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ABSTRAK 

DIRĀSAH USLŪBIYYAH FĪ SŪRAH AL-JĀṠIYAH 

Quran merupakan mukjizat keagamaan yang ilmiah yang Allah هلالج لج turunkan 
pada rasul-Nya. Selain itu, Quran meruapakn sumber bagi segala ilmu di antaranya 
yaitu bahasa dan sastra karena bahasa Quran ialah bahasa Arab dengan sastra yang 
tinggi lagi puitis. Ketinggian tersebut memunculkan berbagai metode dalam 
menyingkap rahasia-rahasia kebahasaan Quran, salah satunya yaitu stilistika. Di antara 
surat yang sarat akan keindahan gaya bahasa yaitu surat al-Jāṡiah karena di dalamnya 
terdapat beberapa lafadz khusus yang tidak terdapat pada surat lain kecuali surat al-
Jāṡiyah. Selain itu, terdapat pengulangan bunyi lafadz pada akhir ayat serta ritme ayat 
yang akan memberikan efek pada pemaknaan. 

Penelitian ini  mendeskripsikan unsur-unsur gaya bahasa yang terdapat dalam 
surat al-Jāṡiyah  berdasarkan lima aspek analisis stilistika serta mendeskripsikan efek 
gaya bahasa tersebut dalam pemaknaan. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan 
(library research) dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. . Metode dalam 
analisis yang digunakan yaitu dengan analisis stilistika dan padan intralingual pada 
sebagian data yaitu peneliti membandingkan unsur kebahasaan surat al-Jāṡiyah dengan 
surat lain atau ucapan orang Arab pada umumnya berdasarkan lima level analisis 
stilistika. 

Hasil penelitian yang ditemukan pada aspek fonologi terdapat pengulangan 
bunyi, bunyi tebal dan tipis, bunyi vokal panjang, dan faṣilah  menunjukkan keserasian 
antara bunyi dan makna. Pada aspek morfologi terdapat pemilihan ism al-fā’il, fi’l 
muḍāri’,fi’l māḍi, ṣigat mubālagāh, dan wazan “fa’ala” dengan “ifta’ala”. Pada aspek 
sintaksis terdapat taqdīm wa ta’khīr, nakirah, takrār, dan istifhām. Pada aspek 
semantik diketahui makna leksikal pada lafadz “ijtaraḥa” dan “syarī’ah” secara 
mendalam, terdapat polisemi, sinonim, dan taḍād. Adapun pada aspek imagery maka 
terdapat tasybīh, majāz, isti’arāh, dan kināyah yang dapat membuat sebuah objek yang 
abstrak menjadi nyata dan terindra. 

Kata kunci: stilistika, surat al-Jāṡiyah. 

 

  



 

 ز

 

  جتريد

  دراسة أسلوبية يف سورة اجلاثية
هلا هللا على رسوله. إضافة إىل ذلك فالقرآن أيضا القرآن معجزة دينية عقلية اليت نزّ 

لغة القرآن لغة عربية فيها عالية مصدر لفنون العلم، منها اللغة العربية والبالغة واآلداب إذ 
متناوعا لكشف األسرار اللغوية يف القرآن،  ة شعرية. فأظهر ذلك العلّو مناهجَ األدب وعالي

منها األسلوبية. ومن السور املليئة حبسن األساليب هي سورة اجلاثية إذ فيها ألفاظ التستخدمها 
  األية وإيقاعها اليت أثرت يف املعىن.سور إال سورة اجلاثية، وفيها تكرار صوت اللفظ يف آخر 

ت  وصف هذا البحث عناصر األسلوب املوجودة يف سورة اجلاثية بناء على املستو
ملنهج  ر تلك العناصر على املعىن. هذا البحث حبث كتايب  األسلوبية اخلمسة ووصف آ

داخل اللغة يف بعض الوصف والتحليلي. واملنهج يف حتليله هو التحليل األسلويب ومنهُج معادلة 
ن يقارن الباحث بني استعماالت اللغة يف سورة اجلاثية و   يف غريها أو الكالم العاديمعطياته 

  استخداما بناء على النظرية املستخدمة.
ونتائج البحث ُوجد يف املستوى الصويت تكرار الصوت، واألصوات املفخمة واملرققة، 

ملعىن. ويف املستوى الصريف ُوجد والصوائت الطويلة، والفواصل تدل على تو  افق الصوت 
اختيار صيغة اسم الفاعل، والفعل املضارع، والفعل املاضي، والصيغة املبالغة، والوزن بني "فعل" 
و"افتعل". ويف املستوى النحوي ُوجد التقدمي والتأخري، والنكرة، والتكرار، واالستفهام. ويف 

عجمي يف "اجرتح" و"شريعة" دقًّة، وُوجد املشرتك املستوى الداليل ُعلمت داللة اللفظ امل
از، واالستعارة، الرتادف، والتضاداللفظي، و  . وأما يف املستوى التصويري فُوجد التشبيه، وا

 والكناية جتعل شيئا معنو حقيقيا وحمسوسا.
  كلمة السر: األسلوبية، سورة اجلاثية
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  كلمة الشكر والتقدير

سلوب حسن وصلى هللا على سيد احلمد  الذي أنزل  الكتاب بلسان عريب مبني و
حممد عرّيب فصيح وبليٍغ. قد انتهيت بعون هللا جّل جالله من كتابة هذا البحث العلمي البسيط 

  حتىت العنوان "دراسة أسلوبية يف سورة اجلاثية".

ى ُكتب هذا البحث ألداء الواجبات الدراسية والستكمال بعض الشروط حصوال عل
ا جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية  اللقب العاملي يف علم اللغة العربية وأد

ذا البحث نفعا.  . نفعنا هللا    جوكجاكر

ائها. وذلك ال مبجرد   هناك عوائق يف كتابة هذا البحث ولكن استطاع الباحث يف إ
اعد الباحَث يف كتابة هذا فعل الباحث نفسه ولكن بعون هللا سبحانه وتعاىل مث عون من س

  البحث. فلذلك يقّدم الباحث الشكر والتقدير إىل:

فضيلة املكرم األستاذ الدكتور املكني املاجستري كمدير جامعة سونن كاليجاكا  .١
،  اإلسالمية احلكومية جوكجاكر

فضيلة الدكتور حممد ولدان املاجستري كعميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن  .٢
،  كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكر

ا، .٣  فضيلة الدكتورة إيننج هرنييت املاجستري كرئيسة قسم اللغة العربية وأد
فضيلة األستاذ الدكتور شهاب الدين قليويب كمشرف هذا البحث الذي قد أرشد  .٤

الباحث رشدا وصربا يف كتابة هذا البحث، جزىه هللا خريا على بذل جهده يف إشرافه 
 لى هذا البحث،ع
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تيك مارينت كمشرفة أكادمية اليت قد أرشدت الباحث طول الدراسة  .٥ فضيلة الدكتورة 
يف كلية اآلدب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

،  جوكجاكر
املدرسني واملدرسات يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية  .٦

ا، جزىهم هللا أحسن اجلزاء احل كومية جوكجاكر خصوصا يف قسم اللغة العربية وأد
 على ما ألقوه من علوم،

والدي الكرمي مجيل ووالديت الكرمية، أشكر شكرا وجزىهما هللا خريا على دعاء الباحث  .٧
 يف النجاة واحلياة وحفظهما هللا وراعامها،

 نور صفيا وثبتا نور سلمى،أخّيت الكبرية والصغرية احملبوبتني أر  .٨
ا خاصة يف فصل د. الذين قد أعان  .٩ أصدقائي وصديقايت يف قسم اللغة العربية وأد

ا ويف كتابة هذا البحث،  الباحث عو يف تعلم اللغة العربية وأد
 كل من ال أستطيع ذكره يف إمتام هذا البحث. . ١٠

رك هللا ال كلمة ُحسىن ألقىها الباحث إال أشكرهم شكرا جزيال وج زىهم هللا خريا و
 فيهم مباركا. آمني.

  

     ،   ٢٠٢١سبتمرب  ١٨جوكجاكر
  الباحث،

  
  زفر أوىل األلباب

١٧١٠١٠١٠٠٩٠  
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  الباب األول

  املقدمة

 خلفية البحث  .أ

نّزهلا هللا على رسوله الذي يتجه اجتاها دينيا علميا القرآن معجرة من معجرات 
لعني العلمي. وهذا يصبح أحَد املميزات للقرآن بني املعجزات  أو عقليا ميكن النظر 
لعني فقط مثل عصا موسى  األخرى قبله ألن اجتاه املعجزات قبله حسية ميكن النظر 

أحىي به املوتى، واستطاعة داود عليه السالم، وفعل عيسى الذي عاجل به أمراَض الناس و 
تليَني احلديد، وغري ذلك من معجزات أخرى قبل القرآن. ولذلك قال السيوطي رمحه هللا 
أن اجتاه القرآن عقلية لفرط ذكاء هذه األمة وكمال أفهامهم وألن شريعة اإلسالم  تُقدر 

لعلم واملعرفة يزدهران ويف احلقيقة ال يزال ا ١قيًة إىل قيام الساعة لرياها ذوو البصائر.
ما كُل الناس املعجزاِت القرآنيَة جيال بعد جيل.   ازدهارا يشهد 

القرآن كَمنبع العني لكل فنون العلوم ألن هللا قد وضع فيه العلوَم اليت أشار إليها 
َ   ﴿بقوله  ِ ِ ۡ ُ ۡ

ِ ٰى  َ ۡ ُ ٗ َو َ ۡ ى َوَر ٗ ُ ءٖ َو ۡ َ  ِ
ّ ُ ِ

ّ
 ٗ ٰ َ ۡ ِ  َ ٰ َ ِ

ۡ
َ ٱ ۡ َ َ  َ ۡ َ  :ا [ ﴾٨٩َو

ء وكذلك اللغويني يرجعون إىل هذا الكتاب  .]٨٩ ولذلك جند أن الفقهاء واخلطباء واألد
ا مشارٌة أيضا ب قوله عز وجل مثل البحث الذي املقدَّس. والبحوث العلمية اليت تُقام 

ميالد حيث يقول إن املّين والبيضة  ١٨٨٣سنة  (Van Bender)فان بندر قام به 
َ ﴿وحاصل ذلك البحث مشاٌر بقوله عز وجل  ٢تكوين اجلنني. يشرتكان يف ۡ َ َ إِ 

ًا  ِ َ  ۢ َ ِ َ  ُ ٰ َ
ۡ َ َ َ  ِ ِ َ ۡ ٖج  َ ۡ ٍ أَ َ ۡ  ِ  َ ٰ َ ِ

ۡ
ن [ ﴾ٱ   ]٢ :ا

                                                           
 .) ص٢٠١٩دار الكتب العلمية، (بريوت: اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، ١

٤٨٣.  
٢, Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan M. Quraish Shihab 

yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’an, (Tangerang: 
Lentera Hati, 2013) cet. 2, hlm. 341  
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تُعّد اللغة العربية والبالغة فّنا علميا أكثر رجوعا إىل كتاب هللا. وذلك ألن لغة  
لشعراء اإلتياَن مبا يشابه القرآن لغة عربية حتتوي أد عاليا فال يستطيع أبدا اللغويون وا

وهذه اللغة واألدب العاليتان ُتظهران مناهج علمية لكشف أسرار هذه اللغة.  ٣القرآن.
وأسلوبية القرآن منهج من ذلك املناهج العلمية املعتادة لكشف أسرار هذه اللغة العالية. 

امها  فيه نفسِه حلّلت أسلوبية القرآن استخداَم اللغة يف القرآن ورّكزت على كيفية استخد
ظَهر بناء على جوانب التحليل األسلويب.

ُ
  ٤حىت األثر امل
يُعرف املنهج األسلويب منهجا مهما نظرا إىل أن قضية النقد األديب املوجود  

ينحصر على اجلوانب خارج النص فقط مع أن نقد نّص األدب ينبغي أالّ ينحصر على 
لنقَد األديب إىل مستوًى ال يتضمن عنصر شرح النص وتوضيح معانيه عامًة. فهذا يوصل ا

اجلمال، واملميزة، والوسائل التعبريية اخلاصة. متّكنت األسلوبية من حتليل النص واسعا 
  ٥ومن كشف مواضع مجاليات النص قائمًة على الشرح والتفسري.

ا توقيفية وجبانب ذلك أن اخلالئق جتثوا على الركب  سورة اجلاثية مكية. مسيت 
ا فزعا يف انتظار احلساب. وأخذ اسم اجلاثية من اآلية املذكورة يف هذه  لألهوال اليت يلَقو

ۡ ﴿السورة وهي قوله عز وجل ُ ُ
 َ ۡوَن  َ ۡ ُ َۡم  َ ۡ َ ٱ ِ ٰ َ ِ  ٰ َ ِ  إ

َ ۡ ُ  ٖ
ُ
ُ أ  ۚ ٗ َ ِ َ  ٖ

ُ
ُ أ ٰى  َ َ َو

َن  ُ َ ۡ َ
ورة حتد ملشّككي القرآن، وتوسيَخ اإلميان احتوت هذه الس ٦.]٢٨ :ا [ ﴾

                                                           
٣Vol. 12 , ṡTurā-alLughawi”, -Qur’an al-Fathurrahman Rauf, “I’jaz al

No.3 (September 2006), hlm. 201. 
٤Uslūb; Stilistika Bahasa dan Sastra -Ilmu al‘Syihabuddin Qalyubi, 

Arab (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 101 
آفاق احلضارة اإلسالمية، ، »"ص«نصر هللا الشاملي ومسيح حسنعليان، "دراسة أسلوبية يف سورة  ٥

  .٦٢)، ص. ١٤٢٢(العدد األول سنة أكادميية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية
)، ج. ٢٠١٠: جامعة الشارقة، UEA(التفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي،مصطفى مسلم، ٦

   .١٥٩، ص. ٧
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 تعاىل، ووعدا ملن أنكر حّق وجود يوم القيامة، وتثبيَت فؤاد رسول هللا صلى هللا عليه 
  ٧وسلم على الشريعة اليت محلها.

لتحليل األسلويب. فمن  احتوت أيضا هذه السورة أسلو مسرتعيا إذا ُحبثْت 
إيقاعا بطيئا سبّبه املّد واإلخفاء والغنُة. وذلك يف آييت  جانب الصوت مثال وجد الباحث

ٰ ﴿ الثامن والعشرين والتاسع والعشرين وهو قوله تعاىل َ ِ  إ
َ ۡ ُ  ٖ

ُ
ُ أ  ۚ ٗ َ ِ َ  ٖ

ُ
ُ أ ٰى  َ َ َو

َن   ُ َ ۡ َ  ۡ ُ ُ
 َ ۡوَن  َ ۡ ُ َۡم  َ ۡ َ ٱ ِ ٰ َ ِ٢٨  ُ ِ َ  َ ُ ٰ َ ِ ا  َ ٰ َ  َ  ُ ِ َ ۡ َ  

ُ
ِ إِ 

ّ َ ۡ ِ  ُ ۡ َ َ

َن   ُ َ ۡ َ  ۡ ُ ُ
ووجد الباحث يف اآليتني تكرار صوت اللفظ يف  .]٢٩-٢٨ :ا [ ﴾٢٩

آخر اآليتني. ومثل هذا األسلوب له أسرار وِحكم خاصة. ومن جانب اللفظ، ملا أنكر 
م   كاملؤمنني يف اجلزاء استخدم كلمة "اجرتح" ليدّل عل هللا تعاىل أن حيِسب الكفاُر أ

معىن العمل مع أن هللا تعاىل استخدم كلمة "عمل" و "اكتسب" يف آية أخرى. وذلك 
 ﴿يف قوله عز وجل

ْ
ا ُ

ِ َ  َو
ْ
ا ُ َ َ َءا ِ

َ
 ۡ ُ َ َ ۡ ن 

َ
ِت أ ِ ّ  ٱ

ْ
ا ُ َ َ ۡ َ ٱ ِ َ ٱ ِ َ ۡم 

َ
أ

 َ َ  ِ ٰ َ ِ ٰ َن ٱ ُ ُ ۡ َ  َ َٓء  َ  ۚ ۡ ُ ُ َ َ ۡ َو ُ َ ۡ . رغم أن تلك الكلمات ]٢١ :ا [ ﴾اٗٓء 
الثالث مرتادفة فال يستطيع بعضها أن يقوم مقام بعضها اآلخر، فلو قام الختّل الغرض 

   سورة.وإذا نظر إىل القرأن بكماله فال جند لفظ "اجرتحوا" إال يف هذه ال ٨واملراد من اآلية.

بناء على األساليب املوجودة يف سورة اجلاثية فأراد الباحث جعلها موضوع هذا 
البحث. أما املنهج الالئق لتحليل مثل هذه األساليب وكشف أسرارها وحكمها فهو 

  األسلوبية.
 حتديد البحث  .ب

  بناء على مضمون خلفية البحث فتحديد املسئلة كما يلي:

                                                           
٧Mishbah, (Ciputat: Lentera Hati, 2017), -Quraish Shihab, Tafsir al M.

Jilid 12, hal.  
  .٦٢ص. ...»"ص«نصر هللا الشاملي ومسيح حسنعليان، "دراسة أسلوبية يف سورة ٨
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ت اخلمسة؟كيف عناصر األسلوب املوجودة يف  .١  سورة اجلاثية بناء على املستو
ر تلك عناصر األسلوب على املعىن؟ .٢  كيف آ

 أغراض البحث وفوائده  .ج
  اعتمادا إىل حتديد البحث فأغراضه املراد حصوهلا هي:  

حية املستوى الصويت والصريف  .١ ملعرفة صور عناصر األسلوب يف سورة اجلاثية من 
 والرتكييب والداليل والتصويري،

ر  عناصر األسلوب على املعىن يف السورة. .٢  ملعرفة آ
  أما الفوائد فهي كما يلي:

ا خصوصا يف  .١ حية النظرية، إعانة القرّاء يف توسيع معرفتهم يف علم اللغة وأد من 
 أسلوبية القرآن،

حية العملية، وسيلة لتنمية البحوث اللغوية خصوصا يف حبث األسلوب القرآين  .٢ من 
دة املراج  ع عن حبث األسلوب العريب خصوصا عن أسلوب القرآن.وز

 التحقيق املكتيب  .د
احتوى التحقيق املكتيب التصويَر النظامي حول نتائج البحوث السابقة املتعلقة 
ا أصلّي هذا البحث أو الفرق بينه وبني البحوث  لبحث الذي سيقوم به الباحث لُيعرف 

لبحث. أما البحوث السابقة املتعلقة السابقة حىت القضية اليت عرضها الباحث  جدير 
  ذا البحث فهي كما يلي:

-Gaya Bahasa Dalam Surat al“األول، البحث حتت العنوان 
Syu’arā’ (Kajian Stilistika)”. هذه رسالة املاجستري اليت كتبتها الطالبة هاتيفا

ر انسجام  ٢٠٢٠سنة  (Hativa Sari)ساري  . نتائج هذا البحث ُوجد آ ميالد
ر يف املعىن عند املستوى الصويت. عند املستوى الصريف ُوجدت صيغة اسم  الصوت و آ
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الفاعل، الفعل املبين للمفعول، اسم التفضيل، وحذف احلرف. عند املستوى الرتكييب ُوجد 
علية واالمسية واالستفهامية والتكرار. عند االسم النكرة واملعرفة ومجلة شىت مثل اجلملة الف

املستوى الداليل ُوجدت الكلمة املرتادفة واملتضادة واملشرتكة. أما عند املستوى التصويري 
از والكناية   واقتباس األحادي والعبارة املّلطفة. ُوجد التشبيه وا

راسة حتليلية "يوم القيامة يف اجلزء التاسع والعشرين من القرآن الكرمي (دالثاين، 
ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية  أسلوبية)". هذه رسالة جامعية كتبتها طالبة جامعة سو

ت صّورت يوَم القيامة يف اجلزء  ٢٠١٩لؤلؤ رمضان سنة  . حّلل هذا البحث آ ميالد
لتحليل األسلويب. ونتائجه توجد سّت سور ومائة واثنتان ومخسون آيًة  التاسع والعشرين 

صّورُة يوَم القيامة اليت فيها اختيار صيغة االسم والفعل من املستوى الصريف، وأنواع اجلمل امل
والتكرار من املستوى الرتكييب، والرتادف والتضاد واملشرتك اللفظي من املستوى الداليل، 

از والكناية واالستعارة التصرحيية من املستوى التصويري.    وا
. ”Stilistika Kisah Maryam dalam al-Qur’ān“الثالث، 

. رّكز هذا البحث  ٢٠١٩سنة هذه رسالة املاجستري اليت كتبتها الطالبة سييت مرمي  ميالد
نِشئة قصَة مرَمي وكيفية أسلوبيته يف عرض القصة. ُوجد يف هذا 

ُ
يف معرفة كيفية العناصر امل

ملضارع وغري ذللك. البحث من املستوى الصريف استعماُل الفعل املبين للمجهول والفعل ا
ومن املستوى الرتكييب أسلوُب التقدمي، لذلك ُوجد كثريا تقدُمي املفعول على الفاعل واخلرب 
على االسم وغري ذلك. ومن املستوى الداليل ُوجد الرتادُف والتضاد واملشرتك اللفظي 

ثريا إيل االرتياح والفهِم الزائد عن قصة مرمي يف القرآن. أما من امل ستوى التصويري تستطيع 
از والكناية  ، (prolepsis)، التوقع)litotesاجلناس والسجع، اعتبار التوضع ( فُوجد ا

  . kiasmus ،pleonasme، (paradoks)املفارقة 
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بناء على البحوث الثالثة السابقة فُيعلم أن املادة من البحوث خمتلفة عن البحث 
  ليت يبحث يف سورة اجلاثية فهي كما يلي:الذي سيقوم به الباحث. أما البحوث السابقة ا

لة كتبتها عميدة "البنية النحوية يف سورة اجلاثية: دراسة تركيبية حتليلية". جملة  ا
. حللت  ٢٠١٧كلية العلوم واآلدب جبامعة جازان عائشة قاسم الشماخي سنة  ميالد

لة سورة اجلاثية من خالل الرتكيب. ونتائجها ُوجدت اجلملة  اخلربية املثبّتة واملنفية واملؤكدة ا
  واجلملة الطلبية والشرطية. وصارت النتائج خمتلفًة عّما سيقوم به الباحث من البحث.

األحقاف دراسته يف أسرار البيان"  –"آل حم اجلاثية مث الكتاب حتت العنوان 
 الذي كتبه حممد حممد أبو موسى. الكتاب مثل كتب التفسري، يشرح بدائع سورتني
ت القران األخرى. الفرق بينه وبني  حية اللغة أو تعلقهما  املبدوئتني ب(حم) سواء من 
البحث الذي سيقوم به الباحث أن الكتاب اليقوم على نظرية األسلوبية اليت تشتمل على 

  املستوات اخلمسة.
ت األسلوبية يف  ومن البحوث السابقة مل جيد الباحث حبثا يبحث يف املستو

اجلاثية. رغم أن هناك حبثني متساويني فهما استعمالن نظرية خمتلفًة وَمركزا خمتلفا سورة 
لبحث.   فلذلك صار هذا املادة واملوضوع جديرين 

 اإلطار النظري  .ه
طريقة  Style ٩علم يبحث يف األسلوب. stylisticsاألسلوبية عند الغرب 

ّددة الطرف اليت كانت مستخدمًة تعبري الشيء. هذه الكلمة من اللغة الالتينية. وهي آلة حم
النفد  إحدىهاهذه اآللة هلا معان.  ١٠للكتابة. مث صارت اآللة طريقَة الكاتب يف التعبري.

  ١١فيحصل على معىن إضايف وهو نفد عاطفة املرِسل أو املرَسل إليه.
                                                           

٩Stilistika Kajian Puitika Bahasa, Sastra, dan Kutha Ratna,  Nyoman
Budaya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 3. 

شرون، ، البالغة واألسلوبيةحممد عبد املطلب، ١٠   .١٨٥) ص ١٩٩٤(بريوت: مكتبة لبنان 

١١.hlm. 8Stilistika Kajian Puitika…Ibid, Nyoman, Kutha Ratna,   
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مأخوذة من "األسلوب" وهي من سَلب (الشيء)  أما عند العرب فاألسلوبية لغةً 
وكلمة "أسلوب" مبعىن السطر من النخيل، وكل طريق ممتّد، والطريق،  ١٢مبعىن أفقد واغتنم.

مع "َأَسالِْيَب". وهو أيضا الفنُّ، والوجه، واملذهب فيقال أنتم يف أسلوب سوء. وهو جيُ 
عُسر تعريفه واضحا  اصطالحاو  ١٣يقال أخذ فالن يف أساليب من القول أي أفانني منه.

وضابطا بسبب اختالف اآلراء بني الباحثني. رغم أنه كذلك فهناك تعريف معتمد فهو ما 
ذكره عبد العظيم الزرقاين أن األسلوب طريقة التعبري اليت سلكها املرسل يف إنشاء الكالم 

دية معاين كالمه ومقاصده، أ و هو فن واختيار األلفاظ، أو هو اختصاص املرسل يف 
واألسلوبية اليت مبعىن علم يبحث يف األسلوب  ١٤كالمه الذي انفرد املرسل أو املتكلم به.

ت التحليلية.   ١٥علٌم له أصول وقواعد واملستو
لنظر إيل ثالثة جوانب:  عّرف عبد هللا بن عبد الوهاب العمري األسلوب 

حية املرسل، املرسل أو املخاِطب واملتلقي أو املخاطب واخلطاب أو الكال م. فمن 
حية  نه الرجل نفسه. من  األسلوب هو الكالم الذي يكشف منط التفكري ولذلك قيل 
حية اخلطاب فاألسلوب  املتلقي، األسلوب خصائص النص املئِثّرة على املتلقي. أما من 

ت ودالالت تتصال ن جمموعة الظواهر اللغوية املختارة املوظَّفة املشّكلة عدوال وإحيا

                                                           
١٢Indonesia -Munawwir Kamus Arab-AlAhmad Warson Munawwir, 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) hlm. 647. 
، ص. ٢) ج. ٢٠٠٩، (بريوت: دار الكتب العلمية، لسان العربحممد بن ُمكرن بن منظور، ١٣

٥٥٠-٥٤٩.  
(مصر: مطبعة عيسى احلليب وشركاء) مناهل العرفان يف علوم القرآن حممد عبد العظيم الزرقاين، ١٤

  .٣٠٣، ص. ٢ج. 
١٥.hlm. 101Uslūb… Ibid, -‘Ilmu alSyihabuddin Qalyubi,   



٨ 
 

 

فمن هنا انقسم تطور املفهوم عن األسلوب انقساما كثريا يف ثالثة جوانب  ١٦ألسلوب.
  ١٧هذه.

هناك اجتاهات األسلوبية عند الغرب. وانقسمت اإلجتاهات إىل اإلجتاهتني ومها 
stylistics descriptive   وstylistics genetics ومها عند العرب يُعرفان .

الوصفية واألسلوبية التأصيلية. الفرق بينهما أن األسلوبية التعبريية ألسلوبية التعبريية 
الوصفية جتيب من سؤال "كيف" واألسلوبية التأصيلية جتيب من سؤال "من أين" 

استخدم الباحث يف هذا البحث اجتاهة األسلوبية التعبريية الوصفية القائمة  ١٨و"ملاذا".
ت التحليل األسلويب اليت سبكها   :١٩شهاب الدين قليويب، وهي على مستو

 املستوى الصويت .١
رمها على االنسجام واملعىن.   اشتمل املستوى على حتليل الصوامت والصوائت حىت آ

 املستوى الصريف .٢
لصيغة عن أصل السياق. اشتمل املستوى على   حتليل اختيار الصيغة والعدول 

 املستوى الرتكييب .٣
حتليل بنية اجلملة، التكرار إما يف الكلمة   اشتمل املستوى على اشتماالت كثرية، منها:

رها على املعىن. واشتمل أيضا على حتليل اجلمل  واجلملة وإما يف القصة حىت كيف آ
  املرتادف لفظها.

 املستوى الداليل .٤

                                                           
(جامعة اإلمام حممد بن سعود األسلوبية: دراسة وتطبيق، عبد هللا بن عبد الوهاب العمري، ١٦

  .٥) ص. ٢٠١٥اإلسالمية، 
١٧.hlm. 69Uslūb… Ibid, -‘Ilmu alSyihabuddin Qalyubi,  
١٨.78-hlm. 76Uslūb… Ibid, -‘Ilmu alSyihabuddin Qalyubi,  
١٩hlm. 81Uslūb… Ibid, -‘Ilmu alSyihabuddin Qalyubi,  
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اشتمل املستوى على حتليل املعىن املعجمي واملشرتك اللفظي والرتدف والتضاد أو 
  الطباق.

 املستوى التصويري .٥
از واالستعارة والكناية والتناسق الفين يف السورة. اشتمل   املستوى على حتليل التشبيه وا

ويف التحليل األسلويب الخيلو من املبدأين األساسيني االختيار والعدول. االختيار 
ا املرسل أو املبدع  يف استخدام اللفظ من بني العديد من البدائل املوجودة  عملية يقوم 

ا على مقتضى احلال والسياق. أما العدول فمخالفة النمِط املعياَر املتعارف يف معجمه موافق
ا الكامنة. ت اللغة وطاقا   ٢٠عليه إىل أسلوب جديد غري مألوف عن طريق استغالل إمكا

 منهج البحث  .و
ملنهج الوصفي التحليلي. استعمل هذا املنهج  هذا البحث حبث مكتيب 

نتائج  ويف هذا، ُعرضت معطيات ٢١بني كما هو.معطيات الكلمات مث يُنظر إليها ويُ 
رها قائما على قوائد التحليل  التحليل وصفيًة مبعىن عقلي فُيعلم أسلوب سورة اجلاثية وآ

  األسلويب.
نوي. املصدر  أما املصدر املستخدم فهو مصدران: مصدر رئيسي ومصدر 

الكتب ونتائج البحوث الرئيسي هو من سورة اجلاثية. و أما مصدر البحث الثانوي فمن 
ذا البحث. ألسلوبية وكتب التفسري وغريها من املصادر املتعلقة    املتعلقة 

هناك ثالث مراتب سرتاتيجية املسلوكة يف البحث اللغوي وهي مجع املعطيات 
 ٢٢مث حتليلها مث سرد نتائج حتليلها.

                                                           
  .٨ص. األسلوبية، عبد هللا بن عبد الوهاب العمري، ٢٠
٢١(Padang: Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural M. Zaim, 

Sukabina Press, 2014), hlm. 19. 
٢٢Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa, Tri Mastoyo Jati Kesuma, 

(Yogyakarta: Penerbit Carasvatibooks, 2007), hlm. 39. 
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 منهج مجع املعطيات وطريقته .١
 (sadap)استعمل البحث منهج السماع يف مجع معطيات البحث بطريقة النزع 

دة طريقة الكتابة. ال   simak bebas libat cakapأساسا وطريقة  متابعًة بز
ينحصر منهُج السماع على استعمال اللغة اللسانية مثل اخلطابة بل يشتمل على 

ال، يستمع   ٢٣استعمال اللغة الكتابية. الباحث استعمال اللغة يف سورة ويف هذا ا
اجلاثية استماعا جيدا بدون التخاطب ألن الباحث كالنازع مث يكتب الباحث املعطيات 

 احملتاجة يف البحث ويقّسمها موافقا ملا يستخدمها من النظرية.
 حتليل املعطيات .٢

املنهج املستخدم يف حتليل املعطيات بعد مجعها هو التحليل األسلويب ومنهُج 
ن  يف بعض معطيات البحث (Padan Intralingual)ة داخل اللغة  معادل

ويف هذا، يقارن  ٢٤يقارن عناصر اللغة املوجودة يف نفس اللغة أو غريها على حد سواء.
الباحث بني استعماالت اللغة يف سورة اجلاثية ويف غريها أو الكالم املتعارف عليه 
ت اخلمسة يف  استخداما بناء على النظرية املستخدمة يف هذا البحث وهي املستو
التحليل األسلويب. هذا العمل قام به الباحث ملعرفة استعماالت األسلوب يف سورة 

 اجلاثية.
 ئج حتليل املعطياتسرد نتا .٣

ن يورد الباحث نتائج البحث بال  هذه املرتبة مرتبة آخرة من عملية البحث 
لرموز وال رسم بياّين. لكلمات ال    رمسّي وهي مكتوبة 

 نظام البحث  .ز

                                                           
٢٣.hlm. 89Metode Penelitian Bahasa…Ibid, M. Zaim,  
٢٤Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Mahsun,  

Tekniknya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 118  
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هدف نظام البحث إىل تسهيل فهم البحث ومطالعته. ويف بيان نتائج هذا 
  كلها سُتسرد بشكل عام كما يلي:البحث تتكون نظام البحث من أربعة أبواب، و 

الباب األول: املقدمة املتكونة من خلفية البحث، وحتديد املسألة، وأغراض 
  البحث وفوائده، والتحقيق املكتيب، واإلطار النظري، ومنهج البحث، ونظامه.

الباب الثاين: الشرح عن نظرية األسلوبية. وسُتسرد يف هذا الباب تعريف األسلوبية 
ت اخلمسة. عند العرب، ا وتطورها، و األسلوبية والعلوم األخرى، واملستو   واألسلوبية نشأ

الباب الثالث: التحليل اللغوي يف سورة اجلاثية املشتمل على املستوى الصويت، 
  والصريف، والرتكييب، والداليل، والتصويري.

أو أجوبة من الباب الرابع: اخلامتة املتكونة من اخلالصة واالقرتاح. اخلالصة نتائج 
حتديد املسئلة املسرودة سابقًة. أما االقرتاح فيهُدف إىل أن الباحثني الالحقني يتمكنون من 

  البحث األكثر مشوال من هذا البحث.
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  الباب الرابع
  االختتام

 اخلالصة  .أ
تحليل سورة اجلاثية حتليال أسلوبيا استطاع الباحث تلخيص ما نُتج بعد القيام ب

  من البحث، وهو كما يلي:
ت اخلمسمة هي: عناصر .١   األسلوب املوجودة يف سورة اجلاثية بناء على املستو

وجد يف املستوى الصويت تكرار الصوت، واألصوات املفخمة واملرققة،   ).أ
 والصوائت الطويلة، والفواصل،

اختيار اسم الفاعل بني الفعلني املضارعني، ووجد  الصريف وجد يف املستوى  ).ب
ل املاضي ليس على ، ووجد الفعاضير الفعل املضارع مع الفعل املاختيا

السياق، ووجد ، ووجد اختيار الصيغة املبالغة للموافة على داللته األصلية
ووزن "افتعل" خاصًة يف السورة وهي لفظ اختيار وزن "فعل" أي "كسب" 

 "اجرتح"،
وجد يف املستوى النحوي التقدمي والتأخري، ووجدت النكرة يف سياق   ).ج

ة، ووجد التكرار. ووجد االستفهام ليس على الينبغي كوُن الكلمة نكر 
 داللته األصلية،

وجد يف املستوى الداليل داللة لفظ "اجرتح" و"شريعة" اللذان وردا يف   ).د
سورة اجلاثية فقط دون سور أخرى، ووجد املشرتك اللفظي، والرتادف، 

 والطباق،
از، واالستعارة، والكناية.  ).ه  ووجد يف املستوى التصويري التشبيه، وا
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ر عناصر األسلوب .٢  يف السورة فهي: على املعىن أما آ
يف املستوى الصويت ُعلم أن تكرار الصوت، وواألصوات املفخمة واملرققة،    ).أ

والصوائت الطويلة، والفواصل تدل على توافق الصوت مبقصود األلفاظ أو 
ت، مثل مفخمة الصوت تدل على عظيم عذاب هللا.  األ

اسم الفاعل مع الفعل املضارع يف سياق واحد يف املستوى الصريف اختيار   ).ب
دّل على وجود مرتبة إميان املؤمنني، واختيار الفعل املضارع مع الفعل املاضي 
يف سياق واحد دل على حدوث الشيء يف أي زمان، وعدول داللة الفعل 
املاضي الزمنية إىل غري زمن قبل التكلم فقط فدل على حتقق وقوع الفعل 

بل، واختيار الصيغة املبالغة يدل على موافة اجلزاء ملن يف الزمن املستق
هم يف كسب وزن "فعل" أي "كسب" يدل على سهولتيستحقه، واختيار 

 األموال ، 
يف املستوى النحوي التقدمي والتأخري مثل تقدمي اخلرب على املبتدأ يشري إىل   ).ج

ن احلصر والقصر، والنكرة يف سياق الينبغي كوُن الكلمة نكرة مثل تكو 
مبتدأً للداللة على الدعاء، والتكرار يشري إىل التوكيد وأمهية املؤّكد واإلنذار 
وإىل بالغة القرآن العلىي. واالستفهام ليس على داللته األصلية تشري إىل 

 حتقيق اإلنكار واألمر والنفي والتوبيخ،
يف املستوى الداليل اختيار لفظ بدقة حيث هناك أسرار يف اختياره فيعطي   ).د

املعىن يف اللفظ املختار، إضافة إىل ذلك فهناك طباق أو التضاد جيعل  دقة
 الكالم حسنا.
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از والكناية على أن معانيها   ).ه يف املستوى التصويري أثّر التشبيه وا
مرسوخة يف ذهن السامع ومتصّورة لديه تصورا كما يف وصف كتاب 

 األعمال.
 االقرتاح  .ب

ث يف فهم داللة ما فيه فلذلك ال بد ملن التحليل األسلويب يف القرآن أعان الباح
ما لكي يصل إىل معرفة  حيلله حتليال أسلوبيا من إدراك األسلوبية أو علم األسلوب إدراكا 
م أكثر  أسراره وكشف عجائيبه. ومع ذلك ال بد هلم من معرفة تفاسري علماء التفسري أل

لتفسري اللغوي فبذلك ال ينحرف منا فهما لكتاب هللا تعاىل وألن التحليل األسلويب مثل ا
  حتليلهم عن ما فّسره علماء التفسري. 
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  املراجع العربية  .أ

 الكتب .١
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  . القاهرة: دار الغريب.دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث. ١٩٩٨درويش، أمحد. 
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  للطباعة والنشر والتوزيع.
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. فلسطني:  دراسة أسلوبية يف سورة الكهف. ٢٠٠٦عبد الرمحن، مروان حممد سعيد. 
  .كلية الدراسة العليا جامعة النجاة الوطنية

شرون.البالغة واألسلوبية. . ١٩٩٣، حممد. عبد املطلب   بريوت: مكتبة لبنان 
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2749https://www.voiceofarabic.net/ar/articles/. 
موقع إعجاز القرآن  الفرق بني جرح واجرتح يف لغة التنزيل. .٢٠١٩العمايرة، أنس. 

https://quran-من  ٢٠٢١-٧-٦اريخ والسنة.  مقتبس يف الت
m.com/النت/-لغة-يف-اْجَرتحَ -و-َجرَحَ -بني-الفرق.  

 املراجع اإلندونيسية  .ب
 الكتب .١



٦٧ 
 

 

Idris, Mardjoko. 2017. Ilmu Bayan. Yogyakarta: Penerbit Karya Media. 
Kesuma, Tri Mastoyo Jati. 2007. Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa. Yogyakarta: 

Penerbit Carasvatibooks. 
Kholison, Mphammad. 2019. Semantik Bahasa Arab Tinjauan Historis, Teoritik, dan 

Aplikatif. Malang: Lisan Arabi. 
Mahsun. 2005. Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya. 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
Munawwir, Ahmad Warson. 1997. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: 

Pustaka Progresif. 
Muzakki, Akhmad. 2009. Stilistika Al-Qur’an Gaya Bahasa Al-Qur’an dalam Konteks 

Komunikasi. Malang: UIN Malang Press. 
Qalyubi, Syihabuddin. 2008. Stilistika Dalam Orientasi Studi al-Quran. Yogyakarta: 

Penerbit Belukar. 
Qalyubi, Syihabuddin. 2017. Ilmu al-Uslūb; Stilistika Bahasa dan Sastra Arab. 

Yogyakarta: Idea Press. 
Ratna, Nyoman Kutha. 2016. Stilistika Kajian Puitika Bahasa, Sastra, dan Budaya. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Shihab, M. Quraish. 2013. Kaidah Tafsir; Syarat, Ketemtuan, dan Aturan yang Patut 

Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’an. Tangerang: Lentera 
Hati. 

Shihab, M. Quraish. 2017. Tafsir al-Mishbah. Ciputat: Lentera Hati. 
Zaim, M. 2014. Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural. Padang: Sukabina 

Press. 

لة .٢  ا
Fikriyah, Zakiyatul Syihadudin Qalyubi. 2020. “Surat al-Lahab dalam Analisis 

Stilistika”, Tsaqofiyah, Vol. 2  No.2 (2 Juli 2020), hlm. 117. 
Rauf, Fathurrahman. 2006. I’jaz al-Qur’an al-Lughawi. Al-Turāṡ, 2(3), 199-210. 

  


	HALAMAN SAMPUL
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	MOTTO DAN PERSEMBAHAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	ABSTRAK INDONESIA
	ABSTRAK ARAB
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. LATAR BELAKANG
	B. RUMUSAN MASALAH
	C. TUJUAN PENELITIAN
	D. TINJAUAN PUSTAKA
	E. KERANGKA TEORI
	F. METODE PENELITIAN
	G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

	BAB IV PENUTUP
	A. KESIMPULAN
	B. SARAN

	DAFTAR PUSTAKA

