية  
البحث أن أفكار الشعراوي يف اآلية املعينة تؤكد أن اآلية قاطعة وتفرض اجللباب 

يفهمه بقية العلماء ي شكل من األشكال . هذه الفكرة الفذة ختتلف كثريا عم
ولكن  فحسب،  الفقهية  الناحية  من  الكرمية  األمة  إىل  ينظرون  الذين  األجالء 
تسعد  حكم  ثالث  على  حيتوي  شرعيا  لباسا  اجللباب  أن  إىل  يذهب  الشعراوي 
املتحجبات من النساء املسلمات، واجللباب ليست قاصرا يف غطاء الرأس أو الوجه  

لك وهي وضع األسس الشرعية يف احلجاب والدين فقط بل هو أمر أهم من ذ
٤الشرعي بضوابط املعينة. 

الصحيحة  لألطفال من   الرتبية  األول مت حتليل كشف مفهوم  البحث  يف 
الثاين قد اتضح خصائص تفسري الشعراوي من  تفسري الشعراوي، مث يف البحث 

األسرة   املرأة حنو  دور  ببيان  الثالث  البحث  قام  وقد  املتنوعة.  نتائج النواحي  من 
تفسري الشعراوي، وأما البحث الرابع قد اتضح دور الشعراوي ببيان اجللباب احلقيقية  
ثريه يف جمتمع إندونيسيا. من بني البحوث األربعة السابقة،   شرعت يف اإلسالم و
ن جمال البحوث يتوقع يف كتاب خواطر الشعراوي حول القرآن  استنتجت الباحثة 

ور املرأة وواجبتها غالبا. وأكثر الباحث من كلية أصول الدين الكرمي واألمر يتعلق بد
قسم علوم القرآن والتفسري. وبذلك حاولت الباحثة أن تربز حتليل املسألة املختلفة 
من عدة البحوث السابقة، يعين عن حتليل أساليب لغة متويل الشعراوي يف تفسريه 

العارفني،  ٤ إندونيسيا  زين  ره يف  ت اجللباب  يف تفسريه وآ الشيخ متويل الشعراوي وأفكاره حول آ
Heritage of Nusantara: International Journal of religious Literature and Heritage, Vol.3املعروف،  

No.2 Desember 2014, p.313
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نواع املفهومات. ويدعم هذا الذي قد أصبح مرجعا يف كثري من التحليالت إلبراز أ
ا.  التحليل األسلويب بوجود سرية الشعراوي وتعمقه حنو اللغ العربية وأدا

اإلطار النظري .١٫٣
ظهار العالقة   النظرية هي الرتتيب من التعاريف واملفاهيم لتقدمي نظرية منهجية 

لتحليل وحتديد بني الشيئني. وعند البحث كان اإلطار النظري هو من أهم الشيء  
املشاكل اليت متت دراستها. كذلك ستستخدم اإلطار النظري إلظهار كيفية عمل 

ومن أجل هذا البحث أن يكون نظميا منهجيا، فتضع ١النظرية يف حتليل احلقائق. 
الباحثة خطط البحث كما يلي: 

األعمال األدبية.١٫٣٫٢
مقصود املؤلف إن األعمال األدبية هي نتيجة أفكار خربات اإلنسان عن 

اليت يتم تتبيقها بشكل اللسان أو الكتابة. ولدت األعمال األدبية كشكل من 
أشكال اخليال وانساح األغراض االجتماعية، لذلك أصبحت العمل األديب  
تمع. مت إنشاء األعمال األدبية من قبل املؤلفني للقراءة والفهم  جزء من حياة ا

يريد   عمله،  خالل  من  ا.  على  والتمتع  اإلنسانية  املشاكل  املؤلف كشف 
شكل املشقة واجلهاد واللسان والعادة والرمحة والكراهية والشهوة وكل مايعانيه  
أم نفسيا. واألعمال األدبية اليت ابتكرها الكاتب بقيمة فنية   البشر إما جسد

٢عالية قادر على تفسري معىن احلياة وطبيعتها بلغة بسيطة غنية األدب.

ة العمل األديب هو نتائج احلياة أو حاصل من خربات ومالحظة  إن حقيق
ليف األعمال األدبية   الكاتب أو املؤلف يف احلياة احمليطة. يعتمد املؤلف يف 
دور  يف  الذي حيدث  تمع  ا يف  احلياة  وقائع  من  اكتسبها  اليت  اخلربة  على 

لعامل احلقيقي مث تدفقت يف شكل من أشكال األعمال   األديب.  الشخصيات 
1 Burhan Nurgiyantoro, Stilistika, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), p.70
2 Zainudin Fananie, Telaah Sastra, (Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), p.63
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اخلاصة   الشعور  أو  احلاسة  آداة إلبراز  األدبية هي  األعمال  اللغة يف  وكانت 
أو  القارئني  إىل  املعلومات  يوصل  أن  غري  من  مجالية  قيمة  على  حتتوي 

٣السامعني. 

سوماردجو   قسما  لتفصيل، ) Saini(وسايين  )Sumardjo(وقد  األدب 
وينقسم األدب إىل اثنني، هي األدب غري اخليايل واألدب اخليايل. األدب غري 
ومذكرات  والتاريخ  الذاتية   والسرية  والنقد  املقاالت  على  يتضمن  اخليايل 

٤اليوميات ورسائل، وأما األدب اخليايل ينقسم إىل قسمني يعين الشعر والنثر.

أن كتاب التفسري يدل إىل األدب غري اخليايل وإذا نرى إىل التقسيم السابق
يت من التفكري اخليايل بل التفكري العلمي من معاين القرآن. ولكن إذا  ألنه ال
ننظر إىل تقسيم األدب حسب أغراضه، أن كتاب التفسري داخل يف نوع النثر 

ولكن غري خيايل، أي من النثر الديين. 
النثر العريب.١٫٣٫٣

ادة اللغوية نـَثـََر، أي رمى الشيء وألقاه على حنو  النثر لغة مأخوذ من امل
بال قافية أو وزن. أما النثر اصطالحا  أرسلهمتفرق ومبعثر، ونثر الكالم أي  

ريخ األدب العريب فهو   كما عرفه الكاتب حنا الفاخوري يف كتابه اجلامع يف 
ى  الكالم املرسل على حنو تلقائي وعفوي دون تقيده بوزن عام إال فيما يسم

السجع الذي يتميز بوجود القافية، كما أن الكالم الشعر خيتلف عن النثر يف 
الوزن والقافية ضمن إطار واحد.  النثر  ٥اختوائه على  وجيب اإلشارة إىل أن 

السرد  على  تعتمد  اليت  الكتابة  أشكال  أحد  فهو  أنه كالم  إىل  إلضافة 
الناس واملقاال ت احلاصلة بني  املنشورة يف الصحف الطبيعي، مثل احملاد ت 

3 Nuriana Istiqomah dkk, Sikap Hidup Orang Jawa dalam Novel Orang-Orang Proyek Karya
Ahmad Tohari, Jurnal Sastra Indonesia, Vol.3 No.1 2014, p.1

4 Sumardjo, Jacob dan Saini K.M, Apresisi Kesusastraan, (Jakarta: Gramedia, 1997), p.18-19
ريخ األدب العريب: األدب القدمي،  حنا الفاخوري، ٥ )،  ١٩٨٦(بريوت، لبنان: جار اجليل، اجلامع يف 
٩٩٧، ص.١ط.
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والكتب املدرسية وغريها من مظاهر الكتابة اليت التعتمد على وزن متعمد.  
لذكر أن للنثر العديد من األشكال املتعارف عليها، مثل القصص  ومن اجلدير 
أشكال  من  وغريها  النثرية  والقصائد  نواعها كذلك  ت  والروا نواعها، 

٦النصوص غري املقفاة. 

قد  والنثر   والقفية، وكان  لوزن  مرتبطة  مقال حر غري  العريب هو  األديب 
العصر  إىل  اجلاهلية  عصر  من  السريع  التطور  خالل  من  النثر  شكل  تطور 

خلصائص املختلف يف كل عصره.  وأما عند حممد سعيد احلسني  ٧احلديث 
رئني.  أن النثر األديب هو النثر اجلمايل يؤكد على الغرض لرفع حاسة وعطيفة القا

ربعة شروط األدب، هي الفكرة والعطيفة واللفظ  وقد مت حتقيق النثر األديب 
واخليال. تشمل جوانب  ٨أواألسلوب  اليت  األغراض  العديد من  النثر  يتناول 

اإلنسانية   العلوم  تضمنه  إىل  إلضافة  املختلفة  ومظاهرها  ومشاكلها  احلياة 
٩والعلمية واملعرفية.

وقد قسم النثر حسب أغراضه إىل مخسة أقسام وهي النثر الفين والنثر 
النثر   هو  الديين  والنثر  العلمي.  والنثر  اللغوي  والنثر  الديين  والنثر  االجتماعي 
إلضافة إىل حرص الكاتبني   لعقيدة، والتشريع والعبادات  قرتانه  الذي يتميز 

م على حنو سليم وبليغ من  هلذا النوع على نقل أفكارهم وحججهم وتفاسريه
لدين،  الناحيتني الدينية واللغوية. ومما يندرج حتت هذا النوع من العلوم املتصلة 
الدراسات القرآنية والتفسري والفقه وأصول الفقه والعقائد املختلفة كذلك علم 

اخلطابة يف العصر األموي، دراسة فنية فكرية واصل بن عطاء أمنوذجا،وسيلة مرجاجو وكنزة عواس، ٦
٦(اجلزائر: جامعة العريب بن مهدي)، ص.

7 Dyah Nurul Azizah, Karakteristik Prosa dalam Sastra Arab, Jurnal Tsaqafah Tarikh IAIN
Bengkulu, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2020, p.132

رخيه،  حممد سعيد احلسني،  ٨ ض: دار املعارف،  األدب العريب و ٦٩-٦٧ه)، ص. ١٤١٠(ر
مارة العربية املتحدة،  (املنهل: اإل فنون النثر العريب احلديث: أساليبه وتقنياته،  عمر إبراهيم توفيقي، ٩

٣٠-٢٩)، ص.٢٠١٣
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الدين. مر  يتعلق  مما  وغريها  واملرياث  احلديث  وعلم  ن  هو ١٠األد التفسري 
دين  بعض  طبيعة  يف  مهما  ا  ذا حبد  نفسه  جودة  ترقية  ميكن  إنسانية  اميكية 

قصده.  قد  اليت  األشياء  إىل  احلصول  دون  بتفسريه  البشر  قنع  قد  األحيان  
التفسري هو منط احلياة نفسه، وأما منط أو أساليب اللغة تعمل ككاتب عملية   

١١التفسري الفورية.

أن   الباحثة  استنتجت  التعريفات  ذا  يكون جمال  و الذي  التفسري  كتاب 
يف   التحليل يف هذا البحث داخل يف النثر الديين، وكما أوضح نيومان كو
كتابه أن النصوص الدينية جزء من األعمال األدبية. وكان التفسري هو شرح  
املوقف حبيث يكون منطقيا. نظرا إىل عملية التفسري، فلدي اللغة دور كبري  

ويف هذا البحث استفدت الباحثة  النثر  ١٢تصال.كنائب كامل يف عملية اال
من كتاب تفسري الشعراوي.

علم األسلوب أو األسلوبية.١٫٣٫٤
كما قد ذكرت الباحثة من قبل أن هذا البحث يستخدم الدراسة األسلوبية 

)Stylistic( ت عمادا لتحليل البحث. دلت الدراسة األسلوبية إىل نطاق اللغو
أي هي علم ١٣اليت تدرس مجيع الظواهر اللغوية الشاملة إىل معانيها. احلديثة

وعموما، رأى علماء اللغة أن  ١٤الذي حيقق اللغة املستخدمة يف األعمال األدبية. 
األساليب  تدرس  اليت  الدراسة  أوال  قسمني،  إىل  ينقسم  املمارسة  يف  األسلوبية 

٣٠-٢٩ص.فنون النثر العريب احلديث: أساليبه وتقنياتهعمر إبراهيم توفيقي، ١٠
11 Nyoman Kuta Ratna, Stilistika: Kajian Puitika Bahasa, Sastra dan Budaya, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2013),  p.248
12 Nyoman Kutha Ratna, Stilistika: Kajian Puitika Bahasa, Sastra dan Budaya…, p.232-

233

13 Syihabuddin Qalyubi, Stilistika Dalam Orientasi Al-Qur’an, (Yogyakarta: Belukar, 2008),
p.21

14 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), p.227
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تدرس عن خصائص أساليب اخلاصة كأساليب الصحائف، والثاين الدراسة اليت  
١٥املؤلف جزئيا أو مشاليا من أعماله األدبية. 

مشلت الدراسة األسلوبية مجيع الظواهر اللغوية، من اجلوانب الصوتية إىل اجلوانب  
كما قد ذكرت يف السابق أن األسلوبية هي جزء من الدراسة اللغوية. كتب ١٦الداللية.

يف األدب والفنون. يف مقالته األوىل  رفض العقاد العقاد مقالتني كتبها يف كتابه مراجعة  
تول فارنس   ن األسلوب املثايل هو األسلوب السهل وال )Anatole France(رأي أ

البحث  ذلك  ويف  العقالين.  التفكري  إىل  الحيتاج  األديب  فاإلبداع  القارئني،  يصاعب 
ن األعمال األدبية حيتاج إىل التفكري العقالين اخلاص، مث وضع املؤلف  اتضح العقاد 

توجد ١٧هذا التفكري إىل األعمال األدبية بوسيلة اللغة بدون أن يبحث عن كيفية نقله.
من بينها: لألسلوبية،عدة تعريفات 

عند صالح فضل: إذن هو البحث عن العالقات املتبادلة بني الدوال واملدلوالت •
عرب التحليل الدقيق للصلة بني مجيع العناصر املدلولة، فاألسلوبية هي الوصف الذي  

حاالت األسلوب يف فرتة زمنية حمددة أو لدى مؤلف أو كاتب عنيتم فيه البحث  
١٨معني. 

األسلوبية  • تدرس  ريفاتري:  املستخدمة عند  العناصر  تلك  اللساين  امللفوظ  داخل 
التواصل لسلسلة لفظية، وإمنا   ا تدرس فعل  أ املسنن، يعين  لغرض طريقة تفكري 
كشيئ حامل لشخصية املتكلم، وملزما النتباه املتلقي، فهي تدرس املردودية اللسانية  

عندما تكون حمملة بشحنة قوية من اخلرب.

(القاهرة: مكتبة األدب،  األسلةبية: املدخل النظري والدراسة التطبيقية،  فتح هللا أمحد سليمان،  ١٥
٣٨)، ص.٢٠٠٤
ض: دار العلوم، مدخل إىل علم األسلوب، شكري حممد عياد، ١٦ ٤٨)، ص.١٩٨٢(ر

17 Syihabuddin Qalyubi, ‘Ilmu Al-Uslub Stilistika Bahasa dan Sastra Arab, (Yogyakarta: IDEA
Press, 2017), p.12

١٦٦،  ١٤١، ص. ١)، ط.١٩٩٨(بريوت: دار الشروق،  علم األسلوب مبادئ وإجرءاته،  صالح فضل،  ١٨
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ا املؤلف لوصوله  أن األ(Teew)مث عند تيؤوا• سلوبية هي الواسطة اليت يستخدم 
بطريقته   املؤلف  غلى  والنفسية  الذهنية،  عن  للتعبري  الطريقة  ا هي  أل غايته.  إىل 

١٩اخلاصة.

فإن األسلوب هو دراسة األدبية يف )Panuti Sujiman(وأما عند فانويت سوجيمان •
ر اليت تربز منها. وحبث األسلوب  استخدام العناصر والقواعد الواردة يف اللغة واآل
األديب عن خصائص استخدام اللغة واحنرافتها عن القواعد. وهذه اخلصائص اليت 

م متيزها عن اخلطاب غري األديب، وتلك التأثريات اخلاصة ستؤثر إىل  القارئ. وأه
تعين فحص األديب  اخلطب  األسلوبية يف  للدراسة  اللغة  الوظيفة  استخدام  كيفية 

هدف حمددة. ٢٠لتحقيق التأثريات اخلاصة 

حبيث اليكون جمال الدراسة واسعا جدا، حددت األسلوبية يف النصوص املعينة،  
لعالقة  مبا يف ذلك من خالل االنتباه إىل استخدام الكلمات أو تركيب اللغة ومالحظة ا

بني اللغة املختارة واملستخدمة لتحديد خصائص األسلوبية كاملستوى الصريف والنحوي  
وهذا البحث يستخدم الدراسة األسلوبية الذي تشري إىل نظرية شهاب ٢١والتصويري.

ت يستخدمون  الدين قليويب، ذكر يف كتابه أن يف علم األسلوب توجد مخسة مستو
النصوص، هي املستوى الصويت واملستوى الصريف  واملستوى النحوي  الباحثون يف حتليل  

التصويري. واملستوى  الداليل  الباحثة حتليل ٢٢واملستوى  البحث حددت  ويف هذا 
ت فحسب والتستخدم املستوى  ت امليسوجينية إىل أربع مستو نصوص تفسري اآل

الصويت ألنه أشد مناسب يف حتليل الشعر، وتلك األربعة هي:  

، ترمجة محيد حلمداين، (منشورات دراسات سال دار النجاح اجلديدة الدار معاير حنليل األسلوبريفاتري، ١٩
٦٦)، ص. ١٩٩٣البيضاء، 

20 Panuti Sudjiman, Bunga Rampai Stilistika…., p.3
21 Panuti Sudjiman, Bunga Rampai Stilistika,…, p.14
22 Syihabuddin Qalyubi, ‘Ilmu Al-Uslub Stilistika Bahasa dan Sastra Arab, (Yogyakarta: IDEA

Press, 2017), p.81
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املستوى الداليل. ١٫٣٫٤٫١
هذه الدراسة هلا نفس املعىن حبسن اختيار الكلملت أي استخدام الكلمات  
الشكل  حيث  من  الكلمة  دقة  نعرف  أن  ميكن  املؤلف.  بقصد  اختيارها  مت  املعينة 
واملعىن. وكان الغرض من هذه الدراسة هو هل حسن اختيار الكلمات قادر على دفع 

وقادر على ربط املعىن واملقصود مث التعبري عن الفكرة الغرض اجلمايل من العمل األديب
املؤلف. أرادها  مجيع ٢٣اليت  إىل  جماهلا  أحاط  الذي  املعىن  لتحليل  املستوى  هو  أي 

ال الصويت  والنحوي والصريف والداللني لكن  ممكن حتديده   اجلوانب اللغوية  من ا
٢٤اللفظي والرتادف والطباق.إىل اجلوانب اآلتية: هي داللة اللفظ املعجمي واملشرتك

املستوى الصريف . ١٫٣٫٤٫٢
يشمل املستوى الصريف على حبث صيغ الكلمات العربية وأحواهلا  
كاختيار الصغة وتبادل الصغة داخل  سياق الكلمة، مث البحث عن التأثري  

٢٥املربز منها. 

املستوى النحوى . ١٫٣٫٤٫٣
شرح   يعين  الواسع،  ال  ا على  النحوية  املستوى  جوانب  يشمل 

يف   لعناصر  خيتلف  لكنه  اجلمل.  وتكوين  واألمساء  واألفعال  الرتكيب 
الدراسة األسلوبية اليت يبحث عن سبب اختيار الكلمات وتركيب اجلملة  

٢٦كذلك التأثري املربز منه. 

املستوى التصويري. ١٫٣٫٤٫٤
ازي )retoris(ينقسم األسلوب إىل األسلوب البالغي   واألسلوب ا

)kiasan(  لتحقيق اللغة  البالغي هو وسيلة يف استخدام  . كان األسلوب 
التأثري اجلمايل. ميكن حتقيقي التأثري اجلمايل من خالل اإلبداع يف تعبري  

23 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi… p.290
24 Syihabuddin Qalyubi, ‘Ilmu Al-Uslub Stilistika Bahasa dan Sastra Arab…, p.96
25 Syihabuddin Qalyubi, ‘Ilmu Al-Uslub Stilistika Bahasa dan Sastra Arab…, p.93-94
26 Ibid, p.95
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تعبري  اللغة يف  يستخدم  املؤلف  أي هي عن كيفية طريقة   اللغة، 
أفكارهم. يهدف اعتبار اللغة يف األدب إىل التأثري على مواقف ومشاعر  

اخلصائص القارئني فيها  الفكرة  متام  دعم  على  وقادر  النغم  يف  املصورة 
ازي يقارن شيئني  ١اجلمالية كنوع من األعمال الفنية.  وكان األسلوب ا

من خالل حماولة العثور على مسات أو عالمة أوجه التشابه بني األنثيني.  
الحيدد التحليل يف املستوى التصويري إال يف حبوث البالغة فحسب، لكن

كذلك عن كيفية املؤلف حياول النصوص كصورة يف الفكرة وتضع فيها 
من  م  واملستمعني كأ القارئني  حماولة  يتمكن  حىت  احلية  واحلالة  احلركة 

٢املشاهدين.

مث زادت الباحثة يف حتليل عناصر تكوين أساليب لغة الشعراوي جممال 
لى سبعة أصناف،  أن أساليب اللغة تبىن ع(Shipley)كما قد رأى سيفالي  

وحال   واحلاضرين  واألهداف  تمع  ا وحال  الزمان  حية  و املؤلف  رواية  وهي 
رة ٣املكان واملوضوع.  فاستخدمت الباحثة مخسة عناصر مما يساهم أكثر يف إ

عوامل تكوين لغة الشعراوي. 

نظام البحث .١٫٣
التحليل من أجل الوصول والتحقيق إىل نتائج منهجية، فقسمت الباحثة  

إىل مخسة أبواب منظمة ومرتبة ويتعلق بعضها بعضا، وهي:
تتكون هذا الباب من تعبري املشكلة أساسا هلذا البحث، مث يتبع  :  الباب األول 

بعده حتديد املسألة مث األغراض والفوائد هلذا البحث مث منهج البحث مث البحوث 
السابقة واإلطار النظري مث األخري نظام البحث.

1 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, …., p.295
2 Syihabuddin Qalyubi, ‘Ilmu Al-Uslub Stilistika Bahasa dan Sastra Arab…., p.97
3 Nyoman Kuta, Stilistika Kajian Puitika Bahasa, Sastra, dan Budaya…..p. 23-24
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األول :  اب الثاين الب الفصل  رئيسيني،  فرعني  فصلني  من  الباب  هذا  تتكون 
ريخ حياته ودراسته ومقامه   يناقش عن سرية الشيخ حممد متويل الشعراوي  من 
ودوره ومؤلفاته خاصة أشهر املؤلفات يعين كتاب التفسري مبوضوع خواطر الشعراوي 

ت امليسوجينية وتفسريها عحول القرآن الكرمي. ويف الفصل الثاين يبحث فيها   ن اآل
. جممال

ت امليسوجينية  :  الباب الثالث  حيتوي على حتليل العناصر األسلوبية لتفسري اآل
يف كتاب خواطر الشعراوي حول القرآن الكرمي بنظرية األسلوبية اليت تتضمن على 

ث املستوى الداليل واملستوى الصريف واملستوى النحوي واملستوى التصويري، وتبح
بعد ذلك عناصر تكوين تلك األساليب جممال. 

هو الباب األخري، يتكون فيه االستنتاج واالقرتاحات واخلامتة.  :  الباب الرابع 
ويف الصفحة بعدها كتبت فيها املراجع تستخدمها الباحثة يف إمتام هذا البحث. 
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الباب الرابع 
اخلامتة

. نتائج البحث ٤٫١
النقط  على  الباحثة  حصلت  امليسوجينية،  ت  اآل تفسري  يف  األسلوب  حتليل  إمتام  بعد 

اجلليلة:
أساليب .١ الشعراوي  استخدم  بل  العلمية،  الكتابة  ساليب  الشعراوي  تفسري  يت  ال

حلالة احلقيقية كما   احملاضرة اليت هلا اهلدف لتحفري اخليال على القارئني حىت يشعروا 
يفسرها أو يعرب عنها الشعراوي. وهذا سوف يؤدي إىل ترقية جودة فهم القارئني هلذه  

ت. اآل
منها:  .٢ املتنوعة،  األساليب  الشعراوي  الرتادف  ١استخدم  الداليل هي  املستوى  ) يف 

)  ٣) يف املستوى  الصريف توجد االختيار يف استخدام اإلسم والفعل،  ٢ومعىن السياق،  
النحوي هي االختيار يف استخدام إسم نكرة ومعرفة، واستخدام اجلملة  املستوى  يف 

لنهي والنفي ، مث اختيار تركيب اجلمل كالتقدمي والتأخري  االستفهامية والفعلية وأدوات ا
من األساليب البالغية  ) ويف املستوى التصويري ٤واالستثناء والتكرار وذروة األحداث،  

توجد فيها الطباق واالستفهام لغري معناه األصل وحتصيل احلاصل واإلسهاب واإلعجاز 
ازية توجد فيها  اللقب  حلذف وتركيب ربطي والتعريض والشجع. وأما من ا ألساليب ا

واهلجاء والسخرية وكذلك التهكم.  
ر كما يلي:  .٣ ) إن أكثر األسلوب املستخدمة وهو ١كانت األساليب السابقة تربز اآل

الذي يبدأه بنمط األسئلة سوف حياول ويواصل القارئني إىل مرحلة التفكري، ال يقبلون 
نفسهم. والتفكري ويؤمنون التفسري مباشرة  بل إمنا مي لتفكري حىت جيدوا احلقيقة  رون 

هو احدى الطريقة حملاولة الناس إىل الفطرة أو الطبيعة البشرية، وقال هللا تعاىل يف القرآن 
) كانت أساليب الشعراوي جتعل القارئني٢).  ١٧٦الكرمي "لعلهم يتفكرون" (األعراف:

حث كثريا عن مسألة املقام بينهما،  أكثر وعيا ويؤكد عن وظائف الرجل واملرأة واليب
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ما ُخيلقان يف أزواج ليكمل بعضه بعضا. التكون حياة الرجل سعيدة ومطمئنة   أل
وكذلك   امرأة  دور  فهم ٣كسها.  بدون  حنو  القاريئن  نظرة  تقّوم  أساليبه  وكانت   (

ا إذالل املرأة بل فيها أ ن التوجد اآلية القرآنية تقصد  ت امليسوجينية،  هداف  اآل
لغة.    وحكمة 

أساليب و .٤ لديهم  املفسر، كان  استخدمه كل  الذي  واملنهج  واللون  االجتاه  من غري 
ثريا خاصا إىل  اللغة املتميزة اليت تؤثر إىل تفكري القارئني، ألن سيربز كل األسلوب 
ت القرآنية جيب أن يستخدمه األساليب اللغوية املناسبة واملالئمة  املعىن. فلتفسري اآل

حىت ال تسبب إىل األخطاء يف الفهم. كانت خصائص أساليب الشعراوي ما قد 
ت القرآنية   ذُكرت يف السابق دليل على أنه من أحد العلماء الوسطّية، وهو يفسر اآل
عن املرأة حبقيقة املعىن من النصوص املوثوقة بدون أال ينزل درجة النساء وال يرفع 

بل   املرأة،  من  أعلى  الرجال  مكانتهم درجة  والرجل يف  املرأة  من  جيعل كل جنس 
الصحيحة. 

. االقرتاحات  ٤٫٢
عقب تقدمي نتائج البحث مما سبق، بقدر ما حصلت الباحثة على هذا البحث فرتى  
الباحثة أن تضع االقرتاحات والتوصيات ما تتعلق مبا حبثته عن أسالب الشعراوي يف تفسري 

ت امليسوجينية،  منها ما  يلي:اآل
ميكن تطبيق دراسة األسلوبية يف أنواع من النصوص، كالقرآن الكرمي اليت له لغة خاصة  .١

ت وغريها من الكتب والنثر. وهذا ألجل توسيع   بل أخص، واحلديث والتفسري والروا
دراسة األسلوبية حىت حيصل إىل الثقافة الواسعة يف حتليل النصوص.

األساليب اللغوية للمفسرين اآلخرين، ملعرفة وكشف مميزات وميكن كذلك البحث عن  .٢
كل املفسر يف نطاق اللغة.
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أن  .٣ ميكن  بل كان  العلمي،  البحث  خالل  من  األسلوب  علم  دراسة  تتم  أن  الجيب 
نستفيده على سبيل دراسة املقارنة، املثال مقارنة أساليب اللغة بني املفسرين بعضهم 

لة وتعمق الفهم عن التشابه واالختالف يف األساليب بعضا للحصول إىل النتيجة  الشام
اللغوية املستخدمة بني االثنيني.

وميكن البحث على حتليل أساليب اللغة بنظرية علم اللغة االجتماعية وعلم اللغة النفسية .٤
لبحث عناصر نكوين وتشكيل أساليب اللغة بتفصيل.
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صادر البحثم

املصادر العربية 

األرُدن: وزارة  ، اإلجتاهات األسلوبية يف النقد العريب احلديث،هللا أمحد جوادإبراهيم عبد  
١٩٩٦الثقافة 

رخيه، (دون املدينة: د،اإلسكيدي ر  اأمحد ومسطفى عنان، الوسيط يف األدب العريب و
) املعرفة مباد، دون السنة

دون املدينة: مجيع  العربية،  ةغلالنحو الواضح يف قواعد ال أمني، علي اجلارم ومصطفى،  
١٩٨٣احلقوق حمفوظة للناشر، 

١٩٩٥القاهرة: أختار اليوم، الشعراوي الذي النعرفه، األنني، سعيد أبو، 

القاهرة: مكتبة الرتاث اإلسالمي، دون  قالوا عن الشعراوي بعد رحيله،  بدري، طاها،  
السنة

املعاين مقرر للصف اخلاهدام،  بناء، املعلمني اإلسالمية،  البالغة يف علم  مس كلية 
٢٧فونوروكو، مطبعة دار السالم، دون السنة

القاهرة:  حممد متويل الشعراوي جولة يف فكره املوسيع الفصيح،  البيومي، حممد راجب،  
مكتبة الرتاث اإلسالمي، دون السنة

رات العربية  املنهل: اإلمافنون النثر العريب احلديث: أساليبه وتقنياته،توفيق، عمر إبراهيم،  
٢٠١٣املتحدة، 
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١٩٨٧القاهرة: مكتبة اخلاجني، فصول يف فقه اللغة، الثواب، رمضان عبد، 

بريوت: دار الكتب العريب، معجم التعريفات،  اجلرجاين، علي بن حممد السيد الشريف،  
دون السنة

القاهرة: جملة الشعراوي إمام الدعاء جمدد هذا القرن،  اجلزار، عبد املعيز وعبد احلامد،  
األزهر، دون السنة

السيخ حممد متويل الشعراوي (إمام العصر)،  اجلوهر، أمحد املرسي حسني، 
ضة،  ١٩٩٠القاهرة: 

رخيه، احلسني، حممد سعيد،  ض: دار املعارف، األدب العريب و ه١٤١٠ر
٢٠١٠ت: دار الفكر، ، بريو ٣ج.البحر احمليط،  حيان، أبو، 

١٩٣٢دون املدينة: مطبعة العلمية حبلب، معامل السنن، اخلطايب، أبو سليمان، 

١٩٧٨قاهرة: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيعـ  علم أصول الفقه،  اخلالف، عبد الوهاب،  

النجاح ، ترمجة محيد حلمداين، منشورات دراسات سال دار  معاير حنليل األسلوبريفاتري،  
١٩٩٣اجلديدة الدار البيضاء، 

ت، حممد حسن،  القاهرة: دار اللهضة املصر، دون السنةريخ األدب العريب، ز
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