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 الباب األول
 مقدمة 

 الفصل األول: خلفية البحث
األدب ىو نتيجة األعمل فن إبداعي، أحدىا ُب شكل الكتاب، كالذم 
يتضمن العمل على اجلماؿ كالوالية لكل رلموعة من الكلمات اليت نقلها 

يأٌب ( ۸:۳۱۰ٕادلؤلف من خبلؿ كتابتو. كما يعرؼ الغزايل )ُب موردل، 
شلا يعٍت الكتابة أك اللغة اجلميلة. ُب حُت أف األدب  sansakertaاألدب من 

أك فنوف الغة أك الفنوف األدبية ىي فن كالدة العقل كالشعور كاالستعداد من 
 (.۱۰ ٖٕٔٓخبلؿ اللغة كوسيط )سوفرلن ُب موردل ، 

( األدب ىو الفكرة كقالبها الفٌت ۹۹۱۱ٔ:قاؿ صبلح الدين الندكل )
غ فيها كىذاف العنصراف يتمثبلف ُب مجيع صور اإلنتاج أك ادلادة كالصيغة اليت تصا 

األديب. مهما يكن بُت الباحثُت من اختبلؼ ُب تعريف األدب كمهما طاؿ 
جداذلم فيو. فعنصر ادلادة كالصياغة ُب األدب مقوماف من مقوماتو. كمها لو  
كاجلسد كالركح لئلنساف. اسنادا إىل التعريف بأف كالدة األدب مستمدة من 

 فكار ادلؤلف، كنتيجة للفن مع أشكاؿ سلتلفة من األعماؿ األدية.األ
( أنواع األدب نوعاف كمها الشعر كالنثر. ۹۰۰۱ٕ٘:قاؿ سوبردجو )

الكبلـ فإف الشعر ىو ( ٕ:۹۹٘۱:كفقان لعلماء األدب العرب )معساف، 
. كقاؿ أمحد إسكندر الفصيح ادلوزكف ادلقفى ادلعّّب غالبا عن صور اخلياؿ البديع
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النثر ىو عبارة تصف األفكار كادلشاعر غَت ادلرتبطة بالقافية ( ۹:۹۱:۹:)
كالوزف. كذلك النثر فهو ما ليس بشعر من الكبلـ ادلصقوؿ ادلنمق، فهو اليتقيد 

 بوزف كال قافية.
كما ىو ادلعركؼ اف األدب من ناحية أجناسو نوعاف مها الشعر كالنثر. 

النثر العلمى لغتو العقل، كاألدىب لغتو كالنثر كذلك نوعاف العلمى كاألدىب، ف
العاطفة. فا ادلقصود من النثر األدىب أك الفٌت ىو بعث العواطف كالتأثَت 
الوجداىن كالرسائل الوجدانية كاخلطابة كالوصف األدىب. كادلراد بالنثر العلمى ىو 

ء أداء احلقائق العقلية كاألفكار اخلاصة كالفلسفة كالرياضة كالطبيعة كالكيميا
 (.۱ٖٕٜ ٜٜٗٔككذلك ادلقالة كاجلدؿ كالبحوث كادلؤلفات )الشيّيب، 

أما كتاب "اإلبانة عن أصوؿ الديانة" ألىب احلسن األشعرم ىو أحد 
النثر العلمي ألنو حيتوم على موضوع الفكرة ألىب احلسن ُب العقيدتو كإنكاره 

الديانة" على معتزلة. كباإلضافة إىل ذلك، اقًتاح كتاب "اإلبانة عن أصوؿ 
حيتوم على قيم الببلغة أم معٌت أك الغرض الذم ىو تسليم باستخداـ أشعرل 

طناب( أك حىت العكس )اإلجياز(. دراسة إلأحيانان ُب الطوؿ كلكن معٌت قليبلن )ا
 العبارة ىي علم ادلعاىن.

 عن(  علم ادلعاىن ىو العلم الذم حيفظو ۱ٕٔ ٕٜٛٔ) اكضرلقاؿ 
ادلعٌت أك الفهم. لذا، علم ادلعاين ىو العلم الذم حيفظو من أخطاء  خطاء

ْعزانية ديكن أف تُعرؼ شيئنا ما اللفظ ادلطابقة مع 
َ
احلديث. مع ىذه ادلعرفة ادل
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اللفظ ادلقتضل )ظركؼ احلالة كاحلالة(. ُب العلم يشرح عن اإلسناد، ادلسند اليو، 
 ل، كاإلجياز، كإطناب كادلساكة.ادلسند، كالقصر ، كاإلنشا ، كالفصل ك كالص

( اإلجياز ىو اجلملة البينة كادلختصر الذم ۱ٕٕٕٔٗٔٓكقاؿ فوزم )
فهم كاجلملة اليت تتوافق حد األدىن ببل انقاص ادلعٌت بشكل ملحوظ. ُب فهم 

( اإلجياز ىو األصلوب الشامل ادلختصر ۱ٕٔٗ ٕٕٔٓالبقيبلين، )فوزم ، 
فكرة الطويلة. كاحيانا ضده، كما قاؿ الذم يستطيع اف يأخذ األصوؿ من ال

( احيانا، ىذه العبارة جتلب ادلعٌت بالكبلـ الذم أكثر ۱ٕٜٔٗٓٛٔ)أكظرم، 
(  ۱ٕٛٛٗٓٓمن معناه ، ألنو من ادلفيد أف يسمى بو اإلطناب. كقاؿ )ناسف، 

اإلطناب ىو تأدية ادلعٌت بعبارة زائدة عنو مع الفائدة. كأحيانا يبلغ بكبلـ طويبل 
 ا، يحيث تكوف بُت العبارة أك الكلمة معناىا سواءا.كال قصَت 

لتأليف ألىب احلسن كمثل ما َب الكتاب اإلبانة َب أصوؿ الديانة، ا
، يناؿ اإلطناب َب الفقرة في إبانة قول أىل الحق والسنةباب  األشعرل َب

رية، األكىل كالثانية. َب تلك الفقرة، ستجد احملادثة بُت اىب احلسن كادلعتزلة، كالقد
كاجلهامية، كاحلركرية، كالرفيضة، كادلرجيعة عن الدين الذم تبٌت بأيب احلسن 

 (۱ٜٕٔٔٓٓ)األشعرل، 
فإن قال لنا قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 

، والحرورية والرافعة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون
 وديانتكم التي بها تدينون.
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ذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب قيل له :قولنا ال
الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما 

 روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث"
َب ىذه العبارة، كلمة "دين" قرء بالتكرار. ادلعتزلة ال يعرفوا عن الدين 

أف دينو ُب ىدل اهلل. كلذالك، يذكر الذم تيقنو اىب احلسن حىت يذكره بنفسو 
باالغرض التوكيد ك استقرار َب قلوب "وديانتنا التي ندين". ايضا الكلمة 

 ادلستمع )قـو ادلعتزلة(. ىذه العبارة تتضمن باإلطناب التكرار كأغراضو للتوكيد.
 التعبَت اآلخر َب الصفحة ادلتساكية۱

قول به أبو وبما كان ي، ونحن بذلك معتصمون، وأئمة الحديث
نضر الله وجهه ورفع درجته  -عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 

 وأجزل مثوبته.
َب ذلك التعبَت يوجد الكلمة اخلاصة يعٌت يذكر "امحد ابن حنبل"، بعد   

كلمة العامة يعٌت "كأئمة احلديث"، فهذه العبارة تدؿ على اف امحد ابن حنبل  
احملدث اآلخر، إذا سيناؿ زياد اإلىتماـ  كاحملدث الذم لو ادلزيدة ك اإلمتياز من

لذكر فضيلتو. كأما جنس اإلطناب ذكر اخلاص بعد العاـ الذم غايتو للتنبيو 
 على فضل اخلاص. 

الشيخ أىب احلسن األشعرم ىو العامل العظيم ُب علم الكبلـ، كلو فكرة 
 خاصة كمؤثرة حىت اآلف. كيسمى مذىبو بأىل السنة كاجلماعة األشعرية. كمن
أعمالو كتاب اإلبانة ُب أصوؿ الديانة. الشيخ األشعرم أيضان إىل فئة رجاؿ 
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الدين ادلنتجة ُب صب أفكاره ُب الكتابة ، كالذم أثبت من خبلؿ أعمالو 
 العديدة كغالبان ما يستخدـ كمرجع دلشاكل اجملتمع حىت يومنا ىذا.

العقيدة ىو كاحدة من أعمالو ادلعركفة كادلصدر الرئيسي لئلشارة ُب قضية 
اإلبانة ُب أصوؿ الديانة. نظمت ُب لغة منهجية كمفهومة. ىذا الكتاب، حىت 
اآلف ال يزاؿ يدرس الكثَت من بُت هنضة العلماء ، كاليت تعتّب مرجعا ىاما أك ُب 

 معاىد كعلم.
كُب الكتاب أف كجدت الكثَت من تعبَت اإلطناب. استنادان إىل التعرض 

على ادلناقشة بشأف التعبَت عن اإلطناب الواردة ُب السابق، سَتكز ىذا البحث 
"اإلطناب في الكتاب اإلبانة ُب أصوؿ الديانة أليب احلسن األشعرم بادلوضوع 

 باستخداـ نظرية علم ادلعٍت. اإلبانة في أصول الديانة ألبي الحسن األشعري"
 الفصل الثانى: تحديد البحث

اعتمادا على خلفية البحث السابقة، لكي نستطيع اف نعرؼ عن 
اإلطناب َب الكتاب اإلبانة َب أصوؿ الديانة أليب احلسن األشعرل، فحددت 

 الباحثة َب ىذا البحث إىل ادلسائل اآلتية ۱ 
كيف أشكاؿ اإلطناب َب الكتاب اإلبانة َب أصوؿ الديانة أليب  .ٔ

 احلسن األشعرل؟
الكتاب اإلبانة َب أصوؿ الديانة أليب احلسن  كيف غرض اإلطناب َب .ٕ

 األشعرل؟
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ما ىي الفكرة األساسية لعقيدة أليب احلسن َب الكتاب اإلبانة َب  .ٖ
 أصوؿ الديانة؟

 الفصل الثالث: أغراض البحث
 بناء على حتديد البحث السابق فؤلغراض َب ىذا البحث ىي ۱ 

ديانة أليب احلسن معرفة أشكاؿ اإلطناب َب الكتاب اإلبانة َب أصوؿ ال .ٔ
 األشعرل؟

عرفة أغراض اإلطناب َب الكتاب اإلبانة َب أصوؿ الديانة أليب احلسن دل .ٕ
 األشعرل؟

عرفة الفكرة األساسية لعقيدة أليب احلسن األشعرل َب الكتاب اإلبانة دل .ٖ
 َب أصوؿ الديانة ؟

 الفصل الرابع: فوائد البحث
 احلصيلة من ىذا البحث يرجى أف يعطي الفائدة إما نظريا أـ عمليا۱ 

 الفائدة النظرية  .ٔ
 ليعطي ادلساعدة على دراسة الببلغة  كخاصة للباحثُت العرب. 

 الفائدة العملية .ٕ
أكال، اف يعطي ادلعرفة حوؿ كيفية جتنب األخطاء ُب التحديث، ككيفية 

 عبَت طويل أك قليل، أك متواسط.ضبط احملادثة كفقا دلقتضى احلاؿ. ىل ىو ت
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كثانيا، اف يعطي ادلعرفة عن اإلطناب ُب الكتاب اإلبانة َب أصوؿ الديانة 
ألىب احلسن األشعرل.  كديكن استخدامو كمادة يحيث إضافية، دلن يرغب ُب 

 دراسة األعماؿ األدبية األخرل خاصة أعماؿ أبو احلسن األشعرل.
 المناسبةالفصل الخامس: البحوث السابق 

قد ارتكب باألكادديية يعٌت الكتابة أك الدراسة عن التأليف األديب 
السيما َب اجلامعة  اإلسبلمية احلكومية سوناف غونغ جاٌب باندكنغ. كلكن لكل 
الكتابة ك البحث متنوعة ذلم اخلصائص ادلتفرقة الذم يفارؽ بعضهم بعضا. 

ا سبق، بل كجدت ادلباحث فبناء على معرفة الباحثة مل جيد البحث يتعلق مب
 ۱دراسة فحسب كىي علم الببلغة منهاادلتساكية من حيث ال

األكؿ، البحث الذم يتكلم عن اإلجياز كاإلطناب َب البحث حلمي 
( َب كلية اآلدب كالعلـو اإلنسانية قسم اللغة العربية، ٕٕٔٓسفتارجياف )

دلوضوع  اإلجياز اجلامعة  اإلسبلمية احلكومية سوناف غونغ جاٌب باندكنغ. با
كاإلطناب َب كتاب احلكاـ إلبن عطاء اهلل )دراسة ادلعاىن(. قدـ ىذا البحث 
عن شكل اإلجياز كاإلطناب َب كتاب احلكاـ ككذالك غرضو. فيها جيد شكل 

شكبل. فتقسيم اإلجياز كاإلطناب  ٚٙٔشكبل كشكل اإلطناب  ٛٚاإلجياز 
إطناب ذكر اخلاص بعد العاـ، ك  كأغراضو ىو۱ إجياز القصار، كإجياز اذلدؼ،

 ضح بعد اإلهباـ، ك تكرار، كتذييل. يكاإل
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( َب كلية اآلدب كالعلـو اإلنسانية ٕٕٔٓف )الثاىن، البحث مالك ادلعوّ 
قسم اللغة العربية، اجلامعة  اإلسبلمية احلكومية سوناف غونغ جاٌب باندكنغ. 

اىل سورة الناس بدراسة بادلوضوع  اإلطناب كفوائده َب القرآف من سورة الغاشية 
ادلعاىن، الغرض من ىذا البحث ىو دلعرفة انواع شكل اإلطناب كفوائده. فأنواع 

 ٘اإلطناب َب سورة الغاشية اىل الناس ىو إطناب ذكر العاـ بعد اخلاص كجيد 
 ٕآيات، اإلبضح بعد اإلهباـ كجيد  ٜآيات، كذكر اخلاص بعد العاـ كجيد 

. ففوائد اإلطناب َب سورة الغاشية إىل الناس ىو آيات ٖٔآيات، كالتكرار جيد 
إلظهار اإلمتحاف، لزيادة العناية كاإلىتماـ لزيادة التقبيح كالتشنيع للتعظيم 

 كالعتنا، كللتنبيو، كللًتديد، كللتعكيد. 
(، َب كلية اآلدب ٕٛٓٓالثالث، البحث اآلخر آلسف مشس الدين )

امعة  اإلسبلمية احلكومية سوناف غونغ كالعلـو اإلنسانية قسم اللغة العربية، اجل
جاٌب باندكنغ. بادلوضوع  اإلجياز كاإلطناب َب القرآف الكرًن لدراسة ادلعاىن َب 
سورة يوسف. جيد األغراض من ىذا البحث كىو األكؿ تعبَت اإلجياز َب سورة 
يوسف كالثاىن تعبَت اإلطناب َب سورة يوسف كالثالث غرض اإلجياز َب سورة 

 لرابع أغرض اإلطناب َب سورة يوسف. يوسف كا
(  َب كلية اآلدب ٕٚٓٓالرابع، البحث ديدينغ اخبلص افريياندم )

كالعلـو اإلنسانية قسم اللغة العربية، اجلامعة  اإلسبلمية احلكومية سوناف غونغ 
جاٌب باندكنغ. بادلوضوع  اإلطناب كفوائده َب القرآف الكرًن دراسة علم ادلعاىن 
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بقرة، فالغرض من ىذا البحث يعٌت دلعرفة نتائج اإلطناب َب القرآف َب السورة ال
الكرًن ينظر من فوائده َب سورة البقرة. كطريقة يحثو يعٌت الوصفية َب دراسة 
الببلغة اليت تسمى بالتحليلية ادلتنية. ألف ىذه الطريقة مطابقة بادلوضوع الذم 

آيات  َٓ٘ٔب  ٖٗٔلة يبحث فيو. احلصيل جيد اإلطناب َب سورة البقرة جبم
 مع فوائده ادلتنعة.

تستند على البحوث السابقة إذا نظر من استعماؿ الدراسة سواء كاف 
مع ىذا البحث الذم سيستعمل دراسة ادلعاىن  عن اإلطناب. الوضيح ىناؾ 
العديد  البحوث كذا، ُب ادلوضوع ادلختلفة. كلذلك، يستفيد الباحثة من 

 ختلف يعٌت كتاب "اإلبانة ُب أصوؿ الديانة".  البحث باستخداـ ادلوضوع ادل
ُب البحث األكؿ كالثالث كجد عدـ كجود البيانات ُب التحليل كعدـ 
كضوح التحليل على غرض اإلجياز ك اإلطناب. َب حُت أف الباحثُت ذكرا من 
قبل أف البحث سيبحث عن اإلجياز كاإلطناب كالغرض منو. ادلزايا من ىاتُت 

ظريات ادلكتوب بشكل جيد جدا كبشكل كاضح. تقدـ ىذه الدراستُت ىي الن
 الرسالة مسامهة ُب التفكَت ُب تطبيق البحث على دراسة ادلاعٍت.

ُب يحثو، يبحث عن اإلطناب كفوائده. ما فيو  البحث الثاين كالرابع
النقيص من ىذا البحث، ألف فالباحث جيد جدا ُب كصف حتليلو. كادلزايا من 

باحث كاضح جدان ُب شرح ادلشاكل ُب التحليل. فا ىذا البحث ىي أف ال
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البحث يعطى ادلسامهة ُب التفكَت من حيث البحث عن اإلطناب على كائن 
 البحث. 

تستند على التعبَت السابق، مل جيد البحث الذم يستعمل الكتاب اإلبانة 
َب أصوؿ الديانة ألىب احلسن األشعرل كادلوضوع البحث. ك مل جيد كذالك 

ن شكل اإلطناب كغرضو َب اجلامعة اإلسبلمية سوناف غونونغ جاٌب البحث ع
"اإلطناب فى الكتاب بندكنغ. كبذالك ستبحث ىذا البحث حتت ادلوضوع 

 ألىب احلسن األشعرل بدراسة علم ادلعاىن. اإلبانة فى أصول الديانة"
 الفصل السادس: اإلطار الفكرى

احلسن األشعرل يشمل اساس َب الكتاب اإلبانة َب أصوؿ الديانة ألىب 
الفكرة لؤلشعرل عن مبادئ العقيدة األشعرل كاإلحتجاج عن ادلعتزلة ك بعض 
الفكرة َب ذالك الكتاب يتكلم عن قوؿ أىل الزيغ كالبدع، قوؿ أىل احلق 
كالسنة، كإثبات رؤية اهلل باألبصار َب الآلخرة، كالكبلـ ُب أف القرآف غَت 

 العرش كغَت ذالك. ادلخلوؽ، كاإلستواء اهلل على
قاؿ األشعرل َب كتابو انواع الفكرة عن عقيدتو الذم َب بعض األحياف 
يعتّب قصرا كلكن ادلقصود كثَتا )اإلجياز(، طويل ك غَت قصر، اذا بُت اللفظ 
كادلعٌت متساكيا )ادلساكة(، كاحيانا يتكلم طويبل بل اخلبلصة من كبلمو قليل 

قاصد ادلعُت الذم سيخّب باألشعارل على قـو )اإلطناب(. كل العبارة يفعل بادل
 ادلعتزلة ما َب كتابو. فهذا الدراسة جبد َب علم ادلعاىن. 
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( علم ادلعاىن ىو علم يعرؼ بو أحواؿ للفظ ۱ٖٕٗٓٓقاؿ قازكيٍت )
 العريب اليت هبا يطابق مقتضى احلاؿ. 

ك ىذا سيفهم اف معٌت الكبلـ الذم يدرس ليس من مجلة الرمسية اليت 
جت من سياقها، كلكن معٌت الكبلـ ُب االرتباط كفقنا لسياؽ مستعملو. خر 

يطابق كبلـ ادلتكلم حسب حاؿ ادلخطب. مثل العبارة اليت ًب ادلتكلم عند 
التعامل مع األشخاص الذين يفهموف شخصنا ذكينا ال حيتاج إىل معلومات 

جهوف مجبلن تفصيلية كمجلة طويلة، سيشعر األشخاص األذكياء بادللل عندما يوا
طويلة جيب تبسيطها بدكف تقليل معناه )إجياز(  اإلجياز ىو كصف زلتول 

(  أك على العكس، ۱ٖٜٔٚٙٛٔالقلب مع تنقيح قصَت كلكنها كافية )زلسن، 
حيتاج ادلخطب إىل معلومات تفصيلية ككاضحة بسبب زلدكدية الفهم 

على التحدث )اإلطناب(، كأحيانان يستخدـ اإلطناب ألحبائو ألهنم حريصوف 
 معو عن احلب، كاإلشتاؽ، كحىت موضوعات أخرل.

(  اإلطناب ىو يصف زلتول القلب مع تنقيح ۱ٖٜٛٙٛٔقاؿ )زلسن، 
۱ ٕٜٛٔأطوؿ من ادلقصود، لكنو حيتوم على الفائدة. كما يُعرَّؼ )أكظرم ، 

( أنو يعطى ادلعٌت بالتلفظ أكثر من معانيو، ألنو ال يوجد أم نقطة غَت ٓٗٔ
 متسلطة. 

لك التعريف، اإلطناب ىو التعبَت باجلمل الطويل، ادلطوؿ، على فمن ذ
 ادلقصود اك الغرض ادلعُت الذم سيخّب ادلتكلم اىل ادلخاطب.
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 ادلثاؿ ۱ 
رّب إىّن كىن العظم مٌّت كاشتعل الرأس شيبا كمل أكن بدعائك 

 (ٗرب شقّيا )
 .أف يشفقادلراد قصَت يعٌت انا عمرم، لكن التنقيح طويل ألنٍت أراد 

( سيقع اإلطناب بأم شكل كاف، ٕٗ-۱ٖٜٕٕٔٓكقاؿ امحد عزاف )
 ألف فيو األغراض ادلتفارقة كىي ۱ 

 ذكر اخلاص بعد العاـ، للّتنبيو على فضل اخلاص .ٔ
 ادلثاؿ ۱ 

 اجتهدكا َب دركسكم كاللغة العربية
قى التعبَت السابق لفظ "اللغة العربية" ىو اخلاص، يذكر بعد اللفظ 
"دريسكم" الذم يتصف باللفظ العاـ، يقدـ ىذه العبارة على اف اللغة 
العربية كاللفظ اخلاص الذم لو الفضل من دركسو األخرم، لذلك حتتاج إىل 

 احلصوؿ على مزيد من االىتماـ لتعلمها. 
 دة العمـو مع العناية بشأف اخلاض ذكر العاـ بعد اخلاص، الفا .ٕ

 ادلثاؿ ۱ 
 رّب اغفريل كلوالدّم كدلن دخل بييت مؤمنا كللمؤمنُت كادلؤمنات

لفظ "كللمؤمنُت كادلؤمنات" معناه العاـ، يذكر بعد اللفظ اخلاص 
 "كدلن دخل بيىت مؤمن"ا. يقدـ ىذا التنقيح عاما مع العناية بشأف اخلاص.
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ُت ادلعٌت من الّنفس كالّتلّذ ذ كما أشبو التكرار ،تكرير لنكتة كتمك .ٖ
 ذلك. مثاؿ التكرار للتنبيو التذكَت كقولو تعاىل۱ 

 (ٗ-ٖ"َكبلَّ َسْوَؼ تَػْعَلُمْوَف ٍُبَّ َكبلَّ َسْوَؼ تَػْعَلُمْوَف" )التكاثر۱ 
 كأحيانا التكرار للتشجيع على فعل شيء كقولو تعاىل ۱ 

 ُرْكا فَِإفَّ اهللَ َغُفْوره َرِحْيمه""َكِإْف تَػْعُفْوا َكَتْصَفُحْوا َكتَػْغفِ 
 َب ىذه اآلية جيد التشجيع للعفُت ادلخطإ. 

 اإليضاح بعد االهباـ، لتقرير ادلعٌت َب ذىن الّسامع. كقولو تعاىل ۱  .ٗ
 ( ٕٖ-ٖٔ"ِإفَّ لِْلُمتَِّقُْتَ َمَفازنا، َحَداِئَق َكأَْعَنابنا" )النباء۱ 

َب ىذه اآلية لفظ "مفازا" تعريفو غَت ظاىر، فيبُت معناه بلفظ 
"حدائق ك اعنابا" حسب الغرض لكي الكعٌت احملتول َب تلك العبارة 

 يدخل اىل قلب ادلستمع ك ىذا ىو اإليضاح بعد اإلهباـ.  
اإلعًتاض ىو إدخاؿ العبارة اليت ال يوجد هبا مقاـ األعراب ُب كسط  .٘

 تزاؿ معانيهما مرتبطة ببعضها كبُت أغراض معينة، اجلملة أك اجلملتُت ال
 من بُت أمور أخرل، مثل تقديس اهلل، كما قاؿ اهلل تعاىل ۱ 

 (ٚ٘"َكجَيَْعُلْوَف لِّلِو اْلبَػَناِت ُسْبَحانَُو َكذَلُْم َما َيْشتَػُهْوَف" )النحل۱ 
لفظ "سبحانو" ىو اإلعًتاض لو الغرض للتنزيح يعٌت تقديس اهلل من 

 شركُت الذين يظنوف اهلل لو ابن. شأف ادل
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التذييل ىو خيتتم اجلملة جبملة أخرل ادلتفارقة كلكن لو ادلعٌت القريب  .ٙ
 كيعمل التوكيد كقولو تعاىل ۱ 

 "َكُقْل َجاَء ْاحَلقُّ َكَزَىَق اْلَباِطَل ِإفَّ اْلَباِطَل َكاَف َزُىْوقَا"
 أصوؿ كلذالك كما قد بُت َب الفوؽ َب البحث كتاب اإلبانة َب

عاين اىتماـ الرئيسي ىو أف تقـو 
َ
الديّانة، أليب احلسن األشعرل، بدراسة ادل

الباحثة بقراءة نّص "اإلبانة ُب أصوؿ الديانة" للكشف عن أشكاؿ 
 اإِلطناب كبأغراضو ُب كتاب أبو احلسن األشعرل اإلبانة ُب أصوؿ الديّنة.

كجليا ُب  دراسة عن ىذا اإلطناب كأغراضو سيظهره الكاتب عميقا
 حملة النظر ُب الباب الثاىن. 

 مفهـو اساس التفكَت كما يلي۱
 
 
 
 
 
 

 
  

كتاب اإلبانة َب أصوؿ 
 الديانة

 علم ادلعاىن

 اإلطناب

ح ك ا ضياإل التدييل تكرار  احًتاس
 اإلهباـ

ذكر اخلاص 
 بعد العاـ

ذكر العاـ بعد 
 اخلاص
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 مناهج البحث وخطواتها الفصل السابع:
 مناهج البحث .1

أما ادلنهج ادلستخدـ ُب ىذا البحث فهو ادلنهج الوصفي التحليلي، رأل 
( أف ادلنهج الوصفي التحليلي ىو۱ منهج ۱ٖٕ٘ٗٓٓنيوماف كوتا راتنا )

ادلشكلة ك كشفها منظمنا، بوصف البيانات اليت من  عبارة  لتحليلُيستخدـ 
اإلطناب على أشالو كأغراضو من كتاب "اإلبانة ُب أصوؿ الديانة" أليب احلسن 

 األشعرل.
بعبارة أخرل، يتناكؿ البحث الوصفي ادلشكلة أك يركز على ادلشكبلت  

 نتاج. كما ىي عند إجراء البحث ، ٍب يتم حتليل النتائج كحتليلها لبلست
 خطوات البحث  .2

  تحديد مصدر البياناتا. 
مصدر البيانات َب ىذا البحث ىو كتاب "اإلبانة َب اصوؿ الديانة 

بابا كجلد  ٚٔصفحة ك  ٖٗٔألىب احلسن األشعرل" الذم يتكوف من 
 ق. ٖٓٗٔـ. / ٜٕٓٓذالك الكتاب َب القاىرة۱ مكتبة الثقافة الدينية 

   نوع البياناتب. 
البيانات ادلأخوذة َب ىذا البحث ىي التعبَت َب الكتاب "اإلبانة َب 
أصوؿ الديانة" ألىب احلسن األشعرل خصوصا عن اإلطناب كأغرضو 

 كفكرة األساسية أيب احلسن َب كتابو. 
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 ج. أسلوب جمع البيانات 
ُب مجع البيانات، يستخدـ الباحثة تقنية الدراسات ادلكتبية. قاؿ 

دراسة مكتبية ىي البحث الذم يفعل َب الدكاف أك  (۱ٕٕٔٓٔٓ)سيمي،
َب ادلكتبة كىناؾ سيناؿ البيانات من الكتب اك غَت ذالك. كبذالك 
البيانات اليت يُحثْت نوعيةن. ُب ىذا البحث، فإّف البيانات احملصولة ىي 
البيانات الوصفية ُب شكل البيانات ادلكتوبة. ىذا البحث ىو يحث النص 

لية۱ )ا( قراءة مجيع نصوص "اإلبانة ُب أصوؿ الديانة" أليب مع ادلراحل التا
األحسن األشعرل تكرارا ك جيدا كلمة فكلمة ك مجلة فجملة، )ب( ضع 
عبلمة على البيانات ادلتعلقة )ت( ختزين بطريق إعادة الكتابة َب كرقة 
البيانات عن البيانات ادلوجودة ُب كتاب "اإلبانة ُب أصوؿ الديانة" أليب 

سن األشعرل )د( تقسيم البيانات ادلتعلقة باإلطناب أشكالو، األح
كأغراضو، كالفكرة األساسية أليب احلسن األشعرل ُب كتاب "اإلبانة ُب 

 أصوؿ الديانة" أليب األحسن األشعرل. 
 د. تحليل البيانات 

 ُب تدكيرىا، يستخدـ الباحثة اخلطوات التالية۱ 
اليت مجعت ٍب توصف كاعطاء  مرحلة كصفية البيانات۱ مجيع البيانات .ٔ

الوضوح القصَتة عن البيانات ليقوم صحيح البيانات )سيسوانطارا، 
(. كالدراسة ادلأخوذة ُب ىذا البحث ىي دراسة علم ۱ٕٚٙٓٔٓ

 ادلعاىن. 
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مرحلة تصنيف البيانات۱ البيانات اليت كصفت ٍب ُتصنف أك جُتمع  .ٕ
 مناسبةن مبشكبلهتا 

البيانات اليت ختتار ك تصنف بناء على مرحلة حتليل البيانات۱ مجيع  .ٖ
أصنافها، ك سيحللها الباحث علمينا مع النظريات الببلغة كخصصا 

 على علم ادلعاىن عن اإلطناب
مرحلة التفسَت۱ البيانات اليت حللْت ٍب تفسَتىا ك الكشف لفهم على  .ٗ

( يرمى البيانات اليت تعتّب ۱ٕٕٔٙٔٓحتليل البيانات. قاؿ )سيمي،
ة ك يكمل البيانات اليت تعتّب غَت مكتملة كيزاد يحيث بغَت ذات صل

 سيأخذ قرارنا بالثقة.
 ه. صياغة االستنتاجات

اخلطوة األخَتة ىي صياغة اإلستنتاجات. أّف اإلستنتاجات عملية 
أخَتة من أنشطة البحث على كتاب "اإلبانة َب أصوؿ الديانة" ألىب 

ستنتاجات جوبا على احلسن األشعرل خبلؿ دراسة الببلغية. كانت اال
مشكبلت البحث، دلعرفة اإلطناب، كأشكالو كأغرضو كمع فكرة األساسية 

 أليب احلسن األشعرل ُب كتاب "اإلبانة َب أصوؿ الديانة".
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 الفصل الثامن: تنظيم الكتابة
للحصوؿ على نتائج البيانات اجليدة. فنظاميات الكتابة ذلذا البحث 

 تنقسم إىل أربعة أبواب ىي۱
الباب األكؿ، مقدمة. حيتوم ىذا الباب على خلفية البحث، ك حتديد 
البحث، ك أغراض البحث ك فوائده، الدراسات السابقة، اإلطار الفكرم، 

 مناىج البحث ك خطواتو ك نظاميات الكتابة.
الباب الثاين۱ نظرية األساسية عن اإلطناب كأشكلو كأغرضو كعلم 

 ادلعاىن.
حيتول ىذا الباب على حتليل عن اإلطناب الباب الثالث۱ التحليل. 

أشكبل كأغرضا كفكرة األساسية أليب احلساف األشعرل َب الكتاب "اإلبانة َب 
 اصوؿ الديانة".

الباب الرابع، اإلختتاـ عن سبلسل األنشطة البحثية ك حيتول ىذا الباب 
 على النتائج ك اإلقًتاحات.


