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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul al qiyam imra’ah fii ar riwaayah “imra’ah ‘inda 

Nuqthati asshifr” li Nawal al Sa’adawi (Tahlili khithoba Sara Mills) . Novel 

perempuan di titik nol adalah salah satu novel terkenal yang merupakan karya dari 

seorang dokter sekaligus novelis mesir bernama Nawal el Saadawi. Sebuah karya 

sastra mengandung pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis, begitu 

juga novel perempuan di titik nol. Budaya patriarki yang menyababkan 

langgengnya praktik marginalisasi pada perempuan yang terjadi dari dulu hingga 

hari ini. Realitas seperti ini menyebabkan peneliti tergugah untuk meneliti 

representasi perempuan yang ada pada novel perempuan di titik nol yang 

menceritakan banyak sekali pelecehan dan penindasan terhadap perempuan. 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif dalam proses analisis wacana kritis. Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode simak dalam penelitian bahasa 

dan metode observasi dalam penelitian kualitatif. Analisis wacana Sara Mills 

merupakan suatu pisau analisis yang melihat bagaimana posisi-posisi aktor 

ditampilkan dalam teks. Posisi-posisi yang di maksud adalah posisi subjek, posisi 

objek dan posisi pembaca.  

Setelah dilakukan analisis, peneliti menemukan hasil penelitian representasi 

dapat dilihat dari tiga aspek yaitu realita, representasi dan ideologi. Berdasarkan 

realitas, novel perempuan di titik nol mengisahkan seorang perempuan yang 

berprofesi sebagai pelacur, ideologi yang dibahas dalam novel perempuan di titik 

nol yaitu budaya patriarki. Represetasi perempuan dalam novel ini mengalami 

kekerasan dalam rumah tangga, termarjinalkan, dan mengalami pelecehan secara 

verbal dan seksual. 

Kata Kunci: Analisis Wacana, Representasi, Perempuan 
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 تجريد

عداوي لنوال السامرأة عند نقطة الصفر رواية اليف  امرأة  القيمهذا البحث بعنوان 
 يهورة وهاملش اتإحدى الرواي امرأة عند نقطة الصفررواية السارة ميلز(. )حتليل اخلطاب 

ى السعداوي. حيتوي العمل األديب عل طبيبة وروائية مصرية امسها نوال عمل من األعمال
ة األبوية إىل . الثقافامراة عند نقطة الصفررواية الرسالة يريد املؤلف نقلها باإلضافة إىل 

تنهض  ويكن هذا الواقع يسّبب الباحثة استمرار ممارسة هتميش املرأة من املاضي إىل اليوم.
إهانة املرأة  تشتمل على العديد من اليت امرأة عند نقطة الصفرإىل حبث املغزى يف الرواية 

 واضطهادها.

 وصفية اليبأس باستخدام النوعي البحث أساليب البحثية الطريقة هذه وتستخدم
 يف اَلمساع ةطريق هي الدراسة هذه يف البيانات مجع وطريقة.  اخلطاب حتليل عملية يف

 سكني هو ميلز ارةس خطاب حتليل. النوعية البحوث يف املالحظة وطريقة اللغوية البحوث
 املوضوع موقع هي يةاملعن واملوقع. النص يف املمثلني مواقع عرض كيفية يف يبحث حتليلي
 .القارئ وموقع الكائن وموقع

 ثالثة من ؤيتهار  ميكن التمثيل حبوث نتائج أن للباحث تبني التحليل، إجراء وبعد
 عند رأةما وايةالر  تروي ، واقعال إىل واستنادا. واإليديولوجية والتمثيل الواقع هي جوانب،

 نقطة عند امرأة الرواية تناقشها اليت اإليديولوجية كعاهرة، تعمل امرأة قصة صفر نقطة
 والتهميش، ، املنزيل العنف هو الرواية هذه يف املرأة ومتثيل. األبوية الثقافة هي صفر

 .واجلنسي الشفوي واَلعتداء

 

 يل، المرأة،  تمثالكلمات الرئيسية :تحليل الخطاب

 



 ح
 

 كلمة شكر وتقدير

 ماهلل الرمحن الرحي بسم

احلمد هلل العليم احلكيم، الذي برمحته نستطيع أن نؤدى واجبتنا يف توسيع العلوم 
واملعارف. أشهد أن َلإله إَلهلل وأشهد أن حمّمدا عبده ورسوله. وصالة وسالم على النيب 

 . أمابعد.األخري، حممد خري البشر. وعلى اله وأصحابه أمجعني

فأشكر اهلل تعاىل برمحته وبنعمته حىت استطاعت الباحثة أن تتّم هذا البحث. فإن 
عملية هذا البحث من البداية إىل النهاية َل ختلو من املساعدات والدعاء والعون من أفراد  

كثرية. بصربهم وإخالصهم وجدهم استطعُت أن أكتب هذا البحث. فيلزم عليها أن أقدم 
 ل والتقدير إىل سيادة الفضيلة:زياجل الشكر

فضيلة املكرم الدكتور حممد ولدان املاجستري كعميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية  .1
 جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا.

وأدهبا بكلية  غة العربيةلفضيلة املكرمة الدكتورة انينج هرنييت كرئيسة قسم ال .2
يد هدايات املاجستري ككاتب قسم حواملكرم حممد و ية فاآلداب والعلوم الثقا

 اللغة العربية وأدهبا.
فضيلة املكرم األستاذ الدكتور شهاب الدين قليويب كاملشرف يف هذا البحث  .3

 .قد أمضى وقته ليوجهين يف عملية كتابة هذا البحثالذي 
ية قد فضيلة املكرمة الدكتورة انينج أيو كومساوايت كمشرفيت يف الدراسة األكادمي .4

 أشرفين طول وقت على كل حال بالدراسة يف اجلامعة.
مجيع املدرسني واملدرسات الذين قد علموا العلوم واملعارف املتنوعة  يف قسم  .5

 اللغة العربية وأدهبا.
والدّي املمحبوبني، أيب هديّة الشم رمضان وأمي نور عيين ومها قد ربياين  .6

 واهتنمين من الصغري حىت اَلن.
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غريتني حسن الفطريان ولنّي مولدي ازور و أخي الصغري حممد الغفر خوايت الصإ .7
 يت.دار الّسليم ومجيع األسر 

غة العربية وأدهبا الذين جياهدون معا للوصول إىل لمجيع أصدقائي يف قسم ال .8
 حممودينطا وأنكا فطرا ولطيفة مخرية ومنورة ونوفيا. اصوصخالنهاية 

( جبوكجاكرتا خصوصا إىل HMIمية )مجيع أصدقائى يف جمموعة الطلبة اإلسال .9
مجيع أعضاء يف مجوعة الطلبة اإلسالمية يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية 

 .وحممد نوف العلي صوصا اروم مغفرة وامحد بدر منربخ
 .وعبد الذاكرفرس  صديقان حمبوبان حممد أيبّ  .11
 كل من َل أذكر أمسائهم هنا. .11

يكون هذا البحث مفيدا لألمة وأخريا، تأمل الباحثة من أعماق قلب أن 
والدولة والدين. وتود الباحثة أن تشكر خمتلف األطراف اليت ساعدت يف إمتام  

هذا البحث. وهذا البحث َل ينفصل عن األخطاء وأوجه القصور، ولذلك 
 تقبل الباحثة النقد واَلقرتاحات البناءة.
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 الباب األول

 مقدمة
 خلفية البحث .أ

. اللغة تعبري حيتوي على معىن 0األدب هو عمل فين يستخدم وسيلة اللغة
شفويا أو خطيا. ويلك وارين يصرحان أن حد األدب  معني لآلخرين، سواء أديل به

وللغة وظيفة اتصالية يف  1. قال لنورجيانتورو،0هو كل ما هو مكتوب أو مطبوع
األدب ألن األعمال األدبية َل ميكن أن تنقل إَل شيئا باستخدام اللغة، إما عن 

 طريق السرد أو احلوار.

ي راس، وظيفة األعمال األدبية هاألعمال األدبية هلا فوائد لقرائها. وفقا هلو 
dulce et utille،  مما يعين مجيلة ومفيدة. اجلمال املوجود يف األدب ميكن أن يسعد

القارئ، املرح مبعىن أنه ميكن أن يوفر الرتفيه للجمهور من حيث اللغة، طريقة 
العرض، القصة أو حل املشاكل. يعين أن األعمال األدبية ميكن اَلستفادة منها 

 .1عرفة وَل ميكن فصلها عن تعاليمها األخالقية بامل
واحدة من األعمال األدبية اليت تتطور بسرعة كبرية يف إندونيسيا هي الرواية، كما يتضح 
من وجود أنواع خمتلفة من الروايات اليت مت نشرها. وتتنوع أيضا أشكال ومضامني الروايات 

النسوي.  ن اإلهلية، وأيضا عن الفكراملنتشرة، وبعضها حيتوي على رومانسية الشباب، وع
الرواية هي وصف للبيئة اجملتمعية اليت تعيش يف زمان ومكان.

                                                             
1 Wildan Wargadinata dan Laily Fitriani, Sastra Arab dan Lintas Budaya, (Malang: UIN-

Malang Press, 2008), hlm.4 
2 Rene Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusasteraan, Terj. Melani Budianto (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2016), cet. 6, hlm. 10. 
3 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada 

Press, 2009), cet. 7, hlm. 272. 
4 Rene Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusastraan...hlm 25. 
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والشخصيات واألحداث املعروضة يف الرواية هي انعكاس للواقع الذي أظهره 
  املؤلف من حالة معينة.

الرواية هي قصة خيالية ولكنها قائمة على الوعى واملسؤولية، وبالطبع متكن 
ولذلك فإن الرواية كعمل أديب هي إحدى القراءات اليت ميكن أن  5فر للقراء.أن تو 

تؤثر على عقلية القارئ. الرواية كوسيلة بديلة للكتاب لنقل الرسائل للقراء، على 
سبيل املثال الرسائل األخالقية. يذكر كيين أن املقصود من القصة األخالقية كعادة 

شأن العملية. وهذا دليل قدمه صاحب البالغ باقرتاحة تتعلق بالتعليم األخالقية 
 .0مسائل خمتلفة تتعلق بالسلوك واألخالق اَلجتماعية

وتتضمن الرواية وصفا لواقع احلياة اَلجتماعية للمجتمع. التوصيل األخالقي 
من خالل أنشطة الشخصية ، يتم نقله عادة من خالل احلوار والسلوك وأفكار 

 5الشخصيات الواردة يف القصة.

ف نوال من تألي املرأة عند نقطة الصفرواحدة من الروايات الشهرية هي الرواية 
تروي رواية النساء يف النقطة صفر قصة  .0951السعداوي اليت نشرت يف عام 

امرأة تدعى فرداوس من زنزانتها يف السجن، وهي مكان تنتظر فيه تنفيذ حكم 
وق رجل يدعى مرزوق. مرز  اإلعدام الصادر حبقها. فردوس يف السجن بتهمة قتل

هو قواد الذي جيرب فردوس على استخدام خدمات قواده، على الرغم من أن 
 .8فردوس َل يشعر باحلاجة َلستخدام القواد ملهنتها كعاهرة

مرأة عند نقطة اويف هذه البحث، أثارت الباحثة عنوان متثيل املرأة يف الرواية 
 لتمثيل هو عملية إعادة تفسريا باستخدام حتليل خطاب لسارة ميلز. الصفر

                                                             
5 M Syukron Rofiq, Nilai-nilai Pendidikn Akhlaq dalam Novel Rantau 1 Muara Karya 

Ahmad Fuadi. (Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga), hlm 17. 
6 Burhan Nurgiyanto, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: UGM, 2009), hlm.320. 
7 Elyna Setyawati, Nilai Moral Dalam Novel Surat Kecil Untuk Tuhan Karya Agnes 

Davonar, (Skripsi,Yogyakarta: UNY, 2013), hlm 3. 
8 Nawal el Saadawi, Perempuan di Titik Nol, Terj. Amir Sutaarga (Jakarta, Pustaka Obor, 

2013), hlm. 17. 
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جسم/ظاهرة/واقع سيتوقف معناه على كيفية تعبري شخص ما عنه من خالل اللغة 
 9واملعىن الذي يبىن دائما، ينتج من خالل عملية العرض.

يف علم  .06ختتلف فكرة سارة ميلز إىل حد ما عن منوذج اللغويات النقدية
 اجلمهور، لغوي وكيف يؤثر على معىنتركز على الرتكيب ال اليت اللغويات النقدية

وتنظر سارة ميلز أكثر يف كيفية تصوير موقع املمثل املسرحي يف النص. ستحدد 
هذه املواقف، مبعىن من هو موضوع السرد ومن هو موضوع السرد، كيفية بنية النص 

 وكيف يتم التعامل مع املعىن يف كل النص.

لى  نص، تركز سارة ميلز أيضا عوباإلضافة إىل مواقف اجلهات الفاعلة يف ال
كيفية عرض القارئ والكاتب يف النص. كيف يعّرف القارئ ويضع نفسه يف رواية 
النص. وسيضع موقع كهذا القارئ يف موقع واحد ويؤثر على كيفية فهم النص 
وكيفية وضع هذه اجلهات الفاعلة اَلجتماعية وعرضها يف النص جيعل أحد الطرفني 

 00غري شرعي. شرعيا والطرف اآلخر

عدة ل امرأة عند نقطة الصفراختارت الباحثة دراسة متثيل النساء من رواية 
أسباب، مبا يف ذلك أن هذه الرواية هي واحدة من الروايات اهلامة يف األدب العريب 

. ومقاومة الثقافة األبوية يف املنطقة. مير اجملتمع العريب مبرحلة انتقالية حنو التحديث
لتقليدية من أهم املسائل اليت مل حتل بعد. وتأيت نوال السعداوي ومشكلة القيم ا

كجهد جلعل اجملتمع العريب، وخاصة مصر، يدرك أهنم حباجة إىل  بكتابات خمتلفة
النضال من أجل نفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل. ومن العوامل اليت جتعل املرأة 

ية. ويف رواية ى التعليم حبر املصرية ترتاجع ألهنا َل حتصل على فرصة احلصول عل
املرأة يف النقطة صفر، هناك عدة بيانات عن حالة املرأة يف ذلك الوقت هلا صلة 
                                                             

9 Reni Kristiyanti, Representasi Pesan Moral Dalam Film “Dari Gea untuk Bapak” 

(Analisis Semiotik Charles Sanders Pierce), (Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm 22. 
10 Eriyanto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: LkiS, 2011), 

Cet. 8 hlm  200 
11 Eriyanto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media .. hlm, 200. 
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بالواقع القائم يف اجملتمع اليوم. والقضايا اجلنسانية وقضايا املرأة مشاكل َل تزال 
 .دون حل حىت اليوم

 حتديد البحث .ب
ن موقع لنوال السعادوي م صفرامرأة عند نقطة الرواية الكيف متثيل املرأة يف  .0

 املوضوع وموقع الكائن؟
ن موقع لنوال السعادوي م امرأة عند نقطة الصفررواية الكيف متثيل املرأة يف  .0

 القارئ؟

 أهداف البحث .ج

اوي يُنظر لنوال السعد امرأة عند نقطة الصفر. وصف متثيالت املرأة يف الرواية 0  
 .إليه من موقع املوضوعات والكوائن

وي من لنوال السعدا امرأة عند نقطة الصفروصف متثيالت املرأة يف الرواية   .0
 موقع القراء.

 د. فوائد البحث
 الفوائد النظرية. 0

ومن املتوقع أن تسهم نتائج هذا البحث وميكن أن تكون لتطوير املعرفة يف 
ها مجمال اللغة، وَل سيما فيما يتعلق بنظرية حتليل خطاب سارة ميلز اليت تستخد

نوال ل امرأة عند  نقطة الصفررواية الالباحثة يف البحث عن متثيل املرأة يف 
 السعداوي.

 الفوائد العملية.0
ويؤمل من نتائج هذه الدراسة أن تساعد القراء على فهم كامل ملا تضمنته 

 وأن يفهموا متثيل املرأة الوارد فيها. امرأة عند نقطة الصفرالرواية 
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 ه. التحقيق املكتيب

رواية لابناء على املالحظات وعمليات البحث اليت مت إجراؤها، فإن البحث عن 
لنوال السعداوي ليس حبثًا جديًدا ألن هناك بالفعل باحثني  امرأة عند نقطة الصفر

يقومون بأحباث حول هذه الرواية. وجدت الباحثة العديد من نتائج البحث األخرى 
النظرية أو الكائن. وهذا بعض األحباث اليت هلا أوجه تشابه من حيث النهج أو 

 .لنوال السعداوي امرأة عند نقطة الصفرحول املوضوعات املادية الرواية 

 Ketidakadilan Gender dan Citra Perempuan dalam، أطروحة بعنوان أوَلً 

novel memoar seorang dokter perempuan dan perempuan di titik nol 

karya Nawal el saadawi ،  بقلم Citra Gandhini Putri((147009021/LNG  كلية
. تكشف هذه الدراسة 0600العلوم الثقافية، يف جامعة مشال سومطرة ميدان عام 

حول الظلم اجلندري الذي يشمل التهميش والتبعية والقولبة والعنف وأعباء العمل 
لنواحي اجلسدية ا اليت تتعرض هلا الشخصيات النسائية وكذلك تقدمي صورة املرأة يف

 قطة الصفروامرأة عند ن مذكرات طبيبةواَلجتماعية والثقافية يف الرواية  والنفسية
 .00لنوال السعداوي

 analisis feminisme radikal tokoh Firdaus dalam novelاجمللة بعنوان ثانيًا، 

perempuan di titik nol karya nawal el saadawi  ريت الذي بقلم مازية، سوميها
وإيرلينا زهار برنامج دراسة تعليم اللغة اإلندونيسية وأدهبا، كلية التدريس والعلوم 

. وهذا يفسر اجلوانب النسوية اليت 0608الرتبوية، جبامعة باتانغاري جاميب يف عام 

                                                             
12 Citra Gandhini Putri,  Ketidakadilan Gender dan Citra Perempuan dalam Novel 

Memoar Seorang Dokter Perempuan dan Perempuan di Titik Nol Karya Nawal el Saadawi, 

(Skripsi,Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016), hlm. 150. 
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لنوال السعداوي واليت تتكون من: العنف  امرأة عند نقطة الصفر تضمنتها الرواية
 .01ودورها ضد املرأة، واستغالهلا

 analisis wacana kritis tokoh utama dalam novelاجمللة بعنوانثالثًا ،

perempuan di titik nol karya nawal el saadawi (sara mills) 01 إيفا  الذي بقلم
  STKIP PGRI لطفيانا وحممد بدري، يف جملة اللغة اإلندونيسية وجملة تعليم اللغة

Jombang tahun 2018.   مرأة اهذه اجمللة موقع موضوع املوضوعات يف الرواية تشرح
لنوال السعداوي وهي فردوس. والفرق بني حبث املؤلف وهذه اجمللة  عند نقطة الصفر

ينما تركز هذه ب امرأة عند نقطة الصفرهو أن الباحثة تركز على متثيل املرأة يف الرواية 
مرأة عند نقطة ايف الرواية اجمللة على حتليل اخلطاب النقدي للشخصيات الرئيسية 

 .الصفر

باإلضافة إىل ذلك، وجدت الباحثة أيًضا العديد من الدراسات اليت تستخدم 
 :نفس الشيء الرمسي وهو حتليل اخلطاب النقدى لسارة ميلز، من بينها

 analisis wacana sara mills dalam film dokumenter Battleالبحث بعنوان أوَلً، 

For Sevastopol   تأليفمن Corri Prestia Ishaya  (1112051100019)  قسم
اَلتصاَلت اإلسالمية والرتكيز اإلذاعي يف الصحافة، كلية الداوة ودراسات اَلتصال، 

. حيتوي هذا البحث 060005جامعة شريف حدايات اهلل اإلسالمية، جاكرتا، عام 
حتليل اخلطاب باستخدام  Battle For Sevastopolعلى حتليل للفيلم الوثائقي  

 لسارة ميلز.  النقدي
                                                             

13 Maziah, Sumiharti dan Erlina Zahar, Analisis Feminisme Radikal Tokoh Firdaus dalam 

Novel Perempuan di titik Nol Karya Nawal el Saadawi (Jambi: Program Studi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Batanghari: 2018) 
14 Efa Lutfiana dan Muhammad Badri, Analisis wacana kritis tokoh utama dalam novel 

perempuan di titik nol karya nawal el- Saadawi (Sara Mills), (Jombang: STKIP PGRI, 2018), hlm 

3. 
15 Corri Prestia Ishaya, Analisis Wacana Sara Mills dalam Film Dokumenter Battle For 

Sevastopol, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 102. 
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 Representasi Perjuangan Perempuan Melawanالبحث بعنوان  ثانيًا،

Penindasan (Studi Analisis Wacana Kritis Sara Mills dalam Cerpen Perepuan 

Preman Karya Seno Gumira Ajidarma) (211014034)، كتبتها أولفا نادية املهاشي 
ة يف اَلتصال والبث اإلسالمي، كلية أوَلد الدين، أداب وداوة، طالبة متخصص

. هذه الدراسة حتلل القصة  060800يف عام Ponorogoاملعهد اإلسالمي احلكومي 
 القصرية بريميبوان برميان مع حتليل اخلطاب  لسارة ميلز.

 gerakan perlawanan perempuan dalam novel (Analisisالرسالة بعنوان  :ثالثاً 

wacana kritis Sara Mills dalam novel maryam karya Okky Madasari) ، كتبتها
( طالبة يف جمال اَلتصال واإلذاعة 0000650666659أمامة نساء اجلنة )

اإلسالمية بكلية الدعوة وعلوم اَلتصال جبامعة شريف هداية اهلل جاكرتا يف عام 
-من منظور موضوع الفاعل الدراسة حركة املقاومة األنثوية . تصف هذه0605

املفعول وحركة املقاومة األنثوية من وجهة نظر القارئ يف رواية مرمي ألكي 
 . 05ماداساري

وخيتلف هذا البحث من بعض استعراضات املؤلفات أعاله عن البحوث 
ويكمن الفرق بني هذه الدراسة والبحوث السابقة يف تركيز البحث، حيث  السابقة.

استخدام حتليل ب امرأة عند  نقطة الصفرمتثيل املرأة يف الرواية يركز هذا البحث على 
الكائن -خطاب سارة ميلز، أي حتليل متثيل املرأة الذي ينظر إليه من موقع املوضوع

باإلضافة إىل ذلك، أجرت الدراسات السابقة يف معظمها حبثا  ومن موقف القارئ.
خلطاب ميلز يف حتليل ا يف حني أن أسلوب سارة تقتصر على اللغويات احلرجة.

                                                             
16 Ulfa Nadiyah Mahmudah, Representasi Perjuangan Perempuan Melawan Penindasan 

(Studi Analisis Wacana Kritis Sara Mills dalam Cerpen Perempuan Preman Karya Seno Gumira 

Ajidarma), (Ponorogo, IAIN, 2018), hlm. 17. 
17 Ummamah Nisa Uljannah, Gerakan perlawanan perempuan dalam novel (Analisis 

wacana kritis Sara Mills dalam novel maryam karya Okky Madasari), (Jakarta, UIN Syarif 

Hidayatullah, 2017), hlm. 85. 
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خيتلف عن النموذج اللغوي النقدي الذي يركز فقط على بنية اللغة وتأثريها على 
 وتنظر سارة ميلز أكثر يف كيفية عرض مواقف املمثلني يف النص، ويف معىن اجلمهور.

 الكائن وموقع القارئ.-هذه احلالة يف موقع املوضوع

 اإلطار النظري و. 
 التمثيل  .0

لتمثيل على أنه وصف لشيء دقيق أو واقع مشوة. بعبارة أخرى، يُنظر إىل يُفهم ا
النص على أنه وسيلة ووسيلة من خالهلا متجد جمموعة نفسها وهتمش جمموعة أخرى. 
يشري مصطلح التمثيل نفسه إىل كيفية عرض شخص معني أو جمموعة أو فكرة أو رأي 

ألشياء، يواجهها املؤلف عند تقدمي ا يف األخبار. وفقا جلون فيسك، وهناك ثالثة أشياء
 . 08وهي الواقع والتمثيل واأليديولوجيا

هل يتم عرض الشخص أو اجملموعة أو الفكرة   أوَلً، .هذا التمثيل مهم بطريقتني
كما ينبغي. تشري الكلمة بالضرورة هل يتم اإلبالغ عن شخص أو جمموعة كما هي 

ديد . باستخدام الكلمات واجلمل والتشكيف يتم تقدمي التمثيلثانيًا ، .أو تفاقمها
ومساعدة الصور اخلاصة بنوع الشخص أو اجملموعة أو الفكرة اليت تتم عرضها يف 

 .09تقدمي التقارير للجمهور. السؤال الرئيسي يف التمثيل هو كيف يتم تقدمي الواقع
 ضليس ملفهوم التمثيل معناه اخلاص على أساس منتظم. إنه دائًما يف عملية التفاو 

والتكيف مع املواقف اجلديدة. يف اجلوهر، التمثيل هو عملية إعادة تفسري كائن/ ظاهرة أو 
حقيقة تعتمد على كيفية التعبري عنها من خالل اللغة واملعىن الذي يتم إنشاؤه أو إنتاجه 

 .من خالل عملية العرض
 رواية   .. 0

                                                             
18 Eriyanto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: LkiS, 2011), 

Cet. 8 hlm, 113-114. 
19 Eriyanto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media, Hlm. 113-114. 
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ينة من ا يف فرتة معرواية هي العمل األديب الذي يصف بيئة من الناس يف مكان م
الزمن احلية. واألرقام واألحداث املقدمة هي انعكاس لواقع الوضع اخلاص الذي قدمه 

 .املؤلف
، فإن الرواية هي عمل خيايل يروي اجلانب الكامل من احلياة Kokasihل وفًقا 

اإلشكالية لشخص أو عدة شخصيات. وأما وفقا لربهان، فإن الرواية هي عمل خيايل 
حياة اإلنسان بالتفاعل مع بيئة اآلخرين وأنفسهم وتفاعلهم مع اهلل. إن الرواية  يروي قصة

 .06هي قصة خيالية ولكنها قائمة على الوعي واملسؤولية، وميكن أن توفر الرتفية للقارئ
 سارة ميلزلحتليل اخلطاب  .1

تكتب سارة ميلز بشكل مكثف عن النظرية اخلطابية ونقاط تركيزها على اخلطاب 
نسوية: كيف يتم تصوير النساء يف النصوص، سواء يف الروايات أو الصور أو الصور حول ال

 الفوتوغرافية أو يف األخبار. لذلك، غالًبا ما يُشار إىل ما تفعله سارة ميلز على أنه منظور
نسوي. النقطة احملورية يف منظور اخلطاب النسوي هي إظهار كيف أن النص متحيز يف 

لذي ا فكرة سارة ميلز إىل حد ما عن منوذج، علم اللغة النقدي عنتقدمي النساء. ختتلف 
وستحدد هذه املواقف، مبعىن من هو موضوع  00يركز على كيفية مواقف املمثلني يف النص.

السرد ومن هو موضوع السرد، وكيفية بنية النص وكيف يتم التعامل مع املعىن يف النص  
 .كله

صوير ، تركز سارة ميلز أيًضا على كيفية تباإلضافة إىل مواقف املمثلني يف النص
النص. هذا النوع من القراء والكاتب يف النص. وكيف حيدد القارئ نفسه ويضع يف سرد 

املواقف سيضع القارئ يف موقف واحد ويؤثر على كيفية فهم النص وكيفية وضع هذا 
 .غري شرعي آلخراملمثل اَلجتماعي وعرضه يف هذا النص مما جيعل أحد الطرفني شرعًيا وا

 .وسيكون ما يلي هو حمور البحث حول حتليل خطاب سارة ميلز

                                                             
20 M Syukron Rofiq, SKRIPSI: Nilai-nilai Pendidikan Akhlaq dalam Novel Rantau 1 

Muara Karya Ahmad Fuadi. (Salatiga :IAIN Salatiga), hlm. 17. 
21 Eriyanto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media... hlm.201. 
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 كائن-املوقع: موضوع   .أ
يف مفهوم سارة ميلز، حنتاج إىل نقد كيفية تصوير األحداث وكيف يتم تصوير 
األطراف املعنوية يف النص. واملوقف هنا يعين من مت تشكيل الفاعل ليكون 

القصصي ويؤديه ومن يتم تصويره على أنه  هو املوضوع الذي حيدد السرد
الشيء، والطرف الذي يتم تعريفه ووصفه من قبل اآلخرين. حيتوي املوقف  

 . 00كموضوع أو كائن يف التمثيل على حمتوى أيديولوجي معني
يشري هذا املوقف يف حدود معينة إىل وجهة النظر السردية. سيتم  أوَلً،

ر املوضوع باعتباره الراوي للحدث. شرح حدث أو خطاب بناءً على وجهة نظ
وبالتايل، فإن املعىن الذي يلتقطه القارئ يعتمد على السرد الذي يقدمه 

 .املوضوع كصحفي احلقيقة
كموضوع للتمثيل، يتمتع الراوي بالسلطة الكاملة يف سرد ثانيًا، 

األحداث وتفسري األفعال املختلفة اليت تبين احلدث. يف وقت َلحق، مت 
 .م نتائج تفسريه للحدث لتطوير املعىن الذي يتم نقله إىل اجلمهوراستخدا

عملية التحديد ذاتية، لذا سيكون للمنظور ووجهة النظر املستخدمة  ثالثًا،
 .تأثري على حدث حمدد

 القارئ عموق   .ب
يف تطوير نظريته عن موقع القارئ، استندت سارة ميلز على النظرية  

بني  توسري. يتمثل جوهر فكرة ألتوسري يف اجلمعاأليديولوجية اليت طرحها أل
النظرية املاركسية والتحليل النفسي. هناك فكرتان ألتوسري استخدمتهما سارة 

أوَلً، إن فكرة ألتوسري عن اَلستجواب املتعلقة بتكوين موضوع  01ميلز.
 هي جهاز يعيد إنتاج األيديولوجيا املنطقية )جهاز الدولة األيديولوجي(

 تاج يف اجملتمع بشكل غري مباشر. يف اجملتمع الرأمسايل، على سبيلظروف اإلن
                                                             

22 Eriyanto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media... hlm.201. 
23 Eriyanto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media... hlm.202. 
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املثال، جيب أن جُيرب العمال على اَلعرتاف أو قبول موقعهم يف اجملتمع وقبول 
 .الدور املوجود داخلهم

كانت فكرة ألتوسري الثانية تتعلق بالوعي. إذا كان اَلستجواب يتعلق 
ط بقبول م اَلجتماعي، فإن الوعي يرتببكيفية وضع األفراد كمواضيع يف النظا

 .الفرد لتلك املواقف كوعي
، َل تكون التحية بشكل عام مباشرة )العنوان املباشر( 01ميلز بالنسبة إىل

وهنا يتم  اإلشارة )العنوان غري املباشرة العنوان غري املباشر(. ولكن من خالل
عمل هذه لز، تالرتحيب بالقارئ أو وضعه بشكل غري مباشر. وفًقا لسارة مي

التحية غري املباشرة بطريقتني. أوَل، الوساطة. حيمل النص عموًما مستوى من 
يتم وضع موضع احلقيقة يف تسلسل هرمي حبيث يتواءم القارئ أو  اخلطاب،

يعّرف نفسه مع الشخصيات أو ما يتم تقدميه يف النص. قل األخبار عن فتاة  
مع سرد معني ، ميكن للقارئ  كانت لسنوات عديدة هدفًا لشهوة زوج أمها.

أن يضع نفسه يف مكانة الطفل ، وينغمس يف املعاناة اليت يعاين منها الطفل. 
مرحًبا، انظر " :ومع ذلك ، يف النص َل يتم الرتحيب بالقارئ مباشرة بالقول

إىل معاناة هذا الطفل! ومع ذلك، بشكل غري مباشر مع اسرتاتيجية إعداد 
عاناة يقرتح هبا سرد القصة للقارئ أن يضع نفسه مع امل التقارير والطريقة اليت

 .اليت يعاين منها الطفل
 Roland Barthes الثقايف. مت تقدمي هذا املصطلح بواسطة ثانًيا، القانون

والذي يشري إىل الشفرة الثقافية أو القيم الثقافية اليت يستخدمها القارئ عند 
ا الرمز أنه ميكن العثور على هذتفسري النص. يقرتح بارت، كما نقله ميلز، 

اقرتاح  "يف الواقع" ، أو "كما نعرفها مًعا" :الثقايف، على سبيل املثال، بالقول
عدد من املعلومات اليت يتم مشاركتها واَلعرتاف هبا مًعا، تعترب حقيقة 

                                                             
24 Eriyanto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media... hlm.208-209. 
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مشرتكة. يساعد هذا القانون الثقايف القارئ على وضع نفسه يف املقام األول 
 .05يوافق عليه القارئ ويعتربه صحيًحا مع اجتاه قيمي

من املواقف املختلفة املوضوعة للقارئ، يركز ميلز انتباهه على جنس القارئ 
وموقفه. يف كثري من احلاَلت، يكون لدى الرجال والنساء تصورات خمتلفة 

 .عند قراءة النص. هم أيضا خيتلفون يف موقفهم يف النص
 إطار حتليل   .ج

ستخدام ألتوسري على كيفية وضع اجلهات الفاعل يف يؤكد سارة ميلز با
النص. ويُنظر إىل هذا املوقف على أنه شكل من أشكال إخضاع شخص 
ما: يكون ألحد الطرفني منصب كمرتجم بينما يصبح الطرف اآلخر هو 

يتم تفسريه. بشكل عام، هناك شيئان جيب مراعاهتما يف  الشيء الذي
 فاعلني اَلجتماعيني يف األخبار كمرتمجني يف، كيف يتم وضع الأوَلً  .التحليل

، كيف يتم وضع القارئ يف ثانيًا .النص لتفسري األحداث، وما هي العواقب
النص. نص اخلرب هنا نتيجة للمفاوضات بني املؤلف والقارئ. هنا بالطبع 

 .00يعين اجلمهور ما يتخيل املؤلف كتابته
 نوع موقع املمثل املستوى

موقع 
 -املوضوع

 ئنالكا

كيف ينظر إىل احلدث، من وجهة نظر من هو احلدث. ومن 
هو الراوي )املوضوع( ومن هو الكائن. هل سواء أتيحت 
الفرصة لكل ممثل وجمموعة اجتماعية لتقدمي نفسه أو أفكاره أو 

 .حضوره، يتم تقدمي أفكاره من قبل اجملموعة / اآلخرين

                                                             
25 Eriyanto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media... hlm.212. 
26 Eriyanto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media... hlm. 210-211. 
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القارئ  ف يضعكيف يعرض موقع القارئ ملؤلف يف النص. كي القارئ
نفسه يف النص املعروض. وإىل أي جمموعة يعرف القراء 

 .أنفسهم
 ز. منهج البحث

 . نوع البحث0
هذا النوع من البحوث هو أحباث املكتبة. وتنتمي البحوث األدبية إىل جمال البحث 
النوعي، أي البحث النوعي باستخدام أساليب وصفية يف عملية حتليل اخلطاب. البحث 

 و إجراء حبثي ينتج بيانات وصفية يف شكل كتابة أو شفهية مبنية على مالحظاتالنوعي ه
الناس أو سلوكهم، وبالتايل فإن هذا البحث َل ينتج بيانات إحصائية أو نتائج أخرى 

طريقة الوصف املطبقة يف حتليل اخلطاب تسعى إىل تصنيف موضوع  05الكمي. للقياس
 08البحث مث حتليله وصفيا.

 بياناتمصدر ال   .0
 .لنوال السعداوي امرأة عند نقطة الصفرمصدر البيانات وهي الرواية 

أما تقنية مجع البيانات يف هذا البحث هو تقنيات السماعية يف حبث اللغة أو طرق  .1
 09املالحطة يف البحث النوعي. 

 طريقة حتليل البيانات .5
مع  ب لسارة ميلزاأما طريقة حتليل البيانات اليت تستخدم يف هذه الدراسة حتليل اخلط

 ثالثة حماور حبثية، وهي موقع موضوع وموقع الكائن و وقع القارئ.

 خ. نظام البحث

                                                             
27 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

1997), Cet.8, hlm 83. 
28 Mulyana, Kajian Wacana: Teori, Metode & Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana, 

(Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2005), hlm. 83. 
29 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya, Edisi 

Revisi (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012) , Cet. 5, hlm.92-93. 
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 سيتم تقسيم البيانات البحثية املنهجية هلذا البحث إىل أربعة فصول، وهي:
الباب األول: مقدمة، حتتوي على خلفية املشكلة، وأهداف البحث، وفوائد  

 طار النظري، ومنهج البحث، ونظام البحث.البحث، والتحقيق املكتيب، واإل

 صفرامرأة عند نقطة الرواية الالباب الثاين: حياة نوال السعداوي والوصف العام 
 لنوال السعداوي.

ل الباب الثالث: عرض البيانات وحتليلها، حيتوي على حتليلة بنظرية حتلي
من موقف ن و الكائ -من موقف املوضوع  املرأةاخلطاب سارة ميلز لرؤية متثيل 

  .القارئ
 .الباب الرابع: خامتة، حتتوي على اخلالصة واَلقرتاحات
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 باب الرابع
 خاتمة

 اخلالصة .0
أة واستنادا إىل التحليل الوارد يف الفصل السابق فيما يتعلق بتمثيل املرأة يف رواية امر 

عند نقطة الصفر من قبل نوال السعداوي الذي مت رؤيته من خالل موقع املوضوع والكائن 
 والقارئ ، ميكن اَلنتهاء من هذه الدراسة على النحو التايل:

ع أو الراوي يف الرواية امرأة عند نقطة الصفر هي طابع فردوس. القصة موقع املوضو  .0
حتت سيطرهتا. تروي فردوس قصة حياهتا من املرة األوىل اليت تعرضت فيها لالعتداء 

وقع الكائن يف حني أن م اجلنسي كطفل إىل قضية قتل أدت إىل احلكم عليها باإلعدام.
فر ، هناك العديد من الشخصيات، مبا يف الصأو ما يقال يف رواية امرأة عند نقطة 

، فةياألعمام، الشيخ حممود، البيومي، سرييفا الدين ، الشر  ،ذلك؛ شخصيات األب
، ومرزوق. وميكن رؤية صورة مشاكل احلياة اليت تعاين منها فردوس بوضوح مع ضياء

 تفاصيل القصة اليت نقلها صاحب البالغ.
رغم ت التحرش اجلنسي موضوع القصة. وعلى الوأصبحت الثقافة األبوية القوية وحاَل

وإساءة  ،تزال أمامه الفرصة لتهميش املرأةمن موقع الكائن الرجل كهدف للقصة، َل 
 معاملة املرأة شفويا وغري شفوي.

ويتضّمن موقف القارئ الشعور مبا تشعر به شخصية فردوس، وكيف تكافح ضد ظلم  .0
 ثريين اللذين تعرضت هلما.العيش والبقاء يف خضم العنف واإليذاء الك

ويوصف شكل متثيل املرأة يف الرواية امرأة عند النقطة صفر وفقا لعملية التمثيل، أي  .1
الواقع والتمثيل واإليديولوجية. وتؤيد مجيع البلدان الثالثة بشدة شرح نوع تصوير املرأة 

من أعمال  تعاينوَل تزال املرأة من الدرجة الثانية و  امرأة عند نقطة الصفر.يف الرواية 
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الظلم حىت وإن كانت من األشخاص الذين يروون احلالة. شخصية فردوس مشهورة 
بشجاعتها وتصميمها على حماربة الظلم والثقافة األبوية هي وسيلة يستخدمها الكاتب 

 َلنتقاد الظروف اَلجتماعية للشعب يف مصر. 
 اَلقرتاحات .0

امرأة  روايةال تقييم متثيل املرأة يف وتستخدم هذه الدراسة حتليل خطاب سارة ميلز يف
. نظرية حتليل اخلطاب َل تزال نادرا جدا تستخدم، وخاصة يف أقسام عند النقطة صفر

اللغة العربية واألدب، وبالتايل ميكن تطوير هذه النظرية للبحث يف األعمال األدبية 
ليل اخلطاب تحويؤمل أن يساعد هذا البحث الباحثني، وَل سيما فيما يتعلق ب األخرى.

. وَل يزال هذا البحث أبعد ما يكون عن الكمال، ولذلك امرأة عند النقطة صفررواية وال
 يقبل الباحث النقد واَلقرتاحات من القراء من أجل إدخال حتسينات يف املستقبل.
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