
 لتوفيق احلكيم و " طريد الفردوس "قصتا

"Robohnya Surau Kami )لعلي أكرب نفيس   " )سقوط زاويتنا  

  )ة حتليلية مقارندراسة (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   البحثاهذ

  مقدم إىل كلية اآلداب

  ليجاكا اإلسالمية احلكومية جبوكجاكرتااجبامعة سونان ك

  عاملىإلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب ال

  ا اللغة العربية و أدعلمىف 
  

  و��
������ �	
���  
٠٤١١١٨٨١  
  

  
  

  د������ ا���� ا����ّ�� و أ

	�ن آ� �������آ� ا"�!��� ا�� 
����آّ��� ا�داب ���  


آ��آ�#�$  
٢٠٠٨  
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   واإلهداءالشعار

  
  )٣(ا�$ي ا�!  ���ك) ٢(وو���� ��� وزرك) ١(أ�� ���ح �� �رك

  )٦(إن +� ا��(� *(�ا) ٥()-ن +� ا��(� *(�ا) ٤( ور)����� ذآ�ك

  )٨(وإ�7 ر�6 )�ر14) ٧( )-ذا )�34 )��12

  *سورة الشرح*

  

   )٢٥(صدرى ىل اشرح رب قال

   )٢٦(أمرى ويسرىل

  )٢٧(لساىن من عقدة واحلل

  )٢٨(قوىل وايفقه 
  *طه سورة*

   

  
  
  

  هداءاإل

  

  باأه�ى ه$ا ا�?<= إ�7 آ>;: ا9د
�  �D(� ا�>C: ا���6;: وBدا6
Eآ� ا�F;ن آ����GH :�+�F6 :;+GI>ا� :;+JH  
�Kآ��FآGF6  

LوM*N*N�� إ�7 أO6 وأ+O ا�G2 ،GLاإOأ  و�GLاOK�?Iاء ا�  
O?;?Rب ا�وG?>S  

  .وSV;� أ�OU�D و �*!�OK اRT?�ء
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NOTA DINAS PEMBIMBING 

      Yogyakarta, 6 Juni 2008 

 

Kepada Yth. 

Dekan Fakultas Adab 

UIN Sunan Kalijaga 

Di Yogyakarta 

 

Assala>mu 'alaikum wr. wb. 

 Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari aspek isi, bahasa 

maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa: 

 Nama  : Machsunah Khisabiyah 

 NIM  : 04111881 

 Fak./Jur. :Adab/BSA 

 Judul Skripsi : "Robohnya Surau Kami   احلكيم لتوفيق" الفردوس طريد" قصتا  "و

  ) ةقارنم حتليلية دراسة (نفيس أكرب لعلى )زاويتنا سقوط(  

              

Maka selaku pembimbing, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut layak diajukan 

untuk dimunaqasyahkan. Harapan saya agar mahasiswa tersebut segera dipanggil 

untuk mempertanggungjawabkan skripsinya. 

 Demikian, semoga menjadi maklum. 

Wassalamu 'alaikum wr. wb. 
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ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAK    
    

Cerita pendek sebagai salah satu hasil karya sastra dari sekian banyak karya-
karya sastra yang eksis saat ini merupakan karya yang lebih banyak digandrungi 
pembaca dari berbagai macam kalangan, oleh karena itulah penulis mengambil 
cerpen sebagai obyeknya. Dengan mengambil dua cerita pendek yang berasal dari 
negara yang berbeda, yaitu cerpen Tari>dul al-Firdausi karya Taufik al Haki>m(1898-
1987 M) sebagai salah satu cerpen yang ada dalam kumpulan cerpen “Lailah al-
Zifa>f” (1966 M), kemudian cerpen “Robohnya Surau Kami”(1956 M), yang telah 
menggetarkan Indonesia, karya A.A Navis (1924-2003 M) sebagai salah seorang 
sastrawan dan budayawan terkemuka di Indonesia.  

Adanya keterpengaruhan dan keterkaitan unsur-unsur yang terkandung 
(intrinsik) dalam cerpen "Tari>d al-Firdausi" dan "Robohnya Surau Kami" inilah 
yang mendorong penulis untuk meneliti kedua cerpen tersebut.Terutama dalam segi 
tema, tokoh dan pesan moral yang disampaikan oleh pengarang terhadap 
pembacanya. 

Penelitian ini menggunakan analisis komparasi sastra (Adab Maqarran), 
dimana komparasi sastra merupakan salah satu ragam dari pengetahuan-
pengetahuan sastra yang membandingkan antara dua karya sastra atau lebih, dimana 
masing-masing dari karya sastra itu tumbuh berkembang bersama dalam entitas 
masyarakat tertentu, yang mana antara salah satu dari kedua karya sastra itu 
mempunyai keterpengaruhan dan juga keterkaitan. Oleh sebab itulah penulis 
mencoba menguak keterpengaruhan unsur yang terkandung dalam kedua cerpen 
tersebut dengan menggunakan kajian komperatif antara keduanya, terutama dalam 
tiga segi diatas. 

Benarkah tema dan penokohan dalam cerpen "Tari>d al-Firdausi" terpengaruh 
oleh cerpen "Robohnya Surau Kami"? Apakah pesan moral yang disampaikan oleh 
pengarang dalam cerpen "Tari>d al-Firdausi" tersebut dipengaruhi oleh cerpen 
"Robohnya Surau Kami"? Adakah keterkaitan diantara keduanya? Apakah cerpen 
yang lebih dahulu mumcul mempengaruhi cerpen sesudahnya? Dari permasalahan-
permasalahan  di atas, penulis yakin bahwasanya kedua cerpen ini layak untuk 
diteliti.  

Dari segi tema, penulis menemukan adanya keterpengaruhan yang sangat 
erat. Diantaranya dari tema utama (mayor) kedua cerpen tersebut yaitu persoalan 
religi antara seorang hamba kepada Tuhannya, begitu pula tema-tema minor yang 
ada dalam keduanya. Diantaranya: menolak untuk bersenang-senang dan bekerja, 
gaya hidup dan kegelisahan yang serupa yang dialami kedua tokoh utama dalam 
kedua cerpen tersebut. 

Sedangkan dalam segi tokoh, pemeran utama dari masing-masing cerpen 
tampak sangat terkait antara satu dengan yang lainnya. Terbukti dalam kezuhudan 
dan karakteristik yang dimiliki oleh tiap pribadi dari kedua cerpen tersebut. Bahkan 
dalam pesan moral yang disampaikan dari kedua cerpen itu, sama-sama 
menyampaikan bagaiman hakekat kehidupan di dunia yang fana ini.  
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 كلمة شكر و تقدير

  

والذي فضل بين آدم بالعلم     ، علّم اإلنسان ما مل يعلم    ، احلمد هللا الذي علّم بالقلم      

والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول هللا صلّى اهللا عليـه و سـلّم              . مجيع العامل  على

  .وعلى آله وأصحابه أمجعني، املبعوث إلمتام مكارم األخالق

ر اهللا عز وجلّ على إاء هذا البحث بعونه و قدرته وبرمحته حتت العنوان              وأشك  

لعلي أكرب نفـيس    " سقوط زويتنا "القصرية لتوفيق احلكيم وقصة     " طريد الفردوس "قصة  "

 اعتقدت الباحثة أنّ هذا البحث مل يصل إىل الصورة املرجوة           .)" دراسة حتليلية مقارنتية  (

   ولذلك ترى الباحثة من الواجب تقدمي الشكر       ، سني ومعاونتهم إالّ مبساعدة الفضالء املدر

  : وأخص بالذكر منهم مما يلى. والتقديرعليهم مجيعا

كعميـد كلّيـة    " الدكتور احلاج شهاب الدين قليوىب املاجستري     "صاحب الفضيلة      .١

  .اآلداب الذي قد وافق على هذا البحث

س قسم اللغة العربية وأدا     يئكر" ستريلوان خريي املاج  الدكتور أ " صاحب الفضيلة    .٢

 .   الذي قد وافق على هذا البحث أيضا

كمشرف أكادميي " الدكتوراندوس احلاج مرزوق إدريس املاجستري " السيد الفاضل  .٣

 .  الذي قد أشرفين طول دراسيت ىف هذه الكلية

القيام بإشراف الذي بذل جهده على "  حممد حنيف أنوارى املاجستري   "السيد الكرمي    .٤

  .علي ومراقبيت ىف إمتام هذا البحث من تنسيق األفكار وذيب األسلوب وغري ذلك

املدرسني واملدرسات الفضالء والكرماء بكلية اآلداب هم الذين يعطون علـومهم            .٥

 .ومعرفتهم بغاية اجلد و اإلجتهاد

٦. والدي       ـي       احملبوبني اللذين كنت ىف ضمنهما ومراقبتهما وتربيتهما من يوم محلتين أم

ىف رحيمها حتى أكون كبرية ىف عمري و أكون طالبة ىف هذه اجلامعة احملبوبـة ومل                

 آمني. أزل أستفيد و أجنح بدعائهما املستجاب
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 .  الذين يدعون يل ويرمحونين طول حيايتتى األحباءاإخواىن الكرماء وأخوو .٧

٨.  ين   ومه عن ذهين ولن يزول ذكره مـن قلـيب         لن يغيب امس  ، "متقني خريي "ن أحب ،

هوالذي مينح يل حمبته و يساعدين كلّ حاجيت ويسليين كل حزين ويـرافقين كـل               

 .فراحي

 ىف حـزين  الـذين رافقـوين   "MAKN 3"ومن اجلامعة  من نفس وزمالئي األعزاء .٩

وساعدوين كلّ حاجيت منذ بداية دراسيت حتى       ، وفراحي وىف بكائي وسروري أيضا    

صـديقايت   و ")Monjali( الزهرية" وأصدقائي من معهد     .دراسيت ىف هذه الكلية   إمتام  

 ."Aswaja "ىف

مجيع املوظّفني بكلية اآلداب الذين قد ساعدوين على نيل املراجع ىف كتابة هذا             و .١٠

 .البحث

عسى اهللا أن جيعل أعماهلم وجهدهم أعماال صاحلة وأن جيزيهم جزاء حسنا وطيبا   

وجبانب ذلك قد شعرت الباحثة أنّ هذا البحث ليس بريـئ مـن             ... نيآم. ىف الدارين 

فدعت الباحثة عسى اهللا أن جيعل هذا البحث عمال صاحلا نافعـا            ، األخطاء لقلّة املعرفة  

 آمني. للباحثة خاصة وجلميع القراء

  

  

  ٢٠٠٨يونيو ، جوكجاكرتا

  الباحثة

  حمسونة حسابية 
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  فهرس البحث

  أ.........................................................صفحة املوضوع 

   ب..........................................................هداءواإل ارالشع

    ج..........................................................رسالة املشريف 

  د...........................................................وافقةصفحة امل

    ه...................................................................جتريد 

 و.....................................................كلمة شكر و تقدير 

  ح...........................................................فهرس البحث 

  ١....................................................مقدمة : الباب االول 

  ١.................................................. لبحثخلفية ا  -أ 

 ٥...................................................حتديد البحث  - ب 

 ٦.........................................أغراض البحث ومنافعه   - ج 

 ٦.................................................تحقيق املكتىبال  -د 

 Y -  ظرىاإل٨...................................................طارالن 

 ١٦...................................................منهج البحث  - و 

 ١٧...................................................نظام البحث   -ز 

  القصرية وإنتاجاته " طريد الفردوس"ترمجة مؤلف قصة  :الباب الثّاىن 

    ١٩...................................................................األدبية

 ١٩....................................... توفيق احلكيم اللمحة عن  -أ 

  ١٩..............................................ةاحليوي ترمجته .١

  ٢١.........................................ه العملي واألديبأثر .٢

 ٢٤.......................القصرية "طريد الفردوس"قصة املختصر من   - ب 

 ٢٧................القصرية "فردوسطريد ال"قصة العناصر الداخلية ىف   - ج 
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 ٢٧..................................................املوضوع. ١

 ٢٩...............................................واقعة القصة. ٢

 ٣٠..............................................الشخصية  -أ 

 ٣٥.................................................احلبكة  - ب 

    ٣٦................................................املواضع  - ج 

 ٣٨...............................................وسيلة القصة. ٣

 ٣٨............................................وجهة النظر  -أ 

 ٣٨...........................................أسلوب اللغة  - ب 

 ٣٩............................................حالة القصة  - ج 

  القصرية وإنتاجاته" Robohnya Surau KamiRobohnya Surau KamiRobohnya Surau KamiRobohnya Surau Kami"ترمجة مؤلف قصة : الباب الثالث 

    ٤٠.................................................................. األدبية

 ٤٠........................................عن على أكرب نفيسحملة   -أ 

    ٤٠.............................................ةاحليوي ترمجته.١

 ٤٣...........................................األدبية إنتاجاته .٢

 ٤٥..............القصرية "Robohnya Surau Kami" قصة من املختصر  - ب 

 ٤٧.......القصرية "Robohnya Surau Kami" قصة ىف ةالعناصر الداخلي  - ج 

 ٤٧...............................................املوضوع  .١

 ٤٩............................................. القصةواقعة .٢

 ٥٠............................................الشخصية  -أ 

 ٥٥...............................................احلبكة  - ب 

 ٥٦..............................................املواضع  - ج 

 ٥٨.............................................وسيلة القصة .٣
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   ٥٨............................................وجهة النظر  -أ 

 ٥٩...........................................أسلوب اللغة  - ب 

 ٥٩............................................حالة القصة  - ج 

     Robohnya Robohnya Robohnya Robohnya"و احلكيم لتوفيق" طريد الفردوس "بني قصيتاملقارنة : الباب الرابع 

Surau KamiSurau KamiSurau KamiSurau Kami" ٦١............ القصريتني ىف عناصرمها الداخليةنفيسعلي أكرب ل   

 ٦١....................................................املوضوع   -أ 

  ٦٢قصرية لنفيسال "Robohnya Surau Kami" ىف قصة اتاملوضوع .١

 ٦٥قصرية لتوفيق احلكيمال "طريد الفردوس" ىف قصة اتاملوضوع .٢

 ٧٠....................................................الشخصية  - ب 

 ٧١...............................................املقالة األخالقية  - ج 

 ٧٥...................بينهما أو التأثري والتأثرختالفاتاملتشاات واال  -د 

  ٨٤................................................. ختتاماال: الباب اخلامس 

    ٨٤....................................................اخلالصة   -أ

  ٨٥....................................................تراح ق اال-ب

  ٨٧..............................................................ثبت املراجع

  امللحقات

  القصرية" طريد الفردوس"قصة :  األولامللحق  -أ 

 القصرية" سقوط زاويتنا" قصة : امللحق الثاين  - ب 

   ترمجة الباحثة  - ج 
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  األول الباب

  مقدمة

 البحث خلفية  -أ 

 املتنوعة ةابذاجل بالقوة املختلف اإلنتاج خيلقوا أن ضرونحي اجلدد اءاألدب يوجد، ناآل
 حتى يةاألدب الدنيا واخرفليز يستبقون هم ١.ا ناملنتعمو و األدبب الراغبني جتذب حتى

  .املقارنة يةاألدب الدراسة تحضر
 أو أدبني بني املقارنة يتناول املعرفة فروع من فرع عن عبارة املقارنة األدب دراسة
 األدب إليها ينتمى اليت القومية ةماأل غري قومية وأ ةأم إىل منهما كلّ أكثرينتمي

. الصلّة و التأثر و التأثري هلما.أيضا إليها تمىين اليت اللغة غري لغة إىل العادة وىف.اآلخر
  ٢.ةويلغ أم ةيحضار أم ثقافية الصلّة تكان

 أن جيربون هم. ٣اًمتنوع اإلنسان خيالية و الفكرة من اخلروج األديب اإلنتاج كان
 و يةامالغر والرواية الروايات يدهم من ظهرأ حتى الكتابة أشكال ىف أعماهلم يستكشفوا

  .اخليالية القصص من سانا األديب اإلنتاج من هاوغري القصرية القصصو األشعار

                                                 ١ األدب هوخلق ،ليس اللزيف، ابتكاري .ون طريقة اخللقة ىف هذا .  خيلق دنياه اجلديدأنالفنهم يستمر
 Jan Van Luxemburg, Pengantar Ilmu. فة من املؤلّـف و تعبري العاط باحلصوص هاألدب.بل يكملوا، العامل

Sastra (Jakarta: Gramedia, 1989), 5  ص. 

    ٢. ص، ) السنةوجمهول، جمهول الطابع(  املقارن مباحث واجتهاداتاألدبىف ، عوض إبراهيم٢

 قد الذي) اإلنسان حياة ىف الناحية كلّ من(االجتماعي الواقع و الشعور عقد عن عبارة األديب اإلنتاج ٣
 حقيقـيٍ  بشكٍل ليس األديب اإلنتاج، ذلك إىل إضافةو. الكتابة وهو حقيقي شيئ شكل ىف مجالإ و صلحب ركّب
 ,Sangidu, Penelitian Sastra; Pendekatan. حىاملسر األديب اإلنتاجب ومشهور أيضا احملادثة بوجود ولكن، فقط

Teori, Metode, Tehnik dan Kiat (Yogyakarta: Unit Penerbit Sastra Asia Barat, Fakultas Ilmu Budaya 
UGM, 2004),  38 . ص 
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٢

. خمتلفني بلدين من قصريتني قصتني تأخذ أن جترب الباحثة تكان البحث هذا وىف
 سنة"(الزفاف ليلة" القصرية القصة جمموعة ىف "الفردوس طريد "قصة هي األوىل القصة

) م١٩٥٦سنة  ( "Robohnya Surau Kami"يه يةانالث والقصة. احلكيم لتوفيق) م١٩٦٦
 واملقالة الشخصية املوضوع وكان.  مشهورأندونيسي هو كاتب علي أكرب نفيسل

ني قصتني قصريتني فيهما املأثرات بني هات) كلّها من العناصر الداخلية(األخالقية 
  . من بلدمها كلٍّن ىف املشهورينأما مكتبان من املؤلّفني املأثري،  ذاوليس. واملتعلّقات
هلا ولكنها حسب طوا، رية ىف االعتبارها هي قص بامسةقصرية متفقالقصة إن ال

 كما Edgar Allan Poe.  فيهاكّد بني األدباء أو املؤلّفني احملترفنيوقصريها ال تنظم وال تؤ
 هي القصة اليت تنتأن قصة قصرية هي قال )Burhan Nurgiantoro (تراان نورغياننقل بره

 وذلك - حسب نصف ساعة حتى ساعتني- لوٍس واحٍد  واحد أو جلقراءة ىف وقٍتا
ر واملختصر املقص األديبتاج إن  قصة قصرية هي ٤.قراءة الروايةالعمل ال ميكن أن تعملها 

  .املسرحيةمن الرواية و
رائدا ، ا مصريا وأديباكاتب) ه بإسكندارية١٣١٦/م١٨٩٨ولد ىف ( توفيق احلكيمكان 

 ٥. العرىب احلديثاألدبريخ تااء البارزة يف مس العربية ومن االاملسرحيةمن رواد الرواية و

النتائج .  قصريةً قصةً أم مسرحيةًروايةً كانت أم،  ىف تصنيع اإلنتاج وماهر عظيمأديبه إن
كانت . واالسبانية ية والروسيةبارس اإلجنليزية والهااللغة األجنبية من إىلمن يديه ترجم 

 تقع بني يديه الواقعة بلغٍة اليتمن النتائج .  بوخاريث ىف باريس وا متثّلت هلاملسروحات
وها ، كان واملانه بعيد عن الزمأمامطاقته لتخرم  وريعٍة وحادٍة خفّة احلراكة و تلميحٍةس

                                                 ٤
 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, cet. Ke-6 (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2007),  hlm. 10. 
 ٥

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D
9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85. Diakses pada tanggal 16 Januari 2008. 
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٣

 وأنه . قد خلقهااإلنتاج األدىب الذي من  أحد و طريد الفردوس هو٦.وىلهي قوته األ
  ).م١٩٨٧(سنة ألف وتسع مائة وسبع و مثانني ،  ومثانني من عمرهتسعةتويف ىف 

 داغانولد ىف القرية جاوى ف، ايسيندوإنهو أديب وثقايفٌ مشهور ىف علي أكرب نفيس 
. علي أكرب نفيس هو احلاج لامه الكامس. م١٩٢٤ نوفمرب ١٧ ىف التاريخ) مسطرا الغرىب(

 يعترب اللقاب، ئيس املستهزاءاألدباء لقب بره ىف حلقة أن. "أ أ نفيس"ولكنه مشهور باسم 
اًَ لقوة  رمز تصريتهميت قكان.  من خارج نفسهامال يغلب عن النظ، ةي التلمحإىل قوته

 "Robohnya Surau Kami" قصة  مناملؤلّف. م الكتابة آلة ىف حياون يصنعاألدباء الذين
بيل املثال فن التصوير و الغناء تويف على س، وعةنالذي قادر على الفنون املت  هو قصريةال

  ٧.سنة ألفني و ثالثة م،  تسعة وسبعني من عمرهىف
 هي فمن تلك األجناس.  القراءذب جذبون جلضر املؤلّف أح.كان جنس أديب متنوعا

 حياة واقع عن النتائج إحدى" الفردوس طريد "قصةو. والعصري، الواقعى، يامالغر: 
 املقالة من ةًأمان يأخذوا أن يقدروا حتى الناس بفكرة يصل ولكن اجلذّاب ايلباخلي الناس

 حلقة ىف عادة تقع اليت يٍةامغر بقصٍة ختلّل القصة هذه، ثَم ومن. فيها املضمومة
  .لقرائها املستقلّة بالشعور اللذّ كالتابل ةاالجتماعي
 ةاحي عن يقص الذي) فيها هامس اليذكر" (اأن "الشخص بقصة ، القصة هذه بدأت

 و الناس جلميع ترمحم وهو انواهلو الشر عن احلافظ الكرمي العظيم الشيخ هو اإلنسان
اس مجيع حينما ،وفاته بعد ولكن. هامس عليش الشيخ،لشرا كلّ عن طاهرعرونيش الن 
 اللتني واهلدوئة السعادة سينال عليش الشيخ و الكرمي هللا عبد بضياع شديداً حزناً احلزن

 األعمال من حياته طول عمل قد اليت عبادته من جزاًء الدنيا ىف حياته نذم شاق قد

                                                 ٦ Taufi>q al-H}aki>m, As}a> al-H}aki>m fi> al-Dunya al-Akhi>rah, terj. Yudi Wahyudi dan A bashir, 
(Yogyakarta: Navila, 2000),  hlm 273 

 ٧ http://www.duniasastra.com/biographyAli%20Akbar%20Navis.htm. Di akses pada tanggal 
16 Januari 2008 
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٤

 ليس أن اآلخر مبعىن، جهنم من طريد أيضاو فردوس من طريد هأن، اآلسف منف. الصاحلة
  .اآلخرة ىف ئقال كانم له

 بأشكاٍل يةانالث حياته ىف أوجه. افيه ليعيش يةانث مرةً الدنيا إىل عليش الشيخ زلأن 
 الو، خيرا أن البد عليش الشيخ، القاهرة مدينة ىف. والسيئة واخلبيثة الشر من تنوعٍةم

اجلهاد هي احلياة حقيقة نأل، فقط اهللا إىل بعبادة إالّ نفسه يشغل الو منها هرابصأ يغض 
 العيشة لنيل واجلهاد. والشر اخلبيثة و السيئة ملعارضة املعركة و واحلرب اهللا سبيل ىف
 بعضهم حيتاجون، االجتماعي كمخلوق خيلقون الناس نأل. واآلخرة الدنيا ىف سعيدةال

  .ناآلخري ويساعدون بعٍض إىل
 )أيضا امسه يذكر ال ("اأن "الشخص كان "Robohnya Surau Kami" بقصة هكذ و
 " Garin "القصة هذه ىف يذكر. القرية ىف الزاوية حارس الصاحل اجلد عن يقص الذي

 ويةالدني ورأمب يشغله أن من الوحيد اهللا لعبادة نفسه يشغل أن بحي هأن. الزاوية حارس
، فلذلك. إليه يعبد و اهللا يذكر عن داهللااعبك واجبته ينسي أن اشخص يصري منها أكثر اليت

 ىف عيشه راخيت هأن. واملسكني الفقري اية ىف نفسه يكون أن من وراضيا خملصاً اجلد كان
 دائماً والقلق باحلزن ويشعر غنياً يكون أن من اهللا عند دوٍء يشعر ولكنه صالنقا اية

  .عيشه ىف اهلدوء ينال ال هنأل النهاية بدون
 بل، الفهم سهيل و عتباٍرخفيٍفبا ضرحت لنفيس قصة، الفردوس طريد بقصة ختالفا

 هذا ىفو. لقرائها بةًاذّج القصة هذه نتكو جبد حتضر مازال ولكن الفكاهية املقالة تكون
 اجلد تتيقّن أن ستطيعت ولكن الفكاهي القصة عن خيرب" Ajo Sidi "الشخص كان، احلال

 هامأي منذ وحازنٌ مقلّق متبادالً دائما املتبسم اجلد كان هببسب الذي اآلخرة ىف عصٍر عن
  .نفسه بقتل عيشه يأخر حتى ،اآلخرة

 عيشه ىف الذي اهللا عباد وجود هي الزاوية حارس جلدا إىل  Ajo Sidi من فكاهةٌ قصةٌ
 مالك اهللا ليحمد يتربأ ولن ميرها وقٍت كلّ ىف ويةالدني ورأمب يشغل وال دائما اهللا يعبد
 هأن ةريخاأل ىف، فاآلس ولكن. امسه الصاحل احلاج، األرض و تاالسمو ىف امللوك كلّ
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٥

 ورأمب يبال ال الدنيا ىف وجوده هو الاحل ذلك على بوالسب. النار ىف هكانم يتمكّن
 واملسكنة والفقري اجلوع ىف يعيشون وأحفاده وأوالده نفسه يترك حتى االجتماعية

  .واملضرة
 داخل من كلّها (األخالقية قالةوامل املوضوع و الشخصية وجود، قصتني نياته من
 بتحليٍل قصتني نيهات للّحت أن الباحثة جترب ،فلذلك. صلّة و متشاات هلما) أدٍيب جنٍس
تني ىف املشتملة الداخلة عناصر هي املقارنة والعناصر. مقارنٍة أديبهي، قص اليت عناصر 
  .القصة تبىن

 املوضوع وهي. فقط عناصٍر بثالثة خيتص الباحثة تكان، البحث هذا ىف ولكن    
 متأثّرات العناصر هذه ىف نأل تاجهأن عن املؤلّف من املرسلة األخالقية واملقالة الشخصيةو
  . قصتني نيهات بني متني صلّةٌ و

  
 البحث حتديد  -ب 

 دحديتب  الباحثة قامت، آنفا الباحثة شرحت قد الذي البحث خلفية على بناء
 الباحثة ؤكدت، لذلك. املهمة اخلطوة عن عبارة املسألة حتديد كان حبث كلّ ىف. املسألة

 ةواملقال الشخصيةو املوضوع هي الثالثة الداخلةعناصرال هو البحث هذا ىف التحديد أن
  .مقارنٍة بتحليٍل هماحتليل الباحثة تستمر مثّ. نيتقص نيهات ىف ةاملشتمل األخالقية

  :إىل ينقسم البحث هذا ىف املسألة دحديتف 
 احلكيم لتوفيق القصرية "الفردوس طريد" قصة ىف املوضوع كان كيف .١

 لنفيس؟ "Robohnya Surau Kami" قصة ىف املوجود تتأثرباملوضوع

 قصة ىف الشخصيةب ثّرتتأ القصرية" الفردوس طريد" قصة ىف الشخصية تكون هل .٢
"Robohnya Surau Kami" ؟ القصرية 

 قصتني؟ نيهات ىف املشتملة األخالقية املقالة ماهي .٣
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٦

 ومنافعه البحث أغراض  -ج 

  :يلىما إىل البحث هذا الباحثة تفأهدف السابقة البحث حتديدات على أساسا
 مناطق عرفةمب همابين التأثري زتربيو قصريتني قصتني بني تقع اليت الصالت فيكشت .١

 .بينهما اتفاملختل مناطقو اتتشاامل

  نتعتربا قصتني هاتني تكونا حىت بينهما املضمونية الفنية املوازنة الصورة معرفة .٢
 .اآلخر إحدامها مؤثّرا

 الدنيا هذه ىف احلياة حقيقة كيف خاصةً األدب ىف  الراغبنيو ةامالع لقرآء ريبخت .٣
 .فيهما املشتملة  األخالقية املقالة من انطالقا

 هذا ويرجى. األدب عن اإلسالمية املكتبة وحزائن املعرفة فلزيادة البحث منافع أماو
 متعلّقة ىملاالع احلزائن وزيادة األخبار يعطى حىت كدمييةاأل النتيجة ذوى البحث حاصل
 عن النتيجة وحدة إىل يوصل البحث حاصل أن أيضا يرجى، ذلك وسوى. أدبيٍة بعلوٍم
  .لقرائه العامل هذا ىف احلقيقية احلياة املعىن

 املكتيب تحقيقال  - د 

 البحث هدف ىف للباحثني حبثُها سبق قد اليت الدراسات ملعرفة املكتيب بالتحقيق املراد
توفيق لقصرية ال" طريد الفردوس"قصة ب يتعلّق الذي البحث هذا ىف فطبعاً. املتساوى

طريد "أا قد وجدت عملني ىف حتليل قصة ، طول معرفة و منظِر الباحثة. احلكيم
  .للباحثَني القصرية" الفردوس

 بنيوية حتليلية بدراسة حيلّل ولكنه، )م٢٠٠٤ سنة (مؤلّف أمحد هو، األول الباحث
قصة طريد  بتحليل، بارت لروالن بنيوية إىل حبثه يوحد أنه، حبثه ىف. بارت روالنل سردية

 أعمال و، النص شكل العناصر إىل خيتص و النص وجوه كلّ من قصريةال الفردوس
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٧

 األحوال و السردية حداثة وجه إىل النظر با وAktansial و Sekuens هيكل ىف الشخصية
  .الفردوس طريد قصة ىف

 حتليلية دراسة باستعمال)  م٢٠٠٦ سنة (صفية محيدا فهو الثاين لباحثا وأما
 سيكولوجية حتليلية دراسة إىل ختتص أا، حبثها ىف. Sigmund Freud ل سيكولوجية
 الشخص إىل أاتوحد بل، القصرية الفردوس طريد قصة ىف الشخصية أو لألشجاص

  . احملتلفة و عةامو النفوس ميلك الذي القصة تلك ىف األساسي

 البحث  يوجد مل اآلن خىت القصرية الفردوس طريد قصة أن أبرز قد، هذا فمن
 القصة هذه تبحث أن للباحثة متني حجة هناك، فلذا. األدبية املقارنة الطريقة باستعمال

 قصة و احلكيم لتوفيق القصرية "الفردوس طريد "قصة، قصتني بني األدبية باملقارنة
"Robohnya Surau Kami" القصرية لعلي أكرب نفيس.   

 فاألول. حبثها ىف علميتني كتابتني الباحثة جتد لذلك. ةٌجدير املقارنة األدبية الدراسة
 Di Bawah رواية بني مقارنة " املوضوع حتت) م٢٠٠٠ سنة (اهللا هداية ديدى  كتبها قد

Lindungan Ka'bah  )كعبة ظالل حتت (ة و حلمكاللمنفلوطى يتيمال قص) "حتليلية دراسة 
 الشخصية وكذلك فيهما املشتمل املوضوع يقارن أنه). والشخصية املوضوع ىف نفسية
 من األدبية اإلنتاجة أثّرها قد حلمكا متنوعة قصص من األدبية اإلنتاجة أن قال. منهما

  . ملنفلوطى متنوعة قصص

 التناصية حتليلية عن يبحث الذي Sangidu ل الكتاب ىف الباحثة وجدت كما
)Intertekstual (تني بأخدجمدولني املوضوع حتت  املنفلوطي إنتاج من يعىن، قص) وقد 

 املوضوع حتت محكا إنتاج من و") Magdalena "املوضوع حتت إندونيسى إىل ترجم
"Tenggelamnya Kapal van der Wijck ."هلما أن أثر و قوي العناصر ىف بينهما متني 
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٨

 ألنه املنفلوطى أثّره قد أنه بنفسه محكا إعترف وقد. موضوعهما ىف وباخلصوص خليةالدا
            ٨.املنفلوطي يد من النتائج ىف راغبة

: تنيالرواي بني املقارنة "باملوضوع، )م٢٠٠٤ سنة (اهلداية مصباحة كتبتها والثاىن
" اخلالق لعابدة" Perempuan Berkalung Surban"و السدوى لنوال طبيبة مذاكرات

: وهي، الرواتني هاتني لتحليل الطريقات ثالثة تستعمل أا، حبثها ىف). موازنة دراسة(
 هاتني تقارن أا. مقارنة حتليلية دراسة، األناثية حتليلية دراسة ،بنيوية حتليلية دراسة

 التأثريات بل، فيهما القصة تبىن اليت عناصر ىف االختالفات و املتشاات هلما ألن الرواتني
  . بينهما املتينة الصلة و

 صديق حممد عمل قد كما. أيضا القدمي اإلنتاج إىل يأسس املكتيب التحقيق هذا
 ىف. عتاهية أليب الزهديات األشعار و نوس أليب اخلمريات األشعار يقارن الذي عفيفي

 أشكال و وضوعامل وجه من املقارنة األدبية الدراسة حيلّل عفيفي صديق حممد، ابهكت
  عفيفي صديق دحمم أيضا كتب وقد ٩. عتاهية وأليب نوس أليب يعين، للشاعرين األشعار
 حتت  الفرنسى واألدب العرىب األدب منهجهابني و األدبية النماذج عن املقارنة الدراسة

  ١٠. الفرنسياألدب العريب واألدبمنودج البخيل ىف  املوضوع

 طارالنظرىاإل  - � 

 هي البحث هذا ىف الباحثة ستبحث اليت املسألة أن البحث خلفية ىف ذكر قد كما
ة ىف ةٌيداخل عناصرة و احلكيم لتوفيق "الفردوس طريد "قصرية قصقص "Robohnya Surau 

Kami" والتأثّر التأثري الباحثة وجدت قد ةيداخلال العناصر تلك ىف أن. لنفيس قصريةال 

                                                 ٨
  . ١٦٨-١٤٧.  ص,Sangidu, Penelitian Sastra; Pendekatanإقرأ    
س٩ 

 دار، بريوت( ، ١ ية املقارنةاألدب الدراسات ،الزهديات وثورة اخلمريات ثورة، عفيفي صديق حممد 
  .٤. ص، )١٩٩١، الفكر

 
ات األدبية املقارنة الدراس،  الفرنسياألدب العريب واألدبمنودج البخيل ىف ، عفيفي صديق حممد  10

 .٦ ص، )ه١٣٩١-م ١٩٧١،).الطبعة األوىل( الفكردار: بريوت( ، ٢
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٩

 التحليل هذا قبل ولكن، التحليلية و الدراسة آلةك املقارنة الباحثة ستعملت فلذلك. بينهما
  .فيهما ةيالداخل العناصر عن الباحثة ستبحث

هو داخلٌ عنصرب اليت العناصر هذه. نفسه األديب اإلنتاج تبىن اليت عناصرتسب 
 حينما القراء ستجد اليت الواقعي عند العناصر و. األديب كإلنتاج حتضر األديب اإلنتاج

 تلك. القصة البناء ىف تتبع اليت العناصر هو الداخل العنصر. األديب اإلنتاج يقرؤون
 و واملكان واملوضوع والشخصية، واحلبكة والقصة، احلديثة: املثال سبيل على العناصر

  ١١.ذلك وغري اللغة أسلوب و القصة من النظر طرف
، فقط ٍةيداخل عناصٍر بثالثة حتدد الباحثة من املرادة العناصر، البحث هذا ىف ولكن

 واملقالة الشخصية و املوضوع وهي. قبل من املسألة حتديد ىف الباحثة تذكر قد كما
 هلما قصريتني قصتني نيهات ىف أن الباحثة شعرت. تهقص من املؤلّف أرسل اليت األخالقية

  .بينهما الصلّة و التأثّر و التأثري
 املوضوع .١

 تعريف عن) ٥٠: ١٩٩١ (Panuti Sudjiman رأى. القصة أساس هو املوضوع
 اإلختصار ويستطيع. األديب اإلنتاج يؤسس الذي األوىل فكرة و رأي هو املوضوع

 صار، هدا فمن. القصة يؤسس الذي األساسي رأيال عن عبارةٌ املوضوع أن
  ١٢.القصة تلك ىف بعٍض لكلّ وروحاً القصة جلميع تطويراً املوضوع

 اةاحلي جتريبة مبعىن يتعلّق القصة ىف املوضوع أن) ١٩٦٥:٢٠ (Stanton رأى 
 العاطفة او الواقعة كلّ حتلّل و العيشة تصور و تعترب اليت القصة كثرة وجدت. للناس

. الطيبة واحلياة، نةواخليا، واخلوف، واألمل، احلب: املثال سبيل على، الناس من مةالعا
، متفقاً القصة أول يصري املوضوع. كزةًومر موحدةً يصريقصةً لبه على املوضوع مهنة

                                                 
١١ Burhan Nurgiantoro, Teori pengkajian,  hlm 23. 
 ١٢ Panuti Sudjiman, Memahami Cerita Rekaan (Jakarta; Pustaka Jaya, 1991), hlm 50. 
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١٠

 اليت القصة، ذلك وبني. مقنعاً القصة آخر ويصري، متعلّقاً احلديثة او الواقعة كلّ رييص
  ١٣.لقراءه نافعوال والشعور املعىن متلك ال كالقصة يعترب املوضوع المتلك

وموضوع ) Mayor(موضوع أساسي : ومها، انقسم املوضوع إىل قسمني
ثانوي)Minor .( واملوضوع األساسى هو املوضوع الذي يكون فكرةً أساسيةً ىف
و أما املوضوع الثانوى فهو املوضوعات  الزائدة اليت ال توجد إالّ ىف أجزاء . القصة

رغم أنّ ، الثانوى مبينا للموضوع األساسيأصبح املوضوع .  ىف اإلنتاج األديبةمعين
ألنّ ، بل كان حضوره مهما ىف القصة، وجوده ليس إالّ شارحا للموضوع األساسي

  ١٤.وظيفته فيها كالدفاع واملقيد للموضوع األساسى

 الشخصية .٢

 الذي باطناً و ظاهراً تكون قد، القصة ىف تالشخصيا عن عبارة هي ةالشخصي
. ذلك وغري والعادة واليقني احلياة نظارة و واألخالق والعمل الصفة على يشمل

 تقع اليت واقعٍة كلّ من القصة ىف مهم معىن وهلا. القصة ىف األشخاص هو والشخصية
  ١٥.القراء خيإىل ىف وظاهراً حقاً القصص تصري فمنهم. فيها

على سبيل ،  إنقساما متعددة حسب وجهة النظرىالقصةانقسم الشخصية ىف 
أم ) Antagonis(من الشخصية املخاصم ، املثال من الشخص األساسي أم الثانوى

كانت الشخصية تنقسم إىل ، فمن وجهة دوره. وغري ذلك) Protagonis(ضده 

                                                 ١٣
 Robert Stanton, An Introduction to Fiction (New York; Holt Rinehait and Windston Inc,  

1965),  hlm 20. 
 ١٤

 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, hlm 82-83.  

  ١٥
 Sangidu, Penelitian Sastra; Pendekatan.,  hlm 131. 
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١١

 peripheral(والشخصية الثانوية) central character(شخصية األساسية ال

charakter.(١٦  

  الذي أفضل حضوره ىف القصة ألنّ القصة الشخص الشخص األساسي هو 
أو مفعوال ىف كل فاعال كان ، أنه عبارة عن الشخص أكثر حكاية عنه. متعلقة به

فهو يعين تطوير احلبكة ىف ، ألنّ حضوره أكثر وأفضل ىف القصة. الواقعة من قصٍة
ا كان بل يكون حضوره إذ، الذي أقل حضورهوالشخص الثانوى هو . مجيع الواقعة

وكل الشخص الثانوي ال . مباشرة كان أم غري مباشرة، متعلقا بالشخص األساسي
 ١٧.يساوى قدره

 هو فاألول. قسمني إىل تنقسم الشخصية أن، اإلتباع كثيف من ظهرت 
 واقعة كلّ ىف متصلٌ هوو هكانم ىف يثبت الذي الشخص مبعىن األساسي الشخص

  ١٨.القصة ىف تقع اليت

 األخالقية املقالة .٣

 اإلنتاج ىف املضمون الشكل وجه من ظهر. املوضوع يكون كما، األخالق
 املعىن هأن. القراء إىل يرسله أن املؤلّف اراد مما هأن و. مضموٍنعنصوٍر من هأن، األدىب

 خيتص األخالق يكون قد و. القصة من املرسل املعىن، األديب تاجاإلن ىف احملتوى
 ماأل، واملوضوع األخالق. السواء دااملر إىل المييل كان ولو املوضوعب تعريفه

 التشابة ذوى انمنظور فهما القصة من انمأخوذ و انمفسر و انمضموم انشيئ
 املخربة املباشرة النتيجة الميلك هنأل، األخالق من مركّب املوضوع ولكن. بينهما

                                                 
16
 Burhan Nurgiantara, Teori Pengkajian Fiksi,  ،١٧٧-١٧٦. ص .  

 
  .١٧٧. ص، راملصدنفس   17

 
18 Aminuddin, Pengantar Apresiasi Karya Sastra (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 

 hlm 80. 
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١٢

ولكن، البسيط املوضوع شكل نم أحد هو، التعريف هذا حسب واألخالق.اءللقر 
   ١٩.األخالقي املقال هو املوضوع كلّ ليس

  .يةاألدب املقارنة حتليلية هي للباحثة املستعملة التالية والتحليل
  
  تعريف األدب املقارن و ميادينه .١

 أدبني بني املقارنة يتناول املعرفة فروع من فرع هو األدب املقارنتعريف 
 دباأل ليهاإ ينتمي اليت القومية األمة غري قومية وأ أمة ىلإ منهما كلّ أوأكثرينتمي

 كانت. ةالصل و التأثر و التأثري هلما.يضاأ ليهاإ ينتمي اليت اللغة غري لغة ىلإ عادةو.خراآل
  ٢٠.لغة مأ حضارة مأ ثقافية ةالصل

 عبارة الدراسة ههذ، )across cultural (الثقافة عرب النص دراسة هو املقارن األدب
 ناحية فمن. واملكان الزمان ناحية من األدب بعالقة االهتمام وهي ظاميةبن حماولة عن

 يربط أن له وميكن، فأكثر تلفنيساملخ الزمانني يقارن أن املقارن  لألدب ميكن الزمان
  ٢١.املكان ناحية من األدبية اجلغرافية بوالية هنفس

 The Study of the literatures of two or more groups differing" خراآل التعريف وىف

cultural background, and ussualy, in language concentrating on their relationships to 

and influences upon each other ."٢٢  
 تقوم دراسة هي املقارن األدب دراسة إن):١٩٩٥:١(Benedecto Crose  قال

 )development( والتطوير) alternation (واملناوب) vicissitude (لباملق باستكشاف
                                                 ١٩

 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi., hlm 320. 
 

20
 ٢. ص، ب املقارنىف األد، عوض هيماإبر 

21  Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra; Epistimologi, Model, Teori dan 
Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Widyatama: cet. ke 3, 2006), hlm 128 

 . و التأثّر بينهمااإلنتاجثقافية وعادة ولغة متعلّقة بني ، و أكثرية من أدبني حمتلفني أ األدب الدراسة٢٢
 . ٤. ص. السابقاملصدر .ىف األدب املقارن، عوض هيماإبر

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



  

 

١٣

 املوضوع بأحوال يتعلق املقارن األدب. اعدفص التأليفني بني التباديل واالختالف
   ٢٣.واآلراء

 ما القومي األدب عناصر من أكثر  أو واحد عنصور بني تكون قد املقارنة وهذه
 مناطقو التشابه مناطق على الوقوف وبغية، األخرى القومية اآلداب من غريه ىف ريهونظ

  ٢٤.ذلك عن املسؤولة العوامل ومعرفة اآلداب بني اإلختالف
 أو أدبني بني ةفختلامل واألمور املتشاة األمور تكون أن من نعرفها املقارنة أن، إذن

  . عنها املسؤولة العوامل مبعرفة مث. أكثر
  ولكن ىف ذلكStendal وDiderot ودها  يراألدب املقارنمن وجه التارخي كان 

وأول من الذي يعترب أن " األدب املقارن" الوقت مها حائران ومل يستعمال االصطالح 
و من ) Laplace) Wellek dan Warren: 1976: 7و  Noel يستعمل هذه االصطالح مها
وآخرا هذا . طالح قد نسي ا الناس أمجعنيصس اإل ذلكاآلسف ىف وقت طويل أن

والرائد " أب"بل الذي مشهور ب ، االصطالح يتعرف و يشتهر ىف عامل األدب اآلخر
ن خيلقان لشخصا اماألAmpere و  Abel Francois Villemainمن آداب املقارن هو

  ٢٥.اإلنتاجة املقارنة املتعلّقة بأسس األدب املقارن
من أوروبا ى خرية و أملانيا وىف البلدان األليز إجنو باريس األدب املقارن يتطور ىف

) م١٩٧٠(لف وتسع مائة و سبعونمنذ السنة أ. مث انتشر أيضا إىل أمريقية و آسيا العام
 Andre Malraug, William   Somerset  األدب املقارن يتطور بالتحليل النتاج كان

Maughnam, و  Franz Kafka هلا كانت املقارنة األدبية االّ أن يقارن بني أدبني منوىف أو

                                                 

23  Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra،١٢٨.  ص. 

   .٢. ص،ىف األدب املقارن، عوض إبراهيم  24

  Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra. 25 .١٣٠. ص.  
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١٤

من هذه املقارنة سوف توجد النتائج . لبحث املفضل و األصلية من أديب. النتائج األدبية
 ٢٦.القومية و النتائج العاملية

 صكالقص أدٍيب جنٍس بني املقارن ميدانه يكون فقد: متعددة املقارن األدب وميادين
 من ذلك وغري والقصيدةأ املقامة أو واملقالأ املسرحية وأ) قصريةً قصةً مأ كانت روايةً(

 هذه من أديب جنٍس داخل الفنية األشكال بني املقارنة نهاميد يكون وقد. ةأدبٍي أجناٍس
 يلالداخ العنصر و يةالقاف و العروض كنظام آخر أدب ىف ونظريا ما أدب ىف األجناس

 وقد. وااز والكناية ستعارةواال كالتشابه اخليالية الصور نهاميد يكون وقد. القصة ىف
   ٢٧.دبيةاأل األعمال ىف التارخية والشخصيات البشرية جالنماذ نهاميد يكون

 العناصر أو، بينهما تتعلّق لغة مأ رةحضا مأ ثقافية تكون قد ةوالصلأ التأثري و
    ٢٨). أدٍيب جنٍس داخل أي( األديب اإلنتاج ىف الداخلية

 الذي األديب التأليف به ويراد املقاران األدب الدراسة ىف يفوغرام مايقال هناك
  ٢٩.ويلبالتحمؤخرا جاء الذي التاليف ويسمى. بعده األديب التأليف لصدور خلفية صار

 واجلمل اآلراء من إما، االّول النص ىف املوجودة اإلنتاجة عناصر جيع مو وهيفوغرام
 هيفوغرام سيسريو. املؤخر للتأليف مراجعا أو مثاال صارت اليت وغريها والوقائع والتعبري

 منها تتولد أُما هيفوغرام صار، إذن. األدب مسرية حياة حسب دائما سريا والتحويل
  ٣٠.اجلديدة الـتأليفات

  
  

  .١٣٠. ص. املصدر نفس ٢٦                                                 
 

 .٣-٢. ص. ،ىف األدب املقارن، عوض إبراهيم   27

 ٣. ص. املصدر نفس ٢٨

29
 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra ،١٣٢. ص. 

30
  ١٣٢. ص. املصدر نفس 
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١٥

  
 العالقة بني األدب املقارن واألدب القومي واألدب العامل .٢

 األدب املقارن ال تتربأ دورها من األدب القومي الذي سيكون األدب دراسةكانت 
تعريف القومي هنا . واألدب الذي ميلك به البالد عامةًاألدب القومي ه. العامل فيما بعد

اإلنتاج األديب من األمريكية واإلجنليزية بالرغم ،  إذن. حتديد املناطق السياسية من بالٍد
  ٣١.ولكنهما شيئان خمتلفان، من أما متفقان ىف اللغة يعىن اللغة اإلجنليزية

ً عاملاً  املتعلق بصطالحاالكان  وقد تذكر ). World Literature(األدب املقارن أدبا
األدب العام هو األدب الذي تشمل فيه النظارات العامة ). Universal(باألدب العام 

أكثرمن تلك ). Masterpiece(هذا اإلنتاج من النتائج األدبية العظيمة، وىف العادة. والعاملية
، بالرغم من أما مرا بزمان طويل. ىف أحناءالعاملالنتائج ترجمت إىل اللغات املتنوعة 

فيجوز أن يسمى . ولكن إذا كان اإلنتاج أحبه وأنعمه ممن قرأه من أي أشخاص ىف العامل
  ٣٢.باألدب العامل

أنه يشمل على األدب املقارن من مجيع . األدب العامل أوسع من األدب املقارن
فلذلك حيدد على اإلنتاج ، دب املقارن مصادما بالزمان والفرصةويكون األ. البلدان

  ٣٣).Regional(القومي أو بل إنتاج احمللّى
  
  
  

  
  

                                                 ٣١
 .١٣٤. ص ،املصدر نفس  

 ٣٢
  .١٣٤ .ص. نفس املصدر 

 ٣٣
  .١٣٥ .ص. نفس املصدر 

 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



  

 

١٦

أنّ العالقة بني األدب املقارن باألدب العامل كما رمسها ) ١٩٩٣:٨ (Hutomoبين 
  : هذا اجلدول

  
 األدب العامل األدب املقارن وجهة النظرى

من ) املؤلف(عالقة اإلنتاج  احملل
 بالدين

العالقة املاسة اىل مجيع أحناء 
 العامل 

جيوز أن يقارن األدب من أي  الزمان
األدب القدمي أم األدب (زماٍن 

 اجلديد

تعلق الشخصية من اإلنتاج ت
واآلداب اجلدد ال . مبالدها

 تدرج ىف الدراسةت

 ليقارن ال أنّ اإلنتاج  املختار اجلودة أو الكيفية
 يتعلق جبودته

 احتداداً باإلنتاج العظيم

يكون اإلنتاج األديب مل يصعد  )Intensitas(الكثيفة
 صاعدا إىل األدب العاملي 

انتظار النتيجة من األدب 
 ٣٤املقارن

تاج األديب  قبل أن يصل اإلن   ،  باألدب العامل  ل عرفنا أنّ األدب املقارن متعلق     دو اجل هذامن  
  .فيكون األدب املقارن مهما وحمتاجا ليكون اإلنتاج عامليا، إىل طبقة اإلنتاج العاملي

  
 البحث منهج  -و 

 يكون أن لكي الطريقةكتوجيٍه استعمال من يتربأ لن العلمي للعمل البحث كلّ ىف
 طريقة إختيار تعيني ألن، مهما البحث ىف الطريقة تعيني كان.تاماً حصيلةً البحث هذ

  .هام دور للطريقة أن معناه أي. البحث من احلاصل يؤثّر البحث

                                                 ٣٤
  .١٣٥ .ص. نفس املصدر  
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١٧

 و القصرية "الفردوس طريد "القصة  لتحليل الباحثة تستعملها وأمااخلطوات
  :منها  القصرية" Robohnya Surau Kami"القصة
 البيانات مجع طريقة .١

 عمل يعىن. نصية دراسٍة أو مكتبيٍة دراسٍة بطريقٍة البحث هذا ىف البيانات مجع
 فيه. اخلاص اال ىف وجد قد اليت العلمية تعريف ملعرفة تنفع اليت املكتبية الدراسة

 بطريقة البيانات بالبحث اآلخر والباحث الباحثة تستعملها اليت الدراسة طريقة، معىن
  .البحث هذا كتابة ىف مصدراً تكون اليت الكتابية املصادر املطالعة و القراءة
 البيانات و األوىل البيانات، قسمني إىل ينقسم الكتابة هذه ىف البحث ناتبيا و

 القصص جمموعة هي البحث كهدف واحدا ودفعة األوىل البيانات وأما. الثانوية
 "الفردوس طريد "قصة فيه احلكيم لتوفيق" الزفاف ليلة " املوضوع حتت القصرية
 Robohnya" املوضوع حتت ريةالقص القصص جمموعة و. البحث هذا كهدف القصرية

Surau Kami" ة البيانات وأما. نفيس أكرب لعليمثل البيانات و الكتب فهي الثانوي 
  . البحث ذا واملتعلّق املطابق اآلخر العلمي والعمل الّة و اجلرنال
 البحث تقريب .٢

 بالتقري الباحثة فتستعمل هذاالبحث ىف املسألة للفهم و للنظر الطريقة وأما
 احلقيقية العناصر يعىن. األديب اإلنتاج ىف القصة تبىن اليت الداخلية كالعناصر الداخلي

 والقصة، احلديثة: املثال سبيل على، األديب اإلنتاج ىف القارؤون توجدها سوف اليت
 اللغة أسلوب و القصة من النظر طرف و واملكان واملوضوع والشخصية، واحلبكة

   .ذلك وغري

 البيانات حتليل طريقة .٣

 و ستعترب اليت املقارنة الطريقة باستعمال وحملّلٌ مركّز جمع قد اليت البيانات
 التأثريات تنكشف حىت قصريتني قصتني هاتني ىف وجدت اليت العناصر عن ستكشف
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، املقارنة الطريقة باستعمال البحث التحليل الرموز بأسس حتلّل البيانات وتلك. فيهما
  .قبل من تعين قد الذي املسألة حتديد جتيب أن تستطيع حىت

   
 البحث امنظ  - ز 

. الفصول فيها باٍب كلّ وىف، أبواب مخسة على يشتمل البحث هذا ىف البحث نظام
  .تاٍم حبٍث حصول على يراد احلال هذا

، خلفية البحث: وهي. فصوٍل سبعة على يتضمن الباب وهذا، مقدمة: األول الباب
، طارالنظرىاإل، املكتيبتحقيق ال، منهج البحث، غراض البحث ومنافعهأ، حتديد البحث

  . البحثامنظو

توفيق "حملة حياة املؤلّف: وهي. هذا الباب يتضمن على ثالثة فصوٍل: الباب الثاىن
  .وعناصر الداخلية فيها، و املختصر من قصة طريد الفردوس القصرية، "احلكيم

حملة حياة املؤلّف : وهي. على ثالثة فصوٍل أيضاهذا الباب يتضمن : الباب الثالث
وعناصر ، القصرية" Robohnya Surau Kami"و املختصر من قصة ، "على أكرب نفيس"

  .الداخلية فيها

 بني قصة املقارنة طريقة باستعمالهذا الباب يتضمن على حتليل البحث  :الباب الرابع
مع معرفة االختالف ، القصرية " Robohnya Surau Kami"القصرية وقصة  "طريد الفردوس"

واملتشاات أم الصلّة والتأثّر بني العناصر فيهما حىت تستطيع أن تقارن االقسام اليت تتأثّر 
  .وتؤثّر فيهما

  .  هذا الباب يتضمن على اخلالصات واال قتراحات. االختتام: الباب اخلامس
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  الباب اخلامس

  االختتام

  اخلالصة  . أ

القصرية لتوفيق  " طريد الفردوس "بعد أن حتلل الباحثة هذ البحث املقارن بني قصة          و
فتلخص الباحثة ممـا  . القصرية لعلى أكرب نفيس" Robohnya Surau Kami"احلكيم وقصة 

 :يلى

القصرية عـن املـسألة     " ريد الفردوس ط"أنّ املوضوع األساسي املشتمل ىف قصة        .١
ولكن هذه القصة ال جتنب حياة الناس       ، خالقهيعىن العالقة بني املخلوق و    ، نيةالدي

ألنّ احليـاة هـي     ، بعضهم بعضا يعىن  املسألة اإلجتماعية كمخلوق اإلجتماعية       
أن يكون الناس يعملون ما أمـر اهللا هلـم       ، فلذلك. معركة و جهاد ىف سبيل اهللا     

    وكذلك املوضوع األساسي املوجود ىف  قـصة       .  عن املنكرىف هذا العامل    وينهون
"Robohnya Surau Kami" ،معبوده الذي قد   عن املسألة الدينية بني العباد ويعىن

أن ال يغض الناس    ، ولكن هذه القصة تزال أن متيل إىل املسألة االجتماعية        . خلقه
وال يفكرون أنفسهم مـن أن      . أبصارهم من املشكالت العيشة املوجودة حوهلم     

ألم خيلقون كاملخلوق اإلجتمـاعي ألن يتعـاونوا        ، جيتنب األمور اإلجتماعية  
ويساعدوا بعضهم بعضا على الرب والتقوى ويدلّوا بينهم الصراط املستقيم وينهوا           

ني قـصتني   وضوع املـشتمل ىف هـات     فيكون امل . عن املنكرات املوجودة أمامهم   
  .متشابه

رفض العبث ورفـض    : ع الثانوي فيهما فأكثر مشتبهات أيضا منها      وأما املوضو 
الكسب وطريقة العيشة من الشخص األساسي و قضية اهلموم واحلزن املوجود يف            

 .قصتني
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فيستطيع أن يعـربه مـأثّرا إىل       " طريد الفردوس "وأما الشخص املوجود ىف قصة       .٢
ن من الـشخص  أل". Robohnya Surau Kami"وجود الشخص املوجود ىف قصة 

األساسي أو الشخص الثانوي املوجود فيهما ميلكان الطبيعة و الصفة و اخللقيـة             
أما من متشابه منهما فلهما زهد إىل الدنيا وال  . و قلّة اإلختالف  ، املتساوية بينهما 

 .  مبايل بأمور الدنياوية

 
ألنهما ، ىاألخرمها إىل   احدني قصتني تتأثران إ   اتواملقالة األخالقية املوجودة ىف ه     .٣

يعىن عن احلياة اإلنسانية كاملخلوق االجتماعي      ، وصالن املقالة األخالقية الدينية   ت
، يعىن الدار األبـادي   ، وأنّ الدنيا وسيلة اىل احلياة احلقيقية     . ىف هذا العامل الواقع   

 .  اآلخرة

 
  االقتراح  . ب

بل ليس ىف هذا اال     ، قد توسعت تطور الدراسة عن األدبية املقارنة ىف أحناء العامل         
ولكـن  . أن قد وجد ىف جمال متنوعة أيضا وتوسعت الدراسة املقارنة           ، فقط أي األدب  

، حىت اآلن ىف جامعتنا جديرة جداً وجود الباحثني ىف حبث األدب املقارن كآلة حتليليـة              
سة وال  ولو كان األدب املقارن قد صار دراسة مستقلّة ىف فرصتها يعين ىف املرحلة الساد             

منـهج البحـث    "ختلطه النظرية األخـرى كمـا وقعـت النظاريـات ىف الدراسـة              
هتماما خاصا لألجيـال  وهذااحلال أن يكون إ). Metodologi penelitian Sastra"(األديب

   تموا باألدب املقارن كشكٍل نقدٍي أدٍيب الذي سيحضر إسهاما مـستقال ىف            التالية أن
 كاليجاكا سونان جبامعتنا قسم اللغة العربية وأدا   ، ا القسم الدراسة العلمية األدبية ىف هذ    

  .اكرتاجبوكج احلكومية سالميةاإل

ولكن هذا البحث بعيد عـن  ، اكتفى هذا البحث الذي قد حبثته الباحثة حبثا شامال     
التام الكمال وحمتاج إىل نقٍد بنائٍي متنوٍع حىت يكون إسهاما ذوقيمـة ومثنـا للبـاحثني          

  .سى أن يكون نافعا لنفس الباحثة خاصة ولتطوير األدب ىف هذا العاملع. اآلخرين
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  املراجع

    ةالعربي

  )السنة دون، الطبعة دون ( .واجتهادات مباحث املقارن األدب ىف .إبراهيم،عوض

  .١٩٨٩، دار املعارف: القاهرة.  ىف مصراملسرحي قصصيدب الاأل .أمحد،هيكل

  دون عام، مصر للطباعةدار:  مصر.ليلة الزفاف .توفيق، احلكيم

. ١ الدراسات األدبية املقارنة  ، ثورة اخلمريات وثورة الزهديات    .صديق حممد   ،عفيفي

  ).الطبعة األوىل(ه ١٣٩١-م ١٩٧١،دار الفكر: بريوت

الدراسـات  ، منودج البخيل ىف األدب العريب واألدب الفرنسي       .حممد صديق ، عفيفي

 ).الطبعة األوىل(ه ١٣٩١-م ١٩٧١،دار الفكر: بريوت. ٢األدبية املقارنة 

دارالقلم ومؤسـسة فـرانكلنب     : القاهرة. دةاملوسوعة العربية امليس   .حممد شفيق ، غربل

  .١٩٦٥،شرللطبعة والن

  .١٩٦١،دار املعرف: القاهرة. األدب العرب املعاصر ىف مصر .وقىش، ضيف

: القاهرة.  و تطبيق  من املنظور األدب العريب مقدمة     األدب املقارن .عبد احلميد ، إبرهيم

  .م١٩٧٨، دار الشروق
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مؤسسة اجللـىب   :  القاهرة  .إحياء علومالدين ، اإلمام أيب حامد حممد بن حممد     ، الغزايل  

  .م١٩٦٨، وشركاه للنشر والتوزيع
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