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 عةلخص:

تسعى هذه الدراسة إىل استكشاف أبعاد العالقة بني اإلعالم اجلديد واحلقل األديب ابعتباره حقاًل مهمًا من 
األديب، مناقشة املدخل يف العالقة بني اإلعالم اجلديد واحلقل  حقول املعرفة واإلبداع، وتغطي الدراسة أربعة حماور:

وتصنيف مفاهيم وأنواع وخصائص اإلعالم اجلديد بوصفها متغريًا مستقاًل، رصد مظاهر وأنواع األدب الرقمي 
 .التفاعلي، التداعيات االجيابية والسلبية اإلعالم اجلديد على احلقل األديب

التحليل الكيفي يف مسح ومراجعة وتنتمي الدراسة إىل نوعية الدراسات االستكشافية املركبة، اليت تعتمد على 
األدبيات مبختلف أشكاهلا للوقوف على أبعادها واجتاهاهتا إزاء ظاهرة األدب الرقمي التفاعلي، وما طرأ على األدب 
واألدابء نتيجة استخدامهم لإلعالم اجلديد،  وخلصت الدراسة  إىل حتديد مسات األدب الرقمي كنتاج لإلعالم 

 اجلديد يف إعادة أتطري العالقة بني األدب واألدابء واجملتمع. اجلديد،  ودور اإلعالم

 :كةلمات عفتاحي  

 اإلعالم اجلديد، األدب الرقمي، الدراسة االستكشافية
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Abstract 

 

This study seeks to explore the dimensions of the relationship between the 

new media and the literary field because it is an important field of knowledge and 

creativity. 

 The study covers four axes: the introduction in the relationship between the 

new media and the literary field, the discussion and classification of the concepts, 

types and characteristics of the new media as an independent variable, monitoring 

the manifestations and types of interactive digital literature, the positive and 

negative implications of the new media on the literary field. 

The study is based on the quality of exploratory studies, which are based on 

qualitative analysis in the survey and review of the literature in various forms to 

determine the dimensions and trends towards the phenomenon of digital interactive 

literature, and the literature as a result of their use of the new media. 

  The study concluded by defining the characteristics of digital literature as a 

product of new media, and the role of the new media in re-framing the relationship 

between literature and society. 

Keywords: 

New Media, Digital Literature, Exploratory Study 
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 عقدع 
تسعى هذه الدراسة إىل استكشاف أبعاد العالقة بني اإلعالم اجلديد واحلقل األديب ابعتباره حقاًل مهمًا من 

واليت يتأثر  ،حقول املعرفة واإلبداع ويعكس عملية اتصالية متكاملة تشمل األديب والنص األديب والقارئ والناقد
مجيعها بنوعية الوسيلة اإلعالمية اليت يتم فيها االنتاج والتوزيع واالستهالك والتقييم، ويظهر فيها اإلعالم اجلديد  

 كوسيلة متلك من اخلصائص والسمات ما يؤهلها ألن تقدم "أدابً جديداً" أطلق عليه األدب الرقمي التفاعلي.
 ة على احلقل األديب إعفاًء للمستخدمني من األدابء صغريهم وكبريهموال يعين هنا تداعيات استخدام الوسيل

، إذ أن أي تطور تكنولوجي لوسيلة اتصال أو تواصل يكون لتداعياهتا أاًي كان نوعها هذه التداعيات عن مسئولية
جلماعات واملؤسسات على املمارسات احلياتية أو الثقافية أو اإلبداعية وجهني: وجه إجيايب ووجه سليب، وأن األفراد وا

ستخدمة
ُ
خدمة املعرفة هذه التداعيات ما إذا كانت واعية أبغراض التكنولوجيا يف نوعية فاعل رئيسي يف حتديد  امل

 أم يف توظيفها لإلساءة ابلذات والفنون واإلبداع. واإلبداع
ديد واحلقل األديب، ومُتهد وتستهدف الدراسة التأصيل املعريف ألربعة حماور تغطي أبعاد العالقة بني اإلعالم اجل

 االول:اجملال لدراسات تطبيقية تسمح ابختبار فرضيات ونظرايت اإلعالم اجلديد على احلقل األديب، وتشمل احملاور: 
اإلعالم  مفاهيم وأنواع وخصائصمناقشة وتصنيف  ، والثاين:اإلعالم اجلديد واحلقل األديب دخل يف العالقة بنيامل

  األدب الرقمي التفاعلي نواعأمظاهر و رصد ، والثالث:اً مستقاًل له انعكاساته على األدب واألدابءاجلديد بوصفها متغري 
 .اإلعالم اجلديد على احلقل األديب تداعيات أو االاثر االجيابية والسلبيةالالرابع:  ، وكنتاج لإلعالم اجلديد

اليت تعىن يف األساس ابلتعرف على  )1(نيةوتنتمي الدراسة إىل نوعية الدراسات االستكشافية املركبة أو البي
جوانب وأبعاد ظاهرة جديدة ليس الرتباطها ابإلعالم اجلديد فحسب ولكن نتيجة اقتحامها جمااًل بكراً يف التخصص 
اإلعالمي يربطه ابلظاهرة األدبية اليت مل يتم دراستها من منظور البحث اإلعالمي وفقًا ملا قام به الباحث من مسوح 

 ملوضوع.متعددة على ا
اليت ميكنها تفسري ما طرأ على  )2(وتقع الدراسة من حيث أسلوهبا البحثي يف مربع البحوث الكيفية او النوعية

الظاهرة األدبية يف سياقها الزمين واالجتماعي من تداعيات  وتقدمي أتصيل معريف كاٍف يفتح آفاق عديدة للبحوث 
 التطبيقية.

                                                           
 222 ص ،2ط ، 2002 الكتب، عامل ،القاهرة اإلعالمية، الدراسات يف العلمي البحث احلميد، عبد حممد)1(
 والتوزيع، للنشر العربية الدار ،القاهرة عبيد وليم كوجيك، كوثر: ترمجة والرتبوية، االجتماعية العلوم يف البحث مناهج مانيون، لورانس كوهني، لويس)2(

 .202-202ص،2992
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وذلك ملسح ومراجعة األدبيات مبختلف أشكاهلا من  )3(ة التحليل الكيفيوتعتمد الدراسة املنهج املسحي وأدا
مقاالت وأوراق حبثية وتصنيف وحتليل مضامينها ونتائجها هبدف رصد وتفسري أبعادها واجتاهاهتا إزاء ظاهرة األدب 

يه يف االنتاج والتوزيع الرقمي التفاعلي، وما طرأ على األدب واألدابء نتيجة استخدامهم لإلعالم اجلديد واعتمادهم عل
 والقراءة والنقد.

 أواًل: املدخل يف العالق  بني اإلعالم اجلديد احلقل األديب
مثة كثافة يف الدراسات اليت تناولت تداعيات اإلعالم اجلديد يف كافة النواحي النفسية واألخالقية واالجتماعية 

تغطيتها لكافة الفئات والشرائح البشرية مبا فيها النخب  والقيمية والسياسية والتعليمية والدينية وغريها، فضاًل عن
 .(4) أبنواعها املختلفة 

                                                           

, 4th ed. New York : Holt Rinehart and Winston, Methods in social RelationsResearch Claire Selltiz et.al.,  
3)( 

1993 pp 123-141.  
  :على سبيل املثال ال احلصر التنوع الكبري يف اجملاالت والشرائح االجتماعية اليت تغطيها دراسات اإلعالم اجلديدأنظر  (4)
أي العام، سامي عبد الرؤوف طايع، استخدامات اإلنرتنت يف العامل العريب : دراسة ميدانية على عينة من الشباب العريب، اجمللة املصرية لبحوث الر  -

 .2000ديسمرب  –العدد الرابع، أكتوبر 
ابة األسرية يف إطار منوذج أتثرية اآلخرين، املؤمتر العلمي حممد سعد ابراهيم، تعرض املراهقني للمحتوى غري املرغوب على االنرتنت واجتاهاهتم حنو الرق -

 . 292-222، ص2009نوفمرب27-21األول"األسرة واإلعالم وحتدايت العصر"
شورة، خالد الفرم ، شبكة االنرتنت ومجهورها يف مدينة الرايض: دراسة تطبيقية على ضوء نظرية االستخدامات واإلشباعات، رسالة ماجستري غري من -

 .2002ة امللك سعود، كلية اآلداب، جامع
الفيسبوك"، عمرو حممد سعيد، العالقة بني استخدام الشباب املصري ملواقع الشبكات االجتماعية وقيمهم اجملتمعية، دراسة على موقعي الـ "يونيو" و " -

 رسالة دكتوراة غري منشورة، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم.
املؤثرة الستخدامات الفتيات يف السعودية ومصر لالنرتنت: دراسة مقارنة، مؤمتر تقنيات االتصال والتغري االجتماعي، عزة عبدالعزيز عبدالاله، العوامل  -

 .2009مارس 27-21قسم اإلعالم،  -جامعة امللك سعود
العلمي األول"األسرة واإلعالم وحتدايت شريف درويش اللبان، املخاطر املتعلقة ابإلابحية االلكرتونية على الشباب املصري وآليات مكافحتها، املؤمتر  -

 .112-122العصر، مرجع سابق،  ص
 2002قرطبة للنشر والتوزيع،  ،،الرايض2عبد احملسن امحد العصيمي، اآلاثر االجتماعية لالنرتنت، ط -
القيم األسرية، املؤمتر العلمي حممد سعد الدين الشربيين، دور شبكة االنرتنت يف إكساب الشباب بعض السلوكيات السلبية اليت تتعارض مع  -

 .922-117األول"األسرة واإلعالم وحتدايت العصر، مرجع سابق، ص
 .2002اخلليج، ذوقان عبدهللا عبيدات، الفضائيات واالنرتنت.. معاجلة السلبيات لدى الناشئة تعزيزاً لإلجيابيات، الرايض: مكتب الرتبية العريب لدول  -
ستخدام الشباب املصري ملواقع الشبكات االجتماعية: دراسة على مستخدمي موقع الفيسبوك، املؤمتر العلمي اآلاثر النفسية واالجتماعية ال -

 .2021-921األول"األسرة واإلعالم وحتدايت العصر، مرجع سابق، ص
عينة من شباب والية اخلرطوم  عفاف عبدهللا، وعبدالرمحن جعفر، أتثري االنرتنت يف عالقات الشباب االجتماعية واألسرية: دراسة ميدانية على -

 .120-712ابلسودان، املؤمتر العلمي األول"األسرة واإلعالم وحتدايت العصر، مرجع سابق، ص 
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هي اليت دفعت الباحث إىل التنقيب عن جمال بكر   -رغم حداثتها–غري أن غزارة هذه النوعية من الدراسات 
وانقديه وأدواته وفنونه. كاحلقل األديب ابعتباره حقاًل منسيًا نسبيًا نظرًا خلصوصيته يف موضوعه ومبدعه ومتلقيه 

وتكتسب دراسة احلقل األديب يف عالقته ابإلعالم اجلديد أمهية واضحة نتيجة للمعاانة اليت كان يعايشها األديب 
الشاب قبل ظهور اإلعالم اجلديد سواء يف الطباعة والنشر أو التوزيع والقراءة أو النقد والتقييم ملنتجه األديب أاًي كان 

 ه.شكله ومنطه وجنس
واإلعالم اجلديد مل يكن بدياًل لدور النشر وماكينات الطباعة األدبية فحسب بل ساهم يف وصول شباب 
األدابء من خمتلف القرى والنجوع  إىل هذه الدور عرب صفحات ومواقع التواصل املخصصة هلا، كما أنه مل يساهم يف 

مع كبار األدابء ومع بعضهم البعض فحسب، بل اتساع نطاق "األدابء الشبان" وانتشارهم واحتكاكهم وتواصلهم 
صنع منهم يف بعض األحيان جنومًا يف مساء األدب، كما صنع من اهلواة وبعض املواهب أدابء جدد دخلوا مواقع 
وصفحات التواصل بدافع القراءة وأحيااًن حب االستطالع فسيطرت عليهم أساليب وتقنيات جديدة للنصوص 

 .(5)رتات وجيزة إىل أدابء ومشهوريناألدبية حولتهم رمبا يف ف
وخصوصية كتابته اليت  -بوصفه أحد مكوانت الثقافة مبفهومها الرفيع والضيق –وال شك أن اإلبداع األديب

تعتمد على املوهبة والدراسة والقراءة واملمارسة معًا وقلة مجهوره وإنكفاء منتجيه وانقديه يف أبراجهم العاجية وتراجع 
لبث اإلعالمي األديب حلساب اجملامالت و"الشلليات" كان سببًا رئيسيًا يف حاجة األدب املاسة إىل معايري النشر وا

التفاعلية والتكامل والتشاركية والتواصل مع الثقافات  -أي لألدب–مسات وخصائص اإلعالم اجلديد  اليت توفر له 
وسرعة التوزيع وسهولة العودة إىل املنتج األديب  األخرى واالنفتاح واالنتشار وقلة التكاليف وكسر احتكار دور النشر

 . (6)وحتويله وربطه أبي إنتاج آخر قدمياً وحديثاً أو خمتلفاً يف التقنية 

                                                           
سيف السحباين، ملفًا مطواًل مع عدد كبري من كبار أدابء ونقاد عرب، نشر بعنوان: مواقع التواصل االجتماعي عمقت العالقة مع اجلمهور  :أنظر(5)
 .                 2022أغسطس21األديب، عكاظ السعودية، « أنسنت»و
  :تفصيالً لسمات اإلعالم اجلديد يف أنظر (6)

- Mark Deuze  and Steve Paulussen, "Online Journalism in the Low Countries", European Journal of 

Communication , 2002  vol 17, no2, p238. 

- Barrie Gunter, News and the Net , Mahwah, New Jersey London , LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, 

PUBLISHERS 2003 p65. 

- Robert J, Klotz, the, Politics of Internet Communication, United States of America, Rowman & Littlefield 

publisher. 2004 p 

- Deuze, Mark -Online Journalism: Modeling the First Generation of News Media on the World Wide Web, First 

Monday, volume 6, number 10 (October 2001), 

http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/893/802 

 222صـ، 2ط، 2007عامل الكتب ، ،القاهرة ،عالم على شبكة االنرتنت ، حممد عبداحلميد ، االتصال واإل -
رمحة برس للطباعة والنشر  ،القاهرة ،ثورة تكنولوجيا جديدة يف نظم احلاسبات واالتصاالت ،  ،حسنني شفيق ، اإلعالم االلكرتوين بني التفاعلية والرقمية  -
 29صـ، 2ط ، 2007،

http://www.rowmanlittlefield.com/Catalog/TOC.shtml?command=Search&db=%5eDB/CATALOG.db&eqSKUdata=0742529258
http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/893/802
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وقد ارتبط اإلعالم اجلديد ابلظاهرة األدبية برمتها فرتك آاثره اإلجيابية والسلبية على كبار األدابء وشباهبم، وعلى 
، وعلى أسسها الفنية وقيمها األخالقية، وعلى املبدع واملتلقي، وعلى عملية النقد شكل األجناس األدبية وموضوعها

 واإلنتاج، وعلى املهتمني واملتخصصني وعامة املستخدمني لإلنرتنت. 
إذ أن األدب هو أحد أدوات التواصل املعريف واإلنساين والثقايف بني الشعوب واحلضارات ويتصل اتصااًل وثيقاً 

واألذواق، وهو أكثر أمناط الثقافة جتاوزًا للزمان واملكان، وكثري من النقاد ال مييلون إىل أتطري األدب  برتبية الوجدان
وفق سياجات من احلدود اجلغرافية، فاألطر واألسس الفنية والسمات األسلوبية ال ختتلف من األدب العريب 

 واإلسالمي إىل األدب الغريب أو الشرقي.
ومن مّث فإن طبيعة األدب العاملية جتعله أقرب حقول املعرفة والثقافة ارتباطًا واتثرًا ابإلعالم اجلديد كأحد أهم  

أدوات العاملية والعوملة يف أن واحد، إاّل أن هذا ال يعين ابلنسبة لكليهما إلغاء أتثري املكان أو البيئة اليت حييا فيها 
عر وقصة ورواية ومسرحية وغريها، اتثرياً له حدوده الدنيا ويظهر جلياً يف املوضوع األديب على ما ينتجه ويكتبه من ش

 أكثر منه يف القواعد واألصول الفنية .
ولذلك فإن حسام اخلطيب يف مقاله "عناق الثقافة األدبية مع التكنولوجيا" يؤكد  أن العامل املعاصر يشهد 

لفنية واألدبية، ويصفه أبنه توغل يصل إىل حد االندماج، وأصبحت فيه توغاًل شديدًا للثقافة التقانية يف الثقافة ا
اآلآلت الذكية واحلواسيب جزءاً ال يتجزأ من عمليات اخللق الفين يف خمتلف الفنون اجلميلة كاملوسيقى والرسم والنحت 

فيه شطحات التخيل والتصوير والتصميم، وأن  مناخًا أدبيًا جديدًا يتشكل منذ أكثر من عقد من الزمان ختتلط 
األديب مبفاجآت املنجز التكنولوجي والفضائي وتعقيدات احلياة املعاصرة، وهذه التطورات املتوالدة محلت حتدايت 

 .(7)جديدة للمبدع ولدارسي األدب على السواء 
يم وقد تزايدت سلطة اإلعالم اجلديد بعدما أتكدت آاثرها على اهلوية والشخصية واالنتماء والوالء والق

واألخالقيات، واستخدمت كادوات فاعلة يف جتنيد األفكار وصناعة التحريض والرتويج لفكر التكفري واإلرهاب 
سلطة متعالية علي كل  ذاتإمربايلية إعالمية النقد واألدب  ك الشاذة واهلدامة، ونظر إليها أنصارواإلسفاف واألفكار 

 .يف يدها ابمتياز  اليت أصبحت وسائط املتعددةطريق ال عنوخاصة شئ وفوق أية سلطة نقدية وعابرة للقارات 
احملدد األساسي ليس فقط ملساحات النقاش   واألهم من ذلك أن وسائل وأشكال اإلعالم اجلديد أصبحت

اليت القيمة هي  ، ألنخطر شئأكما يقول حممد أركون، ولكنها صارت حمددة للقيمة مبا يف ذلك األدب، وهذا 
وعندما يسجن الرمز داخل إرادات أخري، فكل ما حييط بنا من رموز قيمية مبا يف  ،دالالت رمزية أكيدة تضفي 

عندما يتم التغلغل يف عمق الرمز، فهذا و  ،ذلك األداين والتاريخ واملاضي واحلاضر جيد نفسه يف عمق الدائرة نفسها
                                                           

 حسام اخلطيب، عناق الثقافة األدبية مع التكنولوجيا.. هل من مفر؟ متاح على رابط: :أنظر(7)
http://www.alnadawi.com/vb/forum/c1/z9/28392- 
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عندما يتم احتالل الرمز و  ،ط هلاالذي خطا  انفجارها إالا يعين أن قنبلة داخلية يتم التحضري هلا وال أحد يعلم توقيت 
 ويتم أتويله حبسب الرغبة واحلاجة، لن حيتاج االستعمار احلديث ألي تدخل ألننا سنأكل أنفسنا بوسائلنا األكثر فتكاً 

ية بعضًا من ذلك يف ، ورمبا تشهد أوطاننا العربمتقاتلة متذاحبة وندمر الرموز اليت جتمعنا ونتفكك لنصبح قبائل وشيعاً 
  .(8)الفرتة الراهنة 

والتطور التكنولوجي،  اإلعالم اجلديدالكتابة األدبية اليوم ال ميكن حبال قراءة مشهدها مبعزل عن  ومن مّث فإن 
وأصبح بل  ،فضاًل عن املعلوماتية "للحركات االقتصادية واهليمنات السياسية" أو االنفتاح املعريف والتطور احلضاري

يف خط واحد، وإمنا يتعامل مبفهوم وال يسري سرده الباحث يف علم املعلومات،  ص أو الراوي يف كثري من أدواره هوالقا
إيل حمطات غري متناهية، ال تفتأ أن تفضي  الشبكة العنكبوتية اليت ال تتوقف بك عند حمطة بعينها، وإمنا حتيلك دوماً 

ينتقل به من جمرد القص إيل االنفتاح الروائي يف كسره  اً وتكثيف راً وحضو  إيل حمطات أخري، وهو ما يعطي النص ثراءً 
ما تكون هناية  مفهوم احلدود، وهنا يكشف النص عن تقنية مجالية يف كتابة القصة، هي انفتاح أفق الداللة، إذ كثرياً 

 ( 9).املشهد هي النتيجة اليت تبين احلدث أو ينبين من خالهلا، وليس احلدث هو الذي يؤدي إيل نتيجة
أنه و ثورة كاملة يف املفاهيم والسلوكيات،  أحدث العصر الرقمي اجلديدوينتهي كثري من األدابء والنقاد إىل أن 

ة وطرق تواصل جديدة كل اجلدة، ال بد من وجود أساليب يف ظل وجود جمتمع جديد وإنسان جديد وأخالق جديد
 (10) .كتابية وإبداعية خمتلفة لتعرب عن هذا اجملتمع وإنسانه ومن هنا جاء أدب الواقعية الرقمية

فضاءه اخلاص، وغري أدوات اإلبداع، وطور وسائله، وحرك األصول  أنتج العصر الرقمي بتحوالته السريعة وأن
جديدة وحمتوايت متغرية متجددة إبيقاع  فظهرت أشكاالً  ،أحيااًن خلخلها ونسفها أحيااًن أخرىوالقواعد السائدة، و 

وضت فكرة األصول، وحلق التغيري فكرة الزمان العصر السريع، كما تغريت النظرة املؤطرة لكل ذلك، فقد قُ 
  (11).واملكان

                                                           
، اجلمعية واسيين األعراج، السرد يف مواجهة أعطاب احلداثة .. الرواية العربية ورهاانت احلرية / اآلخر / األان؟، يف مؤمتر : عمان األول للسرد :أنظر (8)

 – 29م، ص 2022فرباير  ،دار الصدي  ،كتاب ديب   ،العمانية للكتاب واألدابء، يف : حامت بن التهامي الفطناسي : السرد وأسئلة الكينونة، اإلمارات 
20 . 

اب واألدابء، حممود الضبع، املتخيل السردي وأسئلة ما بعد احلداثة يف السرد العريب املعاصر، يف مؤمتر : عمان األول للسرد، اجلمعية العمانية للكت :أنظر( 9)
 .272-222،272 ،221 م، ص2022الصدي: فرباير دار  ،كتاب ديب   ،يف : حامت بن التهامي الفطناسي : السرد وأسئلة الكينونة، اإلمارات 

 ، ومتاح على رابط:2001يناير2حسن سلمان، جامعات بدأت تدريسه والبعض يبشر اببتالعه "األدب الورقي"، الشرق األوسط،  :أنظر (10)
http://archive.aawsat.com/details. 

فاطمة الوهييب، "األدب يف مواجهة التحدايت والتحوالت: قراءة نظرية"، ورقة عمل مقدمة لكرسي حبث اجلزيرة للدراسات اللغوية،  :أنظر (11)
 :رابط ، ومتاح على2022فرباير2

http://jazirahchair.net/. / 
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وكافة اجملاالت املعرفية بشكل صار معها  اليومية احلياة االجتماعي يف الرقمي أو لإلعالم نظراً لألمهية املتعاظمةو 
احلديث عن عاملني أو جمتمعني أو واقعني حقيقي وافرتاضي ومدى تكاملهما ابلنسبة لالنسان أاًي كان أديبًا أو فقيهاً 

وقد  ،اجلديد العامل هذايف ملحوظة انة مك برسالته االنسانية فقد كان لألدبأو داعية أو ُمعلمًا وتربوايً أو اقتصادايً، 
واجه األدابء شأهنم شأن غريهم العديد من اإلشكاليات والتحدايت وأيضًا الفرص واملزااي اليت استفاد منها األدب 

 واألدابء والقراء والنقاد أحياانً ووجدوا أنفسهم يف مفرتق طرق وحالة من الرتاجع أحياانً اخرى.
 اجلديد.. املفاهيم واألنواع والخصائصاثنياً: اإلعالم 

دون غريه من املصطلحات املرادفة له New Media  متيل هذه الورقة إىل استخدام مصطلح اإلعالم اجلديد
اإلعالم أو  أو املتداخله معه كاإلعالم الرقمي أو االلكرتوين أو متعدد الوسائط، أو إعالم الوسائط السيربونية،

ألنه يف  ،التشاركي، إعالم املواطن أو صحافة املواطن ،الرتابطي، البديل، التفاعلي، االجتماعياملعلومايت، التشعيب ، 
ف هبا واليت تنعكس مباشرة على الظاهرة األدبية الراهنة مبختلف احلقيقة هو إعالم يشمل كل هذه املسميات اليت وصُ 

 يف النشر، ومنتجاً وموزعاً كما سيتضح الحقاً. عناصرها مبدعاً ومتلقياً ومضموانً وشكالً ونقداً، وأداة وأسلوابً 
 
 عفهوم اإلعالم اجلديد -8

 Convergence  وقد أطلق عليه اجلديد ألنه ال يشبه وسائط اإلتصال التقليدية، ولكنه تولد من التزاوج
تزامن يف إرسال ما بني تكنولوجيات االتصال والبث اجلديدة والتقليدية مع الكومبيوتر وشبكاته, ونشأت داخله حالة 

، وإعالم الوسائط Digital Mediaفهو إعالم الكرتوين ورقمي  ،(12)النصوص والصور املتحركة والثابتة واألصوات
لوصف بعض تطبيقاته اليت تقوم على التكنولوجيا الرقمية مثل التلفزيون الرقمي والراديو    Multimedia املتعددة

نظام أو وسيلة إعالمية تندمج مع الكومبيوتر، كما أن احملتوى اإلعالمي مل يعد شارة ايل أي الرقمي وغريمها, أو لإل
موزعًا على أجهزة منفصلة كالراديو والتلفزيون والصحيفة والكتاب، بل أصبح إبمكان مستخدمي اإلنرتنت وعلى 

 لوسائط املتعددةصفحة واحدة منها أن جيد كل هذا وأكثر، فضاًل عن حالة الرتابط والتزامن من خالل تقنية ا
Multimedia  اليت جتمع بني الصوت والصورة والنص والفيديو واحلركة والرسم وأدوات اإلتصال( مما جعل إنتاج

، ومن مّث فإن تكنولوجيا اإلعالم اجلديد (13)واستهالك هذه احملتوايت املتعددة األشكال أسهل من أى وقت مضى
 ابألخرى. يت كانت يف املاضي وسائل مستقلة العالقة لكل منهاأدت إىل أندماج وسائل اإلعالم املختلفة وال

                                                           
 جامعة بغداد-العــامة، متاح على رابط موقع كلية اإلعالموخصــائصه  عباس مصطفى صادق، اإلعــالم اجلـديد: دراسة يف حتوالته التكنولوجية  (12)

http://www.mmascom.com/?p=185 
 فتحي أبو حطب اإلعالم اجلديد حماولة للتعريف وفهم التأثري(13)

section=6&supsection=0http://www.arabuem.com/sys.asp? & 

http://www.arabuem.com/sys.asp?%20&section=6&supsection=0
http://www.arabuem.com/sys.asp?%20&section=6&supsection=0
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لقد وضعت وسائل اإلعالم اجلديد معايري ملواصفات احملتوى اإللكرتوين فاخلرب الصحفي على سبيل املثال، 
واألهم من ذلك أن  ،مقارنة ابخلرب وفق املعايري التقليديه إلنتاجه أساسياً  دوراً  "املاليت ميداي"أصبح أقصر وتلعب فيه 

وسائل اإلعالم اجلديد قد وضعت هناية لزمن املصدر الواحد للمعلومة واملعرفة، وما نعيشه اآلن هو زمن املصادر 
 .ملستهلكي اإلعالم اجلديد املختلفه للمعلومات ومل يعد أى مصدر واحد كافياً 

العطاء واالستجابة بني املستخدمني  طاملا توفرت حالة  Interactive Mediaويطلق عليه االعالم التفاعلي 
لشبكة االنرتنت والتلفزيون والراديو التفاعليني وصحافة االنرتنت وغريها من النظم والوسائل االعالمية التفاعلية 

ن املستخدم سوف يكون قادراً على التحكم يف املعلومات اليت يريد احلصول عليها مىت ما أرادها أاجلديدة، وهذا يعين 
 .(14)أرادها وابلشكل واحملتوى الذي يريدهوأينما 

ابلرتكيز على تطبيقاته يف االنرتنت وغريها  Online Media وهو أيضاً االعالم الشبكي احلي على خطوط االتصال
 Cyber من تعبري الفضاء السيربوين  Cyber Mediaمن الشبكات، كما يطلق عليه تعبري الوسائط السيربونية 

Space  والتعبري مأخوذ من علم السيربنطيقاCybernetics  املعروف عربيًا بعلم التحكم اآليل، ويعين تعبري
شكل املادة", ويصف التعبري وسائل  -ليس فيزايئيا –السايربميداي "العامل املصنوع من املعلومات الصرفة اليت أتخذ 

م هنا لوصف فضاء املعلومات يف شبكة ستخدالتحكم اإللكرتوين اليت حلت حمل األداء البشري ولكنه يُ 
  (15).االنرتنت

للداللة على التزاوج داخله بني  Info Media صفة إعالم املعلومات ويطلق على االعالم اجلديد أيضاً 
الكومبيوتر واالتصال وعلى ظهور نظام اعالمي جديد يستفيد من تطور تكنوجليا املعلوماتية ويندمج فيها، وكما يطلق 

لطبيعته املتشابكة وإمكانية خلقه لشبكة من املعلومات املتصلة  Hypermedia الوسائط التشعبية عليه إعالم
وهنا حنن معنيون مبيزات خاصة بشبكة االنرتنت اليت   Hyperlinksببعضها بوصالت تشعبية أو وصالت قاطرة 

تعريف اإلعالم اجلديد أبنه  ملا ينشر أو يبث داخلها، وهناك من يفضل  Linksأعطت ميزة التشعبية والوصالت 
، فكل حمتوى موجود على اإلنرتنت ينقصه تفاعل مستخدمي اإلنرتنت  social media إعالم تشاركي أو اجتماعي

إبضافة تعليق أو حىت تبادله مع مستخدمني آخرين أو إنتاج حمتوى آخر حيمل وجهة نظر خمتلفة وجديدة، مبا يعكس 
ا املاليني حول العامل لتبادل املعلومات واملعارف واخلربات واآلراء على االنرتنت أنشطة وممارسات وسلوكيات يقوم هب

 (16) .مستخدمني تقنيات التفاعل والتواصل املتوافرة بكثافة على مواقع اإلنرتنت وأدواهتا وشبكاهتا اإلجتماعيةو 
                                                           

وداد، الصحفيون اجلزائريون ومصادر املعلومات االلكرتونية، دراسة مقارنة بني القطاع السمعي والسمع بصري واملكتوب، رسالة ماجستري،  مشيسي(14)
 .92، ص2020اجلزائر، جامعة منتوري، 

 .20، ص2001دار الشروق للنشر والتوزيع،  ،األردنعباس مصطفى صادق، اإلعالم اجلديد: املفاهيم والوسائل والتطبيقات، (15)

 .22-22املرجع السابق ، ص(16)



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 2, No: 2, 2017 

           

 
 04 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

أبنه جمموعة   Digital mediaأو اإلعالم الرقمي New media وعليه ميكن تعريف اإلعالم اجلديد
األساليب واألنشطة الرقمية اجلديدة اليت مُتكن املستخدمني من إنتاج ونشر واستهالك احملتوى اإلعالمي مبختلف 

املتصلة أو الغري متصلة ابإلنرتنت(، كما  من خالل األجهزة اإللكرتونية )الوسائط -مبا فيه احملتوى األديب –أشكاله 
يات هائلة للتواصل واإلتصال اإلجتماعي كما هو احلال يف خدمات اهلاتف تتيح وسائط اإلعالم اجلديد إمكان

 (17).احملمول والشبكات اإلجتماعية على اإلنرتنت
كما ميكن تعريفه أيضًا أبنه إعالم ديناميكي تفاعلي جيمع بني النص والصوت والصورة والفيديو واحلركة 

مما يسهل على  يف إضفاء التفاعلية على هذا النوع من اإلعالم والرسوم يف ملف واحد، وتلعب فيه التقنية دورًا مهماً 
اجملتمع الوصول واملشاركة يف تناول املعلومات، وأصبح إبمكان املستخدم التفاعل مع الطرح اإلعالمي واإلطالع 

اصل االجتماعي والتعليق عليه، كما أاتح تطور اإلعالم اجلديد متمثاًل يف اجليل الثاين من االنرتنت وظهور مواقع التو 
ولوجياهتم، وهو ما جيعل مواقع الصحف دالفرصة لألشخاص العاديني بسماع أصواهتم وحتمل مسئولية توزيع أي

ألهنا تتيح  أيضاً  و مواقع احملطات اإلذاعية من أدوات اإلعالم اجلديدأااللكرتونية أو مواقع القنوات التلفزيونية 
كان مكتوابً أو مسموعاً أو مرئياً وطرح أراء كثرية ومتعددة حوله واخلروج للجمهور املستهدف التفاعل مع النص سواء  

   (18).مبجموعة من الرؤى واألفكار حول املوضوع الواحد مما يثري احلوار والنقاش

 نواع اإلعالم اجلديد أ -7

"االعالم  يف كتاهبما املشرتك  Diana Owenوين أودايان  Richard Davis يصنف ريتشارد ديفيس
االعالم  االعالم اجلديد بتكنولوجيا قدمية، (19) :نواع هيأعالم اجلديد إىل ثالثة اجلديد والسياسة االمريكية" اإل

 . االعالم اجلديد بتكنولوجيا خمتلطة اجلديد بتكنولوجيا جديدة،

 النوع األول: االعالم اجلديد بتكنولوجيا قدمية  

 Talk ذاعة والتلفزيون والصحف كراديو وتلفزيون احلوارويعود اىل جمموعة من االشكال الصحفية يف اإل

Radio TV/   وبرامج احلوار احليةTalk Show  واجملالت االخبارية Television  news magazine  
  Goodمريكا أوبرامج الصباح املعروفة مثل صباح اخلري   والربامج املسائية  Live Shows وبرامج االخبار احلية

                                                           
 12، ص20حيمة عيساين، الصراع والتكامل بني اإلعالم اجلديد والتقليدي، الباحث اإلعالمي، عدد (17)
 األول لكلية اإلعالم جامعة األزهر"املهنية اإلعالمية صفا حممود عثمان، مصداقية اإلعالم اجلديد والتقليدي لدى اجلمهور، أعمال املؤمتر العلمي الدويل(18)

 .922، ص2022أبريل27-22والتحول الدميقراطي"، القاهرة، 
 .1-1، ص2001دار الشروق، ،عمان عباس مصطفى صادق، اإلعالم اجلديد: دراسة يف مداخله النظرية والعامة،(19)
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Morning America  وبرامج التابلويد, مثل Inside Edition   الشبيهة بصحافة التابلويد الورقية،  ومعظمها
ساليب مستحدثة يف بناء أابدر ابستخدام التكنولوجيات اجلديدة مثل الكومبيوتر والشبكات املختلفة وطبقوا 

لالنتقال اىل املرحلة اجلديدة سواء يف الشكل وطريقة موضوعاهتم وتقدميها، وقد مثلت بعض التغطيات عالمة فارقة 
  .املتابعة واستخدام كافة وسائل االتصال والعرض واجلرافيك واالحصاء بواسطة الكومبيوتر

 عالم جديد بتكنولوجيا جديدة إالنوع الثاين : 

ات الكومبيوتر متثله مجيع الوسائل اليت نعايشها اآلن اليت تعمل على منصة الكومبيوتر وهي تشمل شبك
املختلفة وعلى رأسها شبكة اإلنرتنت وتطبيقاهتا، وهي الوسائل اليت مكنت من إنفاذ حالة التبادل احلي والسريع 

نت من دمج التكنولوجيات قت للمواطينني نقل أصواهتم للعامل، ومكّ للمعلومات ومن التواصل بني الطرفني وحقّ 
العوائق املكانية والزمانية واحلدود بني الدول اليت كانت تعيق حركة  والوسائل املختلفة مع بعضها البعض وجتاوزت

 االعالم القدمي, وهذه الوسئل تتصف بدورها الفعال يف تسهيل التفاعل اجلماهريي وتقدمي مصادر ال حد له، وجماالً 
 .من االشكال والتطبيقات االتصالية  واسعاً 

زالت فيها فيها الفوارق بني القدمي واجلديد, وأصبحت فيها عالم جديد بتكنولوجيا خمتلطة: إالنوع الثالث: 
وحدثت حالة متاهي وتبادل للمنافع بني   Artificial اصطناعية نواع الوسائل املختلفة حدوداً أاحلدود الفاصلة بني 

مواقع عالم القدمي واجلديد, وأصبح لكل مؤسسة إعالمية سواء كانت صحافة أو حمطات إذاعة أو قنوات فضائية اإل
على االنرتنت تسمح ابلتعليق واإلضافة والنشر والتفاعل بني اجلمهور، كما أضحى كثري من املمارسني للعمل 

 دوارهم االعالمية املختلفة.أاالعالمي ابلوسائل التقليدية مستخدمني للوسائل اجلديدة الستكمال 

 (20)وهناك من يقسم اإلعالم اجلديد إىل أربعة أنواع: 

اإلعالم اجلديد القائم على األجهزة احملمولة مبا  -2، اجلديد القائم على شبكة االنرتنت وتطبقاهتااإلعالم -1
نوع من  -2، يف ذلك أجهزة قراءة الكتب والصحف، ومنها أجهزة اهلاتف واملساعدات الرقمية الشخصية وغريها

زات جديدة مثل التفاعلية والرقمية واالستجابة منصة الوسائل التقليدية مثل الراديو والتلفزيون اليت أضيفت إليها ممي
ويتم تداول هذا النوع إما شبكياً أو بوسائل احلفظ املختلفة  ،اإلعالم اجلديد القائم على منصة الكمبيوتر -2، للطلب

 مثل االسطواانت الضوئية وما إليها وتشمل العروض البصرية وألعاب الفيديو والكتب االلكرتونية وغريها.

                                                           
 12رحيمة عيساين، مرجع سابق، ص (20)
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عن املبادئ اليت تقوم عليه تكنولوجيا االنرتنت،  م اجلديد ليس انرتنت فقط، فبعض تطبيقاته بعيدة كلياً فاإلعال
من التكنولوجيات االتصالية اليت ظهرت بعد أول تطبيق للنشر االلكرتوين من نص  فاإلعالم اجلديد يستبطن عدداً 

 (21).االتصال غري املسبوقة على شبكة االنرتنت وصور ساكنة يف نظم الكومبيوتر والشبكات املبكرة إىل تطبيقات
 خصائص ومسات اإلعالم اجلديد: -4
في النظام الرقمي يتم ف (:Digital)إىل النظام الرقمي ( Analogالتحول من النظام التماثلي ) -

نقل املعلومات على شكل أرقام منفصلة هي صفر وواحد وعند وصول املعلومة إىل املستقبل يقوم بدوره 
بنقل املعلومة على شكل موجة متسلسلة،  ثلييقوم النظام التمابينما برتمجتها إىل صوت أو صورة أو غري ذلك، 

فإن النظام الرقمي يكون أشد نقاء  ،واحًدا دون أي قيم بينهما أو إىل كون اإلشارات الرقمية إما صفراً  ونظراً 
، أو من التشويش، ويف واقع األمر فإن الصوت أو الصورة الناجتة عن هذا النظام إما أن تكون نقية متاماً  وخالياً 

فر ، وذلك بعكس النظام التماثلي، الذي ميكن أن حيتوي على قيم جزئية ترتاوح بني صأهنا ال توجد أصالً 
 (22).وواحد، ومن مث فإن إمكانية التشويش تكون أكرب

ويقصد هبا قدرة اإلعالم اجلديد على االستجابة حلديث املستخدم : (Interactivity) التفاعلية -
متاماً كما حيدث يف عملية احملادثة بني شخصني، وليس كما هو احلال يف اإلعالم التقليدي الذي تتم فيه عملية 

واحد من املصدر إىل املتلقي، مع إمكانية بسيطة جدًا أو متأخرة للتفاعل مع املصدر، أما االتصال يف اجتاه 
ظاهرة اإلعالم اجلديد فتتميز بقدر عال من التفاعلية، وما بعد التفاعلية، ألن مسامهة املتلقي يف رسائل اإلعالم 

تم نشره من خالل كتابة دائرة رجع الصدى للمحتوى الذي ي اجلديد كانت حمصورة يف بداية األمر يف
التعليقات واملالحظات على ذلك احملتوى، أما مع ظهور املنتدايت واجملموعات اإلخبارية والقوائم الربيدية 
امتلك املتلقي مزيدًا من احلرية النسبية على التعبري, حىت أصبح ذلك املتلقي ميتلك اليوم حرية مطلقة يف 

دايت مث شبكات التواصل االجتماعي ومواقع الفيديو تدوانت واملناملمارسة اإلعالمية خاصة بعد ظهور امل
التشاركية واملوسوعات احلرة مثل ويكيبيداي، حيث مثلت هذه املواقع مرحلة االنتقال إىل ما بعد التفاعلية، ومن 

فاعل مّث أصبحت وسائل اإلعالم اجلديد منابر جديدة للحوار تتيح ألي فرد يف اجملتمع أن يرسل ويستقبل ويت
 (23) .ويعّقب ويستفسر ويعّلق بكل حرية، وبسرعة فائقة

                                                           
  نفسه.املرجع السابق  (21)

     .2992، 22حممود علم الدين، "تكنولوجيا االتصال يف الوطن العريب"، جملة عامل الفكر، مج  (22)
، وفهد الشميمري، الرتبية اإلعالمية، "كيف نتعامل مع  2020حسنني شفيق، االعالم التفاعلي، القاهرة: دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع،  (23)

 .                      2،2020اإلعالم؟"، بدون طبعة، الرايض: بدون مطبعة، ط
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وتعين أن الرسالة االتصالية من املمكن أن  (Demassification)أو الالمجاهريية تفتيت االتصال  -
تتوجه إىل فرد أو إىل مجاعة معينة، وليس إىل مجاهري ضخمة كما هو احلال ابإلعالم التقليدي، وتعين أيضاً 

 (24).درجة حتكم يف نظام االتصال حبيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إىل مستهلكها
املواد اإلعالمية اليت خيتارها املتلقي وتقدميها من خالل برامج  ويقصد به التنوع يف Varietyالتنوع  -

ويليب حاجاته املتعددة  خاصة يف حزمة واحدة يتم عرضها يف الوقت الذي خيتاره واملكان الذي يتواجد فيه،
 (25).واملتجددة
االلكرتوين وتعين أن الفرد ميكن أن خيتار ما يراه مطلواًب للتخزين ابلربيد  :Integrationلتكامل ا -

وذلك ألن النظام الرقمي مبستحداثته يوفر أساليب العرض واإلاتحة ووسائل التخزين يف أسلوب متكامل 
 (26).خالل وقت التعرض إىل شبكة اإلنرتنت ومواقعها املتعددة

ويقصد هبا قابلية كثري من سائل اإلعالم اجلديد للحركة (  Mobilityقابلية التحرك أو احلركية ) -
السيارة،  هاتفاحملمول،  اتفدة منها يف االتصال يف أي مكان أثناء حركة املستخدمني هلا مثل اهلواالستفا

املدمج يف ساعة اليد، وآلة تصوير املستندات ذات الوزن الضئيل جداً، وجهاز الفيديو الصغري، وجهاز  اتفاهل
 (27).فاكسميل، وحاسب آيل نقال مزود بطابعة

يلتقي على اإلنرتنت شبكة الشبكات مئات اآلالف من الشبكات  حيثجتاوز احلدود الثقافية:  -
الدولية واإلقليمية اليت تتزايد كل عام بنسبة كبرية يصعب اآلن بناء التوقعات حول أعدادها وتطويرها، ومعها 
يتزايد عدد مستخدمي اإلنرتنت يف كل دولة من دول العامل بطريقة غري مسبوقة، نتيجة لتوفر إمكانيات 

ال ورخص تكلفتها، مما أدى إىل جتاوز احلدود اجلغرافية ومتيز وسقوط احلواجز الثقافية بني أطراف عملية االتص
التصال ابلعاملية أو الكونية على املستوى الثنائي أو اجلمعي الذي حيقق أهداف هذه األطراف، ا االتصال سواء

تلفزيونية وصحف الشبكات اليت أصبح يتعرض أو على املستوى اجلماهريي والثقايف من خالل مواقع القنوات ال
 (28) .هلا املاليني من سكان القارات الست على الرغم من اختالف لغات البث واإلذاعة

حيث تتيح وسائل اإلعالم اجلديدة  :(Asynchronization) جتاوز الزمان واملكان أو الالتزامنية -
اتصااًل غري متزامن بني عملييت اإلرسال واالستقبال مثل الربيد االلكرتوين أو التعرض ملواقع املواد اإلعالمية 

                                                           
                  .     2002 ، 2ط مان: دار الكتاب اجلامعي،الصادق رابح، اإلعالم والتكنولوجيا احلديثة، ، عج (24)

 املرجع السابق نفسه.  (25)
 حممود علم الدين، مرجع سابق.  (26)
 . 2022، 2عبد الرازق الدليمي، مدخل إىل وسائل اإلعالم اجلديد، ، عمان: دار املسرية، ط (27)
 . املرجع السابق (28)
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)الصحف وبرامج التلفزيون واملواقع التعليمية والرتفيهية املختلفة( كما تتيح اتصااًل متزامنًا من خالل احلوار أو 
 (29).يف أماكن خمتلفةدردشة أو االتصال اآلين ابجملموعات واملؤمترات احلديث أو ال

االستغراق يف عملية االتصال: من اخلصائص املميزة لالتصال الرقمي اخنفاض تكلفة االتصال أو  -
لتوفر البنية األساسية لالتصال واألجهزة الرقمية وانتشارها، وكذلك تطور برامج املعلومات  االستخدام نظراً 

االتصال بتكلفة زهيدة مما شجع املستخدمني ألجهزة احلاسب وبراجمه على االستغراق يف هذه الربامج  ونظم
هبدف التعلم ألوقات طويلة يف اطار فردي، كما ساعد تطور برامج النصوص الفائقة والوسائل الفائقة على 

 (30).علومات او التسليةغراض اكتساب املطول فرتة التجول بني املعلومات واألفكار اليت تتضمنها أل
الالمركزية وكسر احتكار املؤسسات اإلعالمية الكربى: أحدثت وسائل اإلعالم اجلديد ثورة يف إلغاء  -

الرقابة اليت كانت تتمثل يف نظرية حارس البوابة بشكلها التقليدي الذي يسمح لشخصيات بعينها ممارسة 
البث ابحلذف أو التأجيل أو اإللغاء أو التعديل، وأصبح نفوذها على املادة اإلعالمية خالل رحلتها للنشر أو 

اجلميع يف اإلعالم اجلديد ميكنه خماطبة اجلميع بشكل مباشر وبعيد عن تلك الوسائل املركزية أو الوسيط 
احملوري، ونتيجة لذلك تراجعت املعايري املهنية واجملتمعية حلساب املعايري الذاتية للمشاركني داخل اإلعالم 

 (31).اجلديد
اإلعالمي وذلك من  اإلعالم اجلديد ثورة يف احملتوى حيث أحدثت وسائل التشاركي  يف إعداد احملتوى: -

خالل خفض مستوى االحرتافية املطلوب لإلعداد، وأصبح ابالمكان قيام اهلواة إبعداد ذلك احملتوى دون حاجة إىل 
دية، وبتكلفة منخفضة جداً، وقد أدى ذلك إىل جتاوز ما اإلعالمية التقلي التعقيدات االحرتافية الالزمة يف املؤسسات

يسمى بسيطرة النخب على إعداد احملتوى اإلعالمي، فلم يعد انتاج حمتوى اإلعالم اإللكرتوين حكراً على املؤسسات 
نتاج إاإلعالمية املتخصصة واليت سيطرت لفرتات طويلة على تدفق املعلومات، فأدوات اإلعالم اجلديد تتيح للجميع 

 متاحاً  كما أن نشر هذا احملتوى والرتويج له أصبح أيضاً   ،احملتوى والتواصل مع مصادر املعلومه واخلرب حول العامل
 للجميع 

إن ماليني مقاطع الفيديو اليت يتم حتميلها على موقع مثل يوتيوب وكذلك ماليني املدوانت اليت يتم نشرها 
كلها   رالعامل ابإلضافة إىل اإلذاعات املوجودة على االنرتنت وروابط البث املباشوحتديثها مبواد ينتجها مواطنون حول 

مناذج ملا ينتجه املواطن الصحفي بفضل األدوات اليت ميتلكها كهاتفه احملمول املزود بكامريا وجهاز كمبيوتر شخصي 
قد أحدثت تغيريًا غري مسبوق يف ومصدر لإلتصال ابالنرتنت، األمر الذي يدفعنا للقول أبن أدوات اإلعالم اجلديد 

                                                           
 .2022اجلديد وقضااي اجملتمع"، املؤمتر العاملي الثاين لإلعالم اإلسالمي، جدة،جامعة امللك عبد العزيز سعود صاحل كاتب، "اإلعالم (29)
  نفسه. املرجع(30)
  فهد الشميمري، مرجع سابق.(31)
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الوسائط األخرى، إن املنتجني اجلدد للمحتوى اإلعالمي أصبحت  علىطبيعة من ينتجون احملتوى على اإلنرتنت أو 
لديهم قدرات كبرية على التأثري وتوجيه الرأى العام وهى القدرات اليت كانت حتتكرها املؤسسات اإلعالميه ودور النشر 

ك فلقد بدأت هى األخرى يف استخدام التقنيات احلديثة وتتسابق على ذلك من أجل الوصول إىل التقليديه ومع ذل
 (32).أعلى مستوى ممكن من اجلودة والقدرة على التواصل مع اجلماهري ومستخدمي اإلنرتنت

يف الوقت الذي حتتاج فيه وسائل اإلعالم التقليدية إىل بىن حتتية مرتفعة التكاليف، تتمثل يف  سهول  التوزيع: -
احملطات اإلذاعية والتلفزيونية واملطابع ابلنسبة للصحف الورقية، فإن وسائل اإلعالم اجلديد ال تتطلب تلك التكاليف 

ة على الوصول بسهولة إىل كافة أحناء العامل، ابإلضافة الباهظة، حيث متثل اإلنرتنت وسيلة توزيع قليلة التكلفة وقادر 
إىل ذلك فإن التوسع احلايل يف التواصل عرب الطرق الالسلكية وبشكل خاص ابستخدام اهلواتف اجلوالة يقدم فرصاً  
كبرية هبذا الصدد، إضافة إىل التطورات الكبرية املتواصلة يف قدرات تلك اهلواتف ويف خدمات اإلنرتنت عريضة 

ومع ذلك فإن أهم نتائج النشر اإللكرتوين على اإلنرتنت أن احملتوى املنشور ميكن الوصول اليه ، النطاق
كما ميكن حتميله وتبادله واستخدامه على أجهزة ووسائط خمتلفة، واحلديث عن الكتاب    accessibleبسهوله

ألدله على قوة التأثريات اليت أحدثها اإلعالم اإللكرتوين والتهديدات اليت يشعر هبا الناشرون التقليديون هى أقوى ا
اجلديد يف جمال النشر واإلعالم ومها عامالن مهمان لتشكيل الوعي يف كل دول العامل، وإذا أضفنا إىل ذلك املناهج 
الدراسية اليت ميكن تداوهلا وتدريسها على اإلنرتنت أيضا سوف نكتشف اإلمكانيات اهلائلة اليت ااتحتها اإلنرتنت 

لقد ساعدت وسائط اإلعالم اجلديد يف تسهيل ، لإلعالم والتعليم والتواصل platforms عد أن أصبحت منصاتب
للجميع كما أصبح  ومتاحاً  كل املراحل اليت مير هبا احملتوى حىت يصل إىل مستهلكيه، وأصبح إنتاج احملتوى رقمياً 

واتف احملمولة وغريها من أجهزة عرض امللفات استهالكه واحلصول عليه أكثر سهولة على أجهزة الكمبيوتر واهل
  (33).مبختلف أشكاهلا

سهولة العودة للرسالة اإلعالمية: حيث أصبح إبمكان املستخدم يف ظل وسائل اإلعالم اجلديد اسرتجاع  -
الرسالة يف أي وقت يريد، حيث أهنا حمفوظة يف مكان ما على الشبكة ميكنه الدخول عليها يف أي وقت ومن أي 
مكان يف العامل حىت أثناء جتواله، هذه اخلاصية ليست متاحة ابلنسبة لوسائل اإلعالم القدمي واليت إذا فات املتلقي 

  (34) .جزءاً منها فإنه ال ميكنه اسرتجاعه بسهولة

                                                           
  مرجع سابق  . سعود صاحل كاتب،(32)

 املرجع السابق.  (33)
 املرجع السابق نفسه. (34)



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 2, No: 2, 2017 

           

 
 44 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

وهي قدرة وسائل االتصال على نقل املعلومات من وسيط آلخر،   (:Convertibilityقابلية التحويل ) -
  (35). ميكن حتويل الرسالة املسموعة إىل رسالة مطبوعة وابلعكسكالتقنيات اليت

وتعين إمكانية توصيل األجهزة االتصالية أبنواع كثرية من أجهزة أخرى  (:Connectivityقابلية التوصيل ) -
وبغض النظر عن الشركة الصانعة هلا أو البلد الذي مت الصنع فيه، ومثال على ذلك توصيل جهاز التلفاز جبهاز 

 DVD. (36)الفيديو 
صال حول العامل ويف داخل  : ويعين به االنتشار املنهجي لنظام وسائل االت(Ubiquity)الشيوع أو االنتشار  -

كل طبقة من طبقات اجملتمع، وكل وسيلة تظهر تبدو يف البداية على أهنا ترف مث تتحول إىل ضرورة، نلمح ذلك يف 
، وكلما زاد عدد األجهزة املستخدمة زادت هكذاجهاز الفيديو وبعده التلفاز الرقمي والتلفاز ذو الشاشة البالزمية و 

عنية كلها، ويف رأي "ألفن توفلر" أن من املصلحة القوية لألثرايء هنا أن جيدوا طرائق لتوسيع قيمة النظام لألطراف امل
من هم أقل ثراًء حيث يدعمون بطريقة غري مباشرة اخلدمة املقدمة لغري القادرين  -ال ليقصي-النظام اجلديد ليشمل

 (37).على تكاليفها
  الرقمي التفاعةلي نتاج لإلعالم اجلديد األدباثلثاً: 

تنبع فكرة أتثريات اإلعالم اجلديد على شباب األدابء أو النص األديب عامة من حقيقة يلمسها أهل اإلعالم 
يؤدي إىل اختالف يف طبيعة أو الوسيلة اإلعالمية اختالف األداة خاصة سواء كانوا أكادمييني أو ممارسني وهي أن 

 
ُ
 وأن  لة اإلعالمية،أو الرسا نتجامل

ُ
سواء  يؤدي إىل اختالف يف كيفية التعامل معه أو الرسالة اإلعالمية نتجاختالف امل

 وقد ظهر ذلك جلياً على النص الصحفي حينما ظهرت اإلذاعة والتلفزيون واالنرتنت. ،من جانب املرسل أو املتلقي
عديدة مت توضيحها آنفًا وخاصة التكنولوجيا   وقياسًا عليه فإن البيئة اليت خيلقها اإلعالم اجلديد من مسات

الرقمية وتعددية الوسائط والتفاعلية والتشاركية واالنتشار واحلرية يف التفكري واإلبداع والتحرر من قيود الزمان واملكان 
وأساليب استقباله ق تغيريات مقابلة يف طر  دوثإىل ح منطقياً  تقودو  واحلدود الثقافية ترتك أتثرياهتا على النص األديب

 والتعاطي معه.
يتخذ وجهة جديدة من خالل حماكاة جتارب جديدة يف  ،نوعياً  شهدت الّساحة األدبية ِحراكا ثقافياً وقد 

طرحت نفسها بقوة لقيادة  ومعرفياً  اتصالياً  وسائط وأدوات جديدة، رتظه، و الكتابة احلديثة تسمى ابلكتابة الرقمية
 (38).لّذهنية الكتابيةموجة من التغيري يف بنية ا

                                                           
 مرجع سابق حممود علم الدين، (35)
  املرجع السابق (36)
 .          221، 222، صـ 2002مارس  –، يناير  222هشام جعفر ، ات، ، العدد (37)
 نوال مخاسي، مفهوم األدب الرقمي، ، متاح على رابط:  (38)
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اإلنسايّن العميق  إضافة إىل طابعه، توى الثقايف واإلبداعيونظراً ألن األدب جزء مهم وحيوي من مكوانت احمل
من  املضمون األديب ثقافة وإبداعًا ونقداً ، فإن العديد من أطياف اجملتمع وحتديدًا الشباب توجهوا حنو إبراز الداخل

الورقية لفئة  وسائر املطبوعات األدبية ، خصوصًا بعد احنسار الصحافةأو اإلعالم اجلديد خالل اإلعالم االجتماعي
نتيجة هلروب أو جلؤ كثري من شباب األدابء  انتشار األعمال اإلبداعيةمما أدى إىل  ذات مواقف ورؤى حمددة،معينة 

وسائر مواقع التواصل االجتماعي أو مواقع  واملوهوبني واملهتمني ابألدب إىل املنتدايت واملدوانت والصفحات األدبية
 املؤسسات الصحفية واإلعالمية على االنرتنت.

ومن مّث فإن اإلعالم االجتماعي مل يكن وحده مسئواًل عن ظهور ما يسمى ابألدب الرقمي أو األدب اجلديد 
لنشوء ما  دافعًا آخركما حيلو للبعض أن يُبسط الفكرة، وإمنا كان تردي أوضاع اجملتمعات األدبية يف الواقع احلقيقي 

لتكنولوجي دائماً هو املفعول به من جانب أفراد أو مجاعات ُيسمى ابألدب الرقمي أو األدب اجلديد، إذ أن العامل ا
؛ مثل حاجة األدابء إىل احلرية السياسية والقيم الثورية لديهم احتياجات مل تسمح اجملتمعات الواقعية إبشباعها

عن  واإلصالحية وقيم احلرية واالختالف األيدلوجي والتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض ومع مجهور األدب، فضالً 
وقيم املؤسسات ، وحدوث خلل بنيوي يف أنساق واملهنية بني اجملتمعات واجلماعات األدبية ضعف الروابط االجتماعية

يف احلياة اليومية، وغياب  واألندية األدبية، واالختفاء التدرجيي ألماكن اللقاءات واهلياكل املسئولة عن اإلبداع األديب
واحلاجة إىل اإلحساس ابلتقدير واالحرتام  عملية النشر األديب والربامج األدبية، ابملعيارية واملوضوعية يف  اإلحساس

يف الصحافة  وغياب ثقافة احلوار لقهر وتضييق احلرايت، والتعرض لوخاصة لدى شباب األدابء وأتكيد الذات
 األديب يف الواقع ، وعجز اجملتمعمنها والصراع بني القدمي واجلديد األدبية ، واتساع الفوارق بني األجيالواإلعالم األديب

 (39).التعاطي مع املواهب الشابة وحماوالهتا يف الشعر والقصة وسائر األشكال األدبية عن
 دبية يف الواقعاأل اهرةالظمسات وأوضاع نتيجة مركبة من  ظهور أو والدة أدب جديد أو رقمي هيومن مثا فإن 

، وهذا الرتكيب أو االزدواج يف صناعة األدب الرقمي من انحية، والتطورات واملمارسات التكنولوجية من انحية أخرى
 رمبا يضمن انتشاره واستمرار وجوده ومزيداً من تطوره مستقباًل.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=35837 

جامعة ، كلية اإلعالم،2009-2999صابر حارص، عالقة األسرة السعودية ابجملتمعات االفرتاضية خالل العقد األول من استخدامها لألنرتنت )(39)
 . 2009القاهرة، 

http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=35837
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 مفهوم األدب الرقمي  -1

يف طوره البكر تتجاذبه الرؤى و اآلراء على حد سواء يف التجربة العربية أو يف  مفهوم األدب الرقمي زالالي
)إلكرتوين، رقمي، تفاعلي، مسمياته كما هو احلال يف اإلعالم اجلديد تعدد تالتجربتني األمريكية و األوروبية، و 

 مرتابط، معلومايت، تشعيب، افرتاضي( 
 -احلاسوب –قدم عرب الوسيط اإللكرتوين عتبارأنه يُ اب   (littérature éléctronique)فهو أدب الكرتوين 

الرقمية هي الطريقة اجلديدة يف عرض األدب من خالل  ابعتبار أن (literature numérique)وهو أدب رقمي
حينما نسم نصًا أبنه رقمي، فإن هذا الوسم حييل و ( والذي يقوم عليه جهاز احلاسوب، 0/2النظام الرقمي الثنائي )

 جنليزية يف اللغة اال Digitalالوسيط الذي يعرض من خالله هذا النص، حيث يوظف هذا املصطلح كمقابل علي 
حتويلها إيل سالسل الصفر والواحد، حيت تصبح قابلة للمعاجلة اآللية ابلوسائط  أي وتعين "رقمنة النصوص"

اإللكرتونية، لذلك فإن الرقمية حتيل علي االرتباط الوثيق بني النص وجهاز احلاسوب الذي تعرض هذه النصوص من 
فهي والنص املخطوط خالله، سواء علي مستوي االنتاج أو علي مستوي التلقي، وهبذا يتميز عن كل من النص الش

والنص املطبوع، ألن النص الرقمي ليست له صورة اثبتة واحدة بل له تنويعات عدة حتققت من خالل االمكاانت 
  (40).املتعددة اليت يتحيها كل من احلاسوب والفضاء الشكيب

ما تقدمه  يركز على تقنية الرتابط اليت تنظم النص األديب بناء علىألنه   hypertext املرتابط واألدب
، أو املتلقي االنتقال من نص إىل آخر حسب حاجته خدمبذلك للمست متيحاً  ،املعلوميات من روابط جيمع بينها

فقط هو ميزة هذا النص لذلك يقرتح حممد مريين تسميته ابلنص املتشعب، والذي يشتمل علي ليس  ولكن الرتابط 
  (41).ة وتعدد الوسائطالالخطية، والتفاعلية، واالفرتاضي -عدة خصائص وهي :

حيقق التفاعل يف أقصى درجاته و مستوايته بني النص و عالماته بعضها تفاعلي فألنه األدب ال مصطلح أما
، لكوهنا مرتابطة( ذاهتا و بني العالمات - سواء أكانت متصلة أو منفصلة –ببعض )اللغة، الصورة، الصوت، احلركة 

منتجا ابملعىن التام  أي مكانة تعادل مكانة املبدع فيه املتلقي ليحتلبني املرسل و املتلقي  وكذلك التفاعل والتواصل
فهو يركز على الطابع  ، و فيما خيص مصطلح األدب االفرتاضيومنه يتعدد املبدع و يصبح اإلبداع مجاعياً  ،للكلمة

وص ابملشاهد املناسبة و األصوات و االفرتاضي لألدب من خالل استخدام تقنيات شاشات العرض اليت تزود النص
وابلتايل  جيعل املتلقي يندمج مع النص بشكل كبري الرقمي بعداً  اجلرافيكس و الفالشات اليت تعطي للنص األديب

والرقمي للداللة على  تكون عامل جذب حنو النص، غري أن االستخدام النقدي احلايل يتبادل مصطلحي اإللكرتوين،

                                                           
             . 22 – 22، ص م2021، الطبعة األويل ، مارس 91دائرة الثقافة واإلعالم حبكومة الشارقة، العدد –حممد مريين، اإلمارات : كتاب الرافد (40)

 .22-12ص املرجع السابق، (41)
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( وقد اجتهد النقاد يف 42 على تطبيقات تكنولوجية خمتلفة تقوم على معطيات النص املرتابط)اإلبداع األديب املبين
اليت ميكن اجتهاداهتم  فتعددتحماولة ضبط مفهوم هذا اإلبداع األديب اجلديد و املختلف مبعطياته التكنولوجية 

 (43): اختصارها يف عدة رؤى
مبفهوم جنس أديب ما  رقمي على الشاشة الزرقاء مستعيناً منتج إلكرتوين ملبدع ما يف سعيه إلنتاج نص  -

ابلتقنية الرقمية و منجزاهتا اليت أحالت الكاتب إىل ضرورة تعلم فنون تركيب  )شعر، رواية، قصة، مسرحية( متوسالً 
 .قدرات اإلخراج الفين الدراميو الصورة و الصوت و فن اجلرافيك و األنيميش،  حتريكو 

غري من طبيعة النص األديب اللغوية و األدب يف عالقته ابلوسيط التكنولوجي الذي يُ  حالة تطويرية ملسار -
 و من مث يؤسس لشكل أديب مغاير تبعاً  ،و كذا لقارئه أو متلقيه (نظامه وكذا يف مفاهيمه املتعلقة مبنتج النص )املؤلف

و يصبح األدب الرقمي التعبري الرقمي عن تطور ، لطبيعة اللغة اجلديدة و اليت أتيت بلغة املعلوميات فيصبح النص رقمياً 
 .النص األديب، أو بتعبري آخر هو مفهوم عام تنطوي حتته كل التعبريات األدبية اليت يتم إنتاجها رقمياً 

 األنسب و األدق هو مصطلح األدب الرقمي التفاعلي رمبا كانو  املصطلح األكثر عمومية و مشوالً غري أن 
األديب و لإلنسان و الكون و لألدب بشكل عام أساسها التواصل اإلنساين و التفاعل  رؤية جديدة للنصويعكس: 

اإلبداعي اخلالق، و عماده الربط بني ما هو إنساين و بني ما هو تقين، و هو انتج عن إفرازات ثورة املعلوماتية 
التكنولوجيا اجلديدة و خالل احلاسوب  من إالا  و تلقياً  احلديثة اليت بعثت به إىل الوجود لذلك فهو ال يتحقق إبداعاً 

من صورة و  (multi – media) "امللتميداي"تقنيات قائمة على إمكانيات توفره من  ما لإلعالم و التواصل و 
 .متشعباً  صوت و مؤثرات أخرى جعلت من األدب إنتاجاً 

      

بني عالمات النص  ازدايد درجة التفاعل سواء أكان التفاعل وأمهها  :عظاهر األدب الرقمي التفاعةلي -2
 (44) :وهنا يكون للتفاعل مظهران الداخلية و اخلارجية أو بني منتج النص و املتلقي

األول إبداعي واملتمثل يف إضافات و حتويرات من شأهنا أن تسهم يف توليد نص جديد، " قد يبادر مؤلف 
، ..اثلث إنتاج بقية الفصول أحد املتلقني إبنتاج فصل اثن و يواصل متلقٍ  سهممسرحي إىل إنتاج فصل مسرحي و ي

و قد يشرع أحد املنتجني للقصة القصرية يف إنتاج بعض أجزائها و يشاركه أحد املتلقني يف إنتاج خامتتها"، فهذا 
 .ومتلقيه مظهر من مظاهر التفاعل اإلبداعي بني منتج األدب

                                                           
 نوال مخاسي، مرجع سابق، وحممد صبح، األدب الرقمي.. النبع املهجور احنراف ابملصطلح، متاح على رابط (42)

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20141216/Con20141216741183.htm 
 املرجع نفسه.(43)

 املرجع السابق. (44)
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تفاعل النقدي مع النص األديب الذي يتم إنتاجه فيمكن أن ينتج أحدهم قصيدة يتمثل يف الالثاين نقدي و و 
و  ،بتلك القصيدة متعلقاً  نقدايً  فينتج نصاً  نقدايً  ويودعها النشر الرقمي فيمكن أن يتفاعل معها املتلقي تفاعالً 

واملسامهة يف بناء النص مما نح مساحة تعادل مساحة مبدع النص، فأصبحت له القدرة املالحظ على املتلقي أنه مُ 
 .جعل النص حيقق التفاعل من خالل حيويته و كذا حرية املتلقي يف إنتاج معناه

 
 التفاعلي  أنواع األدب الرقمي -3

نصوص رقمية بسيطة تندرج حتتها  (45):جنلو سكسوين لألدب الرقمي )لكوسكيما( بني نوعنياألتجنيس مييز ال
وتندرج حتتها  نصوص رقمية مركبةو النسخ الرقمية للنصوص الورقية القدمية والنسخ الرقمية لنصوص أصلية حديثة، 

، فئتان كبرياتن، مها: النصوص املعدة للنشر على اإلنرتنت فقط، مث األعمال اليت تعتمد تقنيات التكنولوجيا احلديثة
هناك حماوالت  ،  ثالثة أنواع صغرى هي: الشعر البصري، والنصوص اجلمعية، مث النصوص التفاعليةإىل األخريةوتتفرع 

النصوص الرقمية البسيطة من دائرة األدب الرقمي، وتصنف األعمال يف جمموعتني  تقصي كلياً  جتنيسية أخرى
دب التوليدي والشعر املتحرك، والثانية النص التشعيب واألك  األوىل تعطي األولوية لقراءة النص على الشاشة :رئيسيتني

فتشمل التجهيزات واألعمال اجلماعية أو التعاونية واألعمال املتمحورة   ةتركز أكثر على نظام االتصال يف جمموع
يف جمموعة من األنواع )األدب التوليدي،  الرقمية العربية اتم الرتياد الكتابة شبه ُيالَحظ غيابج، و حول دور الربانم

األمساء اليت اراتدت هذا اللون اإلبداعي يف عاملنا العريب تعد على و  جهيزات، واألعمال املتمحورة حول الربانمج(والت
لقراءة النص على ، وأن الكتابة الرقمية العربية تعطي أولوية رؤوس األصابع، وقائمة األعمال املنجزة حمصورة جداً 

عتمد ت إاّل بضعة أعمالتوفر يلألجناس اليت مت ارتيادها، حيث ال الشاشة يف املقام األول، وكذلك الشأن ابلنسبة 
وحىت يف احلاالت النادرة جدا اليت متا فيها استخدام تقنية  التوليد أو التوليف أو رواية الويكي أو الرواية املكتوبة مجاعياً 

دبية بتقنييت التشعب أو التوليد للغياب التام لربامج عربية إلنتاج نصوص أ التشعب، فالروابط يتم إدراجها يدوايً 
 .خبالف لغات أخرى

 رابعاً: تداعيات اإلعالم اجلديد عةلى احلقل األديب  

مع مؤسسات  لألدب الرقمي التفاعلي جعلته يف منافسة أوضاعًا جديدة وسائل اإلعالم اجلديدصنعت 
املبدع نفسه واملؤسسات األدبية واحتادات الكتاب واملثقفني والكياانت األدبية والفكرية  :وشخصيات عتيدة منها

ا جعلها تعيد النظر يف مسلماهتا البديهية، وبراجمها الرصينة، لتكون أمام حتدايت مماملختلفة ووسائل اإلعالم العريقة، 
                                                           

دار اهلدى للطباعة والنشر   ،رام هللا –فلسطني  ،عمان  –إميان يونس، أتثري اإلنرتنت على أشكال اإلبداع الرقمي يف األدب العريب احلديث، األردن (45)
 . 27، ص2022كرمي / دار األمني للنشر والتوزيع 
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وال شك  ،(46)ال والتفكك أو املالحقة والتطويريارات ال مفر منها تراوحت بني اإلقفخلرهينة و على عدة مستوايت، 
أن حياة األدب واألدابء والنقاد والقراء داخل اإلعالم اجلديد كان هلا أتثريات إجيابية وأتثريات سلبية شأهنا شأن 

 إجيابيات وسلبيات هذا اإلعالم االجتماعي.
 

 اآلاثر اإلجيابي  لإلعالم اجلديد عةلى احلقل األديب:
 

اإلعالم اجلديد كثريًا من املهتمني ابألدب وشباب األدابء وحىت كبار األدابء وخلقت جذبت وسائل  -1
مجهورًا جديدًا يتابع األخبار ويطلع على النصوص ويتعرف على األنشطة داخل جمتمعه وخارجه، وأعانت وسائل 

دراك اجلميع أن رسالة األدب ، وأاإلعالم اجلديد الكثريين الذين استطاعوا عربها إجياد جسور رائعة ومجيلة مع اآلخرين
كما هو احلال يف بالدان  قاصرة طاملا أهنا متصلة بشرحية صغرية من اجملتمع، خاصة إذا حوصر من قبل سلطة معينة

يف قضاايه اخلاصة  العربية، وعزله عن الناس واجلماهري كما كان يعيش األدب أحيااًن يف قصوره العاجية ال يبحث إالا 
قنوات عرب العام رغم أن بعض نظرايته تؤكد على إنسانية رسالة األدب، ولذلك فإن تطور العلوم وفتح وال ينشغل ابل

فتح الباب لاللتقاء يف الزمان الواحد بني يمن التواصل اإلنساين، و  قريبة جداً  رسالة األدب علجيالشبكة العنكبوتية 
واجلديد، الثائر واملتمرتس خلف السلطة مث يتناقلون املعلومة املاليني يؤثرون ويتأثرون ابألدب العريب والغريب، القدمي 

  (47).واملعرفة واخلرب، ليصبح األدب بوابة مفتوحة للجميع
يف احليزين  وحمصوراً  إىل أنه فيما ظل تفاعل املتلقي مع النص الورقي حمدوداً  رسالة دكتوراة توقد خلص -0

تفاعلية جديدة مثل تصفح منت النص والتجول عرب  الذهين واملعنوي أاتح النص املنشور يف الشبكة للقارئ أشكاالً 
روابطه وقراءته قراءة غري خطية والتدخل يف بنائه ووجهات مساراته واالستمتاع مبشاهدته أثناء تشكله واالستماع إليه، 

عن التعليق والتعقيب واإلدالء ابلرأي حول النص وحول تفاعالت  وصياغته، فضالً  مث املشاركة واملسامهة يف كتابته
 (48).متلقني آخرين معه

أاتحت وسائل اإلعالم اجلديد انتشاراً ألدابء مغمورين وزادت من رقعة اجلمهور اجلغرافية والعددية ألدابء   -3
متصفِّح  يف التواصل والصداقة األدبية، وأصبح إبمكان كبار نتيجة لتزايد عدد املشاركني والزائرين واملتفاعلني والراغبني

من  عكس الصحافة والكتب واجملالت التقليدية، فكثريون األدبيةمن املعلومات  غري حمدوداإلنرتنت االطالع على كم 

                                                           
 .                 م .    2009مايو  22صحيفة الوسط البحرينية، (46)

 ، مرجع سابق.الغول، أتثري اإلعالم االجتماعي يف صياغة اإلبداع )األدب أمنوذجاً(يسري (47)
 . 227إميان يونس، مرجع سابق، ص(48)



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 2, No: 2, 2017 

           

 
 43 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

وفالسفة وأدابء بنشر مقوالت وأعمال هامة لكتاب  عرب مدوانهتم وصفحاهتم على الفيس بوك يقومون األدابء
 عامليني.

 يف تكوين التعبريو يف التواصل واحلرية اليت اتسمت هبا وسائل اإلعالم اجلديد  لسهولة والفوريةسامهت ا -4
ومع اجلمهور بشكل البعض يتواصلوا مع بعضهم  أن خاصة لألدابء تأاتح، و جديدة لدى الفرد العريب إجيابية روح

كل هذا أخرج األديب من الصورة النمطية   ، ع اجلمهور(أفقي )زاد مجهورهم( وبشكل رأسي )ابتت العالقات أعمق م
غريب األطوار يسكن األبراج العاجية، اكتشف الناس جانبه اللني، جانبه الذي  مزاجياً  املغلوطة، فبعدما كان كائناً 

  (49).يشبههم جدا
عليه، وابلتايل بعيداً من فرض الرقابة  خيضع لضغط الشارع الذي صار صوته قوايً واضحاً  أصبح األديبو   -5

ابإلضافة إىل أن األديب كان  ،أدى هذا االحتكاك إىل معرفة عقليات القراء وأرائهم واهتمامات املواطن العادي
يكتب لقارئ هو أيضًا جمهول عنه، فيخطئ اترة ويصيب أخرى، أما اليوم فقد صار لديه خلفية جيدة عن قارئه 

 (50).الفيلسوف هو الذي يسكن الربوج العاجيةو احلياة،  األديب مكانه حقلف ،العامل غرفة صغرية وأصبح
االجتماعي يف اكتشاف الطاقات واإلبداعات العربية الشابة من خالل سهولة  اجلديد أو جنح اإلعالم -6

وصول األدابء لدور النشر، وللمواقع اهلامة اليت تعين ابألدب، فاكتشفت املغمور وعملت على نشره بداًل من اإلبقاء 
م االجتماعي إبشراك على ثلة حمددة احتكرت عامل األدب لفرتة طويلة من الزمن، وليس ذلك فقط، بل جنح اإلعال

الشباب يف املسابقات األدبية احمللية والعربية والدولية، ليربز عدد كبري منهم وتظهر أعماهلم على املأل، حيث احتل 
، كما هيمنت قضااي 2022« البوكر»الشباب مؤخراً النسبة األكرب من القائمة القصرية للجائزة العاملية للرواية العربية 

من  22واايت ومكافحة الفساد على مواضيع األعمال الفائزة، وكان نصف املتأهلني للقائمة دون الـالتعايش وصراع اهل
 (  51).السعودي حممد حسن علوان، والكوييت سعود السنعوسي، واللبنانية جىن احلسن" :العمر، وأبرزهم

جمال األدب العريب على فتحت وسائل اإلعالم اجلديد اجملال على مصراعيه للنشر والرتويج ملا يكتب يف  -7
امتداد رقعة الوطن العريب، فالعديد من الكتاب العرب سواء منهم الكتاب الشباب أو الكتاب ذو التجربة واخلربة 
الطويلة يف اإلبداع األديب مبختلف أنواعه وأجناسه وجدوا ضالتهم ومتنفسهم يف هذه املواقع االجتماعية للتعريف 

بية يف الشعر والرواية والقصة واملسرح واملقالة األدبية، ولعل حرية النشر وخاصية السرعة يف إببداعاهتم وإبنتاجاهتم األد
لألدب العريب كسرت كل احلواجز والبريوقراطية والنخبوية يف عملية النشر األديب اليت   االجناز والرتويج الواسع إلكرتونياً 

                                                           
« أنسنت»سيف السحباين، ملفاً مطواًل مع عدد كبري من كبار أدابء ونقاد عرب، نشر بعنوان: مواقع التواصل االجتماعي عمقت العالقة مع اجلمهور و(49)

 .                 2022أغسطس21األديب، عكاظ السعودية، 
                  يسري الغول، مرجع سابق .(50)

  .2022يناير 22  ،صحيفة الشرق األوسط يون الشباب يهيمنون على قائمة بوكر القصرية"،مريزا اخلويليدي "الروائ(51)
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ج للمادة األدبية على نطاق واسع ال يعرتف ابحلدود كانت سائدة مع هيمنة النشر الورقي، وأصبح النشر والرتوي
 (52).اجلغرافية والزمانية

ساعد اإلعالم اجلديد على نشر األعمال األدبية الكربى دون أي مقابل مادي عرب مواقع التواصل  -8
، يف ظل ارتفاع تكلفة الكتب واجملالت الورقية، وأصبح إبمكان (word( أو )PDFواملدوانت من خالل نشرها )

وأدوات  "األي ابد والالب توب واجلوال"أي شخص قراءة الرواايت والقصص وغريها من الكتب من خالل استخدام 
، كما أسهم اإلعالم االجتماعي يف التعريف ابإلنتاج اإلبداعي ملختلف األجيال خاصة األجيال (53)الكرتونية أخرى

مع تفاصيل احلياة  الفقرات القصرية بعناوين أكثر متاساً الشابة اجلديدة من انحية التكثيف الشديد والتجريب وعنونة 
اليومية، إضافة إىل أهنا منحت األقالم األدبية الشابة املوهوبة واجملتهدة فرصة اإلفصاح عن ذواهتا لتكتشفها وسائل 

صدار ومؤلفه ونشر اإلعالم التقليدية، كما صار إبمكان األدابء اإلعالن عن إصداراهتم املطبوعة بطريقة راقية حترتم اإل
 ( 54).مقاطع من نصوصهم الشعرية أو القصصية لتصلهم ردود أفعال القراء الفورية عليها

فتحت وسائل ا|إلعالم اجلديد أعني الكثريين على روعة األدب، وأهبرت اجليل اجلديد خاصة بسحر  -9
 عوا هبا من قبل، وبسببها أيضاً اللغة، وبفضلها تعرف الكثريون على أمساء أدابء عظام، وأعمال مل يكونوا قد مس

، وأصبحت مواقع التواصل (55)انتشرت هذه األعمال وتداول مستخدميها اقتباسات أدبية حفزهتم على اإلتيان مبثلها
االجتماعي خاصة مصدرًا لتغذية أفكار وأحاسيس األدابء للكتابة واإلبداع وسيدرك املتابع للمشهد الثقايف أن جمرد 

يف مكان ما قد يصبحان اخلط الدرامي لرواية كاتب من بلدة أو مدينة  ية أو موقفًا أو حداثً قصة تصويرية أو صحف
أخرى، فلم تعد األفكار خمتزلة لدى أصحاهبا ومل تعد املعلومات حكرًا على أحد، بل أصبح التصوير األديب وصناعة 

 (56).اخليال روافد يتأثر هبا األدابء يف تلك املواقف واألحداث
ئل اإلعالم اجلديد ببناء اجلسور بني اإلنسان يف العامل الثالث والعوامل األخرى، وتوسيع رقعة قامت وسا -12

التعارف بني األدابء من خمتلف أقطار الوطن العريب الكبري وبلدان املهجر البعيدة، وفتح أعني األدابء على عامل وإن 
ين، وسامهت يف ربط األدابء والكتاب وتواصلهم على اختالف عاملًا افرتاضيًا إالا أنه ميثل عاملًا حقيقيًا للكثري  ُعدا 

واحد يتناقشون ويتبادلون ما جتود به أفكارهم وأقالمهم  مقهى أو ملتقىمواقعهم وجمتمعاهتم وجعلتهم وكأهنم يف 
فيها   األدبية،  وصارت الكرة األرضية غرفة واحدة وليست جمرد قرية صغرية ال حيتاج وصول اخلرب أو احلدث األديب

                                                           
 سيف السحباين، مرجع سابق.(52)
                  يسري الغول، مرجع سابق .(53)

 سيف السحباين، مرجع سابق.(54)

 سيف السحباين، مرجع سابق.(55)
 يسري الغول، مرجع سابق.(56)
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أكثر من ثواين معدودة، فوصلت الكلمة إىل أكرب شرحية ممكنة، هذه الكلمة اليت متثل كاتبها ودينه وثقافته وحضارته، 
وصار االلتقاء أيضًا بني األفكار والرؤى، وبني ثقافة وثقافة، وبني جمتمع وآخر، وأدى هذا االنفتاح على الثقافات 

أدب هجني ال حيتفي فقط يف بيئته احلالية وإمنا يتجاوزها إىل بيئات متعددة،  األخرى واحلضارات املختلفة إىل نشوء
وأصبح متابعو اإلعالم اجلديد من املنطقة العربية من أشد املتابعني لثقافات عربية وغربية أخرى، عملت على دمج 

السعودي حممد حسن ب الكاتاألفكار واملعلومات حىت صار هناك لغة فنتازية وسحرية متنوعة جديدة، ولعل فوز 
لرواية العربية توضح مدى قدرة أدابء عصر اإلعالم لالكاتب الكوييت الشاب سعود السنعوسي جبائزة بوكر أو علوان 

االجتماعي على دمج احلياة بني بيئة وأخرى من خالل اصطناع أدب هجني مميز وغريب وجديد على ثقافتنا العربية، 
  (57).فكري العريب والتحليق ابخليال بعيداً إىل عوامل جديدة مكتشفةمبعىن أن األدب خرج من صندوق الت

ابتت عمليات التقييم والنقد على أشدها يف مواقع التواصل االجتماعي، وأضحت هناك مواقع  -11
مُتكن القراء من وضع تقومياهتم وآرائهم يف الكتب بكل شفافية وصراحة، دون   Goodreadsمتخصصة مثل موقع 

أن ميلك األديب أو الناشر أو أساطني اإلعالم التدخل لتلميع أديب أو إلطفاء جذوة آخر، كما تواجدت مواقع 
اع العامل  ويهدف أخرى متخصصة يف القراءة اجلماعية مثل صالون اجلمعة على تويرت الذي يضم القراء من خمتلف بق

ومناقشة األدب املوجود يف الساحة ومساعدة القارئ اجلديد يف اختيار الكتب وإرشاده إىل  ،إىل القراءة اجلماعية
أماكن توافر اإلصدارات اليت يريد شراؤها وتبادل اآلراء مما ساهم يف انتشار األدب وتعريف القراء على أدابء بعيدين 

كما أن هذه املواقع عززت العالقة بني  عدد القراء بشكل ملحوظ يف الفرتة األخرية، عن اإلعالم التقليدي وزايدة
، كما أفاد الكاتب يف نشر نصوصه ومجع الكاتب والقارئ وأصبح إبمكان القارئ التواصل مع الكاتب شخصياً 

 (.  58تغريداته وإصدارها يف كتاب مطبوع كما حيدث يف اآلونة األخرية)
ملؤسسات الدولية ودور النشر، األمر الذي أحدث طفرة يف ترمجة األعمال سهولة التواصل مع ا -10

اإلبداعية ونشر األفكار والقضااي الوطنية من خالل اإلبداع األديب، حيث صدر مؤخرًا جمموعة كبرية من األعمال 
وهو جمموعة ( Remember Usاملرتمجة لعدد من الكتاب واألدابء والشعراء الفلسطينيني، فلقد صدر مؤخراً كتاب )

 Gaza)قصص ونصوص وقصائد وتدوينات مرتمجة لإلجنليزية لكاتبات فلسطينيات من غزة، كما صدر كتاب 

Writes Back ) ًكما صدر قبل ذلك   ،وهو عبارة عن جمموعة قصص لكتاب وكاتبات فلسطينيات من غزة أيضا
 'The Prisonersان مذكرات أسري )جمموعة من النصوص حول األسرى الفلسطينيني وحكاايهتم ضمن قصص بعنو 

                                                           
 املرجع السابق نفسه.(57)
 إميان يونس، مرجع سابق، ص، وسيف السحباين، مرجع سابق :أنظر (58)
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Diaries )ابلعديد من معارض  دابءاألكثري من ري حممد بتوقيع الكتاب والتقدمي له، كما شارك  هاتوقام السيد م
 (. 59الكتاب الدولية مؤخرا )

حيث عاجلت مجيع النصوص املدروسة موضوع  ؛يف اخلطاب األديب اً رئيسي اً بروز اإلنرتنت موضوع -13
الشبكة ومدى أتثريها على حياة اإلنسان املعاصر من حيث أنه صار شديد االرتباط هبا، تتأثر تفاصيل حياته اليومية 
 اً وعالقاته ابآلخرين عربها، كما أن األدابء يعكسون يف نصوصهم تصوراهتم حوهلا ومواقفهم منها حبيث صارت حمور 

 ( 60م األدبية)إلنتاجاهت
 

 األدبي حقلسلبية لإلعالم الجديد على الال اآلثار

 مل تكرس وسائل اإلعالم اجلديد مفهوم القراءة يف نفوس اآلخرين ومل يكن أتثريها على اإلبداع كبرياً  -2
من انحية تعزيز قيمة القراءة، بقدر ما روجت للعناوين وجعلتها يف متناول األعني، ومن مّث فإن التعاطي مع اإلبداع ال 

القارئ العريب الذي يتدىن وعيه أبمهية القراءة يف عصر االنرتنت، ومن انحية أخرى دفعت  يةزال مير أبزمة يف نفسي
وخاصة الشباب إىل العزوف عن الكتاب املطبوع نتيجة تقدميها  راءوسائل اإلعالم االجتماعي والفضائيات الق

املعلومات )جاهزة( دون أدىن جمهود يبذله املستمع أو املشاهد، حىت خلت كثري من املكتبات العامة من رواد القراءة، 
  (61).جمرد بيئات جتميلية للمكان واحنسر دور الكتاب إىل حد كبري املكتبات وأضحت
وآخرون قد ال  "التوتري"وشاعرات  "الفيسبوك"ويف ظل ابتعاد الناس عن الكتاب املطبوع ظهر شعراء  -2

ميتلك بعضهم املوهبة احلقيقية ولكنهم ميتلكون اجلمهور، مجهور غري قارئ سهل ابتزاز مشاعره بكلمات بعيدة عن 
مالًء يف كثري من األحايني، حىت انغمر عدد كبري الشعر، ال ختضع ألي من األوزان املعروفة، بل وغري سليمة حنواً أو إ

من الكتاب البارزين والفاعلني يف ميدان اإلبداع وبرزت نتوءات أدبية ساذجة وضعيفة سببها جهل كبار الكتاب 
  ( 62).بتكنولوجيا العصر وخربة اجليل اجلديد ابإلعالم االجتماعي ومعرفة كيفية استدرار مغازلة القراء

ب األديب: إذ أنه بقدر ما أاتح اإلعالم اجلديد استعمال ثروة لغوية جديدة كما يف الثراء أتثر لغة اخلطا -2
، (63)الطباعي، إاّل أن شيوع استخدام اللغة اإلجنليزية والكتابة ابللغة العامية أدى إىل أتثري سليب على اللغة العربية

استخدام اللغة العامية، وإضعاف اللغة حيث ظهرت مصطلحات جديدة ال متت للغة بصلة، كما مت التشجيع على 

                                                           

 يسري الغول، مرجع سابق.  :( أنظر59)
 .222إميان يونس، مرجع سابق، ص  :( أنظر60)
 .  2022أمحد خضر، أزمة القراءة: ختلف ثقايف وظاهرة عاملية ديب: موقع ستار اتميز، (61)
 يسري الغول، مرجع سابق.(62)
 .272يونس، مرجع سابق، صإميان (63)
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بعض الكلمات، ولقد أخذت املواقع االلكرتونية بتوسيع رقعة العامية يف صفحاهتا مع  "أجنلزة"العربية من خالل 
، وبعيدًا عن جدلية الشعر النبطي أو القصائد والقصص اليت ابتت تؤثر بشكل جلي على اللغة العربية الفصحى

العامي الذي تنشره وسائل اإلعالم يف السينما واملسرح واملسلسالت، وحوار املتصلني ابإلعالم، "فاألدب  العامي، فإن
ليس له بُعد فين وليس فيه بواعث اجلمال األديب، وال يوصل إىل تراث األدب العريب وال إىل الرتاث الفقهي، فهو هدم 

  ( 64).للغة العربية واالنتصار للعامية وحرمان األجيال من فهم تراثهم
ل العامية ال يستطيع أن يتجاوز حميطه احمللي؛ ألن اللهجاِت العامية  -وابختصار "إنا الكاتب الذي يفضِّ

ختتلف من منطقة إىل أخرى اختالفًا شديداً، فمثاًل يصعب على القارئ املشرقي أن يفهم  -وخباصة يف البالد العربية
  ( 65).ئ املغاريب فهم اللهجة العراقية أو الشامية أو اخلليجيةاللهجة العامية املغاربية، مثلما يصعب على القار 

ورأي مجهور املتابعني حىت وإن كانوا جمرد هواة،  "الاليكات"صار مقياس قوة الكاتب واألديب بعدد  -2
تلك األعمال اإلبداعية، ومن املمكن  بشأنوأضحى رأيهم يطغى على النقاد واألكادمييني املتخصصني والباحثني 

القول بنشوء أدب جديد حتت ما يسمى )أدب ما يطلبه املتابعون( إذ صار املقياس ألي عمل أديب هو عدد 
"الاليكات" واملشاركات والتعليقات مهما كان العمل ضعيفًا أو سطحيًا أو حىت يعاين من مقومات النحو 

  (66).والبالغة
 اهتزاز مصداقية األخب -1

ُ
لة والسرقات جها ار وبعض النصوص األدبية اليت تقوم على  الشائعات واملصادر امل

 األدبية وممارسة الكذب وارتداء األقنعة مما جيعل الواقع األديب وواقع األدابء انعكاساً لصورة غري صادقة.
اللحظة الكتابية حتمل مواقع التواصل االجتماعي خطورة مل يفطن هلا الكثري من املبدعني، وهي استهالك  -2

يف التغريدة أو الثرثرة، وابلتايل احرتاق حلظة الكتابة داخل املبدع، لذا ينبغي على املبدعني التنبه ملثل هذه املسألة 
 (67) .اخلطرية، ألن الثرثرة  تقوم حبرب ابردة جتاه املبدع وهو ال يعلم

املخل ابملعىن وليس االختزال أو  أتثريًا يف االجتاه اخلطاب األديب وحجم أتثري اإلنرتنت على طول -7
إذ أن االختصار الشديد يفقد أعظم األعمال  االختصار الذي يقدم أكرب عدد من املعاين يف أقل عدد من الكلمات،

األدبية عمقها، ويتجلى هذا يف جنوح األدابء إىل كتابة نصوص قصرية العتبارات غري أدبية تتمثل يف اإلرهاق 
اءة يف الشاشة، ومواكبة إيقاع السرعة الذي ابت يسم العصر، وتوفر كم هائل من النصوص اجلسدي الذي تسببه القر 

                                                           
 .2022أغسطس20عبد هللا خلف، األدب العامي ال خيرج من حميطه االقليمي، صحيفة الوطن الكويتية،(64)
 ، متاح على رابط: 2020مايو1رشا عرفة، صراع الفصحى والعامية يف األدب، من الرابح؟ ، شبكة رسالة اإلسالم، (65)

http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3179 
 يسري الغول، مرجع سابق.(66)
 سيف السحباين، مرجع سابق. (67)
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 حرية النشر اليت ابتت حقاً  يف الشبكة، وآلية الكتابة اليت ولدها امليل لالختصار وتقليص اجلهد العضلي، وأخرياً 
 (68)ع.للجمي

نتيجة خضوعه عن اآلخرين لذاته وهويته ومتيزه  -مع مرور الوقت واملمارسة االلكرتونية -فقدان األديب  -1
إلعجاب متابعيه ومجهوره من القراء والنزول ملستوايت القراء بداًل من الصعود واالرتقاء هبا، ومن مّث فإن  مجهور 

 مستوايت ومعدالت دون املستوىإىل  اإلعالم اجلديد ميكن أن يعيد أبدابئنا
ُ
 ، بل إن كثرياً من امل

ُ
حول  هللنيصفقني وامل

سهموا يف افتقار كتاابهتم للجودة يف ظل اختفاء النقد السليم البناء الذي حيتاجه كل أديب كأداة واألدابء أبعض الكتاب
اختفاء احلواجز بني األديب والقارئ يف اجملتمع االفرتاضي أدى إىل انتهاك خصوصية  لنجاحه وتقومي كتاابته، كما أنّ 
دائمًا وأن يرد على مجيع األسئلة والتعليقات وإالا مت اهتامه ابلغرور وحب الذات  هذابً األديب وصار عليه أن يكون مُ 

والفذلكة، ولعل من أخطر اإلشكاالت اليت تواجه األدب هو فقد الكاتب أو األديب للخلوة اليت كان حيتاجها، 
فالكتابة وإن كانت للناس وعن  ،وأنصاف املثقفني حيث ذابت املسافة اليت كانت حتمي األديب من مقارعة اجلهالء

  (69).لرتتيب أفكاره وإخراجها ابلطريقة املثلى هدوء النفس واطمئناهنا  الناس إالا أن الكاتب حيتاج 
 

 خــــــــــامت : 
وميكن بلورهتا يف عدد من االستنتاجات اليت ُتشكل أساسًا علميًا لصياغة الفروض واملقوالت العلمية 

 البينية  يف حقلي األدب واإلعالم اجلديد:للدراسات التطبيقية 
ُتشري الدراسة إىل بعض احلقائق اليت تؤكد غلبة اجلوانب اإلجيابية على اجلوانب السلبية يف احلقل األديب عامة  -

وعلى شباب األدابء خاصة، وأن أول هذه التأثريات اإلجيابية هي ظهور أو والدة أدب جديد أو رقمي تفاعلي  
واخلصائص التكنولوجية اليت يتسم هبا اإلعالم من انحية،  دبية يف الواقعاأل اهرةالظمسات وأوضاع  نتيجة مركبة منك

اجلديد من انحية اخرى كالتفاعلية والتكامل والتشاركية والتواصل مع الثقافات األخرى واالنفتاح واالنتشار وقلة 
إىل املنتج األديب وحتويله وربطه أبي إنتاج آخر قدمياً التكاليف وكسر احتكار دور النشر وسرعة التوزيع وسهولة العودة 

 وحديثاً أو خمتلفاً يف التقنية.
أعاد اإلعالم اجلديد طرح إشكالية العالقة بني املثقف والسلطة  يف إطار جديد يصعب معه حماالت السيطرة  -

على ممارسات النفاق والتملق  واهليمنة والتأثري الذي كانت متارسه السلطة من قبل، كما يصعب معه أيضا التعتيم
مقيدًا بسلطة سياسية األدب يف ظل اإلعالم اجلديد لم يعد ف واملتاجرة ابلثقافة على حساب القيم واملصلحة الوطنية،

وال حماصرًا بشلة أدبية وإعالمية وال مزيفًا خبداع اجلماهري والقراء، وأصبح متاحًا عرب املنتدايت واملدوانت واملواقع 
                                                           

 .212إميان يونس، مرجع سابق، ص(68)
 يسري الغول، مرجع سابق.(69)
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الذين كانوا حمرومون من النشر الورقي التقليدي أو  هجر البلدان العربيةاملتخصصة لكافة األدابء يف قرى و  والصفحات
 .احلضور اإلعالمي بربامج الفضائيات

أولئك الذين دخلوا مواقع التواصل االجتماعي  ،رمبا من العدمأدبية  اإلعالم اجلديد يف خلق جنوم ساهم -
دوا أنفسهم يف مطالعة ابيات شعرية وومضات أدبية وقصص قصرية فقاموا بتقليدها إلشباع احتياجات التسلية فوج

 .دابء سبقوهمأوالتعليق عليها وحماوالت كتابتها فتفجرت مواهبهم وصاروا بعدها جنوماً ابرزين رمبا أكثر شهرة من 
قات احمللية باألدبية واملساحىت كبار وشباب األدابء الذين تعرفوا على املواقع  ت تداعيات اإلعالم اجلديدطالو  -

السعودية والكويت ولبنان وحىت والعربية ودور النشر وهم يف مناطق انئية عنها داخل الوطن أو خارجه، وصار أدابء 
 .حيصدون جوائز الشعر والرواية يف مصر والعامل العريب وهم متواجدون يف قراهم وجنوعهم أدابء من صعيد مصر

قة اليت صارت بني األدابء والقراء وبني األدابء وبعضهم البعض، ونزل األديب الدراسة عمق العال ظهر منو  -
من برجه العاجي وأصبح على دراية كبرية هبموم املواطنني وتفاصيل حياهتم اليومية وقضاايهم اخلاصة بعد أن كان 

 .األديب يكتب عن مجهور ال يعرف عنه الكثري
نتيجة ظهور مواقع متخصصة تسمح ابلقراءة اجلماعية وإبداء اتساع حركة النقد والتقييم  ظهر ايضاً كما  -

دى إىل بروز االنرتنت وتكنولوجيا االتصال عامة كموضوع رئيسي لكثري أاآلراء بكل شفافية وصراحة دون تدخل، مما 
شبكة االنرتنت  ومواقع التواصل االجتماعي الذين كتبوا يف أشعارهم وقصصهم عن  خلليج واملغرب العريبمن أدابء ا

  ومواقف األدابء منها وتداعياهتا عليهم وعلى أمناط احلياة والتفكري. 
هجن انفتح على ثقافات وأداين وحضارات مغايرة ومت االحتفاء و مُ أالدراسة  ظهور أدب هجني  كد منأتو -

قحه مع التفكري الغريب، وضمت القصائد ثقافتني به يف غري اوطانه نتيجة خروجه من صندوق التفكري العريب وتال
 .للهوية وحضارتني وهويتني يف أن واحد تعبرياً عن املشرتك االنساين اخلالد وليس تضييعاً 

حلاجته إىل مهارات  ألقاليمدابء ابعض أغياب ما يسمى ابألدب الرقمي املركب أو الرتابطي بني  كما تبني -
اليت حتول النص األديب إىل وسائط متعددة جتمع بني الكلمة  "املاليت ميداي"ية االنتاج الرباجمي املتخصص يف تقن

 .وتربط النص األديب بروابط كثرية متعلقة به ،واحلركة واجلرافيك يف آن واحد والصورة والصوت
ومية ورصدت الدراسة ظاهرة التكثيف الشديد للفكرة األدبية ملالءمة ايقاع العصر السريع وتفاصيل احلياة الي -

جلمهور األدب فانتشرت القصة القصرية جدا والتغريدات الشعرية واملشاهد املسرحية اليت يتفاعل معها املهتمني 
 .وتصبح أدابً مجاعياً يشارك يف إنتاجه جمموعة من األدابء ،ابألدب

م عرب كما رصدت استخدام األدابء لإلعالم اجلديد يف اإلعالن عن أنفسهم وإبداعاهتم بشكل راقي وحمرت  -
نشر بعض االبيات الشعرية من قصائدهم اجلديدة، ونشرًا موسعًا لألعمال األدبية الكربى اليت أصبحت متاحة 
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للجميع بدون مقابل مادي، وكسراً حلواجز البريوقراطية والنخبوية يف عملية النشر األديب الورقي اليت كانت سائدة من 
 .قبل

 أن تعزيز قيمة ية تركها اإلعالم اجلديد على األدب حيث تبنيا سلب آاثرعن  دراسةومن جانب آخر كشفت ال -
بل حدث العكس واحنسر دور الكتاب الورقي وعزف الشباب عن القراءة وأصبحت املكتبات جمرد  ،قالقراءة مل تتحقا 

جادوا ابتزاز ديكور جتميل، وظهر شعراء الفيس بوك وتويرت الذين ال ميتلكون موهبة حقيقية ولكنهم ميتلكون مجهورًا أ
 مشاعره واستدرار مغازلته فحققوا "ال يكات" ومشاركات وتعليقات رمبا أكثر من األدابء احلقيقيني.

انتصار العامية على الفصحي يف أدب االنرتنت واستخدامه للغة االجنليزية مما يهدد الفصحى  خطورة تبنيو  -
الدراسة  حالة االحرتاق اليت تضيع  رصدتهي عامة، كما ذاهتا ويقطع صلة األدابء ابلرتاث األديب خاصة والرتاث الفق

فيها حلظة اإلبداع اثناء الثرثرة أو التغريدة، واالختصار الشديد الذي أفقد األعمال األدبية عمقها وعظمتها، وتراجع 
 .من معايري اجلودة املعروفة عملية النقد السليم نتيجة االعتماد على معايري إعجاب وتعليقات اجلمهور بدالً 

مام إعجاب القراء وانتهاكهم أالدراسة بضرورة حفاظ املبدع على هويته وذاتيته من الضياع  وتوصي -
 أبمهية جلوء األديب إىل توصيخلصوصيته نتيجة اختفاء احلواجز بينه وبينهم وانشغاله ابلرد عليهم وجماملتهم، كما 

 .أنصاف املثقفنيرتيب أفكاره ومحايته من مقارعة اجلهالء و واالطمئنان لضمان ت ءواهلدو اخللوة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 2, No: 2, 2017 

           

 
 34 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

 عراجع الدراس 

 . 2022أمحد خضر، أزمة القراءة: ختلف ثقايف وظاهرة عاملية ديب: موقع ستار اتميز،  -2
عمان / ،إميان يونس، أتثري اإلنرتنت على أشكال اإلبداع الرقمي يف األدب العريب احلديث، األردن   -2
 .2022دار األمني للنشر والتوزيع رام هللا: دار اهلدى للطباعة والنشر كرمي /  –فلسطني 
 حسام اخلطيب، عناق الثقافة األدبية مع التكنولوجيا.. هل من مفر؟ متاح على رابط: -2

http://www.alnadawi.com/vb/forum/c1/z9/28392- 
حسن سلمان، جامعات بدأت تدريسه والبعض يبشر اببتالعه "األدب الورقي"، الشرق األوسط،  -2

 http://archive.aawsat.com/details، 2001يناير2
،  2020، 2حسنني شفيق، االعالم التفاعلي، القاهرة: دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع، ط   -1

 .          2020وفهد الشميمري، الرتبية اإلعالمية، "كيف نتعامل مع اإلعالم؟"، بدون طبعة، الرايض، بدون مطبعة، 
حسنني شفيق ، اإلعالم االلكرتوين بني التفاعلية والرقمية ، ثورة تكنولوجيا جديدة يف نظم احلاسبات  -2

 . 2007واالتصاالت ، القاهرة ، ترمحة برس للطباعة والنشر ،
خالد الفرم ، شبكة االنرتنت ومجهورها يف مدينة الرايض، دراسة تطبيقية على ضوء نظرية االستخدامات  -7

 .2002سالة ماجستري غري منشورة، جامعة امللك سعود، كلية اآلداب، واإلشباعات، ر 
ذوقان عبدهللا عبيدات، الفضائيات واالنرتنت.. معاجلة السلبيات لدى الناشئة تعزيزًا لإلجيابيات،  -1

 .2002الرايض: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، 
 .20يدي، الباحث اإلعالمي، عدد رحيمة عيساين، الصراع والتكامل بني اإلعالم اجلديد والتقل -9

، 2020مايو1رشا عرفة، صراع الفصحى والعامية يف األدب، من الرابح؟ ، شبكة رسالة اإلسالم،  -20
http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3179 

ستخدامات اإلنرتنت يف العامل العريب، دراسة ميدانية على عينة من الشباب سامي عبد الرؤوف طايع، ا -22
 .2000ديسمرب  –العريب، اجمللة املصرية لبحوث الرأي العام، العدد الرابع، أكتوبر 

سعود صاحل كاتب، "اإلعالم اجلديد وقضااي اجملتمع"، املؤمتر العاملي الثاين لإلعالم اإلسالمي، جدة،  -22
 . 2022د العزيز جامعة امللك عب

سيف السحباين، ملفًا مطواًل مع عدد كبري من كبار أدابء ونقاد عرب، نشر بعنوان، مواقع التواصل  -22
   .  2022أغسطس21األديب، عكاظ السعودية، « أنسنت»االجتماعي عمقت العالقة مع اجلمهور و

الشباب املصري وآليات مكافحتها، شريف درويش اللبان، املخاطر املتعلقة ابإلابحية االلكرتونية على  -22
 .املؤمتر العلمي األول"األسرة واإلعالم وحتدايت العصر

http://www.alnadawi.com/vb/forum/c1/z9/28392-
http://www.alnadawi.com/vb/forum/c1/z9/28392-
http://archive.aawsat.com/details
http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3179
http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3179


The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 2, No: 2, 2017 

           

 
 33 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

وداد، الصحفيون اجلزائريون ومصادر املعلومات االلكرتونية، دراسة مقارنة بني القطاع السمعي  مشيسي -21
 .2020والسمع بصري واملكتوب، رسالة ماجستري، اجلزائر، جامعة منتوري، 

قة األسرة السعودية ابجملتمعات االفرتاضية خالل العقد األول من استخدامها صابر حارص، عال -22
  .2009، كلية اإلعالم،جامعة القاهرة، 2009-2999لألنرتنت )
 .     2002، 2الصادق رابح، اإلعالم والتكنولوجيا احلديثة، عجمان، دار الكتاب اجلامعي، ط -27
قليدي لدى اجلمهور، أعمال املؤمتر العلمي الدويل صفا حممود عثمان، مصداقية اإلعالم اجلديد والت -21

 .2022أبريل27-22األول لكلية اإلعالم جامعة األزهر"املهنية اإلعالمية والتحول الدميقراطي"، القاهرة، 
عباس مصطفى صادق، اإلعالم اجلديد: املفاهيم والوسائل والتطبيقات، األردن، دار الشروق للنشر  -29
 .2001والتوزيع، 

فى صادق، اإلعالم اجلديد: دراسة يف مداخله النظرية والعامة، عمان،دار عباس مصط -20
 .2001الشروق،

موقع كلية  وخصــائصه العــامة، عباس مصطفى صادق، اإلعــالم اجلـديد: دراسة يف حتوالته التكنولوجية  -22
  http://www.mmascom.com/?p=185جامعة بغداد -اإلعالم

  .2022، 2وسائل اإلعالم اجلديد، عمان، دار املسرية، طعبد الرازق الدليمي، مدخل إىل  -22
 2002، 2عبد احملسن امحد العصيمي، اآلاثر االجتماعية لالنرتنت، الرايض،قرطبة للنشر والتوزيع، ط -22

. 
عبد هللا خلف، األدب العامي ال خيرج من حميطه االقليمي، صحيفة الوطن  -22

 .2022أغسطس20الكويتية،
العوامل املؤثرة الستخدامات الفتيات يف السعودية ومصر لالنرتنت: دراسة  عزة عبدالعزيز عبدالاله، -21

 .2009مارس 27-21قسم اإلعالم،  -مقارنة، مؤمتر تقنيات االتصال والتغري االجتماعي، جامعة امللك سعود
عفاف عبدهللا، وعبدالرمحن جعفر، أتثري االنرتنت يف عالقات الشباب االجتماعية واألسرية: دراسة  -22

 ".دانية على عينة من شباب والية اخلرطوم ابلسودان، املؤمتر العلمي األول"األسرة واإلعالم وحتدايت العصرمي
عمرو حممد سعيد، العالقة بني استخدام الشباب املصري ملواقع الشبكات االجتماعية وقيمهم اجملتمعية،  -27

 شورة، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم.دراسة على موقعي الـ "يونيو" و "الفيسبوك"، رسالة دكتوراة غري من
فاطمة الوهييب، "األدب يف مواجهة التحدايت والتحوالت: قراءة نظرية"، ورقة عمل مقدمة لكرسي  -21

  http://jazirahchair.net ،2022فرباير2حبث اجلزيرة للدراسات اللغوية، 
 فتحي أبو حطب اإلعالم اجلديد حماولة للتعريف وفهم التأثري -29



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 2, No: 2, 2017 

           

 
 33 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

http://www.arabuem.com/sys.asp? &section=6&supsection=0 
لويس كوهني، لورانس مانيون، مناهج البحث يف العلوم االجتماعية والرتبوية، ترمجة: كوثر كوجيك،  -20

 .2992ر والتوزيع، وليم عبيد ،القاهرة، الدار العربية للنش
حممد سعد ابراهيم، تعرض املراهقني للمحتوى غري املرغوب على االنرتنت واجتاهاهتم حنو الرقابة األسرية  -22

 .2009نوفمرب27-21يف إطار منوذج أتثرية اآلخرين، املؤمتر العلمي األول"األسرة واإلعالم وحتدايت العصر"
يف إكساب الشباب بعض السلوكيات السلبية اليت حممد سعد الدين الشربيين، دور شبكة االنرتنت  -22

 ".عالم وحتدايت العصرتتعارض مع القيم األسرية، املؤمتر العلمي األول"األسرة واإل
 . 2002، 2مد عبد احلميد، البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، القاهرة: عامل الكتب، طحم -22
 .2007، القاهرة ،عامل الكتب ،، االتصال والعالم على شبكة االنرتنت حممد عبداحلميد -22
، مارس 91دائرة الثقافة واإلعالم حبكومة الشارقة، العدد –حممد مريين، اإلمارات : كتاب الرافد  -21

2021.           . 
حممود الضبع، املتخيل السردي وأسئلة ما بعد احلداثة يف السرد العريب املعاصر، يف مؤمتر : عمان األول  -22

ة للكتاب واألدابء، يف : حامت بن التهامي الفطناسي : السرد وأسئلة الكينونة، اإلمارات للسرد، اجلمعية العماني
 .2022،كتاب ديب ، دار الصدي: فرباير 

 .  2992، 22حممود علم الدين، "تكنولوجيا االتصال يف الوطن العريب"، جملة عامل الفكر، مج  -27
 .2022يناير 22ة بوكر القصرية"، مريزا اخلويليدي "الروائيون الشباب يهيمنون على قائم  -21

 نوال مخاسي، مفهوم األدب الرقمي،  -29
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=35837   

 نوال مخاسي، مرجع سابق، وحممد صبح، األدب الرقمي.. النبع املهجور احنراف ابملصطلح،  -20
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20141216/Con20141216741183.htm 

واسيين األعراج، السرد يف مواجهة أعطاب احلداثة .. الرواية العربية ورهاانت احلرية / اآلخر / األان؟، يف  -22
السرد وأسئلة :  مؤمتر : عمان األول للسرد، اجلمعية العمانية للكتاب واألدابء، يف : حامت بن التهامي الفطناسي

 . 2022 ،، كتاب ديب ، دار الصديالكينونة، اإلمارات
 .2002مارس  –، يناير  222، العدد هشام جعفر  -22

 
 المراجع األجنبية :

1- Barrie Gunter, News and the Net , Mahwah, New Jersey London , 

LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS 2003 ). 

http://www.arabuem.com/sys.asp?%20&section=6&supsection=0
http://www.arabuem.com/sys.asp?%20&section=6&supsection=0
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=35837
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=35837


The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 2, No: 2, 2017 

           

 
 33 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

2- Claire Selltiz et.al., Research Methods in social Relations, 4th ed New 

York : Holt Rinehart and Winston, 1993) .  

3- Deuze, Mark -Online Journalism: Modeling the First Generation of 

News Media on the World Wide Web, First Monday, volume 6, number 10 

(October 2001). 

4- Robert J, Klotz, the, Politics of Internet Communication, United 

States of America, Rowman & Littlefield publisher. 2004) 

5- Mark Deuze  and Steve Paulussen, "Online Journalism in the Low 

Countries", European Journal of Communication , 2002  vol 17, no2, p238. 

 

 

 

http://www.rowmanlittlefield.com/Catalog/TOC.shtml?command=Search&db=%5eDB/CATALOG.db&eqSKUdata=0742529258

