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  البحث

 بيوجياكرتا الحكومية سالميةاإل كاليجاكا سونن بجامعة اآلداب كلية إلى مقدم

  اللقب العالمى ىعل للحصول الشروط بعض لتكميل

  وأدبها العربية اللغة علم فى

  بحث

  حسني مزيدة نايف
٠٤١١١٧٦٦  

  

  بكليةاآلداب وأدبها العربية اللغة قسم

  الحكومية اإلسالمية كاليجاكا سونن بجامعة

 يوجياكرتا
٢٠٠٨ 
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  واإلهداء الشعار
  

  :الشعار

   

   )١١١: يوسف ( . لقد كان فى قصصهم عبرة ألولى االلباب 

 أياته خلق السموات واألرض واختالف السنتكم وألوانكم إن فى ومن 

     )٢٢:  الروم(. ذلك أليات للعالمين

  

  

  

  

  

  

  

  :اإلهداء

 ضفار و عائلتها مع دراجة إرفاع لين وهم وإخواني أمي و أبي ىإل 

     الحق أرينا حمدأ ،اصف عين ىند معطي، حجيب

 .الكتب ةاءقر يحبون الذين هؤالء ىإل 
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  تجريد  
 
  

Karya-karya sastra Arab memiliki pengaruh yang besar terhadap 

perkembangan sastra dan budaya Barat. Namun sebagian orang Barat memungkiri  

hal ini. Melalui studi perbandingan Hikayat Sindbad dalam Kisah Alfu Lailah Wa 

Lailah sebagai representasi karya sastra yang disandarkan pada budaya Arab pada 

zaman keemasan  Dinasti Abassiyah dan Robinson Crusoe karya Daniel Defoe, 

prosa fiksi pertama  di Inggris. membuktikan bahwa  karya sastra Arab memiliki 

sumbangsih terhadap karya sastra Barat terutama di daratan Inggris. 

Hikayat Sindbad merupakan salah satu hikayat dari Kisah Alfu Lailah Wa 

Lailah yang  kisahnya berumur lebih dari tiga ratus tahun digemari dan dibaca 

masyarakat dunia. Kisah-kisahnya berasal dari bangsa-bangsa yang berbeda dan 

menggambarkan budaya masyarakat timur. Sedangkan Robinson Crusoe  novel 

yang terkenal sepanjang zaman karena Defoe dalam menulis novelnya dengan 

narasi yang mendetail, memikat dan mencengkeram imajinasi pembacanya dalam 

bentuk catatan khusus khas seorang wartawan untuk pertama kalinya di Inggris. 

Kebesaran dan keagungan dua karya tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk 

meneliti dan membandingkannya. 

Dalam meneliti hal itu, digunakan teori adab muqaran, yaitu teori sastra 

perbandingan yang membandingkan karya sastra tidak hanya menjajarkan unsur-

unsur intrinsik yang berpengaruh dalam karya sastra satu dengan yang lain, 

namun sekaligus menunjukan fakta historis yang membuktikan adanya 

keterpengaruhan.  

Walaupun Hikayat Sindbad termasuk dalam prosa Arab klasik yang 

sederhana, dengan metode penelitian interteks Rifattere, khazanah kultural hikayat 

ini menjadi bermakna dan patut diperhitungkan sebagai kekayaan analisis di 
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tengah-tengah kondisi kultural kontemporer novel Robinson Crusoe yang terbit 

tahun ١٧١٩. 

  Dari penelitian ini dihasilkan bahwa Robinson Crusoe terpengaruh oleh 

Hikayat Sindbad dalam segi ide cerita, karakter tokoh, setting dan alur cerita. Di 

samping itu penelitian ini membuktikan bahwa kisah Alfu Lailah Wa Lailah telah 

mendorong tumbuhnya karya-karya sastra di Inggris, salah satunya adalah 

Robinson Crusoe. Dari penelusuran latar belakang kebudayaan dua karya tersebut, 

diketahui bahwa beredarnya Kisah Alfu Lailah Wa Lailah yang di dalamnya  kaya 

cerita  tentang budaya  masyarakat Timur, menjadi salah satu faktor yang 

mendorong adanya orientalisme orang-orang Barat dalam bentuk kolonialisme 

dan imperalisme  ke dunia Timur. 
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 وتقدير شكر كلمة

 
  

 والصالة بشريعته، ويتمسك دينه، حب على فطرنا ىالذ هللا الحمد
. األخالق ومكارم اإلسالم، ميتعال لنشر جاهد الذى محمد سيدنا على والسالم
  .وثوابه اهللا برضوان وفازوا بهدايتهم، اهتدوا الذين وصحبه آله وعلى

 البحث هذا كتابة تمت يته عز وجّل وتوفيقه وهدااهللابعون ف بعد، أما
 لدانييل كروزو روبينسون و ليلة و ليلة ألف فى سندباد حكاية"عنوان تحت
 بعض لتكميل البحث هذا  الباحثةكتبت وقد ".مقارنة تحليلية دراسة :ديفو

 وأدبها العربية اللغة  قسمفى الدينية لميةاالع الدرجة على للحصول الشروط
 البحث هذا أن عتقدتو. الحكومية اإلسالمية اكاكالج سونن جامعة اآلداب كليةب
 بذلك. المدرسين السادت ةومعاون بمساعدة إال المرجوة الصورة إلى يصل لم
  .منهم بالذكر وأخص جميعا عليهم وتقدير شكر كلمة تقديم بجالوا من

 عميد هو ،ى الماجستيرقليوب الدين هابش الحاج الدكتور اضللفا .١
  .البحث هذا ى علفقاو الذي بااآلد كلية

 التي  الماجستيرةمنيسالت ريةم تاتيك اةالدكتوراند األستاذة فضيلة .٢
  . البحث كتابة فى ترشد

 إلى ىوأرشدون علموني الذين اآلداب بكلية األفاضل أساتيذي .٣
  .النافعة الطالبة مستوى

 .البحث هذا كتابة معاونة فى كبير فضل لهم اكانو الذين أصدقائ .٤
  

  .بالصواب اعلم واهللا. اآلخرة الدرجة فى ولهم للباحثة ةفراو اتببه يقضي واهللا
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  ٢٠٠٨ يولى ٢٤ يوجياكرتا،        
  

  )حسني مزيدة نايف( 
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البحث محتويات  
  صفحة

 أ............................. ...................الموضوع صفحة

 ب..................................................واإلهداء الشعار

 ج...................................................الموافقة صفحة

 د............................................................تجريد

  وـز.................................................وتقدير شكر كلمة

  ح ـ ي .................................................البحث محتويات

  

  ١١-١..............................................مقدمة: الباب األول 

  ٣ - ١..............................................البحث ةيفخل. أ

 ٣............................................البحث تحديد. ب

  ٣....................................تهوفائد البحث غرضأ .ج

  ٦-٤..........................................المكتبي التحقيق. د

  ٨- ٦...........................................النظري اإلطار. ه

  ١٠-٩.............................................البحث منهج. و

  ١٠.............................................البحث نظام. ز

  

  ٣٠-١٢ ................وليلة ليلة ألف فى سندباد حكاية:  الثاني الباب

  ١٧- ١٢...................ليلة ليلة ألف قصة تاريخ : األول الفصل
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  ٢٤-١٨....ليلة ليلة ألف فى سندباد حكاية عن ةمحل : الثاني الفصل

   ليلة ألف فى سندباد حكاية تكتب حيث ةيفاالثق ةيفالخل:  الثالث الفصل

  ٣٠- ٢٥.......................................................وليلة

  

  ٤٤-٣٠...................فويد لدنييل كروزو روبنسون  : الثالث الباب

  ٣٤- ٣١...........................فويد دانييل سيرة : األول الفصل

  لدانيل كروزو سونروبين رواية عن ةمحل:  الثاني الفصل

 ٣٨- ٣٥.......................................................ديفو

 روبينسون ت روايةكتب حيث ةيفالثاق ةيفالخل:  الثالث الفصل

  ٤٤- ٣٩....................................................كروزو

  

 روبينسون و وليلة ةليل ألف فى سندباد بين مقارنةال دراسةال  :الرابع الباب

  ٦٣-٤٥..................................ديفو لدنييل كروزو

  ٥٦-٤٥..اخليةالدر اثاآل وجود على تدل التي الدالئل : األول الفصل

 راثاآل وجود على تدل التي الدالئل: الثانى  الفصل

  ٥٩- ٥٧...................................................خارجيةال

كتابة رواية روبينسون  فى عملية ىخرالمنابع األ:  ل الثالثالفص

  ٦٣- ٦٠....................................................كروزو

  

  ٧٢-٦٤..........................................ختتاماال:الباب الخامس

  ٦٥- ٦٤....................................................االختتام

  ٧٠- ٦٦...............................................المراجعبت ث

٧١...................................................ترجمة الباحثة  
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  األول الباب

  

  البحث ةيفخل.أ

  
  األدبية األعمال تاريخعن هي التعبير  المقارن األدب مقاصد إحدى

 هذه من. األخرى األدب ألوان على  تحصل حتي خرىاأل الثقافة مع وتفاعلها
 تجاوز  ولكن األدبية، األعمال كانت كما بنفسها تولد ال الثقافةر هظ أن الدراسة
 أن تهدف نهاأل جذابة الدراسة وصارت. خرىاأل لثقافاتبا تتأثرو الطويلة العملية
 من ١.ةالقديم هماليداتقفى  هماتقالوع األدبين بين حدث ذىال التبادل الثقافى تعرف
 األدبية األعمال  فىكبيرال هاثرأ لها عربيةال بااآلد الباحثة أن عرفتس هنا
 كانت ٣.الحقيقة هذه نينكرو الغربيين ولكن ٢.تهاراضحفى  كلكذو ةبيووراأل

 ةالغربي الحضارةفى  ةاإلسالمي الحضارة راآث لتعرف الدراسة هذه تأخذ الباحثة
 سندباد حكاية تأثير تحت  وقعت  التى كروزو روبنسون رواية فى تصورت التى
  .وليلة ليلة ألف فى

 فى مشهورة قصة ألنها مثال وليلة ليلة ألف ندباد فى حكاية سصارت
 ت وخلّصتداو قد قصصها ٤ئها،ارق خيال تربط قد سنة مائة الثث وبعد زمانها

                                                 
١Department٪٢٠of٪٢٠Comparative٪٢٠Literature٪٢٠About٪٢٠Comparative٪٢٠Liter

ature٪٢٠٪٢٠University٪٢٠of٪٢٠Wisconsin-Madison.htm. ١٧ Maret ٠٦:٥٢ ,٢٠٠٨ WIB 
 

،  )٢٠٠٣مؤسسة المختار، :  مصرجديدة(،  الدراسات المقارنة التطبيقيَةفىاالدب المقارن داود سلوم، ٢
 ١١٨.ص

 
 ٢٣. ، ص)٢٠٠٠، اتحاد الكتاب العرب: دمشق (، األدب المقارنفىمقاربات تطبيقية ماجدة حمود،  ٣

٤Kisah Seribu Satu Malam Jilid I,terj. Husain Haddawy, (Bandung: Mizan, ١٩٩٣), ص i 
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 و ليلة ألف قصة فى  األساسىالبطل هو- شهريار تشفى شهرزاد  وكانت.همنفوس
 حياتها خلّصت  شهرزاد وكذلك. يحبهن أن مهيعلت و لنساءل كراهته من -ليلة

 إن عاتنقاالب شعرفي الرشيد هارون فةيلخ ماأ. سنح شخص قلب طفوتخ ونفسها
 هتلادع روشع يمأل أن من قصةال هذه عاسم ةبطريق العجب روشع يمأل أن يستطع

 مشهورة )Karl May( ماي كرل سيرة  كانتوعالقة بذلك  ٥.بالثأر ألخذل عطشه و
 نأ حبت التي أ تهجد ةناحضوالدته فى  منذ نهإ .مشهورة خيالية قصة كاتبأنه ب

   ٦.البعيد البالد إلى لتجول خياله يجته ليلة و ليلة ألف لعل.  وليلة ليلة ألف تقص
 روبنسون بعنوان رواية كتب ياإنكليز مشهورا كاتبا ديفو دانييل كانو 
 تعتبر  الروايةنأ (Virginia Woolf) وولوف رجنيايف وتقول-) ١٧١٩ (كروزو
  قصتها بعض فى ناك ٧-ن،االزم لاطو فى ىكبرال يةاإلنكليز الروايات إحدى
  فى سنةءارالق تخلب ةيالقص باللغة ديفو دانييل  وكان.وليلة ليلة ألفب ترتأث

 جامس يقول ولكن القصة عالم فى متأخر شخص ديفو دانييل أن ولو. م١٧١٩
. الزمن ذلك فى جوالال رتصو ةرواي تعتبر روايته أن  James Joyce)(  جايث
 و ممتعتهم عبضت و هاأبطال فكرة فى  خلدتت-ها الرواية رسمت التى تفاصيلوال
 ٨-للحياة حياتهم جهد فى تهمداسع و سهمونف اسحسأ فى رهماازده و خوفهم  يقسم
 كل فى كثيرةال الحياة مشقة يجاوز أن بعد النجاة يحصد الذى سندبادب متساو قريب
  .سفر

                                                 
٥Kisah Seribu Satu Malam Jilid I,terj. Husain Haddawy, (Bandung: Mizan, ١٩٩٣), ١١-١٠ ص 

٦ Karl May, Dan Damai Di Bumi, terj. Agus Setiadi Dan Hendarto Setiadi, (Jakarta: KPG, 
 .٥٩٢ ص ,(٢٠٠٢

 
٧  Daniel Defoe, Robinson Crusoe, terj. Maria Renny, (Yogyakarta : Bentang, ٢٠٠٧), ص.i 

   i-vi ، صنفس المصدر٨
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)) سندباد حكاية و روبنسون (( القصتين تينه فى يكون بسيطال سلوبواأل
ما ك يامتساو ياتحد يقابلل ئالقار خيال تهييجفى  جاذبية قدرة يملكين همايجعل
فى  ةراغب الباحثة تجعل نأ القصتين تينهذ فى العظمة و الكبرة و.كاتبال هيرمس

 الزمن ذلك فى تحدث التى الثقافة ظهرت البحث اهذ  من . همافي البحث تعمل نأ
  .همايف تصورت التى ياإنكليز فى  حصوصا بافى أورو العربية الثقافة راثآ و
    
  البحث تحديد. ب
  

ففى هذا الصدد قامت الباحثة  مسألتها، فترمز السابقة تصريحاتال من
  :هيو بتقديمها

 روبنسون رواية فى وليلة ليلة ألف قصة فى سندباد حكاية ريتأث ما .١
  كروزو؟

 فى خصوصا يةاألوروب حضارة لالعربية الحضارة ا مساهمةم .٢
  كروزو؟ روبنسون ايةرو فى رتصوت  التياإلنكليزى الحضارة

  
 فائدته و  البحث غرضأ. ج
  
  البحث غرضأ
  : كما يالىالبحث هذا ىف غرضأو

 وليلة ليلة ألف قصة فى سندباد حكاية  راآث ما  الباحثةيعرف نأ .١
 فى العربية الثقافة راآث لتصوير شكال كروزو روبنسون رواية فى

 .ةاإلنكلزي الثقافة
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طيع أن تعادل ببحوث علم دب تستأن البحوث لأل الباحثة تدل  .٢
ألن العملية .  واالجتماعي والتاريخىجتماع مثل االنتروبولوجياال

ى لم تحلل عن اإلنسان واجتماعه و كذالك العلوم  األدبل عمللتشكي
 .جتماعهاالجتماعية هدافها اإلنسان و ا

   
 البحث فائدة

  
 و لمقارنا ألدبا ريةظن  ما هيالقارئ إخبار هذا البحث فهو فائدته وأما

 محدودين فى مراجعتهم   فى ا الذين مازالوباالآلد ةكلي باللط حصوصا ،تطبيقه
  .وتطبيقه المقارن األدب دراسة

  
  المكتبى التحقيق.د
  

 و ليلة و ليلة ألف فى سندبادحكاية ب تعلقت التى  السابقةثوبحال ماأ
 :يلى مافك كروزو روبيسون

 الجامعة كونا دارمان  م،Sari Wardiatiالبحث ساري وارديياتى  .١
Guna dharma ،بعنوان٢٠٠٥ : 

“The Translation Study In Daniel Defoe’s Novelette : Robinson Crusoe” 

  تقول أن. رواية روبينسون كروزوخطاء في كتابةأ عن بحثت
 فى يقص  عن روبينسون كروزو يحيى واحيدا أن  ل ديفويداني

رديياتي ساري واوكان . يومىتب دفتر الالجزيرة و كل يوم أن يك
 دفتر اليومى لروبينسون كروزو كثير اة كتب فى نظر أن ديفوت

 يريد أن يصور  فعله عمداً، ألن ديفوألكن ذلك الخطو. الخطأ

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ١٥ 

في حاله مثل الخوف و المشقة والتعب واحيدا  روبينسون كروزو
  .في الجزيرة الغريبة حتي فى كتابة الدفتر اليومى روبنيسون سرعتا

اري خطأ الكتابة مثل بناء قواعد اللغة و عبارة اصطالحية   ستجدو
 .وغير ذلك

فى جريدة سووارا ، Bandung Mawardiموضوع باندوع مواردي  .٢
 Tentang Sastra"  بعنوان ٢٠٠٨ يونى ١٥ ، Suara Merdekaمرديك 

Dan Ilmu Sosial     " كتب أن األدب المقارن يتعلق بالعلوم أن يهو
عى و كان األدب المقارن األدب عبر الميادين ينفع أن االجتما

وهو يتحدث عن الغرض و التطبيق . يعرف مسألة الناس واجتماعه
 .من األدب المقارن

 المجلّة الفرقان في ،Agus Priyatmonoموضوع اكوس فريياتمونو  .٣
 يذكر العالمين  "Mengenal Ilmuwan Muslim " ، بعنوان ٢٠٠٦

.  بأن يتطور حضاري الغرب منهم ابن طفيل وعالقتهم المسلمين
حي بن " تأليف ابن طفيل بعنوان  اكوس يوجد أن  دانيل ديفو تنحل

 .كان رسالتا فلسفتا األول من العصر الذهبى األندلوسى" يقظان

 ٢٠٠٨ ماريت ١٦ جريدة ريفوبليكاالموضوع البور كان في  .٤
 عن مختصر ، يتحدث"  Seribu Cerita Yang Melegenda" بعنوان 

يسمى لة وتاريخها مشهورة في الغرب حتى قصة ألف ليلة ولي
"Arabian Night". 

 قصة فى شهريار المالك الشحصية" باألنوانها دهليا سمودرا البحث .٥
 هذا. م ٢٠٠٢ )فرود لسغمون نفسية تحليلية دراسة ( وليلة ليلة ألف

 ةقص فى لالبط هو فقط النفسية شهريار المالك عن يبحث البحث
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 بالنظرية لالبط ةيعيبط تبضع نأ دهليا حصلت. وليلة ليلة ألف

 . فرود سغموند تحليلة سيكو

 سندباد الملك قصة فى الملك رغبة "باالنوان أطي ممبائل البحث  .٦
  م٢٠٠٧ )الكان تحليلية سيكو ( ليلة و ليلة ألف من والبازي

 بنال قمروزمان الملك حكاية  "بااألنوان هداية واحد محمد البحث .٧
 هذا .م٢٠٠٤")اكتنية تحليلية دراسة ( ليلة و ليلة ألف فى شهرامن
 بدراسة وليلة ليلة ألف القصص من إحدى معنى يفرغ البحث
 فى بها تطبق التي معتاداً اكتنية نظرية وكانت .اكتنية تحليلية
 العربية حكاية يطبق واحد. روسييا فى والخرافة األسطورة الدراسة

 يكون التي كتنا عداد يوجد أنب هايف قصة قعم تركيب يبحث و
  .هايف

 ألف فى سندباد حكاية"  موضوع تكن لم الباحثة يحقق كذلك، مواضيع علي بناء

  .مقارنة بتحليلية كروزو روبينسون باالرواية وعالقتها ليلة و ليلة
 

 
 

  النظرى اإلطار.ه
  

 وربظه عشر التاسع القرن فى تظهر  أدبيةدراسة هو المقارن األدب
 األدب ماأو.  معالولوجيايفلا مقارنة و القانون مقارنة و تركيبية مقارنة دراسة
 عام وطبعت ،األدب لتعليم افرنسيب مختارة أدبية مقتطفات سلسلة من ينالف المقارن
ظهور ازدهر األدب المقارن ب٩.Cours De Littérature Compare“ "نوانعبال م ١٨١٩

                                                 
٩Department٪٢٠of٪٢٠Comparative٪٢٠Literature٪٢٠About٪٢٠Comparative٪٢٠Literature٪٢٠

٪٢٠University٪٢٠of٪٢٠Wisconsin-Madison.htm. ١٧ Maret ٠٦:٥٢ ,٢٠٠٨ WIB 
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أوروبا  فىبالد ال  أنثر من ذلكأو. وروبا معاى األ فNation Stateحكومة القوم، 
 يةتقاليد الماضال الوطنية و يةألدبال اعماأل  ةطريق بةيستحق الثقافة الخاص

 ىب األدبحثىوظهر منه ال و ىبحثالانتشر المعهد  .المشهورة فى ذلك الزمن
ض و  لبالد األوروبية فى سائر األرل ةتوسيع  المناطق المستعمريحدث  المقارن

  . البقيةةمناطق المستعمريالأقام فى ذلك البالد تخاطف 
 فىكتب  Hutcheson Macaulay Posnett  هوتحصان مكاوالي فوسنتوكان

  هذا الكتاب و،١٨٨٦ عام  فى لوندن الذى طبعComparative Literature كتابه
 األدب نأ يتعرف والكاتب. يةعالمال مختارةال دبيةاأل المقتطفات سلسلةيدخل فى 
 مدينة فى ةخاص سلسلة من ثقافى و اجتماعى شخص  عنيعبر نأ يهدف المقارن

 بين ألمةا يتها وكانت جتماعاو يةثقاف عرفت البالد فى  ةالكبير المدينة من و ما
 هغاص وما .العالم فى الناس تملكهما التى يةثقافال و يةجتماعاال م تعرفاألم
   ١٠.المقارن األدب تعريف من ارعف ليصير خراآل الناقد  فأتمهوسنتف

  ايندراسورا سوواردي عرف. مختلفة حدود ة لهالمقارن ةياألدب دراسةال كانت
Suwardi Endraswaraهذه ية والثقاف عبر النص دراسة  هوالمقارن األدب أن ب 

 من األدب يالحظ نأ يعنى العلمية الميادين عبر دباأل ت أن يكونحاول دراسةال
 يقارن نأ المقارن األدب  كان باحثالوقت ناحية من. المكان و الوقت ناحية
 المقارن األدب  باحثرابط أن يالمكان ناحية من .المختلف الدور فى األدبين

 ١١.ألدبل يةفجغرا طقامن
األدب  كتابه فى Steven Tötösy de Zepetnek زفتنيك دى ططسى ستفن يقول

 أن،”Comparative Literature: Theory, Method, And Application“ :المقارن بعنوان
 دراسةب يعني المقارن األدب  أناألول. منهاجينى األدب المقارن تسير على مبادئ

                                                 
 .....نفس المصدر ١٠

١١Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 
 ١٢٨ ص ,(٢٠٠٣
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 أن  والثانى .ىخراأل  فروع العلوممن فرع فى تدخل تهتطبيقي وأ أكثر وأ اللغتين
 قسما  يصير حتى ىخرأ دراسة فى تدخل تيال اإليديولوجية يملك المقارن األدب

          ١٢.احدودم
 هو المقارن األدب  أنهالل، غنيمى محمد يقول العربى األدب منظور من

 الكثيرة وصالتها المختلفة، لغاتها فى بااآلد بين التالقى مواطن يدرسأن 
 تأثير من التاريخية الصالت لهذه وما ماضيها، فى أو حاضرها فى المعقدة،
 العامة نيةلفا باألصول تعلقت سواء: ثرالتأ أو تأثير ذلك مظاهر كانت أيا وتأثر،

 الموضعات بطبيعة اتصلت أو كرية،لفا التيارات أو األدبية والمذاهب لألجناس
 نيةلفا الصياغة مسائل تمس كانت أو األدب، فى تحاكى التى واألشخاص والموافق
 كما المختلفة البالد بصور خاصة كانت أو األدبى، العمل فى الجزئية واألفكار

 الشعوب بين ما تربط فنية صالت بوصفها األخرى، األمم أداب فى ستنعك
  ١٣.والكتاب الصور باختالف تختلف إنسانية بروابط والدول

 أن ،لمقارنا األدب فى تطبيقية مقاربات المقدمة فى حمود ماجدة يقول
 مثل أن والشك الحضارات، وحوار آلخرا مع عالقاتنا تقدم التى المقارن باداآل
  ١٤ .الحضارة بناء فى شريكنا باآلخر يعترف ارالحو هذا

 التأثر عن حثبي الذى العلم هو المقارن األدب نأ يقولف سلوم داود أما
 أم كاتب و كاتب بين ذلك أكان سواء المستويات، جميع على األدب فى والتأثير
 ةأم من األدبية األنواع انتقال فى  يبحث أنه كما آخر، كرىف وتيار فكرى تيار

                                                 
١٢Steven٪٢٠T%F٦t%F٦sy٪٢٠de٪٢٠Zepetnek٪٢٠٪(١٩٩٨)٢٠Comparative٪٢٠Literatu

re٪٢٠Theory,٪٢٠Method,٪٢٠Application٪٢٠Chapter٪٢٠١.htm ١٧ Maret ٠٧:١٤ ,٢٠٠٨ WIB. 
 

  ١٣ ١٣ص ) ٢٠٠٣نهظة مصر، : أغسطس(، األدب المقارنمحمد غنيمى هالل، 

 ٤. ، ص) ٢٠٠٠، اتحاد الكتاب العرب: دمشق (، األدب المقارنفىمقاربات تطبيقية ماجدة حمود،  ١٤
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 مراحل مختلف على الشعوب بين ( take and give )والعطاء األخذ وفى أمة، إلى
  .نظرياو إطاريا هالل غنيمى محمد  الذى ألقاهتعريفال فعتنت ةالباحثأما ١٥.نموها

  
  
  البحث منهج.و
  

 روبينسون و ليلة و ليلة ألف فى سندباد حكاية" بالموضوع البحث وهذا 
  ىديياكرونيك مقارن منهج يستعمل) مقارنة تحليلية دراسة(رديفو لدانييل كروزو

Diakronik، يستعمل و١٦.ايجاد تختلف التى كثرأ أو األدبين ينالعمل يقارن هو 
  .هايف هالل غنمى محمد يقول الذي المقارن األدب فى البحث ميدان

 وفه هالل غنمى محمد هيقول الذى المقارن األدب فى  البحث ميدان أماّ
   ١٧:تالحاال بعةس
  .للغة إلى لغة من األدب انتقال عوامل -الأو
  .األدبية األجناس دراسة -ثانيا
  .األدبية الموضوعات دراسة-ثالثا
  .ىأخر أمة أدب فى ما كاتب تأثير-رابعا
  .الكاتب مصادر دراسة-خامسا
  .كريةلفا التيارات دراسة-سادسا
  .خرآ أمة أدب يصوره كما ما بلد دراسة-سابعا

                                                 
، ص  )٢٠٠٣مؤسسة المختار، :  مصرجديدة(،  الدراسات المقارنة التطبيقيَةفىاالدب المقارن داود سلوم،   

١١١٥  

١٦ Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 
 ١٤١ ص ,(٢٠٠٣

 
٩٠-٨٣ص ) ٢٠٠٣نهظة مصر، : أغسطس(، األدب المقارنمحمد غنيمى هالل،   ١٧  
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 أن المنهج هذا يتبع. ريفاطيرل جبالمنه األدب نص عن الباحثة بحثت   
 البنيوية عناصرال  كالبه يقارن ىذال المقارن منهج إلى  جيحتا مبادئها و  التناصية

 رواية نص بين التناصية عالقةال  عنليعبر ١٨.هايف تبحث التى نصوصلل
 نهجمال إلى يحتاج طبعا،  ليلة و ليلة ألف فى سندباد حكاية  و كروزو روبينسون

  ١٩.األدب ذلك فى عناصر  كلةقارنم هو العلمية  علىتدل  الذى
 فى سندباد حكاية نص حقائق بفضل  خالص  مكتبى  بحثالبحث وهذا 

  الكتب منها خرىاأل األخبار منبع و كروزو، الروبينسون رواية و ليلة و ليلة ألف
  .هتعالق  لهالذى خراآل البحث حاصل أو اإلنترنت والموضوع و والمقالة

  
  
  

  البحث نظام.ز
  
  : يلى ما هو البحث هذاال فى البحث نظامو

 غرض وحثالب تحديدو البحث ةيفخل التي تحتوى على مقدمة: األول الباب
  .البحث نظام و البحث منهج والنظرى اإلطار والمكتبى التحقيق ووفائدته البحث

 الباب هذاو. ليلة و ليلة ألف فى سندباد حكاية  عن يبحث: الثانى الباب
 ليلة و ليلة ألف فى سندباد حكاية  عن ةحملو ليلة و ليلة ألف نص تاريخ يشمل
  .ليلة و ليلة ألف فى سندباد حكاية تكتب حيث ةيالثاقف  ةيفخلوال

                                                 
١٨ Sangidu, Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik Dan Kiat ( Yogyakarta: 

Seksi Penerbitan Sastra Asia Barat, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, 
 .٢٦ .ص ( ٢٠٠٥

 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ٢١ 

 دانييل ةسير هيف وديبفو لدانييل كروزو ربينسون رواية يبحث: الثالث الباب
ت كتب حيث ةيالثاقف ةيفخلوال وديف ليلداني كروزو روبينسون رواية عن ةمحل وديفو
  .كروزو روبنسون رواية

 القديم األدب عملال أثر ما األدبين، ينعمل إلى تحليلال يشمل: الرابع الباب
 التي والدالئل اخليةد راآث  وجودعلى تدل التي الدالئلو. , الحديثاألدب عمل فى
واية روبينسون رعملية كتابة منابع اآلخر في ال و خارجيةال راآث  وجودعلى تدل

  .كروزو
 المراجع ثبت و  و االقتراحالخالصة يشمل هيفف االختتام :الخامس الباب

 . الباحثة ترجمةو
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  الباب الخامس
  
  

  االختتام
  

  الخالصة   - أ
  : حصلت الباحثة على الخالصة كما يلىمن هذا البحث
كانت رواية روبينسون كروزو تتأثر بحكاية سندباد في الناحية  .١

  . الطبيعية و الخلفية والفكرية
من الناحية الطبيعية روبينسون كروزو عنده طبيع متساو   .أ 

بسندباد ال يشعور االقتناع في سفرة العديدة وال يشكر ما كان 
 . عنده و ال يتوب ولو كان يقابل بالحادثة المتنوعة األليمة

من الناحية الخلفية سندباد و روبينسون كروزو سافرا في حديث  .ب 
احيداوكانا فى الجزيرة الغريبة و. السن. 

من الناحية الفكرية و الحبكة الرواية روبينسون كروزو تشبه  .ج 
معاناة سندباد البحري خاصة في بداية الرحلة البحرية، حيث 
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تحطمت السفينة وبقي حيا دون سائر الركاب، ولقى شخصا أكل 
 لحم البشر، فعاش في جزيرة نائية واحيدا

  
يزية فهي دخول وأما مساهمة الحضارة العربية فى الخضارة اإلنكا .٢

القصة ألف ليلة و ليلة  في اإلنكليزى التي يدفع إلي نشوء النصر 
". روبينسون كروزو"الخيالى فيها فمن هذا النثر الخيالى هو الرواية 

 المستشرقية منها اإلمبريالية و التوسيعية  ويدفع أيضا  إلى أن تشكّل
 .  الشرقأرضلإلنكليزى فى 

  
 

   اإلقتراح-ب
ويكون احسن اذا وجدت البحوث األخرى التي تبحث عن .  يكملهذا البحث لم

 .  األعمال األدبية العربية التى تأثر األعمال األدبية الغربية باألهدف المختلفة
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  ثبت المراجع
 

  ثبت المراجع باللغة العربية  .أ 
  

 .١٩٩٦ .دار الكتب العلمية بيروت: لبنان  . الثالثألف ليلة و ليلة الجزء

دار العلم : لبنان، مزدوجالمورد .روحي و منير البعلبكي البعلبكي،

  .٢٠٠٧.للماليين

  

. مقدمة وتطبيق،  األدب المقارن من منظور األدب العربى.عبد الحميد إبراهيم،

 .دار الشروق: القاهرة
 

 .اتحاد الكتاب العرب: دمشق. مقاربات تطبيقية فى األدب المقارن .ماجدة ،حمود

٢٠٠٠. 

  

مكتبة : مصر. ترجمة مختار مختار لسوفي. روبينسون كروزو.دانييل، ديفو

  .٢٠٠٣. األسرة
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مؤسسة : مصر. االدب المقارن فى الدراسات المقارنة التطبيقية .داود ،سلوم

  .٢٠٠٣ .المختار
 

 -العصري عربي" كرابياك"قاموس . أتابك و أحمد زهدي محضر ،علي

 .٢٠٠٣. Multi Karya Grafika مولتي كاريا جرافيكا،: يوجياكرتا. إندونيسي

  

  .٢٠٠٣.نهظة مصر: مصر،األدب المقارن.محمد غنيمى ،هالل

فوستاكا :  سورابايا. إندونيسى- قاموس عربى،المنور. منور، أحمد ورسون

  .١٩٩٧. فروجراسيف
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