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: الملّخص- 
منذ حوارل عشرين عاما ظهر يف الساحة األدبية إنتاج أديب يُقرأ على شاشة الكمبيوتر، ومن خصائصو أنّو يقوم بدمج الوسائط اإللكًتونية          

. ادلتعّددة، نّصية وصوتية وصورية وحركية يف الكتابة على فضاء يسمح للقارئ بالّتحكم فيو، وقد مّسي باألدب الرقمي
وقد أصبح االطلراط يف ىذا النوع اجلديد من األدب مطلبا حضاريا بامتياز وليس نزوة أو موضة، فادلسألة زلسومة معرفيا وثقافيا         

وقد بدأ األدب الرقمي يأخذ مساحتو لدى القارئ والكاتب، إذ أّن تصّفح وسائل التواصل االجتماعي والكتب الرقمية بات أسهل .. وأنثروبولوجيا
. ن خالل قوذلم بأّن ذلذا النوع سلبيات كثَتةممن القراءة التقليدية لدى الكثَتين، وبادلقابل يرى أخرون عكس ذلك سباما، 

يساعد كثَتا يف بلوة رؤية مستقبلية وذلك ألنّو وذلذا سنحاول يف ىذه الورقة استعراض الرأي ادلؤّيد لألدب الرقمي والرأي ادلعارض يف نفس الوقت، 
. واستشراف مستقبل األدب الرقمي

  األدب الرقمي  – األدب :الكلمات المفتاحية- 
- Summary:  

About twenty years ago, a literary production has appeared on the computer screen. It is 

characterized by the integration of multiple electronic media, text, sound, visual and 

dynamic in writing on space that allows the reader to control, and it was called digital 

literature. 

Engaging in this new type of literature has become a requirement of civilization par 

excellence, not fancy or fashion, the issue is settled cognitively, culturally and 

anthropology .. Numérique literature has started to take an area of the reader and the writer, 

as the surf social media and digital books is easier than the traditional reading of the many, 

on the other hand, others see just the opposite, by saying that this kind of many drawbacks. 

That’s why we’ll try in this paper to review the views of both Numérique literature and 

dissent at the same time, because it helps greatly in the future vision and the future of 

Numérique literature. 
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: مقّدمة- 

رغم ترحيب الكثَتين بالثقافة الرقمية، إاّل أّّنا ما تزال تواجو قوى عديدة رباول قمعها والتصّدي ذلا بشّدة، ودبا أّن األدب الرقمي ىو أحد مظاىر 
 إذل جانب ادلوقف ادلؤيد لو، الكثَت من االهتامات وادلعارضات من قبل النُّقاد والُكّتاب، حىت بلغ األمر يف بعض األحيان، لقيىذه الثقافة، فقد 

. إذل عدم اعًتاف بعض الُكّتاب الورقيُت بالكّتاب الرقميُت
واألدب الرقمي شأنو يف ذلك شأن أي إبداع جديد، يظّل معّرضا لعيون النقد اليت ترمقو بنظرات الريبة والقلق إذل أن يستقر ويثبت جدارتو على 

  .الساحة السياسية والنقدية، أو ينسحب منها
وبُت مؤيد ومعارض، ظهر جدل كبَت سنحاول أن نلقي الضوء عليو يف ىذه الورقة البحثية، زلاولُت يف ذلك استعراض بعض سلبيات وإغلابيات 

 وذلك يف زلاولة لبناء تصّور دلستقبل األدب العريب، والتنبؤ دبصَت الثقافة ،"ادلؤيد وادلعارض"األدب الرقمي بالوقوف عند آراء كل من الفريقُت 



منافستها الثقافة يف الرقمية، وما إذا كانت ستستمر ثقافة النشر الورقي يف رلتمعاتنا العربية باحتالل الصدارة وتربّعها على العرش، أم ستنجح 
 .إطاحتها عنو واحتالل مكانتهاوالرقمية، 

 :مفهوم األدب الرقمي- 
عرف العادل آداباً عديدة منذ القدم وعند سلتلف األمم، حيث صلـد األدب الكالسـيكي والرومانسـي والرمـزي والواقعي لدى الغرب وذلك حبسب 

 نوصواًل إذل األدب احلديث وادلعاصر عند العرب، فإ.. االذباىات وادلذاىب ادلعروفة آنذاك، وصلد األدب اجلاىلي، واألموي، والعباسـي، واألندلسي
تتّبعنا تاريخ ىـذه اآلداب صلـد معظمهـا مـرتبط بالظروف احمليطة وادلذىب ادلتَبٌتى والعصر الذي نشأت فيو، فتكون التسمية نسبة لذلك، وضلـن حاليـاً 

 فالتقاء األدب بالتقنية الرقمية نتج عنو ما يعـرف باألدب الرقمي، .فـي عصـر التكنولوجيا، والتقنية الرقمية اليت مّست كّل اجملاالت، دبا فيها األدب
، والذي اكتسى حلىة أدبية ثابتة فيو، وأخرى تقنية متغَتّة تـتحّكم فيهـا تكنولوجيـا العصـر، بـدورهتا ادلتسارعة وادلستمرة، ضلو التقّدم والتطّور ادلتواصل

نسيجاً من " النص الرقمي"يعتمد الّنص الرقمي أساساً يف تشكيلو على وسيط التكنولوجيا، الذي مسح دبيالد مفهوم جديـد للـنص ليصـبح و
 (50، صفحة 2009كرام، )وإظّلا نّصيتو تتحّقق من حيويتو . العالمات اليت ال ذبعلو ؼلضع لوضع قائم وثابت

التعبَت اجلميل الذي وسيلتو كان األدب ىو  فإذا  ىو جنس أديب جديد جعل من الرقمية جزءا من كينونتو، الرقمياألدب كما ؽلكن القول بأنّ 
الرسم بالكلمات وثيقة ربالف لقد وّقع األدب دبا ىو فّن : "، وقيل أيضا بأنّو عن احلياة بلغة رقمية مشّفرةاألمجل الرقمي ىو التعبَت فاألدب ،اللغة

 والذي ((Littérature Numérique (األدب الرقمي)نتاج ذلك اجلنس األديب اجلديد الذي ُيطلق عليو  التكنولوجيا فكان ينبينو وب

 (01، صفحة 2016معمري، ) إذل توظيف وسائط سلتلفةيعمد 
 :تعريف األدب الرقمي- 

، فاكتسب (0/1)ّّنا تكتب باللغة الرقمية اليت تعتمد ثنائية  على أساس أاإللكًتوينالفضاء الرقمي أو ذل انتقلت النصوص من الفضاء الورقي إ
اإللكًتوين  األدبأو   ((Littérature Numérique الرقميباألدب  يعرففظهر ما،  ذلك صفة الرقميةاللمن خاألدب 

Numérique) (Littérature  ل إغلاد فوارق بعضهم حاواّل أّن ، إينصطلحبُت ادل تفريقهم بند عواألدباء عند أغلب الّنقاد دلسناهما وهو
 يف كّل ما يدخل يف نطاق صناعة النصوص وكيفية بنائها (الرقمي)يقطُت مثال، فّضل توظيف ادلصطلح األول ، فسعيد دالالهتما وتوضيح بينهما،

فَتى أنّو من األجدر استعمالو لكل ما يتوّقف عند حدود االستعمال  (اإللكًتوين)ادلصطلح الثاين  أما ربليلها،ا وهلتصبح قابلة للتلقي أو نقد
 (154، صفحة 2008يقطُت، ) (...النشر اإللكًتوين، الصحافة اإللكًتونية، الربيد اإللكًتوين)األدايت 

 
 
  : لألدب الرقمي  الموقف المعارض:أوال -

يبدي أصحاب ادلوقف ادلعارض للنشر اإللكًتوين بشكل عام، ولألدب الرقمي بشكل خاص الكثَت من ادلخاوف والقلق إزاء الكتابة الرقمية 
ومستقبلها، ولديهم الكثَت من التحّفظات ذباىها، واحلجج الرافضة ذلا، وادلآخذ اليت تؤخذ عليها، ويرجع موقفهم السليب ىذا ألسباب عّدة، منها 

.  ما يتعلق بالناحية الصحية، ومنها ما يتعلق بالناحية الثقافية واإليديولوجية، ومنها ما لو عالقة بقضايا أدبية ولغوية
 ىذه ادلواقف ادلختلفة، تشّكل معا رؤية تشاؤمية ذباه استمرارية األدب الرقمي من ناحية، واستحالة تغلّبو على نظَته الورقي من ناحية أخرى،

: وسنحاول فيما يلي عرض رلمل احلجج الرئيسية رّكز عليها ىؤالء يف معارضتهم لألدب الرقمي
 :اإللكترونيعدم وجود حصانة للنشر - 1

ويرى جووست مسايرز أن ما يتم إبداعو بواسطة . لالنتهاك، أصبح ىذا احلق عرضة اإللكًتوين، و اتساع نطاق النشر األنًتنتمع ظهور شبكة إّن 
 مثلما يذوب الثلج يف يتالشى، ؽلكن تغيَته يف أي حلظة، وىذا يعٍت أن مفهوم حق النشر بدأ األنًتنتالوسائل الرقمية ويصبح ملكية عامة على 

    (283، صفحة 2005جووست، )  ستصبح شيئا عفا عليو الزمناإلبداعية لألعمالالشمس، وأّن حقوق ادللكية الفكرية 
 للمادة، ال حصانة للكتابة والا ستفتقد الشرعية، إذ ألنّووىكذا، بدأ ينتاب بعض الكّتاب القلق الشديد بشأن أعماذلم ادلنشورة على الشبكة، 

 إلفالت يعرض النص خلطر ااإللكًتوينمن ىنا فإّن النشر .  مث نسبتها إذل نفسوقليالويستطيع أي شخص سرقة مادة غَته بسهولة، والتعديل عليها 
 ذاهتا يف مواقع سلتلفة بأمساء مؤلفُت سلتلفُت واألفكار أن تقرأ ادلادة نفسها باإلمكان، حىت أصبح األصليمن قبضة صاحبو 

، عرفت منذ الفالسرقات الشعرية مث. دب منذ عصوراأل، بل ىو ظاىرة قدؽلة، تعّرض ذلا األنًتنت ؽلكن اعتباره وليد ال األدبية موضوع السرقات إنّ 
سرقة خفية وسرقة : إذل نوعُت من ىذه السرقات (2006" ) وما يتصل هبااألدبيةالسرقات "وقد أشار فهد أبو خضرة يف كتابو . العصر اجلاىلي



 اختالفوأّما اخلفية، فهي أن يتشابو ادلعٌت عند القائلُت مع . أّما الظاىرة فهي أن يؤخذ ادلعٌت كّلو، إّما مع اللفظ كّلو أو معظمو أو بعضو. ظاىرة
    (28، صفحة 2006فهد، ) أو أن يؤخذ ادلعٌت وتضاف إليو زيادة ربسنو .والوزن والقافية اللفظ

قهم ما دامت الحوعليو، فإّن خوف الكّتاب من نشر أعماذلم على الشبكة، دل يتبّدد بعد، وىاجس ادلّس بإبداعاهتم أو نسبتها لغَتىم سيظل ي
 .ادلشكلة دل ربّل بشكل ّنائي، شلّا يعطي أفضلية للنشر الورقي يف ىذه احلالة

  :غياب الرقيب- 2
 والصياغة على الشبكة، األسلوب ا من حيثنتيجة لغياب الرقيب ونشر ادلواد دون غربلتها ودون فرض رقابة لغوية، فقد نشرت مواد ركيكة جدّ 

 . والنحوية والصرفيةاإلمالئية اللغوية األخطاءكما تفّشت 
 يوجد مدّقق لغوي قبل السباب منها أنّو أل والتشكيل اإلعرابإّن النص الشعري دل يعد ػلفل بأخطاء : "يقول خلف علي خلف يف ىذا ادلوضوعو

ّن بنية ىذه احلياة اليت ؼلاطبها النص تتجاوز حدود الشكل وتذىب مباشرة إذل حيز احملتوى الفهمي للنص ألكذلك والنشر كما يف النشر الورقي، 
 (27، صفحة 2006خلف، )والقارئ 

 :إلغاء الخصوصية- 3
األدبية ادلشًتكة مثل الشعر اجلمعي أو   فاألجناس. الرقمي تلغي اخلصوصية، أو مسة التميزاألدبيرى أصحاب ىذا ادلوقف بأن بعض أجناس 

 يعٍت ألنّوكاتبا معينا، بل ىي مزيج من أساليب سلتلطة لكّتاب سلتلفُت، وىذا أمر غَت مستحب، ال زبّص ، والرواية ادلشًتكة، ليست ملكا ألحد
.  من جهة، أن النص خرج من سلطة الكاتب الذي دل يعد ادلالك الوحيد لو، إذ ؽلكن أن يشًتك عدة أشخاص من كّتاب وقرّاء يف كتابة نص واحد

 والتقاليد اليت األعرافا خارجة عن كل ألنّوصحاب ىذا الرأي، مرفوضة، أل بالنسبة األديبوترى فاطمة الربيكي، أّن فكرة ادلشاركة يف إنتاج النص 
  (232، صفحة 2006الربيكي، )ألفناىا واليت تقول بوجود مؤّلف واحد للنص 

.  لكّنها دل تعرف كجنس أديب قائم بذاتو كما ىو احلال يف النصوص ادلشًتكة الرقمية،  الورقي أيضااألدبفكرة الكتابة ادلشًتكة عرفت يف وطبعا 
 :طرق باب المحظورات- 4

 ويف االجتماعية العريب، وخاصة فيما يتعلق باحملظورات األدب ظاىرة طرق باب احملظورات يف األنًتنت على شبكة اإللكًتونُتلقد أتاح النشر 
 بسبب غياب ّن الشبكة نّشطت إذ يقول خلف علي خلف إا،، وىو موضوع يتصّدى لو احملافظون أو ادللتزمون ديٍت"اجلنس"مقّدمتها موضوع 

، صفحة 2006خلف، ) ليتم نشره كما ىو، فمّست بذلك احملظورات العربية، عادة صياغة وربايلوإ بدون تشذيب اإلباحيالرقيب، إنتاج النص 
26)  
 :األدبيةمحو الثقافة والهوية - 5

ىذه العودلة سبارس ضغوطات كثَتة على سلتلف أشكال وأساليب التعبَت الفٍت، دبا فيها .  القاعدة الرئيسية لبلورة فكرة العودلةاإلنًتنتتعترب شبكة 
 توجد الويرى مسايرز أنّو . اإلمكانقدر جديدا متجانسا دب، لكي تنزع عنها طابعها احمللي، وتقضي على التنوع، وتفرض على اجملتمعات نسقا ألا

 توجد ثقافة زلصورة يف حدودىا احمللية، ولذلك فإّن الفنون ال تتسّرب إليها مؤثّرات أخرى، كما ال على نفسها، اإلغالقىناك ثقافة زلكمة 
 تعبَتات فنّية اآلنرلتمع احلديث، ىو أن ىويتنا الثقافية تغّذيها لل ا زبتلط وسبتزج يف كل أضلاء العادل، ولعّل أحد اجلوانب اليت سبّثل ربّديواآلداب

لكن العودلة تعمل من أجل . أكثر من ذي قبل، وىو أمر حيوي وضروري دلا فيو من إثراء، شريطة أن ربافظ كل ثقافة على سبّيزىا وخصوصياهتا
سبحو   للعودلة، وىذا معناه زلو الثقافة واذلوية اللتُت سبيزان رلتمعا معيّنا عن غَته، وبالتارلاآلخرالقضاء على التمّيز، فإزالة الصبغة احمللية ىو الوجو 

 (214.212، صفحة 2005جووست، )  اليت ينبغي أن تكون موجودة يف ادلنتج الفٍتاألصالةاخلصوصية عن أساليب التعبَت، فتنهار فكرة 
يطمح إذل ألنّو  الرقمي باعتباره أحد نتائج العودلة، أنّو يهّدد الثقافات واذلويات احمللية، لألدبمن ىذا ادلنطلق، يرى أصحاب ادلوقف الرافض 

 لصاحبو، فإذا شلّثال البّد ان يكون إبداعاالذي " األدبنفي " معناه ألنّ  نشره على الشبكة العادلية، وىذا خطر كبَت خالل من اآلخر مع االنصهار
 األدب ادلعارضُت ىي ضد ذلؤالءأصبح البشر نسخة واحدة متشاهبُت يف الفن والتعبَت، فلن يكون ىناك إبداع متمّيز، وبالتارل فإّن العودلة بالنسبة 

 . وضد الفن وضد الثقافة
 يصل ذبعلها زبتلف اختالفا جوىريايقول حلمي خضر ساري، إّن الثقافة اجلديدة اليت تفرضها العودلة على كافة اجملتمعات، سبتلك خصائص فريدة 

باعتبارىا رلموعة من السمات اخلصوصية الروحانية وادلادية والفكرية  للثقافة ومع تعريفها الذي يتعامل معوئص ادلألوفة حد القطيعة مع اخلصا
ا  تكاد تعرف حدّ الثقافة اخلليط الثقايف وتتسم بصبغة سريعة ومتسارعة متنامية ومتطّورة إاّل أّّنا  ا أو رلموعة اجتماعية،والشعورية اليت سبّيز رلتمع

 (270، صفحة 2005ساري، ) عنده تقف



 الرقمي ىو أدب بال األدب وروح ىذه الثقافة، وىذا يعٍت أن يتالءموكل أديب يطمح أن يندمج يف القرية العادلية ادلوحدة، ال بد أن يكتب دبا 
ىوية زلددة، وال ينتمي إذل ثقافة معينة، بل ىو أدب مفتوح، شلا غلعل مجيع الغيورين على الثقافة العربية وعلى الًتاث العريب واذلوية العربية، غَت 

 اليت سبيز كل شعب عن غَته، وبالتارل كل أدب عن غَته، أما األصليةمستعدين لقبول فكرة الثقافة الواحدة أو اخلليط الثقايف، فيتمسكون بالثقافة 
 . بالنسبة ذلماألصيل باألدب اخلارل من الثقافة غَت ادلعرب عنها، فهو ليس األدب

 :سقوط النخبة وبروز الشعبي- 6
ا يف تاريخ الثقافات، حيث تأّسست النخب الثقافية وتأّسس معها خطاب خاص لو مزاياه ىامّ  الكتابة كان حدثا اع إّن اخًت:يقول الغذامي 

وشروطو، ومن ىنا ظهر دور ىذه النخب بوصفها طبقة متميّزة يف مقّدمتها، شلّا جعل ذلا أعلية خاصة، وصارت دبا سبلكو من لغة وخطاب، صاحبة 
.  الصوت والكلمة

 أّن اّل إ. ؽللكون قدرة التعبَت عن أنفسهم وليس لديهم وسيلة إذل ذلك، الذين ال  الذينا ربصى من ادلهّمشُت ثقايفالويف ادلقابل ظهرت مجاعات 
، وكّلها وسائل جديدة مّكنت واألنًتنت، إذ جاء البّث الفضائي واذلاتف اجلوال االتصال سيما مع تقدم وسائل الاحلال قد تغَّت مع مرور الوقت، 

.   وسيلة ؽلكنهم استعماذلا للتعبَت عن أنفسهم دون وسيط أو رقيبامتالكأولئك ادلهّمشُت من 
 من اللغة ادلكتوبة إذل الصورة ادلتلفزة، مث يف ظهور الفضائيات وسرعة االستقبالويرى الغذامي أن أخطر تغيَت يف وسائل الثقافة يكمن يف ربول 

 اليوم يف مواجهة مباشرة وفردية وتلقائية مع اإلنسان صار  غلعل االستقبال سريعا من جهة، وفرديا من جهة اخرى، فلقدا ادلصورة ممّ انتشار ادلعلومة
تستقر على حال، ودبا أّّنا سريعة ومتجّددة، ال ودبا أّّنا .  تستقر على حالال، ويف مقابل ىذه الفردية والتلقائية، فإّن الصور األنًتنتالعادل عرب 

.  فقد صارت عاجزة عن الثبات بعكس ما كانت عليو الثقافات التقليدية ادلعتمدة على الكلمة ادلكتوبة
 واستلمت القيادة يف فعل التأثَت على الرأي العام الرموز، إّن ىذا حدث كبَت تغَتت معو قوانُت اللعبة الثقافية وتغَّتت معو قائالويضيف الغذامي 

 المة، وحّلت زلّلو الصورة بوصفها خطابا وع فًتاجع األدب بوصفها خطابا برجوازيا.عناصر دل تكن من قبل، وتر اجع دور النخب كرموز قيادية
  (51.43، صفحة 2006الغذامي، ) انفتاح ثقايف واستقبال مجاىَتي عريض ومتعّدد، فتأّسست عرب ذلك ثقافة شعبية

 بآرائهم والتعبَت عن أفكارىم لإلدالء، الفضاء الذي ؽلّكن اجلميع من التوّجو إليو دون قيود "الفضاء ادلفتوح" بأنّو األنًتنتوىكذا عرف فضاء 
ومع . باألدباء واخلربة وادلوىبة الكافية لنعتهم األدبية ليست لديهم الكفاية األدبيةوقد أّدى ىذا إذل ظهور أشخاص على الساحة . ونشر أقواذلم

.  ادلختلفة ربت زاوية شعر أو قصة أو مقالةاألدبيةذلك فهم يصدرون كتاباهتم وينشروّنا يف ادلواقع 
 واللغوية، وسطحية اإلمالئية األخطاء، وضعف الصياغة، وكثرة األسلوب ركاكة ىؤالءويستطيع الناقد ادلتمّرس والقارئ ادلّطلع أن يلمس يف نصوص 

.   متساوية للجميعصا اليت تعطي فراإللكًتوين النشر دؽلقراطيةادلضمون، وذلك كّلو يرجع إذل 
، مقابل أخرى تافهة وسطحية، أو نصوص فوق لالىتماموجود نصوص أدبية قّيمة ومثَتة "وقد نتج عن ىذه الدؽلقراطية على حّد تعبَت الغذامي، 

 (51.43، صفحة 2006الغذامي، )" وأخرى ربت، وىذا ما دل يكن ليحدث يف النشر الورقي
 واالختيار" الفلًتة"ء منذ الصغر مبادئ رّا على تلقُت القغلب أ يكون منصّباوعليو، يرى بعض الّنقاد الذين يقّرون خبطورة ىذه الظاىرة، أن اىتمامنا 

والتمييز بُت ما ىو جّيد وما ىو أقّل جودة، يف عصر يعّج دبزيج من ىذا وذاك 
كما أّن أدّلة أخرى قّدمها ادلعارضون ذلذا النوع من األدب على غرار قوذلم بأنّو أدب النخبة ادلعلوماتية فقط، وأنّو أدب الشباب فقط وبيس أدب 
كّل الفئات، كونو صعب على كبار السن دلا يواجهونو من صعوبات يف استخدام التقنيات التكنولوجية احلديثة يف قراءهتم للنصوص األدبية، كما 

أّّنم قالوا بأّن األلة ليست مصدرا لإلبداع بل العقل البشري ىو من يعترب كذلك، وأّن أكرب ربّدي يواجو األدب الرقمي ىو عدم وجود أطر موّحدة 
لتعليم أصول ومبادئ الكتابة الرقمية إذل يومنا ىذا، وكذلك صعوبة إحاطة القارئ بكّل ما يٌنشر على الشبكة نظرا لكثرة ادلنشورات وكثرة الكّتاب 

 .اخل... والّنقاد فيها، وقال بعض ىؤالء أنّو أدب قد يستغّل لتحقيق اىداف غَت أدبية كنشر الصور اإللكًتونية مرفقة مع النصوص و
 :  لألدب الرقميلموقف المؤيدا: ثانيا- 

.  ؽلكن أن نتجاىلهاال، فهناك من يشَت إذل إغلابيات اإللكًتوين الرقمي من سلبيات النشر لألدبعلى الرغم شلّا أورده أصحاب ادلوقف ادلعارض 
 الرقمي األدبوسنتطّرق فيما يلي إذل . األدبية جدارتو على الساحة إثبات بقدرتو على ذباوز العقبات ون الرقمي مؤّيدون متفائلون واثقوفلألدب

 : اليت ؽلكن تلخيصها بالنقاط التاليةوإبراز مزاياه وإغلابياتو لقبولو وتأييده، وتعليالهتممن وجهة نظر مؤيديو، موّضحُت حججهم واّدعاءاهتم 
: إثراء النص بواسطة لبنات ثقافية مختلفة- 1



إذ ؽلكن أن يشًتك يف كتابة .  عربية سلتلفة من شىّت أقطار الوطن العريب لتجتمع يف إنتاج عمل أديب واحدالم الرقمي إمكانية التقاء أقاألدبيتيح 
. األدبالنص الواحد أكثر من عشرة أدباء من دول سلتلفة، كما رأينا يف النصوص ادلشًتكة من قبل، وىذا بالطبع لو مزاياه اليت تعود بالنفع على 

ىذه الثقافة وىذه اخلربات تنعكس على النص، وبذلك فهو يضيف لبنة .  بثقافة وخربات سلتلفة عن تلك اليت ؽللكها غَتهالفكّل أديب يأيت زلمّ 
 وادلضمون، خاصة إذا كان األسلوبذبعل ىذه اللبنات النص لوحة فسيفسائية، تغّذيو وتثريو بالتنوع على صعيدي . جديدة وسلتلفة إذل النص

 .ادلشًتكون يتمتعون دبستوى أديب رفيع
 لعبت دورا يف ىذا اجملال، إذ تشَت ، أّن الشبكة عليهم ثقافيااألنًتنتتأثَت وتكشف الدراسات واألحباث اليت أجريت على الشباب لفحص 

اجلانب الثقايف يف حياهتم، دبا أتاحتو ذلم الشبكة من معارف  ثراءإ واالجتماعيةمن الشباب سبّكنوا من تغذية معرفتهم  %79.6 أّن اإلحصائيات
 يف رلال التواصل الثقايف وادلعريف، إذ تعمل األنًتنت إذل الدور الفاعل الذي تضطلع بو واالجتماع االتصاللذا ينظر العديد من علماء . ومعلومات

 ادلراسالت الفكري والثقايف وادلعريف بُت مستخدميها بطرق سلتلفة، من ضمنها اإلنتاجأكثر من أي وسيلة اتصال أخرى على نشر وتبادل 
 (165، صفحة 2005ساري، )األدبية والكتابات 

 :رية التعبيرح- 2
إذ يبعد عنو اذلاجس الرقايب .  الكثَت من ادلعّوقات الرقابية ومعّوقات النشر اليت يكابد الناشر وادلؤّلف يف سبيل ذباوزىااإللكًتوينقد ذباوز النشر ل

فالشبكة ىي مكان مناسب لنشر ما يكتبو ادلثّقف دون احلاجة للقلق على نتاجو من . الذي يتحّكم يف توجيو أسلوبو الكتايب بوعي أو بدون وعي
.  اخلضوع لعملية الغربلة كما ػلصل يف النشر الورقي عادة

 اليت لعبتها الشبكة ىو مساندهتا للشباب بشكل خاص يف التعبَت عن وجهات نظرىم اإلغلابية األدواريقول حلمي خضر ساري إّن من أىم 
ساري، )  الورقيةواجملاّلت رلتمعاهتم، أو ؽلنعون من نشرىا بالصحف ا يف يستطيعون التعبَت عنها جهارال، اليت قد واالجتماعيةالسياسية والدينية 

 (171، صفحة 2005
 عما غليش بداخلو ذباه معضلة سياسية أو دينية أو غَتىا، وأن يطرح أفكاره بكل حرية دون صراحةلذا فاألديب أيّا كان يستطيع أن يعرّب بكل 

 .عتبارات سياسية وغَتىاالخوف من أحد، ودون أن ترّد إليو مقالتو أو نصو من قبل ادلؤسسة أو دار النشر 
  :سهولة تداول الكتب الرقمية- 3

 ألفناه، بل أصبح يظهر بأشكال ا على الشكل الورقي الذي جوىرية على شكل الكتاب، فلم يعد مقصورتغيَتاتكًتوين إدخال إلل أتاح النشر ا
 ؽلكن اختزال قاموس :فمثال.  ادلدرلةاألقراص تنزيل العديد من الكتب على احلاسوب الشخصي وحفظها على باإلمكانوأحجام سلتلفة، وأصبح 

.   على قرص واحد رللد صغَترلّلدا 20يقع يف 
فاحلصول على ادلوسوعات أو ادلعاجم . إّن ربويل الكتب إذل أقراص يسّهل التعامل معها من ناحية، ويشّجع احلصول عليها من ناحية أخرى

 وىذا يعٍت أّن العديد من القرّاء والكّتاب .ا بنسخة رقمية القّيمة باىظة التكلفة يف النسخة الورقية، بينما ؽلكن احلصول عليها رّلانالكالسيكية
 مقارنة زىيدةبأسعار ، رّلانا أو اقمييستطيعون احلصول على ادلوسوعات وادلعاجم، وكذلك على الروايات والدواوين الشعرية دبجّرد صدورىا ونشرىا ر

 احلصول عليها، وال قيد دلّتسع رفوف نؽلك حد للكتب اليت ال، فاألفراد الذي يسهم يف مضاعفة ادلكتبات اخلاصة لدى األمر. بالنسخ الورقية
 . ادلكتبات البيتية

، شلّا يزيد واألحباث الشعرية وكذلك الدراسات والدواوينصول على عشرات الروايات والقصص احل كل قارئ من إّن النشر اإللكًتوين لألدب ؽلّكن
 .واألصدقاء عليها، وتبادذلا بُت الكّتاب واالطالعمن فرص قراءهتا 

، ؽلكن الفمث.  تتمّتع دبزايا عديدة سبنحها أفضلية على الكتب الورقية بالنسبة لكل من القارئ والكاتباإللكًتونيةوترى فاطمة الربيكي أّن الكتب 
فالكثَت من الكتب .  والتعقيدات التقليدية اليت تواجو الكتاب الورقيا احلواجزكًتوين بسهولة أكثر يف مجيع أضلاء العادل، متخّطيإلل الكتاب اعتوزي

، لكن إذا مّت ربويلها إذل نسخ رقمية سيصبح دبقدور أي السباب سياسية مثأل تصل إذل مجيع بلدان العادل الالورقية اليت تصدر يف العادل العريب، قد 
.  قارئ أينما كان أن يطلع عليها

مكانيات للتفاعل  الكتاب اإللكًتوين يقّدم للقارئ خدمات وإأضف إذل ذلك أنّ . كذلك ؽلكن التخّلص من قيود الكمية للطبعات وعدم نفاذىاو
 إذل االستماع والصوت وادلوسيقى وإمكانية اإلضاءةأكثر من الكتاب الورقي، ويتمّيز خبصائص تقنية يتعّذر وجودىا يف النص الورقي، مثل 

 (44.43، صفحة 2006الربيكي، ).  من قراءهتاالالنصوص بد
  :ة الرقمي يتماشى وعنصر السرعاألدب- 4



فكلنا نعرف أنّو يف حالة .  اذلاّمة قضية السرعة، سرعة انتشار العمل ووصولو إذل القرّاءإغلابياتو ومن اإللكًتوينمن العوامل اذلامة اليت حّققها النشر 
د ألح فما عليو سوى أن يرسل ادلادة اإللكًتوينالطباعة الورقية يتوّجب على ادلؤلف أن ينتظر مدة من الزمن حىت يرى كتابو النور، أّما يف النشر 

 ال يف غضون أسبوع واحد يف أكثر من موقع وىذا ما ادلقاالتادلواقع فينشر مباشرة أو يف وقت قصَت، كذلك ؽلكن للمؤلف أن ينشر عشرات 
 ينشر مقالتو يف صحيفة أو رللة اّل تتيحو ادلطبوعات الورقية ادلقنّنة بضوابط صارمة وشروط نشر قاسية، إذ تشًتط دار النشر على ادلؤّلف أحيانا أ

  .ىذا يعٍت أّن ادلقال لن يصل إذل كل الناس بسبب عدم توزيع اجملّلة أو الصحيفة يف كل أضلاء البالد.  بعد مرور فًتة زمنية معينةاّل أخرى إ
 يف وادلقاالت واألخبارربيُت نشر النصوص  "ألنّ  ىاّمة جدا اإللكًتوينويقول مجيل محداوي يف ىذا السياق إّن قضية السرعة اليت ػلّققها النشر 

 والصحف والكتب ادلطبوعة اليت تطبع اجملاّلت ؽلكن أن يتحّقق ذلك بشكل سريع وفعال يف الظروفها الزمنية ادلناسبة ودواعيها السياقية أمر ىام، و
 وادلماطلة من مسات النشر الورقي يف حُت يتغّلب عليها النشر االنتظار تليّب كل حاجات الناشرين ورغباهتم ادلطلوبة، كذلك يبقى البشكل بطيء و

 .كًتوينإللا
 الثالثة وىو يتحّدث عن العالقة بُت السرعة األلفية الست يف اإلبداعيقول إيتالو يف حديثو عن أعلية السرعة، إّن السرعة ىي إحدى خصائص و

ّن التسارع يف التغَتّات اجلارية يف العادل أ، إذ ادلعلوميات غلب أن يتماشى مع زمننا احملتقن بالسرعة وأزمنة األدبادلادية وسرعة الفكر، ويرى أّن 
 الثالثة بينما يظل األلفية يف اإلبداع يالئمكًتوين ىو ادلكان ادلناسب الذي إلل مع طوفان السرعة اذلائل، لذا فالنشر ايتالءمعلى مستويات متعددة 

  (53، صفحة 2005إيتالو، ) الورق غَت قادر على اللحاق بركب العادل ادلتقّدم بسرعة ىائلة
 ":أدب موسوعي"دب الرقمي هو ألا- 5

 والناس األحداث بُت الصالت عامة والرواية خاصة شبكة من األدب، حيث يصبح "التعّددية" الثانية ىي لأللفيةالوصية اخلامسة من وصايا إيتالو 
.  األديبقات يف العمل الوأشياء العادل، ومن ىنا تأيت تعددية الع

رؤية العادل يف  راتوسلتلف الشيفىو أن يكون قادرا على نسج سلتلف أنواع ادلعرفة سويّا،   اّن التحّدي الكبَت الذي يواجو االدبويرى إيتالو
.  متشّعبة ومتعّددة الوجوه

 الرقمي ىو اجملال احلي الذي يتيح ىذه التعّددية بسبب خاصية نفي ادلكان اليت تلغي احلواجز بُت الدول ليتحّول العادل إذل قرية واحدة، واألدب
 األدب ادلقًتحة يف الالزلدوديةوبالتارل تتحّقق .  من وصل عملو دبا شاء من فروع العلم وادلعرفةاألديبوبسبب تقنية النص ادلرتبط اليت سبّكن 

 .القادم
التعّددية من حيث تنّوعهم واختالف ىوياهتم، والتعددية من حيث عدد الكّتاب ادلشًتكُت يف عمل واحد، : ويرى إيتالو أّن ىناك وجهُت للتعّددية

 الرقمي أصبح الفن الشامل الذي ػلوي داخلو سلتلف أنواع ادلعرفة وسلتلف أنواع الفنون، شلّا غلعلو أكثر ثراء من نظَته األديبادلضمون، فالعمل 
 (107، صفحة 2005إيتالو، ) الورقي

 الرقمي، وبفضل تقنية النص ادلرتبط، أن غلعل من روايتو موسوعة شاملة تتفرّع وتتشّعب إذل موضوعات عديدة خارجة عن األدبيستطيع كاتب 
ومن ىنا يطلق إيتالو على ىذا . األديبدب، كالعلوم واجلغرافيا واذلندسة والرياضيات، لكّنها مرتبطة باحلبكة بطريقة أو بأخرى، شلّا يثري العمل ألا

 يستغرقو األدبىذا .  ادلفكرة، مع تعّددية موضوعات وأصوات ومشاىد العادلاألنا" ةإينّ "، الذي ػلل زلّل " ادلوسوعياألدب" اسم األدبالنوع من 
، صفحة 2005إيتالو، )  الفلسفي والعلمي يف الوقت نفسواإلدراك الشعري، ولكّنو انتظام ودقة واإلدراك والدقة الذىنية االنتظامضلو  ادليل

113.112) 
، بقولو إنّو قد يعًتض معًتض بالقول إنّو كلما مال العمل ضلو "الرواية كشبكة شاسعة" الثانية، الذي ػلّقق األلفية يف األدبويدافع إيتالو عن 

الكاتب أكثر، وانفصل عن نزاىتو الداخلية واكتشافو حلقيقتو  "ذات" أكثر، كّلما انفصل عن تلك النواة الواحدة اليت ىي االحتماالتتعّددية 
 وأشياء متخيلة؟ كل رأناىا من ذبارب ومعلومات وكتب قومن ىو كل واحد مّنا إن دل نكن مرّكبامن ضلن، : وىنا غليب إيتالو بالقول. اخلاصة بو

.  ، وؽلكن أن يستبدل كل شيء باستمرار ويعاد تركيبواألساليبحياة موسوعة، مكتبة، سلزن أشياء، سلسلة من 
 باإلفالت، عمل سيسمح لنا "الذات" عمل روائي متصور من خارج امتالك يف حالة األمرفّكروا دبا ؽلكن أن يكون عليو : قائالمث يضيف إيتالو 

 (118، صفحة 2005إيتالو، )! من منظور الذات الفردية احملدود
 مع سلتلف أنواع العلوم، ولذلك يعتربه األدب سيما التفاعلي منو ىو أدب شامل، غٍت، موسوعي، قادر على مزج ال الرقمي، فاألدبوىكذا 

.  ليليّب حاجات الفرد يف عصر تطغى عليو ادلعلوماتية من كل جانباألنسبمؤيدوه، أنو 
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ىل تستطيع الرواية : "قائالباستنكار متسائال  (2005 ) رواية الواقعية الرقمية ىذا ادلوضوع وذلك يف كتابو زلمد سناجلة يفاألردينالناقد يقول 
 أخرى  مكانتها لصاحل أشكال تعبَتية وإبداعيةالتقليدية بشكلها احلارل أن تستوعب الثورة الرقمية ادلتسارعة يف العادل؟ أم أّّنا غلب أن تتخّلى عن

 بالتشكل؟ وىل الكتاب اآلخذأكثر قدرة وجاذبية؟ وىل الروائي بشكلو وأدواتو احلالية قادر على ادلضي يف مغامرة الرواية يف ظل العصر الرقمي 
بشكلو الورقي ادلعهود قادر على استيعاب الرواية اجلديدة القادمة؟ وؼللص سناجلة بعد طرح نظريتو حول رواية الواقعية الرقمية باعتبارىا رواية 

 غلب أن يتغَّت، وشكل الرواية ومضموّنا غلب أن يتغَت، وأدوات الكاتب وشكل الكتاب غلب أن األدبادلستقبل، إذل نتيجة واحدة مفادىا أن 
، صفحة 2005سناجلة، ) .، حبيث تصبح كّلها أدوات تعبَت وأشكال قادرة أن تعرّب عن روح العصر الرقمي وتطوره ادلتسارعاألخرىتتغَّت ىي 

17) 
 فقد ظهر إذل الوجود مفهوم احلياة الرقمية ، غَّتت وجو العادل وشكل احلياة، فتغَّت الناس وتغَّتت ادلفاىيم والقيماألنًتنتيضيف سناجلة أن و

 وىذه احلياة حباجة إذل أدب جديد يعرّب عنها بأسلوب جديد ووسائل جديدة، ىذه الوسائل اإلنسان، ىذا االفًتاضي واإلنسانواجملتمع الرقمي 
 ؽلكن أن تعرّب عن معٌت عصر ما من غَت استخدام نفس وسائلو، فكما كان احلجر وسيلة التعبَت الغلب أن تأيت من داخل وسائل ىذا العصر، ف

وسيلة التعبَت عن العصر  عن معٌت العصر احلجري، وكما كان الشجر وسيلة التعبَت عن معٌت العصر الزراعي، وكما كان الكتاب الورقي ادلطبوع
 (87.86، صفحة 2005سناجلة، )  الرقمي ىو الوحيد القادر على التعبَت عن العصر الرقمياألدبالصناعي، فإّن 

كما ذكر العديد من ادلؤّيدين ذلذا األدب أدّلة أخرى تدّعم موقفهم الداعم لألدب الرقمي مثل قوذلم بأنّو أدب ػلافظ على اللغة العربية وتواجدىا، 
وػلميها من التآكل واالنقراض، كما يساعد ويشّجع ادلبتدئُت ويعطيهم فرصة الظهور على الساحة األدبية، خاصة وأنّو مفتوح للجميع عكس 

األدب الورقي الذي يبقى زلتكرا من طرف قّلة من الكّتاب بسبب نقص ادلساحات الورقية ادلتاحة للجميع، كما أّن األدب الرقمي يتيح خاصية 
 .  التغذية الراجعة أو ما يعرف بالتفاعل بُت الكّتاب والقرّاء، وكذا زيادة عدد القرّاء عموما يف الفضاءات الرقمية

 :خاتمة- 
دون أن نرّجح كفة  (ادلعارضُت لألدب الرقمي وادلؤّيدين لو)من خالل عرض سلبيات وإغلابيات األدب الرقمي، ووقوفنا عند آراء كل من الفريقُت 

فريق على اآلخر، وذلك كّلو من أجل تبيُت حالة األدب الرقمي الذي ػلاول رلاراة األدب الورقي، بل وقد يفوقو أحيانا، وأن دل يكن يف احلاضر 
فقد ػلدث ىذا يف ادلستقبل، فإنّو يتوّجب علينا أن نطرح عديد األسئلة حول ادلوضوع وسلرجاتو، وادلتمثلة يف مستقبل األدب الرقمي وادلصَت الذي 

 .سيؤول إليو ىذا النوع من األدب، وادلتأرجح بُت معارض ومؤّيد
فإّما أن يكون كما قال الفريق ادلعارض بأنّو أدب مشكوك يف جودتو وأصالتو ويعاين سلبيات عديدة ويواجو معّوقات كثَتة يف طريق انتشاره باجملتمع 

األديب وبُت أوساط الكّتاب واألدباء والّنقاد، أو أن يكون كما قال الفريق ادلؤّيد لو بأنّو أدب يستحق االحًتام والتواجد يف الساحة األدبية يف 
أوساط أىل األدب والكتابة والتأليف والنشر، ليشّق طريقو قدما سعيا منو حملاكاة األدب الورقي وغَته من أنواع األدب االخرى، وىذا كّلو غلعلنا 

 نفّكر يف مستقبل األدب الرقمي وما ىي الرؤية ادلستقبلية اليت سيكون عليها؟
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