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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul Orientalisme Dalam Novel Ma’satu Zainab karya Ali Ahmad Al-

bakatsir (Dirasah Tahliliyah Istisyroqiyyah li Edward Said). Ali Ahmad Al-bakatsir 

merupakan pelopor sastra drama Arab di Arab. Ali Ahmad Al-bakatsir juga banyak menulis 

karya sastra seperti novel, puisi dan drama. Karya-karya Ali Ahmad Al-bakatsir memiliki 

banyak pesan yang profesional.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan teori dari Edward Said yaitu 

Orientalisme. Sebagaimana yang dikatakan Edward Said bahwa orientalisme merupakan 

diskursus, dimana Barat secara sistematis mengatur ( menciptakan) Timur secara sosiologi, 

politik, militer, ekonomi, dan imajinatif. 

Tujuan skripsi ini adalah mengungkap praktek-praktek orientalisme dalam novel 

Ma’satu Zainab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitis, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang ada di dalam cerpen kemudian dianalisis 

dengan teori orientalisme Edward Said. 

Peneliti menemukan bahwasannya kritik terhadap praktek-praktek orientalisme 

menurut Edward Said terdapat empat poin yaitu: 1. Citra Populer dan Representasi Sains 

Sosial : Hal keji dan cabul yang dilakukan oleh seorang wanita lebih besar dampaknya 

daripada yang dilakukan oleh seorang lelaki, karena wanita dituntut untuk menjaga aurat 

serta kelakuan berdasarkan kepercayaan bangsa Arab. 2. Kebijaksanaan hubungan budaya : 

A). Timur digambarkan memiliki derajat yang rendah dan terbelakang, sehingga Barat 

bersikap angkuh dengan segala kemajuan yang mereka miliki. Hal ini menjadikan Barat lebih 

superior dibandingkan dengan Timur yang inferior tanpa perlawanan.  B). Timur selalu 

dikatakan sama dari sebelumnya dan untuk mengubah adat istiadat nya bisa di bilang 

mustahil untuk dilakukan.  C). Wanita menurut pandangan orang Arab harus menutup semua 

tubuhnya dan tidak melakukan sesuatu diluar kodrat nya D). Barat telah mengendalikan 

segala aspek yang ada di kehidupan bangsa Timur, dengan mendiskriminasi sebagian besar 

mayoritas masyarakat disana  3. Semata-mata Islam : Jihad adalah satu-satunya jalan yang 

harus ditempuh untuk memerangi penjajah, hal ini menjadi kelemahan bagi kaum muslimin 

untuk dikendalikan atas nama agama. 4.Timur-Timur-Timur : Barat merupakan suatu 

keberadaan yang berbeda, dari segi sikap mereka lebih keras daripada Timur dalam hal 

kekuatan dan kekuasaan. 

 

Kata kunci: Orientalisme, Ma’satu Zainab, Edward Said 

 

 

 

 



 جتريد

ستشراق يف رواية مأساة زينب )دراسة حتليلية استشراقية إلث حتت العنوان "احهذا الب 
ري رائد يف أدب الدراما العربية ابللغة العربية. كتب علي أمحد اكثعلي أمحد البألدوارد سعيد(". 

والشعر والدراما. حتتوي أعمال علي أمحد ري أيضا العديد من األعمال األدبية مثل الرواايت اكثالب
 .مهمة على العديد من الرسائل املاكثريالب

دوارد سعيد، وهو االستشراق. كما قال أل، استخدم الباحث املنمهج النظري ا البحثيف هذ 
إدوارد سعيد، فإن االستشراق كان خطااب، حيث رتب الغرب بشكل منمهجي )خلق( الشرق يف علم 

 واجليش واالقتصاد. االجتماع والسياسة
زينب.  مأساةهو الكشف عن ممارسات االستشراق يف رواية  ا البحثوالغرض من هذ 

الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة الوصفية التحليلية، اليت تصف احلقائق املوجودة يف 
 دوارد سعيد.ألالقصة القصرية مث يتم حتليلمها بنظرية االستشراق 

 دوارد سعيد، هناك أربع نقاط وهي:ألمارسات االستشراق وفقا انتقاد املوجد الباحث أن  
األفعال البغيضة اليت تقوم هبا املرأة هلا أتثري أكرب من  :الصور الشعبية ومتثيل العلوم االجتماعية. 1

تلك اليت يقوم هبا الرجل ألن املرأة مطالبة ابحلفاظ على األعضاء التناسلية والسلوك على أساس 
مت وصف الشرق على أنه ذو درجة منخفضة . احلكمة والعالقة الثقافية: أ(. 2 قدات العرب.معت

ومتخلفة ، حبيث يكون الغرب متعجرفًا بكل ما حققه من تقدم. وهذا جيعل الغرب متفوقًا على 
أن الشرق هو نفسه من قبل وميكن تغيري عاداته من املستحيل  ب(. .الشرق األدىن دون مقاومة

املرأة يف وجمهة النظر العربية جيب أن تغطي مجيع أجسادهم وأال تفعل أي شيء ج(.  .القيام به
لتمييز ضد سيطر املغرب على مجيع جوانب حياة الشعب املشرق ، من خالل اد(.  خارج طبيعتمها.

اجلمهاد هو السبيل الوحيد حملاربة الغزاة ، وهذا ضعف  . اإلسالم فحسب:3معظم غالبية الناس. 
املغرب هو وجود خمتلف ، من الشرق:  –الشرق  –. الشرق 4 للمسلمني للسيطرة ابسم الدين.

 حيث مواقفمهم أصعب من املشرق يف القوة والسياسة.
 

 إستشراقية ، مأسة زينب ، أدوارد سعيد :بحثكلمات ال
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 شعار وإهداء
 

“Jikalau aku misalnya diberikan dua hidup oleh Tuhan, dua hidup inipun 
akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa.” 

Ir. soekarno 

__________________________________  
 

 : إىل البحث هذا أهدي
 األعزاء أسريت ومجيع جنيدي وأيب إسوايت أّمي.  1
 احملرتمني أساتيذي مجيع. 2
 وصديقايت أصدقائي مجيع. 3



 ح
 

 تقديركلمة شكر و 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

احلمد هلل رب العاملني، ال يكلف هللا نفسا إال وسعها، هلا ما كسبت وعليها ماكتسبت، 
ربنا ال تؤاخذان إن نسينا أوأخطأان، ربنا وال حتمل علينا إصرًا كما محلتو علي الذين من 

واغفرلنا وارمحنا، أنت مولىنا فانصران  قبلنا، ربنا وال حتملنا ما ال طا قة لنا بو، واعف عنا
والصالة والسالم غلى أشرف األنبياء واملرسلني وعلي آلو وصحبو  1علي القوم الكفرين.

 أمجعني.

ي يف قلب العامللكتب ىذا البحث العلمي إلمتام بعض الشرط للحصول على ال
ولذلك، يف  آلخرين.لغة العربية وأدهبا. إن إمتام ىذا البحث ال خيلو عن مساعدة العلم ا

ىذه الفرصة الثمينة أشكر شكرا جزيال على أساتيذي الفضالء واألصدقاء، وأخص 
 بذكر منهم:

املكرم األستاذ يوداين وحيوداي املاجستري كرئيس جبامعة سونن كاليجاكا  .1
 اإلسالمية احلكومية يوكياكرات.

الثقافية جبامعة  املكرم األستاذ أمحد فتح املاجستري كعميد كلية اآلداب والعلوم .2
 سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوكياكرات.

األستاذ  رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا واملكرم األستاذ مصطفي املاجستري،  .3
 .حنيف أنوار

 املاجستري الذي قدارشدين إلمتام ىذا البحث. املكرم األستاذ دمحم إبن بردة .4

                                                             
   

1
  682البقرة:



 ط
 

مجيع األساتيذ احملاضرين جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوكياكرات  .5
القسم اللغة العربية وأدهبا وخاصة األساتيذ يف كلية اآلداب والعلوم الثقافة من 

 ها.وموضف
 ،جنيدي وأخيت الكبرية فينا رحاان، وزوجيت ألفيا كريستيانيتو أيب  إسوايتأمي  .6

 أشكر شكرا كثريا علي دعائكم لنجاحي وحليايت. سانوإبين غافني إيفانو الغي
قسم اللغة العربية المجيع أصدقائي وصديقايت يف كلية اآلدب والعلوم الثقافية من  .7

 وأدهبا.
 اجلزاء.ءىم واحدا فواحدا جزاىم هللا خري كل من ال أذكر أمسا .8

 ني.مة والبلد والدين. آملألأخرياً، يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث انفعا 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
ُب الشعب اٞنصرم عن العبلقة بٌن الغرب توضح ىذه الركاية مشاكل االستعمار اليت ٓندث 

كالشرؽ حيث ٓندث صراعات على السلطة كمواقف كخياانت ٢نتلفة. كقع الصراع على السلطة 
 تركيا، ىي اٞنصريٌن تاستعمر   الدكؿ ال ى قدكمن بٌن 1بشكل رئيسي ُب اجملاؿ العسكرم.

على مصر. ترؾ االستعمار العديد من  فرنسا، كإ٤نلرتا الذين جاءكا لتناكبوا على السيطرةك اٞنماليك، ك 
اٞنشكبلت اليت تسبب خسائر مادية بسبب أنشطة االستغبلؿ فحسب، بل أدت أيضنا إذل تدىور 

 العقلية كالقضااي االجتماعية كالثقافية.

بعض اٝنطاابت حوؿ  يستخدـصاحب االحتبلؿ االستعمارم لتنفيذ ىذا االستغبلؿ 
امي إذل تشويو ٚنعة اٞنستعمرة على أهنا أمة بدائية ضعيفة كغًن شعوب اٞننطقة. لقد أدل اٝنطاب الن

، كما إذل ذلك. إف نشر فكرة اٞنستعمرة كالعادل الشرقي كنشرىا بشيئ خارؽ عادةعقبلنية، تؤمن 
بينما يكوف الشرؽ أقل شأان. ىذه  ،بشكل عاـ لو عواقب خاصة حيث يوصف الغرب أبنو متفوؽ

من القضااي االجتماعية كالثقافية اليت ابتليت هبا اٞنستعمرين ح ى اآلف. العبلقة ىي اليت ترتؾ العديد 
فيما يتعلق بذلك، يستخدـ الباحث نظرية االستشراؽ إدكارد سعيد. قاؿ سعيد إف االستشراؽ كاف 
، حيث رتب الغرب بشكل منهجي )كخلق( الشرؽ بطريقة نفسية كسياسية كعسكرية  خطاابن

 2ير.كاقتصادية كمبدعة بعد التنو 

 كأفكارعن اٝنطاابت  لتأتثرت أفكار إدكارد سعيد حوؿ االستشراؽ أبفكار ميشيل فوكو 
، حاكؿ إدكارد سعيد الكشف عن أسئلة لت. من خبلؿ نظرية فوكو عن اٟنيمنة أنطونيو غرامشي

حوؿ عبلقات القوة الكامنة ُب ٕنثيل الشرؽ ُب األنساب الشرقية. ابلنسبة إذل سعيد، فإف االستشراؽ 

                                                           
1
 17 ًن، مأساة زينب، )مكتبة مصر(، ص:علي أ٘ند ابكث  

2
  Edward W. Said, Orientalisme , ter. Asep Hikmat 2010, (Bandung: Penerbit Pustaka),  hlm. 4. 



، بل يتم إنتاجو من خبلؿ ساحة لتبادؿ أنواع فحسبىو خطاب ال يرتبط بسلطة سياسية كاحدة 
 ٢3نتلفة من السلطة.

يمنة، أم اٟن ابسمل كفقنا لنموذج أيديولوجي أنطونيو غرامشي ىذه العبلقة، كفقنا لسعيد، تعم
الرأم القائل أبف بعض األفكار أكثر نفوذان من األفكار األخرل، ُنيث تكوف بعض الثقافات مهيمنة 
أكثر من الثقافات األخرل. ابلنسبة لسعيد، فإف االستشراؽ ليس ُب األساس سول شكل من 

ريب على دكنية الثقافة الشرقية. ٍب أطلق سعيد على ذلك اسم أشكاؿ "الشرعية" على التفوؽ الغ
 4"اٟنيمنة الثقافية" ابعتباره ٣نارسة ال هناية ٟنا تستمر ُب خطاب االستشراؽ.

: القوة السياسية إذل أربعة أنواع اليت تعيش ُب خطاب االستشراؽ عبلقات القوة يقسمسعيد 
رية )تثقيف الشرؽ من خبلؿ العلم كاللغوايت كغًنىا )تشكيل االستعمار كاإلمربايلية(، كالقوة الفك

من  من اٞنعارؼ(، كالقوة الثقافية )تطويع األذكاؽ كالنصوص كالقيم(، القوة اٞنعنوية )ما يفعلو الشرؽ
 5(.من السيأتكال يفعلو  اٜنسنات

د علي بن أ٘ن ىو الركاايت خاصةالعرب الذين أنتجوا العديد من األعماؿ األدبية  أدابءأحد 
ديسمرب  21ىػ /  1328ذم اٜنجة  15الكندم، اٞنولود ُب سورااباي إبندكنيسيا ُب  ابكثًنبن دمحم 
من حضرموت. عندما بلغ العاشرة من عمره، أحضره كالده إذل حضرموت لينمو  كالداه. جاء 1911

رجب  15إذل مدينة سيوف ُب  ابكثًنُب بيئة عربية إسبلمية مع إخوتو كأخواتو. كصل علي أ٘ند 
ـ ، كتلقى تعليمو ُب مدرسة النهضة العلمية، كدرس العلـو العربية  1921أبريل  1338/5

 ركاية إف 6ًن عمو كىو شاعر لغوم مشهور.ثّنا ُب ذلك دمحم بن دمحم ابك ،كاإلسبلمية من شيوخ
بواسطة  قد ترٗنت دمميبل 1964عاـ  تاليت كتبكىذه الركاية ىي ركاية مهمة.  "مأساة زينب"
 .2119انفيبل ُب مايو انشر ىداية كنشرىا 
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زينب. ٓنكي ىذه الركاية  مأساةبناءن على ذلك، فإف اٟندؼ اٞنادم ٟنذا البحث ىو ركاية 
أف يوضح كيف أف كفاح الشعب اٞنصرم من  ابكثًنأراد  7عن معاانة مصر أثناء االحتبلؿ الفرنسي.

من القيود االستعمارية. خيانة ارتكبها جزء من  ارير شعبهلتح تخبلؿ شخصية زينب الذم حارب
شعبو للحصوؿ على اٞننصب كالشرؼ. ابإلضافة إذل كجود عبلقة قوية بٌن القصة ُب الركاية كبٌن 

ـ. كمن اٞنتوقع أف يوفر ىذا  1811ح ى عاـ  1797الواقع ُب اجملتمع اٞنصرم ُب الفرتة من عاـ 
 الذم حدث ُب ىذه األحداث االجتماعية.البحث فهمان يتعلق ابالستعمار 

ُب حٌن أف اٟندؼ الرٚني ٟنذا البحث ىو نظرية االستشراؽ إلدكارد سعيد. كأكضح سعيد 
أف االستشراؽ كأسلوب غريب للسيطرة على الشرؽ كإعادة تنظيمو كالسيطرة عليو. لذلك يتم 

زينب كعبلقة الركاية ابلواقع  أساةة ٣نُب ركاي هاكفهم استخداـ ىذه النظرية إل٩ناد كيفية عملية اٟنيمنة
 االجتماعي.

 صياغة البحث .ب 
بناءن على حدكد اٞنشكلة اٞنوضحة أعبله، فإف بعض اٞنشاكل اليت ٬نكن صياغتها فيما يتعلق 

 زينب ىي كما يلي: مأساةابلبحث عن االستشراؽ ُب ركاية 

 كيف شكل االستشراقية ُب ركاية مأساة زينب؟ .1
 أىداف البحث .ج 

على صياغة البحث اٞنذكورة، فإف األىداؼ من ىذا البحث نستطيع أف ننظرىا على كبناء 
 النحو التارل:

 لبياف شكل االستشراقية ُب ركاية مأساة زينب. .1
 فوائد البحث .د 

كالتاذل ىو من فوائد ىذا البحث بناء على األىداؼ كالصياغة من ىذا البحث. كالفوائد 
 نستطيع أف ننظرىا على النحو التارل:

 فائدة نظرية .1
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من اٞنتوقع أف تكوف فوائد ىذا البحث قادرة على تطوير الدراسات األدبية ابستخداـ منهج 
بعد االستعمار ابستخداـ نظرية إدكارد سعيد ككذلك اٞنادة البحثية التالية لتحسٌن القدرة على تقدير 

 اٞنواد األدبية كاٞنقارنة للباحثٌن ُب اٞنستقبل.

 فوائد عملية .2
ع أف يضيف ىذا البحث أيضنا رؤل القراء كمعرفتهم حوؿ بعد االستعمار ُب من اٞنتوق

 زينب. مأساةاألعماؿ األدبية، كخاصة ُب ركاية 

 حتقيق ادلكتيب .ه 
صياغة اٞنشكلة أعبله، ىناؾ العديد من اٞنراجع كاٞنكتبات اليت درست نفس اٞنواد  كبناء على

 :اٞنادية ُب الركاية ضموانت. البحث اٞنتعلق ابٞنكاٞنادية الرٚنية

البحث ٓنت العنواف "القومية العربية عند على أ٘ند ابكثًن ُب مسرحية مأساة زينب  .1
)دراسة ٓنليلية اجتماعية أدبية(" ال ى كتبتو نور فضيلة، كىي الطالبة ُب الدراسة العليا 

 .2111قسم اللغة العربية كأداهبا جامعة سوانف كاليجاكا اإلسبلمية اٜنكومية سنة 
زينب ٓنمل أفكار اٞنؤلف عن القومية العربية.  مأساةإذل أف ركاية ا البحث ٔنلص ىذ

القومية العربية، حسب قولو، ىي ٓنرير العرب كاٞنسلمٌن من االستعمار كاٛنهل، كُب 
 8.الوقت نفسو صقل التعاليم اإلسبلمية

ىو على  الستشراؽيتعلق ابٞنوضوعات الرٚنية لنظرية إدكارد سعيد حوؿ االذم بحث ال كأما
 النحو فالتارل:

 Edward Said dan Kritik Poskolonial: Upaya "البحث ٓنت العنواف  .1

Mengembalikan Sosiologi kepada Publik"  الذم كتبو ٠نيب الر٘نن كىو
طالب من قسم العلـو االجتماعية جامعة سوانف كاليجيكا اإلسبلمية اٜنكومية 

ىذا البحث إذل أف ُب سياؽ علم االجتماع، فإف بعد ٫نلص . 2119جوكجاكارات سنة 
، حيث تتطلب مرحلة بعد االستعمار أف يكوف علم االجتماع هتااالستعمار ٩ند ضركر 
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أكثر ارتباطنا ابألرض كانفتاحنا على اجملتمعات "األخرل". أم أنو ٩نب إعادة النظر ُب 
ع. يشكك علم االجتماع عبلقات االستعمار ابٜنداثة، اليت تشكل خلفية علم االجتما 

ُب اٞنشكبلت االجتماعية اليت تنشأ نتيجة االستعمار. إعادة علم االجتماع إذل اٛنمهور 
علم سوب ألتًنف.  ىو إعادة كظيفة علم االجتماع للدفاع عنك ُب إطار بعد االستعمار، 

 9االجتماع مكلف بتحرير الضعفاء كاٞنهمشٌن.
 Timur yang Menjadi Barat: Orientalisme dalam البحث ٓنت العنواف " .2

Ranah Diskursif  الذم كتبتو سيستا كيدايريسمي، كىي طالبة ُب قسم الفلسفة ُب "
بعد  ما االستشراؽ كأتثًن . يناقش ىذا البحث2112اٛنامعة اإلندكنيسية سنة 

 البحثاالستعمار على اجملتمعات االستعمارية السابقة، كخاصة إندكنيسيا. تظهر نتائج 
ىو اٞنسؤكؿ، كاٜناكم ٫نلق حقيقة اٞنعرفة.  لو العلمأف اٞنعرفة كالقوة ال ينفصبلف. من 

 11"٥نن" ك "ىم" كلمات يتكلمها اٜناكم. اللغة دل تعد أداة اتصاؿ كلكن أداة مهيمنة.
تبحث القومية العربية كالوطنية. االختبلفات من  ىذا البحثحث األكؿ ىو أف الفرؽ مع الب

اٞنشكبلت كالنقد االجتماعي الستعادة كظيفة علم االجتماع.  ىذا البحثتناكؿ يالبحث الثاين، 
أتثًن بعد االستعمار على اٞنستعمرات، كخاصة  ىذا البحثتناكؿ ياالختبلفات من البحث الثالث، 

 خبلؿ اللغة.اندكنيسيا من 

زينب  مأساة بناءن على مراجعة األدبيات اٞنذكورة أعبله، فإف دراسة بعد االستعمار ُب القصة القصًنة
 دل يتم فحصها مطلقنا ابستخداـ نظرية االستشراؽ إدكارد سعيد.

 اإلطار النظري .و 
 نظرية االستشراقية إلدوارد سعيد .1

نظرية بعد االستعمار كنظرية ٬نكن استخدامها كأداة ٓنليلية لتحدم ٣نارسات  أف قوؿال٬نكن 
االستعمار أك شكبلن جديدنا من أشكاؿ االستعمار اليت كلدت ُنياة مليئة ابلعنصرية، كعبلقات القوة 

 كالعنف اٛنسدم، كلكن ،اٜنرب، ك غًن اٞنتكافئة، كثقافة الباطن، كاٟنجٌن، كاإلبداع بدالن من الدعاية
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يعّرؼ مكاريك بعد االستعمار أبنو ٠نموعة من االسرتاتيجيات النظرية  11.عرب عن الوعي أك األفكار
على  12كالنقدية اليت ٟنا افرتاضات للتشكيك ُب موقف اٞنوضوعات االستعمارية كبعد االستعمارية.
لتحليل غرار ماكاريك، خلص راتنا إذل أف اٞنقصود بعصر بعد االستعمار ىو الطرؽ اٞنستخدمة 

الظواىر الثقافية اٞنختلفة، مثل: التاريخ، كالسياسة، كاالقتصاد، كاألدب، كغًنىا من الواثئق اٞنختلفة، 
بعد االستعمار كأداة  أف اليت حدثت ُب بلداف اٞنستعمرات األكركبية اٜنديثة السابقة. كبعبارة أخرل،

ية اليت توجد فيها مواضيع بعد للنقد اليت ترل كيف اٞنفاصل الثقافية كاالجتماعية كاالقتصاد
 13االستعمار.

ظهرت نظرية بعد االستعمار كشكل من أشكاؿ انتقاد االستعمار كاآلاثر اٞنرتبطة بو. بعد 
االستعمار ىو شكل من أشكاؿ االعتماد كالنقد من االستعمار اٛنديد كىيمنة عبلقات القوة ُب 

بعد االستعمار على أنو بعد االستعمار أك إهناء سياقات ٢نتلفة. ُب ىذه اٜنالة، ال يتم تفسًن مفهـو 
يظهر بعد االستعمار عندما تكوف ىناؾ عملية ىيمنة من  ،االستعمار أك بعد االستقبلؿ. كمع ذلك

 14.اءالضعف علىجانب األقوايء 

كاف إدكارد سعيد ىو الذم انتقد بشدة اٟنيمنة الغربية ْناه الشرؽ من خبلؿ فكرتو، 
يد البناء الغريب األيديولوجي للشرؽ ُب عملو العظيم، االستشراؽ، الذم نشر االستشراؽ. انتقد سع

. رغم أف سعيد دل يكن أكؿ من ينتقد الغرب. كمع ذلك، فقد كشف االستشراؽ 1978ُب عاـ 
اٞنصاحل الغربية. أصبح االستشراؽ أكرب ركاية لبلستعمار ُب خلق صور عن الشرؽ. بعبارات بسيطة، 

راؽ ابعتباره كسيلة لفهم العادل الشرقي بسبب "خصوصيتو" كفقنا لوجهات نظر ٬نكن تفسًن االستش
كخربات األكركبيٌن. إذا ًب ْنسيد ىذا الفهم ُب اٝنطاب األكاد٬ني، يفسر سعيد االستشراؽ  
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( ك االستشراقيكأسلوب تفكًن قائم على التمييز األنطولوجي كاإلبستمولوجي بٌن "الشرؽ" )
 15(.االستغرايب"الغرب" )

بظهور كتاب  ٕنيزت ىذه النظريةبعد االستعمار كدراسة ظهرت ُب السبعينيات. إف 
االستشراؽ إلدكارد سعيد. ترتبط نظرية بعد االستعمار ابٞنفهـو الرئيسي ٞنشكلة العبلقة ُب شكل 
"تبعية اٟنيمنة". تبدأ ىذه العبلقة من اٞنستول الكلي إذل اٞنستول اٛنزئي، بدءنا من البلداف ح ى 
مستول اجملتمع أك ح ى مستول اٛننس. ُب نظرية بعد االستعمار، يتم استخداـ األسلوب التفكيكي 
لنموذج التفكًن الثنائي. يضع ٧نوذج التفكًن الثنائي ىذا دائمنا موقف الغرب كموضوع لو موقف 

ر على متفوؽ على الشرؽ. اٟندؼ من تطوير نظرية بعد االستعمار ىو مواجهة بقااي أتثًن االستعما
 اٞنعرفة، ّنا ُب ذلك على اٛنانب الثقاُب.

عن اٝنطاابت كأنطونيو  لتأتثرت أفكار إدكارد سعيد حوؿ االستشراؽ أبفكار ميشيل فوكو 
بتكوين عبلقات اٞنعرفة كالسلطة ألغراض  لتغرامشي عن اٟنيمنة. يرتبط اٝنطاب كفقنا ٞنيشيل فوكو 
كسيلة لتنظيم اٞنعرفة، إذل جانب اٞنمارسات تتعلق بعبلقات القوة ُب اجملتمع. اٝنطاب ىو 

 االجتماعية، كأشكاؿ الذاتية، كعبلقات القوة الكامنة ُب تلك اٞنعرفة، ككذلك العبلقة بينهما.

تُفهم السلطة تقليداين على أهنا قدرة شخص معٌن أك مؤسسة معينة على التأثًن على اآلخرين 
عن السلطة كشكل من  لتاطة، ال يتحدث فوكو ُب اتباع إرادة اٜناكم. القوة ليست هبذه البس

أشكاؿ اٟنيمنة من ٠نموعة أخرل، بل يتحدث عن كيفية ٣نارسة ىذه السلطة كقبوٟنا من قبل 
، انتشرت ىذه القوة ُب كل مكاف، كدل تعد كقوة مسيطرة تركز على لتاجملتمع. ابلنسبة إذل فوكو 

االجتماعية. السلطة ىي نظاـ منضبط كترتبط  عبلقاتاألفراد، كلكنها امتدت إذل العمل ُب ٗنيع ال
ُب شبكة إلعطاء ىيكل للممارسات الفردية كاٞنؤسسية، ألف القوة تنتشر كتتحكم ُب كثًن من الناس، 

 16لذا فهي ليست قمعية كلكنها منتجة، متأصلة ُب اإلرادة كالتمديد مع اٞنقاكمة.

قبل أم شخص. القوة غًن ، القوة ليست قوة، فهي تنتشر كىي ٣نلوكة من لتحسب فوكو 
قمعية كمنتجة كليست شيئان ٬نكن قياسو كال ٬نكن اٜنصوؿ عليو أك مشاركتو أك أخذه. ٬نكن أف 
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ٓندث القوة فقط إذا كاف ىناؾ عدـ مساكاة. يقدـ ٤ناحها حقيقة مطلقة عاٞنية كلكنها خاطئة 
 17.ابلفعل

( اٞنستمدة من كتاب االختيار من 1937 - 1891اٟنيمنة ىي فكرة أنطونيو غرامشي )
دفاتر مبلحظات السجن. ٓنلل نظرية ىيمنة أنطونيو غرامشي ٢نتلف عبلقات القول كاالضطهاد ُب 
اجملتمع. ٬نكن رؤية أعلى قوة للمجموعة من خبلؿ شرحها لؤلساس كالتفوؽ الطبقي، حيث يظهر 

ُب اجملتمع كجودىا بطريقتٌن، مثل اٟنيمنة )اٟنيمنة( كقيادة فكرية كأخبلقية )اْناه(.  تفوؽ اجملموعات
ستواصل اجملموعتاف إخضاع بعضهما البعض. عادة ما تسيطر ٠نموعة اجتماعية كاحدة على 

من جهة، ك ٗناعات اٞنعارضة من خبلؿ كسائل ٢نتلفة، ّنا ُب ذلك قوة األسلحة لشل اٜنركة. 
ات االجتماعية اليت يقودىا اٞنثقفوف ١ناربة ىيمنة النظاـ من خبلؿ تعبئة ٠نموعات ستحاكؿ اجملموع

 األقارب كاجملتمعات األخرل

فكرة اٟنيمنة شكل من أشكاؿ السيطرة على ٠نموعات معينة ابستخداـ القيادة أف ، كبكلمة بسيطة
 يديولوجية للسلطات.ماعية. أم أف ٗناعات اٟنيمنة تتفق على القيم اإلتالفكرية كاألخبلؽ اإلج

على قوة الطبقة االجتماعية على الطبقات االجتماعية  سيطرةاٟنيمنة ىي  أف بشكل عاـ،ك 
اٟنيمنة أيضنا على  كتعَرؼاألخرل من خبلؿ القيادة الفكرية كاألخبلقية ّنساعدة اٟنيمنة أك القمع. 

، ُنيث ٬نكن قبوؿ وكنأهنا سيطرة من قبل ٠نموعة على ٠نموعة أخرل، مع هتديد ابلعنف أك بد
 األفكار اليت ٕنليها ٠نموعات اٟنيمنة على اجملموعة اليت هتيمن عليها كشيء طبيعي كال تقيد العقل.

كاٟنيمنة  ،ىناؾ ثبلثة مستوايت من اٟنيمنة اليت اقرتحها غرامشي، كىي اٟنيمنة اٞنتكاملة
 األدىن.كاٟنيمنة  ،اٞننحطة

تتميز اٟنيمنة اٞنتكاملة ابالنتماء اٛنماعي الذم يقرتب من الكل. يظهر اجملتمع مستول  .1
متينا من الوحدة األخبلقية كالفكرية. ىذا يظهر ُب العبلقة العضوية بٌن اٜنكومة 

ثاؿ على كاٞنكاحملكومٌن. العبلقة ال تغطيها التناقضات كالتناقضات اجتماعيا كأخبلقيا. 
 .1879د ثورة فرنسا بعبلدة ذلك 
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اٟنيمنة الكاملة، ألف ىناؾ خبلؼ بٌن اٟنيمنة مع بنفس قوة ليست اٟنيمنة اٟنابطة  إف .2
كاٞنسيطر عليها رغم أف النظاـ اٜنارل قد كصل إذل احتياجاتو كأىدافو، لكن "عقلية" 

 اٛنماىًن ليست ُب كائـ حقيقي. كابلتارل، من السهل اهنيار التكامل الثقاُب كالسياسي.
ىو أقل أشكاؿ اٟنيمنة مقارنة ابلشكلٌن األخًنين من اٟنيمنة. ال يوجد  نة األدىناٝنيم .3

أم تعديل ٞنصاحل الربجوازية ُب ٚناع تطلعات الربكليتاراي. تعتمد اٟنيمنة على كحدة 
تسًن مع إحجاـ أم تدخل ال ى أيديولوجية بٌن النخب االقتصادية كالسياسية كالفكرية 

حدث ىذا الوضع ُب إيطاليا من فرتة التوحيد ح ى منتصف  ٗناىًنم ُب حياة الدكلة.
 18ىذا القرف.

 مفاىيم مفتاحية، كىي على النحو التاذل: 4كُب نظرية أدكارد سعيد فهناؾ 

 الصور الشعبية كٕنثيل العلـو االجتماعية .1
ا. يرتبط ابلعنف ين ابالىتماـ، يكوف ىذا االىتماـ سلب الشرقيةظى ٓنعندما  ،ُب ىذه اٜنالة

اٛننسي أك اٞناكرة كالقسوة. يظهر كشخص قليل الذكؽ قادر على ٔنطيط اٞنؤامرات ذات الطابع 
 19الساذج كاألساسي كاٝنونة كالدنيئة.

 حكمة العبلقات الثقافية .2
العبلقات الثقافية اليت ٓندث بٌن الشرؽ كالغرب تسبب العقائد الرئيسية لبلستشراؽ ُب أنقى 

 كالتاذل من العقائد الرئيسية: 21.بلـأشكاٟنا ُب دراسات العرب كاإلس

كالشرؽ اٛناىل،  ،اٞنتفوؽك إنساين، ك اٞنتقدـ، ك العقبلين، ك فرؽ مطلق كمنهجي بٌن الغرب  ( أ
 اٞنتخلف، كاألدىنك 

يفضل التجريد حوؿ الشرؽ، كخاصة تلك القائمة على النصوص اليت تقدـ اٜنضارة   ( ب
 خوذة من كاقع الشرؽ اٜنديث.الشرقية "الكبلسيكية" بدالن من األدلة اٞنباشرة اٞنأ
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 اٞنعممة الشرؽ أبدم كموحد كغًن قادر على تعريف نفسو، كابلتارل يفرتض أف اٞنفردات  ( ت
نهجية للغاية لتفسًن الشرؽ من كجهة نظر الغرب أمر ال مفر منو كح ى "موضوعي" اٞنك 

 .علميا
اٞنمالك البنية( ك الشرؽ ىو ُب األساس شيء ٫نشى )الطاعوف األصفر، الغوغاء اٞنغوؿ،   ( ث

 أك اليت ٩نب السيطرة عليها )ابللعب، البحث كالتطوير، االحتبلؿ اٞنباشر(.
 اإلسبلمية فحسب .3

اإلسبلـ كحشد غًن عقبلين أك ظاىرة ٗناىًنية تسيطر على اٞنسلمٌن من خبلؿ الكراىية 
عسكر اإلسبلمي ٩نب أف أف ٗنيع القرارات السياسية كالتار٫نية كالفكرية اٞنتعلقة ابٞن .كالغريزة كالعمياء

 تبدأ كتنتهي ُنقيقة أف اٞنسلمٌن مسلموف.

 الشرؽ –الشرؽ  –الشرؽ  .4
الشرؽ نفسو ىو كياف، كىناؾ مساحة جغرافية مع اٞنستوطنٌن األصليٌن الذين "٢نتلفوف 
للغاية" كاليت ٬نكن أف تكوف ١ندكدة على أساس الدين أك الثقافة أك اٛنوىر العنصرم اٝنالص ُب 

 .الفضاء اٛنغراُبذلك 

 منهج البحث .ز 
ُب كل ُنث علمي أمرنا مهمنا أف يكوف البحث منهجينا. لذلك،  اٞننهجيعد استخداـ 

 عدة طرؽ ُنثية على النحو التارل: ىذا البحثيستخدـ الباحث ُب 

 نوع البحث .1
َنمع البياانت كاٞنعلومات ّنساعدة الباحث ـ اقكىو بحث ىو ُنث اٞنكتبة. ىذا النوع ك 

 كاجملبلت كالواثئق اليت تناسب موضوع اٞنناقشة كتستخدـ لئلجابة على اٞنشكبلت البحثية. الكتب

 مصادر البياانت .2
ىناؾ مصدراف لبياانت البحث ٨نا البياانت األكلية كالبياانت الثانوية. البياانت األكلية أك 

ىي نص ركاية مأساة زينب. ُب حٌن أف البياانت الثانوية أك  ىذا البحثالبياانت الرئيسية ُب 
 .ىي الكتب كاجملبلت كنتائج البحوث السابقة ىذا البحثالبياانت الداعمة ُب 



 تقنية ٗنع البياانت .3
القراءة كتدكين اٞنبلحظات. التقنية  يةتقنيات ٗنع البياانت ُب ىذا البحث ىي تقنك 

متكررة، خاصة ُب األجزاء اٞنتعلقة ابلشرقية، يتبع القراءة اٞنستخدمة من خبلؿ القراءة بعناية 
 .ابلتسجيل كفقنا ألىداؼ البحث

 كأما اٝنطوات من ىذا البحث بشكل عاـ فهي كما يلى:

 زينب. مأساةركاية ل قراءة متكررة  ( أ
 .مع ىذا البخث ٗنع اٞنراجع ذات الصلة  ( ب
 ىيكل ابين القصة، ككيف ىيمنة السلطة اليت تعمل.كتابة    ( ت
 البياانت كفقنا للجدكؿ. -تفسًن البياانت   ( ث
 البحثتلخيص نتائج   ( ج
 طريقة ٓنليل البياانت .4

تقنية ٓنليل البياانت اٞنستخدمة ُب ىذا البحث ىي الطريقة النوعية الوصفية. بناءن على ىذه 
 :التقنية، تكوف اٝنطوات اٞنتخذة ُب عملية ٓنليل البياانت ىذه كما يلي

 البياانت ُب فئات ٣ناثلة ٗنعمقارنة البياانت هبدؼ  ( أ
 زينب لفهم ىيكلها مأساةٓنليل العناصر اٛنوىرية ُب ركاية   ( ب
 اإلستشراقية العملية لتمثيل ُب ستشراؽٓنليل شكل اإل  ( ت
 ُب الركاية مع الواقع االجتماعي ستشراؽٓنليل العبلقة بٌن شكل اإل  ( ث

 نظام البحث  .ح 
 ىي كما يلي: ا البحثاٞننهجية ُب ىذ، فإف اٞنناقشة كبوصف الصورة على ىذا البحث

كأىداؼ البحث كفوائد  ة٪نتوم الفصل األكؿ على مقدمة تتضمن اٝنلفية كصياغة اٞنشكل .أ 
 النظرم كأساليب البحث كاٞنناقشة اٞننهجية. كاإلطار كالدراسات السابقةالبحث 

 مأساة، مؤلف ركاية كثًنسًنة علي أ٘ند ابحملة سريعة عن الركاية ك  الفصل الثاين يتضمن .ب 
 زينب.

 ُب ركاية مأساة زينب. إلدكارد سعيد اإلستشراؽصل الثالث ٓنليل يتضمن الف .ج 



 .الفصل الرابع ٪نتوم على استنتاج ٪نتوم على استنتاجات كاقرتاحات .د 
  



 الباب الرابع

 االختتام

 االستنباطأ. 
نظرية االستشراؽ، كفقا إلدكارد سعيد، ىي أداة تستخدـ لتحليل كيفية حدكث إف 

 :ىو كما يلي كثًنزينب بقلم علي أ٘ند اب مأساةاالستشراؽ. التحليل ُب ركاية 

 الصور الشعبية كٕنثيل العلـو االجتماعية ( أ
ألف اٞنرأة رب من تلك اليت يقـو هبا الرجل األفعاؿ البغيضة اليت تقـو هبا اٞنرأة ٟنا أتثًن أك

 .مطالبة ابٜنفاظ على األعضاء التناسلية كالسلوؾ على أساس معتقدات العرب
 اٜنكمة كالعبلقة الثقافية ( ب
ًب كصف الشرؽ على أنو ذك درجة منخفضة كمتخلفة ، ُنيث يكوف الغرب متعجرفنا . 1

 .ى الشرؽ األدىن دكف مقاكمةبكل ما حققو من تقدـ. كىذا ٩نعل الغرب متفوقنا عل

 .أف الشرؽ ىو نفسو من قبل ك٬نكن تغيًن عاداتو من اٞنستحيل القياـ بو. 2

اٞنرأة ُب كجهة النظر العربية ٩نب أف تغطي ٗنيع أجسادىم كأال تفعل أم شيء خارج . 3
 .طبيعتها

، من خبلؿ التمييز ضد معظم  ٞنشرؽعلى ٗنيع جوانب حياة الشعب ااٞنغرب سيطر . 4
 .غالبية الناس ىناؾ دكف معرفة اٝنوؼ من عواقب سياستو

 اإلسبلـ فحسب ج(
٬نكن استنتاج أف كل شيء ُب ىذا العادل ٩نب أف ،  اٛنهاد ىو السبيل الوحيد حملاربة الغزاة

 .يقـو على اإلسبلـ ، كىذا ضعف للمسلمٌن للسيطرة ابسم الدين
 الشرؽ  –الشرؽ  –الشرؽ  د(
 مواقفهم أصعب من اٞنشرؽ ُب القوة كالسياسة. غرب ىو كجود ٢نتلف ، من حيثاٞن



زينب، فإف كصوؿ  أساةبلصها من الواقع ُب ركاية مابلنسبة للقيمة التار٫نية اليت ٬نكن استخك 
فرنسا ٩نلب أتثًنات إ٩نابية كسلبية على شعب مصر، رغم من إتقانو فقط ٞندة ثبلث سنوات، ٬نكن 

 خبلص الكثًن من الدركس ٞنستقبل اٞنصريٌن. ابإلضافة إذل ذلك، يفرتض الباحث أف الكاتباست
يصنع ركاية من قسم التاريخ ح ى يتمكن القراء من استيعاب األحداث اليت  ابكثًنعلي أ٘ند  كىو

 ٓندث ُب قلوهبم بدالن من ٠نرد قراءة ١نتوايت اتر٫نهم.

 االقرتاحاتب. 
ق متعلق ابلبحث قادران على اٞنسا٨نة أبفكار لكل ُنث الح٩نب أف يكوف ىذا البحث 

دكارد سعيد. كما ٩نب تطوير األُناث إلخاصة البحث الذم يستخدـ نظرية االستشراؽ  اإلستشراؽ
  زينب ىي ركاية غنية ّنواضيع الصراع كالتاريخ. مأساةحوؿ ىذه الركاية ألف ركاية 
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