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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )
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 والوعي الجمالي العربي

 
 

 أ. م. د. ثائر عبدالمجيد العّذاري

 األدة الرقمي والوعي اجلمبيل العربي

                                                           أ. م. د. ثائر عبد المجيد العّذاري

 ن
                                                 جامعةةةا وا ةةةة  لليةةةا ال ربيةةةا  

 ن
 توطئة:

 يف الوعي اجلمبيل العربي: -1
نرى انو من المفيد، ونحن نحاول معالجة موضوع األدب الرقمي التفاعمي، أن 
 نحااااول أوًا اناااتكناه مكاناااو ىااانا النااااتد ايننااااني الجدياااد طاااي النااايا  التااااري ي لت اااور
الااوعي الجمااالي العرفااي  طياانه المحاولااة نااتمكننا ماان  اايا ة طياا  عممااي لياانا األدب، 

 ورؤية معقولة لمنتقفمو 
يمتاااا األدب العرفااي ف  اامة قااد ا يمتاااا فيااا أي أدب م اار طااي العااال ، تماا  
ىي توا مو وعد  انق اعو منن أكثر من ألف و منمائة عا ، توا ال ليس كالتوا ل 

عمياو نانن التااريف، طاين أي قاارئ معا ار يمكان أن يقارأ ق ايدة ال فيعي الاني تجاري 
أو   فااة قيماات قفاال أكثاار ماان ألااف ناانة ويفيميااا ويتعااا   معيااا كمااا لااو أنيااا قيماات 
اليو   وعم  الر   من أن ىنا قد يفدو أمرًا يدعو لمف ر، طيناو مان ناحياة أ ارى إ اكال 

انب الع ار الاني يحياا طياو طكري معقد، نل  ألن المغة كائن حي يت ور وينمو فما ين
ممفيااا الحاجااة ايننااانية أل ااكال لغويااة جدياادة، لكاان مااا حاادث طااي طجاار التاااريف العرفااي 
ايناااالمي مااان رفااا  لبعماااال األدفياااة فالااادين أدى إلااا  تجمياااد ال اااكل المغاااوي التقميااادي 

كناائو حماة مان القداناة  -)المثالي حنب ما كان يارى عممااا القارن األول اليجاريإ، وائ
ية محاولة لمتجديد والت اوير  لقاد عرضانا فالتف ايل إلا  األناس الثقاطياة لابدب ومنع أ

العرفااي القائمااة عماا  مفاادأ ال اافاىية طااي كتافناااق )ال اافاىية وثقاطااة اانااتفدادإ،  ياار أننااا 
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ناارى أن ماان المياا  أن نعاارو طكاارة مااوجاة ىنااا لفياا  الناايا  التاااري ي الااني نتمقاا  طيااو 
  إ1)األدب الرقمي

لجاااىمي كااان ال ااعر العرفااي ينت اار فالروايااة وايلقاااا طااي األنااوا  طااي الع اار ا
والحااروب )األيااا إ، وىاانه كاناات  ريقااة حفنااو، طماا  تكاان فيئااة العرفااي ال ااحراوية التااي 
تجفره عم  الترحال المتوا ل تناعد عم  تعم  الكتافة وانات داميا، وليانا كاان ال اكل 

فرا الني يقو  فونيفتين، ونيفاة ال عري قائما عم  ال وت فو فو العن ر الفني األ
جمالياااااة تتمثااااال فالتناااااانرات والتوااياااااات والمقاااااافالت ال اااااوتية، وونيفاااااة ثقاطياااااة تتمثااااال 

 فالمناعدة عم  حفن نل  ال عر من الضياع 
وطاااي الع ااار ايناااالمي وفعاااد اتنااااع حقاااول المعرطاااة نتيجاااة لمتمااادن ونياااور 

ف  التعنفي فين القي  الدينية الحواضر كان افد من د ول ع ر الكتافة،  ير أن الرا
والقااي  الفنيااة طااي القاارن األول اليجااري أدى إلاا  أن ا تكااون المننومااة المعفيااة العرفيااة 
مييااالة لاااد ول ىااانا الع ااار، طياااي تااارى أن القااادي  ىاااو األ ااايل وا أ ااايل  ياااره، وان 
و، )المحدثإ ا يمكن لو أن يفمغ  لوه وكل ما يمكنو طعمو ىو تقميده والنند عم  منوال

وألن النائقااة العرفيااة تعااد ال ااوت افاارا المكونااات الفنيااة، طينيااا لاا  تناات ع تقفاال الكتافااة 
فو فيا عن را طنيا، ول  تر طييا إا ونيمة لتقييد العمال األدفاي وحفناو مان الضاياع، 
ورأى عممااااااا القااااارن األول الكتافاااااة مناطناااااا  يااااار  اااااريف لمرواياااااة والاااااراوي، طحر موىاااااا 

 أن ن ير إل  عفارة افن نال  الجمحي طي مقدمة  فقاتوقواحتقروىا، ويمكن ىنا 
"طي ال عر م نوع مفتعل موضوع كثيار ا  يار طياو وا حجاة طاي عرفيتاو وا 
 ريب ينتفاد وا مثل يضرب وا مدح رائع وا ىجاا مقنع وا ط ار معجاب وا ننايب 

لا  يعرضاوه منت رف وقد تداولو قو  من كتاب إل  كتاب ل  يل نوه عان أىال الفادياة و 
عمماااا ولاايس ألحااد إنا أجمااع أىاال العماا  والروايااة ال ااحيحة عماا  إف ااال  اايا منااو أن 

  إ2)يقفل من  حيفة وا يروى عن  حفي"
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طااااافن نااااال  الااااني عاااااي طااااي القاااارن اليجااااري الثاااااني مااااااال متمنااااكا فمعاااااداة 
ا  )الكتافياةإ طالعممااا عناده ا يكتفاون والاانين يل انون عمميا  مان الكتاب )ال ااحفيونإ

 يؤ ن عني  ألني  لينوا ممن يوث  فعممو 
ىاانا الحكاا  الااني وضااعو عمماااا ع اار الروايااة ال اافوية ناال ناااريا حتاا  وقاات 
متاال ر، ولقااد أ اافحت كممااة ) ااحفيإ التااي ت ماا  عماا  الااراوي الااني يعاارف الكتافاااة 

  إ3) تيمة يتيرب منيا العمماا
أفادا أنيا  أ افحوا  إن )تدوينإ دواوين  اعراا العرفياة قادماا ومحادثين ا يعناي

يتعااااا ون مااااع األدب )الكتااااافيإ، ط ااااعر اماااارئ القاااايس وكعااااب وجرياااار والمتنفااااي  ااااعر 
 اافاىي حتااا  عنااادما نقااارأه طااي ع ااار الكتافاااة، طياااو يعتمااد العنا ااار ال ااافاىية متمثماااة 

 فاألننمة ال وتية وال كل التنانري )النمتريإ التقميدي 
 األدة )الكتببي(: -2

الكتافااة عن اارا أناناايا ماان عنا اار فنائااو الفنااي، ىااو نلاا  األدب الااني تكااون 
حياث يتحااول ال اا  وعالماات التاارقي  والمناااحات الناوداا والفيضاااا إلاا  مكونااات نات 

 دالة، فحيث يفقد النص جااا من دالتو إنا ت  تمقيو اعتمادا عم  ال وت طق  
كماااا يمكااان أن نحااادد نااامة ميماااة ا يجاااوا إ فالياااا طاااي األدب الكتاااافي، وىاااي 

انية القارئ طي التراجع أو التقد  عفر النص، وىنه ايمكانية أع ت األديب الحرياة إمك
طاي الانىاب فعيادا طاي معانياو ومجاااتاو منااتغال ىانه الفناحة عناد القاارئ التاي نااتجعمو 

 حرا طي تلمل النص، ألنو  ير مض ر لمتقيد فنرعة )الممقيإ والمياث ورااه 
لاا  أدب )كتااافيإ فحيااث ي ااف  ناااىرة طااي الواقااع، لاا  يتحااول األدب العرفااي إ

يمكن أن ن م  عمييا )ع ار األدب الكتاافيإ، كماا يمكان أن نفعال ىانا ماع مداب أما  
أ ااارى، ونمااات )الكتافياااةإ نااامة طردياااة ونفياااا  اااعراا ا يمثماااون إا أنفناااي  وا يمكااان 
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عد ى  مرحمة من مراحل األدب العرفي،  ن مثال )نعدي يونفإ طي نص مثل )أ نية 
 إقالياار

 رّبما ساءلُت نفسي اآلَن، عّما أكتُب اآلَن...
 لماذا أكتُب اآلن؟

 وفي أّي مكاٍن أكتُب اآلَن؟
......................... 
......................... 
......................... 

 ألْم ُيتعْبَك نصُف القرِن من ألعابَك:
 الصخرُة والنبعُ 

 .(4)والغيُم... إلخ؟وهي المغُة... األلواُن 
مثل ىنا الانص ا يمكان عاده ادفاا  اعفيا ينتماي إلا  ع ار فعيناو، طمايس ىانا 
ىاااو الااانم  المقفاااول طاااي النائقاااة العرفياااة، إن النقاااا  والفوا ااال واا ت اااارات لااا  تعاااد 

 عالمات إ ادية لمقارئ، فل تحولت ىنا إل  مادة أ مية من المواد المكونة لمنص 
مااالي العرفااي يواجااو م ااكمة عناايرة طااي إمكانيااة تقفمااو وىنااا نجااد أن الااوعي الج

ناااىرة األدب الرقمااي، ألن عميااو أن يكااون قااادرا عماا  تقفاال األدب )الكتااافيإ أوا قفاال 
 اانتقال إل  ىنا النوع األدفي الجديد 

 عصر املعرفة الرقمية: -3
ثماااة عوامااال متعاااددة تجعمناااا نت اااوف مااان المعرطاااة الرقمياااة،  يااار أن كااال ىااانه 

ل لينت نوى أوىا  وطوفيات عقمت فالعقال العرفاي لكثارة ماا عاان  مان ااناتفداد العوام
 والتنم  فم تمف أنواعيما وتنوع من يمارنيما 
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ىنه العوامال ال اوف التقميادي مان كال جدياد، ىانا ال اوف النااتد مماا اناتقر طاي  :وأول
العقل العرفي فلنو يمم  من التراث ما يحنده العال  كمو عميو، وأن كل جدياد لايس 

 نوى مؤامرة عالمية لت ريب ىنا التراث 
ىو ايحناس فاالعجا نتيجاة لمفاون الحضااري ال اناع الاني فاات يف ال فينناا  :والثاني

وفين الغرب، طقد فات العرفي يننر إل  الغرب فمايد  رياب مان الم ااعر، حناد 
عجاب و     وحقد وانفيار وائ

ىو النن فعد  موثوقية المعرطة الرقمية وعد  ااعتراف فالن ار الرقماي  والعامل الثالث:
 والننر إليو ننرة دونية 

ومااا انااتقر طااي الااوعي  ق طيااو التعماا  التاااري ي فااالم  و  والااورقي،وأمااا العاماال الرابااع
 العرفي من أن متعة التعامل مع كتاب ورقي ا تعدليا متعة أفدا 

وفايمكان وضع اليد عم  قائمة  ويماة مان العوامال مان ىانا الناوع ونلضارب 
 عن نكرىا معتمدا عم  ط نة القارئ الكري  ومتجنفا اي الة 

يا  أن نضاع طاي إن من المي  أن ناؤمن فحتمياة التقاد  ايننااني ولايس مان الم
الحناافان ماان ينااف  ماان، أو ماان يتاال ر عاان ماان، نلاا  ألن ماان نتااائد حمااول الع اار 
الرقمي وثورة المعموماتية واات ال توحيد اليوية ايننانية والجيد اينناني مع إمكانية 

 المحاطنة عم  اليويات القومية، ورفما ايادة الوعي فيا 
عااي أننااا نعاايي عماا  عتفااة تف اال وماان المياا  أيضااا وفناااًا عماا  مااا تقااد ، أن ن

ن عميناا أن نمتما  مان قاوة  فين ع رين تاري يين، الع ر الكتافي والع ر الرقماي، وائ
الدطع ما يمكننا من اانفالت من األول وت  ي العتفاة إلا  الثااني، وىانا يناتما  إعاادة 

 الننر فمعتقداتنا المعرطية 
ي المثقاف العرفاي إلا  إن من تما  المعتقادات التاي ينفغاي أن نت ما  عنياا ناع

أن يكون مونوعي المعرطة، طينا ىو النمو  التقميدي لممثقاف، الاني تولاد مان ال ريقاة 
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العرفية التقميدية لمتعم  )الحفن والتحفينإ، طالفاحث طي األناموب التقميادي يفاتي الكتاب 
والفيارس نااعات ورفماا أياماا فحثاا عان معموماة  اغيرة يناع  إلا  توثيقياا طاي فحثاو، 

ل نلااا  التفتااايي نااايمر عمااا  كثيااار مااان المعموماااات فالم اااادطة، طيتوقاااف عنااادىا و اااال
ويحفنياااا ر ااا  عاااد  حاجتاااو إليياااا طاااي تمااا  المحناااة، وفمااارور األياااا  ينماااي طاااي دا ماااو 
مونااوعة معموماتيااة تميااا    اايتو،  ياار أن ماان المياا  التنفااو إلاا  أن تعقيااد الع اار 

رة ايننااانية ونااعتيا كثياارا، وكاا  وكثاارة تفا اايمو ونااعة عمومااو قااد أرفاا  عماا  قاادرة الااناك
 يدت أنا    يا وقوع امالا فال م  والوى  طي المعمومات نتيجة لكثرة ما يحفناون، 

 طكلن ناكرتي  قد  فحت فمحتوياتيا وضاقت فيا 
من أى  مياات المعرطة الرقمية إمكانية الو ول إل  المعمومة الم موفة مفا رة 

ن فايمكاان إنتااج مت   اين طاي حقاول معرطياة وفنرعة اطتة، وأدى ىنا إل  أن يكو 
دقيقااة لاا  يكاان فايمكااان إنتاااجي  لااوا التقنيااة الرقميااة   ااحي  إن ىااؤاا المت   ااين 
نيكونون عمماا فما ت   وا فو وجاىمين فكل  يا نواه، لكن ىنه لينت مثمفة، إنا 

لفريا إ، ما تعودنا عم  أنموب م ر طي الفحث المعرطي ىو أنموب العمال الجمااعي )ا
طكما نعم  أن من النادر اليو  طي الغارب أن يعمال فاحاث منفاردا طاي فحاث ماا، إن افاد 
ماان ا ااترا  أكثاار ماان فاحااث طااي عماال واحااد ليكونااوا وحاادة فحثيااة قااادرة عماا  التعاماال 

 المثالي مع موضوع الفحث 
ا ن ا  أفاادا طاي إن حمااول الع اار الرقماي ناايكون لااو، مان الناحيااة التاري يااة، 

كفر من أىمية ا تراع الكتافة قفل ثالثة ماف عا ، وا ن   أفدا طي أن ع ر أىمية أ
الكتافااة يعاايي ناانينيو  األ ياارة، قريفااا نااتكون األقااال  والاادطاتر طااي المتاااحف وناايننر 
إلييااا كمااا ينناار اليااو  إلاا  نقااوي الكيااوف والعتمااة والعجمااة  ومااا أجاادرنا أن نناارع إلاا  

 اولة ا تراع العجمة مرة أ رى إدرا  ىنا األمر، وأن نقمع عن مح
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وأماا األدب الرقماي الاني ناارى أناو حتماي النياور طااي ع ار المعرطاة الرقميااة، 
طيااو ار اار نتاااج إنناااني جديااد ناايغير  رائاا  التمقااي وأنمااا  التاانو  واألنااس الجماليااة 

 لمفنون، ومن المحت  أنو نيلتي معو فنقده الجديد وأننمتو اا  الحية ال ا ة 
 رقمي واألدة الرقمي التفبعلي:األدة ال -4

نف  أن نكرنا أن تدوين األدب ال فاىي ا يعني أنو نيتحول إل  أدب كتافي 
طاااألدب ا يكااون كتافيااا إا إنا أ اافحت الكتافااة ركنااا ماان أركانااو الفنيااة، وحااين نتحاادث 
عن األدب الرقمي طيننا ينفغي أن نكارر الحكا  ناتاو، طن ار األدب الكتاافي ألكترونياا ا 
يحولو إل  أدب رقمي، طاألدب ا يكاون رقمياا إا إنا أ افحت الرقمياة ركناا مان أركاان 
فنائاااو الفناااي  طماااا الرقمياااةا وكياااف يت اااف األدب فيااااا منااان انت اااار انااات دا  ال ااافكة 
العالميااااة )اانترنيااااتإ، و اااايوع ننااااا  الت ااااغيل ويناااادوا أواناااا  التنااااعينيات ماااان القاااارن 

اطتراضي، أ ما  عمييماا راضي يعيي طي طضاا الماضي، نير إل  الوجود مجتمع اطت
ت ما   التاي Digitalتنمية المجتمع والفضااا الارقميين، ا اتقاقا مان الكمماة اينكمياياة 

عمااا  كااال ماااا لاااو عالقاااة فالحاناااوب، ومنااان نلااا  الوقااات كاااان المجتماااع الرقماااي يت اااكل 
إلاا  أن وف ااكل أعراطااو وتقاليااده طااي نلاا  الفضاااا ااطتراضااي، وماان المياا  ىنااا أن ننفااو 

حياتنا الرقمية طي الفضاا ااطتراضاي ت تماف عان حياتناا الحقيقياة و   اياتنا الرقمياة 
كثياارا مااا تكااون منق عااة ال اامة ف   ااياتنا الحقيقيااة، طفااي الفضاااا الرقمااي نكااون أكثاار 
فااداعا، ولياانا نااعت جيااات عمميااة كثياارة إلاا  إن اااا طاارع جديااد طااي عماا   جاارأة وحريااة وائ

ية الرقميااة ي ماا  عميااو تناامية )ناايكولوجيا الحياااة الرقميااة الاانفس يياات  فدرانااة ال   اا
psychology of Digital Lifeإ5)إ  

وكلي مجتمع حقيقاي  او ر المجتماع ااطتراضاي طنوناو ومدافاو ال ا اة، الفناون 
وارداب الرقمية التي ن لت من الفيئة الرقمياة وماا يتااح طيياا مان إمكاناات، وىاي كثيارة 

 ة طي الحياة الحقيقية وم تمفة عن تم  المتداول
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إ Hyper Textيركااا أكثاار الدارنااين المعنيااين عماا  طكاارة )الاانص التراف ااي 
، لكني  ا يع ون أىمية لمالم  أ ارى قاد إ6)عم  أنو الممم  األفرا طي األدب الرقمي

يكون ليا من األىمية ما يفوقو، كماا أن الانص التراف اي لينات لاو أىمياة ماا لا  يادرس 
 من جانفينق

 طي ال كل األدفي أثره  -1

 أثره طي عممية التمقي  -2
إن ماان الناامات الميمااة لاابدب الرقمااي إ ااراج المتمقااي ماان المناااحة المحاادودة 
وااضاااا رارية لمورقااااة طااااي األدب الكتااااافي، طالمن اااا  يضااااع عممااااو عماااا  مناااااحة  ياااار 
محااادودة طاااي الفضااااا ااطتراضاااي، ينااات يع الاااتحك  ف ولياااا وعرضااايا كماااا يرياااد فحياااث 

تمقاااي طناااتحل المنااااحة ت اااف  ىااانه المنااااحة جااااا مااان الت اااكل الفناااي لعمماااو، أماااا الم
الناااىرة عماا   ا ااة حانااوفو محاال المناااحة التااي يركااا عمييااا القااارئ التقمياادي عماا  
الورقة، وىو حين يتحر  فالفلرة أو أني  ومفاتي  التنقل، يفعال طعال القاارئ التقميادي إن 
نا كااان القااارئ التقمياادي ا ياارى الورقااة كاممااة فعينيااو أثناااا  يحاار  عينيااو عماا  الورقااة، وائ

قرااة، ويدر   كميا ومناحتيا فيحناناو، طاين القاارئ الرقماي ي تماف عناو طاي إناو ا ال
يدر   كل ال فحة وا مناحتيا إا عندما ينيي قرااتيا، والممم  ار ار ىاو انات دا  

من  وت و ورة ومقا ع طيديو أو تركيفاات معقادة  Multimediaالونائ  المتعددة 
ي تمااف األدب الرقمااي عاان الكتااافي طااي أنااو ماان عاادة ونااائ  طااي مكااان واحااد  وىكاانا 

 ي غل حواس النمع والف ر ايادة عم  النص المكتوب 
ويمكان أن يكاون األدب الرقماي تفاعمياا، يع اي المتمقاي دورا طاي اين ااا عفاار 

 طرق عدة منها:
 حرية التنقل التراف ي فين أجااا النص  -1

 اانتقال إل   يار مفضل من مجموعة  يارات  -2
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 نؤال فحيث تقرر ايجافة وجية النص الجديدة  ايجافة عم  -3

ال ماب ماان المتمقاي أن يت اان قاارارا ماا عنااد نق ااة معيناة ونقمااو إلاا  جااا ماان الاانص  -4
 يتركب عم  نل  القرار 

تمكااين المتمقااي ماان تغيياار األلااوان وا تيااار ال مفيااات الرناامية، وانااتغالل  ياراتااو  -5
من ا  افتكارىاا لتولياد التفاعال لتوجيو النص، وىنا  إمكانيات كثيرة أ رى يمكان لم

 فينو وفين المتمقي 

 البنبء الداليل بني األدة الكتببي واألدة الرقمي: -5
ثمااة ا ااتالف أنانااي فااين األدفااين يااؤثر طااي  ريقااة التمقااي وينااتدعي تلناايس 
نمااا  جدياااد مااان النقاااد قاااادر عمااا  التعاااا ي ماااع األدب الرقماااي، طالفنااااا الااادالي لااابدب 

ب ال فويإ يتض  عند المتمقي ف ريقة تراكمية، طكال كمماة يتمقاىاا الكتافي )وكنل  األد
تضيف  يئا جديدا إل  الدالة الكمية وتنمييا، فحيث يمكن ت ور عممية التمقي ف اكل 
   مت اعد تدريجيا، تفدأ الدالة مع فداية القرااة فالقيمة  فر وتت اعد  ايئا ط ايئا 

  إ7)إ1كممة األ يرة )ال كل مع كل كممة حت  ت ل أعم  منتوياتيا مع ال
 

 
 
 
 
 
 

طااال   )أ، بإ ينياار ت اااعد فناااا الدالااة الكميااة تاادريجيا مااع قاارااة كاال كممااة 
 من الفيت  ويمكن أن ننمي ىنا فالفناا ال  ي 

 ب

 أ
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أما األدب الرقمي طيو يغير ىنا الفيا  كمياا، طالعمال األدفاي لا  يعاد يتكاون مان 
يتكااون ماان مجموعااة كتاال متواايااة ماان الوحاادات، تقااع طااي وحاادات متتاليااة   يااا، فاال 

منااتوى واحااد، ولاايس ىنااا  ترتيااب معااين أو مفتاارو لتراتفيااا، وىاانا مااا ناانفينو مف ااال 
طاااي الجااااا الت فيقاااي مااان الفحاااث، حياااث نااانواجو ماااا يمكااان أن ينااام  الفنااااا الك ت ماااي  

 طق يدة رقمية يمكن أن تكون فينا التركيبق
 
 
 
 
 
 
 
 

يالحاان أن منااار المتمقااي عفاار العماال ا يمكاان التنفااؤ فااو، ويترتااب عماا  نلاا  
 طت   يارات عديدة انتجافة المتمقي، وتعقيد  ديد طي فناا الدالة الكمية 

 األدة الرقمي ونظرية األنواع األدبية:   -6
ع ااارنا، طالف ااال الحااااد فاااين تواجاااو ننرياااة األناااواع األدفياااة ملاقاااا حقيقياااا طاااي 

األجناس الني تفترضو ىنه الننرية ل  يعد ممكن الت ور، فالننر إل  موجة التجريب 
طي األعمال األدفية التي تجتاح العال  كمو، طضال عن أن الف ل فين األنواع فال ريقة 
التااي ت ااورىا ننريااة األنااواع األدفيااة إنمااا ىااو ط اال تعناافي، طفكاارة النااوع النقااي طكاارة 

  يالية، ل  توجد طي ع ر من الع ور 

 البداية

1 2 4 3 

 أ1 ب1
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أن تونيااااف األدب الرقمااااي يمكانااااات الونااااائ  المتعااااددة يااااؤدي إلاااا  إ ااااكالية 
عنايرة طاي وضاعو ضاامن جانس أدفاي معااين،  يار أن مان المياا  أن نتنفاو إلا  أن ىاانا 
األمر يؤ ر  مال طي ننرياة األناواع األدفياة ناتياا، وا يعناي تجرياد األدب الرقماي مان 

 أدفيتو 
من المي  أيضا أن نالحن أن األدب والفن الف ري طي طجر التاريف اينناني و 

كانا يعمالن معا وطي مكان واحد، طالكتافة األول  كانت  ورية، والنقوي عم  جدران 
 الكيوف كانت تماج فين ال ورة والكممة المننومة أو المنثورة 

لاايس طيمااا يتعماا   وناارى أن ننريااة األنااواع األدفيااة تحتاااج إلاا   اايا ة جدياادة،
فااااألدب الرقماااي حناااب، فااال ىناااا  أناااواع أدفياااة أ ااارى فحاجاااة إلااا  تجنااايس، حتااا  لقاااد 
 ااااعت تناااميات مثااال )ناااصإ أو )ن اااوص عاااافرة لبجنااااسإ تعفيااارا عااان العجاااا عااان 

 ت نيفيا 
وطاااي ىااانا اي اااار أيضاااا قاااد يقاااال أن األدياااب الاااني يكتاااب األدب الرقماااي ىاااو 

نمااا يجااب أن ي كااون موناايقيا ورناااما ونحاتااا و   ، وىاانا  ياار ار اار لاايس أديفااا طقاا  وائ
 اااحي  فاااالمرة، طال اااورة وال اااوت عنا ااار ميماااة مااان عممياااة الت ييااال التاااي يمارنااايا 
األديب، وىو لن يحتاج إل  ميارات  ا ة لتجنيد تم  العنا ر، طكل ما يحتاجو ىو 

 ,Photo Shopمعرطة فني ة ففرامد معالجة ال ور واأل اوات الكومفيوترياة، مثال )

Adobe Flash, Sound Forge… إ طينه الفرامجياات  تمكان األدياب مان  انع ماا
 يت يل من ونائ  متعددة فينر ومن  ير أن يكون طنانا ت كيميا أو ممحنا 

 البالغة الرقمية:   -7
مااااع نيااااور فااااوادر األدب الرقمااااي العرفااااي، أ ااااف  لاامااااا عماااا  دارنااااي األدب 
العرفااي العماال فجااد لتكااوين مننومااة نقديااة عرفيااة قااادرة عماا  التعااا ي مااع ىاانا المنااتد 
اينناااني الجديااد، طمياانا الاانم  ماان األدب تقنياتااو ال ا ااة التااي تجعاال درانااتو م تمفااة 
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 اار  تمقيااو وأنمااا  المتمقااين ت تمااف كاال اا ااتالف عاان درانااة األدب الكتااافي، فاال إن 
 ىي األ رى ا تالطا جوىريا عن تم  المللوطة طي األدب المكتوب 

ل  يعد فيمكاننا أن ن م  عم  متمقي األدب الرقمي تنامية )القاارئإ إا جااطاا، 
طمااا  يعاااد ي ااال إلياااو الااانص األدفاااي اعتماااادا عمااا  القااارااة وحااادىا، طيناااا  الكثيااار مااان 

 اارى التااي نتنااي  ففاعميااة طااي فناااا طياا  الاانص أفراىااا مااا تتيحااو العالمااات المتاحااة األ
 الونائ  الرقمية المتعددة من ال ورة وال وت والحركة 

ثمااة عااادات اكتناافيا قااارئ األدب الكتااافي مااع اادياااد  فرتااو القرائيااة، ط ااارت 
جااا من مننومة التمقي التي اتف  عمييا الكاتب والقارئ اتفاقا عرطيا، طحين نرى ن اا 
أدفيا يمب ال فحة، وأن ره متناوية الفدايات والنيايات طي أ مفيا، ويتكون من طقارات 
 ير متناوية طي عدد األن ر، طيننا نيي  أنفننا لقرااة ناص يغماب عما  لغتاو ال اافع 
النااردي، والمن اا  العقمااي والتااراف  النااففي  لكننااا إنا وجاادنا أنفناانا إااا نااص تتناااوى 

ما ت تمف نياياتيا طي ال ول، ورفما يتون  فعضيا ال افحة، حاطات أن ره اليمن  فين
طااين عقولنااا نااتتييل فناارعة انااتقفال نااص  ااعري، يغمااب عماا  لغتااو ال يااال واانفعااال 
العاا في، ورفماا الغماوو الااني يجعمناا مناتعدين ي الاة التلماال لمك اف عان  ااوامو 

كوت الموناومة )ق اع النص ]تننر معالجة تف يمية لينا اا تالف طي مقالة إدوارد في
 ثمجية طي ال ري  إل  ال مالإ[ طي الراف ق

http://www. Hyperex. Co. uk/ review the way north. Php. 

ىاانا التاالثر فااالننرة األولاا  إلاا  الاانص الكتااافي مااا ىااو إا نااوع ماان العالمااات 
الرقمااي طينااو ناايع ي لمعالمااة دورا أكفاار المتفا  عمييااا فااين الكتاااب والقااارئ، أماا األدب 

طااي التعااا ي مااع الاانص، فحيااث ا يمكاان طيمااو ماان  ياار طياا  العالمااة التااي ت اافو ىنااا 
 العالمات المرورية اير ادية والتحنيرية التي يؤدي تجاىميا إل  التيو أو اليال  

مااان ال  ااال أن نااارف  األدب الرقماااي فاانترنااات، فااال رفماااا تكاااون اانترنااات مااان 
ت ت ور ىنا الناوع مان ارداب ماع ماا تتيحاو مان ن اره، طياي تضاي  ايمكاناات معرقال

المتاحاااة أماااا  األدياااب فنااافب نااارعتيا المحااادودة، طياااو مضااا ر إلااا  انااات دا  عنا ااار 
 غيرة الحج  طي فناا ن و لينيل عميو رطعيا إل  ال واد  التي نين ر عمماو عميياا، 

http://www/
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ردية و عرية رقمية تفاع طي المكتفات وما نتوقعو ىو أننا قريفا نن يد نيور أعمال ن
عماا  أقااراص مدمجاااة، ونتضاا ر دور الن اار والتواياااع إلاا  ت ااوير إمكاناتياااا طااي ىااانا 
المجااال  ونااتجد الحكومااات أنااو لاا  يعااد ىنااا  مناااص ماان ناان قااوانين الحمايااة لمممكيااة 

 الفكرية لحماية المنتجات الرقمية، ودطعيا إل  الرقي 
ا إلا  تراجاع القيماة الفنياة لمانص المغاوي، فال عما  ا تؤدي الفال ة الرقمية أفاد

الضاااد مااان نلااا  ناااتغنيو وتجعماااو أكثااار جمااااا وتحمماااو الماياااد مااان ال اااحنات الدالياااة  
طال ااورة وال ااوت والحركااة نتضاايف عماا  الدالااة المعتااادة لمكممااات  ااحنات إضاااطية 

تكاون  تجعميا أكثر كثاطة أو أكثر  عرية، طضال عن أن أي كممة طاي الانص يمكان أن
راف ا لنص متفرع يضايا تما  الكمماة، أو أن تحمال تعميقاا ينيار فمجارد مارور مؤ ار 

 الفلرة طوقيا، ليضيف معن  م فل رفما يحل  موضا ا يفي  من  يره 
إن حرية الكتاب طي تواياع الانص عما  ال افحة وايمكاناات الكفيارة طاي تنوياع 

ماا  فناااا عالمااات مفتكااارة ا األلااوان وال  ااو  واألحجااا  أع تااو قاادرة  ياار محاادودة ع
متناىيااة لفاااا فيئااة جمالياااة تحتضاان الاانص وتع يااو األثااار الااني ينااتحيل نيااوره عمااا  
الااور   طمااع تقااد  المتمقااي طااي قاارااة عماال معااين طينااو نيكت ااف المغااة الرقميااة لممن اا ، 
ويعم  أن الكتافة الارقاا ت ير إل  دالة فعينيا، وأن تغير حج  الكتافة يدل عم  تغير 

 متحدث )مثالإ و ير نل  ال
أرنل لي الم رج المنرحي العراقي المقاي  طاي الناويد أناعد را اد مارة نايناريو 
مناارحية ال اااعون التااي عرضاايا طااي كاال الاادول األورفيااة تقريفااا، طالحناات أنااو يناات د  
التقنيات الرقمية ففاعمية طي كتافتو، طقد انتغن  عن التعميقات اير ادية التقميدياة التاي 

مناحات كفيرة طي ال كل التقميدي لمنيناريو المنرحي، مثال تما  التاي ت اير إلا  تل ن 
تغيير  وت الممثل من حيث ال دة، أو التعفيرات اانفعالية أو العا فية، و يرىا، طقد 

 انتعاو عن كل تم  التعميقات فتونيف نوع ال   ولونو وحجمو 
ور نماا  جديااد ماان ولاانا ناارى أن ىاانا الاانم  الجديااد ماان األدب نينااتدعي نياا

النقااااد يمكاااان أن ننااااميو النقااااد الرقمااااي، يونااااع مجاااااات الاااادرس األدفااااي فحيااااث ت اااامل 
 المكونات التقنية، ومحاولة فناا طمنفة جديدة لمفيو  النص والتمقي والتفاعل 
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