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سائر عائاليت الكرام خصوصا أيب رحويين وأمي مشروقية وأخي الشقيق فخر   .6
  .األدعية والنصائح على مسارأشكركم من أعماق قليب كرنيادي، 

 0202ة دفع اللغة العربية وأدهبا دراسة املاجستري يفيف  خصوصا وزمياليت زمالئي .7
 ابرك هللا فيكم أمجعني.الذين شجعوين ابجلد ونصحوين ابحلق 

هم من أهل م مجيعا. وجعلنا هللا وإايول هلم شكرا جزيال على كل مساعدهتأق
وجعلنا من عباده الصاحلني واملخلصني، وال يفوت عن رجائي أن  العلم والعمال واخلري

 وسائر القراء. آمني ايرب العاملني. ةهذا البحث اجلامعي للباحثينفع 
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 ملخص البحث
كائنات   تلسيلة لتحديد الوضع االجتماعي. حو أصبح نشاط االستهالك اآلن و 

االستهالك إىل جمموعة من أنظمة التصنيف للفئة واهليبة ومنط احلياة والوضع وحىت سلوك 
هتتم  ، واليتملتعلقة بطريقة حياة جمتمع اليوماالستهالكية اناس. وقد أدى ذلك إىل فهم ال

الرمز لعنصر أو خدمة من قيمة استخدام السلع نفسها.  أوبدرجة أكرب بقيمة العالمة 
مثري  ونسيت أين امرأةل، فإن تعقيد اجملتمع االستهالكي املوصوف يف رواية وابملث

 تفسري، و احملاكاة مظهر معرفةهذا البحث هو هذا البحث. الغرض من لالهتمام كخلفية 
 تعقيد اجملتمع االستهالكيوراء  ي، والكشف عن معىن الواقع الفائقسيموالكرامفهوم 

ن انظرية ما بعد احلداثة جلالباحثة يف هذا البحث تستخدم و ظهر يف الرواية. ي ذيال
وصفي  بحث هو حبث . هذا القيوالواقع الفائ وسيموالكرا حملاكاةابواليت تشمل  ربودراي
 طريقة ت الباحثةاستخدمقد  مجع البياانتويف ما بعد احلداثة.  سيميائي نهجي مبكيف

حماكاة  مظهررت النتائج أن يف التحليل الدايلكتيكي. وأظه تواستمر  التسجيلالقراءة و 
ة واملهن السياسية يف سر حياة األ تهالكي احملدد يف الرواية كان يفتعقيد اجملتمع االس

تتضمن عناصر مث . أتخذ الصورة والوسائط دور الواقعمصر. من خالل احملاكاة، 
وغموض  عالماتاملوجودة يف عامل احملاكاة للشخصيات التالعب ابل سيموالكرا

اليت  جملتمع االستهالكيأنشطة اواقع  كاناالجتماعية.  ستحواذ مكانة وا ايديولوجياإل
عالوة على ذاتية. الصورة الو  السمعةللحفاظ على  اعمد ختفأتظهر للجمهور له معىن 

 ا، يواجه اجملتمع تعقيًدا للصورة حيدث فيهيمعىن الواقع الفائق نيابةمن خالل  ذلك،
معىن  نيابةوجودة يف احملددة املديدة. الصور اجلقائق احل اخرتاعاملختلفة و  عالماتتبادل ال

 البدوية. ةصور التمويه و  ةالسراب وصور  ةيف الرواية، أي صور ي الواقع الفائق
 ما بعد احلداثة، جان بودرايرونسيت أين امرأة، االستهالكية، رواية الكلمات الرئيسية: 



 ك

ABSTRACT 

Nowadays, consumption activity is a way of marking social position. The objects 

of consumption have been transformed into a set of classification systems for 

class, prestige, lifestyle, status, and even people's behavior. This has led to an 

understanding of consumerism related to the way of life of today's society, which 

is more concerned with the sign or symbol value of an item or service than the use 

value of the goods themselves. Likewise, the complexity of consumerism society 

described in the novel Wa Nasītu Annī Imra'ah is quite interesting as the 

background for this research. The aim of this research is to identify the form of 

simulation, to elaborate the concept of simulacra, and to reveal the hyperreality 

meaning behind the complexity of consumerism society that appear in the novel. 

This research uses the postmodernism theory of Jean Baudrillard which includes 

simulation, simulacra, and hyperreality. This research is a qualitative research 

with postmodernism semiotic approach. The data collection used reading and 

note-taking techniques and continued with dialectical analysis. The results showed 

that the form of simulation from the complexity of consumerism society identified 

in the novel was in household life and political career in Egypt. Through 

simulation, an image and media take over the role of a reality. Afterwards, the 

simulacra elements present in the simulation world of the characters include sign 

manipulation, ideological ambiguity, and social status fetishism. The reality of 

consumerism society activities that are shown to the public has a meaning that is 

deliberately hidden to maintain a good name and self-image. Furthermore, 

through the representation of hyperreality meaning, society is faced with a 

complexity of images in which various sign exchanges and the creation of new 

realities occur. The identified images are present in representation of hyperreality 

meaning in the novel, namely mirage images, camouflage images, and nomad 

images. 

 

 

Keywords: consumerism, the novel Wa Nasītu Annī Imra’ah, postmodernism, 

Jean Baudrillard
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ABSTRAK 

Aktivitas konsumsi kini merupakan salah satu cara menandai posisi sosial. Objek-

objek konsumsi telah menjelma menjadi seperangkat sistem klasifikasi kelas, 

prestise, gaya hidup, status, bahkan perilaku masyarakat.  Hal inilah yang 

membawa pada pemahaman konsumerisme yang berkaitan dengan cara hidup 

masyarakat dewasa kini yang lebih mementingkan nilai tanda/simbol dari suatu 

barang atau jasa dibanding pada nilai guna barang itu sendiri. Sama halnya dengan 

kompleksitas masyarakat konsumerisme yang digambarkan dalam novel Wa 

Nasītu Annī Imra’ah cukup menarik untuk menjadi latar belakang penelitian ini. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk simulasi, 

mengelaborasi konsep simulakra, dan mengungkap makna hiperealitas di balik 

kompleksitas masyarakat konsumerisme yang dimunculkan dalam novel. 

Penelitian ini menggunakan teori postmodernisme Jean Baudrillard yang 

mencakup simulasi, simulakra, dan hiperealitas. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan semiotik postmodernisme. Adapun 

pengumpulan data menggunakan teknik baca catat dan dilanjutkan dengan analisis 

secara dialektik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk simulasi 

kompleksitas masyarakat konsumerisme yang teridentifikasi dalam novel yaitu 

dalam kehidupan rumah tangga dan karir politik di Mesir. Melalui simulasi, 

sebuah citra dan media mengambil alih peran dari sebuah realitas. Selanjutnya, 

unsur simulakra yang hadir dalam dunia simulasi para tokoh meliputi manipulasi 

tanda, ambiguitas ideologi, dan fetisisme status sosial. Realitas aktivitas 

masyarakat konsumerisme yang ditampakkan kepada publik menyimpan suatu 

pemaknaan yang sengaja disembunyikan untuk menjaga nama baik dan citra diri. 

Lebih lanjut, melalui representasi makna hiperealitas, masyarakat dihadapkan 

pada sebuah kompleksitas citra yang di dalamnya terjadi ragam pertukaran tanda 

dan penciptaan realitas baru. Adapun citra yang teridentifikasi hadir dalam 

representasi pemaknaan hiperealitas novel yaitu citra fatamorgana, citra 

kamuflase, dan citra nomad.  

 

 

Kata kunci: konsumerisme, novel Wa Nasītu Annī Imra’ah, postmodernisme, 

Jean Baudrillard
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 الباب األول
 مقدمة
 

 خلفية البحث .أ
وخُلقوا يف هذا العامل. يتم  نسانمنذ أن ُولد اإلاالستهالك قد وجدت مزاولة 

. ال يتعلق األمر ابلسلع والبضائع أتكيدا من وقت آلخر نسانحياة اإل الستمرارذلك 
. يرتبط منط احلياة أيًضا االستهالك ابب موضعمنط احلياة يف  ضمنيت بل، فحسب

يظهر عدد من  0االجتماعية. تهحيا  أثناءاتية وتشكيل هوية الفرد يفابلصورة الذ
لتمييز املكانة  من أحد الطرقالدراسات أن االستهالك له معىن اجتماعي ألنه 

يُذكر كالبادرة الفردية يؤدي هذا االفرتاض إىل فهم أن االستهالك ال  0االجتماعية.
 يقدرالذي الستهالك ا عنفهم هو ال. هذا ة أيضاجتماعيبل يُذكر كالبادرة االفحسب، 

أن ميهد الطريق ألمهية اجملتمع االستهالكي الذي يكون معناه أكثر مشواًل من مصطلح 
 .نفسه االستهالك

ة أن االستهالكية هي مسة أو خاصية أو عالمة مميز  زجيمنت بومانيؤكد 
األنشطة مع أّن ، املستهلكة يزةفهم للسلع أو املم الإنه أكثر من جمرد  1للمجتمع.

تمع اجملبطريقة حياة  احلال يرتبط هذا 2.غالبا وائجاحل قضاءإىل ال هتدف االستهالكية 
َلعرمز أو  عالمةالذي يهتم أكثر بقيمة اليوم  َلعمن قيمة استخدام  املميزةأو  السم  السم

                                                           

 0 Neoliberalisme: Pengaruh dan Dampaknya  Globalisasi danM. Faishal Aminuddin, 

bagi Demokratisasi Indonesia (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), p. 271. 
 0 , London: Palgrave Macmillan( Consumption: A Sociological Analysis Warde,Alan 

2017), p. 1. 

 1 ), p. 28.2007, Cambridge: Polity Press( Consuming LifeBauman,  Zygmunt 
 2 , 2002), p. 2.London: PLoto Press( The Myth of ConsumerismConrad Lodziak,  
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أسلواًب  يهذا االفرتاض مع بيان ستيفن مايلز الذي يعترب االستهالكنفسه. يتماشى 
 2للحياة.

، عامل االجتماع قال جان بودرايرفاالستهالكية، أكثر عن  ما يُنّوهعند 
 فكر ما بعد احلداثة وما بعد البنيوية، إن عاملاملوالفيلسوف البارز من فرنسا وكذلك 

نظام  صّنفاإلعالم وغريها من أشكال املعىن قد  ووسائل سليةاملوضة والرايضة والفن والت
والرموز. وابلتايل،  قواننيالقواعد والعالمات وال املشار إليه من خالل جمموعة عنّي املاملعىن 

يف  اليت ُتدرمجكل األشياء اليت نستهلكها يف األساس أكثر من عالمات   ليستف
أي أن موضوعات  األفراد. ، واليت أصبحت متييزًا لالختيار بنيالكموضوعات االسته

ة واهليبة ومنط الطبق تقسيماالستهالك قد حتولت اآلن إىل جمموعة من أنظمة التصنيف و 
 0.نساناحلياة واملكانة حىت سلوك اإل

يدير املنطق االجتماعي تمع اجملإن اجملتمع االستهالكي الذي يتطور اليوم هو 
، بل هي النهائي لفعل االستهالكست اهلدف ، حيث الفوائد واخلدمات ليلالستهالك
تهم يف تفاعلهم مع نتاج والتالعب ابلعالمات االجتماعية. يقبل األفراد هوياإلابألحرى 

، ولكن من اإلشارات واملعاين اليت يستهلكوهنا ويعرضوهنا يفعلون نوم ااآلخرين ليس مم
 اإلقناعن أكثر مبة للمجتمع االستهالكي، العالمات هي يف العالقات االجتماعية. ابلنس

االجتماعية بصرف النظر عن وجودها يف احلياة  1حتقيق الذات الفردية. نعكسيف م
ة يف ، خاصيف األعمال األدبيةمشاكل االستهالك  حتضر، ميكن أن ةالفعلي نسانيةاإل

 .ةروايالقصرية وال ةالقص مبقابة، نثرالاألعمال األدبية يف شكل 

                                                           

 2 , 2006), p. London: SAGE Publications( Consumerism as a Way of LifeMiles,  Steven

3-4 

 0 (London: Routledge, 1995), p. The Idea of the Postmodern: A History Hans Bertens, 

146. 

 1 London: SAGE ( The Consumer Society: Myths and StructuresJean Baudrillard, 

Publications, 1998), p. 47. 
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اجملتمع  أهنا حتتوي على عناصر ةالباحثحسب فهم يف من الرواايت اليت 
إلحسان  ونسيت أين امرأةهي رواية  وعقدهتاصائص اخلالستهالكي معقدة للغاية يف ا

، امسها سعاد.  امرأة جنحت يف حتقيق طموحها عنعبد القدوس. حتكي هذه الرواية 
الربملان والعديد من منظمات احلركة النسائية عامل يف  هاناجحة، وضعالسياسية الك

اخللفية األرثوذكسية واحملافظة يف ذلك الوقت من  ها. جعلتسلطةخنبة الُيسّكنها يف حميط 
وعدة شخصيات أخرى يف  يه الظاهرة اجلديدة يف قضية الوعي ابلنوع االجتماعي.

يف يتالعبون  حىت النظردون عبد احلميد والدكتور كمال رمزي يبدو أهنم يعي مبثابة، الرواية
وسائل اإلعالم  كيان يدورات اليت تقف وراء املكانة االجتماعية اليت يستهلكوهنا. لعالما

األنشطة االستهالكية الواردة يف  أما. أيضا حياهتم يف أنشطتهم االستهالكية اليت تغطي
حتملها  عالمة املكانة االجتماعية اليت الشخصيات اليت تعبد هي عنهذه الرواية 

. يصبح نشاط املستهلك معقًدا عندما يكون حًقا هبا يف احلياة تتيقناليت  اإليديولوجياو 
 ت اليت تستهلكها.لعالمااالرواية معاين خارج الواقع للشخصيات يف هذه 

 9:يف الرواية ، هناك جزء من القصة املذكورةمتشيا مع البيان أعاله
ألقيه من كلمات. إهنا كلمات وإين أضحك اآلن عندما أتذكر ما كنت "

فيها كثري من النفاق، نفاق عاطفي. وأحياان نفاق معتمد خصوصا إذا  
 ."كانت خطبة ألقيها ترحيبا بزايرة إحدى الشخصيات للمدرسة

رنته ابلواقع الوارد يف البيان. أن هناك معىن خمتلًفا عند مقا ةاملقتطفتلك وضح ت
اول حتمة وكذلك الصورة اليت تالعب ابلعالتلشخصية الرئيسية يف الرواية هي بدو أن ات

عالمة ال خرتعت. لقد االفعليمن الواقع  واقعأبرز الرها لآلخرين من خالل تقدمي أن تظه
 أظهرالحًقا يف اجملتمع. من هنا  ااخلاص لالعرتاف العام حىت يرفع امسه امعناهو 

                                                           

اللبنانية، الطبعة الثانية )القاهرة: الدار املصرية ، ونسيت أين امرأةإحسان عبد القدوس،  9 
 .01(، ص. 0200
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منظور ما بعد خالل من  ونسيت أين امرأةرواية  بحثل ةالباحث من أول مباالة االفرتاض
 .راحلداثة جلان بودراي

، كاتب مصري شهري. بدأ ، فهو إحسان عبد القدوسأما مؤلف هذه الرواية
القصرية  ةبدأ يف كتابة القصيدراسته ب يقومة يف األدب منذ صغره. بعد أن حياته املهني

 ، بصرف النظر عن متابعةاألدب والصحافة. لذلك هو يرغب يفاألفالم.  وسيناريو
رر يف جريديت األخبار واألهرام. أنتج احمليف و اصحالك  رتفروائي، فهو حيالمواهبه ك

رواية مت  تسعة وأربعنيها ، منؤلفاتوس خالل حياته العديد من الإحسان عبد القد
اايت مت رو  سعت، و يةالنيابةنصوص الرواايت اسُتخدمت كومخس  تصويرها فيما بعد،

، و  الم متسلسلة يف التلفزيونفاألرواايت قدمت ك عشر، و إنتاجها يف برامج إذاعية
 8كتااب.  كذلك ست ومخسني

تفرتض ، من قبل ونسيت أين امرأةرواية الحمتوايت تصر خموصف  بناء على
نظرية ما ام منهج ابستخد هتتّم دراستهامن الرواية  ةثريها الباحثتالباحثة أن القضااي اليت س

ن اج ابالستهالكية، فإن وجود مفهوم خاص يتعلق فيما عدا. رن بودرايابعد احلداثة جل
 سيموالكراستكشف احلقائق الثقافية ملا بعد احلداثة من خالل تقدمي احملاكاة و ر يبودراي
قيمة د أن النشاط االستهالكي ال حتركه قيمة رئيسية. وأكّ الفاهيم املك  يالفائق والواقع

، نشاط قيقةل احلوافز االقتصادية. يف احلوال يتم حتفيزه من خال حسبفستخدام اال
ويف  02ع االستهالك.ة يف موضثبتييز بني العالمات املتمالرتباط و االاالستهالك هو لعبة 

 السيميائيةيف  (signified)اإلشارة  أوالعالمة  ايرالوقت نفسه، يساوي جان بودر 
موضع مضمنة يف . هذا يعين أن كالمها قيم (use value) السوسورية بقيمة االستخدام

 exchange) التبادل ةقيمب الشبهله السوسورية  السيميائيةيف  (signifer) الدال وأما. واحد

                                                           

 8 Biografi dan  :Leksikon Sastrawan Arab ModernAchmad Atho’illah Fathoni, 

Karyanya (Yogyakarta: Titah Surga, 2017), p. 124-125. 
 02 p. 70., The Consumer SocietyJean Baudrillard,  
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value)اليت عالمة ال، حتولت السلعة إىل . يف هذا السياقملواضعاملضمنة يف ا ة، أي القيم
على موقعها يف نظام الداللة لواقع اجملتمع  وتعتمداعتباطيا من قبل الذات دد معناها حت

 00االستهالكي.
حملاكاة. يشرح ابمفهوًما يسمى  ر، شّكل جان بودرايعن العالمات ما يُنّوهعند 

. يدون أي إشارة إىل الواقع والواقع الفائق يواقعالنماذج العملية إلنشاء الاحملاكاة ك
هذه النماذج يف شكل عالمات اليت يسميها جان بودراير على وجه التحديد اخرتعت 

 عواقال ا، حبيث تظهر هذعلواقاباملوجودة  عالماتاللغة أو الفيها  صهر. تنعالمات الواقعب
عالمات ليست ، . يف سياق احملاكاةالفعليمن الواقع  أبرز الواقع حىت عنياملستوى يف امل

 ةتشري إىل نفسها وهي نسخ عالمات، ولكنها خارج نفسها الواقعالواقع عالمات متثل 
 00.سيموالكرامن نفسها، أي 

ابلنسبة  01ال يشري إىل أي واقع آخر غري نفسه. نموذجال هو تشديدسيموالكرا 
تنحرف وترفض وحىت العالمات اليت  نتاجإل الطاقة سيموالكرا لكمي، رجان بودرايإىل 

ابالنعكاس والواقع  سيموالكراتميز ي 02عالقة ابلواقع األصلي.الهلا  تليسأهنا عترب تُ 
رتباط أبي اال، وعدم الفعليوتغيريه، وإخفاء وجود الواقع  الفعلي، وإخفاء الواقع الفعلي

هذا البيان، فإنه  يبّسطإذا  .02سهبنف شكل املفرد(ال) سيموالكرامن  مطبقا، وكونه واقع

                                                           

 00 (Cambridge: Blackwell, 1994), p. Baudrillard: A Critical Reader Douglas Kellner, 

78. 
00 Semiotika dan Hipersemiotika: Kode, Gaya, dan Matinya Makna Yasraf Amir Piliang, 

(Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2019), p. 42-44. 

 01 Budi Agung Sudarmanto, “Postmodernisme Sastra,” dalam Suwardi Endraswara 

(ed.), Teori Sastra Masa Depan: Tokoh, Konsep, dan Aplikasi (Malang: Beranda, 2021), p. 206. 

 02 Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: dari Nyoman Kutha Ratna, 

Strukturalisme hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif, Cetakan XIV (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2021), p. 295. 

 02 Simulacres et simulation translated from Simulacra and Simulation, Jean Baudrillard, 

by Sheila Faria Glaser (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1994), p. 6. 
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عني هلا معىن املواقع ال، فإن كل عالمة تظهر يف سيموالكراوجود ب أن يؤدي إىل فهم مع
 ال ينبغي أن يظهر يف هذا الواقع.

 اليت صطنعةامل الوقعةأحد أعراض والدة  روة على ذلك، يسمي جان بودرايعال
من أحد املوضع له  يلواقع الفائقا يسل 00.كالواقع الفائقي الفعلي من الواقع أبرز الواقع

أو  ستفقد مرجعيته إىل عامل أو أيديولوجية خمتلفة، واليت بدورهي الواقع املناسب ألنه ينتم
حقيقًيا. ومع ذلك، كلما بدأ اجملتمع غري هذا ال يعين أن العامل فاملرجعي.  مصدره

كلما زاد عدد فتماسكة، املصورة الألسرع واألكثر مشواًل يف إدخال الواقع املشرتك إىل اب
أي أن املعاين اليت يتم  01هبا. تيقناليت ي يديولوجيااإلزمني مع وغري احلا اجملتمع احلائرين

لضبط  تُنشأت والصور والرموز اليت مت عالمالواقع املعروض هي مزيج من الغرسها يف ا
ة وهو مفهوم يف نطاق احملاكا يوالواقع الفائق سيموالكراعمل ينفسه.  ووجودالواقع دور 

 09الواقع.و دور ال ختتطفالصورة والتواصل والوسائط يتحدث عن كيفية 
، من قبل رعها جان بودراينظرية ما بعد احلداثة اليت وضبناًء على وصف موجز 

يف رواية  ياالستهالكتعقيد اجملتمع النظرية يف مشكلة  وتطّبق ة أن تبحثريد الباحثت
 ياالستهالكتعقيد اجملتمع  على تفكيك تقدرؤمل أن ت. هبذه النظرية، ونسيت أين امرأة

 إلحسان عبد القدوس.ة ونسيت أين امرأيف رواية 
 

 . حتديد البحثب
 :البحث. فهم ةأسئلثالث صاغت الباحثة ، البحث السابقة خلفيةاستنادا إىل 

                                                           

 00 Menggugat Modernisme: Mengenali Rentang Pemikiran Medhy Aginta Hidayat, 

Postmodernisme Jean Baudrillard (Yogyakarta: Jalasutra, 2012), p. 91. 
 01 Ryszard W. Wolny, “Hyperreality and Simulacrum: Jean Baudrillard and European 

Postmodernism,” European Journal of Interdiciplinary Studies 3, no. 3 (2017), p. 75-79. 

 09 Budi Agung Sudarmanto, “Postmodernisme Sastra,” dalam Suwardi Endraswara 

(ed.), Teori Sastra Masa Depan, p. 211. 
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إلحسان ة ونسيت أين امرأيف رواية  ياالستهالكتعقيد اجملتمع حماكاة  مظهر كيف. 0
 ؟عبد القدوس

ونسيت يف رواية  ياالستهالكتعقيد اجملتمع يف مواجهة  سيموالكرا. كيف يعمل مفهوم 0
 ؟إلحسان عبد القدوسة أين امرأ

ونسيت أين يف رواية  ياالستهالكتعقيد اجملتمع  يالفائق . كيف يكشف مفهوم الواقع1
 ؟إلحسان عبد القدوسة امرأ

 
 . أغراض البحثج

 :هذا البحث هي غراضالبحث السابق، فأحتديد بناء على 
إلحسان ة ونسيت أين امرأيف رواية  ياالستهالكتعقيد اجملتمع حماكاة ملعرفة مظهر . 0

 .عبد القدوس
ونسيت أين يف رواية  ياالستهالكتعقيد اجملتمع يف مواجهة  سيموالكرامفهوم  لتفسري. 0

 .إلحسان عبد القدوسة امرأ
أين  ونسيتيف رواية  ياالستهالكتعقيد اجملتمع وراء  قيمفهوم الواقع الفائ لتحليل. 1

 .إلحسان عبد القدوسة امرأ
 
 . فوائد البحثد

ة ونسيت أين امرأيف رواية  ياالستهالكتعقيد اجملتمع " وضوعامل حتتالبحث 
(" له فوائد نظرية وعملية. ران بودرايجلبعد احلداثة ما )دراسة  إلحسان عبد القدوس

ما زايدة فهم نظرية لرجعية املادة املصدرية والقائمة املالفائدة النظرية من هذا البحث هي ك
حباث ملقارنة مع األا مادةيستخدم هذا البحث كوكذلك . ران بودرايجلبعد احلداثة 

ن اابستخدام نظرية ما بعد احلداثة جلديد اجلبحث التطوير األخرى ابإلضافة إىل مادة 
 .ربودراي
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نعكاس إلالفائدة العملية من هذا البحث هي أنه ميكن أن يكون مبثابة اوأما 
للقارئ فيما يتعلق بتفكيك القيم اليت يستهلكها اجملتمع االستهالكي اليوم من خالل 

ركة التفاعل فهم حألن ي يقدر اإلنسان، قراءة هذا البحث ومراجعتهباألعمال األدبية. 
ميكن أن يوفر و ىن والعالمات من خالل األعمال األدبية. ااملعاالجتماعي املليء بتالعب 

 توسيع الكنوز األدبية العربية ابإلضافة إىل حباثًما متعمًقا إىل حد ما لألهذا البحث فه
 .رن بودراياالل هنج دراسة ما بعد احلداثة جل، ال سيما من خالعلمية للباحثني

 
 الدراسات السابقة .ه

ة ونسيت أين امرأاستخدمت الباحثة عدة دراسات سابقة تناولت رواية 
هذا البحث. تشمل لتحقيق ر بعد احلداثة جلان بودراي ظرية ماإلحسان عبد القدوس و ن

ة ونسيت أين امرأة يارو العنوان "احلركات النسوية يف حتت البحث ال أوال، هذه الدراسات:
 بندا جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية طالبة ،مرزوقةألفته ، إلحسان عبد القدوس"

النسوية اليت قامت هبا شخصية سعاد يف الرواية.  اتعلى احلرك بحثال اكز هذير تشيه. أ
كات نسوية قامت هبا سعاد، وهي: مقاومة التقاليد، وأظهرت النتائج أن هناك أربع حر 

، واالخنراط يف اهلياكل االجتماعية. ومشاركة املرأة يف السياسة، ومساواة احلق يف التعليم
هو حترير الذات من الظلم  لروايةالنسوية اليت قامت هبا سعاد يف ا اتالغرض من احلرك

 08.ساجلن
ة يارو اليف للشخص الرئيسي صورة الشخصية "حتت املوضوع بحث الاثنيا، 

)دراسة علم النفسي التحليلي عند كارل  إلحسان عبد القدوسة ونسيت أين امرأ
اإلسالمية موالان مالك إبراهيم  جبامعة، طالب إقبال أديب حممدكتبه  "غوستاف ينغ(

                                                           

البحث ،" احلركات النسوية يف الرواية ونسيت أين امرأة إلحسان عبد القدوسمرزوقة، " 08 
عة الرانريي اإلسالمية احلكومية جبامكلية األدب والعلوم اإلنسانية   وأدهبااللغة العربية  قسم اجلامعي

   .28-29(، ص. 0202) بندا أتشيه
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ري نظام الشخصية إىل حتديد شكل وسبب وأتث بحثال اهدف هذيماالنج.  احلكومية
هو الوعي يف  الرئيسي ة. وأظهرت النتائج أن شكل الشخصيف الرواي للشخص الرئيسي

والالوعي اجلماعي. مث تكون عواقب نظام  ،شكل منفتح، والالوعي الشخصي
يف شكل إجنازاته يف حتقيق النجاح والفشل يف احلفاظ على  لشخص الرئيسيلشخصية ال

 02منزله.
ة ونسيت أين امرأعي يف رواية اراع االجتمصعنوان "الحتت البحث ال ،اثلثا

طالبة  ا، مامإ تقنييو للمأة االدب االجتمائي(" بقلم دارا حسان عبد القدوس )دراسإل
الصراع االجتماعي  بحثال اناقش هذيسورااباي.  اإلسالمية احلكوميةل يسوانن أمبجبامعة 

صراعا اجتماعيا  10 ةالباحث ت( وجد0دث يف الرواية. ونتائج البحث هي: حي ذيال
يف  ةددها الباحثحتالثة أشكال من الصراع االجتماعي ( هناك ث0 ؛حدث يف الرواية

الصراع بني الرواية، وهي الصراع بني األفراد، والصراع بني األفراد واجلماعات، و 
( هناك عامالن يسببان الصراع ومها الفروق بني األفراد والصراع بني املصاحل 1؛ اجلماعات

 00االجتماعية والسياسية.
 Manipulasi Tanda dalam Cerpen Bertengkar“عنوان حتت الالبحث  ،بعاً را

Berbisik Karya M. Kasim: Tinjauan Simulakra Jean Baudrillard” اهلمة.  ةليابقلم ع
اليت كتبها م. قاسم من خالل   Bertengkar Berbisikالقصة القصرية  بحثهذ ال يبني

حبيث  عالماتاللتالعب  احملاولة يعين سيموالكرا. ران بودرايجل سيموالكراتطبيق مفهوم 
                                                           

صورة الشخصية للشخص الرئيسي يف الرواية ونسيت أين امرأة حممد إقبال أديب، " 02 
البحث اجلامعي ،" إلحسان عبد القدوس )دراسة علم النفسي التحليلي عند كارل غوستاف ينغ(

العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  للغة العربية وأدهبا كليةقسم ا
   . 02-01ص.  ،(0208)

"الصراع االجتماعي يف رواية ونسيت أين امرأة إلحسان عبد ، دارا أيو للمتقني إماما 00 
العلوم األدب و  للغة العربية وأدهبا كليةقسم االبحث اجلامعي  "،القدوس )دراسة االدب االجتمائي(

   . 91ص.  ،(0208)سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي جبامعة اإلنسانية 
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، وجد أن واقع من قبل اجملتمع. بناًء على ذلكالعترب حقيقًيا ويُ  تالعبيُ يبدو املعىن الذي 
سافرين يف القصة املشخصيات عملوا ك من قبل ثالث العالماتلتالعب  اولةاحملهناك 

يف سهولة الوصول إىل شخصيات  ثالثالقصرية. الدافع وراء هذا اإلجراء هو رغبة 
 00رئيس القرية حىت ميكن استقباهلم بشكل جيد.

 Hiperealitas dalam Kumpulan Cerpen“ البحث حتت املوضوع، خامساً 

Sepotong Senja untuk Pacarku Karya Seno Gumira Ajidarma: Kajian Estetika 

Postmodern” إىل وصف  بحثال اهدف هذياري وهجرة. صبقلم نوفان أريساندي وأن
 Sepotong Senja untuk للنص املوجود يف جمموعة القصص القصرية يالواقع الفائق

Pacarku  اظهر هذيدراسة مجاليات ما بعد احلداثة.  من خالل لسينوا غومريا أجيدارما 
صور ، ومها صور السراب و ةالثالث قصة القصريةأن هناك نوعني من الصور يف ال بحثال

، واملفاهيم يف الواقع وجوداًي لقارئ إىل احنرافات جتربة الواقعاملتحولة. الصور اليت تقود ا
 01.يواقع الفائقأو ال الفعليجتاوز الواقع يف العقل قادرة على 

 Kehidupan Ideal di Ruang Siber dalam“ عنوانحتت البحث ال ،سادسا

Novel Kerumunan Terakhir”  قضية  بحثال اهذ يبنيسوما نينغتياس.  تياينسبقلم
واليت أتخذ  Kerumunan Terakhirاحلياة املثالية اليت تعيشها الشخصيات يف رواية 

جيعل أن التكنولوجيا على البحث  هذانتج أ. الفعليي والعامل مكانني، مها العامل الرقم
حاكاة كصورة مكااًن بدياًل يف حتويل ترتيب حياة الشخصيات يف الرواية إىل مكان للم

احلقيقة. ُتظهر هذه الرواية نقًدا لظاهرة ي احلياة املثالية وعرض القوة ومطالبة ، أهلروبا

                                                           

 00 alam Cerpen Bertengkar Berbisik Karya M. dManipulasi Tanda Aliyatul Himmah, “

Kasim: Tinjauan Simulakra Jean Baudrillard,” ALAYASASTRA 16, no. 1 (2020), p. 23-34. 

 01 Hiperealitas dalam Kumpulan Cerpen Novan Arisandi, Anshari, dan Hajrah, “

Sepotong Senja untuk Pacarku Karya Seno Gumira Ajidarma: Kajian Estetika Postmoderen,” 

Jurnal Skripsi Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar (2019), p. 1-13. 
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كسر احلرية ابلقواعد اليت تُ الذي يوفر اليوم الراحة واحلرية، ولكن يف احلقيقة  العامل الرقمي
 02تتحكم يف حياة العامل الرقمي نفسه.

العريب والغريب" وما بعد احلداثة يف األدب  ثةداعنوان "احلحتت الالبحث  ،سابعا
العريب  وترية احلداثة وما بعد احلداثة يف األدب بحثال اناقش هذيطيب. بقلم رمي حممد 

أن موضوع احلداثة وما بعد احلداثة قد وجد صدى له يف  البحثوالغريب. تظهر نتائج 
النقد األديب العريب والغريب. حلركة احلداثة دور يف اجملاالت السياسية واالقتصادية 

م ما بعد احلداثة عدم ثبات ، تقدماعية والفلسفية. ويف الوقت نفسهوالتعليمية واالجت
ابلسطحية واحلرة وتفسد   يقنراءات. إهنا حتارب النخبوية وتاملعىن وانفتاح النص وتنوع الق

 02كل أشكال اهليمنة.
تعقيد اجملتمع "ن اعنو حتت الأعاله، فإن البحث  التحقيق املكتيببناًء على 

بعد احلداثة ما )دراسة  إلحسان عبد القدوسة ونسيت أين امرأيف رواية  ياالستهالك
 ذاتوي هحي. املذكورة ةث السابقاحبختالف مع األاالتشابه و الله أوجه (" ران بودرايجل
تلف خي ، ولكنهةإىل الثالث األوىلة ث السابقاحباأل مبثابةاملادي  وضععلى نفس امل بحثال

 ذاه، فإن لتحليل البياانت. عالوة على ذلك الرمسي والنظرية املستخدمة وضعامليف 
الرابعة ة ث السابقاحباألنفس النظرية أو النهج املستخدم لتحليل البياانت مع  له بحثال

 .املبحوث املادي وضعاملو الرمسي  وضعاملتلف يف خي، ولكنه إىل السابعة
 

 . اإلطار النظريو
 . االستهالكية0

                                                           

 02 Kehidupan Ideal di Ruang Siber dalam Novel , “Chinintya Suma Ningtyas

Kerumunan Terakhir,” Jurnal Kandai 14, no. 1 (2018), p. 131-148. 

جملة كلية الرتبية ،" احلداثة وما بعد احلداثة يف األدب العريب والغريبرمي حممد طيب، " 02 
 .010-020(، ص. 0208) 1، رقم 1جبامعة واسط 
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 تريدهاوالسلع اليت  واضعقط املتمع ال يوجد اجملاجملتمع االستهالكي هو 
، ويتم أيضا كان للنشاط االستهالكي نفسهامل جيعل بل، فحسب شرائهالشخص ال

أصبح عاماًل أساسياً قد أن االستهالك  . يعتقد جان بودرايراخلرافةاستهالكه يف شكل 
، يدعي أن االستهالك هو احملرك الرئيسي س. على هذا األساألنساينيف بيئة اجلنس ال

رب الذي يرى منافسة يتماشى مع تفكري وي احلال أن هذايبدو  00للمجتمع املعاصر.
. من انحية (mode of consumption) متكاملة حول منط االستهالك كانةجمموعة امل

مكافحة   ماركس الذي ال مفر منه. ال يزال ماركس يرى أنريفكت، يتقاطع مع أخرى
ين ملفكرَ يؤدي إىل اضطرار ا، مما (mode of production) حول منط اإلنتاج متكاملةالطبقة 

 01إىل الفصل والبحث عن اجتاهات كل منهما.
وكذلك عالمات واالحتادات اجلماعية. االستهالك هو نظام يدير سلسلة من ال

ونظام االتصال وهيكل التبادل.   اإليديولوجيااالستهالك على أنه نظام القيمة  ذكريُ 
مل تعد املتعة تظهر   ى إنكار املتعة.، فإن نظام االستهالك مبين علجتماعياالق نطاملك
ملتعة ستحد من عملية هلا غرض آخر. االيف  فرديال التربيردف عقلي، ولكن كاهلك

 09.االستهالك لألفراد، واالستقاللية، وهناية االستهالك نفسه
 .رموزسطة نظام الدورها بوايف حتدد قيمها  اليت عالمات مواضع احلوائجتصبح 

ن مبا يشرتيه. السلع هي أكثر م رمزال يشرتي اإلنسان ما حيتاج إليه، ولكن ما خيربه ال
املكان . هذا هو ةقتصادياال ة، واالستهالك أكثر من جمرد رابطالفرديةقضاء حوائج جمرد 

 وائجأن احل ، النظام السيميائي الذي يسبق الفرد. هذا يعيندث فيه آاثر اللغةحيالذي 
عالقات اإلنسانية ، تتحول ابلرمزتمع االستهالكي اخلاضع . يف اجملرمزالحمددة بواسطة 

. التبادل الرمزي بدوره يتجاوز التبادل االقتصادي وقيمة واضعفيما يتعلق ابمل
                                                           

 00 .p. 25, The Consumer SocietyJean Baudrillard,  

 01 Indra Setia Bakti, Nirzalin, dan Alwi, “Konsumerisme dalam Perspektif Jean 

Baudrillard,” Jurnal Sosiologi USK 13, no. 2 (2019), p. 146-165. 

 09 p. 78. ,The Consumer SocietyJean Baudrillard,  



01 
 

 
 

ة يستخدامعلى أنه استهالك القيمة اال، ال يُفهم االستهالك لذلك 08االستخدام.
 12.ماتعالعلى أنه استهالك ال يُفهم سيما ال، دائًما واحلاجة املادية

د املعىن ووجوده من خالل ميكن ألي شخص يف اجملتمع االستهالكي أن جي
 الرمزقيمة و  (sign value)قيمة العالمة االستهالكية. ينص جان بودراير على أن  واضعامل

(symbolic value)  تعابري وعالمات منط احلياة واهليبة واملكانة الطبقية والرفاهية أي
ع اجملتمع االستهالكي. ال تركز وظيفة يف واق املهمةهي القيم  ذلك والنجاح وما شابه

، ولكن هاتفعستهالكي اليوم على فائدهتا أو مناالستهالكية يف اجملتمع اال املواضعرئيسية 
 (symbolic value) الرمزقيمة و  (sign value)كقيمة العالمة ابألحرى على وظيفتها  

 العالمة، يؤكد جان بودراير أن نظام قيمة نامن ه 10ئل اإلعالم.من خالل وسا تشر نُ 
 10آلية نظام االستهالك للمجتمع االستهالكي.من مها أساس  الرمزقيمة و 

 داثة جلان بودراير. نظرية ما بعد احل0
ما بعد البنيوية الذي يويل اهتماًما كبريًا  ووجيهأحد مفكري ما بعد احلداثة من 

. خيتلف قلياًل عن فالسفة ما بعد مع املعاصر هو جان بودرايرللقضااي الثقافية يف اجملت
لى امليتافيزيقيا ونظرية املعرفة، فهو يفضل الثقافة كمجال احلداثة اآلخرين الذين يركزون ع

ريد أن يكشف عن التحوالت ي هو ،دون قصدلدراسة. لقد اختذ االختيار ليس با

                                                           

 08 .291-029p.  ,Teori, Metode, dan Teknik Penelitian SastraNyoman Kutha Ratna,  

 12 diterjemahkan dari Posmodernisme dan Budaya Konsumen, Mike Featherstone, 

Consumer Culture and Posmodernism oleh Misbah Zulfah Elizabeth, Cetakan III (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), p. 202. 

 10 p. 19. ,The Consumer SocietyJean Baudrillard,  

 10 .77-p. 76 ,The Consumer SocietyJean Baudrillard,  
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 11.فائقياجمتمًعا حماكيًا وواقعًيا  الذي يسميه تمع اليوماجملت اليت حتدث يف بنية اغري والت
 12ر ابلسيميائية والتحليالت النفسية واملاركسية.ن بودراياتتأثر املفاهيم األساسية جل

سنة ألف الفنانني والنقاد يف نيويورك  ظهرت ما بعد احلداثة ألول مرة بني
هو جان  واستوىل عليها املنظرون األوروبيون يف السبعينيات. أحدهموتسعمائة وستني 

ة والعلوم. يف كتابه الذي قدم ما بعد احلداثة ألول مرة يف جماالت الفلسف؛ فرانسوا ليواتر
أن ما بعد ، يذكر The Postmodern Condition: A Report on Knowledge، ريالشه

، والتحرير على العصر احلديث )السرد الكبري(اليت تضفي الشرعية  رافةاخلاحلداثة هتاجم 
عملية لأن تعيد الوحدة  ثدرفكرة أن الفلسفة يال، و ية من خالل العلمنسانإلالتدرجيي ل

تشمل بعض اجلوانب املركزية ملا بعد  .ميع اإلنسانعامليا جل انطباقااملعرفة  فهم وتطويرال
، واهنيار التمايز اهلرمي بني الثقافة بني الفن واحلياة اليومية احلدود: غياب هي احلداثة

تحول الهناك . يف ما بعد احلداثة رموزالنخبوية، واالنتقائية األسلوبية، وخلط الالشعبية و 
، وجتزئة الوقت إىل صورةالالواقع إىل  غيريمن احملتوى إىل الشكل أو األسلوب، وت يالرتكيز 

 12من احلاضر األبدي.ز سلسلة 
، متيل ما بعد احلداثة إىل أن تتميز ابلرتكيز على عالقتها ابلدراسات األدبيةأما 

على الراوي الغامض. يف أدب ما بعد تعتمد كذلك و  تقنيات السرد املتناقضة واجملزأة
، وتدفق يتجه صعوًدا وهبوطًا، غالًبا، توجد أمناط أو اجتاهات تتالعب ابملعىن احلداثة

مناط هي أتثري التفكري هذه األيااًن يتالشى يف أوقات غري متوقعة. ، وأحذهااًب وإايابً 
عب ابملعىن يف تالمناط العامة وحياول التسالل والالديناميكي غري املتكافئ الذي يرفض األ

                                                           

 11 1.p. 5Menggugat Modernisme, Medhy Aginta Hidayat,  
 12 diterjemahkan oleh Muhammad Taufik Teori Sosial Postmodern, George Ritzer, 

(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), p. 132-139. 

 12 Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme dan Madan Sarup, 

Posmodernisme, diterjemahkan dari An Introductory Guide to Post-Structuralism and 

Postmodernism oleh Medhy Aginta Hidayat, Cetakan II (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), p. 205-206. 
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يؤكد أدب ما بعد احلداثة ويسمح صراحة جبميع أشكال األزمات الوجودية  10إيصاله.
، الكاتب عاجز وساذج وال حيتاج إىل التظاهر أبنه ألدب. ابلنسبة ملا بعد احلداثينييف ا

 الفوضى هي اللعب فيها فقضو  صطدامطريقة الوحيدة المعاجل أو نفساين أو طبيب. ال
، حبيث تكون احلدود بني الواقعي اولة لوصف ما وراء القص يف األدب. هناك حممعية

 11جديد. قياس خترتعموجودة للتالعب ببعضها البعض و واخليايل 
هو من بىن أفكاره على الرسم التخطيطي التارخيي لالنتقال  رجان بودراي كان

 سيموالكرالذي مت إنشاله من مناذج أو من احلداثة إىل ما بعد احلداثة. يكتب عن العامل ا
املرحلة األوىل من  تسمىأو تستند إليها. ال تشري إىل أي حقيقة أخرى غري نفسها 

واملرحلة الثالثة هي الدخول  ،اثةحلدابسمى املرحلة الثانية ، وتاملبكرةابحلداثة  سيموالكروم
 19. والتفاصيل هي على النحو التايل:يف ما بعد احلداثة

احلداثة املبكرة. هذه املرحلة هي الفرتة من عصر النهضة إىل بداية الثورة  (أ
ساحة املوضع اجلميع يف ، يف اجملتمع املغذي، الصناعية. قبل عصر النهضة

ددة للغاية. يضمن وضع كل فرد يف هذه املساحة االجتماعية احملجتماعية اال
اليت ال جدال فيها الوضوح التام. التسلسل اهلرمي الصارم مينع الفوضى 

 ر النظام الطبقي.على أي لبس. مع ظهور الربجوازية، اهن ويعاقب
 سيموالكرومرحلة م يفرة الصناعية إىل دخول اجملتمع احلداثة. أدى صعود الثو   (ب

صناعي. مث . احلداثة هي عصر الربجوازية وكذلك عصر انتصار اإلنتاج الالثانية
إىل تغيري دور اإلنتاج   ، أدت إعادة اإلنتاج االجتماعيمع الثورة التكنولوجية

صورة املهيمنة يف ، كانت التنظيمي للمجتمع. خالل هذه الفرتةاملبدأ الك
 املسرح والنحت املالئكي ابلتصوير والسينما. يُناب، حيث املرحلة األوىل

                                                           

 10 51.-(Yogyakarta: Aurora, 2018), p. 50Kritik Sastra Pascamodern R. Setiawan,  

 11 59.-p. 58camodern, Kritik Sastra PasR. Setiawan,  

 19 .257-562p. Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme, Madan Sarup,  
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الثالثة، وهي مرحلة  سيموالكرومما بعد احلداثة. اجملتمع اآلن يف املرحلة  (ج
، احنرف األساس ، بعد احلرب العاملية الثانيةاليومجملتمع انظام النموذج. يف 

النظري لنظام السلطة من االقتصاد السياسي املاركسي إىل علم األحياء 
اإلعالن  مبثابة، ركس أجزاء غري أساسية من النموذجوي. ما اعتربه ماالبني
 ، حتول إىل أجزاء أساسية.وسائط واملعلومات وشبكات االتصالوال

اليوم أبهنا  ثقايفال الواقع، يصف جان بودراير هاال يزال مرتبطًا ابملناقشة أعال
 سيموالكراعد ي ي،قع الفائقا إىل جنب مع احملاكاة والوا. جنبً سيموالكروم أو سيموالكرا

الواقع هي فضاء  سيموالكرا. داثة اليت روج هلا جان بودرايرمفهوًما لنظرية ما بعد احل
ات ورموز مليء بعملية تكرار أجزاء خمتلفة من احلياة يف شكل صور وحقائق وعالم

، إنه ليس له مرجع سيموالكرا 18ونفس الوقت. القياس فضاءسلعية هذا يتقاطع يف 
عرف على ما هو حقيقي وما ، مل يعد من املمكن التة. يف هذا الفضاءتكرار لالزدواجي

، أو ما هو فاعلهو نتيجة التكاثر، وما هو املوضع وال ماهو اإلنتاج و  ماهو مزيف، و 
طعام وحتميلها عرب قنوات الر قائمة بسيط هو عندما يتصو ال همثال 22الدال وما هو يدل.

 عالماتات التصنيف والتعليقات التوضيحية، تصبح العالمالتواصل االجتماعي مع 
ات هنا وهناك. يف الواقع اكاة الالفتاحملوالواقع غري واضحني بسبب العديد من عمليات 

ل صور الطعام ملشاركة املعلومات أو جملرد وّ حتام إلاثرة الشهية أو جملرد رليته، ر الطعيتصو 
 التباهي من أجل السمعة.
 الفعلي، حيث يكون الفرق بني واقًعا نساناكاة، يسكن اإلاحملمث يف خطاب 

عيش يف مساحة خيالية أن ي نساناإلواملزيف ضئياًل للغاية. يشبه  الفعليواخليال، 
وجودهم وحتقيقه.  نساناإلحيث جيد  ةحقائق احملاكاة فضاء حياة جديد حقيقية. تصبح

                                                           

 18 Sebuah Dunia yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Yasraf Amir Piliang, 

Milenium Ketiga dan Matinya Postmodernisme (Bandung: Mizan, 1998), p. 196. 

 22  Jean Baudrillard & Realitas Budaya PascamodernMedhy Aginta Hidayat, 

(Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2021), p. 110. 
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، والظاهرة، النيابةو ، املرجعيةو ، ةلفعلياو ، اليةاخليو ، بفئات الواقعية فضاء احملاكاة  يهتمال
، وكل شيء مدمج يف جمموعة واحدة من العالمات. العالمة التكاثرو ، اإلنتاجو ، احلبو 

ثة كمساحة ، أتيت ما بعد احلدامن هنا 20إليها هنا هي صورة ذاتية ومعىن للحياة. ةاملشار 
، حيث يتم تطوير العديد من العالمات اليت تتجاوز كوهنا جزءًا عيشة للميول املفرطةامل

 .ةيكستهال ثقافة االالمهًما من 
يته من حتديد مكانة الشخص وهو ني ، مل يعيف عامل احملاكاة، على سبيل املثال

اآلن من خالل بناء العالمات  اري كث حتدد ويةاهلة و املكانقبله ومن داخله. أصبحت 
قاته مع اآلخرين. والصور والرموز اليت تشكل انعكاًسا لكيفية فهم الفرد لنفسه وعال

ختضع مجيعها  االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية واقعيةعالوة على ذلك، فإن ال
شخص ، أي حيث حتدد الرموز والنماذج كيف جيب أن يتصرف الملنطق هذه احملاكاة

 الفعلي، ميكن تفسري احملاكاة على أهنا عملية يتم فيها إزالة الواقع وابلتايل 20ويفهم بيئته.
ن مإىل الظروف الناجتة  سيموالكرا. بينما تشري والشارات رموزالعالمات و لواستبداله اب

 21عملية احملاكاة.
الواقع ر حول ظاهرة . يستند تفكري جان بودراييالتايل هو موضوع الواقع الفائق

واقع ب، واليت يسميها واإلعالم اإلنسانحول العالقة بني  على عدة افرتاضات يالفائق
، مها من مزيج كلمتني واقع الوسائط اإلعالمية. أييت (mediascape) اإلعالمي نظرملا

mediaو ، اليت تشري إىل وسائل اإلعالم ،scape  نظرمل. يف واقع هذا انظرابملاليت تعين 
دة يف كل وهي موجو  يف انتشارها ريةوسائل اإلعالم املنتج الثقايف كث تعد، اإلعالمي

 ثابةم يف 22لتشكيل هويتهم. إلنسان، أصبحت اآلن مساحة لمكان. مع وسائل اإلعالم
                                                           

 20  translated by Paul Fross, Paul Paton, and PhilipSimulations, Jean Baudrillard, 

Beitchman (New York: Semiotext(e), 1983), p. 4. 

 20 .75-p. 74Menggugat Modernisme, Medhy Aginta Hidayat,  
 21 p. 86.Simulations, Jean Baudrillard,  
 22 .p. 14Simulations, Jean Baudrillard,  
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 يالواقع الفائققود يواملوضوعية وجودها.  والظاهرةقد الواقع واحلق ، يفهذه احلالة
دائًما تم إعادة إنتاجه تإنتاج الواقع فحسب، بل سكن فيه إعادة إىل عصر ال مي لإلنسان

 22.ارّ ستمم
من الواقع الفعلي.  واقعال برزأالذي يُعترَب  مستعارشيء حال  وه يالواقع الفائق

كن تصديقها أكثر من املعلومات املبنية على احلقائق. ابإلضافة إىل متشائعة واحدة  هناك
األفالم ومقاطع الفيديو  مبثابةتطور إىل أشكال جديدة من الوسائط، املعلومات اليت ت

على أهنا  يالفائق الواقع قاليُ  20والتلفزيون وأجهزة الكمبيوتر واإلنرتنت وما إىل ذلك.
قع فصل هذا الواالتالعب، ي تهحقيقة معينة. بسبب عمليحقيقة مصطنعة حتاكي 

اكاة. إنه يتبع احملمن خالل عملية  يلفائقتطور الواقع اياالصطناعي عن الواقع األصلي. 
رمزي. ما تبقى التبادل التطور أو ثورة قانون القيمة. وهذا جيعل ما هو موجود اليوم جمرد 

 21تم تبادهلا مع بعضها البعض.ترمزية  عالمات، أي يافائقهو ما يصبح واقًعا 
، يرى جان بودراير عالمة خارجة وقابلة للتبادل كشرط متاشيًا مع ما سبق

تكون لالختالط والتداخل بني أشكال خمتلفة من العالمات يف نفس املكان. ميكن أن 
، وعالمات إعادة ة، وعالمات كذبهذه العالمات عالمات حقيقية، وعالمات مزيفة

ن  يعد ابإلمكا، ملوعالمات تفضيلية. يف نفس املكان ،ر، وعالمات اصطناعيةالتدوي
، ةاحلاضر  أو ةاملقلدة، واملاضي أواألصلية، واملزيفة  أو ستعارةالتمييز بني العالمات امل

ؤدي إىل حالة يو  يالواقع الفائقوجد فيه ي. هذا هو املكان الذي ةاالصطناعي أو ةوالطبيعي
بعد ة ملا يسمى خبطاب ما ، فقد أصبح هذا هو القوة الرئيسي. ومع ذلكاملعىنارتباك 

                                                           

 22 p. 146.Simulations, Jean Baudrillard,  

 20 p. 294. ,Teori, Metode, dan Teknik Penelitian SastraNyoman Kutha Ratna,  

 21 Hiperealitas dan Ruang Publik: Sebuah Analisis Selu Margaretha Kushendrawati, 

Cultural Studies (Jakarta: Penaku, 2011), p. 15-16. 
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عامل تزدهر ال، وهو مارة واإلعالم والثقافة بشكل عام، أي اجتاه الفن واألدب والعاحلداثة
 29فيه أشكال خمتلفة من العالمات دون أي حدود على اإلطالق.

، ورمبا ابلنسبة للبعض، مثرية للجدل، فإن وجهة ريفكالتئية كوجهة نظر استثنا.
توفر استجابة فكرية جديدة  قيوالواقع الفائ، سيموالكرانظر جان بودراير للمحاكاة، و 

مليئة ابلصالبة والدقة يف عرض واقع احلياة اليوم واالستجابة له. من خالل فهم وجهة 
س حقيقة مفادها أهنم يف دائرة الواقع الزائف، وهو أمر ، يواجه الناربودراي نظر جان

 28ودة.ب أن تكون موججتاليت  عالماتأكثر من ال لشاراتمفرط، يهتم اب
 

 . منهج البحثز
 البحثنوع . 0

، كسلسلة من الكيفي. البحث الكيفيوصفي من البحث الهذا البحث 
البياانت اليت  22، ال يعطي األولوية ملمارسة منهجية واحدة على غريها.األنشطة التفسريية

تتم احلصول عليها من النصوص، وتقدم نتائج البحث يف شكل وصف البياانت 
املكتوبة. البحث الكيفي هو البحث يهدف إىل فهم ظاهرة ما يعاين منه املوضوع، مثل 
السلوك، والتصورات، والدوافع، واإلجراءات، وغريها شامال، وعن طريق الوصف يف 

ي طبيعة خاصة، وكذلك عن طريق االستفادة من شكل كلمات ولغات، يف سياق ذ

                                                           

 29 .94-8p. 4 ,Semiotika dan HipersemiotikaYasraf Amir Piliang,  

 28 Suwardi Endraswara Budi Agung Sudarmanto, “Postmodernisme Sastra,” dalam 

(ed.), Teori Sastra Masa Depan, p. 224. 

 22 , ndbook of Qualitative ResearchThe Ha ,Yvonna S. Lincoln andDenzin . Norman K

Fifth Edition (California: SAGE Publications, 2018), p. 45. 
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على اعتبارها  املنهجية الكيفيةتشجع تشجع هذه الطريقة  20.جمموعة املنهجية الطبيعية
 20صلة.املتوان عدًدا من الظواهر االجتماعية ، ألن البحث بدوره يتضمطرقًا متعددة

لباحثني وقد ازدهر البحث الكيفي يف جمال العلوم االجتماعية اليت تسمح ل
بدراسة املشاكل االجتماعية والظاهرة الثقافية. وهو مرتبط ابلبياانت اليت ال تشكل الرقم 
عاما. البحث الكيفي هو املنهج االستقرائي الذي يهدف إىل اكتساب أعمق فهم عن 

 21.اخلربة الفردية أو اجملموعات
تعقيد  كيف  يصف بحثال األن يف هذوهذا يسمي ابلبحث الوصفي الكيفي  

من خالل حتليل  إلحسان عبد القدوس ونسيت أين امرأةاجملتمع االستهالكي يف رواية 
. ويتم استكشاف األخطاء يف هذا البحث منهجيا نظرية ما بعد احلداثة جلان بودرابر

 22.ووقائعيا
 . مصدر البياانت0

مصدر البياانت هو أحد العناصر املهمة يف البحث. وقد مت استقاء مصادر 
ونسيت وردت يف رواية  العبارات أو الكلماتبياانت هذا البحث من نصوص يف شكل 

، صفحة، الطبعة الثانية 002. تتكون هذه الرواية من إلحسان عبد القدوس أين امرأة
 .0200عام  رةقاهال يف رها دار الدار املصرية اللبنانيةنش

 ع البياانتطريقة مج. 3

                                                           
20 Bandung: PT. Remaja ( Metodologi Penelitian KualitatifLexy J. Moleong, 

Rosdakarya, 2016), p. 6. 

 20 p. 47.  ,Teori, Metode, dan Teknik Penelitian SastraNyoman Kutha Ratna,  

 21 Jakarta: Salemba ( eQualitative Research Method: Theory and Practic, WahyuniSari 

Empat, 2012), p. 1. 

 22 , Jakarta: Bumi Aksara( Metodologi Penelitian, Achmadi dan Abu Cholid Narbuko

2009), p. 44. 
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، جيب مجع البحثيف كل  22.البياانت هي اجلهاز إلجابه األسئلة البحثية
ألن  ،ات يف البحثمجع البياانت فهي أهم خطو  طريقةما أ البياانت مقدما مث حتليلها.

تستخدم الباحثة  20.هدفها الرئيسي هو احلصول على بياانت الئقة، ودقيقة، وشاملة
 البياانت: . يتم إجراء اخلطوات التالية يف مجعمجع البياانتيف  تسجيلالقراءة والطريقة 
ما بعد وخاصة فيما يتعلق بنظرية ، املتعلقة بنظرية ما بعد احلداثة قراءة الكتب (أ

جنبا إىل جنب مع املبادئ أساسا مرارا وتكرارا لتجنب ان بودراير جلاحلداثة 
 ال يصلح مع هذا املوضوع. التفسري الذي

 .أو املعىن كلها معىن كلمة واحدة فهم املعىن، سواء يف  (ب
 قراءهتا مره أخرى ملعرفة تفسري املوضوع. (ج
العناصر املوجودة يف الكتاب  كلمات أو العبارات اليت حتتوي علىحتديد ال (د

 للحصول علي البياانت.
ان جلما بعد احلداثة تسجيل األمور املتعلقة ابالتصاالت واملعلومات عن نظرية  ه(

 ر.بودراي
 . طريقة حتليل البياانت2

اليت تعد امتداًدا  حتليل البياانت هي جمموعة من طرق أو تقنيات البحث طريقة
، ولكن إلجياد العالقات بني البياانت  مع البياانجل، ألن وظيفتها ليست نساينللعقل اإل

معرفة نتائج حتليل البياانت هجه اليت لن يتم ذكرها من خالل البياانت املعنية. ستصبح 

                                                           

 22 , 2014), p. RUZZ MEDIA-Yogyakarta: AR( Metode Penelitian Bahasa ,Muhammad

168. 

)عمان: دار البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات عامر إيراهيم قندليجي،  20 
 .91(، ص. 0888اليازوري العلمية، 
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، ومعرفة ابلقواعد أو اآلليات اليت تسمح ابلظروف واألحداث اليت تكون مصدر علمية
 21البياانت.

ابستخدام  الباحثةا هتمجع قدلك، سيتم حتليل البياانت اليت وعالوة على ذ
وهوبرمان  حتاليل وصفية مع خطوات حتليل البياانت بواسطة ميلز وهوبرمان. يقرتح ميلز

أن يتم النشاط يف حتليل البياانت النوعية بشكل تفاعلي، وحيدث ابستمرار حىت 
االنتهاء. النشاط يف حتليل البياانت الكيفية هي تقليل البياانت، وعرض البياانت، 

 29.جناز أو التحققواستنتاج اإل
 (Data Reduction)تقليل البياانت  (أ

يفسر تقليل البياانت على أهنا العملية االنتخابية، والرتكيز علي تبسيط البياانت 
ويف هذا البحث، سيتم اختاذ خطوات يف  28.من أجل التقدم الكيفي املوجه حنو البحث

البياانت، مث تلخص الباحثة  بعد أن يتم مجع، أوالً  تقليل البياانت على النحو التايل:
اختيار البياانت اليت تتعلق مبوضوع حيتوي على معىن ، اثنًيا البياانت اليت تتم اسرتدادها.

إلحسان عبد  ونسيت أين امرأةيف رواية  ران بودرايجلبعد احلداثة  ماومفهوم نظرية 
 القدوس.

حتديد البياانت استنادا إىل شعبة املوضوع اليت حتتوي على معىن ، مث اثلثًا
إلحسان عبد  ونسيت أين امرأةيف رواية  ران بودرايجلبعد احلداثة  ماومفهوم نظرية 

نبذ البياانت اليت ال تتعلق ابملوضوع والفرعية اليت حتتوي على معىن ، رابعاً  القدوس.
إلحسان عبد  ونسيت أين امرأةيف رواية  ران بودرايجلبعد احلداثة  ماومفهوم نظرية 

 القدوس.
                                                           

 21  Cetakan VMetode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal, Faruk, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), p. 25.  

 29 Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Afrizal, 

Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), p. 174. 

 28  Panduan Praktis Penelitian KualitatifAnis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), p. 63. 
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 (Data Display)عرض البياانت  (ب
عرض البياانت هو جمموعة املعلومات املرتبة اليت تقّدم اجلواز ألخذ االستنتاج 

 02.صفوفةاملوال تزال عملية صنع القرار تتطور إىل دورها. وميكن تقدمي البياانت يف 
هي عرض بعد تقليل البياانت، كما أعرب عنها ميلز وهوبرمان، اخلطوة الثانية 

البياانت اليت تتم احلصول عليها يف ، أوالً  اخلطوات كما يلي:اليت تتمه على البياانت 
 ران بودرايجلبعد احلداثة  ماشكل موضوع و شعبته اليت حتتوي على معىن ومفهوم نظرية 

، يتم اثنًيا، يتم تبسيط البياانت. اثلثًا إلحسان عبد القدوس. ونسيت أين امرأةيف رواية 
 .ع نبذة قصرية عن النص القصاصيتقدمي البياانت مب

 (Conclusion Drawing/Verification)التحقق  (ج
واخلطوة التالية يف البحث هي مرحلة التحقق من البياانت بعد مرور البياانت 

ثبتت أدانة البياانت ، أوالً  :البياانت، على النحو التايلمن خالل عمليه التقليل وعرض 
 تلخص البياانت.، اثنًياو  من خالل أدلة صحيحة.

 
 . نظام البحثح

 يتكون هذا البحث من أربعة أجزاء رئيسية وهي:
، وهي: خلفية  بابناك عدة أقسام فرعية يف هذا القدمة. ههو املاألول  بابال .0

، التحثيث املكتيب، و البحث، وفوائد البحث غراض، وأحتديد البحث، و البحث
 البحث. ومنهجواإلطار النظري، 

إحسان عبد ترمجة مع  ونسيت أين امرأةرواية  توصيفحيتوي على الباب الثاين   .0
 لرواية.هذه االقدوس كمؤلف 

البحث  منهجئج أو مجع البياانت بناًء على لنتااحيتوي على عرض الباب الثالث  .1
ملعرفة ، وهي البحث غراضليل البياانت وفًقا ألتتبعها عملية حت. مث املستخدم

                                                           

 02 .p. 64, Panduan PraktisAnis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho,  
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حتليل تفسري مفهوم سيموالكرا و وكذلك  مظهر حماكاة تعقيد اجملتمع االستهالكي
 .ونسيت أين امرأةيف رواية  يالواقع الفائق مفهوم

نتائج حتليل  ةالباحث بطستنتواالقرتاحات.  نباطالرابع حيتوي على االست بابال .2
ين قد يكونون مهتمني إبجراء قدم اقرتاحات للباحثني الالحقني الذتالبياانت و 

  .نظرية ما بعد احلداثة جلان بودرايرث وتطويرها ابستخدام هنج احباأل



 71 
 

 الباب الرابع
 خامتة
 

 . االستنباطأ
إلحسان عبد القدوس  وهسيت أي امرأة واية يف بحث الواستنادًا إىل حتليل 

، النظري نهجاملو   طااإلك   جان بود اي يقو، ب ابستخدا، منهج ما بعد احلداثة الذي 
 ات منها:طابإىل عدة استن ةالباحث وصلت
يصنهون  وهسيت أي امرأةأن الشخصيات يف  واية  ةثمن خالل افرتاض الباح .1

احلياة  ايديولوجيإتماعية و عل  أهن  جمتمع استهالكي من انحية مكاهته  االج
، فإن عامل احملاكاة قد مأل فضاء أهشطته  االستهالكية من أجل ون هباعتقداليت ي

سياسية هن الة واملسر موجودة يف حياة األ ة هيددحملمما سات احملاكاة اعالمات. ال
 ، أتخذ الصو ة والوسائط دو  الواقع.يف مصر. من خالل احملاكاة

، هنا  تعقيد كبري وهسيت أي امرأةيف  واية  سيموالكرا استعراضاستناًدا إىل  .2
يف ترتيب هشاط احملاكاة للمجتمع االستهالكي. تتضمن عناصر  عالمةملعىن ال

وغموض  عالماتات التالعب ابلاملوجودة يف عامل احملاكاة للشخصي سيموالكرا
 جملتمع االستهالكيأهشطة اواقع  كاناالجتماعية.  ستحواذ مكاهة وا ايديولوجياإل

ذاتية. الصو ة الو  السمعةللحهاظ عل   اعمد ختهأاليت تظهر للجمهو  ل  معىن 
خمتلهة العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية  عالماتلقد زينت أهظمة و 

عل   جبوهره ووجوده يقد  سيموالكرامعىن يتجاوز الواقع الهعلي. لتظهر الحًقا 
 ة.الهعلي واقعيةإلخهاء ال واضعىن أو املالتالعب ابملع

من خالل تعقيد اجملتمع االستهالكي  ينابالذي  ييودي مههو، الواقع الهائق .8
من الناحية االجتماعية  أن طابن من شخصيات يف الرواية إىل استنالذي يتكو 

النشاط االستهالكي عل  أساس الصو  واألوها،. هذا جيعل  بىنسية، يف والسيا
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لواقع. يف عامل الواقع اجملتمع االستهالكي أكثر هتيمًنا عل  الرغبة من عقالهية ا
معىن  هيابة، تلعب الصو ة دو ًا مهًما جًدا يف حتديد الواقع. من خالل هائقيال

املختلهة  عالماتتبادل ال ا ة حيدث فيه، يواج  اجملتمع تعقيًدا للصو يالواقع الهائق
يف ي معىن الواقع الهائق هيابةوجودة يف احملددة املديدة. الصو  اجلقائق احل اخرتا و 

الصو ة ههسها   تعربالبدوية.  ةصو  و  التموي  ةوصو   السراب ة، أي صو  الرواية
 شكل معنيبجسد تموسة أو التخيالت تأتيت من األشياء املل كالوصف املناقيب

 يف عقل املرء.
 

 . االقرتاحاتب
عن إلحسان عبد القدوس  وهسيت أي امرأة واية يف بناًء عل  حتليل البحث 

   جان بود اي يقو، ب ابستخدا، منهج ما بعد احلداثة الذي تعقيد اجملتمع االستهالكي 
ظر با  الناعتاالقرتاحات اليت يمكن أخذها يف ، هنا  العديد من النظري نهجاملو   طااإلك
 ، وتشمل هذه:لبحوث املستقبليةل

 وهسيت أي امرأةستخدا،  واية الابلنظر إىل جاهب اإلطا  النظري، من املمكن  .1
، مثل ألن هلا عدة أهداف مهمة للبحث يةملاداوضع املإلحسان عبد القدوس ك

هقد األعمال األدبية أو تقيي  اجلاهب اجلمايل من  واية ما بعد احلداثة من خالل 
 أدبية متعددة التخصصات.د اسات 

رمسي الوضع امل، يمكن طرح قضية املرأة واملساواة بني اجلنسني كن منظو  هسويم .2
وحتقيق صو ة املرأة  هيابة، حىت يتمكنوا من ة طرق التهكري املتاحةجموعمبللبحث 

 املصرية بطريقة شاملة.
إلحسان  أةوهسيت أي امر  ستخدا،  وايةالمن منظو  الرتهي  األديب، من املمكن  .8

. يفهرتض أن هذا بسبب ترمجة هذه الرواية للبحث يةملاداوضع املكعبد القدوس  
. ويمكن أن يكشف هذا النهج عن أوج  التشاب  1330إىل فيل  يف عا، 
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واالختالف املختلهة وكذلك أتثري حمتوايت األعمال األدبية اليت تفرمجت إىل 
 أشكال أخرى من األعمال األدبية.

إلحسان عبد القدوس من خالل  وهسيت أي امرأةحتليل  واية يمكن أيًضا  .0
مقا ابت عل  االجتما  وعل  النهس األديب. يرتبط هذا النهج ا تباطًا وثيًقا 
ابلظروف االجتماعية والتوصيهات يف األعمال األدبية. العديد من القضااي يف 

 جتماعي والصرا الرواية اليت يمكن طرحها من خالل هذا النهج تتعلق ابلصرا  اال
 ية الشخصية.هو الداخلي و 

استخدام  لتحليل  واية يف متوافق أيًضا  و اثية، فإن منهج البنيوية الأخريًاو  .5
، يمكن للباحثني ن عبد القدوس. من خالل هذا النهجإلحسا وهسيت أي امرأة

عامل ، ووجهة هظر تهكيك احلقائق التا خيية للرواية، واملوضو  اجلماعيتهصيل و 
 ولف لألعمال األدبية اليت مت إهشاؤها.امل

  



73 
 

 قائمة املصادر واملراجع
 

 األساسي دراملص
: الدا  املصرية اللبناهية، القاهرة .الطبعة الثاهية .وهسيت أي امرأة .إحسان عبد القدوس،

2411. 
 

 املراجع العربية
رأة "صو ة الشخصية للشخص الرئيسي يف الرواية وهسيت أي ام .حممد إقبال أديب،

ي التحليلي عند كا ل غوستاف إلحسان عبد القدوس )د اسة عل  النهس
إلسالمية احلكومية جامعة موالان مالك إبراهي  ا، " البحث اجلامعي.ينغ(

 . 2413، ماالهج
http://etheses.uin-malang.ac.id/15275/. 

 مكتبة اإلسكندا ية" .،( 1334-1313"إحسان عبد القدوس ) .حممد إبراهي ،
 : د.ص..س()د

 "الصرا  االجتماعي يف  واية وهسيت أي امرأة إلحسان عبد .إماما، دا ا أيو للمتقني
جامعة سوانن أمبيل  ،" البحث اجلامعي.القدوس )د اسة االدب االجتمائي(

  .2413 ،اإلسالمية احلكومية سو ااباي

http://digilib.uinsby.ac.id/34215/. 
"اإليدولوجيا يف  فلي،  ان احلميدان، وعبد هللا الرميحي.، فاطمة الغاعبد هللا، الربيدي

" .هقدي للدالالت والبواعث واآلرا  سياق الهكري اإلدا ي: حتليل فلسهي
 .83-13 :(2421) 1، وق  00 اجمللة العربية لإلدا ة

https://aja.journals.ekb.eg/. 
 .1352و  1313و تني احلركة النسائية يف مصر ما بني الث .السبكي، آمال كامل بيومي

 .1331القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 



34 
 

 : اهليئة املصرية العامة للكتاب،القاهرة .إحسان عبد القدوس يتذكر .أمرية أبو ،الهتوح
1332. 
 نيڤبني Postmodernismترج  من  .ما بعد احلداية: مقدمة قصرية جدا .ابتلر، كريستوفر

 .2411وي، : هنداالقاهرة. عبد الرؤوف
جملة كلية الرتبية " .احلداثة يف األدب العريب والغريب"احلداثة وما بعد  . مي حممد طيب،

 .172-101 :(2413) 8،  ق  8جبامعة واسط 
 http://dx.doi.org/10.31185/eduj.Vol3.Iss3.932. 

عمان: دا  . البحث العلمي واستخدا، مصاد  املعلومات .عامر إيراهي  قندليجي،
 .1333 زو ي العلمية،اليا

" البحث .سيت أي امرأة إلحسان عبد القدوس"احلركات النسوية يف الرواية وه .مرزوقة
 . 2424، مية احلكومية بندا أتشي جامعة الراهريي اإلسال، اجلامعي

https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13458/. 

منتدى " .ميداهية( –يا )د اسة هظرية دولوج"تد يس عل  االجتما  واإلي .وسيلة، خزا 
 .34-75 :(2447) 1،  ق  8األستاذ 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/13325. 

، مت الوصول إليها يف 2421من يناير  3مكتبة لسان العرب، مت حتميلها يف التا يخ 
 . 2422من مايو  8التا يخ 

https://www.lisanerab.com/2021/08/pdf_2.html. 
 

 املراجع األجنبية
Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers, 

2015. 

Aminuddin, M. Faishal. Globalisasi dan Neoliberalisme: Pengaruh dan 

Dampaknya bagi Demokratisasi Indonesia. Yogyakarta: Logung Pustaka, 

2009. 

Arisandi, Novan, Anshari, dan Hajrah. “Hiperealitas dalam Kumpulan Cerpen 

Sepotong Senja untuk Pacarku Karya Seno Gumira Ajidarma: Kajian 



31 
 

Estetika Postmoderen.” Jurnal Skripsi Fakultas Bahasa dan Sastra 

Universitas Negeri Makassar (2019): 1-13. http://eprints.unm.ac.id/12490/. 

Asad, Talal. “Thinking About Tradition, Religion, and Politics in Egypt Today.” 

Critical Inquiry 42, no. 1 (2015): 166-214. 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/683002. 

Audifax. Semiotika Tuhan: Tafsir atas Pembacaan Manusia terhadap Tuhan. 

Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007. 

Bakti, Indra Setia, Nirzalin, dan Alwi. “Konsumerisme dalam Perspektif Jean 

Baudrillard.” Jurnal Sosiologi USK 13, no. 2 (2019): 146-165. http://e-

repository.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/15925. 

Banks, Jerry, John S. Carson II, Barry L. Nelson, and David M. Nicol. Discrete-

Event System Simulation. Fourth Edition. Upper Saddle River: Prentice 

Hall, 2001. 

Baudrillard, Jean and Arthur B. Evans. “Simulacra and Science Fiction.” Science 

Fiction Studies 18, no. 3 (1991): 309-313. 

https://www.jstor.org/stable/4240082. 

Baudrillard, Jean. For a Critique of the Political Economy of the Sign. Translated 

by Charles Levin. New York: Telos Press, 1981. 

_________. Simulations. Translated by Paul Fross, Paul Paton, and Philip 

Beitchman. New York: Semiotext(e), 1983. 

_________. ”Hyperreal America.” Economy and Society 22, no. 2 (1993): 243-

252. https://doi.org/10.1080/03085149300000014. 

_________. Symbolic Exchange and Death. Translated by Ian Hamilton Grant. 

London: SAGE Publications, 1993. 

_________. Simulacra and Simulation. Diterjemahkan dari Simulacres et 

simulation oleh Sheila Faria Glaser. Michigan: The University of 

Michigan Press, 1994. 

_________. The Illusion of the End. Translated by Chris Turner. Cambridge: 

Polity Press, 1994. 

_________. The Consumer Society: Myths and Structures. London: SAGE 

Publications, 1998. 

_________. Screened Out. New York: Verso, 2002. 



32 
 

Bauman, Zygmunt. Consuming Life. Cambridge: Polity Press, 2007. 

Bertens, Hans. The Idea of the Postmodern: A History. London: Routledge, 1995. 

Carmichael, Thomas. “Postmodernism, Symbolicity, and the Rhetoric of the 

Hyperreal: Kenneth Burke, Fredric Jameson, and Jean Baudrillard.” Text 

and Performance Quarterly 11, no. 4 (1991): p. 319-324. 

https://doi.org/10.1080/10462939109366023. 

Cubbit, Sean. Simulation and Social Theory. London: SAGE Publications, 2001. 

Dant, Tim. Knowledge, Ideology and Discourse: A Sociological Perspective. 

London: Routledge, 1991. 

Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln. The Handbook of Qualitative 

Research. Fifth Edition. California: SAGE Publications, 2018. 

Eco, Umberto. Tamasya dalam Hiperealitas. Diterjemahkan oleh Iskandar. 

Yogyakarta: Jalasutra, 2005. 

Endraswara, Suwardi. Metodologi Penelitian Posmodernisme Sastra: Penafsiran, 

Pengejaran, dan Permainan Makna. Yogyakarta: CAPS, 2016. 

Faruk. Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal. Cetakan V. 

Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2020. 

Fathoni, Achmad Atho’illah. Leksikon Sastrawan Arab Modern: Biografi dan 

Karyanya. Yogyakarta: Titah Surga, 2017. 

Featherstone, Mike. Posmodernisme dan Budaya Konsumen. Cetakan III. 

Diterjemahkan dari Consumer Culture and Posmodernism oleh Misbah 

Zulfah Elizabeth. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008. 

Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. 

Yogyakartaأ: GRAHA ILMU, 2014.   

Gkaragounis, Thanos. “Even Signs Must Burn: From Semiotics and the Modern 

City to Jean Baudrillard’s Symbolic Exchange and the Postmodern City.” 

In Peter Pericles Trifonas (ed.), International Handbooks of Semiotics. 

Dordrecht: Springer, 2015. 

Habib, Munther Mohd. “Culture and Consumerism in Jean Baudrillard: A 

Postmodern Perspective.” Asian Social Science 14, no. 9 (2018): 43-46. 

https://doi.org/10.5539/ass.v14n9p43. 



38 
 

Hidayat, Medhy Aginta. Menggugat Modernisme: Mengenali Rentang Pemikiran 

Postmodernisme Jean Baudrillard. Yogyakarta: Jalasutra, 2012. 

_________. Jean Baudrillard & Realitas Budaya Pascamodern. Yogyakarta: 

Cantrik Pustaka, 2021. 

Himmah, Aliyatul. “Manipulasi Tanda dalam Cerpen Bertengkar Berbisik Karya 

M. Kasim: Tinjauan Simulakra Jean Baudrillard.” ALAYASASTRA 16, no. 

1 (2020): 23-34. https://doi.org/10.36567/aly.v16i1.500. 

Hitti, Philip K. History of The Arabs. Diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman 

Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010. 

Kellner, Douglas. Jean Baudrillard: From Marxism to Postmodernism and 

Beyond. Stanford: Stanford University Press, 1989. 

_________. Baudrillard: A Critical Reader. Cambridge: Blackwell, 1994. 

Ketchley, Neil. Egypt in a Time of Revolution: Contentious Politics and the Arab 

Spring. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 

Khadr, Zeinab and Laila O. El-Zeini. “Families and Households: Headship and 

Co-Residence.” In Nicholas S. Hopkins (ed.). The New Arab Family. 

Cairo: The American University in Cairo Press, 2003. 

Koto, Alaiddin, Muhammad Husin, Arisman, Azli, Endang Kurnia, Harianto 

Siregar, Muhajir, dan Setyabudi Daryono. Sejarah Peradilan Islam. 

Cetakan I. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011. 

Kushendrawati, Selu Margaretha. Hiperealitas dan Ruang Publik: Sebuah 

Analisis Cultural Studies. Jakarta: Penaku, 2011. 

Lechte, John. Fifty Key Contemporary Thinkers, From Structuralism to 

Postmodernism. Second Edition. London: Routledge, 2008. 

Lodziak, Conrad. The Myth of Consumerism. London: PLoto Press, 2002. 

Luke, Timothy W. “Power and Politics in Hyperreality: The Critical Project of 

Jean Baudrillard.” The Social Science Journal 28, no. 3 (1991): 347-367. 

https://doi.org/10.1016/0362-3319(91)90018-Y. 

Lull, James. Media, Komunikasi, Kebudayaan: Suatu Pendekatan Global. 

Diterjemahkan oleh A. Setiawan Abadi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

1998. 

Marx, Karl. Capital: A Critique of Political Economy. Translated by Ben Fowkes. 

London: Penguin Classics, 1990. 



30 
 

Miladi, Noureddine. “Social Media and Social Change.” Digest of Middle East 

Studies 25, no. 1 (2016): 36-51. https://doi.org/10.1111/dome.12082. 

Miles, Steven. Consumerism as a Way of Life. London: SAGE Publications, 2006. 

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2016. 

Muhammad. Metode Penelitian Bahasa. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014. 

Mulvey, Laura. “Some Thoughts on Theories of Fetishism in the Context of 

Contemporary Culture.” October 65 (1993): 3-20. 

https://www.jstor.org/stable/778760. 

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009. 

Ningtyas, Chinintya Suma. “Kehidupan Ideal di Ruang Siber dalam Novel 

Kerumunan Terakhir.” Jurnal Kandai 14, no. 1 (2018): 131-148. 

https://doi.org/10.26499/jk.v14i1.503. 

Nurhidayah, Sri. “Reading Simulation in Yann Martel’s Life of Pi.” Jurnal 

Poetika 4, no. 2 (2016): p. 97-106. 

https://doi.org/10.22146/poetika.v4i2.15562. 

Nydell, Margareth K. Understanding Arabs: A Contemporary Huide to Arab 

Society. Fifth Edition. Boston: Nicholas Brealey Publishing, 2012. 

Piliang, Yasraf Amir. Sebuah Dunia yang Dilipat: Realitas Kebudayaan 

Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Postmodernisme. Bandung: 

Mizan, 1998. 

_________. Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika. 

Yogyakarta: Jalasutra, 2009. 

_________. Semiotika dan Hipersemiotika: Kode, Gaya, dan Matinya Makna. 

Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2019. 

Quddus, Ihsan Abdul.   Aku Lupa bahwa Aku Perempuan. Diterjemahkan dari Wa 

Nasītu Annī Imra’ah oleh Syahid Widi Nugroho. Cetakan III. Jakarta: PT 

Pustaka Alvabet, 2020. 

Ratna, Nyoman Kutha. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: dari 

Strukturalisme hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif. 

Cetakan XIV. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2021. 

Redaksi, Dewan. Ensiklopedi Islam. Jilid III. Cetakan III. Jakarta: PT Ichtiar Baru 

van Hoeve, 1994. 



35 
 

Ritzer, George. Teori Sosial Postmodern. Diterjemahkan oleh Muhammad Taufik. 

Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003. 

Sarup, Madan. Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme dan 

Posmodernisme. Cetakan II. Diterjemahkan dari An Introductory Guide to 

Post-Structuralism and Postmodernism oleh Medhy Aginta Hidayat. 

Yogyakarta: Jalasutra, 2011. 

Setiawan, R. Kritik Sastra Pascamodern. Yogyakarta: Aurora, 2018. 

Sudarmanto, Budi Agung. “Postmodernisme Sastra.” Dalam Suwardi Endraswara. 

(ed.). Teori Sastra Masa Depan: Tokoh, Konsep, dan Aplikasi. Malang: 

Beranda, 2021. 

Sugiharto, I. Bambang. Postmodernisme: Tantangan bagi Filsafat. Cetakan XI. 

Yogyakarta: PT Kanisius, 2016. 

Tiffin, John and Nobuyoshi Terashima. Hyperreality: Paradigm for the Third 

Millenium. London: Routledge, 2001. 

Ule, Silvester. Terorisme Global: Tinjauan, Kritik, dan Relevansi Pandangan 

Jean Baudrillard. Maumere: Ledalero, 2011. 

Wahyuni, Sari. Qualitative Research Method: Theory and Practice. Jakarta: 

Salemba Empat, 2012. 

Warde, Alan. Consumption: A Sociological Analysis. London: Palgrave 

Macmillan, 2017. 

Wolny, Ryszard W. “Hyperreality and Simulacrum: Jean Baudrillard and 

European Postmodernism.” European Journal of Interdiciplinary Studies 

3, no. 3 (2017): 75-79. http://dx.doi.org/10.26417/ejis.v8i1.p76-80. 

  


	صفحة العنوان
	إثبات الأصالة
	إثبات الخلو من السرقة العلمية
	تقرير المشرفة
	صفحة الموافقة
	شعار
	إهداء
	كلمة شكر وتقدير
	ملخص البحث
	ABSTRACT
	ABSTRAK
	محتويات البحث
	الباب الأول : مقدمة
	أ. خلفية البحث
	ب. تحديد البحث
	ج. أغراض البحث
	د. فوائد البحث
	ه. الدراسات السابقة
	و. الإطار النظري
	ز. منهج البحث
	ح. نظام البحث

	الباب الرابع : خاتمة
	أ. الاستنباط
	ب. الاقتراحات

	قائمة المصادر والمراجع



