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متنح املداخلة فرصة التقرُّب من مفهوم األدب الرقمي، وتفحُّصه، وتبيان خمتلف املعاين والدَّالالت     

ن صار شائعا يف املرافقة له، بالشكل الذي قد يقّرب للقارئ املهتم مسار هذا املفهوم ُمْذ ظهوره إىل أ

  .املختلفة األدبيةاألعمال 

وقد ُمسي هذا اإلنتاج باألدب الرقمي أو األدب اإللكرتوين، كما يُنعت أيضا باألدب الّتفاعلي أو       

املرتابط، وإن حماولة حتديد مفهوم لألدب الرقمي جعلنا نناقش خمتلف املفاهيم اليت تقدم لضبط مصطلح 

ب، ويف الوقت نفسه، نتساءل عن املميزات اليت جعلته خمتلفا عن األدب هذا النوع اجلديد من األد

 .التقليدي الورقي املطبوع لدرجة جعلته يصنف بالنوع أو اجلنس اجلديد

بني الّتوقف عند مصطلحاته ومفاهيمه وتعاريفه  حركية اّشتغال املفهوممن ّمث، فضرورة الوقوف على     

حلقلني الثقافيني الغريب والعريب؛ هو املأمول الذي نطرحه يف هذه املختلفة، وبني حتديد تطوره يف ا

  .املداخلة

 .األدب، الرقمي، قراءة، اإلشكالية النقدية :الكلمات املفتاحية

Abstract :     
 The contribution focuses on the concept of digital literature, to examine it 
and clarify the different meanings and connotations that accompany it, to 
bring the reader closer to the path of this concept since its emergence until 
the common in various literary works. This production is called digital 
literature or electronic literature, and it is also called interactive or 
interconnected literature. The attempt to define the concept of digital 
literature to lead to a discussion of the different concepts introduced to 
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define the term of this new genre. In the same way, we are wondering about 
the characteristics that distinguish it from traditional literature. We are 
asking for summaries. Thus, the need to know the dynamics of the concept 
between the interruption of its different terms, concepts and definitions, and 
to define its development in the Western and Arab cultural fields is what we 
hope to achieve in this intervention. 
Key words: Literature, Digital, Reading, Critical issues. 

 
 

  :فاتحة

شهدت الّساحة األدبية قفزة ثقافية نوعية، تتخذ وجهة جديدة من خالل إنتاج جتارب يف       

الكتابة احلديثة؛ تسمى بالكتابة الرقمية، فرضها التطور اهلائل الذي عرفته وسائط االتصال يف 

مل جديد من العصر احلديث، بفضل الثورة التكنولوجية اليت أوجبت على متلقيها االنفتاح على عا

  .املعرفة يساير التحوالت العامة

وبذلك، جتاوزت الكتابة الرقمية الوسيط الورقي إىل أشكال كتابية جديدة تعتمد على        

استخدام احلاسوب مبهارة، وفهم "ليتمكن املبدع من يف عملية بنائها،  مبختلف أنواعه احلاسوب

ن صياغة إبداعه دون أن يشعر حبواجز نفسية على لغتـه وبراجمه، وكل ما يتعلـق بـه حىت يتمكن م

   1".ي ينقـل عربه إبداعه إىل املتلقياألقـل بينه وبني الوسيط الذ

أظهر تصوُّرا جديدا يسّمى التصوُّر الرقمي أو اإللكرتوين، الذي جيعل من  اإلبداعإن هذا       

، وذلك »الروابط«ما ُعرف بـــــــــــالنّص جمموعة من الشذرات اليت تربط بينها حمّددات رقمية؛ وهي 

من أجل خلق تفاعل بني النّص والوسائط وتسهيل التنقُّل بني ثنايا النص، وتوجيه القارئ للتفاعل 

مع النص بواسطتها، وكان ذلك بتأثري من حتوُّالت الكتابة الرقمية عند الغرب، منذ بداية ستينيات 

  . ة، يف تسعينيات القرن املاضيالقرن املاضي، واليت حتقَّقت، بصورة واضح

فاقرتحت مفاهيم ومصطلحات جديدة جتاوزت املصطلحات اليت رّوجت هلا الدراسات       

النّص، والتناّص، والبنية، إىل مصطلحات مرّكبة جتمع بني النّص والوسيط، كالنّص : النّصية، مثل

، مث شاعت صيغ "ّعب واملرتابط، والشبكياملفرَّع، واملتش"، وقد تُرِجم بـــــــــ 2HyperTextاملتفرّع

أخرى تعربِّ عن عالقة األدب بالوسيط اإللكرتوين؛ كاألدب الرقمي، واألدب اإللكرتوين، واألدب 

  3.التفاعلي، وغريها
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من خالل ما سبق، سنحاول يف هذه احملطة األوىل الوقوف على إشكالية التسمية           

بني املصطلحات واملفاهيم، اليت تبدو متقاربة يف الظاهر،  لألدب الرقمي، وما وجدناه من خلط

 .فتوصلنا إىل أن البون بني النقاد العرب غري واضح خبصوص اإلشكالية املصطلحية له

 أوال: إشكالية المصطلح

ميكن للمتتبع للمشهد األديب العريب اجلديد مالحظة ذلك الزخم غري العادي          

كاألدب الرقمي الذي طرح مسألة فوضى مصطلحات طال فيها   للمصطلحات املستحدثة فيه،

إلضافة املزيد من املسميات، اليت تسعى من ناحية "اجلدل، وما زال باب االجتهاد فيها مفتوحا 

إىل ترمجة األبعاد الداللية واملفاهيمية ملصطلح األدب الرقمي يف اللغات األجنبية، إىل ما يقابلها 

احية أخرى اقتفاء أثر االستحداثات املتالحقة هلذا احلقل اإلبداعي، الذي يف اللغة العربية، ومن ن

  4".مازال قيد الّتشكل والبلورة على صعيد قواعد الكتابة

فكل باحث أو دارس أو ناقد يفضل "ُوِجدت فوضى يف االصطالح والتسمية،  وهكذا،     

  5".سب البلد الذي يوجد فيهاملصطلح الذي يتناسب مع رؤيته ومعرفته اخللفية، أو ينتقيه ح

ومن مثة، فإننا بعد متحيصنا ملصطلحات هذا األدب اجلديد، الحظنا تعددا يف تسميته،      

  6:مثل

الذي  :hypertextuelle Littérature(7( أو النص املتشعب النص املرتابط -1

ديب بناء على ما يستعمل يف الواليات األمريكية، مركزا على تقنية الرتابط اليت تنظم النص األ

تقدمه املعلوميات من روابط جيمع بينها متيحا بذلك للمستعمل أو املتلقي االنتقال من نص إىل 

  8.آخر حسب حاجته

 ة النص تشري إىل صل ، اليت"مرتابط": يركز على كلمة سعيد يقطنيند والنص املرتابط ع       

هذه  فهم "ربط"تيح اجلذر يو ، )ابطتر ( بغريه عن طريق االشرتاك الذي تتضمنه صيغة التفاعل

تتحقق من خالل روابط تربط هذا النص بغريه من النصوص والعالمات اليت يتفاعل اليت الصلة 

يتحقق من خالل احلاسوب، وأهم ميزاته أنه " :، يقولتفعيلها يعمل علىألنه  مضمرةمعها، وهي 

يتصل بعضها ببعض، بواسطة غري خطي؛ ألنه يتكون من جمموعة من العقد أو الّشذرات اليت 

روابط مرئية، ويسمح هذا النص باالنتقال من معلومة إىل أخرى، عن طريق تنشيط الروابط اليت 

بواسطتها نتجاوز البعد اخلطي للقراءة؛ ألننا نتحرك يف النص على الشكل الذي نريد، ولقد اتسع 
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ة اليت تتضمن برامج تثقيفية أو نطاق استعمال النص املرتابط مع ظهور اإلنرتنيت واألقراص املدجم

  9".ترفيهية

مصطلح جديد من األشكال ): Littérature interactive(األدب التفاعلي  - 2

بني الراصد والنص على "التفاعلية اليت تنشأ  احلالةعلى  يعتمديستعمل بكثرة يف أروبا، ة، ياحلداث

ة من العناصر التفاعلية األساسية؛ مستوى التصفح والتلقي والتقبل، وختضع هذه العالقة �موع

احلاسوب، مع التشديد على العالقة  –املتلقي  –احلركة  –الصورة  –الصوت  –النص : هي

  10)".العالقة بني الروابط النصية(التفاعلية الداخلية 

 اإلبداعيةلعملية أركان االعالقة القائمة بني إن هوية األدب التفاعلي، �ذا املعىن، تكمن يف      

عن مساحة مبدعيه؛ ليسهم  ال تقلمساحة "واليت ترتك ملتلقي النص ، )القارئ -النص –املبدع (

 وإمناء، إَّمنا يف حالة حركة وجتدد مكتمال وال �ائيايكون  البناء معىن النص الذي  من خالهلا  يف

11."دائمة  

تلف امع ملخج صطلحم هو ): littérature d’information(األدب املعلومايت  -3

، مت عقد مؤمتر ومن هنااملمارسات اليت حتققت من خالل عالقة األدب باحلاسوب واملعلوميات، 

لدراسة هذه العالقة، وحماولة التنظري هلا، " األدب واملعلوميات: "حتت عنوان 1994بباريس سنة 

الفرنسية  formuleم، مصطلح جديد جنده يف جملة 2006ليظهر فيما بعد، وبالضبط سنة 

 littératureاألدب الرقمي : عددها العاشر حمورا خاصا عن األدب واملعلوميات؛ بعنوانيف 

numérique ويشيع استعمال مصطلح األدب املعلومايت لإلحالة على كل املعارف املتصلة ،

         12.باملعلوميات،  وهو ما نرتمجه عادة باألدبيات لتعين جممل العلوم واآلثار املعلوماتية املختلفة

مصطلح جديد أفرزته الثورة : littérature electronique(13(األدب اإللكرتوين  -4

يركز على وجتده  ،يؤكد على الطبيعة التكنولوجية واشتغال الوسيط ألنهمسي بذلك  ،التكنولوجية

وجممل العتاد  شكل النص اإللكرتوين اجلديد وتكنولوجيا املعلومات من اشتغال الوحدة املركزية،"

حب ذي التقنية املعلوماتية، وإىل أسلوب النشر اإللكرتوين، بوصفه يُقدم عرب الوسيط املصا

   14".–احلاسوب  –اإللكرتوين
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 األدبأن  samuel archibald الكاتب الكندي ويضيف مجيل محداوي ناقال عن     

لرسائل ، واemails)(اإلمييالت : االلكرتوين قد يتخذ عّدة قنوات لتوصيل خمتلف الرسائل، مثل

)sms( والبلوجات ،)blogs( والفالش ،)flash( والربيد ،   )les courriels..(15.اخل  

يف هو مصطلح واسع االستعمال ): littérature numérique(األدب الرقمي  -5

وصفه بالرقمي يعود إىل أن الرقمية هي الطريقة اجلديدة يف "أما  ملدرستني الفرنسية واإلجنليزية،ا

  16."، والذي يقوم عليه جهاز احلاسوب)0/1(خالل النظام الرقمي الثنائي  عرض األدب من

يتميز وهو أدب يزاوج بني األدبية والتكنولوجيا؛ مبعىن ال ميكن تلقيه إال عرب وسيط إلكرتوين،      

بكونه املنتج اللوغاريتمي والرياضي احلقيقي؛ أي أنه نتاج احلوسبة اإلعالمية، وخاضع للربجمة 

  .- حلاسوبا –للوسيط ة ية، ومنسجم مع اهلندسة الداخلياإلعالم

أحد أشكال التعبري اإلنساين،  األدب): littérature vertuel(األدب االفرتاضي  -6

؛ ذو أودعها اهللا يف النفوس البشرية ليخرج �ا من العامل احملدود إىل ما وراءه اليت تقوده قوة اخليال

 خنرج مبصطلح نقدي يسمى؛ –أدب وخيال  –طلحني معا وعندما جنمع املص، طبيعة افرتاضية

يطلق عادة على ما يتشكل يف وسط افرتاضي يستخدم التكنولوجيا، ، الذي األدب االفرتاضي

استخدام تقنيات شاشات العرض اليت تزود النصوص باملشاهد املناسبة "ركز على يوهذا معناه أنه 

بعدا جيعل املتلقي يندمج مع لنص األديب الرقمي ت، اليت تعطي لواألصوات واجلرافيكس والفالشا

   17".النص بشكل كبري، وبالتايل، تكون عامل جذب حنو النص

 الربجمة على أروبا، حييل يفبكثرة  يوظف): Cyber littérature(السبرينيتيقي  األدب -7

  18.فات االنرتنيت ومفهوم الشبكةوعلى مؤل واألوتوماتيكية، واآللية الذاتية

يعتمد على  هو مصطلح نقدي): littérature médiatique(ب اإلعالمي األد -8

ليس هو البحث عن أدبية  –حسب هذا األدب  –خصوصية الوسيط اإلعالمي، فاملشكل 

النصوص، بل التساؤل عن الوسيط الذي يستعمله ذلك النص األديب، وعالقته باملعطى األديب 

  19.واجلمايل واإلنساينوالفين 

الذي يعتمد احلاسوب يف توجيه املمارسة األدبية "نفهم أن األدب اإلعالمي؛ هو ومن هنا،     

  20."يف حالة االتصال أو عدمه
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ذا صلة إن مفهوم األدب اهلاتفي ): Littérature téléphonique(األدب اهلاتفي  -9

ف يكون يف باجلوانب الواقعية؛ ألنه يعرب عن جتربة ذاتية مرتبطة بإنسان واقعي، لكن االختال وثيقة

   .الوسيط الناقل للتجربة

األدب أن   Alain Vuillemin et Michel Lenobleيرى ومن هذا املنظور      

االنتقال من احلاسوب إىل اهلاتف إلبداع النصوص ونشرها  نتجه اهلواتف الذكية؛ أيتاهلاتفي 

  21.وتوزيعها، يف أي مكان وزمان ما

طلقت على هذا النوع اجلديد من األدب، نستطيع أن من مصطلحات أ على ضوء ما تناولنا    

جنتهد ونعتمد مصطلح األدب الرقمي؛ رمبا ألنه املصطلح األكثر عمومية ومشوال واألدق للّتعبري 

 فيه من املصطلح عن هذا األسلوب اجلديد يف عرض الّنص األديب، فضال عن ذلك، إن هذا

 ).م.ق.ر(حمض  عريب جذره أن ذلك األخرى؛ املصطلحات باقي عن مييزه ما اخلصوصية

 ثانيا: مفهوم األدب الرقمي

إن الرقمية حتيل على االرتباط الوثيق بني النص وجهاز احلاسوب أو الكومبيوتر أو اهلواتف        

الذكية، الذي تُعرض من خالله هذه النصوص، سواء على مستوى اإلنتاج، أم على مستوى 

  .التلّقي

ستفيدون من هذه املعطيات التكنولوجية، ويوظفون آليا�ا يف سبيل إنتاج إذ راح األدباء ي       

أجناس أدبية جديدة تعرب عن ا�تمع املنتج هلا، وقد ُاصطلح على تسمية هذا اللون من األدب، 

  .الذي ميزج بني اخلصائص التكنولوجية من جهة، واألدبية من جهة أخرى بــــــــــ األدب الرقمي

األدب الرقمي أحد أهم األجناس األدبية اجلديدة، رأينا من الضروري أن نوضح وملا كان     

مفهوم املصطلح، وذلك من خالل وقوفنا عند مفهومه يف النقد العريب عند أبرز من اشتغل عليه، 

  .  ومارسه

األدب الرقمي، أود أن نعاين أوال أسباب تدفق املصلحات وقبل أن خنوض يف تقدمي مفهوم      

الثورة اللسانية والنقدية اليت شهد�ا أروبا خالل حقبة الستينات، "الثقافة العربية بكم هائل، فاإىل 

أدت إىل تدفق مئات من املصطلحات إىل املعجم النقدي االصطالحي العريب، وهي مصطلحات 

  .وغريها22"نقدية مستقاة من جماالت خمتلفة كعلم االجتماع والفلسفة وعلم النفس واالقتصاد

  كيف استخدم النقاد العرب مفهوم املصطلح األدب الرقمي؟: والسؤال الذي نطرحه اآلن    
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يف العقد األخري من القرن املاضي، وحىت يومنا هذا جدال  " األدب الرقمي"لقد أثار املصطلح     

كبريا يف األوساط النقدية العربية، اليت بدأت تتداوله كمصطلح جديد ولد من رحم التكنولوجيا، 

مث أدخل إىل اخلطاب األديب متاشيا مع روح العصر، وسرعان ما استأثر املصطلح على اهتمام 

  . النقاد والدارسني هلذا النوع من األدب

نروم الوقوف على حتديد دقيق ملصطلح األدب الرقمي، ومن أجل ذلك حّري بنا أن نتجاوز    

ويُعَرف عموما على أنه الشعر أو  مصطلح األدب؛ ألنه حمل جّل الدراسات األدبية والنقدية،

  .النثر

  . ، لنحدد مدلوهلا)الرقمي(ومن أجل ذلك، جيب أن نتوقف عند اجلزئية الواصفة هلذا األدب    

  :الرقمية لغة/ 1

معجم لسان العرب البن  العربية، ومنها املعاجم وجتمع ،)رقم( اجلذر إىل الرقمية مصطلح يُردُ    

أعَجَمه  :رقما يرقمه الكتاب وَرَقمَ . الكتاب تعجيمُ  :والّرتقيمُ  مالرّق: "أن) ه711ت (منظور 

  23".مرقوم؛ أي قد بـُيِّنت حروفه بعالما�ا من التّنقيط وكتاب .وبيّنه

ويف (...) اخلط الغليظ والعالمُة واخلتُم : الرّقمُ "ويذكر معجم الوسيط ذات املعىن بتفصيل أكثر    

الطباشري مصنوعة من أصباغ ترابية أو مشعية لتلوين املصّورات إصبع كأصابع ): الرّسم والّتصوير(

، فالرقم هو اخلتم واخلط، وهو عالمة نشري �ا إىل أعداد معينة،  24"والرسوم على الورق اخلِشن

  . كما أنه يدل على اإلصبع

الرَّْمز ُهَو ) ِيف علم اْحلساب: (الرَّقم"ويوسع صاحب املعجم الوسيط املعىن أكثر ليدلل به على    

 6 5 4 3 2 1والصفر  اْلُمْستَـْعمل للتعبري َعن أحد اْألَْعَداد البسيطة َوِهي اْألَْعَداد التِّْسَعة األوىل

ُهَو الرقم الَِّذي يتفوق بِِه املتباري على َغريه َكَأن ) والرقم القياسي) (...) (مج(، والصفر 9 8 7

) ج) (مج(ن َكاَن قبله ِيف مخس عشَرة مثال يقطع ألف مرت عدوا يف عشر دقائق، َوقد قطعَها م

هي األرقام الَِّيت تقاس �َا َدَرَجة الّتغريات اليت تطرأ على ) ِيف االقتصاد) (األرقام القياسية(أرقام و

  25."بعض الظََّواِهر االقتصادية كاألسعار واألجور، وَغريها

من املصطلحني كل أما إذا عدنا للقاموس اإلجنليزي فقد ورد معىن    

(numerical)  و)digital(حيتوي على فكرة العدد، وعلى  ، فأما املصطلح األول؛ فهو

 :استخدام التقنية يف احلساب، وعلوم أخرى كبديل لإلصبع
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     “digit has technical uses in arithmetic and other sciences; 
as a mere   substitute for finger”.26 

أرقام، عددي، حسايب، هندسي، حتليلي، جربي، : ؛ فيحمل معاين الصفات اآلتيةوأما الثاين    

إحصائي، رقمي، قابل للحساب، أويل، كسري، عشري، نسيب؛ ثنائي، مثاين؛ أسي، لوغاريتمي، 

تفاضلي، متكامل، إجيايب، سليب؛ عقالين، غري منطقي؛ جذري، حقيقي، خيايل، مستحيل؛ 

  .التقرييب بالضبط يف أحسن األحو 

      “numeral, numerical, arithmetic[al], geometric[al], 
analytic, algebraic, statistical, numerable, computable, 
prime, fractional, decimal, proportional; binary, octal; 
exponential, logarithmic, differential, integral; rational, 
irrational; radical; approximate, round; exact; perfect”  .27  

يف القاموس ) digital(و  (numerical)وهكذا نستنتج، أن كال من املصطلحني      

 -3 -2 -1 – 0(العدد املكون من األرقام املعروفة؛ : اإلجنليزي حيمالن معىن مشرتك؛ أال وهو

   .، وطريقة توظيفه)9- 8 -7- 6 -5 -4

س الفرنسي الروس، الذي جند فيه املصطلحني الّسابقي الذكر حيمالن نذهب اآلن للقامو       

  :املعاين اآلتية على الّتوايل

1\“Digital, e, aux adj relatif aux doigts ”28.  

  .وهذا معناه؛ أن الدجييتال أو الرقمي يعود إىل الفعل املرتبط بشكل مباشر باألصابع       

2\“Numérique adj 1. qui se fait sur des nom- bres donnés : 

calcul numèrique 2. Évalué par le nombre : force  
numèrique”.29 

؛ Nombreالعدد : يف املعجم الفرنسي الروس إىل numériqueيرجع مصطلح        

  .الذي يتم عن طريق أرقام حمددة من جهة، أو  أنه يـَُقّيم من خالل القوة العددية

؛ هو العدد؛ )digitalو numerical: رقمي(املعىن األصلي ملصطلح واضح اآلن، أن       

وظف املعطيات الرقمية أي التعبري العددي عن حالة أو ظاهرة معينة، فالرقمي هو الذي ي

  .   أنواعها باختالف

  :الرقمية اصطالحا/ 2
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الطرق يف  مفرتق ، فإننا نقف موقفبصعوبة لغة الرقمية مفهومذا كنا قد حاولنا مقاربة إ      

األعداد من  مبعىن األرقامالكتابة من جهة، و  معنيني؛ معىن يف بدتفردة مفهومه االصطالحي، فامل

الرقمية  أقرب إىل هذا املفهوم، حيث يعترب مجيل محداويالناقد املغريب  ولعل تعريف جهة أخرى،

حالة  ؛ أي أ�ا تعبري عددي عن ظاهرة أو30"ياضي وعددي ومنطقي وحسايبما هو ر كل "

  .معينة

  :األدب الرقمي/ 3

األدب الرقمي هو ذلك األدب الذي يعتمد على الوسيط الرقمي، كأن يعتمد على     

  .األخرىوغريها من الوسائط الرقمية احلاسوب، أو اإلنرتنيت، أو الشاشة، أو الفايسبوك، 

  :  احلصرواآلن، سنعرض آراء نقدية متنوعة يف تعريفه، ومن ذلك على سبيل الذكر ال    

جمموع اإلبداعات، واألدب من أبرزها، اليت تولدت مع توظيف "هو : تعريف سعيد يقطني -1

احلاسوب، ومل تكن موجودة قبل ذلك، أو تطورت من أشكال قدمية، ولكنها اختذت مع 

  31".احلاسوب صورا جديدة يف اإلنتاج والتلقي

ريه من املصطلحات مصطلح األدب الرقمي عن غ توظيف يقطني يفضل سعيدو      

 قابلة لتصبح بنائها، وكيفيات النصوص صناعة نطاق يف يدخل -حسبه  –التكنولوجية؛ ألنه 

  .والتحليل النقد أو للتلقي

 عند يتوّقف ما لكل استعماله األجدر أنّه من فريى -مثال  –أما مصطلح األدب اإللكرتوين     

  32.اخل)...اإللكرتوين الربيد اإللكرتونية، حافةالص اإللكرتوين، النشر (األدايت االستعمال حدود

 أن  )ما األدب الرقمي؟(يرى فيليب بوطز يف مقاله  :حممد أسليم لتعريف فيليب بوطز ترمجة -2

شكل سردي أو شعري يستعمل اجلهاز املعلومايت وسيطا ويوظف واحدة أو أكثر من "كل 

الكون بعالق العناصر األدبية ، ومن هنا، فإن تيسمى أدبا رقميا 33"خصائص هذا الوسيط

  .جديد جنس أديب قد أبان عنل التكنولوجي املذه

هو األدب الذي يقدم على شاشة احلاسوب اليت تعتمد الصيغة : تعريف فاطمة الربيكي -3

  34.يف الّتعامل مع النصوص أيا كانت طبيعتها) 0/1(الرقمية الثنائية 
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منطقي يتعامل بنسق عددي ثنائي ال غري، فلو  وهذا معناه؛ أنه أدب ذو طابع لوغاريتمي     

تراتبية األعداد لنص ما، لتغري كليا من حيث انتظام احلروف والكلمات  –بربنامج معني  –غرينا 

  35.واجلمل

وعالوة على ذلك، يفسر مجيل محداوي الفكرة السابقة مبنطق يعتمد الرياضيات واللوغاريتم؛      

؛ مبعىن أن برامج احلاسوب هي 1و 0غاريتم رقمي مزدوج من لو "مبعىن أن احلاسوب يتكون من 

  .36برامج رقمية لوغاريتمية تشكل ما يسمى بالداتا

ومن مثة، فاألدب الرقمي هو أدب األعداد احلسابية؛ أو الذي يتكون من عوامل حسابية       

  37".د الرياضية، وال ميكن فهم العوامل الرقمية إال بواسطة هذه األعدا1و 0تتأرجح بني رقمني 

يستعني بالتقنيات اليت وفر�ا التكنولوجيا "هو النص الذي : تعريف مشتاق عباس معن -4

وبرجميات احلاسب اإللكرتوين لصياغة هيكلته اخلارجية والداخلية، والذي ال ميكن عرضه إال من 

شبكة خالل الوسائط التفاعلية اإللكرتونية، كالقرص املدمج، واحلاسب اإللكرتوين أو ال

  38".العنكبوتية

األدب السردي أو الشعري أو الدرامي، الذي يستخدم "أنه ذلك : تعريف مجيل محداوي -5

اإلعالميات يف الكتابة واإلبداع؛ أي يستعني باحلاسوب أو اجلهاز اإلعالمي من أجل كتابة نص 

  39".أو مؤَّلف إبداعي

مية أو جهاز احلاسوب أو فاألدب الرقمي هو الذي يستخدم الواسطة اإلعالولذا؛      

 .الكمبيوتر، وحيول النص األديب إىل عوامل رقمية وآلية وحسابية

 ال يعيش األديب، األدب النص تطور عن تعبري"هو  الرقمي األدب: تعريف زهور إكرام -6

 مما وسائطه لتغري تبعا ولغته شكله يف حتوالت يعرف لكونه وبنائه، نظرا نظامه حيث من الثبات

  40".ثانية جهة من املكونات تلك ترتيب ونظام جهة، من مكوناته لى خمتلفع يؤثر

 األدب بني التجربتني العربية والغربية؛ رأت أن -زهور كرام  –ويف مقارنة عقد�ا األستاذة      

فيه  االخنراط على ُتساعد اليت وسائطه لتطور ويعود هذا الغربية التجربة يف اآلن حمقق الرقمي

 التكنولوجية ثقافة الوسائط ألن حتقيقه؛ يف كبريا تعثرا يعرف يزال ما العربية التجربة يف أما بسرعة،

 ثقافة باعتبارها العربية بعد الذهنية تتشر�ا مل ما تزال وحتققه إجنازه يف الرقمي األدب يعتمدها اليت

  41.االستهالك ثقافة فقط وليس اإلنتاج
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تلتقي يف أن هذا النوع اجلديد من الكتابة  هامجيعخنلص من التعريفات السابقة، إىل أن     

الوسائط (األدبية ال ميكن تقدميه إال عرب وسيط إلكرتوين؛ أي عرب توظيف تقنية اآللة 

  .من التفاعل بني املبدع واملتلقي ، والبد أن يتيح قدرا)التكنولوجية

الوسيط اإللكرتوين، وبذلك كون النص قابال إلعادة كتابته عرب التفاعل الذي يتيحه ي، وبذلك    

ينزاح النص انزياحات متعددة تبقيه مفتوحا أمام متلقييه الذين تتعدد لديهم النصوص بتعدد 

  .نظر�م وقراء�م وسربهم ملكونا�ا

  :على سبيل الختام

على سبيل الشفهية اليت تعتمد مبراحل خمتلفة  يف جمال األدب والعلوم  مر اإلبداع البشري     

ثورة تكنولوجية كرة لتخزين املعارف، إىل الكتابة اليت تعتمد على الورق، وصوال إىل على الذا 

 مع العاملشيئا فشيئا  يتماهىبدأ العامل الواقعي ف ثقافة سائدة، واألنرتنت أفرزت احلاسوب

  . االفرتاضي

 حدوا كل حاول متباينة مصطلحات وظهور عدة، تسميات اإلبداع هذا عن تولدوبالتايل،       

  .األدب الرقمي :منها ونذكر هذا األدب، جبوانب اإلمساك منها

إن األدب الرقمي يعتمد كل ما هو رياضي وحسايب ومنطقي، ويقوم على حتريك ما يوجد يف      

  .النص وفق الصوت والصورة والفيديو واإليقاع الزمين انطالقا من أرقام ثنائية مزدوجة

 أمام" إننا بينهما، احلاصل والتفاعل املبدع واملتلقي بني العالقة ةثنائي أساسها بوتقة ويضعنا يف    

 املكتوب، النص يف الرتابط عن خيتلف جنده الذي الرتابط قوامه ورقمي؛ ألن النصية أساسه أدب

42".وعتاده وبرجمياته احلاسوب خالل من يتجسد إال أن ميكن ال الذي ولكنه
  

  

 :هوامش

                                                           
  ):مقال رقمي(الرواية التفاعلية ورواية الواقعية االلكرتونية  :فاطمة الربيكي 1

http://www.middle-east.online.com   

  .14:42: ، الساعة11/12/2020: مت اإلطالع يوم
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يت يتفاعل القارئ فيها سعى سعيد يقطني إىل شرح مفهوم النّص املرتابط الذي خلق إمكانيات متعدِّدة للقراءة ال 2

النص املرتابط ومستقبل : سعيد يقطني: ينظر. مع النّص بفضل الروابط، ويعّده منطًا جديدًا قائمًا على االنفتاح

  .59: ص. م2008، املغرب 1، املركز العريب الثقايف، الدار البيضاء، ط)حنو كتابة عربية رقمية(الثقافة العربية 
  .61إىل  59: ، ص)حنو كتابة عربية رقمية(ملرتابط ومستقبل الثقافة العربية النص ا: سعيد يقطني: ينظر 3
  :النبع املهجور احنراف باملصطلح.. األدب الرقمي: حممد صبح 4

https://www.okaz.com.sa/article/962517  
  .9:، ص1:ج. م2016، 1، ط)حنو املقاربة الوسائطية(األدب الرقمي بني النظرية والتطبيق : مجيل محداوي 5
األدب : إىل جانب التسميات اليت ستذكر حيصي مجيل محداوي تسميات أخرى هلذا األدب اجلديد من مثل 6

اآليل، األدب الروبويت، األدب املربمج، األدب احلاسويب، األدب اللوغاريتمي، األدب الوييب، الكتابة األنرتنيتية، 

  .9:، ص1:املرجع نفسه، ج. اخل...أدب الشاشة
  .استعمال هذا املصطلح يف الثقافة األجنلوسكسونية؛ أي املتحدثني باالجنليزية واألملانيةيشيع  7
  :مفهوم األدب الرقمي التفاعلي: نوال مخاسي: ينظر  8

https://annabaa.org/arabic/literature/5475   
  .265 -264:مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي، ص: إىل النص املرتابط من النص: سعيد يقطني 9

  .14:، ص1:، ج)حنو املقاربة الوسائطية(الرقمي بني النظرية والتطبيق األدب : مجيل محداوي 10
 .م2020، األردن، مركز الكتاب األكادميي، مسالك خطاب الصورة املؤتلف واملختلف، فايزة خيلف 11

  .41:ص
  .مفهوم األدب الرقمي التفاعلي، املوقع نفسه: وال مخاسين: ينظر 12
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