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وطد تمخض الثورة المعلوماتية إطالق أيديولوجيا اإلبتكارات التكنولوجية ، وتحصين أطم 

معاقل التواصل والتفاعل البشري      التدفق المعرفي بالعولمة المعلوماتية، فتحددت بذلك 

ما أحاط الخطاب األدبي المعاصر بهالـة من االرتجاجيـة صوب هذا التدفق المعلوماتي 

والتكنولوجي، وبات ملزما بالتغلغل والتشكل وفق معمار هذه العمارة، والتلون بلونها    

  .صاغتها رقميـاوألن النص عينـة من عيناتها ، انعكست بعينها على مالك اللغة ، ف

رافق النص األدبي تحديات العولمة، فارتقى إلى مصاف البرمجة النصية ،متبوءا صدارة  

اإلبداعات التكنونصية ، ومرتحال من عوالمه الورقيـة إلى معالم الرقميـة،أين تتعدد 

المصطلحات وتتوالد في هذا الشق اإلبداعي لتختلط على القارئ، فيركن إلى استهالك 

ت الوافد الجديد بعشوائيـة المبتديء وتلمس األعمى، الذي ال يميز بين مصططلحا

 .  الترابطية، الرقميـة والتفاعليـة، ويستخدمها كمصطلحات رديفـة 

أسهم  ،"multimedia"تقنيات الحاسوبية ووسائطها المتعددة إن إفادة النص األدبي من ال 

ونوعت خطاطته ،فاختط بها    في تشريع بواباتـه نحو آفاق افتراضية ،غيرت ملمحه

  . حدود التزاوج بين اإلبداع  والتكنولوجيا في تشكالته الراهنة 

لقد ظللت مالمح العولمة النص األدبي بظاللها ،فاستوقفته مغريات العوالم االفتراضية عند 

والتفاعلية، ليستعير بعضا من مضامينها وتقنياتها الحداثية الحلول في مكامنها الترابطية 
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يروم في ذلك إلى ضروب واعدة من التحور والتحرر ألجناسه اإلبداعية؛ من 

وغيرها وامتالك مدركات اللحاق بتطورات البرمجـة ...شعر،ومسرح ،قصص وروايات

  .اإلبداعيـة 

التناغم مع الطبيعة الجديدة للنص  فالظفر بهذه المعطيات المعلوماتية المعاصرة ،يحكم  

األدبي برمجة وإخراجا، ملقيا بكثير من اإلبداعات األدبية في مدارات الشبكة العنكبوتيـة 

مشتاق "و "محمد سناجلة "والتي استحقت المتابعة والقراءة النقدية الجادة ، منها أعمال 

ة في بلوغ الطموح التي حفزتني على هذا الخيار المعرفي والبحثـي، رغب"عباس معن

 اإلبداعي المرتقب لهذه النوعية من النصوص اإللكترونيـة ،واإللمام بمسوغات وجودها

  .وكذا استنطاق روابطها المباشرة وغير المباشرة بآليات تشبهها 

من مساءالت اإلثارة  وفيه اندماج المتلقي وتفاعله، في الكشف عن ما يثيره

فما الذي طة معالمه المعرفية والوسائطية الجديدة، اإلبداعية،حاضنة النص األدبي ومخط

أضفته التكنولوجيات الحديثة على هذا النص األدبي ؟ وفي ما تتظمهر األطر الجمالية 

المؤطرة له  كنص بديل؟ ما هي مستلزماته اإلنتاجية؟ ومامدى تفعيله وتلقيه من قبل 

فماهي آفاق . بعولمة اإلبداع هي إشكاالت التمظهر اإللكتروني المعلن والمهيمن قارئية؟

  .النص األدبي أمام ضبابية العولمة ،وتداعيات المشهد الثقافي البديل؟
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وفي محاولة منا لدك حصون التعمية واللبس ،والوصول إلى إجابات الستفهاماتنا ،كان 

جالء ذلك وبيانه في تصميم وهندسة خطة بحثنا على هذا المعمار المؤلف من مقدمة 

  . عة فصول وخاتمةومدخل ،وأرب

العولمة ومعمارية التشكل :إحاطته بالعولمة وأشكالها، فعنون بـ  المدخل استعرض

فأطاف بتعيين األدبية الرقمية ، حول من الدراسةالفصل األول  و التف. والتجلي

المصطلحات وشرحها وتطويق المفاهيم المرتبطة بحدودها المعرفيـة،مستعرضا األجناس 

بينما ذهب .في كنف الثورة اإلنفوميدية ومحددا طبيعة أنماطها الرقمية  األدبية البديلـة

مذهب األدبية التفاعلية بأدب الطفل ،فكان موضع استجالء لمجاالته  الفصل الثاني

    .أدب الطفل التفاعلي:وخصائصة الفنيـة وسم بـ

دا على التشفير من الدراسة بين الرقمنة والرقمية ،ففصل بينهما ،استنا الفصل الثالثوقرن 

النص األدبي  :الرقمي للنص القرآني ،ومعطيات الوسيط االلكتروني،ليقترن بدليل عنوانه 

وتمهيدا بالحديث عن بديالت نقديـة للنقد األدبي ،تسييج النقد . بين الرقميـة والرقمنـة

امها وتم. النقد الثقافي التفاعلي:  الموصوف بـ الفصل الرابعبأنساق ثقافيـة ما تضمنه 

  .بختم البحث في خاتمة
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يشيح البعد المداري والتكنولوجي للعولمة  بظالله الشبكية عن الترابطية المحظة صوب     

التفاعلية ،ليهب القارئ حق التفاعل الفاعل وتفعيل الفعل اإلنتاجي بهذه العملية اإلبداعيـة 

إطار إشراك المتلقي في  منهج القراءة والتلقـيالرائدة ، وهو مايقتضي االستناد على 

  .في إبداع النصوص وإنتاجها 

وقد اغترف القارئ من معين الثقافات الغابرة ردحا من الزمن ،إلى أن تأهب لمجابهة 

ثقافـات وافدة،تجترع التطور التكنولوجي اجتراعا،وتشرع روافدها على ينابيع المعرفة 

حة بذلك  زخما هائال من ومصادرها رقمنة، ليتحول العالم إلى مكتبة إلكترونية ،متي

  .الدراسات وأمهات الكتب

ومن أجل البحوث والمدونات وأرقاها اتكأت على مصادر البحث الرقميـة كروايات   

تباريح ":"مشتاق عباس معن"،وقصيدة  "صقيع"،" شات"،" ظالل الواحد" :"محمد سناجلة"

رواية الواقعية :منها وكذا المؤلفات النقدية الرقمية لهما. "رقمية لسيرة بعضها أزرق

) نحو مشروع تفاعلي عربي لألدب"(ما اليؤديه الحرف"والرقمية لمحمد سناجلة، 

  .لمشتاق عباس معن

ناهيك عن االهتداء إلى الدراسات النقدية التأسيسية بهذا الحقل الترابطي ،ودورها في 

  :نذكر أهمهاضبط المفاهيم واإلحاطة باألدبية الرقميـة ومتعلقات البحث وزواياه، 
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مدخل إلى جماليات اإلبداع "(من النص إلى النص المترابط :" الكتب الثالث لسعيد يقطين- 
الوجود (، قضايا الرواية العربية "النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية"التفاعلي،
  ).والحدود

  ".الكتابة والتكنولوجيا"،" مدخل إلى األدب التفاعلي: "فاطمة البريكي - 

  )".أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهيمية(األدب الرقمي :"إكرام زهور- 

   ".أدباء اإلنترنت أدباء المستقبل:"أحمد فضل شبلول - 

  ).لى األدبیةااللكترونیة إمن تجلیات الفجوة الرقمیة "(الثقافة الرقمیة:"دریسإعبد النور -

  .لجليل األزديعبد ا. ،ت" عولمة الثقافة وأسئلة الديمقراطية: "جون بيير وارنيي  - 

   .حسام الدین زكریا.نفومیدیا ، تثورة اإل:فرانك كیلش - 

  ).فتوحات العولمة ومأزق الهوية"( حديث النهايات :"علي حرب - 

  .األدب والتكنولوجیا وجسر النص المتفرع: حسام الخطیب  - 

  ).جراءإتنظیر و" (القصیدة التفاعلیة في الشعریة العربیة:"رحمن غركان  -

  ".جدلية الصورة اإللكترونية في السياق التفاعلي :"ياسر المنجي  - 

  ".جماليات التوليف في الشعر التفاعلي:"سناء علي حسين - 

  .تأثیر االنترنت على أشكال االبداع والتلقي في األدب العربي الحدیث: یمان یونس إ- 

  ".جات تكرارهاقائمة معجمية بألفاظ القرآن الكريم ودر:"محمد حسن أبو الفتوح - 

  ).رؤية نقدية تحليلية"(أدب األطفال في العالم المعاصر:"سماعيل عبد الفتاحإ- 

  ).قيم الثبوت وقوى التحول " ( اللغة العربية في العصر الحديث: "نهاد موسى  - 
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  .محمد يحي.،ت)من الثالثينات إلى الثمانينات"(النقد األدبي األمريكي:"ليتش.ب.فنسنت - 

  ).قراءة في األنساق الثقافية العربية("النقد الثقافي:" الغذامي عبد اهللا - 

  ".مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي: "أمجد حميد التميمي  - 

  ).مدخل إلى النقد التفاعلي" (األدب والتقنية:" إبراهيم أحمد ملحم - 

  " .تمارين في النقد الثقافي: "صالح قنصوة - 

  ".نقد ثقافي أم نقد أدبي ؟: "صطيفعبد النبي ا/عبد اهللا الغذامي - 

وأثيث من الكتب والدراسات البحثيـة األخرى ، التي أغدقت مجال البحث بالثراء والتنوع 

المعرفي،ولم يتسع لها صدر المقدمة فأرجأت لمقامها األخير في فهرس المصادروالمراجع 

كتب ودراسات  والتي اعتقدت ندرتها بهذا الموضوع ،حتى اهتديت إلى مالم أترصده من

  .ال عد لها ،رغم حداثـة نطاق الطرح الرقمي بميادين النقد الغربي والعربي 

في ذلك رتق لمدار الصعاب التي صادفها البحث في مستهله ،فأخذ جمع المادة مني مأخذه 

،أخذ المأخذ ) الفضاء المعلوماتي(وبخضم الكشف عن فهم الهندسة النصية للحامل الجديد

ي امتالك إمكانات القراءة اإللكترونية ،البرمجة اآلليـة و ناصية الثاني مآخذه ف

  .اإلبحارالنتي ، بحكم أنها حتميات في تشكل جسد النص الرقمي
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لتمام مشروع البحث،أحسب أنني بذلته بذال كريما ،فأكرمت الحرف وقدسته ووهبته  وتتمة

مرة حصافة وتجلة  الجهد والوقت فأكبرته،وقطفت ثمارمعرفته فغمرني بمعرفته، في غ

بما حباني به من روية وحلم ،وما أمدني ،" علـي عاليـة"السيد الدكتورأستاذي الموقر 

عدلت مسالك البحث وجبرت كسوره ،فسعة االمتنان تنحني   من تصويبات وتسديدات

  .عنده ، والشكر يستحي مهابـة شأوه ،وهيبـة مقامـه 

تحايـا بعبق التاريخ وألوان الحضارات بمجد " الطيب بودربالة" ألستاذي المبجل الدكتور

  .ما تعهدني وبحوثي كلها من عنايـة، فكان مالذي وموسوعتي العلميـة التي التنضب

على دعمه فكرة بحثي  " عبد الرحمن تبرماسين"وثناء جميل ألستاذي الدكتور الفاضل

مشتاق .د"مبدع وتأليبي على المضي فيه وعلى إفادتي بوضاءة فكـره وباجل علمـه، ولل

على تزويدي بكثير من المراجع النادرة التي دعمت بحثي وأثرته ،وكذا " عباس معن على

على مناجداتـه الجليلـة، وهللا ثناء جميل وحمد وفير أن أيدني  "محمد سناجلة.د"المتميـز

  ".  فله الجالل كله. "بالصبر والجلد وبأن أقر عيني بتمام هذا البحث حتى استوى واستقام



 

  

  

  

 

 

  

املصط-                                               .جذور

قتصادية-                                              ــــة ــــ ــــ ــــ ــــ  .العوملــــــ

ـــة-                                              ـــــاســ السيـــ ــــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .عوملــــــ

ــ-                                             ـــافـةعوملـــــــــ ــــ ــــ ــــ الثقــــ ـــــة ــــ ـــ ــــ  :ــ

ـــة)أ ـــ ــ ـــ ــ و ال ـــــة ـــ ــ ـــ ـــ   .عوملـــ

ـــ)ب ـــ ـــ الذاتعوملــ ـــة ـــ ـــ ـــ   .ــ

ــــأل)ج ـــ ـــ ــ يـــ ا ـــة ــ ـــ ـــ ـــ ــ   .عوملـــ

ـــن-                                                  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الديـــ ـــة ــــ ــــ ــــ   .عوملــــــــ

ــــــة-                                                 ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ اللغــــ ـــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .عوملــــــ

الفضاء-                                                 ـــــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .        عوملــــــ
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إلـى البيئـة الثقافيـة العربيـة      ) GLOBALIZATION( وفد مصـطلح العولمـة      

العشـرين ، والـذي يعـد أول حقبـة      )20(خالل نهاية العقد التاسع عشر من القـرن  

مع ما يسمى بالثورة الصـناعية ،وعلـى امتـداد هـذه الحقبـة       تزمنية للعولمة تعايش

توالــت أحــداث وانقســامات عــدة تســتهل بــالحرب العالميــة، وتنتهــي باألزمــة 

وأشـير لهـذا المصـطلح    ) .1930(، وبدايـة  )1920( قتصادية للذهب في أواخـر اال

  ).OXFORD DICTIONARY( :أول مرة ككلمة جديدة بقاموس إكسفورد

إن أي نظام عالمي يقيم مقامه السلطوي على أساس الموارد المالية ، والسيادة   

يتعلق أكثر بالرأسمالية ، ومن هذا المنطلق  ياالقتصادية إذ تبلور في بلور اقتصاد

إلى درجة  )GLOBALISM(  تتشارك العولمة من حيث خصائصها مع مصطلح العالمية

في اللغة  )GLOBE( أنها استخدمت كمرادف لها ، كما تشتركان في جذر لغوي واحد هو

  . (1))العالم ( اإلنجليزية وتشتقان من أصل واحد باللغة العربية هو 

  :تتشكل العولمة في أشكـال عـدة 

  :)ECONOMIC GLOBALIZATION(العولمة االقتصادية ) 1

                          :ولها أربعة أوجـه أو مظاهــر  

                                                             
  .)13.7(،ص 2008النظرية األدبية والعولمة ، رسالة دكتوراه إشراف الطيب بودربالة ،جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، الجزائر ، : زرفاوي عمر   (1)
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  ).التجارة الحرة ، الهجرة ، الوالء الوطني ، البنك العالمي (                             

والمؤسسات في تأسيس وإنشاء اقتصاد تطوعي متبادل وتعرف بالحرية، ومكانة األفراد 

  .مع مقيمين في دول أخرى 

   :(1)به لترنوا إليه كحتمية اقتصادية بمجاالت عدة تقوم هذه العولمة على المال وتنبني  

يتعلق بظهور األسواق  يتتجلى في التسويق ، وكمصطلح استراتيج : رمجال التسيي

  .العالمية

تتجسد في مصطلح تقني يجمع بين عمليات التطور العالمية والمحلية  : المجال التقني

  .بمجال االبتكارات التقنية 

من خالل التوسع الرأسمالي انطالقا من الدول المتطورة إلى التي في  : توسع الرأسمالية

  .طور النمو

تثمارات تضاعفها وانتشارها مرفقة بتدفق رؤوس األموال بما فيها االس : التجارة العالمية

 .األجنبية المباشرة 

                                                             
، ص  2003 1عولمة الثقافة وأسئلة الديمقراطية ، ترجمة عبد الجليل األردي ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، ط:  جون بيير وارنيي  (1)  
) 21 .58.(   
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وتطوره مع ظهور منظمات اقتصادية عالمية ودورها المتنامي في إرساء  : النظام العالمي

  .قواعد العولمة 

كرابط بين األماكن على مستوى تشكيل :  )  GLOBAL SCALE  (  المدرج الشامل

،  حيث يتم التواصل بين أطراف العالم  ) GLOBAL .VILLAGE (القرية الشاملة 

المختلفة مع تزايد احتماالت التبادالت الشخصية واالقتصادية ، والمفهوم المشترك للصداقة 

بين المواطنين من مختلف أطراف العالم الكبير ، واندماج الحضارات فيما يسمى بخلق 

لجغرافية في بحار بحيث تذوب هذه الحدود ا )الحضارة العالمية ( الحضارة الشاملة 

والحضارات الجديدة حضارة إنسانية موحدة  كتلة واحدةالمنفعة لتبدو األطراف شيئا فشيئا 

  .معززة بحكم األقوى اقتصاديا 

هذه العولمة تحكمها النظم والحكومات الفردية وسلطة االقتصاد :  عولمة السياسة) 2

محامين المطالبين بضرورة والمال، كعولمة العديد من القضايا،وظهور الكثير من ال

المحكمة الدولية والحركات االحتجاجية التي تدعو إلى العدالة والتحرر؛ من قيود الجهل 

  .وسلطة سياسات الدول العظمى المسيطرة على أنظمة الدول في مختلف أنحاء العالم

حول الملكية الفكرية عن طريق  قظهور الجرائم العالمية كاإلرهاب ، وممارسة التضيي- 

تحديد المجاالت والقوانين المعرفية ، بوجوب انسجام الملكية الفكرية مع قوانين مختلف 
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دول العالم ،وكأن هاته العولمة تعطينا حرية التفكير واالبتكار ،كما تفتك منا حق الخيار 

ل ، فهي تفتح من خالل الكثير من األغالل والضغوطات السياسية الممارسة على الدو

كل قيود العالم وكأنها بعض من -فينا ولنا  -العالم وتشرع أبواب الحرية كما تجمع

  .!صكوك العبيد

         :)  GLOBALIZATION CULTURE (  مة الثـقافةلـعو) 3

  ) M.MACLUHAN(ماكاليــن  لمصطلح العولمة معرفيا على أكف مارشام استخد  

إذ تتجلى من .  (1)(*)ألول مرة  إثر صياغتـه لمفهوم القريـة الكونية )1980- 1891(

،أو بما ) MILTICULTURALISM(  خالل التبادل الثقافي العالمي الهائل وظهور الـ 

 ) BOLLYOOD (و ) HOLLYOOD( عبر نجاح أفالم  :يسمى بتعدد الثقافات،مثال 

وعولمـة المفاهيم الغربية ، أو من خالل السفر العالمي المتمثل في السياحة والهجرة  

  . .PEBSI:،وال  COCA: وكذا شهرة المشروبات العالمية كالـ 

.                     ر ڤوشيوع كثير من أسماء بعض األكالت والمشروبات عالميا كالبيتزا والهومبور

إضافة إلى التطور الواسع لوسائل اإلعالم واالتصال وتغيير خارطة العالم ثقافيا ؛ في 

                                                             
  
  .7النظرية األدبية والعولمة ، ص: زرفاوي عمر (1) 

ھي صورة مصغرة للعالم ،ترسمھا أجھزة التواصل التي تجمع وتقرب كل بقعة من بقع العالم إلى بعضھا البعض ،فیتحول  :القریة الكونیة   (*)
   .العالم كلھ إلى قریة صغیرة
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إطار تعدد المحطات اإلذاعية والقنوات الفضائية ، الجرائد والمجالت وتدفق المعلومات 

  .  )  MOBILE(  والـ   )  INTERNET( الـ   الخامسة )5(باستغالل السلطـة 

ترتكز مخاوف المفكرين العرب على الهوية العربية ومحدداتها الدينية والعرقية ،وهو     

المأزق الحرج الذي يتأرجح فيه اإلنسان العربي؛ بين صورته الحضارية العريقة وبين 

الظالل التي يأخذ لونها ومواقعها كمستهلك لمنتجات وثقافات اآلخر ، حيث تتغير معالم 

   !!عالم العالم الهوية كما تتغير م

     :عولمة الهوية )أ

علي "تتضارب مدارات الهوية الثقافية بين األسلمة واألنسنة والعولمة على حد تعبير  

الذي اعتبر أن مخاوفنا هذه من تعدد القطبية الثقافية ، وطمس الهوية مجرد (1) " حرب

خرافة وأوهام تخترعها عقول نرجسية غير قادرة على القيادة وال اإلنتاجية ، وتقتات على 

  .(2))  عالمية آفلة( ماحققته الحضارة اإلسالمية باعتبارها

 ألإلسالم في حين أنهم أسوالقيم الروحية واإلنسانية "  الغرب" يسعى العرب إلى تعليم   

وأن نقدم ! من يجسد هذه القيم على أرضية الواقع ، فهل لنا القدرة على قيادة العالم ؟

حاليا ؛ على  "الغرب "أو مما يقدمه  ،سالفا  "الحضارة اإلسالمية"للبشرية أفضل مما قدمت 
                                                             

   .)57.58(،ص 2004، 2، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، ط)العولمة ومأزق الهوية فتوحات ( حديث النهايات :علي حرب  (1) 

.69ص: المرجع نفسھ  (2)  
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 الثقافة ، تقديس القيم اإلنسانية في المعامالتتكنولوجيا ، المستويات عدة كاالقتصاد ، 

واحترام الكيان البشري ، الملكة الفكرية ، الحرفية في استغالل المال ! واألعمال المتقنة ؟

  ! والوقت ؟

للعمل وإتقانه ؟ وصورة في غاية ! هل بإمكاننا أن نقدم نموذجا رائدا للسالم والمحبة ؟

؛ من إرهاب واستغالل   اآلنغير التي نراها  "لإلنسان المسلم " الجمال واإلبهار 

  !!الدين الرائع الذي نرثه إرثا ؟وهل شرف بنا هذا !تكالية والالمسؤولية ؟اال

يحق لكل الشعوب أن تتفاخر بانجازاتها وابتكاراتها وحضاراتها ، ويحق لها أن تتبوأ 

ذا العالم ، لن يصبح ه تأمركفمهما . الصدارة ، كما يحق ألمريكا أمركة وعولمة العالم 

ولن تسلب الحضارة األمريكية هؤالء هويتهم  !!العربي ، وال الصيني وال الهندي أمريكيا 

 .إال إن هم رغبوا في سلبها

اِئــَل ﴿ :تعـالى  قولي بَ قَ وَ ــــا ًو عُ شُ ْم اكُ نَ لْ َجعَ وَ ٰ نَ أُ وَ ٍر كَ ذَ ن ِ مّ م اكُ نَ قْ لَ خَ ا نَّ إِ ـــــــاُس النَّ ا َ ُّ أَ ا يَ

وا فُ ارَ عَ ﴾ ِلتَ ٌ ِب خَ ِليٌم عَ ھَ اللَّ نَّ إِ ْم اكُ قَ تْ أَ ِھ اللَّ ِعندَ ْم كُ َرمَ كْ أَ نَّ رات[ (1)إِ .                                  ]13: ا

مخاوف العرب على هويتهم ، أين تسمح بمتاخمة كل التيارات "المهاتما غاندي "تبدد مقولة 

                                                             
  .13اآلیة:الحجرات   (1)
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أريد أن تهب ثقافات كل األراضي بمحاذاة منزلي وبكل  «:دون االنغماس فيهاالثقافية من 

  .((1) »لكني أرفض أن أنقلب بهبوب أي واحد منها ..حرية 

  : بقوله عن صياغة الهوية وعولمة الخيال  "السيد ياسين " وفي هذا اإلطار يتحدث 

لقد سبق للبشر في القرن العشرين أن تمردوا على الصيغ الشمولية الجامدة لألديان   «

التي حاولت أن تصوغ عقولهم وتشكل وجداناتهم بل وأن تهندس أرواحهم وفق مشيئة 

مجموعة من األحبار والكهان والمشايخ الذين تجاهلوا روح الدين الحقًة المبنية على 

لى اآلخر ، وفي سعيهم المحموم لتسييد رؤاهم الرجعية التسامح والحوار واالنفتاح ع

مهما ارتفعت حدة القهر ، وعال  –عن العالم ، وتلقينها ألنصارهم نسوا أن اإلنسان 

وهو إذا استنام عقودا من السنين ، فال بد أن .كائن متمرد بطبعه  –صوت القمع 

ا نحو آفاق التحرر يصحوا في مكان ما ، وفي زمان ما ، ثائرا على قيوده ، مندفع

  .(2) ».واالنعتاق 

؛ يتغير العالم ، ليتعالق بأنظمة جديدة  ورؤى  ))السيادة لألقوى (( إنه القانون األزلي    

حضارية لحـوار الحضارات ويبـدو أصغر قليال على مواقع اإلنترنت وفي أيـدي 

                                                             
.5،صعولمة الثقافة وأسئلة الديمقراطية :  جون بيير وارنيي    (1)  

، خريف ) 3(العدد  فصلية تصدر عن جامعة جرش األهلية،صياغة الهوية وعولمة الخيال ، مجلة جرش الثقافية ، : السيد ياسين  2)
  .28، ص 2005
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 صانعي الهواتف النقالة ، وعلى الرغم من الرقمنة لم يرقمن ، ومن الحضارة لم يتحضر

وثوابته التي تُسيرنا  وعلى الرغم من تغير معالم العالم لم يتغير ،إنه بعض من قيم الوجود

  .وال نسيرها 

أخذت العولمة مساحات واسعة على صفحات الكتب والجرائد ومواقع االنترنت ،فكانت    

  .وماتزال حديث الساعات 

نظرية العولمة ليست سوى الوجه اآلخر للهيمنة اإلمبريالية  «: قال عنها مسعود ضاهر 

  . (1)».المتحدة األمريكية على العالم تحت الزعامة المنفردة للواليات 

كما روج للعولمة باعتبارها الشكل الجديد لحياة البشر في ظل القطب األمريكي ودعوة 

  :(2)للتحلل من أوهام الذات والهوية مطالبة بمايأتي

  الهوية الوطنية  "  إعادة تعريف." 

  شن حرب ضد المجتمعات أحادية الثقافة والعرق. 

  اعتبار المجتمعات ذات التجانس العرقي واالنسجام العنصري والتوافق الثقافي

 .  مجتمعات مهددة بخطر الجمود والثبات والتخلف 

                                                             
مكتبة في  اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، رقم اإلبداع، )اءة في تواصل الحضارات وصراعها قر( انهيار مزاعم العولمة : عزت السيد أحمد  (1)

   . 67،ص 2000كتاب الكتروني ، ،  ] 1573/9/2000_ ع [ ، الوطنية  األسد
  .27،   ص2003، أفريل 533، مجلة العربي العدد )تأمالت في العولمة ( هل يصبح العلم أمة واحدة ؟ : قاسم عبده قاسم  (2)
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  محاولة تحديد معاني مصطلحات اجتماعية وسياسية كالهجرة والمهاجرين ، الهوية

 .التراث والجذور 

  التاريخ)) اختراع (( الدعوة إلى إعادة(*) . 

 الوطنية ، والموروث التاريخي بالشكل  الذي يفسح )) األساطير (( ياغة إعادة ص

المجال إلى تعدد انتماءات األفراد والجماعات ، وتعدد الوالءات بين أكثر من وطن 

 .وأكثر من  ثقافة 

  طرق أبواب الذات الفردية أو مايسمى بعولمة الذات. 

 توحشة التي التريد االكتفاء دعوة لمسح الذات البشرية لصالح القوى الكونية الم

 .بالسيطرة على الموارد البشرية بل تطمح إلى عولمة ذواتهم أي مسخها 

  :عولمة الذات )ب

   :(1)لطالما تجاذبت الذات البشرية ثالث أطراف أو اتجاهات

ة بأصولها الدينية وتصوراتها الالهوتية الماورائية والتي تشكل مديقهو العوالم ال :ألولا

طبيعيا األصول والجذور البشرية التي يحن اليها االنسان وتمنحه الطمأنينة كونه امتدادا 

  .لها

                                                             
).القوي(ھو إعادة صیاغة تاریخ جدید للشعوب غیرتاریخھا الحقیقي ،یتشكل عبر محو للھویة وذوبانھا في اآلخر:اختراع التاریخ   (*)  
   .11،ص)فتوحات العولمة ومأزق الهوية ( حديث النهايات : علي حرب   (1)
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يتمظهر في العالم الحديث، بأيديولوجياته وفلسفاته العلمانية ،رواياته العقالنية  :الثاني

  .وتهويماته اإلنسانية 

هو هذا العالم اآلخذ في التشكل اآلن، المتمثل في العولمة وفضاءاتها المختلفة : الثالث

التي تتجاذب الوعي والهوية  العوالم الثالثهذه "علي حرب " والمتعددة  حيث يعتبر 

أو .)بثالوث القدامة والحداثة ومابعد الحداثة ( :المجتمعية والثقافية مؤلفة لما نسميه 

والعالمية والعولمة ، كما يعتقد أن األجدر تسميته بثالوث األسلمة  ثالوث األصولية

  . واألنسنة والعولمة في المجال العربي 

تمارس أمريكا اليوم بتوظيف أنظمتها وهيئاتها االتصالية والتواصلية، تكنولوجياتها     

  ، وإجراء المعرفيـة ، محطاتها وأقمارها الصناعية لهيكلـة اإلنسان في كل أنحاء الكوكب

  ، فالبرغم من إيجابيات العولمة)ذاتيا(عمليات غسيل لألدمغة البشرية ، كي تكون انقيادية 

بطغيان !إال أنها تمارس تعرية كاسحة للذوات والتبقي للخصوصية اإلنسانية أي مالذ

إضافة إلى . الصور والمواقع اإلباحية التي تُصيغ هذه الذوات وتوجهها كيفما شاءت 

واختراع التاريخ ،وصناعة الفنانات  )بتهجين الثقافات ( صناعة الثقافة من خالل مايسمى 

 !والنجمات، وكذلك الهيئات الدولية والسلع وأنظمة التحكم ، وحتى مقاييس القبح والجمال 
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عى إلى معالجة آلية للذوات ، واختراق للثقافات ،وبداية لكتابة التاريخ من خالل  إنها تس

وهل  !فهل يملك العربي الخيار بين األسلمة واألنسنة والعولمة ؟ !!برمجة الذوات البشرية

. يحق له االحتفاظ بشهادة ميالده ومسقط رأسه وشجرة العائلة ، وروائح المسك والعنبر 

وذاكرة الشعوب المكافحة والكادحة ، بقصص األنبياء والرسل .بذاكرته وهل له أن يحتفظ 

  .وهل سيفقد حرية االنتماء لألرض والعرق والدين والوطن ؟ ...!وحكايانا الشعبية ؟

العربي إلى البيت  قبـلةواألهم هل سيخسر النفس ، األماني واألحالم ، وهل تتغير 

 !وهل يمكن لسكان العالم اقتناء بطاقة هوية واحدة ؟ !!وهوليود ؟...األبيض ، والكنائس 

  .!وأن يصيروا أمة واحدة ؟

ــــــــــــةً :يقول سبحانه وتعالى  مَّ أُ اُس النَّ انَ ـَن  ﴿َ﴿ نِذِر مُ وَ ـَن ِر ّشِ َ مُ نَ ِ يّ ِ النَّ ھُ اللَّ َث عَ بَ فَ ةً اِحـــــدَ  وَ

ْحكُ  ِليَ ّقِ َ اْ بِ اَب ِكتَ الْ ُم ُ عَ مَ َل نزَ أَ اِس وَ النَّ نَ ْ بَ ِفيِھ﴾﴾ َم واْ فُ لَ تَ اخْ  ].213اآلية:البقرة[ (1)ِفيَما

ِلَك و﴿﴿ :ويقول عز وجل في كتابه الكريم  ٰ ذَ ْم  كَ اكُ نَ لْ ةً  َجعَ مَّ ا أُ َسطً وا وَ ونُ كُ اءَ  ِلتَ ــــدَ َ  عََ شُ

ــاِس  ونَ  النَّ كُ َ ُسوُل  وَ ْم  الرَّ كُ يْ لَ ا عَ يـدً ِ ا شَ مَ ا وَ نَ لْ ةَ  َجعَ ــلَ ِقبْ ِ الْ َت  الَّ نْ الَّ  كُ إِ ا َ ْ لَ َم  عَ لـَ عْ ـْن  ِلنَ ِبـعُ  مَ  يََّ

ُسوَل  ْن  الرَّ ِلُب  ِممَّ قَ نْ ٰ  يَ ـِھ  عََ يْ ِقبَ نْ  عَ إِ ْت  وَ انَ ِبيـَرةً  َ كَ ِذيَن  لَ الَّ عََ الَّ ى إِ ـــدَ ھُ  َ ــانَ  اللَّ كَ ا مَ ھُ  وَ  اللَّ

ِضيــعَ  ْم  ِليُ كُ نَّ  إيَمانَ ھَ  إِ اِس بِ  اللَّ وٌف  النَّ َرءُ ِحيٌم  لَ   ].143ية:البقرة[  (2) ﴾﴾ رَ

                                                             
.213اآلیة :البقرة   (1)  
   .143اآلیة :البقرة  (2)
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ــي            ــطية ف ــم والوس ــة األم ــران بوحداني ــاركتين تق ــين المب ــاتين اآليت إن ه

وان " واحـد "، ودسـتوره اإللهـي   "أمـة واحـدة  "، وأمتـه  "فاإلله إله واحـد "المعامالت

، ولكنـه سـبحانه وتعـالى اسـمه     "واحـد "تعددت كتبه السماوية فهي تجتمع في كتاب 

  :لقولـه . يقر في كتابه باالختالف واالصطفاء أيضا

اِب﴿﴿ بَ لْ َ ْ ِو ُ ِ ألّ اٍت يَ آلَ اِر َ الَّ وَ ِل يْ اللَّ ِف ِتالَ اخْ وَ ِض رْ َ ْ وَ اِت َماوَ السَّ ِق لْ خَ ِ نَّ آل [﴾﴾إِ

  .(1)] 190اآلية:عمران

ا﴿﴿ :وقوله  َ ُّ أَ ا اُس يَ االنَّ نَّ ْم إِ اكُ نَ قْ لَ ٍر ِمْنخَ كَ ٰ  ذَ َ نْ أُ ْم  وَ اكُ نَ لْ َجعَ اِئَل  ُشُعًوا وَ بَ قَ وا وَ فُ ارَ عَ نَِّلتَ إِ

ْم  كُ َرمَ كْ دَأَ ِھ ِعنْ ْم  اللَّ اكُ قَ تْ نَّأَ ھَ إِ ِليٌم  اللَّ ٌ عَ ِب   .(2)] 13اآلية:الحجرات[﴾﴾خَ

ونَ﴿﴿ :يقول اهللا عز وجل  لُ َساءَ يََ مَّ ِظيِم) 1(عَ عَ الْ إِ بَ النَّ ِن ونَ) 2(عَ ِلفُ تَ خْ مُ ِفيِھ ْم ُ ِذي الَّ

  .(3))] 1،2،3(اآليات:النبأ[﴾﴾ )3(

ا﴿﴿: وقوله  ارً َ َ وَ الً يْ لَ ْوِمي قَ ْوُت عَ دَ ي ِ إِّ ّبِ رَ اَل   .(4)] 5اآلية:نوح[﴾﴾  )5(قَ

إن لهذه اآليات األربع أبلغ حجة على اختالف الطبيعي والجنسي ، العرقي والديني 

كاالختالف بين الذكر واألنثى ، الشعوب والقبائل واألقوام،الليل والنهار، االختالفات 

                                                             
   .190اآلیة:آل عمران  (1)
   .13اآلیة:الحجرات  (2)
  ). 1،2،3(اآلیات :النبأ  (3)
   .5اآلیة:نوح  (4)
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 وعلى الرغم من الوحدانية واالختالف ،هناك أيضا معايير لالصطفاء  فليس كل. الدينية

  :قولهالبشر سواء عنده سبحانه وتعالى  في 

نَّ   ھَ  ﴿﴿إِ ى اللّ فَ مَ  اْصطَ وًحا آدَ نُ آَل  وَ يَم  وَ ِ َرا بْ آَل  إِ نَ  عََ ِعْمَرانَ  وَ ِ املَ عَ آل [ ﴾﴾)33(الْ

  (1)] 33اآلية:عمران

ْم﴿﴿: وقوله  نتُ ُروِف كُ عْ َ املْ بِ ُرونَ مُ أْ تَ اِس ِللنَّ ِرَجْت خْ أُ ٍة مَّ أُ َ ْ ِھ خَ اللَّ بِ ونَ ِمنُ ؤْ تُ ِروَ نكَ ُ املْ ِن عَ نَ وْ َ ْ تَ وَ

ُل  ْ أَ َن آمَ وْ لَ ونَ  وَ ِمنُ ؤْ ُ املْ ُم ُ ِْ مّ م ُ لَّ ا ً ْ خَ انَ َ لَ اِب ِكتَ ونَ  الْ اِسقُ فَ الْ ُم ُ ُ َ كْ أَ آل [ ﴾﴾ (110)   وَ

    .(2)] 33اآلية:عمران

إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين، بأعمالهم وتقواهم   

 أمريكافي العالم الصطفاء  تتأمرك الذوات اإلنسانيةوخيرهم على الناس كافة ، فهل 

  . !نفسها على العالمين ؟

امتد الغزو الثقافي إلى الذوات والعقول حتى أضحى يداعب خياالت األمم وأحالمها أثناء   

  :الليل والنهار

   :عولمة الخيال ) ج

                                                             
.33اآلیة:آل عمران  (1)  

.110اآلیة:آل عمران   (2)  
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إنه زمن الصناعة ؛ الذي طغت فيه ثقافة الصورة على ثقافة اللغات ، فبوجود      

لم شكل واحد ولون الصناعة السينمائية األمريكية وصناعة البرامج والبرمجيات أصبح للعا

واحد ورائحة واحدة ، تنطلق عولمة الخيال من السياحة والهجرة ووسائل اإلعالم 

وهي أخطرهــم في رسم المخيلة العربية وغير العربية حيث تطغى ثقافة : واالنترنت

  !!والوهـم ؟... الصورة واإلبهار

يفة وفي إعطاء صورة ، لألشكال والثقافات المز !!إن عولمة الخيال هي صناعة للوهم   

مبهرة للمجتمع األمريكي ، ولألمريكي المتحلي بقيم المثل العليا والقادر على مواجهة كل 

  .!!الصعاب والخروج من كل المآزق دون خسائر تذكر ؟

؛ هي أن كل بشري انعتـق من خياالته الضيقة التي تحكمها األعراف  عولمة الخيال

 مثاالحدود ، تصبح فيها صورة األمريكي واألمريكية  والتقاليد واألديان إلى عوالم بال

  .!يقتدى به 

فلم يعد للمرأة أن تحلم بفارس على جواد بل برجل ذو مواصفات أمريكية وعلى سيارة 

ليموزين كمايحلم الرجل بعارضات األزياء الشهيرات وفنانات الصناعة السينمائية 

  .!!األمريكية 
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التـي الكمال الوهمي من خالل مواصفات  !الخيال ومعايير القبح والجمال  يتأمركهكذا 

تصنعها معامل التجميل واالستنساخ ، وأطفال األنابيب والتالعب بالجينات الوراثية  

 وين الشعرية واالشهارات وعولمـة الجسد التي طغت حتى على الروايات العربية ، الدوا

وطاقات الغرب العلمية، هل له أن يكون أفضل منهم  فماذا لو امتلك العربي تكنولوجيا

  .!وهل سيجسد القيم الراقية للدين اإلسالمي أفضل مما جسدها السلف ؟!!؟

هل له أن يمحو النفاق مترامي األطراف في أوصال المجتمعات العربية ، الكسل،الرشوة 

سوء المعاملة،عدم الالمباالة والال مسؤولية،نظرة االحتقار والدونية للمرأة،العجرفة و

  .ضايا العامة والخاصةوالكثير من الفاعليات السلبية اتجاه الق....احترام الوقت 

ولألسف ؛اليحق لصورة العربي اآلن أن تتعولم لكونها صورة مركبة أو لوحة من لوحات 

و لهذا  !!قد يحتاج إلى قرون وقرون ... فسيفسائية تفتقد إلى ترتيب وتنظيم دقيق ومتقن

  .مريكا أمركة العالم يحق أل

  : عولمة الخيالفي إطار  السيد ياسينيقول 

أصبح عالم الصور بكل سحره ، يستقطب نظرات الناس الذين ينتمون إلى مجتمعات «

وثقافات شتى ، وكاد إبهار الصورة وتأثيرها الفوري الفعال أن يطغى على وقع الكلمة 
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المكتوبة، وأصبحت الصورة إلى حد كبير في الوقت الراهن ، هي التي تشكل الوعي 

  . السياسي واالقتصادي والثقافي 

إلنسان في الوقت الراهن ، أن يتنبأ بتأثيرها  عبدأت رحلة عولمة الخيال ، وال يستطي لقد

  .(1)»على مصائر البشر في القرن الحادي والعشرين 

إن سيادة الصورة للعوالم المعرفية والثقافية وحد دولة الخيال عند شعوب العالم، إنها   

وتوجيها منها لخياالت البشر ، فلقد أحدثت  اللغة الموازية للغة المكتوبة ، واألبلغ تأثيرا

وسائل اإلعالم والفضائيات والهجرة تفاعال قويا في خلق الذوات والهويات بواسطة 

  .وفي صناعة مخيلة واحدة تهندسها القوى المختلفة " وإبهارها فاعلية الصورة"

الخلفية وعلى صفحة الغالف "  سيميائيات الصورة" في كتابه بغداد أحمد بليةيقول 

  :مايأتي

ويبقى لهذا المتلقي ألن يرتقي في تحليل ما يعرض عليه ، وبخاصة أننافي عصر «

تسيطر فيه الصورة على كل مناحي الحياة ، ويمكن االستعانة بالسيميائيات وأدواتها 

  .((2)».اإلجرائية للوصول إلى فهم البنية الداللية العميقة للعروض وصورها 

                                                             
) 3(العددصياغة الهوية وعولمة الخيال ، مجلة جرش الثقافية ، فصلية تصدر عن جامعة جرش األهلية ، األردن ، : السيد ياسين   (1)

   .31، ص2005خريف 

   .2008، 1سيميائيات الصورة ، منشورات دار األديب ، وهران ، الجزائر ، ط: بغداد أحمد بلية   ( (2)
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لقد تطورت الفنون البصرية في العصر الحديث بتطور التكنولوجيات وتقنيات الخداع 

البصري التي تعتمد الوهم في السيطرة على المخيلة التي تؤسر في مضامين هذه الصور 

إنها صناعة الخيال والوهم  !وربما تمثل بعضا من أحالمها  !!فتحاكيها وتتكلم لغتها 

 .لم وتأسر عقول البشر والتي أمكنها أن تسير العا

  :عولمة الدين )4

لعبت المعتقدات منذ األزل دورا فعاال في فاعلية البشر وتوجهاتهم ، وباختالفها اختلفوا  

  : فدافعت كل فئة عن معتقدها حتى عصرنا اليوم الذي تتصدره معتقدات ثالث 

  .اإلسالم ، المسيحية واليهودية

وألن الدين الذي تعتنقه أمريكا هو الدين المسيحي تلمح حموالته واضحة من خالل عملية 

التبشير المستخدمة في معظم مواقع االنترنت بإبراز قيمه النبيلة  ، الراقية والسمحة من 

خالل األعمال السينمائية ، األفالم الوثائقية والبرامج المختلفة ، التي تصور صورة مثالية 

الخ كما أننا نلمح في كل ...في طرحهم لقضايا غيبية كالنبوءات والمسيح الدجال  للرهبان

للداللة على اإليمان القوي والنجاة من  الصليباألفالم تمسكا مفرطا في استخدام رمز 

في دعوة مقنعة لجذب الناس نحو  )الغرب( المآزق ، وهي عولمة لقيم وثوابت األخر 

  .منجي اعتناق هذا الدين المخلص وال
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إيمانا واألفضل ، وألنها مباركة حقً لها أن تتزعم  إن أمريكا تصور للعالم أنها األكثر   

   :نذكر من بين هذه األفالم . العالم

 THE UNBORN )الـذين لـم يولـدوا بعـد    (، GODSEND )هبة من السـماء ((( 

ــل( ــدماء (،CHILD)الطف ــاص ال ــم (DRACULA، DOOMS DAY) مص يحك

  ))). مصاصي الدماء (RESIDENT EVIL   ،  )اليوم

بحيث يظهر تقديس األمريكي للدين المسيحي واإليمان القوي بالنبوءات ، واألهم    

المكانة الرفيعة التي تعطيها السينما األمريكية للكتب والمكتبات على الرغم من االنتشار 

ن بين األسباب التي الساحق  والمذهل للحاسوب ، وربما هذا الوفاء للروابط الدينية م

  .ساهمت في ارتقاء ونجاح النموذج األمريكي وتبوِئه الصدارة العالمية 

  : عولمة اللغة )5

إلى التفاصيل الدقيقة لحياة الشعوب واألمم   "األمركة " أو "العولمة"تسللت مظاهر

واستهوت طرق الحياة وأساليبها الكثير، بتلقائية وجاذبية منقطعة النظير ، مقترنة بخطاب 

ديمقراطي ومسالم ، فتفردت أمريكا باألحادية القطبية معلنة مشروعها اإلمبراطوري بعد 

محاورا أساسية   "مة والهوية العول" وأضحت عناوين  "العولمة " ذلك مرتبطة بمصطلح 

لمعظم الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية ، مخافة العولمة و تغولها على الخصوصيات 
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وعولمة اللغة االنجليزية بنشرها . الثقافية سعيا منها لتنميط العالم وفقا للنمط األمريكي 

   .وتداولها في كل بقاع العالم 

قد هيأت لالنجليزية أن تنتشر  ""العولمة "" األول أن  يظهر للخاطر « :تقول نهاد موسى 

وتشيع بمعجم مشترك يشبه أن يكون كونيا ؛ معجم نجده في العربية كما نجده في كثير 

  .األوروبية واآلسيوية واإلفريقية  تمن اللغا

                  ) THANK YOU( والشكر  )HI(وهو معجم يبدأ برموز الحياة اليومية األولية في التحية 

  SEE YOU SOON (  .(1)( ووعد اللقاء  )OK(والموافقة   ) BYE( والوداع 

  :مضيفة قائمة الرموز المستعارة في قولها

   ) BURGERKING( و  ) MC DONALD’S( ويمتــد إلى رمـــوز األطعمــة «

حتى ليتسمى العالم  )  CHILLI  HOUSE(  و  ) POPEYES( و  )  PIZZA HUT( و 

وطرز .)COCA COLA( و ) PEPSI COLA(ورموز األشربة  ،) MC WORLD( :بـ

المركبات التي النعرف كيف نعيش  وصنوف ) SHIRTS T -(و  ) GEANS( األلبسة 

 MOBILووسائل االتصال ومعجمها  ) 4WHEEL (و  ) CAPRICE( بدونها 

                                                             
، 1، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان األردن ، ط) قيم الثبوت وقوى التحول ( اللغة العربية في العصر الحديث : نهاد موسى   (1)

   .164، ص2006
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  MC(بليتسمى العالم  حتى FORMATو SAVEو INTERNTو  MESSAGEو

COMMUNICATION(«(1)  

إن وصول اللغة االنجليزية إلى العالم مرده في كون مخترعو أغلب التجهيزات    

فهي توظف لخدمة اللغة األم بالدرجة األولى أكثر من . اإللكترونية والتكنولوجية يتكلمونها

غيرها، وألنها غَزت العالم ، كان البد لكل من يستعملها تعلم االنجليزية لكن سحر هذه 

ستعمليها فأضحوا مستخدميها، وُأدمج الكثير من المفردات والمصطلحات اللغة استوطن م

  .منهافي اللغة العربية حتى أصبحت لغة هجينة 

 )MESSAGE(من مسجأو  مسج: إذْ يتداول النشىء ألفاظا يشتقونها ويعربونها مثل  

بدال من  احفظ وحفْظَ ، وفَرمتَ  )SAVE(بدال من أرسل أو أرسل ، وسيف  وتسييف من 

بدال من شكل وشكل وتشكيل ، بل وأصبح استثقال   (FORMAT)وفَرمت وفرمته من 

كما الننكر أن معالجة األجهزة اآللية بلغتها األصلية . !!مقابلها بالعربية لدرجة السخرية

ة امتداد االنجليزية وقد تغدو ظاهر. يسهل إصالحها وبرمجتها وفهم الكثير من تعقيداتها 

   !سببا في انحسار العديد من اللغات ،بل وربما إلى موت بعضها ؟

  فهي لغة إنتاجية عولَمتْها العولمة وفي استخدامها لكل تعبيرات هذه اللغة كانت مكتوبة أو 

                                                             
  .164ص ،)قيم الثبوت وقوى التحول ( اللغة العربية في العصر الحديث : نهاد موسى  (1)
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،  واألغلب أنها األنجح في )BODY LANGUAGE((1): ملفوظة أو بما يسمى اآلن ب

واألكثر تعبيرا . الخ....البرامج الثقافية والسياسية ، االقتصادية ، السينما ، المسرح 

 "هنري فورد" وانتشارا ، وذيوعا في األوساط االجتماعية والعالمية ، وكما رفع 

 MAKE EVERY BODY SPEAK(أو))اجعل الكل يتكلم االنجليزية ((شعار

ENGLISH((2).  

االنجليزية األساسية :خر يتمثل في بالمقابل شعارا آ )C.K.OGDEN(" أوجدن " وضع 

كما سبق أن فضل المستشرق . BASIC ENGLISH FOR ALL( (3)(  للجميع

اللغة االنجليزية على العربية لكونها تستعمل الحركات والحروف " مرغوليوت"االنجليزي 

ويعتبرها الخ ....  d,c,b,a: الخ والحروف الصغيرة أيضا ك....  D,C,B,A:الكبيرة مثل 

  .(4)مزية تجعل الصحيفة االنجليزية أوضح من العربية وأبين 

صاحب ) C.K.OGDEN("أوجدن " ولعل أهم مشروع في عولمة االنجليزية هو مشروع 

ترويجا لالنجليزية ودعوة صريحة إلماتة آالف اللغات  )  BASIC ENGLISH(:كتاب

                                                             
(1)   Elizabeth – kuhnke: body language for dummies johm willey end sons ltd. Th          atnum 
southern gate chichester zest sussesc emgland 2007. 

 .116،ص ) التحول وقوى الثبوت قيم(  الحديث العصر في العربية اللغة:  موسى نهاد (2)
(3) c.k.ogden : debabelization ( with a survey of contemporary opinion on the         problem of a 
universal language), London 1931 pp.13        

 .)165/166(ص، ) التحول وقوى الثبوت قيم(  الحديث العصر في العربية اللغة:  موسى نهاد  (4)
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وقواعد نظمها محدودة ذات  18وأفعالها  850ومفهوم قائم على لغة ؛ عدةُ كلماتها 

 )(PRESCRIPTIVEالمعيارية   )DESCRIPTIVE (مواصفات عالمية ، فهي وصفية 

تستوعب   )INTERVARIATEL(  ، تعددية التباين )REFORMATIVE(إصالحية  

 تعددية التثـاقف  ، )FUNCTIONAL(الناطقيـن بها على تبايـن آداءاتهم  ، وظيفيـة  

 )MULTICULTURAL( (1)تبتعـد كثيرا عن الحموالت الثقافية األحادية)  .  

وتبقى اللغة االنجليزية هي لسان العولمة الصريح والوحيد المسموح له ثقافيا بالبرمجـة 

التقني في كل المجاالت ، وإن كان في تطورها موت بطيء لمعظم واالستعمال المعرفي و

وما مدى قابليتها !فهل سيكون مصير اللغة العربية في التطور أم التهجين ؟ !لغات العالم 

  .للبرمجة اآللية ؟

 5) عولمة الفضاء :

) 500(لم تكتف العولمة بأبعادها الثقافية اكتساحا لألرض بل امتدت لتُحاصر فضاءها ب

 قمر صناعي أو أكثر ، يبلغ ما تبثه من أفالم وبرامج باللغـة االنجليـزية  فيها ةخمسمئ

، تقوم على صناعة مخـيلة النشىء وتوجيههم لغويا ، ثقافيا وحتى اجتماعيا  %70نسبة 
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وهو مايساهم في تغيـير طبيعة الثقافات وربما إعادة تشكيلها أو تهجينها ما ينبىء  بخطر 

  .(1)زوالها 

إن مرض الشمولية هذا ؛ أذاب جل  الثقافات المحلية في ثقافة واحدة ، وطمس في   

" بالفطـرة " طريقه الكثير من الخصوصيات االجتماعية، كما مسخ الطبيعـة النبيلة للبشر

المدمرة لقواعد " الغزيـرة " بسبب ماتبثه الفضائيات على مدار الساعات من منتجات 

القيم الجمالية واألخالقية الرفيعة، في حين أن من أرسى قواعد العقل والعلم والمعرفة و

يسعى جاهدا ألال تنقلب اللعبة عليه ، بحيث ترفض أمريكا مثال الملصقات  العولمةلعبة 

وعيون  !فماذا عن أطفال العالم ؟ !!واإلعالنات اإلباحية على جدرانها ألال يتأذى أطفالها

  . !العالم ؟

ستالب المعرفي  واللغوي واإلنساني ،الممتد في اختراق كل العولمة ، ضرب من اال 

لم يسبق لها مثيل حتى بأزمنة المستعمرات "ظاهرة"معايير وخصوصيات الشعوب و

التقليدية التي خلفت وراءها الكثير من التصدعات، وشرذمت اللغات إلى لهجات عامية 

تعاني منه الشعوب المستعمرة  مختلفة ومتعددة  كما مارست استالبا فكريا وثقافيا ما تزال

حتى اآلن ، أما مد العولمة فيمحو بطريقه كل األمواج المرتفعـة عاليا ، ويمارس ثقافة 

                                                             
فخ العولمة ، ترجمة عدنان عباس علي ، مراجعة وتقديم رمزي زكي، عالم المعرفة ، المجلس : هانسن بيتر مارتن هارولد شومان  1)

  . )38.39(،ص 1998والفنون واآلداب ، الكويت ، أكتوبر ، الوطني للثقافة 
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بطريقة مذهلة  )االنرنت) ( 5(الخامسة الهيمنة على العلم والتكنولوجيا، وعوالم القوة

  .ومقرفة في اآلن نفسه 

 COMPLEMENTARY(التكامل  تمس كل أشكال –مصطلح  –إنها لظاهرة أكثر منها  

وشتى أنواع  )INTERDEPENDENCY(، والتبعية  )COOPERATION(والتعاون  

العالقات المتبادلة بين أطراف العالم المختلفة ، أين تنصهر كل الحدود الجغرافية في بوتقة 

فشيئا ؛ لتبدو هذه الحدود المرئية على خريطة .. المصلحة وتصير إلى الشمولية شيئا 

لم العاأو  بالحضارة العالميةالكرة األرضية ، ولتذوب كل الحضارات اإلنسانية فيما يسمى 

  . ) الواليات المتحدة األمريكية( والكامل المعزز بحكم األقوى  الشامل

جاءت العولمة لتوحد العالم، ولتحكمه الواليات المتحدة األمريكية ؛ بسياستها   

العالمي ، وقيادته بديناميكية القوة المالية  دوأيديولوجياتها فقد اعتادت على التحكم باالقتصا

والبرق   والتجارة الحرة ولعل إضافة االنترنت إلى رسائل االتصال المختلفة كالطباعة

  . وسائل المواصالت والتلفزة  قرب العالم من بعضه البعض أكثر 

رساء قواعد وساهمت هذه الشبكة العنكبوتية العالمية في تشابك األفكار والثقافات ، وفي إ

 )WIKILEAKS(  حرية التعبير من خالل المواقع المختلفة ، فما يحدثه موقع ويكيليكس

طعنت  "أمريكا " في الميدان الدبلوماسي األمريكي والعالمي  والذي يعزز فكرة كون 
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بنفس الخنجر الذي صنعته تكنولوجياتها،فهل يكون ماتتباهى به أمريكا نقمة بدل النعمة 

  .!هناك مجال للحقيقة والحق في خضم هذا كُلًه ؟وهل يكون !؟

وهل تضع أمريكا آلة ترتد عليها ؟ أم أنها مجرد مساحة من مساحات االدعاء والترفيه  

أم أن أصحاب هذه  !وجذب الجماهير ؟ ولزيادة عدد المشاهدين والمقبلين على مواقعها ؟

  .!المواقع دمى تحرك خيوطها سياسات ودول خفيـة ؟

إن حضور اللغات المختلفة على الشبكة العنكبوتية اليؤذن بالضرورة إلى انفراج الوضع   

الراهن للغة العربية والنص األدبي بالرغم من تطويع الحاسوب للبرمجة اآللية باللغة 

،خاصة في مجال  (1)العربية وتطوير اللسانيات الحاسوبية العربية وتطبيقاتها المتعددة

غرض كسر احتكار اللغة االنجليزية للحاسوب ولشبكة االنترنت ومجال الترجمة اآللية ب

والكاتبة ؛ حيث يمثل تحويل المنطوق إلى مكتوب أحد التطبيقات الفعالة . (2)اآللة القارئة

  .والجوهرية في هذا المجال 

تحديات عظمى لبقائها، وألال تُستَهدف في  -على الرغم من ذلك  -إذ تواجه اللغة العربية 

  " تحديثها"والذي يوجه سهامه نحوها بدعوى سافرة إلى )أمريكا(حموالتها من قبل اآلخر م

                                                             
   .145، ص2001، 60العولمة الثقافية اللغوية ، مجلة مجمع اللغة العربية األردني ، العدد : أحمد عبد السالم   (1)
  .   2004، يناير542هل تقوم لغة عالمية واحدة ؟ ، مجلة العربي ، العدد : أحمد أبوزيد  (2)
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ولهذا تعاند ..،وكذلك التوجيه المبرمج لتمويل تعليمها لآلخر  !!...وحوسبة لهجاتها 

في مدافعة عنيدة رغم تغلغلها باألوساط االجتماعية " العولمة "المستويات الثقافية والدينية 

  .(1)وإغراءاتها االستهالكية والغرائـزية في أوساط الناشئةوالثقافية 

حد للشـر اليخلفُ وراءه إال الخراب والموت   - ذو حدين -إن العولمة كما السيف   

  ...وحد آخر للنور والخير يفتـح آفاقه وأذرعه نحو غـد أجمل 

من هذه  "األدبيالنص " وما محل !في غد أجمل ؟.. فهل يكون خياَر اإلنسانية ... 

 .؟.الخيارات في ظل العولمة وغياهبها

                                                             
   .176،ص) قيم الثبوت وقوى التحول(اللغة العربية في العصر الحديث : موسى نهاد  (1)
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 (: literature digital (األدب الرقمي- أ  

رقمية مع بدايات النشر االلكتروني، الذي  ثورة (1)1986الساحة األدبية منذ عام شهدت  

ومن ثم تحوير بناه ودعائمه ... اعتمد اآلليات المعلوماتية في عولمة النص األدبي ورقمنته

األدب "، " لكترونياألدب اإل"،" األدب التفاعلي:("ني ب لى وسائط تكنولوجية كُإاألساسية 

من المسميات المرتبطـة بوسيطـه وأطلقت عليه كثير . الخ" ...األدب الرقمي"، " النتي

، والمتعالقة ورقمية النظام الحاسوبي ، وكذا مجموعة من )الحاسوب(االلكتروني

رواد لالمصطلحات الرديفة التي تقترن بالتكنولوجيـا وروابطها الرقميـة ، والتي أتاحت 

  .ر تعاريف ومفاهيم لهذا األدب الفريـد ُّالنقـد الغربي والعربي تصو

بزئبقيـة المصطلح وامتداداته بحقول العوالم االفتراضية " فاطمة البريكي"مثال حيث تقر  

كونها من خالل ضمه العديد من األجناس األدبية المتباينة فيما بينها ووالدة أخرى لها؛ تُ

علن عن أهمية تمكن كل من المبدع والمتلقي من آليات كمـا تُ.بها في اآلن ذاته وتتكون

  :الوسائط الحاسوبية بغية تحقق األدبية الرقميـة في قولها الكتابة الرقمية و

ن األدب التفاعلي مصطلح فضفاض ، يضم كما رأينا عددا من األجناس األدبيـة التي إ«

لكترونيا إتختلف فيما بينها اختالفا كليا ، وال تكاد تتفق إال في كونها ال تتجلى لمتلقيها إال 

لكترونيا أيضا ، مما يستدعي أن يصبح إينتجها إال وهذا يعني بالضرورة أن منتجها ال 
                                                             

  ).لكترونيةإمجلة (قراءة في واقع منتج النص الرقمي في العالم العربي ، مجلة العربي الحر : نجم السيد (1)
http://www.freearabi.com  18:45 ،22/07/2012.   

http://www.freearabi.com
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المبدع متمكنا من استخدام الحاسوب بمهارة ، وفهم لغتـه وبرامجه ، وكل ما يتعلـق 

بداعه دون أن يشعر بحواجز نفسية على األقـل بينه وبين إبـه حتى يتمكن من صياغة 

تعين بأكثر الحاسوبيين ن كان يسإلى المتلقي ، حتى إبداعه إالوسط الذي ينقـل عبره 

    (1)».مهارة للقيام  بذلك نيابة عنه 

بحار، بينما وهي بهذا تؤكدعلى ضرورة امتالك المبدع آلليات الحاسوب وثقافـة اإل

على ذلك دعامة أخرى في تحقق األدبية الرقميـة، تتجلى من خالل  السيد نجميضيف 

قــدرة المتلقي على التفاعل مع النص بمختلف صوره وأشكاله الممكنة ، فيعرف األدب 

  :التفاعلي على أنه 

األدب الذي يوظف معطيات التكنولوجيا الحديثة ، خصوصا المعطيات التي يتيحها ...« 

في تقديم جنس أدبي جديد، يجمع بين األدبية )  "hypertext"-"النص المتفرع( "نظام 

العبر الوسيط إلكترونية، وال يمكن لهذا النوع من الكتابة األدبية أن يتأتى لمتلقيها واإل

لكتروني،أي من خالل الشاشة الزرقاء ، ويكتسب هذا النوع من الكتابة األدبية صفة اإل

ا للمتلقي ، والتي يجب أن تعادل ، وربما تزيد التفاعليـة بناء على المساحة التي يمنحه

                                                             
  ) .                                                         مقال رقمي(الرواية التفاعلية ورواية الواقعية االلكترونية :فاطمة البريكي  (1)

http://www.middle-east.online.com  .16 :55،2012/07/28    .  

http://www.middle-east.online.com
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عن مساحة المبدع األصلي للنص ، مما يعني قدرة المتلقي على التفاعل مع النص بأي 

 .  .(1)».صورة من صور التفاعل الممكنة

لى إضافة عنصر جديد إر طبيعة العملية االبداعية من خالل ُّوهو تأكيد على تغير و تحو

سقاطاته المعرفية على المبدع إ، والذي بدوره يتطلب " الحاسـوب" دعائمها  وهو

لى متلق إذ بات العالم االفتراضي ال يحتاج الى قارئ جـاهل بل إوالمتلقي معا  ، 

  .متمرس وفطن ؛ يمتلك آليات القراءة الرقميـة كما يتوجب على المبدع امتالكها أيضا

من التفاعل خارج نظام  ِّبداع التفاعلي في الحدحدود اإل"سعيد يقطين"حدد في هذا النطاق ي

الحاسوب وهيكلته ،التي ساهمت في انبثاق أجناس أدبية فريدة من نوعها أو تطويرها 

( بداعات بداع التفاعلي فهو مجموع اإلأما اإل... «:في قوله .بداعيـة قديمة إألشكال 

وجودة من قبل ذلك أو التي تولدت مع توظيف الحاسوب، ولم تكن م) واألدب من أبرزها

نتاج تطورت من أشكال قديمة  ولكنها اتخذت مع الحاسوب صورا جديدة في اإل

   (2)».والتلقي

ونجده يتصور األدب الرقمي استهالال لتجارب أدبية حديثة ، بتوظيفه للوسائط الحاسوبية  

بداعه وتلقيه على عالمات غير لفظية إنسانيـة لكونه ينفتح في وسليال للممارسات اإل

                                                             
  .01/2012//11,02،29، ) مقال الكتروني(وواقع األدب االفتراضي الصورة : السید نجم  )1(

http:www.aleflam.net/index.php?option=com-content₰view = article…       
، المركز الثقـافي العربــي ، الدار البیضـاء، )مدخل الى جمالیات االبداع التفاعلي ( من النص الى النص المترابط : سعید یقطین  )2(

  .5،ص1،2005المغرب،ط

http://www.aleflam.net/index.php?option=com-content
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ال من خالل إوالتي ال تتأتى ، "لترابطيةا"وقوامه  "النصية"معتبرا أساس هذا األدب 

  :الحواسيب وبرمجياتها، يقول 

ن هذا األدب الرقمي ، بحسب التصور الذي نقدم ؛ هو من جهة سليل الممارسة إ«

ة جديدة ، ليس فقط ألنه يوظف وسائط نسانية وهو من جهة ثانية بداية لممارسة أدبياإل

نتاجه وتلقيه على عالمات غير لفظية إجديدة ومغايرة لما كان سائدا ، ولكن ألنه ينفتح في 

ياها قابلة ألن تندرج في بنيته التنظيمية الكبرى ، وتصبح بذلك بنيات يتفاعل معها إيجعله 

 "النصية"أمام أدب أساسه  نناإ:وبتعبير آخر نقول . مشكال بذلك نصا متعدد العالمات

الذي نجده يختلف عن الترابط الذي نجده في النص المكتوب " الترابط" ورقمي ألن قوامه

  .(1)».ال من خالل الحاسوب وبرمجياته وعتادهإولكنه ال يمكن أن يتجسد 

منحى التأكيد على الفروقات البينة بين خصائص األدب التفاعلي " العيد جلول"بينما ينحو 

دب التقليدي ، وفي أن األدب التفاعلي جنس أدبي له ميزاته الكتابية والقرائية كما له واأل

أشكاله األدبية المتميزة والمتمايزة عن غيرها في األدب التقليدي ، والتي لم تكن لتظهر أو 

تتطور في غياب هذا المشهد التكنولوجي المعاصر لوسائل االتصال وتطورها الخارق  

  التفاعلي جنس أدبي له خصائصه الكتابية والقرائية ، وله أشكاله األدبيةاألدب «:قائال 

نتاجه وتقديمه عن األدب التقليدي وهو لم يكن ليظهر لوال التطورات إفهو أدب مختلف في 

                                                             
، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ،المغرب )نحو كتابة عربیة رقمیة (النص المترابط ومستقبل الثقافة العربیة : سعید یقطین   (1)
  .192،ص1،2008ط
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التي شهدتها وسائط تكنولوجيا االتصال وخاصة الحاسب االلكتروني ، وفي هذا األدب ال 

لى تقديمه عبر وسائط تعبيرية كالصوت والصورة إل يسعى يكتفي المؤلف باللغة وحدها ب

  . (1) ».والحركة وغيرها 

لكترونية، وهي تنفتح على كل االحتماالت االفتراضية وفي مجاالت الحديث عن األدبية اإل

من تجليات الفجوة "(الثقافة الرقمية"على فاعلية القارئ في كتابه " دريسإعبد النور "يركز 

النص الرقمي وهو يخلخل النظرية ...«:باعتبار أن ) لكترونية األدبية اإللى إالرقمية 

الذي ينزاح عن ) المنتج–المستهلك (لى المتلقي المتفاعل إرجع فاعليته األدبية األدبية ي

قيم في الهامش بدون مرجعية ، حيث يستطيع الهامش أن يترابط بالمركز فقط المركز لي

  .(2)».قليل من هيمنة أدواته ضعاف سلطته والتإمن من أجل 

غير أني أرى توزيعه هذا لمواقع أطراف العملية االبداعية الرقمية على الهامش والمركز 

جحاف والمغالطة؛ نظرا ألن كال من المبدع الرقمي والمتلقي الرقمي فيه كثير من اإل

 محل للهامش يتموقعان في المراكز التفاعلية  ،فاألول مبدع منتج ،والثاني متلق منتج وال

للتكنولوجيا الرقمية،بحيث يتصدران -أرصدة ثقافية–بينهما  لضرورة امتالك كل منهما

لى تبادل هذه المواقع فيما بينهما إوتخولهما هذه المرجعيات ".الهامش"و" المركز"مواقع 

  .وفقا للوضعيات االفتراضية التي يتخذانها معا
                                                             

.237،ص2011،مارس  10نحو أدب تفاعلي لألطفال ، مجلة األثر ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، العدد: العید جلولي   (1)  
،سلسلة )لى األدبیة االلكترونیةإمن تجلیات الفجوة الرقمیة (الثقافة الرقمیة :دریسإعبد النور  (2)

     .6،ص1،2011دفاتراالختالف،مكناس،المغرب،ط
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تجلى في كونه تعبيرا رقميا عن تطور النص أن مفهوم األدب الرقمي ي" كرامإزهور "ترى 

ر ِّاألدبي ، الذي ال تعرف بناه وأنظمته االستقرار أو الثبات فهو نظام لغوي متحو

ومتحول تبعا لتغير وسائطه ، وهو عند الغرب يسير االنخراط في عوالمه التفاعلية ،بينما 

بية التي لم تتقبل تحقق طا الثقافة االستهالكية التكنولوجية العرما تزال تدب وتحبو خُ

  .األدب الرقمي كما ينبغي لها ذلك

األدب اليعيش الثبات من حيث نظامه .األدب الرقمي هو تعبير عن تطور النص األدبي «

وبنائه ، نظرا لكونه يعرف تحوالت في شكله ولغته تبعا لتغير وسائطه مما يؤثر على 

من جهة ثانية ، األدب الرقمي هو مختلف مكوناته من جهة، ونظام ترتيب تلك المكونات 

ساعد على االنخراط فيه محقق اآلن في التجربة الغربية وهذا راجع لتطور وسائطه التي تُ

بسرعة ، أما في التجربة العربية فهو ما يزال يعرف تعثرا كبيرا في تحقيقه ، ألن ثقافة 

ماتزال لم تتشربها بعد  نجازه وتحققهإالوسائط التكنولوجية التي يعتمدها األدب الرقمي في 

   (1)».الذهنية العربية باعتبارها ثقافة االنتاج وليس فقط ثقافة االستهالك

                                                             
مجلة دفاتراالختالف ، ")رامز رمضان النویصري"حوار –مقال رقمي (األدب الرقمي حقیقة أدبیة تمیز العصر التكنولوجي :كرام إزھور   (1)

  .سا 25/07/2012،18,08االلكترونیة ،
  

http://cahirs differences.over-blog.net/article-46125368.html  
  
  

http://cahirs
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في تعريفه  -رواد النقد األدبي -ن اختلفت أحرف وكلماتإالضير في أن األدب الرقمي و

حيل األدب الرقمي د ال خالف في مستقره ،وكلها تُِّمتفر ٌّال أن مصبها فرديإوتباينت ، 

  وسائطه الحاسوبية التي تعمل على رسم معالم النص الرقمي ،فما هو النص الرقمي ؟لى إ

  .ما معالمه؟ وما هي أنواعه؟

  :)digital text:(النص الرقمي-ب

لطبيعة النظام الرقمي للحاسوب " النص الرقمي" رف بهذا المصطلح ع"Computer" 

  .؛المبدع ،النص ، المتلقي،  الحاسوب بداعية الرقميةباعتباره الوسيط الرابع في العملية اإل

رتباطها الوثيق بالحاسوب وأنظمته،وكذا إني بمصطلحات عدة ارتبطت به كما كُ

لكتروني ،المعلوماتي ، المتشعب أو التشعبي ، العنكبوتي  متلقيه،فهو؛ التفاعلي الرقمي ،اإل

الخ ...ل منهالمتعالق المتفرع  المترابط ،الشبكي ،النتي ،النص الفائق ،والم.  

روالن بارث"م يس" "Roland Barths" )بالنص المثالي وبكوكبة من الدوال ، ) النص

  :النص الرقمي ويتنبأ بتعريف له قائال وكأنه يصفُ

ن هذا النص المثالي شبكات كثيرة ومتفاعلة معها ، دون أن تستطيع أي منها تجاوز إ...«

ن هذا النص كوكبة من الدوال ال بنية من المدلوالت ، ليس له بداية ،قابل إالبقية ؛ 

ليه من مداخل متعددة  وال يمكن ألي منها أن يوصف بأنه إللتراجع ، ونستطيع الولوج 
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)  العين(على مسافة ما تستطيع رؤية  ُّالمدخل الرئيس ، والشيفرات التي يهيؤها تمتد

ن أنظمة المعنى تستطيع السيطرة على هذا النص إ..).أي الشيفرات (واليمكن تحديدها 

مطلقة ، لكن عددها غير قابل لالنغالق أبدا ، ألنه كما هي الحال معتمد ) تعددية(المتعدد 

  . (1)».على ال نهائية اللغة

يصف النص هنا  بالمتاهة المنظمة ، وبكونه نصا  "Roland Barths" "روالن بارث"ن إ

عليه من خالل أنظمة المعنى غير القابلة لالنغالق وعلى ال نهائية متعددا ، يمكن السيطرة 

يمكن اختراقه عبر أي بوابة من بواباته " نصا شبكيا مثاليا " وهو بذلك يعتبره . اللغة 

المختلفة ، وهو برأيه أيضا داللة على تكامله واكتماله ،وعلى كونه كونا من الدوال وليس 

نى من المدلوالت  ب.  

مركب من كتل من  نص...  «:على أنـھ   "  George Landaw "ورج الندووجويعرفه 

في " النص الرقمي"وھو بذلك یالمس كنھ. (2)»لكترونیة تصل بینھا إالنصوص وروابط 

  . كونھ مكونا من  مجمل النصوص المتشعبة والمترابطة  الكترونیا 

  :قولھیشرحھ شرحا تقنیا دقیقا في " رمضان النویصري"بینما نجد 
                                                             

(1) ROLAND. Barthes: S/Z" ,EDITION SEUIL,PARIS,1970. 

،كلیة اآلداب ) مجلة علمیة محكمة تعنى بالدراسات الثقافیة (،مجلة ثقافات األدب التفاعلي واتجاھات ما بعد البنیویة : زرفاوي عمر :ینظر 
.186،ص2011، 24بجامعة البحرین ،العدد  

(2) http://landaw.stg.edu  
  .   13،ص )نحو كتابة عربیة رقمیة(ة النص المترابط ومستقبل الثقافة العربی: سعید یقطین  :رنظی

  
  

 

 

http://landaw.stg.edu
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التعبير الرقمي عن تطور  بأنه،  مكننا تعريف النص الرقمي، في أبسط صورةي « 

 الخاصية الرقمية (يستفيد من -أي النص–وهو هنا . ..،-بشكل محدد–اإلبداعي  صـالن

صورة  ، وهي-أو المنشئ–في التحول من صورته الموجودة في عقل المبدع ) التقنية

وهي  )0/1(غير ملموسة أو غير مادية إلى مجموعة رقمية باالعتماد على المكون 

هو سلسلة  لذا فإن النص خارج وسيلة العرض. صورة غير ملموسة وموجودة ككيان

حاسوب، هاتف ( رقمية طويلة ال يمكن قراءتها أو فكها ويتمثل دور وسيلة العرض

أو نسق يمثل متن  السيل الرقمي،في نسيجفي تمكيننا من قراءة وعرض هذه ) …نقال،

  »(1).. ، أو النص في ذاتهاإلبداعيالنص 

ال من إتاح لها العرض ال ي" سلسلسة رقمية"لى طبيعته كسيل رقمي  أوإوبهذا هو يحيله 

لى إخالل أجهزتها االلكترونية ، فمن صورة النص غير الملموسة في ذهن المبدع 

  .  جسد جسد النص االبداعي ملموسايج يصورته الرقمية ومن ثم عرضه كنس

من ناقد آلخر، بحسب رؤى كل منهم في " النص الرقمي"تباينت واختلفت تراجم مصطلح  

النص "انتقائه للمصطلح األنسب في نظره ،فنجد سعيد يقطين يختار مصطلح 

لى النص المترابط إمن النص " مؤكدا ذلك في كتابه  "hypertext"مقابال لـ "المترابط

فأستعمله كمقابل " النص المترابط"أما ... «) :بداع التفاعليلى جماليات اإلإمدخل (

                                                             
  

http://ramez-enwesri.com/archives/383   (1)  ،17:05، 2011-12-15 :في ذات النص الرقمي ، الموقع : ن النویصري رمضا 

http://ramez-enwesri.com/archives/383
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الذي نجم عن استخدام الحاسوب وبرمجياته المتطورة والتي " النص"،" hypertexte"لـ

بين بنيات النص الداخلية " الربط"بنى على وتلقيه بكيفية تُ" النص"نتاج إتمكن من 

(1) ».ة والخارجي
  

عالميا على إمفهوما جديدا ،برز نتيجة للتطورات المحققة " لكترونيالنص اإل" ُّويعد

  :مستوى التفوق التكنولوجي المريع لوسائل االتصال الحديثة 

  عالميات ، ويتم توظيفه مفهوم جديد جاء نتيجة التطور الذي حققته اإل" لكترونيالنص اإل"«

خالل شاشة الحاسوب بناء على تطوير وسائل  للداللة على النص الذي يتحقق من

  :مضيفا .(2)»...االتصال الحديثة من جهة ، ولخلق أساليب جديدة للتواصل 

والصوت سواء ) المتحركة–الثابتة (لقد اتسع مفهوم النص ليشمل الكلمة والصورة ...«

  . اتصلت هذه العالمات أو انفصل بعضها عن بعض 

مكانات كبيرة إعطي ن هذا النص يإيتحقق بواسطة الحاسوب فلكتروني ذا كان النص اإلإو

برازه  إللمتلقي في تعامله وتفاعله معه ، الشيء الذي يؤكد مبدأ التفاعل الذي عملنا على 

  . (3) ».ويبين أن دور المتلقي ال يقل أهمية عن دور الكاتب 

                                                             
  .9،ص)لى جمالیات االبداع التفاعليإمدخل (لى النص المترابط إمن النص : سعید یقطین   (1)

  . 122ص:فسھالمرجع ن (2)
   .122ص :المرجع نفسھ(3)
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عالمات أخرى  َّليضملكتروني من خالل اتساع مفهوم النص وبهذا يتحدد مفهوم النص اإل

،والصوت،وفي تحققها من خالل أنظمة )الثابتة والمتحركة(غير الكلمة تتجلى في الصورة 

ذ تتساوى على إنتاجي نتاجية أكبر للتفاعل والتطور اإلإالمتلقي طاقات  حاسوبية ، تمنح

  .ثرها فاعلية المبدع والمتلقي معاإ

 الترابط "والذي يفرق بينه وبين " ابطالنص المتر"مفهوم "سعيد يقطين "بذلك  ثبتُي

. (1)»لكترونيا إالسمة التفاعليـة المميزة للنص كيفما كان نوعه مطبوعا أو  «؛"النصي

لكتروني المبني على الروابط التي على النص اإل" النص المترابط"بينما يقصر مفهوم 

للنص "تصل بين مختلف أجزائه ومكوناته ، محددا من خالل ذلك كله مفهوما 

باعتباره نصا يتألف من كوكبة معلومات تسمح باالتصال ببعضها البعض وفقا "لكترونياإل

  .لروابط حاسوبية مختلفـة 

من " عقد"وثيقة رقمية تتشكل من ...«:ال إجماال ماهو إ" النص المترابط"وليعتبر أن 

اته تتعدد وتبعا لذلك فتحديد. المعلومات قابلة ألن يتصل بعضها ببعض بواسطة روابط 

(2)».تخذ في األدبيات المختلفةبحسب االستعماالت التي يوظف فيها ، ألن هذا المفهوم ي.  

                                                             
  .127،ص)لى جمالیات االبداع التفاعليإمدخل (لى النص المترابط إمن النص : سعید یقطین  (1)

.130ص: المرجع نفسھ  (2)  
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حيـث يعتقـد أن ربـط    ) الـنص المتـرابط  " (النص الجديد"ويواصل بحوثه في تعريف 

حقق طبيعة الـنص الجديـدة، بـل يـوحي بتميـزه عـن       األدب بالوسيط الحاسوبي ال ي

لطالمـا ارتبطـت بوسـائط متنوعـة كالشـفاهية أو الكتابيـة       أنماط النص القديمة التي 

" الـنص المتـرابط  "لمصـطلح  "سـعيد يقطـين  "وبمقابل اعتماد ). المخطوط ، المطبوع(

"hypertext"   األدب (فـي كتابـه    "الـنص المتفـرع  "استخدم حسام الخطيب مصـطلح

   (1))والتكنولوجيا وجسر النص المتفرع

باعتباره حكما تقييميا ال يتوافق والمفهوم  "الفائقالنص "رافضا استخدام مصطلح 

النص "لى إ "hypertext"الجوهري للمصطلح ، حيث ارتأى أن األنسب ترجمة مصطلح 

مدخل (في كتابها  "فاطمة البريكي"بل الناقدة وهو المصطلح ذاته المستعمل من ق "المتفرع

في تقديمه لكتابها   "اهللا الغذامي عبد"بمساندة  ًؤيدة م (2))لى جماليات األدب التفاعليإ

مرت بها بدل باقي المصطلحات التي غُ" النص المتفرع"ياها في انتقائها مصطلح إمتفقا وُ

  . الساحة النقدية المعاصرة

العرب وعصر (في كتابه  "النص الفائق"فضل مصطلح ي "نبيل علي" بينما نجد 

لى إالذي يعود مفهومه  "hypertext"لى تاريخ مصطلح إوبالعودة  .(3))المعلومات

                                                                                                                                                                                              
 

  .1،1996الدوحة ،ط-األدب والتكنولوجیا وجسر النص المتفرع ، المكتب العربي لتنسیق الترجمة والنشر ، دمشق: حسام الخطیب   (1)
  .21،ص1،2006لى جمالیات األدب التفاعلي ،المركز الثقافي العربي ، المغرب ، لبنان ، طإمدخل :فاطمة البریكي   (2)
، 184ت ، سلسلة عالم المعرفة ، یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكویت ، رقم العرب وعصر المعلوما: نبیل علي   (3)

  .1994أفریل 
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النص وعملية تشكله من خالل تشاكل ) تنظيم(أستعمل أول مرة للداللة على .1965

ظف مصطلح كما وTed nelson"،""تيد نيلسون"عناصره ومكوناته وترابطها من طرف

  .Espen j.Aaseth" (1) " آرسيت"على أكف  للمرة األولى" syber text" "السيبرنص"

لى مصطلحات كثيرة إ "hypertext"وأخذت تراجم رواد النقد األدبي العربي مصطلح  

  :جمل أغلبها في الجدول التالي نُ

  

  المستعمل

  

  المصطلح المقابـل

  

  

  ).كتاب،مقال،موقع(المرجع الوارد 

     

  سعيد يقطين    

  

  النص المترابط

  

لى إمدخل (لى النص المترابطإمن النص -

  ).التفاعليجماليات األدب 

  .النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية -

أسئلة ثقافية وتأمالت (األدب الرقمي-  النص المترابط       كرامإزهور    

  ).مفاهيمية

  .دراسة في النص والنص المترابط-  النص المترابط      لبيبة خمار   

                                                             
(1)  Espen j.Aaseth‚cybertext :perspectives en Ergodic literature ‚the johns hopkins University 
press‚Baltimore and london‚1997 
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  .النص الرقمي وأجناسه-  النص الرقمي       السيد نجم    

  .الثقافة الرقمية-  النص الرقمي      دريسإعبد النور    

النص الورقي والنص الرقمي مواطن -  النص الرقمي      طارق عطار   

  .االختالف واالئتالف

الرواية العربية في عصر الصورة  -  النص الرقمي         نبيل سليمان     

  .لكترونيةاإل

  .لى الكتابة الرقميةإالنقوش من -  النص الرقمي       أحمد بلخيري     

تباريح (األدب الرقمي والوعي الجمالي العربي-  النص الرقمي        ثائر العذاري     

  .أنموذجا)رقمية 

  .نترنت أدباء المستقبل أدباء اإل-  لكترونيالنص اإل      أحمد فضل شبلول   

  .لكترونياإل العصر الرقمي وثورة الوسيط-  لكترونيالنص اإل     عمر زرفاوي   

  .العولمة وأزمة المصطلح-  لكتروني الشاملالنص اإل  عزالدين اسماعيل   

  .حديث النهاية،فتوحات العولمة ومآزق الهوية-  النص الفائق      علي حرب  

  .العرب وعصر المعلومات-  النص الفائق       نبيل علي     

الثقافة العربية وعصر المعلومات، -

  .الثقافي العربي رؤيةلمستقبل الخطاب

  .األدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع-  النص المفرع     حسام الخطيب   

  .بداع ومرجعيته في عصر المعلوماتيةآفاق اإل-
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  .لى جماليات األدب التفاعليإمدخل -  النص المفرع      فاطمة البريكي  

ليات األدب لى جماإمدخل (تقديم كتاب-  النص المفرع       عبد اهللا الغذامي 

  ).التفاعلي

  .رواية الواقعية الرقمية-  النص المرجعي الفائق     محمد سناجلة  

  .موقع محمد أسليم-  النص التشعبي التخييلي      محمد أسليم    

  .النص المتشعب ومستقبل الرواية-  النص المتشعب      عبير سالمة    

  النص التشعبي   عز الدين لمناصرة

  النص العنكبوتي 

علم التناص المقارن ،نحو منهج عنكبوتي -

  .تفاعلي

  .التعالق النصي/التعلق-  النص المتعالق   جابر عصفور 

  سعد البازعي    

  وميجان الرويلي 

ضاءة ألكثر من سبعين (إدليل الناقد األدبي -  النص المتعالق  

  ) .مصطلحا وتيارا نقديا معاصرا

ناريمان اسماعيل     

  متولي

وتنمية االبتكار )/الهايبرتكست(النص التكويني-  التكوينيالنص 

  .لدى الطالب والباحثين

عبد السالم بن عبد 

  العالي

  .ثقافة الكتاب وثقافة الشاشة-  النص األعظم 

  .لى علم المعلومات والمكتباتإالمدخل -  النص الكبير   أحمدأنور بدر  

  .hypertext"جدول تراجم رواد النقد العربي لمصطلح ):1(الشكل- 
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حالها ،"hypertext"" النص المترابط"لى االشتغال على مصطلح إ "كرامإزهور "تذهب     

ال من خالل عملية إال تتحقق " النص المترابط"، معتبرة أن تقنية " سعيد يقطين " حال 

ذ يمكن للقارئ ذاته لذات إ "sail"  "بحاراإل"القراءة التفاعلية وتجسدها عن طريق فعل 

شكل مع كل قراءة نصا مترابطا مغايرا ، حيث يتدخل الفعل التفاعلي باعتباره أن ي النص

  .تقنية وظيفية هامة في التلقي 

فيخرج مفهوم النص الرقمي من قمقم النص التقليدي ليتجاوز مفهوم البناء اللغوي المألوف 

شتغال على اللغة الصوت،الصورة ،اال:( ؤلف هيئته الرقمية كـويتشكل من بنى جديدة تُ

، وبهذا يتحول )البرامج المعلوماتية  "multimedia"الوثائق والملفات ، الوسائط المتعددة 

ال من خالل هذه الحيوية إلى نسيج عالماتي غير ثابت ،ال تتحقق أدبيته إالنص الرقمي 

(1)»حققها أفق القراءة والتلقي والحركية التي ي.  

النص الرقمي نسقين " دريسإعبد النور "قسم بينما ي :  

؛ الذي ال يستفيد من تقنيات الثورة الرقمية كتقنية النص المتفرع   النسق المحايد

"hypertext"  أو الوسائط المتعددة ، "multimedia  " ويكتسب صفة الرقمية لكونه ينشر

معرفا .قمية الذي يستغل تقنيات الثورة المعلوماتية والروالنسق الفاعل ؛ .لكترونيا إنشرا 

لكترونيا سواء على شبكة إالنص الرقمي على أنه ذلك النص األدبي الذي ينشر نشرا 

                                                             
.50،ص1،2009،رؤیة للنشر والتوزیع ،المغرب ،ط)أسئلة ثقافیة وتأمالت مفاھیمیة(األدب الرقمي :كرام إزھور  (1)  
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حيث نلمح التصنيف ذاته . (1)لكتروني إنترنت أو على األقراص المدمجة أو في كتاب اإل

  .(2)يجابيالسلبي واإلكنيهما بالنسق غير أنه ي"السيد نجم"عند

أخرى ال متناهيـة للـنص الرقمـي  يسـتحيل عـدها      ت تعريفات َّدورغم هذا كله ، ع

أو حصرها في نطاق هذه الصفحات اليسيرة ، بحيـث ال تبتعـد كثيـرا فـي تحديـدها      

ن اختلفت ألفاظهـا وتعابيرهـا ، ومنـه فـالنص الرقمـي      إلكتروني ولمفهوم النص اإل

هو ذلك النص المسـتفيد مـن تقنيـات الثـورة التكنولوجيـة وآلياتهـا عـن طريـق         

فيؤلــف جســده ،"multimedia"مكانــات الحاســوب ووســائطه المتعــددة إل اسـتغال 

  ).اللغة،الصوت،الصورة،االشتغال على الوثائق والملفات(الرقمي من بنى متميزة؛

محـافظ    ٌّنـص مـا    إثبت أركانـه المتجـددة وغيـر المسـتقرة،وهو     وهي بدورها تُ

لكترونيـة المتاحـة لـه    اإلفعل كل التقنيـات  ي   فاعـــللكترونيا ، أو إيكتفي بنشره 

تلقيـــــه  عادة بنائـه وتشـكيله مـن قبـل م    إثر إبداعية على في تفعيل العملية اإل

لـى  إ المتفاعلين ، وبما أنه يتشكل من بنيات تربط بينها روابط متعـددة  أرانـي أميـلُ   

ن كانـت جـل المصـطلحات التـي أطلقهـا النقـاد قـد        إو"  النص المترابط"مصطلح 

 . المست حقيقتـه

                                                             
  .68لى األدبیة االلكترونیة ، صإمن تجلیات الفجوة الرقمیة (الثقافة الرقمیة :دریس إعبد النور   (1)
:      ، العربي الحر على الرابط)مقال رقمي(،) يقراءة في واقع منتج النص الرقمي في العالم العرب(النص الرقمي وأجناسھ :السید نجم   (2)

.18:45،22/07/2012. http://freearabi.com  
   

http://freearabi.com
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  :أنواع النصوص الرقمية )1-ب

المبرمجون بالتفنن في ابتكار أساليب متنوعة من الترابط النصي ،مستغلين كل  ُّيهتم  

يذكرمن بينها سعيد يقطين التقنيات الحاسوبية لتطويرها أكثر،مما يجعلها تتكاثر وتتوالد ،

  : (1)اآلتي

وهو نظام مواز لنظام التوريق في قلب صفحات  "securitization":التوريق) 1- 1-ب

  :لى أخرى عن طريقإذ يتم االنتقال من صفحة إ،)المطبوع(الكتاب الورقي 

  .النقر أسفل الصفحة - 

  أو      

  . لى التاليةإلى الصفحة السابقة واآلخر إشير األول متقابلين ي على مثلثين النقر–

م المعلومات في هذا النوع من النصوص المترابطة َّقدتُ": tree:"الشجري) 2-1- ب     

عدا تراتبيا ينطلق من األصل منحدرا نحو الفروع المنضوية منظمة على مستويات تأخذ ب

مكن القارئ من االنتقال في تراتبية المادة حسب المسار الذي رسمه له تحته ، بحيث ي

راعاة ذا ما لم يرغب القارئ مإلى األدنى أو العكس ،إمؤلفه بالتحول من المستوى األعلى 

  . ترتيب المواد 

                                                             
   .)141-136(،ص) لى جمالیات االبداع التفاعليإمدخل (لى النص المترابط إمن النص : یقطین  سعید (1)  
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الواقع في محور  "النجم"يتخذ هذا النوع صورة  ":stellar:"النجمي) 3-1-ب       

لى تحديد إعد تعريفي أو يرنو دائرة  وفي فلكه تدور نجوم أخرى ، وعادة ما يكون ذا ب

مفاهيم أو دالالت الكلمات ، بحيث يتم النظر في منظومة المفاهيم في ضوء مفهوم جامع 

مركزية منفتحة على عقد فرعية،  "عقدة"ينظمها كلها فيغدو المفهوم المركزي بمثابة 

و بمفهوم " الصور المترابطة"أو"  الكلمات المترابطة"د القارئ بالنقر على ويعم

بحث عنه ، ومن ثم يعود ضافية عما يإيحصل من خاللها على معلومات " المحور"آخر

  .وهكذا دواليك"المركزية"لى العقدة الرئيسية إ

للنصوص هو من نوع مخالف ": type synthesis":النوع التوليـفي ) 4-1-ب      

مكن تتبع الثالثة األولى ، لكونه يقدم بنية معمارية مركبة غير خاضعة ألي نظام خطي ي

تيح هذا مساراته فيه، التي تتكون منها تشكل تخطيطا محدودا قابال للحساب رياضيا ، ي

مكانيات متعددة إالتوليف المتعدد مجموعة من الروابط التي تمنح المتلقي المستعمل 

  . لى األنواع السابقةإاالنتقال، وهو يقوم على مبدأ االحتماالت بالقياس لالختيار و 

يـرى :"  type buzz or website:"النوع الترابطي أو الشبكي) 5-1-ب     

أن هذا   "davids.miall" "ميـال.دافيــد س" الباحث المتخصص في النص المترابط 

لكونه يتميز " النص المترابط"جسد لنا بامتياز النوع من النصوص الرقمية هو النوع الذي ي

جسد البعد كما يcomprehensive relational  "" عن غيره بالترابطية الشاملـــة 



                             

 الفصل األول:                                                  األدبيــة الرقميـــة.
 
 

 
57 

 

مكن المستخدم من التحرك بين العقد المختلفة حسب االفتراضي للنص المترابط ، وي

  .اص به الخ"coherent text ""نصه المترابط" نتاج إخيـاره ، ومن ثم يمكنه 

لى إمكانية الوصول إتيـح لى كون أي عقدة فيه، ومهما كان حجمها تُإيعود ذلك       

مكن أي قارئ من يتمثل هذا النوع كشبكة من المعلومات والوثائق ، تُ. عقدة أخرى

تنتظم هذه الشبكة وفق معمار خاص ، تتحدد بموجبه العالقة .نتاجها من جديد إاستثمارها و

هيليــن "على حد قول  "client"والزبون أو المستعمل "  server"الملقم بين الموكل أو 

  ".Helen codana"" كوديني

يتميز هذا النوع من النصوص عن ":type tabular"النوع الجدولي ) 6-1-ب     

غيره في مزجــه بين النوع التوليفي والشبكي ، ويسمح للقارئ باختيار الخانة التي 

تاح له التنقل بين عقد النقر على عنوانها لتفتح له العقدة ، ومنها ي سينتقل منها من خالل

عثر على هذا االنطالق والرجوع ، يHelen" " "دفة"ليظل الجدول هو . وهكذا...النص 

تنفتح ،  خانة) 15(المتكونة من " landow" "جورج الندوو"النوع من خالل واجهة موقع 

  . العقدكل واحدة منها على عالم كبير من 

ة لها ، وعلى تقنيات َّعدبهذا تتنوع النصوص الرقمية اعتمادا على البرامج الحاسوبية الم

  : ذ تتلخص كما ذكرناها فيمايلي إاألنظمة المختارة لها 
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النوع التوليـفي  ،"stellar"النجمي ،"tree"الشجري  ،"securitization"التوريق 

"type synthesis "،  الشبكيالنوع الترابطي أو"type buzz or website "،  النوع

فما هي خصائص هذا النص الرقمي بمختلف أنواعه . " type tabular"الجدولي 

  .التي ذكرنا؟

  : خصائص النص المترابط )2-ب

يشترك النص المترابط والنص الورقي في خصائص تتمثل في ؛ االنفتاح ، التعدد الداللي  

  :   (1)عنه في نقاط أخرى توردها لبيبة خمار كما يليلكنه يتميز والقرائي ، التناص ، 

ترتبط الوحدات المشكلة للنص المترابط بشكل : نعدام الخطية إ) 1-2-ب

مع بعضها البعض بشكل خطي ناتج عن توالي  شبــكي فهي ال ترتبط

شبه  هذه الوحدات الفقرات ، لكنها قد تكون عبارة عن كلمة أو الفقرات ، تُ

مجموعة من الوثائق المعقدة التي ترتبط فيما بينها بمجموعة من صورة ، أو 

متبوعة بخصوصية  –بانعدام خطيته  - ن خصوصية النص المترابطإالروابط ،

                                                             
  .                                22/07/2012، 18:45،) مقال رقمي(لى التفاعلیة ،إدراسة في النص والنص المترابط من النصیة :لبیبة خمار   (1)

http ://www.djelfa .info/vb/shouthread .php?t=118699  
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ضافة إلى أخرى ، بإنما تقفز من شذرة إفي شكلها الخطي  ُّفي القراءة التي التتم

زاحتها   إقد أو ع. 

النص المترابط على العالمات المتمظهرة  قراءة تعتمد :دينامية القراءة )2-2-ب

  :في النص ونميزها في 

  ).محددة(العالمات التي تقود القراءة نحو عناصر بعينها )  1-2-2-ب     

  قدم اقتراحات إلمكانيات مختلفة تسمح باالستمرار التي تُ العالمات) 2-2-2-ب      

  .  في العملية القرائية           

تتمظهر ثنائية الثابت والدينامي داخل النص المترابط الحتوائه على وحدات ثابتة     

التظهر كعالمات قابلة للتنشيط فال تعتبر ظال ألي رابط مادي مسجل داخل النص بقدر 

مكن تنشيطها ، والتي ارتباطها بمكوناته كمكونات الجملة ، خالفا للوحدات الدينامية التي ي

مكنها منح النص لى مستوى ومحتوى نصي آخر ،كما أن الكلمة المبأرة  يإ تسمح باالنتقال

بمكن القارئ من قراءتها عـدا ديناميا ، وهي تمييز للكلمة بلون مغاير أو خط مضغـوط ي  

  : بطريقتين مختلفتين 

  .قراءتها باعتبارها مكونا من مكونات الفقـرة: األولى           
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  .ؤشر على الفقرة ءتها معزولة باعتبارها وحدة داللية تُقرا: الثانية           

ن كتابة أي محتوى نصي رقمي يرتكز على مجموعة من المميزات البصرية للعالمات إ

تيح المجال لتنشيط قراءة التي تظهر مستويات مختلفة لتكونه الداخلي فكل عالمة دينامية تُ

  .حاالتها إاالنسجام بين العالمة و حققنشاء تصميم جديد ومستقل لها مما يإمعينة أو 

براز السمات إمكن ذ اليإ"  دينامية البناء " جسد دينامية القراءة في العملية التفاعلية تُ

  .        ال من كشفها من قبل المتلقي وقدراته القرائية  إالنصيـة لهذا النص 

عليه اهتمام  سيطرذ يإأهم خصائص النص المترابط  هو من: البعد اللعبي  )3-2-ب

من خالل االمكانيات البصرية والصوتية "ثقافة الظاهر: "سمى بـالقارئ بالشكل ، أو ما ي

معه القراءات المتخصصة للنص الرقمي  ُّوباألبعاد التكنولوجية للوسيط الحاسوبي ، تقل

لى إأسيرا لهذه األشكال الترابطية ، فال يبرح السطح للتسلل   ُّبحيث أن القارئ  يظل

فتـن بالمؤثرات السمعية البصرية، ماال يسمح له بالتعمق بل ي) الداخل(حتوى النصي الم

             !!فقده انبهاره بها من تركيز ودقة؟ما يأكثر وِل

لكتروني المؤلف لى طبيعة النص اإلإالخاصية هذه  وتعود :ثالثية األبعـاد) 4-2-ب

 ورغم تداخل هذه. واالطالع التصفح -3العرض، -2الكتابة ، - 1:من وحدات ثالث 
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شكل تفاعلها ذ يإال أنها تتمتع باالستقاللية التامة داخله ،إالوحدات داخل النص الرقمي 

  . "الوحدة الداللية للنص المترابط"

" النص المترابط"عتمد عملية القراءة كعنصر من بين العناصر المساهمة في تركيب تُ  

ا على ذاكرة الحاسوب وأرصدته الثقافية ي العرض والتصفح اعتمادَعدب  ُّوتضم

  )     المخزنة(

ن قراءة النص المترابط على شاشة الحاسوب ، يحرم القارئ إ:الالمادية  )5-2-ب 

ختزل هذا النص على سطح أملس ال ذ يإجوانبه الملموسة في تحقق العملية االبداعية ،

الذي يمنع المرء نوعا من كما أن شكل الكتاب الورقي .لمس وال يقبض عليه الكف ي

نه نص إستبدل بمتاهة يمكن له الضياع في غياهبها الموغلة في المجاهيل ،األمان والدعة ي

  .     هجين يتمتع بازدواجية البنية ،حيث يجمع بين البنية اللسانية والبنية المعلوماتية  

التقليدي في يتميز النص الرقمي بغياب النهايات بمعناها  :غياب النهاية )6-2-ب

النصوص الورقية ، فمتى استنفــذ القارئ طاقته في متابعة التصفح كانت هي تلك 

         .النهاية وانطالقه من جديد هو البداية ، لكون هذا النص يتخذ شكل المتاهــة

وهو طبيعة النظام الحاسوبي الشبكي والمعقد لشبكة :الشكل المتاهي ) 7-2-ب

المتاهة ليست المكان "  «:  "Michel Foucault" " شيل  فوكومي" المعلومات حيث يقول 
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نما شكل المتاهة المالئم للنص إو " نما المكان الذي نخرج منه التائهينإالذي نتيه فيه و

المترابط هو المتاهة ذات المسارات المتعددة ، لكونها منطوية على نفسها ومنكمشة متخذة 

وحالة الترقب التي يولدها النص المترابط، فالقارئ شكال دائريا ال نهائيا تشترك فيه 

بالهدف أو يشارف على مالمسته ، وكلما ظن  “صاب بخيبة آفاقه كلما اعتقد أنه ممسكي

أنه اقترب من المركز أومن دالالت النص الخفية ، تالشى هذا المركز بما فيه من معان 

محتملة ليوهكذا دواليك...مى النقر صاب بح.  

لى تصميمه في شكل بنية مفتقرة إع النص المترابط بهذا الشكل المتاهي، عائد ن تمتإ  

  .للمركز غرض حمايتها من الدمار ومن تجمع المعلومات في نقطة واحدة  

فرغ من يرتكز النص المترابط على الكلمة التي تُ: التركيز على الكلمة) 8-2-ب

خباري ، فمن جهة هي عالمة لغوية ومن جهة أخرىهي إمحتواها اللغوي لتعبأ بمحتوى 

عتمد كزر معلوماتي ذات حموالت داللية أو تُ ماإ زر معلوماتي  فالكلمة بالنص المترابط 

  . لى أزرار أخرىإيقود 

التتابع والتوالي النصي بالنصوص الورقية باالقتطاع أو  عوضي: التقطيع) 9-2-ب

النص وقراءتها دون التأثير على وحدة البناء أو المعنى سهل عزل عينة من التقطيع الذي ي

 .الخاصة بهذه النصوص المترابطة التي تميزها االستقاللية
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فهـل  " لبيبـة خمـار  "التي أوضـحتها واسـتقرأتها   " النص المترابط"تلك هي خصائص

تختلف هذه السمات عند بقية النقاد العرب؟ وماالذي يجعلها تتمـايز وتتزايـد مـع كـل     

  :    (1)شكل سمات النص الرقمي كاآلتي ي"عبد النور ادريس"حيث نرىنقدية؟ قراءة

ساهم النشر االلكتروني في تجاوز حلقة المكان والزمان وسرعة انتشار ي :نتشـاراإل-

  .النصوص الرقمية ، والتي يتلقاها قارئيها أيضا بسرعة البرق

  .عتمدة على تقنيات الكتابة التفاعلية عتبر النص وثيقة الكترونية مي ذإ:تقنية الكتابة -

 pierre" "بيير شويتزر"النص الرقمي هو لوحة رقمية كما حدده  نإ: لوحة رقمية -

Schweitzer " مخترع مشروع"folio@".  

الـنص االلكترونـي تجميعـا لمختلـف التقنيـات الرقميـة        ُّعـد ي: التقنية الرقمية-

 hypertext"الــنص المتــرابط " كتقنيــة  "web"المســتخدمة فــي صــفحات الويــب 

مـن صـوت وصـورة    " multimedia" "المالتيميـديا "ومؤثرات الوسـائط المتعـددة   "

  . "animation"والرسوم المتحركة "graphics"وحركة وفن؛الرسومات

بها ، مستفيد من “النص جسد غير منفصل عن شاشة الحاسوب، لصيق :التكامل  -

  .المتطورة مختلف التقنيات التكنولوجية
                                                             

.) 81-79(.،ص) لى األدبیة االلكترونیة إمن تجلیات الفجوة الرقمیة (الثقافة الرقمیة :عبد النورادریس   (1)  
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للنص الرقمي التشعبي أسلوبه الخاص المتخيل بالتزامن مع انتشار :التخييلية  -

  :ممت برامج خصيصا للنص األدبي االلكتروني منها ذ صإالبرمجيات ، 

"story space1990) "2.0(  وهو أداة لتنمية النص التشعبي على المستوى المهني وهو،

ستجيتإ(تاح من أنظمة م" (estgate systems"  مايكل "والتي نشرت أعمال ؛

"  chile Jackson"بعد الظهر ، خليط فتاة لشيلي جاكسون "  Michael joyce""جويس

لى األمام في أي مكان لجودي إ،"stewart moltrob"حديقة النص لستيوارت مولتروب 

مائة "" Raymond keno"، والقصائد الرقمية كنموذج رايمون كينو "judy malloy"مالوي 

  ". ألف مليار قصيدة

لى التعدد إبينما يرى طارق عطار االختالف في تحديد خصائص النص الرقمي 

   :(1)عدد أهمها في اآلتيةذ يإاأليديولوجي والثقافي للمترجمين ،

- إنتج النص الرقمي نص وسيط ال يكنى بنص الـأدب الرقمي ال بواسطة الحاسوب ، وي

  .أو التفاعلي 

مكانات متعددة كالجداول ، األصوات ، الصور إالنص الرقمي نص تشعبي ذو -

  .الخ...والرموز
                                                             

  .02/08/2012، 12:31،منتدى اللسانیات ،)مقال رقمي(الورقي والنص الرقمي مواطن االختالف واالئتالف ،النص : طارق عطار  (1)
www.lissaniat.net/viewtopic.php?t =3043 

  

http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t
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-راءته قراءة شجرية مكن للقارئ قراءة النص الشبكي قراءات مختلفة ومتباينة وحتى قي

  . أو هرمية

-عاين النص الرقمي نص م:عاين عن نظيره المقروء في كونه حيث يختلف النص الم

عاين على شاشة الحاسوب ليس هو ذات النص المكتوب ،بل تم أن النص الم رقمي ومعناه

،وفي عملية التحويل هذه ))الكتابة الغائبة(الكتابة البرمجية :(تحويله من خالل كتابة وسطى

لى مادة قابلة إيكون القارئ أمام حضور البعد الرقمي الذي تتحول بموجبه المادة المكتوبة 

عاينةللم.  

قارنة مقتضبة وفيها كثير من القصور م "طارق عطار"لخصائص التي ميزها ن كانت اإو

مقا حيث بين كان األكثر دقة وع" سعيد يقطين"ال أن ما قدمه إ "لبيبة خمار" بما أوردته 

  : (1)خصائص الكتابة الرقمية كما يلي 

قابال ال من خالل شاشة الحاسوب كي يكون إال يتجسد النص الرقمي :  الحاسوبية-

بين نمطين من التجلي النصي ؛يرتبط كل منهما "سعيد يقطين " عاينة ، وهو ما يضعهللم

بطبيعة الوسيط الذي يعاين ستعمل في تلقيه ، وهما ؛ النص المقروء والنص الم.  

  :سعيد يقطين هو " ومن أهم خصائص النص االلكتروني في نظر

                                                             
. )131-124(،ص)نحو كتابة عربیة رقمیة( النص المترابط ومستقبل الثقافة العربیة:سعید یقطین   (1)  
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غرى ، تتشكل بدورها من بنيات   ات صاعتبار النص بنية كبرى تتشكل من بني: النص - 

  .أصغر

أي نص باعتباره بنية لها مالمحها الخاصة وهو يتشكل بتفاعل مع  نإ:التفاعل النصي - 

        . بنيات نصية خارجية سابقة أو معاصرة 

جمعها في البنيات والعالقاتوبالتالي يستخلص أهم السمات النصية وي:  

ليها من جانبين اثنين في إع ووحدات ، يمكننا النظر ومقاط وتتألف من جمل :البنيات-

مكانية عزلها عن غيرها إليها في ذاتها أي إذاتها وفي عالقاتها بغيرها ، والقصد بالنظر 

من البنيات المتآلفة معها في تشكيل البنية النصية العامة ، فتكون هذه البنية الجزئية 

مجموعة بنى مستقلة أو مجموع  مستقلة ، وعليه يتكون النص الرقمي من" شذرة"

  .تتفاعل وتتقاطع وتتكامل ، تتشعب وتتنوع " شـذرات"

   ينظم إ المبدع وهو يعمدلى صياغة نصه هذه الشذرات ، ويربط بينها ، يؤخر  قدم وي

وقد يعيد تكرار الشذرات في مفاصل النص وربما يأخرى جديدة من نصوص مغايرة   دمج

  .حتى يستوي النص ويكتمل بناؤه  ليتخذ صيغته النهائية

النص من بنى معمارية منظمة ومنسقة ، تربط بينها عالقات  يتشكل جسد: العالقات -

طارها بنيات صغرى إكبرى تنتظم في  "بنيـة داللية"والتي من خاللها يبدو لنا النص كـ 
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عاصر حاول رواد النقد الممولي لتلك البنية النصية ، ولهذا يشكل مجتمعة البعد الشتُ

  .الكشف عن طبيعة هذه البنيات وعالقاتها داخل النص

أن النص الرقمي بنيات وعالقات ،وهي "سعيد يقطين"من خالل ما تقدم يعتقد :  الروابط-

لق ن تحدثت الدراسات ماقبل الرقمية عن البنيات والعالقات داخل النص من منطإو

ن االجتهادات في مجال األدبية الرقمية استبدلتها إمرجعيات لسانية وسيميائية ف

" links/liens" " الروابط"و " nodes /noeuds"" العقـد"بمصطلحات جديدة تتجلى في 

) الخ...نصوص ،صور،أصوات ،رسومات(لكونها تتعامل مع نصوص متعددة العالمات 

  . ذات خلفيات معلوماتية شاملة ومختلفة "بيانات"تعتبرها جميعا 

تقـن تقنيات ، والمبدع الحقيقي هو ما ي" روابط"و " عقـد"ن النص الرقمي هو إ   

حسن بناءها وتشييد استخدام البنيات وعالقاتها ، ويمتلك القدرة على توظيف العقد كما ي

نات عظيمة للقارئ روابطها مع مراعاة الخصوصية الجمالية والداللية التي تمنح امكا

غيـة االرتحال في جسد النص الرقمي بحيوية ودينامية ب .  

النص الرقمي بمقومات تقنية هامة ، معقدة ومتطورة في اآلن  ُّيعتـد :البعد التقني-

صبح هذه الجوانب التقنية جزءا أساسيا من مقومات النص الرقمي ومن ثم ذاته  حيث تُ

  . في قراءته لهذا النصضرورة امتالكها من قبل المتلقي 
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من جماعة  "observable"" عاينالم"مفهوم " سعيد يقطين"ستعارإ: المعاينة-

"ALIRE" فيليب بوتس"ومنظرها"(*) "philipp bootz"لمح على ، معتبرا أن النص الذي ي

الكتابة (تحويله وفقا للكتابة الوسطى ؛ ُّشاشة الحاسوب ليس هو النص المكتوب بل يتم

، فنكون أمام حضور للبعد الرقمي الذي تتحول بموجبه المادة ))الكتابة الغائبة(البرمجية

بكتابة  ُّستهلبمراحل تُ ُّعاينة فإبداع النص األدبي الرقمي يمرلى مادة قابلة للمإالمكتوبة 

ختتم بتجليه على  الحاسوب  وهوما تُعداده وبرمجته من قبله أيضا ،ِلإ َّالمؤلف للنص ثم

لى امتالك المؤلف والقارئ لمؤهالت إيجعل تأليف النصوص الرقمية بحاجة ملحة 

  . بداعيا إمكانات معلوماتية كي تتحقق إو

على  عاينة هي قراءة تعتمدن قراءة النصوص الورقية عملية خطية عمودية بينما المإ  

الترحال األفقي في جسد البنيات النصية أو العقد عن طريق الروابط التي تجعل القارئ 

يتحرك في الفضاء النصي ، كما يعاين استيعاب الصوت والصورة خالف مكن للنص الم

،وامتالك روابط االنتقال من الصوتي )النص الورقي أو غير الرقمي(النص المقروء

  .ينامية وحيةلى الصوري بطرق دإالصوتي 

  بامتياز " نصا متعـددا"عاين تجعل منه ن هذه التعددية في توظيف العالمات بالنص المإ   

                                                             
المسؤولة   1980عام" ALIRE"،وھو أحد مؤسسي مجموعة 1977ماي بفرنسا ،كتب الشعر  الرقمي منذ عام  01ولد في : فیلیب بوتس  (*)

  "PARIS 8"،دكتور في المعلومات واإلتصاالت وأستاذ مساعد بجامعة "LILLE"عن االستعراض والشعر الرقمیین ،وھو دكتور فیزیاء بجامعة 
http:transitoireobs.free.fr 
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حول خصائص النص الرقمي أن روح هذا النص تتجلى " سعيد يقطين"وملخص ما أورده 

بين مختلف بنياته وعقده وأجزائه " الربط"تقان عملية إفي المقدرة على تنظيمه وفق 

لى النص المترابط ، ألن إ "hypertext"لى رؤيته هذه اختار ترجمة مصطلح واعتمادا ع

   .    بين بنياته ،عقده وأجزائه" الربط"أهم خصيصة فيه هي أحكام 

جمل الخصائص المتقدمة سالفا لكل من ؛سعيد يقطين ،لبيبة خمار ،طارق م جمعنُ  

  :عطار في النقاط اآلتية 

  .الالخطية  -

  .القراءة وتفاعلها دينامية -

  .البعد اللعبي -

  .الال مادية -

  .غياب النهاية-

  .الشكل المتاهي -

  .التركيز على الكلمة -

  ).قابلية التقطيع(التقطيع -
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  .سرعة االنتشار-

  ).البعد التقني(لكترونية تقنيات الكتابة اإل-

  .التكامل -

  .التخييلية-

-عاينةالم.  

  .البنيات -

  .العالقات -

  .الروابط-

وألن طبيعة النص الرقمي دينامية ،تزداد خصائصه وتتوالد مع كل تطور لبرامج 

ؤى واألفكار ،وحتى ُّغير الرالمعلوماتية  ما يجعلني أجزم أننا بعد شهر أو ثالث قد تُ

غايرة شكلها بنى مبداعاتنا الرقمية ،مما يمنحنا أبعادا وأشكاال مختلفة ،تُإطرق نسج 

  .!فريدة من نوعها  ميزها خصائصوتُ

 ُّلقد اختلفت وسائل التدوين منذ العهود األولى ،فكان النقش على الصخر والحجر ،والخط 

ال إالكتابة على الورق ، وما الحاسوب في اعتقادي  َّعلى جلود الحيوانات ، ومن ثم
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، وهو  ن فاقها بتقنياته التكنولوجية والمعلوماتيةإتطورا طبيعيا لهذه الوسائل الكتابية ، و

ن إن كانت خصائص النصوص األولى تتقارب وتتجاذب بمختلف تلك العهود السابقة فإو

للنصوص األدبية المغايرة تماما عاينة على شاشة الحاسوب طبيعة مختلفة وخصائص م

تبعا للوسيط الجديد ، وقد يولد حيل النصوص الرقمية وسيط آخر أكثر تطورا بالمستقبل ي

 .امحل الورقية وغيره

سمت الرقمية بالمادية والتكلف وكما ميزت النصوص بالعهود القديمة العفوية والصدق ،و

وماهي األجناس األدبية   !!فهل يتمكن المبدع من المزاوجة بين التقنية والصدق الفني؟!!

  .الوليدة في ظل هذا العصر الرقمي؟
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  : األجناس األدبيـة الرقمية-2

التكنولوجية عـن والدة أجنـاس أدبيـة ،منهـا مـا اعتمـد علـى        تمخضت الثورة   

شـعر ،قصـة   :(التقنيات الحاسوبية في تطوير األجنـاس الكالسـيكية المعتـادة مـن     

  .)رواية ،مسرح

ومنها ما كان فريد نوعه شكلت متون جسده تكنولوجيا المعلومات كالرواية التفاعلية 

لكتروني الرواية الجماعية ، رواية البريد االبمختلف أنماطها ؛ الرواية الواقعية الرقمية ،

  .  قصيدة التفاعلية ، القصة التفاعلية ،المسرح التفاعلي ، الرواية الفيديـو 

بداعية غيرت طبيعته وأنتجت من إقبال األدب على التكنولوجيا ، دعمته حوافز إذلك أن 

األجناس التفاعلية؟ وما  خالله أشكاال متنوعة وفق تقنياته وروابطه المختلفة  فما هي هذه

  .طبيعتها ؟

أطلق رواد النقد األدبي الحديث ثلة من المصطلحات على تلك األجناس الهجينة والتي    

الرواية ": وتتجلى في" interactive literature" "األدب التفاعلي:" سمى في مجملها بـتُ

  hyperdram""التفاعلي المسرح "،"hyperfiction"أو"interactive novel "التفاعلية

 digital"أو  "interactive article""المقال التفاعلي "،"hyperpoetry" "الشعرالتفاعلي"،"

article." 

  



                             

 الفصل األول:                                                  األدبيــة الرقميـــة.
 
 

 
73 

 

  ":interactive novel" digital novel /"الرواية الرقمية/الرواية التفاعلية ) 2-1

مستعينا ببرامج ن هذا الجنس األدبي بالعوالم االفتراضية للحاسوب ، َّتكو       

تيحه المعلوماتية من روابط في كتابته وكل ما تُ "software"مخصصة

ذ يجمع بين األصل الروائي والبرامج إلكترونية ،إصاغا في صيغ م.وغيرها ...ووصالت

ر تكنولوجيا المعلومات ، كان ِّصدر و مَلكترونية ، وبما أن العالم الغربي مصداآللية اإل

مايكل " لكتروني ،لتكون أول رواية تفاعلية لـ بداع األدبي اإلاإل الرائد أيضا في مجال

عام " afternoon‚a story" " قصة بعد الظهيرة"بعنوان  "Michael joyce""جويس

1986(1) .ستخدما  برنامج م"storyspace."  

ن هذه الرواية الكالسيكية إيجابي ، فوبحيث ذكرنا سابقا نسقين للنص الرقمي السلبي واإل

لكترونية التي تتداخل ستفيدة من الخصائص اإلم) يجابياإل(التفاعلية تنتمي للنسق الثاني 

  .لصور ،األصوات والحركات فيها الكتابة وا

نتاجها على برامج إفي تأليفها و"الرواية التفاعلية"هذا الجنس األدبي الجديد  يعتمد مؤلفُ   

والتي تربط . newnovelist"  (2)""لجديدالروائي ا"و"storyspace ""المسرد"خاصة منها ؛ 

بين مختلف النصوص على اختالف طبيعتها ؛ كتابية ،تشكيلية ،موسيقية خرائطية رسوم 

                                                             
(1)http ://en .wikipedia.org/wiki/afternoon‚a story ‚ 06/08/2012‚08:22.    

  ).مقال رقمي(الروایة التفاعلیة وروایة الواقعیة الرقمیة ،:فاطمة البریكي  (2)
http://www.middle-east-online.com/?id=312311 ‚28/07/2012‚16:55.  

http://www.middle-east-online.com/?id=312311
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هوامشا  ُّعدلى ما يإوتقود . ل ،صور ثابتة أو متحركة توضيحية ،،رسوم متحركة ،جداو

لفهم النص ضافات إضاءات أو إم ِّقدعلى المتن ،وما يرتبط بالموضوع نفسه ،حيث ي

  .اعتمادا على هذه الوصالت 

الرواية التفاعلية في جذب أصناف عديدة من القراء تتباين أعمارهم ، وظائفهم  سهمتُ   

مؤثـرة على . وغيرها..اهتماماتهم، مواهبهم ،مستوياتهم األكاديمية واالجتماعية والنفسية 

  . طرق تفاعلهم مع هذا النص  ،وكيفيات قراءتهم لها 

لى تمكن إن امتالك أدوات العصر سيؤدي إ«:في هذا النطاق " فاطمة البريكي"تقول 

ذ يصبح قادرا إالمبدع من آداء دوره الخالق بشكل أفضل منه في حال عدم امتالكه لها ،

رقا جديدة لتقديم على التفكير بطريقة تتناسب أيضا مع العصر الذي يعيشه ،وأن يبتكر طُ

ؤثر في الطريقة التي سيتلقى بها ،ومن شأن هذا أن يبداعه تتوائم أيضا مع عصره إ

  .(1) ».الجمهور نصه وكيفية تفاعله معه

حول مسارات التلقي ووعي القارئ، معتبرة هذا التطور التكنولجي " كرامإزهور "ضيف وتُ

وأبعاده ظاهرة ساهمت في تشكيل هذه األجناس األدبية التفاعلية ما يتطلب قارئا ذا أبعاد 

  :وعي حضاري ثقافية و

                                                             
  ).مقال رقمي(الروایة التفاعلیة وروایة الواقعیة الرقمیة ،:فاطمة البریكي   (1)

http://www.middle-east-online.com/?id=312311 ‚28/07/2012‚16:55.  

http://www.middle-east-online.com/?id=312311
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يأخذ الـنص األدبـي مـع تطـور الوسـائط التكنولوجيـة أبعـادا تجعلـه يتجلـى           «

عبـــر عن منطقه ورؤيته بشكل مختلـف،ومن هـذا المختلـف يبـدأ نـوع مـن       وي

حـدد الـنص فـي    االصطدام بين الوعي المألوف والذي عززته مواثيق القراءة التـي تُ 

ظار القـارئ ،وبـين وعـي بـدأ يتشـكل      ؤمن أفق انتفي شكل معين من التلقي  مما ي

علن عن تجربة مخاضه من خـالل النقـاش الحـاد بـين     أو على األقل بدأت مظاهره تُ

(1)».ؤيد لتجربة التجلي األدبي رقميا ،وبين معارض لهذا التجليم .  

)  لكترونيإ/كالسيكي (ما مزدوج الخاصية فهــو إن الرواية التفاعلية جنس أدبي إ    

توظيف الروابط الحاسوبية ووسائطها المتعددة ،ليتخذ شكال رقميا متميزا أو يستعين ب

لكترونية ،فهو على الشاشة الزرقاء بوابة مكن له التحور أو التحول عن تشكالته اإلالي

ن إطار الحاسوبي، وبنياته الصغرى كاألسماك في البحر ؛فتح خارج اإلمكن لها أن تُالي

وبين التقنية وروحانية األدب تتأرجح األجناس األدبية بين . !هي غادرته غادرتها روحها 

بهر للسمع والبصر والفؤاد ما ، وبين جماليات أدبية تتجذر فيها الروح تطور تكنولوجي م

  .ز بشريتها ِّعزنسانية لتُاإل

بشري أم جنس أدبي بشري /بداعي؟ جنس أدبي؛ آليالبقاء اإل ُّله حق َّقفمن من االثنين ح

    .     صرف ؟

                                                             
  .73،ص)أسئلة ثقافیة وتأمالت مفاھیمیة(األدب الرقمي :زھور اكرام   (1)
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للرواية التفاعلية " Michael joyce" "مايكل جويس"(1)في صفحات ولت ريادة  قد ذكرتُ  

 ُّق اآلن بوابات الوعي الثقافي العربي ،والذي تدببداعية الغربية ، ألطرعلى الساحة اإل

بمعزل  -ضاهيه نشاطا وحيوية ،وليس هذا برأي لين كانت التُإابداعاته دبيب النمل ،و

بدع العربي من تكنولوجيا في موقع الم-واستقراء آلراء النقاد العربعن استقصاء 

  .المعلومات واستثمارها للتقنيات الحاسوبية 

لقاء نظرة سريعة على موقع األدب العربي من إويبدو من ...«": فاطمة البريكي " تقول 

ارسة الفعلية التكنولوجيا الحديثة أنه لم يخض غمارها بعد ،ولم يبدأ األدباء العرب بالمم

وقد أدى .تيحها تزاوج األدب بالتكنولوجيا ،ما عدا استثناءا واحدا لألجناس األدبية التي ي

لألدب ) أو انتقاص (لى أن ترددت في كتابات النقاد العرب المعاصرين نبرة انتقاد إهذا 

العصر التكنولوجي ،وسبر أغواره وتوظيف  جاراةالعربي الحديث ،لعدم قدرته على م

لى الطور إعطياته لخدمته واالرتقاء بمستواه عن طريق االنتقال من الطور التقليدي م

  . (2)».لكتروني اإل

النص "ما تزال كتابة  «":سعيد يقطين"رأي " فاطمة البريكي"من تعابير  َّحيث نجد أشد

لقيود ودونها الكثير من ا.في ثقافتنا العربية محدودة حدا بل تكاد أشبه بالمنعدمة " المترابط

ويبدو لنا ذلك بوضوح .ليها في الوعي والممارسة إالتي ماتزال تقلل من أهمية االنتقال 
                                                             

   .من األطروحة) 73(ینظر الصفحة   (1)
(2) ) http://www.middle-east-online.com/?id=312311 ‚28/07/2012‚16:55.  
  رقمي مقال(الروایة التفاعلیة وروایة الواقعیة الرقمیة ،:فاطمة البریكي                                                                                   

http://www.middle-east-online.com/?id=312311
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جملها ما تزال تنتمي في البرمجيات العربية والمواقع العربية على االنترنيت ،فهي في م

لى النوع المركب أو الشبكي الذي إلى النوع البسيط من النص المترابط ،ولما ترتق بعد إ

(1)».التجسيد الحقيقي واألمثل للنص المترابط عتبري .  

بداع التفاعلي تماما لتظهـر أول غيب  اإلورغم افتقار الوعي التكنولوجي العربي ، لم ي

" ظالل الواحد"تحمل عنوان  2001عام " (*)محمد سناجلة":عربية  لـ" رواية تفاعلية"

المستعملة في بناء صفحات " links" ستخدما في بنائها تقنيةشرت على موقعه الخاص ،منُ

يشكـو حال " محمد سناجلة"في العالم العربي " الرواية التفاعلية"وحتى رائد "web"الويب 

  : بداعيا قائالإاألدب ونقاده ،وعدم القدرة على استيعاب التطور التكنولوجي وتوظيفه 

نترنت فوجئت بأن العديد أو بعد نشر روايتي الثانية في نسختها الرقمية على شبكة اإل «

الغالبية العظمى من المثقفين في وسطنا األدبي لم يقرأ الرواية ،واتضح لي أن هناك العديد 

نهم غير إمنهم ال يعرف حتى التعامل مع جهاز الحاسوب ، بينما قال البعض اآلخر 

رواية في عادة نشر الإلى إمعتادين على القراءة عبر االنترنت ،وهو الشيء الذي دفعني 

كتاب ورقي مطبوع ،كما هي العادة، وقد كان خيارا صعبا ذلك أن الرواية مكتوبة 

                                                             
  .147،ص )لى جمالیات االبداع التفاعليإمدخل (لى النص المترابط إمن النص : سعید یقطین   (1)

في صحة البیئة والصحة  بتخصص 1991خریج كلیة الطب من جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة عام -محمد سناجلة ، :محمد سناجلة   (*)
 التدقیق البیئي ونظام المتحدة االمریكیة بتخصص في في الوالیات BSI (British Standards Institution) خریج معھد ال - .المھنیة

وھو أول من نحت واستخدم ھذین  "أدب الواقعیة الرقمیة" و" روایة الواقعیة الرقمیة " مؤسس نظریة  -،. 14000االیزو ادارة البیئة 
 أول روایة واقعیة 2002ونسختھا الورقیة عام  2001الصادرة بنسختھا الرقمیة عام "الواحد ظالل " المصطلحین في العالم وكانت روایتھ

  . رقمیة في العالم



                             

 الفصل األول:                                                  األدبيــة الرقميـــة.
 
 

 
78 

 

المستخدمة في بناء صفحات ومواقع " links"باستخدام التقنيات الرقمية وبالذات تقنية الـ

  . (1)»االنترنت 

،والتي  لى وعي بتقنيات الكتابة الرقمية وآلياتهاإن تلقي الروايات التفاعلية بحاجة إ   

لى استيعاب إجهلها ويجهلها الكثير ،ولفهم هذه الظاهرة االلكترونية متطلبات ثقافية ترمي 

وهو ما لم يتوفر لدى .الثورة الرقمية وما أفرزته من نتاجات وآليات بنائية متطورة 

أحمد فضل "و أيدها من بينهم  "محمد سناجلة"القلة منهم من ساند تجربة  قارئيها ،فقلةُ

شيدا به وبروايته م" لكترونيةرواية الواقعية اإل"لكتروني كتابه اإل الذي قدم له" شبلول

  :معتبرا أن 

يكتشف بسهولة أنه أول أديب عربي ،وربما في العالم "ظالل الواحد "من يقرأ روايته ...«

خضعها ألفكاره الروائية ،وكان مثل هذا جند تقنيات شبكة االنترنت ،وياستطاع أن ي.أيضا 

حلما من أحالم الروائيين أو األدباء الذين بدأوا منذ سنوات يتعاملون مع الشبكة  ُّعداألمر ي

لى النشر الورقي ، من إنشرا الكترونيا ،ولكنه أقرب ) الخطي(نتاجهم األدبي إ، وينشرون 

                                                             
).  الكتروني كتاب(روایة الواقعیة الرقمیة :سناجلة محمد   (1) 

     
 http://www.midle-east-online.com/?id=22055=220558₰ format=0  

   

 
 
 
 

  

http://www.midle-east-online.com/?id=22055=220558
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نتاج أدب عربي جديد، يستفيد من إحيث عدم االستفادة من تقنيات الشبكة وبنيتها ، في 

  . hypertext(.«(1)(ثورة الوسائط المتعددة ،ومن تقنيات النص المرجعي الفائق 

بداعه إواصل ي" محمد سناجلة"ال أن إورغم قلة  الداعمين وكثرة الرافضين والمعاندين 

ول من أطلق منتجا وناقدا للنص التفاعلي، فهو المؤسس األول لرواية الواقعية الرقمية ، وأ

رواية الواقعية "لكتروني هذا المصطلح عالميا ،موضحا مشروعه ومراميه في كتابه اإل

محمد سناجلة "وفي اجتهاد خاص للروائي ...«": السيد نجم"برر ذلك مقولة ذ تُإ" الرقمية 

مكن كتابته في الرواية م لجنس الرواية الرقمية مصطلحا قد ينطبق على بعض ما يَّقد"

نتاج الرواية الرقمية ،والبحث إمكن اختباره مع شيوع ، وهو اصطالح نقدي ،يالرقمية 

 . (2)»".رواية الواقعية الرقمية"وهو..عن أنماط لها 

  .فماهي رواية الواقعية الرقمية ؟وما الفرق بينها وبين التفاعلية؟

  

  

  

                                                             
).  كتاب الكتروني(روایة الواقعیة الرقمیة :محمد سناجلة      (1) 
     
 http://www.midle-east-online.com/?id=22055=220558₰ format=0  

  
  .          ، مجلة العربي الحر)مقالرقمي(،)قراءة في واقع منتج النص الرقمي في العالم العربي(النص الرقمي وأجناسھ : السید نجم   (2)

http://freearabi.com 

http://www.midle-east-online.com/?id=22055=220558
http://freearabi.com
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  :أنماط الرواية التفاعلية ) 2-1-2

  :الرواية الواقعية الرقمية - 

 على أنها "محمد سناجلة"مؤسسها  عرفهاي:  

تلك الرواية التي تستخدم األشكال الجديدة التي أنتجها العصر الرقمي ،وبالذات تقنية ... «

ومؤثرات المالتي ميديا المختلفة ، من صورة وصوت ) هايبرتكست(النص المترابط 

عبر نفسها ، لتُوحركة وفن الجرافيك واألنيميشنز المختلفة،وتدخلها ضمن البنية السردية 

نسان هذا العصر، االنسان الرقمي إعن العصر الرقمي والمجتمع الذي أنتجه هذا العصر و

ورواية الواقعية الرقمية هي .االفتراضي الذي يعيش ضمن المجتمع الرقمي االفتراضي 

ى رافق االنسان بانتقاله من كينونته األولعبر عن التحوالت التي تُأيضا تلك الرواية التي تُ

  .(1) ».نسان رقمي افتراضيإلى كينونته الجديدة كإنسان واقعي إك

مجسدة ) الرقمية(نسان من كينونته االفتراضية وبالتالي هي تشكيل لواقعية نقلة اإل 

أي الوعاء الذي  "multimedia"بداعاته الرقمية اعتمادا على مؤثرات الوسائط المتعددة إ

  يحوي النص مصحوبا بالصوت والصورة،الحركة ،الفيديو ،الرسومات ،الرسوم المتحركة 

  . ور ثابتة ،رسوم بيانية الجداول ،الخرائط ،ص

                                                             
(1) sanajleh@yahoo.coml :                             على الرابط "الوكیل"ردا على ماجاء في أخبار األدب على لسان : محمد سناجلة   

 

mailto:sanajleh@yahoo.coml
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ؤلف نص الرواية الواقعية الرقمية ؛ وهي ذ يتم توظيف كل هذه الوسائط ودمجها لتُإ

 “هذا أطلقت تسميتها ،من منطلق أنها نسج،ول)الرقمي(لواقع المبدع الجديد ) تجسيد(تمثيل

، فهي رواية لواقع االنسان )الجديدة(للنص الروائي الواقعي الرقمي بعوالمه االفتراضية 

  . االفتراضي

     ِّللكُ يظهر الرواية التفاعلية"طلع على م" "/ interactive novel" digital novel" 

نفس التربة االفتراضية من  انبثاقھما  "Novel digital realism"والرواية الواقعية الرقمية 

اطالق هذا المصطلح دون غيره على روايته الواقعية ، وما "محمد سناجلة "فضل فلماذا ي

  .الفرق بين االثنتين؟

طالق بعض النقاد الغربيين  إلى إأن الخلط الحاصل بين المصطلحين يعود " سناجلة"يعتبر 

على كال النوعين ،وقد سار على منوالهم  "interactive novel" اسم الرواية التفاعلية

  :فرقا بينهما قائال سبب هذا اللبس م ويشرح. (1)غالبية النقاد العرب

مع هذا التشابه الشكلي بين النوعين ،فكالهما يستخدم التقنيات الرقمية المختلفة في الفعل  «

 المختلفة ، لكن الفرق بينهما" المالتي ميديا"وتقنيات ) الهايبرتكست(بداعي مثل تقنية اإل

                                                             
   .45،ص ) دراسة وصفیة تحلیلیة(النظریة األدبیة والعولمة: زرفاوي عمر  (1)
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عموما "الواقعية الرقمية"ليس في الشكل بقدر ماهو في المضمون والمحتوى ، ذلك أن أدب 

  .  (1) ».على وجه الخصوص هو شكل ومضمون "رواية الواقعية الرقمية"و 

ضمون  الواقع زاوج بين الشكل الوسائطي وموهو ما يعني أن رواية الواقعية الرقمية تُ 

" ركز على واقع وطموحات االنسان بعالمه االنترنتي ، بينما تكتفياالفتراضي معا ،فتُ

  .  بكونها شكال رقميا وليس بالضرورة محتوى واقعيا افتراضيا   " الرواية التفاعلية

ميزة مواطن االتفاق بينهما شارحة وجهة النظر هذه ،م"فاطمة البريكي "ميز تُ    

باالستعانة  ...«:بين النمطين الروائيين ، محددة مواطن االتفاق بينهما ، قائلة  واالختالف

رواية (و) الرواية التفاعلية(عن ذلك، إذ قال إن االتفاق بين ) محمد سناجلة(بما ذكره 

 ةـيكمن في الشكل السردي، بمعنى أن كلتا الروايتين تستخدمان تقني) الرقمية الواقعية

توفرها  ، والمؤثرات السمعية والبصرية المختلفة التي)(Hypertext عالنص المتفر

  . (2)»التكنولوجيا الحديثة

أما االختالف بينهما فيقع في المضمون؛ فالموضوع في ... «:ومواطن االختالف في قولها

 االفتراضي يتناول المجتمع الرقمي الموجود في ذاكرة اإلنسان  )  الرقمية رواية الواقعية(

الذي  الرواية هو اإلنسان االفتراضي/كل عبر شبكة اإلنترنت، وبطل هذا المجتمع ويتش

                                                             
(1) http://cahiersdifference.over-blog.net/pages/_-4386790.htm       

                                                                                                                                                 
  )مقال رقمي( أول روایة تفاعلیة في األدب العربي :البریكي فاطمة (2)

 http://www.alghad.com/index.php/article/23429.htm 29/12/2012 .10:45 .                                                   
  

http://cahiersdifference.over-blog.net/pages/_-4386790.htm
http://www.alghad.com/index.php/article/23429.htm
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ومنظومة القيم  يعيش في المجتمع الرقمي وفي شبكة العالقات االفتراضية التي يبنيها

التغيرات التي طرأت على  كما تعالج هذه الرواية. األخالقية التي يتصرف من خاللها

 . االفتراضي وله إلى اإلنساناإلنسان الواقعي في مرحلة تح

اإللكتروني، كما  هذا هو االختالف بين هذين النمطين من الرواية المعتمدة على الوسيط

 »(1) . الشكل ، ولهذا هما شيئان مختلفان وإن تشابها في)السناجلة(يراه 

  "hypertext" "النص المترابط"ذن ،هما تتفقان في الشكل السردي المستخدم لتقنيةإ

بزاوية المجتمع " رواية الواقعية الرقمية"وتختلفان في المضمون؛ حيث ينحصر موضوع 

نسان االفتراضي ،عبر شبكة االنترنت ، وفقا لمجريات تشكل في ذاكرة اإلالرقمي الم

بمجتمعه الرقمي، وضمن شبكة العالقات االفتراضية  -التخييلي–الحياة التي يحياها بطلها 

ويبنيها ،ومنظومة القيم األخالقية التي يتصرف  حسبها ومن خاللهاؤسسها التي ي.  

ذ ينضوي إ؛ فهو أكثر شمولية ،  " interactive novel"الرواية التفاعلية"بينما موضوع 

، وينفتح على كل ما يخطر لإلنسان الكتابة فيه أو "رواية الواقعية الرقمية"مفهوم ضمنه

بداعية المعتمدة على الوسائط المتعددة بة اإلعنه، موظفا أساليب جديدة في الكتا

                                                             
   )مقال رقمي(المرجع نفسھ (1)
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"multimedia "والنصوص المتفرعة" hypertext" وكذا مختلف التقنيات الحديثة بكافة

   (1).أشكالها ومستوياتها، دون اشتراط الكتابة عن الفضاء االفتراضي بالضرورة

  :نماذج لرواية الواقعية الرقمية

بداعية األولى بكتابة الرواية الورقية في بداياته اإل" الرواية الواقعية الرقمية " شرع رائد   

،تلتها أولى رواياته 1991عام "دمعتان على خد القمر"، فكانت األولى)المطبوعة(

م   2002، وفي ثوبها المطبوع عام 2001الواقعيـة الرقمية في نسختها الرقمية عام

، مؤسسا بذلك مسارا (2)" )صقيع"و" شات( "؛طالق روايتيه إاالفتراضية بمواصال رواياته 

  .بداع الروائي التفاعليدا بحقول اإلِّروائيا واقعيا رقميا متفر

لى ناقد جديد ، ومتلق جـديد لهما قابليـة إ" رواية الواقعيـة الرقميـة"يحتاج  فن    

ظالل "ن كان السبق لرواية إيتها ، وهو وشكلة ألبناستيعاب التقنيات والبرامج الحاسوبية الم

الرواية ؛" شات"ذ صدرت إأكثر منها تعقيدا ،من حيث التقنيات،"شات"ال أن رواية إ" الواحد

أربع سنوات من روايته ) 4(بعد " محمد سناجلة "الرقمية الثانية للروائي الطبيب  الواقعية

                                                             
   .127، ص1،2006لى األدب التفاعلي ،المركز الثقافي العربي ، طإمدخل : فاطمة البریكي  (1)
 :موقع اتحاد كتاب االنترنت العرب : محمد سناجلة  (2)

                                                                  www.arab-writers.com  
 

http://www.arab-writers.co
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متاع السمعي البصري ة لإلَّعدخراج الفني والتقني  ، وهي ماألولى حملها خبرة اإل

  . macromedia flash" (1)""فالش ماكروميديا " والذهني معا وفق برنامج 

  :لمحمد سناجلة" شات"قراءات في رواية - 

  :(2)" السيد نجم"قراءة 

شيدا بنجاح نجده م": السيد نجم"في قراءة نقدية لهذه الرواية الواقعية الرقمية من قبل 

الرواية أبوابها بخلفية رقمية  عِّشرذ تُإخراج السينمائي ،،األشبه باإلخراج الفني لها اإل

" شات"لى األسفل ، ليظهر بعدها عنوان الرواية إبصرية تتساقط فيها األرقام من األعلى 

  .متوهجا بمنتصف الشاشة الحاسوبية

اد هو عنوان فصلها األول الذي يفتتح مشاهدها بمشهد ليل حالك السو" العدم الرملي" 

وتتضح الرؤية قليال مع بزوغ الشمس وأشعتها التي تنكسر على صحراء مترامية 

حدد معالم رؤية األطراف ومع صفير الرياح الصحراوية وكثبانها الرملية المتحركة ،لتُ

رة  بطل الرواية في عالمه الواقعيِّصومشهدية بصرية كاملة ألجواء الفصل األول ، م .  

                                                             
(1) www.arab-ewriters.com موقع اتحاد كتاب االنترنت العرب                                                                                   :  

  .11:02،29/01/2012، )لكترونيإمقال (الصورة وواقع األدب االفتراضي ،:السید نجم ( (2)
http://www.aleflam.net/index.php?option=com-content₰view=article 

 

http://www.arab-ewriters.com
http://www.aleflam.net/index.php?option=com-content
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لتقنيات الرقمية المختلفة ،والمستغلة في بناء صفحات الويب ل" محمد سناجلة"وباستخدام

"web"  النص المترابط"خاصة تقنية""hypertext "  ومؤثرات الوسائط المتعددة

)multimedia( يطلع متلقيها على رواية رقمية بصرية تمتلك القدرة على تحميل ،

عطيات هذا العصر الرقمي ، والتعبير عنهم.  

لحظة تحول االنسان  ًبين واقعين ؛ حقيقي وافتراضي ، راصدة" شات"تدور أحداث رواية 

نسان رقمي افتراضي، مندمج ضمن إلى كينونته الجديدة، كإالواقعي من كينونته األولى 

لتبدأ أحداثها بالعالم الواقعي في صحراء سلطنـة . تجليات المجتمع الرقمي المختلفة 

حدى الشركات متعددة إمهام عمله ب -بطل الرواية-مارس عمان تحديدا، حيث ي

  .  الجنسيات

الصحراء :"هذا الواقع وفقره، فتفاصيل المشهد  جدبِ ِّنسان في خضممصورة وحدة اإل

مؤشرات على عدم رغبة  البطل في  التأقلم " وصوت صفير الريح ،وليلها المدقـع

والتكيف مع واقعه المعاش أو االستمرار فيه،وكأنه ينساني ود اإلعب هذا الوججسد ر

  .بعالمه الواقعي 

لى عالمه إلى العالم االفتراضي بانتقال هذا البطل من بيئته الواقعية إتنتقل األحداث 

بمشاهد رائعة ألحلى اللوحات  ٌّستهل، تُ -والدة رقمية -االفتراضي ، ليولد والدة جديدة 

الفنية المصحوبة بتعالي األصوات الموسيقية تدريجيا ، مبرهنة على حالوة هذه العوالم 



                             

 الفصل األول:                                                  األدبيــة الرقميـــة.
 
 

 
87 

 

االفتراضية وجاذبيتها، كبديل مذهل لمشاهد الصحراء القاحلة ورمالها المسافرة مع أنين 

  . الريح

الواقعي، مستخدما أفكار العالم االفتراضي على " محمد سناجلة "فضل الروائي وبهذا ي

، تعميقا American beaty  "(1)"و" the Matrix:"ومقاطع أفالم سينمائية من فيلمي 

، مما أضفى نوعا من الحركية والمتعة السمعية "شات" ألفكاره المطروحة في روايته 

    .   والبصرية

عربية التقليدية كما اعتمد فيها لغة مختلفة عن اللغة الروائية المألوفة في الرواية ال

وكذلك المشاهد . لى الكلمات كتب روايته بالصوت والصورة والحركةإضافة فباإل

حول " رواية الواقعيــة الرقميــة"السينمائية ، مجسدا ما أورده في كتابه التنظيري 

  .  طبيعة لغـة الرواية الجديدة والتي لـن تكتفي باستخدامها للكلمات فقط 

بجماليتها األدبية والتقنية ، مرفقة بتجربة المؤلف الروائية " شات" اية السيد نجم رو ُّيعد   

، شهادة ميالد لفن رائـد وجديد ، سينال حتما ما يستحق من تقدير " ظالل الواحد"األولى 

  حافزا " شات"صبح هذه الرواية وربما تُ. بقدر ما بذله كاتبها من جهد فني وفكري وعصبي

                                                             
(1) http://www.aleflam.net/index.php?option=com-content₰view=article... 
 

.11:02،29/01/2012، )لكترونيإمقال (الصورة وواقع األدب االفتراضي ،:السید نجم   
 
 

http://www.aleflam.net/index.php?option=com-content
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والنقاد لالهتمام لهذه الظاهرة والتي قـد تشي بميالد جنس  لى المبدعين العربإودعوة 

  . أدبي آخر أكثر جدة واستحقاقا

سابقا غياب المتابعة النقدية الدقيقة لألعمال االبداعية الرقمية ، ودراستها دراسة  ذكرتُ   

بكل أنظمته وتقنياته الحداثية ، وهو مبرر لعدم " المنتج الرقمي" تتناسب وطبيعة هذا 

هو "السيد نجم " بداعية الرقمية ، فما قدمه ط آليات محددة في تحليل هذه المنتجات اإلضب

، بحيث لم ألمح اعتماد آليات نقدية متطورة تواكبت "شات"لرواية ) مسحية(قراءة وصفية 

لى وجوب تجنيد الجهود النقدية وتوحيدها في إتطور هذا المنتج ، والذي يعود بالضرورة 

  .يس أسس وآليات تعتمد بالدراسات النقدية للنصوص الرقميةالتواضع على تأس

   

  ": كرامإزهور "قراءة 

ضمن األشكال التعبيرية السردية المتضمنة " صقيع"شات و"روايتي " كرامإزهور "تعتبر   

نجاز التشخيصي لعناصر الفن الحكائي السردي؛ من توالي األحداث ، وسرد اإل

لفضاءات ، متبوعة بعنصر التفاعل من خالل تفعيل لى الشخصيات ،األزمنة واإ.للحدث

،والوسيط المترابط مع "النص المترابط"الحكي عبر البرمجة المعلوماتية ، واالشتغال على 

نتاج للنص من إعادة إنتاجيا من خالل إجسده ، وتُ)متلق(بداعيا كـإجوب حضور القارئ و
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في " محمد سناجلة"أعمال المؤلف وضمن هذا الشكل المترابط  التخييلي تندرج . جديد 

  .(1))شات وصقيع(روايتيه،

حضور وتجلي عناصر معينة في هذين النصين المترابطين " كرامإزهور " بينتُ   

  :(2)كمايلي

القصة؛ باعتبارها مجموعة مستويات عالئقية ، فيما يتعلق بالشخصيات وعالقاتها  -

  .ومنطق األفعال

لقصة،غير أنه منفتح على لغة البرمجة جراءا تشخيصيا لإالسرد؛ باعتباره  -

اللغة  عوض" تعددية لغات السـرد" المعلوماتية وتعدد الوسائط ما يجعلنا صوب 

 ).الورقية(السردية التي ألفناها بالنصوص المطبوعة 

التفاعلي؛ وهو الطابع الرقمي للحكي ،والذي يستوجب تفاعل عناصر النص  -

 .سوب وتقنياته المختلفةبداعي ومتلقيه ، وفقا ألنظمة الحااإل

" محمد سناجلة"وتتجلى من خالل دعوة): نجاز النصيالمشاركة في اإل(القراءة -

، بغيـة تحقيق "صقيع"و"شات"بداعية نتاجية مع نصوصه اإللى التفاعل واإلإالقارئ 

  .األفق التخييلي المنتظر للنصين

                                                             
(1) http://www.mediafire.com/?5vzqbac75n6d7c5 

                                  :تحاد كتاب االنترنت العربإموقع 
   ).75-74(،ص) أسئلة ثقافیة وتأمالت مفاھیمیة (األدب الرقمي : كرام إ زھور(2)

http://www.mediafire.com/?5vzqbac75n6d7c5
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حضور نقد بناء "كرامإزهور " ثر مطالعتي للدراسات النقدية لـإعلى  بهذا كله لمحتُ  

براز مقوماتها إناها وب َّمحاولة فـك، " الرواية الواقعية الرقمية"ومتعمق ، لظاهرة 

بداعيا بالروايات المطبوعة ورقيا،فكانت لها رؤيتها إالتشخيصية ،المخالفة لما اعتدناه 

لية ،المصاحبة لتطورها وخصوصية مكونها النقدية تبعا لطبيعة هذه النصوص التفاع

  . الرقمي 

مبرزة محددات اختالفاتها "  hyper-roman" رواية مترابطة " شات"فهي ترى رواية 

  :النصية كمايلي 

  :(1)محددات االختالف النصية - 

تتحدد الرواية من خالل مجموع العالمات المعبرة عن تشخيص الوضع األدبي      

شكل زمن تحميلها لمجالها النصي ، بحيث ي"tenps de telechargement "عالنا ماديا إ

مكانية إعن " كرامإزهور "لولوج هذه التجربة المغايرة لزمن القراءة ،وتتساءل الناقدة 

بين العالمين الواقعي واالفتراضي التشخيصي " تقنية انتقاليةعتبة "اعتبار زمن التحميل 

ذا ما كان ارتباط إوما .شارة االنخراط بالفضاء االفتراضي والتخييلي له؟ إللنص ؟ أو 

  .الزمن متلق بتجربة القارئ أو تجربة النص ككل؟

                                                             
. 78،ص)أسئلة ثقافیة وتأمالت مفاھیمیة(األدب الرقمي : كرام إزھور   (1)  
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غال على فترى الناقدة أنه كما كان لنا في النقد الروائي للنص المطبوع االهتمام باالشت

مجاالت التأليف في عالقتها بالمؤلف وعالقة الكتابة بالكاتب ،والسرد بالنص لغرض خلق 

وفقا لمحطة الكتابة ،كان ) السرد(لى التخييلي إ) التأليف(وعي بلحظة االنتقال من المادي 

لى إبالمقابل الوعي بزمن التحميل هو الوعي المتجدد باللحظة التي يخرج فيها من الواقعي 

  .لى النص األدبيإ َّالفتراضي ومن ثما

يظهر االفتتاح النصي متعالقا ونصوص عديدة ،تأخذ لها أشكاال مختلفة في تجليها 

، من خالل نص الخلفية التي تجعل ) الخ...حركة ، لون ، موسيقى ،الصورة ،المشاهد(

زمنا الحقا لزمن النص ، وليس فقط لزمن ) السرد بالكتابة(افتتاحها النصي 

لغة المحكي  الحكاية،وتصبح الصور السمعية البصرية ومؤثراتها لغة سردية تدعم

  .المكتوبة 

دان الوضعية الروائية المترابطة من جهة ِّحدتتشخص الرواية سرديا وفق خطابين ي

خطاب التشخيص الروائي عبر السرد المألوف ، ومن جهة أخرى خطاب التشخيص 

بين " شات"تشتغل  «:عن ذلك قائلـة" كرامإزهور "السردي عبر الرابط ، حيث تعبر 

يـه ف قيـمرقميا على خلق مناخ افتراضي،يسمح للذات بافتراض عالم تُ/ الخطابين  سرديا
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شكل منطق الصدفة جوهر الحركة نحو وي. عالقات افتراضية مع ذاتها ومع اآلخرين 

(1)».عد جديد ألفق الذاتزمن التحوالت ،واكتشاف ب.  

 :  (2)التشخيص الروائي- 

قولها ، فتعتبرها  ِّمن منطلق السرد المألوف على حد" شات"شخص الناقدة رواية تُ   

شرف على الملل والرتابة ، من خالل حكاية مهندس يتحكي قصة محنة الذات مع فكرة 

دوامة التفكير في وضعيته  العمل البيئي في مصنع للسماد ،بشركة متعددة الجنسيات ،يلج

الرمال ،الصحراء، اللون الترابي (دعمة بفضاء ساكن يغمره الجمود والملل الوجودية م

  .الذي يقطن فيه تيب َّعبرا عن الفضاء الرم...).للبيوت ، عواء الذئب

هو ذاته "محمد سناجلة"ى للقارئ أن َّسرد الحكاية بضمير المتكلم المفرد ، حيث يتبد ٌّيتم 

صاحب الحكاية وموضوعها ، معززة هيمنة الزمن النفسي باعتباره حالة عودة الذات 

فتنشطر ذات السارد شطرين ، تعكسان حالة الضياع والتشتت التي . لعوالمها الداخلية 

ذا إف.عليها  السارد ، بعد فقدانه لغة التواصل مع المكان الذي ال يجود عليه بمتغير أصبح 

يجابيا ،يسمح للذات بتنشيط حوارها إكانت معاناته في االحساس بالملل وتعبيره عنه عامال 

ن ما يجعله يخرج من محنته إدراك لزمن األزمة ،فالداخلي الذي قد تنتج عنه حالة من اإل

  .الصدفة هو عنصر " شات"ص تدريجيا في ن
                                                             

. 78،ص)أسئلة ثقافیة وتأمالت مفاھیمیة(األدب الرقمي : كرام إزھور   (1) 
)80-79(ص: المرجع نفسـھ  (2)  
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في تغيير نظام ترتيب  سهمانفراج أزمة الذات من خالل فكرة الصدفة التي تُ يحدثُ 

وتحقيقها انتشارا سرديا واسعا بدخول . شكلة وضعيـة الحدث بهذا النص القصة م

،وهي محكيات العالم االفتراضي ) محكي محنة الذات(لى المحكي األساسإمحكيات جديدة 

لى التجاوب مع إحداهما تدفعه إ: ة االنشطار بين ذاتين َّى السارد تحت وطأة حديبق.

نزار"لى حبيبها إرسلها تُ "منال"،من قبل شخصية -خطأ–لى هاتفه إرسلة رسالة م" عبرة م

عن طريق تقمصه شخصية الحبيب (ولو للمرة األخيرة ،" الشات"عن شوقها للقائه على 

  .عدم تجاوبه معها وتجاهل الرسالة ،وأخرى تحثه على ") نزار"

السارد زمن األزمـة بسؤال جديد،ويتعمق لديه فضاء  دخُلد هذه ، تٌُّن حالة التردإ  

لى الغرفة  إالقهوة بفنجانه الصغير ، ويضعه على عتبة الباب ،عائدا أدراجه  العتبة ؛يسكب

  . سجائره والموبايل ويجلس على العتبة وهو يحمُل

الجديدة مهددة باالنتحار في حال عدم "منال"التجاوب من عدمه ،رسالة  تفصل الرغبة في

لى المرأة ،وعطرها في إ،وهو قرار تدعمه الحاجة "التجاوب"رده على رسائلها ،لقرر

  .مكانه الخالي ذاك

وهو المنحى " نزار"شخصية ) السارد(بتقمص البطل " اللعب"منحى " شات"وتدخل رواية 

ثر إلى نظامه منطقه و محكيـاته ،على إومنال ، يدفع النص  المتفق عليه بين السارد

لى عوالمه ؛ بلغاتها ، أصواتها إتوسيع فضاء الحكي ،وولوج شخصيات افتراضية 
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لى فضاء نصي خصب لتوليد الخطابات إلـه ِّحو،ملفوظاتها ووجهات نظرها والتي تُ

الذاتي مع محنة الملل  لتتحقق نهاية االنشطار.واألساليب وأنماط الوعي المتكونة فيه 

خص والرتابة ،وبداية لمحنة سؤال الذات مع عالمها االفتراضي الجديد للقصة والذي شُ

  .  (1)عبر تقنية الرابط

   (2)".وتالشى األلـم في معدتي... أرسلت الماسج :"تتمثـلها الجملة السرديـة القائلــة 

  :    (3)وظائف الروابط السرديـة ومظاهرهـا - 

جراء قد حققت تفاعليتها بفضل اإل" شات " أن الرواية المترابطة "زهور اكرام"تعتقد 

رابطا ، فتميزت هذه الروابط بتنوع ) 50(أكثر من  والذي بلغ عدده" lieu"الرقمي للرابط 

خارج (تمظهراتها مستويات تفاعلها وكذا تجليها النصي ، وتفرقت بين الفاعل البرمجي 

  :بين تفاعلية وغير تفاعلية ) الروابط(مكن توزيعها يذ إوالتفاعل النصي ،) نصي

 : الروابط التفاعلية    

  : لى روابط مباشرة وغير مباشرةإوتتوزع بدورها 

                                                             
. 81،ص)أسئلة ثقافیة وتأمالت مفاھیمیة(األدب الرقمي : كرام إزھور   (1)  

. ب                                                             ،موقع اتحاد كتاب االنترنت العر)روایة رقمیة" (شات: "محمد سناجلة    
)2( http://www.mediafire.com/?5vzqbac75n6d7c5 

  .83،ص)ةأسئلة ثقافیة وتأمالت مفاھیمی(األدب الرقمي : كرام إزھور  (3)
  

http://www.mediafire.com/?5vzqbac75n6d7c5
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ليه إ،وتعود )مقطع/نص(؛وتعني بها تلك الروابط التي تتفرع عن  الروابط المباشرة

هذه العينة من تشتغل .رابطا ، مع تكرار رابطين ) 19(، يصل عددها )رجوع/ذهاب(

الروابط المباشرة على خلق عالقة تناصية رقمية مع نصوص سردية أخرى بكل حموالتها 

حيث تتوزع .اللغوية المعلوماتية والمعجمية ،وكذلك الوسائط المتعددة في عالقة تفاعلية 

" منال"و"نزار/"، والرسائل المتبادلة بين السارد) لغة-قصيدة(نصوص الروابط بين الشعر 

  ".الشات"م المدردشين بغرفة وكال

 "hyper midia"سمى بالوسيط المترابط وتتحقق عن طريق ما يالروابط غير المباشرة ؛

 American" على رابطين اثنين،في حضور مقطعين من شريط سينمائي أمريكي

beauty" (1)  

وهي الروابط التي تقدم خدمات معلوماتية للقارئ ؛ كتوثيق :  الروابط غير التفاعلية   

وتتكرر هذه الروابط خاصة فيما يتعلق .اسم كاتب أو شاعر ، ورد نصه في النص 

لحظ في عالمة الترميز لهذا النوع من الروابط كونها التشمل جملة كما ي. بالمجال الشعري

، يتم التأشير على رابطها *...)تغتال-*تباح -*تشاء(فعل / نما كلمة واحدة إأو مقطعا و

ثر نقـره عليها على إذ يطلع القارئ على إ*) نجمة ( في أغلب األحيان بعالمة الشرح 

  ).المتنبي ، مظفر النواب  نزار،(اسم الشاعر
                                                             

. 83،ص)أسئلة ثقافیة وتأمالت مفاھیمیة(األدب الرقمي : كرام إزھور   (1) 
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ن هذه الروابط غير التفاعلية روابط خارج نصية ، لكونها تتجه اتجاها واحدا ؛ من إ   

نصين /نتج المعنى المحتمل من خالل ربطها بين معلومتين وال تُ. لى المعلومةإالعالمة 

  .  أو ملفوظين/

  : (1)بالغـة الـروابط ووظيفتها-

لى إن اشتغال الروابط فيها يرنوا إف" شات"نظرا لطبيعة النصوص المترابطة في رواية 

تحقيق وظائف عدة ، تمنح عدا تفاعليا من خالل البرمجة المعلوماتية ،النص ب حققة البعد م

حتمل اآلخر النفتاح النص على المعنى الم:  

ترد النصوص المترابطة مشخصة لألحداث  : (2)الوظيفة التشخيصية للحدث

تأخذ الحكاية انتشارها السردي عبر تنشيط الروابط التفاعلية " شات"والحاالت وفي نص 

م السارد وضعيته الحياتية والنفسية ِّقدكي ي) المشكلة لها( فتتحاور النصوص المتداخلة فيها

لى الداخلي بحثا عن وجوده إوفي هرب شخصية السارد من عالمه الخارجي .والذهنية

يقاع إالذاتي ،تأتي لغة هذه النصوص لغة الذات المتوحدة معها في شكل صوفي ، عبر 

  .شعري وبنفس شعري لقصيدة شعرية 

                                                             
.84،ص)أسئلة ثقافیة وتأمالت مفاھیمیة(األدب الرقمي : كرام إزھور   (1)  

.84ص:المرجع نفسھ   (2).  
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راف ومجاال للتخلص من رقابة الذات مثل هذه النصوص فضاءا رحبا للبوح واالعتتُ  

عدها فصح فيها شخصياتها المتكلمة عن بوالمؤسسات ، فمعظم نصوص الروابط التفاعلية تُ

  .التراسل بين منال والسارد/بطرق مختلفة كالتعارف .الداخلي ، هواجسها ورغباتها 

 شاق تردلى أن نصوص حوارات الشات التي تتم في غرفة السياسة وبمملكة العإضافة إ

في أغلبها ضمن المجال السردي لنصوص الروابط ، وهي النصوص التي ال يمكن 

ال بقرار من القارئ ، وحقه في خيار تنشيط الروابط من عدمه، فهو في إالتعرف عليها 

تلك النصوص مخفية تتوارى معها لغة الرغبة ،البوح  ٌّحال عزوفه عن تنشيطها تظل

  .واالعتراف في الرواية 

غية جرائي للزمن  بإعتمد على الرابط أحيانا كتوقيف يpause:" :"ة الوقفـة وظيفـ

شاهدة لوحات ومناظر أو قراءة لى الخلف وقراءة نصوص أو مإيقاف الحكي بالرجوع إ

  .شعر

وهو قصيدة شعرية استراحة من السرد والتغلغل ) هاربا(مثل الرابط األول في النص ي

حقق الحكائي دخوال في زمن الشعر ، مما ي/للزمن السرديبعوالم الذات ، فتحصل وقفة 

  .الفاعليـة االنتقالية بزمن القصة
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هذه الوقفة تحوالت جمة على مستوى القراءة ،فهي تدعم حضور الذات  تخلقُ  

 ساهمُ وهو ما ي.فتستحضرها باعتبارها الحاكية والمحكية وموضوع األزمة وزمن العتبة 

ال الداعم للغة الذات ونشرها إ، وما الرسائل )ات أهمية كبرىمنح الذ(في تذويت النص 

  .   لى خطاب أدبي إسرديا متحولة 

فق التحوالت داخل النطاق السردي البصري و ٌّتتم :(1)البالغة البصرية االنتقالية

  :مجالين اثنين

؛ وتتواجد به الشخصية المحورية للنص أي الفضاء مجال الفضاء العـام      

أي فضاء الحركية (؛المتسم بالجمود والركود والذي يعتبرفضاء العتبة  الصحراوي

  ).والتساؤل من منطلق الوضعية النفسية المتوترة للسارد

ليه الشخصية بما يحويه إ؛ وهو العالم االفتراضي الذي تنتقل  مجال الفضاء الخارجي     

ذلك التحول  من مشاريع ،عالقات وحوارات، وبما يعتريه من فوضى وضجيج وكذا

  . لى الغبطةإانتقاال من التوتر  الصدفةالحاصل للشخصية تحت وطأة 

وردت أغلب نصوص الروابط معبرة عن لغة : (2)تعدد األصـوات واللغـات

دعمة لحضورها ، ومن خالل ما حكيا ذاتيا ، أو عبر الرسائل المإما شعرا وإالذات 
                                                             

).86-85(،ص)أسئلة ثقافیة وتأمالت مفاھیمیة(األدب الرقمي : كرام إزھور    (1) 
).87-86(ص:المرجع نفسھ   (2) 
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نفس عن الذوات المتحاورة فيها وغرفة السياسة التي حوارات الشات بغرفة الدردشة التي تُ

لهؤالء األصدقاء وفي منحهم حق تبادل اآلراء السياسية حول قضايا الوطن   "المالذ"كانت 

مما حمل النص تعددا في الملفوظات وأنماط الوعي . الخ...العربي ؛ فلسطين والعراق

  .  ديمقراطيةالمستقطبة لمفاهيم الحب والحرية ،الغيرة ،الثورة وال

في اعتماد مبدأ التحول في األفكار "شات"في رواية "غرفة العشاق"و " غرفة السياسة" ساهمتُ

حدى شخصيات والقناعات ، من خالل التحاور والنقاش بين أعضائها ، كما حصل إل

التي دخلت مجال الحوار مع السارد نزار بقناعات معينة ، خرجت منها على " منال"النص 

ي النقاش بينهما بتجربة حب افتراضية مع السارد ، غيرت مفهومها للحب ومنحته ثر تنامإ

عدا دالليا مختلفاب.  

لمحمد سناجلة غمار " شات"في تجربة " الذات"تخوض  :  (1)سؤال الذات بلغة الرقمي

والتخلي عن شخصيته المحملة " نزار" كاشفة فتنخرط في تقمص الشخصية النصية الم

وهما ما يجعل الرواية ذات " التقمص " والرتابة ، بدخول مغامرة اللعب لحموالت الملل 

  .بنية حوارية تنفتح على أنماط وعي متجددة ، تتجدد مع كل قراءة

                                                                                                                                                                                              
 

 
).88-87(،ص)أسئلة ثقافیة وتأمالت مفاھیمیة(األدب الرقمي : كرام إزھور   (1)  
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معلنة عن والدة نقدية " شات"لرواية الواقعية الرقمية "كرامإزهور "ختتم قراءة وبذلك تُ  

  . لقراءة النقدية بثقة وبراعة تمتلك قدرات وآليات رقمية جديدة ، لولوج عملية ا

مذهبا عالميا ، فحققت "محمد سناجلة"ذهبت رواية الواقعية الرقمية على يد مؤسسها    

التجسدات التقنية للروابط الحاسوبية ، ووظفت أغلب اآلليات التكنولوجية والبرامج 

اقعي الو(المعلوماتية المعاصرة ،كما عبرت عن التأرجح البشري بين عالمين اثنين 

  .وأحاديث الخيال المحقق وغير المحقق ) واالفتراضي

بداعي الالمتناهي ،مع براعة في عاش والطموح اإلووفقت هذه الرواية أيضا بين الواقع الم

مكن اعتماده من وسائط متعددة توظيف الروابط التي تخدم أحداثها واعتماد ما ي

"multimedia"  لبصر المتلقي بتساقط رقمي الصفر شرع أبوابها مثال تُ" شات"،فرواية

هللة بآفاق هذا باللون األخضر الفاتح ، وكأنها بطاقة دعوة متحركة وم) 0،1(والواحد 

  .العالم االفتراضي وجمالياته 

التي تستقبل أيضا قراءتها بتساقط  حبيبات " صقيع"وبالمقابل نجد شبيه هذا في رواية 

ء السريرة كما توحي بالبرودة ووحشة الروح ثلجية ناصعة البياض ،توحي بالنقاء وصفا

  .  كحال البشر بين الحياة والموت ،بين الخير والشر. البشرية 
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تلقيها عدم جدوى العوالم االفتراضية ثبت لمفي أعماله هذه ي (1)"محمد سناجلة"ن إ  

ذلك من خالل ترغيبه في غرف .وضرورة استعاضتها واستبدالها بالعوالم االفتراضية 

  .وغيرها"...مملكة العشاق"و"غرفة السياسة"دردشة؛ال

سقطة على النصوص اإلبداعية يجابياته المإأفضل مجاالت التطور التكنولوجي،و ن كنتُإو

األدبية ،غير أنني ال أرى داعيا لمقارنة هذا العالم االفتراضي بعالمنا الواقعي ، لكون 

الرغبة الجموح ، بينما الثاني فهو سيرها األول من صنع خيالنا ، وخياالتنا مهلهلة تُ

افتراضيا ، ووهما  ٌّضاهى  كما أن العالم االفتراضي يظللهي الذي الياألزلي والكمال اإل

سريا ، بل وهو في جوهره محاكاة مقتنصة لمقطع بسيط من مقاطع الحياة ، فكيف يغدو 

  .!!هو حلو الحياة ؟

    حياة في عوالمها ، ورسم خرائط لمجموعة االنترنت لعبة تحوير وتغيير معالم ال تلعب

القيم والمبادئ االنسانية المؤسسة لها ، وهو المالحظ في مجمل القناعات والمبادئ 

ورغبتها في االنعتاق و التحرر . المحمولة من خالل شخصيات رواية الواقعية الرقميـة 

حصل مع بطل لى حد تقمص وانتحال الشخصيات كما إلتبلغ مبلغ التغاضي عن مبادئها 

  .وعشقه لحبيبته " نزار"في تقمصه لشخصية " شات"رواية 

                                                             
   www.arab-ewriters.com                                   ب    لعرا ،موقع اتحاد كتاب االنترنت)روایة رقمیة" (شات: "محمد سناجلة  (1)
  

  

http://www.arab-ewriters.com
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باحي ،والتنصل الديني والعرقي ولعل أسوأ ماجسده هذا التطور التكنولوجي هو الطابع اإل

ذ تمحي خطوط الطول والعرض ، وحدود البلدان والقارات ،وتزول جغرافية األمكنة إ

ساءة إالبداعية الرقمية ، لكنني أراه وأمكنة الديانات والحضارات بهذه النصوص ا

عيد بعث الحضارات وتمتين الروابط والمبادئ مكان أن نُللتوظيف التكنولوجي ، حيث باإل

بداعي مبهر في الجمال إالدينية واإلنسانية من خالل نص أدبي رقمي هادف ، أو نص 

نصل من العنصر رادة ؛ شريطة االحتفاظ بكينونته االنسانية والوجدانية وعدم التوالفُ

ال في حضرة الكهرباء ؟ وال يثبت إقرأ وما مصير نص رقمي ال ي. البشري في تشكالته 

ال بوفرة وصالت وروابط شبكة االنترنت إال بثبات الحاسوب ، وال يولد والدة افتراضية إ

 "connection "؟!.  

  .متغير؟ ُّفكيف اليزول ويفنى كل" ...المتغير ُّالكل" نه إ    
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 ":الرواية الواقعية الرقمية"خصائص  -

بداعية الفريدة من نوعها ؛ بالظاهرة اإل" رواية الواقعية الرقمية"مكاني أن أسم إب

) الواقعي واالفتراضي(،وعالمين) الواقعية واالفتراضية(فهي الرابط بين كينونتين 

قصة ،شعر ( لتوظيف كل األجناس األدبية في بؤرتها الرقمية؛ “ومجمع

بداعية ، كما ميزها البنيات والروابط الرقمية وفاعلية التجربة اإل، تُ)الخ...مسرح

  : تتميز بخصائص أخرى أجمعها فيما يلي 

تتعدد لغات السرد ، فهي التكتفي بأهمية الكلمة في نسجها ، بل تستخدم كل   -

  .مية والوسائط المتعددةالتقنيات الرق

  .خراج الفني حضور المبدع المبرمج ،وتمكنه من تقنيات البرمجة واإل -

فاعلية القارئ ،وقدرته على الفهم واالستيعاب الفكري والتقني ،وكذا تمكنه من  -

تيحه التكنولوجيا نتاج النص الروائي في تشكيالت جديدة وفقا لما تُإعادة بلورة وإ

  .الرقمية

الصوت ،الصورة،المشهد السينمائي :(الكلمة فيها جزءا من الكل كـ شكلتُ -

  ).والحركة

الملموسة والمتخيلة (اعتماد الكلمات في رسم المشاهد الذهنية والمادية المتحركة  -

  ).معا
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أي كزر .اوغيرها...لى آخرإاستخدام الكلمة كمفاتيح ترميزية باالنتقال من نص  -

  . معلوماتي

مائة صفحة على ) 100(وسرعة المباغتة ، فال تتجاوز الرواية  يجاز اللغوياإل -

وظف الجمل المختصرة بحيث تُ.لكترونية أبعد تقدير، مراعاة لسعة الحمولة اإل

  ).اللغة الرقمية(والمختزلة في اللغة الجديدة 

ر والتغير، فرواية الواقعية الرقمية في تطور دائم تبعا للتطور المعلوماتي ُّالتحو -

  . متغير باستمرار تحظى بشكل ثابت ، بلُ فهي ال

  .لى كينونته االفتراضيةإمن كينونته الواقعية )المبدع،المتلقي(نسانجسد انتقال اإلتُ -

ال من إبداعها أو االطالع عليها إبداع بالتقنية، بحيث ال يتمكن أحد من اإلتمزجُ  -

  .لمامه بالتقنيات البرمجية والحاسوبيةإخالل 

  .لكترونيال من خالل جهاز الحاسوب أو القارئ اإلإبداعها أو قراءتها إال يتحقق -

  .تتخلص من رقابة المؤسسات السياسية والثقافية ،فال حاكم لها أو عليها  -

  .شكلة لها وتداخلهاق النصوص المتعالُ -

  .ستفادة من المعارف السابقة،وتوظيف أحدث التقنيات وأكثرها نجاعة وفاعليةاإل -

غـامرة فـي الـزمن الرقمـي     ذ هـي م إلى الخيال،إمن المعرفة لترنو تنطلق -

االفتراضي المكـان الرقمـي االفتراضـي،وفي الواقـع الرقمـي االفتراضـي       

  ).النهائية الزمان والمكان(و
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  .تفعيل الحكي عبر البرمجة المعلوماتية -

  .بنى على الخيال المعرفي الالمحدود تُ -

- ذات جأربع كلمات )4(ثالث أو ) 3(ي ال تزيد عن ختصرة ، فهمل قصيرة وم

  .على األكثر

  .تعتمد على التبئير البصري -

  ). رقمية(فتراضية إشخصيات الرواية وأحداثها  -

سـينوغرافيا الروايـة الواقعيـة    "الوقـوف عنـدها هـو     ُّما أراه ميزة تسـتحق  َّولعل

  .، فكيف تتجلى األبعاد السينوغرافية لرواية الواقعية الرقمية ؟"الرقمية

  

  : سينوغرافيا الرواية الواقعية الرقمية - 

)  ركح المسرح(بتأثيث الخشبة الركحية  ُّالسينوغرافيا علم وفن يهتم :مفهوم السينوغرافيا 

الفضاء المسرحي أو الفضاء الروائي عنى بهندسة وي"stenographic"  مصطلح يوناني

تتشكل من كلمتين. (1)طلق على كل ما يتعلق بالرسوم المتواجدة على خشبة المسرح ،ي:  

  .وتعني التصوير: الصورة المشهدية ، وغرافيا : السينو

                                                             
(1) www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109676  

 2007/.12:40،20/09).مقال رقمي (، 2044شكاالت التعریف والمعنى ، مؤسسة الحوارالمتمدن ،العددإالسینوغرافیا و: فاضل خلیل  
  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109676
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بها تجميل واجهـة قصد ويskenegraphein" "السينوغرافيـا من الكلمة اليونانية  ُّشتقتُ

فن المنظورات  "لى أن أطلق عليه إبألواح مرسومة أخذ مفهومها يتطور  "skein"المسرح 

نجليزية من باإل"  scenography" ؤخذ كلمةكما تُ. (1)وهو فن تنسيق الفضاء" أو المنظرية

وتعني خشبة  )skini(لى مقطعين إ،تنقسم " skini-grafo"األصل اليوناني وهي كلمة

أن تصف " لى إل المعنى الكلي َّليتحو" تصف"أو " تكتب"وتعني أن  )grafo( المسرح ، و

  ".شيئا على خشبة المسرح 

علم مأل الفراغ المسرحي بالمالبس والديكور : " السينوغرافيا كالسيكيا على أنها عرفُ تُ

أما حديثا فقد امتدت لتشمل تهيئة الركح الختصاصات  (2)."لى الممثلين وأزيائهم إضافة إ

وغيرها، وتصميم التجهيزات والمنشآت ...ستعراض والسيرك ، األوبيرا أخرى كاإل

  .العمرانية 

  : لى صنفين إصنف السينوغرافيا تُ

 .وغيرها...كحية والسينما، التلفزةُّبكل متعلقات الفنون الر ُّوتهتم:كحيةُّالسينوغرافيا الر -

  . (3)ات المسارح والفضاءات العموميةَّعدوتشتغل على م: نوغرافيا التجهيزات سي -

  
                                                             

(1) www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109676  
  2007/.12:40،20/09).مقال رقمي (، 2044عنى ، مؤسسة الحوارالمتمدن ،العددشكاالت التعریف والمإالسینوغرافیا و: فاضل خلیل 

(2) www.mᴣmare.com /vb/showthread.php?12424‚ 05:09‚26/09/2008. 
).مقال الكتروني: (المرجع نفسھ   (3)  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109676
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  : السينوغرافيا الرقميــة

بداعية ،فتنوعت بتنوعها وتطورت تطورت السينوغرافيا تبعا للمذاهب النقدية واإل

وظف المعطيات المعلوماتية بتطورها من بينها السينوغرافيا الرقميـة؛ وهي تلك التي تُ

نها عبارة عن عملية توظيف للمرئيات إ.واآلليات الرقمية ونتائج الثورة التكنولوجية

والمؤثرات البصرية،فتعتمد على مجموعة من الصور السيميائية ؛ كالصور الجسدية 

  .وغيرها...الضوئية ، التشكيلية ، الرقمية السمعية ،الموسيقية ،األيقونية

ة الرقمية بدراميـة الصـورة الروائـية ،المتمظهرة عنى سينوغرافيا رواية الواقعيتُ     

من خالل ؛ سينوغرافيا الموسيقى ،سينوغرافيا الجسد ،سينوغرافيا األمكنة ،سينوغرافيا 

   (1).ضاءة ،سينوغرافيا اللوناإل

تتراوح فضاءات الرواية الواقعية الرقمية بين الواقعية :  سينوغرافيا األمكنة-

والتي تتغير معالمها وصفاتها تبعا لمخيلة المبدع  -لالمحدودةالمتخيلة وا–واالفتراضية

المتمكن من تخطيط رسم خرائط لممالك أو حضارات ، وتشييد مئات المباني والعقارات 

ينـة ما أمكن له أن يتخيله من الفضاءات المفتوحة ِّودز...،أو بهدمها ودقها في اآلن ذاته 

  .على المتخيل االفتراضي

  
                                                             

                          ‚http://www.diwanalarab‚ 21/04/2011‚11:00).مقال رقمي(أنواع السینوغرافیا المسرحیة : جمیل حمداوي  (1)
      

http://www.diwanalarab
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بيو " لى كائن مـن نوع خاصإفي رواية الواقعيـة الرقميـة  نسانفيتحول اإل

شيده تكنولوجيا دقق رسم معالمه ، فيكنى أي مكان وبأي زمان ، يفي س ،يهيـم"تكنولوجي

ذو أبعاد داللية ، تخدم " شات"كما كان التجسد السينوغرافي لألمكنة المهجورة في رواية ..

في الوصف وتصوير مشاهد الصحاري القاحلة ،وصفير آفاق هذه الرواية الواقعية الرقمية 

علنة عن وحشة المكان واستبداده بالبشر ، وفراغه الموصول ريحها المدوي باآلذان م

  .   بفراغ الروح ووحدتها 

  :في تنظيره النقدي " محمد سناجلة"يقول 

ساوي حاصل قسمة ن الرواية أحداث تحدث في زمان ضمن مكان  أي أن الرواية تُإ «

ولقد تغير الزمن ،وتغير الزمن يعني تسارعه،وتسارعه يعني . الزمان على المكان 

ساوي حاصل قسمة ذا كانت السرعة تُإف...الواحد  =لى الثابت إوصوله في النهاية 

ن هذا يعني أن الزمن نفسه ثابت  إالمسافة المقطوعة على الزمن حسب قوانين نيوتن، ف

الجغرافيا =المكان=وبما أن العصر الرقمي قد ألغى المسافة . المسافة  تغير هووأن الم

ساوي الزمن ، وبما أن الرواية أحداث تحدث في زمان فهذا يعني أن السرعة في النهاية تُ

  .     (1)».ساوي السرعة ضمن مكان فهذا يعني أن الرواية تُ

                                                             
(1) http;//www.middle-east omline.com/?id=2205=22558₰format=o 

).كتاب الكتروني(،)تنظیر نقدي(روایة الواقعیة الرقمیة :محمد سناجلة   
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ساوي المسافة عة بدورها تُساوي السرعة ،والسرذن تُإن رواية الواقعية الرقمية إ   

الزمن =السرعة=الرواية : ومنه . ز/م=السرعة =الرواية : المقطوعة على الزمن أي 

الجغرافيا ، وهذا يعني أن  =األمكنة  =لغي المسافات ذلك أن طبيعة العصر الرقمي تُ

مكننا لمسه أو احتسابه ، لكونه جغرافيا األمكنة االفتراضية ، واقع متخيل ال محدود ، ال ي

  . خاضع لسلطة الزمن وحده 

التصوير المشهدي لمشاهد رواية الواقعية الرقمية باستخدام التقنيات الرقمية  ُّيتم    

فشيئا ، كما ... وذلك بطرق تكتيكية تجذبه شيئا.ومؤثراتها البصرية الخاطفة لبصر قارئها

ُّزِّعزأن توظيف المشاهد المصورة لألماكن بأزمنة مختلفة ، وبأفالم سينمائية ناجحة ي 

  .لقارئ والرواية فال ينفصل عنها حتى تنفصل عنه االرتباط الوثيق بين ا

والذي يحمل ما " شات"مثال في رواية  "matrix"ذلك من خالل توظيف فكرة فيلم  َّذ تمإ

جسدها في أهم خطوطها وتفاصيلها  االنتقالية يحمل من حموالت معرفية مترابطة  لكونه ي

،تنفتح على آفاق من الكشف  )لى كينونة أخرى افتراضيةإمن كينونة (بين العالمين 

بداعية الرقمية ، وفيه وبهذا يكون الزمن هو الحاكم والسيد على العملية اإل.والمغامرة

الميتها التخييلية مكنها  هتُ.وغير ملموسة...األمكنة متغيرة المعالم  وهمية الهياكل 

    .الالمتناهية من التشكل والتجسد وفقا آلفاق المبدع 
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لى استغالل المؤثرات إعمد في رواية الواقعية الرقمية ي: وسيقى سينوغرافيـا الم- 

نها إالموسيقية وتموجاتها الروحانية ، والتي تبعث دبيب الحياة في أي كائن جامد ، 

الباعث والفاعل الحـركي الذي يتناغم جسديا وروحيا مع قارئ رواية الواقعية الرقمية  

نايا األفالم السينمائية والتي تستغلها للتأثير خاصة الموسيقى التصويرية المبثوثة في ث

لى الحركة والفاعلية ، فهي تتالعب إبالمتلقي، أو نقله من حالة الجمود والركون 

لمحمد " شات"ذ نجدها مثال في رواية إباألصوات الموسيقية لخدمة المشاهد التصويرية ، 

ة ، وفي الموسيقى المتعالية سناجلة في صفير الريح بالفيافي الموحشة والموغلة في الوحد

قدمها تدريجيا والمصاحبة للوحات الرائعة التي ي.  

 من خالل صفير الريح وأنينه جدب هذه الحياة الواقعية التي يحياها " محمد سناجلة"ثبت ي

لى العالم إمانية ، ووحدة الروح فيها وتوحدها ، بينما يلمس انتقاله البطل بصحرائه الع

علنة عن فجر ا موسيقيا مرفوقا بأجمل وأحلى المشاهد واللوحات ،ماالفتراضي تراقص

مشرق وأفق أرحب ، بينما يمانية في غير تواجده الوجودي الواقعي من الصحارى الع

لى رعشة الجسد في تساقط الثلوج وبردها القارص بروايته الرقمية الثالثة إ" شات"رواية 

 .(1)"صقيع"

                                                             
(1)  http://arab-ewriters.over-blog.net/article-79430228.html ‚29/01/2012 ‚11:02                            . 

:موقع اتحاد كتاب االنترنت العرب       
 

http://arab-ewriters.over-blog.net/article-79430228.html
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ة بالموسيقى والغناء بحضورها الروحاني في اهتزاز فتتداخل وتندمج أصوات الطبيع

صوت الرعد ولمعان البرق وفي رهبة صفير الريح ورعب المدى في عواء الذئاب 

  .والضباع

بهار قارئي رواية الواقعية الرقمية  وظف أصوات الطبيعة توظيفا ذكيا إلوكثيرا ما تُ

لوردة  "محتاجالك" ى أغنية موصولة بموسيقى و أغان عربية أو عالمية كاستخدام موسيق

ختتم في آخرها بمقاطع من األغنية نفسها ، أو لتُ" أحتاجك " الجزائرية المرافقة لقصيدة 

ما "ليردد في مخرجها أغنية  ،"بقايـا"استغالل معزوفة على العود في متابعة قصيدة 

  .للفنان محمد عبده  "بقالي قلب

خراج الرواية إفي صناعة و) الموسيقى التصويرية(ذن السينوغرافيا الموسيقية إعتمد تُ 

بهار والمالمسة وتعتبر عنصرا هاما وفريدا من نوعه في القدرة على اإل. الواقعية الرقمية 

  ).ضمنها(ما يضمن فاعليته وتفاعله المحقق معها وفيها.الروحانية لمتلقي الرواية 

مثل يره على الصور والتي تُيستعين أي ما امرئ في تفك:سينوغرافيـا الضوء واللون - 

عطى بشري في الحياة أهم م.بين سابقا أرسطو استحالة تفكير من دون صور في كما ي

وبالمثل، فإنه من خالل  .في الصيغ من خالل الصورتفكر الملكة الذهنية  تصريحه بأن

  .(1).المحسوس يتحدد بالنسبة لها، ما يتعين مسايرته أو تجنبه

                                                             
  .108،ص 1،1949أحمد فؤاد األھواني ،دار إحیاء الكتب العربیة ، القاھرة ،مصر، ط.كتاب النفس ، ترجمة:  أرسطو  (1)



                             

 الفصل األول:                                                  األدبيــة الرقميـــة.
 
 

 
112 

 

ة الضوء ، ومختلف األشكال والحركات، وكثيرا ما تستعمل الصور تعمل الصور البصريو

ضاهيها لغة وهي لغة ومفردات البصر التي ال تُ. بهار وجذب القارئ اللونية والضوئية لإل

تقان تقنية إلهذا اعتمدت الرواية الواقعية الرقمية على .أخرى في التواصل والتأثير 

الروايات الواقعية  ُّستهلذ تُإبطرق مذهلة للرائي،ضاءة ، نسج ومزج األلوان المختلفة اإل

  .الرقمية لمحمد سناجلة بصور مشهدية في بداياتها 

) 0،1(الواحد )1(الصفر و)0(أبوابها بتساقط منتظم لرقمي  عِّشرتُ" شات"فمثال رواية  

" صقيع"بخط  ثخين وبلون أخضر فاتح ، بينما يفتتح روايته " شات"بعد ظهور العنوان 

ط حبيبات ثلجية ناصعة البياض ، وربما افتتاحه النصي بأرقام الحاسوب كناية عن بتساق

آفاق أجمل وأرحب  لهذه العوالم الرقمية ،خاصة ما يحمله اللون األخضر من دالالت  

  . وكذلك األبيض

مركزا على المشاهد المظلمة المعبرة عن الكآبة ، الوحشة والوحدة  ،والمضيئة الدالة على 

ح والتفاؤل ، وهكذا هو توظيفه لأللوان ودالالتها بين داكنة موغلة في الوحشة نشرااإل

  .  ومشرقة تأسر العين بالغبطة 

ضاءاته دورا عظيما في تشكل الصور االفتراضية ، وهيمنتها على بصر إن للون وإ   

ذ منحت الصورة الرقمية فاعلية لصور اللوحات الزيتية التي فقدت رواجها إ.المتلقي 
                                                                                                                                                                                              

  aristote : De l âme, livre III, 431b, 7. Traduit par j.tricot,Ed vrin.2003,P194 :                                             ینظر
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كما منحت حق .لى الوجود البصري إأخرجت الصور الذهنية من معتقل الفكر البشري و

  .التعبير لكل الصور والمعطيات الحسية ، وأبرزتها للعيان

رسمت وصورت الوجود في كل تفاصيله،لونت مالمحه ومالمح ساكنيه ،وساهمت في 

  .تجسيد صور أحالم النوم واليقظة

نما هو تصوير توثيقي إضاءتها من عتمتها ، إوتحديد ن التصوير المشهدي لأللوان إ  

" الوعي"تاريخي للصور بشتى أنواعها ، يتخطى الحواجز اللغوية والجغرافية ،وهو ثقافة 

  . بهذا العالم 

الواقعي ( تنحو سينوغرافيا اللون والضوء،منحا مهما في تحديد معالم العالم 

ات رواية الواقعية الرقمية ومالمحها ،وفي تصويرها الدقيق لدواخل شخصي)واالفتراضي

  .حساس بفرحها أو معاناتهاحتى يبلغ المتلقي مبلغ تقمصها واإل

لى االهتمام إتهدف عملية تأثيث سعة الرواية الواقعية الرقمية : سينوغرافيـا الجسـد

من خالل "نسانية التجربة اإل"بداعية ، والمتجلي في بالفاعل الحقيقي في هذه العملية اإل

التصوير المشهدي للجسد البشري والتعبير عن مكنوناته الحاضرة والدفينة في اآلن ذاته 

  .لى العوالم االفتراضية ؟إله ُّنسان و تجسداته بتحوفهل تغيرت صورة اإل
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لى استخدام إرواية الواقعية الرقمية لغة الجسد بمختلف تعبيراتها ، بل هي ترنو  ُّتستغل   

ذ نجد المشهد الثاني من إبهاره ،إي سبيل التأثير في المتلقي وكل اللغات على اختالفها ف

طأطأ رخى الذراعين ، مفي وضعية جلسة البطل على كرسي خشبي ، م" شات"رواية 

وهي ذات الحالة .(1)حباط والحيرة ، وعدم الجرأة على المبادرة لى اإلإحيل الرأس والتي تُ

عاش زاء واقعه المإبالوحدة والوحشة،  المعبر عنها في الرواية من خالل شعور البطل

فلغة الجسد هذه هي لغة التواصل غير اللفظي والمعتمدة على التعابير الجسدية من خالل .

  .خراج رواية الواقعية الرقميةإالمشاهد السينمائية أو مشاهد اللوحات المستعملة في 

ة ،في تصوير األحداث لرواية الواقعية الرقمية أبعادا بصري" السينوغرافيا"منحت     

غات أخرى لُ -للغة الكلمات -الروائية بتركيزها على المشاهد التصويرية ، وأضافت

ما أهلها لتفاعل .تدعمها ؛ كلغة األلوان ، لغة الجسد ، ومختلف اللغات السمعية البصرية 

  . نظرا لتلون الرواية بالطوابع المسرحية والسينمائية.نتاجيتهم المذهلة إاء و َّرالقُ

بأن السينما التي حلت أسرار الحركة ستتطلب بالضرورة " Tolstoy" "تولستوي" لقد تنبأ 

طريقة  «: أن" عقيل مهدي يوسف"حيث يرى . (2)»طريقة جديدة للكتابة  «من الكاتب 

صنع الصورة السينمائية طغت على فنون األدب ، فنجد فيه اهتماما بالتعبير التشكيلي 

                                                             
(1) www.synergologie.com        .    محمد عبد الرحمن سبحانھ ، ترجمة من الموقع الكندي.، ت) لكتروني إكتاب (دلیل علم لغة الجسد 

، 1، دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت ، لبنان ، ط) دراسة في جمالیات السینما(جاذبیة الصورة السینمائیة : عقیل مھدي یوسف (2)
  .20،ص2001

  
. 5لعقیل مھدي یوسف ،ص)جاذبیة الصورة السینمائیة (لى كتاب إ، العودة ) Cenema (ھي السینما : الخیالة )*(     

http://www.synergologie.com
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شارات ، واقترابا من الموضوعات ، وكأنه إيماءات وإوآخذا بتفاصيل دقيقة ، و) للصورة(

وهو تنبؤ موفق لتولستوي بحيث . (1)». (*)عالج اللقطات القريبة ، المعروفة في الخيالةي

رق الكتابة جذريا لتتخذ لها آفاقا أكثر جدة ، وأكثر قربا من بصر تغيرت طُرت وَّتحو

المتلقي كما هو الحال في الرواية التفاعلية ، ولتستحوذ الصور السينمائية في فاعليتها  

  .على رأي عقيل مهدي يوسف 

 أ مكانة تفاعلية وتحقيق طموحاتُّلقد كان للنص األدبي الرقمي آفاقه الرحبة في تبو  

النقاد واألدباء ، في تصوير حقيقي لصورهم الذهنية والحسية وحتى الفنيـة ، في مقاربة 

كثيرا ما ذكر أنه كان يجد نفسه مضطرا  " Belzac"" بلزاك"منهم للواقع فحتى الروائي 

"  llya Airenbrg""آيليا ايرنبرغ "بينما يجد  "  Rembrandt""رمبرانت"لألخذ من الرسام 

كاستخدامه ) سينمائية(لى كتابة نتاجاته األدبية بمواصفات إتحت تأثير السينما ينجذب  نفسه

        .   (2))عبارات قصيرة ، ومونتاج سريع ، وكادرات محسوبة :(لـ

أن قدرة السينما هي قبل كل شيء في  «": Q grassimov" "جراسيموف .س" وكما يعتبر 

حلل ، وتتطور فكر ، وتُاليوم ألن تُ) الشاشة(وتطمح .نوعها غير المنفصل عن األدب 

                                                             
 

  .  5ص ، ) السینما دراسة في جمالیات(جاذبیة الصورة السینمائیة : عقیل مھدي یوسف (1)
  .21ص: المرجع نفسھ    (2)
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مؤكدة أنواعا جديدة ، مثل الفيلم  الفكري ، الفيلم الفلسفي ، الفيلم السياسي ، فضال عن 

  . (1)»...األنواع المعهودة 

واية في اقتـرابهم مـن رسـم صـور قصصـهم      ن هذه الرغبات الجامحة لكتاب الرإ  

وتجسيدها  تتحقق متجسدة اليوم من خـالل جـنس أدبـي فريـد مـن نوعـه ، وهـو        

الرواية التفاعلية بأنواعها المختلفة ، أهمها رواية الواقعية الرقميـة ؛ لمـا حققتـه مـن     

  :فاعلية ورواج على مواقع االنترنت ، ومن ثم بقية أنواعها المتمثلة في 

  ":  Email novel"لكتروني البريد اإلرواية - 

رسل عبر البريد االلكتروني باستخدام محركات البحث وهي عبارة عن رواية تقليدية ، تُ

للكاتبة السعودية " بنات الرياض"لكتروني وسيلة لنشرها ، كرواية المتنوعة والوسيط اإل

جون "كما نعثر في هذا المجال على تجربة المبدع الفرنسي . (1)"رجاء عبداهللا الصانع"

رسل كل فصل التي كتبها على شكل فصول مجزأة ، يjeau-pierre Balpe" " "بالب بيار

ثرها في تعليقات إلى الرفاق واألصدقاء واألقارب للقراءة والمشاركة يدخل على إمنها 

                                                             
  .22،ص) دراسة في جمالیات السینما(یة جاذبیة الصورة السینمائ: عقیل مھدي یوسف (1)

       ).مقال رقمي(،مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ،) یومیة سیاسیة(األدب الرقمي وفن النص ،الثورة : دیوب  سمر  (1)
.19:17،30/07/2012.http :// thawra .alwehda .gov.sy/print-view.asp?file Name=37918793…    
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قارئ ، أو أن يطالبهم بمشاركته في خمسمائة ) 500(وانطباعات القراء الذين بلغوا 

  . (1)كتابتها

للقارئ في هذه الحال حرية المغامرة باالستمرار في تنشيط الروابط ، وتحمل مسؤولية 

  .ونهايتها...يقاعها ، تاريخها وزمنها إالقراءة لمشاركة المؤلف في شكلها و

  :  Novel clip  "(2):"الرواية كليب /رواية المقاطع - 

ثر إمكن القارئ النوع من الروايات التفاعلية على عبارات مفتاحية معينة، تُ ويحتوي هذا

لى آخر ، واالطالع على مقاطع فيديو تتعلق بالكلمة إنتقال من رابط النقر عليها ، اإل

الرئيس "ذا كانت الرواية تتحدث مثال عن تأميم إالمفتاحية أو العبارة المضغوط عليها ، ف

  .1971فيفري  24للمحروقات في " الراحل هواري بومدين

عالن الرئيس إفيديو حول خطاب –شريط  عرضنه بمجرد الضغط على هذه العبارة يإف

 john""جون كينيدي"جريات الرواية عن مقتل ذا ما تحدثت مإالراحل تأميم المحروقات ، و

f.kennedy  " األمريكي نه بمجرد تنشيط هذه العبارة بعرض شريط اغتيال الرئيس إف

مكن القارئ من ن هذا النوع من الروايات تستفيد من الصور والفيديوهات ، ما يإوهكذا ف.

  .ثري العمل الروائيقارب السينما في شموليتها وتُاستحضار مشاهد ولقطات حيـة تُ
                                                             

  .42، ص )یمیة اسئلة ثقافیة وتأمالت مفاھ(األدب الرقمي : كرام إزھور   (1)
           www.startimes.com /f.aspx?t=8456527.24/02/2008، 13:08،)مقال رقمي(الروایة الرقمیة اآلن ،: أحمد فضل شبلول  (2)
  
 

http://www.startimes.com
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  ":  novel wiki:"رواية الويكي أو الرواية الويكية - 

 ُّوهو نوع من مواقع الويب التي يتم"( لويكيا"يستفيد هذا النوع من الروايات من خاصية 

حررها الموسوعة الحرة التي ي(أو قد تأتي على غرار الويكيبيديا ) تحريرها جماعيا

ليها باستمرار إضيفون قراؤها تحريرا جماعيا ، وي.(  

لقى فكرة الرواية من طرف الكاتب األول في موقع للرواية على الشبكة العنكبوتية تُ  

رواية الويكي(القراء بوجود بذرة نص روائيعلما م (شارك اآلالف في بنائه ، في

ث ،أصوات ،لقطات فيديو بمساهماتهم وتعديالتهم المختلفة ، بعبارات ،جمل ، أحدا

  .  (1)لى ماال نهايةإلى شجرة وارفة ، وتبقى هذه الرواية تتشكل إل البذرة َّفتتحو

  .ؤلف جماعيالكونها تُ(2)"  الروايـة الجماعية" سم إ" سعيد يقطين"وقد أطلق عليها   

خراج وكتابة الرواية التفاعلية ، هي إن مجموع العتاد واألدوات التقنية المستغلة في إ    

حموالت معرفية بقوالب تكنولوجية متطورة ، تتبلور وتتشكل وفقا لهذه التطورات وآفاقها 

غيرت طبيعة الرواية التفاعلية ، وهي رت البرامج المعلوماتية كلما تَّفكلما تغيرت وتحو

بذلك رهينة الراهن ؛تتخذ أشكالها وألوانها تبعا للتقنيات الحاسوبية وروابطها العنكبوتية  

فسر ظهورها في أثواب وألوان متنوعة كالرواية الواقعية الرقمية ، رواية البريد ما ي

  ) .بالرواية كلي(لكتروني ، الرواية الويكية رواية المقاطع اإل
                                                             

           www.startimes.com /f.aspx?t=8456527.24/02/2008، 13:08،)مقال رقمي(الروایة الرقمیة اآلن ،: أحمد فضل شبلول   (1)
.195،ص)نحوكتابة عربیة رقمیة(النص المترابط ومستقبل الثقافة العربیة:سعید یقطین   (2)  

http://www.startimes.com
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بداعية بين المبدع ال داللة على توثيق عنصر الشراكة اإلإنما هذا التنوع ما هو إو 

بداعية جماعية ، بين المؤلف وعدد كبير من قراء إلى شراكة إوالقارئ، والتحول أيضا 

يتداولون الجمل والصور وكذلك األنغام الموسيقية ، اللوحات الزيتية .نشئيه النص وم

" ئية ، متبادلين الكلمات والعبارات موصولة بكل هذا ، لصناعة وتأليفوالمقاطع السينما

من خالل فاعليتهم وتفاعلهم ، ودوافعهم في تفاعل اآلخرين مع منتجاتهم "رواية تفاعلية 

  .بداعية أكثر تطورا وكماال إنتاجية ، نحو منحى  راق من اآلفاق الرحبة ، وإل...

 or - "interactive theater  :"المسرحية التفاعليـة) 2-2

"hyperfiction/interactive drama  :"  

لـه ثر الحفالت المقامـة لإلإفقد نشأ على ، " نيا لهم د" غريق كان مسرح اإل

قام ؛ حفل الشتاء بعد جني العنب وعصر الخمور ، لتُ)له الخصب والنماءإ("ديونيسيـوس"

المسارح "،فكانت نشأة   (1)واألناشيدعقـد الحفالت الراقصة مرفقة بالتهليل األفراح وتُ

قارب الكروم على من منطلق حفل الربيع ، حين تُ" التراجيديا"، بينما نشأت "الكوميدية 

  . سارع الطبيعة في التجهم والعبوسالجفاف ، وتُ

غريق ، حاكى دنياهم كما عبروا عنها في أساطيرهم ولهذا كان المسرح حياة اإل

، وفي تمجيدهم لآللهة وتعظيمهم .) الخ...لكترا، الميدوساإ،أوديب ،هرقل ( وخوارقهم ؛

                                                             
).ت-د(،)ط-د(فن الشعر ،ترجمة ابراھیم حمادة ،مكتبة األنجلو المصریة ،القاھرة ،مصر ،:أرسطو   (1)  
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مة آللهتهم َّقدفي حضرة القرابين واألضاحي الم...لها ، عبر فرق الجوقة واألناشيد 

  . األولمبيانية

غريق في تدعيم الدعائم والبنى المسرحية ، من نكـر الحضارات قاطبة فضل اإلولن تُ

 William shakespeare""وليام شكسبير"لىإنياهم ح دخالل انتقال رؤياهم في كون المسر

وهو براعته في فهمه ،  (1)».ال مسرح كبيرإما الدنيا  «:ومقولته) م1616- 1564"(

بفنائها يحمل المرء عصاه ويرحل ،حتى أسمى مسرحه "ساعـة  ُّظـل" على أنه  للعالم

أو " حبها كما تُ"الكوميدية حدى مسرحياته إموضحا في ،"  clobe" "العالم"أو " نيـاُّالد"بـ

ياه إصورا نسان بالعالم ، معالقة اإل 1600التي كتبها عام " As you like it""على هواك"

دا فيها ِّعدفصول ، م) 7(بالممثل على خشبة مسرح الحياة ، في مسرحية من سبعة

 لى الممات ، على لسان أحد شخصياتإنسان من الوالدة لحياة اإل)7(المراحل السبع 

 :يقول في هذا المقطع األصلي  ،" جـاك"المسرحية 

«  JAQUES  
All the world's a stage,And all the men and women merely players: 

They have their exits and their entrances; And one man in his time plays 

many parts,His acts being seven ages. »(1). 

                                                             
(1) mhmh.mazkaraby.com /t542-topic‚04:43‚25/11/2010.  

(1) William Shakespeare:  As You Like It , Act 2, Scene 7, Page 6 . 

http://www.online-literature.com/shakespeare/youlike/10/ ‚ :ینظر      2012/10/02‚08:35  

http://www.online-literature.com/shakespeare/youlike/10/
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  : ترجمة النص 

  :جاك «

ليه ويخرج منه  إيدخل -كل واحد فيه-ن العالم مسرح والرجال والنساء فيه ممثلونإ

لى سبعة أعمارإقسمة ويلعب فيه األدوار المختلفة لدراما م.«  (*). 

  :ترجمة نفس المقطع كما يلي "  كما تشاء" لكوميديا شكسبير" يونس.ج" وجاء في ترجمة

  :جاك  «

ليه ويخرج منه ، ويلعب فيه إكل واحد فيه ، يدخل –ن العالم مسرح والناس فيه ممثلون إ

(1) ».لى سبعة أعمارإقسمة األدوار المختلفة لدراما م.  

التي كتبها  "Makbeth" "ماكبث"كما شبه أيضا الحياة بالمسرح في مسرحيته التراجيدية 

لتقتـرح  1993في  "Brenda laurel""برينـدا لوريـل"وجاءت اليوم . (2)1603عام 

كل عالم الحاسوب  «: أن َّقـرتبنيـة مقولة شكسبير هذه ، ولتُم "الحاسوب كمسرح"

، موضحة الحالة التفاعلية الناتجة عن استخدامنا  (3)».يتجسد كخشبة مسرح ضخمة آلدائنا

                                                                                                                                                                                              
 

                 ترجم النص باعتماد المترجم اآللي    (*)  
   ).51-50(،ص1،1990شراف نظیر عبود ، دار نظیر عبود ،طإیونس،.ج.كما تشاء،ت: ولیام شكسبیر (1)

(2 (http://www.al-madina.com/node/270884/arbeaa‚20:49‚27/10/2010. 
.والمسرحیات التفاعلیة ، المسرح مرشح لتحوالت جذریة في بنیتھ..مع الثورة الرقمیة: ناصر محمد العمري  

(3) http://www.al-madina.com/node/270884/arbeaa‚20:49‚27/10/2010. 
).مقال رقمي(المرجع نفسھ  

http://www.al-madina.com/node/270884/arbeaa
http://www.al-madina.com/node/270884/arbeaa
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ل األمر من َّللحاسوب ،اعتمادا على مرجعية ثقافية نفسية وهندسية ومعلوماتية ، وليتحو

  .لى المسرح الحاسوبيإرؤيـا المسرح الدنيوي 

لتشـارلز "  chateau de mort"؛ مسرحية"المسرح التفاعلي"من أشهر نماذج 

 "Chekhov""تشيكوف"" Seagull–النورس البحري " مسرحية ،"Charles deemer"ديمر

    (1).لى نص مسرحي تفاعليإنصها " ديمر"التي حول 

نمط جديد من الكتابة األدبية،  يتجاوز  «:المسرحية التفاعلية بأنها" البريكيفاطمة "وصفت 

ذ يشترك في تقديمه إبداع األدبي الذي يتمحور حول المبدع الواحد،والفهم التقليدي لفعل اإل

ناصر بن محمد "ويأتي .(2)».دعي القارئ المتلقي أيضا للمشاركة فيهتاب كما قد يعدة كُ

  : معقبا على قولها هذا " العمري

،وأن " أفق االنتظار" ن هذه الممارسة تقضي على مصطلح إبديهيا القول  ُّوهنا يظل «

مسرحية بهذه المواصفات اليمكن قراءتها أو مكن تقديمها على خشبة المسرح ، وال ي

ال عبر شاشة إالتفاعل مع مجريات أحداثها األولية والتكميلية التي قام اآلخرون بتأليفها 

  . (3)».االنترنت الرقمية

                                                             
  ).107-105(لى األدب التفاعلي ،ص إمدخل : فاطمة البریكي  (1)

(2)(www.al.al.madina.com/note‚20:44‚27/10/2010.  
الثورة الرقمیة حقیقة ثابتة نعیشھا وتلقي بظاللھا على كل مناحي الحیاة ،األربعاء، ملحق أسبوعي یصدر مع صحیفة : ناصر محمد العمري 
). مقال رقمي(المدینة كل أربعاء ،  

   ).رقميمقال :( نفسھ  المرجع (3)

http://www.al.al.madina.com/note
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ال من إمارس  ال تُ) المسرحية(بداعية التفاعلية ومن البديهي أيضا أن هذه التجربة اإل 

جماعي بمعزل عن ركح المسرح ميزها الطابع التفاعلي الخالل الشبكة العنكبوتية ، ي

مكان المشاهد إلى تعددية األمكنة وتمديد في مسافة األزمنة ، حيث بإضافة إالتقليدي ،

،ومن ثم العودة مجددا  -المعتادة–وقف المشاهدة وممارسة نشاطاته اليومية "المتلقي "

تصلها نترنت بخلل في الوصالت الكهربائية التي لمواصلتها أو أن تنقطع روابطه باإل

  . فيعجز عن متابعتها 

اقتحاما  ُّعدبداع الرقمي ، ولعله يشكل آخر اقتحمه اإل «: على أنها  "السيد نجم"ويعرفها 

حسب " الحوار/الكلمة"دهشا ، نظرا لما هو معروف وراسخ من كون المسرح هو م

البلجيك وأصدقائه في بلجيكا من العرب و"محمد حبيب "حاولة ال أن مإ.القواعد األرسطية 

طارها الشكلي المألوف من خشبة إفلم تكن المسرحية على ..أعطى للتجربة أهمية مضافة 

( مسرح وجمهور ، بل كانت مقهى في بلجيكا وأخرى في بغداد وعدد من األجهزة 

ثم فريق هنا للمشاركة والمتابعة  ) ضاءة ، ساحة المقهى هنا وهناك إكومبيوتر ،أجهزة 

  .(1)».وفريق هناك كذلك 

وهو ما يعني أن خصائص ومواصفات المسرح الرقمي تغيرت عنها في المسارح التقليدية 

  .فباتت لها قواعدها الخاصة ،المتماشية مع طبيعتها التكنولوجية المعاصرة 

                                                             
(1) http://www.freearabi.com 

.22/07/2012، 18:45، )مقال رقمي(النص الرقمي وأجناسھ ، العربي الحر ،: ید نجم الس  

http://www.freearabi.com
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 "Charles Deemer""تشارلـز ديمـر"لى رائده إتعود ريادة المسرح التفاعلي عالميا   

لكتروني ، وعبر تقديمه أيضا م،على موقعه اإل1985بتأليفه أول مسرحية تفاعلية عام 

، بالمقابل العربي نجد العراقي  (1)لدورات تعليمية في كتابة سيناريوهات المسرح التفاعلي

أهمية للمسرحية التفاعلية بمقهاه -في محاوالته التجريبية-قد أعطى (*)"محمد حسن حبيب"

م َّم، والذي قد  2006من شهر مارس )  20( غداد وبلجيكا في العشرينالمسرحي بين ب

وظف معطيات التقانة العصرية المسرح الذي ي «:تعريفه للمسرح الرقمي على أنه ذلك 

نتاج وتشكيل خطابه المسرحي إالجديدة المتمثلة في استخدامه الوسائط الرقمية المتعددة في 

  . (2)».شريطة اكتسابه صفة التفاعلية 

في تعريفه هذا تحقق الخطاب المسرحي بالتفاعلية ، مستفيدا " محمد حسن حبيب" يربط 

نتاج النص إأن يتدخل في " المتلقي" تيـح للمشاهد بذلك من التقنيات المعلوماتية ،التي تُ

إصبح هو بدوره مؤلفا ، فبمجرد دخوله المسرحي ويسهم في لى موقع المسرح الرقمي ، ي

حاوال التي ال تنتهي ، كاختيار شخصية أخرى في المسرحية نفسها م تكملة األحداث

  . وهكذا دواليك ..توسيع مساهمتها في الحدث ،

                                                             
(1) file:///E:/details.php.htm‚14:50‚17/07/2012. 

.632رقمیة أسبوعیة ، تصدر كل ثالثاء، العدد، القاھرة ،جریدة !!المسرحیة الرقمیة..في عصر الدیجیتال : خالد الخربوطلي   
    .نشاء مسرح تفاعلي عربيإحاصل على فلسفة االخراج من جامعة بابل ، العراق ، وأول من جرب :محمد حسن حبیب (*)

 
(2) http://www.elaph.com/Web/Culture/2011/4/643575.html 

  4080، العدد 2001ماي 21لكترونیة ،صدرت من لندن ،إوثقافة المسرح الرقمي ، أول یومیة ) فیس بوك( مسرحیة :محمد حسن حبیب 
.2011أفریل02، GMT  14:00  

 

http://www.elaph.com/Web/Culture/2011/4/643575.html
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مكانية تقديم هذه المسرحيات على خشبة المسرح التقليدي ، وال قراءتها أو إؤكد عدم وما ي

ال على شاشة إيفها جريات أحداثها األولية والتكميلية التي قام اآلخرون بتألالتفاعل مع م

للحاسوب كمسرح  " Brenda laurel""لوريل"برينـدا "بذلك اقتـراح  َّـقفح. االنترنت

وخارج هذا ) حاسوبيته(ال من خالل رقميته إحقق تفاعليته ذلك أن المسرح التفاعلي ال ي ،

  . !!تضيع مالمحه الفنية...

" أنطونيو بيتزو"برأي الرقمية التي أصابت كل الفنون واآلداب  وهي تلك العدوى

"Antonio pesos "  والتي ). الممثلون والجمهور...المسرح والعـالم الرقمي (في كتابه

ياها في عنوان منفصل بالفصل األول من إمتناوال  "تلـوث المسرح"أطلق عليها عبارة 

  (1).ذهل لالنترنت على مختلف الفنون واآلداب نتشار المالكتاب ، مستعرضا نتائج اإل

لى صناعة مسرحية إلقد استعانت التقنيات الحاسوبية من المسرح التقليدي ، فتحولت 

لة ِّمحو.نسانية لقوانين تكنولوجية بحتة بداعات والحاالت اإلاإل خضعبالدرجة األولى ، تُ

  .لى أرقام وعمليات حسابيةإالمكنونات البشرية 

ن المسرحية الرقمية شكل إي فبالتال... «:هذه الحالـة في قولـه خالد الخربوطلي يصفُ

بداع ، استعان بتقنيات وحرفية كتابة المسرحية ولكنه سار في مسار جديد من أشكال اإل

مكن أن ينفصل عن االنترنت،وبالتالي ومن وجهة نظري أفضل تسمية ذلك خاص بـه الي
                                                             

)1( file:///E:/details.php.htm‚14:50‚17/07/2012.  
632، القاھرة ،جریدة رقمیة أسبوعیة ، تصدر كل ثالثاء، العدد!!المسرحیة الرقمیة..في عصر الدیجیتال : خالد الخربوطلي   
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تماما االتجاه بالنصوص الرقمية واالبتعاد بالتسمية عن مصطلح المسرح، ألنه يختلف عنه 

حققها كل األشكال دة من الصعب أن تُِّحـالة متفر...الحالة المسرحية الحية ُّوستظل...

نسانية في مقابل تلك األرقام ن الحالة المسرحية حالة شديدة اإلإ..واألنواع الوليدة

  . (1)  »!!المصنوعة 

بينها  طبقة على كافة األجناس األدبية ، منرغم هذه الهيمنة الرقمية والسلطوية الم

بزوال اآلداب الورقية  " محمد حسن حبيب"المسرح ورغم تنبؤ عديد من النقاد ،من بينهم 

لى الحميمية ، وتذهب بالمرء نحو الفردانية بعيدا عن إال أن هذه األجناس الرقمية تفتقر إ

فهل بإمكاننا التخلي عن  -ن كانت في ظاهرها جماعيةإو-نسانالطوابع الروحية لإل

وتتحرك به –كه ِّحرمكن للمشاهد أن يتخيل عرضا مسرحيا تُبالمسرح ؟ وهل ي" االنفعالية"

وفقا لتقنيات برمجية يتحكم بها الجمهور رقميا على هواه؟ وهل لنا أن نشهد -الدمى

أو " أسخيليوس"بداعية مسرحيات ضاهي في جمالياتها اإللكترونية ، تُإبداعات مسرحية إ

  .؟ "شكسبير"

بداعي للمسرحية الرقمية والمتحكم األول في الشكل اإل) المتلقي(ذن سلطة المشاهد إنها إ   

اه َّد مكانها وزمانها ،فال يكتفي المسرح الرقمي اليوم بمبدع واحد ، بل يتعدِّحدوكذلك م

نسانية لى مبدعين تقنيين ومبرمجين آليين،يجسدون رؤاهم المتوافقة والمتضاربة ،اإلإ

                                                             
(1) file:///E:/details.php.htm‚14:50‚17/07/2012. ).مقال رقمي(   
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؟ ليرسما آفاقه .ترك أدب الراهن للعشوائية وللحظ العنكبوتيفهل ينسانية ، وغـير اإل

  ؟ .بداعيةومساراته اإل

  :خصائص المسرحيـة التفاعليـة

  :تتميز المسرحية التفاعلية بخصائص تتجلى في ما يلي 

  .ضاءة لتجسيد رؤية المخرج التركيز على اإل-

  ).الممثلون/الممثل (ي والعنصر البشر) أجهزة الحاسوب/جهاز(المزج بين اآللية -

منح وجودا وتُ.تتواجد شخصيات المسرحية التفاعلية في فضاء العرض بكل األوقات -

  .معنويا متناسبا وأساسيا 

لى المشاركة في رسم سيناريوهات المسرحية وأحداثها ، بوضعــه إدفع الجمهور -

المشاهدة أمــام مواقف مشهدية وفرضيات تتطلب منه اتخاذ القرارات في كيفيات 

  .ومواصلتها

تجري األحداث في بيئات حقيقية كفضاءات مسرحية كالقصور،األكواخ ،المنتجعات -

الفضاء "،وعادة ما ينتقي المخرج . الخ...السياحية ،المطاعم ، المزارع ،مقاهي 

  .قبل تدوينه للنص " المسرحي
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التقليدي ، ليتحرك يتحرر الجمهور من قيود المقاعد الثابتة بصالة العرض المسرحي -

  .على هواه، ويختار المشهد الذي يهواه

  .نص المسرحية التفاعلية نص ال نهائي ، واليملك نهاية محددة -

  .نص المسرحية التفاعلية نص غير مكتمل، يتشكل مع كل مشاهدة ويتسم بعدم الثبات-

الشخصيات نتقاء واختيار مسار المسرحية ،وتوجيهها بناءا على إيملك المشاهد حرية -

ضافة شخصيات وأحداث أخرى للمسرحية، وفقـا إكما يحق له .واألحداث التي تشده أكثر

  .لرغباته ورؤيته الخاصة ، وهو ما يجعل كل مشاهد مؤلف

بتوظيف الديكورات ) حقيقية(لى سينوغرافيا واقعية إتتحول السينوغرافيا المسرحية -

  .غيرهاو...ضاءة الطبيعية ، الموسيقى الطبيعية ، اإل

صبح الكل نخراط الجميع في العمل المسرحي ، وتالشي الحدود بين المؤلف والمتلقي ليإ-

  .مبدعا ومنتجا 

يجاد بديل لها إاستثمار المعطيات الحاسوبية في التنفيس عن المكنونات البشرية و-

  .افتراضيا

المستخدم تفعيل عنصر التواصل والمشاركة بين عناصر المسرحية التفاعلية  وبين -

  .والعالم االفتراضي 
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  .غياب الثبات والمحدودية النهايات النصية-

تؤكد هذه الخصائص رهن المسرح للواقع االفتراضي التفاعلي ولمختلف مستويات  

خضاعـه لسلطة تكنولوجيا المعلومات إالمشاهدة والمسارات الثقافية المتنوعة والمتعددة،و

المستخدم بالحاسوب في دائرة العائد أو التغـذية  ووسائطها المتعددة والتي تربط جسـد

  . المباشرة معها ومع العالم الذي تقوم مماثلته أو محاكاته )feed back(الحيوية

منح طبيعة النص المسرحية التفاعلية أبعادا متحورة ومتغيرة تبعا لطبيعة التواصل بين تُ 

فهل سنحتفظ ) المتواصلة في التطور وبرامجه ( أو الحاسوب ) متلقي-مؤلف(المستخدم 

  .غدا بمقوماتها االفتراضية ، وترسم لها مسارات ثابتة ؟

  :القصيدة التفاعليـة ) 3- 2

" interactive peom/digital poetry /electronic peom "   

هل باستطاعة : رح سؤال ظهرت العالقة التاريخية بين الشعر والرقمية منذ أن طُ  

"  ماكس بانس"م ، وعندما توفـق كل من 1959قصيدة شعرية ؟عام بداع إالحاسوب 

"max pants" باتيو لوتز "و""patio luz" لكترونية في خلق أولى األشطر الشعرية اإل

منهجة والمبرمجة على جت بعدها القصيدة على عصر التجريبية المَّباللغة األلمانية وعر

صدار أول مجلة متخصصة في إ َّتم 1989مستوى آليات المعالجة المعلوماتية،وفي سنة 
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على أقراص مضغوطة ، تحت  َّنشر على أقراص مرنة، ومن ثمالشعر الحاسوبي والذي ي

  .Villeneuve"(1)"" فيلنوف"التي رأت النور في فرنسا بمدينة " laire" "لير"شراف جمعية إ

المصطلحات المستخدمة أن مصطلح القصيدة التفاعلية هو أحد "دريسإعبد النور "يعتبر 

لويس غاليزر "لكتروني ،وقد عرفها قدم عبر الوسيط اإلللتعبير عن النص الشعري الذي ي

""loss pequeno glazier" ومنه . (2)مكن تقديمها على الورق بأنها تلك القصيدة التي ال ي

المعلوماتية بألوانها  نتها التكنولوجيا َّفالقصيدة التفاعلية كغيرها من األجناس األدبية لو

  .وشكلتها على صورها وأشكالها 

 َّالذي ضم" Rymond Queneau""رايمون كينو" لى كتابإتعود بدايات القصيدة التفاعلية 

 َّمكان أي أول بيت منها أن يحلإذ بإسونيتة مستخدما نظاما تقفويا موحدا ،) 40(أربعين

ثانيها في سونيتة  َّمحل َّأن يحلالبيت األول من السونيتة األخرى،ولثاني بيت  َّمحل

وردت   hendred thousand billion sonnets" " مائة مليار سونيتة" أخرى وهو كتاب 

مكن قارئها من صفحاته على شكل شرائح مقطعة أو لسينات متكونة من أوراق مستقلة ، تُ

، ويعتبر البذرة محاكاة الهمل )صفحة كاملة(قلب سطر واحد بدل صفحة بأكملها 

  .(3)الحاسوبي

                                                             
(1) http://sirat-hayat.page.tl ‚18:40‚30/07/2012.  

   .81، ص)لى األدبیة االلكترونیة إمن تجلیات الفجوة الرقمیة (الثقافة الرقمیة :دریس إعبد النور  (2)
(3) http ://sirat-hayat.page.tl ‚ 18:40‚30/07/2012. 

http://sirat-hayat.page.tl
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 روبرت كاندل"لى الشاعر األمريكي إفضل كتابة أولى القصائد التفاعلية  كما يعود "

"Robert kendall  " مشتاق "لى الشاعر العراقي إ، بينما تعود الريادة عربيا 1990عام

، أول قصيدة رقمية تفاعلية عن هذا المجال وهي 2007التي أصدرها عام " عباس معن

س شفاف المعاني يقترف ُّلى بصيرة النفس بتفرإفيه حسا نافذا  لمسنص متكامل نت

عات َّيتغلغل في تفر“فصح عن غربة الجسد ، ألمالتحليق فوق سواكن البوح ، بوح ي

مثل السبق في يتماهى مع المؤثرات الصوتية والصورية ليخرج برؤية واضحة تُ القصيدة

منعم األزرق ،وسوالر صباح :(منهم هذا المجال كما كانت هناك أعمال لمبدعين نذكر 

  . (1))،وجماعة قصيدة ميدوزا ، قصائد المبدع األردني محمد سناجلة 

نتاجية  في الكثافة والغزارة اإل-فيما بعد هذه التجارب الرائدة–فأخذت القصائد التفاعلية 

 بداعية وكان لها أن ظهرت في طوابع شعر عدة، منهاكما تعددت مناهلها ومصباتها اإل

  :ماهو فردي وما هو جماعي وآخر بصري

القصيدة الرقمية مؤلفة من قبل  ُّذ تظلإ":  poetry singles:"الشعــر الفــردي 

للشاعر المغربي منعم األزرق ، أو  ((2)"قصيدتان لبيت الوحيد"مبدع واحد ، كقصيدة 

                                                             
(1) http://www.new sabah.com/ar/2257/9/72661‚19:31‚09/04/2012. 

.)مقال رقمي(األدب الرقمي التفاعلي والبحث عن مالمح المستقبل ،مجلة صباح الغد ،:أشواق عدنان   
ر ـین للنشـــدار األم/مـــالھدى للطباعة والنشر كریتأثیر االنترنت على أشكال االبداع والتلقي في األدب العربي الحدیث ، دار : یمان یونس إ (2)

  . 384،ص2011رام هللا،–فلسطین /عمان –والتوزیع، األردن 

http://www.new
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فة للشاعر يوسف البلوي  وهي من القصائد الموظ (1)"يا طيور األنس غني" قصيدة 

  .لمؤثرات سمعية بصرية

لى كتابة قصيدة واحدة إيعمد فيه مبدعون عدة  ": collective poetry:"الشعر الجمعي 

) 10(التي اشترك في كتابتها أكثر من (3) "المرسـاة"أوقصيدة (2) الميــدوزا "كقصيدة 

 شعـراء ، متعددي الجنسيات والثقافات مستخدمين في بنائها تقنيات الوسائطعشـرة 

عـدة " أنـوات"لى إالمبدع الواحد "األنا "طار إبداعية عن المتعددة، تخرج فيه العملية اإل

  .تختلف وتتشابك شريطة الحفاظ على التماسك العضوي والتقني للقصيدة 

أن هذه المحاوالت ظلت محدودة ومعدودة لصعوبة تنفيذها بسبب " فاطمة البريكي " تعتقد 

لى شبكة االنترنت ، حيث إت وتوسعت بدخول الحقل األدبي عائق التواصل ، لكنها انتشر

وظف في األعمال األدبية تيحه التكنولوجيا من وسائل وتقنيات تُشاع استغالل كل ما تُ

  . (4)بطرق مبتكـرة 

  ":   visual E.poetry:"الشعــر البصــري 

                                                             
(1) http://www.forum.maᴣalina.net/t79246.html ‚11:35‚01/07/2012. 
 
(2) ( http://www.midouza.net/vb/archive/index.php/t-449.html‚10:00‚16/07/2012 

 
(3) http :www.imizran.org/mountada/viewforum.php ?f=34‚12 :00‚17/08/2012   
 

  
داد المعلمین ـــد األكادیمي إلعــعددة ، المعھــة بالوسائط المتـلى الكتابإأدوات الكتابة وماھیة االبداع من النقش على الحجر : ان یونس ــیمإ (4)

   .)48،49(، ص2011، 1،القدس ، مجلة الحصاد ،العدد  العرب ، الكلیة األكادیمیة بیت بیــرل ،فلسطین

http://www.forum.ma
http://www.midouza.net/vb/archive/index.php/t-449.html
http://www.imizran.org/mountada/viewforum.php
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الفائقــة ثـر توظيف تقنيات الوسائط إويتشكل وفقــا للتشكيالت البصرية على 

والتي تبعث في ) الصور الرسومات،الموسيقى(؛ كالمؤثرات السمعية والبصرية المختلفة

  .لى المشاهدة إنفس القارئ دفقا حسيا يدعم عملية القراءة والفهم ويتجاوزها 

للعراقي  (1)"كـونشرتو الذئــاب"من بين هذه القصائد البصرية الرقمية نذكر قصيدة 

أسود ما يحيط بشقراء " دريسإلعبد النور ((2)"ـدة الياهـوسي"،وعبد اهللا عقيـل 

عر للشا(4)"قالت لي القصيدة ضوءها العمودي"للشاعر السعودي جمال المحدالي،(3)النعامة

  .المغربي منعم األزرق

رت نصوصها تبعا لتطور َّاستفادت جل القصائد الرقمية من المعطيات المعلوماتية ،فطو  

ببالغتها اللفظية ،السمعية والبصرية ببراعة مؤلفيها ومخرجيها برامجها ، وبرعت 

تباريح رقمية لسيرة "فكانت أهم التجارب الرقمية للقصائد التفاعلية قصيدة .حاسوبيا 

  (5)".عباس مشتاق معن"للشاعر العراقي " بعضها أزرق

؛مرح البقاعي والتي تداول قراءتها جمهور عظيم من القراء المتمرسين والنقاد من بينهم 

يمان يونس ،ثائر العذاري ، محمد أسليم ،عالء إحسان التميمي ،إحسان محمد جواد، إ،

                                                             
(1 http://www.geocities .com/orifeous/wolf.html‚11:34‚06/09/2012 
(2) ) http://www.imezran.org/mountada/viewtopic.php?f=34₰t=3034‚11:00‚06/11/2012. 
(3 ) http://www.imezran.org /mountada/viewforum.php ?f=34‚11:15‚06/09/2012. 
(4  ) http://www.imezran.org/mountada/viewforum.php?f=34‚11:30‚06/09/2012. 
(5) http://www.alnakhlawaaljeeran.com/111111-moshtak.htm‚10:00‚05/09/2012. 

http://www.geocities
http://www.imezran.org/mountada/viewtopic.php?f=34
http://www.imezran.org
http://www.imezran.org/mountada/viewforum.php?f=34
http://www.alnakhlawaaljeeran.com/111111-moshtak.htm
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ياد ابراهيم فليح إجبر محمد ،فاطمة البحراني ،منعم األزرق،عالية كريم ،فاطمة البريكي ،

 .يالباوي وحافظ محمد عباس الشمر

  :ي كما نعثر على نوع آخر من القصائد التفاعلية والمتجلي ف

عتمد فيها االختزال ، تقوم على المفارقة ويflash poetry:" :"القصيدة الومضة 

ختزال دهاش ،تتميز بالقصر ،اإلثارته ،باستخدام التشويق واإلإبهار القارئ ووالسخرية إل

مختلف المعطيات التكنولوجية –كغيره -ستثمر هذا الشكل من الشعر التفاعلي والكثافة وي

طنب تركيزه على عنصر الزمن ، بحيث ترتكز قصيدة الومضة على ي الحديثة غير أنه

طالع على نمـاذج من مكن اإلي.لى أبعد حد ممكن إالزمن فتشترط تضييقه واختصاره 

الممثل لمدرسة تعليم  " peter howard""بيتـر هـاورد"قصائد الومضة عن طريق موقع 

  .(1))القصيدة الومضة(فن كتابة 

   in the garden of recounting"(2)"ائد التفاعلية الغربية ، قصيدة من بين أشهر القص

" jim Rosenberg": "Intergrans" "جيم روزينبرغ"، وقصيدة  "kendall"لكاندل 

تيح استغالل وظائف عدة منها ، الذي يhypercard "(3) ""البطاقة المترابطة"موظفا برنامج 

                                                             
(1) http://trace.ntu.ac/(trace online writingschool.) 
(2) http://www.drunkenboat.com/db6/kendall.html 
(3) Stephen L.Michel‚hypercard :The complete Reference‚OsborneMc Graw-Hill‚U.S.A‚1989‚P.2. 

http://trace.ntu.ac/
http://www.drunkenboat.com/db6/kendall.html
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المصممة وفق  "Bruse Smith"لبروس سميث  "Afterbody"، كذلك قصيدة "  الترابط"

  ".Flash"برنامج 

القارئ والسامع ( يرتكز بناء وبرمجة القصيدة التفاعلية على استجابة المتلقي    

، بحيث ال تكتمل )روابطها(للتفاصيل واألشكال الشبكية الموصولة عبر نوافذها) والمبصر

ذ تخييلية بعيدة المدى ،تتطور حتما ال باختراقها وفتح آفاقها النصية،والتي تأخذ مآخإ

  . بتطور البرامج المصنعة لها

  : خصائص القصيـدة التفاعليـــة -   

  : تظهر خصائص القصيدة التفاعلية  فيمايلي    

  .فادة من معطيات تكنولوجيا المعلوماتاإل-

  .ستفادة من التصوير المشهدي من خالل تجسد القصيدة حركيااإل-

مسرح ،سينما (الصوتية والبصرية ،واالستفادة من مختلف الفنون؛ ستغالل المؤثراتإ-

  .وغيرها...موسيقى ، رسم ، معمار،

نفتاح على األبعاد التخييلية واالستعارات البصرية ،وتشريع رموزها على خيارات ال اإل-

  .نهائية

  .ر اللغة من قيد الزمان والمكان والمادةُّتحر-
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ا ما يتصل بالتشكيل البصري من رسوم ولوحات  قتران الكلمة بعناصر أخرى ، منهإ-

  .لقاءا وآداءا تعبيرياإخطوط ،ومنها ما يتعلق بالتشكيل الصوتي 

  .السياق الرقمي الذي يمنح الكلمة داللتها الفنية الجديدة -

  .الحس االيقاعي الجديد -

حركية مكونات القصيدة التفاعلية على شاشة الحاسوب من كلمة وصورة وصوت ،لون -

  .وحركة ،روابط تشعبية ،فضاء الشاشة

نسجام على مستوى عرض الواجهات، وطرق تسلسل األيقونات مع المؤثرات السمعية اإل-

  . (1)والمرئية 

وغيرها ...الدقة في انتقاء واختيار الكتل اللونية كالوحات والكتل المنحوتة والخزفيات -

  .من المنتجات الفنية

  .لكتروني بمعزل عن صورتها الورقيةعبر وسيطها اإلستقبل القصيدة التفاعلية تُ-

بحرالمتلقي المتفاعل مع فاعلية القصيدة التفاعلية في متون تستحضرها ، وشخوص ترسم ي

لتؤسس على مقام الكلمات مقامات موسيقية -لكتروناتإشيدها من تُ -وخياالت...مالمحها

  .فذها على المنفتح تنفتح على المنغلق ، وتفتح أبوابها ونوا.سمعية وبصرية

                                                             
.74،ص2010، 1،ط ، دار الینابیع للنشر والتوزیع)جراءإتنظیر و(القصیدة التفاعلیة في الشعریة العربیة :رحمن غركان   (1)  
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كما تكمن جماليات القصيدة التفاعلية في استثمارها لشتى الفنون والمدارس الفنيـة  

لى أشكال متنوعة منها القصيدة إذ تتوزع إوكذلك مختلف العلوم والتكنولوجيات الحديثة ،

ة  وقد تشهد الساحة البرامجية تطورات مذهل.الجماعية القصيدة البصرية والقصيدة الومضة

خالفها تستدعي تبلور هذه األشكال في أشكال جديدة ،أو ظهور ما يضاهيها و ي.  

ن غزو سيل المعلومات الرقمي لهذا العصر ،قد أتاح للقارئ حريته في بلورة األعمال إ   

جتماعية،وسلسلة المكونات عادة صياغتها وفقا لقدراته الفكرية ،بيئته اإلإبداعية ،واإل

ية التي يكونها وتكونه ،بحيث يشتغل على تجسيد مقوالت نظرية التلقي قتصادالسياسية واإل

بداعية الرقمية ،والمتحكم في ذ يصبح هذا األخير سيد العملية اإلإفي اهتمامها بالمتلقي، 

لى أبعد حد متخيل ، شريطة أن يكون متكونا بمستوى مبدع إتغذيتها الحاسوبية والجمالية 

  ) .، برامجيا بداعيا،حاسوبياإفكريا،(النص 

تقان متلقي النص للغته لم يعد كافيا ،تستدعيه ضرورة التمكن من اللغة الحاسوبية إألن 

طالع على نسبة عظيمة من المعلومات حول مختلف الفنون البرمجة المعلوماتية ،وكذا اإل

  .بحار في عوالم الشبكة النصية السمعية البصرية ،حتى يكون قادرا على اإل

تفاعلية الرواية التفاعلية،القصيدة ال(الرقمية ،أجناسا أدبية متنوعة أبدعت الحضارة

،لكنها تنطلق من أسسها الكالسيكية ،لتغدو نصوصا رقمية ذات ) المسرحية التفاعلية
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كافية كي تعبر  -وحدها  -خصوصية تبعا ألنظمتها وبرامجها الحاسوبية ، فلم تعد الكلمة

    .(*)"Era Alanfumidia"نفوميـديا لعصر اإلنسان المعاصرومعاصرته عن هـذا اإل

ن معظمهم ال يستغنون على الحاسوب إف" الكتاب الورقي "ن كان أغلب القراء يفتقدون إو

ثورة " في كتابه" Frank Kich""كيلش فرانك"ووسائطه المتعددة، وهو ما يعتقده 

ال أن هناك جيال جديدا إ، يرتبط النشر في أذهاننا ارتباطا وثيقا بالورق:"بقوله "اإلنفوميديا

نفوميديا يشق طريقة نحو الظهور، وهؤالء بتحررهم من قيود الورق  من ناشري اإل

  . (1)"سيثيرون جميع حواسنا برسائلهم المتعددة الوسائط

،فستتيح لنا الحصول المحمولة "Media Pads "ةـاإلعالمي الوسائط أجهزة أما :"مضيفا  

نفوميديا،ونحن على سفـر بالسهولة نفسها التي نتداول بها المعلومات على معلومات اإل

  (2)."لى الشبكة أينما كناإوسيكون بمقدورنا أن ندخل .في المكتب أو المنزل

بآفاق إنفوميدية واعدة ومذهلة ، يلج تأثيرها  "Frank Kich""كيلش فرانك" يستبشر  

ثورة "حواسنا ومداركنا ، بينما تُخلصنا في اآلن ذاته من عقدة الورق ، بحيث يطلق عليها 

  . لكونها عملية تثويرية ؛ تقلب في طريقها معالم العالم وقوانينه المعتادة " اإلنفوميديا

                                                             
  .ھوعصر الوسائط المعلوماتیة:عصر االنفومیدیا  (*)
حسام الدین زكریا،مراجعة عبد السالم رضوان،سلسلة عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون .نفومیدیا ، تثورة اإل:فرانك كیلش  (1)

   .413،ص253واآلداب ،الكویت ،العدد 
حسام الدین زكریا،مراجعة عبد السالم رضوان،سلسلة عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون .نفومیدیا ، تثورة اإل:فرانك كیلش  (2)

  .413،ص253واآلداب ،الكویت ،العدد 
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بهذه الثورة اإلنفوميدية ، ونولع نحن أيضا بما " Frank Kich""كيلش فرانكقد يبهر   

بأي تحققه من إنجازات ، وبما تُثيره فينا من حواس ،لكنها لن تحل محل الكتاب الورقي 

حول هذا العصر "مشتاق عباس معن"وهي الفكرة التي يعتقدها .شكل من األشكال

  :قائال " ؤديه الحرفماال ي"نفوميدي في كتابه اإل

ومن الطبيعي أن ننتقل -بامتياز-الوسائط المعلوماتية=نفوميدياعصر اإل نحن نعيش...«

وهذا اليعني كما .لى مناخ ذلك العصر بكل حموالتنا الثقافية والمعرفية والعملية واألدبيةإ

وتنسخه نسخا -الورقي/أي الكتابي-عطل السابقنتقالة ستُيرى بعض المثقفين أن هذه اإل

لى حلول تطور ثقافي ومعرفي عام يتحتم علينا دخوله ،لكن إ شيرتفصيليا بل هي انتقالة تُ

السابق سيستمر بوجوده مادام التفاوت حاضرا في الطاقات والقابليات،وقبل ذلك كله 

  .(1)»...التفاوت باألذواق واالختيارات

بلى بالمنتظر ، وهي دواليبها ال أنها تبقى حإوهو تأكيد على أن الحياة رغم أزليتها 

ستكشاف قيمه وجماليات تعابيره ، وبين جديد إلى إ ُّبين قديم نستأنس به ونحن المتغيرة

يتمظهر في أحلى مظاهره ، ويتجلى في سياقاته وأشكاله المختلفة ،وتبقى الحياة بزخمها 

  .   تاريخا لحموالت نصية متنوعة ومتناسقة في اآلن ذاته

                                                             
دار الفراهــدي للدراســات والنشــر )نحــو مشــروع تفــاعلي عربــي لــألدب ( مــا ال يـــؤديه الحــرف:عبــاس مشــتاق معــن (1)

   ).  17-16(،ص1،2010،بغداد ط



                             

 الفصل األول:                                                  األدبيــة الرقميـــة.
 
 

 
140 

 

عرفيـة االنتقاليـة ويمنحها حـق درك أهمية الحقب الثقافية والمي" عباس مشتاق معن"ن إ

بوصفها ضربا من أضرب التنوع والتناغـم بين العناصر المختلفـة ...«التعايش ؛ 

  .(1) ».لتكوينية الحياة

طالله على إيروق المثقف المعاصر تنفس ثقافة عصره ،كما يروقه التنفيس عـن نفسه ب

حيث . الثقافات الراسخة بذاكرة العصور السابقة ، واستنشاقه عبير روائحها وجاللة حكمها

برز نسجام مذهل يحكمها ،نُإيتجسد التعايش بين الثقافات والمعارف الحاضرة والسابقة في 

  :   في مقولته اآلتية" عباس مشتاق معن"ذلك  من خالل رأي 

لى نظام إية بل بقيا متعايشين والسيما حين تحولت الشفاهية الكتابية لم تنسف الشفاه...«

قابل النظام الفلسفي والمعرفي الذي أنتجته الكتابية ،فاليوم نحن في طور معرفي وفلسفي ي

تشكيل نظام معرفي وفلسفي للعصر التكنولوحي وسيتعايش حتما مع الشفاهية 

ة التكنولوجية المعاصرة مع األنظمة ،وفي ما معناه ضرورة تعايش األنظم (2)»...والكتابية

الكتابية والشفاهية السابقة ،مثلما تتعايش األجناس البشرية والحيوانية المختلفة ،والكائنات 

  .المرئية والالمرئية 

                                                             
  .17،ص) نحو مشروع تفاعلي عربي لألدب ( ما ال يـؤديه الحرف :عباس مشتاق معن  (1)
  .17ص:المرجع نفسـھ   (2)
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نفوميدي ،ظهور أجناس أدبية تفاعلية جديدة، تتعايش مع تيح لنا هذا العهد اإلوهكذا ي

لى تكنولوجيا المعلومات؛بحيث تتحدد أنماط الرواية قرينتها القديمة، وتمجد انفتاحها ع

لكتروني، رواية التفاعلية برواية الواقعية الرقمية ،رواية الكليب،رواية البريد اإل

بينما تتشكل أنماط الرواية سابقا برواية الالرواية ،الرواية الطليعية . وغيرها...الويكي

 ، سيرنة الرواية )ستعجاليةاإل(لرواية الجديدةالرواية التجريبية ، رواية الحساسية الجديدة، ا

  .وكلها تتعايش مع بعضها البعض

القصيدة الومضة ،القصيدة الفردية القصيدة (واألمرسيان بالنسبة ألنواع القصيدة التفاعلية ؛

لى تطورات النص الشعري الحديث والمعاصر المتمثلـة إبالمقابل نشير ).الخ ...الجماعية

العمودية ،القصيدة الحرة ،قصيدة النثر، واألمر ذاته بالنسبة للنص سابقا في القصيدة 

المسرحي التفاعلي والذي لم تتحدد أنماطه بعد،بعد أن كان يتخذ أشكاال عدة سابقا؛ 

المسرح التجريبي،المسرح التراجيدي،المسرح الكوميدي ،المسرح الغنائي،المسرح 

  .وغيره...العبثي

م بجملة هاته األنواع األدبية ؛ تفاعلية رقمية كانت أو تفاعلية بداعية اليوتكنز الساحة اإل  

على كينونتها الجمالية  لتحافظ ورقية ، تتعايش رغم االختالف واالئتالف،

  .طاطة آفاقها المستقبليةخُ َّطالحضارية ،ولتخُووظائفها
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ــر     ــي عص ـــه ف ــي وآفاق ــنص األدب ــور ال ــم تط ــل مراس ــذا الفص ــد ه جس

تركيز على النص األدبـي الرقمـي وأنماطـه الجديدة،الموجهـة     نفوميديا،بحيث تم الاإل

قدمـه تكنولوجيـا المعلومـات، لتشـكيل رؤى     للكبار،فماذا عن أدب الصغار؟ ومالذي تُ

ؤسسة لعقول األطفال ؟ ماذا عن أدب الطفل الرقمي ؟فكرية م .  
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  :تعريـف أدب الطفل 

صلت على مقاييس أطلقت تعاريف عدة ألدب الطفل ، لكن أغلبها تعاريف لألدب عامة، فُ

 «:في قوله (*)منها تعريف كفايت اهللا همداني –نترنتي قبل ظهور عصرها اإل -طفولية

عنى فقط يعتبر أدب األطفال جزءا من األدب بعمومه ويحمل خصائصه وصفاته ولكنه ي

ن استفاد من الفنون الحديثة والرسوم إمحدودة من القراء وهم األطفال وهو وبطبقة 

مضمونا معينا سواء صيغ  - يحمل في النهاية-نه إوالصور واألشكال التوضيحية ف

  (1).».بأسلوب المقالة أو بأسلوب القصة أو األنشودة أو الحكاية 

كتب، مجالت ، أشرطة جل الحموالت المعرفية في صيغها المتنوعة؛  "كفايت" ُّويعد

،وبعد سرده (2)بتكاربداع واإلروافد تنموية لقدرات الطفل على اإل. مسموعة ، مشاهد

بمالحظات )  دراسة فنية(أدب الطفل:لتاريخ كتابة أدب الطفل يختتم مقالته المعنونة بـ

أهمها أن أدب الطفل قد حظي باالهتمام والرعاية في سنواته األخيرة لكثرة تنظيم 

                                                             
.سالم آبادإ دكتور محاضر في قسم اللغة العربية  بالجامعة القومية للغات الحديثة ، :كفایت هللا ھمداني   (*)  
.148،ص 2010،)7(،مجلة القسم العربي ، جامعة بنجاب ،الھور ،باكستان، العدد السابع) دراسة فنیة(أدب األطفال :كفایت هللا ھمداني   (1) 
. 148ص: المرجع نفسھ   (2)  
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قامة إبقات ومنح الجوائز ، تأسيس المؤسسات الداعمة والممولة ،عقد الندوات والمسا

  . (3)المؤتمرات

 :فيعرفه على أنه "سماعيل عبد الفتاح إ"أما عن 

واسع المجال ،متعدد الجوانب ومتغير األبعاد طبقا لمتغيرات كثيرة ، مثل نوع األدب ...«

فأدب األطفال ال يعني ..ذلك من االعتبارات ليها هدا األدب ،وغير إنفسه ،والسن الموجه 

ن إ.نسانية كلهانما يشمل المعارف اإلإمجرد القصة ،أو الحكاية النثرية ،أو الشعرية  و

كتب لألطفال ،سواءا أكان قصصا ،أم مادة علمية ، أم تمثيليات أم معارف كل ما ي

ذاعية أم تلفزيونية إعلمية، أم أسئلة أم استفسارات، في كتب أم مجالت ،أم في برامج 

 .(1)».أم كاسيت أم غيره ،كلها مواد تشكل أدب األطفال

وهو داللة على تشعب النصوص الموجهة للطفل على اختالفها وتنوعها، لحاجة هذه 

  .لى مختلف المعارف والعلوم التي تشكلهاإالمرحلة من عمر اإلنسان 

 الفن األدبي هو نوع من أدب الطفل   «:  أن" ويكيبيديا"جاء في الموسوعة الحرة        

ة بشكل خاص لألطفال واألوالد دون ـيشمل أساليب مختلفة من النثر والشعر المؤلف

وأخذ  ،أوروبا بدأ تطور هذا النوع األدبي في القرن السابع عشر في .المراهقة عمر

ما العالم، م يزدهر في منتصف القرن العشرين مع تحسين أنظمة التعليم في جميع أنحاء

                                                             
.168،169:المرجع نفسھ   (3)  
. 18، ص2000، 1لدار العربية للكتاب،مصر،القاهرة،طمكتبة ا ،)رؤية نقدية تحليلية(أدب األطفال في العالم المعاصر:سماعيل عبد الفتاحإ (1)  
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أدباء يكرسون  زاد من طلب المؤلفات المخصصة لألطفال بلغات مختلفة، ومع ظهور

  .(2)» .معظم وقتهم لكتابة مؤلفات لألطفال

  

لى قلب الطفل إنه أدب الصغار،األدب الذي يشغل تفكير مؤلفــه ويعجزه الوصول إ    

نه برأيي ألصعب المهمات على اإلطالق، غيــر أن أغلب األبحاث و إوفكره بسهولة، و

مع أن أجدادنا ربيـــــوا على ) 17(لى القرن السابع عشرإالدراسات تعيد  نشأته 

لى جيل، وحتى ألعاب إأمثالهن وحكمهن المتوارثة من جيل  قصص أمهاتهن وأغانيهن،

ثنا الحضاري المزروع في األذهان ومجموع إر... الغميضة الحجارة والخيوط المتعاقدة،

  .  وكل هذا يدرج ضمن النصوص الشفاهيـــة غير المدونة  واألفئدة،

ارتبط أدب الطفل بوجود اإلنسان منذ األزل بكل اللغات واللهجات ، شفوي أو مكتوب  

منحوت على الحجارة أوالحيطان، مخطوط على جلود الحيوانات أو خطاطات الذاكرة 

ذه الدراسات فيما أعتقد على أدب الطفل الموثـــــق بينما همشت وقــد ارتكزت ه

الجوانب الشفوية منه، كما أهملت مواكبــة أحدث المنتجات التكنولوجية المعاصرة ألدب 

  .فما هو أدب الطفل التفاعلي ؟الطفل ، 

 : (interactive  children's literature  )أدب الطفل التفاعلي - 

                                                             
 (2) http://ar.wikipedia.org/wiki/ األطفال- أدب  ‚ 27/04/2013‚03:55. 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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بداع نصوص أخرى ذات طبيعة إالنصوص األدبية الموجهة للطفل ، وجمل نه عولمة مإ  

فتكتنز في جرابها نصوصا .  رقمية ألغراض شتى  كالتربية ،التعليم ، الترفيه والتسلية 

رقمية وأخرى مرقمنة، يبرز من خاللها أجناسا أدبية رقمية موجهة خصيصا للطفـــل 

بله بس َّلـمل العلوم اليوم أن تُحاول ج، تُولصعوبة تأليف وكتابة أدب الطفل .   المعاصر

لى فنون تطبيقية إكابده من عسر في ترجمة حقائقها العلمية التعليمه والتربويه  خاصة ما تُ

".            فعلية"  

لى عالم إلقد دست كل العلوم أنوفها ...«:يقول الهادي نعمان الهيتي في هذا المضمار 

األطفال،ألن كل علم كان يعمل في معزل عن سائر  الطفولة ولكن رشح األنوف أزكم

وهو ما يؤكد تشعبها وافتقارها لقنوات التواصل فيما بينها ،ما يمزق .(1) ».العلوم األخرى

  . وتر هذا األدب الموجه ألرقى الكائنات وأبرئها 

نشأ أدب الصغار التفاعلي كأدب الكبار التفاعلي ،في ظل ثورة تكنولوجية عارمة ،غيرت 

يؤكد  نجيب نبواتي وطه . فتراضية إلى فضاءات إمالمح العالم ومددت مساحات آفاقه 

مواكبة أدب األطفال ألدبهم بكل أجناسه األدبية من خالل الوسائل  «:مصالحة بأن

                                                             
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ثقافة األطفال ،عالم المعرفة ، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس : هادي نعمان الهيتي  )1(

   .7، ص 1988، مارس 123الكويت العدد 
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نما ضرورة تفرضها روح إو، في العالقة بين الطفل واألدب  التكنولوجية ال يعتبر تراجعا

  . (2) ».لكترونية ، و تتمثل في تقديم وسائط الكترونية جديدة ألدب األطفالالعصر اإل

بحيث تتدخل التكنولوجيا بمختلف مظاهرها في تكوين المعجمات المعرفية واألرصدة 

قائد والمثقف ،المصارع والضعيف الثقافية للطفـل وتؤسس بنى عالمه الجديد، فيكون ال

، وتكون هذه كلها  الذكي والسـاخر لتجتمع فيــه قوى وقيــم الشعوب واألمـم

لى الضفاف البعيدة واألزمنة الموغلة في إجسرالعبور  )الكومبيوتر(العلبـة المضيئة

فيها  فتراضية يصنعها وتصنعه يشكلها وتشكله، خياالته  ليتسلى ويستمتعإلى عوالم إدم،الق

  .وليقود العالم بأطراف أصابعه الصغيرة  

يعكس أدب الطفل مرايا العالم في عدستي طفل يراوغ كي يحصل على الكرة ،أو    

ليتمنى دراجة وعلبة مضيئة بفأرة للعب أو قبضة تحكم ،وقد يعظم فرحه في تركيب قطع 

الصور الفسيفسائية أو رسم لوحة زيتية ، وكسر ما يكسر في علب الزمن مكن له أن ي

المدور بساحر يقدم ألعابا سحرية أو ممثل يلعب  وصناديق  العجائب،وكذا دهشة الفمِ

أدوارا مسرحيا يرتدي أثواب شخصية ما بعوالمه االفتراضية ، كي يخترق بوابات العالم 

رغيف خبز حرمه " لى حيث يستقر هنيـا ،وقد تكون أقصى أمانيهإاألرضية، ويقودها 

 . !منه القدر

                                                             
(2)  http://acl15.tripod.com/maqalat/6/6.htm                                                                                                                                                         

.                                   11:33، 13/04/2013،)مقال رقمي(،8محوسب،صأدب األطفال ال: نجيب نبواني وطه مصالحة 
                                       

http://acl15.tripod.com/maqalat/6/6.htm
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فبينما ينام العالم تنفتح جروح المشـردين واليتـامى والمعـوقين ، وتسـكن  أنفـاس      " 

بينمـا  العالم وال تستكين فوهات المدافع وصرخات الجـوع  واألنـين، وفـي روايـة      

  :  (*)سوزان أبو الهوى"للفلسطينية " "ينام العالم

قبل أن تمسك الريح  قبل أن يخطو التاريخ فوق التالل مبعثرا الحاضر والمستقبل، «

كان الظالم ال يزال مخيما، واألطفال وحدهم ...سمها وطابعهاإها نازعة َّباألرض وتهز

  بزيم إتدلى القمر ك.آلداء صالة الفجر)عين حوض(النائمين بينما استعد القرويون في 

  (1)».يشبك األرض بالسماء ، مجرد شذرة متوعد خجول بأن يصبح يوما ما بدرا

، لترسم خرائط فلسطين ")آمال"بطلة الرواية (روايتها على لسان طفلة  تسرد المبدعة

  .ومالمح شخوصها،وشجر تينها و زيتونها في عيون صبية فلسطينية

حين  وتغمرهم عن تلك السعادة التي تتملك قلوب األطفال "أحمد فضل شبلول"يعرب     

إن الطفل يجد سعادة كبيرة  «: يتعاملون مع النصوص واأللعاب اإللكترونية الجديدة  قائال

وهو يتعامل مع تلك األشكال الجديدة ،مثلما كنا نجد سعادة كبيرة ونحن صغار نلعب مع 
                                                             
 

  ).عند اليهود "حرب األيام الستة "ة حزيران وـوتعرف بنكس(  1967ولدت ألسرة فلسطينية من ال جئي نكسة:  سوزان أبو اهلوى(*)
قنـاة   وجري معظم سـكان مـدن   اخلرطوم العربية يف قمة الالءات الثالثة وانعقاد 242قرار جملس األمن رقم  كان من نتائجها صدور

، وجري عشرات اآلالف من الفلسطينيني من الضـفة مبـا فيهـا حمـو      يف سوريا حمافظة القنيطرة وكذلك جري معظم مدنيي السويس

استيالء اسـرائيل علـى أراضـي أسـرتها انتقلـت للعـيش وهـي فـي         على إثر  ،)بأكملها، وفتح باب االستيطان يف القدس الشرقية والضفة الغربية  قرى

مالعـب  "أسسـت   2001عت فـي ممارسـة مهنتهـا بيوليـو     شـر هادة فـي علـم الطـب الحيـوي ومـن ثـم       تحصلت على ش، سن المراهقة بالواليات المتحدة األمريكية

نشـرت روايتهـا   . وهي مؤسسة لـدعم أطفـال فلسـطينين ، تُكـرس عملهـا علـى دعـم حقهـم  فـي اللعـب           " groundsforpalestine.orgwww.play" :"لفلسطين

  .رفقة ابنتها في سلفانابلدا  وتعيش اآلن ) 19(األولى في تسعة عشر 

.17ص ، 2012 ،1ط،مؤسسة قطر للنشر،الدوحة ،قطر -ترجمة  سامیة شنان تمیمي ، دار بلومزبريینام العالم ،بینما : بو الھوىسوزان أ) 1(   
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وحرامية  وعسكر) السبع طوبات ( واألحجار) المثلث وطنطة وشبر( أقراننا بالبلي 

  .(2)».والمساكة وأولنا اسكندراني، وأولنا جن، وما إلى ذلك

مصرا على ضرورة االهتمام بحاجات الطفل المعاصر؛ كارتداء النظارات الرقمية، 

السماعات، القفازات ذات الوسادات الضاغطة ، مؤكدا لصانعي أدب الطفل المعاصر على 

في أهمية تفكيرهــم الجدي في الشكل والمضمون الذي سيقـــدم ألطفال اإلنترنت 

  :قوله 

عوا من طفل اإلنترنت القيام بالتجوال داخل الشبكة على هؤالء األدباء أن يتوق «

والبحث عن نصوص أدبية وأشكال فنية تالئم اهتماماته وقدراته ) العربية(العنكبوتية 

الجديدة ،عبر المواقع المختلفة ،وإذا ما وجد شيئا ما يثير اهتمامه ، فانه يقوم 

  .(1)»باستدعائه فورا على شاشة الحاسب اآللي 

في االطالع على القصائد الشعرية واألناشيد ،األغاني المنوعة والمقاطع  ومن ثم يشرع

الموسيقية ،أفالم كرتونية ثالثية األبعاد بالصوت المجسم والصورة،القصص المكتوبـة 

المرسومة والملونة ،ومختلف األجناس األدبية التي يستعين بها الطفل في فهمه للعالم 

ي ال أحد بإمكانه التنبؤ بانحراف مساراتها المستقبليـة عن بتوظيفه للتقنيات الحاسوبية ،الت

  .(2) !طريق اكتساح هذه التكنولوجيا لحياة الطفل الشخصية

                                                             
  . 92، ص) ت - د(،  2أدباء اإلنترنت أدباء المستقبل ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية ، مصر ،ط:حمد فضل شبلول أ (2)
  . 96ص :ه المرجـع نفسـ (1)

   96.صأدباء اإلنترنت أدباء المستقبل  ، :حمد فضل شبلول أ (2)
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يحتاج الطفل المعاصر إلى االندماج الحضاري بتمكنه من تكنولوجيا المعلومات    

لــه  لمواجهة عصر اإلنترنت  ولمطالعة مختلف األجناس األدبية التفاعلية الموجهــة

أهمهـا ؛ القصص الروايات،المسرح ،األناشيد والموسيقى، الحصص اإلذاعية والمسابقات 

العلمية،األلعاب الرسوم المتحركة، أفالم الحركــة واإلثارة، فن الرسم وفسيفساء تركيب 

الصور، الرقص والرياضة، المجالت المصورة، المنتديات، األسطوانات الرقمية وأشرطة 

  .وكل ماله عالقة بالمجاالت التفاعلية المعاصرة...ل الصحفي الفيديو،المقا

  :مجاالتـه 

قصص األطفال التفاعليــة لعبت  :)Interactive stories (القصص التفاعليـة-1

مساره التعليمي كما جسدت محورا هاما يجمع بين دورا فعـاال في تربية الطفل وتوجيه 

الواقع والحلم  ليبلغ الطفل المعاصر مبلغا من الذكاء التسلية والتثقيف، التربية والتعليم، 

أيقونة "إضافة إلى قدراته األخرى ،حيث أصبح طفل اليوم  والفطنة،  تنميهما هذه القصص

  .تجمع كل العصور والحضارات ببعضها البعض " معلومات

ر أن الطفل يحمل من األفكا...  «:أن جل الدراسات اليوم تؤكد على" السيد نجم"يعتقد

ل مرحلة من مراحل اإلنجاز الفكري والعلم، وربما الفلسفي ـوالمعلومات واآلراء ما يماث

لرحلة اإلنسان على األرض،أي ربما يحمل من المعلومات ما يفوق معلومات فيلسوف 

ما يعني أن عقل الطفل المعاصر يحمل ما يحمل من محموالت ، (1)»..إغريقي قديم

                                                             
:،مقال رقمي على الرابط)في الدوریات الورقیة عموما والشعر خصوصا(الخلیج والجزیرة العربیة أدب الطفل في :لسید نجم ا )1(  
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وتتفوق حتى على أرباب  على وجه األرض منذ الخليقة،معرفيـة تعادل مسيرة اإلنسان 

  . فالسفة اإلغريق بتفوقها الحضاري والعلمي

تتنوع القصص التفاعلية الموجهة للطفل بتنوع الثقافات واختالف الديانات،إذ تتشكل    

وفقا لمتطلبات العصر والمجتمع الدينية، العرقية واألخالقية عادة ، وكذلك حسب الفئات 

العمرية للطفل والبيئة التي يربى بها، فنعثر على القصص المصورة ،القصص المكتوبة 

القصص اإلذاعية ؛ التي تخدم التوجهات الدينية  القصص المتلفزة، قصص الفيديو و

  .والتربوية ومن ثم العلمية والثقافية للطفل

لوسائط هي نصوص تفاعليـة تجمع بين المتن القصصي ومختلف ا القصص التفاعلية

، يكثر فيها االستعانة بالرسومات والبالونات التعبيرية أو  )multimedia(المتعددة 

األشكال الهندسية اإلنتقائية التي تمنح شخصيات القصة لغــة حوارية  تعليمية تمكن 

الطفل من اختيار األيقونة التي يود الدخول إليها ، أو اإلنتقال إلى مستوى معين من 

ية التي يرغب في التفاعل معها، وحتى ما يسمح له بتحديد طابع القصة مستويات  الحكا

مكتوبا أو مصورا ، مرفقا بالصوت أوبدونه ، متبوعا باألناشيــد أو من دونها 

  .وهكذا...

                                                                                                                                                                                              
http://syrianstory.com/comment29-12.htm‚03/04/2013‚17:20. 

http://syrianstory.com/comment29-12.htm
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ركزت كثير من الشركات اإلسالمية على صناعة برامج خاصة ذات معايير إسالمية    

،األنيس ورؤيا (1)قافات والديانات كشركة صخرحماية للطفل من صخب تنوع العادات والث

وغيرهما، لتبث في ثنايا برامجها قصصا قرآنية وأخرى تراثيـة مدمجة في قوالب  ...

فكاهية وترفيهية تتناسب مع المجتمعات العربية واإلسالميـة ، مخافة خطر اكتساح 

فره من متعة وإثارة القصص الغربية السوق التجاري ، لما تتميز به من دقة وإتقان وما تو

محملة أفكار وقيم الديانات األخرى، ورغم ما حققته هذه الشركات من تطور إال أنها لم 

تتمكن من مسايرة متطلبات طفل اإلنترنت ،المطلع على أحدث المنجزات الغربية 

والمتمرس في التعامل مع  أكثر التقنيات التكنولوجية تعقيدا،ما يجعله في حالة مقارنة 

  .تعود لصالح األفضل واألكثر إتقانا وإبهارا  دائمة

تفتح القصص التفاعلية في طريق الطفل المعاصر آفاقـــا ونوافـــذ متعددة     

فهي الجامعة بين أيقوناتها التفاعليـــة مستويات مختلفة أهمها اللعب ،هذا األخير الذي 

المعلومات التربوية  يستغل طريقا ممهدا في الولوج إلى عقول األطفال وتمرير آالف

  .والتعليمية في سالسة عظيمة

الذي ") كريم"األسد(بطلها قائد القطار  (1)"كابتن كريم وقطار الحكايات"مثال ذلك قصة 

انطالقا من أيقونات يختارها حسب رغبته  والتفاعل معها يقود األطفال إلى قراءة القصة

                                                             
. 97أدباء اإلنترنت أدباء المستقبل ، ص:حمد فضل شبلول أ (1) 

: الرابطعلى )قصة تفاعلیة :(قصة الكابتن كریم وقطار الحكایات   
(1) http://www.captainkarimqitaralhekayat.com/ ،2013 /07/19 ،17:25  

Story Train Distribution FZ-LLC 2010 "Story Train" و "Driver Dan"  
 

http://www.captainkarimqitaralhekayat.com/
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التفاعلية التي تحدد عربات ملونة أفقيـة وأخرى للقصة ) الرئيسية(بدءا باللوحة المفتاحية 

  .عمودية 

   

  :  العربات األفقية وهي

  

  :   تليها أيقونتي  

            

  :فإذا ما أراد التفاعل مع القصة دون صوت ضغط أيقونة 

  :وإذا شاء بدء التفاعل القصصي اختار الضغط على  

  

  :لتظهر أمامه عموديا ثالث أيقونات أخرى بألوان مختلفـة

  

  

  

  

  

  أولياء األمور  األنشطة  إلعـــب  

  إيقاف الصوت  تجاوز

  إيقاف الصوت

  تجاوز

  الكل جاهز  

  شارك في األلعاب  

  وقت الحكايات
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وما على الطفل إال أن يختاراأليقونة التي يود اإلنخراط فيها والمشاركة بها وفقا  
للخطوات التي سطرها مبرمج هذه القصة التفاعلية والذي يختم صفحتها المفتاحية 

   :بأيقونتي

  

  

الخاصة ، ما يؤهله كي يسمح للطفل بانتقاء مسار قصته وفق ميوالته ،مواهبه وقدراته 

للتفاعل اإليجابي معها واالستمتاع بالمعلومات الثقافية التي توظفها، والنصائح والحكم التي 

، وألن خطر الغزو الثقافي والديني على الطفل المسلم قد تضاعف مع تطرح بين متونها

اية ظهور العولمة ،كان على الشركات اإلسالمية محاولة اللحاق بركب التكنولوجيا لحم

األطفال من الضياع والشتات بين ثقافات متنوعة وديانات مختلفة من خالل منجزات 

  :تكنولوجية ترسخ القيم الحضارية و الدينية مثال ذلك

  : (1)"أسطوانة الرؤيا المدمجة"قصة سيدنا يوسف عليه السالم من خالل  •

                                                             
 
(1) http://www.nashiri.net/critiques-and-reviews/book-reviews/1775-o-io-v15-1775.html .11:30‚2012/05/20‚  

-1424م، 2012-2003دار ناشري للنشر اإللكتروني نموذج جید لتكنولوجیا أدب األطفال،  :أسطوانة الرؤیا المدمجة: أحمد فضل شبلول -
. 4 -306/  2008   :الوطنیة ھـ رقم اإلیداع في مكتبة الكویت 1433  

  إطبع والعب      إطبع ولون  

http://www.nashiri.net/critiques-and-reviews/book-reviews/1775-o-io-v15-1775.html
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وهي قصة من إنتاج شركة المنار للتكنولوجيا، ضمن سلسلة أحسن القصص، أطلق عليها  

) C.D(،ترد في قرص صلب إعداد وتنفيذ المركز الهندسي لألبحاث التطبيقية،"الرؤيا"اسم 

  مستفيدة من أحدث التقنيات الرقمية في إطار القصص اإلسالمية المحركة الموجهة  للطفل 

يوسف عليه السالم منذ أن رأى رؤياه وقصها على أبيه إلى أن تروي قصة سيدنا     

أصبح عزيزا لمصر، لكنها ال تشرع في قصها مباشرة بل تمهد لها من خالل قصة أخرى 

تستهل بانتشار الوباء بإحدى القرى ووفاة العديد من سكانها ،إلى أن تصاب به إحدى 

ية فيعرض عليه كيفية العثور على أمهات أحد الغلمان ،الذي يتقصى أمره عند حكيم القر

  .الدواء 

أين يتم الحصول على الدواء ،بفك لغز نقوش الرؤيا المسجلة من قبل الجد األكبر على 

الجدران والتي استعصى فهمها أوتفسيرها، لكن حب الفتى لوالدته يدفعه إلى فكها باستخدام 

والقراءة  ليدفعه الشغف والفضول كتاب مسحور منحه إياه حكيم القرية بعد معاناة البحث 

إلى قراءة مجموعة القصص والحكايات األخرى المبثوثة في كتاب الحكيم من بينها قصة 

  .سيدنا يوسف الذي حباه اهللا مقدرة تأويل الرؤى واألحاديث 

يلج فتى القصة غمار الحكايا من خالل الشاشة األولى باختياره قصة سيدنا يوسف حيث     
  :مس خيارات وهيتعرض عليه خ

أناشيد  آيات قرآنيةه تتخلل ةالصورو بالصوتالكرتونية  متواصل وشامل للرواية عرض/1
  .وألعاب إلكترونية إسالمية



 الفصل الثاني:                                                     أدب الطفـل التفاعلي 

 
160 

 

ختيارإلى اال ألعاب، ويتفرع هذا وأأناشيد ومن دون  ةعرض الرواية بالصوت والصور/2
  :يارينتخا

 .عرض الرواية بكاملها - 
 أو  

 . )11(ة األحد عشر من مشاهدها منتقىعرض مشهد  - 
  .الرواية بمعزل عن )ةصوتا وصور(عرض األناشيد /3

  ).4( عرض األلعاب اإللكترونية األربعة/ 4

من  "يوسف"من سورة آيات قرآنية ب موصولةتصاحبه مناظر طبيعية  ؛عرض صوتي /5

  ."رةـعب"عنوان تحمل خالل وصلة 

يتم عرضه على الشاشـة مرفقا بترجمة له باللغة  وبعد اختيارالطفل ألحد هذه الخيارات، 

  .اإلنجليزية على شريط أسود يظهر أسفل الصفحة 

وما يالحظ هو االحترافية في تشكيل هذا النص القصصي التفاعلي ، من حيث توزيع  

في التعليق على ) الجوقة(األلوان والتحكم الجيد في الصوت،وكذلك االعتماد على الكورس

لك التقنية المستعارة من المسرح ،أما في وصلـة األناشيد  فتوظف خمسة األحداث وهي ت

أناشيد، تعبر كل واحدة منها عن موقف من المواقف التي يمر بها سيدنا يوسف فيما يشبه 

  .الرؤيا، اللقاء، المؤامرة، المراودة، السجن: عناوين فصول المسرحية وهي 

لتشرع الجوقة في  ، )المؤامرة(ألنشودة بــ تعنون ا ففي محنة إلقاء سيدنا يوسف بالبئر

:ةـاإلنشاد قائل  
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في ظالم الليل ذاك  

هناك كان شيطان  

والنيران األحقاد يوقد 

من هذا لذاك.  

 

:) المراودة( أنشودة وفي محنته مع زوجة عزيز مصر تنشد الجوقة   

  غلَّقت أبوابها

  جهزت أسبابها

هيتَ لك: وقالتْ   

أبدا محالال : قلتَ   

  إنه ربي تعال

  ذو الجالل

  الذي آوى وأخرج من ضالل

واصطفاني من نبي  

  فارتضى مني نبيا

.وارتفعتُ بإذنه قَدرا عليا  
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:معلقـة على محنته) السجن(وتنشد الجوقة أنشودة    

  من ظلمة سجنك يا يوسف نبعتْ أنوار

  بلغْ يا يوسف رفقاء السجن األخبار

.شيء من علم اهللا القهار يال يخف  

  

:الجوقة قائلة تنشد) اللقاء(وفي نهاية القصة    

  تم اللقاء

  وأتى الضياء

  وتحقَّق الحلم الجميل

  زال البالء

  بعد الشقاء

  وتكشَّفَ الهم الثقيل

  هذا جزاء الصابرين

.المؤمنين الثابتين  

  :عن هذه األناشيد الغنائية  "أحمد فضل شبلول"يقول 

تُضيف بعدا غنائيا أو فنيا جميال للقصة، في لغة فصحى سليمة ونطق سليم، ... «

: وإيقاعات موسيقية هادئة، سواء إيقاعات التفعيلة أو البحور الشعرية المستخدمة مثل
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الرجز والرمل والكامل والمتدارك، أو اإليقاعات الصوتية المنغَّمة،حيث ال توجد سوى 

   (1)».ألناشيد واألغنياتآلة الدف المصاحبة لهذه ا

 

تحافظ شركة المنار للتكنولوجيا في مشاهد القصة اإلحدى عشرة على أال تظهر صور     

 اتباعا للتعاليم اإلسالمية فياألنبياء ،كسيدنا يعقوب وولده سيدنا يوسف عليهما السالم ،

اهللا ن صور األنبياء والرسل والصحابة والعشرة المبشرين بالجنة، رضوا إظهارعدم 

وباألفالم السينما وعلى خشبة المسرح في شاشات التلفزيون و علىعليهم جميعا، 

  .الفنون التشكيلية من رسم ونحتمختلف ، والكرتونية

د ـنج هذالو ة اإلنترنتـة وشبكـالتعليمات لتشمل األسطوانات المدمج د هذهـتمتبحيث  

وب ثم ينطق بنص اآليات ـقال يعققال يوسف، أو :  يقول" اـالرؤي"الراوي في أسطوانة 

  . يلي هذا كله وصلة من أربعة ألعاب هادفة.حسب مناسبة الموقفالقرآنية 

إن هذه األسطوانات التفاعلية بما تحمله من أفكار قيمة ،جمعت بين مختلف النصوص    

ئط التفاعلية الموجهة للطفل ؛قصة ،أناشيد ،ألعاب ،مسرح ،أفالم كرتونية والعديد من الوسا

،كما نجحت في تجميع الفن الهادف ...)صوت وصورة ،حركة ،رسم ،ألوان(المتعددة

  .ومجاالت التسلية والترفيه على هدف واحد وهو زرع القيم اإلنسانية النبيلة بالطفل

                                                             
 
(1) http://www.nashiri.net/critiques-and-reviews/book-reviews/1775-o-io-v15-1775.html .11:30‚2012/05/20‚  

-1424م، 2012-2003دار ناشري للنشر اإللكتروني نموذج جید لتكنولوجیا أدب األطفال،  :أسطوانة الرؤیا المدمجة: أحمد فضل شبلول -
. 4 -306/  2008   :ھـ رقم اإلیداع في مكتبة الكویت الوطنیة 1433  

http://www.nashiri.net/critiques-and-reviews/book-reviews/1775-o-io-v15-1775.html
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سعت شركة المنار في قصة سيدنا يوسف أيضا إلى تركيب نصي تفاعلي فريد من   

كالمسرح،الشعر،الرسم،السرد القصصي، النص نوعه جمع بين مختلف النصوص والفنون 

القرآني وغيرها ،كما وظفت تقنيات متميزة لجذب األطفال كتضمين قصة في قصة تكون 

فيها القصة الثانية حال ونهاية لألولى ،حيث تبدأ بقصة الغالم وبحثه عن الدواء لوالدته 

ة سيدنا يوسف عليه وتنتهي بفك الشفرات باإلطالع على الكتاب السحري ومن ثم على قص

  .السالم ،وهو بالغ للطفل على أن المطالعة مالذ لكل من تمتحنه األقدار بشدائد ومحن

  :ائص النصوص القصصية التفاعليةخص

  .تحتوي في مفتاحيتها على دليل االستخدام أليقوناتها التفاعلية -

  .توظيف المقاطع الشعرية والموسيقية خدمة للحدث وتسهيال للحفظ  -

  .دراج النصوص الدينية واألناشيد التربوية لبث الروح الدينية والوطنية في الطفلإ -

    .استثمار اللعب في الكشف عن تفاصيل القصة التفاعلية -

استثمار طاقات الطفل في قراءة القصة والتفاعل معها كالتلوين ،تذوق الموسيقى           -

  ...      الحركة،الفطنة،الفكاهة

النظم الثقافية والمعلوماتية في متون القصص لتيسير التحصيل العلمي وسرعة تضمين  -

  .اكتساب المعلومات
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  .برمجة القصة التفاعلية على أساس رياضي لدراسة إمكانات تفاعل كل طفل معها -

  .جديدة لتكملتهاتفاعلية إمكانية قراءتها بطرق عديدة وفتح بوابات ونوافذ  -

  . ختلف العلوم والفنون إلبهار الطفل وجذبه إليها تستند في بنائها على م -

  .توظيف آليات فكاهية وترفيهية  -

  .ترتكز بشكل كبير على الفنون التشكلية لكونها األقرب لقلب الطفل -

  .تتأسس على عنصري المغامرة والتشويق -

  .تتألف من البطل الخارق و العوالـم الخرافية -

  .قراءات متعددة من خالل كل تفاعل جديد مع   القصةاستطالع الطفل القارئ آلفاق  -

  .استغالل المؤثرات السمعية والبصرية -

  .االعتماد على أنظمة الشبكة العنكبوتية في عملية التفاعـل -

  .استثمار مجموعة القيم والمبادئ اإلنسانية في البناء القصصي التفاعلي -

حابة والصالحين في قوالب تفاعليـة         التأكيد على تناول قصص األنبياء والرسل والص -

  .                     تجذب الطفل وتغريه لالقتداء بهذه الشخصيات المباركة 

  .برمجة القصة التفاعلية الموجهة للطفل على أسس تربوية وتعليمية -
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توظيف أحدث تقنيات السرد التفاعلي كتقنية تداخل النصوص ببعضها البعض             -

  .وتشابكها في قالب واحد

.                               تخصيص زاوية كبيرة من القصة التفاعلية للتسلية والترفيه كي ال يشعر الطفل بالملل  -

  :إضافة إلى خصائص النص القصصي التفاعلي المذكورة سابقا

ت الحكي ، فهي التكتفي بأهمية الكلمة في نسجها ، بل تستخدم كل  التقنيات تعدد لغا -

  .الرقمية والوسائط المتعددة

  .خراج الفني حضور المبدع المبرمج ،وتمكنه من تقنيات البرمجة واإل -

، وقدرته على الفهم واالستيعاب الفكري والتقني ،وكذا تمكنه من )القارئ(فاعلية الطفل  -

تيحه التكنولوجيا وفقا لما تُ.نتاج النص القصصي في تشكيالت جديدة إو عادة بلورةإ

  .الرقمية

  ).الصوت ،الصورة، الرسم،اللون والحركة:(شكل الكلمة فيها جزءا من الكل كـتُ -

الملموسة (اعتماد الكلمات والرسومات في رسم المشاهد الذهنية والمادية المتحركة  -

  ).والمتخيلة معا

  . أي كزر معلوماتي.الخ...لى آخرإاستخدام الكلمة كمفاتيح ترميزية باالنتقال من نص  -
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ر والتغير، فالقصة التفاعلية في تطور دائم تبعا للتطور المعلوماتي وهي ال ُّالتحو -

  . متغير باستمرارتحظى بشكل ثابت، بلُ 

  .ى كينونته االفتراضيةلإمن كينونته الواقعية  )المبدع،المتلقي(جسد انتقال الطفلتُ -

ال من إبداع بالتقنية ، بحيث ال يتمكن الطفل من االطالع عليها والتفاعل معها اإلتمزجُ  -

  .لمامه بالتقنيات البرمجية والحاسوبيةإخالل 

  .لكترونيال من خالل جهاز الحاسوب أو القارئ اإلإبداعها أو قراءتها إال يتحقق  -

  .وتداخلهاشكلة لها ق النصوص المتعالُ -

  .ستفادة من المعارف السابقة ،وتوظيف أحدث التقنيات وأكثرها نجاعة وفاعليةاإل -

غامرة في الزمن الرقمي االفتراضي   ذ هي مإلى الخيال،إتنطلق من المعرفة لترنو  -

  ) .النهائية الزمان والمكان(المكان الرقمي االفتراضي،وفي الواقع الرقمي االفتراضي و

  .الحكي عبر البرمجة المعلوماتيةتفعيل  -

  .بنى على الخيال المعرفي الالمحدود تُ -

- ذات جأربع كلمات على األكثر)4(ثالث أو) 3(ختصرة،فهي ال تزيد عنمل قصيرة وم.  

  .تعتمد على التبئير البصري -

  ). رقمية(فتراضية إشخصيات القصة وأحداثها  -
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قصة أحبها فصارت بيته ومالذه هرب الطفل من عالمة ليرتمي بين ثنايا لطالما 

الوحيد،وألن األحالم بيوت األماني ،كانت القصة ذلك المتخيل الذي يجمع كل أحالم 

موظفا أرقى التقنيات الحاسوبية ، األطفال وأمانيهم ويستميلهم بأسلوب شيق ومغري

بإعمالها للخيال واستعانتها ) الطفل ( للمتلقيوالبرامج اإللكترونية األكثر إبهارا وجذبا 

بمختلف العلوم والفنون ،ناهيك عن التأثير المذهل للقصص الكرتونية المصورة الشهيرة 

  :على الطفل نذكر منها

بياض الثلج واألقزام السبعة ،أليس في بالد العجائب، ساندريال ،السنافر ، سنان  بيبيـرو   

نة سالي، سـاندي بـال ، زينـة ونحـول، سانشـيروا      ساسوكي ، رامي ،أنا وأخي، فلو

ــوت  ــل العنكب ــيف النار،الرج ــق كونان،س ــل )Spider-Man(فولترون،المحق ،الرج

،شارلك هولمز،الكابتن ماجد ،توم وجيري ،الفهد الـوردي  )Bat- Man()الوطواط(الخفاش

البحري،عالء بوباي وزيتونة،الجائزةالكبرى،توتة في المريخ، رغيف الخبز،بسيط،السندباد 

  .وغيرها...الدين والمصباح السحري، سالحف النينجا،

هذه األخيرة التي تظل راسخة في ذهن وقلب الطفل مهما كبر بشكل تراكمي، وتمثلها 

  .نسبة عظيمة من مجموعة  قيمه ومبادئه حتى الممات

عليـة  كما تبقى القصة التفاعلية الموجهة للطفل أهـم التقنيـات الحديثـة والبـرامج التفا    

تأثيرا وفاعلية في المجال التربـوي والتعليمـي، ولبنـة رئيسـية فـي تربيـة النشـأ        

  .وتثقيفه إذا ما أستغلت إيجابيا
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  :)Interactive Games (األلعاب التفاعليـــةنصوص  -2

، وهو اللغة الوحيدة التي يتقنون فهمها بيسر "اللعب " إن أكثر ما يمتع األطفال   

وسالسـة مهما اختلفت أعمارهم أو تباينت، ولحسن الحظ أن هناك من بين مبرمجي 

األلعاب التفاعلية من يهتم بإنتاج برامج لأللعاب التفاعلية ، يدمجها بأنظمة تعليمية دقيقة 

  .لضرب والجمع والطرح أو حل مسائل رياضية،علمية وتثقيفيـة ،لتسهيل حفظ جداول ا

سيجلس طفل اإلنترنت إلى  «":أحمد فضل شبلول"وعن المجال اللعبي التفاعلي يقول 

جهازه وسيستقبل من أقرانه يوميا عشرات األفكار والمعلومات واأللعاب التي يقومون 

ه ما يشابه ذلك ،وسيحدث نوع بتصميمها أو ابتكارها،أو تصمم لهم، وسيرسل لهم بدور

من تالقح األفكار والمعلومات عبر الشبكة ،وحسب قدراتهم الذهنية والعقلية وأيضا 

     (1)». التخييلية

الذي تغلب عليه روح التنافس ، وهو الجانب التفاعلي الجماعي لهذه األلعاب اإللكترونية

والجسدية القصوى للفوز على زمالئه والمرح المدعمة باستخدام كل طفل لطاقاته الفكرية 

،خاصة أنه من يتحكم في بطل اللعبة باستخدام أزرار لوحة والحصول على نتائج إيجابية

،فله حرية التفاعل مع شخصيات  المفاتيح أو سحب الفأرة والضغط على األيقونة المناسبة

   . هذه اللعبة وأحداثها كيفما شاء

                                                             
. 98أدباء اإلنترنت أدباء المستقبل ، ص:حمد فضل شبلول أ (1) 
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  :أنواع األلعاب التفاعليـة

  :  (1)ع األلعاب التفاعلية إلى األلعاب اآلتيةتتنو  

 لعاب المغامراتأ) Adventure Games ( :مغامرة  طفلو فيها يخوض ال

ه ـعلياللعبة واحتماالتها إلنجاز ما قصة  ىخطعلى و يسير  عوالمايستكشف بها 

نداء "و)"  THE DARK KNIGHT   "(ارس الظالمف "كلعبة ن ينجزه و ينهيه أ

 " .call Dragons""التنين

 األلعاب القتاليـة)combat games (  : قتال بين مقاتلين التقوم على مبدأ

لهزيمة ) حياناأ(والسحرية الخارقة يتنافسان باستخدام الفنون القتالية) خصمين(

  ." Tekken"مثل لعبة  بعضهما البعض

 ستراتيجيةاإللعاب األ )strategy games(  : حسن المدن ودارة إتعتمد على مبدأ

بحيث تعمل فضل مستوى ، والوصول بها إلى أبالمدينة  لالرتقاءلبناء ا مواد توفير

للمدن والحفاظ على أمنها قتصادي مبدأ التطوير السلمي اإلعلى لعاب األهذه بعض 

والتي تقوم   ؛)Arabian Shield"(درع العرب"كلعبة بالتصدي ألي غزو أجنبي 

الدفاع عن مدخل المدينة العربية ضد دبابات و مدرعات و  على أهمية تنفيذ مهمة

بغرض  عديد من الوحدات الدفاعية المتاحةال وتوفر للطفلطائرات الغزاة ، 

  . قهره و تحطيمهل العدو توزيعها ونصبها أمام

                                                             
(1) http://www.games-arabia.com ‚  15:30‚ 2012/07/23  

http://www.games-arabia.com


 الفصل الثاني:                                                     أدب الطفـل التفاعلي 

 
171 

 

 لعاب كرة قدمأ )Football Games( : التقليدية بفريق كرة  تهاصورفي تلعب قد

دارة فريق إ في شكلها المتطور حيث يتمكن فيها الطفل من أوة اقدم للفوز بالمبار

على تحسين و  العملفريق و البالعب واحد ضمن  لعبالكرة قدم كمدرب أو 

  . "هدف اإلتحاد"" Goal United"كلعبة  تطوير مستواه الفردي

 لعاب رياضيةأ )Games Sports :(عاب الرياضات المتنوعة غير كرة القدمأل 

  .وغيرها...،القفـز كالتزلج والتنس ،المالكمة

 السباقاتلعاب أ )Racing Games(:أو  قيادة السيارة التمكن من  تهدف إلى

المتسابق "كلعبة  بالسباق تحقيق الفوزبسرعة و مهارة لالدراجة أوالطائرة 

  . "Professional rider ""المحترف

 بناتال لعابأ )Girls Games( :عمر المراهقة،مثل بللفتيات خصيصا مخصصة ال

  ." Lady popular""صبايا"مثل لعبة والموضة  تلبيساللعاب وأ فلةلعاب باربي أ

 األلغازلعاب أ)Puzzles ( : أو تركيب الصور حيث لغاز المعقدة األ فكتعتمد على

" سر صور المشاهير" لعبةمثل  الالعبالطفل تعمل على تطوير الذكاء لدى 

"celebrity puzzles "توم وجيري"و"" Tom and Jerry."  

 رعباللعاب أ )horror games( : تتشابه في تقنياتها مع ألعاب المغامرات غير

أنها تتفرد عنها في شخصياتها المرعبة والمخيفة كالوحوش والكائنات الغريبة 

  ."Nosferatu" لعبـةأشهرها  طفالبها األععادة ما ينصح بأن ال يلوالتي 
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 ة ـلعاب لوحيأ)Games for Tablets(: لعاب الورق ولعبة الشطرنج و النرد كأ

 .و غيرها

 دوار لعاب تبادل األأ)Games exchanging roles(:  تعتمد على مبدأ تبادل

طريقة اللعب المختلفة تفصل هذه الفئة في نوع فدوار فيما بين الالعبين ، األ

  ."Role-playing game " "لعبة تقمص األدوار"مثل  منفصل

 لعاب تعليميةأ )Educational Games( :القواعد العلمية  إلى تعليم بعض رميت

أغنية "كلعبة المتقدمة العلوم وتيسير فهم   الرياضياتوعلوم اللغة ك والفلسفية

  .وغيرها" حساب الجمع"ولعبة " حروف الهجاء

 ة ــلياقاللعاب أ)Fitness Games(:  مع ظهور ظهرت ألعاب اللياقـة البدنية

 جهزة اللعبأمام أن يتحرك بجسمه بأنسان صبحت تسمح لإلأكاشفات الحركة التي 

مام الجهاز الذي أفعلي  باأللعاب الرياضية بشكل يقوم الطفل، حيث  اإللكترونية

 .يستطيع قراءة حركته 

إلى خطر األلعاب التفاعلية " توفيق عبد المنعم توفيق"و" وجدي محمد بركات"يشير     

الطفل في ظل غياب توجيه أسري واع بخلفيات التفاعل مع هذه األلعاب اإللكترونية  على

إيجابيا وسلبيا ، بحيث قد يتفاعل مع ألعاب مسيئة وذات مضامين سلبية، تعيق مراحل 

نموه وتطوره فيميل إلى العزلة والسكنى في عوالم تلك األلعاب اإلفتراضية التي قد تجره 
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إلفتراضي و صعوبة التأقلم مع عالمه الواقعي ،كما يؤثر ذلك على إلى حالة من اإلدمان ا

  .(1)سلوكياته و يعزز مظاهر العنف وسوء الخلق لديه

وكما بينا التأثيرات الضارة لأللعاب التفاعلية على الطفل، ركزا على ضرورة التفاعل مع 

تحقيق التنشئة هذه التطبيقات المعاصرة واالستفادة من إيجابياتها ،نظرا ألهميتها في 

العلمية من منطلق استثمار جيد لطبيعة مرحلة الطفولة من خالل فضول االستكشاف 

والسؤال لدى الطفل،ومن ثم يتوجب توظيف هذه العوالم اإلفتراضية كأحد تطبيقات 

  . (2)التكنولوجيا المعاصرة 

  

إلكترونية هي عبارة عن مناشير :"Interactive magazines" المجالت  التفاعليـة- 3

تصدر بشكل دوري،تقدم مجموعة معلومات تخص الطفل بمختلف المجاالت ؛األدبية،الفنية 

وغيرها، موفرة له أسباب الترفيه والتسلية؛ ... ،الدينية ،العلمية الطبية الثقافية،الرياضية

من خالل األنشطة التي تقدمهاوالمسابقات التي تطرحها على شكل أيقونات تفاعلية  

الطفل حسب الرغبة كخانة القصص التفاعلية التي تبرمجها ،أو خانة األلعاب  يختارها

والرياضات  مايمنحه حرية التعبير والتواصل الفعال مع زمالئه ،والمتابعة الجيدة 

  .لألحداث والمناسبات الدينية والوطنية والتفاعل معها 

                                                             
ة ـ، الجمعي)الطفولة في عالم متغير(،مؤتمر"آمال وأخطار.."األطفال والعوالم االفتراضية: وجدي محمد بركات و توفيق عبد المنعم توفيق ) 1(

.16م، ص18/19/05/2009ولة ،مملكة البحرين ،البحرينية لتنمية الطف  
  .16ص :المرجع نفسه (2)
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جهة للطفل في صفحة تجمع المجالت التفاعلية العديد من النصوص التفاعلية المو    

إلكترونية واحدة تنفتح على آالف الصفحات التفاعلية،التي تبرمج على أسس علمية 

وتراعي أهداف تربوية وتعليمية، مع مراعاة مراحل الطفولة المختلفة ومتطلباتها،نذكر من 

  . (4)، الحياة   (3)،الفاتح (2)،ماجد  (1)العربي الصغير:بين هذه المجالت

  :مميزاتهــا

تحرص المجالت التفاعلية على ضم أكبر عدد ممكن من األطفال، من خالل عمليات   

تسجيل الدخول لموقع المجلة ،بحيث يمنع الطفل من المشاركة في نشاطاتها أو التفاعل مع 

محتوياتها إال بعد التسجيل،كما يسمح له بعد أن ينضم إليها عضوا مشاركا بممارسة 

لوين ،التفاعل مع الحكايا والقصص،كتابة قصائد وآداء مختلف النشاطات كالرسم ،الت

وغيرها ،كما تحتوي على أيقونات ...مقاطع غنائية اللعب،التواصل مع باقي األعضاء 

تفاعلية لمختلف العلوم والفنون وأحدث األلعاب والرياضات،وتمنح الطفل حرية التفاعل 

  .شر مقاالت تعليقات بموقع المجلةمعها والمشاركة في المسابقات التي تبرمجها أوكتابة ون

  

  :النصوص المقدمة عبر القنوات التلفزيونية التفاعليـة -4

                                                             
(1) http://www.alarabimag.com/little/about.asp‚26/06/2012‚16:30. 
(2)  http://www.majid.ae/‚26/06/2012‚16:30. 
(3)  http://www.al-fateh.net/‚26/06/2012‚16:30. 
(4)  http://www.alhayatlilatfal.net/‚26/06/2012‚16:30. 

http://www.alarabimag.com/little/about.asp
http://www.majid.ae/
http://www.al-fateh.net/
http://www.alhayatlilatfal.net
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لقد تحقق للطفل في زمن العولمة، حرية التعامل مع السبورة التفاعلية والتلفزيون    

التفاعلي وكثير من القنوات التلفزيونية التي تبث برامجها لألطفال على مدار الساعة 

وغيرها ...،وتسهم في إنتاج أفالم كرتونية ،مسلسالت تلفزيونية ،برامج رياضية وتثقيفية 

  .من برامج األطفال

  :النص األدبي وتقنية التلفزيون التفاعلي•

  :)Interactive TV ( التلفزيون التفاعلي- 

تلفزيون األي بي أو تلفزيون  «:جاء في الموسوعة الحرة ويكيبيديا تعريفه على أنه    

هو نظام قائم على توفير خدمة بث  (IPTV)"أي بي تي في "أو بروتوكول اإلنترنت 

بيوتر، والتي كثيراً عبر شبكات الكم (IP) بروتوكول اإلنترنتتلفزيوني رقمية باستخدام 

وبشكل عام فإن الفرق  (broadband) نطاق عريض نترنتإما تعمل باستخدام خطوط 

ونظم التلفزيون التقليدية هو استخدام شبكات الحاسوب  "أي بي تي في "األساسي بين نظام

  »(1).. دـبدل طرق البث التقليدية إليصال المادة المرئية للمشاه

يختلف هذا النظام التلفزيوني التفاعلي عن باقي األنظمـة التلفزيونيـة السـابقة فـي        

أنه موصول بشبكة اإلنترنـت ويعمـل بهـا ،يـوفر خـدمات متنوعـة ومتطـورة ؛         

وذلـك بـالترافق مـع     (Video on Demand)حسـب الطلـب  الفيـديو   كخدمـة 

                                                             
(1)http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%AA%D9%8A_%D9%81%D9%8A‚

2013/05/05 ‚15:32  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%AA%D9%8A_%D9%81%D9%8A


 الفصل الثاني:                                                     أدب الطفـل التفاعلي 

 
176 

 

ومع القـدرة علـى الوصـول إلـى اإلنترنـت       (VoIP)  الصوت عبر اإلنترنت خدمة

  .(triple play) اللعب الثالثيفيما يعرف بمصطلح  وذلك

فيتمكن الطفل من استثمار كل هذه المميزات من خالل مشاهدة أي برنامج يشاء ،وقف  

البرنامج والعودة إلى تكملته في أي وقت ،التفاعل مع برامج األطفال التلفزيونية مباشرة 

ار أي فيلم كرتوني أو سلسلة تلفزيونية يطلبها واألجمل هوالتمكن من الرؤية ثالثية اختي

األبعاد ما يقربه أكثر من واقعية التفاعل التلفزيوني ،وهو جهاز مناسب لحماية الطفل من 

التفاعل السلبي مع البرامج المسيئة لفطرته ،حيث على نظام تشفيري يمكن األولياء من 

  .تي يرونها تناسب أطفالهمتحديد البرامج ال

  :(1)مميزاتـه

قنوات تلفزيونية فضائية، برامج رياضية (يات المرئية المحتو ومتابعة ةإمكانية  مشاهد  - 

وبآليـة  HD بتقنيات عالية الجودة )وأفالم وثائقية وفيديو ومسلسالت وغيرها وثقافية،

 .تفاعلية توفرها وصله باإلنترنت

 ى غير مرغوب فيه أوخادش للحياءوأفراد العائلة من أي محتوإمكانية حماية األطفال  - 

 .سري يحدده أحد الوالدين وضع رقم عن طريق

طفال الذي يتيح لأل)  Remote control(التحكم جهاز  بواسطةالتحكم الكامل  مقدرة - 

 . (Live TV)مشاهدة القنوات التلفزيونية

                                                             
(1) http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=6ca92b28118f720e 2013/02/23‚ 12:30 ‚  

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=6ca92b28118f720e
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 .للمستخدم ذلك تسنى البرنامج وتكملته وقت ما إيقاف القدرة على - 

في مجددا واسترجاع البرامج لمشاهدتها أ هاإعادة اللقطات وتسجيلمنح الطفل فرصة  - 

 . (catch up TV) ةـأسبوع عبر تقني أي وقت على مدار

مكتبة متنوعة من  تضع أمام الطفلالتي  (VOD) الطلب خدمة الفيديو حسبتوفر  - 

 .أي وقتأي فيلم أوبرنامج وباهدة ومش تحميل، تمكنه من والوثائقية  البرامج الدينية

 . مباريات كرة القدم ومتابعة أهم البطوالت الرياضية العالميةالحصرية ل مشاهدةال - 

برنامج  من اختيار طفلالتي تمكن ال (Pay Per View) لكل عرضخدمة الدفع إتاحة  - 

 .لمشاهدته فيما بعد عودةوال سجيلهمشاهدته وتب يرغب

شتراك في اإللألطفال تمكنهم من )  E-learning(لكترونيخدمات التعليم اإلتوفير  - 

األمر الذي يمكن ،خالل اإلنفجن على شاشة التلفزيون المنزلي ن خدمة فيتامين م

  .الدراسية بطرق مبتكرة وشيقة هممن اإلطالع على مناهجطفال األ

 ء أحدث األلعابنتقالتسهيل عمليــة إ ،األلعاب واإلعالنات وغيرها خدمةتوفر  - 

هذه ي شتراك فمع إمكانية اإل الطلب،جميع أفراد العائلة وحسب  المناسبة ألذواق

 .بالرقم الهاتفي الخاص بها تصالالخدمة من خالل اإل

نح حق بحيث يم ،للخدمة  STB ) (جهاز مطورالمنتجة المستعمل من الشركة تمكن  - 

 يون وجهازالجهاز وجهاز التلفزكل من   تشغيلل ،واحد جهاز تحكماالستفادة من 

DVD فضائية عبر الالقط الهوائي على نظام ال قنواتالاختيار  والذي يساعد على

 .طفل كيفما شاءال الصناعي المستخدم في منزل القمر
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تتمظهر لنا ومن خالل هذه المميزات طبيعة النصوص التفاعلية المبرمجة    

والمعروضة عبر التلفزيون التفاعلي، بحيث يمنحها تشكالت جديدة وقابلية للتفاعل مع 

متلقيها، كما يهتم كثيرا بالشراكة والطلب إستعانة باإلنترنت وما توفره من خيارات 

عامل مع هذه النصوص التفاعلية والتي تقترب من لتأسيس بنية ثقافية وحرفية في الت

الواقعية الخيالية عبر أحدث التقنيات التكنولوجية ،حتى يتسنى للمشاهد معايشتها 

  .والتفاعل معها بشكل شبه واقعي ومباشر

  :خصائص النص التلفزيوني التفاعلي

 .مشاهدنص متطور قابل إلعادة التشكل وفق طريقة التعامل التي ينتهجها الطفل ال -

متعدد اللغات ،بحيث يسمح للطفل بإختيار اللغة التي تناسب قدراته الفكرية أو تعلم  -

 .لغات جديدة بيسر

اللغة المكتوبة ،اللغة الشفاهية ،اللغة الموسيقية ،اللغة (؛)الحكي(تعدد لغات السرد -

 .وغيرها...، )البصرية(،اللغة المرئية ) الحوارية(المسرحية

لتفاعل ، فكل طفل يختار النصوص البرمجية وفق رغباته فرادية اإلستخدام وا -

وميوالته الخاصة ويتفاعل معها حسب إمكاناته الفكرية ،المعنوية واإلقتصادية الخاصة 

به دون غيره ، فمثال ال يستطيع التفاعل واإلستفادة من خدمة األلعاب واإلعالنات إال 

 .تجةإذا قام باإلشتراك واإلتصال الهاتفي بالشركة المن
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صياغة ملفات خاصة وبطاقات لرغبات وتوجهات كل أفراد العائلة من بينهم األطفال  -

تمكن التلفاز التفاعلي من تكوين ذاكرة برامجية للخدمات والنصوص الممكن طلب 

 .عرضها من قبل أفراد العائلة

  .إدماج اللغة اإلعالنية بمختلف الوسائل اإلقناعية للتأثير في الطفل المشاهد -

ر حفظ األغاني واألناشيد وكذلك المقاطع الموسيقية والتمثيلية من خالل توفير تيسي -

خدمة التسجيل ووقف البرنامج ،وربطها بالشبكة العنكبوتية بغرض اإلستفسار ،البحث 

 .في القواميس والموسوعات لإلستفادة أكثر

حكايا تيسير اإلعتياد على حفظ اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ،من خالل ال -

والقصص الدينية المبرمجة  ،والقدرة على فهمها ،تفسيرها ،والبحث فيما إستعصى 

 .فهمه منها

طغيان عنصرالـتأثير على هذه النصوص، وتقليد مختلف مظاهرها وبواطنها ومن ثم  -

االقتـداء بالخصال الشريفـة لنبي من األنبياء أو إلحدى أمهـات المؤمنين الصالحات 

بالجنة أو امرأة من النساء الشريفات، ببطل قصة خرافية أو صحابي جليل مبشر 

 .الخ...العب كرة قدم،رسام أو فنان،مهندس أو طبيب،مغن أوموسيقي،طيب أو خبيث 

تمكين الطفل المشاهد من خدمة ترجمة المشاهد أواألغاني ومختلف النصوص  -

 .د ترجمتها االبرامجية المر

 .إلغائها من البرامجمقدرة تثخين و ترقيق األصوات أو حتى  -
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إمكانية تفاعل الطفل مع النصوص المبرمجة من خالل عمليات البحث المختلفة  -

 .،التعليق أو المشاركة الصوتية عن طريق الهاتف أو الرسائل اإللكترونية أو الهاتفية

شبك مختلف أنظمة المعلومات ببعضها البعض ، وإمكانية اللجوء إلى النصوص  -

 .لعلمية والوثائقية بإثارة فضول الطفل سعيا للبحث واإلكتشاف المكتبية واألشرطة ا

  .إعتماد اإلثارة والترفيه لجذب الطفل المشاهد والمتفاعل -

  :أشهر قنوات األطفال •

  MBC3 (1)، Space Toon(2)  Space Power(3)(6)،سمسم(5)أجیــال (4)، طیور الجنة  . 

حصص ثقافية ،أفالم كرتونية، :تبث هذه القنوات برامج لألطفال من مختلف األعمار    

مسلسالت تلفزيونية ،برامج رياضية ،برامج تثقيفية ،برامج وأشرطة  للتعرف على 

 الكائنات الحية ،مسابقات ومشاركات ،حصص للتسلية والترفيه مسلسالت دينية قصص

  .وحكايا،الموسيقى األناشيد 

ف األمم من مخاطر القنوات الفضائية على تربية النشأ،وتسعى جاهدة بكل الوسائل تخا  

إلى تقليل أضرار وسائل اإلعالم على أطفالها، خاصة في المجال الديني ما دفع إلى  

إختراع التلفزيون التفاعلي للتحكم في نوعية البرامج التي يشاهدها األطفال والتقليل من 
                                                             
(1) http://mbc3.mbc.net/ 
(2) 

http://www.spacetoon.com/spacetoon/home.html 
(3) http://spacepower.tv/ 
(4) http://www.toyoraljanah.tv/  
(5) http://www.ajyaltv.tv/Pages/Default.aspx  
(6) http://www.semsem.tv/  

http://mbc3.mbc.net/
http://www.spacetoon.com/spacetoon/home.html
http://spacepower.tv/
http://www.toyoraljanah.tv/
http://www.ajyaltv.tv/Pages/Default.aspx
http://www.semsem.tv/
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،ووجوب إتقانهم فنيات التعامل مع هذا العصر المعلوماتي وكل هذه المخاطر المأساوية 

  .منتجاته بحرفيـة 

  ":Songs and interactive songs " األغاني و األناشيـد التفاعليـة-5

شائعة الأن األغاني واألناشيد لون محبب من ألوان األدب « : "حسن شحاتة" يرى

لها، وإقبالهم عليها، ألن الطفل يشارك  وتلحينها يغري األطفال بها، ويزيد من ممارستهم

في إلقاء النشيد ويشارك في ذلك الصوت الجماعي القوي، مما يزيد من شغف  هزمالء

،إذ اللون الموسيقي لألغاني واألناشيد لون أدبي يشيع تردده بين  »(1)األطفال بهذه األناشيد

ع واالستمتاع بروح األطفال ، فيجمعهم الشغف بهذه النغمات والكلمات على االستما

  .   التواصل والمشاركة

قطع شعرية سهلة في طريقة نظمها وفي مضامينها،  «: بأنها " حنان العناني"وتعرفها 

،مما يعني أن األناشيد (2) ».جماعيا أو فرديا ىدؤتنظم على وزن مخصوص وتصلح لت

إما هي عبارة عن مقطوعات شعرية بسيطة من حيث طرق نظمها ومضامينها لتنشد 

  .فرديا أو جماعيا

أن الشعر يخرج إلى عالم األطفال في صورة األغنية  «: فيعتقد" أحمد نجيب" أما

داء في ن يعتمد اآلأويغلب  ...ستعراض والمسرحية الشعرية واألوبريت واإل... والنشيد

داء اآل األشكال على األطفال أنفسهم، ولو أنه يحدث أحيانا أن يقوم الكبار بعملية هذه
                                                             
(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/ ة أغنی  
(2) https://ar.wikipedia.org/wiki/ ةأغنی  

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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،بمعنى أن المعين األصلي لهذه األغاني  »(1).خاصة في ميدان األغنيةوب

، بحيث "الشعر"المسرحيات الشعرية األوبيريت وفنون اإلستعراض هو معين ...واألناشيد

  .يلعب األطفال دورا هاما في تجسيدها وآدائها وقد ينوب عنهم الكبار في ذلك

الفنية المعاصرة لكل هذا ،مايعني أنها لكن األغاني واألناشيد التفاعلية هي الصورة 

مجموعة القصائد المغناة والمنشدة من قبل األطفال، والمستغلة في تشكيل مواد مختلف 

المواقع والمنتديات اإللكترونية، فكثير منها يفتتح بنشيد أو أغنية أو مقطوعة موسيقية 

الوطنية وكذلك  مألوفة ومحببة لدى األطفال ،ناهيك عن أغاني الكرتون واألناشيد

المقطوعات المسرحية والعالمية، كما تستغل كمادة خام لألسئلة في إطار تنظيم المسابقات 

التفاعلية ؛فقد تقدم كلمات األغنية ويكمل عنوانها الطفل أو تطرح موسيقيا وهو الذي يحدد 

 .وهكذا... كلماتها ويغنيها

ل، تعبر عن فرحه وألمه ،عن فشله تعد الموسيقى من أرقى اللغات وأقربها لعالم الطف   

بها العين وتقرئ  ُّونصره ،وتترجم ما ال يترجمه األطباء والفالسفة بين أنفاسه ،تقر

العيون العيون ،وتسهم في تنمية المهارات وتهذيب األذواق األدبية واإلبداعية في جو من 

لغز  ُّغات، تحلالمرح والمحبة،لهذا وحدها األغاني واألناشيد بما تحمله من مضامين ول

الطفولة فهي األكثر تعبيرا وشيوعا عندهم، وهي اللغة الوحيدة التي يتقنها كل أطفال 

  .العالم

                                                             
(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/ ةغنیأ                                                                                                         

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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يحب كل األطفال الغناء واإلنشاد ، خاصة إذا دعما بأنظمة تفاعلية ، تعزز التواصل   

كرتوني أو والتفاعل بين أطفال العالم ،فعادة ما ترفق األغاني واألناشيد التفاعلية بفيديو 

فيديو تمثيلي يقنع الطفل ويرغبه في ما يكره كحفظ الدروس ،وفرش األسنان ،اإلستيقاظ 

  .باكرا وغيرها من السلوكات التربوية

هي مقطوعات تفاعلية من نصوص شعرية وموسيقية " األغاني واألناشيد التفاعلية"إن   

وية وترفيهية لمساعدة مدمجة بمختلف الوسائط المتعددة، تنظم ألغراض تعليمية ،ترب

 . ولجذبه والتأثير فيه بمنحى إيجابي  الطفل على الفهم و الحفظ ،

  :  أنواعــــها

أغاني وأناشيد وطنية ، دينية ،كرتونية ،تعليمية : تتنوع األغاني واألناشيد التفاعلية إلى

  :أهمها، فنانينالوتربوية ،أغاني كرة القدم ،األفالم والمسلسالت ،األلعاب ،

تمثلها األناشيد الوطنية لكل البلدان،نأخذ على سبيل المثال :  األغاني واألناشيد الوطنية- 

" مفدي زكرياء" من تأليف الشاعر) الجزائر(لبلدنا ) قسما(ال الحصر النشيد الوطني 

، باعث الفخر واإلعتزاز في النفوس وباث تقاسيم "محمد فوزي"وتلحين الملحن المصري

الطفل الجزائري مما يقوي من عزيمته وإرادته لالستماتة في الدفاع الروح الوطنية في 

من أجلك "عن وطنه ناهيك عن باقي األناشيد األخرى التي تتغنى بحب األوطان كنشيد 

  ."شريف قرطبي " لعمر البرناوي و تلحين" عشنا ياوطني 
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غان وأناشيد في وتتشعب شعابها بتشعب شعاب الدين ، فمنها أ:األغاني واألناشيد الدينية- 

األنبياء والرسل ككثير منها التي تغنت برسول اهللا عليه الصالة والسالم وصحابته األجالء 

وخير أتباعه ، ومنها ما يعالج مكارم األخالق وسماحة الدين اإلسالمي،وقد تعرض هذه 

 (1)لبيك رسول اهللا: و منها" طيور الجنة"األغاني واألناشيد على القنوات الفضائية كقناة 

 "محمد نبينا"،وأغاني دينية أخرى يؤديها الكبار للصغار مثل أغنية (2)أنشودة ياطيبة 

أكمل نساء "و" في حضرة المحبوب"، (4)لمصطفى العزاوي "هو اهللا"و (3)لحمادة هالل

، وقد تبرمج على صفحات المجالت التفاعلية ،المنتديات (5)لوائل جسار " العالمين

 .والمواقع اإللكترونية 

وتهدف إلى تربية الطفل على المبادئ والقيم :األغاني واألناشيد التربوية والتعليمية- 

العلوم والمعارف والفنون الهادفة ،كأغاني تعليم الحروف  أساسيات الدينية الثابتة، وتعليمه

قطار "وأغنیة  (6)الحروف األبجدية العربية - المناهل "بكل اللغات من بينها أغنية 

تعلم جداول الضرب والطرح ،الجمع وأغاني  لتعلم الحروف اإلنجلیزیة(7)"الحروف

                                                             
(1) http://forum.upkelk.com/t109247.html‚ 2013/05/02‚12:30  
 (2) http://forum.upkelk.com/t109247.html‚ 2013/05/02‚12:30 /                                                         :   الموقع نفســــھ 
(3) http://www.youtube.com/watch?v=xKfZFnXYu4k ‚  .2013/02/22‚15:20  
(4) http://www.youtube.com/watch?v=1qBcuQ1wvyM‚ 15:20‚2013/02/22. :                                 نفســـھ الموقع  
(5) http://www.youtube.com/watch?v=1qBcuQ1wvyM‚  .2013/02/22‚15:20  
(6) http://www.youtube.com/watch?v=rYoWVeyxYGQ ‚30/05/2013‚12:30. 
(7) http://www.youtube.com/watch?v=Hx0bqNba8jY‚12/05/2013‚12:30. 
 
 
 

http://forum.upkelk.com/t109247.html
http://forum.upkelk.com/t109247.html
http://www.youtube.com/watch?v=xKfZFnXYu4k
http://www.youtube.com/watch?v=1qBcuQ1wvyM
http://www.youtube.com/watch?v=1qBcuQ1wvyM
http://www.youtube.com/watch?v=rYoWVeyxYGQ
http://www.youtube.com/watch?v=Hx0bqNba8jY
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من  "ألعاب الجيران" واألغاني التربوية مثل أغنية، (1)"جدول الضرب"كأغنية  والقسمة

  .(2)ألبوم عصومي ووليد  فرقة طيور الجنة

الوثيق وهي األغاني األقرب لقلب الطفل نظرا الرتباطها :األغاني واألناشيد الكرتونية-

بقصة مصورة عالقة في ذهنه، وتتناولها مقدمات الرسوم المتحركة ؛ سالي ، زينة ونحول 

وغيرها ،وأيضا نذكر من هذه األغاني أغاني ...سيف النار، سانشيرو،أبطال الديجيتال 

  .Shrek((4)"(شراك"و (3))Tangled "ذات الشعرالطويل"أغنية فيلم:األفالم الكرتونية مثل

 

إن مجموعة األغاني واألناشيد التفاعلية الموجهة للطفل المعاصر،تكسبه معارف أكثر   

وأسرع وتجعله يتفاعل مع المدونات والقنوات اإللكترونية بشكل إيجابي، مما ينمي من 

قدراته الفكرية والمهاراتية في التعامل مع مختلف العلوم والمعارف، والتفاعل مع األجهزة 

عها المتطورة وكذلك اإلجادة المبكرة  للغات عديدة ، وتمكن جيد من الحاسوبية بأنوا

برامج المعلوماتية لما يضيفه تفاعله مع هذه األغاني واألناشيد من حماس وطاقة معنوية 

لإلنطالق والتعبير الوجداني الذي ال يضاهى وال يثمن، فاألغنية على شفاه الطفل فجر 

ي مثلها مثل األلعاب الرسم والرسوم المتحركة جديد وأفق أرحب من الحب والحياة،وه

  . تمثل الوتر الحساس له

                                                             
(1) http://www.youtube.com/watch?v=joP17yFU0Po‚12/05/2013‚12:30. 
(2) http://www.youtube.com/watch?v=cvxF85AF5wM‚11/03/2012‚10:20.  
 
(3) http://www.youtube.com/watch?v=pyOyBVXDJ9Q‚ .11:26‚2012/05/02  
(4) http://lys-soleiletorage.blogspot.com/2010/03/shrek.html 11:26‚2012/05/02‚  

http://www.youtube.com/watch?v=joP17yFU0Po
http://www.youtube.com/watch?v=cvxF85AF5wM
http://www.youtube.com/watch?v=pyOyBVXDJ9Q
http://lys-soleiletorage.blogspot.com/2010/03/shrek.html
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تتميز أغاني وأناشيد األطفال التفاعلية باإلستفادة من الوسائل التكنولوجية :خصائصهـا 

والتفاعل الجيد مع أجهزتها المتطورة ،من خالل توظيف التقنيات الحاسوبية في نظمها 

  .لمعاصر مع مختلف منجزاتها الحضاريةوانتشارها وضرورة تعايش الطفل ا

  :(1)ضبط بعض هذه الخصائص ندرجها كاآلتي) "ويكيبيديا( الموسوعة الحرة" جاء في

  .ارتباطها بالبهجة والسرور في قالب فكاهي مغمور بالحيوية - 

  .اإلهتمام باألهداف التربوية والتعليمية للطفل-

  .نيةتتميز ببساطة األفكار ومالمسة المعاني الوجدا-

  .تستخدم معجم لغوي بسيط-

  .تنمية خيال الطفل وإيقاظ مشاعر اإلحساس بالجمال لديه-

  .تكرار اإليقاعات الشعرية والمقاطع الموسيقية -

  .تنوع طرح الموضوعات في األغنية او األنشودة-

  .تأليفها وكتابتها وتلحينها وفقا ألهداف مسطرة و نبيلة -

  .والطاقات التعبيرية للطفل عند وضعهامراعاة القدرات الصوتية - 

  .اختيار اإليقاعات السهلة والكلمات السلسة-

                                                             
(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/ ةأغنی   

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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تستوحى كلماتها من عالم الطفل المحيط به كالوالدين واإلخوة واألصدقاء ،والحيوانات - 

  .والطيور

تشتمل على مجموعة أفكار وقيم، تمد الطفل بالتجارب والخبرات التي تمكنه من التشبث -

 .اإلحساس بهابالحياة و

 .في أدب الطفل) غير صاخبة(اإلستعانة بآالت موسيقية مناسبة -

إشباع حاجات الطفل والتجاوب مع خصوصياته،حتى يتغنى بها بينه وبين نفسه ،أوبين  -

 .زمالئه في الرحالت والمخيمات

إثارة العواطف القومية والوطنية ،الدينية واإلنسانية لمخاطبة الطفل والتأثير في  -

 .دانهوج

 .تناول موضوع فكرة واحدة كي ال يشتت ذهن الطفل -

 .تصاغ في قالب قصصي أو درامي مشوق لتلقى تقبل الطفل وإقباله عليها -

 .المشاركة الوجدانية من خالل توظيف الضمير الجمعي فيها -

التجاوب مع األحداث والمناسبات التي تحقق للطفل اللحمة اإلجتماعية واالرتباط  -

 .والوطنالوثيق بالدين 

تجانس اللفظ مع المعنى ؛حيث يتوجب أن يكون اللفظ رقيقا في المواقف الرقيقة ،وقويا  -

في القوية منها ،بحيث يتناسب اللفظ مع المعنى بعيدا عن الحشو المخل أو القصور 

 .الذي ال يفي بالمعنى
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ياد أن تستثمر في تجمعات المناسبات واألعياد، وإحياء حفالت األعياد والمواسم كأع -

 .وحتى العالمية منها...وكل األعياد الوطنية والدينيــة ...الطفولة، شهر رمضان

أصوات الحيوانات واآلالت والطيور :تدمج عادة بأصوات محببة لديهم تقليدها،مثل  -

 . والتي تضفي عليها أجواء المرح والسعادة

لذي تشعره توظيف اإليقاعات المتسارعة  ألنها المفضلة عند الطفل من البطيئة ا -

 .بالملل

التي تقربها ...)الصورة،الحركة،الرسم،الخرائط ،الموسيقى(اإلستعانة بالوسائط المتعددة -

 .من وجدان الطفل

الترديد والتنظيم الذي يبعث في الطفل التعود على التضرع والخشوع أمام اهللا عز  -

 .وجل منذ الصغر 

  .إمداد الطفل بالمعارف والمعلومات - 

إرشادات وتحثهم على سلوكيات صحية وسليمة كآداب السالم وتوقير تحمل في ثناياها  -

 .وغيرها..الكبير وإماطة األذى عن الطريق ، تعليم إشارات المرور، فرش األسنان 

 .طرح مجموعة من العادات والقيم والمفاهيم في ذهن الطفل -

 .بساطة اللغة الفصيحة ومقاربتها للغـة العامية للطفل -

 .تجديد نشاط األطفال، وتبديد مللهم أو سأمهمالحركية واإليقاع ل -

 .التفاعل المباشر مع طاقات الطفل وقدراتـه -
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 .استنطاق المكنونات لمن يغلب عليهم الخجل والتردد، وعالج تهيب النطق اإلنفرادي -

 .التأثير القوي في إكساب الطفل مثل عليـا وخصال نبيلـة  -

لطفل إلى إجادة النطق ،وإخراج الحروف حالوة الصياغة ومناسبتها لإليقاع مما يدفع ا -

 .مخارجها السليمة

 .إمداد الطفل بثروات لغوية وفكرية تعينه على إجادة التعبير -

تنمية اإلتجاهات اإلجتماعيـة بما تشبعه القطع األدبية من معان سامية في أنفسهم  -

 .وتوقظه من مشاعر

 .وتمثيل المعنىتسهم في تدريب الطفل على حسن اآلداء ،جودة اإللقاء  -

 .اإلمتاع والترفيـه -

  

ه الخصائص مجاال خصبا للفاعلية والحركية لدى الطفل، وتسمح لـه بحرية كل هذتتيح   

التعبير واالنطالق ،وكذلك التخلص من التردد والخجل المرضي،خاصة ماتفتحه هذه 

تقان التعامل األغاني واألناشيد من آفاق رحبة أمام إكتساب المعارف والعلوم المختلفة وإ

  .مع األجهزة اإللكترونية المتطورة

وهو مجموع القصائد التفاعليـة المدرجة ضمن المواقع والمنتديات : الشعـر التفاعلي-6

والمجالت اإللكترونية في إطار ألعاب مساجالت شعرية أو تكملة ألبيات أو التنافس في 

شعرية لتحديد عنوان القصيدة أو نظم وتأليف القصائد من قبل األطفال، وقد تنظم مسابقات 
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وهكذا، لكننا الننكر صعوبة الكتابة للطفل والتعامل ...كاتبها أو حول متعلق من متعلقاتها

  .مع اإلبداعات الموجهة له

فنجد هذا المجال ال يخرج عن النطاقات التي ذكرناها، غير أن الشعر التفاعلي يبقى من  

ة والتي تضاف ـلمميزاته اإليقاعيــة والبالغي اإلبداعات الرقمية المحببـة لدى الطفل

الموسيقى ،الحركة الرسم ( لها مع الغزو اإللكتروني والعوالم اإلفتراضية وسائط متعددة

  .تقربها أكثر لوجدان الطفل..) الرسوم المتحركة ،الخرائط، الصور،الجداول

ذاته، و قد غيبت تعددت مجاالت أدب الطفل التفاعلي وتنوعـت كما تداخلت في اآلن    

مجاالت أخرى أو لم تستوعبها تكنولوجيا المعلومات كالمسرح التفاعلي الموجه للطفل 

المعاصر،والتي اقتصر على تصوير ونقل تظاهرات المهرجانات المسرحية أو المسارح 

القصص،األلعاب،المجالت،القنوات التلفزيونية (المدرسية،غير أن باقي المجاالت األخرى

  ) .ألناشيد، الشعر التفاعلياألغاني وا

وقـد حظيت بتفاعل عظيم من قبل األطفال خاصة وفرة موادها على شبكة اإلنترنت 

واألقراص الصلبة وكذلك مختلف األجهزة اإللكترونية المبرمجة خصيصا للتفاعل مع 

الطفل ، ومجموعة المنتديات والمجالت والمواقع التفاعلية المخصصة لهم؛ والتي قد تدمج 

ى صفحاتها كثيرا من هذه المجاالت معا تسمح للطفل بحرية اإلختيار واإلنتقاء ،أو ربما عل

  .القيام بكل النشاطات التفاعلية في هذه الصفحات اإللكترونية 
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إن للنص األدبي التفاعلي الموجه للطفل فاعليـة إيجابية تسهم في تطوير مهاراته    

التعامل مع الحاسوب وتوظيفـه في عملية التعلم  وقدراته العلمية والتربوية، أهمها كيفية

في هذا اإلطار أفضلية استخدام الطفل للحاسوب وتكنولوجيا (*) "نهيل الجابري "إذ يرى له

المعلومات موضحا المزايا التوظيفية للتكنولوجيا الحاسوبية على العملية التعليمية أدرجها 

  :في قوله

 يميةلتع ةلوسي نجحأو أفضل تعد وماتلالمع وتكنولوجيا الحاسوب أن القول نستطيع...«

 اهمن تجعل التكنولوجيا ذهه في فنية خصائص لتوفر وذلك اآلن يومنا حتى اختراعها تم

 ومزج والرسم األلوان الخصائص ذهه من يملوالتع ملالتع راضألغ وممتعة شيقة أداة

 البرمجيات أن كما ،...اهوغير الصوت وتوظيف التفاعل وخاصية بالنصوص الرسم

 ومتقنة مقننة اهبأن تتسم التكنولوجيا ذهه خالل من اهإعداد الممكن يميةلالتع والمواد

 إخراجاو نتاجاإو اهوتصميم اهإعداد خالل خاصة معايير إلى اهإخضاع يتم اإلعداد

  . (1)».اهوتجريب

هنا عن جماليات النصوص اإلبداعية التعليمية، المقننة  "نهيل الجابري" يتحدث     

والمتقنة اإلعداد والمبرمجة خصيصا للطفل ،وفق مسارات تكنولوجية محكمة الضبط 

تجعل منها أداة شيقة وممتعة للتعلم والتعليم ،لما توفره من فنيات مرغوبة ومحببة لدى 

الصوتية وجاذبية الفضاء التفاعلي  األطفال كمزج األلوان في الرسومات،االهتمام باإلثارة

                                                             
.أستاذ مساعد بجامعة البترا،األردن:نهيل الجابري   (*)  

. 2، ص 1995/1996طفل الروضة في عصر تكنولوجيا المعلومات ،المطبوعات الجامعية ،جامعة البترا،األردن،:نهيل الجابري  (1)  
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 رـتعتب...و «: مركزا على إظهار مميزات وفضائل تعامل الطفل مع األجهزة الحاسوبية 

 :يميةلالتع يةلالعم في الحاسوب وتكنولوجيا الحاسوب لتوظيف مزايا

 . الحاسوب و ملالمتع بين المستمر التفاعل -

 . الدافعية و التشويق و اإلثارة -

 . الفردية الفروق رةهظا ىلع بلالتغ -

 . المعروضة يميةلالتع المادة جودة -

 . يملالتع في اإلتقان -

 . ملالمتع نفس من الخجل و بةهالر و الخوف عناصر اختفاء -

ة الميدانية التغذي خررالل نم ليمية بالخبرات والمعلومات والتجاربالتع ادةالم راءإث -

 .الراجعة

 التدريس بطرق ميالع اهعرض يستحيل حتى أو يصعب فةلمخت يميةلتع طاأنم عرض- 

 . يديةلالتق

 . هاتحقيق ىلع العمل و يميةلالتع دافهاأل عرض- 

 . (1). ».سةلالج ايةهن في هتقييم وكذلك سةلالج خالل لمطالب المستمر التقييم -

يلعب النص التفاعلي دورا كبيرا في إثراء ملكة الطفل بالعلوم والمعارف، وتهيئته   

لمواجهة هذا المد التكنولوجي بتمرس وتمكن شديدين ،كما يتيح له التعبير عن مكنوناته 

والتعريف عــن نفسه من خالل استنطاق مواهبه وميوالته اإلبداعية على إثر تفاعله 
                                                             

  (1)  ).3- 2(، ص 1995/1996طفل الروضة في عصر تكنولوجيا المعلومات ،المطبوعات الجامعية ،جامعة البترا،األردن،:نهيل الجابري
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ون اإلبداعية الموجهة له أو التي يبدعها أويشارك فيها، ما يمنحه اإليجابي مع مختلف المت

استكشاف سبل النجاح والتطور، والحرفية في التفاعل مع هذه األجهزة اإللكترونية ،غير 

  :أن لكل هذه اإليجابيات مساوئ أهمها

إمكانية تنصل الطفل من هويته بما فيها الدين والقومية ،من خالل الفخاخ والرموز -

مبثوثة في تلك المتون التفاعلية الموجهة له ،والتي تتسلل إلى فكره ووجدانه شيئا فشيئا ال

،خاصة أن أغلب هذه المتون تنتجها شركات مسيحية ويهودية أكثرها مسيئ للدين 

وماهو مثار للدهشة والعجب أن يطلع الطفل على ،اإلسالمي ومناف لتعاليمه السمحة

وفذلكة ،وال يعرف شيئا عن قصص األنبياء والصحابة مختلف القصص العالمية ببراعة 

  !!   .والتابعين؟

االكتفاء بقراءة النصوص على شاشة الحاسوب وإهمال مطالعة الكتاب الورقي -

  .واالستفادة من المكتبات

  .محاكاة السلوكات السلبية التي تظهر على الحاسوب ،مما يؤدي إلى سوء الطبع وقبحه-

  .مدرسية والنشاطات الرياضية والمنزليةالتقصير بالواجبات ال-

  .التفاعل المحدود مع األصدقاء واألقـران-

  .التكاسل والنوم المتأخر-

  . إكتساب سلوكيات عدوانية-



 الفصل الثاني:                                                     أدب الطفـل التفاعلي 

 
194 

 

إمكانية إكتساب سلوكيات مشينة من خالل التعمق في التفاعل مع هذه المتون المبرمجة -

  .برمجة سلبية

واإلجرام من خالل العنف المقنع ،المواقع  إمكانية اإلنجراف نحو مناحي اإلنحراف-

  .واإلعالنات اإلباحية التي تغزو الشبكة العنكبوتية

  .اإلنزواء وإدمان العوالم اإلفتراضية وصعوبة التأقلم والتكيف مع عالمهم الواقعي-

وعليه تنتظر اآلباء واألمهات معركة الحضارة، لصعوبة التعامل مع هذه األجهزة 

تون التفاعلية ،وصعوبة التحكم فيما يشاهده أطفالهم بحيث يحتاجون إلى اإللكترونية والم

إحتواء أكبر ومحبة تغمرهم حتى تتعالى الثقة والخلق النبيل والتوعية الحقة على ماتحيكه 

أيادي اإلفك واإلنحالل، خاصة أن هذه المتون الرقمية المبرمجة لألطفال تترسخ في 

إلى سلوكيات معتادة لديهم مع مرور السنوات، ولتمثل أذهانهم ببعدها التراكمي لتتحول 

وغيرها جملة المبادئ ..هذه النصوص من قصص وشعر وأناشيد ورسوم متحركة وألعاب

  . و إرثهم الثقافي الذي يعودون إليه دوما...المؤسسة للقاعدة التربوية التي تؤهلهم 

جملة من  -بذكاء–تستخدم البرامج الحاسوبية في إبداع مختلف هذه النصوص األدبيـة    

الفنون المحببة للطفل، والتي يميل إليها وتستهويه كالرسم والموسيقى ،اللعب والغناء 

الرقص والرياضة ،وغيرها من الفنون المثيرة لفضوله، وذلك لضمان جذب األطفال 

تغلب الشركات المنتجة لها العائد المادي على البنود األخالقية وإقبالهم عليها وغالبا ما 

  .واآلفاق الحضارية لألجيال المقبلة
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بمفاتيح الطفولة لفتح البوابات النافذة لعقل الطفل   ولهذا كان البد لها من االهتمام 

المعاصر، من خالل التركيز على عناصر اهتماماته وميوالته وإدراجها ضمن النصوص 

ة له ضمانا لتفاعله معها أهمها جاذبية الصورة،  اإلبهار اللوني في فن الرسم الموجه

  . نية ،األلعاب والرياضات الرسوم المتحركة واألفالم الكرتو

      :  الموجهة للطفل عناصر جاذبية النصوص األدبية التفاعلية

  :)digital picture(الصورة اإللكترونية  - 

بالنصوص اإللكترونية قد منح النص التفاعلي آفاقا جمالية إن تمازج الفنون وتزاوجها    

جديدة ، تنفتح على مبدأ التكامل الفني والتجانس اإلبداعي ، بحيث يتشكل فيه هذا الكل 

عبد الغفار "المتكامل في جاذبية تجمع جماليات هذه الفنون في فن أدبي واحد ،لكن 

بديهيا في حين أن المدقق في المفردات يعتقد في أن العالقة بين الفنون أمرا " المكاوي

أنها تتسم بالغموض  -على الرغم من حقيقة العالقة-والتعابير النقدية يوشك على االعتقاد 

 ويكفي .أحد فيه يشك ال بديهيا أمراً تكون بين الفنون العالقة تكاد «:في اآلن ذاته قائال

 توحي أنها لنعرف واألدبي الفني النقد في الشائعة والتعبيرات الكلمات بعض في ننظر أن

 الكلمة تصوير /الرواية معمار/البناء إيقاع :واحد آن في والغامضة الحقيقية العالقة بهذه

  . (1)» .الخ ...والشخصية النغمة لون /والفكرة الموقف تجسيم /وموسيقاها

                                                             
سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،عالم المعرفة،قصيدة وصورة :عبد الغفار المكاوي )1(

   .11ص ،1987نوفمبر  ، 119،العدد واآلداب،الكويت
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تعد الصورة بوابة من بوابات الروح، والطريق إلى قلب الطفل قبل عقلــه ،لذا فهي    

محرك الجاذبية  في أي عمل فني أو أدبي يوجه له ، ومكمن من المكامن اإلدراكية لديه 

التي تستثير قواه العقلية ومشاعره الدفينة ، لتتحول إلى قوى محركة ودافعة في تفاعله مع 

  .   بية التفاعلية، ذلك أنها تجمع في مواصفاتها بين مختلف الفنونمختلف النصوص األد

 «:إلى أن" الفنون في عصر الصورة اإللكترونية" في مقالته" ياسر المنجي"يخلص    

وتحديدا الصورة –المركزية الطاغية التي تشهدها الصورة اإللكترونية في العصر الراهن 

أ كطفرة رهينة بحتميات العصر؛ وإنما لم تنش - اإللكترونية كموضوع حصري للبحث

تخضع صعودا وهبوطا لتحوالت ) قيمة مضافة( يمكن اعتبار هذه المركزية بمثابة

بتجلياتها - وغاية األمر أن التراكمات التي أدت لصياغة شكل الحقبة المعيشة.العصر

ة قد وفرت بيئة حاضنة مثالية تتخذ فيها الصورة أهمية استثنائية مقارن - المختلفة

  . (1)».بالوسائط اإلدراكية األخرى

الجاذبية واإلبهار على  ذلك أن هذا العصر أمن  بطبيعته للصورة اإللكترونية سلطة 

، فمنحها المركزية ووفرلها فرصة االمتياز على باقي الوسائط اإلدراكية )الطفل(المشاهد 

  .         لما لها من أهمية وفاعلية في أسر مدركات الطفل والتأثير فيها

                                                                                                                                                                                              
  
:الفنون في عصر الصورة اإللكترونیة ،على الرابط: یاسر المنجي    
 

(1) http://www.altshkeely.com/2009/rainbow09/alic_photo.html  

http://www.altshkeely.com/2009/rainbow09/alic_photo.html
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توظف الصورة اإللكترونية بأنواعها المختلفة في النصوص التفاعلية؛ التشكيلية   

السينمائية ،التلفزيونية والفوتوغرافية ألنها األقرب إلى وجدان الطفل المشاهد  المسرحية

  .واألكثر إيحاءا وتعبيرا عن اهتماماته وطموحاته 

للنص اإللكتروني طاقات إبداعية تختلف عنها في النص الورقي ؛حيث لم يعد يمكن 

والصوت ،اللون  تشكيل النص بوحدات حرفية فقط بل يتعداه إلى وحدات أخرى كالصورة

والحركة  وغيرها من الوسائط التي تساهم في تثوير إمكانات الحرف في أبعادها الداللية 

  .لتشكيل النص األدبي اإللكتروني 

  ):  Musik(الموسيقى - 

الموسيقى هي اللغة الوحيدة التي تجتمع على فهمها كل الكائنات وكل اللغات على وجه 

ترجمة وال تدقيق اللغوي ، وهي ال تخاطب العقول بل األرض إذ ال تحتاج إلى عمليات 

  .تخترق األرواح والقلوب 

أن النص اإللكتروني يستعين بوحدات بنائية أخرى غير الحرف " ياسر المنجي"يعتبر    

  :أهمها الصورة والموسيقى في قوله 

ة يمكن أن يمنح المبدع مساحات واسعة من تشكيل النص بوحدات بنائية غير حرفي...«

فيمكن إدخال الصورة  والموسيقى عناصر بنائية رئيسة في النص حالها في ذلك حال 

الحرف؛ لذلك تحولت االستعانة الخارجية بالصورة والموسيقى كاالستعانة بمعزوفات 
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الكمان أو العود في األماسي الشعرية الخاصة إلى استعانة داخلية مع الوسيط الرقمي، 

لنص الشعري بعد نهاية األمسية الشعرية الخاصة ،ال فالموسيقى ال تبقى مالزمة ل

تفارقه،لكنها مع النص الرقمي ال تفارقه ؛ألنها عنصر بنائي رئيس كالحرف في النص 

  .وفي هذا هو يساوي بين الحرف والصورة والموسيقى في األهمية  (1)». الورقي

د جيد لكل مايسمع يركز الطفل كثيرا على السمعيات والبصريات ويتأثر بها ، فهو مقل 

ومايرى، وقد يكون الحرف آخر اهتماماته ويأخذ وقتا في استيعابه والتعامل به ،لذلك نجده 

أكثر ميال للصور ،األفالم واألشكال المسرحية، وأكثر شغفا لحفظ األغاني واألناشيد وتقليد 

  .أصوات الطير وباقي الكائنات 

  :)(Drawing الرســم - 

الوحيدة التي ال يملها الطفل إن رد االعتبار إلى أن الطفل يتعامل مع  إنه اللعبة الفنية

الكون من منطلق مدينة ألعاب ،والرسم لديه أحلى هذه اللعب المعبرة وأصدقها في وصف 

فاللعب باأللوان  وسحرها ،والقدرة على اإلنكسار واإلنحناء والتموج والخربشة  ،مكنوناته

قة الرسم وسيادته في تسيير وقيادة القلم عليها ، لكنه غاية كل طفل يجد حريته على ور

يتحول في النص اإللكتروني من سيد على الورق لسيد على الشاشة الزرقاء ومن تسيده

                                                             
 ، 1جدلية الصورة اإللكترونيــة في السياق التفاعلي لتباريح رقميـة ، دار الفراهدي للنشر والتوزيع ،بغداد ،العراق ، ط:ياسر المنجي  (1)

  .7،ص2010
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 .على القلم إلى تسيدة على الفأرة 

يتعرف الطفل من خالل الرسم التفاعلي على أسماء األلوان وأنواع األشكال الهندسية   

والطبيعة التشكيلية  لكل ما يود رسمه،  فمثال لرسم إنسان هو بحاجة إلى دوائر 

ومستطيالت وحتى بعض المربعات، رفيقه في ذلك القلم الرقمي والممحاة إستعانة بالفأرة 

  .ذا التحريك في التحديد واالختيار وك

وكل هذا يتيح للطفل تعلم فن الرسم والتحكم في األيقونات الفنية ببراعة ، لكني أعتقد أن  

حركة اليد والقدرة على الرسم بحرية تكون على الورق أكثر لصعوبة التحكم في الفأرة 

وصعوبة تركيز الطفل في هذه المراحل وعدم قدرته على تطبيق برامجه اإللكترونية 

كما أني ال أنكر  ،)Corel Painter ‚ Adobe Photoshop  ‚Adobe Illustrator..(:منها

جاذبية النصوص اإللكترونية المرفقة بالرسومات والتي يحبذها األطفال ويميلون إليها،وهو 

  .الميل ذاته على مستوى النصوص الورقية المرفقة بالرسومات والصور 

افات والفنون كما اللوحة الفسيفسائية التي تشكلها النص التفاعلي للطفل غنيا بالثق ُمَّيقد 

وغيرها، تمتزج فيه الفنون والمتون  ... آالف القطع الفنية من صورة ورسم وموسيقى

 .ليتشكل هذا الكل اإلبداعي الذي يغري فضول الطفل ويستهويه

 يحتاج الطفل المعاصر إلى متابعة -ومن خالل البوابات المطروقة في هذا الفصل-إذن 

واهتمام بما يقدم له عبر الشبكة العنكبوتية أو يبرمج من متون تفاعلية متنوعة ومغرية في 

اآلن ذاته ، كي يمارس فطريا طفولته في شكلها الطبيعي ،وعلى الهيئات العلمية 
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والحكومية تترتب مسؤولية إنتاج وبرمجة نصوص تفاعلية ذات مواصفات تربوية 

تضاهي تلك التي تلقى رواجا عنده تفاديا لهذا المد  وتعليمية إيجابية موجهة للطفل،

  .والجزر التعليمي الراهن
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املرقمن-                  ي د النص وم  .مف

املرقمنـــــــــــة-                                دبية النصوص  :أنواع

والرقمن)1 الدي ـــــالنص ــ ـــ  :ةـ

م-                          الكر للقرآن الرقمي شف   .ال

ي-                          و لك ف  .امل

ة)2                                                                    النبو حاديث و القرآنية التفاس  .رقمنــة

بداعية)3 النصوص   .رقمنة

ـــــــــــــــة-                           الرقمنـــــــــــ ميـــــــــــــــــــــــــــة   .أ

والرقميــــــة-                           الرقمنـــــــة ن ب  .الفرق
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 :مفهوم النص األدبي المرقمن

 ):numerisations(تعريــف الرقمنـــة- 

الرقمي التحويل أو  الرقمنة«:تعريفها كاآلتي)ويكيبيديا( جاء في الموسوعة الحرة

 اإلشارات، أو الملفات، الصوراألجسام، (هو عملية تمثيل)(Digitizing : باإلنجليزية

  . (1)»باستخدام مجموعة متقطعة مكونة من نقاط منفصلة )التماثلية

ول في األساليب التقليدية المعهود بها إلى نظم الحفظ ـالتح« :هي أيضا ذلكو

ة هذا التحول يستدعي التعرف على كل الطرق واألساليب القائمة واختيار ما ـإللكترونيا

والتحول إلي الرقمية ليس صيحة تموت بمرور . يتناسب مع البيئة الطالبة لهذا التحول

الزمن، بل أصبح أمرا ضروريا لحل كثير من المشكالت المعاصرة من أهمها القضاء 

،وكذلك الحكومات اإللكترونيةاإلجراءات في ظل التوجه إلى علي الروتين الحكومي وتعقد 

 »(2).  القضاء على مشاكل التكدس وصعوبة االسترجاع

                                                             

(1) http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9 

:الموقع نفســھ على الرابط   

 (2) ) http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9 

                                                                                                                          

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9
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منة ؛ هي إذن عملية نقل وتمثيل المعلومات وحفظها إلكترونيـــا،بحيث تعتمد كل الرق

السبـل الممكنة لتحويل الوثائق الورقية،الكتب والمجالت ومجموعة المخطوطات إلى 

 .أنظمة معلومات حاسوبية، حماية لها من الضياع  والتكدس وتأمينا النتشارهــا 

باختالف السياقات التي تستخدم فيها؛ فهي إما عملية تحويل  "الرقمنة"تختلف مفاهيم   

لمصادر المعلومات إلى نصوص وأشكال حاسوبية، أو نظام يتيح تحويل البيانات 

والمعلومات من النظام التناظري إلى النظام الرقمي،وإما تمثيل إلجراءات تحويل المحتوى 

تيري "حيث يراها  ،شكل رقميالفكري المتاح على وسيط تخزين فيزيائي تقليدي إلى 

  : "Terry Kuny"" كاني

الكتب والدوريات (على أنها عملية تحويل مصادر المعلومات على اختالف أشكالها من «

إلى شكل مقروء بواسطة تقنيات ....) والتسجيالت الصوتية، والصور، والصور المتحركة

ذي يعتبر وحدة المعلومات ، وال) Bitsالبيتات (الحاسبات اآللية عبر النظام الثنائي 

األساسية لنظام معلومات يستند إلى الحاسبات اآللية وتحويل المعلومات إلى مجموعة من 

ويتم القيام بهذه العملية بفضل االستناد إلى " الرقمنة"األرقام الثنائية، يمكن أن يطلق عليها 

   (1) ». مجموعة من التقنيات واألجهزة المتخصصة

  ح بتحويلـعلى أنها منهج يسم « : "Charlette Buresi"  "شارلوت بيرسي" وتعرفها

  
                                                             
(1) http://numerisations.blogspot.com/2012/05/blog-post_9642.html 

http://numerisations.blogspot.com/2012/05/blog-post_9642.html
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   (1)».البيانات والمعلومات من النظام التناظري إلى النظام الرقمي

في مفهوم مغاير تتبناه المكتبة الوطنية   "Doug Hodges" "دوج هودجز"يطرحها بينما 

عملية أو إجراء لتحويل المحتوى الفكري المتاح على وسيط « :الكندية تعتبر فيه الرقمنة 

....) مقاالت الدوريات، والكتب، والمخطوطات، والخرائط(تخزين فيزيائي تقليدي، مثل 

   (2)». إلى شكل رقمي

عملية تحويل مصادر المعلومات المتاحة في  إن الرقمنة من خالل ماتقدم ذكره ؛ هي 

شكلها الورقي إلى نصوص إلكترونية أو هي تلك النصوص الورقية المحولة إلى نصوص 

  ". النصوص المرقمنــة"عليها  مصطلح  أطلقرقمية 

  

  : مفهوم النص األدبي المرقمــن

 نظامهان ـول مــإنه ذلك النص األدبي الورقي الذي تحظى مصادر معلوماته بالتح 

  .ة؛ أي ما يسمح بتمثيل محتواه األدبي على األنظمة الحاسوبيالتقليدي إلى النظام الحاسوبي

  

  

                                                             
(1) http://numerisations.blogspot.com/2012/05/blog-post_9642.html                                             
(2) http://numerisations.blogspot.com/2012/05/blog-post_9642.html :                                            نفسھ  الرابط  

http://numerisations.blogspot.com/2012/05/blog-post_9642.html
http://numerisations.blogspot.com/2012/05/blog-post_9642.html
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   :أنواع النصوص األدبية المرقمنــة

  :النص الديني والرقمنة  - 1

رافقت التطورات التكنولوجية النصوص الدينية فنقلت قدسيتها وعممتها عبرمختلف   

الشبكات العنكبوتية بواسطة مسحها وتنزيلها،مثل ذلك كمثل رقمنة ثاني أقدم مخطوط 

التي تلــوح معانيها لوحـا من للنبي موسى عليه السالم (*)"األلـواح العشـرة"عالميا 

  .قوانين اهللا في األرض

                                                             
 (*) األلــواح العشرة: الوصايا العشر، أرفع اآلثار الموسوية وأبرزها في التراث اليهودي المسيحي، تلقفها موسى منقـوشة على لوحي الشريعة في جبل  

.حوريب  
ـــ       ــة ب ــة التراثي ــة العبري ــرفي اللغ ــايا العش ــمى الوص ـــرت(أي ) הדברים עשרת(تس ــاريوم-اسيــ ــال    ) دف ــر أو األمث ــات العش ـــي الكلم وتعنـ

ــر   ــائل العش ــرة أو المس ــي          و. العش ــاري القرطب ــد األنص ــن أحم ــد ب ــد اهللا محم ــي عب ــرآن ألب ــام الق ــامع ألحك ــن الج ــد األول م ــا بالمجل ورد ذكره
ـــ،إص ــع ف ـــ ــر والتوزي ــة والنش ــر للطباع ـــدار دار الفك ـــي تفسيـ ـــره لقولــــ ــالىـــ ــيء    : ه تع ــلِّ شَ ــن كُ احِ مــَألْو ــي الْ ف ــه ــا لَ ﴿وكَتَبنَ

ــةً ــك  موعظَ مقَو ــر ْأمو ةــو ــذْها بِقُ ــيء فَخُ ــلِّ شَ ــيلًا ِلكُ تَفْصا  وهــن ســذُوا بَِأح ــقين ۚ◌ يْأخُ الْفَاس ارد ــُأرِيكُم ــورة األعــراف 145ة ــــ﴾ اآلي س ــه  .مــن س قول
ـ       جبريـل  وروي فـي الخبـر أنـه قـبض عليـه     . يريـد التـوراة    كـل شـيء  تعالى وكتبنـا لـه فـي األلـواح مـن       ـ ي العـعليـه السـالم بجناحـه فمـر بـه ف ال ــ

ـ مجاه وقـال   .الترمـذي الحكـيم   ذكـره ؛ حتـى أدنـاه حتـى سـمع صـريف القلـم حـين كتـب اهللا لـه األلـواح              .كانـت األلـواح مـن زمـردة خضـراء       :دـــ
ـ مـن ياقوت   :ابـن جبيـر   مـن صـخرة صـماء ،    : وقيـل  . نزلـت مـن السـماء    ؛ مـن خشـب     :الحسـن   .مـن زبرجـد    :أبـو العاليـة    .ة حمـراء ــــــ

ـ لينه ـ السـالم فقطعهـا بيـده ثـم شقه    عليـه   لموسـى  ا اهللاــــ أي كتبنـا لـه فـي األلـواح      : مقاتـل  قـال  . لـداود  فأطاعتـه كالحديـد  ؛ ا بأصـابعه  ــــ
ـ وأضـاف الكتاب . نزلـت التـوراة وهـي سـبعون وقـر بعيـر        : ربيـع بـن أنـس    . كـنقش الخـاتم    إذ هـي مكتوبـة  ؛ ة إلـى نفسـه علـى جهـة التشـريف      ــــ

ا فــي ــــــهــي كتابــة أظهرهــا اهللا وخلقه: وقيــل . واســتمد مــن نهــر النــور . الــذي كتــب بــه الــذكر  بــالقلم جبريــل بــأمره كتبهــا [ 253 ] :ص 
ويـروى  . فكـأن اللـوح تلـوح فيـه المعـاني        .بـل هـو قـرآن مجيـد فـي لـوح محفـوظ         :قـال اهللا تعـالى  ؛ " بفـتح الـالم   " لـوح  : اللـوح   وأصـل . األلـواح  

ــع  ــــــأنه ــين جم ــالجمع ألن االثن ــاء ب ــان ، وج ــال . ا لوح ــواح إذا : ويق ــيم األل ــل عظ ــرجلين رج ــدين وال ــم الي ــر عظ ــان كبي ــاس . ك ــن عب  : اب
تفصـيل كـل شـيء ، وفـي الـذي       فكـان فـي الـذي رفـع    . بقـي سـبعها ورفعـت سـتة أسـباعها      : وقيـل  . وتكسرت األلـواح حـين ألقاهـا فرفعـت إال سدسـها      

نبـي اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم      موسـى بـن عمـران    بلغنـي أن : قـال   عمـرو بـن دينـار    عـن  أبـو نعـيم الحـافظ    وأسـند . بقي الهـدى والرحمـة   
ـ ومعنـى مـن ك   . فلمـا ألقـى األلـواح تكسـرت فصـام مثلهـا فـردت إليـه        ؛ صام أربعين ليلة  شـيء ممـا يحتـاج إليـه فـي دينـه        لــــ

    .من األحكام وتبيين الحالل والحرام
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 .لأللواح العشرة ثاني مخطوطة يدوية قديمة في العالم ):2(الشكل           
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  .لأللواح العشرة على الحجر ثاني مخطوطة يدوية قديمة في العالم ):3(الشكل
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 1768الوصايا العشر كتبها جيكوثيل صوفر تعود للعام  ):4(الشكل  
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  لفائف عمدت جامعة كمبريدج إلى رقمنة هذه المخطوطة التي عثر عليها بشكل قطع من  

في مصر، وتضم تعاليم توراتية باللغة العبرية  ) 19(البردي الممتدة إلى القرن التاسع عشر

  المطوية للبحر   الرسالة"عالم بعد مخطوط جسدتها الوصايا العشر  كثاني أقدم مخطوط بال

  . والذي يدرج ضمن أهم الوثائق الدينيـة(*)"الميت

ة هذه المخطوطات المدونـة باللغـة ـتهتم السلطات اإلسرائيلية اليوم بتوثيق ورقمن   

العبرية على لفائف البردي أو جلـود الماعز باستخـدام أدق الكاميرات لتصويرها 

 .وقراءة ما لم يكتشف بالعين المجردة لكونها أقدم وثائق العهد اليهوديوربمـا اكتشاف 

لقــد حظيت آالف المخطوطات بالتدقيق والحفظ، الدراسة والرقمنة؛ مما جعـلها تنطلق 

إلى آفاقها الواسعة نحو العالم برمتـه والكون  -نقطة العثور عليها -مـن دائرتها الضيقة

 .التراثية والدينية بأسـره لالستفادة من مضامينها

 

  

                                                             

وتواصل اكتشاف المزيد منها  بين عامي  يدعى محمد وهو يبحث عن عنزته الضالة  فلسطينيصبي  عثر عليها راع:الرسالة المطوية للبحر الميت (*)
قمران " الميت وألنه تم أكتشافها في كهوف قرب البحر الميت في موقع خربة كهفا في وادي قمران قرب خربة قمران شمال البحر  11في  1956و 1947

  .لفائف قمران"كنيت أيضا بــ" 
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  . (*)الرسالة المطوية للبحر الميت): 5(الشكل

  

                                                             

ه،والتي وجدت أثارت هذه المخطوطات اهتمام الباحثين والمختصين بدراسة نص العهد القديم لكونها تعود لما بين القرنين الثاني قبل الميالد واألول من  (*)
لطريقة التي مخطوطة، مما ضاعف الجدل المحتدم حول ا 900ألف قطعة حيث تم تجميعها لتكوين نحو  40على صورة قطع صغيرة مفككة يصل عددها إلى 

إذ " األرض المقدسة"تم بها ترتيب تلك القطع و ما كتب عليها وكذا مراميها الدينية،بحيث سلطت تلك المخطوطات األثرية الضوء على طبيعة  الحياة بـ 
  .حيةتتجسد مكامن أهميتها في كونها أعظم مصدر للمعلومات حول الفترة التي عاصرت الديانة اليهودية وبداية انتشار المسي
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  .لصفحة من مخطوطات البحر الميتصورة ):6(الشكل

  

قراءة  حفظ التراث اإلنساني وإلىأدى إلى إن رقمنة النصوص الدينية بمختلف أشكالها  

صامتة في حضور أمجاد الحضارات السابقــة بغية التمعن في بريقها وبريق العهود 

التي عهدتها ،كما أنها نشروتعميم لتعاليم دينيـة وأثريـة غمرت بأعماق البحار واألنهار 

واندست بين أتربة الكهوف والمغارات ما سمح بدراستها وتحليل محتوياتها وفهم 

 . فحواهــا 
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  :ير الرقمي للنص القرآنيالتشف - 

عرف النص القرآني في ظل التكنولوجيات الحديثة عمليــات عديدة كالتصوير     

الرقمي والدراسات المتطورة واالستكشافية لمتونه مثبتة تشفيره الرقمي إالهيا لحفظه و 

  .مساهمة في رقمنـة تفاسيره  وتحويله إلى نسخ صوتية وكتابية

  ره فيـحيث تم ذك رقوم بداللة ذكره في كتاب اهللا عز وجل ؛إن النص القرآني نص م  

  :المطففين بقوله تعالى :ةورـس 

ويٌل ) 9(مرقُوم  كتَاب) 8(سجين  وما َأدراك ما) 7(ِإن كتَاب الْفُجارِ لَفي سجينٍ  كَلَّا﴿  

كَذِّبِينِللْم ِئذمو(10) ي  ينينِ الَّذمِ الدوبِي ونكَذِّب11(ي (بِه كَذِّبا يميمٍ  وَأث تَدعِإلَّا كُلُّ م

وعلى سبيل المثال ال الحصر  (1)﴾) 13(قَاَل َأساطير الَْأوِلين  ِإذَا تُتْلَى علَيه َآياتُنَا) 12(

  :لهذه اللفظة بقوله " ابن كثير"أورد تفسير 

  "مرقوم "من سورة المطففين أن لفظة ) 9(لآلية "ابن كثير" يؤكدهذا التفسير للعالم الجليل  

                                                             
)13- 7(اآليات :المطففين   (1)  

 (2) 1،1420/1990، السعودية ،الرياض ،ط ةـ،دار طيب 8سامي بن محمد السالمة،دار طيبة،م : تحقيقتفسير القرآن العظيم،: رـابن كثي
.350ص   

 

{9}» تَابك قُومرا  مـيرتَفْس سلَي   ِلـهين    " ِلقَوـجـا ساك مرـا َأدمـ   "و ـا هِإنَّمـو و

لَـا   مفْـروغ منْـه   مكْتُـوب  مرقُومالْمصير ِإلَى سجين َأي  نـر ِلماكُتب لَهم مـتَفْسي

 » (2) ن كَعب الْقُرظيقَالَه محمد ب . منْه َأحد يزاد فيه َأحد ولَا ينْقَص
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تعني أن القرآن الكريم محفوظ بخاصية ال يمكن ال للجن وال اإلنس تخطيها أوتحريف ما 

 لَا يزاد فيه َأحد ولَا ينْقَص منْهمفْروغ  مكْتُوب مرقُوم... «:في متونه وهذا ما أقره قوله 

أن جمع اهللا "واهللا أعلم"،وأضيف رأيا لي (1)».قَالَه محمد بن كَعب الْقُرظي . منْه َأحد

مرقـوم "فلو كانت اللفظة الثانية اعتباطالم يورد " مرقوم"و" كتاب"سبحانه وتعالى  للفظتي 

فما الداعي لجمعهما معا ولهما نفس المفهوم ؟ وإني ألعتقد أنه "كتاب"تعني اللفظة األولى" 

بجمعهما بأنه كتاب محفوظ " مرقوم"و" كتاب"سبحانه عز وجل قصد إلى التفرقة بين 

  .؟ والكتابة ال تعني بالضرورة الكتابة على الورق فحسب ...بطريقة ما 

بسورة الكهف والتي وردت "الرقيم " وقد عثر بأمهات التفاسير القرآنية على تفسير لفظة  

، مما  على أنها كتاب أو لوح، بنيان، جبل ، وادي وغيـرها (2)مرة واحدة بالقرآن الكريم

   .ورد ذكـر مجمله في لسان العرب البن منظور 

آياتنَـا عجبا  الْكَهف والرقيــــمِ كَانُوا منَأم حسبتَ َأن َأصحاب ﴿:وعال  قول تعالىي

(9)﴾(3)  

                                                             
 

 (1)  1،1420/1990، السعودية ،الرياض ،ط ةـ،دار طيب 8سامي بن محمد السالمة،دار طيبة،م : تحقيق،تفسير القرآن العظيم: رـابن كثي
.350ص  

57ص ، 1،1990/1410بیروت ،لبنان ، ط مكتبة لبنان ، قائمة معجمیة بألفاظ القرآن الكریم ودرجات تكرارھا ،:محمد حسن أبو الفتوح   (2)  
.9اآلیة : الكھف  (3)  



النص األدبي بین الرقمنة والرقمیة:                                        الثالث الفصل  
 

 
215 

 

 .دريد نـب حكاه ، الدواة :الرقيم «:وورد تفسيرها في لسان العرب البن منظور كاآلتي  

﴿ أم حسبت أن :قوله تعالى  فسر وبه اللوح، هو :ثعلب وقال صحته، ما أدري وال :قال

  .والرقيم﴾ أهل الكهف

اسم القرية التي كانوا :الرقيم اسم الجبل الذي كان فيه الكهف،وقيل : قيل : الزجاجوقال 

  .فيها واهللا أعلم

  .الرقيـم  لوح رصاص كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصصهـم ومم فروا: وقال الفراء 

هي القرية التي خرجوا منها ؛ وقيل الرقيـم : وسأل ابن عباس كعبا عن الرقيـم فقال 

  (1)»ما أدري ما الرقيم أكتاب أم بنيان :تاب وذكر عكرمة عن ابن عباس أنه قال الك

أعجمه وبينه  ،وكتاب مرقوم أي قد بينت حروفه بعالماتها : و رقم الكتاب يرقمه رقما  «

  .  (2)»من التنقيط 

حتى على صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث " الرقيم "وقد خفي معنى لفظة  

كل القرآن أعلمه إال أربعة غسلين وحنانا واألواه «: روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال 

  .(3)».والرقيم

 ".العدد " ويعني" رقم"، و" خطّ"ويعني " رقم"من فعل " الرقيم"جاءت 

                                                             
.1710ص  ،)ت-د( ، 1،دار المعارف ،القاھرة ، ط 3لسان العرب،باب الھمزة ، ج:ابن منظور   (1)  
.1709ص : المصدر نفسھ   (2)  

،ص 1420/1990، 1،الرياض،طة ،السعودية ـ،دار طيب 8سامي بن محمد السالمة،دار طيبة،م : تحقيق،تفسيرالقرآن العظيم:رـابن كثي (3)  
139.  
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تحفظه من )عددية(أن للقرآن الكريم شفرة رقمية   (*) "ملإبراهيم مصطفى كا"أثبت 

  :التحريف والزوال استدالال باآليات التالية من الذكر الحكيم 

  (1)﴾ ﴾ 9﴿ وِإنَّا لَه لَحافظُون الذِّكْر نَزلْنَا ﴿ ِإنَّا نَحن:قوله تعالى

   :اِلمبِ ﴿عفَلَا الْغَي ظْهِرلَٰى يع بِها  غَيدن26ِ﴿ َأحٰى ﴾ ِإلَّا متَضار نوٍل مسر فَِإنَّه لُكسي 

 بِما لَديهِم وَأحاطَ ربهِم رِسالَات َأبلَغُوا ﴾ ِليعلَم َأن قَد27﴿ رصدا خَلْفه ومن يديه من بينِ

  (2)﴾﴾ 28﴿ عددا شَيء كُلَّ وَأحصٰى

  (3)﴾﴾29﴿ كتَابا َأحصينَاه شَيء وكُلَّ﴿ :

: ﴿كَلَّا ِإن تَابارِ كينٍ الْفُججي سا7﴿ لَفمو ﴾ اكرَأد ينجا س8﴿ مقُومرم تَاب9﴿ ﴾ ك ﴾

﴾(4)  

:قُومرم تَاب(5)﴾ ﴾20﴿ ﴿ ك.  

 :تَ ﴿ َأمبسح َأن ابحيمِ َأصقالرو فكَانُوا الْكَه ننَا ماتا آيبج(6)﴾ ﴾9﴿ ع 

                                                             
شفرات (نور اإليمان في اإلعجاز العددي للقرآن "مؤسس شركة الرسالة أل مالرسالة األخيرة، صاحب بحث : مصطفى كامل (*)

                                                     http://www.almthelastmessage.com: والرابط www.thekorancode.com: الرسالة األخيرة على الموقع 
           

  .9اآلية : الحجر  (1)
).28- 27- 26(اآليات :الجن   (2)  
.29اآلية : النبأ  (3)  

).7،8،9(اآليات : المطففين   (4)  
.20اآلية : المطففين   (5)  

   .9اآلية : الكهف  (6)

http://www.thekorancode.com
http://www.almthelastmessage.com
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 هـثُم ِإن علَينَا بيانَ  ﴾18﴿ قُرآنَه فَاتَّبِع قَرْأنَاه ِإذَا ﴾17﴿ وقُرآنَه جمعه ِإن علَينَا ﴿: 

﴿19﴾﴾1  

 فتْنَةً ِإلَّا عدتَهم جعلْنَا وما ملَاِئكَةً ِإلَّا النَّارِ َأصحاب جعلْنَا ﴾ وما30﴿ عشَر تسعةَ ﴿علَيها:

ينوا ِللَّذكَفَر نقتَيسِلي ينُأوتُوا الَّذ تَابالْك اددزيو يننُوا الَّذانًا آملَا   ِإيمو تَابري ينالَّذ 

 بِهٰذَا اللَّه َأراد ماذَا والْكَافرون مرض قُلُوبِهِم الَّذين في وِليقُوَل والْمْؤمنُون الْكتَاب ُأوتُوا

 ِإلَّا هو وما هي ِإلَّا ربك جنُود يعلَم وما يشَاء من ويهدي يشَاء من اللَّه يضلُّ كَذَِٰلك مثَلًا

  (2)﴾﴾31﴿ ِللْبشَرِ ذكْرٰى

استحالة تحريف النص القرآني  (3)"ابراهيم مصطفى كامل" كشف التشفير الرقمي في رأي

لكونه قد حفظ وفـــق معطيات حسابية يتعذر من خاللها اإلتيـان بمثلــــه ال من 

من  (4)﴾30﴿ عشَر تسعةَ ﴿علَيها مبرزا أهمية اآلية قبـــــل الجــن وال اإلنس

تعالى إلى سر القرآن  للشفرة الرقمية التي تقودنا بإذنه "المفتاح"سورة المدثر، معتبرا إياها 

كيف يكون الرقم :من سورة المدثر ) 31-30(في قراءته لآليتين : المجيد ، وهو يتساءل 

يذهب الريبة؟ مجيبا باإلحتمال المنطقي =و يزيد من اإليمان= يقين ؟ و= فتنة ؟ و= 19

مدققا  مفتاح الشفرة الرقمية لفك سر كتاب اهللا العظيم، 19األقوى في اعتقاده  وهو الرقم 

والرقم  )1(األولالرقم : فهو  )19(في ضرورة مالحظة القيمة الرمزية العددية للرقم

                                                             
1    18- 17(اآليات : القيامة.(  

    ).31-30(اآلیات : المدثر  (2)
    www.thekorancode.com):          شفرات الرسالة األخيرة على الموقع ( نور اإليمان في اإلعجاز العددي للقرآن " (3)
   ).31-30(اآلیات : المدثر  (4)

http://www.thekorancode.com
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: ال تقبل القسمة إال على نفسها ) 19(مضيفا أن ،  !،واهللا هو األول واآلخر؟ !؟)9( اآلخر

  .، واهللا هو الواحد األحد، الفرد الصمد ، الذي اليشاركه في الكون أحد  !؟ 1=19/19

يرى فيه تعزيزا من المولى عز وجل  "مصطفى كمال"من هذا التحليل فإن واعتبارا 

، جازما أنه   (1)﴾30﴿ عشَر تسعةَ ﴿علَيهابافتتاحه به سورة المدثر  في اآلية )9(للعدد

بعدد الحروف ؟ والكلمات ؟ واآليات ؟والسور ؟ والكتاب كله ؟ وحروف الفواتح ؟ ولفظ 

  !!!19د تقبل كلها القسمة على العدد الجاللة ؟في القرآن المجي

  .6=114/19: 19سورة تقبل القسمة على 114القرآن 

  : بموقعه اإللكتروني"ابراهيم مصطفى كامل " ويقول

  المدثر ﴾30﴿ عشَر تسعةَ ﴿علَيها «

  بست شفرات رئيسية ، انفرد بها ) المحكمات رياضيا (أحكم اهللا جل جالله الكتاب القيم 

  :لإلنس والجن في كل إعجازا 

  19عليها )الشفع/وتر وشفع،والوتر(من أول حرف إلى آخر حرف،...حروف الكتاب-1

  19عليها )الشفع/وتر وشفع ،والوتر(من أول كلمة إلى آخر كلمة ،...كلمات الكتاب -2

  19عليها ) الشفع /وتر وشفع ،والوتر(  آيات الكتاب من أول آية إلى آخر آيـة ،-3

                                                             
.30اآلیة  : المدثر    (1)  
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وتر وشفع (إلى آخر سورة ،" الفاتحة ،المثاني السبع " من أول سورة  سور الكتاب-4

  19عليها )الشفع/والوتر

  19عليها )الشفع/وتر وشفع ،والوتر(الكتاب كله ،-5

  19عليها )الشفع/وتر وشفع ،والوتر(، "  اهللا" لفظ الجاللة -6

  (1)» 19إنطبقت عليها شفرة القرآن وقبلت القسمة على 

للتنقيب والبحث في سر أوائل السور أو حروف التهجي ، مستشهدا بأقوال منتقال بعد ذلك 

  :الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم قائال 

سأل سائل أبـا بكـر الصـديق وعلـي     : روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال   «

: بن أبي طالب رضي اهللا عنهما عـن فـواتح السـور؛ فقـال أبـو بكـر الصـديق        

فـي كـل كتـاب سـر وسـر اهللا       «:اهللا عليه وسـلم يقـول    سمعت رسول اهللا صلى

قـال النبـي صـلى اهللا    :وقال علي بـن أبـي طالـب     »تعالى في القرآن أوائل السور

  :عليه وسلم 

 (2)»لكــل كتــاب صــفوة وصــفوة هــذا الكتــاب حــروف التهجــي         «

شروحاته لمكامن أسـرار حـروف التهجـي والـذي      (3)يواصل مصطفى كامل إبراهيم

                                                             
    www.thekorancode.com: الموقع                       على ) شفرات الرسالة األخيرة(نور اإليمان في اإلعجاز العددي للقرآن   (1)
    www.thekorancode.com: على الموقع                       ) شفرات الرسالة األخيرة(نور اإليمان في اإلعجاز العددي للقرآن  (2)
 .الموقع اإللكتروني نفسھ (3)

 

http://www.thekorancode.com
http://www.thekorancode.com
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 14حرفـــا تتكـرر فـي    14وعـدها  "الحروف النورانيـــــة "أطلق عليها اسم  

مـن علمـاء القـرن الثـاني     (مجموعة منوها لما  جاء عن العالمة ابن جرير الطبري 

أنه ال يمكن تشكيل جملـة منطقيـة مفهومـة مـن هـذه الحـروف إال جملـة        )للهجرة

  :واحدة 

  نص حكيم قاطع له سر): س ر) (ل ه) (ق ا ط ع) (ح ك ي م)(ن ص(

ابـراهيم  "لكني دققت في قول رسول اهللا عليـه الصـالة والسـالم الـذي اسـتدل بـه       

على السر المكنـون فـي معـاني حـروف فـواتح السـور بموقعـه        " مصطفى كامل

يث اإللكتروني ولم أعثر عليه في جل التفاسير القرآنيـة كمـا أورده ،بـل أجـد الحـد     

الذي نسبه إلى الرسول ينسبه مفسروا الحديث إلـى أبـي بكـر الصـديق وعلـي بـن       

فـي   "مسـعود البغـوي   " أبي طالب و على سـبيل المثـال ال الحصـر أورد قـول     

  :تفسيره لآلية األولى من سورة البقرة 

الـم وسـائر حـروف     : قـال الشـعبي وجماعـة   ) الم ( بسم اهللا الرحمن الرحيم   «

أوائل السور من المتشـابه الـذي اسـتأثر اهللا تعـالى بعلمـه وهـي سـر        الهجاء في 

وفائـدة ذكرهـا   . فنحن نؤمن بظاهرها ونكـل العلـم فيهـا إلـى اهللا تعـالى      . القرآن 

في كل كتـاب سـر وسـر اهللا تعـالى فـي       :أبو بكر الصديق  قال. طلب اإليمان بها 
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( الكتـاب حـروف   القرآن أوائل السور وقال علي لكل كتـاب صـفوة وصـفوة هـذا     

  (1)»)التهجي

لوثائق رسمية على موقعه منها  "شفرات الرسالة األخيرة"وعلى الرغم من تقديم صاحب 

مصادقة هيئة األزهر الشريف على بحثه المتميز والدقيق في حساباته الرقمية، وحصوله 

المية على براءة اإلختراع  بأمريكا،  إال أن بحثه طرح جدال في األوساط الدينية واإلع

والمتحفظ ، كما أن  تقديمه أقوال الصحابة على أنها أقوال ... بين المؤيد والمعارض

  .للرسول الكريم خاتم األنبياء والمرسلين فيه بعض من الريبة؟ 

غير  أنني وبعد إطالعي الحثيث على متون البحث أجده يستحق الدراسة والتفكير في 

نطقية بأن مفتاح الشفرة الرقمية يفك سر كتاب مختلف مظانه خاصة في أقوى احتماالته الم

في القرآن ) 19(للداللة الرمزية للعدد" مصطفى إبراهيم كامل"القرآن العظيم بمعاينة  

  .واهللا أعلم وأجل... المجيد وأسرار فواتح السور وكذا ربطها بالكون والفلك

                                                             
،دار طيبة للنشر ) محمد عبد اهللا النمر ،سليمان مسلم الحرش ، عثمان جمعة :( ، تحقيق  1، م)معالم التنزيل (تفسير البغوي :  البغوي  (1)

  .58والتوزيع السعودية ، الرياض ،ص 
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  )"سالة األخيرةشفرات الر(نور اإليمان في اإلعجاز العددي للقرآن "لقد اعتبر بحث 

من أهم وأبرز البحوث والدراسات التي اهتمت بفك " مصطفى ابراهيم كامل"لصاحبه 

أسرار النص القرآني وبحثت في أبعاده العلمية والكونية ، حيث توافدت من بعده بحوث 

عبد الدائم "عن دار الفكر بدمشق لـ (1)"معجزة القرآن في عصر المعلوماتية " أخرى منها

بالقرآن الكريم على " 7"عن رؤية مقاربة في كشف نظام اإلعجاز الرقمي للعدد  "كحيل

  :اعتبار أن لألرقام وتراتبها لغة حسابية كتراتب الحروف بلغة الكلمات قائال 

معجزات سيد البشر محمد صلى اهللا عليه وسلم أنه أشار بوضوح إلى عالقة  من «

إن هذا القرآن ُأنزل على سبعة : (والثابت فقال في الحديث الصحيح  /7/ القرآن بالرقم

أخبر هذا النبي األمي بمعجزة ستنكشف في عصر االنترنيت ؟ هذه هي  فمن الذي) أحرف

هو األكثر تكراراً في القرآن بعد / 7/عملي باإلضافة إلى أن الرقم  القاعدة األساسية في

توب في القرآن نعده اعتمدت قواعد البحث العلمي الحديث فكل حرف مك وقد/ 1/الرقم 

وهذا يقود إلى دراسة    سواء لُفظ أم لم يلفظ –المكتوب ال نعده حرفاً  حرفاً والحرف غير

تعالى كما أرادها هو سبحانه لذلك حصلت على آالف النتائج الرقمية والتي  آيات الحق

  (2)» عرضها بإذن اهللا تعالى من خالل سلسلة اإلعجاز الرقمي سوف يتم

                                                             
(1) http://www.alargam.com/kaheel/88/2.htm ‚ 25/09/2013‚ 19 47: . 
(2) http://www.alargam.com/kaheel/88/2.htm ‚ 25/09/2013‚ 19 47: . :                                    الموقع الرقمي نفسھ  
   

http://www.alargam.com/kaheel/88/2.htm
http://www.alargam.com/kaheel/88/2.htm
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قرآن الكريم في إعجازه الرقمي حافزا لهذه الدراسات الجادة، ولغزا من ألغاز ويبقى سر ال

الوجود والحضارة، فالذي صير البشر لهذا التطور التكنولوجي ليس بهين عليه أن يمتلك 

    .ما يعجزنا عن فك سركنهه ... العلم كله

 :Quranflash )/مصحف فالش(المصحف اإللكتروني -

بمسح كل النصوص الدينية وتنزيلها على مختلف المواقع  لقد سمحت عملية الرقمنة

وغيرها من الوسائل التكنولوجية ...اإللكترونية ،األقراص المدمجة ،القارئ اإللكتروني 

المتطورة ، حيث  بلغت مبلغا هاما من الدقـة والتعميم عبر مختلف أنحاء العالم ما مكن 

مع االستعانة بالسماع والتجويد بحسب من سهولة ويسر اإلطالع على اآليات القرآنية، 

اختيار المتلقي المتفاعل مع النص القرآني للمقرئ ،ونوع الرواية كما يتيح له تالوة 

المصحف وتعلم أحكام التجويد ،وكذلك إمكانية قلب الصفحات كما هو الحال مع المصحف 

  .الورقي

لف اآليات والسور عكس أيضا االنتقال السريع إلى مخت (1)ييسر برنامج المصحف الرقمي

 .المصحف الورقي 

  :مميزات المصحف الرقمي 

  .قلب القارئ لصفحات النص القرآني  بالطريقة العادية أو باعتماد السابق والتالي  -

                                                             
 (1) www. Quranflash.com 
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مصحف التجويد ، مصحف التفسير والبيان  (حرية القارئ في اختيـار نوع المصحف  -

  ).وغيرها ...المصحف المترجم ، مصحف الحرمين

  .حرية التحكم في اإلضاءة وتحديد ألوان األوراق  -

على التنقل السريع بين اآليات والسور القرآنية بعملية النقر أومن خالل الفهرس  القدرة-

  .اإللكتروني

  .حرية انتقاء نوعية القراءة وصوت المقرئ وطريقة التجويد-

  .أحكام التجويد اإللمام بمختلف أنواع القراءات واألصوات المقرئة وكذلك مختلف-

  .إمكانية تكبير وتصغير الصفحات القرآنية-

  .التحكم في اختيار التالوات -

  .القدرة على التحكم في الصوت من خالل رفعه أو خفضه -

  .إمكانية الطبع الورقي ألي صفحة من صفحات المصحف-

قطب ابن كثير، الطبري، القرطبي ،البغوي، الرازي، سيد ( تدعيم المصحف بالتفاسير-

  ).وغيرها ...الجاللين ،

  .حرية اختيار تفسير من بين التفاسير المدرجة -
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  .التعرف على أوجه االختالف واالتفاق بين التفاسير القرآنيـة-

لقد تطورت التكنولوجيا بحيث أسهمت في تيسير قراءة القرآن الكريم وتقريبه من الناس 

ثالثي األبعاد؛ الذي يمكن القارئ كافة حتى وصلت إلى برمجة برامج عدة منها المصحف 

من التفاعل مع النص القرآني وتصفحه كما المصحف الورقي والحاجة أحيانا إلى شرح  

بعض مفرداته بحاشية الكتاب ،كما احتاجت هذه البرامج إلى إدغام أنواع التفاسير القرآنية 

  .المختلفة 

  

  

  . صورة لواجهة أحد برامج المصحف اإللكتروني):7(الشكـل 
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كما اهتمت الشركات بالحرص على تأمين برامج تعليمية للقرآن الكريم الموجهة للطفـل 

  والتركيز على مواصفات معينة في صياغتها نظرا لطبيعته، بمراعاة خطوات أساسية في

  :تشكيل خطاطة النص القرآني التعليمي الموجه للطفل منها 

ف تطبيقات تتناسب وطاقات الطفــل اعتماد المباشرة وطرق اإلرشاد الموجه في تألي -

  .  السمعية البصرية وكذا الفكرية في توظيف األلوان واألصوات وأساليب العرض

  .اإلتكاء على مجمل التقنيات المساعدة في إبهار الطفل وجذبـه   -

  .االستعانة بشخصيات كرتونية مرشدة لتفعيل عملية التفاعل والتعلم -

  .السورالقرآنية لتمييزها وحفظها في الذاكرةالتمايز في تلوين خلفيات  -

العمل على تكرار المواد والتطبيقات المدرجة في البرنامج القرآني لتسهيل عملية          -

  .الحفظ

  .مساعدة الطفل على تعلم مخارج الحروف -

  .عرض أسس وقواعد أحكام التجويد  -

  .تقديم أمثلة في التشكيل والتجويد -

  : وهوعبارة عن ؛(1) "  عدنان معلم القرآن"من بين هذه البرامج  

                                                             
(1 ) http://adnanquran.com/‚24/09/2012‚11 50‚ . 

http://adnanquran.com/
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تطبيق تعليمي لألطفال وكما هو واضح من اسمه فإن هدف هذا التطبيق هو مساعدة « 

إضافة إلى   على حفظ جزء عم  همحيث يساعد األطفال على تعلم وحفظ القرآن الكريم،

يستهدف التطبيق الفئات . دعاء وحديث لألذكار اليومية 12 وأكثر من  أحرف األبجدية 

سنة مما يجعله مرافقا جيدا لألطفال حتى بعد دخولهم  12سنوات حتى  3العمرية من 

  .المدرسة 

تكمن روعة هذا التطبيق في أسلوبه التفاعلي الذي يستغل عنصر الفضول وحب االكتشاف 

وتعلمه من خالل تنوع الخلفيات  لدى األطفال حتى يشجعهم على حب القرآن الكريم

  (1)» .والعديد من األفكار.. وتكرار اآليات بصوت الشيخ المنشاوي وصوت طفولي 

    

  ".عدنان معلم القرآن"الواجهة الرقمية لبرنامج ): 8(الشكل
                                                             
(1)http://adnanquran.com/‚24/09/2012‚11 50‚ . 

http://adnanquran.com/
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  ).أيقونة األذكار(الغرفة الرقمية التفاعلية لألذكار):9(الشكل

  
  ).جزء عم(أليقونة الصفحة الرقمية ):10(الشكل

تمكن هذه البرامج التفاعلية الطفل من حفظ القرآن والتفاعل مع المعطيات الدينية في 

عمليات من التطبيقات الشبيهة باأللعاب، بغية تحبيبه إياها ودفعه للبحث عن المعلومة 
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بشغف ورغبة،مستخدمة أكثر الوسائط التفاعلية تأثيرا في وجدان الطفل كاللون،الحركة 

وغيرها من المثيرات التي تستوجب استجابته، واستعداده الكامل للتفاعل مع ...الموسيقىو

  .هذه البرامج 

  : (1)ثالثة أنماط لترقيم القرآن الكريم " سعيد يقطين"لقد حدد 

مقدمة النص  )pdf(والمتجسدة من خالل صيغة الـ   محاكاة النص المطبوع الثابتة/-1

  .القرآني كما هو في شكله المطبوع على الورق 

 

 
  ).pdf( نص قرآني بصيغة):11(الشكل

وتختلف عن النوع األول في كونها تسمح بالتمكن من  المتحركة محاكاة النص المطبوع/2

  .برامج معالجة النصوص الرقمية
                                                             

 1،المركزالثقافي العربي،الدار البییضاء،المغرب،ط)نحو كتابة عربیة رقمیة(النص المترابط ومستقبل الثقافة العربیة :یقطین سعید  (1) 
  .117/120ص
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  ).word( نص قرآني بصيغة ال):12(الشكل

ويرتكز على عملية تحويلية للنص المطبوع باستثمار مقومات ) البعد الترابطي(التحويل /3

  :الكتابة الرقمية وقد يكون بسيطا أو مركبا 

وموجه للمسـتعمل فـي تفعيـل مختلـف التقنيـات       مستعينا ببرنامج الدليل: البسيط -

ل يتصـدر  األو:التي يتضمها البرنامج ؛حيث تقسـم الشاشـة الزرقـاء إلـى قسـمين      

التـي تحتـاج إلـى تفعيلهـا وتنشـيطها      ) المناصـات (الصفحة والثاني يحوي العناوين 

  .من قبل المستخدم 

، والتي تتيح  مستفيدا من جملة الوسائط المتفاعلة التي يحددها البرنامج : المركب- 

ن للمتفاعل مع تقنياتها الرقمية إلى ولوج عدة روابط تتتعالق والنص القرآني، بحيث يتمك

واالنفتاح )وغيرها...شرح، أسباب النزول، تفسير، ترجمة(المتفاعل معها من انتقاء أيقونة 
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على نصوص أخرى تفسيرية ،صوتية وهو ما يسمح للقارئ بالتفاعل مع النص القرآني 

  من كل مناحيه وفق الوسائط التي يوظفهاهذا البرنامج والذي يعـد األكثر تعقيدا واألكثـر 

فتح أمام المستخدم آفاقا للتدخل والتفاعل بغرض فهم النص القرآني تفعيال، بحيث ي

   .واستيعاب أبعاده الداللية والفكرية 

  : رقمنـة التفاسير القرآنيـة واألحاديث النبويـة -2

تتابعت رقمنة التفاسير القرآنية وضمت في أيقونات مختلفـة للمصحف اإللكتروني   

اآلية المراد تفسيرها وغيرها من مجاالت التحكم في متيحة للقارئ حرية اختيارالمفسر و

حجم الخط واإلضاءة ، التكبير أو التصغير ،االنتقال من األمام إلى الخلف أو العكس 

وغيرها من أيقونات التحكم ،في شريط  ...أسباب النزول ، أحكام التجويد ، ترجمة القرآن 

 اء األيقونة التي يحتاجها أو يرى أنها يسمح للقارئ المتفاعل مع تفسير النص القرآني بانتق

" word" "PDF "، كما نقلت مختلف التفاسير إلى صيغ إلكترونية على شكل  األنسب

من البرامج الرقميـة كما هو الحال نفسه مع تحويل كتب األحاديث النبوية   وغيرها...

  .ورقمنتها أو تفعيلها
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  .صورة لواجهة برامج المصحف اإللكتروني المرفق بالتفاسير ): 13(الشكل 

 
  صورة لواجهة برامج المصحف اإللكتروني المرفق بالتفاسير،التجويد،اإلعراب الترجمة  ):14(الشكل
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ال تتوقف أنماط النص الرقمي التي يتخذها النص القرآني في برامجه المتنوعة عند التي 

بل تتكيف وفق المنجز اإللكتروني ومتغيراته التكنولوجية؛بحيث  حددها سعيد يقطين،

تتراتب حسب األنظمة والبرامج المنتجة والمطورة حديثا وبحسب الهندسة التي يعينها 

صاحب البرنامج والشركات المنتجة، تبعا لتطور التقنيات وصيغ ملفات الكتب 

استنطاق دالالته الدفينة في تفاعل لكنها تسمح دوما باستقراء النص المقدس و اإللكترونية،

  .فعال وفاعلية لقراءة مالم تستطع التفاسير القرآنية قراءته أو الوصول إلى كنهه 

توسعت عمليات الرقمنة لتشمل النصوص اإلبداعيـة : رقمنة النصوص اإلبداعيــة-3

،القصص القديمـة منها والحديثة، بغيـة أرشفتها وحفظها إلكترونيا كاالدواوين الشعرية

والروايات ،أمهات الكتب ومصادرها ، المسرحيات ، النصوص التراثية، النصوص 

  .المعجمية والموسوعية ، المخطوطات و مختلف الكتب األدبية والنقديـة 

وتسمح رقمنة هذه النصوص بإعادة بعثها من جديد،وبث مضامينها من خالل عملية 

لب من الصيغ  الرقمية المتنوعة ،ووفق تحويلها من نصوص ورقية إلى إلكترونية في قوا

برامج تفاعليـة تتجاوز طابعها اإلستهالكي لتمنح القارئ حق التدخل، ومالمسة خياراته 

الفكرية واإلبداعية وكذا الوجودية في استنطاق هاته المدونات؛ وفي تحريك وتفعيل هذه 

  .الحموالت النصية وإمكانية التحاور مع دالالتها 

ا التراث اإلبداعي من الضياع حولت كل المدونات اإلبداعية وحفاظا على هذ

والمخطوطات وكذلك أمهات الكتب إلى صيغ إلكترونية وتفاعلية ، ورصدت في مكتبات 
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وغيرها ،ما جعلها أكثر ...وموسوعات شاملة ،مواقع إلكترونية ، أقراص مضغوطة 

  .انتشارا وقراءة من ذي قبل

؛ والذي يضم (1)"الموسوعة الشعرية"صر برنامج نستحضر على سبيل المثال ال الح

مجموعة دواوين، معاجم ومصادر لغوية تتوزع حسب جداول إحصائية على مختلف 

 دبية والمعاجم اللغويةتراجم للشعراء وتعاريف للمراجع األب رفقةمالعصور والبلدان 

  .ومزودة بنظام للتقطيع العروضي والسماع الصوتي ألشهر القصائد

  
  .الواجهة الرقمية للموسوعة الشعرية):15(الشكل

 

                                                             
(1) http://www.yahosein.com/programs/Poe...-MPoetryV3.exe 

http://www.yahosein.com/programs/Poe...-MPoetryV3.exe
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  :أهميـة الرقمنــة

ال تتعهد عمليات الرقمنة نقل النصوص وتحويلها من وضعياتها الورقية إلى صيغ 

إلكترونية فحسب ،بل تبلورها وفق برامج مطورة لالستفادة من متونها ،ساعية إلى تفعيلها 

المتفاعل معها بحسن اقتناء المعلومات في خدمات وخيارات وسائطية،تسمح للمتلقي 

  .والبحث فيها

أهمية الرقمنة  "Pierre Yves Duchemin"" بيير إيف دوشومان" ولقد أوضح

  : (1)ملخصا إياها في مايأتي ،مرجوةال هاأهدافو

وذلك بالحفاظ على مصادر المعلومات وتأمينها  :حماية المجموعات األصلية والنادرة - 

بديلة لها، تحميها من التلف والهشاشة كالمخطوطات ، الكتب النادرة في صيغ إلكترونية 

  .الخ..والرسائل 

بحيث يسمح الوسيط الرقمي للمتلقي باإلطالع على :التشارك في المصادر والمجموعات - 

هذه النسخ وتوفيرها لكل من يود االطالع عليها ، وليتجاوز بذلك محدودية النسخ 

 .المطبوعـة وندرتها 

                                                             
(1) http://numerisations.blogspot.com/2012/05/blog-post_9642.html ‚02:47‚ 11/08/2013  

 

http://numerisations.blogspot.com/2012/05/blog-post_9642.html
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سرعة اإلطالع على مصادر المعلومات بتوفير  تسهل الرقمنة :االطالع على النصوص-

وسائط خدماتيـة، تحسن من عمليات القراءة؛ كالتكبير والتصغير ،اإلنتقال إلى أي جزئية 

  .من جزئيات النص و القدرة على محاكاة الوسيط الرقمي للنص الورقي 

النادرة والقيمة  وتعميمها على جمهور من حيث عرض مضامينها :زيادة قيمة النصوص- 

  وكذا توفيرها في قوالب وأشكال متنوعة كاألقراص عريض من القراء قصد االنتفاع بها ،

  Compact Disc Interactif"(CD-I)"  (*)تفاعليةمدمجة  أقراص،  "CD-ROM"المضغوطة

                                                             
ویغطي البیانات الرقمیة والصور والرسوم الورقیـة   K Compact Disc Interactive : CD-I : التفاعليالقرص المدمج    (*)

  . وھونوع من أنواع األقراص البصریة
ن بطبقة رقيقة م ىلضوء في شكل ألوان الطيف، ويغطل عاكسمن سطح معدني فضي كالمرآة،  : Optical Discالقرص البصرييتكون 

أما المناطق ". الحفر"العادية، وعلى سطحه العديد من الثقوب الدقيقة جداً، يطلق عليها  يةسطوانة الموسيقاألفي حجم  هوو. البالستيك النقي
سم، أو  12قطره ، Compact Disc : CD "القرص المدمج"اسم  يهويطلق أحياناً عل ."المسطحات"المستوية التي بينها فيطلق عليها 

 CD-ROM: Compact Disc Read م األقراص المدمجة للقراءة فقطاه التكنولوجيا اآلن هو نظوأحدث ما وصلت إلي. بوصة 4.72
Only Memory في أشكال متنوعةاألقراص البصرية تظهر و   .لتخزين المعلومات واسترجاعها :  

 .الرقمية، ويغطي البيانات CD ROM: Compact Disc Read Only Memoryالقرص المدمج للقراءة فقط -         

 .، ويغطي البيانات الرقمية وصور الخرائطWORM: Write Once Read Manyقرص للكتابة مرة واحدة وقراءة متعددة -         

 .ويغطى البيانات الرقمية والصور والرسوم الورقية K Compact Disc Interactive : CD-Iقرص مدمج تفاعلي -         

 .CD-V :Compact Disc-Videoقرص مدمج للفيديو -         

   ،ويغطي البيانات الرقمية والصور، وهو خليط من النوعين السابقينCD-IV: Compact Disc-Interactive Videoقرص مدمج تفاعلي للفيديو-      
                                                                                                                                                          .والحركة الكاملة

 .يانات الرقمية وغير الرقمية، وهو هجين بين الفيديو والقرص المدمج، ويغطي البCompact Disc Xerographicالقرص المدمج المصور -         

 .، ويغطي الصور واإليضاحات المرئيةCompact Disc -Digital Audioقرص مدمج رقمي مرئي-           

 .كبيرة ،ويستخدم كوسيلة تخزينCD-PROM: Compact Disc- Programmable Read Only Memoryقرص مدمج ومبرمج قراءة فقط -       

 .، وهو يحوي كماً كبيراً من البيانات ويغني عن مئات من األقراص الصلبةErasable CD-ROMقرص مدمج قابل للمحو -         

 .أحدهما قابل للمسح، واآلخر للقراءة فقط DATA-ROMالقرص المدمج ذو الوجهين -         
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  ."Internet"أو العالمية  "Intranet"ة  ـالداخلي ة الشبك على مواقع طرحهاأو 

ما يمكن من تحويل وتبادل مصادر  :إتاحة المصادر عبر منظومة شبكات المعلومات- 

المعلومات بسهولة ويسر، دراستها والمقارنة بينها ،كما تمنح القارئ طرق بسيطة 

  .للتواصل و تبادل المعلومات

  :الفرق بين الرقمية والرقمنة

عديدة  كالحجارة المنقوشــة الرقع  رافقت ظهور النص خالل سيرورته الزمنية حوامل

والدفاتر ،اآللة الكاتبة وآالت الطباعة وأخيرا معالجة النصوص؛ فبعد أن كان المبدع كاتبا 

أضحى مهندسا فنيـا ومؤسسا فعليا لخطاطة النص بأبعادها الثالثيـة في ما يشابه 

النص المنقول إلينا الصناعات السينمائية أو اإلخراج المسرحي  ،وبين هذا النص الفاعل و

عبرقنوات التكنولوجيا الناقلة له في صيغها اإللكترونية جسر بين الثبات والتحول وبين 

  .السكون والحركة ،بل بين الهدوء والفاعلية

هي صناعة نصية؛ تمنح النص حق الحياة، في ديمومة من التفاعل بين  الرقمية إن   

هي نقل وتحويل  الرقمنة اإلنتاجية الالمنتهية بينمامكنوناته ومتلقيه،وفي هالة من حاالت 

 .  مصادر المعلومات في متونها من صيغها الورقية إلى التكنولوجية
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وخالصة ذلك كله أن الرقمنة تحافظ على حماية طبيعة النص وتأمينه من 

األخطارالخارجية،كما تحيله على أشكال جديدة تسهم في انتشاره و مضاعفـة مقروئيته 

حين تتعهد الرقمية النص األدبي كأرضية خصبة لتشيده بناءات وهندسات مختلفـة  في 

فعصر العولمة بحاجة إلى كلتيهما .يبنيها المبدعون ويهدمها المتلقون ليبنونها كما يبتغون

  .في تحدي مساراته اإلبداعية والتكنولوجيـة  الالمحدودة

  لمرقمن ليكون دالالت له بعصرالعولمة يتأرجح النص األدبي بين ثالثية الورقي،الرقمي وا

وليتسيد عهود التكنولوجيا الحديثة ، فماهي بديالته النقديـة؟ وهل استطاع النقد أن يحط 

 . رحاله بمدارات التطور هذه؟ وأن يضع دواته على مياسم النص في آفاقه الجديدة؟

 

 



 الفصل الثاني:                                                     أدب الطفـل التفاعلي

 

  

  

  
 

  

 

 

التفاع-                              الثقـــــا النقد وم   .مف

الثقــــــا-                             النقد ف   .عر

ــــا-                             ــــ الثقـــــ سق   .ال

الغذامي-                             هللا عبد عند سق ال وم مف ع   .مآخذ

ـــا-                            الثقــــ النقد ـــة ــــ ــــ ــــ ــــ ميــــ   .أ

ــ-                            لكتــــ يالنقــد ــــــرو ــــ  .ــ
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  :مفهوم النقد الثقافي التفاعلي

القراءة (رغم تذبذب المصطلح ومده روافد نحو نظرية التلقي في مايطلق عليه بـ  

،إال أني أروم منه إلى البحث في هذا الوافد الحاسوبي أسوة باإلبداعات ) التفاعلية

والذي لم تتشكل له رؤى واضحة المالمح بعد والحتى معاييرا  -نواة وجوده -الحاسوبية

قدية والثقافية ،ودليل ذلك هو تلك القراءات الخجولة والمحتشمة يتأسس عليها في بناءاته الن

للنص اإللكتروني بعيدا عن آليات نقدية إلكترونية تضاهيه في الفاعلية اإلبداعية نقديا 

  .والبعيدة تماما عن التمرس النقدي الجديد

 الخلط اإلصطالحي بحيث نجد أهم من طرق بوابة النقد التفاعلي وكتب ناهيك عن ذلك

وهو اعتراف بمحاولة المالمسة ...) مقدمة في(أو...)مدخل إلى(عنها يعنون كتابه ب

االصطالحية دون الغوص في تفعيل إصطالحي حقيقي،منها كتاب ابراهيم أحمد ملحم 

ألمجد (2).)مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي( و(1). )مدخل إلى النقد التفاعلي-األدب والتقنية(

تب تركزعلى الجانب اإلبداعي التفاعلي أكثر من النقدي محاولة حميد التميمي؛وهي ك

  .التعبير عن هذا المسار الجديد

                                                             
.2013، 1،عالم الكتب الحدیث ،إربد ،األردن، ط)التفاعليمدخل إلى النقد (األدب والتقنیة : إبراھیم أحمد ملحم  (1)  

2010، 1،طلبنان –بیروت  -الكتب العلمیة  دار مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي ،منشورات محمد علي بیضون ،: أمجد حمید التمیمي    (2)  
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وإن كنت أرى أن النقد الثقافي التفاعلي هو راصد للنص التفاعلي في برمجته؛فهو ذاك 

النص الوليد المترابط الذي يحاكي النص تكنولوجيا وإال لن يتحقق نقد ثقافي تفاعلي على 

    !الورق 

بالعودة إلى مسارات النقد نجد ارتباط مصطلح التفاعلية في العملية اإلبداعية بمستويات 

، لكن تفاعلية )النص(حضور المتلقي في النص من خالل عمليه إنتاجه وبعثه من جديد

اليوم تعني إنجاز ذلك في ظرف زمني قياسي ،ومن قبل مجموعة ال منتهية من المتفاعلين 

  .ن ذاتهوالمتنافسين في اآل

  :أن الحركة النقدية تشتغل على التداخل بين األدبية والتقنية قائال" جعفر يايوش"يرى 

بما أن صفة التفاعلية صارت في الثقافة الغربية المعاصرة مصطلحا دارجا، بسبب ...«

كثرة استعماله وتداوله في الحياة اليومية للفرد، ومن دون اضطراب في الكتابة األدبية 

التي تتخذ من التقاطع بين األدب والتقنية محورا الشتغالها، وفي هذا االتجاه النقدية 

من النص إلى : األدب الرقمي“في كتابه اإللكتروني  Raine Koskimaa يذهب الباحث

إلى  ،Digital Literature: From Text to Hypertext and Beyond “" النص المتفرع وما وراءه

ة مصطلح إشكالي أدبيا، ألن كل أدب تفاعلي في نهاية القول بأن مصطلح التفاعلي

  .(1)».المطاف

                                                             
   :على الرابط) مقال رقمي( ألدب التفاعلي، المصطلح والتاریخ والتحول : جعفر یایوش (1)

http://attanafous.univ-mosta.dz/index.php/2/46-18‚21.52‚   2013/05/01   

http://attanafous.univ-mosta.dz/index.php/2/46-18
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ال تفي بغرض " التفاعلية"موردا آراء كثير من النقاد الغرب الذين يعتبرون أن لفظة 

بل تتعداها إلى امتالك القارئ الفاعل قدرة التحكم والتغيير " اإلبحار بالعوالم االفتراضية"

  .له كمستخدم  فيها لكونها استجابة فعلية لعم

   انعكاسات حول التفاعلية :في دراسة له  (*)Luis O. Arata ـالويس أرات من بينها إحالة

Reflections about Interactivity ” " مصطلح التفاعلیـة إلى المفھوم القدیم ألرسطو

المعتمدة على رؤية أن األعمال األدبية " نظرية المرآة"يعكس تالشي ما"التطھیر المأساوي"

" Raine Koskimaa " (**)رين كوسكيماماهي إال إنعكاسات للواقع ، و كذلك تقديمه ألفكار 

المتعلقــة بالتفاعلية ، وظائف المتلقي ،أصناف التفاعلية وعوامل تشكلها في الواقع االفتراضي فهو 

  :(1)ائف للمتلقي المتفاعل مع النص الرقميأربعة وظمثال يعين 

 .ويعده العمل المالزم لتفعيل القراءة :التأويل- 

ويتم من خالل تفعيل العمليات التأويلية التي تتيح للقارئ اإلبحارعبرعقد  :اإلبحار- 

  .وروابط النص بفاعلية وفق مساراته التشعبية المختلفة

                                                             
   .أستا ذ اللغات الحدیثة ،جامعة بیتسبرغ ،مركز جامعة والیة نیویورك ستوني بروك:  Luis O. Arata لویس أراتا (*) 

أسـتاذالثقافة الرقميـة بقسـم الفـن والثقافـة والدراسـات فـي لعبـة         :RAINE KOSKIMAA رين كوسكيما    (**)
اإلعـالم   يـدرس ويجـري أبحاثـا خاصـة فـي مجـاالت النصـية الرقميـة، وسـائل          .(مختبر أغورا جامعـة يوفاسـكوال  

وقد نشر علـى نطـاق واسـع حـول قضـايا الثقافـة الرقميـة واألدب الرقمـي  ، اسـتجابة           .للبرمجة والدراسات اللعبة
وعضـو المجلـس االستشـاري األدبـي لمنظمـة       - حوليـة – CYBERTEXT القارئ وهو محرر مشارك فـي سلسـلة  

  .)األدب االلكترونية
   :على الرابط) مقال رقمي( لتاریخ والتحولألدب التفاعلي، المصطلح وا : جعفر یایوش  (1)

http://attanafous.univ-mosta.dz/index.php/2/46-18‚21.52‚   2013/05/01   

http://attanafous.univ-mosta.dz/index.php/2/46-18
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  .وصالت خاصةإعادة تشكيل النص من خالل  :التشكيل- 

إلى شكل من أشكال اإلبداع األدبي ،لما تتيحه للمتلقي من إمكانيات "التفاعلية "لقد تحولت 

المشاركة في إنتاجية النص وإعادة كتابته من جديد ،إذ يتوجب عليه التمكن من دواليب 

  :(1)يصنفها كوسكيما إلى أربعة حقـولوبهذا ، " Programmingالبرمجة"

  .التفاعلي على تعدد وجهات النظر التي يمكن تواجدها في نفس اآلونةإعتماد المنهج -

   .يعزز قيـم المشاركة الخالقة -

  .التركيز على بؤر االنبثاق والمركز المتوالدة من تعدد واختالف اآلراء-

  .يهدف إلى غاية نهائية وهو أن يكون نفعيا -

 :(2)ايأتيمحيال عوامل تشكل التفاعلية بالعوالم االفتراضيةإلى م 

 .شير إلى معدل استيعاب المادة المدخلة إلى البيئة الوسيطةيالسرعة التي عامل -

 .ت للفعل في أي زمن معطىالعدد االحتما عينالمدى، الذي يعامل -

  ة ـسيطرته على التغييرات في البيئومدى قدرة النظام على  دلالذي يو التنظيم،عامل -

  .التنبؤ بهاالوسيطة في حالة طبيعية يمكن 

                                                             
   :على الرابط) مقال رقمي( ألدب التفاعلي، المصطلح والتاریخ والتحول : جعفر یایوش  (1)

http://attanafous.univ-mosta.dz/index.php/2/46-18‚21.52‚   2013/05/01    
.على الرابط نفسھ) مقال رقمي( ألدب التفاعلي، المصطلح والتاریخ والتحول : جعفر یایوش   (2)  

http://attanafous.univ-mosta.dz/index.php/2/46-18
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 یخوض رواد النقـد العربي المعاصر معركة  الحضارة مع النصوص التكنوأدبیــة بآلیاتھــم    
غير التكنونقدية، وهو ما يبقي مجال النقد الثقافي التفاعلي مجاال بعيد المنال لمريديه على 

اتجاه الوافد الساحة اإلبداعية التفاعلية الرقمية وفي حالة من حاالت الصدمة الثقافية 

  .الجديد

بخطى السلحفاة ،وتكاد ال "األدب التفاعلي"تسير تجربة  «" :ابراهيم أحمد ملحم"يقول 

التي مازالت أكثر ثقال من تلك الخطى " النقد التفاعلي"تتجاوز الرواية،وتواكبها خطوات 

وما أستشرفه اآلن ،هو أن هذه القراءة ستؤسس ما يحرض الدارسين على تشكيل 

تجاه الحداثة تتمحور، في الغالب - نحن العرب–تفاعلي مختلف ؛ ألن مشكلتنا خطاب 

حول تأخر الخطاب النقدي عن مواكبة الخطاب اإلبداعي، وهو ما يقود إلى التسرع في 

  .(1)» ...إن ما يتشكل هش أو غير مقبول ؛ فهو ال يمتلك فلسفة متجذرة :القـول

وهو تأكيد على غياب نقد تفاعلي رقمي، يضاهي رواج اإلبداعات التفاعلية الرقمية وإن 

تخطو خطو السلحفاة معا ضمن حتمية تخلف الخطاب النقدي " ابراهيم أحمد ملحم"اعتبرها 

 Edmond "(*)إدمـوند كوشـو"ونجد دعوة لـ .العربي عن مسايرة الخطاب اإلبداعي 

Kyushu " ة للنقد الرقمي تواكب اإلبداعية الرقمية، تنطلق من بوجوب تأسيس نظري

  :في قوله! اإلعدادات المنهجية التقنيـة ويتساءل عن شروط وإمكانيات تحضيرها

                                                             
   .10،ص 2013، 1،عالم الكتب الحدیث ،إربد ،األردن، ط)مدخل إلى النقد التفاعلي(والتقنیة األدب : إبراھیم أحمد ملحم  (1)
  .أستاذ بجامعة باريس ورئيس شعبة الفن والتكنولوجيا : " Edmond Kyushu كوشو ددمونإ  (*)
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 ... إن إعادة تحديد دورالنقد الرقمي اليمكن أجرأته إال إذا إهتم باإلبداع الرقمي  «

لذا لم يكن ... الكلمات ويصعب علينا تأسيس نظرية للنقد الرقمي من خالل حفنة من 

هدفنا هنا هو وصف وتحديد األدوار واألعباء الجديدة للنقد الرقمي لكن سؤالنا المحوري 

ته ومناهجه أو باألحرى تأسيسه ايوولأهو بأي شروط يمكن تحضيره وإعداد أدواته و

  (1)».مختلف كنقد

في إنتاجيات المبدع  كما يعتقد أنه على الناقد اإللمام بجوانب التكنولوجيات المستخدمة

  :الرقمي ومتابعة تفاصيل تكونها من خالل اإلقتراب منه والتحاور معه ومع نصه الرقمي

 وأعتقد أنه على النقد قبل كل شيء أن يهتم ويأخذ فيما يأخذ بالتقنية في اإلعتبار«

لكن عندما يستعمل الفنانون تقنية ما أكثر تعقيدا وحاسمة جدا في مجتمعات التلقي ...

مثلما هو الشأن بالنسبة للرقمية فإنه يصير من غيرالمعقول أن يتجاهل أي ناقد أو خبير 

 ...في اإلستتيقا بين تفاصيل وأجزاء الصيرورة التكنولوجية التي إستثمرها الفنانون

ويبدو أنه من جانب آخرعلى الناقد الرقمي أن يقبل بالدخول التام في لعبة التحاور التي 

   (2)». .لرقمي ، تحاورا بكل ما في الكلمة من معنى يطرحها المبدع ا

  وأن عليـه معايشـة هذه اللعبة التكنولوجية واالقتراب من منتجهـا و مبدعها  في قراءة

                                                             
  :أسئلة النقد في اإلبداع الرقمي ،ترجمة عبده حقي على الرابط:كوشو ددمونإ (1)

http://www.arabworldbooks.com/ArabicLiterature/criticism.htm  

  أسئلة النقد في اإلبداع الرقمي ،ترجمة عبده حقي على الرابط نفسه:كوشو ددمونإ (2)
  

http://www.arabworldbooks.com/ArabicLiterature/criticism.htm


 الفصل الرابع:                                                 النقـد الثقـافي التفاعلي 

 
247 

 

   .تفاعلية لهذه التجارب الجمالية الرائدة والمختلفـة 

إن اإلبداعات التفاعلية ... أن يعايش الفنان والمؤلف الرقمي ، أن يحتك به  ...«:بـ

التي تمتاز بخاصياتها في إطار هذه اللعبة وفي التطورالشامل للفن الرقمي ، إن هذه 

  »(1). األعمال التفاعلية تمنحنا فرصة تجربة جمالية أصيلة وأنموذج مختلف

  في التسـاؤل عن مواصفـات  "إدموند كيوشو"طرح    "أمجد حميد التميمي"يوافق رأي 

  وأسس هذا المنهج النقـدي الجديـد، حتى يتمكن من إتقـان تقانات الحوار مع النصوص 

 :التفاعلية الرقميـة، ومن صعوبة مواجهـة  هذه التجربة الثقافيـة الرائجـة قوله

تلبية الحاجة أمام المطلوب ل ما مواصفات المنهج النقدي: وهنا يرد السؤال المهم ...«

المطلوب توافرها في النقد لكي يجيد  ما األسس واآلليات: نص كهذا ؟ ، أو فلنقل 

من الصعوبة بحيث  –عدد من األسئلة  أو قل –الحوار مع هكذا نصوص ؟،إنه سؤال 

حجمهما بعد تلقي هذه القصيدة عينها ، فالنقد  يتركنا في حيرة واندهاش ال يقالن عن

 (2)»…األدب الذي يحاوره ، سيكون نقدا عاجزا وال شك مستوى واحد منالذي ال يقف ب

مضيفا، في حديثه عن ضرورة ربط النقد بالثقافـة الرقمية وانفتاحه على مختلف الفنون 

الثقافي فهو متحاور جيد مع أجزاء القصيدة الرقمية التفاعلية  أما النقد...«:والثقافات 

                                                             
   .أسئلة النقد في اإلبداع الرقمي ،ترجمة عبده حقي على الرابط نفسه:كوشو ددمونإ (1)
،أصوات الشمال،مجلة عربیة ثقافیة إجتماعیة شاملة )مقاربة منھجیة(ة الرقمیة والنقد الثقافي التفاعليلقصیدة التفاعلی:أمجد حمیدالتمیمي (2)

 http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=2721 .                                                                                  :   على الرابط

http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=2721
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ها ـة تم توظيفـة ثقافيـوهو األجدر برصد أية ممارسة ، ـلثقافات فنية متنوع الممثلة

وهو  والقادر على إرجاعها إلى أصلها للتعرف على مدلوالتها ومفاهيمها المحمولة ، 

  (1)» ...النقد المنفتح ليس على تنوع الثقافات فحسب بل على تنوع الفنون

  : ) (Cultural criticismتعريف النقد الثقافي

  :مفهوم النقد الثقافي في قوله" جميل حمداوي"يحدد

. النقد الثقافي هو الذي يدرس األدب الفني والجمالي باعتباره ظاهرة ثقافية مضمرة ...«

ومن ثم، اليتعامل النقد الثقافي . وبتعبير آخر، هو ربط األدب بسياقه الثقافي غير المعلن

مع النصوص والخطابات الجمالية والفنية على أنها رموز جمالية ومجازات شكلية موحية 

ق ثقافية مضمرة تعكس مجموعة من السياقات الثقافية التاريخية بل على أنها أنسا

ومن هنا . والسياسية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية والقيم الحضارية واإلنسانية

يتعامل النقد الثقافي مع األدب الجمالي ليس باعتباره نصا ، بل بمثابة نسق ثقافي يؤدي 

 .(2)»لنوظيفة نسقية ثقافية تضمر أكثر مما تع

إن للنقد الثقافي مفهوم قد تصيده النقاد لمواكبة التطور الثقافي والتكنولوجي ،وهو    

اليقتصر على الجانب الجمالي فحسب بل يتغلغل في  ما هو مضمر  من بواطن السياقات  

االجتماعية ،السياسية واالقتصادية ومجمل القيم األخالقية لحضارة اإلنسان وهو الثقافية و
                                                             

،أصوات الشمال،مجلة عربیة ثقافیة إجتماعیة شاملة )مقاربة منھجیة(لقصیدة التفاعلیة الرقمیة والنقد الثقافي التفاعلي:أمجد حمیدالتمیمي (1)
  .نفسھ على الرابط

(2) http://www.doroob.com/?p=12213  طعلى الراب النقــــد الثقافي بین المطرقة والسندان :جمیل حمداوي :   

http://www.doroob.com/?p=12213
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نسق ثقافي يؤدي :"في تقديمه لمفهوم النقد الثقافي على أنه " حميد الحمداوي"تصره ما يخ

   .(1)"وظيفة  ثقافية نسقية تضمر أكثر مما تعلن 

  :مضيفا 

فالنقد الثقافي عبارة عن مقاربة متعددة االختصاصات، تنبني على التاريخ، ...«

طاب وسيلة أو أداة لفهم وتستكشف األنساق واألنظمة الثقافية، وتجعل النص أو الخ

أما الدراسات . المكونات الثقافية المضمرة في الالوعي اللغوي واألدبي والجمالي

الثقافية، فتهتم بعمليات إنتاج الثقافة وتوزيعها واستهالكها، وقد توسعت لتشمل دراسة 

التاريخ، وأدب المهاجرين والعرق، والكتابة النسائية، والجنس، والعرق، والشذوذ، 

   »(2)  وكل ذلك من أجل كشف نظرية الهيمنة وأساليبها… الداللة، واإلمتاعو

وهو بهذا يستدل بالنص كعينة ثقافيـة في إطار الدرس النقدي الثقافي المعاصر، بخالف 

  .الدراسة الثقافية المهتمة بالمسارات اإلنتاجية للثقافة توزيعا واستهالكا

الممارساتي أو الفاعلي الذي يستبطن كل المنتجات  الثقافية   ينحو النقد الثقافي  نحو النقد

مجمل الممارسات القولية والفعلية  -ضمنه -فكرية كانت أو مادية ،بحيث يعد النص

                                                             
(1) http://www.doroob.com/?p=12213  طعلى الراب النقــــد الثقافي بین المطرقة والسندان :جمیل حمداوي :  

  على الرابط نفسھ: المقال نفسھ  (1)

http://www.doroob.com/?p=12213
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المولدة للمعاني أو الدالالت ، وال ينتهي إلى منهج من المناهج أو المذاهب أو حتى 

  .(1)ا من فروع المعرفة  وروافدهاالنظريات ،بل ال يعتبر من مجاالت االتخصص أو واحد

بل هو ممارسة أو فاعلية تتوفر على درس ...«: في قوله  (*)"صالح قنصوة "يؤكد ذلك 

كل ماتنتجه الثقافة من نصوص سواء كانت مادية أو فكرية ، ويعني النص هنا كل 

  (2)».ممارسة قوال أو فعال ،تولد معنى أو داللة

  أكدت الدراسات النقدية المتخصصة وغير المتخصصة بدايـات التأسيس للنقـد الثقافي   

تمهيدا لهذه الرؤى الثقافيـة في مسار تكاملي جمعته جهود عديد من رواد الغرب 

  :(3)والعرب

في )  Matthew Arnold  ( "ماثيو آرنولد:"بداية بإصدارات أعالم الدراسات الثقافية كـ

عام  ) Edward Taylor" (إدوارد تايلور"و  1869الصادر سنة"الثقافة والفوضى"كتابه 

 )Raymond Williams "(ريموند ويليـامز" وكذلك " الثقافة البدائية"بكتاب   1871

وانتقاال إلى أهم أعالم النقد الثقافي   1958سنة " الثقافة والمجتمع ":بكتابه المعنون بـ

النقد : "عن كتابيه  (Leitch.Vincent.B)"ليتشنت،ب،نسيف"  األمريكينستهلهم بالناقد 

من الثالثينات إلى -النقد األدبي األمريكي"و 1987" النقد األدبي والقيم- والطابو

  . 1988عام " الثمانينات
                                                             

.5،ص 2007، 1تمارین في النقد الثقافي ، دار میریت ،القاھرة ، مصر ، ط: صالح قنصوة    (1)  
  (*) .ھرة  أستاذ الفلسفة بجامعة القا :صالح قنصوة  

.5تمارین في النقد الثقافي،ص: صالح قنصوة   (2)  
http://www.doroob.com/?p=12213  طعلى الراب النقــــد الثقافي بین المطرقة والسندان :جمیل حمداوي :  (3)  

http://www.doroob.com/?p=12213
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: في الطريق مرة أخرى:" بعنوان  (Janet Wolff) جانيت وولفل صدر كتاب كما

 Arthur Asa Berger)(عيسى بيرجر رتورأل آخر،و"النقد الثقافي السفر في استعارات

  ، ودراسات أخـرى عربيـة  اهتمت"بداية مفتاح المفاهيم -النقد الثقافي" :والمعنون بـ

  : منها  بالنقد الثقافي 

تمارين في " ، لعبد اهللا الغذامي " قراءة في األنساق الثقافية العربية-النقد الثقافي" كتاب 

وكذلك محسن جاسم الموسوي ل "النظرية والنقد الثقافي"و،صوةلصالح قن" النقد الثقافي

 لعبد" نقد ثقافي أم نقد أدبي؟"ألمجد حميد التميمي ،" مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي "

لحفناوي " مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن"و  عبد النبي أصطيفو الغذامي اهللا

  .الجانب النقدي الجديدوغيرها من الدراسات الملمة بهذا ...بعلي

من - النقد األدبي األمريكي"في كتابه  (Leitch.Vincent.B)"ليتش نت،ب،سنف "لقد أولى 

  :اهتمامه بالنقد الثقافي وارتباطه بالفكر الماركسي في قوله"  الثالثينات إلى الثمانينات

أبرز ما يميز أنماط البحث اليساري عن أنواع النقد الشكلي المتنوعة المتنافسة معها  «

التصميم الملحوظ على وضع الظواهر والمنتجات الجمالية في عالقة مع كل الهيئات 

ويتطلب هذا المشـروع من نقاد األدب ال التحليل . االجتماعية واألعمال الثقافية األخرى 
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لك البحث في األسس االقتصادية والسياسية واالجتماعية النصي وحده وإنما كذ

  مؤكـدا وملحا على ،   (1)».والمؤسسية والتاريخية لإلنتاج والتوزيع واالستهالك الثقافي

  ضرورة ربط النقـاد في تحليلهـم للنصوص بين المنتـج الجمالي وكافـة المؤسسـات 

  .كذا التاريخية االجتماعيـة والثقافيـة االقتصاديـة والسياسيـة و

موت النقد األدبي، مفيدا " عبد اهللا الغذامي"أما على الساحة النقدية العربية، فقد أعلن  

أنه بمدارسه القديمة والحديثة قد بلغ ذروة نضجه أو يأسه ،بحيث بات عاجزا عن 

د النق"مقدما بديله النقدي وهو  تحقيق متطلبات المتغيرات المعرفية والثقافية اآلنيـة ، 

وبما أن النقد األدبي غير مؤهل لكشف هذا الخلل الثقافي فلقد كانت  «:في قوله " الثقافي

دعوتي بإعالن موت النقد األدبي، وإحالل النقد الثقافي مكانه ،وكان ذلك في تونس في 

( وكررت ذلك في مقالة في جريدة الحياة 22/09/1997ندوة عن الشعر عقدت في 

   (2)») 1998أكتوبر 

كما يرى عبد الغذامي في تطرقة إلى الرواية التكنولوجية، أن اإلبداع التكنوأدبي خطاب   

حركي ونشط ،ومن أجل فهم هذا اللغز التكنولوجي والتعامل مع هذا التطور، كان البد من 

  .(3)إدراك الحاجة إلى نظرية في النقد الثقافي تستوعب إمكانات وتطلعات هذا الوافد الجديد

                                                             
المجلس األعلى (،ترجمة محمد یحي ،مطابع المجلس األعلى لآلثار )من الثالثینات إلى الثمانینات(النقد األمریكي :فنسنت،ب، لیتش   (1) 

  . 407/408،ص  2000، 1،مصر ، ط)للثقافة
. 8،ص2005، 3لبیضاء ،المغرب ،ط، المركز الثقافي العربي ، الدر ا)قراءة في األنساق الثقافیة العربیة(النقد الثقافي:عبد هللا الغذامي   (2)  

   .30/30ص ،) قراءة في األنساق الثقافیة العربیة(النقد الثقافي:عبد هللا الغذامي  (3)
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" غياب التأسيس لقضايا الرواية العربية في شكله الجدي ،وبعيدا عن المنظور يعزز ذلك

سعيد "،حيث أصبحت معرفتنا بوجود الرواية وحدودها محدودة في رأي "الشكلي "و"التقني 

حيث ضاق ، (1))الوجود والحدود(قضايا الرواية العربية الجديدة :بكتابه "يقطين 

  :ؤكدا ذلك قولهبقضاياها الوعي النقدي والنظري  م

فلم تتأسس لدينا العلوم المتعلقة بالرواية وبتقنياتها وبأشكالها وتطورها الزماني ...«

الرواية يغتني بتقنيات "وجود"بقدر ما كان .وبقيت معرفتنا بهذا الوجود محدودة جدا .

فلم تتأسس لدينا رؤية فنية لكل ما .عديدة ، بقي الوعي النظري والنقدي ضيقا ومحدودا 

   (2)». اشتغلت به الرواية العربية على هذا المستوى

أن النقد الثقافي هو األنسب لمواكبة هذا المد الحضاري " عبد اهللا الغذامي"ولهذا يعتقد 

المتغير، والتجاوب مع متطلباته الحداثيـة ؛لكونه يركن إلى دراسة النصوص والخطابات 

  .مفهوم النسق الثقافي؟فما هو .في إطار أنساقها الثقافيـة المضمرة

  : النسق الثقافي 

" جاكوبسون"األنموذج اإلتصالي األلسني التقليدي الذي عينه " عبد اهللا الغذامي"طور 

مستفيدا من نظريات اإلتصال الهندسي واإلعالمي ، مضيفا عنصرا سابعا ليتشكل على 

  :هذه الشاكلة 

                                                             
   . 2010، 1توزیع ،القاھرة ،مصر ، ط،رؤیة للنشر وال)الوجود والحدود(قضایا الروایة العربیة الجدیدة :سعید یقطین  (1)
   .14/15ص  :المرجع نفسھ  (2)
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  الشفــرة 

  السيــاق

  الرسـالـة

  المرسل إليـه                                                    المرسـل             

  آداة اإلتصـال 

  العنصر النسقي

  

  .األنموذج اإلتصالي المطور من قبل عبد اهللا الغذامي):16(الشكل- 

وتكون وظائف اللغة حينئذ سبعا بإضافة  «:كوظيفة سابعة  "العنصر النسقي "معينا بذلك 

  :(2)كاآلتي ،وهي(1)»واحدة إلى الست المعهودة 

  ).يركز فيها الخطاب على المرسـل( وجدانيـة / ذاتيـة-1

  ).يركزالخطاب فيها على المرسل إليـه( نفعيـة/إخباريـة-2

  ).و يكون التركيز فيها على السياق(مرجعيـة -3

  ).على الشفـرةالتركيز يكون  (معجميـة -4

                                                             
. 66،ص) قراءة في األنساق الثقافیة العربیة(النقد الثقافي:عبد هللا الغذامي  (1)  

.66/67ص :المرجع نفسھ   (2)  
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  ).و يكون التركيز فيها على أداة اإلتصال(تنبيهيـة -5

و تركز فيها الرسالة على نفسها ؛وهي إضافة  جاكوبسون التي  (جماليـة /شاعريـة -6

  ).أجاب من خاللها على سؤال األدبية وكيفية تحول اللغة إلى الصفة األدبية

عبد اهللا "العنصر النسقي ، كما اقترحه  إذ يكون التركيز بها على :(الوظيفة النسقيـة-7

  .في توسمه النسق والنسقية منطلقا نقديا لمشروعه النظري" الغذامي

لقد شرع الغذامي في نصب فرضياته وصبها على القارئ ، فبات يعين ويضيف دون 

شرح ألساسات ولبنات مشروعة النقدي الثقافي ؛ فهو يضيف وظيفة سابعة للغة في حين 

، على الرغم من اعتبارها منطلقا أساسيا لنظريته النقدية !ها ثباتا وال إيضاحاال يلتمس ل

  .وهو ما أجمع حوله مجموعة من االنتقادات والمآخذ   ،(1)هذه 

  :عند عبد اهللا الغذامي " مفهوم النسق"مآخذ على 

: إحاطة بـ "والمعنون بـالغذامي والورطة النسقيـة "خالد الغامدي ": ورد في مقال لـ

في النظرية النقدية الثقافية الغذامية ،ملما بآراء  " الوظيفة النسقيـة"و "عنصر النسـق  "

،على اعتبـار أن  "مقتبسة ال مبتكرة"عديد من النقاد ، ومنتهيا بوقوفـه على أن الفكرة 

فيما يبدو نحن إذًا ... « :المبتكر ال يعجز عن تعريف ما ابتكره أو إثبات فاعليته النقديـة 

ق ـألنه من غير المفهوم أن يقود كل هذا االهتمام والقل! بصدد فكرة مقتبسة ال مبتكرة

                                                             
  . 76/77،ص )قراءة في األنساق الثقافیة العربیة (النقد الثقافي:عبد هللا الغذامي:ینظر (1) 
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الظاهر إلى ابتكار فكرة ثم يعجز مبتكرها بعد ذلك عن تعريفها وتوضيحها مقارنةً بالكم 

  .(1)» !!الكبير الذي كتبه عنها

  : (2)ذكرهامآخد جمة نلخصها في النقاط اآلتي " خالد الغامدي "عدد 

الغموض وغياب التعريف المنهجي في طرح مفهوم النسق الثقافي رغم توضيحه لوظيفة - 

 .النسق

 : (3)تحديد الغذامي مواصفات الوظيفة النسقيـة في أربعة شروط - 

حدوث نسقين معا وفي اآلن ذاته، بـالنص الواحـد أو فـي مـاهو بحكـم الـنص        -أ

 .الواحد

يناقض النسق المضمر مثيله العلنـي  ،فـإن غـاب النسـق المضـمرمن تحـت        -ب

   .الذي عينه الغذامي مجال النقد الثقافي ضمنفال يدخل النص العلني 

 "  الجماليـة"كشف الحيل الثقافية التي تركن إلى تمرير أنساقها الثقافية وإدامتها، وأهمها -ج

  مستمسكا بمشروعية كشف هذه الحيل في نقد الثقافة، عن طريق مالحقة األنساق المضمرة 

  .ورفع الستار عنها ، فالبد من أن يكون النص جميال وأن يستهلك بوصفه جميال

                                                             
  :،على الرابط الغذامي والورطة النسقيـة:الغامدي  خالد (1)

 http://www.al-madina.com/node/352373.09:12.18/01/2012 
  .  الغذامي والورطة النسقيـة،على الرابط نفسه:خالد الغامدي   (2)
  . 77/78، ص) یةقراءة في األنساق الثقافیة العرب( النقد الثقافي:عبد هللا الغذامي:ینظر  (3)
  

   

 
  

   

http://www.al-madina.com/node/352373.09:12
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كـي تـتم معاينـة  الفعـل     ، واسعةبمقروئية  النص بجماهيرية عريضة و يحظىأن -د

  .والثقافي لألنساق  في الذهن االجتماعي التأثيري

ولخالد الغامدي رأي في شرطها الثاني ؛ حيث يستوضح تلك االستحالة العقلية التي يضعنا 

معلن (في ربطة الوظيفة النسقية،وتوصيفها بنسقين متناقضين ومتعارضين" الغذامي"أمامها 

ال  !!ينسخ فيهما الثاني األول ،والتي يرى أنها إحالة لتعريف مجهول بمجهول) ومضمر

لنا ضابطا يعين على تمييز النسق من غيره ،متسائال عن األسس التي تجعل من تترك 

النسق المعلن معلنا والمضمر مضمرا، وكذا المبررات المسوغة في نسبة صفة النسخ إلى 

  :المضمر دون المعلن، والمنسوخ إلى المعلن دون المضمر في قولـه

أحدهما  سقين متعارضين متناقضين؛هو وجود ن» النسق الثقافي«نراه هنا جعل مناط ...« 

استحالة عقلية هي ما  معلن واآلخر مضمر، والثاني ينسخ األول، وهذا التوصيف يوقع في

ة ـا بكفايـثم لو سلّمن  !مجهول ؛ إذْ أحال في تعريف المجهول إلىريسميه المناطقة بالدو

ا ـا مفيدا بحيث يعيننهذا تعريفًا منضبطً لتعريف النسق لما كان مع» ب«و» أ«التوصيفين 

   اـار الذي على ضوئه نجعل المعلن معلنًـالمعي فما ؛  النسق ز النسق من غيرـعلى تميي

الذي يسوغ لنا نسبة صفة النسخ إلى المضمر دون المعلن  ؟ وما المبرر والمضمر مضمرا

  (1)».؟دون المضمر والمنسوخ إلى المعلن

                                                             
  :،على الرابط الغذامي والورطة النسقيـة:الغامدي  خالد (1)

http://www.al-madina.com/node/352373.09:12.18/01/2012   

http://www.al-madina.com/node/352373.09:12
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توصيفا " النسـق "عن  " النقد الثقافي "كما اكتشف المعضلة في  حديث الغذامي بكتابه 

 تُصاب بها الثقافة ومن ثم تصاب بها عالقات االتصال حالة مرضية ( وشرحا على أنه؛

» جراثيم«و» عيوب«بأنها  هذه الحالة النسقية وواصفا عن هذا المعنى  معبراالثقافي، 

مواضع  كتابه  من  كثير  في »عمى ثقافي«و» عوائق حضارية«و» قبحيات«و» علل«و

علة "وفي كون النسق عنصرا هاما من عناصر اإلتصال وهو في اآلن ذاته 

  .)!خطيرة وجرثومة ثقافية بل وعائقا حضاريا "مضمرة

تقوض دعائم النظرية المطروحة ،وتنفي طرحها العقالني   " خالد الغامدي"معضلة يراها 

 في أزليـاا ـعنصرا اتصالي- المزمنة في توصيفه -الحالة المرضية  حالت نالستحالة أ

 يه،ف !! المرسل والمستقبل والرسالة والسياق والشفرة والقناةشأنها شأن ة؛ ـالثقاف

  . الغذامي لنسقل ازلية في كينونة االتصال الثقافي، خالفاألعناصر دائمة 

حالة خاصة وطارئة  -بحسب ما يصوره تحليله ونقده- ... «:مؤكدا أن هذا النسق 

 بظروف فكرية وثقافية معينة؛ هي كما يذكر سيادة نسق واحد، فكيف يجعل مع ومرتبطة

  هذا مع ! األزلية؟ ة بوصفـهذا عنصرا أزليا  يحشر مع عناصر االتصال الثقافية الحقيق

ة ـوالعوائق أركان أزلي األمراضاعترافه بأنه حالةٌ جرثومية مرضية، فهل الجراثيم و

  (1)» !!ة؟ـة الثقافيـودائمة في العالقات اإلنساني

                                                             
  :الرابط ،على الغذامي والورطة النسقيـة:الغامدي  خالد (1)  

http://www.al-madina.com/node/352373.09:12.18/01/2012   

http://www.al-madina.com/node/352373.09:12
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وفاقمت تنامي استفهاماته   " الغامدي"مؤاخذة أخرى على فكرة أخرى أثارت شكوك -

حول أساس فكرة النسق والنسقية ،بالرغم مما حرره الغذامي من كتب نظرية وتطبيقية في 

، مرتابا من ذلك الزخم  !!سسها على شيء غير محدد نظرياطرحها ، إال أنه يستغرب تأ

! في مصنفاته أمراضا ثقافيـة محسوسة" عبد اهللا الغذامي"اإلنتاجي الهائل، الذي خص به 

  " علميـا"متفانيا في الحديث عنها ،عاجزا عن كتابة صفحة واحدة ، بل فقرة واحدة توضح 

  !!!.وتكشفها بدقـة  "النسق المضمر" فكرة 

وفق ذلك بأسبقية الحديث عن هذه األمراض الثقافية من قبل  "خالد الغامدي"كما يستشهد 

وقد تحدث عنها « :وكثير من المفكرين والمستشرقين العرب والغرب   "مالك بن نبي"

الشعرية والحرفية وانفصال الفكر عن العمل ك مفكرون سابقون، مستشرقون وعرب

الثقافي وضروب الشلل االجتماعي ونزعة الكمية  التوازن واختالل) االزدواجية(

األمراض الفكرية واالجتماعية والسياسية التي   عشرات من وغيرها  ...والشيئية

: وضمها تحت عناوين مختلفة مثل "مالك بن نبي"فيلسوف الثقافة الكبيرعرض لها  

 وىـفوضى الق«و» العوامل القتّالة والمميتة«و» األفكار الميتة«و» الكامنة العيوب«

   (1)»» المحركات الخفية«و» الخفية

                                                                                                                                                                                              
  

  :،على الرابط الغذامي والورطة النسقيـة:الغامدي  خالد  (1)
http://www.al-madina.com/node/352373.09:12.18/01/2012   
 

http://www.al-madina.com/node/352373.09:12
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ما يظهر جليا ، ،والمقارنات التي أقامها "الغامدي"إن في كل هذه المالحظات التي أبرزها 

في نقده للحضارة والثقافـة، والتي تشابهت " مالك بن نبي"بأفكار  "الغذامي"استعانة 

العليـم، وفي تأمين المعلومات من وتتطابقت حد االستنساخ دون االعتراف بفضل 

  .!!!مصادرها

الثقافة  التي أقام عليها الغذامي كل أعماله في نقد» النسق المضمر الخفي« :ففكرة

وكل من يقرأ أعمال  !وجعلها عنصرا سابعا في أنموذج االتصال هي فكرة مالكية خالصة

ة لديه في نقد الثقافة الجوهري مالك بن نبي بترو فإنه يجد هذه الفكرة من األفكار

  (1)».والحضارة

فـي التأسـيس   " الغـذامي " غلهاالنظريـة التـي اسـت    بقية المفـاهيم  ينطبق ذلك علىو 

ـ ،" النسـق المضـمر  "جانب مفهـوم  لنظريته النقدية إلى  أوالتنـاقض   التعـارض (: كـ

 )الجـراثيم   العلـل أو العوائـق الثقافيـة أو   (و ،"مضـمر "و "ظاهر"بين نسقين  )النسقي

أفكـار   كذا إمعـان النظـر فـي   الثقافة، و كشف عللبص تخي )علم علل(وأهمية إنشاء 

  .(2)خفاء وتتأثر في تؤثر )كائنات حية(الثقافة بوصفها 

                                                             
  :،على الرابط الغذامي والورطة النسقيـة:الغامدي  خالد )1(

http://www.al-madina.com/node/352373.09:12.18/01/2012 
  .،على الرابط نفسه الغذامي والورطة النسقيـة:الغامدي  خالد (2)

  
 

http://www.al-madina.com/node/352373.09:12
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 »الشَعرنة« التركيز على مرض خطير من أمراض الثقافة العربية قديما وحديثًا وهو «و 

التي تتوسل بها األنساق  »الثقافية الخدع والحيل«، وفكرة »الشعرية لدى مالك بن نبي«

ورجعية  »شكلية الحداثة«المرضية وفكرة  الخفية المضمرة لتمرير األفكار والسلوكيات

أو تخلف مضمونها ، إلى غير ذلك من أفكار ومفاهيم أقام الغذامي عليها ما سماه 

  (1) ».مشروعه في نقد األنساق الثقافية المضمرة

  " النسـق"كثيرا من المآخذ المغايرة ، على فكـرة هو أيضا "عبد النبي اصطيف " وعايـن

   إلى اهيوجه إلى مشروع الغذامي في دعوقد أهم خلل  ومنها ما عده،" الوظيفة النسقيـة"و

(2)  :اثنين في أمرين جلى لنقد األدبي يتل لنقد ثقافي بدي
  

 

  ما لم على أنموذج االتصال وهو  "عنصر النسق الثقافي" إجراء اإلقحام ؛ بإقحامه: األول

   كيف يمكن لناقد أن يضيف عنصرا جديدا إلى أنموذج اختطه «:يرق لعبد النبي اصطيف

ة دون أن ـوالثقافي ة مقارن خبير بعدد معتبر من اللغات والتقاليد األدبية والنقديةـعالم لغ

  . (3)» لمقام األولفي ا ة ممكنةـهذا إذا كانت اإلضاف. يفكر في عقابيل هذه اإلضافة

                                                             
(1)  http://www.al-madina.com/node/352373.09:12.18/01/2012 

  
  .،على الرابط نفسهالغذامي والورطة النسقيـة:الغامدي خالد )2(

 
 1نقد ثقافي أم نقد أدبي ؟،دار الفكر المعاصر،سلسلة حوارات القرن الجدید ،بیروت ،لبنان ، ط:عبد النبي اصطیف/عبد هللا الغذامي   (3)

   .192،ص2004

http://www.al-madina.com/node/352373.09:12
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التي يخرج بها علماء اللغة ، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  إن النماذج النظرية«: مضيفا

ال  ليست مجرد كم من المفاهيم والمصطلحات والعناصر التي ينظمها مخطط ما وبالتالي

  (1) »نضيف إليها ما نشاء ونحذف منها ما نشاء يمكن لنا أن

بأن اإلضافة ال تكون من أجل رغبة في اإلضافة ، بل من " اصطيفعبد النبي "إذ ينوه 

الضروري أن تركن إلى مسوغات منطقية ومقبولة منهجيا، تنطلق من عملية االتصال 

ذاته ،خاصة إذا صدرت من ناقد متمرس كالغذامي ، يعد قراءه  بشروحات وافية 

الحية ال تحضر ،مألى ليتركهم بانتظار تعاريف معرفية اصط" النسق الثقافي"لمفهوم

  .  (2)  !!بالنوايا والرغبات

وأسس عليه نظريته النقدية الثقافية ،وربطه "النسق "ركز الغذامي على مفهوم  :الثاني

 )النسقية الداللة(و )الحس النسقي(، )المكون النسقي(و )المكبوت النسقي(بمفاهيم أخرى كـ

يعثر القارئ على شيء في كتابه كله  ، ورغم ذلك ال )النمط المتمكن(و )المضمر النسقي(

  "للنسـق" في ما يتعلق بالقيـم الداللية والسمات االصطالحية-دقيق أو واضح -

وبحثه عن بديل  لنقد الثقافيتنظيره ل  الغذامي في جهد أن"عبد النبي اصطيف "كما يرى 

وبالتالي فإنه  ، مقترح متعجل لمفهوم لم يتضح تمام االتضاح لصاحبه نفسه «: للنقد األدبي

                                                             
   .192ص ،نقد ثقافي أم نقد أدبي ؟:عبد النبي اصطیف/عبد هللا الغذامي  (1)

   .194/195ص: المرجع نفسھ  (2)
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أنه ال يقدم من خالل  من الصعوبة بمكان توضيحه لآلخرين وإقناعهم بجدواه، وال سيما

  (1)» إجراء سليم معافى في البحث والتنقيب

لقد أثارت فكرة ظهور نقد بديل للنقد األدبي نشوة في الفكر النقدي العربي 

بي واآلفاق اإلبداعية الرائدة المعاصر،المتطلع إلى أطروحات تواكب هذا المد التكنو أد

بمشروعه النقدي الثقافي إال أن يتبوأ صدارة " عبد اهللا الغذامي "الجديدة  ،فماكان لـ 

  ".األنساق الثقافيـة"الخطابات النقدية ،ويشغل الفكر النقدي العربي المعاصر بنظرية 

نقدي  وعلى الرغم من كثرة مشجعي المشروع؛ من منطلق تلبية رغبة الحضور لنص 

خالد "مواكب، فإنه من خالل القراءات النقدية والمآخذ التي أخذت على مشروعه ،من قبل 

وقلة غيرهم ، أماطت اللثام على كثير من القضايا " عبد النبي اصطيف" و" الغامدي

المبهمة ولم تقع ضحية لبراثن القراءة العينيـة، ليثبت أن الكثير لم يتمعنوا في قراءته 

  .بقدر ما رغبوا فيـه "حقا"

وكل هذا ال يبخس المشروع حقـه،وال يحق لناقد حق أن يقدم مآخذه على هذا المشروع 

 "لعبد اهللا الغذامي"النقـد الثقافي "النقدي دون الثناء عليه في جوانبه المضيئة ، فكتاب 

قد الن"وميالد " النقد األدبي"حاول أن يجيب عن سؤاالت النص المعاصر،بإعالنه موت 

                                                             
   .198ص، نقد ثقافي أم نقد أدبي ؟:عبد النبي اصطیف/عبد هللا الغذامي  (1)
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عبد اهللا الغذامي على طرح األسئلة الكبرى التي يعالجها وفق منهج .يعمل د «" :الثقافي

  .يصح تسميته بما بعد الحداثة ، أو الحداثة الجديدة 

ويتلخص ذلك في االعتقاد الراسخ بأن العالم في مجمله عالمات يجب البحث عن أنساقها 

فلسفة الغذامي في ممارسته لألنساق الثقافية فما  (1)» .العامة وفلسفة ممارسة هذه األنساق 

  .العربية،  ورؤيته لنقده الثقافي ؟

  :د الثقافـي ـأهمية النق

نقلة نوعية للفعل النقدي؛ من كونه أدبيا إلى كونه ثقافيا،فكانت  "عبد اهللا الغذامي "أحدث 

تطبيق هذا ووظيفته و في كيفية ) النسق(النقلة في المصطلح النقدي ذاته ،وفي مفهوم 

  .المشروع الثقافي 

،يعين لها ست ) النقلة االصالحية(وفي استعراضه ألولى النقالت وأهمها في نظره

  :(2)أساسيات اصطالحية

باالنتقال الداللي من الدالالت الحرفية والتضمينية ):الوظيفة النسقية(عناصر الرسالة - 

ه  ، مضيفا عنصر سابعا  على إلى دالالت نسقية ،اهتماما بالمضمر النصي ال المعلن في

  ).الوظيفة النسقية للعنصر النسقي(وهو   )Jakobson(الوظائف المعهودة لجاكوبسون
                                                             

، سلسلة كتاب الریاض ،تصدر عن مؤسسة )قراءات في مشروع الغذامي النقدي (الغذامي الناقد : عبد الرحمن بن إسماعیل السماعیل  (1) 
  .17/18،ص 2002جانفي/2001، دیسمبر  97/98الیمامة الصحفیة ،العدد 

            .63ص،) ة في األنساق الثقافیة العربیةقراء (النقد الثقافي:عبد هللا الغذامي (2)
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جماليـة إلـى كونـه قيمـة     /انتقاال من كونـه قيمـة بالغيـة    ):المجاز الكلي(المجاز-

ثقافية، تهدف إلى استنطاق النص باستخراج المجـازات الثقافيـة المضـمرة متجـاوزة     

االمجاز البالغي المفرد إلى فعل عمـومي جمعي،وهـو الغطـاء الـذي تتمطـى بـه       

ـ     افي ليتشـكل  اللغة في تمرير أنساقها الثقافية دون أن نعيهـا ،إذ يتغيـر الخطـاب الثق

فينتقـل   استعارات ومجازات كلية،تكتنفها مقصديات ثقافيـة مباشـرة وغيـر مباشـرة،   

دالالت أخـرى منهـا التـأثير     يعــم لمن الداللة المجازية المحدودة للمصطلح القديم  

  .الثقافي

واستعارته من علم البالغة " التورية"والقصد هنا نقل مصطلح : التورية الثقافيـة- 

كي ال ينحصر في معنيين قريب وبعيد مع قصد البعيد ،بل كي تكون له " لثقافي النقد ا"إلى

الداللة الكلية ،بالداللة على حال الخطاب في انطوائه على بعدين ؛أحدهما مضمر واآلخر 

" المضمر النسقي الثقافي"الشعوري ال ينوجد ال في وعي القارئ وال وعي المؤلف ،وهو 

  .الخطاب ورعيته من قراء ومؤلفين  الذي اليرتبط بفرد بل يتلبس

عين النقد األدبي في العالقة الرابطة بين النص وإنتاج ): الداللة النسقية (نوع الداللة- 

الداللة، التمييز بين نوعين من الداللة ؛صريحة وضمنية ،فتتحقق أدبية النص كلما تكاثف 

أو ) الداللة النسقية(داللة ثالثة " فيالنقد الثقا"فيه إنتاج الدالالت الضمنية وتزايد ،لتزداد مع 

الوظيفة السابعة المقترحة للغة ،وهي ليست في الوعي، بل هي القيمة النحوية 

  ). ذات بعد نقدي ثقافي(والنصوصية المخبوءة في المضمر النصي بالخطاب اللغوي
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بية ؛ذلك النحوية واألد:وهي المقابل النوعي للجملتين ): الجملة الثقافية(الجملة النوعية- 

أن الداللة الصريحة تستند إلى الجملة النحوية بينما تنشأ عن الجملة األدبية داللة 

عن الفعل النسقي في المضمر الداللي للوظيفة النسقية في ) الجملة الثقافية(ضمنية،وتتولد 

اللغة ،كما تهتم باستجالء المنطوق الثقافي بغية تحصيل المعنى السياقي المحيل على 

الثقافي الخارجي ،فقد نعثر على جملة ثقافية واحدة مقابل آالف من الجمل النحوية  المرجع

  . فالجملة النوعية  مكتنزداللي وتكثيف تعبيري

و هو أنه  بالتأمل في كل ماننتج وما نقرأ وما نستهلك ،نعثر على : المؤلف المزدوج- 

والثاني هو الثقافة ) الثقافة ناتج ثقافي مصبوغ بصبغة(مؤلفين اثنين ،األول المؤلف المعهود

يحمل أشياء مضمرة تمنح دالالت متناقضة مع معطيات الخطاب  )(المؤلف المضمر (ذاتها

  .،وهذه المضمرات ال تكون في وعي المؤلف)بين مايقصده المؤلف وما يستنتجه القارئ

م فللقد وقف النقاد العرب من مشروع الغذامي بمنزلتين ؛منزلة المآزر والمتخوف ، 

غموضه وتفككه المفاهيمي والمعرفي على الرغم من براعة وفطنة منظره ،وعابوا  ينكروا

عليه أدلجته للغطاء الجمالي النصي المستعان به في تمرير العيوب الثقافية ،ففي حين يلقى 

من ) الجماليات(الضوء على جماليات نص ما ،يركن في اآلن ذاته إلى كشف قبحياتها

وتزييف المسارات اإلبداعية لمبدعيها،حتى تجرد النقد الثقافي من دعواه  !الناحية الثقافية

الحضارية والفكرية ، ليقع في براثن التشريح والتفكيك ،وليتحول إلى مجرد آداة كشفية 

  .!!!همها الوحيد رصد األنساق الثقافية للنص ،وفضح عيوبه الثقافية
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والسيميائية؛ ألنه يتعامل مع النص أو الخطاب الشعرية واللسانية  اليعترف بالبنيات«:نقد 

بالرسائل  والجمالي تعامال ثقافيا خارجيا مبتذال، على أنه نص نسقي اليزخر إال األدبي

مع خصوصية األدب  وبهذا، يتنافى هذا المنهج الثقافي. الثقافية اإليديولوجية ليس فقط

كان النص األدبي قائما على  ذاومن ثم، إ. وماهيته، ووظيفة النقد األدبي جملة وتفصيال

اللساني؛ لوجود اللغة باعتبارها قاسما  عالقة تكامل وترابط عضوي مع المنهج البنيوي

بالنقد الثقافي هي عالقة تنافر واغتراب وتباعد  مشتركا بينهما، فإن عالقة األدب

  »(1).بامتياز

لوجية ،فاتكأ على نظريات تبلور الفكر النقدي الثقافي مع آفاق التحديات العصرية والتكنو

،الترجمة ،التاريخانية ،الجنوسة والنقد النسوي النقد األيديولوجيو القراءة والتأويل ،

وغيرها،وكان له أن يلم بنتاجات الفكر البشري ....االستشراق ،واألدب اإللكتروني 

ويطورها في استنطاقه للنصوص واألنساق الثقافيـة ،لكنه كان في حاجة إلى ضبط 

اهيمه اإلجرائية على المستويين النظري والتطبيقي ،ومما الشك فيه أنه مهاد مشروع مف

متميز  لقراءة النص األدبي واستنطاقه أسئلة وإجابات وجودية وحضارية ، مواكبة 

  .للتطورات اإلبداعية الجديدة

  :النقد اإللكتروني 

  :قائال"المستقبل أدباء اإلنترنت أدباء " في كتابه" أحمد فضل شبلول " يعرفه 

                                                             
http://www.doroob.com/?p=12213  (1) طعلى الراب النقــــد الثقافي بین المطرقة والسندان :جمیل حمداوي  

http://www.doroob.com/?p=12213
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هو نقد أدبي يقوم على استثماراإلمكانات المعرفية الهائلة،وأنهار المعلومات والوثائق ..«

إلخ،التي تتيحها على نطاق واسع أجهزة الحاسبات ...األدبية والسياسية واالجتماعية 

 الشخصية ،وبخاصة إذا كان الناقد المعاصرمشتركا في شبكة عالمية مثل شبكة اإلنترنت

التي توفر له جميع المراجع األدبية والنقدية والوثائق والنصوص التي يحتاج إليها بمجرد 

  . (1)».ضربة على أحد أزرار لوحة المفاتيح

لقد حاول النقد اإللكتروني متابعة اإلبداعات الرقمية وفهم كينونتها التكنوأدبية ،فكانت 

ها العديد من المحاوالت النقدية ،تبعت" محمد سناجلة "قراءات عديدة ومكثفـة ألعمال 

بروايته (*)عبد القادر عميش"األخرى لنصوص تجريبية بالعوالم االفتراضية كتجربة 

احتماالت "لخالد توفيق، و " ربع مخيفـة"وقصة ، 2006الصادرة عام" بياض اليقين"

 وكذا قصائد،  "حفنات جمر"إلسماعيل البويحياوي  والقصص الترابطية،لمحمد اشويكة

ظلت  لعبد النور إدريس، "،و سيدة الياهو"غيمة ال تشبع منها العينان"منهالمنعم األزرق 

،لم ترقى إلى مستوى ) web(ة منشـورة على صفحات الويبـمجرد مقاالت نقدي

  .الترابطية والتفاعليـة 

   ةـتجليات اإلبداع التفاعلي في رواي:  بمقالته  لمحمد حموديمنها نذكر التجربة  النقدية 

  : شـلعبد القادر عمي" نـبياض اليقي"

  
                                                             

.60،ص2،1999أدباءاإلنترنت أدباء المستقبل ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،اإلسكندریة ،مصر ،ط:أحمد فضل شبلول   (1)  
.،الجزائر ، متخصص في تحلیل الخطابالشلفأستاذ بجامعة : عبد القادر عمیش   (*)  
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بياض "وهو مقابل لحاسوبه الشخصي في روايتـه"عبد القادر عميش"يرحـل  
  " اليقيــن

روحيا وذهنيا إلى أماكن أخرى ،يبني فيها متخيلـه السردي، مستمدا فكرته هذه من 
  مقولة 

  . (1) ''ج الجسدي ـإذا تعذر الح'' الحج العقلي''الحالج  

تجليـات إبداعه التفاعلي في هذه الروايـة،وبعد بحث ودراسة " محمد حمودي"فيتلقف  

في النص التفاعلي نظريـا، وتمييزه بين المصطلحات النقدية في هذا اإلطار، يصل إلى 

مكن القول أن عبد القادر عميش تمكن ولو بنسبة قليلة ي  «:مالك األمر على حد تعبيره 

تفاعلية تخضع لشروط النص المترابط، وتنماز بميزات  - طيةتراب من أن يبدع رواية

 وهي في اعتقادي من التجارب الرائدة في الكتابة التفاعلية اإللكترونية األدب التفاعلي،

  . (2) عموما، والروائية خصوصا في الجزائر

 الكتابة االلكترونية الرقمية التي تجاوزت نمط «ضمن نمط" بياض اليقين " مدرجا  رواية

) وللتوضيح فالكاليغرافيا هي فن التخطيط الجميل. ( (3)».الكاليغرافيا التقليدية الورقية

محمد "لكنها لم تتجاوزها إلى كتابة تفاعلية تستند فيها إلى وسائط حاسوبية كما فعل 

، الذي "محمد حمودي "في رواياته الثالث،وهو ما أغفل الحديث عنه بمقال   "سناجلة 

النظرية للنص المترابط والرواية الترابطية وكل مايربطهما من حقل  إكتفى بتعريفاته

                                                             
 :لموقع في بیاض الیقین ،عمیش یجمع بین التراث الصوفي والتقنیات الحدیثة ، جریدة اإلتحاد اإللكترونیة ، على ا:حسین محمد   (1)

http://www.alittihad.ae/details.php?id=31793&y=2008,29/06/2008.                                                                     
    ،على الرابط نفسهشـلعبد القادر عمي" نـبياض اليقي" ةـتجليات اإلبداع التفاعلي في رواي :محمد حمودي   (2)
   .المقال اإللكتروني نفسھ ،على الرابط نفسھ (3)

http://www.alittihad.ae/details.php?id=31793&y=2008,29/06/2008.
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إال في كلمات يسيرة ال تكاد  "بياض اليقين"مفاهيمي ،في حين لم نلحظ تطرقه لرواية 

  . تشكل فقرة واحدة من المقال

وهذا المقال ما هو إال نموذج من مجموعة نماذج لمقاالت متناثرة هنا وهناك على الشبكة 

  .العنكبوتية ،التالمس الحقيقة النقدية المرجوة على اإلطالق 

وبالرغم من هذا، هذا فقد أحاط كثير من الدارسين في هذا الحقل بجوانب هامة أغنت 

النص المترابط "،"من النص إلى النص المترابط":"سعيد يقطين"الساحة النقدية ،منها كتب 

ثورة "، )"الوجود والحدود(عربية الجديدة ،قضايا الرواية ال"ومستقبل الثقافة العربية

األدب "لفاطمة البريكي ،" مدخل إلى األدب التفاعلي"لفرانك كيلش ،"اإلنفوميديا 

لياسر المنجي " جدلية الصورة اإللكترونية"،)أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهيمية "(الرقمي

ترنت أدباء المستقبل أدباء اإلن"لسناء علي حسين ،"جماليات التوليف في الشعر التفاعلي"

لعباس مشتاق ) نحومشروع تفاعلي عربي"(ما ال يؤديه الحرف "ألحمد فضل شبلول، "

  . معن وغيرها من الدراسات الجادة 

وفق هذا كله ،ومن خالل ماتقدم ذكره عن النقد اإللكتروني ،فإنني أجدني أطمح في أن 

حاسوبية ،تقرأ النص بلغته  تكلل هذه الدراسات النقدية التفاعلية بفاعليات وسائطية

، وتدقق آلياته اإللكترونية بإجراءات رقمية ،كما تستبطنه في روافده ) الحاسوبية(
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وروابطه بروافد وروابط نقدية تفاعلية ، يعانق فيها النص اإلبداعي مثيله النقدي المبدع 

  . داعية والنقديةفيكون األول مدعاة لوالدة الثاني ،في حركة إنتاجية للنصوص التفاعلية اإلب

وعلى النقد اإللكتروني أال يكون إال نصا إلكترونيا تفاعليا، لكونه يتدارس نصوصا 

  .إلكترونية

دي ، يقوم على قراءة ودراسة وتحليـل النصوص ـفالنقد اإللكتروني هو نص ترابطي نق  

  اإللكتروني  األدبية الترابطية بطريقـة ترابطية تفاعلية، محيطا بالجوانب الفاعلية للخطاب 

  ورغم غياب مالمح النقد إإلكتروني على الساحة األدبية الغربية والعربيـة ،إال أنـه بات 

  أحمد "،بحيث يعتبر  )الرقمية(ضرورة حتمية تفرضها طبيعة النصوص اإلبداعية التفاعلية 

  أمام  التقنيات الحاسوبية دافعا قويا لتحسين الخدمات النقدية وتذليل الصعاب" فضل شبلول 

  :مهامها 

  إن الوسيلة النقديـة اإللكترونية، سوف تسهـم في تذليل الكثير من العقبـات،التي قـد « 

  بل إنها ستفتح له آفاقا نقدية جديدة ،وستمنحه .يتعذرعلى الناقد تجاوزها بالطرق التقليديـة 

  كما أننا ...ليديـةرؤى وأفكارا  قد ال تخطر على بالـه أثناء ممارسته للعملية النقديـة التق

  أمام جهاز الحاسب الشخصي ، أو داخل شبكة اإلنترنت ) موت الناقد(ال نستطيع القول بـ

  فهو في النهاية اإلنسان الذي يستثمر كل هذه الطاقات واإلمكانات اإللكترونيـة في سبيـل 

  (1)».إنجازمشروع أدبي أو نقدي

                                                             
.72/73أدباءاإلنترنت أدباء المستقبل ،ص:أحمد فضل شبلول   (1)  
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إلى آليات تكنونقديـة  ، تتحكم في  وتبقى النصوص اإلبداعية التكنوأدبية في حاجة 

الطبيعة النصية الجديدة  ،و تختلف عن اإلجراءات النقدية التقليدية ، وهوذلك المسلك الذي 

  .لم يهتد إليه رواد النقد بالساحة النقدية المعاصرة  بعد

ته يعد النقد اإللكتروني جزءا ال يتجزأ من مدارات النقد الثقافي ،ومجاال هاما من مجاال  

  .ة  إال أن األول مايزال مشروعا لم يتشيد ،والثاني أرضا لم تطأها قدم إنسانـالثقافي

منحت الثورة المعلوماتية المبدع  تقنيات حديثة في بناء النص وقراءته ،ووجهت مساراته  

اإلبداعية والنقدية نحو آفاق أكثر رحابة وتطورا من ذي قبل ، ويتوقف هذا على مدى 

يف هذه التكنولوجيات الحديثة في التعبير عن كينونته اإلنسانية   وهو ما قدرته على توظ

في مشروعه النقـدي الثقـافي ، باعتباره مرحلة تنبه للمالمح " عبد اهللا الغذامي"لمح له 

  . (1)الجديدة  في تطور الفكر البشري

د لم تتوافر له قد أعطت اإلنسان وسيلة للتمد «:ويعتبر أن هذه الثورة اإلتصالية الحديثة 

من قبل ،وهذا زاد من قدرته على الرؤية وقدرته على الوصول ،ومن ثم فإن أدوات 

وآليات التفسير والتأويل القديمة صارت اآلن قاصرة، مثلما أن آليات التذوق قد تغيرت 

تبعا لذلك،والتغير الضخم في الوسائل هو المسؤول عن كل التغيرات النوعية في الفهم 

وليس النقد األدبي سوى آلة من آالت الفهم والتفسير ،وكان يخدم موضوعه ...والتفسير

                                                             
  .152صنقد ثقافي أم نقد أدبي ؟، :عبد النبي اصطیف/عبد هللا الغذامي  (1) 
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حينما كان الموضوع محددا مثل تحديد الوسيلة،أي إن المنتوج أدب وآلة التناول ستكون 

  . (1)».نقدا أدبيا

" عبد اهللا الغذامي"ومثار الغرابة والدهشة بعد كل هذا الزخم من األفكار النيرة ،أن يطلق 

على الجمالية األدبية باالنقراض أيضا ،كما أطلق حكما سابقا -د المحنك والمتمرسالناق-

لم يعد األدب فنا جميال  «) :التقليدية مع استفادته من آلياته النقدية(بموت النقد األدبي 

هذه سمات لألدب بمفهومه القديم،والناس الذين يرون أن .ولغة راقية ومتعة نفسية وقرائية

األدب هو ذلك الجميل الممتع هم قوم قد انقرضوا أو هم في حكم المنقرضين،أو في 

  .   (2)».طرقهم إلى االنقراض

بحقيقة كان قد أغفلها في ذروة "  ذاميعبد اهللا الغ"لتذكير "عبد النبي اصطيف "وهو مادفع 

  :حماسه واندفاعه صوب التأسيس لمشروعه النقدي الثقافي قائال 

ربما غابت عن ذهن الغذامي -والحقيقة أن ثمة وظيفة مهمة ونوعية وأولية للنقد األدبي« 

هي تحديد طبيعة األدب ؛إن مايحدد طبيعة األدب،بوصفه -في غمرة حماسه للنقد الثقافي

دا من الفنون الجميلة،هو الوظيفة الجمالية المهيمنة والناظمة لسائر الوظائف األخرى واح

في اإلنشاء األدبي،ولذلك فإن من الطبيعي أن يعنى النقد األدبي بالكشف عنها والتأكد من 

  . (3)». فاعليتها في النص األدبي

                                                             
   .152/153نقد ثقافي أم نقد أدبي ؟، ص:عبد النبي اصطیف/عبد هللا الغذامي   (1)
  .153ص: ع نفسھ المرج (2)
  .183ص  :المرجع نفسھ  (3)
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الغربي بالدرجة إن مشروع النقد الثقافي هو خالصة لما توصل إليه الفكر النقدي   

األولى،والغذامي بالدرجة الثانية في محاولة إلرساء قواعد وآليات نقدية معاصرة في 

قراءة النص المعاصر،وإن اتسمت بالغموض النظري والمفاهيمي زادتها المخاطرة بقرض 

  .    القيم الجماليـة والفنيـة سوءا

وكأني بعبد اهللا الغذامي يودع الجمال أصحابه القدامى، ويوطن القبح موطنه بمسرح النقد 

بحيات واألمراض الثقافيـة، فهل قبحنا ، في مشروع نقدي اليبحث إال عن الق!!!والحياة 

.!حد تجملنا قبحا؟إلى 
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أدرك البحث منتهاه وغايته، بإصابة لفيف من االنشغاالت الراهنـة اإلبداعية و النقديـة   

بنطاقات األدب الرقمي وفعل العولمة،حيث تعين للنص األدبي معالم وآفاق غيرت مالمحه 

الوسيط (بمقتضى حامله الجديد" نصا إلكترونيا " وقرنته بالتكنولوجيات الحديثة، فاستحال 

بعد أن أعرض عن حواملـه التقليديـة المعهودة آنفـا؛ كالنقش على ،)اإللكتروني

  .الحجر،والتدوين على الرقع ،والكتابـة على الورق 

  :ومحصلة هذا البحث كوكبة من النتائج نلخصها كاآلتي 

 2001غربيا ،وسنة  1986إبصار ميادين اإلبداع والثقافـة لوالدة النص الرقمي عام -

  .ة التكنولوجيةعربيا،من آصرة الثور

  ؤلفـه في توظيفـه للوسائط المتعددةمن بنـى جديـدة  تُتشكـل جسد النص الرقمي -

" multimedia "الجـداول و،ـ، الصوت، الرسومات،الصور المتحركة،الفيديلغـةال:(كـ

  ..)وغيرها...ةـوالتطبيقات التفاعليوالبيانات 

) 0/1(تتوكأ على المكون) سيال رقميا(رقميـةتنتج الممارسة اإلبداعية الرقمية سلسلسة -

  .ال يهيأ لها العرض إال من خالل األجهزة اإللكترونيـة

  ).سلبي وإيجابي( فاعـلوآخر  نسق محايدإنقسام النص الرقمي إلى -

تنـوع أساليب الترابط النصي وفـق األنظمة والبرامج الحاسوبيـة المعـدة لها ؛ مـن -

توليـفي ، "stellar:"نجمـي  إلى  "tree:"شجري إلى " securitization":توريقي
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"type synthesis" ، ترابطـي أو شبكـي":type buzz or website  " ،  والجدولـي

":type tabular".  

في بعض الخصائص كاالنفتاح ،التعدد الداللي والقرائي  اشتراك النص الورقي والمترابط -

،البنيات )الالخطية(إنعدام الخطية: إلخ، وتفوقه عنه في نقاط غيرها تنبلج  في ...التناص

، دينامية القراءة، البعد اللعبي ، ثالثية األبعاد ،الالمادية ،غياب النهاية،  الشكل )الشذرات(

،اإلنتشار ، التكامل ،التخييلية )قابلية التقطيع(قطيع المتاهي،التركيز على الكلمة ،الت

  . ،التفاعل،العالقات ،الروابط ،البعد التقني)الحاسوبية(المعاينة

وانشـق الشعـر الرقمي تحقق األدبيـة الرقميـة لتشمـل رمـة األجنـاس األدبيـة ؛- 

فاعليـة الشعر الفردي، الجمعي، البصري ،الومضة ، األغاني واألناشيد الت: إلى 

  .الموجهـة للطفـل

الرواية الترابطية ، رواية الواقعية الرقميـة   :الرواية التفاعليـة، وتمظهرت في أشكال 

  ). الرواية الجماعية(،رواية الويكي)رواية المقاطع (رواية البريد اإللكتروني،رواية الكليب 

  .التفاعلي للطفـلوظهر على شاكلـة المسرح الفايسبوكي و المسرح :المسرح التفاعلي 

ألعاب وما عدا ذلك من .للكبار وأخرى للصغار قصص تفاعليـة: القصص التفاعليـة 

  .ومجالت تفاعليـة ونصوص متلفـزة موجهة للطفـل

  :حشد ثلة من الخصائص الجماليـة لرواية الواقعية الرقميـة تتكشف في - 
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ربط الكلمة جاز اللغوي ، تعدد لغات السـرد،حضور المبدع المبرمج والقارئ الفاعل،اإلي

التحور ،استخدام المفاتيح الترميزية ، )والحركة...الصوت،الصورة،المشهدالسينمائي:(بـ

والتغير ، االنتقال من الكينونة الواقعية إلى الكينونة االفتراضية، المزاوجة بين اإلبـداع 

ـق والتداخـل والتقنيـة ، التخلص من رقابـة المؤسسات الثقافيـة والسياسية، التعال

، تفعيـل الحكي عبر البرمجـة ) النهائية الزمان والمكان(النصي،المغامرة الزمكانيـة 

المعلوماتية ، الخيال المعرفي الالمحدود،الجمل المختصرة ،التبئير البصري، الشخصيات 

  .االفتراضية ،األحداث االفتراضية ،السينوغرافيا الروائيـة

االستفادة من المعطيات التكنولوجية ،التصوير :التفاعليـة في القصيدة  إبانة خصائص- 

،التحرر اللغوي من قيد الزمان والمكان ،السياق الرقمي )التجسيد الحركي(المشهدي

  .،الحس اإليقاعي ،االنسجام والتسلسل األيقوني،اإلخراج الفني

ؤيا المسرح رتجلي المسرح التفاعلي في إعماله للفنيات الحاسوبية، وفي تحوله من -

،استنادا على الشراكة اإلبداعية وسلطة )خشبة المسرح(لى المسرح اإللكترونيإالدنيوي 

  :متميزا في خصائصه .بحقـه في التدخل والتفاعل) المتلقي(المشاهد 

االهتمام باإلضاءة لتجسيد رؤية المخرج، مشاركة المشاهد في صناعة األحداث 

، ديمومة الشخصيات المسرحية بفضاء والسيناريوهات،التزاوج اآللي البشري

في الحركة والتخلص )المشاهد(العرض،البيئة الحقيقية للفضاء المسرحي،حرية الجمهور

من المقاعد الثابتة،المحدودية النهايات،قابلية التغير والتشكل مع كل مشاهدة ،توظيف 
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تواصل ،تالشي الحدود بين المؤلف والمتلقي ال)الحقيقية(السينوغرافيا الواقعية

  .االفتراضي

تطور روافد اإلبداع التفاعلي ورقيهـا بـأدب الطفـل ،وتعـدد مجاالتـه ؛القصـص       - 

ــيد    ــاني واألناش ــز ،األغ ــنص المتلف ــة ،ال ــالت التفاعلي ــة،األلعاب والمج التفاعلي

التفاعلية،وكــذا االســتغراق فــي جاذبيــة هــذه النصــوص مــن منطلــق توظيــف 

م والتشــكيل الخطي،الموســيقى التصــوير الحركــي واإللكترونــي، الرســ:عناصــر

  .التصويرية

ومن ثم تحوير بناه ودعائمه إفضاء الثورة المعلوماتية إلى عولمة النص األدبي ورقمنته،-

  .لى وسائط تكنولوجيةإاألساسية 

  .إنفتاح النص التكنوأدبي على االحتماالت االفتراضية وفاعلية المتلقي-

  .  التباين والعشوائية في تراجم المصطلحات النقديـة بهذا الحقل المفاهيمي، والخلط بينها -

  .إماطة اللثام على بطانة مشروع التشفير الرقمي للقرآن الكريم-

  .خصوصية برامج رقمنة النصوص وأهدافها التعليمية والحضارية-

  .مار مقومات الكتابة الرقميةصياغة مميزات برنامج المصحف اإللكتروني وأشكاله،باستث-
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و بين نقل مصادر المعلومات وتحويلها  "الرقمية"بلوغ مبلغ التفريق بين الصناعة النصية-

كرقمنة النصوص الدينية واإلبداعية ( "الرقمنة"من صورها الورقية إلى صيغها اإللكترونية

  .)وغيرها...

طورالتقني وصيغ ملفات الكتب تكيف المنجز المرقمن والمتغيرات التكنولوجية تبعا للت- 

  .اإللكترونية

المقدرة على استنطاق الدالالت الدفينة للنصوص المرقمنة،واالستقراء الفعال لمتونها من -

  .قبل القراء 

 تجاوز الطابع االستهالكي للنصوص المرقمنة إلى مالمسة خيارات فكرية ووجودية -

  . حاور مع دالالتهابتحريك وتفعيل هذه الحموالت النصية وإمكانية الت

  .الحفاظ والحرص على التراث اإلنساني الفكري واإلبداعي من خالل عمليات الرقمنة - 

؛ التأويـل ،اإلبحار ،التشكيل تخصيص وظائف للمتلقي المتفاعل مع النص الرقمي في - 

  .الكتابـة 

  .،التنظيم)االحتماالت(السرعة،المدى:عوامل تشكل التفاعلية بالعوالم االفتراضية بـتمثل - 

  ).النقد اإللكتروني( غياب الممارسة النقديـة المتخصصة- 
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لست نقالت اصطالحية في مشروعه الثقافي ، بإضافته العنصر " عبد اهللا الغذامي" تعيين- 

الوظيفة النسقية ،المجاز الكلي :المعهودة )Jakobson" (جاكوبسون"السابع على وظائف 

،المؤلف )النوعية(،الجملة الثقافية )الداللة النسقية(ثقافية،نوع الداللة التورية ال

  .المزدوج

،الترجمة، التاريخانية األيديولوجي النقدإتكاء النقد الثقافي على نظريات القراءة والتأويل، - 

  .وغيرها....االستشراق والنقد النسوي،الجنوسة،واألدب اإللكتروني 

تعكس مجموعة  للنصوص اإلبداعية باعتبارها ظاهرة ثقافية مضمرة،تناول النقد الثقافي -

من السياقات الثقافية التاريخية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية والقيم 

  .الحضارية واإلنسانية

وغموض محدداتها "عبد اهللا الغذامي"قصور الزوايا التعريفية لمشروع النقد الثقافي لـ-

عن رغبة التأسيس لنظرية نقدية بديلة للنقد األدبي، واستبدال )بطا وتنظيراض(المفاهيمية 

  . القيم الجماليـة فيها بالقيم القبحيـة

،إنما هي تهديد لتجـار "الخطية " الكتابـة "الكتابة الرقميـة قد ال تهدد "وتمامها ،أن 

التقليديـة الحـبر و الورق،حيث أمكنها الحفاظ على الخصوصية الجماليـة للكتابة 

ضمن الفضاءات اإللكترونيـة،وما الحاسوب إال وسيط وحامل مثله مثل الورق، والحجر 

األحبار واألقالم يوما ما للفرجة حال النقوش ...وقد توضع الكتب الورقية .والرقع
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ويظل المقياس الحقيقي لتحكيم األثر اإلبداعي في اإلبداع نفسه .الحجرية والرقع

  .وليس بالتقنيـة ...

أصاب هذا العهد الرقمي تحوالت جذرية في قوانين الحياة ونظمها ،وفي التأسيس 

إلبداعات ونظريات نقدية جديدة ،وآفاق تكنولوجية واعدة  ،فبتنا نتنفس اللغة الهجينة 

تنفسا ونزاوج بين الحرف األجنبي والداللة العربية في رسائل الدردشة و الهواتف 

وبية مصممة لكل اللغات ، فال تقوم على لغة معينة بل على النقالة ،مع أن األنظمة الحاس

  . !!!،فهل هو الجهـل بهـا ؟) 0/1(التسلسل الرقمي 

  )   besem allah ara7main ara7eem(بسم اهللا الرحمن الرحيم:      يكتب 

  .أخـاف عليكم أن تحيـن وفاتـي***     فالتكلـوني للزمـان فإنني       

)fla takilouni lel zaman fa innani)*(a5af 3alaykom anta7een wafati(  

  )ibrahim7afe6" ( حافظ إبراهيم"

لنا ،واللغة لنا ...الماء والسماء واألرض ...حظوة األمر وصفوته،أن الكتاب لنا

  .وحروفها أمجاد الحضارات ومهادها األزلي ،فمآبها مصون في لوح محفـوظ
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التطور التقني ،هي نظام عالمي يقوم على اإلبداع العلمي  ): GLOBALIZATION( العولمــة 

يصبح قرية كونية لالحدود بين شعوب العالم  محيبحيث ت،والتكنولوجي وثورة االتصاالت 

بحكم امتالكه للقوى التكنولوجية  النمط األمريكي والغربي في العالم سيادةوهي  .صغيرة

أماالفرق بينها وبين العالمية أنها طمس للثقافات والهويات بينما العالمية هي . وتحكمه فيها

  .االنفتاح الثقافي مع االحتفاظ بخصوصية األمم والشعوب

 األدب الرقمي (literature digital) : وھو اإلبداع األدبي مع توظیف لتكنولوجیـا المعلومات 

  .وھو تعبیر رقمي عن تطور األدب

معطيات الف بتوظي يستعين األدب الذيإنه  ):interactive literature(األدب التفاعلي

في  )Hypertex (النص المتفرع المعطيات التي يتيحها نظامخاصة الحديثة، ةالتكنولوجي

ال يمكن لهذا النوع من الكتابة ف. ، يجمع بين األدبية واإللكترونيةتكنوأدبيجنس  شكيلت

  .اإللكتروني من خالل الشاشة الزرقاء هوسيط لمتلقيه إال عبر مظهراألدبية أن يت

على المساحة التي يمنحها  اهذا النوع من الكتابة األدبية صفة التفاعلية بناءكتسب وي 

 .النص بأي صورة من صور التفاعل الممكنةعلى التفاعل مع  تهقدر مثبتاللمتلقي، 

لكونھ عبارة عن   Digital ""    وأ " Eléctronique  ویطلق علیھ):digital text(النص الرقمي 

  حمولة نصیة رقمیة یجتمع فیھا الشفھي بالكتابي بالسمعي بالبصري والحركي، مستفیــدا من 

  .مختلف الروابط الحاسوبیة والوسائط المتعددة
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بواسطة خوارزمية  رتبةيتكون من وحدات نصية مو ): hypertexte(المترابط   النص

من غة النص المترابط لغة برمجية تُستَخدم لبناء صفحات الويب، وتتكون  ، فلحتمالية ا

 وتحددها، )document elements(تحيط بعناصر الوثيقة  )tags(، ورموز )texts(نصوص 

عند النقر على رابط معين  التعامل مع الروابط وفرضياتهاللمتلقي كيفية  موضحة

 .وتنشيطه

كثر تطابقـاً مـع المعـايير المعتَمـدة فـي هـذا       األكثر شيوعا، واأل  HTMLلغة  مستغال

ـ    وهـذه اللغـة   ل اتاإلصدار االستفادة من أحدث مع. المجال  هامـن جميـع خصائص

ــدة  ــاوالمتطــورة الجدي ــه .فيه ــق علي ــنص الشــبكي ويطل  )cybertexte tybertaxt( ال

 .وغيرها..).hypertext (  النص المتفرعو

طرح مصطلح الحقيقة  لقد):réalite virtuelle, virtualreality(الواقع اإلفتراضي 

مصطلحات أخرى  عليه أطلقتكما م، 1989 سنةألول مرة في  Virtual Reality االفتراضية

في  ) Artificial Reality (الحقيقة االصطناعية :إلى هذا المفهوم منها ةشيرم رديفة

البيئات كذا و Virtual World (،العوالم االفتراضية1984عام ) Cyberspace (السبعينيات،

  .في التسعينيات)  Virtual Environments (االفتراضية

مج حاسوبية  تحيط  وهو عبارة عن بيئه تفاعليه ثالثيه األبعاد ،مصممة بواسطه برا

في عوالم  وهمية تبدو وكأنها واقعية ، وقد يكون هذا الواقع االفتراضي  بالمستخدم وتدخله
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على إثر التفاعالت الحاصة بين  ،إذ يتم التفاعل معه) خيالياً أو محاكاة للواقع الحقيقي 

 . هاته البيئه االفتراضية وحواس المستخدم وإستجاباته

وتعني ) Media (متعدد ، و)   Multi(كون من كلمتين تت ):multimédia( الوسائط المتعددة

يمكنها تخزين التي تطبيقات الحاسب اآللي وهي مجموعة وسيط أو وسيلة إعالمية ، 

الرسوم المتحركة ،لنصوص والصور الساكنة ل المتضمنةشكال مختلف األالمعلومات ب

وفقا لمسارات ) Interactive (عرضها بطريقة تفاعليةكي يتم ،وغيرها...واألصوات

  . )المستخدم(تلقيالم

إنتاج بيئة تشعبية بغرض هي عبارة عن دمج بين الحاسوب والوسائل التعليمية  و

ترتبط فيما بينها بشكل والتي تحتوي على برمجيات الصوت والصورة والفيديو ،تفاعلية

    .جية المعدة لهاالبرم  شروطتشعبي من خالل ال

وم ـويب، والتي تقالمجموعة الملفات الموجودة على خادم وهو ):site(اإللكترونيالموقع  

وامر خاص بشخص واحد او شركة ترتبط مع روابط نصوص األبتحديد نوع فريد لموقع 

 .الشبكة ىلتشكل مقرا يمكن للمستخدمين زيارته عل

ر ـكثي ىيحتوي عل ،نترنت شبكة اإل ىو مساحة يتم تخصيصها علأمكان  وهوعبارة عن 

عدة إلى  ع ـموق يقسم كلو.  للمستخدم متنوعـةة ـيقدم خدمات تفاعلي ومات ومن المعل

 الموقع من صفحاتوكل صفحة  (Home page)  ة رئيسية للموقعـصفح تتصدرها صفحات
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 اسواء  سقانتمعين ترتب فيه المعلومات بشكل جميل ومو نظام أنسق خاص   بمثابة هي 

عدد تت، كما ) و متحركةأثابتة (ة ـو غير صوتيأة ـم صورة صوتيأم صوتا أكانت نصا 

 .وغيرهما...خر تجاري اآلهداف الموقع منها ما هو تعليمي وأ

 (Hypertext Documents)  مجموعة من وثائق النص المترابطنترنت بأنه ليه بوابه اإلإتشير 

 : تيةسس الرئيسية اآلاأل ىأي موقع عل تشكلي، بحيث  "المخزنة في خادمات الويب

 .)Layout (التصميم-

 .)Content( المحتويات-

 .)Links (الروابط-

 .)web(في الويب  )avigation Tools (دوات االبحارأ-

 :كـضافية إمزايا  ىنترنت علتحتوي بعض مواقع اإلقد كما 

 ).Inter Services(الخدمات التفاعلية مع المستخدم -

 .)E-Mail (البريد االلكتروني-

 .)Chatting Service(خدمات الحوار -

  

  

متصفح الویب ھو تطبیق برمجي السترجاع المعلومات وعرضھا  :)fureteur(المتصفح 

برنامج حاسوبي يتيح للمستخدم استعراض  عن عبارةفهو  .على الشبكة العنكبوتیة العالمیة
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 تكون التي غالبا ماالنصوص والصور والملفات وبعض المحتويات األخرى المختلفة، و 

و تعرض على شكل صفحات في موقع ما على شبكة   Serverويب ال خادممخزنة في 

 .الويب

عن  يسرالمعلومات الموجودة في المواقع بسهولة و بلوغمتصفح الويب  للمستخدم  يتيح

  .طريق تتبع الروابط

 المجانية، فأغلب متصفحات الويب متوفرة للمستخدم مجانا: بـ  ميز متصفحات الويبتت

اإلضافات التي تغني عن بعض   ةوفر، سهولة االستخدام، التنقل بين صفحات اإلنترنت

السرعة في  ،Tabs عن طريق خاصية الـ تهذان اآلتصفح أكثر من صفحة في  ، البرامج

  .تنفيذ الصفحات

أي الذي تشكله شبكات (وهو العالم االفتراضي  ): ( cyberspaceالفضاء السبراني

 المـادي المجال“ بأنه ”لالتصاالت الدولي االتحاد“ ، وقد عرفه) ) غير حقيقي(اإلنترنت

 والشبكـات الكمبيوتر، أجهـزة :هي  عناصر عن ينتـج أو يتكون الذي المادي وغير

وكل مستخدم لهذه  والتحكم، النقل ومعطيات والمحتوى، المعلومات، وحوسبة والبرمجيات،

  .العناصر

   "والبحرية والبرية الجوية القوات "إلى جانب   ”الحديثة للجيوش الرابعة الذراع“واعتبر
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 هذا في تدور حقيقية بمعارك االنشغال  بداية اإلنترنتي شهد هذا العصر  أن خاصة بعد

  .للحرب  خامسا كما يرى فيه البعض بعدا اإلفتراضي العالم

  

وتشكل الوسائط المترابطة الدالة على المواد التي تتشكل منها  ): Node( العقــدة 

أو ) الوحدة( المعلومات المتعامل معها،  فهي تقابل صفحة أو كتلة من المعلومات أو هي 

التي يتفاعل معها القراء باعتبارها  نصاً أو صورة أو وثيقة، و تؤدي كل عقدة ) البنية ( 

التي تستوجب ) الخارطة ( تصل بينها، أو بواسطة  إلى عقد أخرى بواسطة الروابط التي

 . االنتقال بين شبكة من العقد 

عنصر في مستند  عبارة عن  هو الوصلة الفائقةأو  الرابط التشعبي ): lien, link( الرابط  

يقود إلى قسم آخر في نفس المستند، أو يقود إلى مستند آخر، أو إلى ،أو وثيقة إلكترونية 

المعلومة المشار إليها للمستخدم عندما يتم اختيار هذا  محصال. قسم معين في مستند آخر

  . تهالعنصر التصفحي بواسط

وهو الوصالت التي تربط بين العقد، ويمكنها أن تتمظهر من خالل زر أو صورة أو 

معينة تعييناً خاصاً بواسطة اللون أو خط تحتها أو جملة، أو عالمة في  أيقونة أو كلمة

نص إلحالة على عقدة أخرى ، فعلى إثر تمرير مؤشر الفأرة يتحول المؤشر إلى كف  أو 
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يظهر لنا شريط يطلب هنا النقر على الرابط، فتفتح لنا العقدة التي يحيل إليها، كما يمكن 

  .ها في النص نفسه، أو بنص آخر خارجي عنه للرابط أن يربطنا بالصفحة نفس

بحيث نقرأ العقد ، نبحر بواسطة الروابط ، والروابط نوعان؛ روابط تنظيمية وروابط 

  .مرجعية 

فيؤدي هذا النوع من الروابط إلى نظام ؛) lines orgamisationel( أما الروابط التنظيمية

) تعريف مثالً( عقدة هي بمثابة األم تراتبي بين العقد ،إذ نجد في هذا النظام التراتبي 

 lines(و تبنى الروابط المرجعية.وهي بمثابة تطبيق للتعريف ،)بنت( تتصل بعقده 

référéncie ( على عالقة بين العقد وفي نفس المستوى يقيم الرابط المرجعي عالقة بين

وعنصر مرجعي مسجل في عقدة أخرى، يتم ) أصل ( عنصر مسجل في عقدة أساس 

  .دائرية بين العقد  ،  وهذا ما يؤدي إلى عالقة)كهدف ( صول إليها الو

  

هي شبكة عالمية من الروابط بين الحواسيب تسمح للناس  ) : internet( الشبكة العنكبوتیة 

واكتساب المعلومات من الشبكة الممتدة الي جميع  في ما بينهم، باالتصال والتواصل

تتجاوز حدود الزمان  طرقصوتية ونصية مكتوبة، وب،بوسائل بصرية  معمورةأرجاء ال

  . الحكومية اتسيطرة الرقاب ذاتهفي الوقت  ىتتحدكما وقيود المسافات   والمكان والكلفة 
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 هاباستخدام بروتوكوالت ناغمشبكة دولية للمعلومات تت ابأنه أيضا عرف اإلنترنتتو   

البريد كعديد من اإلمكانات  ىتتعاون فيما بينها لصالح جميع مستخدميها، تحتوي علل

إقامة المؤتمرات بالفيديو ،وقوائم البريد باإلضافة إلى الماليين من مجموعات  اإللكتروني

ت البحث ياآلوعديد من الملفات المتاحة لنقلها واستخدامها بطريقة شخصية وكذلك  األخبار

  .المرجعي

و يعد بالمجال اإلعالمي بمثابة عملية التبادل أو االستجابة  ):interaction(التفاعل 

 المزدوجة التي توفق بين اإلمكانيات التي يقدمها النظام اإلعالمي للمستعمل والعكس، إذ

يمكن التدليل على ذلك من خالل عملية النقرعلى أيقونة كاالنتقال من صفحة إلى صفحة 

و يتمثل في العمليات التي تقوم بها المستعمل في تنقله بين الروابط بغرض ، أخرى 

تشكيل النص بالطريقة التي تفيده، متجاوزا القراءة الخطية التي يقوم بها قارئ الكتاب 

عمال أدبية كالرواية مثالً أواأللعاب والتي تقوم على الترابط بين المطبوع، بحيث نشأت أ

  .مختلف مكوناتها ،و تنهض على أساس التفاعل اوالقراءة التفاعلية 

عملية االنتقال من عقدة إلى أخرى عن طريق  النقر على الفأرة  ):navigation( اإلبحار

،مراكمتها وتجميعها لهدف على الروابط بهدف محدد  تتمثل في البحث عن المعلومات 

وبذلك يختلف اإلبحار عن التصفح أي في " المستعمل " ما، كما يمنح للمبحر مصطلح هو 

  .البحث عن معلومات محددة وخاصة 
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هو نمط جديد من الكتابة األدبية، يتجاوز الفهم  ): hupper drama(المسرح التفاعلي 

التقليدي لفعل اإلبداع األدبي الذي يتمحور حول المبدع الواحد، إذ يشترك في تقديمه عدة 

و هو شكل أدبي آخر اقتحمه ، كتاب كما قد يدعى القارئ المتلقي أيضا للمشاركة فيه

ارح التقليدية  فباتت لها اإلبداع الرقمي، ما يعني تغير مواصفات المسرح في المس

  ) .الرقمية(قواعدها الخاصة المتماشية مع طبيعتها التكنولوجية المعاصرة

،يستعان  أسلوب جديد في طريقة السردوهي  ):  storiesInteractive(القصص التفاعليـة

 كذلك ، أو نوعا جديدا في أسلوب كتابة القصة القصيرة، هيفيه بالتقنيات الحاسوبية

طريقة تصعب فيها القراءات النصية، والتحليالت الرمزية والداللية، إذ تؤدي إلى نوع من 

يشترك في كتابتها . إشكالية الفهم التحليلي واالستقرائي، وغموض في إدراك مضامينها

أكثر من قاص، فهي كلعبة شطرنج، تربط غيبيا بين كاتب وآخر، ويتم فيها تالقح 

     ).الجمالية(لآلخرين ةـاإلبداعية والفني القدراتالطالع على األفكار،وتبادل الرؤى وا

 فيها ويعتمد ؛القصة التفاعلية باللعبالتفاعلية،   صولقد برزت ثالثة أشكال من القص

مشاركة المتلقي للسرد بفعاليات وأنشطة تتقاطع مع القصة المروية أو  ل فيالشك على

  .المقروءة

بنية النص اإللكتروني وإمكانيات التفرع والتزامن التي على م وتقو ؛القصة المتفرعة 

االختيار بين عدة احتماالت لتطور  اتففي القصة المتفرعة يتاح للقارئ إمكاني. يتيحها
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وفي هذه المشاركة يتخذ القارئ موقعاً . السرد في مفاصل معينة من تطور حبكة القصة

  ، ؤيته الخاصة للنص السردييمكنه من ممارسة قرارات تتعلق برغباته الشخصية ور

ويتخذ هذا النوع اسمه من مصطلح الواقع االفتراضي وفي الحقيقة  ؛والقصة االفتراضية

ال يتجاوز هذا النوع كونه توظيفاً لتطبيقات ألعاب الواقع االفتراضي التي تطورت بشكل 

أحد المتلقي إلى القصة ويتحول إلى -يدخل القارئ يهاوف .كبير خالل العقد الماضي

     .شخصياتها فيشارك في صناعتها ويتدخل في تطور أحداثها

  

هو أحد المصطلحات المستخدمة للتعبير عن النص  ):hyper poetry(الشعر التفاعلي 

الشعري الذي يقدم عبر الوسيط  اإللكتروني، وهو تلك القصائد التي ال يمكن تقديمها على 

الورق والشعر التفاعلي أو القصيدة التفاعلية كغيرها من األجناس األدبية التي صبغتها 

  .التكنولوجيا المعلوماتية بألوانها 

  

  .وهو القصيدة الرقمية المؤلفة من قبل مبدع واحد  ): poetry singles(ردي الشعــر الفــ

لى كتابة قصيدة واحدة إيعمد فيه مبدعون عدة  ): collective poetry(الشعر الجمعي 

شعراء ، متعددي الجنسيات والثقافات عشرة ) 10(كفصيدة يشترك في كتابتها أكثر من 

األنا "طار إبداعية عن المتعددة، تخرج فيه العملية اإل مستخدمين في بنائها تقنيات الوسائط
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عدة تختلف وتتشابك شريطة الحفاظ على التماسك العضوي " أنوات"لى إالمبدع الواحد "

  .والتقني للقصيدة 

  

ثـر إويتشكل وفقا للتشكيالت البصرية على  ):  visual E.poetry(الشعــر البصــري 

الصور (توظيف تقنيات الوسائط الفائقـة ، كالمؤثرات السمعية والبصرية المختلفة ؛

والتي تبعث في نفس القارئ دفقا حسيا يدعم عملية القراءة ) الخ...الرسومات،الموسيقى

  .لى المشاهدة إوالفهم ويتجاوزها 

المفارقة والسخرية عتمد فيها االختزال ، تقوم على ويflash poetry:( (القصیدة الومضة 

ختزال والكثافة دهاش ،تتميز بالقصر ،اإلثارته ،باستخدام التشويق واإلإبهار القارئ وإل

مختلف المعطيات التكنولوجية الحديثة –كغيره -ستثمر هذا الشكل من الشعر التفاعلي وي

طنب تركيزه على عنصر الزمن ، بحيث ترتكز قصيدة الومضة على الزمن غير أنه ي

  .لى أبعد حد ممكن إرط تضييقه واختصاره فتشت

من بين   يأجهزة الكمبيوتر، وهب يتطبيق برنامجهو  ):hypercard(البطاقة المترابطة 

يتضمن  تطويربرمجة لل متطور نظامو. الشبكة العالمية ةنظمالناجحة بأ الوسائط الفائقة

  .، وتطبيقات تفاعلية سهلة قواعد البيانات، سريعة تطبيقات
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من  متعددة الوسائط منصةهي  (المعروف سابقاً باسم ماكروميديا فالشو ):Flash(برنامج 

كما .  على صفحات الويب والتفاعل الصور المتحركةتستخدم إلضافة  )ماكروميدياإنشاء 

يوتيوب الكما في  هاتبث الفيديووإنشاء الرسوم المتحركة في يشيع استخدامه 

  .لتصبح أكثر اثارة مختلف صفحات الويب صفحات الويب، ينتشر ب، وناتواإلعال

  .هو عصر الوسائط المعلوماتية ): AlanfumidiaEra(عصر اإلنفومیـدیا 

:(interactive  children's literature ) أدب الطفل التفاعلي 

بداع نصوص أخرى ذات طبيعة إجمل النصوص األدبية الموجهة للطفل ، وعولمة م

فتكتنز في جرابها نصوصا .  رقمية ألغراض شتى  كالتربية ،التعليم ، الترفيه والتسلية 

رقمية وأخرى مرقمنة، يبرز من خاللها أجناسا أدبية رقمية موجهة خصيصا للطفل 

  .   المعاصر

التفاعلية ،مزودة وهي برامج نصوص لأللعاب ): Interactive Games(األلعاب التفاعلیـــة 

بأنظمة تعليمية دقيقة تسهيال لحفظ جداول الضرب والجمع والطرح أو لحل مسائل 

  .رياضية،علمية وتثقيفية أو ترفيهية

هي عبارة عن مناشير إلكترونية تصدر  ):Interactive magazines( المجالت  التفاعلیـة

بشكل دوري،تقدم مجموعة معلومات تخص الطفل بمختلف المجاالت؛األدبية،الفنية، الدينية 

موفرة له أسباب الترفيه والتسلية؛ من خالل . وغيرها... العلمية الطبية الثقافية،الرياضية
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ات تفاعلية  يختارها الطفل األنشطة التي تقدمها والمسابقات التي تطرحها على شكل أيقون

حسب الرغبة كخانة القصص التفاعلية التي تبرمجها ،أو خانة األلعاب والرياضات  

مايمنحه حرية التعبير والتواصل الفعال مع زمالئه ،والمتابعة الجيدة لألحداث والمناسبات 

 .الدينية والوطنية والتفاعل معها 

يختلف هذا النظام التلفزيوني التفاعلي عن باقي  :) Interactive TV( التلفزیون التفاعلي 

األنظمة التلفزيونية السابقة في أنه موصول بشبكة اإلنترنت ويعمل بها ،يوفر خدمات 

وذلك  (Video on Demand)حسب الطلبالفيديو  متنوعة ومتطورة ؛  كخدمـة 

ومع القدرة على الوصول إلى  (VoIP)  الصوت عبر اإلنترنت بالترافق مع خدمة

  .(triple play) ثالثياللعب الفيما يعرف بمصطلح  اإلنترنت وذلك

   .جهاز للعب متصل بالشبكة العنكبوتية ،ثالثي األبعاد: (triple play)اللعب الثالثي 

  

قطع شعرية سهلة في  :)  songs interactive and Songs(األغاني و األناشیـد التفاعلیـة 
جماعيا أو  ىدؤطريقة نظمها وفي مضامينها، تنظم على وزن مخصوص وتصلح لت

  .فرديا

تعد الصورة بوابة من بوابات الروح، والطريق    ):digital picture(الصورة اإللكترونیة 

إلى قلب الطفل قبل عقلـه،خاصة بارتباطاتها الحاسوبية ،لذا فهي محرك الجاذبية  في أي 

عمل فني أو أدبي يوجه له ، ومكمن من المكامن اإلدراكية لديه التي تستثير قواه العقلية 
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الدفينة ، لتتحول إلى قوى محركة ودافعة في تفاعله مع مختلف النصوص ومشاعره 

  .   األدبية التفاعلية، ذلك أنها تجمع في مواصفاتها بين مختلف الفنون

  

  برامج حاسوبيـة   ): Adobe Photoshop  (، )Corel Painter ( ،Adobe Illustrator(مج ابر

  .للرسم والتلوين والتصوير،والتالعب الفني

على التطبيق العملي  intranetتطلق تسمية اإلنترانت  ): anetIntr(  الشبكة  الداخليـة

في الشبكة الداخلية للمؤسسة أو الشركة، بغرض رفع كفاءة  اإلنترنتالستخدام تقانات 

العمل اإلداري وتحسين آليات تشارك الموارد والمعلومات واالستفادة من التقنيات 

  . الحاسوبية المشتركة

 ةشيرم  . األرضالتي تغطي كامل  تصاالتاالة ـشبكي ه ):Internet(الشبكة العالمية 

وقت  الشبكات في .ت القائمة على التكنولوجيالشبكات االتصاالت ثنائية االتجاه، والشبكا

وهي   . التلفزيونو  الراديوتجاه، مثل تصال أحادي اإلوشبكات اإل البريد الدوليمبكر مثل 

  .للجميعالمتوفرة  الشبكات العالمية أكثر 

  .ويعده العمل المالزم لتفعيل القراءة ): Interpretation(التأويل

  .إعادة تشكيل النص من خالل وصالت خاصة :)  Formation(التشكيل

    .بحيث يتحول القارئ كاتبا ومبرمجا: )Writing (الكتابـة
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ممارسة نقدية و فاعلية تتوفر على التمعن ودراسة  ) : Cultural criticism(النقد الثقافي

كل ما تنتجه الثقافة من نصوص سواء كانت مادية أو فكرية ، ويعتبر النص فيها كل 

  .ممارسة قولية أو فعلية ، تولد معاني أو دالالت

عملية  يهو ) (Digitizing: باإلنجليزيةالرقمي  التحويل ) :numerisations(الرقمنـــة  

باستخدام مجموعة متقطعة مكونة  )التماثلية اإلشارات، أو الملفات، الصوراألجسام، (تمثيل

  .من نقاط منفصلة

قرآن الكريم برنامج لتيسير قراءة ال  : Quranflash)/مصحف فالش(المصحف اإللكتروني 

وهو من بين برامج عدة منها المصحف ثالثي األبعاد؛ الذي يمكن .وتقريبه من الناس كافة 

القارئ من التفاعل مع النص القرآني وتصفحه كما المصحف الورقي والحاجة أحيانا إلى 

شرح  بعض مفرداته بحاشية الكتاب الرقمي ،كما احتاجت هذه البرامج إلى إدغام أنواع 

 .ر القرآنية المختلفة التفاسي

هي ذلك الجنس األدبي  "):hyperfiction"أو" interactive novel( الرواية التفاعلية

الجديد،الذي تولد في رحم التكنولوجيا المعاصرة، وتغذى بأفكارها ورؤاها، محققًا مقولة 

عليه ليبني  Storyspace "المسرد"برنامجا خاصا يسمى استخدموم  ."إن األدب مرآة عصره"

  .أحداث روايته 
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وليس المسرد هو البرنامج الوحيد الموجود لكتابة هذا الجنس الجديد، بل يوجد غيره 

على شبكة اإلنترنت من خالل موقع توفر ، المnewnovelist " الروائي الجديد"الكثير، مثل 

  .الشركة المصنعة

 

  هو مقال ينشر رقميا على  ): articledigital"أو " interactive article("المقال التفاعلي 

 .الشبكة العنكبوتية ،مستفيدا من مختلف برامجها ووسائطها المتعددة

هو عبارة عن بيئة وسيطة للكتابة ونوافذ يمكن ربط إحداها  ): storyspace(المسرد  

ما يمكن ، باألخرى تسمح للمستخدم بتنظيم شظايا النص من خالل خلق مساحات للكتابة 

 .تضمين النص أشكاال وأصوات وأفالم تظهر في النص 

  .برنامج إلكتروني یساعد على اإلبداع الروائي  ):newnovelist( الروائي الجدید 

 

تلك الرواية التي توظف األشكال ... ): realism digitalNovel(الروایة الواقعیة الرقمیة 

الجديدة التي أنتجها العصر الرقمي ،وبخاصة تقنية النص المترابط ومؤثرات المالتي ميديا 

وغيرها ،وتستعملها ضمن البنية ...المختلفة ، من صورة وصوت وحركة وفن الرسم 

نسان هذا إتعبير عن العصر الرقمي والمجتمع الذي أنتجه هذا العصر والسردية نفسها ، لل

ورواية الواقعية الرقمية هي تلك الرواية المعبرة عن التحوالت المرافقة لالنسان .العصر 
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نسان رقمي إلى كينونته الجديدة كإنسان واقعي إالمعاصر في انتقاله من كينونته األولى ك

  .افتراضي

رسل عبر البريد وهي عبارة عن رواية تقليدية ، تُ ):Email novel(روني روایة البرید اإللكت

  .لكتروني وسيلة لنشرهااإللكتروني باستخدام محركات البحث المتنوعة والوسيط اإل

ويحتوي هذا النوع من الروايات التفاعلية  ): Novel clip(الروایة كلیب /روایة المقاطع 

لى آخر إنتقال من رابط ثر النقر عليها ، اإلإمكن القارئ على عبارات مفتاحية معينة، تُ

  .واالطالع على مقاطع فيديو تتعلق بالكلمة المفتاحية أو العبارة المضغوط عليها

يستفيد هذا النوع من الروايات من  ):  novel wiki( روایة الویكي أو الروایة الویكیة 

أو قد تأتي على ) تحريرها جماعيا ُّموهو نوع من مواقع الويب التي يت"( الويكي"خاصية 

ليها إضيفون حررها قراؤها تحريرا جماعيا ، ويالموسوعة الحرة التي ي(غرار الويكيبيديا 

  ).باستمرار 

على  )المستعمل(وهي رد فعل المستقبل ):feed back(دائرة العائد أو التغـذية الحيوية 

فتح دائرة نتصال األولى، وتالرسالة وفي هذه الحالة يصبح مرسالً وتكتمل دائرة اإل

الموافقة والقبول مثل إجابتك (وهكذا، والتغذية الراجعة قد تكون إيجابية  ...تصال الثانيةاإل

وبالتالي تمثل التغذية الراجعة ...) صحيحة، برافو، تحريك الرأس من اليمين إلى اليسار
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عملية االتصال دائرية حيوية  من تجعلفتصال، ستمرارية بين عناصر اإلعل واإلالتفا

 :للتغذية الراجعة فائدة كبيرة في الموقف التواصلي،كما أن ومستمرة 

 .من خالل استجاباتهم المختلفة تهتمكن المعلم من معرفة تأثير رسالته على تالمذ-

لألدوار فمن كان مرسالً يصبح بعد ذلك تصال هي عملية تبادل تؤكد على أن عملية اإل-

مستقبالً ومن هو مستقبل يصبح بعد قليل مرسالً وبالتالي تتحقق عملية التفاعل اإليجابي 

  .،وبين المبدع والمتلقيبين المعلم والتلميذ

وهي تلك الرواية التي تستفيد من النص المتفرع  ):roman-hyper( الروایة الترابطیة 

بكتابتها شخص واحد ويتحكم في مساراتها، فال يشاركه  األخرى، يقوموالمؤثرات الرقمية 

وهي رواية يكتبها مؤلفها فقط، ويطلق عليها بعض النقاد  في عملية الكتابة أحد غيره،

أكثر من مسار داخل النص وتسمح للقارئ باالختيار بين  ألنها تحتوي على" تفاعلية"

 .التي تحتويها المسارات السردية المختلفة

المتفرع أيضا  وهي رواية تستخدم النص ):interactive fiction (الرواية التفاعلية

تختلف في  وبقية المؤثرات الرقمية األخرى مثلها في ذلك مثل الرواية الترابطية، ولكنها

لمشاركة  أن كاتبها أكثر من واحد، إذ يشترك في كتابتها عدة مؤلفين، وقد تكون مفتوحة

 .القراء في كتابتها
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تطوير للمتلقي والمبدع يتيح برنامج خادم  ):macromedia flash(فالش ماكرومیدیا 

فيديو مدمجة مع تطبيقات الصوت و الحركة والخمة تحتوي على ضتطبيقات تفاعلية 

بتبادل  الخادممن خاللها مع أيضا اطب خهذه الوسائط والتفي بالتحكم   سمحبرمجية ت

كبر أكثر ودعم أتحكم وفاعلية ...الربط مع قواعد البينات بمرونة وحرية  اتيح،م البينات

  .لتعدد الوسائط 

بتأثيث الخشبة الركحية  ُّعلم وفن يهتم ): scenography Digital(السینوغرافیا الرقمیة

طلق على ،ي "عنى بهندسة الفضاء المسرحي الرقمي أو الفضاء الروائي ،وي)ركح المسرح(

الصورة : السينو:تتشكل من كلمتين.كل ما يتعلق بالرسوم المتواجدة على خشبة المسرح

.بمعنى هي هندسة الفضاء الرقمي . وتعني التصوير: المشهدية ، وغرافيا 



 الفصل الثاني:                                                     أدب الطفـل التفاعلي
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  الصفحـة                  الشكــل                  

  

جدول تراجم رواد النقد ):1(الشكل- 

 .hypertext"العربي لمصطلح 

ثاني مخطوطة يدوية قديمة  ):2(الشكل-

  .لأللواح العشرة في العالم

ثاني مخطوطة يدوية قديمة  ):3(الشكل-

  .لأللواح العشرة على الحجر في العالم

الوصايا العشر كتبها جيكوثيل ):4(الشكل-
 .1768صوفر تعود للعام 

الرسالة المطوية للبحر ): 5(الشكل-

 . (*)الميت

لصفحة من مخطوطات صورة ):6(الشكل-
  .البحر الميت

  

  ).52- 50(ص 

  

 

  .208ص                        

  

  .209ص 

  
  .210ص 

  
  .211ص 

  
  

 .212ص 
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صورة لواجهة أحد برامج ):7(الشكـل -

  . المصحف اإللكتروني

الواجهة الرقمية لبرنامج ): 8(الشكل-

  ".عدنان معلم القرآن"

الغرفة الرقمية التفاعلية ):9(الشكل-

 ).أيقونة األذكار(لألذكار

الصفحة الرقمية أليقونة ):10(الشكل-

  ).جزء عم(

  ).pdf( نص قرآني بصيغة):11(الشكل-
 

 نص قرآني بصيغة ال):12(الشكل-

)word.( 

صورة لواجهة برامج المصحف ): 13(الشكل-

 
 
 

  .225ص 
  
  

  .227ص     
  
  
  

  .228ص          
  
  

  .227ص          
  
 
  

  229ص   
  

  .230ص   
  
  

 .232ص   
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  .اإللكتروني المرفق بالتفاسير 

  

صورة لواجهة برامج المصحف ):14(الشكل-

اإلعراب  اإللكتروني المرفق بالتفاسير،التجويد،

    .الترجمة

الواجهة الرقمية للموسوعة ):15(الشكل-

  .الشعرية

األنموذج اإلتصالي المطور ):16(الشكل- 

  .من قبل عبد اهللا الغذامي

  

  

 

  

  

  

 
 
 
 

  232ص 
  
  
  

  234ص        
  
  
  

  .254ص  
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  .رواية حفص عن عاصم:القرآن الكريم -

  :المصـادر)1

  :المصادر الورقيـة)1-1

،سليمان مسلم محمد عبد اهللا النمر :( ، تحقيق )معالم التنزيل (تفسير البغوي : البغوي -

- د(، )ط-د(،1،دار طيبة للنشر والتوزيع السعودية ، الرياض م)الحرش ،عثمان جمعة 

  ).ت

،دار  8سامي بن محمد السالمة،دار طيبة،م : تحقيقتفسير القرآن العظيم،: رـابن كثي-

  .1،1990، السعودية ،الرياض ،ط ةـطيب

  ). ت-د(،  1،دار المعارف ،القاهرة ، ط 3لسان العرب،باب الهمزة ، ج:ابن منظور -

  :المصادر الرقميـة)1-2

  .  ب،موقع اتحاد كتاب االنترنت العر)رواية رقمية" (شات: "محمد سناجلة  -

                     http://www.mediafire.com/?5vzqbac75n6d7c5  
  .ب  نت العر،موقع اتحاد كتاب االنتر)رواية رقمية" (صقيع: "محمد سناجلة  -

                     http://www.mediafire.com/?5vzqbac75n6d7c5  
  

http://www.mediafire.com/?5vzqbac75n6d7c5
http://www.mediafire.com/?5vzqbac75n6d7c5
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  :المصادر المترجمـة)1-3

 - بينما ينام العالم ،ترجمة  سامية شنان تميمي ، دار بلومزبري: بو الهوىسوزان أ-

  .2012 ،1مؤسسة قطر للنشر،الدوحة ،قطر،ط

  :المراجـع)2

  :المراجع الورقية العربيـة)2-1

،عالم الكتب الحديث )مدخل إلى النقد التفاعلي(األدب والتقنية : إبراهيم أحمد ملحم -

   2013، 1إربد،األردن، ط

أدباء اإلنترنت أدباء المستقبل ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر :حمد فضل شبلول أ - 

  ) . ت -د(،  2اإلسكندرية ، مصر ،ط

، مكتبة الدار )رؤية نقدية تحليلية(أدب األطفال في العالم المعاصر:سماعيل عبد الفتاحإ-

  .2000، 1العربية للكتاب،مصر،القاهرة،ط

 مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي ،منشورات محمد علي بيضون، دار: التميميأمجد حميد -

  .  2010، 1،طلبنان –بيروت  -الكتب العلمية 

، 1سيميائيات الصورة ،منشورات دار األديب، وهران ، الجزائر، ط:بغداد أحمد بلية-

2008.  
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العربي لتنسيق األدب والتكنولوجيا وجسر النص المتفرع ، المكتب : حسام الخطيب  -

  .1،1996الدوحة ،ط-الترجمة والنشر ، دمشق

، دار الينابيع )جراءإتنظير و(القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية :رحمن غركان -

  .2010، 1للنشر والتوزيع ،ط

،رؤية للنشر والتوزيع )أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهيمية(األدب الرقمي :كرام إزهور-

  .1،2009المغرب ،ط

) نحو كتابة عربية رقمية (النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية : سعيد يقطين -

  .1،2008المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،المغرب ط

) مدخل الى جماليات االبداع التفاعلي ( من النص الى النص المترابط : سعيد يقطين -

  .1،2005،طالمركز الثقـافي العربي ، الدار البيضـاء، المغرب

،رؤية للنشر والتوزيع )الوجود والحدود(قضايا الرواية العربية الجديدة :سعيد يقطين -

  . 2010، 1القاهرة ،مصر ، ط

  .2007، 1تمارين في النقد الثقافي ، دار ميريت ،القاهرة ، مصر ، ط: صالح قنصوة  -

دار )ب نحو مشروع تفاعلي عربي لألد( ما ال يـؤديه الحرف:عباس مشتاق معن-

  . 2010، 1الفراهدي للدراسات والنشر ،بغداد ط

، المركز الثقافي العربي  )فتوحات العولمة ومأزق الهوية ( حديث النهايات :علي حرب  -

 .2004، 2بيروت ، لبنان ، ط
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، المركز الثقافي العربي  )قراءة في األنساق الثقافية العربية(النقد الثقافي:عبد اهللا الغذامي -

  2005، 3لبيضاء ،المغرب ،طالدر ا
لى األدبية إمن تجليات الفجوة الرقمية (الثقافة الرقمية :دريسإعبد النور -

  .   1،2011،سلسلة دفاتراالختالف،مكناس،المغرب،ط)االلكترونية

   :المراجع الورقيـةالمترجمـة)2-2

فن الشعر ،ترجمة ابـراهيم حمـادة ،مكتبـة األنجلـو المصـرية ،القـاهرة       :أرسطو -

  ).ت-د(،)ط-د(،مصر 

عولمة الثقافة وأسـئلة الديمقراطيـة ، ترجمـة عبـد الجليـل      :  جون بيير وارنيي  -

  . 2003 1األردي ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، ط

،ترجمـة محمـد   )من الثالثينـات إلـى الثمانينـات   (النقد األمريكي :فنسنت،ب، ليتش -

 1،مصـر ، ط )لـى للثقافـة  المجلـس األع (يحي ،مطـابع المجلـس األعلـى لآلثـار     

2000.  

فاطمـة الجيوشـي   .الفلسـفة فـي مواجهـة العلـم والتقنيـة ، ت     : مارتان هيـدجر  -

 ).ت-د(،)ط-د(،منشورات وزارة الثقافة ،
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فـخ العولمـة ، ترجمـة عـدنان عبـاس علـي        : هانسن بيتر مارتن هارولد شومان -

للثقافـة والفنـون   مراجعة وتقديم رمزي زكي، عـالم المعرفـة ، المجلـس الـوطني     

  .1998واآلداب ، الكويت ، أكتوبر ، 

شـراف نظيـر عبـود ، دار نظيـر عبـود      إيونس،.ج.كما تشـاء،ت : وليام شكسبير-

  .1،1990ط

 2-3)المراجع الورقيـة األجنبيـة:

  
- Espen j.Aaseth‚cybertext :perspectives en Ergodic literature ‚the johns hopkins University 
press‚Baltimore  and london‚1997 

  - William Shakespeare:  As You Like It , Act 2, Scene 7      . 

    -Elizabeth – kuhnke: body language for dummies johm willey end sons ltd. The   -          
atnum southern gate chichester zest sussesc emgland 2007.  

-c.k.ogden : debabelization ( with a survey of contemporary opinion on the  -            
problem of a universal language), London 1931.  
 - ROLAND. Barthes: S/Z" ,EDITION SEUIL,PARIS,1970. 

         

  

  :المـراجع الرقميـــة)2-4

  :المراجع الرقميـة العربيـة-
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نمـوذج جيـد لتكنولوجيـا أدب    :أسـطوانة الرؤيـا المدمجـة   : أحمد فضل شـبلول  -

ــال،   ــي األطف ــر اإللكترون ــري للنش ـــ  1433-1424م، 2012-2003دار ناش ه

   . 4 -306/  2008  :رقم اإليداع في مكتبة الكويت الوطنية

د  - ة الجس م لغ ل عل اب (دلی ي إكت ع .، ت) لكترون ن الموق ة م بحانھ ، ترجم رحمن س د ال د عب محم

        :الكندي

www.synergologie.com  

) قراءة في تواصل الحضارات وصراعها ( انهيار مزاعم العولمة : عزت السيد أحمد -

_ ع [ ، اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، رقم اإلبداع في مكتبة األسد الوطنية 

   .2000كتاب الكتروني ، ،  ] 1573/9/2000

).  كتاب الكتروني(رواية الواقعية الرقمية :محمد سناجلة  -  
 

http://www.midle-east-online.com/?id=22055=220558₰ format=0  

  

  :الدوريات)3

  .2004، يناير542هل تقوم لغة عالمية واحدة ؟ ، مجلة العربي ، العدد : أحمد أبوزيد -

العولمة الثقافية اللغوية ، مجلة مجمع اللغة العربية األردني ، العدد : أحمد عبد السالم  -
60 ،2001.  
  

http://www.synergologie.com
http://www.midle-east-online.com/?id=22055=220558
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صياغة الهوية وعولمة الخيال ، مجلة جرش الثقافية ، فصلية تصدر عن : السيد ياسين  -

  . 2005، خريف ) 3(جامعة جرش األهلية  العدد 

نحو أدب تفاعلي لألطفال ، مجلة األثر ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة : العيد جلولي  -

.2011،مارس  10العدد   

لى الكتابـة بالوسائط إیة االبداع من النقش على الحجر أدوات الكتابة وماھ: یمــان یونس إ-

المتــعددة ، المعھــد األكادیمي إلعـــداد المعلمین العرب ، الكلیة األكادیمیة بیت بیــرل 

. .2011، 1فلسطین ،القدس ، مجلة الحصاد ،العدد   

تأثير االنترنت على أشكال االبداع والتلقي في األدب العربي الحديث، دار : يمان يونس إ-

عمان –دار األمـــين للنشـر والتوزيع، األردن /الهدى للطباعة والنشر كريـــم

  2011رام اهللا،–فلسطين /

 مجلة علمية(األدب التفاعلي واتجاهات ما بعد البنيوية ،مجلة ثقافات : زرفاوي عمر  -

  .2011، 24،كلية اآلداب بجامعة البحرين ،العدد) محكمة تعنى بالدراسات الثقافية 

سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها  قصيدة وصورة،عالم المعرفة، :عبد الغفار المكاوي-

  . 1987نوفمبر  ، 119،العدد المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،الكويت

نقد ثقافي أم نقد أدبي ؟،دار الفكر المعاصر،سلسلة :طيفعبد النبي اص/عبد اهللا الغذامي -

  .2004 1حوارات القرن الجديد ،بيروت ،لبنان ، ط
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حسام الدين زكريا،مراجعة عبد السالم .نفوميديا ، تثورة اإل:فرانك كيلش -

رضوان،سلسلة عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،العدد 

   .413،ص253

، مجلة العربي )تأمالت في العولمة ( هل يصبح العلم أمة واحدة ؟ : قاسم عبده قاسم -

    .2003أفريل ، 533العدد 

،مجلة القسم العربي ، جامعة بنجاب ) دراسة فنية(أدب األطفال :كفايت اهللا همداني -

  .2010،)7(الهور ،باكستان، العدد السابع

لسلة عالم المعرفة ، يصدرها المجلس العرب وعصر المعلومات ، س: نبيل علي -

  .1994، أفريل 184الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، رقم 

ثقافة األطفال ،عالم المعرفة ، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها : هادي نعمان الهيتي -

  .1988، مارس 123المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت العدد 

ثقافة األطفال ،عالم المعرفة ، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها : نعمان الهيتي هادي -

  .1988، مارس 123المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكويت العدد 

  

  :المؤتمرات)4
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آمال .."األطفال والعوالم االفتراضية: وجدي محمد بركات و توفيق عبد المنعم توفيق  -

ة البحرينية لتنمية الطفولة ،مملكة ـ، الجمعي)لة في عالم متغيرالطفو(،مؤتمر"وأخطار

  .م18/19/05/2009البحرين ،

  :المذكرات واألطروحات الجامعيـة)5

النظرية األدبية والعولمة ، رسالة دكتوراه إشراف الطيب بودربالة : زرفاوي عمر -

  .2008جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، الجزائر ، 

  :اإللكترونيـةالمواقع ) 6
  

 www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109676  

مقال (، 2044شكاالت التعریف والمعنى ، مؤسسة الحوارالمتمدن ،العددإالسینوغرافیا و: فاضل خلیل  
  ).رقمي 

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109676  

مقال (، 2044، مؤسسة الحوارالمتمدن ،العدد شكاالت التعریف والمعنىإالسینوغرافیا و: فاضل خلیل 
  ).رقمي 

www.mᴣmare.com /vb/showthread.php?12424‚  
  

  ‚http://www.diwanalarab).مقال رقمي(أنواع السینوغرافیا المسرحیة : جمیل حمداوي 

) دراسة وصفیة تحلیلیة(النظریة األدبیة والعولمة: زرفاوي عمر   
http://cahiersdifference.over-blog.net/pages/_-4386790.htm       

 
                                                                                                                             مع محمد سناجلة حول األدب التفاعلي بمجلة دفاتراالختالف االلكترونیة،   حوار  
 .  

                                                    ، )مقال رقمي(أول روایة تفاعلیة في األدب العربي : البریكي فاطمة 
http://www.alghad.com/index.php/article/23429.htm  

 :موقع اتحاد كتاب االنترنت العرب : محمد سناجلة 
                                                                  www.arab-writers.com   

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109676
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109676
http://www.diwanalarab
http://cahiersdifference.over-blog.net/pages/_-4386790.htm
http://www.alghad.com/index.php/article/23429.htm
http://www.arab-writers.co
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http://www.aleflam.net/index.php?option=com-content₰view=article... 
 

، )لكترونيإمقال (الصورة وواقع األدب االفتراضي ،:السید نجم   
http://www.aleflam.net/index.php?option=com-content₰view=article 
http://www.mediafire.com/?5vzqbac75n6d7c5   

،مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة ) یومیة سیاسیة(األدب الرقمي وفن النص ،الثورة : سمر دیوب 
  ).          مقال رقمي(والنشر ،

http :// thawra .alwehda .gov.sy/print-view.asp?file Name=37918793                                
.                                      ،)مقال رقمي(الروایة الرقمیة اآلن ،: أحمد فضل شبلول 

www.startimes.com /f.aspx?t=8456527         
 
mhmh.mazkaraby.com /t542-topic‚ 

 
 

 http://www.online-literature.com/shakespeare/youlike/ 

http://www.al-madina.com/node/270884/arbeaa‚/. 
والمسرحیات التفاعلیة ، المسرح مرشح لتحوالت جذریة ..مع الثورة الرقمیة: ناصر محمد العمري

.في بنیتھ  
 http://www.al-madina.com/node/270884/arbeaa‚ 

‚file:///E:/details.php.htm  
تصدر ، القاھرة ،جریدة رقمیة أسبوعیة ، !!المسرحیة الرقمیة..في عصر الدیجیتال : خالد الخربوطلي 
  632كل ثالثاء، العدد

http://www.elaph.com/Web/Culture/2011/4/643575.html 
لكترونیة ،صدرت من إوثقافة المسرح الرقمي ، أول یومیة ) فیس بوك( مسرحیة :محمد حسن حبیب 

،  4080، العدد 2001ماي 21لندن ،  
http ://sirat-hayat.page.tl ‚ 
http://www.new sabah.com/ar/2257/9/72661‚ 

.)مقال رقمي(األدب الرقمي التفاعلي والبحث عن مالمح المستقبل ،مجلة صباح الغد ،:أشواق عدنان   
 http://www.forum.maᴣalina.net/t79246.html ‚ 
 http://www.midouza.net/vb/archive/index.php/t-449.html‚ 
http :www.imizran.org/mountada/viewforum.php ?f=34‚  
http://www.geocities .com/orifeous/wolf.html‚ 
http://www.imezran.org/mountada/viewtopic.php?f=34₰t=3034‚  

http://www.aleflam.net/index.php?option=com-content
http://www.aleflam.net/index.php?option=com-content
http://www.mediafire.com/?5vzqbac75n6d7c5
http://www.startimes.com
http://www.online-literature.com/shakespeare/youlike/
http://www.al-madina.com/node/270884/arbeaa
http://www.al-madina.com/node/270884/arbeaa
http://www.elaph.com/Web/Culture/2011/4/643575.html
http://www.new
http://www.forum.ma
http://www.midouza.net/vb/archive/index.php/t-449.html
http://www.imizran.org/mountada/viewforum.php
http://www.geocities
http://www.imezran.org/mountada/viewtopic.php?f=34
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http://www.alnakhlawaaljeeran.com/111111-moshtak.htm‚ 
 http://trace.ntu.ac/(trace online writingschool.) 
http://www.drunkenboat.com/db6/kendall.html 
 Stephen L.Michel‚hypercard :The complete Reference‚OsborneMc Graw-Hill‚U.S.A‚1989(1)  
 http://ar.wikipedia.org/wiki/أدب -األطفال ‚  
 http://acl15.tripod.com/maqalat/6/6.htm                                                                                                        

)                             مقال رقمي(،8محوسب،صأدب األطفال ال: نجيب نبواني وطه مصالحة 
                        

estine.orggroundsforpalwww.play  

في الدوریات الورقیة عموما والشعر (أدب الطفل في الخلیج والجزیرة العربیة :لسید نجم ا
:،مقال رقمي على الرابط)خصوصا  

http://syrianstory.com/comment29-12.htm‚ 
 

:على الرابط )قصة تفاعلیة :(قصة الكابتن كریم وقطار الحكایات   
http://www.captainkarimqitaralhekayat.com/، 
Story Train Distribution FZ-LLC 2010 "Story Train" و "Driver Dan"   

  ).إلكترونية مجلة( الحر العربي مجلة ، العربي العالم في الرقمي النص منتج واقع في قراءة: نجم السيد-

http://www.freearabi.com   

) .                                                         رقمي مقال( االلكترونية الواقعية ورواية التفاعلية الرواية: البريكي فاطمة-

east.online.com-http://www.middle   
  ،) الكتروني مقال( االفتراضي األدب وواقع الصورة:  نجم السيد-

  
http:www.aleflam.net/index.php?option=com-content₰view = article…        

 رمضان رامز" حوار– رقمي مقال( التكنولوجي العصر تمیز أدبیة حقیقة الرقمي األدب: كرامإ زھور-

  . االلكترونیة دفاتراالختالف مجلة ،")النویصري
  

46125368.html -blog.net/article-differences.over http://cahirs 
:http://landaw.stg.edu 

  
http://ramez-enwesri.com/archives/383  الموقع على، الرقمي النص ذات في:  النویصري رمضان 

: -   

http://www.alnakhlawaaljeeran.com/111111-moshtak.htm
http://trace.ntu.ac/
http://www.drunkenboat.com/db6/kendall.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://acl15.tripod.com/maqalat/6/6.htm
http://syrianstory.com/comment29-12.htm
http://www.captainkarimqitaralhekayat.com/
http://www.freearabi.com
http://www.middle
http://www.aleflam.net/index.php?option=com-content
http://cahirs
http://landaw.stg.edu
http://ramez-enwesri.com/archives/383
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 ،)رقمي مقال(،) العربي العالم في الرقمي النص منتج واقع في قراءة(وأجناسھ الرقمي النص: نجم السید
  الحر العربي

http ://www.djelfa .info/vb/shouthread .php?t=118699.  
 

،منتدى )مقال رقمي(النص الورقي والنص الرقمي مواطن االختالف واالئتالف ،: طارق عطار 
  اللسانیات ،

www.lissaniat.net/viewtopic.php?t =3043 

http://transitoireobs.free.fr 

http ://en .wikipedia.org/wiki/afternoon‚a story ‚ 06/08/2012‚08:22.  

http://www.nashiri.net/critiques-and-reviews/book-reviews/1775-o-io-v15-1775.html 
  

:الفنون في عصر الصورة اإللكترونیة ،على الرابط: یاسر المنجي   
 

 http://www.altshkeely.com/2009/rainbow09/alic_photo.html  
‚ arabia.com-http://www.games  ‚http://www.alarabimag.com/little/about.asp   

 http://www.majid.ae/‚ 
http://www.al-fateh.net/‚ 
 http://www.alhayatlilatfal.net/‚ 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%AA%D9%8A_%D9

‚%81%D9%8A  

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=6ca92b28118f720e  ‚  

 http://mbc3.mbc.net/ 
http://www.spacetoon.com/spacetoon/home.html 
http://spacepower.tv/ 
 http://www.toyoraljanah.tv/  
http://www.ajyaltv.tv/Pages/Default.aspx  
 http://www.semsem.tv/  
 https://ar.wikipedia.org/wiki/ أغنیة 
https://ar.wikipedia.org/wiki/أغنیة 
http://forum.upkelk.com/t109247.html‚  

http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t
http://transitoireobs.free.fr
http://www.nashiri.net/critiques-and-reviews/book-reviews/1775-o-io-v15-1775.html
http://www.altshkeely.com/2009/rainbow09/alic_photo.html
http://www.games
http://www.alarabimag.com/little/about.asp
http://www.majid.ae/
http://www.al-fateh.net/
http://www.alhayatlilatfal.net
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%AA%D9%8A_%D9
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=6ca92b28118f720e
http://mbc3.mbc.net/
http://www.spacetoon.com/spacetoon/home.html
http://spacepower.tv/
http://www.toyoraljanah.tv/
http://www.ajyaltv.tv/Pages/Default.aspx
http://www.semsem.tv/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://forum.upkelk.com/t109247.html
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http://www.youtube.com/watch?v=xKfZFnXYu4k  
http://www.youtube.com/watch?v=1qBcuQ1wvyM‚  
 http://www.youtube.com/watch?v=rYoWVeyxYGQ ‚ 
http://www.youtube.com/watch?v=Hx0bqNba8jY‚ 
http://www.youtube.com/watch?v=joP17yFU0Po‚ 
http://www.youtube.com/watch?v=cvxF85AF5wM‚  
 http://www.youtube.com/watch?v=pyOyBVXDJ9Q‚. 
http://lys-soleiletorage.blogspot.com/2010/03/shrek.html 
 https://ar.wikipedia.org/wiki 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9 

http://numerisations.blogspot.com/2012/05/blog-post_9642.html 
http://numerisations.blogspot.com/2012/05/blog-post_9642.html                                           

http://www.almthelastmessage.com   

www.thekorancode.com )         شفرات الرسالة األخيرة(نور اإليمان في اإلعجاز العددي للقرآن  
       

http://www.alargam.com/kaheel/88/2.htm  

www. Quranflash.com  

http://adnanquran.com  

MPoetryV3.exe-http://www.yahosein.com/programs/Poe...  

http://numerisations.blogspot.com/2012/05/blog-post_9642.html ‚ 

   :على الرابط) مقال رقمي(ألدب التفاعلي، المصطلح والتاریخ والتحول  :جعفر یایوش 
http://attanafous.univ-mosta.dz/index.php/2/46-18‚  

  :الرابطأسئلة النقد في اإلبداع الرقمي ،ترجمة عبده حقي على :دموند كوشوإ
http://www.arabworldbooks.com/ArabicLiterature/criticism.htm  

،أصوات )مقاربة منھجیة(لقصیدة التفاعلیة الرقمیة والنقد الثقافي التفاعلي:أمجد حمیدالتمیمي
:                                                                                     الشمال،مجلة عربیة ثقافیة إجتماعیة شاملة على الرابط

. http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=2721  

http://www.youtube.com/watch?v=xKfZFnXYu4k
http://www.youtube.com/watch?v=1qBcuQ1wvyM
http://www.youtube.com/watch?v=rYoWVeyxYGQ
http://www.youtube.com/watch?v=Hx0bqNba8jY
http://www.youtube.com/watch?v=joP17yFU0Po
http://www.youtube.com/watch?v=cvxF85AF5wM
http://www.youtube.com/watch?v=pyOyBVXDJ9Q
http://lys-soleiletorage.blogspot.com/2010/03/shrek.html
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9
http://numerisations.blogspot.com/2012/05/blog-post_9642.html
http://numerisations.blogspot.com/2012/05/blog-post_9642.html
http://www.almthelastmessage.com
http://www.thekorancode.com
http://www.alargam.com/kaheel/88/2.htm
http://adnanquran.com
http://www.yahosein.com/programs/Poe...
http://numerisations.blogspot.com/2012/05/blog-post_9642.html
http://attanafous.univ-mosta.dz/index.php/2/46-18
http://www.arabworldbooks.com/ArabicLiterature/criticism.htm
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=2721
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:النقــــد الثقافي بین المطرقة والسندان على الرابط: یل حمداوي جم  

http://www.doroob.com/?p=12213 

http://www.al-madina.com/node/352373.  
والتقنیات الحدیثة ، جریدة اإلتحاد في بیاض الیقین ،عمیش یجمع بین التراث الصوفي :حسین محمد 

 ,http://www.alittihad.ae/details.php?id=31793&y=2008                     .:اإللكترونیة ، على الموقع 
                                                 

لعبد القادر عميـش،على " بياض اليقيـن" تجليات اإلبداع التفاعلي في روايـة :محمد حمودي 
  :الرابط

http://attanafous.univ-mosta.dz/index.php/2/45-17   

 

  

http://www.doroob.com/?p=12213
http://www.al-madina.com/node/352373.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=31793&y=2008,
http://attanafous.univ-mosta.dz/index.php/2/45-17
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: 

 

The research paper is finished and obtained its objective, by attaining a set of 

current creative and critical preoccupations in the field of the digitized literature 

and the impact of globalization. Where features and horizons has been viewed to 

the literary text which have changed its traits and linked it with recent 

technologies and thus became an electronic text due to its new holder (the 

electronic intermediate) after it has turned away from its traditional support 

known previously such as sculpting on stone tablets, inscribing on boards and 

writing on papers.  

The outcome of this research is a section from consequences that we summarize 

as the following:  

- Beholding the fields of creation and culture to the birth of the digitized text in 

1986 in the occident world and in 2001 the Arab word, is from linkup of the 

technological revolution.  

- The formation of the body of the digitized text from new structures that form 

it in a functionof the various links “multimedia” such as (languages, sounds, 

graphics, animated cartoons, videos, tables and data, and the interactive 

applications…etc.   

- Thedigitized creative practicing produces a digitized series (a digitized 

flowage) relying on the component (0/1) that can’t be used unless by the use 

of electronic devices. 
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The splitting up of the digitized text into two: a neutral pattern and other one 

active (negative and positive). 

- The diversity of textual correlation styles according to the systems and to the 

various computer programs prepared for it, from“securitization” to “tree” to 

“stellar”, “type synthesis”, “type buzz or website” , and “type tabular”.  

- The association of the paper text and the linked text in some features as the 

blossoming, the diversity of significance and scripture and Semantic diversity 

and Reading…etc.  and its preeminence in other points emerged in: the  

 

- absence of writing and structure, the reading dynamism of reading, the play 

dimension, the three dimension, the non concrete, the absence of ending, the 

finite form, the focus on the word, the fragmentation (the fragment 

tendency), the diffusion, the complementarity, the imagination, the review 

(computerized), the interaction, the relations, the links, the technical 

dimension.  

 

- The realization of the digitized literature to include all literary types:  

digitized poetry that is split into: The individual poetry, additional, visual, the 

flash, songs and the interactive hymns intended for children.  

- The interactive novel under the forms of: the associative tale, the digitized 

realistic tale, the electronic mail tale, the clip tale, (sections tale), the wiki 

tale (the group tale). 

- The interactive theater: it appears on the form of the Facebook Theater and 

the interactivetheatre for children. 
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- Interactive stories: interactive stories for adults and others for children and 

except these interactive games and interactive magazines and scripts on TV 

intended for children.  

- Gathering a band of esthetic features to tale the realistic digitized tale 

uncovers  in:   

The diversity of reciting languages, the presence of the programmer author 

and of the interactive reader, the linguistic conciseness, linking the word with 

(the sound, the image, the cinematographic scene, and the motion), the usage 

of the symbolic keys, the modifying and the change, the transition from the 

realistic existence to the default existence, the fusion between the creation 

and the technique, getting rid of cultural and political institutions control, the 

adventure temporality (non ending of setting and time), activation of telling 

through the informatics programming, the non limited cognitive imagination  

 

the abbreviated sentences, the visual focus, the virtual characters, the 

fictionist stenography.  

- Manifesting the characteristics of  the interactive poem by: the benefit from 

the technological data, the scenery filming (the motion embodiment), the 

linguistic liberation, from the time and setting restriction, the digitized 

context, the rhythmic sense, the harmony and the iconic sequence, the artistic 

direction. 

- The manifestation of interactive theater in its consideration to the 

computerized arts, and in its conversion from the vision of worldly theater to 

an electronic theater (theater board), relying on the creativeness association 

and scenery power (the recipient) in his right to intervene and interact distinct 

in his features: taking care of lightning in order to embody the vision of the 

film director, the participation of the scenes to the events’ and scenario’s  

industry, the mechanical and the human fusion, the continuance of the theater 

characters in the space show, the real environment of the theatrical space, 
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freedom of public (the scenes) in the motion and getting rid from fixed seats, 

the non limited endings, the tendency of  change and of form in each 

watching, the use of realistic stenography, the disappearance of the bounds 

between the author and the recipient the virtual communication.  

- The improvement of the interactive support’s creativity in Children literature 

and the diversity in its fields, the interactive stories, interactive games and 

magazines, the TV script, interactive songs and hymns, and also the 

absorption in the attraction of these scripts  according to the use of elements 

as: the motion and electronic filming, drawing and the calligraphic figuration, 

the sound truck. 

- The Starting of data processing revolution to the globalization of the literary 

script and to digitize it and hence modifying its structure and its fundamental 

pilings into technological mediators.  

 

- The opening of the techno-literary script to the virtual probabilities and the 

interactivity of the recipient. 

- The contrast and the randomness in the version of the literary critics in this 

conceptual field and the confusing them. 

- Unveiling the bottom of a project of the digitalized code of the Koran 

- The particularity of digitalizing  scripts programs and their educational and 

civilizational objectives. 

- The drafting of the electronic holy Koran features and its forms by investing 

the components of the digital writing.  

- Reaching the extent of distinguishing between the digital script industry and 

between the carrying on the information references (sources) and converting 

it from its page form to its electronic shape such as digitalizing religious 

scripts (texts) and creative scripts, and so on.. 

- The adaption of the digitalized finished work and the technological variables 

due to the technological evolution and to the electronic books formats.  
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- The ability of interrogating the underlying semantics of the digitized texts 

(scripts) and the effective induction of its text body by the readers. 

- Surpassing the consumptive impression of the digitized texts to contacting 

with intellectual and existential choices by moving and activating these 

textual loads and the possibility to engage with its implications. 

- Maintaining and ensuring the human, intellectual, and the creative heritage 

through digitalizing process. 

- Favoring functions to the recipient who is reactive with the digitized text in: 

interpreting, navigating, figuring, and writing.  

- Resembling the factors of the interactive formation with the virtual factors: 

speed, extent (possibilities), the organization.  

- The absence of the specialized criticizing practicing (electronic criticism). 

 

 

- The nomination of “Abdullah Al Ghudami” is not idiomatic transitions in his 

cultural project, by adding the seventh element to Jakobson’s familial 

functions: the layout function, the total allegory, the cultural pun, the 

semantics type (the layout semantics), the cultural sort (the quality), the 

double author.  

- The relying of the cultural criticism on the reading and interpreting theories, 

the ideological criticism, the translation, history, the orientalism and 

women’s criticism, Gender, and the electronic literature and others …. 

- The cultural criticism dealing with creative texts by considering it as a 

cultural phenomenon tacit reflecting a group of cultural, historical, political, 

social, economical, moral, civilizational and human’s values layouts.  

- Shortage of the determinative angles from the cultural criticism project of 

Abdullah Al Ghudami and the ambiguity of its conception limits Adjust 

Tnzira from the desire of founding a critical theory substitute to the literary 

criticism, and substituting the aesthetic values in it by unaesthetic values.  
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- Finally, the digitalized writing may not threat the handwriting, but it is a 

threat for ink and paper traders since it has been able to preserve the aesthetic 

characteristic of the traditional writing among the electronic spaces, and the 

computer is only an intermediate and a support just as the paper, the stone, 

tablets and paper books, inks, pens may be, one day, be put for a show like 

the case of. The real criterion for the creative arbitration impact remains in 

the creativeness itself and not in the technique.  

- This digital era has gained radical conversions in life laws and its 

organisms, and in establishing new creations and new critical theories 

and promising technological horizons, and we became breathing and 

mating the foreign letter with the Arab semantics in chat messages 

and mobile phones even though , the computer systems are designed  

 

 

for all languages, they do not stand for a one determined language, but 

on the digital series (0/1) so is it ignorance? !!! 

 

He writes : باسم هللا الرحمن الرحیم              (besemallah ara7main ara7eem)  

 فال تكلوني للزمان فإنني       أخاف علیكم أن تحین وفاتي 

(a5af 3alaykom anta7een wafati)         (falatakilounilelzamanfainnani) 

 حافظ ابراھیم  

(7afe6 ibrahim) 

Favor and privilegeand its elite is that the book is ours….the water, the sky are 

ours and the language is for us, and its letter are the glories of the civilizations 

and its eternal thalamus, so its retreat is preserved in a conserved tablet. 
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