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 ةيمعايير الجمالية اإللكترون األدب الرقمي بين وعي القراءة، و

 - الكتاب الورقي الكتاب اإللكتروني و بين مقارنة -

حيـــأ. فاطمة الزهرة المال  
الحاج لخضر -1-جامعة باتنة  

 الملخص:
الكتاب اإللكرتوين يبقى قفزة نوعية قد حيث، أّن اجلمالية  هماهية األدب الرقمي ومعايي  معرفةحناول يف هذه الورقة البحثية بالدراسة والتحليل        

يف هذا املقال نقوم مبقارنة بني  ،القاعدة الشعبية واملادة العلميةتوازي أمهيتها اخرتاع األجبدية واخرتاع املطبعة وتكمن أمهية الكتاب اإللكرتوين يف اتساع 
لتكون  -1-طلبة كلية اللغة واألدب العريب والفنون جامعة باتنة  من عينة اخرتنا ،ب اجلامعيوأيهما يفّضل الطال الكتاب اإللكرتوين والكتاب الورقي

  اب الورقي.والقيمة الرتبوية بعّده مزامحا للكت تقبل الكتاب الرقميسدراسة ميدانية خنرج فيها بنتائج مل
 األدب الرقمي، اجلمالية اإللكرتونية، الكتاب اإللكرتوين والورقي..الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
      In this paper, we try to study and analyze the knowledge of digital literature and its aesthetic 

standards. The e-book remains a quantum leap, the importance of which is the invention of the 
alphabet and the invention of the printing press. The importance of the e-book lies in the 
breadth of the grassroots and the scientific material. In this article we compare the e-book with 
the paper, University student and our selection sample for the students of the Faculty of Arabic 
Language and Arts and the University of Batna -1 - to be a field study where we produce results 
for the future of the digital book and educational value after the competition paper book. 
Keywords: digital literature, electronic aesthetics, e-book and paper. 
 

 تمهيد:
ا الكتاب اإللكرتوين أحد السمات البارزة لعصرنا، لذا حىت فرتة قريبة نسبيا كانت حياتنا تسي بوتية تقليدية، جماالت احلياة وصناعاهت يعدّ         

ائل يف اهل معلومة لدى اجلميع...لكن يف اآلونة األخية أخذت احلياة تقفز بشكل سريع ورهيب، وتغيت الكثي من األشياء التقليدية على اثر التطور

لنا جماالت كثية وفتح أبواب املعرفة والثقافة على مصرعيها أما الفضول املعريف اإلنساين، وما يهمنا هنا هو الكتاب االلكرتوين الشبكة املعلوماتية أوجد 

يف بادئ األمر إال انه ما لبث  ذلك الوليد الذي كُبر ومنا بشكل سريع ودخل كل األوساط واملعارف والفنون، وأخذ يشاكس الكتاب الورقي التقليدي

واالنتشار، فالكتاب االلكرتوين يوفر للقارئ خيارات هائلة يف الوصول إىل املصادر أو البحث املوضوعي أن أصبح منافسا شرسا له، يف سوق القراءة 

 فيها والتنقل بينها واإلحبار غي املقيد يف عامل املعرفة.

لطباعة اإللكرتونية وأداة نشر الكتاب اليت هي اآلن بني آيادي األجيال الشابة، إاّل أّن واقعه ووضعيته مازلت وعلى الرغم من الولع احلايل با       

الشحن  عسية الفهم املعريف لدى العديد من مقتنيه،فالناشر ينظر للموضوع من ناحية اقتصادية حبتة هلا عالقة بالتكاليف، من الورق وهناية إىل

البسيطة اليت ميكن من خالهلا تسهيل عملية محل الكتاب، واحلفاظ عليه ونقله على هيئة مكتبة متنقلة  األداةالقارئ يبحث عن والتخزين،يف حني أّن 
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والسوق أو  يعيش صراعا ما بني فقدان هذه املطبوعات واستبداهلا بااللكرتونية وضياع فرصة العمل ّن اجليل الذي يؤمن باملطبوعات الورقية،إ     

ج الورقي، البحث عن سوق جديدة وما بني االخنراط بالواقع اإلنتاجي اجلديد ناهيك بولوج علم كومبيوتري اتصايل جديد مل يبدأ من حيث انتهى اإلنتا 

 2.ملعلوماتيةبل حاول الرجوع إىل ما قبل عصر ا

 أوال: ماهية األدب الرقمي ومعايره الجمالية

  أ/مفهوم األدب الرقمي:
 3يرطلق األدب الرقمي على كل شكل سردي أو شعري يستعمل اجلهاز املعلومايت وسيطا ويوظف أو أكثر من خصائص هذا الوسيط .      

  .ال ينبين إال على وجود موضوعه. األدب الرقمي هو التعبي الرقمي عن تطور النص األديب التفكي

ال يعيش الثبات من حيث نظامه وبنائه، نظرا لكونه يعرف حتوالت يف شكله ولغته تبعا لتغي وسائطه مما يؤثر على خمتلف مكوناته   األدب

األدب الرقمي هو حمقق اآلن يف التجربة الغربية وهذا راجع لتطور وسائطه اليت تساعد على من جهة، ونظام ترتيب تلك املكونات من جهة ثانية. 

األدب الرقمي يف إجنازه  االخنراط فيه بسرعة، أما يف التجربة العربية فهو ما يزال يعرف تعثرا كبيا يف حتقيقه، ألن ثقافة الوسائط التكنولوجية اليت يعتمدها

  .4ا بعد الذهنية العربية باعتبارها ثقافة اإلنتاج وليس فقط ثقافة االستهالكوحتققه ما تزال مل تتشّرهب

 ضعف جتربة األدب الرقمي يف التجربة العربية تعكس عالقتنا كمجتمعات عربية بالتكنولوجيا اليت أصبحت احملرك اجلوهري للزمن الراهن. وال

ار وسائط الزمن التكنولوجي. يف نظرة سريعة حول اجملال الذي يتحقق فيه النص الرقمي ميكن ضمان االخنراط يف هذا الزمن إال من خالل ضمان استثم

أكثر على التفاعل مع هذه التجربة. وحنن ندرك جيدا أن تطور البحث العلمي  هي أرضية خصبة للتحفيز   يف التجربة الغربية سنالحظ أن اجلامعة 

فكر   وهلذا فهو ال خيلق الشروط املوضوعية لتبين  لبحث العلمي لدينا ما يزال مرتبطا مبنظومة تقليديةيضمن روح املغامرة واإلبداع وجتديد االكتشاف. ا 

ث العلمي املغامرة واإلبداع. لكن، مع ذلك هناك بقع ضوء بدأت تظهر وحتفز على التعامل مع هذه الظاهرة اجلديدة يف األدب كما جند يف جتربة البح

مية يف املاسرت وأيضا بداية اختيار الطلبة الباحثني ملواضيع أطروحاهتم االشتغال على مواضيع مثل النص التفاعلي واألدب باملغرب من خالل تكوينات عل

 5الرقمي إىل غي ذلك مما له عالقة مبجاالت األدب والتكنولوجيا.

 ب/ األدب الرقمي ومعايره الجمالية:

تكن متاحة من قبل يف النص الورقي كخاصية تعدد املبدع، والتأليف اجلماعي للنص يقدم األدب الرقمي معايي مجالية جديدة وخصائص مل 

النهايات الرقمي، وتعدد الروابط اليت تؤدي بدورها إىل تعدد النصوص حسب اختيارات املتلقني، بعكس األدب الورقي الذي تكون فيه البداية موحدة و 

مقارنة بنظيه الرقمي الذي يسهل محله وحتميله من خالل الكمبيوتر، لذلك فمن الطبيعي أن  حمدودة، إضافة إىل صعوبة احلصول على الكتاب الورقي

 .يعرف هذا األدب يف املستقبل القريب انتشارا واسعا ورواجا كبيا يف األوساط األدبية
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ال يلغي تواجد الكتاب وال القراءة  واألدب الرقمي هو أدب املستقبل، أدب جيل األندرويد، واهلواتف الذكية واأللواح الرقمية، وتواجده

مي كانت الورقية، فهما يتعايشان معا جنبا إىل جنب دون أن تنفي خصوصية أحدمها األخرى، لكن تنبغي اإلشارة إىل أن القراءة حىت قبل األدب الرق

ارتفاع مثن تكلفة الورق، وقد حيل النشر اإللكرتوين تعرف عزوفا شديدا من طرف القراء الرتفاع مثن الكتاب وحمدودية توزيعه أو سوء طباعته نظرا إىل 

  .6أزمة القراءة ألنه سيسهم يف توفي الكتاب، حىت احملظور أو املغمور الذي مل يالق حقه من اإلشهار والتسويق ومن دون مثن

 ثانيا: الكتاب االلكتروني والكتاب الورقي
من املمكن حتويل كل هذه الكتب املرصوصة يف رفوف املكتبات إىل ملفات إلكرتونية صغية ميكن تسويقها عُب االنرتنت على شكل  أصبح        

نتقال املطلوب أقراص مدجمة؟ وملا ال وقد وفرت أجهزة الكومبيوتر إمكانيات هائلة لضغط امللفات وحتميلها والتعامل معها الكرتونًيا غي أن إحداث اال
سهولة التعامل ن شكل الكتاب التقليدي الورقي العادي إىل نظيه الرقمي ال يزال حباجة إىل استحداث األجهزة اإللكرتونية املتخصصة اليت تتيح للقراء م

 مع الكتاب اإللكرتوين دون ضرورة االتصال بالشبكة عند تصّفح الكتب.

 
 : الكتاب الورقي11الشكل

 
 ممّيزات القراءة الورقية:-أ

 * تتمّيز القراءة الورقية خبصائص وممّيزات كثية، تدّل على منزلة القراءة ومن أبرزها:
دى السبل املهّمة الكتساب العلوم املختلفة واالستفادة إحتعّد القراءة من أعظم الوسائل للرتقي العلمي، ومصدرا من مصادر املعرفة، وهي -

إثرها يسي اإلنسان بفكره وعقله إىل أحناء شىت، ويتم التنّقل بني الثقافات والشعوب وبني  املتقّدمني واملتأخرين وخُباهتم،فعلىمن منجزات 
من املعلومات اليت حنصل عليها تأيت  %08-08املعارف والفنون بل تعتُب القراءة والكتابة احلجر األساس يف التعليم كما يقدر اخلُباء أّن 

 7. من القراءة
 وتطّوره:الكتاب اإللكتروني نشأته  -ب

تلك القراءة اليت تتم من خالل إطالع القارئ على حمتوى إلكرتوين معنّي، وذلك باستخدام أدوات إضافية إىل جانب هي القراءة اإللكرتونية         

 نشأهتا وتطورها مبراحل أمهها نذكرها: تصاالت واملعلومات... مّرت القراءة اإللكرتونية يفاحملتوى كالشاشة واحلاسوب وشبكة اال

بدأت هذه املرحلة خطواهتا األوىل على استحياء يف أواخر الستينات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين بعض احملاوالت األوىل  المرحلة األولى:      

الرقمي، غي اّن الكتب اإللكرتونية يف هذه املرحلة  مل يف رقمنة الكتب، وذلك من خالل بعض التجارب إلتاحة بعض النصوص يف الشكل اإللكرتوين 
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وائل الكتب اليت أتيحت على األقراص املرنة أتشّكل سوق جتاري حبيث كانت متاحة بالشكل اجملاين ككتب الرتاث والكتب املرجعية وغيها من 

 8والصلبة.

 
 
 
 
 
 المرحلة الثانية:     

الكتب اإللكرتونية الرقمية الصادرة ألول مرة يف شكل إلكرتوين رقمي حمض حيث أصبحت الكتب صاحبت هذه املرحلة االجتاه حنو          

أكثر انتشارا من ذي قبل كما  اكثر انتشار من ذي قبل كما صاحب هذه املرحلة ظهور احلاسبات القار اإللكرتونية يف شكلها اجملاين أو غي اجملاين

ونية على حد صاحب هذه املرحلة ظهور احلاسبات القارئة للكتب االلكرتونية، وهو ما يعد أحد املالمح املميزة هلذه املرحلة ولتقنيات القراءة اإللكرت 

 .9سواء إال اهّنا مل حتّقق انتشارا واسعا نظرا لتكلفتها

 لثالثة:احلة رلما
ب االلكرتونية تثبيت أقدامها إىل حد كبي إذ ظهر إقبال كبي من جانب القارئ حنو استخدامها، ومن األمور اليت جعلت اإلقبال استطاعت الكت       

حيث قامت على هذا الشكل من املصادر يزداد هو زيادة اهتمام املكتبات على اقتنائها، كما أصبحت قارئة الكتب أكثر من ذي قبل بني عامة القرّاء، 

 بات على توفي خدمة إعارة القارئات بعد حتميلها املكت

، يف هذه املرحلة أحدثت ثورة يف (e paper )بالكتب اليت خيتارها القارئ،و هي اخلدمة اليت القت إقباال خاصة مع ظهور تقنيات الورق االلكرتوين 

 تقنيات القراءة على الشاشة.

 المرحلة الرابعة: 

الرقمي  يف هذه املرحلة ينتظر أن حيدث حتول كلي وتام لوسائط القراءة الورقية إذ خيتفي الكتاب الورقي، ليفسح الطريق أمام الكتاب االلكرتوين      

رحلة تتحّقق رقمًيا الكرتونيا وتصبح املصادر املطبوعة من قبيل الرتاث، وهذا يأيت عندما متتزج البيئة اإللكرتونية الرقمية بكافة لقد بدأت إرهاصات هذه امل

(، رمبا يتحقق خالل هذه املرحلة Harrison Beveriyنواحي احلياة ويصبح اجملتمع جمتمعا وذلك بعد ظهور العديد من املكتبات االفرتاضية ) 

و ثالث صفحات إلكرتونية على توقعات " بيفريل هاريسون"، حيث يرى أن الكتب االلكرتونية الرقمية تتحّول إىل ملف صغي يتكّون من صفحة أ

كتاب االكثر يشتمل على املئات من الوصالت التشعبية، تعمل على ربط القارئ بصفحات أخرى أكثر تفصيال، واليت بدورها خارج احملتوى األصلي لل

 10«.اإللكرتوين، ومن مث تكون طريقة القراءة غي خطية يف شكلها األصلي 



 

5 

 
 القراءة عبر الوسائط اإللكترونية :10الشكل 

 
رقمي للكتاب التقليدي املطبوع على الورق، وميكن قراءته على احلاسب  أولكرتوين إبأنّه مكافئ  (،7882بسيوين ) يعّرف الكتاب اإللكرتوين       

تتمّثل يف: اكتساب احملوسب أو احلاسويب،  عّدة مسّميات للكتاب اإللكرتوين احملوسب ،(7817أو أي جهاز حممول باليد.كما أورد عّزت عام )
قابل للتحميل، الكتاب الرقمي، الكتاب ذو الوسائط املتعّددة، الكتاب اهلائل أو املمتد، الكتاب املنشور على اإلنرتنت، الكتاب اإلفرتاضي، الكتاب ال

 Electronic E.Book.11الكتاب اإللكتروني  هي: الكتاب العنكبويت...على الرغم من تعّدد املسمّيات إاّل إّن التسمية األكثر شيوعا
 

 
 

 : الكتاب اإللكتروني10الشكل 
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 استمارة استبيان

 

 

 

 األستاذة: فاطمة الزهرة المالحيمن إعداد 

 مالحظة:

 )×(أمام االجابة املناسبة العالمة ضع 

  بيانات شخصية:

 االسم واللقب: -

 ذكر                                     أنثى  اجلنس:-

 72-72من  72-72                      72-71السن: من -

 الورقية؟كيف ترى إقبالك على القراءة : 11س

 منعدم                           جيد         

 هل تلبي مصادر المعلومات الورقية احتياجاتك؟:10س

 ال                                  نعم     

  -مقارنة بين الكتاب اإللكتروني و الكتاب الورقي -

كلية اللغة واألدب العربي والفنون ،طلبة سنة ثالثة لغة  

الحاج لخضر -1جامعة باتنة  
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 هل سبق لك القراءة على الوسائط االلكترونية؟ :10س

 ال                                           نعم   

 هل تلبي القراءة االلكترونية احتياجاتك من المعلومات :10س

         ال                                               نعم  

 استشراف القراءة الورقية في ظل انتشار مصادر المعلومات االلكترونية:10س

 أي شكل تفضل؟     

 االلكرتوينالكتاب                   الكتاب الورقي     

 ما مصير الكتاب الورقي وآفاق الكتاب االلكتروني ) في رأيك(؟ :10س

 زوال الكتاب الورقي -

 طغيان الكتاب االلكرتوين -

 ال استغناء عنهما )عالقة تكامل( -

 
 عرض وتفسير الدراسة التطبيقية

وّزعت هذه االستبانة حيث على فقراهتا املكونة من ست أسئلة بني خيارات هي: )جيد، منعدم، نعم/ال......(،  واإلجابةستبانة، بعد توزيع اإل      
 احلاج خلضر. -1-باتنة جامعة من قسم اللغة واألدب العريب والفنون، ، طالبا وطالبةني( مخس28)على عّينة مكّونة من 

 :ميكننا حتليل البيانات وتفسيها كاآليت
 الدراسية : السنة الثالثة لغةالسنة -

 أوال: العبارة األولى: كيف ترى إقبالك على القراءة الورقية؟
 النسبة % التكرارات االحتماالت

 %00 00 جيد
 %00 11 منعدم

 100% 01 المجموع
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مقارنة بالقراءة اإللكترونية التي كانت نسبتها المقّدرة بـ:  %00يّتضح من الجدول أعاله أّن نسبة  اإلقبال على القراءة الورقية حّددت بـ:      
00%. 
 
 
 
 

 ثانيا: العبارة الثانية: هل تلبي مصادر المعلومات الورقية احتياجاتك؟
 

 النسبة % التكرارات االحتماالت
 %01 01 نعم
 %20 10 ال

 %111 50 المجموع
 

 
فكانت اإلجابة  -هل تلبي مصادر المعلومات الورقية احتياجاتك؟ -نجد أّن القيم للعبارة ،من خالل الجدول أعاله والشكل المبين       

 .%01أجابوا بـ:"ال" بنسبة  ، أما الطلبة الذين%01بنعم بنسبة 
 ثالثا: العبارة الثالثة: هل سبق لك القراءة على الوسائط االلكترونية؟

 النسبة % التكرارات االحتماالت
 %90 45 نعم
 %10 05 ال

66%

34%

80%

20%
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 %111 50 المجموع

 

 " نعم" و  %00نرى من خالل نتائج الجدول أعاله في اختبار القراءة على الوسائط اإللكترونية من قبل الطالب الجامعي، فجاءت النسبة 
 .%10"ال"   %0نسبة 

 هل تلبي القراءة اإللكترونية احتياجاتك من المعلومات؟ - العبارة الرابعةرابعا:

 النسبة % التكرارات االحتماالت
 %20 00 نعم
 %08 04 ال

 %100 50 المجموع
 

 
جوابا ( %20" تراوح بـ: نسبة ) هل تلبي القراءة اإللكترونية احتياجاتك من المعلومات؟نالحظ أّن متوسط اإلجابة على عبارة "         

 (.%08تقّدر نسبتها بـ: )  "ال"أما:  نعم"، "بـ:

 

 

 استشراف القراءة الورقية في ظل انتشار مصادر المعلومات اإللكترونية )أي شكل تفّضل(؟ خامسا:

 النسبة % التكرارات االحتماالت
 %10 00 الكتاب الورقي

 %28 14 الكتاب االلكتروني
 %100 50 المجموع

90%

05%

Ventes

92%

08%
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، بينما وهي النسبة التي فّضلها الطلبة في اختيارهم للكتاب الورقي ،%10 بينبين اإلجابات حيث ترواحت  إحصائياتوجد فروق دالة      
 %28حصل االختيار الثاني أي الكتاب االلكتروني معّدل بنسبة 

 سادسا: ما مصير الكتاب الورقي وآفاق الكتاب االلكتروني في رأيك؟
 

 النسبة % التكرارات االحتماالت
 %10 08 زوال الكتاب الورقي

 %00 20 الكتاب االلكتروني طغيان
 %00 10 ال استغناء عنهما)عالقة تكامل(

 %100  المجموع
 

 
 
 

وجاءت النسب   ما مصير الكتاب الورقي وآفاق الكتاب االلكتروني في رأيك؟نالحظ اختالف النسب في السؤال السادس المتعّلق بـ:        
 كاآلتي:

 %17 زوال الكتاب الورقي -1
 %52 الكتاب االلكرتوين طغيان -7
 %22                ال استغناء عنهما)عالقة تكامل( -2
 

72%

28%

12%

45%

33%
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يف طغيان الكتاب اإللكرتوين وهو مؤشر على القيمة الرتبوية للكتاب اإللكرتوين يف عملييت التعليم  جاءت النسبة الكبية لالختيار الثاين املثمّثل      
 والتعّلم ويالحظ ذلك من خالل النقاط اآلتية:

 ستاذ والطالب.زيادة مستوى التعلم بني األ -

 املرونة يف التعليم، فالطالب  يتعّلم مىت وكيف ما يشاء. -

 تعلم الطالب بشكل مستقل. -

 يساعد على حل مشكالت تقصي بعض الطالب. -

 أو جهاز الُبوجيكتور املتصل بالكومبيوتر.LCDسهولة عرضه على الطالب يف قاعات الدراسة باستخدام وحدة عرض البيانات  -

 12باملكتبات ووضعه حبيز صغي.سهولة فهرسته  -
 
 

 
 خاتمة:
مبناسبة افتتاحها ، كانت  اإلسكندريةمة اليت ألقاها يف مكتبة ذكر يف حماضراته القيّ ذ إالكتاب الورقي له مستقبل  إنّ " إمبرتو إيكو"  يقول       

اجلماعية وكانت ومازالت العقل الكوين الذي ميكننا من خالله استعادة ما نسيناه أو معرفة ما املكتبات عُب القرون وسيلة مهمة للحفاظ على احلكمة 
اليت يقدمها  واألحباثة أفضل ما صّممه العقل البشري ...مث يردف قائال املقاالت اليت تنشرها الصحف أو املعلومات، لذا فاملكتب األمورجنهل من 

 الباحثون تتحّدث عن احتمالية موت الكتاب وذلك يف مواجهة عصر الكومبيوتر واالنرتنت.
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