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 اإلهداء
 إىل: اجلامعيهذا البحث  ت الباحثةأهد

.  صغريا  رابيينكما    وارمحه، رب اغفر له  مشس العريف بن ساميان  احملرتم  هايأب -1
   واألخرة.الدنيا  يفأموره  مجيععمره ويسهل  يبارك أن   هللاو عسى 

احملرتمة املرحومة قوية بنت طاوي عسى هللا أن يغفر ذنوهبا ويضعها يف    هاأم -2
 . أحسن جنانه إىل األبد
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 و 

 

 توطئه 
" املغلقة   الغرفة"  الرواية  يف التشهري  احلمد هللا قد متت هذا البحث اجلامعي حتت العنوان :  

 الباحثةلكن    . (VIKTOR SHKLOVSKY)  فيكتور شكلوفسكي  نظرية   أساس  على   جاد   ليمىن 
 أن هناك كثري من النقائص واألخطأ رغم أنه قد بذل جهدها إلكماله.  تقد اعرتف

سرجاان  درجة  على  واحلصول  النهائي  االختبار  شروط  البحث الستفاء  هذا  تقصد كتابة 
(S-1)   لك وأدهبا  العربية  اللغة  اإلسالمية لقسم  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  اإلنسانية  العلوم  ية 

ف للباحثة يف   الباحثة احلكومية مباالنج.  الشكر لكل شخص يعطي دعمة و مساعدة  تتقدم كلمة 
 إعداد هذا البحث اجلامعي خصوصا إىل : 

رئيس جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الدكتور زين الدين املاجستري و  -1
 . لبا كل الط  األهنم قد أرشدو  نسانيةقسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلمعلمون يف  

الدكتور فيصل املاجستري عميد كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية    -2
 . احلكومية ماالنج

اإلنسانية جامعة  -3 العلوم  وأدهبا كلية  العربية  اللغة  قسم  رئيس  املاجستري  الباسط  عبد  الدكتور 
ا اإلسالمية  إبراهيم  مالك  ماالنج  موالان  اجلامعي،   يفاملشرف  ك حلكومية  البحث  هذا  كتابة 

 زاء.اجلجزاكم هللا خري  

" و  18"الدؤايل    ااحلنونة يف بنكاالن وأصحاهب   احباهت ااحملبوبة يف بيت املستأجر وص  ا حباهتاص -4
 . النتهاء حبث اجلامعي هاالذين جياهدون مع  ا اندي "اجلدال" و أصحاهب
 مفيدة لالخرين.  البحث أيضا أن تكون نتائج هذه    الباحثةأتمل تقول لكم شكرا جزيال و

 2022أبريل   18  مباالنج،   احترير 
 الباحثة
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 مستخلص البحث 
الزهر  فيكتور   نظرية  أساس  على   جاد  ليمىن "  املغلقة   الغرفة"  الرواية  يف التشهري  "  (  2022، )ةهنيئة 

البحث    ( VIKTOR SHKLOVSKY)  شكلوفسكي العربية اجلامعي".   اللغة  قسم   ،
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.   ،   وأدهبا ، كلية العلوم اإلنسانية

 : الدكتور عبد الباسط، املاجستري املشرف
 الرواية    ،الشكلية روسية  الكلمات املفتاحية : التشهري، 

يف األعمال األدبية.  النوع من   فيكتور شكلوفسكيعلى أساس نظرية    التشهري   هذا البحث تناقش  
املغلقة  وكيفيالبحث وصفي  هذا   الغرفة  رواية  هو  البحث  هذا  الرئيسي يف  املصدر   يمىن جاد. ل. 

الثا البياانت  طريقة  نوية هي الكتب واجملالت واملقاالت العلمية. أما املصادر   القراءةتقنية    هي  مجع 
 تقنية تقليل البياانت مع هي  حتليل البياانت  طريقةتدوين املالحظات. تستخدم  وتقنية الرتمجة  وتقنية 

الدقيقة البياانت    (Close reading)  القراءة  )واالستنتاجوعرض  هي:  البحث  هذا  أهداف   .1 )
فيكتور شكلوفسكي.    أساس نظريةعلى  يمىن جاد  ليف رواية "الغرفة املغلقة"    التشهريجوانب    ملعرفة

املغلقة"    تقنيات  ملعرفة (  2) "الغرفة  رواية  يف  على  ل التشهري  جاد  نظريةيمىن  فيكتور   أساس 
)شكلوفسكي املغلقة"    أغراض  ملعرفة(  3.  "الغرفة  رواية  يف  على  لالتشهري  جاد  نظرية يمىن    أساس 

شكلوفسكي هذ فيكتور  نتائج  )   البحث   ا.  جوانب    تكان( 1تشمل:  رواية ال   يف  التشهري مخسة 
املغلقة"  جادل  "الغرفة  نظرية  يمىن  أساس  شكلوفسكي    على  يف فيكتور  واحلبكة،   هي  املوضوع، 

والتوصيفات،   ) واخللفيةوالشخصيات  واللغة.  تقنيات  2،  أربع  توجد  "الغرفة اليف    التشهري(  رواية 
عزل   وتقنيةاستخدام اللهجة املصرية    هيفيكتور شكلوفسكي    على أساس نظريةيمىن جاد  لاملغلقة"  

 على أساس نظريةتشهري  ال  أغراضثالثة    كانت(  3عزل اخللفية وإدخال القصة. )   وتقنيةالشخصية  
وإاثرة فضول   انتباه القارئ   جذب يمىن جاد، وهي  ل  " الغرفة املغلقة"رواية  الفيكتور شكلوفسكي يف  

 .القارئ وإيقاظه
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ABSTRACT 
Heniatus Zahroh. 2022, Defamiliarization in Al-Ghurfatu Al-Mughlaqah Yomna Jad’s novel based 

on the Viktor Shklovsky’s perspective. Thesis. Arabic Language and Literature. Faculty 

of Humanity. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. 

Thesis Advisor : Dr. Abdul Basid, SS, M. Pd 
Keywords : Defamiliarization, formalism, novel 

This study discusses defamiliarization in literary works. According to Viktor Shklovsky are the 

peculiarities contained in literary works. This type of research is descriptive qualitative. The main 

data source in this research is the novel Al-Ghurfatu Al-Mughlaqah by Yomna Jad. Data collection 

techniques in the form of reading techniques, translation techniques and note-taking techniques. 

The data analysis technique uses data reduction techniques with close reading methods, data 

presentation and drawing conclusions. The aims of this research are: (1) to reveal the aspects of 

defamiliarization in Yomna Jad's novel Al-Ghurfatu Al-Mughlaqah based on Viktor Shklovsky's 

perspective; (2) revealing the defamiliarization technique in Yomna Jad's novel Al-Ghurfatu Al-

Mughlaqah based on the perspective of Viktor Shklovsky; (3) revealing the purpose of 

defamiliarization in Yomna Jad's novel Al-Ghurfatu Al-Mughlaqah based on Viktor Shklovsky's 

perspective. The results of this study include: (1) there are five aspects of defamiliarization in 

Yomna Jad's novel Al-Ghurfatu Al-Mughlaqah based on Viktor Shklovsky's perspective including 

theme, plot, characters and characterizations, setting, and language style; (2) there are four 

defamiliarization techniques in Yomna Jad's novel Al-Ghurfatu Al-Mughlaqah based on the 

perspective of Viktor Shklovsky in the form of using Egyptian dialect, character isolation 

techniques, background isolation techniques and story insertion; (3) there are three objectives of 

defamiliarization based on the perspective of Viktor Shklovsky contained in the novel Al-Ghurfatu 

Al-Mughlaqah by Yomna Jad, namely to attract the reader's attention, make the reader curious and 

awaken the reader. 
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ABSTRAK 
Heniatus Zahroh. 2022, Defamiliarisasi Dalam Novel Al-Ghurfatu Al-Mughlaqah Karya Yomna 

Jad Berdasarkan Perspektif Viktor Shklovsky. Skripsi. Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas 

Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing skripsi : Dr. Abdul Basid, SS, M. Pd 
Kata kunci : Defamiliarisasi, formalisme, novel 

Penelitian ini membahas defamiliarisasi dalam karya sastra. Menurut Viktor Shklovsky 

defamiliarisasi merupakan keanehan-keanehan yang terdapat dalam karya sastra. Jenis penelitian 

ini yaitu kualitatif deskriptif. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu novel Al-Ghurfatu Al-

Mughlaqah karya Yomna Jad. Teknik pengumpulan data berupa teknik baca, teknik terjemah dan 

teknik catat. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data dengan metode close reading, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) mengungkap aspek-

aspek defamiliarisasi dalam novel Al-Ghurfatu Al-Mughlaqah karya Yomna Jad berdasarkan 

perspspektif Viktor Shklovsky; (2) mengungkap teknik defamiliarisasi dalam novel Al-Ghurfatu 

Al-Mughlaqah karya Yomna Jad berdasarkan perspspektif Viktor Shklovsky; (3) mengungkap 

tujuan defamiliarisasi dalam novel Al-Ghurfatu Al-Mughlaqah karya Yomna Jad berdasarkan 

perspspektif Viktor Shklovsky. Hasil dari penelitian ini meliputi: (1) terdapat lima aspek 

defamiliarisasi dalam novel Al-Ghurfatu Al-Mughlaqah karya Yomna Jad berdasarkan 

perspspektif Viktor Shklovsky di antaranya yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, dan gaya 

bahasa; (2) terdapat empat teknik defamiliarisasi dalam novel Al-Ghurfatu Al-Mughlaqah karya 

Yomna Jad berdasarkan perspspektif Viktor Shklovsky berupa penggunaan dialek Mesir, teknik 

pengasingan tokoh, teknik pengasingan latar dan penyisipan cerita; (3) terdapat tiga tujuan 

defamiliarisasi dalam novel Al-Ghurfatu Al-Mughlaqah karya Yomna Jad berdasarkan perspektif 

Viktor Shklovsky yaitu untuk menarik perhatian pembaca, membuat pembaca penasaran dan 

menyadarkan pembaca. 
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 األول الفصل  

 مقدمة 

 

 خلفية البحث -أ

مهًما  التشهري    كان وجه    يستطيععنصرًا  يف  األدبية  األعمال  تقدمي  على 
األ  تغريجديد.   تدل على دبية  األعمال  التشهري  ،  يةيومال  يفاالجتماعي    الواقع  اليت 

غري   تقص  اليت  دبية األعمال  األ  يصبح متثيالت  أو  ابستخدام كلمات  فريدة  أشياء 
   .(Kalo, 2017) يف األعمال األدبية التشهري أتثري  إىل شائعة، مما يتسبب

مل يتعلق التشهري يف األعمال األدبية اليت تستخدم كلمات غري شائعة فقط،  
كما  تشعر  ابستمرار حىت  يفعلها الشخص  جًدا و بل يبدع التشهري من األشياء شائعة  

فإن   لذلك،  قبل.  تكن من  نظريةمل  أساس   هو فيكتور شكلوفسكي    التشهري على 
و باحلياة  يف  إحياء اإلحساس    حتول لرؤية  بطرق دعوة شخص  املشرتكة  األشياء  فهم 

 . (Hartman, 2016) من خالل األعمال األدبية وغريبة جديدة 

  يف شعار نصه   ابلتشهريعلى البيان املتعلق  فيكتور شكلوفسكي  مت التأكيد  
"Make the stone stony"    .التشهري حيتوي الشعار على أن  أو جيعل الصخر صخرية 

وفًقا  عادي.  غري  يصبح  عاداًي  شيًئا  جيعل  أن  ميكن  األدبية  األعمال  يف 
يف األعمال األدبية هو نفس الغرابة يف الفن،   لشكلوفسكي، فإن الغرابة أو التشهري

 . (Resseguie, 2005) أي القدرة على إظهار الواقع بطرق جديدة 
يمىن جاد ل  "الغرفة املغلقة"رواية  اليف    ، مثليف األعمال األدبية  التشهري  جيد
وحيد كان لديه حدث مظلم يف طفولته. كان احلدث املظلم  الطفل  ال  عناليت حتكي  

وشوهها. بعد ذلك طعن   أمهقتل    أبوه   . شهد كيف والديههو اليوم الذي مات فيه  
فعل  ملاذا  يعرف  ال  الولد  نفسه.  الرواية  أبوه  هوالده  هذه  حتكي  الطفل    حياة  عن. 
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األحداث املظلمة    ذلك للعثور على إجاابت ل  قصتهاليت يطاردها اخلوف و  البقاء  يف
 (2020)جاد، السنوات  ملدة

يمىن جاد منذ الفصل األول الذي  ل  "الغرفة املغلقة"رواية  اليظهر التشهري يف  
. هذا ةاحلادث   ذلك حيكي عن زوج يقتل زوجته ويشوهها مث ينتحر. ال يوجد تفسري ل

هو الغرض من تطبيق التشهري، وهو أتخري فهم القارئ ودعوة القارئ إىل ختمني ما 
يف حي املصرية  واللهجات  االستعارات  استخدام  إن  األخري.  الفصل  حىت  دث 

يف    الكلمات  الشخصيات  بني  املغلقة"رواية  الواحملاداثت  بعض ل  "الغرفة  جاد  يمىن 
القارئ   فهم  تؤخر  أن  ميكن  اليت  و اجلوانب  الفضول  منإلاثرة  أن    القارئ  تتطلب 

  أن هتتم   هذه األشياء  جتعل.  (Iversen, 2016)  على األعمال األدبية   يكون تركيزا كثريا
املغلقة"  الدراسة  ل  الباحثة "الغرفة  التشهريلرواية  ابستخدام  جاد  نظرية  يمىن   على 

 .فيكتور شكلوفسكي

السابقة   املؤلفات  بعض  نظرية  التشهريتناقش  أساس  فيكتور    على 
هذه   تناقش  عام  التشهريمفهوم    البحوث شكلوفسكي.   & Akbay)  بشكل 

Memmedova, 2020; Oktaviani    وYanti  ،2020  ؛Baderestani    وHosseini  ،
اللغة مثل الكلمات والعبارات واجلمل واخلطاابت ، التشهري من  (2021  مستوايت 

(Asrofah ،Rustono ،Supriyanto و ،Mulyani ،2017) ،واحدةكلمة   يف التشهري  
(Saleh E. S  .  الشخصيات والتوصيات .  (Ridho’i & Pramesti, 2019)التشهري يف 

الرواية  غرضشكل و  القصص  التشهريوتقنيات    ،(2021)هللا م.،    التشهري يف   يف 
 .(2020؛ دادخواه، 2020)رشدا، 

الدراسات   بني  تشابهالتشابه بني الدراسات السابقة وهذا البحث.  ال  كان
السابقة مع هذا البحث من حيث النظرية واملنظور ونوع البحث. النظرية املستخدمة 

نوع حبث    واستخدمتفيكتور شكلوفسكي،    على أساس نظرية   التشهريهي نظرية  
قريبة  تقنيةمع    ووصفي  يفكي و  Asrofah  ،Rustono  ،Supriyanto)  قراءة   ،
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Mulyani  ،2017  ؛Saleh E. S., 2018; Ridho’i & Pramesti, 2019; Akbay & 

Memmedova, 2020; Oktaviani    وYanti  ،2020  ،رشدا دادخواه،  2020؛  ؛ 
 .  (2021؛ هللا م.، Hosseini ،2021و  Baderestani؛ 2021؛ هللا م.، 2020

هذه    كان بني  املناقشة    البحثاالختالف  حمور  يف  السابقة  والدراسات 
 التشهري   وانب ج  هي على ثالثة عناصر    البحث  ا هذ  يركزوموضوعه.    تركيز املنتحول  
على  هغراضأو   هوتقنيات فقط  السابقة  الدراسات  ركزت  بينما  من   بعضني أو    بعص، 

مفهوم    التشهري على  الرتكيز  عام  التشهريمثل   ,Akbay & Memmedova)  بشكل 

2020; Oktaviani    وYanti  ،2020  ؛Baderestani    وHosseini  ،2021)  ،التشهري 
اللغة مثل الكلمات والعبارات واجلمل واجلمل واخلطاابت  ، Asrofah)  على مستوى 

Rustono  ،Supriyanto  و ،Mulyani  ،2017)  كلمة واحدةيف    ، التشهري  (Saleh E. 

S., 2018)    ،الشخصية  التشهري  (Ridho’i & Pramesti, 2019) اجلوهرية العناصر   ،
القصة   يف  التشهري  وأشكال  األدبية  م.،  لألعمال  وأغراض (2021)هللا  أشكال   ،

الرواية يف  م.،    التشهري  وتقنيات    (2021)هللا  القصص  التشهري؛  )رشدا،    يف 
دادخواه،  2020 املغلقة    .(2020؛  الغرفة  رواية  البحث  هذا  ليمىن جاد  يستخدم 

األساسيك الرواايت   مصدر  السابقة  الدراسات  استخدمت    األخرى  بينما 
(Asrofah  ،Rustono  ،Supriyanto  و  ،Mulyani  ،2017  ؛Saleh E. S., 2018; 

Ridho’i & Pramesti, 2019; Akbay & Memmedova, 2020; Oktaviani    وYanti  ،
أو    ة القصريةاستخدام القص  هاوبعض  ،(Hosseini  ،2021و    Baderestani؛  2020
 .(2021؛ هللا م.، 2021؛ هللا م.،  2020؛ دادخواه، 2020)رشدا،  القصص

إضافة   اآلن  الباحثةموقف    وأما خالل  من  السابق  البحث  مواصلة  يف 
على   ابلتشهري  املتعلقة  السابقة  الدراسات  نظرية  واستكمال  فيكتور  أساس 

من هذا البحث هو فحص رواية الغرفة املغلقة    األهدافشكلوفسكي حبيث يكون  
الغرفة "رواية  اليف    التشهري( جوانب  1يمىن جاد واليت ترتبط بشكل أعمق مبا يلي: )ل
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نظرية    "املغلقة أساس  )على  شكلوفسكي.  تقنيات  2فيكتور  رواية  ال يف  التشهري  ( 
 أغراض (  3فيكتور شكلوفسكي. و )  على أساس نظرية يمىن جاد  ل"الغرفة املغلقة"  

 فيكتور شكلوفسكي. على أساس نظريةيمىن جاد لرواية "الغرفة املغلقة" اليف  التشهري

 

 أسئلة البحث  -ب
خلفية   على  أوضحالبحث    بناًء  تكون  اأعاله  الباحثة ها  تاليت    أسئلة، 

 : البحث كما يلي
يف   -1 التشهري  جوانب  املغلقة"    روايةالما  جاد ل"الغرفة  نظرية    يمىن  أساس  على 

 ؟فيكتور شكلوفسكي
يف   -2 التشهري  تقنيات  املغلقة"    روايةالما  جادل"الغرفة  نظرية    يمىن  أساس  على 

 ؟شكلوفسكيفيكتور 

يف    أغراضما   -3 املغلقة"    روايةالالتشهري  جادل"الغرفة  نظرية    يمىن  أساس  على 
 ؟فيكتور شكلوفسكي

 

 فوائد البحث -ج

 هي: ميكن احلصول عليها من هذا البحثاليت  البحث فوائد أما

التشهريةللباحث -1 نظرية  تطبيق  يف  الفهم  زايدة  نظرية  :  أساس  فيكتور    على 
 .الرواية "الغرفة املغلقة" ليمىن جادشكلوفسكي يف 

مصادر    -2 إضافة  التشهري  املللقراء:  دراسات  لتطوير  نظرية رجعية  أساس    على 
 .فيكتور شكلوفسكي يف األعمال األدبية

املرجعية  ةللجامع -3 مصادر  إثراء  حول:  اجلامعة  املكتبة  أساس التشهري    يف  على 
 .عمال األدبيةفيكتور شكلوفسكي يف األ نظرية
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 الثان الفصل  
ظري طار الن اإل  

 

 الشكلية الروسية -أ

الشكلي أتيت  اللغوية،  الناحية  الشكل.   ةمن  تعين  اليت  الالتينية  الصيغة  من 
القرن  عشرينيات  يف  روسيا  يف  ولدت  األديب  للنقد  مدرسة  هي  الروسية  الشكلية 
املاضي. ولد هذا التدفق كرد فعل على تدفق اإلجيابية اليت تعطي األولوية للمحتوى 

يؤكد تدفق الشكلية الروسية  .  (Saleh F. , 2014) واخلصائص االجتماعية للعمل األديب
الشكلية  تركز  النص.  خارج  عوامل  إشراك  دون  األدبية ككل  النصوص  دراسة  على 
الروسية على النص "األديب" الذي ليس سوى نتاج استخدام لغة معينة، وبشكل أكثر 

 .(Waugh, 2006) دقة يف شكل لغتنا اليومية غري املألوفة

البداية، درست الشكليات الروسية الشعر فقط. ومع ذلك، يف تطورها   يف 
وغريها كمواد  القصرية  والقصص  الرواايت  مثل  األخرى  األدبية  األعمال  استخدم 
إبداع   نتاج  هي  األدبية  األعمال  ألن  وذلك  الروسية.  الشكليات  تدفق  يف  دراسية 

ابلقطاعات   يتعلق  فيما  من املؤلف  وغريها  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية 
واملنطق  واخليال  الذوق  واستغالل  اللغة  عنها يف مجاليات  التعبري  يتم  اليت  القطاعات 

 .(Saleh F. ،2014) الذي يوجد فيه أيًضا معىن مجايل

الروسية   الشكليات  بتدفق  اخلاصة  األرقام  وبوريس    شكلوفسكيتشمل 
إيتشنباوم وجاكوبسون. ومن املثري لالهتمام، على الرغم من أنه يُنظر إليها على أهنا  
تضع األساس لألدب احلديث ، إال أهنا ليست جمموعة متجانسة ومضغوطة. ختتلف 

عندما مت    يبدو األرقام.  (Tarigan H. G., 1989)  م البعضوجهات نظرهم عن بعضه 
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البعض.  بعضها  عن  ختتلف  نظرايهتم  الستينيات.  يف  الغريب  العامل  يف  أعماهلم  نشر 
، بدأ بوريس نظرية حتليل الدافع، وبدأ  التشهريفيكتور شكلوفسكي الذي بدأ نظرية  

سريكز هذا   . (Manshur, 2019)  الوظائف الشعرية واألشياء اجلمالية جاكوبسون نظرية  
على أساس  التشهري البحث على إحدى النظرايت يف الشكليات الروسية، وهي نظرية  

 .شكلوفسكيفيكتور   نظرية
 

 التشهري  -ب

 مفهوم التشهري  -1

، صاغ أحد الشخصيات الرئيسية يف احلركة الشكلية    1917يف عام  
مصطلح   شكلوفسكي،  فيكتور  تقنية   ostranenieالروسية،  ابسم  املعروف 

 شكلوفسكي حيتوي شعار  .  (Shklovsky, 1997)  "التشهري" أو "جعل الغريب"
الذي ينص على "صنع احلجر" على تصريح أبن الغرابة يف األدب هي نفسها  

،  Resseguie)   الغرابة يف الفن واليت هلا القدرة على إظهار الواقع بطريقة جديدة  
فكرة  .  (2005 "  شكلوفسكيإن  أكثر التشهريعن  األدب  أو  الفن  جتعل   "

 Biographia يف عمله Coleridgeفنية. مت التعبري عن مفهوم مماثل أيًضا بواسطة 

Literaria (Coleridge ،2003). 

نظرية   األعمال    التشهريإن  يف  املميزة  اخلصائص  تعرض  نظرية  هي 
تعطي   حبيث  القارئ  فهم  تؤخر  أن  ميكن  اليت  اللغة  أمناط  خالل  من  األدبية 

أو صنع شيء   ostranenieاالنطباع أبنه غريب. تُعرف هذه العملية أيًضا ابسم  
عادي شكل  التشهري  يفحص    .(Noor, 2005)  غري  يف كل  موجود  غريب 

واحلبكة،   والتوصيفات،  الشخصيات،  مثل  األدبية  لألعمال  اجلوهرية  العناصر 
بسبب   التشهري(. ينشأ  Wellek & Warren   ،2005واإلعداد، والوقت واجلو ) 

اليومية  احلياة  ولغة  الشعرية(  )اللغة  األدبية  اللغة  بني  ،  Rukmi)  االختالف 
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أو عرض   التشهري  الذي بدأه فيكتور شكلوفسكي هو    التشهريمبدأ    .(2008
رؤية  على  جيربان  قوي  إدراك  هناك  يكون  أن  جيب  حبيث  مألوفة  غري  أشياء 

  .(Morson ،2014، و Lemon ،Reis) بشكل متكرر التشهري 

اللغة. ميكن   التشهريابلنسبة للشكليني، تكمن اسرتاتيجية   يف هيكلة 
على   حيتوي  العمل  أن  يستخدم   التشهريالقول  األديب  العمل  إذا كان  لأللفة 

أسلواًب لغواًي يربز أو ينحرف عن املعتاد، أو يستخدم أسلواًب جديًدا يف سرد  
 األدبية  األعمال شكلوفسكي يرى عام، بشكل .(Todorov ،1973) القصص

لأللفة بناًء على االنتهاكات املوجودة يف هيكلها. أتيت    التشهري حتتوي على    اليت
هذه االنتهاكات بشكل عام يف شكل كالم غري عادي يتطلب منا فهمها وفًقا  

  .(Wellek ،1976و  René)  لتصور القارئ

اب  James Hartmanقدم   يتعلق  آخر  أساس لتشهري  مفهوًما  على 
 The Defamilization of Death inفيكتور شكلوفسكي يف مقالته بعنوان  نظرية

Hemingway's "Snows of Kilimanjaro  ال    التشهريأن    شكلوفسكي". يوضح
يتعلق فقط ابلشذوذ يف األعمال األدبية املكتوبة ابستخدام كلمات غري عادية،  

إنشاء   ميكن  ابستمرار.   التشهريولكن  هبا  القيام  ويتم  جًدا  شائعة  أشياء  من 
ميكن رؤية مثال من املرة األوىل اليت حيمل فيها شخص قلم رصاص. كان يشعر 

بقلم رصاص ألهنا كانت جتربته   ألف مرة ميسك أبنه كان ميسك  بعد  األوىل. 
الرصاص، سيفرتض أهنا جتربة طبيعية وأن اإلحساس ابإلمساك ابلقلم مل  القلم 

 يعد موجوًدا.

"إذا استمرت كل احلياة دون أن يالحظها أحد،   قال شكلوفسكي، 
على   التشهريفإن هذه احلياة تبدو كما لو أهنا مل تكن موجودة". لذلك، فإن  

اإلحساس    نظريةأساس   إلحياء  حماولة  األساس  يف  هو  شكلوفسكي  فيكتور 
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ابحلياة من خالل دعوة شخص ما لرؤية وفهم األشياء املشرتكة بطرق جديدة  
 (.2016وغري مألوفة )هارمتان ، 

 التشهري جوانب -2

أو  عمل  يف  يتحقق  الذي  التعّرف  عدم  أتثري  حيدث  أن  املرجح  من 
إدراك   مثل  جوانب  يف  أديب  املوضوع نص  أو  السرد  بنية  أو  اللغة  أو    القارئ 

(Cook  ،1995).   فيما يتعلق ابلتفصيل، فإن التفسريات املتعلقة ابجلوانب اليت
 ميكن تعريفها هي كما يلي: 

 وضوع امل (أ

أتثري   متثل  أن  ميكن  اليت  اجلوانب  أحد  هو  يف   التشهرياملوضوع 
يف األعمال األدبية    التشهرياألعمال األدبية. ميكن أن تدعم املوضوعات  

أنه فئة من  تعريف املوضوع على  القراء خيمنون بفهم متأخر. ميكن  جلعل 
أتليف فئة  هو  الواسع  مبعناه  املوضوع  أبن  القول  ميكن  األدبية.  ية  األعمال 

مثل الشعر والقصص القصرية والرواايت والرواية والنثر والدراما. بينما ميكن  
ورومانسية   علمي  وخيال  خيال  إىل  الضيق  ابملعىن  املوضوعات  تصنيف 
الضيق   ابملعىن  املوضوع  يُقال  أن  أيًضا  ميكن  وغموض.  ورعب  وقوطية 

 .(Baldick ،2001) كموضوع فرعي

 احلبكة   (ب 

العمل احل يف  األحداث  تسلسل  هو  القصص  تسلسل  أو  بكة 
احلبكة   واملختلط.  واخللف  األمام  ومها  ثالثة،  إىل  التدفق  ينقسم  األديب. 
املختلطة هي مزيج من تسلسل القصص اليت يتم تسليمها لألمام وتسلسل 

املاضي  ذكرايت  أو  للخلف  تسليمها  يتم  اليت  ،  Fitriani)  القصص 
2021) . 
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 اخللفية ج( 

يتعلق  فيما  املؤلف  وصفه  ما  هو كل  اإلعداد  أن  ميالين  يذكر 
 . (Azwardi ،2018) بوصف الزمان واملكان أو املكان والغالف اجلوي

 الشخصيات والتوصيفات   د( 

يف   دورًا  يلعب  الذي  الشخص  هي  بينما  الشخصية  القصة. 
أهنا  على  شخصية  لكل  املؤلف  وصفها  اليت  األحرف  هي  التوصيفات 
وحتكي   معلومات  تقدمي  الشخصيات  هلذه  ميكن  لكل شخصية.  خاصية 

 (. 2005موقع الشخصية يف هيكل القصة )أمحد ، 

 اللغة  هـ(

أتثري   على  العثور  شكل   التشهريميكن  يف  اللغة  مستوى  على 
اللهجات وشكل الكالم؛ مثل االستعارة والتشبيه واملبالغة والرمز واجلناس  
والقافية. ميكن أيًضا استخدام معادلة مماثلة أو كلمة. ميكن وصف الشرح 

 على مستوى اللغة ابلتفصيل على النحو التايل:  التشهرياملتعلق بتأثري 

 ( اللهجة1

يف   األخرى  اللغات  طويل.  مثل  اتريخ  العربية  للغة  العامل، 
إىل   العربية  اللغة  تُعرف  كيقنيتنقسم  والعامة.  العربية  الفصحى  ومها   ،

عن   متيزها  خصائص  هلا  هلجة  ابللهجة. كل  العربية  العامية  هذه 
والصرف،  واملفردات،  األصوات،  علم  حيث  من  األخرى  اللهجات 

 . (Mufrodi ،2015) والنحو

يمىن جاد هي هلجة  لاللهجة الواردة يف رواية "الغرفة املغلقة"  
والسودان  مصر  يف  املستخدمة  اللهجة  هي  املصرية  اللهجة  مصرية. 
بعض  يف  مستخدمة  تزال  ال  اليت  العربية  غري  اللهجات  )ابستثناء 

 . (Ishak ،2020، و Jumadil ،Wahida)  املناطق يف السودان(
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اجلانب الشوطية هو مسة من مسات اللهجة املصرية اليت هتتم  
من  املصرية  اللهجة  خصائص  الكلمات.  نطق  صوت  أو  بصوت 

 .  (2003)أنيس، حيث اجلوانب هي كما يلي 

، دإىل    ذ  ، وتغيري طريقة نطقت إىل    ث   قم بتغيري نطق الصوت  .1
يف  ج  أو  ء  إىل  ق  ، وتغيري طريقة نطق كلمة  ض  إىل  ظ  وتغيري نطق

 لب اخل. ألب يصبح قمجيع الكلمات. على سبيل املثال: 

، وتغيري  ت   إىلط  ، وتغيري النطق  س  إىل  ص  تغيري نطق الصوت .  2
 ز. إىل ظ ، وتغيري النطقد إىل ض النطق

 التشهري تقنيات  -3

معروفة التشهري    تقنيات تتم   األديب ابستخدام كلمات غري  العمل  يف 
حبيث تبدو غريبة، لكنها ال تزال تتمتع جبماليات وجيب أن حتمل معىن للقارئ. 

له أتثريه اخلاص على األعمال األدبية. إلنتاج أتثري  التشهري  نتيجة لذلك، فإن  
غري مألوف، جيب على الفنان أن ينتهك بوعي الطرق املقبولة لعمل أي معىن 

  .(Gunn ،1984) يقصده

نقل   فيكتور    Matthew H.Pangbornلقد  اقرتحها  اليت  التشهري  تقنية 
" بعنوان  حبثه  يف  عام  Defamiliarizationشكلوفسكي  يف  ومتكن 2010"   .

مع   شكلوفسكي تتداخل  أن  ميكن  اليت  التقنيات  من  العديد  على  العثور  من 
السبيب،   الرتتيب  الفصول، وعكس  ترتيب  تغيري  ذلك  مبا يف  التلقائي،  اإلدراك 
وإجراء   املاضي،  ذكرايت  واستخدام  االستطراد،  وإضافة  األفعال،  مقاطعة 

ال  حماداثت ذات معاين متفرعة، وخداع القارئ لوضع افرتاضات خاطئة، وإدخ 
 .(Yahya ،2017) الدوافع مع أتخري حتقيقها إىل أجل غري مسمى

يف األساس، أي شيء يبدو غريًبا وميكن أن يؤخر فهم القارئ للعمل 
تقنية   إن  التآلف.  إللغاء  أسلوب  هو  ملخص  التشهري  األديب  ببساطة  هي 
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( التايل:  النحو  على  املختلفة  اللهجة1لآلداب  استخدام  عزل  2)  ؛(   )
 . (Pangborn ،2010)  القصة إدخال( 4( عزل اخللفية؛ )3الشخصيات؛ )

 التشهري  األغراض -4

اهتماًما  ةدداحمل  األغراضإىل  التشهري    يغرض أكثر  القراء  ، وهو جعل 
ابلشكل النموذجي يف األعمال األدبية وأكثر حساسية جتاه شيء من حوهلم. 

أو   للقراء  األسرار   الباحثةُيسمح  عن  الكشف  خالل  من  تفسريات  بعمل 
قراء  إىل  السلبيني  القراء  من حتويل  يتمكنوا  النص حىت  وراء  اجلمالية  واألفكار 

 مييلون إىل التفكري النقدي.

من   يُقصد  بل   التشهريال  القارئ،  على  مهدئ  أتثري  له  يكون  أن 
الراحة اخلاصة هبم من خالل إيقاظه وإخراجهم من منطقة  إىل  وسيلة    يهدف 

اليومية  التشهري  اللغة. يهدف   يفهم األشياء والكلمات  القارئ  أيًضا إىل جعل 
نظرية   أساس  ألن  على  انتباهه    التشهريغريب  يكثف  القارئ  جيعل  أن  ميكن 

 .(Dobie ،2011) للنص يف حماولة اللتقاط ما هو غري متوقع
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 الثالث الفصل  

البحث يةمنهج   
 

البحث  الباحثة  تاستخدم ذكر  منهجية  البحث. كما  هذا   الستكمال 

Surahman et al   إن أو    مناهج،  البياانت  للكشف عن  أو خطوات  البحث هي طرق 
  . (Surahman, Rahmat, & Supardi, 2016)   املعلومات الختبار حقيقة االفرتاضات علمًيا

 :ابلتفصيل كما يلي البحث املستخدمة يف هذا البحث مناهج

 نوع البحث -أ

البحث  ة الباحثة  تاستخدم نوعالو   كيفيال  نوع  يتوافق  البحث وصفي.    ا 
 . وأما تبييتهما كالتاىل: مع هذا البحث

 كيفي نوع البحث ال -1
 ا البحثوصفي. يتوافق نوعالو   كيفيال  نوع البحث  الباحثة  تاستخدم

هو نوع من البحث العلمي ال ميكن فصله    الكيفيمع هذا البحث ألن البحث  
االجتماعية. عادة  والعلوم  الفلسفة  البحث  ،  عن  إلنتاج    الكيفييستخدم هذا 

والرتكيز  القيم  وأنظمة  البشري  السلوك  داخل  من  تنشأ  اليت  املعرفة  من  عدد 
 : (Susilo, 2010) مثل:  والتحفيز والتطلعات وأسلوب احلياة

الرواية    املعرفة (أ يف  التشهري  جوانب  املغلقة"عن  على   "الغرفة  جاد  ليمىن 
 كلوفسكي. شأساس نظرية فيكتور 

الرواية    املعرفة (ب  يف  التشهري  تقنيات  املغلقة"عن  على    "الغرفة  جاد  ليمىن 
 كلوفسكي. شأساس نظرية فيكتور 

ليمىن جاد على أساس   "الغرفة املغلقة"عن أغراض التشهري يف الرواية  املعرفة (ج
 كلوفسكي.شنظرية فيكتور  
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 الوصفي  نوع البحث -2

الوصفي ألن البحث الوصفي هو نوع من    نوع البحث الباحثةستخدم  ت
وتسجيله وحتليله   البحث الذي يسعى إىل الكشف عن شيء من خالل وصفه

دراستها ويتم  حتدث  اليت  الظواهر  يف  وتستخدم (Mardalis, 2003) وتفسريه   .
   :نألالنوع من البحث ا هلذ الباحثة 

  مىن جاد لي  "الغرفة املغلقة"رواية  اليف    جوانب التشهريشرح  تريد أن ت  الباحثة -1
 .يف شكل سردي على أساس نظرية فيكتور شكلوفسكي

  مىن جاد لي  "الغرفة املغلقة"رواية  اليف    التشهري  تقنيات شرح  تريد أن  ت  الباحثة  -2
 .يف شكل سردي على أساس نظرية فيكتور شكلوفسكي

أن  ت  ة الباحثة -3 التشهريشرح  تريد  املغلقة"رواية  اليف    وأغراض  مىن لي  "الغرفة 
 .يف شكل سردي على أساس نظرية فيكتور شكلوفسكيجاد 

 مصادر البياانت  -ب 

شكل  يف  معلومات  ينتج  أن  ميكن  شيء  أي  هي  البياانت  مصادر 
شكل  ال يف  املعلومات  تكون  أن  ميكن  استخدامها    اليت  ملاجلبياانت.  ميكن 

البياانت  اكمر  مصادر  ومها  قسمني،  إىل  البياانت  مصادر  تنقسم    األساسية جع. 
 :منهما يعينوتفسري . (Wirartha, 2006) ة ومصادر البياانت الثانوي

 األساسية البياانت  مصدر -1
هي    مصدر األساسية  البياانت   مصدرالبياانت  على  حتتوي  اليت 

البحث يف  هذا (Sudiono, 2017)  الرئيسية  يف  األساسية  البياانت  مصدر   .
البحث هو الرواية "الغرفة املغلقة" ليمىن جاد اليت نشرهتا الدار اإلبداع للنشر 

. حتكي الرواية لغزًا أو  صفحة  48وكانت صفحها    2020اإلليكرتوين يف عام  
طفولته   يف  الطفل  عاشه  مظلًما  املؤلف (2020)جاد،  حداًث  يشرح  ال   .

احلادث بوضوح ، ولكنه يؤخر فهم القارئ بطريقة جديدة. فلذلك تتم هذه  
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رئيسي   كمصدر  مناسبة   ا الرواية  عل  يف  تشمل  البح لبياانت   ثهذا 
(Wirartha, 2006).  

 مصادر البياانت الثانوية  -2
هي الثانوية  البياانت  هذ مصادر  يف  الثانوية  البياانت    ا مصادر 

هي البياانت    البحث  مصدر  تدعم  أن  ميكن  اليت  املعلومات  مصادر 
 ,Sudiono)األساسية. مصادر البياانت الثانوية عامة مرتبطة مبا يبحث عنه  

هي كتب و  لدعم البحث    الباحثةمصادر البياانت اليت تستخدمها    .)2017
 نظرية فيكتور شكلوفسكيأساس  التشهري على  مقاالت العلمية يبحث عن  

 .  أو مناهج البحث

 البياانت  مجعطريقة  -ج

طريقة مجع البياانت هو أهم شيء يف البحث. هذا النشاط أحد األساليب  
. استخدمت (Siyoto & Sodik, 2015)املستخدمة يف مجع البياانت لنتيجة البحث  

جلمع    الباحثة  الكتابة  وطريقة  الرتمجة،  وطريقة  القراءة،  طريقة  البحث  هذا  يف 
 :البياانت. وتفسري من تلك الطرق يف التايل

 القراءة طريقة -1
القراءة  الباحثة تستخدم   البياانت    طريقة  تقرء  جلمع    الباحثة أي 

الثانوية   البياانت  ومصادر  الرئيسية   املناسبالبياانت    لنيل  كلها البياانت 

(Muhammad, 2010)اختاذ اخلطوات التاليةعلى  الباحثة تم . ت: 

 .يمىن جادل املغلقة" الغرفة"رواية ال الباحثةتقرأ  (أ

املغلقة"  القراءة    الباحثة  ت أعاد (ب  "الغرفة  على لرواية  وركزت  جاد  يمىن 
 .فيكتور شكلوفسكي أساس نظريةعلى  التشهريإىل  حتتوياجلوانب اليت 

تقنيات  على    ت مىن جاد وركز يل  رواية "الغرفة املغلقة"القراءة    الباحثة  ت أعاد (ج
 .املؤلفةها تفيكتور شكلوفسكي اليت استخدم  التشهري على أساس نظرية
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أغراض على    ت يمىن جاد وركز ل  رواية "الغرفة املغلقة" الراءة  ق  الباحثة   ت أعاد (د
 .فيكتور شكلوفسكي  التشهري على أساس نظرية

 الرتمجة  طريقة -2
البياانت من طريقة   ترمجة  البياانت عن طريق  نشاط جلمع  الرتمجة هي 

اخلطوات يف   الباحثة م  ستخذ.  (Rachmawati, 2016)   الباحثة لغة املصدر إىل لغة  
 :الرتمجة هي طريقة

 .يمىن جاد حرفياً ل املغلقة"الغرفة "رواية ال الباحثة ترمجت (أ

 .سياقايمىن جاد ل املغلقة"الغرفة "رواية ال الباحثة ترمجت (ب 

يمىن جاد لتسهيل  ل  املغلقة"الغرفة  "رواية  الرمجة  تترتيب نتيجة    الباحثة  ت أعاد (ج
 .فهمها

 ابة تالك طريقة -3
 ,Muhammad) بطريقة الكتابة  نشاط جلمع البياانت   هيابة  تالك  طريقة

 :هي  الكبابة يف طريقةاخلطوات   الباحثة. ستستخدم )2010

أتثري    الباحثة  كتبت (أ على  دلت  اليت  نظرية   التشهرياجلوانب  أساس   على 
 .يمىن جادل "الغرفة املغلقة"رواية الفيكتور شكلوفسكي يف 

التشهري  الباحثة  كتبت (ب  نظرية على    تقنيات  فيكتور شكلوفسكي يف   أساس 
 . يمىن جادل "الغرفة املغلقة"رواية ال

التشهري  الباحثة  تكتب (ج نظرية على    أغراض  فيكتور شكلوفسكي يف   أساس 
 . يمىن جادل "الغرفة املغلقة"رواية ال

 البياانت  حتقيق طريقة -د
حقيقة    حتقيق  طريقة  الباحثة  اخذهتت أتكيد  إعادة  أو  لتعديل  البياانت 

البحث وطريقة  واملوضوع  للنظرية  البياانت  .  (Supriatna & dkk, 2012)  ومالءمة 
 :كما يلي  ق البياانت من يف هذا البحثيتقنيات التحق الباحثةاستخدمت 
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 زايدة املثابرة  -1
هي   املثابرة  فعلتها  زايدة  اليت  والتحقق   الباحثة إجراء  املستمرة  ابملراقبة 

أكرب.   التحقق    الباحثةتستطيع  بعناية  وإعادة  مناسب  اكتشاف  البياانت يف 
أيًضا وصف   ةابإلضافة إىل ذلك ، ميكن للباحث .من خالل زايدة املثابرة  املوجودة

دقة أكثر  بشكل  واملناقشة  قامت .  (Septiyadi, 2015)  البياانت  املثابرة  ولزايدة 
 :ابخلطوات التالية الباحثة 

وجدهتا    الباحثة  ت أعاد (أ اليت  البياانت  اجلوانب    الباحثةقراءة  التشهري  حول 
يف    نظرية   أساس  على شكلوفسكي  املغلقة"رواية  الفيكتور  يمىن  ل  "الغرفة 
 . جاد

وجد  الباحثة  ت أعاد (ب  اليت  البياانت  التشهري حول    الباحثةا  هتقراءة    تقنيات 
 .يمىن جادل "الغرفة املغلقة"رواية الفيكتور شكلوفسكي يف  نظرية أساس على

وجد  الباحثة  ت أعاد (ج اليت  البياانت  الحول    الباحثةا  هتقراءة    تشهري تقنيات 
 .يمىن جادل "الغرفة املغلقة"رواية الفيكتور شكلوفسكي يف  نظرية أساس على

يمىن جاد  ل  "الغرفة املغلقة"رواية  المبزامنة البياانت املوجودة يف    الباحثة قامت   (د
 .فيكتور شكلوفسكي نظريةأساس على  مع نظرية التشهري

 التثليث -2

البياانت من    ,Bachri)  مصادر خمتلفةالتثليث هو هنج حتليلي جيمع 

التعبري  Susan Stainbackذكرت  .  )2010  The aim is not to determinate“ يف 

the truth about same social phenomenon, rather than the purpose of 

triangulation is to increase one’s understanding of what ever is being 

investigated”.     الباحثة بناًء على هذا البيان ، يهدف التثليث إىل حتسني فهم 
البحث وطرق  واملصادر  استخدم.  (Sugiyono, 2007)  لألشياء   ة الباحثةت  و 

 :التثليث كالتايل
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 تثليث النظري  (أ
عملية   هو  النظري  التحقإلتثليث  اليت يعادة  النظرية  من  ق 

إلجياد تفسري وفهم واسع ودقيق للبياانت. ميكن احلصول   الباحثةستخدمها  ت
على نظرية واحدة من خالل نتائج خمتلفة كتبها ابحثون خمتلفون. من خالل  
خمتلفة  نظر  وجهات  من  النظرية  إىل  النظر  ميكن  هذا،  من    االستفادة 

(Winaryati, 2020)  . اخلطوات يف إجراء التثليث النظري كما    الباحثة   ت اختذ
 :يلي

الغرفة  "رواية  اليف    وانب التشهري قراءة البياانت املتعلقة جب  الباحثة   أعادت  (1
 .فيكتور شكلوفسكي نظريةيمىن جاد على ل "املغلقة

الغرفة "رواية  اليف    تقنيات التشهريقراءة البياانت املتعلقة ب  الباحثة   أعادت  (2
 .فيكتور شكلوفسكي نظريةيمىن جاد على ل "املغلقة

الغرفة  "رواية  اليف    غراض التشهريقراءة البياانت املتعلقة أب  الباحثة  أعادت  (3
 .فيكتور شكلوفسكي نظريةيمىن جاد على ل "املغلقة

يمىن  لرواية "الغرفة املغلقة"  البفحص البياانت املوجودة يف    الباحثة   تقام (4
 .فيكتور شكلوفسكي نظريةعلى  تشهريالجاد مع نظرية 

املتعلقة    الباحثة  ت أكد (5 النتائج  أن  "الغرفة اليف    ابلتشهري جمدداً  رواية 
 .يمىن جاد ميكن أن جتيب على أهداف البحثل املغلقة"

 تثليث الوقت  (ب 
املتعلقة    لتحقيق  الوقتالتثليث    الباحثةستخدم  ت البياانت 

والتفكري   البشري  السلوك  ألن  البشري،  والسلوك  العملية  يف  ابلتغريات 
إىل وقت طويل نسبًيا وليس    الباحثة تاج  حتالبشري يتغريان من وقت آلخر.  

البياانت   على  للحصول  فقط  واحدة  .  (Winaryati, 2020)املناسب  مرة 
 :كما يليالوقت  اخلطوات يف التثليث  ةالباحثة ت اختذ
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يتعلق    الباحثةقرأ  ت (1 فيما  التشهريالبياانت مرارًا وتكرارًا  رواية اليف    جبوانب 
 .فيكتور شكلوفسكي نظريةيمىن جاد على ل "الغرفة املغلقة"

رواية  اليف    بتقنيات التشهريالبياانت مرارًا وتكرارًا فيما يتعلق    الباحثة قرأ  ت (2
 .فيكتور شكلوفسكي نظريةيمىن جاد على ل "الغرفة املغلقة"

رواية  اليف    أبغراض التشهريالبياانت مرارًا وتكرارًا فيما يتعلق    الباحثة قرأ  ت (3
 .فيكتور شكلوفسكي نظريةيمىن جاد على ل "الغرفة املغلقة"

 ناقشةامل -3
إجياد   هبدف  أكثر  أو  شخصني  بني  اآلراء  لتبادل  حماولة  هي  املناقشة 

 Wamy (World Assembly)  حل أو تسوية دون خلق جو حييط ببعضهما البعض

Of Moslem Youth), 2007)  . مناقشات مع   الباحثة   ت ابلنسبة هلذا البحث، أجر
 :اجلهات التالية

 مناقشة مع الزمالء (أ
مناقشة أخرى    الزمالء   مع  تطلب  مرة  والتحقق  املدخالت  تقدمي 

تعلق مبصادر البياانت والنتائج  ت. ال  هذا البحثمن الزمالء الذين شاركوا يف  
بل   البياانت يف  تفحسب،  اتساق  على  للحفاظ  البحث  مبنهج  أيًضا  تعلق 

   على دراية ابألشياء اليت حتتاج إىل حتسني  تكونأن    ةللباحثالبحث، وميكن  
(Sari, 2016)  .مناقش اخلطوات    الباحثة  ت اختذ إجراء  معيف  كما    الزمالء  ة 

 :يلي
  التشهري  ا امسه حممد نيل الرمحن عن جوانبمع زمالئه   الباحثة   تانقش  (1

أيضا  فيكتور شكلوفسك  نظرية  أساس  على التشهري  يبحث عن  ى ألنه 
 .يف حبث جامعي
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 التشهري  ا امسه حممد نيل الرمحن عن تقنيات مع زمالئه  الباحثة   تانقش  (2
ى ألنه يبحث عن التشهري أيضا  فيكتور شكلوفسك  نظرية  أساس  على

 .يف حبث جامعي

 التشهري  ا امسه حممد نيل الرمحن عن أغراضمع زمالئه   الباحثة   تانقش  (3
ى ألنه يبحث عن التشهري أيضا  فيكتور شكلوفسك  نظرية  أساس  على

 .يف حبث جامعي

زمالئه   الباحثة  تانقش  (4 يفهم  مع  ألنه  امسهه حممد شهرل  يتعلق ا  فيما 
 .هج البحثامبن

 مع اخلرباء مناقشة  (ب 

من خالل استشارة    الباحثةريها  جتهي مناقشة    مع اخلرباءمناقشة  
يف جماالهتم هبدف احلصول على توجيه وفهم أعمق   اخلرباءنتائج البحث مع  

النتائج حساب  ميكن  حبيث    الباحثة   ت اختذ.  (Bungin, 2007)  للبحث 
 :هي كما يلي ة مع اخلرباءمناقش  يفاخلطوات 

جوانبمع    الباحثة  تانقش  (1 عن  الغرفة  "رواية  اليف    التشهري  اخلرباء 
 .فيكتور شكلوفسكي نظريةيمىن جاد على ل "املغلقة

تقنيات مع    الباحثة   تانقش  (2 عن  الغرفة  "رواية  اليف    التشهري  اخلرباء 
 .فيكتور شكلوفسكي نظريةيمىن جاد على ل "املغلقة

أغراضمع    الباحثة   تانقش  (3 عن  الغرفة "رواية  اليف    التشهري  اخلرباء 
 .فيكتور شكلوفسكي نظريةجاد على  يمىنل "املغلقة

 .فيما يتعلق مبنهج البحثاخلرباء  مع  الباحثة تانقش  (4
 حتليل البياانت  طريقة -ه

املعلومات    طريقةتتم   مكوانت  فرز  طريق  عن  البياانت  مت احتليل  ليت 
جتميع بعضها يف وحدات صغرية. عند حتليل التحليل، يتم جتميع بياانت البحث 
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بعملية االختيار. يف عملية االختيار،   الباحثة احلاجة  يف شكل أبسط من خالل  
الحتياجات    الباحثةتواءم  ت حتليل   .(Zed, 2014)  الباحثةوفًقا  البياانت تقنيات 

 :هي  املستخدمة يف هذا البحث
 تقليل البياانت  -1

غري   أو  الضرورية  البياانت  لتصنيف  نشاطًا  البياانت  تقليل  يعد 
موضوعات   أو  معينة  مفاهيم  فرزها  مت  اليت  البياانت  ستصبح  الضرورية. 

معينة  جمموعات  أو  أسلوب   البحثاستخدمت    . (Rijali, 2018)  معينة 
ا هتاخلطوات اليت اختذ  لتقليل البياانت.   (Close Reading)  القراءة عن قرب 

 :هي يف تقليل البياانت  الباحثة 
املتعلقة  عن    الباحثة   حبثت (أ املغلقة"رواية  ال يف  ابلتشهري  البياانت   "الغرفة 

 .فيكتور شكلوفسكي نظرية أساس  يمىن جاد علىل

يمىن ل  "الغرفة املغلقة"رواية  اليف    ابلتشهريالبياانت املتعلقة    الباحثة  صنفت (ب 
على نظرية   جاد  شكلوفسكي  أساس  وتقنياته    فيكتور  جوانبه  عند 
 وأغراضه.

 بياانت العرض  -2
البياانت. حىت   عند مجع  تنفيذه  يتم  نشاط  البياانت هو  ميكن  عرض 

النتائج التقدمي   استخالص  من  االنتهاء  و (Rijali, 2018)عند  اليت .  اخلطوات 
 :يف عرض البياانت  الباحثةا هتاختذ

جوانبالبياانت    الباحثةعرضت   (أ وأغراضها    التشهري  عن  على  وتقنياهتا 
يمىن جاد يف  ل  "الغرفة املغلقة"رواية  الفيكتور شكلوفسكي يف    أساس نظرية
 .شكل جدول



21 

 

  التشهري   وتقنياهتا وأغراضها   التشهري  عن جوانبالبياانت    الباحثة عرضت   (ب 
نظريةعلى   يف    أساس  شكلوفسكي  املغلقة"رواية  الفيكتور  يمىن ل  "الغرفة 

 .جاد يف شكل سردي
 ستنتاجاال -3

هو نشاط الستكمال البياانت اليت مت احلصول عليها. جيب   االستنتاج
توصل  اليت  االستنتاجات  من  التحقق  مستمر   الباحثةإليها    تإعادة  بشكل 

أو  البحثقراءة  ب تبادل األفكار بني األصدقاء أو  من  نتائج    الباحثة راجعت  ، 
اخلطوات   الباحثة  ت اختذ.  (Rijali, 2018)املناقشة  نتائج اليت مت    الباحثة راجعت  

 :هي كما يلي استنتاجيف 

البحث بسرد قصري    الباحثة تصف   (أ توي على إجاابت ألهداف حينتائج 
رواية  الفيكتور شكلوفسكي يف    نظرية   أساس  على  البحث املتعلقة التشهري

  . يمىن جادل "الغرفة املغلقة"

بني مجيع    الباحثة تصف   (ب  العالقة  على  بسرد قصري حيتوي  البحث  نتائج 
فيكتور شكلوفسكي   أساس نظريةعلى    لتشهريابالبحث املتعلقة    العناصر

ذه النظرية موافق هب  الباحثة وأسباب  يمىن جاد  ل  "الغرفة املغلقة"رواية  اليف  
  .فيكتور شكلوفسكي نظرية أساس التشهري على أي
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 الرابع الفصل  
 عرض البياانت وحتليلها 

 
  يمىن جاد ل  يف رواية الغرفة املغلقة  التشهريناقش حول  ت النتائج و   ة الباحث  وجدت 

إىل ثالثة أجزاء وفًقا ألهداف البحث. األقسام    على أساس نظرية فيكتور شكلوفسكي
( ومناقشة  1هي كالتايل:  نتائج  املغلقة "رواية  اليف    التشهريجوانب    عن(  ليمىن    "الغرفة 

التشهري يف  تقنيات  عننتائج ومناقشة ( 2فيكتور شكلوفسكي. ) على أساس نظريةجاد 
نتائج  (  3. و )فيكتور شكلوفسكي  على أساس نظرية ليمىن جاد    "الغرفة املغلقة"رواية  ال

يف    أغراض  عنومناقشة   املغلقة"رواية  الالتشهري  جاد    "الغرفة  نظرية ليمىن  أساس    على 
 . الشرح التفصيلي كالتايل:فيكتور شكلوفسكي

املغلقة"رواية  اليف    التشهري جوانب   -أ نظرية    "الغرفة  أساس    فيكتور على 
 شكلوفسكي

لتأثري    التشهريجوانب   تتعرض  األدبية  األعمال  يف  عناصر  . التشهريهي 
فيكتور شكلوفسكي ، أحد رموز الشكليات الروسية الذي يدرس األدب بناًء على 

األدبية  األعمال  خارج  عناصر  إشراك  دون  األدبية  األعمال  يف  )دادخواه،    عناصر 
املوضوع،    .(2020 من  تتكون  اجلوهرية  العناصر  أن  اخلرباء  غالبية    واحلبكة يقول 
  الباحثة وجد    . (Siswanto, 2020)  ، ووجهة النظر، وأسلوب اللغة والتفويضواخللفية
فيكتور شكلوفسكي كما    على أساس نظريةيف رواية الغرفة املغلقة    التشهريجوانب  

 اجلدول التايل:هو موضح يف 
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 يف رواية الغرفة املغلقة التشهري. جوانب 1اجلدول 

فيكتور شكلوفسكي على أساس نظرية يمىن جاد ل  

 التشهري جوانب     ةفرعي التشهريجوانب 

 قتل ال

 نتقاماال

 خليطالت

 وقت ال

 غرفة ال

 ريتوتال

 ماهر 

 والد ماهر

 سالمإ

 سليمان احملمدي 

 مراد عامل 

 براهيم إ

 ة الفصحى عربيال

  اللهجة املصرية

 املوضوع 

 

 بكةاحل

 لفية اخل

 

 

 الشخصيات والتوصيفات

 

 

 

 

 

 اللغة 

 

اجلدول   إىل  مظهر  1ابلرجوع  ينقسم  املغلقة"  روايةاليف    التشهري.   "الغرفة 
جاد  ل نظرية  يمىن  أساس  إىل  على  شكلوفسكي  )  مخسةفيكتور  هي:  (  1حماور 

) بكةاحل(  2)  ؛ املوضوع )4)  لفيةاخل(  3؛  و  والتوصيفات؛  الشخصيات  اللغة. 5(   )
 يمىن جاد ابلتفصيل كما يلي: ليف رواية الغرفة املغلقة  التشهرينب واشرح ج
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 املوضوع  -1

اليت  اجلوانب    املوضوع كعنصر جوهري يف األعمال األدبية هو واحد من
رأي اللغويني هو مشكلة    موضوع على أساس.  (Cook  ،1995)  ميكن تشويهها

القصة  احلياة حمتوى  على  ويسيطر  األدبية  األعمال  يف  ، Raharjo)  يصور 
Nugraha  و  ،Muhammad  ،2022).   ذلك يقول  آخر  هو    رأي  املوضوع 

القصة إليه  تستند  الذي  الشامل  البعض   املوضوع  ببعضها  متصالً  تكون   أن 
(Mahendra    وWomal  ،2018).   املوضوعات فإن  الرأي،  هذا  على  وبناًء 

املغلقة   الغرفة  رواية  يف  مها: لالواردة  رئيسيني،  موضوعني  إىل  تنقسم  جاد   يمىن 
 يف االقتباسات التالية:  موضوعات  ة الباحث جتدالقتل واالنتقام. 

 قتلال (أ

احلقيقي   العامل  عنه يف  اإلبالغ  يتم  موضوع ساخن  دائًما  هو  القتل 
يمىن جاد تكاد  لويف األدب. موضوع أو حادثة القتل يف رواية "الغرفة املغلقة"  

من   يتضح  الرواية  يف  القتل  حاالت  عدد  فصل.  يف كل  موجودة  تكون 
 االقتباس التايل: 

 

ابلسكني رقبتها  شج  تفكري  بدون  ، 2020)جاد،    مث 
 .(4صفحة 

 

حادثة القتل نفذها الزوج ضد زوجته يف إحدى غرف منزله. بدأت  
عالقة   على  وكانت  خانته  زوجته  أن  اعتقد  ألنه  زوجها  بغضب  احلادثة 
بشخص آخر. أدى الغضب من أفعال مل تكن ابلضرورة من قبل زوجته إىل 

زوجته، وقطع لساهنا، مث قتل زوجته يف  أعمال عنف بدأت من قطع أصابع  
 النهاية بقطع رقبتها. 
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 نتقاماال (ب 

أو   األذى  بسبب  اآلخرين  تصرفات  من  انتقامي  عمل  هو  االنتقام 
الثأر .  (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  ،2022)احلسد  

يمىن جاد مدفوعة جبرائم قتل ارتكبتها جهات عديدة.  ليف رواية الغرفة املغلقة  
يمىن  لوفيما يلي االقتباس الذي يدل على فعل انتقامي يف رواية الغرفة املغلقة  

 جاد: 

 

)جاد،    أن يكمل انتقامه لكل مظلوم حىت تستمر فرحته
 .(38، صفحة 2020

 

الشخصية الرئيسية كشخصية تعاين ستصل أخريًا إىل ذروة السعادة.  
يف   املهمة  تتمثل  قريًبا.  ستنتهي  مهمته  أن  هي  الرئيسية  الشخصية  سعادة 
ذلك   ليس  مبفرده.  يكون  أن  يف  تسببت  اليت  للشخصية  والده  من  االنتقام 
الذين   ألولئك  االنتقام  مهمة  أيًضا  لديها  الرئيسية  فالشخصية  فحسب، 

 تعرضوا لالضطهاد ألولئك الذين اضطهدوه. 

إىل أن القتل واالنتقام مها موضوعان يف رواية   البحثتشري نتائج هذه  
مع الرأي القائل   البحث"الغرفة املغلقة" اليت كتبها ميىن جاد. تتماشى نتائج هذه  

أبن املوضوع هو مشكلة احلياة اليت يتم وصفها يف األعمال األدبية وهتيمن على 
القصة  حمت و  Raharjo  ،Nugraha)وى   ،Muhammad  ،2022)  . موضوعات

يمىن جاد مرتبطة ببعضها البعض لتكوين لالقتل واالنتقام يف رواية الغرفة املغلقة  
شامل  موضوع  هو  املوضوع  أبن  القائل  الرأي  مع  تتماشى  النتيجة  هذه  قصة. 

لتكون   للقصة  البعضيشكل األساس  ببعضها  ،  Womalو    Mahendra)  مرتبطة 
ميكن استخدام املوضوع كعنصر جوهري يف األعمال األدبية كجانب   .(2018

البيان من خالل رأي فيكتور شكلوفسكي التشهريمن جوانب   . مت أتكيد هذا 
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اجلوهرية لألعمال  يركز فقط على خصائص العناصر    التشهريالذي ينص على أن  
   .(Shklovsky ،1997) األدبية دون إشراك عناصر خارج العمل األديب

إىل أن القتل واالنتقام مها موضوعان يف رواية   البحثتشري نتائج هذه  
السابق الذي   البحثيمىن جاد. تتوافق نتائج هذه  ل"الغرفة املغلقة"   مع البحث 

أجراه حمبوبه بدرستاين وعلي رضا حسيين. تشري نتائج هذا البحث وهذا البحث 
ميكن أن تكون يف شكل مواضيع اجتماعية. ومع ذلك،    التشهريإىل أن جوانب  

والدراسات السابقة هلا    البحثللموضوع يف هذه    التشهريفإن مواصفات جانب  
جانب   يكمن  هذه  يف  التشهرياختالفات.  االجتماعي   البحث  املوضوع  يف 

يف موضوعات مثل السلطة،    التشهريللقتل، بينما تضع األحباث السابقة جانب  
  .(Hosseini ،2021و  Baderestani) واملرأة، والدين وغريها

جوانب  أما   معيار    التشهري أحد  أو  شكل  له  ليس  موضوع  شكل  يف 
ألن املوضوع   التشهريملموس. ميكن استخدام أي موضوع كجانب من جوانب  

على  املألوف  الطابع  إضفاء  يعتمد  األدبية.  األعمال  يف  جوهري  عنصر  هو 
املؤلف  هبا  يصف  اليت  الطريقة  على  فيكتور شكلوفسكي  أساس  على  املوضوع 

 املوضوع يف شكل قصة.

 احلبكة -2

القصة  تشكل  اليت  األحداث  عبارة عن سلسلة من  احلبكة  أو    احلبكة 
(Kusinwati  ،2020).   حبكة أو تسلسل القصص املستخدمة يف رواية "الغرفة

تسلسل لاملغلقة"   مزيج من  املختلطة هي  احلبكة  يمىن جاد هي حبكة خمتلطة. 
لألمام وتسلسل القصص اليت يتم تسليمها للخلف أو القصص اليت يتم تسليمها  

املاضي النحو    .(Fitriani  ،2021)  ذكرايت  على  الرواية  يف  احلبكة  توصف 
 التايل:
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 تخليط ال (أ
املتواليات اي من  مزيج  هو  املختلط  سردها   لتدفق  يتم  اليت  القصة 

القصص   من  وسلسلة  مستقبلية  ذكرايت   اليتبطريقة  أو  للخلف  تسليمها 
سلسلة من األحداث اليت تنتقل من احلاضر إىل   املاضي. التدفق العكسي هو

الغرفة    .(Fitriani  ،2021)  املاضي العودة يف رواية  العثور على حبكة  ميكن 
 اجلملة التالية: مت وصف اخللوة يف  يمىن جاد يف بداية القصة. حبكةلاملغلقة 

 

، 2020)جاد،    رجع إىل ذلك اليوم قبل سبع سنوات 
 (7صفحة 

 

الشخصية الرئيسية تدعى ماهر فالشباك أو تتذكر حالتها قبل تسع 
األحداث   دائًما  يتخيل  ألنه  ابخلوف  ومليئة  للغاية  مملة  ماهر  حياة  سنوات. 

يف   حدثت  اليت  يستطع  املظلمة  مل  والديه.  وفاة  الدقة،  وجه  على  طفولته، 
أدلة  أي  على  ماهر  حيصل  مل  لذلك  املظلمة،  األحداث  فهم  ماهر  الشاب 
حول األحداث املظلمة لسنوات عديدة. حىت اآلن يطارد ماهر دائًما ظالل  
يواصل   ابخلوف،  الدائم  شعوره  من  الرغم  على  احلادث.  أثناء  والدته  وصراخ 

 يواصل البحث عن أدلة هلذا احلدث املظلم. ماهر عيش حياته و 

الغرفت  املتخلفة، هناك حبكة أمامية يف رواية  ابإلضافة إىل احلبكة 
سلسلة أحداث يف قصة تنتقل من   يمىن جاد. التدفق إىل األمام هولاملغلقة  

  تدفق إىل األمام   .(Fitriani  ،2021)  من اآلن إىل العصر التايل  وقت آلخر
العثور على   املغلقة"  روايةالميكن  يتم  ل  "الغرفة  القصة.  منتصف  يمىن جاد يف 

 االقتباس التايل:  وصف التدفق األمامي يف
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منا  يتجزأ  ال  جزءا  األحالم  تلك  تظل  الوقت  مرور    فرغم 
 . (8، صفحة 2020)جاد، 

 

أن   بدا  الوقت،  املظلمة مر  لألحداث  صوراً  تعرض  اليت  الكوابيس 
اليت حدثت يف طفولته أصبحت جزًءا من حياته. حياول ماهر االستمرار يف  
عيش احلياة كإنسان عادي. إنه يبحث عن وظيفة ملواصلة العيش. قام ماهر 
بتغيري املهن عدة مرات حىت اآلن وجد املهنة الصحيحة وهي أن يصبح اجلالد  

ء. أصبح هذا العمل جسرًا ملاهر للكشف عن سبب وفاة الذي يعدم سجنا
 والديه. 

يمىن ل  "الغرفة املغلقة"  روايةالإىل أن احلبكة يف    البحثتشري نتائج هذه  
هذه   نتائج  تتماشى  خمتلطة.  حبكة  من  تتكون  فيرتايين   البحثجاد  رأي   مع 

الذي ينص على أن قطعة األرض املختلطة هي قطعة أرض تتكون من   (2021)
العناصر  احلبكة كأحد  استخدام  ارجتاع. ميكن  أو  أمامية ومؤامرة متخلفة  مؤامرة 

. يتماشى هذا مع تصريح  التشهري اجلوهرية لألعمال األدبية كجانب من جوانب  
أبن   مناقشة    التشهريفيكتور شكلوفسكي  على  فقط  يف يركز  املميزة  اخلصائص 

األديب العمل  خارج  عناصر  إشراك  دون  األدبية  لألعمال  اجلوهرية   العناصر 
(Shklovsky ،1997). 

املغلقة"   "الغرفة  رواية  يف  احلبكة  أن  إىل  املعطيات  نتائج  يمىن  لوتشري 
لأللفة. هذا يتوافق مع رأي فيكتور شكلوفسكي الذي    التشهريجاد حتتوي على  

إن   أن   التشهريقال  الواضح  من  األدبية.  لألعمال  القارئ  فهم  يؤخر  أن  ميكن 
القارئ فضويل بشأن األحداث املظلمة اليت حدثت ملاهر يف املاضي ويؤخر فهم 

الرشد سن  ماهر  يبلغ  حىت  املظلمة  األحداث  ألسباب  ،  Iversen)  القارئ 
2016) . 
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هذه   يف  املسار  بتعريف  املتعلقة  البياانت  البحث   البحثختتلف  عن 
جيعل القارئ فضولًيا   البحث  ااحلبكة يف هذ  التشهريهللا. إن    مرضات ه  تالذي أجر 

احلبكة يف حبث   التشهريويؤخر فهم القارئ ابستخدام حبكة خمتلطة، بينما مييل  
 يف املؤامرة األمامية  التشهريإىل جذب انتباه القارئ من خالل تطبيق  هللا    مرضات 

   .(2021)هللا م.، 

تدفق خمتلط.  ليس جمرد  السالح  نزع  أن جانب  التفسري أعاله  يوضح 
أتثري  هلا  يكون  أن  ميكن  اليت  اجلوانب  من  أيًضا  واخللفي  األمامي  التدفق  يعترب 

يف شكل مسارات أمامية وخلفية    التشهريمشوه. يثبت العرض أيًضا أن جانب  
 وخمتلطة سينتج وظائف خمتلفة إللغاء التآلف. 

 لفية اخل -3

أن   ميالين  بوصف    لفيةاخليذكر  يتعلق  فيما  املؤلف  وصفه  ما  هو كل 
وفيما يلي عرض للخلفية    .(Azwardi  ،2018)  الزمان واملكان والغالف اجلوي

 يمىن جاد: ل" املغلقةاليت تضمنتها رواية "الغرفة 

 الوقت  (أ

،  Fitriani)  األحداث يف القصةحتديد الوقت هو وصف لوقت وقوع  
يصف ميىن جاد أن وضع الوقت يف رواية الغرفة املغلقية ليس حمدًدا   .(2021

جًدا. يذكر فقط السنة املقدرة حلدث ما دون أن يشرح بوضوح الوقت واليوم  
التايل  االقتباس  املساء كما يف  أو  الظهر  بعد  أو  الصباح   والتاريخ وال يصف 

(Azwardi ،2018):  
 

يعاينظل   سنوات  مخس  من  األشياء   أكثر  بسبب كل 
 .(2020)جاد،  الغريبة اليت حتدث حوله
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املغلقة الغرفة  رواية  يف  الرئيسية  الشخصية  جاد   عانت  من   ليمىن 
الكثري من األشياء الغريبة اليت حدثت حوله خالل السنوات اخلمس املاضية.  
من األشياء الغريبة أنه يسمع صراخ والدته دائًما يف كل ركن من أركان جدار  
رائحتهم.  شم  خالل  من  واألبرايء  املذنبني  بني  التمييز  أيًضا  ميكنه  غرفته. 

 ا ماهر يكرب.حدث كل هذا خالل السنوات اخلمس اليت كان فيه

 الغرفة  (ب 

القصة يف  األحداث  ملوقع  وصف  هو  املكان  ،  Fitriani)  حتديد 
 يمىن جاد يف االقتباس التايل: ل الغرفة املغلقة وصف املكان يف رواية .(2021

 

ابالضاءة   بداية  جوانبه،  مجيع  يتأمل  وهو  املخزن  دخل 
رهبة أخرى جبانب مظهره، مرورا اخلافتة واليت تضفي عليه  

احلوائط على  املعلقة  السكاكني  ، 2020)جاد،    بكل 
 .(35صفحة 

 

اخلافتة   ابإلضاءة  منها  جانب  بكل  ويستمتع  غرفة  ماهر  يدخل 
والسكاكني املعلقة على اجلدران. كانت غرفة أحالمه. كان سعيًدا ومتحمًسا  

تلك  جًدا   يف  بسالسة  تسري  االنتقام  مهمة  أن  ماهر  ختيل  الغرفة.  لدخول 
 الغرفة.

 الغالف اجلوي  (ج

يقع  عندما  الظروف  أو  للجو  وصف  هو  اجلوي  الغالف  حتديد 
"الغرفة املغلقة"    يسود األجواء يف رواية.  (Fitriani  ،2021)احلدث يف قصة  

 متوترة كما يف االقتباس التايل:يمىن جاد أجواء ل
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ابنك ممكن  إن  ليه حاسس  : "بس مش عارف  مث أخربه 
 . (2020)جاد،  "خياف

 

تالعب ماهر بسليمان بقوله إن أدهم طفله املفضل كان خائفاً من  
كبرية يف  رؤية سلوك ماهر خميفاً للغاية ألنه اقرتب من أدهم وهو حيمل سكيناً  

يده. واصل ماهر االقرتاب من أدهم مث وضع يده على الطاولة. ازداد خوف  
 وجه أدهم عندما بدأ ماهر يف تقطيع يده ببطء. 

وحتديد  للغاية،  حمدد  غري  وقت  حتديد  أن  إىل  البياانت  نتائج  تشري 
 األماكن اليت ال حيلم هبا كثري من الناس، وخلق جو متوتر يف رواية الغرفة املغلقة

استخدامها كجوانب  ل مت  إذا  مناسبة  جوهرية  عناصر  هي  جاد.   لتشهريايمىن 
األدبية.  األعمال  نظرية املعرفة يف  أساس  بسبب   على  فيكتور شكلوفسكي. هذا 

   .(Baldick ،2001)  وجود اغرتاب وغرابة يف كل من هذه العناصر اجلوهرية

هذه   يف  البياانت  نتائج  اليت    البحثختتلف  السابقة  الدراسات  عن 
فيكتور شكلوفسكي من خالل إعداد خيايل   على أساس نظرية   التشهريوصفت  

هذه   وجدت  بينما  اجلوي،  الغالف  أو  الوقت  أو  للمكان  خيايل   البحثأو 
فيكتور شكلوفسكي من خالل حتديد املكان والزمان.   على أساس نظريةالتشهري  

و جو واقعي أو واقعي. تتم مواجهته بشكل شائع يف احلياة اليومية. يثبت هذا أ
يتم إدخاله يف جانب اخللفية ليس جمرد خيال بل   التشهرياالختالف أن   الذي 

 Oktaviani)ميكن أن يكون يف شكل خلفية مألوفة يتم مواجهتها بشكل يومي  
 .  (Yanti ،2020و 

 والتوصيفات  الشخصيات  -4

الشخصية هي الشخص الذي يلعب دورًا يف القصة. بينما التوصيفات  
هي األحرف اليت وصفها املؤلف لكل شخصية على أهنا خاصية لكل شخصية. 
ميكن هلذه الشخصيات تقدمي معلومات وحتكي موقع الشخصية يف هيكل القصة  
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  ، املغلقة 2005)أمحد  الغرفة  رواية  يف  وردت  اليت  الشخصيات  أما   .)
 ما يلي: الباحثة ت فاهتا، فقد ذكر وتوصي

 ماهر (أ

الشخصية  هي  الرئيسية  الشخصية  الرئيسية.  الشخصية  هو  ماهر 
الرئيسية يف القصة. عادة ما تظهر الشخصية الرئيسية أكثر من الشخصيات 

يمىن  لمن لديه قدرة فريدة يف رواية الغرفة املغلقة    .(Wibowo, 2021)  األخرى
 جاد. مثال على تفرده موضح يف النص التايل: 

 

للذنب قريبة  رائحة  منه  تفوح  غريبة  رائحة  )جاد،    يشم 
2020) . 

 

يمىن جاد. شخصية  لماهر الشخصية الرئيسية يف رواية الغرفة املغلقة  
ماهر رجل وحيد ذو وجه مسطح واندرًا ما يعرب عنه. العمل يف مكتب التنفيذ 
رائحة   شم  على  القدرة  وهي  فريدة  بقدرة  ماهر  يتمتع  املذنبني.  وإعدام 

يتع ملن  واالنتقام  لوالده  االنتقام  عليه  يسهل  حىت  املذنب  رض  الشخص 
 لالضطهاد. 

 والد ماهر (ب 

والد ماهر شخصية مساندة. الشخصيات الداعمة هي الشخصيات  
اليت تشارك أو تربت لدعم مسار القصة. عادة ما تظهر الشخصيات الداعمة 

القصة أو عدة مرات يف  فقط  يظهر   .(Wibowo  ،2021)  من حني آلخر 
داعمة   شخصية  ماهر  والد  األول.  الفصل  يف  فقط  واحدة  مرة  ماهر  والد 

 متناقضة كما هو موضح يف االقتباس التايل: 
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كان يتعجب من حتمله وخاصة حني يستمع إىل حكاايت 
)جاد،    شبابه املليء ابملغامرات، فكرة أن يرتك أنسان نفسه

2020) . 
 

لقد كان شخًصا غري  عندما كان صغريا.  والده  بسرية  ماهر  تفاجأ 
عادي ، لكن ماهر مل يكن يتوقع أن يرتكب والده مثل هذه األعمال القاسية  

و  ماهر  والدة  إىل  يسيء  أن  ميكن  زوجته.  ضد  مث   التشهريوالقاسية  وقتلها 
 يطعن نفسه وميوت مع زوجته اترًكا ماهر وحده على األرض. 

 سالمإ (ج

شخصيات اإلسالمية تدعم الشخصيات. الشخصيات الداعمة أو ال
مسار  لدعم  ترىب  أو  تشارك  اليت  الشخصيات  هي  الداعمة  الشخصيات 
عدة   أو  فقط  آلخر  حني  من  الداعمة  الشخصيات  تظهر  ما  عادة  القصة. 

القصة تظهر هذه الشخصية اإلسالمية مرة   .(Wibowo  ،2021)  مرات يف 
الثاين. أصبح ظهور هذه الشخصية اإلسالمية حلقة  واحدة فقط يف الفصل 

 وصل تربط الشخصية الرئيسية بشخصيات أخرى كما يف االقتباس التايل:
 

)جاد،    درس جبد طوال فرتة دراستة حىت خترج بتقدير عال
2020) . 

 

شخصية تسمى اإلسالم هي خريج جديد يتفوق. خالل املدرسة،  
درس جبد حىت خترج بدرجات ممتازة. لديه حلم ابلعمل يف شركة كبرية تتعامل 
التصدير واالسترياد. هو خملص جدا ألمه.   البضائع أو أنشطة  مع مشرتايت 

بسبب كان أيًضا صادقًا وجترأ على دعم احلقيقة رغم أنه مت إعدامه يف النهاية  
 شجاعته.
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 سليمان احملمدي  (د

املغلقة"   "الغرفة  رواية  يف  داعمة  شخصية  احملمدي  يمىن لسليمان 
لدعم  تربت  أو  تشارك  اليت  الشخصيات  هي  الداعمة  الشخصيات  جاد. 
مسار القصة. تظهر الشخصيات الداعمة عادة من حني آلخر أو عدة مرات  

القصة يف    .(Wibowo  ،2021)  يف  احملمدي  سليمان  شخصية  وتظهر 
الرئيسية.   للشخصية  الشخصية خصًما  هذه  تصبح  والثالث.  الثاين  الفصلني 

 يتضح وجودها يف االقتباس التايل: 
 

اتغري متاما من بعد ما سليمان ابشا توىل اإلدارة بعد وفاة  
 (2020)جاد،  والده

 

تغري  بعد  تغريات كبرية  والتصدير  االسترياد  شركات  حالة  شهدت 
القيادة. سارت الشركة على ما يرام عندما كانت حتت سيطرة والد سليمان،  
سليمان.   مكانه  وحل  سليمان  والد  تويف  عندما  بشكل كبري  تغريت  لكنها 
توصف شخصية سليمان أبهنا مديرة يف شركة كبرية تركها والده. لكن أعصابه  

وحيب  مل للوظائف،  واملتقدمني  املوظفني  جتاه  تعسفي  إنه  جدا.  جيدة  تكن   
التقليل من شأن األشخاص دون أن يرى أوالً ما هي أخالقيات عمله. مثل 
البضائع غري املشروعة واستخدم سلطته وعالقاته  معظم احلكام، قام بتهريب 

  .(Luthan ،2008)  للتسرت على جرائمه

 مراد عامل(  ه

املغلقة   الغرفة  رواية  يف  داعمة  شخصية  علم  جاد.  لمراد  يمىن 
مسار  لدعم  تربت  أو  تشارك  اليت  الشخصيات  هي  الداعمة  الشخصيات 
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عدة   أو  فقط  آلخر  حني  من  الداعمة  الشخصيات  تظهر  ما  عادة  القصة. 
هذا يف الفصلني   مراد عامليظهر شكل  .(Wibowo ،2021) مرات يف القصة

الثاين والثالث. تعمل هذه الشخصية مع سليمان احملمدي ملعارضة الشخصية 
 الرئيسية. إن حضور مراد علم موصوف يف االقتباس التايل:

 

ميستاهلش   سليمان  اي  نفسك  هدي  قائال:  مراد  تدخل 
 (2020)جاد،  تضايق نفسك عشانه

 

مل يعمل كمنفذ للقانون. القانون الذي ينفذه ال حيتوي على امراد ع
مبدأ العدالة. جتاهل التقرير اإلسالمي ألنه قد ينال من مسعة شركة احملمدي.  
لقد كان قريًبا جًدا من سليمان، وللتحديد كان مراد علم صهر سليمان، لذا  

 اإلسالم إىل مكان اإلعدام.دافع مراد علم عن سليمان أكثر وأرسل 
 براهيمإ و(

املغلقة   الغرفة  رواية  يف  مساندة  شخصية  جاد.  لإبراهيم  يمىن 
مسار  لدعم  تربت  أو  تشارك  اليت  الشخصيات  هي  الداعمة  الشخصيات 
عدة   أو  فقط  آلخر  حني  من  الداعمة  الشخصيات  تظهر  ما  عادة  القصة. 

شخصية إبراهيم هي شخصية داعمة .  (Wibowo  ،2021)مرات يف القصة  
عدة   هذه  إبراهيم  شخصية  تظهر  وحيدة.  تكون  الرئيسية  الشخصية  جتعل 
 مرات فقط يف اإلصحاحني الثاين والثالث. يتضح وجودها يف االقتباس التايل: 

 

العيون   تعرفوقال:   نفس  أوي،  اندية  شبه  بقيت  أنك 
 .(2020)جاد،   واالبتسامة، واخد كل حاجة مجيلة فيها
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حالة إبراهيم عندما التقى ماهر عند قرب والدة ماهر. والدة ماهر هي 
دايان. قال إبراهيم إن ماهر كان يشبه والدته إىل حد كبري، من حيث العني 
وراغب يف   طيب  إبراهيم كشخص  وجهه. شخصية  على  والنظرة  واالبتسامة 
املاضية.   أخطائه  على  للتسرت  فقط  اللطف كان  أن  تبني  لكن  ملاهر.  العمل 
ماهر.   ووالد  ماهر  والدة  بني  شجار  نشوب  ماهر حىت  بوالدة  عالقته  خطأ 

 ه.والد ماهر الغاضب يفعل األشياء خارج احلدود مث يندم عليها ويقتل نفس 

وأوضحت نتائج البياانت أن الشخصية الرئيسية والشخصية الداعمة يف 
يمىن جاد هلا شخصيات غري عادية وفريدة من نوعها وخمتلفة لرواية الغرفة املغلقة  

اجلانب  هو  األحرف  هذه  شكل  يف  البياانت  على  العثور  البعض.  بعضها  عن 
إلدخال   اهلدف  هو  هذا  التشهريالذي  يتماشى  الرواية.  فيكتور    يف  مفهوم  مع 

أن   ينص على  الذي  األعمال   التشهريشكلوفسكي  عادية يف  أشياء غري  يظهر 
   .(Baldick ،2001) األدبية

الغرفة املغلقة ميىن جاد   نتائج املعطيات إىل أن التشهري يف رواية  وتشري 
الغرفة  رواية  الداعمة يف  والشخصية  الرئيسية  الشخصية  تفرد  يوصف من خالل 

أجراه   الذي  البحث  عن  خيتلف  هذا  قاموا Yantiو    Oktavianiاملغلقة.  . كما 
 Charlie Andصورة الشخصيات الرئيسية والداعمة يف رواية    التشهريابلتحقيق يف  

The Chocolate Factory  الشخصيات يف حبث    التشهري. مت تصويرOktaviani   و
Yanti   يف شخصيات ذات شخصيات جيدة واثبتة، على الرغم من وجود بعض

عمليات   غالبية  لكن  سيئة،  شخصيات  لديها  اليت  يف   التشهريالشخصيات 
 التشهريصويرها يف شخصيات جيدة. ويف الوقت نفسه، يتم تصوير  مت ت  البحث

يف هذا البحث مع شخصيات ذات قدرات خاصة، بدم ابرد وتعسفي ومتيل إىل 
 .(Yanti ،2020و  Oktaviani) أن تكون سلبية
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يف   التشهريأنه ميكن إدراج    الباحثة بناًء على نتائج البياانت أعاله، يرى  
إبطال   بكل خصائصه. ال ميكن وصف  الشخصية  الشخصيات   تشهريجانب 

هلا   ليس  بشخصيات  أيًضا وصفها  ميكن  بل  جًدا فحسب،  فريدة  بشخصيات 
ال  فريدة.  قصة  يف  قصة  تكوين  من  ميكنه  موقع  هلا  ولكن  اإلطالق  على  تفرد 

فقط من خالل الشخصيات ذات الشخصيات اإلجيابية،   التشهريميكن وصف  
يف  السلبية كما  الشخصيات  ذات  ابلشخصيات  أيًضا  وصفها  ميكن  رواية  بل   

 الغرفة املغلقة اليت كتبها ميىن جاد. 

 اللغة  -5

اللغة   هي  جاد  ميىن  اليت كتبها  املغلقة  الغرفة  رواية  املستخدمة يف  اللغة 
العربية  واللغة  الفصحى  مها  قسمني  إىل  العربية  العرب  اللغويون  يقسم    العربية. 

 اللغتني يف االقتباس التايل: يتضح الفرق بني . (1987)مفلح، 

 فصحى ال ةعربيال (أ

الفصحى هي اللغة العربية املوحدة. ُتستخدم الفصحى العربية عادة  
تتميز   الرمسية.  أو  الرمسية  األعمال  جداول  يف  ومنطوق  مكتوب  شكل  يف 
الناحو،   مثل  العربية  ابلقواعد  ملتزمة  تزال  ال  أهنا  خباصية  العربية  الفصحى 

وما   )الشروف  ذلك  الفصحى Tantu & Doni   ،2019إىل  استخدمت   .)
 يمىن جاد كما يف االقتباس التايل: ل املغلقة ةالغرفت العربية يف رواية

 

مقتصرا على العمل، ولكن البداايت   األمريف البداية كان  
دائما ختفي خلفها الكثري؛ فهي اليت وضعته على أول هذا  
الطريق، طريق السعادة احلقيقية، السعادة اليت مل يصل إليها  
املغلقة  الغرفة  تلك  داخل  إال  عليها  حيصل  مل  ابلدم،    إال 

 . (2020)جاد، 
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املغلقة"  رواية  المقدمة   من  "الغرفة  ماهر  حياة  تصور  اليت  جاد  ميىن 
حالة جيدة إىل خراب بسبب األحداث املظلمة اليت حدثت لعائلته. بدأت  
الشذوذ ابلظهور يف حياة ماهر مع رحلة ماهر إىل سن الرشد. حىت أييت يوم 

 جيد ماهر سعادته يف غرفة مغلقة.

 اللهجة املصرية (ب 

الع الفصحى  إىل  املغلقةابإلضافة  الغرفة  رواية  يف  املستخدمة   ربية 
جاد هناك  ليمىن  الرواية.    عامية،  يف  مصرية.    العاميةعربية  هلجة  هي  العربية 

اللهجة املصرية هي اللغة العربية اليت يستخدمها متحدثون معينون، على وجه  
والسودان.  مصر  أراضي  يف  املوجودون  األشخاص  يستخدمها  التحديد، 

هل املصرية  العربيةاللهجة  الفصحى  عن  وختتلف  خاص  طابع  و    Tantu)  ا 
Doni  ،2019).   استخدمت اللهجة املصرية للحوار يف رواية ميىن جاد "الغرفة

 :    فيها وهو يضحك، صرخ املغلقة" كما يف احلوار أدانه:
 

 .(12، صفحة 2020)جاد،   "مش ده لسانك اللى كلمتيه به؟!!
 

العتقاده  أظهر والد ماهر لسان زوجته أمامه. كان والد ماهر غاضًبا  
أن والدة ماهر تكذب، قطع لسانه على الفور مث ضحك ابرتياح وصرخ أمام  

 والدة ماهر اليت مل تستطع قول أي شيء بسبب قطع لساهنا. 

اللغوي يف   البياانت إىل أن اجلانب  نتائج    "الغرفة املغلقة"   روايةالوتشري 
هذا  للحوار.  املصرية  واللهجة  للسرد  الفصحى  استخدام  من  يتكون  جاد  ميىن 
ألن   جامدة  تكون  أن  إىل  متيل  العربية  الفصحى  أبن  القائل  الرأي  مع  يتوافق 
استخدامها ال يزال مرتبطًا بعلوم اللغة العربية مثل النحو وشرف، لكن الفصحى 

شب حول  املناطق  توحد  اليت  الوحدة  لغة  هي  وميكن العربية  العربية  اجلزيرة  ه 
  ، العامل )علي  الناس اآلخرين حول  التفاعل مع  (. وهذا 2008استخدامها يف 
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املغلقة  الغرفة  رواية  يف  العربية  اللغة  استخدام  أبن  القائل  الرأي  مع  أيًضا  يتوافق 
احلرف  ليمىن يف  ابلتغيري  متيزت  مصرية  هلجة  هي  و    Tantu)ت    إىل  ث   جاد 
Doni  ،2019).   يف اللغة  أن  واملصرية  العربية  الفصحى  استخدام هلجيت  يثبت 

التشهري   جوانب  من  جانب  هي  األدبية  نظرية األعمال  أساس  فيكتور   على 
املغلقة   الغرفة  لرواية  القارئ  فهم  يؤخر  أن  والذي ميكن  يمىن جاد لشكلوفسكي 

(Baldick ،2001)  . 

"الغرفة املغلقة"  رواية  الختتلف نتائج البياانت املتعلقة ابجلوانب اللغوية يف  
خيتلف   السابقة.  الدراسات  عن  جاد  عن التشهري  ميىن  عامية  العربية  اللغة  يف 

يف اللهجات املصرية   التشهريعن    البحث   ايف حبث أسروفه. تكشف هذ  التشهري
 التشهري من حيث علم األصوات، بينما يكشف البحث الذي أجرته أسروفه عن  

ثالثية   يف  واخلطاابت  واجلمل  واجلمل  والعبارات  الكلمات  مثل  مستوايت  على 
؛  Mulyani  ،2017، و  Asrofah  ،Rustono  ،Supriyanto)  رواايت أمحد طهاري
Saleh E. S., 2018) . 

وجدها   اليت  تؤخر    الباحثةالبياانت  أن  ميكن  اليت  اللغة  جبوانب  تتعلق 
أقنعت   املؤلف  قبل  من  املستخدمة  الكلمات  ملعاجلة  القارئ  أبن   الباحثةفهم 
يتم إدراجه عن طريق   اللغوي هو عنصر جوهري غالًبا ما  على التشهري  اجلانب 

أيًضا جانب من جوانب    أساس نظرية اللغة هي   التشهري فيكتور شكلوفسكي. 
 اليت ميكن دراستها أبي شكل، سواء من مستوى اللغة أو اللهجة. 
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على أساس نظرية فيكتور   جاديمىن ل "الغرفة املغلقة"رواية اليف التشهري  تقنيات -ب
 . شكلوفسكي

هو طريقة لعزل القصة أو جعل القصة غريبة وفريدة من   تقنيات التشهري
يف  شكلوفسكي.  فيكتور  اقرتحها  خاصة  تقنية  توجد  ال  الواقع،  يف  نوعها. 
هو  األديب  للعمل  القارئ  فهم  يؤخر  أن  وميكن  غريًبا  يبدو  شيء  أي  األساس، 

فيكتور    أساس نظرية  على  التشهريتقنيات    الباحثة أسلوب إللغاء التآلف. يعرض  
 يمىن جاد يف اجلدول التايل:لاملغلقة  فة لوفسكي يف رواية الغر شك

 
 يف رواية الغرفة املغلقةالتشهري  تقنيات . 2جدول 

 فيكتور شكلوفسكي على أساس نظرية يمىن جاد ل

 ات التشهريتقني أمثلة على تقنيات التشهري 

 كل حوار

 شخصية ماهر

 غرفة مغلقة 

 قصة إسالمية

 املصريةاستخدام اللهجة 

 عزل الشخصية 

 اخللفيةعزل 

 القصة  إدخال

 

تقنية  2ابلرجوع إىل اجلدول   تنقسم  املغلقة"   يف رواية  التشهري.    "الغرفة 
(  1فيكتور شكلوفسكي إىل أربع تقنيات، وهي: )  على أساس نظريةيمىن جاد  ل

املصرية اللهجات  )2)  ؛استخدام  الشخصية؛  عزل  عزل  3(  )اخللفية(  و  ( 4؛ 
 القصة. التفسريات التفصيلية املتعلقة هبذه التقنيات هي كما يلي:  إدخال

 استخدام اللهجة املصرية -1

اللهجة هو أسلوب للتشهري يعتمد على     أساس نظرية إن استخدام 
اللهجة  استخدام  احلالة هو  اللهجة يف هذه  استخدام  فيكتور شكلوفسكي. 
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خللق  الكتاب  يستخدمها  تقنية  هي  املصرية  اللهجة  استخدام  تقنية  املصرية. 
يظهر األجنيب ألن    .(Dobie  ،2011)  شيء يبدو غريًبا يف األعمال األدبية 

الفصحى  يتكلمون  ممن  أقل  املصرية  اللهجة  يتحدثون  الذين  األشخاص 
اللهجة املصرية من قبل ميىن جاد يف   املغلقة   ةالغرفت  روايةالعربية. استخدمت 

  ة لغة احلوار. تقريبا كل احلوار يستخدم اللهجة املصرية. ومع ذلك، فإن الباحث 
 شمل حوارًا واحًدا فقط، وهو: تس

 

 (2020)جاد،  كتري"  حبايييب"
 

ابلعربية. قال ماهر إنه أحب    عاميةفقال ماهر لسليمان مستخدما  
مع  للعب  فقط  إنه  قال  جبدية.  ذلك  ماهر  يقل  مل  ابلطبع  سليمان كثرياً. 
سليمان وابنه قبل قتله واالنتقام لإلسالم من معاملة سليمان التعسفية عندما 

 تقدم اإلسالم بطلب للحصول على وظيفة يف مكتبه.
 

  كلمتيه وهو يضحك ، صرخ فيها : "مش ده لسانك اللى  
 . (2020)جاد،    به؟!!
 

أظهر والد ماهر لسان زوجته أمامه. كان والد ماهر غاضًبا العتقاده  
أن والدة ماهر تكذب، قطع لسانه على الفور مث ضحك ابرتياح وصرخ أمام  

 والدة ماهر اليت مل تستطع قول أي شيء بسبب قطع لساهنا. 

الكلمة   أتيت  الكثري.  تعين  احلوار  من  كتري  هناك كلمة يف  الواقع  يف 
  كلمة فصحى واليت تعين الكثري. ومع ذلك، يف اللهجة املصرية، يتغري احلرف 

احلرف  ث  اللهجة    .(2003)أنيس،    هاكل ت    إىل  استخدام  تقنية  تظهر 
. أتيت الكلمة من مش  الذي حيتوي على الكلمةاملصرية أيًضا يف املثال الثاين  
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الفصحى   تغيري حرف األلف يف مجلة إىلملغة  املصرية هلا قاعدة  اللهجة   ا. 
هذه هي التقنية   .(Miranda  ،2016، و  Pancarani  ،Mardiyah)ش    حرف

يف عمله األديب. ميكن أن يؤدي  التشهري اليت يستخدمها املؤلف إلحداث أتثري  
استخدام اللهجة املصرية يف الواقع إىل أتخري فهم القارئ وخلق انطباع أجنيب 
االنطباع   هذا  املصرية.  العربية  اللغة  يفهم  ال  اجلميع  األدبية ألن  األعمال  يف 

األشخاص خارج مصر الذين ال يفهمون سوى الفصحى األجنيب سيشعر به  
   .(Coleridge ،2003) العربية

ختتلف عن   البحثيف هذه  التشهري تشري نتائج البياانت إىل أن تقنية  
هذه   تكشف  السابقة.  تقنية    البحثالدراسات  أساس    التشهريعن  على 

غضون  نظرية يف  املصرية.  اللهجة  استخدام  خالل  من  شكلوفسكي  فيكتور 
تقنية   عن  راسيادا  حبث  ابستخدام    التشهريذلك، كشف  و    Majasاملألوفة 

Simile    ،(2020)رشدا . 

يف اجلانب اللغوي   التشهريأن تقنية    الباحثةبناًء على ذلك، يعرف  
واستخدام  اللهجة،  استخدام  إن  األشكال.  من  هبا أبي شكل  القيام  ميكن 
أتثري  خللق  األدبية  األعمال  يف  التشبيهات  واستخدام  الكالم،  شخصية 

على أساس  يف األعمال األدبية هي حماولة املؤلف لتحقيق التشهري    التشهري  
 فيتور شكلوفسكي.نظرية

 عزل الشخصيات  )2

ا املؤلف  عزل  يستخدمها  اليت  التشهري  أساليب  أحد  هو  لشخصية 
القصة   يف  الشخصيات  على  أجنيب  انطباع  ميكن  .  (Dobie  ،2011)خللق 

يف  الشخصيات  أمساء  أو  الشخصية  عزل  شكل  يف  التقنية  هذه  استخدام 
ليمىن    املغلقة  ةالُغرف  روايةالقصة. ابتكر املؤلف شخصية فريدة امسها ماهر يف  

 ، وهي موضحة يف االقتباس التايل: جاد
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الكلمة   إجيااب،  رأسه  أخرىهز  مرة  منه  تفوح  الذنب  رائحة 
 (33، صفحة 2020)جاد،  كانت إبراهيم!

 

ماهر شخصية هلا مزااي على الشخصيات األخرى. موهوب ابلقدرة 
على شم جسد الشخص املذنب. عندما يلتقي ماهر إببراهيم عند قرب والدته،  
يشم رائحة الذنب من جسد إبراهيم. يف البداية مل يعرف سبب ظهور الرائحة  

جسد   حياته.  من  يف  يوم  أحلك  تظهر  ذاكرة  ابلصدفة  تومض  مث  إبراهيم. 
يتذكر ماهر قبل وفاة والده، أن والد ماهر قال شيًئا مل يسمعه ماهر بوضوح.  
أبيه، وحركة تلك الشفتني تتحرك متاًما كما قال   كان يرى فقط حركة شفيت 

وأم والده  بني  شجار كبري  سبب  يعرف  بدأ  احلني  ذلك  منذ  إبراهيم.  ه  اسم 
 وتويف أخريًا بشكل مروع يف ذلك الوقت.

 

املميزة   الرائحة  تلك  عليه  يلتقط  فلم  أشد،  ورائحته كانت 
 .(17، صفحة 2020)جاد،   اخلاصة ابجلرمية

 

املذنب، من انحية أخرى، ماهر  إىل جانب قدرته على شم رائحة 
رائحة   الذي كان شخصية ميكنها شم  ماهر  التقى  الوقت  ذلك  األبرايء. يف 

يعمل يف غرفة اإلعدام بسجناء كانوا على وشك اإلعدام. لكن قبل أن يعدم 
اإلسالم. كما   جسد  من  ذنب  أي  يشم  مل  إبسالمه،  املعروف  الرجل  ماهر 
حياول اإلسالم إقناع ماهر أبنه بريء، لكنه بدالً من ذلك هو الذي يتعرض  

ا ماهر ألنه كان يعتقد أنه من الطبيعي أن يدافع السجني  لالضطهاد. جتاهله
عن نفسه حىت ميوت اإلسالم على يد ماهر. بعد ذلك اشتدت رائحة الذنب  

 وجعلت ماهر يندم على إعدامه.
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إن اكتشاف البياانت اليت تنص على أن الشخصية الفريدة املوجودة  
األخرى   الرواايت  يف  موجودة  وغري  الرئيسية  الشخصية  املؤلف  يف  تقنية  هي 

يعتمد على    التشهريخللق أتثري   نظرية  لأللفة  فيكتور شكلوفسكي يف أساس 
لي املغلقة  الغرفة  أسلواًب    مىنرواية  الرواية  يف  ماهر  قصص  سرد  يعترب  جاد. 

انتباه   وجيذب  فضولًيا  القارئ  وجيعل  القارئ  فهم  يؤخر  أن  ميكن  للتشهري 
  .(Dobie ،2011) القارئ بسبب تفّرد الشخصية وتغريبها 

تقنية   أن  إىل  البياانت  نتائج  عزل التشهري تشري  تقنية  ابستخدام 
هذه   يف  يف   البحث الشخصية  املوجودة  الشخصية  عزل  لتقنية  مماثلة  ليست 

هذه  Pramestiو    Ridho'iحبث   يف  األحرف  عزل  تقنية  تغطي  ال    البحث . 
حرفًا واحًدا فحسب، بل ُتستخدم أيًضا يف دعم األحرف. ويف الوقت نفسه، 

حبث   تقنية  Pramestiو    Ridho'iيف  ركزت  الشخصية التشهري  ،  على  فقط 
   .(Ridho’i & Pramesti, 2019) الرئيسية

تقنيات عزل ابستخدام    التشهري  تقنيات أن    الباحثة أقنع هذا التفسري  
الشخصية يف األعمال األدبية ال ينطبق فقط على الشخصية الرئيسية، ولكن 
على   الشخصية  عزل  تقنية  تنطبق  ال  الداعمة.  الشخصيات  على  أيًضا 

 شخصية واحدة فقط، بل ميكن تطبيقها على كل شخصية يف العمل األديب. 

 اخللفية عزلة ( 3

أسلواًب   أيًضا  الباحث  أعاله، وجد  املذكورة  األساليب  إىل  ابإلضافة 
يستخدمها  اليت  التشهري  تقنيات  إحدى  يعد  الذي  املكان  تنفري  وهو  آخر، 

إن تقنية  .  (Dobie  ،2011)املؤلف خللق انطباع أجنيب عن مكان يف القصة  
املؤلف إلحداث تشويه يف رواية الغربت املغلقة اليت  عزل املوقع اليت استخدمها 

 كتبها ميىن جاد هي كما يلي:
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ابالضاءة   بداية  جوانبه،  مجيع  يتأمل  وهو  املخزن  دخل 
اخلافتة واليت تضفي عليه رهبة أخرى جبانب مظهره، مرورا 

 .(2020)جاد،  بكل السكاكني املعلقة على احلوائط
 

دخل ماهر غرفة أحالمه. كانت الغرفة مضاءة بشكل خافت ومزينة  
إلعدام  تستخدم  ألهنا  خميفة  غرفة  إهنا  اجلدران.  مجيع  على  ابلسكاكني 
الناس   االنتقام من  لتنفيذ مهمته يف  اليت طاملا حلم ماهر هبا  الغرفة  املذنبني. 

 الذين جعلوه سيبتانغكارا ومن أساءوا إىل اإلسالم.

نتائج   الغرفة كان غري عادي وليس أشارت  البياانت إىل أن تصوير 
أهنا  هي  ماهر  أحالم  غرفة  حالة  الناس.  من  هبا كثري  حيلم  اليت  الغرفة  نفس 
السكاكني معلقة على اجلدران.   وأنواع كثرية من  فسيحة ذات إضاءة خافتة 
املخيفة واستخدام عبارة "غرفة األحالم" أمر شائع. هذا هو أسلوب   الصور 

للتشهري  املؤلف   أو كأسلوب  غريب  انطباع  إظهار  نظرية يف  أساس    على 
،  Baldick)  فيكتور شكلوفسكي يف رواية الغربت املغلقة اليت كتبها ميىن جاد

2001) . 

تقنية   أن  على  تنص  اليت  البياانت  عزل  التشهري نتائج  ابستخدام 
هذه   يف  الذكية.    البحثاخللفية  األداة  أجرته  الذي  البحث  عن  ختتلف 

تقنيات عزل اخللفية، بينما يف البحث    البحث  ايف هذالتشهري  تستخدم تقنية  
الذي أجرته األداة الذكية ال تتضمن تقنيات عزل األماكن احملددة ألن القصة 

ا الواقع االجتماعي واخللفيات  الجتماعية حبيث ال ميكن أن متيل إىل وصف 
 (. 2020تؤخر فهم القارئ )دادخواه ، 

التقدميي   العرض  هذا  التشهريأن    الباحثةيقنع  ابستخدام   تقنيات 
دائًما.   موجوًدا  يكون  أن  جيب  ال  األدبية  األعمال  يف  اخللفية  عزل  تقنيات 
ميكن   ال  إلبداع كل كاتب.  وفًقا  اخللفية  عزل  تقنيات  استخدام  ميكن 
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أيًضا استخدا ميكن  ولكن  املكان  إلعدادات  فقط  اخللفية  عزل  تقنيات  م 
 تطبيقها على إعدادات املكان والوقت واجلو. 

   قصةإدخال ال ( 4

يُعد إدراج القصة إحدى تقنيات التشهري اليت يستخدمها املؤلف من  
السابقة ابلقصة  مرتبطة  غري  تبدو  أخرى  قصة  إدخال  ،  Dobie)  خالل 

القصة، عند قراءة رواية الغرفة املغلقة،   تقنيات إدخالميكن جتسيد    .(2011
الفصل  بني  الشخصية  مفاجًئا يف  تغيريًا  هناك  ابالرتباك ألن  القارئ  سيشعر 
يف  حيدث  الثالث. كما  والفصل  الثاين  الفصل  بني  الثاين،  والفصل  األول 

 االقتباس التايل: 
 

من   إسالم  لليوم استيقظ  يستعد  وهو  نشاط  بكل  نومه 
 .(18، صفحة 2020)جاد،   الذي انتظره طويال

 

طال  الذي  اليوم  الستقبال  ويستعد  نومه  من  اإلسالم  يستيقظ 
انتظاره. اليوم الذي سيتقدم فيه لوظيفة يف شركة كبرية تتوىل شراء البضائع أو  

والتصدير اليت حيلم هبا. يتسم اإلسالم بنفاد صربه للتقدم فورًا  شركة االسترياد  
أخريًا  الروح  البداية حىت حتطمت  جًدا يف  متحمًسا  الشركة. كان  لوظيفة يف 

 على يد سليمان احملمدي. 

الغرفة  رواية  يف  لشخصيات  إدراًجا  هناك  أن  البياانت  نتائج  بينت 
فيكتور   منظور  على  القائمة  التشهري  لتقنية  وفًقا  جاد  ميىن  اليت كتبها  املغلقة 

مث تغري   .(Iversen  ،2016)  يف األعمال األدبية  التشهري  شكلوفسكي خللق  
اسم الشخصية اليت كانت تسمى يف األصل ماهر طوال الفصل األول فجأة 
القارئ. سيعتقد   إىل اإلسالم طوال الفصل الثاين ليصبح شيًئا غريًبا ويضرب 
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القراء أن ماهر مسلم أو بعبارة أخرى هم نفس الشخص لكن يتم تقدميهما  
 ابمسني خمتلفني. 

بتقن املتعلقة  البياانت  نتائج  إدخال أدت  شكل  على  التشهري  ية 
قصص لشخصية ُتدعى إسالم بني قصص ماهر إىل إرابك القارئ يف البداية،  
إدراج   ألن  الثالث  الفصل  إىل  القارئ  يصل  عندما  سيختفي  االلتباس  لكن 
قصة ماهر مت بواسطة املؤلف لربط كل حدث حيدث يف الرواية. ختتلف تقنية  

هذه   يف  الطابع  الدراس  البحثإزالة  تقنية  عن  أي  جتد  مل  اليت  السابقة  ات 
 (. 2020إللغاء التعريف يف شكل إدخال األحرف )دادخواه ،  

اب  الباحثة  ت وجد تتعلق  جديدة  أساس  لتشهري  تقنية  على 
فيكتور شكلوفسكي يف رواية الغرفة املغلقة. هذا يؤكد أن أسلوب إلغاء  نظرية

تقنية   تتطور  الواقع.  أسلوب خاص يف  له  ليس  وفًقا إلبداع    هريالتش التعّرف 
 كاتب األعمال األدبية. 

 

يف    األغراض  -ج املغلقة "رواية  الالتشهري  جاد  "الغرفة  نظرية    ليمىن  أساس  على 
 فيكتور شكلوفسكي. 

شكلوفسكي يف األعمال    فيكتور  أساس نظريةلقائم على    االتشهري أتثري  
 هذه األهداف يف شكل اجلدول التايل: الباحثةقدم تاألدبية له غرض حمدد. س

 

 التشهري يف رواية الغرفة املغلقة األغراض. 3جدول 

 فيكتور شكلوفسكي على أساس نظرية يمىن جاد ل

 التشهري  األغراض

 جذب انتباه القارئ 

 ياالقراء فضول إاثرة
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 إيقاظ القارئ

 

اجلدول   إىل  األ3ابلرجوع  ينقسم  "الغرفة   روايةاليف    التشهريض  اغر . 
على  لاملغلقة"   جاد  نظريةيمىن  ثالثة    أساس  إىل  شكلوفسكي  ، ضاغر أفيكتور 
القارئ.   إيقاظ(  3( إاثرة فضول القارئ؛ و )2) ؛( جذب انتباه القارئ1وهي: )

 الشرح التفصيلي هلذه األهداف هو كما يلي: 

 جذب انتباه القراء  (1

أحد   انتباه    التشهري ض  اغر أإن  جذب  هو  األدبية  األعمال  يف 
القارئ. جلذب انتباه القارئ، حيتاج الكاتب إىل اتباع األسلوب الصحيح كما  

 يف االقتباس أدانه: 

 

ملاذا   االنتقام   يعذب ملاذا؟  سوى  شيئا  يفعل  مل  وهو  األن 
 .(6، صفحة 2020)جاد،  ملظلوم؟

 

يتساءل ماهر عن سبب تعرضه للتعذيب على ما يعتقد أنه صواب.  
فعل االنتقام من الناس الذين تسببوا يف األحداث املظلمة يف طفولته، الناس  

والده ووالدته، وميثلون اإلسالم لالنتقام من أولئك الذين  الذين تسببوا يف وفاة  
 اعتدوا على اإلسالم تعسفاً واضطهدوا. 

سرد   أسلوب  أن  ذكرت  اليت  البياانت  إليها  توصلت  اليت  النتائج 
القصص للفصل األول والذي دخل الصراع بشكل مباشر دون شرح أسباب 

التشهري   تقنيات  إحدى  أصبح  الصراع  نظحدوث  أساس  فيكتور  ريةعلى 
رواية يف  جاد  ميىن  استخدمه  الذي  جاد  املغلقة  ةغرفال   شكلوفسكي  . ليمىن 

يبدو أن السؤال يدعو القارئ ملعرفة ما حدث ابلفعل، وما سبب الصراع وما  
حدث بعد ذلك. السؤال البسيط مت طرحه عن عمد من قبل املؤلف هبدف  
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جعل   حبيث  القارئ  انتباه  على    التشهريجذب  فيكتور   نظرية أساس  املبين 
حىت ليمىن جاد  شكلوفسكي القارئ أكثر اهتماما بقراءة رواية الغرفة املغلقة  

   .(Gunn ،1984) هنايتها

هذه  يف  الواردة  التشهري  من  ابلغرض  املتعلقة  البياانت  نتائج  تكاد 
الرواية هي نفسها البحث السابق الذي أجرته مؤسسة أاث اإلله. ومع ذلك،  

تقنية   يف  اختالفات  التشهريلتحقيق    التشهريهناك  سابق غرض  حبث  يف   .
باه  طريقة لعزل الشخصية لتحقيق اهلدف املتمثل يف جذب انت  عطاء هللاوجد  

وجد   بينما  هذه    الباحثةالقارئ،  إدخال    البحثيف  أو  قصة  إلدخال  تقنية 
التآلف   إزالة  هدف  لتحقيق  القصة  القصة.  بداية  يف  أساس  تعارض  على 

 .  (2021)هللا م.، فيكتور شكلوفسكي، أي جذب انتباه القارئ نظرية

فيكتور شكلوفسكي    نظريةعلى أساس  التشهري  ميكن أن يتم غرض  
يف شكل جذب انتباه القارئ ابستخدام تقنيات متعددة إللغاء التآلف. ميكن 

أساليب   من  نوع  أي  جيذب  على كيفية  التشهري أن  اعتماًدا  القارئ  انتباه 
هدف   لتحقيق  املناسبة  للتقنيات  األديب  الكاتب  جلذب   التشهرياستخدام 

 انتباه القارئ. 

   ارئالق فضول إاثرة (2

ل آخر  نظرية لتشهري  هدف  أساس  هو   على  شكلوفسكي  فيكتور 
القارئ وإاثرة فضول   انتباه  الواقع، ال خيتلف جذب  القارئ. يف  إاثرة فضول 
املؤلف   يستخدمه  الذي  األسلوب  يف  اختالفات  هناك  لكن  القارئ كثريًا، 

هدف   نظرية  التشهريلتحقيق  أساس  الرواية.  على  يف  شكلوفسكي  فيكتور 
هذا   تقنية  الغرضلتحقيق  جاد  ميىن  تستخدم  يف    إدخال،  املوضحة  القصة 
 الفصل الثاين. 
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لليوم  يستعد  وهو  نشاط  بكل  نومه  من  إسالم  استيقظ 
 .(8، صفحة 2020)جاد،   الذي انتظره طويال

 

الثاين حمرية للقارئ ألن الشخصية اليت كانت اجلملة يف بداية الفصل  
ُتدعى يف األصل ماهر تغريت فجأة إىل اإلسالم. يستيقظ اإلسالم من نومه  
ويستعد الستقبال اليوم الذي طال انتظاره. اليوم الذي سيتقدم فيه لوظيفة يف  

 شركة كبرية تتوىل شراء البضائع أو شركة االسترياد والتصدير اليت حيلم هبا.

عطيات اليت تشري إىل وجود انتقال مفاجئ بني الشخصية الرئيسية  امل
هو  من  ويتساءل  أمره  من  القارئ يف حرية  اإلسالم جتعل  إىل  ماهر  املسماة 
اإلسالم حًقا؟ هل اإلسالم اسم آخر ملاهر أم هو شخصية خمتلفة؟ إن ظهور  

أن   يعين  القارئ  ذهن  يف  األسئلة  التشهريهذه  منظور   غرض  على  القائم 
   . (Gunn ،1984)  فيكتور شكلوفسكي إلاثرة فضول القارئ قد حتقق

 البحثختتلف نتائج البياانت املتعلقة ابلغرض من التعريف يف هذه  
وجدت   اإلله.  أاث  مؤسسة  أجرته  الذي  السابق  البحث  عن  طفيًفا  اختالفًا 
القراء  فضول  إاثرة  خالل  من  التشهري  من  الغرض  أن  السابقة  األحباث 

 البحثابستخدام تقنية التشهري يف شكل شحذ الصراع، بينما وجدت هذه  
إدخال  تقنيات  ابستخدام  شكلوفسكي  فيكتور  على  بناًء  التشهري  هدف 

ماهر  القصص رواايت  بني  اإلسالمية.  القصص  إدخال  وحتديداً  م.،  ،  )هللا 
2021) . 

فيكتور شكلوفسكي والذي على أساس نظريةالتشهري إن الغرض من 
متعددة   تقنيات  ابستخدام  به  القيام  ميكن  فضولًيا  القارئ  جعل  يف  يتمثل 

أساليب   من  نوع  التآلف. ميكن ألي  فضولًيا  التشهري إللغاء  القارئ  أن جيعل 
اعتماًدا على كيفية استخدام الكاتب األديب للتقنيات املناسبة لتحقيق هدف  

 جلذب انتباه القارئ.  التشهري
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   إيقاظ القارئ  -3

من    الغرض نظريةالتشهري  النهائي  أساس  شكوفسكي على  فيكتور 
هو جعل القارئ على دراية ابلواقع املوجود ابلفعل ولكنه يصبح خاطًئا بسبب  

 عملية إلغاء التفسري. واالقتباس الذي يوقظ القارئ هو كالتايل:

 

هنا ينتهي  لن  األمر  أن  صفحة 2020)جاد،    يبدو   ،
47). 

 

هذا األمر لن ينتهي هنا. اجلملة اخلتامية هي اجلواب على الصراع يف 
استيقظ  الذي  ماهر  عن  األول  الفصل خيربان  بداية  يف  األول.  الفصل  بداية 
تعرض ماهر   ملاذا  تفسري  يوجد  أحناء جسده. ال  فجأة وشعر ابألمل يف مجيع 

يكمن يف هناية الفصل الثالث أو اخلتام. اتضح  للضرب. اجلواب على الصراع  
أن ماهر تعرض للضرب وسوء املعاملة من قبل رجل يدعى عصماوي. متت  
األشرار   من  ماهر  انتقم  أن  بعد  العسماوي  يد  على  ماهر  اضطهاد  عملية 
مرؤوًسا   بصفته  عصماوي  اإلسالم.  ظلموا  ومن  عائلته  سعادة  خربوا  الذين 

ر  يقبل  ال  لسليمان  حيمل خملًصا  لذلك  ماهر،  يد  على  يقتل  سيده  ؤية 
 عصماوي ضغينة وينتهي به األمر ابضطهاد ماهر. 

وتشري نتائج املعطيات إىل وجود معىن ضمين يف ختام رواية "الغرفة 
املغلقة" اليت كتبها ميىن جاد. حتتوي اخلامتة على معىن جيعل القارئ يدرك أن  

  التشهري ة. يتماشى هذا مع الغرض  االنتقام ليس شيًئا جيًدا ولن يكون له هناي
موجود إليقاظ   التشهريشكلوفسكي الذي قال إن    على أساس نظرية فيكتور 

أشياء   يف  حولنا  من  الشائعة  أو  الشائعة  األشياء  عرض  خالل  من  القراء 
   . (Pangborn ،2010) جديدة ألهنا تُرى من وجهات نظر خمتلفة
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فيكتور    على أساس نظريةالتشهري ختتلف النتائج املتعلقة ابلغرض من  
الذي أجراه    التشهريشكلوفسكي عن أهداف   البحث  . مل جيد  عطاء هللايف 

حبث الغرض من هذا النوع من التشهري يف األعمال األدبية اليت درسها، بينما  
من    الباحثةوجد   نظرية  التشهريالغرض  أساس  شكلوفسكي  على   فيكتور 

 . (2021)هللا م.، إليقاظ القارئ 
من   الغرض  على  التشهري  إن  نظريةالقائم  فيكتور    أساس 

التشهري شكلوفسكي يف شكل توعية القراء ميكن أن يتم من خالل تقنيات  
أن يوقظ القارئ اعتماًدا على    التشهري  األغراضاملختلفة. ميكن ألي نوع من  

  التشهري   غرضكيفية استخدام كاتب العمل األديب للتقنيات املناسبة لتحقيق  
 إليقاظ القارئ.
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 اخلامسالفصل  

 اخلامتة

 

 اخلالصة  -أ

خلص   واملناقشات،  النتائج  على  )  الباحثةوبناًء  أن:  ج1إىل  انب  و ( 
هو اغرتاب العناصر اجلوهرية يف األعمال األدبية دون إشراك عناصر خارج   التشهري

يتكون ج املغلقة"  روايةال يف    التشهريانب  و العمل األديب.  الغرفة  على يمىن جاد  ل  " 
نظرية   واحلبكة  أساس  املوضوع  من  شكلوفسكي  والشخصيات   واخللفيةفيكتور 
)و والتوصيفات   تقني2اللغة.  املؤلف    ات (  طريقة  هي  األدبية  األعمال  يف  التشهري 

  "الغرفة املغلة"   رواية اليف    التشهري  ات لوصف التفرد يف األعمال األدبية. تتكون تقني
جاد  ل عزل    هييمىن  وتقنية  املصرية،  اللهجة  وتقنيةاستخدام   عزل   الشخصية، 

على أساس    "املغلقة  فةالغر "رواية  اليف  غرض التشهري  أ  (3، وإدخال القصة. ) اخلافية
يمىن جاد هو جذب انتباه القارئ وإاثرة فضول القارئ  لفيكتور شكلوفسكي    نظرية

 وإيقاظه. 

فيكتور شكلوفسكي   على أساس نظرية  التشهرينظرية    البحثتدعم هذه  
أن   على  ينص  األدب    التشهريالذي  نظريةيف  أساس  شكلوفسكي   على  فيكتور 

يدرس ابلفعل اجلوانب املوجودة يف األعمال األدبية دون إشراك أشياء أخرى خارج 
فيكتور  على أساس نظرية  العمل األديب. ميكن جلوانب األعمال األدبية غري املألوفة  

 تقنيات وأغراض خمتلفة اعتماًدا على إبداع املؤلف. شكلوفسكي أن تستخدم 
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 التوصيات -ب

يف الرواايت العربية صغريًا نسبًيا، لذا من لتشهري  ال يزال البحث املتعلق اب
على أعمال    التشهرياملستقبليون من إثراء تطبيق دراسة    ون الباحثاملتوقع أن يتمكن  

بلغات أجنبية غري اإلجنليزية. ال يزال من املمكن التحقيق يف رواية ميىن جاد "الغرفة 
بنظرايت ووجهات نظر أخرى حىت يتمكن   الالالباحثاملغلقة"  حقون من تطوير ون 

 رواية ميىن جاد "الغرفة املغلقة" ابستخدام النظرايت األدبية واللغوية. 
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 رية ذاتية س
 

الزهرة ،  ،    هنيئة  بنكاالن  يف  بدأت   2000يويل    16ولدت  م. 
فيها يف  التعليم   الواحد حىت خترجت  اإلبتدائية راسيف  املدرسة  يف 

الواحد    2012سنة   احلكومية  املتوسطة  املدرسة  إىل  دخلت  مث  م 
السنة   يف  خترجت  حىت  املدرسة    2015ابليغا  إىل  دخلت  مث  م 

م مث   2018سنة  الثانوية احلكومية الواحد ابليغا حىت خترجت يف ال
العر  اللغة  قسم  إىل  مالك دخلت  موالان  جامعة  يف  اإلنسانية  العلوم  يف كلية  وأدهبا  بية 

كانت مقدمة يف ندوة الوطنية الثالثة للغة العربية ملستوى طلبة اجلامعة يف   إبراهيم ماالنج.
بعنوان  2019سنة   حبثها  قدمت   Keberhasilan PKPBA Sebagai Saranaم. 

Penunjang Dalam Pembelajaran Bahasa Arab bagi Mahasiswa Baru Non 

Ma’had atau Umum.    العربية ملستوى للغة  الثالثة  الوطنية  وكانت مقدمة أيضا يف ندوة 
سنة   يف  اجلامعة  بعنوان    2020طلبة  حبثها  وقدمت   Identifikasi An-Nabr dalamم 

Kartun Muhsin wa Mahasin episode At-Tafakhur.    يف العربية  للغة  مرشدة  وكانت 
قد  Jendela Duniaبرانمج   جمتمع  الذي  سنة    Bergerak Berdampakاستضافها  يف 
هلام  إل  2021-2020يف سنة    Home of Educationإىل اجملتمع   . وقد اشرتكت  2021

والعاملية الوطنية  الدراسية  املنح  عن  املعلومات  وتقدمي  اجللسة . كانت  الشباب  رئيسة 
 .   يف الندوة الدولية املصممة والوسيطة و 


