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مقـدم ـة

مقدمــة :

إف من أكرب إقبازات العقل البشري يف ىذا العصر ىذه اآللة العجيبة  ،وىذه الشاشة الزرقاء اليت
خطفت العقوؿ قبل األبصار  ،وأعٍت ّٔا اغباسوب  ،باإلضافة إذل ما صاحبو من ثورة معلوماتية قلبت

األمور رأسا على عقب  ،وأصبح الداخل فيها ليس أكثر أمنا وسبلمة من اؼبنطوي خارج حدودىا ،
كيف ال وىي سيل جارؼ هبرؼ كل من دل يتسلّح دبا يضمن لو الثبات واغبفاظ على جذوره وىويتو
ومبادئو  ،ىذه الثورة مشلت كل نواحي اغبياة سياسية كانت أـ اقتصادية أـ اجتماعية أـ ثقافية
باػبصوص  ،ومن أىم اعبوانب اليت تتصل بثقافة أمة ما منتوجها األديب  ،فهو وجهها السافر عن صباؿ
ذوقها ورىيف أحاسيسها وؾبموع آماؽبا وآالمها  ،بل ىو األمة ذاهتا ىوية وانتماء  ،لذلك نرى تغَت
أشكاؿ االستعمار يف ىذا العصر وكبوه كبو استغبلؿ ىذا اعبانب  ،وسيلتو يف ذلك ما أبدعتو الثورة
االتصالية واؼبعلوماتية  ،فكاف لزاما على كل أمة ػ كي ربافظ على سَتىا يف ركب التطور وربفظ كينونتها
وخصوصياهتا وال تصهرىا نار االستعمار اعبديد ػ أف تورل أدّٔا كبَت اىتماـ إنتاجا وربريرا ونشرا وتنويرا ،
بل رقيّا وتطويرا دبا يبلءـ ثقافة العصر ودبا يضمن ؽبا السَت إذل األماـ  ،واألمة العربية سبلك من
اؼبؤىبلت ما هبعلها تطمح لريادة األمم كوهنا سبلك لغة حية سامية وأدب راقي وطاقة بشرية ىائلة  ،فما
عليها إال اللّحاؽ بالركب بفكر ّنَت وبأسلوب عصري متطور  ،وفقا ؼبا يتطلبو العصر من إمكانات
وعلوـ  ،وىاىي األمم األخرى ػ شرقية كانت أـ غربية ػ قد قطعت أشواطا كبَتة يف عادل اؼبعلوماتية
وتصدير أدّٔا دبا ىبدـ مصاغبها  ،وقد نتجت عن ىذه اؼبزاوجة بُت األدب وتكنولوجيا اؼبعلوماتية أمباطا
وأشكاال وأجناسا جديدة ومتنوعة  ،والفجوة بيننا وبينهم مافتئت تتسع يوما بعد يوـ نظرا النغبلقنا
على الذات من جهة  ،وأيضا ىذا األخذ والرد والشد واؼبد والرفض والقبوؿ والنقاش اغباد بُت اؼبثقفُت
واألدباء حوؿ ىذا األمر من جهة أخرى  ،نظرا لبعض اإلشكاالت اليت ما تزاؿ تطرح حبدة منها على
اػبصوص :
 ىل يبكن أف يكوف ىذا اؼبنتج األديب الرقمي بديبل ؼبا ألفتو طباعنا أو على األقل يضاىيو أويدانيو؟
 وىل يصلح أف يكوف معربا عن ذات األمة ونبومها ؟أي إطار
 وىل حقا أنتج أجناسا أدبية جديدة تعرب بصدؽ عن روح العصر ؟ وإف كانت كذلك يف ّيبكن تصنيفها ؟
 وىل ّٔذا الشكل تغَتت معطيات اإلبداع والتلقي ونتائجهما ؟ مث ما ىذا اؼبصطلح اعبديد الذي أصبح ؿبور نقاش حاد بُت اؼبثقفُت واألدباء واؼبفكرين وأعٍت بومصطلح األدب التفاعلي ؟ وىل بروز األدب التفاعلي يؤدي بالضرورة إذل التخلي عن الصيغ
التقليدية لئلبداع ؟ وىل يتطلب فعبل مبطا جديدا من التعامل سواء يف إنتاجو أو تلقيو ؟

كل ىذه األسئلة وغَتىا ستكوف ػ حبوؿ اهلل وقدرتو وتوفيقو ػ ؿبور ىذه الدراسة  ،ؼبا رأيت من األنبية
دبكاف طرؽ ىذا الباب وولوج عواؼبو  ،رغبة مٍت يف كشف بعض جوانبو  ،وما دفعٍت إليو أيضا ىو
حرصي الشديد على مواصلة اؼبشوار الذي بدأتو مع مذكرة الليسانس  ،واليت كانت موسومة بػ :
الوسائل التكنولوجية اغبديثة ودورىا يف البحث األديب ( القرص اؼبدمج أمبوذجا )  ،فهي ( اؼبذ ّكرة )
عبارة عن مدخل ؼبوضوع الرسالة اغبالية  ،ىذا باإلضافة إذل توجيهات أستاذي الفاضل الدكتور أضبد
حيدوش وتشجيعو رل ػ كما عهدتو دائما ػ على خوض غمار ىذا العادل البكر .
ونظرا لكوف اؼبوضوع جديدا على الساحة اإلبداعية والنقدية العربية فقد واجهتٍت صعوبات صبة من
أنبّها  :قلّة الدراسات واؼبراجع اليت تناولت ىذا اؼبوضوع بالدرس والتمحيص  ،وإف وجدت فهي صعبة
اؼبناؿ عبدهتا وعدـ توزيعها توزيعا يضمن سهولة الوصوؿ إليها  ،أل ّف اؼبوضوع يف ح ّد ذاتو ما يزاؿ ؿبور
شك وريبة لدى أوساط كثَتة يف الوطن العريب  ،باإلضافة إذل قلّة الًتصبة اليت ىي السبيل األمثل
أين استعنت ببعض
للوصوؿ إذل فهم حقيقي وتوضيح أحسن لكل جوانب ىذا اإلبداع اعبديد  ،غَت ّ
اؼبراجع والدراسات اليت أنارت طريقي للوصوؿ إذل إكماؿ ىذا البحث اؼبتواضع  ،فكانت حبق نرباسا
أخص بالذكر  ،كتايب الدكتور سعيد يقطُت " :من
كشف رل بعض اعبوانب اؼبظلمة والغامضة  ،و ّ
النص إذل النص اؼبًتابط ( مدخل إذل صباليات اإلبداع التفاعلي )" و " النص اؼبًتابط ومستقبل الثقافة
العربية"  ،باإلضافة إذل كتاب الدكتورة فاطمة الربيكي " مدخل إذل األدب التفاعلي" إذل غَتىا من
اؼبصادر واؼبراجع واؼبقاالت الورقية والرقمية .
وقد آثرت أف أوزع موضوع حبثي ىذا ػ على خطة ػ من ثبلثة فصوؿ :
فخصصت األوؿ منها ؼبناقشة مسألة تزاوج النص األديب والتكنولوجيا من بداية التطور اؽبائل
اغباصل يف ؾباؿ اؼبعلوماتية مث تأثر النص األديب ّٔذا التطور  ،أي من خبلؿ دخوؿ النص األديب العادل
العنكبويت اؼبتشعب والفسيح  ،ىذا الدخوؿ الذي ولّد شكبل جديدا دل يكن مألوفا  ،وإف وجدت
بعض األشكاؿ اؼبشأّة لو يف عادل الورؽ لكن دل ترؽ إذل ىذا الشكل الذي اصطلح عليو بالنص
اؼبًتابط أو اؼبتشعب أو الفائق ...وطبعا أحاوؿ التطرؽ ؼبسألة تعدد اؼبصطلح وتغليب مصطلح من ىذه
اؼبصطلحات  ،الذي يعرب عن حقيقة ىذا النص وقد عنونت ىذا الفصل  :النص األديب من عادل الورؽ
إذل عادل الرقم .
وعرجت يف الفصل الثاين على األدب التفاعلي حملاولة معرفة حقيقة ىذا النص من خبلؿ ضبط
مفهومو وؿباولة التطرؽ إذل أىم األجناس األدبية اليت مست جوىرىا التكنولوجيا وصبغتها بصبغة

خاصة جعلت من أىم ميزاهتا التفاعل  ،ومن خبلؿ ذلك أيضا ؿباولة اإلحاطة بواقع األدب التفاعلي
لدى العرب مث اآلفاؽ اؼبستقبلية ؽبذا األدب انطبلقا من خصائصو من جهة وكذا إقباؿ اعبمهور القارئ
وألفتو ؼبثل ىذا النمط من اإلبداع شكبل ومضمونا .
أما الفصل الثالث فعنونتو  :آليات تشكيل وتلقي األدب التفاعلي  ،أما مضمونو فيًتكز باألساس
على الناحية التنظَتية ؽبذا األدب وذلك بالتطرؽ ألىم القضايا اعبوىرية اليت سبست اإلبداع لؤلديب سواء
التحوؿ
يف تشكيلو أو تلقيو  ،ويكوف ذلك من خبلؿ اؼبقارنة بُت النظريات السابقة يف ىذا الشأف و ّ
الذي شهدتو أركاف العملية اإلبداعية ( اؼببدع  ،النص اإلبداعي  ،اؼبتلقي ) والوسيلة اعبديدة اليت غَتت
من العبلقة القائمة بُت األركاف الثبلثة وأعٍت بذلك اغباسوب وما يتصل بو من وسائط تكنولوجية
متعددة واليت ىي يف تطور مذىل .
أمهد لو دبدخل ألػ ّمح فيو لبعض النظريات اليت
غَت أنٍّت آثرت قبل تفصيل كل ما سبق ذكره أف ّ
حاولت مقاربة النص األديب يف عاؼبو الورقي  ،وتلك اؼبصطلحات اليت تقًتب من النص اؼبًتابط وأعٍت
بذلك التناص والتعلّق النصي واؼبيتانص  ،والتفاعل النصي  ،كما حاولت أف أشَت إذل بعض التجارب
األدبية ػ اليت عرفها العرب منذ قروف ػ اليت تقًتب ىي أيضا من فكرة الًتابط أو التشعب وباػبصوص
فيما يعرؼ بالشعر اؽبندسي وغَته من األشكاؿ األخرى وىذا اؼبدخل عنونتو  :النص يف عادل الورؽ ،
فضلت أف أكبو ذباه اعبوانب اللغوية اؼبتعلّقة بأي مصطلح جديد قبل اػبوض يف داللتو
كما أنٍّت ّ
االصطبلحية .
أمس اغباجة
ىذا غيض من فيض وباب يفتح على عادل بكر خاصة عند أمتنا العربية اليت ىي يف ّ
إذل اؼبسك بزماـ أموره وكشف غامضو ومستوره  ،وحىت يكوف األمر أكثر جبلء ووضوحا أشفع ىذا
البحث دبلحق ببعض اؼبصطلحات الواردة فيو باللغة الفرنسية واإلقبليزية  ،وبعض الصور اليت ؽبا صلة
متينة ببعض ما ورد يف ىذا البحث  ،واهلل أسأؿ التوفيق والسداد وأف يلهمنا سبيل الرشاد .

مدخـل :

النص األدبي في عالـم الورق

 : 1في مفهوم النص األدبي
 : 2أهم المفاهيم المتصلة بالعالقات النصية

مدخل  :النص األدبي في عالـم الورق
ألفت طباعنا منذ قروف عديدة رائحة اغبرب على صفحات الورؽ  ،كما ألفت حركة األقبلـ وىي
فتصَتىا عاؼبا صبيبل مليئا بآللئ العلم ونفائس اؼبعرفة ،
زب ّ
ط خطوطا وتكتب حروفا على فضاء أبيض ّ ،
بل وأيضا متنفس النفس ومستودع اؼبشاعر واألحاسيس  ،مش ّكلةً كتابا وبمل بُت دفتيو ما استودعنا فيو

 ،وبفظ األمانة دوف ربريف وتبديل على مر السنُت  ،لذلك ما انفكت قلوبنا إالّ تعلقا بو  ،فهو مبلذ

اغبائرين  ،وجليس الساىرين  ،ومرشد السائلُت  ،ودليل القائلُت  ،...حىت قاؿ الشاعر :
ليس يف ِ ِ
أَعُّز م ٍ
َو َخَتُ َج ٍ
تاب
الدىن َسر ُج سابِ ٍح
كاف يف ُ
َ
الزماف ك ُ
َ َ
رصا  ،ويؤلف بينها تأليفاً  ،حىت يصل إذل
والكتاب ؾبموعة من نصوص ّ
يرصها صاحبو إذل بعضها ً
مبتغاه  ،وقد مارس النص ػ وال يزاؿ ػ تأثَتا عجيبا على القلوب والعقوؿ  ،خاصة إذا ما اتصل باألدب
والفن  ،فيا ترى ما السر يف ذلك ؟ وما حقيقة ىذا الكائن العجيب ؟
 : 1في مفهوم النص األدبي :
النص ىذا اؼبعلوـ آّهوؿ  ،الذي كاف وال يزاؿ ؿبل حبث وكشف  ،خاصة إذا ما ارتبط باألدب ،
حيث يزداد تأثَته وتعظم غرابتو  ،فقد تنبّو إذل خصوصيتو اؼبتلقوف  ،وحاوؿ فك عقده الدارسوف
وتنوعت
سره  ،وأف يصلوا إذل منبع سحره  ،فتعددت آراؤىم ّ
والباحثوف  ،عسى أف يعلموا بعضا من ّ
كل يدرل دلوه فبا حواه معينو وفبا احتوتو مصادره  ،وقبل أف أخوض يف ىذه اآلراء والتنظَتات
رؤاىم ّ ،
أعرج على اؼبفاىيم اللغوية اليت توحيها ىذه الثنائية ( النص  ،األدب ) .
البأس أف ّ

أ -مفهوم النص :
 )1لغـة :

()1
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ص .
ص اغبديث يَػنُ ُّ
نصاً  :رفَػ َعو  .وكل ما أُظْ ِهَر  ،فقد نُ َّ
َّص :رفْػعُك الشيء  .نَ َّ
الن ُّ
صو ّ
َسنَ َد .
ص للحديث من ُّ
وقاؿ عمرو بن دينار  :ما رأَيت رجبلً أَنَ َّ
الزْىري أَي أ َْرفَ َع لو وأ ْ
يدىا  :رفَػ َعْتو .
صتُو إِليو  .ونَ َّ
يقاؿ  :نَ َّ
صت الظبيةُ ِج َ
نص ْ
ص اغبديث إِذل فبلف أَي رفَػ َعو  ،وكذلك َ
ص ِة أَي على غاية ال َف ِ
ضيحة والشهرة والظهور .
وو ِض َع على اؼبِنَ َّ
ُ
صت ىي  ،و ِ
العروس
ص عليها
صةُ  :ما تُظْ َه ُر عليو
صها وانتَ َّ
العروس لتُػَرى  ،وقد نَ َّ
واؼبنَ َّ
اؼباشطةُ تَػْنتَ ُّ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
اؼبتاع إذا جعلت
ص عليها لتُػَرى من بُت النساء  .وقوؽبم  :نَ َّ
فتُػ ْقع ُدىا على اؼبنَ َّ
صة  ،وىي تَػْنتَ ُّ
صت َ
صْ
ِ
اؼبوطَّأَة .
هرتو  ،فقد نَ َّ
صْ
صتو  .واؼبنَ ّ
الفر ُ
بعضو على بعض  .وكل شيء أَظْ ْ
ش َ
صة  :الثياب اؼبَُرفّعة و ُ
نصاً َ :رفَػ َعها يف السَت  ،وتَػ ْقطَ ُع اػبَْر َؽ
ص الدابةَ يَػنُ ُّ
جعل بعضو على بعض  .ونَ َّ
َّ
ونص َ
صها ّ
اؼبتاع ّ
نصاً َ :
ص والن ُّ ِ
صة
يص  :السَت الشديد و ُّ
صت الشيء رفعتو  ،ومنو ِمنَ َّ
بس ٍَْت نَ ّْ
صْ
اغبث  ،وؽبذا قيل  :نَ َ
َّص والنَّص ُ
َ
العروس .
ضرب من السَت السريع .
َّص أَقصى الشيء وغايتُو  ،مث ظبي بو ٌ
وأَصل الن ّ
النص التعيُت على ٍ
َّص ِ
َّص ا ِإل ْس ُ ِ
شيء ما ،
يف  ،و ُّ
ابن األَعرايب  :الن ُّ
التوق ُ
ناد إذل الرئيس األَكرب  ،والن ُّ ْ
ونص األَم ِر شدتُو ؛ قاؿ أَيوب بن عباثة :
ُّ
ص األُمو ِ ...ر ِ ،
باذ ُؿ معروفِو والبَ ِخيل
وال يَ ْستَوي  ،عند نَ ّْ
صت الشيءَ حركتو  .ويف حديث أَيب بكر حُت دخل عليو عمر  ،رضي اللّو عنهما  ،وىو
صنَ ْ
ويقاؿ  :نَ ْ
يػنصنِ ِ
الرجل غريبَو إذا استقصى عليو.
ارد ؛ ونَ َّ
ص لسانَو ويقوؿ  :ىذا أ َْوَرَدين اؼبو َ
ص َ
َُ ْ ُ
ص ُ
ص ِ
ص
ويف حديث ىرقل  :يَػنُ ُّ
القرآف ونَ ُّ
صهم أَي يستخر ُج رأْيهم ويُظْ ِه ُره ؛ ومنو قوؿ الفقهاء  :نَ ُّ
ظاىر لفظهما عليو من األَحكاـ .
السنَّة أَي ما دؿ ُ
ُّصة :ما أَقبل على اعببهة من الشعر  ،واعبمع نُص ِ
صاص .
والن َّ
َ ٌ
ص ون ٌ
صنَص الرجل يف مشيو  :اىتز منتصباً .
ونَ َّ
ص الشيءَ  :حركو  .ونَ ْ
ص الشيءُ وانتصب إذا استوى واستقاـ ؛ قاؿ الراجز:
وانْػتَ َّ
صاً وما تَ َك ْرَد َسا
فبات ُمْنتَ ّ
 تاج العروس :

ِ
الرفْ ِع والظُّهوِر  ،ومنو أ ِ
ص
ُخ َذ نَ ُّ
يف  ،و" الن ُّ
الن ُّ
ُت على َش ْي ٍء ما" ،والن ّْ
َّص دبَْع ٌَت َّ
َّص " :التَّوق ُ
َّص " :التػ َّْعيِ ُ
ُ
ِ
آف واغب ِد ِ
ص ال ُقر ِ
ال ُقر ِ
يث  ،وىو اللَّ ْف ُ ُّ
السن َِّة  :ما َد َّؿ
آف و ُّ
َ
يل  :نَ ُّ ْ
ْ
مل غْيػَرهُ  ،وق َ
ٌت ال َْوبتَ ُ
ظ الدَّاؿ على َم ْع ًَ
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
َّيء و َغايَػتُوُ .
َص ُل الن ّْ
َح َكاـ  ،وأ ْ
ظَاى ُر لَْفظ ِه َما َع ْليو من األ ْ
َّص  :أَقْ َ
صى الش ْ
إذًا يتّضح لنا فبا ورد يف اؼبعاجم اللغوية أف الداللة اللغوية ؼبفردة ( النص ) تدور حوؿ :
التكشف ال ّذايت واؼبوضوعي لعناصر ىي  :الناص  ،واؼبنصوص بو  ،واؼبنصوص عليو ،
 الكشف و ّواؼبنصوص فيو  ،واؼبنصوص لو أو ألجلو .
 البناء واالنبناء  ،أي التأليف والضم وفق نظاـ  /نسق ـبصوص . العلو واإلعبلء ال ّذايت واؼبوضوعي  ،يعلو الناص بذاتو ودبوضوعاتو .وأف ما يستهدفو الناص بفعل النّصنصة والتّنصيص ىو اؼبعٌت  ،و اؼبقصود ىنا اؼبعٌت الكلّي أو الكياين
للهم أو دافعا للقوؿ أو حافزا على الشعور باؼبوقف األصلي من الوجود  ،والذي
 ،الذي يبثّل موضوعا ّ
النصي وليس جبزء منو .
ّ
ننصصو بكلّية العمل ّ
ندؿ عليو أ ّ

()3

 )2اصطالحا :
تعددت تعريفات النص وفقا لتعدد زوايا النظر إليو  ،ىذا النص باعتباره التجلي الكبلمي الواقع بُت
بياضي البداية والنهاية بغض النظر عن اعبنس أو النوع  ،كيف تعامل العرب مع ىذه اللّفظة ؟ وىل
قبد يف تراثنا ما يشفي الغليل من معانيها ؟ مثّ ىل تلتقي ىذه اؼبعاين والتعريفات مع ما توصلت إليو
الدراسات الغربية اغبديثة ؟

 النص عند العرب :
نبدأ بداللة النص عند األصوليُت  ،حيث استخدـ ىذا اللفظ للداللة على كل « ملفوظ شرعي داؿ

على حكم شرعي » ( ،)4أو « كل ملفوظ لساين يعتد بو يف تقرير األحكاـ الشرعية  ،أو يف بسط
 2ـ مرتضى الزبيدي  ،تاج العروس من جواىر القاموس  ،ج  ، 9تح  :عمي بشري  ،دار الفكر  ،بيروت  ، 2005 ،ص . 369
 3ـ بنظر  :الحميري عبد الواسع  ،الخطاب والنص ( المفيوم  ،العالقة  ،السمطة)  ،مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،
بيروت  ،2008 ،ص  48ـ . 68
 4ـ  :الحميري عبد الواسع  ،الخطاب والنص ( المفيوم  ،العالقة  ،السمطة)  ،ص 37

بعض القضايا األصولية والفقهية  ،أو يف تفسَت بعض الظواىر  ،)5( » ...أو « كل ملفوظ شرعي

معترب يف إثبات األحكاـ الشرعية » (.)6

وقد وصف عبد القاىر اعبرجاين نظرية نظم الكبلـ بالتأليف والبناء والنسيج ّ ،أما أبو عثماف عمرو
بن حبر ( اعباحظ )  ،ويف إطار حديثو عن الشعر  ،فَتى أنّو صناعة وضرب من النسيج وجنس من
التصوير .
أما النص عند بعض النقاد العرب احملدثُت :
يعرفو سعيد يقطُت  « :النص بنية داللية تنتجها ذات فردية أو صباعية  ،ضمن بنية نصية
 ّمنتجة ،ويف إطار بنيات ثقافية واجتماعية ؿبددة » .

()7

 النص عند الدكتور عبد اؼبلك مرتاض « شبكة من اؼبعطيات اللسانية والبنيوية واأليديولوجيةلتكوف خطابا  ،فإذا استوى مارس تأثَتا عجيبا  ،من أجل إنتاج نصوص
تتضافر فيما بينها ّ
أخرى  ،فالنص قائم على التجددية حبكم مقروئيتو  ،وقائم على التعددية حبكم خصوصية
عطائيتو  ،تبعا لكل حالة يتعرض ؽبا يف ؾبهر القراءة  ،فالنص  ،من حيث ىو  ،ذو قابلية
للعطاء اؼبتجدد بتعدد تعرضو للقراءة » .

()8

 يقوؿ منذر عياشي  « :النص دائم اإلنتاج ألنو مستحدث بشدة  ،ودائم التخلق ألنو دائما يفشأف ظهورا وبيانا  ،ومستمر يف الصَتورة ألنو متحرؾ  ،وقابل لكل زماف ومكاف ألف فاعليتو
متولدة من ذاتيتو النصية  ،وىو إذا كاف كذلك  ،فإف وضع تعريف لو يُعترب ربديدا يُلغي
الصَتورة فيو  ،ويعطل يف النهاية فاعليتو النصية » .

()9

 النص عند الغرب :
كلميت  Text ، Texte :مشتقتُت
بالعودة إذل األصل البلتيٍت لكلمة" نص" يف اللغات األوربية قبد ْ
()10
من " " Textusدبعٌت النسج "  " Tissuاؼبشتقة بدورىا من  Texereدبعٌت نسج .
 5ـ نفسو  ،ص 38
 6ـ نفسو  ،ص 44
 7ـ سعيد يقطين  ،انفتاح النص الروائي  :النص والسياق  ،المركز الثقافي العربي  ،بيروت  /الدار البيضاء  ، 1989ص . 32
 8ـ عبد الممك مرتاض ،دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة "أين ليالي" ،لمحمد العيد آل خميفة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر( ،د .ت)
ص . 55
 9ـ منذر عياشي  ،النص :ممارساتو و تجمياتو ،مجمة الفكر العربي المعاصر ،ع ، 1992 ، 97 -96/ص . 55
 10ـ Dictionnaire Quillet de la langue française ,(Q-Z) Librairie Aristide Quillet, Paris,1983.

األمر نفسو نلمسو عند دارسي النص وأصحاب نظريات النص  ،فقد تعددت تعريفاهتم لو حيث
قبدىا تنحصر يف :
-

روجر فاولر « :النص عبارة عن البنية السطحية اػبطية األكثر إدراكا ومعاينة » (.)11

 -فاف ديك  « :بنية سطحية توجهها وربفزىا بنية داللية عميقة » (.)12

 ىاليداي  « :النص شكل لساين لتفاعل اجتماعي  ،وىو تبعا لذلك ترىُت للمعٌت احملتمل».()13

 س .يب .مشيث  « :كل جزء لغوي منطوؽ من حدث التواصل  ،وبدد من جهة اؼبوضوع ،()14

تعرفها ».
تعرفها  ،أي وبقق كفاءة اقبازية يبكن ّ
ويفي بوظيفة تواصلية يبكن ّ

 جوليا كريستيفا  « :جهاز نقل لساين يعيد توزيع نظاـ اللغة واضعا اغبديث التواصلي يف عبلقة()15

مع ملفوظات ـبتلفة سابقة أو متزامنة » .

 روالف بارت  « :إنتاجية مستمرة العطاء  ،وليس منتجا أو ؾبرد منتوج عمل  ،إنو الساحة ذاهتااليت يتصل فيها كاتب النص بقارئ النص أو متلقيو  ،حيث يفكك لغة االتصاؿ ويعيد بناء لغة
أخرى » (.)16

 يقوؿ بارت  « :ما معٌت نص أديب يف التعريف العاـ ؟ إهنا اؼبساحة الظاىرة لعمل أديب  ..إنونسيج الكلمات اليت يتشكل منها اؼبنت األديب »  ،فقد وصف روالف بارت النص بأنّو :
« النسيج  ،وكبن نشدد داخل النسيج على الفكرة التوليدية اليت ترى أف النص يصنع ذاتو ،
ويعتمل ما يف ذاتو عرب تشابك دائم  :تنفك الذات وسط ىذا النسيج ضائعة فيو  ،كأهنا
عنكبوت تذوب ىي ذاهتا يف اإلفرازات اؼبشيدة لنسيجها » .

()17

()18

 ويطلق "بوؿ ريكور" مصطلح "النص" على « كل خطاب مت تثبيتو بواسطة الكتابة » . 11ـ الحميري عبد الواسع،المرجع السابق  ،ص 107
 12ـ زتسيسالف زنياك  ،مدخل إلى عمم النص  ،تر  :سعيد حسن بحيري  ،مؤسسة المختار لمنشر و التوزيع  ، 2003 ،ص 56
 13ـ نفسو  ،ص .18
 14ـ نفسو  ،ص 58
 15ـ التناصية المفيوم والمنظور  ،ص101
 16ـ نفسو 38 ،
 17ـ ينظر :بيير بوتز ،مفيوم النص في األدب الرقمي  ،تر  :عبده حقي http://kissaty.over-blog.com/article- ،
21241299.html
 18ـ ينظر :عمي الشرع  ،التفكيكية والنقاد الحداثيون العرب  ،دراسات ،م ،16ع  ، 1989 ، 3ص . 208

ب -مفهوم األدب :
 )1لغـة :

 لسان العرب :

األَدب  :الذي يػتَأ ََّدب بو األَديب من الناس ؛ ُظبّْي أَدباً ألَنو يأْ ِدب الناس إذل اؼب ِ
حامد
َ َ
َ ُ
َُ
ُ
َ ُ َ
َ
ب الدُّعاء  ،ومنو قيل َّ ِ
ويػْنهاىم عن اؼب َقابِح  ،وأَصل األَ ْد ِ
الناس َ :م ْدعاةٌ
َ
ُ
للصنيع يُ ْد َعى إليو ُ
ومأْ ُدبَة ٌٌ.
َ
ب النَّػ ْف ِ
َّناوؿ ٌِ.
ب  :الظَّْر ُ
س والد َّْر ِس  .واأل ََد ُ
ب  :أ ََد ُ
األ ََد ُ
ؼ ُ
وح ْس ُن الت ُ
ب اللّوُ تعاذل
وأ ََّدبو فَػتَأ ََّدب َ :علَّمو  ،واستعملو الزجاج يف اللّو  ،عز وجل  ،فقاؿ  :وىذا ما أ ََّد َ
بو نَبِيَّو  ،صلى اللّو عليو وسلم .
ِ
ب  .وقاؿ
يب ُم َؤَّد ٌ
ب  .ويقاؿ للبع َِت إذا ِر َ
وفبلف قد ْ
ب  :دبعٌت تَأ ََّد َ
استَأْ َد َ
يض وذُلّْ َل  :أَد ٌ
مز ِ
اح ٌم العُ َقْيلي :
ُ
يف األ َِد ِ
يب اؼب َذلَّ ِل
ص ِر
صّْرْف َن النَّوى بَُت عالِ ٍج
وى َّن ي
وقبرا َف  ،تَ
َْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
صنِع َلد ْعوةٍ أَو عُْر ٍس .
واأل ُْدبَةُ واؼبأْ َدبةُ واؼبأْ ُدبةُ ُّ :
كل طعاـ ُ
َ
َ
ص ْخر الغَ ّي يصف عُقاباً :
قاؿ َ
ب  ،م ْلقى عند بعض اؼب ِ
آد ِ
وب الطََّْت  ،يف قَػ ْع ِر عُشَّها  ،نَػوى ال َقس ِ
ب
كأَ ّف قُػلُ
َ
ُ
ْ
َ
ً
َ
ال َقسب  :سبَْر يابس ص ْلب النػَّوى َ .شبَّو قلوب الطَت يف وْكر الع ِ
قاب بِنَوى ال َقس ِ
ب.
َ ُ
َ
ْ
ْ ُ
ٌ ُ ُ َ
واؼبشهور يف اؼبأْ ُدبة ضم الداؿ  ،وأَجاز بعضهم الفتح  ،وقاؿ :ىي بالفتح م ْفعلةٌ ِمن األ ََد ِ
ب.
َ َ
َ
ِ
ْ
ْ
قاؿ سيبويو  :قالوا اؼبأ َدبةُ كما قالوا اؼب ْدعاةُ  ،وقيل  :اؼبأ َدبةُ من األ ََدب  ،ويف اغبديث عن ابن
َ
َ
َ
مسعود َّ :
إف ىذا القرآ َف َمأْ َدبةُ اللّو يف األَرض فتَػ َعلَّموا من َمأْ َدبَتِو  ،يعٍت َم ْدعاتَو  ،قاؿ أَبو عبيد :يقاؿ
مأْدبةٌ ومأْدبة ٌ ،فمن قاؿ مأْدبةٌ أَراد بو َّ ِ
الناس ؛
َُ
َُ ََ ٌ
الصنيع يَ ْ
صنَعو الرجل  ،فيَ ْدعُو إليو َ
ِ
ِ
ب.
يقاؿ منو :أ ََدبْ ُ
ب أ َْدباً  ،ورجل آد ٌ
ت على القوـ آد ُ
قاؿ أَبو عبيد  :وتأْويل اغبديث أَنو َشبَّو القرآف ِ
صنَػ َعو اللّو للناس ؽبم فيو خَتٌ ومنافِ ُع مث دعاىم
بصني ٍع َ
َ
إليو ؛ ومن قاؿ مأْ َدبة  :جعلو م ْفعلةً من األ ََد ِ
ب.
َ َ َ
َ
واأل َْدب :مصدر قولك أَدب القوـ يأْ ِدبػهم  ،بالكسر ،أ َْدباً  ،إذا دعاىم إذل ِ
طعامو .
َ َ َ َ ُُ
ُ
ِ
اآلدب ِ :
الداعي إذل ِ
الطعاـ .
و ُ

قاؿ طََرفَةُ:

ِ
ب فينا يػَْنتَ ِق ْر
ال تَػَرى اآلد َ

َْكب ُن يف اؼب ْشتاةِ نَ ْدعُو اعبََفلى ،
َ
()19
ِ
يع .
صنِ َع ؽبا َّ
واؼبَأْ ُدوبَةُ  :اليت قد ُ
الصن ُ
األَصمعي  :جاء فبلف بأ َْم ٍر أ َْد ٍ
ب  ،ؾبزوـ الداؿ  ،أَي بأ َْم ٍر َع ِج ٍ
يب  ،وأَنشد :
َ
ِظبعت ِ ،من ص ِ
بلص ِل األَ ْش ِ
أ َْدباً على لَبَّ ِاهتا اغبَوارل
كاؿ ،
ُ
َ


تاج العروس :

األَدب ُ ،ؿبرَكةً  :الذي يػتأ ََّدب بو األَديب من الناس ُ ،ظبي بو ألَنو يأْ ِدب الناس إذل اؼبح ِ
امد
َ ُ ََّ
ََ ُ
ََ
ُ
َ ُ َ
َّ
ب :الدُّعاء  ،وقاؿ شيخنا ناقبلً عن تقرير ِ
اىم عن اؼب َقابِ ِح  ،وأَصل األ ََد ِ
ات شيوخو :
َويَػْنػ َه
ُ
َُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ُّ
اض ِة النَّػ ْف ِ
س
ي
ر
م
ل
ع
ػ
ت
ىو
:
اؼبصباح
ويف
،
و
ين
ش
ي
ا
عم
بو
قامت
ن
م
م
ص
َّ َ ُ
ََ َ َ
األ ََد ُ
ب َملَ َكةٌ تَػ ْع ُ َ ْ
َ ِ
َخبلَ ِؽ .
وؿبَاسن األ ْ
اض ِة َْؿبمودةٍ يػتَخَّرج ّٔا ا ِإلنسا ُف يف فَ ِ
ضيلَ ِة من
وقاؿ أَبو زيد األ
َنصاري  :األ ُ
ّ
َدب يَػ َقع على كل ِريَ َ ُ َ َ َ ُ
ِ
َخ ُذ أَو
ضائِ ِل ،ومثلو يف التهذيب  ،ويف التوشيح  :ىو
ُ
ال َف َ
استعماؿ ما ُْوب َم ُد قَػ ْوالً وف ْعبلً  ،أَو األ ْ
الرفْق دبن دونَك  ،ونَػ َقل اػب َف ِ
ِ
اج ُّي يف العِنَايَة عن
الوقُ ُ
يم َم ْن فوقَك و ّْ َ ْ ُ َ
َ
ُ
وؼ مع اؼبُ ْستَ ْح َسنَات أَو تَػ ْعظ ُ
ِ
اعبواليقي يف شرِح أ ََد ِ
ب ال َكاتِ ِ
ب يف اللغة :
ب :األ ََد ُ
ََ
ِ
ِ
ابن
العَربِيَّة ُم َولَّ ٌد َح َد َ
ُح ْس ُن األَخبلؽ وف ْع ُل اؼبَ َكا ِرـ  ،وإِطبلقُو على عُلُوـ َ
ث يف ا ِإلسبلـ  ،وقاؿ ُ
ّْ ِ
ِ
ب النَّػ ْف ِ
س و َّ
الد ْر ِس .
ب أ ََد ُ
السيد البَطَْليَػ ْوس ُّي  :األ ََد ُ
ِ
ؼ بالْ َفْتح  ،وحسن التػَّنَاوِؿ  ،وىذا ال َق ْو ُؿ َشامل لغَ ِ
صَر
ب  :الظَْر ُ
الب األَقْػ َواؿ اؼبذكورة  ،ولذا اقْػتَ َ
واأل ََد ُ
ُْ ُ
ٌ
ابن بػُُزْرج :
صنّْف  ،وقاؿ أَبو زيد  :أَدب َّ
عليو اؼبُ َ
حس َن يَأْ ُد ُ
ب أ ََدباً فهو أ ٌ
َديب  ،ج أُدباءُ وقاؿ ُ
الر ُج ُل َك ُ
ِ
اج يف اهلل
يب  ،وأ ََّدبَو أَي َعلّمو  ،فَػتَأ ََّدب تعلّم  ،واستَػ ْع َملَوُ َّ
لََق ْد أَ ُدبْت ُ
آد ُ
حسناً  ،وأَنْت أَد ٌ
الزج ُ
ب أ ََدباً َ
ب اهللُ تعاذل بو نَبِيَّو صلى اهلل عليو وسلم .
َّ
وج َّل فقاؿ  :واغبَ ُّق يف ىذا ما أ ََّد َ
عز َ
ِ
دبعٌت تَأ ََّدب  ،ونقل شيخنا عن اؼبصباح  :أ ََدبْػتُو أ َْدباً ِ ،من ِ
ضَرب :
باب َ
ب ْ
وفُبلَ ٌف قَد ْ
َ
استَأْ َد َ
ْ
وؿب ِ
اضةَ النَّػ ْف ِ
اسن األَخبلؽ  ،وأ ََّدبْػتُو تَأْ ِديباً ُمبَالَغَةٌ وتَكْثَِتٌ  ،ومنو قيل  :أ ََّدبْػتُو تَأْ ِديباً  ،إذا
َعلَّ ْمتُو ِريَ َ
س ََ
َعاقَػْبتَو على إِساءتو  ،ألَنو سبب يدعو إذل ح ِقي َق ِة األ ََد ِ
ب  ،وقاؿ غَتُه :أ ََدبَو ،
َ
ٌَ
ََ
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ِ
ِ ِ
ِ ِ
ب
َ
اض أ ْ
وعاقَػبَو على إِساءَتو ل ُد َعائو إِيَّاهُ إذل َحقي َقة األ ََدب َ ،
َخبلَقَو َ
ب وأ ََّدبَو  :ر َ
ب الببلَ َد يُؤد ُ
وآد َ
كضَر َ
ِ
مل َمأْ َدبَة
ب ال َق ْوَـ إذل طَ َع ِامو يػُ ْؤِدبػُ ُه ْم إِ َ
إِ َ
وع ْدالً َ ،
يداباً َ :مؤل ََىا ق ْسطاً َ
يداباً  ،وأ ََد َ
وآد َ
ب َ :ع َ
واأل َْدب  ،بال َفْتح  :العجب ُ ،ؿبَّرَكة ٌ ،قاؿ مْنظُور بن حبَّةَ األَس ُّ ِ
ف نَاقتو :
دي يَص ُ
ََ ُ َ ً
ُ
َ ُ ُ َ
َ
ِ
َّاجي ِ
ات الغُْل ِ
َح َّىت أَتَى أ ُْزبِيُّػ َها بِاأل َْد ِب
ب
َغبلَّبَة للن َ
()20
ط.
َّشا ُ
يب ُّ :
األ ُْزِ ُّ
الس ْر َعةُ والن َ
 )2اصطالحا :
ضبلت كلمة األدب يف البداية معنيُت  :معٌت حسي  ،و ىو الدعوة إذل الطعاـ  ،مث انتقلت منو إذل
يعرب عن
معٌت نفسي أو ذىٍت  ،و ىو الدعوة إذل احملامد واؼبكارـ  ،فكاف مفهوـ األدب يف اؼبعٌت األوؿ ّ
تطور
طبيعة اإلنساف يف العصر اعباىلي وصورة حيّة لبيئتو االجتماعية آنذاؾ  ،أما يف اؼبعٌت الثاين ّ
مفهومو ليحمل اؼبعاين األخبلقية الفاضلة .
أما يف العصر اإلسبلمي فيبلحظ أ ّف الكلمة دل تذكر يف القرآف الكرًن  ،إال أنّو نزلت آيات كثَتة يف
معناىا  ،أما يف السنة النبوية فقد تعددت معانيها لكثرة ورودىا  ،فعن علي رضي اهلل عنو قاؿ للنيب
صلى اهلل عليو وسلم  « :يا رسوؿ اهلل إنك تكلم الوفود بكبلـ أو لساف ال نفهم أكثره »  ،فقاؿ
الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم  « :إف اهلل أدبٍت فأحسن تأدييب ونشأت يف بٍت سعد » .

()21

فجاءت ىنا دبعٌت التعليم  ،أي أ ّف اهلل علّمو فأحسن تعليمو  ،وأنو تعلم اللغة العربية السليمة عند
بٍت سعد  ،ففي ىذا العصر دل تتوسع الكلمة يف مدلوؽبا بل بقيت تأخذ معناىا النفسي الذي ينطوي
فيو على وزف األخبلؽ و تقوًن الطباع .

( ) 22

اؼبؤدبُت وشاع استعماؿ
ويف عهد الدولة األموية أنشأت طبقة اؼبعلّمُت  ،وظب ّي بعض ىؤالء بلفظ ّ
كلمة " أدب " وتعددت مشتقاهتا ومعانيها  ،وأصبحت عنوانا على الوسيلة الف ّذة للًتبية والتعليم ،
واؼببلحظ أ ّف مدلوؿ الكلمة أخذ توسعا آخرا ألنّو اكتسب معنا علميا  ،صار أثرا من آثار التعليم ،

 20ـ مرتضى الزبيدي  ،تاج العروس من جواىر القاموس  ،ج  ، 9تح  :عمي بشري  ،دار الفكر  ،بيروت . 2005 ،
 21ـ ( ضعيف) رواه أبو سعيد بن السمعاني في أدب اإلمالء من حديث ابن مسعود  ،ينظر  :الشيخ األلباني  ،السمسمة الضعيفة  ،مكتبة
المعارف  ،الرياض ج  ، 1 :رقم  ، 72 :ص . 173
 22ـ واضح صمد  ،أدب صدر اإلسالم  ،المؤسسة الجامعية لمدراسات لمنشر و التوزيع  ،بيروت  ،1994 ،ص.10

بالصبلح
فقد جاء يف خطبة زياد بن أيب سفياف بالبصرة  ،وىي اؼبسماة بالبًتاء  ،قولو ...«:فادعُوا اللَّو َّ
()23

تأووف  ،ومىت يصلُحوا تَصلُحوا . » ...
ألئمتكم ؛ فإهنم ساستكم ّْ
اؼبؤدبوف  ،وكه ُفكم الذي إليو ُ

وواضح أ ّف معٌت األدب ىنا ىو التهذيب والًتبية باػبلق اغبسن  ،فقد جاء يف كتاب عيوف األخبار
ؼبؤدب ولده  :علّمهم الصدؽ كما تعلّمهم القرآف  ،وجنّبهم السفلة
البن قتيبة  « :وقاؿ عبد اؼبلك ّ
فإهنم ؽبم مفسدة ...علّمهم الشعر يبجدوا
فإهنم أسوأ الناس رعة  ،وأقلهم أدبا  ،وجنّبهم اغبشم ّ
ّ
وينجدوا . » ...

( ) 24

يبرنوهنم على
فكاف اؼبؤدبوف ي ّدرسوف تبلميذىم الشعر ويرووف ؽبم أيّاـ العرب وأخبارىم وأمثاؽبم  ،و ّ
الفضائل االجتماعية وىذا ىو اؼبعٌت التهذييب  ،وأ ّما رواية الشعر والنثر وهتذيب لغتهم  ،وملكاهتم
العلمية والثقافية فهو اؼبنحى التعليمي .
للتحضر والظرؼ  ،فقد اتّسع مفهومو ليشمل نتاج
ويف مطلع العصر العباسي أصبح األدب مرادفا
ّ
يفسر
الثقافة العربية اإلسبلمية  ،إذل جانب ما عرفتو من ثقافات وافدة من حضارات ؾباورة  ،وىذا ما ّ
ذلك النّتاج األديب الضخم يف تلك الفًتة .
التخصص يف العلوـ ،فزاؿ
ومع بداية القرف الرابع اؽبجري بدأ ىذا اؼبفهوـ يف االكبصار وذلك لبداية
ّ

الكت ٌّاب .
لقب األدباء عن العلماء و انفرد بو الشعراء و ّ

()25

أما يف عصر االكبطاط وما شهده من ضعف السلطة وانقساـ الدولة  ،فقد تراجع األدب الفصيح

ليفسح آّاؿ أماـ األدب الشعيب الشفهي  ،دبعٌت أ ّف مفهوـ األدب عاد إذل االكبصار يف حدود
()26
العربية.
ومع بداية عصر النهضة لبست اغبركة األدبية حلّة جديدة سبيزت بصفة خاصة بالصراع األديب بُت
()27
التقليديُت والتجديديُت  ،ويف ىذه الفًتة « استقر مفهوـ األدب يف حدود الشعر والنثر ».
أما حديثا فقد أصبح اغبديث عن األدب بأنّو تلك النصوص اليت ال زبضع للمقاييس العلمية ،
وىنا بدأت ؿباوالت التأسيس لعلم األدب مع ( تُت ) والشكبلنيُت الروس وبعدىم كثَتوف  ،وقد
قامت ىذه احملاوالت على علوـ أخرى مثل علم االجتماع  ،وعلم النفس  ،وعلم األناسة وعلم
 23ـ ينظر  :الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر)  ،البيان والتبيين  ،تح  :فوزي عطوي  ،دار صعب  ،بيروت  ،1968 ،ص . 242
 24ـ ابن قتيبة  ،عيون األخبار ،شرح  :يوسف طويل  ،المجمد /1كتاب العمم و البيان  ،ط ، 3دار الكتب العممية  ،بيروت  ،ص.182
 25ـ انظر :حسين الصديق  ،المناظرة في األدب العربي اإلسالمي  ،الشركة المصرية العالمية لمنشر  ،مصر ، 2000 ،ص .13-12
26ـ واضح صمد ،أدب صدر اإلسالم  ،ص.14
27ـ المرجع نفسو  ،ص15

اللغة ،...لكن ما يبلحظ أ ّف ىؤالء بدال من تأسيس علم األدب كانت أعماؽبم ؿباولة إلثبات
نظرياهتم اػباصة  ،فطالت الفائدة االختصاصات األخرى أكثر من إفادة األدب .
اغبقيقة أ ّف ىذه احملاوالت على اختبلؼ مشارّٔا  ،كاف البد ؽبا من ربديد األدب فجاءت نظرهتم لو
وحده حسب اػبلفية اؼبعرفية اليت كاف منها اؼبنطلق .
وما يبكن أف لبلص إليو يف ىذا اؼبوضع ىو أ ّف كلمة أدب ضبلت منذ القدًن وحىت اآلف معنيُت :
أي فرع
 معنى عام  :ويراد بو صبيع ما كتب يف لغة ما سواء يف العلوـ أو يف الشعر والنثر الفٍت أو يف ّمن فروع اؼبعرفة .

 -معنى خاص  :ىو الشعر والنثر الفٍت  ،وىذا اؼبعٌت اػباص ىو الشائع لدى اؼبؤرخُت .

( ) 28

والنص األديب نص ملتبس بطبيعتو  ،مضلل وماكر  ،يظهر غَت ما ىبفي  ،وىبفي غَت ما يظهر  ،أو
باألحرى  ،أكثر فبا يظهر  ،ضباؿ أوجو  ،مستعد لقبوؿ العديد من القراءات  ،أي العديد من
التأويبلت .

()29

ويبكن القوؿ أ ّف النص األديب  « :نص معريف تتبلقى فيو صبلة من اؼبعارؼ اإلنسانية أنبها على
اإلطبلؽ اؼبعرفة األدبية  ،لكنها ليست كافية وحدىا ولذلك فإف قارئ األدب الذي يكتفي دبعرفة
األدب فقط تكوف قراءتو غَت كافية ومعرفتو بالنص ىي أيضا غَت كافية فعليو أف ينزع إذل معارؼ أخرى
ألننا قد قبد يف النص األديب اؼبعرفة التارىبية والنفسية واالجتماعية والسياسية وحىت اؼبعرفة االقتصادية
والعلمية وغَت ذلك من اؼبعارؼ اإلنسانية وىو ما يلقي مسؤولية إضافية على كاىل اؼبشتغل باألدب
كتابة وقراءة يف التزود من ىذه اؼبعارؼ قدر اإلمكاف لبلستعانة ّٔا يف قراءة النصوص األدبية وكتابتها »
.

()30

يرى الدكتور عبد السبلـ اؼبسدي أف  « :جوىر اػبطاب األديب يف وجوده اؼببدئي متناؼ مع
خصائص حوار التخاطب بكل قوانينو األدائية  ،وأبرزه أف الكبلـ يف احملاورة ينبثق مث يتبدى يف عُت
اللحظة اليت يكوف قد أدى فيها وظيفتو اإلببلغية  ،فهو يتولد وينقضي ببل مراوحة  ،إال الكبلـ األديب
ويتكشف ليخًتؽ حجاب الزمن » .
فإنو ينبثق ليبقى ،
ّ

()31

 28ـ عبد العزيز نبوي  ,دراسات في األدب الجاىمي  ,ص11
النص و الممانعة  -مقاربات نقدية في األدب واإلبداع  ، -منشورات اتحاد الكتاب العرب  ،دمشق ، 1999 ،
 29ـ محمد راتب الحالق ،
ّ
ص . 37
 30ـ بشير ابرير ،السيميائية وتبميغ النص األدبي ،مجمة المنيل ،عدد ، 1995 ، 524 :ص . 29
 31ـ عبد السالم المسدي  ،قضية البنيوية .دراسة ونماذج  ،دار الجنوب لمنشر ،تونس  ،1995 ،ص. 51

ىذا ما اتصل ببعض اؼبفاىيم اليت حاولت الوصوؿ إذل كنو النص األديب  ،من خبلؿ وضع إطار لو
وحدود سبيّزه من غَته من اإلبداعات  ،لكن أسئلة كثَتة ربوـ بإغباح حوؿ ذلك  ،منها كيف يتش ّكل
متنوعة
ىذا النص ؟ أو بصيغة أخرى  :ىل النص يأيت من فراغ أو من الشيء أـ يأيت من تشكيبلت ّ
تنصهر فيو لتش ّكل كيانا مغايرا  ،لو ما يبيّزه عن غَته شكبل ومضمونا ؟ ىذا السؤاؿ يكوف ؿبور اؼببحث
اؼبوارل .

 : 2أهم المفاهيم المتصلة بالعالقات النصية
النص ربكمو عبلقات داخلية وأخرى خارجية  ،سواء مع مبدعو  ،أو مع غَته من النصوص السابقة
لو أو اؼبتزامنة معو  ،أو مع متلقيو وقارئيو  ،وقد كانت ىذه العبلقات مدار اىتماـ الدارسُت منذ القدًن،
فتنوعت استنتاجاهتم وتنظَتاهتم  ،ورّدبا تغَتت مع الزمن  ،من بُت ىذه اؼبفاىيم العبلئقية قبد :التناص،
ّ
التعلّق النصي  ،اؼبناص واؼبيتانص والتفاعل النصي .
أ -التناص :

للمرة األوذل على يد الباحثة جوليا كريستيفا  ،يف
لقد اتفق على اعتبار مصطلح التناص قد ظهر ّ
عدة أحباث ؽبا كتبت بُت  1966ػ 1967ـ  ،وصدرت يف ؾبلّيت (  ) tel quellو(  ) Critiqueوأعيد

نشرىا يف كتابيها (سيموتيك) و( نص الرواية )  ،مث تناولو النقاد وشابو الغموض والتشويش حىت عاـ
 ، 1976عندما نشرت ؾبلة ( ويبتك ) الفرنسية عدداً خاصاً من إشراؼ ( لوراف جيٍت ) حوؿ
التناصات (  ) intertextuopitesحيث اقًتح جيٍت تعريف التناص بػ « عمل ربويل وسبثيل عدة
نصوص يقوـ ّٔا نص مركزي وبتفظ بزيادة اؼبعٌت » (.)32

ويرى روالف بارت أف « النص نسيج من االقتباسات واإلحاالت واألصداء من اللغات الثقافية
السابقة أو اؼبعاصرة اليت زبًتقو بكاملو » .

()33

فيعرفو بأنّو « الوجود اللغوي  ،سواء أكاف نسبيا أـ كامبل أـ ناقصا لنص يف نص
ّأما جَتار جينيت ّ

()34
متغَتة،
ويضيف
آخر ».
كل نص ىو « نص جامع يف أحشائو نصوص أخرى يف مستويات ّ
ّ
فكل
وبأشكاؿ قد نعرفها إف قليبل أو كثَتا  ،ىي نصوص الثقافة السابقة  ،ونصوص الثقافة الراىنة ّ ،
()35

نص نسيج طارئ من شواىد تالدة » .

وترى جوليا كريستيفا أف « للنص طبيعة إنتاجية  ،وىي تعٍت ترحاؿ النصوص وتداخلها  ،فالنص
معُت تتقاطع وتتبلقى ع ّدة ملفوظات مقتطعة من نصوص أخرى».
ليس بنية مغلقة  ،ويف فضاء نص ّ

()36

أما ؿبمد مفتاح يف كتابو ربليل اػبطاب الشعري ( إسًتاتيجية التناص ) فيقوؿ « :إف الدارسُت ػ ما
عدا بعض االذباىات اؼبثالية ػ يتفقوف على أف التناص شيء ال مناص منو ؛ ألنو ال فكاؾ لئلنساف من
شروطو الزمانية واؼبكانية وؿبتوياهتما  ،ومن تارىبو الشخصي  ،أي ذاكرتو  ،فأساس إنتاج أي نص ىو
()37

معرفة صاحبو للعادل  ،وىذه اؼبعرفة ىي ركيزة تأويل النص من قبل اؼبتلقي أيضاً » .

()38

ويرى أيضا أ ّف « النص متولّد عن آثار تارىبية ونفسية ولغوية لتتناسل منو أحداث أخرى » .

فالتناص ىو ؾبموع العبلقات القائمة بُت نص ونصوص أخرى  ،أو ىو  :تعالق نصوص متعددة مع
نص بكيفات ـبتلفة  ،أو ىو التفاعل النصي يف نص بعينو من حيث الصيغ العبلئقية بنيوية أو تركيبية
أو تشكيلية أو أسلوبية  ،واستعمل جَتار جنيت مفهوـ اؼبتعاليات النصية ليحل ؿبل التناص  ،ألنو
 32ـ روالن بارت  ،أصول الخطاب النقدي ،تر :أحمد المديني  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد ، 1989 ،ص . 107
 33ـ روالن بارت  ،درس السيميولوجيا ،تر  :عبد السالم بن عبد العالي  ،دار توبقال لمنشر  ،الدار البيضاء  ،ط  ، 1986 ، 2ص . 63
 34ـ جيرار جينيت  ،مدخل لجامع النص  ،تر  :عبد الرحمان أيوب  ،دار توبقال  ،الدار البيضاء  ،ط  ، 1986 ، 2ص . 90
 35ـ روالن بارت ،نظرية النص ،تر :منجي الشممي وعبد اهلل صولة ومحمد القاضي ،حوليات الجامعة التونسية  ،ع  ،1988 ، 27ص . 81
 36ـ جوليا كريستيفا  ،عمم النص  ،تر  :فريد الزاىي  ،دار توبقال  ،المغرب  ،ط  ، 1997 ، 2ص . 21
 37ـ محمد مفتاح  ،تحميل الخطاب الشعري  ،الفكر الثقافي العربي ـ بيروت  /الدار البيضاء  ، 1986 ،ص . 123
 38ـ نفسو  ،ص . 183

أصبع وأمشل  ،وىو يتسع وفق تصوره ؼبختلف العبلقات النصية اليت ليس التناص سوى واحد منها ،
وبذلك يغدو التناص مفهوما فرعيا  ،يشكل مع باقي اؼبفاىيم اليت أدخلها جنيت أنواعا وأشكاال من
()39

اؼبتعاليات النصية .

ب -التعلّق النصي : hyper textualité
التعلّق النصي ىو العبلقة بُت نصُت  :الحق  hypertexteوسابق  ، hypotexteمع اإلشارة إذل أف
مصطلح (  ) hypertexteىنا يف النص الورقي ليس ىو ما يعنيو ذات اؼبصطلح يف النص الرقمي ،
معُت وبتذي بو ويسَت على منوالو يف
فالتعلق النصي يعٍت أف « يتعلّق الكاتب بنص أمبوذج أو كاتب ّ
نسج ذبربتو أو التنويع عليها  ...والتعلّق ال يقف عند حد احملاكاة أو السَت على اؼبنواؿ  ،ولكنو قد
يتحوؿ إذل الضد  ،كما قبد مثبل مع اؼبناقضة أو اؽبجاء أو اؼبعارضة  ...وإذل جانب احملاكاة واؼبعارضة،
ّ
يبكن اغبديث عن التحويل حيث يكوف االنطبلؽ من ذبربة نصية معينة مناسبةً إلنتاج داللة خاصة ،
أو إبراز تصور ـبتلف  ،ال يقف حد التعلق النصي بُت نصُت ينتمياف إذل نظاـ عبلمات خاص (
اللفظ /الكتابة ) ولكنو يتعدى ذلك إذل أنظمة متعددة العبلمات  ،حيث يكوف النص اؼبتعلَّق بو (
السابق ) من نظاـ لفظي مثبل  ،لكن النص اؼبتعلّْق ( البلحق ) ينتمي إذل نظاـ عبلمات ـبتلف :
ربوؿ إذل السينما  ،كما أف الرساـ أو اؼبصور أو اؼبوسيقي يبكن أف يتعلق
فرواية قبيب ؿبفوظ يبكن أف ّ
()40

بنص أديب أو ديٍت أو ثقايف  ...فيقدمو من خبلؿ نظاـ العبلمات الذي يشتغل بو ».

إف التعلّق النصي يف الدراسات األدبية قدـ إفادات كثَتة ومهمة عن العبلقات اليت يبكن أف تأخذىا
النصوص أو األعماؿ الفنية اؼبختلفة بعضها ببعض  ،كما أنو كشف لنا عن أنظمة العبلمات اؼبتعددة ،
()41

وكيفية تفاعلها من خبلؿ إنتاج معُت يف نطاؽ خاص .

ج -المناص والميتانص ):( Métatexte ) et ( paratexte

 4ـ سعيد يقطين  ،من النص إلى النص المترابط  ،ص . 96

 G. Genette, Palimpstes, seuil 1982 P. 9 .ـ 39

 40ـ سعيد يقطين  ،من النص إلى النص المترابط  ،ص . 97
 41ـ Yannick Mouren, Le Poétique N° 93.Février 1993, P. 113 in

اؼبناص ىو ؾبموع تلك النصوص اليت ربيط بالنص أو جزء منو  ،تكوف مفصولة عنو  ،مثل عنواف
()42

الكتاب  ،وعناوين الفصوؿ والفقرات الداخلة يف اؼبناص .

واؼبناص ىو مصطلح يًتكب من مقطعُت  ،األوؿ  : Paraوىو وبمل معاين عدة منها  :التشبيو
واؼبماثلة وآّانسة ومعٌت اؼبوازاة واؼبساواة أو احملاذاة  ،أما الثاين  texte :ويعٍت النسيج وتسلسل
()43

األفكار وتوارل األلفاظ  ...وىو ما يقابل لفظة نص يف اللغة العربية .

وقد ترجم ىذا اؼبصطلح إذل ترصبات عديدة  ،منها  :النص اؼبوازي  ،التوازي النصي  ،النص احملاذي
 ،النص اؼبؤطّر ...اخل .

()44

أما داللة اؼبصطلحُت اؼبناصة ( )paratexteواؼبيتانص ) ( Métatexteفتتحقق يف النص عن طريق
التّجاور ( اؽبوامش ػ اؼبقدمات ػ النصوص اؼبوازية  ) ...أو عن طريق التعليق أو النقد اؼبوجو إذل النص .

()45

اؼبتأمل يف الكتب القديبة اليت يضم الكتاب فيها عدة كتب ( اغبواشي  ،اؽبوامش  ،اغباشية على
و ّ
اغباشية  )...يبكننا االنتقاؿ من النص إذل النصوص اليت يًتابط معها النص (من النص إذل اؽبامش إذل
اغباشية ) هبد أ ّف القدماء قد مارسوا عن طريق توظيف األلواف اؼبتعددة يف الكتابة ىذا التوازي النصي
وىذا الًتابط يف أكمل صوره .
د -التفاعل النصي :

النصي «:إف
يقوؿ د .سعيد يقطُت يف كتابو ( الرواية والًتاث السردي ) ربت عنواف أنواع التفاعل ّ
ىناؾ صنفُت من أصناؼ التفاعل النصي  ،أما األوؿ فهو التفاعل النصي اػباص  ،وىو أف يقيم نص
عبلقة مع نص ؿبدد  ،كأف يسَت نص يف اؼبدح مثبلً على منواؿ نص آخر معروؼ  ،وأما الصنف
الثاين ،فهو التفاعل النصي العاـ  ،وىو "ما يقيمو نص ما من عبلقات مع نصوص عديدة مع ما بينها
من اختبلؼ على صعيد اعبنس والنوع والنمط  ،كأف يأخذ قصيدة شعرية فنجد الشاعر يوظف فيها
مكوناتو األدبية والثقافية يف صورة شعرية تفاعل فيها مع شعراء سابقُت  ،ويف أمثاؿ أو أحاديث
ـبتلف ّ
 42ـ Michel Martin- Baltar, l’écrit et l'écrits, problèmes d'analyse et considération didactiques , ed , haties ,
paris ,1979 , p41
 43ـ بنظر  :عبد الحق بمعابد  ،عتبات ( جيرار جينيت من النص إلى المناص )  ،الدار العربية لمعموم ناشرون  /منشورات االختالف  ،لبنان/
الجزائر . 2008 ،
 44ـ ينظر  :عبد الحق بمعابد  ،قصد رفع قمق المصطمح ( مصطمح  paratexteأنموذجا )  ،مجمة عالمات في النقد  ،مجمد ، 58ع ،15
جدة  ،الممم كة العربية السعودية .
ديسمبر  ، 2005نادي ّ
 45ـ سعيد يقطين  ،من النص إلى النص المترابط  ،ص . 106

أو آيات ضمنها أو اقتبسها مستعمبلً ما ( نقلو ) عن غَته للداللة على اؼبعٌت نفسو أو معطياً إياه
دالالت جديدة أو مناقضة سباما " » (. )46
أما د .عبد النيب اصطيف فيقوؿ  « :والقضية األكثر حيوية وأنبيّة وخطورة يف مسألة تفاعل
لصح النظر إذل تفاعلها
النصوص ىي أف النصوص ال تتفاعل بوصفها ؾبرد نصوص  ،ولو كانت كذلك ّ
ؾبرد اقتباس أو تضمُت أو تأثّر دبصادر معينة  ،يستطيع أف وب ّددىا القارئ اػببَت اؼبطلع،
على أهنا ّ
ولكنها تتفاعل بوصفها فبارسات داللية متماسكة  ،إهنا تتجاور وتصطرع  ،وتتزاوج وينفي بعضها
البعض اآلخر ،أو باختصار عندما تتفاعل نصيّاً  ،تتفاعل بوصفها أنظمة عبلمات متماسكة لكل منها
داللتو اػباصة بو  ،وىذه األنظمة عندما تلتقي يف النص اعبديد  ،تسهم متضافرة يف خلق نظاـ ترميزي
جديد  ،وبمل على عاتقو عبء إنتاج اؼبعٌت أو الداللة يف ىذا النص » .

()47

يستعمل د .سعيد يقطُت مفهوـ التفاعل النصي كمقابل للمتعاليات النصية عند جَتار جنيت ،
ويرى أ ّف ىذا اؼبفهوـ مفتوح على كل العبلقات الكائنة واؼبمكنة  ،وأنّو أكفأ وأدؽ وأمشل من التناص
والتداخل واغبوار والتعارل وغَتىا من اؼبصطلحات  ،ألنو يؤّكد البعد التفاعلي الذي يقع بُت النصوص
معُت  ،أو بُت الكاتب واػبلفية النصية اليت ينطلق منها  ،والقارئ وىو
أو البنيات النصية داخل نص ّ
يسعى إذل توظيف ـبزونو القرائي للتعامل مع النص .

()48

فالتفاعل النصي بوصفو مفهوما جامعا يتّسع ؼبختلف العبلقات بُت النصوص  ،سواء كانت لفظية
أو غَت لفظية  ،وسواء قدمت شفاىا أو كتابة أو إلكًتونيا  ،كما أ ّف التفاعل يتجاوز النص يف بعده
اللفظي إذل نصوص ذات طبيعة صورية أو صوتية وغَتىا  ،وتستفيد من أبعاد ـبتلفة للنصوص الفنية
وسواىا  ،ويكشف لنا ىذا باؼبلموس عن الطابع الغٍت وغَت احملدود ألشكاؿ وأنواع التفاعل اليت تتحقق
بُت ـبتلف اإلنتاجات اليت يبدعها اإلنساف  ،وىبلقها لدواع تتصل بتنويع وإثراء أمباط التواصل بُت
() 49

الناس .
وقد حدد لوراف جيٍت آليات اشتغاؿ التفاعل النصي  ،أو ما يسميو التناص باعتباره اؼبفهوـ اعبامع
من خبلؿ مايلي :

التلفيظ  :واؼبقصود بذلك أف النص وىو يتفاعل مع نص آخر  ،ينقلو من نظاـ العبلمات الذي ينتمي
 46ـ سعيد يقطين ،الرواية والت ارث السردي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت  /الدار البيضاء  ،1992 ،ص .18
 47ـ عبد النبي اصطيف  ،التناص  ،مجمّة راية مؤتة  ،مج  ، 2عدد  ،2كانون األول ،1993 ،جامعة مؤتة  ،ص . 53
 48ـ ينظر :سعيد يقطين  ،النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  ،ص . 59
 49ـ سعيد يقطين  ،من النص إلى النص المترابط . 103 ،

إليو  ،والسيما إذا كاف من غَت نظاـ العبلمات اللغوية  ،ويبنحو بعدا لفظيا  .فالروائي مثبل قد يصف
منظرا أو فضاء ما  ،ولكنو ال يقدمو لنا من خبلؿ بعده البصري كما يفعل اؼبصور أو الرساـ  ،ولكنو
بواسطة اللغة ينقل إلينا أشياء غَت لغوية .

الخطية  :إف النص اؼبكتوب مثبل حُت يتفاعل مع أي نص  ،فهو ينقلو إذل نظامو اػبطي  ،ويقدمو

إلينا متسلسبل ومتناميا سباما كما ىو اغباؿ مع أي نص مكتوب  ،حىت وإف كاف النص اؼبتفاعل معو من
طبيعة مغايرة .

التضمين  :ويتمثل يف إدراج النص اؼبتفاعل معو يف نطاؽ النص  ،بصورة ذبعلو يبدو وكأنو جزء منو

رغم كونو طارئا عليو  ،وعملية التضمُت ىاتو تستدعيها عملية بناء النص  ،وىو يتفاعل مع غَته من
النصوص .

() 50

إ ّف نظرية التفاعل النصي منفتحة أيضا على إمكانات النص اؼبرتبط باإلعبلميات  ،لذلك يبكن
االستفادة منها يف تطوير عبلقات نصية أخرى تتحقق يف النص اإللكًتوين  ،خاصة الًتابط النصي
الذي ىو وجو آخر للتفاعل  ،والًتابط النصي نلمس بعض جوانبو يف النص الورقي  ،يف تلك الكتب
القديبة اليت هبمع الكتاب فيها عدة كتب ( حواشي  ،ىوامش  ،حاشية على اغباشية  ) ...إذ يبكننا
االنتقاؿ من النص إذل النصوص اليت يًتابط معها النص ( من النص إذل اؽبامش إذل اغباشية )  ،ىذا
هبعلنا أماـ تفاعل نصي متعدد قوامو التعلق النصي بالشكل الذي ربدثنا عنو سابقا ( نص سابق /
نصوص الحقة )  ،ويف الوقت نفسو أماـ الًتابط النصي باؼبعٌت الذي قبده يف األدبيات اإلعبلمية .
لكن األسئلة اليت تُطرح يف ىذا الشأف ىي  :كيف دخل النص األديب اإلعبلميات ؟ وىل استفاد منها
فعبل ؟ وما ىي أشكاؿ ىذه االستفادة ؟ ىذه األسئلة وغَتىا تكوف ؿبور الفصل اؼبوارل .

 50ـ. Laurent Jennet , La stratégie de la forme Poétique N°27, 1976 , P. 271 .

الفصل األول :

النص األدبي من عالـم الورق إلى عالـم الرقم
 : 1التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلوماتية
 : 2تزاوج األدب والتكنولوجيا
 : 3ماهية النص األدبي المترابط

الفصل األول  :النص األدبي من عالـم الورق إلى عالـم الرقم
دخل النص األديب عاؼبا جديدا ووسيطا مغايرا للورؽ  ،فتشكل نص أديب إلكًتوين أو رقمي  ،لكن
األوؿ يبكن أف
ىناؾ فرؽ بُت النص األديب اإللكًتوين والنص األديب الرقمي اؼبًتابط  ،فالنص األديب ّ
يكوف نصا عادياً  ,كما ىو حاؿ النصوص اليت نعرفها يف الكتب الورقية  ,إال إنو ال يكتب اليوـ على
الورؽ  ,بل أدب إلكًتوين ( مرقمن )  ،وقد ازداد استخدامو دبرور الزمن  ,يبكن الوصوؿ إليو من كل
حاسوب متصل بشبكات االتصاؿ العاؼبية  ,كما أف الوصوؿ إذل ىذا النص عرب ىذا الوسيط أيسر من
الوصوؿ إليو يف الكتب .
ّأما الشكل الثاين للنص األديب فهو نص دببلمح جديدة ولد من رحم التكنولوجيا  ،فأصبغت عليو
معربا عن عواؼبها  ،لذلك فهو ليس نصا ورقيا دخل ؾباؿ
ىذه األخَتة طابعها  ،كما أنّو باؼبقابل جاء ّ
التكنولوجيا بل ىو نص ـبتلف مبا وتش ّكل يف بيئة غَت ورقية  ،إذا خرج منها ضاعت خصوصيتو ودل
يعد لو من التأثَت ما كاف وبملو يف بيئتو األصلية .
لذلك يرى د .سعيد يقطُت  :أ ّف ىذا األدب الرقمي ىو من جهة سليل اؼبمارسة اإلنسانية  ،ومن
جهة ثانية بداية ؼبمارسة أدبية جديدة  ،ليس فقط ألنّو يوظّف وسائط جديدة ومغايرة ؼبا كاف سائدا ،
ولكن ألنّو ينفتح يف إنتاجو وتلقيو على عبلمات غَت لفظية  ،جبعلو إيّاىا قابلة ألف تندرج يف بنيتو
()51

التنظيمية الكربى  ،وتصبح بذلك بنيات يتفاعل معها مش ّكبل بذلك نصا متعدد العبلمات .

 51ـ سعيد يقطين  ،النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  ،ص . 192

 : 1التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلوماتية :
إ ّف الثّورة التّكنولوجية اليت شهدىا العادل يف العصر اغبارل  ،واليت مشلت كل نواحي اغبياة ،
وما صاحبها من تطور ىائل وسريع يف وسائلها اليت أصبحت تش ّكل عصب اغبياة  ،قد سانبت يف
السابق .
بروز آليات ووسائل دل يكن ّ
يتصورىا اإلنساف يف ّ
الشكل أو الوظيفة أو
تنوعا يصعب حصره  ،سواء من حيث ّ
تنوعت الوسائل التّكنولوجية ّ
لقد ّ
األنبّية  ،و أقصد ّٔا ( الوسائل ) اغباسوب وما يرتبط بو من وسائل زبزينية وشبكات معلوماتية ،
اصة يف سرعة
تطور  ،خ ّ
لذلك خصصت ىذا اعبزء من البحث للحديث عن اغباسوب وما شهده من ّ
تطرقت لئلنًتنت وما تق ّدمو من خدمات كبَتة لؤلدب  ،مث
اسًتجاع اؼبعلومة وسعتو التخزينية  ،مث ّ
وسع يف اعبانب
عرجت لدراسة بعض الوسائط كالقرص اؼبرف والقرص اؼبدمج ...اخل  ،فلم أشأ التّ ّ
ّ
التّقٍت ألنّو ليس ىدفا يف ىذا البحث .
أ -الحاسوب ( الحاسب اآللي ،الكومبيوتر ):
اغباسوب ىو وسيلة إلكًتونية ميكانيكية مرئية قادرة على إجراء عمليات ؿب ّددة النّتائج مسبقا ،
وسبثّل اغبواسب التّطور األكثر أنبّية يف العصر اغبديث ؼبا تتميّز بو من سرعة ودقّة وكفاءة عالية يف
تلق ٌّي وتسجيل ومعاعبة اؼبعلومات آليا .
ّ
لقد ظهر أوؿ جهاز حاسوب عاـ ستّة وأربعُت وتسعمائة وألف (1946ـ ) ظبّي بكمبيوتر انياؾ
( )Eniacجبامعة بنسلفانيا األمريكية  ،والّذي سبيّز بضخامة اغبجم واالستهبلؾ الكبَت للطّاقة
حىت وصلت إذل مرحلة
تطورا و انتشارا كبَتين ّ
الكهربائية  ،وانطبلقا من ىذا شهدت صناعة اغبواسب ّ

مرت صناعة اغبواسب عرب طبسة أجياؿ من التّطور والتّجديد اختلفت صفاهتا من
ّ
متطورة ج ّدا  ،وقد ّ
جيل إذل أخر.

( )52

الصغَت كاغباسوب اؼبكتيب  ،وحاسوب اغبقيبة  ،وحاسوب
ويتّجو اغباسوب اليوـ كبو اغبجم ّ
الكراسة  ...اخل  ،وتتميّز ىذه اغبواسب الصغَتة بكوهنا ؿبمولة ،كما ظهرت ع ّدة تقنيات جديدة يف
ّ
الل ٌّمسية اليت تتيح إعطاء التّعليمات عن
استعمالو مثل استعماؿ الكتابة بواسطة قلم على ّ
الشاشة ّ
الشاشة مباشرة وبدوف اغباجة إذل الفأرة .
طريق ؼبس أيقونة معيّنة ّٔذه ّ
اؼبختصوف يف ؾباؿ اغبواسب إذل إدخاؿ الكبلـ الذي يتكلّمو اؼبستعمل  ،وذلك على
كما يسعى
ّ
األوؿ إمكانية تسجيل وحفظ ونقل الكبلـ الذي يتكلّمو اؼبستعمل بواسطة ميكروفوف
مستويُت ّ ،
ـبزف  ،كما يطمح إذل إمكانية فهم اغباسوب
لنص ّ
موصوؿ باغباسوب  ،والثّاين إمكانية قراءة اغباسوب ّ
الصعوبة .
للكبلـ ومعاودة كتابتو  ،وىو أمر غاية يف ّ
مزود دببلقط
وأخَتا ظهر مبط من اغبواسب تستبدؿ فيو ّ
الشاشة بقبّعة ونظّارة  ،والفأرة بق ّفاز ّ
تستعمل يف ؾباؿ البحث العلمي واأللعاب.

()53

كونات ؽبا أنبيّة كبَتة مثل استقباؿ البيانات ومعاعبتها وإخراج النّتائج
وللحاسب اإللكًتوين م ّ
تقسم إذل أنواع حسب وظيفتها  ،مع مبلحظة أ ّف بعض اؼبكونات قد تعمل أكثر من
وزبزينها  ،لذا ّ
وظيفة يف آف واحد  ،وىي :
 وحدات اإلدخال  :وىي سب ّكن اؼبستخدـ من إدخاؿ البيانات مثل  :لوحة اؼبفاتيح (،)54
()56
()55
الضوئية .
بطاقة
،
الفأرة
الصوت  ،اؼباسحة ّ
ّ

()57

()58

 وحدات المعالجة  :مثل اؼبعاجل (  ، ) PROCESSORوال ّذاكرة العشوائية .

()61
()60
()59
الصوت ،
بطاقة
،
ابعة
ط
ال
،
الفيديو
بطاقة
،
الشاشة
ّ
 وحدات اإلخراج ّ :
ّ
السماعات ( )62وىي تظهر للمستخدـ البيانات بعد معاعبتها .
ّ
 - 52ينظر محمد لعقاب  ،مجتمع اإلعالم و المعمومات ( أطروحة دكتوراه)  .معيد اإلعالم و االتصال  ،جامعة الجزائر . 2001.ص . 44
 53ـ محمد لعقاب  ،المرجع السابق  ،ص . 57 - 56
 54لوحة المفاتيح  :إدخال البيانات و إصدار األوامر لمحاسوب .
 55الفأرة  :أداة إدخال و تح ّكم .

سماعات إلصدار األصوات .
 56بطاقة الصوت  :تسمح بوصل ّ
تخزنيا في ال ّذاكرة عمى شكل صفحات .
الضوئية  :تحفظ البيانات المحفوظة و ّ
 57الماسحة ّ

ثم تمحى كمّيا قبل إطفاء الجياز .
 58ال ّذاكرة العشوائية :ذاكرة سريعة ّ
تخزن فييا الممفّات و البرامج مؤقّتا أثناء تنفيذىا ّ
 59ال ّشاشة  :تظير عمييا البيانات.
ألي حاسوب.
 60بطاقة الفيديو  :تسمح بوصل وتشغيل ال ّشاشة و ىي ضرورية ّ

الصلب ( ، )63القرص اؼبرف  ،القرص اؼبدمج  ،وسائط النّسخ
 وحدات التّخزين  :القرص ّ
ؿبركات أقراص خارجية )  ،وىي تسمح للمستخدـ
االحتياطي  ،وسائط التّخزين اؼبتن ّقلة ( ّ
بتخزين البيانات سواء قبل معاعبتها أو بعدىا السًتجاعها يف وقت الحق .
الشبكة ( ،)64اؼبودـ ( ،)65و ىي سب ّكن اؼبستخدـ من تبادؿ
الربط  :بطاقة ّ
 وحدات ّ
الشبكات ) .
معلومات مع اغبواسب األخرى ( ّ

اؼبكونات بعضها ببعض لتبادؿ البيانات
 اللّوحة ّ
كل ىذه ّ
األم  :و ىي اعبهاز الّذي يربط ّ
بينها  ،كما تقوـ بتنسيق العمل بُت ىذه األجزاء  ،وتنظيم عمل ال ّذاكرة  ،تثبّت داخل
()66
صندوؽ اعبهاز وتوصل صبيع األجهزة األخرى ّٔا .
وزبتلف اغبواسب من حيث قدرهتا على معاعبة البيانات  ،فمنها ذات القدرة احملدودة ومنها ذات
القدرات الفائقة  ،و ذلك لتناسب ـبتلف االحتياجات والتّكاليف  ،فنجد تبعا لذلك أنواعا منها:
اغبواسب الكبَتة أو اؼبركزية (  ، ) MAINFRAMEاغبواسب احملمولة (  ) LABTOPواغبواسب
()67

اػبادمات ( . ) SERVERS
ب -اإلنترنيت :

الشبكات  ،وشبكة اإلنًتنيت عبارة عن
الشبكات أو ىي شبكة ّ
تعٍت كلمة اإلنًتنيت لغويا  :ترابط ّ
الشبكية اؼبوصولة معا  ،أو ىي سلسلة من أجهزة اغباسوب اؼبوصولة معا والّيت
ؾبموعة من النّظم ّ
()68

تشارؾ يف البيانات والربؾبيات نفسها .

 61الطابعة  :اإلخراج إلى ورق.
الصوتية.
 62السماعات  :تسمح بإخراج البيانات ّ

الرئيسية لتخزين البيانات و البرامج .
 63القرص ّ
الصمب :ىو الوحدة ّ
تثبت عمى المّوحة األ ّم.
 64بطاقة الشبكة  :تسمح بربط الحاسوب بالحواسب األخرى لتكوين شبكة ّ
ط ىاتفي بغرض ربطو بحاسوب آخر أو باالنترنت.
 65المودم  :يسمح بتوصيل الحاسوب بخ ّ
 66ـ الموسوعة اإللكترونية http://ar.wikipedia.org
 67ـ الموسوعة اإللكترونية http://ar.wikipedia.org
 68ـ عبد القادر بن عبد اهلل الفنتوخ  ،االنترنت (تقنيات و خدمات) ،كتيب المجمة العربية  ،العدد /10 :فبراير  ،1998/المممكة العربية
السعودية  ،ص .08-07

اؼبكونة من الوثائق
تعرؼ اإلنًتنيت بشبكة الويب العاؼبية ( ّ ) World Wide Web
كما ّ
اؼبكونة ؽبا(.)69
واؼبعلومات اؼبًتابطة معا ّ
اؼبخزنة يف مبليُت أجهزة الكمبيوتر ويف الشبكات ّ

إ ّف ّأوؿ شبكة متّ إنشاؤىا بُت العديد من أجهزة اغباسوب كاف يف أمريكا عاـ تسعة وستُّت
وتسعمائة وألف ( ، )1969ظبيت حينها بػ ( أربانت  ، )ARPANETحيث قامت ألغراض عسكرية
 ،لكن مع ازدياد اعبهات األكاديبية البحثية اؼبشًتكة يف أربانت ّ ،قررت وزارة الدفاع األمريكية عاـ
الشبكة وأطلقت عليو اسم (ميلينت
شبانُت وتسعمائة وألف (  ) 1980فصل اعبزء العسكري من ّ
 ، ) MILINETيف حُت بقي اعبزء اؼبدين حامبل االسم القدًن ( أربانت )  .ويف عاـ طبس وشبانُت
مؤسسة العلوـ الوطنية األمريكية (  ) NSFبإنشاء شبكة فباثلة سباما
وتسعمائة وألف (  ) 1985قامت ّ
لؤلربانت ىي )  ، ) NSFNETقصد ربط العديد من اعبامعات األمريكية بعضها ببعض بقنوات أكثر

سرعة فبّا كانت عليو أربانت(.)70

ويف عاـ واحد وتسعُت وتسعمائة وألف (  )1991قامت جامعة مينوسوتا األمريكية بإقباز برنامج
الشبكة العنكبوتية عرب العادل World Wide
ظبي "غوفر  ،"Gopherمث بعد عاـ مت إنشاء مشروع ّ
ّ
مؤسسة )سَتف  (CERNوالذي أصبح من األدوات
) )Webاؼبعروؼ بػ  WWWمن طرؼ ّ
اؼبهمة يف عادل اإلنًتنت(.)71
واػبدمات ّ

الصغَتة اؼبتناثرة يف أمريكا وغَت اؼبرتبطة بشبكة اإلنًتنت ترتبط
الزمن أخذت ّ
ومع مرور ّ
الشبكات ّ

مع أقرب النّقاط ؽبا باإلنًتنت  ،بل وتتابع بعد ذلك ارتباط عدة شبكات من خارج أمريكا لتأخذ
الشبكات(.)72
الشبكة طابع العاؼبية ولتكوف حبق شبكة ّ
ّ

الشاملة عبميع اؼبعارؼ
اؼبتنوعة و ّ
كم ىائل من اؼبعلومات اؼبتج ّددة و ّ
ربتوي شبكة اإلنًتنت على ّ
الكم اؽبائل والبحث فيو  ،كما ربتوي على العديد من
والعلوـ  ،وىي تتيح للمستخدـ تص ّفح ىذا ّ
الشخصي ليستخدمها فيما بعد  ،كما ربوي صبيع
الربامج اليت يبكن للمستخدـ أف ينقلها إذل حاسوبو ّ
الصحف وآّبلّت اإللكًتونية ،
أنواع األخبار من سياسية  ،اجتماعية  ،ثقافية  ...اخل  ،من خبلؿ ّ
إضافة إذل ميزة االستماع واؼبشاىدة لعديد اإلذاعات والقنوات التّلفزيونية .
 69ـ إدريس مصطفى رمضان  ،أروع مواقع اإلنترنت  ،دار نزىة األلباب  ،الجزائر  ، 2005 ،ص .06
 70ـ عبد القادر بن عبد اهلل الفنتوخ  ،المرجع السابق .ص .12
النشر
 71ـ عامر إبراىيم قنديمجي و آخرون  .مصادر المعمومات (من عصر المخطوطات إلى عصر اإلنترنت) .دار الفكر لمطّباعة و ّ

والتّوزيع  ،األردن 2000 ،م  .ص .328

 72ـ عبد القادر بن عبد اهلل الفنتوخ  ،المرجع السابق  .ص .13

وتق ّدـ اإلنًتنت باإلضافة إذل اػبدمات اؼبعلوماتية اؼبختلفة خدمات أخرى كالربيد اإللكًتوين
( )Emailوؾبموعات األخبار(  ،) News Groupsوالتّحاور اآلرل ( )Chatوالتّحاور الفيديوي
) ) conferencing Videoوغَتىا من اػبدمات  ،كما يبكن من خبلؽبا االنتساب إذل اؼبعاىد
الًتفيو(.)73
واؼبدارس عن بعد  ،والتّسوؽ والتّجارة واػبدمات آّّانية واأللعاب و ّ

دوف أف ننسى اؼبنتديات اإللكًتونية  ،والّيت ىي فضاء مفتوح للحوار واإلبداع وتداوؿ القضايا  ،فهي
السرعة يف التّفاعل واإلطّبلع على ذبارب
توازي ما تق ّدمو ّ
الصحف وآّبلّت بفارؽ الوقت  ،أي ّ
ومعارؼ الغَت .
الشخصية اليت يستطيع من خبلؽبا األديب نشر نصوصو وإبداعاتو  ،وتواصلو مع
إضافة إذل اؼبواقع ّ
تتضمن باإلضافة إذل الكتابة باغبروؼ مؤثّرات ظبعية بصرية  ،ما
ّقراءه من خبلؿ الربيد االلكًتوين ّ ،
يساعد على وضوح العمل األديب  ،فبإمكاف اؼبطّلع على اؼبواقع الشخصية أف يقرأ ويسمع و يشاىد يف
حركية مؤثّرة وشائقة  ،وبعد اؼبواقع الشخصية ظهرت اؼبدونات ( )BLOGاليت تتميّز بإمكانية العمل
اعبماعي  ،من خبلؿ تعليقات اؼبشاركُت حوؿ موضوع أديب ما  ،ما هبعلها يف حركية مستمرة كوهنا
قابلة للتّجديد بإضافة مواضيع جديدة  ،فهي بذلك عبارة عن يوميات منشورة على شبكة اإلنًتنت ،
ترتّب مواضيعها حسب التواريخ (.) 74


القرص المرن :

يتأؿ ٌّؼ من قرص ببلستيكي رفيع مرف (من ىنا جاء االسم) مغطّى
ىو جهاز لتخزين البيانات ّ ،
تتم قراءة أو كتابة البيانات عليو باستخداـ
دبادة مغناطيسية مغلقة ضمن حافظة ببلستيكية مربّعة ّ ،
تتم على وجو واحد من القرص  ،و يبكن استخداـ
ؿبركات األقراص اؼبرنة  ،كانت يف البداية الكتابة ّ
ّ
تطور األمر إذل استعماؿ الوجهُت دوف قلب القرص ما ّأدى إذل
الوجو اآلخر بقلب القرص  ،مث ّ
مضاعفة سعة زبزينها (.)75

ويف األعواـ األخَتة دل يعد ؽبذه األقراص أنبية  ،غَت أف مصنّعي اغبواسب آثروا اإلبقاء على ؿبركات
األقراص اؼبرنة يف اغبواسب اليت يبيعوهنا للحفاظ على التّوافقية مع األجهزة القديبة .
 73ـ نفسو  ،ص .10
 - 74محمد معتصم ،الكتابة الرقمية http://www.geocities.com ،
75ـ ينظر الموسوعة اإللكترونية http://ar.wikipedia.org.



القرص المدمج :

وتطور
الصوتية أكثر من قرف من ّ
لقد عرفت األقراص كوعاء ىبتزف اؼبعلومات ّ
الزمن  ،ومع ظهور ّ
تكنولوجيا اغبواسب اعتمدت كوعاء زبزيٍت للمعلومات احملوسبة  ،وسرعاف ما اعتمدت واكتسحت

األوؿ للمعلومات (.) 77
كافة أوعية اؼبعلومات األخرى لتصبح الوعاء التّخزيٍت ّ

السمعي-الرقمي (CD-
مبيّز ع ّدة فئات من األقراص اؼبدؾبة  ،واليت من أشهرىا القرص اؼبدمج ّ
) DAواؼبعروؼ يف نطاؽ واسع بػ ) ، (CDباإلضافة إذل القرص اؼبدمج اقرأ ما يف الذاكرة فقط (CD-
)* ROM *COMPACT DISK READ ONLY MEMORYأو ما يعرؼ بالقرص اؼبدمج
الشخصية
األوؿ من عاـ  ،1985رغبة يف جعل اغبواسب ّ
للقراءة فقط  ،والذي ظهر يف النّصف ّ
كميات كبَتة من البيانات بأشكاؿ متع ّددة  ،وإمكانية زبزين
بال ّذات سلعة صباىَتية تصلح للتّعامل مع ّ
كبَتة فهي تعادؿ يف إمكانية زبزينها حوارل  1600قرص مرف  ،باإلضافة إذل سهولة التّعامل معها
اؼبخزنة يف القرص بعد تدريب
واستخدامها حيث يستطيع الباحث نفسو من اسًتجاع اؼبعلومات ّ
وتأىيل بسيط  ،أو مراجعة األسلوب وتعليمات االسًتجاع .
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اؼبتحركة ليصبح قرصا شامبل
واستكماال للقرص للقراءة فقط أضيفت اؼبعلومات ّ
الصورية الثّابتة و ّ
اؼبتحركة  ،فأطلق على ىذا القرص اسم
الصوتية والنّصية و ّ
لكافّة أوعية اؼبعلومات ّ
الصورية الثّابتة منها و ّ
القرص اؼبدمج اللّيزري اؼبتع ّدد الوسائط (Compact Disk Interactive (CD-I ) (Multi
) ،Mediaحيث أصبح باإلمكاف اإلطّبلع واالستفادة من كافّة اؼبعلومات بأوعيتها اؼبختلفة من داخل
وعاء واحد وبأسلوب عرض تفاعلي عبميع ىذه اؼبعلومات .
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الكبلـ عن األوعية التخزينية كبلـ يطوؿ  ،فهذا آّاؿ شهد تطورا كبَتا ال يبكن اإلحاطة بو يف
أسطر قليلة  ،لذلك أكتفي دبا سبقت اإلشارة إليو  ،باعتباره شيئا مكمبل فقط حملتوى البحث .
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 : 2تزاوج األدب والتكنولوجيا :
ضبلت الثّورة اؼبعلوماتية بُت طيّاهتا تأثَتات حاظبة على شكل الكتابة ،ومن مثّ على جوىر الكتاب،
الشكل فقط وإّمبا من جانب اؼبضموف أيضا  ،فطرأت بعض التغيَتات على طبيعة
ليس من جانب ّ
العملية اإلبداعية  ،وعلى عناصرىا  ،فكاف لتأثَت ىذه الثّورة صدى أوسع من تأثَت آلة الطّباعة الّيت
اعتربت ثورة ثقافية مشلت الكوف بأسره  ،فاتّسعت دائرة تناقل الفكر والثّقافة  ،غَت أ ّف ما أحدثو
اغباسوب وشبكة اإلنًتنت أكرب من أف يوصف  ،من بُت ربديات ىذه الثورة اؼبعلوماتية االنقبلب
تنوعت وأصبحت أكثر إثارة  ،كاستخداـ األحذية فيها ؛
الكبَت يف طرائق تل ّقي العلم واؼبعرفة  ،الّيت ّ
كل ما على اؼبرء فعلو سوى
وذلك بوضع شروبة إليكًتونية يف اغبذاء سب ّكن نقل معلومات لآلخرين و ّ
مصافحة يد شخص آخر  ،وأل ّف اعبلد بطبيعتو ناقبل للكهرباء فمن اؼبمكن لسَتة ذاتية مثبل أف تنقل
اؼبتعرؼ عليو ومن مثّ إذل حذائو  ،وبالتّارل ىذه
كهربائيا من اغبذاء إذل األيدي ومن مثّ إذل ّ
الشخص ّ
الشارع ويف غضوف ثواف قليلة .
الطّريقة مبلئمة لتبادؿ مكتبات إليكًتونية ضخمة مع شخص آخر يف ّ
توصل العلماء أيضا إذل أنّو بإمكاف اػبليّة العصبية أف ترسل إشارة إذل
ليس ىذا فحسب ولكن ّ
شروبة سليكونية الّيت بإمكاهنا أف ذبعل اػبليّة العصبية ترسل إشارة أيضا فبا يسهل من تبادؿ معلومات
للمخ البشري أف
فيما بينهما  ،و إذا ثبت قباح ىذه الطّريقة على اػببليا العصبية البشرية فإنّو يبكن ّ
يستقبل معارؼ وخربات بشرية سابقة أو حالية دوف القراءة التّقليدية  ،أي نقل اؼبعلومات يف ؼبح
البصر ،ما يبكن نقل أو إنزاؿ موسوعة كاملة يف دماغ اإلنساف يف دقائق معدودة مثلما ننسخ القرص
كل اؼبعلومات اؼبوجودة يف حواسب
اؼبدمج أو اؼبرف من اغباسوب ،كما يبكن القوؿ بإمكانية زبزين ّ

مكعب صغَت (.)80
العادل يف ّ

مهمُت من
يف ىذا اإلطار وباإلضافة إذل مسألة النشر اإلليكًتوين يبكن تسليط ّ
الضوء على جانبُت ّ
األوؿ
الرقمي  -والّذي يعٍت دخوؿ الوسائل التّكنولوجية يف ؾباؿ أدب  -أ ّما اعبانب ّ
جوانب األدب ّ
الرقمية  ،والّيت زبتلف عن نظَتهتا الورقية  ،وسنعقد باؼبناسبة مقارنة بُت االثنتُت  ،واعبانب
فهو الكتابة ّ
الرقمية بنوعيها ( على اإلنًتنت وعلى القرص )  ،ومن خبلؿ ذلك الكتاب
الثّاين ىو اؼبكتبة األدبية ّ
الرقمي األديب وأىم ما يبيّزه من حيث ال ّشكل واؼبضموف .
ّ
 80ـ أحمد فضل شبمول  ،المقال السابق .

 )1النشر اإللكتروني :
دل ذبعل الرقمية النشر يف متناوؿ اعبميع فحسب  ،بل وكذلك أتاحت لو التحقق دبنتهى السرعة
وبكلفة زىيدة ال ؾباؿ للمقارنة بينها وبُت االعتمادات اؼبادية اليت يتطلبها النشر الورقي  ،واإلجراءات
الكثَتة واؼبع ّقدة  ،فإرساؿ كتاب بكاملو إذل أي موقع وجعلو يف متناوؿ اؼببحرين يف كافة أرجاء اؼبعمورة
عملية بسيطة ال تتطلب أكثر من بضع ثواف إذل بضع دقائق (حسب سرعة االتصاؿ )  ،وبالتوفر على
مساحة زبزينية بسعة  100ميغا بايت  ،مثبل  ،يبكن نشر حوارل  200كتاب .
لكن تطرح إشكالية يبكن أف يصطلح عليها بػ « مصداقية اؼبعلومة » أو « غياب اؼبصفاة »  ،على
حد تعبَت أمربتو إيكو  ،سبثل نقطة سلبية وإهبابية يف آف  :سلبية نظرا للتلوث الذي ربدثو يف الويب ،
وإهبابية ؼبا تضمنو من مساواة وديبقراطية – إف جاز التعبَت – بُت منتجي الفكر والثقافة اؼبعنيُت بنشره
يف سائر أرجاء اؼبعمورة .
فالرقابة الذاتية على ما ينشر يف اإلنًتنيت  ،والذي دل يعد يقتصر على اؼبكتوب  ،إذ تتيح تقنية
الًتقيم ربويل  ،وألوؿ مرة يف تاريخ البشرية  ،الصورة والصوت والكتابة يف صيغة واحدة ىي (، )1/0
تلك الرقابة ليست متساوية لدى صبيع الناس  ،وبالتارل بديهي أال يكوف شعرا كل ما يقدـ نفسو
باعتباره نظما مثلما بديهي أال قبد سردا ضمن ؾبموع ما يقدـ نفسو باعتباره ؿبكيا ،كما بديهي أف
وبدث أال قبد سوى ىذياف ضمن ما يقدـ نفسو باعتباره إنتاجا فكريا رصينا...
لكن العديد من النصوص اليت تقصى ( أو أقصيت ) ظلما من التداوؿ الورقي  ،إما ؼبنع الرقيب أو
لبَتوقراطية جهاز النشر أو لسوء تقدير ىيئة قراءة دار النشر  ،ىذه آّلة أو تلك  ،...العديد من ىذه
األعماؿ هبد فضاء رحبا للتداوؿ  ،وبالتارل شبة من ينجح يف تكريس نفسو كاتبا انطبلقا من الشبكة ،
فتجد أعمالو طريقها للنشر الورقي  ،كما شبة من يكوف قد كرس نفسو كاتبا يف عادل الورؽ وال هبد لو
موطئ قدـ يف القارة االفًتاضية .

()81

القراء ؛ فاإلنًتنيت
مع اإلشارة إذل أنّو ليس كل ما يُنشر إلكًتونيا ينجح وهبد صدى لدى صبهور ّ
تبُت قباح
القراء ودرجة تفاعلهم مع النصوص اؼبنشورة  ،فهي مصفاة ّ
تكشف عن مدى قبوؿ ىؤالء ّ
نص من النصوص من عدمو ودرجة ذلك من خبلؿ عدد الزواّر واؼبتصفحُت  ،باإلضافة إذل ذلك أف
إنتاج ونشر ىذه النصوص يكوف عموما يف متناوؿ مستويات عديدة من القراء على اختبلفهم .
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يشَت ؿبمد سناجلة إذل ضرورة النشر اإللكًتوين ومزاياه يف ىذا العصر بقولو  « :إ ّف النشر اإللكًتوين

يهمو الكسب
يقدـ حلوالً لكل اؼبشاكل فبل يوجد ىناؾ ناشر ال هتمو كتابتك وإبداعك بقدر ما ّ
اؼبادي من ورائك أو أمامك سواء  ،وال رقيب ىبنقك ويعد عليك كلماتك بل وحىت أنفاسك ،وال
حاجز بينك وبُت قرائك وصبهورؾ  ،فكتابك قادر على الوصوؿ إذل كافة أرجاء اؼبعمورة من غَت دور
نشر قومية أو وطنية  ،كما يتيح لك الكتاب اإللكًتوين استخداـ كافة األدوات يف العملية اإلبداعية
بسهولة ويسر ومن غَت تقييد وال حصر  ،فحدؾ خيالك اؼبعريف واػبياؿ اؼبعريف ال حد لو » .
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وللنشر اإللكًتوين مزايا عديدة نذكر منها :
أ -السرعة  :فعملية النشر اإلليكًتوين تتم يف وقت قصَت مقارنة بالوقت الذي يتطلبو النشر الورقي،
وبالتارل توفَت الزمن واختصاره .
ب -السهولة  :تتم عملية النشر الرقمي بسهولة ويسر .
ج -اختصار اؼبسافات  ،وتوفَت اعبهد .
القراء مهما تباعدت إقاماهتم  ،وتباينت وجهاهتم
د -إتاحة الفرص أماـ أكرب عدد فبكن من ّ
وانتماءاهتم القومية والعقدية والثقافية ...اخل .
اؼبوجهة لو  ،األمر الذي يعطي بعدا آخرا لعملية الفهم والقراءة .
ه -دمج النص بالنقود ّ
و -التفاعل اؼبباشر بُت الكاتب  /اؼبستخدـ والقارئ والنص .
وقد ػبّص الدكتور السيد قبم أىم ميزات النشر االلكًتوين يف :
 -1إتاحة فرصة أكرب غبرية لكاتب يف التعبَت عن وجهة نظره .
 -2إتاحة فرصة العدالة واؼبساواة بُت اؼبتصفحُت يف اغبصوؿ على اؼبعرفة واكتسأّا .
 -3إمكانية إسباـ اغبوار والتواصل بُت الكاتب والقراء .
 -4إمكانية االنتشار للعمل األديب وزيادة عدد القراء وكذا اؼبادة الرقمية .
 -5حفظ اؼبعلومات يف حوافظ متنوعة .
 -6ذباوز األمية بأشكاؽبا اؼبختلفة يف ؾباؿ األدب والثقافة والعلوـ .
 -7مبلحقة اعبديد يف اإلبداع والثقافة .
 -8القضاء على جانب من سلبيات الفجوة الرقمية يف الوطن العريب .
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 -9قلة تكلفة اؼبنتج الثقايف يف مقابل اؼبنتج الورقي اؼبماثل ( :الكتاب الرقمي أقل تكلفة حبيث
تصبح  %25من تكلفة الورقي ..أسرع يف االنتشار ..أفضل من ناحية اإلخراج الفٍت ) .
 -10إتاحة الفرصة ؼبولد "فورـ" جديد من اإلبداع القصصي والشعري  ،وىناؾ عدد من التجارب
اليت خاضها "د.ؿبمد سناجلة" يف الرواية والقصة القصَتة  ،باإلضافة إذل بعض احملاوالت األخرى لػ
"عباس العيد" و"أضبد العايدي" .
-11إتاحة فرصة أكرب للمواىب الشابة  ،وتساعد على نشر إعماؽبم اؼببكرة .
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ّأما العراقيل يف نشر وتلقي األدب الرقمي وسلبياتو فتتمثل يف التكلفة اؼبادية  ،فبعض الدوؿ العربية
تصل فيها نسبة الفقر إذل درجة ؿبرجة  ،وحىت يُتلقى ىذا األدب يتطلب جهاز حاسوب والبراطا يف
اإلنًتنيت  ،وعدـ وجود ضبلة تسويقية تضمن انتشارا أكرب وأعلى بُت اؼبساحات الشاسعة يف ىذا العادل
الفضائي  ،باإلضافة إذل حقوؽ اؼبلكية الفكرية اليت يقف حاجزا يف طريق النشر  ،باإلضافة إذل سهولة
النشر وإقداـ البعض على نشر ما يعد ذبارب أولية وغَت جديرة بالنشر  ،وأيضا السرقات الفكرية نظرا
التساع ؾباؿ االطبلع والنشر  ،كما يبلحظ يف بعض األحياف استخداـ اللهجات الدارجة وذباىل
اللغة الفصيحة .
وتتجلى النصوص األدبية الرقمية يف مظاىر ع ّدة منها :
 المواقع األدبية  :ونلمس نوعُت من اؼبواقع  ،اؼبواقع العامة أو اؼبؤسساتية واؼبواقع الشخصية  ،النوع

األوؿ ىو عبارة عن مواقع كتاب أدركوا أنبية ىذه التكنولوجيا  ،فأنشأوا مواقع تعرض إنتاجهم  ،مثل
إرباد كتاب اإلنًتنيت العرب  ،بادرة مهمة للم شتات الكتاب "اإلنًتناتيُت"  ،ومن اؼبواقع العربية
الرائدة واعبديرة بالذكر أيضا "الوراؽ" وىو مكتبة رقمية  ,اختصت بشكل أساسي بكتب الًتاث
العريب واإلسبلمي  ,وتضم أىم اؼبصادر من أمهات الكتب  ،فيعترب الوراؽ الناشر الوحيد على
اإلنًتنيت لكتب مثل األغاين والطبقات الكربى والكامل يف اللغة األدب ومئات غَتىا  .وأنبية الوراؽ
تكمن يف أنّو يتيح الوصوؿ إذل ؾبموعة من أىم الكتب الًتاثية ويتيح البحث فيها وأيضاً يتيحها
ألشخاص قد ال يتمكنوف من الوصوؿ إذل النسخ الورقية من ىذه الكتب  .أما اؼبواقع الشخصية فهي
مواقع باسم كتّاب معينُت  ،ينشر ّٔا الكاتب نتاجو األديب والنقدي  ،كما لو أف ىبتار ّقراء ما يكتب
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ويسمح ؼبن يشاء بالتعليق وإبداء اآلراء حوؿ نصوصو  ،ورّدبا يشركهم يف كتابة ما بدأه بشكل تفاعلي

 .ىذه اؼبواقع العامة والشخصية من الكثرة دبكاف فبل يبكن اإلحاطة ّٔا .

 الجرائد والمجالت األدبية اإلليكترونية  :قبد اعبرائد وآّبلت األدبية اؼبتخصصة كما قبد
الصفحات األدبية يف اعبرائد وآّبلت اإللكًتونية  ،كما قبد بعضها نسخة إلكًتونية ألخرى ورقية
تصدر يوميا أو أسبوعيا أو شهريا  ،أو غَت ذلك  ،وبعضها اآلخر نسخة إلكًتونية فقط دوف أف
يكوف ؽبا مقابل ورقي  ،ومن أمثلة ىذه األخَتة نذكر:
 ؾبلة أفق الثقافية http :// ofooq . com : -ؾبلة ألواح http :// alwah. com :

 المنتديات األدبية اإلليكترونية  :وىي زبلق فضاء للحوار واإلبداع وتداوؿ القضايا  ،كما سبنح فرصة
للتعبَت حبرية  ،واإلحساس بالثقة بالنفس  ،فهي متنفس لدي فئات واسعة رغم بعض النقائص  ،من
حيث اؼبستوى واللغة اؼبتداولة  ،اليت تنحط أحيانا إذل مستويات دنيا .
 )2الكتابة اإلليكترونية :

حىت تتناقلو
اؼبلحة للحفاظ على اؼبنتج الفكري من ال ّ
ضياع ّ
ظهرت الكتابة ربت حاجة اإلنساف ّ
األجياؿ  ،فقد قيل قديبا « :العلم صيد والكتابة صيد »  ،لذا يعترب العلماء اكتشاؼ الكتابة حدثا
عظيما يف تاريخ البشرية  ،إذ فتح بو باب التّدوين الّذي أرسى حجر األساس يف عملية نقل اؼبعرفة
وصور من التّجارب اإلنسانية من عصر آلخر ومن مكاف إذل آخر  ،مث كاف اكتشاؼ وسائل الطّباعة
كل مكاف  ،غَت أف دخوؿ
والنّشر  ،ما ّأدى إذل تعميم النّصوص اؼبكتوبة على صبهور ّ
اؼبتلق ٌّين يف ّ
()84

اغباسوب فرض نوعا خاصا دل يكن مألوفا من قبل من الكتابة .

الصفر والواحد  ،وتصبح قابلة للمعاعبة
يتم ٌّ بتحويلها إذل سبلسل ّ
إ ّف عملية كتابة نصوص رقمية ّ
اآللية واالنصهار يف سبيكة الوسائل اؼبتع ّددة  ،وأيضا ىناؾ ال ًّتميز الذي يعٍت هتيئة الرموز العلمية
وتبادؽبا عرب اإلنًتنت باستعماؿ لغات الربؾبة اؼبختلفة مثل . HTMLووبتاج إعداد النّصوص العربية
الرقمية إذل ع ّدة عمليات إضافية منها عملية التّشكيل التّلقائي للنّصوص العربية وترقيمها آليا،
للمعاعبة ّ
وذلك إما بواسطة اغباسوب

)…DOC

 (TXT,أو بواسطة الربامج اؼبعروفة للتّعرؼ على اػبطوط
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الرقمية
اؼبرقونة ) (OCRأو بواسطة تصويرىا بالكامَتات ّ
الضوئية ) .)85( ( PDF
ّ

)…BMP

الرقمية :
 )3الكتابة بين الورقية و ّ

 (JPG ,أو بواسطة اؼباسحات

الرقمية ارتباطا بأىم ظبات الكتابة يف عصر العوؼبة وىي
دبقارنة بسيطة بُت شكل وؿبتوى الكتابة ّ
الرقمية واليت تتش ّكل اآلف ودل تأخذ مداىا وشكلها النّهائي بعد وبُت الكتابة
التّحديد و ّ
الًتكيز واغبوسبة ّ
وؽ ٌّعات اليت بات بعضها يتمثّل كحقيقة واقعة  ،وأنبّها ما يلي
الورقية فإنّو يبكن مبلحظة صبلة من التّ ّ
:
 اتّساع رقعة الكتابة من حيث عدد اؼبشاركُت الّذي تضاعف بازدياد عدد اؼبواقع اإللكًتونية قياساالصحف الورقية وعدد اؼبطابع .
بعدد ّ
الصحف وآّبلت
القراء واؼبتل ّقُت  ،والّذي يتجاوز بأضعاؼ عدد من كانوا يقرؤوف ّ
 اتّساع حجم ّوالكتب اؼبطبوعة .
 ازدياد حجم التّفاعل بُت اؼبرسل واؼبتل ّقي يف إطار اؼبوقع اإللكًتوين  ،فمن ناحية التّحديث اؼبستمرالرقمية أو اؼبوقع االلكًتوين دورة
باستخداـ ّ
الشريط ّ
الضوئي  ،ما هبعل من دورة إنتاج ّ
الصحيفة ّ
الزمن  ،الّذي يسم اؼبطبوعة الورقية و يبيّزىا سواء كانت يومية أو أسبوعية أو غَت ذلك
مستمرة يف ّ
ّ
 ،ومن ناحية أخرى قبد االتّصاؿ بُت اؼبرسل واؼبتل ّقي الفوري  ،حيث يبكن أف يرفق أي نص أو
الصحف
كل غبظة  ،وعلى مدار الوقت  ،بعد أف كانت ّ
مقاؿ بردود و تعليقات فورية  ،ويف ّ
القراء عرب الربيد خبلؿ أياـ و أسابيع .
الورقية تتل ّقى ردود ّ
الصعيد العريب مثبل كانت حواجز اعبغرافيا -
الرقمية ذباوز اغبدود اعبغرافية  ،فعلى ّ
 يت ّم يف الكتابة ّلتتأخر
رغم وحدة اللّغة و الثّقافة -ربوؿ دوف تداوؿ اؼبطبوعات الورقية ألسباب أمنية وسياسية ّ ،
يف الوصوؿ بسبب حدود اعبغرافيا أما اؼبواقع اإللكًتونية  -اإلعبلمية والثّقافية  -فتأخذ صفة قومية
من طبيعة من يكتبوف أو يشاركوف يف ربريرىا ومن يقرؤوهنا أو يتابعوهنا .
 طبيعة النّصوص اؼبكتوبة أو اؼبتداولة يف اؼبواقع اإللكًتونية باتت نصوصا مفتوحة بامتياز ،فبل يبكنبث خرب على سبيل اؼبثاؿ  ،دوف أف هبد على الفور من يؤّكده أو من ينفيو  ،وكذلك يبكن
اآلف ّ
القوؿ بأ ّف سطوة اؼبؤلّف اؼبتمثّلة فيما وبصل عليو من امتياز على القارئ قد تضاء لت إذل حدود
قصوى  ،ألنّو بات دبقدور كل من يشاء أف يكتب أو يرسل وىو جالس يف بيتو  ،كما أف اؼبتل ّقي
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قد ذباوز حدود األدب يف أف يتل ّقى وال يقوى سوى على االختيار بُت كاتب وآخر بل ىو يدخل

الرّد والتّقييم الفوري .
على خ ّ
ط الكتابة بالتّعليق و ّ
الضوئي أكثر حداثة فهو آين  ،يصل إذل اؼبتل ّقي على التّػ ّو ويف اللّحظة حيث دل تعد
ص ّ
 أصبح النّ ّأداة ضبل اػبطاب ( أداة النّشر ) حباجة إذل وقت لبلنتقاؿ من مكاف آلخر .
الرقمي أف يستخدـ اؼبزيد من التّأشَت والتّوضيح اؼبعريف  ،اؼبرفقات البصرية
 أصبح دبقدور النّ ّص ّ
السمعي  -أي
السمعية بأكثر فبّا كاف يبكن للنّ ّ
ص الورقي  ،فقد أضيفت ىنا إمكانية إضافة ّ
و ّ
ؾبرد صورة ثابتة .
اؼبؤثّرات ّ
متحركا وليس ّ
الصوتية -وكذلك إمكانية أف يكوف البصري ّ
ؾبرد إثباهتا كمراجع
الرقمي إذل اؼبوضوعات ذات ّ
 توفّر إمكانية إحالة النّ ّالصلة على الفور دوف ّ
ص ّ
الروابط اليت تنقل خط القراءة من مستوى آلخر  ،ومن مثّ العودة إليو كما
وحسب  ،من خبلؿ ّ
()86

يشاء القارئ .

ومن ىنا فقد فرضت التّقنيات اغبديثة على الكاتب والقارئ وسائلها اعبديدة للتّدوين واالتّصاؿ
الصحيفة من
كل الوسائل اؼبعتادة  ،فقديبا كاف الكتاب وكانت ّ
والبحث والتّدريس الّيت زبتلف عن ّ
القصة
ورؽ ربمل القارئ إذل عادل األفكار وتصل بينو وبُت العادل والباحث و ّ
الشاعر واألديب  ،كاتب ّ
الصحيفة اليت ربمل األخبار ّ ،أما اآلف فهو أماـ
أو اؼبقاؿ دوف كبَت اىتماـ بالفاصل ّ
الزمٍت إالّ يف حالة ّ
األميّة عند الفئة اؼبتعلّمة
الصورة و ّ
آلة ربمل لو ّ
ص اؼبكتوب  ،ويشهد ظهور نوع من ّ
الصوت باإلضافة للنّ ّ
كل يوـ  ،لقد أصبح اليوـ
من شعوب العادل الثّالث ظبّاىا الباحثوف بالفجوة ّ
الرقمية اليت مازالت تتّسع ّ
أي مكاف يف
مهتم باألدب ويف ّ
كل ّ
باإلمكاف وخبلؿ وقت قصَت أف ينشر األديب عملو األديب ويقرأه ّ
() 87

العادل .
ينبغي للكاتب أو الباحث الّذي يريد أف يكتب وينشر أعمالو إلكًتونيا أف يتقن استخداـ جهاز
اغباسوب وبرامج الكتابة عليو  ،واليت من أشهرىا حاليا برنامج وورد  Wordالّذي أطلقتو شركة
(مايكروسوفت ) .
القص واللّصق والنّقل
يقوـ ىذا الربنامج بأعماؿ إنشاء األدلّة واؼبل ّفات والكتابة والتّحرير واغبفظ و ّ
الصفحات وأوضاعها ...اخل
واغبذؼ والنّسخ وتنسيق حروؼ الكتابة وفقراهتا  ،وربديد مساحة ّ
الًتقيم اآلرل  ،التّشكيل اللّغوي ،
زبصصية يقوـ ّٔا مثل ّ
مهمات أخرى ّ
كمهمات تقليدية  ،إضافة إذل ّ
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كشاؼ األظباء أو
الكشافات ( مثل ّ
إنشاء الفهارس ( مثل فهرس الكتب الوارد يف البحث ذكرىا )  ،و ّ

السفلية والتّعليقات اؽبامشية ،
األعبلـ الوارد يف البحث ذكرىا )  ،وقوائم احملتويات  ،وتنفيذ اغبواشي ّ
الًتتيب من أسفل إذل أعلى أو العكس  ،وحبسب التّسلسل
واإلشارات اؼبرجعية واؼبصطلحات  ،والفرز و ّ
ص  ،واستبداؿ
الرقمي  ،وإحصاء عدد تكرار اؼبفردات  ،والبحث عن مفردة ما داخل النّ ّ
اؽبجائي أو ّ
مرة واحدة أو على طوؿ البحث  ،وإجراء العمليات اغبسابية واغبدود اػبطّية للنّصوص ،
مفردة بأخرى ّ
الرسومات بأشكاؿ عديدة  ،والتّدقيق اإلمبلئي والنّحوي أحيانا  ،واإلفادة من بعض
واعبداوؿ و ّ
الرسائل اعبامعية وطباعتها  ،واؼبعاينة قبل
تطبيقات اغبقوؿ البلّزمة لتنفيذ تأليف البحوث والكتب و ّ
الطّباعة والتّن ّقل يف يسر وسهولة بُت اللّغة العربية ولغات أخرى  ،وذلك بعد تعريب شاشة العمل...اخل
.
 )4الكتاب والمكتبة اإلليكترونية :
 oالكتاب :
مهما للمعرفة واؼبعلومة  ،ومن مثّ العمل والتّطبيق  ،وقد ذكر الكتاب
كاف وما يزاؿ الكتاب مصدرا ّ
()88

يف القرآف الكرًن يف قولو تعاذل   :أـ لكم كتاب فيو تدرسوف .

تأخرا ،
ودبقدار ما ربوي اؼبكتبات اليوـ من مراجع وفهارس يكوف تصنيف ال ّدوؿ رقيّا أو ّ
وال ّدارس غبضارة اإلنساف عرب العصور يرى ذلك واضحا للعياف  ،وباؼبعيار نفسو تقاس حضارة أمم

اليوـ .

()89

لقد كاف للكتاب دور خطَت يف اغبياة اإلنسانية ويف صناعة اغبضارة  ،وبقدر ما كاف يلقى اىتماما
الريبة  ،فقد مورست عليو عمليات حرؽ  ،وحظر  ،ورقابة ،
بالغا بو بقدر ما وجد من ينظر إليو نظرة ّ
و تقطيع  ،وإغراؽ عرب العصور  ،كاف من أكرب تلك العمليّات ما قاـ بو التّتار عند دخوؽبم بغداد
عاصمة اػببلفة العباسية .
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ؿبل الكتاب
والسؤاؿ الذي يطرح بإغباح يف ىذا العصر ىو  :ىل
سيحل الكتاب ّ
الرقمي ّ
ّ
الورقي؟ أو دبعٌت آخر كيف يكوف مستقبل الكتاب اإللكًتوين ( الرقمي ) ؟
الراىن  ،غَت أ ّف بعض الدارسُت يروف مستقبل
السؤاالف تصعب اإلجابة عنهما يف الوقت ّ
ىذاف ّ
ربل
الكتاب اإللكًتوين وبتاج إذل مزيد من الفحص ألسباب عديدة  ،منها أ ّف الكتب اإللكًتونية لن ّ
ؿبل الكتب الورقية عموما  ،وستبقى الكتب الورقية  ،لكن ىناؾ كتب معيّنة لن تصدر إال
ّ
إلكًتونيا،كما أ ّف تزايد الكتب اإللكًتونية اليت تعاجل موضوعات أكاديبية سيزيد من إقباؿ الطبلّب
الذين يع ّدوف أحباثا على استخدامها لسهولة البحث واالسًتجاع مقارنة بالكتب الورقية  ،أيضا فإ ّف
ستستغل طاقات اغباسب لتحسُت القراءة من زوايا عديدة كإمكاف إصدار
كتب اؼبستقبل اإللكًتونية
ّ
ص تتناسب مع
ص  ،وكذلك إصدار نسخ ـبتلفة من النّ ّ
نسخة مسموعة من الكتاب إضافة إذل النّ ّ
الصوت .
ص مع الفيديو و ّ
لقراء  ،ودمج النّ ّ
طبيعة فئات ا ّ
وبناء على ذلك فإ ّف الكتب الورقية ستتعايش جنبا إذل جنب والكتب اإللكًتونية إذل فًتة من
القصة  ،فالعربة يف اغبصوؿ على اؼبعلومة الّيت
ّ
كالرواية و ّ
الزمن ،خصوصا يف بعض اؼبوضوعات األدبية ّ
وبتاجها اؼبتصفح يف الوقت اؼبناسب وليس يف شكل الوعاء ( الوسيلة ) ىل ىو ورقي أـ إلكًتوين ،
ويبدو أ ّف اؼبستقبل يعد بتزايد االىتماـ بالكتاب اإللكًتوين نظرا لسهولة نشره وتداولو وسعة انتشاره .
يقوؿ جورج سيمونياف  « :الكتاب اإللكًتوين سهل التوزيع والنقل والنشر واغبمل مع سعة التخزين
( اللمس
وسرعة اقتصاديات التحديث  ،كذلك إمكانية دمج الصوت والصورة والوسائط اؼبتعددة
والشم وغَتىا )  ،وإمكانية تكبَت اغبرؼ وتكبَت اؼبنت . » ...

()90

ويبكن إصباؿ مزايا الكتاب الرقمي فيما يلي :
 القابلية للنّقل حيث يبكن ربميل عدد من الكتب يف وقت واحد ويف مكاف واحد ويف ذلكتوفَت اغبيز .
للقراء بأقصر وقت فبكن .
السريع إذل الكتب اإللكًتونية وإتاحتها ّ
 إمكاف الوصوؿ ّوكبار
القراء كفاقدي البصر
 إتاحة الكتب اإللكًتونية بأشكاؿ متع ّددة لتناسب ـبتلف أنواع ّالس ّن .
ّ
ص.
 -قابلية الكتب اإللكًتونية للبحث يف كامل أجزاء النّ ّ
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 إمكاف إضافة حواشي وتعليقات على أجزاء الكتب وذبميعها عند اغباجة لكتابة مقاؿ أو حبثأو كبوه .
 إمكاف ربط كلمات أو عبارات يف الكتاب دبصادر إلكًتونية أخرى كالقواميس ودوائر اؼبعارؼ .اؼبتحركة .
 إمكاف دعم الكتب اإللكًتونية بالوسائط اؼبتع ّددة كبو الصوت والصورة الساكنة و ّالزمن اؼبستغرؽ يف النّشر وكذلك التّكلفة .
 خفض ّالشخصي .
 إمكاف النّشر ّومن عيوبو ما يلي :
السريع للتّقنية .
 ارتفاع أسعار القارئات وتعطّلها وتقادمها نتيجة للتّق ّدـ ّ قلّة عدد العناوين اؼبتاحة إلكًتونيا خصوصا باللّغة العربية . ارتفاع أسعار الكتب اإللكًتونية مقارنة باؼبطبوعة .الصيانة وعدـ التوافق مع الربؾبيات اؼبختلفة .
 تواجو الكتب اإللكًتونية مشكبلت اغبفظ و ّ()91

 مشكبلت تواجو الكتاب اإللكًتوين و ّقراءه تتعلّق حبقوؽ النّشر. oالمكتبة :
شىت ؾباالت اؼبعرفة  ،والبحث األديب كغَته من
تع ّد اؼبكتبة الوسط األمثل لعمليات البحث يف ّ
حمليب الكتب واؼبكتبات وللباحثُت
ؾباالت البحث منطلقو ؾبموعة من اؼبراجع اليت ربويها ىذه اؼبكتبة  ،و ّ
تطل عليهم حقبة جديدة من تاريخ اؼبكتبات  ،إذ تتّجو اعبهود إذل نشر معظم اؼبواد من
على أنواعهم ّ
لكل من لديو اتّصاؿ
كتب وأحباث وؾببلّت ودوريّات رقميا  ،حبيث تكوف قابلة لبلستعراض والبحث ّ
باإلنًتنت أو يبتلك أقراصا زبتزف مثل ىذه اؼبكتبات  ،فيمكن اليوـ للباحث وباستخداـ جهاز حاسوب
ؿبركات البحث  -العثور على معلومات
موصوال باإلنًتنت -ومع قليل من اؼبعرفة بكيفية استخداـ ّ
مهم للمعلومات ،
وأفكار يف صبيع فروع اؼبعرفة اإلنسانية  ،غَت أف اإلنًتنت ال تزاؿ تفتقر إذل مصدر ّ
الصادرة حديثا واليت ال غٌت
وىذا اؼبصدر ىو اؼبعلومات اؼبتوفّرة يف بطوف الكتب  ،سواء ّ
الًتاثية منها أو ّ
هتمُت بتقنيات رقمنة النّصوص وتوزيعها إذل
عما تكتنز من معارؼ  ،ىذا ما دفع بعض اؼب ّ
للباحث ّ
الرقمية  ،ويعود الفضل يف إنشاء ّأوؿ مكتبة رقمية إذل األمريكي
التّفكَت يف إنشاء ما ّ
يسمى باؼبكتبات ّ
"مايكل ىارت" سنة  1971والّيت أطلق عليها اسم "مشروع غوتنربغ" – زبليدا ؼبخًتع الطّباعة -والّذي
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يعترب موقعو اليوـ نقطة مركزية لكل من يرغب يف اغبصوؿ على نسخة رقمية من أعماؿ مشاىَت الكتّاب
مر العصور  ،و الّيت وصلت إذل أكثر من عشرة آالؼ كتاب .
على ّ
ويف أوائل التّسعينيات ظهر "مشروع وايرتاب" وىو موقع يستخدـ إذل اليوـ تقنية "غوفر" لتداوؿ
الرقمية .
اؼبل ّفات عرب ّ
الشبكة و وبتوي على ؾبموعة ىائلة من النّصوص ّ
يضم وصبلت إذل
ويف عاـ  1993قاـ شاب اظبو "جوف مارؾ أوكربلوـ" ببدء العمل على فهرس ّ
الشبكة دبػا يف ذلك مشروع غوتنربغ  ،أطلق جوف على فهرسو
صبيع الكتب اإللكًتونية اؼبوجودة على ّ
ىذا اسم "صفحة الكتب اإللكًتونية" والذي وبتوي اآلف على وصبلت لعشرات اآلالؼ من الكتب
اإللكًتونية آّّانية  -باللّغة اإلقبليزية  -أو غَت آّانية (.)92

باإلضافة إذل اؼبكتبات آّّانية أنشئت مكتبات رقمية توفّر للمستخدمُت خدماهتا دبقابل موسومة بػ"

الرقمية التّجارية"  ،من بينها موقع " ،)93("Questiaالّذي يعترب اليوـ أكرب مكتبة رقمية ذات
اؼبكتبات ّ

تخصصة يف ؾباؿ العلوـ اإلنسانية واالجتماعية  ،وتقوـ "كويستيا" بتوفَت
طابع ذباري يف العادل  ،واؼب ّ
اػبدمة للطّبلّب اعبامعيُت والباحثُت يف ىذا آّاؿ  ،حيث يقوـ الباحث باالشًتاؾ يف اؼبوقع مقابل
الرقمية والبحث فيها للحصوؿ على اؼبعلومات اليت يريدىا  ،كما يوفر
النّفاذ إذل كامل ؿبتوى الكتب ّ
الصفحات وإنشاء اغبواشي وفهارس اؼبراجع
اؼبوقع فضبل عن اؼبراجع أدوات لكتابة اؼببلحظات على ّ
تشجيعا للباحثُت على ذكر اؼبراجع اليت حصلوا منها على معلوماهتم  ،إضافة إذل احتواءه على العديد
من القواميس والفهارس .
ومن أضخم اؼبشاريع ما تقوـ بو شركة ( غوغل  ) Googleحيث عكفت على ربويل عشرات
اؼببليُت من الكتب ربويها طبس مكتبات كربى إذل وثائق إلكًتونية ( ،)94وتوفَتىا للباحثُت عرب ؿبرؾ

البحث اؼبشهور  :غوغل (  ، ) google.comىذا اؼبشروع الطّموح قد يستغرؽ ما بُت طبس إذل عشر

سنوات  ،غَت أف دالالتو حُت يكتمل بالنّسبة لتاريخ اؼبكتبات وبالنّسبة للبحث العلمي والفكر البشري
الًتاث اإلنساين ال يبكن اإلحاطة بأبعادىا  ،حيث ذبري عملية ربويل ىذه الكتب إذل نصوص
وّ
عرؼ
إلكًتونية دبسحها ضوئيا صفحة بصفحة باستخداـ ماسحات عالية ال ّدقة واستخداـ برنامج التّ ّ
أي كتاب يرغب يف تص ّفحو
اآلرل على اغبروؼ  ، OCRما يوفّر للباحث إمكانية البحث عن ّ
باستخداـ عبارة " ،"Books onوحُت استعراض نتيجة يف كتاب ما يبكن البحث عن كلمات أخرى
الرقمية http://ar.wikipedia.org
 - 92تاريخ المكتبات ّ
 - 93أنشأىا تروي وليامز سنة  ،1998بدأت بخمسين ألف كتاب.
 - 94المكتبات الخمس ىي  :مكتبة نيويورك العامة و مكتبات جامعات ىارفرد ،ستانفورد ،ميتشغان و أكسفورد البريطانية.

داخل الكتاب نفسو  ،كما يوفّر ىذا اؼبشروع للباحث القدرة على البحث يف بطوف الكتب عن طريق

كلمات مفتاحية  ،ؤّذا يتم ّكن من ربديد األدبيات اؼبتوفّرة ذات العبلقة اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة ببحثو ،
يسرع
السابقة  ،األمر الّذي ّ
ومن مثّ إتيانو باعبديد من اؼبعرفة غَت اؼبعروفة وغَت اؼبسبوقة تبٌت على اؼبعرفة ّ
من حركة النّمو والتّقدـ يف اؼبعرفة  ،كما تكوف دبثابة حلقة وصل بُت الباحثُت رغم تباعد اؼبسافات
مكانا  ،وتوارل األجياؿ زمانا  ،فتجعل العمل البحثي يشبو عمل الفريق يف تضافر اػبربات وتكاملها
()95

بُت أعضائو .

كما يتيح استخداـ اؼبكتبات على األقراص اؼبدؾبة إمكانات ىائلة غَت متاحة يف األشكاؿ الورقية
منها  ،نظرا للميزات البحثية اليت تنطوي عليها مثل ىذه األقراص  ،منها سهولة البحث عن
اؼبوضوعات والكلمات اؼبعنيّة واؼبطلوبة  ،وسهولة االنتقاؿ بُت اؼبوضوعات اؼبراد البحث فيها باستخداـ

تكنولوجيا النّصوص اؼبًتابطة )  ، )96( ( hyper-media technologyوالّيت يبكن من خبلؽبا إذا ما
معُت دبوسوعة  -على سبيل اؼبثاؿ  -موجودة على قرص مدمج
كاف الباحث يقرأ موضوعا عن أديب ّ
أديب فإنّو باإلمكاف االنتقاؿ
وذكر يف النّ ّ
ص شخصية أدبية أخرى أو جنس أديب آخر أو عنواف لكتاب ّ
الضغط على مفتاح الفأرة  ،كما توفّر بعض تلك اؼبكتبات رموزا
دبجرد التّأشَت عليو و ّ
للموضوع اعبديد ّ
ص  ،كما يف "موسوعة إنكارتا
مصور أو غَتىا لتوضيح النّ ّ
معينة ت ّبُت وجود صورة أو لقطة من شريط ّ
()97
ص األصلي بعد االنتهاء من اؼبوضوع اعبديد
يبكن
،كما
(
Microsoft
Encarta
(
"
الرجوع إذل النّ ّ
ّ

ص األصلي  ،أو االحتفاظ اؼبؤقّت بتلك
الذي متّ االنتقاؿ إليو  ،كما يبكن االقتباس والطّباعة من النّ ّ
اؼبعلومات على مف ّكرة إلكًتونية يف النّظاـ »  « Electronic Note padبعد إدخاؿ التّعديبلت
اؼبرغوب فيها والطّباعة منها فيما بعد .
الكشافات يف البحث  ،فبل وبتاج
الرقمية على القرص اؼبدمج سهولة استخداـ ّ
كما توفّر اؼبكتبات ّ
الكشافات الورقية  ،بل وتعُت بعضها
الباحث ا ّلرجوع إذل ؾبلّدات ـبتلفة يبحث بينها كما ىو اغباؿ يف ّ
على االتّصاؿ اؼبباشر بقواعد البيانات اغبديثة واسًتجاع أحدث اؼبعلومات إذا احتاج إليها الباحث ودل
ص الكامل للمصادر حيث يبكن البحث عن
تتوفّر على القرص اؼبدمج  ،وربتوي بعضها على النّ ّ
اؼبوضوعات اؼبطلوبة وربديدىا مثّ طباعة نصوص تلك اؼبصادر  ،ما يتيح للباحث إمكانية أف يبدأ حبثو
وينتهي منو يف فًتة قياسية  ،دوف اغباجة إذل االنتقاؿ إذل أماكن أخرى للبحث عن نصوص اؼبصادر
 95ـ لينة ممكاوي  ،المكتبات الرقمية عمى اإلنترنت http://emenem.tigblog.org .
 96ـ ما يعرف بالوسائط التكنولوجية المترابطة .
 97ـ موسوعة إنكارتا (http:/encartaupdate.msn.com : (Microsoft Encarta

الصفحات  ،أو
اؼبطلوبة  ،كما يبكن أف ىبتصر القرص اؼبدمج موسوعات ورقية تتألّف من مبليُت ّ
ربوي العديد من القواميس واؼبعاجم اليت توفّر للباحث الوقت واعبهد (.)98

وقل ٌّهتا وضيق أفقها مقارنة
الرقمية العربية ّ
أىم اؼبكتبات ّ
أما ّ
اؼبهتمة باألدب  -على ضعفها ّ
الوراؽ"  ،الّذي قامت بإنشائو شركة "كوزموس للربؾبيات"
بنظَتاهتا الغربية  -نذكر باػبصوص "موقع ّ
الًتاثية العربية  ،وميكانيكيات حبث فبتازة حىت أصبحت موردا ىاما للعديد من
وضمنتو ّأمهات الكتب ّ
ّ
الًتاثية فقط .
اؼبكتبات  ،ولكن ىذا اؼبوقع
متخصص ج ّدا يف ؿبتواه حيث يقتصر على الكتب العربية ّ
ّ
اعبادة األخرى الّيت تعترب كنواة فبتازة ؼبكتبة رقمية أدبية ىي موقع مرايا الثّقايف  ،الذي قاـ
واحملاولة ّ
الشاعر اإلمارايت علي بن سبيم ويسعى اؼبوقع عبمع اإلنتاج
بإنشائو الباحث اللّبناين عدناف اغبسيٍت و ّ
وقصة ومسرح ضمن موقع واحد (.)99
األديب العريب اؼبعاصر من شعر ّ

للشاعر
الشعر ،منها "موقع جهة شعر" ّ
خاصة ّ
اؼبهتمة بآّاؿ األديب ّ
كما نشَت إذل بعض اؼبواقع ّ
الشعر العريب الذي يصدره من مصر ال ّدكتور علي ؿبيلبة  .ولعل
البحريٍت قاسم حداد  ،وموقع موسوعة ّ
الشعرية" الذي قاـ بإنشائو "آّمع الثقايف " يف أبو ظيب  ،ىذا
أىم اؼبواقع األدبية "موقع اؼبوسوعة ّ
من ّ
يضم اؼبوقع أكثر
العمل يهدؼ إذل صبع كل ما قيل يف ّ
الشعر العريب منذ اعباىلية ّ
وحىت عصرنا اغباضرّ ،

الشعر العمودي الفصيح (.)100
من ثبلثة مبليُت بيت من ّ

دوف أف ننسى موقع اؼبكتبة العربية اإللكًتونية الّيت ربتوي على إصدارات ـبتلف دور النّشر العربية

اؼبشاركة يف اؼبكتبة  ،وتق ّدـ الكتب بصيغة "  " e bookأي أف القارئ يستطيع ربميل الكتاب الورقي
متطورة كعنواف الكتاب واؼبؤلّف والنّاشر
كما صدر يف األصل  ،ويق ّدـ اؼبوقع للباحث أدوات حبث ّ
واؼبوضوع  ،باإلضافة إذل الئحة مواضيع رئيسية وفرعية تستخدـ تقنية اؼبكتبات اؼبعتمدة عاؼبيا  ،فيمكن
للباحث استعراض الكتب وصفحاهتا اؼبنتقاة سلفا ومن مثّ إضافتها إذل مشًتياتو  ،ويستطيع دفع شبن
اػباص
الكتب عرب بطاقات االئتماف اؼبعتمدة عاؼبيا ومن مثّ يصبح متاحا لو ربميل الكتب إذل جهازه
ّ
وقراءهتا (.)101

 98ـ عامر إبراىيم قيديجمي وآخرون المرجع السابق ص .264
 99ـ المكتبات الرقمية تبشر باغناء محتوى االنترنيت Http//www.arab-ewriters.com .
 100ـ موقع الموسوعة الشعرية http://www.cultural.org.ae .
 101ـ المكتبة العربية االلكترونية Http//www.arabicebook.com .

واؼبكتبات االليكًتونية العربية كثَتة ومتنوعة  ،فهناؾ ػ باإلضافة إذل ما ذكر آنفا ػ اؼبكتبة الشاملة

(

 ،)102مكتبة اؼبشكاة ( ،)103أـ الكتاب ( ،)104اؼبكتبة الوقفية (...)105اخل .

الكف ،
واآلف يبكن ربميل مكتبة كاملة يف جهاز قارئ الكتب اإللكًتوين الّذي ال يزيد حجمو عن ّ
حيث سيتم ّكن من الوصوؿ إذل عدد كبَت من الكتب وال ّدوريات اإللكًتونية اؼبتاحة من خبلؿ االنًتنت

(.)106

 : 3ماهية النص األدبي المترابط

 102ـ موقع المكتبة الشاممة Http//www.islamport.com ،
 103ـ موقع المشكاة Http//www. almeshkat . net ،
 104ـ موقع أم الكتاب Http//www .omelketab. net.
 105ـ موقع المكتبة الوقفية Http//www. waqfeya. Com ،
 106ـ صالح بن محمد المسند  .المقال السابق .

لكل عصر ما يبيّزه من أشكاؿ تعبَتية  ،فحينما اكتشف اإلنساف الكتابة ظهرت األساطَت ومنها
ّ

ولدت اؼببلحم فكانت اإللياذة واألوديسة وغَتنبا  ،وكاف السردي ىبتلط بالشعري واؽبدؼ ؿباولة فهم
الظواىر وإعطاء معٌت للوجود اإلنساين يف ذلك العصر .
مث تطورت البشرية قليبل فجاء العصر الزراعي واإلقطاعي  ،الذي تطورت معو اغبكاية وحدث نوع من
االنقساـ ما بُت السرد والشعر  ،ومع دخوؿ البشرية العصر الصناعي وبروز الربجوازية الصغَتة والطبقة
الوسطى تطورت الكتابة أيضا فولدت الرواية  ،اليت ىي ملحمة برجوازية على ح ّد تعبَت ( لوكاتش )،
وبعد دخوؿ البشرية العصر التكنولوجي يف القرف العشرين ولد أدب اغبداثة وما بعد اغبداثة .
وىا قد وعبنا عصرا آخرا ىو العصر الرقمي وعصر الثورة اؼبعلوماتية فولدت كتابة جديدة ـبتلفة
وبرزت أجناس أدبية ـبتلفة عما سبقتها  ،فاختلف الدارسوف والنقاد يف تسميتها وتصنيفها  ،فكاف أف
وظبوا األدب باألدب الرقمي  ،وأغبقوا بو األجناس األخرى كالرواية الرقمية والشعر الرقمي واؼبسرح
الرقمي  ...اخل .
أ -التعريف باألدب الرقمي :
 )1لغة :
لسان العرب :



جيم الكتاب َ .ورقَ َم الكتاب يَػ ْرقُ ُموُ َرقْماً  :أَعجمو وبيَّنو  .وكتاب َم ْرقُوـ
الرقْ ُم و َّ
َّ
قيم  :تَػ ْع ُ
الًت ُ
نت حروفو بعبلماهتا من التنقيط .
أي قد بػُيّْ ْ
وـ )107( ؛ كتاب مكتوب ؛
وقولو عز وجل :كتاب َم ْرقُ ٌ
وأنشد :

على بػُ ْع ِد ُك ْم  ،إف كاف للماء راقِ ُم
سأ َْرقُم يف اؼباء ال َقر ِاح إلي ُكم ،
أَي سأَكتب  .وقوؽبم  :ىو يَػ ْرقُ ُم يف اؼباء أي بلغ من ِح ْذقو باألُمور أف يَػ ْرقُ َم حيث ال يثبت .
وـ من الدواب  :الذي يف
وفاض وارتفع وقَ َذ َ
ؼ ِم ْرقَ ُم َ
وجاش ْمرقَ ُم َ
ك و َغلى وطََفح َ
ك  .واؼبَْرقُ ُ
قوائمو خطوط َكيَّ ٍ
ات  .وثور َم ْرقُوـ القوائم ُ :ـبَطَّطُها بسواد  ،وكذلك اغبمار الوحشي .
الو ْشي .
و َّ
الرقْ ُم  :ضرب ـبطط من َ
 107ـ سورة المطففين  ،اآلية 20 :

ِ
ت
والتاجر يَػ ْرقُ ُم ثوبو بس َمتو َ .ورقْ ُم الثوب  :كتابو  ،وىو يف األصل مصدر ؛ يقاؿَ :رقَ ْم ُ
الرقْ ِم أي ما يكتب على الثياب من
الثوب َورقَّ ْمتُو تَػ ْرقِيماً مثلو  .ويف اغبديث  :كاف يزيد يف َّ
يغًت بو اؼبشًتي  ،مث استعملو احملدثوف فيمن يكذب ويزيد يف
أَشباهنا لتقع اؼبراحبة عليو أو ّ
()108

حديثو .



المحيط في اللغة :

الكتَ ِ ِ
الرقْم  :تَػع ِجيم ِ
وـ .
تاب َم ْرقُ ٌ
اب  ،ك ٌ
َّ ُ ْ ْ ُ
و ِ
التاجًر يَػ ْرقُ ُم ثَػ ْوبَو  :أي يَ ِس ُمو .
ِِ
الرقْ َمةُ .
َّوا ّْ
ات ِصغَ ٌار  ،وىي َّ
ب  :الذي يكو ُف على ْأوظ َفتو َكيّ ٌ
واؼبَْر ْقوُـ من الد َ
الرقْ ًم َ :خّّز ُم َو ّش ًى .
و َّ
ِ
ِ ِ
الرقْمتَ ِ
اف ِ :شْبوُ ظُْفريْ ِن يف قَوائم الدابَِّة ُمتَقابِلَتَػ ْ ِ
قم
ُت  .ومن أمثاؽبم يف اغب ْذؽ قَػ ْوؽبم ُ :
و َّ َ
"ى َو يَػ ْر ُ
َ
ِ
يق .
ت عليو َّ
َحْي ُ
الرقْ ُم" و"ىو يَػ ْرقُ ُم يف اؼباء" ،أي ىو َرفَ ٌ
ث ال يَػثْبُ ُ
بات  .وقيل  :ىي بَػ ْقلَةٌ إذل اؼبَر َارة ؛ ؽبا ُزَىْيػَرةٌ ضبَْراء  .وقيل  :ىي اػبُبّازى .
و َّ
الرقْ َمةُ  :نَ ٌ
َ
َّبت .
واؼبَْرقُػ ْوَمةُ ْ :أر ٌ
ض فيها ىذا الن ُ
ِ
ِ
ِ
ب.
الرقَ ُم و ُّ
و َّ
األرقَم  ،واألراق ُم اعبَ ْم ُع  .ؤّا ُشبّْػ َه ْ
ت ْ
الرقْ َمةُ  :لَ ْو ُف اغبَيَّة ْ
أحيَاءُ من تَػ ْغل َ
ِ ِ
الرقِم ِ :
ِ
يمةٌ .
الداىيَةُ  ،وكذلك ُّ
الرقْ َمةُ  .وداىيَةٌ َرقْي ٌم َ :عظ َ
و َّ ُ
وجل  :أـ حسبت أف أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا 
و َّ
الرقِْي ُم يف قَػ ْوؿ اهلل َعَّز َّ

()109
ف  .وقيل  :ال َق ْريَةُ اليت َخَر ُجوا منها  .وقيل:
ىي َّ
الص ْخَرةُ  .وقيل  :الوادي الذي فيو ال َك ْه ُ
الروـ  .و ِ
ال َك ْلب  .وىو -أيضاً :-الد ِِ ِ
أظباؤىم و ْ
الكتَاب أيضاً  .وقيل :لَ ْوح كانت فيو ْ
َّواةُ بل َساف ُّ ْ
َ
أظبَاءُ
ُ
()110
آبائهم .

من خبلؿ ما سبق ذكره فبّا ورد يف اؼبعاجم العربية حوؿ الداللة اللغوية ؼبادة ( رقم ) يتّضح أف ما
اشتق من ىذه اؼبادة يتصل أساسا بالكتابة والكتاب  ،بل إهنا « تضيف عنصرا أساسيا قبده يتحقق ،
بالصدفة  ،مع اغباسوب وىو اؼبظهر اؼبتعلّق بػ  :التزيُت والوشي والتخطيط والنقش واغبذؽ والتبيُت
 108ـ ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج  ، 12ص . 248
 109ـ سورة الكيف  ،اآلية 9 :
 110ـ الصاحب بن عباد  ،المحيط في المغة  ،مادة  :رقم .

وتوضيح عبلمات الًتقيم  ...وسواىا من العبلمات اليت تعطي لػ ( الرقمي ) طابعو التزييٍت اؼبميّز  ،ولعل

يف الصفات اليت اشتققناىا من اؼبادة نفسها  :الراقم والرقاـ ؿبملة بكل الدالالت اليت ّٔا اعبذر يف اللغة
العربية ما يسعفنا بإقامة روابط عميقة بُت الكتابة والرقامة  ،ويدفعنا إذل تعميق تفكَتنا فيهما معاً من

منظور جديد ومتج ّدد » .

()111

 )2اصطالحا :
انتقلت النصوص من الفضاء الورقي إذل الفضاء الرقمي أو اإللكًتوين على أساس أهنا تُكتَب باللغة
الرقمية اليت تعتمد ثنائية (  ، ) 0 /1فاكتسب األدب من خبلؿ ذلك صفة الرقمية  ،فظهر ما يُعرؼ
باألدب الرقمي (  ) Numérique / Digitalأو األدب اإللكًتوين(  ، ) Électroniqueوما ؼبسناه
عند أغلب النقاد واألدباء عدـ تفريقهم بُت اؼبصطلحُت  ،إال أف بعضهم حاوؿ إهباد فوارؽ بينهما
كل ما يدخل يف نطاؽ
وتوضيح دالالهتما  ،فسعيد يقطُت مثبل ّ
فضل توظيف اؼبصطلح ّ
األوؿ يف ّ
صناعة النصوص وكيفيات بنائها لتصبح قابلة للتلقي أو نقدىا وربليلها  ،أماّ اؼبصطلح الثاين (
اإللكًتوين ) فَتى أنّو من األجدر استعمالو لكل ما يتوقّف عند حدود االستعماؿ األدايت ( النشر
()112

اإللكًتوين  ،الصحافة اإللكًتونية  ،الربيد اإللكًتوين . )...

ويرى أ ّف « مصطلح األدب الرقمي وبيل على عملية ترقيم اؼبعطيات األدبية بناء على ما تق ّدمو
اؼبعلوميات  ،أما األدب اإللكًتوين فيش ّدد على عملية اشتغاؿ الوحدة اؼبركزية وؾبمل العتاد اؼبصاحب

ذي التقنية اؼبعلوماتية » (.)113

يعرؼ "رشيد حدو" النص الرقمي بقولو  «:النص الرقمي ىو ما نقرأ فيو الكتابة  ،ونكتب فيو
ّ
()114
القراءة ».

 111ـ سعيد يقطين  ،النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  ،المركز الثقافي العربي  ،لبنان  /المغرب 2008 ،م  ،ص . 154
 112ـ ينظر :سعيد يقطين  ،نفسو  ،ص  185ـ .186
 113ـ سعيد يقطين  ،النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  ،ص . 184
 114ـ السيد نجم :النص الرقمي وأجناسو http://forums.arab- ،
ewriters.net/viewtopic.php?p=6359&sid=a9b8d3b3864d83c87c95a242c272cc1c

ويعرفو د .السيد قبم أيضا  « :كل نص ينشر نشرا إلكًتونيا سواء كاف على شبكة اإلنًتنيت  ،أو
ّ

على أقراص مدؾبة  ،أو يف كتاب إلكًتوين  ،أو الربيد االلكًتوين  ،أو غَته...متش ّكبل على نظرية
"االتصاؿ" يف ربليلو  ،وعلى فكرة "التشعب" يف بنيانو » .

()115

وإذا كاف االستعماالف ( رقمي  ،إلكًتوين ) وبيبلف بشكل مباشر إذل دور الوسيط ( اعبهاز ) يف
تقدًن النص والتواصل معو من خبلؿ شاشة اغباسوب ومستلزماتو  ،فإ ّف اؼبفهومُت اآلخرين اللذين
يوظفاف لتوصيف النص اعبديد يتخذاف أبعادا أخرى ومواصفات ـبتلفة  ،أما ّأوؽبما " :النص اؼبًتابط "
ألوؿ مرة
(  ... ) Hypertexteوأما اؼبفهوـ الثاين فهو " السيربنص " (  ) Cybertexteالذي وظّفو ّ
آرسيت (  ، ) Espen j. Aarsethفيتخذ بدوره داللة خاصة تتصل بشكل بنائو وطبيعة تش ّكلو  ،إالّ

أنّو يعطينا بعدا أعقد من الداللة اليت يتضمنها النص اؼبًتابط »( ،)116ىذا األخَت ما كاف ليتحقق لوال
اإلقبازات اليت ربققت يف اغبقبة البنيوية سواء على الصعيد النظري أو التطبيقي ،فهناؾ صَتورة وتطور،
()117

حيث يًتابط البلحق بالسابق .

وفوؽ ىذا استثمر النص إمكانات الربامج الرقمية من روابط وصور ثنائية وثبلثية األبعاد وعقد وأزرار
ـبتلفة اؼببلمح ذبعل من النص األديب الرقمي جسدا متشعبا متمردا على كل األمباط اػبطية التقليدية،
دبعٌت دل تعد للنص بداية والهناية بل ىناؾ مفاصل ومفاتيح متعددة لولوج فضاءات مفتوحة  ،فهو يُقرأ
ويُسمع ويُشاىد وسبتزج فيو ـبتلف األشكاؿ التعبَتية  ،فأصبحت من أى ّم خصائصو الًتابط  ،فوسم

بالنص اؼبًتابط .
ّأوؿ من استخدـ مصطلح النص اؼبًتابط (  ) hypertextesىو العادل تيد نلسوف ( ) t.nelson
عاـ 1968ـ  ،وكاف تعريفو ؽبذا اؼبصطلح ىو  «:توليفة من النص اللغوي الطبيعي مع قدرات اغباسب
()118

اآلرل للتشعيب التفاعلي أو العرض الديناميكي » .

وىناؾ من الباحثُت من يرجعها إذل الثبلثينيات من القرف اؼباضي عندما قاـ ( فانيفارش ) باستخداـ
حاسبات تناظرية وروابط بُت الوثائق وأطلق على ىذه اآللة تسمية (ميمكس  ، ) memexكما يُرجع
آخروف فكرة النص اؼبًتابط إذل أوائل الستينات يف القرف اؼباضي عندما قامت صباعة ( دوجبلس
 115ـ المقال نفسو .
 116ـ سعيد يقطين  ،النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  ،ص . 24
 117ـ سعيد يقطين  ،من النص إلى النص المترابط  ،ص . 147 – 146
 118ـ ناريمان إسماعيل متولي  ،تكنولوجيا النص التكويني ( الييبرتكست ) وتنمية االبتكار لدى الطالب والباحثين مجمة كمية التربة  ،جامعة
اإلمارات  ، 1996 ،ص. 309

اقبلبارت  ) Douglas Engilbertببناء نظاـ حاسب آرل رقمي يتيح للمستفيدين التصفح بُت أجزاء

النص (. )119

تعرفو مايكروسوفت إنكارتا (  ) Microsoft Encartaبأنّو  « :نظاـ لتخزين صيغ ـبتلفة من
و ّ
اؼبعلومات  ،كالصور والنصوص وغَت ذلك من ملفات الكومبيوتر  ،حبيث يسمح بالوصوؿ إذل
النصوص والصور واألصوات وغَتىا من اؼبعلومات اؼبرتبطة بذلك النص ( اؼبلف) مباشرة ».

()120

ب -إشكالية المصطلح العربي:
إف إشكالية ضبط اؼبصطلح يف اللغة العربية مطروحة حب ّدة يف كل ميادين اؼبعرفة خاصة اغبديثة منها ،
واألمر تزداد حدتو إذا ارتبط دبيداف اؼبعلوماتية واالتصاؿ  ،حيث قبد اؼبصطلح الواحد يف اللغة األصل
تقابلو عدة مصطلحات يف اللغة العربية  ،وفيما ىبص النص اؼبًتابط واجهنا العديد منها  ،فيوجد من
الباحثُت من آثر كتابة ىذا اؼبصطلح باغبروؼ العربية كما تنطق يف لغتها األصلية أي اؽبيربتكست

( )121

 ،ولكن أال يوجد يف لغتنا من األلفاظ اليت تؤدي داللة ىذا اؼبصطلح دوف اغباجة إذل االقًتاض؟ طبعا
ال ىبتلف اثناف يف غناىا  ،فهناؾ ما يكفي من األلفاظ واؼبصطلحات اليت تؤدي داللة اؼبصطلح الغريب
بدقّة ،اؼبطلوب فقط ىو االتفاؽ بُت النقاد والدارسُت  ،والتواضع وعدـ التعصب واؼبيل لؤلىواء .
ويف اؼبقابل قبد من حاوؿ أف يوظف مصطلحا يوافق ىذا اؼبصطلح األجنيب  ،لكن تعددت أشكاؿ
ىذا اؼبصطلح حىت أصبح من الصعب اإلطاحة ّٔا صبيعا  ،فعلى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ىناؾ من
الباحثُت من اصطلح على تسمية (  ) hypertexteبالنص الفائق  ،وىي ترصبة حرفية للمصلح األجنيب
معربة عن صفات ىذا النص  ،كما قبد أيضا مصطلحا آخرا يطرحو بعض الباحثُت
وىي ترصبة غَت ّ
اؼبتشعب )  ،ومصطلح النص اؼبًتابط  ،وطبعا قائمة
كمقابل للمصطلح وىو مصطلح ( النص
ّ
اؼبصطلحات تطوؿ وتتسع فنجد مثبل  :النص الشبكي  ،النص العنكبويت  ،النص التشعيب  ،النص
الكبَت...اخل .
 119ـ نفسو  ،ص . 309
 120ـ موسوعة مايكروسوفت إنكارتا
=http:/encartaupdate.msn.com/teleport/teleport.aspx?Lang=F&Year=2009&tname
weblinks&ty=chk&ud=741544235&ca=1024&vs=2009
 121ـ حنا جريس ،الييبرتكست (عصر الكممة اإللكترونية )  ،كتاب العربي  (55 :مستقبل الثورة الرقمية  ،العرب و التحدي القادم ) مجمة
العربي  ،الكويت  )2004/01/15 ( ،ص .128

ملحة لوضع
إ ّف ىذا التعدد يف اؼبصطلح قد يرىق الباحث واؼبهتم ّٔذا آّاؿ  ،لذلك فاغباجة ّ
منظومة مصطلحية مضبوطة  ،وىذه اؼبهمة ال يقوـ ّٔا األفراد لوحدىم بل ىي مهمة منوطة بآّامع
اللغوية واؼبؤسسات البحثية األكاديبية .
يعرب عن ميزة من
ويبكن مناقشة بعض ىذه اؼبصطلحات بشيء من العلمية ،
فالتشعب مثبل قبده ّ
ّ
ميزات النص الورقي اللغوي أو األديب  ،يقوؿ الدكتور أبو بكر العزاوي يف مقدمة كتاب النص من
القراءة إذل التنظَت للدكتور ؿبمد مفتاح  « :إذا كاف النص يتفاعل مع النصوص اػبارجية  ،ويقيم أمباطا
التشعب ال يؤدي
تشعبو  ،ولكن ىذا ّ
من العبلقات معها  ،فإنّو يتفاعل أيضا مع نفسو فبا يؤدي إذل ّ
وتوجهو كبو ىدفو
تطوره وسَته ّ
إذل التشتّت والفوضى واالضطراب  ،بل يكوف ؿبكوما بآليات تضبط ّ
التشعب تعكس مبو النص وتطوره من البسيط إذل اؼبع ّقد وىي  :التشعب
 ...وىناؾ أمباط عديدة من ّ
احملوري  ،التشعب الدينامي  ،التشعب الكارثي  ،التشعب اؼبتعدد الفراسي  ...اخل » .

()122

()123
التشعب دالّة
ولو مظاىره يف النص األديب الورقي .كما أ ّف الدالالت اللغوية اليت ربملها كلمة ّ
()124
التفرؽ واالنتشار عن مصدر واحد .
على ّ

واؼبصطلح الذي آثرنا أف نتبناه ألنو يعرب بصفة واضحة عن خصائص النص الرقمي وطبيعتو ،
حسب اعتقادنا ،ىو مصطلح الًتابط  ،ىذا اؼبصطلح قبده أيضا يف النص الورقي من خبلؿ عبلقة
اعبزء بالكل ،واغباؿ باحملل  ،واؼبسبّب بالسبب  ،فهو يشمل العبلئق بُت اؼبواد اؼبعجمية واعبمل وأبيات
كل صبلة تتسبّب فيما بعدىا ،
كل كلمة تدعو أخرى  ،و ّ
القصيدة أو أسطرىا  ...أي أ ّف ىناؾ سببية ّ ،

مكونات النص وعناصره (.)125
ما يؤدي إذل سلسلة متصلة اغبلقات من ّ

لكن الًتابط الذي قبده يف النص الرقمي يتجاوز ما سبق ذكره يف النص الورقي  ،أل ّف النص الرقمي
كل نص ىو دبثابة وحدة مستقلة
اؼبًتابط ىو  « :صباع نصوص وعبلمات من مصادر وطبائع متع ّددة ّ
()126

معُت ».
متشعبة عن أصل ّ
متفرعة أو ّ
عن غَتىا  ،وليست ّ

كما أ ّف ىذا اؼبصطلح قد لقي انتشارا وقبوال واستحسانا لدى الدارسُت والباحثُت  ،خاصة يف الفًتة
األخَتة .
 122ـ محمد مفتاح  ،النص من القراءة إلى التنظير  ،شركة النشر والتوزيع المدارس  ،الدار البيضاء  ، 2000 ،ص  3ـ . 4
 123ـ ينظر  :نفسو  ،ص  12ـ . 14
 124ـ ينظر :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( شعب ) .
 125ـ محمد مفتاح  ،النص من القراءة إلى التنظير  ،ص . 111
 126ـ سعيد يقطين  ،النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  ،ص . 30

ج -النص المترابط عند الدارسين العرب :
إف فكرة النص اؼبًتابط موجودة يف نصوص تراثية كثَتة  ،ذبسده تلك اغبواشي واؽبوامش يف
اؼبخطوطات  ،كذلك أخذت بعض القصائد الًتاثية العربية صيغة الًتابط يف شكل شجرة أو ساعة أو
نصوصا وظبت بػ ( الشعر اؽبندسي )  ،وىو مصطلح واحد وباوؿ
ظبكة ...اخل  ،فق ّدـ بعض الشعراء
ً
عددا من اؼبصطلحات السابقة اليت رأى أهنا جزئية وتفتقد إذل الشمولية ،
بو واضعو أف يشمل يف كنفو ً
مثل ( الشعر الشجري )  ،و( الشعر الدائري ) وغَت ذلك  ،ىذا النمط من النصوص الشعرية (األدبية
) يقوـ الشاعر بالرسم بالكلمات  ،فينتج قصيدة على شكل مربع أو دائرة أو وردة أو شجرة أو خامت
أو غَت ذلك  ،وىو ما يعرؼ باالشتغاؿ الفضائي الداؿ  ،والذي يعٍت « تلك األشكاؿ اليت ال تقف
ؾبرد العرض البصري التجسيمي الذي تتح ّكم فيو مقتضيات صوتية ونظمية  ،بل تتجاوز ذلك إذل
عند ّ
توظيف االشتغاؿ الفضائي للنص من أجل خلق إمكانات متعددة للقراءة » .

()127

أيضا ،
نصا ال يقدـ الكلمة فقط  ،بل الكلمة والشكل ً
وىو ّٔذا أيضا يستثمر الورؽ كأداة لينتج ً
سواء كاف دور الشكل جوىريًا يف النص أو شكليًا فقط  ،وقد واجو ىذا النوع من النصوص الكثَت من

النقد واهتم بالتصنع والتكلف  ،وغياب اإلبداع الفطري  ،وىذا الرأي ال ىبلو من إجحاؼ .

() 128

يرى الدكتور عبد اهلل الغذامي يف تقديبو لكتاب مدخل إذل النص التفاعلي للدكتورة فاطمة الربيكي
اؼبتفرع خاصية أسلوبية جديدة ردبا كاف ؽبا شواىد قديبة يف الشروح على اؼبتوف واغبواشي
أف « ّ
النص ّ

يسمى حاشية اغباشية  ،فبا ىو من اؼبمارسات الشائعة لدى علمائنا األوائل حيث
اؼبتفرعة وما كاف ّ
ّ
يتفرع اؼبنت األوؿ للمؤلف األوؿ إذل متوف فرعية تأيت على شاكلة اغبواشي والشروح على اؼبنت ،
ّ
وتعددت صور ىذه التفريعات حىت رأينا كتاباً طريفاً إلظباعيل بن أيب بكر اؼبقري عنوانو " الشرؼ الوايف
يف علم الفقو والتاريخ والنحو والعروض والقوايف " وىو كتاب كتبو صاحبو يف حدود سنة شبامبائة ىجرية
وصممو تصميماً فيو نوع من اؽبايربتكست حيث تقرأ السطر األوؿ أفقياً فيتكوف لك أحد ىذه
ّ ،
العلوـ مث تقرأ األسطر عمودياً مثل أسطر اعبرائد فيأتيك علم آخر  ،مث تقرأ اغباشية فيأتيك علم ثالث ،
وىكذا حىت ذبد أف اغبرؼ الواحد يشًتؾ يف عدد من الكلمات اؼبتقاطعة ويف حالة تقاطع تتشكل

 127ـ محمد الماكري  ،الشكل والخطاب ( مدخل لتحميل ظاىراتي )  ،المركز الثقافي العربي ،بيروت  /الدار البيضاء  ، 1991 ،ص . 156
 128ـ ينظر  :فاطمة البريكي ،مدخل إلى األدب التفاعمي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت  /الدار البيضاء  ، 2006 ،ص 91ـ  96أو :
بكري شيخ أمين  ،البالغة العربية في ثوبيا الجديد ( البديع )  ،دار العمم لمماليين  ،ط  ، 7بيروت  ، 2003 ،ص . 156

متفرع لعب صاحبو لعبة
معها صبلة ـبتلفة تدخلك يف خطاب عن علم من ىذه العلوـ فهو ّ
نص ّ
حروفية أنتجت لنا كتاباً تنطوي كل صفحة فيو وكل سطر على أربعة علوـ »(. )129

لكن ىذا الًتابط ىو شكل مبسط جدا إذا ما قورف بالنص الرقمي اؼبًتابط الذي هبمع اللغة اؼبطبوعة
السائلة مع الصوت والصورة واؼبلمس وحىت الشم والتذوؽ واغبدس يف كتلة مادية ؾبازية وبركها اػبياؿ

(.)130

الصور اليت ترافق الكلمة  ،ىذا باإلضافة إذل التصوير
فمن اؼبمكن أف وبمل النص الورقي بعض
َ
النص الرقمي أو التفاعلي  ،حيث
اللغوي  ،لكن آلية العرض والتأثَت يقل حضورنبا كما ىو اغباؿ يف ّ
تُشيّد الصورة الفنية وفق مقدرة الكاتب على التصوير اغبي والفعاؿ للمواقف  ،اليت هبعلها تزخر
دبحموالت تراثية أحيانا  ،وأصباغ تارىبية أحيانا أخرى  ،أو مسحة أسطورية أو أصداء واقعية .
تلعب الصورة إذف دورا ىاما يف ربريك النص العنكبويت يف اإلنًتنيت سواء دبصاحبة النص القابل
للتحريك  ،أو من خبلؿ وجودىا كعنصر رئيس من عناصر النص  ،وىي سبتلك الصدقية أكثر من
اللغة ،كما سبتلك التأثَت الواسع على اؼبشاىد /القارئ  ،إذ دل تعد الصورة ملحقا تزيينيا بالنص العنكبويت
على عكس وضيفتها يف النص اؼبطبوع .

()131

للنص الورقي فهو عزؼ منفرد  ،ال صلة لو بالنص  ،أي عامل خارجي عن
أما مؤثر الصوت اؼبرافق ّ
الكل إالّ بو .
النص اؼبًتابط فيش ّكل جزءاً من بنية ّ
بنيتو  ،أما الصوت يف ّ
النص ال يكتمل ّ
ويبكن إيراد ىذه التعريفات فيما يأيت :
يعرفو د  .نبيل علي و يًتصبو ( النص الفائق ) بأنو  « :ىو األسلوب الذي يتيح للقارئ وسائل
عملية عديدة لتتبع مسارات العبلقات الداخلية بُت ألفاظ النص وفقراتو وىبلصو من قيود خطية النص
 ،حيث يبكنو من التفرع يف أي موضع داخلو إذل أي موضع الحق أو سابق  ،بل ويسمح أيضا للقارئ
عرب تقنية النص الفائق أف يبهر النص دببلحظاتو واستخبلصاتو  ،وأف يقوـ بفهرسة النص وفقا ؽبواه بأف
يربط بُت عدة مواضيع يف النص ردبا يراىا مًتادفة أو مرتبطة ربت كلمة أو عدة كلمات مفتاحية ،

 129ـ فاطمة البريكي  ،مدخل إلى األدب التفاعمي  ،المركز الثقافي العربي  /بيروت – الدار البيضاء ، 2006 ،ص 10
 130ـ ينظر  :عز الدين المناصرة  ،عمم التناص المقارن ( نحو منيج عنكبوتي تفاعمي )  ،ص . 429
 131ـ نفسو  ،ص . 434

فتقنيو النص الفائق تنظر إذل النص ليس بوصفو سلسلة متبلحقة من الكلمات بل كشبكة كثيفة من

عبلقة التداخل » (. )132

ويعرفو د.حنا جريس ويًتصبو ( اؽبيربتكست ) بأنو  « :التعبَت الوصفي ألحدث أشكاؿ الكتابة
اإللكًتونية وىو يشكل نصا إلكًتونيا يرتبط بنصوص أخرى عن طريق روابط داخل النص ....
فالكاتب والقارئ يدركاف أهنما ليس أماـ كلمات مادية مثل النص اؼبكتوب أو اؼبطبوع  ،بل نبا أماـ
حزمة إلكًتونية فاقدة عنصر الثبات  ،أما وسائط التخزين فهي ال ربزف كلمات وإمبا ربزف اؼبناظر الرقمي
ُ
ؽبا  ...واؽبيربتكست يتميز خباصيتُت :
األوذل  :أنو يبكن قراءتو على الشاشة بطريقة غَت متتابعة  ،فهو نص يتفرع ويرتبط بنصوص
الكًتونية مرتبطة بدورىا بنصوص أخرى وىكذا .
و الثانية  :إمكانية ربطو دبلفات الصوت والصورة واألفبلـ اؼبتحركة » (. )133

أما د .سعيد يقطُت فَتى أف مفهوـ "النص اؼبًتابط" يتحدد انطبلقًا من معطيُت  ،األوؿ  :أف
مفهوـ " النص اؼبًتابط" ينطلق من " النص" أوالً  ،وثانيًا من الًتابط الذي يصل بُت ـبتلف أجزائو .
والثاين :ارتباط النص اؼبًتابط باغباسوب ( الوسيط اعبديد الذي يتحقق ىذا النص من خبللو ) .
تتشكل من " عقد " من اؼبعلومات قابلة ألف يتصل بعضها ببعض بواسطة
فيعرفو  « :وثيقة رقمية ّ
ّ
روابط  ،وتبعا لذلك فتحديداتو تتعدد حبسب االستعماالت اليت يوظف فيها » (. )134

ويرى سعيد يقطُت أف الًتابط النصي مظهر من مظاىر التفاعل النصي  ،وأف النص اؼبًتابط
« يتشكل من ؾبموعة البيانات غَت اؼبًتاتبة  ،اليت يتصل بعضها ببعض بوساطة روابط يقوـ القارئ
بتنشيطها واليت تسمح لو باالنتقاؿ السريع بينها » ( .)135

ويعرؼ الناقد د.ؿبمد أسليم األدب الرقمي بأنّو « نوع من اإلبداع يوظف اغباسوب يف كتابة
النصوص وإمداد اؼبؤلف بربامج تُثمر نصوصا يتوارى فيها الوضع االعتباري للمؤلف على كبو ما ىو
()136

متعارؼ عليو وزبتفي فيها اغبدود التقليدية بُت القراءة والكتابة » .

 - 132نبيل عمي  ،العرب وعصر المعمومات ( سمسمة كتب ثقافية العدد  184المجمس الوطني لمثقافة و الفنون و اآلداب – الكويت –
1994
 - 133حنا جريس  .المرجع السابق ص . 132-128
 134ـ سعيد يقطين  ،من النص إلى النص المترابط ( مدخل إلى جماليات اإلبداع التفاعمي )  ،ص . 130
 - 135سعيد يقطين  ،نفسو  ، 2005 ،ص . 128
 136ـ محمد أسميم http://www.aslim.org ،

كما يعرفو د .حساـ اػبطيب بأنو « :مصطلح اؽبيربتكست (  ) hypertexteتسمية ؾبازية لطريقة
يف تقدًن اؼبعلومات يوصل فيها النص والصور واألصوات واألفعاؿ معا يف شبكة من الًتابطات مركبة
غَت تعاقبية فبا يسمح ؼبستعمل النص أف يتصفح اؼبوضوعات ذات العبلقة دوف التقيد بالًتتيب الذي
بنيت عليو ىذه اؼبوضوعات  ،وىذه الوصبلت تكوف غالبا من تأسيس مؤلف وثيقة النص اؼبفرع أومن
تأسيس اؼبستعمل حسبما يبليو مقصد الوثيقة » (. )137
وتعرؼ الكاتبة سوسن مروة النص اؼبًتابط ربت عنواف ( النص اؼبتعالق ) بأنّو « الربط اؼبباشر بُت
ّ
()138

موقع وآخر من النص نفسو أو نص آخر  ،والقدرة على استحضارىا يف اللحظة ذاهتا » .

و يتميز ىذا النص أو ىذه التقنية بق ْدر من اؼبرونة تعطي القارئ الفرصة للمشاركة يف تشكيل النص
األديب ويوفر مساحة من اغبرية يف إتباع الروابط دوف تدخل من أحد  ،قد وب ّفز اؽبايربتكست (النص
اؼبًتابط ) القارئ ويشجعو على اإلحبار يف القراءة إذا ما اختَتت الوسائط البصرية والسمعية ( الوسائط
اؼبتعددة ) بإبداع على أالّ تكوف ىذه الوسائط على حساب هتميش دور النص اللغوي ولغة النص وإال
الكلمات بُت اغبُت واآلخر .
بَطُل وجوده كنص أديب وبات نوعا من لقطات بصرية ظبعية تراودىا
ُ
()139

ويع ّدد سعيد يقطُت أنواع النص اؼبًتابط على النحو التارل :

التوريق  :أي ما يشبو تقليب الصفحات يف الكتاب اؼبطبوع من خبلؿ النقر أسفل الصفحة والنقر

على مثلثُت متقابلُت يشَت أحدنبا إذل الصفحة السابقة  ،واآلخر يشَت إذل الصفحة التالية .

الشجري :تقدـ اؼبعلومات منظمة يف مستويات تأخذ بعدا تراتبيا يبدأ من األصل وينحدر كبو

الفروع اؼبنضوية ربتو .

النجمي  :يأخذ صورة النجم الذي يقع يف ؿبور الدائرة  ،تدور يف فلكو قبوـ أخرى .
 137ـ حسام الخطيب  ،أفاق اإلبداع و مرجعيتو في عصر المعموماتية  ،دار الفكر  ،بيروت  2001ص . 50
 138ـ سوسن مروة  ،نقد الواقعية الرقمية  ،صحيفة الحوار المتمدن  ،العدد ، 2006 / 5 / 18 ،1554 :
.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=65070
 139ـ سوسن مروة  ،المقال نفسو .

التوليفي  :يقدـ النص اؼبًتابط بنية معمارية مركبة ال زبضع ألي نظاـ خطي .
الجدولي  :مزيج من التوليفي و الشبكي .
الترابطي أو الشبكي  :يشبو الشبكة ويتميز بالًتابط الشامل  ،و هبسد البعد االفًتاضي للنص
اؼبًتابط  ،ويسمح باالنتقاؿ اغبر اؼبتعدد األبعاد .

()140

ويذكر د  .سعيد يقطُت طريقُت لبلنتقاؿ يف النص اؼبًتابط ( بُت عقده وروابطو ) :
 التجوال / Broutage

: Browsing

وىو انتقاؿ بُت العقد بدوف غايات مضبوطة أو ىدؼ

غَت التجواؿ لتمضية الوقت أو إشباع الفضوؿ من خبلؿ التحرؾ داخل عقد النص اؼبًتابط .

 اإلبحار  : Navigationأي االنتقاؿ من عقدة إذل أخرى بواسطة الروابط لغاية ؿبددة  ،وتتمثل
()141

يف البحث عن أشياء بعينها  ،وىو أيضا أنواع .

حيث يذكر سعيد يقطُت ثبلثة أنواع فرعية لئلحبار وفقا لنوعية النص اؼبًتابط ومقتضياتو ىي:
أ -اإلحبار اإلجرائي (  : ) Navigation opérationnelleيسمح باالنتقاؿ داخل اؼبنتوج بغض
النظر عن ؿبتواه أو مضمونو  ،من خبلؿ استثمار الوظائف اؼبتاحة فيو مثل  :الدخوؿ  ،اػبروج ،
الذىاب إذل التارل أو السابق ...
ب -اإلحبار الدالرل (  : ) Navigation Sémantiqueيتم من خبلؿ انتقاؿ اؼبستخدـ بُت الروابط
حبسب اشًتاكها يف الداللة على شيء أو حقل ؿبدد  ،وذلك بتنشيط كلمة مًتابطة أو صور
مًتابطة ،...حيث تكوف ؿب ّددة بلوف مغاير أو خبط ربتها أو بتغَت مؤشر الفأرة عندما يبرر عليها.
ج -اإلحبار الذايت (  : ) self - Navigating Hypertextيضمن ىذا النوع للمستخدـ حرية
اغبركة داخل النص اؼبًتابط  ،بل إنّو ( اؼبستخدـ ) يلعب دورا ىاما يف إنتاج وتشكيل النص
اؼبًتابط يف حركة تفاعلية من خبلؿ ما يقدمو النص من إمكانات .

()142

كما ينقسم النص اؼبًتابط إذل نسقُت  :نسق سليب وآخر إهبايب .
يصممو اػبرباء لتقدًن مادة مضمونة ؿب ّددة  ،مثل اؼبوسوعات
فالنسق السليب ىو ذلك النص الذي ّ
 ،وتاريخ الفن وما شابو ذلك  ،ومثل ىذا النص يكوف مغلقا يف وجو أية تعديبلت على يد اؼبتلقي /
اؼبستخدـ  ،الذي تتاح لو حرية التجواؿ بُت شبكة النصوص والوصبلت الرابطة بينها على النحو الذي
 – 140سعيد يقطين  ،من النص إلى النص المترابط ( مدخل إلى جماليات اإلبداع التفاعمي )  ،ص  136ـ  . 140وينظر أيضا  :سعيد
يقطين  ،من النص إلى النص المترابط  ،مجمة عالم الفكر  ،الكويت ( أكتوبرـ نوفمبر ـ ديسمبر )  ، 2003 ،ص  71ـ . 101
 141ـ ينظر  :سعيد يقطين  ،من النص إلى النص المترابط ( مدخل إلى جماليات اإلبداع التفاعمي )  ،ص  143ـ 146
 142ـ ينظر  :سعيد يقطين  ،من النص إلى النص المترابط ( مدخل إلى جماليات اإلبداع التفاعمي )  ،ص . 144

يرضي ىدفو  ،ولكنو ال يستطيع تغيَت أي شيء يف اعبسم األصلي يف النصوص ،أو يف طريقة
تشكيلها ،أو اإلضافة إليها أو اغبذؼ منها .

()143

أما النسق اإلهبايب فيتيح للمستخدمُت أف يعدلوا  ،أو وبذفوا زمرا نصية  ،وأف يعدلوا كذلك
الوصبلت بُت ىذه الزمر النصية  ،ولكن كل ذلك مقيد بقيود وقواعد للتصرؼ بالنصوص  ،وىذا
النسق يبكن أف ينقل عملية تأليف النصوص نقلة نوعية من التأليف الفردي إذل التأليف اعبماعي  ،كما
لو درجات أكثر تعقيدا كفيلة بإعطاء القراء فرصا فبتازة إلغناء النصوص  ،حبيث زبرج صباعية النص من
()144

نطاؽ ؾبموعة من اؼبؤلفُت إذل نطاؽ ؾبموعات اؼبؤلفُت وؾبموعات القراء اؼبهتمُت .

إذًا فالنص الورقي بنيات وعبلقات  ،أما النص الرقمي فهو عقد وروابط  ،وأف مثل ىذا النص عند
طباعتو يفقد خواصو األساسية وىي االنتقاؿ اغبر بُت أجزائو اؼبختلفة كما أنو سيفقد الصوت واغبركة
للصورة اؼبتحركة  ،فمن الواضح أف مثل ىذا النص مبتعد سباما عن الطباعة وال يبكن قراءتو أو التعامل
معو إال من خبلؿ الشاشة الزرقاء ومن خبلؿ تكنولوجية الكتابة والنشر اإللكًتونيُت  ،فالنص اؼبًتابط
ىو كل نص ينشر نشرا إلكًتونيا سواء كاف على شبكة اإلنًتنت  ،أو على أقراص مدؾبة  ،أو يف
هبسد االختيار اغبر للمستخدـ أو القارئ عرب
كتاب إلكًتوين  ،أو على الربيد االلكًتوين  ،أو غَته ّْ ،
يتجوؿ ويبحر من خبلؽبا يف غيابات النص .
روابط ّ

الفصل الثاني :
األدب التفـاعلي

 143ـ حسام الخطيب  ،األدب والتكنولوجيا  ،ص . 90
 144ـ نفسو  ،ص . 90

 : 1ماهية األدب التفاعلي
 : 2األجناس األدبية التفاعلية
 : 3واقع وآفاق األدب التفاعلي في الوطن العربي

الفصل الثاني  :األدب التفـاعلي
التفاعل كما سبق ذكره مفهوما جامعا يتّسع ؼبختلف العبلقات اليت تربط النص بغَته من النصوص
باإلضافة إذل تلك العبلقة اليت تنشأ بفعل القراءة بُت القارئ والنص  ،إذل غَتىا من العبلقات  ،لكن
التفاعل (  ) interactivitéالذي وبدث يف اإلعبلميات ػ وما تقدمو التكنولوجيا الرقمية يف العصر
وتشعبا من
اغبديث على مستوى االتصاالت والثورة اؼبعلوماتية اؼبتمثّلة يف شبكة اإلنًتنت ػ أكثر تعقيدا ّ
الذي نلمسو يف النص الورقي  ،لذلك ظهر جنس أديب جديد هبمع بُت األدبية واإللكًتونية ،

ويكتسب صفة التفاعلية بناء على تلك العبلقات  ،زيادة على اؼبساحة الواسعة اليت يبنحها للمتلقي ،
الذي أصبح بإمكانو أف يشارؾ اؼببدع يف تشكيل النص .
 : 1ماهية األدب التفاعلي
أ -لغـة :
فاع َل َحقُّوُ أَف يكوف مضموـ العُت كبو التَّقاتُ ِل
التَّفاعُ َل يف مصدر تَ َ
والتَّضار ِ
الًت ِامي ؛
ب  ،وال تكوف العُت مكسورة إالَّ يف اؼبعتل البلـ كبو التَّغا ِزي و َّ
ُ
ِ
بعض ُهم بعضاً  ،وتَراءى رل
القوـ إذا َرأَى ُ
التػََّرائي :تفاعُ ٌل من الرؤية  ،يقاؿ :تَراءَى ُ
الشيءُ أَي ظَ َهر حىت َرأَيْتو .
يثاؽ من اؼبواثَ ِ
يثاؽ :العهد ِ ،م ْفعاؿ من الو ِ
قة واؼبعاىدة؛ يقاؿ:
ثاؽ  ،اؼبِ ُ
التَّواثُق  ،تفاعُل منو  .واؼبِ ُ
َ
ُ
ِ ()145
بالوثاقة .
استَػ ْوثػَ ْقت من فبلف وتَػ َوثػَّ ْق ُ
ْ
ت من األمر إذا أَخذت فيو َ
”تفاعُل“ ىو واحد من األفعاؿ اؼبزيدة اػبماسية  ،وىي ستة أفعاؿ :ثبلثة تبدأ باؽبمزة وىي:
تفعل” و”تفاعل” و”تفعلل”.
افعل” وثبلثة تبدأ بالتاء وىيّ “ :
“انفعل” و”افتعل” و” ّ
التخاصم ،
وقد وردت صيغة”تفاعُل“ يف القرآف الكرًن يف أكثر من موضع منها
التحاور ،و ُ
ُ
التفاوت  ،والتَّ َكاثُر  ،وكذلك وردت يف التَّبلقِي  ،والتنائي ،
والًتاضي  ،والتػَّغَابُن  ،والتنافُر  ،و ُ
والتَّػنَ ُاوش .
قاؿ تعاذل   :يوـ هبمعكم ليوـ اعبمع ذلك يوـ التغابن 
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أىن ؽبم التناوش من مكاف بعيد 
وقاؿ أيضا  :وقالوا آمنا بو و ّ
وقاؿ سبحانو   :أؽباكم التكاثر 

()147

()148

فالتحاور مثبلً كما نفهمو ىو إقامة عملية اغبوار  ،أما الًتاضي فهو السعي وصوالً إذل الرضا ،
والتنافر ىو وقوع النفور  ،والتكاثر ىو االنشغاؿ بالوصوؿ إذل مرحلة الكثرة .
 145ـ ينظر :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة  :رأي  ،وثق مثال .
 146ـ سورة  :التغابن  ،اآلية9 :
 147ـ سورة :سبأ  ،اآلية 52 :
 148ـ سورة التكاثر  ،اآلية 1 :

وال يتم اغبوار إال بُت طرفُت لكل منهما دور يف احملاورة  ،وإال أصبح خطاباً من طرؼ واحد ،
وكذلك التخاصم ال يتم إال بُت طرفُت لكل منهما دور يف الفعل  ،و إال قلنا خاصم فبلف فبلناً  ،ودل
نقل زباصما  ،وىكذا إذا قمنا بالتدقيق سنجد أف كل أظباء األفعاؿ اليت تأيت على وزف تفاعُل ربتاج
إذل وجود طرفُت على األقل كبلنبا فاعل  ،إ ًذا فصيغة "تفاعل" ىي بناء مزيد  ،وتدؿ الزيادة فيها على
اؼبشاركة .
ب -اصطالحا :
إف التفاعلية ليست مصطلحا أدبيا أو إنًتنيتيا أو تكنولوجيا وحسب  ،وال هبب أف تؤخذ داللة
اللفظة على ىذا الوجو فقط  ،بل هبب أف نتعامل معها على أهنا مبط حياة  ،ووسيلة للتعامل مع األمور
اؼبختلفة اليت سبر على الفرد بصورة يومية  ،فمن كاف شأنو التفاعل مع كل تفاصيل حياتو البد لو أف
يتفاعل على كبو ال إرادي مع ما يق ّدـ لو من نصوص أدبية أو غَتىا  ،ورقية كانت أو إلكًتونية  ،ومن
الرقي ّٔا مع ما يستجد دبرور الزمن من شأنو أيضا
كاف شأنو تطوير أسلوب تفاعلو مع ىذه األمور  ،و ّ
وتغَت الوسيط اغبامل ؽبا ،
تطورت طبيعة النصوص ذاهتا ّ ،
يطور مبط تفاعلو مع النصوص طاؼبا ّ
أف ّ
والعكس بالعكس .
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يف البدء من األجدر الرجوع إذل أقواؿ رواد األدب التفاعلي عند الغرب لتتضح لنا أنبية ىذا األدب
ودرجة قبولو وتلقيو يف األوساط الغربية  ،فمثبل ( روبَتت كاندؿ )  ،وىو رائد الشعر التفاعلي  ،يقوؿ
إنّو عندما كاف يقوـ بنشر قصائده ورقيًا  ،يف الصحف وآّبلت ،دل تكن تلقى إقباالً يُذكر من
اعبمهور ،وكاف عدد الذين يتفاعلوف مع نصوصو ويقدموف لو تغذية راجعة من خبلؿ تقدًن قراءة نقدية
 ،أو التعليق عليها يف الصحف  ،أو اغبديث معو مباشرة وتبادؿ اآلراء حوؿ إحدى قصائده ال يتجاوز
عدد أصابع اليد الواحدة  ،ولكنو بعد أف بدأ ينشر نصوصو إلكًتونيًا  ،أصبح يبلحظ تزايد عدد
غَت من أدواتو اإلبداعية  ،وأصبح وبسن
اعبمهور اؼبتفاعل مع نصوصو  ،وتزايد العدد أكثر بعد أف ّ
توظيف اآللة التكنولوجية إلنتاج نصوص أدبية جديدة سبثل العناصر التكنولوجية جزءًا أساسيًا من
قدرا من قيمتها ومعانيها ويف بعض
أجزائها اليت ال يبكن فصلها عنها دوف أف تفقد ىذه النصوص ً
 149ـ فاطمة البريكي  ،مدخل إلى األدب التفاعمي  ،ص . 66

نصوص ( كاندؿ ) ال يبكن ربقيق فعل التلقي إال إلكًتونيًا  ،وباستخداـ اآللة التكنولوجية وفق
()150
مستوى ؿبدد .
ّأما الرائد اآلخر فهو ( بويب رابيد )  ،وىو واحد من الذين بدؤوا كتابة الرواية التفاعلية يف وقت
مبكر من عمرىا  ،يذكر أنو عندما بدأ يضع فصوؿ روايتو يف موقعو على شبكة اإلنًتنيت دل يكن يتلقى
ردودا قليلة ومعدودة خبلؿ أسبوع كامل  ،مث بدأ إقباؿ اعبمهور وتفاعلو مع فصوؿ الرواية يتزايد،
إال ً
وأخذ يف التزايد حىت أنو بلغ عدة آالؼ رسالة تصل على الربيد اإللكًتوين يف األسبوع الواحد ،وىو
()151

عبء يفوؽ طاقة أي إنساف على استيعابو والتعاطي معو .

وحىت تتّضح اؼبصطلحات البد من التفريق بُت تفاعل النص األديب واألدب التفاعلي  ،فالتفاعلية
تستخدـ لتقييم النصوص اؼبطبوعة اليت تتفاعل مع قارئها  ،مع اقتصار مبط التفاعل على االنفعاؿ ّٔا ،
غالبا  ،أو التعليق عليها بصفتها منجزات تامة  ،أما األدب التفاعلي فهو جنس أديب جديد تنطوي
ربتو أشكاؿ كتابية جديدة من بينها الرواية التفاعلية والشعر التفاعلي واؼبسرحية التفاعلية  ،وىو ذلك
اعبنس األديب اعبديد الذي ولد يف رحم التكنولوجيا  ،لذلك يوصف باألدب التكنولوجي أو األدب
اإللكًتوين  ،إذ ما كاف لو أف يتأتّى بعيداً عن التكنولوجيا اليت توفر لو الربامج اؼبخصصة لكتابتو  ،فبل
بد من االستعانة باػبصائص اليت تتيحها كتابة نص إلكًتوين قائم على الروابط والوصبلت وعلى
الوسائط اؼبتفاعلة اليت سب ّكن من اؼبزاوجة بُت الشفاىي ( اإلنشاد ) أو الكتايب ( التشكيل البصري )
وكل ما يتصل ّٔا من إمكانيات صوتية وموسيقية وصورية  ،فهو نسيج يتوالد باستمرار  ،باإلضافة إذل
ذلك قياـ عبلقة تفاعلية بُت اؼببدع واؼبتلقي ( اؼببدع ) .
خصوصا
عرؼ ( األدب التفاعلي ) بأنو  :األدب الذي يوظّف معطيات التكنولوجيا اغبديثة ،
ً
كما يُ ّ
اؼبعطيات اليت يتيحها نظاـ ( النص اؼبتفرع  ، ) Hypertextيف تقدًن جنس أديب جديد  ،هبمع بُت
األدبية واإللكًتونية  ،وال يبكن ؽبذا النوع من الكتابة األدبية أف يتأتّى ؼبتلقيو إال عرب الوسيط اإللكًتوين
أي من خبلؿ الشاشة الزرقاء  ،ويكتسب ىذا النوع من الكتابة األدبية صفة التفاعلية بناء على
اؼبساحة اليت يبنحها للمتلقي  ،واليت هبب أف تعادؿ ػ وردبا تزيد عن ػ مساحة اؼببدع األصلي للنص  ،فبا
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يعٍت قدرة اؼبتلقي على التفاعل مع النص بأي صورة من صور التفاعل اؼبمكنة .

 150ـ ينظر  :مرح البقاعي  ،القصيدة الرقمية ،
http://midouza.net/vb/newreply.php?s=048e874c2d34400dba68f8c4ac626e17&do=newreply&p=814
 151ـ ينظر  :عبير سالمة  ،النص المتشعب ومستقبل الرواية http://www.alimizher.com/n/writers/aj/AbeerSalama.htm ،
 152ـ فاطمة البريكي  ،مدخل إلى األدب التفاعمي  ،ص  . 49أو ينظر :فاطمة البريكي  ،في ماىية األدب التفاعمي ،
http://www.doroob.com/?p=4134

عرؼ سعيد يقطُت ىذا اؼبصطلح  ،ضمن مفهوـ ( اإلبداع التفاعلي-
وقد ّ
 ، )Creativityبأنو  « :ؾبموع اإلبداعات ( واألدب من أبرزىا ) اليت تولّدت مع توظيف اغباسوب ،
صورا جديدة
ودل تكن موجودة قبل ذلك  ،أو تطورت من أشكاؿ قديبة  ،ولكنها ازبذت مع اغباسوب ً
Interactive
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يف اإلنتاج والتلقي ».

يعرفو د .سعيد يقطُت بأنّو « يعترب يف اإلعبلميات
والتفاعل ( ّ ) interactivity / interactivité
دبثابة عملية التبادؿ أو االستجابة اؼبزدوجة اليت تتحقق بُت اإلمكانات اليت يقدمها اإلعبلميايت
للمستعمل  ،والعكس  ،ويبكن التدليل على ذلك من خبلؿ نقر اؼبستعمل على أيقونة مثبل لبلنتقاؿ
التصرؼ
إذل صفحة أخرى  ،كما أف اغباسوب يبكن أف يطلب من اؼبستعمل فعل شيء ما  ،إذا أخطأ ّ
من خبلؿ ظهور شرط وبمل معلومات على اؼبستعمل اػبضوع ؽبا لتحقيق اػبدمة اؼببلئمة  ،وىناؾ
معٌت آخر للتفاعل أعم وىو ما يتمثّل يف العمليات اليت يقوـ ّٔا اؼبستعمل وىو ينتقل بُت الروابط
لتشكيل النص بالطريقة اليت تفيده  ،وىو بذلك يتجاوز القراءة اػبطية اليت يقوـ ّٔا قارئ الكتاب
()154

اؼبطبوع ».

إف العبلقة التفاعلية دل تعد ثنائية  ،زوجية ؿبصورة بُت العمل الفٍت واعبمهور بل إهنا سبتد إذل عدد
كبَت من اؼبتلقُت  ،ىنا يؤاخي اإلبداع الفٍت بُت العديد من ( الشركاء اؼبؤلفُت ) حيث أف كل فاعل
أماـ حد التواصل يغزؿ خيطو داخل نسيج الشبكة العنكبوتية اؽبائلة اليت يقوـ كل إنساف رقمي
بنسجها.

()155

إ ّف النص يف طوره اإللكًتوين عبارة عن لوحة فسيفسائية ذبمع بُت النصوص يف كافة أحواؽبا ،
اؼبتحركة  ،وتتسم ىذه اللوحة الفسيفسائية
اؼبكتوب منها  ،واؼبسموع واؼبرئي  ،يف حاالتو الثابتة و ّ
اإللكًتونية بقدرهتا على إقامة عبلقات التداخل والتشابك بُت النصوص اؼبختلفة اؼبتضمنّة فيها  ،على
()156

ما تنطوي عليو من تنوع وتع ّدد  ،باإلضافة إذل اؼبرونة يف االنتقاؿ بُت اؼبواد النصية وغَت النصية .
ِِ
نص قاببلً ألف
كل ٍّ
يبنح النّصوص بُعداً ترابُ ِطيّاً ُ
صبح ُّ
ووب ُ
دث بينها انسجاماً وقابليَّةً للتَّفاعُل ؛ فيُ ُ
فهو ُ
بسرعة والتّعامل معها م ِ
ٍ
ستقلَّةً  ،كما يبلك قُ ْد َرةٌ تضمينيّة
االنتقاؿ إليها
يتضم َن نصوصاً أخرى ُيبكن
ُ
َّ
ُ
ُُ
نص ٍ
ِ
ِ
جديد .
فاع ُل َم َعو  ،وتن ُقلو إذل ٍّ
ُ
ب يف جوفو نصوصاً أخرى تَػتَ َ
حيث يستوع ُ
 153ـ سعيد يقطين  ،من النص إلى النص المترابط ( مدخل إلى جماليات اإلبداع التفاعمي )  ،ص .10-9
 154ـ نفسو  ،ص 259
 155ـ إدمون كوشو  ،أسئمة النقد في اإلبداع الرقمي  ،تر :عبده حقي ،
http://www.arabworldbooks.com/ArabicLiterature/criticism.htm
 156ـ فاطمة البريكي  ،مدخل إلى األدب التفاعمي  ،ص .183

ويبكن أف قبمل أىم فبيّزات األدب التفاعلي فيما يأيت :
-

هبسد ظبات النص اؼبفتوح الذي ال ربده حدود  ،غَت أنو ال يعوزه النظاـ والًتتيب .
أنّو ّ
التصرؼ فيو وفق
يرفع من مقاـ اؼبتلقي /اؼبستخدـ  ،حيث ّ
يتوج على عرشو  ،فيملك مقاليد ّ
ىواه ورغباتو  ،وبالتارل يه ّدـ اعبدار العازؿ اؼبقاـ بُت اؼببدع واؼبتلقي .
النص نتاج صباعي  ،اؼببدع الذي سينظم إذل صباعة اؼبتلقُت  ،وصباعة اؼبتلقُت الذين يتحولوف
إذل مبدعُت  ،فالنص ملك للجميع .
مرده
كما ال حدود مضبوطة للنص يف هنايتو  ،أيضا ال بداية ؿبدودة أو مضبوطة  ،ىذا األمر ّ
إذل اختبلؼ اؼبتلقُت واختياراهتم .
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إذاً فاألدب التفاعلي يعتمد على النشر االلكًتوين  ،وعلى تكنولوجيا اؼبعلوماتية اؼبعاصرة بكل ما
تتيحو من إمكانات االتصاؿ اؼبتعددة  :الصورة  ،الصوت  ،اغبركة  ،األلواف والكلمة اؼبكتوبة  ،ىذه
اإلمكانات العالية وغَت اؼبعهودة يف أدبيات النص الورقي نتجت عنها أنواع ـبتلفة ربمل طابعا جديدا .

 : 2األجناس األدبية التفاعلية
يبكننا مع األدب الرقمي أف نتح ّدث عن فبارستُت ـبتلفتُت حياؿ األجناس األدبية  :فهناؾ من جهة
أنواع قديبة ( الشعر  ،السرد  ،الدراما )  ،أي األجناس الكبلسيكية  ،بدأت تتلبس باآلليات الرقمية
وتوظفها لفائدهتا  ،متخذة بذلك مظهرا جديدا لؤلدب ومقدمة صورة جديدة لئلبداع األديب  ،لقد
تنوعت التجارب يف ىذه األجناس وصارت متعددة وىي تتصل بالرقميات والوسائط اؼبتفاعلة  ...كما
ّ
أ ّف داخل كل منها صرنا أماـ " أنواع " فرعية تتعدد بتعدد اإلبداعات اليت صارت مفتوحة على
اؼبتطورة باطراد واليت يتداخل فيها اللفظي
مصراعيها  ،واليت ستفيد فيها اؼببدع دبا سبده بو الربؾبيات ّ
بالصوري باغبركي والصويت بالسمعي والثابت باؼبتحرؾ ، ...كما بدأت تظهر أجناس جديدة  ،من

 157ـ لمتفصيل أكثر ينظر  :فاطمة البريكي  ،مدخل إلى األدب التفاعمي  ،ص  50ـ . 54

جهة أخرى  ،متصلة باغباسوب والفضاء الشبكي مثل الروايات اؼبشًتكة والكتابات التفاعلية اعبماعية
()158

اليت يشارؾ العديد من القراء والكتّاب يف كتابتها.

لكن توظيف األدب الرقمي إلمكانات الوسائط اؼبتعددة قد يؤدي إذل إشكالية عسَتة يف تصنيفو
ضمن جنس أديب معُت  ،وىذا األمر وبدث خلبل يف نظرية األنواع األدبية ذاهتا  ،فبمقدوره أف يهضم
األجناس األدبية األخرى ويش ّكل جنسا أدبيا جديدا  ،لو طابعو اػباص  ،وآلياتو اػباصة  ،غَت أف ىذا
األمر ال يعٍت البتة ذبريد األدب الرقمي من أدبيتو  ،ول ّكن نظرية األنواع األدبية ربتاج إذل صياغة جديدة
 ،نظرية جديدة وـبتلفة ذبمع كل األجناس األدبية السابقة من رواية وقصة وشعر ومسرح وغَتىا
لتدؾبها يف جنس إبداعي جديد يتّسق سباما مع متطلّبات العصر الرقمي  ،وأف ىذا األخَت وبتاج إذل
إنساف جديد  ،بوعي جديد  ،ألف لكل عصر وسائلو وأسلوبو وطريقتو يف اإلبداع  ،لذلك كبن حباجة
إذل جنس أديب جديد  ،وكتابة جديدة عابرة لؤلجناس األدبية السابقة .
يؤكد الروائي ؿبمد سناجلة أف العصر الرقمي سيؤدي إذل موت األجناس األدبية اليت كنا نعرفها
سابقا  ،مشَتا إذل أف  « :ىذا العصر سينتج أدبا جديدا ( مزيج بُت القصة والشعر واؼبسرح والسينما )
قادرا على ىضم كل ما سبق ومزجو مع ما توفره الثورة الرقمية من إمكانيات كبَتة ػبلق جنس إبداعي
()159

جد يد  ،قادر حقا على ضبل معٌت العصر الرقمي دبجتمعو اعبديد وإنسانو اؼبختلف ».

ويضيف قائبل  « :ما نشهده ىو عصر إبداعي جديد يهضم كل ما سبقو من أجناس أدبية وإبداعية
وتقنية ويعيد خلقها يف أدب جديد وـبتلف  ،وىذا األدب ىو ما اجتهدت فأطلقت عليو اسم الواقعية
الرقمية ».

()160

إ ّف األنواع الكبلسيكية اؼبتج ّددة ىي اليت تثَت االىتماـ أكثر لدى اؼبشتغلُت بالدراسة األدبية الرقمية،
كما أ ّف أغلب اؼببدعُت يف ىذه األجناس شعرا ورواية ومسرحا ىم الذين يدلوف بدلوىم يف ىذا النمط
اإلبداعي الذي ىو حاليا قيد التش ّكل  ،وإ ّف تعدد ىذه األشكاؿ واألجناس التعبَتية هبمع بينها
عنصراف مركزياف نبا  :البعد الرقمي الذي هبعلها تتحقق بواسطة الوسيط اعبديد  ،من جهة  ،والبعد
التطور
التفاعلي  ،الذي يتجلّى بصور وأشكاؿ متعددة  ،من جهة ثانية  ،وىي مر ّشحة للمزيد من ّ
 158ـ سعيد يقطين  ،النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  ،ص  194ـ . 195
 159ـ محمد سناجمة ،األدب الرقمي يكتب ويق أر ويشاىد معا ،
http://www.forum1.esgmarkets.com/showthread.php?p=196187
 160ـ محمد سناجمة  ،ما بعد الكالسيكية الرقمية ،
http://www.arabvolunteering.org/corner/newreply.php?do=newreply&p=57271

التنوع  ،نظرا ؼبا ىبتزنو ىذا الوسيط من إمكانيات  ،وما يوفّره من خدمات تساعد على تفتّق اإلبداع
و ّ

وتطويره .
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أ -الشعر التفاعلي :
الشعر التشعيب ( اؼبًتابط ) ىو شكل يستخدـ نظاـ ربط غَت خطي ينقل القارئ من دور اؼبستهلك
إذل دور الصانع اؼبشارؾ يف السيطرة على النص وتوجيهو  ،وسواء كاف الشعر التشعيب بصريا /صوتيا/
حركيا  ،أو كاف نصيا -كلمات فحسب -يقتضي ىذا الشكل ازباذ قرارات صبالية كثَتة  ،تنأى
بالقصيدة عن أف تكوف ؾبموعا متماسكا  ،يسهل اإلمساؾ بأطرافو  ،وربيلها إذل تداخل ىجُت ،
تضاريس فبتدة من عناصر ديناميكية  ،وأجزاء متناسبة -أو غَت متناسبة -تعد بإمكانات /قراءات
()162

متعددة  ،وتؤلف استمرارية نصية عرب ما تنسجو فبارسات الكتابة التفاعلية.
شعر يَستغِ ُل الوسائط اؼبتعددة وؾبموعة من
ويَػ َعّْرؼ دُ .ؿبمد أسليم الشعر التفاعلي بقولو  « :ىو ٌ
الربامج اؼبعلوماتية ولغات الربؾبة  ،كالفبلش ماكروميديا والفوتوشوب والسويتش واعبافا سكريبت ،
لصياغة نصوص ال سبتزج فيها اللغة بالصوت والصورة فحسب  ،بل وتتحرر فتتحوؿ الشاشة إذل ما
يشبو فضاء حركيا  ،حيث تكتب اغبروؼ والكلمات وترقص وتتحوؿ إذل أسراب طائرات » ...
()163

.

أما فاطمة الربيكي فتقوؿ عنو  « :ىو ذلك النمط من الكتابة الشعرية الذي ال يتجلى إالّ يف
الوسيط اإللكًتوين  ،معتمداً على التقنيات اليت تتيحها التكنولوجيا اغبديثة  ،ومستفيداً من الوسائط
اإللكًتونية اؼبتعددة يف ابتكار أنواع ـبتلفة من النصوص الشعرية  ،تتنوع يف أسلوب عرضها  ،وطريقة
تقديبها للمتلقي /اؼبستخدـ  ،الذي ال يستطيع أف هبدىا إالّ من خبلؿ الشاشة الزرقاء  ،وأف يتعامل

معها إلكًتونياً  ،وأف يتفاعل معها  ،ويضيف إليها  ،ويكوف عنصراً مشاركاً فيها » (.)164

 161ـ سعيد يقطين  ،النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  ،ص . 196
 162ـ عبير سالمة  ،الشعر التفاعمي  ..طرق لمعرض طرق لموجود ،
http://www.arab-ewriters.com/?action=ShowWriter&&id=154
أو http://egyptianpoetry.jeeran.com/rtr_r.html
 163ـ ينظرُ :محمد أسميم http://www.aslim.org/forum/viewtopic.php?t=633 ،
 164ـ فاطمة البريكي  ،مدخل إلى األدب التفاعمي  ،ص . 77

القصيدة التفاعلية ىي شكل جديد من أشكاؿ الشعر اغبديث الذي يعتمد على اآلليات اؼبتطورة يف
اغباسبة اإللكًتونية  ،واليت تعتمد الصورة واؼبوسيقى واالسًتجاع  ،جنبا إذل جنب مع القصيدة اؼبتخطية
غبدود النمط الواحد  ،الباحثة عن أفاؽ أكثر رحابة وسعة لئليغاؿ يف فضاءات النفس اإلنسانية ،
لكشف أغوارىا العميقة من خبلؿ التفاعل اؼبشًتؾ بُت الشاعر ومتلقيو  ،وىي أي القصيدة عبارة عن
بانوروما متحركة  ،يف حدود الذات اػبالقة  ،اؼببدعة مع الذات األخرى اؼبتذوقة أو اؼبتفحصة أو
اؼبشاركة يف ذات الوقت  ،حيث تعتمد القصيدة على الكلمة اؼبرادفة للصورة بأشكاؽبا اؼبتعددة ،
اؼبتحركة والثابتة  ،جنبا إذل جنب مع اؼبوسيقى أو اؼبؤثر الصويت الفاعل واؼبتحرؾ ىو اآلخر  ،لدفع
()165

القصيدة باذباه التناغم واالكتشاؼ .

والقصيدة الرقمية أو اإللكًتونية ليست بالضرورة قصيدة تفاعلية  ،مع اشًتاكهما يف صفة الرقمية أو
اإللكًتونية  ،أي ذبليهما عرب الوسيط اإللكًتوين  ،إالّ أ ّهنما زبتلفاف يف اؼبساحة أو اغبيّز اؼبخصص
للمتلقي  ،من خبلؿ مشاركتو اؼببدع يف إنتاج النص دوف قيود  ،حيث ينعدـ ىذا اغبيز يف القصيدة
الرقمية بينما يتّسع يف القصيدة التفاعلية .

()166

نستطيع تعريف القصيدة التفاعلية (  )Interactive Poemػ كخطوة أوذل ػ بأهنا :قصيدة يبكن
كل ٌُ من التعليق عليها  /مراسلة مؤلفها  /كتابة
االشتباؾ مع نصها بفعل  ،وال يُعترب فعبلً مع النص ُ
مقاؿ عنها  ،وسوى ذلك من أفعاؿ تقع خارج النص  ،الفعل مع النص يفًتض عدـ اكتمالو  ،لذلك
يصبح التعريف كما يلي « :قصيدة قيد التشكيل يبكن االشتباؾ مع نصها بفعل » .

()167

وقد تكوف القصيدة التفاعلية نصية  ،قوامها كلمات فحسب  ،أو متعددة الوسائط تستخدـ واحدا
أو أكثر من العناصر البصرية  /الصوتية  /اؼبتحركة  ،قد تكوف خطية البناء  ،أو تشعبية لكنها يف صبيع
اغباالت سبنح القارئ خيارات اؼبشاركة يف تشكيلها  ،وتنقسم خيارات التشكيل إذل  :تشكيل النص ،
()168

وتشكيل مسارات امتداد للنص .

 165ـ زيدان حمود  ،المرئي والمسموع وتداخالت الكممة المتخطية في قصيدة ( تباريح رقمية لسيرة بعضيا ازرق ) لمشاعر مشتاق عباس
معن http://www.nasiriyeh.net/index.html ،
 166ـ لمتفصيل ينظر :فاطمة البريكي ،مدخل إلى األدب التفاعمي  ،ص . 74
 167ـ عبير سالمة  ،الشعر التفاعمي  ..طرق لمعرض طرق لموجود http://www.arab- ،
ewriters.com/?action=ShowWriter&&id=154
 168ـ المقال نفسو .

أما تعريف لوس غبليزر )

Pequeno Glazier
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 ( Lossفهو « :تلك القصيدة اليت ال يبكن

تقديبها على الورؽ » .

وما يبيّز القصيدة التفاعلية تنوع صبهورىا وعاؼبيتها وانفتاحها على صبيع الوسائط اؼبتاحة حبيث
تتحوؿ إذل عادل مسرحي متحوؿ ومفتوح على كل االحتماالت وربرر لغتها من قيود الزماف واؼبكاف

واؼبادة (.)170

وىي أنواع منها :
قصيدة الومضة اليت تقوـ غالبا على اؼبفارقة والسخرية والدىشة ويف استثمارىا ؼبعطيات التكنولوجيا
يؤدي الزمن فيها دورا واضحا يكوف ـبتصرا يف أضيق اغبدود  ،وتعتمد ىذه القصيدة بصورة كلية على
برنامج العروض التفاعلية الذي يؤسس ؽبيكلية جديدة للقصيدة يعتمد على مشاركة اؼبتلقي ػ اؼبستخدـ .
وىناؾ الشعر البصري الذي ال يقرأ فقط وإمبا يشاىد ويرى وقد ازبذ معٌت ـبتلفا كما ظهر يف عدد
من اؼبواقع اليت عملت على ربويل الكلمات إذل صور  ،وتستحضر يف ىذا السياؽ الشعر اؽبندسي
الذي يكتب على شكل من األشكاؿ اؽبندسة والذي عرفو األدب العريب وقد استخدمت مصطلح
اؽبندسي بديبل ؼبصطلح الشعر الدائري .

( ) 171

والقصيدة التفاعلية ال ترتبط دائماً بشبكة اإلنًتنت  ،إذ يبكن اغبصوؿ عليها على األقراص اؼبدؾبة
والتعامل معها دوف شرط االتصاؿ بالشبكة .
أوؿ قصيدة تفاعلية – و ىي ؾبموعة شعرية تفاعلية – عربية نظمها الشاعر مشتاؽ عباس معن عاـ
 2007بعنواف  :تباريح رقمية لسَتة بعضها أزرؽ ( على ما لقيت ىذه األولية من نقاش سأشَت إليو يف
عنواف الحق )  ،وقد وظف الشاعر يف قصائده الصورة والصوت وخصائص أخرى يتميز ّٔا اغباسوب
تتفرع إذل صبلة نوافذ من خبلؿ االنتقاؿ بالضغط
واإلنًتنت ّ ،
النص ّ
مكوف من شبكة متفرعة من النوافذ ّ
مكونة من ثبلثية
على مفاتيح النقل داخل الشبكة اإللكًتونية  ،فكل نافذة متفرعة  /مًتابطة تكوف ّ
الصياغة الرقمية :
 جرافيك . ومؤثر صويت . Patricia Donvan , EPC celebrates poetry on the Web , University of Buffalo Reporter vol.31 ,ـ 169
No.25,March 30 ,2000: http://www.buffalo.edu/reporter/vo131n25/n4.html
 170ـ ينظر  :المرجع نفسو  ،ص 86
 171ـ نفسو  ،ص 87ـ 96

 وشيفرة كتابية .o

قراءة في قصيدة  ( :تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق ) للشاعر مشتاق عباس معن :

بداية هبدر بنا دراسة رقمية ىذه القصيدة من عدمها  ،أي وجود فروؽ بينها وبُت القصيدة الورقية أـ
ال  ،وبالرجوع إذل نص القصيدة يظهر جليا أف يف حالة طبعها ستفقد الكثَت من اعبوانب منها :
أوال  :العناصر الصورية والصوتية اليت ال يبكن أف تكوف ؿبمولة على الورؽ .

ثانيا  :اؼبؤثرات اؼبتحركة  ،والسيما النصوص الومضة اؼبرقنة على منزلقة الشريط اؼبتحرؾ يف أسفل النوافذ
وأحياناً أعبلىا .
تقنية الًتابط النصي من خبلؿ النوافذ الفرعية اليت تظهر دبجرد سبرير اؼبؤشر على ألفاظ ؿبددة داخل
النافذة اؼبعروضة .
النص التفاعلي فيأيت ترتيبها تراكمياً
النص الورقي على آلية التسلسل يف ترتيب النصوص ،وأما ّ
ب) بناء ّ
حبيث تتفرع النوافذ حاملة رؤى جديدة ؼبوضوعة واحدة .
فنصوص تباريح رقمية لسَتة بعضها أزرؽ ال يبكن نقلها على الورؽ  ،ولو حدث وأنزلت فستفقد
الكثَت من عناصر بنائها والسيما اؼبذكورة يف ما سبق .
تبدأ القصيدة بفضاء أزرؽ يصدمك فيو صوت الكماف اعبنويب الشجي  ،وأنت تتطلع إذل حتفك
اؼبرسوـ فوؽ فم مكبل بلسانيُت صارخُت وفكُت متباعدين  ،وعبارة عمودية بكلمات منفردة فيها تعُت
مطلق على زبمر اؼبوت يف اعبسد الفاين  ،إذل حالة أظبى من الغياب ولكن بوجود أزرل .
أيقنت
أف
اغبنظل
موت
يتخمر
اضغط فوؽ ضلوع البوح

ويف اليسار ضغطتُت متتابعتُت باستطالة االشتياؽ لعادل اؼبعرفة اضغط فوؽ ضلوع البوح
الدفُت يف ضلوع البوح  ،حيث يظهر النص األوؿ عرب الزر الرئيس
اؼبوجود يف الواجهة الرئيسة  ،ومن مث تتحوؿ إذل النص اؼبًتابط عرب إيقونة ( حاشية ) اؼبوجودة يف
الواجهة األوذل ليتفرع إذل النافذة الثالثة بالضغط على إيقونة (ىامش) اؼبوجودة يف الواجهة الثانية ؛
لتشكل ىذه النوافذ الثبلثة وجهة نظر ثبلثية األبعاد والعبلمة للنص اؼبرقوـ على الزر الرئيس األوؿ  ،إذ
يبكن للقارئ أف ىبتار الوجهة العبلمية للنص باختياره النافذة
اغباملة للنص اؼبًتابط .
وتتكرر العملية مع الزر الرئيس الثاين  ،الذي يق ّدـ ثبلث نوافذ متفرعة بآلية ترابطية لتكوف نظرة ثبلثية
النص اؼبرقوـ على الزر الثاين أيضاً.
األبعاد العبلمية ّ
وصبع الشاعر فيها بُت األشكاؿ الشعرية اؼبختلفة :
العمودي .التفعيلي .النثري .نقتطع منها :
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يف مدار عتيق …
مشسوُ
أجلّت ُ
ضوءَ ذاؾ النهار
أرض َها
فوؽ تلك الديار اليت دل يطأ َ
صوت خط ِو السنُت
ُ
أدعبت عتمةٌ حاشية
…
ْ
من غبار الليارل اليت
دل تزؿ فوؽ رمش السماء …
يقتفي ظلُّها :
ِ
ىفهفات اؼبسَت اليت بذرهتا خطاي
 172ـ قصائد الشاعر مشتاق عباس معن http://www.alnakhlahwaaljeeran.com/111111-moshtak.htm ،

فوؽ ذاؾ الطريق العتيق
يف مداري العتيق …
… كلػّما أبصرتٍت خطاي
الدروب اليت باركت كل خطو
أربكتها
ُ
سواي … ! …» .
ب -الرواية التفاعلية :
منذ أف أصدر ميشيل جويس أوؿ « رواية تفا علية » يف العادل بعنواف « الظهَتة  ،قصة » أو
مستخدما برناؾبا خاصا بكتابة النص اؼبتفرع  ،توالت بعد
() Afternoon , a storyعاـ ، 1986
ً
ذلك الروايات التفاعلية يف األدب الغريب  ،وظهر ذلك جليا يف ذبارب مثل ذبربة بويب رابيد يف «الرواية
التفاعلية » وروبَتت كاندؿ يف « الشعر التفاعلي »  ،واستمر األدب الرقمي بالتطور  ،مستثمرا كل ما
يستجد على الساحة التكنولوجية .
والرواية التفاعلية تعرب عن عادل جديد  ،خليط بُت مفهوـ اػبياؿ الرابط ووجهة النظر اػباصة بالروائي
 ،مع استخداـ تقنيات أخرى تضيف اؼبعٌت وتربز وجهة النظر للرواية والروائي  ،ىذه اإلمكانات اؼبتاحة
سوؼ زبلق موضوعاهتا غَت تلك اليت طرحتها الرواية الورقية  ،لذا يعتقد أف الزمن سوؼ يضيف للرواية
الرقمية جبهد روادىا  ،حىت قد ننتهي إذل شكل جديد آخر  ،مزيج بُت ما نعرفو عن الرواية التقليدية ،
()173

وما أتاحتو التقنيات اعبديدة واؼبضافة ..خصوصاً أننا على بداية الطريق.
تتميز " الرواية التفاعلية " بكتابتها اؼبوجزة اليت تعمل على مضاعفة طرؽ تقطيع اػبطاب وابتكار
طرؽ جديدة لكسره  ،كتابة ينكب فيها الروائي على غبظة معينة يقوـ بتقديبها بشكل مفصل دوف
اللجوء إذل اإلطناب  ،بل يركز على حدث معُت ال يغادره حىت يفرغ منو  ،وىذا ما هبعلها تتقدـ يف
()174

شكلها البسيط كفقرات يبكن ولوجها بشكل اعتباطي .

 173ـ السيد نجم http://www.alriyadh.com/2005/11/24/article110008.html ،

 174ـ لبيبة خمار  ،الرواية التفاعمية وفن الحذف http://forums.arab-ewriters.net/index.php ،

نتيجة ؽبذا ستكوف للروائي اؼبستقبلي /الرقمي قدرة خارقة على اقتحاـ ؾباالت أخرى دل تتعود الرواية
التقليدية يف نسختها الورقية على توظيفها واستثمارىا  ،وىذا ىو الذي يؤكد أف الرواية ّْ
تكذب من ينظّر

ؼبوهتا كل مرة  ،ألهنا كائن عجائيب ىبلق مرة بعد مرة أرواحا جديدة لكي يستمر.

()175

ويرى بعض الدارسُت أ ّف الرواية التفاعلية قد حققت قطيعة مع الرواية الورقية ويظهر ذلك يف عدة
مستويات ؾبملة يف التارل:
 -1االنغالق و النهاية  :ال يقصد باالنغبلؽ ؿبدودية اؼبعٌت أو اكبصار أفق التأويل  ،قدر ما نعٍت

بو اكبصار النص بُت دفيت الكتاب  ،اكبصارا يشعر القارئ دبوضع النهاية وهبعلو يستشعرىا أحيانا دبجرد
اللمس  ،فيتبلشى جزئيا ضغط األحداث ّٔذا اإلدراؾ اغبسي واؼبادي للكتاب  ،ومع النص اؼبًتابط مت
التخلي عن ىذه العكاز العجيبة ومت استبداؽبا بالبلخطية اليت سبكن من قراءة الكتل السردية أو
الشذرات بشكل انتقائي .
واألشكاؿ اليت تكتب ضمن ىذا اعبنس من رواية  ،قصة  ،أو شعر  ،خلقت شكبل كتابيا جديدا
بدوف مركز  ،ينبسط تبعا إليقاعو اػباص  ،يتحرؾ أماـ أعُت القارئ  ،يًتكب وينحل  ،عن طريق الرابط
 ،الذي يقوـ بدور كبَت يف ىذا االنزالؽ والًتكيب واالكببلؿ  ،لذلك ال يعد ىذا األخَت ؾبرد إجراء
يؤمن اؼبرور من فضاء نصي إذل آخر  ،حاؿ تنشيطو من قبل القارئ  ،وال يعد كذلك مقاببل
معلومايت ّْ
لعملية التوريق أو قلب الصفحات السائدة يف الكتاب  ،بل إضافة سردية ذبعل من اإلحبار يف حد ذاتو
سردا .

()176

فالرابط يقوـ بوظيفة اغبذؼ السردي حينما يتم التقريب بُت عقدتُت ـبتلفتُت زمنيا  ،حيث ربل
الواحدة ؿبل األخرى ؿبققة بذلك قفزة زمنية  ،كما يضطلع بوظيفة كبوية بلعبو لدور الواصل اؼبنطقي ،
الضمٍت .
 -2إخفاء أثر األوالية التي أنتجت النص :النص الكبلسيكي كاف وبرص حرصا كبَتا على

إخفاء وؿبي كل أثر لؤلوالية اليت أنتجتو فبا كاف يسمح بالتمييز بُت النص  /الكتاب والنص /اؼبسودة ،
مع النص اؼبًتابط أصبح باإلمكاف االطبلع على غبظات خلق النص  ،وعلى اؼبراحل األوذل اليت سبقت
عرض النص على الشاشة .

 175ـ كمال الرياحي تونس http://kamelriahi.maktoobblog.com
 176ـ كمال الرياحي تونس . http://kamelriahi.maktoobblog.com

 -3تجاوز اإليضاح  :من بُت العناصر الواضحة اليت ذبمع ما بُت النص والنص اؼبًتابط  ،ىي
رغبتهما اؼبشًتكة يف ذباوز اإليضاح  ،لكن نقطة االختبلؼ تكمن يف كوف النص اؼبًتابط يسمح بقلب
مؤقت أو هنائي للوضع التلفظي  ،أي  :من يتكلم ومن يتلقى  ،بلعبو على اغبدود السردية ما بُت
اػبارج سردي والداخل السردي ؛ إذ أصبح دبقدور القارئ أف يقحم داخل الرواية ويصبح شخصية من
شخصيات عاؼبها .
 -4التناص  :حىت لو كانت كل النصوص تتواجد دائما يف عبلقات مع بعضها البعض قبل ؾبيء

تقنية النص اؼبًتابط فإف اعبديد يتمثل يف كوف التناص دل يعد فقط ظاىرة تطاؿ النص بأكملو بل أصبح
ينطبق على كل جزء مهما صغر أو كرب يف النص  ،متيحا بذلك إمكانية ظهور نص يف آخر  ،ومتيحا
إمكانية مشهدة العبلقات التناصية ( اإلزاحة  ،اإلحبلؿ وترسيب اؼبعٌت ) .

()177

إ ّف الرواية الرقمية ىي نص متعدد العبلقات ال يقف فقط عند البعد اللفظي  ،بل يتجاوزه إذل أبعاد
أخرى تتشابك معو وتتضامن صبيعها يف تشكيلو  ،فهو نص الصوت والصورة  ،واللوف واغبركة  ، ...وال
يبكن أف تُنتج ىذه الرواية إال من خبلؿ اغباسوب .

ويقسم ؿبمد سناجلة الرواية الكبلسيكية الرقمية إذل ثبلثة أنواع :
 الترابطية  :وىي اليت تتميز بكثرة الروابط ( النص اؼبًتابط ) اليت سبنح أبعادا عدة ػبدمة النص
األديب  ،كما أف ؽبا كاتبا واحدا فقط ىو الذي يتحكم يف مسارىا .


الرواية التفاعلية  :اليت زبتلف عن سابقتها بأف ؽبا أكثر من كاتب وتتيح للقارئ مساحة
لئلدالء برؤيتو يف الرواية ومسارىا .

 رواية الواقعية الرقمية  :باعتبارىا تعبَتا خالصا عن آّتمع الرقمي جبميع مكوناتو االفًتاضية .
تقسم الرواية إذل أنواع ىي :
ّأما الدكتورة عبَت سبلمة ف ّ
 - 1الرواية الرقمية اػبطية : Novel Linear Digital
رواية ورقية ؾبموعة يف  -أو منقولة إذل  -ىيئة رقمية للقراءة على شاشة الكومبيوتر أو صفحات
اإلنًتنيت بدوف أف تشكل تقنية الوصل اؼبتشعب  ،أو الوصبلت التشعبية( الروابط )  ،جزءا حيويا من
 177ـ لبيبة خمار http://forums.arab- ،
ewriters.net/viewtopic.php?t=2605&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight

مفهومها وطريقة توصيلها  ،مثل رواية "جوع" حملمد البساطي  ،ورواية "شكشوكة" حملمد األصفر ،
ومثل روايات الطاىر وطار وتركي اغبمد ومئات أخرى وجدت طريقها إذل مكتبات إلكًتونية على
مواقع عربية شخصية ومنتديات .
- 2الرواية التشعبية ( الًتابطية ) : Hyper Novel
رواية سبثل الوصبلت التشعبية  -مهما كاف لوهنا وشكلها وؿبتواىا أو مراسيها اليت تنفتح عليها -
شرط وجودىا وبقائها  ،وتعترب روايات األردين ؿبمد سناجلة و"قصة" اؼبغريب ؿبمد اشويكة  -إذا
ذباوزنا التصنيف التقليدي  -مثاال ؽبذه الرواية بتقسيماهتا اؼبختلفة  ،فالقارئ ليس مضطرا إزاءىا ألف
يتبع مسارا خطيا من البداية للمنتصف حىت النهاية  ،كما ىو حالو مع الرواية الورقية حىت تلك اليت
تستخدـ تقنيات سرد ال خطية .
وتنقسم الرواية التشعبية إذل :
- 2- 1رواية تشعبية نصية Hyper Novel Textual
تعتمد على الكلمات وحدىا  ،فبل تنفتح وصبلهتا التشعبية إال على نصوص يًتاوح حجمها بُت صبلة
وفصل كامل  ،يبكن للقارئ قراءة الفقرة األوذل من الرواية  ،كمثاؿ  ،وذبذبو يف تلك الفقرة وصلة تربز
شخصية ما  ،فينقر عليها لينتقل إذل معلومات مرجعية ربيط بتكوين الشخصية أو تفاصيل دورىا يف
حبكة الرواية  ،ويستطيع العودة إذل الفقرة األوذل إذا دل تكن ىناؾ وصبلت أخرى يف مرسى الوصلة
األوذل  ،أو إذا ُوجدت ودل تقنعو بإتباعها .
 -2- 2رواية تشعبية متعددة الوسائط :
تتعدد وصبلهتا ما بُت الكلمات  ،األصوات  ،الصور  ،مقاطع الفيديو  ،واعبرافيك  ،ولكل من
ىذه الوصبلت دور يف التشكيل الروائي ويف تفعيل دور القارئ وبالتارل ذبربة القراءة .
يعتمد النوع الشائع من الروايات متعددة الوسائط ( حىت اآلف ) على مبطُت من أمباط اػبربة اغبسية :
الرؤية والسمع  ،لذلك تُقسم عادة إذل :
 -2-2- 1الرواية اؼبرئية Visual Novel
ترتكز على صور أو رسومات للشخصيات واألشياء اؼبؤثرة يف حبكة الرواية  ،ومقاطع فيديو لؤلماكن
اليت تقع فيها األحداث  ،بعض مباذجها أقرب ما يكوف إذل ؾبلة مصورة  ،ومنها ما يشبو فيلما ينتشر
النص على مشاىده .

-2-2- 2الرواية اؼبسموعة

Sound Novel

تتفق مع الرواية اؼبرئية يف آلية قراءهتا  ،لكنها زبتلف بًتكيزىا على النص واؼبوسيقى مع هتميش الصور
والرسوـ ومقاطع الفيديو .
- 3الرواية التفاعلية Interactive Novel
رواية قيد الكتابة أو التشكيل  ،يشًتؾ يف إبداعها أكثر من مؤلف  ،ال تُقرأ بأسلوب خطي  ،وسبنح
القراء اختيارات التوجو لنقاط ـبتلفة يف النص  ،وتشكيلو عمليا باالشتباؾ معو سواء للتعليق أو
ّ
اإلضافة .
يبكن أف تكوف الرواية التفاعلية :
 - 3 - 1نصية :
قوامها الكلمات فحسب  ،سردية تقدـ سلسلة من األحداث اليت تتوزع يف مسارات متعددة لكل منها
حبكتو  ،مغزاه  ،وهنايتو اػباصة .
 - 3 - 2متعددة الوسائط :
تستخدـ بالتوازي مع النص واحدا  -أو أكثر -من العناصر البصرية  /الصوتية  ،الثابتة أو اؼبتحركة .
 - 3 – 3افًتاضية : Virtual Novel
يبكن فهم الرواية االفًتاضية بصفتها شكبل صباليا من أشكاؿ التعبَت الثقايف ينتجو روائيوف وفنانوف
ومربؾبوف  :ؿبًتفوف وىواة  ،مثل روايات أضبد خالد توفيق  ،أو بصفتها لعبة كومبيوتر تنتجها الشركات
التجارية  ،كلعبة  ، Mistودور النص فيها ىامشي بالنسبة إذل اؼبؤثرات اؼبرئية واؼبسموعة  ،لكن
اؼبصطلح يف االستخداـ العاـ يشَت إذل رواية ألعاب تفاعلية ، Interactive Game play Novel
تُنتج بواسطة برنامج ؿباكاة لبيئة عادل افًتاضي (  ، ) VWEكما يف لعبة "ىبلؿ"  ،عادل لو شروطو
اػباصة  ،أسراره  ،وصراعاتو اليت يعرؼ البلعب مسبقا دوره فيها  ،ولديو إمكانية التفاعل مع
الشخصيات األخرى والتأثَت يف البيئة دبا ىبدـ غايتو .
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 178ـ عبير سالمة ـ القاىرة  ،المائدة المستديرة الخاصة بالرواية الرقمية  ،ممتقى القاىرة الرابع لإلبداع الروائي العربي، 2008 ،
http://www.arabvolunteering.org/corner/newreply.php?do=newreply&p=5726

كما نشهد بالعربية والدة « أدب الواقعية الرقمية » على يد الروائي والناقد األردين ؿبمد سناجلة من

خبلؿ روايتو « ظبلؿ الواحد » ( ،)179اليت تبعتها عدة ذبارب روائية  ،إضافة إذل كتاب تنظَتي يف «

الواقعية الرقمية »  ،ويرى سناجلة أ ّف  « :رواية الواقعية الرقمية تعرب عن اإلنساف االفًتاضي الذي يعيش
يف آّتمع الرقمي كما أهنا تعرب عن اإلنساف الواقعي  ،وغبظة ربولو إذل كينونتو اعبديدة كإنساف رقمي
افًتاضي يعيش يف آّتمع الرقمي ».
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فرواية الواقعية الرقمية زبتلف يف بعض اعبوانب عن الرواية التفاعلية  ،ىذه األخَتة كما سبق التعريف
ّٔا ىي تلك الرواية اليت يستثمر فيها الكاتب تقنيات النص اؼبًتابط  ،وما يوفّره من روابط متعددة
الوسائط ؛ من نصوص وصور (ثابتة أو متحركة ) وأصوات ...اخل  ،أما رواية الواقعية الرقمية؛ وإف
كانت تعتمد على ما تعتمد عليو الرواية التفاعلية  ،إال أهنا زبتلف عنها يف كوهنا « تستخدـ األشكاؿ
لتعرب عن العصر الرقمي
اعبديدة اليت أنتجها العصر الرقمي  ،وتدخلها ضمن البنية السردية نفسها ّ ،
وآّتمع الذي أنتجو ىذا العصر  ،وإنساف ىذا العصر ( اإلنساف االفًتاضي ) الذي يعيش ضمن
التحوالت اليت ترافق اإلنساف بانتقالو من
آّتمع االفًتاضي ،وىي أيضا تلك الرواية اليت ّ
تعرب عن ّ
الواقعية إذل االفًتاضية » (.)181

يف رواية "ظبلؿ الواحد" اليت نشرىا رقميا عاـ  2001وورقيا عاـ 2002ـ  ،استخدـ يف بنائها ما
يعرؼ بتقنية النص اؼبًتابط (  ) Hypertexteوذلك يف البنية السردية نفسها  ،حيث كاف النص ينتقل
من رابط إذل آخر يف بنية شجرية دائرية  ،فقد بدأت الرواية على شكل جذر تتشابو اشتباكاتو مث ساؽ
مث أغصاف مث تكسو األغصاف أوراؽ لتكتمل الشجرة  ،وىذه التقنية يف الكتابة ىي نفسها اؼبستخدمة
يف بناء صفحات اإلنًتنت  ،كما استخدـ فيها بعضا من اؼبؤثرات السمعية والبصرية  ،ىذا بالنسبة
للشكل ،أما اؼبضموف فقد سبت صياغتو حبسب نظرية رواية الواقعية الرقمية وفلسفتها  ،فالزمن ثابت
يساوي واحد واؼبكاف هناية تقًتب من الصفر .
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أما يف روايتو الثانية اؼبوسومة بػ ( شات ) اليت رأت النور بعد أربع سنوات من ذبربتو األوذل فيناقش
آّتمع الرقمي نفسو  ،حيث أف بطل ىذا آّتمع ىو ” اإلنساف الرقمي االفًتاضي ”  ،كما هبلّي
 179ـ محمد سناجمة  ،رواية ظالل الواحد www.Sanajlehshadows.8k.com ،
 180ـ محمد سناجمة  ،رواية الواقعية الرقمية  ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  ،بيروت  /عمان . 2005 ،
 181ـ فاطمة البريكي  ،أول رواية تفاعمية في الوطن العربي  ،جريدة الغد ، 2005 / 6 / 3 ،
http://wwwalghadjo/indexphp?news= 26062
 182ـ محمد سناجمة  ،رواية ظالل الواحد www.Sanajlehshadows.8k.com ،

طريقة عيشو داخل ىذا آّتمع  ،وترصد من خبل ؿ الرواية غبظة ربوؿ اإلنساف من كينونتو الواقعية إذل
()183

كينونتو الرقمية اعبديدة .

ويف عملو الرقمي اعبديد "صقيع" يتابع األديب األردين ؿبمد سناجلة مشروع أدب الواقعية الرقمية
الذي بدأه براوييت "ظبلؿ الواحد" عاـ  2001و"شات" عاـ  ، 2005غَت أف ىذا العمل اعبديد ىبتلف
عن سابقيو يف كوف اؼبؤلف يوظف صبيع عناصر التكنولوجيا الرقمية ػبدمة النص األديب الذي يبدو بأنو
قصة قصَتة غَت أنو وبمل يف ثناياه قصيديت شعر  ،ما هبعل القارئ وبار يف ربديد ماىية ىذا اعبنس
األديب  ،أضف إذل ذلك أف سناجلة يستخدـ تقنية ( الوسائط اؼبتعددة ) مستعينا بعدد كبَت من الصور
اؼبتحركة  ،واؼبؤثرات الصوتية اليت ذبعل النص مزهبا بُت السرد األديب واؼبوسيقى والسينما .

() 184

ويعرؼ سناجلة " كتابة الواقعية الرقمية " بأهنا  « :تلك الكتابة اليت تستخدـ األشكاؿ اعبديدة
ّ
(اللغة اعبديدة ) اليت أنتجها العصر الرقمي  ،وبالذات تقنية النص اؼبًتابط ( اؽبايربتكست )  ،ومؤثرات
اؼباليت ميديا ( الوسائط اؼبتعددة ) اؼبختلفة من صورة وصوت وحركة وفن اعبرافيك واألنيميشنز اؼبختلفة
 ،وتدخلها ضمن بنية الفعل الكتايب اإلبداعي .وىي أيضا تلك الكتابة اليت تعرب عن التحوالت اليت
ترافق اإلنساف بانتقالو من كينونتو األوذل كإنساف واقعي إذل كينونتو اعبديدة كإنساف رقمي افًتاضي » .
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يف ذبربة الكاتب ؿبمد سناجلة  ،نبلحظ أف اؼبتخيل حاضر بقوة يف تشكيل اغبكاية  ،كما أف
وضعية ىذا اؼبتخيل تسمح بتحرير الذاكرة ( ذاكرة القارئ ) من سلطة الواقعي الرقمي  ،وقبد نفس
الشيء يف ذبارب غربية فرنسية مثبل حيث نبلحظ خاصة يف الرواية الرقمية أف السرد ما يزاؿ وبتفظ
بقوتو  ،واغبكي يتحكم يف بناء النص  ،بل يبكن اعتبار اؼبكونات الرقمية عامبل وظيفيا وفنيا وصباليا
()186

يساىم يف االرتقاء باللحظة اؼبتخيلة للنص اغبكائي يف وضعية النصوص السردية .
o

قراءة في رواية "صقيع" لمحمد سناجلة :

 183ـ محمد سناجلة  ،رواية ( شات ) www.arab-ewriters.com/chat ،
 184ـ حسن سممان  ،األدب الرقمي يطالب بحقوقو الميدورة  ،جريدة الشرق األوسط  ،العدد  ، 10627األربعاء  24ذو الحجـة  1428ىـ 2
يناير 2008

. http://www.asharqalawsat.com/sections.asp?section=1&issueno=10627

 185ـ محمد سناجمة  ،رواية الواقعية الرقمية sanajleh@arab-ewriters.com.
 186ـ نو ار غريب  ،الثقافة التكنولوجية غيرت إيقاع التعامالت الفردية والجماعية ،
http://www.alelam.net/New/printcopy.php?id=1738&kind=C

يعرؼ سناجلة "صقيع" بأهنا  « :حدث وأحبلـ وكوابيس وشخصيات وخط سردي متناـ يصل
ّ
لذروتو  ،مث غبظة اإلضاءة األخَتة اليت تكشف فكرة العمل كلو  ،وىذه تقنيات تستخدـ يف القصة
القصَتة »  .االستخداـ للعديد من اؼبؤثرات  ،لغة جديدة ؽبذا األدب اعبديد  .الصورة قبل الكلمة ,
اغبركة مع الصوت مشاركاف أساسياف  ،اللوف واػبط مشاركاف أساسياف  ،ىناؾ عشر روابط يتم من
خبلؽبا االنتقاؿ إذل صورة أو عدة صور ،منها إذل قصائد شعرية ...
يبدأ قصتو دبشهد يصور فيو ليلة شتائية حالكة الربودة يتخللها تساقط الثلوج وصوت الريح وعواء
يصور غرفة صغَتة فيها رجل وبتسي اػبمر وحيدا  ،وتبدأ الرواية الريح تعوي يف اػبارج
الذئاب  ،مث ّ
كذئاب ّقرىا اعبوع فناحت  ،فتنتاب اؼبتلقي مشاعر اإلحساس بالربودة اعبسدية والنفسية  ،يبدو
مشهد الثلج ورعشة أفرع األشجار مع ظلمة الليل الدامس  ،مشهدا سبهيديا ؼبوضوع القصة  ,وإضافة
للمعٌت اؼبباشر للكلمة  /العنواف .
يستخدـ الكاتب عددا من الصور واألخيلة داخل الكلمات ويدعمها باؼبؤثرات الصوتية "صوت
الرعد واؼبطر" اليت تصاحب القراءة  ،إضافة إذل استخداـ تقنية النص اؼبًتابط الذي وباوؿ الكاتب من
خبللو ذبسيد الفكرة عرب صور متحركة من خبلؿ استخدامو ّٓموعة من الروابط تفضي إذل التعرؼ
()187

على اغبالة النفسية واعبسدية لبطل القصة .

وىكذا تتواذل اؼبشاىد  ,حيث الشخصية احملورية تعيش الوحدة  ,وحيدا داخل غرفو شبو مظلمة ,
وبتسى آالمو اليت نتوقعها مع شراب اػبمر  ,لعلو الوجو اؼبعرب عن الصقيع النفسي الذي يعيشو ،
وتتواذل اؼبشاىدة اليت تربز تلك الوحدة حىت مع زوجتو اليت ترفضو زوجا ورفيقا يف اغبياة فهي ( أي
الزوجة ) الوجو اآلخر اؼبعرب عن الصقيع النفسي قبل الصقيع اؼبناخي الذي يلقى بظبللو على الشاشة
واذل عيٍت ونفس اؼبشاىد .

()188

ومن خبلؿ استخداـ تقنية النص اؼبًتابط وبضغطة على رابط ننتقل إذل مشهد آخر يصور حالة بطل
القصة النفسية واعبسدية ليتابع السرد واؼبشاىد  ،فهناؾ عشر روابط يتم من خبلؽبا االنتقاؿ إذل صورة
َ
أو عدة صور  ،منها لقصائد شعرية  ، ...ومع رابط آخر ننتقل إذل القصيدة الرقمية األوذل داخل النص

 187ـ ينظر :محمد سناجمة  ،صقيع www.arab-ewriters.com/saqee3 ،
 188ـ ينظر  :السيد نجم  ،النص الرقمي وأجناسو ( قراءة في واقع منتج النص الرقمي في العالم العربي ) http://forums.arab- ،
ewriters.net/viewtopic.php?t=2659&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=a9b8d3b3864d83
c87c95a242c272cc1c

" أحتاجك" ،مع مؤثرات صوتية  ،ومن خبلؿ رابط آخر داخل العمل نذىب إذل القصيدة الثانية "
بقايا " لتأخذنا مدارات القصيدة كبو عادل آخر من الشعر والصوت والصورة .
نقتطف من ىذه القصيدة :
تأخذين مدارات اػبمر
لك
للوىم الساكن يف قليب
عطرؾ  ..ووحديت
دفؤؾ ما أريد
قليب صقيع
وقلبك مدفأة .
أما القصيدة " أحتاجك" ,فيقوؿ فيها :
كبقايا وردة اجتاحتها الريح
متعب ..كبقايا سؤاؿ
معلق على أهناره
غريباف كبن يف خيمة واحدة
()189

وبقايا عشق قدًن .

ج -المسرحية التفاعلية :
اؼبسرحية بوصفها جنسا أدبيا مهما دخل ؾباالت الرقمية الرحبة  ،وىي ال تعتمد النص فقط بل
تعتمد أيضا على العرض اؼبسرحي  ،الذي ىو اآلخر يف طريقو ؼبثل ىذا التعرض الرقمي  ،لتتحوؿ إذل
مسرحية رقمية ال مكاف ؽبا على الورؽ  ،وال يبكن التفاعل معها أو قراءهتا إال على شاشة االنًتنت ،
وقد قامت بًتصبة مصطلحو الغريب الدكتورة فاطمة الربيكي إذل اؼبسرحية التفاعلية ( Interactive
بأهنا  « :مبط جديد من الكتابة األدبية  ,يتجاوز الفهم التقليدي لفعل
عرفتها ّ
 ، ) Dramaوقد ّ
اإلبداع األديب الذي يتمحور حوؿ اؼببدع الواحد  ,إذ يشًتؾ يف تقديبو عدة كتّاب  ,كما قد يدعى
 189ـ محمد سناجمة  ،صقيع www.arab-ewriters.com/saqee3 ،

القارئ  /اؼبتلقي أيضا للمشاركة فيو  ,وىو مثاؿ العمل اعبماعي اؼبنتج  ,الذي يتخطى حدود الفردية
()190

وينفتح على آفاؽ اعبماعية الرحبة » .

يبكننا بداية أف نتساءؿ مع ؿبمد حسُت حبيب يف مقالو ( نظرية اؼبسرح الرقمي )  « :أيبكن أف
نتصور يوما أف تنتهي اؼبسرحية نصا مطبوعا على الورؽ لتجد بديبل ؽبا على ىذه الشبكة العنكبوتية ؟
وبعدىا – وىو افًتاض مستقبلي جائز اغبدوث – أف يغيب العرض اؼبسرحي ىو اآلخر موجدا بديلو
اإللكًتوين وأف نفتقد إذل ذلك التبلقح الوجداين والفكري اؼبباشر واؼبادي بُت اؼبمثل على خشبة اؼبسرح
بلحمو ودمو وبُت اؼبتلقي يف الصالة بلحمو ودمو ىو اآلخر  ,ليتحوؿ إذل تبلقح رقمي عرب الشاشة
()191

اإللكًتونية ؟ »

يشَت الباحث والكاتب البولندي " ماريك ىولينسكي" إذل وجود ذبارب قليلة كانت قد بدأت عاـ
 1966لعرض مسرحي كومبيوتري وربت شعار ( اؼبسرح واؽبندسة اآللية ) فيقوؿ « :يف ىذه العروض
ّزود اؼبمثلوف والكادر التقٍت أيضا بأجهزة تلفوف السلكي  ،واستلم اؼبمثلوف تعليمات أثناء العرض زبص
دورىم  ،كذلك مهندس الصوت أو الضوء استلم بالطريقة نفسها التعليمات  ,وبعض العروض رافقتها
اؼبوسيقى اليت ألفت مباشرة من جهاز الًتكيب يف الكومبيوتر  ,كذلك الصور اؼبلونة اؼبنقولة من الشبكة
التلفزيونية الداخلية ىذا إضافة إذل مؤثرات أخرى موجهة بواسطة عُت سحرية  ،وكانت األجهزة التقنية
موصولة فيما بينها بشىت السبل  .مثبل اغبركة على اػبشبة والقاعة كانت تسجلها كامَتا تلفزيونية وحُت
يبدؿ اؼبمثل مكانو كانت اإلضاءة تتغَت أوتوماتيكيا  ،ودل يقتصر عمل الكومبيوتر على ىذه األمور بل
كاف يتجاوب مع مواقف غَت متوقعة مستفيدا من حرية اختيار ىذه التوصية اؼبربؾبة أو تلك ».

()192

ويعترب تشارلز د يبر (  ) Charles Deemerرائد اؼبسرح التفاعلي  ،فقد ألّف ّأوؿ مسرحية تفاعلية

()193
أسس مدرسة لتعليم كتابة سيناريو
عاـ  1985ربت عنواف " " Château de Mort
 ،كما ّ
اؼبسرح التفاعلي يف موقعو اػباص على االنًتنيت عرب تقديبو دورات تعليمية متعددة  ،فيكوف يف مسرحو
التفاعلي ىذا  ,يؤسس لنظرية مسرحية جديدة يبكن تسميتها بػ ( نظرية اؼبسرح الرقمي ) وىي اآلف

 190ـ فاطمة البريكي  ،مدخل إلى األدب التفاعمي  ،ص . 99
 191ـ محمد حسين حبيب  ،نظرية المسرح الرقمي  ،صحيفة المدى العراقية في العدد  544بتاريخ ، 2005 / 11 / 27
. http://www.almadapaper.com/paper.php?source=akbar&page=102
 192ـ ينظر  :محمد حسين حبيب  ،نظرية المسرح الرقمي  ،صحيفة المدى العراقية  ،العدد  544بتاريخ ، 2005 / 11 / 27
http://www.almadapaper.com/paper.php?source=akbar&page=102
 193ـ ينظر Charles Deemer, Watch Out , Mama , Hyperdrama's , Goanna Mess With Your Pittock :
;Mansion
http://www. Ibibio.org/c Deemer/ Watch Out. htm

قائمة فعبل عرب عدد من اؼبسرحيات اليت كتبها ( ديبر ) واؼبستخدمة حاليا يف موقعو االلكًتوين ويتفاعل
معها الكثَت من اؼبتلقُت القراء منهم والقراء اؼببدعُت فبن يهتموا بالكتابة الدرامية  ,ومن كافة أكباء العادل
ودل يتوقفوا بعد على وضع هناية واحدة ألي من تلك اؼبسرحيات .
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وقد بدأت فكرة اؼبسرح الرقمي بغرض الوصوؿ إذل تأليف مسرحية مشًتكة عرب االنًتنيت بُت أفراد
متباعدين من جنسيات وبلداف ـبتلفة  ،ىذا التجريب يف التأليف اؼبسرحي يعد شكبل مغايرا  ,فهو
يقوـ أوال بإلغاء شخصية اؼبؤلف األساس ويبكن ألي قارئ أف يكوف مؤلفا آخرا دبجرد الدخوؿ ؼبوقع
أحداث اؼبسرحية االلكًتونية ويساىم يف تكملة األحداث اليت ال تنتهي  ,كأف ىبتار شخصية معينة
ويهتم ّٔا لغرض تفعيل مسَتهتا الدرامية  ,مث يأيت شخص آخر وىبتار شخصية أخرى يف اؼبسرحية
نفسها ووباوؿ أف يوسع مديات حركتها النصية وىكذا تستمر العملية ببل توقف

( )195

األوؿ منهما بُت ؾبموعة من الكتّاب  ،الذين
ظهرت الكتابة اؼبسرحية التفاعلية على مستويُت ّ ،
كل منهم شخصية من الشخصيات اؼبسرحية ليكتب عنها  ،وينتقل معها من حدث إذل آخر
ىبتار ّ
ليسجل انفعاالهتا وعواطفها وغَت ذلك  .مث يأيت
ليكتب موقفها من ىذا اغبدث  ،أو دورىا فيو  ،و ّ
اؼبستوى اآلخر للتفاعل  ،الذي يظهر من خبلؿ تفاعل اؼبتلقي /اؼبستخدـ مع ما يعرض أمامو  ،إذ
كل واحد منهم خيطا ـبتلفا من خيوط النص اؼبسرحي ليتبعو  ،فبا هبعل النص اؼبسرحي ينتهي
سيختار ّ

بشكل ـبتلف من متلق  /مستخدـ آلخر .

()196

لقد ألغت ( اؼبسرحية التفاعلية ) أفق االنتظار أو التوقع اؼبعروؼ يف األدبيات الورقية اغبديثة  ,ألف
اؼبتلقي ىو السيد اؼبتحكم بالقادـ من األحداث فمن أين لو أف ينتظر أو يتوقع  ,فما يريده هبعلو واقعا
مثلما يشاء .

()197

األمر دل يتوقّف يف حدود التأليف اؼبسرحي التفاعلي بل تعداه إذل اؽبدؼ األكثر صعوبة ىو إقباز
عرض مسرحي تفاعلي  ،وال ينحصر اعبهد يف العرض اؼبسرحي يف االستعانة دبا توفّره التكنولوجيا
اغبديثة  ،بقدر ما يصل دبحاولة خلق تأثَت بُت العرض اؼبسرحي والتكنولوجيات الرقمية  ،حيث تقدـ
ىذه األخَتة ليس كوسيلة جديدة لبلتصاؿ ولكن كأداة لتحديث الوسائط اؼبتعددة اؼبوجودة بالفعل

 194ـ تشارلز ديمر http://www.thetherapist.com
 195ـ محمد حسين حبيب  ،المقال السابق .
 196ـ فاطمة البريكي  ،مدخل إلى األدب التفاعمي  ،ص . 104
 197ـ محمد حسين حبيب  ،نظرية المسرح الرقمي http://www.arab-ewriters.com/?action=ShowWriter&&id=150 ،

على ضوء اؼبكاف اعبديد للحدث الفٍت  ،األمر يتعلق بتطوير وجود اؼبمثل اإلنساف بإدخاؿ نوع من
الذات األخرى اإللكًتونية  ،لينتج نوع مسرحي جديد خبصائص صبالية جديدة .
وىكذا يستبدؿ اؼبسرح التفاعلي باػبشبة بيئة حقيقية  ،كغرفة معيشة يف أحد اؼبنازؿ  ،أو ّٔو قصر ،
أو سطح باخرة  ،أو غَت ذلك  ،متجاوزا ما جرت عليو األعراؼ والتقاليد اؼبسرحية اليت كانت تلتزـ
بتقدًن العرض اؼبسرحي على خشبة اؼبسرح اؼبضاءة  ،اؼبقابلة عبمهور قابع يف صالة مظلمة  ،وىو ّٔذا
يتجاوز مفهوـ اؼبسرح بوصفو أداء يشاىد من قبل صبهور جامد ،هبلس على مقاعد مثبتة على األرض،
إذ يتشظى السرد اػبطي التقليدي يف اؼبسرح التفاعلي إذل شظايا صغَتة مولّدا من اغبدث اؼبسرحي
الرئيسي على اػبشبة مشاىد ع ّدة متزامنة  ،ربدث يف وقت واحد  ،يف أرجاء مسرح فضائي .
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وذبدر اإلشارة إذل التأريخ للريادة الرقمية اؼبسرحية عاؼبيا يعود إذل بداية التسعينات حينما اجتمع
بعض الفنانُت والباحثُت الذين يف جامعة كانساس يف الواليات اؼبتحدة األمريكية وبدؤوا يف العمل على
إنتاج عرض ينجحوف فيو يف دمج الفضاء واؼبمثلُت الفعليُت مع أجواء الواقع االفًتاضي  ،وقد تسببت
فكرة إدخاؿ إنتاج فباثل بداخل اؼبلف الرظبي عبامعة اؼبسرح يف الكثَت من االرتباؾ  ,حيث أف العبلقة
بُت اؼبشهد الرقمي واؼبشهد اؼبادي تبدو كعبلقة بعيدة االحتماؿ وجريئة  ،وبعد تنفيذه ناؿ العرض
إعجابا شديدا وأصبح العرض األوؿ يف ىذه السلسة  ,وما زاؿ يعترب حىت اليوـ العرض الرائد يف
التجريب يف ىذا آّاؿ .
أما عربيا فيعترب د .ؿبمد حسُت حبيب اؼبسرحي العراقي اؼبنظّر اغبقيقي للمسرح الرقمي يف البيئة
العربية  ،حيث بدأ اػبوض يف ىذا آّاؿ دبقالتو " نظرية اؼبسرح الرقمي" الذي نشرىا عرب ثقافية صحيفة
اؼبدى العراقية يف العدد  544بتاريخ  ، 2005 / 11 / 27ىذا على مستوى التنظَت أما على مستوى
التجريب فقد قاـ بتجربة يف آذار عاـ  2006ظبيت بػ ( مسرح عرب االنًتنت ) باالشًتاؾ مع بعض
اؼبسرحيُت العرب واألجانب " .مكاف العرض الثابت  :مركز الثقافات والفنوف مونيت  ،يوـ  20آذار ،
اعتباراً من الساعة السابعة مساء بتوقيت بلجيكا (التاسعة بتوقيت العراؽ) يتوافد الزوار حىت اغبادية
عشرة مساء بتوقيت العراؽ  ،ؼبتابعة مقهى بغداد عرب االنًتنت .
مث يقوـ بعض اؼبشًتكُت يف العرض عرب االنًتنيت يف بغداد ويف بلجيكا (  5أجانب  11 ،عرباً ) ومت
حي  /ؿبادثة  /حوار رقمي  /مونولوج وؿبادثة ) .
توزيع وظائفهم يف العرض ( ؿبرض ّ
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 198ـ فاطمة البريكي  ،مدخل إلى األدب التفاعمي  ،ص . 101
 199ـ ينظر  :مسرح عبر االنترنت (مقيى بغداد) عمى الرابط http://www.iraqalkalema.com/article.php?id=782:

يقوؿ الدكتور ؿبمد حسُت حبيب  « :أنا أعًتؼ بأننا سوؼ نفقد جزءاً من ضبيمية اللقاء اؼبادي
والروحي واؼبباشر ما بُت اؼبشاىد واؼبمثل واؼبسرحي  ,لكننا يف اؼبقابل سوؼ كبقق ضبيمية من نوع آخر
 ،ولقاء يبتلك روحية أخرى جديدة ىي غَت مادية  ،لكنو لقاء يكتسح الزماف واؼبكاف  ...إنو أمر
غريب حقاً  ،شعوري اآلف وكأين أقف خلف الستارة بانتظار العرض  ،الرجفة اؼبشروعة ذاهتا اليت ربيطنا
وكبن على اػبشبة  ،أمرهتم يف البيت أف ال يكلمٍت أحد  ،ىكذا أحسست  ،سأكوف يف حالة استعداد
أفضل على الرغم من أين ال أتقمص أي دور لكن شيئاً ما تقمصٍت  ...لقد ربولت شاشة الكومبيوتر
إذل اعبمهور الذي أواجهو  ،أراه ويراين  ،يا ؽبا من غبظات جديدة وغريبة فعبلً » .

()200

 : 3واقع وآفاق األدب التفاعلي في الوطن العربي
بدأت تلوح يف أفق اإلبداع الرقمي العريب بعض التجارب اإلبداعية الرقمية اليت حاوؿ أصحأّا ردـ
اؽبوة وسد الفجوة اليت يعاين منها اإلبداع العريب يف الوسط الرقمي  ،لكن السؤاؿ الذي يطرح بإغباح
ىو ما مدى تعبَت أدبنا العريب عن روح العصر الذي نعيشو ؟ وما مدى قدرة اؼببدع العريب على استثمار
معطيات التكنولوجيا إلنتاج أمباط إبداعية تواكب تطورات اغبياة اؼبعاصرة ؟
لقد دخلت الدراسات األدبية مرحلة جديدة من البحث وتولدت مصطلحات ومفاىيم جديدة ,
لكننا ما نزاؿ دبنأى عن التفاعل معها  ,أو استيعاب اػبلفيات اليت ربددىا  ،ظهرت مفاىيم تتصل
بالنص اؼبًتابط  ,والتفاعلية  ,والفضاء الشبكي  ,والواقع االفًتاضي  ,واألدب التفاعلي  ,وكبن ما نزاؿ
أسَتي مفاىيم تتصل بالنص الشفوي أو الكتايب  ,ودل نرؽ بعد إذل مستوى التعامل مع النص
اإللكًتوين  « .فما يزاؿ دخولنا عصر اؼبعلومات متعثرا بطيئا  ،وال يواكبو نقاش معريف يبكن أف يوجهو
ويؤطر مساراتو  ،وهبدد من شبة رؤيتنا إذل طرائق تفكَتنا وتساؤلنا بصدد ـبتلف القضايا اليت هتمنا  ،إنّو
ال يعقل أف ندخل عصرا جديدا بأفكار قديبة وبلغة قديبة » .

() 201

 200ـ محمد حسين حبيب  ،نظرية المسرح الرقمي http://www.arab-ewriters.com/?action=ShowWriter&&id=150.
 201ـ سعيد يقطين  ،النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية . 96 ،

ويرجع سعيد يقطُت يف كتابو من النص إذل النص اؼبًتابط ( مدخل إذل صباليات اإلبداع التفاعلي )
مسألة تردي الواقع األديب العريب إذل مشكلة التخلف التواصلي  ،وىذا يعود بشكل أو بآخر إذل
وحدات التواصل – حبسب ياكوبسوف – فالعملية التواصلية اإلبداعية أو غَتىا تقوـ على أساس تلك
الوحدات الثبلثة وىي  :اؼبرسل والنص واؼبتلقي  ،وإذا رجعنا إذل ىذه الوحدات سنجد دوف شك أف
التفاوت حاصل وخباصة وحدة التلقي  ،فالعادل ترقّى تواصليا بعد أف تطورت منظومة االتصاؿ
واؼبعلوماتية عرب الشبكة العنكبوتية وغَتىا من الوسائل اغبديثة  ،يف حُت ما زاؿ النص يرسل من منتجو
اؼبخزنة
بالطريقة التقليدية – أي الورقية – فدور النشر تعاين كثَتا من اؼبنتج الرقمي بكل وسائلو ّ
باألقراص اؼبدؾبة أو اؼبخزونة على الشبكة  ،ألف أغلب اؼبتلقُت عزفوا عن التلقي التقليدي ( الورقي )
ومالوا بشكل كبَت إذل اؼبنتج اؼبنسجم مع التغَت اغباصل يف آّاؿ التقٍت  ،أي منتوج التكنولوجيا
وتقنيات اؼبعلوماتية اغبديثة .
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أما عز الدين اؼبناصرة فيقوؿ  « :كبن العرب نعيش مرحلة الدىشة يف ظل مرحلة انتقالية يتصارع
فيها الورقي مع اإلليكًتوين  ،ويتصارع القدًن مع اعبديد  ،وبالتارل فإ ّف من خصائص اؼبرحلة االنتقالية
العاؼبية االرتباؾ والدىشة والقبوؿ والرفض اغباد ...فثورة االتصاالت ثورة عاؼبية ال مثيل ؽبا يف التاريخ،
وىي اليت سوؼ ربقق التق ّدـ واغبداثة  ،باإلنساف وبدونو » .
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ورغم ذيوع اغباسوب والفضاء الشبكي  ،وانتشارنبا يف الفضاء العريب  ،فإف اؼبتابعة واؼبواكبة
()204

واؼبسانبة اعبادة يف ىذا التطور  ،عربيا  ،ما تزاؿ ضعيفة ج ّدا  ،وقاصرة وناقصة .

لذلك فما تزاؿ كتابة ( النص اؼبًتابط ) يف ثقافتنا العربية ؿبدودة جدا بل أشبو باؼبنعدمة  ،ودوهنا
الكثَت من القيود اليت تقلل من أنبية االنتقاؿ إليها يف الوعي واؼبمارسة  ،ىذا ليس فقط تعبَتا عن نزوة
()205

أو رغبة ذاتية  ،ولكنو نتاج صَتورة من التطور يف فهم النص والوعي بو وفبارستو .

إف عملية التأليف األديب الرقمي تعرؼ انتشارا مهما يف التجربتُت األمَتكية واألوروبية بفعل إهبابية
الشروط التقنية واؼبعلوماتية للمجتمعات األمَتكية واألوروبية  ،واليت تسمح بااللبراط اؼبوضوعي إنتاجا
وإبداعا يف الثقافة الرقمية  ،يف حُت أف التجربة العربية ما تزاؿ تعرؼ بُطأً من حيث إنتاج اإلبداع

الرقمي  ،وذلك ألسباب بنيوية ذات عبلقة دبوقع التكنولوجيا يف اغبياة العامة والعلمية يف آّتمعات
 202ـ ينظر  :سعيد يقطين  ،من النص إلى النص المترابط ( مدخل إلى جماليات اإلبداع التفاعمي )  ،ص  23وما بعدىا .
 203ـ عز الدين المناصرة  ،عمم التناص المقارن ( نحو منيج عنكبوتي تفاعمي )  ،دار مجدالوي لمنشر والتوزيع  ، 2006 ،ص 423
 204ـ سعيد يقطين  ،النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  ،ص . 87
 205ـ محسن الزبيدي  ،الشعرية الرقمية بنسختيا العربية عمى يد ( الشاعر مشتاق عباس معن ) ىل تأخرت حقا ؟
http://melmahdi.free.fr---www.almontada.new.fr

العربية  ،إالّ أنّو يبلحظ ظهور بعض التجارب اإلبداعية القليلة  ،لكن يسجل على أنّو إنتاج وإف كاف

ربد حضاري تقٍت وإبداعي كبَت  ،يفرض شرط احًتامو وتقدير ريادتو يف الزمن
ضئيبل  ،فإنو يعرب عن ٍّ
العريب اغبارل  ،وؽبذا فإنو إنتاج وبرر النقد العريب أيضا من أسئلتو اؼبعتادة .
والقارئ العريب انقسم فريقُت  ،ليس على مستوى العامة فقط بل تع ّداه إذل اؼبثقفُت  ،فمنهم من
ركب القاطرة وساير الركب تأليفا أو تنظَتا  ،ومنهم من أبدى رب ّفظات حوؿ ىذا القادـ اعبديد  ،أل ّف
كل جديد غريب مستهدؼ  ،وأف كل مشروع إبداعي جديد الب ّد وأف يتعرض للرفض واالستنكار يف
()206

مربراتو .
لكل فريق ّ
بداياتو  ،و ّ

يعرب تعبَتا حقيقيا وصادقا عن العصر اغبارل  ،حيث أنّو
األوؿ أ ّف ىذا األدب ّ
مربرات الفريق ّ
فمن ّ
يتخطّى النمطية ويتجاوز اعبمود من خبلؿ فتح آفاؽ جديدة لئلبداع واالبتكار  ،تتصل دبجاالت
متنوعة خاصة ما يعرؼ بالوسائط اؼبتع ّددة  ،كما أنّو يبوئ القارئ مكانة مرموقة سباثل
عديدة بوسائل ّ
مكانة اؼببدع بل ردبا تتع ّداىا  ،فبّا ىبلق قدرا كبَتا من اغبيوية والتفاعل بُت أطراؼ العملية اإلبداعية .
كما يؤّكد ىذا الفريق على ضرورة االندماج يف اغبركة العاؼبية اعبديدة وإالّ اتسعت الفجوة الرقمية
«
اغباصلة وبقينا على ىامش اغبضارة  ،ففي ىذا الصدد ترى الناقدة الدكتورة زىور كراـ أف :
االلبراط يف األدب الرقمي ىو مطلب حضاري بامتياز  ،وليس نزوة أو موضة أو شيء من ىذا القبيل،
واؼبسألة ؿبسومة معرفيا وثقافيا وأنًتوبولوجيا  ،فبالعودة إذل ـبتلف األشكاؿ التعبَتية القديبة واغبديثة
أيضا  ،سنبلحظ أهنا وحدىا اليت عربت عن قدرهتا على احتضاف معٌت وجود اإلنساف يف كل مرحلة
()207

تارىبية » .

يقوؿ د.السيد قبم يف حديثو حوؿ قضايا ومفاىيم اإلبداع الرقمي اعبديد  « :لقد أثارت الثورة
الرقمية وما زالت تثَت عددا من القضايا واؼبفاىيم  ،وال حيلة أمامنا كبن العرب إال أف نتفاعل معها
وؿباولة فهمها  ،بل والسعي كبو اإلضافة إليها  ،لقد جاوزتنا الثورة الصناعية ودل نشارؾ إالّ كطرؼ
مستهلك فقط  ،أما الثورة الرقمية دبا تتضمنو من مفاىيم وعناصر  ،فيمكننا اللحاؽ ّٔا  ،لنصبح
ضمن الدوؿ اؼبشاركة واؼبنتجة لعناصرىا ومعطياهتا  ،وإف سبقنا يف ذلك بعض البلداف اليت ظننا أهنا ال
تقدر عليها  ،فقط ليس أكثر من الفهم ؼبعطياهتا  ،والصرب على العمل ّٔا  ،بل واإلضافة إليها » .
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مربرات الفريق اؼبش ّكك يف قباعة ىذا اللّوف اإلبداعي اعبديد  ،الذي ىو ػ حبسب آرائهم ػ جنس
أما ّ

ىجُت ال يبكن تصنيفو  ،فهو غريب عن العملية اإلبداعية  ،وأ ّف فكرة مشاركة اؼبتلقي اؼببدع يف إبداعو
ىو سلب غبق اؼببدع  ،كما أنّو يعترب تعديا صارخا على حقوؽ اؼبلكية الفكرية  ،فمثبل يقوؿ الناقد د.
سعيد الوكيل  « :النوايا الطيبة ال تكفي ألف تصنع نوعا أدبيا جديدا! أقوؿ ىذا ليكوف تعقيبا مبدئيا -
ال ىبلو من مرارة  -على ما دأبت عليو الصحافة العربية ( اؼبطبوعة واإللكًتونية ) يف الفًتة األخَتة ،
من مطالعتنا بالتبشَت دبيبلد أدب عريب جديد وبداية عصر الواقعية اإللكًتونية  ،وبأف بعض أدبائنا
اخًتع يف إبداعو األديب تقنية رواية الواقعية الرقمية  ،بل وصل األمر إذل حد اإلعبلف عن اغباجة إذل
مدرسة نقدية توائم بُت أجبديات النقد التقليدي  ،وتقنيات الكتابة الرقمية بأدواهتا اغبديثة  ،واليت
تشكل الكلمة أحد عناصرىا فحسب  ،وىذه كلها َلع ْمري أضغاث أحبلـ » (.)209

فيما يقوؿ األديب السوري حسُت سليماف عن ذبربة الواقعية الرقمية  « :لقد غمرين إحساس حُت
قرأت عن التجربة منذ حوارل سنتُت مرفقا بأحد اؼبقاطع من الرواية الرقمية اليت كتبها الكاتب  ،أف ىناؾ
قصورا يف إدراؾ ماىية األدب باعتباره يقوـ على الكلمة اؼبكتوبة فقط  ،إف كانت على الشاشة أـ على
الورؽ  ،فالكلمة اؼبقروءة ويف أضعف حاالهتا ( اؼبسموعة منها ) ىي ما يقوـ عليها األدب  ،األدب
ابن اؼبيثولوجيا ػ السحر ػ الذي قاـ باألصل على الكلمة  ،وليس على الكلمة والصورة  ،كما يف كتب
()210
األطفاؿ اليت تساعد على فهم الكلمة عن طريق استخداـ الصورة ».
كما يش ّكك حنا جريس يف فائدة الكتاب اإلليكًتوين ومن شبة النص اؼبًتابط  ،حيث يعدد بعض
عيوبو  ،فيقوؿ  « :الكتاب اإللكًتوين ليس أكثر من ؾبموعة من العبلقات والروابط الكامنة بُت
نصوص ـبتلفة  ،واليت ربيل القارئ إذل عبلقات أخرى وروابط أخرى  ،فبا يقلّل من عمل الذاكرة إذل
حد بعيد  ،إالّ أنو يف الوقت نفسو يشتّتها  ،وىذا ىو اػبطر اغبقيقي للهيربتكست  ،كما أف الكتاب
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يظل كيانا افًتاضيا ال يستطيع القارئ اإلمساؾ بو ألنو ليس كتابا حقيقيا » .
اإللكًتوين ّ

ويرى ىؤالء أ ّف الفكرة األساسية اليت يقوـ عليها ىذا األدب ىي إدماج الصورة والصوت واغبركة مع
الكلمة  ،وأف اؼبزيّة تعود ؽبذه األخَتة  ،والبقية خدـ وتابع ؽبا  ،بل ىناؾ من يرى أف ىذا األدب خارل
من اؼبشاعر اإلنسانية .
 209ـ سعيد الوكيل ،خ رافة اسميا الواقعية اإللكترونية  ،صحيفة أخبار األدب  ،وينظر الرد عميو  :محمد سناجمة ،عن التفاعمي والترابطي
والرقمي والواقعي الرقمي http://www.doroob.com/?p=4857 ،
 210ـ حسين سميمان  ،محمد سناجمة والكتابة الرقمية وتغييب مفيوم األدب  ،صحيفة القدس العربي ،
 211ـ حنا جريس  ،كتاب ( مستقبل الثورة الرقمية )  ،ص . 128

التوجس من اؼبنتج الرقمي دفع األديب ؿبمد سناجلة يف مرحلة أوذل إذل إعادة طباعة روايتو
ىذا ّ
األوذل ( ظبلؿ الواحد ) ورقيا بعد أف فشلت ذبربة نشرىا على اإلنًتنيت  ،وقد ضاع يف مقابل ذلك
مقوماهتا اعبمالية .
الكثَت من ّ
وباؼبقابل ثار نقاش حاد بُت النقاد والدارسُت العرب حوؿ أوليات اإلبداع التفاعلي العريب ،
باػبصوص ما تعلّق بالشعر التفاعلي  ،بينما نلمس اتفاقا بينهم حوؿ أولية اإلبداع الروائي التفاعلي
العريب لصاحب رواية " ظبلؿ الواحد"  ،الروائي األردين " ؿبمد سناجلة " ،تقوؿ يف ىذا الصدد
الدكتورة فاطمة الربيكي  « :يع ّد سناجلة حبق  ،ودوف تطرؼ أو مبالغة  ،أوؿ روائي عريب يستخدـ
اؼبتفرع ) وخاصية ( الروابط ) اليت يتيحها لكتابة ( رواية تفاعلية ) تعتمد عدـ اػبطية يف
تقنية ( النص ّ
سَتورة أحداثها  ،وبنائها القصصي » .
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وتضيف الربيكي « إف التجربة العربية الرائدة ( ظبلؿ الواحد ) تع ّد دليبل مناسبا إلثبات قدرة األدب
التطور دبقتضاىا  ،واالنتقاؿ من طور إذل طور ،مثلو
على التفاعل مع معطيات العصر  ،ومعايشتها  ،و ّ

يف ذلك مثل بقية اآلداب العاؼبية » .
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يف حُت يظهر جليّا اختبلفهم حوؿ القصيدة التفاعلية العربية األوذل  ،فظهرت بعض اؼبساجبلت
بُت األدباء والنقاد والدارسُت عرب اعبرائد الرقمية واؼبواقع الشخصية واؼبنتديات( ،)214فمنهم من يرى أ ّف
األوؿ يف ؾباؿ القصيدة والرواية الرقميتُت ىو الكاتب ؿبمد سناجلة ؛ حيث أكدوا على أنّو « أوؿ
ّ

مبدع حاوؿ اػبروج بالقلم العريب تنظَتا وإبداعا من مرحلة الدىشة والتساؤؿ ليزج بو يف حقل التجريب
؛ فهو أوؿ من كتب رواية رقمية فبثلة يف "ظبلؿ الواحد"  ،وأنّو أوؿ من كتب قصيدة رقمية جاءت
متضمنة ضمن روايتو الثانية "شات" ،وىذا التضمُت هبعلها تابعة للرواية ومكملة ؼبعناىا لكنو ال ينفي
ّ
عنها ىويتها الشعرية وال قصب السبق ».
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يقوؿ السيد قبم  « :وبتوي نصي "شات" و"صقيع" على قصائد رقمية يبكن اعتبارىا أوذل القصائد
الرقمية يف األدب العريب  ،وتأتى ضمن البنية السردية للعمل نفسو وجزء عضوي منو  ،وىو ما يعد بُعدا
()216
إبداعيا ونفسيا للعمل  ،وإضافة جادة ».
تضمنا نصُت شعريُت قصَتين  ،لكنهما
بينما يرى البعض اآلخر أ ّف النصُت األخَتين لسناجلة قد ّ
النصي
ليسا شعراً ألهنما أصبلً من ضمن بنية السرد  ،حالو يف ذلك حاؿ أي عنصر من عناصر البناء
ّ
 ،فهو اشتغاؿ بنائي يدخل ضمن ما يعرؼ بػ ( تداخل األجناس )  ،وأ ّف الريادة الشعرية التفاعلية تعود
إذل الشاعر العراقي مشتاؽ عباس معن  ،وذلك بإقبازه أوؿ قصيدة عربية تفاعلية معنونة بػ  :تباريح
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رقمية لسَتة بعضها أزرؽ .

كما ذىبت الدكتورة فاطمة الربيكي إذل أ ّف « تباريح رقمية لسَتة بعضها أزرؽ ىي األوذل عربيًا،
كثَتا من قِبَل صبيع اؼبهتمُت باألدب التفاعلي يف العادل العريب  ،وقد أشبر ىذا
واليت طاؿ انتظارىا ً
االنتظار ؾبموعة شعرية كاملة  ،وقد كاف منتهى أملنا قصيدة ...إهنا ذبمع بُت أىم عنصرين هبب أف
يتوافرا يف النصوص األدبية التفاعلية  ،ونبا :األداة الفنية  ،واألداة التقنية  ،وأقصد باألوذل اؼبوىبة ،
واؼبلَ َكة األدبية اغبقيقية  ،فيما أقصد بالثانية العناصر التكنولوجية اليت تكسب النص صفة التفاعلية ،
َ
حبيث تكوف جزءًا من بنية النص  ،ومؤثرة على كبو أصيل يف معناه الكلي  ،وليست ؾبرد "ديكور"
()218

خارجي » .

النص األوؿ من نوعو يف خانة ( الشعر التفاعلي )
أما الدكتور عبلء جرب ؿبمد فيقوؿ  « :إنّو ّ
التكوف اغبضاري  ،ومبلك أوؿ نص شعري  ،فماذا
بالعربية يف العادل كلو  ،زبيّل أننا يف عصر بداية ّ
هبب أف نفعل حيالو وحياؿ كاتبو  ،زبيّل ىذا األمر وأنت تقرأ نص ( تباريح رقمية لسَتة بعضها أزرؽ)
للشاعر اؼببدع مشتاؽ عباس معن  ،فهو أيضاً أوؿ من كتب فينا قصيدة تفاعلية  /رقمية  /شبكية » .
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ويقوؿ الناقد ؿبمد أسليم معلّقا على التجربة العربية يف إنتاج النصوص الرقمية « ذبربة سناجلة تبقى
رائدة يف العادل العريب بالنظر إذل أنو أصدر ثبلثة أعماؿ غبد اآلف  ،ولو رابع قيد اإلقباز ....وكلّها
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نصوص يتداخل فيها السردي بالشعري  ،ما يعٍت أنو شق طريقو يف األدب الرقمي  ،خببلؼ أظباء
عربية أخرى  ،تراوح تعاملها مع ىذا النوع من الكتابة بُت التجريب الذي أفضى إذل إنتاج عمل واحد
ال غَت على كبو ما قبد عند أضبد خالد توفيق  ،صاحب قصة ( ربع ـبيفة ) وؿبمد اشويكة صاحب
نص ( احتماالت )  ،والعراقي مشتاؽ معن صاحب قصيدة تباريح رقمية لسَتة بعضها أزرؽ » .
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ىذا عن راىن اإلبداع الرقمي العريب فماذا عن اآلفاؽ اؼبستقبلية ؟
يرسخ اإلبداع الرقمي العريب قدمو يف ىذه األرض الرخوة البد من ازباذ إجراءات منها :
حىت ّ
 ضرورة الوعي بأنبية الوسيط الرقمي يف ىذا العصر . إدراج مادة اؼبعلوميات يف اؼبناىج التعليمية  ،وإقامة اؼبلتقيات والندوات والورش الفنية للتعريفباألدب اؼبقدـ عرب الوسيط الرقمي من جوانبو اؼبختلفة .
 استثمار عبلقة اعبيل اعبديد بالتكنولوجيا لتقريبهم من األدب  ،وذلك باستقطاب األساتذةاؼبتخصصُت يف ىذا آّاؿ عربيًا وعاؼبيًا  ،وفتح النقاش وؾباؿ التجربة أماـ الشباب .
 ضرورة انفتاح اعبامعة على ىذا اإلبداع اعبديد  ،بانتهاج طرائق جديدة من خبلؿ وسائلجديدة يتيحها الوسيط اعبديد .
 دعم اعبهود الرامية إذل التعريف باألدب الرقمي  ،من خبلؿ تشجيع اإلبداع الرقمي والبحوثاؼبتخصصة  ،وإصدار الدوريات وآّبلّت ؼبتابعة ما استجد يف ىذا آّاؿ .
ّ
 ؿباولة تقدًن األدب من خبلؿ الوسائل التكنولوجية  ،حىت إف كاف من خبلؿ ترصبة النصوصاألجنبية اؼبتوافرة على الشبكة ؾبانًا  ،وتقديبها كما ىي ّٓ ،رد التعريف بالنمط .
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الفصل الثالث :
آليات تشكيل وتلقي األدب التفـاعلي
 : 1نحو إبداع جديد ومبدع مغاير
 : 2جمالية التلقي التفاعلي
 :3نظرية جديدة في النقد األدبي التفاعلي

الفصل الثالث  :آليات تشكيل وتلقي األدب التفـاعلي
يتسم األدب التفاعلي بكونو يقدـ نصاً مفتوحاً ببل حدود  ،فبل يعًتؼ باؼببدع الوحيد للنص
صاحب السلطة اؼبطلقة  ،بل يبنح اؼبتلقي فرصة اإلحساس بأنو مالك لكل ما يقدـ ىو أيضا  ،كما أ ّف

موحدة  ،زبتلف من قراءة إذل أخرى ومن متلق إذل آخر ،
البدايات فيو غَت ؿبدودة والنهايات غَت ّ
باإلضافة إذل انّو يبنح اؼبتلقيُت فرصة إلثارة اغبوار اغبي ما ىبلق تعددا لؤلصوات وتفاعلية عالية تزداد
درجة ربققها فيو عن األدب التقليدي ( اؼبطبوع ) .
إنّنا ننتقل يف ىذا العصر من النص اؼبكتوب إذل النص اؼبعاين بسبب استعماؿ وسيط جديد لئلنتاج
والتلقي  ،يربط بُت شذرات النص وبنياتو اؼبختلفة  ،وىو ذبربة جديدة تعتمد على الوسائط اؼبتعددة ،
ىذه األخَتة تلعب دورا مهما على مستوى إنتاج النص وتلقيو  ،لذلك فالعصر الرقمي وبتاج إذل إنساف
جديد  ،ألف لكل عصر وسائلو وأسلوبو وطريقتو يف قوؿ اؼبعٌت  ،كما أنّنا حباجة إذل جنس أديب
جديد  ،وكتابة جديدة عابرة لؤلجناس األدبية السابقة .
فالكاتب الرقمي عليو أف ينتج نصا مًتابطا وغَت تتابعي من حيث أفق التلقي  ،وفق ما يبليو اشتغاؿ
النص اؼبًتابط الذي يبنح اختيارات متعددة للقراءة  ،كما يبنح للقارئ أزمنة ـبتلفة للتواصل مع النص
من خبلؿ تقنية الروابط .
فهذا التوجو يقوـ على ركنُت أساسيُت ونبا :
أ ػ قدرة الكاتب على إحداث تدفق النص عرب عدة ؿباور ويكوف ملما بتفصيبلهتا  ،وقادرا على
ربويل اؼبادة بنسقها اللغوي إذل مادة تعتمد على الصورة والصوت إضافة ؼبا ينتقيو من عبلمات لغوية .
ب ػ إؼباـ اؼبتلقي بطريقة تشغيل الروابط وبإمكانية ربريك النص بطريقة فنية سلسة تضمن استمرار النص
يف مساراتو احملددة دوف تعثر أو توقف .

إذاً كاف النص األديب يتحقق بفعل الكتابة األوذل من طرؼ واحد  ،ال وبق ألطراؼ أخرى اؼبساس

دبكوناتو الشكلية واؼبوضوعية  ،شيء من القداسة  ،من االحتكار  ،يبقى ىامش ضيّق لفعل القراءة ،
اليت تتميّز بقليل من اغبرية يف تشكيل اؼبعٌت  ،لكن مع دخوؿ النص األديب ؾباؿ التكنولوجيا دل يبق
تغَتت جذريا آليات تشكيل النص وتلقيو  ،فالكاتب ليس الوحيد اآلمر الناىي
األمر على حالو ّ ،
الذي يش ّكل امتداد النص كيفما يشاء إّمبا ىناؾ من يشاركو اؼبهمة على قدـ اؼبساواة  ،بل ردبا يف
األوؿ  ،لذلك ظهرت اآلف ما يعرؼ يف أجبديات
أحياف تتجاوز صبلحيات ىذا األخَت صبلحيات ّ
الكتابة اإللكًتونية التفاعلية مصطلحات مثل  :كاتب مشارؾ  ،والكتابة اعبماعية  ،والتلقي التفاعلي
إذل غَتىا من اؼبصطلحات اليت بدأت دائرهتا تتسع يوما بعد يوـ .
فما داـ األمر كذلك ما اعبديد فعبل يف عملية تشكيل وتلقي النص الرقمي ؟ وىل حقا مع الوسيط
التكنولوجي نتجاوز األشكاؿ واآلليات القديبة يف التعامل مع النص األديب ؟ ؿباولة اإلجابة على ىذه
اإلشكالية تكوف على امتداد ىذا الفصل .
 : 1نحو إبداع جديد ومبدع مغاير :
تتكامل ثبلثة أطراؼ يف تشكيل وإنتاج النص الرقمي  ،فباإلضافة إذل اؼبؤلف ىناؾ اؼبربمج أو اػببَت
يف اؼبعلوميات ألنّو ليست لكل اؼببدعُت اػبربة نفسها يف ىذا آّاؿ ،وأيضا الوسيط أو جهاز
اغباسوب « ،وىي ػ األطراؼ الثبلثة ػ تتحقق من خبلؿ ثبلثة أبعاد  :نفسية ورمزية وتقنية  ،تتضافر
ؾبتمعة من خبلؿ ثبلث لغات طبيعية ( أدبية ) ورمزية ( الربؾبة ) وتقنية  ،وىي ؾبموع العمليات
()221

حرؾ يف فضاء النص وتنشيط روابطو ».
اؼبتصلة باعبهاز من تشغيل إذل الت ّ

قسمت الدكتورة الربيكي فًتة معرفة األديب باآللة التكنولوجية ( اغباسوب ) إذل ثبلث مراحل :
وقد ّ
يف اؼبرحلة األوذل متّ التعامل مع اآللة بوصفها حافظة بالدرجة األوذل  ،ربفظ النصوص ،وتساعد يف
عملية انتقاؽبا  ،كما أُضيفت ؽبا وظيفة أخرى وىي الًتتيب والتنظيم ؛ فكثَت من األدباء ال وبسنوف
ترتيب ـبطوطات كتبهم  ،فتقوـ اآللة بذلك خَت قياـ  ،بعد ذلك يف مرحلة الحقة  ،مت التعامل مع
اآللة التكنولوجية بوصفها أداة بديلة عن الورؽ /األداة  ،وفباثلة لو يف اؼبنتَج  ،الذي دل يتمكن من ؾباراة
العصر  ،فقدموا النصوص اؽبندسية  ،والدائرية  ،والشجرية  ،وغَتىا من األشكاؿ اليت يبكن تقدميها
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بواسطة برامج اغباسوب  ،ولكنها يف معظمها ال تتميز عن النصوص الورقية إال من حيث اختبلؼ
طبيعة الوسيط اغبامل ؽبا  ،إذ تغَت من الورؽ يف اؼبرحلة السابقة إذل الشاشة اإللكًتونية يف اؼبرحلة
البلحقة  ،وانتقلت بذلك من فضاء الورقية إذل فضاء اإللكًتونية أو الرقمية على أساس أهنا تُكتَب
باللغة الرقمية اليت تعتمد ثنائية ( ) 0 /1واكتسب األدب اؼبكتوب بالطريقة ذاهتا صفة الرقمية  ،فظهر
ما يُعرؼ باسم ( األدب الرقمي ) .
يف وقت الحق كمرحلة ثالثة  ،مت التعامل مع اآللة التكنولوجية بوصفها أداة جديدة لئلبداع األديب،
مع االعًتاؼ باإلمكانيات اؼبتفوقة اليت تتمتع ّٔا مقارنة بالورؽ  ،ما أدى إذل إنتاج أنواع من النصوص
األدبية اؼبتفاوتة فيما بينها حبسب توظيف كل منها لئلمكانيات اؼبتاحة بواسطة األداة التكنولوجية
اعبديدة فيها .

()222

كبن اآلف نعيش عصرا جديدا ىو العصر الرقمي  ،ويف ؾبتمع جديد ىو آّتمع الرقمي  ،ويف ىذا
العصر كما يف كل عصر  ،حاجات جديدة  ،ومفردات جديدة  ،ومصطلحات جديدة  ،وبالتارل لغة
جديدة  « ،فلم تعد الكتابة ؾبرد كلمات على ورؽ بل غدت عملية مشولية معقدة تعتمد على لغة
جديدة ـبتلفة وأدوات أخرى دل تكن متوفرة للكاتب الورقي يف السابق وىو ما يعٍت تغَت فعلي على
معٌت الكاتب نفسو الذي دل يعد يكفيو أف يتقن لغة الكلمات بل أصبح مطلوبا منو إتقاف لغة أخرى
الكلمة فيها جزء من كل  ،وىذا الكاتب اعبديد ىو الكاتب الرقمي الضليع ّٔذه اللغة اعبديدة ».
()223

يذكر ؿبمد سناجلة بعض ظبات ىذه اللغة يف الرواية الرقمية :
أوالً ) يف لغة رواية الواقعية الرقمية لن تكوف الكلمة سوى جزء من كل  ،فباإلضافة إذل الكلمات هبب
أ ْف نكتب بالصورة والصوت واؼبشهد السينمائي واغبركة .
ثانياً ) الكلمات نفسها هبب أ ْف ترسم مشاىد ذىنية ومادية متحركة  ،أي أ ّف الكلمة هبب أ ْف تعود
ألصلها يف أ ْف ترسم وتصور  ،ودبا أ ّف الرواية أحداث ربدث يف زماف ضمن مكاف  ،وىذه األحداث قد
تكوف مادية ملموسة أو ذىنية متخيلة فعلى الكلمات أ ْف سبشهد ىذه األحداث بشقيها .
ثالثا ًٌ) على اللغة أ ّف تكوف سريعة  ،مباغتة  ،فالزماف ثابت واؼبكاف هنايتو تقًتب من الصفر وال
الرواية هبب أ ْف ال يتجاوز اؼبائة صفحة على أبعد
تساويو ،ومن ىنا فبل ؾباؿ لئلطالة والتأين  ،فحجم ّ
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تقدير  ،ولن يكوف ىناؾ ؾباؿ الستخداـ كلمات تتكوف من أكثر من أربعة أو طبسة حروؼ على
فيفضل أ ْف يتم استبداؽبا بكلمات أقصر تؤدي نفس اؼبعٌت إ ْف أمكن .
األكثر ّ ،أما الكلمات األطوؿ ّ
رابعاً ) اعبملة يف اللغة اعبديدة هبب أ ْف تكوف ـبتصرة وسريعة  ،ال تزيد عن ثبلث أو أربع كلمات على
األكثر .
الروائي بقلمو
خامساً ) إ ّف ما سبق يعٍت أ ّف على الروائي نفسو أ ْف يتغَت  ،فلم يعد كافياً أ ْف يبسك ّ
ليخط الكلمات على الورؽ  ،فالكلمة دل تعد أداتو الوحيدة  ،على الروائي أ ْف يكوف مشولياً بكل معٌت
الكلمة  ،عليو أ ْف يكوف مربؾباً أوالً  ،وعلى إؼباـ واسع بالكمبيوتر ولغة الربؾبة  ،عليو أ ْف يتقن لغة الػ
وفن كتابة السيناريو واؼبسرح ،
فن اإلخراج السينمائي ّ ،
 HTMLعلى أقل تقدير  ،كما عليو أ ْف يعرؼ ّ
ناىيك عن فن الػ . Animation
الرواية ؾبرد كتاب .
تغَت اللغة يعٍت أ ْف ّ
سادساً ) إ ّف ّ
الرواية  ،فلن تعود ّ
تتغَت ّ
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فلم تعد الكتابة يف الرواية الرقمية مثبل أفقية خطية فقط  ،بل تعددت أبعادىا وروابطها باستخدامها
اؼبكثف للنظريات الرياضية والقوانُت العلمية  ،لذلك فكاتب العصر الرقمي ال وبتاج للموىبة األدبية
فقط  ،وإمبا ال بد لو من اإلؼباـ دبختلف تقنيات وبرامج اغباسوب  ،إذ ستقوـ الرواية الرقمية على
توظيف كافة الفنوف البصرية  ،وإدماجها خاضعا ػبطة الكاتب يف تطوير أدائو السردي فهو يف ىذه
اغبالة لن يعتمد على التصوير اللغوي وحده  ،ولكنو سيستعَت اؼبؤثرات الصوتية  ،وسيغًتؼ من
اإلمكانيات الواسعة ػبلق الصورة  ،ودعمها باإلضاءات اؼبعربة عن األجواء القاسبة أو اؼببهجة حسبما
()225

تسَت خطة الرواية .
يقتصر يف التّعب َِت عن مدلوالتو على اللّ ِ
فهو ال ِ
وحدىا ( الكلمة اؼبكتوبة )  ،بل ينضوي
غة الطّبيعيّ ِة َ
ُ
البعد
كي ( الصورة )...اخل  ،أي أنّو
يتجاوز َ
ُ
لغوي وما ىو صويتّّ وما ىو حر ّّ
داخل النّ ّ
ص ما ىو ّ
ِ
اىات أخرى متع ّددةِ
للعبلمات اليت وبتوي عليها  ،إذل ّاذب ٍ
ِ
األبعاد
االذب َاه اػبطّ ّي
فظي  ،كما
يتجاوز ّ
ُ
اللّ َّ
من خبلؿ االنتقاؿ شجرياً أو ىرمياً وبطريقة التَّوازي من نص إذل آخر  ،أو من فضاء نصي إذل ٍ
فضاء
ّ
ّ
ّ
َ
ات أو الصوِر أو اغبر ِ
مات أو األصو ِ
آخر من الكلِ ِ
كات .
ّ
ََ
ََ
وىكذا ستتغَت قواعد القص من األساليب القديبة لتتيح إمكانيات متزايدة لعنصري الصورة والصوت
دوف إغفاؿ التداخل اغبي واؼبؤثر يف اللغة نفسها اليت ستكوف بأمباط متنوعة وألواف ـبتلفة فيمكن أف
 224ـ محمد سناجمة  ،رواية الواقعية الرقمية sanajleh@arab-ewriters.com ،
 225ـ سمير الفيل ( ،الرواية الرقمية  :تصورات وتنبؤات حول صورتيا في المستقبل)  ،ممتقى القاىرة لمرواية واألبحاث 17 ،ـ  20فبراير
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يأيت كبلـ البطل الرئيسي بلوف ؿبدد  ،والبطلة مثبل بلوف نقيض بل أف األمر سيتطور لتسبق دخوؿ
شخصية ما مسرح األحداث نعيق بوـ أو ىديل ضباـ وردبا يف مشاىد مقتحمة يًتدد صهيل خيل أو
فحيح أفعى  ،الصوت يشكل ىنا كمينا للمتلقي فهو وبدد طريقتو يف التعامل مع النص واالشتباؾ معو
أكثر من ذي قبل  ،وسيتاح للكاتب أف يلعب بالصورة لعبا فنيا ضبيدا فيهبط دبستوى الصوت لدرجة
اؽبمس  ،وردبا يعلو بو إذل حافة الضجيج  ،كل ذلك يتم بأسلوب علمي مدروس ىدفو يف النهاية
ربقيق اؼبتعة للمتلقي  ،وإشراكو يف التفاعل مع مشروع النص .
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يقوؿ الناقد ؿبمد أسليم « :إف األدب بانتقالو من الورؽ إذل الرقم دل يعد ىو األدب  ،وعسر عليو
أف يظل كما كاف  ،يف ىذا الصدد  ،ال يبكن للنقد أف يقدـ سوى فرضيات لتحديد زاوية للتعامل مع
الوضع اعبديد  ،من ىذه الفرضيات :
 اعتبار الكتابة الرقمية سبيل لقطيعة مع األدب السابق الذي يُنتظر أف يدخل إذل اؼبتحف ،يفانتظار ذلك  ،ال ؾباؿ إلقحاـ قواعد األدب الورقي ونقده  ،يف الشأف الرقمي .
 النظر إذل الكتابة اعبديدة باعتبارىا بداية حلقة جديدة يف تاريخ األدب الطويل متصلةباؼباضي ،ومن شبة إمكانية النظر إذل األدب  ،بوصفو كبلّ ال يتجزأ متألّفا من مراحل ثبلث :
( األدب الشفهي )  ،كتابية ( أدب عصر الكوديكس )  ،مث رقمية (األدب
شفهية
()227

الرقمي ) » .

وإلنتاج النص اؼبًتابط البد من اإلحاطة بكيفية الكتابة الًتابطية  ،وتتحقق الكتابة "الًتابطية" من
خبلؿ :
 أحد الربامج اليت تتضمن ىذه الوظائف اليت تتيح الًتابط  ،ولكي يوظفها الكاتب يف النص النصا مًتابطًا  ،ومعٌت ذلك أنو
بد من توفر القصد يف كوف الكاتب يقرر مسب ًقا بأنو سيكتب ِّ
جاىدا على تنظيم بنيات النص الذي يكتب وفق ىذا النظاـ الذي يسمح للقارئ
سيعمل ً
تبعا لذلك .
باالنتقاؿ داخل النص ً
 التنظيم واليت تبدأ من خبلؿ "خطاطة " يُعِ ّدىا الكاتب واليت وبدد من خبلؽبا خريطة النصوتشعباتو  ،ومواطنها وف ًقا لطريقتو اػباصة اليت يتبعها يف بناء نصو اؼبًتابط ؛
وـبتلف عقده ّ
 226ـ سمير الفيل ( ،الرواية الرقمية  :تصورات وتنبؤات حول صورتيا في المستقبل)  ،ممتقى القاىرة لمرواية واألبحاث 17 ،ـ  20فبراير
http://www.arabicstory.net/forum/index.php?act=ST&f=5&t=10779 ، 2008
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نظاما تسَت عليو ـبتلف الروابط حبيث تكوف متكاملة  ،ويؤدي بعضها إذل بعض
ليصنع بذلك ً
بطريقة كلية وليست أحادية فقط .
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لذلك فالنص األديب الرقمي يبتاز بطواعية كتابتو  ،من خبلؿ دخوؿ الصورة  ،اغبركة  ،والسماع يف
اؼبكونة لو أو من حيث
طريق تشكيلو  ،كما يبنح منتج النص خيارات عديدة سواء من حيث العناصر ّ
ومتنوعة .
عدد الروابط والشذرات وطريقة توزيعها يف جسد النص  ،فبا يتيح إمكانيات تش ّكل كثَتة ّ
تلخص يف اعتبار التقنيات الرقمية ولغات الربؾبة جزءا اليتجزء
كما لؤلدب الرقمي خصوصيتو اليت ت ّ
من النص األديب  ,فبل يبكن ترصبة النص بفاعلية بعيدا عن ىيئتو الرقمية اليت جعلت ىذا النص
يتحدث عن نفسو بالكلمة والصوت والصورة .
نظريا تسع تسمية الرقمي كل كاتب يستخدـ بدؿ الورؽ  ،تقنية الرقم يف تدوين كتاباتو وإخراجها
للقراءة  ،وبذلك تنطبق ىذه الصفة على من ينشر منتوجو على األقراص اؼبرنة أو اؼبدؾبة كما على من
ىبرج كتاباتو للقراء عن طريق الشبكة العنكبوتية  ،من ىنا يكوف ؾبموع كتاب اإلنًتنيت رقميُت .
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ملما " بلغات الربؾبة
يقوؿ سعيد يقطُت يف ىذا اإلطار « الكاتب يف العصر الرقمي عليو أف يكوف " ِّ
اؼبختلفة وتعلم برامج متعددة ليس أقلها الفوتو شوب والفبلش والباور دايركتور وعلم اعبرافيكس، ...
وأقوؿ ملما على األقل  ،وليس بالضرورة مربؾبا وعاؼبا ؿبًتفا  ،اإلؼباـ يف اؼبرحلة اغبالية يكفي لكن يف
اؼبستقبل أرى أف يكوف كلي اؼبعرفة بوسائل ولغة العصر ومتابعا لكل جديد يف ىذا اإلطار .
وكأين بػ " األديب اعبديد " يف عصر اؼبعلوماتية يرى لزاما عليو تطوير إنتاجو األديب ليتبلءـ مع
العصر من خبلؿ استثماره منجزاتو التكنولوجية يف تطوير إبداعاتو فيدمج يف إبداعو األديب الصورة
والصوت دبختلف الصيغ واألشكاؿ اليت تفتح لو آفاؽ جديدة يف اإلبداع والتعبَت  ،بل صار األدب
()230

وقد انفتح على صيغ تعبَتية غَت لغوية موضوع تساؤؿ » .

فكاتب العصر الرقمي ال وبتاج للموىبة األدبية فقط وإمبا البد لو من اإلؼباـ دبختلف تقنيات وبرامج
اغباسوب  ،لذلك على الكاتب أف يعي اللحظة الراىنة وما تتطلبو من إمكانيات ومعرفة باعبديد الذي
وبدث تغَتات كبَتة يف مبط التفكَت والتعبَت .
فالكاتب (صاحب النص  ،وإليو نسبتو ) يتع ّدى دور الكاتب الذي كاف يستعمل اللغة األدبية
فقط ،إنّو هبمع بُت أنظمة عبلمات متعددة ( لغوية وغَت لغوية )  ،كما أنّو حُت يضطلع بدور صاحب
 228ـ سعيد يقطين  ،من النص إلى النص المترابط http://www.alaqsa-online.com/vB/archive/index.php?t-5740.html ،
 229ـ محمد أسميم  ،مفيوم الكاتب الرقمي http://www.aslim.org/vb/uploaded/4/1173838152 ،
 230ـ سعيد يقطين  ،النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  ،ص . 92

التصور العاـ إلخراج النص  ،واؼبنفذ لو حىت يصبح قاببل للتجلي على الشاشة  ،ينتقل إذل فبارسة أدوار
أخرى غَت اإلبداع األديب  ،إنّو يف آف واحد :
أ -يبدع النص  :أي ينقلو من مرحلة الكموف إذل التجلي النصي والعبلمايت .
ومكوناتو وتنظيم عبلقاتو ( الرقاـ ) .
ب -يضع التصور الذي سيكوف عليو من خبلؿ تصميم أجزائو ّ

ج -ينقل النص والتصور من خبلؿ برنامج معُت ليجعلو قاببل للرؤية والقراءة على الشاشة (الراقم
()231

)
كما أ ّف منتج النص التفاعلي كاتب وقارئ يف آف واحد  ،ىويتو أنو (كاتب مشارؾ )  :كاتب
رحالة يقاوـ الصورة النمطية للكاتب اؼبنهمك مع ذاتو مسًتخيا يف (برج عاجي)  ،كاتب فبارس
للنسياف يقاوـ االستعماؿ التقليدي للذاكرة يف دعم اإلحساس ّٔوية ثابتة  ،الكاتب التفاعلي يعرؼ أنو
ال توجد ىوية دائمة ويفهم حاجتو ؽبوية فريدة وظيفتها أف تكوف مشهدا للهويات اؼبتعددة الكامنة
بأعماقو  ،وغايتها الوصوؿ إذل حد ال تكوف عنده أية قيمة لقوؿ ( أنا ) أو (كبن ) يف مقابل العوادل
()232

اؼبتنوعة اليت كبن عليها حقا .

تحرر من وىم النص
إذاً فاألدب التفاعلي ال يعًتؼ باؼببدع الوحيد للنص  ( ،الذي عليو أف ي ّ
اؼبكتمل والذي ال ينتمي إالّ إذل مؤلفو )  ،وىذا مًتتّب على جعل صبيع اؼبتلقُت واؼبستخدمُت للنص
التفاعلي مشاركُت فيو  ،ومالكُت غبق اإلضافة والتعديل يف النص األصلي  ...وهبعل من اؼببدع متلقيا،
ليؤدي ارباد ىذين العنصرين إذل إنشاء نص جديد  ،ملك عبميع ّرواد الفضاء
ومن اؼبتلقي مبدعا ّ ،

االفًتاضي .
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 : 2جمالية التلقي التفاعلي
 231ـ سعيد يقطين  ،النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  ،ص . 199
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إ ّف اعبوىر التارىبي لعمل إبداعي ما ال يبكن بيانو عن طريق فحص عملية إنتاجو أو من خبلؿ ؾبرد

وصفو بل إ ّف األدب ينبغي أف يدرس بوصفو عملية جدؿ بُت اإلنتاج والتلقي  ،ومن ىنا يكوف
االىتماـ باألثر الذي ينتجو العمل األديب وإذل اؼبعٌت الذي يعطيو اعبمهور القارئ لو  ،وىكذا فإ ّف
اؼبهمة األوذل عبمالية التلقي تتأسس على إعادة تشكيل أفق انتظار أوؿ صبهور  ،وىو كما يوضحو
ياوس يتكوف من ثبلثة عوامل أساسية وىي :
أ -التجربة السابقة اليت ينطوي عليها اعبمهور بالنسبة للنص األديب وجنسو .
ب -شكل وتيمات ( موضوعات ) األعماؿ السابقة أي القدرة التناصية للعمل األديب اؼبنتج .
ج -التعارض القائم بُت اللغة الشعرية واللغة اليومية .

وقد كاف ( أيزر ) أكثر عمقا يف تقديبو لفعل القراءة من خبلؿ كتابو " فعل القراءة " وحبث عن
اآللية اليت تتم ّٔا فهو يرى أ ّف  « :ما ىو أساسي لقراءة أي عمل أديب ىو تفاعل بُت بنيتو ومتلقيو ،
أي أنو ال يقدـ عمل القراءة على أنو حرية للقارئ  ،وإمبا وبيل ذلك إذل ما يوفره النص للقارئ ،
فالعمل األديب لديو يشتمل على طرفُت أحدنبا فٍت واآلخر صبارل  ،فالطرؼ األوؿ ىو نص اؼبؤلف
()234

واآلخر ىو اإلدراؾ اؼبنجز من قبل القارئ  ،وال يبكن للنص أف يكوف فعليا دوف أحدنبا » .

لكن ىل موقع قارئ النص الرقمي ىو اؼبوقع نفسو الذي أشار إليو أصحاب صبالية التلقي أـ ىبتلف
عنو ؟ وىل فعل القراءة يف النص الرقمي فباثبل لفعل القراءة يف النص الورقي أـ الفعبلف ـبتلفاف ؟
حوؿ طبيعة القارئ الرقمي يقوؿ ؿبمد سناجلة  « :القارئ الرقمي ىو بالتأكيد ىبتلف عن القارئ
العادي  ،سواء من حيث قدرتو على القراءة عرب الوسائط الرقمية أو تفاعلو مع النص نفسو وقدرتو
اؼبختلفة على التواصل مع ىذا النص  ،ودل يعد القارئ ىنا سلبيا كما كاف حاؿ القارئ الورقي  ،لكنو
قارئ متفاعل سباما ومندمج مع النص ويستطيع يف كثَت من األحياف أف يعيد تشكيل ىذا النص والتأثَت
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فيو وأحيانا مشاركة الكاتب يف كتابتو وأخذه ؼبسارات أخرى ».

إذاً سيختلف موقع اؼبتلقي يف األدب الرقمي عن موقع القارئ القدًن  « ،الذي كانت مهمتو
تنحصر يف تلقي النص  ،وفك شفراتو  ،واالستمتاع دبا ربملو اللغة من زخم أسلويب ينشط اؼبخيلة أي
يتفاعل اؼبتلقي مع النص  ،فهو ال يذىب إذل عادل النص وىو عبارة عن صفحة بيضاء  ،وإّمبا لو
 234ـ سامي عباينة  ،اتجاىات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث  ،عالم الكتب الحديث  ،األردن  ، 2004 ،ص . 372
 235ـ ينظر  :حسن سممان  ،ىايبرتكست النص المتفرع  ...النص المترابط http://tomaar.net/vb/showthread.php?t=42657 ،

ـبزنة يف ذاكرتو تسمح لو بالتعميم اعتمادا على مبدأ النظَت  ،كما تسمح لو بإعادة الرأي يف
معلومات ّ
قياسو وتصحيح بعض أجزائو ».
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يقوؿ ؿبمد سناجلة بأف  « :القارئ الرقمي ىو اإلنساف االفًتاضي الذي يعيش يف آّتمع الرقمي
ولديو اإلؼباـ الكايف بأدوات ووسائل العصر وقادر على التعامل معها  ،وىذا ىو صبهوري وصبهور أدب
الواقعية الرقمية عموما ».

()237

يف األدب الرقمي صار ( القارئ الناقد ) منتجاً عارفاً خبفايا النص وتأويبلتو  ،أو بنيتو السطحية،
وبنيتو العميقة  ،ومن خبلؿ قراءتو يستطيع إدخاؿ صنوؼ أخرى من اؼبؤثرات الصوتية ( السمعية ) ،
والشكلية ( البصرية )  ،وبذا يصبح اؼبنتج األوؿ ٍ
متلق آخر لنصو الذي أدخلت عليو تغيَتات النفي ،
واكتشاؼ البياضات  ،ومن مث ملء الفجوات لكنو ٍ
متلق اهبايب يسمح بقراءة النص على ىذا النحو
التجرييب اؼبتحوؿ .

()238

وبالتارل فاؼبتلقي يف األدب الرقمي أصبح مشاركا يف إنتاج النص إذل جانب اؼبؤلف  ،غَت أ ّف
العريب مثبل نقلت بعض الروايات
اؼبشاركة يف إنتاج النص ليست باألمر اعبديد  ،ففي ميداف الشعر ّ
كيف كاف يتصرؼ اؼبتلقي ػ الذي كثَتا ما كاف يقوـ بدور الناقد ػ فيما يتلقاه من قصائد  ،حذفا وزيادة
مر العصور  ،لكن « قارئ اؼبستقبل
وتغيَتا  ،فاؼبتلقي ناؿ قدرا كبَتا من اىتماـ الشعراء واؼببدعُت على ّ
لن يكوف بنفس الطواعية والتلقائية واالتكالية اليت اعتدناىا يف السابق » .

()239

إنّو يضطلع بوظيفة اؼبتلقي  ،لكنو اؼبتلقي الفاعل واؼبتفاعل يف آف  ،فهو يكتب  ،ووبرؾ ـبتلف
معارفو ومداركو للكشف عن خصوصية النص اؼبتجلي اؼببٍت على الًتابط النصي والذي يسمح لو خبلق
نصو اػباص بو من خبلؿ عملية تواصلو مع النص .

()240

ويبيز مارؾ ىايَت (  ) Marc Hayerبُت ثبلثة أنواع يف القراءة :
 الرعي  :وخبللو يلتهم القارئ  ،مثل اؼباشية يف اؼبراعي  ،الكتاب سطرا بسطر  ،صفحة بصفحة ،من البداية حىت النهاية  ،إذل أف يأيت على آخر حرؼ منو .
 التنقيب  :وفيو يقوـ القارئ مثل اغبفري  ،بالبحث ىنا وىناؾ  ،يف صفحات الكتاب وفهرستو 236ـ ينظر  :محمد مفتاح  ،دينامية النص ( تنظير وانجاز )  ،المركز الثقافي العربي  ،الدار البيضاء  /بيروت . 1990 ،
 237ـ محمد سناجمة  ،رواية الواقعية الرقمية sanajleh@arab-ewriters.com.
 238ـ إحسان التميمي  ،النقد التجريبي  ،واألدب التفاعمي ،في ضوء نظرية التمقي ،
http://www.arab -ewriters.com/?action=ShowWriter&&id=84
 239ـ أحمد أحمد عبد المقصود  ،جية الشعر /http://www.jehat.com/Jehaat/ar/AljehaAhkhamesa ،
 240ـ سعيد يقطين  ،النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  ،ص . 201

انكب عليو دوف االكًتاث باحملتوى الكامل للكتاب ،وىذا ما
عما ّ
يهمو بالضبط ،حىت إذا عثر عليو ّ
يصطلح عليو بػ « القراءة العمودية » .
يهمو داخل حشد اؼبعلومات ،مث
 -الصيد أو القنص :وفيو يقوـ القارئ  ،مثل القنّاص ،بانتقاء ما ّ

ينقض عليو دوف االنشغاؿ بالباقي .
ّ

()241

ظ ٌّري األدب التفاعلي لكوف
إ ّف فكرة موت اؼبؤلف اليت قاؿ ّٔا روالف بارت ذبد رواجا كبَتا عند من ّ
اؼبتلقي لديهم ىو سيد اؼبوقف ومالك زماـ النص  ،حيث تتغَت اؼبواقع يف األعماؿ التفاعلية ،فيصبح
اؼبصمم يقع يف مكاف أكثر دقة من الكاتب  ،وبدال
مصم ًما على اعتبار أف ّ
القارئ كاتبًا  ،والكاتب ّ
من حصوؿ الكاتب  /اؼبصمم على سيطرة مطلقة على العمل يبكنو تصميمو حبيث يؤدي اؽبدؼ
اؼبرجو عندما يصبح ربت سيطرة اآلخرين  ،ولعمل ىذا هبب على الكاتب /اؼبصمم تزويد القارئ /
ّ
الكاتب ببيئة قابلة الستكشافها .

()242

إف النص اؼبتعدد الروابط  ,والوسيط اؼبتعدد الروابط  ,والوسيط اؼبتعدد التفاعلي تستثمر يف عملية
ربويل القراءة إذل شيء مصطنع  ،فإذا كاف فعل القراءة يعٍت االختيار واغبفاظ على الصيغ الثابتة وبناء
شبكة من اإلحاالت الداخلية للنص والربط دبعلومات أخرى  ,والتكامل بُت الكلمات والصور للذاكرة
الشخصية اػباصة يف عملية إعادة البناء اؼبستمرة  ,عندئذ يبكن بالفعل التأكيد بأف األدوات اػباصة
بالنص اؼبتعدد الروابط تشكل نوعا من التحويل إذل اؼبوضوعية والتغريب والتح ّوؿ االفًتاضي لعمليات

القراءة .

()243

ولعل خَت من يبثل أفق القراءة األمبوذجية التجريبية ىو تلك القراءة اؼبتعلقة بالنص الدرامي
(اؼبسرحي) يف الشاشة الرقمية  ،فبعد أف كاف منظور الدراما األرسطية األوذل تعتمد على عنصر التطهَت
بوصفو اؽبدؼ اؼبرسوـ سلفاً  ،لتحقيق التفاعل واؼبشاركة مع اؼبتلقي ّٔدؼ الوصوؿ إذل الدراما اليت سبثل
اغبياة كما ىي ويقصد بذلك ( احملاكاة )  ،وبعد أف كاف اؼبنظور الربىبيت يؤكد على عنصر الغرابة
لتحقيق التفاعل الدرامي مع اؼبتلقي وجعلو بديبلً عن التطهَت حبسب كثَت من النقاد الغربيُت والعرب
الذين وفد إليهم ىذا اؼبفهوـ  ،اعتمدت الدراما الرقمية على عنصر ( التجريب ) بوصفو بديبلً عن
 241ـ » Christian Vanderdorpe , « De la lecture sur papyrus à la lecture sur codex électronique
http://www.banq.qc.ca/documents/extranet/bibliotheques/documentation/conferences_presentations/vandend
o. pdf.
 242ـ فاطمة البريكي  ،النقد التفاعمي  ،مجمة أبولو ود ،
http://www.wedd.in/index.php?categoryid=2&p2_action=submitarticles
 243ـ انطونيو بيتزو  ،المسرح والعالم الرقمي ( الممثمون والمشيد والجميور)  ،نقالعن  :محمد حسين حبيب  ،المسرح والعالم الرقمي..
الممثمون و المشيد و الجميور http://www.arroqh.com/modules/news/index.php?storytopic=2 ،

التطهَت والتغريب وىنا يكوف اؼبتلقي بُت عاؼبُت ونبي ( افًتاضي )  ،وغَت ونبي ( حقيقي )  .وتصَت
نصو قراءة ربويلية ( اهبابية ) تشًتؾ فيها آليات التلقي ػبلق الدراما اليت
عبلقة القارئ  /الناقد مع ّ
هبرب فيها اؼبتلقي اغبياة وفقا ؼبا يرتئيو ىو  ،فاؼبتلقي يف الدراما الرقمية وباكم ذاتو وىبتار الدراما اليت
()244

تناسب تآلفو وانسجامو مع اغبياة الواقعية .

ففي الرواية الرقمية أويف القصيدة الرقمية أو اؼبسرحية الرقمية سيكوف فضاء النص مفتوحا العتبارات
إمكانيات تتحقق وفق نظرية االحتماالت عرب روابط ىبتارىا اؼبتلقي بنفسو  ،دبا هبعلو طرفا أصيبل يف
التصرؼ
تنامي النص ّ
وتوجهو  ،وىو ىنا شريك الكاتب يف ربوالت النص بالقدرة نفسها  ،ذلك حبرية ّ
واللعب بالعناصر اؼبتاحة من سرد ونظم وما يتصل ّٔما من تقنيات مستحدثة أخرى فرضها الوسيط
اعبديد  ،فتعامل اؼبتلقي مع ىذه األخَتة أعطتو مساحة واسعة جدا للمسانبة يف زبليق النص  ،عرب
روابط ىبتارىا بنفسو  ،ليحدد فضاء قرائيا ال يغطي ؾبمل الرواية أو القصيدة أو اؼبسرحية لكنو كاؼ
بتعرفو على كل اعبزئيات والتفاصيل  ،ووب ّفزه للقياـ بانتقاء جديد
ليعطيو صورة عنها ويبنحو اإلحساس ّ
 ،فتتخذ قراءتو شكبل ؾبازيا ربيل فيو الشذرة على آّموع  ،وىو ىنا شريك الكاتب يف ربوالت النص
وتوجهو  ،ىذا النص الذي من أىم ما يبيّزه ىو انعداـ اػبطية ،
دبا يدخلو طرفا أصيبل يف تنامي النص ّ
وغياب بداية ؿبددة وهناية قارة .
ىذا الطابع الشذري يب ّكن من ذبميع العقد أو اؼبشاىد حبسب رغبة القارئ الذي يقوـ بتنظيمها ،
دوف التقيد بأية ضوابط  ،وبنقرة بسيطة على الفأرة  ،ربقيقا لنوع من اللذة اؼبتولّدة عن اللعب الذي
يدخلو يف عبلقة ابتهاجية مع النص  ،كما يساىم ىذا الطابع يف نشوء نصوص جديدة موسومة جبمالية
يتحُت بتنشيط الروابط مث سرعاف ما يتحوؿ اؼبشهد إذل
الغياب  ،فالنص ىبفي بُت ثناياه نصا بالقوة ؛ ّ
خلفية  ،ليصبح النص نسيجا يتوالد فيو النص باستمرار.

()245

ينشطو القارئ يقوـ بوظيفة اغبذؼ  ،حينما يتم التقريب بُت عقدتُت ـبتلفتُت زمنيا
والرابط الذي ّ
وخطيا  ،حيث ربل الواحدة ؿبل األخرى ؿبققة بذلك قفزة زمنية مكانية  ،كما يضطلع بوظيفة كبوية
بلعبو لدور الواصل اؼبنطقي  ،الضمٍت .
لكن من االعًتاضات الشائعة على استخداـ الوصبلت التشعبية ( الروابط ) يف الشعر _ مثبل _
أهنا تصرؼ االنتباه عن القصيدة  ،وتشجع ارتباطا غَت نقدي ّٔا  ،وتلهي القارئ عن اعبانب اعبمارل
 244ـ إحسان التميمي  ،النقد التجريبي  ،واألدب التفاعمي ،في ضوء نظرية التمقي ،
http://www.arab-ewriters.com/?action=ShowWriter&&id=84
 245ـ لبيبة خمار ،الرواية التفاعمية وفن الحذف http://forums.arab-ewriters.net/index.php ،

يف النص  ،ذبيب الدكتورة عبَت سبلمة عن ىذه االعًتاضات بقوؽبا  « :فلسفة الوصبلت تكمن ربديدا
ىنا يف عملية صرؼ االنتباه عن القصيدة وتأويلها  ،حىت ال يظل الشعر صيحة يف الوجود  ،حسب
اؼبعٍت اليوناين القدًن ؼبفردة "شعر"  ،بل صيحة للوجود  ،للبقاء برغم االختبلؼ  ،الكتساب معايَت
جديدة  ،واستخداـ ىذه اؼبعايَت بدقة وانفتاح أكرب فبا تتيحو الثنائيات التبسيطية  .كيف ننفتح ؼبعايَت
جديدة  ،وكيف نثق بطريقة ـبتلفة للوجود يف العادل  ،ىذا ما ذبيب الوصبلت عنو بأساليب تتفاوت
وضوحا وكثافة  .الوصبلت آلية عرض الختبلؼ النص اؼبتشعب  ،ويف الوقت نفسو وسيلة يُدرؾ ّٔا
ىذا االختبلؼ  ،ال يوجد معٌت أصلي  ،كلي  ،هنائي وراءىا  ،نظاـ اؼبعٌت يأيت بالنظر إليها ؾبتمعة ،
()246

واؼبعٌت يف حد ذاتو انعكاس لتأثَتات عملية الوصل » .

كما سبثل الوصبلت التشعبية (الروابط) تقنية للنظر خبلؿ النص  ،ال إليو  ،تشبو الصورة الفوتوغرافية
واللقطة السينمائية  ،تسحب اؼبشاىد إذل عمقها  ،وتنجز ما كاف األدب يطمح إليو  :مغادرة القارئ
()247

فضاء اعبسد  ،نسيانو إطار الصفحة  ،اقبذابو إذل العادل اؼبتخيل ،واحتبلؿ أي موقع فيو .

لذلك فاؼبطلوب اآلف ىو ربويل انتباه القارئ عن لعبة الروابط نفسها إذل داللة وجودىا الذي يش ّكل
الركن األساس يف تفاعلية األدب  ،ألهنا شكل ومضموف  ،سيبقى على القارئ وحده أف وبوؿ تصفحو
للنصوص التفاعلية إذل مبط إبداعي  ،بانتقالو من الدور السليب  ،دور اؼبغمور  ،والوكيل  ،إذل دور اؼببدع
 ،أي بعدـ السماح للروابط بأف سبتصو صوب اذباىاهتا البلهنائية  ،باإلضافة إذل تنمية إحساسو
بالسيطرة على اؼبواد اليت يتصفحها  ،من خبلؿ استخراج دالالت ومعاين خاصة بو ليش ّكل يف األخَت
إبداعا خاص يرتبط أساسا بنفسيتو وميولو ومشاعره  ،وفق منظور فٍت خاص أيضا .
 :3نظرية جديدة في النقد األدبي التفاعلي
إ ّف ذبربة األدب الرقمي ما تزاؿ يف بدايتها  ،ودل تأخذ نصيبها من النقد  ،كما أ ّف ىناؾ عدد كبَت
من الكتاب العرب والن ّقاد دل يدخلوا غمار ىذه التجربة  ،سواء لطبيعة تكوينهم أو لتعصبهم للورؽ
ومعاداهتم للوسط الرقمي  ،لكن ىناؾ بعض التجارب اليت أنتجت نصوصا جديدة وظبت بالتفاعلية ،
الفٍت واألديب  ،إالّ أ ّف
« ىذه النصوص األدبية التفاعلية اعبديدة ما تزاؿ تثَت االىتماـ حوؿ بعدىا ّ
 246ـ عبير سالمة  ،الشعر التفاعمي  ...طرق لمعرض طرق لموجود http://egyptianpoetry.jeeran.com/rtr_r.html ،
 247ـ المقال نفسو .

جادة تواكبها  ،ومعظم الكتابات النقدية
اإلبداع فيها يتزايد باستمرار  ،وال توجد حاليا قراءات نقدية ّ
بصددىا ما تزاؿ تبحث ؽبا عن وضع داخل األجناس واألنواع األدبية اؼبعروفة ».

()248

إ ّف الكتابة فيها عموما تدور ضمن ثبلثة ؿباور /أبعاد  ،وىذه احملاور /األبعاد ىي  :الزماف واؼبكاف
واغبدث الذي هبري داخل بعدي الزماف واؼبكاف  ،يف الزمن الرقمي ىناؾ بعدين أو ركنُت فقط نبا
السرعة والزمن  ،ويغيب بل ينتفي عامل اؼبسافة  ،فهو أنت حيث ال مسافة  ،حيث اؼبسافة هناية
تقًتب من الصفر وحيث السرعة تساوي الزمن وحيث الزمن يساوي واحد  ،يف العصر الرقمي فإف
الزمن يساوي السرعة وال وجود للمسافة  ،الزمن الرقمي ىو متحرؾ يسعى للوصوؿ إذل الثبات ،
واؽبدؼ ىو الوصوؿ إذل سرعة ذات اللحظة  ،إذل سرعة الثبات  ،إذل الواحد  ،لقد ولد نتيجة للعصر
الرقمي ؾبتمع جديد وـبتلف ىو آّتمع الرقمي  ،ويف ىذا آّتمع ىناؾ أحداث ربدث  ،وىناؾ زماف
ىو الزمن الرقمي الذي يساوي الواحد كما توصلنا قبل قليل  ،وىناؾ مكاف ىو هناية تقًتب من
الصفر ،وىناؾ إنساف يعيش ضمن ىذا آّتمع  ،وىذا اإلنساف ىو اإلنساف االفًتاضي أو اإلنساف
الرقمي الذي يعيش يف الزمن الرقمي  ,ابن وبطل ؾبتمع جديد ىو آّتمع الرقمي  ،الذي يعيش
()249

ويتفاعل أفراده مع بعضهم البعض يف الواقع االفًتاضي .
التطور أدى إذل ميبلد تنظَتات وربليبلت نقدية جديدة  ،تسعى جاىدة لئلمساؾ باػبصائص
ىذا ّ
اعبديدة اليت يزخر ّٔا اإلبداع الرقمي أدبيا وفنيا وتقنيا  ،ولعل أىم القضايا اؼبثارة حاليا بصدد ىذا
اإلبداع اعبديد تتعلّق  ،من جهة  ،دبسألة األجناس واألنواع اليت باتت تفرض نفسها بإغباح على
اؼبهتمُت إبداعا ونقدا  ،وتتصل من جهة أخرى بوضعية الكاتب والقارئ  ،وىل يبكننا التعامل معهما
التصورات الكبلسيكية .
وفق ّ

()250

يقوؿ د .سعيد يقطُت  « :ما دمنا نتحدث عن األدب الرقمي وىو أدب جديد بسمات جديدة
فإف ذلك يستدعي بالضرورة نقدا ـبتلفا بأدوات ورؤية جديدة تتبلءـ مع الطبيعة والوظيفة اليت يتصف
ّٔا األدب الرقمي كتعميق معرفتو دبختلف أنظمة العبلقات الصوتية والصورة اغبركية وصبالياهتا  ,وإدراؾ
أسرارىا يف ذاهتا من جهة  ,ويف ترابطها مع بعضها من جهة أخرى  ,باإلضافة إذل معرفتو اعبيدة بالنص
()251

اؼبًتابط وتقنياتو وأشكالو وـبتلف دالالتو ».

 248ـ سعيد يقطين  ،النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  ،ص . 195
 249ـ محمد سناجمة  ،نحو نظرية أدبية جديدة http://www.doroob.com/?p=1484 ،
 250ـ سعيد يقطين  ،النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  ،ص . 196
 251ـ ينظر  :سعيد يقطين  ،جريدة األىرام http://www.ahram.org.eg/Archive/2008/11/11/Arts0.htm ،

وإذا كاف ارباد األدب بالتكنولوجيا الرقمية قد أفرز ما عُرؼ باألدب التفاعلي  ،فإف ىذا األخَت يف

أيضا  ،تنفض عن
حاجة إذل روح نقدية جديدة  ،وفهم نقدي جديد  ،يػُ َع َّرب عنهما بلغة نقدية جديدة ً

النقد عباءة اللغة التقليدية اؼبألوفة  ،واؼبقبولة مع النصوص الورقية التقليدية ( .)252

وبالتارل فارباد النقد باألعماؿ األدبية التفاعلية سيضفي إذل ما يُعرؼ بالنقد التفاعلي  ,لذلك
« يبكن يف ؾباؿ النقد األديب اغبديث  ،أف نضيف منهجا جديدا  ،يبكن تسميتو  :اؼبنهج العنكبويت
التفاعلي » .

()253

وقد حاوؿ الدكتور السيد قبم إعطاء تعريف ؽبوية النقد الرقمي ( اؼبرتبط بالسرد على األقل ) يف قولو
 « :ىو التناوؿ اؼبوضوعي الواعي بأسرار التقنيات السردية  /اؼبشهدية  ،وبأسرار التقنيات التكنولوجية ،
يف ربليل النص الرقمي  ،مع بياف قدرة اؼببدع  /اؼبستخدـ بأي درجة قباح أنتج العمل الرقمي » .
()254

فالنقد التفاعلي ىو ذلك العمل النقدي الذي يقوـ فيو الناقد بالكشف عن ؾبمل احتماالت تلقي
العمل التفاعلي  ،ودالالت كل منها  ،والظبلؿ اليت تلقيها كل قراءة على العمل األديب التفاعلي  ،يف
تفاعل حقيقي معو  ،والذي يسمح لو بالغوص يف أعماقو بأشكاؿ وطرائق ووسائل ـبتلفة ومتعددة
بعيدا عن التقاليد األدبية اؼبعروفة  ،ففي
ناقدا ؼبا يقرأ ً
أيضا لكل قارئ أف يكوف ً
ومتنوعة  ،ويسمح ً
الطور اإللكًتوين – والتفاعلي -للنصوص األدبية  ،أصبح بإمكاف النقد أف يكوف أكثر ديناميكية ،
()255

وذبددا  ،ومواكبة لتطور النصوص وذبددىا بتغَت القراءات .
وتطورا ً ،
ً
يرى الدكتور عبد اؼبنعم تليمة أف ىذا األدب سوؼ يفرز ناقداً من نوع خاص ليس يف صورتو القديبة
اؼبلم بالنظريات األدبية  ،ولكن ناقداً موسوعياً يكوف ملماً بأبعاد الفنوف األخرى وعلى نفس القدر
سوؼ يتطور اؼبتلقي فلم يعد يتلقى لغة عرب وسيط ورقي  ،ولكنو يتلقى عمبلً فنياً متكامل األبعاد من
صورة  ،وصوت  ،وحركة عرب اغباسوب فبلبد أف يكوف ملماً ّٔذا الوسيط اعبديد .

()256

فالناقد عليو أف يتفاعل مع ىذا النص  ،وفق ما يعنيو ىذا اؼبصطلح  ،فقد أشار كوسكيما إذل الفرؽ
بُت "التفاعلية" يف األدب الورقي التقليدي  ،ونظَتهتا يف األدب اإللكًتوين " الرقمي" ،فتحدث نقبلً
 252ـ فاطمة البريكي  ،النقد التفاعمي  ،مجمة أبولو ود http://www.wedd.in/index.php?categoryid=2 ،
 253ـ عز الدين المناصرة  ،عمم التناص المقارن ( نحو منيج عنكبوتي تفاعمي )  ،ص 442
 254ـ السيد نجم  ،النقد الرقمي ومواصفات الناقد الرقمي http://www.arab-ewriters.com/?action=ShowWriter&&id=4 ،
 255ـ Susana Tosca and Jill Walker, Selected bibliography of hypertext criticism
 256ـ ينظر :عبد المنعم تميمة  ،جريدة الجريدة  ،العدد 2007/12/16 - 169
http://193.200.40.42/AlJarida/Category.aspx?id=49

عن إسنب آرسيث (

Espen Aarseth

) عن وجود أنواع لوظائف اؼبتلقي /اؼبستخدـ  ،هبب توافرىا

نصاً حىت يصبح وصفو بػ " التفاعلية " ،وىذه الوظائف ىي :التأويل  ،واإلحبار ،
فيو أثناء قراءتو ّ
والتشكيل  ،والكتابة .
يرى آرسيث (  ) Espen Aarsethكما نقل عنو كوسكيما أف التأويل جزء مبلزـ لكل قراءة .
وعندما يقرأ قارئ نصاً إلكًتونياً فإنو  ،باإلضافة إذل التأويل  ،يبحر بفعالية يف طريقو يف شبكة اإلنًتنت
النص اؼبًتابط  ,التشكيل يعٍت إعادة
من خبلؿ مسارات النصيّة اؼبتفرعة  ,وعبلوة على بنية ّ
النص يف حدود معينة .
بناء ّ
أما الوظيفة األخَتة للمتلقي /اؼبستخدـ فهي الكتابة  ،وتعٍت أنو قد يُسمح للمتلقي /اؼبستخدـ
باؼبشاركة يف كتابة النص  ،وقد يُقصد بالكتابة "الربؾبة" .
"النص
ويرى كوسكيما أف مطالبة اؼبتلقي  /اؼبستخدـ اؼبشاركة يف الربؾبة شيء مألوؼ يف نظرية
ّ
يظل ىذا األمر غَت
ّ
اؼبتفرع" بسبب صفة " التفاعلية " اليت تبلزمو  ،إذ يصبح القارئ كاتباً  ,ومع ذلك ّ
دقيق إالّ يف بعض النصوص اليت تعرض على ّقرائها وظيفة الكتابة  ،وقد تكوف مطالبة القارئ باؼبشاركة
يف بعض النصوص مقبولة باؼبعٌت آّازي فقط  ،ومثل ىذه النصوص قليل أو نادر إذل حد ما .

()257

ويرى إدموف كوشو أف « اإلبداع الرقمي دل يعد ينتظر إوباءات أو تعليقات أو تأويبلت أو حكما
من طرؼ آخر لكي وبقق معناه ألف اإلبداع التفاعلي ال وبقق معناه وروحو إال إذا استطاع اؼبتلقي أف
يسهم يف خلقو  ،لذا دل تعد فكرة ريادة اؼبؤلف لئلبداع الرقمي وتقدمو طليعيا على اؼبستوى اػبلق
االجتماعي فكرة ناجعة ومقبولة بالرغم من كوهنا ما تزاؿ ربقق تأثَتىا  ،إهنما معا – اؼبؤلف واؼبتلقي ػ
()258

يعيشاف يف زمن واحد وليس يف زمنُت  ..إنو الزمن الواقعي الذي ال يتوقف وال ينتظر أحدا ».
إذف فمن دوف تفاعلية ومن دوف اغبضور التشاركي للمتلقي لن تكوف ىناؾ أية صورة أو أي شكل
أو حركة أو ربوؿ يف سَتورة الزمن وأخَتا لن يتحقق أي عمل فٍت رقمي ،بل سيبقى ىذا العمل جامدا
()259

يف إطار صورتو البكر األوذل يف انتظار ربيينو .

ويضيف إدموف كوشو فيقوؿ  « :أعتقد أنو على النقد قبل كل شيء أف يهتم ويأخذ فيما يأخذ
بالتقنية يف االعتبار  ...ويبدو أنو من جانب آخر على الناقد الرقمي أف يقبل بالدخوؿ التاـ يف لعبة
 257ـ Raine koskimaa , Digital literature ,From Text To Hypertext and Beyond , Electronic Book .
 258ـ إدمون كوشو  ،أسئمة النقد في مواجية اإلبداع الرقمي  ،تر :عبده حقي  ،جريدة االتحاد ،
. http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=46753
 259ـ المقال نفسو .

التحاور اليت يطرحها اؼببدع الرقمي  ،رباورا بكل ما يف الكلمة من معٌت  .. .أف يعايش الفناف واؼبؤلف
الرقمي  ،أف وبتك بو  ...إف اإلبداعات التفاعلية اليت سبتاز خباصياهتا يف إطار ىذه اللعبة ويف التطور
الشامل للفن الرقمي  ،إف ىذه األعماؿ التفاعلية سبنحنا فرصة ذبربة صبالية أصيلة وأمبوذج ـبتلف ...
وأخَتا يبدو لنا أنو من اؼبهم على الناقد الرقمي أف يتجنب فخ التخصص  ،فإذا كاف عليو أف يلم
باؼبعرفة اػباصة ليمارس أحكامو بدقة علمية أعمق فإنو عليو أف يبقى منفتحا وحذرا يف آف ذباه الظواىر
الفنية األخرى بالرغم من كوف ىذه األخَتة تندرج يف التيار اؼبضاد للتطور التكنولوجي » .

() 260

لذلك فكتابة وقراءة النص الرقمي ينبغي أف تتم ربت ضوء ببلغة جديدة  ،وجب على اؼبتلقي إدراؾ
وتذوؽ صبالياهتا  ،استعاراهتا  :الغموض الذي يلف الروابط  ،واغبذؼ بكل صوره سواء أكاف
قواعدىا ّ
فصبل أو ؾبازا مرسبل  ،أو كناية واستعارة ّ ،إهنا نظرية جديدة وـبتلفة ذبمع كل األجناس األدبية
السابقة من رواية وقصة وشعر ومسرح وغَتىا لتدؾبها يف جنس إبداعي جديد يتسق سباما مع روح
العصر الرقمي .
يقوؿ ؿبمد سناجلة  « :كبن حباجة إذل جنس أديب جديد  ،ليس ىو بالرواية وليس ىو بالشعر
وليس ىو باؼبسرح وال السينما وال أيضا اللغة التقنية اعبديدة بل ىو مزيج من كل ىذا معا  ،كتابة
جديدة عابرة لؤلجناس األدبية السابقة وعصية على التجنيس إف كبن حاكمناىا باستخداـ النظريات
كل
النقدية السابقة  ،ذلك أننا أماـ لغة ( كتابية ) جديدة وـبتلفة دل تعد الكلمات سوى جزءا من ّ
فيها  ،كتابة ذبد فيها الصورة واغبركة واؼبوسيقى واألغاين واؼبشهد السينمائي وفن اعبرافيكس وبرامج
تقنية
()261

متعددة وـبتلفة إضافة إذل الكلمة » .
ويضيف متسائبل  « :كيف يبكن أف ربدد ىكذا كتابة جبنس أديب معُت استنادا إذل نظريات نقدية
سابقة دل تعرؼ التحوالت اليت أحدثتها الثورة الرقمية على الكوف واإلنساف والوجود ؟ كيف يبكن أف
كبددىا فنقوؿ رواية أو قصة أو شعر أو مسرح ؟ صعب جدا إف دل يصل إذل حدود االستحالة ».
()262

 260ـ المقال نفسو .
 261ـ محمد سناجمة  ،ما بعد الكالسيكية الرقمية ،
http://www.arabvolunteering.org/corner/newreply.php?do=newreply&p=57271
 262ـ المقال نفسو .

ويرى أيضا أف ما نشهده ىو عصر إبداعي جديد يهضم كل ما سبقو من أجناس أدبية وإبداعية
وتقنية ويعيد خلقها يف أدب جديد وـبتلف  ،وىذا األدب يطلق عليو اسم الواقعية الرقمية .

()263

لقد ظهرت األجناس األدبية الرقمية بصورة طبيعية وتدرهبية  ،بدءًا من البسيط إذل اؼبركب واؼبع ّقد ،
ففي البداية كاف اعبنس األديب ؾبرد صيغة إلكًتونية ( رقمية ) للنصوص الورقية  ،أي االعتماد باألساس
على الكلمة  ،مث بدأت توظّف بعض العناصر أخرى إذل جانب الكلمة اؼبكتوبة أو اؼبعاينة  ،تتمثّل
معا  ،ولكن ىذه العناصر كانت
اؼبتحركة )  ،أو االثنُت ً
ىذه العناصر يف الصوت  ،والصورة ( الثابتة و ّ
دائما إضافية أو تكميلية  ،ودل تكن جزءًا أساسيًا يف بنية النص  ،لذلك دل يشعر كثَت من اؼبتلقُت
ً
حبقيقة وجودىا  ،كما أف إمكانية قراءة النص دوهنا كانت متيسرة  ،دوف أف يفقد النص أي جزء من
معناه أو قيمتو الفنية  ،لكن األمر دل يتوقّف عند ىذا اغبد فبعدما كانت الكلمة يف اؼبقدمة أصبح
مركزىا يف مرحلة متأخرة بعد الصورة والصوت والرسم والتلوين ،وأصبحت صبيعها تتقاسم الدور إلنتاج
نصوص أدبية جديدة  ،من طبيعة جديدة ال يبكن تصنيفها ضمن النصوص القديبة  ،وبالتارل ضمن
األجناس التقليدية  ،ما ولّد جنسا ىجينا  ،حيث قبد األدبية الرقمية تقًتح اندماجاً وتفاعبلً بُت النص
األديب واللوحة أو الرسم واؼبوسيقى اؼبصاحبة لكل نص والتقنية اغباسوبية يف تناسق وتفاعل تاـ  ،وال
يزاؿ الباحثوف منهمكوف يف ؿباولة معرفة كنهو  ،ألجل ضبط ما يتصل بو  ،وفق ما سبليو رغبات
اإلنساف وحاجات العصر اؼبتسارعة .

خات ـم ــة
 263ـ المقال نفسو .

خاتمــة :
وبكل ما توحيو من دالالت  ،وأصبحنا يف
نستطيع أف قبزـ أنّنا نعيش اآلف عصرا رقميا دبعٌت الكلمة ّ
فلكل عصر ما يوافقو من وسائل وأدوات
أمس اغباجة ألف نعي ىذا ّ
التحوؿ  ،وندرؾ أبعاده ومراميو ّ ،
ّ
كل جوانب اغبياة  ،خاصة ما اتصل
وطرائق وسبل وآليات تكفل معرفة تفاصيلو  ،ىذا ّ
مس ّ
التحوؿ ّ
بوسائل التواصل وآليات التبليغ  ،واللغة كما ىو معروؼ تأيت على رأس ىذه الوسائل  ،بكل مستوياهتا،
يعرب بصورة صادقة عن
خاصة األدب  ،باعتبار أف األدب لغة من مستوى عاؿ  ،كما أنو ( األدب ) ّ

اإلنساف وما يكابده يف ىذه اغبياة ،وطبعا األدب ىو األدب ما يتغَت عرب العصور ىو األداة ،اليت تزيد
يف ذبليتو وتقريبو من متلقيو  ،فمن اغبافظة إذل الورؽ إذل اغباسوب  ،تغَتت األداة مع تغَت مبط معيشة
الناس ونظرهتم ؼبا وبيط ّٔم  ،لكن األدب بقي ثابتا يعرب عن اؼبشاعر واألحاسيس يف قالب فٍت متنوع ،
لكن يف عصرنا ىذا دخل األدب يف عادل جديد وىو عادل الرقم  ،بعد أف ألف اإلنساف اغبرب والورؽ
والطباعة لقروف عديدة  ،ىذا العادل اؼبنفتح على عوادل متعددة أو ما يعرؼ بالوسائط اؼبتعددة  ،اليت
جعلت اغباسوب ( الوسيط اعبديد ) يتجاوز كونو ؾبرد أداة يق ّدـ من خبلؽبا النتاج األديب إذل دخولو
معًتؾ األدبية  ،حيث أصبح جزءا من جسد النص األديب  ،من خبلؿ اإلمكانات اؽبائلة اليت يتيحها ،
يف ربط أجزاء النص  ،فتولد عن ىذه اػباصية نصا جديدا يعرؼ بالنص اؼبًتابط  ،والنص اؼبًتابط يبثل
آلية جديدة الكتشاؼ أدؽ وفهم أعمق للحياة الراىنة دبا سبلكو من غبظات التجدد واالستمرار  ،كما
يبثل قفزة نوعية كبو خلق ببلغة جديدة على إنساف القرف الواحد والعشرين إدراؾ قواعدىا وتذوؽ
معطياهتا وصباليتها  ،ألف ذلك كفيل أف يشكل نوعا من اؼبشاركة القصدية بُت منتج النص ومتلقيو  ،يف
تفاعل دل ير لو مثيل فيما سبق  ،الشيء الذي ىبلق تناسقا وانسجاما بُت اؼبوجود واؼببتغى  ،ويعطي
فرصا لئلبداع ببُت اؼبنتج واؼبتلقي على قدـ اؼبساواة  ،يف دورة إبداعية بُت الطرفُت تقوـ على التكامل
والتفاعل اإلهبايب  ،غَت أنو البد من اإلشارة إذل أنو آف األواف للتوجو كبو فهم ووعي ىذا النص ،
وذباوز ذلك التوجس الذي يعيشو اؼبثقف العريب والتعصب للورؽ  ،خوفا من ضياع تراث قروف  ،لكن
التنصل من اؼباضي  ،والذي يظهر رل أ ّف األدب الورقي سيبقى راسخ
أف نبٍت مستقببل ال يعٍت البتة ّ
القدـ يف اؼبسَتة اإلبداعية البشرية جنبا إذل جنب مع ىذا الوافد اعبديد  ،الذي ال يبلك كل اؼبهبلت
يتبوأ اؼبكانة اليت ىو عليها األدب الورقي  ،على األقل يف ىذه اآلونة  ،لكن يف اؼبقابل ىو
اليت زبولو أف ّ

صورة معربة عن عصر جديد وعن إنساف جديد  ،ال هبب التهاوف يف اإلحاطة بكل ما يتصل بو  ،وإال
ازداد حجم الفجوة اتساعا بيننا وبُت العادل اؼبتق ّدـ  ،لذلك فاؼبطلوب منّا ىو الوعي بضرورة االندماج
يف السَتورة اغبضارية  ،ومن مث ؿباولة اإلؼباـ دبا تتطلبو من وسائلها وإمكانات  ،والبعد عن الًتدد
وإضاعة الوقت يف األخذ والرد  ،على أف يكوف ذلك عن بيّنة وليس خبط عشواء أو ؾبرد تقليد  ،مث
ؿباولة ضبط اؼبصطلحات دبا يكفل الفهم الصحيح ؽبا وتوحيد اعبهود دبا ىبدـ اللغة العربية وأدّٔا ،
حىت نتمكن من وضع لبنة يف صرح اغبضارة اؼبعاصرة  ،واللحاؽ باألمم اؼبتقدمة  ،مع مراعاة ىويتنا
وخصوصيتنا  ،ولبدـ تراثنا الزاخر بالدرر  ،بالدرس والتمحيص والبحث وربط اغباضر باؼباضي وتفاعل
اغباضر مع اؼباضي إلنتاج اؼبستقبل  ،واؼبتابع ؼبعطيات البحث يف الثقافة الرقمية  ،حتما سوؼ يتعاطى
العديد والعديد من األحباث والدراسات اعبادة يف ؾباؿ النقد الرقمي  ،وبعض تطبيقاتو اؼبختلفة واؼبتنوعة
 ،وحبسب التوجو اآلين لن ننتظر طويبل حىت قبد التصنيفات اؼبختلفة يف النقد الرقمي العريب  ،حىت أنو
يبدو اآلف أف حدة الرفض عند بعض األدباء واؼبثقفُت حوؿ اإلبداع الرقمي بدأت تنخفض  ،نظرا ؼبا
يقدمو ىذا اإلبداع من صور تفاعلية مقنعة دل ير ؽبا مثيل يف اإلبداع الورقي .
لكن األمر اؼبستعجل ىو التعريف بأسرار العمل اإلبداعي الرقمي  ،وتقريبو إذل القارئ العادي مع
شرح اؼبصطلحات اؼبتّصلة بو وتبسيطها  ،مع اؼبفاىيم والتقنيات اؼبستخدمة  ،وىي اؼبهمة األخرى اليت
هبب على النقد الرقمي التصدي ؽبا  ،فذلك ينمي اؼبتعة اليت ىي اؽبدؼ األظبى من العمل اإلبداعي ،
فاؼبؤثرات البصرية والسمعية اؼبستخدمة كفيلة بأف ذبعل القارئ يف حالة من اؼبفاجأة والنشوة اؼبستمرة،
والًتقب والدىشة و ربطيم أفق االنتظار .
كما أف النقد الرقمي مطالب بشيء من اؼبسؤولية والشجاعة لكشف صباليات اإلبداع الرقمي،
وبياف صوره الفنية  ،وؿباولة إهباد أطر جديدة ينضوي من خبلؽبا  ،وفك أسراره خاصة ما تعلّق بتداخل
اؼبصور  ،بالصوت ،
األجناس الرقمية  ،اليت تطرح حب ّدة  ،حيث اندؾبت الرواية بالقصيدة  ،باؼبشهد ّ
باأللواف ، ...فزالت اغبدود بُت أجناس تعبَتية ـبتلفة وانصهرت يف قالب واحد  ،يعرب عن ىذا العصر
الذي زالت فيو اغبدود وتقاربت فيو اؼبسافات وتبلشى فيو ثقل الزمن  ،عصر أصبح فيو العادل قرية
صغَتة .

المـالح ـق

: المالحق
:  ثبت بالمصطلحات الواردة بالبحث-أ
إنجليزي

فرنسي

عربي
اإلحبار

Navigation

Navigation

Operational Navigation

Navigation opérationnelle

Semantic Navigation

Navigation Sémantique

self - Navigating Hypertext

Hypertext auto – Naviguer

Interactive créativité

Creativity Interactive

اإلبداع التفاعلي

Digital literature

littérature Numérique

األدب الرقمي

Continuity

Continuité

استمرارية

Electronics

Électronique

إلكًتوين

اإلحبار اإلجرائي
اإلحبار الدالرل
اإلحبار الذايت

بنيوية

Structuralism

Structuralisme

Textuality

Textualité

تداخل نصي

hyper-textuality

hyper textualité

التعلّق النصي

Interactivity

Interactivité

Inter

Inter

تناص

Digital

Numérique

رقمي

Links

Liens

hyper fiction / Hyper Novel

Hyper-roman

Interactive Novel

Roman Interactive

Novel Linear Digital

Roman
Numérique
Linéaire
Roman Visuel

Visual Novel

Sound Novel

Roman Sonde

Hyper Novel Textual

Hyper Roman Textuelle

Nœuds

Nodes

Virtual Space

Espace Virtuelle

Electronic Poem

Poème Electronic

Interactive Poem
Hyperpoem

/

Hyperpoeme

التفاعلية

الروابط
) الرواية التشعبية ( الًتابطية
الرواية التفاعلية
الرواية الرقمية اػبطية
الرواية اؼبرئية
الرواية اؼبسموعة
رواية تشعبية نصية
العقد
الفضاء االفًتاضي
القصيدة اإللكًتونية
القصيدة التفاعلية

Digital Poem

Poeme Numérique

القصيدة الرقمية

Interactive Drama

Drama Interactive

اؼبسرحية التفاعلية

Para text

Para texte

اؼبناص

النص الشبكي ( السيربنص )

Cybertexte

Cybertext

Observable Texte

Observable Text

نص سابق

hypo texte

hypo text

نص الحق

hyper texte

Hyper text

نص مًتابط ( نص تشعيب )

Hypertexte

hypertext

Critique Interactive

Interactive Criticism

média

Média

الوسائط اؼبًتابطة

Hypermédia

Hypermédia

الوسائط اؼبتع ّددة

Multimédia

multimedia

النص اؼبعاين

النقد التفاعلي
الوسائط

ب -ثبت بالصور :
 .1سبثل ىذه الصورة واجهة رواية رقمية لصاحبها
الروائي األردين ؿبمد سناجلة  ،وىي من ضمن
ثبلث روايات أنتجها ىذا الروائي .
 .2سبثل ىذه الصورة واجهة
للقصيدة التفاعلية اليت
أنتجها الشاعر العراقي

مشتاؽ عباس معن ربت عنواف  :تباريح رقمية لسَتة بعضها أزرؽ .
 .3اؼبوسوعة الشعرية ( اإلصدار الثالث ) ذبمع
مكتبة زاخرة بالكتب الًتاثية وأكثر من مليونُت
بيت  ،من إصدار آّمع الثقايف باإلمارات العربية
اؼبتحدة  ،يبكن اإلطبلع على ؿبتوياهتا على
الرابط /http://www.cultural.org.ae :
 .4سبثل ىذه الصورة قرص مرف حيث كاف يستخدـ لتخزين
اؼبعلومات يف بداية األمر لكن حاليا يكاد ىبتفي لدخوؿ
وسائط أكثر تطورا مثل القرص اؼبدمج ( . ) DVD
 .5سبثل ىذه الصورة موقع ارباد كتاب اإلنًتنت العرب ،
حيث يعترب ملتقى اؼببدعُت الرقميُت العرب ومسانبتو معتربة
يف مسَتة اإلبداع الرقمي العريب .

المصادر و المراجـع

المصادر و المراجع :
-I

المصادر :



القرآف الكرًن

 -IIالمراجع :
أ -الكتب :
د -باللغة العربية :

 .1ابن قتيبة  ،عيوف األخبار ،شرح  :يوسف طويل  ،آّلد  ، 1كتاب العلم والبياف  ،ط  ، 3دار
الكتب العلمية  ،بَتوت .
 .2أضبد مداس  ،لسانيات النص  ،عادل الكتب اغبديث للنشر والتوزيع  ،األردف . 2007 ،
 .3إدريس مصطفى رمضاف  ،أروع مواقع اإلنًتنت  ،دار نزىة األلباب  ،اعبزائر . 2005 ،
 .4بشرى موسى صاحل  ،نظرية التلقي ( أصوؿ وتطبيقات )  ،اؼبركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء /
بَتوت . 2001 ،
 .5بكري شيخ أمُت  ،الببلغة العربية يف ثؤّا اعبديد ( البديع )  ،دار العلم للمبليُت ،ط ،7
بَتوت. 2003 ،
 .6سامي عباينة  ،اذباىات النقاد العرب يف قراءة النص الشعري اغبديث  ،عادل الكتب اغبديث ،
األردف . 2004 ،
 .7اعباحظ ( أبو عثماف عمرو بن حبر)  ،البياف والتبيُت  ،تح  :فوزي عطوي  ،دار صعب ،بَتوت،
.1968
 .8جورج سيمونياف  ،الثقافة اإلليكًتونية  ،مكتبة األسرة  ،القاىرة . 2004 ،
 .9جوليا كريستيفا  ،علم النص  ،تر  :فريد الزاىي ،دار توبقاؿ  ،اؼبغرب  ،ط .1997 ، 2
 .11جَتار جينيت  ،مدخل عبامع النص  ،تر :عبد الرضباف أيوب  ،دار توبقاؿ  ،الدار البيضاء ،
ط. 1986 ،2
 .11حساـ اػبطيب  ،األدب والتكنولوجيا وجسر النص اؼبتفرع . 1996 ،
 .12حساـ اػبطيب ،آفاؽ اإلبداع ومرجعيتو يف عصر اؼبعلوماتية ،دار الفكر ،بَتوت. 2001،
 .13حسن مصدؽ  ،النظرية النقدية التواصلية  ،اؼبركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء /بَتوت. 200 ،
 .14حسُت الصديق  ،اؼبناظرة يف األدب العريب اإلسبلمي  ،الشركة اؼبصرية العاؼبية للنشر  ،مصر،
. 2000
 .15اغبمَتي عبد الواسع  ،اػبطاب و النص ( اؼبفهوـ  ،العبلقة  ،السلطة)  ،ؾبد اؼبؤسسة اعبامعية
للدراسات والنشر والتوزيع  ،بَتوت .2008 ،
 .16روالف بارت  ،أصوؿ اػبطاب النقدي ،ترصبة أضبد اؼبديٍت  ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،بغداد ،
.1989

 .17روالف بارت  ،درس السيميولوجيا  ،تر  :عبد السبلـ بن عبد العارل ،دار توبقاؿ للنشر  ،الدار
البيضاء  ،ط . 1986 ، 2
 .18زتسيسبلؼ زنياؾ  ،مدخل إذل علم النص  ،تر  :سعيد حسن حبَتي  ،مؤسسة اؼبختار للنشر و
التوزيع . 2003 ،
 .19سعيد حسن حبَتي  ،علم لغة النص ( اؼبفاىيم واالذباىات )  ،الشركة اؼبصرية العاؼبية للنشر ،
مصر . 1997،
 .21سعيد يقطُت  ،انفتاح النص الروائي  :النص والسياؽ  ،اؼبركز الثقايف العريب  ،بَتوت /الدار
البيضاء . 1989 ،
 .21سعيد يقطُت  ،من النص إذل النص اؼبًتابط ( مدخل إذل صباليات اإلبداع التفاعلي )  ،اؼبركز
الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  /بَتوت . 2005 ،
 .22سعيد يقطُت ،الرواية والًتاث السردي  ،اؼبركز الثقايف العريب  ،بَتوت /الدار البيضاء .1992 ،
 .23عبد اعبليل مرتاض  ،يف علم النص والقراءة  ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ،اعبزائر. 2000 ،
 .24عبد اغبق بلعابد  ،عتبات ( جَتار جينيت من النص إذل اؼبناص )  ،الدار العربية للعلوـ ناشروف
 /منشورات االختبلؼ  ،لبناف /اعبزائر . 2008 ،
 .25عبد السبلـ اؼبسدي  ،قضية البنيوية (دراسة ومباذج )  ،دار اعبنوب للنشر ،تونس .1995 ،
 .26عبد اؼبلك مرتاض  ،دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة " أين ليبلي" ،حملمد العيد آؿ خليفة،
ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ،اعبزائر ( ،د .ت) .
 .27عز الدين اؼبناصرة  ،علم التناص اؼبقارف ( كبو منهج عنكبويت تفاعلي )  ،دار ؾبدالوي للنشر
والتوزيع  ،عماف . 2006 ،
 .28علي حرب  ،نقد النص  ،ط ، 4اؼبركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء/بَتوت . 2005 ،
 .29عمر أبو خرمة  ،كبو النص ( نقد النظرية  ...وبناء أخرى )  ،عادل الكتب اغبديث  ،األردف ،
. 2004
 .31فاطمة الربيكي  ،مدخل إذل األدب التفاعلي  ،اؼبركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  /بَتوت ،
. 2006
 .31ؿبمد اؼباكري  ،الشكل واػبطاب ( مدخل لتحليل ظاىرايت )  ،اؼبركز الثقايف العريب  ،الدار
البيضاء  /بَتوت . 1991 ،

النص و اؼبمانعة ( مقاربات نقدية يف األدب واإلبداع )  ،منشورات ارباد
 .32ؿبمد راتب اغببلؽ ّ ،
الكتاب العرب  ،دمشق . 2000 ،
 .33ؿبمد سناجلة  ،رواية الواقعية الرقمية  ،اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،بَتوت /عماف ،
. 2005
 .34ؿبمد لعقاب  ،ؾبتمع اإلعبلـ و اؼبعلومات ( أطروحة دكتوراه)  ،معهد اإلعبلـ واالتصاؿ ،جامعة
اعبزائر . 2001،
 .35ؿبمد مفتاح  ،التلقي والتأويل ( مقاربة نسقية )  ،ط ، 2اؼبركز الثقايف العريب  ،بَتوت  /الدار
البيضاء . 2001 ،
 .36ؿبمد مفتاح  ،الرؤية والتماثل  ،اؼبركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  /بَتوت .2005 ،
 .37ؿبمد مفتاح  ،النص من القراءة على التنظَت  ،شركة النشر والتوزيع اؼبدارس  ،الدار البيضاء ،
. 2000
 .38ؿبمد ناصر الدين األلباين  ،السلسلة الضعيفة  ،مكتبة اؼبعارؼ  ،الرياض ،
 .39نبيل علي  ،الثقافة العربية وعصر اؼبعلومات  ،عادل اؼبعرفة  ،القاىرة . 2001 ،
 .41واضح صمد  ،أدب صدر اإلسبلـ  ،اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات للنشر والتوزيع ،بَتوت ،
.1994
ب -المعاجم :
 .1ابن سيده  ،احملكم واحمليط األعظم يف اللغة  ،تح  :عبد اغبميد ىنداوي  ،دار الكتب العلمية ،
بَتوت . 2000 ،
 .2ابن منظور  ،لساف العرب  ،ج ، 14دار صادر  ،لبناف . 2000 ،
 .3مرتضى الزبيدي  ،تاج العروس من جواىر القاموس  ،ج  ، 9تح  :علي بشري  ،دار الفكر ،
بَتوت . 2005 ،

ه -باللغة األجنبية :

1. Charles Deemer, Watch Out , Mama , Hyperdrama's , Goanna Mess With Your
Pittock Mansion; http://www. Ibibio.org/c Deemer/ Watch Out. Htm
2. Dictionnaire Quillet de la langue française ,(Q-Z) Librairie Aristide Quillet,
Paris,1983
3. Laurent Jennet , La stratégie de la forme Poétique N°27, 1976 , P. 271
4. Michel Martin- Baltard, l’écrit et l'écrits, problèmes d'analyse et considération
didactiques , éd , haties , paris ,1979
5. Nyce, James and Paul kahn, eds. from Memex to Hypertext ,vannevar bush and
the minds machine , san diego , academic press, 1991
6. Patricia Donvan , EPC celebrates poetry on the Web , University of Buffalo
Reporter vol.31 , No.25,March 30 ,2000:
http://www.buffalo.edu/reporter/vo131n25/n4.html
7. Raine koskimaa , Digital literatur , From Text To Hypertext and Beyond ,
Electronic Book
8. stanly , a.e , Hyper talk and Hypertext , boston , newtech , 1992
9. Susana Tosca and Jill Walker, Selected bibliography of hypertext criticism
10.woodhead nigel , hypertext and hyper media ,theory and application , addison
wesley , wokingham ,1990.

:  الجرائد والمجالت و الحوليات الورقية-ج
 النص اؼبًتابط ( اؽبايربتكست) ماىيتو،  ليلى عبد الواحد فرحاف/ أوديت ماروف بدراف
. 1997  تونس، 1ع، 18  ـ،  آّلة العربية للمعلومات، وتطبيقاتو
. 1995 ، 524 : عدد، ؾبلة اؼبنهل، السيميائية وتبليغ النص األديب، بشَت ابرير
 ( مستقبل الثورة الرقمية55 كتاب العريب،  اؽبيربتكست عصر الكلمة اإللكًتونية، حنا جريس
. ) 2004/01/15 ( ،  الكويت،  العرب و التحدي القادـ ) ؾبلة العريب،
 حوليات، منجي الشملي وعبد اهلل صولة وؿبمد القاضي: تر، نظرية النص، روالف بارت
. 81  ص،1988 ، 27  ع، اعبامعة التونسية
 الكويت ( أكتوبرػ نوفمرب ػ،  ؾبلة عادل الفكر،  من النص إذل النص اؼبًتابط، سعيد يقطُت
. 2003 ) ديسمرب
 ؾبلة عبلمات،)  أ مبوذجاpara texte  قصد رفع قلق اؼبصطلح ( مصطلح، عبد اغبق بلعابد
.  اؼبملكة العربية السعودية،  نادي ج ّدة، 2005  ديسمرب،15 ع، 58  ؾبلد، يف النقد

.1
.2
.3
.4
.5
.6

 .7عبد القادر بن عبد اهلل الفنتوخ  ،االنًتنت (تقنيات و خدمات) ،كتيب آّلة العربية  ،العدد:
 /10فرباير  ،1998/اؼبملكة العربية السعودية .
 .8عبد النيب اصطيف  ،التناص  ،ؾبلّة راية مؤتة  ،مج  ، 2عدد  ، 2كانوف األوؿ ،1993 ،
جامعة مؤتة .
 .9على الشرع  ،التفكيكية والنقاد اغبداثيوف العرب  ،دراسات  ،ـ ،16ع .1989 / 3
 .11منذر عياشي  ،النص  :فبارساتو و ذبلياتو  ،ؾبلة الفكر العريب اؼبعاصر  ،ع، 97 -96 /
.1992
 .11ناريباف إظباعيل متورل  ،تكنولوجيا النص التكويٍت ( اؽبيربتكست ) وتنمية االبتكار لدى
الطبلب والباحثُت ؾبلة كلية الًتبة  ،جامعة اإلمارات . 1996
 .12لببة من الكتاب  ،مستقبل الثورة الرقمية ( العرب والتحدي القادـ )  ،كتاب العريب (، )55
ؾبلة العريب  ،الكويت 15 ،يناير . 2004
د -المواقع على اإلنترنيت والصحف والمجالت الرقمية :
 .1ارباد الكتاب العرب :
 .2ارباد كتاب اإلنًتنيت العرب http://www.arab-ewriters.com :
 .3إحساف التميمي  ،النقد التجرييب  ،واألدب التفاعلي  ،يف ضوء نظرية التلقي ،
http://www.arab-ewriters.com/?action=ShowWriter&&id=84

 .4أضبد أضبد عبد اؼبقصود  ،جهة الشعر ،
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/AljehaAhkhamesa

 .5إدموف كوشو  ،أسئلة النقد يف مواجهة اإلبداع الرقمي  ،تر :عبده حقي  ،جريدة االرباد ،
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