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ABSTRAK 

Penelitian ini memuat tema mengenai gaya bahasa  dalam Alquran yang 

memperlihatkan ciri khusus yang berbeda dari yang lain, yaitu gaya bahasa iltifat. 

Iltifat adalah pengalihan dhamir atau perpindahan gaya bahasa dalam struktur 

kalimat sebagai variasi agar tidak menimbulkan kesan monoton bagi pembaca. 

Perpindahan tersebut menyimpang dari gramatika bahasa arab, namun tidak 

mengurangi keindahan gaya bahasanya.  

Iltifat merupakan kajian Ilmu Balaghah  jika dihubungkan dengan Alquran 

memiliki manfaat yang sangat besar serta banyaknya perbedaan dari para linguis 

dalam memposisikan iltifat di dalam ilmu balaghah layak untuk diperhatikan oleh 

pemerhati bahasa masa kini. Dalam analisis ini, peneliti menggunakan metode 

kualitatif deskriptif, sedangkan data yang terkumpul dari surat Al-Ankabut 

kemudian  peneliti menjelaskan kalimat yang menggunakan gaya bahasa iltifat 

dalam bentuk uraian panjang setelah dimasukkan dalam kelompok-kelompok 

tertentu. Surat Al-Ankabut menjelaskan tentang keimanan dan  ibadah pada 

umumnya yang besar keutamaannya, serta anjuran untuk berbakti kepada kedua 

orang tua.. Selain itu, dari segi makna kata ankabut juga memiliki keunikan 

tersendiri.    

Gaya bahasa iltifat dibagi menjadi 6 bentuk, yaitu: iltifat dalam bentuk 

dhamir, ‘adad, shiyagh, mu’jam, adawat, dan al-bina an-nahw. Dari hasil 

penelitian, terdapat 24 kalimat yang menggunakan gaya bahasa iltifat dalam surat 

Al-Ankabut, terbagi ke dalam iltifat bentuk dhamir, ‘adad, shiyagh dan adawat. 

Adapun manfaat iltifat dalam surat Al-Ankabut antara lain untuk memperjelas, 

mengingatkan, menegaskan.  
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 ولالباب األ
 

 مقدمة

 مسألةخلفية ال . أ
ىما يصيران موجود القرآن وموثوقو اللذان مايزاال محفوظين، فكال

ِمَداٗدا  ٱۡلبَۡحرُ لَّۡو َكبَن  قُل}مغيظين. في قولو تعالى: لمن يتعلمون القرأن كال

ِت َربِّي لَنَفَِد  ُت َربِّي َولَۡو ِجۡئنَب بِِمۡثلِهِ  ٱۡلبَۡحرُ لَِّكلَِمَٰ ٩٠١َمَدٗدا  ۦقَۡبَل أَن تَنفََد َكلَِمَٰ
1} 

  ىي في القرآن المكونة  البحر الواسعوواسعو كالمراد بو أن العلوم الكثيرة 
كما لو كانت نقطة علم الرب. إذا نتكلم فرائد القرآن فهي واسعة منها 

أسلوب الغوي بدون النغمة المنهج المستخدم في تنظيم الجمل، ومحسناتو ب
 المفردة، وقيمو الفني ولو المعنى وحده.

وقيل أن القرآن بحر بدون الضفة أو بئر بدون العمق وكان للقرآن 
ولكن لم نهتم بو، وكان  2المعنى والتفسير المتنوع والجمال الالمفصل.

 فيو.و المكونة يالقرآن كما لو كان مقروءا بسيطا بدون تحليل مضموناتو ومعان

ولكل منها تحتمل إرشادا أو درسا لتوجيو  سورة  144كان القرآن 
بعض سور القرآن لها  3جزءا. 36أية ينقسم الى  6266و حياة الناس، 

المتولدة  في تحليلو و بحثو، كسورة العنكبوتفرائد أثرت على من يرغب 

                                                           
 169سورة الكهف:  1

2 Mardjoko Idris, Stilistika Alquran Kajian Pragm atik, (Yogyakarta: Karya Media, 
2013), hlm . vii 

3 Al-qur’an digital. 
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5)كالعنكبوت = مثل العنكبوت(. كلمة   4من التعريب

في اللغة اإلندونيسية في المعنى "الخوف وغير الصمت" . ىذا الكلمة  
"العنكبوب" تعبر لمن يكون لو شيخصية ولكن يهين ان يهلع. نظرنا أن ىذا 

وا وفريسة. خر كما لوكان عدالبلبلة حينما يقاربو المخلوق اآلالحيوان يتردد ك
 لنيل البغية. خر باعتباره مزاحما ذلك كمن يري الناس اآل

كانت اآلية من القران أسلوبيا.وبعض من األسلوب القران أسلوب 
 ىذا األسلوب ىو اإلنتقال الذي ايضا دخل في مجال علم البالغة. االلتفات

قمن. ولكن ىذا األسلوب أوقع باإلىتمام  بعض إلى األساليب بعض من
من إعجاز  ىو بعض االلتفاتالمعين لتحليل المدلول في المقام المعين. 
تنسب من مجال علم  االلتفاتالقرآن الذي يصير جدال للبالغيين. عامة 

البالغة المشتمل على المعاني والبيان والبديع، ولكن لن يوضح موقع ىذا 
 6األسلوب.

إلىتمام التكلم على المخاطب ألن الكالم إذا  7االلتفاتأما فائدة 
نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع، وإيقاظا 
لإلصغاء إليو من إجرائو على أسلوب واحد، وقد تختص مواقعو بفوائد. 

من التكلم إلى الغائب والعكس، كما  االلتفاتوالثالي، سنالحظ مثل أسلوب 
 يلى:

 8الّلو" ّلذين من قبلهم وليعلمنّ ا فتنّا"ولقد  .1

                                                           
 التعريب ىو دخول عناصر اللغات األجنبية إلى اللغة العربية، سواء الكلمات أو المصطلحات4
 المواصالتعادة يستعملها الجاويون في  ”kalang kabut“كلمة   5
بالظاىرة قد اختلفت طرانقهم. بعد ذلك، في  االلتفاتعلى أن ىؤالء البالغيين الذين اتفقوا, في اإلتجاه األخير. على ربط مصطلح  6

ا تعرض تناولو وتباينت نظراتهم إليو على نحو يؤكد ما سبق أن ال حظناه من قبل من أن مصطالحا من مصطلحات البالغة لم يتعرض في تراثنا لمثل م
أن نتوقف إزاء ثالث من نقاط ىذا االختالف كي نجلى وجو الخالف حولها من  -فيما يلي-من تذبذب واضطرات، ونود االلتفاتصطالح لو م

 جهة، والرأي الذي نميل إليو في كل جهة أخرى.
وىي إمتاع المتلقى وجذب انتباىو بتلك النتوءات او  -في كل صوره–يحقق فائداتين: إحداىما عامة  االلتفاترأى الزمخشرى أن   7

من  -في موقعها من السياق الذي ترد فيو–التحوالت التي ال يتوقعا في نسق التعبير، واألخرى خاصة تتمثل فيما تشعو كل صورة من تلك الصور 
 إيحاءات ودالالت خاصة.

 3 سورة العنكبوت: 8
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يعنى من التكلم إلى الغائب. فى لفظ  االلتفاتوفى ىذه اآلية يوجد 
"فتّنا" ثم التفتا إلى لفظ "اهلل". وإذا لوجرى اآلية الكريمة على نسق 

 ".علمنّ ند فتنّا الذين من قبلهم فلواحد لقيل:  "ولق
 9وانحر" لرّبك الكوثر, فصل اعطيناك إنّا " .2

يعنى من التكلم إلى الغائب. فى لفظ  االلتفاتوفي ىذه اآلية يوجد 
"أعطينا" ثم التفتا إلى لفظ "ربك". وإذا لوجرى اآلية الكريمة على 

 نسق واحد لقيل:  " إنّا اعطيناك الكوثر, فصل لنا وانحر".
عامة قد استعمل في خارج اللغة العربية، ولكن  االلتفاتأسلوب 

نظريا كان وجوده في اللغة العربية نفسو. حتى أن في كتاب "كنز البالغة" 
ىو جرأة اللغة العربية التي كانت اللغة  االلتفاترأى أبن أثير أن أسلوب 

لو القيمة األدبية العالية وكان يرغب فيو  االلتفاتالعربية تصير تطورة. أسلوب 
ولذلك، في ىنا، الباحثة سترغب  16اآلدباء القدماء مثل جرير و أمرؤ القيس.

 في سورة العنكبوت. االلتفاتفي تحليل أسلوب 

 مسألةتحديد ال . ب

بناءا على خلفية المسألة السابقة، فكانت المسائل التي ستبحثها 
 الباحثة، فهي كما يلي:

 في سورة العنكبوت؟ االلتفاتالتي تستعمل أسلوب  الجمل كم .1
 الموجودة في سورة العنكبوت؟ االلتفاتما أنواع  .2

 أغراض البحث وفوائده . ج
 كما يلي:فأما أغراض ىذا البحث وفوائده، 

 أغراض البحث: . أ

                                                           
 3-1سورة الكوثر:  9

10 http://novitaungu.blogspot.com / 
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في سورة  االلتفاتالتي تستعمل أسلوب  عدد الجملالوقوف على  .1
 العنكبوت.

 الموجودة في سورة العنكبوت االلتفاتأنواع  الوقوف على .2
 : فوائد البحث . ب

: ىذا البحث يستطيع ان يزيد البحوث العلومية وحسنة  أكاديميا .1
العلمية للمجتمع الخاصة لجميع الطالب الراغبين في بحث اللغة 

 واألدب الخاصة عن أسلوب اإللتفات.

يستطيع ان يطور الفكرة العلومية لجميع  البحث : ىذا عمليا .2
 الطالب في أسلوب اإللتفات.

األخرى ىي الحصول على الدرجة العالمية في قسم اللغة والفوائد  .3
العربية وأدبها كلية األدب وعلوم الثقافة بجامعة سونان كالجاكا 

 اإلسالمية الحكومية.

 التحقيق المكتبي . د

إلى أي مدى مالحظة الباحثة على المؤلفات العلمية الخاصة في  
أو البحوث التي حثة المؤلفات كلية اآلداب وعلوم الثقافة، لم تجد البا

في سورة العنكبوت. ولكن تجد الباحثة بعض  االلتفاتعن أسلوب  تبحث
 الموضوع، فهي كمايلي:بنفس البحوث 

في سورة آل عمران"،ىذا  االلتفاتالبحث تحت العنوان "أسلوب 
 كلّية وأدبها  العربّية اللغة شعبة البحث قد كتبو محمد جوىان فروقي طالب

 كاليجاكا سونان الحكومية اإلسالمية بجامعة الثقافة وعلوم اآلداب
 يوجياكارتا.
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في سورة البقرة"،ىذا  االلتفاتالبحث تحت العنوان "أسلوب 
 اآلداب كلّية وأدبها  العربّية اللغة شعبة البحث قد كتبتو صوفياتون طالبة

 يوجياكارتا. كاليجاكا سونان الحكومية اإلسالمية بجامعة الثقافة وعلوم

في جز عم )دراسة تحليلية  االلتفاتالبحث تحت العنوان "أسلوب 
 وأدبها  العربّية اللغة شعبة وصفية("،ىذا البحث قد كتبو على يافي طالب

 كاليجاكا سونان الحكومية اإلسالمية بجامعة الثقافة وعلوم اآلداب كلّية
 يوجياكارتا.

 اإلطار النظري . ه

واذا  11مقاربة موضوعية.ىذا البحث من المجال الذي يستخدم 
ع البحث والبيان الذي انتجو وان المقاربة رأت أن الحقيقة اوحظ من موضو 

محصولة إذا كانت من تداخل أيدى الّناس في اجراء البحث او بعبارة يقوم 
 الباحث بحظ المسابة بينو و بين الموضوع المبخوث فيو.

 أسلوبب اىتم من أول ىو الزمخشري أن تقال األدبية الفنون من 
 آيات في الفنية القيمة ببيان عنى من أول و. اإلتجاه بدأ من أول أو االلتفات
 إلى األساليب بعض من اإلنتقال الحوار، في: " الزمخشري قال. االلتفات

 إجرائو من إليو لإلصغاء وإيقاظا السامع، لنشاط تطرية أحسن سيكون بعض
 يحقق االلتفات أن قولو في" . بفوائد مواقعو تختص وقد واحد، أسلوب على

 انتباىو وجذب المتلقى إمتاع وىي -صوره كل في– عامة إحداىما: فائدتين
 خاصة واألخرى التعبير، نسق في يتوقعا ال التي التحوالت او النتوءات بتلك

                                                           
11 Am inuddin, Stilistika, Pengantar Mem aham i Bahasa dalam  Karya Sastra , 

(Sem arang: IKIP Sem arang Press, 1995), hlm . 42 
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 الذي السياق من موقعها في – الصور تلك من صورة كل تشعو فيما تتمثل
 12.خاصة ودالالت إيحاءات من -فيو ترد

 ىو بو المراد البالغة، علم في عامة اإلتجاه ىذا دّخل الزمخشري
 – البيان – المعانى) الثالثة المصطالح تلك تتمايز لم االلتفات اسلوب أن

 االلتفاتو .  الخاصة ومباحثو المستقل بميدان منها كل يحدد ولم( البديع
 .غيره يقتضى مقام في بعض إلى األساليب بعض من التحول ىو

 اإلنحراف اسم عليو اطلق االلتفات كان األسلوب، علم في
(d e v i a s i) .على واألغراض المعان لها كانت التي الجمل ىو اإلنحراف 

 :المثل. المخالفة الصيغة باستعمال منها بعض ولكن السواء

إذا وّلوا مدبرين.  والتسمع الصّم الّدعاء, التسمع الموتىإّنك 
إن تسمع إاّل من يؤمن بأيتنا فهم  ضللتهمعن  وماانت بهدى العمي

      13مسلمون.
في األيات السابقة، الحظنا، ىناك الجمل الثالث التي لها األغراض 
المتعادلة )للطلب / لطلب الفعل( ولكن كانت شكل الجملة الثالثة مخالفا 
من الجملة األولى والثانية. الجملة األولى والثانية في قوائد اللغة العربية 

ستعمالن الجملة الفعلية ولكن كانت الجملة الثالثة بالجملة اإلسمية. ت
بذلك، ىناك اإلنحراف من الجملة الفعلية أو فعل المضارع قبلو ال للنافية 
)التسمع الصم والتسمع الموتى(  إلى الجملة اإلسمية )وما أنت بهدى 

 العمي(.
 البحث ىذا في ولكن السواء، على واإلنحراف االلتفات أن رغم

 علم بحوث كانت النو البالغة علم في االلتفات نظرية الباحثة ستستعمل
                                                           

 22نفس المصدر، ص.  12
 81-86سورة النمل:  13
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 فتّنا ولقد: "المثل. األسلوب علم من مفصلة أكثر االلتفات عن البالغة
 من يعنى االلتفات يوجد اآلية ىذه وفى". 14الّلو وليعلمنّ  قبلهم من اّلذين

 اآلية لوجرى وإذا". اهلل" لفظ إلى التفتا ثم" فتّنا" لفظ فى. الغائب إلى التكلم
 "فلنعلمنّ  قبلهم من الذين فتّنا ولقد:  "لقيل واحد نسق على الكريمة

 

 

 

 

 البحث طريقة . و

منهج البحث يدرس فيو عن طريقة البحث الذي فيو يشمل مواد 
والمنهج المتطور والمستعمل في كل البحث ال بد من ان يناسب  15البحث.

 بالموضوع. وأما منهج البحث المستعمل في ىذا البحث،كما يلي:

 جنس الحقائق .1
البحوث في المجال األدبي عموما قد عرفت بالنوعين، ىما البحث 

في ىذا البحث، الباحثة ستستعمل حنس  16المكتبي، والبحث الميداني.
 مصادر  تبحث ان تحاول الباحثة كانت البحث المكتبي الذي يعنى أن

 التأمل و الّتنابؤ و بالقراءة  المراجع أو المواد المتعلقة بالموضوع البحث
. 

 الحقائق مصدر .2

                                                           
 3سورة العنكبوت:  14

15 Prof. Dr. Mahsun, M.S., Metode Penelitian Bahasa  (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 
hlm . 72 

16 Prihatm i, Th. Sri Rahayu,  Buku Pedom an Penulisan dan Konsultasi Tesis , 
(Sem arang: Program  Magister Ilm u Susastra Undip,  2004),  hlm . 12-14 
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كان منبع الحقائق قسمين، الحقائق األّولية والحقائق الثانوية. الحقيقة 
أّما الحقائق الثانوية ىي المراجع التي تتعلق  سورة العنكبوت.لية ىي األوّ 

هذا البحث من الكتب، والمجالت، والمعاجم، واإلنترنيت، والمقاالت ب
 .وغير ذلك

 جمع الحقائق .3

الخطوة المستعملة في جمع الحقائق ىي جمع الحقائق األولية بقراءة 
األيات المكونة في سورة العنكبوت، وتفهيم سياق كل اآليات، وتقسيمها 

 .االلتفاتفي جماعة معينة من أنواع 
 الحقائق تحليل .4

 17.مباشرة الحقائق في المسألة نّفذت ةللباحث سعيا الحقائق تحليل كان
 التي أو اآليات  الكلمات شرحت ثم ةالباحث حللتس, البحث ىذا ففي

 .سورة العنكبوت في االلتفاتسلوب ا تضمن
 نظام البحث . ز

وفقا لمركز مسائل البحث الذي يشير إلى  نظاما منطقيا نظام البحث
 إتجاه البحث ومطابقو و صلة العالقة بين األجزاء من البحث.

وتحديد المسألة الباب األّول: المقدمة، وفيها خلفية البحث 
وأغراض البحث وفوائده والتحقيق المكتبي واإلطار النظري وطريقة البحث و 

 نظام البحث.
تعريفها، من  سورة العنكبوت لمحةالباب الثاني: يبحث عن 

 .وفضائلها، ومضمونها، وأسرارىا( 

                                                           
17  Tri Mastoyo jati Kusum a, Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa , 

(Yogyakarta: Caravastibooks,2007), hlm . 48 
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 موقعو في علم البالغة، و  االلتفاتسلوب ألالباب الثالث: نظرة عامة 
 و تعريفو وأنواعو.

 في سورة العنكبوت. االلتفات: دراسة عن أسلوب   الباب الرابع
 واقتراحة خالصةالباب الخامس: ىو 



 

 إقتراحة . ب

 اإلقتراحات التي ستعرضها الباحثة، وىي فكما يلي:وأما 
ومن المعروف أن االلتفات لو دور كبير في تحقيق إعجاز القرآن الكريم  .1

كمتعلم اللغة العربية والوقوق على أسرار البالغة والفصاحة، لذلك ينبغي لنا  
وآدبها اإلكثار من قراءة الكتب البالغية والتفاسير القرآنية لترقية ولثروة 

 مهاراتنا في تعمق اللغة العربية خصوصا ما يعبر بصورة االلتفات.

ينبغي للشعبة اللغة العربية أن يبحث مرارا عن أسلوب االلتفات في السور  .2
 األخرى في القرآن الكريم

م متعلمي اللغة العربية بتنائج ىذا البحث واستفادىم منها خير ترجو إىتما .3
 االستفادة.

الحمد هلل رّب العلمين، نحمده على قدرتو وعلى علمو وعلى ىدايتو 
أسلوب إلتمام ىذا البحث العلمى تحت العنوان:  ثةالباحعت اوعنايتو حتى استط

 .م 2114 مايوفى شهر  اإللتفات في سورة العنكبوت
سوكييانا ثم أشكر الى  الذي بدل جهده باإلشراف البروفيسور سوجينج 

م كتابة ىذا البحث.  فضال عن توجيهاتو وإرشاداتو فى إتما
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http://ms.wikipedia.com/
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