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 اإلهـــــداء

اليت هتتم كثريا  خدجية ابللودمواملثاقفة اجلزائرية أهدي هذا الكترب إىل 
فإليهر أزف هذا العمل املتواضع . نظرية وتطبياقر وبؤيةابألدب الرقمي 

 . باجير من هللا عز وجل أن يعود عليهر ابلنفع املثمر، والفرئدة املرجوة

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/binttourab
https://www.facebook.com/binttourab
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 (Sthendalسترندال ) ياقول

 " العاقول الكبرية، فاقط، هي اليت تكتب أبسلوب بسيط"
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 ةاملاقدم
فكريع  ( Paradigmesأو براديغمعا   عرف اإلنسان، عرب مساره التارخيي، أربع  مرالع  

 أساسي ، وميكن لصرها فيما يلي:

 يفسعر اشيعياو ومهعاهر العةيتع  افسعاا ارافيعا القدمي اإلنسان  كان :املرحلة األسطوبية
 ؛وأسعوراي ال أساس له من الصح  التلمي  لغياب فكرة السةةي  والتلي  املنعقي  وميتولوجيا

واتوافععهب . اإلنسععانذهععن اتتلععهب ميمنعع  الععدين والتفكععا ال هععو  علعع   :املرحلــة الوهوتيــة
الوسععع  الععف عرفععف طلتوفيععهب بععل الععدين والفلسععف ، التصععور  هعع ه املرللعع  طلمععةرت معع  فعع ة

 . الدين ال هو وافسا ك  ييو طسم 

 أوجسـ  كونـ يسعمياا  كمعا  العلميةاملرحلة الوضعية أو  Comte. À)1:  انقسعم
 (،Newton كمععا عنععد نيععوان  املعلقعع  إىل املرللعع  التلميعع  اليقينيعع  ،بععدورها ،هعع ه املرللعع 
ورواد التق نيع   ،(Leibniz وليةنز (، Spinoza وسةينوزا  (،Descartes وديكار 

ومععععاك   ،(Einstein ين اإنشععععت معععع  النسععععةي واملرللعععع  التلميعععع  االلتماليعععع   ؛الك سععععيكي 
واسعععم  هععع ه املرللععع  التلميععع   ،(Heisenberg جوهيعععزنرب  ،(Max Blanc ب نععع 

 . أيما طلتق ني  املتاصرة الف ظار  يف منتصف القرن التاس  عشر

                                                            

1 -Auguste Comte: Cours de philosophie positive, édition originale 
en six tomes , La Philosophie sociale et les conclusions générales, 
1839 ; tome 5, La Partie historique de la philosophie sociale, 
1841 ; tome 6, Le Complément de la philosophie sociale, et les 
conclusions générales, 1842 ; Paris, Bachelie. 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76271x.r=.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k762728.r=.langFR
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ـــة ـــة أو الرقمي ااععع احل اواسعععوب أو الكومةيعععوار هععع ه املرللععع  رافقعععف  :املرحلـــة املعلومرتي
علعععع  مسععععتوا انهععععيم املتلومععععا  ملرالعععع  السععععابق  ط قارنعععع مالعععع د ألععععدو ريععععورة كوبانيكيعععع  

  عيتعععععع  وسععععععاوعي  أو ميديولوجيعععععع لثععععععورة لققععععععف هعععععع ه ا و ععععععد. وحتصععععععيلاا و زيناععععععا ر ميععععععا
 Médiologique ) معع  الثقافععع  الور يععع  ووسعععاولاا التقليديععع  منععع  منتصعععف ا مسعععينيا 

 . لقرن التشرينمن ا

مفاوم اشدب الر مي واعوره يف اوقلل الثقافيل الغريب  كتابنا ه ايتناول  ومن هنا، 
طلتو ف عند مصعلحا  اشدب الر مي ومفاهيمه واتاريفه املختلف ، م  حتديد  ،والتريب

زماين اقدمي فرش ال د يستلزم منا ومل نن  سيا ه التارخيي . مقومااه ومراكزااه اشساسي 
القرن املاضي إىل  منتصفاه املختلف  من ايتتة  خمتلف مرال  ه ا اشدب ومسار  ،ومكاين

سنوا  اشلفي  الثالث ، بتقدمي جمموع  من التصورا  النهري  واإلجراوي  الف رافقف اعور 
 . اواسوب والوساورت اإلع مي  والتفاعلي  الر مي  واإللك وني 

إطاره يف ا ، و جوبتد ذل ،  دمنا نهرة يامل  إىل اشدب الر مي يف إطاره الغريب من 
الر مي ومسااه  اشدبواهلدف من ذل  كله هو مترف  مكوان  . التريب من جا  أارا

 . هو متغا وما ،هو اثبف حتديد ماو  ي ،و واصاوصه ومميزااه اجلوهري  والثان

دراس  النصوص اشدبي  والفني  والتخييلي  ة من أج  عربي  جديدو د طرلنا مقارب  نقدي  
أو املقارب  (، Approche numérique ملقارب  الر مي  طمسيناها ذا  الةتد الر مي 

 Approcheأو املقارب  الوساوعي    ،(Approche interactive التفاعلي 
médiologique) والقواعد النهري  واإلجراوي  املةادئ، و د وضتنا هلا جمموع  من . 
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يسدد اعاان، ويريدان إىل ما و  نرجو من هللا عز وج  أن يوفقنا يف ه ا الكتاب املتواض ،و 
 . فيه صاونا، ونستغفره عن هفواانا وكةواانا وأاعاونا وزالانا

كما نستسمح القراو اشفاض  عما يف ه ا الكتاب من نقص واقصا ونسيان، فالكمال   
 . والتمام من صفا  سةحانه واتاىل ج  يأنه وع ، وما اوفيقي إال طهلل
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 الفصل األول:
 مفهوم األدب الرقمي وخصوصيرته

( بشك  جيد littérature numériqueالميكن استيتاب مفاوم اشدب الر مي  
ود يهب إال بتمث  خمتلف دالالاه اللغوي  والوساوعي  واإلع مي ، ومترف  خمتلف السيا ا  

جمم  التارخيي  الف عرفاا اشدب الر مي يف خمتلف مسارااه الزماني  واملكاني ، م  حتديد 
 واصاوصه الفني  واجلمالي  واإلع مي  عل  النحو التايل:اشساسي  مقومااه 

 فوضــــى املصطلحــــرتاألول:  املبحث
عرب  ينتج ال دشدب ط هناك مصعلحا  كثاة يزار ما اجملال اإلع مي فيما يتتلهب
 Littérature الر مي  اواسوب أو الكومةيوار أو اهلوااف ال كي  مناا: اشدب 

numérique،) واشدب التفاعليLittérature interactive،)  نصالو 
 Littérature  الدجييتايلاشدب أو  الصورة أدبو  (،Cybertextالسةانعيقي 
digitale،)  اشدب اإللك وين وLittérature électronique،)  ابرت النص املو 

 Hypertexte)،  اشدب اآليل  وLittérature technologique واشدب ،)
 Littératureاشدب املربمج  (، و Littérature robotiqueالروبو   

programmée ،) اشدب اواسويب  وLa littérature par ordinateur) ،
اشدب اإلع مي (، و Littérature logarithmiqueواشدب اللوغاريتمي 

 Littérature Informatique اشدب الوييب  (، وLittérature de Web،) 
 Ecriture)والكتاب  الفايسةوكي  ،(Ecriture de l’Internet)الكتاب  اإلن نيتي و 

par Facebook) وأدب الشاي ،(La littérature sur écran) ... 
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إذاً، ي لظ فوض  يف االصع ح والتسمي ، فك  طلث أو دارس أو ان د يفم  
 . لسب الةلد ال د يوجد فيهينتقيه املصعلح ال د يتناسب م  رؤيته ومترفته ا لفي ، أو 

( واشدب Littérature numérique وإذا كان مصعلحا اشدب الر مي  
يف السال  الثقافي    د انتشرا بسرع  (Littérature électroniqueاإللك وين  

( أكثر انتشارا يف Hypertexteواإلع مي  الفرنكفوني ، فإن مصعلح النص امل ابرت  
 . الثقاف  اشجنلوسكسوني 

 والدراس  والتتريف، فنقول أبنإذا أردان اتة  ك  مصعلح إع مي عل  لدة طلتحلي  و 
الفرنسي  ما بل  كثاا يف السال  الثقافي  واإلع مي  د انتشر   (األدب اإللكرتوين)مصعلح 
. ويف ه ا الصدد، منيز بل القصيدة الر مي  والقصيدة اإللك وني . م1881و1891

لل، اراةرت يف . متقدة وصتة هندس  برجمي  و  ،فاشوىل ااضت  لربجم  لاسوبي  د يق 
 . الثاني  طلنشر اإللك وين السعحي املةاير

اإلميي    مث :،2و د يتخ  اشدب اإللك وين عدة  نوا  لتوصي  خمتلف الرساو 
 emails رساو ال(، و  SMS)   والةلوجا ،Blogs  والف ش ،)Flash،)  الربيد  و

Les courriels) ... 

                                                            

2 -Archibald, Samuel. Le Texte et La Technique: La Lecture À 
L’heure Des Médias Numériques. Le Quartanier. 2009 ; Audet, 
René, and Simon Brousseau. 2011. "Pour une poétique de la diffraction 
de l’oeuvre littéraire numérique: L’archive, le texte et l’oeuvre à 
l’estompe." Protée 39 (1): 9. doi:10.7202/1006723ar ; Balpe, Jean-
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عن اشدب اإللك وين  ال د يتميز(  3الرقمياألدب  عن  -اليوم -أصةح اوديث  و د
أد: إن اشدب الر مي هو نتاج اووسة  . بكونه املنتج اللوغاريتمي والرايضي اوقيقي

اإلع مي ، وااض  للربجم  اإلع مي ، ومنسجم م  اهلندس  الداالي  للحاسوب، عل  
ب اإللك وين إنتاجا يف لل، يتد اشد. أساس أن اشدب الر مي هو إنتاج إع مي داالي

 . إع ميا اارجيا

 النص املرتابط بيد أن املصعلح اشكثر انتشارا يف الوالاي  املتحدة اشمريكي  هو مصعلح 
املقارب  اشماكي  للوساورت اإلع مي  ف ومن مث،. (Hypertexte/ أو النص املتشعب
وافمله عل  ط ي املصعلحا  اشارا، عل   بكثرة، ه ا املصعلحاوظف واشدبي  والفني  

أساس أن النص اشديب ي ابرت م  جمموع  من النصوص التفاعلي  اشارا الف اتشك  من 
هو أو املتشتب ومن هنا، فالنص امل ابرت . صواي مكوان  آلي  واقني  وإع مي  وبصري  و 

                                                                                                                                                                                          

Pierre. 1991. L’imagination informatique de la littérature. Saint-
Denis: Presses universitaires de Vincennes ; Hayles, N. Katherine 
"Electronic Literature: What Is It?». The Electronic Literature 
Organization. 2007. http://eliterature.org/pad/elp.html. Hayles, N. 
Katherine. How We Think: Digital Media and Contemporary 
Technogenesis. University Of Chicago Press. 2012 ; Jenkins, Henry. 
Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. 
Revised edition. New York: NYU Press. 2008. 

3 -Vitali-Rosati, Marcello. 2014. "Pour une définition du 
«numérique»." Pratiques de l’édition numérique. Presses Université 
de Montréal. http://parcoursnumeriques-pum.ca/pour-une-definition-
du-numerique. 
Doueihi, Milad. Grande conversion numérique. Paris: Seuil 2008. 

 

http://eliterature.org/pad/elp.html
http://parcoursnumeriques-pum.ca/pour-une-definition-du-numerique
http://parcoursnumeriques-pum.ca/pour-une-definition-du-numerique
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اعي شنه يتكون من ذل  النص ال د" يتحقهب من ا ل اواسوب، وأهم ميزااه أنه غا 
ويسمح ه ا . جمموع  من التقد أو الش را  الف يتص  بتماا بةتض بواسع  روابرت مروي 

النص طالنتقال من متلوم  إىل أارا، عن طريهب انشيرت الروابرت الف بواسعتاا نتجاوز 
ولقد ااس  نعاق . الةتد ا عي للقراوة، شننا نتحرك يف النص عل  الشك  ال د نريد

ال النص امل ابرت م  ظاور اإلن نيف واش راص املدجم  الف اتممن برامج اثقيفي  أو استتم
 "4... ارفياي 

األدب  أو ، الصوبة(دب أهو   إع مي آارأوروط استخدام مصعلح  فملفيف لل، 
الصورة ، ال د حيي  عل  (Digital/Littérature digitale/الدجييتريل 

 . اإليتاعي من جا  أارااملسح االنتكاسي و  التصوير جمالو  الر مي  من جا ،

ألدب السبرينيتياقي ا هو بكثرة يوظف يف أوروط  آاروهناك مصعلح 
/Cyberlittérature)  واشواوماايكي ، وعل   الربجم  ال ااي  واآللي  ال د حيي  عل

طش راص بيد أن ه ا املصعلح يقصي ما يسم  . مؤلفا  اإلن نيف ومفاوم الشةك 
 . اشارااإللك وني  واإلنشاوا   فقا كثا من املر يتتاىل عن الو  ،املدجم 

 املعاقدو  الصعبالشبكي األدب  (، أو األدب اإليركودي وهناك من يتحدو عن 
/Littérature ergodique)  ال د استتمله إيسةل آرسيثEspen 

Aarseth)،   ويتكون ه ا . 5(صعبالالسربينتياقر: منظوبات إىل األدب يف كتابه
                                                            

العةت  اشوىل سن  ، املغرب، الدار الةيماو، املركز الثقايف التريب، من النص إىل النص املرتابطستيد يقعل:  -4 
 .265-264ص:، م2115

5 -AARSETH Espen, Cybertext: Perspectives on Ergodic 
Literature. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997. 
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" . الف اتين العريهب (Hodos)لفه  تين التم ، و الف ا( Ergon كلم   املصعلح من
وه ا اشدب الصتب القراوة يتحدد من ا ل السةانصي  . إن املتىن هو اشدب الصتب

وطمتياز . الف جندها يف النصوص الف استدعي القراوة التفاعلي ، ومشارك  القارئ الفتال 
 6". اتحقهب يف النص اإللك وين، طإلضاف  إىل بتض النصوص اشارا املعةوع 

( ال د littérature informatique/  7األدب اإلعوميأيما  وهناك 
هو لي  -لسب ه ا اشدب -املشك  ف. 9يتتمد عل  اصوصي  الوسيرت اإلع مي

ذل  النص اشديب، الةحث عن أدبي  النصوص، ب  التساؤل عن الوسيرت ال د يستتمله 
هو ال د  ع ميومن هنا، فاشدب اإل. وع  ته طملتع  اشديب والفين واجلمايل واإلنساين

ويتين ه ا أن . يتتمد عل  اواسوب يف اوجيه املمارس  اشدبي  يف لال  االاصال أو عدمه
يف  ه ا النوحل من اشدب يستتل أبداة إع مي  وسيع  اتمث  يف اواسوب اإللك وين،

ع    اتم  طلسياق الوساوعي اواسويب، ويف اراةاط ورييهب طلربانمج اآليل، ومبختلف 
إبداعيا وفنيا ومجاليا انهيما وانهيمه  ،التمليا  الف يقوم ما الكومةيوار لكتاب  نص أديب

م  اشدب العةيتي ال د يتتمد عل   ع ميوم ا، يتقاب  اشدب اإل. وطةاعيا ور ميا
 . أو الكتاب  التادي  العةيت  ،لغودالوسيرت ال

                                                            

 .265ص:، ستيد يقعل: نفسه -6 
7- VUILLEMIN, Alain et LENOBLE, Michel (Dir.), Littérature et 
informatique: la littérature générée par ordinateur. ARRAS: 
Artois Presses Université, (ÉTUDES LITTÉRAIRES), 1995. 
8 -VUILLEMIN, Alain et LENOBLE, Michel (Dir.), Littérature 
Informatique Lecture: de la lecture assistée par ordinateur à la 
lecture interactive. Limoge: Presses Universitaires de Limoges, 1999. 
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( Littérature téléphonique/األدب اهلرتفي  عن ك ل   اوديثميكن و 
مبتىن أن ننتق  من اواسوب إىل اهلااف إلبداحل النصوص . ال د انتجه اهلوااف ال كي 

وعل  الرغم من استتمالنا هل ا الوسيرت . اونشرها واوزيتاا يف أد مكان ما، ويف أد زمان م
لك وين هو ال د ميكن نشره وطلتايل، فاشدب اإل. اإللك وين اهلااف(، فإنه من اشدب 

وأكثر من ه ا فحياانا وريقافتنا ااضت  ملا هو ر مي وإلك وين إىل . (Webعرب الويب 
 . درج  اإلدمان والتخدير واالست ب وا موحل اشعم 

ذل  اشدب ال د او (، فLittérature interactive التفرعلي/)األدب  أما
. التلقي والتقة التصفح و ياتم طلت    التفاعلي  الف انشأ بل الراصد والنص عل  مستوا 

 ،والصو  ،النصو م  ه ه الت    جملموع  من التناصر التفاعلي  اشساسي  هي: 
م  التشديد عل  الت    التفاعلي  الداالي   ،واواسوب ،واملتلقي ،واورك  ،والصورة

أد: . والت    التفاعلي  ا ارجي   اجلم  بل املةدحل واملتلقي( ، الت    بل الروابرت النصي (
 . إن اشدب التفاعلي هو ال د جيم  بل نشاط الكااب أو السارد ونشاط املتلقي متا

 Littérature / بيد أن أفم  مصعلح طلنسة  يل هو  اشدب الر مي
numérique،)  أساس ااتياره وافميله يتمث  يف كونه أكثر اراةاطا طلوسيرت و

ويدل، بشك  جلي وواضح، عل  املكوان  اشساسي  الف اتحكم يف املنتج . اإلع مي
منعقي عل  ماهو رايضي ولوغاريتمي و وحيي  ه ا اشدب أيما . اشديب والفين واجلمايل

الصو  والصورة يقوم ه ا اشدب ك ل  عل  حتري  املتع  النصي وفهب و . لسايبو 
ويتين ه ا أن اشدب الر مي هو . من أر ام ريناوي  مزدوج  واإليقاحل الزمين انع  اوالفيديو 
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وهنا، ميكن اوديث عن عوامل . بصف  ااص واملنعقي  ال د يصن  طملتعيا  الرايضي  
 ... والدا  ر مي ، وريقاف  ر مي سيا ا  ر مي ، و ي ، و ر مي ، وكاونا  ر مي ، وبيئا  ر م

، وجيم  بل ، فاشدب الر مي هو ال د يتتمد عل  وساو  اإلع ميا وعل  التموم
زال أدط فتيا ي مبتىن أنه ما. يف مرلل  الةناو واإلنشاو والتشييدوهو ما يزال اوروف واشر ام، 

وساوعه التقني  يتشك  بو  ،عوامله االف اضي ، وحيةو يف ي عرحل يف سياق احمليرت الر مي
اثبتا وساكنا  أدطزال أدط يتحرك ويتغا ويتجدد ويتعور، ولي  ي مااو ومن مث، ف. اوديث 

صتب ومتقد وم ابرت افاعلي إنه أدب  :أد. اعويقه بك  ساول حتيينه و ميكن لصره و 
وإجراوي  بغي  فامه وافساه وعدة نهري  اصع لي  اعةيقي ، ومتشاب ، حيتاج إىل أدوا  

 . وأتويله

 يــوم األدب الرقمــاملبحث الثرين: مفه
شدب الر مي ذل  اشدب السردد أو الشترد أو الدرامي ال د يستخدم يقصد ط

أد: يستتل طواسوب أو اجلااز اإلع مي من أج   . اإلع ميا  يف الكتاب  واإلبداحل
أن اشدب الر مي هو ال د يستخدم الواسع   ويتين ه ا. كتاب  نص أو مؤلف إبداعي

اإلع مي  أو جااز اواسوب أو الكومةيوار، وحيول النص اشديب إىل عوامل ر مي  وآلي  
 . ولسابي 

ل  من وساو  التواص  واإلع م واإلاةار يهي وساواسوبي  ومن املتلوم أن الواسع  
إلبداعي إىل نص مروي وبصرد ومن مث، اقوم ه ه الوسيل  بتحوي  النص ا. والتةليغ

ومن مث، فالواسع  نص أو . أو نقله من عامل الورق إىل عامل الشاي  اإللك وني  وإع مي،
وم ا، يكون النص الر مي نصا سيمياويا ااصا . ورييق  مةني  عل  نهام سيميوطيقي ااص
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مكوان  عن عةارة ، فالصو  أو النص أو الصورة اومن هن. مراةعا بتامل اآلل  والر من 
أد: إن الواسع  اإلع مي  عةارة عن . الواسع  اإلع مي  ذا  الوظيف  السيميوطيقي 

، وفهب يفرا  ر مي  املربجم ملفا  اتكون من جمموع  من املتعيا  والةياان  واملتلوما  
ومن هنا، . (Dataال د يسم  طلداات  املتعيا  ربانمج لقارئ، ب  بمتين  الع    هلا ط

كما كان   ،ب الر مي هو أديب آيل لسي ومروي وبصرد أكثر مما هو أدب جتريددفاشد
وجوده من عامل الوساورت ميتح اشدب الر مي طلتايل، فو . اشدب الةياين م  اوال سابقا

 . ، واورك السمتي  والةصري ، مادام يقوم عل  الصو ، والنص، والصورة

وعليه، فاشدب الر مي هو ذل  اشدب ال د يشغ  الوساو  السمتي  الةصري  يف أداو 
ويتين ه ا أن اشدب الر مي جيم  بل ماهو مستي وبصرد، ويدجماما يف . الر مي وظيفته 

 . بواق  ر مي  والدة

ن مبتىن أ. وأكثر من ه ا فاشدب الر مي يتتمد عل  منعهب الرايضيا  واللوغاريتم الرايضي
أو أن اشساس الرايضي  ،املؤلفا  الفني  واجلمالي  ااضت  للحوسة  والر من  الرايضي 

وأكثر من ه ا فالربامج اللوغاريتمي  هي . واملنعقي هو ال د يتحكم يف اوليد النص الر مي
الف اسام يف نق  النص اشديب من عامله الةياين التقليدد إىل عامل بصرد ومستي، يف يك  

 . اعاطا  وسيناريوها  لسابي  ور مي مدوان  و 

مبتىن أن برامج . 1و 1ع وة عل  ذل ، يتكون اواسوب من لوغاريتم ر مي مزدوج من 
ومن مث، فاشدب الر مي . اواسوب هي برامج ر مي  لوغاريتمي  اشك  ما يسم  طلداات

 وال. 1و1ر ملهو أدب اشعداد اوسابي ، أو ال د يتكون من عوامل لسابي  اتأرجح بل 
 . ميكن فام التوامل الر مي  إال بواسع  ه ه اشعداد الرايضي 
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وعليه، فاشدب الر مي هو ال د يوظف املتعيا  الر مي  طات فاا وأنواعاا، وحيول 
اشدب إىل مدون  افاعلي  ووساوعي  استثمر ك  إمكانيا  الشاي ، ويستفيد من ك  

 . والتصويري  بغي  اقريب اإلبداحل من  ارئ ر مي وإلك وينالتقنيا  الصواي  والةصري  

: اشدب الك سيكي يف عرف الثقاف  الساودة ويتين ه ا كله أن مث  نوعل من اشدب
وإذا كان اشدب اشول أدط بيانيا يقوم عل  الشفوي  والكتاب ، وينتق  عرب . واشدب الر مي

 ،ومعةوعا  ،وجم   ، جراود لصحف الور ي الوساورت اإلع مي  التقليدي ، كالكتاب وا
فإن اشدب الثاين يستثمر ك  التقنيا  الف يسمح ما اواسوب عل  مستوا  ،ومعواي (

اشدب الر مي هو  أهم وسيرت يتتمد عليهمن هنا، فو . ب  الر مي الصو  والصورة والكتا
ي  افاعلي  مةايرة وغا استغ ل الشاي  اواسوبي ، وحتوي  النص إىل كتاب  ر مي  إلك ون

 . مةايرة

، فاشدب الر مي هو أدب متتدد الوساورت  الصو ، والصورة، والنص(، وخيم  مثومن 
مبتىن أن املةدحل يدا  يف ع  ا  افاعلي  محيم  م  . لت  ا  افاعلي  مةايرة وغا مةايرة

واالنتقادا  والتتليقا  تةادل امل لها  باملتلقي الر مي أو اإللك وين أو اواسويب، 
اب واملتلقي، و د و د يكون ه ا التفاع  مةايرا عل  صفح  النص حبمور الكا. املختلف 

 . حبمور ألد العرفل يكون غا مةاير

 ، واواسوب،والنص ،والصورة ،وعليه، فاشدب الر مي هو ال د يتكون من الصو 
 أو ص   صاة،  أويترا، ه ا اشدب  و د يكون. والت  ا  التفاعلي  املختلف  واملتنوع 

 ... رواي ، أو مسرلي  و ص   صاة جدا، أ
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. فت  نصصمن  مشتهب فالنص. أما النص الر مي، فيتكون من مصعلحل: النص والر مي
. الشيورفت   النص: نصص: ( بقوله:")لسرن العربو د عرفه ابن منهور يف متجمه 

ما رأيف  :و ال عمرو بن دينار. فقد نصوك  ما أظار . رفته :نص اوديث ينصه نصا
نص اوديث إىل ف ن أد  :يقال. أد أرف  له وأسند ،رج  أنص للحديث من الزهرد

ووض  عل  املنص  أد عل  غاي  . رفتته :ونصف الهةي  جيدها. وك ل  نصصته إليه ،رفته
وانتصف هي و د نصاا  ،ما اهار عليه التروس ل ا :واملنص . الفميح  والشارة والهاور

ويف . وهي انتص علياا ل ا من بل النساو ،واملايع  انص التروس فتقتدها عل  املنص 
أد  ،أنه ازوج بنف الساوب فلما نصف لتادا إلياا طلقاا :لديث عةد هللا بن زمت 

هي بفتح امليم اوجل  علياا من  :و ي  ،أ تد  عل  املنص  وهي طلكسر سرير التروس
. وك  ييو أظاراه فقد نصصته. إذا جعل  بعضه على بعضحل  وهلم نصصف املتا 

ونص . جت  بتمه عل  بتض :ونص املتاحل نصا. والفرش املوطأة ،واملنص : الثياب املرفت 
 ... رفتاا يف السا :الداب  ينصاا نصا

نصصف الشيو رفتته ومنه منص   :السا الشديد واوث وهل ا  ي  :والنص والنصيص
ابن اشعرايب . مث مسي به ضرب من السا سري  ،أ ص  الشيو وغايته وأص  النص. التروس

النص اإلسناد إىل الروي  اشكرب والنص التو يف والنص التتيل عل  ييو ما ونص  :
 "8. ييو لىت يستقصي ما عندهونص الرج  نصا إذا سأله عن  ...اشمر يداه

                                                            

طةت  ، لةنان، باو ، دار صادرالنون، مادة نصص،  لرف، اجلزو الراب  عشر، لسرن العربابن منهور:  -8 
 م.2112

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
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يدل النص عل  متان عدة، مناا الهاور، واالرافاحل، والربوز، وضم التناصر إىل بتماا  إذاً،
الةتض، واإلدراك والغاي  واملنتا ، واالستقصاو يف الشيو لىت إدراكه وفامه واستيتابه، 

يف داللته اوقيقي ، عةارة عن نسيج من  ،ومن مث، فالنص. واالنتصاب واالستواو واالستقام 
وامل اكة  واملتتابت ، الميكن فامه إال بتتة  ملفوظااه  اجلم  املتمام  واملتمافرة واملتجادل 

 . واستقصاوه مجل  مجل  بغي  إدراك املتىن والغاي  واملنتا  والفاودة املرجوة

نسيجا لفهيا أو  يف الثقافي  الغربي ، فيتين ،(Texte/Text/Textoأما النص 
وبتتةا . م اص  ومتسق  ومنسجم و  مكتوط، يف يك  مج  وفقرا  ومتواليا  م ابع 

آار، النص بناو كلي متسهب ومنسجم ومتشاك ، خيم  جملموع  من القواعد النحوي  
إال يف الشتر كما يف  ومن مث، فالنص لي  له طول حمدد. والصواي  والصرفي  واملتجمي 

 ومن مث، فاملقارب  الف هتتم بدراس  النص. (Haiku( أو اهلايكو Sonnetالسونيف  
 . (Linguistique textuelle  هي اللسانيا  النصي 

، من ريناوي  اشدب والنص، مةينا 11( األدب والغرابةيف كتابه  ،وينعلهب عةد الفتاح كيليعو
دالالاه اللغوي  أننا نستتم  كلم  اشدب بعريق  فمفاض  واعتةاطي ، دون مساول  

نفتقر إىل اصورا  لقيقي  لول  ومن مث،. واالصع لي  ومقاصده السيا ي  واملفاومي 
إننا النةحث . اشدب وماهيته ووظيفته، وما مييز النص اشديب عن ط ي النصوص اشارا

عما جيت  النصوص اشدبي  أدبي ، ب  نكتفي بربعاا طجملتم ، أو ما ا كه من آاثر نفسي  
وينعةهب ه ا أيما عل  مصعلح النص ال د يثا كثاا من اإليكال عل  .  املتلقييف

ه ا ما دف  النا د لتتريفه طستحمار مقابله ال د . مستوا التحديد والمةرت والتد يهب

                                                            

 م.1892سن  ، العةت  الثاني ، لةنان، باو ، دار العليت ، األدب والغرابة عةد الفتاح كليعو: -11 
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هو ال د يتميز طلنهام  -لسب كيليعو -ومن هنا، فالنص . يتمث  يف مفاوم  ال نص(
 اب  و  ا، ويكون  اب  للتدوين والتتليم والتفسا والتأوي ،واالنفتاح، وحيم  مدلوال ريقافي

ل ستشااد به، لينما ينسب إىل مؤلف لج ، مت ف بقيمته اشدبي  والفكري ، ومكانته 
يكون . و أد: البد أن يكون املؤلف ييخا مرمو ا يف السال  الثقافي . التلمي  والثقافي 

االنزايح وا رق بدل اشلف  والك م التادد النص ك ل  غامض الدالل ،  وامه الغراب  و 
 . اندرة و ليل  -حسب ميشيل فوكو -ل ا، فالنصوص . السو ي

، 12، واالنسجام1112االاساق واتوفر يف النص جمموع  من الشروط اجلوهري  هي:
 . 19، واملقامي  17، واالاصال اإلع م(16، والقةول15، والقصد14والتناص

( أن النص" لدو De Beaugrandeبوجراند  ويف ه ا السياق، يرا روبر  دد 
 اواصلي يلزم لكونه نصا أن اتوافر له سةت  متايا نصي  جمتمت ، هي:

                                                            

11 - De Beaugrande, R., & Dressler, W. U. (1981) Introduction to 
text linguistics / Robert-Alain De Beaugrande, Wolfgang Ulrich 
Dressler. London ; New York: Longman, 1981.p3. 

، والتكرار، واشمساو املوصول ، وأمساو اإليارة، مث : المماور، االاساق جمموع  من الروابرت اللغوي  -12 
 والمماور...

، واملدوان ، والسيناريوها ، واملشام ، والتعأوي ، مث : التغريض، االنسجام عةارة عن عمليا  متنوي  -12 
 والتناوين...، وا عاطا 

 واالستشااد...، والتممل، طال تةاس، يف الثقاف  التربي ، التناص مبتىن اوواري  واداا  النصوص. ويسم  -14 
 املقصدي  أو الرسال  املةايرة وغا املةايرة.القصد مبتىن  -15 
 مبتىن االع اف الشرعي واملؤسسا  طلنص. -16 
 اإلع م مبتىن االاصال واإلب غ. -17 
 املقامي  مبتىن السياق. -19 
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  )السة  أو االاساق ال ابرت اللفهيCohesion 

  )اوة  أو االنسجام  التماس  الداليلCoherence 

 القصدIntentionality 

القةولacceptability 

 اإلع م .Informativity 

  املقامي  أو السياقSituationality 

 التناصIntertextuality 

 . "18ويزول عن النص وصف النصي  إذا  لف عنه والد من ه ه املتايا

يف لل، . ويتين ه ا أن االاساق اللفهي واالنسجام الداليل مراةعان طلنص يف لد ذااه
أما املتايا الةا ي   . مستوا اإلنتاج والتلقييراةرت القةول والقصد مبستتملي النص عل  

واإلع م، فتتتلهب طإللال  واملرج  واحمليرت املادد والثقايف والسياق  ،والتناص ،كالسياق
 . التواصلي

إذاً، هناك ري و حمعا  حموري  يف لسانيا  النص: الداا  النصي، والةني  التواصلي  
 .  املرس  واملتلقي(، والسياق املرجتي

                                                            

العةت  ، مصر، القاهرة، عامل الكتب، ارمج  متام لسان، النص واخلطرب واإلجراءروبر  دد جراند:  -18 
، مصر، القاهرة، مكتة  زهراو الشرق، حنو النص؛ ويراج  أيما: أمحد عفيفي: 116ص:، م1889اشوىل سن  

 .76-75ص:، م2111العةت  اشوىل سن  
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و د كان النص موضوحل الة غ  واشدب من  القدمي، إال أنه من  منتصف القرن التشرين 
و د . أصةح النص موضوعا لسانيا طمتياز، بتد اعور الدراسا  الداللي  والتداولي  والتلفهي 

سامهف ه ه النهراي  يف ظاور أحناو النص ما بل سنوا  الستل والسةتل من القرن 
 ،(Harweg( وهارويغ W. Kummerوكوما  ،(V. Dijk  املاضي م  فان دي

مستلام  يف ذل  اصورا  النحو التوليدد التحويلي لنوام ... (Petöfiوبيتويف 
 . (N. Chomskyيومسكي  

ويف الو ف نفسه، كان هناك ايار آار يدرس النص وا عاب متا هو التيار التلفهي م   
، (A. Culioli)(، وكوليويلMaingueneauماجنونو  

 .Eم  االستتان  آبراو إمي  بنيفنسف ،(Vionوفيون   ،(Orecchioni)وأوريكشيوين
Benveniste ورومان جاكةسون ،)R. Jakobson وميخاوي  طاتل ،)M. 

Bakhtine) . ، ومن مث، فقد اهتم ه ا االجتاه ط عاب أو النص يف ع  ااه التلفهي
أطراف التواص ، وامللفوظ، والسياق، والتواص ، داا  سياق اواصلي ما، طل كيز عل  

 . ومن هنا، مل يتد هناك فرق كةا بل النص وا عاب. واالندماج اومورد

ع وة عل  ذل ، خيم  النص شمناط من االاساق اللساين، واالاساق التلفهي، واالاساق 
 . التداويل، واالاساق الداليل

، فتحي  عل  ما هو رايضي وعددد (Numérique/ الر مي وإذا عدان إىل كلم   
ومن مث، فاشدب الر مي هو ذل  اشدب ال د يتتمد عل  . ومنعقي ولسايب وإع مي

الوسيرت الر مي، كأن يتتمد عل  اواسوب، أو اإلن نيف، أو الشاي ، أو الفايسةوك، 
 . وغاها من الوساورت الر مي  اشارا
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دب ال د يدرس اشدب ار يما وحتسيةا وإع ما، ومن مث، فاشدب الر مي هو ذل  اش
والتشديد عل  الوظيفتل: اجلمالي  والر مي ، ويف  طجلم  بل املتع  اشديب والوساوعي،
 . (Médiologiqueضوو مقارب  افاعلي  وارابعي  ووساوعي   

: إن اشدب الر مي هو أدب لاسويب وإع مي داالي طمتياز، خيم  وخوصة الاقول
وطلتايل، ينةين عل  جمموع  من التمليا  . دس  آلي  ولوغاريتمي  ورايضي  ومنعقي  متقدةهلن

مث : الربجم ، والتخعيرت، واهلندس ، والتحسيب، وال  يم،  ،اإللك وني  اشواوماايكي 
والتوليد، والتوجيه، والتنصيص، واإليراف، واملتاجل ، وال كيب، والتنشيرت، والتصويف، 

 ... والتصوير، والتحري ، والتصحيح، والفيدطك

ويتد مصعلح اشدب الر مي، لسب اعتقادد، أفم  املصعلحا  استتماال مقارن  
اشدب املتشتب، واشدب اإللك وين، واشدب الدجييتايل، والنص امل ابرت، و طشدب 
اشدب السةانتيقي، واشدب اإلع مي، واشدب الصتب، واشدب اإلن نيف، املتتالهب، و 

 ... واشدب الفايسةوكي، واشدب اهلاافي، واشدب الروبو ، واشدب اآليل
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 يـــاإلعومط ــ: خصرئص الوسيلثاملبحث الثر
( إىل جمموع  من ا صاوص médium informatiqueيستند الوسيرت اإلع مي  

 :21واملميزا  اشساسي  الف ميكن لصرها فيما يلي

 :يتتمد اشدب الر مي عل  منعهب الرايضيا  واللوغاريتم  اللوغربيتمية
للحوسة   مبتىن أن املؤلفا  الفني  واجلمالي  ااضت . (l’algorithmiqueالرايضي 

أو أن اشساس الرايضي واملنعقي هو ال د يتحكم يف اوليد النص الر مي . والر من  الرايضي 
وأكثر من ه ا فالربامج اللوغاريتمي  هي الف اسام يف نق  النص . عمقا وسعحا وظاهرا

اشديب من عامله الةياين التقليدد إىل عامل إلك وين بصرد ومستي، يف يك  مدوان  
 . وسيناريوها  لسابي  ور مي  واعاطا 

مبتىن أن برامج . 1و 1ويتكون اواسوب من لوغاريتم ر مي مزدوج يتمث  يف التددين 
/ الدااتتامل املتعيا  والةياان   اواسوب هي برامج ر مي  لوغاريتمي  اشك  ما يسم  ب

Data) .ومن مث، فاشدب الر مي هو أدب رايضي ولوغاريتمي وافاعلي، يتشك  من 
اشر ام املزدوج  واشعداد الرايضي  اوسابي ، أو هو ذل  اشدب ال د يتكون من عوامل 

ومن هنا، الميكن فام التوامل الر مي  إال بواسع  ه ه . 1و 1لسابي  اتأرجح بل ر مل
 . اشعداد الرايضي 

( هو جمموع  من القواعد املنعقي  Un algorithmeويتين ه ا كله أن اللوغاريتم  
ويتين ه ا أن اللوغاريتم . ل هني  املسنن  واملشفرة بلغ  الربجم  من أج  حتقيهب نتيج  ماا

                                                            

20 - BALPE Jean-Pierre, « Présentation », L’imagination 
informatique de la littérature. St Denis: PUV, 1991. 
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فاشدب الر مي  ،وعل  ه ا اشساس. يسام يف الهب مؤلفا  ونصوص لوغاريتمي  طمتياز
يف ضوو  واعد رايضي  ومنعقي  من أج  إيصال ومسنن آليا، هو أدب لوغاريتمي ومربمج 

 . تلقي الر مي االف اضيرسال  متين  إىل امل

مادام يةين نصه وفهب آليا  الربجم   ،ويكون املؤلف أو الكااب واعيا بتملي  اإلبداحل الر مي
و د يشاركه التقين املتخصص يف . ووفهب متعيا  اللوغاريتم الرايضي واملنعقي ،اواسوبي 

وغاريتمي  بني  ومن هنا، اتد الل. اإلع ميا  يف بناو نصه وهندسته لوغاريتميا ور ميا
وطلتايل، ميكن اوديث عن أدب لوغاريتمي، . أساسي  يف اوليد النصوص الر مي  واشغيلاا

أو أدب آيل، أو أدب مربمج، أو أدب حموسب، أو أدب رايضي منعقي، أو أدب 
 ... إلك وين

 ،ع وة عل  ذل ، يستتل املةدحل أو الكااب طلرايضيا  املنعقي  يف أتليف نصه اإلبداعي
(، ومن رايضيا  1و 1ومبا أن اشدب يتكون من أر ام  . وإنشاوه سعحا وعمقا وظاهرا

وأكثر من ه ا فاملؤلفا  الر مي  استتم  . أدب ر مي حمض -إذاً  -منعقي ، فاو 
 . لوغاريتمي  ااص  ومميزة ما

 اتين التوليدي   التوليديـــة :la générativité أن الوسيرت اإلع مي يسام يف )
. وليد النصوص الر مي  واوليدها وفهب ري ريي  ر مي  أساسي  هي: النص، والصو ، والصورةا

أد: يولد نصا . (GENERATEURومن هنا، فاملةدحل يصةح مولدا ومربجما  
م ابعا مبجموع  من النصوص التوليدي  والوساورت اإلع مي  اشساسي ، مث : النص، 

ويكون اهلدف مناا نق  إرسالي  مةايرة أو غا مةاير إىل متلهب . والصو ، والصورة
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 ،أو اتليقا  ،وينتج عن ذل  الهب اواص  افاعلي يف يك  م لها . اف اضي ر مي
 . أو ردود فت  خمتلف  ومتنوع  ،أو انتقادا 

من اللوغاريتما  الف اقوم ومن هنا، فاملولد اإللك وين أو الر مي هو جمموع  ااص  
عمليا  ر مي   وفهباشدب الر مي يتولد ومن مث، . والتسنل ،والربرت ،التوليد ا :بتملي

 . وخيم  للربجم  التقني  واهلندسي  واملنعقي  والرايضي . ولسابي  ولوغاريتمي 

:يقصد طوسابي  أو اووسة    احلسربيةla calculabilité  ال  التمليا )
. يف بناو الربامج اإلع مي  والوساوعي  واإللك وني  الرايضي  املختلف  واملتنوع  الف اسام

يستتم  لوغاريتما  رايضي  ومنعقي  اإلع مي ( Le programmeمبتىن أن الربانمج  
أد: . الصورةالصو  و  انشيرت عامليأو من أج   ،وساب املسافا  املتجا  حنو الشاي 

ل  مستوا التزمل، أو عل  إليقاحل لسايب ع ،أو الوسيرت اإلع مي ،خيم  اشدب الر مي
أو عل  مستوا لساب مدة االنتكاس أو الةث أو الهاور أو  مستوا  ع  املسافا ،

 . االاتفاو

نتين طلتسنل أو الشفرة الر مي   التسنني الرقمي :le codage 
numériqueأد: يتممن الوسيرت . (اموحل الوسيرت اإلع مي لتسنل ر مي وإلك وين
. الف يشتغ  ما، أو جتت  اآلار يستعي  أن ينمم إىل الشةك  التنقودي يفراه ا اص  به 

ال د مييزه عن ط ي  (Code  أو سننه ،ويتين ه ا أن لك  وسيرت إع مي يفراه ا اص 
 الوساورت اإلع مي  اشارا

ويتين ه ا أن . (1و 1وغالةا، ما اتكون يفرة ه ا الوسيرت اإلع مي من ريناوي  مزدوج   
وافسا ه ا أن الربامج الر مي  أو . الوساوعي  رايضي  ولوغاريتمي  ولاسوبي  طمتيازالشفرة 
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وبواسع  ه ين . 1و 1الوساوعي  الاترف الصو  والنص والصورة، ب  اترف فقرت الر مل 
الر مل، يولد املاندس أو املربمج أو الكااب نصوصا ومدوان  وسيناريوها  واعاطا  

وه ا ما دف   ؛يتمي ار يكون اشدب، مث ، جمرد أر ام لسابي  ولوغ وم ا،. خمتلف  ومتنوع 
شنه يوظف اشر ام الرايضي   ؛الدارسل والةالثل والنقاد إىل اسميته طشدب الر مي

 . 1و 1وطلمةرت الر مل  ،واوسابي 

واإلنشاو  وليد واإلبداحلوداوما، خيم  االستخدام املربمج لتملي  الر من  الثناوي  يف أريناو الت
ويتين ه ا أن اشدب الر مي ااض  جملموع  من القواعد الصارم  الف اتمث  يف . والتأليف

أد: اليتمت  اشدب الر مي . التقيد بموابرت الر من  والتمليا  الرايضي  واوسابي  واملنعقي 
  حبري  معلق  يف التصرف وا لهب والتحوير، ب  اتحكم فيه متعيا  ر مي  وضوابرت رايضي

التخييلي واالف اضي، يف أريناو مرلل  اإلبداحل ما  من االلتزامالبد  ،لسابي  واقني  وهندسي 
هويته الةياني  ا اص  به،  اشدبوم ا، يفقد . واشييد النصوص التفاعلي  أو الر مي 

 . ااض  إلكراها  الموابرت الر مي ومتشتب ويتحول إىل نص هجل وم ابرت 

اتكون من أر ام  (،Dataشدب الر مي إىل متعيا   وأكثر من ه ا يتحول ا
دور  ويتمث . اآليلالوسيرت اإلنساين م  اشدب ومن هنا، يتداا  . ولوغاريتما  لسابي 

من الت ؤم  الهب نوحلاوأم  بل ما هو إنساين وما هو آيل، أو  يف الهباشدب الر مي 
من   انافر يديد بيناماهناك والتوافهب بل الفلسف  اإلنساني  والفلسف  اآللي ، بتد أن كان 

 . بداي  القرن التشرين

التفاعلي   : اتد التفرعليةl’interactivité)  امليزة اشساسي  الف متيز اشدب الر مي
ويتين ه ا أن اشدب الر مي يسمح طلت  ا  التفاعلي  بل . عن ط ي اآلداب اشارا
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Jean-ويرا جان لود ويسةاغ  . املةدحل والقارئ مةايرة عرب وسيرت النص اإلع مي
Louis Weisberg)21 واستوجب . أن التفاعلي  هي ااصي  اإلبداحل اآليل املربمج

. ع  م  املةدحل الر ميه ه ا اصي  لمور املتلقي فيزايويا أمام الشاي  من أج  التفا
بوجود  Louis Boissier-Jean)22واتتلهب التفاعلي  عند جان لود بواسيي  

 . أو النص املتشتب ،ال ابعيأو النص  ،يستند إلياا النص الر مي ،مكوان  اواصلي  عدة

ومن هنا، فاشدب الر مي هو أدب افاعلي يتكون من عدة نصوص متداال  ومتفاعل ، أو 
ينقسم ك  و  الفرعي ،، يتفرحل إىل جمموع  من اشنساق مربمجهو عةارة عن نسهب اقين وآيل 

بيد أن التفاعلي  هي ا اصي  اشساسي  . أنساق فرعي  أارا، وهك ا دوالي  فرحل بدوره إىل
 . اشنساق املركزي  الكربا والفرعي  واملتش رة الف اتحكم يف ه ه

ويتد القارئ التفاعلي أهم عنصر يف اشدب الر مي؛ شن لموره التفاعلي ضرورد إلغناو 
دون والميكن اصور أدب ر مي . وبصمااه ،وانتقادااه ،واتليقااه ،النص وإريراوه مب لهااه

رزا أو عنصر أساسيا، أو بني  من ومن هنا، يتد القارئ التفاعلي مكوان ط.  ارئ متفاع 
 ... أو النص اإللك وين ، أو النص املتشتب،أو النص التفاعلي ،الةىن املكون  للنص الر مي

                                                            

21 -WEISSBERG Jean-Louis, Présence à distance, déplacement 
virtuel et réseaux numériques: pourquoi nous ne croyons plus la 
télévision. Paris: L’Harmattan, 1999. 
22- )Qu'est-ce que la littérature numérique ?( 
https://www.olats.org/livresetudes/basiques/litteraturenumerique/1_basi
quesLN.php 
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نشاط اقين آيل منمةرت وااض  للغ   :ومن هنا، يتكون اشدب الر مي من نشاطل
اللوغاريتمي  واملتعيا  اوسابي  والر مي ، ونشاط إنساين رمزد يوظف الرموز واإليارا  

ب  هو  ،أو النشاط التقنيين ،واشيقوان  غا ااض  للموابرت الف خيم  هلا النشاط الر مي
 . هله أبد لال من اشلوالانشاط سيكولوجي الميكن جت

ع  ا   جيم  بل النص والراصد ضمنالنص املتفاع  هو ذل  النص ال د ومن هنا، ف
 ،سهب سيميوطيقينأو ع ما ، النص الر مي هو نهام  أنويتين ه ا . افاعلي  سيميوطيقي 

هو فاشدب الر مي  ومن هنا،. يارا  والدوال الرمزي يتكون من جمموع  من الت ما  واإل
 ، نتحدو عن مقصديتلطلتايلو . عل  التفاع  السيميوطيقي والر مي ميقو ال د 
 ،القاوم  عل  اإلبداحل واإلنتاج والتشفا والتسنل والتةليغ: مقصدي  املؤلف أساسيتل

وطلتايل، حيتود . القاوم  عل  الرصد والتفاع  وبناو النص من جديداملتلقي مقصدي  و 
الف حتتاج إىل  ارئ افاعلي يف  رموزها  الرمزي  النص املربمج عل  جمموع  من اشنساق
 . وع ماهتا بغي  بناو نص افاعلي جديد

يتترب أيما و  ماما يف جمال التةليغ والتواص ، يتد النص الر مي وسيعا إع ميا ،ومن هنا 
 . افكيكاا واركيةاا وفهب املنعقل: الةنيود والسيمياويينةغي إجراوي  أداة اقني  

 -هنا -لكن املام . وإنساينآيل مزدوج: فالنص الر مي عةارة عن نشاط  ذل ،ع وة عل  
ضمن ما  ،هو إنساين بدل أن يكون ال كيز عل  ماهو اكنولوجيما  هو ال كيز عل 

  ،(la psychologie instrumentale  اشداوي يسم  طلسيكولوجيا الوساوعي  أو 
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أو الف ألدريف  عيت  م  هو اقين  Pierre Rabardel)22كما يسمياا بيا راطردي  
 . اكنولوجي

يقصد طالنتشاري   والفيدابك االنتشربية :L'ubiquité )لمور النص الر مي أو 
 عربمبتىن أن النص امل ابرت ينتق  . يف لواسيب متتددة ،يف اآلن نفسهامل ابرت أو املربمج، 

أد: حيمر النص . ومتنوع  أمكن  متتددة، وينتشر عرب فماوا  ويةكا  عنقودي  خمتلف 
 . الر مي عرب اإلن نيف، وينصار يف ك  اوواسيب اندماجا وبني  ومكوان

إحبارا وسةال  وجتواال بفم   وة اواسوب  النص الر مي كثا االنتشاريتد  وبتتةا آار،
وينتق  من لاسوب إىل آار، وفهب برانمج مقنن بد  ، ووفهب يفرة . وبرامج اإلن نيف

ومن مث، يتقة  القراو ه ه النصوص الر مي  وفهب  واعد . وابرت اوليدي  حمددةمسنن  بم
أو عرب  النصي، متين ، فيقومون بتفكيكاا من أج  بناواا من جديد عرب عمليا  التفاع 

التفاعلي هو ال د يقوم بتفكي  الرموز  القارئويتين ه ا أن . عمليا  التفكي  وال كيب
 . ا اا النصي أو ال هين أو اإللايلاملشفرة وأتويلاا يف ضوو سي

إذ  ؛عل  مستوا التلقي( Feedback ومن جا  أارا، ميكن اوديث عن الفيدطك 
ما يسم   أو  ،التغ ي  الراجت  من أج ىل النص مرا  ومرا  إأن يتود  للقارئميكن 

التنقيح  أواإلضاف   أو من أج  املتاجل  والتصحيح والتقومي والتتة  بغي  ،لفيدطكك ل  ط
 . أو التفاع 

                                                            

23- RABARDEL Pierre, Les hommes et les technologies: 
approche cognitive des instruments contemporains. Paris: 
Armand Colin, 1995. 
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 اؤريروبعةيت  اوال، . ه ه هي أهم ا صاوص الف يتميز ما الوسيرت اإلع مي اواسويب
 . ه ه ا صاوص كلاا يف اوليد اشدب الر مي وإنتاجه إجياط أو سلةا
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 يـــومرت األدب الرقمـــاملبحث الرابع: ماق

اشساسي  الف ميكن وا اصيا  يستند اشدب الر مي إىل جمموع  من املقوما  واملراكزا  
 لصرها فيما يلي:

الرقمنة(Numérisation:)  مبتىن أن اشدب . خيم  اشدب الر مي  اصي  الر من
أد: يتكون من اوروف . هو نتاج التمليا  اواسوبي  والرايضي  واملنعقي  وال هني 

وطلتايل، فالتمهب هو أساس . يف لل، متث  اشر ام التمهب. فاوروف متث  الهاهر. واشر ام
جمموع  من  بواسع ويتحقهب ذل  . اوليد ك  التجليا  النصي  الهاهرة فوق السعح

التمليا  التحويلي  الر مي ، مث : عملي  او ف، وعملي  الزايدة، وعملي  االستةدال، 
ومن هنا، ميكن اوديث . ر ام مبثاب  دينامو النص الر ميومن هنا، فاش. وعملي  ال ايب

 أو الوظيف  الوساوعي  ،(Fonction numérique  عن الوظيف  الر مي 
 Fonction médiologiqueطمتياز ) . 

 التفرعلية (L’interactivité): فاعلي  حبمور املتلقي ال د يدا  إىل تاتحقهب ال
واإلحبار حبثا عن مراده اوقيقي، كأن يةحث عن موا   الشةك  الر مي  للتجوال والتصفح 

يخصي  أو عام ، أو يةحث عن مدوان  أو موا   الةحث من أج  جتمي  املتلوما  
وبتد ذل ، خيتار . والةيا  واملتعيا ، ويقوم بتوريهب الصفحا  حبثا عن الروابرت الر مي 

وبتد أتم  . ر مي و  ص  أ ،أو رواي  ،صفح  أو مو تا متينا من أج  الةحث عن  صيدة
بقراواه مرة والدة أو مرا  عدة ضمن الةتدين: الراصد يقوم  ،الصفح  أو النص املختار

مث، يدا  يف عوامله االف اضي  بغي  التفاع  م  املةدحل أو الكااب حتلي  . العةاعي والر مي
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وخيم  ه ا كله ملنعهب الرغة  واإلرادة ال ااي  ولري  املتلقي يف . ونقدا واتليقا واقوميا وبناو
 ... (Web  ما يناسةه من صفحا  وموا   ويةكا  ويةي و ااتيار ما يشاو، 

افاع  هي: حمعا  أساسي  ضمن عملي  التفاع  من مث، ميكن اوديث عن 
(، وافاع  التحكم l’interactivité de navigationاإلحبار 

 l’interactivité de manipulation   وافاع  الةياان ،)l’interactivité 
d’introduction de donnée) . 

ميكن التمييز بل أمناط ري ري  من النصوص  اشساسي ، وبناو عل  ه ه اشمناط التفاعلي 
احملكيا   :Serge Bouchardon)24لسب ساج بوياردون   -السردي  التخييلي  

( املتتلق  بتملي  اإلحبار، واحملكيا  اوركي  les récits hypertextuelsالرابعي   
 les récits cinétiques ) اتتلهب بتملي  التحكم واإليتاز والتحفيز، واحملكيا  الف

 . ( الف اتتلهب بتقدمي الةياان les récits collectifsاجلماعي   

الوساورت، وماجن عل  مستوا النصوص وي لظ أن النص الر مي متتدد اشبتاد، ومتتدد 
فاناك النص اشديب، والنص الصو ، ونص الصورة، والنص اوركي، والنص . والروابرت

الوساوعي، والنص التفاعلي، والنص امل ابرت، والنص الشةكي، والنص الفماوي 
وه ا ما جيت  وظيف  اشدب صتة  ومتقدة بسةب اداا  النصوص واشتةاا ... االف اضي

 . (la fonction ergotique de l’œuvreيا وإلك ونيا  ر م

                                                            

24 -Gwénolé Gestin: (Littérature numérique: Le récit interactif, par 
Serge Bouchardon), http://acolitnum.hypotheses.org/231 

 

 

http://acolitnum.hypotheses.org/author/gwenolegestin
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(، بتد أن كان lecteur/interacteurعن  ارئ متفاع  ك ل  ميكن اوديث  و 
عن  ارئ ضمين، و ارئ اةا، و ارئ كفو، و ارئ حمتم ، و ارئ سابقا اوديث 

 ... ، و ارئ مجايلمف ض، و ارئ وا تي حمسوس، و ارئ  ييلي

 اللوغربيتمية(L’algorithmicité:)  يتكون اشدب من جمموع  من اشر ام
وه ا له ع   ، بعةيت  اوال، مباهو ر مي . املزدوج  الف اندرج ضمن املنهوم  اللوغاريتمي 

ومن مث، فاشدب الر مي هو عامل اف اضي رايضي ومنعقي مصنوحل من اشر ام . وحتسييب
يشك  وإع مي، مي من وسيرت رايضي ومنعقي أد: يتشك  اشدب الر . الثناوي  املزدوج 

ومن مث، فاشديب أو املةدحل يف لاج  . عمهب التمليا  الف خيم  هلا ه ا اشدب الوساوعي
 . ماس  إىل من يساعده يف الهب نصوصه الر مي  وبرجمتاا وفهب املنعهب اآليل والتقين

  الرتابطية أو( النص املرتابطL’hypertextualité:)  أن اشدب ويتين ه ا
طمتياز، يتممن عدة نصوص وأنساق مركزي   ومتشتب الر مي هو أدب مفتوح وماجن

أد: يتممن اشدب الر مي نصوصا م ابع  ومتفاعل  ومتداال  . وفرعي  متفاعل  فيما بيناا
إن  يقول ستيد يقعل:" ،ويف ه ا الصدد. فيما بيناا اناصا وافاع  وانصاارا واشابكا

وذل  بناو عل  أنه:" يتشك  من جمموع  من  و ال د اتجسد فيه الروابرت،النص امل ابرت ه
الةنيا  غا امل ااة ، والف يتص  بتماا بةتض بواسع  روابرت يقوم القارئ بتنشيعاا، والف 

 ". اسمح له طالنتقال السري  بل ك  مناا

، ولكن ويتعلب انهيم النص امل ابرت لي  فقرت  درا  متخصص يف جمال اإلع ميا 
أيما  درا  كتابي  ااص ، يتةل من ا هلا مىت وأين ميكن جتسيد الروابرت داا  يةك  

 . النص املتقدة، حبيث يكون من املمكن  راوهتا بكيفي  م وم  وممكن 
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ما حيدد الةتد ال ابعي وفهب ه ه الصورة جنده كامنا يف التحوي  ال د أدالته عملي  
جا ، وعل  ساورة القراوة من جا  اثني ، االق  ب ل  التفاع  عل  مسار الكتاب  من 

 25". طراوهب جديدة من إنتاج النص والقيه

هو عةارة عن نهام من التقد اإللك وني  الف أو املتشتب ويتين ه ا أن النص امل ابرت 
 ، اسمح للراصد التفاعليوانفصال ا ابرت فيما بيناا بواسع  روابرت وأنساق وايوط ااصال

ومن مث، فالنص ال ابعي هو ذل  النص ال د يتممن . طالنتقال من رابرت إىل آار
( الولدة اإلع مي  الصغرا Nœudواتين التقدة  . جمموع  من التقد والروابرت التفاعلي 

وهناك . الف يتشك  مناا النص امل ابرت، وهتدف إىل اإلع م واإلاةار والتةليغ والتوصي 
. (hypermédias(، وعقد مستي  بصري   textuelsنصي    ن من التقد: عقدانوع

وارايةاا بعريق  غا  ارايةا هندسيا حمكما، ويتحكم اواسوب يف انهيم روابرت النص الر مي
 . اعي 

 (الوسرئطيةMédiologie:)  الر مي أدط وساوعيا يتد اشدب
 Médiologiqueع وة عل  جمموع  من . ( طمتياز؛ شنه يقوم عل  الوسيرت اواسويب

ويتين ... الوساورت اإلع مي  اشارا، كالصو ، والصورة، واورك ، والكومةيوار، والشاي 
و أو يف ضو  ،يف ضوو املقارب  الوساوعي  ينةغي  راواه مناجياالر مي  اشدبه ا كله أن 

 ال د ينتمي إىل مابتد اوداري الوسيرت ال د يستخدمه ه ا اشدب 
 Postmodernisme)أصةحومن مث، فقد . ، مبراعاة ماهو اقين وآيل وهندسي 

                                                            

 .129ص:، ستيد يقعل: نفسه -25 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperm%C3%A9dia
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فيه وطلتايل، اتحقهب . بل ماهو فين مجايل وماهو آيل واقين اليعاالر مي املتاصر اشدب 
 . الوظيفتان: اشدبي  والوساوعي 

 (التشربكيةCollaborativité:)  إذا كان النص اشديب نصا بيانيا عاداي مراةعا
طل ا  املةدع  املفردة من الةداي  لىت النااي ، فإن النص الر مي اسام فيه كثا من ال وا  

أو ملةدحل آار، أن يشارك املةدحل اشول  ،وميكن للمتلقي الراصد. املةدع  واملتلقي  واملتفاعل 
. التكام التقاط ، أو أو  ،ا اأو التد ،اشييده وفهب منعهب التناوبيف بناو نصه الر مي و 

غناو أو التحوير، أو النقص، أو االستةدال، أو اإل ،، أو او فكله طلزايدةويتحقهب ذل   
 ... واإلريراو

فاشدب الر مي يف لاج  إىل مسامهل ويركاو متفاعلل متتددين،   ،وأكثر من ه ا
 ... كاملةدحل، واملاندس، واملربمج، والراصد، والقارئ املتفاع ، واملدون، واملتصفح

أدب متتدد الوساورت، ومتتدد النصوص، ومتتدد اشطراف هو مبتىن أن اشدب الر مي 
 . واملتشاركل

 ( التحسيبInformatisation): أو  ،خيم  اشدب الر مي آللي  التحسيب
أو  ،ويتين ه ا أن اشدب الر مي هو إنتاج إع مي يتحكم فيه اواسوب. ملنعهب اووسة 

ومن مث، يستوجب اشدب الر مي . أد جااز وساوعي آار يقوم بتملي  الر من  واووسة 
يساعده عل  إنتاج نصوصه شري  سيستتل بأن يكون املةدحل أواملنتج إع ميا طمتياز، وإال 

ومن هنا، فالتحسيب هو عةارة . الر مي  واوليدها وفهب منعهب التحسيب وال  يم والتصفح
عن" عملي  نق  النص أو الصورة أو ما ياك  ذل  من الواثوهب من طةيتتاا اشصلي  الف 

 



37 
 

. اوجد علياا  نص معةوحل أو خمعوط مث ( إىل اواسوب واملقصود ب ل  عملي  ار يماا
"26 

وللتحسيب ع    وطيدة طل  يم ال د يتين" عملي  نق  أد صنف من الواثوهب من النمرت 
التناظرد إىل النرت الر مي، وب ل  يصةح النص والصورة الثابت  أو املتحرك  والصو  أو 

مشفرا إىل أر ام شن ه ا التحوي  هو ال د يسمح للورييق  أاي كان نوعاا أبن ... امللف
 27". ستقةال واالستتمال بواسع  اشجازة املتلومااي اصا  ابل  ل 

حتول النص الةياين إىل نص  عةارة عن عملي  منعقي  واقني وهك ا، يتةل لنا أن التحسيب 
 . ر مي وساوعي صو  وبصرد ومتحرك

 ( التحريكL'animation programmée:)  إذا كان النص الةياين
فيه، فإن اشدب الر مي أدب ديناميكي الك سيكي أدط اثبتا وساكنا اللرك  

 Dynamiqueمبتىن أن متروضا  . يقوم عل  النص، والصو ، واورك . ( طمتياز
اشدب الر مي هي متروضا  وساوعي  متحرك  من ي رة إىل أارا، أو من سياق إىل 

والتغا ومن هنا، فاشدب الر مي هو أدب اورك  والدينامي  . آار، أو من مو ف إىل آار
 . والتحوير، ولي  أدط اثبتا

يتد اشدب الر مي أدط مشاداي يتتمد عل  اللقعا  املتحرك  املرفق  من جا  أارا، و  
ع وة . الفيلم السينماوي أو املسرلي  املتروض  من رب أوطلتايل، فاو . طلصو  والصورة

. ناميكي مشاددعل  ذل ، اتحرك يخصيا  القص  أو الرواي  أو املسرلي  بشك  دي

                                                            

 .259ص:، ستيد يقعل: نفسه -26 
 .258ص: ، يقعل: نفسهستيد  -27 
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ويف اآلن نفسه، اتغا الفماوا  بك  مكوانهتا النفسي  واالجتماعي  واملنااي ، واتحرك 
 . اشلداو والشخصيا  بعريق  افاعلي  م  لركي 

ــوليـــالت( دLa génération:)  خيم  اشدب الر مي لتملي  التوليد الرايضي
كما يف املنهور السيمياوي، عمهب، وسعح،   ،مبتىن أن اشدب الر مي. واملنعقي واإلع مي

أد: يتكون من بنيا  متتددة وخمتلف  ومتنوع : الةني  التميق ، والةني  السعحي ، . وظاهر
واتد الةني  التميق  الةني  املولدة اشساس، فاي مبثاب  دينامو اشدب وحمركه . وبني  الهاهر

إنتاج النصوص الر مي  الفني  واجلمالي  واسام ه ه الةني  التميق  الوساوعي  يف . احملورد
وطلتايل، اتد القواعد التحسيةي  أساس اإلنتاج الر مي، و م  ملاهو . حتسيةا وار يما وبرجم 

وبتد ذل ، ننتق  من التمهب إىل السعح والهاهر عرب جمموع  من . رايضي ومنعقي وذهين
 . و املاندس املربمجالتمليا  التحويلي  الف يقوم ما املةدحل أو اإلع مي أ

ـــرجمـــالب( ةLa programmation:)  يتولد النص الر مي وفهب برانمج أو منعهب
وينقسم ه ا النص الر مي إىل جمموع  من النواف  الف . (Logicielهندسي واقين متل  

يتصفحاا املستتم  اوريقا وإحبارا و راوة  طلتايل،و . اهار بشك  عياين عل  صفح  الشاي 
ويتين ه ا أن اشدب الر مي، مبختلف نصوصه الفني  واجلمالي ، . وأتم  وافاع  وبناو

ومن مث، فا ه الربجم  متتددة . ااض  لربجم  إع مي  د يق  وممةوط  ومقنن  ومشفرة
 . والقراو املتفاعللهم فياا جمموع  من الشركاو الر ميل واإلع ميل ااشطراف، يس

أهم املقوما  واملراكزا  الف يقوم علياا اشدب الر مي بصف  عام ، واشدب  -إذاً  -الكم
 . وهي مقوما  طرزة وأساسي  لتمييز اشدب الر مي عن غا الر مي. التفاعلي بصف  ااص 
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 أةـــــل النشــــعوام املبحث اخلرمس:
الف سامهف يف ظاور اشدب الر مي، وميكن لصرها ميكن اوديث عن جمموحل من التوام  

 فيما يلي:

 اراةرت اشدب الر مي بهاور ف ة ما بتد اوداري  ابتبرط الرقمنة بفلسفة مربعد احلداثة :
وساو  االاصال االهتمام بو من جا ، الف أععف أمهي  كةاة ملاهو بصرد وإع مي واقين 

 . أارا، من جا  املتاصرة، وااص  اإلن نيف

ليعث ااتلعف لولعه  ،ويتعد مصععلح معا بتعد اوداريع  معن املصععلحا  اشكثعر التةاسعا وإاثرة
بع  جنعد أن . نقاد ودارسو  مابتد اوداري (؛ نهرا لتتدد مفاهيمه ومدلوالاه من ان د إىل آاعر

املتاين الف  عدمف ملفاعوم  مابتعد اوداريع ( متنا مع  فيمعا بيناعا وخمتلفع  ومتداالع ، لعىت أريعا 
إذ يتتععععرب مععععن أهععععم  ؛لععععول اسععععتخدام مفاععععوم مصعععععلح  مابتععععد اوداريعععع ( نقععععاش مسععععتفيض

املصعلحا  الف" ياعف وساد  من  ا مسينيا  املي دي ، ومل ياتد ألد بتد إىل حتديعد 
م، وهنعاك معن 1854مصدره: فاناك من يتيد املفردة إىل املعؤر  الربيععاين أرنولعد اعوينيب ععام 

اشمريكعععي اشعععارل  أولسعععون يف ا مسعععينيا  املي ديععع ، وهنعععاك معععن يربعاعععا طلشعععاعر والنا عععد 
عل  أن الةحعث ععن أصعول . م1865حييلاا إىل ان د الثقاف  ليزيل فيدلر، وحيدد زماهنا بتام 

املفععردة أفمعع  إىل اكتشععاف اسععتخداماا  ةعع  هعع ه التععواريا بكثععا، كمععا يف اسععتخدام جععون 
م، وظاعور مصععلح مابتعد 1971داريي" يف عقد وااكنز اشامبان ملصعلح " الرسم مابتد او

 29". م1817اوداري  عند رودولف طنفتز يف عام 

                                                            

سعن  ، العةتع  الثانيع ، لةنعان، بعاو ، املركز الثقايف التعريب، دليل النرقد األديبستد الةازعي وميجان الرويلي:  - 29
 .129ص:، م2111
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. و عععد اةعععل واضعععحا أن أفكعععار  مابتعععد اوداريععع ( خمتلفععع  نسعععةيا ععععن مفعععاهيم اوداريععع  السعععابق 
ويتتقد"بتمام أنه من املمكن اعتةار الكتاب والفنانل يف مرلل   ما ة  اوداريع ( علع  أهنعم 

وهع ا أ عرب إىل اجلعدل الع د . ارييون، طلرغم من أن املفاوم مل يكن مصاغا آنع اكمابتد اود
و عععد . يعععرا نهعععراي  فرويعععد ععععن ال وععععي أهنعععا موجعععودة مسعععةقا يف الفكعععر الرومانسعععي اشملعععاين

(أن مشععروحل اوداريعع  مل ينتععه أبععدا Habermasان ععا الفيلسععوف اشملععاين يععورغن هابرمععاس  
سععتيه لتحقيععهب أهدافععه  ومعع ا، يقصععد هابرمععاس  ععيم انععوير بتععد، ليععث يواصعع  هعع ا املشععروحل 

ويتد مصعلح "مابتد اوداريع  "  والكلمعا  املشعام  لعه( أيمعا . التق  والتدال  االجتماعي (
يف نهر الكثاين أنعه يشعا، بصعف  عامع ، إىل دور وسعاو  اإلعع م يف اجملتمتعا  الرأمساليع  يف 

مه املفم ، فمعن الواضعح أن نهريع  افسعا التععورا  وأاي كان استخدا. أواار القرن التشرين
االجتماعي  والثقافي  عن طريهب السرداي  الكربا مل اتعد ممكنع  أو مقةولع ، وأنعه مل يتعد ممكنعا 

. الـنص والصـوبةفك  ييو هعو . لألفكار أن اكون مراةع  اراةاطا ورييقا م  الوا   التارخيي
(، ليععث جنععد اويععاة املــرتريكسوطلنسععة  للكثععاين، حيععاول التععامل العع د يععتم اصععويره يف فععيلم  

الةشري  اقلد اآلال  الف اسيعر علياا، إ ناحل املشاهد بتامل مابتد اوداري ، إل ناععه بكعابوس 
 .، فاعع ا التععامل هععو مبنزلعع  اسععتتارة أو جمععاز عععن لالعع  اإلنسععان اوععايلمــن عــري اخليــرل العلمــي

"28 

 مابتعععد اوداريععع ( بفلسعععف  التفكيععع  والتقعععويض،  وهنعععاك معععن الةعععالثل والدارسعععل معععن يعععربرت
. وحتعيم املقوال  املركزي  الكربا الف هيمنف عل  الثقاف  الغربي  من أف طون إىل يومنا ه ا

ــــــة (، يف كتابععععععه  David karterويف هعععععع ا الصععععععدد، يقععععععول دافيععععععد كععععععارار   النظري
                                                            

ــة األدبيــةديفيععد كععارار:  - 28 العةتعع  اشوىل سععن  ، سععوراي، دمشععهب، دار التكععوين، ارمجعع : د. طسعع  املسععامله، النظري
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املوا ععف مععن "مابتععد اوداريعع " عععن مو ععف متشععك  بشععك  جععوهرد  (،:"واتععرب هعع هاألدبيــة
جلميعع  املتععارف الةشععري ، و ععد أريععر  هعع ه املوا ععف علعع  التديععد مععن التخصصععا  اشكادمييعع  
وميععععادين النشععععاط اإلنسععععاين من علععععم االجتمععععاحل إىل القععععانون والدراسععععا  الثقافيعععع ، مععععن بععععل 

اوداريعع " عدميعع  علعع  حنععو اعععا، فاععي  وطلنسععة  للكثععاين اتععد "مابتععد. امليععادين اشاععرا(
فععععع  التعععععامل وال الععععع ا  هلمعععععا ولعععععدة . اقعععععوض أد متعععععىن للنهعععععام والسعععععيعرة املركزيععععع  للتجربععععع 

 . 21متماسك "

كمععا . ومععن مث، فقععد اعتمععد  فلسععف   مابتععد اوداريعع ( علعع  التشععكي  والتقععويض والتدميعع 
الكثععععا مععععن املسععععلما   اعتمععععد  علعععع  التنععععاص وال نهععععام وال انسععععجام، وإعععععادة النهععععر يف

ابتععععد زععععزحل مومعععن مث، . ر الغعععريب  عععدميا ولعععديثاواملقعععوال  املركزيععع  العععف اتعععارف علياعععا الفكععع
" مجيعع  املفععاهيم التقليديعع  املتتلقعع  طللغعع  واهلويعع ، إذ نسععم    -لسععب دافيععد كععارار -اوداريعع 

اليفامونععه كثععاا مععن الععع ب اشجانععب العع ين يدرسععون اشدب اإلنكليععزد ينتتععون أد يععيو 
وكثععاا مااكشععف النصععوص اشدبيعع  يف "مابتععد اوداريعع " عععن . أو يتععربون عنععه مبابتععد لععداريي

وهتعععتم كععع  معععن النصعععوص واالنتقعععادا  بتعععدم . غيعععاب االنغععع ق، واركعععز حتلي هتعععا علععع  ذلععع 
وضوح اهلوي ، وماهو متروف طسم" التناص": هعو إععادة صعياغ  اشعمعال املةكعرة أو الع ابرت 

 21". ص اشدبي بل النصو 

املنهععععور  ،هعععع ا، وميكععععن اوععععديث، يف إطععععار  مابتععععد اوداريعععع (، عععععن أربتعععع  منهععععورا  جتاهاععععا
واملنهععور  ؛الفلسععفي العع د يععرا أن  مابتععد اوداريعع ( دليعع  علعع  الفععراغ بغيععاب اوداريعع  نفسععاا

 ؛لعةتض جوانةاعا ( لركع  ابتتعاد ععن اوداريع ، أو رفعضالتارخيي الع د يعرا أن  مابتعد اوداريع 
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املنهععور اإليععديولوجي السياسععي العع د يععرا أن  مابتععد اوداريعع ( اتريعع  لألوهععام اإليديولوجيعع  و 
واملنهعععور اإلسععع اايجي النصوصعععي الععع د يعععرا أن مقاربععع  نصعععوص  مابتعععد اوداريععع (  ؛الغربيععع 

 22. وليسف مث   راوة والدة، ب   راوا  منفتح  ومتتددة الاتقيد طملتايا املناجي ،

يف بتعدها التعارخيي واملرجتعي والسعيا ي، بتععور الرأمساليع   ، مابتد اوداري (اراةعف ه ا، و د 
كمععا اراةعععف اراةاطععا ورييقععا . الغربيعع  مابتععد اودارييعع  اجتماعيععا، وا تصععاداي، وسياسععيا، وريقافيععا

هيمنعع  و  ،كمععا جععاو  مابتععد اوداريعع  رد فتعع  علعع  الةنيويعع  اللسععاني . بتعععور وسععاو  اإلععع م
كمععععا . واالسععععت ب واالسععععتغ لوالسععععيعرة  قععععوةالغربيعععع  الععععف حتيعععع  علعععع  ال املقععععوال  املركزيعععع 

استادفف  مابتد اوداري ( اقويض الفلسف  الغربي ، واتري  املؤسسا  الرأمساليع  العف اعتحكم 
 مابتعععد اوداريععع (  انتقعععد كمعععا . يف التعععامل، وحتتكعععر وسعععاو  اإلنتعععاج، ومتتلععع  املترفععع  التلميععع 

 . التشكي  والتشتيف والتشريح والتفكي ليا  آباللوغوس واملنعهب 

بتعععد انتاعععاو اوعععرب التامليععع   ،هععع ا، و عععد ظاعععر   مابتعععد اوداريععع ( يف ظعععروف سياسعععي  متقعععدة
الثانيعع ، يف سععياق اوععرب الةععاردة، وانتشععار التسععلح النععوود، وإععع ن مععي د لقععوق اإلنسععان، 

، وظاعععور …(لوظاعععور مسعععرح ال متقعععول  صعععموي  بيكيعععف، وأدامعععوف، ويونيسعععكو، وأراط
و ععد  … والتدميعع  ،، مثعع : السععرايلي ، والوجوديعع ، والفرويديعع ، والتةثيعع الفلسععفا  ال عق نيعع 

 . كانف التفكيكي  متربا رويسا ل نتقال من مرلل  اوداري  إىل  مابتد اوداري (

ولععع ل ، . ومعععن مث، فقعععد كانعععف  مابتعععد اوداريععع ( مفاومعععا منا معععا ومعععدلوال ممعععادا للحداريععع 
مابتعد اوداريع  أبمنعوذج التشعهي والتشعتيف وال اقريريع  كمقابع  لشعموليا  اوداريع   "التفلف

 ،وريوابتاعععا، وزعزععععف الثقععع  طشمنعععوذج الكعععوين، وط عيععع  التقدميععع ، وبت  ععع  النتيجععع  أبسعععةاما
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لاربعععف التقععع  والتق نيععع ، ودععععف إىل العععهب أسعععاطا جديعععدة اتناسعععب مععع  مفاهيماعععا العععف 
 وضعععرورة  ةعععول التغيعععا املسعععتمر، ،يععع ، وامععع  حملاعععا المعععرورا  الروليععع اعععرفض النمعععاذج املتتال

كما رفمعف الفصع  بعل اويعاة والفعن، لعىت أدب "مابتعد . واةجي  اللحه  اواضرة املتاي 
 22". اوداري " ونهرايهتا أتىب التأوي ، وحتارب املتاين الثابت 

والرسعععم والتمعععارة واهلندسععع  يف جمعععال التشعععكي   -أوال -هععع ا، و عععد ظاعععر   مابتعععد اوداريععع ( 
 ةعععع  أن انتقعععع  إىل الفلسععععف  واشدب والفععععن والتكنولوجيععععا وط ععععي التلععععوم واملتععععارف ، املدنيعععع 
 . اإلنساني 

والميكعععن اوعععديث ععععن  مابتعععد لداريععع ( والعععدة، بععع  هنعععاك  مابتعععد لداريععع ( عامععع  و مابتعععد 
 ، كععاشدب، والنقععد، و ععد غععز  نهري  مابتععد اوداريعع ( مجيعع  الفععروحل املترفيعع. لععدااث ( فرعيعع 

والفععععن، والفلسععععف ، واشاعععع ق، وال بيعععع ، وعلععععم االجتمععععاحل، واشن وبولوجيععععا، وعلععععم الثقافعععع ، 
 ... واال تصاد، والسياس ، والتمارة، والتشكي 

وعليه، فقد رافقف  مابتد اوداري ( اعور وساو  اإلع م، فأصةحف الصعورة الةصعري  ع مع  
اوداري ، ومل اتد اللغ  هي املنهم الوليد للحياة اإلنسعاني ، سيمياوي  اشاد عل  اعور مابتد 

 . اوقيق إىل تترف الب  أصةحف الصورة هي احملرك اشساس للتحصي  املتريف، و 
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: يف كتابيه( ياتم طلصورة السينماوي  Gilles Deleuzeوالغرو أن جند جي  دولوز   
ليععث يقسععماا ، 26م(1895  25(الزمــرن -الصــوبة، و 24م( 1892(  احلركــة -الصــوبة 

الفت ، ويتترب التامل اعداعا كخعداحل  -الصورة ، و االنفتال -والصورة  ،اإلدراك -الصورة إىل 
 . اداحل اوواس عربالسينما للزمان واملكان 

من املتلوم أن لع  مابتد اوداري ( روادا ومنهرين وف سف  ونقعادا، ومعن بعل هعؤالو الفيلسعوف 
م( العع د ايععتار Jean Baudrillard  )1828-2117الفرنسععي جععان بععودراير  

ومن مث، فقد أدىل جان بوديراير مبجموع  من املفاهيم،  . بنقده للتكنولوجيا اوديث  واإلع م
كاوقيقعع  التاومعع ، ومععافوق اوقيقعع ، واالهتمععام ط يععال التلمععي، والتنايعع  طلتععوامل االف اضععي  

 ،الت  ععع  بعععل العععدال واملعععدلول عنعععد فردينانعععد دوسوسعععاومعععن هنعععا، فقعععد انتقعععد . غعععا املتحققععع 
ملتعىن طأو  ،وجعود متعىن واضعح، بع   عال طلعدالال  التاومع  -كجاك ديريعدا  -ليث أنكر 

. ومعععن هنعععا، " فقعععد رفعععض التمييعععز بععل املهعععاهر واوقعععاوهب الكامنععع  وراو هععع ه املهعععاهر. املغيععب
ومل اتد الت ما  اشا إىل معدلوال  . دلولوطلنسة  له، اهنار  أااا الفوارق بل الدال وامل

                                                            

34-Gilles Deleuze: L'image-mouvement. Cinéma 1, Les Éditions de 
Minuit (coll. « Critique »), Paris, 1983, 298 p. 
35-Gilles Deleuze: L'image-temps. Cinéma 2, Les Éditions de Minuit 
(coll. « Critique »), Paris, 1985, 378 p. 

معةت  رطط ، منشورا  مكتة  أم سلم ، نظرايت الناقد األديب يف مرحلة مربعد احلداثةمجي  محداود:  - 26
 م.2115العةت  اشوىل ، املغرب، الرطط، نيف
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و د يرح بوداير هع ه . أبد متىن متقول، ليث يتكون التامل اوقيقي من الدالال  التاوم 
 27". م(1891(   التظرهرات واحملركرةاشفكار يف عمله  

الفيلسععوف اشملععاين نيتشععه، وجععود اوقيقعع  مادامععف اععراةرت ك ،هعع ا، و ععد أنكععر جععان بععودراير
ومععن . اراةاطععا ورييقععا طللغعع  وا عععإ والهععن واملةالغعع  اجملازيعع  والة غعع  التخييليعع  ووسععاو  اإلععع م

مث، فقد  ال بودراير مبفاوم   معافوق اوقيقع (:" يتولعد مفاعوم معافوق اوقيقع ، ليعث يكعون 
واولعععد اكنولوجيعععا  . يعععيو معععا لقيقيعععا فقعععرت عنعععدما يتحعععرك ضعععمن نععععاق وسعععاو  اإلعععع م

"مابتد اوداري " الصور التاوم  بشعك  لعر، ليعث الميكعن شلعد أن يتعيا أد االاصال يف 
 ،و عععد أاععع   جتربععع  التعععامل للتةعععث مكعععان أد ريقافععع  مميعععزة. جتربععع  إذا مل اكعععن بصعععيغ  مشعععتق 

 . وأصةح للتةث هلج  والدة فقرت: ال  الف متتلكاا الوالاي  املتحدة اشمريكي 

) وهـــــم ( وإســــرتاتي يرت فردحــــة ثععععال: و ععععد أصععععةحف كتععععاط  بععععودراير  علعععع  سعععععةي  امل
(( عدمي  بشك  متزايد: فقد أصةحف الت ما  ب  متىن بسةب اكرارها واات فاا النهرية

الععف اجتعع بف انتقععادا   -و ععد  ععاد  آراؤه املتعرفعع  إىل التةععارة الشععااة... اللعع ين الينتايععان
 إع ميعا:" إهنعا غعا م مل اكن لقيقي ، ب  كانعف لعداث1881أن لرب ا ليج عام  - اسي 

وه ا ما اد التديد للش  يف أن بودراير نفسه  عد . لقيقي ، إهنا لرب دون أعراض اورب"
 29". ابتتد إىل مافوق اوقيق ، ومل يتد يسكن جسدا دنيواي

ويف هع ا . وعليه، فقد دفته مفاوم معافوق اوقيقع  إىل االهتمعام طلتعوامل التخييليع  واالف اضعي 
دافيعععد كعععارار:"اليرا بعععورداير يف لججعععه أد افاصعععي  حمعععددة ععععن السعععيا ا  الصعععدد، يقعععول 
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و عد بعرهن . ولي  يف كتابع   صعص ا يعال التلمعي والعروااي  ا ياليع . الثقافي  أو االجتماعي 
كتعب بعودراير نفسعه . بتمام أيما أن التديد من أفكاره  د استةقف يف مث  ه ه اشعمعال

وكمعععا سعععةهب اإليعععارة إليعععه وجعععد  رؤيتعععه . جعععي طالرد. جمقعععاال ميعععدح كااعععب ا يعععال التلمعععي 
للتععععامل أصععععداو يف السععععينما، واصوصععععا يف هعععع ا النععععوحل مععععن اشفعععع م العععع د يصععععةح فيععععه الوا عععع  
االف اضي غا مميز عن التعامل اوقيقعي، وأيمعا يف مفاعوم "السعايةورغ"،وهو هجعل معن الةشعر 

 28". والتكنولوجيا

 (François Lyotard-Jean  فرانسععوا ليععواتراملفكععر الفرنسععي جععان  وهنععاك أيمععا
حرلــة مربعــد نيتشععه، وااصعع  يف كتابععه   علعع  غععرارالعع د أنكععر اوقيقعع   م(1824-1889 

ففععي هعع ا الكتععاب،" جيععادل ليععواتر أن املترفعع  الميكناععا أن اععدعي أهنععا . م(1878 احلداثــة( 
اقدم اوقيق  يف أد متىن معلهب؛ شهنا اتتمعد علع  أالعيعب اللغع  العف هعي داومعا ذا  صعل  

ر معععدين طلفمععع  الكثعععا لنيتشعععه وفيتغنشعععتاين، ليعععث وهنعععا، جنعععد أن ليعععوات. بسعععيا ا  حمعععددة
وانتشععار املنععهب مل ينعتج سععوا نعوحل معن التجرفعع   ،يعدعي أن أهعداف التنععوير يف حتريعر اإلنسعان

و ععد رفععض يععورغن هابرمععاس  ةععول هعع ا التقيععيم ملصععا أهععداف التنععوير، ليععث يتتقععد . التلميعع 
 41". أهنا الازال  ابل  للحياة

علعع  التمركععز التقلععي علعع  غععرار رواد الفلسععف  التفكيكيعع   جععاك ديريععدا هعع ا، و ععد اثر ليععواتر 
وانغ  ه، وسعواه عل  الفن واويعاة، ليعث "يقعدم ليعواتر  واستغ له، ،مث (، منتقدا هيمنته
فقعععد ميعععز . م( أبن الةنيويععع   عععد جتاهلتاعععا1871  اخلطـــرب والشةصـــية(م لهععع  يف كتابعععه 

وبعععل معععايقرأ يف العععنص ذد  ،أد: الشعععك . تعععد الثالعععثليعععواتر بعععل معععا" يعععرا" ويفاعععم وهعععو الة
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وينعععا ا ليعععواتر مستشعععادا بفوكعععو أن معععا يتعععد افكعععاا عق نيعععا معععن  ةععع  املفكعععرين . الةتعععدين
وطلنسعععة  لليعععواتر املسعععتوا . اوعععدارييل هعععو، يف الوا ععع ، يعععك  معععن أيعععكال السعععيعرة واهليمنععع 

عند فرويد أو  وة الرغة ، يكتسعب "الشكلي "، ال د يةدو أنه يمم ما يشةه الرغة  اجلنسي  
متععىن مولععدا مععن اعع ل عمليععا  التفكععا التقعع ين، وينتقععد ويزعععزحل ويقلععهب الفععن، مععن جاعع  

 41". متىن من متاين االنتااو واالنغ ق :أد. أارا

النقديع  اشدبيع ، هعو العتخلص  يف إطار  مابتعد اوداريع ( ،يعرله جان فرانسوا ليواتر وأهم ما
مبتعععىن أن يتحعععرر النقعععد . النهريععع  واملتعععايا التعةيقيععع  يف وهععع  املمارسععع  النقديععع معععن القواععععد 

ويف هع ا النععاق، يقعول دافيعد كعارار:" . اشديب من االلتزام طلقواعد املناجي  واملتايا املسعةق 
وألد الميحا  ليواتر عن  مابتد اوداري (، وهو أمر هام طلنسة  لإلجعراوا  العف اعتمعدها 

شديب، هو أن التحلي  جيب أن ميمي  دما دون أد متايا حمددة مسعةقا، ليعث يعتم النقد ا
 42". الكشف عن املةاداو والقواعد املنهم  يف عملي  التحلي 

 فقعد ،ف سف   مابتد اوداري ( ( ك ل  من أهمJacques Derridaويتد جاك ديريدا  
اهتم بتفكي  الثقاف  الغربي  اشتيتا وأتجي ، واقويض مقوالهتعا املركزيع  طلنقعد والتشعريح بغيع  
اتريعع  املؤسسععا  الغربيعع  املايمنعع ، وفمععح امليثولوجيععا الةيمععاو املةنيعع  علعع  اهليمنعع  واالسععتغ ل 

 . واالستتمار والتغريب واإل صاو

 ،والنهععام ،والصععو  ،دريععدا علعع  جمموععع  مععن املقععوال  الةنيويعع ، كاملععدلولومععن مث، فقععد اثر 
كمعععا ارأتا أن معععدلول . ودععععا إىل اتعععويض الصعععو  طلكتابععع . والةنيععع ، وغاهعععا معععن املفعععاهيم

                                                            
 .124ص:، ديفيد كارار: نفسه - 41
 .124ص:، ديفيد كارار: نفسه - 42
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الت مععع  لعععي  معععدلوال والعععدا، بععع  هعععو عةعععارة ععععن معععدلوال  خمتلفععع ، وأن املتعععىن اليةعععىن علععع  
 . ف بل املدلوال  املتنا م اإللال  املرجتي ، ب  عل  االات 

لعع ا، فالتفكيكيعع  مناجيعع ، . و الحيععب ديريععدا القواعععد والتتععاريف واملتععايا واملناجيععا  الثابتعع 
. ولعي  هلعا اععوا ، هعي معا بعل بعل، بعل العداا  وا عارج ،هلعا اععوا  ،وليسف مناجي 

لةنعععاو  اهلععدمععععرب آليعع  التشععتيف والتقعععويض و وا عععاب مععا ياماععا هعععو افكيعع  الفكععر والعععنص 
ودلمعععاا ععععن طريعععهب النقعععد  ،املتعععاين املختلفععع  واملتنا مععع ، والتشعععكي  يف املسعععلما  اليقينيععع 

 . والتشريح واالات ف

ومععن مث، . و ععد انتقععد جععاك ديريععدا امليتافيزيقععا الغربيعع  الععف متثعع  اومععور واللغعع  والععدال الصععو 
 واللوغعوس، والت مع ، واملعدلول،  وض جمموعع  معن املفعاهيم السعاودة، مثع : اهلويع ، واجلعوهر،

والهععاهرة، والنهععام، والكليعع ، والتمععوي ، واجلععوهر، والعع كاو، واوساسععي ، والوا تيعع ، واوقيقعع ، 
 ... واليقل، والثقاف ، والعةيت ، والتمهار، وا عإ، والك م،

( كعع ل  مععن رواد  مابتععد اوداريعع (، و ععد اهععتم كثععاا Foucaultهعع ا، ويتععد ميشععي  فوكععو 
كععان يععرا أن ا عععاط  اععراةرت بقععوة املؤسسععا  واملتععارف و  ؛مبفاععوم ا عععاب والسععلع  والقععوة

مبتععىن أن املتععارف يف عصععر مععا اشععك  اعععاط يتمععمن  واعععد متينعع  يتتععارف علياععا . التلميعع 
وبتتةععا آاععر، إن لكعع  جمتمعع   واععه وسععلعته، ويععتم . اجملتمعع ، فتشععك   واععه وسععلعته اوقيقيعع 

( نظـرم اخلطـربيوضعحه فوكعو يف كتابعه  سلع  ط عاب واملترف ، وهع ا معاالتتةا عن ال  ال
ويعرا فوكعو أن مثع  ع  ع  ورييقع  بعل املترفع  والقعوة، وأن ا ععاب لعول اإلنسععان . م(1871 

ويتععأرير . اعععاط لععول اإلنسععان طمتيععاز ،يف القععرن التاسعع  عشععر ،و ععد أصععةح ا عععاب ، ععدمي
. ترفعع  طلقععوة وسععلع  اجملتمعع ، وأن اوقيقعع   ععوة وسععلع فوكععو بنتشععه لععل يةععل مععدا اععرابرت امل
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. ومن مث، فقد  رأ املترف  اإلنساني  يف ضوو حتلي   لفري  وجينيالوجي  يف ع  تاا طلسعلع 
مبتىن أنه  عوض اشوهعام . كما اثر ميشي  فوكو عل  الفلسف  الغربي  واقسيماهتا الك سيكي 

 . واملترف  ميتل  السلع الفلسفي ، وارأتا أن من ميتل  التلم 

نهعععام السعععلع  طعتةارهعععا مؤسسععع   م(،1875 املراقبـــة والعاقـــرب(يف كتابعععه   ،ويعععدرس فوكعععو 
وهععععي كعععع ل  اتةععععا عععععن اجملتمعععع  . وجاععععازا للمععععةرت والتأديععععب والتقععععاب ،مايكلعععع  ومنهمعععع 

و ععد بععل فوكععو يف هعع ا . (Benthamالليععربايل، و ععد أتريععر فوكععو يف ذلعع  أبعمععال بنتاععام  
معععععن مرللععععع  مرا ةععععع  اشجسعععععاد إىل مرللععععع  مرا ةععععع  التقعععععول  أننعععععا  عععععد انعلقنعععععا اترخييعععععا الكتعععععاب

ويتعععين هععع ا أن الدولععع  مةنيععع  علععع   عععوة السعععلع  والتأديعععب واالنمعععةاط، ومرا ةععع  . والسعععلوكيا 
منععوذج لقععوة السععلع   -مععث  -السععجن ميثعع  ومععن هنععا، . وسععلوكيا اشفععراد أجسععادا وعقععوال 
ويتعععين هععع ا أن فوكعععو يعععدعو إىل حتريعععر اإلنسعععان معععن السعععلع ، . هيةتاعععاالليرباليععع  و عععوة الدولععع  و 

 . و ليصه من  وة الدول  املؤسسااي 

أن كعع  ، ويةععل وعليععه، يععراةرت فوكععو بفلسععف  السععلع  اراةاطععا ورييقععا، ويععداف  عععن لريعع  العع ا 
وجيسعععد  ،ومعععن مث، يتلعععن نهعععام ا ععععاب لقيقععع  التعععامل. عصعععر ينعععتج اعابعععه املعععنهم واملاعععيمن

 . متاياه اليقيني  الثابت 

رفعععض التقيعععد طملنعععاهج اجلعععاهزة، واسعععتتمال و  ،هععع ا، ولقعععد اهعععتم فوكعععو كثعععاا بتحليععع  ا ععععاب
فععالنص منفععتح ومتتععدد، الميكععن  راواععه  ععراوة . اعتربهععا مبثابعع  علةعع  للمفععاايح، و آليععا  مكععررة
و عد . اعا معن ان عد إىل آاعرالقعراوا ، واات ف ويتين ه ا أن فوكو يؤمن بتتعدد. ألادي  فقرت

و د كان أكثعر الكتعاب والف سعف  . والنهراي  اجلنسي  اهتم أيما مبواضي  جديدة كاجلنوس 
 . الفرنسيل أترياا يف الثقاف  اشجنلوسكسوني 
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طلتتدديعع ، واالنفتععاح علعع   (Gilles Deleuze ومععن جاعع  أاععرا، اهععتم جيعع  دولععوز
، انتقععد وبتععد ذلعع . اعتععرب الفلسععف  اعععاط  اومععا علعع  التتدديعع  فقععد. اآلاععر إدراكععا وافععاع 

 ،كمعععا انتقعععد دولعععوز جمموعععع  معععن الف سعععف ، كدافيعععد هيعععوم. اهلويععع  وفلسعععف  الوالعععد والتععععابهب
و ععد سعععخر . واصععص اشنعولوجيعععا بدراسععا  فلسععفي  عميقعع . وبرجسععون، وليةنععز، وسععةينوزا

ذلعع ، حتععدو عععن اوقعع  االجتمععاعي،  وبتععد. فلسععفته منعلقععا لفاععم اشدب والفععن والسياسعع 
 . وصاغ أنعولوجي  ملموس  للفت  واودو

بتعععد أن أتريعععر يف ذلععع  أبطرولعععا  برغسعععون  ،و عععد آمعععن جيععع  دولعععوز طلتتدديععع  واالاعععت ف 
 Bergson و عد اهعتم دولعوز بفلسعف  . ( اودسي  لول الدميومع  والزمعان واحملايثع  والتتدديع

اتععد و . (، وحتععدو عععن التتدديعع  يف إطععار االاععت فراباالخــتوف والتكــالتأسععي  يف كتابععه 
ربرت فلسعععععف  التأسعععععي  ومعععععن مث، يععععع. نقعععععيض فلسعععععف  اهلويععععع  -كمعععععا هعععععو متلعععععوم   -التتدديععععع 

الدميو راطيعع  النهععام املناسععب للتعععور  فمععاو لتحقيععهب االاععت ف، ويتتععربطعتةععاره  طلدميقراطيعع 
فكعر ينعا ض فكعر اهلويع  والولعدة وطلتايل، ففكر التأسي  واالات ف هو . للمجتم  اوايل

 . واإل صاو والتغريب

( السربينيتياقرCybernétique:) علم اآلال  والتحكم ال ا السربينيتيقا  اتد .
وحيي  ه ا املصعلح عل  . ومن مث، جيم  ه ا التلم بل ماهو إنساين وما هو آيل واقين

ويتترب عامل الرايضيا  اشمريكي نوربر  . التحكم والتدبا والربجم  اآللي  والتقني 
م( واض  مصعلح السةانيتيقا سن  Norbert Wiener )1984-1864واينر 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener
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. لإلع ميا م، وكان املقصود به اجلم  بل اآللي  واإللك وني  والنهري  الرايضي  1847
 . 42ويتين ه ا نهري  التحكم والتواص  املراةع  طويوان واآلل  متا

السبرينيتياقر أو و د عد نوربا واينر املؤس  الفتلي واوقيقي لتلم السةانيتيقا بكتابه  
بيد أن السةانيعيقا . 44م1849(، و د نشر سن  التحكم والتواصل عند احليوان واآللة

أعيد هلا . و م1864وأمهيتاا و يمتاا التلمي  بتد وفاة صالةاا سن   د اماولف مكانتاا 
، وال كاو Les sciences cognitives)45االعتةار م  التلوم املترفي  

، والنهراي  الةيولوجي  للتنهيم intelligence artificielleL')46االصعناعي 
 école de Palo AltoL') .49، ونهراي  مدرس  طلو ألعو  47ال ا 

                                                            

43 Norbert Wiener, La cybernétique: Information et régulation 
dans le vivant et la machine, Seuil, 2014, « Introduction », p. 70. 
44 - Traduction française par Ronan Le Roux, Robert Vallée et Nicole 
Vallée-Lévi publiée en 2014 aux éditions du Seuil sous le titre La 
cybernétique: Information et régulation dans le vivant et la 
machine. 

، واالستدالل، والربهن ، واالنتةاه، وال اكرة، واللغ ، وال كاو، هي ال  النهراي  القاوم  عل  دراس  اإلدراك -45 
، والعب، واشن وبولوجيا، واهلندس ، واللسانيا ، والوعي...واقوم عل  عدة علوم هي: السيكولوجيا، والتواطف
 وعلم الدماغ واشعصاب...، وال كاو االصعناعي، والفلسف 

 

ال كاو االصعناعي هو ذكاو اآلال  والربامج اإلع مي  والر مي . وحيي  املصعلح عل  النهري  التلمي   -46 
 املتتلق  طإلبداحل اآليل.

47 -Voir les travaux de Francisco Varela ou Henri Atlan. 
م. هتتم مبا هو نفسي واجتماعي 1851مدرس  طلو ألعو مدرس  سيكو اجتماعي  ظار  بكاليفورنيا سن   -49 

 Gregoryوإع مي واواصلي يف ع    مبفاهيم السةانيتيقا. ومن مؤسسي ه ه املدرس : جرجيورد طايسون  
Bateson) ،  ودوانلد جاكسونDonald D. Jackson) ،  وجون ويك ندJohn Weakland) ،

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_Palo_Alto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_Varela
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Atlan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_D._Jackson
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Weakland
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مادام ه ا اشدب جيم   ،ويتين ه ا كله أن السةانيتيقا  د سامهف يف ظاور اشدب الر مي
 . بل ماهو إنساين وماهو آيل واقين

 ــتط( وب اإلعوميرتl’informatique:)  ظار اشدب الر مي م  ظاور
اإلع ميا  الف لققف  فزة كةاة يف جمال انهيم املتلوما  والةياان  واملتعيا ، من  

و د عرفف ه ه اإلع ميا  اعورا اكنولوجيا الفتا . منتصف القرن التشرين املي دد
و د أفرز ه ا التعور .  ل نتةاه، بتد استخدام اإلن نيف والفايسةوك واهلوااف ال كي

اإلع مي والتقين ظاهرة اشدب التفاعلي ال د يتتمد عل  اواسوب لوسة  وار يما 
 . وحتكما وهندس 

 :لقد ساهم التعور التكنولوجي يف حتقيهب ريورة متلومااي  مام ،  التطوب التكنولوجي
والتواص ،  سالف عملي  الكتاب  فقد ظار  اقنيا  وآليا  وخم عا  ااصالي  جديدة

 ... ، إخل(tablettesمث : اواسوب، واهلوااف ال كي ، واش راص املدجم ، واللول  الر مي  

 يقصد طلصورة اواسوبي  ال  الصورة الف اوجد ضمن ظهوب الصوبة الرقمية :
ومن . واتميز ه ه الصورة بعابتاا التقين والر مي واالف اضي. فماوا  الشةك  التنقودي 

 -وميكن . مراةع  طواسوب والشةك  الر مي  فاي صورة متعورة وعصري  ووظيفي  مث،
فثم  . دون اللجوو إىل التشكيلي أو الفواوغرايف ،أن جند ك  الصور املرغوب  فياا -اآلن

صور موجودة بكثرة داا  التوامل اإللك وني  الر مي  هنا وهناك، خيتار اإلنسان مناا ما 
، فقد حتولف كثا من الصور التشكيلي  والسينماوي  واملسرلي  وأكثر من ه ا. يشاو

                                                                                                                                                                                          

 Paulوبول واازالفي   ، (Richard Fischوريشارد فيا  ، (Jay Haleyوجاد هايل  
Watzlawick.) ، وويليام فردWilliam Fry.) 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jay_Haley
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Fisch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Fry
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واإليااري  وغاها إىل صور ر مي  عصري ، يتحكم فياا اواسوب طلتثةيف، أو التغيا، أو 
ويتين ه ا كله أن التشكي   د استفاد من الثورة التكنولوجي  يف جمال استثمار . التحوير

 .   ويسر إلصا ا واركيةا وإبداعاالصورة الر مي  بسرع  ومرون  وساول

عن الصورة الر مي ؛ نهرا شمهيتاا التقني ، ودورها  -إط  ا -واليوم، الميكن االستغناو 
 . اإلع مي والتكنولوجي الةليغ

ولقد أصةح اإلنسان املتاصر أكثر اصفحا وايااان وجتواال والتصا ا طلصور الر مي  الف 
ك  اإلن نيف، واهلوااف ال كي ، وخمتلف اشجازة يتترف إلياا عرب اواسوب، وية

و د وصلف به ع  ته طلصورة الر مي  إىل درج  اإلدمان واالستس م . اإللك وني  اشارا
 . وا موحل والتةتي  واالستا ك واالست ب

اشااة من القرن  التقودشدب الر مي واإللك وين إال يف طالصورة الر مي   راةرتمل او 
التشرين وبداي  سنوا  اشلفي  الثالث ، بتد انتشار اواسوب واتميمه جتاراي وإع ميا، 
واعور الثورة الر مي  والتكنولوجي ، واكارير الصور يف موا   الشةكا  التنقودي  يف خمتلف 

ل ل ، . يازأصةح عصران ه ا عصر الثورة الر مي  طمتفقد وطلتايل، . أنواعاا واشكي هتا
الفني  بتعتيم نصوصه وممامينه  واملتلومااي ،ه ه الثورة اإلع مي   اشدب الر ميساير 

عل  مستوا  تلقيراصد املمبجموع  من الصور الر مي  لكي حيت  ما ال واجلمالي  واإلبداعي 
 . والتقة  والتفاع  ال ابعيالتلقي 

  طشدب الر مي، مث : حملي  وجاوي  ووطني  ودولي  اتىن مارجاان  ظاور مؤسسا  و
( الف Electronic Literature Organizationمؤسس  اشدب اإللك وين  

( ال د festival e-Poetry الر مي م، ومارجان الشتر 1888سن   برز  طلغرب

 

http://eliterature.org/
http://epc.buffalo.edu/e-poetry/archive/


54 
 

عدد كةا من  ،عل  هاما ه ه املارجاان  وامللتقيا  ،و د انتقد... م2111ظار سن  
 . الندوا  واحملاضرا  والوريا  التكويني  يف جمال اشدب الر مي

    اتىن وصحف ومعةوعا  و نوا  وموا   ومؤلفا  وكتب ور ي  ور مي  ظاور جم

... (BleuOrange، كمجل  اشزرق الرباقايل  بني  ودالل  ووظيف  طشدب الر مي
 ،الر مي من أصحاب اجمل   أيما ( Philippe Castellinويتد فيليب كاستي ن  

 . (DOC(K)Sومن بل ه ه اجمل   صحيف  دوك  

 مبتىن أن املةدحل املتاصر انساق وراو . الرغة  يف التجريب والتحديث والتميز والتفرد
من أج  حتقيهب اوداري   اواسوبوسيرت اإلع مي، واستغ ل اشدب الر مي، طستتمال ال

بتد أن استنف  ك  طا ااه اإلبداعي  والفكري  اعتمادا عل   ،الفني  واجلمالي  يف جمال اشدب
 . الوسيرت اللغود أو العةاعي أو الصو 

 شن استخدام الورق م ا الشك  ؛ يتد التام  الةيئي دافتا ماما الستخدام ماهو ر مي
فاناك إ ةال كةا من  ة  املثقفل . ا يف الةيئ  الف نتيا فيااالرهيب والفهي  يؤرير سلة

ويستلزم ه ا  ع  اشيجار . واملةدعل والةالثل والدارسل عل  العة  والنشر والتوزي 
االحنةاس  يفذل  وطلتايل، يسام . وه ا يادد، بعةيت  اوال، الةيئ  الف حتيرت بنا. بكثاف 
بشك   ،يفكر -اليوم -وإذا كان التامل . ة الكرة اشرضي وازدايد دراجا  لرار  ،اورارد

وإجياد وساو  نق  أفم   اوم  عل   ،جدد، يف استةدال العا   الة ولي  طلعا   املتجددة
العا   الةديل ، فإن التامل يفكر ك ل  يف استةدال الكتاب الور ي ال د يكلف الكثا 

وينعةهب ه ا عل  اإل ةال . وسرع  واف بكتاب ر مي وإلك وين أكثر ا تصادا ومرون  
 . ال فف عل  اشدب الر مي يف الثقاف  الغربي  بصف  ااص 

 

http://revuebleuorange.org/
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/
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  يتد عام  السرع  واالنتشار من الدواف  الف ادف  املةدعل والكتاب واملنتجل إىل
ااتيار اشدب الر مي نهرا لتكلفته املنخفم ، وساول  الربجم ، وانتشاره بسرع  بل القراو 

وميكن للمةدحل أن ينتج نصوصا . الراصدين عرب املوا   واملدوان  الشخصي  والتام 
يف لل، جيد صتوب  يف نشر الكتاب الور ي . ومؤلفا  ر مي  عدة، ويوزعاا بسرع  فاوق 

الوسيرت ل ا، يتد . انهي  عن صتوط  التوزي  واالنتشار والتفاع . ماداي وماليا ومتنواي
 . ي ل نتشار واالمتداد عرب موا   الشةك  التنقودي العريهب اوقيق الر مي

أهم التوام  واشسةاب الف كانف وراو نشأة اشدب الر مي،  -إذاً -الكموا ص  القول، 
ويةق  التعور التكنولوجي والرغة  يف العة  واالنتشار من أهم . وهي عوام  ذااي  وموضوعي 

ر مي يف اوقلل الثقافيل: الغريب والتريب عل  التوام  اشساسي  الف اراةرت بهاور اشدب ال
 . لد سواو
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 الفصل الثرين
 منطق الوسرئطمراحل تطوب األدب وفق 

مرال  كربا فيما خيص بنيته  أرب  ، ضمن مساره التارخيي،غريب والتريبعرف اشدب ال
من جا  اثني ،  عةاعيالوساوعي ، فقد استتم  الوسيرت اللغود من جا  أوىل، والوسيرت ال

 . رابت الوسيرت اإلع مي من جا  الوسيرت الصو  املسموحل من جا  اثلث ، و و 

 ويـــط اللغــة الوسيـــاملبحث األول: مرحل
و د  . لقد اعتمد اشدب، من  عاود سحيق ، عل  الوسيرت اللغود أو اللفهي أو الةياين

ومن مث، فقد . املوسيقي  املؤريرة كان الشتر يقوم عل  الكلم  االستتاري  السالرة، واللفه 
فقد عرف الشتر امللحمي، . عرف الشتر الغريب اعورا جتديداي من اليوانن إىل يومنا ه ا

 . والشتر القصصي، والشتر الدرامي

اشدب الغريب جمموع  من املدارس الفني  واجلمالي ، كاملدرس  الك سيكي ، ه ا كما عرف   
العةيتي ، واملدرس  الرمزي ، واملدرس  الداداوي ، واملدرس  واملدرس  الوا تي ، واملدرس  

املستقةلي ، واملدرس  السرايلي ، واملدرس  الوجودي ، وأدب اوداري ، وأدب مابتد اوداري ، 
 ... وغاها من املدارس الفني  واشدبي 

املرال  اشدبي  وفهب التقسيم السياسي جمموع  من  ،و د عرف اشدب التريب، بدوره
وأدب صدر اإلس م، واشدب اشمود، واشدب التةاسي،  ،كاشدب اجلاهلي  ،التارخييو 

 . واشدب اشندلسي، واشدب التثماين، واشدب اوديث، واشدب املتاصر
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كما عرف جمموع  من الفنون واشجناس اشدبي ، مث : الشتر، والقص ، والرواي ، واملقام ، 
ناظرة، واوكاي ، واملسامرة، واملسرلي ، واملقال ، والقص  والرسال ، وا عة ، والوصي ، وامل

لىت  ةعل  الكلم  اللغوي ، واللفه  الةياني  السالر  اشدبو د اعتمد ه ا ... القصاة جدا
 . مسي اشدب التريب أدب الةيان

يف مساره التعورد الثقايف واإلبداعي، مابل القرن التشرين بدوره، عرف املغرب، و د 
اشلفي  الثالث ، انوعا يف التجارب الشتري  الف انعلقف طلتجرب  اإللياوي  وسنوا  

الك سيكي  الف كانف حتاكي ال او الشترد القدمي، واقلد النموذج الشر ي، مرورا 
: مدرس  رب طلتجرب  الوجداني  الف أترير  طلرومانسي  الغربي  واملشر ي ، يف مدارساا اش

مدرس  املاجر و  ، الرابع  القلمي (و، ومدرس  املاجر الشمايل ومدرس  أبول الديوان،
 . اجلنويب التصة  اشندلسي (

ولكن م  سنوا  الستل من القرن التشرين، دالف التجرب  الشتري  املغربي  غمار  صيدة 
 التفتيل ، متأريرة يف ذل  طلتجرب  الشتري  املتاصرة يف املشرق، وحمت ي  اتاليم انزك امل وك ،
وعز الدين إمساعي ، ودمحم النوياي، وأدوني ، وكمال أبوديب، وكمال اا ب ، ويرب  

 ... داغر

، م  دمحم بني  وأاةاعه وألفاده الشةاب، ربي غويف الثمانينيا ، انتقلف التجرب  الشتري  امل
إىل القصيدة النثري  الف افرعف إىل اجتاها  متنوع : القصيدة الصوفي ، والقصيدة 
التشكيلي ، والقصيدة التجريدي ، والقصيدة التجريةي ، والقصيدة الصامت ، والقصيدة 

ي ، والقصيدة ال ااي ، الوا تي ، والقصيدة الفلسفي ، والقصيدة السردي ، والقصيدة الدرام
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والقصيدة املقعتي ، والقصيدة الومم ، والقصيدة الر مي ، والقصيدة الش ري ، والقصيدة 
 ... . املقعتي ، والقصيدة اجلمل ، و صيدة اهلايكو،

ويتين ه ا كله أن اشدبل: الغريب والتريب  د استخدما الوسيرت اللغود الةياين يف اإلبداحل 
أن يستخدما متا الوسيرت العةاعي، والوسيرت الصو  السمتي،  واإلنتاج النصي،  ة 

 . والوسيرت الر مي اإللك وين

 طبرعياملبحث الثرين: مرحلة الوسيط ال
القصعععيدة الكونكريتيعععع  اسعععتتم  اشدب الغعععريب والتععععريب متعععا الوسععععيرت العةعععاعي واوعععرويف معععع  

 poésie concrète) .صععيدة املكععان، واةئععا الفمععاو العةععاعي، وجتسععيم  ومتناهععا أهنععا 
كمععععا أهنععععا  صععععيدة . وإيععععةاعاا طوععععرب النععععاطهب فععععوق ر تعععع  السععععواد ،جسععععد القصععععيدة الشععععتري 

ومن أهم وظاوفاعا اجلماليع  الوظيفع  .  اطب التل والةصر، وحتاور اوواس اإلدراكي  اجملسدة
الت معا  غعا اللفهيع  معن جاع ، واتعىن  اشيقوني  ذا  اشبتاد السيمياوي ؛ لكوهنا اركعز علع 

 . طملؤيرا  اشيقوني  الدال  من جا  أارا

ومن هنا، فالقصيدة الكونكريتي  هي  صيدة املكان والكتاب  الف اتنا ض م   صيدة الكع م 
وطلتععععايل، فاععععي  صععععيدة لسععععي  ملموسعععع  اتتامعععع  معععع  ا ععععرت والكرافيعععع  . والععععدال الشععععفود

كمعا اراكعز علع  التشعكي  والتلعوين واوظيعف اشيعكال . العةعاعي والولدا  ا عيع  والتةئعا
طلت مععععا  ال  يميعععع  الععععف اععععرد يف أيععععكال طةاعيعععع   الةصععععري ، والت عععععب السععععاار واملفععععارق

 . سيمياوي  دال 

وانعزاح عناعا اشعكي  واةئعاا  ،وعليه، فالقصيدة الكونكريتي  اتجاوز القصيدة الشعفوي  الةيانيع 
معععن هنعععا، يتقابععع ، يف هععع ه القصعععيدة، عاملعععان: التعععامل اللغعععود ذو الععععاب  و . وافمعععي  واعععدالال
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اإلنشعععادد واإليقعععاعي، والتعععامل الكعععاليغرايف املشعععك  طوعععروف املخعوطععع  واشيعععكال الةصعععري  
 . املتنوع ، ضمن ألوان خمتلف  اتجاوز ريناوي  الةياض والسواد

لسعععيمي ي  املتاعععودة يف القصعععيدة وليسعععف القصعععيدة الكونكريتيععع  فمعععاو جامعععدا مميتعععا طلراتبععع  ا
التمودي ، أو فماو متقعتا مقننا بتفاعيله املعدورة وغعا املعدورة يف  صعيدة التفتيلع ، أو فمعاو 
سعععاوةا بكتابتعععه النثريععع  االنسعععيابي  املس سعععل  يف القصعععيدة النثريععع ، بععع  هعععو فمعععاو حمعععرب ومعععزين 

ع ، حتمععع  يف طياهتعععا وملععون ومشعععك  بتموجعععا  اعيععع  فعععوق امععاري  كتابيععع  متقعععدة ومةسععع
واتعلعععب متلقيعععا ذكيعععا يسعععتعي  افكيععع  الشعععفرا  اشيقونيععع  معععن انليععع ،  ،دالال  مفتولععع 

 . و راوهتا يف ضوو السيمياويا  والة غ  الةصري  من انلي  أارا

وعليععععه، فالقصععععيدة الكونكريتيعععع  غنيعععع  بت ماهتععععا اللغويعععع  والتشععععكيلي ، وريريعععع  طلت مععععا  غععععا 
 . شبتاد والدالال اللفهي  املتتددة ا

واتسععععم القصععععيدة الكونكريتيعععع  مبجموععععع  مععععن املقومععععا  واملكععععوان  وا اصععععيا  والسععععما  
المعععروري  العععف متيزهعععا ععععن ط عععي القصعععاود الشعععتري  املتروفععع  يف السعععال  الثقافيععع  التربيععع  بصعععف  

تمييزيع  ومعن هنعا، اتعرف القصعيدة الكاليغرافيع  مع ه التناصعر ال. عام ، واملغربي  بصعف  ااصع 
 التالي :

 * اراكز عل  متت  التل ومتت  اشذن عل  لد سواو؛

 * جتم  بل الةتد الزمين والةتد املكاين؛

 * اتأرجح بل اإلنشاد والكتاب  اجملسم ؛

 * اشدد عل  ريناوي  الةياض والسواد؛
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 *  صيدة مساعي  وبصري  يف آن متا؛

 *  صيدة مكاني  وفماوي  وهندسي  واشكيلي ؛

الوظيفعععع  اللسععععاني ، والوظيفعععع  التشععععكيلي ، والوظيفعععع   :انةععععين علعععع  ريعععع و وظععععاوف أساسععععي * 
 اشيقوني ؛

وهتجعل الت معا  اإلعرابيع ،  ،واةئعا ع معا  ال  عيم ،انةين عل  التنعوحل السعيمياوي للخعرت *
 وانوي  اشيكال الةصري ، واشغي  اشلوان؛

 القراوة اللساني  والةصري ؛* اتعلب  ارائ مؤه  واةاا ميل  إمكانيا  

 التشكيلي؛و  * جتم  يف بواق  فني  والدة بل الشاعر وا عاط

 اتحول القصيدة الكاليغرافي  إىل لول  لساني  مشادي  جمسم ؛ *

 * اتكئ عل  التةئا والتشديد والتشهي الكرافيكي والنرب الةصرد؛

 سا والكتاب  والعةاع ؛* اوظف ا عوط املغربي  والتربي  املتروف  يف عامل الن

 . اليدود، وا رت املعةتي، وا رت الكاليغرايف * جتم  بل ا رت

ومل يتعععرف الشعععتر التعععريب ونقعععده القصعععيدة الكونكريتيععع  إال يف التصعععور املتعععأارة مععع  الشعععتراو 
اشندلسعععيل واملغاربععع ، وإن كانعععف هنعععاك حمعععاوال  سعععابق  يف جمعععال حتةعععا الكتابععع  وجتويعععدها، 

ومعن التلمعاو الع ين اهتمعوا . ا يتتلعهب بكتابع  النصعوص الدينيع  والصعوفي  والفقايع والسيما فيم
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العع ين  51؛ وإاععوان الصععفا48طلكتابعع : ابععن مقلعع  يف رسععاوله، وااصعع  رسععالته يف ا ععرت والقلععم
فلسفوا اوروف بني  ورؤي  واصورا، وصوفوا اشيكال الةصري  يف كثا معن رسعاولام الك ميع  

(؛ وابععععععععن عععععععععريب يف  بســــــــرئل إخــــــــوان الصــــــــفرء وخــــــــون الوفــــــــرء والتقاوديعععععععع ، وااصعععععععع  
) ، والقلقشعندد يف كتابعه52(أدب الكرتـبوالصعويل يف كتابعه  ، 50الفتوحرت املكية(كتابه 

وابععععن السععععيد ، 54)الربهــــرن يف وجــــو( البيــــرن(وابععععن وهععععب يف كتابععععه، 53صــــبع األعشــــى(
التوليععععدد يف ، وأيب ليععععان 55(أدب الكتــــرب االقتضــــرب يف  ــــر الةعليوسععععي يف كتابععععه 

جــرمع ودمحم بععن لسععن العيععيب يف ، 57املاقدمــة(، وابععن الععدون يف كتابععه 56(بســرلة الكتربــة 

                                                            

منشورا  دار ، ابن ماقلة خطرطر و أديبر و إنسران )مع حتاقيق بسرلته يف اخلط والاقلم(ه ل انجي:  - 48
 م. 1881العةت  اشوىل سن  ، التراق، بغداد، الثقافي  التام الشؤون 

، لةنان، باو ، دار صادر، حتقيهب بعرس بستاين، بسرئل إخوان الصفرء وخون الوفرءإاوان الصفا:  - 51
 م.1857العةت  اشوىل سن  

 لةنان. ، باو ، ي دار الكتب التلم، ضةرت واصحيح مش  الدين، الفتوحرت املكيةحميي الدين بن التريب:  - 51
 م.1887طةت  ، لةنان، باو ، حتقيهب: أمحد لسن بسج، دار الكتب التلمي ، أدب الكرتبالصويل:  - 52
، طةت ، مصر، القاهرة، املعةت  اشماي ، اجلزو الثالث، صبع األعشى يف صنرعة اإلنشر :القلقشندد -52

 م.1814
، التراق، بغداد، معةت  التاين، أمحد معلوب وادجي  اوديثيحتقيهب: ، الربهرن يف وجو( البيرن ابن وهب: - 54

 م.1867طةت 
دار ، لامد عةد اجمليد -مصعف  السقا حتقيهب: ، أدب الكترب االقتضرب يف  ر السيد الةعليوسي: - 55

 م.1886طةت  ، مصر، القاهرة، الكتاب املصري 
العةت  اشوىل سن  ، سوري ، دمشهب،  ينيالكحتقيهب ابراهيم ، بسرلة علم الكتربة :أبو ليان التوليدد - 56

 م.1851
 م.2114طةت  ، دار يترب، عةد هللا دمحم الدروياحتقيهب: ، املاقدمةابن الدون:  - 57
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، ماععدا الكتعب والرسعاو  واملنهومعا  واملخعوطعا  العف اهتمعف 59(حمرسن كتـرب الكتـرب
 .  بتامل الكتاب  انميقا وازويقا وضةعا

معععع و، ومععععا يتتلععععهب بتجويععععد ويف اوقيقعععع ، ال اراكععععز هعععع ه الكتععععب إال علعععع  أمهيعععع  ا ععععرت واإل 
 . الكتاب  وضةعاا وازييناا

ويتةععل لنععا مععن هعع ا كلععه أن " جممععوحل الكتععاط  الععف اهتمععف طملوضععوحل يف العع او، مل اتجععاوز 
يف أغلةاا، جانب التقتيد لإلم و والكتاب  أو اوديث عن الصناع ، ولىت يف اوعاال  العف 

ويروح حمكومع  للفيعا  ريقافيع  ومتتقديع ، حتعول اتجاوز ه ا املستوا، نقف عل  أتوي   
 58". دون اعتمادها نهراي  علمي  يف املوضوحل

بيد أن املتأارين من الشتراو والنقاد  د اهتموا طلةتد الةصرد أواملكاين، كما فت  ابن ريعيهب 
(، لينمععا حتععدو عععن جمموععع  حمرســن الشــعر وهدابــه وناقــد(  ) العمــدة يفالقععاواين يف كتابععه

مثعع : ،يععكال الشععتري  الةصععري  الععف انزالععف عععن الفمععاو التمععودد السععيم د املتناظرمععن اش
، و عد أدرج الة غيعون املتعأارون بتعض اشيعكال 61الشك  القواديسعي، واملسعمرت، واملويعح 

كالقلععب   اقععدمي   ،فتحععدريوا عععن عععدة أيععكال أيقونيعع  ،الةصععري  اشاععرا ضععمن علععم الةععدي 
 ،فصععي   وضعع  اشبيععا  وفععهب نهععام يسععمح بفصعع  أجععزاو مناععا(اشبيععا  يف صععورة مربعع (، والت

والتثمعل كمعا عنعد أيب العيعب صعا   ،والتختيم   اتشاب  اشبيا  واشيعر يف يك  اامت(

                                                            

، دار الكتاب اجلديد، اقدمي ص ح الدين املنجد، جرمع حمرسن كترب الكتربدمحم بن لسن العييب: - 59
 م.1862طةت  ، لةنان، باو 

، م1881العةت  اشوىل سن ، املغرب، الدار الةيماو، املركز الثقايف التريب، : الشكل واخلطربردڭدمحم املا - 58
 .118ص:
 .174ص:، اجلزو اشول، الةيماو، دار الرياد، حتقيهب: حميي الدين عةد اوميد، العمدةابن رييهب القاواين:  - 61
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 العمـدة،وابعن ريعيهب القعاواين يف كتابعه 61(الـوايف يف علـم الاقـوايفبن يرف الرندد يف كتابه 
 . (يف حمرسن الشعر وهدابه وناقد(

( القواديسععي  ععاو :" ومععن الشععتر نععوحل العمــدةيف كتابععه   مععث ،، يهب القععاواينويعع كر ابععن ريعع
غريعععععب يسعععععمونه القواديسعععععي، اشعععععةياا بقعععععوادي  السعععععا ي  الرافعععععاحل بتعععععض  وافيعععععه يف جاععععع ، 

كمعا يةعدو ذلع  جليعا عنعد الرجعاز طلحع  بعن عةيعد هللا   ،62"... واخنفاضاا يف اجلا  اشاعرا
 التوين:

 مــنرزل ابخلبيثني من   كم للدمـــى أبكــــرب

 منرزل    تذكـــــــربهر    مبه يت للوجد من

 مثعن ر اهلواطـــــــل    بعيـلهـــــر معرهد

 فأدمــــى هواطـــــــل    ملر أنى سركنهـــــر

يف لععععل، يتميععععز املسععععمرت بتتععععدد اشيعععععر واشبيععععا ، معععع  ااععععت ف القععععوايف والععععرود اشععععاما 
فمن ذلع  الشعتر املسعمرت، وهعو أن يةتعدئ ... ل ابن رييهب:"ويف ه ا الصدد، يقو . واعابقا

الشعععاعر بةيعععف مصعععرحل، مث أ  أبربتععع  أ سعععم  علععع  غعععا  افيتعععه، مث يتيعععد  سعععيما والعععدا معععن 
( ورمبععا جععاؤوا أبولععه أبيععا   سعع  علعع  ... . جععن  مععا ابتععدأ بععه، وهكعع ا إىل آاععر القصععيدة 

                                                            

، الرطط، عم  مر ون لزان  كلي  اآلداب، الكنوينحتقيهب: دمحم ا مار ، الوايف يف نظم الاقوايفالرندد:  - 61
 .181-199صص:

 .178-179ص:، العمدةابن رييهب:  - 62
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، ومععن 62ون بتععد ذلعع  أبربتعع  أ سععم "يععرطام يف اش سععم ، وهععو املتتععارف، أو أربتعع  مث أاعع
 أمثل  املسمرت ما اله الشاعر:

 فبــــ  مكربدا حـزان   خيرل هــــرج يل   نر

 بذكر اللهو والطـرب   عميد الاقلـــــب مرهتنر

 كـأن بضرهبر عســل  سبتين ظبيـــــــة عطل

 ثاقيل بوادف احلاقـب   ينـــــوء خبصرهر كفل

اشندلسي، فاو يتتمد يف بناوه اجلمعايل والفعين واملتمعارد علع   املويحوإذا انتقلنا إىل هيك  
املعلعع ، والقفعع ، والععدور، واشبيععا ، والغصععن، والسععموط، وا رجعع ، كمععا يةععدو ذلعع  واضععحا 

 :64يف ه ا املويح البن زهر اوفيد اشندلسي

 قد دعوانك وإن ي تسـْمع               أيـّهر السرقي إليك امل شتكى

 مهــ   يف غـ رَّتـ ه وندمي   

 و رب   الّرا  من باحت ه

 كلـّمر استياقظَ  من َغفـْوتـ ه

 وساقرين أببعرً  يف أببع                  جذَب الّزق إليه واتـّـكر

 غ ْصن ابن   مرل من حيث  استوى

                                                            

 ؛178-179ص:، العمدةابن رييهب:  - 62
 سوري .، دمشهب، دار الفكر، العةت  الثاني ، داب الطراز يف عمل املو حرتانهر ابن سناو املل :  - 64
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 ابت من يهوا( من فــَْرط اجلوى

ِ  موهـــوَن الاقوى  خرفَق األحشرء 

 وحَيه يبكي لـ َمر ي يـاقـَع           ن   بكىكلـّمر فكـّر يف البـَيْـ 

ـَيْ  ابلنـّظر    مر لعيـــين َعش 

 أنـْكَرْت بعــَدك َضـــْوَء الاقمر

ئـَْ  فرمَسْع َخبـَري  وإذا مر   

 وبكى بعضي على بعضي معي        عشيـَْ  عينري من طول   البـ كرء

ٌر وال يل َجلـَد ٌ   ليَس يل صبـْ

 َعَذلوا واجتهدوااي لـاقــومي 

 أنكروا  كـــــــواَي ممّر أجد  

 كـََمَد اليأس   وذ لَّ الطمـــع          مثل  حريل حاقُـّه أن يـ ْشـتـَكـَي

 كبـ دي حّرى ودمعي يكـ ف  

 يعرف  الذنَب وال يعتـــرف  

ــــر أصف    أيـّهر املعرض  عمَّ

 احلبّ  إنـّي مدَّعيال تـاقـ ْل يف        قد منر حبُــّك عندي وزكـــر
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 أما عن أجزاو ه ا املويح، فنوضحه طلشك  التايل:

وغالةعا، معا يكعون مصعرعا كمعلع  مويعح . : وهعو بدايع  املويعح وبنيتعه االسعتا لي * املطلع 
 :65اشعم  التعيلي

 كمر عنرين  غلي به وعــنرين        حلو اجملرين مرضر( لو أجنرين

 اوفيد: وهو بدون اصري  يف مويح ابن زهر

 قد دعوانك وإن ي تسـْمع     أيـّهر السرقي إليك امل شتكى

وكع  مويعح يفتقعر إىل املعلع ، . وك  مويح يتوفر عل  املعل ، وست  أجزاو، فاو مويعح اتم
 ،ومعن املتلعوم أن كع  معلع  يتكعون معن يععرين. ويتكون من  س  أجزاو، فاو مويعح أ عرحل

 . املعل  يتألف من غصنل متماريلل وزان و افي ويتين ه ا أن . وك  يعر يسم  طلغصن

والاقعع  اشمسععاط عععن ري ريعع ،  ،يتكععون الععدور مععن جمموععع  مععن اشمسععاط أو السععموط :* الــدوب
  وال ازيد عن أربت :

 وندمي   مه   يف غـ رَّتــ ه

 و رب   الّرا  من باحت ـه

 كلـّمر استياقظَ  من َغفـْوتـ ه

                                                            

، م1891طةت  ، سوري ، دمشهب، دار الفكر، جود  الركايب حتقيهب:، داب الطرازابن سناو املل :  - 65
 .116-115ص:
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يتكون الدور من جمموعع  معن السعموط أو اشمسعاط، ويلتعزم الويعاح بتعدد أمسعاط  :السمط *
 . الدور اشول يف ك  اشدوار

معن  وغالةعا، معا يتكعون. أ  القف  مةايرة بتد الةيف، ويفص  بل أبيعا  املويعح :الاقفل *
 غصنل متماريلل من ليث الوزن والقافي  كما يف مويح اشعم  التعيلي:

 ويف ضمرين أن ينتهي من يلحرين  أو يف التداين  يء يفي أب  رين

 بينما القف  يف مويح ابن زهر غا مولد القافي  والرود:

 وساقرين أببعرً  يف أببع               جذَب الّزق إليه واتـّـكر

: يتكعععون الةيعععف معععن العععدور والقفععع  متعععا، وخيتلعععف متعععام االاعععت ف ععععن الةيعععف يف البيـــ  *
 التمودي  الف اتكون من الصدر والتجز، وهو يف مويح ابن زهر: القصيدة

 وندمي   مهـــ   يف غـ رَّتـ ه

 و ربـ   الّرا  من باحت ه

 كلـّمر استياقظَ  من َغفـْوتـ ه

 وساقرين أببعرً  يف أببع              جذَب الّزق إليه واتـّـكر
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متتعععددة، واشعععةه القفععع  يف العععوزن اقععع  ا رجععع  يف هنايععع  املويعععح، واصعععاغ بلغعععا  : اخلرجـــة*
 وهي يف مويح اشعم  التعيلي مولدة القافي  والرود:. والقافي 

 واش كرن دهرين ايقوم واش كرن بوين

 واش كرن دعرين نبدل حبييب بثرن

 وارد ا رج  يف مويح ابن زهر غا مقفاة: 

 مدَّعيال تـاقـ ْل يف احلبّ  إنـّي     قد منر حبُــّك عندي وزكر     
وإذا انتقلنعا إىل التختععيم، فيترفعه ابععن الرنععدد بقولعه:" وذلعع  أن اصععن  أبيعاات اكتععب يف يععك  
خمتم اتقاط  أيعره، ويش ك مايت    مناعا يف مواضع  التقعاط  يف لفهع  أو لعرف والعد أو 

 66أكثر، إما مصحفا أوخمتلف المةرت وإما ط يا حباله"

بقولعععه:" وهعععو أن يقسعععم الشعععتر بقسعععمل أو  الرنعععددأمعععا التفصعععي ، فيترفعععه كععع ل  أبعععو الةقعععاو 
أكثععر يف مواضعع  متوازيعع  مععن أبيااععه، وإذا فصعع  منععه  سععم مععن كعع  بيععف عمععا  ةلععه كععان الةععا ي 

 67. ويتةت  ب ل  من القع  حبسب ما اقتميه صنت  ذل ". اتم الوزن واملتىن

علعع  ري ريعع  أضععرب:" ألععدها  -أبععو الةقععاو الرنععدد لسععب -إضععاف  إىل هعع ا كلععه، فالقلععب 
، والثععععاين  لععععب ارايععععب لععععروف ... . .  لععععب ارايععععب ألفععععاظ الةيععععف، فيسععععتقيم وزنععععه ومتنععععاه

                                                            
 .216ص:، الرندد: نفسه - 66
،  غا منشورة، ، رسال  لني  دبلوم الدراسا  التليا، حتقيهب ا مار الكنوين، الوايف يف نظم الاقوايفالرندد:  - 67

 م.1874، املغرب، الرطط، كلي  اآلداب
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والثالعث ماكعان حنعو هع ا الشعك  املربع  الع د ... . الك م، فيقرأ منتكسا كما يقرأ مستقيما
 69صنتته، وهو يقرأ عرضا كما يقرا طوال:

 
 

اشندلسيون طل بي  والتفري  والتشجا النةا ، ليث كتةوا  صعاود يعتري   كما عرف الشتراو
 . يف يك  خنل  عل  سةي  ا صوص

وإليكم منوذجا يتراي جمسما بعريق  التختيم، وهو للشاعر اشندلسعي ابعن    ع  معن يعتراو 
 القرن السادس اهلجرد:

 

                                                            
 .181-199ص:، ابن الرندد: نفسه - 69
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 منوذج أياقوين ميثل التةتيم

الشععتراو الغربيععون طلقصععيدة الكونكريتيعع  أميععا اهتمععام شبتادهععا ومععن جاعع  أاععرا، فقععد اهععتم 
وهعععع ا االهتمععععام إن دل علعععع  يععععيو، فإمنععععا يععععدل علعععع  مععععدا . الرمزيعععع  والسععععيمياوي  والشععععتري 

 . انفتالام الكوين واإلنساين عل  ريقافا  عاملي ، وااص  الثقاف  اإلس مي  والشر ي 

الكثعععا معععن الشعععتراو الغعععربيل، والسعععيما  لعععدا وجنعععد القصعععيدة الكونكريتيععع  جليععع  ومشخصععع 
 Un coup de dès( يف  صعيداه   Mallarmé  كمعاالرمي  الفرنسعيل معنام

n'abolira pas le hasard  ورامةععو ،)Rimbaud  وبععول إيلععوار ،)Paul 
Eluard  وكيعععوم أبعععولينا ،)Guillaume Apollinaire    يف  صعععاوده اجملسععععم )
طإلضعاف  إىل  صعاود . 71النسـر(و صعيدة    68(احلمرمـة و صعيدة (، برج إيفيـلكقصيدة   

                                                            

69 -G.Apollinaire:Calligrammes, Paris, Gallimard, Coll.Poésie, 1966. 
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املسععتقةليل يف إيعاليععا، وجتععارب القصععيدة التينيعع  يف بريعانيععا، والععوالاي  املتحععدة اشمريكيعع ، 
 .  والصل، والياطن

 وإليكم بتض النماذج الكونكريتي  يف الشتر الغريب:

 
 قصيدة كونكريتية يف  كل   رة

 
 

 
                                                                                                                                                                                          

70 - G.Apollinaire: Poems of peace and war, translated by Anne 
Hyde Greet, Berkeley: university of California press, 1980. 
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 كونكريتية يف  كل حذاءقصيدة  

 
 قصيدة احلمرم ألبولينري
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 قصيدة النسر ألبولينري
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 قصيدة برج إيفيل ألبولينري

ومتناسعععهب اشبيعععا   ،وإذا كعععان الشعععتر املغعععريب اوعععديث بصعععراي متنعععاظر اشيععععر صعععدرا وعجعععزا
إال أننا جند بعل رينعااي  ،فماويا بعريق  عمودي  سيمي ي ، يتوازا فيه السواد عل  ر ت  الةياض

الع د كتعب  عول بن اهلـريي الفـيويل املكنرسـيه ا الشتر نصا كونكريتيا للشاعر املغعريب 
مسععععرلي  يععععتري  لواريعععع ، يف صععععورة إنسععععان جمسععععم لععععه رأس وجسععععم ورجعععع ن، وهععععي بتنععععوان  

 وبععل أطععراف هعع ا الععنص الععدرامي أمسععاو الشخصععيا  املتحععاورة، وبنيعع  اسععتا لي . (الشــرعر
 . مناصي  حتدد سياق القصيدة التام وا اص

(، يف التعدد الثعامن هنـر كـل  ـيءومن املتلوم أن ه ه املسرلي  الشتري   د نشعر  يف جملع   
 . م0554(، من يار فرباير من سن  19عشر  

 :إذاً، ه ه القصيدة الكونكريتي  الف ورد  يف يك  هيئ  إنسان ،ودونكم
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 اهلريي الفيويل املكنرسيقصيدة الشرعر لعول بن 
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ومل اهار القصيدة الكونكريتي  طملغرب إال بتد منتصف السةتينيا  من القرن التشعرين، مع  
ثـــوبة ، وديعععوان 71كنـــرش إيـــ( تاقـــول(جمموعععع  معععن الشعععتراو هعععم: بنسعععامل محعععيا يف ديوانعععه  

 ،72"(ســبحرنك ايبلــديوأمحععد بلةععداود يف دواوينععه الشععتري  كععديوان  ؛76الشــترء والصــيف(
ودمحم بنعععي  يف  ؛74هبـــوب الشـــمعدان(وديعععوان حـــدثنر مســـلور الفاقـــر وبدي(، وديعععوان   

) كتــرب و، 72مواســم الشــرق(، وديععوان  75( يف اجتــر( صــوتك العمــوديديوانععه الشععترد  
 . 78) سومر وليشربوا البحرب(وعةد هللا راج  يف ديوانه؛ 77احلب( 

ال ين انةاعوا إىل أمهيع  الةتعد الةصعرد  الةالثلوإذا كان دمحم بني  من أواو  الدارسل والنقاد 
وطلمعععةرت يف ظــرهرة الشــعر املعرصـــر يف املغــرب(، واملكععاين يف التمعع  الشععترد، يف كتابعععه  

بنسعامل محعيا أول معن كتعب  ، فعإن الشعاعر78الفص  اشول، يف أريناو لديثه عن بني  املكان 

                                                            

 م.1877العةت  اشوىل سن  ، الةيماوالدار ، دار اشندل ، كنرش إي( تاقولبنسامل محيا:  - 71
، مؤسس  بنشرة للعةاع  والنشر طلدار الةيماو، منشورا  الةدي ، ثوبة الشترء والصيفبنسامل محيا:  - 72

 م.1892العةت  اشوىل سن  
العةت  اشوىل سن  ، مؤسس  بنشرة للعةاع  والنشر طلدار الةيماو، سبحرنك ايبلديأمحد بلةداود:  - 72

 م.1878
، املغرب، الرطط، معةت  املتارف اجلديدة، منشورا  احتاد كتاب املغرب، : هبوب الشمعدانأمحد بلةداود - 74

 م.1881العةت  اشوىل سن  
م؛ص: 1878العةت  اشوىل سن  ، الدر الةيماو، معةت  اشندل ، يف اجتر( صوتك العموديدمحم بني :  - 75
8. 
 م.1895العةت  اشوىل سن ، احملمدي ، معةت  فمال ، اوبقالدار ، موسم الشرقدمحم بني :  - 76
 م.1885العةت  اشوىل سن  ، احملمدي ، معةت  فمال ، كترب احلبدمحم بني :  - 77
 م.1891العةت  اشوىل سن ، الةيماو، معةت  اشندل ، سومر...وليشربوا البحربعةد هللا راج :  - 79
 م.1895العةت  الثاني  سن  ، لةنان، باو ، دار التودة، يف املغربظرهرة الشعر املعرصر دمحم بني :  - 78
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كنـرش إيـ( يف ديوانه   -شخصي لسب اصرحيااه واع افااه ال -القصيدة الةصري  طملغرب 
 . م1877سن  تاقول( 

( العف  البـديل ( العف كعان ي أسعاا دمحم بنعي ، وجملع   ) الثاقرفة اجلديـدة ه ا،و د كانف جمل 
كعععان يسعععار علياعععا بنسعععامل محعععيا وراو بعععروز القصعععيدة الكونكريتيععع ، وانتشعععارها بعععل الشعععتراو 

مثع :  ،جانعب بتعض الصعحف التقدميع  آنع اكاملتاصرين، وااساحل مداها مغاربيا وعربيعا، إىل 
و ععد أرفقععف هعع ه التجربعع  بصععدور . جريععدة احملععرر، وجريععدة االحتععاد االيعع اكي، وجريععدة أنععوال

جمموع  من الةياان  اسم  بةياان  الكتاب ، كةيان الكتاب  الع د كتةعه دمحم بنعي ، ونشعره يف 
 91. (الثاقرفة اجلديدةجمل    

ربعع  ال لقععل التجربعع  الكونكريتيعع ، كمحمععد العععويب يف ديوانععه  و ععد متثعع  بتععض الشععتراو املغا
 ... 86(... حني البي ووفاو التمراين يف ديواهنا  ،91( غواية األكرسير

بلغعععف الت  ععع  بعععل الشعععتر والتشعععكي  أوجاعععا يف الكتعععاب املشععع ك الععع د أجنعععزه الشعععاعر و عععد 
  92. الراي  البنية(املغريب لسن جنمي والفنان التشكيلي دمحم القامسي بتنوان  

أن التجربععع  الكونكريتيععع  مل اقتصعععر علععع  يعععتراو  و املتلعععوم لعععدا الةعععالثل والدارسعععل والنقعععاد
  لشععععتراو عععععرب متاصععععرين لععععدارييل، كالشععععاعر التونسععععي املغععععرب فقععععرت، بعععع  هنععععاك حمععععاوال

                                                            

حداثة م؛ وانهر ك ل : 1891سن  ، 18التدد:، املغرب، جملة الثاقرفة اجلديدة، بيان الكتاب ( دمحم بني :  - 91
 م.1895العةت  اشوىل سن ، لةنان، باو ، دار التنوير للعةاع  والنشر، السؤال

 م.2117العةت  اشوىل سن ، القنيعرة، معةت  الةوكيلي، غواية األكرسيردمحم العويب:  - 91
 م.2117العةت  اشوىل سن  ، القنيعرة، معةت  الةوكيلي، حني البي ...وفاو التمراين:  - 92
 م.1882العةت  اشوىل ، الرطط، معةت  املتارف اجلديدة، الراي  البنيةلسن جنمي/ دمحم القامسي:  - 92
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ضمنه  صاود   ،قوس الراي (م بتنوان  1899منصف املزغين ال د كتب ديواان يتراي سن  
 94(جرول بن طمعون اخلشنشريكاليغرافي  وبصري  مث   صيدة  

 
 

كمعععا كتعععب يعععتراو الشعععام معععن سعععوراي ولةنعععان  صعععاود يعععتري  كونكريتيععع ، والتمعععنتاا جمععع   
 . (مواقفوجمل     ،( عر( الةاواي ، وجمل  اآلداب لداريي ، كمجل   

                                                            

جملة دباسرت أدبية ،   الشاعر والقصيدة: لوار م  الشاعر التونسي منصف املزغين(دمحم التمرد وآارون:  - 94
 .121ص:، م1881، 5التدد: ، املغرب، سيميرئية لسرنية

 



79 
 

ومععن أهععم الشععتراو الكععونكريتيل التععرب املتاصععرين العع ين اراةعععوا طلقصععيدة الكونكريتيعع  أو  
الةصري  أو اوروفي  أو ا عي  الشاعر اوداريي أدونعي ، وعةعد القعادر أرانؤوط ونع ير نةتعه يف 

هــذا (، وصععادق الصععاوغ يف  صععيداه:  بكــ  املــرهةو  ،(أعمــى املــوت طفــل صععيداياما:  
 (:قرب املرحوم
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 يـــط الصوتــة الوسيـــمرحل املبحث الثرلث:
، من  ا مسينيا  من القرن املاضي، اشدب الصو  والقصيدة الصواي  الغريبعرف اشدب 

 La poésie sonore) . والفين  اشديبويتين ه ا أن املةدحل كان يرفهب نصه اإلبداعي
جااز التسجي   اوفاظ عليه بواسع أو لصو ، بتسجيله يف أيرط  وأ راص، واجلمايل ط
 . (Magnétophoneالصو   

وم ا، انتقلف القصيدة الشتري  من طابتاا الشفود والةصرد إىل طابتاا الصو  املسج ، 
(، فقد نشر عمله اإلبداعي سن  Isidore Isouإيسيدور إيسو  والسيما م  الشاعر 

من اةىن ه ه  ه ا املةدحل أولوم ا، يكون . دون استتمال الكتاب أو اصويتا م صوات 1852
كثاا فيما خيص   (Gérard Dufrêneو د انتقده جاار دوفرين   . العريق  يف اإلبداحل

 . الشفوي  الصواي وعاب عليه ه ه العريق   ،ه ا الوسيرت التسجيلي

كالشاعر الفرنسي باانر   ،وميكن اوديث عن مةدعل آارين ااتاروا القصيدة الصواي 
( ال د صدر  له  صيدة يتري  طلصو  سن  Bernard Heidsieckهيدسي   

( ال د أذاحل  صيدة صواي  سن  Henry Chopinم، وهناد يوطن  1855
وال ننس  الشاعر الداداوي كور  يويتاز  .م، ضمن ما يسم  طلقصاود املسموع 1857

  Kurt Schwitters) . 

يف  لرك  يتري  أدبي  هي أول ،أو القصيدة املسموع  ،ويتين ه ا أن القصيدة الصواي 
استتم  اشدوا  التكنولوجي  يف إنتاج النصوص الفني  واجلمالي  واإلبداعي ،  الغرب

طستخدام الفيديو، أو اش راص املدجم ، أو اشيرط  املسجل ، أو أجازة التسجي  الصو ، 
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القصيدة الصواي  املسموع  اندمج يف القصيدة الر مي   ما جت وه ا . 95أو الشاي  الةصري 
مبتىن آار، أن القصيدة الر مي  استتملف . ثمانل من القرن املاضيابتداو من سنوا  ال

اآلليا  نفساا الف استخدمتاا القصيدة الصواي  املسموع  كالتنصر الصو ، والتنصر 
أو من القصيدة  ،و د ا  بف القصيدة الصواي  املسموع  من  صيدة اورك . املوسيقي
 . الر مي Poésie action)96 املشادي  

بداي   -الف اشتغ  عل  الوسيرت الصو  -اتد القصيدة الصواي  املسموع   هنا،ومن 
هاور القصيدة الر مي  بصف  ااص ، واشدب الر مي بصف  ل ماد  د فتلي  لقيقي  و 

 . عام 

كما  املسموع ، أما فيما خيص اوق  الثقايف التريب، فقد عرف بدوره القصيدة الصواي 
سرگون  الشاعر الترا يو  دمحم الشمو ، الشاعرو  مل  دلةح، الشاعرةيةدو ذل  واضحا لدا 

والشاعرة الفواغي  ،ماهر رجا، والشاعر املغريب الودي  اآلسفي الفلسعيينبولص، والشاعر 
 ... القامسي

                                                            

85 -Eduardo Kac: Media Poetry: an International Anthology, (ed.), 
Bristol (UK)&Chicago, 2007. 

 
86-Jean-Pierre Bobillot, Bernard Heidsieck:Poésie action, Paris, 
1996. A la Bpi, niveau 3, 840 "19" HEID 5 BO. 
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والشيو نفسه، عرفته القصيدة اشمازيغي  مبنعق  الريف، فقد استتان جمموع  من يتراو 
الصو ، كما فت  س م  التقني  اوديث  يف عملي  التسجي منعق  الريف طشجازة 

 97... ، وجنيب الزوهردالسمغيين، وكرمي كنوف، وميلود اليربا ي

 أو الرقمي مرحلة الوسيط اإلعومياملبحث الرابع: 
( م  ظاور اإلع ميا  أو La littérature numériqueظار اشدب الر مي  
أن اشدب الر مي هو ال د يوظف التقنيا  اإلع مي  ويتين ه ا . اواسوب اإللك وين
و د ظار ه ا اشدب يف منتصف القرن التشرين، وطلمةرت يف . والتكنولوجي  املتقدم 
( عن الشاعر الروبو  Boris Vianحتدو بورد فيان   و د. سنوا  ا مسل

 robot-poèteم وكان ه ا اول.  ة  ا مسينيا  ( ال د يكتب الشتر ويةدعه
يقي أو إجياد أدب ر مي أو سةانيت جاحم  من أج عن رغة  مجاعي   ااشسعورد اتةا 

ومن هنا، بدأ التفكا يف حتوي  اشدب إىل آل  مربمج  أو مةدع ، عل  الرغم من . 99بو و ر 
ه  ميكن  ةول إبداحل يترد إنساين يقوم عل  التواطف  :السؤال اجلوهرد الشاو 

؟ وه  ميكن  ةول وظيف  الر من  يف غ  آلي  وإلك وني  ور مي يف صي واشلاسي  واملشاعر
 بتد أن كانف الوظيف  الشتري  هي املايمن  عل  النص اإلبداعي؟  ،بداحل اإلنسايناإل

كةاا يف مسار اعور اشدب املتاصر، وطلمةرت يف  قد أاثر الشتر الروبو  جدالمن هنا، فو 
 . الثالث أواار القرن التشرين وبدااي  اشلفي  

                                                            

منشورا  دار الريف ، أنطولوجير وببليوغرافير، الشعر األمرزيغي يف منطاقة الريفانهر: مجي  محدواد:  -97 
 م.2112العةت  اشوىل سن  ، املغرب، طة  رطط نيف، للنشر والتوزي 

88 - AARSETH, Espen, Cybertext: Perspectives on Ergodic 
Literature. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997 
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وبتد أن كان اشدب متنيا بقماايه اإلبداعي  الداالي ، أصةح منشغ ، م  اشدب الر مي، 
ومن مث، مل يتد للكااب أو القارئ أد . بقمااي اارجي  اقني  هتتم بت    النص طلشاي 

 دور مام يف اشكي  اشدب الر مي، ب  أصةحف اآلل  هي املةدع  اوقيقي  الف  لهب التوامل
التخييلي  الر مي  املمكن ، وأصةحنا نتحدو عن كااب ر مي، ونص ر مي، ومتلهب ر مي، 

وبتد ذل ، أضح  النص اشديب . وعوامل  ييلي  ر مي ، والوظيف  الر مي  أو وظيف  الر من 
ماهو آيل إىل اود و  ليث يتداا  فيه ماهو إنساين ،ااضتا للوظيفتل: الشتري  والر مي 

 . (Hypertext أو املتشتب يه نتحدو عن النص امل ابرتال د أصةحنا ف

ومن مث، فلي  هناك  عيت  بل اشدب الك سيكي واشدب الر مي عل  مستوا سؤال 
إبداعااه اوليد و  اشدبي ، اشدبي ، إال أن املةدحل املتاصر  د استتان طآلل  يف برجم  نصوصه

اودارييل  د متردوا عن النص اشديب وينةغي أن نترف أن املةدعل . الفني  واجلمالي 
املكتوب، مبواصفااه الك سيكي ، من  بداي  القرن التشرين، عندما بدأوا يكتةون نصوصا 

 كانوا يصدرونأو  صاود كونكريتي  مروي ، أو   ملموس ، أو لولا  بصري  ،اشكيلي 
طلنقا  يف ذل  ويستتينون ،أوراق النةا  وأا شب  وأاوجر  منحوا  عل نصوصام 

املتروف ،   أيما بوساو  االاصال اوديث يف ذل  و د استتانوا . والزاارف واشيياو املتنوع 
أد: ... والفيديو، والتلفزة، والسينما، واش راص املدجم  الداات ياو،كاملسجل ، والصورة، و 

 . استتملوا آليا  خمتلف  يف اةئا ا رت والكتاب  والصو  والكلما  واجلم 

والكتاب  الكونكريتي   ه ا كله أن اشدب  د انتق  من الكتاب  الةياني  من جا  أوىل،ويتين 
أن اعور الوسيرت اإلع مي  من جا  اثني ، إىل اشدب الر مي من جا  اثلث ، بتد

 . طكتشاف الكومةيوار واواسوب الر مي
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من  ا مسينيا و د انتشر اشدب الر مي م  ظاور اإلن نيف والويب واواسوب من  
واراب عل  ذل  أن ظار إبداحل جديد، واقة   راوي جديد، ونشر جديد، . القرن املاضي

ا ل اإلحبار يف  واقومي افاعلي جديد، وحبث عن املتلوما  بعراوهب جديدة وسريت ، من
 ... (Google، واصفح يةك  غوغول يةك  اإلن نيف

اد اوقيقي لألدب الر مي من  ( املمVannevar Bushوعليه، يتد فانوفار بوش  
طرح فيه اصورا إع ميا يتتلهب  كيف نفكر؟(،م، عندما نشر مقاال عنوانه  1845سن  

(، يف جمل  Théo Lutzم، نشر رييو لواز  1858ويف سن  . أو املتشتب طلنص امل ابرت
(، مبدين  يتواغار  اشملاني ،  صاود يتري  مولدة عن طريهب Théo Lutzأوجينةلي   

 . 98اواسوب الر مي

(  صاوه Nanni Balestriniم، نشر انين طليس يين  1862و1861وما بل 
 ،(Raymond Queneauكما نشر راميون كوينو  . (IBMالشتري  عل  آل   

 . مرئة ألف مليرب من األ عرب(بعريق  ر مي ، جمموعته الشتري   

اللتة   (Steve Russel( لستيف راس   Space Warويتد فماو اورب  
 . اواسوبي  اشوىل يف عصران ه ا، أو ما يسم  أيما طشلتاب اإللك وني 

( مقاال يترض Douglas Engelbartم، نشر دوغ س إجنيلرب   1862ويف سن  
 . (L'hypertexte  أو املتشتب فيه اصوره لول النص امل ابرت

                                                            

89 - Voir jean Clément: Ecritures Hypertextuelles, Université Paris8. 
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  مي  لاسوبي  بتنوان  ( نصوصا ر Jean Baudotم، نشر جان بودو  1864ويف سن  
 . بكندا( مبعاب  اليوم، مبون ايل هلة الكتربة

( أول من استخدم Theodor Holm Nelsonه ا، ويتد ايودور هومل نيلسون  
و د طرح م  أندريي  فان دام . (Hypertext  أو املتشتب مصعلح اشدب امل ابرت

 Andries Van Dam أول نهام ارابعي يسم  بع )(FRESS ، جبامت  براون
 Brown university) . و د أطلهب أيما مشروحل كسااندوXanadu)، عةارة  وهو

عن جااز ارابعي للتورييهب واشريف  و زين املتلوما  واملتعيا  والةياان  الف اهار عرب 
 . و د كتب ك ل  نصل ينتميان إىل النص امل ابرت. روابرت الشةك 

( Julio Cortazarكورازار  رابعي   وليوم، نشر  رواي  ر مي  ا1866ويف سن  
سن   ،(Don Woodsو د نشر دون وودز  . (Marellesبتنوان  لتة  اوجل /

 . م، ألتاب املغامرا  النصي  وفهب متعلةا  اواسوب1876

جمموع  من  ،م1881و1877ما بل  ،(l'OULIPOوك ل ، نشر  مجاع  أوليةو  
 . اشلتاب النصي  ذا  الةتد الر مي واواسويب

م، انهيم وريا  1891فقد كان هدفاا، من  سن   ،(l'ALAMOأما مجاع  أالمو  
)األدب اآليل/ م، ظار كتاب بتنوان 1892ويف سن  . ب طواسوبدلول ع    اش

Literary Machines) . 

سن   ة( الصادر Action poétique/  )احلركة الشعرية( من جمل   85ويتد التدد  
 . اا من يترب عن التوجه الر مي جلماع  أالمو م1894
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( وجاد Michael Joyceويف الو ف نفسه، ميكن اوديث عن ميكاي  جوي   
عل  اواسوب وبرانمج النص امل ابرت يف خمترب  ايتغ  كثاا(الل ين Jay Bolterبول  

 . (L'université de Yaleال كاو االصعناعي جبامت  ايل 

( Macintoshل  املاكينتوش  إىل الوجود طابت  جديدة اسم  آب وبتد ذل ، ظار 
 Williamساعد  ويليام جيةسون   و د ،(Appleيرك  آب    أيرفف علياا

Gibson و د . التخيي  التلميجن  ( عل  نشر نصوصه الرواوي  الف اندرج ضمن
وعوقتهر الكتربة  وضوحل  ملثالث والراب  ال عددياا(TEMسخر  جمل  ايم  

 . (حلرسوباب

 Centre Georgesمبركز جورج بومةيدو  ،م، عرض1895ويف سن  
Pompidou )جان بيا طلب فيه  ليث  دم ؛االف اضي  للفنونمترض  ،بفرنسا

 Jean-Pierre Balpe)   طل ا  ويف ه ه الف ة. منتجااه الر مي  واواسوبي ك ،
 . جمموع  من اجمل   والصحف الف اتىن طشدب الر مي واآليل انهاا واعةيقاظار  

بتد  م،1881و 1896مابل  ،نشر  جمموع  من النصوص اشدبي  الر مي  واواسوبي  و
و د . م1897( سن Apple( م  يرك  آب   d'Hypercardظاور النص امل ابرت  

(، ومارك بريشتاين Judy Malloyو   ه ه النصوص ك  من: جودد مالود  
 Mark Berstein،)  ميكاي  جوي  وMichael Joyce وجان بيا ،)

(، وأماندا  George Landow(، وجورج النداو  Jean-Pierre Balpeطلب 
 . (Amanda Goodenoughكودانوو 
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 الف هتتم كثاام 1899( سن  L. A. I. R. Eجمموع    ومن جا  أارا، اشكلف
 ،(Claude Maillardومن أهم أعماواا: كلود ميار .   واواسوبي طلكتاب  الر مي
(، Frédéric de Velay(، وفريدري  دد في د Tibor Pappوايةور طب 

 Philippe(، وفيليب بواز  Jean-Marie Duteyوجان مارد دو   
Bootz) . 

 ،لك وني م اتىن طلكتاب  الر مي  واإل1898( سن  ALIREو د ظار  جمل  ألا  
 . يشرف علياا فيليب بوازو 

( سن  واحلرسوبالنص انتقد  ندوة بةاري  ا امس  بتنوان  أضف إىل ذل  فقد 
 Jean-Louisلوبراف  ( وجان لودJacques Anis: جاك أني  إبيراف ،م1881

Lebrave) .  ويف الو ف نفسه، نشر أالن فويلمانAlain Vuillemin كتاب )
 . (Champion-Slatkine/ ند  رمبيون سوتكني واإلعوميرت ع األدب 

(ما بل Tim Berners-Leeوبتد ذل ، اا حل الويب من  ة  ايم باناس يل  
الندوا  اجلامتي  الف اهتمف بت    اشدب طواسوب  كثر مث  . م1881و1811

م، وندوة جامت  طري  السابت  1882واإلع ميا ، وااص  ندوة جامت  لي  الثالث  سن  
 Davidم  دافيد بول  املتتابت  الكتاط  اإللك وني  والر مي  مث، اوالف . م1884سن  

Bolter  وفرانسوا كولون ،)François Coulon )  وفران  دوفورFrank 
Dufour  وجاكوبو طبوين ييلينجي ،)Jacopo Baboni-Shilingi  وموري،)

 . ( صالب أول مسرلي  افاعلي  إن نيتي Maurice Regnautرينيو  
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ه ه نهرة خمتصرة وموجزة إىل أهم الوساورت الف عرفاا اشدب الغريب من جا ، واشدب 
رخييا يف اشدب ذد الوسيرت الةياين، واشدب ذد و د أمجلناها ات. التريب من جا  أارا

الوسيرت العةاعي، واشدب ذد الوسيرت الصو  والسمتي، واشدب ذد الوسيرت الر مي 
 . واإللك وين
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 الفصل الثرلث
 يـــريب والعربــالغالعرملني:  الرقمي يفاألدب 

 

اوقلل الثقافيل الغريب والتريب عل  لقد نشرت اشدب الر مي، أو اشدب التفاعلي، كثاا يف 
لد سواو، و د اراةعا متا طلوسيرت اإلع مي ر من  ولوسة  وحتكما واوليدا وبرجم  واقني  

و د عرف اشدب الر مي أيما امتدادا  واست  عل  مستوا التقة  والتلقي . وهندس 
اكزا  كربا يقوم مر   والرصد والتفاع  يف ه ين اوقلل متا، فأصةحنا نتحدو عن أربت
لكن السؤال اجلوهرد . علياا اشدب الر مي هي: املةدحل، والنص، واملتلقي، واواسوب

اشدب الر مي يف اوقلل الثقافيل الغريب والتريب إبداعا وض  ال د نود طرله هو: ما 
 ونقدا ونهري  واعةيقا؟ ه ا ما سوف نتترف إليه يف ه ين املةحثل:

 الرقمي يف احلاقل الثاقريف الغريباملبحث األول: األدب 
يتد اوق  الثقايف الغريب سةا ا إىل استتمال الوسيرت الر مي يف الكتاب  اشدبي  واإلبداعي  

 ... وأملانيا ،وبريعانيا ،وفرنسا ،وكندا ،نهري  واعةيقا، وااص  يف الوالاي  املتحدة اشمريكي 

 يــــداع الرقمــــاملطلب األول: اإلب

اشدب الر مي إال عندما اجتم  الفن م  اإلع ميا  إطن سنوا  ا مسل من مل يهار 
ومن ال  الف ة إىل يومنا ه ا، ظار  أيكال وأنواحل عدة من اشدب . القرن املاضي

إن اشدب الر مي  د ظار  ة  أن يهار اواسوب، فقد اراةرت  :وميكن القول. الر مي
ومن مث، كان ... والسينما، والتلفزة، واهلااف كالشريرت، والفيلم،  ،بوساورت اقني  أارا
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اوديث عن القصيدة الصواي  املسموع ، والقصيدة الكونكريتي ، والقصيدة التشكيلي  
 إخل... اجملسم ،

وإذا كان اشدب الر مي  د عرف ازدهاره واقدمه وانتشاره يف الوالاي  املتحدة اشمريكي  
 . مازال فتيا يف بدااياه اشوىلوكندا، فإن اشدب الر مي الفرانكفوين 

أن اشدب الر مي هو ال د يشتغ  عل  اشدب من جا ،  -أوال -وعلينا أن نثةف 
 ومن مث، يتميز اشدب الر مي بغياب النصي . واواسوب واإلع ميا  من جا  أارا

رواد الكتاب  الر مي ، أمثال:  كما يةدو ذل  واضحا يف مؤلفا   ،وا عي 
كوينو راميون  ، و Apollinaire)81أبولينا كيوم (، و rméMallaماالرمي 

 Queneau )81  والكندد جود روبا ،Guy Robert )82 وجان كليمون ،
 Jean Clémentل فالاد  و (، وبValéry)82 ... 

وهنا، ميكن التمييز بل جمموع  من املرال  الف عرفاا اشدب الر مي: مرلل  التأسي  
مابل سنوا  ا مسل والسةتل، ومرلل  التأسي  يف سنوا  الثمانل والتستل، ومرلل  

 . التجريب واالزدهار واالنتتاش يف سنوا  اشلفي  الثالث 

                                                            

90  -Apollinaire, Guillaume. 1965. Oeuvres complètes, Paris: 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade 
91 -Queneau, Raymond. 1961. Cent mille milliards de poèmes. 
Paris: Gallimard 
92 -Guy Robert a fondé en 1964 le Musée d’art contemporain de 
Montréal. 
93 -Valéry, Paul. 1957. «Variété» dans Œuvres I, Bibliothèque de la 
Pléiade, Paris: Gallimard. 

 

http://www.librarything.com/author/robertguy
http://www.hypertexte.org/blog/?p=237
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اوقيقي  طملفاوم ( أول من أنتج نصا ر مياTibor Pappيتد ايةور اشب  ه ا، و 
 رضم، فقد ع1895( سن  Polyphonix 9، فقد يارك يف مارجان  لألدب الر مي

و د عد  ه ه . عشر يايا  يف( أغلى سرعرت احلرسوبالشتري  اشوىل    صيداه
املربمج زاوج بل اإليقاحل الزمين، والتحري   ؛ شن املةدحلالقصيدة أول نص متحرك ر ميا

الديناميكي، واستتمال الوسيرت الر مي، م  اوظيف اللوغاريتمي  التأليفي ، ومزج ذل  كله 
 . طلصو  والصورة واورك ، واالراكان إىل القراوة التفاعلي  يف الو ف ذااه

 Michaelأما فيما خيص التخيي  السردد، فقد بدأ أول نص ر مي م  مايك  جوي   
Joyceتحدة اشمريكي  يف السن  نفساا الف ظار  فياا أول  صيدة ( يف الوالاي  امل

م(، فقد برمج املةدحل نصه السردد   ص  الهااة / 1895يتري  ر مي   
Afternoon a Story وفهب برانمج آيل يسم  طلفماو السردد ،)

 Storyspace  ال د اا عه مارك برينشتاين )Mark Bernstein) . ومل اصدر
 . م1897 سن  وىل إال يفنسخته اشصلي  اش

 يفم 1895( ال د أطلقته اوكوم  الفرنسي  سن  اإلعوميرت لل ميعو د ساهم برانمج  
مما ساعد عل  التفكا يف  الثقافي ؛اقريب اإلع ميا  الر مي  من املدرسل واملنهما  

 . إبداحل أدب ر مي

و د ازداد اشدب الر مي انتشارا يف اوق  الثقايف الغريب من  منتصف سنوا  التستل من 
 . ملزج بل ما هو أديب وما هو اقين وآيلطالقرن التشرين، 
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، من  ة  84م1892( اجملاين يف فرنسا من  سن  Minitelاإلن نيف املنزيل  وم  انتشار
(، ازداد إ ةال املواطنل الفرنسيل عل  France Telecomيرك  فران  ايليكوم  

( مليون 25وعشرين   وخمتلف الوساورت الر مي ، ووص  عدده املشاركل إىل  س اإلن نيف
. و د انتشر ه ا النوحل من ا دما  الر مي  أيما يف دول  الربازي . م2111مستتم  سن  

ب الر مي إطن منتصف و د ساعد ه ا كله عل  االنتقال إىل املرلل  الثاني  من اشد
الستل والسةتل بتد املرلل  اشوىل الف رافقف سنوا   الثالث ،التستينيا  وبداي  اشلفي  

 . الثمانل من القرن املاضيو 
كةاا طشدب الر مي، وااص  م  إدواردو كاك  وهك ا، جند يف الربازي  اهتماما

 Eduardo Kac وينعةهب الشيو نفسه عل  . مي ( ال د نشر أوىل إصداراه اشدبي  الر
 Orlan et Frédéricفرنسا، فقد ساهم ك  من أورالن وفردري  دوف د  

Develay)،   اسم  مبجل   الفن  ،جمل  اتىن طشدب الر مي ، يف إصدارم1895سن
و د مجتف ه ه اجملل  جمموع  من . م1896(، و د او فف سن  Art accessالسامي/

و د يارك يف . م1899( سن  L. A. I. R. Eكونوا مجاع   الشتراو الر ميل ال ين  
(، وفيليب بواز Jean-Pierre Balpeجان بيا طلب   :ه ه اجملل  ك  من

 Philippe Bootz وايةور اشب ،)Tibor Papp) ... 

                                                            

 املكاملا  فقرت هي املدفوع  من  ة  املواطنل. -84 
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الف أسساا الشاعر راميون كينو  L'OULIPO)85اشوليةو   ف مجاع و د سامه
 Raymond Queneau فرانسوا ليوين  ( والرايضيFrançois le 

Lyonnais)،   املةدعل مبجموع  من القواعد  ازويديف  ،م1861سن  طري  مبدين
إلبداحل نصوصام اشدبي ، م  االستتان  طملتعيا  الرايضي  واشيكال والر مي  الشكلي  
و د جتم  لول ه ه اجملموع  عدد من الكتاب والشتراو، كجورج باي   ،العتأليفي 

 Georges Pérec  وجاك روبو )Jacques Roubaud) . و د نشعف ه ه
وغاها من  ،وهولندة ،تديد من الدول الغربي  كالوالاي  املتحدة اشمريكي الاجلماع  يف 

 ... الدول اشوروبي  اشارا

، ب  استتملف اللغ  يف اوليد النصوص اشدبي ومل اتن مجاع  اشوليةو طلربجم  اإلع مي  
 Noëlو د ساهم نوي  أرنول  . عل  أساس أهنا ضغرت وإكراه وضرورة لي  إال اإلع مي 

Arnaud)86   ملدة يو د انتتشف ه ه اجلمت. م1869يف اعوير الكتاب  الر مي  من  
 .  سل سن 

اليم  ماك   ؛(Théo Lutzومن جا  أارا، ميكن القول أبن ايو لواز  
 لي مقاال ر ميا يف جمل  أوجينة(، أول من كتب Max Benseبين  

                                                            

95 - Anthologie de l'OuLiPo, Marcel Bénabou & Paul Fournel 
(coord.), Paris, 2009. A la Bpi, niveau 3, 840 "19" OULI 3 
Poétique de l'Oulipo. 

96 - Marc Laprand, Amsterdam, 2004 
"Algol", Noël Arnaud, Temps mêlés n° 93-95, 1968. 
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 Augenblick  ليث ااتار  ،، و د استتم  يف ذل  برانجما ر ميا87م1858( سن
. مصنوع  بتقني  اللوغاريتم ،(Stochastische Texteجمموع  من النصوص بتنوان  

. عد ما  ام به ه ا الكااب بداي  للقصيدة الر مي ، وبداي  لألدب الر مي ،ن هنامو 
 . (Christopher Stracheyفسه  ام به كريستوفر س ايي والشيو ن

الشاعر بريون  (Ian Sommerfeldإاين سومافيلد   اإلع مي اشمريكي و د ساعد 
 ( عل  إصدار  صيداه الر مي  املسموع  بتنوان  أان ال د أان /Brion Gysinجيزان  

I am that I am) . 

 Transitoire  التابر امل لظ( م، ظار  بفرنسا جمموع  2117و2112وما بل 
Observable)89 ليب بواز  يالف اتكون من فPhilippe Bootz وايةور اشب ،)

 Tibor Papp  وألكسندر غرطن ،)Alexandre Gherban)،  و د سامهف يف
 . بني  ودالل  ومقصدي  وإريراوهإرساو اشدب الر مي 

أصةحف ه ه اجملموع  منتشرة يف التامل، بتد مشاركتاا يف مارجان الشتر مبورغانتاون و د 
 Morgantown)،  و د انمم إليام كثا من الكتاب، أمثال: جان بيا

(، ولوس Patrick Burgaud(، وطراي  بوركو  Jean-Pierre Balpeطلب 
                                                            

97 -Theo Lutz:"Stochastische Texte", Augenblick 4, H. 1, S. 3-9, 
1959. 
98 -Philippe Bootz:"vers de nouvelles formes en poésie numérique 
programmée ?", Rilune n°5: littératures numériques en Europe, 
état de l’art, juillet 2006 ;  
Philippe Bootz:"Transitoire Observable, a Laboratory for Emergent 
Programmed Art", dichtung-digital, 2005. 

 

http://www.rilune.org/mono5/4_bootz.pdf
http://www.rilune.org/mono5/4_bootz.pdf
http://scholar.google.fr/scholar_url?hl=fr&q=http://www.e-critures.org/texts/files/text_16.rtf&sa=X&scisig=AAGBfm2xPoi5alNmt4FaPD4G0QBYFOzj4A&oi=scholarr&ei=TqsLUv2DGIa0hAff34CoAw&ved=0CDMQgAMoADAA
http://scholar.google.fr/scholar_url?hl=fr&q=http://www.e-critures.org/texts/files/text_16.rtf&sa=X&scisig=AAGBfm2xPoi5alNmt4FaPD4G0QBYFOzj4A&oi=scholarr&ei=TqsLUv2DGIa0hAff34CoAw&ved=0CDMQgAMoADAA
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مهام كان و . (Wilton Azevedo(، وويلتون أزيفيدو  Loss Glazierغ زيا 
 . اعوير الكتاب  اإلبداعي  وفهب ماهو ر مي وآيل واقين ي كيفهو  الوليد 

عن كتاب  ر مي  مجاعي  مش ك  كتل  الف أجنزها جمموع  من ك ل  وميكن اوديث  
م، إبيراف  2111( سن  WC Fieldضمن كتاب مش ك عنوانه   ،الكتاب الر ميل
ه ا و د نشر . ، مستتينل طإلن نيفXavier Malbreil)88كسافيي مالربي  

 . (org. critures-e. wwwعل  مو    الكتاب 
 املطلب الثرين: الدباسرت النظرية والناقدية 

مث  جمموع  من الةالثل والدارسل ال ين اهتموا طشدب الر مي، يف اوق  الثقايف الغريب، 
ال د اهتم ( . Bouchardon, Sنهراي واعةيقيا، جزويا أو كليا، من هؤالو بوياردون  

)األدب يف كتابيه: كما  أنه  ارب ماو  نص ر مي درج كثاا بدراس  السرد التفاعلي إىل 
وساميا  ؛111(الاقيمة العلمية لألدب الرقميو  111(الرقمي واحملكي التفرعلي

 Saemmer وإرازيايد   ؛112()بوغة النص الرقمي( يف كتابهErtzscheid يف )

                                                            
99 -Aurélie Cauvin, « rencontre avec Xavier Malbreil », in 0m1.com, 
2001, http://www.0m1.com/Theories/theorie5.htm 
100 -Bouchardon, S., Littérature numérique – Le récit interactif, 
éditions Lavoisier, 2009, Paris, 
101 -Bouchardon, S:La Valeur heuristique de la littérature 
numérique, Hermann éditeurs, Paris, 2014 . 
102 -Saemmer, A., Rhétorique du texte numérique: figures de la 
lecture, anticipations de pratiques, Presses de l’enssib, Villeurbanne, 
2015 

 

http://www.e-critures.org/_col/wc_field/wc_field.html
http://www.e-critures.org/
http://www.0m1.com/Theories/theorie5.htm
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( يف  Bootz-وبواز   ؛112 (الاقضراي املعرفية واألسلوبية للنص املرتابطأطرولته اجلامتي   
إىل جانب دراسا  أارا من الصتب استقصاؤها  ؛114(أسرسيرت األدب الرقميكتابه  

 . يف ه ا اويز الميهب من الكتاب

ومازالف الدراسا  النقدي  النهري  والتعةيقي  املتتلق  طشدب الر مي، أو اشدب التفاعلي، 
و د سامهف . إىل أاراأو اشدب املتشتب، يف اوق  الغريب، اتواىل بشك  سري  من ف ة 

اجلامتا  والندوا  وامللتقيا  واملختربا  واملارجاان  واجلمتيا  واملتارض والصحف يف 
إغناو ه ا اشدب كتاب  ودراس  وحتقيقا واورييقا وأريف ، وإريراوه علميا وإبداعيا ونقداي، 

عرب مسارااه املختلف ، والتتريف آبليااه اإلع مي  والوساوعي  والتقني ، والتأريا لألب امل ابرت 
 . والتنها له اصورا واعةيقا وأجرأة

 

 

 

 

 

                                                            

103- Ertzscheid, O., Les enjeux cognitifs et stylistiques de 
l’organisation hypertextuelle: le Lieu, Le Lien, Le Livre, thèse de 
doctorat soutenue en 2002. 
104 -Bootz, P., Les Basiques: la littérature numérique, 
Olats/Leonardo, 2006. 
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 عريباملبحث الثرين: األدب الرقمي يف احلاقل الثاقريف ال
إذا كععان الغعععرب  عععد يعععاد ريععورة إع ميععع  واكنولوجيععع  متقدمععع  يف جمععال الر ميعععا ، فعععإن التعععامل 

يننعا وبعل الغعرب يف ميعدان ومعن مث، ي لعظ فجعوة هاولع  ب. التريب مازال متتثرا يف هع ا اجملعال
والععدلي  علعع  ذلعع  أن املععدوان  . اإلبععداحل التلمععي والتقععين والر مععي أبكثععر مععن  ععرن مععن الععزمن

التربي  مازالف  ليل  جدا، واملتلوما  الر مي  طللغ  التربيع  ضعتيف  معن ليعث الكعم والكيعف 
ولصعر ااتصاصعاهتا  ،مقارن  طملتلوما  الف اوجد يف املدوان  اشجنةي  الف يصعتب ععدها

وينعةهب ه ا الشيو نفسعه علع  اشدب الر معي مبختلعف . الثقافي ، واستقصاو جماالهتا املترفي 
 . أجناسه وفنونه وأنواعه وأمناطه

عرف اشدب التريب، من  بداي  سنوا  اشلفي  الثالث ، جمموع  وعل  الرغم من ذل ، فقد 
و د ااس  مداها م   ،التجارب اإلبداعي  الغربي من التجارب اإلبداعي  الر مي  عل  غرار 

التقد الثاين من اشلفي  اوالي ، وأصةح اوديث عن جتارب متميزة يف جمال الشتر، والقص ، 
وأصةح اإلبداحل الر مي ميسما عربيا ... والرواي ، والقص  القصاة جدا، واملسرلي ، والسينما

ديد الر مي عل  ماهو إبداعي فقرت، ب  جتاوز ومل يقتصر ه ا التج. لفلسف  مابتد اوداري 
 . ذل  إىل الكتاط  النهري  والتارخيي  والنقدي 

 يــــداع الرقمــــاملطلب األول: اإلب

اشردين دمحم سناجل  أول من أصعدر روااي  ونصوصعا  صصعي  و صعاود  يتد اشديب والرواوي
(  ظـــول الواحـــدليعععث نشعععر روايععع    ؛يعععتري  ر ميععع  يف مو ععع  احتعععاد كتعععاب اإلن نعععف التعععرب

. () صـــاقيعونشعععر كععع ل  جمموعتعععه القصصعععي . م 2115( سعععن  ـــرتوروايععع   م،2111سعععن 
وي لععظ . وانععدرج هعع ه اشعمععال اإلبداعيعع  واشدبيعع  واجلماليعع  ضععمن اشدب الر مععي الععوا تي
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تصعويف عل  أعمال دمحم سناجل  الر مي  أهنا استفيد من الغرافيع ، والتصعوير السعينماوي، وال
املوسععععيقي، والغنععععاو، والتقعيعععع ، واملونتععععاج، وامليكسععععاج، والفعععع ش طك، واقنيععععا  امليتاميععععداي 

؛ التصععنيف والتجنععي صععتوب  أمععام إيععكالي   مععا جتعع  نصععوص دمحم سععناجل وهعع ا . اجلديععدة
اجلديعدة املتروفع  يف الكتابع  المعوابرت الفنيع  ععن املتعايا الفنيع  الك سعيكي  و  انزايلاعا بسةب
 . ر ي  الساودةالو 

؟! ويتعين هع ا أن ... إذاً، فا  نتترب ما كتةه دمحم سناجل  موسيقا أو رواي  أو  صع  أو سعينما
هعع ه اشعمععال الر ميعع  كسععر  متععاير اشجنععاس اشدبيعع  وأعععراف النععوحل وأمنععاط النهريعع  اشدبيعع  

صعفح ر معي ولىت القارئ أصةح معن طينع  جديعدة: هع  هعو مت ،املتاودة يف كتاطانا املدرسي 
 ؟! ... . أم متقة  أم سام  أم متفرج أم مشاهد

ممععا سععيمكن  ؛إىل أجنععاس ر ميعع  جديععدة ،يف عاععد  ريععب ،ومععن مث، سععتنتق  اشجنععاس الور يعع 
وبعةيتعع  اوععال، . اوععديث عععن مسععرلي  ر ميعع ، وكتععاب نقععدد ر مععي، وديععوان يععترد ر مععي

 . والثقاف  الور ي  واومارة الور ي سيؤرير ه ا كله يف املعةوعا  الور ي  والنشر الور ي 

 ععد جنععح يف الععهب إبععداعا  ر ميعع  جديععدة يف  دمحم سععناجل اشردين  ويتععين هعع ا كلععه أن املةععدحل
 . (الصاقيع و) ( رت) وااص  بروايته ،عامل الكتاب  واإلبداحل

ولكعععن علععع  العععرغم معععن هععع ه الثعععورة اإلع ميععع  والتقنيععع  اجلديعععدة، فعععإن الكتعععاب العععور ي واجمللععع  
العريقععع  و  سعععيكون هلمعععا مكانتامعععا الثقافيععع  يف عاملنعععا التعععريب، وإن كعععان لعععي  طلكيفيععع  الور يععع 

 . والقيم  الف كانف لدياما

لققععف املوا عع  الثقافيعع  التربيعع  جنالععا كةععاا يف اسععتقعاب كثععا مععن مععن جاعع  أاععرا، فقععد و 
انيعع  املعةععوحل العع ين عجععز  املعةوعععا  الور يعع  عععن جعع مم شسععةاب عديععدة مناععا: جم القععراو
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وهكععع ا جنعععد . الور يععع  املعةوعععع  يف املقابععع  غععع و مثعععن اجلراوعععد والكتعععب والصعععحفو  الر معععي،
 اسعععا ، علععع أنفسعععنا أمعععام ععععدد ال يسعععتاان بعععه معععن املوا ععع  الشخصعععي  والثقافيععع  التامععع  العععف 

 . عملي  العة  واإلصدار نشرا واسويقا وإياارا ،الكتاب

من خمتلعف و شر الر مي، وجدان عددا كةاا من الكتاب، وبسةب ه ا التساه  يف عملي  الن 
وهكع ا . اشعمار، يكتةعون ويةعدعون وينقعدون بكع  لريع ، وبعدون ر ابع  إداريع  أو مؤسسعااي 

ألفينععا لركعع  ريقافيعع  كععربا اشععادها هعع ه املوا عع  الر ميعع ، ووجععدان أيمععا افععاع  إلك ونيععا الفتععا 
. غنيععا طوععوار واإلبععداحل والنقععد وال مجعع  واملثا فعع  ووجععدان كعع ل  لراكععا ريقافيععا ليععواي. ل نتةععاه

مكتةععع  دمسععع  للتنقيعععب ععععن و  وصعععار  املوا ععع  الر ميععع  مصعععدرا أساسعععيا يف الةحعععث والتورييعععهب،
واجلديععد مععن املتععارف واشفكععار والنهععراي  اوديثعع ، واععزاان والةيععاان  واملتعيععا ، املتلومععا  

 . للمراج  واملقاال  واشحباو املفارس  واملوريق 

و ععععد عجععععز  مؤسسععععا  الدولعععع  ووزارا  الثقافعععع  التربيعععع  عععععن حتقيععععهب هعععع ه النامعععع  الثقافيعععع  
والسعةب يف . عل  الرغم معن ضعخام  إمكانياهتعا املاديع  واملاليع  والةشعري  املرصعودة ،واإلبداعي 

ذل  هو اعتمادها عل  ريقاف  اشمساو الكةعاة واملشعاورة، وانتقعاو اشصعوا  املتميعزة، واعتمعاد 
 . سياس  االنتقاو والتمييز الثقايف

ومعععن مث، فقعععد حتولعععف الثقافععع  الراهنععع  إىل ريقافععع  ر ميععع  طمتيعععاز، اتتمعععد علععع  منعععابر اإلعععع م  
و ععد لععان اشوان لكعع  مؤسسعع  لكوميعع  عامعع  أن . الر مععي، ويععةكا  اإلن نععف االلكعع وين

معععا الركعععب اومعععارد،  وإال سعععيتخلف الثقعععايف ملواكةععع  الثقافععع  الر ميععع انخعععرط يف هععع ا الفتععع  
 . فتكون عل  هاما التاريا املتاصر، اتيا عل  لنل املعةوحل الور ي واإل صاو اإلبداعي
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استفادوا من ، ميكن اوديث عن جمموع  من املةدعل الترب ال ين وبناو عل  ماسةهب
بواية يف  رجاو الصاوغ الستودي : وهم بشك  من اشيكال، ،الكتاب  الر مي  واإللك وني 

(، والستودد عةد الرمحن ذيب أحرديث اإلنرتن والسوري  ندا الدان يف   (،بنرت الرايض
(، املسيخ إلكرتونيروالكويتي  لياة اليا و  يف  ص    ،غرف الدبد ة(يف  صيدة  

واملصرد ألم فم  يةلول يف  ،(بريد إلكرتوينيف  ص    واملةدع  املغربي  فاطم  بوزاين
، وعةد (ويل فيهر عنركب أخرىواملغريب طه عدانن يف ديوان   ،(رتن ذاكرة اإلن صيدة  

 ... ( @قصيدة  رتCHAT)النور إدري  يف  صيدة

أمععا العع ين وظفععوا الكتابعع  الر ميعع  الوسععاوعي  اعتمععادا علعع  اواسععوب وآليااععه التقنيعع  واهلندسععي  
الترا ععي عةععاس و  ؛(ظــول الواحــد (، وصــاقيعو  ،() ــرتفاععم: دمحم سععناجل  يف  ،والتفاعليعع 

قصـة ببـع   ملصرد أمحعد االعد اوفيعهب يفوا ؛(تبربيع لسرية بعضهر أزبقمشتاق يف  صيدة  
 ؛(الكنبـــة احلمـــراوالسيناريسعععف بعع ل لسععين يف   ؛(احتمــرالت  ؛ ودمحم ايعععويك  يف(خميفــة

واملسععرلي الترا ععي دمحم لةيععب يف مسععرليااه  ؛(ســرية بــين زبايبوالشععاعر دمحم الفخععراين يف  
 ... ف اضي اال

 املطلب الثرين: الدباسرت النظرية والناقدية 

، فيمكن اوديث الدراسا  النهري  والتارخيي  والنقدي  يف اوق  الثقايف التريبأما فيما خيص 
جمموع  من اشع م الةارزة الف سامهف يف التتريف م ا النوحل من اشدب والكتاب  عن 

ومن بل هؤالو: أوديف مارون بدران وليلي  ،واعةيقا ونقداالر مي  حتديدا وأترخيا وانهاا 
 ؛015) النص املرتابط )اهلريربتكس(، مرهيته وتطبياقرته( عةد الوالد فرلان يف مقاهلما

                                                            

اجمللة العربية ، ماهيته واعةيقااه(،   النص امل ابرت  اهلايرباك ( :مارون بدران وليلي عةد الوالد -115 
 م.1887اون  ، التدد اشول، 19اجمللد، للمعلومرت
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ستيد يقعل و  ؛116األدب والتكنولوجير وجسر النص املفرع(ولسام ا عيب يف كتابه  
املرتابط ومستاقبل الثاقرفة العربية النص  و ،117(من النص إىل النص املرتابط  :هييف كتاب

األدب الرقمي: أسئلة ثاقرفية وزهور كروم يف كتاما  ؛119()حنو كتربة عربية بقمية
األدب والتاقنية مدخل إىل  يف كتابيه: وإبراهيم أمحد ملحم  ؛118وأتموت مفرهيمية(

سناجل  ، ودمحم ؛111(الرقمية وحتوالت الكتربة النظرية والتطبيقو  ؛111(الناقد التفرعلي
أتثري وإميان يون  يف كتاما   ؛112(تنظري ناقدي -بواية الواقعية الرقميةيف كتابه  

، وإايد إبراهيم فليح الةاود ولافظ دمحم ؛112(اإلنرتني  على أ كرل اإلبداع والتلاقي

                                                            

طةت  ، املكتب التريب لتنسيهب ال مج  والنشر، األدب والتكنولوجير وجسر النص املفرعلسام ا عيب:  -116 
 م.1886

، املركز الثقايف التريب، مدخل إىل مجرليرت اإلبداع التفرعلي، من النص إىل النص املرتابطستيد يقعل:  -117 
 م.2115العةت  اشوىل سن  ، املغرب، الدار الةيماو

، املركز الثقايف التريب، (كتربة عربية بقمية  النص املرتابط ومستاقبل الثاقرفة العربية )حنو ستيد يقعل: -119 
 م.2119العةت  اشوىل سن  ، املغرب، الدار الةيماو

الرطط العةت  اشوىل سن  ، معةت  اشمني ، األدب الرقمي: أسئلة ثاقرفية وأتموت مفرهيمية:زهور كروم -118 
 م. 2118

اشردن ، إربد، عامل الكتب اوديث، التفرعلياألدب والتاقنية مدخل إىل الناقد إبراهيم أمحد ملحم:  -111 
 م.2112

إربد ع اشردن ، عامل الكتب اوديث، الرقمية وحتوالت الكتربة النظرية والتطبيقإبراهيم أمحد ملحم:  -111 
2115. 

، منشورا  جمل  إحتاد كتاب اإلن نف املغارب ، تنظري ناقدي( -)بواية الواقعية الرقمية :دمحم سناجل  -112 
 م.2114

دار اهلدا للعةاع  ، أتثري اإلنرتني  على أ كرل اإلبداع والتلاقي يف األدب العريب احلديث :إميان يون  -112 
 م.2111، رام هللا –عمان / فلسعل  –اشردن ، والنشر كرمي / دار اشمل للنشر والتوزي 
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وعةد  ؛004األدب التفرعلي الرقمي الوالدة وتغري الوسيط(عةاس الشمرد يف كتامما  
 ( و 005الثاقرفة الرقمية من جتليرت الف وة الرقمية إىل األدبيةكتابيه  النور إدري  يف  

 ؛(116األدبية االلكرتونية  الرقمية: من العلوم اإلنسرنية إىل مدابات الثاقرفة اإللكرتونية
وهنل  فيص  اشمحد يف  ؛117(الرقمي وإبداالت الناقل املعريفالنص ودمحم مريين يف كتابه  

وفاطم  الربيكي يف كتاما  ؛119) التفرعل النصي )التنرصية النظرية واملنهج((كتاما 
 ... إخل، 118(مدخل إىل األدب التفرعلي 

وا ص  القول، الكم، إذاً، نهرة مقتمة  إىل أهم املرال  الف عرفاا اشدب الر مي يف 
 . وإن إبداعاانهاا، اوقلل الثقافيل: الغريب والتريب عل  لد سواو، إن 

وإذا كان اشدب الر مي  د عرف انتتايا واعورا وازدهارا كةاا يف الوالاي  املتحدة 
يزال جنينيا وضتيفا ومتتثرا يف اوق  الثقايف  وأوروط، فإن ه ا اشدب مااشمريكي ، وكندا، 

 . التريب، وما ازال كتاطاه النهري  واإلبداعي   ليل  جدا اتد عل  اشصاب 

 

                                                            

، التفرعلي الرقمي الوالدة وتغري الوسيطاألدب  :لافظ دمحم عةاس الشمردإايد إبراهيم فليح الةاود و  -114 
 م.2112العةت  اشوىل 

، سلسل  دفاار االات ف، الثاقرفة الرقمية من جتليرت الف وة الرقمية إىل األدبية :عةد النور إدري  -115 
 م.2111ماد ، العةت  اشوىل، مكناس، معةت  سجلماس 

دار ، األدبية االلكرتونية الرقمية: من العلوم اإلنسرنية إىل مدابات الثاقرفة اإللكرتونية :عةد النور إدري  -116 
 م.2114العةت  اشوىل سن  ، اشردن، عمان، فماوا  للنشر والتوزي  

 م.2115مارس ، 198التدد:، كتاب الرافد،  النص الرقمي وإبداالت الناقل املعريف:دمحم مريين -117 
مؤسس  اليمام  ، كتاب الرايض،  (النظرية واملنهجالتفرعل النصي )التنرصية  :هنل  فيص  اشمحد -119 

 هع.1422، الستودي ، الرايض، الصحفي 
 م.2116طةت  ، لةنان، باو ، املركز الثقايف التريب، مدخل إىل األدب التفرعلي :فاطم  الربيكي -005 

 

http://cahiersdifference.over-blog.net/ext/http:/www.map.ma/mapar/culture/62764462b642627641629-62764463164264564a629-645646-62a62c64464a62762a-62764464162c648629-62764463164264564a629-627644649-62764462f62864a629-62764462764464362a63164864664a629-63562f627631-62c62f64a62f-64463962862f-627644646648631-62762f63164a633
http://cahiersdifference.over-blog.net/ext/http:/www.map.ma/mapar/culture/62764462b642627641629-62764463164264564a629-645646-62a62c64464a62762a-62764464162c648629-62764463164264564a629-627644649-62764462f62864a629-62764462764464362a63164864664a629-63562f627631-62c62f64a62f-64463962862f-627644646648631-62762f63164a633
http://cahiersdifference.over-blog.net/ext/http:/www.map.ma/mapar/culture/62764462b642627641629-62764463164264564a629-645646-62a62c64464a62762a-62764464162c648629-62764463164264564a629-627644649-62764462f62864a629-62764462764464362a63164864664a629-63562f627631-62c62f64a62f-64463962862f-627644646648631-62762f63164a633
http://cahiersdifference.over-blog.net/ext/http:/www.map.ma/mapar/culture/62764462b642627641629-62764463164264564a629-645646-62a62c64464a62762a-62764464162c648629-62764463164264564a629-627644649-62764462f62864a629-62764462764464362a63164864664a629-63562f627631-62c62f64a62f-64463962862f-627644646648631-62762f63164a633
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 الفصل الرابع
 خصرئص الكتربة الرقميـــة

 توطئـــة البــــد منـــهر:

. النص اشديب عرب مساره التارخيي العوي هناك أنواحل متتددة وخمتلف  من الكتاب  الف عرفاا 
فاناك الكتاب  اللغوي  الةياني ، والكتاب  الةصري  امللموس ، والكتاب  الصواي  املسموع ، 

ما مفاوم الكتاب  الر مي ؟ فإذاً، . والكتاب  اإللك وني  اواسوبي ، والكتاب  الر مي  املتاصرة
  واجلمالي  واملوضوعااي  والتقني ؟ ه ا ما سوف وما أهم مميزاهتا ومساهتا واصاوصاا الفني
 نتةينه ونستجليه يف ه ه التناصر التالي :

 ة الرقميةــوم الكتربـــاملبحث األول: مفه
( ال  الكتاب  اشدبي  والنصي  L'écriture numériqueنتين طلكتاب  الر مي   

لتقنيا  الف استتل طوالفني  واجلمالي  الف اس يد طلتقنيا  االف اضي  املختلف ، أو 
واستند ال  الكتاب  . (tablettesيسمح ما اواسوب واإلن نيف أو اللول  الر مي   

 . إىل التقد والروابرت واآلليا  اإلع مي  واإللك وني  ضمن نسهب ارابعي ويةكيأيما 

طملتعيا  اوسابي  والرايضي  واملنعقي  وال كاو االصعناعي  ك ل ه ه الكتاب    يدواس  
الكتاب  الف  ال ومن هنا، فالكتاب  الر مي  هي . يف اقدمي الةياان  واملتعيا  واملتلوما 

اتجاوز العاب  الور ي والعةاعي إىل ماهو لوغاريتمي وإلك وين ولاسويب، مستفيدة من 
 ،من جا جمموع  من الربامج اإلع مي  واهلندسي  الف اتىن طلمةرت والتحكم والتوجيه 

 . من جا  أارا وصن  نصوص أدبي  وفهب آليا  اووسة  وال  يم واالف اض

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tablette_tactile
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، وكتاب  آلي  واقني  وإع مي  انلي ومن هنا، فالكتاب  الر مي  كتاب  أدبي  وفني  ومجالي  من 
R .أد: جتم  بل الوظيف  اشدبي  الف حتدو عناا رومان جاكةسون  . أارا انلي من 

Jakobson )121 ع وة عل  . ذا  العاب  التقين واآليل واإلع مي ، والوظيف  الر مي
 .   إبداعي  مفتول  مصنوع  من عوامل اف اضي  ر مي  وآلي  مربجم فاي كتاب ،ذل 

واتفرحل الكتاب  الر مي  إىل أنواحل فرعي  أارا، مث : القصيدة الر مي ، واملسرلي  الر مي ، 
والقص  القصاة الر مي ، والقص  القصاة جدا الر مي ، والرواي  الر مي ، واملقال الر مي، 

 ... 121التفاعلي والنص امل ابرت، والنص

وعليه، فالكتاب  الر مي  هي كتاب  أدبي  ولاسوبي  وآلي  واقني  وإلك وني  طمتياز، استتل 
مبراعاة السياق الشةكي، والتوامل  ،طآلليا  اإلع مي  يف اوليد النصوص امل ابع  واملتفاعل 

 . 122االف اضي ، والراصد التفاعلي، والروابرت النصي 

مث :  ،الكتاب  الر مي  حتتاج إىل جمموع  من التمليا  اشساسي أضف إىل ذل  أن 
اهليكل ، والتنهيم، والتخعيرت، والتدبا، والتقومي، والتوجيه، والمةرت، والتحكم، والتقعي ، 

                                                            

120 -JAKOBSON, R. Essais de linguistique générale, Paris, Éditions 
de Minuit, 1963. 
121 - BOUCHARDON Serge, Le récit littéraire interactif: une valeur 
heuristique | http://www.utc.fr/~bouchard/articles/bouchardon-C&L-
jan2008.pdf 
122 -BOOTZ Philippe, Les basiques de la littérature numérique: 
http://www.olats.org/livresetudes/basiques/litteraturenumerique/basique
sLN.php 

 

http://www.utc.fr/~bouchard/articles/bouchardon-C&L-jan2008.pdf
http://www.utc.fr/~bouchard/articles/bouchardon-C&L-jan2008.pdf
http://www.olats.org/livresetudes/basiques/litteraturenumerique/basiquesLN.php
http://www.olats.org/livresetudes/basiques/litteraturenumerique/basiquesLN.php
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م  التزود مبجموع  من امللكا  النصي ، والصواي ، والةصري ، واشيقوني ، ... والتقسيم
 ... 122واهلندسي  ،عقي والسيمياوي ، واللساني ، واملن

 املبحث الثرين: مميزات الكتربة الرقمية 
 اتميز الكتاب  الر مي  مبجموع  من ا صاوص الف ميكن لصرها فيما يلي:

 ةـــة بقميـــاملطلب األول: كترب

( ال  الكتاب  الف اتخع  عامل L'écriture numériqueيقصد طلكتاب  الر مي   
حنو استخدام اواسوب واشجازة الر مي    ،أو عامل الشفوي  املسموع  ،العةاع  الور ي 

أن الكتاب  الر مي  كتاب  ويتين ه ا . كاإلن نيف أو غاها من الوساو  واشجازة اإللك وني 
إبداعي  وآلي  وإع مي  طمتياز، استفيد من املتعيا  واإلمكانيا  الف اتيحاا اإلع ميا  

والهب  ،يف جمال الكتاب  والتنهيم والتنسيهب والتوجيه والتحكم وهيكل  املقع  والش را 
من النواف  والتقد اشنساق الكربا والفرعي ، واوفا الروابرت املمكن  للجم  بل جمموع  

ومن مث، فالكتاب  . ضمن جمموع  من التوامل االف اضي  املختلف  واملتتددة واملتنوع  ،الشةكي 
الر مي  ااضت  للتمليا  الرايضي  واملنعقي  واللوغاريتمي ، وااضت  أيما للربجم  اهلندسي  

بواق  إع مي  والدة، الد يق  الف جتم  بل النصي  والصواي  والةصري  واواسوبي ، ضمن 
 .و م  ذل  كله ملا هو ارابعي وإلك وين وافاعلي

  

                                                            
123 -DARQUIE Gaétan, Fragments et tensions dans la textualité 
numérique | http://www2.univ-
paris8.fr/dela/etranger/pages/8/intermedialites.html 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
http://www2.univ-paris8.fr/dela/etranger/pages/8/intermedialites.html
http://www2.univ-paris8.fr/dela/etranger/pages/8/intermedialites.html
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 ةــة  ذبيــــاملطلب الثرين: كترب

علعع  جمموععع  مععن الكلمععا  والععدالال   -لغععواي -(Fragment حتيلنععا لفهعع    الشعع رة( 
العف  ومن بل ه ه املفعاهيم الدالليع . املتجمي  الف انفتنا يف استج و التتريف االصع لي

ميكععن استكشععافاا القععع ، والصععياغ  عععن طريععهب الفصعع ، واوجععم الصععغا املتنععاهي والععد يهب، 
واجلععودة، والروععع ، وا فعع ، واملععرح، والنهععام، والولععدة، والتتععاب ، وافصععي  الععنهم، والتمععمل، 
واال تةعععاس، والنشعععاط والسعععرع  يف اشمعععر، واالسعععتتداد والتأهعععب للحملععع ، والتسعععمي ، واجلمععع  

 ... ساق، والتفريهب والتةديدواالا

الشععع را  عةعععارة ععععن نعععص منقسعععم ومنفصععع  إىل جمموعععع  معععن القعععع  والفقعععرا  ومعععن هنعععا، ف
واملتواليا  املسعتقل  بنفسعاا علع  املسعتوا الةصعرد، واملتكاملع  مع  الشع را  اشاعرا دالليعا 

بيعد أهنعا . ومن مث، اتسم الش رة طلتفك  واالنفصال عل  مسعتوا الهعاهر. واركيةيا واداوليا
فمععع  ععععن االاسعععاق . اتميعععز، علععع  مسعععتوا التمعععهب الةنيعععود، طلولعععدة التمعععوي  واملوضعععوعي 

 . واالنسجام وال ابرت والت لم املوضوعا  والرؤيود واملقصدد

وي لعععظ أيمعععا أن الشععع را  عةعععارة ععععن نصعععوص نيزكيععع  صعععغاة اوجعععم، متناهيععع  الد ععع ، "  
عع وة علع  . ز ك ل  بروع  اشسلوب، وجودة التتةعاومتتا. 124مقعرة يف دانن بلوري  مركزة"

طلتكثيععععف، واإلضععععمار، واإلجيععععاز، واوعععع ف، وال كيععععز، والتةئععععا، وكثععععرة  ذلعععع ، فاععععي اتسععععم
 . كما اتكئ عل  التتاب  اترة، واالنفصال اترة أارا. التأم  

                                                            

 Topمعةت  ، الدين الوايفلتز ، وبياقرت الزمن اآلخر، مقدم ، جنيب التويف:  الواز طلشتر( - 124124
Technique ،م.2111العةت  اشوىل سن  ، املغرب، الناظور 
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اتععرب وغالةععا، مععا حتمعع  ممععامل الشعع را  رؤا فلسععفي  جامتعع ، وأتمعع   ولكمععا عميقعع ، 
عن ع  ع  املةعدحل ب ااعه، أو بوا تعه املوضعوعي، أو افصعح ععن ع  تعه طلفعن الع د ميارسعه يف 

 ... إطار امليتايترد، أوامليتاي رد، أو امليتاسردد، أو امليتافيزيقي

وعليه، فالش را  عةارة عن أتم   ماوراوي  وميتافيزيقي  لول اوياة، واتةا يعاعرد عميعهب 
كمعععا أهنعععا مبثابععع  مجععع ، أو كلمعععا ، أو ملفوظعععا ، أو . وعي  وفنيععع ععععن جتعععارب ذاايععع  وموضععع

وهععي كعع ل  . مقععاط ، أو نصععوص نثريعع  أو يععتري  أو فلسععفي  أو صععوفي  أو أتمليعع  أو غاهععا
بيععد أهنععا  ويعع  وج ابعع ، حتمعع  صععورا دالليعع  . متواليععا  مقعتيعع  منفصععل  عععن بتمععاا الععةتض
ري ، واإلحيععاو، وال ميععز، واإلرطك، واإلدهععاش، عميقعع   اومعع  علعع  االنععزايح، واملفار عع ، والسععخ

 . والتصف ال هين

اوركععع ، والنشعععاط، والديناميععع ،  ويتميعععز اتعععاب  هععع ه الشععع را  حبركيععع  إيقاعيععع  سعععريت   واماعععا: 
ومععن هنععا، فالشعع را  هععي كتععاط  ممز عع  ومتفر عع  اةععدو أهنععا ضععد النسععقي ، . والععدأب املسععتمر

 . وضد النهام النصي الصارم

، فالش رة هعو أسعلوب املقعع  والعنص العليعهب، و" هعو أسعلوب متفع  معن كع  ضعراوب وعليه
العععععةا والتحليعععع ، وال يلععععزم ألععععدا مزااععععه وعوا ةععععه إال مععععن طب التواطععععؤ الوجععععداين والتعععععوحل 

ولل، يتيسر حتقيهب ه ين الشرطل، نكون  د دالنا عاملا فكراي ال أريعر فيعه لثقالع  . اإلرادد
لغناوي  الشتري ، أو النثر املفخم املتأنهب، ب  كع  النصعوص فيعه حمكومع  املتجم الفلسفي، وال ل
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... فقععرت بتععدفقا  مقعتيعع ، الاععروم إال الكلمعع  املواايعع  ال زمعع ، والة غعع  املقتصععدة املصععادم 
"125 

وأتسيسا عل  ما سةهب، اتتمعد الكتابع  الشع ري  علع  اشسعلوب الشع رد، واجلملع  الشع ري ، 
يقععععععاحل الشعععععع رد، والصععععععورة الشعععععع ري  الواممعععععع ، والكتابعععععع  النيزكيعععععع  واملقععععععاط  املتشععععععهي ، واإل

ومععن مث، فاشسععلوب الشعع رد هععو أسععلوب الكتابعع  ال نسععقي  العع د يتتمععد علعع  ... ا اطفعع 
وطلتعععععايل، فالشععععع را  مقعععععاط  أتمليععععع ، واععععععرا  . املقعععععع ، أو الشععععع رة، أو العععععنص العليعععععهب

عقليع  ونفسعي  يف يعك  اعواطر  فلسفي ، و ةسعا  صعوفي ، ويععحا  عرفانيع ، وانعةاععا 
يعععاعري ، اتتمعععد علععع  املسعععرود الععع ا ، وا ععععاب غعععا املتعععروض، واشعععغي  ضعععما اومعععور، 

 . واستدعاو ال ا  املتكلم 

معععن الناليععع  الشعععكلي ، مقعععاط   صعععاة أو طويلععع ، يف يعععك  لكعععم،  ،و عععد اكعععون الشععع را 
 يععك  انعةاعععا  ذاايعع  أو اععرد يف. وجتععارب لياايعع  عميقعع ، وا صععا  فكريعع  وذهنيعع  عامعع 

وذهنيعع  فلسععفي  يعةتاععا التجريععد، ويسععماا التجريععب واالنععزايح، ويكسععوها التمععهب الفلسععفي، 
 . كما أهنا مقاط  وجداني  إحياوي  يف أبتادها اجملازي  والتخييلي . ويتخللاا الصفاو الصويف

دانيا، وي لععظ كعع ل  أن مقععاط  الشعع را  متشععهي  ومتفسععخ  ومتقعتعع  و ويعع  ذهنيععا ووجعع 
انفر من النسعقي  واملقعايي  التقليع  واملنعقيع ، واتمعرد ععن التفكعا الربهعاين أو االسعتداليل أو 

 . اوجاجي

                                                            

، م1899العةت  اشوىل سن  ، املغرب، الدار الةيماو، بيف اوكم ، معهم حيث همبنسامل محيا:  - 125
 .122ص:
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وطاتصععار، جتمعع  الشعع رة بععل الفلسععف  والشععتر، واتععأرجح بععل العع هن والوجععدان، والشععتور 
 .  والتق  وال عق ، والصحوة واهل اين ،وال يتور

 ري  يف جمموعععع  معععن ا اصعععيا  والسعععما ، مثععع : ال كيعععز، واتمثععع  اصعععاوص الكتابععع  الشععع 
واالاتعععععزال، والتةئعععععا، واال تمعععععاب، واال تصعععععاد، والتحعععععرك السعععععري ، والعععععتخلص معععععن اوشعععععو 
واإلطنععاب واالسععتعراد، واالعتمععاد علعع  ب غعع  التكثيععف؛ إذ اقععدم الشعع رة عصععارة التجععارب 

ااضعت  بعدورها النعةاععا   ،جداني ال ااي  أو املوضوعي ، أو اكون اامت  لتجارب ذهني  وو 
 . 126ذااي  أو موضوعي ، أو لمغوطا  داالي  أو اارجي ، أو إلكراها  ال نسقي 

ويتين ه ا كله أن الكتاب  الر مي  هي كتاب  ي ري  طمتياز، ارد يف يك  نصوص وفقرا  
 أد: يتحول النص الر مي إىل. ومقاط  جمزأة ومتش رة فوق صفح  الناف ة أو الشاي 

جمموع  من املقاط  والش را  النصي  الف اتداا  فياا الكتاب  النصي  م  الصو  والصورة 
مقعت  يف ع وة عل  ذل ، يصةح النص الر مي عةارة عن لولا  . واهلندس  اواسوبي 

اتتا ب بعريق  غا اعي ، وارد يف يك  لولا  مستقل  بتواملاا  يك  ي را  متشهي 
 . لعةاعي  وأجواواا املتحرك الصواي  والتشكيلي  وا

  

                                                            

لني  دكتوراه طرول  أ، ماقرببة النص املوازي وأمنرط التةييل يف بواايت بنسري محي(مجي  محداود:  - 126
 .184ص:، م2111-2111السن  اجلامتي :، جامت  دمحم اشول بوجدة، الدول 
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 ةـــنـــ ــة مهـــاملطلب الثرلث: كترب

 une écritureاتميز الكتاب  الر مي  أبهنا كتاب  ماجن  أو هتجيني   
hétérogène) . والتتددي  والةوليفوني   ااصي  التاجل واالات ط وحيي  ه ا عل

من لقول مترفي  متتددة ( مصعلح مأاوذ Hybrideفالتاجل   ،من طب التلمو . 127
هي: الةيولوجيا، والفيزايو، والكيمياو، والف ل ، واإلع ميا ، والتلوم، والتكنولوجيا، 

ويتين التاجل أيما االلتكاك الثقايف واملثقاف  وا  ح الثقافا  ... واشدب، واللسانيا 
ومارا ، سواو وهي من مسا  ما بتد اوداري  الف اؤمن بتداا  الثقافا  وا. واومارا 

 . أكانف مركزي  أم مامش 

بيناا ولدة  تداا وهناك من يفسر نشأة الرواي  طلتاجل بل اشجناس اشدبي ، وال
ظاهرة  -(M. Bakhtineطاتل ميخاوي  لسب  -ومن مث فاي . وانصاارا وافاع 

مث :  ،متيز نشأة الرواي  الغربي  من ا ل اداالاا م  اشجناس اشدبي  التقليدي  والقدمي 
وا لرت بل النصوص السردي  غا  ،والرواي  الفكاهي  ،الروااي  الرساولي ، والروااي  اليوانني 

. و الدايلوجي ظاور الرواي  اوواري  أ عل  و د ساعد ه ا كله. ا يالي  والرواي  الةاروكي 
، هنان مو . متفاوا  من يخص إىل آاريديولوجي  إه ا التاجل اشسلويب عن  يم يترب و 

                                                            
127 - Tynianov (Youry) & Jakobson (Roman), « Les problèmes des 
études littéraires et linguistiques » [1928], dans Théorie de la 
littérature. Textes des Formalistes russes, trad. Tzvetan Todorov, 
Paris, Seuil, 1965, pp. 138-140, p: 123. 
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ىل القيم إكاالنتقال من  يم االرستقراطي  يف عصر النام  ،  ن أزم  القيمعفالتاجل يترب 
 . 129اإلنساني  يف عصر اشنوار

ازدواجي  أو اتددي  يف وعليه، فلي  هناك نسهب نقي أو صاف أو االص، ب  هناك 
اشنساق، اترب عن اتددي  طةقي  واجتماعي  وريقافي  وعر ي  ولساني ، واداا  يف الثقافا  

 . واومارا ، واكام  فيما بيناا عل  مستوا الت  ا  واشنساق

ويتين ه ا كله أن الكتاب  الر مي  كتاب  ماجن  طمتياز، اتداا  فياا أساليب كتابي  متنوع  
فاناك كتاب  نصي ، وكتاب  صواي ، وكتاب  مسموع ، وكتاب  بصري ، وكتاب  . دةومتتد

لاسوبي ، وكتاب  اشكيلي ، وكتاب  متحرك ، وكتاب  اف اضي ، وكتاب  افاعلي ، وكتاب  م ابع ، 
 ... وكتاب  اناصي 

 صواات متتددة برؤا خمتلف ، مادامف الكتاب  الر مي  كتاب  اتددي أكما أهنا اتممن 
أد: إهنا كتاب  . اشاركي ، يشارك فياا جمموع  من املةدعل والقراو والراصدين واملتفاعلل

 . اتددي  بوليفوني  طمتياز

  

                                                            

128 - Bakhtine, M. Mikahailovich, the Dialogic Imagination, Austin, 
University of Texas Press .1891.  
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 شفــــرةة مـــاملطلب الرابع: كترب

. اتميز الكتاب  الر مي  بكوهنا كتاب  مشفرة أو مسنن  أو ااضت  لشفرا  لاسوبي  متين 
عن كتاب  إبداعي  فردي  لرة، فإن الكتاب  الر مي  ااضت   وإذا كان النص الور ي عةارة
لشروط الربجم    أد: إهنا ااضت. والموابرت اإلع مي  ،جملموع  من القواعد اهلندسي 

ويتين ه ا كله أن الكتاب  الر مي  هلا يفرا  ااص  . وهندس  التحكم والتوجيه واإلعداد
وم ا، . وفهب منعهب لاسويب ولوغاريتمي متل البد أن يفكاا الراصد التفاعلي أو ال ابعي،

 . اكون الكتاب  الر مي  كتاب  مقنن  وممةوط  وااضت  لقواعد الربجم  والتسنل اإلع مي

 ةــة أوتومرتيكيـــاملطلب اخلرمس: كترب

 Ecritureيقي  وآلي   الكتاب  الر مي  هي كتاب  سةانت من املتروف أن
automatique أد: ااضت  ملستلزما  اآلل  اإلع مي  عل  . ال ا ( ااضت  للتحكم

 ،واملراجت  ،والتقومي ،والتوجيه ،والتحكم ،والتخعيرت ،والتنهيم ،والةنين  ،مستوا اهليكل 
ويتين ه ا أن النص اشديب ااض  ملاهو اقين وآيل عل  مستوا الربجم  واهلندس  . واإلبداحل

التصفح الر مي ملاهو آيل عل  مستوا التوريهب ومن مث، خيم  . واووسة  اإلع مي  اآللي 
والتجوال والتياان، وفتح النواف ، واستخدام الروابرت، و راوة التقد، واالنفتاح عل  فماو 

 . الشةك ، واالنتقال من مو   إىل آار إلال  واناصا وارابعا وافاع 

 ةـــة دينرميكيـــاملطلب السردس: كترب

( ال  الكتاب  املشادي  Ecriture dynamiqueنتين طلكتاب  الديناميكي   
مبتىن أن الكتاب  الر مي  ليسف كتاب  ور ي  اثبت  أو ساكن ، أو كتاب  اه  عل  . املتحرك 
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ا الديناميكي  هتال اتعور، ب  هي كتاب  متحرك  طمتياز، من مساو لال  والدة ال اتغا، 
واسوب  وي  عل  مستوا اوجم واورك  وسرع  اإليقاحل، والسيما عندما اكون طا   ا

 . والشحن والتسجي  والتم 

ومن مث، اتحرك الشخصيا  والتوامل االف اضي  داا  الكتاب  الر مي  بفم  هندس  
عرب جمموع  من التقد  بفم  االنتقال من انف ة إىل أاراوالتحكم عن بتد، و  ،الربانمج
 . املتفاعل  والروابرت

ب   ،نهاما ألاداي مغلقا أو اثبتا أو حمايثا أو ستاايكيالي   الر ميويتين ه ا كله أن النسهب 
. والتوامل الر مي  االف اضي  هو نسهب ديناميكي وظيفي ومتغا بتغا احمليرت أو السياق والةيئ 

، مادام يتممن ماضيا ومستقة ،  ديناميكيابتدا  سانكروينر مي ك  نسهب حيود  ومن مث، 
ومن مث، خيم  ك  نسهب لتعور . يوي  الف ال ميكن الفص  بينااكما اؤكد ذل  عناصره الةن

 . ، أو من لال  اثبت  إىل لال  متغاة128من لال  سانكروني  إىل لال  دايكروني 

، يف نسقه الداالي، الر مي ع وة عل  ذل ، يتممن النص أو ا عاب أو اجلن  اشديب
نوعل من الديناميكي : ديناميكي  مبتىن أن هناك . عناصر ديناميكي  فتال  ااص  به

أد: يتعور النسهب اشديب دااليا بفت  التعور وا لخل  . وديناميكي  اارجي  ،داالي 
ومن . سيا ي  اارجي ر مي  وبتد ذل ، يتعور لركيا بفت  مؤريرا  . 121واالنزايح الداالي

                                                            
129 - Tynianov (Youry) & Jakobson (Roman), « Les problèmes des 
études littéraires et linguistiques »,p:128. 
130 - Bourdieu (Pierre), Les Règles de l’art. Genèse et structure du 
champ littéraire, Paris, Seuil, 1992. 
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إىل اغا ديناميكي هنا، يتحول الثةا  إىل لرك ، كما اتحول احملايث  السانكروني  الساكن  
 . 121متحرك ومتعور

 ةــخطيغري ة ــــاملطلب السربع: كترب

عل   ،(Ecriture non linéaireاتميز الكتاب  الر مي  بكوهنا كتاب  غا اعي   
فلي ، أفقي ، وس :أوضاحل خمتلف ضمن أساس أهنا كتاب  مرن  متشتة  وآلي ، ميكن  راوهتا 

. دون أن مي  ذل  بدالل  النص ، راوهتا أبيكال خمتلف  ومتنوع  أد:. ومقعتي ، ووسعي 
ويتين ه ا أن النص الور ي الميكن  راواه إال بعريق  اعي  متسلسل  أو متتابت  أو سةةي  أو  

من منهورا  ر مي  خمتلف ، ومن زوااي  أن نقرأهاكرونولوجي ، لكن الكتاب  الر مي  ميكن 
ستيد يقعل:" يتص  ا عاب الشفود اراةاطا ورييقا يقول  ويف ه ا الصدد،. متتددة

. فاو ارايب مركيب  اوم عل  اسلس  عناصره ومكواناه. ط عي  شنه يف ض بداي  وهناي 
ويةدو ذل  بوضوح أيما من . فاملتكلم يرس  اعابه بشك  متسلس  وفهب اعي  ااص 

إذ ن لظ ا عي  فيه ا ل التسجي  الصو  ال د جيسد لنا اجلانب الشفود طمتياز: 
 ... طرزة، ف ميكن الرجوحل إىل ا لف شن ا عي  استدعي االس سال وفهب ارت مستقيم

                                                            
131 - Rainier Grutman:( Polysystème) , Socius: ressources sur le 
littéraire et le social , http://ressources-
socius.info/index.php/lexique/21-lexique/48-polysysteme.sur le 
littéraire et le social 

 

 

 

http://ressources-socius.info/
http://ressources-socius.info/
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وإذا كان النص املعةوحل أو امللموس يتحقهب من ا ل السعح ذد الةتدين، فإن النص 
إننا جند يف النص امل ابرت ما جنده يف النص: . امل ابرت يتممن ري ري  أبتاد شنه غا اعي

فنحن نتقدم يف  راواه من اليمل إىل اليسار مث ، ومن الفوق إىل التحف، وإىل جانب 
ميكن االنتقال بواسع  الروابرت إىل مااليهار أمام أعيننا  ذل  جند أيما: التمهب، حبيث

وه ا ال د اليهار  د يكون يف آار الصفح ، أو يف صفح  أارا أو يف . و ف القراوة
. ال يف جسم النص امل ابرت النقر عل  الروابرت بقصد انشعيااويكفي ل نتق. مو   آار

"122 

وهك ا، يتةل لنا أن الكتاب  الر مي  كتاب  غا اعي  وغا متجا  يف ارت والد، ب  هي  
كتاب   راوي  متنوع  وخمتلف  ومتتددة االجتاها  واملسارا  واملتاها  يف عامل الشةك  

 . االف اضي 

 منفتحةة ــاملطلب الثرمن: كترب

إذا كانف الكتاب  الور ي  كتاب  منغلق  يف بياضاا وسوادها العةاعي، عل  الرغم من 
انفتالاا اإللايل والتناصي، فإن الكتاب  الر مي  كتاب  مفتول  عل  عوامل ونصوص ونواف  

مبتىن أن الكتاب  الر مي  عةارة عن يةك  من النصوص . وعقد وروابرت ر مي  متنوع  وخمتلف 
وبتتةا آار، انقل  الصفح  الوالدة إىل صفحا  وروابرت . وا   واملدوان  واملتعيا وامل

. إذا مل يكن له دراي  أو اارط  للتصفح ،يتيه فياا املتصفح ،ونواف  وموا   اف اضي  متتددة
 . ومن مث، فالكتاب  الر مي  كتاب  منفتح  طمتياز

                                                            

 .172-172ص:، ستيد يقعل: نفسه -122 
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االف اضي، يف فإن النسهب  ،غلقا وسكونيانسقا بنيواي مواللغود إذا كان النسهب اللساين و 
عل  ط ي اشنساق اشارا، سواو أكانف مركزي  ضمن لق  ريقايف  الكتاب  الر مي ، منفتح

 ويتين ه ا أن النسهب. مش ك، أم فرعي  هامشي  حتاول جاهدة أن حت  حم  النسهب املركزد
ل  احمليرت واهلاما ب  ينفتح ع ،اليقتصر عل  الةىن الداالي  فحسبالر مي  الكتايب

أد: يتجاوز النسهب الةني  . التاماالف اضي والسياق التداويل واملرجتي والثقايف والنسهب 
وظيفي طنفتاله عل  احمليرت والوا   الر مي وبتتةا آار، فالنسهب . الستاايكي  حنو الوظيف 

 . الثقايف ا ارجي احمللي، والوطين، والكوين

عل  أساس أنه بني  مغلق ، أو نسهب الر مي وللتوضيح أكثر، الميكن دراس  نسهب اشدب 
كما ا هب إىل ذل  الةنيوي  الوصفي  السكوني    ،ستاايكي مسيج طلتناصر الداالي  الثابت 

 ،مركبم ابرت وافاعلي ب  هو نسهب  ،De Saussure. F)122سيوسا  م  فرديناند دو
آلي  وإع مي  ق املتتددة واملختلف  واملتنوع ، يف إطار بنيوي  يتكون من جمموع  من اشنسا
 . التوامل االف اضي  املمكن وظيفي  ديناميكي  منفتح  عل  

 ةــة ترابطيـــاملطلب الترسع: كترب

فتال  ( Ecriture hypertextuelleاتسم الكتاب  الر مي  بكوهنا كتاب  ارابعي   
النص الر مي نص متشتب يتج طلروابرت والتقد، ويقوم عل  واتين ال ابعي  أن . طمتياز

(، أو النص Hypertexteومن هنا، فالنص املتشتب . ع  ا  ر مي  داالي  واارجي 
هو" اشسلوب ال د يتيح للقارئ وساو   -لسب نةي  علي -أو النص الفاوهب  ،امل ابرت

                                                            

133-Ferdinand de Saussure: Cours de linguistique générale, 
Wiesbaden, Harrassowitz, 2, 1968. 
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نص ومجله وفقرااه، وخيلصه من علمي  عديدة لتتة  مسارا  الت  ا  الداالي  بل ألفاظ ال
 يود اعي  النص، ليث ميكنه من التفرحل من أد موض  دااله إىل أد موض  اللهب أو 
سابهب، ب  ويسمح أيما اكني  النص الفاوهب للقارئ أبن ميار النص مب لهااه 
واستخ صااه، وأن يقوم بفارس  النص وفقا هلواه أبن يربرت بل عدة مواض  يف النص رمبا 

 "124. م ادف  أو م ابع  حتف كلم  أو عدة كلما  مفتالي  يراها

النواف  تفرحل إىل جمموع  من ا الكتاب  الر مي  كتاب  نسقي  م ابع  ومتفاعل ،مبتىن أن 
اشنساق أو اوقول الفرعي  الف  م  بدورها لت  ا  بنيوي  داالي  بل والش را  و 

 . نسهب املركزد أو التامخمتلف عناصر ه ه اشنساق، ويف ع    م  ال

بل خمتلف التقد والروابرت بعريق  إع مي  آلي  ولاسوبي ، ويتين ه ا أن مث  افاع  دااليا 
أد: استكشاف خمتلف ع  ا  الشةك  النسقي  . ينةغي رصده واسجيله ووصفه وافساه

ومن مث، يتفاع  النسهب . ل كيز عل  الةني ، والت   ، والوظيف ط ،وصفا وافساااالف اضي  
م  عناصره ومكواناه دااليا، ضمن  واعد ومةادئ ومتايا حمددة، ضمن ما االف اضي 

ويف الو ف نفسه، . اإلع مي اواسويب يفرة وهندس  وبرجم  يسم  طلسج  أو التقنل
 . وارابعي  م  عوامل اف اضي  ممكن ضمن ع  ا  اةادلي   يتفاع  النسهب

ت  ا  ارابعي  وافاعلي  واناصي  م  أو اإلن نيتي  ل تاب  الر مي  اواسوبي وعليه،  م  الك
وأكثر من ه ا، اتفاع  اشجناس اشدبي ، يف . نصوص واعاط  وأجناس أدبي  أارا

اعورها التارخيي والفين والشك  واجلمايل، فيما بيناا، من ا ل اةادل التناصر واملكوان  

                                                            

، م1884أبري  ، 294التدد:، الكويف، سلسل  عامل املترف ، العرب وعصر املعلومرتنةي  علي:  -124 
 .292ص:
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والدلي  عل  عملي  . شك ، وإن عل  مستوا املممونوالةنيا ، إن عل  مستوا ال
التفاع  بل اشجناس اشدبي  وجود  واسم وعناصر ومكوان  اثبت  ومش ك ، ومسا  متغاة 

 . متيزها وافردها و صصاا

م  ملنعهب الت  ا  والتفاع   والتةادال    كتاب  ال ابعي ويتين ه ا كله أن ال
عل  الصتيد الداالي للنسهب أم عل  الصتيد ا ارجي: ، سواو أكان ذل  االف اضي 

 . الكوين واالف اضي

 ة ــمسموعصوتية ة ــاملطلب العر ر: كترب

عل  أساس  (،Ecriture sonoreاتميز الكتاب  الر مي  بكوهنا كتاب  صواي  مسموع   
يتتلهب طلصو  أن النص اشديب الر مي، مث ، يستفيد من التقنيا  اإللك وني  واآللي  فيما 

ويتين ه ا أن القصيدة الشتري  الر مي  هي  صيدة . (Sonorisationأو التصويف 
 صاودهم يف  يسجلونفكثا من الشتراو . لاسوبي  من جا ، و صيدة صواي  ومسموع 

أو بعريق  غا مةايرة  بصوهتم اوي املةاير، ايقرأوهنو  ،أيرط  وأ راص صواي  مسموع 
ومن مث، خيم  الصو  الشترد لتحويرا  واغياا  واتدي   . ينطعتماد أصوا  اآلار 

 الاسوبي  ور مي  وآلي  مدا وجزرا، وافما وارافاعا، ور   واشون ، ومهسا وجارا، وصمت
 ... وامتدادا، سرع  وبعئا

 ةــة بصريـــكترباملطلب احلردي عشر:  

ومتىن ذل  . (Ecriture visuelleاتسم الكتاب  الر مي  بكوهنا كتاب  بصري  ومروي   
. أهنا كتاب  اتخع  ماهو صو  ومسموحل حنو ماهو طةاعي وبصرد ومشادد واشكيلي
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ومن مث، فالصورة يف . ل ل ، فالكتاب  الر مي  هي نص، وصو ، ولاسوب، وصورة
اواسوب أنواحل متتددة، اتخ  أبتادا ر مي  ولاسوبي  وإلك وني  ولوغاريتمي  وإع مي  

 . واف اضي 

ومن هنا، فقد انتقلف القصيدة الشتري ، أو اوكاي  أو القص  أو الرواي  السردي  التخييلي   
من فماو يفود مسموحل إىل فماو ر مي اف اضي، ااض  للربجم  التصويري ، واهلندس  

ويتين ه ا كله أن الكتاب  الر مي   د استفاد  كثاا من اكنولوجيا . العةاعي  اآللي 
 . لكتاب  والعة  والنشر والتوزي  واإلنتاج واإلبداحلاإلع ميا  يف ا

 ةـــة تفرعليـــاملطلب الثرين عشر: كترب

( اف اضي  Ecriture interactiveاتسم الكتاب  الر مي  بكوهنا كتاب  افاعلي   
عل  عك  الكتاب  الور ي  الف اتميز بتفاع   ،ولاسوبي  فتال  وديناميكي  ولي  ومةايرة
يف لل، يكون رد . املةدحل فقرت بسلعته القوي  اساكن وجامد وغا مةاير، يتحكم فيا

بعريق  غا مةايرة اتتمد عل  الوسيرت الصحفي، أو الوسيرت العةاعي، أو  ،املتلقي متأارا
 . الوسيرت اإلذاعي

عل  التفاع   -النهري  التفاعلي  لسب - الر مي ينةين النص اشديبومن هنا، 
 Interaction ،)ستحمار املتكلم واملتلقي الل ين يدا ن يف ع    افاعلي  دينامي  ط

بيد . التفاو  االجتماعي واملتريف والعةقيلسب و  ،إجيابي  أو سلةي  لسب منعهب السلع 
ش كان فياا عرب التفاع  أن السلع  التفاعلي   د حيوزها املتكلم، و د ميتلكاا املتلقي، و د ي

ويف ه ا اإلطار، يقول دمحم مفتاح:" نقصد . التمامين اإلجيايب والتتاون التداويل املثمر
طلتفاع  ع    املرس  مبتلقيه، سواو أكان ذل  املتلقي فردا أو مجاع ، موجودا طلفت  أو 
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إصدار اعابه  ومن يأن ه ه الت    أن اسلب السلع  املعلق  من املرس  عل . طلقوة
وأن جتتله  ،بتجرف  أوالمةاالة حنو اآلارين، وأن اداله يف داورة القواعد الممني  أو الت ني 

. يكيف اعابه عل   در متلقيه ليحص  التفاع ، وكسب استمال  املتلقي، وني  رضاه
ه ه اتيح لنا مترف  السةب يف الون اعاب مؤلف والد، فقد يكون من  ونظرية التكيف

اإلجادة، واستتمال أساليب را ي ، وصور غرية ، ولكننا  د نفاجأ بغا ماهو متتاد عادة 
 . منه، ولي  من سةب رويسي وراو ذل  إال حماول  التكيف

عل  أن هناك اع اضا  د يعرح وهو: إن ه ا ال د  لتموه يصح يف ا عاب التقليدد 
اليستقيم يف ا عاب اشديب التريب الروايين الشتاورد املخاطب للناس مبا ألفوه، ولكنه 

وم  وجاه  ... اوديث أو املتاصر القاوم عل  مفاجأة املتلقي، وعل  اتتيم العريهب أمامه
وكسةه إىل  ،ه ا االع اض، فإننا نف ض أن ك  اعاب جاد يادف إىل عملي  ربح املتلقي

 125". كيفي، ولي  كميا  -هنا -جانةه، والربح

نف النهري  اإلب غي  هتدف إىل نق  املتلوما ، فإن النهري  وللتوضيح أكثر، فإذا كا
التفاعلي  هتدف إىل اوطيد الت  ا  االجتماعي  بل العرفل املتحاورين ادعيما واقوي  

ويف ه ا الصدد، يقول الةالث املغريب دمحم اعايب:" يقصد طلوظيف  التفاعلي   يام . واتزيزا
عل  أن . فردين أو بل جمموحل أفراد عشاة لغوي  يك  من أيكال التفاع  اللغود بل

ه ه الوظيف  الثاني  اكتسي صةغ  ااص  طعتةار أنه ال يادف من وراواا إىل نق  
إضاف  إىل ذل ، . املتلوما ، وإمنا إىل أتسي  واتزيز الت  ا  االجتماعي  واوفاظ علياا

الشخصي  والتأرياا  املرغوب  فاي اترب عن ه ه الت  ا  االجتماعي  واآلراو واملوا ف
                                                            

، الدار الةيماو، املركز الثقايف التريب، (التنرصحتليل اخلطرب الشعري)إسرتاتي ية دمحم مفتاح: دمحم مفتاح:  - 125
 .51-51ص:، م1895العةت  اشاوىل سن  ، املغرب
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أن ياتم م ه الوظيف   -إذاً  –فمن العةيتي . إلدارياا يف التقيدة أو الرأد أو مايابه ذل 
 126". علماو االجتماحل وعلماو االجتماحل اللغود ودارسو التخاطب وأضرامم

فاع  املش ك بل اشطراف امل ابع  تا الاوعليه، فالكتاب  التفاعلي  هي كتاب  ر مي  أساس
يقول دمحم مريين، بصدد لديثه عن النص  ويف ه ا الصدد،. التنقودي داا  الشةك  

م  ظاور النشر اإللك وين أصةح يف إمكان القارئ  املتشتب، أو النص امل ابرت:"
و االستفادة من أهم منتجا  التصر ليدا  منتعفا جديدا يف التفاع  م  النصوص، وه

افاع   اوم أساسا عل  االعتماد عل  اإلمكانيا  والقدرا  اجلديدة لتلقي النص 
مسال  ال حمدودة، ووساورت متتددة، وفماو  و وهو نص يتميز بقدرا  واست ، . املتشتب
ل ل  ميكن اعتةار . وهي مواصفا  أنتجف طفرة يف جمال التواص  التفاعلي. كةا

التشتب، ليث اقوم بل النص املتشتب و اروه التفاعلي  والدة من أهم اصاوص النص 
متىن ذل  أن عملي  التواص  ال اكون يف اجتاه والد، وإمنا يف . ع    اناظري  وغا ألادي 

   لقيقي بل النص املتشتب و اروهفخ فا للنص الور ي التقليدد، هناك افاع. اجتاهل
ا يف  راوة الورييق  املقرووة؛ يستعي  عل  سةي  املثال، أن خيرت لنفسه طريقا ااص ال د

ميكنه استةتاد  سم من النص، أو عدم مشاهدة مشاد ما، كما ميكنه ال هاب رأسا إىل ما 
 127". يتتربه أساسيا، وطلتايل إسقاط جانب من اجلوانب

                                                            

، م1881العةت  اشوىل سن  ، املغرب، الدار الةيماو، املركز الثقايف التريب، : لسرنيرت النصدمحم اعايب - 126
 .49ص:

، اإلمارا  التربي  املتحدة، الشار  ، الرافدكتاب ، النص الرقمي وإبداالت الناقل املعريفدمحم مريين:  -127 
 .57ص:، م2115مارس ، 198التدد

 



124 
 

لي  طملفاوم التداويل التقليدد  ،وهك ا، يتةل لنا أن الكتاب  الر مي  كتاب  افاعلي 
 . ملفاوم اواسويب وال ابعي واالف اضيللتفاعلي ، ب  ط

 ة جتريبيةـــاملطلب الثرلث عشر: كترب

( Ecriture expérimentaleمن املتروف أن الكتاب  الر مي  هي كتاب  جتريةي  
وع م  عل   ،مبتىن أن الكتاب  الر مي  مهار من مهاهر التجديد والتحول والتعور. أساسا

وطلتايل، فالكتاب  الر مي  كتاب  طليتي  طمتياز، اقوم عل  التجريب . فلسف  مابتد اوداري 
الشكلي والفين واجلمايل والتقين واآليل، واستغ ل التقنيا  اآللي  املتاصرة يف إنتاج 

 . النصوص واوليدها والقاا

الكتاب  الر مي  ااضت  ملا يسم  طلتجريب اإلع مي اشواوماايكي، ف إضاف  إىل ذل  
  اقنيا  اواسوب، واالستفادة من هندس  اواسوب، واالنفتاح عل  الربجم  بتمث

 . ىل لال  التحول والتجدد والتجريبإ والتقليداإللك وني  الف انق  النص من لال  الثةا  

 ةـــة توليديـــكترباملطلب الرابع عشر:  

( طمتياز، عل  Ecriture générativeاتميز الكتاب  الر مي  بكوهنا كتاب  اوليدي   
وهي عةارة عن أر ام ريناوي ، هي املسؤول  عن اوليد  ،أساس أن الةني  التميق  يف اواسوب

 ،ومن مث، فالةني  التميق  للحاسوب اوجد يف ال اكرة الصلة . النصوص الر مي  االف اضي 
  والةياان  اوليد املتعيا منعقي  ورايضي  ومنعقي ، هدفاايف يك  برامج ومتدا  

ل ،  م  عملي  وبتد ذ. انع  ا من  واعد ر مي  ويفرا  حمدودةواملتلوما  والنصوص 
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نصي ، وصواي ، وهي حتوي   . التوليد لتحوي   عل  مستوا السعح والهاهر متا
 . وبصري ، ومشادي ، ولركي ، ولاسوبي ، وإع مي 

 ةــديـــة مشهـــاملطلب اخلرمس عشر: كترب

(، عل  Ecriture scéniqueالكتاب  الر مي  بكوهنا ك ل  كتاب  مشادي   اتميز 
والسةب يف . أو لقع  سينماوي  متروض  ،أساس أن الكتاب  الر مي  اةدو كمشاد مسرلي

 . ذل  أهنا كتاب  ااضت  ملةدإ التحري  اوي والفورد واملةاير

إن الكتاب  الر مي  كتاب  انبم  ف ،صامت  وساكن  واثبت كتاب    الور ي وإذا كانف الكتاب  
ك  ييو يتحرك عل  الشاي  لىت يخصيا  القص  ف. طورك  واويوي  والتدفهب اوركي

واتحول متعيا  . اتحرك يف اجتاها  فماوي  متنوع ، واتم  مبنعهب اورك  الديناميكي 
 هب اورك فياا منع يتحكم ،إىل مشاهد مسرلي  دينامي الكتاب  الر مي  وعقدها وروابعاا 
 . والدينامي  والترض املةاير الةصرد

 ة ـــتشربكيمجرعية و ة ــاملطلب السردس عشر: كترب

(، وليسف Ecriture collectiveاتسم الكتاب الر مي  بكوهنا كتاب  اشاركي  مجاعي   
مبتىن أن النص الور ي مراةرت ب ا  مةدع  فردي  ااص  ويخصي ، ينسب هلا . كتاب  فردي 

 . اإلبداعي ال د انتجه وفهب لقوق العتأليف، وال ام امللكي  القانوني النص 

غناو طإلضاف  واإلالنص  إبداحلأما يف لال  الكتاب  الر مي  االف اضي ، فالك  يشارك يف 
الكتاب  الر مي  كتاب   نأويتين ه ا . والت يي  هب والتحشي يوالتكمل  والتحوير والنقد والتتل

 . مجاعي بعريق  اناوبي   ك يسار علياا ال

 



126 
 

أو  ،املفرد التفاعليمنعهب اشاركي؛ إذ يشارك الراصد  نأضف إىل ذل  أهنا كتاب  افاعلي  م 
ختلف مب ،ر ميالالكااب يف بناو نص التفاعلي  املةدحل أويخصي  ، املتتددالراصد 

املتنوع   شخصي ال ومشاركااهم لهااه وانتقادااه واقوميااه واتدي اه وا  الااه واوجياااه 
كي  ومجاعي  ار واش وارابعي ىل كتاب  افاعلي  إومن مث، اتحول الكتاب  الر مي  . واملتتددة

 . طمتياز واتددي  وبوليفوني 

 ةــة مربجمـــربــــاملطلب السربع عشر: كت

ويتين ه ا . (Ecriture programméeاتسم الكتاب  الر مي  بكوهنا كتاب  مربجم   
( التقني  هي الف اسام يف اوليد امللفا  Les logicielsوالربامج  أن اشجازة 

 Fichiers ،عرب اواسوب، يف يك  نصوص، وجداول، وصور، وأف م، وموسيقا )
وهي الف  لهب مجي  املواد واملكوان  واحملتواي  الف يتممناا . وأصوا ، والشفرا ، إخل

. يتكون منه فماو التم  من مجي  جوانةهإطار الشاي  اإللك وني  علواي وسفليا، وما 
وطلتايل، فاي ال  التقنيا  الف اتحكم يف عملي  التصفح والتوريهب واإلحبار والتجوال 

أو عم  فين  ،الشةكي التام، أو الفماو الشةكي ا اص بنص أديب ما والتياان يف الفماو
 . ما

 barreكتمود التناوين   ،واكون ه ه الكتاب  سةةا يف ظاور أعمدة أو أيرط  الشاي  
de titre  وعمود احملتواي ،)une barre de menu  وعمود أدوا ،)
( الف اقدم une barre d’état(، وأعمدة اوال   barres d’outilااليتغال 

 . متلوما  لول الورييق   عدد الصفحا  مث (
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ان طل ا ، اهار ويف ه ا املك. ويتد فماو التم  أهم مكان اشتغ  فيه الكتاب  الر مي 
 امللفا  منتكس  داا  إطار ياي  اإلحبار

 

لسب نوحل الربانمج وطةيتته من ليث السرع ،  ،مبختلف مكوانهتا ،واتغا صورة الشاي 
 ... والتقني ، والقوة، والتقدم، والتعور

 Les logiciels deومن جا  أارا، ميكن اوديث عن برامج ااص  طلكتاب   
traitement de texte ، الف اقوم مبجموع  من التمليا  املام ، مث : الكتاب )
وعرب ه ا الربانمج نفسه، ميكن كتاب  نصوص، ومقاال ، . والتنهيم، والتصحيح، والتوضيح

ورساو ، ومقاط ، وي را ، وأيتار، و صص، وروااي ، ومسرليا ، و صص  صاة 
 . جدا، وكتب ومؤلفا  مفردة ومتسلسل 
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 (، والقيامLes tableursناك برامج  تص فقرت يف إجناز اجلداول  ويف املقاب ، ه
 ... طلتمليا  اإللصاوي  والرايضي  واملنعقي  واوسابي ، إخل

عةارة عن اعوط وأعمدة  ومن هنا، يتخ  فماو التم ، أو فماو الكتاب ، يك  جدول
عيا  واملتلوما ، ( املسؤول  عن ادفهب الةياان  واملتcellulesاكون ما يسم  ط  اي  
 . (Dataأو ما يسم  أيما طلداات  

 
ومن هنا، ميكن لكااب النص، داا  إطار الشاي ، أن يميف الصور، واشصوا ، 

 ... واملوسيقا، وا عوط اهلندسي ، والفيديو، واشيكال املتحرك 

اوجد متسلسل  يف أيرط  الشاي   اإللصا ي ،ومث  أدوا  اسار عل  إجناز ه ه التمليا  
وعندما ينقر الكااب عل  أداة التنفي  . من مجي  اجلوانب، وااص  التلوي  والسفلي  مناا

 Insertion)،  ينجز الربانمج املام  بشك  د يهب وسري . 
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يلتجئ إىل أداة ااص  ب ل ، والشيو نفسه فس، ا رت أو ير قهوإذا أراد الكااب أن يكرب 
أر ام الصفحا ،  ، مث : وض واشسلة ليا  الف استلزماا عملي  الكتاب  م  مجي  التم

 ... التقعي  واإللصاقو  التسجي  والتخزين،و  التورييهب،و  وانهيم الصفح ،

 
ومن جا  أارا، ميكن اوديث عن نوعل من برامج الصورة، فاناك 

ومن وظاوف ه ين الربانجمل . (Gimp(، وكيمب Photoshopالفوطويوب 
يف خمتلف كيفياهتا ومقاساهتا وألجاماا  ،اتميد النص طلصور والرسوم واشيكال اهلندسي 

 . وطةيتتاا

( ال د Un éditeur de texte  ومن جا  أارا، ميكن اوديث عن النص املنشور
فا ا النوحل . خيتلف عن عملي  الكتاب  التادي  الف اكون عل  صفح  الشاي  اإللك وني 

 . اكون مشفرة وفهب برامج اإلع ميا  الر مي من الكتاب  
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 ة وسرئطيةــــكترباملطلب الثرمن عشر:  

 Ecritureاتميز الكتاب  الر مي  بكوهنا كتاب  وساوعي  أو وساولي   
médiologique) . ومن مث، " يستغ  النص املتشتب ك  اإلمكانيا  والربامج الف

وا اوح عموما . إمكانيا   م  للتعور املستمريوفرها اواسوب ويةك  اإلن نيف، وهي 
بل أنواحل ا رت املختلف  اشيكال، والصور الثابت  واملتحرك ، واشصوا  اوي  وغا اوي ، 

 . واشيكال اجلرافيكي ، واشلوان املختلف 

 . إن أهم ما مييز النص املتشتب يف ه ا هو اتدد أنهم  الت ما  الف يوظفاا

لكنه الميكنه أن .  د حيم  ه ا النص صورا. ص الور ي طوروف واشلفاظلقد اراةرت الن
إن ه ا التنوحل يف . حيم  التناصر الصواي ، وه ا كان حيد من  درااه التواصلي  والتفاعلي 

الوساورت ال يوازيه إال التتدد يف عرض وجاا  النهر الف ميكن أن اقدم لول موضوحل 
اا  النهر لول مفاوم أو موضوحل؛ حبيث ميكن للقارئ أن واملماعف  ال هناوي  لوج. والد
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يستوعب املفاهيم واملوضوعا  من منهورا  وموا ف متةاين ، مما جيت  القارئ عل  بين  من 
ويصةح النص املتشتب مبثاب  . الت    بل وجا  نهر متين  واصوصي  اتريفاا للموضوحل

من هنا يستفنا . ف الشيو الوالدنص جام  يتيح إظاار طاب  التتددي  املمكن  لتتري
 129". النص املتشتب يف ربرت اتريف ما بسياق ظاوره، وطوق  التريف ال د يندرج ضمنه

سواو أكانف عةارة عن  ،ويتين ه ا أن الكتاب  الر مي  كتاب  اتتمد عل  الواسع  اإلع مي 
غاها من  ماللول  الر مي  أ ماهلااف أ ماإلن نيف أ ماواسوب أ مجااز الكومةيوار أ

ومن مث، الميكن أن استغين الكتاب  الر مي  عن اشجازة اآللي  . الوساورت الر مي  اشارا
ذا  العاب  التقين واإلع مي؛ شن الكتاب  الر مي  ااضت  للربجم  اواسوبي ، واهلندس  

تسلح طملترف  اإلع مي  يف وا ،وطلتايل، التصهب ه ه الكتاب  طلوسيرت اواسويب. اللوغاريتمي 
 . ادبا املتع  الر مي وهندسته واوجياه والتحكم فيه

 املطلب الترسع عشر: كتربـــة افرتاضية

عل  أساس  ،(Ecriture éventuelleمن املتلوم أن الكتاب  الر مي  كتاب  اف اضي   
أهنا كتاب  التمالي  وممكن   اوم  عل  االف اض ومنعهب االلتماال ، وليسف كتاب  لقيقي  

أهنا عوامل ايالي   يتين ه افتندما نقول طلتوامل االف اضي  املمكن ، . اثبت  ومادي  ملموس 
ملادد أو ملنعهب الصدق والك ب، كتاملنا الوا تي ا ،غا ااضت  ملنعهب اإللال  الوا تي 

ويف ه ا الصدد، يقول الةالث املغريب دمحم مريين:" عل  عك  النص . اوسي امللموس
الور ي ال د يتسم بوجود مادد اثبف ومقيد، يتميز النص املتشتب بعابته االف اضي، 

                                                            

، اإلمارا  التربي  املتحدة، الشار  ، كتاب الرافد، النص الرقمي وإبداالت الناقل املعريفدمحم مريين:  -129 
 .61-61ص:، م2115مارس ، 198التدد
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ذل  أن النص ال د نراه عل  ياي  اواسوب له طاب  ايايل، وهو خمزن يف ال اكرة 
( اشك  ه ه الت ما  نصا Digit Gramر مي  ادع   الصلة  للحاسوب بت ما  

 Phonoمتخفيا، اراةرت بت  ا  مةايرة م  الت ما  املرسوم  عل  السعح الهاهر  
Sign) . إن النص املتشتب اليوجد يف مكان والد، ب  يوجد جانب منه يف ذاكرة

... و الشاي الكومةيوار، والةتض عل  الشاي ، والةتض اآلار عل  الكاريود القاب  ورا
ل ل  ميكن القول: إن النص املتشتب ورييق  جمردة، وليسف عالق  بسندها املادد كما هو 

متنح ه ه الصف  للنص ميزة ااص ، اتمث  يف ست  االنتشار؛ حبيث . اوال يف النص الور ي
م  النص املتشتب املنشور عل   -بشك  متزامن -ميكن للتديد من اشيخاص أن يتتاملوا

ذل  أن ه ا النص الوجود له يف مكان حمدد، كماهو اوال طلنسة  . ن نيفيةك  اإل
واوال أنه يف يةك  اوواسيب، يكون النص . للكتاب ال د يوجد يف ه ه ا زان  أو ال 

الهناي ، ميكنه أن يكون يف أمكن  عديدة يف و ف والد، م  بقاوه  املتشتب حمموال إىل ما
 128". نفسه

أن الكتاب  الر مي  كتاب  اف اضي  والتمالي  وايالي ، انق  املتعيا  وهك ا، يتةل لنا 
 . الوا تي  اوقيقي  من عاملنا اوسي إىل عوامل ر مي  اف اضي  وايالي  مقابل 

 املطلب العشرون: كتربـــة تنرصية

( طملفاوم Ecriture Intertextuelleاتميز الكتاب  الر مي  بكوهنا كتاب  اناصي   
ومن مث، يتد التناص من أهم املفاايح اإلجراوي  .  اضي والر مي واواسويب وال ابعياالف

                                                            

، اإلمارا  التربي  املتحدة، الشار  ، كتاب الرافد، النص الرقمي وإبداالت الناقل املعريفدمحم مريين:  -128 
 .61-58ص:، م2115مارس ، 198التدد
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لفام اشدب املقارن، ورصد عملي  التثا ف واووار بل اومارا  والثقافا  اإلنساني  يف 
ويتترب ك ل  أداة انجت  ملقارب  النص اشديب، . يىت اجملاال  الفكري  والفني  واشدبي 

ننه اللغود وبنيته التميق ، والداول إىل أغوار النص، واستكناه دالالاه واستنعاق س
شن النص ماما كان، فاو يةك  من التفاع   ال هني ، . وافاع اه ا ارجي  والداالي 

ونسهب من املصادر املممرة والهاهرة الف اتوارا الف اشسعر، واتمدد يف ذاكرة املتلقي 
والسيناريوها   ،لفي ، وارسةا  ال اكرة، وا عاطا  النصي عرب آليا ، مث : املترف  ا 

 ... التصوري ، والتداا  النصي، واتدد اشصوا ، واشسلة ، والةاروداي، والتاجل

ويدل التناص ك ل  عل  أن النص اشديب عصارة من التفاع   والتتالقا  النصي  الف  
أيما جمموع  من اشصوا  واإللاال  الف والتناص . اتم عل  املستويل: الداليل والشكلي

 . انصار يف النص اشديب بعريق  واعي  أو غا واعي ، أو هو التداا  النصي بصف  عام 

ومادام التناص موجودا، فمن الصتب اوديث عن إبداحل أصي  االص للمةدحل، أو عن  
 يولوجيردبس السيمكما يرا روالن طر  يف كتابه     -اشب أو النص اشص  -النص

ب  النصوص اإلبداعي  هي امتصاص وحماكاة للنصوص السابق ، وافاع  متاا عرب ،141(
 . . عمليا  اووار، والنقد، واشسلة ، والةاروداي، والتاجل، والسخري ، واوواري 

وإذا كان التناص مصعلحا متروفا يف النقد التريب بدالال  أارا  التممل واال تةاس 
الغرب  د طور ه ا املفاوم، وأصةح اقني  فتال  وإجراوي  يف فام النص  (، فإن... واإللال 
 صد إريراوه طلدالال  الهاهرة أو  ناجي  يف مقارب  اإلبداحل واشرحيهآلي  موأضح  . وافساه

                                                            

طةت  ، الدار الةيماو، دار اوبقال، ارمج  عةد الس م بنتةد التايل، ، دبس السيميولوجيرروالن طر :  - 141
 .62ص:، م1895
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من اإللاال  التناصي ، واملستنسخا  النصي ، والرموز  -اليوم -املةدحل  يكثرو . املممرة
و  عناا، إىل أن أصةح النص مصةا للنصوص، وااتزاال شفكار املولي ، وا لفيا  املسك

 صد حتديد مرجتيا   حتتاج إىل استنعا اا واستج واا السابقل يف إطار عصارة اناصي ،
 . واستكشاف رؤيته للتامل ،رصد اشصول املولدة لفكرهو  الكااب، واةيان مصادره الثقافي ،

اشكثر استفادة ( الفن اشديب ... الشتر والدراماه ا، ويتد جن  الرواي   دون أن نقصي  
كما أيار إىل ذل  كثا . والتتالهب التفاعلي ،التفاع   التناصي ، والتداا   اوواري من 

، وروالن صرمياغسيما ميخاوي  طاتل، وجوليا كريستيفا، و وال ،من الدارسل واملنهرين
 .  ين درسوا النص املوازد وعتةااهطر ، واودوروف، وجاار جنيف، وك  الةالثل ال

والنصوص السابق   واملوضوحل واتترب الرواي  أيما اجلن  اشديب اشكثر انفتالا عل  ال ا  
انصار فيه ك  اشجناس اشدبي   وهو ك ل  جن  أديب. وارابعا أو الراهن  اتالقا وافاع 

للتناص، والتداا   املناصي ، أد: إن الرواي  مهار طرز . وا عاط  النصي  واشساليب
وه ا ما جت  طاتل وجوليا   ؛واكارير املستنسخا  واإللاال ، واشصوا  اشجناسي 

كريستيفا ياتمان اهتماما يديدا م ا اجلن  اشديب، عندما انكب طاتل عل  روااي  
 . من جا  أارا ، واهتمف كريستيفا بسيمياوي  ا عاب الرواويمن جا  دوستيفسكي

م   ،االهتمام طلتناص يف التامل التريب يف أواار السةتينيا  من القرن التشرين  د بدأو 
بتض النقاد املغاربيل واللةنانيل، كمحمد مفتاح، وستيد يقعل، ودمحم بني ، وبشا 

ورالوا يفرعونه يف يك  أنواحل وأ سام ومفاهيم اصع لي ، ... القمرد، وسامي سويدان
اشدبي  التربي  القدمي  واوديث  حتلي  ونقدا، لىت أصةح ه ا املفاوم حيللون ما النصوص 

 . و لما  لو منه دراس  أدبي  أو نقدي  التربي ،النقدد ياوتا يف السال  الثقافي  
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او مقاربته للنص وينةغي للنا د أو احملل  أو القارئ أن يترف جمموع  من آليا  التناص أرين 
ون كر من ه ه اآلليا  اإلجراوي  . استكناه النص، وسرب أغواره اساعده عل  اشديب؛ شهنا

 املفاهيم التالي : 

 . (...   ألفاظ ويواهد وعةارا  وا تةاسا  طرزة املستنسةرت النصية -1

  اكون يف بداي  الرواي  أو الفص  أو املنت يف يك  نصوص  املاقتبسرت النصية -2
 . (... ومقاط  وفقرا ، موضوع  بل ع ما  التنصيص اميو الرواي  افاع  ولوارا

  أمثال ولكم وعةارا  مسكوك  يف نسقاا اللغود والةنيود  العبربات املسكوكة -2
من جد و أك  الثور اشبيض،  بعريق  كلي  عموي  ومتوارري  جي  عن جي ، مث :أكلف يوم

 . (... راح يصعاد اصعادوهو وجد ومن زرحل لصد، 

. : يورد املةدحل املنت يف عمله اإلبداعي، وي يله مواما إلالي  ومرجتي اهلوام( النصية -4
اقوم بوظيف   اوض  ه ه اهلواما يف أسف  النص أو يف آار التم ، ليث ما ،وغالةا

نص، وما حيمله من إيارا  نصي ، كما فت  عةد هللا الوصف والتفسا ملا غمض من ال
 . أوباق(الترود يف روايته 

أو يف آاره  ،أويف هنايته ،:  د يرفهب املةدحل نصه حبواش يف بداي  التم احلوا ي النصية -5
إبراز مناسةته، أو يرح بتض اشلفاظ، أو افسا بتض  تحديد سيا ه، أوبلتفسا النص، 

اتيل املادا له ه ا التم ، أو اةيان الدواعي الف دفتته لكتاب  النص أمساو اشع م، أو 
 ... . وحتةاه
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هو أن أا  املةدحل القرآن والسن ، ويدرجاما يف ك مه بعريق  صرحي  أو  االقتبرس: -6
 ... غا صرحي 

: ويتين أن يممن املةدحل ك مه ييئا من مشاور الشتر أو النثر لغاه من التضمني -7
 ... طو والشتراواشد

: يلتجئ املةدحل إىل اوظيف املقتة  أو املستنسا بعريق  لرفي  دون أن يةدحل احملركرة -9
 . فياا

ما جند الكااب يوظف بتض الكلما  أو التةارا  الف اولي  ،غالةا اإلحرلة: -8
 ... . . إبيارا  أو إلاال  مرجتي  رمزي  أو أسعوري 

ينعلهب املةدحل من عم  أو لدو أو فكرة أو مرج  أو  (:Métatexte )املنرص -11
كما فت  بنسامل محيا يف روايته    ،مصدر ملةدحل آار، فيحاول حماكااه أو نقده وحماوراه

ليث انعلهب يف حتةي  روايته ومتعيعاا من ساة الت م  ابن الدون بعريق   ،العومة(
 .  ييلي  فني  راوت 

بل  وسل أو بل وع  من االستشاادا  الف يمتاا : يورد املةدحل جمماالستشهرد -11
 . وادعيم  وله ع ما  التنصيص بغي  االستدالل واإللال 

هي عةارة عن حماكاة ساارة يتقاط  فياا الوا   وال وا  ، اوقيق   البربوداي: -12
 . وال لقيق ، اجلد والسخري ، النقد والمح  اللتيب

. بل لغتل اجتماعيتل يف ملفوظ لغود وأسلويب والد : املزجالته ني أو األسلبة -03
ه ا عن الةولوفوني  التتددي ( اللغوي  القاوم  عل  اتدد اشصوا ، واللغا ، يترب و 
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عن  ،يف اوقيق  ،يترب ه ا التتددك ل ، و . واشساليب، وا عاط ، واملنهورا  السردي 
 . واجل ور االجتماعي  والعةقي  اعي ، واات ف الشخصيا  يف الوعيالتتددي  االجتم

 التواص  م  النصوص، والتتالهب ما،: يتد أعل  مراة  يف احلواب التفرعلي -14
أد: إن املةدحل ال يقف عند لدود االمتصاص، واالج ار، واالستفادة، ب  . واستنساااا

 . يتمد إىل ممارس  النقد واووار

سلح ما  ارئ النص، اعتمادا عل  التشابه هي ال  املترف  الف يت املعرفة اخللفية: -15
النصي، والسيناريوها ، وا عاطا ، واملدوان ، الف حيل  ما النص، ويفككه اشرحيا، 

 . ويتيد اركيةه من جديد

ام يف تةا  احمليع  دااليا واارجيا، اس: هو عةارة عن جمموع  من التالنص املوازي -16
هداو، واشيقون، والكتاط ، واووارا ، إضاوة النص واوضيحه، كالتناوين، واإل

وعل  الرغم من مو تاا اهلامشي، فإهنا اقوم بدور كةا ... . واملقدما ، والتتيل اجلنسي
 . الداا  أم ا ارج يف مقارب  النص، ووصفه سواو من

يف الكتاب  الر مي ، هو اناص ارابعي وافاعلي ولاسويب  ،أن التناص ويتين ه ا كله
مبتىن أننا ننتق  من نص ر مي إىل آار عرب جمموع  من التقد والروابرت والنواف  . وإع مي
ه ه الروابرت، بدورها، عل  روابرت حتيلنا و . وحييلنا ك  رابرت عل  روابرت أارا. واملدوان 
ومن مث، فاناك اناصي  ر مي  منفتح  ومتتددة الروابرت . وهك ا، دوالي . أاراالفي  

 . التفاعلي واملرجتيا  
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ال  الكتاب  الف اتميز بعابتاا الر مي  -إذاً  -فالكتاب  الر مي  هي وخوصة الاقول، 
 . واواسويب واالف اضي،و م  لةني  اوليدي  رايضي  ونعقي  ولوغاريتمي  مربجم  وآلي 

 ،ومن مث، فالكتاب  الر مي  هي كتاب  اف اضي ، وكتاب  ارابعي ، وكتاب  افاعلي ، وكتاب  آلي 
وكتاب  ديناميكي ، وكتاب  مشادي ، وكتاب  صواي  ومسموع ، وكتاب  بصري ، وكتاب  اوليدي ، 

وكتاب  مشادي ، وعي ، وكتاب  مجاعي  اشاركي ، وكتاب  مربجم ، وكتاب  اناصي ، وكتاب  وسا
 ... وكتاب  مفتول ، وكتاب  ماجن  بوليفوني ، وكتاب  متشتة ، وكتاب  جتريةي 
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 اخلرمسالفصل 
 املاقــرببــة الوسرئــطية

(L’approche médiologique) 

أو  ،الميكن  راوة النصوص اإلبداعي  اشدبي  والفني  ذا  الةتد الر مي فاما وافساا وأتوي 
 اعي مقوما  اشدب الر مي واصاوصهإال يف ضوو مقارب  نقدي  جديدة ار  ،افكيكا واركيةا

ونسمي ال  املقارب  النقدي  اجلديدة طملقارب  . ودالل  ووظيف بني   ومميزااه ومكواناه ومسااه
، أو املقارب  امليديولوجي  141الر مي ، أو املقارب  التفاعلي ، أو املقارب  الوساوعي 

 Médiologie) ... 

؛ شن ه ا املصعلح سم  أيما طملقارب  امليديولوجي بيد أين أفم  املقارب  الوساوعي  الف ا
أد: يق ن ه ا . عل  الوسيرت اآليل طعتةاره أداة يف ادم  اشدب التفاعلييركز كثاا 

ومن مث، فله ع    وطيدة . املصلح طلوسيرت اإلع مي، وبك  وساو  االاصال واإلع م
 . طواسوب واإلن نيف والكومةيوار

                                                            

املتلوما .واملقصود طلكتاب  هنا  ومتاجل  ونشر ، ولفظ، " الوساورت مج  وسيرت وهي اكنولوجيا الكتاب  -141 
والصورة ليسف هي الوا  . إهنا وا   ، ك  ما كان لي  يف املستوا اشول للوا  .فآل  التصوير هي كتاب  للصورة

اثن جنم عن عملي  الكتاب .واستتم  الوساورت أيما للدالل  عل  أدوا  أو وساو  التواص  بل الناس مث  
...وهناك استتماال  أاص للوساورت لل اكون ، واإلن نيف، والتلفزة، والكتاب، ن واشسعوا، وامل ايحل، اجلريدة

 .266ص:، من النص إىل النص املرتابطموصول  طملتتددة أو التفاعلي  أو الوساورت امل ابع ." ستيد يقعل: 
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 املبحث األول: التعريف ابمليديولوجير
ال  النهري   ،علم الوساورت اإلع مي ، أو La médiologie)142يقصد طمليديولوجيا 

و د ظار . فت  الثقايفالف اتىن طلوساورت التقني  واآللي  واملؤسسااي  الف يشغلاا ال
( Régis Debrayرجيي  دوبراد الفرنسي م   ،م1878سن   ةأول مر املصعلح 

 . 142(السلطة الثاقرفية يف فرنسريف كتابه  ؟( -م1841 

م 1881( لرجيي  دوبراد ال د ظار سن  حمرضرات يف امليديولوجير العرمةويتد كتاب 
بيد أن ه ا الكتاب يتتمد عل  جمموع  من . 144أول كتاب يترف طلدرس الوساوعي

 Victorفيكتور هيجو  ا لفيا  املترفي  الف حتي  عل  كتاط  ك  من: 

                                                            

وهو يتىن لي  ، " ااتصاص جديد ساهم يف وض  لةنااه اشساسي  الةالث واملفكر الفرنسي رجيي  ديربيه-142 
ولكنه يتىن بنوحل ااص وهو الوسيرت ال د ، طلوساورت يف لد ذاهتا كما نتحدو عناا  الوساورت املتتددة مث (
( جمموحل وساو  نق  Medioالوسيرت   :بواسعته اتحول الفكرة إىل  وة مادي . يتكون املصعلح من كلمتل
( فدال  عل  االاتصاص.مايزال ه ا Logieونشر ك  ماهو رمزد من املتلوما .أما ال لق  " اي "  

االاتصاص متص  برجيي  دبرد ال د أصدر عدة مقاال  وكتب وهي ذا  طةيت  فلسفي  واترخيي  للفكر. 
ميكن اإلفادة من الوساوعيا  يف لق  الوساورت املتفاعل  إفادة جليل   لفيتاا الفكري  وال هني  التام ." ستيد 

 .269ص:، ملرتابطمن النص إىل النص ايقعل: 
143 - Régis Debray, Le pouvoir intellectuel en France, Ramsay, 
1979.  
144 -Régis Debray, Cours de médiologie générale. Bibliothèque des 
Idées, 1991, 395p ; Manifeste médiologique. Gallimard, 1994, 220p ; 
Introduction à la médiologie. PUF, Collection Premier Cycle, 
2000 ; Vie et mort de l'image, une histoire du regard en 
Occident, Gallimard, 1992. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gis_Debray
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/2000
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Hugo)145،  وال  بنجامل  وWalter Benjamin وبول فالاد ،)Paul 
Valéry،) يال ماكلوهان  ر وماMarshall McLuhan ووال  أونج ،)

 Walter J. Ong  وأندرد لوروا غوران ،)André Leroi-
Gourhan ندون  (،وجيلةا سيموGilbert Simondon وفرانسوا داغونيي ،)

 François Dagognet, وباانر يتايغلر ،)Bernard Stiegler وبيا ،)
 ... (. Jacques Derrida(، وجاك ديريدا Pierre Lévyليفي 

/  دفرتر امليديولوجيرو د نشر  أهم كتاط  رجيي  دوبراد لول امليديولوجيا يف  
Cahiers de médiologie ميديوم م، وجمل  الوسيرت 2114و1886( ما بل(

/MediuM)   م، ومازالف مستمرة إىل يومنا ه ا2115سن . 

الكلم  عل  وحتي  . عةارة عن نهري  علمي  جتم  بل الثقاف  والتقني  ومن هنا، فامليديولوجيا
ه ا التلم مبختلف الوساورت الف اتىن بنق  الرساو  من ذا  ياتم وطلتايل، . علم الوساورت

أد: ادرس وساو  االاصال . إىل أارا، أو من ذا  إىل آل ، أو من آل  إىل أارا
ومن مث، حياول ه ا . واإلع م الف اتتمد علياا الثقاف  بصف  عام ، واشدب بصف  ااص 

لسيمياوي  يف سيا اا الزماين واملكاين والفين واجلمايل التلم أن يفك  الت ما  الرمزي  وا
ولي  ه ا التلم مستق ، ب  يتكئ عل  الفلسف ، وعلوم اإلع م، ونهراي  . والةصرد
 . التواص 

                                                            

145 - Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Livre V, chap. 2 (« La 
presse tuera l'Église… L'imprimerie tuera l'architecture »). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Val%C3%A9ry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Val%C3%A9ry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Val%C3%A9ry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_J._Ong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Leroi-Gourhan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Leroi-Gourhan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Leroi-Gourhan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Simondon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Dagognet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Stiegler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_L%C3%A9vy_%28philosophe%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida
http://www.mediologie.org/collection/revue.html
http://www.mediologie.org/collection/revue.html
http://www.mediologie.org/medium/medium.html
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 Lesواستند امليديولوجيا إىل مفاهيم عدة، مث : مفاوم اشكوان الوساوعي   
médiasphères  اإلرسال والتواص  الف ( ال د ياتم بدراس  جمموع  من أنهم

ويتين ه ا أن الكون الوساوعي حيدد املكان . اشتغ  علياا الثقاف  يف ف ة زمني  حمددة
ومن هنا، ميكن . ال د حيمر فيه الةتد التقين إىل جوار الةتد الرمزد والفين واجلمايل

( ال د يتىن طلوسيرت الشفود، والكون la logosphèreالكون اللغود   اوديث عن
( ال د ياتم طلوسيرت الكتايب أو العةاعي أو الةصرد، la graphosphèreلكتايب  ا

(، ويستند إىل la vidéosphèreأو ما يسم  أيما بكون الفيديو   ،والكون القرصي
امل ابرت الكون املتشتب و ؛ والكون الشةكي أو ... والفيديو ،فت  ال اكرة التقني  كالصور

 l'hypersphère عل  الشةكا  الر مي ( ال د يقوم . 

وملنعهب الربجم   و م  ه ه اشكوان الوساوعي  املختلف  ملنعهب التتاب  يف الزمان من جا ،
ولكناا ال يصيةاا التدم، ب  حتمر واغيب لسب رغة  املشغ  وميوله . من جا  أارا

 . الشتوري  وال يتوري 

توامل املمكن  من الوجا  وم ا، يكون رجيي  دوبراد سةا ا إىل اوديث عن نهري  ال
 ،بتتدد الوساورت الر مي   وله والدلي  عل  ذل . اإلع مي  أو الوساوعي  أو امليديولوجي 

 . واتدد عواملاا االف اضي  واإلع مي  والوساوعي 

السياسي أو  أووالوجه التنهيمي  ،واستند الوساوعي  إىل وجال أساسيل: الوجه التقين
الوجه اشول ك  الوساو  واشدوا  واملستندا   الكتاب، العريهب، ويمم . املؤسسا 
يف لل، يقوم الوجه الثاين عل  املؤسسا  واشمكن  وما هو  انوين ويرعي . (... الدراج 

 . (...  الربيد، املكتة ، املدرس ، املؤسس  الديني 

 



143 
 

اهو ريقايف أكثر مماهو واليتين ه ا أن امليديولوجيا ااضت  للحتمي  التكنولوجي ، ب  هتتم مب
 . (L'effet-joggingاقين وآيل 

دراس  الثقاف  عل  املستوا الكلي  الدين، عل  واقوم املقارب  امليديولوجي  أو الوساوعي  
(، ... ، واللغ (، وعل  املستوا اليومي  املواد، والوساو ، واالستتماال والسياس والفن، 

( الف ا  لتاا دفاار Les dossiers thématiquesم  حتديد امللفا  املوضوعااي   
 ؛مث : العريهب، والورق، والدراج ، واورك ، والنقود، واودود ،امليديولوجيا أو جمل  الوسيرت

الرمزي  ووساو   واإلضاوةالربرت بل التقني  والثقاف ، طلتو ف عند الوطن والشةكا ،  أو
 . واإلرهاب واقني  الفرج ، التكنولوجي اإلانرة، وفكرة التمحي  واشجيال 

 Danielمث : دانيي  بونيو  ،وهناك جمموع  من الةالثل ال ين ياتمون طمليديولوجيا
Bougnoux)146  ولود مازو ،Louise Merzeau)147 وكاارين بااو ،

Pierre-رك دوبيازد ، وبيا ماLavenir-Catherine Bertho)149الفونا 
Marc de Biasi)148 وموني  سيكار ،Monique Sicard)151 وفرانسوا باانر ،

                                                            
146-coordinateur des Cahiers de médiologie n°1 « La Querelle du 
spectacle » (1996) et n°15 « Faire face » (2002).  
147 -coordinatrice des Cahiers de médiologie n°6 « Pourquoi des 
médiologues ? » (1998). 
148 -coordinatrice des Cahiers de médiologie n°5 « La bicyclette » 
(1998) et n°17 « Missions » (2004) 
149 -coordinateur des Cahiers de médiologie n°4 « Pouvoirs du papier » 
(1997) et producteur de l'émission Le Cercle des médiologues sur 
France Culture (2001-2002). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bougnoux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bougnoux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bougnoux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Merzeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_Bertho-Lavenir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Marc_de_Biasi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Marc_de_Biasi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Marc_de_Biasi
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 Françoise، وفرانسواز جااير Bernard Huyghe-François)151هويث  
Gaillard)،  وميشي  ميلوMichel Melot) 152  ومارك كيوم،Marc 

Guillaume)152  وجاك بايول ،Jacques Perriaultون فايل  (، وأودOdon 
Vallet  وبول سوراينو ،)Paul Soriano)154 ... 

وهك ا، فاملقارب  امليديولوجي  هي مقارب  وساوعي  اتىن بدراس  اشدب الر مي دراس  
الر مي يف خمتلف جتليااه النصي   طل كيز عل  الوسيرت اشرحيي  متكامل  املستواي ،

وذل  يف ع    وطيدة مباهو أديب وفين . وال ابعي  والتقني  والتفاعلي  والوظيفي  والسيمياوي 
 . ومجايل وموضوعا  ويكلي

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
150 -coordinatrice des Cahiers de médiologie n°10 « Lux, des Lumières 
aux lumières » (2000) 
151 -coordinateur des Cahiers de médiologie n°13 « La scène terroriste » 
(2002). 
152 -coordinateurs des Cahiers de médiologie n°7 « La confusion des 
monuments » (1999). 
153- coordinateur des Cahiers de médiologie n°12 « L'automobile » 
(2001) 
154- rédacteur en chef de MédiuM, coordinateur du n°16-17 « L'argent 
maître » (2008). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Bernard_Huyghe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Melot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Guillaume_%28%C3%A9conomiste%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Guillaume_%28%C3%A9conomiste%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Guillaume_%28%C3%A9conomiste%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Perriault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odon_Vallet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odon_Vallet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odon_Vallet
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 ستوايت املنه يةاملاملبحث الثرين: 
عل  مستواي  مناجي  ( Mediologique امليديولوجي  الوساوعي  أو انةين املقارب  

 ومتجادل  عل  النحو التايل: متمافرةعدة 

 توبيــقمستوى ال املطلب األول:

أول ما يقوم به املتلقي التفاعلي، يف أريناو اتامله م  النص الر مي، هو اوريهب صفحا  
ومن . بغي  الةحث عن املعلوب واهلدف بقلب صفح  صفح ، أو ور   ور   ،الشاي  ملف

التوريهب أوىل مرلل  يلتجئ إلياا مستتم  اواسوب للتتام  م  النص اإلبداعي مث، فتملي  
يف   صد السةال  والتجوال واإلحبار وبتد ذل ، ينتق  إىل عمليا  التصفح. الر مي

ويكون التوريهب طلنقر عل  مفتاح . بك  عواملاا االف اضي  املمكن  التنقودي الشةك  
قال من ور   إىل ور   أارا، كأننا نتصفح كتاط ور يا  نتلالصفح  طلفأرة املستخدم  
 . 155معةوعا كما يقول ستيد يقعل

للتتام  م  النص الر مي مناا:  تصفحو مث  جمموع  من التمليا  الف يقوم ما املستتم  امل
 ... ، والربرتالتجوال، والتصفح، والتياان، والتفاع 

بل التقد بواسع  الروابرت لغاي   ( هو" االنتقالBroutage/Browsingفالتجوال  
فاملتجول مث  متصفح الكتاب لي  له  صد حمدد من وراو عمله، فاو ينتق  . غا حمددة

                                                            

 .126ص:، ستيد يقعل: نفسه -155 

 



146 
 

نسمي .  د يتو ف ألياان عند عقدة ما، مث سرعان ما يتجه إىل غاها. من عقدة إىل أارا
 . "156املتجول املتصفح أيما، شنه يكتفي طلتجوال بل الواثوهب أو اصفحاا

(، فاو" القارئ ال د يستحثه الفول إىل كثرة التجوال يف النص Fureteurأما املتصفح  
ل ل ، حيتاج . ي ك اجملال للصدف  لتجتله يرسي عند عقدة ما. امل ابرت بدون غاي  ملموس 

 "157. املتصفح إىل " ا ارط " كي اليكون عرض  للتياان

النص امل ابرت" مبثاب  متاه  الميكن (، فاو مبتىن أن Désorientationأما التياان  
وعندما . للمتصفح غا املتتود إال أن يتيه يف خمتلف السراديب واجلزيرا  الف يزار ما

الاكون للمتصفح أو لىت املستتم   درة عل  إعادة إنتاج النص امل ابرت، والتحرك بل 
. رض  للمياحل والتياانعقده والتحكم يف مساراهتا، أو اع  حمددة ل نتقال، فإنه يكون ع

ميكن أن يتود السةب يف ذل  إىل طةيت  النص امل ابرت ذااه من جا ، كما ميكن أن يتود 
إىل املتتام  مته شنه الميتل  وجا  حمددة، أو اليت كر ا عوا  الف  عتاا من جا  

 ". 159ل ل ، ميكن اعتماد اوافه  للرجوحل إىل نقع  انع ق واملتاودة من جديد. اثني 

 راوة ويتين ه ا أن مستوا التوريهب والتصفح أول اعوة إجراوي  لقراوة النص الر مي 
 . ومقاربته مقارب  وساوعي  موضوعي استا لي ، 

  

                                                            

 .259ص:، ستيد يقعل: نفسه -156 
 .262ص:، ستيد يقعل: نفسه -157 
 .258ص:، ستيد يقعل: نفسه -159 
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 مستـــوى التشذيـــراملطلب الثرين: 

النص الر مي إىل مقاط   اوزي  (La fragmentationمبستوا التش ير ويقصد  
كآلي  التزمل، وآلي  التفمي ، وآلي    ،وفقرا  ونصوص وروابرت وفهب آليا  سيميوطيقي  متين 

 ... اشسلة ، وآلي  التشاك ، وآلي  الةياض والسواد، وآلي  التدلي ، وآلي  اومور والغياب

وساورت وميكن اش ير النص الر مي إىل لولا  أو صفحا  أو ورابرت أو نصوص أو 
 ... متين ، كش رة النص، وي رة الصو ، وي رة اورك ، وي رة الصورة، وي رة الرابرت

ويتين ه ا أن املقارب  الوساوعي  هي مقارب  ي ري  طمتياز، اتتمد عل  عمليف التفكي  
النق  واإللصاق عملي  وال كيب، أو عملي  التقعي  واملونتاج، وعملي  التزل وامليكساج، و 

 Copier coller) ... 

ويةدو من ه ا كله أن النص التفاعلي أو النص الر مي هو نص ماجن 
 Hétérogèneطمتياز، اتداا  فيه جمموع  من النصوص والروابرت والوساورت والتوامل ) .

فاناك النص اشديب، والنص الصو  املسموحل، والنص الةصرد، والنص املوسيقي، والنص 
وحيتاج ه ا  ... والنص التفاعلي، والنص الشةكي، والنص اإللايلاملتحرك، والنص امل ابرت، 

روابرت اسام يف و  ع وة عل  ذل ، ي لظ أن مث  نصوص. كله إىل اش ير جزوي وكلي
 . (Une construction combinatoireالهب بني  متآلف   

 وأكثر من ه ا يتشك  النص الر مي من جمموع  من اشنساق الكربا والصغرا والفرعي 
عرب م  ه ه اشنساق لتملي  التش ير الف اتآلف فيما بيناا ااصاال وانفصاال واممنا، و 
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( الف اربرت بل النصوص والوساورت والروابرت Parcoursخمتلف املسارا  الر مي   
 . املمكن 

 وى الشكلي والفين واجلمريلـــاملستاملطلب الثرلث: 

واجلمالي  واللساني  الف اتتلهب طشدب من جا ، ياتم ه ا املستوا طآلليا  الفني   
ومن مث، يكون هدف الةحث هو التحقهب من اوفر . والوسيرت الر مي من جا  أارا

 . الوظيف  اشدبي  من انلي ، ومدا حتقهب الوظيف  الر مي  من انلي  أارا

ن يكون أك  ،مث، دراسته وفهب جنسه اشديب. ويستند ه ا املستوا إىل جتني  النص وانميعه
وحيل  ك  ...  صيدة يتري ، أو نصا  صصيا، أو  ص   صاة جدا، أو رواي ، أو مسرلي 

 . نص وفهب مكوان  اجلن  الثابت ، ومسااه النوعي  الف حتمر واغيب

إذا كان النص سرداي، ف بد من التو ف عند اشلداو، والشخصيا ، والفماو، واملنهور و 
 . واشسلوبي السردد، والزمن، والصيغ اللغوي  

وإذا كان النص  صيدة يتري ، ف بد من التو ف عند املستواي  الصواي ، والصرفي ، 
 . وال كيةي ، والداللي ، والة غي ، والتداولي 

وإذا كان النص دراميا، ف بد من التو ف عند اوةك  الدرامي ، والشخصيا ، والصراحل 
 . ي، واووار، واشسلوبالدرامي، واإليارا  الركحي ، والفماو الدرام

وإذا كان النص  ص   صاة جدا، ف بد من مراعاة أركانه ويروطه، كالتو ف عند اوةك  
والتكثيف، واو ف، اإلضمار، وال اكب، والصورة القصصي ، واوجم القصا جدا، 

 . الومم ، والتسري ، واإلدهاش، واإلرطك وغاها من املكوان  والسما  اشارا
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 التو ف عند خمتلف الروابرت الف اسام يف نق  اشلداو والشخصيا  واشفمي  والبد من
 . والوسيرت اإلع مي التقين ،واورك  ،والصورة ،والصو  ،يف ع  تاا طلنص

 ويتين ه ا كله أن املستوا الفين واجلمايل للنص الر مي يتىن مبا يلي:

  ؛جتني  النص وانميعه وفهب أدبيته الداالي  وا ارجي 

 حتديد مكوان  النص ومسااه اشدبي  والر مي ؛ 

 التو ف عند ب غ  النص الر مي وفنيااه ومجاليااه؛ 

دراس  اشسلة  اشدبي  والر مي ؛ 

االستتان  بلسانيا  النص الر مي واداوليااه؛ 

 االهتمام مبتمار النص الر مي ومكواناه الةنيوي  والش ري ؛ 

  والوساوعي  صوات، وصورة، ولرك ، ولوسة دراس  اجلمالي  اآللي . 
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 يـــوى املوضوعرتــــاملستاملطلب الرابع: 

 يرصد ه ا املستوا املوضوعا  والتيما  الف يزار ما النص الر مي، م  اصنيفاا 
ينةين ه ا املستوا عل  التمليا  و . ودراستاا ومتاجلتاا متجميا ودالليا وسيا يا واداوليا

 التالي :

 حتديد التقد النصي  والر مي   مواضي  التصفح(؛ 

  رصد خمتلف الروابرت الداالي  وا ارجي   الت  ا  التفاعلي  بل اشنساق الر مي (؛ 

   ،استج و اشكوان االف اضي   الكون اللغود، والكون الكتايب، والكون الشةكي
 ؛(... والكون ا يايل، والكون الر مي

  واوقول التقني  واوقول الداللي  الر مي  بي ،داوقول الداللي  اشجرد خمتلف ،
 ... والوساوعي 

. مبتىن أن ه ا املستوا يتىن طملوضوعا  واحملموال  والقمااي املنعقي  ذا  الةتد الداليل
" استتم  التقدة يف النص امل ابرت أو الوساورت امل ابع  . وكما يتممن التقد والروابرت

إهنا اناظر ألياان صفح  . عل  املادة الف اتشك  مناا املتلوما  الف نتتام  متااللدالل  
أو كتل  من املتلوما ، أو هي الولدة أو الةني  الف نتفاع  متاا كقراو طعتةارها ورييق  أو 

وك  عقدة اؤدد إىل عقد أارا بواسع  الروابرت الف اص  بيناا، أو ... نصا، أو صورة
 158". الف اوجه إىل االنتقال بل يةك  من التقد بواسع  ا ارط 
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ويكون اهلدف من وراو املستوا املوضوعا  هو حتديد الشةك  الداللي  للنص امل ابرت، أو 
، بغرض التثةف من خمتلف املكوان  الداللي  الف يتكون مناا التفاعلي املتشتبالنص 

( Réseaux sémantiquesو" يستتم  مصعلح الشةك  الداللي   . النص الر مي
يف التلوم املترفي  للدالل  عل  جمموحل املتارف أو الةنيا  امل ابع  فيما بيناا والف يقوم 

إن ك  عنصر من ه ه املترف  أو الةني  الف يقوم . الشخص بتشييدها وبناواا يف جمال ااص
. دالل وك  عقدة يتص  بتماا بةتض بواسع  روابرت مش ك  أو . بتشييدها يسم  عقدة

واةتا هل ه املقايس  ينهر إىل النص امل ابرت طعتةاره يةك  ااص  واإلن نيف طعتةاره يةك  
 161". يامل 

ويتين ه ا كله أن املستوا املوضوعا  مهه الوليد هو رصد التوامل االف اضي  املمكن ، 
 . وساوعي والتمييز بل املتاجم اشدبي  والر مي  وال ،واستخ ص املوضوعا  الداللي 

 املستوى الوسرئطي املطلب اخلرمس:

ال د (Médium)الوسيرت ( أو Supportالسند يةحث ه ا املستوا يف نوعي   
يوظفه النص أو اشدب اإلبداعي يف إطار ما يسم  طلوساورت املتتددة 

 multimédia) . و" استتم  الوساو  املتتددة يف اجملال السمتي الةصرد
عل  استتمال اشصوا  والصور وا عاطا  ومقاط  املوسيقا واوظيفاا واملتلوميا  للدالل  
 161". مجيتا يف آن والد
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الصو ، و النص،  :ومن هنا، يستتل اشدب الر مي مبجموع  من الوساورت اشساسي 
طإلضاف  إىل اجلم  بل اورف والر م، واملزج بل ماهو كتايب وماهو . والصورة، واواسوب
مبتىن أن هناك . بل اشنساق املوسيقي  والغناوي  والةصري  واشدبي  والر مي صو ، أو التأليف 

 . اتددي  يف الوساورت املستخدم 

والبد من التو ف عند وسيرت النص لدراسته طةاعيا وكاليغرافيا واعيا ور ميا، ودراس  
وسيرت راس  وسيرت الصو  يف خمتلف ذب طاه الفيزايوي  وإيقاعااه اهلمسي  واجلاري ، ود

السيميوطيقي  واشيقوني  والرمزي ، والتو ف أيما عند مستوا  الصورة مبختلف مؤيرااه
. مث، دراس  الوسيرت املوسيقي يف ع    طلنص الر مي. التحري  أو طةيت  اورك  اواسوبي 

دون أن ننس  خمتلف التمليا  اهلندسي  اشارا، كالربجم ، وال  يم، والتحسيب، 
ويتم ه ا كله يف اراةاط ورييهب طجلااز ... رت، واالستتان  طلوساورت املتتددةوالتحكم، والرب
 . التقين اإلع مي

 ويتين ه ا كله أن الةالث يتو ف عند التناصر التالي  طلتحلي  والدرس والوصف والتقومي:

 مواصفا  الوسيرت النصي؛ 

 مواصفا  الوسيرت الصو ؛ 

 مواصفا  الوسيرت الدجييتايل  الصورة(؛ 

 مواصفا  الوسيرت اوركي؛ 

 مواصفا  الوسيرت اواسويب . 
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 املطلب السردس: املستوى التاقين

وهنا، نتحدو عن برامج آلي  أواوماايكي  . ياتم ه ا املستوا مبا هو مادد واقين وآيل
القراوة التقوميي  للنص اشديب البد ويتين ه ا أن . اسام يف اوليد النصوص الر مي  وحتريكاا

من ك ل  والبد  . أن اتتمد عل  املتيار التقين، واملتيار السيميوطيقي، واملتيار التفاعلي
التثةف من مجالي   ضرورةأضف إىل ذل  . استحمار الةتد اجلمايل إىل جانب الةتد التقين

اجلم  بل الصورة الة غي  والصورة ع وة عل  . الةتد املادد والتقين للواجا  النصي  الر مي 
 ،وغالةا، ما يتتمد الةتد التقين املادد عل  الوساورت املتتددة املراةع  طواسوب. املادي 

 . وبرجم  اجلااز ،وهندس  التحكم

( أن الرسال  هي الوسيرت Marshall Mc Luhanلوهان  كريةف ماريال ما أو د 
، )cybernétique(عل  مفاهيم السربينتيقا اآليلالوسيرت ه ا ويقوم . 162

 . (Flux)(، والتدفهبConnexionواالاصال 

ويتين ه ا كله أن الةالث يرصد خمتلف التقنيا  الف اسام يف اوليد النص اشديب الر مي 
 وهي عل  الشك  التايل:

 اقنيا  النص الر مي؛ 

 اقنيا  الصو ؛ 

 اقنيا  الصورة؛ 
                                                            

162 -Mc LUHAN Marshall, Understanding Media. New-York: Mc 
Graw-Hill, 1964.Traduction française: Pour comprendre les 
médias, Paris, Le Seuil, Coll. Points, 1968. 
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 اقنيا  اواسوب؛ 

 اقنيا  اورك ؛ 

  اقيا  الشاي . 

 يـــاملستوى املرجع املطلب السربع:

. يتىن بدراس  السياق الر مي االف اضي مبختلف عوامله النصي  واملرجتي  والتداولي  وال هني  
فماو التواص  ال د يتم عرب االاصال التاملي  وحيي  أيما عل  الفماو الشةكي ال د يتين"

وه ا الفماو التواصلي خيتلف عن . املتحقهب بل اوواسيب من ا ل يةك  اإلن نيف
استتم  ه ا املفاوم شول مرة الرواوي وليام . خمتلف الوساورت املوظف  للتواص  بل الناس

ه ا املفاوم  وانتشر استتمال. 1895( سن  Neuromancerجيةسون يف روايته  
 162". للدالل  عل  فماو اإلن نيف، وك  ما يتجسد من ا له

ويتين ه ا أن النص الر مي يتممن جمموع  من التوامل واملراج  والفماوا ، كالتوامل 
 . واملراج  ال ابعي  املختلف  واملتنوع  ،االف اضي  املمكن ، وعوامل الشةك ، وفماوا  النواف 

 اه يف التناصر املناجي  التالي :وميكن ااتزال ما  لن

 حتديد املرج  النصي الداالي؛ 

 حتديد املرج  النصي ا ارجي؛ 

 إبراز خمتلف التوامل االف اضي  املمكن ؛ 
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 اتيل السياق النصي التلفهي والتداويل؛ 

اإليارة إىل املراج  ال ابعي  والتناصي  والتفاعلي  والتتالقي ؛ 

   استج و خمتلف التوامل الشةكي  ومراجتاا الر مي  واواسوبي  والفماوي . 

 يـــوى التفرعلــــاملستاملطلب الثرمن: 

ياتم ه ا املستوا طلت  ا  التفاعلي  املوجودة بل الكااب واملتلقي الر ميل، أو بل  
لسب ستيد  -اإلع ميا و" يتترب التفاع  يف . السارد والقارئ اواسويب املف ض

مبثاب  عملي  التةادل أو االستجاب  املزدوج  الف اتحقهب بل اإلمكاان  الف يقدماا  -يقعل
وميكن التدلي  عل  ذل  من ا ل نقر املستتم  . النهام اإلع ميا  للمستتم ، والتك 

من يقون  مث  ل نتقال إىل صفح  أارا، كما أن اواسوب ميكن أن يعلب أعل  
التصرف من ا ل ظاور يريرت حيم  متلوما  عل  املستتم  فت  ييو ما، إذا أاعأ 

وهناك متىن آار للتفاع  أعم، وهو ما . املستتم  ا موحل هلا لتحقيهب ا دم  امل وم 
يتمث  يف التمليا  الف يقوم ما املستتم  وهو ينتق  بل الروابرت لتشكي  النص طلعريق  

ولقد . ل  يتجاوز القراوة ا عي  الف يقوم ما  ارئ الكتاب املعةوحلوهو ب . الف افيده
( اقوم عل  ال ابرت بل ... ظار  أعمال أدبي  ع، الرواي  مث ، أو فني   اشلتاب، أو الدراما

 164". خمتلف مكوانهتا، وهي اناض عل  أساس التفاع  أو القراوة التفاعلي 

عن التفاع  الر مي الداالي، وعملي   ويف إطار عملي  التفاع ، ميكن اوديث
 ... ،وال ابرت املتشتبالتناص
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طةيت  الكتاب الور ي، وال  الميكن أن يغاوي لظ عل  املستوا التفاعلي، أن القارئ 
يف لل، . يستعي  أيما اغيا نهام هندسته، أو اإلا ل ب ايةه ونسهب مقاطته وفقرااه

أو التكةا، بتقدمي مقع  عل  لساب آار، أو  يستعي  أن يغا النص الر مي طلتصغا
وميكن أن يسام يف بناوه من جديد عرب م لهااه، .  راواه وفهب منهورا  خمتلف  ومتنوع 

وانتقادااه، واقوميااه، واصويةااه، وا  الااه، ومشاركته يف اشييد النص اإلبداعي  ،واتليقااه
 . مناصف  أو مجاعيا

  التصفح والتوريهب واإلحبار، والتو ف عند النص الر مي لقراواه ويةدأ التفاع  الر مي بواسع
يف إطار سنده أو وسيعه اإلع مي، م  استحمار خمتلف روابعه ومرفقااه اشارا،  

وبتد ذل ، أت  عملي  التفاع  الر مي اوقيقي، . كالصو ، والصورة، واملوسيقا، واورك 
ر ميا و راويا، واعتيمه طملتلوما   إبعادة  راوة النص مرا  متتددة، وبناو النص

 . ما نقص منه جزويا أو كليا استكمال، و وامل لها  والتتليقا  املمكن 

وغالةا، ما حيم  النص الر مي التفاعلي أجوب  عن خمتلف أسئل  املتلقي املتصفح أو املتجول 
النص  ب مقار ومن هنا، فالةني  التفاعلي  مام  جدا يف . (Utilisateurأو املستتم  

بت  أطراف أساسي  هي: الكااب، والنص، واواسوب، والقارئ ر طستحمار أ ،الر مي
 . واتخ  ه ه اشطراف كلاا طابتا ر ميا. املتلقي

والسيما السردد منه، ااضتا لل ايب الكرونولوجي  ،وإذا كان النص اشديب الك سيكي
والسةيب وا عي والتتا يب، فإن النص السردد الر مي والتفاعلي غا ااض  هل ه الموابرت 
القراوي ، فيمكن للمتلقي أن يةتثر ه ه ا عي  بشك  كلي أو جزوي، وخيلخلاا عل  
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، كأن اكون اعي  أفقي  أو مستوا التصفح واإلحبار والتجوال من أج  بناو اعي  جديدة
 ... عمودي  أو وسعي  أو ي ري  أو داوري  أو مةتثرة

وله أيما اوري  . ويتين ه ا أن املتلقي له ا يارا  املتتددة كلاا لقراوة النص الر مي
 راوة متتددة  الكامل  يف ااتيار مو   أو منهور أو رابرت متل إلعادة  راوة النص الر مي

كأن يقرأ النص، مث ، يف الشاي  اواسوبي ، . وفهب اصورا  اقني  جديدةوبناوه  ارابعي ،
أو يقرؤه يف ياي  اهلااف، أو حيمله يف  رص مدمج، أو حيافظ عليه يف ال اكرة التخزيني ، 

 ... و د يقرؤه يف خمتلف الوضتيا  القراوي  املتنوع 

( إىل version numériqueومن مث،  تلف القراوة التفاعلي  من النسخ  الر مي   
ويتين ه ا أن ا عي  القصصي  أو السردي  . (la version papierالنسخ  الور ي   

وأكثر . اتغا من النص الور ي إىل النص الر مي، و م  للتغيا والتصرف والتحوير الر مي
يتداا  فيه املةدحل، والقارئ، والنص،  طمتياز، من ه ا فالنص التفاعلي هو نص ماجن

 ... اسوب، والصو ،والصورة، واورك واو

ب  هناك أيما ما يسم  بتملي  التناص  ،وال يقتصر التفاع  عل  عملي  القراوة

 intertextalité الف اقوم عل  أساس وجود نصوص مممرة وصرحي  يف النص )
يف نصه الر مي، بعريق  واعي  أو غا واعي ، كأن  ،الر مي اشصي ، يستدعياا املةدحل

يستخدم املستنسخا  النصي  مبختلف أنواعاا، أو يتفاع  م  نصوص اارجي  اترخيي ، 
أو ... وعلمي  ،وسياسي ، واجتماعي ، وا تصادي ، وريقافي ، ولماري ، وديني ، وأدبي ، وفني 

، أو يتتمد عل  ... الهتا، وسيناريوهاهتايستثمر املترف  ا لفي  مبدوانهتا، واعاطاهتا، وإلا
 . التممل واال تةاس واالستشااد، أو يوظف النص املوازد مبختلف عتةااه الفو ي  واحمليع 
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وهنا، ميكن اوديث عن عوامل اف اضي  ر مي  داالي ، وعوامل نصي  اارجي ، وروابرت ر مي  
صي  والغاي  وا اص  والتام ، الشخواملنتداي  (، واملدوان  Sitesكاملوا     ،خمتلف 

 ... والشةكا  الر مي ، والصفحا  الر مي 

؛ ال  التوامل وم ا، ميكن اوديث عن نهري  التوامل املمكن  يف سيا اا اإلع مي والر مي
 . التامل الوا تي املادد احملسوسالف اتوازا واتماري  م  

لتام  السرع ، أو عام  اورك ، أو  د  م  عملي  اإلحبار التفاعلي من جا  أارا، و 
 ... عام  الةرتو وال يث، أو عام  القفز واو ف واإلضمار

  يـــوى اللوغربيتمـــاملست املطلب الترسع:

يةحث عن ع    اورف طلر م، ويدرس خمتلف عمليا  الر من  اهلندسي  الف اسام يف 
إنتاجي طمتياز، يرصد خمتلف التمليا  إنه مبثاب  مستوا اوليدد . إنتاج النص اإلبداعي

وأكثر من ه ا يفسر ا عوا  . واملرال  الف مير ما النص اشديب من التمهب حنو السعح
اإلجراوي  الف خيم  هلا النص اشديب الر مي عرب عمليا  ال  يم، واهلندس ، والمةرت، 

ح النص اشديب نصا إىل أن يصة... والربجم ، والتحكم، والتحسيب، والربرت، والتحوي 
 . يتكون من جمموع  من الوساورت النصي  والةصري  امل ابع  ،ر ميا

. ومن هنا، خيم  املستوا اللوغاريتمي للتحسيب من جا ، وال  يم من جا  أارا
فالتحسيب " عملي  نق  النص أو الصورة أو ما ياك  ذل  من الواثوهب من طةيتتاا 
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وحل أو خمعوط مث ( إىل اواسوب، واملقصود ب ل  اشصلي  الف اوجد علياا  نص معة
 ". 165عملي  ار يماا 

. فاي" نق  أد صنف من الواثوهب من النمرت التناظرد إىل النمرت الر مي ،أما عملي  ال  يم 
مشفرا إىل أر ام شن ... وب ل ، يصةح النص والصورة الثابت  أو املتحرك  والصو  أو امللف

للورييق  أاي كان نوعاا أبن اصا  ابل  ل ستقةال واالستتمال ه ا التحوي  هو ال د يسمح 
 166". بواسع  اشجازة املتلومااي 

إذًا يتىن املستوا اللوغاريتمي طلتمليا  الرايضي  واملنعقي  واهلندسي  الف اتحكم يف اوليد 
 . النصوص اشدبي  الر مي  املتشتة 

  املستوى الرتابطي املطلب العر ر:

املستوا طلت  ا  ال ابعي  الف اكون بل النص اشديب وخمتلف الوساورت ياتم ه ا  
ومن مث، يراةرت النص اشديب . اإلع مي  اشارا لىت يستود نصا أدبيا ر ميا أصي 

(،  Montage( أو ال كيب  Découpageيف إطار عملي  التقعي   ،بوساورت أارا
ومن هنا، " . واملوسيقا، واللول  التشكيلي مث ، طلصورة، والصو ، واإلطار،  ،كأن يراةرت

اليقف النص امل ابرت عند لد الربرت بل النصوص املكتوب ، ولكنه ميكن أن يتتدا ذل  
وكلما كان إمكان . منفردة أو متصل ... ليشتم  إىل جانةاا عل  الصورة، والصو ،واورك 

مل ابرت فقرت، ولكننا نتتداه إىل الربرت بل ه ه املكوان  مجيتاا فإننا نغدو لي  أمام النص ا

                                                            

 .295ص:، ستيد يقعل: نفسه -165 
 .258ص:، ستيد يقعل: نفسه -166 
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الوساورت امل ابع  ليث اغدو ك  عقدة كيفما كان نوعاا مراةع  بغاها، متاما كما جند يف 
 167". أد نص م ابرت

ومن هنا، يتميز املستوا ال ابعي بتقد ص   ارابعي  بل النص وط ي النصوص والنواف  
 . الر مي  املتشتة  اشارا

 حريكوى التـــمست املطلب احلردي  عر:

ص الر مي حتسيةا وار يما وافاع  بتحري  الن( Animationالتحري   مستوا  ياتم
ويتم طالنتقال السري  من انف ة إىل أارا، ومن صفح  إىل أارا، بعريق  سريت   واشتيةا،
 . وديناميكي 

لركي وإذا كان النص الور ي نصا اثبتا وساكنا وستاايكيا، فإن النص الر مي نص 
ديناميكي ااض  جملموع  من الديناميكيا : ديناميكي  يف التصفح واإلحبار والتوريهب، 
وديناميكي  يف الةحث عن املتىن، وديناميكي  يف االنتقال من فماو إىل فماو آار، 

 . وال ابرت والتشتيب والتناس  والتوليد وديناميكي  التفاع 

 املطلب الثرين عشر: املستوى التنرصي

ومجاليا من جا ، وبتدا  ويتخ  بتدا أدبيا وفنيا. ع  الر ميالتناص من أهم آليا  التفايتد 
ومن مث، فاو من أهم املفاهيم النقدي  الف اهتمف ما الشتري  . ر ميا واقنيا من جا  أارا

الغربي  وما بتد الةنيوي  والسيمياويا  النصي ؛ ملا له من فتالي  إجراوي  يف افكي  النص 
 . ةه، والتغلغ  يف أعماق النص وال يتوره اإلبداعيواركي

                                                            

 .267-266ص:، ستيد يقعل: نفسه -167 
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وإذا كان التناص مصعلحا نقداي اسلح به النقاد الترب اش دمون حتف اسميا  عديدة، 
مث : السر ا  الشتري ، والتممل، والنح ، واالنتحال، واشا ، والتأرير، فإن النقاد 

( القدلي، فتوضوه مبصعلح  Plagiat والدارسل الغربيل ابتتدوا عن مفاوم السر   
يتمث  يف الةحث عن أصول  التناص بدي  منه، واهتموا طجلانب اإلجيايب فيه، وال د

 . ، ومكواناه اجلننيني ، وع  ا  التفاع  والتأرير والتأريااإلبداحل

بتدا ارابعيا وافاعليا متشتةا يدرس يف ضوو الثقاف   ،يف اشدب الر مي ،ويتخ  التناص
 . لك وني  واواسوبي الر مي  واإل

 املستـوى الوظيفي املطلب الثرلث عشر:

عل  الوظيف  اشدبي  أو اجلمالي   يركز ه ا املستوا الوظيفي، يف دراسته لألدب الر مي،
 La fonction poétique   من جا ، والوظيف  الر مي )La fonction 

numériqueمن جا  أارا ) . 

ذل  الدور ال د يؤديه عنصر لغود ما داا  ملفوظ Function) نتين طلوظيف    و
، والكرافيم   الولدة ا عي (،  الصو ( مث : الفونيم ،ما، أو داا  نص أو اعاب ما

 ،واملورفيم  املقع  الصريف(، واملونيم  الكلم (، واملركب التةارة(، واجلمل ، والصورة الة غي 
رمز، وإيارة، وأيقون، وصورة، وخمعرت  أو ذل  الدور ال د يؤديه التنصر السيمياوي من

 ... داا  سياق اواصلي ما

والفت  له . وظيف  حنوي له أيما و  اجلمل ،داا  دور متل وهك ا، فالفاع  النحود له 
مبتىن أن  . وظيف  حمددة، واملفتول به له وظيف  ك ل ، واوروف والهروف هلا وظاوف متين 
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وظيف  حمددة عل  و د هتيمن . اواصلي  متين ك  عنصر لغود له وظيف  ما داا  وضتي  
عن  -إذاً -وهنا، نتحدو . داا  مجل  أو نص أو ملفوظ ماط ي الوظاوف اشارا 

 . الوظاوف اشساسي  والوظاوف الثانوي 

ومن مث، فقد اراةرت االهتمام طلوظيف  يف إطار املدرس  اللساني  التشيكي  براغ 
 Pragueومن أهم اللسانيل الوظيفيل: رومان . يوي  الوظيفي (، واملدرس  اللساني  الةن

(، Nicolaï Troubetskoy، واروبتسكود (Roman Jakobsonجاكةسون 
 .Eوبنيفنسف  ،(J. Vendrysès(، وفندري  Sergei Karcevskiوكاريفسكي 

Beneveniste  وأندرد ماراينيه ،)A. Martinet واتنيا ،)L. Tesnière ،)
 Brun. L) ...169(، وبرون Gougenheim. Gوكوجينحامي  

إىل  (Roman Jackobsonبومرن جركبسون)يستند التواص  اللساين لسب و 
 . ، وهي: املرس ، واملرس  إليه، والرسال ، والقناة، واملرج ، واللغ 168ست  عناصر أساسي 

وللتوضيح أكثر، نقول: يرس  املرس  رسال  إىل املرس  إليه، ليث اتممن ه ه الرسال  
ولك  . موضوعا أو مرجتا متينا، واكتب ه ه الرسال  بلغ  يفاماا ك  من املرس  واملتلقي

كالهرف طلنسة  للرسال  الور ي ، واشس ك املوصل  طلنسة  للاااف  رسال   ناة لافه ،
 ... والكارطو، واشانبيب طلنسة  للماو، واللغ  طلنسة  ملتاين النص اإلبداعي

                                                            

168 - Jean Dubois et autres: Dictionnaire de linguistique, Larousse, 
Paris, 1991, p: 388. 
169 - JAKOBSON, R. Essais de linguistique générale, Paris, 
Éditions de Minuit, 1963. 
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  ذا  بتد لساين وظيفي، وأن هلا ست  عناصر، وسف وظاوف: املرس  ويتين ه ا أن اللغ
ووظيفته انفتالي ، واملرس  إليه ووظيفته أترياي ، والرسال  ووظيفتاا مجالي ، واملرج  ووظيفته 

ومن مث، فإن ال د . مرجتي ، والقناة ووظيفتاا لفاظي ، واللغ  ووظيفتاا وصفي  وافساي 
الوظيفي التواصلي هو الةالث الروسي ذد اجلنسي  اشمريكي  وض  ه ا النموذج اللساين 

ليث  ،171م1862سن   (اللسرنيرت والشعرية  و د أريةته يف كتابه ،بومرن جركبسون
أن التواص  هو الوظيف  اشساسي  للغ ، وارأتا أن للغ   انعلهب من مسلم  جوهري  أساساا

 ست  عناصر أساسي ، ولك  عنصر وظيف  ما:

 -التواصل ووظرئف اللغةعنرصر  -

 الوظيف  مصدر التواص  عناصر التواص  أر ام التناصر والوظاوف 
 انفعرلية الرسال  املرس  1
  عرية الرسال  الرسال  2
 أتثريية الرسال  املرس  إليه 2
 حفرظية الرسال  القناة 4
 مرجعية الرسال  املرج  5
 وصفية الرسرلة اللغة 6

 

                                                            

170-JAKOBSON, R.: « Linguistique et poétique », Essais de 
linguistique générale, Paris, Minuit, 1963, p. 209-248. 
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فردينرند أبعمال  ،يف ه ه ا عاط  التواصلي  ،جركبسونو د أترير 
جون  اللغود والفيلسوف املنعقي ،( Ferdinand. De Saussure)دوسوسري
 . (John L. Austin )أوسطني

وعليه، فكثا من النصوص وا عاط  والصور واملكاملا  اهلاافي  عةارة عن رساو  يرسلاا 
رسالته إىل نسيج من االنفتاال  واملشاعر املرس  إىل مرس  إليه، ليث حيول املتكلم 

ومن مث، يتخ  املرس  بتدا ذاايا . واشلاسي  ال ااي ، ويستخدم يف ذل  ضما املتكلم
مبتىن أن الوظيف  االنفتالي  التتةاي  هي الف حتدد الت وهب .  وامه التتةاي  االنفتالي 

انفتاال  ذااي ، واتممن  ،طياهتا يف ،وحتم  ه ه الوظيف . الرسال و  املوجودة بل املرس 
يسقعاا املتكلم عل  موضوحل الرسال   مشاعر وإلساسا ،و  موا ف عاطفي و   يما

 ليه رساو  املتكلم بمما املخاطبأما املرس  إليه، فاو املخاطب ال د اوجه إ. املرجتي
الوظيف  التأرياي   ومن هنا، فإن. ، أو إاثرة انتةاهه سلةا أو إجياطفيهأو التأريا  ،بغي  إ ناعه

تحريض املتلقي، وإاثرة املوجودة بل املرس  واملتلقي، ب هي الف اقوم عل  حتديد الت  ا 
مف  اوم  عل  اوه ه الوظيف  ذااي  طمتياز، ماد. ال هيبو  انتةاهه، وإيقاظه عرب ال غيب

 . اإل ناحل والتأريا

 وه ه الرسال  يتةادهلا املرس  ،إذاً، يتحول ا عاب اللفهي أو غا اللفهي إىل رسال 
وه ه الرسال  مسنن  بشفرة . اجلمايلو  فيسامهان يف حتقيهب التواص  املتريف، املرس  إليهو 

واتجسد ه ه الرسال  ذا  الوظيف  . يفككاا املستقة ، ويؤوهلا بلغته الواصف  ،لغوي 
ي، أو إسقاط حمور الدالل  سقاط احملور االستةدايل عل  احملور التأليفإبالشاعري  أو اجلمالي  

أو  ويتين ه ا أن الوظيف  اجلمالي . واملتجم عل  حمور ال كيب والنحو انزايلا أو متيارا
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 سقاطإبواتحقهب ه ه الوظيف  . ذاهتاو  الشتري  هي الف حتدد الت وهب املوجودة بل الرسال 
نزايح املقصود بشك  من االو  عندما يتحقهب االنتااك تيارد عل  احملور ال كييب،احملور االا
 . اشيكال

... كما هتدف الرسال  عرب وسيرت القناة إىل اوفاظ عل  التكلم، وعدم انقعاعه:  آلو  
أد: هتدف وظيف  القناة إىل أتكيد التواص ، واستمراري  . (...ه  اسمتين جيدا؟... آلو

وللغ   . ادل بل العرفلاإلب غ، واثةيته أو إيقافه، واوفاظ عل  نربة اوديث والك م املتة
موضوحل الرسال  طعتةاره مرجتا ووا تا أساسيا، اترب عنه  ك ل  وظيف  مرجتي ، اراكز عل 

وه ه الوظيف  يف اوقيق  موضوعي ، ال وجود لل ااي  فياا، نهرا لوجود . ال  الرسال 
 ،راةع  طللغ ومث  وظيف  أارا م... امل له  الوا تي ، والنق  الصحيح، واالنتكاس املةاير

واسم  طلوظيف  الوصفي  أو الوظيف  امليتالغوي  القاوم  عل  الشرح والوصف والتفسا 
. وهتدف ه ه الوظيف  إىل افكي  الشفرة اللغوي ، بتد اسنيناا من  ة  املرس  ،والتأوي 

واهلدف من السنن هو وصف الرسال  لغواي، وأتويلاا ويرلاا وفاماا، م  االستتان  
 . النحوي  املش ك  بل املتكلم واملرس  إليهو  طملتجم أو القواعد اللغوي 

( كما La valeur dominanteحنتكم إىل القيم  املايمن   يه، هنا، ومن طب التنة
شن نصا ما  د اغلب عليه وظيف  متين  دون أارا، فك  ؛ لددها رومان جاكةسون

نتايناا خمتلع  بنسب متفاوا  يف رسال  والدة، إذ  ؛الوظاوف الف لددانها سالفا متمازج 
. ليث اكون الوظيف  الوالدة مناا غالة  عل  الوظاوف اشارا لسب منرت االاصال

الوظيف   يف لل، هتيمن. ومن هنا، هتيمن الوظيف  اجلمالي  الشتري  عل  الشتر الغناوي
وهتيمن الوظيف  امليتالغوي  عل  النقد اشديب، واغلب الوظيف  املرجتي   ،التأرياي  عل  ا عة 
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عل  النصوص التارخيي ، وهتيمن الوظيف  االنفتالي  عل  النصوص الشتري  الرومانسي ، 
 . واغلب الوظيف  اوفاظي  عل  املكاملا  اهلاافي 

ة وا اصي  اإلبداعي  إال الميكن اوكم عل  اشدب أو النص الر مي طشصال  واجلود وعليه،
ومن جا  . إذا اوفر  فيه الوظيفتان اشساسيتان أال ومها: الوظيف  اشدبي  والوظيف  الر مي 

: املتيار التقين، هي أارا، الميكن اقومي اشدب الر مي إال يف ضوو ري ري  متايا أساسي 
 . واملتيار السيميوطيقي، واملتيار التفاعلي

 طلحرت الناقديةاملبحث الثرلث: املص
ىل جمموع  من املفاهيم واملصعلحا  النقدي  اإلجراوي  الف ميكن إاستند املقارب  الوساوعي  

 لصرها يف ما يلي:

 -التفاع  -الر من  -التحسيب -التجوال -اإلن نيف -اإلحبار -التصفح -الشاي 
الفماو  -الداللي الشةك   -النص املتشتب -الرابرت -الشةك   -ا ارط  -ال اكرة -التياان
 -الواجا  -النص الشةكي -املو   -املستتم  -املتصفح -التوامل االف اضي  -الشةكي

 -القراوة الر مي  -الربجم  -التحكم -االاصال -الوساوعيا  -الوساورت -الوا   االف اضي
 -الشخصيا  الر مي  -الكاونا  الر مي  -السياق الر مي-الةيئا  الر مي  -النص الر مي

عمليا   -عملي  الربرت -يبالو -ا عي  وال اعي -اودو الر مي -الفماو الر مي
 -النقر -العاب  التفاعلي -املرج  الر مي - مي ر الثقاف  ال -وف  االاصال االاصال

 -املتلوما  -التسجي  -اللوغاريتمي  -املتىن الر مي -املسارا  الر مي   -االنتقال النقرد
-اآللي  -الرايضيا  -اشر ام -اإلع م -املوسوع  الثقافي  -دااتال -املتعيا  -الةياان 
احمليرت  -القيم الرايضي -التمثي  الرايضي للتامل -اإلنتاج الر مي -اواسوب -التقني 
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 -الت    االراةاطي  -الرابرت ال ابعي -اللواوح وامللفا  الر مي  -الكون الر مي -الر مي
 -التاجل -التتددي  -املزج  -العاب  الوساوعي املتتدد-التناص -عملي  النق  واإللصاق

 -ربانمجال -املدوان  -وا  امل -النص امل ابرت -النواف  -السند -امللفا  اواسوبي 
ال كاو  -اوقول املتجمي  الر مي  -الروابرت -التقد -التحكم اآليل -السربينيتيقا
املكتة   -الوساورت اإللك وني  -تالهبالنص املت -النص الفاوهب -التفاع  -االصعناعي
التنشيرت  -املتاجل  -اراورت التصفح -الولدة املتلومااي  -الفأرة -املتلوميا  -اإللك وني 
السافر  -الواثوهب -املستندا  -الوساورت املتشتة -الة غ  الر مي  -امللفا  الر مي  -الر مي
 -اواسةا  -نهام ويندوز -لث ريي اشبتاد الثناوي  وا -املستندا  احملمول  - ا ادم(
املاسح -(Wordمتاجل النصوص  -اجلااز-الفواويوب -ماكينتوش -العابتا 

 -القص -التخزين -املكتة  الناطق  -املنتداي  -الش رة -الربانمج -المووي السكانا(
 -السيناريوها  -املصور -املربمج -امللف النصي -وإعادة االستتمال -واللصهب

 ... االستنسا  -املترف  ا لفي  -ملدوان ا -ا عاطا 

مبختلف  ،وا ص  القول، ه ه هي أهم املةادئ الف اراكز علياا املقارب  الوساوعي 
مستوايهتا املناجي  اإلجراوي  الف اتمث  يف مستوا التصفح، ومستوا التش ير، واملستوا 
 ينالتفاعلي، واملستوا التقين، واملستوا الوساوعي، واملستوا املوضوعا ، واملستوا الف

 ... واجلمايل، واملستوا املرجتي، واملستوا الوظيفي، ومستوا التحري 

 الوساوعي  علحا  النقدي  الف اتتمد علياا ه ه املقارب  امليدولوجي والكم ك ل  أهم املص
 . أجرأة وانزي  واعةيقا
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 ةـــمــــاخلرت
، يتةل لنا، مما سعلف ذكعره، أن اشدب الر معي  عد ععرف ععدة اصعع لا  وخوصة الاقول

خمتلفعععع  ومتنوععععع ،  تلععععف مععععن طلععععث إىل آاععععر، و تلععععف طاععععت ف اشنسععععاق واملنهومععععا  
يف اوقلععل اإلع مععي وهعع ا إن دل علعع  يععيو، فإمنععا يععدل علعع  فوضعع  املصعععلح . الفكريعع 

 . الثقافيل الغريب والتريب عل  لد سواو

ومععن مث، فقععد اةنينععا مصعععلح اشدب الر مععي بععدل مصعععلح اشدب املعع ابرت العع د حييعع  علعع  
 مصعنوحلدب الر مي هعو منعتج فعين ومجعايل وافاعلي  فقرت، ب  اشلي  واناصي  وآدالال  اقني  

يتعد يف لعل، . ومعن مث، فاع ا املصععلح ععام. من برامج لوغاريتمي  ورايضي  وهندسي  واقني 
 . حيي  فقرت عل  الت  ا  ال ابعي  لي  إال اااص امصعلح النص امل ابرت مصعلح

. وموضععوعي  ومععن هنععا، فقععد ظاععر اشدب الر مععي يف منتصععف القععرن التشععرين شسععةاب ذاايعع 
ويةق  التعور التكنولوجي والرغة  يف العةع  واالنتشعار معن أهعم التوامع  اشساسعي  العف اعراةرت 

 . بهاور اشدب الر مي يف اوقلل الثقافيل: الغريب والتريب عل  لد سواو

عععرف اشدب الر مععي مسععارا اترخييععا متعععورا غععرط ويععر ا، مععن ليععث فقععد ومععن جاعع  أاععرا، 
 . ا والتعةيهب والتكوين والتأطااإلبداحل والتنه

وإذا كان اشدب الر مي  د عرف انتتايا واعورا وازدهارا كةاا يف الوالاي  املتحدة 
يزال جنينيا وضتيفا ومتتثرا يف اوق  الثقايف  اشمريكي ، وكندا، وأوروط، فإن ه ا اشدب ما

 . عل  اشصاب  التريب، وما ازال كتاطاه النهري  واإلبداعي   ليل  جدا اتد
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ع وة عل  ذل ، فقد عرف اشدب الغريب من جا ، واشدب التريب من جا  أارا، 
و د أمجلناها اترخييا يف اشدب ذد الوسيرت الةياين،  ،جمموع  من وساورت الكتاب  واإلنتاج

واشدب ذد الوسيرت العةاعي، واشدب ذد الوسيرت الصو  والسمتي، واشدب ذد 
 . لك وينالوسيرت الر مي واإل

الف اتميز بعابتاا الر مي ال  الكتاب  فاي  ،أما فيما خيص اتريف الكتاب  الر مي 
 . و م  لةني  اوليدي  رايضي  ومنعقي  ولوغاريتمي  مربجم  وآلي  واواسويب واالف اضي،

 ،آلي ومن مث، فالكتاب  الر مي  هي كتاب  اف اضي ، وكتاب  ارابعي ، وكتاب  افاعلي ، وكتاب  
وكتاب  ديناميكي ، وكتاب  مشادي ، وكتاب  صواي  ومسموع ، وكتاب  بصري ، وكتاب  اوليدي ، 

وكتاب  مشادي ،  ،وكتاب  مربجم ، وكتاب  اناصي ، وكتاب  وساوعي ، وكتاب  مجاعي  اشاركي 
 ... وكتاب  مفتول ، وكتاب  ماجن  بوليفوني ، وكتاب  متشتة ، وكتاب  جتريةي 

فاناك مستوا . فاي مقارب  ر مي  متتددة املستواي  ،يتتلهب طملقارب  الوساوعي  أما فيما
التصفح، ومستوا التش ير، واملستوا التفاعلي، واملستوا التقين، واملستوا الوساوعي، 

 واجلمايل، واملستوا املرجتي، واملستوا الوظيفي، ينواملستوا املوضوعا ، واملستوا الف
 ... ومستوا التحري 

ىل جمموع  من املفاهيم واملصعلحا  النقدي  الف اتتمد علياا إاستند ه ه املقارب  ك ل  و 
 . بصف  عام  ه ه املقارب  امليدولوجي 

: الثقافع  الور يع  مهعايتموضع  بعل ريقعافتل معا يعزال أن التعامل التعريب  ويتمح لنا، معن هع ا كلعه،
هعع ا التععامل يتعععي أمهيعع  كععربا للثقافعع  الور يعع  علعع  لسععاب الثقافعع   فععىتوومععا . والثقافعع  الر ميعع 
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يزال متأارا يف جمال املتلوميعا  والر ميعا   ويتين ه ا أن التامل التريب ما. الر مي  اإللك وني 
 . مقارن  طلدول الغربي  من جا ، ودول التنينا  الكربا يف آسيا اجلنوبي  من جا  أارا

 هععع ا التعععامل مراةععععا طملاضعععي والععع او والثقافععع  التقليديععع  املسعععتالك  علععع  لسعععاب ومعععا يعععزال
ععععن املواكةععع  امليدانيععع  إىل لعععد معععا وهعععو ععععاجز  ،اإلبعععداحل واوداريععع  واملتاصعععرة التلميععع  والتقنيععع 

 . لديه من اكنولوجيا متعورة واالنفتاح التلمي والثقايف عل  اآلار، ومتث  ما
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 ملراجعثب  املصردب وا
 املصـــردب اإلبداعيــة:

، مؤسسععع  بنشعععرة للعةاعععع  والنشعععر طلعععدار حـــدثنر مســـلور الفاقـــر وبديأمحعععد بلةعععداود:  -1
 . م1892الةيماو، العةت  اشوىل سن  

، منشعععورا  احتعععاد كتعععاب املغعععرب، معةتععع  املتعععارف : هبـــوب الشـــمعدانأمحعععد بلةعععداود -2
 . م1881اجلديدة، الرطط، العةت  اشوىل سن  

، دار اشنععدل ، الععدار الةيمععاو، العةتعع  اشوىل سععن  كنــرش إيــ( تاقــولبنسععامل محععيا:  -2
 . م1877

منشورا  الةدي ، مؤسس  بنشرة للعةاع  والنشر  ثوبة الشترء والصيف،بنسامل محيا:  -4
 . م1892طلدار الةيماو، العةت  اشوىل سن  

العليتعع ، بععاو ، لةنععان، العةتعع  اشوىل ، دار وأخــرى... أبيــرت ســكنتهربنسععامل محععيا:  -5
 . م1887سن 

  بعاو ، لةنعان، طةتع  ،دار التعودة ،، ارمج  بعرادةديوان اخلط العريبعةد الكةا ا عييب: -6
 . م1891

، معةتع  اشنعدل ، الةيمعاو، العةتع  اشوىل سعن  سـومر وليشـربوا البحـربعةد هللا راج : -7
 . م1891

 . م2117، معةت  الةوكيلي، القنيعرة، العةت  اشوىل سن األكرسيرغواية دمحم العويب:  -9
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ـــــ  حـــــنيوفعععععاو التمعععععراين:  -8 معةتععععع  الةعععععوكيلي، القنيععععععرة، العةتععععع  اشوىل سعععععن   ،... البي
 . م2117
 . م1891، سن  18، عدد:جملة الثاقرفة اجلديدة  موسم اومرة(، دمحم بني :  -11
 . م1895للنشر، احملمدي ، العةت  اشوىل سن   ، دار اوبقالموسم الشرقدمحم بني :  -11

 املصـــردب العرمــــة:

 . م2114دار يترب، طةت  عةد هللا دمحم الدرويا، حتقيهب: ، املاقدمةابن الدون: -12
حتقيعهب: حميعي العدين عةعد اوميعد، دار الريعاد، الةيمعاو،  العمـدة،ابن رييهب القاواين:  -12

 . اجلزو اشول، بدون اتريا للعة 
، حتقيععهب: جععود  الركععايب، دار الفكععر، دمشععهب، سععوري ، داب الطــرازابععن سععناو امللعع :  -14
 . م1891طةت  

اجلزو الراب  عشر، دار صادر، باو ، لةنان، طةت   لسرن العرب،ابن منهور:  -15
 . م2112

معةتع   ،حتقيعهب: أمحعد معلعوب وادجيع  اوعديثيالربهرن يف وجو( البيرن،  ابن وهب: -61
 . م1867بغداد، التراق، طةت  ،التاين

، حتقيعهب ا معار الكنعوين، رسعال  لنيع  دبلعوم الـوايف يف نظـم الاقـوايفأبو الةقعاو الرنعدد:  -71
 . م، غا منشورة، كلي  اآلداب، الرطط، املغرب1874الدراسا  التليا، 

 



173 
 

سععوري ،  ،دمشععهب ،حتقيععهب ابععراهيم الكععي ين ،بســرلة علــم الكتربــة :أبععو ليععان التوليععدد -91
 . م1851العةت  اشوىل سن  

، حتقيعععهب بععععرس بسعععتاين، دار بســـرئل إخـــوان الصـــفرء وخـــون الوفـــرءإاعععوان الصعععفا:  -81
 . م1857باو ، لةنان، العةت  اشوىل سن   صادر،

 -مصععععف  السعععقا حتقيعععهب: ،أدب الكتـــرب االقتضـــرب يف  ـــر السعععيد الةعليوسعععي:  -21
 . م1886عةد اجمليد، دار الكتاب املصري ، القاهرة، مصر، طةت   لامد

دار الكتعععب التلميععع ، حتقيعععهب: أمحعععد لسعععن بسعععج، بعععاو ،  أدب الكرتـــب،الصعععويل:  -12
 . م1887لةنان، طةت  

 ،اجلععععزو الثالث،املعةتعععع  اشمايعععع  ،األعشــــى يف صــــنرعة اإلنشــــر صــــبع :القلقشععععندد -22
 . م1814،القاهرة، مصر، طةت 

، اقعدمي صع ح العدين املنجعد، دار جرمع حمرسن كترب الكتربدمحم بن لسن العييب: -22
 . م1862الكتاب اجلديد، باو ، لةنان، طةت  

ضةرت واصحيح مش  الدين، دار الكتب  الفتوحرت املكية،حميي الدين بن التريب:  -42
 . التلمي ، باو ، لةنان
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 املراجـــع ابلعربيـــة:

عامل الكتب  األدب والتاقنية مدخل إىل الناقد التفرعلي،إبراهيم أمحد ملحم: -25
 . م2112اوديث، إربد، اشردن 

عامل الكتب  ،الرقمية وحتوالت الكتربة النظرية والتطبيقإبراهيم أمحد ملحم:  -26
 . 2115اوديث، إربد ع اشردن 

مكتة  زهراو الشرق، القاهرة، مصر، العةت  اشوىل سن   حنو النص،أمحد عفيفي: -27
 . م2111
األدب التفرعلي الرقمي  :لافظ دمحم عةاس الشمردو  إايد إبراهيم فليح الةاود -29

 . م2112، العةت  اشوىل الوالدة وتغري الوسيط
أتثــــري اإلنرتنيــــ  علــــى أ ــــكرل اإلبــــداع والتلاقــــي يف األدب العــــريب  :إميععععان يععععون  -28

عمععان /  –دار اهلععدا للعةاععع  والنشععر كععرمي / دار اشمععل للنشععر والتوزيعع ، اشردن  ،احلــديث
 . م2111رام هللا،  –فلسعل 

بيف اوكم ، الدار الةيماو، املغرب، العةت  اشوىل  ،معهم حيث همبنسامل محيا:  -21
 . م1899سن  
 أنطولوجير وببليوغرافير،الشعر األمرزيغي يف منطاقة الريف، مجي  محداود:  -21

 . م2112منشورا  دار الريف للنشر والتوزي ، طة  رطط نيف،املغرب، العةت  اشوىل سن  
منشعورا  مكتةع  أم  نظرايت الناقـد األديب يف مرحلـة مربعـد احلداثـة،مجي  محعداود:  -22

 . م2115سلم ، معةت  رطط نيف، الرطط، املغرب، العةت  اشوىل 

املكتعب التعريب لتنسعيهب  ،األدب والتكنولوجير وجسـر الـنص املفـرعا عيعب:  لسام -22
 . م1886ال مج  والنشر، طةت  
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، ارمج : طس  املسامله، دار التكوين، دمشهب، سوراي، النظرية األدبيةديفيد كارار:  -24
 . م2111العةت  اشوىل سن  

متعععام لسعععان، ععععامل الكتعععب، ، ارمجععع  الـــنص واخلطـــرب واإلجـــراءروبعععر  دد جرانعععد:  -25
 . م1889القاهرة، مصر، العةت  اشوىل سن  

، ارمجعععع  عةععععد السعععع م بنتةععععد التععععايل، دار اوبقععععال، دبس الســــيميولوجير: روالن طر  -26
 . م1895الدار الةيماو، طةت  

معةت  اشمني ، الرطط  ،األدب الرقمي: أسئلة ثاقرفية وأتموت مفرهيمية:زهور كروم -27
 . م2118العةت  اشوىل سن  

لةنان،العةت  الثاني ، سن   ،باو  ،، دار العليت األدب والغرابةعةد الفتاح كليعو: -29
 . م1892
سلسل  ،الثاقرفة الرقمية من جتليرت الف وة الرقمية إىل األدبية :عةد النور إدري  -28

 . م2111معةت  سجلماس ، مكناس، العةت  اشوىل، ماد دفاار االات ف، 
  الرقمية: من العلوم اإلنسرنية إىل مدابات الثاقرفة اإللكرتونية :عةد النور إدري  -41

عمان، اشردن، العةت  اشوىل سن  ، دار فماوا  للنشر والتوزي  األدبية االلكرتونية،
 . م2114

 

، املركز الثقايف التريب، باو ، دليل النرقد األديبستد الةازعي وميجان الرويلي:  -41
 . م2111سن   ،لةنان، العةت  الثاني 

،املركعععز الثقععايف التعععريب، الععدار الةيمعععاو، مـــن الــنص إىل الـــنص املــرتابطسععتيد يقعععل:  -42
 . م2115املغرب، العةت  اشوىل سن  
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http://cahiersdifference.over-blog.net/ext/http:/www.map.ma/mapar/culture/62764462b642627641629-62764463164264564a629-645646-62a62c64464a62762a-62764464162c648629-62764463164264564a629-627644649-62764462f62864a629-62764462764464362a63164864664a629-63562f627631-62c62f64a62f-64463962862f-627644646648631-62762f63164a633
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، (الــنص املــرتابط ومســتاقبل الثاقرفــة العربيــة )حنــو كتربــة عربيــة بقميــة سععتيد يقعععل: -42
 . م2119املركز الثقايف التريب، الدار الةيماو، املغرب، العةت  اشوىل سن  

، املركز الثقايف التريب، باو ، لةنان، مدخل إىل األدب التفرعلي :فاطم  الربيكي -44
 . م2116طةت  
   الععنص املعع ابرت  اهلععايرباك (، ماهيتععه واعةيقااععه(، :مععارون بععدران وليلععي عةععد الوالععد -45

 . م1887، التدد اشول، اون  19اجمللد، اجمللة العربية للمعلومرت

، املركععز الثقععايف التععريب، الععدار الةيمععاو، املغععرب، العةتعع  لســرنيرت الــنصدمحم اعععايب:  -46
 . م1881اشوىل سن  

منشعععورا  جملععع  إحتعععاد كتعععاب  ،تنظـــري ناقـــدي -بوايـــة الواقعيـــة الرقميـــة :دمحم سعععناجل  -47
 . م2114اإلن نف املغارب ، 

الةيمعاو، املغعرب، العةتع  ، املركز الثقايف التريب، العدار : الشكل واخلطربردڭدمحم املا -49
 . م1881اشوىل سن 

، معارس 198، كتاب الرافد، التدد:النص الرقمي وإبداالت الناقل املعريف:دمحم مريين -48
 . م2115
، إنسران )مع حتاقيق بسرلته يف اخلـط والاقلـم(و  أديبرو  ابن ماقلة خطرطره ل انجي:  -51

 . م 1881التراق، العةت  اشوىل سن  منشورا  دار الشؤون الثقافي  التام ، بغداد، 
، 294سلسل  عامل املترف ، الكويف، التدد: العرب وعصر املعلومرت، نةي  علي: -51
 . م1884أبري  
(، كتاب الرايض، التفرعل النصي )التنرصية النظرية واملنهج :هنل  فيص  اشمحد -52

 . هع1422مؤسس  اليمام  الصحفي ، الرايض، الستودي ، 

 



177 
 

 ة:ــع األجنبيـــاملراج
53-AARSETH Espen, Cybertext: Perspectives on 
Ergodic Literature. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1997.  
54- AARSETH, Espen, Cybertext: Perspectives on 
Ergodic Literature. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1997.  
55- Apollinaire, Guillaume. 1965. Oeuvres complètes, 
Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade.  
56- Archibald, Samuel. Le Texte et La Technique: La 
Lecture À L’heure Des Médias Numériques. Le 
Quartanier. 2009.  

 57- Audet, René, and Simon Brousseau. 2011. "Pour 
une poétique de la diffraction de l’oeuvre littéraire 
numérique: L’archive, le texte et l’oeuvre à l’estompe. " 
Protée 39 (1): 9. doi:10. 7202/1006723ar.  

58- Auguste Comte: Cours de philosophie positive, 
édition originale en six tomes.  
59- Auguste Comte: La Partie historique de la 
philosophie sociale, 1841 ; tome 6.  
60- Auguste Comte: La Philosophie sociale et les 
conclusions générales, 1839. Tome 5.  

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k762728.r=.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76271x.r=.langFR


178 
 

61- Auguste Comte: Le Complément de la 
philosophie sociale, et les conclusions générales, 
1842 ; Paris, Bachelie.  
62- Aurélie Cauvin, « rencontre avec Xavier Malbreil », 
in 0m1. com, 2001, http://www. 0m1. 
com/Theories/theorie5. htm 
Bakhtine, M. Mikahailovich, the Dialogic 
Imagination, Austin, University of Texas Press. 1891.  

63- BALPE Jean-Pierre, « Présentation », 
L’imagination informatique de la littérature. St 
Denis: PUV, 1991.  

64- Balpe, Jean-Pierre. 1991. L’imagination 
informatique de la littérature. Saint-Denis: Presses 
universitaires de Vincennes.  

65- BOOTZ Philippe, Les basiques de la littérature 
numérique: http://www. olats. 
org/livresetudes/basiques/litteraturenumerique/basiquesL
N. php 
66- Bootz, P. , Les Basiques: la littérature 
numérique, Olats/Leonardo, 2006.  

 

http://www.0m1.com/Theories/theorie5.htm
http://www.0m1.com/Theories/theorie5.htm
http://www.olats.org/livresetudes/basiques/litteraturenumerique/basiquesLN.php
http://www.olats.org/livresetudes/basiques/litteraturenumerique/basiquesLN.php
http://www.olats.org/livresetudes/basiques/litteraturenumerique/basiquesLN.php


179 
 

67- BOUCHARDON Serge, Le récit littéraire 
interactif: une valeur heuristique | http://www. utc. 
fr/~bouchard/articles/bouchardon-C&L-jan2008. pdf 
68- Bouchardon, S:La Valeur heuristique de la 
littérature numérique, Hermann éditeurs, Paris, 2014.  
69- Bouchardon, S. , Littérature numérique – Le 
récit interactif, éditions Lavoisier, 2009, Paris.  
70- Bourdieu (Pierre), Les Règles de l’art. Genèse et 
structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992.  

71- DARQUIE Gaétan, Fragments et tensions dans la 
textualité numérique | http://www2. univ-paris8. 
fr/dela/etranger/pages/8/intermedialites. html 
72- De Beaugrande, R. , & Dressler, W. U. (1981) 
Introduction to text linguistics / Robert-Alain De 
Beaugrande, Wolfgang Ulrich Dressler. London ; New 
York: Longman, 1981.  
73- Doueihi, Milad. Grande conversion numérique. 
Paris: Seuil 2008.  
74- Eduardo Kac: Media Poetry: an International 
Anthology, (ed. ), Bristol (UK)&Chicago, 2007.  

 

http://www.utc.fr/~bouchard/articles/bouchardon-C&L-jan2008.pdf
http://www.utc.fr/~bouchard/articles/bouchardon-C&L-jan2008.pdf
http://www2.univ-paris8.fr/dela/etranger/pages/8/intermedialites.html
http://www2.univ-paris8.fr/dela/etranger/pages/8/intermedialites.html


180 
 

75- Ertzscheid, O. , Les enjeux cognitifs et 
stylistiques de l’organisation hypertextuelle: le 
Lieu, Le Lien, Le Livre, thèse de doctorat soutenue en 
2002.  
76- G. Apollinaire: Poems of peace and war, 
translated by Anne Hyde Greet, Berkeley: university of 
California press, 1980.  
77- G. Apollinaire:Calligrammes, Paris, Gallimard, 
Coll. Poésie, 1966.  
78- Gilles Deleuze: L'image-mouvement. Cinéma 1, 
Les Éditions de Minuit (coll. « Critique »), Paris, 1983.  
79-Gilles Deleuze: L'image-temps. Cinéma 2, Les 
Éditions de Minuit (coll. « Critique »), Paris, 1985.  

80- Gwénolé Gestin: (Littérature numérique: Le récit 
interactif, par Serge Bouchardon), http://acolitnum. 
hypotheses. org/231 

81- Hayles, N. Katherine "Electronic Literature: What Is 
It?». The Electronic Literature Organization. 2007. 
http://eliterature. org/pad/elp. html.  

 

http://acolitnum.hypotheses.org/author/gwenolegestin
http://eliterature.org/pad/elp.html


181 
 

82- Hayles, N. Katherine. How We Think: Digital 
Media and Contemporary Technogenesis. 
University Of Chicago Press. 2012.  

83- JAKOBSON, R. Essais de linguistique générale, 
Paris, Éditions de Minuit, 1963.  
84- JAKOBSON, R. : « Linguistique et poétique », 
Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963.  
85- Jean Clément: Ecritures Hypertextuelles, 
Université Paris8.  
86- Jean Dubois et autres: Dictionnaire de 
linguistique, Larousse, Paris, 1991.  
87-Jean-Pierre Bobillot, Bernard Heidsieck:Poésie 
action, Paris, 1996. A la Bpi, niveau 3, 840 "19" HEID 5 
BO.  

88- Jenkins, Henry. Convergence Culture: Where 
Old and New Media Collide. Revised edition. New 
York: NYU Press. 2008.  

89- Marc Laprand, Amsterdam, 2004 
"Algol", Noël Arnaud, Temps mêlés n° 93-95, 1968.  
90- Mc LUHAN Marshall, Understanding Media. 
New-York: Mc Graw-Hill, 1964. Traduction française: 

 



182 
 

Pour comprendre les médias, Paris, Le Seuil, Coll. 
Points, 1968.  
91-Norbert Wiener, La cybernétique: Information et 
régulation dans le vivant et la machine, Seuil, 2014.  
92-Philippe Bootz:"vers de nouvelles formes en poésie 
numérique programmée ?", Rilune n°5: littératures 
numériques en Europe, état de l’art, juillet 2006.  
93-Philippe Bootz:"Transitoire Observable, a Laboratory 
for Emergent Programmed Art", dichtung-digital, 
2005.  
94-Queneau, Raymond. 1961. Cent mille milliards de 
poèmes. Paris: Gallimard.  
95-RABARDEL Pierre, Les hommes et les 
technologies: approche cognitive des instruments 
contemporains. Paris: Armand Colin, 1995.  
96-Rainier Grutman:( Polysystème) , Socius: 
ressources sur le littéraire et le social , 
http://ressources-socius. info/index. php/lexique/21-
lexique/48  

97-Régis Debray: Introduction à la médiologie. 
PUF, Collection Premier Cycle, 2000.  

 

http://www.rilune.org/mono5/4_bootz.pdf
http://www.rilune.org/mono5/4_bootz.pdf
http://scholar.google.fr/scholar_url?hl=fr&q=http://www.e-critures.org/texts/files/text_16.rtf&sa=X&scisig=AAGBfm2xPoi5alNmt4FaPD4G0QBYFOzj4A&oi=scholarr&ei=TqsLUv2DGIa0hAff34CoAw&ved=0CDMQgAMoADAA
http://scholar.google.fr/scholar_url?hl=fr&q=http://www.e-critures.org/texts/files/text_16.rtf&sa=X&scisig=AAGBfm2xPoi5alNmt4FaPD4G0QBYFOzj4A&oi=scholarr&ei=TqsLUv2DGIa0hAff34CoAw&ved=0CDMQgAMoADAA
http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/48
http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/48
https://fr.wikipedia.org/wiki/2000


183 
 

98-Régis Debray: Manifeste médiologique. 
Gallimard, 1994.  
99-Régis Debray: Vie et mort de l'image, une 
histoire du regard en Occident, Gallimard, 1992.  
100-Régis Debray, Cours de médiologie générale. 
Bibliothèque des Idées, 1991.  
101-Régis Debray, Le pouvoir intellectuel en France, 
Ramsay, 1979.  
102-Saemmer, A. , Rhétorique du texte numérique: 
figures de la lecture, anticipations de pratiques, 
Presses de l’enssib, Villeurbanne, 2015.  
103-Theo Lutz:"Stochastische Texte", Augenblick 4, H. 
1, S. 3-9, 1959.  
104-Tynianov (Youry) & Jakobson (Roman), « Les 
problèmes des études littéraires et linguistiques » [1928], 
dans Théorie de la littérature. Textes des 
Formalistes russes, trad. Tzvetan Todorov, Paris, Seuil, 
1965.  
105-Valéry, Paul. 1957. «Variété» dans Œuvres I, 
Bibliothèque de la Pléiade, Paris: Gallimard.  
106-Vitali-Rosati, Marcello. 2014. "Pour une définition 
du «numérique». " Pratiques de l’édition numérique. 
Presses Université de Montréal. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979


184 
 

http://parcoursnumeriques-pum. ca/pour-une-
definition-du-numerique.  
107-VUILLEMIN, Alain et LENOBLE, Michel (Dir. ), 
Littérature et informatique: la littérature générée 
par ordinateur. ARRAS: Artois Presses Université, 
(ÉTUDES LITTÉRAIRES), 1995.  
108-VUILLEMIN, Alain et LENOBLE, Michel (Dir. ), 
Littérature Informatique Lecture: de la lecture 
assistée par ordinateur à la lecture interactive. 
Limoge: Presses Universitaires de Limoges, 1999.  
109-WEISSBERG Jean-Louis, Présence à distance, 
déplacement virtuel et réseaux numériques: 
pourquoi nous ne croyons plus la télévision. Paris: 
L’Harmattan, 1999.  

 
 املاقـــرالت:

  الشعععاعر والقصعععيدة: لعععوار مععع  الشعععاعر التونسعععي منصعععف دمحم التمعععرد وآاعععرون:  -110
 . م1881، 5،املغرب، التدد: جملة دباسرت أدبية سيميرئية لسرنيةاملزغين(، 
، لتز الدين الوايف، وبياقرت الزمن اآلخرجنيب التويف:  الواز طلشتر(، مقدم ،  -111
 . م2111، الناظور، املغرب، العةت  اشوىل سن  Top Techniqueمعةت  
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 :اجلرمعـــية الرسرئـــل واألطـــربيع
 

، ماقرببة النص املوازي وأمنرط التةييل يف بواايت بنسري محي(مجي  محداود:  -112
 . م2111-2111طرول  لني  دكتوراه الدول ، جامت  دمحم اشول بوجدة، السن  اجلامتي :أ
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 السيـــرة العلـــمية:

 
 . مدين  الناظور  املغرب(مجي  محداود من مواليد  -

 . م1886لاص  عل  دبلوم الدراسا  التليا سن   -

 . م2111لاص  عل  دكتوراه الدول  سن   -

لاصععععع  علععععع  إجعععععازال:اشوىل يف اشدب التعععععريب، والثانيععععع  يف الشعععععريت  والقعععععانون، ويتعععععد  -
 . إجازال يف الفلسف  وعلم االجتماحل

 . اجلاود ملان ال بي  والتكوين طلناظورأستاذ التتليم التايل طملركز  -

أستاذ اشدب التريب، ومناهج الةحث ال بود، واإللصعاو ال بعود، وعلعوم ال بيع ، وال بيع   -
 ... الفني ، واومارة اشمازيغي ، وديدكتي  التتليم اشويل، واوياة املدرسي  والتشري  ال بود

 . رؤي  أكادميي  موسوعي أديب ومةدحل وان د وطلث، يشتغ  ضمن -

م يف النقععععد 2111لصعععع  علعععع  جععععاوزة مؤسسعععع  املثقععععف التععععريب  سيدين/أسعععع اليا( لتععععام  -
 . والدراسا  اشدبي 
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 . م2114لص  عل  جاوزة انجي النتمان اشدبي  سن  -

 . عمو االحتاد التاملي للجامتا  والكليا  مولندا -

  .روي  الرابع  التربي  للقص  القصاة جدا -

 . روي  املارجان التريب للقص  القصاة جدا -

 . روي  اهليئ  التربي  لنقاد القص  القصاة جدا -

 . روي  اهليئ  التربي  لنقاد الكتاب  الش ري  ومةدعياا -

 . روي  مجتي  اجلسور للةحث يف الثقاف  والفنون -

 . روي  خمترب املسرح اشمازيغي -

 . املسرحلنقاد  عمو اجلمتي  التربي  -

 . عمو رابع  اشدب اإلس مي التاملي -

 . عمو احتاد كتاب الترب -

 . عمو احتاد كتاب اإلن نف الترب-

 . عمو احتاد كتاب املغرب-

 . من منهرد فن القص  القصاة جدا وفن الكتاب  الش ري  -

 . ماتم طلةيداغوجيا والثقاف  اشمازيغي  -

 . اللغ  الكردي و  سي ارمجف مقاالاه إىل اللغ  الفرن -
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يععارك يف مارجععاان  عربيعع  عععدة يف كعع  مععن: اجلزاوععر، واععون ، وليةيععا، ومصععر، واشردن،  -
 ... واإلمارا  التربي  املتحدة،وسلعن  عمان والستودي ، والةحرين، والتراق،

 . مستشار يف جمموع  من الصحف واجمل   واجلراود والدوراي  الوطني  والتربي  -

مععن املقععاال   مععن ألععف وري ريععل مقععال علمععي حمكععم وغععا حمكععم، وعععددا كثععاا نشععر أكثععر -
( كتعاب ور عي، وأكثعر معن ماوع  كتعاب إلكع وين منشعور يف 124وله أكثعر معن  . اإللك وني 

 . مو تي  املثقف( ومو    اشلوك (، ومو    أدب فن(

وحمعععععا  التمعععع   ومععععن أهععععم كتةععععه: فقععععه النععععوازل، ومفاععععوم اوقيقعععع  يف الفكععععر اإلسعععع مي، -
الديععععدكتيكي، واععععدبا اويععععاة املدرسععععي ، وبيععععداغوجيا اشاعععععاو، وحنععععو اقععععومي اربععععود جديععععد، 
والشعععع را  بععععل النهريعععع  والتعةيععععهب، والقصعععع  القصععععاة جععععدا بععععل التنهععععا والتعةيععععهب، والروايعععع  

وين، اإلس م بل اوداري  وما بتد اوداري ، وجمزوا  التكعالتارخيي ، اصورا  اربوي  جديدة، و 
ومن سيميوطيقا ال ا  إىل سيميوطيقا التوار، وال بي  الفني ، ومدا  إىل اشدب الستودد، 

نهععععراي  النقععععد اشديب يف مرللعععع  مابتععععد اوداريعععع ، ومقومععععا  القصعععع  واإللصععععاو ال بععععود، و 
القصاة جدا عند مجال الدين ا ماد، وأنواحل املمث  يف التيارا  املسعرلي  الغربيع  والتربيع ، 

يف نهريعع  الروايعع : مقععارط  جديععدة، وأنعولوجيععا القصعع  القصععاة جععدا طملغععرب، والقصععيدة و 
والسعيميولوجيا بعل النهريع   ،الكونكريتي ، ومن أج  اقنيع  جديعدة لنقعد القصع  القصعاة جعدا

والتعةيعععععهب، واإلاعععععراج املسعععععرلي، ومعععععدا  إىل السعععععينوغرافيا املسعععععرلي ، واملسعععععرح اشمعععععازيغي، 
طملغععععرب، واملععععدا  إىل اإلاععععراج املسععععرلي، ومسععععرح العفعععع  بععععل التععععأليف ومسععععرح الشععععةاب 

واإلاععععراج، ومسععععرح اشطفععععال طملغععععرب، ونصععععوص مسععععرلي ، ومععععدا  إىل السععععينما املغربيعععع ، 
ومنععععاهج النقععععد التععععريب، واجلديععععد يف ال بيعععع  والتتلععععيم، وبةليوغرافيععععا أدب اشطفععععال طملغععععرب، 
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التتيقعع  طملغععرب، وأدب اشطفععال طملغععرب، والقصعع  ومععدا  إىل الشععتر اإلسعع مي، واملععدارس 
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 كلمرت الغوف اخلربجي:
طلتو ف  ،يتناول كتابنا ه ا مفاوم اشدب الر مي واعوره يف اوقلل الثقافيل الغريب والتريب

عند مصعلحا  اشدب الر مي ومفاهيمه واتاريفه املختلف ، م  حتديد مقومااه ومراكزااه 
يتتة  خمتلف  ،ومل نن  سيا ه التارخيي ال د يستلزم منا اقدمي فرش زماين ومكاين. اشساسي 

 مرال  ه ا اشدب ومسارااه املختلف  من منتصف القرن املاضي إىل سنوا  اشلفي  الثالث ،
بتقدمي جمموع  من التصورا  النهري  واإلجراوي  الف رافقف اعور اواسوب والوساورت 

 . اإلع مي  والتفاعلي  الر مي  واإللك وني 
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