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Abstract: The scope of cyber literature in various works convey through electronic
media that is overgrowing today. The position of cyber literature in cutting-edge literary
research is a region of study. And cyber literature presents a phenomenon full of
uniqueness, creativity and full of challenges for academic researchers. Studies are
scholarly research with literature studies obtained from various sources. The
phenomenal development of Arabic literature on the internet is the work of King AlSana with the title Girls of Riyadh, which is a best seller because of its controversial
content and language used simply and with the internet helps the promotion process
without the limits of space and time. Exploration of online literary works in various
forms of literary works can be widely enjoyed through web links complete with
references and literary biographies.
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املقدمة
ينشأ العمل األديب من أتمالت
املؤلف للظواهر أو املشاكل القائمة من
خالل جودة فهمه .ابإلضافة إىل اإلبداع،
يطالب من املؤلف أن يكون قادرا على ربط
أفضل عناصر جتارب احلياة البشرية .وميكن
القول أن العمل األديب هو الكشف عن
املشاكل والفلسفة والعلوم العقلية اليت تعترب
أعماال فنية هلا عقلية وخيال وعواطف وميكن
الفكري
لالستهالك
استخدامها
والعاطفي).(Siswanto 2008
يرى سيسوانتو)(Siswanto 2008
أن العمل األديب هو عملية إبداعية تتطلب
فيها أتمل األفكار وترسيبها حىت نضجت،
حيث يكون ذلك هو املفاضلة بني العمل
األديب لدى املؤلفني .وابإلضافة إىل ذلك،
جيب أن يكون املؤلف قادرا أيضا على ربط
عمله ابلبيئة احمليطة .من خالل ربط العمل
األديب ابحلياة اليومية جيعل من السهل على
القراء استيعابه .الكاتب اجليد لديه استيعاب
جيد حىت يتمكن من خلق مسافة بني احلياة
اليومية واحلياة يف عمله األديب.
من أهم خصائص األدب هو
وظيفة االتصال .صحيح أن العمل األديب
62

ينتج من اخليال واإلبداع نتيجة التأمل
الفردي ،ولكن املقصود من العمل األديب
أيضا أن ينقل رسالة إىل اآلخرين متصال.
وبصفة عامة ،يتم االتصال من خالل؛ أ)
التفاعل االجتماعي ،ب) األنشطة اللغوية
(الشفوية واملكتوبة) ،و(ج) اآلليات
التكنولوجية).(Ratna 2003
يف عامل األدب قبل تطور وسيلة
الكتابة ،كان األدب شفواي ،أو دون على
جلود احليواانت واحلجارة وأوراق القذف.
بعد اخرتاع الورقة من قبل  ،Tsai'Lunمت
تدوين األعمال األدبية على هذه الوسيلة
الرقيقة ،من الكتابة اليدوية اجلميلة إىل
تكنولوجيا الطباعة املتقدمة (Donohue
) .2007وقد فتح اخرتاع تكنولوجيا الطباعة
من قبل يوهان غوتنربغ جماالت جديدة من
التوثيق والتنشئة االجتماعية لألعمال األدبية
بطريقة ثورية .ميكن نشر األعمال األدبية
الرئيسية اليت كانت مكتوبة خبط اليد يف
األصل واستغرقت سنوات إلكمال نسخة
واحدة ،من خالل تكنولوجيا متت الطباعة
إىل مئات أو آالف النسخ .عندما اخرتقت
وسيلة االتصال الرقمي حياة جمتمع ما بعد
احلداثة ،وبدأ األدب املطبوع يظهر عالمات
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التشبع ،تسرب األدب ونبض يف الكون
االفرتاضي .وهكذا ،ميكن نشر األعمال
األدبية بسرعة وسهولة.
يتحول العامل بسرعة عالية .وال تركز
النتائج البشرية على املعتقدات املتعلقة
بكيفية البقاء فحسب ،بل إهنا وصلت إىل
مستوى من التنمية كثريا ما يكون غري متوقع.
رمبا قبل حوايل مخسني عاما  ،فإنه مل خيطر
على ابل البشر عندما نشأت أجهزة
الكمبيوتر حىت شبكة االنرتنت اليت غالبا ما

( ،)Instagramتويرت ( ،)Twitterالفيسبوك
( ،)Facebookلني ( ،)Lineوهلم
جرا).(Albantani 2018
التقدم يف تكنولوجيا اإلنرتنت هي
ما يدعم ظهور متغري األدب الرقمي على
أساس املتوسط .ظهر األدب الرقمي كنوع
جديد بسبب متطلبات العصر ،وخاصة
التطورات التكنولوجية .من خالل هذه
الوسيلة ،سيستخدم مستخدم اإلنرتنت
وعشاق األدب تلك الوسيلة ألداء تعبرياهتم،

يشار إليها ابسم الفضاء اإللكرتوين .صدق
أو ال تصدق ما نقرأه يف الكتب أو الصحف
أو أي شيء آخر يف شكل وسائل اإلعالم
املطبوعة األخرى سيتم استبداله تدرجييا
ابلوسائط اإللكرتونية .وابملثل مع األدب
الذي كان يف األصل من خالل النص
املطبوع قد بدأ تتغري إىل التعبئة والتغليف

مثل صنع الشعر أو القصص القصرية أو جمرد
الكتاابت اخلفيفة).(Septriani 2016
يتم الرد على ظهور األدب الرقمي يف
إندونيسيا بشكل خمتلف .هناك بعض الذين
يقدرون بشكل إجيايب وهناك أيضا أولئك
الذين يقدرون سلبا فعالية األدب الرقمي.
أولئك الذين يقدرون بشكل إجيايب يرون من

الرقمية .على سبيل املثال ،ميكننا أن نرى يف
هذه احلقبة األلفية الكتابة األدبية املكتوبة يف
وسائل اإلعالم اإللكرتونية يف تطبيقات
اهلواتف الذكية مثل ويبتون (،)Webtoon
واتباد
(،)Mangatoon
منعاتون
( ،)Wattpadحىت العديد على وسائل
االعالم االجتماعية مثل إينستاجرام

خالل وسائل اإلعالم اإللكرتونية  ،ميكن
الوصول إىل وجود وتطوير األدب من قبل
اجملتمع األوسع ،ليس فقط شعب إندونيسيا،
ولكن أيضا شعوب العامل كله .وهكذا،
األدب ينتمي إىل اجلميع ألهنم ميكن أن
حيبونه ويقدرونه .ويف الوقت نفسه ،فإن
أولئك الذين ال يقدرون وجود األدب

Ẓuhūru al-Adab al-Roqmy ka Waṡīlah al-A’māl al-Adabiyah fī ‘Aṡr al-Alfiyah

63

Vol. 3 No. 1 Desember 2021

الرقمي ،فإهنم يرون أألمور املرتبطة جبودة
العمل املنتج ،ألهنا مل متر على عملية اختيار
من صاحب املوقع ،حبيث ميكن جلميع
األعمال جيدة كانت أم ال أن يظهر على
املوقع(Ibda 2014).
هريفاندا ،تشري هريفاندا إىل املوقع
الذي فيه األدب الرقمي أبنه "سلة
املهمالت" .ويرجع ذلك إىل أن وجود
األدب الرقمي ال يستوعب سوى األعمال
اليت مل تكن واردة يف البداية يف وسائل

أيديولوجيات معينة .يتم الرد على
األيديولوجية دائما مبناهضة مفرطة ،مما
يسبب استفزازا لبعض عناصر اجملتمع .وليس
ذلك فحسب ،بل كثريا ما تكون هناك
صراعات ابسم أيديولوجية تسببت يف انتشار
الكراهية بني اجملتمع .يشعر اجملتمع أنه غري
مشمول يف أي من أسطر وأجزاء النص
األديب الذي أنشأته األدبية .يشعر اجملتمع أن
الكتاب األدبيني ال يعتربوهنا أشياء حية يف
النص .مع أن الواقع ،قراء النص األديب تعاين

عليها (Herfanda

من ذلك ،ومن مث النص األديب ليس جمرد
هلوسة من الكاتب.

اإلعالم املطبوعة وحيتوي
) .2014وابإلضافة إىل ذلك ،تساءل أيضا
عن وجود األدب الرقمي الذي ال يستخدم
إال كوسيلة بديلة لتنشئة املصنفات األدبية
اجتماعيا ،ألنه ال ميثل سوى األعمال اليت
وردت يف وسائل اإلعالم املطبوعة .وأخريا،
مت اجلمع بني األعمال الراسخة للكتاب
األدبيني وأعمال الكتاب الناشئني ،الذين ال
يزال البعض موضع شك ،وحصلوا على
نفس التسمية اليت حصل عليها األدب
الرقمي .هذا هو املكان الذي يصبح فيه
مصطلح األدب الرقمي متحيزا.
وقد غريت ديناميات اجملتمع املتأثر
ابلتحديث النظام الثقايف وعززت املسافة بني
64

اإلطار النظري
 -1دراسة يف األدب الرقمي
أصبح مصطلح األدب الرقمي
شائعا مؤخرا .ومنذ عام  ،٢٠٠١مل يظهر
هذا املصطلح إال يف آواين أخرية .ويف
إندونيسيا نفسها ،ظهر هذا املصطلح يف
وقت بدأت فيه ثقافة اإلنرتنت تتطور .من
خالل شبكة اإلنرتنت ،ظهر مصطلح
األدب الرقمي .يبدو أن وجود األدب الرقمي
قد أشعل النار يف العامل األديب .وبدأ
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الباحثون واملراقبون األدبيون يف إلقاء نظرة
على هذا االجتاه.
مع تقدم تكنولوجيا االتصاالت،
يبدو أن األدب الرقمي سينمو .وإىل جانب
هذا النمط ،يزداد اهتمام الباحثني األدبيني
ملعرفة ما جيري وسيحدث من خالل األدب
الرقمي .هل لديه ابلفعل روح راسخة ،كما
يفعل األدب الصحفي و الكتايب؟ إىل
جانب ذلك ،ما خلفية ظهور األدب
الرقمي؟ ولئال يتسبب هذا االخرتاق األديب

يف عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر .يشري
علم الرتبني ( )Cyberneticsإىل أنظمة
التحكم اآللية ،سواء يف أنظمة الكمبيوتر أو
الشبكات العصبية .من هذا الفهم ،ميكن
القول أبن األدب الرقمي هو نشاط أديب
يستخدم أجهزة الكمبيوتر أو اإلنرتنت.
ظهور األدب الرقمي ،وقد قدم
واقعها اخلاص للباحثني األدبية .على أقل
تقدير ،سيتم امتصاص الباحثني يف تقاليد
املؤلفني .ألن حركة األدب الرقمي تريد

املبتكر يف سوء الفهم واالرتباك .هذا جدير
ابملالحظة ،ألن البعض يفرتض أن األدب
الرقمي هو جمرد عمل أشخاص أقل توظيفا.
هذا االفرتاض هو يف الواقع مثري للقلق،
وابلتايل فإن الباحثني األدبيني مكلفون مبهمة
للدراسة املتعمقة حول جمتمع األدب الرقمي
نفسه.

مهارات اللعب على اإلنرتنت يف نفس
وقتها ،وبطبيعة احلال ليس كل الكتاب
قادرون على الذهاب يف هذا االجتاه .فقط
الكتاب الذين هم مستمرون ومستعدون
ملتابعة التطورات يف اجتاه العوملة مدعوون إىل
األدب الرقمي .الكتاب الذين ال يزالون
يعتمدون على التقاليد القدمية ،وذلك

مصطلح األدب الرقمي ،ميكن أن
تعزى من أصل الكلمة  Cyberابللغة
اإلجنليزية ،هي مورفيم غري مستقلة .وعادة ما
تتعايش مع مورفيم أخرى ،مثل الفضاء
اإللكرتوين ( )cyberspaceيعين الفضاء
احلوسيب اليت تتشابك تشكيل ثقافة فيما
بينها .تعين السربانية ( )cybernateالتحكم

ابستخدام آالت الكتابة التقليدية ،والكتابة
اليدوية ،وأجهزة الكمبيوتر البسيطة،
وابلتأكيد ال تتسرع لتشغيل اإلنرتنت.
لذلك ،فإن العمل الناتج ليس عمال
إلكرتونيا د ،بل عمال أدبيا مطبوعا .لذا ،ال
يزال األدب الرقمي مهتما مبهارات وتقدم
تكنولوجيا االتصاالت .من هنا ظهر أيضا
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جمتمع جديد يف األدب ،وهي جمتمع األدب
الرقمي.
هناك العديد من األسباب اليت
جتعل األدب الرقمي خيارا .أوال ،يريد أن جيد
منوذجا جديدا لإلبداع ويريد تفريق التقاليد
القدمية اليت تشبع .يعترب األدب الرقمي جماال
جديدا واعدا .و سيكون أكثر متثيال للرغبة
والقوة القتالية لإلبداع  ،ألنه ال يزال املهتمون
يف هذا االجتاه حمدودين .وال تزال قدرهتا
التنافسية حمدودة ،وابلتايل فإن أي عمل

ذلك  ،لذلك ال يتم تغطية مجيع أعمال
الكتاب املبتدئني بسهولة .هذا هو السبب
فيما كان األدب الرقمي عرضا جذااب.
ويصبح اجملال الذي يقتحم النظام األديب
القائم ،وهو النظام الذي ال يفضي.
من بعض األسباب املذكورة أعاله،
ميكن للباحثني األدبيني البحث أكثر يف
أسباب كتاب اإلنرتنت واإلنتاج اإللكرتوين ،
وما إىل ذلك املتعلقة إبدارة األدب الرقمي .
هذا النوع من الدراسة يتطلب منوذج حبثي

سيعرتف بوجودها.
اثنيا ،يكسب شعبية قريبا .من
خالل األدب الرقمي مبحدودة جمتمعه ،بدال
من ذلك ميكن للمؤلف تنتشر بسهولة يف
مجيع أحناء العامل ،وال حيتاج امسه إىل املرور
من خالل مرشحات خاصة .سيتم رفع اسم
املؤلف وسرعان ما تصبح مشهورة يف مجيع

أديب خاص .فمن املمكن ،عندما يهتم
الباحثون يف مسألة خلفية كتاب األدب
الرقمي ،مث استعارة منوذج لدراسة علم
االجتماع األديب وعلم النفس األديب .إذا
كان الباحثون مهتمني ابستخدام مسارات
االتصال ،فقد يستخدم الباحثون دراسات
ما بعد االستعمار .يف الوقت الذي يكون

أحناء الشبكة السربانية بسرعة.
اثلثا ،هناك من بني الكتاب
األدبيني الذين يلعبون اإلنرتنت هبدوء،
ويريدون اهلروب من سجن األدب
الصحفي .يعتقدون أن األدب الصحفي
والكتايب مهيمنة للغاية .كل انشر لديه
اسرتاتيجية وعملية ،وهناك منوذج الفساد يف

فيه الباحثون يف حالة السكر مع النصوص
الغريبة من األدب الرقمي ،واليت يصعب
االقرتاب منها مع النماذج التقليدية  ،ميكن
للباحثني استخدام منوذج إعادة البناء.
ابختصار ،ال تزال دراسة األدب
الرقمي مفتوحة على مصراعيها للباحثني
والبحوث العلمية .وذلك يعتمد على ما

66

Anita Andriya Ningsih, Muhammad Mubasysyir Munir, Mustapa

Ẓuhūru al-Adab al-Roqmy ka Waṡīlah al-A’māl al-Adabiyah fī ‘Aṡr al-Alfiyah

يريده الباحث .لذا ،فإن األدب الرقمي ليس
منوذجا للدراسة ،بل منطقة الدراسة .فيصبح
موضوع الدراسة ،وليس منهجا أو منظور.
كمادة دراسية ،قدم األدب الرقمي ظواهر
للباحثني األدبيني املبدعني واملبتكرين .وألن
جمال العمل هذا متطور نسبيا ،فإن استخدام
أحدث منوذج حبثي ميكن أن يكون مهما
جدا الستخدامه.
دراسات األدب الرقمي معقدة
وواسعة ،مثل األحوال اليت حتيط هبا .الدوران

الرموز األدبية ،والرموز الثقافية ،والرموز
اللغوية .مجيع الرموز الثالثة موجودة يف
األدب الرقمي .تتعلق الرموز األدبية جبوانب
معقدة للغاية من صورة األدب الرقمي.
عندما ينظر إليها يف أعمال الشعر ،ومعظم
استخدام صورة الكلمات البسيطة ،ولكن
معناها واسع .على هذا املستوى ،يف بعض
األحيان ختلق الصور معىن استثنائيا .لذلك،
يراهن الباحثون األدبيون على فهم الصور
اليت غالبا ما تكون جمردة .الصورة تكافح

حول األدب الرقمي ليست صغرية .املشاكل
اليت أتيت من هذا اجملال هي أيضا غريبة جدا.
وظهور األدب الرقمي يف رأي التواصل
األديب هو يف الواقع الظاهري ،أي االتصال
ملسافات طويلة الذي يتطلب تقنيات القراءة
اخلاصة .داخله حمملة احلمل رموز فتح
االتصاالت .وهذا يعين أنه إذا مل يتقن

دائما مع واقع العامل الذي هو كل الزائفة
احلقيقية أو احلقيقة الفائقة.
تتعامل الرموز الثقافية لألدب
الرقمي مع جانب خاص يسمى التكنولوجيا
املتقدمة .وهي الثقافة الصناعية اليت ترشف
دائما بعض األرابح .الثقافة الصناعية دائما
ما تقدم سلعة وربح وخسارة من خالل

املتحمسون األدبيون لغة اإلنرتنت ،فإن
التواصل األديب يفشل أيضا .جيب أن يعرف
املراقبون األدبيون على اإلنرتنت يف هناية
املطاف بعض الرموز.
ال ختتلف الرموز كثريا عما قاله
تيو) .(Albantani 2018واقرتح أن يهتم فهم
األعمال األدبية مبختلف الرموز ،مبا يف ذلك

األدب الرقمي .وسواء كان ذلك عن وعي أم
ال ،فإن ظهور األدب الرقمي سينتقل إىل
املنطقة ،سواء كان املستفيد أو املتضرر .من
هذا ،فإن دور اجملتمع الرأمسايل سيحدد
معناه .و ال يزال كتاب األدب الرقمي
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يشعرون ابلصعوبة لرتك الرأمسالية ،حيث ال
يزال األدب الرقمي يف ظلها.
الرموز اللغوية ،يظهر بوضوح
العامية مذهلة .اللغة اليت هي قصرية وكثيفة،
وكاملة للفكاهة ،وحتتوي على معىن عميق
سيدعو معناها اخلاص .سيواجه الباحثون
مظهر لغة مميزة ،خاصة عندما خيتلط الرمز
مع فن الرتكيب .ويف هذا الصدد ،ميكن
للباحثني األدبيني الرتكيز على جوانب
املشاكل التالية).(Endraswara 2016

املبذولة لتعزيز العمل ،وحتقيق األسواق،
ومدى إمكانية إنتاجها ماليا .سواء كان
الظهور هو جمرد هروب أو أنه قادر على
امتصاص الفوائد املالية الواعدة.
اثلثا ،مدى جودة األدب الرقمي.
مشكلة اجلودة هذه نسبية ولكن ميكن
للباحثني األدبيني مراجعة النصوص حبيث
يتم اكتشافها من حيث اجلودة أم ال عند
النظر إليها من أساس النظرية األدبية بشكل
عام .لئال يكون ظهور األدب الرقمي يف

أوال ،فوائد األدب الرقمي مع مرور
الوقت .ميكن للباحثني الرتكيز على مسألة
فوائد ظهوره .وميكن إثبات الفوائد من قبل
املؤلف وتطوير األدب نفسه .هل مع هذا
الربانمج اجلديد ،الكتاب حيصلون على املزيد
من اهلواء النقي مما كانت عليه عندما
ينتظرون يف طابور الصحيفة؟ .من جانب

الواقع مواجهة اإلبداع حبيث حيث املؤلف
عمله األديب ليتم نشره .ألنه بدون اختيار
صارم مثل األدب الصحفي أو الكتايب،
ميكن أن حيدث ذلك .إذا استمر دون أي
نقد من خالل البحوث األدبية ،سيكون
هناك ابلتأكيد تدهور هائل يف اجلودة
األدبية.

املؤلف ،من الضروري أيضا معرفة مدى
مسامهة األدب الرقمي يف بناء جمتمعات
جديدة .سواء كان هذا اجملتمع األديب قد
أدى إىل ظهور العديد من الكتاب اجلدد أو
جمرد وجوه قدمية تغري وسائلها.
اثنيا ،تطور األدب الرقمي منذ
نشأته حىت اآلن .وميكن أن يرتبط ابجلهود

رابعا ،إىل مدى استجابة القارئ.
القراء الذين غالبا ما يتم اكتشافها أو نسياهنا
من قبل جمتمع الصحف  ،هل يتم إمهاهلم
أيضا من قبل األدب الرقمي؟ أصبح من
الصعب التقليل من شأن هذه الظاهرة ،
عندما يتعامل الباحثون مع شعبية العمل .قد
يفرتض الباحثون أن قراء األدب الرقمي
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كثريين ،ألهنم يف ومضة ميكن نشره يف مجيع
أحناء العامل .ومع ذلك ،فمن املشكوك فيه
أيضا كم من احلرمان جمتمعنا يف عامل
اإلنرتنت .وجيب فهم ذلك ،ألن قراءة رأس
املال عرب اإلنرتنت ابإلضافة إىل عبء
التكنولوجيا على القراء تشكل أيضا عبئا
ماليا .وهلذا السبب ،يواجه الباحثون حتداي
يف الكشف عن املشكلة بشكل متناسب.
خامسا ،من الضروري دراسة
املقارنة بني األدب الرقمي واألدب الصحفي

األديب قد ترمجت إىل لغات أخرى .وابلتايل،
فهي معروفة بشكل متزايد يف العامل.
وبعبارة أخرى ،كان األدب الرقمي
ميزق ويكسر حواجز البالد يف األدبية .إن
مسألة الزمان واملكان والفرص تصبح حمفورة
على حنو متزايد .إن تعميق احلركات األدبية
واألدب املنوال واألدب املبجل ميكن أن
يتنفس نفسا جديدا .ليس عليهم أن خيضعوا
للفهم املركزي لألدب ،الذي حيط دائما من
قدر املركز األكرب ،بل يتحول إىل الئق،

أو الكتايب .هذا مهم للقيام يف وقت واحد
للكشف عن التحول والتقاطع بينهما .وهبذه
الطريقة ،سيعرف أصالة العمل ،سواء كان
ذلك يف جمال األدب الرقمي أو الصحفي أو
الكتايب .وعالوة على ذلك ،سنعرف
الكتاب أو املؤلفني من األدب الصحفي و
الرقمي املارقة.

وسيتم استيعاب حقوق األدب العرقي.
املزااي األخرى اليت ميكن جنيها على
ظهور األدب الرقمي تشمل ( )١ميكن إجراء
اتصال شخصي حبيث بني الكتاب فهم
متزايد شكاوى املؤلفني اآلخرين .ميكن
استكشاف قضااي اإلبداع  ،وعناوين املؤلف
 ،وكيفية تقدمي األعمال  ،وغريها من املسائل

وقد قدم ظهور األدب الرقمي يف
الواقع نظام أديب فريد من نوعه .و من خالله
بىن الكتاب بيئة أدبية جديدة .من اآلن
فصاعدا ،حاول الكتاب إنشاء موقع ضخم.
لذلك ،من خالل املنتدايت االفرتاضية،
ميكن للمراقبني األدبيني يف العامل أن يتفاعلوا.
على األقل ،سوف نعرف أن أعمال الكاتب

التقنية يف عامل األدب الرقمي .وهذا يعين أن
العالقات بني التأليف مألوفة وعملية على
حنو متزايد )٢( .ميكن ملراقيب األدب الرقمي
بسهولة معرفة التقدير فيما بينهم .اللغة
املستخدمة هي أيضا السائل على حنو
متزايد ،لذيذ ،و عامي .اللغة ال جيب أن
تكون رمسية .وهم أحرار يف تقدمي أمنياهتم.
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لذلك ،سوف تبدو اللغة التواصلية جدا،
وميكن التقاط معىن قريبا.
 -2منهج البحث يف األدب الرقمي
قال تيو يف كتابه "قراءة وتقييم
األدب" ( ،)١983أن فهم األعمال األدبية
جيب أن ينتبه إىل ثالثة الرموز؛ هي الرموز
األدبية ،الثقافية ،واللغوية .وابملثل مع األدب
الرقمي ،مت العثور على الرموز الثالثة أيضا
فيه .تتناول الرموز األدبية جوانب من
"الصور" األدبية اإللكرتونية اليت يصعب
للغاية .عندما ينظر إليها يف أعمال الشعر،
ومعظم استخدام صورة بسيطة ،ولكن
معناها واسع .على هذا النوع من الصور ،قد
يكون الغالف هو معىن رائع .لذلك  ،فإن
البحوث يف األدب الرقمي تراهن على فهم
الصور اليت غالبا ما تكون جمردة .الصورة
غالبا ما تكافح مع واقع العامل الذي هو كل
الزائفة احلقيقية ( )pseudo-realأو احلقيقة
الفائقة).(Donohue 2007
ميكن تصنيف منهج البحث يف
األدب الرقمي إىل ثالثة مناهج رئيسية ،وهي
منهج البحث النصي ،ومنهج البحث
اإلنتاجي واالستهالكي ،ومنهج البحث
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القرائي .ميكن للبحث النصي يف األدب
الرقمي االستفادة من نظرية الشكلية والنقد
اجلديد واهليكلية والسيمائية والسرد والتفكيك
والدراسات الثقافية .ميكن للبحث اإلنتاجي
واالستهالكي يف األدب الرقمي االستفادة من
النظرية االجتماعية والنظرية االقتصادية وعلم
النفس األديب .ميكن للبحث القرائي يف
األدب الرقمي االستفادة من النظرية اجلمالية
لالستقبال واستجابة القارئ .ابإلضافة إىل
تلك املناهج ،ميكن للبحث األديب الرقمي
أيضا االستفادة من نظرايت ما بعد اهليكلة،
وما بعد احلداثة ،وغريها من النظرايت
النقدية).(UNDP 2002
ميكن تقسيم قراءة النصوص األدبية
إىل فئتني :القراءة للتعلم والقراءة للرتفيه.
وتستخدم الفئة األوىل يف قراءة النصوص
األدبية ذات الوزن األديب العايل ،يف حني
تستخدم الفئة الثانية يف قراءة النصوص
األدبية ذات الوزن األديب املنخفض ،مثل
األدب الرقمي .ابستخدام طريقة التفكري
اهلرمية ،تكون القراءة يف الفئة األوىل تفسرياي،
نقداي ،جداي .يف حني أن القراءة يف الفئة
الثانية تكون هاراب ،سريعا ،ولعواب .ومع
ذلك ،ابستخدام طريقة تفكري غري هرمية،
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ميكن استبدال هذا التصنيف .ميكن قراءة
النصوص األدبية الرقمية بشكل تفسريي
ونقدي وجدي ،على سبيل املثال يف سياق
القراءة األكادميية).(Supriatin 2012
منهجية البحث

تصميم هذا البحث هو البحث
األديب أو الدراسة املكتبية .البحث املكتيب
أو الدراسة األدبية هي البحث الذي يدرس
و يستعرض بشكل نقدي املعرفة أو األفكار
أو النتائج الواردة يف جمموعة من األدبيات
ذات التوجه األكادميي ،وتصوغ مسامهاهتا
النظرية واملنهجية ملوضوع معني (Dr.farida
).Nugrahani 2014
أما طبيعة هذه الدراسة فهي التحليل
الوصفي ،وهو التحليل املنتظم للبياانت اليت
مت احلصول عليها ،مث إعطاء الفهم والتفسري
من أجل أن يفهمها القراء جيدا.
نتائج البحث
 -1تطوير األدب العريب على اإلنرتنت
يف املاضي ،كانت األعمال األدبية يف
الشرق األوسط حمصورة وحمظورة جغرافيا من
التداول حىت تتمكن يف هناية املطاف من
الظهور على اإلنرتنت .ويعترب هذا بداية
تطور العامل األديب العريب .ويف الوقت نفسه،

رأى البعض أبن اإلنرتنت يقوض اللغة العربية
نفسها .ويقول آخرون أن اإلنرتنت ميكن أن
جيعل األدب العريب يصل إىل اجلماهري مع
انتشار أوسع وأكثر .ومن بني آاثر األدب
الرقمي هي ظاهرة امللك السناء الذي نشر
كتاب بنات الرايض .كان الكتاب يف
السابق مالحظة أو قصة سكبها على مدونته
اليت أصبحت يف هناية املطاف مركز النقاش
يف ذلك الوقت .هذا الكتاب هو الكتاب
األكثر مبيعا يف الشرق األوسط ،بل ترجم
إىل لغات خمتلفة ،مبا يف ذلك إندونيسيا.
كان الكتاب مطلوب ألن حمتواه كان مثريا
للجدل مع لغته البسيطة.
يف مؤمتر الكتاب العرب يف مهرجان
طريان اإلمارات الدويل لآلداب يف ديب ،ذكر
أنه على الرغم من أن اإلنرتنت يلوث اللغة
العربية ،إال أنه يروج أيضا لألدب العريب
وجيعله أكثر سهولة للقراء والكتاب
يف مؤمتر خاص للكتاب البارزين يف الشرق
األوسط ،انقش بعض اخلرباء أتثري اإلنرتنت
على األعمال األدبية العربية (Septriani
) .2016ومن بينهم صموئيل مشعون (كاتب
عراقي يعيش يف لندن) وتركي الدخيل
(كاتب سعودي) وهيفاء بيطار (كاتبة
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سورية) وشاكر نوري (كاتب يعيش يف
اإلمارات العربية املتحدة) يتفقون على أن
فائدة اإلنرتنت لعامل األدب العريب أكرب من
ضررها .يف املاضي كانت الكتابة العربية
معزولة وقيدت جغرافيا أيضا حىت جاء
اإلنرتنت أخريا .اآلن ،ميكن لكاتب يف أبو
ظيب أن يكون لديه قراء من الدار البيضاء
إىل أسرتاليا .هذه هي ميزة
اإلنرتنت).(Suharmono 2018
وأخريا ،يعتقد أن اإلنرتنت ميكن أن

اجللوس بلطف يف املنزل ميكن أن يكتب
ابلفعل).(Al Lawati 2009
ابإلضافة إىل ذلك ،هناك أيضا
حماولة صنع األدب العريب اإللكرتوين .وقد
قامت جلنة احملتوى واألخالقيات يف الشرق
األوسط ) (CEMAMهبا ووسعت على مدى
العقدين املاضيني إىل إدخال األدب العريب،
ليس فقط يف املنطقة اإلقليمية (الشرق
األوسط) ولكن أيضا يف العامل الغريب.
ويتماشى ذلك مع توصيات برانمج األمم

يساعد يف عملية الكتابة أو األدب العريب
اخلايل من احلدود السياسية واالجتماعية.
وابملثل ،متكنت شبكة اإلنرتنت أيضا من
تعريف املؤلفني العرب ابلعامل غري العريب
وأسس أعمال األدب العريب .وابإلضافة إىل
ذلك ،تساعد شبكة اإلنرتنت أيضا على
تعزيز املساواة بني اجلنسني .وكما يعلم

املتحدة اإلمنائي اليت تدعم نشر األدب العريب
عرب اإلنرتنت .واألساس املنطقي لذلك هو
أن االجتاه األخري يف ثقافة صناعة املعلومات
هو تعزيز العلوم اإلنسانية والفنون  -وهو أمر
جيب أن يؤخذ يف االعتبار يف تنمية املوارد
البشرية العربية(Al Lawati 2009).
ومن األمور األخرى اليت تعرف

الكثريون ،فإن النساء يف اململكة العربية
السعودية ال حيصلن على فرص مثل الرجال.
ميكن لإلنرتنت أن يساعد يف تعريف العامل
األديب على املزيد من النساء ،من خالل

العالقة بني حرية التعبري يف األدب واملساحة
اليت توفرها يف العامل العريب .ال يزال هناك
جمال ضئيل للتذبذب الذي متنحه احلكومة
للكتاب لألفكار اإلبداعية يف تفريخ أعماهلم
األدبية حبيث يبحثون عن طريقة لتوجيه
حبيث ميكن أن يتمتع القراء بعملهم .أحد
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املسارات اليت تتمتع جدا من خالل عامل
اإلنرتنت ،وهي مع أنشطة التدوين.
لقد كان الفضاء اإللكرتوين ابعتباره
أحد منتدايت التعبري والتعبئة وتنظيم
الشبكات السياسية واالجتماعية البديلة مسة
ابرزة رئيسية يف عصر العوملة منذ
التسعينيات .كما أن الفضاء اإللكرتوين
كمنتدى جيعل الطريق أكثر اتساعا للعامل
األديب العريب .يف عام  ،٢٠٠8نشرت دار
الشروق ،وهي مطبوعة يف مصر ،ثالث

اإلنرتنت
يشكو العديد من الباحثني
واملراقبني األدبيني العرب من صعوبة احلصول
على مراجع أو أعمال أدبية عربية .ومن
املتوقع أن توفر بعض املواقع اإللكرتونية
التالية سهولة يف الوصول إىل املعلومات
املتعلقة ابألدب العريب).(Kamal 2012
امعةكورنيل library.cornell.edu
حيتوي هذا املوقع على أعمال األدب العريب
الكالسيكي واحلديث وترمجاهتا ابللغة

قصص قصرية عن ثالث مدوانت .وهن
غادة عبد العال ورحياب بسام وغادة حممد
حممود .املدوانت هي إحدى الطرق لوضع
تعبرياهتن من خالل الفضاء اإللكرتوين.
يقول السيدا إن عامل اإلنرتنت،
وخاصة املدوانت األدبية وكذلك أنشطة
التدوين بني الشباب العريب ،قد خلق

اإلجنليزية .كما يقدم هذا املوقع روابط
مرجعية خارج شبكة اإلنرتنت ،على سبيل
املثال حول سرية الكتاب العرب ومقاالت
عن عامل األدب العريب.
 .intute.ac.ukيتضمن املوقع دراسة
مستفيضة لدراسة الشرق األوسط ،األدب،
التاريخ ،األدب و ترمجته ،اللغوايت،

مساحة أدبية عامة جديدة .هذا فكك
االحتكار من قاعة مذهب أساسي يف
األدب وغري ذوقه) .(Elsadda 2010وعالوة
على ذلك ،يؤكد أن عامل اإلنرتنت يساعد
أيضا ويزيد من مشاركة املرأة يف عامل األدب
العريب.
 -2استكشاف األعمال األدبية العربية على

الرواايت ،الشعر ،القصص القصرية
واملخطوطات العربية.
أدب  adab.comهذا املوقع هو من
أفضل املواقع األدبية العربية .حتتوي الشبكة
على ما يقرب من  45٠قصيدة من 46
شاعرا من العصر الكالسيكي إىل العصر
احلديث .يتوفر املوقع يف نسختني من اللغة
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العربية واإلجنليزية .حتتوي النسخة العربية
على جمموعة متنوعة من القصائد والشعراء
املصنفني يف البالد والعصر .تسرد النسخة
اإلجنليزية قصائد أو شعر مع شعرائها.
أدب العرب arabadab.net.
حيتوي هذا املوقع على شعر عريب .يتم جتميع
الشعر حسب زمنها ،من عصور ما قبل
اإلسالم إىل العصر احلديث .وابملثل ،يتم
تصنيفها على أساس اسم الشاعر .ومع
ذلك ،فإن هذا املوقع متاح ابللغة العربية

معلومات عن مالمح شعرائها .تكون ابللغة
العربية.
الباب  al-bab.comحيتوي الباب
على جمموعة من املقاالت ،كما يقدم روابط
مع جمموعة متنوعة من املواضيع املتعلقة
بدراسات الشرق األوسط .يف القسم األديب،
يقدم املوقع وصفا جيدا لالختالفات يف
أتنيب األدب العريب ،و قائمة الكتاب
العرب املعاصرين.
اخلليجshathaaya.com
شعراء

فقط.

حيتوي على أعمال األدب العريب الشعيب يف
منطقة اخلليج.
al-hakawati.net
احلكوايت
احلكوايت يعين راوي القصص .ويشمل املوقع
أعمال أعضاء الدول العربية املكونة من ٢٢
دولة .مرتب موضوعي على  ١٠أقسام.
حيتوي كل قسم على قسم فرعي .يتم حتديث

كتب عربية
هي مكتبة إلكرتونية حتتوي على كتب عربية
ميكن الوصول إليها عرب اإلنرتنت .الكتب
متوفرة يف مواضيع متنوعة ،مبا يف ذلك
املواضيع األدبية العربية .يف قسم األدب
العريب ،يقدم املوقع أكثر من  65٠عنواان
kotobarabia.com

من الكتب على اإلنرتنت .بعضها جماين،
وبعضها مدفوع.
الشعر العريب arabicpoems.com
يوفر املوقع على وجه التحديد أبيات الشعر
العريب جممعة حسب الزمن ونوعها .كما يوفر
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حمتوى الويب دائما ابنتظام.
جهات  jehat.comهذا املوقع
خمصص للشعر العريب .حيتوي على نبذة و
سري شعراء و يسرد أحدث العناوين و
األعمال يف األدب العريب.
الوراق .alwaraq.net :حتتوي هذه
املكتبة العربية االفرتاضية على قائمة كاملة
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إىل حد من مئات األدب العريب عرب
 واهلدف من ذلك هو تعزيز املعرفة.اإلنرتنت
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