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 :  مقدمـة
ومن  ، عليه أفضل الصالة وأزكى التسليماحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سّيدان دمحم     

 : أّما بعد. تبعه إبحسان إىل يوم الدين
  القدمي، فاألدب مبختلف أجناسه  العالقة بني التواصل واألدب عالقة وطيدة متحققة منذ تعد      

ظرات الشعرية يف خمتلف احلضارات، والتنافس يف املنا ،بني القبائل والتفاخر املخاطبة واحلواركان لغة 
كان التواصل وال يزال حمور ف. لقصائدل عرفته األسواق الشعرية من حتكيممبا  ،وخباصة يف احلضارة العربية

 .التبادالت اللسانية وغري اللسانية، وانتظام العالقات وارتباطها
وجي، بتالحم على جانب سيكولوجي وسيسيولوجي وأنرتوبول األديب،اإلنساين ومنه  التواصليقوم      

ينعكس ظاهرة عامة يف سريورة ال منقطعة بني أفراد األسرة واجملتمع الواحد، مث  هذه التصورات للتواصل
 .بني اجملتمعات والدول يف تواصل وحوار مستمر

 يف التجمعات واجملالس شفاهية الثقافةاليت تعرف ب ،يف الشفاهية األوىل بدأ التواصل األديب شفاهًيا    
على  وأدبه الكتابة انتقل اإلنسان إىل تقييد رسائلهاحلرف و  وابخرتاع .قبل أن يعرف اإلنسان الكتابة

ساين وتطور بتطور اللساين وغري الل فزاوج بني اجلانب ،يف املخطوطات كتابةال مث اللفافة مث الورق،
 ة، ومن اللغة إىل األدب وتعزز التواصل األديب ابخرتاع الطابعةيمن األنساق الشفاهية إىل الكتاب التقنية،

 .عرب الكتاب واتسعت دائرته

 شانونيف اإلعالميات خبطاطة ه ظهور  إىل اللغوي مث األديب للتواصل التنظري يرجع الفضل يف اعتماد  
 سريورة خطية تفتقد للفعل التواصل بني اآلالت ويفحبصرها واليت كان يعرتيها النقص؛  ،وويفر

 نوربرتعلى يد  وتعّزز يف سريورة دائرية بظهور علم السيربنطيقا هذا النموذج ليعد تمتو  .الرتجيعي
بعد أن ظّلت لعهد طويل من ، ، من خالل احلوسبة الدقيقة وربط السبب ابلنتيجة يف سريورة دائريةواينر

انت نتائج كوهبذا   .السبب والنتيجة يف سريورة خطية عالقات األشياء املكونة مناحلضارة اليواننية تربط 
 كبسونجا آلالت إىل اللغة واألدب على يد امن البحث عن التواصل يف  انتقلف البحث العلمي شاملة

على اللغة مث  وربط عناصرها ابلوظائف حيث قام بتطبيقهاابلدعوة إىل االستفادة من هذه اخلطاطة 
 . األدب
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التواصل املمتدة من  ئيةإىل سيميا ،يقودان التنظري الشامل للبحث عن التواصل األديب يف هذا الطرح    
خاصة غري  ،تهحث عن قصدييف الب بويسنسأحباث دوسوسري اللسانية واليت كانت من اهتمامات 

متعددة، ّتاب من اللغة ووسائط أخرى ابعتبار أن قصص األطفال يؤلّفها الك ،اللساين منه يف األدب
من الوسيط الورقي إىل الرقمي،  وحتقيق التواصل ألطفالمن قبل ا صصالق أثبتت فاعليتها يف تلقي

 .التحليل الثالثي للعالمة والبحث عن تواصلهاويتبعه ذلك التواصل يف سيميائية بورس الذي اهتم به يف 
ابلتنبيه  :يف توجهني حيث يعترب فاحتة عهد على  األدب ،تعّزز التواصل بظهور علم السيربنطيقا       
يف ظهور النص  ، وطورًا آخرللتواصل اابلتواصل وردً  عالقة املرسل ابملرسل إليهلرسائل يف  سريورة اإىل

القائم على  ب اآليلباخرتاع احلاسف .ربط امللفات بعد أن حتققاملرتابط على يد تيودور نيلسون 
فأصبح نرتنت، عرفة بربط احلاسب اآليل بشبكة اإلربطت املاملستوحى من علم السيربنطيقا و الرتابطات 

وحوار مستمر، وانتقلت بذلك االستفادة من املعلوماتية يف ربط  العامل قرية صغرية يف تبادل للمعارف
يف أتليف األثر  انرتنت ووسائطهماحلاسب اآليل واإللفون إىل توظيف املعرفة إىل ربط األدب، فعمد املؤ 

 وبتغرّي الوسيط تغرّيت شروط الكتابة وعناصرها وأولوايهتا. ، فتحّول من الدعامة الورقية إىل الرقميةاألديب
الدعائم الرقمية : حمور هذا الطرح فكان العنوان على النحو اآليت يف الكتابة املوّجهة لألطفال اليت هي

، الذي حياول أن يغطي أبعاد -دراسة سيميائية يف أدب األطفال القصصي الرتبوي –األديب والتواصل 
املوضوع، من دراسة التواصل األديب بشكل إمجايل يف وسائطه األوىل وعالقته ابلسيميائيات إىل انتقال 

 التواصل عربها حتقق وكيفية ،الكتابة األدبية إىل الوسيط الرقمي ودور دعائمية هذا الوسيط يف تشكيله
 .  ويف مدّونة قصص األطفال ابلضبط

عرض يف أفالم مصّورة ت   مث انتقلت إىل ،بدأت عرب الكتاب هذه القصص املوّجهة لألطفال
ار، مث ابخرتاع احلاسوب مع كل تطّور للتقنية توّظف لتحقيق التواصل مع الصغ، و (رسوم متحركة) التلفاز
تقنية لربجمة أعمال ىل هذا الوسيط، فأخذ املؤلفون يستثمرون هذه الت انتقل اإلبداع لألطفال إواإلنرتن

بحث يف هذا الشكل اجلديد ، فالتعتمد على اإلهبار واحلركة واجلمال وتكون أقرب للطفلقصصية 
وال يقتصر األمر على القصص بل و ِظف  .يعترب جمااًل واعًدا وحتقيقه للتواصل األديب احلي مع الطفل

 .عليمبشكل قوي يف الت
أدب األطفال وخاصة القصصي منه ال يكون ابللغة فقط وتفّعل فيه الوسائط غري  وعلى اعتبار أن    

كذلك يقوم الكّتاب  -بوجود الصّور وذلك واضح يف وسيطه الورقي قبل أن ينتقل إىل الرقمي - اللغوية
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يف أتليف قصصهم املوجهة لألطفال ابملزاوجة بني اللغة الشفاهية والكتابة يف الوسيط الرقمي لتحقيق 
 .  التواصل واألهداف الرتبوية اليت متّرر يف الرسائل اللسانية وغري اللسانية

ربط بني ذي يال،يف الدعامة الرقمية ابالعتماد على تقنية النص املرتابط  األدب اجلديد هذا يتشّكلو     
، ليخرج املؤّلف قصًصا جديدة موّجهة لألطفال ...(لغة، صوت، صّور، موسيقى )الوسائط املتعّددة 

   .تغرّيت معها طرق التواصل والتلقي
يف أن احلاسوب واالنرتنت وسائط التواصل املعاصرة بال  ،تتمّثل أسباب اختيار هذا البحث ومربّراته    

لذلك جيب استغالهلا بقوة أتليًفا ونشرًا  ،جد نفسه فيهااليت و   هذا العصر طفلومن مقومات حياة  منازع
  .هلذه الفئة يف التثقيف والتعليم والرتبية ؛ يعين ذلك بناء فرد منوذج حمّصن أخالقًيا وثقافًيا ومتطّور علمًيا

صر اليت هذه الدراسة البحث عن كيفية تشكيل هذا األدب اجلديد، اخلطوات والعنا من أهداف    
ية حتقيق التواصل عرب هذا فمعرفة كي،و ف منها وتراتبيتها ومكمن االختالف عن األدب الورقييؤل  

لدعامة الورقية يف األدب بتوظيف دعائمه الرقمية بدل ا أي العالقة بني املؤّلف والقارئ ؛الوسيط
وسيميائية  يف جانب القصةوابلتحديد للفئة العمرية األهم يف كل دولة، وهم األطفال وخاصة ، املكتوب

  . األدب الرقمي الدعائم الرقمية يف  هذا التواصل من خالل هندسة
 قق للتواصل الفكري والثقايف بني املؤلفاألثر األديب حم تتمحور يف أن ،شكالية هذا البحثإ    

قراءة اآلابء ي، من خالل الشفه ل ذلك تواصل فّعال يف شكلهواملتلقي وبني الكتاب واملتلقي، وكان قب
وبتطور التقنية تطور األدب يف دعائم تشكيله اللساين وغري اللساين ويف . واألمهات لألطفال قصصهم

والنقلة الكبرية والفارقة  .نصه إىل القارئ عرب الكتاب ن مشافهة إىل كتابة، فريسل املؤلفوسائط تلقيه م
كيف يتحقق التواصل األديب عربها؟ ماهي فماهي هذه الدعائم الرقمية و  .بدخوله الوسيط الرقميكانت 

والتغرّي الذي أدخلته يف عمل املؤلف ويف  وسيميائيته، ة ودورها يف أتليفهعناصر هذه الدعامة اجلديد
؟، وماهي مكانة اللغة  هو الطفلاصة إذا كان هذا املتلقي ة التواصلية بني املؤلف والقارئ خبالعالق

كانت هلا الرايدة يف القصص املطبوعة على الكتب؟ وما مدى   املكتوبة يف أتليف هذه النصوص حيث
جاذبية هذه القصص واستقطاهبا لألطفال وتواصلهم معها، واإلضافات الفنية واجلمالية والعلمية واللغوية 

  ؟اليت تضيفها الدعامة اجلديدة لرتبية األطفال وتعليمهم
ذلك ، و اومتشّعبً  االبحث واسعً  ،اجلديد الرقميدراسة التواصل األديب من خالل الوسيط جعلت      
وخاصة وأن جتربة األدب الرقمي أو الرتابطي  دونة األطفال وابلذات القصة،لبحث عن سيميائيته يف ماب
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فكيف هو احلال ابلنسبة . ما زالت يف مرحلة التجريب تنظريًا وتطبيًقا املخصص للكبارو  يف البالد العربية
الطرح وكذلك حدود العنوان واألهداف املرجوة من البحث تفرض اخلطة لقصص الصغار؟ فمنهجية 

 .الواجب إتباعها
 ، وثالثة فصول ومقدمة وخامتة مدخل من ـًاجاء البحث مكّون 
التأطري الشامل  -التواصل األديب، النظرايت والتشكيل يف وسائطه األوىل -املعنون بـ  املدخل يقّدم 

وانتقاله من الشفاهي إىل  مباحث اللسانيات والسيميائيات مبختلف فروعهامن هلذا التواصل  والتنظري
العرض مناذج تطبيقية لقصص أطفال ويتخّلل هذا  ،اللساين وغري اللساين شكله الكتايب والبحث عن 

من قناة  ، وقصة خالد وشجرة التفاحمن منتدى تعليم اللغة العربية لألطفال قصة احلروف: رقمية، منها
دمحم أمحد حممود، علي )لفريق عمل مصري ، وقصة الراعي الصغري (karlosy)واملعلومة القّيمة الفائدة

من اجلامعة (  خلفان بن مخيس بن علي الشميلي)ها الطالب أعدّ  ، وقصة فتح مكة(سعيد عمران
 قصة، وذلك بشفع كل عنصر نظري بتحليل مقّرر الوسائط املتعّددة  -سلطنة عمان  -العربية املفتوحة 

  .من هذه القصص
وهو أساس  -التواصل األديب الدعائم الرقمية وآليات حتقق :وانالذي جاء بعن حييل الفصل األّول    

اليت يتم هبا من خالل الدعامة الرقمية وماهي اآلليات  ف على كيفية حتققهالتعرّ  إىل -هذا البحث
العوملة وحتدايت الكتابة : لاألوّ  املبحث وجاء مقّسم إىل ثالثة مباجث، .؟تشكيل هذا األدب وتلقيه

 .اجلديدة التواصلية ، والنص األديب والدعامةوفيه انفتاح النص األديب على الرقمنة
لنصية ودعائمية التعّرض  فيه ويتم ،الرقميةيل النص املرتابط يف ضوء الدعامة تشك: الثايناملبحث 

يف النص  التواصل: الثالثمث املبحث  .الوسيط املرتابطالوسيط املرتابط، واملراحل املتدّرجة لتشكيل 
النص األديب من البالغية إىل التبليغية، وسيميائية املدخل  :وفيه ،عرب الدعائم الرقميةاألديب 

النص املرتابط مفاهيمه وأنواعه، والنص األديب الرقمي حتّول يف دعائم الكتابة والقراءة، اإلجناسي،و 
 .، والبناء السردي للمحكي الرقمي املرتابطديب الرقميوأدوات قراءة النص األ

ولشرح كل عنصر نظري جاء يف هذا الفصل يتم تقدمي منوذج لقصة ترابطية تفاعلية، وقد قمت    
وهو موقع يهتم ابلرتبية والثقافة  لألطفال" هدهد"ابختيار جمموعة قصصية تربوية يقّدمها موقع 

  .اإلسالمية
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ظهور ، يف تتبع شامل لخمصص ألدب األطفال القصصي الرتبوي الرقميوهو  ،الثاينإىل الفصل  ننتقل 
وخنص ابلدراسة القصة، ومنه نصل إىل  ،يف العامل الغريب والعامل العريبأدب األطفال القصصي وتطوره 

وهو  .وكيفية بنائها وحتقيق التواصل عربها والوسائط املعتمدة يف تشكيلها وكيفية متظهرها ةالقصة الرقمي
ة أدب األطفال ماهي :أدب األطفال األسس النظرية وفيه :بعنوان األّولجاء  مباحث،مقّسم إىل ثالثة 

لبالد أدب األطفال وأمهيته وأهدافه، وقصص األطفال وتطّورها يف اوخصائص ومتّيزه وخصوصيته،
ماهية األدب الرقمي، والنص األديب  :وفيه ،األدب الرقمي املفاهيم والتشّكل:املبحث الثاين.العربية

وسائط أدب األطفال يف : واملبحث الثالث معنون بـ. رتابط أفًقا لألدب الرقميالرقمي، والنص امل
ت الرقمي، واإلنرتن طفال يف الوسيطتعريف الوسيط وخصائصه، وقصص األ :وفيه ،التقنيات الرقمية

  .    واألطفال
التنظري اللساين والسيميائي طّبق عليها التواصل يف لقصة رقمية ي، وهو منوذج لفصل الثالثخنتم اب  

كما أّنين يف دراسة هذا املوضوع زاوجت بني طرح اجلانب النظري   .وعناصر الدعامة الرقمية وهندستها
وكان اختيار هذه القصص جملموعة من االعتبارات،  .والتطبيق بشفع كل عنصر بقصة رقمية ودراستها

منها أهنا تغرس يف األطفال جمموعة من األخالق وتصّحح أخطاء وصفات تتناىف مع تعاليم ديننا 
رد يف حتديد العنوان، كما أهّنا تعّلم الفصاحة، وفيها تنوّع بني قصص تعتمد اإلسالمي وهذا ما هو وا

على اللغة املكتوبة واللغة الشفهية، وبني قصص رقمية ترابطية فقط؛ أي قائمة على الربط بني عدة 
وبني قصص مؤلفة بتقنية تفاعلية أي اليتصفحها الطفل إالّ ( صور، كتابة موسيقى، حركة) وسائط

 ".هدهد"لى الروابط مثل قصة موقع ابلنقر ع
إلجابة عن هذه التساؤالت من خالل تتبع اإلملام جبوانب املوضوع، وا حاولت يف معاجلة هذه الدراسة  

يف  املنهج السيميائيوكذلك  الذي من اجراءاته التحليل جوانب هذا املوضوع يف ضوء املنهج الوصفي
  .فالطريقة املعتمدة وصفية حتليلية. قراءة هذه املدّونة

 .هذه الدراسة م النتائج واملقرتحات اليت أسفرت عنهاه أبهوتتمة هلذا البحث ختمن 
خبصوص الدراسات السابقة فإننا ال جند دراسات سابقة اهتمت ابلدعائم الرقمية وربطها ابلتواصل     

ويف جمال التأليف ، األديب عرب الدعائم الرقمية يف ضوء املنهج السيميائيق التواصل ة حتقاألديب أو كيفي
ملؤلفه عبد ( سردايت اهلندسة الرتابطية، حنو نظرية للرواية الرقمية)سيميائيات احملكي املرتابط : تابجند ك

املعلوماتية : كتابمع كتب أخرى منها  ، يهتم بدراسة هذا املوضوع (4102) شيباينالقادر فهيم ال



 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم
 

 و 
 

الرقمنة  :، وكتاب(4104) جوزف طانيوس لّبس أتليف( الرقم واحلرف) واللغة واألدب واحلضارة
وكتاب األدب والتقنية  ،(4102) أتليف إبراهيم أمحد ملحم( النظرية والتطبيق) وحتوالت الكتابة

التواصل مناذج ورهاانت ، وكتاب (4102) أتليف إبراهيم أمحد ملحم( مدخل إىل النقد التفاعلي)
، ابإلضافة إىل كتاب أدب األطفال فن املستقبل ملؤّلفه أنور عبد (4102) ملؤّلفه املصطفى عمراين

 .(4101)احلميد املوسى
كان توجهها يف اإلطار العام لألدب الرقمي تنظريًا وتطبيًقا، ويعترب كتاب سعيد وجند كتب أخرى     

، رائد يف البحث يف (4112)ل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليمدخ من النص إىل النص املرتابط:يقطني
األدب : ، ابإلضافة إىل كتاب زهور كرام. هذا األدب اجلديد والسعي حنو تطبيقه يف العامل العريب

أديت مارون بدران وليلى  عمال الباحثنيوكذلك أ(. 4112)وأتمالت مفاهيمية الرقمي، أسئلة ثقافية 
، ماهيته وتطبيقاته، اجمللة العربية للمعلومات، جملد (اهلايربتكست) النص املرتابط  رحان،عبد الواحد ف

 .ابإلضافة إىل كتب يف السيميائيات. 0، عدد01
تنظريًا وتطبيًقا يف البالد  اإذا كان املوضوع جديدً  هذه الصعوبة وتزداد ،ال خيلو حبث من صعوابت   

العربية، فالصعوابت اليت واجهتها قّلة املراجع اليت تبحث يف عناصر بناء األدب يف الوسيط الرقمي 
والدعائم اليت حيقق التواصل عربها وسيميائيتها وابلذات يف قصص األطفال والذي يعترب هذا الشكل 

ليمهم ابإلنتاج اجلّيد، كذلك صعوبة التطبيق واسقاط لتثقيف األطفال وتربيتهم وتع ااجلديد جمال واعدً 
 .  النماذج على اجلانب النظري

الفاضل دمحم العريب بن  ألستاذين والعرفان تقّدم ابلشكرال يسعين يف هناية هذا البحث إاّل أن أ
وملا قّدمه من نصائح وتقوميات إلخراج هذا  ،مسعود على جهوده يف تنقيح وتصحيح هذا البحث

  .صورته النهائيةيف  البحث

0909/  90/  31: اجللفــــــــــة يف      
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هة، مث تدرّج من تقنية بدأ مشاف -التواصل األديب -مار البحثي الذي حنن بصدد دراستهيف هذا املض   
كان ميدان التجريب لكل تقنية من التقنيات اليت تعاقبت، من ظهور الكتابة على الورق، مثّ .إىل أخرى

، حيث كثر اإلبداع وعم الشمول فأصبح فحقق الكتاب التواصل األديب ،طباعة الكتب ابخرتاع الطابعة
لنسبة للصغار كانت الفائدة مزدوجة يف التعليم بطباعة الكتب الكتاب يف متناول غالبة القرّاء الكبار، واب
في تربيتهم كان ألدهبم قطب الرحى يف توجيههم ف. ملصّورةاملدرسية، ويف التثقيف بطباعة القصص ا

ويف  اخللقي واإلنساين والعقائدي والثقايف، فعن طريق قصص األطفال وأانشيدهم املنشورة عرب الكتب
فقراءة األم قصة لطفلها . ريةتستطيع مترير ماشئت، خاصة للفئات العمرية الصغ الكتب املدرسية

 . تنعكس على جوانب شخصية الطفل كما حددها الباحثون
أصبح كل ما ينتج  ويف هذه األلفية تغرّيت أدوات أتليف هذا اإلبداع وطرق التواصل معه، حيث    

 ،رقمي التواصل يف هذا العصر ؛ أي إنسائط الرقميةلو واإلنرتنت مبا يعرف اب يعتمد على آلة احلاسوب
عرب جهاز احلاسوب وشبكة  من قصص طفالما يبث لأل وخنص ابلذكر ،ومن بينها السرد الرقمي

الذي  -أدب األطفال القصصي الرتبوي  -الدعائم الرقمية والتواصل األديب :ومنه حمور حبثنا نرتنت،اإل
 ا تكمن العالقة بني األدب الرقميوهن .ألنّه ال يؤّلف ابحلرف وحده ال ميكن دراسته إال سيميائًيا

 .والسيميائيات
وقبل الولوج إىل كيفية حتقيق هذا األدب اجلديد ألمناط التواصل يف أدب األطفال القصصي،     

اللساين؛ وحدوده النظرية عرب التواصل اللساين وغري ته تستلزم معرفة التواصل األديب منهجية الطرح وتراتبي
أي ما هو لساين وسيميائي ابعتبارمها طرحني متكاملني يف دراسة األثر القصصي، على اعتبار تشكيل 

 . هذا األدب من اللغة والوسائط األخرى
دم على بسط العالقة املوجودة بني األدب بوصفه ظاهرة تواصلية ولشرح مفهومية هذا البحث نق    

 .اإلبستيمي لتواصلية هذا األدبتتعّدد متظهراهتا، وبني التنظري 
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 التنظريإىل الظاهرة  منالتواصل  : أوالا 
العام إىل اخلاص ومن السطحي إىل العميق ؛أي منّيز بني منطني، ابلتدرج من  للحديث عن التواصل    

  .من كون التواصل ظاهرة عامة إىل تنظري علمي تشّعب وتطّور عرب معارف متعددة
 :رة ــــــظاهالتواصل بوصفه  -3

خرتاعه اقبل اكتشافه و  مع حميطه وجمتمعه، اإلنسان على األرض ابتدع طرقًا للتواصل و ِجد منذ أن    
فاحتاج إىل ابتكار أنواع من التواصل بدافع احلاجة لالستمرار يف  ،وعيشه يف جتمعات للحرف والكتابة

العيش وتلبية حاجاته، حيث مارس على مر التاريخ القدمي أشكااًل عديدة وصورًا خمتلفة من السلوكات 
تواصل ابلكتابة واألشكال أن إىل  التواصلية من قبيل احلركات واإلشارات والرسوم والنقوش والطقوس،

  .اللغوية
 سيكولوجية التواصل: دور التواصل يف بناء ذات الفرد 3-3    
تعبري عن احتياجاته البكاء واللمس لل يف اكتشاف ذاته عرب ،ان منذ مراحل الطفولة األوىلنساإل يبدأ   

                         بناء الذات ف »؛احتياجاتهلتواصل مع اآلخرين لتلبية ل اكتسابه للغة، وذلكالفيزيولوجية قبل 
(La structuration du soi)  متر عرب مراحل معينة قبل أن متارس فعلها التواصلي مع ذوات

عرب احلواس  -أي استقبال  ؛ (Réception )أوىل هذه املراحل هي عملية االستقبال.أخرى
تشكل خربة  ،1« العاملتشكل موضوعات ملبعثرة اليت ال خيط يربطها و لزخم من املعلومات ا -اخلمس

 .ومعلومات تراكمية  تبدأ منذ املراحل األوىل لنمو الطفل
إهّنا مرحلة ، (Perception ) فتسمى مبرحلة اإلدراك »أّما املرحلة الثانية من عملية بناء الذات،   

واليت مت استقباهلا ة للعامل وفهمه وأتويله، من خالل إجياد النظام الذي يربط بني املعلومات املتناثر  ل  ث  مت   
احلواس وقدرهتا على  :أهم العوامل اليت تؤثّر يف عملية اإلدراكوجند  .2« بشكل يومي

 ،الدور االجتماعي الذي يشغلهابإلضافة إىل  ،البيئة اليت يعيش فيها الفردو  اخلربات السابقة،و االستقبال
هوية الفرد سيكولوجًيا حمددة بسماهتا اليت  »ذلك أن  .االجتاهات واحلاجات وامليول الكامنة لديهو 

وهي ما يسميه رواد الربجمة اللغوية العصبية ابخلريطة  وتعاملها معه، تعكسها طبيعة إدراكها للعامل
                                                           

 )وتعين بناء الذات الذي . هي دراسة إلنفعاالت شعورية وال شعورية صادرة عن الذات من خالل مهيجات أو استثارات ذاتية أو موضوعية
   42 ص ،4102 األردن، ،عامل الكتب احلديث ، صل مناذج ورهاانتالتوا املصطفى عمراين، ينظريشكل اخلطوة األوىل لربح رهان التواصل، 

اململكة املغربية، عامل الكتب احلديث، إربد،  ،جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا، فاس ،(مناذج ورهاانت) التواصل طفى عمراين، املصينظر  (1
  42 .، ص 4102األردن، 

 41 -42 .املرجع نفسه، صص(  2
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فاخلريطة ليست هي . بوصفها نتاج تفاعالت الذات مع جماهلا اإلدراكي عرب جمموعة من احلواسالذهنية
نا عن الواقع، من حيث التمث ل واإلدراك ميكن أن يكون مشّوًها أو بعيًدا متاًما الواقع وإمّنا أفكاران وتصورات

املنطلق األساسي يف كل عملية تواصلية، ألنّه ال ميكن  وبناء الذات هيّتضح أن  وعليه.1« عن الواقع
ىل يبدأ فالطفل ابتداًء من سنوات عمره األو  .احلديث إطالقًا عن التواصل بناء على خريطة ذهنية فارغة

يف تعّلم احلروف والكلمات واجلمل ليكتسب لسان جمتمعه، ومتتلئ خريطته الذهنية ليتعّلم كيفية اإلنتماء 
حبصوله على خريطة ذهنية خاصة  ،ولشرح طريقة تعّلم الطفل الكالم واكتساب لغة جمتمعه . إىل جمتمعه

احلروف )وهي تتشكل من اللغة  والكلمات به نقّدم صّور من قصص تعّلم الطفل زكراي للحروف
ل معيار األدبية يف هذا الوسيط والصّور واأللوان وقراءة هذه االمساء ، وكل هذا يشكّ ( والكلمات

  :اجلديد
 
 
 
 
 
 

2قصة الطفل زكريا يتعلّم الحروف
 

يبين خريطته الذهنية منذ الصغر  لحروف، أن الطفلالطفل زكراي ل ة من قصة تعّلمح هذه الصور توضّ و     
ي فقط، وينتقل إىل املدرسة فيتعلم اللغة املكتوبة بربطها وأسرته ابلتواصل الشفهيف التواصل مع أمه 

اللغة العربية ابستعمال الدوال ابملدلوالت  ؛ وبلغة اللسانيات يربطوبصّور األشياء كذلك ابللغة املنطوقة
رها، بربطها بصوّ  فالطفل زكراي يتعّلم أمساء اخلضروات ،وضح ذلكتوالصورة اليت يف األعلى  .الفصحى

 .(الطاء)وتعّلم حرف 

                                                           
   ) وعامل الرايضيات واحمللل النفسي وخبري " جان غريندر" على يد أحد علماء اللغوايت  41هي نظرية ظهرت يف بداية السبعينات من القرن

وتعين هذه النظرية أّن اإلنسان يستطيع برجمة جهازه العصيب بلغة معينة، من حيث إّن الربجمة هي تشكيل رؤية عن " ريتشارد ابندلر" املعلومات 
  . هي وسيلة تواصل بني اإلنسان وجهازه العصيبأّما اللغة ف. واجلهاز العصيب هو اجلهاز الذي يدير كل وظائف جسم اإلنسان. العامل اخلارجي

  /http://www.online-instagram.com/tag1020591468539660426أونالين -دورات
  42.ص، فاس ،هللا، جامعة سيدي دمحم بن عبد  (مناذج ورهاانت)التواصل املصطفى عمراين، ( 1

etter Noon Arabic Alphabet . 6/04/2018    Arabic L www.Learn // :sphtt) 2 
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ف يف يظمّت تو و . حروف اللغة العربية وأمساء األشياء يتواصل ويندمج يف جمتمعه ،تعّلم الطفل هنابف     
ر إال بدمج ما هو لساين بغري سانية، وال يتعّلم الطفل يف الصغقصة احلروف هذه أنساق لسانية وغري ل

 . لساين
 سوسيولوجية التواصل:التواصل واالندماج االجتماعي 3-0

تبادل املعلومات واآلراء واألفكار وتكوين العالقات  ما يهتم به ويتقّصده هذا اجلانب من التواصل،   
أي ميكن حتديد سوسيولوجية التواصل  ؛بني أعضاء اجلماعة بصرف النظر عن طبيعة تكوينها وحجمها

ابعتبارها عملية مترير جمموعة من السريورات التواصلية بناًء على مرجعيات سوسيولوجية أو وفق »
وعاداته وأعرافه، وقوانني فيندمج الفرد يف جمتمعه بعد تعّلم لسانه . 1«انتماءات طبقية أو ايديولوجية

وهذا الطابع االجتماعي  ».اصل مع أفراده يف سريورة دائمةالتو  العيش يف هذا اجملتمع لينخرط فيه وحيّقق
يوجد إاّل من خالل  مرتبط يف سريورة حياته بتوجهنب، فهو ال والعالئقي انتج عن كون اإلنسان

 تضبطهاة العالقات اليت يقيمها مع الفاعلني اآلخرين؛ وهو من جهة أخرى خاضع ملؤسسات اجتماعي
عالقاته املختلفة يف  من خالهلا فهو ال يعيش مبفرده بل يف جتمعات يبين .2« أعراف وعادات وقوانني

وللتدليل . تواصل مستمر، كما أنّه خاضع ملؤسسات اجتماعية تضبط عالقاته وحتّدد انضباطه وتوجّهه
 :وأنيت على بيان البعد االجتماعي فيها اآلتية من قصة احلروف العربية (املشاهد) على هذا نقرتح الصّور

 
 
 
 

          3((ذ)حرف ) مشهد من قصة تعلم الحروف العربية (( ي)حرف )  قصة تعلّم الحروف العربيةمشهد من    

                                                           
 )التواصل  املصطفى عمراين،  ، ينظرقامة تواصل اجتماعي بني األفرادإالجتماعي واالنتماء واألعراف يف وهي اليت أتخذ بعني االعتبار السياق ا
 22 .ص،  (مناذج ورهاانت)
 22 .ص، هللا فاسجامعة سيدي دمحم بن عبد  ، (مناذج ورهاانت)التواصل  املصطفى عمراين،  ( 1
 22، ص املرجع نفسـه (2
.Alphabet song with Tata kids ( 01 .Arabichttps//www-03-  2019احلروف العربية لألطفال على املوقع قصة (  3

14-27-53)    
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قصص تعاليم الدين  من، ...(ذ، ي ) عريب واملسلم احلروف تعّلم الطفل الي :يف هذه القصة    
تواصل غري لساين يف اطار التعاقدات كذلك نالحظ   طار التواصل اللساين الديين، واإلسالمي، يف إ

بلباس إسالمي أو عريب أصيل، يدخل يف اطار  الطفل يف هذه القصة يظهر حيثاالجتماعية،
 .   التعاقدات االجتماعية

إىل أّن البداايت األوىل للوجود اإلنساين اهلادف إىل بلورة أدوات  » ويكفي أن نشري يف هذا اجملال     
من خالل التخلص من عبء األشياء وتعويضها مبفاهيم سهلة التداول  نتهإىل أنس هستقود يلللتمثمزية ر 

واالستعمال، ما كان هلا أن تستقيم لوال التشارك والتواضع اجلماعي عرب إنشاء التجمعات السكنية 
يعين خلق  املستقرة وخلق األشكال التمثيلية األوىل اليت ستضمن استمرارية هذا االستقرار وهو ما

ويف هذا  .1« واللغة واملصاهرة واللباس  املادايت : حاالت التبادل االجتماعي يف كل التجارب احلياتية
وهو من بدراسة اللباس وتوضيح مكانته يف حتديد االنتماء االجتماعي، " روالن ابرت"قام  اإلطار

،حيث وّضح ذلك يف إطار حتليله ألنساق الداللة غري ثل الشفرة االصطناعيةميالعالمات الثقافية و 
وقصارى ما ميكن القيام به ابلنسبة لبعض هذه »: اللفظية املستوحاة من ثنائيات دوسوسري، فيقول

األنظمة هو توقع انتماء أصناف معّينة من الوقائع إىل مقولة اللسان، وانتماء وقائع أخرى إىل مقولة 
ولنأخذ مثالً،  »: مث حيّدد أين يتمظهر اللسان والكالم يف اللباس، بقوله، 2«الكالم، مع بعض التعديل

وإذا . اللباس؛ المراء يف وجوب التمييز هنا بني أنظمة ثالثة ختتلف حبسب املاهية املستعملة يف التواصل
أمكن القول فإنّه ال وجود للكالم يف اللباس املكتوب أي الذي تصفه صحيفة من صحف األزايء 

اللغة املتمفصلة، وال يتوافق هذا اللباس املوصوف مع أي تنفيذ أو أتدية فردية لقواعد املوضة،  بواسطة
بل هو جمموعة منظمة من األدلة والقواعد، من جهة كون لسان املوضة ال ينبثق عن اجلمهور املتكّلم 

ة أخرى كون التجريد وإمّنا عن فئة تقبض بيدها على زمام القرار، وهتيئ الشفرة تبًعا هلواها، ومن جه
هنا يوّضح روالن ابرت الفرق بني ، 3«املالزم ضرورة لكل لسان جمّسد هنا ماداًي يف صورة اللغة املكتوبة 

هذا الطرح واضح لسان اللباس وكالم اللباس هذا األخري الذي حيّدده اجملتمع أو ينبثق عن اجملتمع، و 
امليني يعكفون على تصميم وصناعة أزايء عاملية يف كل للعيان مبا عناه روالن ابرت، فمصممي األزايء الع

سنة ويوظفون فيها كل مواهبهم مث يتم عرضها يف معارض لألزايء وتنقل ونشاهدها على شاشة التلفزة 
                                                           

 22 .، ص0222مصطفى صاحل، منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومي، دمشق ، سوراي، : تر ،األنرتوبولوجيا البنيويةوس، اكلود ليفي سرت ( 1
 وما بعدها 

     21 .، ص0212، 4وتقدمي دمحم البكري، دار احلوار للنشر والتوزيع، الالذقية، سورية، ط ، ترمبادئ يف علم األدلةروالن ابرث، ( 2
 21. ص املرجع نفسه ،(   3
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أهّنا ال تلبس فهذا هو لسان اللباس الذي تستوحي منه مصانع األزايء   ،ونستغرهبا يف كثري من األحيان
إن لباس  »:مث يضيف قائاًل . ، اليت هي كالم اللباسواأللوان املرغوبةكل سنة تفصيالت الفصول 

فإن الفرق .لسان على مستوى التواصل اللباسي، وكالم على مستوى التواصل اللفظي( املكتوب)املوضة 
يتكّون اللسان اللباسي من تعارض . التقليدي بني اللسان والكالم موجود يف اللباس املرتدى أو الواقعي

ة إن ارتداء الطاقي: يف املعىن مثال ذلك األثواب أو القطع أو التفاصيل، اليت يؤدي التنويع فيها إىل تغيري
ويتكّون كذلك من القواعد املتحكمة يف اجلمع بني األثواب سواء على  .ليس له نفس معىن ارتداء القبعة

قياس )ويشمل الكالم اللباسيُّ وقائع االرتداء الشخصي لأللبسة . طول اجلسم أم حبسب الكثافة
، أّما فيما خيص اجلدلية اليت (لشخصية، واجلمع احلر بني األثواباللباس، درجة نقائه وبالءه، والعادات ا

أن عيش  ،هذا يعين.1«فهي ال تشبه جدلية اللغة ( الكالم) ابالرتداء ( اللسان) توّحد هنا الكسوة 
بتعويضعا مبفاهيم، أدى إىل  اإلنسان يف جتمعات وتواضع أفراده على األشياء واألدوات وكل ما حييط هبم

ت اجملتمعات تتمايز عن بعضها أالعصور واختالف احلضارات بد م، مّث بتقدّ نسان واستقرارهاإل أنسنة
ابختالف طابعها اجلغرايف وتشكيل ثقافاهتا وخاصة الفارق األساسي انتمائها الديين، الذي يظهر من 

وتعّلم لغته ، فلباس الطفل يف املثال السابق خالله طقوسها وعباداهتا ولباسها وأكلها وتنظيم جمتمعها
 .العربية ودينه، دليل على إنتمائه العقائدي واللغوي واحلضاري

  أنثروبولوجية التواصل: التواصل واالندماج الثقايف 3-1
 سد وطرق استغاللفقط من خالل الكالم، وإمّنا أيًضا عرب احلركات وأوضاع اجل التواصلال يتم     

 .وذلك هو تصور أنرتوبولوجية التواصل ابعتبارها جمااًل واعًدا.كل ذلك ضمن سياق ما  ؛ الفضاء
يف ضوء هذا التصور اجلديد؛ أضحت األنثروبولوجيا ينظر إليها بوصفها مرحلة تفسري العادات  

ل خطوة أوىل عن طريق تشكّ  »يرى أبن األنثروبولوجيا  "فليفي سرتاوس" ،واملؤسسات، مرحلة التوليف
توليف قد يكون جغرافًيا إذا كان الباحث يرمي إىل اجلمع بني معارف متعلقة . مع والتوليفاجل

  2«جبماعات متجاورة، واترخيًيا إذا كان يرمي إىل إعادة كتابة التاريخ ابلنسبة لقوم معنّي أو عّدة أقوام 

                                                           
   24 -21 .، صص مبادئ يف علم األدلةروالن ابرث، ( 1
 )ينظر املصطفى  .حتاول أن تؤصل لرهان احلوار الثقايف يف إطار اإلميان ابلتنوع الثقايف وابلتعددية الثقافية  بعيًدا عن أفعال اإلقصاء والتهميش

 20 .ص، (مناذج ورهاانت ) التواصلعمراين، 
  212.ص ،0222 ، 0طالدار البيضاء، املغرب، بريوت، لبنان،  ، قبيسي، املركز الثقايف العريبسن ح :، تراإلانسة البنيويةليفي سرتاوس، ( 2
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ثقافة هنود إبعادة أتسيس جمال التواصل، شيًئا فشيًئا داخل  »  ديل هاميز وقد قام
ويبقى . ، مع أن قائمة السلوكات واألشياء اليت هلا قيمة تواصلية تتباين من جمتمع إىل آخر1«أودجيبوا

املقصدية املسندة إىل املرسل  ليشملمن مفهوم التواصل  أواًل أنّه وّسع »: طرحه أساسًيا لثالث اعتبارات
نثروبولوجيا إبمكاهنا أن ثني يف جمال التواصل أبن األالباح، وأنّه لفت انتباه (املتلقي) املرسل إليه من قبل

يف الرسائل  ز على حتليل املضامنيكّ متّدهم مبقارابت نظرية ومنهجية خمتلفة للغاية عن تلك اليت تر  
هاميز معامل حقل جديد للبحث يستحق أن يدرج ضمن علوم اإلعالم  اإلعالمية، كذلك وضع

ألن التواصل يف اجملتمعات احلديثة يشري إىل تبادل املعلومات  ؛2« واالتصال وهو سياقات األنثروبولوجيا
.  جهاز احلاسوبت عربمثل اهلاتف واإلنرتنبني شخصني أو نقل الرسائل عرب وسائل اإلعالم فقط 

وهذا ما دفع حالًيا عدًدا من الباحثني يف فرنسا وخارجها، إىل إعادة تعريف التواصل انطالقًا من احمليط »
ووسائل التواصل هذه أصبحت توّظف كذلك . 3«انبثق منه، ومن املناهج اليت يتم توظيفها ألجلهالذي 

وأحداث  عضيايف مو يف األعمال األدبية خصوًصا القصص والرواايت، ليس يف إنتاجها فقط،بل 
وذلك يف حوار وتواصل الطفل  ،جتّسد ذلك لقصة اليت ندرسها يف الفصل الثالثوا .والرواايت القصص

ومن يطّلع على رواية شات حملمد سناجلة على سبيل املثال جيد  .أمري مع زميلته عرب شبكة اإلنرتنت
حبثت عنها ...  » مثل قول البطل وهو السارد يف أحد املقاطعصطلحات موظفة يف الرواية بقوة، هذه امل

يف الغرف األخرى، ذهبت بعيًدا بعيًدا حىت الياهو، ماسنجر، حبثت فيه لكن امسها كان مطفًئا فيه، 
فالطفل منذ الصغر يتعّلم لغة جمتمعه وثقافته عن  .4« مطًفا متاًما، ال نور وسط هذه العتمة املعتمة 

  ،والتواصل هبا يف التعليم لفصحى وقراءهتاطريق التواصل مع حميطه، ويتعّلم يف املدرسة كتابة اللغة ا
  .هويتعّلم كيفية اإلنتماء إىل ثقافة ومعتقدات جمتمع

  تعّلم العباداتواألسرة ي يتعّلم تعاليم الدين اإلسالمي ويف املدرسة وممّثل يف األسرة خاصة، يف اجملتمع

                                                           
)  أنثروبولوجية التواصل ، وقد حّدد جمال اشتغاله يف دراسة اللغة " نًصا بعنوان  0222وهو أنثروبولوجي وعامل لسانيات أمريكي نشر يف سنة

ابعتبارها  وهذا ما حدا به إىل الرتكيز على اللغات واللهجات احمللية ودراستها. ده سياق ثقايف معنّي ابعتبارها ظاهرة اجتماعية ومنطًا سلوكًيا حيدّ 
    10.، ص(مناذج ورهاانت) خاصيات حملية تنتج أفعاالً تواصلية ال تقل أمهية عن اللغات الكربى املنتشرة عامليًا، ينظر املصطفى عمراين، التواصل 

   14 -10. ، جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا فاس،  صص (مناذج ورهاانت) التواصلينظر، املصطفى عمراين، ( 1
  14. نفسه، ص املرجع ( 2
  12 .املرجع نفسه، ص(  3
 2016ewriters.com-www.arab/ 11/05 .  موقع احتاد كتاب اإلنرتنيت العرب، دمحم سناجلة ( 4

http://www.arab-ewriters.com/
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وجند ذلك يف املقررات  .ويف املدرسة والديه كيفية الوضوء من  ويتعّلم ،قواعد اإلسالم، والصالة منها  
ومنها اعتبار صوم رمضان وعيد الفطر موروث الدراسية، رغم أننا جند أخطاء كبرية يف هذه الدروس 

 .حضاري
حاول هذه األمناط املختلفة للتواصل انتقلت إىل ميادين البحث يف جمال اللسانيات والسيميائيات، و    

فكيف مت التنظري للتواصل . اجلانت النظري هلا والبحث عن قوانينهاعطاء الباحثون يف هذين اجملالني إ
  وكيف انتقل إىل البحث والتطبيق يف جمال اللسانيات، واالجتاهات السيميائية اليت درست التواصل؟ 

 :لتواصل بوصفه نظرية ابستمولوجيةا -0
مل يظهر إاّل يف  ،اجملتمع فيما بينهمعتباره علًما يبحث يف أشكال العالقات اليت تربط أفراد اب التواصل   

ويعود الفضل يف ذلك إىل عاملني ع رفا ابنتمائهما إىل علم . فرتة متأخرة؛ أي يف ثالثينات القرن املاضي
ووارين   Shannon كلود شانونل"النظرية الرايضية للتواصل االتصاالت، قدما خطاطات متثّلت يف 

 .مرسل إليهقناة، مرسل ، رسالة، : شمل فقطتل ه اخلطاطةهذ تمث عّدل".Weaver ويفر
. sensعامل املعىن  ال  Signe خيص عامل العالمة »هنا،  التواصل وما ينبغي اإلشارة إليه هو أن      

إذا تعّلق األمر ابإلنسان، يتوّحد املصدر واملرسل، كما يتوّحد، إىل حد ما املرسل والسنن، نستبدل و 
يتعّدد السنن وال تصري األنواع . اآللة املستقبلة ابإلنسان، فننتقل بذلك من عامل العالمة إىل عامل املعىن

. التواصلصبح الرسالة مصدر ويف هذه احلالة، ت.مشرتكة بني املرسل واملتلقي Les codesالسننية 
 من هناو  .1« ونفرتض أن املرسل واملتلقي قد يضعان السنن، يف بعض احلاالت، موضع تساؤل ونقاش

تطبيق هذه اخلطاطة على الرسائل بني مت و  ،انتقل منوذج التواصل من اآلالت إىل التواصل اإلنساين 
وهو اللغة اليت يستعملها، وتتغرّي اآللة املستقبلة األفراد، فيصبح املصدر هو املرسل الذي يرتبط به السنن 

ابإلنسان وهو املرسل إليه، تتعّدد األنواع السننية بني املرسل واملرسل إليه وقد يتفقان على سنن مشرتك، 
 .إىل عامل املعىن بذلك فيسّنن املرسل رسالته ويبعث هبا إىل املرسل إليه، وحيدث التواصل وينتقل التواصل

 
                                                           

 ) وهو منوذج يفّسر التواصل بطريقة ميكانيكية ومقطعيةSéquentielle ؛ أي ابعتباره سلسلة من العمليات املنّظمة وفق سريورة خطية
Processus linéaire  ذات إجتاه واحد، تنطلق من جهة اإلرسال إىل جهة االستقبال، دون أن ختضع للفعل الراجع أو منطق السريورة

    A Mathematicale théory of "النظرية الرايضية للتواصل" وبدأت هذه النظرية بعد نشر مقال لشانون بعنوان . الدائرية
communication وقد تناوال فيه كلمة تواصل مبعىن اإلخبار أو "ويفر" مبساعدة املهندس  0222وأعيد طبعه سنة  0221، وذلك سنة ،

ينظر نور الدين رايص، نظرية التواصل .  (Circulation de l’information)، أو انتشار األخبار(Information)اإلعالم 
  24-20.م، صص4112/ه0241، 0اللسانيات احلديثة، مطبعة سايس، فاس، املغرب، طو 
  00-01 .صص،0212، 0سلسلة توصيل املعرفة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، ط ،دروس يف السيميائيات، حنون مبارك  (1
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اكبسون ابلتنسيق بني أعمال اللسانيني جبري يف اللسانيات مبا نّبه إليه ا اجملال استثمار كوكان هلذ
 .ومهندسي التواصل

أنواع التواصل عديدة، لكن يف جمال هذا البحث يتعّلق األمر ابلتواصل   :أنواع التواصل  0-3  
أن هذين النموذجني يتشّكل  ساسبني ماهو لساين وغري لساين على أ اللساين مث السيميائي؛ أي اجلمع

 . أدب األطفال وخاصة القصصي منهما
التعامالت اليومية  ابملكتوب ويتحّدد يف والتواصل يشمل التواصل ابملنطوق :التواصل اللساين 4-0-0
   .األدبغوية، ويف الل

 :عند دوسوسري دورة الكالم -(أ    
أي  ؛لضبط يف دراسة الكالم أو اللسانواب دوسوسريت لسانيا يف جنده إّن احلديث عن التواصل      
" عند دوسوسري لكن للتدقيق فإن دوسوسري حتّدث عن Circuit de la parole دورة الكالميف 

لكي جند يف مجاع  » :ضمن فقرة كتبها يبنّي فيها مكانة اللغة يف واقع اللسان حيث قال" التواصل
ي الذي يساعد على إعادة بناء اللسان املنطقة اليت تتناسب واللغة، فال بد من الوقوف عند الفعل الفرد

ال بد من توّفر هذا  ةكاملالدورة  صبح اتاألقل، ول وهذا الفعل يفرتض وجود شخصني علىالكالم  دورة
ا بينهما، إّن نقطة ، يتبادالن حديثً (ب)و( أ) شخصني: احلد األدىن املفروض، لنأخذ مثااًل على ذلك

مثاًل، حيث ترتابط وقائع الضمري ( أ)املتكّلم  ل  ق  تكمن يف دماغ أحد املتحاورين ولنـ   دورةانطالق ال
مع متثيالت العالمات اللسانية أو الصور السمعية املستخدمة يف التعبري   conceptsاملسماة تصورات 

فهذه ظاهرة نفسية تتبعها ظاهرة أخرى : ري يف الدماغ صورة مسعية مماثلةعنها، ولنفرتض أّن تصورًا ما يث
ني، واخلطوات اليت عن نقل الرسالة أو الكالم بني شخص حتّدث هنا دوسوسريفقد  .1«آلية فيزيولوجية 

الصور ) ليجهز الرسالة ( تصورات)من حديث ( أ)ية ما يدور يف دماخ أيخذها تلفظ ما، من بدا
، فتتحّول إىل تصورات يف ذهن هذا األخري،وما حيدث يف ذهنه (ب)ويبعث هبا إىل الشخص( السمعية

فهي ظاهرة نفسية تتبعها ظاهرة آلية (. أ)من تصورات ينتج عنه صورة مسعية أخرى يبعث هبا إىل 
 . ذلك فيزيولوجية متمثلة يف توظيف أعضاء النطق والسمع لتحقيق

 

                                                           
1)  Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale , Essai ouvrage présenté par 
Dalila morsly , ENAG  EDITIONS, 1990 , p.27 
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 :1هذه العملية يشرحها دوسوسري يف الشكل اآليت  
 
 
 
 
 
 
 

الكالم،إذ يتحّدد ابعتباره كيااًن نفسًيا   للدليل اللساين فهو يربطه بدورةتصّور دوسوسري يظهر هناو     
وّضح مكوانت الّدليل اللساين، لكثري من مقاطع حماضراته، ودورة الكالم تجمرًدا كما أّكد على ذلك يف ا

 (.ولاملدل) ، مع التصّور (الدال)حتاد الصورة الصوتية أو السمعية إذ هو عبارة عن ا
ستعمال، ومن مبفهوم الكالم لدى دوسوسري؛ أي بكل ما هو إجناز  وا codeيرتبط مفهوم السنن      

  فالسنن هو املخزون الذي . ذلك أن الكالم حتّدده دورة تضم فردين على األقل »مّث مبفهوم التواصل،
الرسالة، ولكّنه يتضّمن يف الوقت نفسه يتخرّي منه الفاعل املتكّلم جمموع الوحدات اليت تؤّلف امللفوظ أو 

  .2« جمموع القواعد اليت تسمح لنا بنظم الوحدات فيما بينها، وهبذا املعىن فإنّنا ننتقل إىل مفهوم النسق
لمات لتوضيح وبيان كيفية وقد اخرتان هذه الصّور واملشاهد من قصة تعّلم الطفل زكراي للحروف والك

  :نقرتح املشاهد اآلتيةفمن السنن إىل النسق على مستوى الصورة أي الكالم وانتقاله  انتضامه؛
 
 
 
 

 3قصة الحروف العربية لألطفال                      (حرف ن) تعلّم الطفل زكريا الحروف       

                                                           
1)  Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, p.27  

   04 .، سلسلة توصيل املعرفة، ص دروس يف السيميائيات،  حنون مبارك  (2
Alphabet song with Tata kids ( 01 http//www..Arabic-03-  2019احلروف العربية لألطفال على املوقع  قصة(  3

14-27-53)    

سمع                                                                        نطق                                 

                                                                                                 

        تصورات  : ت                : ت                                            

صور سمعية: ص                                       

نطق                                                                 سمع                                      

  

 

 ص       ت
 

ص      ت   

 ري عند دوسوسي دورة الكالمخطاطة : 3شكل 

 

   

   

 

http://www.arabic/
http://www.arabic/
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أمساء  مفردات اللغة العربية، البحث عن كم إليه هذين الولدين، هوت  هنا يتضح السنن الذي حي     
، والبحث عنها وقراءهتا لألطفال املشاهدين، وتبدأ القصة خبطاب (النون)األشياء اليت فيها حرف 

،فهو تواصل بسنن اللغة العربية، مفردات اللغة العربية، تكّون  (السالم عليكم) إسالمي معروف وهو
  .، فنتحّول إىل النسقركلمات وهي أمساء األشياء وربطها ابلصوّ 

ذين الصورتني، ابلرجوع إىل اللغة العربية وربط أمساء األشياء ابلصّور، تتحّول إىل عالمات يف ه      
 . ذات دااللة داخل املرسالت

مبا بدأه دوسوسري يف دورة الكالم وحتديد عناصر  لتواصل مكانة كبرية يف اللسانياتلنظرية او        
 دراسة  » يف أنّ  Roman .Jakobson" كبسونا جرومان " ويؤكد هذا الطرح ما ذهب إليه ،التواصل فيها

النظرية الرايضية : مها الشّيق لسلوكني قريبني حركة اللغة تبنّي أّن اللسانيات شديدة االرتباط ابلتطور
من  اهوما قدم" شانون وويفر"فقد تنّبه رومان جاكبسون خلطاطة  .1« للتواصل والنظرية اإلخبارية

خطوات التواصل يف اآلالت، وأدرك أهّنا ستكون ذات مردود قوي يف الدراسات اللسانية واألدبية يف 
 .وبربطها أبفكار دوسوسري البحث عن خطوات التواصل ووظائفه

 اكبسونج رومان عند يةالتواصلالنظرية  -(ب
خطاطة تواصلية حمكمة وضع أمنوذج  دراسته للغة من وجهة تواصلية إىل يف اهتدى جاكبسون     

تقابل كل عنصر منها وظيفة خاصة به، وأ عتمد مشروعه هذا يف دراسات أدبية عديدة، دراسة اللغة، 
" لعمل الذي قاما به اخل، بتتبعه ألحباث مهندسي التواصل، ال سيما ا...والنص األديب، والعمل الفين 

ملهتمني ابلتواصل، ابإلضافة إىل الشق اآلخر الذي يعترب املصدر العلمي لكل الباحثني وا" شانون وويفر
 . Buhler  "بوهلركارل   "من الدراسات اللسانية املهم، وهو دورة الكالم عند دوسوسري، وأحباث 

 لساين بوهلرعن فضل العامل ال ست حماضرات يف الصوت واملعىن كتابهجاكبسون يف   متكلّ      
Buhler  يف الدراسة الصوتية للكلمة أو املورفيم بوصفه الحقة أو سابقة له مضمون خاص ال يتحقق

                                                           
1) Voir  Roman .Jakobson, Essai de linguistique générale , fondations du langage traduit 
et  préface par Nicolas Ruwet les éditions de minuit : chp 5, Tom1 , 1963,  p. 145 

) 0241الفرنسية، األملانية، الالتينية، انتقل سنة : م، ولع منذ صباه ابملطالعة وقد تعّلم عّدة لغات0122 سنة هذا العامل الروسي مبوسكو ولد 
م ، وقد قابل فيها علماء 0221توراه عام إىل براغ، وشغل مرتمجًا فوراًي يف بعثة الصليب األمحر السوفيايت، ويف هذه املدينة قّدم أطروحته لنيل الدك

مرتجم : م، وقد شغل عّدة مهام من بينها0242عدة يف األلسنية واتريخ اللغات، فاشرتك معهم يف انشاء حلقة براغ األلسنية وكان ذلك سنة 
ومن  .لو، وأساال، بعد رحيله من براغوسفوري، وأستاذ كرسي علم اللغة الروسي، وأستاذ كرسي األدب التشيكي القدمي، وأستاذ يف كوبنهاقن وأ

ينظر  . 0214 البنية الصوتية للغة، قضااي الشعرية، مقاالت يف اللسانيات العامة، حماضرات يف الصوت واملعىن، وقد مات سنة : مؤلفاته
   022-022.ص ، ص4112وان املطبوعات اجلامعية، ، أمحد مومن، ديالنشأة والتطّور: اللسانيات
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أن كل هذه احلقائق اليت ذكرانها تطابق تعريف العالمة الذي تبناه املنظر اللساين  »الكالم إاّل به، فريى 
مثل جذر ما أو  أتخذ الكلمة وكذلك املورفيم: حيث يقول 0222يف حبثه الواسع سنة " كارل بوهلر" 

زائدة ما سواء أكانت الزائدة الحقة أم ابدئة، مكان مضمون مفهومي خاص لكي يتحقق الكالم، 
يم هو العنصر األساسي الذي يتشّكل منه فالكلمة أو املورف. 1«فالكلمة أو املورفيم متثل املضمون

  . ال يتحّقق الكالم إالّ بهاملضمون و 
بوهلر يف اللسانيات، حيث رّكز دوسوسري على كارل   قّدمه دوسوسري واكبسون على ما ج اعتمد »    

املرسل : هيالكالمية  بحثي يف التواصل، ما يعرف ابلدورةأربعة عناصر شّكلت خطوة ابرزة يف توجهه ال
) املرسل واملرسل إليه واملرجع : أّما بوهلر فرّكز على ثالثة عناصر، هي. ليه والسنن والرسالةو املرسل إ

االنفعالية واإلفهامية واملرجعية وذلك انطالقًا من : ج ثالث وظائف هي على التوايلتني ما( وضوعامل
بسون على هذه الوظائف ووّسعها كجا وقد اعتمد . الرتكيز على ضمري املتكّلم أو املخاطب أو الغائب

حينما  م،0222ومن مّث وضع جاكبسون هذا النموذج اللساين الوظيفي يف سنة . إىل ست وظائف
انطلق من مسّلمة جوهرية، وهي أن التواصل هو الوظيفة األساسية للغة، وارأتى أن للغة ستة عناصر 

فقد أثّر بوهلر يف تصّور جاكبسون أتثريًا مباشرًا بنموذجه الثالثي  وعليه. 2« ولكل عنصر وظيفة خاصة
التقليدي، حيث جعله املرجع األّول إلضافة العناصر الفرعية اليت أكمل هبا العوامل احمليطة إبنشاء أو 

 إن النموذج التقليدي للغة، كما»: تشّكل عملية ختاطبية معّينة، إذ ورد يف قضااي الشعرية قوله الصريح
 –إنفعالية، وإفهامية، ومرجعية  -يقتصر على ثالث وظائفأوضحه على وجه اخلصوص بوهلر 

وتناسب القّيم الثالثة هلذا النموذج املثلث ضمري املتكّلم، أي املرسل، وضمري املخاطب؛ أي املرسل إليه، 
قًا من وانطال. ، نتحّدث عنهما((شيء ما ))أو (( شخص ما)) أي  -أبصح تعبري –وضمري الغائب 

هذه و . 3«هذا النموذج الثالثي أمكننا مسبًقا أن نستدل بسهولة على بعض الوظائف اللسانية اإلضافية 
 :اكبسون يف كتابه بقولهجالوظائف ذكرها 

                                                           
  24 .ص ،0222، 0حسن انظم وعلي حاكم صاحل، ط :،  ترست حماضرات يف الصوت واملعىنرومان ايكبسون،  ( 1
الدار العربية منشورات االختالف و  اكبسون، ج، مقاربة حتليلية لنظرية رومان التواصل اللساين والشعرية، برالطاهر بن حسني بومز ينظر ( 2

 42 - 42 .، ص4112 ،0لبنان، ط للعلوم، بريوت،
،  0ط دمحم الوايل ومبارك حنون، سلسلة توصيل املعرفة ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،املغرب،: ، ترمجةالقضااي الشعرية، رومان ايكبسون(  3

 21. ، ص0211
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واآلن يف طرحنا السريع للوظائف األساسية  للتواصل اللفظي واألقل أو أكثر تعقيًدا، نستطيع تكملة  »
رجعية، شعرية، انفعالية        م: بواسطة خطاطة مرسلة للوظائف ،الستةطاطة الشبكة التواصلية األساسية خ
 .   «اتصالية، وظيفة اللغة الواصفة  ،، إفهامية(عاطفية) 

 « Maintenant que notre rapide description de fonction de base de 
la communication verbal et plus au moins complète nous            
pouvons compléter le schéma de six facteurs, fondamentaux par 
un schéma correspondant des fonctions : Référentielle ,Poétique,             
Émotives, phatique, conative, Métal’inguistique »1.                  

فأعمال كارل بوهلر كانت هي امللهم ابلنسبة إليه يف صياغة الوظائف وتكملتها، وقام بربطها بعناصر   
وطريقة ربط هذه  .(املتكّلم، واملخاط ب) التواصل اليت استلهمها من دورة الكالم عند دوسوسري 

 "شانون وويفر"تتّبع خطواهتا من منوذج ...( مرسل، مرسل إليه، رسالة )العناصر 
مل الست، اكبسون أن اللغة ابعتبارها وسيلة التواصل اإلنساين ال تتحّقق إاّل بتوافر هذه العواجويرى  

 2:الشكل اآليت يفخطاطته اللسانية وبناًء على ما سبق صاغ 
 سياق                                   

 (املتلقي)مرسل إليه  - - - - - - - -رسالة  - - - - - - - -مرسل     
 اتصال                                

 سنن                                 
 :3ساينوظائف تبًعا لعناصر التواصل اللكبسون الجا وقد رسم 

 مرجعية                                     
 (ندائية أو أتثريية) إفهامية.......   شعرية        ....... انفعالية               

 انتباهية                                     
 (البيانية)ميتالغوية                                      

                                                           
1) Roman. Jakobson, Essai de linguistique générale , traduction de l’anglais par Nicolat 
Ruwet , édition du Minuit, Tom2, 1991, p.220   

  42 .ص ،  ندمحم الوايل ومبارك حنو : ، ترمجةالقضااي الشعرية، رومان ايكبسون( 2
  20 .ص املرجع نفسه ، ( 3
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ب وحتقق للغة واألدمّيز جاكبسون بني اخلطاب الداخلي واخلطاب اخلارجي يف اطار دراسته     
، ويشّدد على أمهية (املرسل واملرسل إليه) ويكون بوجود املتكّلم واملخاط ب التواصل من خالهلما،

التواصل اخلارجي يف إيصال األفكار إىل اآلخرين والتعامل معهم، ويعطي أمهية للحوار الداخلي ويذكره 
مل إالّ فالتواصل مع اآلخرين وهو أحد الشروط األساسية إليصال الطفل إىل الكالم، ال يكت »دائًما، 

 .  ابإلضافة إىل الصّور 1« على التواصل ابلكالم والتواصل ابلكتابةاكبسون ويؤكد ج. ابستنباط اللغة
حيتوي على نظرية عامة للعالمات  اجديدً  اسلوكً لتؤلف وهنا تندمج اللسانيات ابلسيميائيات   

بدراسة أنظمة العالمات غري   Sémiotiqueريو يف كتابه، حيث قام بيار كوخلصائصها املشرتكة
صادرة هي األخرى عن سيميائيات  التواصل ومبعىن آخر التأكيد على وجود مناذج أخرى من »اللسانية،

واعترب أن السيميائيات . اخلالاي احلية ، وتواصل(سيربنطيقا)احليواين، وإتصال اآلالت  لتواصلوهي ا
ن أن متتلك صفة اإلمتداد وألهّنا ستكون العلم الذي يهتم بكل أنظمة العالمات لن يسع اللسانيو 

يعاجلوها تعليمًيا إاّل بعد أن يعاد بناء هذه األنظمة جتريبًيا، واهتم ابحلديث عن العالمات العلمية، 
الوظيفة  متمثّلة يفالوظيفة السابعة  "ترنس هوكس"ويضيف .2«والعالمات التقنية واالجتماعية واجلمالية 

وهي وظيفة سابعة للخطاب اللساين وما حيويه من أشكال غري لسانية،اليت هتدف إىل تفسري  »األيقونية 
داللة األشكال البصرية واأللوان واخلطوط األيقونية، هبدف البحث عن املماثلة أو املشاهبة بني العالمات 

وخاصة غري اللساين  فللوظيفة األيقونية أمهية يف حتليل اخلطاب اللساين .3« البصرية ومرجعها اإلحايل
  .قبل أن ينتقل إىل الوسيط الرقمي لتحليل األيقوانت والصّور واليت تكثر يف أدب األطفال الورقي

مشاهدة  عليم أم يفيف الت سواءً  يتواصل ابلكالم وابلكتابة وابلصّور، يف هذا العصر أصبح الطفل    
يف  املوجود يالقصص هاسرد يقرأابإلنرتنت و فيشاهد القصة عرب جهاز احلاسوب بربطه  وقراءة القصص،

ومن منا ال  -كليلة ودمنة بعض حكاايت إنتاجابعادة  حيث قامت بعض الشركات العربية ،مقاطع
هذه  – يعرفها وهي قصص حكمة وعربة للفيلسوف واحلكيم اهلندي بيداب وترمجها ابن املقّفع إىل العربية

 وأغنية وجرافيك ورسوم متحركة من صوت وموسيقىابستخدام وسائط متعددة الشركات أعادهتا 
 .داخل النصحاالت كثرية وإ
 

                                                           
بريوت،  ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،(دراسة ونصوص)النظرية األلسنية عند رومان جاكبسون فاطمة الطبال بركة ، ( 1

  24 .م، ص0222/ ه0202، 0لبنان،ط
  002.، ص 0212، 0أنطوان أيب زيد، منشورات عويدات للنشر والطباعة، بريوت، لبنان، ط: ، ترمجةالسيمياءبيار كريو، ينظر  ( 2
 041.، ص0212، السنة الثانية، 2، جملة بيت احلكمة ، املغرب، العدد  مدخل إىل السيمياءترنس هوكس، (  3
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وكل صفحة عبارة عن حلقة لقصة من وتفتتح هذه القصص بصورة الكتاب الذي تقّلب صفحاته  
 (.احللقة األوىل،ابب القرد والغيلم( ) 0)كما يوّضحه املشهد  ودمنةصص كليلة ق
 
 
 
 
 
 

1(10 مشهد)مدخل قصص كليلة ودمنة      
 

وهي عبارة عن كتاب يفتح من ( 0) وتبدأ بصورة املشهد ،"القرد والغيلم"ل على ذلك حكاية ومثا    
ىل  والقصة األو  ،ورق املخطوط يرمز لذلك العصر وكل صفحة تنقلك إىل قصة من قصص كليلة ودمنة

 (.احللقة األوىل ابب القرد والغيلم) كما يوّضحها املشهد معنونة بـ
بسماعها يف هذا الوسيط اجلديد، فأبدعت  بديعة تنبهر يها تواصل وحوار بلغة عربية فصحىوف   

القرد خاصة يف شخصييت  ألحداث بشكل رائع،اليت جسّدت هذا احلوار يف تقمص ا الشخصيات
 :من هذه القصة توّضح ذلك ملختارةاملشاهد او  .(ذكر السلحفاة) والغيلم  العجوز امللك

 
 
 
 
 

 2(01: مشهد(  )القرد والغيلم)كليلة ودمنة  قصة            00مشهد (  القرد والغيلم)قصص كليلة ودمنة 

                                                           
aA-https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD عالية ، جودة 3ابب القرد والغيلم كليلة ودمنة  (  1

HD(03-04-2019 16-08  - 
 55) 

aA-https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD عالية ، جودة 3ابب القرد والغيلم كليلة ودمنة  (  2
HD(03-04-2019 16-08  - 

 55)  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD-aA
https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD-aA
https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD-aA
https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD-aA
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مل حيسن الذي  بسبب أحد صغار القردة امللك بعد أن شاخ وطردوه عنقومه  الذي عزله ،هذا امللك    
والد القرد  فأّلب .((أان امللك قلت لك يكفي )) :فأراد امللك أن ينهاه ويهّذبه فقال له ،التصّرف

أيّها اهلرم أتضرب ولدي، لقد هرمت يف السن وما عدت  )) :بقوله (01املشهد) القوم الصغري عليه
اللحظة  أان امللك منذ هذه. القوم لقد هرم امللك وما عاد ينفع للحكمحتسن التصّرف، امسعوا أيّها 

 آل إليه نفسه متحصرًا على ما محزين يبكي على حاله ويكلّ  فهام على وجهه ،فطردوه ((.أطردوه هيا
إيه اي زمن العجائب يطردوين من وطين بعد أن كنت امللك وها أان اآلن منفي ))  (00املشهد) حاله

 .((قل إذا كانوا ال حيرتمون مكانيت كملك فاليحرتموا شيبيت على األ ...وحيد، إيه
 مع موسيقى حزينة مؤثّرة يرسل رسالته وهو يبكي وهنا يتحقق التواصل مع األطفال املشاهدين،     

 .ومليئة ابلعواطف احلزينة واليأس عن إنفعاله ةمعرب  ، هذه الرسالةوحزين
رية أبمت حمققة للشع، والرسالة بلغة بليغة موزونة زجلة حالتهويفهمون سبب  نيتأثر األطفال املشاهدي    

متمثلة يف قصص الرتاث، مع أّن النّقاد ودارسي األدب يقولون بعدم  والوظيفة املرجعية .معىن الكلمة
، لكن هنا الوظيفة املرجعية ابرزة فهي من أروع قصص الرتاث، ك تبت وجود هذه الوظيفة يف األدب

فة املرجعية واضحة فيها والوظي قصص لألطفال، ومت حتويلها إىل قصص رقمية بتطّور وسائل التواصل
فغرض قصص األطفال اليت يؤّلفها الكّتاب هو تربية األطفال وهتذيبهم وهنيهم عن الصفات السيئة من 
خداع ومكر وعدم الوفاء وتوجيههم للتحلي ابلصفات اجلّيدة ومكارم األخالق أبخذ العربة من هذه 

حتافظ  القناةمث  .كتابة القصص لألطفاليف   دوات تواصله يستفيد منها املؤلفون، فلكل عصر أالقصص 
على اإلتصال، كما ميكن حتميلها يف أحد  انحيافظ واإلنرتنيت ، وهنا جهاز احلاسوبعلى التواصل

حتيل إىل زمن الفصاحة وقوة  والسنن هنا لغة عربية فصحى .مضغوط قرص ملفات احلاسوب، أو على
بنّيت على اللغة الشفاهية فهذه القصة  .ابإلضافة إىل الوظيفة األيقونية اللغة واألدب يف ذلك العصر،

 .والصّور املتحركة املعرّبة عن كل مقطع صويت ،احلوارية
ومّتت فرحته بعد أن  إىل جزيرة حباها هللا ابملاء والغذاء،وتبدأ أحداث القصة بعد أن يصل القرد       

، وتصل القصة إىل قمة واحلوار بينه وبني صديقه يف غناء وفرحهو الغيلم، ويبدأ التواصل وجد صديق له 
احلبكة والعقدة املتمثلة يف ذهاب جارة الغيلم وزوجته للبحث عنه يف اجلزيرة اجلديدة فوجدته مع صديقه 

فوق اجلزيرة  زوجتكو أنت هنا تغين وترقص  »: القرد، فحاكت مكيدة للتخلص من القرد وقالت للغيلم
نعم تركت األطباء عندها، : ))يها ماذا زوجيت حتتضر، وأّكدت له ذلك يف خبث ومكررّد عل(( حتتضر

ما هو الدواء رمّبا يساعدان )) وسأهلا الغيلم عن مرض زوجته (( تلحق هيا قد تلحقها حية وقد ال
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أتكل قلب قرد كي قلب قرد ال أكثر، ال بد من أن )) فأجابته اجلارة ((. األصدقاء على احلصول عليه
ارة وصدمة الغيلم من تارة توّضح احلوار الذي دار بني الغيلم واجلواملشاهد املخ  .((تشفى من املرض

    :مساع طلبها
 
 
 
 
 

   1 (56: مشهد)قصة القرد والغيلم (                       56: مشهد)قصة القرد والغيلم                

           لصديق من وفاء وعدم الغدرما تفرضه الصداقة على ايف ،مع ضمريهراع قع يف صدم الغيلم وو ص      
خ للمكيدة وحيمل القدر على ظهره ليعرب به النهر وأيخذه إىل جزيرته ليأخذ ، مث يرض(22املشهد ) 

 .قلبه
املرسل  .غيلم ترسلها له، فهو املرسل إليهرسالة اجلارة هذه وهي املرسل يف حوار مباشر بينها وبني ال    
فاجلارة  ،ولؤٍم وطلب أبسلوب أمر ومكر حيمل وظيفة انفعالية فيها غضب وحقد على القرد( اجلارة) هنا

 له وظيفة ،، واملرسل إليهسلوب طلب وكأهّنا أتمره القرد ويتخّلصوا منه ألخذ قلبه أبتطلب منه أن حيضر 
ب بني اجلارة والغيلم، فهو مل يستوعتواصل ، فهو متأثر للغاية ومصدوم ورافض للفكرة هنا ينعدم الأتثريية

الرسالة حتمل الوظيفة البالغية، بليغة خمتصرة موحية ابخلداع واملكر  .طلب اجلارة ورفضه يف البداية
، اء قويحي، السنن هو اللغة املنطوقة من زمن الفصاحة فيها رمز وإأبلفاظ خمتصرة وحياكة املكيدة

بني  تصالحيافظ على اإل( موقع القصة)نرتنت واال واحلاسوب ،تصال هنا بني املتحاورين مباشراإل
، واملرسل إليه األطفال، والرسالة مكر اجلارة الغيلم والسلحفاة امه :فاملرسل)القصة واألطفال املشاهدين 

هذا  (.اجلارة للتخلص من القرد، وماذا سيفعل الغيلم، هل سريضخ لطلبها أم سينتصر للصداقة والوفاء
    .اللساين وننتقل إىل التواصل السيميائي بشقيه اللساين وغري اللساينالتواصل 

 
 

                                                           
HD aA-https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD..عالية ، جودة 3ابب القرد والغيلم كليلة ودمنة  (  1

  (03-04-2019 16-08-55 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD-aA
https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD-aA
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 : التواصل السيميائي  0-3-0   
بني السيميائيات  »ثلة من السيميائيني إىل الربط لية لغالبية األنساق الدالة، الطبيعة التواصدفعت     

بوصفها علًما يدرس أنساق العالمات الدالة وبني وظيفتها التواصلية مقتدين مبا قّررته اللسانيات من أن 
وقد كان هلذا االقتداء أثر استثمار  ،التواصل هو عصب الوظيفة اللسانية ومن مثة فهو أساس اخلطاب

فتم دراسة سيميائيات التواصل  .1«ق الدالة املفاهيم اللسانية للتواصل وتعميمها على جمموع األنسا
 . وتعميم ما وصلت اليه إىل سيميائيات الداللة، ألن حىت األنساق الدالة حتقق التواصل

  :التواصل يائياتسيم -أ 
، prieto، وبريتو  Mounainموانن جورج : التواصل هي توجه وأتويل كل من سيميائيات    

األساسية، هي  وظيفة اللسان، على أن Martinet  مارتينيهوأندري ،Buyssens وبويسنس
وال ختتص هذه الوظيفة ابأللسنة، وإمّنا توجد أيًضا يف البنيات السيميائية اليت تشّكلها األنواع  ».التواصل

غري، إذ ال غري أن هذا التواصل مشروط ابلقصدية وإرادة املتكّلم يف التأثري يف ال. األخرى غري اللسانية
تأّلف ي الدليل وهذا يعين أن  تشرتط التواصلية الواعيةكون أداة التواصلية القصدية، ماملأن ين للدليل ميك

من الدوال والعالمات يهمهم  ال قصد، وهؤالء اللسانيون واملناطقةالدال، واملدلول، وال: من عناصر ثالثة
الوظيفة ال تؤديها األنساق اللسانية فقط، غري التواصل أي اإلبالغ والوظيفة التواصلية، وهذه السيميائية 

وهبذا احنصر موضوع . تواصلية ائيةغري لسانية فهي ذات وظيفة سيمي بل كذالك األنظمة السننية
ولدراسة األنساق تواصلًيا يكون .2«يف الدالئل القائمة على االعتباطية أي العالمات  السيميائيات

أنّنا ريى فالداللة ويف مقّدمتهم روالن ابرت،  أنصار سيميائيات أّما .ابلبحث عن الدال واملدلول والقصد
توافرت القصدية أم مل تتوافر بكل  نتواصل ابللسان وابألنساق األخرى غري اللسانية؛ فنحن نتواصل

ويذكر روالن ابرت يف هذا الصدد يف . األشياء الطبيعية والثقافية، سواء أكانت اعتباطية أم غري اعتباطية
جم الوحيد اللسان هو املبّلغ واملرت  -أن اللسانيات جزء من السيميائيات -توجه خمالف لطرح دوسوسري

ند إىل هذه األشياء الدالة، ما كان هلا أن حتصل، دون اليت تس املعاين حيث أنّ  » لكل هذه األنساق
فبواسطة اللسان ابعتباره النسق الذي يقّطع العامل وينتج املعىن، يتم تفكيك ترميزية . توسط اللسان

                                                           
خلطاب، جامعة وهران، اجلزائر، ، منشورات خمترب السيميائيات وحتليل ا سيميائيات التواصل وفعالية احلوار، املفاهيم واآللياتأمحد يوسف، ( 1

   02 .ص ،  4112 ،0ط
رشيد بن مالك، مراجعة وتقدمي  تر ،(والتاريخ األصول، القواعد،) السيميائية آن إينو، ميشال آريفيه وآخرون،  فرنسيني جمموعة ابحثني ينظر( 2

  22 .، ص  م4111/هـ0241 ، 0ط عز الدين املناصرة ، دار جمدالوي للنشر والتوزيع،
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، (indice)أوجه االختالف بني هذين االجتاهني، نعرض ملفهومي املؤشر وإلدراك  .1«األشياء 
 :2يف هذا الصدد يقّدم بويسبس، تقسيًما ثالثًيا للمؤشراتو  ،(signal)واإلشارة 

هي األحداث أو الوقائع أو  : (indicateurs automatiques)املؤشرات التلقائية -
األشياء اليت متدان مبعلومات دون أن تكون أنتجت من أجل هذه الغاية، فلون السماء ي عد مؤشرًا تلقائًيا 

رسالية معّينة تتضّمن الرغبة يف إيصال إفهذه ال تعرّب عن . ألنّه ينبئ ابحلالة اليت سيكون عليها اجلو
 .مضمون حمّدد

هي :  (Indicateurs Artificiels Automatiques)ملفتعلةاملؤشرات التلقائية ا -
مؤشرات تظهر للمتلقي وكأهّنا تلقائية لكّنها مفتعلة، مثل م ن حياكي لكنة أجنبية بغية الظهور مبظهر 

 .األجنيب
تتكّون من األحداث أو الوقائع اليت :  (signaux intentionnels) القصدية شاراتاإل -

صًدا إليصال مضمون معنّي، وال تتحقق هلا هذه الغاية إاّل عندما يدرك املتلقي متدان مبعلومات أنتجت ق
واملثال املوافق هنا، هو عالمات املرور اليت توجهها السلطات املختصة . نّية املرسل يف أن  يبّلغه بشيء ما

 .إىل مستعملي الطرق لتنظيم السري
يتحقق بواسطتها التواصل، مما يعين أن  (signaux)هكذا تعترب اإلشارات القصدية هي إشارات    

ها أبنواع( العالمات)فدراسة اإلشارات  »وابلتايل،. هاستعماهلا هو ما ميّيز التواصل احلقيقي عن غري 
 0222منذ سنة  إيريك بويسنس  التواصل اليت أرسى مبادئها ت كّون أساس وموضوع سيميائيات

ابعتبارها العلم : من وجهة نظره أتسيس السيميائياتاب، وحاول فيه عندما نشر كتاب اللغات واخلط
الذي يدرس اإلجراءات اليت نستعملها بغرض إيصال حاالت وعينا إىل اآلخرين اليت بواسطتها نؤّول 

القصدية هي طرق نلجأ إليها بقصد التأثري يف اآلخر، مما  هذه اإلشارات . 3«اإلرساليات املوجهة إلينا 
قد تكون اإلشارات لسانية مثل استعمال الكالم أو غري . سنًنا مشرتًكا بني املرسل واملتلقي »يقتضي 

                                                           
  22 .ص ، رشيد بن مالك تر ،(والتاريخ األصول، القواعد،) السيميائية آن إينو، ميشال آريفيه وآخرون، ينظر  (1
 01 .،  ص 4102،  4وزيع ، طجواد بنيس، دار رؤية للنشر والت: وتقدمي، تر السميولوجيا والتواصلبويسنس، إيريك ( 2
 )وأصبح أستاًذا للتعليم العايل ابجلامعة احلّرة 0242حصل على الدكتوراه يف األدب املقارن سنة  0211بويسنس مبدينة غان ببلجيكا سنة  ولد ،

انت خب عضًوا يف األكادميية  0221ويف سنة . لربوكسل، حيث دّرس النحو املقارن للغات اهلندوأوروبية، وأنشأ درًسا خاًصا بسوسيولوجيا اللسان
 Les: أمهها ونشر دراسات عديدة يف اللسانيات والسيميولوجيا، إضافة إىل جمموعة من الكتب . امللكية للعلوم واآلداب والفنون اجلميلة ببلجيكا

languages et le discourse 1943, Vérité et langue.  00-01.السيميولوجيا والتواصل إليريك بويسنس، ص، ينظر كتاب  
 00 .، ص جواد بنيس: وتقدمي  ، ترميولوجيا والتواصليالس بويسنس،إيريك ( 3
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هنا  1.«لسانية مثل عالمات املرور وامللصقات اإلشهارية واإلشارات اليدوية اليت تتحقق فيها القصدية 
ل احلقيقي ق التواصاليت بواسطتها يتحقّ  ، هذه األخريةواإلشارات القصدية ح الفرق بني املؤشراتّتضي

وابألخص اآلن  ،قصص األطفال منذ كانت ورقية ؤلفوامويف هذا اإلطار يهدف  .ويتم التأثري يف اآلخر
هذه  معلذلك يوظفون اإلشارات القصدية ليتحقق التواصل  ،القصص الرقمية إىل التأثري يف األطفال

ئتهم قصص األطفال الرقمية اليت هتدف إىل تربية ااألطفال وتنش فقد قام مؤلفوا .ويتم التأثري فيهمالفئة 
إىل بنائها وأتليفها يف شكل رسائل وأحداث  فيهم مكارم األخالقاإلسالمية وغرس التنشئة 

موظفني يف ذلك احلوار  ،لشخصيات طفولية تعطي العربة يف هناية القصة لتحقق التواصل القصدي
ما يوظفونه يف أتليف هذه القصص من حوار وكتابة وصّور  كلو  .لوانوالكتابة والصور واملوسيقى واأل

اليت  لذلك خنتار منوذج من قصص األطفال الرقمية .األطفال ولفت انتباههم وإقناعهمهبدف التأثري يف 
 :"قصة خالد وشجرة التفاح"وهي  حتقق التواصلية القصدية

 
 
 
 

(10: مشهد)قصة خالد وشجرة التفاح                                          
2      

  
وهي  ،من هذه القصة وهي تبدأ مبؤشرات مفتعلة ال يدرك األطفال املشاهدين النية احلقيقية للمؤلف   

 .األطفال العالقة بني الولد والشجرة إاّل يف هناية القصة فال يستوعب جرة التفاح املثمرة وحتتها الولد،ش
                               إلرسال رسالة حمّددةالتواصل القصدي فأّلفها الكاتب منذ البداية بشكل عام حتقق والقصة 

 . لألطفال وهي طاعة الوالدين
صورة شجرة التفاح املثمرة،مرافقة بكتابة مقاطع احلوار بني )فها الكاتب وسننها ابلصّور ألّ  هذه القصةف  

هبدف التأثري يف األطفال وإرسال رسالة حمّددة هلم، غري أن هذه الرسالة تبدأ مبؤشرات  (الشجرة وخالد
وهي صورة شجرة التفاح والطفل خالد حتتها؛ ألهّنا ال تشّكل سنًنا مشرتًكا بني املؤّلف  ،تلقائية مفتعلة

                                                           
 00 .، ص جواد بنيس: وتقدمي ، ترميولوجيا والتواصليالسبويسنس، إيريك  ينظر( 1
 https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk) .2016 / 8/10(قصة خالد وشجرة التفاح، (  2

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
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مث تتحّول إىل رسالة قصدية عندما  .والطفل املتلقي، فالطفل ال يدرك هدف املؤّلف من هذه القصة
تسري أحداث القصة ويسمع األطفال احلوار ويتتبعون أحداث الصّور ليدركوا نية املؤلف يف ارسال هذه 

 . الرسالة عرب قصته
ويف يوم ) وأيكل من مثارها، مث غاب مدة من الزمن ل حتت الشجرةتظكان دائًما يسفالطفل خالد     

وقام ( 44مشهد) وهذا ما يوّضحه. (أخرى وكانت الشجرة يف منتهى السعادةحار جًدا عاد الرجل مرة 
 .حوار بينهما

 
                                                                                         

 

 

                                                                                             22: قصة خالد وشجرة التفاح مشهد  1                                                

يف هذه  البحث عن التواصل القصديميكن ( الدال واملدلول والقصد) التواصل  بتطبيق سيميائياتو    
دوهنا عرب جهاز ا ويشاهوبني هذه القصة واألطفال الذين يقرؤوهنخالد وشجرة التفاح، بني  ،القصة

) وذلك من خالل مقاطع احلوار املكتوبة على املشاهد ومن خالل الصور نرتنتاحلاسوب وموقع اإل
 .صورة الشجرة وتغرّي أحواهلا عرب الزمن، وصورة خالد من الصغر إىل أن ك رب  وأصبح رجالً 

 
 
 
 
 

 22: مشهدقصة خالد وشجرة التفاح  2                                

   :مكّونة من التواصل بني خالد والشجرة، هذه العالمات 
 (42مشهد) (فقالت له الشجرة تعال والعب معي)مجلة ابللغة العربية طلبية :الدال

  .الشجرة تريد اللعب مع خالد كما كان صغريًا: املدلول 
                                                           

 https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk  (8/10/2016)قصة خالد وشجرة التفاح،(  1

  ttps://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxkh  (8/10/2016)قصة خالد وشجرة التفاح،(  2

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
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فهو تواصل قصدي بني الشجرة . أن الشجرة شعرت ابلوحدة يف غياب خالد وفرحت بعودته: القصد 
                         .القصة ومجهور األطفال املشاهدين تواصل بني ، مثوخالد

 .(الشجرةصورة ) مجل احلوار بني خالد والشجرة، وتواصل غري لساين ابلصّور ويتمّثل يف ،تواصل لساين 

 :لعب معي، فقال هلا الرجلإتعاىل و  :فقالت له الشجرة: الدال اللساين
 :أان يف غاية التعب، وقد بدأت يف الكرب وأريد أن أحبر، فقال هلا 
 هل ميكنك أن تعطيين مركًبا؟، فأجابته ميكنك أن أتخذ جذعي لبناء مركبك،  

 .سعيًداوبعدها ميكنك أن تبحر أينما تشاء، املهم أن أشاهدك 
 26: قصة خالد وشجرة التفاح مشهد 1                          .توّضح ذلك  (42،  42،42: املشاهد) 

 ، ابلنسبة لألطفال مدلول هذا احلوار بني خالد والشجرة: املدلول

 لها يف احلر،ل بظأن لألشجار منافع كثرية، منها الثمار، ونستظ
  .فهي ال تبخل علينا ،ونصنع من أخشاهبا أدوات كثرية ننتفع هبا 
 كتب الكاتب هذه القصة لتقدمي رسالة قصدية لألطفال، : القصد 

 26: قصة خالد وشجرة التفاح مشهد 2        هيف ،وحنمي األشجار ونعتين هبا يعةوهي أن حنافظ على الطب
                                        .ضمان احلياة ابلنسبة لإلنسان

 صورة الشجرة : تواصل غري لساين
 ابألغصان صورة شجرة كبرية منظرها مجيل، خضراء مليئة: الدال 
 .مث تتحّول إىل مركب ،ومثار التفاح احلمراء الناضجة 
 وهي سعيدة وفرحة بعودة خالد، فقد حزنت يف غيابه وذبلت أغصاهنا 
    25: قصة خالد وشجرة التفاح مشهد 3                   .وقّلت مثارها، وعادت إليها احلياة بعودة خالد 
، فمدلوهلا أن يعتين هبا وعليه ،واخلشب ،مثمرة، انفعة متد اإلنسان ابلغذاءهذه شجرة تفاح : املدلول 

ومدلوهلا لدى الطفل أن الطبيعة وما فيها وخاصة فوائد األشجار  ،صب والنماء واحلياةاخلالعطاء و 

                                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk  (8/10/2016)قصة خالد وشجرة التفاح،(  1

 https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk  (8/10/2016)قصة خالد وشجرة التفاح،(  2
 https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk  (8/10/216)قصة خالد وشجرة التفاح،(   3

  

 

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
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أن يكتشفوا العالقة بني خالد وشجرة  ويتشّوق األطفال وحياولون. عديدة وهي احلياة وعلينا أن نعتين هبا
 .التفاح

األشجار مفيدة لإلنسان، وبدوهنا تنعدم احلياة على سطح األرض، فهي متدان ابألكسجني، : القصد 
. واألمطار،ونستعمل أخشاهبا،خاصة األشجار املثمرة اليت متدان ابلطعام، فيجب أن نغرسها ونعتين هبا

 .القصد أن نعتين ابألشجار
صورة الشجرة اخلضراء مليئة بثمار التفاح،  :افقةر املر احلوار بني خالد والشجرة، والصوّ )فهذه القصة  

قصدية، فهي قصة تريد أن توصل لألطفال  إشارات كلها( وصورة القارب الذي نبنيه من خشبها
لته وهي أن وتصل رسا .ر ونعتين هبا فهي أمهات كل الناسمضمون معنّي، أن حنافظ على األشجا

 . حنافظ على األشجار ونعتين هبا
ب ، وهو تواصل قصدي من الكاتواألب صورة الشجرة إىل صورة األمهناية هذه القصة، يف  تتحّول  

األم اليت تعتين بنا  :وتطعمنا، ونصنع من أخشاهبا أشياءان هي إىل األطفال، أن الشجرة اليت تظّللنا
 .1(22املشهد )  صغارًا وعندما نكرب فيجب طاعتها

 
 
 
 
 

 66: قصة خالد وشجرة التفاح مشهد 2
ا من رضى مألّن طاعته؛ طاعة الوالدين والرب هبما هذه القصة من أدب األطفال الرتبوي حتث على   
                      هدفه التأثري يف املرسل إليه ألن املرسل الكاتب؛ صلية القصديةفهذه القصة كّلها هتدف إىل التوا.هللا

        .وتوجيههم وتربيتهم على الطاعة األطفال
هو ( داللةال سيميائيات)عن املؤشر( التواصل سيميائيات)ما ميّيز فعل التواصل إن  ومن جهة أخرى،  

فعل . فاحلدث احملسوس املرتبط حبالة وعي ي نجز إراداًي، وبغاية أن يعرف الشاهد مقصده »:طابعه العريف
التواصل هو ابختصار الفعل الذي بواسطته، عندما يعرف فرد ما حدًًث مرتبطًا حبالة وعي معّينة، ينجز 

                                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk  (8/10/2016)جرة التفاح،قصة خالد وش(  1
 https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk  (8/10/2016)قصة خالد وشجرة التفاح،(   2

  

https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
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عي الفرد هذا احلدث لكي يفهم فرد آخر غاية هذا السلوك ويعيد يف وعيه اخلاص تشكيل ما جرى يف و 
أما داللة هذا الفعل التواصلي فتتحّدد على أهّنا التأثري الذي حناول إحداثه يف ذهن من نتوجه . األّول
فداللة هذا الفعل التواصلي  "خالد وشجرة التفاح"وهنا هذا الفعل التواصلي واضح يف قصة  .1«إليه 

     . ه يف ذهن الطفلتتحّدد على أهّنا التأثري الذي يريد املؤّلف هلذه القصة إحداث
هكذا يتحّدد الفرق بني مفهومي املؤشر واإلشارة على أساس أن األّول نتيجة يكمن وراءها سبب، يف   

حني أن الثاين وسيلة ترتجم نية م ن استعملها؛ فالقصدية هي نقطة االرتكاز لتمييز الفعل عن احلدث 
 . ويسمي بويسنس كل فعل تواصلي فعالً سيميائًيا. الطبيعي

المة أاًي  على تقسيم الع ، الذي يقومالتواصل سيميائيات اجتاهوقد أوضحنا يف هذه القصة املدروسة    
 . ال واملدلول والقصدالد: غري لسانية إىل ثالثة عناصر كانت ماهيتها لسانية أم

كاإلشارة، واأليقونة، والرمز، وهذه املصطلحات : أمناط من العالمات التواصلية يائياتوهلذه السيم   
اإلجرائية ذات كفاية منهجية انجعة يف مقاربة الدال العنواين، ابعتباره العتبة احلقيقية لولوج عامل 

 . املدلوالت النصية والسياقية
 
 
 

       (66مشهد ) خالد وشجرة التفاح قصة  2                                          

ممثلة  ،اإلشارة :عالمة تواصلية، حتّلل ابإلشارة واأليقونة والرمز 3"خالد وشجرة التفاح" هذه القصة ف    
 .رة عن مجع بني خالد وشجرة التفاحعبا شبه مجلة هنا ،(خالد وشجرة التفاح) الدال العنواين يف
 لفت إنتباه األطفال الذين: أن القصة حتكي وجتمل العالقة بني خالد وهذه الشجرة، القصد: املدلول 

 .  للبحث عن العالقة بني خالد والشجرة ا يقرأوهنيشاهدون القصة و 
حتيل إىل قصدية العالقة واليت فيها رابط كبري بني  واأليقونة ممثلة يف صورة الشجرة وحتتها الطفل خالد 

 .4والشجرة ،خالد من الطفولة إىل الشباب

                                                           
 00. ، صجواد بنيس: وتقدمي  ، ترميولوجيا والتواصليالسبويسنس، إيريك ( 1
 https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk (8/10/2016 )قصة خالد وشجرة التفاح، (  2

  https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk(8/10/2016) قصة خالد وشجرة التفاح، (  3
 ube.com/watch?v=BV28HYEjyxkhttps://www.yout  (8/10/2016)قصة خالد وشجرة التفاح، (  4

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk%20(8/10/2016)
https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk%20(8/10/2016)
https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
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    .(22مشهد ) ولألم بصفة خاصة اليت جندها يف هناية القصة ،صورة الشجرة املثمرة ترمز للوالدين:الرمز 
 :التواصل والسيميائيات التأويلية -ب
 يفهو املؤسس احلقيق، سور تشارز ساندرس با االجتاه إىل الفيلسوف واملنطقي يوؤل هذ   

إالّ امسًا آخر  -حتكما أعتقد أنين أوض  –ليس املنطق مبفهومه العام  » :وعرّفها بقوله، للسميائيات
شبه ) وعندما أقول إن النظرية. عالماتنظرية شبه ضرورية أو نظرية شكلية لل تايائميوالس .ائياتميللس

ومن هذا الرصد، . ، فإنين أعين بذلك أننا نرصد طبيعة العالمات كما نعرفها(شكلية) أو أهنا( ضرورية
. وعرب عملية لن أعرتض على تسميتها ابلتجريد، فنحن ننقاد إىل مجل قد تكون خاطئة خطأ واضًحا

تستوجبه طبيعة  وبناء على ذلك تكون تلك اجلمل مبعىن من املعاين غري ضرورية، وذلك طبًقا ملا
ملكة تعرفها العامة  :أو كما أمسيها ابلرصد التجريدي، هي( العلمي)العالمات املستخدمة يف الفكر

 .1«ملكة ال مكان هلا يف نظرايت الفالسفة  -غالًبا –لكنها 
 :العالمة عنده تبىن ابعتبارها وحدة ثالثية تتكّون من العناصر اآلتية

: إن العالمة هي عالقة ثالثية بني أول وًثن وًثلث، ويعّرفه بورس بقوله : (représentant) لاملمث 
ل على املمث. 2«كل ما يوصل مفهوًما ما حمّددا عن موضوع ما وأبي وجه كان ل  إن العالمة أو املمث »

 .هذا األساس هو األداة اليت نستعملها يف التمثيل لشيء آخر
قعًيا، أم بتمثيله، سواء كان هذا الشيء املمثل وا املمّثل إن املوضوع هو ما يقوم:(objet)  املوضوع  

إن موضوع العالمة هو »ويوضحه بورس بقوله  .قاباًل للتخّيل أو ال ميكن ختيله على اإلطالق متخياًل أم
 .3«املعرفة اليت تفرتضها العالمة لكي أتيت مبعلومات إضافية ختص هذا املوضوع

                                                           
) وعلى امليرتيز 0121حيث حصل على شهادة عليا سنة  ، ودرس يف جامعة هارفرد(0122/0202) تس األمريكيةيولد يف والية ماساشوس ،

شارك ابعتباره عامل أرض يف الندوة العاملية األوىل لعلماء األرض اليت انعقدت بباريس عام  ،0122وعلى اإلجازة يف الكيمياء سنة  0124سنة 
فلريبو أرسل مقاالته التداولية ومع الالند كان التواصل حول . Lalandeوالالند  Ribot ريبووابعتباره فيلسوفًا، تبادل الرسائل مع .0122

، أوضح فيها الكثري من القضااي اخلاصة (0200 -0212)يف الفرتة املمتدة  فيكتوراي ويلبـي (ليدي)ّيدة ومتّيز مبراسالته الدائمة مع الس  التداولية،
. س.مدخل لسميائيات ش) السميائيات والتأويلينظر سعيد ينك راد، . وقد نشرت أعماله بعد موته يف مثانية جملداتبتصوره للفعل السيميائي، 

    01 -02،  ص 4112، 0، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب،ط(بورس
 022رس، تصنيف العالمات، ترمجة فرايل جبوري غزول ضمن  كتاب أنظمة العالمات، صو تشارلز سندرس ب(  1

2)  (C S)  Peirce, Ecrits sur le signe, rassemblés, traduits et commentés par gérard 
Deledalle, E.D : seuil  Paris ,1978, p.041 
3)  Ibid, p. 042  
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حالة على ابإلللممّثل  التوسط اإللزامي الذي يسمح هو عنصر:(interprétant )  املؤول 
ل ابعتباره العنصر فال ميكن احلديث عن العالمة إاّل من خالل وجود املؤوِّ  »موضوعه وفق شروط معينة،
د للعالمة صحتها ويضعها إنّه هو الذي حيدّ . إىل املوضوع أمرًا ممكًنا املمثلالذي جيعل االنتقال من 

 .  1« إبالغيةللتداول كواقعة 
يف نفس الوقت، تعتمد على أبعاد  للداللة والتواصلللتمثيل و  يميائياترسية، سو الب ائياتوالسيمي 

 . وتداولية ،دالليةتركيبية و : ثالثة
   expérienceوالتجربة    objetبني املوضوع  »رمسًا بيانًيا للتواصل فّرق فيه  "بورس" اقرتح  - 

ضبط ما توحي به العالمة من أجل   interprétant  مع وضعهما يف عالقة، وجاء بكلمة التأويل
، حبيث أن هذا الركن التجرييب حييلنا نظراًي على إلنسانيةسط من التجربة اويعين ذلك الق ؛يف الفكر
 ذكر املمثلء ما حتيل للموضوع عند فمجموعة املعلومات املختزنة يف الفكر عن شي. 2«املوضوع 

  3:يت الرسم البياين اآلوميكن متثيل ذلك يف (. العالمة)
                                                                                  

 
 
 
 
 

 :مفتاح الرسم البياين
                                     S= Signe                    عالمـــة                        

Objet du signe O=                     موضوع العالمـة 
                          I= Interprétant                التأويــــل 

مع وضعهما يف عالقة وابتدع كلمة   expérienceوالتجربة  objetفرق بورس بني املوضوع     
 .   ، من أجل ضبط ما توحي به العالمة يف الفكرinterprétantالتأويل 

                                                           
1) (C S)  Peirce, Ecrits sur le signe, p.048 .  

2) Ibid, p.01  
 421. ، صم4112/ه0241، 0نور الدين رايص، نظرية التواصل واللسانيات احلديثة، مطبعة سايس، فاس، املغرب، ط ( 3

In 

 

I3 

 

I2 

 

I1 S 

 

O 

عند بورس رسم بياين للتواصل: 0شكل  
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يفسرها :  grenadeدال التأويل أبنّه قد يتغرّي من شخص آلخر حسب مهنته فكلمة و وفّسر دول   
ومن يؤوهلا ابلعالمة التأويلية املباشرة املدينة  والطباخة فاكهة األانانس،، من السالح بوصفها نوع اجلندي

 . قليلون، وابلتايل يّتضح نقص يف خربة املستقبل، كذلك ميكنها أن ال تنسب للوقائع
لكن التأويل . واقعية أو خيالية أو غري خيالية أو أي شيء أردانه» :دال شرح بورس هذا و وينقل دول   

إّن العالمة تقول شيًئا ما عن املوضوع وال تقول .  objetالذي حتيلنا العالمة عليه ليس هو املوضوع 
ء عن تقول شيًئا ما عن حامل هذا االسم لكنها ال تقول أي شي  grenadeأي شيء عن التأويل، فـ

أن تقول شيًئا ما عن املدينة  grenadeخبالف ذلك استطاعت كلمة . ''املدينة'' العالمة التأويلية 
اإلسبانية اليت حتمل هذا االسم، وأهنا لن تستطيع أن تزيدين أي معرفة إذا كنت ال أعرفها سابًقا، ألهنا 

ال توجد دون  (املمثل أو الدال) ةوخالصة ذلك أن العالم 1«'' مدينة''حتيلين على العالمة التأويلية 
مثاًل إذا رأى رمسًا أو صورة وال يستطيع أن يؤوهلا، فهو يرى  الصغري فالطفل. (املدلول)  العالمة التأويلية

 . هلا ألنه تغيب عنده العالمة التأويلية من التمثيل العقليالعالمة أيقونًيا لكّنه ال يؤوّ 
 :2التأويل اليت أتى هبا بورس، والشكل اآليت يوّضح ذلكعناصر التواصل واضحة يف عملية و     

 
                              B منطقة    A                                  منطقة             

                                       (Zone)                    E             (Zone)                                 
                                                    Aa            D         Ba                     

              F            Bd                              
                                                                     C                              Bb                                

                                            

                                                                 
 
 :  مفتاح الرسم

  Aمتثل عامل الدالالت الشخصية لـ=   aمنطقة 
 Bمتثل عامل الدالالت الشخصية لـ = b  منطقة

          Aa  =عالمة أرسلها  A   ،Ba  = عالمة يستقريها فكرB 
         C.D.E.F  =أتويالت ابملعىن الذي عند بورس 

                                                           
1) (C S)  Peirce, Ecrits sur le signe , pp. 226- 227 

 422 -421. ص، صنظرية التواصل واللسانيات احلديثة، رايض نور الدينينظر ( 2

عناصر التواصل وعملية التأويل:  1شكل     
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 .مة ألهنما بديالنتشخيص ومرور العال bو  aاملشرتكة يف املنطقتني  Eو  Dتؤمن التأويالت   -0
، وذلك اعتماًدا Baهدفه  يف بعض احلاالت أي يف حالة العالمة املتواطئة اإلجبارية  Aa  يدرك  -4

 .على التأويالت املشرتكة املعروفة
إما عاجزًا عن  Aيف حاالت أخرى تسيطر التأويالت على مضمون العالمة كله، وذلك أبن يصري   -2

 Bb)أي ) Bومها نقطة انطالق الدالالت اخلالصة لـ . F، وإما متدخاًل يف التأويل (cابلتأويل )اصلالتو 
 .اليت كانت هدف التواصل Baمن استقراء  Aaومننع بذلك العالمة 

، وقع االختيار وفق ما جاء به بورس ولتوضيح عناصر التواصل وعملية التأويل اليت تتم بني املرتاسلني    
اليت يكثر فيها احلوار بني الطفل الراعي ووالده، والطفل الراعي  ،"والذئب الراعيالطفل " 1على قصة 

 :حه املشاهد يف هذه القصة الرقميةوأهل القرية كما توضّ 
هل القرية إذا أن   يستنجد أبو  ذئب،وهو يرعى غنمه أبن حيذر من ال وهي قصة األب الذي يوصي ابنه 

 :(02مشهد )يوّضحه ، وجند احلوار الذي دار بينهما رآه
 
 
 
 
 

2(06مشهد )  قصة الطفل الراعي والذئب                                           
 

مرة  يف كل فيحضر أهل القرية كذاًب،  (جاء الذئب) :اختذها لعبة وبدأ يناديو خطأ الطفل ألكن  
 . (راـــليس له يف األرض أث): ويقول ويسألونه عن الذئب، فيضحك

فلم  جاء الذئب، ،جاء الذئب: فأصيب ابهللع وراح ينادي لألهايل ،جاء الذئب ويف أحد املرات   
 .  الفادح أدرك خطأهوهنا  .الشاةخطف الذئب ف .قه أحديصدّ 

 

                                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw (15/10/2016)قصة الطفل الراعي والذئب،(  1
   https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw (15/10/2016)قصة الطفل الراعي والذئب،(   2

   

https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw
https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw
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وأهل  بنه، وبني االبنبني األب وإ)بني مقاطع حوارية وزّع عناصرها ت: التواصل هنا فسيميائيات  
 (.القرية

 .1(02مشهد ) بسالمحذرًا من الذئب لتعودوا مجيًعا  ولدي كن قال األب لكن اي:األب وإبنهبني    
 بنخاصة بتأويالت اال: aمنطقة   
 خاصة بتأويالت األب: bمنطقة   
  Ba =  أن يكون حذرًا وهو )األب بعد أن سنن رسالته وقاهلا إلبنه 

 .سيكون حذرًا ويطمئنبنه أنّه يفهم األب من قول إ (.يرعى األغنام
  Aa = بن العالمة اليت أرسلها األب، ويرسل رسالته يقرأ  فكر اال 
 (01مشهد ) قصة الطفل الراعي والذئب 2                                  (.طمئن اي أيب سأكون حذرًاإ)
 .ر منهذأن الذئب خطري وجيب احل :هي نطقيت األب واالبنميف  Eو  Dشرتكة املوالتأويالت  

  .الولد مل يدرك مدى خطورة الذئب، ومل يعمل بوصية أبيه: بني الولد وأهل القرية
هناك تواصل، فراح  هدفه أو مل يكن ن التواصل بني األب واإلبن مل حيققفاختذ هذا األمر لعبة؛ أي إ 

 (02مشهد )  كذابً االبن يصرخ وينادي جاء الذئب وأعادها عدة مرات  
 .(02مشهد ) وهلع أهل القرية لنجدته 

 خاصة بتأويالت اإلبن: aمنطقة
 خاصة بتأويالت أهل القرية: bمنطقة

Aa  =(جاء الذئب: يصرخ ويقول)الولد إىل أهل القرية   عالمة أرسلها ، 
Ba  =،(01مشهد)الطفل الراعي والذئب  قصة 3  هذه العالمة ممثلة يف رسالة الولد استقرأها أهل القرية وفهموها 

 .وهبوا ملساعدة الولد وطرد الذئب 
املشرتكة بني الولد وأهل  ت؛ أي التأويالbو  a املشرتكة بني ، يف املنطقةEو  Dالتأويالت املشرتكة 

، لطرد الذئب ومحاية األغنام ليهمإالقرية، جاؤوا لنجدة الولد ألهنم فهموا وأولوا رسالته أبنّه يف حاجة 
 .(02مشهد )  وهذا ما يظهر يف الصورة املقابلة

                                                           
 w.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUwhttps://ww (15/10/2016)قصة الطفل الراعي والذئب،(  1
 https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw (15/10/2016)قصة الطفل الراعي والذئب،(  2

 https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw  (15/10/2016)قصة الطفل الراعي والذئب،(   3

  

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw
https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw
https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw
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فهبوا  أهل القرية، ألن الصراخ أتويل مشرتك ومتواطأ بني الولد وأهل القرية، ،هنا أدرك الولد هدفه
 .لنجدته لكّنهم تفاجؤوا ومل جيدوا الذئب،هنا انعدم التأويل بني الولد وأهل القرية

  :(40مشهد)  الصراخ وطلب النجدةيف املرة الثانية عندما جاء الذئب أعاد 
 
 
 
 

 (20مشهد )قصة الطفل الراعي والذئب  1                                    
Aa  = الولد إىل أهل القرية، أعاد الصراخ لطلب النجدة   عالمة أرسلها 
Ba  =  أتويال خاطًئا فلم حيضروا وأولوها هذه الرسالة اليت أرسلها الولد استقرأها أهل القرية وفهموها

     .لنجدته ظًنا منهم أنه يكذب كعادته
فقد حضر الذئب .؛ أي بني أهل القرية والولدbو  aبني  Eو  Dهنا ال توجد أتويالت مشرتكة 

 .وخطف شاة
 
 
 

 (26مشهد )قصة الطفل الراعي والذئب  2                                  
إما عاجزًا عن  Aيف حاالت أخرى تسيطر التأويالت على مضمون العالمة كله، وذلك أبن يصري  -

 F، وإما متدخاًل يف التأويل (cابلتأويل ) التواصل
اليت   Baمن استقراء  Aaومننع بذلك العالمة ، Bb)أي ) Bومها نقطة انطالق الدالالت اخلالصة لـ  

 .كانت هدف التواصل
 (جاء الذئب: الصراخ وطلب النجدة)الولد وبعث هبا إىل أهل القرية  الرسالة اليت سننهايف هذه 

أهل )أويالت سيطرت على مضمون العالمة مل تصل الرسالة صحيحة إىل أهل القرية، وذلك ألن الت
مل حيسن ألنّه القرية أولوا العالمة بكذب الولد، هنا الولد ليس عاجزًا عن التواصل مع أهل القرية ولكن 

                                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw (15/10/2016)قصة الطفل الراعي والذئب،(   1

 https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw (15/10/2016)فل الراعي والذئب،قصة الط(   2

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw
https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw
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وهو نقطة انطالق  Fألنّه متدخاًل يف التأويل  اخاطئً  لت رسالته أتويالً وّ أكذب يف املرة املاضة فو  التواصل
دته فانعدم جالدالالت اخلاطئة اخلاصة أبهل القرية؛ ويتضح ذلك أبهنم أّولوا رسالته خطأ ومل حيضروا لن

 .مث جاء األب والمه على تصرّفهالتواصل بني الطرفني ،
Aa  = عالمة أرسلها األب إلبنه عند عودته متمثلة يف توبيخه على الكذب، وعواقبه الوخيمة. 
Ba  = بن رسالة أبيه واستوعب خطأهيف هذه املرة فهم اال        

 .(21مشهد) وأقلع عن الكذب، ومقطع الصورة املقابل يوّضح ذلك 
   
 

  61مشهد : والذئب قصة الطفل الراعي 1                                                                     
         :وميكن فهم تفريع العالمة وعالقتها ابلتواصل ابلطرح اآليت  

 :سننيالت إىل فك التسنني التواصل السيميائي من -
 حيث»اجلانب التطبيقي للسيميائيات يف جمال التواصل يكون من خالل السيميائيات الواصفة،     

ترتييب، فهي حتلل املمثل األول أواًل، مّث املوضوع الثاين ًثنًيا،  جراء املمارسة السيميائية على أساسيقوم إ
إن هذه .وينبغي أن نرّكز على حياد هذه الرتاتبية ابلقول أبهّنا رايضية مقوالتية.مث املؤّول الثالث، أخريًا

مكانية أن يكون هلذه التمييزات وجود تقطيع للواقع، بل وال تفرتض حىت إالتمييزات ال تفرتض أي 
العالقات الثالث املالزمة للممثل واملوضوع واملؤول، ال يكون  قلي مستقل؛ هذا يعين أنّه ابنتفاءع

خيتلف ترتيب ممارسة العالمات يف واقع موجود عن ترتيب املمارسة السيميائية و  ». 2«للعالمة أي وجود
رسي يعكس ويطابق القانون البو بلني ال أّن تداول العالمات يف الواقع بني املراسلني واملستق؛ هذا يعين 3«

وذلك انطالقًا ». يف ترابط العالمة وترتيبها، فممارسة العالمات يف الواقع ختتلف عن التنظري السيميائي
 وفك encodage تسننيمن أن الوضع املوجود هو وضع تواصل يستلزم وجود عالقة 

ففي ممارسة . 4« ون كل بطريقته، وهي العالقة اليت يقوم هبا املتخاطبون احلاضر  décodageالتسنني
العالمات؛ أي التواصل وال يكون إال ابلعالمات اللسانية وغري اللسانية، يكون الرتكيز على ما توحي به 

                                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw (15/10/2016)قصة الطفل الراعي والذئب،(   1
عبد الرمحن بوعلي، دار احلوار للنشر والتوزيع، الالذقية،  :، ترالسيميائيات أو نظرية العالماتجريار دولودال ابلتعاون مع جوويل ريطوري، ( 2

  042 -042 .، صص4112، 0سورية، ط
  042 .املرجع نفسه، ص( 3
 042 .،صاملرجع نفسه ( 4

  

    

https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw
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وترسم خطاطة التواصل . املستقبلل يسننها املرسل ويبعث هبا إىل هذه العالمات وما حتمله من رسائ
 :1رسيةالرتتيب وقيمة للمقوالت البو عطيه النظري يف هذا الشكل اآليت، الذي سن

    
 
 

   
   .كما يعّرفها بورس  اتطابق مع ترتيب املقوالت وارتباطهه اخلطاطة توهذ  

ذلك الوجود الذي يكمن يف وجود  »حتيل يف تصور بورس على الوجود النوعي املوضوعي، :األوالنية
على سلسلة من األحاسيس والنوعيات املنظور إليها الشيء يف ذاته خارج أي سياق أو حتّقق، أي حتيل 

 .2« (املعرفة الفطرية)يف ذاهتا 
إهّنا تعني . يف عالقته بثان دومنا اعتبار لثالثمنط وجود الشيء كما هو  » :يعّرفها بورس ابهّنا: الثانيانية

 . 3«وجود الواقعة الفردية
فال ميكن لألّول أن حييل على .هي الشرط الضروري إلنتاج القانون والضرورة والفكر والداللة»: لثالثانيةا

  .4«الثاين إالّ من خالل وجود عنصر ًثلث يربط بينهما ويضعهما يف عالقة
وهلا داخل اجملتمع يف اوجود العالمات يف الواقع امللموس وتد يعين التسنني فكب ؛ما يقصدهذا الطرح  

 .التواصل اليومي خللق الداللة فهي اآلليات أو اللغة اليت يعيش هبا األفراد
عثون هبا العالمات ويب يسّننون املراسلني واملستقبلني، املرسلون العالقة القائمة بني: التواصل الفعلي  

 متثل النشر واالستقبال،  ة تواصلية مستمرة؛ وهي املرحلة اليتيؤولوهنا يف دور  ، واملستقبلونللمستقبلني
   وهي القواعد اليت حيتكم إليها األفراد يف تسنني الرسائل وتفكيكها : التسنني

 تسنني دون وجود تسنني لفكمقصود، وال وجود  لتسنني فك دون وجود ال تسنني »ومن املنطقي أنّه  
) دون وجود ملمثل( مرجع) ال وجود ملوضوع  ،؛ هذا يعين ابملطابقة مع عناصر العالمة5«قائم يف الذهن

قائم ( مدلول) دون وجود  مؤول ( املوضوع واملمثل) مقصود من املرسل إىل املستقبل، وال وجود ( دال
                                                           

 042. عبد الرمحن بوعلي ، ص: ، ترالسيميائيات أو نظرية العالماتجريار دولودال ابلتعاون مع جوويل ريطوري، ( 1
   22، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،  ص (بورس. س.مدخل لسميائيات ش) السميائيات والتأويلسعيد ينك راد، (  2
 20املرجع نفسه، ص (  3
 22 -22املرجع نفسه، ص (  4
 042. ص عبد الرمحن بوعلي ،: ، ترالسيميائيات أو نظرية العالماتجريار دولودال ابلتعاون مع جوويل ريطوري، ( 5

 (املوجود ابلقوة)  التسنني فك  0
 (تسنني فك – تسنني عالقة) التواصل الفعلي  4
 (القواعد)  التسنني 2

 عند بورس جدول التواصل: 3جدول 
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التعاقد االجتماعي وهو  هي( الدال واملرجع )أي العالقة اليت تربط بني املمثل واملوضوع  ؛يف الذهن
إن  على مستوى املؤولني، وذلك عندما يقوم ابث .املدلوالت يف الذهن اليت تربط الدوال مبدلوالهتا

املستقبل  بدقة، أو عندما حياول تسنينها فككي ميكن لرسالته أن ي  ( رسالته) تسنينهالعالمات بتحضري 
كي يعطيها التأويل األقرب إىل ذلك التأويل الذي للعالمات املبثوثة   املمكن تشغيل التفليك التسنيين

 .أراده الباث
 : النظري التسنني فكإن ترتيب املمارسة الفعلية للعالمات ستكون إذن يف حالة    

 .1، وفق اخلطاطة اآلتية(ممثل) موضوع  -مؤّول -ممثل
      

 
 

   
  (01مشهد )قصة الطفل الراعي والذئب  2                                                                    

  
قصة "، أي عمل املرسل إليه التسنني ونقرتح لتوضيح ترتيب ممارسة العالمات يف الواقع يف حالة فك 

رسالة الولد إىل أهل ( الدال)املمثل : متوفرة التسنني اصر فكهنا عنالسابقة،  3"الطفل الراعي والذئب
ة يؤولون أهل القري(:املدلول)لب النجدة من خطر الذئب، املؤول أهل القرية وهي الصراخ لط

) مرسل: ، وابملطابقة مع خطاطة التواصل يكونأن الذئب هاجم الغنم: طلب النجدة، املوضوع:الرسالة
مرسل يسنن رسالته ويبعث ) (.خطر الذئبطلب النجدة من ) مث الرسالة (أهل القرية) مرسل إليه (الولد

تعاقدات االجتماعية والداللة املشرتكة الرسالة ابلرجوع إىل ال يفك تسننيهبا إىل املرسل إليه، وهذا األخري 
بينهما، يف هذا املثال، الطفل هو املرسل يبعث برسالته إىل املرسل إليه وهم أهل القرية، وهي عبارة عن 
صرخات جندة، يؤّول أهل القرية الرسالة ابلرجوع إىل التعاقد االجتماعي، أن الصراخ يكون للخطر 

 .وطلب النجدة

                                                           
  042 .، ص عبد الرمحن بوعلي: ، ترالسيميائيات أو نظرية العالماتجريار دولودال ابلتعاون مع جوويل ريطوري، ( 1
 https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw   (15/10/2016)،قصة الطفل الراعي والذئب(   2

  VeUwhttps://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdE (15/10/2016)،قصة الطفل الراعي والذئب(  3

موضوع                                           

 

مـــــــؤول                                      ممثــــــــل                

 ترتيب فك التسنني:  4شكل                           

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw
https://www.youtube.com/watch?v=H6W1OdEVeUw
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، هذا  ويبعث هبا للمستقبل أن املرسل عند إعداد رسالته يسّننها التفريع التواصلي للعالمة؛يبنّي هذا و    
فاملرسل يبعث ابلعالمة (. املؤول) حبل هذا التسننييف اخلربة الذهنية بني الطرفني، يقوم املستقبل  التسنني
ريبط به بني ذهنًيا ف( املدلول)املتعارف عليها بني الطرفني، مث يشّغل املستقبل التأويل ( الدال)املمثل

الرسالة وحيصل التواصل، ويكون املوضوع يف كثري من األحيان هو املمثل؛ أي أن  املمثل واملوضوع فيفك
، مث يشّغل اخلربة الذهنية فيعطيها التأويل (الدال أو الدوال) الرسالة عندما تصل للمستقبل يصل املمثل

 .املمثل العالمة املراد، حىت يصل إىل املوضوع بدقة وهو
   ابملوضوع ( الرسالة)وهذا يعين أن املستقبل عندما تصله الرسالة يشّغل احللول املمكنة فريبط املمثل     

 .عن طريق التأويل املتعارف عليه بني املرسل واملستقبل واملوجود يف خربهتما( ما تعنيه هذه الرسالة) 
 :1ممثل، وفق اخلطاطة اآلتية -مؤول -(ممثل) موضوع: النظري تكون وفق اآليت التسننيويف حالة   
 
 
 
 

    
  
املرجع موجود مث يعطى له مدلول فيصبح دال، تشكل الرسالة من اللغة ويّعطى هلا مدلول تصبح  

 .تتضّمن خطاب مفيد، فتصبح دالة
 هذه ختص املرسل، ينجز الرسالة اليت حتيل إىل املوضوع الذي يريده وحيّملها مقاصده اليت يريدها    

يربط بني املوضوع والتأويل، بني األفكار  لتسننيامنطوقة؛ أي يف ، مث يبعث هبا كتابة أو (املؤول)
 (.املمثل)ذهنه مث يصوغها كتابة أو منطوقة موجودة يف  هي ومدلوالهتا اليت

 
 
 
 
 

                                                           
  042 .عبد الرمحن بوعلي، ص :، تر السيميائيات أو نظرية العالماتجريار دولودال ابلتعاون مع جرويل ريطوري، ( 1

موضوع                                           

 

مـــــــؤول                                       ممثــــــــل               

 لتسننيترتيب ا: 5شكل  
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  :1، قصة تعّلم الطفل زكراي للحروف العربية(عمل املرسل)وخنتار لتوضيح حالة التسنني النظري  
( بني صّور األشياء وأمسائها)والهتا لربطون بني املوضوعات ومدوذلك مثل تعلم األطفال للغة، فهم ي 

 .احمليط هبم املفتتكّون هلم عالمات الع
 ففي الصّور املقابلة يتعّلم الطفل زكراي 

 حروف اللغة العربية، ويربط أمساء   
                .األشياء أبشكاهلا

 (ن) قصة تعلّم الطفل زكريا للحروف حرف  ،( ح)قصة تعلّم الطفل زكريا للحروف  حرف   2                                                           

  :والثقافة السيميائي التواصل -ج 
يوري قافة وعلى رأسهم التواصل والث: جند من السيميائيني من حاول التقريب والتوفيق بني التصورين    

. بناء على نظرية اإلعالموأنشأ مع ابحثني آخرين سيميائيات الثقافة  youri, lotman"" لومتان 
ولكنهم ختلوا عن هذا املنحى ألنّه كان يغري بتصور الثقافة كمجموع من الرسائل اليت يستقبلها  »

النظري الذي أمساه بسيمياء الكون الذي يف سياق هذا التوجه . جمتمع ما، كما يعتربوهنا كنص هنائي
اهتمت فيه سيميائيات لومتان بتوسيع دائرة املوضوع السيميائي، طرح هذا املفهوم مستثمرًا مفهوم الكون 

 »ويعّرفه أبنّه   ، 3«احليوي عند عامل الفيزايء فريانديسكي، من خالله يصوغ لومتان مفهوم سيمياء الكون
 .4«والشتغال اللغات املختلفة، وليس مبثابة مجاع للغات املوجودةفضاء سيميائي ضروري لوجود 

                                                           
Alphabet song with Tata kids ( 01 http//www..Arabic-03-  2019قصة احلروف العربية لألطفال على املوقع (  1

14-27-53)    
Alphabet song with Tata kids ( 01 http//www..Arabic-03- قصة احلروف العربية لألطفال على املوقع (   2

2019 14-27-53) 

 ) أهم الباحثني الروس يف جمال السيميائيات، أّهله لذلك تكوينه العلمي املتعّدد؛ حيث ، ويعترب من (0222-0244)عاش يف الفرتة املمتدة بني
صورات تشكلت مصادره املعرفية من الدراسات الفيلولوجية واللسانية واألدبية والسيميائية واهتم ابلفكر العلمي يف أفق استثماره يف صياغة الت

ضافة إىل تدريسه جبامعة اترتو وأتسيسه ملدرسة اترتو إالنصية والثقافية، : ا املتعددةائيات بتفريعاهتالنظرية اليت اقرتحها بشكل متجدد يف جمال السيمي
، 0، ترمجة عبد اجمليد نوسي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، بريوت، لبنان،  طسيمياء الكون ليوري لومتان: مبوسكو، ينظر كتاب

 .      ، مقدمة املرتجم4100
مقّدمة )، 4100، 0عبد اجمليد نوسي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، بريوت، لبنان، ط :، ترسيمياء الكونيوري لومتان، (  3

  2.، ص(املرتجم
  .2املرجع نفسه ، ص( 4

  

 

  

 

http://www.arabic/
http://www.arabic/
http://www.arabic/
http://www.arabic/
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وهي قصة رقمية أّلفها جمموعة من التالميذ . ولتوضيح التواصل الثقايف وسيميائيته، نقرتح قصة الرمحة 
املصريني مع أستاذهم ابإلعتماد على رسم مشاهد الدعوة اإلسالمية وفتح مكة مع املزاوجة برواية 

 . أحداث القصة من طرف الراوي الطفل وهو أحد أعضاء فريق العمل
 
 
 
 

   
  (فتح مكة)  الرحمة  رقمية  قصة 1                   

له، قصة كتبها وحماربة املشركني ( ص)على الرسول نزول الوحيو هذه القصة، قصة الدعوة اإلسالمية،   
لتوجيه رسالة دينية لألطفال  ،الرقميةابعتماد التقنية  ذتهأستاذ وتالم فريق عمل مصري مكّون من

 .من تغذيب والصحابة رضوان هللا عليهم "صلى هللا عليه وسّلم"وتعريفهم بدعوة رسوهلم وما تالقاه هو 
، فهنا تواصل ديين يبنّي فهو تواصل ديين وثقايف يعّرف الناشئة ابلرسالة احملّمدية وابلدين اإلسالمي

وهجرهتم من وطنهم مكة وتلقيهم  اإلسالمية، يف سبيل الدعوة الصحابةو ما قساه الرسول لألطفال 
. والتقتيل، حىت إنتصرت الدعوة وعاد إىل مكة فاحًتا، وبفضلهم ننعم اآلن بنعمة اإلسالم للتعذيب 

عندما  (ص) الرمحة وحب الوطن واألهل، ألن الرسول ،وكذلك تواصل ثقايف، فيتعّلم األطفال من القصة
معه، وهذا ما م من املشركني وينّكل هبم كما فعلوا معه، بل كان متساحًما رغم ما فعلوه عاد فاحًتا مل ينتق

فهي من تعاليم الدين اإلسالمي ومن  ؛من ثقافة الوفاء واإلخالص للوطن واألهلترويه مقاطع القصة 
فجاء يف  .فعندما دخل فاحًتا كان متساحًما، وذلك ما ترويه القصة،(ص)واجبات املسلم وقدوتنا الرسول

وهكذا يكون الوفاء  عفى عن أهلها برغم ما فعلوه معه، : ))(12املشهد ) مقاطع القصة املكتوبة
  .(( املسلم يكون حمًبا لوطنه حريًصا على مصلحته وفًيا لهو للوطن، 

، (0مشهد) التواصل الثقايف، ونقرأ هذه العالمات السيميائية، صورة مكة ه القصةهنا يف هذيتجّسد    
ًعا ال كرًها لكرم ، وفتح مكة ودخول أهلها إىل اإلسالم طو 2(4مشهد) وتعذيب املشركني للمسلمني

ثقافة التسامح لورفقه هبم، فكّلها عالمات جمّسدة للدعوة اإلسالمية مرسخة ( ص)أخالق الرسول 

                                                           
  Q8-https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x(2017 /04/02 )، ( فتح مكة) قصة الرمحة (   1
 Q8-https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x(2017 /04/02 )، ( فتح مكة) قصة الرمحة (  2

 

93: املشهد  
 

90: املشهد  
12: المشهد  

      

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x-Q8
https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x-Q8
https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x-Q8
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وح كرم األخالق وحب الوطن، وظّفها فريق العمل إليصال رسائلهم إىل األطفال ليتشّبعوا هبذه الثقافة ور 
فكّلها رسائل ثقافية حتقق التواصل الثقايف اإلسالمي وتريب األطفال املسلمني على الثقافة .العالية

  .اهلادف للتقنية الرقمية يف كتابة قصص تربوية لألطفال  وهنا التوظيف احلسن. اإلسالمية
الكون بصفتها فضاء سابًقا على اللغات وعلى كل فعل إلنتاج  سيميائياتلومتان ب يّتضح اهتمام      

  .اخلطاب، غري أهنا تعد ضرورية لوجود هذه اللغات والشتغاهلا
متثل منوذًجا حيدد شروط إنتاج وتبادل وتلقي األخبار، اليت  »الكون، من هذا املنظور، إن سيميائيات   

الكون، من هذا املنظور مثل فضاء حواري  ائياتتبدو سيمي. طاابت أدبية ومجاليةتتمظهر على شكل خ
 .  1«تلتقي فيه، كما ميكن أن تتعارض أو تتفاعل، عناصر معرفية أو تواصلية أو صيغ تلفظية خمتلفة 

الكون تتجّسد يف هذه القصة، من خالل الصّور واملشاهد املوظّفة من طرف فريق  هنا سيميائيات    
العمل، فعندما يرى األطفال هذه الصّور دون سرد أو لغة يفهمون مضمون القصة، ألهّنا من دينهم 

برتبة يف املدرسة، ويف اجملتمع املسّلم يرويها اآلابء واألمهات امللتزمني  موثقافتهم ويعرفوهنا من تعّلمه
مضمون القصة، وهنا تتجّسد أبنائهم تربية إسالمية، فبتأويل هذه الصّور سيميائًيا يفهم األطفال 

   .الكونسيميائيات 
أولوية النص يف عالقته ابللغة، و . يشكل النص، إذن، وحدة التحليل األساسية ابلنسبة للومتانو     

 :2تتحّدد من خالل االعتبارات اآلتية
 .جمموعة من العناصر اليت ال تنحدر من اللغة ميتلك النص -   

  .عدم احنصار النص يف لغة واحدة -   
إّن هذه االعتبارات اليت جتعل النص ال ينحصر يف لغة واحدة وميتلك عناصر ال تنسج ضرورة من       

 ةاللغة،  يتجّسد بشكل جلي  يف األدب اجلديد الرقمي أو االفرتاضي والتفاعلي خاصة القصص املوّجه
غية، وال تشغل غري لغوية اليت يتشّكل منها القصص وتكاد تكون طاد العناصر لألطفال؛ حيث جند تعدّ 

 . اللغة إالّ احلّيز اليسري
وقد أوىل لومتان أمهية خاصة لتخوم النص؛ أي مناطق ما بني النصوص أو احلدود، ألهنا تعد أكثر     

وهي تواصالت متّكن من تكوين وعي  »غىن على مستوى التبادالت املتواصلة بني املركز واهلامش، 

                                                           
  1 .عبد اجمليد نوسي ، ص :، ترسيمياء الكونيوري لومتان، ( 1
 .2، ص املرجع نفسه( 2
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يف القصة السابقة ويتّضح هذا . 1«نن الثقايف لثقافة معّينة مجاعي للنص يسمح ابلتأويل املستمر للس
، وّظف فريق العمل الكثري من العناصر املوحية 2(0،4،2املشاهد ) (قصة الدعوة اإلسالمية وفتح مكة)

ابلقصة وهي تشّكل ختوم النص، اليت تقرأ ويفهم منها موضوع القصة مثل صورة مكة يف العصر احلايل 
تتح هبا القصة وهي تنّبه وجتذب األطفال أن موضوع القصة مهم، دون أن يكتب نص ابللغة، ف  اليت تـ  

األوائل، ملا بقي اإلسالم إىل جيلنا واآلجيال الالحقة، رغم أّن هللا تعّهد حبفظه  فلوال ما عاانه الصحابة
  .وبقائه خامتة األداين، وصورة الكعبة توحي بذلك

لقد أخذان بعني االعتبار فعل التواصل يف ذاته، وقمنا بفحص العالقات اليت تتشكل  »: يقول لومتان
تفرتض هذه املقاربة أن دراسة هذه الواقعة الوحيدة تعد قادرة على إضاءة . بني املرسل واملرسل إليه

م على صريورات سيميائية أكثر اخلصائص األساسية للسيميوزيس، وأن هذه اخلصائص ميكن أن تعمّ 
إن  »: كبسون؛ حيث يقولجا كما أنّه يعطي أمهية كبرية خلطاطة التواصل اليت أتى هبا   .3«وسًعا ت

لتكون . اخلطاطة اليت تتكّون من مرسل، مرسل إليه وقناة تربط بينهما ما زالت ال تكّون نسًقا إجرائًيا
كل املشاركني يف فعل التواصل جيب . اخلطاطة إجرائية، جيب أن تكون متجذرة داخل فضاء سيميائي

قة بني األطفال املشاهدين هنا العالو  .4« أن تكون هلم ألفة مع السيميوزيس أن تكون لديهم جتربة ما،
،  مشاهدها وسردها بكلّ  (فريق العمل من التالميذ املصريني) للقصة وهم املرسل إليه، ومؤّلف القصة

األطفال أحداث القصة، ومشاهدة الصّور كل يتخّيلها  القة تواصل مستمرة، فعندما يتتّبعهم املرسل، ع
يوزيس، ألن بطريقته وينسج أحداثها، فتتعّدد القراءات ومنه تصبح العالقة بني املرسل واملرسل إليه سيم

يتشاركون نفس املعرفة ابلدعوة اإلسالمية ونزول الوحي وغزوات الرسول، اهلجرة  مجيع األطفال املسلمني
  .  وهنا يف التلفزةويشاهد ويف الكتاتيب ها األطفال يف املدرسة،نة، وفتح مكة، يقرأمكة إىل املدي من

 :التداولية  من نظرية التواصل إىل األديب التواصل : اثنياا 
اليت يعود إليها بعض  تنطلق من نظرية التواصل ،شكال التواصل والتأويلإ كانت البداية يف حل   

وذلك حني اعتنت عرب دراستها  »ارئ وإىل دوره يف البناء األديب،الفضل يف لفت األنظار إىل مفهوم الق
، (سل إليهاملرسل والرسالة واملر ) الباث واخلطاب واملتقبل أو املستقبل : ابلثالوث األساسي للتواصل

من املرسل إىل املرسل إليه عرب قنوات من التواصل، وطبًقا لقواعد ( البالغ)حيث رأت مرور اإلرسال 
                                                           

 . 2عبد اجمليد نوسي ، ص : ، ترسيمياء الكونينظر يوري لومتان، ( 1
 Q8-https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x   (2017 /04/02 )،(فتح مكة) قصة الرمحة (  2
 02. ، تر عبد اجمليد نوسي ، صالكونسيمياء يوري لومتان، ( 3
  02-02. ينظر املرجع نفسه ، صص( 4

https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x-Q8
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وذلك ابالستلهام من  .متواضع عليها فيقوم املرسل إليه بفك رموز الكالم ليحصل على اخلطاب منها
خمطط جاكبسون منوذج التواصل األديب، وذلك حبذف عنصر االتصال ألنّه ليس له أمهية خاصة عند 

 : 1«فتكون مفردات املخطط يف عملية الكتابة األدبية على النحو اآليت. منظري األدب
 (املبدع)الكاتب  الباث :املرسل   
 القارئ: املتلقي 
 اإلشارة: السياق 
 النص: الرسالة 
 .اللغة الوسيط املتعارف عليها بني الكاتب والقارئ: الشفرة 
 قصة القرد والغيلم من قصص كليلة ودمنة اليت ميكن ،ار لتوضيح مفردات خمطط التواصل األديبخنت      

القرد والغيلم، أو األسد  قصة -ةففي قصص كليلة ودمن.التواصل األديبعليها مفردات خمطط  أن نسقط
املؤّلف األصلي هلذه القصص، مث  اهلندي الباث هنا قد يتعّدد فالباث األّول هو بيداب احلكيم -والثور

  منذ بداية العهد العباسي إىل اليوم، مرتجم هذه القصص من الفارسية إىل العربيةالباث إىل اجملتمع العريب
، مّث حّولت هذه القصص من الوسيط الورقي إىل الرقمي من طرف فريق عمل يريد أن يريب ابن املقّفع

التعبري الناشئة على الذوق األديب الرفيع واللغة العربية األصيلة، ليستخلصوا العرب وترىب لديهم ملكة 
واإلبداع، ساعني بذلك إىل بناء أدب للصغار من ثقافتهم وتراثهم الزاخر ابلقصص الرائعة واإلبتعاد عن 
القصص املرتمجة، اليت هي بعيدة عن ثقافتهم ودينهم، حىت وإن كان فيها جمموعة كبرية من القصص 

 . "كتور هيقوالبؤساء لف"، وقصة "ألس يف بالد العجائب" مثل قصة  العاملية الرائعة
بني اخلري والشر، الغدر والوفاء، الصداقة )عن الصراع  ، يف قصة القرد والغيلمالرسالة هناحتكي و     

. تهاز اإلعالم اآليل وشبكة اإلنرتن، املرسل إليه هم األطفال املشاهدين هلذه القصة، عرب ج(واخليانة
 هنا حييل إىل صياغة وأتليف أدب لألطفال من تراثهم وثقافتهم، وجاءت اإلشارة ( اإلشارة) السياق

تقّلب صفحاته يف   ،مدخل وواجهة القصة ابعتباره مربمج( كليلة ودمنة)عبارة عن كتاب هذه القصص 
العصر )عن خمطوط إشارة إىل ذلك العصر  كل صفحة عنوان احللقة، وشكله من الورق القدمي عبارة

لألطفال فيها هتذيب الشكل الظاهر للقصة أهّنا على لسان احليوان موّجهة  :الرسالة هناو  ،(العباسي
األصدقاء بني ما جيب أن يكون عليه  ،الصراع تقّدموتربية وحكمة تعلي شأن كل الصفات احلميدة، 

، وما يقه القردجرب على الغدر بصدوأتنيب الضمري ابلنسبة للغيلم الذي أ   وما حيدث من خيانة وغدر
                                                           

    2 .، ص0222، املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، املنبل، القاهرة، نظرية التوصيل وقراءة النص األديبينظر عبد الناصر حسن دمحم، (  1
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الشيفرة هنا اللغة العربية من زمن الفصاحة مروية . حدث يف داخله من صراع وماذا فعل يف األخري
 (.القرد، والغيلم، وزوجة الغيلم وجارهتا)هًيا، يف تواصل بني أبطال القصة شفا
. أن الباث هو املؤلف، واملتقبل هو القارئ، واألثر حاماًل رسالة »واملعروف لدى دارسي األدب،      

ا من العثرات إىل املرسل إليه،  مل الباث يف التواصلإاّل أنّه إذا كان أ
ً
العادي أن يصل بالغه واضًحا سامل

سان يب فبينما يكون اللاألد نصالفهم، فإن األمر خيتلف يف الفيعمد إىل املشرتك من الصّيغ جتنًبا لسوء 
األديب هدفًا يف حد ذاته وابلتايل يصبح اللسان  نصلتحقيق البالغ فإنه يف ال أداةالعادي  يف التواصل

 أبعد ما ميكن، وإذا  مراوغة إىل حد كبري مما يصّعب الرسالة وجيعلها مفتوحة إىل ،مشحواًن ابلدالالت
األديب األمر الذي أدى  يف التواصلتتحّول إىل وظيفة أدبية العادي وظيفة مرجعية فإهّنا  كانت للتواصل

 اوحمّققً  اجند هذا واضحً  وعليه .1«إىل التسليم عند دارس األدب ابلغموض يف اآلًثر األدبية عن غريها
أما يف  ،بقوة يف أدب الكبار تكون املراوغة الداللية موظّفة يف أدب الكبار من قصص ورواايت، حيث

كما   .ليفهمها األطفال واملباشرة أقل مراوغة وتنحو إىل الوضوح اجلمل القصص املوّجهة لألطفال فتكون
إلرسال رسائل واضحة، لكن قد تكون  توّظف األلفاظأهّنا حتمل رسائل تربوية فتكون أبسلوب بسيط و 

، ألهّنا قصص حكمة موجهة للكبار والصغار بعض القصص مشحونة داللًيا كما يف قصص كليلة ودمنة
 :الغيلم قول القرد عندما طلب منه الغيلم مصادقته، حيث قال له لم، ومثال ذلكقصة القرد والغي ومنها

قرد  ،قرد ميكن ملاذا ال ميكن، فأان حمض: ) فيجيب القرد بقوله( هل ميكن يل أن أصادقك :قل يل) 
، (فأان حمض قرد، قرد عادي)فجملة . نعم ميكن أن نكون صديقني: ب مباشرفلم جيبه أبسلو  .2(عادي
مراوغة داللية يؤّوهلا الكبري عدة أتويالت يرجعها إىل ذلك العصر الذي ألفت فيه هذه القصة وما فيها 

كما جند ذلك يف   .قصده بيداب احلكيم من أتليف هذه القصص والفئات اجملتمعية اليت يتحّدث عنها
السابقة اليت تكّلم فيها الكاتب عن  "خالد وشجرة التفاح"بعض قصص األطفال احلديثة مثل قصة 

 .فضل الشجرة من بداية القصة إىل هنايتها ويف النهاية يّوضح أّن هذه الشجرة هي األم
األديب املقاربة التداولية، ألهّنا تساعدان على فهم النص فهًما  بقت على النصومن املقارابت اليت ط        

فال ميكن أتويل النص األديب مهما  ». عميًقا من خالل ربط الداللة ابلوظيفة السياقية واألداء اإلجنازي
كان هذا النص إاّل ابالستعانة ابإلحالة النصية واملقامية والسياقية، واالنفتاح على املقصدية، وأفعال 

                                                           
      22 .ص،  نظرية التوصيل وقراءة النص األديبعبد الناصر حسن دمحم، ينظر ( 1
HD aA-https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD..عالية جودة  ،3ابب القرد والغيلم كليلة ودمنة  (  2

  (03-04-2019 16-08-55 

https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD-aA
https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD-aA
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لكالم، وفهم حواريته الصرحية واملضمرة، كذلك جيب دراسة النص األديب ابعتباره تلفظًا سياقًيا، ا
نتقال من املعاين احلرفية إىل املعاين اجملازية أتويالً غواًي من الداخل، وينبغي كذلك اإلوملفوظًا حجاجًيا ل

ىل حد ما، ما دام يرتابط فيها الرتكيب واستكشافًا وحتلياًل؛ ويعين هذا أن املقاربة التداولية متكاملة إ
لكن على الرغم من ذلك، فثمة جمموعة من السلبيات من . النحوي ابلداللة والوظيفة السياقية واملقامية

جهة أخرى، فاملقاربة التداولية طبقت على اللغة الطبيعية العادية الواضحة من حيث ملفوظاهتا اللغوية، 
الشعرية اليت تتمّيز ابلبعد اإلحيائي والتشويش الداليل كما يف الشعر واملسرح ومل تطّبق على اللغة األدبية و 

كما أن املقاربة التداولية يف عمومها تعاملت نظراًي وتطبيقًيا مع اجلملة أكثر مما تعاملت مع . والرواية
دمحم  ويف هذا، يقول. لذا، فصعوابت اخلطاب التطبيقية أكثر من تطبيقات اجلملة. 1«النص واخلطاب

بكيفية انجعة لضبط حساب إىل مبادئ قارة للتحكم يف استعمال اللغة إننا مل نصل بعد  »: مفتاح
وإذا كان هذا العجز على . نتلقاه، كما توّصل اللسانيون إىل وضع قواعد تركيبية وصوتيةأتويل ما 

وهذا ما . مستوى استعمال اللغة بكيفية عادية، فإنه أكثر تعقيًدا على مستوى استعماهلا بكيفية أدبية
لدراسات أدركه كثري من اللسانيني وفالسفة اللغة، فلذلك اندى بعضهم إبخراج اللغة األدبية من ا

على القصص الرقمية املوجهة لألطفال وتعطي  ميكن تطبيق املقاربة التداوليةو .   2«اللسانية مؤقًتا 
األطفال قصص ، ف...وجند فيها اإلحالة النصية واملقامية والسياقية، واالنفتاح على املقصيدة قوايً  امردودً 

في التأويل النصي ف 3"خالد وشجرة التفاحقصة "ومثال ذلك  ،تطبيق التداولية عليهاالرتبوية  نستطيع 
 يف سرد أحداث القصة اليت متمثلة النصّية الةنصًيا بتضافر اإلحاالت الثالث، فاإلح تؤّول هذه القصة

أن خالد كان منذ الصغر جيلس حتت الشجرة وحيّدثها وهي تعطيه )يرويها الراوي وتكتب على الواجهة 
حتيل إىل عطائها فهناك اتساق وانسجام يف نص  اخلضراء املليئة ابلتفاحة الشجرة ،وصور ( التفاح والظل

 ،القصة املكتوب فيه روابط اإلحالة، وكذلك اتساق وانسجام بني النص املكتوب وصورة الشجرة وخالد
الكاتب أّلف  يف أنّ واإلحالة املقامية . وصورة الشجرة لوحدها حزينة ذبلت أغصاهنا بعد ذهاب خالد

 .امالوالدين وطاعته لتنبيه األطفال وتربيتهم على عدم نكران اجلميل واالعرتاف بفضل هذه القصة
م ومتّدهم بكل ما واإلحالة السياقية أن هذه الشجرة هي األم اليت ال تبخل على أبنائها وتظل ترعاه

  .لديها من دعم حىت يكربوا

                                                           
  22-22 .، صص0212، 0البيضاء، املغرب، ط، دار الثقافة ، الدار يف سيمياء الشعر القدميدمحم مفتاح، ( 1
  22 .، ص املرجع نفسه( 2
 https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk (1/01/4102)قصة خالد وشجرة التفاح،(  3

https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
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 :توّضح ذلك (2.2.22.22)وهذه املشاهد
 
 
 
 
 

    مشاهد من قصة خالد وشجرة التفاح 1                                 
 
القصة وهي املعاين احلرفية  أحداث لسرد ،بداية القصة وتسلسل أحداثها اجلمل والعباراتتوّظف يف   

فيجب أن حنافظ على النبات، ...( أن حنافظ على األشجار متّدان ابلظل والثمار واألخشاب ) للقصة 
ابلسرد والصّور كما يوّضحه  ، تظهروهي وجوب طاعة الوالدين ويف آخر السرد تظهر املعاين اجملازية

 .(22، 22)   داناملشه
بني الغيلم  الذي دار خاصة يف احلديث ،اليت مّرت معنا توّظف احلجاج بقوةويف قصة القرد والغيلم    

وهذه فكرة  على قلبه صديقه القرد ويتخلصوا منه ليحصوا عندما طلبا منه أن حيضر ،وجارته وزوجته
اجلارة ومكيدهتا حيث نصحت هبا زوجة الغيلم؛ ألن هذا األخري ترك جمتمعه وذهب ليعيش مع صديقه 

اجلزيرة الغنية ابملاء والغذاء ففكرت يف هذه املكيدة ليتخلصوا من القرد ويرجع بذلك الغيلم اجلديد يف 
، حىت لو كان قرًدا يولكن إنّه صديق:) حياجج الغيلم اجلارة وزوجته ويقول  ، حيثليعيش مع جمتمعه

طفالك يتامى وإّما عليك أن ختتار إّما أن متوت زوجتك ويبقى أ: ) ، ترد عليه اجلارة وتقول(إنّه صديقي
ولكن ايمجاعة : ) ، فريد عليها الغيلم يف حجاج ويقول(أقصد قلب صديقك ،أن حتضر قلب القرد

ال أحد، أال تعرفان معىن الصداقة، ال أحد يفهمين ... إفهموين، إن  قمت بذلك فهذا غدر مين ال جيوز
. وهذا احلوار يوّضح احلجاج يف هذه القصة ،(ئتمنين هلذا ال جيوز أن أغدر به إفهما القد و ِثق  القرد يب و 

فقصة القرد والغيلم يّتضح فيها احلجاج  بقوة وكل قصص كليلة ودمنة قائمة على احلجاج، ومنها قصة 
األسد والثور واحلوار الذي دار بني كليلة ودمنة للوقيعة بني األسد والثور الصديقني واحلجاج الذي قام  

قيعة بني األسد والثور، مث يقوم حجاج آخر بني كليلة والثور للوقيعة بينه بني كليلة واألسد ألحداث الو 
   .وبني األسد، فكل قصص كليلة ودمنة قائمة على احلجاج

                                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk  (1/01/4102)قصة خالد وشجرة التفاح،(   1

 11: مشهد 16 :مشهد
 66 :مشهد 66 :مشهد

https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
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ويشمل التواصل الشفهي والكتايب والتواصل عرب احلركات : ساينوغري الل اللساين لتواصلا:  اثلثاا
  القصصي ب ومنهوتعزيز التواصل، خاصة يف ميدان األدوالصّور واأللوان، وقد يستعمالن مًعا لتفعيل 

 .كل هذا األخري من النمطني لتحقيق التواصل مع الطفلياملوجه لألطفال على اعتبار تش
 .يشمل الشفهي والكتايب :اللساين التواصل -3

 الشفهي والكتايب  3-3
عنه يف شق واحد كتابًيا أو احلديث والكتايب و  التلفظيإن الطرح الصحيح هلذا التواصل يكون بشقيه     

وهذا ما دافع عنه دوسوسري يف دراسته للسان بشقيه املنطوق  »يؤصل للسان متكامل،تلفظًيا ال 
كما يرى أكثرية   تقليده املستقل، ومنظومته اخلاصة به لساننيمن ال لسان، حىت وإن كان لكل واملكتوب

 ن لسانناكشأ  عما هو طبيعي اخلطي لساننا كشأن  فينبغي أن ال نفصل بني ما هو صناعي اللسانيون،
ورسوم، يبقى أمرًا  عالماته بدل احلديث فقط عن ترمجته بما دام احلديث عن الشيء ذات يهالشف

مع أم يف اآلًثر األدبية، بدأ كان يف احلوارات العادية بني أفراد اجملت  فالتواصل ابلكالم سواءً  .1« مشروًعا
وأروع القصائد واملالحم الشعرية اليت قيلت وخّلدت أمساء أصحاهبا، وأروع القصص ًيا مث كتابًيا، شفه

 .  يةهبا اجلمهور يف املسارح كانت شفه اليت تعّلق
ي مهًما؛ ألنّه ما يؤسس األدب القصصي لألطفال يف احلوار بني يكون احلديث عن التواصل الشفه   

، مع ت واحلاسوبليت تبث عرب شبكة اإلنرتنرقمية االقصص الويتجّسد أكثر يف  شخصيات القصة
حوار الشخصيات ابلصوت )، فهذه القصص تعتمد على الصوت برواية القصة من طرف الراوياملزاوجة 

، فاللغة الشفهية معتمدة بشكل رئيسي يف (مع الكتابة ورواية السرد من طرف الراوي مع املوسيقى
   .فكثري من القصص تعتمد على اللغة الشفهية فقط .بدوهناأتليف القصص الرقمية مع اللغة املكتوبة أو 

 :ية عن اخلطيةهأسبقية اللغة الشف  3-0 
ومت تدوينها يف  ، كل آداب احلضارات وثقافاهتا مت تناقلها شفهًيا، أو ابلرسم والتجسيم على اجلدران     

اللغة املنطوقة ظاهرة طبيعية مرتبطة تأخر اللغة املخطوطة عن ف » املراحل الالحقة بعد اخرتاع الكتابة،
، فظهرت ثقافات الشعوب أّوالً  اللغة عن الثقافة، ابعتبار أن األوىل جزء من الثانية وليس العكس بتأخر

 ذلك أن العادات واألعراف، يف تواصل شفهي، مث ك تبت يف آداهبم وتواصلهم عرب الرسائل بتطّور التقنية
ضطر اإلنسان البدائي إىل اللغة أأوالً، ولغة ًثنية، ولو ثقافة  من طهي، وحرب، وصناعة، ولباس،

                                                           
،  4111دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  ،(الشفهي والكتايب: اقرتاابت لسانية للتواصلني )اللغة والتواصل ينظر عبد اجلليل مراتض، (  1
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املخطوطة قبل أن يضطر إىل امللفوظة، لسبقت األوىل الثانية، لكن اللغة املخطوطة ترسم الثقافة، وتعرب 
فاإلنسان احتاج إىل احلوار والتواصل شفاهًيا، مث انتقل   .1« عن الفكر خطًيا من خالل اللغة املنطوقة

اتقان لغة احلوار إىل التعبري عن فكره  وثقافته وأتمل ما حييط به يف الكّون فأبدع القصائد والقصص  بعد
 .شفاهة، مث احتاج إىل تدوين هذا اإلبداع فكانت اللغة اخلطية

بني الناس غري املتواجدين يف  التواصل من العوامل اليت دعت إىل اخرتاع الكتابة، البحث عن سبلف 
 .مكان واحد والتفات اجملتمع اإلنساين إىل حفظ تراثه الثقايف

ثنتان متصارعتني دون أن حتتوى إحدامها قة وظّلت اإللكن اللغة املخطوطة مل تقض على اللغة املنطو »   
فت األخرى أبن تكون األخرى، وهكذا بقيت إحدامها طبيعية وشبه ًثبتة يف نسقها العام واملعتاد، واكت

، لكن يف هذا العصر جند أّن اللغة املنطوقة 2« اصطناعية حتاول أن تؤول إىل نظام ًثبت شامل وقار
تغرّيت ومل تبق ًثبتة خاصة يف أتليف القصص املوّجه للكبار والصغار، فدخلت مصطلحات جديدة 

عصر  وانقرضت ألفاظ أخرى أو اختفت وعلى سبيل املثال، يف قصص كليلة ودمنة وهي من ،ومفاهيم
بتحويل هذه القصص إىل التأليف الرقمي عرب جهاز و  ،لذلك العصر تنقلنا زلةالفصاحة لغتها عربية ج

إليها  احلاسوب حافظت على اللغة املؤلّفة هبا، فنجدها لغة جّذابة وأنيقة تستهوي األطفال يف اإلستماع
يت يؤّلفها عكس ما يوّظف من حوار يف القصص ال -ل ويف مجل معربة قصريةمنها األطفا عها وال ميلّ وتتبّ 

هل ميكن أن : )القرد، يقول الغيلمو فنجد يف قصة القرد والغيلم حوار بني الغيلم  -الكّتاب يف هذا العصر
، من (حمض)فكلمة  ،3(، قرد عاديقردال نكون صديقني فأان حمض  ذاوملا »:فريد القرد( نكون صديقني

 (. جمّرد) عد تستعمل اليوم ونستبدهلا بكلمةالعربية الفصحى الراقية اليت مل ت
 :اللغة الشفهية والبنية السطحية  0-2

من خالل التمييز بني البنية السطحية املرتبطة ابلوحدات الصوتية املتتابعة املتمايزة من أجل التفسري    
البنية العميقة املرتبطة ذهنًيا ابلدالالت اللغوية من أجل التفسري الداليل لنفس بني و  الصويت للجملة،

إن اللغة املنطوقة أشد اتصااًل ابلبنية السطحية منها ابلبنية العميقة،  »: اجلملة، يقول عبد اجلليل مراتض
فال خيلو جمال لساين ة، يهورموز الثقافة الشف التواصلألن هذه األخرية موجودة يف كل جماالت التأمل و 

ية تكون ضمنية، وتتمثل بصورة مباشرة يف ذهن ههذا يعين أن البنية العميقة يف اللغة الشف ؛إنساين منها
                                                           

 20.، ص(الشفهي والكتايب: اقرتاابت لسانية للتواصلني )والتواصل اللغة عبد اجلليل مراتض،  ( 1
 24، 20 .، صصاملرجع نفسه(   2
https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD-عالية ، جودة 3ابب القرد والغيلم كليلة ودمنة  (   3

55-08-2019 16-04-(03..HD   aA 

https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD-aA
https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD-aA
https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD-aA
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بني الباث واملتلقي قد تسمح هلما  ّن البداهة والفراسة والعفوية،املرسل أواًل، واملرسل إليه ًثنًيا غري أ
وهذا ما تؤكده قصص األطفال يف الوسيط الرقمي فهي . 1 « ابلتفسري الداليل املشرتك يف وقت واحد

تعتمد ابلدرجة األوىل على اللغة الشفهية، واللغة الشفهية ترتبط ابلبنية السطحية ال العميقة وهذا يتوافق 
مع القصص الرقمية املقّدمة لألطفال فجملها مباشرة ورسائلها حمّددة واضحة يفهم الطفل املغزى من 

إيل البنية السطحية معاين اجلمل واأللفاظ، فلغة قصص األطفال مباشرة تنتمي  القصة دون حبث عن
منذ زمن بعيد كان هناك شجرة تفاح يف غاية : )،مثل قول الراوي"خالد وشجرة التفاح"مثل قصة 

فهذه  2(الضخامة، وكان هناك طفل صغري امسه خالد ، كان خالد يلعب حول هذه الشجرة كل يوم 
يها حذف يفهمه الطفل ابعمال فكره يف البنية العميقة، بل كل عناصر اجلملة اجلمل ال يوجد ف

فالطفل يفهم مضمون القصة وأحداثها بتتّبع تسلسل اجلمل وما تعطيه من معىن مباشر وال . موجودة
 .   توحي إىل معاين ضمنية حياول الطفل أن يعمل عقله ليفهمها وال يوجد حذف يف عناصر اجلمل 

ية وأسبقيتها وارتباطها ابلبنية السطحية تتوافق متاًما مع التطور اجلديد يف تكنولوجيا هغة الشفقيمة الل   
 أو التفاعلي أو الرتابطي ا يعرف ابألدب الرقميم: ، واعتمادها يف التأليف األديباإلعالم واالتصال

الذي يعتمد بشكل كبري على اللغة املنطوقة من طرف الراوي أو . خصوًصا يف أدب األطفال القصصي
ر، مع وجود اللغة املخطوطة يف أجزاء من السارد مع مصاحبتها ابملوسيقى يف بعض األحيان والصوّ 

مثل قصة  ،القصص أو مصاحبة للغة املنطوقة، كأن يقرأ الراوي أبسلوب مشّوق لألطفال ما هو مكتوب
 . 3"خالد وشجرة التفاح"
  :اللساين التواصل غري -0

، بل يستعمل نظاًما من اإلشارات للسانهو عمل بني املرسل واملرسل إليه، واملعروف أنه ال يتم اب     
وهو أهم الوسائط  ، ويتم ذلك بواسطة البصرسايناليت تؤطر حتت التواصل غري اللواحلركات واإلمياءات 

جمموع الوسائل االتصالية املوجودة لدى األشخاص األحياء، واليت ال تستعمل اللغة  »، هو التواصلية
ويتم أيًضا بوسائط أخرى غري  4.« (الكتابة، لغة الصم والبكم)  اإلنسانية أو مشتقاهتا غري السمعية

: واسهاواجملتمعات اإلنسانية تتواصل بطرق شىت، مستخدمة كل ح .كان أبرزها وأّوهلاالبصر وإن  
ية غنية هطرق التواصل غري الشف بصفة خاصة، وكذلك السمع، وبعضاللمس، الذوق، الشم، والبصر 

                                                           
 21 .، ص(الشفهي والكتايب: اقرتاابت لسانية للتواصلني )اللغة والتواصل ينظر عبد اجلليل مراتض، (  1
 https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk  (1/01/4102)قصة خالد وشجرة التفاح،(   2

 https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk  (1/01/4102)قصة خالد وشجرة التفاح،(  3
 002 .أنطوان أيب زيد ، ص ، ترالسيمياءينظر بيري كريو، (  4

https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
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 (موقع هدهد) مشهد من قصة ترابطية  تفاعلية السلحفاة الطائرة  1 
 

املثلى، وال يقتصر األمر على  لصتواال أداةغري أن اللغة املنطوقة هي . للغاية كالتعبريات اجلسمانية مثالً 
فلشرح صورة واحدة يلزم الكثري من  »يرتبط مجلة ابلصوت على حنو خاص، التواصل، بل إّن الفكر ذاته

الكلمات، أن الصورة الواحدة تساوي ألف كلمة، وذلك يف ظروف خاصة فقط تتضّمن بشكل عام 
فإن لغات  حتمله اإلشارات اجلسدية من ثراء،مما  وعلى الرغم .سياقًا من كلمات توضع الصورة فيها

 ية، حىت عند استخدامها عند األصم خلقةهلشفبدائل للكالم، تعتمد نظمه ا اإلشارة املتطورة ليست إالّ 
قصص األطفال سمانية بشكل رئيسي يف رسم صّور التعبريات اجل تستعمل يف األدب الرقمي. 1«

نّه يتم بناء القصة ابلصّور ؛ أي إاملكتوبة ث القصص أكثر من توظيف اللغةداوحركاهتم للتعبري عن أح
فيه ويتم دراستها  اليت هي مدونة الفصل األّول 2(هدهد)، ويف قصص موقع واحلركات أكثر من السرد

 .فقط وتوّظف السرد بواسطة الصورة ، جند مقاطع خالية من السرد اللغويابلتفصيل
 املقابل الذي يسرد جفاف البحرية وذهاب (01) مثل املشهد 
 على فراقهما  السلحفاة هذه وحزن ،البطتان لتوديع السلحفاة 

 ،وعلى جفاف البحرية؛ ألن نقص املاء يلحق الضرر هبا أيًضا
 بتتبع القصة ببصره،  األحداث كل هذه  يفهم الطفلف 

  . كل ذلك ابلصّور
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
، ترمجة حسن البنا عز الدين، مراجعة دمحم عصفور، عامل املعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية، اجمللس الشفاهية والكتابيةينظر والرتج أونج، ( 1

  24. ، ص0222،  فرباير014الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العدد 
    http://www.ehudhud.com (2018 /08/ 13) ى املوقع  ، عل(السلحفاة الطائرة) لألطفال، ترابطية تفاعليةقصة (  2

   
 01 :مشهد

http://www.ehudhud.com/
http://www.ehudhud.com/
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  :رئيـــالتواصل امل 4-0
غري اللساين وأييت يف املرتبة األوىل مع التواصل عرب السمع،  يعترب البصر من أهم احلواس يف التواصل    

مها وسائط التواصل غري اللساين تستخدم بشكل أساسي يف أدب األطفال القصصي ر فالسمع والبص
ر وتوظيفها يف القصص،والصوت برواية القصة واحلوار بني ابالعتماد على الصوّ ي وابلذات الرقم

    .الشخصيات، وكذلك املوسيقى
 :1بعض العناصر اليت تتصل هبذا التواصل، وحصرها يف  Harrissonوقد حّدد هاريسون  
  وتنتمي إىل شفرة اإلجناز...(حركات، مالمح) كل التعابري املنجزة بواسطة اجلسد ، 
 العالمات الثقافية كطريقة اللباس، وتتمّثل يف الشفرة االصطناعية 
  الشفرة السياقيةاستعمال اجملال والديكور، ومتثل. 
  لوان، مثل نظام إشارات املرور، وهي الشفرة الوسطيةاألصوات و األاآلًثر اليت حتدثها. 
 :الصورة والتواصل  0- 4-0

بدافع قصدي أو غري قصدي للربط وإجياد العالقة بني األشياء  القدمينذ و ظّفت الصورة يف التواصل م   
رة متتلك ، والصو  ت الرمزية وهو إرسال صامتاملراساليف نسق من اإلنسان  أدخلت حيث» رها،وصوّ 

فامليت كان . حيث إهّنا تصنع عالقة بني أشياء ال عالقة بينها أو أشياء متعارضة هذه الوظيفة العالئقية،
فالرومان استعملوا القناع ابعتباره عالمة أو . دائًما مفهوًما معارًضا للحي، ولكن الصورة ربطت بينهما

. متة، ال تنفتح على أية داللة عامة، لكن يتم إرجاعها إىل إسناد وحيد هو شخصية امليتلغة رمزية صا
فالوظيفة األوىل للصورة، أهنا  .2« فالكالم املنطوق يف حاجة ماسة إىل الكالم الصامت، كالم الصورة

، بل امباشرً  تربط بني املتعارضات فتوظيف صورة يف قصة أو رسم كاريكاتوري مثالً، ال يعطي أتويالً 
متدان أببعاد أتويلية متعارضة مع ما و ظّفت له، وهذا هو دور الصورة فداللتها رمزية يف غالب األحيان 

لتها احلقيقية ففي بعض قصص األطفال الرقمية يوّظف املؤلف صّور متعارضة مع دال. وليست مباشرة
. قعها يف احلقيقة إليصال رسائلهواهبار الطفل فيعطي صفات ألشياء متعارضة مع لتجسيد األحداث وإ

ند الكاتب للشجرة صفات يس ففيها السابقة" خالد وشجرة التفاح"قصة  ولتوضيح ذلك نقّدم مثال
صفات ، فهناك تعارض بني زنوحت وختاطب الطفل خالد، عطائها وجًها بشراًي وجعلها تتكّلماإلنسان إب

                                                           
  044. ، ص أنطوان أيب زيد ، ترالسيمياءبيري كريو، ( 1
 22 .، ص 4112، ردمك، أفريقيا الشرق، املغرب، بريوت، لبنان، مفهوم الصورة عند رجييس دوبريينظر سعاد عاملي، ( 2
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ألنّه يرمز لألم بتوظيف صورة الشجرة  البشر؛ أعطاه هلا الكاتب من صفات هذه الشجرة يف الواقع وما
  :وّضح ذلكة تهد املقابلاواملش .وإعطائها مالمح األم وعطفها وشخصيتها املعطاءة

 
 
 
 
 
 

 مشهد من قصة خالد وشجرة التفاح              مشهد من قصة خالد وشجرة التفاح   1                  
 

اليت رسم املؤّلف فيها صورة الشجرة خمالفة  2"قصة خالد وشجرة التفاح" القصةفنجد يف هذه 
وأعطى هلا صفة احلركة ، وجه به عينني وفم ، فرسمالبشر من صفات أعطاهاملواصفاهتا النباتية العادية، و 

كل   ،مجال خضرهتا وكثرة مثارهاابإلضافة إىل شكلها الطبيعي من . والضحك الكالم والفرح واحلزن مثل
واألم وما توفرّه  ،وظّفها املؤلف بدافع قصدي للربط بني الشجرة وما تعطيه لإلنسان هذه األشكال

 .فهي عبارة عن إرسال رمزي ،ألبنائها، فيجد الطفل العالقة بني صورة الشجرة واألم
 الصورة والتقنية  4- 4-0

توظيفها، ابنتقاهلا من الثابت إىل املتحّرك؛ ، وكذا اتساع الصورة وحتليلها لقد تغرّي وتطّور تشكيل      
 .أي من الصورة الفوتوغرافية إىل الصورة الرقمية

أصبحت الصورة حتمل دالالت أخرى يذوب معها الواقع  »مع التغيري التقين بظهور التلفزة امللونة، ف   
 .ت الواقع بشكل فعليبفعل تقنية احلاسوب، ألنه مع الصورة السينمائية احلالية ميكننا احلديث عن مو 

فمعادلة عصر الرؤية تتجلى يف أن املرئي يساوي الواقعي، وهذا األخري يعين احلقيقة اليت ختتلف من تلفزة 
هنا دخول الصورة إىل عامل احلاسوب وتغرّيها إىل . 3« إىل أخرى، ومن عصر آلخر، من حيث أشكاهلا

بق إىل حد ما الصورة الواقعية أو الواقع فلها مرجع متحركة تعارض الصورة الثابتة، فالصورة املتحركة تطا
 .ميكن قراءهتا خبالف الصورة الثابتة
                                                           

 https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk  (08/10/2016 )قصة خالد وشجرة التفاح،(  1
  https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk  (2016 /10 /08)قصة خالد وشجرة التفاح،(  2
 22.، ص مفهوم الصورة عند رجييس دوبريسعاد عاملي، ( 3

    

   

https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
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يف حني أّن املرئي يسري . لقد كانت الصورة تسري مببدأ الواقعية، حيث كانت مرغمة على االحتماء »    
ويرى رجييس . مببدأ الرغبة، فأان الذي أسري أرغب يف أن تكون صورة عصري على الشكل الذي أريده

دوبري أن الصورة تستعمل التمويه واملخادعة والتوهيم لتتحّول إىل أسطورة العصر احلديث، تسحر 
هذا يعين أن الصورة .1« وتذهل لتحّول واقًعا غري مرغوب فيه إىل واقع جّذاب ، وفاتن ، بفعل أتثريها

أو  صورة شخص والتغيري ومثال على ذلكمكانيات االهبار ، ال متتلك إالفوتوغرافية أو الثابتة لشيء ما
الصّور املتحركة لقصص )أو الصورة الرقمية ( الرسوم املتحركة) ، أما الصورة املتحرّكة يف التلفزةمنظر

هبار الذي يغري الطفل والرسالة اليت يريد أن يوصلها، فيشحنها يشّكلها املؤّلف حسب اإل (األطفال
    "خالد وشجرة التفاح " جرة اليت تتكّلم وتضحك يف قصة مثل صورة الش .بكل ما يرغب أن يوصله

 : الصورة اختيار  3-1- 0 
خاص يكون  ل األوّ  يف التحليل :عن التصوير الفوتوغرايف، فللصورة مستويني"جني فيلر"يتحّدث      

يف تقنية  والثاين نفس الصورة ختتلف سيميائًيا من مصّور آلخر، ابلعناصر املوضوعية املكونة للصورة
صورة  أي  . التصوير الفوتوغرايف هو ابلفعل خيار، إهّنا ليست أبًدا مرآة للواقع »:، حيث يقولالتقاطها
مع املعاين والدالالت املوضوعة اليت  التصوير جيب أن يتوافق:يف الداللة األوىل: عن مستوينيعبارة 

قرتاض من يكون اإل: ويف الداللة الثانية. تتوافق مع هيكل من املعاين الذاتية من الصور الفوتوغرافية
ختتلف ابختالف املصّور وينظر إليها بشكل ( داللةالواليت تندرج يف إطار )حقيقة أن نفس العناصر
هذا الباحث عن عصر الصورة الفوتوغرافية ودورها يف نقل  ،يتحّدث هنا .2« خمتلف من قبل كل حمرك

األحداث واختالفها حسب براعة املصّور، فهو يفّرق بني التقاط الصّور بشكل عادي يظهر مكوانهتا 
واآلن أصبحت . ر براعة املصّورهِ ظ  بداع ت  وبني الصّور اليت فيها ا ،واليت يشرتك فيها مجيع املصّورين

ل مكاهنا وتوّظف يف التعليم واألدب وخاصة القصص املوجهة لألطفال ومنها الصّور الصورة الرقمية حتت
 .ثالثية األبعاد

 
 

 

                                                           
 22، ص مفهوم الصورة عند رجييس دوبريسعاد عاملي، ( 1

2 )  Voir  Jean Feller, sur une grammaire de l’mage, In : Communication et langages, Persée 
creative commons , n°6, 1970, p7.   
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  :وانــــــالتواصل ابألل 0-0
ومقاطع القصص  .يف التأليف القصصي الرقمي لألطفال يكون ابلصّور املتحركة ذات األلوان الزاهية   

 :الناحية النفسية كما يليرمزية األلوان من إن  .السابقة توّضح ذلك
ملام بسيميائية األلوان؛ وذلك ألن قصص األطفال والرقمية تتطّلب اإلجند طبيعة طرح هذا املوضوع     

وأكثر األلوان . خاصة منها، تعتمد على الصور ابأللوان، اليت تضفي بريق وحيوية وحركة على القصة
حيث يرى املختصون يف  ». والطاقة واحليوية واحلياةيعين النشاط فهذا اللون؛ استعمااًل اللون األمحر 

األمريكية، أّن ارتداء اللون األمحر يوحي بثقة عالية يف النفس وقوة   "هيلث الين"  تقرير نشرته جملة
وأشار هؤالء إىل أّن اللون . كبرية، ويعطي إحساًسا ابلنشاط ال سيما عند الشعور ابلتعب واإلجهاد

فهو من أكثر األلوان الزاهية وجنده موّظف بقوة .1« زًا للرومانسية والعاطفة املتدفقةاألمحر يعترب لواًن ممي
يف القصص الرقمية املربجمة لألطفال، ابإلضافة إىل اللون األخضر الذي هو أساسي يف قصص األطفال 

، تستعمل اليت تصّور الطبيعة ومشاهد الغابة، اليت ال ختلو منها أي قصة حىت يف أتليف القصص الورقية
  .  بكثرة اللون األخضر، فقد اهتم الكّتاب بتوظيف الطبيعة واحليواانت لكتابة قصصهم

استعمل للتعبري عن املشقة والشدة واخلطر واشتعال ، فقد بلون الدمه ارتباط »ومن معاين  اللون األمحر 
على بعض أعضاء اجلسم  استعمل رمزًا للجمال، ولظهورهو احلرب، ومن ارتباطه ابلذهب والياقوت والورد 

  .2« نتيجة انفعاالت معينة استعمل رمزًا للخجل واحلياء اترة، وللغضب اترة أخرى
ليس له إحياءات ًثبتة، أحيااًن يستمد داللته من لون الذهب واترة من لون  األصفر أّما اللون    

: النحاس، كذلك قد يستمدها من صفرة الشمس عند املغيب، وأحيااًن من لون بعض الثمار مثل
رمز الوعي والعقل وقدراته والفكر وأبعاده، ورمز الرتكيز الذهين  »وهو ... الليمون والتفاح والزعفران

باطين، والتألق واإلشراق ويرمز أيًضا إىل املخيلة واملقدرة على التصور، وعلى اخللق واإلبداع والفهم ال
يف  جنده من األلوان اليت توّظف يف قصص األطفال اليت تصّور احلياة األسرية ويف املدرسة. 3« واإلتقان

استعمال و .انتوكذلك يف قصص الطبيعة مثل صفرة الشمس، وألوان بعض احليوا. اللباس والديكور
قصة ذات  ذلك  لامثاأللوان يف قصص األطفال أساسي ويعتمده الكّتاب منذ كان التأليف الورقي،و 

عبارة  ورقًيا وأعيد كتابتها الكرتونًيا،، اليت مت أتليفها اليت فيها اللون األمحر والطبيعة اخلضراء القبعة احلمراء
                                                           

  21 .م، ، ص4112/ هـ0221، 0، دار اخللدونية  للنشر والتوزيع، اجلزائر، طالداللة واملعىن يف الصورةعبيدة صبطي، جنيب خبوش، ( 1
  20 .، صينظر املرجع نفسه ( 2
،  21 -22، العددان  42، جملة احلداثة، جملة فصلية تعىن بقضااي الرتاث الشعيب واحلداثة،  اجمللد معاين األلوان ورموزهادمرجيان إفرام مارلني، ( 3

 021 .، ص  4111
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عمل الطالبة  ( زينة فتاة ال تكذب)  قصة األمرية املثالية هلذه القصص، منوذجنقّدم و  .عن كتاب الكرتوين
  .  ، اليت استعملت يف هذه القصة الرقمية اللون األصفر بكثرةكفاية عدانن

 
 
 
 
                                         

 (02مشهد ) قصة زينة فتاة ال تكذب ،  1
رمز الفكر والذكاء والفطنة واخليال واملقدرة على التصور، يف حاالت  » من معاين هذا اللون أنّهو    

سيطرة املشاعر على األفكار والتصرفات، وأيًضا يف حالة اخلمول العقلي، والرتكيز الضعيف وذلك 
 .2« لشحذ الوعي والفكر كما ميكن االستفادة هبذا اللون لتقوية مقدرة التصور والتخيل البتكار اجلديد

ختلو  اللون األمحر أساسي يف مجيع قصص األطفال املعتمدة يف مدّونة هذا البحث، فال تكادن جند أ   
، يف قصة رمز ملكانة األم وفضلها منه، جنده يف قصة خالد وشجرة التفاح يف لون التفاح األمحرقصة 

ا األوىل اليت تعترب واجهته ة، ويف قصة الصديق الصادق، هذه األخري (هدهد)الرمحة، يف قصص موقع 
مجال ملضمون القصة فهذه الواجهة اليت هي عبارة عن مدخل للمسرح بستار لونه أمحر برّاق إملّخص و 

تطرحه القصة وهو الكذب، فالستار األمحر رمز خلطر  ذيترمز به الكاتبة إىل خطورة املوضوع ال
الكذب، مث يفتح هذا الستار إىل واجهتني ويربط من اجلهتني برابط لونه أصفر وهو يرمز لألم وحكمتها 

 .لل يف عواقب الكذبوحتصّنه من الزّ  وتوّجهه اليت تريب ابنها
 : اإلماءاتو احلركات لغة   0-1

تنتمي إىل أنساق التواصل غري اللسانية، يعتمدها كّتاب قصص األطفال يف بناء قصصهم؛ ألهنا      
هي لغة تواصلية حديثة و . تؤلف من الصّور يف بناء الشخصيات واألحداث أكثر من اللغة املكتوبة

ري وموضع البحث األساسي يف هذا العلم هي لغة التخاطب غ .عتمد على تعابري اجلسد ومصطلحاتهت
إذ حياول اإلحاطة بردود فعل اجلسم عند التواصل مع الغري عن طريق مالحظة  » اللفظي الالشعوري،

                                                           
(        42-00-44،  4102-14-42)، على املوقع (زينة فتاة ال تكذب) قصة األمرية املثالية (  1

Q8-https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x 
  014. ، جملة احلداثة، جملة فصلية تعىن بقضااي الرتاث الشعيب واحلداثة ، صمعاين األلوان ورموزهادمرجيان إفرام مارلني، ( 2

     

https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x-Q8
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والعديد من األحباث أكدت أّن لغة اجلسد هي اجلزء . احلركات الصغرية والبسيطة للوجه واجلسد ككل
األفعال واحلركات  وهي كذلك جمموعة.1« األهم يف أي رسالة تنتقل إىل الشخص اآلخر بواسطة املقابلة

اإلنسان لينقل إىل الغري ما يريد من معان ومشاعر مثل تعبريات الوجه، حركات العيون،  يقوم هبااليت 
 اخل... حركة وضع الرأس حركة ووضع اليدين

رسم قصصهم على الرأس وابلذات  عند ة والرسوم املتحركةيف صناعة القصص الرقمي يركز املؤلفون    
الصورة أولت ف .حىت يف رسم وجه احليواانت ،ف القصةن هذه املالمح هي اليت تؤلّ تعابري الوجه؛ أل
ألن مالمح  »لرتكيز على منطقة الرأس، واهتماًما أقل ابألقسام األخرى من اجلسد، لاهتماًما كبريًا  

 .2« التواصلالوجه هي ما جيذب االنتباه يف منطقة الرأس،  ذلك ألّن الوجه يؤدي دورًا كبريًا يف عملية 
بشكل واضح جيّسد أحداث القصة ومن  الوجه مرسوم ،الرقمية التفاعلية األطفال قصص وجند ذلك يف

  ."األسد"ومنها قصة ( هدهد)األمثلة على ذلك ، قصص موقع 
                                                             

 
 
 
 

 (16مشهد ) قصة األسد التفاعلية الرقمية  4                     (12مشهد ) التفاعلية الرقمية قصة األسد  3

مالمح وجه احليواانت فرح يف جند ( 2)احليواانت توّضح أحداث القصة، فاملشهد فمالمح وجه    
جند اخلوف والقلق واضح يف وجه  (2)واملشهد . ووجه حيوان وحيد القرن جيّسد ذلك ،وسعادة ومرح
  .لغة والصّور واأللوان واحلركات ومالمح الوجهلفالسرد موّظف اب بعد جميء األسد، وحيد القرن،

القصة أو معربة ومصاحبة  لغة تواصل وحوار غري لفظي لرتمجة أحداث تستخدم تعبريات الوجه      
حيث يعترب الوجه أكثر أجزاء اجلسم وضوًحا وتعبريًا عن »،  قصة سواء كان مكتواًب أم منطوقًالسانرو ال

العواطف وأكثرها يف نقل املعاين، كما أنّه أكثر األجزاء صعوبة يف فهم التعبريات اليت تصدر عنه، تعبري 

                                                           
 012. ، ص  يف الصورةالداللة واملعىن عبيدة صبطي، جنيب خبوش، (  1
  002. املرجع نفسه ، ص( 2
 http://www.ehudhud.com   (2018 /08/ 13)، على املوقع (األسد) لألطفال، قصة  ترابطية تفاعلية(  3
 http://www.ehudhud.com   (2018 /08/ 13)، على املوقع  (األسد) لألطفال، قصة  ترابطية تفاعلية(  4

   

http://www.ehudhud.com/
http://www.ehudhud.com/
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خمتلف وميكن القول أن هناك على األقل ستة أنواع من العواطف اليت ميكن التعبري عنها ابستخدام الوجه 
والتعبري الوجهي يتوافر على ، 1« عن السعادة والغضب والدهشة واحلزن، واالمشئزاز واخلوف وهي التعبري

 .خاصية الصدق يف معظم األحيان
، ويتم توظيف هذه كل عضو من أعضاء جسم اإلنسان يؤدي دور تواصليابإلضافة إىل أن        

 »مبا فيها اليدين والرجلني والرأس، احلركية يف قصص األطفال الرقمية، القائمة ابألساس على احلركة
وتستخدم اليدين للتعبري . للتعبري عن املوافقة أو الرفضتدرس سيميائيتها  فحركات الرأس مييًنا أو يسارًا 

  .2« لرفضعن عالمات أو إشارات عامة، كالتعبري عن النصر أو التشجيع أو املوافقة أو ا
 

 اليت ندرسها  3"الصديق الصادق"ففي قصة   
 نالحظ لغة اإلشارة جلية يف التعبري الثالث،يف الفصل 

 عن أحداث القصة واحلوار بني الشخصيات،  
 اجلد يشري بيده يالحظ غرفة اجللوس ل منويف املقطع املقاب

 .الذي يرفضه وتصرفه اخلطأ من كذب حفيده وهو غاضب 
 مشهد من قصة الصديق الصادق  مدّونة الفصل الثالث 4                .فيشري بيده وينهاه عن هذا الّتصّرف

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 002. ، ص الداللة واملعىن يف الصورةعبيدة صبطي، جنيب خبوش، ( 1
  042. املرجع نفسه، ص( 2
  (04/06/2016 )، على املوقع  (الصديق الصادق) قصة رقمية لألطفال (   3

https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs 
  (04/06/2016)، على املوقع  (الصديق الصادق) قصة رقمية لألطفال (    4

v=xNURihyqnGshttps://www.youtube.com/watch? 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
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األرض وأدرك نسان على سطح التواصل من مظاهر احلياة بني األفراد واجملتمعات، منذ أن و جد اإل     
بتطور سبل العيش  التواصل يف مظهره العام حاجة ملحة وبداهة اقرتنت فكان حقيقة ارتباطه بغريه،

حباث دخل جمال التنظري يف اآلالت لتسهيل عملية التواصل ومت وبتطور العلم واأل. معاتواالنتظام يف جت
حيث مت دراسة التواصل نظراًي يف   السيميائي،  إىلاستثمار هذه االحباث يف اللغة واألدب من اللساين

 ،بوظيفته وارتباط كل عنصر من خطاطة التواصلغة يف الل ل واملرسل إليهكيفية انتقال الرسالة بني املرس
مث انتقلت هذه اخلطاطة  ،وأهم شيء وصول الرسالة سليمة من العثرات وحتقق التواصل بني الطرفني

ال وارتباطها ابلوظيفة املوّجهة لألطف الرتبوية للبحث عن التواصل األديب وما يهمنا هنا القصص الرقمية
يف تستخدم طرق التواصل غري اللساين يشمل التواصل اللساين وغري اللساين و والتواصل األديب  .املرجعية

وبتطّور النظرية  ،بشكل ابرز تعادل التواصل اللساين أو تتفّوق عليه القصص الرقمي املوجه لألطفال
فأصبحت  ،األديب والقصة املوجهة للطفل بشكل خاصالتواصلية إىل النظرية التخاطبية مّت اغناء التواصل 

واحلقيقة أن  .ابختالف موضوع الرسالة واختالفها يةالعملية التواصلغناء القصة ختاطب وتداول ومت إ
ال والشمويل يف تواصل الكاتب مع القارئ عرب القصص والرواايت الكتاب الورقي حقق التواصل الفعّ 

فلوال الكتاب ملا مشل التعليم   للكبار، وأكثر فاعلية ابلنسبة للصغار حيث مت توظيف الكتاب يف التعليم،
ويف طباعة القصص لألطفال أبشكال ورسومات تستهويهم جتعل الطفل يعيش فال عرب العامل كل األط
. وهنا يتحقق التواصل بني الكاتب والطفل القارئ وينعكس على سلوكه وثقافته وفصاحته ،يف عاملهم

مال احلاسوب يف أي ابستعهل ختتلف العملية التواصلية لألدب ابختالف الوسيط،  والسؤال املطروح
لدعامة الرقمية للقصة بصفة اليت تقّدمها ا ؟ وماهي اإلضافاتت يف النشر واالستقبالالتأليف واإلنرتن

 ؟ويتحّقق عربها التواصل عامة والقصة املوجهة للطفل خاصة



 

 

 

 

 

 

 حتققالدعائم الرقمية وآليات  :األولالفصل 
 التواصل األديب
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 انفتاح النص األديب على الرقمية -3                                  

 التواصلية اجلديدة والدعامة األديب النص -0                                  
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العامل   اترخيية ألخرى يفة من حقبحيدث التغيري و  ،احلقيقة الثابتة أن الزمن يف سريورة مستمرة

بالنسبة لإلنسان وطرق عيشه وبناء حضارته يف البالد والثقافة اليت ينتمي إليها مرتبط حبركة فككل، 
أيتيه ما  مع العلم وما يفرزه من تقدم صناعي، الذي تنعكس وتستثمر اجنازاته يف تطوير حياة الفرد،

 ت واحلاسوبننرت مجيع اجملاالت، وابخرتاع اإل ف يفهذا التطور التكنولوجي يوظ. ويعكسه من سلبيات
بتعاد شيًئا فشيًئا عن الرقمي، ورقمنة كل اجملاالت واإل نتقال إىل التعاملوصواًل إىل هذه األلفية أصبح اإل
بداع األديب، ، حىت وصل ذلك إىل ميدان اإلوالتواصل عرب احلاسوب التعامل الورقي يف مجيع امليادين

والتواصل مع القرّاء عرب النشر اإللكرتوين بدل  يف أتليف أعماهلمالوسيط اجلديد فاهتم الكّتاب هبذا 
يف الساحة األدبية العربية تشهد بعض احملاوالت و يف الغرب منذا القرن املاضي،  الكتاب وطباعته وبيعه؛

   .للصغاربة للتأليف للكبار و ابلنس يف هذا اجملال أتليًفا ونقًداالربوز  اجلادة املهمة
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 وحتدايت الكتابة العوملة:  املبحث األول
هذه اآلًثر بشقيها تاريخ وابختالف احلضارات، فعرب مراحل ال اوتغيّـرً  اعرفت اآلًثر األدبية تطورً    

 ع؛ذ عيشه يف جتمعات، وتشكل ثقافات خاصة بكل جمتمنعرفها اإلنسان م ،قدمية الشعر والقصص
وتغريت طرق تشكيلها وتطورت  يةظهور الكتابة، فكانت آداب شفه قبلظهرت  فهي ثقافة الشعوب

إىل جتسيدها  خرتاع الطابعةبعد إ بإىل الطباعة يف كت وحفظها وتناقلها بتطور التقنية، من الكتابة الورقية
فتغرّيت  ؛، وصواًل إىل جهاز احلاسوب، وارتباطه بشبكة األنرتنت مث التلفزيون واملسرح من خالل الرسم

 فكيف مت ذلك؟. جذراًي طرق الكتابة وعناصرها وتراتبية أولوايهتا
 : انفتاح النص األديب على الرقمية  -3

بدأ جتريب احلاسوب وربطه ابإلنرتنت يف برجمة وارسال واستقبال مجيع التعامالت ويف كل     
منذ اخرتاع احلاسوب يف كتابة وختزين املعلومات، ويف الرتاسل الرقمي منذ هناية القرن  ،التخصصات

 .العشرين واخرتاع شبكة اإلنرتنت وتعميمها على العامل
  :(التفكري املادي) والصورة اللغة  3-3

د احلروف أو املقاطع الصوتية القصرية، قبل أن يصل إن حماكاة األصوات الطبيعية، استطاعت أن تولّ    
أن أن الصورة يف الذهن تشكلت قبل  يبنّي هذا  ». اإلنسان إىل الكلمات، وقبل أن يرصفها يف مجل

. وفيه تلعب احملسوسات الدور الرئيس يف املعىن" التفكري املادي" يتشكل الصوت، وهو ما يسمى 
ر حمسوسة، بدأت منفردة، م أن اإلنسان البدائي كان يفكر بصوّ وتؤكد كثرة الرسوم الغابرة يف القد

وحتكي حدًًث واحًدا، مث أصبحت ممتدة، وحتكي أكثر من حدث، قبل أن خيطو إىل التفكري اجملّرد حيث 
وإذا كانت الفنون القولية   .1«خيرج إىل املعىن، ويبتكر األلفاظ الدالة على اجلانب النفسي والقيمي

عاطفة، متثل أرقى أنواع ابلتفكري اإلبداعي؛ حيث اخليال املتزامن مع املعرفة واملوسيقي والكالشعر مرتبطة 
حصائيات اليت أجريت على مراحل اترخيية من وتؤكد اإل .رة فيه بقيت قطب الرحىفإن الصو التفكري،

يرتاجع كلما أن نسبة التشبيه كانت األعلى يف شعر ما قبل اإلسالم، وأنه كان  »حياة الشعر العريب، 
 .2«تقدمنا لألمام وصوالً إىل الشعر العباسي؛ إذ جند الرتاجع الكبري للتشبيه يف مقابل تفّوق االستعارة

                                                           
  ) ( ما بعد احلداثة) هي مرحلة جديدة،  ميكن أن نصطلح عليها حبداثة ما بعد احلداثة أو حداثة العقل الرقمي، فالالعقل الذي أقامت عليه

عمر  ينظر. الغرب اجلديد ومكمن احلقيقة االفرتاضية اليت تصنعها التقنيات الرقمية لــهاإللكرتوين، إ/ مر العقل الرقمي دعائمها هو يف واقع األ
 42 .، ص 4102، أكتوبر  122دار الثقافة واإلعالم ، الشارقة ، ع ، جمّلة الرافد، (مدخل إىل األدب التفاعلي)الكتابة الزرقاء زرفاوي ، 

  414 .، ص4112 دط، األردن ، إربد،  عامل الكتب احلديث،، اخلطاب النقدي وقراءة الرتاثإبراهيم أمحد ملحم، ( 1
 414. ص،  املرجع نفسه( 2
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يعترب من أهم طرق السرد اليت يستعملها كّتاب  (ابلصور) وهذا التفكري املادي والتعبري ابحملسوسات   
اللغة املنطوقة واللغة املكتوبة ابلصّور الشارحة  أدب األطفال، حيث املؤلف يف أتليف قصته الرقمية يرافق

رسال رسائله الرتبوية واألخالقية إلاحليواانت  فيها واجملّسدة ألحداث القصة، واليت يف الغالب يوّظف
لألطفال ليأخذوا العربة، وألن استعمال احليواانت وصور الطبيعة فيه تشويق لألطفال فيخاطبهم بعامل 

 1سنوات إىل  2من )ل العمرية الصغرية ة خياهلم وفضوهلم؛ ألن الطفل يف املراحخمالف لعاملهم، لتنمي
يتمّيز ابلفضول وحب االستطالع فتكثر أسئلته وحيبب العيش يف عامل اخليال أكثر  من الواقع ( سنوات

 .ألنّه يتوافق مع حّبه لّلعب
 اخلاصة ابلنشر اإللكرتوينبعض املؤسسات والشركات العربية يف هذا الباب من الطرح، جند أن    
وتكنولوجيا أدب األطفال وطّورت إمكاانهتا لتؤدي  إىل االهتمام أبدب األطفال هت يف هذه األلفيةتوجّ 

تهم، دون أن ميروا بطور الثقافة التقليدية املتمثلة يف القصة الورقية لألطفال، يدورها يف ثقافة األطفال وترب
رتابطية والتفاعلية لألطفال فقّدمت جمموعة من القصص لتأليف القصص ال "هدهد"ومنها شركة 

 (.، وقصة السلحفاة الطائرةوهو نوع من الطيور قصة األسد، وقصة قربة)  التفاعلية
يف موقع  يكتبيتمّكن الطفل من مشاهدهتا، بتشغيل جهاز احلاسوب والدخول إىل شبكة اإلنرتنت و  

(googl)  تفاعلية  قصة) هكذا فيظهر املوقع،(هدهد) قصص تفاعلية لألطفال، فيصل إىل موقع
   eHudHudشركة هدهد اإللكرتونية : لألطفال

 
 :؟ 1من حنن تعريف هبذه الشركة ودورها يف تساؤل، جند يف املوقع 

التفاعلية ، هي شركة متخّصصة ابلنشر اإللكرتوين للقصص eHudHudاإللكرتونية  هدهدشركة   
التكنولوجيا احلديثة من أجل  eHudHudتستعمل . ما بعد األربع سنوات اليت تتوجه إىل األطفال

تقدمي خدمات غنية لألطفال ذات قيمة تربوية هادفة، وأيًضا مشّوقة ومسّلية حبيث يقضي الطفل وقًتا 
 .ممتًعا، دون أن يشعر أبنّه يتعّلم

احلالية على تقوية اللغة العربية عند األطفال ال سيما يف املرحلة  eHudHudترّكز تطبيقات  
 .األطفال العرب الذين يتواصلون مع اللغة العربية كلغة ًثنية يف البالد غري العربية

 

                                                           
 http://www.ehudhud.com (2018 /08/ 13)، فال لألط ترابطية تفاعليةص قص ( 1

 دـد    هـه 
Hudhud 

http://www.ehudhud.com/
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لألطفال مستوحاة من الرتاث العريب، وهي استخدمت قصًصا مسلية  eHudHudتعرض  
 .  احليواانت كشخصيات رئيسية فيها لتقدمي حكم ومواعظ ودروس

  
 "اهلدهد"وهو عبارة عن أيقونة لطائر  يظهر املوقع كما يف الشكل املقابل

 .1للطفل ابلنقر عليه املوقعفيعطي  
صوات احليواانت أ، فيها احليواانتر فيها مزج لصوّ  فنية كبرية رائعة اجلمال لغابة خضراء لوحة      

حداث القصة أ حداث القصص يف مقاطع سردية تفصل بنيأوالصوت البشري الذي يقدم ويروي 
 وأصوات الطيور، وصوت خرير املياه، وحفيف الريح، وزقزقةتمثلة يف احلوار بني احليواانت،احلقيقية امل

 ...العصافري
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 (موقع هدهد) واجهة قصة السلحفاة الطائرة التفاعلية  2 

 

تح ويقّدمك لألمام  ف  يشّغل الرابط وهو عبارة عن سهم، ابلنقر عليه يـ   داخل هذه اللوحة املرسومة من 
السلحفاة : ومنها قصة. املربجمة اليت يضمها هذا املوقع للقصص التفاعليةلقصص ا احدىكاشًفا عن 

                                                           
 http://www.ehudhud.com (2018 /08/ 13)، لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  1
، على املوقع  (قصة السلحفاة الطائرة) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال(  2

(13 /08/ 2018)Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64 

 

 

 لقصص األطفال التفاعلية  (هدهد)موقع 

http://www.ehudhud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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 – Mp4قصة ما قبل النوم  -قصة تفاعلية لألطفال -الطائرة، وك ِتب يف بدايتها يف أسفل اإلطار
 .1، فرتتيبها هو الثالث من القصص2قصص أطفال  -حكاايت لألوالد

املقّفع، هي حكاية سلحفاة كانت تعيش مع وهي قصة مستوحاة من كتاب كليلة ودمنة إلبن  
 يف حبرية صغرية ولكن ملّا ضرب اجلفاف هذه البحرية كان على البطتني أن ترحال تيها البطتنيصديق

ها وتتمىن عليهما لو أهّنما يستطيعان تحزن السلحفاة على فراق صديقتيف. وترتكا صديقتهما السلحفاة
 :2ماستسمح للسلحفاة ابلطريان معهوهنا ختطر للبطتني فكرة . أخذها معهما

   ماهي تلك الفكرة ايترى وهل ستنجح معهم؟     
داللة على اخلصب .(0مشهد)مجيلة  زرقاء صافية وحبرية تبدأ هذه القصة هبذا املنظر لواحة خضراء

 .والنماء
 
 
 
 
 

        (10: مشهد)مشهد البحيرة من قصة السلحفاة الطائرة  3
   

  ،واملوسيقى الطبيعية واالستماع ألصوات ر،يتواصل األطفال مع القصة ابلبصر برؤية هذه الصوّ     
يف  ّلفؤ وهنا أبدع امل.بني أصوات الطبيعية اليت نتج منها أصوات احلروف ابحملاكاة املؤلف يقرنوكأن 

وهنا والتواصل مع القصة،  ر يف الفهم والتعّلمر، ألن األطفال يقرنون الصوت ابلصوّ استعمال الصوّ 
يكمن التفكري املادي فالطفل يستوعب القصة ابلتجسيد املادي لألحداث، فبهذه اللوحة املليئة 

ابحملسوسات يفهم األطفال ما ترويه أحداث القصة ألن كّلما تغرّيت أحداث القصة يتغرّي معها هذا 
 :(2مشهد، 2مشهد) احلدثني املصورينكما ميثله هذين   املنظر الطبيعي

 

                                                           
 http://www.ehudhud.com (2018 /08/ 13)، لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  1
 http://www.ehudhud.com (2018 /08/ 13)، لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  2
، على املوقع (السلحفاة الطائرةقصة )قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (  3

(13 /08/ 2018)Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64 

 

 

http://www.ehudhud.com/
http://www.ehudhud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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 وهي تتوّفر على السرد املكتوب واملنطوق والصور كما القصص الورقية فهي تتوفر على األدبية،
 
 
 
 
 
 

 (15: مشهد)قصة السلحفاة الطائرة (                      10: مشهد) قصة السلحفاة الطائرة   1

 والكتابةيف املنظر يظهر  البحريةالراوي والكتابة؛ أي أن جفاف ا صوت ميرافقههذين احلدثني     
الغابة، فهنا كتابة القصة ابلتصوير املادي، مبرافقة  على حال وصوت الراوي املتأسف احلزينة واملوسيقى

 .احلرف والصوت واملوسيقى
التفكري التباعدي، حيث  »: ويؤكد التقدم يف احلضارة سيادة أمناط خمتلفة أخرى من التفكري، منها    

. أيخذ اإلبداع مدى أكثر رحابة، ويستطيع اإلنسان أن يوجد حلواًل ال حصر هلا للمشكلة الواحدة
والتفكري التنبؤي، حيث يصل من خالل القرائن واألدلة إىل اليقني الذي ميكنه من تفادي املشكالت، 

 .2«إضافة إىل أمناط أخرى من التفكري، منها التفكري املعريف
هذا يعين، أن اللغة تقرتن نشأهتا ابلصورة، وأن اإلنسان كان ميارس التفكري ابلصورة، وهذا ما جعل   

الشعر قائًما على التصوير، من جهة أوىل، وعلى التقطيع الصويت املقرون ابملوسيقى، من جهة أخرى، 
 -انب كبري من جوانبهيف ج -أن أسلوب الشعر يف الصياغة يقوم »إىل " جابر عصفور" ويذهب الناقد 

 .3«على تقدمي املعىن بطريقة حسية؛ أي أن التصوير يرتادف مع ما نسميه، اآلن ابلتجسيم 
يف حديثه عن اللغة اليت ينبغي أن تكون عليها الرواية التفاعلية، جيعل " دمحم سناجلة" وهلذا، جند الروائي  

يف الرواية الرقمية عنده وتتجلى اللغة . لبدائيةحيث تعود الكلمة إىل أصوهلا ا" التصوير" جوهر العملية 
توظيف : الثانية. أن الكلمة لن تنفرد إبعطاء املعىن، بل ستشاركها عناصر أخرى: األوىل »: مراحل يف

أن تكون اجلملة اليت تتأّلف من كلمات سريعة، مباغتة، : الثالثة. الكلمة اليت ترسم مشاهد ذهنية ومادية
                                                           

، على املوقع  (قصة السلحفاة الطائرة)قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (  1
(13 /08/ 2018)Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64 

   02. ، ص4102، 0، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، طالرقمنة وحتوالت الكتابة، النظرية والتطبيقينظر إبراهيم أمحد ملحم، ( 2
 422. ،ص0224، 2، املركز الثقايف العريب، بريوت، طث النقدي والبالغي عند العربالصورة الفنية يف الرتاجابر عصفور، ( 3
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 الفيديو واحلركة، ينبغي أن حيرتفاللغة مع العناصر األخرى كالصوت والصورة و وحىت تتآلف . خمتصرة
؛  Animationانهيك عن فن الـ الروائي لغة الربجمة، واإلخراج السينمائي، وكتابة السيناريو واملسرح،

ث حي ،لصغار بشكل واضحوهذا ينطبق على القصة املوجة ل. 1« ألن الرواية نفسها، مل تعد كتااًب يقرأ
مع كتابتها يف  االهتمام بتصوير األحداث ومرافقتها ابملوسيقى واللغة املنطوقة عرب صوت الشخصيات

  .املقاطع املشهدية يف بعض األحيان
جّسد تنظري ورأي دمحم سناجلة يف الرواية التفاعلية، فلم  (السلحفاة الطائرة) وهنا املؤّلف هلذه القصة   

 بل قرهنا ابلصّور ،ألطفالالتحقق التواصل ويتفاعل معها  يستعمل الكلمة وحدها إلعطاء معىن القصة
القصة، وكأن هذه اجلمل واليت تكاد تكون أكثر تعبري من اللغة املكتوبة لرواية أحداث  لتصوير األحداث
كان هناك بطتان تسبحان يف ) :مثل اطع املصّورة بلغة عربية فصيحة سلسة وخمتصرةأتيت شارحة للمق

حبرية صغرية، وكان للبطتني صديقة، ويف فصل الصيف، أصاب البحرية جفاف شديد حّوهلا إىل بركة 
 . ، وهنا تتآلف اجلمل مع املوسيقى وصوت الراوي والصّور كما قال هذا الكاتب والناقد( وحل

جيعلها تفّعل الرؤية العينية عرب طاقة اخليال، فتتصهر يف البنية  »الكلمة حاملة للمعىن، مادامت    
وهذا يقتضي أن تكون الكلمة . الكلية للرواية التفاعلية، فتؤدي دورًا ال يقل أمهية عن تلك العناصر

الصورة، وأن تكون منتقاة بعناية، فتحرك اخليال، أكثر مما حترك املعىن املعجمي وحده؛ حىت تتناسب مع 
ما أكّده هاريس من تعالق  وهذا حييلنا إىل .2«سريعة، وقصرية، وخمتصرة؛ حىت تتناسب مع احلركة

فجمل هذه القصة جاءت   .القوة التمثيلية للكتابة وهنا، اللفظي البصري فاللفظي يبصر والبصري يقرأ
 .كّلها سريعة وقصرية وخمتصرة

لقد عادت اللغة إىل بدايتها، ويف الوقت نفسه، قفزت إىل العصر الراهن؛ فهي مل تعد الكلمة وحدها    
فالطفل يف مرحلة عمره املتقدمة  .التقنية املتعددةبل صاحبتها الوسائط  يف األدب الرقمي تعطي املعىن

أمساء األشياء مبالمستها م ويتعلّ  من سنة إىل سنتني يتعّلم النطق مشافهة بتقليد األم ومن حييطون به،
عب وأشياء ريية يتعّرف على األلوان عن طريق ل  ضحسًيا أو عن طريق الصور، وكذلك يف املرحلة التح

رها، مث يتعّلم احلروف جبعلها جمسمات من العجني أواًل مث  وأمساء احليواانت عن طريق صوّ  ،ملونة ابأللوان
 .طوقةواللغة املن ةكتابة، فالطفل يتعّلم ابلصور 

 

                                                           
  ewriters.com-http://www.arab (2017 /20/07)  ، تنظري نقدي  رواية الواقعية الرقميةأنظر،دمحم سناجلة، ( 1
  012-014 .، صص4102األردن،  إربد،  ، عامل الكتب احلديث،والتقنية، مدخل إىل النقد التفاعلياألدب ينظر إبراهيم أمحد ملحم، ( 2

http://www.arab-ewriters.com/
http://www.arab-ewriters.com/
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 :الكتابة والتكنولوجيا 3-0
 اد اجلسر الرابط بينهما، مبين على أساس أهنما و جدع  يـ  فـ   بينهما تالحم، نرى يف هذا العصر      

هناك دوافع أخرى و . نريد نقل ما لدينا للمستقبل مخرين، سواء كان هؤالء معاصرين، أللتواصل مع اآل
ظهر أنه حاول جتسيم املعاين من أجل فهمها، أو البدائي، كانت ت  للكتابة؛ فالنقوش اليت حفرها اإلنسان 

 .التغّلب على القوى غري املرئية اليت تسبب له األذى، وال ميلك هلا طاقة متكنه من ردعها
 walterأونج  والرت" ، حبسب تسمية كان النقش على جدران الكهوف، ميثل مرحلة الشفاهية األمية

ong" ،« افة اليت مل متسها مطلًقا أية معرفة ابلكتابة أو الطباعة، إهّنا أولية ابلتقابل ويعين شفاهية الثق
 .1«العالية يف الوقت احلاضر االتكنولوجي ذات مع الشفاهية الثانوية اليت تتمّيز هبا الثقافات

، ألّفها املولف ابستعمال احلاسوب واإلنرتنت، احلاسوب (السلحفاة الطائرة) هذه القصة التفاعلية     
غرمتًيا، لتظهر و للكتابة اإللكرتونية ابستعمال الربامج الداخلية للحاسوب من ترقيم املعطيات وحتسيبها ل

ر واللغة واملوسيقى الصوّ  على الشاشة صفحات القصة، وكذلك استعمل احلاسوب للتأليف والربط بني
      مرافقتها بصوت الراوي ابستعمال تقنية النص املرتابط، واستعمل اإلنرتنت جلمع الوسائط املتعددةو 

، وكذلك نشر هذه القصة عرب اإلنرتنت وموقع             (صور القصة ككل، الصوت، املوسيقى، خمتلف املناظر) 
لوهنا يف ملفات عرب الشبكة، أو حيمّ  ليتواصل األطفال مع املوقع ويطلعون على القصة 2(هدهد)

 . احلاسوب
إن احلديث عن الكتابة يتضّمن احلديث عن التكنولوجيا، ولكن معىن التكنولوجيا، ينبغي أن يسلط   

وات الالزمة لتطبيق ، التفاعل احلي بني اإلنسان واألد"التكنولوجيا"تعين » عليه الضوء أكثر مما سبق،
وهبذا، . املعرفة هبدف حل املشكالت، وإجياد منط من البهجة واملتعة، وتنمية الوعي مبا ينفعه يف احلياة

ليست العلمية البحتة جماهلا، بل إهنا تنفذ إىل األدبية لتحقق تلك األهداف من خالل األعمال 
على أصول معرفية، ولكنها تكتسب  جيعل هذا التعريف خصائص التكنولوجيا قائمة .3«التفاعلية

كتابة القصص : مثل نتماءها للتكنولوجيا حينما تتحّول إىل تطبيق يالمس حياة الناس بصورة نشطةإ
وليس يعين أهنا تطبيق للمعرفة اتصافها ابلكمال أو اجلمود؛ فالعمل التفاعلي خيتلف  »، طفالالرقمية لأل

                                                           
 22. ، ترمجة حسن البنا عز الدين ، صالشفاهية والكتابيةينظر والرتج أونج، (  1
 http://www.ehudhud.com (2018 /08/ 13)، لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  2
 )ترجع هذه الكلمة إىل اليواننية حيث تتكّون من مقطعني :Techno ويعين الفن أو احلرفة، و ،Logiaينظر. ، ويعين الدراسة أو العلم :

 22إلبراهيم أمحد ملحم، ص  الرقمنة وحتوالت الكتابة
   41. ، ص والتطبيقالنظرية ، الرقمنة وحتوالت الكتابةإبراهيم أمحد ملحم، ( 3

http://www.ehudhud.com/
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التطوير وفًقا لتطور الربامج التقنية اليت يستخدمها، ووفًقا للنقد عن النص الورقي يف كونه قاباًل للتعديل و 
والدخول . 1«أما النص املكتوب، فغالًبا ما حيظى بشئ من الثبات يف اللون واخلط والظل. املوّجه إليها
 2:يتطّلب من املبدع كفاءات جوهرية، منها" التفاعلية" يف مضمار

ا يف طريق احلق مها، وتوجيههقيّ : سؤوليته جتاه اإلنسانيةالذي ينصب على م: الوعي التكنولوجي -(0
مام وهذا الوعي يكون مسؤول أ .والفرص اليت أاتحها لآلخرين حىت يتفاعلوا مع ما أنتجه واخلري واجلمال

 .نرتنتاألطفال وما ميرر هلم عرب اإل
، ابختيار اللغة املناسبة للفئة املنشورة يف الكتب لألطفال فإذا كانت مسؤوليته كبرية يف كتابة القصص  

العمرية واليت تتمّيز ابلفصاحة وأبسلوب مشّوق بعيد عن الوصف والنصح واإلرشاد وابستعمال األلوان 
فيجب أن  سؤولية تتضاعف يف كتابة القصص عرب احلاسوب واإلنرتنت،املالزاهية والصّور اجلميلة، فإن 

الطفل وحتمل رسائل هادفة، ألن الطفل يف هذا العصر متعّلق تكون بصّور وألوان جّذابة ولغة راقية تبهر 
ابحلاسوب واإلنرتنت وحيسن الولوج إليهما والتعامل معهما، فيجب على الكّتاب العرب أن يشبعوا هبذا 

هو ممتع وجّذاب خللق ثقافة الكرتونية عربية إسالمية حملاربة كل الثقافات  رغباته وفضوله بكل ما
 . املشبوهة واملدمرة ألطفال املسلمني

اليت تنصب على إدراك ما حيتاج إليه العمل، والتطبيق األمثل لتلك احلاجة؛ : القدرة التكنولوجية -(4
املعىن، أو األلوان غري املوحية ابجلو  فال يستخدم العناصر اليت ميكن االستغناء عنها دون أن يتأثر

 .النفسي للنص، أو احلركة اليت تشتت الذهن
اليت تنصب على املعرفة ابإلمكاانت املتاحة لتنفيذ ما يؤمن به " املصادر التكنولوجية"التعامل مع  -(2

ة يف جمتمعه من أفكار ورؤى، وبقدرة هذه املصادر على إيصال ذلك مبا يتوافق والربامج التقنية السائد
 .وهنا على املبدع أن يوازن بني  تقنية متقدمة، وتقنية متاحة يف حواسيب أفراد جمتمعه. أوالً 
الكاتب الرقمي تتضاعف مسؤوليته عن الكاتب الورقي فعليه أن حيسن  جنمل ونفهم من ذلك،أنّ   

 .استعمال هذه الربامج وحيسن توظيفها، ويستعني خبرباء لذلك
رتاع الصينيني للورق يف القرن األول امليالدي، نقلة نوعية يف حتقيق التواصل الفّعال، لقد كان اخ »   

، إىل أن دخل عصر الكتابة اإللكرتونية ابستخدام "كفى"ولكن اإلنسان لن يصل إىل نقطة يقول فيها 
نّزل يف لوحة املفاتيح اخلاصة ابحلاسوب، لقد استطاع أن حيّول الصوت إىل كتابة عرب برامج خاصة ت  

                                                           
   42-41.، صص النظرية والتطبيق، الرقمنة وحتوالت الكتابةإبراهيم أمحد ملحم،  ينظر ( 1
  42 .املرجع نفسه، ص( 2
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اهلاتف النقال، ويستفاد منها يف الرسائل النصية القصرية، أو احلاسوب، ويستفاد منها يف كتابة البحوث 
، وهي واخلطب، وتساعد ذوي االحتياجات اخلاصة من غري املبصرين على إيصال أفكارهم لآلخرين

حيث فقد أاتحت هذه التقنية امكانيات كبرية وابختيارات متنوعة، ،1«حىداعمة للغة العربية الفص
اختيار اللغة العربية للدولة اليت ي كتب هبا؛ حىت تراعي  وأنت تكتب حبثك أو رسائلك أو غريها تستطيع

  .للهجات اليت تـ ن طق هبا األلفاظحساسية ا
 صلنسبة عالية من النتائج اليت ت لأن التكنولوجيا الذكية حتوّ  وهيحقيقة مؤكدة، هذا يصل بنا إىل     

ما نتحّدث عنه، اآلن، قد يبدو بعد  ».إليها إىل لغة مكتوبة، تؤسس على قراءهتا اخلطوات التالية
سنوات قدميًا؛ ذلك أن البحث عن وسائل متقدمة يف الكتابة سيبقى الشغل الشاغل لإلنسان، وهذا 

حركة تشكلها، ولوهنا،  :ة اإللكرتونية اليت أاتحتها الربامج املختلفة من حيثيربهن على أن الكتاب
، فتقدم لذلك األشكال األدبية اإلبداعية ي فرتض أن تتطّور تبًعاهذا يعين؛ أنّه  .2« تتطّور سريًعا وظالهلا

العناصر للقارئ املعاصر احملتوى القادر على النفاذ إىل فكره وعاطفته، وحيمل فيها كل عنصر من 
 .السابقة معىن يتصل حيواًي ابلسياق العام للعمل األديب

 :إىل النسق اللساين من الكتابة التصويرية  3-1
يف نسقها  لكتابة القدمية تعمداالذي هي عليه اليوم،كانت  األلسن على النحو لتتشكّ  قبل أن     

، ابلبصر على كتابة شكلية أو تعبريية مكونة من أيقوانت ورسوم ختطيطية وأشكال هندسية، تدرك
للمفردات واألفكار، قائًما يف األساس على  بصريٍ  عجمٍ عبارة عن م الكتابة غري احلرفية للغة فكانت»

حماكاة   -إن صح التعبري -ية يف البداية حاولت هذه الكتابة األيقون. قاموس من األيقوانت االستعارية
، يف حماولة لتقدمي متثالت بصرية تطابق من حيث الشكل متفصالت دأ اللساين للتمفصل املزدوجاملب

الصوت بل وحتاكي هيأته االنتظامية، بشكل يراعي األسس النسقية للنظام الصويت اللساين، الذي يقوم 
حدى التصورات يف مراحل تطّور الكتابة، هذه إتعترب  .3«يف األساس على نظام الصوائت والصوامت

لكتابة احلرفية ابالعتماد على اللغة املنطوقة والتقطيع ا النطق الصويت،مث من األيقوانت واألشكال إىل
هنا تطورت الكتابة بقرهبا من الصوت وامتدت تطوراهتا وأتثرياهتا لتصلح تقدمي لألشكال احلديثة .الصويت

م حنو اخرتاق الصوت بوصفه جمرد وسيط، واالقرتاب أكثر فأكثر من املعىن ومن للكتابة اليت تتجه اليو 
                                                           

 21 .، ص الرقمنة وحتوالت الكتابة، النظرية والتطبيقأمحد ملحم،  إبراهيم ( 1
 21املرجع نفسه ، ص ( 2
، عامل الكتب احلديث، إربد، (حنو نظرية للرواية الرقمية) سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين، ينظر   (3

 04، 00 .، صص 4102األردن، 
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الرتابطية،  منة أمناط الكتابة غري اخلطية أومثة اليوم جمال هلي »:يقول عبد القادر فهيم الشيباين. الفكرة
 هذه األمناط املستحدثة، أضحت متلي صورًا جديدة ألشكال القراءة، وذلك ابلنظر إىل طبيعتها

، الذي يتالءم مع الدعامات الورقية، ال ميكنه أن يتحقق بفعاليته إن منط القراءة التعمقية.الدعائمية
على الشاشة، سيربنطيقًيا وعلى نطاق عالقة اإلنسان ابلشاشة، غالًبا ما نلمس تلك الصعوابت اليت 

  1.« يواجهها القارئ يف مشقة املتابعة بشكل متواصل
 ومنها قصة السلحفاة الطائرة، أّلفها الكاتب أو فريق العمل (هدهد)يف القصص املقّدمة عرب موقع   

ة حتمل كل منها فكرة، وهي  على الكتابة الرتابطية ألهنا قصة تفاعلية، فهي هتتم ابملعىن فاجلمل الوارد
بشكل متدرج عرب أتيت بشكل مجل أو مقاطع تظهر بتشغيل الرابط كل مجلة تظهر  ري خطية،كتابة غ
مث تتضح لتعطي معىن احلدث يف ذلك املقطع من القصة، مث ختتفي مث تظهر تظهر غري واضحة  ،مراحل

 .مجلة أخرى حتكي حدث آخر من القصة مرافقة بقراءة الراوي فهو الذي يقرأ هذه اجلمل
 :2واملقاطع اآلتية من القصة توضح ذلك 
 
 
 
 
 
 

مشاهد من قصة السلحفاة الطائرة الترابطية التفاعلية  3  

تطّورت،  الرقميكما نالحظ يف هذه الصّور أن الكتابة يف قصص األطفال ابنتقاهلا إىل الوسيط     
 وأصبحت خمتصرة ومرافقة ملشاهد القصة، فال تعتمد القصص الرقمية يف حتقيق التواصل على الصوت

                                                           
 ) قبل استثمار  تابلقارئ الذي كان يتوجه إليه الكنقصد به منوذج ا" يصف سعيد يقطني القارئ الورقي ابلقارئ الكرمي، حيث يقول

، وحيثما يتوّقف، يعّلم نقطة إنه القارئ الصبور الذي يتابع خطية النص املكتوب. اإلعالميات يف جمال النشر اإللكرتوين، وينعتونه مجيًعا ابلكرمي
من النص إىل سعيد يقطني، : ظرين. التوقف، ليتابع قراءته يف وقت آخر، منطلًقا من حيث انتهى، أو يرجع قليالً  إىل الوراء ويواصل عملية القراءة

 . 022 .ص،4112، 0، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، بريوت، لبنان، طالنص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي
  00 .ص ، سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين،  (1
 http://www.ehudhud.com (2018 /08/ 13) على املوقع ، (قصة السلحفاة الطائرة) ألطفال ل قصص ترابطية تفاعلية(  2
، على املوقع  (قصة السلحفاة الطائرة) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال(   3

(13 /08/ 2018)Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64 

 12: مشهد
 12 :مشهد

 

 

 

 

 16: هدمش              

http://www.ehudhud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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؛ أي على كثرة السرد والشرح املطّول ألحداث القصة، بل هتتم ابلفكرة أبقل صوت، ومنه والكتابة 
 م القصة؛ع الكلمات لفهختتلف القراءة يف هذه القصة، فاألطفال ال ميعنون ويتعمقون يف القراءة وتتب

والتصفح البسيط لفهم ألن اجلمل قليلة إذا قورنت ابلصّور، فيعتمد الطفل على القراءة السطحية 
ألن غالبية القصص الرقمية املوجهة لألطفال تعتمد على  أحداث القصة كما أنه يكفيه اإلنصات،

  .حكي القصة من طرف الراوي
تؤسس   »،من حيث الكتابة . قمي، تغرّيت شروط الكتابة وتلقيهابانتقال النص من الورقي إىل الر ف   

كليغرافيا النصوص، على جمموع الكتاابت القصرية أو اجملزأة، إذ تسعى الشاشة بوصفها دعامة كتابية، 
إىل تعويض كفاءة االتصال الكاليغرايف يف الصفحة الورقية املطبوعة، عرب مجلة من اخلصائص اليت تنسب 

أي أهّنا ال تعتمد على رصف الكلمات واجلمل والفقرات حتت بعضها البعض يف  ،1«للنص الرقمي
 ومن حيث التلقي (.عبارة عن مقاطع قصرية)تسلسل للنص بل تعتمد على الكتابة املختصرة واجملزّأة 

إن استظهارات الشاشة املتالحقة، وعلى  ». يقوم مبدأ استظهار املكتوابت على الشاشة على االلتقاط
وذلك ما تعّود بصران عليه أبقل أتثري  -غم من قوة تسارعها، تسهم يف حصول اقتطاعات خط القراءةالر 

لكنها يف املقابل تقدم لنا خاصية الروابط، بوصفها تقنية كتابية جديدة،  –يف نظام التقليب الورقي 
تابة فيها قصرية وهذا مما يتأكد يف هذه القصة، فالك .2«توكل هلا وظيفة ضمان انسجام أجزاء النص

وجمزّأة، فالشاشة ال تشبه الصفحة الورقية فالفرق بينهما أن الصفحة الورقية أتيت الكتابة متسلسلة 
نية، خبالف الشاشة الكتابة جمزأة، ومنه يكون ومتصلة من بداية الصفحة إىل هنايتها مث أتيت الصفحة الثا

  .بسرعة وقد يرتاجع إىل الوراء لتصفح ما فاته تلقي الطفل وقراءته قائمة على التقاط املقاطع النصية
 :الكتابة اإللكرتونية 3-4

مع ولوج الكتابة العامل الرقمي عرب احلاسوب، كثرت املصطلحات ابختالف أشكال الكتابة وكثري     
أن تسمية الكتابة اإللكرتونية »يرى إبراهيم أمحد ملحم من الباحثني يستخدمها بشكل مرتادف، حيث 

Electrobic writing والكتابة الرقمية ،Digital writingوتطلق . ، تستخدم مبعىن واحد
أو كل ما . مباشرة webعلى كل ما نستطيع أن نكتبه على احلاسوب، أو على صفحة الويب 

، أو يعرض بوسيلة نرتنتمث يتم تصويره لتناقله عرب اإل يستطيع أن ي كتب على الورق كالقصص والقصائد

                                                           
  04 .ص ، سردايت اهلندسة الرتابطية، سيميائيات احملكي املرتابط عبد القادر فهيم شيباين، ( 1
  04. ص،  املرجع نفسه( 2
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يعود ضعف الكتابة اإلبداعية  وبذلك رمبا. 1« على جهاز أخر كاملواد السمعية واملرئية تناسب طبيعته
لألدابء العرب أنفسهم على اإلنرتنت، إىل عدم متكن أكثرهم من استخدام احلاسوب هبدف النشر، ما 

لى دفع بعضهم إىل االعتماد على خمتصني؛ نظرًا للمزااي اليت تتيحها النصوص األدبية املوجودة ع
يف جماالت الشعر   اتحة الفرصة للكّتاب الذين ال تتاح هلم فرصة النشر الورقيإ :اإلنرتنت للقارئ، ومنها

، وحلُّ مشكلة إقصاء كثري من النصوص عن الوصول إىل القارئ، وتوافر حمتوى والرواية والنقدوالقصة 
رج التلقي عن االحنسار يف دائرة الورق  .عرب وسيط إلكرتوين خي 

، وذلك Interactive wraitingختتلف الكتابة اإللكرتونية، أو الرقمية عن الكتابة التفاعلية    
وتعتمد . االعرتاف بدور املتلقي يف بناء النص، أو توجيه حركته، أو نقده »: من جوانب متعددة، منها

ذي ميكن أن ي قرأ إن النص ال. معه هذه اجلوانب على اآللية اليت طبقها منتج النص حىت يتفاعل القارئ
أي أن الكتابة اإللكرتونية هي اليت  .2«على اإلنرتنت كما ي قرأ على الورق، ال يدخل يف ابب التفاعلية

يقرأها املتلقي كما يقرأ الصفحة الورقية دون أن يستطيع أن يعّدل أو يضيف للنص شيًئا أو ينقده، 
سري القصة حسب الروابط اليت صّمم هبا  خبالف التفاعلية اليت تتيح مساحة للقارئ يف الّتدخل يف

 .3أما أهم اآلليات اليت ميكن تطبيقها على األعمال التفاعلية، فتسري على النحو اآليت .الكاتب نّصه
النص املكتوب، قد يبدأ الكاتب بسرد أحداث القصة، مث يتوقف عند منوها؛ ليجعل املتلقي : األّول 

رتك له احلرية يف الكتابة، وهنا جند كتاابت خمتلفة، كلها يكتب احلل، وقد يبدأ من مكان آخر، وي
نتج كاماًل إىل ملكية 

 
أسهمت يف بناء النص، إىل احلد الذي يغيب فيه اسم الكاتب األصلي، فيتحول امل

 .عامة
النص خالًيا من الكتابة، وينحصر دور املتلقي يف اختيار حركة النص عرب النقر على النص  :الثاين

وقد يضيف املبدع إىل النص مساحة ليكتب فيها املتلقي . واختيار الروابط  Hypertexte  املرتابط
وقد ال يفعل القارئ شيًئا سوى املشاهدة، مث كتابة التعليق، إن رغب هبذا، كما جند يف . رأيه فيما قرأ

هة لألطفال وكذلك أغلبة القصص الرقمية املوج". اليوتيوب" األعمال الشعرية املقدمة ابلفيديو على 
فال يكتب الطفل فيها أي شيء، ومهمته تتمّثل يف تتبع الروابط وتصّفح  مقدمة ابلفيديو على اليوتيوب

 .القصة

                                                           
 20، 21 .، صص الرقمنة وحتوالت الكتابة، النظرية والتطبيقإبراهيم أمحد ملحم، ( 1
  20.، صاملرجع نفسه ( 2
  20 .املرجع نفسه، ص( 3
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قصة تفاعلية، فالكتابة اليت هي  (هدهد)من موقع  1(السلحفاة الطائرة)ولتوضيح ذلك خنتار قصة   
حيقق الطفل التواصل معها عرب وسائطها ابلقراءة البصرية وبتشغيل  كتابة تفاعلية اليت برجمها املؤّلف

فتظهر له الواجهة العامة للقصص التفاعلية اليت  ،(هدهد)احلاسوب والولوج إىل موقع القصة جهاز 
يضّمها املوقع فينقر على الرابط وتقّدم له اختيارات لثالث واجهات للقصص، فيختار القصة ويبدأ يف 

، وت واملوسيقى واملشاهد وقراءة اجلمل، فيتحقق التواصل الفّعال مع هذا املوقع وقصصهمتابعتها ابلص
ال يكتب أي تعليق يف هذه القصة، بل يشّغل الرابط ل لكن املتلقي الطفل ليس له دور فيها فالطف

وترسيخ ، ألن القصص املوّجه لألطفال اهلدف منها تربية اخللق اإلسالمي مجلها يستمع للقصة ويقرأل
واملشاهد املختارة من القصة  .املبادئ السليمة، وتوجيه الرسائل والعرب يف النهاية اليت يستخلصها الطفل

  :2توّضح ذلك
 
 
 
 
 

3 مشاهد من قصة السلحفاة الطائرة الترابطية التفاعلية  

فهنا ما حيدث للسلحفاة نتيجة كالمها وعدم التفكري والتسرع يف الكالم أدى إىل سقوطها      
يوضح  4(22املشهد)و ، فلذلك الكاتب يتوىل هو كتابة القصة وال يرتك النهاايت املفتوحةوإصابتها

، وخيتم الراوي القصة (وقوعنا يف مشاكل إن الكالم أحيااًن يكون سبًبا يف:) حيث قالت البطة ذلك،
) :ة نص يف األعلى يف إطار، واليت تظهر يف عبار 5(21املشهد)يقّدمها خياطب هبا األطفال يفبنصيحة 

  (. وهكذا نتعّلم اي أحبائي من هذه القصة أن ال نكثر الكالم، لنضمن السالمة

                                                           
 http://www.ehudhud.com (2018 /08/ 13)، على املوقع  (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  1
 http://www.ehudhud.com (2018 /08/ 13)، على املوقع   (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  2
، على املوقع (قصة السلحفاة الطائرة)  قصص ترابطية تفاعلية لألطفال(  3

Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64 
 http://www.ehudhud.com (2018 /08/ 13)، على املوقع  (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  4
 http://www.ehudhud.com (2018 /08/ 13)، على املوقع  ( قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  5

 

 23: مشهد

 

  49:مشهد 21: مشهد

http://www.ehudhud.com/
http://www.ehudhud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
http://www.ehudhud.com/
http://www.ehudhud.com/
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 نتكّلم مبا هو مفيد ونرتك اللغو، وهو األطفال، أن   ايتعّلم منه ورسالةكبري  فهذه العبارة درس خلقي   
على وجوههم إالّ  يف النار هل ي كب الناسو  »(: صلى)صحيح للرسولالث دياحل مع معىن وافقتما ي

 من الصغر إىل الكرب،، فالكاتب ختم قصته بدرس وعربة يطبقها األطفال يف حياهتم «حصائد ألسنتهم 
    .أن ال نتكّلم إالّ بعد أن نفّكر يف عواقب ما نتفّوه به

، (21 املشهد)يف  فيه كلمة نصيف األعلى  يف ظهور إطارصة وتظهر الكتابة التفاعلية يف هذه الق   
ففريق العمل هلذا املوقع من كاتب ومربجمني أّلف القصة تفاعلًيا بربط مجيع روابط القصة برابط كلمة 

 . علىنص اليت يف األ
ومن كل ما سبق، جند أن الكتابة التفاعلية يف الوطن العريب، تواجه مشكالت كثرية، ولكن يف     

 : 1سياق احلديث عن الكتابة، جنمل ثالث من هذه املشاكل
ال اجلنس األديب، فنحن ال نستطيع إلغاء وجود النص املكتوب يف العمل التفاعلي؛ حىت نزعم أنه  -(0

ال نستطيع قبوله؛ ألن هذا النص املكتوب مساحته متوازنة مع مساحة الوقت نفسه، ينتمي لألدب، ويف
واحلقيقة، أن القاسم املشرتك . عناصر تقنية أخرى، وهو يعطي املعىن كما تعطي العناصر األخرى ذلك

بني هذه العناصر مجيعها هو اإلبداع مبعناه احلقيقي، وليس من السهل توافره يف أي عمل يدعي أنه 
وأن  م ن  أنتجه هو شاعر أو روائي، ومعىن ذلك، أن األدبية كانت مقصده، وأن العناصر . فاعليت

: جامعة للتفرعات األخرى" الكتابة التفاعلية" لذلك، فإن . األخرى جاءت يف سياق األدبية نفسها
 .وأن حداثتها غري كافية لتسويغ رفض جتنيسها. الشعر التفاعلي،والرواية التفاعلية

انتماء الكتابة التفاعلية إىل مبدعها؛ أي أننا جند الشاعر أو الكاتب يلجأ إىل خمتصني من أجل  -(4
واحلقيقة، أن النص املكتوب، حمور األدبية، هو من إبداعه فعالً، أّما اللجوء إىل املختصني، .إنتاج العمل

ب أو يكون عامل حاسوب، فال ينقص من قيمة العمل؛ إذ إننا ال نطلب من الكاتب أو الشاعر أن يقرت 
بقدر ما نريد أن نشعر ابلقيمة اجلمالية والفكرية للنص، وأن ندرك أن تدخل املختصني قد مّت حتت 

إن العمل صار ملًكا له وحده، وليس ملختصي : إشرافه، وبعد املوافقة عليه متاًما، ما يثبت احلقيقة
 .احلاسوب

والغرب، ليس من قبيل الدراسة اليت تقود إىل نتائج علمية،  املقارنة بني األعمال التفاعلية يف الشرق -2
بل من قبيل االكتشاف الذي يقود، عادة، إىل االرتداد إىل الذات؛ فنحن جند األعمال التفاعلية يف 

                                                           
 22، 24. ص، ص الرقمنة وحتوالت الكتابة، النظرية والتطبيقإبراهيم أمحد ملحم، ( 1
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،ويقرتب بعضها اآلخر من الفنون األخرى "gameاللعبة "الغرب ابت بعضها يقرتب كثريًا من 
واملوسيقى التصويرية، وتداخل األصوات املختلفة بصوت الشاعر حني  ابستخدام مؤثرات السينمائية،

ولكن هذا أمر خطري معطل . يقرأ النص، مما جعل الناقد يتشبث ابملاضي يف مقابل تدهور احلاضر
لإلبداع، ألن انزواء الناقد سيزيد األمر سوًءا؛ لغياب م ن  مييز اجليد من الرديء، م ن  يعزز اإلجيابيات 

ما دامت  رب حبرفيته حىت نوجد أزمة لديناك السلبيات، لسنا حباجة إىل نقل ما لدى الغويدعو لرت 
الثقافة خمتلفة، حنن حباجة إىل أن نرتك املبدعني يستجيبون للعصر، بوصف اخلطاب الشعري أو الروائي 

 .  سابًقا للخطاب النقدي، وأن جنعل خطابنا حنن مواكًبا لتلك االستجابة
هذا يعين أن يهتم النقاد هبذا األدب اجلديد ويعملوا على إجياد ضوابط وأفكار وتوجيهات خاصة     

خاصة ابلنسبة لألطفال إلن هذه . به، لدعم الكاتب الستغالل هذه التقنية اجلديدة واإلبداع هبا
دون ملل،  الوسائط تستهويهم وجيلسون أمام احلاسوب واهلاتف الذكي واإلنرتنت ابلساعات الطوال

 ...فاهلدف أن تكون هناك أعمال خاصة هبم ليبتعدوا عن املواقع السيئة والفيس بوك
 :التواصلية اجلديدة والدعامة األديب النص -0

هنا اآلًثر األدبية من شعر ونثر مقدمة للقارئ العريب، فتغريت  هدخل النص العامل الرقمي، وما نعني    
تضاف إليها اللغة املنطوقة، والصور، ة املكتوبة وحدها لغة التأليف، بل مل تعد اللغ) بذلك املادة

ما يف  تعد القصة تنسج أحداثها عرب تسلسل خطي للغة كمل) الشكلوخبصوص  ...(واملوسيقى
 .من حاسوب وانرتنت األدب اجلديد ، وحىت يف أشكال التواصل مع هذا(الصفحة الورقية بل تغرّيت

 .هذا األدب حاسة البصر، خاصة القصص املوجه لألطفالل طرق التواصل مع وأوّ 
تكتب  فهي مل، ( قصة السلحفاة الطائرة من موقع هدهد) واضح بشكل جلي يف هذه القصةهذا    

ك تبت ابملشاهد امللونة اليت حتكي أحداث القصة، واللغة املكتوبة عبارة عن مجل قليلة  ابللغة فقط، بل
فالقصة . يف القصة الرقمية ،فتخّلفت مكانة اللغة واحنصرت واملوسيقى، ة مرافقة لصوت الراوي،وخمتصر 

، فيتواصل األطفال مع قصة السلحفاة بشكل أساسيدب الرقمي تكون ابلصّور والصوت املؤلفة يف األ
ال يتعمقون يف القراءة ألهنا  ،عرب البصر والسمع ملشاهدة أحداث القصة املصّورة ومساع الصوت الطائرة

 .مجل مكتوبة كثرية ال توجد
لذا يقدم النص الرقمي نفسه للقارئ بوصفه نصا يتجاوز احلدود النمطية لقوانني الكتابة التقليدية،  »   

كيدة للتطور احلاصل واملالحظات األ. احلرف يف تسلسله اخلطياليت تستند يف شكلها التعبريي، على 
للنص اليوم من تغري تقاليد كتابته جتعلنا نعترب النص الرقمي شكال جديدا ومتطورا عن صورة الكتابة، 
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، وصواًل إىل كتابة أداة للتعبري عن أفكاره البدائيةاليت مل تتوقف عن التطور، مذ أن اخرتعها اإلنسان ك
 .1« يف هذا العصر ليه األدب الرقمي من تقنيات الكتابةأرقى وأروع لآلًثر األدبية الورقية مث ما وصل إ

  .واألدب العريب مثال حي ملا أبدعه عمالقة الكّتاب أبروع القصص والرواايت والقصائد
حيث أرست هذه »، لوقت طويل دعامة أولية للنص الورقي،  (volumen)لقد شكلت اللفافة   

مبثابة قطيعة فعلية مع هذا   (codex)وقد كان ظهور نظام التصفح . الدعامة عرف الكتابة اخلطية
النظام القدمي، وجمااًل للتحول ابلدعامة الورقية إىل نظام التصحيف فظهر الكتاب بصفحاته اجملمعة 

كتاب مفهوم الصفحة، حيث لقد أضاف نظام التصفح، ضمن اقتصاد ال. املتتالية والقابلة للتقليب
إن الصفحة تسمح بتجاوز قيد التتابع املتصل وتكسر . بسهولة أضحى من املمكن حتريك النص

سطوة مبدأ اخلطية عرب أتسيس عالقة جديدة بني القارئ والنص تستهدف تغيري العادات الفيزايئية لفعل 
املصنوعة من جلود احليواانت ومن مواد كما هو معروف بدأت الكتابة على اللفافة و  .2« القراءة نفسه

مث استعمل املخطوط للكتابة  واستمرت الكتابة عرب اللفافة والتواصل هبا، ،حىت اخرتاع الورق أخرى
دخل التأليف عهد جديد بطباعة الكتب وإرساء عادة  وابخرتاع الطابعة. وتقييد املعارف والعلوم

  .قراءةالتصفح عرب الكتاب، فسهل التصفح التأليف وال
 االستوائي البناء اخلطية إىل الكتابة من األديب النص 0-3

، فخطية الكتابة املتمثلة يف حييل كل منهما على وسيط الكتابة والتلقي مها نظامان متعاكسانو       
قوم على قانون التتابع ، تفالنص إىل فقرات فجمل إىل عالمات خطية الدال من فونيمات إىل مونيمات

 la )قابله مبفهوم اإلستوائية ويتجلى مفهوم اخلطية بوضوح عندما ن ».يف الكتاب الورقي التسلسلي
tabularité) حيث ميثل مفهوم اإلستوائية، تلك هذه األخرية ما يتأسس عليها نظام النص الرقمي ،

ه إمجااًل من اإلمكانية اليت تتيح للقارئ بلوغ جمموع املعطيات البصرية، عرب نظام خيتاره حبرية، مبا ميكن
حتديد املقاطع اليت تندرج ضمن دائرة اهتماماته اخلاصة، كما لو أن القارئ أمام جدول، حيث تنقاد 

                                                           
 1.، ص سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين،  ينظر (1
 ) 2ينظر عبد القادر فهيم الشيباين، سيميائيات احملكي املرتابط، ص . ليه اللفافة الورقيةإواقني متوازيني متصلني ما انتهت أييت النص بر  
 )نظم يف عامل االلكرتونيات متيل اهلواتف الذكية من اجليل الثالث وقراءات الوسائط املتعددة، إىل تطوير خاصية التحريك النصي، وحتويلها إىل 

عبد ر ينظ. تستجيب لفيزايئية اللمس، وهي تشمل خواص التحكم يف حجم النصوص املكتوبة أو األيقونية، ابإلضافة إىل خاصية التوريق ابحملاكاة
  2.، ص، مرجع سابق سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةالقادر فهيم شيباين، 

  2 .، ص املرجع نفسه ينظر( 2
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املقّدم هنا، هذه القصص الرتابطية والتفاعلية اجلديدة  واملثال.1« العني حبرية حنو تتبع ما تقرره الذات
يف خطوة لتقدمي قصص رقمية للطفل العريب املسلم تشمل . كما مّر معنا  2"هدهد"اليت أجنزها موقع 

املتطّور لتكريس الرتبية اخللقية اإلسالمية  اشكلهواستخدام تقنية البناء االستوائي يف  ،مجال احملتوى
هذه القصص مؤلفة على نظام اإلستوائية، تبدأ من تفعيل الرابط وبداية متابعة القصة، حيث . الفاضلة

د فيها القارئ الطفل اجلمل املكتوبة اليت تروي أحداث القصة اليت ينطقها الراوي وتكتب على جي
. الواجهة ابملزاوجة مع املقاطع احلوارية بني شخصيات القصة، وكذلك صّور القصة املتحركة واملوسيقى

مجيع معطيات على  يتمّكن الطفل من بلوغ جمموع املعطيات البصرية، فيطّلعجّرد تفعيل الرابط مفب
 من قصة األسد( 0،4،2،2،2) املشاهدو  .حداثاألمجيع  ،فيفهم مبجّرد الولوج القصة وأحداثها

 .توّضح ذلك
                                                                                            

 
  

     
  
 
 
 
 

 (هدهد)مشاهد من قصة األسد التفاعلية الترابطية من موقع   3

، توّضح البناء اإلستوائي يف  القصة األوىل ،وترتيبها( هدهد)من موقع هذه املقاطع من قصة األسد     
جمموعة من احليواانت صورة غابة خضراء غنية بكل اخلريات، ويسكنها  ، ففيهاقصص األطفال الرقمي

 يف ألفة وسعادة حىت جاءهم األسد وتكّدرت حياهتم، وجند كذلك يف الصّور املقاطع احلوارية بني
، (أان أقرتح أن نستسلم) ، ويرد عليه القرد (ولكننا ال نستطيع مواجهته)احليواانت فيقول الثعلب الصغري 

                                                           

 04،02 .صص ،  سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين،  1)
 http://www.ehudhud.com (2018 /08/ 13)  على املوقع  ،اللألطف قصص ترابطية تفاعلية(  2

، على املوقع (قصة األسد)  قصص ترابطية تفاعلية لألطفال(  3
(13 /08/ 2018)Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64 

 12: مشهد

 

12: مشهد   

  
 15: مشهد 

 11 :مشهد 

 10: مشهد 

http://www.ehudhud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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، فتأيت بني الصور واملقاطع النصية غري خطيفأحداث القصة مؤلفة على مبدأ االستوائية؛ أي يف ربط 
 ...الصّور مث احلوار مث املوسيقى

نرتنت، وشبكة اإل ة بواسطة جهاز اإلعالم اآليلتمر للعوملة مبا جاءت به من حوسبالتطور املسإّن   
واخلدمايت ال الرتبوي اجمليف  ضّيق دائرة اخلطية وحاصرها يوًما بعد يوم، يف مجيع التعامالت اليومية

 ما يعرف .، ويف التواصل ابلرسائل القصرية عرب اهلاتف النّقالصادي والعلمي والثقايف واألديبواالقت
 . نرتنت واحلاسوب، فالكل يقوم على اإلأو النصوص املرتابطة بصفة عامة أدبية وغري أدبية ابلرقمنة

 ي، لكن يف جمالهمن تواصل كتايب أو شفت اليومية اخلطية مرتبطة أكثر ابللغة وتوظيفها يف التعامال    
ذلك  .، بعيًدا عن اخلطيةفالنص مبحتواه الرمزي»يالحظ حمدودية سطوهتا، أجناسه األدب مبختلف  

واحلياكة،  ، حييل ابألصالة، إىل فعل احلبك (textus)ألن مفهوم النص نفسه، املنحوت من الالتينية
رده إىل  ذا املظهر الرتابطي يف إنتاج النصوص، ميكنناإن ه.وهو ما يقتضي حتقق فعل التقاطع النسجي

احلديث عن اللغة الرقمية والواقع  هذا يتوافق مع. 1«أثر البعد الفضائي يف سريورة توليد الداللة
فاللغة الرقمية نظام  ». اللفطي والبصري املضفي إىل سيميائيات الكتابة والفضاء من تعالق االفرتاضي،

، واحد)نائي الرقمي املتكّون من القيمة من العالمات يتم تدوينها يف اآلالت الذكّية بواسطة النظام الث
، موّزعة على مثاين خاانت، وهي نتاج أسلوب التكويد والتشفري، حيث يعطي لكل حرف من (صفر

الرقمية السّيالة حمل األجبدية احلروفية  رقمي، وهي هبذا حتّل األجبدية( سنن) كود ( األلفباء)حروف 
الثابتة، والعوامل االفرتاضية اليت ميكن ختّيلها وتركيبها بواسطة األعداد حمّل العوامل اجملازية والداللية اليت ميكن 

متّزق العالقة بني الكلمات واألشياء " ميشال فوكو"ومنذ أثبت . خلقها واستيالدها بواسطة احلروف
حلديث خرجت اللغة من وسط الكائنات ودخلت عصر احلياد اخلاص هبا وختّلت عن حبلول العصر ا

دورها التمثيلي للواقع الفعلي لتكون بيت الوجود الذي يولد فيه اإلنسان، هلا قوانينها الداخلية اليت 
ة هي اليوم جتعلها متفّردة عن األشياء، بل إّن األشياء لتخرج منها وكأهّنا ولدت لتّوها، إّن اللغة الرقمي

 .2«داخلها تشّكل وتتخّلق تلك العوامل االفرتاضية -بتعبري هيدغر –مسكن الوجود 

                                                           
 02 .ص ، (سردايت اهلندسة الرتابطية) سيميائيات احملكي املرتابط عبد القادر فهيم شيباين، ينظر ( 1
دار الثقافة واإلعالم، حكومة  الشارقة ، العدد ،  كتاب الرافد عن جمّلة الرافد ، (مدخل إىل األدب التفاعلي)الكتابة الزرقاء عمر زرفاوي، (   2
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هو الذي وّلد الشكل اجلديد للنص ( 0،1) تغرّي شكل اللغة يف العامل االفرتاضي وطريقة بنائها    
الرقمي الرتابطي القصصي، حيث أعطت هذه اللغة االستوائية بدل اخلطية، وهذا واضح يف قصص موقع 

    .  ع القصةقاطع النصية ابالستمرار يف تتبّ فهذه اللغة خترج بشكل توليدي،  تتّولد امل "هدهد"
فالنص ليس »السردية،  (A.J.Greimas) صرمياغ وذلك ما أثبتته سيميائيات اجلرييداس جوليان 

ما يتعارض ببنية تشكالته املتعددة، مع خطية  بل إنه كثريًاا بصور االنتظام اخلطي للكتابة،مشروطً 
ابلشكل اجلديد  فقد تنبأ غرمياصظري للنص الورقي، هذا يف التن .1« الداللة على صعيد البنية العميقة

البنية العميقة للكتابة أو النص اخلطي كثريًا ما تتعارض مع الشكل اخلطي للغة ، ففي النص الورقي 
  .   خمتلفة عن النص اخلطي للكتابة فتعطي الداللة معانٍ 

الورقي؛ أي وسيط لالرقمي أم يف االقصص واملالحظ يف قصص األطفال أن نص الكتابة سواء يف   
ب على عكس األد فتحيل ألفاظه على داللة مباشرة مشروط بصور االنتظام اخلطي للكتابة ،الكتاب

يتوافق مع خطية الداللة على صعيد البنية  فأدب األطفال. رمياصغ املوّجه للكبار الذي حتّدث عنه
العميقة؛ ألن األدب املوّجه لألطفال وخاصة القصص توجه رسائل تربوية فتعتمد على الوضوح 
واألسلوب املباشر، فالكّتاب ال يوظفون يف كتاابهتم االنزايح والتضمني واللغة غري املباشرة اليت ي عمل 

راء قصة الكاتب، بل قصة األطفال أتيت يف مجل خمتصرة لغتها القارئ الكبري فكره ليفهم اهلدف من و 
 .والقصة اليت بني أيدينا توّضح ذلك. مباشرة

د القارئ بنمط هذا على صعيد الكتابة، أما على صعيد التلقي والتواصل، فإن النص اخلطي يقيّ     
، وينقاد لملفوظ الالحقاآللية اخلالصة، حيث يوفر كل ملفوظ جديد سياقًا للفهم ابلنسبة ل القراءة

ويف مقابل ذلك فإن قراءة النصوص اخلاضعة  ».بذلك القارئ إىل التتابع اخلطي لقراءة أحداث القصة
القراءة، حيث يتم إعادة خلق سياق الفهم،  ملبدأ الكتابة االستوائية، يضعف من هيمنة النزعة اآللية يف

مل فالفقرات، بل ابلنقر على ال تكون القراءة بتتبع الكلمات مث اجل .2« مع كل مقطع نصي جديد
  .فتظهر املقاطع منتشرة ونقرأها فيتشّكل معىن النص ككلالروابط 

 
 

                                                           
  02 .، ص(سردايت اهلندسة الرتابطية ) سيميائيات احملكي املرتابطعبد القادر فهيم شيباين،  ينظر( 1
 . 02. ص، املرجع نفسه ينظر( 2



 التواصل األديب الدعائم الرقمية وآليات حتقق: الفصل األّول

 

84 
 

 

 ، فال توجد آلية1(األسد) وهذا واضح يف هذه القصة  
 يف القراءة فالطفل يتتّبع ببصره أحداث القصة من مشاهدة  

 ويقرأ حواراملقاطع اليت تصّور األحداث ويسمع لسرد الراوي 
 . (2) مثل احلوار يف هذا املشهد الشخصيات يف املقاطع النصية 

                                                                      15: مشهد :  قصة األسد  2           .(ولكننا ال نستطيع مواجهته) بني احليواانت حيث قال الثعلب 

فالصفحات أو املقاطع النصية  »، ال يكون يف كل حاالته استوائًيا ميكن أن جند النص املرتابطو       
إن  .ًثبتمتسلسلة بطريقة دقيقة مبا جيرب القارئ على القراءة بنظام  كثريًا ما أتيت داخل النص املرتابط،

متعددة  استعدادات مثالية خللق مسارات نوعية للقراءة أو لنظام التصفح النص املرتابط ميتلك بطبيعته
 (médias linéaire)لذلك يرتاجع دور الوسائط اخلطية . (multiséquentielle)  املقاطع

العقدة  ك جتاوزالورقية يف األدب الرقمي، ألن الكاتب الذي يعتمد النصوص املرتابطة هدفه من ذل
لقصص اليت ندرسها من ا متمّثل يف املثال املوافق ة يف هذه الدراسة، جندمن القصص املختار و . 3«اخلطية

قائمة على تقنية النص املرتابط ختلق التواصل مع القارئ الطفل بقراءة  ، فهي4(هدهد) هذا املوقع
 .  املقاطع النصية ، فيتواصل الطفل من خالل نظام التصّفح متعّدد املقاطع

ويتجسد ذلك أكثر كلما اجتهنا إىل أدب الكبار خبالف أدب الصغار، ألن هذا األخري ينحو إىل     
  . القدرة العقلية لألطفال يف اإلطالع على هذا األدب التبسيط لطرق التصفح متاشًيا مع

وتغرّي من الكتابة اخلطية يف الكتاب الورقي إىل البناء  وملعرفة كيف وصل األدب إىل الوسيط الرقمي  
إىل اخرتاع احلاسوب وختزين املعلومات فيه وربط  تلصو االستوائي يف الوسيط الرقمي، واخلطوات اليت أ

امللفات، ال بد من العودة إىل بداايت هذا العمل وما نتج عنه من تطّور يف املعرفة والبحث عن أدوات 

                                                           
 http://www.ehudhud.com (2018 /08/ 13)  على املوقع  ،(قصة األسد)  اللألطف قصص ترابطية تفاعلية(  1

، على املوقع (قصة األسد)  قصص ترابطية تفاعلية لألطفال(  2
(13 /08/ 2018)Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64    

 ) يستهدف مفهوم االستوائية، بوصفه يشري إىل منط االنتظام الداخلي للمعطيات النصية، جانبني خمتلفني من جوانب النص مها االستوائية
اخرتاق حمتوى النص وقراءته، وهي ترتجم عرب نظام التصفح الورقي، من خالل وهي متثل خمتلف أدوات البعد االنتظامي، اليت تسهل : الوظيفية

وهي اليت تسمح للقارئ ابالنتقال من النص املركزي إىل التعليقات والصور : الفهارس وامللحقات والفصول والفقرات، واالستوائية البصرية
   (اهلامش) 02ابط ، سردايت اهلندسة الرتابطية، ص عبد القادر فهيم شيباين، سيميائيات احملكي املرت :ينظر. واإلحاالت

  02. ، ص(سردايت اهلندسة الرتابطية) سيميائيات احملكي املرتابط عبد القادر فهيم شيباين، ينظر (  3
 http://www.ehudhud.com  (2018 /08/ 13)لألطفال على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  4

 

http://www.ehudhud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
http://www.ehudhud.com/
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ترجع البداايت األوىل لكل ما وصلت إليه املعرفة واألدب ا والتواصل هبا، حيث جديدة لتخزينها وتناقله
 .إىل علم السيربنطيقا

 السيربنطيقا والنص املرتابط  0 -0
 جنازات هذا العلم ملا وصل املربجمون إىلالوجود بعلم السيربنطيقا، فلوال إللنص املرتابط عالقة سببية     

وسيّتضح  املرتابط صلة بعلم السبرينطيقا، ويرتبطان مًعا ابلثورة املعلوماتية فللنص .صياغة النص املرتابط
يشهد العامل احلديث، حالًيا تطورًا مذهاًل على صعيد التواصل هذا و  .ذلك يف الصفحات القادمة

 . ووسائطه بصورة مل يسبق هلا مثيل فيما مضى
 التشكل واملفاهيم: السيربنطيقا 0-0-3  

 ، أال ترى"نظرية التحكم": ومعناها »رجاع هذا التطّور يف التواصل وأدواته إىل السيربنطيقا،ميكن إ     
 أننا عكس آابئنا، ننتقل بواسطة آلة التحكم، بني القنوات التلفزيونية، ونفتح ابب السيارة، ونوافذها 
 ، وكذلك نعطيه أوامر ابلتشغيل1«ونغلقها، وبواسطة ملسة خفيفة على الفأرة، نتصّفح واجهة احلاسوب 
 وننتقل يف الفضاء. ل معناوفتح امللفات وحفظ املستندات ويستجيب هلذه األوامر؛ فهو يتواصل ويتفاع 
 فكيف كانت البداية؟. الشبكي، ومنه نتحرك يف عامل التواصل بال قيد أو شرط 

االجتماعية وأمهيتها  بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية استشعر القائمون ابألمور يف أمريكا، دور العلوم   
واعطاء األمهية مليدان العلوم  العرب من هذا الصراع الرهيب الذي عاشته البشرية،يف إستخالص 

االجتماعية، حيث عمل املشتغلون هبا على فهم آليات اجملتمع، واضطلعت اجلامعات ابلعمل لبناء 
فعاد العديد من العلماء من أورواب وآسيا بعد انتهاء احلرب،  »جمتمع يقوم على احلوار والتواصل،

إن نواة هؤالء العلماء املتعددي ". عمل اجلماعيال"والتقاليد الراسخة اليت خرجوا هبا من هذه احلرب 
االختصاصات واليت بذرت قبيل احلرب العاملية الثانية وتوطدت خالهلا وبعدها هي اليت ستتوّلد عنها 

، ومت استثمار النظرايت اليت كانت يف أمريكا مثل ما جاء به علماء النفس "مجاعة السيربنطيقا"
الصارمة لضبط خمتلف أمناط السلوك القائمة على " جون واطسون"لوا سلوكية الذين عدّ  ،األكادميي

لسيربنطيقا تتعّلق اب وبعد هذه املرحلة بدأت أفكار جديدة يف التبلور واإلقناع.2« املنبه واالستجابة: ثنائية

                                                           
، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، بريوت، من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، ( 1

   11، ص ،4112، 0لبنان، ط
   21 -12ص ص، املرجع نفسه (2
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والنماذج احلاسوبية املعرفية ونظرايت التواصل واملعلومات على أنقاض األفكار السابقة وخاصة ما اتصل 
  .    منها ابلنظرايت االجتماعية والنفسية

وتعين موّجه  ،kubernetesمصطلح مشتق من الكلمة اليواننية » cyberneticsالسيربنطيقا ف    
ًضا على دفة الّرابن املسؤولة عن توجيه وتنظيم حركة سري الّسفينة أو مدير الّدفة أي الرُّابن وتطلق أي

أي تلقي  ؛والّتحكم يف اآللة واإلنسان واحليوان لتواصلعلم ا »وتعين . 1« والّتحكم يف حركتها
 .2« املعلومات وهضمها، مث توجيه العمل يف نظام معنّي 

 الذين يشتغلون انتظام جمموعة من العلماءإىل  »وتعود اجلهود األوىل يف تبلور علم السيربنطيقا   
 Conférences de"ابختصاصات متعددة يف سلسلة من اللقاءات عرفت مبحاضرات ماسي 

Macy "ما بينهم واالستفادة من خرباهتم املتعددة ألفكار العلمية فيعلى تبادل ا من خالهلا عملوا واليت
ومن بينهم الرايضيني وجند من  »السيربنطيقا،ع رِفت هذه النخبة جبماعة و . 3«0222و0222  ما بني

اإلسهام يف حتسني أداء املدفعية  الذي استطاع " Norbert Weiner ربرت واينرنو " أبرزهم 
يف البحوث الالزمة لتصميم جهاز  –واالشرتاك  -اإلجنليزية للطائرات إثر تفّوق الطائرات األملانية،

وصّمم جهازًا ميكانيكًيا كهرابئًيا  .حركات الطائرات املغرية احلسبان أوتوماتيكي للدفاع اجلوي أيخذ يف
ابملعلومات عن وضع  Feedback يتنبأ ابحلركة القادمة للطائرة ابالستخدام املستمر للتغذية املرتدة

 .4« الطائرة
خالل تنفيذ املشروع أمكن التوصل إىل حقائق جديدة تتجاوز األسباب املباشرة اليت كانت وراء و   

ومت االتفاق على . وهذه احلقائق تتعّلق بديناميات الربط بني األنظمة اآللية والفيزيولوجية ». املشروع
" اآللة ب  إلنسان أممات سواء تعّلق األمر ابتسمية االختصاص الذي يعىن ابلتنظيم اآليل ونقل املعلو 

 . 5«"السيربنطيقا

                                                           
، مايو 42حممود طه، جملة مسرحيات عاملية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، العدد ، ترمجة وتقدمي، طه اإلنسان اآليلكاريل تشابيك، ( 1

 42. ، ص0222
 dam.org-http://www.awu (2017 /08 /10 ): السيربنطيقا على الرابطوليد السباعي، ( 2
 . 21.، ص  مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليمن النص إىل النص املرتابط، سعيد يقطني، ( 3
 dam.org-http://www.awu     (2017 /08 /10 ): ، على الرابطلسيربنطيقاوليد السباعي، ا( 4
  20. ، ص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، ( 5

http://www.awu-dam.org/
http://www.awu-dam.org/
http://www.awu-dam.org/
http://www.awu-dam.org/
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فكانت . كان ظهور السيربنطيقا حامسًا يف تغيري النظر إىل العديد من القضااي، وعلى رأسها التواصل    
إبدااًل جديًدا يف التفكري ومدخاًل مالئًما لكل ما حتقق بعد ظهورها على املستوى العلمي والتكنولوجي، 

 . صلوخاصة على مستوى اإلعالميات وكل ما يتعّلق هبا من علوم اإلعالم والتوا
 : السيربنطيقا والتواصل 4-4-4  

ور يف فلكها حيث يقول تولدت السيربنطيقا من فكرة جوهرية عليها مدار كل التصورات اليت تد   
لتغذية هذا ما يقصد به اب.1«تتصل هذه الفكرة بعالقة األفعال ابألهداف اليت توجهها »سعيد يقطني

وقيام علم السيربنطيقا  »قود إىل بسط الكالم عن السيربنطيقا والتواصل، ت اليت  املرتدة من وضع الطائرة
الدورية،  على أنقاض السببية اخلطية وإرساء عالقة جديدة حتكم األفعال واألهداف تعتمد السببية

لكن (.ب)يؤدي إىل النتيجة ( أ)وجتاوز العالقة القدمية القائمة على أساس خطي يرى أن السبب 
 laوالتجريب أداي إىل استبدال هذه العالقة بعالقة أخرى تنهض على السببية الدورية  حصيلة التفكري

causalité circulaire وابداهلا ابلسببية فنفي اخلطية  .2« القائمة على أساس االرتداد السليب
ائية هي ما شّكلت النص اجلديد القائم على االستوائية بدل اخلطية،حيث يبىن النص على االستو الدورية،

يف حركة دائرية ويتّولد ابلضغط على الرابط يف تواصل  ورد للتواصل بني الطفل وموقع القصص، مما 
   .  جيّسد الفعل الرتجيعي

 والتغذية املرتدة تقابل العالقة املرتدة أو االرتداد( ب)و(أ)أن التغذية تقابل العالقة بني  »؛وذلك يعين 
أنه مت جتاوز االعتقاد السائد منذ اليوانن  ينراأكد نوربرت و  ، ومن خالل ذلك(أ)و( ب)ليب بني الس 

مها مًعا ويف آن واحد سبب ونتيجة لكل واحد  (ب)و( أ)السبب يولد النتيجة، فالعنصران  من أنّ 
ال ( أ)بدورها تؤثر رجوًعا أي ارتداد سليب، إن ( ب)، ولكن (ب)هي اليت تؤثر يف( أ) فليست منهما،

 .3« دون أن تتأثّر هي أيًضا( ب)تؤثر يف   ميكنها أن
أّن ما هو هام يف التواصل ليس  وتبًعا هلذه الفكرة ينر يف هذا النطاقايرى و  »وحسب سعيد يقطني    

الرسالة ولكن الشبكات أي الوسائط اليت حتمل هذه الرسالة، وذلك بناء على أّن وضعية املتحاورين أتيت 
يف املرتبة الثانية ابلنسبة للتحليل التواصلي، وأن األشكال والنماذج وعقد الشبكات حيث تتحقق 

 .4«ه السيربنطيقي ومن يشتغل يف أطارها مسارات التواصل بني املتحاورين هي ما يهتم ب
                                                           

  24 .، ص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلييد يقطني، سع( 1
  24، ص  املرجع نفسه( 2
 24ص ،  املرجع نفسه( 3
  22املرجع نفسه، ص ( 4
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هو ما تشّكل منه النص املرتابط، فاستوحت ( أ)إىل ( ب)، وارتداد الرسالة من (ب)يف ( أ)فمن أتثري    
 .ط القائم على الربص الفكرة من هذه العالقة يف بناء احلاسوب ابلربط، مث الن

ابلنسبة للنص األديب، فإن املؤلف هتمه الرسائل اليت يبعث هبا يف نصه إىل القارئ املتلقي وال يهتم   
  .  فقط ابلشكل وربط الوسائط، خاصة يف القصص املقّدمة لألطفال

) ، فيها حوار بني شخصياهتا(األسد)اليت اخرتانها للدراسة ومنها قصة  1(هدهد)قصص موقع  يف    
) يرسل رسالته ويرد عليه( أ)على السببية الدورية، يف كل مرة تقوم ...( علب، ووحيد القرنالقرد، والث

وهنا . أان أقرتح أن نستسلم(: ب)ولكننا ال نستطيع مواجهته، يرد عليه (: أ)، يقول برسالة أخرى( ب
ة يف تشكيل حسب واينر الوسائط اليت حتمل هذه الرسائل املكّونة لقصة األسد هلا األمهية واألولوي

الرسائل، فنجد القصة مكّونة من جمموعة من الوسائط، صّور مناظر الغابة املتحركة بكل ما حتويه من 
تنوعات، ووسيط املوسيقى، ولغة الراوي، واملقاطع النصية احلوارية بني الشخصيات اليت تظهر يف كل 

 .مقطع من القصة
 وغري اللساين يف مجيع ، مث التواصل اللسايناآلالتمفهوم التواصل ومنوذجه يف ومن هنا تشّكل    

 إن روح»: حيث يقول سعيد يقطني. التخصصات، ويف األدب خاصة مدار احلديث يف هذا الطرح 
 السيربنطيقا ، كما أتصّور، واليت جندها يف السببية الدورية حيث مت تغيري العالقة بني األطراف والتشديد 
 (اإلنسان)نطالق من مبدأ انتظام العالقة بني الطبيعي ن جهة، واإللية التحكم والتواصل معلى آ 
 من جهة أخرى وفق مبدأ السببية الدورية نفسها هو الذي أدى لتبلور فكرة النص( اآللة) واالصطناعي 
اليت  3(هدهد)املرتابطة وقصص موقع فالقصص  .2«املرتابط عند الرواد األوائل منذ أواسط الستينيات 

ونقّدم يف مايلي  الناتج عن علم السيربنطيقاقائمة على تقنية الرتابط النصي  ،منوذج لذلك بني أيدينا
   .البداايت األوىل لفكرة الرتابط النصي

 :الرتابط النصيالبداايت األوىل لفكرة  0-0-1
إىل تصميم اجلهاز األوتوماتيكي للدفاع " Norbert weiner" ينرانوربرت و " مثلما توصل     

بوش  فانيفار" العاملاستطاع  » ،واستخدامه يف احلرب العاملية الثانية ضد الطائرات األملانية املراوغة اجلوي

                                                           
 http://www.ehudhud.com   (2018 /08/ 13) لألطفال على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  1
  22 .، صمن النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي سعيد يقطني، ( 2
 http://www.ehudhud.com   (2018 /08/ 13) لألطفال على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  3

http://www.ehudhud.com/
http://www.ehudhud.com/
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Vanevar Bush "  ،حيث كتب يف سنة فكرة جديدة لتخزين امللفات، أن يطّور من هذه الفكرة
وصعوبة متابعة ، عرض فيه حاًل إلشكالية تراكم جبل األحباث، -كما قد نفكر  -بعنوان مقاالً   0222

امللف اخلاص واملكتبة اخلاصة، أي تطوير جهاز آيل "  ميكنة"إىل شكل من  مستجداهتا، حيث دعا
 »، وقد متّكن يف العام نفسه 1 « تصنيف املعلومات، ووصفها، واستعادهتا، وربطها مًعا مهمته( ذاكرة)

املكاتب احلكومية وينظّم البحث ذلك الكم اهلائل من املعلومات املرتاكمة يف  خيّزن من تصميم نظام
، وهو أداة خيزن فيها الفرد كتبه وقيوده ( Memex)بنظام امليمكس النظام فيها، وعرف ذلك

records يسمح ابالستشارة أبسلوب يتسم ابملرونة والسرعة الفائقتني، السمة املميزة  واتصاالته بشكل
قة بشكل آيل مباشرة وربطها مع بعضها البعض اختيار املعلومات ذات العال للنظام تكمن يف قدرته على

وكان أساس ترمجته هلذا . 2« العقل اإلنساين يف ربط األشياء ببعضها ويتم هذا الربط بنفس أسلوب
ويؤكد . اهلاجس، يكمن يف انطالقه من فكرة مفادها أن الدماغ البشري يشتغل وفق نظام الرتابطات

لقد جنح بوش يف إدخال مفهومني  »: بقوله الرتابط النصي بناء سعيد يقطني أمهية اجنازات هذا العامل يف
وسيكون هلما موقع هام يف توظيفات الرتابط ( الرابط)و( العقدة)جديدين لتأكيد هذه الروابط ومها 

 .3« النصي واستعماالته بعد ذلك
فواصل  » واعرتضته عوائق تكنولوجية عديدة عيب على هذا اجلهاز أنّه ظل حسب الطريقة التقليدية،  
وذلك " فانيفار بوش" مشروع ،Douglas Engelbart  (0221)"بارتليإجن دوجالس"

 on line)( نظام على اخلط)  ابنطالقه من أعماله وسعيه إىل تطويرها من خالل اخرتاعه لنظام أمساه
system) NLS4« بصورة مالئمة ، وهو أّول نظام يسمح بتوظيف الرتابط وجتسيده . 

                                                           
 ) سعيد . منصب مدير مكتب البحوث العلمية يف البيت األبيض 0222شغل سنة . اإلعالميات، واحلساب اآليلفانوفر بوش هو رائد يف

 21 .يقطني، من النص إىل النص املرتابط،، ص
يب، الدار ، املركز الثقايف العر إضاءة ألكثر من سبعني مصطلحاا وتياراا نقدايا معاصراا، دليل الناقد األديبسعد البازعي وميجان الرويلي، ( 1

 24.، ص  4114، 4البيضاء، املغرب، ط
 ) عبارة عن جهاز يتمّيز ابلسرعة الكبرية واملرونة العالية، يعمل كملحق ضخم أساسي لذاكرة املستخدم ميّكنه من حفظ الكتب والسجالت

بينها دون تقّيد ابلفهارس والتصنيفات، ولكن مل  والنصوص والصور وامللفات أبنواعها املختلفة، وعرضها واسرتجاعها والبحث فيها من أوجه التشابه
   22 -21 .ص ، ينظر سعيد يقطني، من النص إىل النص املرتابط. يكتب له النجاح يف حينه

  21. ، ص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، ( 2
   22 .ص، املرجع نفسه ( 3
 )من النص إىل النص املرتابطينظر سعيد يقطني . للحاسوب( الفأرة) اآللة، وإليه ينسب اخرتاع  -دوجالس إجنليبارت، رائد خطاب اإلنسان، 

  22 .ص
  22 .،  ص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، ( 4
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من  استثمر إجنازات سابقيه وقّدمهاالذي  »Ted Nelson (0222 )تيودور نيلسون مث جاء       
               ستوحى من عنوان قصيدة لكولريدج وهو م  Xanaduالذي اخرتعه حتت اسم  حلاسوبانظام  خالل

أجزاء كربى من املعلومات ويدّون األفكار املصاحبة ملستعمليها يف  بنينظام يربط هذا ال (قصر األحالم)
يتّضح من ذلك أن العلم ومجيع االخرتاعات كانت عبارة عن أفكار وّلدهتا احلاجة امللحة  .1« املستقبل

حاجة احلرب العاملية الثانية حلساب السرعة والعالقة بني القذيفة اليت تتصّيد الطائرة وسرعة )يف ظرف ما 
 أمام اخرتاعات ، هذه احلاجات تبدأ بسيطة مث ترتاكم ابلدراسة والبحث وتفتح اآلفاق(هذه الطائرة

أعطت هذه اآللة احلاسبة نتائج جديدة أستثمرت يف اخرتاع جهاز واستثمارات يف جماالت أخرى،حيث 
احلاسوب، فتطور إىل أن وصل إىل الشكل الذي هو عليه اآلن أبنواع متعّددة ويستخدم يف مجيع أنواع 

، وال توجد أي صناعة ...، والتعليميةالصناعات الفضائية، واإللكرتونية ، والطبية: الربجميات والدراسات
 . تقوم دون استخدام الربجمة احلاسوبية

تلف يف ترمجته بني الباحثني العرب، إال أهّنم  Hypertexteوخبصوص ظهور مصطلح     الذي خي 
يقرتح نيلسون مصطلح  »:نيلسون،حيث يقول سعيد يقطني تيودورجيمعون على نسبته إىل 

Hypertexte عملية املطبقة على احلاسوب، واليت تسمح ابلتنقل بني املعلومات حبرية لتحديد هذه ال
أو الرتابط النصي مكواًن من مصادر خمتلفة Hypertexte ، وذلك انطالقًا من اعتباره ةوسهول

عّلل  " النص املتفرّع"ب »م اخلطيب يرتمجه وجند حسا. 2«ومتعددة، وهناك إمكاانت للربط بينها
الدارج يف فن الشروح واحلواشي عند العرب، ( فرع)من مصطلح ( املتفرّع)اختياره هذا أبنه اشتق صفة 

وسعيد يقطني يرتجم هذا  .3«وهو يرى أنّه األقرب إىل املعىن العضوي للمصطلح األجنيب وآليته 
إن الرتابط هو السمة األساسية اليت  »معلاًل ذلك بقوله ( النص املرتابط)ب Hypertexteاملصطلح 

لنا هذا املصطلح على غريه، وميزانه عن املفهوم نفسه يف ، ولذلك فضّ Hypertexteتتصل مبفهوم 
ومنذ ذلك احلني عرف هذا  . 4«نظرية النص اليت جتعله مقتصرا على العالقة بني نصني سابق والحق 

ليت أاتحها استخدام احلاسوب يف احلياة العلمية املصطلح شيوًعا كبريًا أملته اإلمكاانت العديدة ا

                                                           
، اجمللة العربية للمعلومات، اجمللد ، ماهيته وتطبيقاته(اهلايربتكست) النص املرتابط ينظر، أوديت مارون بدران وليلى عبد الواحد الفرحان، ( 1

  22 -24 .، صص0222، تونس، 0، العدد 01
   011.ص،  من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، ( 2
،  0222، 0، املكتب العريب لتنسيق الرتمجة والنشر، دمشق، الدوحة، ط األدب والتكنولوجيا وجسر النص املتفرّعينظر حسام اخلطيب ، ( 3

 12 .ص
   010.ص،  من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، (  4
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كما عرف تطورات مهمة من حيث تشغيله وتوظيفه يف صناعة الربجميات واملوسوعات »والعملية، 
املفاتيح اليت تستعمل بكثرة يف األدبيات  -صار تبعا لذلك من املفاهيم و . والنصوص اإللكرتونية

، منوذج للرتابط واليت ندرسهااليت قمنا ابختيارها  2"هدهد"جند قصص موقع و . 1«اإلعالمية املختلفة
صة السلحفاة الطائرة، وقصة األسد فق .النص املرتابط قد أّلفها الكاتب بتقنية ،(النص املرتابط)النصي

صّور )ابلربط بني جمموعة من الوسائط  كّلها ألّفها كّتاب املوقع على تقنية النص املرتابط  ،وقصة قـ رّبة
اليت  ،الكاتبحسب اخلطة اليت أرادها (واملقاطع النصية وصور احليواانت واملوسيقى ورواية الراوي الغابة،
، فتؤسس وسائط متفاعلة وهذه القصص حتقق التواصل مع األطفال هبار وتشويق لألطفالفيها إ

    . ورابط القصة "هدهد" املشاهدين ابلنقر على املوقع
  :املعلوماتية واألدب  4-2

خرتاع احلاسوب لتخزين امللفات سيربنطيقا واستثمار منجزاهتا يف إتكلمنا يف العنصر السابق عن ال    
علم وربط املعلومات وّلد فكرة واحلاجة إىل البحث وال .والربط بينها، والوصول إىل الرتابط النصي

ع بني وسائط متعّددة واجلم نرتنت، وهبذين االخرتاعني يتم تشكيل األدب الرقمي القائم على الرتابطاإل
ت ابإلضافة إىل نشر هذه يتيحها العامل اإلفرتاضي لإلنرتنابستعمال الصّور واإلمكانيات املتعددة اليت 

تغرّي ف .فمنهجية الطرح تتطّلب هذا التدرج. القصص واستقباهلا بني الكاتب والقارئ عرب هذه الشبكة
أصبحت ف، الشعر، والقصة، والرواية ،جبميع أجناسه تأليف األديباليف  الوسيط من الورقي إىل الرقمي

مبا توّفره الكتابة األدبية،  فارتباطها ابحلاسوب من دعائم .األنرتنت شرط ضروري لكتابة اآلًثر األدبية
ر وكذلك ال يّتم نش نة للنص الرقميع بصرية وغريها من الدعائم املكوّ من برامج ووسائط متعددة وخد 

، واليت سنتعّرف عليها يف هذا الطرح يف ت فهي أداة للكتابة والنشر مًعااإلنرتن هذه املؤلفات إاّل عرب
 .العناصر املقبلة

 :الصطالحت يف اللغة وااإلنرتن 4-2-0 
نرتنت، تعاريف عالمية القائمة على احلاسوب واإلنعثر يف الكتب احلديثة اليت هتتم ابلدراسات اإل    

، ومن التعاريف اللغوية ما يذكره بيل (املعلوماتية)هلذه األخرية وهي كلمة معرّبة ترتجم إىل العربية بـ 
 "نيتورك "العاملي،و (International)" إنرتانشيوانل: " مركبة من كلمتني كلمة إنرتنت»غيتس أبّن 

                                                           
    011. ،  ص ط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليمن النص إىل النص املرتابسعيد يقطني، ( 1
 http://www.ehudhud.com  (2018 /08/ 13)لألطفال على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  2

http://www.ehudhud.com/
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 (Network) من املبيوترات املرتبطة  اإلنرتنت شبكة. الشبكة العاملية: فاملعىن احلريف هو. الشبكة
 .1« عض تتبادل املعلومات ابستخدام التكنولوجيا احلديثةببعضها ب

 :نت وتطورهارت نشأة اإلن  4-2-4
 تنفيذه عامبدأ  »،(البنتاغون) اإلنرتنت هي مثرة مشروع حكومي اتبع لوزارة الدفاع األمريكية      

أستخدمت يف البداية ".اآلرابنت"ومسي( 0222م سبوتنيك،بعد إطالق السوفييت قمره)،0221
املتعلقة ابملشروعات البحثية، فكانت تربط بني املتعاونني من أماكن انئية يف تنفيذ  لألغراض

إلنشاء ، قّررت احلكومة األمريكية وقف متويل اآلرابنت، ووضعت خطط 0212 ويف عام.املشروعات
، قام 0220بعد انتهاء احلرب الباردة واهنيار االحتاد السوفيايت . خلف جتاري هلا،فكانت اإلنرتنت

، إبنشاء الشبكة العنكبوتية (Tim Berners-Lee)يل  زتيم برينر "  يدعى مهندس عوامل افرتاضية،
يف العامل  ،أم الشبكات، اليت مسحت لكّل الكمبيوترات(World wide web)العاملية الضخمة 

ر ف ض  وقد ، على اإلنرتنت، "مشس املعلومات" استخدام الوسائط املتعّددة   ابالرتباط مًعا، ومّكنت من
يسجلها ابمسه وحيصل على براءة االخرتاع، وكان هدفه من ذلك  امتالك حقوق امللكية اخلاصة وأن

" ل برانمج االستعراضومن خال 2.«0222 -0222وحدثت اإلنطالقة الكربى بني . خدمة البشرية
وصار »األكادميية والعسكرية وحتّولت خلدمة األغراض املدنية،  القاعات ، خرجت اإلنرتنت من"موزاييك

يعّول عليها ماليني  تواصلوما لبثت أن أصبحت قناة  .املعلومات إبمكاهنا أن متشط العامل حبثًا عن
ماليني مشرتك سنواًي، ويتضاعف عدد  01، ينظم إليها 4111مليون شخص سنة  21) البشر

يّتضح هذا العمل الضخم  .3«مواقعها كّل مخسني يوًما، ويظهر موقع على شبكة اإلنرتنت كل أربع ثوانٍ 
ربطت املعرفة،  فمتوافرة جلميع البشر  أبسره، فأصبحت املعرفة عاملية و ضخامة تغطيتها العامل   ،هلذا العاملِ 

أسقاع  العامل، فيحصل الفرد على كل املعلومات واملستجدات كما حتقق التواصل السريع بني مجيع 
من بني استثمارت . وثقافات العامل وخمتلف أنواع اآلداب يف دقائق، رغم سلبياهتا ابلنسبة للصغار

سريع،حيث عمد الكّتاب واملواقع األدبية إىل أتليف ونشر االنرتنت النشر اإللكرتوين وحتقيق التواصل ال
  .أعماهلم عربها يف تواصل مباشر بني القارئ واالنرتنت والقارئ وكاتب هذه القصص

 

                                                           
 02.، ص0221، مارس 420عرفة، الكويت، ع، ترمجة عبد السامل رضوان، عامل املطريق املستقبل. املعلوماتية بعد اإلنرتنتبيل غيتس، (  1
  224-221 .، صص4114، 0، دار العامل الثالث، القاهرة، طقصة تطّور العقل البشريينظر دمحم أبو زيد، (  2
 224. ص ،املرجع نفسه  ينظر(  3
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 :القارئالتواصل مع املعلوماتية و   0-1-1
 أشياءمل تعد عالقة القارئ ابلنص عالقة بسيطة، بل غدت خليطًا من :االنفجار املعلومايت -أ     

 اإلفراط يف املعلومات يعادل »: يقول أمربتو إيكو. كثرية، وابتت ع رضة للكثري من االنتقائية أيًضا  
ارس عرب االحتجاز أو اإلقصاء، وإمّنا عرب اإلفراط، إذ يكفي اليوم لتدمري . الضجيج  ومل تعد الرقابة مت 

توّصل لتصفية هذا اإلعالم املفرط، وأن يتّم كل املشكلة تتمّثل يف ال. إرسال  خرٍب أخر خلفه متاًما  خرب
فالنص مل يعد لغة يف تسلسل خطي من صفحة إىل أخرى تقرأه بتقليب الصفحات   .1« ذلك فورايً 

ة املقبلة، بل أصبح النص يتكّون من وسيط اللغة وغريه ة حيث توقفت وتعود إليها يف املرّ وتطوي الصفح
ذ امللمح العام وترجع حركة متسارعة تفرض قراءة سطحية أتخمثل الصور واحلركة والصوت، تظهر يف 

  .كل مرّة السرتجاع ما فاتك بسبب احلركةللوراء يف  
لقد انفّك النص . أي الوًثئق اللسانية وغري اللسانية :Multimédia:الوسائط املتعددة -ب     

ليت ميكن التعامل معها  امن مجوده السابق، يف الشكل املطبوع املسطور، إىل جمموعة من املكوانت 
الصوت، الصورة، اللون، النص، )  ىحد ن التعامل مع كل م كّون منها علىميك كوحدة،كما

ومن املعروف أّن ". الال لغوي" وابت لزاًما قراءة  »، أو مزجها ابلطريقة اليت ينتقيها القارئ، ...(الفيديو
، إضافة إىل حتويل االنتباه غري الصحيحة على ترويج املعلوماتتقّدم الوسائط اإلعالمية قد يساعد 

 نالحظ أن كّتاب أدب األطفالوعليه  2.« وتشتيت الرتكيز، وأّن فيضان املعلومات يؤدي إىل تسطيحها
يف األلفية األخرية،  ،من وسائط متعّددة نسيط اجلديد املكوّ تفاعلوا بقوة مع هذا الو  مل العريبايف الع

لكتابة وإخراج قصص ذات طابع جديد لألطفال تركّز على اإلهبار واملظهر اجلّذاب مبا توظّفه من 
، بل أبكثر (كما الصّور الثابتة املستعملة يف القصص الورقية)تعّددة، وليست يف صورة تقليدية وسائط م

 .إىل ذلك العامل رغم أنّه افرتاضي تفعيل وحضور متعايش مع األطفال وكأن الكاتب ينقل الطفل
 
 
 
 

                                                           
تشرين  02الفرنسية،  Le Nouvel Observateur، ون شر يف جملة مع أمربتو إيكو Schemlaمن حوار أجرته إليزابيث شيمال ( 1

 http://www.jehat.com   (05/02/2018)، على الرابط4112/ 2/ 42، ترمجة وليد سليمان، يف جريدة الصحافة، 0220األول 
  21.، ص4104، 0للكتاب، لبنان، ط ، املؤسسة احلديثة(الرقم واحلرف) املعلوماتية واللغة واألدب واحلضارةجوزف طانيوس لّبس، ينظر  ( 2

http://www.jehat.com/
http://www.jehat.com/
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 :وخنتار املشاهد اآلتية من قصة األسد التفاعلية الرتابطية اليت توّضح هذا املظهر اجلديد 
  
 
 
  
 
 

  مشاهد من قصة األسد الترابطية التفاعلية 1
، ففي املقطع املقابل من "هدهد"ويّتضح ذلك يف القصص املرتابطة والتفاعلية اليت يقّدمها موقع     

متمثلة يف مجل القصة يف القصة جند جمموعة من املكّوانت يف تشكيل هذه القصة، عالمات لسانية 
فسه سكنت حيواانت ترعى ومترح ، حىت أتى يوم جاء أسد إىل الغابة،  وأعلن ن)مشهد أسفل كل 
ظهر هذه النصوص كتابة ويقرأها الراوي بصوته الواضح مع املوسيقى، هذا يف جانب ، ت2(ملًكا عليها

كى القصة اللساين مع مصاحبته ابجلانب غري اللساين وهو مفّعل أبكثر قوة وحضور، فكل القصة حت  
اللساين وغري اللساين  عن طريق الصّور، صّور احليواانت يف هذه الغابة، كما توّضحه هذه املشاهد، وهنا

ه مع احلكي، فعند يتواصل الطفل مع الصّور أكثر من تواصلفيشّكل وحدة منسجمية حلكي القصة، 
يعرف أن احليواانت تعيش يف غابة مجيلة مليئة بكل اخلريات وهي سعيدة مترح، ( 2املشهد)مشاهدته 

يظهر من مالمح السعادة والفرح يف وما  (وحيد القرن)فالسعادة تظهر على مالمح احليواانت مثل صورة 
ته، مثل ابتسامة احليواانت، اليت اابتسامته، ففي قصص األطفال ينسب للحيوان ما هو ليس من صف

مع الصفات ليتواصل األطفال ويتفاعلوا هي من صفة اإلنسان، كما ينسب هلم احلديث وغريها من 
      .الرقمية يتم قراءة الال لغوي، ففي القصص بالنسبة إليهم عامل مغريف .هذه القصص

تقاليد القراءة يف النص الورقي من : Hyper- text: قراءة التشظي والتشّعب النصي -ج    
تتابع تسلسل اجلمل، وفقرات النص، وتقليب الصفحات وهي تقريًبا واحدة عند كل القرّاء، تتغرّي بتغري 

حزمة من الشذرات وأشتات  النص الرقميف ». الوسيط إىل الرقمي وختتلف من متصفح آلخر
، تشبه انشطار الذرة، متناثرة ومتباينة يف سلسلة ال متناهية ملسالك إحبار ال حصر هلا يف معلومات

                                                           
  (2018 /08/ 13)، على املوقع ( 5، 4، 1املشاهد ) (قصة األسد) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (  1

Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64 
 http://www.ehudhud.com  ، على املوقع ( 5، 4، 1املشاهد ( ) قصة األسد) لألطفال قصص ترابطية تفاعلية(  2

 12: مشهد  16: مشهد  16: مشهـد

https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
http://www.ehudhud.com/
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. القراءة هي عملية حبث عن معىن، وفهم النص يقتضي أتويله. Cyberspaceالفضاء املعلومايت 
وبوساطة .خمتلفة للكالم ت غرّي يف العالقة الداللية للنص ويقود التبّدل يف طريقة القراءة إىل صنع سياقات

النصوص التشعبية ميكننا القراءة ابلطريقة اليت هي من خصائص متفرّج التلفاز، طريقة التصّفح السريع أو 
املتعّددة الواجهات، والقيام أبمور  windows( الشبابيك)ويّتفق ذلك مع ثقافة . Zappingالقفز 

ولكن النقر على الرابط، لالنتقال إىل فضاء آخر خارج . فسه كاحملادثة والقراءة والكتابةكثرية يف الوقت ن
وإن جمّرد النقر ال يعين . الصفحة اليت نقرأها وبعيًدا من السياق الذي نقرأ ضوئه، يشبه القفز يف اجملهول

فيّتضح . 1« سباب شىتحىت الروابط اليت حتيل إىل مواقع على الشبكة تبطل مع مرور الزمن أل! القراءة
وكيفية الربط بينها عن الكتابة الورقية،  ( دعائمها)لف الكتابة الرقمية يف مكوانهتا كما ختتمن ذلك، أنّه  

، كذلك ختتلف طرق القراءة مل تعد بتصفح الكتاب وتقليب صفحاته، بل ابالنتقال من انفذة ألخرى
واملشاهد  وليس خاصة ابلعمل األديب الرقمي فقط،نرتنت ككل وطريقة التصفح فيها وهنا القراءة عرب اإل

  :توّضح ذلك "هدهد"من قصص موقع  املوالية
   
  
 
 
 

 
      (الطائرة، األسد، قبّرةالسلحفاة ) مشاهد من قصص ترابطية تفاعلية  2

، تبدأ من ولتكن قصة السلحفاة الطائرة التفاعلية اليت بني أيدينا فقراءة الطفل ألحد هذه القصص 
، يصل إليها (نوافذ) الذي يضم جمموعة من القصص املرتابطة التفاعلية "هدهد"املوقع العام لقصص 

الواجهة العامة اليت يوجد فيها سهم هو الرابط، ابلنقر الطفل ويتواصل مع أحداث كل قصة إنطالقًا من 
ة، : عليه يلج الطفل إىل القصة ويتواصل معها منها قصة السلحفاة الطائرة، وقصة األسد، وقصة قـ رب 

يقرأها الطفل بتتّبع مقاطع كل  .لومات موزعة على املقاطع لكل قصةفكل قصة عبارة عن أشتات مع
قول  منها النصية، فمن أشتات هذه املقاطع. لقصة السلحفاة الطائرة قاطعقصة كما نالحظه يف هذه امل

                                                           
    22 .، ص (الرقم واحلرف)املعلوماتية واللغة واألدب واحلضارة ينظر جوزف طانيوس لّبس، ( 1
قصص ترابطية تفاعلية لألطفال، على املوقع (  2

(13 /08/ 2018)Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64   

 (2مشهد ) قصة السلحفاة الطائرة   (2 مشهد ) قصة األسد التفاعلية 

 

 01قصة قبرة الترابطية التفاعلية  مشهد 

https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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من ترتيب أحداث القصة، ويف  41يف املشهد  (سوف منسك مبنقارينا طرف غصن)أحد البطتان 
، فيوضحان هلا كيف تستطيع أن تطري 1(وتعضني بفمك من وسطه لتتعلقي به) :قوهلا 40املشهد 

تشّكل القصة، كة، ورواية الراوي أسفل املشاهد املتحر  والصّورفهذه املقاطع النصية . وأيخذاهنا معهما
 :املشاهد اآلتيةيف وهذا احلوار الذي دار جنده  ،تكّون قصة السلحفاة الطائرةو  اليت جتّسد احلكي فهي

 
 
 
 
 

 

 2 مشاهد من قصة السلحفاة الطائرة

 (بني االحبار والتجوال) عملية القراءة اجلديدة   -د 
تعوق القراءة التأملية العميقة، فال أحد يقدر أن خيط سطرًا " الويب" إن القراءة يف صفحات        

كلما عربان، تبدو النصوص اإللكرتونية »حتت الكلمات، وال أن يقّيد جمموعة من الكلمات والعبارات، 
ومنه فإن منط . املعلوماتفإن فن الوسائط املتعددة هو الفن السائد يف عصر . قراءة ًثنيةسرااًب يعد ب

نوعني يف الوسيط وتنقسم هذه القراءة إىل . "القراءة التفاعلية" القراءة السائد هو ما ميكن تسميته 
 (من انفذة إىل أخرى)  نتقال من عقدة إىل أخرىاال ، ويقصد به(Navigation)اإلحبار :املعلومايت

. تها وجتميعها هلدف خاصٍ بواسطة الروابط لغاية حمّددة، وتتمّثل يف البحث عن املعلومات ومراكم
مع كل نقر لنافذة تظهر معلومة جديدة يف ) متلقٍّ إجيايب ألنّه م نتج للمعارف اليت يبحث عنها فاملبحر

؛ التجوال أو التصفح ، ويصبح مشارًكا للمؤلف(سياق املوضوع الذي يبحث عنه وكأهّنا شروح مسرتسلة
(Browsing, Broutag)  انتقال بني العقد من دون غاايت مضبوطة أو هدف حمّدد، تزجية

واملتصفح أو املتجّول ي رخي العنان للمصادفة، وحيتاج إىل خارطة كيال يتيه، . الوقت أو إشباع الفضول

                                                           
 http://www.ehudhud.com  قع ، على املو ( 40، 41املشاهد )  (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال قصص ترابطية تفاعلية(  1
، على املوقع (السلحفاة الطائرة) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (  2

(13 /08/ 2018)Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64   

               
 20: مشهد 21: مشهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehudhud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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. 1«تناوب األدوار بني اإلحبار والتجولوميكن أن ت. إنّه ال يطلب وال ينتظر من القراءة أن تغرّي فيه شيًئا
عن القراءة والبحث عن املعلومات يف مواقع اإلنرتنت بشكل عام وليس يف  هنا احلديث يكون وعليه

السلحفاة الطائرة، ) والقصص اليت اخرتانها مدونة هذا الفصل. تصّفح عمل أديب حمّدد، أو قصة
صّور، ) النص املرتابط ابإلعتماد أكثر على الوسائط املتعددة، أّلفها كّتاب املوقع بتقنية 2(األسد، قـ رّبة

ها أيتواصل معها الطفل ويقر  ماوأتليفها وربطها يف شكل وسيط مرتابط، عند( صوت، موسيقى، حركة
، يعطيه "هدهد" تبدأ قراءته وتواصله مع املوقع .ال يستطيع أن يضيف إليها شيًئا أو خيط فيها سطرًا

ابلبحث عن  مة للقصص املوجودة ويف وسطها رابط عبارة عن سهم، فتكون قراءتهاملوقع الواجهة العا
القصة املراد تتبعها بطريقة قراءة اإلحبار، فإنّه ال يدخل إىل القصة ويتصفحها إاّل ابلنقر على الرابط يف 

ها، مث خيتار واحدة من .الواجة العامة الذي يكون يف شكل سهم ابلنقر عليه يبحره إىل القصص الثالث
بولوجه إىل القصة املختارة تتحّول قراءته إىل التجوال أو التصّفح فيكون منقاد من بداية القصة إىل 

 . أو العودة للوراء هنايتها دون النقر على أي رابط ابستثناء توقيفها إن شاء
 : لعيوبكتابة اإلنرتنت بني املزااي وا   0-1-4
لكي يصنع له صواًت ميّيزه يف ؛ هذا يعين أّن الكاتب الكتابة الرديئةاإلنرتنت ترفض : كتابة أرقى -أ    

 وكثريًا ». األصوات اليت تعّج هبا الشبكة املعلوماتية، جيب عليه تقدمي فكرة جديدة أو شكل جديد زخم
وألن . ابلتهميش والركود، فيحيلها املبحرون إىل صناديق للمهمالت الرديئةما تصاب النصوص واملواقع 

من التأمل والتفكري  لكتابة اإللكرتونية تفرتض مزيًداصحيح والتنقيح ابحلاسوب يسريان، فإن االت
فيكثر التنافس يف النشر الرقمي، خاصة ابلنسبة للتأليف لألطفال فنجد أن مواقع اإلنرتنت  .3«واإلتقان

ية اليت بدأ يف أتليفها تعج ابلقصص واأللعاب واألانشيد املصّورة، والقصص التعليمية واألانشيد التعليم
 .ونشرها الطلبة والتالميذ مبساعدة أساتذهتم

ر وحلة جديدة، القصة لكي تستهوي األطفال جيب أن تقّدم شيًئا جديًدا بصوّ يف هذا السياق، ف    
أن يكون مطّلًعا ابجلانب النفسي واللغوي هلذه الفئة، وأن تكون أهدافه تربوية وأن لذلك على الكاتب 

. ر واحلركة واإلهبارالقصة رسالة تربوية أبسلوب خمتصر ومشّوق ومباشر، ويعتمد على الصوّ حتمل 
                                                           

 14-10، صص ( الرقم واحلرف)املعلوماتية واللغة واألدب واحلضارة جوزف طانيوس لّبس، (  1
 http://www.ehudhud.com   (2018 /08/ 13) لألطفال، على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  2
، 4112، ديسمرب221، جملة عامل املعرفة، الصفاة،  الكويت، ع (األزمة ومقرتحات ابحللولمظاهر )العقل العريب وجمتمع املعرفة نبيل على، ( 3

، املركز الثقايف العريب، الدار (حنو كتابة عربية رقمية) النص املرتابط ومستقبل الثقافة العربيةسعيد يقطني، : ، وينظر أيًضا002-000ص
 . 042 -042، 012 .، صص4111، 0البيضاء، املغرب، بريوت، لبنان ،ط

http://www.ehudhud.com/


 التواصل األديب الدعائم الرقمية وآليات حتقق: الفصل األّول

 

98 
 

 

أبدعها مؤلفوا املوقع بتقنية رائعة، فالكتابة فيها جبمل راقية، جمّسدة للمقاطع  1"هدهد"وقصص موقع 
 .  يف لألطفالجتّسد الكتابة الراقية، فاملنافسة شديدة ابلنسبة للتأل املصورة ومع توافق للموسيقى

ألهّنا تقوم أصاًل على مبدأ العقد والروابط، وبسبب تعّدد أشكال كتابة النص : كتابة أكثر تعقيداا  -ب 
املرتابط، والتعامل مع عدد كبري من نوعيات املتلقني، إضافة إىل وضع النص اإللكرتوين يف سياق 

اكتساب املعرفة ابت حيتاج إىل مهارات ذهنية إن  ».سع كي ينفتح على غريه من النصوصمعلومايت وا
يضطلع املؤلف ببناء النص وفق الشكل الذي . خاصة الستخالص املعرفة من تدفق املعلومات اهلائل

يراه أنسب لتمثيل رؤيته للعامل، ويضطلع املتلقي إبعادة البناء الستخراج داللة النص من خالل تفاعله 
 تعرّب عن كتابة معّقدة، جمّسدة يف بناء هذه القصص   "هدهد"وقع القصص اليت اخرتانها من مو . 2«معه

تقوم على تقنية الروابط والعقد، فالروابط تربط بني النص املكتوب  اليت املوجهة إىل هذه الفئة العمرية
 :(22مشهد ) كما يظهر يف املقطع املقابل  والصور والصوت واملوسيقى

  
 وبتفعيل الرابط  يف األعلى على اليمني، إطار فيه كلمة نصفنالحظ 

 يقرأها الطفل  عبارة عن مقاطع نّصية هي اليت ،من البداية تظهر العقد
 بني الشخصيات اليت تظهر يف يف أسفل كل مقطع، أو احلوارات

 (26: مشهد)قصة السلحفاة الطائرة  3   ،ظ شخصية البطة أو السلحفاة مثالً وفيها تلف شكل دوائر مؤطرة 
وجند  ،إالّ أهّنا تستهوي الطفل ،قراءة الكتاب وتصفحهو  الكتابة الورقية من ارغم أهنا أكثر تعقيدً و  

والذهاب إىل مواقع  ،األطفال حيسنون تشغيل جهاز اإلعالم اآليل أو اهلاتف الذكي والنقر على اإلنرتنت
الرسوم املتحركة واأللعاب، لكن تقنية النصوص املرتابطة املتطّورة جًدا القائمة على التشعبات تصعب 

 تعملها كّتاب قصص األطفال، فيتجهونهذه الصعوبة ال يس صة، لذلكعلى الكبار يف تتبع رواية أو ق
 .إىل التبسيط ليستطيع الطفل قراءهتا

 

                                                           
 http://www.ehudhud.com   (2018 /08/ 13) لألطفال، على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  1
ضاء، املغرب، بريوت، ، املركز الثقايف العريب، الدار البي(حنو كتابة عربية رقمية) النص املرتابط ومستقبل الثقافة العربيةينظر، سعيد يقطني، ( 2

  042 .، ص4111، 0لبنان ،ط
، على املوقع (السلحفاة الطائرة) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (  3

(13 /08/ 2018)Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64   
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 : ابلتفكري كتابة أكثر صلة  -ج 
ألهّنا كتابة أرقى وأكثر تعقيًدا، فال بد من أن تكون جادة وانفذة قادرة على أن تنقل شحنة األفكار     

وهذه الكتابة تنهض على الكيف والنوع، . بصورة مكثّفة موجزة خترتق احلواجز اجلغرافية وتعرب الثقافات
انتقاء املعلومات ال على حشدها ومراكمتها، وعلى اإلجياز ال وتقوم على . وال ت عىن كثريًا ابلكم والعدد

حجم الرواية جيب أالّ » : يقول دمحم سناجلة، أحد رّواد الرواية الرقمية. على اإلسهاب أو اإلطناب
تتكّون من أكثر من أربعة أو مخسة  يتجاوز املائة صفحة، ولن يكون هناك جمال الستخدام كلمات

. طول في فّضل أن يتم استبداهلا بكلمات أقصر تؤدي املعىن نفسه إن أمكنأحرف، أّما الكلمات األ
   1.«واجلملة يف اللغة اجلديدة جيب أن تكون خمتصرة وسريعة، ال تزيد على ثالث أو ربع كلمات 

هذه القصص اليت ندرسها  ؛ أيّضح هذا التجسيد املكّثف لألفكارو توالقصص التفاعلية اليت اخرتانها 
األطفال، فهي ألهّنا قصص تربوية هادفة إىل تربية خلق نبيل وتقومي لسلوك ما عند ، "هدهد"من موقع 

االبتعاد عن  خلق حسن الكالم  فقصة السلحفاة الطائرة تريب يف األطفالقصص ختاطب العقول، 
وإال سيحدث لنا مثلما حدث للسلحفاة، اليت  موأن نفّكر قبل أن نتكلّ  ،الثرثرة وكثرة الكالم غري املفيد

سأشّغل عقلي يف كل مرّة ( )21مشهد ) فقالت يف نص املقطع املقابل. تعّلمت الدرس بعد أن سقطت
 (.أريد فيها الكالم

 ألن الكاتب؛ يف هذه القصص الكتابة قليلةجند     
 يهتم ابلكيف ال ابلكم، فرييب خلق نبيل يف األطفال 
 خمتصرة مكّونة من كلمات مباشرة وخمتصرة،جبملة واحدة  
 كما أن شخصيات القصة قليلة وحمدودة ليفهم   
 مغزى القصة دون تشتيت ذهنه بكثرة  لطفلا

 .الشخصيات واألحداث واحلبكات السردية والعقد

                                          (83 :مشهد)قصة السلحفاة الطائرة  2   :                                      يوّضح ذلك( 21) واملشهد
 

                                                           
، 4112، 0، تقدمي أمحد فضل شبلول، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط(التنظري النقدي)رواية الواقعية الرقمية دمحم سناجلة، ( 1

  022 -022.صص
، على املوقع (السلحفاة الطائرة) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (  2

(13 /08/ 2018)Y--www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64https://   
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 : كثر مسؤوليةأكتابة   -د

يزداد حجم مسؤولية الكاتب يف هذا الوسط اجلديد، ألهّنا وسائط مفتوحة على العامل وتنال      
من يهتمون هبذه وهم واألطفال يف البحث عن املعلومة والثقافة،  اكتساح القراءة خاصة لفئة الشباب

 الذي يعاين من حمدودية القراءة ؛وتنال أكرب قدر من املشاهدة والقراءة عكس الكتاب الورقي ،الوسائط
ألن ذاكرة اإلنرتنت تسّجل على الكاتب نصوصه، وألن الكتابة أداة أساسية إلكتساب ».يف هذا العصر

ما كتبنا، فإن احلاسوب حيتفظ ومهما حموان . املعرفة، ولألمانة العلمية العالية اليت تفرتضها هذه الكتابة
وهنا يف هذا .1«دائًما آبًثر كتابتنا، كما لو أن فيه صندوقًا أسود يسّجل معلومات حول كل ما نقوم به

إذا كان كاتب قصص األطفال يف الوسيط الورقي خيتار ألفاظه وموضوع قصته الوسيط تزداد املسؤولية، ف
تزداد مسؤوليته مع الوسيط الرقمي؛ . املالئم لكل فئة عمرية واللغة اليت يستعملها، واهلدف من القصة

نرتنت الذين يتصفحون اإل 04سنوات إىل  2ألنّه أكثر إنتشار بني أوساط األطفال خاصة فئة من 
 2ألقراص املدجمة لإلطالع على القصص واأللعاب،كذلك ابلنسبة لألطفال الصغار منويشرتون ا

ليطلعوا على الرسوم  سنوات، الذين يستعملون جهاز حاسوب أوليائهم، وهواتفهم 1سنوات إىل 
 . ، لذلك على الكاتب أن يعتين مبا يقّدمواألانشيد عرب مواقع اليوتيوب

 :كتابة أوضح تنظيماا   -هـ
واليت جيب أن »نرتنت، صفحات اإل الصفات اليت جيب أن تضطلع هبا الكتابة على أهم من هي    

ميم تص بداًعا ومجااًل، وكذلك القرّاء أكثر إأيخذها يف احلسبان الكّتاب العرب، إليصال أدهبم إىل
تنال شغف االعتبارات التقنية والنفسية والفيزيولوجية واجلمالية لكي  تصميًما يراعي" الويب" صفحات

ومن مسات النص اجلّيد أن يوّفر غري مستوى لقرّائه بدًءا من القراءة .ويتصفحها مرة بعد مرة القارئ،
ومنها  خاصة ابلنسبة لألدب الذي يقّدم لألطفال ضروري وهذا الشرط. 2« املتعّجلة إىل القراءة املتعّمقة

 .والنزوع حنو الثبات اإىل أجزائهتوافر على مجال الشكل وسهولة الوصول تجيب أن  ا، فإهنالقصص
 (قصة السلحفاة الطائرة، وقصة األسد، وقصة، قـ رّبة)اهتموا هبذه اجلوانب يف  3(هدهد)ّتاب موقع فك

مث كتابة  ،googlوقع إىل م حيث يستطيع الطفل الوصول إىل هذه القصة بتشغيل احلاسوب والولوج

                                                           
  12 .، ص (الرقم واحلرف) واللغة واألدب واحلضارةاملعلوماتية جوزف طانيوس لّبس، ( 1
  12-12 .، صصاملرجع نفسه ( 2
 http://www.ehudhud.com   (2018 /08/ 13)  على املوقع ، (قصة السلحفاة الطائرة)  اللألطف قصص ترابطية تفاعلية(  3

http://www.ehudhud.com/
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ة واليت تتغري من منظر حو الذي يعطيه هذه اللّ  "هدهد"موقع  ىلقصص تفاعلية لألطفال، فيصل الطفل إ
هذا ابلنسبة لألطفال الذين يقرأون  .ح له أنواع القصص اليت جيدها ابلنقر على الرابطآلخر لتوضّ 

ومت تصميمها  قد أختريت الّصور فنجد اخوهتم أو أوليائهم ويكتبون، أما األطفال الصغار فبمساعدة
 مصممة أبشكال وألوان زاهية ،حيواانتويسكنها ابإلخضرار يف طبيعة خالّبة  مليئة ، غابةبعناية فائقة

فهي  ويستطيع الطفل الوصول إىل هذه القصة بتتبع خطوات يسرية مبساعدة األولياء وكأهّنا حقيقية،
  .قصص كتبت بطريقة منظمة 

 

 
                     

 .ينال شغف القارئ الطفلفهذا تصميم يّتصف ابجلمال                      
 

 (هدهد)واجهة قصة األسد الترابطية التفاعلية من موقع  1
 
 
 
 

                                                           
، على املوقع (السلحفاة الطائرة) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (   1

(13 /08/ 2018)Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64   

https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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 الدعامة الرقمية  تشكيل النص املرتابط يف ضوء: املبحث الثاين
النص  بتوظيف خصائص أو النص بصفة عامة( رواية ،قصة ، شعر)ثر األديب يتم تشكيل أو بناء األ    

لإلملام واإلحاطة مبفهوم لذلك جيب التعّرف على خصوصيتها  ،الدعامة الرقميةاملرتابط ابالعتماد على 
وال ميكننا الوصول إىل ذلك  » .لتخرج لنا قصة رقمية حتقق التواصل مع األطفال الرقميةالكتابة األدبية 

بداية من فهم نظم اإلعداد املعلومايت للوحدات يف ضوء فهم السياق املعلومايت، ومتعلقاته التواصلية، إاّل 
لى تقفي جوانب الرؤية وسيتم الرتكيز ع. القرائية، وخلفيات برجمة املستظهر على شاشة احلاسوب

          يف هندسة احملتوى، بتتبع وتقفي أثر تلك التقنيات الدعائمية، على عمليات القراءة السيميائية
صة الرقمية اليت تقّدم يف شكلها النهائي ويؤّلفها الكاتب واملربمج ابلربط فالق .1«( التواصل والتفاعل) 

بني عدة وسائط، هذا الشكل النهائي الذي خترج فيه القصة خيفي وراءه مراحل كثرية تتم داخل 
 . احلاسوب من نظم اعداد املعلومات، وكيفية برجمة ما يظهر على الشاشة

 النصية ودعائمية الوسيط املرتابط -3
نسمع هذا املصطلح بشكل دائم يف ختصصات عديدة، يف االقتصاد والصحافة : مفهوم الدعامة 

الذي يقوم  ؛، لوصف الركيزة واألساس الذي يبىن عليه خمطط ما أو مشروع ماوغريها والسياسة والبيئة
  .على برامج حمددة للوصول  إىل نتائج

يت ختضع لفعل حمدد الغاايت خمطط له، يهدف جمموعة من األدوات، ال :بوصفها تعّرف الدعامة    
نطالقًا من إوعها شكل دوال ميكن التواصل هبا حيث تتخذ األدوات يف جمم»للوصول إىل نتيجة معينة 

دي يشرف عرب وسائطية تقنية، ما جتسيد إن الدعامة، ال ميكن إدراكها إاّل من خالل .مظهرها املادي
عية البصرية ما يثبته تطبيق العمل يف السنيما والوسائل السموهذا . نتاج جمموعة من العالماتإعلى 

ميكنها أن تنتج ويتم توصيلها وخترج للمتلقي من دون تلك الدعامات والعمليات  وغريها اليت ال
 البعد السيميائي :أن منّيز بني  (Peraya Daniel ) دانييل لذا وجب حبسب بريااي ». 2«التقنية

) والتقين ( الدعامة بوصفها موضوًعا اجتماعًيا) واالجتماعي( من العالماتجمموعة الدعامة بوصفها )
وهي األبعاد اليت يتعّسر عزهلا  ، يف أثناء دراسة الدعامات التواصلية،(الدعامة بوصفها كيااًن مادايً 

عند فتح جهاز احلاسوب، تعطينا الشاشة سطح املكتب، الذي ف :بشكل مبّسط ذلكونشرح  .3«واقعًيا

                                                           
  22 .ص، سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين،  ينظر( 1
  22 .ينظر املرجع نفسه، ص( 2
    22.، صاملرجع نفسهينظر ( 3
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هذا االسم، فهي كيان مادي نلج إليه  مكتوب عليه مجأو بران يقونةأعرب  wordجند فيه نظام الكتابة 
، الذي جند فيه واجهة حتمل جمموعة من wordعرب وسائطية احلاسوب، ابلنقر عليه تفتح صفحة 

اليت عرب وساطة الدعامات املادية ابستعماهلا حتقق لنا الكتابة على الصفحة، فهي الكياانت املادية 
 .احلاسوب حتقق لنا الكتابة

تقّدم كمثال لقصص األطفال الرقمية واملرتابطة و  "هدهد"اخرتانها من موقع  يف هذه القصص اليت   
اليت ) ، مث الصفحة الواجهة"هدهد"تبدأ من موقع القصة : العربية، جند الدعامة بوصفها كيااًن مادايً 

كيان  ، وجند السهم وهواليت يعطيها لنا املوقع، وهي لوحة الغابة اخلضراء (يف الصفحة السابقةأوردانها 
تتمثل يف  :والدعامة بوصفها جمموعة من العالمات. مادي حييلنا إىل ثالث قصص خنتار واحدة لتتبعها

صّور احليواانت، واألشجار واملوسيقى، وصوت الراوي، والكتابة السردية يف املشاهد، كّلها عالمات 
كل ما يوّظف يف القصة   : الدعامة بوصفها موضوًعا اجتماعًيا.ها الكاتب تعطينا يف جمموعها القصةوظّف

اعية من خالل من صّور، وأصوات، وحوار على لسان احليواانت يّوظفه الكاتب ليعاجل قضية اجتم
سلحفاة عربة من خطأ الوال ستخالص العربة من طرف األطفال ويتعّلمون الدرسشخصية احليواانت، ال

مثل الّدرس الذي تعّلمته السلحفاة؛ وهو أن تفّكر قبل الكالم ألن كثرة الثرثرة تورد إىل وما أصاهبا 
      . املهالك

 املعلومات الذهنية ومعلومات الوسيط 0-0
اإلنرتنت مبا تطرحه من مواقع بواسطة روابط وأنظمة ال حصر هلا، تقدم املعرفة يف خمتلف 

يتعّلق ابآلًثر األدبية، فنزاوج ونقارن بني معارفنا القبلية عن موضوع ما وما تقدمه لنا امليادين، وخاصة ما 
 .(موقع االكرتوين)هذه الوسائط عن نفس املوضوع، وذلك بتقدمي تساؤلنا عرب دعامة من دعائم الوسيط

قادرة  (Dispositif)حتدده بوصفه دعامة   Hyper Mediaاملقاربة األولية للوسيط املرتابط »   
وهو ما يستدعي ضرورة التمييز بني . معنّي، للتداول بني املستعملني (Contenu)على طرح مضمون 
كما ميكن ( معلوماتنا عن موضوع ما) ًذا فرق بني احملتوايت التصورية، مثة إ(حمتواها)  الدعامة ومضموهنا

مات اليت املعلو ) توايت الوسائطية واحمل. متثلها ذهنًيا داخل نظامنا التصوري ابستقاللية عن وسائطيتها
، وتعين تلك املعطيات املتمثلة انطالقًا من دعامة الوسيط (تنرتنموقع ما عرب اإل  هباانيزود

عبارة عن صفحة متصلة، حتتوي  »نّه ن الوسيط املرتابط ميكن تعريفه أبولتقريب التصّور ع.1«املرتابط
على خليط من الوسائط مثل النصوص والرسومات واألصوات وغري ذلك، ومنها على سبيل املثال 

                                                           
    21 .، صسردايت اهلندسة الرتابطية ،  سيميائيات احملكي املرتابطينظر عبد القادر فهيم شيباين، (  1
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يتم  »:ويصف سعيد يقطني الوسائط املرتابطة بقوله .1«صفحات اإلنرتنت إذ تندرج حتت هذا النوع
احلديث عن الوسائط املرتابطة عندما تكون معلومات النص املرتابط متعّددة العالمات، أي عندما 

ويقدم عبد القادر فهيم   2.«واألصوات وغريها (الثابتة أو املتحركة) تتجاوز النصوص إىل جانب الصّور
معارفنا حول الطب  لو افرتضنا وجود موقع إلكرتوين، يقدم معلومات طبية، فإن » مثااًل عن ذلك

عموًما تشكل احملتوى التصوري؛ أما خيار املعلومات املطروحة، وطرق انتظامها داخل الوسيط املرتابط، 
حىت . هو متييز جتريدي خالص، تربز أمهيته على صعيد التحليل هذا التمييز،. 3«فتؤلف حمتوى وسائطي

من قوة  ،حدين سالح ذونرتنت اإل مهيف جمال النصوص األدبية، وخاصة ابلنسبة لألطفال فما تقد
ما كانت أعمال هادفة كلّ ...( صور، أصوات، كتابة)أتثريه لتنوعه وغناه مبختلف األشكال التعبريية 

لألطفال معلومات سابقة عن بعض القصص ف. ومنوذجية يف الطرح كان هلا دور بليغ يف الرتبية والتعليم
رقية مثل قصص األنبياء وكليلة ودمنة ومت حتويلها إىل ومنها ما هو مطبوع يف الكتب الو  والشخصيات
 .نرتنت ومتمّيز يكون أكثر جاذبية ووقًعا على األطفال، وتقدميها بشكل خمتلف عرب اإلقصص رقمية

 الذين خاصة  معلومات سابقة عن هذا احليوان لديهم ألطفالففي قصة السلحفاة الطائرة، جند ا   
هذا احملتوى  ويتغذى على العشب، أبنّه يعيش على األرض وأنه برمائي أربع سنوات فما فوق، من سّنهم

تعيش يف  اليت من احليواانتالرقمية عن جمموعة  القصةهذه  التصوري لدى األطفال، لكن ما تقّدمه
للبحث ا جتمعات وتتكّون بينها صداقات وأهّنا تتكّلم، واتفقت السلحفاة مع البطتني أبن تطري معهم

 :فهذا حمتوى وسائطي، والشكل املقابل يّوضح ذلكعن حبرية ماء جديدة، 
 

    
 
 

 (25 :مشهد)قصة السلحفاة الطائرة  4             

                                                           
 411 .،  ص4110، 4، مكتبة العبيكان، الرايض،  السعودية ، طاملعجم الشامل ملصطلحات احلاسب اآليل واإلنرتنت(  1
 020 .، ص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، (   2
     21 .، صسردايت اهلندسة الرتابطية ،  سيميائيات احملكي املرتابطينظر عبد القادر فهيم شيباين، ( 3
، على املوقع (السلحفاة الطائرة) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (  4

(13 /08/ 2018)Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64   

  

https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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) تعاضد الدعامة مع التقنية إاّل ب "هدهد"فال ميكن كتابة القصص الرقمية ومنها قصص موقع     
 ويسهم يف صياغة املرسلة يؤسس »فتعاضدمها  ،(اإلعالم اآليلاملوقع االلكرتوين مع جهاز تعاضد 

 برانمج القراءة تفعيل، انطالقًا من ملا تقّدمه العالماتن املتواصل من حتقيق الفهم تشكيل املعىن، مبا ميكّ 
التجسيد مع ضرورة الفصل يف أثناء حتليل دعامات الوسائط املرتابطة بني .حملتوى الوسيط املرتابط

فداخل الوسيط املرتابط، يرتجم احملتوى .ملكوانت املوقع نفسه واملعلومات اليت يعطيها هذا املوقعوالظهور 
، حيث تنتظم يف شكل (شبابيك) يتم جتسيدها عرب وحدات من املعلومات مفاهيم ذهنيةإىل 
من خالل  لعقد بدورها، للهندسة الرتابطية،وختضع ا. ، مشكلة احملتوى الوسائطي (nœuds)عقد

 (l'interface) بينما يطلق مفهوم الواجهة. اليت حتدد بنية النص املرتابط ،(les  liens) الروابط
على الطريقة اليت متكننا من الوصول إىل احملتوى وبنية النص املرتابط للوسيط املرتابط، وتسمى إذ ذاك 

املتعّددة تكّون لنا الوسيط فإن النص املرتابط مع الوسائط  »ومبوجبه  .1«واجهة متعددة الوسائط
الوسائط املتعّددة من انحية والنص : املرتابط؛ أي أن الوسائط املرتابطة هي دمج بني تقنيتني اثنتني، مها

 2.«املرتابط من انحية أخرى
صّور، ) وسائط متعددةو  نص مرتابط يعين أن كاتب القصة الرقمية ال يستطيع أتليفها منهذا     

 وإخراجها يف شكلها النهائي إاّل ابستخدام جهاز اإلعالم اآليل، ...(الراوي،موسيقى،حركة، صوت 
الكتابة والربط بني الوسائط، وابستخدام اإلنرتنت لإلستفادة من العامل و دعامة للتأليف  ابعتباره

 ...مله من حركة وصّور، وموسيقىحتاإلفرتاضي ووسائطه املتعددة مبا 
 "هدهد"ثال الذي يوّضح الفرق بني مكوانت املوقع واملعلومات اليت يقّدمها املوقع نفسه، موقع املو      

والنوافذ واألسهم ابلنقر للتأليف ونشر قصص األطفال الرقمية، يقّدم شكله العام جمموعة من الصّور 
هذه األسهم أيخذان للقصة ويبدأ احلكي، فيتواصل الطفل معها، فهذه القصة هي  احدىعلى 

فداخل هذا الوسيط املرتابط تقّدم القصص عرب نوافذ أوشبابيك  .املعلومات اليت يقدمها هذا املوقع
) ، تنتظم هذه القصص اليت ندرسها(الشكل العام للقصة)رها مدخل أو مفهوم ملضمون القصة ابعتبا

الواجهة لصورة ) يف شكل عقد مشّكلة للمحتوى الوسائطي( سلحفاة الطائرة، األسد، وق ربةقصة ال
، ال يّتم تفعيل (الغابة اليت تظهر تعطينا الشكل العام للقصة أو عامل القصة هذا هو احملتوى الوسائطي

                                                           
       22 .،  صسردايت اهلندسة الرتابطية ،  سيميائيات احملكي املرتابطينظر عبد القادر فهيم شيباين، ( 1
 22 .، ص4112،   لوم للنشر والتوزيع ، القاهرة، دار الع إخراج الصحف اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنتحلمي حممود حمسب ، ( 2
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 21 :مشهد 05  :مشهد

 

 

شاهد اآلتية متّثل وامل .يف التواصل معها من طرف الطفل إاّل بتشغيل الرابط ءهذه القصة وتنشيطها والبد
 :هدهدواجهات القصص الثالث ملوقع 

 
 
 
 
 

 (هدهد)من موقع ( السلحفاة الطائرة، األسد، قبرة) واجهات القصص الترابطية التفاعلية السابقة   1

وهي عبارة عن  من القصص (هدهد)عبارة عن مكوانت موقع  (صور متحركة)هذه الواجهات   
، (كل وسيط من هذه الوسائط املرتابطة)، داخل كل قصة من هذه القصص مرتابطة قصص أو وسائط

جم حمتوى القصة إىل صّور وحكي جبمل تكتب أسفل الشاشة، واملقاطع احلوارية، واملوسيقى، واحلركة رت  يـ  
، كل عناصر القصة هذه تنتظم يف شكل عقد، ومربجمة عرب (نوافذ يف املوقع) وهي الوحدات املعلومية

  :، وهذان املشهدان يوّضحان ذلكرابط
 
 
 
 
 
 

 مشاهد من قصة السلحفاة الطائرة 2

أنخذك معنا  وكيف) ، تقول(41، 02مشهد )  اجلمل اليت تتواصل هبا البطة مع السلحفاة: مثال ذلك
هذه عبارة  .(مبنقارينا طريف غصنسوف منسك ) ، مث قالت البطة األخرى(وأنت غري قادرة على الطريان
   . املعلومية وهي انجتة عن هندسة الروابط اتعن عقد أعطت هذه الوحد

                                                           
، على املوقع (السلحفاة الطائرة) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (  1

(13 /08/ 2018)Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64   
، على املوقع (السلحفاة الطائرة) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (  2

(13 /08/ 2018)Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64   

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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متثل املعلومات اليت يعطيها لنا املوقع صورات يف حمتوى الوسيط املرتابط الت وميكن شرح ذلك أبن   
وحدات من وهي  (شبابيك)عرب نوافذ املعلومات تقدم لنا وحنصل عليها موضوع ما، هذه عناإللكرتوين 
على شكل  املرتابط ،هذه النوافذ اليت هي الوحدات موجودة يف الوسيطيف الوسيط املرتابط (املعلومات

تتشكل عرب هندسة ترابطية من خالل  وهي بدورهاأي برانمج خفي مشكلة احملتوى الوسائطي،  ؛عقد
 . أي املسلك الذي يتم بني هذه العقد للحصول على املعلومات ؛احملددة لبنبة النص املرتابطبط الروا

ابفرتاض وجود حمكي مرتابط عن سرية ذاتية لكاتب معني، فإننا ميكننا أن نعترب، جمموع املعلومات  »   
اليت نستدعيها عن الكاتب حمتوى تصوري، أما تلك املعلومات اليت نستقيها من الدعامة فتمثل جمال 

ميكننا أن نعترب كل حمتوى انشئ عن متثالتنا الذهنية يف أثناء وضع التواصل، منوذًجا  احملتوى، بينما
كرتوين ما؛ الما يعطيه لنا موقع ف، وحناول أن نقّرب هذا املعىن ببعض الشرح .1« حملتوى الفضاء الذهين

من املوقع، يف أي احملتوى هذا هو اجملال، كيفية نشوء جمال احملتوى أتيت عن ما نطلبه من معلومات 
للمحتوى ( أي طلبنا هو حماكاة ملا يدور يف ذهننا)شكل سؤال أو طلب، أو عبارة عن موضوع ما 

، والنتيجة اليت حنصل عليها من (للمعلومات اليت خنتزهنا يف أذهاننا عن موضوع الطلب) التصوري
 .البحث انجتة عن النقر عن هذه املعطيات عرب املوقع يف وضع تواصلي

كيفية استحضار وانتظام معلومات ما عن شيء ما يف ذهننا، هو الفضاء الذهين واحملتوى   يعين؛هذا 
 .  التصوري هي املعلومات

 :الوسيط املرتابط ومتفصالت احملتوى 3-0
 بل ترتبط بروابط   ،وافد ليست حرةشبابيك أو نبط موقع تنتظم فيه املعلومات عرب الوسيط املرتا    

هذا  برانمج، توظيف، يقوم بالكاتب يستعني خببري لربجمة أثره األديبيف أتليف العمل األديب  ومثال ذلك
الربانمج يشكله من جتمعات من العناصر حييل بعضها إىل بعض بطريقة مربجمة، تسمى وحدات 
معلومية، ترتتب داخل جمال، مث حىت األثر األديب الرقمي عندما ينجز يتكون من جتميعات لوحدات 

  .النص املرتابط يصبح وسيط مرتابط علومية داخل جمال، أي أنم
من حمتوى، هذا احملتوى خيضع يف األساس للتمفصل، إىل عدد  الوسيط املرتابط يتكون » هذا يعين؛   

وجتهز تلك الوحدات املعلومية لإلدراج داخل . من الوحدات املعلومية، ليشكل بذلك حمتوى وسائطًيا
دراجها داخل اجملال، على مدى توافقها مع إات براغماتية منفصلة، حيث يتوقف وحدابعتبارها  اجملال،

إذ ميكن للوحدة املعلومية أن تتعالق مع عدد من حدود اجملال،ولكنها قد ال حتقق حضورها .حدود اجملال
                                                           

    22 .ص،  سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين،  ينظر( 1
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اليت  2"هدهد"موقع  قصصونوّضح ذلك ب  .1«الفعلي إال من خالل تعالقها مع احلدود اليت حتد اجملال
هي و عبارة عن وسائط مرتابطة تنتظم فيها عناصر القصة، وهي عبارة عن حمتوى القصة  ، فهيبني أيدينا

 هي وسيط مرتابط مكّونة من صور متحركة، وكتابة اليت صلة كما هو واضح، فهذه القصصمتمف
لغابة، وصوت، ولغة شفاهية، ومكان وهي ا ومقاطع نصية تشّكل حوارات بني الشخصيات يف إطار،

وكل عنصر فيها عبارة عن وحدة معلومية وكل هذه الوحدات املعلومية  وكّلها عبارة عن متفصالت القصة
  .موجودة داخل جمال القصة

                           مث أتيت اخلطوة املهمة، تقطيع هذه الوحدات املعلومية يؤلف، ابلنظر إىل هندسة احملكي املرتابط     
واحًدا من أهم اخلطوات اإلبداعية، يف أتسيس العملية ...( الطريقة اليت تربمج هبا القصة أو الرواية) 

إن احملتوى الوسائطي،  .يستحيل على عمليات تقطيع املعلومة، أن تتصف ابحلياد »غري أنه . السردية
ة من املعلومات هو حمصلة جتميع بني كياانت تتمتع ببعض االستقاللية؛ كياانت أتخذ شكل حزم

إذ تسمح طواعية الوسيط، بضمان مسارات قرائية متعددة، للوصول إىل الوحدات املعلومية، . املتباينة
حيث تتوىل طريقة متفصل احملتوى،إدارة عملية إنتاج اآلًثر الداللية، وتوضيح اخلطط التأويلية لصاحل 

وين مثاًل أو عندما يكتب مؤلف قصة موقع الكرت )الوسيط املرتابط   ،3«القارئ أو مستعمل الدعامة
رقمية وينشرها عرب اإلنرتنت  يصل إليها الطفل ويفتحها تظهر عبارة عن وسيط مرتابط مؤلف من كتابة 

، هذه العناصر هي الوحدات املعلومية تظهر عرب نوافذ، وكذلك نشرحه ابملوقع ...وصور ومناظر 
الواجهة فيها نصوص مكتوبة حمّددة ونوافذ فيها   اإللكرتوين عندما نطلب معلومة أتتينا صفحة، هي

الوحدات : هذه النوافذ اليت حتيلنا هي. كلمات وصور وأيقوانت ابلنقر عليها حتيلنا إىل شرح آخر
  (.املعلومية

ف من جمموعة من السلحفاة الطائرة، عبارة عن وسيط مرتابط مؤل   "هدهد"والقصة املختارة من موقع    
ال ميكنين أن )صي الذي تنطق به السلحفاة ، جند املقطع الن4(02)الوحدات املعلومية، ففي املشهد 

عبارة عن وحدة معلومية، وصور احليواانت ومنظر البحرية عبارة ( أعيش بعيًدا عن املاء خذاين معكما
 . حدة معلومية وهكذاعن وحدة معلومية، والسرد الذي يظهر يف األسفل كذلك عبارة عن و 

 
                                                           

  22 .، ص سردايت اهلندسة الرتابطيةسيميائيات احملكي املرتابط ، عبد القادر فهيم شيباين،  ينظر( 1
 http://www.ehudhud.com  (2018 /08/ 13)  لألطفال، على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  2
     21 .، ص سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةينظر عبد القادر فهيم شيباين، ( 3
 http://www.ehudhud.com  (2018 /08/ 13)، على املوقع (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  4

http://www.ehudhud.com/
http://www.ehudhud.com/
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 02:قصة السلحفاة الطائرة، مشهد  1

 
؛ أي (02ذه القصة كما تظهر يف املشهد عناصر ه)  كيفية تقطيع وبرجمة الوحدات املعلوميةف   

  .بني مكّوانت هذه القصص هي اليت تؤسس سردية القصة املؤلف واملربمجالطريقة اليت يؤلف ويربط هبا 
نص ال مركزي ، نص ال بؤرة يتكّون الوسيط املرتابط من نص مرتابط ووسائط متعّددة، هذا النص،  » 

بنظرية ( التشعيب)ه،ولذلك ميكن ربط النص الرتابطي له، تنطلق منها وجهة نظر القارئ يف رؤيته ل
ية واحدة، إذ ، ومن مثة تتعّدد الرؤى وال ميكن اخلضوع لرؤ التفكيك، حيث تتعّدد املراكز داخل النص

يلفتنا التفكيك إىل مراوغة النص، حيث ال تتآزر كل عناصره يف إطار رؤية واحدة كلّية إىل حّد أنّه 
 .فالنص يف نظرية التفكيك يعترب تنبؤ للنص املرتابط ويشاهبه .2«يقّوض نفسه

 3:إىل ثالث مستوايت تنقسم الوحدات املعلومية يتكون  الوسيط املرتابط منو   
جمال احملتوى،حيث " مفاهيم"د الوحدات املعلومية، داللًيا حبسب تصنيفات تتحدّ : املستوى الداليل 

ينعكس كل تغيري يف بنية التصنيف على جممل اجملال املستثمر، ومن مث على معىن املعلومات اليت تطرحها 
ل تغيري يف الربانمج أي إحالة كل عنصر وما يعطيه من معلومات خاضع لربانمج املوضوع، وك؛ الدعامة

 .ينعكس على اجملال املستثر، مث على معىن املعلومات
، بوصفها ملفات جتميعية غري (حاسوبًيا) الوحدات املعلومية، معلوماتًيا تتحدد: املستوى املعلومايت

مقطعية، وعلى صعيد هذا املستوى تظهر أمهية النوافذ كمتعلق مادي، يف صياغة مفهوم الوحدة 
 .املعلومية

                                                           
، على املوقع (السلحفاة الطائرة) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (   1

(13 /08/ 2018)Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64   
  42 .،  كتاب الرافد عن جمّلة الرافد، ص(مدخل إىل األدب التفاعلي) الكتابة الزرقاء عمر زرفاوي، (  2
  21 .، ص سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةينظر عبد القادر فهيم شيباين، ( 3

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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فقرة، فصل، ) ى الصعيد النصي، بوحدات الوسائطتقرتن الوحدات املعلومية عل: املستوى النصي 
 . وتصبح جمرد غصن داخل تشجري من التمثالت الذهنية...( مقطع،

ر واملقاطع اليت من حوارات بني احليواانت والصو  يف قصة السلحفاة الطائرة التفاعلية ، فمقاطع القصة   
، حتكي أحداث القصة، انحتة عن اقرتان وحدة معلومية ابلرسائل اليت تتخاطب هبا املشاهدتظهر أسفل 

 .السلحفاة مع البطتني
النوافذ اليت تعطي معلومة ) وكمالحظة مهمة، العالقات القائمة أو الربانمج بني الوحدات املعلومية     

، ليست (هذا املوقع من كتابة وعناصر كل ما يظهر يف) ومفاهيم جمال احملتوى (يف املوقع االلكرتوين
وبذلك فإنه يستحيل . ، والعكس صحيحةعالقات أحادية، فاملفهوم قد ال يرتبط بوحدة معلومية واحد

على العالقات بني الوحدات املعلومية واملفاهيم، أن تتأسس وفق قيمة داللية مطلقة، بل إن قيمتها 
أي ابلنقر على هذه النوافذ تعطي معلومات أخرى  ،(une valence ) الداللية تصبح قيمة تفاعلية

   .يف كل مرة
حيث ميكن من املفهوم الواحد تفعيل عدد من الوحدات املعلومية، كما ميكن للوحدة املعلومية     

قد يثبت يف بعض احلاالت، أن جتد غالبية االرتباطات، مصدر . الواحدة أن حتيل إىل عدد من املفاهيم
على األعمال األدبية فقط،  ،ال يتم اعتماد هذه الربامج وبرجمتها يف وسائط .واحدتفعيلها من مفهوم 

ببناء كشوف النقاط ( الوسيط املرتابط)عتمد يف كل برامج ربط النصوص مثل الربانمج اخلاص بل ت  
 ...املدرسية، والشهدات املدرسية

  الربجمة احلاسوبية لتشكيل النص املرتابط 0-2
الذي يربز يف حتقق أهم مساته، وهي الرتابط النصي أو  يتحقق النص االلكرتوين: احلاسوب الوسيط    

نتاًجا وتلقًيا؛ ومعىن ذلك أن كتابة النص وقراءته معا اسطته إوبو  النص املرتابط من خالل احلاسوب
يقدم هذا الربانمج امكاانت متعددة »(. الوورد مثال) تتمان من خالل برانمج خاص ملعاجلة النصوص

الوظائف اليت تسمح  شتغال والعمل، فهو حبسب النسخ حيتوي على حزمة هائلة من اخلطوط ومنلال
مكاانت اليت غري ذلك من اإلمالئي و بتكبري النص أو تصغريه أو تلوينه أو التسطري عليه والتصفيح اإل

اعها كما يتوفر على خدمات أخرى مهمة من إدماج برامج أخرى مثل الصور أبنو . للمستعمل يتيحها
خرى ال مكاانت أضافة اىل إابإل. دوات الرسم والصوت واجلداول وقواعد البياانت والروابط وغريهاوأ

ن كانت يف حالة احلاسوب ها ابرت وإيدركها حىت املتخصص ومن خالله تتحقق املتعة اليت حتدث عن
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جمة احلاسوبية اليت تبدأ ابتقان الرب  .1«تقتصر على البعد الصوري الذي يتسم ابلتنظيم والتنسيق اجلميلني
من أبسط عمل وهو الكتابة عرب برانمج الورد وصواًل إىل تشكيل أعقد النصوص املرتابطة التفاعلية وهو 

  النص التشعيب
 :الروابط والعقد 0-2-0
بدوهنما ال ميكن حتقق النص  من مكوانت الوسيط املرتابط، يقومان بتشكيل بنية النص املرتابط         

داخل الوسيط  (الربط والتأليف بني مقاطع من النصوص، وصور وصوت وأشكالمهمتها )املرتابط 
مبا أن و . جتسيد لذلك فهي عبارة عن وسائط مرتابطة 2"هدهد"والقصص املختارة من موقع  ،.املرتابط

) من جمموعة من الوسائط مّت الربط بينها قصص األطفال الرقمية عبارة عن وسائط مرتابطة ألهّنا مؤلفة
بواسطة الروابط والعقد ومها األساس يف بناء القصص (  صّور صوت،مكان الغابة، النصوص املكتوبة

ابلربط بني صور ( قصة األسد مثالا )  القصة الرقميةفعن طريقهما يقوم مؤّلف  الرقمية املوّجهة لألطفال،
  .واملقاطع النصية املكتوبة فهي انجتة عن برجمة بني الروابط والعقد احليواانت، وصوت الراوي واملوسيقى

وتستعمل يف النص املرتابط أو الوسائط املرتابطة  »، متّثل كياانت مستقلة، (Les nœuds): العقد   
من إهّنا تناظر أحيااًن صفحة أو كتلة . اليت تتشّكل منها املعلومات اليت نتعامل معها للداللة على املادة
... اليت نتفاعل معها كقراءة ابعتبارها وثيقة أو نًصا، أو صورة( البنية)أو ( الوحدة) املعلومات، أو هي

اليت توّجه إىل ( اخلارطة)وكل عقدة تؤدي إىل عقد أخرى بواسطة الروابط اليت تصل بينها، أو بواسطة 
 .3«االنتقال بني شبكة من العقد 

فالنص يتفاعل مع نصوص أخرى، . هو السمة اجلوهرية يف أي نصالرتابط   (Les liens):الرابط   
إن إدخالنا مفهوم »: ويقول سعيد يقطني يف هذا الصدد. لكن هذا التفاعل يتحقق بواسطة روابط

وهذه املؤشرات تربز لنا بوضوح البعد . املؤشرات الربطية مستمد من مفهوم الروابط يف النص املرتابط
وليست هذه الروابط يف . الرتابطي الذي يتحقق يف النصوص املختلفة، غري أنّه ال يتم ابلطريقة نفسها

ة مباينة ألن الوسيط اجلديد أعطاها إمكاانت النص املرتابط غري تلك املؤشرات الربطية لكنها تتخذ صور 

                                                           
  042.،  ص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، (  1
 )الوسيط املرتابط(l'hypermédia)  هو مثرة مجع بني نص مرتابط ،(hypetexte)  وعدد من الوسائط متعددة(multimédia)  ( قد

 22، ص سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين، :أنظر(. تكون صور، صوت، موسيقى، لغة حمكية
 (اهلامش)
  http://www.ehudhud.com  (2018 /08/ 13)  لألطفال، على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  2
 424 .، ص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني،  ( 3

http://www.ehudhud.com/
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 ومبجّرد تفعيله،  »يصل بني عقدتني، ضمن وجهة حمددة وهنا يكمن عمل الرابط يف أنّه  1.«جديدة
والعقدة الواحدة قد تكون يف وضع االرتباط  .ينقاد مستعمل الوسيط املرتابط، من عقدة حنو أخرى

بني  (املعلومات أو النص) يتوزّع احملتوى الوسائطي. طبعدد من العقد، حبسب ما تتضّمنه من رواب
الروابط والعقد، ومها يتعاضدان من أجل حتقيق داللة احملتوى، عرب تقريب اإلحياء ابتصال الوحدات 

هذا يعين أن بنية النص املرتابط ختتلف عن بنية النص التقليدي . 2« املعرفية املراد توصيلها للقارئ
ترتكز بنية النص التقليدي على مبدأ اخلطية، حيث ميضي النص بشكل فبينما ». بشكل جوهري

. متسلسل من فقرة إىل أخرى ومن صفحة إىل أخرى، فإن بنية النص املرتابط تعتمد على مبدأ الروابط
في قصة ف. 3«وهذه بدورها تعتمد على شبكة كثيفة من العالقات حتيل القارئ من فقرة إىل أخرى

عبارة عن  ،رابط الطفل املتلقي السابقة مبجّرد الدخول للوحة اجلامعة جيد 4"دهده"من موقع  (األسد)
سهم يف وسط اللوحة ابلنقر عليه يدخل يف وسيط مرتابط آخر به ثالث قصص رقمية توجد يف جمال 

ينقاد الطفل من عقدة إىل أخرى وكل عقدة  (قصة األسد مثالا )واحد، وعند تفعيل رابط أحد القصص
 :وهو مقطع من القصة، واملشاهد اآلتية توّضح ذلكمعىن تعطي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (هدهد)مشاهد من قصة األسد التفاعلية الترابطية من موقع   5    

                                                           
 022.،  ص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، (  1
  22 .، صسيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطية عبد القادر فهيم شيباين، ينظر ( 2
 412 .، مكتبة العبيكان، الرايض ، صاملعجم الشامل ملصطلحات احلاسب اآليل واإلنرتنت(  3
 http://www.ehudhud.com   (2018 /08/ 13) على املوقع  ،(قصة األسد) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  4
، (األسد) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (  5

(13 /08/ 2018)Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64   

 16: مشهد 16:  مشهد 12: مشهد

 15: مشهد

http://www.ehudhud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y


 التواصل األديب الدعائم الرقمية وآليات حتقق: الفصل األّول

 

113 
 

الذي هو انتج  (12مشهد)1ع دخول األسد إىل الغابة من مقطواملشاهد اليت اخرتانها توّضح ذلك، ف  
 :الذي قال فيه أحد احليواانت( 12مشهد)ر واحلوار بني حيواانت الغابة ، إىل مقطع التشاو عن عقدة

، إىل مقطع (أان أقرتح أن نستسلم) :، قال فيه القرد(12مشهد )إىل مقطع ( ولكننا النستطيع مواجهته)
فكل هذه   (ايه لقد وجدت حيلة قد تنجيين من املوت) ، حيث قال (12 مشهد) األرنب وتفكريه يف

 .  املشاهد انجتة عن عقد
 (les ancres)املثبتات  0-2-4 

وجود الروابط مرهتن مبا يسميه املربجمون ابملثبت أو املرساة، حيث يكمن دورها يف إاتحة          
ية فباختيار واحدة من الكلمات املفتاحية، وهي كلمات مفتاحإمكانية تفعيل الرابط داخل العقد، 

وغالًبا ما يكون حتتها خط، أو ملّونة أبلوان خمتلفة ومنتشرة يف إحدى الفقرات، فإنّه ميكن للقارئ »
وميكن ابلطريقة ذاهتا أن تتواىل اإلحاالت من فقرة إىل أخرى . القفز إىل فقرة جديدة ترتبط بتلك الكلمة

 2.«السري يف الطريق املعاكسة والعودة مبقدار فقرة حنو اخللف كما ميكن أيًضا. بال هناية
  (multimédia) :الوسائط املتعددة 0-2-2

بل كاتب األدب الرقمي، وليكن قصة مثاًل، ال يؤلفها من نص مكتوب فقط كما يف األدب الورقي،      
ل يف أتليفه وهذه نرتنت تفرض عليه استعمال أكثر من مادة وشكخاصية هذا األدب وما تتيحه اإل

 ...(.صور، موسيقى، نص مكتوب)  تعرف ابلوسائط املتعددة
ويتم اعتماد هذه الوسائط املتعّددة وتفعيلها بقوة يف قصص األطفال الرقمية، وتكون هلا األولوية     

واألمهية يف أتليف القصة وترتاجع مكانة اللغة املكتوبة اليت تظهر يف شكل مقاطع مرافقة وشارحة 
وت الراوي ألحداث القصة املصّورة، والقصص اليت ندرسها اليت تتسم خباصية الروابط جتّسد هذا بص

  .3من قصة األسد( 2، 2، 2، 2)شكل اجلديد، مثلما جنده يف املشاهد ال
. وحفظ، ومعاجلة ونشر املعلومات ،تكنولوجيا الكتابة »مجع وسيط وهي Média سائطالو   

فآلة التصوير هي كتابة للصورة ليست . واملقصود ابلكتابة هنا كل ما كان ليس يف املستوى األّول للواقع
ونستعمل الوسائط أيًضا للداللة على أدوات أو وسائل . إهّنا واقع ًثٍن جنم عن عملية الكتابة. هي الواقع

املذايع، األسطوانة، الكتاب، التلفزة، اإلنرتنت وهناك استعماالت التواصل بني الناس مثل اجلريدة، 

                                                           
  http://www.ehudhud.com  (2018 /08/ 13)  ، على املوقع (قصة األسد) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  1
 412 .، مكتبة العبيكان، الرايض ، صاملعجم الشامل ملصطلحات احلاسب اآليل واإلنرتنت(   2
 http://www.ehudhud.com    /08/ 13)(2018 ، على املوقع (قصة األسد) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  3

http://www.ehudhud.com/
http://www.ehudhud.com/


 التواصل األديب الدعائم الرقمية وآليات حتقق: الفصل األّول

 

114 
 

يف تستعمل   Multimédia فالوسائط املتعّددة(.املتعّددة)أخص للوسائط حني تكون موصلة ب
اجملال السمعي البصري واملعلوميات للداللة على استعمال األصوات والصّور واخلطاطات ومقاطع 

 Hypermedia   وعند احلديث عن الوسائط املرتابطة. 1«آٍن واحد املوسيقى وتوظيفها مجيًعا يف
ولكنه ميكن أن يتعدى  »بط بني النصوص املكتوبة، ال يقف النص املرتابط عند حد الر  فاملقصود هنا

ما كان إمكان الربط وكلّ . منفردة أو متصلة... واحلركةذلك ليشمل إىل جانبها على الصورة، والصوت، 
بني هذه املكوانت مجيًعا فإنّنا نغدو ليس أمام النص املرتابط فقط، ولكننا نتعداه إىل الوسائط املرتابطة، 

 . 2«حيث تغدو كل عقدة كيفما كان نوعها مرتبطة بغريها، متاًما كما جند يف أي نص مرتابط 
كل وسيط منها حييل إىل جزء من   ،اليت هي صفحة واحدة الرقمية السابقة 3"األسد" ففي قصة     

، فالصور تقّدم حكي ألحداث القصة ابلتجسيد املادي، منظر الغابة ، أنواع احليواانت أحداث القصة
اليت تسكنها، مالمح وجوه احليواانت قبل جميء األسد وبعده، مث صوت الراوي، واملوسيقى، املقاطع 

وظّفه املوّلف هبدف توصيل حكي القصة لألطفال وكّلها أتتلف يف فكل وسيط . النصية املكتوبة
  . إنسجام إلرسال الرسالة إىل الطفل

  (l'interface )د معامل الواجهةإن انتظام هذه الوسائط على نطاق الشاشة، هو ما حيدّ      
لتمفصالت بني مالء ا، حبسب طبيعة الدعامة، إبتسمح خاصية النص املرتابط ». ابلنسبة للقارئ

 )تسمح هذه الوظيفة، للقارئ ابإلحبار. وتنظيم متوجد العقد من خالل توزيع الروابط الوحدات املعلومية،
navigation)    ّل فعل القراءة، إىل نشاط يكمن يف حتقيق االنتقال من عقدة داخل الدعامة، مبا حيو

ميثل إنه . ًها ابلقراءة على النص الورقييبدو اإلحبار داخل النص املرتابط شبيويف اجململ،  إىل أخرى
حمتوى الدعامة، انطالقًا من طريقة انتظام  استيعاب وفهم سريورة يف اكتساب املعرفة؛ سريورة يتحقق فيها

ف ابلشكل السردي غري املوجود، حىت ينتجه ع رِ  »ويرى حلمي حممود أن هذا النص . 4«.املعلومات
اخلطية ف أيًضا أبنّه الطريقة غري وع رِ .طبًقا لرغباهتم واهتماماهتم االختياراتالقرّاء من خالل سلسلة من 

ف أبنّه توليد احلواشي، ألن احلواشي تربط القارئ مبصادر املعلومات كما ع رِ . لتقدمي املعلومات

                                                           
 422 -422.،  صص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، (  1
 422-422.املرجع نفسه ، صص( 2
 http://www.ehudhud.com    /08/ 13)(2018 ، على املوقع (قصة األسد) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  3
  ) النص املرتابط قد يكون نص أديب أو غري أديب، لكن يف جمال هذا الطرح، ميثل األثر األديب الذي يكّونه املؤلف من نص مكتوب، وصور

 . لعناصر وهي الوسائط املتعددة، لذلك مسي نص مرتابط، فيكتب أثره بربط جمموعة من ا...متحركة يف الغالب، وصوت، وموسيقى
 22. ، ص سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةينظر عبد القادر فهيم شيباين، (  4

http://www.ehudhud.com/
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ن خالل ف كذلك أبنّه النص املؤّلف من كتل من الكلمات والصّور املرتبطة إلكرتونًيا مرِّ وع  . التفصيلية
األسد وقصة السلحفاة )فانتظام هذه الوسائط يف قصة  وعليه.1«جمموعة من املسارات غري حمّددة النهاية

لة واجهة والتوليف بينها لتقدمي احلكي من قبل املؤّلف تظهر على شاشة احلاسوب مشكّ  ،(الطائرة
هذه القصة تقّدم يف أي أن . 2"هدهد"القصة خاصة مقطع الدخول إىل القصة من البداية من موقع 

شكل نص مرتابط مشّكل من وسائط متعّددة برجمها املؤّلف يف تركيب بني العقد والروابط يف شكل 
املقاطع املكتوبة عبارة عن وحدات )  مقاطع عبارة عن متفصالت للمحتوى يف شكل وحدات معلومية

 ش اهد حسب األحداث عبارة عن وحدات معلومية
 ...( معلومية، تغرّي امل

بعد الدخول إىل موقع  احلاسوب شاشةه على واجهة أي بعد أتليف األثر األديب تظهر حمتوايت    
خارطة أو مفتاح ليتنّقل القارئ بني هذه الوحدات املعلومية لتصفح ، ما يظهر يف املوقع يعترب "هدهد"

 . األثر
اليت ربط هبا الكاتب واملربمج  خاصية النص املرتابط أنّه يتشّكل حبسب طبيعة الدعامة؛ أي الطريقة    

يف ربط هذه  يكون حسب برامج احلاسوب ة إلخراج القصة يف شكلها النهائي،بني الوسائط املتعدد
ات ، وإمالء التمفصالت بني الوحد((L’ogissialeالعناصر ما يعرف يف األعمال غري األدبية بـ 

يتنقل القارئ من عقدة ألخرى بتفعيل نتقال من عنصر آلخر، هكذا املعلومية؛ هذا يعين كيفية اإل
الروابط فيتصفح العمل، وهذا يسمى ابإلحبار وهذه الطريقة يف جمملها جتّسد التواصل بني القارئ وهذا 

وسيط مرتابط وفق برانمج خاص خيتلف ونص مرتابط مشكلة  األثر األديب املكّون من وسائط متعددة
نرتنت للبحث عن القصة أو وجهاز احلاسوب أواًل مث اإللقارئ وهو تواصل وتفاعل بني ا. من أثر آلخر

الرواية بكتابة عنواهنا أو رابطها، وتواصل وتفاعل بني القارئ وكاتب القصة الذي بىن قصته وفق هذه 
ليكتشفها القارئ وتزداد صعوبة التواصل والتفاعل كّلما برمج الكاتب  -ان صح التعبري -اخلطط الرقمية

 . ة صعبة أو متاهيةيعمله وفق خطط وسائط
 
 
 
 

                                                           
 22 -21، صص إخراج الصحف اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنتحلمي حممود حمسب ، (  1
 http://www.ehudhud.com  (2018 /08/ 13)  لألطفال، على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  2

http://www.ehudhud.com/
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 الوسائط املتعددة وفاعلية النص املرتابط  ( أ
   (   multimédia والوسائط املتعددة، (hypermédia )هناك فرق بني مفهومي الوسيط املرتابط 

 .1«له بعد التعدد اجلهايت، حيتوي على أسنن ذات قنوات معلومية خمتلفة»: الوسيط املرتابط 0-أ  
، صورفقرات مكتوبة،)سابًقا يتكّون من ارتباط جمموعة من الوسائط املتعددة مّر معنا كما     

 .  كل عنصر مربمج بقناة معلومية خاصة به ، ويطلق عليه أحيااًن أيًضا النص املرتابط...(موسيقى،صوت
؛ أي نفرض موقع الكرتوين يتكّون ال تؤلف لوحدها وسيطًا مرتابطًا: الدعامات متعددة الوسائط 0-أ 
لكنها متناثرة ومنفصلة ال ( صور، موسيقى، مقطع من نص) ن عناصر خمتلفة وهي الوسائط املتعددةم

 .أهنا ال تتضمن وجود نص مرتابطمل ختضع للربجمة فال ترتبط فيما بينها؛ أي . تربط بينها روابط وعقد
 يتم شرحه بواسطة هذا الرسم البياين ،ولتقريب ذلك  
 
 
 
 
 
 
لكن مصطلح النص املرتابط يراد به يف »يف الغالب حيصل اخللط بني النص املرتابط والوسيط املرتابط،    

عديد احلاالت مفهوم الوسيط املرتابط، فقط ألن بنيات النص املرتابط املطورة حديثًا تتضمن يف الغالب 
تعد مقوًما من مقومات الوسيط املرتابط، لكن الفرق الفارق بينهما أن خاصية التعدد اجلهايت، واليت 

فالنص املرتابط قد يتكّون من وسائط حمدودة؛ أي يتم .2« الوسيط املرتابط يتكّون من وسائط متعددة
نص ) ، لكن الوسيط املرتابط يكون غين ابلوسائط املتعددةكتوبة فقطالربط بني مقاطع من نصوص م

وهذا ما جنده يف قصص األطفال فغالبيتها ...( ومكتوب، صور متحركة، موسيقى، صوتمنطوق، 
 .عبارة عن وسائط مرتابطة

 
 

                                                           
  22، ص  سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةينظر عبد القادر فهيم شيباين، ( 1
  22، ص  املرجع نفسهينظر ( 2

 
 
 

 مترابط   وسيط
   ( نص مترابط)

                  

قنوات معلومية                            

                             

 

2وسيط       2وسيط    0وسيط      

  

6وسيط      6وسيط    

دعامة متعددة الوسائط         

  املرتابط والدعامة متعددة الوسائطالفرق بني الوسيط :  6الشكل 
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 :قصة السلحفاة الطائرة توّضح ذلك من( 1،2)واملشاهد  
 
 

   
 

 

 (هدهد)الترابطية التفاعلية، موقع مشاهد من قصة السلحفاة الطائرة  1                            

بارة عن وسيط مرتابط ألن ع ،السلحفاة الطائرة، قصة 2"هدهد"هذه القصة املختارة من موقع     
ذهبت البطتان إىل السلحفاة : قول السارد 1السرد املكتوب مثل املشهد )نص مرتابط  ربط بنياملؤّلف 

( وداًعا ايصديقتنا العزيزة: قول البطتان 2والبطتان مثل املشهد لتوديعها، ومقاطع احلوار بني السلحفاة 
ويرافق ( لحفاةصورة الغابة وهبا حبرية أصاهبا اجلفاف، صورة البطتني، صورة الس) وسايط متعددة وهيو 

ونص  طع املوسيقى، فهذه القصة عبارة عن ربط وأتليف أحداث القصة بوسائط متعددةااملق هذه
 .  مرتابط

يف كوهنما مستندات مرتابطة، حيث النص املرتابط والوسيط املرتابط يشرتك : لتقاء بينهمانقاط اإل  
حتواء خمتلف األشكال املعلومية،  إفقط، ويتمّيز الثاين بقدرته على يقوم األول على توظيف النصوص 

الوسيط يشمل مفهوم ». كالصور، والتشكيالت، والفيديو، واألصوات، وخمتلف مؤثرات احلركة البصرية
بداع األثر، وإدارة فعل اإلحبار داخل شبكة إواستعمال األنظمة اليت تسهم يف  املرتابط، تصميم

هذا ما نلفيه يف األدب املوجه للطفل، خاصة القصة فهي و  .3« املعلومات النصية متعددة الوسائط
أي اجلمع بني النص املرتابط  ؛...(أصوات فيديو، صور،)  تعتمد بكثرة على ما تقدمه الوسائط املرتابطة

القصتني ابستعمال  صّمم هاتني "السلحفاة الطائرة وقصة األسد"فمؤلف قصة  .والوسيط املرتابط
القصتني، ويتم فيهما إدارة فعل اإلحبار فالطفل عندما ينقر على  خللق أحداث هاتني وسائط متعّددة

                                                           
https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64-، (السلحفاة الطائرة ) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (  1

(13 /08/ 2018)Y-   

 http://www.ehudhud.com   (2018 /08/ 13) ، على املوقع (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  2
 22، ص   سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةينظر عبد القادر فهيم شيباين، (  3

 11: مشهد  13: مشهد 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
http://www.ehudhud.com/
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يستمر من بداية القصة إىل هنايتها يف توليد  عالرابط، يبدأ يف التنقل عرب أحداث القصة يف احبار ممت
   .للنصوص ويقرأها الطفل بسرعة

 أي كيفية تشكله ؛(رواية قصة، قصيدة،) يقدم عبد القادر فهيم، وجه التعالق النصي لألثر الرقمي    
 :1عرب التفصيل اآليت يتم شرحها: بني مكوانت ثالث

 ... ، لغة مكتوبة، لغة منطوقة،أصوات صور، أشكال،: الوسيط املرتابط أداة للتعبري 
األدوات املكونة امللف املراد حبكه أو صناعته من هذه  املرجع أو أي:  موضوعاا لهاملستند املرتابط 

 ...سرحيةاملرواية، القصة، املوضوع الذي تدور حوله ال : يف األعمال األدبية مثل للوسيط املرتابط
الذي يشكل االنسجام واحلبك لكيفية تشكل األثر الرقمي،  :دور الوساطة بينهما، للنص املرتابط

 .الربط والرتتيب بني الصور والصوت والنص املكتوب، بوصفه من يشرف على ترتيب احملتوايت
 :من هذه املصادر نؤسس سيميوز النص الرقمي بوصفه سريورة داللية ال متناهية تقوم  
، وكموضوع على مضامني املستند (، أشكالصور، صوت) على متثالت الوسيط املرتابط ممثلك 

، وبني هذا وذاك يقوم النص املرتابط كمؤول للعالمة النصية، على تفعيل (قصة، رواية، قصيدة) املرتابط
 ية القراءة ابلكشف عن مؤول جديدالسريورة الداللية للنص، حيث يقوم تفعيل كل رابط يف أثناء عمل

وهذا امتداد لنظرية العالمة الثالثية عند شارل (. ط واملستند املرتابطالتشكيل والربط بني الوسيط املرتاب)
 .سندرس بورس

صورة )، يتمّثل الوسيط املرتابط يف2(ةقصة السلحفاة الطائر ) وابإلسقاط على القصص اليت ندرسها  
واللغة  ةاملكتوبالغابة اخلضراء، صّور احليواانت الثالث البطتان والسلحفاة، مث صورة البحرية اجلافة، اللغة 

ستند املرتابط وهو موضوع ، ويتمّثل امل....(.املنطوقة ممثّلة يف سرد الراوي واملوسيقى، األلوان الزاهية
الفكرة اليت كتب عنها الكاتب قصته، تظهر يف العنوان السلحفاة الطائرة، واهلدف الذي أراد )القصة 

دور ، (رك مىت نتكّلم ومىت نسكتأن ندلألطفال يف شخص السلحفاة وهو  أن يوصلهب الكات
الشكل العام للقصة بعد أن يؤلّفها الكاتب واملربمج و الوساطة بينهما للنص املرتابط، أي احلبكة السردية 

، فقد كانت وحتديد الروابط اليت تربط بني هذه العناصر وكيفية الربط بينها وتقّدم لألطفال عرب املوقع
اختار نوع املوسيقى، وسرد القصة املكتوب والشفهي، و ائط عبارة عن فكرة مجع الكاتب عّدة وس

 .والصّور واأللوان، مثّ أّلفها يف حبكة النص املرتابط الذي هو القصة النهائية

                                                           
  (بتصرف)  22،  ص  سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين،  ينظر( 1
 http://www.ehudhud.com   (2018 /08/ 13) ، على املوقع (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  2

http://www.ehudhud.com/
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 1.عن الشكل النهائي خلطوات هذه العملية ةوهذه املشاهد من قصة السلحفاة الطائرة عبار  
 
 
 
 
 

   
  (هدهد)الترابطية التفاعلية، موقع  مشاهد من قصة السلحفاة الطائرة 2           

 يف شكل نص مرتابط تفاعلي عن هذه القصة ح مقاطع هذه القصة الوسائط املتعّددة املكونة منهاتوضّ  
 .(السلحفاة الطائرة)  طريق إمالءات املستند املرتابط وهو موضوع القصة

تقوم هذه اآللية يف تصوره :  (R.Marty) ماريت.ر 3آلية فعل الدالالت املفتوحة كما يصورها  
 .على حتديدين متعالقني

أي األدوات : وهي العالمات متثالت الوسيط املرتابط)ل هو مثامل :ل عرب املوضوعمثلمحتديد ل - 
هو الذي ميلي : مضامني املستند املرتابط) املوضوع...( ، نصصور، صوت ،حنتاجها املستعملة اليت

 (.عرب عنوان القصة وهدفها، نص القصة، صورها، .املستعملة أي الوسائط  العناصر؛
وغري  لساينالتشكيل بني أجزاء النص ماهو : النص املرتابط) املؤول :حتديد للمؤول عرب املوضوع 

األشكال، : يط املرتابطالوس) لمثلة إىل املابإلحا( العنوان مثاًل  القصة مضمون) عرب املوضوع( لساين
دد املؤول ؛...(الصور ( املستند) عنه عرب املوضوع املراد الكتابة( حبكة)النص املرتابط وهو أي حي 

ل حمدًدا عرب وملّا كان املؤوّ  »،...(األشكال، الصور، الصوت) ستعمال مضامني الوسيط املرتابطاب
ل من شأنه حتديد مؤول ثممثل للموضوع نفسه؛ مممثل إىل فهو يتحول بصورة ما على غرار امل املوضوع

 .4« جديد وهكذا دواليك إىل ما الهناية

                                                           
 http://www.ehudhud.com   (2018 /08/ 13) ، على املوقع (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  1
  (2018 /08/ 13)، (لسلحفاة الطائرة ا) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (  2

Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64 

3) R. Marty, C.Marty, 99 Réponses sur la sémiotique, reseau academique de montpellier 
CRDP ,CDDP, ( question n° 38).  
4) Ibid, n°38 

 12: مشهد

 

 21: مشهد 16: مشهد

http://www.ehudhud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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 :بشرح بسيط وتقريب هلذه النظرية يكون املعىن اآليت
املضمون وهو املستند )واملوضوع ( الوسيط املرتابط) مثلاملرتابط الناتج من الربط بني املل أي النص املؤ و  

ثل أي وسيط ممأي املستند املرتابط، يتحول إىل حمدًدا عرب املوضوع  هدفهاو عنوان قصة :مثل،(املرتابط
نستطيع أن ( الوسيط املرتابط) ثل اجلديدمنفسه، هذا امل( قصة، رواية :املستند املرتابط) مرتابط للموضوع

 .نشكل منه مؤول جديد أي نص مرتابط جديد
، يتحول هذا النص املشكل من (املوضوع) حمدد عرب املستند املرتابط( املؤول) املرتابط ااًل النصوإمج  

، نستطيع أن نشكل (املوضوع نفسه) للمستند نفسه( لثمم)والصور والصوت إىل وسيط مرتابط الكتابة 
 .(قصة جديدة)  منه نص مرتابط جديد؛ أي مؤول جديد

 :ونشرح ابلتخطيط اآليت  
 
  
 
 
 
 
 
، اليت أّلفها الكاتب 1"قصة السلحفاة الطائرة أو قصة األسد "وابملقارنة مع القصص اليت ندرسها،     

جيد  ،"هدهد"ابلدخول إىل موقع  .ق للتفاعليةتقنية النص املرتابط يف شكله احملكم حمق وفريق العمل وفق
حييل الرابط إىل القصة املراد تصفحها ، بتفعيلها روابط عبارة عن أسهم الطفل بوابة هذه القصص وفيها

ت معنا، مّت اليت مرّ  "األسد"ابلنقر وتتبع جمموعة من الروابط، هذه القصة ولتكن قصة  تم تشغيلهاوي
للوسيط املرتابط ( املوضوع)طريق إمالءات املستند املرتابط  عن( مؤّول)نص مرتابطتشكيلها من 

ة فيها تتحّول إىل ، هذا النص املرتابط قصة األسد بكل عناصرها وحبكتها واألشكال املوجود(لاملمث)
صة أييت كاتب آخر ويشّكل ، فهذه الق(املوضوع نفسه)للمستند املرتابط نفسه ( ممثل) وسيط مرتابط

من كل  .منها قصة جديدة بنفس املوضوع ولكن ختتلف يف احلبكة السردية وترتيب األحداث والروابط
ونكّون قصة ( صور، ألوان موسيقى، فيديو)ن نستعمل العناصر املوجودة فيها قصة مرتابطة نستطيع أ

                                                           
 http://www.ehudhud.com   (2018 /08/ 13) ، على املوقع  لألطفال قصص ترابطية تفاعلية(  1

    

ما نحتاجه ( : الوسيط المترابط)  الممثّل  

 من أدوات يحددها الموضوع

 

(المستند المترابط) الموضوع      

 

 

                

(الوسيط المترابط)  الممثّل     (الدال)  

 

 

 

(لمترابطالنص ا) المؤول  (المدلول)                                   

                        (المستند المترابط) الموضوع ( المرجع)

 مّثلعرب املوضوع ابإلحالة إىل املحتديد للمؤول و    عرب املوضوع لممّثلحتديد ل: 7الشكل

http://www.ehudhud.com/
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تتفرّع إىل  لعالمة أخرى، حيث الً ثتصبح مم ثل تفريع العالمة عند بورس، كل عالمةميجديدة وهذا 
  .عالمات أخرى

 
 
 
 

 
 
 

وجود املؤول بتسمية عالمة أخرى  رتبطفمن خالهلا ي ،صحيحة كويهذه الفرضية يف رأي أمربتو إ    
 .حتتكم بدورها إىل مؤول آخر، وذلك ضمن جدلية أتويلية متثيلية

إن الدالالت املفتوحة ال متناهية يف املطلق، إاّل أن غاايهتا املعرفية تقوم بتأطري وتنظيم وتكثيف هذه  »
اء للتوالد اإلحيائي من دون السلسلة غري احملددة من اإلمكاانت، غري أهنا تستطيع أن تتحّول إىل فض

أي ؛ الرقمي يف جمال األدبو  .1« ضابط وال رقيب، أي إىل متاهة هرمسية تقوم يف جوهرها على اللذة
مع تسمية   (نص مرتابط جديد) يظهر مؤول ،(قصة، رواية أو ابلنقر على الرابط) أنه كلما نسمي عالمة

، وذلك  ضمن جدلية (نص مرتابط آخر)آخرحتتكم بدورها إىل مؤول ...( قصة، رواية) كل عالمة
 :2واخلطاطة اآلتية توّضح ذلك(.نصوص مرتابطة ووسائط مرتابطة) أتويلية متثيلية 

 
 
 
 
 

                                          

                                                           
،  4111، 0، الدار البيضاء، بريوت، ط، ترمجة ونقد، سعيد بنكراد، املركز الثقايف العريبالتأويل بني السيميائية والتفكيكيةأمربتو إيكو، ( 1

  042، 040صص 
 22ص ، سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين،  ( 2

نصوص                                                                                               
(الموضوع أو المرجع )مستند مترابط                                                                                               

 

 

 

وسائط                             1رابط                                 2رابط...........      

(الممثل أو الدال) وسيط مترابط (          المؤول أو المدلول) نص مترابط                     نص مترابط            

                

 

   

                                                                                                      

 

                                                                                                                    

 

                                                    

                                                                              

 

 مؤول يحدد  ممثل لىإ يتحول

 نص مرابط
(وسيط مترابط) ممثّل   

(النص المترابط)  مؤول   

(المستند المترابط) الموضوع  

(وسيط مترابط)ممثّل     لباإلحالة إلى الممث  

 يف الوسيط الرقمي التأويليةالسريورة خطاطة : 8الشكل 
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ل ثممداخل الدعامة الرقمية،  ،متثل الوسائط املرتابطة  »، الشيباين عبد القادر فهيم رأي حسب    
وىل هذا ، على أن يت(املوضوع) العالمة النصية، حيث تستمد فاعليتها جراء حتديدات املستند املرتابط 

إن تفعيل . الوسائط،أي الروابط النصية، وذلك ابإلحالة إىل (النصوص املرتابطة) األخري، حتديد املؤوالت
، ابعتباره عالمة (من نص مرتابط إىل وسيط مرتابط)لثمم له من مؤول إىلالقارئ للرابط، سرعان ما حيوّ 

تنوب بدورها على عالمة مضمرة، فيكون هبذا الوضع، يف حاجة إىل حمدد آخر؛  أي إىل مؤول آخر، 
 .1«على مبدأ املتابعة اإلحالية ووفق هذه اخلطة، تتأسس اللذة القرائية،. يتخذ شكل رابط جديد

حلقة الوصل بني الوسائط املرتابطة والنصوص املرتابطة، بني العالمة النصية فاملستند املرتابط هو 
 .والروابط

 دعامات التواصل بني القارئ  واألثر األديب الرقمي -ب
إمكانية ربطه بتقنية الوسائط املتعّددة  Hypertexteمن ميزات النص املرتابط  إذا كان    

Multimédia ( وسيط مرتابط) ؛ أي مبلفات الصوت والصورة واألفالم املتحركة ليشّكل نًصا شبكًيا
تفتح أبوااًب غري مطروقة من قبل يف العالقة بني الكاتب واملتلقي، وهي عالقة »فإن هذه التقنية اجلديدة 

والبياانت ابلصّور والكلمات واألشكال واجملسمات املتحرّكة والنماذج،   مباشرة ومتجّددة توفّر املعلومات
كما تتيح فرصة التفاعل احلي واملناقشة بني الكاتب وجمتمع القرّاء من جهة واملهتمني من جهة 

نرتنت للبحث عن معلومات حول ا يف الولوج إىل اإلهذا نتعامل معه يوميً املالحظ أن و . 2«أخرى
دعامة  تظهر معلومات هذا املوضوع يف ،ت والبحث عن موضوع مادخول إىل اإلنرتنبالموضوع ما، ف

 ، أي اإلطار احملدِّد للموقعرقمية مبا حتويه من حمتوى للوسيط املرتابط وبنية نصه املرتابط عرب الواجهة
ها مثل يظهر املوقع االلكرتوين موقع القصة مبا حيويه من صور ونصوص وأشكال واخلطة اليت تربط بين)

. إذ جتعل هذا احملتوى يف متناول القارئ» ،(احلاسوب بربطه ابألنرتنت للقصة عرب أيقوانت عرب واجهة
ذلك ألن الوحدات املعلومية تستظهر على نطاق النوافذ، مبا يشكل صفحة مستقلة، حيث ميكننا إدراك 

 (ancres)رى من خالل املثبتاتالروابط، اترة بوصفها أزرارًا تتخذ شكاًل ماداًي من خالل الرموز، وأخ
، حاملا يتم تفعيل املثبتات، فإننا ننتهي إىل مستظهر (cliquable)اليت تظهر بشكل حقول قابلة للنقر

فكل وسيط مرتابط بتفعيل روابطه .3«جديد تؤطره انفذة، فنكون إذ ذاك بصدد وحدات قرائية جديدة

                                                           
  22،  ص  سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين، ينظر  ( 1
   024،  كتاب الرافد عن جمّلة الرافد، ص (مدخل إىل األدب التفاعلي) الكتابة الزرقاء عمر زرفاوي، (   2
         21،  ص  اهلندسة الرتابطية، سردايت  سيميائيات احملكي املرتابطعبد القادر فهيم شيباين،  ينظر( 3
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ة كل تفعيل لرابط يعطي عناصر جديدة من ويف القص .ىل معلومات إضافية عن نفس املوضوعحييل إ
( القصة ابلنسبة لألطفال) تكملة القصة وهذا هو التواصل املباشر واحلي بني املتلقي واألثر األديب الرقمي

 .فيتواصلون مع هذه القصص بشّكل فّعال وحي أكثر من قابليتهم للكتاب القصصي 
وبني الوسيط املرتابط من ( القارئ) سواء بني املستعمل  Interactiveوبتحقق هذه التفاعلية  »  

خالل العمليات اليت يقوم هبا، وهو ينتقل بني الروابط لتشكيل النص ابلطريقة اليت تفيده، متجاوزًا 
 -القراءة اخلطية اليت يقوم هبا قارئ النص الورقي املطبوع أو بني الوسائط املتعّددة يف حد ذاته، فيمكنك

وأنت تقرأ موضوًعا يف جملة العريب أن تشاهد على شاشة اجلهاز يف الوقت ذاته  –ثال على سبيل امل
فيلًما متحرًكا حول املوضوع نفسه، أو رسوًما متحركة أو قصة ومقطوعة موسيقية كخلفية متممة ومعّمقة 

تابة ك  تابة عنوان القصة، أوكب الطفل قومهم ، يعن قصص األطفال حبث فيف . 1«للمعىن الذي تقرأه 
فة صّور ظّ و ة وبراّقة ميقصة تفاعلية لألطفال، تظهر واجهة القصة واملالحظة املهمة تكون الواجهات مغر 

أن ميسك يتواصل معها الطفل الصغري وهو يريد  احليواانت أبلوان زاهية ابحلركة واألصوات وكأهّنا حقيقة،
مما يتيحه عصر الرقمنة والعامل اإلفرتاضي، هبا أو الدخول إىل عاملهم من شّدة جتسيد واقعها، وهذا كّله 

، بل نسبة اللغة املكتوبة قليل جًدا يف سرد ل تعتمد على العبارات اللغوية فقطوال جتد واجة قصة ألطفا
 .املتحركة والفيديواألحداث ابملقارنة ابلصّور 

كليلة "3التفاعلية الرتابطية ومشهد املدخل من قصة  " األسد"2من قصة  مشهد: واملشهدان املختاران  
ا الطفل مع القصتني، ومها واجهتان ، توّضح هذه الدعامات اليت يتواصل هب(القرد والغيلم) "ودمنة

 . بشكل جّذاب مصممتان
 
 
 
 
 

 مدخل قصص كليلة ودمنة، وقصة األسد التفاعلية: مشاهد من القصص الرقمية 1

                                                           
 022. ، ص ،  كتاب الرافد عن جمّلة الرافد(مدخل إىل األدب التفاعلي) الكتابة الزرقاء عمر زرفاوي، (  1
  http://www.ehudhud.com   (2018 /08/ 13) ، على املوقع  (األسد)  لألطفال قصص ترابطية تفاعلية(  2
HD aA-https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD..عالية ، جودة 3ابب القرد والغيلم كليلة ودمنة    ( 3

  (03-04-2019 16-08-55 

(3) : مشهد (0) : مشهد    

http://www.ehudhud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD-aA
https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD-aA
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واجهة قصة كليلة  (:0)املشهدالصوراتن، منوذجان للواجهة املعتمدة يف قصص األطفال، يف  هااتن     
ودمنة، بعنوان احللقة األوىل ابب القرد والغيلم، كما قلنا وكما هو معروف هي قصة من الرتاث العريب 
املرتجم وألهّنا يف األصل قصص كتبها الفيلسوف اهلندي بيداب احلكيم ابلفارسية وترمجها ابن املقّفع إىل 

عامل اإلفرتاصي، أعاد فريق من املبدعني العرب واملهتمني العربية، ويف هذا العصر، عصر التقنية الرقمية وال
وهدفهم األعلى تقدمي األفضل  ،تصميمها وكتابتها واخراجها عرب جهاز احلاسوب أبدب األطفال الرقمي

مع بني احلبكة وتربية األطفال وتعليمهم اللغة العربية األصيلة من زمن الفصاحة، وتقدمي قصص هادفة جت
وكما قلنا ألهّنا يف األصل   .املروءة والقدرة على التعبريو فيكتسبون األخالق الرفيعة  .اجلّيدة والتشويق

جهة، فجعلوا واجهة ة على هذه الواؤلفون يف الوسيط الرقمي ابحملافظكتاب من الرتاث، قام امل
ط قصة مؤلّفة بتقنية الروابط والوسائ :(4)وكذلك املشهد . صيفتح على أبواب تلك القص القصةكتاب

 . املتفاعلة وهي قصة حديثة التأليف، ركّز املؤلفون على إبداع الواجهة يف شكل مغري جبمال القصة
الرقمية يف تشكيل األدب اليت اخرتانها مدونة لدراسة دور الدعائم  الرقمية هذه القصصجند     

على شاشة  فذةتظهر على شاشة احلاسوب بعد احلصول عليها من املوقع اإللكرتوين يف شكل انالرقمي،
ري ألثر األديب وتغعترب نقلة نوعية وشكل خمتلف لعالقة القارئ ابي وهو ما يسمى الواجهة، هذا احلاسوب

أما مشاهد التلفاز، . للعالقة بينهما، فقارئ الكتاب ميسك بصفحاته، يديرها ويتحسسها بني يديه
قائم على الربجمة فيتوّلد النص الرقمي  لكن الوسيط املرتابط» فيغرّي القنوات عرب أداة التحكم عن بعد،

وفق برانمج أو منطق هندسي وتقين معنّي، وينقسم هذا الوسيط املرتابط إىل جمموعة من النوافذ اليت 
 جيد  » ؛ يعين ذلك أن القارئ يف الوسيط املرتابط احملوسب2«تظهر بشكل عياين على صفحة الشاشة
أرة، لتعليم األيقوانت، أو فتح نوافذ جديدة، أي جيد نفسه يف نفسه مدعوا ابستمرار للنقر ابستعمال الف

اق الشاشة، لألخذ مببدأ التعليم احلسي، من الواجهة، حيث ال جمال على نط وتواصلي وضع تفاعلي
احلاسوب  ، فإن قراءة النص املرتابط تتطلب بدورها أجبديةالقراءة يف الكتب الورقية الذي يعد أساس

 .3«الضرورية، مثل حتريك الفأرة واالستئناس ابأليقوانت والدخول إىل الربامج والنصوص 
د نطاق الوحدات القرائية للواجهة دور مهم يف اقتصاد التمثل، فما يعرض على الشاشة حيدّ  »     

ففي  .شةاملطروحة، إذ ال ميكن للقارئ أن يصل بشكل متزامن سوى للمعلومة املتوافرة على الشا

                                                                                                                                                                                
1  )aA-https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD  وموقع http://www.ehudhud.com  
 422 .،  ص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليينظر سعيد يقطني، (   2
         022.،  ص املرجع نفسه ينظر (  3

https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD-aA
http://www.ehudhud.com/
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ان ابألثر عن طريق احلسي البصري، لكن على نطاق الدعامة الرقمية يتم ؤ الدعامة الورقية يكون التقا
هار انتظامه اخلاص ظالنص املرتابط، إاّل من خالل استهذا النقص ال يعوضه . حتديد الوحدات القرائية

 الواجهةتستعمل . 1«على الشاشة، وتسهيل عملية اإلحبار عرب مبدأ التحرك على نطاق النص
Interface  ولذلك تستعمل عادة  ».واملستعمل( احلاسوب)ثابة وسيلة التبادل بني اجلهازتعترب مبو

وهي تتسع لتشمل بصورة خاصة شاشة . واجهة التشغيلللمزيد من التوضيح متصلة ابلتشغيل، فنقول 
مل أي شيء مع احلاسوب، وأيًضا مكربي الصوت وانقل الصوت، وبدون الواجهة ال ميكن ع

وع أي أن ما يعرض على الواجهة هو الشكل العام للموض؛ 2« احلاسوب، ونقيض الواجهة هو امللموس
ال يصل إالّ  حبثه عن القصة، والقارئ يف أو القصة، فنوافذ املوضوع  تظهر على الشاشة بشكل خمتصر

وال حيصل على القصة بكل عناصرها دفعة ( مقطع سردي، الفهرس، معلومة عن شخصية)لعنصر منها 
مثال لذلك، ال تظهر يف املوقع كل تفاصيل  (هدهد)واحدة، يقابله يف قصص األطفال، وقصص موقع 

وهي لوحة لغابة كبرية خضراء مليئة ابحليواانت وفيها األصوات هلذه  الواجهة العامة تظهر القص، بل
 وهذا االقتصاديف العرض إاّل بتشغيلها،  ع إىل ثالث قصص وكل قصة ال تبدأتفّر تو  انت واملوسيقىاحليوا

فواجهات حمدودة يف موقع القصة ختفي  .اللغة الذي قال به أندري مارتين يف الواجهة مياثل اقتصاد
 .   وراءها عناصر وأحداث متعددة للقصة، ال تظهر إالّ ابلنقر على الرابط

 :الواجهات املتعددة والوسائط املتعددة 3-ب 
النافذة اليت تظهر على شاشة احلاسوب املكونة ) يف كثري من األحوال ال خيتلفان، ما ميّيز الواجهة     

 والبنية النصية املرتابطة للدعامة....( قصة، سرية ذاتية) سيط املرتابط أهنا تقدم احملتوىداخل الو  (للقصة
عرب سلسلة من القنوات، يف ( املشكلة هلذه القصة نص، صور، فيديو، موسيقى الربط والتشكيل بني )

، سواء كانت نصية أو صوتية أو مؤثرات بصرية  املقابل تشكل الوسائط املتعددة املادة اليت تعتمد عليها
تكّون الشكل العام املكّون  وغريها، هي اليت هتيكل املعلومة، وهي ختضع لإلدراج على نطاق الواجهة،

تعطي احملتوى اإلمجايل ليتمّكن القارئ  للخطة اليت عن طريقها يتمّكن القارئ من بدأ القراءة ومتابعتها 
 .من معرفة مداخل القصة ومشاهدهتا

 
 

                                                           
 21، ص  ، سردايت اهلندسة الرتابطية سيميائيات احملكي املرتابطعبد القادر فهيم شيباين، ينظر ( 1
 422،  ص  من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، (  2
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 1:وهنا منّيز بينهما  
متعلق بوجهات نظر القارئ، اليت أتخذ منحى : (multimodal )الواجهات املتعددة فمفهوم  

 . حيقق عربها التواصل والتفاعل مع األثر األديب. اجلهاتيات احلسية
يشري إىل أن الدعامة تتضّمن أكثر من وسيلة : (multimédia )الوسائط املتعّددة ومفهوم 

 .... للتمثل أي عدة وسائط مرتابطة، صور، موسيقى، فيديو
...( نكتب، حنذف، ننتقل إىل السطر)تب بواسطة احلاسوب نكون أمام فعل ملموسفعندما نكون نك  
وتزول الغرابة عندما نتبنّي أنّنا . ولكن القراءة على شاشة احلاسوب فعل يدخل يف نطاق الواجهة »

قراءة العندما نكتب فإنّنا نتعامل مع احلاسوب كآلة كتابة ملموسة، أّما القراءة فهي ختتلف عن 
عند النقر على املوقع يعطينا واجهة   ،3"هدهد"مثال الواجهات املتعّددة يف موقع قصص و  .2«ةسامللمو 

على الرابط ابلنقر  غابة مليئة ابحليوانت وأصواهتا املتعددة وخرير املياه يف حركة، كبرية عبارة عن منظر
، هذه (نوع من الطيورقصة السلحفاة الطائرة، وقصة األسد وقصة قـ رّبة وهي )تتفرّع إىل ثالث قصص 
اليت وظّفها فريق  -إن صّح التعبري –أما الوسائط املتعدّدة فهي كل العناصر  .متّثل الواجهات املتعّددة

العمل يف أتليف القصص، الصّور املتحركة اإلفرتاضية للحيواانت، واملوسيقى، ورواية الراوي، والنصوص 
 .املكتوبة أسفل املشاهد، ومقاطع احلوار بني الشخصيات

قد والعقد واملثبتات،وللوصول إىل مقاطع النص ألي قصة أو رواية يربجمها املؤّلف ابستخدام الروابط     
بوضوح عرب النص؛ أي عرب االنتقال إىل صفحة جديدة، ولكنها تدرك داخل " املثبتات"ال تتجلى 

النصوص ابللون األزرق واملسطورة عادة، تغرّي لون املكتوب جملرد )  الواجهة عموًما، عرب قطيعة عالماتية
كما ميكن (. مؤشر الفأرة وغريها من النماذج مالمسة كلماته، أو تغيري غرافية النطاق يف حال متاسه مع

، عرب قائمة تضمن تراتبها جنًبا إىل جنب، وهو ما يعطي القارئ "املثبتات" للواجهة، أن تشتمل جمموع 
 .ن القارئ من التواصل بشكل مريح وفّعالما ميكّ . فكرة شاملة عن بنية الوسيط املرتابط

، وهو مبجّرد مالمسة الفأرة 4"هدهد"مل يف موقع قصص جند نوع من املثبتات وظّفها فريق الع    
قصة السلحفاة الطائرة، قصة األسد، قصة )لقصص تعطينا مقاطع من هذه القصص الواجهة العامة ل

  .(قـ رّبة
                                                           

 22، ص سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين، ينظر ( 1
 422،  ص  من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، (  2
 .ehudhud.comhttp://www   (2018 /08/ 13) لألطفال ، على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  3
 http://www.ehudhud.com   (2018 /08/ 13) لألطفال ، على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  4

http://www.ehudhud.com/
http://www.ehudhud.com/
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هة مستقلة يف النص املرتابط أو الرقمي الذي يستظهر على الواجهة، كل عالمة أيقونية حتيل إىل واج » 
جتاه املثبتات، إوهناك أيقوانت أخرى تشري إىل  حتيل إىل صفحة جديدة إهّناحمملة مبعىن خاص، أي 

، ...(النصوص األدبية، األلعاب، املواقع) وتكون أيقوانت تعاقدية، جندها يف كثري من الوسائط املرتابطة
املالحظة املهمة و .1«للصفحة االفتتاحيةعلى غرار األيقونة اليت تتخذ شكل منزل، للداللة على العودة 

الرقمي، ال  الوسيط عرب القصص املقّدمة لألطفال فحنا لقصص األطفال الرقمية، جند أن هذهصمن ت
يل إىل واجهة مستقّللة حمّملة مبعىن تعتمد كثريًا على تعّدد الروابط يف أشكال أيقوانت اليت بتفعيلها حت

 إىل ألعاب الكمبيوتر اليت جتد فيها تعدد األيقوانت اليت حتيل خاص، ابستثناء األلعاب الرقمية أو
أيقوانت أخرى أو واجهة أخرى ملواصلة اللعب، فأغلب قصص األطفال الرقمية مربجمة بتقنية اليوتيوب، 
اليت بتفعيل رابط واحد والضغط على أيقونة الواجهة من البداية تقوم بتشغيل القصة من البداية إىل 

بدخول املوقع تظهر الواجهة العامة  ،التفاعلية اليت ندرسها "هدهد"يف قصص موقع  لكن .النهاية
للقصص الثالث وهبا الرابط وهذه الواجهة عبارة عن عالمة أيقونية ابلنقر عليها حتيلنا إىل ثالث 

 .اليت يف األسفل واجهات القصصو  الواجهة العامة كما تبّينه. الثالث واجهات اليت هي القصص
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التي تعطينا القصص الثالث" هدهد" الواجهة العامة لقصص موقع   2

 
 

                                                           
        21-22. صص،   املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةسيميائيات احملكي عبد القادر فهيم شيباين،  ( 1
https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--، (لسلحفاة الطائرة ا) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (  2

(13 /08/ 2018)Y    

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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  :1هذه الواجهة حتيلنا إىل القصص الثالث، كما تظهر يف هذه  املشاهد 
  
 
 
 
 
 

 واجهة قصة قُبّـــرة واجهة قصة السلحفاة الطائرة ، واجهة قصة األسد ،  2

األدب الرقمي ويف القصص التفاعلية املوّجهة لألطفال ابلضبط، يتواصل األطفال مع هذه وهنا يف      
 هازالقصص عن طريق التفاعل؛ أي ال يستطيع الطفل احلصول على القصة ومتابعتها إاّل إذا شّغل ج

وقع امليعطيه فوكتب قصص تفاعلية لألطفال  googlنرتنت، وذهب إىل موقع احلاسوب وربطه ابإل
) التفاعلية، ابلنقر على الرابط "هدهد"ومنها قصص  وصّورهامرتابط به عّدة عناوين للقصص  وسيط

به الواجهة الكبرية الذي  ،"هدهد"حيقق التواصل والتفاعل ويصل إىل موقع  (الذي يظهر يف التهميش
والتفاعل مع ل اليت متتاز ابحلركة وأصوات احليواانت وخرير املياه، فقصص هذا املوقع حتقق التواص

فبانتقال قصص األطفال من الوسيط الورقي إىل الرقمي انتقلت إىل احلياة واحليوية  .رقى صّورهاألطفال أب
فأصبحت جمّسدة وكأهّنا واقع ملموس يتخّيل الطفل نفسه أنّه معهم حياورهم مثل الرسوم املتحركة عرب 

ابستعمال وسائط متعددة، اللغة املكتوبة  فاعلية أكرب،كذلكتجهاز التلفزيون، ولكن ابختيارات أكرب و 
توّظف الصّور املتحركة فقط واحلوار اليت الرسوم املتحركة، لصّور املتحركة واملوسيقى، خبالف واملنطوقة، وا

بني شخصيات القصة، كذلك تفاعل الطفل مع التلفاز حمدود يشّغله آبلة التحكم وخيتار القناة فقط، 
ت مث يتعّلم  از احلاسوب، مث تفاعل مع اإلنرتنمستمر، من تفاعل مع جه لكن يف الوسيط الرقمي تفاعل

 .قنية العصر لكن مبراقبة األولياءكيف يلج املواقع وخيتار قصصه، فيتعّلم الطفل التقنية الرقمية وهي ت
ساتذة بتأليف قصص رقمية يقوم التالميذ مع اآل واآلن يف الكثري من املدارس العربية واملصرية خاصة

األطفال أصبحوا يؤلفون القصص الرقمية مع أساتذهتم، ومل يعد ولتوضيح كيف أن  .قنية احلاسوببت

                                                           
   http://www.ehudhud.com(2018 /08/ 13)  لألطفال ، على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  1

https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--   (2018 /08/ 13)، قصص ترابطية تفاعلية لألطفال(  2
Y 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehudhud.com/
http://www.ehudhud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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الرفق ابحليوان و  تتحّدث عن قصة وهي:  جذابة لألطفال رقمية قصة املؤلف هو الكاتب وحده، نقّدم
عطشااًن أن رجاًل دخل اجلنة ألنّه وجد كلًبا (: ص)، مقتبسة من حديث الرسولالعطف عليه ورمحته

والراوي هلذه . أن هذا الكلب أدركه العطش كما أدركين وكاد يفتك بهال بد : فنزع خفه وسقاه وقال
حيكى عن الرسول صلى : )) بقوله( ص)القصة أحد أعضاء الفريق يبدأها بسرد احلديث عن الرسول 
عمل جمموعة من التالميذ فريق الف ،...((هللا عليه وسّلم أن رجاًل دخل اجلنة ألنّه وجد كلًبا عطشاانً 

 .وراوي القصة طفل من فريق العمل
 
 
 
 

    
1تدعو للرفق بالحيوان  مشاهد من قصة بعنوان الرحمة  

 :عمل األيقوانت داخل الواجهة  0-ب
حنصل على داللية األيقوانت عن طريق مبدأ اإلحالة، فتارة حتيل إىل سياق ثقايف خارجي، واترة      

يف الغالب غالبية األيقوانت، ال ميكن أتويلها خارج  ».أخرى إىل السياق الداخلي للوسيط املرتابط
أليقونة املناسبة للوظيفة إن تصميم ا. الدعامة اليت تتضمنها، أي حتيل دائًما إىل داخل الوسيط املرتابط

كيفية و  الثقافة املشرتكة بني القارئ والكاتب حول داللة األيقوانت املناسبة، مرتبط بقوانني التلقي أي
، مطالب ومؤلف القصة الرقمية التواصل مع القارئ يف أثناء قراءة الواجهة، فمصمم الوسيط املرتابط

 2:«سب غاايت اإلحالة على النحو اآليتابإلحاطة بسيميائيات االختيار،اليت ترتاتب حب
 .اختيار العالمة جلمال تصميم شكلها -0
 .اختيار العالمة كمعني رمزي لواقع مفرتض مدرك لصاحل القارئ -4
 .قد تكون العالمة جزءًا من رمزية جمردة مقبولة لدى القارئ -2
  الداخلية للمستند املرتابط لتوضيح العالقات املدلوليةميكن اختيار العالمة،  -2

                                                           
https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x- (2017 /03/12)، على الرابط(الرفق ابحليوان) قصة الرمحة (  1

Q8 

 21. ، ص ، سردايت اهلندسة الرتابطية سيميائيات احملكي املرتابطعبد القادر فهيم شيباين، ( 2

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x-Q8
https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x-Q8
https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x-Q8
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العالمات على الواجهة تكون ذات صلة وحتيل إحالة دقيقة حملتوايت املستند املرتابط اليت هي قصة،  
لى العالقات بني رواية، مسرحية، أي ال تكون اعتباطية بل قصدية وإحالية، أن تكون العالمة دالة ع

 . حمتوايت املستند
 .املستند املرتابطعرب  ال قيمة للعالمة إالّ داخل اجملال الداليل املستثمر -2
ال تتضّمن العالمة شيًئا خاًصا، وظيفتها األساسية أن متنح القارئ رغبة يف استكشاف  قد  -2

 .املخبوء
، فهي ةأن تتوافق مع األثر األديب املقّدم، وإىل أي فئة موجه تكمن أمهية سيميائيات االختيار، هنا     

نب األيقوانت، جيب أن يكون خبري وملم ابجلافمصمم هذه . مهمة جًدا يف القصص املقّدم لألطفال
وتكون ،والرتبوي والتعليمي اهلادف، فيكون توظيفه يعمل على التشويق وجذب الطفل النفسي

، وأن تكون هذه الوسائط سهلة الولوج ومباشرة تبتعد عن القراءة الالهنائية ذات ألوان زاهية األيقوانت 
مية املوّجهة لألطفال تقريًبا يف كل أتليفها على األيقوانت تعتمد القصص الرقو  .واملتاهات املتعددة

وجذب انتباههم وكذلك  والصّور اليت توّظف بشّكل مكّثف ومقصود إليصال رسائل تربوية لألطفال
، والكاتب أو ألن الطفل يف الصغر ال حيب كثرة اجللوس والقراءة، بل حيب املشاهدة هلذه األحداث

ل ماذج اليت قدمناها من قصص األطفا، والنختيار هذه األيقوانتكبري اب  بشكلاملؤّلف جيب أن يهتم 
بل أن يدخل وأدب األطفال بشكل عام يعتمد على األيقوانت والصّور حىت ق .الرقمية توّضح ذلك

قصص األطفال يف الكتاب الورقي سابًقا يولون أمهية كبرية إلختيار األلوان والصّور  العامل الرقمي، فمؤلفوا
ة وأيقوانت مدخل القصة، ومن الكّتاب العرب جند الكاتب املصري الذي انل شهرة كبرية وأبدع يف كتاب

دها صة النحلة العاملة، اليت جنومن قصصه جند ق( كامل الكيالين)قصص متنوعة ورائعة لألطفال وهو
ومدخل القصة أيقونة لنحلة مبتسمة يف حديقة  .ت عبارة عن كتاب الكرتوين مصّوراإلنرتن على شبكة

 . ، مّت تصوير الكتاب وبثّه عرب شبكة اإلنرتنتأزهار وكّلها أبلوان ربيعية جّذابة
وصّور العامل  ،التصوير املتحّركاأليقوانت وإبداع صبح  تنوّع خيارات ت واحلاسوب أيف عصر اإلنرتن    

اإلفرتاضي توّفر الكثري من اإلختيارات والسهولة يف اختبار األيقوانت املناسبة ملوضوع القصص، ومثال 
خبط كبري وألوان، وهذه ( الرمحة)وهي من طبيعة لسانية كلمة يقونة لك قصة الرمحة، املدخل عبارة عن أذ

ع القصة، وهو الرفق ابحليوان، حيث وجد رجل كلب يلهث من األيقونة حتيل إحالة مباشرة إىل موضو 
العطش يف الصحراء، فنزع حذاءه ومأله من البئر وسقى هذا احليوان إلنّه أحس بعطشه مثل العطش 

كذلك جند قصة خالد وشجرة التفاح اليت درسناها يف . ولوال البئر ملات من الّضمئ ،الذي أصابه
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به واعتنائها والطفل خالد  العالقة بني هذه الشجرة املثمرة واملعطاءة ، واليت تروي لألطفال عناملدخل
استعملها الكاتب وأعطاها  ،وهي عبارة عن أيقونة ألهّنا تبتسم وحتزن وتتكّلم ،حىت ك رب  وصداقتها له 

يف هناية و كل القصة عبارة عن حوار بني الشجرة وخالد، .هذه الصفات لتحيل إىل موضوع القصة
أيقونة لصورة عائلة حقيقية مكّونة من أم وأب وابن، فهي أيقونة حتيل مباشرة إىل موضوع القصة جند 

ها إلبنائها وعطائ تضحيهاو وهو أن الشجرة املثمرة هي األم، فالكاتب يريد أن ينّبه إىل فضل األم  القصة
 .1اآلتية توضح ذلكاملشاهد و . لذلك وجبت طاعتها

 
 
 
 
 

 
 خالد وشجرة التفاح: مشاهد من القصة الرقمية  2

سائل ففي القصص الرقمية املوّجهة لألطفال توّظف األيقوانت بشكل جّيد ومكّثف إليصال الر    
 وهنا فيستوعب ،وحىت التعليمية، وحتقق تواصل وتفاعل مع األطفال بشكل أكرب الرتبوية واألخالقية هلم

 .ورواية الراوي اجلّيدة ىل النهاية خاصة مبصاحبة املوسيقىوحيبوهنا ويستمرون يف مشاهدة القصة إ
فيها أصوااًت ميّلوهنا  وافاألطفال يف السنوات الصغرية حيبون مساع القصص أفضل من قراءهتا وإذا مل جيد

 .ويرتكوهنا وهذا ابملالحظة والتجربة
والشيء املهم أكثر  يكون . جلمال تصميم شكلها اختيار األيقوانتويف قصص األطفال الرقمية يتم     

؛ أي توظيف هذه األيقوانت تكون الداخلية للمستند املرتابط لتوضيح العالقات املدلوليةاختيار العالمة، 
شارحة وتساعد الطفل على معرفة اهلدف من القصة، وليست اعتباطية، لذلك كتابة أدب األطفال 

ملام ابجلوانب النفسية لكتابة للكبار، فهي ال حتتاج إىل املوهبة واإلبداع فقط، بل اإلأصعب بكثري من ا
  . ، وكذلك معرفة الفئة العمرية اليت تقّدم هلا القصة لذلك حيتاج الكاتب إىل دراسة معمقةواللغوية

 

                                                           
    (08/10/2016 )،قصة خالد وشجرة التفاح، على املوقع(   1

https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk  
 https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxkقصة خالد وشجرة التفاح، على املوقع (   2

 12: مشهد  66: مشهد  10: مشهد

https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
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 تشكيل الوسيط املرتابطلاملراحل املتدرجة  -0
إلخراج األثر األديب الرقمي للقارئ وفق اختيار برامج لتصميم وصانع األثر األديب يعمالن مًعا املربمج 

 .هذا األثر، متر مبراحل ثالث يف كل عمل
 :1الوسيط املرتابط، للتشكل وفق ثالث مستوايت، تتعاضد كطبقات نصيةختضع نصية      

هذا النطاق، ميثل هذا املستوى وضع التخزين املعلومايت للمعطيات، وعلى : مستوى قاعدة املعطيات -أ
تتجرد بنية النص املرتابط، وخمتلف الوسائط واملعلومات، عن أداء أي دور داليل لصاحل القارئ، أين 

 .تتحّول إىل معطيات معلوماتية جمردة
ميثل البنية الداللية للعقد والروابط، بوصفه مستوى لالنتظام :  مستوى اآللة اجملردة للنص املرتابط -ب

 .النصي
يرتبط بكل ما يظهر على الشاشة، مبا فيها متظهرات انتظام : ثل وواجهة االستعمالمستوى التم -ج

، كخيارات مطروحة لصاحل القارئ، فعلى نطاقه تتقّرر كيفيات استظهار (العقد والروابط) النص املرتابط 
 .ومكان متوجدها( األلوان واأليقوانت والكلمات ) املعلومات

تكن القصة الرقمية املوجهة لألطفال، حتتاج إىل ثالث مراحل إلخراجها أي أن كتابة األثر األديب ول   
الكاتب ابلعمل مًعا، فاملربمج يستعمل جهاز احلاسوب وبراجمه و يف شكلها املقّدم لألطفال، فيبدأ املربمج 

ى تشكيل  لمن مواقع اإلنرتنت أو رمسها بتوجيه الكاتب والعمل ع صّورهااختيار يف كتابة نص القصة و 
ألن  ة،واحد، أي جعل القصة براانمج حموسبو ما فيها ابستعمال الدوال اللوغارمتية وتقنية الصفر كل 

عامل به كتب ويوضع هلا رمز يتص أو صورة تالصّور، بل كل نو اسب اآليل ال يتعامل ابحلروف احل
عن ... والصّور واملوسيقى بني هذه النصوصيف املرحلة الثانية يتّم الربط  .الربانمج الداخلي للحاسوب

املربمج الطريقة اليت يريد أن يعرض هبا و طريق رموزها املعطاة هلا يف شكل عقد وروابط فيختار الكاتب 
 ،يف املرحلة الثالثة .ذقصته، الصورة هي األوىل مث النص أو املوسيقى كيفية توزيع املقاطع النصية وهك

ة القصة اليت تظهر لألطفال هواج ،يف واجهة استعمال الشكل النهائي الذي يظهر على الشاشة للقصة
 .وكيف يشغلوهنا ابلنقر على الروابط حىت يشاهدوهنا، هذا شرح ابلتقريب وليس ابلتدقيق

 

                                                           
 )  عبد الناصر حسن دمحم،  نظرية :، ينظرالنص األديب بوصفه منتًجا مغلًقا أو نسًقا هنائًيا ميكن حتليله يف ضوء عالقات داخليةيرى البنيويون

 22التوصيل وقراءة النص األديب، ص 
  20،  ص  املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةسيميائيات احملكي عبد القادر فهيم شيباين، ( 1
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 :النص وسيميائيات الوحدة املعلومية  0-3
الوسيط املرتابط ما و  سيميائيات الدليل السيميولوجي، سيميائيات الوحدة املعلومية هي ما يقابل     

بعض اخلواص    ( L'informatique )تضفي املعلوماتية »يقابل اللسان يف اللسانيات، حيث 
النسقية على الوسيط املرتابط، بوصفه نسًقا دااًل من العالمات، فعلى صعيد الوسيط املرتابط ال يكون 

لدينامية، التوليد، اللحظية والتموجد احلديث عن االعتباطية أو اخلطية، بل ينتقل احلديث إىل التجريد، ا
هذا ما يتجّسد يف القصص املوّجهة لألطفال فهي وسائط مرتابطة أكثر منها نصوص  .1«الصوري

مرتابطة، حيث توّلف من الصّور املتحركة، واألصوات واملوسيقى، واحلركة، مع الرواية الشفهية للقصة، 
خطية النصوص املكتوبة، واخلطية ة، لذلك تقل فيها ط مرتابطة غنيّ وبعض املقاطع النصية، فهي وسائ

الدينامية أو احلركة، كذلك هي  هاتكون يف ترتيب عناصر القصة ومشاهدهتا تبًعا ألحداثها، تكثر في
قصص حلظية قد تستطيع تصفحها يف املرّة األوىل وعند العودة إليها مرة أخرى ال جتدها، وهذه خاصية  

 . ضي هو عامل حلظي، ومتوجد هذه القصص صوري غري مادي ملموسكل املواقع والعامل اإلفرتا
 )حتظى بتموجد مادي مباشر؛ ابلنظر إليها كبياانت حموسبة إن عالمات الوسيط املرتابط، ال »   

informatisé)  إذ ال ميكن قراءهتا بشكل مباشر، حيث يتم ترمجة العالمات احملوسبة، إىل سنن أو ،
عملية نقل »فاحلوسبة هي عبارة عن  .2« غري مقروءة، فاقدة لعنصر االختالفية شفرة ثنائية غري رمزية،

نص مطبوع أو )يعتها األصلية اليت توجد عليها النص أو الصورة أو ما شاكل ذلك من الوًثئق من طب
 . 3« إىل احلاسوب واملقصود بذلك عملية ترقيمها( ( طوط مثالً خم
نقل أي صنف من الوًثئق من النمط التناظري إىل النمط هو عملية  » Numérisationوالرتقيم  

هذا  الرقمي، وبذلك يصبح النص والصورة الثابتة أو املتحرّكة والصوت أو امللف، مشّفرًا إىل أرقام ألن
التحويل هو الذي يسمح للوثيقة أاًي كان نوعها أبن تصري قابلة لالستقبال واالستعمال بواسطة األجهزة 

عالمات الوسيط املرتابط، الصور، والنصوص، واحلوار، ليست أن وهذا ما شرحناه سابًقا  .4«املعلوماتية 
مادية، ال يربجمها التقين كصّور وأصوات، ألن احلاسب اآليل ال يتعّرف عليها، بل حتّول إىل رموز، فهي 

 .ال حتظى ابملادية امللموسة، عبارة عن أرقام ودوال

                                                           
 20، ص  سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين، ( 1
  20املرجع نفسه،  ص ( 2
 421،  ص  من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، (  3
 422ص ، املرجع نفسه (  4
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أساس الكتابة على احلاسوب، وبرجمة الوسيط املرتابط والنص  كما قلنا  :خصائص العالمة احملوسبة
 » حوسبة عالمات اليتاملرتابط على  بة، إذ يعمل املربمج يف تشكيل النصاملرتابط قائمة على احلوس

إذ يكفي .، من جتاوز قيود فعل التثبيتن النصتسمح خبيار االنتقال بيسر من سنن آلخر، مبا ميكّ 
ميكن  .لنص ملختلف املعاجلات، حىت يتغرّي الشكل الظاهري للنص يف الزمن الواقعيإخضاع شفرة ا

د أن متنح العالمة احملوسبة خصوصية التولد، بشكل يسمح ابلتصرف يف الدوال، خلاصية التشفري املوحّ 
م عرب قوانني معدة سلًفا، ويتجلى ذلك يف حاالت التولد املباشر للنص يف الزمن الواقعي، مع انعدا

كما ميكن للعالمة احملوسبة، أن تتوّلد يف مكان، وتتم قراءهتا يف الوقت .متوجده يف فضاء ذاكرة احلاسوب
  .1« نفسه، يف مكان آخر، وحيصل أن يتم تناقلها عن بعد

نرتنت، كل قارئ يستطيع أن يطّلع ويقرأ هذه القصة يوّلف قصة رقمية وينشرها عرب اإل مثل كاتب    
إن كانت برجمتها تسمح  خيزهنا يف جهازه اخلاصل العالمات احملوسبة مث طها، ويفعّ ابلنقر على راب

مواقع أو قصص ال يتم حتميلها بل تتصفح بربط جهاز احلاسوب ابإلنرتنت، ومواقع بتحميلها، فهناك 
نرتنت، وتبقى حمافظة على التشغيل اآليل حىت مع انفصال شبكة اإل يستطيع تصفحهاأخرى أو قصص 

مثالً،  "قصة السلحفاة الطائرة" وقصص األطفال اليت بني أيدينا، .للعالمات احملوسبة، وتوليد النص
، وكذلك حتميلها يف ملفات الكمبيوتر، أو على قرص 2"هدهد"من موقع  ءهتايستطيع الطفل قرا

 .مضغوط
 :النص واملستند املرتابط 0-0  

مثال   لألطفال وقصة السلحفاة الطائرة -تواصل والتفاعل مع األثر األديب،يتمّكن القارئ من ال     
جمموع القصص املوجودة يف  ، هذا املوقع يعطينا3"هدهد"عرب الدعامة الرقمية وهو موقع  - ذلكعلى 

( موضوع القصة )وهي عبارة عن مستند مرتابط وهو متشكل من أوامر النص املرتابط هذه الدعامة،
  . ...(صور، موسيقى، نص مكتوب، نص مقروء)للوسائط املتعددة

ليدخل منعطًفا جديًدا يف  ورقمنة كل تعامالته العصرن تطورات أن يستفيد م  لقد ابت على القارئ   
 وتتجاوز الفكرة السائدة أبن املتلقي هو»فكرة املتلقي التقليدي،  -ولو قليالً  –الّتلقي وتتم زحزحة 

القارئ فقط، وإذا كان هذا املفهوم مناسًبا لعصر القراءة فإنّه ال يتناسب متاًما مع عصر مغاير يعتمد 

                                                           
   24،  ص  سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين، ( 1
 http://www.ehudhud.com  2018 /08/ 13)(، على املوقع  (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  2
 http://www.ehudhud.com 2018 /08/ 13)( ، على املوقع  (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  3

http://www.ehudhud.com/
http://www.ehudhud.com/
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آليات جديدة مفارقة إىل حّد كبري لآلليات القدمية، لذا فإن جمال الكمبيوتر وتطبيقاته وشبكة اإلنرتنت 
أن التلقي يساوي : فكرة السائدةختلق متلقًيا جديًدا تنمي فيه أشكااًل جديدة للتلقي خارج نطاق ال

القادر فهيم شيباين املصطلح الذي  يقدم عبدويف إطار تعامل املتلقي مع األدب اجلديد،  .1«القراءة
على كل حمتوى حموسب، يتجاوز منط القراءة  »، وهو مصطلح املستند املرتابط،"ابلبجون بيار " أطلقه

. لعدد غري حمدود من القراءات املرتاكبة، واملتنوعة والشخصيةاحملددة قبلًيا، كونه يتيح جمااًل واسًعا 
لذلك مثة من . ر فعل القراءة ويتصّرف فيها، عرب اختيار مساره القرائييستطيع من خالهلا القارئ أن يقرّ 

يعتقد، أبن املستند املرتابط، يضفي على البعد النصي للوسيط املرتابط، ابإلضافة إىل خواص الطبيعة 
فعلى املتلقي اجلديد  .2« تية للدعامة، خواص نصية أخرى، متنحه وضًعا خاًصا، كدعامة تواصليةاملعلوما

وجهاز احلاسوب، ليتمّكن من ( املواقع اإللكرتونية) أن حيسن التعامل مع خواص الدعامات التواصلية 
 .تصفح والتعامل بشكل معريف مع األدب اجلديد

صورة، )والربط بني الوسائط املتعددة املستند املرتابط هو برانمج أو خطة فيها يتم التوليف        
روابط البعدة مسارات، كل قارئ يفّعل  والنص املرتابط ...(فيديوموسيقى، أيقوانت، حركة، صوت، 

ة يصطلح نص مرتابط ويف أحيااًن كثري  هذا الربط بني العناصر يشكلإن  ويقرأه بطريقة خمتلفة، حبيث
وكّلما قّلت اللغة املكتوبة للقصة وكثرت الصّور واملؤثرات البصرية يصبح وسيط  ،وسيط مرتابطعليه 

من هنا تكون . يتواصل معه القارئ يف كل قراءة مرتابط، وكّلما كان السرد أكثر يصبح نص مرتابط،
اليت وضعها  ع القارئ الروابطبّ ، أي يتي قصدية، فهل هبني األثر املرتابط والقارئ والتواصل التفاعلية

نه وظيفي خاص ، أم أفاعل القارئ مع هذا األثر ويقرأهمؤلف وفق خطته القصدية لألثر األديب ليت
فرضها صناعة األثر بواسطة احلاسوب وال دخل لعمل املؤلف فيه؛ أي مالءات الربامج احلاسوبية تإب

    .؟آلية
 التواصل بني القارئ واألثر الرقمي 0-1

والتواصل بني الطفل والقصة املربجمة له من حلظة الوصول إىل موقع القصة والبدء  صل التفاعلحي       
قصة األسد أو )ملشاهد، فهي عبارة عن نص مرتابط يف تشغيلها مثل القصص اليت مّرت معنا يف ا

الصّور، الصوت، )رتابط والوسيط امل( موضوع القصة)مشّكلة من املستند املرتابط ( السلحفاة الطائرة مثالً 
، والتفاعلية حتدث عندما جيد الطفل يف هذا املوقع املستند املرتابط (املوسيقى، اجلمل املوجودة يف أطر

                                                           
   022 -022صص ،   ،  كتاب الرافد عن جمّلة الرافد(مدخل إىل األدب التفاعلي) الكتابة الزرقاء عمر زرفاوي، (  1
   24،  ص  سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين، ينظر ( 2
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لّخص عنها، مث ابلنقر على الرابط خيتار أحد هذه مرافقة مب وهو الواجة العامة اليت تضم القصص الثالث
ودعامة الطفل  اخلطوات تفاعل وتواصل بني القارئ  كل هذه. القصص، مث يشّغل القصة ابلنقر عليها

 مقابل مفهوم اآللية  يف  (l'interactivite )مفهوم التفاعلية أنّ  »يعين هذا.املوقع
(l'automatique) ، فالتفاعلية ال حتصل  جملرد جتاوب القارئ مع مسارات  قرائية معينة، ولكن من

احلاسوب، ميكنه أن حيدث تغيريات نصية، كما ميكنه تعديل خالل املسارات والتجاوابت مع متطلبات 
        حواريةتستدعي، ضمن هذه الرؤية، » ومن متطلبات التفاعلية أهّنا .1«سريورة النصوص وحمتواها

دراج دور املصمم، إوالتفاعلية للنصوص انجتة عن . وبدؤوبة بني قارئ الدعامة الرقمية واحلاس( تواصل)
عبارة عن سريورة  تشرف على الربوتوكول التواصلي القائم بني القارئ والكاتب الغائب، فإن التفاعلية 

، "هدهد"فالطفل لكي حيصل على هذه القصص التفاعلية من دعامة املوقع   .2« احلاضر عرب الربانمج
تعطيه ، اليت هدهد، مّث التفاعل والتواصل مع دعامة googlهو مطالب ابلتواصل مع احلاسوب وموقع 

الواجهة العامة للقصص، مث يتواصل مع الرابط ليصل إىل ثالث اختيارات للقصص، فيختار واحدة 
ويشاهدها، مث ينقر على الرابط تراجًعا ليطّلع على القصة األخرى وهكذا، فهذه القصص التفاعلية 

ول ن الطفل من الوصمربجمة من طرف مؤلفي املوقع لتفاعلية قصدية، يف خطوات غري معقّدة كثريًا ليتمكّ 
هذه القصص مع األطفال تواصاًل وتفاعاًل قصداًي ألهنا مربجمة  للقصص، فيتواصل مؤّلف أو مصمم

 . ويستفيدوا منها يف الدول األجنبية ليتعّلموا اللغة العربية أساًسا ليتتبعها األطفال العرب
فاملتلقي اإللكرتوين حباجة ماسة »ة، إّن عوملة األدب تقتضي عوملة مجيع مكّوانت املنظومة اإلبداعي    

إىل امتالك آليات الثقافة اإللكرتونية، شأنه يف ذلك شأن املبدع اإللكرتوين، لقد فرض النص اجلديد 
شروطًا جديدة للتلقي، لذلك أخذ املنظرون يتحّدثون عن قارئ املستقبل اجلديد، وعن املواصفات أو 

إجادة التعامل مع احلاسب اآليل، ومعرفة لغته وامتالك مهارات : الشروط اليت ينبغي توافرها فيه، مثل
الّتصفح والبحث، والقدرة على اإلحبار يف اإلنرتنت، واإلملام بربامج احلاسب األساسية، ومبهارات بناء 

 .     3«الربيد اإللكرتوين، وامتالك عقلية حتليلية تركيبية تكون قادرة على جماراة املنطق الرايضي للحاسب
 

                                                           

22، ص  سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين، (  1  
 22املرجع نفسه، ص (  2
 022، ص  ،  كتاب الرافد عن جمّلة الرافد(التفاعليمدخل إىل األدب ) الكتابة الزرقاء عمر زرفاوي، (  3
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وهي ما  (l'interactivité intentionnelle): التواصل القصدي أو التفاعلية القصدية - 
ميّثل التواصل الفّعال بني الكاتب والقارئ، فالكاتب يرسل رسالته ممثلة يف األثر األديب وفق التصميم 
الذي اختاره، وترك للقارئ التواصل مع هذا األثر ومعه عن طريق تفعيل روابط دون أخرى واختيار 

  .مسارات معّينة
فما يدور بني القارئ والكاتب، من خالل  الرقمي إىل القول هبذه القصدية، يذهب ابحثوا األدب » 

ألن املصمم يطرح إمالءاته على نطاق . تعهدات التصور الربجمي، حييل إىل قصد املؤلف لقصدية القارئ
من خالل فعل اإلحبار  لتفاعليةوتتجّسد ا الدعامة، مبا ميّكن القارئ من السعي حنو استكشاف داللتها

على الفهارس لقراءة لنقر على الروابط واأليقوانت فتتحقق القراءة لألثر األديب وهو ما يقابل اإلحالة اب
العام للدعامة  الشكلإىل سريورة استداللية هتدف إىل تعديل أو حتوير  األثر ل، لتحوّ األثر الورقي

إن هذه التفاعلية تضع للمتلقي مجلة من الوظائف أثناء تلقيه للنص ليصّح وصفه وعليه . 1«وحمتواها
؛ أي أن (اإلحبار)الذي يعّد جزًءا مالزًما لكل قراءة، و( التأويل)وهذه الوظائف هي  »" ابلتفاعلية "

و أن وه( التشكيل) نرتنت من خالل مسارات النصّية املتفّرعة، مثّ يبحر املتلقي بفعالية يف شبكة اإل
وهو أن يسمح للمتلقي ابملشاركة يف  ( الكتابة) يعمل املتلقي على إعادة بناء النص يف حدود معّينة، و

دود نصوص معّينة، على الرغم من أّن وحمصورة يف ح كتابة النص، ولعّل هذه الوظيفة اندرة وقليلة
تالزمه، واليت يصبح فيها  اليتبسبب التفاعلية ( املرتابط)املشاركة شيء مألوف يف نظرية النص املتفرّع 

تفاعلية قصدية بني كّتاب حتيل ل ، جندهاالقصص الرقمية اليت ندرسها وهذا واضح يف  .2«كاتًبا   القارئ
واألطفال الذين يقرأون هذه القصص، فهي مربجمة خبطوات واضحة وسهلة  3"هدهد" أو دعامة موقع

حىت يتمّكن الطفل من متابعتها من البداية إىل النهاية ويقرأها مجيع األطفال بنفس التواصل، أي أهّنا 
قصة السلحفاة )لقصص بدأوا هذه القصص التفاعلية فمصمموا هذه ا .مربجمة خبطة سردية واحدة

بواجهة عبارة عن لوحة فنية مجيلة لصور احليواانت وألواهنا الزاهية، ( األسد، وقصة، قرّبة الطائرة، وقصة
والواجهة اليت قّدمناها توّضح ذلك، لتجذب انتباه وحب األطفال ملشاهدهتا، حبركتها وأصواهتا، فهو 

الطفل  فهذه الدعامة أو الواحهة، جتذب. تواصل قصدي من طرف املربمج لتواصل وتفاعل األطفال

                                                           
  22،  ص  سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين، ( 1
دار الكتب الكلية الرتبوية املفتوجة،  ،(الوالدة وتغرّي الوسيط) األدب التفاعلي الرقمي إايد إبراهيم فّليح الباوي، حافظ دمحم عّباس الشمري،  (  2

 40، ص 4100، 0والوًثئق ببغداد،  ط
 http://www.ehudhud.com 2018 /08/ 13) (، على املوقع  (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  3

http://www.ehudhud.com/
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ليسعى حنو اكتشاف ما تقّدمه له، فبالنقر على الرابط جيد الطفل نفسه يف حالة احبار من مشهد قصة 
 .  آلخر، فيتتّبع القصة ابلنقر على الرابط

 :خواص الوسيط املرتابط 0-4
  Nom-Linéarité et Content:الالخطية واحملتوى -أ   
رتنت، األدبية وغري األدبية، إلناملواقع والنصوص عرب االوسيط املرتابط يشمل تشكيل وبناء مجيع      

األثر األديب الرقمي  ومن بينها. يربجمها املتخصصون بوسائط مرتابطة ،فأصبحت كل التعامالت رقمية
تعد الالخطية، من  » ال يربمج خطًيا مثل النص املكتوب على الورق، وكذلك ال يقرأ خطًيا، حيثفهو 

تتّضح هذه . انجتة عن الوضع الشبكي بني العقد والروابط  للوحدات املعلومية خواص الوسيط املرتابط
 –املستندات املرتابطة يرى بعض الباحثني أن . اخلاصية أكثر ابملقارنة بني الوسيط املرتابط والنص املطبوع

يف مقابل  تسمح إبجراء قراءات غري خطية حملتوايهتا، -حالة النص املرتابط للوسيط املرتابطإانجتة عن 
الكتاب الذي تكون قراءته خطية، يرى ابلب أن هذا االعتقاد خاطئ انتج عن عدم التمييز بني البنية 

ذلك أن انتظام احملتوى قد يكون شبكًيا، غري أن القراءة ال تكون . الداخلية للدعامة والقراءة نفسها
هذا يعين أن ، توب على الورق ملكاألثر األديب الرقمي ال يربمج خطًيا مثل النص اف .1«سوى خطية

الدعامة املشكلة لألثر األديب وهو املستند املرتابط صممه الكاتب من النص املرتابط وهو موضوع القصة 
من نص مكتوب، صور متحركة موسيقى، فتتشكل القصة من عناصر  ابألحالة على الوسيط املرتابط

هي جزء من القصة مثل فقرة، مشهد، فهرس،  انفذةكل ) النوافذعن طريق ربط . هذا الوسيط
هذا الربط هو . (حسب التصميم الذي خيتاره الكاتب)يف وضع شبكي بني العقد والروابط ( شخصيات

 .خطًيا إالّ  نقرأهال يظهر عنصر من عناصر القصة الذي ذكرانه و انفذة ال خطي، لكن ابلنقر على كل 
من صّور، ونص مكتوب  -كما قلنا-جند أهّنا مكّونة  ،" قصة السلحفاة الطائرة" على وابالسقاط  

أسفل كل مقطع من القصة، ومقاطع نصية هي عبارة عن احلوارات بني شخصيات القصة، وموسيقى 
ربطها حاسوبًيا عن طريق الروابط والعقد وكما هي و ورواية الراوي، هذه الوسائط املرتابطة كّلها مّت برجمتها 

يف  املوجود فوق الصورة قرأ النص املكتوبصوت الراوي ونرى الصورة، ونواضحة غري خطية؛ أي نسمع 
نص املكتوب أسفل املقاطع، أو مقاطع احلوارات نقرأها الة واحدة، فهي غري خطية، لكن ترابط يف حلظ

 .2واملشاهد توّضح ذلك.خطًيا، فجمل القصة ال نقرأها إالّ خطًيا

                                                           
      22،  ص  احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةسيميائيات عبد القادر فهيم شيباين،  ينظر( 1
  http://www.ehudhud.com 2018 /08/ 13)( ، على املوقع  (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية ( 2

http://www.ehudhud.com/


 التواصل األديب الدعائم الرقمية وآليات حتقق: الفصل األّول

 

139 
 

 

 
 
 
 
 
 

1 مشاهد من القصة التفاعلية الرقمية السلحفاة الطائرة  

فالربط بني هذه الصّور، واملوسيقى والنصوص املكتوبة غري خطي، لكن هذه النصوص ال تكتب      
، يف (عهايذهبت البطتان إىل السلحفاة لتود) جند نص( 0)ففي املشهد .إاّل خطًيا وال نقرأها إاّل خطًيا

) ، قالت البطتان(2)، يف املشهد(فات بعيدةحنن نطري يف اجلو مسرعني ملسا:) قالت البطتان( 4)املشهد
اصية اخلطية كتابة، وتقرأ ، فهذه النصوص جتّسد خ(بينما أنت تزحفني على األرض ببطء شدشد

 لسلسلة من العقدشبيه ابلقراءة الورقية، كونه عبارة عن معاينة تتابعية »لكن فعل اإلحبار،  .خطًيا
بواسطة النقر ابستعمال الفأرة على الروابط لغاية حمّددة تتمثل يف البحث عن املعلومات ومراكمتها 

، حيث ميكننا العودة ملا سبق، مبعاودة معاينة عقدة سابقة مرة أخرى، وال تكون وجتميعها هلدف خاص
من طرق االنتقال بني . 2« ل أن تلغيهاالثانية سوى الحقة عن األوىل، وال ميكنها أبي حال من األحوا

النقر ابستعمال الفأرة  واملقصود ابإلحبار االنتقال من عقدة إىل أخرى بواسطة » ،اإلحبار اعقدة وروابطه
. ومراكمتها وجتميعها هلدف خاص الروابط لغاية حمّددة، وتتمّثل يف البحث عن أشياء بعينهاعلى 

، وينقسم إىل إحبار إجرائي واإلحبار الداليل، واإلحبار ويعطى للمبحر مصطلح خاص هو املستعمل
ع حتقق فعل اإلحبار، فيتاب 4"هدهد"من موقع أو دعامة  الثالث القصص التفاعليةوجند  .3«الذايت

مث  ا له املوقع، فيشاهد كل قصة لوحدها بعد النقر على الرابطعطيهالطفل القصص، من الواجهة اليت ي
  .ليتابع القصة الثانية وهكذاة الرئيسية حيرجع للصف

 
                                                           

 ( 2018 /08/ 13)  ،(السلحفاة الطائرة) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (  1
Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64 

 422،  ص  من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، ينظر ( 2
 022ص ، املرجع نفسه(  3
 http://www.ehudhud.com  (2018 /08/ 13)لألطفال  ، على املوقع  بطية تفاعليةقصص ترا(  4

93: املشهد 90: املشهد   91: املشهد   

https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
http://www.ehudhud.com/
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 La virtualité: الواقع االفرتاضي -(ب
ت، فكل ما تقدمه عبارة عن عوامل افرتاضية، نرتنجاء مع التكنولوجيا اجلديدة اإل العامل االفرتاضي،     

من  ال تتحقق يف الواقع امللموس، فالوسيط املرتابط ومنه النص املرتابط يربجمه املؤلف ومربمج احلاسوب
ال واقعية بل افرتاضية، تنتهي ابخلروج من القصة أو غلق ( أيقوانت، صور، أشكال، كتابة) عالمات 

 .اجلهاز
، وهو يف (réel)كمقابل للواقعي  (le virtuel)من مقومات الوسيط املرتابط، فاالفرتاضي وهو »     

لكن الواقعي . (actuel)للفعليوهناك من يعتربه مقابل . واقع مادي العام املوجود الذي ال العرف
؛ ءفعلي فال يشبه االفرتاضي يف شيفالواقعي شبيه ابملمكن، أّما ال. يعترب حاًل سحراًي ملعضلة االفرتاضي

له، لذلك مثة من يعترب االفرتاضية بوصفها حركة معاكسة للتحيني أو التفعيل، حتصل  إنّه يستجيب
بل هي جمرد للتحقق الواقعي،ست على اإلطالق منافية حنو االفرتاضي، وهي لي ابالنتقال من الفعلي

فما يظهر على » .فالكلمة اإللكرتونية على نقيض الكلمة املكتوبة. 1« حالة اجنرت عن حتّول جمرد
للحرف، فالكاتب إىل الكمبيوتر،  Digitalالشاشة هو التعبري االفرتاضي الستدعاء املناظر الرقمي 

والقارئ من الشاشة يدرك أنّه ليس أمام كلمات مادية حقيقية مثل النص املكتوب أو املطبوع، بل إنّه 
أمام حزم إلكرتونية تندفع من أنبوب الكاثود القابع خلف الشاشة لكي تشّكل على سطحها خياالت 

. اجلهاز حىت ختتفي الكلمات وال ميكن استعادهتا فصل التيار الكهرابئي عني تشبه الكلمات، وما إن
على األقراص املمغنطة أو الضوئية، فهذه  وحىت لو أراد ختزينها، فإن ذلك يتم بشكل رقمي أيًضا سواءً 

والنتيجة النهائية أن الكلمة اإللكرتونية فاقدة  .2« الوسائط ال ختّزن كلمات، وإمّنا ختّزن املناظر الرقمي هلا
 .     ت واالستقرار الذي كان للكتابة النسخية والطباعةعنصر الثبا

لألطفال عبارة عن عامل افرتاضي فكل اللوحات للغابة  "هدهد" فالقصص الثالث اليت يقّدمها موقع    
من شاشة  فل وكأنه حقيقة حياول اإلمساك هباعبارة عن افرتاض يظهر للط والفقرات املكتوبة وحيوانهتا

 . احلاسوب أو الكالم معهم خاصة األطفال الصغار
الدعامة الرقمية، ال تتعامل مع نصوص قابلة للقراءة، إمّنا مع  » :فرتاضية احملتوىاالدعامة الرقمية و    

سلسلة من الشيفرات املعلوماتية، اليت يرتمجها احلاسوب إىل عالمات ألفبائية لصاحل القارئ عرب وساطة 
الشاشة جلهاز احلاسوب، فنجد أّن الطبيعة املعلوماتية لدعائمية الوسيط املرتابط، تسهم يف التأسيس 

                                                           
  22، ص   سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةينظر عبد القادر فهيم شيباين، ( 1
 022،   ص  ،  كتاب الرافد عن جمّلة الرافد(التفاعليمدخل إىل األدب )  الكتابة الزرقاءعمر زرفاوي، (  2
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إّن االفرتاضي ال يربز، إاّل بتدخل من ذاتية اإلنسان، حيصل ذلك، يف نفس . رتاضية احملتوىلظاهرة اف
أي حلظة ترتب مفردات النص  » ،1«حلظة اليت تتشكل فيها داللة النص مع عدم حتدد مالمح للمعىنا

حظة اليت ، وهي نفس اللإىل ما حتيله من معاين داخل النصجبانب بعضها البعض تركيبًيا، قبل الوصول 
ن برجمة أي أب وميكن شرح ذلك 2.« يصاحبها توتر حتيني أو تفعيل تلك الدالالت من قبل القارئ

غريها من األعمال األدبية، أو نص غري أديب، يتم ذلك  كان أديب وابلذات قصة أو رواية أم سواءً  ،نص
 شفرات رقمية عبارة عن دوال، يقوم أو غريها إىل النصوص املقروءة والصور واملوسيقىبتحويل هذه 

تشكيلها مربمج احلاسوب املتخصص يف هذا اجملال، ويقوم املربمج ابلتحاور مع احلاسوب عرب هذه ب
الدوال واليت يرتمجها احلاسوب إىل نصوص مكتوبة وصّور وتظهر على شاشة احلاسوب، فالقصص 

هبذه الطريقة، فما يظهر  "هدهد"مموا موقع املقّدمة لألطفال واليت ندرسها يف هذا السياق برجمها مص
، هي عبارة عن دوال برجمها املصممون وترمجها ...من صّور للغابة والنصوص املكتوبة وصّور احليواانت

العامل احلقيقي داخل احلاسوب، وهذا نعرفه يف برجمة   ما يظهر على الشاشة ليس. الشاشةاحلاسوب على 
  . كشوف النقاط والشهدات املدرسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  22، ص  سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين،  ينظر( 1
 21،  ص املرجع نفسه ينظر( 2
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 يف النص األديب عرب الدعائم الرقمية التواصل:  املبحث الثالث
وهل من أولوايت الكاتب يف أتليف  عن طرق التواصل يف النص األديب، ث يف هذا الطرحمناط البح   

وخاصة إذا كان القارئ هو الطفل، فيقّدم له الرسائل  ؟،مترير رسائله وقناعاته وأفكاره إىل القارئ ،هعمل
 . األخالقية والرتبوية

 (التواصل) من البالغية إىل التبليغية  النص األديب  -3
ترى املقاربة التواصلية أن النص األديب يرتكز على جمموعة من الوظائف، وأمهها الوظيفة التواصلية،      

كبسون الذي جا وخري من ميثل هذا التيار التواصلي الذي يرى النص األديب إبالًغا وتواصالً، رومان 
املرسل ووظيفته االنفعالية،  »:حتّدث يف مقاربته التواصلية الوظيفية، عن ستة عناصر يف عملية التواصل

واملرسل إليه ووظيفته التأثريية، والرسالة ووظيفتها اجلمالية، واملرجع ووظيفته مرجعية، القناة ووظيفتها 
كبسون يف هذه اخلطاطة جا وقد أتثّر . 1«والسنن ووظيفته واصفة أو ميتالغوية حفاظية وتواصلية، 

وجند . ن أوسطنيجو  اللساينمال الفيلسوف املنطقي التواصلية، أبعمال فرديناند دوسوسري، وأع
وما  وظيفة سابعة للخطاب اللساين ،يضيف الوظيفة األيقونية أو البصرية »" ترنس هوكس"السيميائي 

اليت هتدف إىل تفسري داللة األشكال البصرية واأللوان واخلطوط األيقونية،  حيويه من أشكال غري لسانية
ت جاك بعد ظهور كتااب. هبدف البحث عن املماثلة أو املشاهبة بني العالمات البصرية ومرجعها اإلحايل

معان فيتحّول اخلطاب اللساين أو غري اللساين إىل رسالة وجيت. 2« التواصلية ميائياتدريدا، وانبثاق الس
واملرسل ( املؤّلف ومربمج القصة) يتبادهلا املرسل(  القصة) مًعا يف قصص األطفال الرقمية، وهذه الرسالة 

؛ فيسامهان يف حتقيق التواصل املعريف واجلمايل وهذا حمقق يف القصص الرقمية املقّدمة (الطفل)إليه 
ة، أو خ ل ٍق محيد، أو النهي عن فعل لألطفال فهي غالًبا يؤلّفها الكّتاب هبدف إيصال معرفة، أو حكم

. كما تتمّيز ابجلمال واإلهبار ابعتمادها على الوسائط املتعّددة من صّور وحركة وموسيقى وألوان. مشني
، إىل احلفاظ على التواصل، وعدم (تجهاز احلاسوب واإلنرتن)ط القناة كما هتدف الرسالة، عرب وسي

واحلفاظ على نربة احلديث والكالم املتبادل  .ت ويشتغلابإلنرتناحلاسوب مربوط انقطاعه طاملا أن جهاو 
بني الطرفني بني املؤلف الغائب احلاضر عرب القصة وما فيها من مجال الصور والسرد وحديث الراوي 
وبني الطفل الذي يتفاعل مع القصة وحياور شخصياهتا وجييب عنهم ويلمس شاشة احلاسوب ألنّه يريد 

ولألدب كذلك وظيفة مرجعية، ترتكز على موضوع الرسالة ابعتباره مرجًعا وواقًعا  .الدخول للعب معهم 

                                                           
1)  Roman , Jakobson , Essais de linguistique générale, tom2 ,p220  

 041، ص  2رب، العدد، جملة بيت احلكمة، املغمدخل إىل السيمياءترنس هوكس، ينظر  ( 2
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ورغم ما أّكده ابحثوا األدب أبنّه ال توجد وظيفة مرجعية لألدب . وسياقًا أساسًيا حتيل عليه تلك الرسالة
هبا عرب ربمج قصصه ويبعث إاّل أنه توجد وظيفة مرجعية يف قصص األطفال العربية، فاملؤلف يكتب وي

هبدف تربيتهم وتوجيههم وهي مستمدة من الرتاث أو ديننا  اإلنرتنت لألطفال إليصال رسائل إليهم
 .احلنيف أو من الواقع والتجربة احلياتية 

 ومثة وظيفة أخرى مرتبطة ابلسنن وتسمى ابلوظيفة امليتالغوية القائمة على الشرح والوصف والتأويل  
هنا يقوم الطفل بفهم القصة وأيخذ . وية، بعد تسنينها من قبل املرسلوهتدف إىل تفكيك الشفرة اللغ

منها اخلالصة ألهّنا تكون أبسلوب مباشر ولغة واضحة سلسة بسيطة وأيخذ العربة من خامتة القصة اليت 
قصة خالد "يقّدمها الكاتب يف شكل حكمة يف النهاية ابلشرح وخماطبة األطفال املشاهدين مثل 

 . " وشجرة التفاح
اإلحالة على العامل )  الوظيفة التمثيلية »: أّما هاليداي التداويل، فريكز على ثالث وظائف للغة   

دور من األدوار االجتماعية ابلنسبة  اختاذ) والوظيفة التعالقية ،(الداخلي واخلارجي للذات املتكلمة
تنظيم اخلطاب حسب ) والوظيفة النصية ،(للمخاطب كدور املخرب، ودور السائل، ودور اآلمر

وهذه الوظائف الثالث مستقلة على الرغم من كوهنا تدرج كلها يف وظيفة (. مقتضيات مقام إجنازه
، الوظيفة التمثيلية هنا يف قصص األطفال الرقميةوخنتار مثال لتوضيح  .1«واحدة هي وظيفة التواصل

من االبتعاد عن الثرثرة  ،املسلمفهي حتيل إىل ثقافة ودين الطفل العريب  2"السلحفاة الطائرة"قصة 
ففي القصص .والكالم غري املفيد والوفاء لألصدقاء ومساعدهتم ونصحهم واالبتعاد عن رفاق السوء

العربية الرقمية اليت يؤلفها الكّتاب هبدف الرتبية والتعليم والتثقيف وتكون مستوحاة من تراثهم وواقعهم 
 احمليط ابلطفل يف حياته االجتماعية أو يف الدراسة وإىل حييل الكاتب على العامل الذي يدركونه، حيث

الكاتب أيًضا يتخذ دور  ،والوظيفة التعالقية هنا. ثقافته ودينه وكل ما ميكن أن يشّكل تربية متكاملة
املخرب عن طريق سرد أحداث القصة على لسان احليواانت يف الغالب ودور املوّجه واآلمر مثل قصة 

إن الشجرة هي أمك وأبوك فهما من يضحيان ) حيث قال يف هناية القصة "خالد وشجرة التفاح"
، والوظيفة النصية وهنا الكاتب يربمج قّصته وينّظمها (ألجلك، فلتطع والديك ولتحسن معاملتهما

 .حسب الرسالة اليت يريد تبليغها للطفل من اختيار الصّور واأللوان واملوسيقى وكيفية ربطها ابلسرد

                                                           
  22، ص 0212،(دط)املغرب،  ،، دار الثقافة، الدار البيضاءاللسانيات الوظيفيةأمحد املتوكل،  ينظر (1
 (2018 /08/ 13) ، (السلحفاة الطائرة)  قصص ترابطية تفاعلية لألطفال(  2

Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64 

https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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معلومات عامة ترتبط  »:اماملعلومات إىل ثالثة أقس" فان ديك" على ما سبق، يصّنف  وأتسيًسا   
ابلعامل أو أبي عامل ممكن؛ واملعلومات املوقفية اليت ترتبط مبا يتضّمنه املوقف الذي يتم فيه التواصل، 

ويتم تغيري املعلومات  واملعلومات السياقية املستقاة من اخلطاب املتبادل سلًفا بني الشخصني املتواصلني،
، أو ابلنظر يف فحوى (تواصل عالقي) القائمة بني املتكّلم واملخاطب التداولية إّما ابلنظر إىل العالقة

 .اخلطاب ذاته
تواصل )ب على القيام بفعل ما يف هذه احلالة الثانية، يكون القصد من اخلطاب محل املخاط     

، كما يكون (تواصل استفهامي) ، أم قواًل (تواصل أمري)  ، سواء أكان الفعل املطلوب عمالً  (توجيهي
، أو استثارة (تواصل تعبريي) ، أو التعبري عن إحساس(تواصل إخباري)  القصد منه اإلخبار عن شيء

يف الغالب كل قصص األطفال الرتبوية هتدف إىل تواصل وجند  1.« (تواصل استثاري) إحساس 
وجه الكاتبة إىل خطورة الكذب وأتمر ابإلقالع عنه، ويف قصة ت" الصديق الصادق "توجيهي ففي قصة 

يوّجه " القرد والغيلم من كليلة ودمنة" يوّجه الكاتب إىل طاعة الوالدين، ويف قصة " خالد وشجرة التفاح"
التواصل و . لي ابلوفاء واالبتعاد عن الغدرالكاتب إىل احرتام الكبار وتوقريهم واالبتعاد عن التقليد والتح

وأخريًا هل تعرف من " )خالد وشجرة التفاح"ستفهامي مثل قول الكاتب على لسان الراوي يف قصة اال
 ( ؟ هذه الشجرة

 النظرية التواصلية والنظرية التخاطبية  -0-0   
               لعملية التخاطب، اانجحً  أتويالً  تقّدم مل ألهنا ؛تطويرا للنظرية التواصلية النظرية التخاطبية جاءت   

اليت تستخدم فيها  واإلجنازية أهنا تتعامل مع التخاطب يف عزلة عن السياقات الفعلية »وأهم نقص فيها 
وميكن . ا، واستكمااًل جلهود املدرسة الوظيفيةوهذا يعين؛ أن الدراسات التخاطبية تعد امتدادً  اللغة،

طب طابع مثايل، تتجاهل فيه قضااي يضفي على عملية التخاتلخيص أوجه اإلخفاق فيه يف كونه 
اللبس، واخلروج عن املواضعات اللغوية، وقصر وظائف اللغة على عملية اإلبالغ، وإمهال األصول 

بتحّول قصص األطفال من الوسيط الورقي إىل الرقمي أصبح ف .2« ملقاصد املتكلمني لةاملؤوّ التخاطبية 
ت مث بني الطفل وموقع القصة، مث تشغيل واإلنرتنني الطفل وجهاز احلاسوب يّتضح فيها التخاطب ب

الروابط لبدء القصة فالطفل يقوم هبذه املراحل التخاطبية ليصل إىل خماطبة املؤّلف عن طريق الروابط اليت 

                                                           
  22 -22صص  دار الثقافة ،، اللسانيات الوظيفيةأمحد املتوكل، ( 1
غفوس، دمحم الشيباين، املنظمة العربية للرتمجة، دار ، ترمجة سيف الدين د التداولية اليوم، علم جديد يف التواصلأن روبول، جاك موشالر،  ( 2

   404-400، صص 4112، 0الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط
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أّلف هبا قصته وعن طريق حوار الشخصيات والصّور ورواية الراوي، فالراوي خياطب الطفل والطفل جييبه 
ّسد اليت ندرسها جت "هدهد"وقصص موقع  ،لروابط للمشاهدة ليصل إىل النهايةابالستمرار بتشغيل ا

 .التخاطب بني الطفل وموقع القصص 
املرسل املتكّلم الذي : ترى النظرية التخاطبية النص األديب ختاطب وتداول، جيمع بني أطراف ثالثةو    

، املرسل إليه الذي قد يكون شخًصا خماطًبا، كأن يكون قارًًئ أو متلقًيا ًبا أو مؤلًفا أو سارًداقد يكون كات
فهذه النظرية مّهدت مليالد  .الرسالة املرسلة و، واخلطاب التداويل أشخصية مقابلة للشخصية املتكّلمةأو 

 .القارئ أو املتلقي
  ، الرسالة(م،املرسل، املبدعالباث، املتكلّ )الكاتب  املرسل: فالنظرية التخاطبية تستوجب ثالث أطراف   

 رسل هو الذي يسّنن رسالة مافامل(.  القارئ، املرسل إليه، املستقبل)، املتلقي(دب،اخلطابالنص،األ)
رواية أو قصة، أو قصيدة شعرية قد تكون هبدف إيصال فكرة ما أو تعبري مجايل؛ أي تضمني نصه 

ا يف ضوء سنن مشرتك أو لغة يعرفها كل من لريسلها إىل املتلقي ليفككهرسائل ذهنية أو وجدانية، 
  .املرسل واملرسل إليه

نص هذه القصة  1"خالد وشجرة التفاح"وهذا واضح وجمّسد يف قصص األطفال الرقمية ففي قصة    
من صورة الشجرة املليئة بثمار التفاح الناضجة ووجود الطفل خالد حتتها حياورها ويتخاطب معها إىل أن 

، وبني والطفل القصة خت اط ب وتداول بني املّؤلف عرب الصور والسرد ورواية الراويأصبح رجل، فهذه 
، فاألطراف (وهو يسمع للحوار بني الشجرة وخالد)الراوي والطفل املشاهد، وبني الطفل وحوار القصة 

املرسل إليه و . ردمث الراوي أو السا( قناة الفائدة واملعلومة القّيمة)الثالثة هلذه القصة املرسل وهو املؤّلف 
ت وجهاز احلاسوب ويعرفون كيفية ن يشاهدون هذه القصة عرب اإلنرتنوهم األطفال املسلمني العرب الذي

 هذه متمّثل يف واخلطاب التداويل. الوصول هلذه القصة عرب موقعها، فهذا الطفل هو القارئ املتلقي
واملليئة هبذه الثمار الناضجة ومكتوب  القصة ومضموهنا من أّول مشهد متمّثل يف شجرة التفاح الضخمة

إىل هناية القصة، حيث يسأل الراوي األطفال ( خالد وشجرة التفاح) فوقها عنوان هذه القصة 
، مث يقّدم صورة (وأخريًا هل تعرف من هذه الشجرة؟)املشاهدين إن كانوا قد عرفوا هذه الشجرة بقوله 

وخيتمها بدليل  .ذه الشجرة هي والديك وعليك طاعتهماعائلية لألم واألب وبينهما االبن وجييب أن ه
واملشهدين اآلتيني يوّضحان (. 42-42اآلية من ) وأمر ابلطاعة من القرآن الكرمي يف سورة اإلسراء 

 .بداية الرسالة وهنايتها
                                                           

  https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk   08/10/2016 (قصة خالد وشجرة التفاح،على املوقع(   1

https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
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 65: مشهد( 26 -22اآلية ) سورة اإلسراء  1          

أّن التخاطب يف األدب خيتلف كثريًا عن التخاطب العادي،  »يرى الباحث التونسي حسني الواد، و   
ا من العثرات إىل املستقبل

ً
والذي يساعده على . فهدف الباث يف التخاطب العادي أن يصل بالغه سامل

به الوقوع يف اخلطأ، إن ر القارئ أثناء القراءة، فيتجّنب ض  ذلك ارتباط البالغ عادة ابملرجع أو السياق حي   
أما التخاطب اجلمايل يف اآلًثر األدبية فال . اخلطاب العادي يقوم يف أساسه على الوظيفة املرجعية

وابلتايل فإن العثرات فيه كثرية والعقبات كأداء، ومن هنا حّلت فيه الوظيفة األدبية . وظيفة مرجعية له
كان الغموض يف األثر األديب وكان التفاف الكالم   ،لذلك. يف التخاطب العادي حمل الوظيفة املرجعية

كما مّت إيضاح ذلك يف الصفحات السابقة، هذا األمر خيص األدب   .2« فيه على نفسه أشد ما يكون
املوجه للكبار، أّما األدب املوّجه للصغار وخاصة القصة فغالًبا جند فيه الوظيفة املرجعية ابرزة بقوة، بل 

الذي يؤّلف قّصته من وسائط متعّددة  -يكون هدف الكاتب األساسي أو املؤّلف يف الوسيط الرقمي 
سرد الشفهي واملكتوب والصّور إليصال رسالة لألطفال واضحة ومباشرة ال غموض وال التفاف ومنها ال

من أتليف هذه القصة أن يريب يف الطفل خلق ما، أو توجيه ما، أو تصحيح سلوك خاطئ، وهذا   -فيها
. لعريبكّله وظيفة مرجعية فالكاتب العريب يف توجيه رسائله للطفل يرجع للدين اإلسالمي أو الرتاث ا

وتكون أبسلوب واضح ومباشر وأتويله سهل، وال تكثر فيه التأويالت حىت ال يصعب على الطفل 
 .مثال للوظيفة املرجعية يف قصص األطفال" خالد وشجرة التفاح"وقصة  الفهم وأخذ العرب،

 
 
 

                                                           
    (08/10/2016 )قصة خالد وشجرة التفاح، على املوقع (  1

https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk 
  22 -22، صص 0212، 4، منشورات اجلامعة ، املغرب، طيف مناهج الدراسات األدبيةحسني الواد، ( 2

  10: مشهد

 

https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
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 :التواصلية واألدب الوظائف 3-0
أهم ما ميّيز دراسة اآلًثر األدبية وحتليلها عن دراسة اللغة يف ارتباطها ابلوظائف، بروز القيمة املهيمنة    

 ، فما هي القيمة املهيمنة؟على أغلب أنواع اآلًثر األدبية
عيارًا شكلًيا جوهراًي للتمييز بني األجناس واألنواع األدبية ويستخدم أيًضا للتفريق م :القيمة املهيمنة    

 . بني األنساق الشكلية األدبية، ويستعمل كذلك لتفريق النصوص ومتييزها عن بعضها البعض
املرحلة األوىل هي مرحلة  »: اكبسون أن البحث الشكالين قد مّر بثالث مراحل أساسيةيرى ج   

. واهتمت املرحلة الثانية مبشاكل الداللة يف إطار نظرية الشعر. خلصائص الصوتية لألثر األديبحتليل ا
ويف هذه املرحلة، انتشر مفهوم القيمة املهيمنة . وارتكزت املرحلة الثالثة على ادماج الصوت واملعىن

ذلك العنصر البؤري لألثر األديب؛ إهنا حتكم، وحتّدد وتغرّي  »ويقصد هبا  .1«بشكل إجرائي واسع 
أن القيمة املهيمنة هي اليت حتّدد األجناس  ،مبعىن .2«العناصر األخرى، كما أهّنا تتضّمن تالحم البنية 

وإنّه من املمكن حبث  ». وختتلف هذه القّيم املهيمنة من حقبة إىل أخرى. كسب األثر نوعيةاألدبية، وت  
قيمة مهيمنة ليس فقط يف األثر األديب لفنان، وال يف األصل الشعري، ولكن أيًضا، يف فن حقبة  وجود

ففي النصوص النثرية، خاصة القصة قد تغلب عليها وظيفة معيّنة دون  .3«معّينة، ابعتبارها كاًل واحًدا 
لوظيفة الواحدة أخرى، وقد جند هذه الوظائف خمتلطة بنسب متفاوتة يف رسالة واحدة، حيث تكون ا

 .منها غالبة على الوظائف األخرى حسب منط التواصل
هتيمن الوظيفة اجلمالية الشعرية على الشعر الغنائي، وهتيمن الوظيفة التأثريية على اخلطبة، ومن هنا،  » 

ن وهتيمن الوظيفة امليتالغوية على النقد األديب، وتغلب الوظيفة املرجعية على النصوص التارخيية، وهتيم
 .4«الوظيفة االنفعالية على النصوص الشعرية الرومانسية وتغلب الوظيفة احلفاظية على املكاملات اهلاتفية

يف القصص اليت مّت دراستها والقصص الرقمية الرتبوية املوّجهة لألطفال عموًما، هتيمن عليها و      
ة بتوظيف كل الوسائط والنص املالئم الوظيفة التأثريية، فيّؤلف الكاتب مع املربمج الرقمي قّصته الرقمي

، والسرد املؤثر واالستشهاد من القرآن (طريقة الربط بني السرد والصّور واملؤثرات البصرية والصوتية)
للتأثري يف الطفل وإقناعه، كذلك حتمل قصص األطفال الرقمية الوظيفة  الشريفة الكرمي والسنة النبوية

                                                           
، 0214، 0، نظرية املنهج الشكلي، ترمجة إبراهيم اخلطيب، مؤسسة األحباث العربية، بريوت، لبنان، طالقيمة املهيمنةرومان ايكبسون، ( 1

 .10ص
  10املرجع نفسه، ص (  2
  14املرجع نفسه، ص (  3
  12ينظر  املرجع نفسه، ص ( 4
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، كذلك الوظيفة املرجعية ابرزة كما 1"هدهد"قصص موقع  مالية من صور وطريقة عرض وإهباراجل
جند هذا التقدمي ( كيلة ودمنة)رتاث أهنا مستوحاة من قصص ال توّضحه قصص مدّونة هذا البحث

كما أوردانه يف بداية هذا الفصل، ففي قصة السلحفاة الطائرة " هدهد"والشرح هلذه القصص من موقع 
وتتعّلم الدرس، أبن ال تكثر الكالم ألنّه يوقع يف املشاكل فهي وظيفة تستفيد السلحفاة من خطئها 

 . مرجعية من ديننا يتعّلم منها الطفل حسن اإلصغاء والكالم مبا هو مفيد
  Littérature et la culture:الثقافةو األدب  -3-1 

 Marie )ماري فرانسوار وهذا يعين األدب من ثقافة الشعوب ومعتقداهتا، وهنا جند     
Françoeur) يف دراسة هذا األدب سيميائًيا ابملراحل اليت مّر هبا يف املدارس األوربية، حيث هتتم 

، فيما كان يسمى يف الدراسات األدبية والنقدية اليت عرفت مناهج جديدة التطورات األخرية »ترى أبن 
ة أعتربت ضرورية يف ذه األخري ، ه (التداولية) ابلرباغماتيةه اخلصوص يف العامل الفرانكفوين على وج

؛ السوسريية حيث س ّجلت يف أعقاب أعمال فيتقنشتاين وفالسفة أكسفورد، ومثل هذه  ائياتالسيمي
ل هذه األعمال اليت ترى أنّه ألج ؛(بورس)  حتيي مصدر قلق دائم للمنطقي األمريكي أي الرباغماتية

 فهذه عالماتيرتبط أتويل العالمات ابلسياق، ففي املنهج التداويل  .اآلًثر احلقيقية تدل العالمات
 هذه العالمات ،(العالمة عند دوسوسري)  أخرى تعادل أو أكثر تطورًا من العالمات األوىل (التداولية)

قصص الرقمية اليف . 2« لتأويلأنّه غري حمدود وقد دعاه بورس اب ويقولون  اليت فيها يسلمون املعىن،
خالد "مثل قصة  .ملسلم الذي يعيش فيهمرتبط ابلسياق وهو حميط الطفل االسابقة أتويل عالماهتا 

يف خامتتها يوّضح املؤّلف أن هذه الشجرة هي والديك فتأويل الشجرة ومثار التفاح  3"وشجرة التفاح
ه وخالد مرتبط بعطاء الوالدين غري احملدود إىل أن يكرب الطفل ويصري رجاًل وارتباطه بوالديه حىت كرب 

 .طاعته هلما، فال تؤّول هذه القصة وعناصر بنائها إالّ يف سياق اجملتمع العريب املسلم بووجو 
على احلاجة  اليت تشّدد" كونستانس " اليت اقرتحها منظروا مدرسة  »وكذلك مجاليات االستقبال     

« التاريخ األديب اجلديد» ، وجعل(بني الكاتب والقارئ) والذاتية املشرتكة للعمل الفين إىل التلقي الفّعال
اهيم األساسية يف السيميائية وجد ترمجة كافية من املفهذا  .اق املتعاقبة من التوقعات للنصوصاتريخ اآلف

 التواصل يكون من هنا. مكّون التأويلية املتعاقبة ،مؤّول ثقايف« الوعي اجلماعي » رسية عندما يصبح و الب
                                                           

 http://www.ehudhud.com   2018 /08/ 13)) لألطفال ، على املوقع قصص ترابطية تفاعلية ( 1

2)  Marie Francœur, Sémiotique de la littérature et esthétique des signes, Études 
littéraires, Vol. 21- n°3, Hiver 1988-1989, pp 91-92 

 https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk 08/10/2016 )  قصة خالد وشجرة التفاح، على املوقع(  3

http://www.ehudhud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
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إىل حالة معينة وصواًل   ،ّدل ويعيد هيكلة أفق انتظار جديدهذا يعين العمل الذي يع .عند تلقي النص
ففي هذه القصة الوعي اجلماعي بعقوبة عقوق  .1« من الثقافة مما أعطى مكان لسريورة أدبية وثقافية

وهذا التأويل . جملتمعهم والثقايف املشرتك بني املسلمنيالوالدين، وثواب طاعتهما هو املّؤول الديين 
والتواصل متحقق مبجّرد مشاهدة الطفل  ،ول القرآن وإىل أن يرث هللا األرض ومن عليهااملشرتك منذ نز 

 .للقصة وال غموض فيها وال حيتاج إىل شرح
لغات  واحًدا من يف حد ذاته ميكن أن يعترب األديبالنسق  » مث تتحّدث عن النسق األديب بقوهلا أن 

تقع ضمن وظيفة  ،الفرعية األخرى أو سلسلة اجتماعية نساقاسة العالقات املتبادلة مع األالثقافة، ودر 
 . التعددي الثقايف، يف املنظور اخلاص لسيميائية األدب نسقالرتابط لل

الذي . نح وضع احلد األدىن من وحدة الثقافةمي ، يتمثل دوره يف أنّهرسالة ع ِرف الطابع األديب على أنّه  
 ؛ أي القيمة اجلماليةفاألوىل: ة اجلمالية والقيمة األدبيةللقيم مرادف دور تعبريي سيؤديأنّه  ال يعين

اليت  3"خالد وشجرة التفاح"فقصة . 2«تأويل ترتيب ال ؛ أي القيمة األدبيةوالثانية  ،ترتيب الواقعية
اليت حتارب الكذب ابالستشهاد " الصديق الصادق"حتارب عقوق الوالدين من القرآن الكرمي، وقصة 

هي رسائل للطفل العريب  -الفصل الثالث  ندرسها يفاليت -عقوبة الكّذاب يف( ص)حبديث الرسول 
 .املسلم جيّسد وحدة الدين والثقافة املستمدة من الدين

كل أدب يصّور ثقافة جمتمعه وعصره ودين هذا اجملتمع،  ومن هنا خيتلف أدب الطفل الغريب عن      
املّوجه هلذه الفئة واحد وهو الرتبية والعناية والتوجيه أدب الطفل العريب املسلم مع أن اهلدف من األدب 

األخالقية خاصة يف األلعاب اإللكرتونية و ية و ومع ذلك جند فروق يف املضامني العقائدية والرتب. والتعليم
وهي أكثر األشكال اإللكرتونية جذاب لألطفال، فقد ظهر يف األسواق العربية العديد من اجملالت 

وكل هذه اجملالت عبارة عن ترمجة . كمبيوتر، مثل ألعاب الكبيوتر ومالعب الكمبيوتراخلاصة أبلعاب ال
ح يف بدايتها ، وهي جملة مرتمجة تصرّ 4"مالعب الكمبيوتر"حرفية ملا ينشر يف اجملالت األجنبية، فمجلة 
سسة فيوتشر جملة غامي ماسرت اليت حتتفظ حبقوق النشر ملؤ "أن مجيع املقاالت مرتمجة ومعاد إنتاجها من 

، وعند تصّفح اجمللة جند معجم لفظي من الرعب واحلرب واألخطاء اللغوية "إنكلرتا -اببلشنغ ملتد
 .والكثري من العنف واللغة البذيئة

                                                           
1) Marie Francœur, Sémiotique de la littérature et esthétique des signes, pp 91-92   
2 ) Ibid, p. 92. 

 https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxkقصة خالد وشجرة التفاح، على املوقع (  3
   2019/11/13.21https://showthread wainty.com 50: ، الوايينيت على املوقع0222جملة مالعب الكمبيوتر (  4

https://www.youtube.com/watch?v=BV28HYEjyxk
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املدخل له دور مّهم يف جتنيس العمل األديب منذ كان ورقًيا، فصورة  :سيميائية املدخل اإلجناسي  -0
التحديد اجلنسي لألثر األديب، إن كان رواية أو قصة أو مسرحية، وبتحّول الغالف والعنوان حتّدد لك 

حتديد الفروق التجنيسية للرواية خاصة من  حياولون الكّتاب يب إىل الوسيط الرقمي، أصبحالعمل األد
 »:ويقولوحيّدد الفرق بينهما دمحم سناجلة،  ،خالل العناوين، فنجد رواية الواقعية الرقمية والرواية التفاعلية

والرواية الرتابطية (  Interactive Novelالرواية التفاعلية )أن اخللط احلاصل بني مصطلحي 
(Hypertext Novel)  يعود إىل إطالق بعض النقاد الغربيني اسم  الرواية التفاعلية على كال

وأتسيًسا على ذلك يقول . 1«دوا هلذا املوضوع صالنوعني، وقد أخذ منهم أغلب النقاد العرب الذين ت
مع هذا التشابه الشكلي بني النوعني، فكالمها يستخدم التقنيات الرقمية املختلفة يف الفعل »: سناجلة

املختلفة لكن الفرق بينهما ليس يف الشكل ( املاليت ميداي) وتقنيات ( اهلايربتكست)اإلبداعي مثل تقنية 
على ( رواية الواقعية الرقمية)عموًما و( الواقعية الرقمية)ب بقدر ما هو يف املضمون واحملتوى، ذلك أن أد

إًذا، فالنوعان يتفقان يف الشكل السردي أي يستخدمان . 2«وجه اخلصوص هي رواية شكل ومضمون
فاملوضوع يف رواية الواقعية الرقمية حمصور  »تقنية النص املرتابط، أّما االختالف بينهما فيقع يف املضمون،

دة، هي زاوية اجملتمع الرقمي املوجود يف ذاكرة اإلنسان االفرتاضي، ويتشّكل عرب شبكة يف زاوية حمدّ 
اإلنرتنت، وبطل هذا اجملتمع هو اإلنسان االفرتاضي الذي يعيش يف اجملتمع الرقمي ويف شبكة العالقات 

رنة مع الرواية الواقعية وابملقا. 3«االفرتاضية اليت يبنيها، ومنظومة القّيم األخالقية اليت يتصّرف من خالهلا
الرواية ) فاملوضوع يف الرواية التفاعلية أكثر سعة ورحابة من هذا املدى الضّيق الذي ينطوي عليه مفهوم 

؛ فالرواية التفاعلية تنفتح على كل ما يعّن لإلنسان للكتابة عنه دون أن يشرتط فيها الكتابة عن (الواقعية
     .حيددان املدخل اإلجناسي لكل عمل اننفالعنوا .الفضاء االفرتاضي ابلتحديد

 
    
 
 

                                                           
 / https://www.adbyat.com(14:على لسان  سعيد الوكيل على الرابط رداا على ما جاء يف أخبار األدبدمحم سناجلة، ( 1

04/2017   
، سناجلة يؤسس لرواية جديدة يف األدب العريب، على الرابط، الكاتب الرقمي الذي خيتلف متاماا عن الكاتب الورقيوليد الزرييب، ( 2

(16/04/2017)  https://www.adbyat.com  
  042، ص  4112، 0، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب،  بريوت ، لبنان، طمدخل إىل األدب التفاعليفاطمة الربيكي،  ( 3

https://www.adbyat.com/
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 سيميائيات الكتابة والفضاء 0-3
ين القصصي لفئة األطفال يتم الدمج بني السرد والصورة، فهو مبين على التداخل بني هذ التأليف يف    

يف القصص الرقمي املؤلف من اللغة الذي يوّظف الصورة الثابية، أم النمطني سواء يف القصص الورقي 
فالقارئ الطفل . يف الغالب واملوسيقى والصّور املتحركةاملكتوبة واللغة الشفهية عن طريق رواية الراوي 

ويصبح  .األديب عالمة سيميائية لبناء العملحيث تندمج أكثر من  ،ت بىن قصصه على التلقي األيقوين
 : وهو ما يفتح أفاقًا عملية لتعميق هذا التصور. يمنطقًيا، إندماج أكثر من سريورة للتلق

 يف جمال التعليم، خصوًصا للمراحل العمرية الصغرية يف املرحلة اإلبتدائية بطوريها األّول والثاين؛ أي -
يف دراسة مستوايت تفاعل الطفل مع التعدد  يف الوسائط املتعّددة استثمار نتائج البحث يتم تربواًي،

إىل جهاز احلاسوب وربطه من الكتاب وعرض وًثئق توضيحية على السبورة ) حلديثةالصيغي للثقافة ا
ففي التعليم يف بعض الدول العربية واجلزائر يف  .من خالل تعدد وسائطها ...( ويت وعرض الفيدابإلنرتن

، لعرض الدرس ابلدمج Datashowبعض املدارس يتم توظيف جهاز اإلعالم اآليل وجهاز العرض
 .الصّور والشرح بعرض وًثئق جتمع بني الصّور املتحركة والكتابةبني 
حتّدث جريار جنيت عن تغرّي مفهوم األنواع اإلجناسية عن  :تداخل األنواع اإلجناسية  0-0   

   .السلطة الثالثية يف إنتاج جنس أديب ودراسته يف ضوئهااليت سيطرت فيها  ،احلقبة األرسطية
 :واجلنس األديبمقولة الصيغ  -أ      

سلطة الثالثية ل نفيهانطالقًا من مقولة إنتاج الصيغ  يف حبثه يف شعرية األدب إىل نيتججريار  توّصل    
)  يف ضوء صيغة افرادية حمددة أديب جنس دراسة اليت تفرض (العصر واجلنس والبيئة)  األرسطية

األديب وتنفلت الصيغة من هيمنة سلطة ، ومن مث تتالشى صرامة اجلنس (العصر،أو اجلنس، أوالبيئة
أو  اجلنس، وهو ما يؤدي إىل انفتاح نسقها ضمن اخلطاب السردي فتتنوّع وتتعّدد، مرورًا مبقولة الصيغة

 "كبسونجا "هبا  ىاملهيمنة اليت اند القيمة
سية حكاايت بولي)لى األدب اجلماهريي حبجة  أنّه ع الراقينيت ينطلق من النص لبناء اجلنس ج »   

أن يثري مفهوم اجلنس األديب متوساًل يف ذلك جبملة من املظاهر ( ورواايت وخيال علمي، إىل غري ذلك
( املظهر اللفظي، املظهر الرتكييب، املظهر الداليل) س األدب الفنتاستيكي اليت يقيم عليها حتليله لبناء جن

معقدة تتيح إمكانية صياغة خطاب  ، إّن مجلة هذه املظاهر الثالثة لألثر تتجلى يف عالقة متداخلة
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 » جريار جنيت من هذا التصور يطرح. 1«األدب العجائيب بوصفه جمموعة من الصيغ األنواعية املتداخلة
كونه بدياًل حيواًي وجوهراًي يتعدى من خالله التصور   (l’architexte )اجلامع  مفهومه للنص

دف البحث يف اجلامع املشرتك للنصوص؛ أي يف التقليدي لألدب،  الذي أيخذ بفكرة اجلنس األديب هب
إلطار تدخل عالقة التداخل اليت تقرن النص مبختلف أمناط اخلطاب الذي ينتمي النص إليه ويف هذا ا

من خالل طرحه "جنيت"يهدف  وعليه 2.« املتعلقة ابملوضوع والصيغة والشكل األجناس وحتديداهتا
الرتابط النصي، وامليتاانص، )الشكل العام الذي تندرج حتته املتعاليات الّنصية  للنص اجلامع بوصفه

 .  إىل التأسيس لشعرية حداثية جديدة تزيح شعرية أرسطو واحلقبة املعيارية (والتناص
ت، فالشكل قنية احلاسوب واإلنرتنويف عمله هذا استشراف لألدب يف هذا العصر، القائم على ت   

دب وخصوًصا القصص اليت يؤلّفها الكاتب بتقنية النص املرتابط، ويف القصة املوجهة اجلديد هلذا األ
لألطفال يتم أتليفها ابجلمع بني الكتابة والصّور واملوسيقى واحلركة والفيديو وربطها بتقنية الروابط، 

كيل نص فالقصة مزيج من أشكال متعّددة، كما أن التعّلق النصي الذي قال به جنيت يشرح كيفية تش
الذي ( القصة)من نصوص سابقة؛ أي أن النص الالحق يرتبط ابلنص السابق، مثل النص املرتابط 

 .   يتشّكل من ترابط وسائط متعّددة
فإننا جند حضور  »عتماد على مقولة الصيغة كمعيار من خالهلا منّيز بني اخلطاابت، هذا أدى إىل اإل   

متارس حلوهلا ضمن تلك الفرادة اإلجناسية للصيغة ومضات وأشكال نصوص أخرى وصيغ خطاابت 
ومن مّث فإن  يغ البصرية للمشهد السينيمائيحنو إحالل صيغ احلوار وأشكال للخطاب املسرحي، والص

األكثر مشولية ألهّنا تقوم على الوضع التارخيي   :الصيغة خالفًا ملا ذهبت إليه مقولة اجلنس األديب هي
وبتوجه جنيت هذا لتأسيس شعرية احلداثة اجلديدة ما   .3« ل لألوضاع التداوليةاملستمر واللساين املتواص

 . يعرف ابلنص اجلامع وإنتاج الصيغ
ما اندى به هذا الباحث أصبح مكرًسا وظاهرًا للعيان  يف اجلنس األديب الواحد تداخل عدة صّيغ،جند 

عر واملسرح ، فنجد القصص الرقمي والشةاحلاسوبي ةاألدبية املعتمدة على التكنولوجياليوم يف األعمال 
كتابة، صّور متحركة، ) الذي يظهر فيه تداخل األجناس بشكل جلي وتتعّدد الصيغ الرقمي أو التفاعلي

                                                           
  4املغرب، ط الدار البيضاء، أيوب، دار الشؤون الثقافية بغداد، دار توبقال للنشر،، ترمجة عبد الرمحان مدخل جلامع النصينظر جريار جنيت، (  1
 42، ص  0212،
   42 -42، صص املرجع نفسه ينظر( 2
 12، ص  املرجع نفسه( 3
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الصيغة املهيمنة اليت قال هبا  يف عمل واحد حىت تكاد ختتفي ...(موسيقى، سرد مكتوب، سرد شفهي
  .كبسونجا 

 مفاهيمه وأنواعه: النص املرتابط  -1
 يّتصل ابألبعاد املعرفية  للحديث عن النص املرتابط جيب حتديد جمال النص يف نطاق تواصلي  

والقارئ للنص ابعتباره موضوعا للتواصل بني الكاتب والقارئ يف وسيطه الورقي وبني املؤلف الرقمي 
حنن مطالبون بتحديد النص يف جمال  »، لذلك يقول سعيد يقطنينرتنتالرقمي على نطاق شبكة اإل

، واضعني داللته ليس يف (تواإلنرتناحلاسوب ) إعالمي وحنن نربطه أبحد أدوات االتصال اجلديدة 
يتم االنتقال من  .اجملال اإلعالمي، ولكن ضمن اإلعالميات ما دمنا سنتحّدث عن النص اإللكرتوين

األدب،  ابكات من املفاهيم اليت يشتغل هبا ابحثو طار شالنص ابعتباره مفهوما يتشكل يف إ النظر إىل
بني املشتغلني به، إىل النظر إليه يف نطاق اإلعالميات لنتعامل مع  لوهنا سننظر فيه بصفته أداة للتواص

د مع التطور الذي حتقق على مستوى التطور التكنولوجي، وأعطى النص داللة مفهوم آخر للنص تولّ 
عادت البنيوية إىل األصول حيث  »: التصّور البنيوي حتديد النص اجلديد منيبدأ ف .1« تواصلية جديدة

لنص بعده مع الشكالنيني الروس، وأعطت ارؤية جديدة ومغايرة للنص األديب اليت حاولت تقدمي 
فانطلقت من كون قيمة النص ال تكمن يف ما يعرب عنه، . من الداخل به اللساين، مركزة على االهتمام

اينة النص من خالل ، وأدى هذا التحّول إىل معقة التعبري ويف ما يدل عليه يف حقبة أخرىولكن يف طري
 :السمات اآلتية

االنفتاح، فلم يبق النص منتوجا للمؤلف ولكن صار عملية انتاجية يتم الرتكيز فيها على الدال بدل  
دالالته وتعدد ت، فانفتاح النص كشف عن تعّدد املدلول، وكذلك تعترب البنيوية النص متعدد الدالال

وأدى التحليل اجلزئي الذي انتهجته إىل . قراءاته، فكل قراءة تتيح إمكانية الكشف عن داللة خمتلفة
ولقد مسح هلا املستوى التحليلي . مع خمتلف عناصره ومكوانته ووحداته من أصغرها إىل أكربهاالتعامل 

ام اخلطي للنص موضع استفهام، وذلك على اعتبار أن دااًل ما حييل على الذي متّيزت به إىل جعل النظ
وهذا ما أتّكد وأصبح واضًحا مع . 2« آخر وفق سلسلة من الرتكيبات والوحدات الشذرية واملتشظية

مل الرقمي فأصبح نًصا مرتابطًا مشكالً اودخول النص إىل الع (تاحلاسوب، واالنرتن) تطّور اإلعالميات
هذا املستوى يف  .وشذرات يعطي نًصا جديًدا مع كل احبار وتصّفح من طرف القارئمن وحدات 

                                                           
 004-000 .، صص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، (  1
 002 .، ص نفسهاملرجع ينظر (  2
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التصّور البنيوي أاتح إمكانية النظر يف احتماالت داللية متعّددة مل يكن حيلم هبا الكاتب أو يتوّقعها 
د وهذا ما أتّكد مع النص املرتابط، فمع كل تصّفح يعطي دوااًل جديدة؛ أي أنّه مفتوح على تعدّ 

وهو ما أكدته البنيوية يف نظرهتا للنص ابلقول بفكرة التعّدد فانفتاح النص كشف عن تعّدد . القراءات
وأهم تنظري للنص يف التحديد البنيوي  » .دالالته وتعّدد قراءاته، وليس على امتالك داللة واحدة خيتزهنا

ومع . مع غريه من النصوص السابقة عليه أو املعاصرة له وهذا يوصل إىل فكرة تفاعلية النص أنّه تناص،
تبلور السيميائيات اتسعت دائرة النص لتمتد إىل العالمات غري اللسانية، فصار إىل جانب امللفوظ 

مع نصوص شفاهية أو مكتوبة فقط، وإمّنا  التوصل إىل أّن النص ال يتفاعل مت وبذلك. املسموع واملرئي
وهذا ما أتّكد مع ثورة املعلومات ودخول  .1«ة عالمات أخرى غري لسانيةأيًضا مع نصوص من أنظم

 فأصبح مشكاًل من الكتابة والصوت املسموع والصّور املتحركة ت،نص إىل عامل احلاسوب واإلنرتنال
 . تاالفرتاضية من عامل اإلنرتن واللغة الشفهية، واملوسيقى

األدب على االستفادة منها، وتطوير نظرهتم إىل النص، حىت حدثت  واكل هذه التصورات عمل منظر   
. ليه بكيفية جديدة تنبئ عن تصور خمتلف ورؤية مغايرة للتواصلثورة يف جمال حتديد النص والنظر إ

   .وأتكد هذا بصورة أكرب مع الثورة املعلوماتية
 :أعمال جريار جنيت والرتابط النصي العالقة بني  2-0  
جريار جنيت بفكرة املتعاليات النصية اليت تظم مخس أمناط منها التعّلق النصي والتناص جاء    

ويستبدل سعيد يقطني املتعاليات النصية ابلتفاعل النصي ألنّه أمشل وأعم وأكثر تفعيل يف دخول النص 
 نص اجلديدما يهم يف أعمال جنيت وعالقته ابإلعالميات وال. إىل اإلعالميات وظهور النص اإللكرتوين

 .التعّلق النصيهو 
يف حبثه  جريار جنيت إىل مفهوم التعّلق النصي يعودبنّي سعيد يقطني أن : التعّلق النصي 1-3-3  

، أحدمها حدد جريار جينيت هذه العالقة النصية بني نصني »: ، حيث يقولتعاليات النصيةامل عن
ق يكتب النص النص الالح ، وأنّ Hypotexte( أ)، والثاين سابق Hypertexte( ب)الحق

لى ، وذلك ع(التعلق النصي) وهذا ما دفعنا إىل تسمية هذه العالقة بني النصني بـ ةالسابق بطريقة جديد
بنص ( ابملعىن اإلجيايب للكلمة) ه املتعددة، يتعلق،تاعتبار أن القاعدة فيها أن الكاتب من خالل قراءإ

 .2« او التنويع عليهأعلى منواله يف نسج جتربته  منوذج أو كاتب معنّي، ويظل حيتذيه، ويسري

                                                           
  041-002 .، صص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، ينظر ( 1
 21. ، ص املرجع نفسه ينظر( 2
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وهنا يظهر الطابع »حتليل العالقات النصية يف الوسيط الورقي، وهكذا استعمل التعّلق النصي يف     
الغين وغري احملدود ألشكال وأنواع التفاعل اليت تتحّقق بني خمتلف اإلنتاجات اليت يبدعها اإلنسان، من 

وجند هذا التصّور يف التواصل مفعاًل وواضًحا يف الدالالت  ،ط التواصل بني الناسأجل تنويع وإثراء أمنا
إىل  اجلديدة للتفاعل النصي بوجه عام، والتعّلق النصي بصورة خاصة مع الثورة اإلعالمية، الذي يتحّول

الرتابط النصي وهو ما ينبئ أبشكال جديدة ومتطورة يف اإلنتاج والتلقي والتواصل، فالرتابط النصي وجه 
 .1« آخر للتفاعل والتعلق النصيني

لنوع العالقة  0214سنة  Hypertexteاقرتح جريار حنيت مفهوم  لقد :الرتابط النصي  2-0-4
يعلم أبّن مل يكن » ويقول سعيد يقطني ابلنص السابق،حّددها وهي عالقة النص الالحق  النصية اليت

عن املعىن الذي أراده لنوع العالقة النصية اليت  هذا املصطلح كان يوّظف يف اإلعالميات مبعىن خمتلف
العام يومئ إىل ما سنحاول إعطاءه هلذا املفهوم، وحنن نرمي إىل نقله من جمال وإن كان املعىن  حددها،

 Hypertexteلقد ظهر مصطلح »: ويضيف قائالً  .2«يف حتليل النصظيفه اإلعالميات بقصد تو 
، ومبا أّن داللته ختتلف عما جنده يف 0222يف اإلعالميات ألّول مرّة حني استعمله تيد نيلسون سنة 

فنجد أن سعيد .  3«حتليل النص األديب فإننا نقرتح له مفهوم الرتابط النصي، متييزًا له عن التعّلق النصي
 .أو النص املرتابط ني يرتجم هذا املصطلح ابلرتابط النصييقط

ومفهومه متدّرًجا، وكما  (النص املرتابط الرتابط النصي أو) Hypertexte كان ظهور مصطلح     
قلنا سابًقا يرجع الفضل يف ذلك إىل علم السيربنطيقا، اليت هي نظرية التحّكم فغرّيت منط العالقة بني 

) األشياء من العالقة التقليدية اخلطية اليت كانت سائدة إىل السببية الدورية، فارتبط ظهور النص املرتابط
نفي اخلطية واعتماد السببية الدورية وفكرة الربط اليت : نطيقا ومهابفكرتني من علم السيرب ( الرتابط النصي

فاعتمد ذلك  ، أّن العقل البشري يعمل بفكرة الرتابط Vanevar Bush "فانيفر بوش" تنّبه إليها 
عتماد امللفات والوًثئق وحفظها بطريقة تسمح ابسرتجاعها وتصفحها اباليف اخرتاع جهاز لتسجيل 

تيد " ، مث جاء  "د، إدجيلبارت" بية الدورية والربط، وتطّور هذا املشروع على يد على التحّكم والسب
وجنح يف استثمار أعمال أسالفه، وقّدمها من خالل نظام احلاسوب، ويقرتح مصطلح " نيلسون

Hypertexte  لتحديد هذه العملية املطّبقة على احلاسوب اليت تسمح ابلتنقل بني املعلومات حبرية

                                                           
 21 .، ص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، ينظر (  1
 21 .، ص املرجع نفسه ينظر(  2
 21. ، صاملرجع نفسه( 3
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، أو الرتابط النصي مكواًن من مصادر خمتلفة Hypertexteوسهولة، وذلك انطالقًا من اعتبار 
  .ومتعّددة وهناك إمكانيات للربط بينها

الذي يرجعه سعيد هذا األخري تنطلق البداايت األوىل لتصّور النص املرتابط من النص اإللكرتوين     
ديريدا وفوكو وجاك  جتاهات أحباث روالن ابرتإ لك يفيقطني إىل فكرة النص يف احلقبة البنيوية وذ

فبارت على سبيل املثال  »، وابختني، ويرى وكأهّنم يتحدثون عن النص اإللكرتوين يف تنظرياهتم للنص
حتّدث عن النص املثايل، وعن الشذرات وبنّي أن النص شبكة متعددة، وأنه نسق بال هناية وال مركز ، 

كما أن دريدا . للقارئ الذي صار منتجا للنص، ومل يبق مستهلًكا فقط ونفس الشيء يراه ابلنسبة
حتدث كثريا يف أعماله عن الشبكة، والروابط، والنسيج، وانفتاح النص، وكل هذه املميزات وسواها مما 

هذه السمات اليت مت رصدها جندها تقارب ما . 1«جندها يف كتاابهتم، مسات مركزية يف النص اإللكرتوين
ليه البحث يف إنتاج ومفهوم النص اإللكرتوين، فيعترب سعيد يقطني النص هو التناص ابلرجوع توصل إ

فالسمة اليت تربط بني هذين التصورين هي  ». إىل األحباث البنيوية، والنص اإللكرتوين هو الرتابط النصي
بيعة الوسيط التفاعل لكن خيتلف التفاعل يف النص الورقي عن النص اإللكرتوين، يرجع ذلك إىل ط

ف التفاعل النصي والدور الذي يقدمه لإلنتاج والتلقي مًعا وهو احلاسوب، ذلك ألن الكاتب قدميا يوظّ 
بشكل طبيعي، ولذلك ميكن اختزال هذا العمل يف التناص، أّما حاليا، فالرتابط النصي هو عماد الكتابة 

جهاز احلاسوب، بكتابته الكرتونًيا مث  فالرتابط النصي هو الذي يتم تشكيله عرب .2«املتصلة ابحلاسوب
عدم اخلطية يف النص ابستعمال الروابط يتم الربط بني هذه النصوص سواء كانت أدبية أم غري أدبية، و 

مث أييت النص املتشعب، الذي هو املرحلة الالحقة للنص املرتابط،  »املرتابط  اجلوهر األساسي لتشكله، 
علمية ا النص هو ما يتيح للقارئ وسائل هذ مفهوم النص اجلديدفصفة التشعب فيه، هي اليت تعطيه 

 من قيود خطيةاظ النص ومجله، وفقراته، وخيلصه عديدة لتتبع مسارات العالقات الداخلية بني ألف
النص املتشعب  3«، حيث ميّكن من التفرع من أي موضع داخله إىل أي موضغ الحق أو سابقالنص

ى، وتزراد صعوبة قراءته كّلما  رتابطالدعامة ومسارات هذا النص الارئ يشكل حوار أو تواصل بني ق
 .القارئ الكبري يصعب عليه تتّبع مساراته كثرت تشعباته حىت

                                                           
 042 .، ص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليينظر سعيد يقطني، ( 1
  042.ينظر املرجع نفسه ،  ص(  2
يف نظرايت القراءة ، جملة قراءات، خمرب وحدة التكوين والبحث (قراءة يف التحوالت املعرفية) السيربنطيقا والنص املرتابط اوي، فعمر زر ( 3

 422،ع ،  ص 4100ومناهجها، جامعة بسكرة، س
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من حيث بنائه وطريقته يف التدليل واالشتغال إىل الروابط اليت تصل بني »خيضع النص املرتابط     
عبارة عن عدة عقد يتم وصل بعضعا ببعض من وما دام النص املرتابط هو . خمتلف عناصره ومكوانته

متاهات التيه  –القارئ -خالل روابط توجه القارئ حنو مسارات قرائية مفرتضة، فإنه جينب هذا األخري
 .، يف غالب  األحيان1«أثناء إحباره يف النص

قابلة ألن يّتصل وثيقة رقمية تتشّكل من عقد من املعلومات : ميكن القول إمجااًل أبن النص املرتابط»   
 .  2«وتبًعا لذلك فتحديداته تتعدد حبسب االستعماالت اليت يوظف فيها. بعضها ببعض بواسطة روابط

 :النص اإللكرتوين  1-0   
، فال يكون النص مرتابط يكون من النص اإللكرتوين أو الرتابط النصي املرتابطللحديث عن النص      

فالنص اإللكرتوين مفهوم جديد  »إاّل إذا كان إلكرتونًيا، أي مكتواًب ومؤلًفا بواسطة احلاسوب وبراجمه، 
جاء نتيجة التطور الذي حققته اإلعالميات، ويتم توظيفه للداللة على النص الذي يتحقق من خالل 

يثة من جهة، وخللق أساليب جديدة للتواصل بني على تطوير وسائل االتصال احلد شاشة احلاسوب بناءً 
مع واسطة جديدة / الناس تتعدى ما كان معروفًا مثل اهلاتف والفاكسن إىل التواصل املتكامل ب

 . 3« لالتصال والتواصل واإلبداع، بشروط ومظاهر خمتلفة
مستوى النظر لوال التطّور الذي طرأ على (( النص اإللكرتوين))ما كان من املمكن احلديث عن » 

لقد إتسع . والعمل إىل النص يف احلقبة البنيوية حيث برزت السمات اليت حاولنا جتسيد أهم مالحمها
والصوت، وإذا كان النص اإللكرتوين يتحقق ( واملتحركة -الثابتة) مفهوم النص ليشمل الكلمة والصورة 

اعله معه الشيء الذي يؤّكد مبدأ بواسطة احلاسوب فإنه يعطي إمكاانت كبرية للمتلقي يف تعامله وتف
هذا النص اجلديد يعطي إمكانيات  .4«التفاعلية ويبنّي أن دور املتلقي ال يقل أمهية عن دور الكاتب

فالربانمج  ». مهمة للتحكم فيه وتوجيهه وفق متطلبات القارئ وتدخله فيه مبا يرافق حاجياته ورغباته
حة املفاتيح أو بتنشيط املصعد، االنتقال يف جسد النص يسمح له بواسطة النقر ابلفأرة أو تشغيل لو 

إذ يكفي النقر بلمسة واحدة لالنتقال إىل أي صفحة أو جمّلد من النص، أو العمل على . بسرعة وحيوية

                                                           
، حملمد سناجلة منوذًجا، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، (نصوص الواقعية الرقمية)، تفاعل األدب والتكنولوجيا دمحم العنوز( 1

  42م، ص  4102/ هـ0222، 0ط
 021، ص  املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليمن النص إىل النص سعيد يقطني، ( 2
 044املرجع نفسه ،  ص( 3
 044املرجع نفسه ، ص (  4
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هذا هو املظهر األساسي األول الذي يستدعيه النص االلكرتوين يف عالقته . 1«تكبريه أو تغيري خلفيته
ضافة إىل معرفة القراءة والكتابة يتطّلب معرفة أخرى هي لغة احلاسوب قي، إنّه ابإلطرفيه الكاتب واملتلب

وأيقوانته وعالماته ووظائفه املختلفة، وحيتم هذا على املستعمل أن يكون ملًما ببعض املبادئ األولية 
 . واألساسية للتعامل مع احلاسوب ليتمّكن من خالله التعامل مع النص اإللكرتوين

حلدود بني املعارف، أصبح العامل قرية صغرية، ونتج عن ذلك ثقافة التشابكان والتداخالت، بذوابن ا
ابلعامل املرتابط أو ما ميكن أن نطلق عليه نص املعرفة  »" سعيد يقطني" فنشأ ما أطلق عليه الناقد املغريب

نًصا ينداح  يف "  كرتويناملرتابط أو نص العامل املرتابط، لقد أصبح نص ما بعد احلداثة الشامل أو اإلل
التعّلق  :والفرق بينهما .2«العامل أبسره، وخيرتق احلدود واحلواجز، حىت ليصبح  عامل النص هو نص العامل

الرتابط النصي يتحقق من خالل النص اإللكرتوين، والتعّلق  أن يف يتمّثل ،(النصي، والرتابط النصي
النصي كما مّر معنا سابًقا عالقة نص الحق بنص سابق يف كتابته، يعتمد التعّلق على التلفيظ؛ أي أن 
النص املكتوب يعتمد على اللغة بشكل كلي، غري أن التلفيظ يف النص اإللكرتوين ليس السمة الوحيدة 

أتيت يف مرتبة ًثنية خاصة يف األدب املوّجه لألطفال، فيعتمد على تعدد الوسائط يف بناء النص وقد 
وابلنسبة للخطية فإنّه يّتضح أن مواد النص اإللكرتوين ذات بعد خطي لكن اخلطية  »أكثر من التلفيظ، 

النص يف مادة نصية ما تتجاور مع الالخطية اليت هي السمة األساسية للنص اإللكرتوين، ابملقابل يف 
املكتوب قد جند فيه الالخطية يف طريقة قراءته، يف تنظيم احلواشي والفهارس واستعمال األلوان، مع 

لكنهما يشرتكان يف التضمني، فنجد النص . 3«اخلطية اليت هي  السمة األساسية للنص املكتوب
 ابقةاإللكرتوين يتضّمن عّدة وسائط ونصوص سابقة، كما أن النص املكتوب يتضّمن نصوص س

 : الرتابط النصي والنص املرتابط 1-1
السمة التفاعلية املميزة  نعين ابألّول »:يفرق سعيد يقطني بني الرتابط النصي والنص املرتابط، فيقول    

فنقصره على النص  Hypertexteأما النص املرتابط  .للنص كيفما كان نوعه مطبوعا أو الكرتونًيا
االلكرتوين الذي يقوم على الروابط اليت تصل بني خمتلف أجزائه ومكوانته، وذلك على إعتبار أن ليس  
كل نص إلكرتوين نًصا مرتابطًا ابلضرورة فالدراسة اليت أكتبها على احلاسوب بقصد بعثها اىل جملة أو 

ال أشّغل فيها الروابط بني مكوانهتا، وألين  تضمينها يف كتاب قيد اإلعداد، ليست نًصا مرتابطًا ألنين

                                                           
 042.،  ص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، (  1
  .002،  صاملرجع نفسه  ( 2
 012 .ص، املرجع نفسه  ينظر(  3
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وميكن قول نفس الشيء عن .أكتبها لغاية حمددة، وهي أن أسحبها بواسطة طابعة، وأبعث هبا إىل جملة
العديد من النصوص اليت ميكن اإلطالع عليها خالل التجوال يف املواقع، أو من خالل استعمال بعض 

يف اجناز  Wordرتونية هي الكتابة اليت منارسها يف صفحة فالكتابة اإللك. 1«األقراص املدجمة 
 . البحوث، ومجيع أنواع النصوص األدبية وغري األدبية

ليس مثل الرتابط يف النص الورقي  وأتسيًسا على ذلك املعطى يصبح الرتابط يف النص اإللكرتوين       
 والتحرك بني النصوص اللفظية ،بل ترابط يؤدي إىل »ترابط بني نصني أحدمها الحق واآلخر سابق، 

أيًضا االنتقال بني عالمات غري لفظية، مثل الصوت، أو الصورة، أو اخلارطة، أو اللوحة، أو الصورة 
ومعىن ذلك أن مفهوم الرتابط  ،"Hypermédia "املتحركة، ويعرف هذا التوسيع برتابط الوسائط 

الرتابط مبعنييه ما كان ليتحقق لوال التطور الذي مت وهذا الشكل من  .يتجاوز اللفظي إىل أنظمة متعددة
  2« مع استخدام النص اإللكرتوين، وتوظيف الوسائط املتعددة

 الرتابط النصي والتفاعل النصي  1-4 
لتحديد موقعه من التفاعل  Hypertexteيقدم سعيد يقطني جمموعة من التعريفات ملفهوم     

ما اتصل ب  وهو النصي وتفريقه عن التعّلق النصي، حيث أن كل التعريفات تركز على العنصر املربز
سنحاول يف مستوى أّول تقدمي بعض التعريفات اليت تبنّي ما »، حيث يقول ((الرتابط))و(( الربط))

الرتابط ابلتفاعل، ونؤكد ابمللموس أن نذهب إليه، لننتقل بعد ذلك إىل إبراز الوشائج اليت تصل 
 .3« يظل أعم وأمشل، ويسم خمتلف العالقات النصية الكائنة واملمكنة(( التفاعل))
أبنّه نظام يتشّكل من جمموعة من النصوص ومن الروابط  » Hypertexteفالتعريف األّول ملفهوم    

(liens) ويف . ل من نص إىل آخر حسب حاجياته، متيًحا بذلك للمستعمل إمكانية االنتقاجتمع بينها
جند أنفسنا أمام إدراج مفهوم الرتابط النصي ( 0221) تعريف موسوعة إنكارطا يف نسختها الفرنسية 

، الذي ترى أنه يستوعب تقنيتني متجاورتني مها الرتابط النصي وترابط ((تعّدد الوسائط)) ضمن مفهوم 
تطبيقه على خزانة من امللفات يقوم بربط جمموع هذه امللفات الوسائط، وبصدد املفهوم األّول ترى أنّه ب

بواسطة نسيج من العالقات غري املتتالية وتتيح هذه الروابط للمستعمل أن ينتقل بني موضوعات متنوعة 

                                                           
   041 -042صص،  من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، ( 1
http://www.jehat.com/jehaat/ar/Aljeha-: على الرابط العربية، النص املتشعب ومستقبل الروايةعبري سالمة، ( 2

   (2018/11/10) Ahkham:esa/abeer.ntm  
 011، ص  من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليينظر سعيد يقطني، ( 3

http://www.jehat.com/jehaat/ar/Aljeha-Ahkham:esa/abeer.ntm
http://www.jehat.com/jehaat/ar/Aljeha-Ahkham:esa/abeer.ntm
http://www.jehat.com/jehaat/ar/Aljeha-Ahkham:esa/abeer.ntm
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ربط وًثئق : أّما املوسوعة الربيطانية فتقرتح هذا التعريف. دون مراعاة النظام الذي ختضع له يف ترتيبها
 .1«بسهولةد السماح للمستعمل ابلوصول إليها تصلة فيما بينها بواسطة روابط إليكرتونية قصإعالمية م

نصوًصا، أم صورًا، بني املعطيات املختلفة، سواء كانت  ((الربط)) يف فكرة وتشرتك هذه التعريفات      
نستخلص من كل هذه التعريفات أن الرتابط هو السمة األساسية اليت . موسيقية أم قطًعا صوتية أم

ولذلك فّضلنا هذا املصطلح  »، ويقول سعيد يقطني يف هذا الصدد Hypertexteتتصل مبفهوم 
على غريه وميزانه عن املفهوم نفسه يف نظرية النص اليت جتعله مقتصرًا على العالقة بني نصني سابق 

مث . 2«((التفاعل النصي)) يح االختالف األساس بني االستعمالني، وصلتهما مًعا ب ولتوض. والحق
حيث يظل النص يف االستعمال اجلاري مرتبطًا »يؤّكد على التمييز بني النص والنص اإللكرتوين، 

ابلشفاهي والكتايب، بينما جند النص اإللكرتوين هو ما يتحّقق من خالل شاشة احلاسوب، وله 
وتوظيف احلاسوب يف احلياة العملية أوجد إمكاانت . مواصفات ختتلف عن النص الشفاهي أو املكتوب

وهلذا االعتبار . به نظام احلاسوب وتقنياته اخلاصة استعمال النص مبواصفات ختضع لإلطار الذي يسمح
جند مفهوم التعّلق النصي يضعنا أمام عالقة بني نصني اثنني، أّما يف النص اإللكرتوين، فالرتابط النصي 
يتجّسد من خالل الروابط اليت تتم من داخل النص نفسه، ويسمح لنا هذا ابالنتقال داخل النص، وفق 

ويتيح لنا الرتابط يف النص اإللكرتوين ليس التحّرك بني النصوص اللفظية . راءةالقما تستدعيه عملية 
فقط، ولكن أيًضا االنتقال بني عالمات غري لفظية، مثل الصوت، أو الصورة، أو اخلارطة، أو الصورة 

عىن ذلك أن مفهوم يو . Hypermédiaاحلية أو املتحركة، ويعرف هذا التوسيع برتابط الوسائط 
وهذا الشكل من الرتابط مبعنييه ما كان ليتحّقق لوال التطّور . يتجاوز اللفظي إىل أنظمة متعّددةالرتابط 

 .3« الذي مت مع استخدام النص اإللكرتوين، وتوظيف الوسائط املتعّددة
 
 
 
 

                                                           
 010 .، ص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، (  1
 010 .، ص املرجع نفسه ( 2
 014 .، ص املرجع نفسهينظر (  3
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يح ذلك ، وميكن توض((التفاعل النصي)) ــ ورغم االختالف بينهما جيدمها سعيد يقطني يرتبطان مًعا ب   
  1:ن خالل الشكلم
  
 
   
 
 
 

   
من جهة لكن الفرق بينهما يربز من حيث طبيعة النص أو شكل جتليه، من جهة ونوع التفاعل     
التفاعلي من خالل أتكيد املشتغلني ابإلعالميات يف حديثهم عن الوسائط ويّتضح البعد . ًثنية

 .املتعددة، والرتابط النصي وترابط الوسائط عن التفاعل الذي يطبع هذه العالقات
ال يستطيع الكاتب دخول العامل الرقمي واستثماره يف أتليفه للقصص إاّل إذا كان عارفًا بتقنية    

 (الورد)على  ة احلاسوبية اليت تبدأ من أبسطها يف كتابة النص اللغوي إلكرتونًيا احلاسوب وبراجمه والكتاب
حسب ...( ، صّور متحركة، صوت، موسيقىلغة) ال للربط بني مكوانت القصة مث اعتماد الربامج والدو 

ونًيا، ت النصوص إلكرت فال يستطيع أن يّؤلف قصة مرتابطة إاّل إذا كتب. اخلطة السردية اليت يريد تطبيقها
 .مبربمج حاسوبأو يستعني 

 
 : أنواع النص املرتابط 1-5

حتققت هذه األنواع من خالل املمارسة واالجتهاد، واستثمار خمتلف اإلمكاانت اليت تتيحها برامج    
النص املرتابط إىل ظهور أنواع متعددة من النصوص املرتابطة، ولقد تفنن املربجمون واملشتغلون ابلنص 

 .ابتكار أساليب خمتلفة من الرتابط النصياإللكرتوين يف 
ة لكل مبدع بتنوع براجمها املعلوماتية اليت توفر إمكاانت هائل إن تنوع النصوص الرتابطة مقروانً       

النصوص ذات البنيات التوريقي : رقمي أثناء إنتاج نصه، وميكن أن جنمل أهم هذه األنواع يف تفاعلي
، لكن نقتصر يف هذا الشرح على النصوص املرتابطة شبكي واجلدويلتوليفي والشجري والوالنجمي وال

                                                           
 012 -014 .، صص من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني، (  1

النص                                                                       النص اإللكرتوين      

التعّلق النصي                                                         الرتابط النصي         

التفاعل النصي                                             

 بالتفاعل النصي العالقة بين التعلق النصي والترابط النصي، وعالقتهما  :1الشكل 
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اليت يوظّفها مؤلفوا قصص األطفال واليت يكون أغلبها ذات ترابطات بسيطة ليتمّكن الطفل من تتبع 
قصصه عرب جهاز احلاسوب دون صعوابت وال ميل من البحث، فأغلبها يتّم تشغيلها ابلنقر على رابط 

ي القصة، وجند من األنواع اليت يستعملها املؤلفون هلذه القصص، النص التوريقي، من البداية حىت تنته
  .والنجمي والتوليفي

 :النص املرتابط التوريقي -(أ
يعتمد نظاًما توريقًيا نه؛ أي النص املرتابط التوريقي، يستمد هذا النوع مسة التوريق من النص الورقي أل    

فالصفحة املوجودة على  »املطبوع القائم على قلب الصفحات، يشبه أو يضاهي نظام توريق الكتاب
شاشة احلاسوب تضاهي صفحة الكتاب املطبوع، حيث جند عملية االنتقال بني صفحات النص 

السهم أو السهمني املوجودين يف أسفل الصفحة، فإذا  ، تتم بواسطة النقر ابلفأرة على املرتابط التوريقي
ان إىل الصفحة املوالية، أّما إذا كنا إزاء سهمني، فإن السهم الذي يكون كنا إزاء سهم  واحد فهو يقود

رأسه متجًها حنو األعلى أو جهة اليمني، يشري إىل الصفحة السابقة، يف حني السهم الذي يكون رأسه 
إاّل أن ما يالحظ على هذا النوع من . 1«متجًها حنو األسفل أو جهة اليسار، يشري إىل الصفحة املوالية

النصوص هو حمدودية تفاعلها، وذلك انجم عن صورة نظامها الذي يشبه صورة نظام الكتاب الورقي يف 
الالحقة من خالل النقر على أحد مكوانت اخلارطة أو  مالسابقة أ ن صفحة إىل أخرى، سواءً االنتقال م

 : 2يتالئحة عرض املواد، فبمجرد النقر عليها يتم تنشيطه ليبدأ التوريق على النحو اآل
 
 
 
 
 
فهي قصة توريقية، أي عبارة عن نص " قصة أشعب يف بالد الواق الواق"واملثال على هذا النص  

توريقي، وتتم عملية االنتقال فيه بني الصفحات من خالل الرقم املوجود يف األعلى الذي حييل ابلضغط 
 .املشاهد اآلتية توّضح ذلك ،و عليه من صفحة إىل أخرى وذلك ابلنقر على الرقم 

                                                           
، وينظر كذلك دمحم العنوز، 022-022صص  ،مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي، من النص إىل النص املرتابط، ينظر سعيد يقطني(  1

 42 .، ص حملمد سناجلة منوذًجا ،(نصوص الواقعية الرقمية)تفاعل األدب والتكنولوجيا 
 42 .، ص حملمد سناجلة منوذًجا ،(نصوص الواقعية الرقمية)تفاعل األدب والتكنولوجيا دمحم العنوز،  ( 2

,,,             2الصفحة                      2الصفحة                 0الصفحة        المعاين  / الكتاب  

 

 

 النص المترابط التوريقي:    01الشكل 

 



 التواصل األديب الدعائم الرقمية وآليات حتقق: الفصل األّول

 

163 
 

 

 
 
 
 
 

 قصة أشعب التوريقية1
 :النص املرتابط النجمي -(ب

مسي هذا النوع ابلنجمي، لكونه أيخذ هيئة النجم الذي حيتل موقًعا مركزاًي وحتيط به جمموعة من         
النجوم الفرعية األخرى، وعليه يسمح النجم املركزي ابلدخول إىل النجوم الفرعية مث العودة إليه، ألنه هو 

 . األصل
النقر عليها فتقوده إىل عدة عقد فرعية، بواسطة (  الكلمات أو اجلمل) ينشط القارئ العقد املركزية»   

فيحصل على معلومات إضافية تضاف إىل املعلومات املقدمة من طرف العقد املركزية اليت يعود إليها يف 
 .2« األخري، وتكرر العملية ابلطريقة نفسها

 .   3جند هذا النوع غالًبا يف النص التعريفي أو ذي الطبيعة التعريفية، وأيخذ الصورة اآلتية   
 
 
 
 
 
 
 

يستعمل النص املرتابط النجمي يف األانشيد والقصص التعليمية، كتعليم احلروف والكلمات وأمساء    
 .األشياء

                                                           
 Q8-https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x(16/11/2016)قصة نص مرتابط توريقي على الرابط، (  1
تفاعل ، وينظر كذلك دمحم العنوز، 021ص  مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي، ، من النص إىل النص املرتابطينظر سعيد يقطني، (  2

 21. ، حملمد سناجلة منوذًجا، صنصوص الواقعية الرقمية،  األدب والتكنولوجيا
 21. ، حملمد سناجلة منوذًجا، صنصوص الواقعية الرقمية،  تفاعل األدب والتكنولوجيادمحم العنوز، (  3

 

 

 

 

 

 

 النص المترابط النجمي : 00الشكل 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x-Q8
https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x-Q8
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  :النص املرتابط التوليفي -(ج
أمام عقد متنوعة وحمدودة  حيث يصبح القارئ» لطبيعته املركبة،يتسم هذا النوع ابنعدام اخلطية، نظرًا   

والتنقل عربها، من  ختيارمن خالهلا اال اليت يستطيع  العدد، تشكل يف النهاية جمموع املسارات املمكنة
خالل تنشيط الروابط اليت تتيحها، كما يضعه هذا النوع أمام خيارات عديدة للتفاعل، انطالقًا من 

 . 1«املسار الذي يسلكه أو الوجهة اليت خيتارها من بني عدة وجهات
 2: هلذا النوع ابملخطط اآليت سعيد يقطني وميثل 

 
 
 
 

                         
 
 
 
  
 
البحث دراستها يف هذا  اليت يتم 3(هدهد)قصص موقع جند هذا النوع من النصوص ينطبق على     

قامو بربجمة عناعر هذه القصص تقان وجودة، ويّتضح أهّنم ملوقع على تقنية النص املرتابط إبأّلفها خرباء ا
خضرار وإيف قصة األسد مبنظر الغابة زاهية األلوان من أشجار مثاًل وتركيبها يف خطة توليفية ترابطية تبدأ 

يف  خل السرد يف الظهور أسفل املنظرومثار مع مدخل موسيقي هادئ ورواية الراوي مث يد روزهو 
مث يدخل املقاطع الّنصية يف حوار بني احليواانت للتشاور  ،(سكنت حيواانت ترعى ومترح ( )2)مشهد

يف أمر األسد الذي احتّل الغابة، مث يدخل سرد الراوي مع املوسيقى وهكذا إىل أن ختتتم القصة خبطة 

                                                           
 022. ، ص مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي ، من النص إىل النص املرتابطسعيد يقطني، (  1
تفاعل األدب ، وكذلك دمحم العنوز، 022ص  ،مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي ، النص إىل النص املرتابطمن ينظر سعيد يقطني، ( 2

 20.، حملمد سناجلة منوذًجا، مرجع سابق، ص والتكنولوجيا ، نصوص الواقعية الرقمية
 http://www.ehudhud.com  2018 /08/ 13))لألطفال ، على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  3

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

العقد                                     شبكة العقد          الواجهة  

 والروابط

 النص المترابط التوليفي:   02الشكل

 

http://www.ehudhud.com/
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ة مركبة يف توليف بني الصّور واملناظر املتحرّكة ورواية ذكية لألرنب للتخلص من األسد، فجاءت القص
الراوي واحلوار واملوسيقى وفق سرد القصة الذي اختاره املوقع، فهي قائمة على النص التوليفي، وهذا 

 .واضح يف تسلسل القصة
 :واملشاهد اآلتية من القصة توّضح ذلك 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 (هدهد)مشاهد من قصة األسد التفاعلية الترابطية من موقع  1

بري كل أنواع النصوص املرتابطة هذه، هي التصميم الذي خيتاره املؤلف لقصته،أو عمله رفقة خ     
 .كلها عبارة عن خطط سردية يتواصل هبا مع القارئ  .للربجمة، إن كان ال يتقن ذلك

 :والتواصل مع القارئخواص النص املرتابط  1-6
. ن املفاهيم اجلديدة اليت جاءت هبا السربنطيقا كانت وراء تبلور مفهوم النص املرتابط وجتسده عملياإ    

حيث تغيري العالقة بني ) واليت جندها يف السببية الدورية  افروح السيربنطيق »:يقول سعيد يقطني
بني انتظام العالقة  دأمن اجلهة، واالنطالق من مب( التحكم والتواصللية آاالطراف والتشديد على 

السببية الدورية نفسها هو الذي  دأخرى وفق مبة أمن جه( لةآلا) واالصطناعي( الكائن احلي) الطبيعي
  2.« ، وهااتن الفكراتن مها نفي اخلطية، وفكرة الرتابطأدى لتبلور فكرة النص املرتابط عند الرواد األوائل

لسيلرنطيقا الفضل كّله يف بلورة تصور معريف جديد يقوم على أنقاض السببية اخلطية، وذلك يعين لف    
 .خطية مسة أساسية من مسات النص املرتابطالالّ 

 
 

                                                           
 2018 /08/ 13))، (ألســدا)  قصص ترابطية تفاعلية لألطفال(  1

Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64 

 22-22.صص ،مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي ، النص إىل النص املرتابطمن سعيد يقطني، ينظر ( 2

 15 :مشهد 12: مشهد
 13 :مشهد

https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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  Nom-Linéarité :الاّلخطية -أ   
الذي هو أرقى ضروب النص  يسمى كذلك ابلوسيط املرتابط،و  "cybertext"يف النص الشبكي     

د للتصور السيربنطيقي واملركب من النص املرتابط والصورة والصوت واألفالم املتحركة ال  » املرتابط، واجملسِّ
بشكل خطي انتج عن توايل الفقرات، وإمنا بشكل  ًضاوحدات اليت تكّونه مع بعضها بعترتبط ال

ون عبارة عن كلمة أو صورة أو جمموعة من شبكي، تلك الوحدات قد تشبه الفقرات لكّنها قد تك
ابط بوصفه دعامة مادية، أيخذ النص املرت .  1«الوًثئق املعّقدة املرتبطة فيما بينها مبجموعة من الروابط

 :ثننيإمظهرين 
 Lecture dynamique: دينامية القراءة -ب   
نطالقًا ايًضا، فالقراءة ال تتم بشكل خطي ض خصوصية القراءة أرت فخصوصية بناء النص املرتابط تف    

فالنص املرتابط نص ال مركز فيه  »من نقطة البدء وانتقااًل من صفحة إىل أخرى وصواًل إىل النهاية،
لذلك كان املبدعون هلذه النصوص يستعينون مبهندسني . تنطلق منه وجهة نظر القارئ يف رؤيته للنص

 . 2« فحاولوا كسر النمطية يف اإلبداعإلخراج أعماهلم،  ماتيةال احلوسبة ونظام املعلو وخرباء يف جم
ا املربجمون لألطفال مثال واضح لدينامية القراءة، فألّفه 3(دهده) والقصص اليت يقّدمها موقع    

املناظر، واملوسيقى، والنصوص املكتوبة بطريقة غري خطية، فالطفل ال يتتبع إبصبعه ابلتوليف بني الصّور و 
كل مرّة لتتبع   االقصة، بل يشاهد ويلتقط األحداث من مشهد آلخر قبل انتهاء القصة، ويعيدهليقرأ 

خاصية التأمل لدى  ااألحداث اليت فاتته، لدانمية النص وعدم ثباته، رغم أنّنا جند املربجمون قد راعو 
 . األطفال وحاولوا اإلبطاء يف سري القصة، حىت يتتّبع األطفال القصة يف راحة

 Dimension structurelle :وييالبعد البن - ج
 .ميثل هذا املظهر، بعد االنتظام الداخلي خلاصية النص املرتابط بوصفه شبكة

وي يف النص املرتابط، هو مبثابة البعد الداخلي يابلتدقيق يف هذين املظهرين يتضح، املظهر البن »   
ولتوضيح طبيعة حمتوى النص املرتابط، ابلنظر . واالنتظامي، أّما املظهر الدينامي فهو مبثابة البعد اخلارجي

                                                           
: منتدايت احتاد كّتاب اإلنرتنت العرب على املوقع دراسة يف النص والنص املرتابط، من النصية إىل التفاعلية،لبيبة مخّار، ( 1

content&task=view&id=2456 -alfawanis.com/alfawanis/index.php?option=comhttp://www 
    (07/03/2017) &ltemid=2  

، مؤمتر أدابء ، بور سعيد، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، (ضمن الثقافة السائدة واالختالف)األدب التفاعلي العريب سعيد الوكيل، ( 2
  242، ص 4112، 0مصر، ط

 http://www.ehudhud.com  2018 /08/ 13))لألطفال ، على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  3

http://www.ehudhud.com/
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كونكلني .ج"إىل املعطيات املعلوماتية يف عالقتها ابلشبكة، حبسب األمنوذج الذي اقرتحه 
J.Conklin1«فإن النص املرتابط يتأّلف من وحدتني أساسيتنير فهيم الشيباين، ونقله لنا عبد القاد: 

، مبنينة يف شكل شبكة، تؤلف العقد داخلها مقاطع للنص، أما الروابط من املعطيات قاعدة -0
 .فتعكس تلك العالقات الداللية بني املقاطع

 .واجهة استعمالية، تتيح خيارات اإلبداع والنشر والوصول إىل قاعدة املعطيات -4
ئرة، وقصة األسد، وقّصة قصة السلحفاة الطا)  يّتضح البعد البنيوي يف قصص األطفال اليت ندرسها 

صورة الغابة وصّور الشخصيات واملقاطع خلي بنيوي، مكّون من الربط بني فكّلها هلا بعد دا 2(قـ رّبة
النصية، فكّلها جمتمعة تكّون أحداث القصة، واليت حيصل الطفل عليها ابلنقر على الرابط والدخول إىل 
الواجهة ففي حدود الواجهة حتدث أحداث هذه القصص، فهي تشّكل البعد الداخلي للقصة وال تظهر 

 .  وتشتغل إالّ بتفعيلها
  Dimension de jeu:البعد اللعيب - د 
                هتمامه ابلشكل، إ، فالقارئ ال يهتم ابملعىن قدر  جند هذه اخلاصية مسيطرة يف النص املرتابط    

برتابط األخبار وابإلمكاانت البصرية والصوتية وابلبعد التكنولوجي للوساطة، جمراًب ولوج النص من  »
فحىت القراءة املتخصصة قّلما هتتم ابلنص يف  هذه الوحدة أو تلك، مزعزًعا النظام الذي ت عر ض فيه، 

ابلوساطة وما تقدمه من ذاته من أجل حتليله نصًيا أو خطابًيا وإنشاء قراءة معّمقة، قدر اهتمامها 
طالعه على وهذا ما حيصل للطفل يف إ. 3« ذا الشكل الرتابطيفالقارئ يظل أسريًا هل ،إمكاانت

القصص الرقمية، خاصة أن املؤلف وفريق العلم جيتهدون يف بناء القصة ابأللوان والصّور الزاهية جلذب 
ر وشخصياهتا ومساع املوسيقى وحركات الصوّ انتباه الطفل الذي يظل مشدوًدا هلذه األلوان واألشكال 

  .واللغة الشفاهية، وال يلتفتون لقراءة املقاطع السردية
 
 
 

                                                           
 21ص  ،(سردايت اهلندسة الرتابطية)سيميائيات احملكي املرتابط ينظر عبد القادر فهيم شيباين، ( 1
 http://www.ehudhud.com 2018 /08/ 13)) لألطفال ، على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  2
:  دراسة يف النص والنص املرتابط، من النصية إىل التفاعلية، منتدايت احتاد كّتاب اإلنرتنت العرب على املوقعلبيبة مخّار، (  3
-http://wwwalfawanis.com/alfawanis/index.php?option=com
  (07/03/2017)content&task=view&id=2456&ltemid=2 

http://www.ehudhud.com/
http://wwwalfawanis.com/alfawanis/index.php?option=com-content&task=view&id=2456&ltemid=2
http://wwwalfawanis.com/alfawanis/index.php?option=com-content&task=view&id=2456&ltemid=2
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  Immatérialité:الالمادية -ه
                 قراءة النص على شاشة احلاسوب حترم القارئ من اجلانب املادي امللموس الذي حيققه الكتاب،     

أملس دون عمق، ومل يعد موضوًعا مي س ك  ابليد، النص املرتابط نص فالنص أصبح خيتزل على سطح  »
أعلى مرتبة من النص املكتوب  خاصة إذا تعّلق األمر ابلقراءة ذات الطابع املادي، فهو ال مادي ابمتياز

سطح الشاشة، النص التخييلي لنص رقمي الذي هو موجود يف الذاكرة الصلبة للكمبيوتر،فيمكن  على
فلقد  .ان إىل الرتاتبية يف االخرتاعاتهذه الرتاتبية يف الالمادية، تقود. ءته من ملمس الورقطباعته وقرا

حّولت مطبعة جوتربغ، بعد اخرتاع الطابعة األفكار إىل نقوش غابرة يف مادة الورق، وجاءت تكنولوجيا 
العامل اإلفرتاضي الذي يظل هذا . 1« املعلومات لتسلب الورق ماديته بعد أن حّولته إىل وًثئق إلكرتونية

فبعد أن كان الطفل ميسك ابلكتاب  ،وال يربحه إاّل جبهد جهيد الطفل مشدوًدا حلركته وألوانه وصّوره
، ويف كثري فهو شيء مادي بني يديه ويقّلب صفحاته ويلمس صور الشخصيات بيده حماواًل إمساكها

هذه  دون إىل متزيقم من قبل  األم أو األب، يعممن األحيان جند األطفال بعد قراءة القصة أو قراءهتا هل
وبتحّول القصة إىل الوسيط الرقمي أصبح الطفل يتحّسس شاشة احلاسوب . الصّور ليلمسوها وحياوروها

وتنتهي  يريد الدخول والّلعب معهم: لإلمساك ابلشخصيات، ويف كثري من األحيان خياطبك ويقول لك
 . ت فال يبقى معه شيء ملموس مثل الكتابنرتنقة الطفل جلهاز احلاسوب واإلمبفار 

 La forme du labyrinthe:الشكل املتاهي  -و

هه ببيت نبناء الذي يقوم عليه النص الشبكي، ونستطيع أن نشبّ يكمن الشكل املتاهي، يف اإل        
ففي استعارة بيت العنكبوت وتشبيه الشبكة املعلوماتية بنسيجها يكمن ذلك الشكل  العنكبوت،

ففي النص الشبكي يتجسد ذلك البعد االفرتاضي للنص املرتابط، ويتيه القارئ يف مساراته،  »املتاهي، 
وأصبح فكّلما ظّن أنّه اقرتب من مركزه أو معناه املخبأ، تالشى ذلك املركز مبا فيه من معان حمتملة، 

من بني يديه كّلما ظّن أنّه  بابط، للبحث عن اهلدف، الذي يتسرّ القارئ ينقر ابستمرار من رابط إىل ر 
النص الشبكي هو أصعب أنواع النصوص املرتابطة وال يتوافق  .2« أمسك به أو شارف على مالمسته

ئة وفق نصوص مرتابطة مع التأليف القصصي الرقمي لألطفال، فيعمد املؤلفون إىل برجمة قصص هذه الف

                                                           
 .ص ، 4110الصفاة، الكويت،  عامل املعرفة،جملة رؤية ملستقبل اخلطاب الثقايف العريب، ، الثقافة العربية وعصر املعلوماتنبيل علي، ينظر ( 1

422  
 422 -421 .صص ،اءات ، جملة قر (قراءة يف التحوالت املعرفية ) السيربنطيقا والنص املرتابطاوي، فعمر زر ( 2
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، فحىت الكبار ال يستطيعون ...(كتابة، حوار، صّور، موسيقى)يطة توليفية بني وسائط متعّددةبس
     . االستمرار يف متابعة هذه القصص

   Absence de la fin: غياب النهاية -ي
ميتاز النص املرتابط بغياب النهاية، اليت تتوافر يف النص الورقي، رغم أننا جند يف بعض الرواايت         

فالنهاية  لكنها يف النص املرتابط شاملة وطاغية،»الورقية غياب النهاية أو ما يعرف ابلنهاية املفتوحة، 
فحيثما توقف فتلك  بداخله قد أستنفد،ويشعر أن شيًئا ( القارئ) قع حينما يتعب املستعمل للدعامةت

النهاية، وأينما يبدأ تلك هي البداية، وغياب البداية والنهاية أيًضا يرجع ابألساس إىل الشكل املتاهي 
  1«" ذات املسارات املتعددة" املتاهة" ط، وابلتدقيقالذي يّتخذه النص املرتاب

توضع هلا هناية، ألّن هدفها  تقدمي رسالة  وهذه خاصية ال تتوّفر يف أدب األطفال، فقصص األطفال 
فكره للبحث عن  الطفل لألطفال وتربيتهم وتعليمهم وتوجيههم واستخالص الدروس والعرب، وال يعمل

كون هلذه القصص دور وقيمة، ألن املّؤلف من البداية يعتربها احملتملة ألبطال قصصه، وإالّ ال يالنهاايت 
اج العريب ده اآلن من املهتمني العرب برتبية األطفال وتقدمي اإلنترسالة تربوية وخلقية، خاصة ماجن

اليت مل تستمع لنصائح صديقتيها البطتني  ففتحت   2"قصة السلحفاة الطائرة"ال ذلك ومث. واإلسالمي
ويف النهاية يقّدم الراوي احلكمة من السكوت يف . فمها وتكّلمت أثناء الطريان، مما أدى إىل سقوطها

 (ال نكثر الكالم، لنضمن السالمة وهكذا نتعّلم اي أحبائي من هذه القصة أن  ) يقول فيه .مقطع سردي
 

      
 
 
 
 

 النهاية لقصة السلحفاة الطائرةمشهد  3

                                                           
، وزارة اإلعالم ، 0221شهرية ثقافية مصّورة أتسست ، جملة العريب، جملة ( عصر الكلمة اإللكرتونية) اهليربتكست حنا جريس، ( 1

  022 .ص ، 4114، أكتوبر 242العدد الكويت،
 http://www.ehudhud.com  2018 /08/ 13))، على املوقع  (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  2
،  (لسلحفاة الطائرةاقصة )  لألطفال قصص ترابطية تفاعلية(  3

Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64 

 

http://www.ehudhud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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   :النص املرتابط ومبدأ االسقاط  1-6-3 
، بعد (الربانمج أو احلوسبة الداخلية للقصة) يتوافق مع البعد الداخلي لدعامة النص املرتابط      

وذلك ما يؤكد أن كل وحدة من شبكة النص املرتابط،  »خارجي يكشف لنا عن اجلوانب التأويلية، 
، املميزة .(..أ،ب) فالوحدات .وضمن بعدها الداخلي والصوري، تتناسب مع وحدة تقع خارج الشبكة

(. نص، صورة، صوت) ،جتد ما يوافقها من املقاطع...(4،ع0ع)  وابلعالقات،...(4،خ0خ)ابخلواص
أيخذ هذا هذا يعين أن العناصر الصورية لشبكة النص املرتابط، ترتبط مع مكوانت نصية متنوعة، حيث 
وذلك ما . االرتباط، شكل عالقة اسقاطية هتدف إىل استظهار الوحدات الصورية عرب نصوص مسجلة

     :1تلخصه اخلطاطة اآلتية

 
    

 
 
 
 
 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 21. ، ص (سردايت اهلندسة الرتابطية) سيمبائيات احملكي املرتابطعبد الفادر فهيم شيباين،  1)
 

                                            *  

                                                                   *  

                           *             *  

                               *               *  

 نظام التأهيل

 اسقاط

وحدات نصية   نص 

 نص

 نص

 نص

 نص نص

 رابط

 عقدة

اخلارجي ارتباط البعد الداخلي الصوري لدعامة النص املرتابط  مع البعد : 31الشكل 
 التأويلي
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، قام "السلحفاة الطائرة التفاعلية"1وهذا مثال يوّضح تطبيق البعد الصوري والبعد التأويلي لقصة        

على الواجهة يف شكل نصوص  املربجمون بربجمة العناصر الصورية لنص هذه القصة حاسوبًيا وترتجم
، ابلربط بني العقد ...(صور احليواانت يف الغابة، حوار البطتان مع السلحفاة، املقاطع النصية) القصة 
 .والروابط

يشبه النص الذي حتّدث عنه روالن ابرت يف وصفه للنصوصية األديب الرقمي  هذا النص اجلديد    
فالنص املرتابط أو املتعالق عبارة عن شبكات كثرية ومتفاعلة  »، من عدة نواحي، s/zاملثلى يف كتابه 

معها، دون أن تستطيع أي منها جتاوز البقّية؛ إّن هذا النص كوكبة من الدّوال ال بنية من املدلوالت، 
أي منها أن يوصف  إليه من مداخل متعّددة، وال ميكنليس له بداية، قابل للرتاجع، ونستطيع الولوج 

. الرئيس، والشيفرات اليت يهيئها متتد على مسافة ما تستطيع رؤيته العني، وال ميكن حتديدهاأبنّه املدخل 
ب ويؤلّفه فالنص املرتابط يركّ . 2«النص املتعّدد تعّددية مطلقةعلى هذا  إن أنظمة املعىن تستطيع السيطرة

وتصبح ذات أبعات  املربمج من دوال وشيفرات رقمية فاقدة للمدلولية يف البعد الداخلي للحاسوب،
ة عند أتليفها ابلربط بني العقد، حيث كل عقدة حتيل داللية أتويلية تعطي شكل ومعىن يرّكب يمدلول

   .منها العمل األديب
 

                                                           
 http://www.ehudhud.com  2018 /08/ 13))، على املوقع  (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  1
 041 .،  كتاب الرافد عن جمّلة الرافد ، ص(مدخل إىل األدب التفاعلي)  الكتابة الزرقاءعمر زرفاوي، (  2

                                            *  

                                                                   *  

                           *             *  

                               *               *  

 نظام التأهيل
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 البعد الصوري والبعد التأويلي لقصة السلحفاة الطائرة: 34الشكل 
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 :ات الصورية والدالليات التأويليةالنص املرتابط بني الداللي: ديب الرقمينص األال  1-6-0
لي الصوري والبعد اخلارجي مثاًل، وفق قاعديت البعد الداخل النص املرتابط ولتكن قصة يتشكّ      

 متّكن القارئ من الدخول للنص اجلديد حيث ،الداليل الذين مت شرحهما، وتسمى الشبكة الداللية
وهي تشمل مجيع املعارف أو البنيات املرتابطة فيما بينها واليت يقوم الشخص بتشييدها  »، وقراءته

وكل عقدة (. عقدة)ل عنصر من هذه البنية اليت يقوم بتشييدها يسمى إن ك.وبنائها يف جمال خاص
وتبًعا هلذه املقايسة ينظر إىل النص املرتابط . دالليةضها ببعض بواسطة روابط مشرتكة أو يتصل بع

، فكل مظاهر النص املرتابط، للدالليات البنيوية شبكة شاملة اابعتباره شبكة خاصة واإلنرتنت ابعتباره
، ، أّما على صعيد األشكال اخلارجية، أي على األشكال الداخليةعلى صعيد تنسب للدعامة التقنية 

تقيم معناها، من خالل ممارسات فعل  مظاهر هذا النصصعيد أشكال التفاعالت مع القارئ، فإن 
من املعطيات النصية  ، حيث تتشّكل"قصة السلحفاة الطائرة"ى هذا ما نالحظه عل. 1« القراءة والتأويل

املرتابطة البنوية داخلًيا، وتظهر على صعيد األشكال اخلارجية يف الصور والنصوص، وموسيقى ورواية 
 .فتظهر واجهة القصة ويتتبعها وتشغيل الرابط 2(هدهد)الراوي، عند تفاعل الطفل مع موقع 

 :االنتقال من الرتكيب إىل فعل الرتابط :النص املرتابط  1-6-1
ومتتد هذه »يف حقل اللسانيات، حيث يبىن عليهما اللسان،  ظاهراتن معروفتان لرتكيب والرتابطا    

العملية إىل أنساق سيميائية أخرى تقوم على خالف اللسان بتدعيم مبدأ اهليمنة بني العالقتني، وذلك 
 .  إما على أساس استعاري؛ هتيمن فيه عالقة الرتابط، وإما على أساس جمازي، هتيمن فيه عالقة الرتكيب

هنا جند النص املرتابط يتأسس وفق احملور و  ندرك أن طبيعة عالقة احملور الرتكييب، على الصعيد النصي،  
الرتابطي، وتفعيل أثره على البنية النصية؛ أي التحول من مبدأ حضور الرتاكيب وغياب الرتابط إىل 

؛ أي أن النص املرتابط ال يتأّلف عرب الرتكيب من كلمة ألخرى  3« استبعاد الرتكيب وحضور الرتابط
 الفقرات حتت بعضها مكّونة النص، بل يشّكل النص املرتابط جبانب بعضها، مث اجلمل جبانب بعضها مث

، وال يسمعها ويقرأها الطفل إاّل بتفعيل ة، والصّور وصوت الراوي واملوسيقىمن الربط بني املقاطع النصي
   (. هدهد)الرابط، وذلك واضح يف قصص موقع 

                                                           
 424 .، ص مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي ، من النص إىل النص املرتابطسعيد يقطني، ( 1
 http://www.ehudhud.com 2018 /08/ 13)) ، على املوقع  (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  2
  21.، ص (سردايت اهلندسة الرتابطية) سيمبائيات احملكي املرتابط عبد الفادر فهيم شيباين، ( 3

http://www.ehudhud.com/


 التواصل األديب الدعائم الرقمية وآليات حتقق: الفصل األّول

 

173 
 

ختضع لفعل الرتابط بني الصّور  (هدهد)يف موقع  هة لألطفالجّ و التفاعلية أو الرتابطية امليف القصص      
ومنظر الغابة ومقاطع احلوار، والنص السردي واملوسيقى، فتظهر الصورة مع املقطع السردي واملوسيقى 

الكتاب الورقي، سرد، مث أتيت  د يفجوليس مثل القصص يف الكتاب الورقي الذي يقوم على الرتكيب، فن
ار،مركبة يف الصفحة الورقية أسفل بعضها البعض وليست متداخلة مثل الصورة ويتبعها السرد أو احلو 

 .النص املرتابط
 : النص املرتابطإنتاج  4- 1-6

تتحقق الكتابة الرتابطية من خالل أحد الربامج اليت تتضمن هذه الوظائف اليت تتيح الرتابط، ولكي     
 :1أو يوظّفها يف النص الذي ينتج ال بد من توّفر السمات اآلتية مع املربمج شغلها الكاتبي  

، ومعىن ذلك أنّه سيعمل جاهًدا على اأبن يقّرر الكاتب مسبًقا أبنّه سيكتب نًصا مرتابطً : القصد   
 .الذي يكتب وفق ما يسمح للقارئ ابلتنقل داخل النص ،تنظيم بنيات النص

خطاطة يعدها الكاتب، واليت حيدد من خالهلا خارطة النص عملية التنظيم من خالل  أتبد: التنظيم
  .وخمتلف عقده وتشعباته، ومواطنها وفًقا لطريقته اخلاصة اليت يتبعها يف بناء نصه املرتابط

بواسطة الربانمج الذي  »ة لتنشيطها تتم هذه املرحلة بعد أن تكون كل البنيات النصية مهيأ: اإلجناز  
شتغال، وليست عرضة للتعطيل، والذي يبدو لنا من الروابط، وجعلها قابلة لاليسمح لنا بتحديد جمال 

ن ويّتضح أ .2« خالل التأشري على كلمات أو مجل حمّددة بلون مغاير أو ممّيز يف هناية عملية اإلجناز
يف إجناز  دور أجنزها املوقع ابتباع هذه اخلطط، فقد كان لشخصيات املوقع 3"هدهد"قصص موقع 

 قصص تفاعلية حتمل اجلمال وصفة التشويق والقيمة اهلادفة بشكل وخطّة مل يسبق لألطفال أن رأوها
بكتابتها ورقيـًا وتقسيمها على مقاطع واختيار  مث أتيت مرحلة التنظيم.فقد كان هلم القصد يف أتليفها

كل النهائي الشظاهر يف  وكل ذلك املوسيقى ورسم شخصيات القصة وتسجيل صوت الراوي،
 . قان مت مجع كل العناصر الناجحة، مث قاموا ابالجنازللقصص، فهي مربجمة إبت

 
 
 

                                                           
 042، ص  (مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي)من النص إىل النص املرتابط سعيد يقطني، ( 1
  042ينظر  املرجع نفسه ، ص (  2
 http://www.ehudhud.com  2018 /08/ 13))لألطفال، على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية( 3
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 :حتول يف دعائم الكتابة والقراءة: الرقمي األديب النص -4
ابت من الواضح، أن النص الرقمي يكتسح جمال املقروئية، مزحزًحا النص الورقي من مركزه؛ الذي        

وخاصة الكتابة . الطابعة وإىل العهد القريب ظل لعهود طوال أساس الثقافة واألدب العامليني، منذ اخرتاع
وساط الشباب واألطفال والقراءة على مواقع التواصل االجتماعي فيس بوك وغريها، حىت اكتسحت أ

يف أوقات الفراغ، بل أصبح  فلم يعد ميسك ابلكتاب ويقرأ ويتصّفح .فعطّلت القراءة التأملية واهلادفة
 .جهازه احملمولالفرد يف أوقات فراغه يتصّفح 

 :الرقمي مع نص األدب التواصل 4-3
الكتابة وعناصرها وانعكس ذلك ابختالف وسيط الكتابة من الورقي إىل الرقمي، تغرّيت أدوات     

أمام  هذا يضعنا .نرتنتالدعائم الرقمية عرب احلاسوب واإل مع على منط القراءة فال تكون إاّل ابلتواصل
ضوابط عملية جديدة لتفاعلية القراءة، عرب نظم التحكم النوعية يف املعطيات النصية، اليت ختتلف عن 

 .النص الورقي كما وكيًفا
، تضمن له سريورة ملمارسة القراءةا جديدة الصعيد الكمي والكيفي، يكتشف صورً القارئ على  »  

االختزال األيقوين،  إغالق الصفحة، فتح النوافذ، فتح أو: القراءة داخل النص، عرب ضوابط تقنية مثل
الفهرس : اإلحتفاظ أبكثر من نص، التقدم والرجوع، متكنه من خيارات متعددة لتفعيل القراءة، مثل

، وامللفت (تفعيل الروابط النصية) وتقرير مصريها تدحرج، الضغط والضغط املضاعف، املصعد القرائي،امل
مبا يبعد  يف الدعامة املعلوماتية، أهنا تصل تطبيقات سريورة القراءة، ابلنظام االفرتاضي لتمثالت الشاشة،

قلب الصفحة، ) يف النص الورقي ملموسيتها، على صعيد التحقق املادي خالفًا لتطبيقات سريورة القراءة
ويف املقابل، ال ميكننا أن نتجاهل، القدرة اهلائلة اليت (. عليمها، نظام الرتقيم ، الغالفطي الصفحة أو ت

تتمتع هبا الدعامة اإللكرتونية، يف تسهيل وتسريع الوصول إىل احملتوايت النصية، واختزاهلا زمانًيا 
بتغرّي الوسيط احلامل هلذا األدب، فلم يعد القارئ ميسك ابلكتاب فتغرّيت طرق القراءة . 1«وفضائًيا

ألديب سواًء كان رواية أم ويتصّفحه ويتحسسه بيديه كشكل مادي ملموس، بل أصبح يتصّفح األثر ا
حاسوب، ريها من املوضوعات حباسة اللمس وقبله كان ابلنقر على املواقع بواسطة الفأرة للقصة، أم غ

  .ءة والتغرّي إىل أشكال جديدة مواكبة لكل اخرتاع جديدار ّور للقوسيتواصل هذا التط
إن العالقة بني الواقع االفرتاضي واملستخدم جتّسد ذلك التصّور السيربنطيقي من انحية وأعلى  »    

، فالتواصل بينهما يتم انطالقًا من السببّية الّدورية،تغذية تتّجه من  ىدرجات التفاعلية من انحية أخر 
                                                           

 22،  ص  سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين،  ينظر( 1
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تخدم القارئ حنو العامل االفرتاضي، وتغذية مرتدة تعود صوب املستخدم القارئ، وهو األمر الذي املس
يّتضح عن اجلانب التجريدي، فاالتصال يفرتض وجود عالقة تبادلية بني م رسل وم ستقبل، حبيث يتبادل 

فقط دون أن الطرفان اإلرسال واالستقبال كما يف احلوار بني شخصني، لكن وسائل اإلعالم مرسلة 
تكون مستقبلة لرسائل مماثلة لليت ت رسلها، فمع وسائل اإلعالم احلديثة نشهد عالقة اّتصال ذات طرف 

 لوسائل اإلعالم، اجّتاه واحد، ليس ما يعرف ابستجابة اجلمهور ممّا يرقى إىل أن يكون طرفًا ًثنيً اواحد و 
مهور ليس إاّل قياًسا لتأثري اإلعالم يف وما يقال عن تغذية مرجعية تستقبلها وسائل اإلعالم من اجل

 ،هذا يعين يف تصّور هذا الباحث .1«شاكلة القياس السيكولوجي لردود األفعال املسمى اختيار ابفلوف
أن العالقة التواصلية بني القارئ املستخدم يف تصّفح املواقع واالطالع حىت على األعمال األدبية هو ال 

لما جاءت به السيربنطيقا، بل هو جمّرد تواصل جتريدي قائم على املنبه مثميّثل التواصل ورد التواصل 
  .واالستجابة

ال وجهاز إذا نظران إىل هذا اجليل الصغري جند أنّه قد وجد نفسه يف عامل التواصل مع اهلاتف النقّ و      
ملدارس يف احلصص ايف الكثري من العائالت، ويف  له األمور البديهية ةثابفهي مب ،تاحلاسوب واإلنرتن

ف احملمول الطفل من الصّغر يشّغل اهلات ،كما هو مالحظ لدى اجلميع  .اإلعالم اآليلاملخّصصة لدروس 
ت ويشّغل اليوتيوب، فهو يتعامل مع هذا العامل اإلفرتاضي قبل القراءة والكتابة، ملا لوالديه ويدخل اإلنرتن

، فيتّعود ...أانشيد ابملوسيقى ولقطات الفيديو وألعاب و لألطفال ورسوم متحركة  يوّفره له من أغاين حمبّبة
فعلى الصعيد الكيفي يتعّلم القراءة حباسة الّلمس  .ت من صغره ويربع فيهاعلى طرق القراءة عرب اإلنرتن

، فيفتح الصفحات ويغلقها، يفتح والنقر على الشاشة قبل أن يتعّلم تقليب صفحات الكتاب املدرسي
وعلى الصعيد الكمي  .غالق نوافذ واختزال أيقوينخمتلفة وخيتار منها، ويقوم إبقصص أكثر من انفذة ل

 التصّفح وتركيز حاسة اللمسبة فيجرهبم مجيًعا فيتعّلم سرعة جيد يف املوقع أكثر من قصة أو أنشودة أو لع
ما  ، وترى الطفل خيتار أحد هذه الربامج مث يعود ويتقّدم وهكذا يكتشف ويتابع كلوالسمع والبصر

تح احلاسب اآليل والولوج جيّده، ومع كثرة املمارسة يربع يف ذلك وال يدخل املدرسة حىت يتعّلم كيفية ف
 .غالق احلاسب اآليل، مّث يتعّلم الكتابة الرقمية بدخول املدرسة مع تعميم تعليم اإلعالم اآليللإلنرتنت وإ

)  هذا املوقع جيد ثالث قصص ميارس القراءة كًما بوصوله إىل( هدهد)ويف تصفحه لقصص موقع 

                                                           
 002، ص  ،  كتاب الرافد عن جمّلة الرافد(مدخل إىل األدب التفاعلي)  الكتابة الزرقاءعمر زرفاوي، (  1

 



 التواصل األديب الدعائم الرقمية وآليات حتقق: الفصل األّول

 

176 
 

مية ق، فيتصفحها الواحدة تلو األخرى ابلكيفية املذكورة للقراءة الر ( السلحفاة الطائرة، قرّبة ، األسد
 .الرتابطية

 الشبكة التواصلية للنص املرتابط: السيربنطيقا والقراءة  0 -4
 لدراسات اإلعالمية والتواصليةإىل حقل انتقاله لنا يف ظهور علم السيربنطيقا، واكما سبق لنا أن فصّ       

، يف اللغة ابعتماد السببية يف اللغة واألدبو  يف اآلالت ابعتماد الفعل الراجع،بتصحيح خطاطة التواصل 
ونفي  فن التحكم، اأبهنّ  وهذا من السيربنطيقا ؛الدورية والفعل الراجع يف خطاطة رومان جاكبسون

اخلطية واعتماد السببية الدورية والربط فتشّكل النص املرتابط والذي أصبح يتشّكل منه األدب عرب 
فكما نشأ  يف الكتابة عرب جهاز احلاسوب فهي تتوافق مع معىن التحسيب والتحريك والتنبؤ احلاسوب،

ذلك الكتابة عرب احلاسوب علم السيربنطيقا عن احلساب والتنبؤ يف العالقة بني الطائرة والقذيفة، فك
  .تقوم على العناصر املذكورة

 . اكبسون  والوظائف املصاحبة هلا املقدمة سلًفا تشرح ذلكجوخطاطة التواصل لرومان    
نص األدب الرقمي، خيضع يف أثناء حتققه خلطاطة تواصلية، تؤمن من خالهلا قناة التواصل، و  » 

ت يف وضع كمرسلة، وهنا ميكن لشبكة األنرتنسيربنطيقيا الوضع التواصلي االفرتاضي، ابلنص الرقمي  
ع ، يف وض(قرص صلب، قرص مرن، ذاكرة مفتاحية) التواصل املباشر، على غرار نقاالت املعلومات 

االتصال غري املباشر، أن تؤمن قناة التواصل، أما عمليات التسنني فتوكل للحواسيب عرب دورها يف 
ويرجع الفضل يف إفادة  .1« معاجلة شيفرات النص، لتحويله إىل نص مقروء على الشاشة، لصاحل القارئ

وهو يؤّسس  »" رت ايوسهانز روب"التواصل السربنطيقي بني املؤّلف الرقمي واملتلقي الرقمي إىل أعمال 
لنظرية التلقي وهو ينظّر ألفق التوقعات حتّدث عن اتريخ التلقي وحوار اآلفاق، وهو األمر الذي أفادت 

ارئ السرباين ال جمّرد متلق سليب بل متلق مبدع، والباحث يف منه املمارسات املفّرعة حيث ابت الق
حبثية انفعة، فالباحث على سبيل املثال، قد يرفق مجاليات التلقي ميكن أن جيد يف النص املرتابط أداة 

استبانة بنص إلكرتوين ميكن الوصول إليها على اإلنرتنت، وهو ما قد ميّكنه من معرفة كيف تلقى القرّاء 
جاكبسون على نص األدب الرقمي سيرباينًيا،  ميكن تطبيق خطاطة التواصل لرومان .2«هذا العمل

واملتلقي هو القارئ  ،قناة التواصل اإلنرتنت واحلاسوب يف تواصل افرتاضيعرب  املؤّلف الرقمي واملرسل ه

                                                           
  22، مرجع سابق، صسيمبائيات احملكي املرتابط، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد الفادر فهيم شيباين، (  1
جملة علمية حمكمة تعىن ابلدراسات الثقافية، كلية اآلداب جبامعة  ، جملة ثقافات ،األدب التفاعلي واجتاهات ما بعد البنيويةعمر زرفاوي ، (   2

 012، ص  4100، 42البحرين، ع 
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والنص الرقمي هو املرسلة، وعمليات التسنني حيققها احلاسب اآليل يف معاجلة شيفرات النص الرقمي، 
ويف النص الرقمي ومنه األدب الرقمي فيه حتقق ملا جاء به ايوس . وحتويله إىل نص مقروء يشّغله القارئ

احلديث عن أفق التوقعات، حيث أصبح القارئ السرباين متلق مبدع من خالل تفاعله مع هذا  من
    .األدب اجلديد

واليت ترقى ابلتواصل  ،ويقّدم عبد القادر فهيم الشيباين، خطاطة تطبيقات النص الرقمي األكثر تطورًا    
احلسي املتكامل، عرب األداء أن ترقى ابالتصال إىل درجات التواصل إىل أقصى حدها، حيث ميكن 

ور ثالثية الصّ يه عن طريق اللمس مبا حت  اك البصري، التقين للموصالت؛ اليت تسهم يف حتفيز اإلدر 
 :1اآلتية. والذوقي والسمعي ،األبعاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ،العاليةالتفاعل والتواصل أبرقى صّوره جلودهتا  ،الرقمية الرتابطية 2(هدهد)قصص موقع  جتّسد هناو     

، تواصل بصري مسعي حسي ملسي، هذه القصص (قرّبةالسلحفاة الطائرة، األسد، ) الثالثالقصص 
إىل  الطفل صلوي( قوقل)عد كتابة العنوان يف موقع ختضع يف أثناء متظهرها على شاشة احلاسوب ب

هو موقع  :واجهات القصص، إىل خطاطة تواصلية تؤّمن من خالهلا قناة التواصل سيربنطيقًيا، املرسل
يف كما يوّضحه الشكل (الطائرة قصة السلحفاة ) صصقوقل من خالل ما ك ِتب على واجهة الق

على الرابط يبدأ املوقع عرب احلاسوب يف التواصل مع الطفل  ومن خالل التواصل املرئي ابلنقر األسفل

                                                           
  11، مرجع سابق، ص(سردايت اهلندسة الرتابطية) سيمبائيات احملكي املرتابطادر فهيم شيباين، قعبد ال( 1
 http://www.ehudhud.com  2018 /08/ 13))لألطفال، على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  2

رابط انترنيت                                                       
 
 

 قرص مرن،                                               
 قرص صلب                                               
 ذاكرة مفتاح إلخ                                               

 
 موصالت                                                 

 لوحة مفاتيح                                               
 فأرة، شاشة                                                
 مكبر صوت، حاسوب                                              

 
 تحفيز الرؤية                                               

 اللمس

 الذوق، السمع

 وحــدة

 مركزية

وحدة 

 مركزية

(متلقي)ارئ ــــق (اثـــب)ــب كات   

 الشبكة التواصلية للنص املرتابط: 35الشكل 

http://www.ehudhud.com/
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: يف املقطع بقوله بصورة البحرية ورواية الراوي واملوسيقى وكتابة ما يسرده الراوي أسفل فيديو القصة كما
حد التجسيد احلقيقي،  فهو تواصل  يف إضاءة وألوان براقة تصل إىلومع احلركة ( ويف فصل الصيف)

حيواانهتا وألواهنا،   ملس ،وتواصل ملسي حياول الطفل ملس القصة بصري مسعي، مقروء للسرد واملقاطع،
 .كما جندها أكثر جاذبية يف قصة األسد

 
 
 
 
 

الراوي إىل األطفال  من القصة عرب سردطفال املشاهدين وهو تواصل خارجي هم األ: واملرسل إليه
والبطتان،  ةالسلحفا: وار الذي يدور بني شخصيات القصةوتواصل داخلي عبارة عن احلاملشاهدين، 

أي نقل القصة بعد أتليفها احلاسوب اليت تؤّمن سيربنطيقًيا؛  ت عرب جهازهي شبكة اإلنرتن :والقناة
التحريك والتحّكم لرتمجة البياانت الداخلية الصورية إىل شكل  ربجمة حاسوبية قائمة على التحسيب،ب

القصة النهائي عرب الواجهة وذلك عرب التنبؤ السيربنطيقي، فيتحّقق هذا التواصل القصصي عرب الشبكة 
بتقدمي نص القصة كمرسلة، وعمليات التسنني توكل للحواسيب بدورها يف معاجلة شيفرات نص القصة 

ء على الشاشة لصاحل القارئ الطفل، ومن مجال تصميم هذه القصص حتّقق رو لتحويله إىل نص مق
التواصل مع الطفل لدرجة أنّه حياول تلّمسها لإلمساك هبا ويتحّسسها بيده، فهذه القصص ترقى 

 (.مسعي، بصري، ملسي) درجات التواصل احلسي املتكامل ابالتصال إىل
عرب احلاسوب  1(هدهد)املرسل موقع : طاطة اآلتيةخطاطة التواصل سيربنطيقًيا يف اخلفتتمّثل    

، القناة (السلحفاة الطائرة، األسد، قرّبة)القصص: األطفال املشاهدين، الرسالة: واإلنرتنيت، املرسل إليه
حتفيز الرؤية ابستعمال الّصور واملناظر اجلميلة، واأللوان، وكتابة : ) ت، وتتمّثل وظائف الرسالة يفاإلنرتن

مالمسة األطفال للقصص واحلصول عليها ابلنقر ابلفأرة ومالمسة : حتفيز اللمس. لنصيةاملقاطع ا
مبا حتويه القصص من أصوات احليواانت، واملوسيقى وصوت الراوي، واحلوار بني : الشاشة، حتفيز السمع

، فينصت األطفال لالستماع للقصة ابستعمال الصوت املباشر للحاسوب أو ابستعمال (احليواانت
    .كرّب امل

                                                           
 http://www.ehudhud.com 2018 /08/ 13)) لألطفال، على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  1

قصص ما قبل  -قصة تفاعلية لألطفل  -السلحفاة الطائرة 
 98قصص أطفال  –حكااي لألوالد  -النوم 

http://www.ehudhud.com/
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يوّجه  يكتب املؤّلف نص األدب الرقمي مبساعدة املربمج، هبدف توجيهه إىل القارئ وليكن الكاتب     
للطفل، فيربمج نصه ليحقق التواصل مع هذا الطفل، لذلك يكون نصه مربمج بطريقة مبسطة  قصصه

فيعمل كاتب . يوصلها إليهرسائله اليت يريد أن حقق ابط وصواًل إىل تواصل وتفاعل، ليللنص املرت 
ر اليت أصبحت يف هذه األطفال على جتسيد العامل احملسوس من خالل املؤثرات البصرية، من حركة للصوّ 

لشخصيات وكل ما  الرسوم املتحركة ، فااأللفية تّتجه إىل التصوير ثالثي األبعاد وذلك ما يوّظف يف
اها جمسمات وكأهّنا حقيقية يستطيع الطفل اإلمساك ر ثالثية األبعاد، فري يوّظف يف القصة عبارة عن صوّ 

     . هبا
 :أمهية الروابط ودورها السردي والبالغي 4-1

حداث إمها األساس يف  العنصرين نتاج النص املرتابط إاّل ابستعمال الروابط والعقد، فهذينإال يتم     
فال يتم هنا سوى تغرّي الوسيط  -الفرق بني نص الكرتوين عادي مكتوب على صفحة الورد ويتم طباعته

    وبني نص تفاعلي يعتمد على الرابط يف أتليفه  -من الورق إىل احلاسوب وتبقى خصائص النص نفسها،
برجمتها بتقنية الروابط  ر قصص األطفال التفاعلية، إذ متّ مثال ألرقى صوّ  (هدهد)وقصص موقع  .وقراءته
تظهر و لطبيعية، واملوسيقى، وصوت الراوي، واملقاطع النصية، يف التأليف بني الصّور واملناظر ا والعقد

 واملشاهد أو نطقه من طرف الراوي،  على املشاهد يف األعلى رابط النص الذي يشتغل عند كتابة السرد
 :1وّضح ذلكة تاملوالي

 
 
 
 
 
  

   
 (هدهد)التفاعلية الترابطية من موقع  السلحفاة الطائرة مشاهد من قصة  2

                                                           
 http://www.ehudhud.com  2018 /08/ 13))، على املوقع (قصة السلحفاة الطائرة)  لألطفال قصص ترابطية تفاعلية(  1

،  (لسلحفاة الطائرةا)  تفاعلية لألطفال قصص ترابطية(  2
Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64 

 26: مشهد  61: مشهد

http://www.ehudhud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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ابط يف التأسيس ملفهوم النص املرتابط، ألن الرابط هو الذي مينح اخلصوصية للنص و الر تتضح أمهية     
ويشّكل تقنية أساسية يف تنشيط النص املرتابط والدفع به  »ىل الطريقة اليت يوظف هبا، املرتابط، ابلنظر إ

هو الذي يربط بني معلومتني   Vanevar Bush"ر بوشافنيف"  والرابط كما حّدده. حنو التحقق 
ل القارئ يف اختيار الرابط يفّعل يف إنتاج نوعية العالقات وعليه، فإن تدخّ . ينتج عن هذا االرتباط املعىن

ويكون الرابط غري مرئي، إمّنا يتم .يف نوعية املعىن املنتوج من هذه العالقة بني معلومتني املرتابطة، ومن مثة
التأشري عليه إبشارة، إما تكون كلمة أو مجلة أو صيغة تعبريية، أو عالمة رمزية، بلون خمتلف عن لون 

نص املرتابط يعطي الرابط خصوصية لل. النص اللغوي، أو أتيت كلمة حتتها خط مسيك ابللون األسود
فنيفار إىل أن الذي ينتج املعىن يف النص املرتابط ليس هو اإلحبار ونظرًا ألمهية الرابط يذهب .التخييلي

Navigationوهذا ما جعل فنيفار يؤكد على دور فعل االنتقاء فيما  ».1« ، وإمّنا انتقاء الرابط
أو التصّفح هو الذي يعد الذي يرى فعل االحبار  Ted Nelsonخيص الربط، عكس تيد نلسون 
تصوره حول النص املرتابط مبنًيا على فكرة االكتشاف، أي اكتشاف ف أساًسا لنصوصية النص املرتابط،

روابط هي اليت حتقق التواصل الهذا يعين أنّه يؤّكد على فكرة النقر للروابط، ف ؛2«ما خيتفي وراء الروابط
إدراك منطق اشتغال النص املرتابط بدون الوعي بوظيفة فال ميكن  الطفل والقارئ ةالرقمي القصةبني 

حنصل على واجهة تضّم  (هدهد)فبتشغيل موقع  .الرابط، ووضعه احملوري يف عملية الربط بني املعلومات
القصص الثالث وال حنصل على القصص إالّ ابلنقر على الرابط فالرابط هو الذي يعطينا القصة وتبدأ يف 

 .د ويستمر إالّ بتشغيل الرابطاحلكي، فال يشّغل السر 
لمات ، خبالف ما مر معنا، أن الكيتم التأشري عليه بكلمة ملونةيف هذا النص، جند أن الرابط        

 .ختالف يف اإلصطالحاتإامللونة تسمى مثبتات، وهذا 
لقد أاتحت شبكة اإلنرتنت إمكاانت هائلة أمام النص املرتابط لالنتشار يف احلياة الثقافية والعلمية،   

يتم االنتقال يف وعليه  .الربامج املعلوماتية اليت أسهمت يف ظهور أنواع متعددة من النصوص املرتابطة عرب
 اإلحبار والتجول: النص املرتابط، وفق تقنييت

االنتقال من عقدة إىل أخرى بواسطة الروابط لغاية حمّددة، وتتمّثل يف البحث عن  »: واملقصود ابإلحبار
ويصفه سعيد يقطني ابلقارئ الكرمي، . 3« الوصول إىل معلومات خاصة ومعّينة مسبًقا: أشياء بعينها

                                                           
 22 ، ص4102، 4منشورات دار األمان، الرابط، املغرب، ط( أسئلة ثقافية وأتمالت مفاهيمية) األدب الرقمي زهور كرام، (  1
 22 ص ،املرجع نفسه( 2
 022. ، ص (مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي)من النص إىل النص املرتابط سعيد يقطني، (  3
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القراءة  ، وهو أن يتعامل معه وفق قواعد(النص املرتابط) وهو القارئ الذي له قصد حمّدد من قراءته لـ»
أو يقّلل من تنشيطها إاّل يف الضرورات القصوى، ومبجّرد ما أن يفتح ( املعينات)حييد : التقليدية اخلطية

ليعود ...( قراءة هامش، أو االطالع على إحالة ) انفذة، يطل من خالهلا ليكّون فكرة عامة تتضمنه 
، الذي النص املرتابطحمّددة عن لقارئ هو حتصيل معرفة إن هدف هذا ا. بعد ذلك إىل النص األساس

قد اليت يتعامل معه، فال يغادره حىت ينتهي منه، وحىت عمليات االنتقال اليت يقوم هبا تظل يف نطاق الع  
هذا القارئ يّتخذ . وإذا ما قام بتنشيط عقدة خارجية، فإنّه سرعان ما يعود إىل العقدة األصل. يزخر هبا

اإلحبار هو شكل من أشكال تفاعل القارئ مع النص، ف.  1«ئ املبحريف لغة الرتابط النصي مفهوم القار 
، مما Hypertexteيتم حني يقرأ املتلقي نًصا رقمًيا تفاعلًيا، أي نًصا وظفت فيه تقنية النص املرتابط 

جيعل القراءة أشبه بعملية إحبار وغوص يف أعماق النص، ألّن قراءة النص يف هذه احلالة تتعدى قراءة 
يف مقابل ذلك   .تلك التقنية خاللمن  ما هو احلال يف القراءة التقليدية، لتنفذ إىل أعماقهالسطح ك

أبنّه القارئ النشيط الذي  » جند القارئ اجلّوال الذي ليس له هدف من قراءته، ويعّرفه سعيد يقطني
وقد يظل ينتقل  يق االنتقال املتواصل بني النصوص،يعمل ابستمرار على تنشيط املعينات بقصد حتق
وهذا . فيكون التوقف عند مرساة خاصة حتقق غايته. ويتجّول بدون توّقف حىت يرسو على ما يطلب

فهو إما فضويل يريد اإلحاطة ابلنص املرتابط يف . القارئ اجلّوال قد ميارس جتواله الدائب بدوافع عديدة
جهه إىل مبتغاه، فيكون ضياعه وسط مشوليته، أو ابحث عن شيء حمّدد، لكنه ال ميتلك دفة حمّددة تو 

. 2«الرتابطات، سبًبا يف تنقالته غري احملدودة، وحني ال جيد ضالّته يقوم بتنشيط املعينات اليت تستوقفه 
جيب أن تتشكل عرب ) تشكل املقطع، يف جمال السردايت يذهب نقاد احملكي املرتابط، إىل أن كيفيةو 

نشاء احملكي األديب، على اختبار تقنيات النص إيف جمال   جعلت الكّتاب، يعملون، هي اليت(مقاطع
، أن تتحّول إىل جمموعة من املقاطع، وعلى هذا (السابقة الذكر) حيث ميكن للعقد النصية»املرتابط، 

النحو، تعمل بنية النص املرتابط على تفكيك الوحدات القرائية، وفق عدد من املقاطع، قابلة لإلدارج 
، إىل تعويض هذه (الّتجول) التصفح إذ يؤدي اإلحبار أو.فوظات متعددةالقراءة، ضمن ملعرب عمليات 

وميكن للنظام .أو الوحدة النصية املراد قراءتهامللفوظات، عرب إنتاج وجهات نظر متنوعة حول املوضوع 

                                                           
  022، ص ( مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي)من النص إىل النص املرتابط سعيد يقطني، (  1
 315 -314، صص ينظر املرجع نفسه(  2
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نية رب تفكيك اخلطية الزماملقطعي، يف احملكي املرتابط، أن يسهم يف عملية التقويض السردي؛ ع
 .فال ميكن وجود املقاطع النصية، إالّ عرب الروابط. 1«للمحكي

تنفتح ) ابلضغط عليها تتحول إىل مقاطع( شكل حيمل عبارة) ن العقد النصيةفإ، ولتقريب الفهم     
ك الوحدات النصية، وهذه املقاطع مدرجة عرب ، هذه املقاطع، تفكّ (جزء أو فقرة من القصةعلى 

مير هبا عرب االحبار والتصفح فتتحول هذه . جيدها القارئ يف ملفوظات متعددةعمليات القراءة، 
طرق الوصول إىل تتشكل  ومنها امللفوظات عرب النقر عليها؛ ليقرأ ما هو موجود يف الوحدات القرائية،

وهنا تكمن أمهية الرابط . هذا الرتابط يف احلكي، يكسر التسلسل الزمين للحكي .(النص) املوضوع
عرب فنون  أدبًيا، ليس جمرد أداة تنقل من مقطع سردي آلخر، بل هو من حيرك السرد وينتج البالغة،

 اإلضمار، يقابل يف السرد الورقي الفراغات، واالستعارات 
 :تيةشرح هذا التصور وفق اخلطاطة اآل نوميك   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 (القصة )صل مع  النص املرتابط طرق التوا 4-4
ا الكاتب مع مربجمي األثر الرقمي، ومن صّممهتتحّدد القراءة يف النص املرتابط وفق اخلطة اليت     

طفل عل الرابط وتتبع بنقر ال مبدأ الرتابط اختيارات القراءة اليت جندها يف قصص األطفال الرقمية،
  .التجاور القصة، ومبدأ

                                                           
 28، ص  سيمبائيات احملكي املرتابط، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد الفادر فهيم شيباين، ينظر  ( 1

تحول العقد النصية إلى مجموعة مقاطع                  

رابط                                                                                   

                                                                                          

مقطع                                                                                   

                                                            

مقطع يفكك وحدة قرائية                                                                  

                                                  

 

 

 

وحدة قرائية                                                                     

 

 العقدة النصية واملقطع النصي :36الشكل 
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  Principe de liaison :مبدأ الرتابط -(أ
يتصفح القارئ هنا النص الرقمي، من خالل اخليارات اليت متليها الروابط، فيختار قارئ النص       

ويتضح من خالل املمارسة والتفكري يف  »، لنقرالرقمي، العنصر الذي يرغب فيه من خالل عملية ا
ته اليت ال تكتمل اإلنتاج اإلبداعي الرقمي، أن تقنية النص املرتابط، تشتغل بقوة يف إعطاء النص شرعي

إاّل مع كل قراءة، على اعتبار أن هذه التقنية متنح للقارئ من جهة خيارات يف القراءة، وحرية يف تدبر 
كما جتعله حيقق فعل اإلحبار ابلشكل الذي خيتاره، بل ميكن لقارئ نفس النص أن . طريقة تلقي النص

وهنا يدخل فعل التفاعل ابعتباره تقنية وظيفية .حيقق مع كل قراءة نًصا مرتابطًا قد ال يشبه النص السابق
، دون أن يكون للقارئ وقد ينقاد يف أثناء عملية اإلحبار خليارات تفرضها ترابطات النصوص. يف القراءة

وهو  »( النسق السليب)اسم  على هذا النوع  لربيكيافاطمة وتطلق  1«حرية يف االختبار أو التعديل 
 اخلرباء لتقدمي مادة مضمونية حمّددة، ومثل هذا النص يكون مغلًقا يف وجه أيّةذلك النص الذي يصّممه 

على  اح له حرّية التجّول بني شبكة النصوص والوصالت الرابطة بينهاتعديالت على يد املتلقي، الذي تت
النحو الذي يرضي هدفه، ولكّنه ال يستطيع تغيري أي شيء يف اجلسم األصلي للنصوص أو يف طريقة 

أي أنه بشكل خمطط ومتدرج ينتقل القارئ، من موقع  ؛ 2« شكيلها، أو اإلضافة إليها أو احلذف منهات
ة قصص األطفال إن مل نقل يوأغلب .آلخر الكتساب املعلومة بطريقة تراكمية، ال تتطلب القراءة اجلمالية

 مجيعها ال يستطيع الطفل التعديل فيها، وجند خاصية التعديل يف األلعاب اإللكرتونية 
  Le Principe de la juxtaposition :مبدأ التجاور -(ب

ويصفه سعيد  عرب مبدأ التجاور( املعطيات القرائية) رقمي، للقارئ إمكانية تتبع النصيتيح النص ال      
إهّنا . وهي متثيل منظّم للمعلومات داخل النص املرتابط، ومبا يّتصل به من وًثئق »، يقطني ابخلارطة

(. املنطق، االشرتاك، السببية ،االنسجام) تنظيم جملموعة من العقد والروابط بناء على عالقات متعّددة 
ابلنسبة ( )الفهرست)لك تّتخذ مظهر وحني تتشّكل اخلارطة من جمموعة من العقد وروابطها فهي بذ

وتقّدم تبًعا لذلك رؤية أو بنية مشولية عن النص املرتابط، حبيث ال تسمح للمبحر (. للكتاب مثالً 
ويف هذا اإلطار يلزم متييز اخلارطة عن الصفحة اليت .إهّنا هي اليت توّجهه إىل املقصود. ابلضياع أو التيهان

وهذا مثل قراءتنا يف الكتب . ملرتابط، أو للموقع على شبكة اإلنرتنتهي الوحدة األساس لوثيقة النص ا

                                                           
 22، ص (أسئلة ثقافية وأتمالت مفاهيمية ) األدب الرقميزهور كرام،  ينظر ( 1
 42 -44 .، صص الثقايف العريب، املركز مدخل إىل األدب التفاعليفاطمة الربيكي،  (  2
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تالءم مع يوبساطة هذا االختيار . 1«حني ننتقل من فصل إىل آخر أو نتتبع توايل الصفحاتالورقية 
 .الفئات العمرية الصغرية

عليها ، حيصل الطفل (هدهد)، وهي قصص موقع رقمية القصص ال وتتشّكل مدونة هذا البحث من   
، يكتب الطفل املوقع احملتمل (قوقل)ت والولوج إىل موقع غيل جهاز احلاسوب وربطه ابإلنرتنبتش

، الذي جيد فيه واجهة كبرية عبارة عن لوحة (هدهد)فيعطيه موقع ( قصص تفاعلية لألطفال) للقصص 
ركة واإلضاءة ومساع لغابة مجيلة تسكنها حيواانت أبلوان زاهية وبتقريب الفأرة من الواجهة تبدأ ابحل

جاورة أصوات احليواانت، ابلنقر على الرابط املوجود هبا تعطيه ثالث واجهات للقصص سابقة الذكر مت
قائمة على مبدأي  (هدهد)من هنا جند قصص موقع . حداها تبدأ القصةجبانب بعضها، وابلنقر على إ

على ثالث قصص متجاورة، وهنا مبدأ  الرتابط والتجاور، الرابط يف الواجهة األوىل ابلنقر عليه حنصل
 . الرتابط لتشغيل كل قصة لوحدهااور بني القصص، مث نرجع إىل مبدأ التجو  الرتابط
لية النشر اإللكرتوين وتغرّي طبيعة الوسيط احلامل لإلبداع من شكله الورقي إىل شكله آبظهور      

ولعّل التغرّي احلاصل يف  »دع ونص وقارئ، اإللكرتوين تغرّيت طبيعة جل عناصر املنظومة اإلبداعية، مب
نبثاق أشكال جديدة للتعبري جتّسد ذلك إأدوات التواصل مع النص األديب واملعرفة بشكل عام أسهم يف 

وال  »ديد تغرّيت بتغرّي طبيعة متلقيه،طبيعة النص اجلف. 2«الذهنية، والتحّول يف رؤاي العامل يف التبّدل
احلقيقة املشهدية هو القارئ الوحيد القادر على أتويل املشهد أو قراءة نص شك يف أن من ميلك شروط 

فاملتلقي اجلديد الطفل نشأ يف هذا  .3«الواقع االفرتاضي وفهمه وتفسريه والقبض على داللته ومعانيه
 العصر، عصر املعلوماتية فهو يتعامل معها بكل سالسة وال يشعر ابلغرابة والصعوبة وهذه حقيقة واقعية

فالطفل يشّغل احلاسوب واإلنرتنت واليوتيوب، فيفتح احلاسوب ويلج  ،عروفة لدى كل األسرمو 
لألنرتنت، ويذهب لليوتيوب ويشّغل األلعاب والقصص ويرتاجع للوراء ويفتح أكثر من انفذة، يف مقابل 

االفرتاضية،  ملذلك جيد الكبري صعوبة يف التعّلم والتواصل عرب اإلنرتنت، فالطفل هو ابن هذه العوا
    .  ثالثية األبعادوالصورة الرقمية و 

 
 

                                                           
 421، ص (مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي)النص إىل النص املرتابط من سعيد يقطني، ( 1
 022 .،  كتاب الرافد عن جمّلة الرافد ، ص(مدخل إىل األدب التفاعلي)  الكتابة الزرقاءعمر زرفاوي، (  2
 024  .، ص املرجع نفسه(   3
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  Lecture numérique:القراءة الرقمية  4-5
ونتيجة لطبيعة تشّكل النص الرقمي، فإن قراءته تستلزم  وب،وهي القراءة اليت يشرف عليها احلاس     

شأنه شأن املؤّلف  –وهذا يفرتض على القارئ أن ميتلك هو اآلخر  ».امتالك نفس آليات الثقافة
مما يعين أن منتج النص الرقمي ومتلقيه يستعمالن نفس . نفس إمكانيات الثقافة الرقمية -الرقمي

الشفهية واملطبوعة ورقًيا املفتوحة على قرّاء  التقنيات الرقمية، ويف هذا اختالف بني الرقمي والنصوص
أما يف .ابللغة اليت يتم هبا إرسال النصوص خمتلفني من حيث تناوهلا شريطة أن تكون لديهم نفس املعرفة

عرب الوسائط الرقمية، إضافة إىل اللغة املرسل يف وضعية النص الرقمي فإن االقرتاب منها ال يتم إاّل 
إذ . غري أن املالحظ أن القارئ الرقمي يعيش حرية مفتوحة على اخليارات الذاتية يف القراءة النصية.هبا

غري أن وضع القارئ وإن كان يتم يف . ابط أبن خيتار للنص مدخاًل للقراءةتسمح له تقنية النص املرت 
سياق مفتوح على احلرية، فإنّه ال يسمح له بتعديل الروابط، أو إضافة بعضها حىت وإن كانت له احلرية 

  معىن هذا أن حرية القارئ تبقى نسبية، ختضع إىل جمال التأليف ونسقه .يف إعادة ترتيب بناء النص
هي من حتّدد طبيعة الثقافة، »ومما تقّدم ميكن القول إن الوسيط هو الثقافة، فطبيعة الوسيط إًذا،  .1«

هذا يعين أن شّدة التغرّي يف الوسيلة ال بّد أن تتبعها شّدة مماثلة يف تغيري الرسالة نفسها ويف تغيري شروط 
ديب إىل خطاب الّصورة، ومن ثقافة النص االستقبال، ومن هنا أييت التغرّي الثقايف بتحّوله من اخلطاب األ

هذه الثقافة اليت ختلق اليوم متلقيها اخلاص هبا، وشروط ذلك التلقي اجلديد، وابتساع  .إىل ثقافة الصورة
ساع الّداللة املفهومية ووفًقا إلتّ . 2«الداللة املفهومية ملصطلح النص وتعّدد أشكاله تعّددت طرائق تلقيه

الشبكة املعلوماتية نًصا، والواقع االفرتاضي نًصا أيًضا، فهذا األخري هو  تصبح » (النص)ملصطلح 
خلق عامل جديد يعرف  اليوم يتم ، أييحصيلة املزج والرتكيب تقنًيا بني الواقع الفعلي والواقع االفرتاض

الغة الب "اليوم بثقافة الصورة أو نص الصورة، له من قّوة التأثري يف املتلقي ما جعل البعض يطلق عليه 
واليت ما فتئت تعضيد وتعزيز ومضاعفة بالغة الصورة املرئية التقليدية،  اليت تعمل على" اإللكرتونية 

متارس سلطتها على املتلقي متوّسلة بكل مبادئ التأثري احلديث يف علوم نفس احلواس واالستقبال 
دة، وابلتايل أتثريها الصريح منه احلّسي واإلدراك، حيث ال ميكن للمشاهد إاّل االستسالم ملتعها العدي

 .3« املباشر، الاّلحق واآلين واخلقي، املباشر وغري

                                                           
 20، 21 .ص، ص(أسئلة ثقافية وأتمالت مفاهيمية ) األدب الرقميزهور كرام، ( 1
 022 .،  كتاب الرافد عن جمّلة الرافد ، ص(مدخل إىل األدب التفاعلي)  الكتابة الزرقاءعمر زرفاوي، (  2
 020املرجع نفسه، ص (   3
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على متثيله إًما ذهنًيا ( مبدًعا أو مفكرًا)لي ي تلقى حسًيا ويعمل اإلنسان وبعد أن كان الواقع الفع »  
االفرتاضي ال يعود إاّل فائًقا يف ها هو نص الواقع (. الفكر)، أو عقلًيا منطقًيا (داع األديباإلب) خميالًيا 

تلقيه،أي تشرتك فيه املعرفة املسموعة واملقروءة واملرئية دفعة واحدة، وهذا يعين أّن معرفة العصر احلسّية 
املرتابط عن ( القصة)هبذا تتغرّي القراءة يف احملكي و  1.«تستدرج سائر احلواس جمتمعة، وبوترية واحدة

خاصة  ،اطلتقواإل املعاينة للمعىن اللساين اجملّرد، إىل منطتتّبع وقراءة  ن منطالقراءة يف  احملكي الورقي م
ون النصوص؛ ألن القصة لقراءة فهم يشاهدون أكثر مما يقرؤ ابلنسبة لألطفال فإهّنم يعتمدون على هذه ا

مثال على ذلك،  (هدهد)وقصص موقع  .صور املتحركة، والعامل االفرتاضيبتشكيالهتا، من ال  تبهرهم
نطق من طرف احليواانت حيمع بني مساع رواية الراوي وقراءة احلوار يف املقاطع النصية الذي ي   فالطفل

أكثر ( اللمس والسمع والبصر) ويكتب، ويالحظ الصّور ويسمع املوسيقى فنجد أهّنا مشاهدة ابحلواس
 .منها قراءة، فتكاد تنعدم القراءة كما يف الكتاب الورقي

موا الذي يستعمله مصم،  youtubeموقع  هبا قصص األطفال تعرض د من أكثر املواقع اليتوجن 
 .أدب األطفال، خصوًصا القصصي منه

أي أّن القصة تتغرّي مشاهدها وأحداثها  ،قمي قائمة على النزعة االرحتاليةاملعلومة يف الفضاء الر و    
وجند هنا مداومة  .وإعادة القصة عّدة مرات ليفهمها كاملة الطفل الرتكيز من طرفمما تتطّلب  بسرعة

الفضاء الرقمي يتمّيز ابلغىن ويقوم على الطفل على هذه القراءة تكسبه العزلة وتشتيت الذهن؛ ألّن 
 .صرية والصوتية والنصيةتكثيف املثريات الب

 : الرقمي األديب أدوات قراءة النص -5
وهنا ، اإلهتمام ابلعتبات األولية للنص الرقميخيتلف التحليل للنص األديب الرقمي عن الورقي يف  ال   

القصصي خاصة، من البدء بتحليل وقراءة العنوان ابعتباره من املفاهيم املفاتيح لكل عمل، بدراسة 
، وكذلك تطبيق ...(الكتابة، والصور، واأليقوانت ) سيميائية هذا العنوان مبا يتشّكل منه من مكوانت

 .املنهج املالئم للتحليل وهنا املنهج السيميائي وابلذات التحليل وفق سيميائية هندسة العامل الرقمي
 
 
 
 

                                                           
 020،  كتاب الرافد عن جمّلة الرافد ، ص (مدخل إىل األدب التفاعلي)  الكتابة الزرقاءعمر زرفاوي، (  1
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 :  لكرتوين للنص الرقميالعنوان اإل 5-3
 العنوان هو مبثابة املفتاح للنص يف النص الورقي، وكذلك يف النص الرقمي      
ة دالة على وجود النص الرقمية، بوصفه عالمة قريني -بصيغته األلفبائيةالعنوان الرابط، املعّرف  »

إّن اآلًثر الرقمية املبثوثة يف الفضاء الرقمي، اليت متتلك صفة  (.أو التحديثات اليت تطرأ عليه ) وحتييناته
ايرة ليها وفق رؤية مغإراءاهتا التفاعلية تدعوان للنظر مكتوبة، وهي ابج –األدبية، جندها مقروءة 

    .1«متاما
 -معّرف بصيغته األلفبائية (هدهد)فنجد كل قصص األطفال هلا رابط، فالرابط يف قصص موقع    

اإللكرتونية  هدهدشركة : تفاعلية لألطفال قصة)" الرقمية كما أوضحنا يف التعريف هبذه القصص وهو
eHudHud2، وجندها على الرابط   

 
 

 : توافق القناة بني الباث واملتلقي 5-0
يشرتط يف ابث األثر األديب الرقمي ومتلقيه، حتقيق شرط التوافق القنايت، حيث احلاسوب أساس     

شرطي، هلما وهنا قد تتنوّع الوسائط املباشرة وغري املباشرة، فمن حاالت التصفح املباشر داخل الشبكة، 
ن لألقراص املرنة، أو الذاكرات املتنقلة، يف حال االنفصال عن ميكن حتويل النص عرب روابط التخزي

ت كما ميكن ريقتني، فرياها عرب شبكة اإلنرتنهنا قصص هذا املوقع يتصّفحها الطفل ابلطو  .الشبكة
 MP4 video fille (VTC))حتميلها، وتشغيلها ابستعمال 

أجناسًيا، لنص األدب الرقمي، حىت وإن كان يعد مميزًا  »حسب رأي عبد القادر فهيم :العنوان الرابط 
الرقمي،  هذا العنصر، قد ال يضمن يف كل احلاالت متييز النصوص األدبية للوهلة األوىل داخل الفضاء

إن . للعنوان الفعلي للنص الرقمي" نسمي العنوان الرابط ابلعنوان الواصف.عن ابقي النصوص األخرى
لذي يسمي إحداثيات النص داخل الفضاء الرقمي وعلى نطاق الشبكة العنوان الرابط، هو مبثابة املوقع ا

(le réseau)  حيث يؤدي هذا التحديد، تسهيل مهمة حمركات البحث، بغية حتديده كمستهدف ،
على اسرتاتيجية التحليل املباشر  وخطط مقاربة اآلًثر األدبية الرقمية تعتمد. نصي أو كمضمون رقمي

                                                           
 22، ص سيمبائيات احملكي املرتابط، سردايت اهلندسة الرتابطية، ينظر عبد الفادر فهيم شيباين(  1
 http://www.ehudhud.com 2018 /08/ 13)) لألطفال ، على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(   2

 

 

 (هدهد)أيقونة رابط موقع 

http://www.ehudhud.com/
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، واملثال على ذلك .1«يف التحليل بني الشيفرات املصدر والتمظهر املرئي لألثروغري املباشر، عرب اجلمع 
فهو ( فاعليةقصص األطفال الت)، googlنكتب يف موقع  ث عن قصص األطفال التفاعليةللبح فإنّنا

، العنوان الرابط وهو العنوان الواصف للقصص ألن هذا الرابط هو الذي يسمي إحداثيات القصص
 ،( eHudHudشركة هدهد اإللكرتونية : تفاعلية لألطفال قصة) (هدهد)فيعطينا موقع أو دعامة 
ت بواسطة احلاسوب فكّلما تواصل بني الطفل الباحث واإلنرتنوهنا يتحقق ال فهذا هو العنوان الفعلي

العنوان  ، يرد عليه املوقع ابعطائه(قصص تفاعلية لألطفال) يكتب الطفل عبارة حبث داخل املوقع
فهو تواصل ورد للتواصل بشكل . (eHudHudشركة هدهد اإللكرتونية ) املتّوفر هلذه القصص

   .مستمر مشّكل للحوارية يف أرقى صّورها
 : خطوات حتليل النص الرقمي 5-1
 .يكون التحليل بطريقة مباشرة وغري مباشرة، ابجلمع بني العنوان الرابط والعنوان الفعلي للقصص 

 :حتليل العنوان الرابط 5-1-3   
ميكن أن يشرع قبل افتتاح النص الرقمي وتصفحه، يف تطبيق حتليالته األولية حول بعض املعطيات     

اليت أتيت مصاحبة لربوتوكول العنوان الرابط، مبا يتضمنه من معلومات عن العنوان النشري، والصفحة 
العنوان الرابط العتبة األولية للنص، وهو أوىل  يعد ». الواجهة، ونوعية ملفات النص أو اتريخ بث األثر

وميكننا للوهلة . وأسرع لالستظهار من العنوان الفعلي، وأييت للكشف عن التموقع االفرتاضي للنص
األوىل إجراء حتليل داليل تركييب، حول العنوان الرابط، على الرغم من أن صور صياغة العنوان الرابط 

ألننا قد نالحظ يف بعض احلاالت . مطابقة حملتوى أو عنوان النص الرقمي ليست يف كل األحوال تعيينية
أتخذ بعد املؤشرات  »وعليه هذه الروابط  .2«صورًا من التناقض بني األثر وصيغة العنوان الرابط

كون هذه الصيغية؛ ألهّنا هي اليت تؤشر على االنتقال من بنية خطابية أو نصية إىل أخرى، قد ت
 Temps deزمن التحميل  »ويشّكل . 3«أو مضمرة املؤشرات الرابطة ظاهرة 
téléchargement ًنه زمن يذكران بضرورة التخلي إ.  لدخول جتربة خمتلفة لزمن القراءة، إعالاًن ماداي

                                                           
  22، ص الرتابطيةسيمبائيات احملكي املرتابط، سردايت اهلندسة عبد الفادر فهيم شيباين، ( 1
 )ي ابعتماد يتيح العنوان الرابط حتديد موقع النص الرقمي داخل الشبكة حتديًدا مباشرًا، وال يعين ذلك مطلًقا أنه يستحيل علينا إجياد النص الرقم

الفعلي، أو حىت ابعتماد الكلمات العنوان الفعلي، ألن حمركات البحث متكننا من حتديد النص سواء ابعتماد العنوان الرابط أو ابعتماد العنوان 
  22.عبد الفادر فهيم شيباين، سيمبائيات احملكي املرتابط، املرجع السابق، ص ينظر. املفتاحية ذات الصلة ابلنص

   22.ص ،سردايت اهلندسة الرتابطية ،سيمبائيات احملكي املرتابطادر فهيم شيباين، قعبد ال ينظر( 2
 022. ص ،(مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي)لنص املرتابط من النص إىل اسعيد يقطني،  ( 3
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نوع خاص وخمتلف ن نعيش جتربة من أ ىلإعن مواصفات ميثاق القراءة الذي تعودان عليه، ويدفع بنا 
ل ، فإن الوعي بزمن التحمي1«القراءة زمنا خاصا وجتربة خاصة أتنشيطه وتشغيله تبدوهو زمن . ومتغري

 . ىل الزمن االفرتاضي، ومن مثة النص األديبفيها اخلروج من الواقعي إ هو وعي متجدد ابللحظة اليت يبدأ
شركة هدهد قصة تفاعلية لألطفال، )هو : الرابط العنوانيف مدّونة القصص اخلاصة هبذا البحث جند   

 eHudHud Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64اإللكرتونية 
 لربوتوكول العنواينهلذا ا من املعطيات املصاحبةو 

 كما يوّضحها الشكل، وهو العنوان النشري أييت مع الصفحة ( هدهد)أيقونة   
 يف تقدمي هبذا نوعية ملفات النصكما أييت مع  هذه الصفحة  ،   الواجهة

لكرتوين للقصص هي شركة متخصصة ابلنشر اإل eHudHudشركة هدهد االلكرتونية )الشكل 
ومنه أنخذ فكرة عن هذه القصص واملوقع  (.ما بعد سن األربع سنواتالتفاعلية اليت تتوجه لألطفال 

 .الذي ينشرها
مكّون من عبارة لسانية عربية، أن ما ينشر يف هذا املوقع قصص، : للعنوان الرابط فالتحليل التأويلي   

وموقع النشر  .بتقنية النص املرتابط وهتدف للتفاعل والتواصل مع فئة األطفال م ؤلّفة وهي تفاعلية أي
إحالة إىل أن هذه القصص أبلوان  ،وهو أحد الطيور اجلميلة زاهي األلوان (هدهد)ا شركة مت تسمّيته

شخصياهتا احليواانت، كما  ،ألهنا تقّدم قصص االسم الشركة هبذا ىبرّاقة مثل هذا الطائر كذلك تسم
من املعطيات املصاحبة هلذا .أنّه اسم موسيقي طفويل يتوافق مع هذه الفئة العمرية املوّجهة هلا القصة

املوقع رمز الشركة وهو أيقونة لشكل طائر اهلدهد بصورة ختطيطية وليست فعلية للطائر بلون أصفر برّاق 
حالة إىل أن هذه القصص إوالربط ابلقّيم واألخالق، وفيه  ّلق ابحلكمة واهلدوءعمواصفات تت وهيلّلون ا

ة بطريقة سلسة وجّذابة وهادئة وهي قصص هادفة كما أن طائر ادئة جّذابة تقّدم احلكمة واملوعظه
وهو تعريب وليس  ابللغتني العربية واإلجنليزية "هدهد"مكتوب أسفل األيقونة عبارة . اهلدهد لونه أصفر

اهلدف من هذه القصص أهّنا موّجهة لألطفال العرب يف الدّول  امن خالهل ، توّضح الشركةترمجة
 .األجنبية لتعّلمهم اللغة العربية الفصيحة

لغابة  ،شاشة احلاسوب كبرية احلجم متأليالحظ الطفل أن الصفحة الواجهة  : الواجهة الصفحة 
خضراء مليئة ابألشجار واحليواانت يف حركة مستمرة ومبالمسة الفأرة هلا تنصع األلوان وتسمع أصوات 

                                                           
 22-22.، صص(أسئلة ثقافية وأتمالت مفاهيمية) األدب الرقمي زهور كرام، (  1

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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احليواانت، من هذه الواجهة يقول املوقع أن هذه القصص شخصياهتا احليواانت وأحداثها داخل هذه 
كل طرق اإلهبار ألهّنا   وهذه القصص تستخدم. يف املشاهدة وتدعّوهم للنقر على الرابط للبدء الغابة

 . مقّدمة لألطفال
هذه القصص، فالعنوان الرابط حييل  تعيينية مطابقة حملتوىلعنوان الرابط ر صياغة اصوّ واملالحظة أّن 

، ففيه تصريح أبهّنا موّجهة لألطفال، مباشرة ويعرف الطفل من خالله أن القصص املقّدمة هنا لألطفال
  .مع الصورة؛ أي أهّنا من احليواانت "هدهد"وكلمة 

للعنوان الرابط   الدقيقة أييت االفتتاح النصي يف حاالت اإلحبار القصدي على حتديد الصيغة »      
( الصورة-املوسيقى-اللون-احلركة) متضمًنا لعّينة من النصوص، أتخذ أشكااًل خمتلفة من حيث التجلي

 la page  وذلك من خالل نص اخللفية اليت جتعل من االفتتاح النصي أو الصفحة االفتتاحية
d'accueille (السرد والكتابة ) 1« احلكايةزمًنا الحًقا لزمن النص، وليس فقط لزم. 

الذي يظهر و دقيقة   اخرتانها يف هذه الدراسة،اليت "هدهد"موقع  قصصيف أتيت صيغة العنوان الرابط   
، حيث حيّدد (السلحفاة الطائرة، األسد، قـ رّبة)قبل أن تفتح واجهة القصص وتظهر عناوينها احلقيقية 

 .افتتاحيةحمرك البحث موقع القصص بسرعة عرب األيقونة السابقة وصفحة 
تعد الصفحة االفتتاحية، الصفحة األوىل اليت ينفتح عليها النص الرقمي، لذا فهي حتظى بعناية     

فيعمل  ،(هدهدقصص موقع ) وجند ذلك مطبًقا بشكل جّيد يف قصص األطفال تصميمية فائقة،
فيولون لتصميم الواجهة وحات وأكثرها إحياًءا وجذاًب لألطفال، املربمج والكاتب على تصميم أمجل اللّ 

  :وميّثل هذا املشهد الصفحة االفتتاحية لقصة السلحفاة الطائرة .عناية كبرية
 
 
 
 
 
 

 واجهة قصة السلحفاة الطائرة 2

                                                           
 22.، ص(أسئلة ثقافية وأتمالت مفاهيمية) األدب الرقمي زهور كرام، (  1
 2018 /08/ 13))، (السلحفاة الطائرة) قصص ترابطية تفاعلية لألطفال (   2

Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y


 التواصل األديب الدعائم الرقمية وآليات حتقق: الفصل األّول

 

191 
 

 . 1أن منّيز نوعني من الصفحات االفتتاحية املعتمدة يف النصوص األدبية الرقمية من هذاميكننا و     
كل ظهر  الصفحة االفتتاحية اليت تتيح إمكانية اخرتاق تفاصيل األثر األديب من عدة منافذ، حيث ت -(أ 

 .، مما يتيح للقارئ حرية كبرية يف ممارسة فعل التصفح(فصوله ومقاطعه) مكوانت النص 
كل قسري، الصفحة االفتتاحية اليت حتدد مسار القراءة، مبا جيعل املتصفح أو القارئ منصاًعا بش -(ب

 .للخضوع خليار واحد، حمدد سلًفا
عليه اليت تظهر يف األعلى يوجد هبا رابط من خالل نقر الطفل  "هدهد"الصفحة االفتتاحية يف موقع    

والطفل خيتار واحدة ( قصة السلحفة الطائرة،قصة األسد، قصة قرّبة)تعطيه ثالث اختيارات للقصص 
اهنائها ميكنه العودة للوراء عرب حمّرك البحث لتصّفح الثانية والثالثة ويشّغل رابطها ليتابعها، مّث بعد 

  .فالصفة االفتتاحية يف هذه القصص من النوع األول .وهكذا
 :املناهج املتبعة يف حتليل الصفحة االفتتاحية  2-2-4 

حيث »الذي هو أرقى ضروب النص املرتابط بنظرية التفكيك،  (املرتابط) ميكن ربط النص املتشّعب     
تتعّدد املراكز داخل الّنص، ومن مثّة تتعّدد الرؤى وال ميكن اخلضوع لرؤية واحدة، إذ يلفينا التفكيك إىل 

 .2«مراوغة النص، حيث ال تتآزر كل عناصره يف إطار رؤية واحدة كّلية إىل حد أنّه يقّوض نفسه
املؤّلف صار العمل األديب جمّرد نصوص مت امتصاصها وحتويلها وصيغت بشكل وإبعالن موت    

فكّل نص هو حتًما رابط بني نصوص عّدة، وبظهور النص اإللكرتوين وظهور النص املرتابط  »جديد، 
تبًعا لذلك، هذا األخري الذي يؤدي إىل زايدة الطاقة التّناصية للنص زايدة ال حدود هلا، كما أن املراجع 

ملستشهد هبا ال تظل مربوطة فهرسًيا مبسارات املخّطط الربجمي، بل تصري هي املسارات، حبيث يكون ا
وهذا ما شرحناه يف العناصر السابقة من عملية السريورة التأويلية  .3«مبقدور القارئ ارتيادها كيفما شاء

رب ع( املوضوع)ستند املرتابط حييل إىل امل( ولاملؤّ )النص الرقمي، حيث النص املرتابط الالمتناهية يف 
وهكذا دواليك، حيث تصبح القصة نص لقصة جديدة،واليت تشبه سريورة  ،(املمثل)الوسيط املرتابط 

      .العالمة عند بورس
مد على مبادئ التحليل يعت الذي »:املنهج التأويلي ،املناهج املعتمدة يف التحليل ومن     

حيث يعترب هو الفاعل يف الكشف والتأويل، ألن السيميائيات كمنهج نقدي هو تطوير السيميائي،

                                                           
 011، ص سيمبائيات احملكي املرتابط، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين، (  1
 042، ص ،  كتاب الرافد عن جمّلة الرافد(األدب التفاعليمدخل إىل )  الكتابة الزرقاءعمر زرفاوي، (  2

  042 -042املرجع نفسه ، صص  (  3
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للغوية والتقنية لتجعلها قادرة على احتضان التوليفات اإلبداعية اجلديدة اليت تدخل اللمفاهيم األدبية 
 فيها األشياء يف نسيج مع الكلمات والشخوص لتحقيق عمل إبداعي فين، كما أن السيميائيات من

أكثر مناهج الفكر النقدي احلديث قابلية ألن تنتشر يف دوائر األدب والفن والثقافة يف إطارها الكلي 
املختلفة  الشامل بل نعتقد أهّنا أكثرها قدرة على التحاور مع األدب التفاعلي الرقمي وكشف العالقات

 » يف األثر األديب الرقمي، جند أن نقطة االختالف عن األدب الورقي، واملثري .1«بني الدال واملدلول 
مرتبطًا أساًسا ابحلضور الشبكي للمعىن، والذي يتوىل أمر أتديته تقنية النص املرتابط، مبا يؤلف شكالً 

تعتمد املعامل كشارات داخل . لذا عادة ما أييت النص جمهزًا ابملعامل. من أشكال املعىن النصي اجديدً 
هي تتنوع بني الداللة على مصدر النص أو عنوان الصفحة أو النص الرقمي، لبيان كيفية تشكل النص و 

هذه املعامل تعترب كاشفة عن قصدية . اسم الكاتب أو الكلمات املفتاحية أو النصوص القصرية الواصفة
وإذا الحظنا قصة السلحفاة الطائرة  .2«مضمرة يستهدف هبا القارئ الفعلياملؤلف، بوصفها رسائل 

حيث حيصل الطفل على معىن القصة  ّقق وجتّسد احلضور الشبكي للمعىن،وهي قصة ترابطية تفاعلية،حت
من مالحظة الصّور وقراءة السرد ومساع الراوي وقراءة املقاطع النصية ومالحظة أشكال احليواانت 

وقد جاءت هذه القصة جمّهزة مبعامل، ممثّلة .ىن شبكيومالمح وجهها، فقد ر ِبطت أجزاء النص لتعطي مع
يف كلمة نص املوجودة يف إطار يف األعلى اليت تدل على الربط يف أتليف هذه القصة وهو عبارة عن 

كذلك الصفحة الواجهة اليت فيها صورة   ،مة املفتاحيةكيفية تشّكل هذا النص ومتّثل الكلشارة تينّب  
أيت يف يت تنظر إليها فهي بروتوكوالت مصاحبة للعنوان وتوّضح ما سالسلحفاة وهي تطري واحليواان

    . القصة
إن تباين أمناط التفرعات اليت جندها يف النصوص املرتابطة، تلزمنا عند التحليل، البحث عن تلك      

اليت متثل مراتب  ..(صورة، كلمة، فقرة،) اليت تثريها خمتلف هذه األمناط »االختالفات الداللية، 
التحديد الدقيق لوظائف املرتابطات النصية وأثرها يف  فإن. للقصدية، تستوجب على احمللل فهم نسقيتها

ل مقرتاًن بتحديد صنافة مفصلة عن أنواع املرتابطات ظنطقية والزمنية للمحكي الرقمي، يفهم السريورة امل
 إىل حتوير -من خالل املربع السيميائي –أن يقودان  وميكن للفهم املنطقي ملسألة الداللة، النصية نفسها

التناقض، ) أي فعل الرتابط النصي، ضمن العالقات الداللية الثالث ؛فعل االنتقال من دعامة إىل أخرى
                                                           

 22ص ، (الوالدة وتغرّي الوسيط) األدب التفاعلي الرقمي إايد إبراهيم فّليح الباوي، حافظ دمحم عّباس الشمري،   ( 1
 010، ص اهلندسة الرتابطيةسيمبائيات احملكي املرتابط، سردايت عبد القادر فهيم شيباين، (  2
 )ًيايستند النص املرتابط يف بعض النصوص األدبية الرقمية، على مبدأ اإلحالة اخلارجية اليت تنقل القارئ إىل فضاء رقمي خارج حدود النص كل .

 014املرجع نفسه، ص : ينظر
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فالرابط، قد يكون تناقضًيا يف . ، وهي عالقات تلخصها خطاطة املربع السيميائي(التضاد، االستلزام
 . 1« لزامًياإحالته، أو ضداًي أو است

      
 
 
 
 
 
 
 

فالصورة قد ترتابط نصًيا مع صورة أو مع كلمة أو مع فقرة، ويصدق املبدأ نفسه على الكلمة أو        
وبني هذه اخليارات اإلحالية تتعّدد الدالالت، وتتضاعف التأويالت حبسب تباين العالقات . الفقرة

 . اإلحالية ابلتناقض، أو التضاد واالستلزام
( السلحفاة الطائرة، األسد، قـ رّبة)احمللل لألثر الرتابطي وخصوًصا هذه القصص التفاعلية لألطفال   

يعتمد على املنهج التأويلي ألنّه يعتمد على السيميائيات، وهذه القصص مؤلّفة من الرتابط بني الصّور 
فال ميكن .توظيف هذا املنهجواملقاطع النصية وسرد الراوي، وال ميكن احلصول على كل الدالالت إاّل ب

الوصول إىل معىن القصص إاّل بدراستها وحدة كلّية ألهّنا مبنية على تقنية النص املرتابط ومنه فاملعىن 
املقاطع الّنصية احلوارية بني )شبكي؛ أي أنّنا ال نستطيع أتويل هذه القصص بتحليل النص اللساين

الصّور املتحركة للشخصيات وملاذا استخدمت فقط، بل ينبغي دراسة ( الشخصيات، وسرد الراوي
وجند اشارات داخل  بشكل مرتابط وليس منفصل، ،؟...احليواانت، واأللوان، واملوسيقى، واللغة الشفهية

كلمة نص املضيئة يف أعلى مقاطع )لها خاصة قصة السلحفاة الطائرة هذه القصص توحي بكيفية تشكّ 
ربط من انطالقًا فاملوقع قام برتابطات هذه القصة  ،هلذه القصة تظهر اخلطة اهلندسية السردية( الفيديو

  .النصوص ابلصّور والصوت واملوسيقى؛ أي أن النص اللساين هو احملور الذي يربط به املرئي واملسموع
 
 

                                                           
  014، ، ص الرتابطيةسيمبائيات احملكي املرتابط، سردايت اهلندسة عبد القادر فهيم شيباين، ( 1

 التضاد                              

2نص                             0نص              

 االستلزام                التناقض                 االستلزام

 

 6نص                               2نص           

            

السيميائيالمربع :  01شكل   
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 :1ابعتماد املربّع السيميائييف قصة السلحفاة الطائرة  النصية أتويل املرتابطات 
                   

 تضاد                                             
 (2:مشهد) كان هناك بطتان تسبحان يف حبرية                            صورة جفاف البحرية   

         استلزام                          تناقض                               استلزام        
                                                                                  

 فقّررت البطتان اهلجرة حبثًا                        صورة رحيل البطتان مع مسك السلحفاة مبنقاريهما  
 (42: مشهد) عن مصدر ماء جديد للعيش بقربه                             
 
 
 

 :، االصطالح واملفهومl'hyperfiction:  احملكي املرتابط 5-4
احملكي كلمة معروفة ومتداولة حتيل على احلكي والقص أو احلكاية والقصة، التشكيل يف سرد    

 .أضيف إىل اصطالحها الرتابط نرتنيتوشبكة اإلث، وابرتباطها ابحلاسوب األحدا
. (fiction)، واملفردة وهي كلمة إغريقية (Huper) السابقة» مرّكب من كلمتني، صطالحإ هو     

املبالغة، والبلوغ، : للسابقة دالالت كثرية، من معانيها اللغوية أهنا تدل على الفوقية والبعد، ومن إحياءاهتا
من هنا .والدرجات العلى، وهي تدل يف عرف الرايضيني، واملعلوماتيني، على كل ما يتجاوز ثالثة أبعاد

ويشمل .د، وأنّه حمكًيا متعالًيا أو حمكًيا ممتدأبنه حمكًيا متعدد األبعا: نستطيع أن نعّرف احملكي املرتابط
 .2«، خمتلف األجناس السردية، كاحلكاية، والقصة والرواية واخليال العلمي(fiction)مصطلح احملكي 

، أو (fiction hypertextuelle)احملكي النصي املرتابط »حياانً أيطلق على احملكي املرتابط و 
يف أحيان أخرى، وهو جنس أديب ظهر أواًل يف الوالايت  (fiction interactive)احملكي التفاعلي 

وهو Serge Bouchrdon  جيعل الناقد الفرنسي سريج بوشاردو، 0212املتحدة األمريكية سنة 
ما يسميه ابحملكي التفاعلي، احملكي املرتابط مكواًن من املكوانت اليت يتضمنها من املشتغلني بنظرية 

ماعية اليت يكتبها أفراد ت أخرى مثل النصوص التفاعلية اجلفاعلي، إىل جانب مكواناحملكي األديب الت
                                                           

 http://www.ehudhud.com  2018 /08/ 13))، على املوقع  (قصة السلحفاة الطائرة)  لألطفال قصص ترابطية تفاعلية(  1

 012، صاهلندسة الرتابطية، سردايت سيمبائيات احملكي املرتابطعبد الفادر فهيم شيباين، (  2

 الترابطية التفاعلية تطبيق المربع السيميائي على قصة السلحفاة الطائرة:  03الشكل 

http://www.ehudhud.com/
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 .جيب التمييز بني النص املرتابط السردي، والنص املرتابط األديبومن هنا  .1«عديدون، يف نفس الوقت 
وهو النسق السليب إذ ميّثل فاألول هو ما ميثل احملكي املرتابط، أّما الثاين فهو جمرد حوسبة للكتاب،  »

وهو مفيد للكّتاب . نسخة إلكرتونية ألخرى ورقية، ومتكن قراءته إلكرتونًيا وورقًيا دون أن تتأثر سالمته
الناشئني الطموحني، الذين يواجهون صعوابت يف نشر مؤلفاهتم، كما يفيد يف إيصال املؤّلف إىل مجهور 

أّما النسق اإلجيايب، فيتيح للمستخدمني أن يعدلوا، أو حيذفوا  .عريض من املتلقني يف خمتلف أحناء العامل
وهذا النسق ميكن أن ينقل عملية أتليف . زمرًا نصية، وأن يعدلوا كذلك الوصالت بني هذه الزمر النصية

كما أن له درجات أكثر تعقيًدا كفيلة . النصوص نقلة نوعية من التأليف الفردي إىل التأليف اجلماعي
  .2« راء فرًصا ممتازة إلغناء النصوصإبعطاء الق

هي نص مرتابط سردي، أمّا النص املرتابط  ،3(هدهد)فالقصص التفاعلية اليت مّرت معنا من موقع     
األديب أو الكتاب املرتابط فنقّدم له مثااًل، هبذا الكتاب احملوسب من جمموعة الكتب اليت نشرهتا جمموعة 
األدابء املهتمني أبدب األطفال العريب وتعزيزه لإلبتعاد عن القصص املرتمجة، واليت ترّوج لثقافات 

 من القصص اإلسالمية عن آداب هذه  .وحضارات خمتلفة عّنا
 .أديب مرتابط حفظ القرآن الكرمي ، وهو نص 
 
 
 
 

 :اختبارات القراءة  5-4-3
ملا يظهر على الشاشة من خطة يتمثل التحليل األويل لآلًثر األدبية الرقمية، يف الدراسة النسقية        

قبل ذلك ما يظهر على شاشة احلاسوب، انتج عن تلك االختبارات األولية اليت ولكن ». احملكي األديب
ألن  فه للمرة األوىل على النص، وهلا أمهية يف مقاربة النصوص األدبية،جيريها قارئ النص يف أثناء تعرّ 

ر من مؤلف النص، يسعى من خالل اجتهاداته التقنية، إىل ترسيخ عنصر اإلبداع الفين من خالل صوّ 
اإلنزايح التقين، اليت تسعى يف مقامات عدة إىل ختييب أفق انتظار القارئ، وحتويل هذه اخليبة إىل رحلة 

                                                           
 22. ، ص(أسئلة ثقافية وأتمالت مفاهيمية ) األدب الرقميزهور كرام، (  1
 42.، ص ، املركز الثقايف العريبمدخل إىل األدب التفاعليفاطمة الربيكي،   ( 2
 http://www.ehudhud.com   2018 /08/ 13))، على املوقع لألطفال قصص ترابطية تفاعلية(  3

 واجهة كتاب إلكتروني لقصة أدبية 

http://www.ehudhud.com/
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فريى عبد القادر فهيم  احتماالت تفريعية متعددة، يف الصفحة الواحدةجند  .1« استكشاف قرائية
ولذلك نتساءل عن  .أنّه لذلك تعد هذه التحليالت بعيدة عن منطق اخلطأ والصواب »:الشيباين

م أن نتحكّ ( النظرة األولية) وهل ميكننا يف التحليل األويل. القواعد املثلى يف قراءة ما يظهر على الشاشة
يف التجانس العالمايت بني املقروء اخلطي واملرئي واملسموع؟،إن اختبارات القراءة، ليست بدياًل عن 

ففي الصفحة اإلفتتاحية  .2« من اللعبة التفاعلية اأساسيً  القراءة األولية للنصوص الورقية، ولكنها جزءً 
قصة السلحفاة الطائرة، )كما أوضحه التحليل السابق   جند فيها تفريعات ثالث 3(هدهد)لقصص موقع 

نستطيع حتليلها ابعتماد املنهج التأويلي السيميائي، ألهّنا عبارة عن صّور  ،(قصة األسد، قصة قـ رّبة
 .العنوان الرابط وال اللسانية ابستثناءة من الدّ يفيتم أتويل غري لساين، ألهنا خالر طبيعية، وأيقوانت ملناظ

، يف قصة والبدء بتشغيلها  ابلنقر عليها تعطي الطفل تفريعات لعناصر القصةويف واجهة كل قصة 
صورة البحرية يف متمّثل يف املرئي  .السلحفاة الطائرة مثاًل مكّونة من املقروء وهو املقاطع النصية والسرد

 وصّور شخصيات القصة البطتان والسلحفاة، واملسموع ،خضرار ويف حالة اجلفافإلاء واحالة النم
صورة جفاف ) فهناك جتانس بني املقروء اخلطي واملرئي واملسوع: صوت الراوي واملوسيقىمتمّثل يف 

ت ويف فصل الصيف جفّ ) ع سرد الراويتتوافق م لسلحفاة والبطتان وقرارمها اهلجرةالبحرية وحزن ا
              للسلحفاة ، قالت البطتان(مصدِر ماٍء جديٍد للعيش بقربه  عن البحرية، فقّررت البطتان اهلجرة حبثًا

وكذلك  .(ء شديدبينما أنت تزحفني على األرض ببط) ، (حنن نطري يف اجلو مسرعني ملسافات بعيدة) 
   .املوسيقى خادمة هلذه األحداث

 :تواصل القارئ وتفاعله مع مسارات القصة  5-4-0
ل عاداته القرائية حنو دعائمية الشاشة إن تعّود القارئ على الدعامة الورقية ونظام التوريق، وحتوّ       

طور  فبانتقال املتلقي من »دابء ال يتجاهلون هذه العادات، هذا جعل األ. ونظام اإلحبار النصي املرتابط
، نتيجة انتقال العنصرين اآلخرين من عناصر العملية اإلبداعية قبله إىل هذا الورقية إىل طور الرقمية

أكثر ثقة به، وإميااًن بقدرته على سرب أغوار نصه، والدخول إىل عوامله، مما منحه  الطور، أصبح املبدع
نح له سابًقا تغيريًا   (لكرتونًياا) رقمًيا أحدث كون املتلقيلقد . مساحة من احلرية أكثر اتساًعا مما كان مي 

والطفل يتقن  .4« كبريًا على عملية التلقي؛ فاملتلقي اليوم يتفاعل على حنو أكثر وأفضل مما سبق
                                                           

  012، ص  اهلندسة الرتابطية، سردايت سيمبائيات احملكي املرتابطعبد الفادر فهيم شيباين، ( 1
 012ص  ينظر املرجع نفسه،( 2
 http://www.ehudhud.com  2018 /08/ 13))، على املوقع  لألطفال قصص ترابطية تفاعلية(  3

 021.، ص ، املركز الثقايف العريبمدخل إىل األدب التفاعليفاطمة الربيكي،  ( 4

http://www.ehudhud.com/
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،مشهد من قصة األمانة، مشهد (2)مشهد من قصة فتح مكة 1 :مشاهد ألنواع المحكي الرقمي المقّدمة للطفل 

 من قصة األسد التفاعلية الترابطية

 

في النص األديب السردي املوّجه لألطفال، وهنا احلديث عن جهاز احلاسوب واإلنرتنت، فالتفاعل مع 
لثالثة واملؤلفة بتقنية النص املرتابط، حمّققة للتفاعل والتواصل مع ا (هدهد)القصة وابلذات قصص موقع 

على واجة القصص،  املوجود الطفل بيسر وسالسة، فبمجّرد وصول الطفل إىل هذا املوقع ونقر الرابط
يعطيه ثالث قصص، وابلنقر على رابط القصة تبدأ األحداث يف السري دون توّقف أو انقطاع إاّل إذا 

فهذه القصص حمّققة للتواصل مع الطفل من بداية . وقيفها أو العودة للوراء أو تسريعهاأراد الطفل ت
مث ( السلحفاة الطائرة)فيقوده من مسار آلخر حىت ينهي القصة األوىل  .(هدهد)الوصول إىل موقع 

 .  يعطي له خيار العودة للوراء ملتابعة القصة الثانية والثالثة حىت هنايتها
 : احملكي الرقمي البسيط 5-4-1    

يعترب   » ، حيثد الروابط وال جتّسد التفاعليةوهو القصة اليت ال تعتمد على اخلطط السردية وتعدّ     
فهو خيضع لبنية شبه خطية وملسارات مضبوطة وحمّددة، كما أن  ،بسيط ألنّه أقرب إىل الكتاب املطبوع

وما يهمه هو ذلك الناتج املستظهر عن املعاجلة  .الروابط فيه حمدودة بواسطتها الصالت بني العقد
أداء دور املستعرض القرائي  ، يقوم على(un player )الربجمية، اليت تتخذ شكل قارئ برجمي 

 .1«للنص
وجيّسد بشكل جلي القصص املقدمة لألطفال، فهي ال تعتمد على خطط سردية صعبة وهذا ميّثل   

ألن القصص املقدمة لألطفال تعتمد ابلدرجة األوىل على . وبرجمة وذلك لتناسب أعمارهم وقدراهتم
ركز كذلك حول ، وتتم...(الصور املتحركة، والثابتة، واأللوان الفيديو)اجلوانب اإلبداعية لألثر البصري 

 . ؛ أي الربط بني هذه الوسائط بشكل موحي ومؤلف ألحداث القصةفعل الرتابط النصي
( صّور، كتابة، حركة، موسيقى) فقصص األطفال غري املربجمة يتم فيها اجلمع بني الوسائط املتعّددة   

  youtubeالقصص اليت يتم عرضها بتقنية وهي دون ترابط، 
                                                                             

 
 
 
 

                                                           
 024. ، ص(مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي)من النص إىل النص املرتابط سعيد يقطني، ينظر (  1

 12 :مشهد
 11: مشهد 12: مشهد
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 12قصة رقمية غري مربجمة، واملشهد عبارة عن  األمانة،من قصة  12، 14املشهدان : املثال على ذلك
 .تفاعلية وهي قصة رقمية مربجمة مؤلّفة بتقنية النص املرتابط (هدهد)من قصة األسد من موقع 

  :التواصل يف احملكي املرتابط  5-4-4
جيمع بني الذي  ليهإواملرسل  ،وهو املؤلف وهو السارد يف املرسل ،تتجّسد أطراف التواصل هنا     

فالقصة موجهة )له فهو الذي كتب له الكاتب قصته وهو املسرود  دورين املتلقي والقارئ، فاملتلقي
مبجّرد بدأ  هذه القصة ويبدأ يف القراءة أيخذ دور املسرود له، والقارئ الذي يلج إىل (األطفالجلميع 
  .القراءة
داخل الفعل التواصلي، بني  النظرايت اللسانيةّيز مت، لتواصلللحديث عن ا ويف نفس اإلطار »     

، ابعتباره ذلك املنتج اللساين املغلق واحملدود، وبني التلفظ  (l'énoncé)امللفوظ
(l'énonciation) وهلذا التمييز الفضل يف تاليف اخللط بني . بوصفه فعل التواصل املولد للملفوظ

وبيان الفرق  ،(السارد واملسرود له)ب لتخييليةوالشخصيات ا( ، والقراءالكاتب) ات الواقعيةالشخصي
ابلرجوع إىل اخلطاطة األمنوذجية للتواصل، ميكننا أن منوضع املسرود  بني القارئ واملسرود له

، الذي توجه إليه الرسالة، وابلتايل فهو مبنزلة متلقي (املتلقي)يف خانة املرسل إليه   (narrataire)له
أما القارئ، فله حضور يف طرق االستعمال القرائي، غري أنه مبجرد التورط ابلبداية يف احملكي، . السرد

االجناز هلذا امللفوظ هو الشكل اللساين قبل االستعمال، والتلفظ هو عملية  .1«يتحول إىل مسرود له
سقاط على الشخصيات الواقعية والتخييلية يف التواصل يصبح القارئ هو الذي مل يبدأ يف امللفوظ، وابإل

القراءة بعد وما يزال خارج التواصل فهو مبثابة امللفوظ، واملسرود له هو املرسل إليه أو املتلقي وهو مبثابة 
  .  الذي بدأ القراءة التلفظ

ال جمال يقّدم احملكي الورقي جمااًل للتواصل املباشر بني الكاتب والقارئ، ألنّه يف املقابل ال »    
فالقارئ الورقي، ميثل  .بينهما، على نطاق النص (feed- back ) الحتمال حصول ارتداد تواصلي

ى يف ذلك القارئ، الذي تقوده جمموع العالمات احملددة لذلك املقصود حبكي السارد، وهو يتجل
اب احملكي الورقي، خللق غري أن ذلك مل مينع، سعي عدد من كتّ . (narrataire)شخص املسرود له 

. فضاء حواري بني السارد والقارئ عرب استهالالت نصية، حتاول زحزحة القارئ عن وضعه االعتيادي
فعلًيا ذا صلة ضمائر املخاطبة، استظهار  حيقق هذا النزوع السردي، لدى السارد الرغبة يف استظهار

                                                           
 004، ص  الرتابطية اهلندسة، سردايت سيمبائيات احملكي املرتابطعبد الفادر فهيم شيباين، ( 1
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يف قصص و .1«بواقعية الفعل التواصلي، وهو ما يعكس جانبا مهًما من شفاهية النص وشفاهية احلكي
عناصر التواصل اللساين تتكّون من املرسل وهو املؤّلف املتمّثل يف أعضاء املوقع وال  2(هدهد)موقع 

يتطابق مع السارد، ففي هذه القصص جند السارد هو الذي يسرد األحداث صوتًيا؛ أي الراوي الذي 
 ويكتب السرد أسفل املشاهد كما أوضحتها(  السلحفاة الطائرة، األسد، قـ رّبة) يسرد أحداث القصص

الطفل وهو املسرود له كذلك وهو الذي كتب له املوقع قصصه  وهو املتلقي واملرسل إليه هنا  .املقاطع
 (هدهد)وهم األطفال وخاصة األطفال يف الدّول األجنبية لتعليمهم اللغة العربية، فكل طفل يلج موقع 

خطاطة التواصل هنا متمثّلة يف شّغل القصة ويتابعها أيخذ دور املسرود له، فتكون يوينقر على الرابط و 
يبدأ يف تتبع  واملسرود له هو املرسل إليه وهو املتلقي الطفل الذي ،السارد واملسرود له، السارد هو املرسل

عمال العقل قبل الكالم حىت ال إالتفكري و هذه الرسائل يف القصص السابقة مثل رسالة  وتوّجه له القصة
 .الطائرةنقع يف املشاكل كما حدث للسلحفاة 

 :البناء السردي للمحكي الرقمي املرتابط -6 
  األحباث املتقّدمة فقد كان يف »اجلديد عن األبعاد الثالثية يف التشكيل النصي، لسرديتم احلديث يف ا   

          حباث ابالهتمام ابجلانب البصري وبصورة خاصة من األ دالرتكيز على منطق البعد الثالثي يف العدي
نطالقًا من ثالثية العالمة لبورس أعطى بداية وشرعية إ لكن تطّور الدراسات السيميائية ،(الصورة) 

للحديث عن البعد الثالثي ملختلف العالمات اليت يتم التواصل بواسطتها، وصار إبمكاننا النظر إىل 
ذا العامل الثالثي األبعاد ومت حتقيق ه .األشياء والعالمات املختلفة بصورة عامة من خالل أبعادها الثالثية

 .3«ويتجلى هذا العامل يف األدب من خالل اللغة واإلعالم والكتاب. من خالل ثورة املعلومات
خالل ، وجنمل ذلك من لبعد الثالث للغةوتعّلقه اب النص املرتابطففي اللغة وتطّور األبعاد يّتضح تغرّي  

 :البحث عن عالقات اخلطاب ابملقادير وابألبعاد
فاخلطاب كان تطّوره تسلسلي زماين، بدأ ابلصراخ واهلمهمات، مث اخلطاب الشفاهي، مث اخلطاب  »  

      ، يقابله تطّور لألبعادفالنص، وهذا التطّور يرصد تطور البشرية يف إنتاجها اللغوي والنصي ،الكتايب
وحيلل سعيد . 4«(اجلسمالنقطة مث اخلط وبعدها السطح وصواًل إىل )، وتطّور للمقادير (1،0،4،2) 

نسّجل أن العالقة بني اخلطاب واملقادير تتحّدد من خالل »: يقطني العالقة بني هذه األبعاد فيقول
                                                           

 002، سردايت اهلندسة الرتابطية ، ص سيمبائيات احملكي املرتابطعبد الفادر فهيم شيباين،  (1
 http://www.ehudhud.com 2018 /08/ 13)) لألطفال ، على املوقع  قصص ترابطية تفاعلية(  2
 020،  ص (مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي)إىل النص املرتابط من النص ينظر سعيد يقطني، (  3
 020ينظر املرجع نفسه ، ص ( 4

http://www.ehudhud.com/
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املقايسة حبيث تغدو العالقة بني اخلطاب الشفاهي والكتايب على غرار العالقة بني اخلط والسطح أو 
نص إىل عامل احلاسوب هناك تغيريا جوهراي ، هذا يعين هندسًيا بدخول العالقة النص املرتابط ابجلسم

لقد اقتضى االنتقال من الشفهي إىل الكتايب مخس ألفيات كان البعد اخلطي فيها . على مستوى األبعاد
هو السائد، الشيء الذي يبني لنا أن إنتاج اخلطاب اللغوي مر مبراحل عديدة قبل أن يتحقق من خالل 

ية مراحل تبلوره مع البعد اخلطي، وهو يرتبط ابخلطية ألنّه عرف اخلطاب بداحيث .1«النص املرتابط
 »يفرتض بداية وهناية يف تسلسل عناصره؛ فاملتكّلم يرسل خطابه بشكل مسرتسل وفق خطية خاصة، 

مث أتيت مرحلة النص اليت ترتبط ابلكتابة فيبدو البعد السطحي واضًحا، وصواًل إىل العصر احلايل ومرحلة 
فإن النص املرتابط يتضّمن ثالثة  يتحقق من خالل السطح ذي البعدين وإذا كان النص .النص املرتابط

د فيه ما جند يف النص، نتقّدم يف قراءته من اليمني إىل اليسار جن قارنته مع النصومب أبعاد ألنّه غري خطي
الروابط إىل ما  حبيث ميكن االنتقال بواسطة ،ومن األعلى إىل األسفل، ابإلضافة إىل ذلك واألهم العمق

يف القصص املقّدمة  .ويتم ذلك ابلنقر على الروابط بقصد تنشيطها. 2«يظهر أمام أعيننا وقت القراءة
الشفاهي والكتايب من للساين، الألطفال املبنية بتقنية النص املرتابط يظهر أهّنا تربط بني تطورات التواصل 

جند البعد  (هدهد)، ففي قصص موقع جلسمواهذا يعين اجلمع بني اخلط والسطح  ،والنص املرتابط
، والسطح هو املقاطع السردية احلوارية بني الشخصيات، (رواية الراوي)  اخلطي يف السرد الشفهي

    . هذه الوسائط لبناء القصصوالنص املرتابط الذي يرتبط ابلعمق أي الربط بني 
 :األثر األديب الرقمياملقاطع النصية مكّون   6-3     

بتطّور استعمال  تالشفهي إىل الكتايب إىل اإللكرتوين، فقد تطّور  ت القصص من وسيطهاانتقل     
كان   .مع ظهور تكنولوجيا اإلعالم والتواصل البعد الثالث الذي يتجلى بواسطة اجلسم تاللغة، فاكتسب

األخبار واآلًثر األدبية شفاهة وعندما أدركوا أمهية الكتابة عمدوا إىل تدوين ما ح ِفظ يف  ونتناقلالعرب ي
رتاع الطابعة وظهور الكتاب إخ الذاكرة، مث تطّورت طرق الكتابة يف الكتاب املخطوط ابليد، ومع

إىل التشكيل ظهور احلاسوب دخل األثر األديب ، وباملطبوع جتّسد البعد السطحي للكتاب ولألثر األديب
ساس الرتابط أ عرب هذا الوسيط فظهر الكتاب املرتابط وهو جتسيد للكتاب االلكرتوين الذي يقوم على

 ملموسا فهو ليس مادايً  والً أنه إ ». خيتلف عن الكتاب الورقي يف طريقة استعمالههذا الكتاب . النصي
رفة أّولية بكيفيات تشغيل يتحقق من خالل شاشة احلاسوب، ويستدعي التعامل معه، ًثنًيا، مع

                                                           
   020، ص (مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي)من النص إىل النص املرتابط ينظر سعيد يقطني، (  1
 022 -024،  صص املرجع نفسهينظر  ( 2
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ساس جسمي يتيح لنا أ احلاسوب، وأخريًا يبدوا بعده الثالثي واضحا من خالل كونه ينهض على
من  ،طرق التواصل مع األثر األديب تغرّيت بذلكو .1« االنتقال يف جسده يف الطول والعرض والعمق

 الس األسرية برواية األولياء ألبنائهم القصصيف اجملالس القبلية ويف اجمل اجملالسة واحلوار والرواية الشفاهية
إىل جمالسة الكتاب والتواصل معه، إىل العامل االفرتاضي واالنتقال يف شبكته للبحث عن الكتاب 

     .أو قصة ترابطية تفاعلية ديبلكرتوين والتواصل مع مضمونه األإلا
وهنا ما يهمنا القصة املوجهة - (السردي) املرتابط مبا أن األدب الرقمي وابلذات احملكيو         

اليت تربط بني مقاطع نصية مشكلة القصة يف   ،بدخوله احلاسوب يعتمد على الروابطأصبح   -لألطفال
؛ أي أن تقسيم النص  كاملها، ويتم فصل هذه املقاطع النصية عرب نوافذ متالحقة جتمع القصة ككل

وعة نوافذ أتيت تتبع بعضها بعض، ليس عشوائًيا ولكن الشاشة عرب جمم ىإىل مقاطع وتوزيع وجودها عل
 .أي أن داللة النص مقسمة إىل جزيئات منفصلة ؛نفصال الداليل للنصيطابق ويبنّي اال

،كل قصة تشّكل وحدة كلية يف (هدهد) ويف القصص املقّدمة لألطفال وابلذات قصص    
تظهر يف وحدة كّلية على نطاق شاشة شكلها،حيث أنه مبجّرد النقر على رابط إحدى هذه القصص 

لكن  .الوحدة الداللية للنص ويكّرس هذه اطع احلوارية واحلركة،واحدة حتوي السرد والّصور، واملق
ابط منفصلة عن بعضها عرب و ، تظهر بر (السلحفاة الطائرة، األسد، قـ رّبة)القصص الثالث هلذا املوقع 

 .ذه القصصثالث واجهات هذا مكّرس لإلنفصال الداليل هل
 :املرتابطات املفصلية واملرتابطات الفاصلة 6-0

، واملقاطع ...روايةقصة، أو  ،هذا يعين املقاطع النصية األساسية املكّونة للقصة أو احملكي عامة    
  .الفاصلة دورها ًثنوي، دورها الوصف أو التعليق، ما يقابل الوصف يف احملكي الورقي

وكخيارات سردية تعىن،  اليت تؤلف داخل احملكي املرتابط مسارات سردية، »: الروابط املفصلية وهي     
أما اخليارات احلرة أو غري . بتوصيف العناصر الرتكيبية للمحكي، كاشفة بذلك عن تشكله املنطقي

اإللزامية اليت تؤدي داخل احملكي دور التكثيف التلفظي، لإلبطاء من فعل السرد، فيطلق عليها مصطلح 
بتشكيلها وفق اخلطط السردية اليت  (هدهد)ن لقصص موقع و قام املربجمون واملؤلف .2«الفاصلة الروابط

يؤّلف هبا أدب الكبار؛ أي أهّنا مكّونة من مرتابطات مفصلية وهو البناء السردي الرئيسي للقصص، 
، حيث يتكّون هذا "قصة السلحفاة الطائرة" واملثال على ذلك  .للتكثيف التلفظي ومرتابطات فاصلة

                                                           
  022،  ص (مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي)املرتابط من النص إىل النص سعيد يقطني، ينظر (  1
  002ص  ، سردايت اهلندسة الرتابطية، سيمبائيات احملكي املرتابطعبد القادر فهيم شيباين، ( 2
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ل داخل هذه القصة مسارات كل ما يشكّ احملكي املرتابط الذي بني أيدينا من روابط مفصلية وهي  
حوهلا، سرد الراوي الذي ينطقه شفهًيا ويكتب  واالخضرار مدخل القصة البحرية ممتلئة ابملاء)سردية 

أسفل املشاهد، صورة جفاف البحرية واصفرار وموت النبااتت حوهلا، صّور البطتان والسلحفاة وحركتهم 
فهو سرد شفهي وسرد مكتوب ومسعي  .يف تواصل ورد التواصل، املوسيقى وكتابة مقاطع حوارهم

وروابط . (ل لتشكيل عناصر السرد وترابطه لتشكيل القصةوبصري، كل هذه الوسائط اختارها فريق العم
 بعض فاصلة اليت هي سردايت غري إلزامية داخل احملكي اليت تؤدي دور التكثيف التلفظي توجد يف

الذي  وصف الراوي حلال السلحفاة بعد أن علمت بقرار البطتان ابلرحيل، واملشهد)، منها هداشملا
ّيلت نفسها تطري وترى العامل من أعلى وراحت حتّدث نفسها بذلك حتّمست فيه السلحفاة للطريات وخت

 .(وأرى العامل من السماء)  وقالت بعد أن وافقت البطتان على اصطحاهبا معهما
 : املشهدان اآلتيان يوضحان ذلكو  
 
    
 
 
 

 
 الطائرةمشاهد من قصة السلحفاة   1

 2:أمناط الروابط الفاصلة  -أ
احلاالت اليت  يف، تتوىل سد الفراغ احملتمل بني ملفوظني سرديني قاعديني: الروابط السدادية -

 .يكون فيها السارد، يف حاجة إىل اختالق فاصل سردي
 .تعتمد إلدراج مقطع يؤدي وظيفة تفكيك بعض الشيفرات النصية: الروابط القرينية -
 .مكاين تستدعي الروابط اإلبالغية، تلك املقاطع اليت يكون مؤداها زمين أو: الروابط اإلبالغية -

يتوىل سد فراغ بني ملفوظني سرديني  سدادي، هو رابط 42ومنط هذا الفاصل السردي يف املشهد 
مها وطريان حتّمس السلحفاة لفكرة الطريان بعد أن قدما هلا البطتان فكرة مسك الغصن بف :قاعديني مها

                                                           
،  (لسلحفاة الطائرةا)  قصص ترابطية تفاعلية لألطفال(  1
 Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64(    (13 /08/ 2018    

  001-002، ص  سردايت اهلندسة الرتابطية، سيمبائيات احملكي املرتابطعبد القادر فهيم شيباين، ( 2

           
 26 :مشهد

             
 00 :مشهد

https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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وبني حتّقق هذا الطريان . (حتّمست السلحفاة للفكرة ووافقت دون تفكري) بقول الراوي  هبا، البطتان
 (.وطارت البطتان ابلسلحفاة:) ابلفعل بقول الراوي

 :   أمناط الروابط املفصلية -ب
تضع القارئ، فهي  » تضمن تسيري نظام التعاقب لألحداث املسرودة، داخل احملكي املرتابط      

فاحملكي املرتابط، يستند إىل وضعيات مفصلية .ضمن نقاط خمتلفة على صعيد احملور الزمين للمحكي
 .متنوعة، تتكّيف مع الغاايت السردية، وتتيح للسارد طواعية مثلى يف بناء املنطق السردي للمحكي

 .حتيل إىل حدث مواز سرداًي، للحدث السابق: الروابط املتوازية -
 .حتيل إىل احلدث الذي خطط له، كالحق كرونولوجي للحدث السابق عنه: وابط التعاقبيةالر  -
 .حتيل إىل مقطع يتضّمن حدًًث مستقبلًيا: الروابط االستباقية -
 .1«ل إىل مقطع يتضّمن حدًًث، قد حصلحتي: الروابط االستذكارية -

فقّررت البطتان اهلجرة حبثًا عن مصدر ماٍء )قول السارد  من الروابط املفصلية يف قصة السلحفاة الطائرة
وهو من نوع الروابط التعاقبية حتيل إىل حدث خ ِطط له كالحق كرونولوجي حلدث ( جديد للعيش بقربه

 :ذلك انوّضحان ياآلتي انهد، واملش(أصاب البحرية جفاف شديد حّوهلا إىل بركة وحلٍ ) سابق هو 
 

                                                                
 
 
 
 
 

 مشاهد من قصة السلحفاة الطائرة التفاعلية  2

 
 

 
                                                           

 041-001ص،  ، سردايت اهلندسة الرتابطيةسيمبائيات احملكي املرتابطعبد الفادر فهيم شيباين، ( 1
  ،  (لسلحفاة الطائرةا)  قصص ترابطية تفاعلية لألطفال(  2

Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64( (13 /08/ 2018 

 11 :مشهد 

   

 15: مشهد

https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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 :سيميائيات احلالة والتحول: الرابط وانتظام احلكي  6-1 
ألن بناء النص وفق الرقمي، يعترب الرابط هو الدعامة األساسية يف برامج احلاسوب،  احملكييف    

القصة، وبدونه ال تكون هناك  ىل أحداثافبتفعيله تتو  ،جيعل دوره أساسي يف ختليق الداللة الروابط
ابلنسبة لقصص األطفال تبىن يف جمملها على رابط واحد ال يتم الولوج إىل القصة إاّل من خالل . قصة

 .تفعيل الرابط
ويف اجململ يبدو الرابط سيميائًيا، ذا صلة وطيدة  »ردي،الرابط شرط أساس يف تبلور احملكي الس      

جدت للتوليف بني املقاطع النصية، كأداة تعبريية ابآلليات البالغية يف ختليق الداللة، بوصفه تقنية و  
فعل التناصي الذي لذا يتيح النص املرتابط، ابلنظر إىل ال. تؤدي هذه املهمة وفق مبدأ الرتكيب التصويري

ويصنف الباحثون الروابط، وفًقا . مكانية مضاعفة األصوات السردية، ووجهات النظرإيؤديه الرابط، 
 :1«ملبدأ اإلحالة إىل

 إحاالت اإلحبار -
 إحاالت التصفح -
 إحاالت الوسيط املرتابط -
حبار؛ أي أن أن إحالة اإلحبار حتيل إىل صفة اإل :ولفهم الفروقات بينها ميكن شرح ذلك ببساطة    

ن انقطاع وكأنّه يرخي لنفسه و الطفل ابلنقر على الرابط ويبدأ تشغيل القصة تسري يف شكل مستمر د
وإحالة التصّفح، أن تكون القصة . العنان للسري بسالسة دون أن ينقر على أي رابط داخل القصة

ن ألحداث القصة وهو ميّرر الفأرة ويتصفح هذه النوافذ لقراءة مكّونة من نوافذ بداخلها السرد املكوّ 
جمة بتقنية القصة وكأنّه يتصّفح القصاصات املوجودة يف اجلريدة، وتتاح هذه التقنية ابلقصص املرب 

حاالت الوسيط املرتابط، فالقصة مكّونة من كلمات مبثابة العقد ال يشاهد أما إ". الباور بوانت"
 . عليها بشكل مستمر كل واحدة تعطيه مقطع للقصة القصة إالّ ابلنقر

 :التحرك السردي احلر: إحاالت اإلحبار  -أ
تتضّمن إحاالت فعل اإلحبار، الروابط اخلارجية، تلك اليت حتيل إىل موقع آخر، والروابط          

ملرتابط، أشكاالً وميكن أن منّيز داخل احملكي ا. الداخلية، اليت حتيل إىل موضع من مواضع املوقع نفسه
خمتلفة من الروابط الداخلية، من قبيل الروابط اليت تتخذ منحى النص املوازي، وهي تشمل العنوان، 

                                                           
 422ص، (مجاليات اإلبداع التفاعليمدخل إىل )من النص إىل النص املرتابط سعيد يقطني، ينظر ( 1
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صطالح الروابط االروابط املتعلقة ابملنت السردي يطلق على هذا الصنف . والعناوين الفرعية، والفصول
  .اجملازية

 .الروابط اخلارجية واإلحاالت السياقية -ب
لشخصيات واقعية يف بعض القصص املوجهة لألطفال جند مقاطع نصية حتيل إىل أحداث خارجية    

 .وليست رسوم متحركة، تعّزز الرسالة املقدمة يف القصة
مبا جيعل حمكيه املرتابط مفتوًحا، عرب متكني  يقوم السارد ابدراج عدد من الروابط اخلارجية، »        

فيكون نص احملكي املرتابط . نطاق نصي خارجي؛ أي إىل موقع رقمي مغايرالقارئ، من االنتقال إىل 
ابلنظر إىل تعدد نوعيات الدعامة الرقمية لنصوص احملكي املرتابط، واملهم أن يف . اخلروج/ مزوًدا إبحاالت

، وذلك الستحالة حتققه  (on- line )هذا النظام جيب أن يكون النص متموجد داخل شبكة متصلة
ويف اجململ، ميكن أن منّيز بني نوعني . تأي متصل بشبكة االنرتن الدعامات الرقمية املغلقة؛ على نطاق

وهي تعمل يف  ،1«من املواقع اخلارجية، مواقع حمددة للمصدر، وأخرى تدرجنا إىل نص احملكي املرتابط
 . بني موقعني خمتلفنيالغالب على ضمان اإلحالة التبادلية 

أمثلة الروابط اخلارجية واإلحاالت السياقية اليت وخنتار لتوضيح ذلك قصة الرمحة للرفق ابحليوان، ومن     
أو معّززة  ،يف الكثري من قصص األطفال شارحة ملنت القصةيف هذه القصة، وتوجد هذه الروابط  جندها

واليت حتكي عن قصة رواها ، ( الرمحة)منها قصة و  ألطفالللراسلة اليت يريد الكاتب أن يوصلها ل
، ومن اإلحاالت اخلارجية ضمآانً  ، عن رجل دخل اجلنة بسبب أنّه سقى كلًبا وجده(ص)الرسول 

أراد الكاتب  .صّور لشخصيات حقيقية ترأف ابحليواانت وتسقيها عبارة عن :السياقية اليت جاءت فيها
 واملشاهد اآلتية تّوضحانت والرأفة هبم، قتداء هبم وعدم إيذاء احليوامن خالهلا دعوة األطفال إىل اإل

 .ذلك
  
 
 
  

 مشاهد من قصة رقمية الرحمة، توّضح الروابط الخارجية واإلحاالت السياقية 2

                                                           
 040، صسردايت اهلندسة الرتابطية، سيمبائيات احملكي املرتابطعبد الفادر فهيم شيباين، : ينظر( 1
 Q8-https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x 2017 /03/12)، على الرابط(الرفق ابحليوان) قصة الرمحة (  2

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x-Q8
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 :الروابط الداخلية ونطاق اإلحالة اجملازية -ج

العام نتظام الروابط اليت تشرف على حتديد اال يف قدرة -إن صح التعبري -هذه احلبكةتتمثل        
رؤية قرائية عامة عن بنية  »أن تعطي، عرب وساطة العناوين، ( فصول، مقاطع،مشاهد) للمنت السردي

احملكي املرتابط،أشبه ابلنظام البالغي وأقرب يف  يراه نقاد ومثل هذا االنتظام، النص املرتابط نفسه،
إحالة داخلية عرب مبدأ )  الواجهةأسلوبيته من اجملاز، وهو يتيح للقارئ ختّيل الكل انطالقًا من الصفحة 

لتحديد تتخذ الروابط ذات اإلحالة اجملازية، شكل قائمة من الروابط النصية املرتابطة، وذلك (. التضمن
، عرب وساطة العناوين والعناوين الفرعية وحىت الكلمات، (الرتاتب املتدرج) عالقات التضمن املقواليت

كل الروابط يف احملكي املرتابط .ع أو صفحات أوفقراتيصبح النص أقدر على التمفصل ضمن مقاط
،وبذا انفذة ميكن تفعيلهاحيث يصبح العنوان من خالهلا طريقة تشكيلها مبنية على اإلحاالت اجملازية 

حالة جمازية ملضمون إ( الرمحة)العنوان يف هذه القصة  .1« فهو حييل بوصفه رابطًا بدئًيا لبداية القصة
 .القصة

 :التواصل بني القارئ والنص: اإللكرتونية احلوارية -د
جند ذلك يف أتليف القصة املوجهة لألطفال من خالل عدة وسائط، فالصّور املتحركة والثابتة      

ر تبدأ املساءلة يف القارئ الطفل، فمن تتبع الصوّ و والصوت خاصة متّثل أكرب عالقة حوارية بني القصة 
 ؟ودورها يف القصة وماذا تفعل داخله للبحث عن أمساء هذه الشخصيات

وبعقلية حوارية، تداولية يرتاجع فيها العقل النخبوي للمثقفني والنقاد واملفكرين أمام العقل  »     
توسيع دائرة مشاركة اجلمهور يف تصّور مجاعي  امليدايئي لعّمال املعرفة، حيث يدعو حسام اخلطيب إىل

ملرجعية اإلبداع األديب يف عصر املعلوماتية عرب ما متنحه تقنية احلاسوب ومرونته وما يقّدمه النص املرتابط 
من إمكاانت هائلة يف قراءة وتشكيل النص األديب، املرجعية تعّقدت وابت من الصعب حتديدها يف ّظل 

   .2«يبالتفّلت الفكري واألد
حتّدث ابختني عن مفهوم احلوارية من خالل نظرته إىل العمل األديب على أنّه حوار يشبه احلوار  »       

ويشري . الداخلي، فكل اخلطاابت من وجهة نظره حوارية، إذ تتخّللها ختمينات مستمع موجود ابلقوة
إاّل ابحتكاك حي هذا املفهوم عنده إىل أن التفكري اإلنساين ال يغدو صحيًحا، وال يتحّول إىل فكرة، 

                                                           
 044ص ،سردايت اهلندسة الرتابطية، سيمبائيات احملكي املرتابطعبد الفادر فهيم شيباين،  ينظر(  1
 042،  كتاب الرافد عن جمّلة الرافد ، ص (مدخل إىل األدب التفاعلي)  الكتابة الزرقاءعمر زرفاوي، (   2
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وجند ذلك بوضوح . مع فكرة أخرى، تتجّسد يف صوت اآلخرين، أي يف الوعي الذي يعرّب عنه اخلطاب
يف األدب الرتابطي أو التفاعلي الذي تبدو نصوصه وكأهّنا تقيم حوارًا مع غريها من النصوص، يبدو 

و يشاهدونه، ألن خاصية احلوارية هي ون نصه أرحابة صدر مع املتلقني الذين يقرؤ املبدع فيها متحاورًا ب
وإذا كان من ميزات النص املرتابط إمكانية ربطه بتقنية الوسائط  .1«اليت تبث احلياة والروح يف النصوص 

فإن هذه التقنية اجلديدة »املتعّددة، أي مبلفات الصوت والصورة واألفالم املتحركة ليشّكل نًصا شبكًيا 
بل يف العالقة بني الكاتب واملتلقي، وهي عالقة مباشرة ومتجّددة توفّر تفتح أبوااًب غري مطروقة من ق

املعلومات ابلصّور والكلمات واألشكال واجملّسمات املتحرّكة والنماذج، كما تتيح فرصة التفاعل احلي 
   2.«واملناقشة بني الكاتب وجمتمع القرّاء من جهة واملهتمني من حهة أخرى

از احلاسوب بفتح جه الطفل يف التواصل واحلوار مع القصة التفاعلية وكل أنواع أدبه بدءً  يبدأحيث      
تيوب وكتابة عنوان القصة أو اسم األنشودة، مث ينقر على و اليو ت والذهاب ملوقع  قوقل أوربطه ابإلنرتن

ستمر وتواصل مع لطفل يف حوار مالرابط ويتصّفحها، مث العودة لقراءة قصة أو مشاهدة لعبة وهكذا، فا
 .الوسيط اجلديد هذا

 
الربامج واملناهج املواكبة  تمام كل الدول، يف التعليم إبعدادالطفل هو حمّور بناء اجملتمع وينال إهو     

للتطّور العلمي لتكوين جيل يتقن التعامل مع هذه الوسائط اجلديدة ويوظّفها ويطّورها، والقائمني على 
التدريس يف اجلزائر حياولون تعديل هذه املناهج وتصحيحها يف كل حقبة للوصول إىل مناهج تواكب 

الطفل من الناحية التعليمية والتثقيفية إىل اجلانب األكثر عداد إومن اجملاالت الواسعة يف . التطّور العلمي
بتحول األدب وخصوًصا القصص أتليف أدب قصصي خاص به، ف من خالل خصوصية يف تربية الطفل

قمي، تغرّيت طرق التواصل، من اجلانب املادي امللموس ألطفال من الوسيط الورقي إىل الر ل ةاملوجه
ثبات للصور والكتابة وإنعدام الصوت، إىل االنتقال إىل التواصل عرب  املتمّثل يف الكتاب، مبا فيه من

إنتقل  .امالت هلذه القصصاحلنرتنت، أو تشغيل الوسائط غيل جهاز احلاسوب وربطه بشبكة اإلتش
ت احلاسة إىل تفعيل الطفل إىل عامل افرتاضي غري حمسوس أو ال يتحسسه بيده كما الكتاب، بل انتقل

ر املتحركة واأللوان، خاصة إذا كان الكاتب والبصر أبكثر قوة، ألن الطفل جتذبه الصوّ  .البصر والسمع
 .أبدع يف توليف هذه العناصر إلخراج قصته

                                                           
 012-012، صص، املركز الثقايف العريبإىل األدب التفاعلي مدخلفاطمة الربيكي،  ( 1
 024،  كتاب الرافد عن جمّلة الرافد ، ص (مدخل إىل األدب التفاعلي)  الكتابة الزرقاءعمر زرفاوي، (  2
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ونفهم الذي نتداوله بشكل مستمر ويرتدد على مسامعنا  ،هذا األدب املنتج ينعت ابألدب الرقمي      

فما هو موقع األدب . تغيري لألدب الورقي حيدث من أتليف ومامن خالله الوسط اجلامع لكل 
 الشكل ؟ وهل األدب الرقمي هومبيوترجهاز الكالرقمي،من مصطلحات اآلداب األخرى املنتجة عرب 

ية اآلداب و مصطلحاهتا املشكلة من بالعام الذي تندرج حتته األنواع األخرى هلذا املنتج اجلديد يف ترات
  ؟كيف يتم أتليف القصص الرقمية املوّجهة له، و الطفل وإىل أين وصلكيف بدأ أدب الدعائم الرقمية؟، و 
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 أدب األطفال األسس النظرية /املبحث األّول                 
 ماهية أدب األطفال ومتيزه وخصوصيته -3
 خصائص أدب األطفال وأمهيته وأهدافه -0
 قصص األطفال وتطورها يف البالد العربية -1

                 
 األدب الرقمي املفاهيم والتشكل /املبحث الثاين                  

 ماهية األدب الرقمي -3
 النص األديب الرقمي -0
 النص املرتابط أفقاا لألدب الرقمي -1

 
 التقنيات الرقمية يف وسائط أدب األطفال / املبحث الثالث                   

 تعريف الوسيط وخصائصه  -3
 والوسيط الرقمي قصص األطفال يف -0
 ت واألطفالنرتناإل -1
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اليت مّر هبا، من شفاهي إىل كتايب على الورق مث الكتاب املطبوع، التواصل مع  حقق األدب عرب حمطاته   
وابنتقاله إىل الوسيط الرقمي، شّكل النص املرتابط حمور العملية . القارئ أو املتلقي هذا يف وسيطه الورقي

 مع القارئ، -خاصة القصة -ألثر األديبل تواصلالالسردية كما رأينا عرب التقنية اليت يؤّسس هبا لطرق 
فالعملية اليت تتم داخل احلاسوب والربامج اليت يتم تفعيلها هي ما خترج لنا األثر يف شكله النهائي، فننتقل 
بذلك من العمق وكأننا نتجّول داخل احلاسوب إىل السطح، فما معىن األدب الرقمي؟ وما هي األنواع اليت 

طلح واحملتوى الشامل هلذا النص اجلديد؟، وما هي احملطات اليت مّر هبا أدب تندرج حتته، وهل هو املص
   .فرتاضي؟وصواًل إىل العامل الرقمي أو اال األطفال،
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 أدب األطفال األسس النظرية: ّولاملبحث األ
املوجهة هلذه جتلى يف أشكال عديدة، لكن ما يهمنا يف هذا الطرح القصة وقد واسع أدب األطفال    

 .الفئة كيف ظهرت، ومراحلها التطورية مث انتقاهلا للوسيط الرقمي واإلضافات والتغيري الذي حلقها
 ماهية أدب األطفال ومتّيزه وخصوصيته -3 

رمة ايف أساليب العقاب واملراقبة الصل ذلك ظلت الطفولة لسنوات طوال، عالمة الدونية والقهر، ومتث     
يف احلضارة الغربية أما يف احلضارة العربية شّكل جميء اإلسالم  الكبار يف حق الصغار سهااليت كان ميار 

م على أبناءك أدبوا)ًيا، بقوله صلى هللا عليه وسّلم بداية الرتبية الصحيحة مقرتنة مبراحل العمر بدنًيا ونفس
ه تعاليم الدين تعليم .بتعليم الطفل وهتذيبه وأتديبه ، وذلك(سبعسبع واضربوهم سبع وصاحبوهم 

وتعليمهم ركوب اخليل  ،األكل واجللوس وإفشاء السالم يةداباإلسالمي يف العبادات واملعامالت من 
وانتشار " جان جاك روسو"ظهور الفيلسوف  عال مإومل حتظ هذه الفئة ابلعناية الالزمة .والسباحة والرماية

 .نسان حرهتم بدراسة الطفل كإإ، حيث "إميل"تعاليمه من خالل كتابه 
سيكولوجية وسوسيولوجية، حمور الكثري من ظاهرة ابعتبارها لت الطفولة ومع بداية القرن العشرين شكّ 

 .األحباث والدراسات اليت تناولت هذه املرحلة من منظور مشويل متكامل
 : املاهية  3-3

 :أدب األطفال املصطلح واملفهوم :أوال
فهو يتوجه بصورة  .1«صطالحير ابلتعبري اإلااملوجه إىل الصغ األدبيعين  » إن مصطلح أدب األطفال

ح األدب نفسه، فحني نتحدث ختالف يف رو إحملددة اليت يكتب هلا من دون أي مرحلة الطفولة ا عامة إىل
ب املوجه إىل الراشدين أو األدب املوجه إىل الكبار فإننا ال نستعمل هذا املصطلح بل نكتف دعن األ

هنا تربز خاصية هذا األدب دون غريه إذ يعد أدب  ». إليهامن إضافة كلمة الكبار " األدب"مبصطلح 
ويراعي فيه الكاتب املستوايت الفكرية " ابسم متلقيه"األدب الوحيد الذي يلتصق اسم نوعه  ،األطفال

وأن عليه أن حيدد قاموسه املعريف واللغوي وتركيبه البيولوجي، لتحديد ميوله الفكرية . واملعرفية جلمهوره
ب املكتوب لألطفال األد "إن مصطلح أدب األطفال يطلق على .2« واع كرفب  فيستعيد ذاكرته الطفولية

 .، ويتميز مبالءمته مراحل الطفولة املتعددة واملختلفة"بصورة خاصة

                                                           
 .2ص  ، م4101 /هـ 0220 دط، العربية، بريوت ، لبنان،، دار النهضة (فن املستقبل) أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى،  ( 1
 01املرجع نفسه، ص (  2
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أي مراعاة املرحلة العمرية اليت مير هبا  ،"فكرة التناسلية"وجند ما مييز أدب األطفال عن أدب الكبار  »  
لذلك، يراعي . مسةك الطفل يف سن العاشرة قد خييف طفل اخلاضحِ أنه ما ي   إذ  . الطفل أثناء الكتابة

 .ره وتفاصيل اجلنس الذي يقدمه للطفلاألديب يف ذلك مضامني أعماله ،لغته، أسلوبه، تراكيبه، صوّ 
جمموعة اإلنتاجات : تب للصغار، فإن أدب األطفال يعينفإذا كانت الكتابة لألطفال تعين كل ما ك     

ميثل كل . أي يف معناه العام ؛ومستوايت منوهمائصهم، وحاجاهتم، األدبية املقدمة لألطفال اليت تراعي خص
ناك عدة تعاريف إال أن ه .1« ما يقدم لألطفال يف طفولتهم من مواد جتسد املعاين واألفكار واملشاعر

 أدب األطفال ذلك األدب الذي يبدعه الطفل بنفسه  عتربفهل ي ،فكرة أدب األطفالين ختالف يف تبإو 
 ؟ وهل ميكن اعتبار أانشيد األم وأحجيات اجلدة أدابً  به الراشد يف غيابهكما يتخيله أو يتمناه؟ أم ما يكت

 .لألطفال ؟ وحملاولة فهم هذا االختالف سيتم الرتكيز على التعريفات اليت ختدم هذه الدراسة
يدخل فيه عنصر اللغة أو  أدب األطفال هو كل ما يكتب ويعد لألطفال، مما »: هناك من يرى أن -0

جنده مبثوًث يف وسائل اإلعالم املختلفة والكتب واملسرحيات وامللصقات واألفالم ، مما ال يدخل
الكتب املدرسية وخمتلف املواد الدراسية والوسائل التعليمية  » ويندرج ضمن هذه الرؤية. 2«والسينما

ل أدب مِّ حي    »وجلي أن هذا الطرح .3« وشروحات املعلمني ونشاطاهتم احلركية والكالمية من أدب األطفال
 األطفال أكثر مما حيتمل كمفهوم، وجمال اهتمام ومواضيع ومعارف إنسانية تفوق مصطلح أدب األطفال

»4    . 
فإن  »مبعىن آخر، األطفال وشغفهم مبا يقدم إليهم، ر إىل أدب األطفال من زاوية قبولظهناك من ين -4

ويلتقي هذا املفهوم يف جزء منه مع رأي  ». 5« أدب األطفال هو مطلق كتابة جتد هوى يف نفس الصغار
  .6«"أدب عام يستهوي الصغار "حني قررت أن أدب األطفال هو ،0222املوسوعة الربيطانية يف العام 

جلمهور  وهكذا يصبح أدب األطفال ذلك اإلنتاج الفكري ذو الطابع األديب الذي يكتب خصيصا   
. اخليال، وغرضه إمتاع املتلقي الصغري وتعليمه وهتذيبهكلمة اجلميلة، وعماده ويكون قوامه ال. األطفال

ويتخذ أشكاال أخرى عرب وسائط ( اخل..الشعر، القصة، املسرحية)ويشمل خمتلف فنون القول املعروفة 
 .اخل...الرسوم املتحركة، األشرطة السينمائية، الغناء، الشرائط الصورة: متنوعة، منها

                                                           
 .01، ص  (فن املستقبل) أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى،  ( 1
 .22، ص0222، 0، دار النضال، مطبعة تكنو برس، بريوت، لبنان، طالقيم االجتماعية يف أدب األطفالشوكت األشيت،  (2
 .22، ص 0212، يناير،22جملة املستقبل العريب، العدد ، أدب األطفال العريب واالحنرافزوليخة ابو ريشة،  (3
 .21، ص  القيم االجتماعية يف أدب األطفالشوكت أشيت،  (4
 .002، ص0212، 22، يف مؤمتر األدابء العرب، جملة املستقبل العريب، العدد  حول أدب األطفالعبد هللا أبو هيف،  (5
 00، ص ( املستقبلفن ) أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى، (  6
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األول، لون من ألوان األدب قد يبدعه الكبار، فيتوجهون  »اهني، جتإ أدب األطفال من خالل اجل  يع   -2
ومن جهة ًثنية، قد يطلق هذا املدلول على األدب الذي تنتجه أقالم . به إىل الصغار لتهذيبهم وإمتاعهم

 . 1« ل الصورة احلقيقية الصادقة للطفولةالصغار أنفسهم، وهو جدير ابالهتمام، ألنه ميثّ 
إذ مييل املشتغلون ابلنقد األديب إىل إطالق أدب  »ر على املوقف األديب املتخصص، احملو  يركز هذا -2

وهي القصة والرواية والشعر واألغنية والنشيد  ألطفال،ل عة األجناس األدبية اليت تقدماألطفال على جممو 
اليت نقلت هذا اجلنس  أبسلوب أديب مجيل، بغض النظر عن الوسيطة واملسرحية واخلاطرة واملقالة، مما يعاجل  

 .2« األديب
فإذا أريد أبدب األطفال   »ة والنظرة احلديثة ألدب األطفال،حياول هذا الطرح أن مييز بني النظرة القدمي -2

ما يقال بقصد توجيههم، فإنه قدمي قدم التاريخ البشري، وإذا كان املقصود به اللون الفين اجلديد  كل
اجتماعية وتربوية، ويستعني بوسائل الثقافة احلديثة يف الوصول إىل الذي يلتزم بضوابط فنية ونفسية و 

يعد »فوفق وجهيت النظر السابقتني،  .3« يزال من أحدث الفنون األدبية األطفال، ففي هذه احلالة ما
ا قدميا قدم قدرة اإلنسان على التعبري، وحديثا حداثة القصة اليت يرويها املدرسون يف أدب األطفال فنً 

 . 4« واألمهات أمام أبنائهم اآلابءيقصها  الفصول الدارسية اليوم، أو يذيعها املذيعون يف اإلذاعة أو
وعليه ابت أدب األطفال يشكل ظاهرة ثقافية واجتماعية واقتصادية، من حيث تنوع موضوعاته وأحجامه 

 .وأصنافه، وعم تقريبا كل مكان يف العامل
 األطفال ونشاط الطفل األديب، ويرى أتباعه أن ألدب األطفال وهذا احملور مييز بني منتوج أدب  -2

منتوج أدب األطفال الذي يصنعه الكبار غاليا، وتقتصر مشاركة الطفل فيه : لنوعني من املمارسة، األوّ 
توج على إظهار ننشاط الطفل األديب والفين، ويعتمد هذ امل: على التقليد أو إبداء اإلعجاب، والثاين

 .األطفال من خالل أداء األنشطة األدبية يقوم به املبكرة، أو على مااملوهبة 
أن تعريفات  يل دون وجود من يدعبيد أن تشعب اآلراء السابقة حول تعريف أدب األطفال، مل حي    »   
خربة لغوية، خربة فنية، خربة  :يتميكن رصدها على النحو اآل ؛ب األطفال تتقاطع عند نقاط عديدةأد

الذي يقّدمه علي احلديدي يف كتابه  جياز تلك النقاط يف التعريفوميكن إ. 5« وسارة وخربة شخصيةممتعة 

                                                           
 .04، ص ( فن املستقبل) أدب األطفالأنور عبد احلميد املوسى،  (1
 .22، ص  أدب األطفال العريب واالحنرافبو ريشة، أزوليخة  (2
 .22، ص0222، ط العراق وزارة اإلعالم ، ،(وفنونه ووسائطه) أدب األطفال فلسفتههادي نعمان اهلييت، ( 3
 . 01، ص4101، 2، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، طاألطفاليف أدب علي احلديدي، ( 4
 02 ، ص ( فن املستقبل)  أدب األطفالأنور عبد احلميد املوسى،  (5
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أدب األطفال خربة لغوية هلا شكل فين، يصوغ قضااي احلياة لألطفال  »: "يف أدب األطفال"كتابه 
م وطاقاهتم بشكل ممتع وسار، وينمي فيهم اإلحساس ابلقيم اإلنسانية من خري ومجال، ويطلق العنان خلياهل

ى تعريف متكامل جه من هذا التعريف أنه يركز على أهداف أدب األطفال، ال علتنستن وما. 1«اإلبداعية
هدف : ميكن من خالله استخالص بعض األهداف اليت يسعى إليها أدب األطفال، وهي إذ ». له

، هدف (اإلبداعية واخلياليةتذوق اجلمال وإطالق الطاقات )، هدف فين (املتعة والسرور)ي ترفيهي تروحي
   .2« (أتمني منو متكامل للطفل) ، وهدف إمنائي(طرح قضيا احلياة والقيم اإلنسانية)ثقايف 

أن أدب  »ا هلذا الفن، حموره الوسائط، فريى ل تعريفا فنيً فضال عما سبق، يالحظ أن هناك من يفضّ و    
األطفال، واألفالم واملسارح اليت يشاهدوهنا واألغاين يعين الكتب واجملالت واملقاالت اليت يقرأها  ؛األطفال

 .3« اخلاصة هبم
الفتني إىل عبارة . ن الصعب تعريف هذا األدب مبعزل عن الكاتب والقارئمل أنه ،يف حني، يؤكد آخرون

 :4أدب األطفال تعين
يعيشها الطفل يف التناسق الفين املتناغم بني الصورة والكلمة، هدفه فكرة معينة، وهو ميدان خربات  -

 .املضامني الرتبوية والثقافية همع العمل األديب، فينقل إليه هذ تفاعله
 .فهيا وترمي إىل التسلية واملعرفةكل مادة مطبوعة أو منقولة ش -

ق لهذا ما يفسر لنا صعوبة أدب األطفال، إذ جيرب الكاتب على إخضاع كتابته لظروف مالئمة خل   
 هذا كانت جتارب الصغري حمدودة مجلة وتفصيال ابلنسبة إىل البالغ، وجب على اوملّ  » .مؤلفه للصغار

ا حبدود اللغة اليت مل يكتسبها الطفل بعد، وال سيما من األخري أن يغوص يف عامل الطفل واهتماماته، متقيدً 
ضع الناحيتني الرتكيبية والداللية، وكذلك ابلنسبة للعقدة والشخصيات واملوقف، كل ذلك جيب أن خي

 . 5« ملفهوم الطفل
ابلكتابة لشرحية عمرية بذاهتا  التوجه أن  وهو ابحث يف أدب األطفال، ابملقابل يرى دمحم صاحل الشنطي

عمل من جمال فالكتابة لفئة خاصة خترج ال ». يفقد الكتابة فنيتها، وينزع منها صفة العمومية والشمولية

                                                           
 .011، ص  يف أدب األطفالعلى احلديدي،  (1
 02 -02صص  ، (فن املستقبل) أدب األطفالأنور عبد احلميد املوسى، ( 2
 .00، ص  0221، 2، دار املؤّلف، عّمان، األردن، طاألطفال ومكتباهتم، أدب هيفاء شراحية خليل ( 3
  02، ص  ( فن املستقبل) أدب األطفالأنور عبد احلميد املوسى، (  4
 02املرجع نفسه، ص   (5
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تفسر لنا عدم االهتمام هبذا  لاألطفاهذه النظرة الضيقة ألدب  .1«قرب إىل الصنعةأاألدب والفن وجتعله 
اب العرب يف منتصف التسعينات حتاد الكتّ إينكر  أنإذا ال جند غرابة يف  »الفن خاصة يف الوسط العريب، 

م، مل يكن هناك تعريف ألدب 0222من القرن املاضي وجود أدب أطفال، والغريب أيضا أنه حىت العام 
تضح يف إوهو ما   عرتاف أبحقيته يف أدب خيصه وخياطبه،مل يكن الطفل العريب قد انل اإلل األطفال، ب

قر بعض املثقفني أن ما يكتب للطفل ليس أم، وقد 0222يف اجلزائر يف العام حتاد الكتاب العرب إمؤمتر 
 .2« أكثر من تعليم وتربية

ه الكبار للصغار بناء على فهم عاملهم من كل ما تقّدم ميكن تعريف أدب األطفال أبنه كل ما يكتب   
 .اخلاص وخياهلم وطموحاهتم أبسلوب مشوق توجيهي وتربوي

 :تعريفات ملفاهيم رئيسية يف أدب األطفال: اثنيا
 .اخل..الثقافة، الطفولة، أدب األطفال :هلا صلة أبدب األطفال جند من املفاهيم اليت   

 .لقاء املزيد من الضوء على فن أدب األطفالاملصطلحات، إلولعل من املفيد تعريف تلك  
 :حتديد الثقافة -3             

قف الشيء، أقام املعوج منه ثصار حاذقًا خفيفًا ف ِطناً، و : ثـ ق فًا وثـ ق فًا وثقافة يثق ف ثـ ق ف  فالن »     
 . 3« اليت ي طلب احلذق فيهاالعلوم واملعارف والفنون  :مه، والثقافةبه وهذبه وعلّ أدّ : ف اإلنساناه، وثقّ وسوّ 

كل مظاهر العادات االجتماعية يف اجملتمع احمللي واستجاابت »: ورد أن الثقافة هي االصطالحويف كتب 
 . 4« األفراد نتيجة لعادات اجلماعة اليت يعيشون فيها، ومنتجات النشاط اإلنساين

         إىل استعمال تعابري مشرتكة بني الثقافة واحلضارة، اويرى بعض الباحثني أنه يف أايمنا هذه أصبحنا ننحو 
وقد يعود ذلك يف جزء منه، إىل أتثري األدب العاملي املكتوب ابإلجنليزية، ذلك األدب الذي يستعمل  »

بريطانيا فيتحدث مثال بكل وضوح عن حضارة ( cultureكلمة )ا للداللة على األمرين مصطلحا واحدً 
 .5« ثقافة املؤسسات: ، حىت ليقال مثالً الكالم على ثقافة جتمعات صغرية يبينما جير ، ..أو اإلنكا

                                                           
 وديةالسع العربية اململكة ،والتوزيعدار األندلس للنشر  ، حائل،(أسسه وتطوره وفنونه وقضاايه ومناذج منه)يف أدب األطفال دمحم صاحل الشنطي، ( 1

 . 20، ص4112، ط 
 :حتت شعار ،4112 ، أبو ضيب،  اب العرب ابلشارقةتّ حتاد الكإهذا البحث ألقي يف مؤمتر .) "أدب الطفل"وقفة مع مصطلح السيد جنم، (  2

 .يف الدورايت الورقية عموما، والشعر خصوصا" أدب الطفل يف اخلليج ويف اجلزيرة العربية 
 .21ص، مادة ثقف، مصر، 4112، 2، ط4جممع اللغة العربية، مكتبة الشروق، اجملّلد ،املعجم الوسيطإبرهيم أنيس ، عطية صواحلي وآخرون ، (3
 .02، ص  (فن املستقبل) أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى، ينظر  ( 4
 02، ص املرجع نفسه (  5
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 0120هو ذلك الذي أعطاه الربيطاين إدوارد اتيلر  (للثقافة ةرادفامل)ولعل من أشهر تعريف للحضارة 
املعارف واملعتقدات والفنون  يذلك الكل املعقد الذي حيو  :فة أو احلضارة، هياقن الثإ »: حني قال

ا يف اكتسبها اإلنسان من خالل كونه عضوً  أو عادة والقوانني واألخالق والتقاليد، وأية طاقة أخرى
هنا يف هذا التعريف يظهر وجود عالقة وثيقة بني اجملتمع وحضارته أو ثقافته، ويظهر أيًضا دور  .1«جمتمع

فطري وعضوي، كوهنا ميدااًن ملا يكتسب من طرق التعّلم التعّلم موضًحا أن احلضارة هي نقيض ما هو 
 .ضمن جمتمع معنّي 

هي كل الوسائط الفنية والثقافية واإلعالمية واملكتبية واملعلوماتية  »:وبناء على ذلك، فإن ثقافة الطفل    
السائد يف جمتمع فالثقافة أسلوب احلياة . 2« اليت يراد من خالهلا الرتبية املتكاملة لذلك الطفل املنشود

كما أن للثقافة أثر يف أوجه منو .ع خصائص األطفال يف مراحل منوهمفق ماألطفال، هذا األسلوب املتّ 
ا معينة، بل األطفال املختلفة، كالنمو العقلي واالنفعايل واحلركي واالجتماعي، وهذا التأثري ال يتخذ نسبً 

ثريا كبريا يف نطاق حمدود، يف حني تؤثر أت إالّ النمو اجلسمي  ىل حد كبري، فالبيئة الثقافية ال تؤثر يفإيتباين 
 .يف النمو االنفعايل واالجتماعي

وجند .وللمقارنة بني األدب والثقافة جند أن األدب يتصل ابلنفس ال حمالة، وليس ذلك شرطا يف الثقافة    
 أن » ، الذي يرى"وبأمحد حسن أبو عرق"من بني الكّتاب الذين يرون أن أدب األطفال من الثقافة 

 فيه يّتضح دور الثقافة يف بناء الطفل والتأثري .3« أدب األطفال ليس إال لوان من ألوان الثقافة املوجهة هلم
ابملقارنة بني اجملتمعات وما حتدثه ثقافاهتا املختلفة يف اختالف فهم األطفال للحياة والرتبية والتهذيب، 

على االستقامة  موجوًدا ترىب األطفال فكّلما كان الرتابط االجتماعي والثقايف واإللتزام الديين واألخالقي
صينا به ديننا من احرتام وهذا ما يو  .تمعوالصالح وحب العمل اجلماعي والرتابط األسري ويف حميط اجمل

كما أن أدب األطفال . والرفق ابملسن والتكافل االجتماعي، والعكس صحيحواالهتمام ابجلار الكبار 
حبّلة  ،القصصي مستحوى من الرتاث الثقايف لكل جمتمع وكثري من قصص الرتاث مّت إنتاجها كقصص

 .   جديدة حىت يف الوسيط اجلديد الرقمي كما مّر معنا يف قصص كليلة ودمنة
 
 

                                                           
ترمجة مصباح الصمد، املؤسسة  تورا، جان، بيار فارنيه، إثنوجلوجيا األنثروبولوجيا،-ن فيليب البورتع، نقال 0، صالثقافة البائيةإدوارد اتيلر، (  1

 .02ص  اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،
 .01، ص  (فن املستقبل) أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى، ينظر ( 2
 .24، ص 0214، عمان،  األردن، حماضرات يف أدب األطفال أمحد حسن أبو عرقوب، ينظر (  3
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 :الطفولة -0             
مع تعريف الطفولة، نصل إىل تعريف أدب األطفال، فمن املعروف عند العلماء أن مرحلة الطفولة عند     

 .احل الطفولة عند الكائنات احليةاإلنسان هي أطول مر 
أطفال، والطفل هو الولد حىت : مجعه ،الصغري من كل شيء، أو املولود هو »: الطفل يف اللغة: الطفل
غالم طفل وجارية طفلة، مث هو شدخ صغري إذا   »:وقال األصمعي. 1« ويستوي فيه الذكر واألنثى. البلوغ

 .2« كان رطبا، فإذا منا شيئاً وظهر مِس ن ه، قيل قد تضبب أو حتلم
 : 3مدلوالن هلا علم النفس كلمة الطفلأما يف 

 .ويطلق على الصغار من سن الوالدة حىت النضج اجلنسي: عام -0  
 .ويطلق على الصغار من فوق سن املهد حىت سن املراهقة: خاص -4

 :4تقسيمات سن الطفولة ابختالف متناوليها، فمنهم من يقسم سن الطفولة إىل قسمني  فوختتل
 .الوالدة إىل سن اخلامسة أو السادسةمن : الطفولة املبكرة -
 .من سن اخلامسة أو السادسة إىل الثانية عشرة: ملتأخرةاالطفولة  -

 :5وهناك من يقسم مرحلة الطفولة حبسب النمو الذهين واللغوي لدى األطفال، وهو عنده كاآليت
 .مرحلة ما قبل الكتابة: من ثالث سنوات إىل ست سنوات -0  
 .مرحلة الكتابة املبكرة: من ست سنوات إىل مثاين سنوات -4  
 .مرحلة الكتابة الوسيطة: من مثاين سنوات إىل عشر سنوات -2  
 .بة  املتقدمةامرحلة الكت: من عشر سنوات إىل اثنيت عشرة سنة -2  
 .مرحلة الكتابة الناضجة: من اثنيت عشرة سنة إىل مخس عشرة سنة -2  

يع يف أن لكل مرحلة من هذه املراحل خصائصها ومساهتا، وال يعين هذا أن هناك حدودا وقد يشرتك اجلم
 .وفواصل قاطعة بني املراحل املذكورة

 
 

                                                           
 . 0112، 0،ط01، املطبعة املريية، البوالق، مصر، ج مادة طفل، لسان العربابن منظور أيب الفضل مجال الدين دمحم بن مكرم، (  1
 02ص. 0222واألنباء، الكويت، خلق اإلنسان، عن ًثبت  بن أيب ًثبت، حتقيق عبد الستار أمحد فراج، وزارة  اإلرشاد (  2
 .02، ص ( فن املستقبل) أدب األطفالأنور عبد احلميد املوسى، (  3
 40-41صص ، املرجع نفسه (  4
 40 -41، صص  املرجع نفسه ( 5
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 :أدب األطفال -1             
ختالف بني أدب األطفال وأدب الكبار، فهما يتفقان يف املبادئ العامة، وخيتلفان يف إمثة تشابه و    

اخلصوصية، فأدب األطفال هو جزء من األدب بشكل عام، وينطبق عليه ما ينطبق على األدب من 
وقد خيتلف أدب  »تعريفات، إال أنه يتخصص يف خماطبة فئة معينة من اجملتمع، وهي فئة األطفال، 

 الذي ختالف اخلربات نوعاً وكماً، ولكنختالف العقول واإلدراكات، والال عن أدب الكبار تبعاً  األطفال
ألطفال شعب من  ىلكلورية والتقليدية اليت ظلت حتكال خالف فيه أن املادة األدبية لقصص األطفال الفو 

منعزلة عن التيار  ، على مر األجيال من آالف السنني؛ فتستحوذ على عواطفهم وخياهلم، مل تكنالشعوب
ر أو التفكري عند هذا الشعب، بل كانت قصص األطفال تعبريات أدبية خاصة صنعها العام للخيال والصوّ 

ى الفين لكليهما فحسب، بل يقع وال ينبع التمييز بني أدب األطفال وأدب الكبار من املستو  .الكبار
ختيار املوضوعات يف  إمعاجلة القضااي، و  سلويب، وطريقةختالف بينهما من حيث املستوى اللغوي واألاإل

شكل من أشكال كتابة التعبري األديب،  »: فهناك من يرى أن أدب األطفال هو عبارة عن .1« كل منهما
األسلوبية للسن منها ما يتصل بلغته وتوافقها مع قاموس الطفل، ومع احلصيلة  له قواعده ومناهجه، سواءً 

 .2« نه ومناسبته لكل مرحلة من مراحل الطفولةما يتصل مبضمو  أماليت يؤلف هلا، 
وإحساسات وأخيلة  ر أفكارًا اآلًثر الفنية اليت تصوّ  »:عترب أدب األطفال أنهكما أن هناك تعريف أخر ي  

 .3« خذ أشكال القصة والشعر واملسرحية واملقالة واألغنيةتتفق ومدارك األطفال، وتتّ 
لألطفال بشكل خاص، وقد  بتداءً إ، قد يكون كل عمل أديب يكتب  وهناك من يرى أن أدب األطفال   

                  .يكون كذلك كل عمل أديب يكتب مث يقرأه األطفال فيستسيغونه وجيدونه مادة أدبية شائقة، وحمببة
ويستند صاحب هذا الرأي يف مقولته، إىل أن الكثري من األعمال األدبية اليت مل تكتب خصيصاً  »

لألطفال، أصبحت مع مرور الزمن، بعد تعديلها ومالءمتها، من املواد األدبية الشائقة واحملببة لدى القراء 
، (0220-0221) للكاتب دانيال ديفو" روبنسون كروزو"رواية  الصغار، ومن بني تلك األعمال

يدخل وكذلك . 4«(0222-0222) ن سويفتاتجوانللكاتب " رحالت جلفر"لساخرة والرواية ا
من أدب األطفال، كاألساطري واحلكاايت الشعبية بعد  اا اإلنتاج األديب الذي أصبح جزءً ضمن هذ

 .تعديلها ومالءمتها لألطفال

                                                           
 .010، ص  يف أدب األطفالينظر على احلديدي،    (1
 .40ص  ،(فن املستقبل) أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى،( 2
 44املرجع نفسه ، ص (  3
  42 -44صص   ،املرجع نفسه (  4
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إن األدب هو تشكيل أو تصوير ختيلي للحياة والفكر والوجدان، من خالل مفردات  »وكخالصة للقول، 
م واآلمال واملشاعر وغريها من عناصر الثقافة، اآلراء والقيّ لغوية، ويهتم ابلتعبري فنيا ووجدانيا عن العادات و 

 . 1« ويدخل أدب األطفال ضمن هذا التعريف. أي أنه جتسيد فين ختيلي للثقافة
 :صوصية أدب األطفال وأدب الكبارخ 3-0

ًثبت عدل ذكاء ه أساسا إىل ماملستوى العقلي للمتلقي، ألهنا تتوجّ  ّددهاإن عملية الكتابة للكبار ال حي   
فة تبعا ملراحل منو أما الكتابة لألطفال، فتتطلب مراعاة مستوايت الذكاء املختل »نسبيا لدى اجلميع،

          ا ملا تتميز به مراحل منو الطفل من خصائص فكرية ومزاجية وعاطفية وهذا نظرً  .شخصية الطفل
لذلك فالكتابة لألطفال أصعب من الكتابة للكبار وتتطّلب كاتب مثقف يف ميدان عامل  .2« وسولوكية

 :3أن ولعل أهم الفروقات اليت متيز أدب األطفال عن أدب الكبار جند الطفل
 ابلطفل املتلقي، وله أهداف حمددةأدب األطفال قريب املتناول، يراعي الكثري من الضوابط املتعلقة  -

 :منها
ولذا، البد من حتديد املراحل املختلفة اليت مير هبا الطفل . التنمية العاطفية والنفسية والفكرية واللغوية 

 .دبصياغة اللون املناسب من ألوان األ، و ىاته اجلمالية يف كل مرحلة على حدوإدراك حاج
جتماعي، أدب األطفال يهدف إىل إرساء دعائم أساسية تتعلق بفهم الطفل لبيئته ووسطه اال -

 .وتقريب القيم الدينية والرتاثية، وإدراك مظاهر اخلصوصية جملتمعه وتراثه
فليس من املنطقي مثال أن تشجع . ضرورة أن يراعي كاتب األطفال اجلوانب األخالقية والقيم -

ئره يف اهلواء جاينفث دخان س البطل كان »: مثل. الطفل على تقليد املدخنني، يف ذكر حوادث
قد جتعل هذه األفكار الطفل خيرج . 4« وهو يفكر بعمق. أبفكاره مع سحب الدخانويسبح 

 .ابنطباع ال شعوري يربط بني الطفولة ودخان السجائر واألعمال العظيمة

                                                           
 .42ص  ،(فن املستقبل) أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى،ينظر ( 1
، إعداد 4112مارس  42جمموعة من الباحثني، الفيوم : أتليف (سؤال اهلوية واإلبداع) أدب األطفال:يعقوب الشرنويب ، أحباث مؤمتر ينظر(  2

 .ة الفيوم ،صصأمحد طوسون، رئيس املؤمتر يعقوب الشرنويب، وزارة الثقافة هيئة قصور الثقافة، إقليم القاهرة الكربى ومشال الصعيد الثقايف، فرع ثقاف
2-1 . 
 42 - 42صص  ،(فن املستقبل) أدب األطفال  أنور عبد احلميد املوسى،(  3
 211، ص  0220، دار الفكر العريب، القاهرة ، ط أدب األطفال علم وفن أمحد جنيب،( 4
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داء اللغوي، فأدب األطفال حيتاج إىل خربة دقيقة مبحصول الطفل ومدى ثراء أو تفاوت مستوى اآل -
د ابلثراء اللغوي هنا، هو األلفاظ واجلمل والعبارات وما تتضمنه فقر املعجم اللغوي عنده، واملقصو 

 .1من تراكيب وأساليب خمتلفة
، "البنط"اقرتان املادة املكتوبة يف أدب األطفال ابلصورة والرسوم واألشكال الزخرفية ومراعاة حجم  -

ون عامل ، حيث يكاألوىل من مراحل الطفولة الذي تكتب فيه احلروف يبدو ضروراي يف املرحلة
الطفل ما يزال حمدوًدا ابإلدراك احلسي الذي ينفصل ابلتدرّج عن احملسوسات ليخلق يف عامل اخليال 

 .والتجريد، من دون حاجة إىل التجسيد والتشخيص
يشمل أدب األطفال كل اجلوانب املتعلقة ابلطفل، من األشياء امللموسة واحملسوسة إىل القيم  -

فضال عن . الكاتب إىل موهبة خاصة، وختصص عميق يف هذا اجملال واملفاهيم اجملردة، كما حيتاج
 .خربة ودراسات يف أصول الرتبية وعلم النفس

على عكس التجربة . التجربة يف أدب األطفال تقتصر على حيز حمدود، وهو ما يعرف بعامل الطفل -
 .يف أدب الكبار ذات آفاق وتتمثل يف كل جوانب احلياة

 :2ىل اعتبارات خاصة كما خيضع أدب األطفال إ
 .أوىل من اهلدف الفين يهتم به الكاتب وهو اهلدف الرتبوي: االعتبارات الرتبوية -    
 مراعاة قواعد لتشكيل الفين: اعتبارات فنية عامة -    
 . وهي اليت تتمثل يف كل نوع أديب وحده: اعتبارات فنية خاصة -    

اختيار الكلمات ذات املضمون تقتضي الكتابة لألطفال  حيث»، صة أبدب األطفالخامميزات وجند    
ضرورة فضاًل عن . ، أكثر من املعاين اجملّردة عن السمع والبصر والشم والتذوقاملادي وامللموس اليت تعرب

ونرتكه يتقّدم يف خط  (حداثالتقليل من الشخصيات واأل)ألطفال ل مالبعد من التعقيد يف ما يقدّ  توخي
ب ما ال يناسب األطفال من تجنّ جانبية أو عودة إىل املاضي، ونشيع فيه روح املرح ون مستقيم بغري خطوط

إن جناح الكاتب يعتمد على رؤية الطفولة من وعليه ف .3« موضوعات مثل موضوعات اجلنس والعنف
 .هتا ومشكالهتا، واهتماماهتا وخماوفها احي: املةوجهة نظر متك

 

                                                           
 .42ص   ،(فن املستقبل)  أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى،( 1
 42ص  ،املرجع نفسه (  2
 1 -2صص ، (سؤال اهلوية واإلبداع) أدب األطفال:ينظر  يعقوب الشرنويب ، أحباث مؤمتر(  3
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 :وروادهنشأة أدب األطفال وتطوره وحمطاته  3-1
ظهرت متأخرة عن أدب الكبار  ،...ر الكتابة املوّجهة لألطفال اليت حتمل صفة األدب من قصة وشع   

بعض القصص الشفهية اليت كانت ت روى لألطفال، عن  ففي احلضارة العربية جنديف الغرب وعند العرب، 
وغزواته ( ى هللا عليه وسّلملص)سرّي األبطال خاصة بعد اإلسالم فكانت األمهات حتكي عن سرية الرسول

 ...وبطوالت الصحابة 
وجدت كتابة لألطفال يف أورواب لغرض التعليم،   »خرتاع الطباعة بعدة قرون، إقبل ويف احلضارة الغربية     

أما الكتابة املوجهة لألطفال، فقد استمدت موضوعاهتا  .1« كتبها رجال الكنسية ألطفال العائالت الغنية
 .الثقايف للحكاايت واألساطريمن الرتاث 

 :فرنساأدب األطفال يف   3-1-3
األطفال كفن مستقل بذاته،  بعلى الرغم من وجود بذور أدب األطفال يف احلضارات القدمية، فإن أد    

نشر  ميالد أدب الطفل، وهي السنة اليت 0222ويعد العام  ».مل يظهر يف العامل إال يف القرن السابع عشر
أول جمموعة (. 0241-0212) (Charles Préault)شارل بريو فيها الكاتب الفرنسي 
واملّتفق عليه أن فكرة أدب األطفال يف البداية متثّلت  .2« حكاايت أمي اإلوزة"قصصية لألطفال بعنوان 

يف مجع القصص الشعبية وصياغتها قصص تتالءم واملراحل العمرية لألطفال، فكان الرتاث الشعيب 
ها عرب جهاز التلفزيون  انوكّلنا شاهد ،د اآلنئية لقصص األطفال واليت مازالت حلالقصصي هو املادة احلكا

. أورواب من فيها العديد من احلكاايت الشعبيةمع جب »حيث قام هذا الكاتب .تحركةبتحويلها إىل رسوم م
 .مجيلة الغابة النائمة،  احلبة الزرقاء، وسندريال: منها ما يعد من أشهر االقصص العاملية، مثل

  ا من سخط اجملتمع واملثقفني علىخوفً " بريو درمان كور" بنه إجمموعته القصصية ابسم  بريوونشر    
ت إىل ظهور كل هذه الكتاابت مهدّ . والسيما أن هذا األدب مل يكن مألوفا بني األدابء. الطفولية تهاكتب

 .3«" صديق األطفال" بعنوان  0222نة ل صفيحة لألطفال يف فرنسا سوّ أ
ومّر بعدة  نوع جديد من األدب واملوّجه إىل فئة عمرية ابلتحديد والدةهذا مبثابة اخلطوة األوىل يف طريق  

تطورات حىت وصل إىل التنوّع والغىن الذي هو عليه اآلن، وصواًل إىل جهاز التلفاز والعامل الرقمي والذي 
من صّور متحركة وصوت وحركة وعامل افرتاضي،  ،مكاانتد به من إعِ خصب ألدب األطفال مبا ي  هو عامل 

                                                           
 .21ص  ، القيم االجتماعية يف أدب األطفالشوكت األشيت،  ينظر( 1
 .22ص  ، (فن املستقبل)  أدب األطفال ،أنور عبد احلميد املوسى ينظر(  2
 .22ص، املرجع نفسه  ينظر  (3
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 أتليف الرسوم املتحركة والقصص الرقمية اليت أصبحت توّظف كثريًا يف واستعمال الصّور ثالثية األبعاد
 .انشيد وغريهااأللعاب و األلألطفال و 

 :جان جاك روسو ونظرته إىل الطفل -أ
، الذي وّجه إىل االهتمام ابألطفال وتربيتهم  "جان جاك روسو"تعترب بداية أدب األطفال احلقيقية مع    

 . أبفكار جديدة وخمالفة ملا كان سائًدا
أحد  "إميل" ،ل كتاب جان جاك روسويشكّ  :"فلسفة الوجود عند روسو"كتابه   جوان يف يقول بور »

هذا يعين أن جان جاك روسو قام بتأليف كتاب إميل الذي كانت بداية  .1« مفاتيح حضارتنا احلديثة
فكرته أن السّيدة شونسو طلبت منه كتابة عمل يساعدهتا على تربية إبنها، لكّنه أصبح بعد ذلك عمل 

 .أديب وتربوي متكامل، اعتمد عليه الكّتاب يف كتاابهتم لألطفال
ورة عمل أديب وتربوي، ومل يكن هذا الكتاب قط ص" إميل"أيخذ كتاب  » حيث تقول فاطمة جيوشي 

جمرد تلبية لرغبة السيدة شونسو من أجل تربية ابنها، بل كان حركة عبقرية أهلمت احلضارة واإلنسان يف 
 كان هذا الكتاب حمطة التغيري يف النظر إىل الطفل واالهتمام به  .2« القرن الثامن عشر ويف األزمنة احلديثة

 ،وهو كتاب يف الرتبية أكثر منه كتاب أديب روسو منظومة مهمة من األفكار الرتبويةيتضمن كتاب و      
تح روسو كتابه تفي. حسب الطبيعة ومبقتضى الطبيعة نظرية متكاملة يف الرتبية هذه األفكار لتشكّ  حيث
ولة ، وكأنه يؤكد املق3« كل شيء صنعه خالق الربااي حسن، وكل شيء يفسد بني يدي اإلنسان »:بقوله
إذ جند أن أعظم ما قدمه روسو للرتبية، يتمثل يف   .4« إن الطبيعة خرية واإلنسان يفسدها »:التالية

ويرفض  الكشف املبكر عن طبيعة للطفل مفارقة ملا هو معهود ومألوف يف عصره، ويف العصور اليت سبقته،
ذلك، يرى أن الطفل خالف  روسو املبدأ الرتبوي الذي ينظر إىل الطفل بوصفه راشدا صغريا، وهو على

ودعوا الطبيعة "، "دعوا الطفولة تنمو يف األطفال" » :ا ما يكرر أقواله املأثورةولذا، كان كثريً  صغري الراشد
واحرتموا الطفولة، ..". "تعمل وحدها زمنا أطول قبل أن تتدخلوا ابلعمل مكاهنا، خشية أن تعرقلوا عملها

حيث تتضمن الرتبية الطبيعية عنده فيضا متدفقا ابحلب ." شرا خريا أوا ابحلكم عليها وال تتسرعوا أبدً 

                                                           
 .22ص  ، (فن املستقبل) أدب األطفال ،أنور عبد احلميد املوسى ينظر( 1
 .20، ص0214 دمشق،  خالد بن الوليد،بعة جامعة دمشق، مط، فلسفة الرتبيةفاطمة جيوشي،  ( 2
 .22، ص 0222، القاهرةدار املعارف،  ، ترمجة عادل زعيرت، إميل أو الرتبيةجان جاك روسو، ( 3
 بريوت، لبنان، ع ،، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيالرتبية والطفولة تصورات علمية وعقائد نقديةأسعد وطفة، وخالد الرميضي،  يعل( 4

 .022-022ص ص ، 4112، 0ط
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أحبوا الطفولة، يسروا هلا ألعاهبا  " :واحلنان على األطفال، إذ جنده يؤكد هذا الطرح من خالل العبارة التالية
 .1«.."ومسراهتا وفطرهتا احملبوبة

 :  الرتبية السلبية والرتبية احلرة عند روسو  -ب
ان جاك روسو إىل كل القوانني واإللتزامات املفروضة على األطفال أهّنا حتد من حرّيتهم وتقهرهم ينظر ج   

 .وال تنمي فيهم روح احلماس واإلنطالق يف احلياة والعيش لتحقيق أهدافهم بل هي تربية تقهر الطفولة
السلبية عند روسو على شحنة ينطوي مفهوم الرتبية  حيثويقّدم مفهوم جديد للرتبية وهي الرتبية السلبية، 

ثورية هائلة، وإميان متفجر مببدأ احلرية اإلنسانية، وتتجلى الرتبية السلبية يف رفض مطلق لكل إكراهات 
وهذا ما . بويةع يف ممارساهتم اإلنسانية، والرت يالتسلط والقهر والعبودية اليت توجد يف عادات الناس، وتش

عادتنا ال تعدو أن تكون ستعبادية، فإعلى حتكمات  هتا ال تنطوي إالّ ذا احلكمة البشرية »: هيفسر لنا قول
ا، وكبتا وأملا، فالرجل املتمدن يولد ويعيش وميوت يف حالة عبودية، يلف عليه القماط يوم ستعبادً إو  إذالالً 

الل ا أبغيولد، ويزج يف الكفن يوم ميوت، ويغلق عليه التابوت يوم يدفن، ومادام حيا، فإنه يكون مقيدً 
 .2« األنظمة املختلفة

ولذا،  »إنه يقرتح عرب الرتبية السلبية ثورة تربوية عارمة حترر اإلنسان من قيوده، وحتطم أغالله وأصفاده،    
 تكون فالرتبية األوىل اليت تقدم للطفل جيب أن تكون سلبية، وهي ال بية السلبية،اندى روسو مببدأ الرت 

قوامها احملافظة على القلب من الرذيلة والعقل من الزلل، ونرتك للطفل أن بل  ابلتلقني ملبادئ الفضيلة،
ا أصيال خارج اإلكراه حرً  اينمو وفق فطرته وطبيعة اخلربة، وتتيح له أن ينمو روحيا وعقليا ونفسيا منوً 

لطفل ألن الطفل كان يعيش قبل هذه الفرتة القهر والعبودية يف احلضارة الغربية، حيث يعمل ا .3«والقهر
كثري من أفالم الرسوم املتحركة لتلك الفرتة، واليت شاهدانها عرب المنذ الصغر األعمال الشاقة وقد صّورته 
 التلفاز، مثل قصة البؤساء لفكتور هيقو

ن الطفل واجبات فإهنا تساعد على تكوين العقل قبل األوان، وتلقّ  »أما الرتبية اإلجيابية عند روسو،    
ليست أهم قاعدة يف الرتبية أن نربح الوقت بل أن  »: اليت يلعنها روسو هنا مفادهاالرجال، والقاعدة 

 .4« نضيعه
 

                                                           
 22 -21، ترمجة عادل زعيرت، صص إميل أو الرتبيةجان جاك روسو، ينظر (  1
 .422، ص 4، ج0222، ترمجة صاحل عبد العزيز وحامد عبد القادر، مكتبة النهضة املصرية، مصر،  املرجع يف اتريخ البشريةبول منرو،  ( 2
 .22ص   ،(فن املستقبل)  أدب األطفالينظر أنور عبد احلميد املوسى، (  3
 . 22ص  ،ينظر املرجع نفسه ( 4
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 :1وتنطوي الرتبية السلبية على ثالثة جوانب ملفهوم احلرية الطبيعية
 ومن عالمتها رفض روسو القماط، وهجومه على األساليب الرتبوية اليت متنع الطفل  :رية اجلسديةاحل

 ..من إمكاانت احلركة والقفز واللعب
 فرض على الطفل مشاعر ينه أن أإذ يتوجب إبعاد إميل من كل ما من ش: احلرية العاطفية واالنفعالية

ابحلرية يف أن حيب ويكره فمن حق الطفل أن يشعر . مقننة، وعواطف جامدة معلبة أو مثلجة
 .ويغضب ويتسامح حبكم مشاعره الداخلية

 غرتاب احلقيقي يكون حني نفرض على عامل الصغار رؤاان ومعتقداتنا، إن اإل: احلرية العقلية 
إذ يؤكد روسو على هذه النظرة من خالل ما   .وأن نعلمهم بصورة مبكرة ما نرغب من العلوم واملعارف

 .لو كان بيدي، جلعلت الطفل ال يعرف ميينه من يساره حىت الثانية عشرة من عمره: قاله
رحلة الغفوة تبدأ عملية تعليم إميل، ألن م »( من سن الثانية عشر إىل مخسة عشر)مث أتيت مرحلة     

ومع أمهية هذه . التعلم بعد أن نضجت ملكاته الطبيعيةكتملت إلميل أسباب إوالسبات قد انتهت، و 
التعلم فمرحلة د مساره وطريقته، حيدّ كتساب، و عليم فيها، يرسم روسو التعلم واإل املرحلة وضرورة الت

، "*روبسنون كروزو"كتساب جيب أن تكون متوافقة مع اهتماماته، وينصح روسو أن يقرأ الطفل قصة واإل 
كما .عتماد على النفسة، حيث تربز فيها أمهية اإلوفقا لقوانني الطبيعم وفهم احلياة تؤكد أمهية التعل ألهنا
أما فيما  .2« دأ النصح والرشد، ويؤكد على أمهية املمارسة والتجربةبروسو يرفض مبدأ اخلطب الراننة ومأن 

الوجدان وبناء خيص املرحلة املمتدة من سن اخلامسة عشر إىل سن العشرين، تسعى الرتبية إىل تنمية 
وهنا يشدد روسو على  ».األخالق االجتماعية، حيث تنتهي يف هذه املرحلة مدة التعليم أو الرتبية السلبية

الرتبية الدينية واألخالقية، لكنه يرفض األساليب القدمية يف تشكيل إميل أخالقيا والسيما، أخالق النصح 
سب عمقه األخالقي عن طريق املمارسة وحماكاة إذ يرى روسو أن الطفل يف هذه املرحلة يكت. والرشد

العادات و رغم أننا نرى النهضة اليت قام هبا روسو يف ختليص الطفل من العبودية والقهر و  .3« أبطال التاريخ
الفاسدة اليت كانت سائدة يف عصور الظالم، إاّل أنّه يف تقسيم مراحل التعّلم قد ابلغ يف مبدأ الرتبية 

أصول  إلسالم عندان دقيقة وصحيحة ومتّثلفتعاليم ا ان للطفل إىل سن الثانية عشر،العنالسلبية وترك 

                                                           
 .21  -22صص   ،(فن املستقبل)  أدب األطفالأنور عبد احلميد املوسى،   ينظر(  1
وصدر أول مرة يف جزأين، وهو من الكتب األوىل اليت  0202سنة  (defoe,danile)هو عبارة عن كتاب أّلفه األديب اإلجنليزي دانييل ديف (  *

  21، مرجع سابق، ص (فن املستقبل) أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى،: ينظر. نقلت إىل العربية
  .20 -21صص   ،(فن املستقبل)  أدب األطفالأنور عبد احلميد املوسى، ينظر (  2
 .20ص   ،املرجع نفسه  ينظر (  3
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علموهم على سبع، ))  مراحل التعلم،يف تقسيم ( ص)حديث الرسول معىن منها الرتبية الصحيحة
 .(( ضربوهم على سبع، وصاحبوهم سبعوا

يف فرنسا بعد ترمجتها، "  وليلةألف ليلة  "هرت قصص ظ( 0202-0212)الفرتة املمتدة بني ويف  »    
مما أدى إىل انتشار مدرسة خاصة ابلكتابة لألطفال موادها مستوحاة من . وأثرت يف الكبار والصغار معا

، وابتعد مؤلفوا هذه املدرسة من قصص اخليال، وأنكروا عاليمه مما يهم الرتبية والتعليمقصص روسو وت
 .قصص اجلن واخلرافات

، "صديق األطفال: "ل صحيفة لألطفال بعنوانصدرت أوّ ( 0220-0222)بني ويف الفرتة املمتدة 
، وتنمية اخليال وإثرائهوسو، هتدف إىل التسلية والرتفيه،تعليم ر لوكانت هذه اجمللة بلغتها السهلة، وخمالفتها 

فال دب األطك ظهر يف فرنسا أشهر الكّتاب يف أفعّدت مدخاًل لتلك احلركة الكتابية اجلديدة وبعد ذل
وهكذا يالحظ أن فرنسا  .1« الذي ع ِرف أبمري احلكاية اخلرافية يف األدب العاملي  الفونتني وهو الشاعر

كانت هتدف كل كتاابت القرن السابع عشر و  »جنلرتا ، وتلتها إكانت السّباقة للكتابة يف أدب األطفال
ونفسيته، وكانت تقّدم التعليمات والثامن عشر إىل الوعظ واإلرشاد من دون االهتمام بتفكري الطفل 

جلون ( للبنني والبنات)، وكتاب 0222لفرانسيس أوزبورن العام ( وصية البن) بطريقة مباشرة ككتاب 
، 0120وبقّيت الكتاابت هكذا إىل أن جاء العام   ابنيان وكّلها هتدف إىل تعليم الطفل األخالق والدين

اليت كانت مفتاح حركة التأليف لألطفال ( اايت أمي اإلوزةحك)عن الفرنسية " روبرت سامرب" وترجم فيه 
 فلم تبدأ الكتابة اإلبداعية لألطفال إالّ مع القرن التاسع عشر .2« بقصد التسلية والرتفيه واالستمتاع

أسئلة بشأن  صص املوجه لألطفال طرحتعند ظهور املطبعة وانتشارها واستثمارها يف طباعة الق      
: وهو سؤال عادة ما تدفعه خماوف بشأن احملتوى »صغار السن من عدمها، من  جلمهورمالءمة مادٍة ما 

؟ ويف بعض األحيان األخرى، تعكس األسئلة حول مدى  سم ابلغموض األخالقيمرعب؟ هل يتّ  هل هو
، أو أسلوب الكتابة هل تتعارض اللغة العامية، أو غري السليمة حنوايً : مالءمة النص، خماوف من األسلوب

خ الذي يتضّمن سبااًب أو لغة بذيئة، أو الكتابة التجريبية مع الدروس اليت يتلّقوهنا يف املدرسة  أو ترسِّ
وحيث إن عدًدا كبريًا من الكبار صاروا يقرءون كتًبا ن ِشرت يف  ويف العصر احلديث، .؟ لعادات سيئة

الغريبة للكلب  احلادثة" ، ورواية "مواده املظلمة" ثية، وثال"هاري بوتر"سلسلة كتب ) األصل كأدب أطفال
ظهر بعض اجلدل حول مالءمة هذه الكتب للكبار،  ،" (برسبوليس" ورواية" رقة الكتبسا"ورواية "  ليالً 

                                                           
 .20ص  ،(فن املستقبل)  أدب األطفالأنور عبد احلميد املوسى، ينظر (   1
 24املرجع نفسه، ص (   2
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ولكن بوجه عام، تعد ماهية . أو حول ما إذا كان هذا النوع من القراءة هو أحد أعراض تسطيح الثقافة
 . 1« مسّلًما بهأدب األطفال شيًئا 

بعد أن بدأت تنشر بعض األعمال لألطفال وانتشار الصحافة والكتاابت واالهتمام بعلم نفس الطفل،    
األمثل لتقدمي األعمال املوجهة لألطفال لتالئم الرتبية والثقافة واملضمون  أصبح البحث عن الشكل

بعادها عن اللغة البذيئة والعامية، والرتكيز إاملنشودة، حيث الرتكيز على سالمة اللغة وهتذيبها وتبسيطها و 
وأن تناسب أعمار األطفال، خالية من األلفاظ السيئة وال على أن تتّسم هذه القصص ابلتوّجه األخالقي 

 .تدعوا إىل العنف
حىت  جاكلني روز إىل استحالة أدب األطفال، ويف العديد من اجلوانب ، أشارت0212 عام ويف »   

فإن أدب األطفال يعد مستحياًل؛ فهو شديد االتساع وغري متبلور بشكل جيعل من  العمليعلى املستوى 
 .2«دد ملا ي طلق عليه أدب األطفالويف احلقيقة، ال يوجد إنتاج أديب حم. املستحيل حصره يف جمال دراسة

ري، واملواويل  من القصص الشعبية واخليالية، واخلرافات واألساط ويف الوقت احلايل، كل شيء بدءً       
ووصواًل إىل طرق ، ة منها إىل عصور ما قبل الكتابالقصصية وأغاين األطفال اليت يرجع اتريخ الكثري

مثل الكتب اإللكرتونية والرواايت اليت يؤلفها املعجبون  يف عصر النقل احلريف الذي نعيشهالتجسيد 
رمبا يندرج حتت مظلة أدب  ،بعض شخصياهتا، وألعاب الكمبيوتر ابألعمال األدبية األخرى حول

  . األطفال
وهنا من املهم أن نؤكد أنه ال يوجد نتاج أديب واحد ومرتابط وحمدد يشّكل  »كيمربيل رينولدز وتقول     

أدب األطفال، ولكن بداًل من ذلك يوجد العديد من أعمال أدب األطفال اليت مت إنتاجها يف فرتات 
ناس ابستخدام صّيغ ووسائط تلفة، وبطرق خمتلفة، وألغراض خمتلفة، وعلى يد ألوان خمتلفة من الخم

، وتنّوعت التأليف فيه يف بدايته ابإلعتماد على الرتاث أي أن أدب األطفال متشّعب ومّتسع مت ؛3«خمتلفة
 .واللغوية وما يناسب الفئات العمريةالكتابة يف القصة والرواية والشعر، مع االهتمام ابلضوابط األخالقية 

 
 
 

                                                           
ا) أدب األطفال كيمربيل رينولدز، ( 1 ، 4102، 0هبة جنيب مغريب، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، ط ، تر(مقدمة قصرية جدا

  04ص 
  02، 04 ص، ص (فن املستقبل) أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى،( 2
ا) أدب األطفالكيمربيل رينولدز، ( 3   02ص  تر هبة جنيب مغريب، ، (مقدمة قصرية جدا
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 :   ربيةغألطفال يف احلضارة الألدب ا الكتابةمقومات  -ج
" خمصًصا لألطفال" حول املقومات اليت جتعل أحد النصوص  تفاقإ هناك نمر السنوات كاعلى      

س هبا عدد يؤسِ ،الطريقة اليت 0220سنة ابربرا وول  وبعد أن حّللت » .على مستوى األسلوب واحملتوى
 ؤ ثرين العالقة بني الراوي والقرّاء، توّصلت إىل أن الطريقة اليت 

من ك ت اب رواايت األطفال الكالسيكية امل
خياطب هبا الك ت اب الكبار القرّاء من األطفال، مشاهبة للطريقة اليت يتحّدث هبا الكبار إىل األطفال، وتؤثر 

نة يف التوصيفات والتفسرياتعلى نربة الصوت واملفردات واختيار ا وحتدد . لكلمات وكّم التفاصيل املتضمِّ
 : ثالثة أساليب است خدمت على حنو تقليدي يف الكتابة لألطفال  "ابربرا وول"

هو املخاطبة املزدوجة، واليت ينتقل الراوي فيها بني خماطبة القرّاء األطفال وخماطبة  :األسلوب األّول    
الراوي متحدًًث الكبار الذين من املفرتض أهّنم يقرءون بصحبتهم، أو يراقبون عملية القراءة، وعادة ما يظهر 

طب القارئ الطفل اخت إن املخاطبة الفردية. الكبار ستيعاب األطفال، ومتواطًئا معابلغة تفوق مستوى 
فحسب، بينما تنجح املخاطبة املزدوجة يف خماطبة القرّاء من األطفال والكبار يف وقت واحد وبقدر 

ألنواع " ابربرا وول"فات يومراعاة تصن.1 « متساِو؛ مما ينتج عنه جتربة قراءة ممتعة ومرضية لكليهما
،  للفئة اليت يكتبون هلا وهي فئة األطفال ابالكتّ ستيعاب مدى إاملخاطبة قد يكون مفيًدا يف حتديد 

 . ويساعد يف تتّبع التغريات اليت تطرأ على عالقات الكبار واألطفال يف النصوص األدبية مبرور الوقت
متيل إىل استخدام املخاطبة املزدوجة، حىت وصل األمر إىل إدراج أقسام  فقد كانت الكتابة املبكرة »   

وبداية من القرن العشرين وحىت الوقت احلاضر، سيطرت املخاطبة . األطفالخمصصة للكبار يف كتب 
واليت عادة ما  -أما الكتب املصّورة. الفردية على الكتابة لألطفال الذين يقرءون الكتب ابستقاللية اتمة

 2.« فقد استخدمت يف الغالب املخاطبة الثنائية أو املزدوجة -يقرؤها الكبار لألطفال
 أسلوب الكتابة لألطفال  3 -ج         

 »، خاصة يف املراحل العمرية األوىل من أربع سنوات إىل سبعة كتب األطفال عادة ما تكون أقصرن  إ   
وليس السلبية، مع وجود حوار وأحداث بداًل من الوصف وسرب أغوار  ومتيل إىل تفضيل املعاجلة النشطة

ومتيل كتب  تتطّور بداخل بنية أخالقية واضحة وتستخدم األعراف والتقاليد بكثرة، والقصة ،النفس
األطفال إىل أن تكون تفاؤلية وليست كئيبة، واللغة موجهة لألطفال، وتتمّيز احلبكات الدرامية برتتيب 
متمّيز، واالحتمالية غالًبا ما تكون مستبعدة، وقد يستمر املرء يف احلديث عن اخليال واملغامرة إىل ما ال 

                                                           
ا) أدب األطفالكيمربيل رينولدز، ( 1     22-22ص  تر هبة جنيب مغريب ، ، (مقدمة قصرية جدا
   22-22 صص ، املرجع نفسه( 2
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 على هذه الضوابط املهمة يف الكتابة لألطفال يف جمال األسلوب؛اعتمدوا  كّتابال ؛ أي أن1« هناية
تعتمد بشكل كبري على احلوار،  ،تكون القصص تفاؤلية ومفرحة بعيدة عن الوصف كي ال ميّل الطفلف

حداث الشخصيات وال ترتك أة من خالل يم الصحية وترسيخ األخالق الفاضلترّكز على تعزيز املفاه
 .مفتوحة بل تعطي خالصة وعربة خيرج هبا الطفل من القصة تساعده على فهم احلياة النهاايت

 الكتابة لألطفال ومضمون لغة  0 -ج          
تشتمل كتب األطفال على  تفاق غري املكتوب أبالّ قرن العشرين، كان هناك نوع من اإلحىت أواخر ال    

أّن الكتابة لألطفال هي جزء من عملية الرتبية االجتماعية؛ ر، على أساس اللغة البذيئة أو العنف غري املربّ 
اء على تعّلم السلوكات املقبولة، اليت ستساعدهم على عيش ولذا جيب أن ت قد م مناذج طّيبة، تساعد القرّ 

كما كانت هناك نزعة لتجّنب النهاايت الكئيبة، على افرتاض أن الصغار حيتاجون . حياة انجحة وم رضية
رّي األفكار املتعلقة ابلطفولة، ومع تغ ».ابلثقة يف املستقبل، ويف قدرهتم على التغّلب على العقباتللشعور 

للقرّاء األكرب سنًّا الذين مل ي عتربوا يف  هنار اإلمجاع على هذه اخلصائص بشكل كبري، وال سيما ابلنسبةإ
وقد مث ل دمج . النوع من الكتب معظم فرتات اتريخ أدب األطفال جزءًا من اجلمهور الذي يستهدفه هذا

دب األطفال، واليت ظّلت فرتاضات املتعلقة أبللكثري من اإلالكتابة للمراهقني داخل أدب األطفال حتداًي 
عدد كبري من كتب األطفال املعقدة من انحية األسلوب،  سائدة لفرتة طويلة؛ ونتيجة لذلك، يوجد اآلن

ومع حترك النطاق العمري الذي . ذيئة، واليت تنتهي هناية كئيبةلفاظ بأّمن عنًفا عشوائًيا و واليت تتض
 وبعد أن أصبحت القصص خمتلطة اجلمهور أكثر شيوًعا، يستهدفه أدب األطفال ابنتظام إىل أعلى،

ومن األمثال على هذا اخللط الذي وصل إليه . 2« إشكالًيا بشكل متزايد" األطفال أدب"أصبح مسمى
مالعب  3"حيث جند يف جملة  »، ابأللعاب االلكرتونيةديث، ما يتعلق أدب األطفال يف العصر احل

اليت " غامي ماسرت" نتاجها من جملة ة ومعاد إواليت هي ترمجة حرفية جمللة أجنبية  فهي مرتمج "الكمبيوتر
 .انكلرتا -حتتفظ حبقوق النشر ملؤسسة فيونشر ملتد

وعندما نتوغل داخل اجمللة نفاجأ مبعجم لفظي تتكون كلماته من الرعب والقتل والصراخ والشجار     
وإطالق النار على األصدقاء واجلنون واملوت، انهيك عن األخطاء اللغوية املنتشرة يف كل فقرة من فقرات 

صدقائك وإردائهم يف برك من إن إطالق النار على أ: اجمللة، ففي شرح إحدى األلعاب نقرأ اجلملة اآلتية

                                                           
ا ) األطفالأدب كيمربيل رينولدز، ( 1   22، ص  ، تر هبة جنيب مغريب(مقدمة قصرية جدا
 .22، صاملرجع نفسه ( 2
   2019/11/13.21https://showthread wainty.com 50:، الوايينيت على املوقع0222جملة مالعب الكمبيوتر (  3
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كن مستعًدا لكل طارئ ومتّرس جيًدا بقيادتك، بعدئذ : جًدا، ويف اجمللة أيًضا( مسلي) فقاعات الدم 
، وميكننا اآلن القتل من ...تصبح املسألة ببساطة هي اخلروج إىل املعمعة، وتفجري ما استطعت من الغرابء

ومت بعنف مع . ون سفك الدماء بدون متييز ممتعاوقد يك. أجل جناة الكوكب يف الوقت احلقيقي
  1« ! ...انتقام

وال أحد منا ينسى، اللعبة اإللكرتوونية احلوت األزرق، اليت هي مسلسل الرعب لألطفال واألولياء، وراح   
اليت هي و  ية، من أفالم كارتونMickeyضحيتها الكثري من األطفال، كذلك ما تعرضه قناة األطفال 

 .سالميةقافات بعيدة عن تربية أطفالنا اإلمسخ ورعب، والرتويج لثعبارة عن 
 :بداية أدب األطفال يف العامل العريب 3-1-0

رتبطت ابلرتاث الثقايف الشفهي، وأن ظاهرة أدب إن البداايت األوىل ألدب األطفال على الرغم من أ     
ضافة إىل العوامل إل النامية وخاصة العربية منها، األطفال حديثة نسبيا يف العامل أمجع، مبا فيها الدو 

االقتصادية واالجتماعية اليت مر هبا العامل العريب من سقوط الدولة العثمانية، وويالت االستعمار، كما أن 
نذاك كان ال يعطي أمهية ألدب األطفال، كل هذه العوامل أدت إىل أتخر آالنمط السائد يف اجملتمع العريب 

 .طفال عند العربظهور أدب األ
حمزان من أدب األطفال والسيما  دب العريب يكاد يكون فارغاألا »الباحثني واألدابء أن عدد من  يعتقد

 : 3وابلتايل فإن املوجود يف األدب العريب يدور حول. 2« شعر األطفال
 .بعض احلكاايت القصرية الشعرية على لسان احليواانت -

   : 4 إىل غياب أدب األطفال يف الرتاث العريب القدمي، أكثرها أمهية تومنه ميكن مالحظة عدة عوامل أدّ 
ا ومستوى معينا من الثقافة ال نشأ مساعيا، وذلك يفرض إدراكا معينً  تهريب يف بدايطبيعة األدب الع -

 .تتوافر لدى األطفال
القادرين نتشار، ومتاحة للكبار ، كانت القراءة حمدودة االمكتوابً  العريب عند انتقال األدب -

 .احملظوظني، واألطفال ليسوا منهم

                                                           
  ) ٍألهنا اسم منقوص، ابلإلضافة إىل كلمة معمعة، كلمة عامية ذات مدلول سيء الصحيح مسل ، 

 .422 – 422صص  ،(فن املستقبل) أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى،ينظر (  1
 .402، ص (فلسفته وفنونه ووسائطه )أدب األطفال هادي نعمان اهلييت،  ( 2
 .12،  ص األطفالالقيم االجتماعية يف أدب شوكت األشيت،  ( 3
 .22، ص (فن املستقبل) أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى، ( 4



 دب األطفال القصصي الرتبوي الدعامة الرقمية أفقاا أل: الثاينالفصل 

 

231 
 

إن الذين دونوا الرتاث العريب يف أواخر العصر األموي، ويف العصر العباسي، وجهوا كل جهودهم  -
هلم من قصص  ىإىل أدب الكبار، ومل يهتموا بتدوين أدب األطفال والسيما ما كان يروى وحيك

 وحكاايت
وعلى العموم فإن أدب األطفال يف العامل العريب حديث، رغم أن البداايت هلذا األدب املوّجه للصغار    

 . يف العامل أبسره ال تعود لفرتات بعيدة
 :بداايت أدب األطفال يف مصر -أ

فهي إىل تعود البداايت احلديثة ألدب األطفال يف العامل العريب، بعد أغاين املهد وما شاهبها من أدب ش   
إذ عرف العرب أدب  »مع نشوء حركة الرتمجة ومرحلة االنفتاح على الغرب،  مطلع القرن التاسع عشر

الذي أرسل البعثات ( 0122-0112)ابشا  يشكل بداايت بسيطة يف عهد دمحم علاألطفال على 
ومع ذلك، يالحظ أن أدب األطفال العريب نشأ وتطور متكئا على أدب األطفال .الدراسية إىل أورواب

. ا عن جهاز التعليماألورويب، الذي أصبح يف أواسط القرن التاسع عشر جهازا مستقال ومنتظما، بعيدً 
ختريت بدقة أكرب من النصوص املقتبسة أورويب آنذاك قد أدب األطفال األ وكانت النصوص املقتبسة عن

ت بعد اليت أعدّ و  يف أورواب أن األعمال األدبية املخصصة لألطفال هذا يعين .األورويبالكبار عن أدب 
انقضاء مدة وجيزة على طباعتها ألول مرة من الروائع، مثل، أليس يف بالد العجائب، وحكاايت األديب 

، أمهلت وأغفلت بسبب التدقيق يف اختيار النصوص املقدمة لألطفال يف اللغة "ريوتشارلز ب" الفرنسي 
العربية يف القرن التاسع عشر، ومل يتبدل هذا الوضع إال يف الثالثينات من القرن العشرين، حيث عمل 

عن تبسة وفضال عن عملية غربلة النصوص املق. أديب األطفال كامل الكيالين على اقتباس هذه احلكاايت
 . 1«  النصوص لتتالءم والثقافة العربيةلت هذه دِّ الثقافة األوربية، فقد ع  

، الذي نظم وترجم (0122-0110)ل ابدرة ظهرت أايم رفاعة الطهطاوي أن أوّ  »وهناك من يرى  
ابلطفل، بل ابليافعني والشباب مع ما نظمه  يرتبط د أن هذا األدب ملي  ا لألطفال إىل العربية، بـ  قصصا وكتبً 

 تكن النصوص األدبية يف القرن التاسع عشر مالئمة لألطفال مل حيث .2« من أانشيد وطنية ومحاسية
أحد الكتب " ل يف أتديب األطفالااألمث تعريب" :وكان كتاب » الصغار من انحية اللغة واملضمون،

ف الصغار، وهو كتاب أطفال صرف ترمجه عن الفرنسية عبد اللطياء املسلمني فت للقرّ األوىل اليت ألّ 

                                                           
 .22ص   ،(فن املستقبل) أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى، ينظر ( 1
  22ص   ،املرجع نفسه(  2
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، ويتضمن قصصا 0122و 0122وطبع يف القاهرة طبعتني يف العامني حه رفاعة الطهطاوي، أفندي، ونقّ 
 .  1«  تربوية

 :أدب األطفال يف وجدان دمحم اهلراوي  3  -أ         
مل أيخذ مكانته احلقيقية يف العامل العريب، إال »دعى بعض النقاد والباحثني أن أدب األطفال العريب، إ     

ف ، وألّ "مسري األطفال للبنات"، مث "مسري األطفال للبنني"إذ جاء دمحم اهلراوي وكتب  0244يف العام 
 .النثرية والشعرية واضحة كتاابته، وكانت مجيع  "ابئع الفطري"و " حجا واألطفال: "أغاين وقصصا، منها

يذكر أن اهلرواي عاش يف عصر االستعمار الربيطاين، فظل يقاوم الفكر االستعماري عن طريق كتابة 
أشعار لألطفال مستمدة من دينهم وأدهبم العريب، واترخيهم العريق، ما جعل وزارة املعارف تقرر دواوينه 

ي مستوايت خمتلفة من الشعر لألطفال، حبسب مراحل اإلدراك ب اهلراو ت  وك    .2« على مدارسها املختلفة
م فيه الطفل  علّ يا فتارة يكتب شعرً  »عليم والرتفيه، واالستيعاب لديهم، فحاول أن جيمع يف شعره بني الت

م الطفل حروف اهلجاء، وًثلثة يوجه رسالة إىل الطفل أبن العمل كيفية إلقاء التحية، واترة أخرى يعلّ 
 .3« يساق إىل الطفل يف إيقاع سهل وحمببكل ذلك .شرف

 طريقه إىل أن جاء يف مضى هلكنّ . ومريه وتعرض إىل اللّ نتقد غأ  ، كما قد اهلراوي على كتاابتهتِ ن  أ  و     
 .الكيالين وأنعش أدب األطفال من جديد

 :والرايدة النثرية يف أدب األطفال *كامل الكيالين  0  -أ          
مسرحية وبني أتليف و قصة  421حيث أنتج »ل ظهور فعلي لفن كتابة لألطفال على يده، يعترب أوّ     

: واقتباس وترمجة من اآلداب اهلندية والفارسية والتاريخ اإلسالمي أو العريب عامة، ومن قصصه جند
 .اخل".....أبو احلسن"، "نوادر جحا"، "حي بن يقظان"، "روبنسون كروزو"، "مصباح عالء الدين"

 .مجت قصصه إىل اللغات الصينية والروسية واإلجنليزية والفرنسية واإلسبانيةوتر 
 
 

                                                           
 22 - 22 صص ،(فن املستقبل)  أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى، ينظر (  1
 22 - 21 صص ،نفسهاملرجع ينظر ( 2
 .22ص   ،املرجع نفسه  ينظر (  3
بعد و لكتابة وحفظ القرآن الكرمي، م ابألزهر القراءة واحيث تعلّ  0122كامل الكيالين تعلق ابلشعر وعمل ابلصحافة، ولد ونشأ يف القاهرة سنة (  *

، وحصل على ليسانس اآلداب 0202إىل اجلامعة املصرية سنة  أن حصل على شهادة البكالوراي، بدأ بدراسة األدب اإلجنليزي والفرنسي، مث انتسب
نور عبد أ: ينظر  .0222وتويف سنة .عمل سكرتريا لرابطة األدب العريب  0224و 0242د عدة مناصب أبرزها بني سنيت تقلّ . قسم اللغة اإلجنليزية

 .22مرجع سابق، ص ، (فن املستقبل) أدب األطفال، احلميد املوسى
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، ودأب على حتقيق الفكرة اليت آمن هبا، 0242ه اهتمامه إىل هذا الفن يف العام وكان الكيالين وجّ 
ل أوّ  ، وهي تعد"السندابد البحري: " ل قصة أصدرها بعنوانوكانت أوّ . *واملتمثلة يف إنشاء مكتبة لألطفال

ورأى أن احلوار يف قصص األطفال   .1« قصة حديثة يؤلفها أديب عريب للطفل خارج املقررات املدرسية
جيب أن يكون فصيحا، كما حرص على اجلانب األخالقي يف كتابته لألطفال، واستخدم مصادر قصصه 

 .من األساطري واألدب العاملي واألدب الشعيب
إعجاب األطفال واملهتمني أبدب األطفال على حد سواء على الرغم من وانلت مؤلفات الكيالين  »    

هذا هو : "ووصف الكيالين هبانس أندرسون البالد العربية وقيل فيه. االنتقادات اليت وجهت له آنذاك
وكان الكيالين شديد العناية ابنتقاء  .2« األخوان جرمي يعمل بصمت من دون أن يكرتث للنقد

روف ًثلثا، وترتيب ذلك ترتيبا يتماشى بنجاح اتم، من ألساليب ًثنيا، وأحجام احلوال، وااملوضوعات أ
ر املدعمة اليت ازدانت يف العمر واإلدراك، مع الرشاقة والوضوح يف الصوّ  الشباب وفق تدرجهم األطفال إىل

 .هبا هذه الكتب
بدأ  0221ففي العام  » يظهر أتثري الكيالين ظهورا واضحا يف النقاد ومتتبعي تطور أدب األطفال، 

اب يف الدورايت العربية وظهرت إىل يرتدد على ألسنة املربني العرب والكتّ " أدبيات األطفال " احلديث عن 
طفل، وقبل هذا التاريخ، كانت كتب األطفال تقتصر اقتصارًا على جود مالمح أتصيل جنس أديب للالو 

اليت هتتم ابحملصول اللغوي، وتدعو إىل القّيم واآلداب األغراض التعليمية؛ أي مادة للقراءة املدرسية 
، مّث و ِجدت أصوات تدعو إىل ضرورة االهتمام ابلتأليف لألطفال بعيًدا من احلميدة، والتمسك ابلدين

 .3« التعليم
حيث اللغة  رتقاء مبستوى الطفل، منمثاال واقعيا وعمليا ملن يريد اإلم نالحظ أن الكيالين قدّ     

لى تقدمي أمناط لغوية عديدة إىل جانب عواملنهج واألخالق؛ لذا، حرص  ب واألدب والعلومواألسلو 
وكان خياله . اهتمامه ابلنواحي الرتفيهية والتارخيية والرتبوية والدينية، وقد امتألت قصصه ابلظواهر الفنية

 .حاضرا على القصائد الشعرية القدمية، أو تلك اليت نظمها هو نفسه
 
 

                                                           

 .20، ص  (فن املستقبل) أدب األطفالنور عبد احلميد املوسى، أ: ينظر .يعد الكيالين أول مؤسس ملكتبة األطفال يف مصر *( 
 21ص   ،(فن املستقبل)  أدب األطفالنور عبد احلميد املوسى، أ( 1
 .20ص   ،املرجع نفسه ( 2
  .20ص  ، املرجع نفسه  ( 3
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 :األطفال يف املغرب وتونسأدب  -ب
بشكل عام حكاايت وأمثال شعبية منقولة من الشرق، خصوصا من   األطفالأدب  غرب كانيف امل    

 على االستقالل، وبعد التعريب أصبح أدب األطفال أييت من مصر امصر، وبعد مرور حنو عشرين عام
 .وسوراي والعراق ولبنان

 كانت يتلا  "عمي سعيد"وسلسة " قوس قزح"جملة  فظهرت »ويف تونس، انطلق أدب الطفل بقوة،     
وكانت البداية " طيور وزهور" و " األرنب العنيد" ، "ضياء القمر"، و"العصفور وامللك: "تضم حكاايت

و ' املطوي القاضي دمحم العروسي' ومن أشهر األدابء يف تلك املرحلة جند . 0212هلذه السلسلة سنة  
، كما فاز القاص اجليالين بن احلاج "الدب والدمية"و " الفروج األشقر: "وكتبوا قصصا منها ' دمحم املختار'

رجم كما ت  . ، وكتب عبد الرحيم الكتاين سلسلة القصص املدرسية"بوشنب"جبائزة بلدية تونس على قصته 
 .1« العديد من القصص العاملية على يد أمحد القديري

 : أدب األطفال يف اجلزائر -ج 
، العشرين هناك من يرى أن جتربة أدب األطفال يف اجلزائر، قدمية نسبيا، ترجع إىل الثالثينات من القرن    

 يف تلك املسرحيات والقصص واألشعار اليت كانت تقدم يف مدارس مجعية العلماء »وتتمثل أساسا 
وهناك أيضا . 0221العيد آل خليفة اليت قدمت سنة  للشاعر دمحم" مسرحية بالل"نذكر منها  ،املسلمني

مغامرات  "و" اخلنساء"، "الناشئة املهاجرة: "مسرحيات لألطفال كتبها األستاذ دمحم الصاحل رمضان مثل
 .2« محد بن ذايبأ,وكذلك ما كتبه أمحد رضا حوحو " كليب

بداية الستينات من خالل ما بعد االستقالل، فقد عاد االهتمام من جديد أبدب األطفال من أ   
. جريديت الشعب واجملاهد وجملة ألوان لصفحة أسبوعية موجهة لألطفال: مثل » ختصيص بعض اجلرائد،

" قنيفد"تلتها صحيفة . 0222اليت أصدرهتا الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة " مقيدش"وكذا صحيفة 
 ".الشاطر"و " نونو"، وجملتا 0210سنة  "جريديت" ، و0222سنة " ابتسم"لة وحم 0224سنة 

دمحم األخضر السائحي، ودمحم عبد القادر السائحي، ودمحم انصر، وحيي مسعودي، : ومن أبرز الرواد جند
ومن القّصاصني الذين اهتموا بكتابة القصة لألطفال، ونشروا أعمال  .وبزيد حرز هللا، ومجال الطاهري

 ...وخاّلص جياليلعديدة منها، نذكر رابح خدوسي، ومجيلة زنري، 
 

                                                           
 .12ص ،  (فن املستقبل) األطفالأدب  نور عبد احلميد املوسى،أ (1
 12ص  ،أنظر املرجع نفسه (  2
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 خصائص أدب األطفال وأمهيته وأهدافه -0
األطفال أقوى سبيل يعرف من خالله األطفال احلياة أببعادها املاضية واحلاضرة وحىت املستقبلية،  أدب 

 ؛آلخرين بصورة أفضل، وإنشاء عالقات إجيابية معهمايساعد الطفل على فهم نفسه و  أنّه والقضية الرئيسية
فالطفل حيتاج إىل الرؤية الواضحة ملخاوفه وتطلعاته، وهتذيب صخب انفعاالته، ووعي مشكالته وتلّمس 

 . حلوهلا واخلروج من االهتمام بذاته إىل االهتمام مبحيطه
 أهداف أدب األطفال 0-3

أن حيقق مجلة من  :، هينص أديب مقدم لألطفال من األولوايت اليت يهتم هبا الكاتب عند كتابته     
  ومبقدار ما يتضّمن النص األديب من األهداف، ومبقدار ما يتمثل الطفل تلك األهداف »، األهداف

يكون منوه ابجتاهات النمو املختلفة، العقلي والرتبوي واملسلكي واملعريف واللغوي، فال فائدة وال خري إًذا يف 
الواحد  صوال يشرتط أن يتضّمن الن. األقل ضها علىنص ال يسهم يف تنمية الطفل يف هذه اجلوانب أو بع

حتقيق  مجيع األهداف، ورمبا توّصل كاتب النص إىل حتقيق أهدافه جبملة من النصوص،تتكامل وتتضافر يف
   .1« مجلة من األهداف املرسومة

يوجه إليه  وما واملعروف أن الطفل هو صفحة بيضاء، ففي مراحل تفتح إدراكه يتقّبل ما يقال له      
 .تقباًل عميًقا مؤثرًا

، ومن أهداف "العقدي"هو اهلدف  اكان أّول األهداف اليت يسعى كاتب النص إىل حتقيقهلذلك   »   
ساب الطفل كإية، ومن خالهلا يعمل املؤلف على النص األديب املعد لألطفال األهداف الرتبوية والسلوك

 .2« قواًي لبنيان أخالقي متماسك وسلوك اجتماعي راقٍ جتاهات تكون يف جمموعها أساًسا اقيًما و 
وأتكد يف هذا العصر أن اهلدف املعريف من أهم األهداف وأوالها ابالهتمام من طرف الكّتاب؛ ألن     

حدود لذلك على الكّتاب أن يستغلوا هذا اخليال لتنمية معارفهم، لذلك  خيال الطفل دنيا واسعة بال
هناك حاجة ضرورية إىل جعل أدب األطفال يستّغل حب األطفال لالستطالع واملعرفة، نظرًا إىل أن 

األطفال، جزء من تكوينهم الفطري؛ ألن غريزة حب االستطالع تنشأ  اإلحساس ابحلاجة إىل املعرفة عند
وهكذا يكون هذا األدب حمفزًا الطفل على اكتشاف كل جديد، ومعرفة خفاايه  ».تنمو معهمع الطفل و 

به، كما يعّلمه علوم اإلنسان كالتاريخ واجلغرافيا والفيزايء واحلاسب اآليل واألقمار  من علوم حتيط
ز هبا، وال الصناعية؛ ليشبع يف نفسه حب املعرفة، ولتنمية ما لديه من هواايت حىت تصبح مهارات يتميّ 

                                                           
 22، ص  4101، دار الورّاق للنشر والتوزيع، عّمان، األردن ،أدب األطفالاألسعد عمر،  (1
م، 4102/هـ0222 ،0، كلية العلوم الرتبوية ، اجلامعة األردنية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، طأدب األطفالينظر رحبي مصطفى عليان، (  2
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اجلديدة، ويعمل على تنمية  سيما أن أدب الطفل يعني على اكتشاف اهلواايت واحلصول على املهارات
، ونالحظ يف الواقع أن الطفل يستخدم تلك املعارف وأحداث 1«االهتمامات الشخصية عند الطفل

غتها الفصحى تعّلم القصص وأخبارها يف احلديث مع أصدقائه، وهذا متحّقق مع الرسوم املتحرّكة؛ فل
األطفال هذه اللغة احملّببة ويظهر ذلك يف كتاابهتم فزادت مفردات الفصحى وأساليبها وأثّرت يف حديثهم، 

غريها و  بعكس ذلك فإن تلقني األطفال األفكار اخلاطئة عن طريق القصص؛ كاالعتقاد ابألرواح الشريرة
 .دب األطفال متابعة التطورات احلديثةتمني أب، ولذا على املهجيعل إمكاانته العقلية ضعيفة وعقيمة

، فإن سعيهم لتحقيق يسعى أدابء األطفال إىل حتقيقها وإذا كانت األهداف املعرفية أهدافًا أساسية،    
ن اللغة وعاء الفكر، وأن الطفل إذا أذلك  ».األهداف اللغوية يف النصوص األدبية لألطفال أوجب وأهم

العامة، فال بد له من معرفة األلفاظ ودالالهتا وأساليب استخدامها، ليكون قادرًا وعى طائفة من املعارف 
ف إىل كتسااًب، فتضاإغوية تكتسب واأللفاظ والرتاكيب الل .التعبري الصحيح عن تلك املعارف على

 .2« قاموس الطفل اللغوي، وتعمل على تطويره وإغنائه
 .3أحدمها اآلخر ويعني عليهل وتنطلق هذه األهداف يف اجتاهني يكمّ   

يرمي إىل حتقيق النمو الفكري للطفل، إبذكاء الفاعليات العقلية وتقويتها، كتنمية الذاكرة  :االجتاه األول
سن حأمده، وربط األسباب ابلنتائج، و  نتباه وإطالةختزان املعلومات، وتركيز االإل، و واإلبداع والتخي

وهذا كله يكسب .تنتاج والتحليل والرتكيب، واحلكم على األشياءالتعليل، والقدرة على االستقراء واالس
الطفل أمناطًا من التفكري العقلي السوي، ومينحه القدرة على مواجهة املواقف املختلفة آبراء سديدة وفكر 

 .انبغ
ائق ميد ثقافة الطفل العامة مبختلف ضروب املعرفة، وتشمل هذه املعارف املعلومات واحلق:  االجتاه الثاين

منها املعلومات واحلقائق العلمية، أو النظرايت واألعراف  املتصلة مبجتمع الطفل واجملتمعات البشرية سواءً 
 .والعادات االجتماعية

ومما ال شك فيه أن هلذا النوع من األدب أهدافًا خاصة يسعى املربون  »:يقول موسى عبد املعطي    
 : 4لتحقيقها، ومن هذه األهداف ما يلي

 تنمية اجلانب املعريف عند األطفال وذلك إبمدادهم بثروة لغوية هائلة. 

                                                           
 442، ص ( فن املستقبل) أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى،ينظر (   1
 22، كلية العلوم الرتبوية ، اجلامعة األردنية، ص أدب األطفالرحبي مصطفى عليان، (  2
 21ص  ،أدب األطفالاألسعد عمر، ( 3
 24، ص 4111عمان، األردن، ، دار الكندي، إربد، أدب األطفالعبد املعطي منر، موسى ( 4
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 تنمية التفكري والذاكرة عند األطفال والقدرة على ربط السبب ابلنتيجة. 
 تنمية األحاسيس واملشاعر واملهارات والذوق الفين عند األطفال. 
 لثم، والتأأتة، واخلوف، واخلجل معاجلة بعض العيوب اللفظية واألمراض النفسية عند األطفال مثل التع

 .من مواجهة اآلخرين
 تنمية خيال الطفل وتربية ذوقه وتوجيهه للتعليم وتنمية قدرته التعبريية وتعويده الطالقة يف احلديث. 

درجة األوىل بتخصيص حصص مطالعة يف وهذا يتحقق بكثرة املطالعة اليت حيّفز عليها املعلمون ابل   
من هذه القصص مث  اخلروج أبفكار وخالصات تكسبهم  التالميذ ومطالعة .التدريس والرتكيز عليها برانمج

لتعويدهم على القراءة  ؛ومطالبتهم ابخلروج إىل منصة السبورة لقراءهتا ،حصص التعبريكتابة مواضيع يف 
ت عن طريق جمالّ الصحيحة والتخّلص من اخلجل، كذلك هناك مدارس هتتم مبواهب األطفال يف الكتابة 

مدرسية تنشر فيها أعمال التالميذ، هذا اجلانب جيب أن يفّعل ويهتم به يف املدارس، وال تعتمد على 
 .تلقني الدروس فقط

 1 أنّه ميكن ملضمون أدب األطفال أن حيقق كثريًا من األهداف منها : "أمحد جنيب" بينما يرى 
اخللقية الفاضلة، وتنمية إعجابه وتقديره وحبه للخصائص من حيث تبصري الطفل ابلقيم : النواحي اخللقية

 .الطّيبة، ونفوره من الصفات املذمومة، وجوانب االحنراف اخللقي
من حيث حتقيق التوازن بني االجتاهات املادية السائدة يف العصر احلديث، وبني القّيم : النواحي الروحية

 .السعادة احلقيقية بدوهنا الدينية والروحية اليت ال يستطيع اإلنسان أن حيقق
من حيث تقدمي املعلومات العامة واحلقائق املختلفة عن الناس واحلياة واجملتمع والبيئة  :النواحي الثقافية

املختلفة، وتقدمي األفكار اليت تربط األطفال ابلعصر والتطورات العلمية احلديثة، وحتقيق النمو اللغوي عند 
 .  الطفل

من حيث تعريف الطفل مبجتمعه ومقومات هذا اجملتمع وأهدافه ومؤسساته، وما  :النواحي االجتماعية
جيب أن يسود فيه من قّيم وصفات اجتماعية، وهذا  يكشف للطفل عن جوانب احلياة االجتماعية، 

 .فيساعده على االندماج يف اجملتمع والتجاوب مع أفراده
 : أمهية أدب األطفال  0-0
مهية ابلغة، وحامسة يف تكوين شخصية الشباب ورجال املستقبل،وهذه املرحلة مرحلة الطفولة هلا أ     

نتقال ابلطفل من هذه املرحلة إىل صة واهتمام ابلغ، وذلك من أجل اإلالعمرية املهمة حتتاج إىل عناية خا

                                                           
  22، ص 0222، دار الفكر العريب، القاهرة، املضمون يف أدب األطفال، أمحد جنيب ( 1
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املراحل اليت وتعد مرحلة الطفولة املبكرة من أهم  » (.نفسًيا وجسدايً ) مراحل احلياة األخرى سليًما معاىف
مير هبا اإلنسان يف حياته وأخطرها، فهي الفرتة اليت يتم فيها وضع البذور األوىل للشخصية اليت تتبلور 

ا حمدًدا حة وسليمة عن نفسه، ومفهومً واليت يكّون فيها فكرة واض وتظهر مالحمها يف مستقبل حياة الطفل،
احلياة يف اجملتمع، وميّكنه من التكّيف السليم مع  لذاته اجلسمية والنفسية واالجتماعية، مبا يساعده على

  1.« ذاته
وال نصل إىل بناء جيل سوي يرقى بنفسه وخيدم جمتمعه ويبين وطنه إاّل ابلتعليم العلمي املتكامل والرتبية    

ويعد األدب املوّجه للطفل خاصة  .اللذان جيب أن حيصل عليهما يف املدرسة وبعناية الوالدين  ،الصحيحة
األدوات والطرق لرتبية الطفل السليمة نفسًيا وثقافًيا وفكراًي وحتقق اإلندماج يف جمتمعه وحصوله القصة أهم 

وعليه، جيب أن نعّودهم على املطالعة منذ الصغر حىت . على منتوج لغوي وفصاحة من دون أوامر ونواهي
 .صص الرقمية عربهات والقصر حتّولت املطالعة إىل تصّفح اإلنرتنوأننا نرى يف هذا الع

فأدب األطفال، أدب هادف له أسس ًثبتة، وأهداف حمددة، واضحة يسعى لتحقيقها، ليصل إىل       
أفضل النتائج الثقافية والرتبوية، لتكوين شخصية متكاملة ومتوازنة هلذا الطفل ليستطيع حتمل أعباء احلياة 

فإن الغاية من أدب األطفال ليس إذكاء اخليال  وانطالقًا من هذا اإلدراك،. وحتدايت العصر ومسؤولياته
جتماعية وإىل توسيع قاموس الثقافية والعلمية والسياسية واال ا تتعداه إىل تزويده ابملعلوماتفحسب، وإمن

وهكذا دخل أدب األطفال عامل الرتبية جبميع أبعاده، وأصبح عامل مدار اهتمام العلماء واملربني . عنده اللغة
 .للتعبري عن هذا االهتمام هام وسيطأدب األطفال إالّ  واألدابء، وما

اب يف البالد العربية إىل هذا الدور اهلام ألدب األطفال، وبدأوا جبهود وقد تنّبه كثري من األدابء والكتّ   » 
مبا يتناسب ودوره الضروري للطفل يف إطار األهداف الرتبوية، بعد أن أصبحت املدرسة ه فردية، لرفع شأن

ولكن هذه اجلهود املبذولة مل . مبفردها عن حتقيق الرتبية الشاملة واملتكاملة للطفل من مجيع النواحي عاجزة
وال سيما يف السنوات العشر ) تصل إىل املستوى املطلوب يف البالد العربية، إذ شهدت الساحة األدبية 

       . رين؛ أي من مطلع القرن العش2«كتًبا لألطفال، فيها الغث والسمني( األخرية
وليس من شك يف أّن األدب هو الغذاء النفسي، والفكري، والعاطفي للطفل فعن طريقه تتحقق له   

 :3، مبا يليقيقها املتعة، وبه تتوسع قدراته، وثقافته وتشبع فضوله وميكن إمجال أمهيته اليت يتطّلع إىل حت

                                                           
  22ص امعة األردنية، ، كلية العلوم الرتبوية ، اجلأدب األطفالرحبي مصطفى عليان، ينظر  ( 1
  21، ص  املرجع نفسه( 2
   44، ص 4110، دار الكتاب اجلامعي، العني،  (وتطلعاتواقع ) أدب الطفولةاللبدي نزار وصفي، ( 3
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  اللغوية، ومتكينه من القراءة والفهم اجلّيدينتنمية القدرات اللغوية للطفل، والعمل على إثراء مفرداته. 
 تعويد الطفل دقة املالحظة والرتكيز. 
 تكوين اإلجتاهات الرتبوية، واالجتماعية عند الطفل. 
 ترسيخ الشعور ابالنتماء إىل العقيدة، واألمة، والوطن. 
 ينمي اخليال العلمي عند األطفال من خالل االستماع للقصص واحلكاايت املختلفة. 
 سلي الطفل ويشعره ابملتعة ويشغل وقت فراغه وينمي هواايتهي. 
  يستطيع الطفل من خالل التعرف إىل الشخصيات األدبية والتارخيية والعلمية، تنمية ثقافته، والسمو

 .بقيمه
تساب إكيته، إذ يعد  األدب ابعثًا على وألدب األطفال أتثري كبري يف تربية الطفل وابلتايل يف شخص   

وذلك من خالل قراءة قصص البطوالت  »احلميدة وغرس حب الوطن يف نفوس األطفال، األخالق
كتساب الذوق الفين عند الطفل من إات الكبرية، كما أنّه يساعد على وأخبار األبطال أصحاب الفتوح

وذلك من خالل االستماع لألغاين واألانشيد ومعرفة الفنون اجلميلة، كما أنه يعمل على منو اخليال العلمي 
خالل االستماع للقصص واحلكاايت اليت حتتل املكانة األوىل يف أدب األطفال، كما أهنا تسهم يف 

 .1« اكتشاف مواهبهم وصقلها يف سن مبكرة
لكن مع التطور التكنولوجي اهلائل الذي عرفته أمناط التواصل بني الطفل وحميطه وأدبه، قد تتغرّي هذه      

نعدمت، فلم يعد  نقل إعند الكبار والصغار إذا مل اخنفضت نسبة املقروئيةاألهداف وتزيد وتنقص، ف
 .الطفل تستهويه القصة املشوقة واملصّورة ابأللوان ويقرؤها وال األم تقرأ إلبنها

أصبح الطفل و  "الفيس بوك" أصبحت األم تتصّفخ  بتغرّي الوسيط احلامل للقصة من الورقي للرقمي،    
جيلس أمام احلاسوب ملتابعة الرسوم والقصص املتحركة، أو يطّلع عليها عرب اهلاتف الذكي ابستعمال حاسة 

 . اللمس والتنفل واالستماع إىل القصة عرب مواقع األلعاب والقصص غري اهلادفة يف غالبها
إىل التخطيط لبناء " لرتبية أدب األطفال ودوره يف ا" وهو من الباحثني يف " كنعان أمحد علي" ودعى 

ن أدب األطفال ضرورة وطنية، وشرط الزم من إ »: فيقول أدب أطفال كمشروع قومي للثقافة العربية،
بل إن أي تنمية ثقافية تتجاهل أدب األطفال أو هتمله، انقصة وتفتقر . شروط التنمية الثقافية املنشودة

إن أدب األطفال  :والرتبوي لإلنسان، وغين عن القول جلذورها، ألسباب تتعلق بطبيعة التكوين املعريف
سبيل ال غىن عنه لتسريع عملية التنمية الثقافية واالجتماعية مما يتطلب بذل املزيد من اجلهد لتأصيل أدب 

                                                           
 20، ص  كلية العلوم الرتبوية  ،(أدب األطفال)رحبي مصطفى عليان، (  1
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األطفال وتدعيمه يف الرتبية واجملتمع يف خمتلف املؤسسات، وال تتوقف هذه اجلهود عند نشر كتاب أو بث 
أو عقد أمسية أدبية على أمهية هذه النشاطات بل حتتاج إىل ختطيط قومي شامل، يف  برانمج إذاعي،

 . 1« صلب التخطيط القومي للثقافة العربية، يراعي خصوصيات أدب األطفال
وهلذا  »لغزو الثقايف واإلعالمي، اوألدب األطفال طابعه الرتبوي والقومي والشعيب واأليديولوجي ملواجهة   

عن الضرورة الوطنية والقومية ألدب األطفال، فقد أغفلت أمهيته يف الوطن العريب طوياًل، ورغم احلديث 
هري األطفال الواسعة ومبا وما زال الكثريون منهم يرتفعون عن خماطبة الناشئة يف أدب يساعد على مناء مجا

ألطفال يف بعض األقطار وإذا كنا نلحظ اهتماًما أبدب ا .عتبارات هذه املخاطبة الرتبوية والفنيةإمتليه 
بناء رادة هلذا األدب ضرورة تستدعيها إالعربية ، ويف بعض أجناسه، ويف الكتابة له وعنه، فإن احلاجة 

اإلنسان العريب ابلدرجة األوىل، انهيك عن الوظائف الكربى اليت يضطلع هبا أدب األطفال يف عمليات 
حتدايت تواجه الثقافة العربية على وجه العموم، والرتبية  التنمية الثقافية واالجتماعية والسياسية، وإن مثة

العربية منها على وجه اخلصوص إزاء تطوير أدب األطفال وانتشاره إىل ماليني األطفال الذين هم أحوج 
ما يكونون إليه يف ظروف التحول االجتماعي اخلطرية اليت تشهدها املنطقة العربية، ولعّل من أوىل 

 يري اهلائل يف وسائط االتصال احلديثة إذ تبدلت كثريًا وسائط الثقافة وتنوعت تقنيات الصعوابت ذلك التغ
خماطبة األطفال، وازدادت تشابًكا وتعقيًدا، وتراجع، أو كاد أن ميحى، الدور التقليدي لألسرة وال     

لها وسائل سيما اجلدة واألم واملدرسة والتجمعات واللقاءات الشعبية الشفهية والعفوية، وحّلت حم
االتصال احلديثة، والتقنيات املتطورة اهلائلة يف نقل األدب إىل األطفال ولقد أمجع أدابء األطفال يف العامل 

د، أمجع على خطورة وضع األطفال يف عاملنا الراهن، واملخاطر اليت تقف يف وجه أدب األطفال اجليّ 
ية ألدب األطفال، وتتواىل اعرتافات هؤالء األدابء وأبدوا قلقهم املتزايد حيال املصائر الرتبوية، والتنمو 

ورجال الرتبية يف أكثر من مكان من املعمورة، داعية إىل الدفاع عن األطفال ضد األدب الرديء، وعلى 
وجه اخلصوص ما ينشر منه عرب وسائل االتصال اجلماهريية، وطالبوا برفع القيود عن حرية إبداعه 

م اإلنسانية أواًل ، تربية األطفال يف احلياة اليومية ليكونوا قادرين على النمو القيّ  ومن شعاراهتم :وانتشاره
    .2« السليم، ومواجهة األخطار يف مواطنهم ًثنًيا

قائق ومثريات عن تزويد الطفل حب »:ويؤثر أدب األطفال على عقل الطفل ولغته من خالل مايلي   
 .الطفل الذاكرة وحسن اإلصغاء والرتكيز وحب االستطالعأنّه ينمي يف  واإلنسان،كما احلياة والطبيعة

ين مبهارات لغوية من خالل القصص واألغا هويزود. وينمي اخليال عند الطفل من خالل القصص املتنوعة
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ويسهم يف زايدة املخزون . نطق اللغوي، وإخراج احلروف من خمارجهاويسهم يف حتسني ال. واألانشيد
من خالل األشكال املختلفة ألدب األطفال اليت يطالعها، كما يسهم يف  اللغوي واملعريف عند الطفل

   .1« ديهمحتسني القراءة والكتابة والرسم ل
 يسهم  وسيطوال شك يف أن الطفل حباجة إىل أن يعرف ذاته، وأن يعرف البيئة احمليطة به، واألدب     

اب ب يقّدم للطفل جمموعة من خربات الكتّ يف هتيئة الفرصة أمام الطفل للحصول على هذه املعرفة؛ فاألد
واألطفال مييلون إىل  .، ورغباته، وشكوكهئهحكمة اإلنسان، وآماله، وطموحاته، وآالمه، وأخطا تشمل

ق هذه القضااي، والدليل على ذلك شغفهم يف االستماع إىل القصص احلصول على هذه املعرفة وتذوّ 
 .املروية أو املقروءة

ا ياهتم اخلاصة هبم، وعالقاهتم مباألطفال هذه القضااي واخلربات خبرباهتم تتضح هلم حوعندما يقارن     
ومن هنا تربز . وله إاّل إذا فهم دوافع سلوكهم وتصرفاهتمحال يستطيع الطفل التعاون مع من  حوهلم، إذ

والعاطفي أمهية أدب األطفال للطفل يف خمتلف مراحله العمرية، فاألدب هو الغذاء النفسي والفكري 
  .ه، ويعرّفه بكل جديدللطفل، ميتعه، ويوسع مداركه، ويشبع فضول

وهلذا فقد برزت ضرورة االهتمام أبدب األطفال، فأصبح الشغل الشاغل لكثري من الكتاب واألدابء    
والفنانني، الذين أخذوا على عاتقهم النهوض أبدب األطفال ملسايرة الركب احلضاري والتطور األديب 

يمة، فهم أطفال اليوم أبشكاله وفنونه، إىل أن يقف إىل جانب أدب الكبار، ويسهم يف بناء الطفولة السل
 .ورجال الغد املرتقب، وهم بناة املستقبل املأمول، ومنهم سيكون أدابء ذلك املستقبل وكتابه

 
 :خصائص أدب األطفال 0-1

 :2يتمجاهلا على النحو اآلإمبجموعة من اخلصائص الفنية ميكن إن أدب األطفال يتسم    
 األفكار واملعاين واألساليب الطويلة امللتويةالسهولة والوضوح والبعد عن التعقيد وتكثيف  -
 .مراعاة البيئة والواقع احمللي للطفل، ومراعاة عمره الزمين وقدراته -
 .مراعاة منو األطفال املعريف واجلسمي وخصائص كل مرحلة منائية عندهم -
 .االبتعاد عن التجريد قدر اإلمكان واللجوء إىل احملسوس -
 .كرة وانسجام هذا األدب مع خصائص الكتابة الفنيةمجال األسلوب ومسو الف -
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من الناحية اللغوية، أو حصيلتهم من املعارف واملعلومات  مراعاة درجة النمو العلمي للطفل سواءً  -
 .املختلفة

 .وضوح األسلوب واأللفاظ والتمّيز، والتشويق -
 .أن يشتمل على خصائص فكرية تقوم على اخليال العلمي يف معظمها -
 :1يتمن حيث األسلوب على النحو اال كن حتديد خصائص أدب األطفالومي
 .ويتمّثل ذلك يف وضوح الكلمات، ووضوح الرتاكيب اللغوية وترابطها، ووضوح األفكار: الوضوح -0
ويتمثل ذلك يف املثريات أو املنبهات اليت توقظ أحاسيس الطفل ومشاعره، وحترك وعيه  :القوة -4

 .وخياالته، وتدفعه إىل التأمل والتعاطف إضافة إىل ما تعطيه للفكرة من مجال
التناغم بني األصوات واملعاين عن طريق استخدام ألفاظ وتعابري سلسلة يف ويتمثل ذلك  :اجلمال -2

 .مح مجال األسلوب التوافق بني األسلوب واألفكارموحية،  ومن مال
 .ويتمثل ذلك يف تضمني كل فقرة فكرة وابتسامة :اخلفة -2
ويتمثل ذلك يف استخدام مجل واضحة قصرية ميكن للطفل أن يفهمها دون عناء،  :اجلمل القصرية -2

 .ألنّه قليل الصرب ال يتحمل الرتيث
جزء من األمة اإلسالمية، كذلك جزء من الوطن العريب  تعريف الطفل أبنّه عريب مسلم وأن وطنه -1

 .الذي يشرتك معه يف لغة واحدة ودين واحد وقّيم روحية واحدة واتريخ مشرتك
أن يهتم الكاتب  ،وابلتجربة جند أّن أهم خاصية جيب أن تتوّفر يف أدب األطفال خاصة القصة   

ابملراحل العمرية ويعرف ملن يوّجه قصصه، وعليه أن يكتب لكل فئة ما يناسبها يف تدرّج إلكساب هذه 
ية يف هناية القصة تكون و الثقافة واملعارف للطفل بتقدمي قصص مشّوقة حتمل رسالة أو فكرة علمية أو ترب

خاصة يف هذا العصر الذي انتقلت فيه القصة  .انستعمال الصّور املعرّبة واأللو واضحة يستوعبها الطفل اب
رسال رسائله بسهولة وجتسيد وحيوية ابستعمال ت فوّفرت للكاتب طرق إب واإلنرتنإىل جهاز احلاسو 

مما تشّكل  ،تحركة احلّيةاللغة الشفهية، وصوت الراوي واحلوار املسموع مع كتابته واملوسيقى والصّور امل
هذه التكنولوجيا الرقمية  يستغل فعلى الكاتب أن ،يرتكها حىت يكملها ارتباط بني الطفل والقصة ال

 .عن طريق القصص العلمية إلرسال رسائله وتربية هذا اجليل وتزويده ابلعلوم
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وهناك جمموعة من االعتبارات العامة اليت جيب مراعاهتا وأخذها بعني االعتبار عند الكتابة لألطفال      
 :1وهي

فالكتابة لألطفال نوع فّعال ومؤثر من الرتبية، وكاتب األطفال : االعتبارات الرتبوية والسيكولوجية  -
قبل أن يكون مؤلف قصة أو رجل مسرح، وال ميكن التضحية ابالعتبارات الرتبوية يف سبيل عنصر  مربٍ 

معوقة حتد من  لى أهنا عواملكما ال ميكن النظر لالعتبارات الرتبوية ع. من عناصر العمل املوجه لألطفال
 .نطالقحرية الكاتب يف اإل

وهي القواعد األساسية يف فن الكتابة بصفة عامة، وال بد لكاتب األطفال من  :االعتبارات األدبية -
وجيب أن تتفق االعتبارات األدبية مع مستوى . اإلملام هبا ولو كانت لديه معرفة أبصول الرتبية وعلم النفس

 .ة منوهم األديب، ونضجهم الفيناألطفال، ودرج
قد يكون الوسيط كتااًب أو مسرًحا أو وسيلة إعالم  :التقنية املتعلقة بنوع الوسيطو االعتبارات الفنية  -

ولكل نوع من هذه األنواع ظروفه املعينة، وإمكاانته  ،سبوعيةأفيلًما أو جريدة يومية أو جملة  أو أسطوانة أو
تقدمي القصة من خالل كتاب خيتلف عن تقدمي القصة : اخلاصة اليت جيب أن يراعيها الكاتب؛ فمثالً 

 .نفسها من خالل فيلم سينمائي وهكذا
 : الكاتب لألطفال 0-4
 :2هي أبعاد أربعة فيه رفّ تو ت أن الكاتب الناجح لألطفال جيب    

 .بعد املعرفة بعلم نفس الطفل ومراحل منوه وخصائص كل مرحلة ومتطلباهتا النمائية -أ
ط اللغة مع االهتمام إبثراء معجم ب على الكاتب أن يبسّ البعد اللغوي، ومن هذه الناحية فإنّه يتوجّ  -ب

 .الطفل اللغوي وزايدة مفرداته اللغوية
ع قواعد الكتابة الفنية، ومثل هذا البعد ال يتوفر إالّ ملن بعد فين يرتبط ابإلبداع وإنتاج نصوص تتفق م -ج

 .ميتلك موهبة الكتابة وتنمية هذه املوهبة ابستمرار
الذي يكتب لألطفال عليه أن ميتلك حًسا حضاراًي متميزًا يدرك من  بعد ثقايف، وهذا البعد يعين أنّ  -د

 .ستقبلخالله حاجات اجملتمع وطموحاته وتطلعاته حنو بناء إنسان امل
غياب بعد من هذه األبعاد األربعة عند كاتب األطفال يلحق ضررًا ابلًغا ابلنص األديب  مما يعرض  وإنّ    

 .وجدان الطفل للتشويه
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 قصص األطفال وتطورها يف البالد العربية -1
هو التعرف على أدب األطفال القصصي، وابألخص يف  الطرحمبا أن اهلدف الرئيسي من هذا       

وسائطه احلالية اليت اقرتنت وظهرت مع تكنولوجيا املعلومات، ما يعرف ابلقصص الرقمية املقدمة 
ه، مث يكون الرتكيز على ؤ عريف به وأشكاله وكيف يتم بنالألطفال، فنعرج على هذا الشكل من األدب للت

 .القصص الرقمي
 قصص األطفال  1-3
فن أديب لغوي يصّور حكاية تعرّب عن فكرة حمددة عرب أحداث يف زمان أو أزمنة معينة،  :القصة     

اية يرويها كاتب أبسلوب فين وشخصيات تتحرك يف مكان أو أمكنة، ومتّثل قيًما خمتلفة، وهذه احلك
وتعترب من الوسائل اهلامة لتدريب . من أحب ألوان األدب لألطفال ومن أقرهبا إىل نفوسهم هيو . خاص

 .     األطفال على السرد والتعبري
لون من ألوان األدب تتضمن غرًضا تربواًي، فنًيا، أو أخالقًيا، أو علمًيا، أو لغواًي، أو تروحيًيا،  »: وهي 

 ،(السرد)وللقصة مقومات أساسية تنحصر يف الفكرة الرئيسية، والبناء واحلبكة، وأسلوب الكتابة 
وختتلف القصص ابختالف . الرواية، والقصة، والقصة القصرية، واألقصوصة :أنواعهي و  .والشخصيات

 .   1«  اخلرافية ، والعلمية، واألخالقية، والواقعية، والتارخيية: مضموهنا، فمنها
لسليم أن تتضّمن القّيم والسلوك ا »صف هبا القصة املقدمة لألطفال، من املعايري اليت جيب أن تتّ     

القصص : يع أنواع القصصم لألطفال مجنتماء، وأن تقدّ والثقافة العربية اليت تريب األطفال على روح اإل
العلمي، والقصص التارخيية، وقصص األلغاز  العلمي، واخليال الديين، القصص اخليايل،القصص

ومعروضة أبسلوب جّيد  واملغامرات، لتثري للطفل خيااًل ووجدااًن ، وال بد أن تكون للقصة فكرة جيدة
أن تكون املفردات اللغوية يف القصة من . وعنوان معرّب، لتشويق الطفل وجذبه إىل القصة املقدمة وإمتاعه

االهتمام ابجلوانب العلمية واملفاهيم مع م هلا حىت ال ينصرف الطفل عنها، قاموس املرحلة العمرية املقدّ 
وال بد من انتصار اخلري عن طريق اندماج الطفل يف األحداث واملعلومات واحلقائق أمر ضروري يف القصة، 

اسيسه وتوحده مع الشخصيات، وأن ختتتم القصة بنهاية سعيدة ومبهجة، حىت ال تؤذي مشاعره وأح
 .2« بنهاية مفزعة أو غري سارة

مل حيظ إذ  » وعلى الرغم من أمهية القصة وأتثريها، فإن االهتمام كان منصًبا على قصص الكبار،      
زداد إميان الرتبويني يف خمتلف الدول أبمهية القصة يف إاهرة إاّل يف العصر احلديث، حيث الصغار بعناية ظ
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تربية الصغار وتنشئتهم، للعالقة اليت تربط الطفل هبا يف فرتة مبكرة من حياته، فتلعب دورها يف تربيته وبناء 
نوا أن كثريًا من أهداف الرتبية وبيّ  .وأسلوب ولغة معلومات ومغزى وخيالشخصيته، مبا حتمله من أفكار و 

ميكن أن تتحقق عن طريق القصة املقدمة للطفل، ملا هلا من أمهية تتمّثل يف أهّنا تعّرف األطفال برتاثهم 
األديب عن طريق املؤلفات اليت تستمد من الرتاث مبا فيه من قّيم مجالية واجتماعية وخلقية وظروف اترخيية، 

فالطفل الذي يطالع  .1«م اجلمالهم على حتليل املكتوب ونقده واحلكم عليه وإبراز قيّ وهي تساعد
وتزداد فصاحته  ،وتتسع ثقافته ومعجمه اللغوي ،بداء الرأيإالقصص تتكّون لديه مهارة النقد والتساؤل و 

خاصة يف القصص  ،ويتخّلص من أخطاء نطق اجلمل وتركيبها وحيسن تصريف األفعال مع الضمائر
كذلك تعلب القصة دورًا كبريًا يف تكوين ت،  م عرب احلاسوب واإلنرتنتقدّ واملتمثلة يف القصص اليت  الصوتية

 .مهارات التواصل الكالمي
 :وللقصة أثر كبري يف مراحل منو الطفل املختلفة 

الطفل العقلي والنفسي وتعّلمه النطق واحلديث والتواصل، حيث كانت  تساعد القصة على تربية ومنو     
كانت األمهات ف، دول العربية واحلضارة اإلسالميةمنذ العصور القدمية وخاصة يف ال ابللغة الشفهية

أبغاين املهد، إىل القصص الشعبية وأبطال القبيلة واخلرافات  بتداءً إواجلدات تروي لألطفال القصص 
ويف العصر . وغزواته وسريته وأعمال الصحابة أبسلوب بسيط( ص)قصص حتكي عن الرسول وصواًل إىل

احلديث ابالهتمام بتعليم األطفال يف املدارس وتعميمه وتربيتهم، أصبح التعليم والرتبية مهمة املعّلم واملدرسة 
لرتبية مقصورة على بشكل عام وعامل النفس واملختصني يف هذا اجملال ابإلضافة إىل األسرة ومل  تعد ا

الكّتاب واألسرة، بل أصبحت تربية النشء وتعليمه مهمة الدولة والسلطات املختصة بتفعيل وتطبيق ما 
توصّلت إليه الدراسات احلديثة يف علوم الرتبية وعلم نفس الطفل، وذلك من أجل الوصول إىل جيل حيمل 

 . العلم وذا شخصية متوازنة صلبة
تعد مرحلة مهمة يف تكوين شخصية الطفل؛ ولألسرة والروضة يف هذه املرحلة دور   »: املبكرة الطفولةف    

عم لديه االجتاهات السليمة واخلرّية، وتقّوم العادات غري الصاحلة د  كبري، فهي تطبع الطفل اجتماعًيا، وت  
. املتكاملةكي حيفظ توازنه النفسي وشخصيته  ده ابلقدرة على متييز الصواب من اخلطأ عنده، وتزوّ 

ولتحقيق هذه األهداف تعد رواية القصة خري وسيلة، إذ يكون الطفل عاجزًا عن القراءة يف هذه املرحلة، 
وهنا تربز أمهية القصة املسموعة ابستخدام وسائط اإلذاعة، والتلفزيون، والشريط ، والقصص املصورة اليت 

 .2« يرويها الكبار، ويتابع الصغار أحداثها املصّورة
                                                           

  044، ص 4112، دار املسرية، عّمان، (قراءات نظرية ومناذج تطبيقية) ، أدب األطفالأمحد مسري عبد الوهاب( 1
 21ص ، فن الكتابة لألطفالأمحد جنيب، (  2
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يستطيع الطفل يف هذه املرحلة القراءة، وتقّدم له القصص اليت تناسب مستواه  »:يف املرحلة اإلبتدائية :ياااثن
حياة  والطفل يف بداية هذه املرحلة يكون قد خرج من دائرة مركزية الذات إىل. العقلي واللغوي والعلمي

 لنظام، وحفظ حقوق اآلخرينكالتعاون، وا: ، مما يكسبه صفات جديدةاجتماعية جديدة مع األطفال
م للطفل قصص حتتوي مناذج واقعية مؤثرة، يشعر حنوها يف مطلع هذه املرحلة تقدّ : يف مرحلة املراهقة :اثلثاا

تدى به، وعواًن يساعده على الوصول إىل حالة من التوازن ق  ابإلعجاب والتقدير، يتخذها مثاًل يـ  
 . 1« أحسن وجهاألان القيام بدوره على النفسي،يستطيع فيها 

ونتمىن أن يتحقق هذا يف الواقع بشكل ملموس، الوصول إىل بناء جيل يطّبق العلوم يف الواقع لبناء    
ينتهي ابحلصول على الشهادة، وجيل مثقف قوي  ،زال مسيطر الصناعة وليس تعليم تلقيين كما هو ما

العة للقصص اليت يعمل املؤلفون على الشخصة متفتح األفق، وذلك يتأتى منذ الصغر ابلتوجيه وكثرة املط
  .أبرقى صورها وتقريب التواصل وتسريعهاف خاصة مع تطّور وسائل التأليف أن تكون حمققة هلذه األهد

 :تطور قصص الطفل العريب  2-4
يف العصر  القصص املوّجهة للطفل اليت حتمل البناء املتكامل شكاًل ومضمواًن ظهرت كما قلنا سابًقا    

مثل قصة النحلة العاملة اليت أعيد انتاجها  ،"كامل الكيالين "مع الكاتب البارع املصرياحلديث 
ابإلضافة إلكرتونًيا، وهي عبارة عن كتاب إلكرتوين واجهته صورة لنحلة وجمموعة من األزهار أبلوان زاهية، 

ت وموقع اليوتيوب نرتنعرب اإل ل عليها الطفلحيص قصة مصّورةحتّولت إىل و  كتبها  يد الرائعة اليتشإىل األان
 " حملمد فوزي" اليت حيبها األطفال كثريًا بلحنها اجلميل وغنائها ( ذهب الليل طلع الفجر)منها أنشودة 

القصص  »هي صص املكتوبة اليت عرفتها البشريةأّول القوإذا حبثنا يف اتريخ القصص، فإن       
ىل ثالثة آالف سنة قبل ورق الربدي واليت ترجع كما حددها العلماء إ واحلكاايت املصرية املكتوبة على

كانت األمهات حتكي لألطفال عن أخبار   مبجيء اإلسالم ظهرت القصص الدينية، إذ  و . امليالد
وأعماله وأخبار من معه من املسلمني، وبعد وفاته ظّلت األمهات حتكي عن ( صلى هللا عليه وسّلم)النيب

مثّ مع الفتوحات اإلسالمية، دخل كثري . ر الدين وعن غزواته ومعجزاته، مث حفظ القرآنأخالقه، وكيف نش
سبانية واهلندية، وما فيه رسية والرومانية واليواننية واإلمن قصص الشعوب يف البالد املفتوحة كالقصص الفا

األخرى، وعندما بدأوا   ابإلضافة إىل حركة الرتمجة اليت ترمجت القصص من اللغات . من أساطري وخرافات
مل يضعوا يف  عصر األموي وأوائل العصر العباسيكتابة هذه القصص واألخبار ويدونوهنا يف أواخر ال

مع أن هذه القصص أصبحت يف يومنا هذا من .2« ل، فكتبوا ودونوا كل شيء للكبارحساهبم األطفا
                                                           

 21، ص  فن الكتابة لألطفالأمحد جنيب، ( 0
  22، ص  أدب األطفال ومكتباهتم، هيفاء شراحية خليل( 2
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قل من شخص إىل آخر وحكاايت تن أغىن مصادر أدب األطفال، بعد أن بقّيت مدة طويلة جمّرد أحاديث
رتاث املدونني يف ذلك الوقت أبدب األطفال إك، ويرجع ذلك إىل عدم تواصل الشفهيعن طريق ال
      واالستهانة به

املعتمدة على الكلمة يف التجسيد الفين، حيث تّتخذ الكلمات  الطفلالقصة من أبرز أنواع أدب  تعد    
ها عناصر تزيد من قوة التجسد من خالل خلق الشخصيات وتكوين فيها مواقع فنية، كما تتشّكل في

األجواء واملواقف واحلوادث، وهي هبذا ال تعرض معاين وأفكار فحسب، بل تقود إىل إًثرة عواطف 
 .وانفعاالت لدى الطفل إضافة إىل إًثرهتا العمليات العقلية املعرفية كاإلدراك والتخّيل والتفكري

قي؛ أي القصة املنشورة يف الكتب املصّورة ورغم أهّنا تعتمد على الصور الثابته هذا يف الوسيط الور    
لألحداث يف الوسيط الرقمي بصناعة  ابشكل كبري إىل جانب السرد اللغوي، لكن أصبحت أكثر جتسيدً 

القصص الرقمية بصوت الراوي واحلوار الشفهي واملكتوب للشخصيات والصّور املتحركة واملوسيقى وطرق 
. على درجة عالية من التواصل مع الطفل وتفاعله معها (هدهد)اإلضاءة، وهذا ما جتّسده قصص موقع 

 . ه معهاحيث يتخّيل نفسه مع أحداث القصة لدرجة إندماج
الرواية، القصة، القصة : وميكن التمييز بني أربعة أنواع لقصص األطفال من حيث مدهتا الزمنية وهي  

 .1وميكن إمجال الفروق التمييزية بينها على النحو اآليت القصرية، األقصوصة
وهي وسط بني الرواية والقصة القصرية إهّنا ال تتسع إتساع الرواية، وال تشمل مساحة واسعة   :القصة -أ 

من احلياة ومن الشخصيات ومن األحداث، وإمّنا تقوم على حمور صغري وحميط حمدود من الشخصيات 
يف واألحداث، وترتكز عادة حول حادثة أو أحداث قليلة يؤديها شخص أو شخصان تتداخل عالقاهتما 

 . القصة أبشخاص ًثنويني قالئل
صغرية يف حجمها وهي حدث صغري يشرتط فيها أن تكون لغتها بسيطة سلسة   :القصة القصرية -ب

ومجلها قصرية وكلماهتا سهلة  كما يشرتط أن ال يتجاوز سردها عشر دقائق إهّنا  تصور حادثة واحدة ، 
أن جيمعها غرض واحد وجيعلها متتاز بوحدة التأثري  ويف حّيز ضّيق، وال بد أن تكون يف جمموعها وحدة أي

وابلتكثيف والرتكيز يف املوضوع ويف احلادثة ويف طريقة سردها ، ويقبل األطفال على قراءة القصص القصرية 
، قصص هاويستمتعون هبا ويتعاطفون معها نظرًا ألّن خصائصها تتوافق مع خصائص الطفولة، ومن أنواع

 .ة، القصص العلمية، قصص اخليال العلمياحليوان، قصص املغامر 

                                                           
 022 -022، كلية العلوم الرتبوية ، صص أدب األطفالرحبي مصطفى عليان، (  1
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الرتابطة والتفاعلية من هذا النوع سواًء قصة األسد أم قصة السلحفاة الطائرة  1(هدهد)وجند قصص موقع  
 .أم قصة قرّبة، فقصة قرّبة تقوم على شخصية قرّبة والضفدعني

 
  
 
 
 
 

 عبارة عن قصة قصيرة (هدهد)قصة قبّرة التفاعلية الترابطية من موقع مشاهد من  2
  

تسكن يف طرف غابة كبرية، ويف أحد األايم عادت إىل عشها فوجدته حمّطم، فدهشت  فطائر قرّبة     
،وعرفت أنّه الفيل فاتفقت (من هذا الذي دّمر بييت وأحوايل واعتدى على رزقي وأطفايل: )وغضبت وقالت

 (ا ابلنقيق و يوجد يف آخر الدرب مكان حمفور عميق فاجتهوا إىل هناك وإبدؤ )دعتني وقالت هلما مع الضف
وتصّور  .وهي أقصر أنواع القصص من حيث املدة الزمنية، إذ ال تتجاوز الصفحة:  األقصوصة -ج 

ومن أهم  .وهي تتوافق مع أطفال احلضانة األقصوصة مشهًدا صغريًا، أو جتلو فكرة جزئية أو ملسة نفسية
       .املضامني املقّدمة لألطفال الصغار املضامني الرتبوية

فإن القصص  » :مرحلة الطفولة املبكرة فيف ن القصة مناسبة ألعمار األطفال؛ونؤكد هنا أن تكو       
اليت تتناول املوضوعات هي القصص الواقعية ( السنة الثانية من عمر الطفل) املالئمة يف هذا السن

ألطفال هذا  ومن خصائص القصة املناسبة. املستوحاة من البيئة، وكذلك القصص اخليالية املرتبطة ابلواقع
ومشوقة وقصرية وغري خميفة، وأن ال تكون غارقة يف األحالم واإليهام، ومن السن أن تكون سردية 

أما القصص املناسبة ألطفال  .حليواانت والطيوراليت تتناول ا القصص املناسبة أيًضا يف هذا السن تلك
الثالث سنوات فهي نفسها قصص أطفال السنتني، على أن تكون أكثر طواًل وهبا املزيد من التفصيالت، 

                                                           
 http://www.ehudhud.com  2018 /08/ 13))، على املوقع (قصة قـُرّبة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  1
، على املوقع (قصة قـُرّبة) لألطفال  قصص ترابطية تفاعلية(  2

Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64 

 91: مشهد  12: مشهد  10: مشهد 

http://www.ehudhud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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ابلنسبة ألطفال أربع سنوات، تقّدم هلؤالء األطفال قصة كاملة تكون هلا و  .ل القصص املصّورةوتفض  
  .1« هذه العقدة بسيطة حىت يستوعبها الطفل مقدمة وعقدة وحل شريطة أن تكون

اليت ندرسها تناسب هذه الفئة العمرية، حيث قصة السلحفاة هبا عقدة بسيطة  (هدهد)وقصص موقع   
 قررات البطتان أن ترحال ،ليت يسكن هبا البطتان والسلحفاةيفهمها األطفال، أنّه عندما جّفت البحرية ا

 ؟  وأرادت السلحفاة أن تذهب معهما لكنها ال تستطيع أن تطري ومتشي ببطئ، فماذا فعلت البطتان
اقرتحا عليها أن متسك بطرف غصن ويطريان وحتّل هذه العقدة حيث . هنا تكمن العقدة وهي بسيطة  

وهنا يستنتج   سقطت،هبا، لكّنها مل تلتزم ابألمر وفتحت فمها لرتد على من سخر منها من احليواانت ف
 .من حادثة السلحفاة األطفال العربة

(. مسرح العرائس) فإن أفضل القصص هلم هي اليت تقّدم عن طريق الدمى »ولطفل اخلمس سنوات،  
وأما األطفال يف سن السادسة والسابعة من عمرهم فإن أكثر القصص إمتاًعا وإًثرة هلم هي القصص 

ن الثامنة والتاسعة، فهي قصص اتريخ األمم والشعوب، والقصص ويف س. اخلرافية وكذلك القصص الشعبية
 .2« التارخيية، وقصص السرية الذاتية

فإن الطفل يتوق  » -وهذه هي مرحلة الطفولة املتأخرة -وأطفال العاشرة واحلادية عشرة والثانية عشرة    
والبطولة واملخاطرة، كما حيبون فيها إىل مساع قصص الرحالت واملغامرات اليت تتحّدث عن الشجاعة  

كما يرغبون ابلقصص العلمية ص األبطال واملكتشفني احلقيقيني،مساع القصص البوليسية وقص
    3.«والتارخيية

ليمية املستخدمة، تقرب فنجد أن شكل القصة ومضموهنا يف وسيطها الورقي ابإلضافة إىل الوسائل التع -
ا للوسيط الرقمي، فتكون أقرب للطفل وأكثر تشويًقا، مبا تضفيه حساس الطفل وواقعه، وبنقلهإالقصة من 

 .مع احلركة، والصوت واملوسيقى صورال: من عناصر غري اللغوية
 
 
 
 
 

                                                           
  014 - 21ص ص،  يف أدب األطفالعلي احلديدي، (   1
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 :عناصر البناء الفين لقصة الطفل   2-2
 -البيئة الزمانية واملكانية :هلا بناء مثل القصة املوّجهة للكبار متمثلة يفالقصة املوّجهة لألطفال     

 األسلوب -احلوار -اجلبكة -الشخصيات
. ديث الذي يدور بني شخصيات القصةف أبنّه احلعنصر مهم من عناصر القصة، ويعرّ  احلوارف    

واألطفال عادة يستمتعون ابحلوار كطريقة واقعية ومقنعة يف تصوير شخصيات القصة، وهنا يكمن التواصل 
على خطاطة التواصل املرسل واملرسل إليه، مث رد اإلرسال من املرسل إليه إىل املرسل، وهنا يف القصة القائم 

 .وجنده يف القصص الرقمية، احلوار الصويت مفّعل بشكل كبري. ارتداد التواصل
وهذه جتري أحداث القصة يف إطارها، ؛ الفكرة الرئيسية ا بداية يفمقومات القصة وعناصرهتتمّثل و    
اختيار هذه الفكرة ميثل اخلطوة األوىل اهلامة يف طريق إنتاج قصة انجحة، ومن املهم أن يتم وحسن »

لكاتب القصة وضوح تصوري كامل لفكرة قصته ألن هذا ميثل األساس الذي ستبىن عليه خمتلف 
 ؛واملكانالزمان  ، مث يهتم الكاتب خبلقالعمليات الفنية األخرى بوعي كامل وإدراك اتم ال يشوبه التشويش

الزمان عنصر هام من عناصر القصة، إذ له أثر يف حتديد حوادث القصة وتسلسلها، واملكان له أثر ابرز ف
على كاتب قصص األطفال أن خيتار ف احلدث، ابإلضافة إىل ار أدوار الشخصيات وبناء األحداثيف اختي
الفكرة يف أن تتضح  فبعد واحلبكةالبناء  ، واحلدث حيتاج إىلالذي له أثر إنساين يف نفس الطفلاحلدث 

نه يؤلف بني اللغة والصور املصطلح اجلديد للكاتب يف األدب الرقمي، أل) ذهن الكاتب أو املؤلف
ن بنية قصته، فاحلبكة فما عليه إاّل أن خيتار سلسلة من الوقائع واألحداث تكوّ ...( واملوسيقى ،توالصو 

؟ واحلبكة  على األسباب والنتائج، أي دائًما نسأل ملاذا إذن هي سلسلة من احلوادث يكون الرتكيز فيها
وأبسط صورة لبناء القصة هي اليت تتكّون من ثالث مراحل  .ة بطريقة منطقية مقنعةهي إحكام بناء القص

 .1 « املقدمة، احلوادث، والعقدة، مث احلل: هي
ففكرهتا الرئيسية تتمّثل يف جميء أسد : ومنها قّصة األسد (هدهد)وابالسقاط هنا على قصص موقع    

املكان هو غابة خضراء  إىل غابة خضراء مجيلة تسكنها احليواانت يف فرح ومرح، وفجأة حيتّلها أسد،
والزمان يف فرتة الربيع ألن الغابة خضراء مليئة ابلزهور، واحلدث كما قلنا احتالل األسد للغابة، مث تتواىل 

االستسالم أو اخلروج ) قصة من بداية دخول األسد إىل تشاور احليواانت لكيفية التعامل معه أحداث ال
توّضح فرح  0،4املشهدان )كما توّضحه املشاهد   ب احليلة للتخّلص منهنإىل أن جيد األر ( من الغابة

 احليواانتوّضح خوف ي( 2)، واملشهد وهي سيميائية احلركات واإلمياءاتاحليواانت من مالمح وجهها 

                                                           
  22، ص  فن الكتابة لألطفال، أمحد جنيب( 1
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ولكننا ال ) قول الثعلب الصغري ( 2)يف املشهد ،(تشاور احليواانت 2،2)بعد جميء األسد، واملشهدان 
 .   (لقد وجدت حيلة قد تنجيين من املوت. ايه) قول األرنب ( 2)، املشهد (نستطيع مواجهته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، توّضح عناصر البناء السردي (هدهد)مشاهد من قصة األسد التفاعلية الترابطية من موقع 1

  
 .هذه املشاهد توّضح احلبكة السردية وهي عناصر البناء الفين هلذه القصة املرتابطة التفاعلية 

 :أمهية رواية القصة لألطفال 1-4
هي واحدة من الفنون األدائية الشعبية القدمية اليت توارثتها البشرية عرب األجيال، وقد رواية القصص    

عرفت كل الشعوب فن رواية القصة ووظيفته يف نقل ثقافاهتا وخرباهتا، ابعتبار القصة أّول مصادر املعرفة 
 . اليت عرفها اإلنسان

قافية أمهية رواية القصة يف تنمية عدد من املهارات والقدارات  أكدت الدراسات الرتبوية والنفسية والث    
        :2واخلربات اليت تساعد على النمو السوي للطفل منها

 .تنمية اإلحساس ابألمن واألمان من خالل روح املودة والتعاطف واأللفة اليت تسود جو رواية القصة -0
                                                           

 املوقع، على (األســـدقصة )  لألطفال قصص ترابطية تفاعلية(  1
  Y--https://www.ehudhud.com.youtube.com/watch?v=3_pnaq64(  (13 /08/ 2018  

 022ص كلية العلوم الرتبوية ،   أدب األطفالرحبي مصطفى عليان، ( 2

  

 10: مشهد 

  

 12: مشهد

    

   

 12: مشهد 

     

 

 16: مشهد 

     

 16: مشهد 

https://www.youtube.com/watch?v=3_pnaq64--Y
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 .مهارات احلديث واإلصغاء والقراءةتنمية مهارات التواصل لدى الطفل، وخاصة  -4
 .تنمية اجلانب املعريف مبا تضيفه القصة من معلومات حول العامل  الواقعي واخليايل -2
 .تنمية خيال الطفل بنقله إىل عوامل غري مألوفة وتقدمي مناذج غريبة عليه -2
 .واألنشطة املرتبطة هباتنمية القدرات اإلبداعية لدى الطفل من خالل مشاركته يف عملية الرواية  -2
 .خلق ألفة بني الطفل والكتاب واألدب بشكل عام -2
للقصة جيب أن يستخدم القاص أو الراوي اللغة العربية السليمة السهلة ذات األسلوب املناسب       

  أّما لغة السرد فيجب أن تكون أرقى قلياًل من أسلوب التالميذ أنفسهم حبيث يفهمها األطفال، »،والطفل
ابلنسبة لصوت القاص أو الراوي فيجب أن يبدأ بصوت هادئ . وجيب استخدام األلفاظ املألوفة لألطفال

مسموع، مث يرتفع شيًئا فشيًئا، ويتغرّي يف ارتفاعه واخنفاضه ونغماته، حبسب املناسبات واألحداث 
ألطفال وبصورة نتباه اإإىل العقدة أن يعرضها بصوت جيذب الشخصية يف القصة، وعليه عندما يصل 

 ماألصوات، سواء أصوات احليواانت أجتعلهم يتطلعون للحل، وجيب أن نعرف أن قدرة القاص على تقليد 
والقاص اجلّيد جييد تقليد  شيء مهم جًدا يف رواية القصة،...( صوت الريح، الرعد، ) اإلنسان أو اجلماد
القصص أصبحت معتمدة ومفّعلة بشكل   ورواية. 1« جملال لألطفال كذلك أن يقلدوهااألصوات ويرتك ا

  (هدهد)قصة، وقصص موقع  ةكبري يف القصص الرقمية فهي من العناصر الرئيسية للقصة ال ختلو منها أي
 .كّلها برواية القاص مع املوسيقى وتتخّللها حوار الشخصيات كل بصوته

 :الطفل العريب قصص مصادر 1-5
 :اآلتيةيف املصادر  طفلوميكن تلخيص مصادر أدب ال

 . عطاء احلاضر -الروافد األدبية الرتاثية -األدب النبوي الشريف  -القرآن الكرمي   
أن أدب األطفال العريب نشأ معتمًدا على  »، يف كتابه ثقافة األطفال "هادي نعمان اهلييت"ويرى   

الرتاث األجنيب،  ، واإلعداد عناس، والتلخيص، والتبسيطمصادر خمتلفة هي التأليف، والرتمجة، واالقتب
  .2« واإلعداد عن الرتاث العريب

دد فتمد الكّتاب العرب بكثري من ولقد تعددت مصادر أدب الطفل العريب وتنّوعت، وما تزال تتجّ      
مستجدات الثقافة واحلضارة اليت كادت تؤثر أتثريًا مباشرًا على املصادر التقليدية ألدب الطفل، وتقلب 

وابتت طريق األديب الذي يكتب لألطفال العرب ممهدة، ال حيتاج  ». موازينها وأولوايهتا رأًسا على عقب
أدواهتا ولوازمها، والجتيازها إىل أكثر من إتقان استخدام تلك ة الكتابة و لسلوكها إىل أكثر من عدّ 

                                                           
  021، ص 4112، 012، جملة أفكار ، عرواية القصة لألطفالرحبي مصطفى عليان، ( 1
  040، ص 0211، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،ثقافة األطفال،  هادي نعمان اهلييتينظر   (2
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ولعل أبرز مصادر أدب الطفل العريب ما يستمده الكاتب من القرآن الكرمي، ولعّل  األدوات واللوازم،
أّول ما يلتفت إليه كاتب النص األديب، فيحقق يف إيرادها مجلة من األهداف  الكرمي قصص القرآن

  .1« اإلجيابية
        «فًأق ص ٍص الق ص ص  ل ع ل ه م  يـ تـ ف ك ر ون  » القصص، قوله عز وجل  هذه يستحضر العربة من إيرادالطفل ف  

وهذه العربة متأل الطفل بروح اليقني،  ». وهي الدعوة إىل التفكر والتدبر واالتعاظ بقصص السابقني
متد الكاتب مبادة ثرية من التوجيهات  ةالقرآني وتؤسس عنده قاعدة صلبة لإلميان، فوق ذلك فالقصص

وهي تعني الطفل على . والقّيم، تساعد الطفل إذا ما ن قلت إليه نقاًل موفًقا، على بلورة موقف أخالقي
متابعة األحداث وربطها واستنتاج ما يرتتب عليها، وهي عملية فكرية معقدة، تنمي عند الطفل التفكري، 

 .2« وتوسع عنده آفاق اخليال
ومما ك ِتب  »وقد كثرت حماوالت كتابة قصص األطفال مبا يتناسب ومستوى مراحل الطفولة املختلفة،      

وبلغت مثاين عشرة " عبد احلميد جودة السحار" اليت كتبها ( قصص األنبياء)  »يف هذا اجملال جمموعة 
وسريته الشريفة ( ملسو هيلع هللا ىلص)يتخذ من أحاديث الرسول  فالكاتب ،3«ابإلضافة إىل احلديث الشريف. قصة

والذي يتخذ  -مصدرًا غنًيا يرفده بكثري من األفكار واملوضوعات، فيمكن أن يكون بعض هذه األحاديث
 .موضوًعا لقصة من القصص النبوي -شكل القصة خباصة

رية، تثري اهتمام األطفال وتليب يف نفوسهم روح السرية النبوية أبحداثها الكبار ووقائعها املثابإلضافة إىل   
والكاتب جيد يف كل حدث من أحداث  » ة احلسنة،و تشبع تطلعاهتم إىل البطولة والقداملغامرة واإلًثرة، و 

ه قبل البعثة، أخالقه، ، مولد الرسول الكرمي ونشأته، وسريتاالسرية ما يصلح ألن يكون قصة قائمة بذاهت
الوحي، الطور السري للدعوة، الطور العلين، اهلجرة وإقامة اجملتمع اإلسالمي، فتح  بتداء نزولإمعجزاته، 

 . 4«  سبيل نشر الدعوةمكة واكتمال الدين، يتخّلل ذلك غزواته وسراايه يف
هذا كله جمّرد أمثلة ملا ميكن أن يستلهمه الكاتب من السرية العطرة، ويقدمه للطفل يف إطار من التشويق 

 .واإلًثرة

                                                           
 22، ص  أدب األطفالاألسعد عمر، ينظر (  1
  )022:  القرآن الكرمي برواية ورش، سورة األعراف، اآلية  
 002، صص كلية العلوم الرتبوية  ،أدب األطفالينظر رحبي مصطفى عليان، (  2
 002صص ، املرجع نفسه  ينظر( 3
 22ص   ، أدب األطفالينظر األسعد عمر، (   4
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 هذا التوّجه قامت بعض الشركات العربية ودور النشر بتأليف وكتابة قصص قرآنية عبارة عن كتب يف 
إبراهيم عليه " صوت الراوي وحوار وإخراج ابرع منها قصص األنبياء جند منها قصة الصّور و لإلكرتونية اب

 " وقصة شعّيب عليه السالم " "السالم 
وقد نقلت كل هذه القصص إىل  .يف نشر الدعوة وتضحياهتم ابإلضافة إىل حياة الصحابة وجهودهم   

ّولت إىل كتب اليت حت( ص)غزوات الرسولوسأقّدم أمثلة عن  .احلاسوب ومت حتويلها إىل كتب الكرتونية
  .الكرتونية يف احلديث عن الكتاب اإللكرتوين

عبد " مخسة عشرة قصة كتبها يف(دمحم خري البشر)سلسلة  » ما ك ِتب يف هذا االجتاه كذلك  ومن األمثلة   
 .  1«، وأبدع أميا إبداع"عبد الرمحن الباشا"كتبها ( ر من حياة الصحابةصوّ )، وسلسلة "التواب يوسف

كليلة ودمنة، اليت : بست منها قصص األطفال، جند على سبيل املثالتقأ  ومن األعمال الرتاثية اليت      
واليت الزالت رافًدا مهًما  حكاايت على ألسنة احليواانتعن الفارسية، وصاغها " قفعابن امل"ا ترمجه

اليت قّدمناها يف هذا البحث  (هدهد)لقصص األطفال بتحّوله إىل الوسيط الرقمي، ومنها قصص موقع 
ومن . ت حمافظة على توظيف احليواانت كشخصيات للقصص وهي مقتبسة من قصص كليلة ودمنةوبقيّ 

طفال مبادة غزيرة، كتاب البخالء للجاحظ، مبا فيه من قصص مثرية الكتب املعروفة اليت متد كّتب األ
 .وأحداث عجيبة 

ويف اجلانب املقابل لقصص الطفل املأخوذة من املصادر العربية الغنية، جند األدب املرتجم املعد      
 خراجإي مشّوق، وغالًبا يتم موضوعات اجتماعية وعلمية بقالب قصص هذه القصص لألطفال، تتناول

هذه الكتب بنفس إخراج النسخة األجنبية املرتمجة، من حيث الشكل األنيق والطباعة الفاخرة واأللوان 
كما أن هذه   ،قتناء الكتاب واالنصراف إليه والتأثر مبا فيهويف ذلك عوامل مرغبة للطفل إل. بةاجلذا

 منها وجند لكرتونًيا بتقنية النص املرتابطإ القصص مت إعادة انتاجها
سلسلة كتايب ( كلك نت) من موقع  ( The SELFISH GIANT :العمالق األانين)  قصة 

وهي من نوع النص التوريقي مؤّلفة إلكرتونًيا ابللغتني العربية واإلجنليزية يف نفس الكتاب،  2(اإللكرتونية
 . حيث جند القص ابللغة العربية يف األعلى ومرتجم ابإلجنليزية يف األسفل يف كل صفحات القصة

وال ننسى ابإلضافة إىل هذه املصادر، إبداع الكاتب الشخصي فيما يقدمه لألطفال من نصوص أدبية 
 .متميزة

                                                           
 002 -002صص،  كلية العلوم الرتبوية  ،أدب األطفالرحبي مصطفى عليان، ( 1

(10/03/2017)mail.comet@hot.Click2nhttp//:www)  
2
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مهيته نتيجة وعي تربوي أو اجتماعي، لذا كانت املبادرة الفردية هي أالعريب على  لطفلمل ينشأ أدب او      
مثل أعمال كامل الكيالين  حماولة التقليداليت وضعت البداايت األوىل له عن طريق الصدفة، أو عن طريق 

وما زالت حركة التأليف لألطفال بطيئة، ومل يتحرر كّتاب األطفال من األسلوب املدرسي أو  » .الرائدة
، وإن ضمن ما يقدم لألطفالإيراد املعلومات، وبوجه عام فإن أدب األطفال املؤّلف ما يزال صغري احلّيز 

انتقل طة يف الوقت الذي جند فيه حركة التأليف واسعة يف بلدان كثرية، و حركة التأليف ال تزال غري نش
ت واحلاسوب، واألقراص نرتنعرب اإل) ، إىل وسائط جديدة..(تب، وجمالتك)التأليف من الوسيط الورقي

    .1«  معتمدة على طرق التصوير املبهرة...( لكرتونيةاملدجمة، واألسطواانت، والكتب اإل
يتيحه للمؤّلف  لألطفال مبا يللتأليف القصص اواعدً  جماالً  (تجهاز احلاسوب واإلنرتن) الوسيط الرقمي  

من اكماانت هائلة لإلبداع من حركة وصوت وصّور افرتاضية ذات األبعاد الثالثية وألوان واهبار خاصة أّن 
إليه، وابلتجربة  الطفل مرتبط هبذا العامل عرب اهلاتف الذكي أو جهاز احلاسوب ويستهويه وحيسن الولوج

 . ت ويتفاعلون معهايد والصّور املقّدمة عرب اإلنرتناملعاشة األطفال حيبون القصص واألانش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 001 -002ص ص ، كلية العلوم الرتبوية،  أدب األطفالرحبي مصطفى عليان،  (1
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 األدب الرقمي املفاهيم والتشكل :ثايناملبحث ال
 ماهية األدب الرقمي -3

مكانه معلًنا عن حضوره إذا نظران إىل هذا املصطلح فهو شائع يف األوساط األدبية، مزحزًحا الورقي من    
عرب احلاسوب الوسيط اجلديد، مع أن كلمة رقمي ترفق بكل ما ينتج عرب احلاسوب يف مجيع امليادين، 

 .املراسالت اإلدارية، واملكتبات الرقمية، واإلقتصاد الرقمي وغريها
 :أمهية الكتاب اإللكرتوين 3 -3

لة يف الوسيط الرقمي وأبسطها،كما مّر معنا مع سعيد الكتابة اإللكرتونية هي أّول األشكال املستعم       
وهذا إشارة يف االنتقال من الكتابة الورقية إىل الرقمية؛  لكتاب اإللكرتوينيقطني، ويدخل يف مضمارها ا

 ، أي أن الكتابة اإللكرتونية هي الشاملة لكل أشكال األدب اجلديد من أبسط أنواعه إىل أعقدها
ية كبرية يف عصر العوملة، جينب القارئ واملطالع عدم احلصول على كتاب ورقي من أمهوللكتاب األلكرتوين 

املكتبة، ألن املكتبات تقتين نسخة واحدة من الكتاب، أو عدد حمدود ال يليب كثرة الطلب على كتب 
 .معينة

تها العدد اهلائل للكتب ما جيعل املساحة املخصصة هلا، فوق طاق ال يقل أمهية، هو آخر ووجه »  
إرتفاع التكلفة املادية للمطبوعات أوقع املكتبات بضوائق، خاصة أن امليزانية املخصصة كذلك اإلستعابية،  

لكل مكتبة ال حتتمل مالحقة كل ما ينشر، لذلك بدأت بعض املكتبات الكربى بتحويل مقتنياهتا إىل  
املكتبة حبيث ال خترق  كتب إلكرتونية، يستطيع القارئ تصفحها من خالل حواسيب خاصة توضع داخل

 .1« امللكية الفكرية، وال تؤثر يف مبيعات دور النشر من الكتب الورقية
وبدأت املؤسسات التعليمية على مستوى وزارات الرتبية والتعليم، والتعليم العايل يف العديد من       

وحل إشكالية االرتباط ر يف حتويل املناهج املقررة على الطالب إىل مناهج إلكرتونية، البلدان، تفكّ 
ابإلنرتنت، عن طريق احلواسيب اللوحية اليت حيملها الطالب وحدها يف حقيبة املدرسة، يف وقت ابت حيذر 
 فيه الرتبويون من كثرة الكتب اليت حيملها الطالب على ظهره، وأتثري أوزاهنا الثقيلة على بنيته اجلسدية،

، ورغم إجيابيات هذا التوجه؛ أي حتويل املقررات (أبوضيب)وجند خري بلد يطّبق ويوّفر اإلعالم اآليل 
الدراسية إىل جهاز احلاسوب والتعليم عن طريق احلواسيب اللوحية إاّل أن هلا سلبياهتا، فيحّذر الكثري من 
املهتمني يف جمال الرتبية والتعليم من عدم قدرة الطفل على الكتابة وتعّلم اخلط، وعدم إدراك األخطاء 

                                                           
    42ص   ،(النظرية والتطبيق)الرقمنة وحتوالت الكتابة إبراهيم أمحد ملحم،  ( 1
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 .احلروف واجلمل والنصوص والفصاحة نطًقا ويعدمها كتابة كتابة، فكأنه يتعّلم القراءة ويدركالنحوية  
 .مل تعتمد هذا اجملال يف التعليم، وتقوم بطبع املقررات سنوايً ت ولكن بلدان اجلزائر مازال

س عن نصراف الناإكبرية منها؛ بسبب   أما دور النشر فقد أدى تناقص مبيعاهتا إىل إغالق نسبة    
الكتاب الورقي يف الوقت الذي ترتفع فيه أسعار كل شيء حوهلا، وصار الكتاب اإللكرتوين حيل املشكلة 
إىل حد كبري، وبدأت فكرة اقتناء الكتب املنزلية من أجل املطالعة الشخصية، ترتاجع يف مقابل تقدم 

 .احملتوى األكثر حداثة على اإلنرتنت، والذي ي عرض بطرائق جذابة ومثرية
يف وقت  تهم للقصصالقراءة ابلنسبة لألطفال ومطالع ما مستقبل: اجلوهري ي طرح  ما جعل التساؤل    

أخذ فيه الطفل، أو سيأخذ، ابلرتيب على أساس الثقافة اإللكرتونية، وأخذت املطالعة تنحو للمحتوى 
ب اللوحي أو اهلاتف النّقال حلاسخاصة وأننا نالحظها يف الواقع، فالطفل طوال النهار حيمل ا؟ اإللكرتوين

أو ابستعمال هواتف أوليائهم ويتنّقل عرب اليوييوب، كذلك ابلنسبة للمراهقني اإلطالع ( يف األسر املقتدرة)
على مواقع التواصل االجتماعي طوال اليوم وال يفتحون كتاب هذا ماحيدث يف اجملتمعات أو الطبقات اليت 

    .هتتم ابلقراءة
أستاذ الوسائط التشعبية " Jane Klimonوعلى الرغم من التخوفات اليت أبداها جان كليمون     

دب يف ثقافتنا يرتبط األ »: ، واليت يلخصها قوله"خطر الرقمنة على األدب" جبامعة ابريس، يف مقالته 
رات احلاصلة يف لتطو رتباطًا جوهراًي ابملكتبة والكتب حبيث ظل فرتة طويلة يف منأى عن اإالغربية احلديثة 

بل لقد أبدى املبدعون والنقاد منذ وقت مبكر جًدا مقاومات شديدة الستخدام .حقل املعلوماتية
لماء من آفاق ومن املفارقات أن معلوماتيني أو ع»: ، فإنه يستدرك قائالً 1«احلاسوب أداة للقراءة والكتابة 

وهذا . 2« تها املعلوماتية لدراسة األعمال األدبيةهتم ابإلمكاانت اجلديدة اليت أاتحإمتنوعة هم أّول من 
يكشف عن أن التخوفات اليت جيدها كليمون، واملبنية على تغرّي عالقة القارئ ابلنص، وعلى فقدان 

ويرى  . ليست يف مكاهنا قة بغريه من الكتب يف املكتبةالكتاب بعض هويته اليت تتحدد من خالل العال
 .3ثالث خصائص للنص الرقميكليمون أن املعلوماتية أاتحت 

 .صيغة العرض، حيث ال جيمد النص، بل يظل قابالً للتعديل -0
 .برجمة النصوص، حيث صار املؤلف هو مهندس النص -4

                                                           
   4102فرباير  aslim.net -http//:www.m،02، ترمجة دمحم أسليم، على الرابط خطر الرقمنة على األدبجون كليمون، (  1
 .املرجع نفسه(  2

 سهفاملرحع ن(  3
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أفضت هذه اخلصائص الثالث » : ويقول. تفاعل القارئ، حيث يتدخل يف سريورة الكتابة نفسها -2
، ولعّل 1«التلقائي، والشعر املتحرك، مث القصص اخليالية التشعبيةالتوليد : إىل ميالد ثالثة أنواع أدبية هي

هذا يوصلنا إىل القول أبن األدب الرقمي والتفاعلي يدينان ابلفضل للكتاب اإللكرتوين يف النشأة، وأن 
مسألة التخوف انبعة من احلرص على ترسيخ العالقة ابلكتاب الورقي يف الوقت الذي بدأ القارئ فيه 

 . و اإللكرتوينابلتحرك حن
طّورت بعض املؤسسات  »جملارات هذا العامل اإللكرتوين والثقافة الرقمية، وتكنولوجيا أدب األطفال

والشركات العربية إمكاانهتا لتؤدي دورها ودخل بعض الناشرين امليدان مباشرة من دون أن ميروا بطور 
سالميات حاسوبية، وأنتجت شركات أخرى الثقافة الورقية، فقّدمت إحدى الشركات برانجًما حيمل اسم إ

، منها (ص) ، ومنها سلسلة غزوات الرسول2«املكتبة اإللكرتونية للطفل املسلم : برامج حتمل  عناوين مثل
 .هذا النموذج

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ت على األطفال إاّل أنّه إذا استغّلت االستغالل احلسن وقّدم اإلنرتنتخّوف والتحذير من خماطر فرغم ال   
الناشرون واملربجمون واملؤلفون أعمال هادفة وجّذابة لألطفال ومبراقبة األولياء، يصبح هلا دّور مهم يف تثقيف 

واملعلمني كما أّن دور املدرسة . وتوجيه وتربية األطفال من دون صعوبة يف احلصول على الكتاب الورقي
مهم يف هذا اجملال ومنذ املرحلة اإلبتدائية بتوجيههم والطلب منهم قراءة هذه الكتب والربامج اإللكرتونية 

 .اهلادفة وإجناز مشاريع وحبوث عنها، وليس عندما يكرب الطفل فيصعب توجيهه بعد سن املراهقة
 

                                                           
 4102فرباير  netaslim.-http//:www.m،02 ، ترمجة دمحم أسليم، على الرابط خطر الرقمنة على األدبجون كليمون، ( 1
 414ص ،  (فن املستقبل) أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى،  ( 2

 

 

(ص) نموذج للكتاب اإللكتروني ، من قصص غزوات الرسول   



 دب األطفال القصصي الرتبوي الدعامة الرقمية أفقاا أل: الثاينالفصل 

 

259 
 

 تعريف األدب الرقمي 3-0
والذي ظل لسنوات توليف ، ديد والتوليف بني األدب والرقميجليعترب مدلول ومفهوم هذا الرتكيب ا    

وهي كلمة قدمية وشائعة متداولة،  :حيث أن األدب ،وسائط الزمن الصناعي يف والورقي بني األدب
ته، وأخذت األحباث والدراسات ه لكت ابلدراسة منذ بدأ اإلنسان التعبري عن حياته وأفكاره ومواهبه وثقاف

ستوفت حدودها ومعاملها مع إوجتنيًسا، تنظريًا وتطبيًقا، و  خيص هذه الكلمة، مدلوالً  هتمام بكل ماابال
وبتغرّي الوسيط من الورقي إىل الرقمي، تغرّي مدلول . نظرية األدب حبيث أصبح لألدب نظرية يرجع إليها

 .هذا الرتكيب وشروط إبداعه فما هو مفهوم هذا اإلبداع اجلديد؟
نتقلت ابإلنسان من حالة ختضع يف فعلها وممارستها لوسائط الزمن ولوجية إفهذه املتغريات التكن »

ولعّل هذا التحول يف أدوات التواصل مع  مبوجب مقتضيات الزمن التكنولوجي الصناعي، إىل حالة مغايرة
حتول  عن املعرفة، ابلشكل اخلدمايت السريع والفّعال، يساهم يف تطور أشكال التعبري اليت ال شك أهنا تعرّب 

 .  1«عميق يف الرؤية إىل العامل
إن لفظ األدب الرقمي ينقلنا إىل املنتوج اإلبداعي املرتبط ابلشبكة العنكبوتية، والذي خيتلف جذراًي عن    

هذا يقود إىل نيات املستعملة يف البناء النصي، من حيث الشكل، أو من حيث التق األدب العادي، سواءً 
 .  غة واصطالًحال تعريف هذا الرتكيب اجلديد

  لغة :األدب الرقمي   3-0-3 
التفصيل يف وقبل . وجوده مرهون ابلشاشة الزرقاء كآلية جديدة لإلنتاج والتلقي هذا األدب اجلديد    

ابملعىن التقين الذي تبناه يف ظل ( م.ق.ر) من الضروري البحث يف عالقة املعىن الرتاثي ملادة  أشكاله،
 : وهنا نورد بعض ما جاء يف املعاجم العربية خبصوص هذه املادة التكنولوجيا احلديثة،

 : ورد يف لسان العرب  
 .أعجمه وبّينه: ور ق م  الكتاب يـ ر ق م ه  ر ق ًما.تعجيم الكتاب: الرّقم  والرّتقيم    

 .وكتاب م ر ق وم؛ أي بـ يِّنت حروفه بعالماهتا من التنقيط   
 ؛ أي كتاب مكتوب  2«ق وم ِكت اب م ر  » : وقوله عّز وجل   
 : وأنشد الشاعر  

 س أ ر ق م يف املاء الق راِح إليك م             على بـ ع دِك م ، إن كان للماء راِقم                         
 .أي سأكتب      

                                                           
  02ص  ،( مفاهيميةأسئلة ثقافية وأتمالت ) األدب الرقميزهور كرام، ( 1
  41: ، اآليةسورة املطففنيالقرآن الكرمي برواية ورش،  ( 2
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 ضرب خمطط من الو ش ي: والرّق م   
ِته، ور ق م  »             ر ق م ت  الثوب : كتابه، وهو يف األصل مصدر؛ يقال: الثوبوالتاجر يـ ر ق م  ثوبه ِبِسم 

ت ه تـ ر ِقيًما مثله كان يزيد يف الر ق ِم، أي ما يكتب على الثياب من أمثاهنا لتقع املراحبة : ويف احلديث. ورق م 
 .  1« عليه أو يغرت به املشرتي، مث استعمله احملدثون فيمن يكذب ويزيد يف حديثه

، أن اشتقاق هذه (م.ق.ر)ملادة " لسان العرب" اليت وردت يف معجمالداللة اللغوية نفهم من هذه     
تضيف عنصرًا أساسًيا جنده  »: أهّنا يد يقطني سعويرى عىن ابلكتابة والكتاب، املادة مبختلف صّيغها ي  

واحلذف والتبيني التزيني والوشي والتخطيط والنقش : يتحقق، ابلصدفة، مع احلاسوب وهو املظهر املتعّلق بـ
طابعه التزييين املمّيز، ولعل يف ( الرقمي)لـ  وسواها من العالمات اليت تعطي... وتوضيح عالمات الرتقيم 

الراقم والرقّام حمملة بكل الدالالت اليت هبا اجلذر يف اللغة العربية : الصفات اليت اشتققناها من املادة نفسها
كتابة والرقامة، ويدفعنا إىل تعميق تفكريان فيهما مًعا من منظور جديد ما يسعفنا إبقامة روابط عميقة بني ال

 .2« ومتّجدد
وي عترب األدب الرقمي جتلي لإلبداع األكثر حداثة يف عصر التكنولوجيا، كفعٍل ينتقل من ع امل اإلمكانية »

 .3«إىل عامل الوجود
 :صطالحااإاألدب الرقمي  3-0-0

، امسًا (Digital littérature) -  (littérature numérique)الرقمي يعد األدب      
أضيفت له الرقمية ملّا اعتمد نظامه  »،(الشاشة الزرقاء) جامًعا لكل أدب يقدم عرب الوسيط اإللكرتوين

األدب من خالل ذلك  ليتسىن له التعامل مع جل النصوص فاكتسب( 0/1) على الصيغة الرقمية الثنائية
أو األدب  (Numérique/ Digital)عرف ابألدب الرقميي   ما هرفظ صفة الرقمية،

جتعله مقاباًل لألدب الورقي الذي له وسائله ( الرقمية)وهذه الصفة . (Électronique)اإللكرتوين
وآلياته ووسائطه اخلاصة به ختتلف متاًما عما يتمّيز به األدب الرقمي من امتيازات سواء على مستوى 

 .4«مستوى التلقياإلبداع أو على 

                                                           
  421، ص  04ج دار صادر، بريوت، ،مادة الرقم ،لسان العرب، بن منظورا( 1
  022، ص  ( حنو كتابة عربية رقمية)النص املرتابط ومستقبل الثقافة العربية سعيد يقطني، ( 2
 لبنان، ، مؤسسة الرحاب احلديثة، بريوت،(خالل النصف األول من القرن العشرين) والوظيفة يف الوطن العريباألدب ينظر خالد يوسف، ( 3

  41، ص 4112، 0ط
  02، صبوية املفتوحة، الكلية الرت (الوالدة وتغري الوسيط)  األدب التفاعلي الرقميإايد إبراهيم فليح الباوي، حافظ دمحم عباس الشمري، ( 4
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كان على شبكة األنرتنيت أو على أقراص مدجمة   كل نص ينشر إلكرتونًيا، سواءً » أبنهويعرّفه السّيد جنم   
يف حتليله وعلى فكرة  تواصلوغريه، متشكاًل على نظرية الأو يف كتاب الكرتوين أو الربيد اإللكرتوين 

يعتمد على اإللكرتونية ( النص الرقمي) يق، إذ جعلهالسيد جنم دق، هنا جند تعريف 1«يف بنياته( التشعب)
واعتماده على التشعب، ولعّل هذا االعتماد جعل  تواصلن نفسه بتشاكله مع نظرية الويتمّيز عنها يف اآل

 :أغلب النقاد يلتبس لديهم ماهو رقمي عن ما هو الكرتوين، ومن ذلك
عتماد كلمة إتدعوه إىل ( الرقمي) ة هذا النص أن طبيع »عبد هللا بن أمحد الفيفي يرى  أن الشاعر     

لكرتونية بداًل عن رقمية أجدى؛ فمصطلح رقمية عنده ملبس ومشوب يف داللته على مفردة قد استقرت ا
الرواية اإللكرتونية بداًل عن الرواية الرقمية، ألنه يرى أن كلمة : فهو يقول( العدد)  قدميًا متعلقة ابلرقم

ذلك  على ورية إلشارهتا إىل التقنية الوسيطة اليت من دوهنا ال قيام هلذا النص ويدللإلكرتونية ضر 
 . 2«(النشر اإللكرتوين) ،(املوقع اإللكرتوين) ،(الصحيفة اإللكرتونية) ليومابستخدامنا ا

 .هذا تفريق على أساس املصطلح فقط، وال يربطه بكيفية بناء هذا النص
 :قمي نوعانام اخلطيب، أن النص الر يرى حس

النص الرقمي ذو النسق السليب، وهو النص املغلق الذي ال يستفيد من تقنيات : النوع األول »:فيقول   
     اهلايربتكست، أو (املرتابط) الثورة الرقمية اليت وّفرهتا التقنيات الرقمية املختلفة مثل تقنية النص املتفرّع

النص الرقمي ذو النسق اإلجيايب، وهو : وبصرية وغريها، النوع الثاينميداي املختلفة من مؤثرات صوتية لتيامل
ذلك النص الذي ينشر نشرًا رقمًيا، ويستخدم التقنيات اليت أاتحتها الثورة املعلوماتية والرقمية من استخدام 

رافيك اهلايربتكست واملؤثرات السمعية والبصرية األخرى، وفن األنيميشنز واجل (املرتابط) النص املتفرّع
 .3« وغريها من املؤثرات اليت أاتحتها الثورة الرقمية

الباحث سعيد يقطني، ( الرقمي، إلكرتوين) ولوا إجياد فوارق بني املصطلحنيومن أهم النقاد الذين حا     
إذ وّظف املصطلح األول يف كل ما يدخل يف نطاق صناعة النصوص وكيفيات بنائها لتصبح قابلة  »

وحتليلها، أما املصطلح الثاين اإللكرتوين، فريى أنّه من األجدر استعماله لكل ما يتوقف  للتلقي أو نقدها
، وكذلك النص (لكرتونية، الربيد اإللكرتوينالنشر اإللكرتوين، الصحافة اإل) عند حدود االستعمال األدايت

 4.«اإللكرتوين كل ما يكتب على صفحة الورد وتتم طباعته 

                                                           
   21م، ص4101، 0ط ، طبعة اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،النشر االلكرتوين واإلبداع الرقميالسّيد جنم، ( 1
  22 ، 22ص، ص(الوالدة وتغري الوسيط)  األدب التفاعلي الرقميينظر إايد إبراهيم فليح الباوي، حافظ دمحم عّباس الشمري، ( 2
 20، ص والتكنولوجيا وجسر النص املتفرّعاألدب حسام اخلطيب، ( 3
  022ص ، ( حنو كتابة عربية رقمية) النص املرتابط ومستقبل الثقافة العربيةسعيد يقطني، ( 4
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على ما تقدمه  األدب الرقمي حييل على عملية ترقيم املعطيات األدبية بناءً مصطلح  »ويرى أّن  
شتغال الوحدة املركزية وجممل العتاد املصاحب ذي إد على عملية دب اإللكرتوين فيشدّ املعلوميات، أّما األ

 .1« التقنية املعلوماتية
هاز احلاسوب، فكل ما ن ِشر ت وجألثر األديب لألطفال عرب اإلنرتنوهذا الفرق واضح يف تقدمي ا   

إلكرتونًيا لألطفال من إعادة قصص الرتاث، والقصص اليت كتبها كامل الكيالين عند كتابته هلا وطبعت  
كتًبا، أعيد كتابتها إلكرتونًيا ونشرها أو تصوير هذه الكتب ونشرها عرب جهاز احلاسوب، عبارة عن كتب 

أّما القصص اليت يؤّلفها املبدعون عرب جهاز . كرتوينأدب إل: إلكرتونية توّظف الصّور واأللوان هي
احلاسوب مبساعدة التقنيني ابستخدام تقنية النص املرتابط فهي قصص رقمية تفاعلية، واألمثلة على ذلك 
جندها يف املواقع املخصصة ألدب األطفال رغم قّلة األعمال التفاعلية املوجهة لألطفال، خاصة يف جمال 

ع األلعاب اإللكرتونية  واليت هي أجنبية، ومثال األدب الرقمي املرتابط  ما مّر معنا من القصص ابملقارنة م
ابإلضافة إىل القصص اليت تؤّلف عرب برانمج  2(األسد، والسلحفاة الطائرة، وقصة قرّبة) قصص تفاعلية 

 . اليوتيوب
 
 
 
 
 
 
 
 

وهي قصة تفاعلية ابمتياز مربجمة بتقنية ( األسد) جيّسد مقطع من قصة ( 0)واملثال على ذلك، املشهد   
ر كيف يتخّلص من األسد النص املرتابط يف توليف وبرجمة بني مناظر الغابة وحيوان األرنب الذي يفكّ 

لقد وجدت حيلة قد تنجيين ..ايه) املقطع النصي الذي خياطب فيه نفسه الذي احتّل الغابة، فيقول يف 
 (.  ص)ميّثل كتاب إلكرتوين لقصة احدى غزوات الرسول( 4)، ابملقابل املشهد (من املوت

                                                           
  012، ص  النص املرتابط ومستقبل الثقافة العربيةسعيد يقطني، ( 1
  http://www.ehudhud.com    /08/ 13)2018)، على املوقع (قرّبة قصة ) لألطفال قصص ترابطية تفاعلية(  2

 

 93: مشهد 

 

90:  مشهد  

الترابطية التفاعلية والقصة االلكترونية مشاهد توّضح الفرق بين القصة  

http://www.ehudhud.com/
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يتّضح التفريق بينهما من خالل هذه األحباث، من رأي حسام اخلطيب وسعيد يقطني، أن األدب الرقمي 
ن األدب الورقي إىل الرقمي وجيّسد األدب اجلديد الذي يعتمد على برامج هو الذي حيمل التحّول م

 .احلاسوب، ويعطي مساحة كبرية للقارئ يف بناء نصه من خالل الروابط اليت حيّدد خطتها املؤّلف
 : الرقمي نص األديبال -0    

يقصد ابألدب الرقمي ذلك األدب السردي أو الشعري أو الدرامي الذي يستخدم اإلعالميات           
 .، وحيّول النص األديب إىل عوامل رقمية وآلية وحسابية واإلبداع يف الكتابة

ومن مثّ، فالواسطة نص أو وثيقة مبنية . تواصل إعالم أداة »: ومن املعلوم أن الواسطة احلاسوبية هي    
. وهبذا، يكون النص الرقمي نًصا سيميائًيا خاًصا مرتبطًا بعامل اآللة والرقمنة. خاص نسق سيميائيعلى 

؛ ائيةومن هنا، فالصوت أو النص أو الصورة عبارة عن مكوانت الواسطة اإلعالمية ذات الوظيفة السيمي
ياانت واملعلومات املربجمة، أي إن الواسطة اإلعالمية عبارة عن ملفات تتكّون من جمموعة من املعطيات والب

ومن . (Data)وفق شفرات رقمية معيّنة ال عالقة هلا ابلقارئ، بل بربانمج املعطيات الذي يسمى ابلداات
ميتح وجوده من  فهووابلتايل،  ا هو أدب جتريدي،مرئي وبصري أكثر ممهنا، فاألدب الرقمي هو أدب آيل 

 1« على الصوت، والنص، والصورة، واحلركةعامل الوسائط السمعية والبصرية، مادام يقوم 
. ل الوسائل السمعية البصرية يف أداء وظيفته الرقميةوعليه، فاألدب الرقمي هو ذلك األدب الذي يشغّ   

 .  جيمع بني ما هو مسعي وبصري، ويدجمهما يف بوتقة رقمية واحدةأنّه ويعين 
 :األدب الرقمي تندرج حتتنصل من هذا التمييز إىل ثالث نصوص جديدة 

 النص اإللكرتوين 0-3
على مستوى النظر والعمل على النص  أأصبح احلديث عن النص اإللكرتوين بفضل التطور الذي طر     

حيث برزت مالمح النص اجلديد، فاتسع  ،-مثلما أوضحت ذلك يف الفصل األّول -يف احلقبة البنيوية
انفصل  اتصلت هذه العالمات أم والصوت، سواءً ( واملتحركةالثابتة ) مفهومه ليشمل الكلمة والصورة

وظهرت أنواع أدبية وفنون جديدة يف . تطور النص اإللكرتوين كثريا يف أوراب وأمريكاو  ».بعضها عن بعض
اتصال مع االستخدام الواسع للمنجزات املتطورة، هذا الوسيط اجلديد أدى إىل التجديد  والتطوير يف عدة 

  .  2«ؤدي إىل خلق أدوات جديدة لالتصال ومنها خلق مفاهيم جديدة للتواصلجماالت، هذا ي

                                                           
    21-22ص ، ( النظرية والتطبيق) الرقمنة وحتوالت الكتابةإبراهيم أمحد ملحم، ( 1
 044ص  ، ( مدخل إىل مجاليات األبداع التفاعلي) من النص إىل النص املرتابط سعيد يقطني، (  2
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الكتاب اإللكرتوين "  Bob steinبوب ستاين "قدم » من القرن املاضي، يف أوائل التسعينات      
ونشره بكثافة، حلل املشكالت اليت حتيط ابلورقي، ومنذ ذلك احلني واملسميات تتنوع وتتكاثر، وللفصل 

 : نورد الفوارق اآلتيةبينها، 
تصر إىل  Electronic bookالكتاب االلكرتوين  :األول  ، وهو الكتاب الورقي E-book، وخي 

وتستخدم . ر رقمية متتابعة حبيث ميكن تصفحهاالضوئي إىل صوّ  الذي جرى حتويله ابستخدام املاسح
، والكتاب احملوسب "Digital book "الكتاب الرقمي : تسميات أخرى حتمل املعىن نفسه، منها

Computer zed book . وهو خيتلف عن الكتاب اإللكرتوين املسمى"E-book on-line 
، على "Hypertext" املرتابط الذي يتم تنزيله من خالل اإلنرتنت، ومن خالل النقر على النص" 

هذا الكتاب هو األكثر انتشارًا على اإلنرتنت، ويتوافر  .صفحة الويب لنتمكن من الوصول للمعلومات
ىل مزية التنقل غالًبا بصورة جمانية، وتكون خاصية طباعة الصفحات من الكتاب متاحة للقارئ، إضافة إ

والكتب اليت تتوافر بكثرة . بني الصفحات، وقد تكون خاصية البحث عن كلمات مفتاحية فيه متوافرة
  .1« على اإلنرتنت هي الكتب الرتاثية، ولعّل السبب الرئيس يعود إىل غياب امللكية الفكرية عنها

يف النوع األّول من الكتاب اإللكرتوين نفّرق بني نوعني، أحدمها هو نفسه الكتاب الورقي يتّم تصويره  
النوع الثاين هو الذي يتم كتابته . ونشره عرب اإلنرتنيت، لالستفادة منه وقراءته بدل البحث عن كتاب ورقي

ملكتبات، فالعديد من الشركات أعادت  وأتليفه عرب جهاز احلاسوب، ويتم الوصول إليه مبعرفة روابط هذه ا
قصص ومثال ذلك .كتابة كتب الرتاث واملوسوعات وبرجمتها ونشرها عرب جهاز احلاسوب لإلستفادة منها

  .واجهة كتبها يف هذا الباب اليت قّدمت( ص)غزوات الرسول 
ويعتمد إنتاجه على وسائط تقنية  »، "Multimedia book" الكتاب ذو الوسائط املتعددة : الثاين

 –قد تكون كتًبا إبداعية . توضيحها كالفيديو، والصوت، والصورة أوتساعد على تقدمي املعلومات، 
أو دراسات ت نتجها دور نشر حمرتفة، ت سّوق بعد ذلك   -تستعمل كثريًا يف نشر القصص اخلاصة ابألطفال

ة للوسائط السابقة تدريبات، يمية، تتضّمن، إضافوقد تكون مناهج تعل. على وسيط إلكرتوين مناسب
وبعض الكتب يتم . منطًا هلا" Objective Questions" ما تتخذ األسئلة املوضوعية  عادةو 

" حىت تعرض على" ibooks Auther"ابستخدام برانمج " Macbook" تصميمها على حاسوب 
" بق، أو إبضافة الوسائط التشعبية، وميكن أن تصمم بطريقة مبسطة ابالقتصار على ما س"اآليباد

Hypermedia " الذكية، ابلتأشري على بعض الكلمات لتعطي معانيها، أو مرادفاهتا، أو القاعدة

                                                           
  412-402ص ص، 4111، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، الكتب اإللكرتونية، داوود رامي دمحم ( 1
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" إضافة إىل إمكانية استغالل الوصالت التشعبية . ، وابلكتابة على حواشي الصفحات...النحوية هلا
Hyperlinks "1« ى اإلنرتنت ختصص للقراءات الذاتيةلإلحالة إىل معلومات أخرى، أو مواقع عل . 

النوع الثاين يتم انتاجه ابستخدام التقنيات احلاسوبية ابلتأليف بني بعض الروابط وتعتمد أكثر على   
ت من صّور وموسيقى وأصوات، كما يؤشر فيها لكلمات ملتعّددة من العامل اإلفرتاضي لإلنرتنالوسائط ا

 .شرح أو معلومات ختص عنصرًا ما مفتاحية ابلنقر عليها حتيلنا إىل
  :النص املرتابط 0-0

وثيقة رقمية تتشكل من عقد من املعلومات قابلة ألن يّتصل بعضها ببعض بواسطة  »النص املرتابط       
اليواننية األصل تعين ظاهر الشيء   Hyperوالسابقة (. "تكون دائًما ابللون األزرق) روابط أو أسهم 
؛ ومفهوم حيمل معىن البنية (كمية كبرية من املعلومات) ًضا ما وراءه، فتوحي مبفهوم كميكما أهّنا تعين أي

 .2« (شيء آخر يتوارى وراء كّل ما هو ظاهر) ؛ وبعد ما ورائي(شبكة من النصوص) 
بل  »مل يعد النص املرتابط بناًء لغواًي فحسب، يتأّلف من سلسلة لفظية، وذا بعدين؛ :مبعىن آخر     

، شبكة كثيفة من (الصوت والصورة وخمتلف التأثريات السمعية والبصرية)من خالل الوسائط املتعددةأصبح 
لقد أفلت النص  . العالقات، نشيطًا متحرًكا، منفتًحا، قاباًل للتصرف والتعديل، متفاعاًل، ثالثي األبعاد

التشعبية، و  إىل الرتابط أصبح يتجه أكثر، و خطينص غري  نّهقة وسلطة السطر ألاملرتابط من سجن الور 
 .3«واإلحبار فيه عرب مسالك خمتلفة  ومسح للقارئ أبن ينفذ إىل النص من مداخل خمتلفة

هذا األدب هو الذي يعتمد املؤّلف يف كتابته على احلاسوب وبراجمه ابستخدام الروابط والعقد، فالقصة     
لبناء قصته،  مناسًبا ينها مبا يراه املؤّلفعبارة عن نص لغوي وشفهي وموسيقى وصور ومناظر يتم الربط ب

جتّسد ذلك، فالقارئ الطفل عندما يلج إىل هذا املوقع جيد واجهة  هدهدواألمثلة السابقة لقصص موقع 
للوحة فنية لغابة يف حركة مستمرة تعرض أمامه القصص اليت بداخلها مع بعض املعلومات عن هذه 
القصص والشرح، ومبالمسة الفأة الرابط تظهر القصص الثالث وابلنقر عليه حيصل على ثالث قصص مع 

 .ختار واحدة ويشاهدها مث يعود ابلرابط لتصفح القصة الثانية وهكذالي بسيط لكل قصة تعريف
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 (:الرقمي)والنص املرتابط ( املرّقم)النص اإللكرتوين   0-0-3
ميكن أن يكون النص . كل نص مرتابط نص  إلكرتوين، ولكن ليس كّل نص إلكرتوين نًصا مرتابطًا       

فالرواية الورقية مثالً، ميكن أن نقرأها من  »(: رقمًيا) رتابطًا من غري أن يكون نًصا م( مرقًما) إلكرتونًيا
 .من غري أن تكون قائمة على الرتابط (Word,PDF)خالل احلاسوب بواسطة أحد برامج القراءة 

، (غري الرقمي) بني الكتابني املرّقمة والرقمية، أن األوىل ميكن أن تعود إىل أصلها ولعل الفارق األساسي   
غري أن هذا األمر متعذر متاًما مع النص الرقمي؛ ألن طبيعته األوىل واألخرية . إذ ميكننا إخراجها طباعيًّا

ة إىل النص مستحيل ابلنسبقد نفلح يف طبع بعض شذراته، ولكن ذلك . هي أنّه نص معاين ابلضرورة
 . النص الرقمي أ ِعد من خالل احلاسوب ابعتباره أداة وفضاء يف الوقت نفسه .1« بكامله

ابختصار صفة األلكرتونية شاملة لكل ما يكتب ويعرض عرب جهاز احلاسوب فهي نصوص مرقمة؛     
  .أي أ لّفت عرب جهاز احلاسوب، والنصوص الرقمية هي اليت تبىن ابلتأليف بني الروابط والعقد

 :النص املقروء والنص املعاين  0-0-0
ىن على اخلطّية والتتابع والتسلسل، النص املعاين نراه النص املقروء أو املكتوب، كالنص املسموع، ي ب      

: لقد متت عملية حتويله من خالل كتابٍة وسطى. ليس هو النص املكتوب. ابلعني على شاشة احلاسوب
 .الكتابة الربجمية القائمة على متتاليات األصفار واآلحاد

وهي أن يكون النص عبارة عن إن خصوصية الشاشة فرضت تقنية خاصة على الكتابة الرقمية،  »   
يف استشراف و . عموداًي كما هو األمر مع الكتاب ال د أنفسنا نتحرك يف النص أفقًيا،شذرات؛ جن

إّن هناية الكتابة اخلطية هي مبثابة هناية  :للمستقبل، يقول الناقد والفيلسوف الفرنسي جاك دريدا
 2«الكتاب

عاينة فهي قراءة أخرى، ألهّنا تعتمد الرتحال األفقي يف جسد عملية خطية عمودية، أّما امل»إّن القراءة   
يضاف إىل ذلك أن النص . الب ىن النصية، أو العقد من طرق الروابط اليت جتعلنا نتحّرك يف فضاء النص

املعاين ميكنه أن خياطب العني واألذن، وتشرتك اليد يف حتريك النص على الشاشة، وميكنه أن يستوعب 
واحلركة يف حزمٍة واحدة، على خالف النص املقروء الذي ميكن أن يصاحبه شريط صويت الصوت والصورة 
 .3« أو صّور أو رقصة

                                                           
 014، ص  (الرقم واحلرف ) علوماتية واللغة واألدب واحلضارةامل، جوزف طان يوس لبُّس( 1
 012املرجع نفسه، ص ( 2
    024 -042ص  ، النص املرتابط ومستقبل الثقافة العربيةسعيد يقطني، ( 3
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وقصص موقع . نفهم من هذا أن النص املقروء هو النص اإللكرتوين والنص املعاين هو النص املرتابط  
الثالث هي نصوص معاينة يعاينها الطفل ويتتبعها أفقًيا، بقراءة املقاطع النصية ومشاهدة حركة  هدهد

( قصة غزوة بدر مثالً )نص اإللكرتوين يقرأ الطفل القصة يف ال .املوسيقىالشخصيات ومساع رواية الراوي و 
 .تعرض ويعاينها الطفل أفقًيا 1"هدهد"من األعلى إىل األسفل، لكن قصص موقع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
عموداًي من األعلى إىل وة بدر الكربى، فالطفل يقرأها صفحة من قصة غزوات سبقت غز ( 0)مشهد  

الطائرة، الطفل يعاينها أفقًيا مقطع من قصة السلحفات ( 4)األسفل وهي قصة إلكرتونية مرقمنة ، مشهد 
 .من اليسار إىل اليمني وهي قصة رقمية مرتابطة تفاعلية

  :النص التفاعلي 0-0-1

منتوج وأداة إنتاج وفضاء  »: هو مبعىن آخر. احلاسوب ليس فقط أداة، وشكل، ولغة، وفضاء، وعامل     
تتحّقق يف اإلبداع ( ن،ت،ج)  مادة وكل هذه األبعاد والدالالت اليت حتملها . لإلنتاج وعالقات إنتاجية

 أداة لإلنتاج وإنتاًجا يتحّقق من خالل الّنص : التفاعلي من خالل النص املرتابط ابعتباره هو أيًضا ويف آن

 .2« جاءت هذه العالمات مّتصلة أم منفصلة سواءً ( الصوت، احلركة اللغة ، الصورة،: أاًي كانت عالمته) 

                                                           
 http://www.ehudhud.com 2018 /08/ 13)) ، على املوقع  (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال قصص ترابطية تفاعلية(  1

 012ص  ، (الرقم واحلرف) املعلوماتية واللغة واألدب واحلضارة ، ينظر جوزف طان يوس لبُّس(  2

 

93: مشهد   

 

90: مشهد   

(2مشهد ) والنص المعاين   ،(0مشهد) الفرق بين النص المقروء   

http://www.ehudhud.com/


 دب األطفال القصصي الرتبوي الدعامة الرقمية أفقاا أل: الثاينالفصل 

 

268 
 

جنس ختلق يف رحم التقنية، قوامه التفاعل والرتابط، يستثمر إمكاانت التكنولوجيا احلديثة، ويشتغل »وهو 
وال يكون النص تفاعلًيا إاّل إذا أعطى املتلقي مساحة تعادل أو تزيد على . على تقنية النص املرتابط

 .    1« مساحة املبدع األصلي
مرتابطة متتاز بصفة التفاعلية بشكل  (هدهد)ال يكون النص تفاعلًيا إاّل إذا كان مرتابطًا، فقصص موقع  

 .بسيط ليستطيع الطفل تتبعها، فأعطى املربجمون مساحة للطفل ليتفاعل مع القصة وجتذبه
تقّدم هذه القصص عرب تطبيق تفاعلي خيلط بني سرد القصة بصوت الراوي والشخصيات املختلفة مع    

هذه املزاوجة بني الصوت والنص تساعد . إظهار النص بشكل تضاء الكلمة يف النص عندما تقال صوتًيا
يات اليت تتحّرك على تنمية املهارات اللغوية للطفل، يف نفس الوقت تقّدم املوسيقى التصويرية والشخص

 .وتتفاعل عامل تسلية وإبداع حىت ال ميل الطفل
ويف هناية كل املشاهد يتاح للطفل مراجعة النص ومساع أصوات الراوي والشخصيات جمّدًدا إلعادة توكيد   

 .  ما تعّلمه، كذلك ميكن للطفل عرب ملس الشخصيات أي يسمع أصواهتا ويقرأ أمساءها
 :قارئ النص الرقمي  0-1 

 le)منهم من يطلق عليه، القارئ الفاعل»أيخذ العديد من املصطلحات، عند الباحثني النقاد،       
lect- acteur) للداللة على قارئ النص الرقمي واملتفاعل معه، ومنهم من يطلق عليه مصطلح ،

 .2« القارئ الرتابطي، ألن القراءة الرقمية ترتكز على مبدأ تتبع روابط املرتابطات النصية
فالنص الرقمي الذي يؤّلفه الكاتب خبطط سردية تعتمد على الروابط يعطي فيه مساحة للقارئ ليتفاعل   

 .مع القصة ويتصفحها بطريقته
 :املؤلف الرقمي   4-2

هو الذي يؤلف النص الرقمي، مستثمرًا وسائط التكنولوجيا احلديثة، ومشتغاًل بتقنية النص املرتابط،        
لف أشكال الوسائط املتعددة، هو ال يعتمد فقط فعل الرغبة يف الكتابة واإلهلام الذي يرافق وموظًفا خمت

إنّه كاتب عامل بثقافة  »أو الشفهي، ولكنه إضافة إىل ذلك،عادة زمن التخييل يف النص املطبوع 
بفن الكتابة، أي حيسن املعلوميات، ولغة الربامج املعلوماتية، والتقنية الرقمية، بل يتقن تطبيقها يف عالقتها 

هذا يعين أننا بصدد  .التعامل والتواصل مع برامج احلاسوب، أو يستعني بتقنيني ومربجمني يف املعلوميات
وهذا شيء جديد يف نظرية األدب اليت مل تكن تنظر إىل املبدع يف إطار تكوينه . كاتب له معرفة ابلعلم

. التعبريي إاّل مع القارئ، وتعدد القاراءات ية نصهالعلمي، بقدر ما كانت تقف عند نضج متخيله وإبداع
                                                           

  022، ص 22جملة الرافد، ع  ،(مدخل إىل األدب التفاعلي)الكتابة الزرقاء اوي، فينظر عمر الزر (  1
 22ص  ، سيميائيات احملكي املرتابط، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين،(  2
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إىل جمموعة من  Lieu/يضع نظاًما يبدو منسجًما على الشاشة، تتحّول عناصره مع عملية تنشيط الرابط
العالمات الرتميزية، واليت تشتغل يف عالقة تقاطعية مع القارئ على تدبري املعىن، مث إنتاج الدالالت 

ه هنا تواصل غري مباشر، بني كاتب غائب حاضر بربانمج وشكل عمله الذي وكأن. 1«املفتوحة عليه
 . اختاره

وميكن مالحظة مظاهر هذا التعديل . ميكن احلديث هنا عن مفهوم تعديل موقع املؤلف، ووضعيته   
ذلك ألنّه يؤلف بني جمموعة من  ».عوض الكاتب أو املنتج" املؤلف" ابتداء من التعامل مع تعبري 

( املؤلف الرقمي يف عالقته بنصه ومبتلقيه)ما يالحظ على طبيعة . ات واإلمكانيات الكثرية واملتعددةالعالم
أنه ينطلق من مبدأ التحرر من وهم النص املكتمل والذي ال ينتمي إاّل إىل  -اليت متثل خطاطة التواصل-

حظ التصريح بذوات مشاركة وإذا بدأان بقراءة أي نص رقمي وبدأان التصفح، أو التفاعل ، سنال. منتجه
 .2«...يف إنتاج النص، مثل املساعدين، والرسامني

 :، املؤّلف عبارة عن فريق عمل(الرفق ابحليوان اليت تتحّدث عن الرمحة)ونالحظ يف مشهدي هذه القصة   
 
 
 
 
 
 
 

 تغيّر المؤلف إلى فريق عمل مشاهد من قصة الرفق بالحيوان توّضح 3               
  

والتفاعلية منها خاصة املقّدمة لألطفال، جند املؤّلف فيها عبارة عن جمموعة من  ،فكل القصص الرقمية   
التالميذ يف املدرسة قاموا بتأليف هذه القصص مع أساتذهتم، خاصة يف أبو ضيب، والسعودية، ومصر، 

  .(الرمحة) ، من القصة الرقمية (14، والشكل 10الشكل )مثل . وكذلك أعمال لطلبة جامعيني
 

                                                           
 22-22،  صص ( أسئلة ثقافية وأتمالت مفاهيمية)األدب الرقمي ينظر زهور كرام، (  1
 22ينظر املرجع نفسه، ص (  2
 Q8-https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x  2017 /03/12)(الرفق ابحليوان) قصة الرمحة  (  3

 

 

93:  مشهد  
 

90:  مشهد  

https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x-Q8
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يطلق األثر األديب الرقمي، على كل شكل سردي أو شعري، يقوم نصًيا على استغالل خمتلف      
حيث يكون الوسط األداة املعتمدة .واحلاسوب أو الدعامة املعلوماتية (médium) خيارات الوسط

بوصفه دعامة نصية، على خواص تقنية، ميكننا أن  (احلاسوب) ويقوم الوسط. لتحقيق التواصل النصي
 :1حنصرها يف العناصر اآلتية

متثل جمموع القواعد املنطقية املشفرة ضمن لغة برجمية، قابلة : اللوغاريتمية، التوليد والتحسيب -أ
مباشر  للتحسيب الرايضي، هذه اللغة يتم اعتمادها بشكل فعلي وواع من قبل املؤلف، وهي ذات أتثري

 .  على بنية األثر الفنية
مبعىن أن برامج احلاسوب هي . 0و 1ويتكّون احلاسوب من لوغاريتم رقمي مزدوج يتمّثل يف العددين   

 واألدب الرقمي هو .   Data)/الداات) البياانت تشّكل ما يسمى بعامل املعطيات و  برامج رقمية لوغاريتمية
ومن هنا، ال ميكن فهم العوامل الرقمية إالّ . 0و 1الذي يتكّون من عوامل حسابية تتأرجح بني رقمني 

 .بواسطة هذه األعداد الرايضية
 .لتقين املتخصص يف اإلعالميات يف بناء نصه وهندسته لوغاريتمًيا ورقمًياويستعني املؤلف يف ذلك اب   

ايضيات املنطقية يف أتليف نصه اإلبداعي، وإنشائه سطًحا على ذلك، يستعني املبدع أو الكاتب ابلر 
 .    وعمًقا وظاهرًا

أن الوسيط اإلعالمي يسهم يف توليد النصوص الرقمية   (la générativité)وتعين التوليدية   
ومن هنا،فاملبدع يصبح مولًدا ومربجًما؛ . النص، الصوت، والصورة: وتوليدها وفق ثالثية رقمية أساسية هي"

النص، الصوت، : يوّلد نًصا مرتابطًا مبجموعة من النصوص التوليدية والوسائط اإلعالمية األساسية، مثل
 . والصورة

 .إن الغاية، من وجود هذه اللغة، هو الدفع ابلربامج حال تفعيلها، لتوليد الوسائط املطروحة للقراءة  
، طاملا أن الربامج، ال الثنائي، داخل احلاسوبختضع الوسائط، للتشفري الرقمي : التشفري الرقمي -ب 

تتعرف على الوسائط صواًت أو صورة أو مكتواًب، بوصفها معاجلًا رقمًيا، فاحلاسوب ال يتعامل إاّل مع 
 . البياانت ذات الطبيعة الرقمية، حيث تفقد الوسائط هويتها، ويتم جتريدها رقمًيا مما يسهل التحكم فيها

                                                           
  11-12ص  ، ( سردايت اهلندسة الرتابطية) سيميائيات احملكي املرتابطعبد القادر فهيم شيباين، ينظر( 1
 ) ذلك ألن . الوسائط، بشكل يفسح لنا اجملال واسًعا إلدراج تعديالت يستحيل حتقيقها خارج احلاسوبيتيح التشفري الرقمي إمكانية التحكم يف

ن وجدت الربامج  الربامج تؤدي ابمتياز دور الوسيط العالمايت، فامللفات الرقمية ختتلف عن اللغة الطبيعية، وهلذا التباين اللغوي بني احلاسوب واإلنسا
اللغة من جهة، عرب حتويل عالمات اللغة الطبيعية إىل معطيات رقمية، وفك شفراهتا السننية من جهة أخرى، عرب  كحلقة فاعلة، هتدف إىل تسنني

وكل تواصل، عن طريق الوسط املعلومايت ال يتم إالّ عن طريق جمموعة من الربامج املفعلة ألنظمة . حتويل املعطيات الرقمية إىل عالمات يفهمها اإلنسان
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. ، تتكّون من أرقام ولوغاريتمات حسايبية (Data) حّول األدب الرقمي إىل معطياتوأكثر من هذا يت   
مة بني ما هو ويتمّثل دور األدب الرقمي يف خلق توأ. ومن هنا، يتداخل األدب اإلنساين مع الوسيط اآليل

 .إنساين وما هو آيل
 . وهي واحدة من أهم اخلصائص النصية، اليت يقدمها النص الرقمي لألثر األديب :التفاعلية -ج

حيث يتعلق األمر »إن اخلاصية التفاعلية، هي نتاج لتلك العالقة اليت تتأسس بني القارئ والربامج،     
على الربامج،  بتمكني القارئ من التأثري يف تلك العالمات املطروحة للقراءة، عرب اإللزام الذي يفرضه األثر

 -واألصل أن اخلاصية التفاعلية، تضمن. فيكون مقيًدا بوجوب استظهار تلك املعلومات املوجهة للقارئ
حيزا لالندماج املقصدي بني مقصدية املؤلف اليت تؤديها الربامج، ومقصدية القارئ الىت تظهر  -يف احملصلة

 .1«عرب فعله القرائي
نشاط تقين آيل منضبط وخاضع للغة اللوغاريتمية : من نشاطني هذا يعين،أن األدب الرقمي يتكّون 

واملعطيات احلسابية والرقمية، ونشاط إنساين رمزي يوظف الرموز واإلشارات واأليقوانت غري خاضع 
للضوابط اليت خيضع هلا النشاط الرقمي، أو النشاط التقنيين، بل هو نشاط سيكولوجي ال ميكن جتاهله 

 .أبي حال من األحوال
( النص الرقمي) ، أنه يظهر الناتج الربجمي (L'ubiquité)يقصد ابالنتشارية :االنتشار والفيدابك -د  

وهو ما . يف اللحظة نفسها، على عدد من احلواسيب املتواجدة يف أماكن خمتلفة، وذلك ما تتيحه الشبكة
اء األثر األديب الواحد، حيث تؤدي ميكننا ابلنظر إىل مبدأ التفاعلية، من إقامة صرح تواصلي بني خمتلف قرّ 

 . القراءة لألثر ألي قارئ إىل تعديل األثر لصاحل القارئ املستقبلي، يف كثري من احلاالت
 .من أهم عوامل ظهور النص الرقمي والنص املرتابط ومنه التفاعلي ابلذات، ظهور الصورة الرقمية

 :الصورة الرقمية  0-5    
 ط األكثر قوة وشيوًعا يف العامل املعاصر نظرًا ملا تتيحه من إمكانيات ال متناهيةتعترب الصورة الوسي        

حمدودة للتأثري يف الرأي العام، خاصة ِلم ا حتقق هلا من طفرات  للتواصل والدعاية، ومن وسائل ال
 .تكنولوجية وعلى رأسها الطفرة الرقمية

                                                                                                                                                                                    

ينظر عبد القادر .  (players )، وقارًئت امللفات(drivers )، وبرجميات قيادة األجهزة  (les systèmes d'exploitations )التشغيل
  12فهيم شيباين، سيميائيات احملكي املرتابط، سردايت اهلندسة الرتابطية، ص 

 )(.0/1) يتم برجمتها عرب متتاليات رقمية ثنائية مكونة من 
 )ألرقام واحلوسبة وال تتعامل مع العبارات الدالة الوسائط تتعامل مع ا 
   11 -12 ص، ص(سردايت اهلندسة الرتابطية )سيميائيات احملكي املرتابطعبد القادر فهيم شيباين، ( 1
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رك بة أو القابلة للرتكيب وما ينبغي التنبيه إل »: يقول عبد العزيز معزوز     
 
يه هو أن الصورة املصنوعة أو امل

بكيفية تكنولوجية هي اليت صارت هلا القوة واهليمنة على وسائط االتصال املعاصرة، مما يطرح السؤال عن 
 م كوِّانهتا وأنظمة إنتاجها اليت جتعلها حتوز على هذا القدر من التأثري يف العامل املعاصر، وهو ما من شأنه

أن ي لقي بعض الضوء على رهاانهتا اإليديولوجية والسياسية واملعرفية، وما يتنازع موضوعها من اجتاهات 
 .1« دعائية وفنية وإعالمية وإخبارية أو تضليلية

تتعّدد أنظمة الصورة بتعّدد وظائفها ومهامها، وبتعدد أنواعها، ولكن ميكن القول إهّنا تلتقي يف كوهنا    
 .مصنوعة وآلية وتكنولوجية، مل تعد الصورة سوى م نتًجا لآللة أو لألجهزة اآللية

 لغة الصورة،  -   
صور هي اجتماع عدة مكّوانت أمهها لغة ال »ما لغة الصورة، إذا فرضنا أن هلا لغة وأهّنا تتكّلم؟    

اخلطوط واألشكال واأللوان، ولكن بكيفية تسمح برتكيب معنّي هلذه العناصر حىت يكون هلا وق ع 
 .2«وأتثري

إن التصوير هو  . كوهنا كتابة، ال ابألحرف وإمّنا ابلنور أو ابلضوء  » إن أهم شيء يف الصورة الصناعية   
كان النور طبيعًيا ر يسمح بتحديد حجم األشياء والفضاء الذي تشغله، سواء ً كتابة ابلنور، ملاذا؟ ألن النو 

تكون األشياء . أو صناعًيا ال يهم، املهم هو أن النور أداة للرتكيب بني اخلطوط واملساحات واألحجام
 3.«مرئية عندما تعكس أشعة الشمس، وال مرئية عندما متتصها

الزوااي واملنظورات اليت انطالقًا منها نفهم ما مترره من رسائل وما تنطوي عليه من دالالت، :إن لغتها    
 .بواسطة الزوااي يظهر أي أمهية يتخذها املوضوع أو الوجه أو الشيء أو اجلسم أو املنظر أو املشهد»

أو خابية الو ه ِج، وحسب  إن لغة الصورة أيًضا األلوان حسب ما إذا كانت متوائمة أو متنافرة، م ِشع ة    
اطب الروح وامل. ما إذا كانت مرّكبة أم بسيطة شاعر، تتبادل فيما بينها إن اخلطوط هي مبثابة رموز، خت 

يعربِّ اخلط عن شكل ما، مبعىن أنّه . إذا كانت منعزلة ليس هلا نفس  املغزى عندما تكون مرتاصًّة عالقات
يف حتديد الصورة، وتضيف هلا قيمة ليست موجودة فيها أصاًل، كما تلعب اخلطوط دورًا . حيدِّد الفضاء

هة جهي اليت توّجه رؤية الناظر صوب و   lignesحسب ما إذا كانت ابرزة أو ضامرة، ألن اخلطوط 

                                                           
  022، ص 4102الدار البيضاء، املغرب،  ، مطبعة افريقيا الشرق،(الصورة بني الفن والتواصل ) فلسفة الصورةعبد العايل معزوز، ينظر  ( 1
  021املرجع نفسه، ص ينظر  ( 2
  021 ينظر املرجع نفسه، ص( 3
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إذا تكّررت اخلطوط على نفس املنوال احتوت على لغة املشاعر، فإذا كانت . معلومة داخل الصورة
 .1« ، وإذا كانت أفقية أوحت ابهلدوء والسكينةعمودية أوحت ابحلركة والسرعة

 : مميزات األدب الرقمي  0-6   
وإىل . يف التعبري اجلمايل ااألدب الرقمي احلقيقي، هو اإلبداع الرقمي الذي يعتمد أواًل اللغة أساسً      

وملّا كانت هذه العالمات . جانب اللغة، يعتمد عالمات أخرى غري لسانية، صوريّة أو صوتية أوحركية
فإنّه يعتمد الرتابط عنصرًا جوهراًي لوصل العالقات وربطها بني خمتلف  »، (لسانية وغري لسانية) متعددة 

 ربطًا يقوم على االنسجام والتفاعل" النص الرقمي"ذا هذه العالمات واملكوانت اليت يتشّكل منها ه
ويعتمد على نظام الصفر واآلحاد يف ترقيم هذه الوسائط والربط بينها وإخراجها يف شكل قصة أو رواية 

 -تعدد العالمات -اللساينالعنصر : تيةوميكن الرتكيز يف تعريف األدب الرقمي على املميزات اآل. ت قرأ
رواية، قصة، مسرحية، : ال خيفى أن األدب الرقمي، شأنه شأن كل أدب أنواع وأجناسو  2« الرتابط النصي

 مقالة، شعر، سرية ذاتية
 :النص املرتابط أفقاا لألدب الرقمي -1

يتضح من خالل املمارسة والتفكري يف اإلنتاج اإلبداعي الرقمي، أن تقنية النص املرتابط، تشتغل بقوة     
على اعتبار أن هذه التقنية متنح للقارئ من  »اليت ال تكتمل إاّل مع كل قراءة،يف إعطاء النص شرعيته 
كما جتعله حيقق فعل اإلحبار ابلشكل الذي .وحرية يف تدبر طريقة تلقي النص جهة خيارات يف القراءة،

هنا و . خيتاره، بل ميكن لقارئ نفس النص أن حيقق مع كل قراءة نًصا مرتابطًا قد ال يشبه النص السابق
يشكل الرابط تقنية أساسية يف تنشيط النص املرتابط . يدخل فعل التفاعل ابعتباره تقنية وظيفية يف القراءة

يف هذا املعىن، يصبح النص الذي ينتجه املؤلف ليس هو الذي يتم تلقيه من طرف . والدفع به حنو التحقق
ويتحقق . لقارئ وبني النص املرتابطإمنا نص آخر يتشكل يف عالقة تفاعلية فوق الشاشة بني ا. القارئ

ختريج جيعلنا نسائل وضعية مفهوم القصة، مع جتربة . التواصل من خالل قدرة القارئ على تشغيل الروابط
   .3« القراءة اليت تصبح خاضعة إىل سياقات ثقافية وذهنية ونفسية

 
 

 
                                                           

  020، ص ( الصورة بني الفن والتواصل ) فلسفة الصورةعبد العايل معزوز، ( 1
  012ص  ،  املعلوماتية واللغة واألدب واحلضارة، جوزف طان يوس لبُّسينظر ( 2
 22، 22، ص  (أسئلة ثقافية وأتمالت مفاهيمية ) األدب الرقميزهور كرام، ينظر ( 3
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 :الدعامة التقنية مكّون نصي 1-3 
كل مغاير تبًعا يف األدب الرقمي اللغة حاضرة وحتتفظ على وضعها احملوري، غري أهّنا توظف بش    

مثل لغة الربجمة املعلوماتية، إىل جانب ابقي مكوانت . تعمل على بناء النصلدخول لغات أخرى 
 .ميفالربجمة تدخل ابعتبارها لغة حمورية، ومنجزة لنصية النص التخييلي الرق. امللتيميداي

إن دخول إمكانيات وسائطية، ومفاهيمية وفلسفية جديدة إىل عملية  »: زهزر كرام تقولويف هذا    
جتعل هذه  .إجناز النص، حتقق مبدأ التدبري اجلماعي للمعىن، مما جعل املفهوم اللغوي للنص يرتاجع/ إدراك

ته ومواضيعه وأخباره، املواضيع يف الدعامة الرقمية مع ما تتيحه للنص من إمكانيات هائلة يف بنية معلوما
هي مل تعد كما كانت وما تزال عليه يف الكتاب املطبوع ورقًيا حمفوظة داخل بناء واضح، .وضع االنتشار

أتيت املواضيع يف النص الرقمي مشتتة ومبعثرة عرب أمكنة وفضاءات . من حيث نظامه الرتتييب يف القراءة
شتغال مكون الرابط، وهذا ينعكس على بنية النص اليت أتيت خمتلفة إ وعرب. وأزمنة بواسطة الدعامة الرقمية

مل يعد هبذا الشكل يفرتض قارًًئ متلقًيا . 1«إن مل نقل صعبة يف ذات الوقت من حيث التعامل معها وهبا
 . قط، وإمنا قارًًئ فاعاًل ومنتًجاف

 :جتليات النص الرقمي التخييلي  1-0
من خالل إدراك مستوايته »ميكن مقاربة املفهوم اجلديد الذي يتخذه النص األديب مع احلالة الرقمية،      

لذلك، فالنص الرقمي يتم (. ماداًي وذهنًيا) وهي عبارة عن احلاالت املنتجة له. التشخيصية يف التجلي
ستوايت تفاعل  القارئ، إدراكه من خالل وضعيات يكون عليها، تتغرّي مع طبيعة استثمار عالماته، وم

وهي وضعيات مادية مكشوفة وملموسة، ذهنية ضمنية ترتبط بتجربة القراءة، وسياقها الثقايف والنفسي 
 .2«واالجتماعي

 :وضعية النص، الشاشة  -(أ
بشكل مباشر بدون تنشيط  »يتعّلق األمر ابلتجلي املادي اللغوي والصويت الذي يظهر على الشاشة      

  .3«وممارسة فعل اإلحبار، يبدو هذا مقابل الوضع الطبيعي للنص الكالسيكيالرابط، 
القصص املوجهة لألطفال، حيث يتجه املؤلف إىل برجمة قصته لغرمتًيا ورايضًيا به  وهذا النوع ما تؤّلف   

كل   .ب يتعامل مع رموز وأرقامربط بني الكتابة والصوت والصورة واملوسيقى، ألن احلاسو الورقمًيا يف 

                                                           
 22ص  ، (أسئلة ثقافية وأتمالت مفاهيمية ) األدب الرقميزهور كرام، ينظر (  1
    21، ص املرجع نفسه  ( 2
    21، ص املرجع نفسه ( 3
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وسيط معتمد يف أتليف القصة يكون له رموز وأرقام خاصة به يف البنية العميقة للحاسوب وتظهر على 
 .مث يف توليف متكامل لتشكيل أحداث القصة .طح الشاشة يف شكل صورة أو كتابة أو موسيقىس
  

 :وضعية النص، املؤلف -(ب
يتعّلق األمر مبختلف . واملعىن الواضح له، النص الذي وضع املؤلف مواده ضمن ترتيب معنّي       

املكوانت والعناصر اليت يؤلف هبا املؤلف النص، ونعين بذلك اللغة والصوت والصورة واأللوان والربامج 
 ...املعلوماتية والروابط

بكامله، فالقارئ ميكن أن خيتار روابط ويرتك  وهذا التجلي من النص، ال يعين أنّه هو النص املقروء»  
أخرى، كما ميكنه أن يبدأ من حيث شاء دون االلتزام ابلوضع البنيوي على الشاشة، كما ميكن للقارئ أن 

إذن، فالنص .يتوقف عن القراءة مىت شعر ابالمتالء ابلنص، أو أصابه إرهاق أو أحس ابرتواء ختييلي
 ؤ ل ف ليس ابلضرورة نص مق

 .1« روء بكاملهامل
يف هذا الطرح ومن خالل ما تقّدم، مت إيضاح الشكل املفّصل يف تشكيل األدب الرقمي وكيفية بنائه      

 ما وحتقيق التواصل عربه فإذا كان تشكل األدب الرقمي العريب ودعائمه يف هذا الوسط والوسيط اجلديد ،
 ؟ويف القصة بشكل خاص للصغار، زال يف طور البداية، فكيف هو حال األدب الرقمي املوجه

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                           
  20، ص (أسئلة ثقافية وأتمالت مفاهيمية ) األدب الرقميزهور كرام، ( 1
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 التقنيات الرقمية يف وسائط أدب األطفال: ثالثاملبحث ال
  وخصائصه تعريف الوسيط -3

و ثقافة تسهم يف أو فكرة أ داة ميكن استخدامها يف نقل معلومةأ طفال هو كلالوسيط يف أدب األ    
وسيط يستعني به لنقل هذا اللون الفين، ألن أدب طفال من دون إذ  ال وجود ألدب األ »تنشئة الطفل، 

ضوابط فنية ونفسية واجتماعية وتربوية، ويستعني لفين الذي يلتزم باللون ا :األطفال يف بعض تعريفاته هو
 .1« إىل األطفالبوسائل الثقافة احلديثة يف الوصول 

فاملادة املقدمة بني دفيت كتاب، ختتلف عن طفال؛ مباشرا يف شكل املادة املقدمة لألثريا الوسيط يؤثر أت    
وسيط وحتقق جناحا ابهرا  ؛ فاملادة املعروضة للطفل، قد ختفق مع تلك اليت تقّدم بشكل رسوم كاريكاتورية

فأثر الكتاب عرب احلدود يتضاءل نسبًيا إىل  وللوسيط أثر فّعال يف انتشار املادة املقّدمة، ».مع وسيط آخر
قه شبكة اإلنرتنت، وال سيما يف جمال قضية الغزو الثقايف؛ وحماولة ثقافة بعينها جانب األثر الذي حتق

  .2« إحراز انتصارات على الثقافات األخرى، عرب ما تسعى إليه من تشكيل العقول أو تضليلها
كما مّر معنا يف اللغة املعتمدة يف الكتابة لألطفال يف من خالل أفالم متّجد القوة والعنف  وذلك    

حّد جرمية القتل، وواقع املدارس  جملالت األجنبية وترمجتها حرفًيا بكل عيوهبا وما فيها من متجيد العنف إىلا
داخل  قتل طفل جملموعة من زمالئه ابستعمال املسّدد :األوربية شاهد على ذلك مما رأيناه يف أخبار التلفزة

تطبيق ألفالم الكارتون احلربية، مثل السوبر مان، وابت مان، وأفالم املسخ اليت تعرض  مدرسته، وذلك
 .Mickeyعلى قناة 

ابلوسائل اليت تبث  طفالدب األن طرف مبدعي أصبح االهتمام معامل العريب يف السنوات األخرية أيف ال   
   . مثل ألعاب الكمبيوتر الطفل من خالهلا األشكال املختلفة ألدب

وتتمّثل هذه الوسائط الرقمية اليت يبث من خالهلا أدب األطفال، يف وسائط انقلة أوحافظة يتم ختزين    
األدب فيها من قصص، وألعاب ورسم وغريها، ووسائط رقمية يتم من خالهلا أتليف وتشكيل األدب 

، (رسم لتأليف قصةاجلمع بني وسائط متعددة، كتابة، صوت، صور، ) املوّجه لألطفال وهي املالتيميداي
وتندرج كلها حتت . ه من وسائط متعددةبديل عن الكتاب الورقي ويتم بناؤ  والكتاب االلكرتوين الذي هو

 .املصادر اإللكرتونية
 

                                                           
  421، ص  (فن املستقبل)  أدب األطفالأنور عبد احلميد املوسى، ( 1
  420، ص املرجع نفسه ( 2
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 : لكرتونيةاملصادر اإل 3-3
أو تسجيلها واختزاهنا والبحث عنها واسرتجاعها وتناقلها أتليفها هي تلك األعمال اليت يتم      

 ، انت متاحة عرب الشبكاتسواء أك » رقمًيا، ابستخدام احلاسوب والتجهيزات امللحقة به،واستخدامها 
حمملة على أحد أو قواعد البياانت على اخلط املباشر، : حة عن بعد مثلاتاتحة غري املادية أو اإلوهي اإل

ت هذه وقد أعدّ . اتحة املاديةوهي اإل( قراص صلبة، أقراص مليزرةأ أقراص مرنة،) :ديةالوسائط املا
األعمال هبدف استخدامها واإلفادة منها مع عدم إغفال ما تتمتع به من مزااي فيما يتعلق ابالختزان 

 .1« والتعديل والبحث واالسرتجاع نتيجة اعتمادها على احلاسوب وتكنولوجيا االتصاالت
ت، وهناك أعمال ميكن رتنابإلن أي أن بعض األلعاب والقصص ال ميكن مشاهدهتا إالّ ابالتصال املباشر  

 .حتميلها على األقراص
 ، ومن أبرزهاوهناك أنواع خمتلفة من مصادر املعلومات اإللكرتونية لألطفال         
 :) CD-ROMS  (األقراص املدجمة 0-0-0
، والصوت من موسيقى وتتضّمن النصوص احملفوظة لكل أشكال أدب الكلمة أو النص الكتايب»     

، ورسوم متحركة (Graphics) الفوتوغرافية أو املتحركة من أفالم ورسومات وغناء وكالم، والصور 
(Animation) »2. 

كما شرحناها يف الفصل السابق هي تضافر وسائط متعددة يف وسيط واحد و: املالتيميداي 0-0-4 
غري أن »لالطفال، فأصبحت املادة املقروءة ترافقها الصورة والصوت،  املوّجهة قصةأثر أديب وهنا ال تقدميل

هذا التطّور اقتصر على ثقافة الراشدين دون األطفال، إاّل حماوالت يسرية وشاحبة يف إطار التنشئة العلمية 
 حسب وجهةو وقصص األطفال الرقمية تعتمد كّلها على تعدد الوسائط ابلتأليف بينها   .3« للطفل العريب

 .نظر الكاتب يتم بناء القصة
 : لكرتوين لألطفالالكتاب اإل 1-3-1
ليعرض  Digitalمصطلح يستخدم لوصف نص مناظر أو مشابه للكتاب، ولكنه يف شكل رقمي     

ختزان كميات هائلة من البياانت إ CD-ROMsوميكن لألقراص املدجمة  ». كمبيوترالعلى شاشة 
يف شكل نصي، وأيًضا يف صورة رقمية ورسوم متحركة وتتابعات مرئية وكلمات منطوقة وموسيقىي، وغريها 
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وعموًما، فإن مصادر املعلومات الرقمية لألطفال هي مصادر املعلومات  ،من األصوات لتكملة هذا النص
ونًيا على وسائط ممغنطة أو مليزرة، أو تلك املصادر الالورقية التقليدية الورقية وغري الورقية، خمزنة إلكرت 

يف ملفات قواعد ( مؤلفني وانشرين) مصدريها أو نشرهاواملخزتة أيًضا إلكرتونًيا حال إنتاجها من قبل 
-CD، أو عن طريق نظام األقراص املدجمة On- Lineالبياانت، متاحة عن طريق االتصال املباشر 

ROMs »1.  وتستخدم الوسائط املتعّددة يف الكتابة لألطفال سواء يف الكتب اإللكرتونية أم القصص
 .بشكل مكّثف أكثر من الرواايت الرقمية املوّجهة للكبار( قصص موقع هدهد) املرتابطة التفاعلية 

العادي، ثريها على القارئ تعددة على الطفل أكرب بكثري من أتوأسباب ذلك أن أتثري الوسائط امل »
تتكّون ) متواضعة احلجم والقصص التفاعلية املوجهة لألطفال ابإلضافة إىل أن معظم الكتب اإللكرتونية

وتداوهلا يف نطاق  حبيث ميكن تكثيف استخدامات الوسائط املتعددة يف إنتاجها،( من قصص قصرية جًدا
   CD. »2الـ  أقراص 

 .تقدمي معلومات أكثر حداثة للطفل مما تقدمه املطبوعاتومن مميزات الكتاب اإللكرتوين لألطفال     
وإذا كانت تلك هي املزااي اليت يقدمها الكتاب االلكرتوين أو النص املرتابط لألطفال، فإن هناك ابلطبع    

 :3بعض العيوب اليت ترتبط به ، منها
 .قيست ابلكتب املطبوعةأن الكتب اإللكرتونية املتاحة اآلن لألطفال قليلة العدد، إذا   -(أ      
وهناك . أن الكتاب اإللكرتوين يف حاجة إىل وسيط، يساعد على استخدامه واالستفادة منه -(ب     

 .  ت اليت قد حتدث هبذا الوسيطكالبعض املش
أن االستخدام الفّعال للوسيط املرتابط يتطلب تدريًبا من قبل الطفل، هذا فضاًل عن أن  -(ج     

 .ب وجود الطفل يف املكان الذي يوجد فيه اجلهازاالستخدام يتطلّ 
م املتخصصة يف هذا اجملال أن تقدّ  العربية استطاعت بعض الشركات »ابستخدام هذه الوسائط 

لألطفال جمموعة من الربامج التعليمية والرتفيهية، وبرامج األلعاب اليت تنمي يف الطفل مهارات اللعب على 
وعلى هذه الشركات  ،يف الوقت نفسه معلومات وثقافة مفيدة ومتعددةأجهزة الكمبيوتر، وتقّدم له 

واملؤسسات يقع العبء األكرب يف التطوير، بدخوهلا عامل اإلنرتنت، فتبث ألطفالنا من خالله كل ما هو 
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ة جيد ت إىل التجّول يف مواقع أخرى داخل الشبكينرتنومجيل وممتع، حىت ال يلجأ طفل اإلمفيد وطريف 
  .1« ر منهذيل الضار الذي حنفيها البد

ا جديدة ألطفالنا وينبغي على صانعي يالحظ أن التطور التكنولوجي والرقمي أحضر أشكاال وأفكارً     
لعريب بدأ يف بل إن الطفل ا » .أدب االطفال استيعاهبا أوال، مث طرح مضامني تناسب هذه االشكال

ت الذي جييد التعامل معه وهنا نتوقع حدوث تطور هائل يف اهتمامات الطفل التعامل مع عامل اإلنرتن
نرتنت فإنه يستدعيه فورا على شيئا ما يثري اهتمامه يف شبكة اإلوميوله الثقافية واألدبية، فالطفل إذا وجد 

ون شاشة احلاسب اآليل، وقد يكون هذا الشيء قصة مكتوبة ومرسومة وملونة، أو أنشودة، أو فيلم كرت
 . 2« يعرض ابلصوت اجملسم والصورة ثالثية االبعاد 

فاملنافسة ستكون شديدة للغاية بني الشركات العربية والشركات األجنبية حول ما يتعلق بصيغة          
نرتنت هو اجملال الواعد هلذا شبكة ،فكل األطراف ترى أن طفل اإلأدب األطفال الذي يقدم من خالل ال

نرتنت أنفسهم؛ فمعظم هؤالء األطفال سيكون نافسة ستكون شديدة بني أطفال اإلالعمل، كما أن امل
      .لديهم القدرة على برجمة أفكارهم وختيالهتم وتصوراهتم وبثها عرب جهاز احلاسب اآليل إىل أصدقائهم

فكّلفت املنظمة العربية للرتبية والثقافة  »أمهية اإلعالم العلمي والرتبوي والتثقيفي،  وقد أدرك املعنيون مؤخرًا
واإلعالم عدًدا من اخلرباء العرب إلعداد دراسات وأحباث حول دور وسائل اإلعالم العربية للتعّرف إىل 
املبتكرات العلمية والتطّور العلمي يف الوطن العريب والعامل، ودعوة هذه الوسائل إىل تبسيط العلوم وعرضها 

ع اجلماهري العربية، واالهتمام بنشر املبتكرات واملخرتعات العلمية والتطّور العلمي لتكون مفهومة لدى أوس
عتنت إحدى الدراسات بوسائل التواصل وإ. املستقبلي واالهتمام بثقافة األطفال وتنمية قدراهتم الفكرية

ذ وجدت الدراسة أن اجلماهريي والتنشئة العلمية والرتبوية للطفل العريب، وكانت نتائجها خمّيبة لآلمال، إ
معظم املضامني املقدمة من خالل وسائل التواصل اجلماهريي ال تشّجع الطفل على طلب املعرفة والثقافة، 

 . 3« وال تنمي خياله ومعرفته لذلك يندفع إىل مشاهدة برامج الكبار يف التلفزيون
 ةذي أصاب هذا الفرع من املعرفطفال من املنظور التقين، يضع أيدينا على مبلغ التطور الدب األأإن     

، على الرغم مما تنطوي بداعإللوان اأمناط الثقافات و أن تقدم التقنية لالطفال من أ نسانية، وما ميكناإل
عليه من خماطر واليت لن جتدي معها املراقبة املنزلية واملدرسية، نظرًا إىل ضخامة القنوات اليت تطرح السموم 

    .نرتنتتبثها الفضائيات وشبكة اإل، اليت الصرحية واملغّلفة
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 :الوسيط الرقمييف  قصص األطفال  -4 
، ومصمموا املواقع على (الرقمية) خمرجوا برامج األطفال اإللكرتونيةيف السنوات األخرية، عمل         

واجلاذبية واحلركة، من حتويل املادة األدبية أو الثقافية املكتوبة لألطفال إىل مادة إلكرتونية انبضة ابحلياة 
طريق توزيع الوحدات املختلفة على الصفحة اإللكرتونية الفارغة، وحتويلها إىل لوحات فنية تنبض ابجلمال 
واملعىن مبا يتناسب مع قدرات األطفال على استخدام حواسهم املختلفة، خصوًصا البصر، والسمع، 

 .واللمس
ملواقع، استخدام املؤثرات البصرية واخلدع السينمائية، استطاع خمرجوا الربامج ومصمموا احيث  »     

سد مثل زئري األ وتوزيع اإلضاءة، ومزج الصور، واستخدام صوت اإلنسان، وأصوات احليواانت والطيور
 –وقد جلأ بعض دور النشر اإللكرتوين  .1«وخرير املياه، وحفيف الريح ونقيق الضفادع، وعواء الذئب،

إىل كتب الرتاث يف ( كلك نت) وموقع ( إسالميات حاسوبية)مثل موقع  -على قّلتها يف الوطن العريب
ومنها إللكرتونية، مثل قصة كليلة ودمنة تقدمي مادهتا لألطفال، وحتويلها من الصيغة الورقية إىل الصيغة ا

وهي  ، (هدهد) التفاعلية ملوقعاليت قّدمناها يف هذا البحث، والقصص الرتابطية و  (القرد والغيلم)قصة 
ءم وهذه العملية حتتاج إىل كتابة النص القصصي مرة أخرى، حبيث يتال .مستوحاة من قصص كليلة ودمنة
الرقمية الضخمة، وحتتاج إىل احلركة والرسوم املتحركة والسيناريو واحلوار مع اإلمكاانت اإللكرتونية أو 

واملالحظة أن هذا األمر أشبه بكيفية حتويل القصص  .هبارضاءة واإلظالل والديكون واإلاخلفيف واإل
    .والرواايت املكتوبة إىل أعمال درامية نشاهدها يف التلفزيون والسينما

 :القصص الرقمية 0-3   
تبعه الناس يف حكي القصص إجتاه األسلوب الشفهي الذي إصص الرق ِمّية يف نفس يسري حكي الق      

خالل املزج بني األسلوب الشفهي والوسائط التكنولوجية الديناميكية الغنية ابملثريات، التقليدية، وذلك من 
 .واملنبهات

خيلق فرصة قوية   مزج الوسائط التكنولوجية مع األسلوب الشفهي يف حكي القصص الرق ِمّيةف »       
 املوضوع الدراسي، أو بينها وبني أمام األطفال التالميذ للتفكري يف احلياة، وإجياد الروابط القوية بينها وبني

كما يتيح حكي . حكي قصة عن رحلة، مت القيام هبا خارج املدرسة: خربات الطالب خارج الفصل، مثل
أبصواهتم، وتعزيز  ، ليس فقط بكلماهتم اخلاصة ولكن أيًضاللطالب التعبري عن أنفسهم القصص الرق ِمّية 

تتيح للطالب   ويف نفس الوقت حكي القصص الرق ِمّية،. همالشعور الفردي واألفكار اإلبداعية لكل من
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د أو تسلط الضوء على خصائص أو أحداث حمددة، ت عد فرصة املرور خبربة التمثيل الذايت حلكي قصة جتسّ 
  .1« جزءًا أساسياًّ يف تشكيل هويتهم خالل املراحل الدراسية

هو أول م ن قد م فكرة حكي القصص الرق ِمّية، وذلك عند حكي  Ken Burnsويعترب كني برينز  »   
السرد، والصور األرشيفية، : م ، وقد استخدم يف هذا0120قصص احلروب األهلية اليت حدثت يف عام 

 .2«وبعض لقطات السينما احلديثة، واملوسيقى؛ لتجسيد ذلك احلدث املأساوي يف اتريخ الوالايت املتحدة
ة املوجهة للطفل، ليست هدفًا يف حد ذاهتا، بل هي وسيلة فّعالة لتحقيق األهداف فالقصة الرقمي   

الرتبوية اليت تساعد بدورها على حتقيق الشخصية املتكاملة لألطفال من مجيع اجلوانب العقلية والنفسية 
 .س القصةواالجتماعية، ولذا فإن جانًبا مهًما يف حتقيق تلك األهداف، يكمن يف اإلعداد اجلّيد لتدري

فنجد بعض املدارس يف مصر ودّول اخلليج يشرتك الطاّلب واألستاذ يف بناء قصص رقمية كرتونية 
 .لألطفال، أو مواضيع إلجناز البحوث اجلامعية، وسنقّدم أمثلة منها

 :مفهوم حكي القصة الرقمية  0-0  
ل على الوسيط ب  قصة مؤّلفة من قـ   يعين حتويل أو إخراج أو إعداد »أو احملركة؛  فمصطلح القصة الرقمية   

من خالل إضافة بعض التقنيات اجلديدة املتعّلقة ابلصوت  و شفاهة، لتعمل على وسيط رقميالورقي أ
ون والرسوم الكرتونية والصور املتحركة ومؤثرات موسيقية أخرى، مع االستفادة من خصائص والصورة واللّ 

أي الوسائط  (Maltimedia) يما يعرف ابمللتيميدايالفيديو يف اإلرجاع والتقّدم والتثبيت أو ف
نعين حبكي القصة الرقمية كيفية املزج بني السرد الشفهي والكتابة النصية وصّور الفيديو يف و  .3«املتعّددة

واآلن يف الربامج الدراسية يف اجلزائر يف مقّرر املدرسة الثانوية وابلذات يف مادة الفرنسية، . بناء قصة رقمية
 مع كتابة نص األساتذة الطاّلب ابجناز مشاريع حبث تتمّثل يف بناء قصة رقمية بصوت الطالب يطالب
ت أو صّور يقوم هو ابلتقاطها حول موضوع ما، زج من لقطات فيديو من اإلنرتنامل ابالضافة إىل القصة

ربجمة مواضيع أو ت لنرتنميذ استخدام الكمبيوتر واإلوليست رسوم متحركة، وهذه خطوة أوىل لتعليم التال
 .  قصص لألطفال
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مع جمموعة متنوعة من الوسائط املتعددة الرق ِمّية،  يسرد القصصالقصة تدور حول فكرة اجلمع بني فن    
خليط من بعض الرسومات الصور، والصوت، والفيديو، كما يقوم هذا النوع من القصص على إجياد : مثل

 .لتقدمي معلومات حول موضوع حمدد والفيديو واملوسيقى؛،  املسجل الرق ِمّية، والنصوص، والسرد
واحدة من األدوات اجلديدة، واملثرية للتكنولوجيا التعليمية، واليت أصبحت متاحة لالستخدام يف وهي     

كما أهنا أحد منتجات الوسائط املتعددة اليت تتكون من الشرائح، والصور، والفيديو،  الفصول الدراسية،
 .وسيقية، أو الصوت، والتعليق الصويتواخللفيات امل

م بني القصص التقليدية وتوظيف التكنولوجيا الرق ِمّية، أو بني السرد عملية اجلمع املنظّ  » وهي كذلك   
الصوت، والصورة، والفيديو، وهذا يعين أن أي شخص مع : الشفهي واحملتوى الرقمي، الذي يشمل

الكمبيوتر إبمكانه أن حيكي قصة، وأن ينتجها يف شكل فيديو قصري، وأن ينشرها عرب اإلنرتنت، أو عرب 
أبهنا شكل قصري من الوسائط : كما يٌقصد حبكي القصص الرق ِمّية . DVDو أ CDأسطواانت 

الفرصة لتبادل اخلربات املتضمنة يف بعض جوانب قصص  -وبشكل يومي  -اليت تتيح للناس  الرق ِمّية 
والىت برزت ىف أواخر  » تعترب رواية القصة الرقمية من الطرق الفعالة ىف التدريس والتعلم حيث.1« حياهتم

الثمانينات من القرن املاضى ، حيث ميكن استخدامها ىف املواقف التعليمية املختلفة، كما ميكن أن يشرتك  
تشتق القصص الرقمية قوهتا من خالل املزج بني الصور واملوسيقى و .كل من املعلم والتلميذ ىف إنتاجها

كذلك و .ن خالل إضفاء األلوان الزاهية على النصوصواألسلوب الروائي واحلركة والصوت معاً، وكذلك م
 .2« سلسلة من الصور الثابتة الىت حتكى مع املوسيقى التصويرية رواية قصة يه
 مكوانت القصة الرقمية 0-1

 3:ميكن تلخيصها فيما يلىو هناك جمموعة من املكوانت الىت ينبغى توافرها ىف القصة الرقمية 
قصة، وذلك ابستخدام وتتمثل ىف حتديد وجهة نظر كاتب ال : Point of viewوجهة النظر   -  

 .بداًل من عرض وجهة النظر األكثر بعداً " أان"  يالضمري الشخص
تتم فتتاحى، جيذب انتباه املتعلم  و إوهو سؤال  :DramaticQuestionمثري ( أسئلة ) سؤال  - 

 .اإلجابة عليه ىف هناية القصة

                                                           
  4114، 01، جملة خطوة ، اجمللس العريب للطفولة والشباب، ع دروس يف فن احلكي على االنرتنتمىن يونس، ( 1
 412، ص   (فن املستقبل) أدب األطفال أنور عبد احلميد املوسى، ( 2
 /DigitalStorytelling -http://1.bp.blogspot.comة القصص الرقمينشوى رفعت شحاتة، ( 3

E/S1600/banner2.png-IgmuCt6tb7M/VQcCQIMKOCI/AAAAAAAAAUI/FZ18M2RRN ،
  2ص

http://1.bp.blogspot.com/-IgmuCt6tb7M/VQcCQIMKOCI/AAAAAAAAAUI/FZ18M2RRN-E/S1600/banner2.png
http://1.bp.blogspot.com/-IgmuCt6tb7M/VQcCQIMKOCI/AAAAAAAAAUI/FZ18M2RRN-E/S1600/banner2.png
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األحداث والظواهر الىت وهو تفاصيل القضااي و  :Emotional contentاحملتوى العاطفى   -
 .حنو موضوع القصة( ضحكات ، دموع، تعبريات، سرور) جتذب انتباه ومشاعر اجلمهور 

الىت تستخدم املعلومات والصور والرسوم  يالقصة الرقمية املؤثرة ه :  Economyاالقتصاد  -
واألصوات الالزمة فقط حملتوى القصة، ودون حتميل مشاهد القصة مبعلومات وتفاصيل فوق املعدل 

 .املطلوب
ب م مناسقدُّ وذلك من خالل عرض تسلسل األحداث ىف القصة وفق معدل ت   : Pacingاخلطو   -

 .دة بفاعلية ىف توضيح القصة للمتعلم؛ وذلك للمساعلطبيعة كل مشهد من مشاهد القصة
 .والىت تدعم حمتوى القصة وتضفى جاذبية على مشاهدها :املوسيقي التصويرية  -
والذى يسهم ىف إضفاء الطابع الشخصى على القصة، كما يساعد املتعلمني على تفهم   :الصوت  -

 .أحداث وحمتوى القصة
 قمية حتديدها أثناء كتابته هلاجيب على كاتب القصة الر العناصر الضرورية اليت وهناك جمموعة من     

 :1يلي وتتمّثل يف ما
 .الثانوية مالرئيسة أ فيجب حتديد شخصيات القصة الرقمية سواءً :   الشخصيات  -
وهى عبارة عن مشكلة القصة الرقمية، أو اهلدف من كتابة القصة وما سيكتسبه املتعلم من : العقدة  -

 .يةمتابعة القصة الرقم
 األحداث وعادة تبدأ القصة الرقمية حبدث يثري املتعلم ملتابعتها، مث تتواىل: ألحداث واإلجراءاتا  -

 .ح تفاصيلهامراحل القصة الرقمية ببعضها، وتوضّ واإلجراءات الىت تربط 
 .وهي عبارة عن حل املشكلة، أو الدروس املستفادة من رواية القصة الرقمية: الذروة -
عادة ما تنتهي القصة الرقمية ببيان ختامي يعكس النقاط الرئيسة للقصة (: اخلامتة)القصة الرقمية هناية   -

 .ص ما مت فيها من أحداثالرقمية أو موجز يلخّ 
هذا يعين أن ؛ نالحظ أهّنا نفس املراحل يف بناء القصة اليت كان يعتمدها الكاتب يف الكتاب الورقي    

وهو تربية وتوجيه األطفال من خالل تقدمي مغزى من  ةحداة لألطفال و أهداف ومضمون القصص املوّجه
وجيب أن يكون يف الوسيط الرقمي أكثر وضوًحا وتفعياًل ملا يوّفره من خصائص مل تكن  ،القصة املقدمة

                                                           
 /DigitalStorytelling -http://1.bp.blogspot.comة القصص الرقمينشوى رفعت شحاتة، (  1

E/S1600/banner2.png-IgmuCt6tb7M/VQcCQIMKOCI/AAAAAAAAAUI/FZ18M2RRN ،
  2ص
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تتمثل   فقصة السلحفاة ،(هدهد) وجند هذه العناصر مطّبقة يف قصص موقع  .متاحة يف الكتاب الورقي
مجهور احليواانت الذي سخر من السلحفاة اليت تطري،  ،البطتان والسلحفاة ويف النهاية :يف شخصياهتا

يعهما لصديقتهما السلحفاة دوتو  قرّار البطتان الرحيلو  جفاف البحرية :والقعدةابإلضافة إىل رواية الراوي، 
تفكري  :الذروة ، (00،02:املشهدين)  ورغبتها يف الرحيل معهما وحزن السلحفاة (11:املشهد) 

ك غصن مبنقاريهما من الطرفني وتشبث السلحفاة من وهو مس ،البطتان يف حل ألخذ السلحفاة معهما
ند مساع مع لكالمهما عت، لكنها مل تس(02:املشهد) وسط الغصن بفمها واشرتطتا عليها أن ال تفتح فمها

أهّنا  :واخلامتة، (42: املشهد)  ففتحت فمها لرتد عليهم ،رؤيتها تطري سخرية احليواانت منها حني
: سقطت وأتذت ألهّنا تكّلمت قبل أن تفكر، وهنا تتعّلم السلحفاة الدرس، ويورد الراوي بيان يف قوله

فهذه القصص الرتابطية . وهكذا، نتعّلم اي أحّبائي من هذه القصة أن ال نكثر الكالم لنضمن الّسالمة
كما توّضحه   موسيقى متوافقة مع األحداث،و  سالسة وصّور معرّبةحتّقق التواصل الرتبوي أبرقى الصّور يف 

  :املشاهد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشاهد من قصة السلحفاة الطائرة توّضح كيفية بناء القصة الرقمية التفاعلية 1
 
ضرورية حلكي القصص، جيب على أولياء األمور واملعلمني وضعها يف االعتبار عند عناصر توجد عدة  

حتديد اهتمامات املستهدفني من القصة،  »: استخدام القصص الرق ِمّية ، وتتمثل هذه املسائل فيما يلي 
                                                           

 http://www.ehudhud.com 2018 /08/ 13)) ، على املوقع  (قصة السلحفاة الطائرة) لألطفال قصص ترابطية تفاعلية(  1

 13 :مشهد
 02 :مشهد 00 :مشهد

 61 :مشهد 21 :مشهد 01 :مشهد

http://www.ehudhud.com/
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املناسب حتديد التوقيت . حتديد القصص املناسبة لكل نوع من أنواع هذه االهتمامات. صغار أو كبار
التعرف على النصائح الالزمة لليسطرة على انتباه . م مهارات وفنيات حكي القصةتعلّ . حلكي القصة

ًثره انتباه األطفال واهتمامهم وتشويقهم إاستخدام األدوات اليت تضمن . قصةاألطفال عند حكي ال
  .1« تعلم فنيات كيفية إشراك األطفال يف عملية حكي القصة. ملوضوع القصة

 :  2عشر خطوات لكتابة القصص وحكيها هي كما يلي"  سني بوفاال"حّدد  وقد    
 . وذلك من حيث فكرهتا، وموضوعها، وعنواهنا: ختاذ قرار إبنتاج القصة إ  -0
  .نك من تذكر حلقات القصةجتزئة القصة إىل خطوط عريضة، وذلك من حيث األحداث اليت متكّ   -4
من حيث استخدام الورقة، وقلم الرصاص، والبدء يف كتابة القصة بكلماتك : كتابة القصة يف نوتة  -2

 . اخلاصة؛ ال تنسخ القصة ، بل أعد كتابتها بكلماتك اخلاصة
الرسوم الفكاهية املرسومة ابليد، كما : ، متامًا مثل Storyboardارسم قصتك يف ستوري بورد -2

 .02ابلشكل 
من خالل البدء يف حكي القصة لنفسك بصوت عال وبكلماتك، ومن : التجرييب للقصةاحلكي  -2

 .خالل النظر إىل نوتة القصة، كرر ذلك ثالث مرات يف توقيتات خمتلفة 
من حيث هل توجد أجزاء جيب حذفها أو إضافتها، مث نفذ التعديل الالزم : التفكري العميق يف القصة -2

 .على ستوري بورد
ِك القصة لنفسك يف عدة مراتامث : الحظات على لوحة القصة املصورةوضع امل -2 مع االحتفاظ . ح 

 .ابحلكي بصوت عاٍل وبكلماتك، وإبمياءتك، وبصوتك
وذلك من خالل البحث عن صديق لك، مث قم حبكي القصة عليه، ال : كي القصة على زميلقم حب  -1

  .تستخدم يف ذلك النوتة وال ستوري بورد

                                                           
، كلية الرتبية بقنا، مصر، جامعة مواقف عملية الستخدام حكي القصص الرقمية يف تدريس املقررات الدراسيةحسني دمحم أمحد عبد الباسط، ( 1

  4102جنوب الوادي، جملة التعليم االلكرتوين، اتريخ العدد مارس 
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=cat&task=showgid=14&sessionID+33 

يف تنمية مفهوم ومهارات تصميم  PhotoStory3فاعلية برانمج مقرتح قائم على استخدام برجمية حسني دمحم أمحد عبد الباسط، (  2
، 42، جملة اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية،جامعة عني مشس، القاهرة ،عالالزمة ملعلمي اجلغرافيا قبل اخلدمة  وتطوير القصص الرْقِمّية

 .441ــــــ  022،صص  4101نوفمرب  
 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=cat&task=showgid=14&sessionID+33
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وأتيت هذه املرحلة عندما تصل ثقتك يف القصة إىل الوضع املقبول، ابدأ : ملشاعر على القصةإضافة ا -2
إظهارها يف صوتك ويف صورتك أثناء احلكي، مث استخدم هذه املشاعر يف  ةالتفكري يف املشاعر املطلوب

 .حكي القصة
نظر إىل أ؛ حيني وقت عرض قصتك، كن على ثقةوذلك عندما : حكي القصة على املستمعني -01

 . مستمعيك ، حتدث بوضوح ، وببطء ، واستمتع بتجربة القصة
كذلك   دور الراوي يف القصة واملشاعر اليت جيب أن تظهر يف صوته ابختالف أحداث القصةهذا ميّثل    

 .(األسد)ترسم املشاعر يف مالمح أبطال القصة كما الحظناها يف قصص موقع هدهد 
 

 
          

 
 : يف كتابة القصة Storyboardاستخدام الـ  مثال عن 

امعة جب ميف برانمج مراكز مصادر التعلّ  ،يتضمن حمتوى مقرر إنتاج الوسائل التعليمية واستخدامها    
واستخدامها يف التعليم، ويف  إنتاج القصص الرق ِمّية،جازان ابململكة العربية السعودية، على موضوع عن 

سني 'ها وفق خطوات ب املتدربني إبنتاج قصص رقمية، وحكيّ أثناء تدريس املوضوع مّت تكليف الطالّ 
خالل دراسة املوضوع بتقدمي عدٍد من األمثلة العملية الستخدام ستوري  دربونب املت، وقام الطالّ 'بوفاال

  املستخدم يف كتابة القصة الرقمية  Storyboard  بورد منوذج ستوري :19شكل  
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ومن أمثلتها قصة . مبشاركة بعض التالميذ يف رسم القصة على ستوري بورد وا، كما قامالقصة بورد يف كتابة
 (حب التعّلم)

 1:علي أمحد كريري، مث قام إبعداد ستوري بورد هلا كما يف الشكل اآليت: قصة حب التعّلم ، كتبها -  
 

                   
 

   
 

  :برجميات تصميم وتطوير القصص الرْقِمّية 4 -0
أفرزت التكنولوجيا احلديثة العديد من الربجميات املتخصصة يف تصميم القصص الرق ِمّية وتطويرها، ويتم     

اختيار أايًّ من هذه الربجميات وفق أجهزة الكمبيوتر املتاحة وإمكاانهتا، ووفق املكوانت واملصادر 
وصف لكيفية احلصول مع  الربجميات ومن هذه لدى القائم على إعداد القصة الرق ِمّية املتاحة الرق ِمّية

                                                           
، كلية الرتبية بقنا، جامعة جنوب مواقف عملية الستخدام حكي القصص الرقمية يف تدريس املقررات الدراسيةحسني دمحم أمحد عبد الباسط، ( 1

  4102الوادي، جملة التعليم االلكرتوين، اتريخ العدد مارس 
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=cat&task=showgid=14&sessionID+33  

 ستوري بورد قصة حب التعّلم  : 20شكل       

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=cat&task=showgid=14&sessionID+33
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 عليها، واملتطلبات واملكوانت الالزمة الستخدامها يف تصميم القصص الرق ِمّية وتطويرها يف التعليم والتعلم
  :1 جند

يه ي ستخدم حتت بيئة الوندوز فقط، ويتم احلصول عل :PhotoStory3  برانمج( 3)
ي عد برانجمًا مثاليًا للمتعلمني يف كافة املراحل الدراسية لتصميم ت، وهو ينرتنجمااًن من موقع الشركة على اإل

القصِص الرق ِمّية ِمن  الصور والرسوم وتطويرها، ويتميز إبمكانية إضافة نصوص ومؤثرات للحركة وخلفيات 
ة جاهزة، أو إنشائها من داخل الربانمج نفسه، كما يتميز إبمكانية إضافة تعليق صويت لصاحب موسيقي

وهذا مثال لقصة رقمية مصّممة  .القصة، مع إمكانية خفض الصوت ورفعه وفق متطلبات السرد القصصي
الراوي ويها صّممتها إيناس فوزي، ير  ،من سلسلة طفلي ومشكلته (التقليد األعمى)هبذا الربانمج بعنوان 

وحتكي عن التلميذة لبىن اليت تقّلد زميالهتا تقليًدا أعمى ممّا جعل صديقاهتا ينفرن منها، لكّنها يف النهاية 
 .2توّضح ذلك(  0،4،2)فهمت خطأها بتوجيه معّلمتها وأقلعت عن التقليد واملشاهد 

 
 
 
 
 

وهذا مثال ًثٍن لقصة تعليمية، تعليم األمساء ومنها االسم املقصور مت تصميمها من طرف فريق عمل    
ويسأل والتالميذ جييبونه،  يف ساحة خضراء،عبارة عن حلقة درس فيها األستاذ الشيخ واألطفال جيلسون 

   :3(2، 2) وتظهر اإلجاابت يف جداول كما يوّضح ذلك املشهدان 
  
 
 

                                                           
، كلية الرتبية بقنا، جامعة جنوب مواقف عملية الستخدام حكي القصص الرقمية يف تدريس املقررات الدراسيةحسني دمحم أمحد عبد الباسط، ( 1

  4102الوادي، جملة التعليم االلكرتوين، اتريخ العدد مارس 
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=cat&task=showgid=14&sessionID+33  

 Q8-https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x : تقليد األعمى على الرابطقصة ال( 2
 aA-https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD: قصة تعليم االسم املقصور على الرابط(  3

 10: مشهد

 16: مشهد 16: مشهد

 12: مشهد 12: مشهد

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=cat&task=showgid=14&sessionID+33
https://www.youtube.com/watch?v=hpeaNh1x-Q8
https://www.youtube.com/watch?v=ybdZzZOD-aA
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ت ستخدم حتت بيئة وندوز، وبيئة أبل ماكنتوش، وتتيح  :®PowerPointبرانمج  (5) 
ح إمكانية الثابتة، واللقطات املتحركة وتطويرها، غري أهنا ال ت تية من الصور والرسوم تصميم القصص الرق ِميّ 
أو غريها، وت بقيها على حاهلا يف صيغة  wmvاملنتجة به يف صيغة ملفات الفيديو  نشر القصص الرق ِمّية

 .pptملفات عروض تقدميية 
م من وعلى الرغ، يف عصر التكنولوجيا احلالية، يتعّرف األطفال على القصص عرب الوسائط املتعددةو      

فإن هذه اإلصدارات اليت ت عر ض على شاشات األجهزة اإللكرتونية املختلفة  ؛أهّنا تشبه الكتب املصّورة 
تتضّمن رسوًما متحركة وأصوااًت وبعض روابط النص التشعيب، واليت تتيح لألطفال التفاعل مع النص من 

 .خالل اللمس أو النقر
ف ختالإعلى الرغم من  اإن مجيع وسائط أدب األطفال هلا أمهيتها، كل حسب الطريقة اليت يقّدم هب     

تقدمي  أن الكلمة املطبوعة تبقى هي األساس يف » دمحم خر، ويرى دابباآلراء يف أمهية بعضها دون اآل
م جملة؛ حيث تبقى الكلمة املطبوعة مع الطفل، يرجع أكانت هذه الكلمة هي كتاب   سواءً أدب الطفل، 

وهناك من يرى أنه سيمضي وقت طويل، قبل أن  .1« إليها مىت شاء ويصطحبها إىل أي مكان يريد
يكون كل شيء منشورًا يف شكل إلكرتوين، وسيكون الورق هو املفضل ابلنسبة للقصة، فكل ما تطلبه من 

 . كما هو احلال ابلنسبة للمواد األخرى،ءهتا، وليس البحث أو تطويع النصقصص هو قرا
قد قّدمت إمكاانت ( تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) نولوجيا اجلديدةكلكن مما الشك فيه أن الت   

أبرز مميزاهتا وحاولت مصادر املعلومات السابقة عليها  أفضل، واحتماالهتا املستقبلية أكرب، فقد أخذت من
جتّنب سلبياهتا، وأضافت مزااي جديدة مل تكن موجودة من قبل، فاملستقبل سيكون ملصادر املعلومات 

هي املسيطرة والغالبة خالل السنوات القادمة، مع بقاء املصادر الورقية والسمعية  اإللكرتونية، وستكون
 . والبصرية ولكن ابستخدام حمدود

 
 
 
 
 

                                                           
  012، ص0222، الدار الدولية، القاهرة ، مقدمة يف ثقافة وأدب األطفالدابب مفتاح دمحم، ( 1
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 :نرتنت واألطفالاإل  -1
األطفال  اوجيلس أمام احلاسوب املربوط هب نرتنت بشكل واسع يف بيوت كثري من الناس،تنتشر اإل    

دها األهل هبدف محاية من اإلنرتنت ويستبع اوالشباب لعدة ساعات يومًيا، وهناك بيوت أخرى ختلو 
 آلخرسلبياهتا، وبعضهم ا منرتنت يتبادر إىل ذهنهاإل من خماطرها، بعض الناس عندما تذكر شبكة مأبنائه

ولكن ما هي إجيابيات وسلبيات  .امليرى فيها اإلجيابيات الكثرية ابعتبارها أكرب شبكة للمعلومات يف الع
 ؟ نرتنت على األطفالاإل
  إجيابيات اإلنرتنت على األطفال  1-3  
 مع اآلخرين ت ابلنسبة لألطفال يف احلصول على املعارف والعلوم والتواصلتتحّدد إحيابيات اإلنرتن    

، فيها غموض وخالف بني املربني واملعلمني إاّل ابلتوجيه واملراقبة ،وهذا ابلتوجيه واملراقبة لكن صفة الرتبية
يف حتقيق أهداف ت جندها فّعالة ية واستقباهلا عرب مواقع اإلنرتنوحسب ما اّتضح من نشر القصص الرقم

ى فهي توصل الفكرة الرتبية من خالل الرسائل املوجهة ابلصّور واحلركة واللغة العربية السليمة واملوسيق
          .ساطة وتشويق ويتفاعل معها األطفال كما يقومون بتقليد شخصيات القصة يف كثري من األحيانبب
م، حيث تضم الكثري من املراجع واملوسوعات اليت تشكل ميكن استخدام اإلنرتنت يف الدراسة والتعلّ  »   

 .مصدرًا للمعلومات ألغراض كتابة األحباث والواجبات املدرسية
 .م الذايت املفتوح واملشّوق لدى األطفالاإلنرتنت مهارة القراءة والتعلّ تنمي  -
 اخل...اكتشاف العامل ومتابعة كل ما هو جديد يف اجملاالت الثقافية والعلمية والرايضية -
 .تنمية مهارات املشاركة يف املعلومات وتبادهلا مع اآلخرين -
 .اإلجنليزية واسعة االنتشار على اإلنرتنتتعّلم اللغات األجنبية وخباصة اللغة  -
 .ممارسة األلعاب الرتبوية والتعليمية وألعاب الذكاء  -
 .التعّرف على أصدقاء على املستوى الوطين والعريب والعاملي من خالل احملادثة واملراسلة -
 .اإللكرتوينإتقان الطباعة والتعامل مع احلاسوب والربجميات املختلفة وتصميم املواقع والنشر  -
وعامل افرتاضي وقصص موّجهة لألطفال  وموسيقى فر من صورة من خالل ما يتوّ التسلية والرتفيه واملتع -

 .وألعاب مربجمة بتقنيات رائعة مع أهّنا ما زالت يف طور التجريب يف البالد العربية 
عداد برامج إمن طرف مربجمني وخمتصني ورجال الرتبية يف السنوات األخرية تستخدم  أصبحت يفو    

وفيديوهات لتعّلم احلروف واجلمل والرايضيات وتصميم املشاريع العلمية املدرسية اليت يصّمم على منواهلا 
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التلميذ ونشر كيفية صناعة وسائل توضيحية لنجاح الدروس وتسهيل فهمها من قبل التالميذ وأبقصر 
 .1« وقت

 : اإلنرتنت على األطفال سلبيات 1-0
 .ت هدم األخالق وافساد املفاهيم واألفكار املغلوطةيهّدد األطفال يف تصّفح اإلنرتن من أكرب ما   

ابلنسبة لألطفال الصغار افساد األخالق إن مل تكن مراقبة يف البيت واملدرسة، وابلنسبة للمراهقني تسريب 
وحيّل ذلك  .والواقع يف اجملتمعات يوّضح ذلك وحتصينهم منذ الصّغر، يتم تربيتهم مل األفكار املغلوطة إن

   .ابلرتبية والتوجيه الصحيح يف البيت ومراقبة األولياء
كثرة املواقع الال أخالقية على اإلنرتنت واليت تؤدي إىل احنراف األطفال وتعّلمهم  » من سلبياهتا     

 . السلوكيات املنافية لألخالق والعادات والتقاليد
التحّرش هبم وإغوائهم من خالل غرف الدردشة والربيد اإللكرتوين وغريها من الطرق و إغراء األطفال  -

 .املتاحة على اإلنرتنت
 .لغريبة عن ديننا وعاداتنا وتقاليداننشر األفكار ا -
األمراض النفسية واجلسمية اليت تنجم عن سوء استخدام اإلنرتنت كالقلق واالكتئاب وأمراض العني  -

 .والظهر وغريها
 .   خرتاق والتسلل إلزعاج اآلخرين وإرسال الفريوسات التخريبية املزعجةاستخدام برامج اإل -
 .اخليال مع شخصيات جمهولة ومهية أغلبها تتخفى أبقنعة وأمساء مستعارةاحلياة يف و القصص الومهية  -
 .2« مشكلة إدمان األطفال على اإلنرتنت وأثر ذلك على حياهتم األسرية والرتبوية واإلجتماعية -
  :نرتنت من قبل األطفال وطلبة املدارسهناك عدة آراء حول استخدام اإلو 

دائًما هي األحسن واألفضل كمصدر للمعلومات لكل  تليس نرتنتإن اإل» :يقول: الرأي األول   
البحوث أو حىت لنوع واحد منها، وليست ضرورية لكل املوضوعات وال حىت ملوضوع واحد معنّي، إذ قد 
يساعد البحث التقليدي أحيااًن يف احلصول على مصادر املعلومات اليت يبحث عنها الطلبة بشكل يسري، 

على استخدام مكتبة مدرسته وميلك املهارة يف استخدام مصادر املعلومات اليت إذا كان الطالب معتاًدا 
 .3«حتتوي عليها املكتبة املدرسية أو مكتبة الطفل

 
                                                           

 422ص  ،كلية العلوم الرتبوية ،أدب األطفالليان، رحبي مصطفى ع( 1
 422ص  املرجع نفسه،( 2
  21-41، ص 0222، مارس 0رسالة املكتبة، ع جمّلة ،املدرسيةاإلنرتنت واملكتبة مىن دمحم الشيخ، (  3



 دب األطفال القصصي الرتبوي الدعامة الرقمية أفقاا أل: الثاينالفصل 

 

292 
 

 
املدارس،وذلك ألن الطلبة يف  نرتنت يف البحث العلمي من قبلاستخدام اإل حيرجّ  »: الرأي الثاين  
تبهر املستخدم وتدهشه، وقد تفيض عن حاجته أحيااًن، ر كًما هائاًل من املعلومات اليت نرتنت توفّ اإل

فيختار ما حيتاجه فقط من هذه املعلومات، يف الوقت الذي جند أن ما تقدمه املكتبة من مصادر 
 .املعلومات حول موضوع معنّي قد تكون حمدودة تتمثل مبصدرين أو أكثر بقليل

قادر  Modem حاسوب شخصي ومودم نرتنت فنجد أن الطفل حيتاج إىلابلنسبة الستخدام اإل   
على إرسال واستقبال املعلومات عرب خط هاتفي، وإىل برامج خاصة للربط واالنتقال عرب الشبكة اليت 
يتوفر عليها عدد من الكلمات الرئيسية ليقوم النظام ابلبحث بواسطتها ضمن مئات األلوف من 

 .1« الصفحات املوجودة على الشبكة العاملية األم
رتنت يتمكنون من احلصول على معلومات أكثر غزارة وغىن حىت نإن الطلبة يف استخدامهم لإل »   

 .Alta vistaأو  word wide web(www)يبحثون حتت أكثر األنظمة قوة وطاقة مثل نظام 
والذي يتمّثل يف استخدام  شكال التحديأت يف مكتبات األطفال هو شكل من نرتنإن استخدام اإل  

ولكن ابت من الضروري أن نركز على . نرتنت وسيلة وليست غايةنولوجيا يف املكتبة بشكل عام واإلالتك
  .2« رتنتنن حنصل عليها من خالل استخدام اإلاإلجنازات اليت ميكن أ

بل هي املكتبة بكل نظم املعلومات واملصادر اليت  » ت ليست مكتبة وتكنولوجيا،نرتناملكتبة واإل    
يف البداية علينا أن نعّلم األطفال املهارات املكتبية وكيف يستطيعون أن . أجل التعليم والتعّلمتستخدم من 

التقليدية منها ) زمن مث أييت استخدام كل مصادر املعلومات و  وأقل جهد يصلوا إىل املعلومات أبسرع وقت
أكثر من كوهنا مصادر  فاملكتبة هي. لتحقيق األهداف اليت من أجلها أنشئت املكتبة( واإللكرتونية

    3.« للمعلومات فهي املعلومات والتقنيات مًعا
 
 
 
 
 

                                                           
 21-41، ص  رسالة املكتبة جمّلة ،اإلنرتنت واملكتبة املدرسيةمىن دمحم الشيخ، (  1

  21-41، ص املرجع نفسه  ( 2
 420، مرجع سابق، ص أدب األطفالرحبي مصطفى عليان،   (3
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 :احللول املقرتحة  2-2

جيب توجيه األبناء وارشادهم ابلشكل املناسب حبيث تسود أجواء الصداقة واحملبة والصراحة       
األبناء، ابإلضافة إىل حب الوطن وجيب تعزيز القّيم واألخالق وتعاليم الدين وترسيخها يف نفوس . والتفاهم

 .واللغة العربية واالعتزاز هبما
حنو تنمية مهاراهتم املتعددة من هواايت فنية ورايضية،  ويفضل وضع  » وجيب على اآلابء توجيه األبناء   

اإلنرتنت يف غرفة املعيشة وليس غرف النوم اخلاصة ابألطفال وحماولة التواجد مع األطفال أثناء تصفحهم 
ت لتقدمي التوجيه واحلماية هلم، والبحث عن مواقع خمصصة لألطفال، وحتذيرهم من غرف الدردشة يلإلنرتن

ومن إعطاء أية معلومات شخصية عنهم أو عن أسرهتم، وتوعيتهم بضرورة الرجوع لألهل وللمعلمني  عند 
اإلعالم املختلفة تبين إلنرتنت، وأخريًا، جيب على وسائل األية مواقف مشبوهة خالل استخدام تعرضهم 

محالت منظمة لتوعية أفراد اجملتمع بطبيعة اإلنرتنت وأمهيتها وطرق استخدامها ألغراض إجيابية، وسلبياهتا، 
  .1« وأن تكون هذه احلمالت موجهة لألهايل ولألطفال أيًضا

نظراي على  وتشجع ولو ،(يلاحلاسب اآل)ابلكمبيوتر  ظهر اهتماماأصبحت اجملتمعات العربية ت       
لكرتونية لدى األجيال اجلديدة، ومن مث ، فظهرت الثقافة احلاسوبية أو اإلاستخدامه يف جماالت احلياة كافة

، فثقافة هذا فإن ثقافة هذا اجليل من أبنائنا وأحفادان ختتلف كثريًا عن ثقافة األطفال يف اجليل السابق
د أصبح الطفل يف خمتلف دول العامل معّرًضا بل فق.اجليل تشك ل من خالل استخدامه جلهاز الكمبيوتر

فتكنولوجيا املعلومات  »هدفًا لكل ما تقّدمه له التكنولوجيا املعاصرة من لعب وأدوات شديدة التعقيد، 
متثل إحدى الوسائل املنشودة لتعويض ختلفنا يف جمال تربية الطفل، ويتوقف جناحنا يف استخدام 

 .2« هلا يف اإلطار الشامل ملنظومة التنمية اجملتمعية التكنولوجيا على حسن استغاللنا

السنة )يف هذا اإلطار جند اجليل الثاين من املقررات الدراسية اجلزائرية يف الطّور األول لتالميذ اإلبتدائي   
ت، واكتشاف العناصر اليت يتكّون منها هذا نصوص تتحّدث عن احلاسوب واإلنرتن،  تّوظف (األوىل

 . اجلهاز، وهي خطوة أوىل يف تغيري مضمون الربامج التعليمية
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فقد شهدت هناايت القرن املاضي، تفجرًا هائال يف املعلومات وسرعة فائقة فيها، مقرتنة بثورة مماثلة يف      
فاستخدامه وتعميم استخدام الكمبيوتر ومن بعده االتصاالت، وأصبح الكتاب اإللكرتوين حقيقة واقعة، 

اإلنرتنت واملالتيميداي، من دون ترشيد يكون له خماطر ،كما أن التطّور العلمي جيب أن يفّعل يف تعليم 
وتثقيف األطفال وال نبقى خارج هذا العصر، وذلك أبن يدخل معلموا ومثقفوا وأدابء العرب جمال 

وجند بعض الدول . ال من وجهة إسالمية وحضارة عربيةتعليم وتربية األطف ستفادة منها يفالاملعلوماتية ل
العربية مثل مصر والسعودية ولبنان تقوم بتدريس األدب الرقمي ختصص يف اجلامعات واعداد مذكرات 

 عبارة عن أتليف قصص رقمية من طرف الطلبة؛ أي تطبيق الدروس يف اجناز قصص رقمية مبساعدة
األساتذة واملربجمني، وكذلك يف املدارس يشرتك املعلّم والتالميذ يف رسم وكتابة قصص رقمية وبرجمتها على  

عداد طلبة مع األساتذة، مثل هذه درست يف مدّونة هذا البحث أغلبها من إوالقصص اليت . احلاسوب
ريني، والراوي طفل من فريق تالميذ مص فيها عبارة عن ، فريق العمل(الرمحة، فتح مكة) القصة، وهي قصة

 .العمل
    

 
 
 
 
 

 1ةـــــــح مكـــقصة فت            
            

  
 

                                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs  (2017 /04/02 ) :قصة فتح مكة على الرابط(  1

    

 قصة فتح مكة
    

 (فتح مكة) مدخل قصة الرحمة 

https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs


 

 

 

 

 

 

قصص األطفال الرقمي  :الثالث الفصل
 دراسة سيميائية: الرتبوي
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 الرتاتبية الدايكرونية ألدب األطفال القصصي العريب :املبحث األول
  الصديق الصادق : القصة الرقمية

ألن الذي . وهي قصة تريب خلق الصدق لدى األطفال واالبتعاد عن الكذب، يف أبسط األشياء    
  .يكذب يف شيء بسيط يكذب يف الكبري وتصبح لديه عادة

، يقطنون يف بيت منظم ومرّتب -بطل القصة -يف أسرة تتكّون من أم وجد والطفل: مضمون القصة 
ويف غرفة األطفال جيلس بطل . وتصّور املشاهد يف غرفة اجللوس أين جيلس اجلد، واألم تتنّقل بني الغرف

خمالف المسه، وأتيت  يتصل بصديقته وخيربها ابسم .القصة أمام جهاز اإلعالم اآليل واملوصول ابألنرتنيت
فهي قصة توظف العلم احلديث يف إيصال . األم وتراقب مث تناديه وتسأله ملاذا كذب على صديقته يف امسه

الرسائل الرتبوية وهتذيب األخالق وترسيخ األخالق احلميدة والنهي عن الصفات القولية والفعلية اليت 
. سيخها يف أطفالنا منذ الصغر مبراقبتهم وتوجيههموذلك من خالل تر . تتناىف مع ديننا اإلسالمي احلنيف

حلمايته من خماطرها  ،وهنا يربز دور األم الفّعال يف مراقبة ابنها وهو يتنّقل عرب شبكة االنرتنيت ويتصّفح
بتوعيته وتوجيه سلوكه وغرس األخالق احلميدة فيه، ألن أطفال هذا اجليل من مقومات احلياة اليت وجدوا 

ت وتوظيفها يف التعليم والرتبية، فجاءت القصة ننرت وأمهها اإل. التكنولوجيا العالية فيها، هو هذا الزخم من
ولتكون قريبة منه  ،ملشاركته يف اهتماماتهو األخالقية  مستعملة ما يستعمله الطفل  إليصال الرسائل

. وتوظيف ما يعرفه لرتسخ املعلومة يف ذهنه، وال توّظف أشياء غيبية غري ملموسة تغيب عن إدراك الطفل
 .       وأهم شيء توظيف التكنولوجيا احلديثة يف الرتبية

ي، يف اللغة يوظفون اللغة املنطوقة واملكتوبة، لغو الالتواصل اللغوي وغري  ،يوظف فريق العمل يف القصة     
اللغة املكتوبة موجودة فقط يف النهاية ،و (يهالتواصل الشف) ى اللغة املنطوقة لكن القصة يف جلها تعتمد عل

      ". ملسو هيلع هللا ىلص"ممثلة يف حديث شريف صحيح لرسولنا ونبينا 
مثلما حتّدث رومان  اصل خارجي وتواصل داخليتنقسم القصة إىل تو : منوذج جاكبسون التواصلي -3

، فيتحقق التواصل من خالهلما ويكون بوجود املتكلم جاكبسون عن هذا التواصل وأوردته يف املدخل
واملخاطب ويشدد على أمهية التواصل اخلارجي يف إيصال االفكار ويعطي أمهية للحوار الداخلي، مثلما 

 .أوضحناه يف اجلانب النظري
ت، األطفال مستمع واملشاهد على شبكة االنرتنابلتواصل اخلارجي، ما جاء يف القصة موجه للنقصد 

 .واألولياء وخصوًصا األمهات
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يتمثل يف مشهد الدخول، بعد فتح الستار تصعد عبارة القصة الرقمية مث الصديق : التواصل اخلارجي
على العمل،جاءت عبارات مكتوبة، مث رواية  العمل، واألستاذة املشرفة اتتان أجنز الصادق والطالبتان اللّ 

 .األحداث اليت ترويها الراوية يف البداية وبني املشاهد ويف اخلامتة
 :تواصـل خارجي 3-3

 ر، فهي تربطالتعارضات يف الصوّ  عن" رجيس روبري"يف قول  درسنا يف اجلانب النظري:  العنوان 
يتجلى التعارض يف هذه القصة بني . يف اللغةشيئني متعارضني لتوصل رسالة، كذلك جند ذلك  بني 

اًب، لكّنه صّحح العنوان واملضمون، فالعنوان الصديق الصادق، واملضمون الصديق مل يكن صادقًا كان كاذ
ما يعرف برمزية العنوان خللق عنصر ... ويوّظف ذلك كثريًا يف القصص والرواايت وغريها .مساره يف األخري

وبتطبيق اخلطاطة  .العنوان حاضن للنص ككل فيتضّمن كل تفاصيل القصة وألنّ . التشويق واملفاجئة
   (مرسل، مرسل اليه، رسالة، قناة، سنن، سياق.) التواصلية ندرس عناصر التواصل ووظائفها يف هذه القصة

 مكتواًب، الصديق الصادق، هو عبارة عن رسالة لألطفال يرسلها العنوان جاء    
ت، وهو نرتنالذين يطلعون عليها عرب شبكة اال األطفال: املرسل املتمثل يف كاتبة القصة إىل املرسل إليه 

) عبارة عن تواصل معريف تربوي مجايل، تربية خلق الصدق لدى األطفال، هذه الرسالة مسننة بشيفرة لغوية
الصديق جيب أن يكون صادقًا، يفككها املستقبل الطفل ويؤوهلا بلغته الواصفة، أن ( الصديق الصادق
ت، وظيفتها احملافظة على االتصال مبجرد الولوج نرتنعلى شبكة اال( موقع) لت عرب قناة هذه الرسالة أرس

 .إىل املوقع
، له وظيفة مرجعية (الصديق الصادق)جند وظائف اللغة اليت أتى هبا جاكبسون جمسدة يف هذا العنوان  

وهو حماربة الكذب، فقد كذب أمري على حمدثته يف امسه، ابعتبار ( القصة)ارتكزت على موضوع الرسالة 
ت، نرتنصة أمري مع حمدثته على االهنا، ق أن العنوان مرجًعا وواقًعا أساسًيا تعرّب عنه الرسالة اليت هي القصة

نظرًا لوجود :  عن داللة العنوان، هذه الوظيفة املرجعية موضوعية ال وجود للذاتية فيهافتفاصيل الرسالة تعرّب 
وترتبط مبضمون القصة ابإلضافة أهنا متت بنقل صحيح،  ااملالحظة الواقعية فالصديق جيب أن يكون صادقً 

فل أمري، واالنعكاس املباشر فهو ينعكس مباشرة على املضمون من جهة عرب صوت الراوية، واألم والط
 .وعلى الطفل من جهة أخرى

( الكاتبة)حّددت العالقة بني املرسل(الصديق الصادق) جند الوظيفة االنفعالية التعبريية يف العنوان
يشاهدوهنا ويسمعوهنا ين والرسالة اليت أرادهتا من خالل العنوان ومضمون قصتها، توجيه وتربية األطفال الذ

ت، جند الكاتبة حتّمل هذه الوظيفة يف طياهتا اإلحساس ابلواجب جتاه األطفال بتوجيههم على االنرتن
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ابلتحلي ابألخالق احلميدة واالبتعاد عن الصفات الرذيلة، فاملرسل من خالل رسالته ينبه إىل خطورة 
، وعدم التسامح مع األطفال يف ذلك مهما كان الكذب لدى األطفال ألهنا صفة سيئة تورد إىل املهالك

 الكذب بسيطًا، ودليل ذلك أنه قرنته ابحلديث الشريف مبا فيه من هتديد ووعيد، هذه الوظيفة االنفعالية 
التعبريية حتمل يف طياهتا انفعاالت ذاتية، جند فيها مواقف واضحة، حماربة الكذب وتربية خلق الصدق 

 .اوية على موضوع الرسالة املرجعيلدي األطفال، أسقطتها الر 
اليت حّددت العالقات املوجودة بني املرسل واملتلقي، فاملرسل الكاتبة : الوظيفة التأثريية للمرسل إليه

ت، ففيها حتريض املتلقي الطفل على نرتنن يطّلعون على القصة على شبكة االواملتلقي األطفال الذي
 .تأثري عليه، وإًثرة انتباهه، وهذه وظيفة ذاتيةالتحلي ابلصدق واالبتعاد عن الكذب، وال

حملور الرتكييب، جند يف عالقة الرسالة بذاهتا تتحقق أثناء إسقاط احملور االختياري على ا: الوظيفة اجلمالية
الكاتبة لفظ الصديق وهي مرتبة عالية من الصعب إجياد صديق فله  اختيار (الصديق الصادق) العنوان

لى هبا وصعبة التحقق، مث اختارت أهم الصفات اليت جيب أن يتحلى هبا، وهي مواصفات جيب أن يتح
الصدق، فإذا كان كاذاًب تنفي عنه صفة الصديق، كذلك إن كان عدوا تسقط عنه صفة الصدق، فهنا 

. ةاالختيار والرتكيب دقيق، تتسم الرسالة ابلبعد الفين اجلمايل، فهي حتقق الوظيفة االتصالية للقناة العنواني
العنوان خيلو من االنزايحات واخل رقات، ألنه موجه إىل الطفل، فيجب أن يكون واضح ومباشر لتحقيق 

 . التواصل مع الطفل واستمرارية اإلبالغ ليكمل االستماع إىل القصة
يتم تفكيكها من ( الصديق الصادق)الشيفرة اللغوية اليت بعث هبا املرسل : الوظيفة الوصفية متعلقة ابللغة

اللغة العربية املتواضع : ، السنن(الصديق جيب أن يكون صادقًا) بل املرسل إليه بعد أن سننها املرسلق
 .          الصدق وهو من مواصفات الصديق: ، تتضمن خلق رفيععليها بني الطرفني

شاهد ويف األحداث اليت ترويها، يف البداية، وبني امل:  لغة منطوقة وهو تواصل خارجي: قراءة الراوية*  
) وهي لغة شفوية فيها مزاوجة بني الفصحى واللهجة املصرية ليفهمها األطفال فهي موجهة هلم. اخلامتة

 (تعبري بسيط ومباشر تناسًبا مع الفئة العمرية
ت عن بعض املوضوعات ليعرضها على إحدى م كان أمري يبحث يف شبكة االنرتنيف أحد األاي»  -(0

ت، وأدار احلوار مع إحدى حدى غرف احلوار على شبكة االنرتننفسه ودخل إمعلميه، أراد أن يفرج عن 
 «األشخاص
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الكاتبة، تبدأ القصة لوضع املرسل إليه يف األحداث العامة األولية مع ذكر الشخصية الرئيسية : املرسل
امها برتبية أمري، الكاتبة هلا وظيفة انفعالية تعبريية ربطت بينها وبني رسالتها، من خالهلا أوضحت اهتم

 .األطفال خلقًيا، فهي متفاعلة مع املوضوع، وتكاد هذه الوظيفة غالبة على التواصل يف هذه القصة
يستقبل الرسالة، وهم األطفال، وهلم وظيفة انتباهية وأتثريية، لتحفيزهم على العلم والبحث : املرسل إليه

نرتنت للبحث، والتأثري سالة ويستعمل االتوجه له هذه الر  واستخدام التكنولوجيا، فالطفل يتأثر عندما
 .نئهألكرب لدى األمهات فرياقنب أبناا
ت، املعلم، أمري، االنرتن) حتمله من عناصر، ما جاء على لسان الراوية لتقدمي القصة وما :الرسالة 

 .هتدف الرسالة عرب وسيط القناة إىل التأثري واحلفاظ على التواصل(. البحث
 .الطفل، أن االنرتنت تستعمل للبحث: ، يفككها املستقبلابللغة العربيةمسننة الرسالة جاءت  :السنن

 تواصل داخلي 3-0
 لغة مكتوبة: تواصـل داخـلي    
أان امسي يوسف، وأان امسي نور، كم عمرك اي يوسف؟، أان طالب يف :" أمري يتحدث مع شخص   

 .املرحلة االبتدائية، وأان كذلك
ت، يتبادل الطفالن الرسائل كتابة، نرتنصل، ورد التواصل عن طريق شبكة االتوايف هذا التواصل األديب 

 .عرب الشبكة فكالمها مرسل ومرسل إليه
يتم تغيري املعلومات التداولية ابلنظر إىل العالقة القائمة بني املتكلم " فان ديك" اعتماًدا على ما قاله  -

اخلطاب ذاته، محل املخاطب على القيام بفعل ما  واملخاطب فهذا تواصل عالئقي، أو ابلنظر يف فحوى
 ، وقد(تواصل استفهامي) أو قوالً ( تواصل أمري) فعل املطلوب عمالتواصل توجيهي، سواء أكان ال)

، أو (تواصل تعبريي) ، أو التعبري عن إحساس(تواصل إخباري) يكون القصد منه اإلخبار عن شيء
 (.  تواصل استثاري) استثارة إحساس

، فيها مشاعر ذاتية، نسيج من االنفعاالت واألحاسيس الذاتية أسقطها (أان امسي يوسف) أمري: لاملرس
 املتكلم على موضوع رسالته يريد التعارف،ألنه استخدم الضمري أان 

نور، وجهت إليها الرسالة إلقناعها ابلتعارف وإًثرة انتباهها إجيااًب ، فبني املرسل واملتلقي : املرسل إليه
 .أتثريية، فيها حتريض للمتلقي وإًثرة انتباهه، ألن الرسالة موجهة إليها بضمري املخاطب وظيفة
فحققت ( أان امسي يوسف)حتمل وظيفة مجالية أتثريية إبسقاط حمور الداللة على حمور الرتكيب: الرسالة

ردت على الرسالة  ، اختيار األلفاظ وتركيبها، بدليل أّن نور(إرادة التعارف)الوظيفة التأثريية بنجاح 
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ابلتعارف املرسل اليه  استعملت ضمري املتكلم إلقناعه( أان امسي نور) وأصبحت هي املرسل من جديد
 .أمري

فككتها نور وأولتها ( أان امسي يوسف) ، لغة مفهومة من الطرفنيابللغة العربيةمسننة الرسالة : السنن
ة، يطلب يوسف التعارف، تعيد نور الرسالة بنفس السنن له وظيفة واصف. وفهمت منها أنّه يريد التعارف
 (أان امسي نور)السنن دليل أن التواصل انجح 

 عندما يريد أحد الطرفني ت أتيت عربها الرسالة وهي حتافظ على التواصل إالّ وهي شبكة االنرتن: القناة
 .، أو عطل ما، القناة هتدف إىل أتكيد التواصلءهإهنا

رف له وظيفة مرجعية، تتمثل يف اللغة املستعملة، استعمال ضمري املتكلم مجلة لغة حوارية للتعا:  املرجع
 .اثباتية، جاءت مباشرة ملوضوع الرسالة طلب التعارف، وهي وظيفة موضوعية

اللغة : املرسل إليه يوسف، له وظيفة أتثريية، املرجع. نور هي املرسل تفاعلت مع الرسالة" أان امسي نور" 
 .لغة نفسها مجلة امسية اثباتية، القناة نفسهااستعمال مفردات ال

أعادت نور الرسالة مع إضافة، كم عمرك اي يوسف؟  القصد من اخلطاب طلب من املخاطب اإلجابة  
 .، طلب معلومات شخصية السؤال عن عمره للتعارف أكثر(تواصل استفهامي) عن السؤال

أحاسيس، حتّمست للتعارف ومواصلة احلديث تربطها نور ترسل الرسالة بعد أن سننتها، حتمل : املرسل
اللغة : املرجع. ابلرسالة وظيفة انفعالية، املرسل إليه يوسف انفعل مع الرسالة وأتثّر وأجاب عن رسالتها

 (.كم عمرك؟) اختيار األلفاظ والرتكيب املناسب
 .افظ على االتصالطلب التعارف أكثر، السؤال عن عمر يوسف، القناة حتل اللغة العربية :السنن

، استعمل ضمري املتكّلم، وهو "أان طالب يف املرحلة االبتدائية"جييب يوسف برسالة : يستمر التواصل
، وظيفة أتثريية أتثرت ورّدت على " نور" له وظيفة تعبريية انفعالية تفاعل مع الرسالة، املرسل إليه : املرسل

ية، القناة حتافظ على التواصل، املرجع اللغة، تركز على اختيار ، الرسالة هلا وظيفة أتثري ( أان كذلك)الرسالة 
، تفهم نور  املرسل خيرب نور عن عمره من خالل مستوى دراسته: األلفاظ املناسبة لفحوى اخلطاب، السنن

هنا ينتهي التواصل بني يوسف ونور عرب موقع احلوار، بعد مراقبة األم وطلبها من يوسف . الرسالة وتؤكدها
 . احلوار إهناء

دخلت األم وجلست جبوار أمري وظّلت تتابع ما يكتبه ومن » لغة منطوقة  : الراوية: تواصل خارجي
 « حياوره ، وبدا عليها االنزعاج وطلبت من أمري أن يستأذن من حمدثته يف غلق انفذة احلوار 

 هيبعد أن سننتها، و  ،ويشاهدوهنا لألطفال الذين يسمعون القصة ،الكاتبة ترسل رسالتها هذه: املرسل
متفاعلة مع املوضوع ابلتمهيد له لوضع األطفال يف صورة املشكل، لكي يتساءل كل طفل يسمع القصة 
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: املرسل إليه. ماذا فعل أمري؟ عالقتها برسالتها، متفاعلة مع املوضوع غاضبة وًثئرة على تصرف أمري
الرسالة وظيفتها أتثريية سننتها املرسلة للتأثري يف . األطفال يتأثرون وينتبهون وتظهر عليهم الدهشة والتساؤل

نفس اللغة، استعمال املفردات املالئمة إلظهار احلوار بني األم والطفل، األساس حماربة : املرجع. األطفال
( وصف حالة األم) انتقاء اجلمل، قائمة على الوصف لغة عربية ،: السنن. الكذب، استياء األم من االبن

 .، حياول األطفال أتويلها، األم غاضبة من أمري ألنه كذب يف امسه(إغالق انفذة احلوار طلبها) والطلب
سّنن رسالته وبعثها، تواصل : املرسل أمري( أستأذنك يف غلق انفذة احلوار)، لغة مكتوبة: تواصل داخلي

وانتبهت وأغلقت وار إلخبار أمري إهناء احل نور انتبهت: إخباري، خيرب حمدثته إبهناء احلوار، املرسل إليه
إخبارية طلبيه فيها صيغة  عربية السنن لغة: ، الرسالة وظيفتها أتثريية انتباهية ألن املتلقي أهنى احلواراملوقع

 لغة احلوار القائمة على: له وظيفة مرجعية: املرجع. االستئذان أولتها املتلقية نور وفهمتها وأهنت احلوار
 .ل إىل غاية إهنائه بطريقة صحيحةلتواصحتافظ على ا شبكة االنرتنت: التعارف، القناة 

ة سننت الراوي: املرسل( تعّجب أمري وسأل والدته: )الراوية، لغة منطوقة: ننتقل إىل التواصل اخلارجي
، ختربهم وتثري انتباههم وتشويقهم، عالقتها برسالتها فيها أحاسيس انفعالية املشاهدين رسالتها لألطفال
األطفال املشاهدين واملستمعني للقصة، شد انتباههم وتشويقهم : أمري، املرسل إليهواستنكار لفعل 

لغة عربية بسيطة يفهمها األطفال املستمعون، فيها نربة التعجب، إلظهار حرية : الستكمال القصة،السنن
 ويشاهد يسمع: أمري وخوفه من أمه للتأثري على األطفال وتوجيههم أن ما فعله أمري ذنب كبري، القناة

لغة احلوار املناسبة للتعجب : ت، حتافظ على االتصال، املرجعطفال القصة عن طريق شبكة االنرتناأل
 .ولفت االنتباه

 .احلوار بني األم واالبن: لغة منطوقة: تواصل داخلي
فيه أتدب وطاعة لألم وخوف منها، ، وهو تواصل استفهامي  (ماذا حدث اي أمي؟) الطفل أمري: املرسل

استفهامية : ظيفة انفعالية، خائف من أمه، متعجب من طلبها، عالقته برسالته عالقة أتثرية، الرسالةله و 
األم، عالقة أتثرية من رسالة ابنها، فهمت أنه خائف : قائمة على عدم الفهم، تعجبية، أتثرية، املرسل إليه
بية، أولتها أمه أبنه مل يفهم استفهامية تعجعربية  لغة: وال يستوعب ما فعله، ومل يدرك خطأه، السنن

ل انجع والقناة حوار مباشر بني األم وابنها، قائم على أعضاء الكالم والسمع، التواص: خطأه، القناة
 .اللغة املناسبة فيها كل الصيغ الكالمية لتحقيق اهلدف، حماربة الكذب: ، املرجعتواصلحتافظ على ال

اجتاه  فيها استنكار وغضب( ك يوسف؟ري وقلت هلا أن امسملاذا كذبت على حمدثتك اي أم) األم: املرسل
ابنها، تواصل استفهامي، بصيغة التعجب من فعله الشنيع، عالقتها برسالتها حتمل جمموعة من 
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له وظيفة أتثريية، أتثر من رسالة أمه، وأدرك أهنا : املرسل إليه.االنفعاالت،الغضب والتهديد واالستنكار
مجلة لغة عربية : فة أتثريية، صاغتها املرسلة ابلشكل املناسب للتهديد، السننهلا وظي: الرسالة. غاضبة

اللغة نفسها القائمة على : استفهامية تعجبية، فيها ثورة وغضب، حاول الطفل أن يفهمها ويؤوهلا، املرجع
 .شبكة االنرتنت نفسها: القناةاحلوار، 
ضمري املتكلم، حتمل رسالته وظيفة انفعالية  ، استعمل(أان مل أقصد الكذب اي أمي: ) االبن: املرسل

األم، أدركت أن ابنها ال يفهم خطأه وأنه : تعبريية، متأثر مما قالته أمه، فيها أتدب واعتذار، املرسل إليه
: فيها مجالية حتمل أتدب االبن وخوفه من أمه، السنن: الرسالة. يعتربه شيء بسيط مما يزيد يف غضبها

نفسه، : املرجع. رية فيها اعتذار، فهمتها األم وأولتها أّن ابنها ال يدرك قبح صنيعهإخبا بلغة عربية مجلة
 .شبكة االنرتنتتواصل مباشر القناة : فسهاالقناة ن
، سننت املرسلة رسالتها وبعثتها إىل ابنها، مجلة (لقد أخربت حمدثتك أن امسك يوسف)األم : املرسل

: منتبه، حلديث أمه وغضبها حيمل وظيفة انتباهية، الرسالةاالبن  :املرسل إليه. نفعال وغضبمؤكدة، فيها ا
األم تفي ابلغرض  اثباتية مجلةلغة عربية : فيها أتكيد وانفعاالت، حتمل وظيفة أتثريية فيها حتذير، السنن

 .نفسها: القناة. فيها غضب وتنبيه للخطأ الكبري وأتكيد، يؤوهلا االبن أّن أمه غاضبة ألنه كذب
، صاغ رسالته فيها جمموعة من (اي أمي كل أصدقائي يفعلون ذلك حىت ال يعرفهم اآلخرون) أمري: املرسل

االنفعاالت والتعابري، بدأها بنداء غرضه ليس النداء لكن لفت انتباهها، بصوت خافت، تعبري على 
ة االبن أبمه حياول أن الطاعة واالعتذار، وينفي عن نفسه صفة الكذب، الرسالة فيها مجالية، تبنّي عالق

األم أرسل هلا أمري رسالته : املرسل إليه.  يعتذر عن الكذب، ويبنّي أنه غرّي امسه، وهذا معروف عند اجلميع
هلا وظيفة : الرسالة. انفعاليةليربأ نفسه من هتمة الكذب، ويعتذر، ويوضح وجهة نظره فاألم حتمل وظيفة 

سنن املرسل رسالته : املرجع نفسه، حماربة الكذب، السنن. مجالية، احرتام األم واخلوف منها، واالعتذار
 .نفسها أعضاء النطق والسمع: ضح رأيه ألمه، القناةلتفهم أمه أنه مل يقصد الكذب، وليوّ  ابللغة العربية

العالقة ( ابد اإلفصاح عن امسك؟، أمل تعلم أّن هللا يعاقب الكذّ ملاذا مل تقل هلا أنك مل تري: )املرسل األم 
بينها وبني رسالتها انفعالية تعبريية، جاء تواصل استفهامي، لتوبخ ابنها، مث التهديد بعقاب هللا، فيها 

الرسالة، عالقة املرسل برسالته، عالقة . جمموعة من األحاسيس، الغضب واالستنكار، والتهديد والتوجيه
سننت املرسلة رسالتها وبعثتها للمرسل : ريية ، االستفهام ألجل األمر والوعيد بعقاب هللا، املرسل إليهأتث

سننت : نفسه لغة حوارية، حملاربة الكذب، السنن: املرجع. إليه، فيها توبيخ وهتديد، هلا وظيفة أتثريية
. منه االستنكار، الوعيد بعقاب هللا غة املناسبة للتحذير من خطورة ما فعله، استفهام القصدللرسالتها اب

 .نفسها اتصال مباشر، عن طريق النطق والسمع: القناة
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حتمل وظيفة انفعالية تعبريية، الندم واخلجل من فعلته، طلب السماح من ( أعتذر اي أمي) أمري: املرسل
: خالل االعتذار، الرسالةحاول املرسل التأثري يف املتلقي من وظيفة أتثريية، : املرسل إليه. األم، االعتذار

فيها اعتذار ونداء  عربية سنن املرسل رسالته بلغة: حتمل وظيفة مجالية، تظهر أتدب االبن مع أمه، السنن
 .لغة احلوار: نفسها تواصل مباشر، املرجع: القناة . الغرض منه طلب السماح

ق والكذب، وبعد فرتة خرج ت عن موضوع الصدأخذ أمري يبحث يف االنرتن)  :الراوية: تواصل خارجي  
 (من غرفته إىل حجرة اجللوس، فوجد أمه غاضبة

مل وظيفة تعبريية، جمموعة من األفكار أن هنتم بتوجيهات األولياء، وأن نسمع لنصائحهم حي: املرسل
ت وسيلة تعلم، دور األمهات يف تربية وتوجيه أخطاء ابلبحث والتعلم، أن شبكة االنرتنونصحح أخطاءان 

ت، وجهتها معون ويشاهدون القصة عرب األنرتناألطفال الذين يس: املرسل إليه.ء مهما كانت صغريةاألبنا
الكاتبة هلم، أن الكذب خطأ كبري، وأن نسمع لنصائح أمهاتنا، له وظيفة أتثريية أتثر األطفال هبذه الرسالة 

ية سننتها املرسلة لتنبيه األطفال حتمل وظيفة إنتباهية أتثري : وأدركوا أن يبحثوا ليصححوا أخطاءهم الرسالة
 .إىل ذنب الكذب، والدليل على ذلك أن األم غاضبة

املزاوجة بني اللغة املنطوقة واملكتوبة جاء فقط يف احلديث الشريف، ألمهية احلديث : تواصل داخلي
ا عليه أفضل الصالة والسالم، ولتأكيد أمهية الصدق من مصادر نوإلظهار مكانة اإلسالم  ونبي

 .وثوقةم
، حيمل وظيفة ....(قرأه شفواًي وكتب يف املشهد على الشاشة :  الرسول ملسو هيلع هللا ىلصقرأت قول ) أمري: املرسل 

انفعالية، عاطفة الفرح أنه حبث بنفسه وصحح خطأه، وعاطفة الفخر بدينه اإلسالم، اإلقالع عن هذه 
ت، حيمل وظيفة أتثريية، عونه ويشاهدونه عرب األنرتنن يسماألم واألطفال الذي: املرسل إليه. الصفة الرديئة

يتمنون أن يكونوا : األم فرحت لتعلم ابنها من خطئه بنفسه، حبث وصّحح خطأه، األطفال املشاهدون
حتمل : الرسالة. مثل أمري يبحثون ويتعلمون، واكتسبوا معلومات جيدة يف دينهم، حفظ احلديث الشريف

 وظيفة مجالية، 
 . عاليم الدين اإلسالمي احلنيف، مكانة الرجل الصادق، وعقوبة الكذابروعة وقيمة ت

حتافظ على  :، القناة(رواية احلديث الشريف كاماًل عن الكذب والصدق) من القرآن والسنة: السنن
 . عن الصدق والكذب احلديث الشريف: ت، املرجعاالتصال شبكة االنرتن

يف اجلانب التنظريي، حتت عنصر األدب من : يتوافق مع ما جاء معنا: وتوظيف احلديث يف هذه القصة  
فاحلديث الشؤيف الذي جاء يف . يف السيميائيات األدبية ونوهو ما ذهب اليه بورس، والباحث الثقافة،
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 سنة رسول هللا"مية، وهو القصة، من ديننا وثقافتنا؛ فوظّفت الكاتبة أهم شيء يف الثقافة العربية اإلسال
 .القولية"  ملسو هيلع هللا ىلص

حتمل وظيفة انفعالية تعبريية، « فرحت األم وزال الغضب عنها» :الراوية هي املرسلة: تواصل خارجي
وظيفة أتثريية، فهموا وأدركوا أن الكذب من : األطفال املشاهدون: اإلحساس ابلراحة والفرح، املرسل إليه

 ة اليت يعاقب عليها ديننا اإلسالمي األخطاء الكبري 
حتمل وظيفة مجالية، دور األم يف تربية الطفل، : الرسالة. جناح االبن يف البحث وإقالعه عن الكذب 

سننت الكاتبة رسالتها بلغة عربية بسيطة ومباشرة وبعثت هبا للطفل : السنن. اإلحساس ابلراحة والطمأنينة
نفسه، اللغة : املرجع. ب طاعة األم ونستمع لنصائحها وتوجيهاهتااملشاهد يفكك السنن ويفهم، أنه جي

 .    شبكة األنرتنيت التواصل حتافظ على: القناة. الكذبالعربية املالئمة حملاربة 
 ترنس هوكس" الوظيفة األيقونية اليت أضافها السيميائي : وهناك وظيفة سابعة" 

 :الوظيفة األيقونية 3-1
 .يف استعمال خشبة املسرح أو أيقونة املسرحتتمثل يف هذه القصة     
استعملت الكاتبة لدخول القصة وبدايتها شكل املسرح ومنصته، واألهم يف ذلك الستار ابللون األمحر    

وكما تبنّي معنا يف اجلانب النظري لداللة اللونيني األمحر واألصفر، .الرباق اجلذاب ويف أسفله إطار أصفر
احلارة، وأهم ما ميّيز اللون األمحر ارتباطه ابلتعبري عن الشدة واخلطر وابلغضب والثورة أّن كالمها من األلوان 

وارتبط كذلك ابملعادن الثمينة الياقوت والورود واستعمل رمزًا للجمال وهذا كله ينسجم مع موضوع 
 .القصة

سيميائًيا عالقة بني اللون جند استعمال اللون األمحر يف هذه القصة جلذب األطفال جلماله وجاذبيته، وهو 
األمحر ومضمون القصة غضب األم من فعل ابنها وثورهتا على كذبه، وكما قلنا يرمز للخطر انسجاًما مع 
رسالة القصة وهي خطورة الكذب فهو أرذل الصفات، مدخل الشيطان ومجيع املعاصي مورد للمهالك إذا 

 .فاسد يف اجملتمع اترّسخت يف الطفل ينشأ ويكرب عضوً 
يفتح الستار من اجلانبني ويربط من اجلهتني برابط أصفر وهو رمز الوعي والعقل وقدراته والفكر وأبعاده 

فالستار األمحر رمز الطفل الذي وقع يف : وانسجاًما مع موضوع القصة. ورمز الرتكيز الذهين والفهم الباطين
ات الوعي والعقل الراجح اليت تريب خطر الكذب ورمز لغضب األم وثورهتا، والرابط األصفر رمز لألم ذ

 .ابنها وتوجهه، فالستار األمحر يربط من الطرفني برابط أصفر كرابط األم البنها ومحايته
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 : الوظيفة الثقافية 3-4
هي قصة ترسخ أخالق الدين اإلسالمي وتعاليمه، لذلك كان مرجعها الدين اإلسالمي وحديث    

عليكم ابلصدق فإّن الصدق يهدي إىل الرب وإّن الرب يهدي إىل اجلنة وما ﴿ :الرسول صلى هللا عليه وسّلم
الكذب يهدي إىل  نّ عند هللا صديقا وإايكم والكذب فإيزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب 

الفجور وإّن الفجور يهدي إىل النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند هللا  
على الثقافة اإلسالمية، فالكذب صفة دنيئة يف مجيع اجملتمعات وخمالفة للقّيم  كّذااب﴾، فهي حتيل

 .ثقافتناو  ديننا اإلنسانية، وألننا جمتمع مسلم فمرجعنا واستشهادان يكون من
 تقوم على الدال واملدلول والقصد:  التواصل سيميائيات -0

أصفر، يف البداية الستار مسدل قبل بدء خشبة املسرح الستار األمحر ويف األسفل رابط : صورة املدخل
 .القصة، أي العرض

هو الصورة أو الشكل، الستار األمحر ذو اللون الرباق وطرفه السفلي األصفر مث فتحه وربطه من : الدال
 اجلهتني برابط أصفر 

ألطفال هناك عرض سيقّدم، اللون األمحر للفت االنتباه، مدلوله اخلطر والثورة والغضب وجذب ا: املدلول
للمشاهدة، استعملت الكاتبة خشبة املسرح ألنّه أبو الفنون وألنّه حمّبب لدا األطفال وعندما يفتح الستار 
وكأهّنا تدعوهم وحتملهم إىل الدخول خلف الستار ومرافقتها للتجول داخل القصة الستخالص العرب وكأهّنا 

 .رحلة
ر الدال على اخلطر، توّظف اللون األمحر قصًدا التنبيه إىل خطر الكذب بربطه ابللون األمح: القصد 

وتوظيف خشبة املسرح لقرب املسرح من املشاهد كقرب  ،األم ةللتأثري على املشاهد الطفل واملشاهد
وكذلك املسرح يدل على القرب فاملوضوع قريب من احلياة املعاشة . خطورة الكذب من كل طفل وبيت

فاملشاهد واملمثل املسرحي يتقامسان نفس القاعة وحيتك املمثل مثل ارتباط املسرح وقربه من املشاهد، 
 .    ابجلمهور عكس التلفزيون والسينما فما يراه املشاهد هو خلف الشاشة، يعرب عن عامل غري واقعي

 .عالقة معىن الرسالة والعالمات اليت تنتقل هذه الرسالة بواسطتها: معيار اإلشارة 
نمية خلق الصدق، العالمة األوىل املستعملة لنقل هذه الرسالة، صورة ستار الرسالة هنا حماربة الكذب وت 

 .املسرح ذو اللون األمحر الربّاق والرابط األصفر الذهيب
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يف هذه القصة، عالمات وجه األم واجلد، عالمة الغضب والدهشة من تصّرف االبن : (Indice)املؤشر
وجه اجلد بشكل واضح خبالف األم، فلم حيسن رسم  الغري متوقع، وإن كان الغضب يظهر يف الصورة على

 .   شكل الغضب على وجهها
جمسدة يف العالقة اجلوهرية بني شكل املؤشر اللون األمحر لستار املسرح ومعىن هذا املؤشر  :معيار اإلشارة

 .وهو خطورة الكذب
 التواصل والسيميائيات التأويلية -1 

 . رس، جند عناصر التواصل يف هذه القصة متوفرةحسب عملية التأويل اليت أتى هبا بو    
 (أمري)  Aمتّثل عامل الدالالت الشخصية لـ(: فيسبوك أمري)  aمنطقة   
 (نور)  Bمتثل عامل الدالالت الشخصية لـ (: فيسبوك نور)  bمنطقة   
 Aa = عالمة أرسلهاA ،Ba = عالمة يستقرؤها فكرB. 
مع حمدثته نور؛ فلكالمها انفذة حوار خاصة به أي لكل منهما ت فأمري يتكّلم عرب شبكة االنرتت   
) ، وفيسبوك لنور وهو منطقتها( Aمتثل عامل الدالالت الشخصية لـ) يسبوك، فيسبوك ألمري وهي منطقتهف

 يرسل أمري رسالته إىل نور. وهو عامل الدالالت اخلاص بكل واحد( Bمتثل عامل الدالالت الشخصية لـ
(Aa  عالمة أرسلهاA ) وهي عبارة عن عالمة هلا مضمون وتطلب التأويل؛أي عالمة يستقرؤها فكر

B(أان امسي يوسف، وأان امسي نور، كم عمرك اي يوسف؟، أان طالب يف املرحلة االبتدائية، وأان  ( )وهي نور
 (.كذلك

          عالمة يرسلها أمري ، استقرأها فكر نور بدليل أهّنا ردت عليه بنفس فحوى رسالته: أان امسي يوسف 
عالمة متواطئة اجبارية  فهي، وقد أدرك أمري هدفه نور؛ ألهنا ردت عليه وأكدت التواصل (وأان امسي نور) 

أتويالت مشرتكة معروفة، ويستمر فالكل يدرك أنك حينما تقدم نفسك وتذكر امسك تريد التعارف فهي 
وهنا هذه التأويالت مبا أهنا متواطئة . ر كل واحد منهما مبعرفة مرحلته الدراسيةم  التواصل ويتأكد مبعرفة ع  

، ومها يسمحان (فيسبوك أمري، وفيسبوك نور) (a،b)  املشرتكة يف املنطقتني Eو Dتسمى ابلتأويالت 
 .بتشخيص ومرور العالمة ألهنما بديالن

ت أنه يريد التعارف، ألهنا أتويالت منور، ففه ر  ك  فِ ( Ba) هدفها ( Aa) هنا أدركت عالمة أمري  
 .  مشرتكة معروفة

طلبت االم من االبن أن يستأذن يف غلق انفذة احلوار وهي غاضبة، وهي عالمة أرسلتها األم، : األم واالبن
مل يستطع أن يستقرأها فكر أمري فالعالمة مل تدرك هدفها فهي ليست من العالمات املتواطئة، وال تدخل 
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وهنا تسيطر . ه أن يغلق انفذة احلوارمأن أمري مل يفهم ملاذا طلبت منه يف التأويالت املشرتكة املعروفة أل
 التأوويالت على مضمون العالمة، 

ا،هنا ينعدم هنا من نفسهإكما أّن األم تقوم بتأويل فعل ا  .فأمري مل يفهم ملا أمه غاضبة، وتكثر أتويالته
 . بنهاإالتواصل بينها وبني 

)  Aالعالمة كله، وذلك ألن  يف حالة التواصل هذه بني األم واالبن، تسيطر التأويالت على مضمون  
ومها نقطة انطالق (. Fيف التأويل )، وإّما متدخاًل ( Cابلتأويل) عاجزًا عن التواصل  ا، أصبح إمّ (أمري

اليت كانت هدف  Baمن استقراء  Aaومنعت بذلك العالمة . Bbأي (  األم) Bالدالالت اخلاصة لـ 
 .أي أن االبن مل يفهم سبب غضب األم. التواصل

 :  جندها يف هذه القصة يف" هاريسون"عناصر التواصل اليت قال هبا  -4
 تدخل يف التواصل غري اللفظي: تعابري اجلسد     

بنها إبعد أن طلبت األم من   -واقفون  اجلد واألم واالبن وهم –العائلة كلها جمتمعة يف غرفة اجللوس   
 .فعلته أمري أن يغلق جهاز الكمبيوتر ويلحق هبا لتحاسبه على

 :تعبريات الوجه
تعبريات وجهه تدل على غضبه من كذب حفيده، وهي مالمح جادة وحادة وال يبتسم طوال  :اجلد 

 .القصة ألنه غاضب من فعل أمري
تعبريات وجهها تنتقل بني الغضب والدهشة من فعل ابنها وهو كذبه على حمدثته، وكذلك ابتسامتها  :األم

 .بنها خلطئه وتعلمه وحفظه للحديث الشريفإ ا ورًضا بتصحيحالواضحة يف هناية القصة فرحً 
غضب أمه منه، كذلك مالمح اخلوف  لسببالمح وجهه الدهشة وعدم الفهم على ميبدو  أمري: البنا

 من أمه ابدية على وجهه
 :حركةالعبنني 

 .مركز على الولد نظرة حادة فيها غضب وجدية ويركز على عيونه رغبة منه يف االستجابة له :اجلد
 يف البداية تنظر البنها اببتسامة وعيون مبتسمة فرحة  :األم

   ينظر إلينا برباءة وعدم الفهم، أنّه مل يقصد ما تتهمه به أّمه : الولد
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 :حركات اجلسم
 : حركات اليدين

يشري بيده إىل األمام ويرفعها مفتوحة لألعلى يشري بيده حنو االبن بشكل ممتد إىل   :ابلنسبة للجد 
 .األمام، كما رأينا يف اجلانب النظري داللة على أنّه غاضب ويشعر ابحلرج من فعل حفيده

ال اليدين مسدولتني مع اجلسم مع رفع يدها اليمىن قلياًل، فحركة اليدين هاته داللة على أّن األم  :األم
 .يعجبها ابنها

خه أمام اجلد، وهو واقف ويداه متشابكتان إىل ييف غرفة اجللوس، حضر بعد أن اندته أمه لتوب :االبن
 .الداخل تدل حركة اليدين هاته على أّن الطفل أمري متوتر وقلق

 وضعية جلوس األم جبانب ابنها أمام جهاز الكمبيوتر هي جلسة نسائية تدل على أّن الشخص :اجللوس
 .    خلوق وذو تربية حسنة

 :تداخل األنواع اإلجناسية  -5
ر جينيت مبقولة النص ما ذهب إليه جريا رباللك ملألطفال أ سواءً املّوّجه  يف األدب الرقمييتجلى    

تتالشي هيمنة سلطة اجلنس األديب، وتنفتح الصيغ ضمن اخلطاب  ففي هذا القص اجلديد ،اجلامع
لكن يف األدب الرقمي قد ال توجد صيغة مهيمنة وتكاد . السردي فتتنوّع وتتعّدد مع وجود الصيغة املهيمنة
أي هناك "  جينيت" فنجد النص اجلامع كما قال به ...  تتعادل وتتنوع الصيغ إن كانت قصة أو رواية 

ففي النص الواحد جند . ل اليت تقرن النص مبختلف أمناط اخلطاب الذي ينتمي النص إليهعالقة تداخ
حلول عدة صيغ، مثل القصة اليت ندرسها، جند فيها شكل املسرح، وأشكال بصرية مثل تصوير سينمائي 

الذي ( النص املكتوب) مهيمنة، ابلنسبة للغة املكتوبة صيغة( الفيديو)وهنا قد تكون الصور.أو تلفزيوين
كذلك هيمنة اللغة . يكاد يكون منعدم، ماعدا ما جاء يف األخري بكتابة نص احلديث الشريف كامالً 

 .املنطوقة على كامل القصة
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 الدعائم الرقمية والتواصل القصصي  :املبحث الثاين 
 الكتابة اجلديدة يف هذا الوسيط -3

واملعلومات اليت جاءت يف الفصل  األّول النظري على أقوم يف هذا املبحث ابسقاط وتطبيق كل العناصر 
 .هذه القصة

 :  العالقة بني اللغة والصورة -(أ  
من طرف أمري واألم واجلد،  على القص ككل، فبها يتم التعبري يف هذه القصة، جند سيطرة الصورة    

مبا و ِضع من أرائك للجلوس  جللوس، الدال على احلياة األسرية ودفء األسرةوابلديكور املوجود يف غرفة ا
السليمة، رغم وأفرشة لألرض واملدفئة، وتواجد اجلد، الدال على الرتابط األسري، واحلياة األسرية اإلسالمية 

فكل ما تفكّر فيه األم واجلد يظهر يف  ،حملسوسات الدور الرئيس يف املعىنفهنا تلعب ا .أّن اجلد مل يتكّلم
 . فاللغة تقرتن نشأهتا ابلصورة. حداثر حتكي األالصوّ  هفهذ. الصّور

جوهر الكتابة التفاعلية هو التصوير، حيث تعود  أبن" دمحم سناجلة" ليه الروائي إوهنا يظهر ما ذهب     
وأن . وأن تتآلف اللغة مع العناصر األخرى كالصوت والصورة والفيديو واحلركة. الكلمة إىل أصوهلا البدائية

تكون الكلمة منتقاة بعناية، فتحّرك اخليال أكثر مما حتّرك املعىن املعجمي وحده؛ حىت تتناسب مع الصورة، 
يف هذه القصة جيسد احلديث الشريف عن . ة، وقصرية وخمتصرة؛ حىت تتناسب مع احلركةوأن تكون سريع

وسريعة، كذلك ابقي الصدق هذه الشروط، فاحلديث منتقى مناسب حلدث القصة، وكلماته خمتصرة معربة 
 .ية؛ جاءت لغتها خمتصرة وسريعة تتناسب مع الصورةهالقصة الشف

 : الكتابة والتكنولوجيا -(ب
ته نور، وبني األم داخلي بني أمري وصديقالد التواصل نرتنت هنا، جتسّ عالم اآليل واإلكنولوجيا اإلت     

واللغة املنطوقة هنا مرتبطة . ث القصة عرب الشبكة ومجهور األطفالاخارجي بني أحد وأمري، وتواصل
الثقافات التكنولوجية العالية يف الوقت ابلتكنولوجيا احلديثة؛ أي أهّنا متّثل الشفاهية الثانوية اليت تتمّيز هبا 

. األعمال التفاعلية فالتكنولوجيا ، جماهلا األدبية أيًضا من خالل حتقيق البهجة واملتعة،من خالل. احلاضر
منها . الرقمي، الذي جيب أن ميتلك كفاءات ؤّلفهنا يربز دور امل.س حياة الناسأصبحت تطبيق يالمقد ف

نرتنت ابلنسبة لألطفال، فبعثت برسالتها عن القصة هذه، أدركت أمهية اإل مؤلفةف: الوعي التكنولوجي
؛ أي (النشر واالستقبال)  ق الصدق، عرب هذه التكنولوجيا، وأخرجت القصة بتوظيف هذه التكنولوجيال  خ  

قبة األم للطفل وهو ووظّفت مرا... عن طريق توظيف احملادًثت بني األطفال عرب الفيسبوك، أو التويرت
عبارة عن  ككل  القصةف ،مهات بضرورة مراقبة أطفاهلمنرتنت والكمبيوتر، لتوجه رسالتها لألعامل مع اإليت

تتمّيز القصة أيًضا ابلقدرة التكنولوجية؛ وذلك . وعي هباالرسائل هادفة، تتمّيز بتوظيف التكنولوجيا و 
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نرتنت فالكاتبة أدركت أن اإل. ر وألوانابستخدام كل ماهو موحي وضروري فقط ملضمون القصة، من صوّ 
فالكتابة . هي التقنية السائدة يف اجملتمع اآلن وعن طريقها وّجهت رسالتها واستعمال جهاز الكمبيوتر؛

         األطفال، فهذه القصة ابلنسبة اإللكرتونية طّورت األشكال األدبية اإلبداعية، ابلنسبة للكبار وكذلك
 . املعاصرين حمتوى قادر على النفاذ إىل فكرهم وعاطفتهم قّدمت لألطفال  1(الصديق الصادق) 
 :إىل النسق اللساين من الكتابة التصويرية  -(ج

 يف األدب الرقمي، ننتقل من القراءة اخلطية والتعمقية،     
 إىل التقاط النصوص املكتوبة اليت تستظهر على الشاشة، حيث 

 على الكتاابت القصرية مجل القصة وعباراهتا  تتأسس
  -رغم أن الكتابة قليلة –أو اجملزأة، حيث جند يف هذه القصة 

وتتمّثل يف حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فهو جيّسد                                           خاصية الكتابة 
 10 الصديق الصادق، المشهدقصة  2             القصرية اجملزأة، فهو مل يظهر دفعة واحدة،

لتقاط اليت يتمّيز على التوايل، جتسد خاصية اإل، 3(00،04،02) املشاهد بل عرب مراحل، جند ذلك يف 
 .هبا األدب الرقمي

 
 
 
 
 
 

املتالحقة، رغم وذلك ابستظهارات الشاشة  ،شيًئا فشيًئاعن طريق التقاطه  احلديث هذا قرأي الطفلف    
ماله إالّ ابالسرتجاع إىل اخللف، فتسارعها إكستطيع يع، وال قرأ احلديث بشكل سريي هوقوة تسارعها، ف

ورغم ذلك نشعر ابنسجام أجزاء . كما أوضحه عبد القادر فهيم الشيباين يسهم يف اقتطاعات خط القراءة
 .يف ذلك إىل خاصية الروابط، اليت تعّوض نظام ترتيب وتقليب الصفحات القصة، ويعود الفضل

                                                           
  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  1
  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  2

  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  3

   

 

 

 00 قصة الصديق الصادق، المشهد

 

 

 02قصة الصديق الصادق، المشهد 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
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 : الكتابة اإللكرتونية  -(د
لفرق بني الكتابة اإللكرتونية والكتابة التفاعلية، هذه القصة اليت بني أيدينا ال ا يف هذه القصة حوضّ ن     

ورقي مت تصويرها وعرضها على  تنتمي للكتابة اإللكرتونية؛ أي أهّنا ليست عبارة عن قصة يف كتاب
احلاسوب أو كتابة نقرؤها كما نقرأ على الورق، ويف الوقت نفسه ال تتمّيز خبصائص تفاعلية دقيقة وكبرية 
وعميقة، وذلك لتناسب الفئة العمرية الصغرية يف تصفح القصة دون صعوابت، تتمثل التفاعلية يف هذه 

رئ الطفل ابلقصة للوراء، إلعادة األحداث الفائتة بسبب يف توجيه حركة النص، فقد يرجع القا: القصة
رع األحداث ويصل إىل لتقاط السريع، أو يتقّدم لألمام ليسّ حركة الشاشة، وعدم قدرته على اإل سرعة

 .النهاية، وحلفظ ورسم املقاطع اليت يريدها
 : التواصلية اجلديدة والدعامة األديب النص 3-3
ة النص ل  كِ ش  جماالً خصًبا وواسًعا لألدب، بتغيري قوانني الكتابة التقليدية، م   هذه الدعامة الرقمية قّدمت  

تعين صفحات فهذه القصة منط جديد للكتابة لألطفال، ففي السابق قصص األطفال الورقية،؛ . الرقمي
ة ر، لكن يف القصة الرقميروى لألطفال بتقليب الصفحات، وحتتوي كذلك على الصوّ تالية ، ت  تمكتوبة م

وتوظيف اليت بني أيدينا خمتلفة متاًما، سرد القصة يعتمد على املالحظة البصرية لقراءة الصور واحلركات، 
نرتنت يف سرد أحداث القصة، ابإلضافة إىل اللغة الشفاهية، واللغة املكتوبة عناصر جديدة، مثل شبكة اإل

ستوائية لدعامة الرقمية، والكتابة االىل افانتقل األدب من الدعامة الورقية وخطيتها، إ. يف آخر القصة
 . الناجتة عن استثمار خاصية الروابط

 : األديب من الكتابة اخلطية إىل البناء االستوائي النص 3-0
للطفل حرية االختيار يف التصفح إّما أن يبدأ من البداية، أو خيتار املقاطع اليت  ،يف هذه القصة     

ستوائية تتيح للقارئ الطفل بلوغ فاال. يخرج من سطوة التتابع اخلطييريدها، أو يذهب إىل النهاية، ف
 . خيتاره حبرية( مشاهدة)  جمموع املعطيات البصرية يف القصة، عرب تصفح

تتمثل الكتابة االستوائية يف احلديث الشريف وربط الصور ابأللوان واحلركة واملشاهد يف شكل متداخل،    
املبنية على  يف هذه القصة التواصلويتحّقق .حيث يقرأها الطفل أفقًيا بتتبع الصور وقراءة نص احلديث

ي الذي فهقص الشالر و ل الفهم لدى األطفال من خالل سياق الصوّ يتشكّ و جانب كبري من االستوائية 
ضافة إىل احلوار بني األم واالبن واالبن وصديقته، فهنا يبتعد ه الراوية بصوت واضح وخمتصر، ابإلتلقي

 .املتتبع للقصة سياق فهم خاص به ة اآللية يف القراءة، فيخلقالطفل عن النزع
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  السيربنطيقا والنص املرتابط 3-1
االرتباط، واالرتداد أي التواصل ورد التواصل، يتجلى ذلك يف هذه أهم ما نتج عن السيربنطيقا، هو    

وفكرة . ، ورد التواصل من طرف نور إىل أمري(نور)وحمدثته ( أمري)القصة من خالل ربط التواصل بني 
كذلك التواصل   الرتابط اليت جاءت هبا السيربنطيقا، جيسدها النص الرقمي القائم على تقنية الروايط والعقد

طفال املشاهدين من موقع القصة عرب احلاسوب واالنرتنت ورد التواصل من طرف األطفال ابلنقر مع األ
 .على الفأرة والتتّبع واإلنتباه

 : السيربنطيقا والتواصل 3-1-3   
أعطت السيربنطيقا مفهوًما جديًدا للتواصل وهنا يف جمال األدب ابلتأكيد على السببية الدورية يف     

السببية اخلطية، فالكاتب يرسل رسالته األدبية إىل املتلقي عرب جهاز احلاسوب وشبكة التواصل بدل 
والقارئ أو املتلقي الطفل يتلقى هذه الرسالة عرب هذا الوسيط وحيقق التواصل مع الكاتب ويرد  ،نرتنتاإل

رب الربامج اليت عليه عرب تفعيل الروابط وتتّبع اخلطط السردية، فهو تواصل مع الكاتب الغائب احلاضر ع
 . استعملها ويستخدمها الطفل بشكل آيل ليتتبع القصة

الداخلي بني شخصيات القصة، أمري وأمه، وأمري وحمدثته نور عرب  التواصل القصة يف هذه يتحّقق  
الفيسبوك، فهو تواصل ورد التواصل، كذلك تواصل بني األطفال املشاهدين وجهاز الكمبيوتر واإلنرتنت 

   . ة ورابطها وتواصل مع شخصيات القصةوموقع القص
وهو أساس بناء النص اجلديد، فال يكون األدب رقمي أو تفاعلي، إاّل إذا بين بتقنية النصوص      

يربط بني  -والقصة اليت ندرسها مثال على ذلك –املرتابطة، النص املرتابط جنده يف قصص األطفال 
 .ور والصوت واملوسيقىوالص ( نص احلديث الشريف) النصوص املكتوبة

، فال ميكن بث النصوص من قبل املؤلف، والتواصل هبا مع يسي لألدب الرقمينرتنت  تعترب مكون رئاإل  
تج عن استثمار احلاسوب فإبداع األدب الرقمي ان. نرتنتإلالقارئ والتفاعل، دون االرتباط بشبكة ا

 .نرتنتوشبكة اإل
 : القارئاملعلوماتية والتواصل مع   3-1-0 

تقلت املقروئية من الكتاب الورقي إىل شبكة نفا ،لشباب واألطفالل انرتنت يف هذا العصر مالذً تعترب اإل    
ولغزارة وتناقض . ابلتصفح والرتاسل عرب املواقع املختلفة، للبحث والتعلم والتثقيف وغريها،اإلنرتنت

معلوماهتا، يصعب على األطفال االنتقاء واالستفادة يف كثري من األحيان، فيلجئون لتتبع القصص 
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طات واأللعاب، لذلك جند أغلب قصص األطفال الصغار تتمّيز ببساطة التصفح واالبتعاد عن الرتاب
 .واملتاهات

يتم يف قصص األطفال التأليف والرتابط بني وسائط متعددة، كما رأينا يف هذه :  الوسائط املتعددة    
 .واحلركة والديكور والصوت واملوسيقى املتحركة الصورو  الكتابة واللغة املنطوقة القصة، الربط بني

 :قراءة التشظي والتشّعب النصي  -(أ
هذه اخلاصية بشكل كبري، لكي ال  ،مي، وخاصة القصصيف أدب األطفال الرق ال يوّظف الكّتاب    

يف الغالب . يصعب على األطفال القراءة ومتابعة القصة، فتحبك القصة هبندسة قريبة من قدرات األطفال
ليت والقصة ا. ال تكون القصة مقسمة إىل أشتات معلومات وشظااي معلوماتية، وال تكون متعددة املسالك

حبار فيها عن طريق مسلك واحد وليس مسالك متعددة، فحني يلج الطفل أيدينا مثال على ذلك؛ اإل بني
فالقراءة يف القصة الرقمية لألطفال . القصة ويشغلها يبحر بشكل تلقائي ومستمر إىل أن تنتهي القصة

 .تكون بطريقة التفرج على التلفاز
 : حبار والتجوالعملية القراءة اجلديدة بني اإل  -(ب

الطفل يعيد القراءة عدة  خباصية الوسائط املتعددة، لألثر األديب املؤّلف نرتنتالقراءة عرب اإل جتعل    
مبا أننا . مرات ليقيد بعض املعلومات، فقراءة األطفال هلذه القصة هو ما ميكن تسميته ابلقراءة التفاعلية

ال تعتمد على كثرة الروابط  -2سنوات إىل  2من  -ةقلنا أن قصص األطفال للفئات العمرية الصغري 
والتشعب النصي واملتاهات، فإن عملية القراءة لألطفال تعتمد على التجوال أكثر من اإلحبار؛ أي 

   .شباع الفضول، ففي قراءته يتبع املصادفة ويتبع خطوات التصفح املوجودة كي ال يتيهقال يف القصة إلاالنت
 : املزااي والعيوبكتابة اإلنرتنت بني -(ج

من انحية سلبياهتا، فالكتابة  وخطرية جًدا،وهذه اخلاصية مهمة جًدا من انحية اجيابياهتا :كتابة أرقى  -    
... لكرتونية لألطفال جيب أن تكون راقية، تعليمية تربوية تثقيفية، خالية من األخطاء النحوية واإلمالئيةاإل

ومغالطات وأخالق تتناىف وجمتمعنا وديننا اإلسالمي، فالكاتب  وأخطاء املعىن ، لكي ال تنشر ثقافات
هبذا الدور، وملًما بكل جوانب الطفولة، فيجب أن يكون عامل خبصائص  لألطفال جيب أن يكون واعٍ 

 .أدب األطفال قبل أن يكون مبدع
ة الروابط والعقد، وهنا لكرتونية ابلتعقيد ألهنا تعتمد على هندستتمّيز الكتابة اإل: كتابة أكثر تعقيًدا  -  

جيب أن يكون كاتب األطفال ذو خربة ومهارة لكتابة القصص لألطفال ابلطريقة اليت تتناسب مع 
والقصة  .وات وموسيقى جلذب وتشويق األطفالتفكريهم، ما جيب أن يعتمده من نصوص وصور وأص
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بني جند الكاتبة اليت أبدعتها مع فريق العمل عملت فيها على اجلمع  1(الصديق الصادق) اليت بني أيدينا
: ابة وخمتصرة، ولغة مكتوبة وهي من أرقى التعابريهية وروايتها بطريقة جذّ أنواع النصوص، من اللغة الشف

ابإلضافة إىل . املناسب لنصفوفقت يف االستشهاد اب ،حديث الرسول صلى هللا عليه وسّلممتمّثل يف 
 .  وسيقى املتناسبة جًدا مع أحداث القصةاملر واأللوان و الصوّ  توظيف

لرتبية خلق الصدق فهي  ،ذات صلة ابلتفكريوحنللها  القصة اليت ندرسها  :كتابة أكثر صلة ابلتفكري  -
تنقل هذه األفكار . ختاطب عقول األطفال، وليست للتسلية فقط؛ فهي جادة وانفدة وتنقل أفكار هادفة

بصورة مكثفة من توظيف للحديث الشريف واأللوان املعربة عن خطر الكذب، ومالمح غضب األم 
القصة جتسد الكيف والنوع وال تعىن  فهذه. فهي تنقلها بصورة مكثفة وموجزة وتالئم كل الثقافات. واجلد
 .واعتمدت على انتقاء املعلومات ال على حشدها ومراكمتها. ابلكم

فالكتابة لألطفال كانت مسؤولية كبرية يف الكتاب الورقي، ويف الوسيط الرقمي  :كتابة أكثر مسوؤلية  -
فال عرب الوسيط الرقمي سالح فالكتابة لألط ،تتضاعف مسؤوليتها، ألن النص الرقمي أسرع وأكثر انتشارًا

حصدت الكثري "  فلعبة أو قصة احلوت األزرق" ذو حّدين، والواقع الذي نعيشه اليوم يربهن على ذالك  
 . من أرواح األطفال كما هو شائع

ّفر على مجال الشكل وسهولة الوصول ا، تتو 2(الصديق الصادق) فهذه القصة   :كتابة أوضح تنظيًما  -
 .إىل أجزائها

 يف ضوء الدعامة الرقمية القصةتشكيل  -0
أبن الدعامة جمموعة من األدوات،  ّولفنا يف الفصل األعر : الدعامة يف القصة الرقمية لألطفال 0-3  

مشكلة ومربجمة من جمموعة من األدوات مّت التنسيق بينها والتوليف من  -الصديق الصادق -فنجد قصة
مت برجمتها لفعل البناء السردي  الوسائط األدوات أو أجل هدف بناء قصة هادفة ومشوقة لألطفال، فهذه

يهدف هذا البناء . اء هذه القصة من طرف فريق العملحمدد بغاايت الرتبية وعن طريق خمطط خاص لبن
من صور، بداية بشكل خشبة ) لوسائطفهذه ا. ية موجهة لألطفالالدعمايت للوصول إىل بناء قصة تربو 

 -والصور دالة -رح دالةفخشبة املس –اختذت جمتمعة شكل دوال ...( املسرح، واملوسيقى واألصوات
ى سطح الشاشة، فهذه الدعائم مّت طفال انطالقًا من مظهرها علللتواصل هبا مع األ -دال روالديكو 

نرتنت، هذا ء عرب وسائطية تقنية احلاسوب واإلااألطفال القرّ  اليهإيصل  .راكها من خالل شكلها املاديدإ
أبن هناك " دانييل بريااي" ب رأي سوحب. التمثل أنتج جمموعة من العالمات يفهمها األطفال ويؤولوهنا

                                                           
  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  1

  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  2

https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
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الدعامة )واالجتماعي( العالمات الدعامة بوصفها جمموعة من) ميائيالبعد السي: أبعاد للدعامةثالث 
، يف هذه القصة جند هذه األبعاد الثالثة (مادايً  الدعامة بوصفها كياانً ) والتقين( فها موضوًعا اجتماعًيابوص

 متوفرة
املوجودة يف القصة كلها هلا أتويل ر الصوّ  :من العالمات البعد السيميائي للدعامة جمموعة -      

طر سيميائي، حتقق التواصل مع األطفال، فشكل واجة املسرح دال بلونه وشكله، ومدلول اللون األمحر اخل
ؤول إليه اللون األمحر، كذلك يربط بني خطر الكذب مثل خطورة ما ال :وجذب انتباه األطفال، والقصد

مالمح حادة خالية من االبتسامة واملدلول الغضب، ) صداألم واجلد هلا دال ومدلول وقمالمح وجه 
، ابالضافة إىل سيميائية .... تهاواملوسيقى هلا سيميائي... ل أمريوالقصد منه الغضب من كذب الطف

هذه الروابط اليت ال تظهر، لكن ، 1((النص املقروء) ر والنص املكتوب والصوتالروابط يف القصة بني الصوّ 
شكلها هذا خلفه جمموعة من الروابط، فهي عبارة عن عالمة فال ميكن بناء هذه القصة خراج القصة يف إ

 .بدوهنا
استخدام جهاز الكمبيوتر وشبكة  نيف اجملتمع اآلأصبح سائًدا : البعد االجتماعي للدعامة -     

ا يف اجملتمع ينرتنت من طرف الكبار والصغار للتصفح والقراءة والتفاعل، فهنا مكانة هذه التكنولوجاإل
فهذه القصة مكونة من جمموعة من الدعائم هلا دالالت اجتماعيه، . وتوظيفها يف التعليم والرتبية لألطفال

ترمز إىل خطورة الكذب يف اجملتمع ونبذ صاحبه ألنه يوصل  2(0: شهدكما يف امل) بلوهنافدعامة املسرح 
أ عليه الطفل، كذلك ديكور الغرفة ووجود اجلد إىل صفات خطرية تصل إىل حد اجلرمية يف اجملتمع، إذا نش

وكذلك احلديث الشريف عالمة سيميائية اجتماعية . فيها دال على الرتابط األسري الواجب يف اجملتمع
يرمز إىل نوع اجملتمع الذي ختاطبه الكاتبة، وهو اجملتمع املسلم الذي جيب أن يريب أبناءه على تعاليم 

 .دينهم
خبرباء احلاسوب يف بناء القصة من  اواستعانته ةعتمدها الكاتبتاهلندسة اليت  :ين للدعامةالبعد التق -       

أن . على الشاشة لظاهرة، إلخراج العمل يف شكله اكتابتها عرب دوال رقمية وروابط وعقد وبرامج خاص
دفعة واحدة كما تظهر على الشاشة، بل مّرت مبراحل يف البناء احلاسويب وقبله  تتشّكلهذه القصة مل 

 ... الرسم على الورق
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 :علومات الذهنية ومعلومات الوسيطامل -(أ
انجتة عن وسيط مرتابط أنتج لنا قصة  ،وهنااليت يطّلع عليها األطفال ويقرء 1"الصديق الصادق" قصة      

ومنّيز يف هذه القصة بني احملتوى الوسائطي واحملتوى التصوري، . متداولة بني األطفال عرب شبكة اإلنرتنت
فاحملتوى التصوري يف هذه القصة . يف تنظري عبد القادر فهيم الشيباين حسب ما جاء يف اجلانب النظري

كل ف ،األطفال لدى تهخطور و  آفة الكذب يف اجملتمع يف اجملتمع حولهو املعلومات العامة املتداولة 
. متّثل احملتوى التصوري معلومات األطفال عن هذه الصفة الرذيلة، فهم يعرفونه ومتداول يف جمتمعهم

احملتوى الوسائطي يف القصة، يتمّثل يف شكل القصة وبنائها وما و ّظف فيها من عناصر لتشويق األطفال 
فهنا تعاضدت الدعامة مع التقنية، الوسائط املرتابطة مع جهاز الكمبيوتر، . اههم والتأثري فيهموجلب انتب

ففي . الوسيط املرتابطتشغيل القصة فيظهر حمتوى  شّكل القصة اليت يقرأها األطفال ويفهموهنا من
اليت قمنا ( القصة العناصر املكونة منها) منه القصة جند التمثالت املاديةدعامات هذا الوسيط املشّكل 

املعاين اليت )ه التمثالتملا حتيل إليه هذ( فهم وتصورات) بتحليلها، ويقوم األطفال كذلك بتمثل ذهين
ل فكل ما تتكّون منه هذه القصة يشكّ (. األطفال من الصور، اللغة املنطوقة، احلديث الشريف مهايفه

، اليت يتم (الكذبإليه من مفهوم حول الصدق و يل ما حت) ، يرتجم احملتوى فيه إىل تصوراتوسيط مرتابط
وحدات من املعلومات، فشكل املسرح وحدة معلومية، وغرفة اجللوس وحدة معلومية،  جتسيدها عرب

اليت ارتبطت يف شكل عقد مرتابطة مع الروابط عرب برجمة، غري مرئية . احلديث الشريف وحدة معلوومية
، فطريقة ارتباط العقد والروابط شّكلت بنية النص الذي (لمضمون القصة كك)احملتوى الوسائطيمشكلة 

 .بني أيدينا
 :الوسيط املرتابط ومتفصالت احملتوى -(ب

هذا احملتوى عبارة عن ترابط ( شكلي ومضموين)القصة، فالقصة تتكّون من حمتوى  هذهيتجّسد يف     
 -، مكوانت القصة تسمى وحدات معلومية مرتبة داخل اجملال... جمموعة الصور واألشكال والكتابة

دة حو ) مع مضمون القصة، وال يوجد شكلمشكلة القصة، هذه الوحدات كلها متوافقة  -حدود القصة
أي أن املدخل خشبة املسرح مث  ؛ذه الوحدات املعلومية داخل القصةوترتيب ه. بة عن اجملالغري( معلومية

يسمي تقطيع الوحدات املعلومية يف هندسة لتشكيل  ،.....يفتح الستار، مث أمري جيلس أمام الكمبيوتر 
اليت تدير  طريقة متفصل هذا احملتوى، هي. القصة وهي من أهم اخلطوات اإلبداعية لتشكيل سرد القصة

عناصر أيقونة املسرح، مث تقدمي الراوية مث احلوار بني  من طريقة ترتيب هذه)2 عملية إنتاج اآلًثر الداللية
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منه تسري القصة وتتنج الداللة و هذا هو التمفصل ( أمري وزميلته، مث األم وأمري، وأخرياً احلديث الشريف
 .اليت هي القصة 

  النص املرتابطالربجمة احلاسوبية لتشكيل  0-0 
مها أساس بناء النص املرتابط، ويف القصص الرقمية لألطفال، يكون االرتباط بني العقد  :الروابط والعقد - 

تتبع القصة ويضيعون يف املتاهات،  فالنموذج الذي بني  يهمكل بسيط، لكي ال يصعب علوالروابط بش
ح القصة وهو يربط تتكّون من رابط واحد يتم تشغيله من بداية تصفّ : أيدينا، منوذج قصة بسيطة الرتابط 

 .بني مجيع العقد املكونة للقصة
ال تظهر مثلها مثل الروابط، ترتبط فيما بينها إنطاقا من أوامر الروابط، وهلما نفس األمهية يف : العقد - 

على الشاشة نتاج ارتباط العقد والروابط، ففي هذه القصة ما يظهر على الشاشة وما يظهر بناء القصة، 
وخطة ربط بني العقد  من أحداث كاملة للقصة، الصور واحلركة املتوافقة مع سرد الراوية، نتيجة حبك

 .والروابط
ل أو الذي ينقر ستعماملتلقي امل ، ينقاد الطفل1(الصديق الصادق) مبجّرد تفعيل رابط قصة  :الرابط  

 . من عقدة حنو أخرى فهما يتعاضدان من أجل حتقيق داللة هذه القصة على تشغيل القصة
لتشكيل وسيط مرتابط، يف هذه القصة تتمّثل تتمثل يف جمموعة امللفات املستعملة  :الوسائط املتعددة -

ط ها وسائكلّ لغة الشفاهية واللغة املكتوبة،  ر غرفة اجللوس، واألم واجلد، املوسيقى، اليف صورة املسرح، وصوّ 
، مشكلة (مضمون القصة أو اهلدف منها، هنا الصديق الصادق) متعددة ترتبط بواسطة نص مرتابط

 .حبار والتصفحلقارئ الطفل من خالل االرتباط اإلا وسيط مرتابط وهو القصة، ويستطيع
األشكال املوجودة بني أيدينا للقصة                     : الوسائط املتعددة وفاعلية النص املرتابط-(أ

متّثل لوحدها وسائط متعددة، وعند وجودها يف القصة والنقر على ( 31 املشهد إىل 3 املشهدمن ) 
. وقراءهتا، تصبح مربوطة بواسطة نص مرتابط فتشّكل لنا وسيط مرتابط وهو القصةالرابط لسماع القصة 

 وغري سانيةالوسيط املرتابط جيمع وسائط لوكذلك النص املرتابط يفهم منه ارتباط اجلانب اللغوي فقط ، و 
 .لسانية

 :الرقمي األثر بورس وإسقاطه على هندسة سيميائياتمنوذج العالمة يف  -(ب
صورة ،صوت، حركة ، موسيقى، لغة منطوقة، لغة ) املكّون من وسائط متعددة :رتابطالوسيط امل

 لمثلتعبري وهو امل، ميّثل أداة ا(مكتوبة
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مضمون القصة وما هتدف إليه والشروط اليت جيب أن تتوفر فيها، وميّثل  : (امللف) املستند املرتابط  
 .املوضوع
والصور والصوت ويربطها ويرتبها، فله دور الوساطة بني  هو الذي يؤّلف بني اللغة :النص املرتابط 

 .املستند املرتابط والوسيط املرتابط، ميّثل املؤّول
...( ، الكتابةالصور) مثلفامل: 1(الصديق الصادق) القصة الرقمية اليت بني أيدينا سيميوز فيتشّكل 

 .الربط النصي عرب املؤول( قصة الصديق الصادق مضمون) حييل إىل املوضوع
الصديق "2ل هو متثالت الوسيط املرتابط؛ أي مكوانت قصة مثامل: مثل عرب املوضوعمحتديد لل

املوسيقى، خشبة املسرح، وغرفة اجللوس، و ، فاختيار هذه الصور (02إىل  0من شاهدامل" ) الصادق
رها هي ابلذات وحتديدها  ووجود اجلد واألم، واستعمال الطفل جلهاز الكمبيوتر، هذه املضامني مّت اختيا

 .من طرف املوضوع، موضوع القصة هو الذي ميلي هذه األدوات
، ككل 3"الصديق الصادق"املؤّول وهو النص املرتابط وهو نص قصة : حتديد للمؤّول عرب املوضوع 

ّدد شكل  القصة يف شكله النهائي، مّت تشكيل هذا النص وربطه عرب اهلدف من القصة ومضموهنا، أي حت
 .والفئة املوجهة إليها، حتديد للمؤّول عرب املوضوع( عنواهنا) من خالل موضوعها

ل؛ أي وسيط مرتابط ميكن ثمم، يتحّول إىل (لنهائي وحبكتهانص القصة وشكلها ا) هذا املؤّول
د مؤّول ل اجلديد؛ أي الوسيط املرتابط حيدّ مثملتقارب املوضوع نفسه، يصبح هذا اتوظيفه يف بناء قصة 

 .جديد؛ أي نص قصة جديدة ، وهكذا دواليك إىل ما ال هناية
هبا الشكل الذي ظهرت عليه نقصد : الوسائط املتعددة على الواجهةالشكل الذي تظهر به  -(ج

حدود القصة وإطارها اخلارجي وما حيوي من أحداث القصة  أي على الواجهة؛( الصديق الصادق) القصة
( الصور، األشكال، الصوت، الكتابة) رقمية جتمع بني الوسيط املرتابطالشاشة وهي عبارة عن دعامة على 
ق التواصل هذه القصة أصبحت يف متناول األطفال وحتقّ (. القصة يف سريورهتا ككل)النص املرتابط  وبنية

لقصة عرب تفاعله مع الواجهة والنقر ابلتقدمي والتأخري، لكن ايتصفح الطفل القارئ . عيل الرابطمعهم بتف
لنص الرقمي أو القصة الرقمية، تنقص أو تقتصد يف استعمال احلواس للطفل، ففي الكتاب الورقي، يبصر ا

، يف مقابل النص الرقمي، يركز فيه ...القصة ويستعمل حاسة اللمس، يف تقليب األوراق وملس الصور
 . الطفل على حاسة البصر، ابإلضافة إىل السمع
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جهة واحدة هذه القصة اليت ندرسها، يف توجد التعدد اجلهايت، : التعدد اجلهايت والتعدد الوسائطي -
يتواصل هبا الطفل مع القصة وتكون ابلنقر على الفيديو لبداية القصة اليت هي بشكل متسلسل خايل من 

 . التشعبات
املسرح، الصوت، املوسيقى، الصور، شكل )التعدد الوسائطي، تتكّون هذه القصة من عدة وسائط  -

 ...(.اللغة املكتوبة، اللغة املنطوقة 
هذا العنصر مهم ابلنسبة لقصص األطفال، ويظهر جلًيا يف : عمل األيقوانت داخل الواجهة -(د 

فلوهنا حييل إىل سياق ثقايف داخلي فاللون األمحر  . أيقونة املسرح ولوهنامتمثلة يف. القصة اليت بني أيدينا
هنا يدل على خطورة الكذب، فنفهم من خالل اللون أن القصة تعاجل موضوع مهم، وكذلك شكل 

فصممت . خشبة املسرح حييل إىل سياق داخلي، ألنه ال ميكن أتويلها خارج دعامة القصة اليت تتضمنها
مة القصة مدركة وعلى مِ ص  وحتقق التواصل مع األطفال؛ فم  . صةأيقونة املسرح مناسبة ألداء وظيفة الق

وجاذبيتها، ومت اختيارها فاختارت هذه العالمة جلماهلا . طالع بسيميائية االختيار لأليقونة املناسبة للقصةإ
، فالعالمات على الواجهة ذات صلة (مضمون القصة) صورية الداخلية للمستند املرتابطالعالقة الت لتوضيح

 .فهذه األيقونة قصدية وليست اعتباطية. يل إحالة دقيقة حملتوايت املستند املرتابط اليت هي القصة هناوحت
 : املراحل املتدرجة لتشكيل الوسيط املرتابط 0-1

 موجودة بثالث مستوايت يف كل القصص      
 والصور واللغة األدوات اليت تتكّون منها القصة، جمموعة األشكال : مستوى قاعدة املعطيات

 .هذه العناصر لوحدها ال تقّدم أي دور داليل. املكتوبة املكونة منها القصة
 هبا هذه العناصر وشكّلت لنا قصةالكيفية اليت ر بطت : مستوى اآللة اجملردة للنص املرتابط 

 ، الروابط والعقد(الصديق الصادق)1
 هذه القصة على الشاشة وقراءهتا من الشكل النهائي لظهور : مستوى التمثل وواجهة االستعمال

 .طرف األطفال
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 :النص وسيميائيات الوحدة املعلومية -(أ
سقاط على القصة اليت ندرسها يتمثل يف العناصر رتابط نسق دال من العالمات وابإلالوسيط امل    

فت عالمات دالة و ظّ فكلها ...( أيقونة املسرح، الصور، الصوت ، املوسيقى، اللغة) املشكلة منها القصة
 : هلذا الوسيط خصائص، جندها متحققة يف هذه القصة.لبناء القصة

فهذه القصة ليست عبارة عن صور ًثبتة، بل تتمّيز ابحلركية، تبدأ مع بداية تشغيل الرابط : الدينامية
 .حبار من بداية القصة إىل هنايتهاواإل

تتوّلد من ًثنية إىل أخرى مع  جيد أن أحداث القصة مع تشغيل الرابط من طرف الطفل املتفرج، :التوليد 
فأّول ما تظهر أيقونة املسرح  تتوّلد القصة بفتح ستار .(سري القصة بعد تفعيلها ابلنقر على الرابط)حباراإل

  .1(14 املشهد)وظهور عنوان القصة كما يف  املسرح،
 
 
 
 
 

                                           
2
 12 قصة الصديق الصادق،المشهد 

انطالقًا من غرفة اجللوس وما حتويه من ديكور وصورة اجلد الواقف أمام األريكة،  مث تتوّلد األحداث   
ر، واللغة الشفاهية داللة على أن األحداث تدور يف أسرة داخل البيت، فهو حكي عن طريق الصوّ 

 ( 2، 4اهداملش)كما يف للراوية،  
 
 
 
 

 12 قصة الصديق الصادق،المشهد 3
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حبار، لدرجة أن الطفل ال متسارعة مع اإلبصورة  فاألحداث تظهر يف حلظات خاطفة، وتتغري: يةاللحظ
 وكذلك جند خاصية التموجد الصوري يستوعب الصورة مع السرد للراوية حىت ختتفي وتتوّلد بغريها  يكاد

ر واألحداث املكونة للقصة فالصوّ : (بثها عرب اإلنرتنتعبارة عن شفرات برجمت داخل احلاسوب ومّت ) 
 .حماكاة للعامل الواقعي، وليست حقيقة ملموسةعبارة عن  تتموجد صوراًي، 

البياانت احملوسبة الداخلية، ال تقرأ بشكل مباشر، بل يتم و  (كيفية برجمة القصة)فعالمات الوسيط املرتابط  
فتعطي أحداث القصة كما يف املشاهد تغرّي وتسلسل  فرة ثنائيةترمجتها على السطح إىل سنن أو ش

 .وهكذا( 2)إىل املشهد ( 2)األحداث من مشهد 
 
 
 

   
 16 قصة الصديق الصادق،المشهد  1                                            

 :خصائص العالمة احملوسبة -
، وهذا ما يسمح سانيةري اللوغسانية انتج عن حوسبة للعالمات الل الشكل الظاهري للقصة،جند   

رفة غة املسرح، إىل غرفة اجللوس، إىل من أيقون)آلخر بيسر حبار يف القصة من سنناإلو ابحلركة واالنتقال 
 لشكل الذي يظهرسلًفا ومعدة للتشغيل عرب ا ، ال يتدّخل الطفل املتفرج يف تغيريها، بل مربجمة...(أمري
هذا ما جيعل نص القصة يتجاوز التثبيت، ويكون يف حركية مربجمة، مبجّرد تشغيل شفرة . ى الشاشةعل

 . يتغري الشكل الظاهري للقصة وأيًضا ابلتقدمي والتأخري( الفيديو)  النص
ا يف بيوت ءهتار عمل يف احلاسوب ومت تناقلها وقنتاجها من طرف املؤلفة وفريق الإكما أن هذه القصة مت 

 .نرتنت عن بعدال يف كل العامل عن طريق شبكة اإلفاألط
 : النص واملستند املرتابط - (ب
مالءات النص إهذه القصة من تشّكلت ف، 2(ق الصادقالصدي) و موضوع القصةاملستند املرتابط هنا ه    

واللغة املكتوبة، ر والصوت املرتابط؛ أي الطريقة اليت حتبك هبا هذه القصة وترتتب فيها األحداث عرب الصوّ 
أيقوانت، )مالءات للوسيط املرتابط؛ أي الوسائل الالزمة لبناء القصةتقريب هو يشبه السيناريو، هذه اإلابل

فهذا املستند املرتابط . ساينوغري ل ساينسيط املرتابط جيمع بني ما هو لفالو ..( صور، نص مكتوب،
                                                           

  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  1
  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  2

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
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نرتنت اليت نشرت فيه موقع اإل)  الدعامة الرقميةب، عربيسمح لألطفال ابلتفاعل مع األثر املكتو  (القصة)
خاصية املستند املرتابط هذه تسمح للقارئ أن يقّرر فعل القراءة ويتصّرف فيه (. القصة، وجهاز احلاسوب

ل ذلك بشكل كبري لبساطة حبك قصصهم ع  ف  حسب رأي ابلب، لكن ابلنسبة لقصص األطفال ال يٌـ 
مرار،  فالطفل يتصّرف يف فعل القراءة، ابلتقدمي أو التأخري أو جتاوز لتتناسب مع أعمارهم وتشوقهم لالست

  . مقاطع والرتكيز على مقاطع يرغب فيها
 (التفاعلية بني الوظيفة والقصد) :واألثر الرقمي الطفل التواصل بني القارئ  0-4
بواسطة الفأرة لتتّبع وتغيري نقر ، مطالب ابلالقصةنفسه أمام  الطفل جيد القارئ عندماحتصل التفاعلية     

 . أحداث القصة
ال تتمّيز بكثرة الروابط والعقد وتشابكها الصعب، و ابلتفاعلية الكبرية،  القصة اليت بني أيدينا ال تتمّيز    

األطفال الصغار يضيعون يف هذه النصوص وال  ألن ،اليت ينتج عنها كثرة النوافذ واملتاهات، كما قلنا
التفاعلية يف هذه القصة من خالل تشغيل رابط القصة والتقدمي والتأخري ليحدث  .يستطيعون قراءهتا

 .التواصل بني الطفل والقصة
جتاوب الطفل مع هذه القصة انتج عن تفاعلية :  أو التواصل القصدي التفاعلية القصدية 0-4-3

من ) قصدية برجمتها الكاتبة لألطفال، فما يدور بني القارئ الطفل والكاتبة، من خالل طريقة برجمة القصة
. والطفلومتثل حوارية تواصلية بني املؤلفة . حييل إىل قصد املؤلفة لقصد القارئ الطفل...( أيقونة املسرح

االستمرار يف مشاهدة ومساع )حبار ة من خالل اإلمالءات هذه الدعامإكشف فالطفل حياول أن يست
 . ، فكل بناء القصة يقّدم معطيات كيفية من أجل التواصل(القصة

دراج وضع للتحكم، فال يتم االطالع وقراءة إيتعّلق جبهاز احلاسوب، عرب  : التفاعلية الوظيفية 0-4-0
لوج إىل اإلنرتنت وكتابة عنوان القصة أو قصص والو  وب وتشغيلهالقصة الرقمية لألطفال إاّل عرب احلاس
 .لألطفال تربوية، فيختار قصة ويتتّبعها

ألن كل األدوات اليت حيويها مربجمة عن طريق ) التفاعلية القصدية مظهر من مظاهر الوسيط املرتابط 
حتقيق التواصل عرب دعائمية  وحتقيق التفاعلية القصدية عرب تشغيل هذه الروابط، ويتم( الروايط والعقد
 .الوسيط املرتابط
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 : خواص الوسيط املرتابط 0-4-1
اليت ندرسها قائمة على وسيط مرتابط، تتمّيز ابلالخطية، ألهنا مبنية  1القصة الرقمية: الالخطية واحملتوى-أ

( اللغة املنطوقة) برتابط شبكي بني العقد والروابط، تربط هذه العقد والروابط بني الصور وحركتها والصوت 
تتابع بني واملوسيقى، واللغة املكتوبة، إاّل أن حمتوى هذه القصة ال جيّسد هذه اخلاصية جبالء ألننا جند ال

رواية القصة والصور،لكن الالخطية تتجسد يف طريقة مشاهدة القصة من طرف األطفال، فقد يبدأها من 
، مقاطع القصةالوسط، أو من قراءة احلديث الشريف املكتوب ليعرف فحوى القصة مث يعود للوراء لتتبع 

ابلقراءة الورقية كونه عبارة عن لكن فعل اإلحبار، شبيه . وقد خيتصر مقاطع دون أن تتأثّر حبكة القصة
 .معاينة تتابعية لسلسلة من العقد

 .نقاط التقارب بني قصة األطفال القائمة على الدعائم الورقية والقائمة على الدعائم الرقمية -0 -أ        
تشرتك القصة الورقية لألطفال مع القصة الرقمية يف االعتماد بكثرة على الصور، وتوزعها وألواهنا        

اعل مع الرباقة عرب كامل القصة، واملزاوجة مع املقاطع النصية الساردة والشارحة للقصة، فتجعل الطفل يتف
من طرف الراوي، وهكذا يف مث العودة للمقطع النصي لقراءته أو مساعه  مبالحظة الصورص هذه القص

التنقل بني الصور والنصوص يف تفاعلية قصدية كما يف القصة الرقمية، لكن يف القصة الرقمية مفّعله 
 ...بشكل كبري ابلنقر على املعطيات املوجودة بتكبريها أو تصغريها

زاوجة بني الصور كما أن القصص الورقية لألطفال، قد تتضّمن خاصية الالخطية كما النص الرقمي، ابمل   
واملقاطع النصية املؤطرة واملبعثرة عرب الصفحات؛ فيتنقل الطفل القارئ من شكل إىل آخر بصورة غري 

 .  خطية، وجيّسد هذا التقارب يف قصص األطفال العتمادها على الصور اليت تكاد تفوق النص املكتوب
لة من وسيط مرتابط، عن املشكّ  2(الصادق الصديق) ما ميّيز القصة الرقمية :نقاط االختالف 4-أ        

 .داخل شبكة...( الواجهة، وكل الصور، املوسيقى، اللغة) جود الوحدات القرائيةو : القصة املطبوعة
قدرة القارئ الطفل على التحكم يف مسار القراءة، تتبعه ببطئ أو اهنائه بسرعة، أو جتاوز مقاطع، أو    

 .العودة إىل مقاطع من القصة
 :الواقع االفرتاضي-ب  

مت تشكيل هذه القصة اليت بني أيدينا عرب دعامة رقمية، ويتم ذلك  :الدعامة الرقمية وافرتاضية احملتوى    
يرتمجها احلاسوب إىل عالمات  ، اليت(احلاسوبية) سلسلة من الشيفرات املعلوماتية أبن تتعامل الدعامة مع

ألفبائية ويربط بينها وبني وسائط متعددة الصور واملوسيقى والصوت واحلركة، لرياها ويسمعها القارئ الطفل 
                                                           

  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  1
  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  2

https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
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عرب وساطة الشاشة جلهاز احلاسوب؛ أي أن الطبيعة احلاسوبية لدعائمية الوسيط املرتابط تسهم يف 
عناصر البعد الشبكي لل(. ظاهرة افرتاضية احملتوى) شة التأسيس ملا يظهر من نصوصية القصة على الشا

يضفي ابإلضافة إىل الرقمية على الوسيط املرتابط طابع السريورة ( الوسيط املرتابط) املكونة للقصة
 . االفرتاضية على القراءة

عمال خاصية ألفتها املؤلفة وفريق العمل ابست( الصديق الصادق)مبا أن القصة الرقمية  :فضائية القراءة -ج 
خمتلف املسارات، فضاء تتّبع حبار، عن طريق د فضائية القراءة عن طريق فعل اإلالوسيط املرتابط، فتتجسّ 

 يقوم على مسح املكان ابالنطالق من النقطة أ حنو ب
 التواصل األديب عرب الدعائم الرقمية -1

الذي قال به ابرت ويندرج و يف األدب الرقمي وخنص ابلذكر القصص، يؤكد مفهوم النص كصناعة       
يعرف ابلوسيط أو  يف تنظريات ما بعد احلداثة، فالقصة أو النص عبارة عن شبكة من العناصر الفعالة، ما

. حاسوبية يعطينا قصة ترابط كل هذه العناصر عرب صناعة...( اللغة، الصور، املوسيقى) النص املرتابط
من جهة سيميوز  ولكن هذا املبدأ الذي رأيناه يف اجلانب النظري خيالف أيًضا ما جاء يف اجلانب النظري

 للوسيط املرتابط( املوضوع) ابطمالءات املستند املرت إشكل من امل( املؤول) أن النص املرتابط؛العالمة الثالثية
سقاط على ابإل .يط مرتابط للمستند املرتابطللموضوع نفسه؛ أي إىل وسل ثمميتحّول بدوره إىل ( لمثامل)

ب ين  هذا النص، انطالقًا من ..( ، صور، موسيقىلغة) القصة اليت بني أيدينا، فهي عبارة عن نص مرتابط
إىل  بدورها ( بطالنص املرتا) هذه القصة ، تتحّولواألدوات املستعملة( صديق الصادقال) ضوع القصةمو 

 .، أي مستودًعا لنص الحق، وتصبح هي نص سابق(إىل أدوات أو مادة لبناء قصة أخرى)مرتابط  وسيط
"  اهليربميداي"  كية، وكذلك ما يعرف بـ  نصوص القصص الرقمية لألطفال هي عبارة عن نصوص شب   

'' Hypermedia''  ألن هذا الربانمج يربط النصوص والصوت والصور... 
فل أن يتنّقل حبرية يف القصة اليت ندرسها من خالل قفزه على أجزاء أو التوجه إىل ميكن للقارئ الط     

نتاج املعىن، فبمجّرد النقر على رابط هذه القصة تشغل إ، ويلعب الرابط دورًا ابرزًا يف ما يريده مباشرة
جاء معنا يف ، كما "شفنيفار بو " ليهإلرابط ينتج املعىن، وهذا ما ذهب ويتتبع الطفل القصة؛ أي أن ا

 .يالنظر 
 :التعلق النصي والرتابط النصي 2-3
رية، وما أعاده سعيد يقطني ت قدميًا يف تنظريه للشعيل به جريار جنكما رأينا يف اجلانب النظري، ما قا     
قة جديدة، وإذا يلنص السابق، وأن النص الالحق يكتب النص السابق بطر ابالنص الالحق  عالقة يف
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تعاجل قضية الكذب وخطورته وتدعو األطفال  1"الصديق الصادق" طبقنا هذا على قصتنا هذه، جند قصة 
نسان ص الورقية بعدة طرق، على لسان اإلاب يف النصو إىل التحلي ابلصدق، فهي قصة قدمية كتبها الكتّ 

ص الحق لنص سابق  واحليوان، لكن هذه القصة اليت بني أيدينا ك ِتبت بطريقة جديدة فهي عبارة عن ن
الكمبيوتر، ) ك تب بطريقة جديدة، وبوسائط جديدة بفعل الدمج بني األدب كمضمون واإلعالميات

ت، نًصا ميكن التحرك بينه حبرية على نرتنت القصة نًصا عالئقًيا بواسطة اإلكشكل، فأصبح( واالنرتنيت
 .   واألطفال املشاهدينشاشة الكمبيوتر، فأنشأت عملية تواصلية بني مؤلفة القصة الغائبة 

 القصص)لغوية فقط، فالنص املتعّلق به  فأصبح الّتعلق النصي يف هذه القصة ال جيمع بني نظام عالمات 
من نظام لفظي وصور، ونص القصة هذه وهو النص املتعّلق ( املضمون سالورقية القدمية اليت تناولت نف

 ...(.   ضافة إىل التحريك والصوت واملوسيقىلفظي والصور ابإل) الالحق جيمع نظام عالمات متعددة
 :ابطأنواع النص املرت  1-0

الذي يؤلف بني ) ردية خيتارها املؤلفيتم بناء أي قصة رقمية من خالل نص مرتابط، وفق برجمة س      
وقد يستعني خببري حاسوب يف ذلك، وكما رأينا يف ...( النص املكتوب، أو الشفهي، والصور والصوت

هذه القصة اليت  يف. النظري؛ أّن النصوص املرتابطة أنواع، خيتار املؤلف واحًدا منها لبناء نصهاجلانب 
     على نص مرتابط، توّخت فيه املؤلفة السهولة يف انتقال القارئ الطفل، فبنته على منوذج ِنّيتندرسها، ب  

ابلتوليف بني الكتابة والصور، واللغة املنطوقة، مث تظهر ، الذي يكون التفرّع النصي، (توليفيالرتابط ال) 
ويبدأ ابحلكي مبجّرد النقر على الرابط وبداية القصة ابالنطالق من احملكي األويل وهو أيقونة على الواجهة 

 (02املشهد إىل 0املشهد) املسرح، ويستمر السرد إىل هناية القصة، ويتم االنتقال من 
 والتواصل مع القارئ خواص النص املرتابط  1-1

، اليت تسمح للطفل "الصديق الصادق" نتحّدث هنا عن بنية النص املرتابط؛ أي بنية القصة الرقمية      
 .فنبحث عن شعرية النص املرتابط؛ أي شعرية القصة اليت ندرسها. القارئ تتّبع مساراهتا

علم السيربنطيقا، الذي أرسى قواعد كما عرفنا يعود الفضل يف بلورة النص املرتابط إىل  :الالخطية -
 .نعدام اخلطيةإ، و  (السببية الدورية ؛ أيابط الدوريالرت 
. واجملسد للتصّور السيربنطيقيتوليفي  هنا مربجمة وفق نصجتّسد انعدام اخلطية، أل القصة اليت ندرسها   

والصوت واملوسيقى، وهذا ما القصة مركبة من النص املرتابط اللغوي املكتوب والشفهي، والصور املتحركة 
قارئ من فأهم خواص النص املرتابط أبنّه واجهة استعماليه، هنا يتمّكن الطفل ال. اندت به السيربنطيقا

                                                           
  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsلصديق الصادق الرقمية، على الرابط قصة ا(  1

https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
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فق نظام غري مقطعي؛ أي أننا جند القصة ال تنتظم وفق فقرات متتالية و الوصول إىل عناصر القصة 
ر لتشرح ذلك مع ط بني لغة منطوقة مث أتيت الصوّ ومتسلسلة عرب الصفحات مثل الكتاب الورقىي، بل ترب

فالنص املرتابط هنا الذي يكّون القصة ميّثل دعامة مادية ب نيت عليها القصة، . احلركة، مث اللغة املكتوبة
 :وأتخذ القصة هنا مظهرين

رهم حباإل عويسمعوهنا عرب حركتها ؛أي بف ون القصةؤ أي أن األطفال يقر : القراءة تكون دينامية -  
احلرية يف القراءة وإدارة املعطيات، فقد يقرأ من البداية  له لقارئ الطفلاف. يصلون ملختلف مقاطع القصة

لنص مبجموعة من املساعدين ذا اه لتأليف أو من الوسط، أو يتجاوز بعض املقاطع؛ هلذا استعانت املبدعة
 .    هم أطفال لتعلم بناء القصص الرقميةالذين 

بوصفها ( الصديق الصادق)1 االنتظام الداخلي للقصة الرقميةميّثل هذا املظهر، بعد  :البعد البنوي -  
االنتظام الداخلي للقصة؛ أي مكوانهتا من  ظهر البنوي يف نص هذه القصة، هواملو . عبارة عن نص شبكة

حالة على غرفة مري، مث اإل، غرفة أسغرفة اجللو ) البيت ممثلة يف الغرف من الداخلأيقونة املسرح مث صور 
، حركة أبطال القصة داخلها، ودخول نص احلديث الشريف يف النهاية وبشكل متدرج، عرب (حمدثته
 .، أما املظهر الدينامي فهو البعد اخلارجي، أي حركة القصة...مقاطع

لألطفال والقصة جند هذه اخلاصية مسيطرة يف النص املرتابط وخاصة القصص الرقمية  :البعد اللعيب -  
يهتم  غرايت اللونية، فالقارئ الطفل الاليت بني أيدينا منوذج على ذلك، فيكثر فيها الصور واحلركة وامل

طة ؛ فيهتم الطفل مكانيات البصرية والصوتية وابلبعد التكنولوجي للوساملعىن قدر اهتمامه ابلشكل، ابإلاب
يكها عرب الفأرة والتالعب هبا، أكثر مما تقّدمه من نرتنيت يف الوصول إىل القصص وحتر ابلكمبيوتر واإل

وهذا حىت عند الكبار ، فهم يهتمون ابلوساطة وما تقّدمه من إمكاانت فالقارئ يظل . معلومات ومعاين
 .أسريًا هلذا الشكل الرتابطي

حترم هذا العنصر واضح وملموس، فقراءة القصة ابلنسبة لألطفال على شاشة احلاسوب  :الالمادية  -   
الطفل القارئ من اجلانب املادي امللموس الذي حيققه الكتاب، وهنا يربز الفارق املهم لألطفال، فلمس 

ر والقصة وكأهنا معاشة معهم وكثريا ما ينام الطفل والكتاب يف ر جتعل الصوّ الكتاب أبيديهم وحتسس الصوّ 
فل بعيًدا خبياله، ومع أن القصة على أحضانه، يف مقابل القصة على الشاشة كأنّه عامل أحالم  أيخذ الط

متنح للشخصيات احلركة والنطق فتجّسد حوار مفرتض بني الطفل  ،الشاشة هلا ميزات ابلنسبة لألطفال
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وتصل أحيااًن حىت والقصة، فكثريًا ما جند األطفال جييبون الشخصيات وخياطبوهنا ويلمسوهنا على الشاشة 
 . قعية، هذا ابلنسبة لألطفال صغار السنمنهم أهنا شخصيات وا ظًناإىل ضرهبا، 

ينخفض الشكل املتاهي يف قصص األطفال أو يكاد ينعدم، ألنه ال يتناسب مع  :الشكل املتاهي  -
قدرات األطفال وال حيقق الرسالة املتوخاة من قبل النشر االلكرتوين لألطفال، تعليمية أو تربوية، فاملهم 

ى حلة وحتقيق الرسالة املنشودة، وليس التالعب أبفكاره واختبار حصول الطفل على مضمون القصة يف أهب
 .ذكائه إىل حد التعجيز

مع اهلدف املتوخى من كتابة القصص الرقمية لألطفال، هذا العنصر أيًضا ال يتوافق  :غياب النهاية  -
احلديث خاصة يف هذه القصة ففيها جند هناية مجيلة وهادفة ترسخ خلق الصدق لألطفال، ممثلة يف 

 .الشريف الذي جيمع وخيتصر كل الصفات اجلميلة للصدق والقبيحة للكذب
 :النص املرتابط ومبدأ االسقاط 1-4

، يتوافق فيه البعد داع أديب قائم على النص املرتابطبإسابًقا، أن القصة الرقمية أو أي كما جاء معنا      
اجلوانب التأويلية؛ أي كل وحدة من شبكة بعد خارجي يكشف عن  مع ملرتابط،الداخلي لدعامة النص ا

سقاط على وابإل. ب مع وحدة تقع خارج الشبكةالنص املرتابط، وضمن بعدها الداخلي والصوري، تتناس
هذه القصة مّتت عرب احلاسوب أبرقام وشيفرات رمزية؛ أي  أتليفالقصة الرقمية اليت ندرسها، نقول أن 

مربجمون للقصة، يتوافق مع ذلك أن كل وحدة من هذا  برانمج داخلي ال يظهر على الشاشة صنعه
الربانمج تؤدي دور من القصة، يتم ربط هذه الربامج للقصة مبا يوافقها من شكل أو صورة أو صوت أو 

 :يتونرتجم ذلك ختطيطًيا كاآل .عبارة مكتوبة اليت تظهر على الشاشة مشكلة القصة
        

 
 
 
 
 

                                                                                    
 
 

 رابط

 عقدة

                                            *  

                                                                   *  

                           *             *  

                               *               *  

 نظام التأهيل

 اسقاط

وحدات نصية   صوت 
 

 موسيقى

 

 

مع البعد اخلارجي  ةاملرتابط القصةارتباط البعد الداخلي الصوري لدعامة   
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 .الدالليات الصورية والدالليات التأويليةالنص املرتابط بني : قمير ديب الالنص األ 1-5
وفق الدالليات الصورية والدالليات التأويلية، ( قصة الصديق الصادق) نبناء شبكة النص املرتابطإ     

فأشكال . لرابطمتّكن األطفال من الولوج إىل القصة، من خالل تفاعالهتم مع القصة ابلنقر على ا
 .اها إالّ من خالل بدأ القراءة من طرف الطفلال تظهر وتقيم معن النصوص اخلارجية

 :نتقال من الرتكيب إىل فعل الرتابطالنص املرتابط  اإل 1-6
 على اخلطية، فتشكيله ال يقوم على الرتكيب الذي تتمّيز به اللغة يف يبىنمبا أن النص املرتابط ال    

لتشكيل النصوص، بل يقوم على احملور الرتابطي، ويظهر ذلك بشكل جلي  تسلسل كتابتها من حروف
 (.القصص والرواايت) يف أدب الكبار

 حتّول يف دعائم الكتابة والقراءة: القصصي الرقمي صالن -4
ابلنسبة لألطفال وهو جمال دراستنا، أصبح من الواضح اكتساح ساحة اهتمام وحميط األطفال     

القصص الرقمية واأللعاب وكل ما يقدمه احلاسوب يف هذا اجملال، فتجد األطفال يبقون ابلساعات 
، بكل مشدودين أمام جهاز الكمبيوتر ملمارسة لعبة ما أو االطالع على رسوم متحركة أو قصة مصورة

، ...الذكية ستعمال اهلواتفاب وذلك زاد عمر الطفلن اجيابيات وسلبيات، خاصة كّلما ما حتمله م
 . فزحزح مكانة الكتاب الورقي فال ترى طفاًل يطالع كتاب، ابستثناء املقررات الدراسية

 :التواصل مع نص األدب الرقمي 4-3
قصص األطفال، يف اجلانب الكمي يف  القراءة على صعيد النص املرتابط يكمن الشيء اجلديد يف   

 والكيفي، يف كمية العناصر املقروءة واملطلع عليها من خالل التصفح 
 يف كيفية تفعيل الروابط واختيارات القراءة  ،حبار، ومن خالل الكيفواإل

 فالقارئ الطفل يكتشف صورًا  ،...عادةوالتأخري، واأل ابلتقدمي
 فتح جهاز احلاسوب، :جديدة لطرق القراءة، عرب ضوابط تقنية مثل

 والذهاب لإلنرتنت وموقع قصص األطفال أو األلعاب 
 16 قصة الصديق الصادق،المشهد 1       ، (سنوات فما فوق 2أو  2) والرسوم املتحركةن وذلك من سن

  القصة املقابل، جتسد (2 املشهد) كما يف فتح أو إغالق الصفحة، فتح النوافذوخاصة موقع اليوتيوب،و 
  .تنرتنعرب اإل نور ر هبا أمري زميلتهت، يف الطريقة اليت حياو ننرت طريقة القراءة اجلديدة عرب اإل 

                                                           
  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  1
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، كذلك طرق على القصص والنصوص الرقمية الذي يقرأ هذه القصة، يف اطالعه فيجسدها الطفل 
 لكرتونية بتسهيلاإلالرقمية أو  الصعيد تتمّيز الدعامةهذا االختزال األيقوين، التقدم والرجوع   وعلى 

 .وفضائًيا وتسريع الوصول إىل احملتوايت النصية، واختزاهلا زمانًيا
 الشبكة التواصلية للنص املرتابط: السيربنطيقا والقراءة 0 -4

 السيربنطيقا قائمة على التحسيب والتحريك والتنبؤ وهو    
 األساس ونقطة االلتقاء بينها وبني األدب القائم على النص 

 فعلى صعيد البعد الداخلي مت برجمة( النص الرقمي) املرتابط
 القصة اليت بني أيدينا عن طريق حتسيب والربجمة والتنبؤ بني

  15 قصة الصديق الصادق،المشهد 1          البعد الداخلي الصوري، والبعد اخلارجي املشكل لعناصر 

 .  على البعد اخلارجي على الشاشة (االستظهار) ابالسقاط...( من صوت وصور، وحكي) القصة  

رسالة اكبسون، كيفية اشتغال التواصل األديب، عرب املرسل واملرسل إليه والج تقّدم خطاطة رومان -  
السنن املوظف يف النص وكيفية تعبئته : يف هذه اخلطاطة ابلنسبة لألدب ءوالقناة، واملرجع، وأهم شي

ليه، ففي غالب األحيان تتعّدد التأويالت بتعدد القراءات، إقبل املرسل، وكيف يؤوله املرسل  مبداليل من
 .فال يعرّب عن سنن اتفاقي بني الكاتب والقارئ

ون القصة، والرسالة أهم األطفال الذين يقر  :ملرسل إليهوا ،املؤلفة :ذه القصة اليت بني أيدينا املرسليف ه 
والسنن هو اللغة العربية املتواضع عليها بني أطفال اجملتمع العريب  لكذب وترسيخ خلق الصدق،هي حماربة ا
متفق عليه بني  بشكل عام إىل الصّور واأللوان وهو جيّسد حماربة الكذب عند األطفال وهو ، ابإلضافة
، لكن ابلنسبة لألطفال ال يعرفون مدى خطورته، من (أن الكذب خطري، الصدق هو املنجي) مجيع الناس

في البداية مل اجلانب اخللقي والديين، وما يسببه من مشاكل كبرية، إاّل بعد أن صورته هلم املؤلفة، ف
ضافة إىل ابإل ، مثل الطفل أمري الذي مل يستوعب غضب أمه منه، إاّل يف النهايةاخلطريستوعبوا هذا 

فاملرسل جيسد وظيفة ) به صر هناك وظيفة منوطة، وطبًعا مع كل عناملرجع الذي هو احلديث الشريف
 مملستمعني ، أاالنفعال مع املوضوع، سواًء كانت الراوية على صعيد العالقة بني القصة واألطفال القراء وا

ي ميّثل املرسل إليه، والوظيفة التأثريية ما على صعيد احلوار الداخلي بني األم اليت متثل املرسل والطفل الذ
حتمله من قلق وخوف وارتباك وتشويق خاصة ابملرسل اليه الذي ميثل الطفل أمري اترة على صعيد الرتاسل 

                                                           
  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  1

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs


  دراسة سيميائية: قصص األطفال الرقمي الرتبوي :الثالثالفصل 

 

331 
 

فهناك . الداخلي بينه وبني أمه وبينه وبني حمدثته، وعلى صعيد الرتاسل بني القصة واألطفال املطلعني عليها
يف هذه القصة، أما الرسالة فتحمل الوظيفة اجلمالية والشعرية أحيااًن وخاصة يف النهاية تراتبية يف الرسائل 

والعالقة بني الطفل وحمدثته نور، كما حتمل الوظيفة ( الطفل أمري) ضاح العالقة بني األم واالبنوالبداية إبي
رجعية خاصة ابملرجع تتمثل التحذيرية والغضب بني األم واالبن عند الكذب على زميلته نور، والوظيفة امل

هذه اخلطاطة والوظائف تنطبق على كل أنواع األدب . ب من الدين والثقافة اإلسالميةيف حماربة الكذ
 .الورقي والرقمي من حيث املضمون

تدرّج  أثناء خيضع يفالنص ف( الصديق الصادق)أما فيما خيص األدب الرقمي، وهنا القصة الرقمية   
 ربنطيقًيا ين  من خالهلا قناة التواصل، ستـ ؤ مِّ  أو حتققه خلطاطة تواصلية على الشاشة مراحل ظهوره

 .   الوضع التواصلي االفرتاضي
 ، (4 املشهد)كما يوّضحه  من خالل ما ك تب على الشاشة عند فتح الستار مع فريق العمل: املرسل املؤلفة

 للقصة،ومن خالل التواصل املنطوق للمؤلفة الراوية 
 
 
 
 
 

 12 قصة الصديق الصادق،المشهد 1

مرسل ) املستمعنيت إىل األطفال املشاهدين رتننوشبكة اإلهذا تراسل خارجي، من قبل جهاز الكمبيوتر  
(. املرسل إليه) والطفل( املرسل) بني األم –ة القصة سربينطيقًيا من خالل برجم -، وتراسل داخلي(إليه

كما يوّضحه                تواصلية عرب شبكة االنرتنيت صورة مصغرة خلطاطةفهو  وحمدثته،والتواصل بني أمري 
 :(2املشهد) 
 
 
 
 

 15 قصة الصديق الصادق،المشهد 1
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نرتنيت وعرب جهاز شبكة األ والقناة هي...  أو صلب وميكن حتميل هذه القصة عرب قرص مرن  
بعد كتابتها بربجمة حاسوبية قائمة على التحسيب التحريك أي نقل القصة ) الكمبيوتر اليت تؤمن سربنطيقًيا

وذلك بتطبيق التنبؤ  والتحكم لرتمجة البياانت الداخلية الصورية إىل نصوص تستظهر عرب الواجهة
، فيتحقق هذا التواصل القصصي افرتاضًيا عرب الشبكة بتقدمي نص القصة كمرسلة، ويكون (السربنطيقي

الصديق ) االنرتنيت، أو قد يكون تواصل غري مباشر ابلقصة الرقميةتواصل مباشر من خالل شبكة 
 .   بتحميلها على قرص صلب، قرص مرن، ذاكرة مفتوحة( الصادق

وعمليات التسنني فتوكل للحواسيب عرب دورها يف معاجلة شيفرات النص، لتحويله إىل نص مقروء على  
وحتسيب برانجمها عرب األرقام والشيفرات يف البعد الشاشة، لصاحل القارئ؛ أي أن هذه القصة مت صناعتها 

الداخلي الصوري للحاسوب، مّث يقوم هذا احلاسوب ابستخدامه من قبل املؤلفة وفريق العمل إىل حتويل 
هذه البياانت إىل شكل القصة ومكوانهتا اليت تستظهر على الشاشة على صعيد البعد اخلارجي بشكل 

وكيفية دخول احلكي ر وأشكاهلا،يف ترتيب الصوّ ) احلقيقية املرادة من القصة عاينعطاء املإمنتظم يتوخى فيه 
كل هذا انتج عن ( بني الصور دون تفاوت بينهما، واستظهار احلديث الشريف كخامتة يف آخر القصة

 .ترمجة دقيقة وتواصل انجح بني الداخل واخلارج حيققه احلاسوب
القصة اليت ندرسها، للوهلة األوىل عندما يرى األطفال شكلها هذه التطبيقات للنص املرتابط ممثلة يف    

مدخل أيقونة املسرح ولونه األمحر الرباق، واللون األصفر يف جوانبه، مع مدخل  ،اجلذ اب من ألوان
ها خاصة تفإذا نظران للصور وجاذبي.  موسيقي هادئ ، وصوت الراوية اهلادئ واملعرّب وما فيه من حنني

طفال حياولون تلمسها لالمساك هبا ويتحسسوهنا أبيديهم، صور الغرف اجلميلة وألواهنا املدخل جتعل األ
الزاهية مبا فيها من أًثث، جتعل الطفل القارئ يتخّيل نفسه وكأنّه يعيش ويتجّول يف الداخل، عكس 

 .جتسد احلكي القصص اجلافة اليت ال
فال وكيفية بنائه، وتوظيف الصور إليصال ويف احلقيقة أدرك كّتاب األطفال أمهية ذلك يف أدب األط

كتابة يف وسيطها الورقي، والقصص الغربية املرتمجة جتسد ذلك جبالء الالرسائل املراد تبليغها لألطفال، يف 
 ".ألس يف بالد العجائب"مثل قصة 

املخصصة ، ميكن للقصص (شبكة االنرتنيت واحلاسوب) العالميةلعصر، عصر املعلوماتية واويف هذا ا 
أن ترقى ابالتصال إىل درجات التواصل احلسي املتكامل، عرب اآلداء ( الصديق الصادق مثل) لألطفال

                                                                                                                                                                                    
  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsديق الصادق الرقمية، على الرابط قصة الص(  1

https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
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التقين للموصالت، اليت تسهم يف حتفيز اإلدراك البصري، حنو أفق التمثل اللمسي والذوقي والسمعي، 
 :  ميكن أن منثله يف الشكل اآليت. فالطفل يتواصل مع هذه القصص حبواسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أمهية الروابط ودورها السردي والبالغي 4-1
وهو  أن الرابط هو حمور أتسيس النص املرتابط "فانيفار بوش"كما جاء يف اجلانب النظري على لسان     

والذي من أرقى وأصعب صّوره  رتابطاملالنص  النص الرقمي وال ينتج وبدونه ال يكون الذي يعطي املعىن،
ال ميتلك خاصية التفاعلية إاّل يف وجود الرابط،  هذا النص الذي ،الذي يكون شبكي التفاعلي النص

جزء من القصة )أخرى و ، أي بني فقرة وكذلك أن فعل الربط الذي يؤمنه الرابط بني وحدة قرائية وأخرى
هذا  .ىن ال حيصل بفعل التصفح أو االحبار لكّنه حيصل ابختيار الرابطفاملع. هو الذي خيّلق املعىن (وآخر

يعين أن أحداث القصة ال تظهر على الشاشة مبجّرد الدخول إىل جهاز احلاسوب وحتميل القصة، بل 
 .(صور، فقرة مكتوبة، صوت) ابلنقر على الروابط فيظهر ما حتيل إليه من عناصر القصة

 
 
 

 رابط انترنيت
 
 

قرص مرن،     
قرص صلب      
ذاكرة مفتاح إلخ        

 
موصالت      

لوحة مفاتيح     
فأرة، شاشة      

مكبر صوت، حاسوب       
 
 
 
 
 

        
     تحفيز الرؤية )باستعمال صورة أيقونة المسرح بلونها الزاهي وباقي صور، 

( األم والجد وأمير، والحركات  
 تحفيز اللمس) مالمسة األطفال للصور بالنقر عليها بالفأرة ومالمسة الشاشة(

     تحفيز السمع ) بما تحويه من موسيقى جميلة هادئية، ورواية القصة شفهيًا من 
فينصت األطفال باستعمال الصوت المباشر ( طرف الراوية والحوار بين األم والطفل

 للحاسوب أو باستعمال المكبّر 

 وحدة 

 مركزية
 وحدة

 مركزية

ارئ طفلق  المؤلفة والفريق 
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هذا الباحث على القصة اليت بتطبيق نظرية و  .واخلالصة ال يقرأ الطفل القصة ويسمعها إاّل بتفعيل الرابط 
 :يتكاآل  ( 2، 4) املشاهد  رصوّ ظاهر على مجيع الصور ونكتبه من بني أيدينا، جند الرابط ال

Unregistered Version          
 http://www.watemark-software.com 

 
 
 
 
 
 

 11 قصة الصديق الصادق، المشهد           12 قصة الصديق الصادق،المشهد   1             

حداث القصة من رؤية أ .إىل بقية مشاهد القصة (4)من املشهد  وبتفعيله تبدأ القصة ويتخّلق املعىن  
يتوقف احلصول  لقصة أو ابلنقر لتوقيفها، فتتوقف القصة وابلتايلا ط فتبدأعلى الراب ومساعها مبجّرد النقر

 .  ، وإبعادة النقر على الرابط تستمر القصة ويتخلق املعىنعلى املعاين
ب بعض الباحثني إىل ر، كما ذهنشاء املعىن واحلصوص على تفاصيل القصة من فعل االحباإوقد يتم  

حبار هو الذي جيعل اًسا لنصوصية النص املرتابط، فاإلحبار أو التصفح هو الذي يعد أسأن اإل ،ذلك
بدأ  حىت ، أوعلى املعىن لكن الرأي األرجح أنه دون تشغيل الروابط ال ميكن احلصول. القارئ يكتشف

 .النص
 طرق التواصل مع  القصة -5

، وفق تقنية ...(قصة، رواية، قصيدة)أثره األديب  نتاجإكما رأينا يف اجلانب النظري، أن املؤلف بعد      
تقنية يستعملها الكّتاب هلذه  يربجمها وفق، و النص املرتابط الذي يسمح للقارئ ببلوغ خمتلف أجزاء القصة

على القارئ أن و  ،لقراءة القصة اتيار القراءة، أبن مينح للقارئ خ النصوص يف أن يغاير يف خيارات مبادئ
جند أّن املؤلفة برجمتها وفق مبدأ قراءة ( الصديق الصادق) ويف القصة اليت ندرسها. ية منهاخيتار وضع

  .التجاور

                                                           
  om/watch?v=xNURihyqnGshttps://www.youtube.cقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  1

 

 

 

 

http://www.watemark-software.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
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حيث يتتبع الطفل القارئ القصة من خالل مبدأ : قراءة قصة الصديق الصادق وفق مبدأ التجاور -   
وقراءة ومساع القصة بتتبع وبلوغ مجيع عناصرها بشكل مقطعي؛ أي أنّه مبجرد التجاور، فيتمكن من بلوغ 

مث مقطع فتح ( رحأيقونة املس شكل) كل طوعي ومتسلسل من مقطع الدخولتشغيل الرابط ينتقل بش
غرفة اجللوس ووجود اجلد، مث مقطع جلوس أمري أمام جهاز احلاسوب، ومقطع دخول  الستار، مث مقطع

. قطع جلوسها جبانبه وهكذا تتواىل املقاطع يف شكل متسلسل متجاور إىل هناية القصةأمه عليه، مث م
 .فته الكاتبة ليستطيع األطفال تتبع القصة دون انقطاعات أو تعجيزوهذا املبدأ هو األبسط لذلك وظّ 

عملية يف جيمع  ئ وهنا خنص ابلذكر القارئ الطفل،يف تطبيقها ابلنسبة للقار : القراءة الرقمية 5-3
بني قراءة الكتاب الورقي فهو يتتبع ببصره وينتقل من مقطع آلخر ابإلضافة الستعمال السمع الذي  القراءة

يضيفه النص الرقمي عرب املوسيقى املصاحبة للقصة أو عرب مساع القصة إن  كانت لغة شفاهية وليست 
شراف احلاسوب الذي هو إرقمي ملزاوجة بينهما كما يف هذه القصة، ويضيف قراءة النص المكتوبة أو ا

اسوب، مبعرفة أنظمة تشغيله، ، فال ميكن للطفل قراءة هذه القصة اليت بني أيدينا دون وساطة احلءأهم شي
شراف الذي يؤديه احلاسوب بوصفه وسيطًا اليت بني أيدينا تتم من خالل اإل حالة للقصة الرقميةفاإل

وم راءات قرائية خمتلفة كما يف الكتاب الورقي، فقد يقإجوقد ميارس القارئ بصفة عامة . رئمساعًدا للقا
عن طريق التمعن وهذه يف القراءات النقدية والعلمية، وقد تكون قراءة  ابالستكشاف، أو قراءة تعمقية

يف هذه القصة و . ية أو املوسوعيةمعرفية عن طريق تصفح بعض النصوص املرتابطة ذات االهتمامات العلم
هذه . قراءة األطفال هلا هي قراءة استكشافيه، وغالبية قراءة األطفال الصغار تكون هبدف االستكشاف

القراءة جتعله يستعمل ذكاءه اخلاص أبن يستحضر ويرجع بتفكريه إىل قصص قرأها يف نصوص أخرى أو 
د األحداث ويكملها ليس ألنه تتبع يف وسيط الكتاب الورقي ويقارن بينها أو يذكرها، فنجده أحيااًن يسر 

 .هذه القصة بل يستحضرها من قصص سابقة
تتمثل بالغة الرابط يف تغيري طرق القراءة، من تتبع األلفاظ : احملكي املرتابط وبالغة الرابط 0 -5

 إىل منط( النصوص الورقية) والعبارات اللسانية للحصول على املعىن اجملّرد منها كما يف الكتب الورقية
يلتقط هذه الصّور  طفل يف قراءته ومساعه هلذه القصةأي أّن ال ؛ط املعلومايت للمعلومات اجلماليةااللتقا

واألحداث ببصره ويؤوهلا إىل أحداث للقصة، فهو يسردها عليك بعد انتهائها ابحلديث عن الصور، وال 
. داث السرديةحأكثر من تتبع األحالة إىل الصور ع القصة، فهو يعرّب عن القصة ابإليركز كثريًا على مسا 

وإن كان ذلك ليس نقطة فارقة ابلنسبة لألطفال يف قراءهتم للقصص، ألهنم يف كتب القصص املصّورة 
 .يعتمدون على االلتقاط أكثر من تتبع السرد
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بع يف قراءة النصوص الرقمية، أن القراءة تكون أبسلوب التت" أليفي داينز: وهذا ما يتوافق مع ما قال به  
السطحي وليس التعمق القرائي؛ ألن الفضاء الرقمي هو فضاء متحرك ابستمرار بني متتالية نصية وأخرى 
وال يستقر، كما نالحظه يف هذه القصة، ففضاؤها الرقمي ينقل الطفل بسرعة من حدث ومكان آلخر، 

   -وهنا القصة الرقمية -مي شكل النص الرق د  يع  . مما جيعله يعيد النقر على الرابط مرة أخرى بعد انتهائها
هذا جيعلنا نوّظف . خمتلف عن هيآت النص الورقي حيث جند أشكال وبىن مستحدثة غري مسبوقة تقنًيا

 .أدوات جديدة للمقاربة، وهي أدوات تعتمد على الربامج املعلوماتية
 لقصة الرقميةاوحتليل أدوات قراءة  -2
 :  العنوان االلكرتوين للنص الرقمي 3 -6

ّينه مقاطع الصور جنده يف القصة اليت ندرسها يظهر مع بداية تشغيل القصة،كما تب وهو العنوان الرابط،
، حيث قمت بتقطيع القصة إىل مقاطع لدراستها  ابإلحالة (02ملشهدإىل ا 0 املشهد من) املكونة للقصة

  :ذا املشهدوجند الرابط مكتوب على كل املشاهد، كما يظهر يف ه إليها مع كل عنصر نظري
 

 

 

 
 13 قصة الصديق الصادق،المشهد 1                                

 :فالعنوان الرابط هلذه القصة هو
Unregistered Version http://www.watemark-software.com     

 وكذلك . حتليل هذه القصة اهلجينة واملتجانسة يف نفس الوقت، يعتمد على تعاضد أفعال القراءة والكتابة
؛ أي أن ابثة هذه القصة واملتلقي الطفل يشرتط   وهذا أمر واضح: توافق القناة بني الباث واملتلقي -

وكما رأينا قد . التوافق القنايتت؛ أي حتقيق شرط نرتنال نفس القناة، احلاسوب وشبكة اإلفيهما أن يستعم
حتويل النص عرب روابط التخزين ) وغري املباشر( باشر داخل الشبكةالتصفح امل) تنوع الوسائط بني املباشرةت

ويف قصتنا هذه اليت ندرسها، (. لألقراص املرنة، أو الذاكرة املتنقلة يف حال االنفصال عن الشبكة
القصة : ت بكتابةنرتناإل طفل ابلبحث عن هذه القصة عرب شبكةتستجيب لكال طرق القراءة، فيقرؤها ال

                                                           
  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  1

 

 

http://www.watemark-software.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
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الرقمية الصديق الصادق، وعند ظهورها يستطيع حتميلها على سطح املكتب أو يف أحد ملفات احلاسوب 
 . أو خيزهنا يف قرص مرن

 ي نصوص الفضاء الرقميعن ابق األحيان يف بعض يتم متييز نصوص األدب الرقمي : العنوان الرابط -
ويسميه عبد القادر فهيم الشيباين ابلعنوان الواصف . جناسية النصإ؛ أي ميّيز من خالل العنوان الرابط

 : وبتتبع القصة اليت ندرسها جند العنوان الرابط. للعنوان الفعلي للنص الرقمي
Unregistered Version http://www.watemark-software.com     هو ،

الصديق الصادق، ألن هذا العنوان الرابط هو املوقع الذي يسمي :العنوان الواصف لعنوان القصة 
ت، فبمجّرد كتابة هذا نرت نالفضاء الرقمي على نطاق شبكة اإلداخل ( الصديق الصادق)إحداثيات قصة 

ويسّهل مهمة حمركات البحث، وقع القصة م حتديد تمي Googleأو  webالرابط يف موقع البحث 
ت للحصول على النصوص نرتنرب طريقة التواصل بني القارئ واإلوتعت. لتحديد هذه القصة واحلصول عليها

فالطفل يتحاور مع مواقع  بشكل عام، واألدب الرقمي بشكل خاص، عند الكبار واألطفال الصغار،
ما يكتب الطفل لّ فك.صل ورد للتواصل مستمر، يف توات عرب جهاز احلاسوب بكتابة هذه الروابط نرتناإل

الباحث عبارة حبث داخل املوقع يرد عليه املوقع مبعلومات، فهو تواصل ورد للتواصل بشكل مستمر 
 . ت جمال للتواصل العاملي الفّعالنرتنفاإل. ّكل للحوارية يف أرقى صورهامش

 : عمل القارئ النقدي: خطوات حتليل النص الرقمي 6-0 
التحليل بطريقة مباشرة و غري مباشرة، عرب اجلمع يف التحليل بني الشيفرات املصدر والتمظهر املرئي يكون 

 .لألثر
 : حتليل العنوان الرابط 2-4-0  
لبعض  بتطبيق حتليالت أوليةويكون طبًعا قبل قراءة هذه القصة وتصفحها، يتم أخذ فكرة عن القصة  

مقاطع  العنوان الرابط، الذي مّر معنا سابًقا واملكتوب على مجيع املعطيات اليت أتيت مصاحبة لربوتكول
 .القصة

 :فنجد من املعطيات املصاحبة للربوتوكول العنواين، البياانت اآلتية يف شكل عنوان بدئي مصاحب للرابط 
â«Ø §ÙÙØµØ©Ø§ÙØ±ÙÙÙØ©Ø§ÙØµ 

Ø¯ÙÙØ§ÙØµØ§Ø¯Ùà you tube.mp4  يظهر على الشكل اخلارجي للقصة قبل ،
ميثل، العنوان . تشغيل القصة، ورؤيتها ومساعها من طرف األطفال قبللنقر على الرابط وافتتاح القصة؛ ا

 : يوّضح ذلك( 0)واملشهد .النشري للقصة، وكذلك يصاحبه الصفحة الواجهة

http://www.watemark-software.com/
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 10 قصة الصديق الصادق،المشهد 1

خمتفية تظهر مبالمسة الفأرة للرابط يف  (رابط) مصاحبة لعرض القصة، وهي بياانت جند هذه البياانت   
ترابط مع حدود الصفحات الواجهة وخيتفي اببتعاد الفأرة عن مالمسة حدود الواجهة الشاشة اليت 

هذا . تستظهر القصة عربها، وال يتوّقف عرض القصة اببتعاد الفأرة عن حدود الواجهة بل تستمر للنهاية
عبارة عن رموز . اليت نقرأها( الصديق الصادق)موقع القصة الرقمية  الرابط عرب تتبع عناصره ندرك أنّه

حموسبة متثل بياانت حوسبة القصة داخل جهاز احلاسوب، اليت ابستخدامها أّلف فريق العمل قصته عرب 
إىل البعد اخلارجي  جهاز حاسوب ومتثل البعد الداخلي التجريدي الصوري للقصة عرب النقر عليه حييل

 .  القصة كيلتشاحلقيقي ل
له ظل معاكس يف  ل  ك  ش  غلق ي  أتيت مصاحبة للعنوان النشري، ستار أمحر براق م: الصفحة الواجهة 

 Unregistered Versionهذا الستار مكتوب العنوان الرابط،  ىعل.(0مشهد) األسفل
http://www.watemark-software.com     هذا العنوان الرابط هو ( 0املشهد)كما يف

، كما هو واضح (الصديق الصادق) العتبة األولية للقصة، وهو أوىل وأسرع لالستظهار من العنوان الفعلي
ومل يظهر عنوان ( أيقونة املسرح)على الصفحة الواجهة  فقد ظهر العنوان الرابط مكتوب ،10: يف الشكل
رابط للكشف عن التموقع االفرتاضي للنص، أي أين جند هذا النص داخل وأييت العنوان ال. القصة بعد

العامل االفرتاضي للمواقع االلكرتونية، فبكتابته يف املوقع يبدأ حمرك البحث ابلبحث عليه ويصل إليه يف 
 .وقت قياسي ألنه معلوم االحداثيات

كييب، لكن يف أغلب األحيان صورة ويف بعض األحيان ميكن حتليل هذا العنوان الرابط حتليل داليل تر   
ال يطابق لرابط،صياغة العنوان الرابط ليست تعيينية مطابقة حملتوى أو عنوان النص الرقمي، فهذا العنوان ا

 "الصديق الصادق"حمتوى أو عنوان قصة 

                                                           
  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  1

  

 

http://www.watemark-software.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
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العنوان الرابط ل إىل القصة اليت بني أيدينا ويتم افتتاحها، فبكتابة توصّ نابة العنوان الرابط بصيغة دقيقة بكت 
القصة، وابلتطبيق الصحيح هلذا حبار عن طريق حمرك البحث بتحديد هذه الذي بني أيدينا تتوىل برامج اإل

 .الصفحة االفتتاحية هلذه القصة تظهرجراء اإل
 :الصفحة االفتتاحية للقصة اليت ندرسها 

جندها حتظى بعناية تصميمية فائقة كما تعد الصفحة األوىل اليت تنفتح عليها القصة اليت ندرسها، لذا    
 :(14:املشهد)تظهر يف 

 
 
 
 
 
 

 12 قصة الصديق الصادق،المشهد 1

فنجد الستار ينفتح من الوسط وينقسم إىل دفّتني يربطان من اجلانبني . وهي حتوي البياانت األكثر ثبواتً    
برابطني لوهنما أصفر وفيهما شراشف مثل ستار املسرح الذي يفتح من اجلانبني معلًنا بداية املسرحية، أو 

 .مدخل النافذة للقصةمثل ستار للنافذة، يفتح ويقدم لألطفال 
 الفعلي الذي يصعد من األسفل إىل عنوان القصة: ثبواتً  قلنا حتمل هذه الصفحة البياانت األكثركما 

يف اجلانب األمين : مث حتته يصعد فريق العمل، (الصديق الصادق)  واألعلى كقطعة تلقى إىل األعلى وه
هي حتمل ابلنسبة للقارئ و .ومها طالبتان، ويف أسفل الصفحة من اجلانب األيسر املؤلفة املشرفة هلذه القصة

وكما رأينا يف اجلانب النظري، أن هناك نوعني من الصفحات االفتتاحية املعتمدة . شروط مسارات القراءة
 وجند يف هذه القصة . يف النصوص األدبية الرقمية

صة اليت حتّدد مسار القراءة، مبا جيعل الطفل القارئ هلذه الق: الصفحة االفتتاحية من النوع الثاين  
ببدء قراءة القصة، فيتم بدأ  اوهذا يّتضح جليً . منصاًعا بشكل قسري، للخضوع خليار واحد، حمدًدا سلًفا

القصة ابلنقر على الرابط، ومبجّرد فتح الستار وبدايتها تستمر يف العرض بشكل متسلسل دون تقدمي 

                                                           
  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط  ( 1

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
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طع آلخر دون تدخل خيارات للطفل القارئ يف حتديد مسار القراءة، بل يستمر عرض القصة من مق
 .للقارئ الطفل

 (املنهج التأويلي: ) املناهج املتبعة يف حتليل الصفحة االفتتاحية 6-0-0
ي يقارب هذه مبا أننا يف صدد الدراسة السيميائية لقصص األطفال الرقمي الرتبوي، فإن املنهج الذ    

نظرًا لكثرة الوسائط وترابطها يف إنتاج هذه القصة، فاألدب الرقمي يعتمد على  ،القصة بنوع من الدقة
وهنا املنهج األوفر حظًا لبيان . حشد أنساق دالة كثرية مركزًا على البصري والسمعي خبالف األدب الورقي

، لكوهنا املنهج التأويلي الذي يعتمد على مبادئ التحليل السيميائي: دور هذه العناصر يف الرتكيب هو
واملقروء ( البصري) وحتديًدا بني املرئي. حتسن استنطاق دالالت التعاضد الرتكييب بني خمتلف األنساق الدالة

 .اخلطي
الشدة الدال كما قلنا على  ،ستار للصفحة االفتتاحية ذو اللون األمحرالبني لون : بني املرئي واخلطي 

وهو رمز الوعي والعقل وقدراته والفكر وأبعاده  بلون أصفرواخلطر والغضب والثورة، واملربوط من اجلهتني 
، فهذا الرتكيب بني الشكل (الصديق الصادق)وبني عنوان القصة  ،ورمز الرتكيز الذهين والفهم الباطين

البصري والعنوان، يركب مضمون القصة يف إحياء للمعىن الدقيق، فالستار األمحر هو رمز خلطورة الكذب 
ها وحتليها ها الذي كذب على صديقته، واللون األصفر رمز لألم ورجاحة عقلوغضب األم من ابن

فكان هناك تعاضد تركييب إليصال حمتوى ورسالة القصة لألطفال، أن القصة . بنهاإابملسؤولية يف تربية 
كاذاًب د  ومل يع ايف النهاية وأصبح الصديق صادقً  مت تصحيحهني األصدقاء يف البداية مّث تعاجل أمرًا خطريًا ب

يدل على القصة يف دقة وبراعة ويقّدم هلا حوصلة من ، وتركيب العنوان( األيقونة) فهذا الرتكيب بني الصورة
الكاتبة ابلعنوان فقط مث سردت القصة لتوصلها لألطفال، بل قّدمت القصة  البداية إىل النهاية، فلم تكتف

للمعىن وليس خطي ابعتماد اللغة فقط، فكما فهنا حضور شبكي . ابستعمال األنساق البصرية واللسانية
. أن األدب الرقمي هو أدب شبكي يف تكوينه، كذلك شبكي يف معناه، الناتج عن تقنية النص املرتابط

فهي شارات ...( وااًلصفر، وأيقونة املسرح، والعنوان ،اللون األمحر) أتى نص هذه القصة جمهزًا مبعاملف
املعامل كاشفة عن قصدية املولفة، حماربة الكذب أبسلوب مشّوق جّذاب،  وهذه. ملدخل القصة وتقدميًا هلا

ابلرتهيب خلطورة الكذب مبا قّدمته من ألوان وموسيقى وابلرتغيب، شكل احلياة األسرية الناجحة وما فيها 
 .فهي رسائل تستهدف هبا الكاتبة القارئ الفعلي وهنا هو الطفل. من دفئ ونظام ورعاية من األم واجلد

، ففي حتليل الصفحة ...(صورة، كلمة، موسيقى) ابطة جند تباين أمناط التفرعاتيف هذه القصة املرت    
اخلطر وأن جند اختالفات داللية بني اللون األمحر الدال على ( الستار األمحر، وعنوان القصة)االفتتاحية 

الكاتبة، وبني داللة العنوان الدالة على االنسجام واالرتياح والتطابق بني  اليه هناك أمر سيحدث تنبه
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صور لغة )فكل ما جاء يف هذه القصة، . الصديق وصفة الصدق، فهنا تعارض بني العنوان ولون األيقونة
فهي املش ِكل ة  .، عبارة عن مرتابطات نصية هلا وظائف(سيقى، لغة مكتوبة احلديث الشريفمنطوقة، مو 

  واملربّع السيميائي يوّضح ذلك :قصة منتجة لسريورة القصة الرقميةلل
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 :اآليت تلّخص يف املربع السيميائيوالقصصة ككل ت    
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 l'hyperfiction:  يف هذه القصة احملكي املرتابط 6-1
 تنتمي القصة اليت ندرسها إىل احملكي املرتابط، ألهنا قصة مركبة  

 رايضًيا حاسوبًيا، وهي حمكي ممتد ألهّنا تقرأ عن طريق فعل اإلحبار،
 وهذه القصة عبارة عن حمكي ألن مصطلح احملكي يشمل يف أجناسه 

 مركبة وفق النص املرتابط ابستعمال وسائط متعددة  يوه.القصة
 .، تدل على حضور الروابط يف النص املرتابطHuperالسابقة  ألنّ 

 11 قصة الصديق الصادق،المشهد 1                                                                         

احملكي النصي املرتابط والقصة اليت بني أيدينا تندرج ، حملكي املبين وفق تقنية الروابطويطلق على هذا ا    
 موسيقى،صور، ،(احلديث الشريف)مكتوب  نص) ةألهنا مؤلفة برتابط وسائط متعدد حتت هذا النوع،

ت كبرية لتحديد للقارئ مساحا حتفاعلي، ألن احملكي التفاعلي يتيهي غري احملكي ال، و ...(نص منطوق
 .غري خطية، فتكون هناك قراءات متعددة للنصوصمسارات القراءة 

معنا يف اجلانب النظري، و  اءيورد عبد القادر فهيم الشيباين أربع تعريفات للمحكي املرتابط كما ج     
ابلنظر إىل ( الصديق الصادق)  بني أيدينا، جند أن هذه القصةعريفات والقصة اليتتبني هذه ال سقاطابإل

أنه حمكي مرتابط : أهنا تتوافق مع التعريف الثاين أكثر وهو ،ت اليت ترتكب منها، وكيفية عرضهااألدوا
وهندسته يف البعد  0/1وغرمتًيا عرب احلاسوب بصيغة حوسبته ل ابلنظر إىل بنائه بطريقة األدب الرقمي؛ أي

لى الشاشة، عن طريق مولدات الداخلي للحاسوب رايضًيا، مث ظهوره على البعد اخلارجي املستظهر ع
ترمجة املعادالت واألرقام، إىل مقاطع نصية للقصة على سطح الشاشة الذي يظهر لألطفال يف ) النص

 (.شكل هذه القصة
بناء القصة هبذه الطريقة ما جيعلها حمكي مرتابط؛ ألهنا مؤلفة من وسائط متعددة وتركيبها بطريقة و      

 .حموسبة مث استظهارها على الشاشة عرب مولدات النص يف شكل قصة
وهذه الطريقة يف التشكيل هلذه القصة وكل القصص املشاهبة، جيعلنا نصنفها يف دائرة النص املرتابط   

 -كما جاء معنا يف النظري -السردي والذي فّرقه عبد القادر فهيم الشيباين عن النص املرتابط األديب 
 .ابفاألول هو ما ميّثل احملكي املرتابط، أّما الثاين فهو جمّرد حوسبة للكت

سها، ممثاًل يف اختبار القراءة هنا هو التحليل األويل للقصة الرقمية اليت ندر : اختبارات القراءة 6-1-3
 .الشاشة ملا يظهر على الدراسة النسقية

                                                           
  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsديق الصادق الرقمية، على الرابط قصة الص(  1
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به قارئ ما يظهر على شاشة احلاسوب هلذه القصة للوهلة األوىل، انتج عن االختبار األول الذي جير      
وهذا االختبار . يهاعرّفه للمرة األوىل عليف أثناء تدارس هلذه القصة ال، أو األم ، أو الطفل :هذه القصة

الطفل الذي ينقر على الرابط  ويدخل للقصة؛ أي  رفصة سواًء من طاألّول للقراءة يرافقه حتليل أّول للق
. بنها، أو الدارسإقرأ م كما قلنا اليت تراقب ما يمن طرف األ ميف املرة األوىل لرؤية القصة، أ ما يفهمه

فنجد االختبار األول هلذه القراءة خيتلف عن كل اختبارات القراءة املتوالية؛ ألنه يعطينا انطباع عن 
خيتلف عن مضمون ( الصديق الصادق)فعنوان القصة . ف مع معىن القصةمضمون القصة، أويل خيتل

النهاية وتعّهد ألمه ابلتحلي ابلصدق، كذلك القصة، أن الصديق كان كاذاًب، غري أنه صّحح مساره يف 
داع الفين قنية بشكل جًذاب لرتسيخ عنصر اإلجند أن الكاتبة اجتهدت مع فريق العمل يف اعتماد الت

اب، للربط بني عامل املسرح املليء أبنواع الشخصيات واألدوار بتوظيف أيقونة املسرح ولوهنا األمحر اجلذّ 
وكأهّنا . ان واأليقوانتت املليء ابملواقع والرتابطات والوسائط املتعددة واأللو نرتناملتقمصة املختلفة  وبني اإل

بطل القصة ( أمري)ت االنزايح التقين، فوصفت الطفلفاستعمل. ت عبارة عن مسرحنرتناإل: تقول
ابلصادق، ومل يكن صادقًا لتخّيب أفق انتظار القارئ الطفل، وكذلك عبارة عن أتكيد أن الصديق جيب 

ن يكون صادقًا، وحّولت هذه اخليبة إىل رحلة اكتشاف قرائية بقراءة الطفل للقصة وتشويقه لالستمرار يف أ
 .  اقراءهتا أو مساعها ليعرف كيف يكون هذا الصديق صادقً 

 :تواصل القارئ وتفاعله مع مسارات القصة 6-1-0
ويّتضح ذلك جلًيا . للكتاب الورقي وشكلهمتداد مكان عن االنتظام واإلوذلك مبحاولة االبتعاد قدر اإل   

، فال تشبه الكتاب من حيث التوريق وتتايل الصفحات وال حىت يف (الصديق الصادق)يف هذه القصة 
       ء قصتها للتأليف بني الصور واأليقوانت واألماكننابيف بة لسرد القصة، فلجأت الكاتبة اعتماد الكتا

للقصة، واملوسيقى، وما جاء مماثاًل للكتاب الورقي يف كتابة القصص،  ، والرواية الشفاهية (غرف البيت) 
كتابة العنوان خبط عريب واضح وسط الصفحة يف األعلى وحتته، فريق العمل والكاتبة، فهذه البياانت 

 . تشبه بياانت الكتاب الورقي يف كتابة القصص
 :احملكي الرقمي البسيط 6-1-1

فانتظام . هذه اخلاصة، يف تشكيل النصوص األدبية الرقمية ومنها القصة الرقمية، مهمة ألدب األطفال   
احلكي املرتابط وفق تقنية الروابط والتشعب النصي وكثرة الروابط والعقد، وانتظام احلكي وفق املتاهات،  

تابة لألطفال يعتمد األدابء لذلك يف الك. يشكل حاجزًا مانًعا لقراءة األطفال وجذهبم للقصص الرقمي
على التبسيط يف تشكيل الروابط، واعتماد املؤثرات البصرية والصوتية، جلذب مجهور األطفال هلذه التقنية 

والقصة اليت بني أيدينا منوذج لذلك، حتوي  . اجلديدة يف كتابة أدهبم؛ ليكون وسيلة تعليمية وتربوية وتثقيفية
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تعليم وحفظ احلديث ) وتؤدي رسالة تربوية وتعليمية. تحلكي عرب الصو كم هائل من الصور واملوسيقى، وا
 (.الشريف

 : اللجوء للرتابط النصي يف قصص األطفال أكثر من التوليد اآليل للنص-
إّما النصوص : كما جاء معنا يف اجلانب النظري، يف كتابة األدب الرقمي يعمد الكّتاب إىل طريقتني      

فاألثر الرقمي املربمج نصًيا، ليس جمّرد . على قوة الربجمة( القصة)نص األديب الرقمياملربجمة، حيث يعتمد ال
ويف . مترن تقين معلومايت، ولكنه إضافة مهمة للعملية السردية، ترقى لتجسيد احلضور الفعلي لألديب

معاجلة  مقابلها النصوص غري املربجمة اليت تعتمد برامج احلاسوب يف القراءة، ويكتفي األديب بضمان
وما يهمه ما . ؛ أي التأليف بينها لتأليف قصة...(صور، أيقوانت، موسيقى، صوت) الوسائط الدالة

. لنصإظهار ا، يقوم على أداء دور  (un player)يظهر على الشاشة، اليت تّتخذ شكل قارئ برجمي
صة بصراًي مسعًيا أّلفت القوالقصة اليت بني أيدينا يف جانبها الكبري تقوم على عدم الربجمة، فالكاتبة 

ثر  البصري، جمة تستهدف اجلوانب اإلبداعية لألفهذه النصوص غري املرب . ي مسموعهابستعمال نص شف
 .  وتتمركز جبماليتها، حول فعل الرتابط النصي

  التواصل يف احملكي املرتابط  6-1-4  
ابلنسبة لشخصيات القصة اليت تظهر ونستطيع التفريق بينها وتصنيفها بتطبيق خطاطة التواصل،     

يعين أن هناك خماطبة، اليت تلتزم وجود طرفني، هذان الطرفان  كيكلمة حم  ألنتتجّسد يف هذه القصة،
 يصنفهما النقاد ابعتماد التصنيف اللساين للفعل التواصلي، بني امللفوظ والتلفظ

) بني الشخصيات الواقعية( احملكي) يفّرق النقاد والدارسني لألثر األديب جاء معنا يف اجلانب النظريكما  
قبل بدأ احلكي يف القصة الرقمية،  -إن صّح التعبري -ومها الشخصيات العامة واجلامدة( الكاتب والقرّاء

وهنا املؤلفة وفريق (  الصادقالصديق ) وكذلك الكاتب من قام بتأليف هذه القصة. أي قبل تشغيل الرابط
ها للقرّاء عن طريق نشرها عرب العمل الذين ك ِتب أمساؤهم على الصفحة االفتتاحية، وقاموا بربجمتها وتوجيه

الشخصيات التخييلية  وبني .م القصةت عرب أحد املواقع، والقارئ مجيع األطفال الذين و جهت هلنرتناإل
مع قراءة ومساع القصة، هي اليت تقوم بفعل املخاطبة، أي فعل  ، هي اليت تنشأ(السارد واملسرود له)

فالسارد يف هذه القصة هو الراوية يف املسرود . التواصل فالسارد هو الذي خياطب ويتواصل مع املسرود له
فكل هذه الوسائط املرتابطة حتمل سرد يكمل  ،واملوسيقى كذلك السارد عرب الصور والديكورالشفهي، و 

واملسرود له هو الطفل الذي ختاطبه الساردة، الذي حيرتم والديه ويطيعهما، ويعرتف خبطئه . يالسرد الشفه
وسائط مسموعة ومرئية وروابط،  والسرد كل ما حتويه القصة من. ويصححه، ويتحلى أبخالق اإلسالم

 ...ركةحوان و لأو 
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الذي يشّغل )  املرسل إليهاملسرود له يف خانة  يكون: كبسونجا وبتطبيق خطاطة التواصل لرومان     
حماربة الكذب  :، وهو الطفل املتلقي الذي توجه له الساردة الراوية رسالتها وهي(القصة ويبدأ يف تتبعها

 .وهو املتلقي الذي توجه له الساردة قصتها
شبكة  ونشغليفتح الكمبيوتر و ب م مجيع األطفال الذين يبدأون يف البحث عن القصةأّما القارئ فه 

حبار عرب روابطها، والتقدمي الرابط لتشغيلها ابلنقر عليه واإل ونتعمليسعن القصة، و  وناالنرتنت مّث يبحث
غري أنه مبجّرد تتبعه للحكي . فالقارئ هو الذي له حضور يف طرق االستعمال القرائي .والتأخري واإلعادة

الرقمي حيزًا من التواصل املباشر بني الكاتبة والقارئ وهبذا حيقق احملكي .  مسرود لهىلوإمعانه فيه، يتحّول إ
تواصلي كّلما غرّي الطفل  دارتدإات القراءة وتصفح عناصرها فهناك الطفل،عن طريق طرق استعماله خليار 

 .من طريقة قراءته  للقصة 
 والبناء السردي القصة الرقمية -7

 : املقاطع النصية مكّون األثر األديب الرقمي 7-3    
وهذه اخلاصية جند حضورها يف  ، املقاطع النصية وارتباطها الشبكي،(القصة) أهم ما ميّيز النص الرقمي    

أدب األطفال بشكل مبسط مبتعد عن التعقيد، وأهم ما جنده جمّسد يف قصص األطفال والقصة اليت 
 واالنرتنت احلاسوب) من خالل مكوانت الدعامة الرقميةندرسها مثال على ذلك، أن هذه القصة 

 .يستجيب ملبدأ تفعيل االتصالية( والوسيط املرتابط املكّون من وسائط متعددة املشكلة للقصة 
 :كيفية تشاكل احملكي املرتابط    7-0

 تفعيل ، عبارة عن وسيط مرتابط مقرتاًن يف تشكيل داللته ببعد(الصديق الصادق)القصة املرتابطة      
 .  على الرابط ال ميكن أن يتشّكل احلكي، فمن دون النقر رابطال
 : املرتابطات املفصلية واملرتابطات الفاصلة 1 -7
يتكّون احملكي املرتابط الذي بني أيدينا من روابط مفصلية؛ أي كل ما يشكل داخل هذه القصة الرقمية    

 -واجلد واالبن السرد الشفهي، مدخل القصة، صور ديكور الغرف، مالمح وجه األم ) مسارات سردية
، كلها اختارهتا عبارة عن سرد بصري يؤّول لفظًيا فهي، (حركة الشخصيات املوسيقى، -عند التواصل

وال توجد روابط فاصلة اليت هي خيارات أو  .القصةاملؤلفة لتشّكل عناصر السرد وترابطه لتشكيل 
ابستثناء  ،من فعل السرد ءلإلبطاسردايت غري إلزامية داخل احملكي اليت تؤدي دور التكثيف التلفظي، 

ت، عن عقوبة الكذب يف اإلسالم وتظهر نرتنالطفل أمري للبحث عرب شبكة اإلاملشهد الذي يذهب فيه 
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تؤدي دور ، بل (12 املشهد)صورة األم يف غرفة اجللوس دون أن يكون هلا دور يف السرد كما يف 
 . من فعل السرد ءالتكثيف التلفظي لإلبطا

 
 
 
 
 
 

 11 قصة الصديق الصادق،المشهد  1

 : منط الرابط الفاصل 
هو رابط سدادي، يتوىل سد فراغ بني ملفوظني سرديني قاعديني ( 2املشهد ) ومنط هذا الفاصل السردي

 .غضب األم من ابنها ألنه كذب، فذهب للبحث عن خطورة ما فعل وهي تنتظره: مها
. هو رابط يضمن تسيري نظام التعاقب لألحداث املسرودة، داخل هذه القصة: منط الرابط املفصلي  
 سيميائيات احلالة والتحول: الرابط وانتظام احلكي  7-4
الرابط سيميائًيا له صلة مباشرة وله أمهية كبرية ابآلليات البالغية يف  كما جاء معنا يف اجلانب النظري،    

صورة املدخل )الصور  بني وابط اليت ألّفت القصة ابلرتكيبالر  ختليق الداللة، ففي هذه القصة تعترب
شفهي، واملوسيقى وبني السرد ال( األيقوين، صور غرفة االستقبال، صور غرفة أمريـ صورة األم واجلد واالبن

ت للتوليف بني املقاطع د  جِ هي اليت خّلقت الداللة بوصفها تقنية و  ( احلديث الشريف) والسرد املكتوب
رتابطة، تؤدي الروابط فهذه القصة امل. ، كأداة تعبريية تؤدي هذه املهمة وفق مبدأ الرتكيب التصويريالنصية
حالة، روابط تصفح ذه القصة روابطها وفًقا ملبدأ اإلجند يف ه. ةيمكانية مضاعفة األصوات السردإفيها 

 . وروابط إحاالت الوسيط املرتابط
 :رالتحرك السردي احل: إحاالت اإلحبار -أ

مع نقره أي تفعيله من قبل الطفل  يف هذه القصة املبنية على رابط واحد من بداية القصة إىل هنايتها   
، فمع تفعيل رابط بداية القصة يتحّرك السرد من تبدأ القصة فكلها روابط داخلية حتيل إىل عناصر القصة

، وفريق (الصديق الصادق)الرئيسي وازي تتمّثل يف العنوان، وجند روابط تتخذ النص املالصفحة الواجهة

                                                           
  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط  ( 1

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
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وهذه املشاهد  ل األم وأمري بينهماقّ العمل، واإلحالة على خمتلف الغرف، غرفة اجللوس، وغرفة أمري وتنـ  
 :توّضح ذلك

 
 
 
 

 (01)قصة الصديق الصادق،المشهد   1           

 
 
 
 
 

 (02، 02 ، 00) : قصة الصديق الصادق،المشاهد 2

يف توافق مع قراءة الذي يظهر عرب مراحل  ،"احلديث الشريف"جند اإلحالة يف هناية القصة على نص     
  .ّن الطفل أمري يقرأ واحلديث يظهر كلمة كلمة مع قراءتهأمري له؛ حيث إ

    : اخلارجية واإلحاالت السياقيةالروابط  -ب
قام فريق العمل يف هذه القصة ببنائها عرب جمموعة من الوسائط املتعّددة، ووضع برجمة سردية وفق روابط   

، وروابط خارجية سياقيةكما يف (غرفة اجللوس، وغرفة أمري) داخلية متمثلة يف أحداث القصة بني الغرفتني
 :(2 املشهد) مقطع القصة املقابل

 
   
 
 

 (16 )صديق الصادق،المشهدقصة ال  3                 

                                                           
  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  1

  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  2

  https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGsقصة الصديق الصادق الرقمية، على الرابط (  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
https://www.youtube.com/watch?v=xNURihyqnGs
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لغرفة نور يف بيتها أمام شاشة احلاسوب وهي حتاور أمري عرب شبكة اإلنرتنت  يوّضح إحالة سياقية الذي
فالكاتبة وظّفت تكنولوجيا العصر بشكل فّعال وقوي وبكل تفاصيله يف إرسال رسالتها . والفيسبوك

 .الصدقالرتبوية اخللقية؛ وهي حماربة الكذب وترسيخ خلق 
 :التواصل بني القارئ والنص: احلوارية اإللكرتونية -ج

تتجّسد هذه احلوارية بشكل فّعال مع األدب الرقمي وخاصة القصة وابلنسبة لألطفال ابلذات،      
على وسائط متعددة خاصة منها ، يقوم بناؤها السردي (الصديق الصادق)اليت ندرسها  فالقصة الرقمية

 صوت، واملوسيقى، واللغة املنطوقة، فبانتقال قصة الطفل من الكتاب إىل احلاسوبالصورة املتحركة وال
ج عليها يشعر وكأن شخصيات رّ ويتفوالطفل وهو يقرأها  ،أصبح فيها حركة وكأهّنا شخصيات حقيقية

 .القصة حتاوره وتوّجه اخلطاب إليه وهو جييبها ويتفاعل معها
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 امتـــةاخل
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 :امتةاخل
وختاًما توصلنا إىل نتائج ميكن تقسيمها إىل تفصيالت املوضوع كثرية، ال يسعنا تناوهلا يف هذا البحث املتواضع،          

 ثالث حماور
 طرقاإلنسان منذ القدمي ب وقد مارسه أفراد جمتمعهاإلنسان يف بناء عالقاته مع  التواصل ظاهرة عامة حيتاج إليه    

ىل الكتابة تعّزز وبوصول اإلنسان إ .احلركات واإلمياءات وتطّورت بتطّور التقنيةو الشفاهية وابلرسم والنقش متعّددة، منها 
ن التواصل فيها يكوّ  اليت فاإلنسان خلقه هللا إلعمار األرض وال يكون ذلك إاّل ابلعيش يف جتمعات التواصل اللغوي،

 .،...قايف والصناعيضارات األخرى للتبادل الفكري والثلتطّور والبناء احلضاري والتواصل مع احللتحقيق ا عصب احلياة
، ال يتحقق إاّل ببناء سيكولوجية الفرد ويكون ابكتساب لسان وثقافة وتقاليد جمتمعه، ل كظاهرة سريورة شاملةوالتواص

ومنه أنرتوبولوجيا  لوجية األفراد تتحقق سيسيولوجية اجملتمع، ومنه يتحقق التواصل داخل اجملتمع مث بني الدولو فمن سيك
ظاهرة عامة يكون ابللسان وابالمناط األخرى غري  وابعتباره. ، مث التواصل احلضاري من حضارة إىل أخرىالتواصل

  .سانيةاللّ 
 .تساب الطفل للغة والتواصل مع أدبه واحلواس اليت يستعملها يف األدب الرقميكيفية إك-0

. بال اليت تتم عرب احلواس، مّث مرحلة اإلدراكمع غريه منذ الطفولة، عرب مراحل أّوهلا عملية االستق إن الفرد يتواصل-
 .فبناء الذات هو املنطلق األساسي يف كل عملية تواصلية

 .الطفل ال يكتسب اللغة إالّ بدمج ما هو لساين مبا هو غري لساين   -
أمهية انرتوبولوجية، وللتواصل  .ابللغة واللباس والثقافة والدين اإلنتماء إىل أسرته مث جمتمعه يتعّلم الطفل منذ الصغر -

فالطفل يتعلم لغة جمتمعه وثقافته عن طريق التواصل مع حميطه، ممّثل يف األسرة واملدرسة، ويتعّلم كيفية اإلنتماء إىل 
 .ثقافة ومعتقدات جمتمعه

ن ابإلخنراط يف جمتمعه، ويتعّلم ويفّرق بني ما ينتمي إىل ثقافته وغريها( القصة) الطفل منذ الصغر يتواصل مع أدبه -
 . ثقافته وداينته ولباسه

الورقية وما فيها من صور  كان التواصل األديب بني الطفل وكتبه يف األجيال السابقة قبل هذه األلفية عرب القصة  -
 أو نرتنتواإلثالث سنوات يرى القصص عرب جهاز احلاسوب  الطفل منذ سن أربع أو يف هذا العصر أصبحو وألوان، 
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ا واسعا عرب اليوتيوب، خاصة يف فيتابع القصص والرسوم املتحركة واأللعاب اليت أخذت انتشارً . هاتف والديهعرب 
السنوات األخرية، وقد قامت بعض الشركات بتأليف قصص رقمية مستوحاة من الرتاث حتقق التواصل الفعال بني 

قصة )ا جاكبسون، منها قصص كليلة ودمنة الرقمية الطفل وقصصه وجتسد خطاطة التواصل ووظائفها اليت أتى هب
األخرين، فالتواصل مع األخرين  اصل اخلارجي يف إيصال األفكار إىلويشدد جاكبسون على أمهية التو (. القرد والغيلم

 تعلم األطفال التواصل ،هذه القصص الرقمية احملولة من الرتاث .هو أحد الشروط األساسية إليصال الطفل اىل الكالم
أدب األطفال الرقمي على اللغة الشفهية أكثر  ويعتمد. األخطاء واأللفاظ الدخيلةابللغة العربية الفصحى السليمة من 

 .من اللغة املكتوبة، أي يعتمد على احلوار
اخل ابملزاوجة بني العالمات اللسانية وغري اللسانية يف وسط تواصلي د الّ يتعلم النطق والكتابة والقراءة إ الطفل ال -

 .كتساب اللغة عند الطفلتمع، فاجلانب التداويل مهم يف إاألسرة مث املدرسة واجمل
اصل معها األطفال فيتو  ،ر واملشاهد واحلركات واأللوان أكثر من اللغة املكتوبةيف قصص األطفال يتم توظيف الصوّ  -

ومن أكثر األلوان توظيفا يف رسم  ون بشفاههم، فيفهمون أحداث القصة ابلتواصل ابلبصر والسمع،ببصرهم وال يقرء
اب بتوظيف  يف تصوير الطبيعة، فقد اهتم الكتّ األخضر واألمحر ابعتبارمها لونني أساسيني قصص األطفال الرقمية اللون

هذه القصص يركز املؤلفون على توظيف مالمح الرأس  ويف أتليف وصناعة .يواانت يف كتابة قصصهمالطبيعة واحل
 وبذلك يعترب التعبري. "هدهد"والوجه يف سرد أحداث القصص، ومثال ذلك، قصة األسد الرتابطية التفاعلية من موقه 

ختتلف القراءة يف هذه القصص الرقمية و اب أدب األطفال الرقمي، حملسوسات من أهم طرق السرد اليت يستعملها كتّ اب
 .ال ميعنون ويتعمقون يف القراءة بل هي قراءة سطحية قائمة على االلتقاطية عن القراءة الورقية، فاألطفال لرتابطا

ص األطفال والفرق بني أدب الصغار وأدب  خطاطة التواصل ووظائفها اليت قال هبا رومان جاكبسون حمققة يف قص -
على الوظيفة املرجعية يف قصص األطفال، يف املقابل غياهبا يف الكبار يف تطبيق هذه اخلطاطة ووظائها هو التأكيد 

 .قصص وأدب الكبار عامة
 

تحّلل بعناصر ف ،قصص األطفال حتّلل بسيميائيات التواصل، فهي قائمة على قصد املؤّلف لقصدية القارئ الطفل -
 (الدال واملدلول والقصد) العالمة 
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، فهي تعتمد على فك التسنني الرتتيب التنظريي للعالمة عند بورس خيتلف عن ترتيب العالمة التواصلية يف اجملتمع -
 .والتسنني وعناصر هذه العالمة متوّفرة يف قصص األطفال

واصل ، ويتجّسد الت(الولد الذي يرعى الغنم)عناصر التواصل يف سيميائية بورس واضحة يف عملية التأويل يف قصة  -
والشيء اجلوهري الذي قام به  جتّسد هذا التواصل،( فتح مكة)الثقايف يف كثري من قصص األطفال الرقمية وقصة 

اعتبار أن النص ال ينحصر يف لغة واحدة، وهذا أصبح واضًحا وحمقًقا يف النص اجلديد الرقمي الرتابطي " يوري لومتان"
 .طفالفتعّددت لغة هذا النص خاصة القصة املوّجهة لأل

سيميائيات الكون والثقافة اليت قال هبا يوري لومتان جندها حمّققة يف قصص األطفال، فتحمل هذه القصص رسائل  -
ثقافية ودينية وتراثية متّيز القصص الغريب عن غريه، فكل قصص حامل لثقافة جمتمعه، وخبصوص سيميائية الكون أو 

وقصص  ،، كل قصة ميكن أن يبىن من عناصرها قصة رقمية أخرىفنجد القصة عبارة عن سيميوزيس للعالمةالفضاء 
وهذه .بصري يقرأ األطفال الرقمية قائمة على الصور والكتابة، فهناك تعالق للفظي والبصري فاملكتوب يبصر وال

 تعتمد على اللغة الشفاهية أكثر من اللغة املكتوبة، وهي تنتمي للبنية السطحية، وهي قصص تؤّلف بوسائطالقصص 
 .(الصّور، احلركات، األلوان) غري لسانية أكثر من اللسانية 

األطفال الرقمية وتكون حمدودة، وتطغى اللغة الشفاهية مع املوسيقى واحلركة ترتاجع اللغة املكتوبة يف قصص  -
انب اللغة واأللوان وكذلك يف القصص والرواايت املوّجهة للكبار توّظف اللغة الشفهية والصور واحلركة واأللوان جب

   .املكتوبة
 .ويتواصل هبا مع القارئ( القصص)الوسيط الرقمي اجلديد والدعائم اليت يعتمدها يف تشكيل هذ األدب  -4
يف التواصل بني اآلالت، ومت استثمار " شانون وويفر"إىل جمال التنظري ابالعتماد على خطاطة  األديب انتقل التواصل -

هذه اخلطاطة يف التواصل اإلنساين بتعديلها بتوحد املصدر واملرسل وبتوحد املرسل والسنن ويستبدل اآللة املستقبلة 
 .نسان، فانتقل التواصل من عامل العالمة إىل عامل املعىنابإل
هّنا فارغة من األحاسيس واإلرث االجتماعي والثقايف الذي يشكل أب كان يعرتيها النقص  "شانون وويفر"نظرية  -

احملّرك األساسي للتواصل اإلنساين على وجه اخلصوص، وأنّه يف األصل تواصل كتايب، عبارة عن منوذج خطي ال يهتم 
ه اخلطاطة قام رومان جاكبسون بتوظيف نظرية التواصل يف ستناًدا على هذاو . ابلتغذية الراجعة، أي تبادل التواصل

 ".نوربرت واينر" اللسانيات يف اللغة مث يف األدب، بعد تعديلها ابلفعل الراجع املأخوذ من علم السيربنطيقا بفضل 
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جه ، وعلى التواصل األديب على و (احلاسوب واالنرتنت) التواصل اجلديدكان علم السيربنطيقا فاحتة عهد على   -
يف التواصل من املرسل إىل املستقبل ورد التواصل؛ أي التواصل سريورة دائرية عرب : اخلصوص وذلك يف اجتاهني، األول

خرتاع الكمبيوتر ابيف العصر احلديث يف جمال املعلوماتية، : والثاين. اخلطاطة اليت قّدمها جاكبسون ووظائفها
لسيربنطيقا، مث توصل من فكرة الربط والسببية الدورية من علم ا توّصل إىل اخرتاع جهاز احلاسوبواإلنرتنت، حيث 

 .اإلنرتنت من وسائطاألدب الرقمي عرب ما توّفره الذي ينب منه  النص املرتابطمنه إىل 
من الدورة الكالمية عند دوسوسري، فريبط مفهوم السنن مبفهوم الكالم  يكون احلديث عن التواصل يف اللسانيات -

اهبا على مفردات اللغة العربية اليت يكتسبها الطفل يف كتّ   ويف قصص األطفال الرقمية، يعتمد. ومن مّث مبفهوم التواصل
ت يف كل مرة حىت يكتسب رب من خمزونه ومل يدركها بعد مع إضافة بعض املفرداأك املدرسة، وال يستعمل مفردات مجل

 .الطفل اللسان
يف  توصل جاكبسون اىل صياغة خطاطة التواصل اللساين والوظائف املصاحبة هلا ابالعتماد على ما قدمه دوسوسري -

مرسل، رسالة، )هذه العناصر دوسوسري تسميةوشانون وويفر، حيث أخذ من  بوهلر كارل  الدورة الكالمية وما قدمه
عتمد عليها ، حيث إوأخذ من بوهلر بعض الوظائف منها املرجعية ،شانون ترتيب هذه العناصر وأخذ من( مرسل إليه

 .جاكبسون ووسعها اىل ست وظائف
يوظف حيث  ،نرتنت ابلكتابة الرقميةاإل توظيف جهاز احلاسوب وب يقوم املؤلفون يف التأليف القصصي والروائي -

وجتسد قصص كليلة ودمنة ذلك، ويف هذه القصص  .احلواس أبكثر تركيز، أي أنه يفعل ...املوسيقى والصوت والصور
األول بيدابء احلكيم، مث الباث  الرقمية املستوحاة من الرتاث يتعدد فيها الباث ومثال ذلك، قصص كليلة ودمنة فالباث

ل هذه القصص وّ الذي حق العمل أو املوقع العريب ىل اجملتمع العريب ابن املقفع، مث الباث عرب الوسيط الرقمي فريإ
، وتكون املراوغة الداللية موظفة بقوة يف أدب الكبار أما يف القصص املوجهة لألطفال فتكون اجلمل رقميةالورقية اىل 

. سلوب بسيط وألفاظ واضحةأهنا حتمل رسائل تربوية فتكون أب أقل مراوغة وتنحو اىل الوضوح ليفهمها األطفال، كما
لرقمي أي التواصل بني الطفل واحلاسوب ومواقع القصص فهو عبارة عن حوار بني الطفل وهذا أما القراءة يف الوسيط ا

اصل فاألدب الرقمي حمقق للتو . الوسيط اجلديد، مبجرد احلصول على القصة يتواصل ابلصور املتحركة والصوت واللغة
 .ملكتوب والشفهيتغريت طرق الكتابة ابملزاوجة بني السرد ا ابمتياز، وبدخوله إىل هذا الوسيط
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ابلبنية السطحية وهذا يتواقف مع قصص األطفال الرقمية فجملها مباشرة وال يوجد حذف يف  ترتبط اللغة الشفهية -
ع تتوافق متاما م ةبوقيمة اللغة الشفهية وأسبقيتها وارتباطها ابلبنية السطحي .تركيب اجلملة يفهم من البينة العميقة

، واعتمادها يف أتليف قصص األطفال الرقمية ابللغة املنطوقة من قبل الراوي التواصلالتطور اجلديد يف تكنولوجيا 
 واحلوار بني الشخصيات 

حيث طّور فكرة السيربنطيقا إىل ختزين امللفات وعرف " فانيفار بوش" أعمال العامل يعود إىل فكرة و  النص املرتابط -
 استثمر اجنازات سابقيه وقدمها من خالل نظام احلاسوبىل تيودور نيلسون الذي أن وصل إ بنظام ميماكس، إىل

لتحديد هذه العملية املطبقة على احلاسوب وترمجه سعيد يقطني ابلنص  Hypertextواقرتح هذا العامل مصطلح   
ي نرتنت وهبذين االخرتاعني مت تشكيل األدب الرقمعلم وربط املعلومات وّلد فكرة اإلواحلاجة اىل البحث وال .املرتابط

حيث يعتمد املؤلفون يف كتابة قصص األطفال على الدمج بني الوسائط . القائم على الرتابط واجلمع بني وسائط متعددة
 .ويبىن الوسيط املرتابط من نص مرتابط ووسائط متعددة من خالل جهاز احلاسوب وربطه ابألنرتنت.املتعددة

تيار األلفاظ اليت  ترسم قائمة على التعبري ابحملسوسات واخ خمتصرةلغة الكتابة الرقمية كلمات قصرية وجمزّأة ومجل  -
عناصر النص اخلطية يف الكتاب الورقي إىل االستوائية يف الوسيط الرقمي، فتنظيم وتشكيل  املشاهد، وانتقال الكتابة من

 .يكون استوائًيا لكن السرد املكتوب داخل القصص يقرأ خطًيا( القصة) 
الصفحة الورقية وكذلك يطبعها، خبالف  فاألوىل يقرؤها املتلقي كما يقرأ ،خمتلفتان الكتابة التفاعليةلكرتونية و الكتابة اإل  -

جند و . (هدهد)موقع  ، مثل قصصقصةاليف  يف سري القصة عرب الروابط التفاعلية اليت تتيح مساحة للقارئ يف التدخل
ل الرابط ويتتبع القصة، ألن فالطفل ال يكتب بل يشغّ  ،دور فيهااملتلقي الطفل ليس له  ، أنغالبية قصص األطفاليف 

فلذلك الكاتب يتوىل هو كتابة القصة وال يرتك هناايت  ،هذه القصص هدفها تربوي وتوجيه الرسائل والعربة يف النهاية
 .مفتوحة

الوسيط املرتابط هو : اخلطوات الثالثةتطبيق العالمة الثالثية لبورس والعملية التأويلية اليت تعطي األثر األديب ممثلة يف  -
 .املمّثل، املستند املرتابط هو املوضوع، والنص املرتابط هو املؤّول، وتنطبق عليه العملية التأويلية الالهنائية

 .أساس الكتابة على الوسيط الرقمي هو النص املرتابط املبين على العقد والروابط -
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ل على توظيف النصوص حيث يقوم األوّ  ،يف كوهنما مستندات مرتابطة رتكانيش النص املرتابط والوسيط واملرتابط -
 .ويتميز الثاين بقدرته على احتواء خمتلف األشكال

يف فعل الدالالت املفتوحة، حيث حتديد املمثل عرب الوضوع  وتكمن األدب الرقميهناك عالقة بني السيميائيات و  -
ستعمال ابحمدد عرب مستند املرتابط وهو املوضوع ابالحالة أو رتابط هو املؤول ، فالنص املوحتديد للمؤول عرب املوضوع

  .مضامني الوسيط املرتابط
 .أي هي نطاق النص الذي يشاهده املتلقي.الواجهة هي ما يظهر على نطاق شاشة احلاسوب بعد طلب املوضوع -
طرق تواصل جديدة بني الطفل وقصصه، فهو ىل العامل الرقمي فتحت أبواب ألطفال إجهة لبدخول القصص املو  -

ويتم . ر املعلومات والتشويق والتثقيف ابلصور والكلمات واألشكال والرسوم املتحركةتواصل مباشر ومتجدد يوفّ 
تشكيل القصص ابالعتماد على االيقوانت والصور أكثر من الكتابة ويتم اختيارها جلمال تصميمها ولتوضيح 

وهذه القصص املوجهة لألطفال . كون شارحة ليعرف الطفل اهلدف من القصةخلية للقصة، فتات املدلولية الداقالعال
 .يةاموتكثر فيها الدينمرتابطة، تقل فيها خطية النصوص  هي وسائط مرتابطة أكثر منها نصوص

مع  والتعامل قبل ذلكيف تشكيل األدب الرقمي من نص مرتابط ووسيط مرتابط  تفرض خاصية الدعامة اجلديدة -
أشكاال جديدة للتلقي، فعلى املتلقي اجلديد أن حيسن التعامل  نمى فيهت   ىل تكوين قارئ جديد،احلاسوب واإلنرتنت إ

القصدية بني الكاتب نرتنت بروابط حتقق التواصلية اصلية، فالكاتب يبث بقصته عرب اإلمع خواص الدعامات التو 
 .نرتنت وموقع القصةواملتلقي واإل

والقراءة نفسها، ذلك ( القصة) ا، لكن جيب التفريق بني البينة الداخلية للدعامة الرقمي ال يربمج خطيً  األثر األديب -
 .، غري أن القراءة ال تكون سوى خطيةيكون شبكياأن انتظام احملتوى 

التواصلية،  يرتكز على جمموعة من الوظائف، وأمهها الوظيفة وترى أنّه النص األديب املقاربة التواصلية ط بقت على -
قات الفعلية ، ونقصها أهنا تتعامل مع التخاطب يف عزلة عن السياوجاءت النظرية التخاطبية تطويرا للنظرية التواصلية

 .اليت ندرسها جتسد التخاطب بني الطفل واملوقع (هدهد) واالجنازية وقصص موقع
 الّ من خالل مبدأ اإلسقاط فال يتم إنتاج نص مرتابط إ يتم تشكيله النص املرتابط سواًء كان قصة أم نص عادي -

ابرتباط البعد الداخلي لدعامة النص املرتابط الصورية مع البعد اخلارجي الذي يكشف عن اجلوانب التأويلية، وهذا 
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مها  نتاجه ابستعمال الروابط والعقد وهذين العنصرينويتم إ.رب الرتكيب بل عرب الرتابطالنص املرتابط ال يتألف ع
األساس يف احداث الفرق بني نص الكرتوين عادي مكتوب على صفحة الوورد وبني نص تفاعلي يعتمد على 

لساين اجملرد اىل قي من منط تتبع وقراءة املعىن الوهبذا تتغري القراءة يف احملكي املرتابط عن القراءة يف احملكي الور  .الروابط
ص األدب الرقمي وهناك فرق وان الرابط هو املميز االجناسي لنوالعن .فالمنط املعاينة وااللتقاط خاصة ابلنسبة لألط

. لكتاببط أما الثاين فهو جمرد حوسبة بني النص املرتابط السردي والنص املرتابط األديب فاألول هو احملكي املرتا
 .ن األثر األديب الرقميواملقاطع النصية هي مكوّ 

ملا قال به جريار جنيت يف النص الورقي عند حديثه عن املتعاليات الّنصة،  متدادإجند  ،يف اجلانب التنظريي للنص -
، هذه الشذرات هي عبارة عن املمثل فذكر التعالق النصي، أن النص الالحق عبارة عن شذرات من نصوص سابقة

، الذي هو املؤّول (الالحق) الذي أختري من النصوص السابقة اليت هي املوضوع، ويتم التأليف بينهما يف النص اجلديد
واملستند املرتابط موضوًعا له ودور ( املمثل) وهذا يتوافق مع التعالق يف النص الرقمي، فالوسيط املرتابط هو أداة التعبري

 .الوساطة بينهما للنص املرتابط الذي هو املؤّول
 األدبية لة بني األجناسختفاء احلدود الفاصإكما أن ما اندى به جريار جينت من تداخل األنواع اإلجناسية و   -

فهو نص جامع  أصبح واضًحا يف هذا النص الرقمي الرتابطي والتفاعلي ،وظهور النص اجلامع املكّون من تعّدد الصّيغ
 .، فهي شبيهة ابإلخراج السنمائي...للصور والكتابة واملوسيقى واحلركة

وامجااًل لكل ما قلناه، األدب الرقمي هو الشكل اجلامع لكل ما يكتب يف هذا الوسيط وبسط أشكاله الكتابة  -
 . اإللكرتونية، مث النص الرتابطي مث النص التفاعلي مث النص املتشّعب، وتؤّلف قصص األطفال ابلنص الرتابطي

 .رة تعليم هذه التقنية يف بالدان واإلنتاج هبانرتنت على األطفال، وضرو سلبيات وإجيابيات احلاسوب واإل -2
 .اخلطر الثقايف واألخالقي والديين، واخلطر الصحي، ضياع الوقت وإمهال الدراسة: اممن سلبياهت -
التعليم والتثقيف، سعة األفق تعّلم اللغات، تعّلم هذه التقنية اجلديدة ابلكتابة والطباعة والتصّفح : إجابياهتما -

 . اإلرسالواالستقبال و 
 "جان جاك روسو"مع ظهور الفيلسوف  واالهتمام بكتابة القصص هلا إالّ زمة مل حتظ فئة األطفال ابلعناية الالّ  -

بدأ الرتبية السلبية ، حيث اهتم بدراسة الطفل كإنسان حر، وقد جاء مب"ميلإ"ن خالل كتابه وانتشار تعاليمه م
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ك الطفل خيترب احلياة ويتعّلم من أخطائه إىل سن الثانية عشر مث تبدأ رت  وهي أن يـ   ؛ واملالحظ أنّه ابلغ يف الرتبية السلبية
سبع واضربوهم سبع  العبوهم (:ص)يف معىن حديث الرسول  عملية التوجيه، خبالف ذلك تعاليمنا اإلسالمية واضحة

 .وصاحبوهم سبع
يف القرن السابع عشر، وبدأت الكتابة احلقيقية مع هناية القرن  الّ مستقل بذاته مل يظهر يف العامل إ أدب األطفال كفن-

 .التاسع عشر
األجنية يف كانت البداية األوىل ألدب األطفال العريب من مصر مع رفاعة الطهطاوي يف ترمجته لبعض القصص -     

وقصصه اليت  "كامل الكيالين"الكاتب  والكل يّتفق على أن البداية احلقيقية والرائدة كانت مع  إطار بعثته إىل الغرب،
ويف هذه السنوات األخرية إهتمت بعض املؤسسات والشركات العربية بثقافة الطفل العريب . تنّوعت بني الرتمجة والتأليف

املؤلف من  ؛ابعتماد النص املرتابط" كليلة ودمنة" حياة مسلم، وإعادة قصص: عمال مثلالرقمية وكتبت بعض األ
يف نص مرتابط حتمل منوذج العمل الرائع، خاصة احملافظة على اللغة العربية  (صور وصوت وموسيقى)من  وسائط متعددة

من قصص تربوية رائعة وذلك " هدهد" األصيلة الرائعة، كما مّت أتليف بعض القصص التفاعلية مثل ما يقّدمه موقع 
دينية وثقافية مدمرة للطفل العريب املسلم، واليت أغلبها حلماية الطفل العريب من الثقافة الغربية وما تسرّبه من توجهات 

 .لإلحنالل اخللقي والتخلص من أي ضابط وتكريس العنف واحلرب والتدمري اتدعو 
من هنا فالدعائم الرقمية اليت حتقق التواصل يف األدب اجلديد اإللكرتوين أو الرقمي، ما يرتبط ابحلاسوب وشبكة       

وب وبراجمه واإلنرتنت وما تقّدمه من برامج ووسائط متعّددة، والنص املرتابط والوسائط املرتابطة، اإلنرتنت، بدًء ابحلاس
والصورة املتحركة والصوت واملوسيقى، كل هذه وأكثر تكنولوجيا تستثمر وتوّظف يف أتليف األدب الرقمي املوّجه للكبار 

 .وخاصة يف طرحنا هذا املخّصص لألدب القصصي املوّجه لألطفال
ويف هذا السياق ورغم أن ميدان الطرح هنا هو البحث عن أدوات التواصل اليت يتحّقق هبا األدب الرقمي املوّجه     

إاّل أّن هذا األدب اجلديد وما يلحقه من تغيري  ،األدب الرقمي واألدب املكتوب، ولسنا بصدد املقارنة بني للطفل
ينزح إىل التغيري واخلروج من دائرة األدب إىل مشاهبة الرسوم املتحركة، ويبقى وتفعيل للربامج والتقنية بتطّور التكنولوجيا 

تعليم الفصاحة وسعة اخليال واإلبداع بتعّلم استعمال جهاز  أمهها مميزات، من (القصة املوجهة لألطفال)لألدب الرقمي 
مية للغة، ابلصوت والصورة، كذلك مفّعلة احلاسوب واإلنرتنت واإلطالع والعلم وتعّلم اللغات األخرى عرب الربامج التعلي

بقوة يف هذا العصر يف االستثمار يف الرتبية والتعليم يف املدارس ابستعمال برامج التعليم ابلصوت والّصور واإلبداع يف 
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ابة األانشيد وكتابة القصص والقدرة على التعبري واحلوار، يف املقابل يبقى الكتاب له مكانته يف تعليم القراءة والكت
اإلمالء واحلماية من األخطاء يف اللغة العربية ألهّنا ال تعّلم إالّ  و الصحيحة واللغة العربية الفصحى وتعليم النحو والصرف 

عتمد على اللغة الشفاهية أكثر وابللهجات احملّلية، فال يتعّلم الرقمي وخاصة القصصي منه ي والتواصل كتابة، فالتعليم
 .إالّ كتابة واحلماية من األخطاء النحويةالطفل الكتابة الصحيحة 

يم والتثقيف ابلنسبة لألطفال لكن ليف التواصل األديب والتع والبالغة كبريةالألمهية انرتنت واحلاسوب ويف األخري،لإل    
 الصحي طراخلغفال خطر اإلنرتنت على األطفال خلقًيا وعقائداًي، ابإلضافة إىل إبتوجيه ومراقبة األولياء، فال ميكن 

يجب توجيه األبناء وارشادهم ابلشكل املناسب حبيث تسود أجواء ف.لجلوس الطويل أمام احلاسوب وضياع الوقتل
وجيب تعزيز القّيم واألخالق وتعاليم الدين وترسيخها يف نفوس األبناء، ابإلضافة . الصداقة واحملبة والصراحة والتفاهم
 .اعتزاز هبمإىل حب الوطن واللغة العربية واإل
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 Nom-linéarité et الالخطية واحملتوى Pacing اخلطو
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ايل ومبارك حنون، سلسلة توصيل املعرفة ، دمحم الو : ، ترمجةالقضااي الشعريةاكبسون، جرومان  .21

 .املغرب دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،
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، نظرية املنهج الشكلي، ترمجة إبراهيم اخلطيب، مؤسسة القيمة املهيمنةرومان ايكبسون،  .20
 .0214، 0األحباث العربية، بريوت، لبنان، ط

انظم وعلي حاكم صاحل،  ،  ترمجة حسنست حماضرات يف الصوت واملعىنرومان ايكبسون،  .24
  .0222، 0ط

، رؤى تراثية، الشركة العربية للنشر، اجليزة، مصر، أدب الطفولة أصوله ومفاهيمهزلط أمحد،  .22
0222. 

منشورات دار األمان، الرابط،  (أسئلة ثقافية وأتمالت مفاهيمية )األدب الرقميزهور كرام،  .22
 .4102، 4املغرب، ط

، ردمك، أفريقيا الشرق، املغرب، بريوت، رجييس دوبريمفهوم الصورة عند سعاد عاملي،  .22
 . 4112لبنان، 

، إضاءة ألكثر من سبعني مصطلًحا وتيارًا دليل الناقد األديبسعد البازعي وميجان الرويلي،  .22
 .4114، 4نقداًي معاصرًا، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط

،بور  ، مؤمتر أدابء(ضمن الثقافة السائدة واالختالف)األدب التفاعلي العريب سعيد الوكيل،  .22
  .4112، 0ط مصر، سعيد، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،

، املركز الثقايف العريب، (بورس. س.مدخل لسميائيات ش) السميائيات والتأويلسعيد بنك راد،  .21
   . 4112، 0الدار البيضاء، املغرب،ط

، املركز الثقايف ( حنو كتابة عربية رقمية)النص املرتابط ومستقبل الثقافة العربية سعيد يقطني،  .22
 .4111 الدار البيضاء، املغرب، بريوت، لبنان، العريب،

، املركز من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليسعيد يقطني،  .21
  .4112، 0لبنان، ط الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، بريوت،

 ، طبعة اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،النشر االلكرتوين واإلبداع الرقميالسّيد جنم،  .20
 .4101، 0ط

  .0221األردن، ، دار املؤلف، عّمان، أدب األطفال ومكتباهتمشراحية هيفاء خليل،  .24
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 تكنو برس، بريوت، بعة، دار النضال، مطالقيم االجتماعية يف أدب األطفالشوكت أشيت،  .22
 .0222، 0ط لبنان،

اكبسون، ج، مقاربة حتليلية لنظرية رومان التواصل اللساين والشعريةالطاهر بن حسني بومزير،  .22
    .4112الدار العربية للعلوم، بريوت، 

دار  ،(الشفهي والكتايب: اقرتاابت لسانية للتواصلني )اللغة والتواصل عبد اجلليل مراتض،  .22
 .4111والنشر والتوزيع، هومة للطباعة 

الدار  ، مطبعة افريقيا الشرق،(الصورة بني الفن والتواصل ) فلسفة الصورةبد العايل معزوز، ع .22
 .4102البيضاء، املغرب، 

حنو نظرية ) سيميائيات احملكي املرتابط ، سردايت اهلندسة الرتابطيةعبد القادر فهيم شيباين،  .22
 .4102احلديث، إربد، األردن، ، عامل الكتب (للرواية الرقمية

، املكتب املصري لتوزيع نظرية التوصيل وقراءة النص األديبعبد الناصر حسن دمحم،  .82
 .0222املطبوعات، املنبل، القاهرة، 

، دار اخللدونية  للنشر والتوزيع، اجلزائر، الداللة واملعىن يف الصورةعبيدة صبطي، جنيب خبوش،  .22
  ,4112، 0ط

، املؤسسة الرتبية والطفولة تصورات علمية وعقائد نقديةالد الرميضي، على أسعد وطفة، وخ .21
 .4112، 0ط بريوت، لبنان، اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،

 .4101، 2، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، طيف أدب األطفالعلي احلديدي،  .16

العريب، دار البيضاء، املغرب، بريوت ، املركز الثقايف مدخل اىل األدب التفاعليفاطمة الربيكي،  .24
 .4112، 0لبنان، ط

، املؤسسة (دراسة ونصون)النظرية األلسنية عند رومان جاكبسون فاطمة الطبال بركة ،  .22
 ,0222، 0اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،ط

 .0214 دمشق،  خالد بن الوليد،بعة ، جامعة دمشق، مطفلسفة الرتبيةفاطمة جيوشي،  .22
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ترمجة  ،(والتاريخ األصول، القواعد،) السيميائية آن إينو، ميشال آريفيه وآخرون،  فرنسيني .22
، 4111رشيد بن مالك، مراجعة وتقدمي عز الدين املناصرة ، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، 

  .0ط
ترمجة مصباح الصمد،  ،إثنوجلوجيا األنثروبولوجياتورا، جان، بيار فارنيه، -فيليب البورت .22

 .املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان
، ترمجة مصطفى صاحل، منشورات وزارة الثقافة األنرتوبولوجيا البنيويةوس، اكلود ليفي سرت  .22

  .0222 سوراي، ، واالرشاد القومي، دمشق
 .0222،  شق، دار الفكر، دم، أدب األطفال والقيم الرتبويةكنعان أمحد علي .21
ا) أدب األطفال كيمربيل رينولدز،  .22 ، ترمجة هبة جنيب مغريب، مؤسسة (مقدمة قصرية جدا

 .4102، 0هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، ط
   .4110، دار الكتاب اجلامعي، العني، (واقع وتطلعات)أدب الطفولة اللبدي نزار وصفي،  .21
 .0222 ، 0ط ، حسن قبيسي، املركز الثقايف العريب، ترمجة اإلانسة البنيويةليفي سرتاوس،  .20
سلسلة توصيل املعرفة، دار توبقال للنشر، الدار  ،دروس يف السيميائياتمبارك حنون،  .24

 .0212، 0البيضاء، املغرب، ط
  .4114، 0، دار العامل الثالث، القاهرة، طقصة تطّور العقل البشريدمحم أبو زيد،  .22
، حملمد سناجلة منوذًجا، دار  (نصوص الواقعية الرقمية)تكنولوجيا ، تفاعل األدب والدمحم العنوز .22

  . 4102، 0كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
، تقدمي أمحد فضل شبلول، املؤسسة (التنظري النقدي)رواية الواقعية الرقمية دمحم سناجلة،  .22

 .4112، 0العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط
، حائل، (أسسه وتطوره وفنونه وقضاايه ومناذج منه)يف أدب األطفال دمحم صاحل الشنطي،  .22

 .4112، ط  السعودية العربية اململكة ،دار األندلس للنشر والتوزيع
 .0212، 0، دار الثقافة ، الدار البيضاء، املغرب، طيف سيمياء الشعر القدميدمحم مفتاح،  .22
اململكة  ،جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا، فاس ،(ج ورهاانتمناذ ) التواصل املصطفى عمراين،  .21

  . 4102املغربية، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، 
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 .4111، دار الكندي، إربد، عمان، األردن، أدب األطفالموسى  عبد املعطي منر،  .22
 ،0، مطبعة سايس، فاس، املغرب، طنظرية التواصل واللسانيات احلديثةنور الدين رايص ،  .11

4112 . 
العراق، ط  وزارة اإلعالم ، ،(وفنونه ووسائطه)أدب األطفال فلسفته هادي نعمان اهلييت،  .10

0222. 
 .0211، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،ثقافة األطفال، هادي نعمان اهلييت .14
الدار البيضاء، ، ترمجة عبد اجمليد نوسي، املركز الثقايف العريب، سيمياء الكونيوري لومتان،  .12

  .4100، 0املغرب، بريوت، لبنان، ط
 :اجملالت  -1

، ماهيته (اهلايربتكس)النص املرتابط أوديت مارون بدران وليلى عبد الواحد الفرحان،  .12
  .0222، تونس، 0، العدد 01، اجمللة العربية للمعلومات، اجمللد وتطبيقاته

، ترمجة عبد السامل رضوان، عامل العرفة، املستقبلطريق . املعلوماتية بعد اإلنرتنتبيل غيتس،  .12
 .0221، مارس 420دد عالالكويت، 

، السنة الثانية،  2، جملة بيت احلكمة، املغرب، العددمدخل إىل السيمياءترنس هوكس،  .12
0212. 

، 242العدد  .العريباملستقبل ، جملة ( عصر الكلمة اإللكرتونية)  اهليربتكستحنا جريس،  .12
  .4114أكتوبر 

، جملة احلداثة جملة فصلية تعىن بقضااي الرتاث معاين األلوان ورموزهادمرجيان إفرام مارلني،  .11
 .4111،  21 -22، العددان  42الشعيب واحلداثة،  اجمللد 

  .4112، 012دد عال، جملة أفكار ، رواية القصة لألطفالرحبي مصطفى عليان،  .12
يناير  .22املستقبل العريب، العدد جملة ، واالحنرافأدب األطفال العريب زوليخة ابو ريشة،  .21

0212. 
، يف مؤمتر األدابء العرب، جملة املستقبل العريب، العدد حول أدب األطفالعبد هللا أبو هيف،  .20

22 ،0212. 
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، كتاب الرافد عن جملة الرافد، دار الكتابة الزرقاء، مدخل اىل األدب التفاعليعمر زرفاوي ،  .24
 .4102، أكتوبر 22عدد الالثقافة واإلعالم الشارقة، 

، جملة ثقافات، كلية اآلداب جبامعة األدب التفاعلي واجتاهات ما بعد البنيويةعمر زرفاوي،  .22
 .4100، 42البحرين، العدد 

، جملة قراءات، خمرب (املعرفيةقراءة يف التحوالت ) السيربنطيقا والنص املرتابط عمر زرقاوي،  .22
 .4100 ،ع وحدة التكوين والبحث يف نظرايت القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة، س

، ترمجة وتقدمي، طه حممود طه، جملة مسرحيات عاملية، الدار اإلنسان اآليلكاريل تشابيك،  .22
 .0222، مايو 42القومية للطباعة والنشر، القاهرة، العدد 

  .0222، مارس 0ددعالرسالة املكتبة،  جمّلة ،اإلنرتنت واملكتبة املدرسيةمىن دمحم الشيخ،  .22
، جملة خطوة ، اجمللس العريب للطفولة والشباب، دروس يف فن احلكي على االنرتنتمىن يونس،  .22

  .4114، 01 ددعال
، عامل املعرفة، (مظاهر األزمة ومقرتحات ابحللول) العقل العريب وجمتمع املعرفةنبيل على،  .21

 .4112، ديسمرب221 ددعالالكويت، 
، ترمجة حسن البنا عز الدين، مراجعة دمحم عصفور، عامل املعرفة، الشفاهية والكتابيةوالرتج أونج،  .22

،  014سلسلة كتب ثقافية شهرية، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العدد 
  .0222فرباير

 :املاخالت والتقارير  -4
اب حتاد الكنّ إهذا البحث ألقي يف مؤمتر .) "أدب الطفل"وقفة مع مصطلح السيد جنم،  .22

" أدب الطفل يف اخلليج ويف اجلزيرة العربية  :حتت شعار ،4112 يب، ظ، أبو  العرب ابلشارقة
 .يف الدورايت الورقية عموما، والشعر خصوصا

جمموعة من : أتليف (سؤال اهلوية واإلبداع) األطفال أدب:يعقوب الشرنويب ، أحباث مؤمتر .22
، إعداد أمحد طوسون، رئيس املؤمتر يعقوب الشرنويب، 4112مارس  42الباحثني، الفيوم 

 .وزارة الثقافة هيئة قصور الثقافة، إقليم القاهرة الكربى ومشال الصعيد الثقايف، فرع ثقافة الفيوم 
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 امللخص 

 ابخرتاع  العصر هذا يف وابلذات ، منه األديب اجلانب وابلتدقيق التواصل حول األطروحة هذه تتمحّور
 شروط فتغرّيت .التقنية هذه عرب التجريب إىل األدب دخل حيث األديب، التأليف يف ودورمها واإلنرتنيت احلاسوب

 هذا. موضوعها ويف األدب رسالة شكل يف وكذلك إليه واملرسل املرسل بني العالقة تغرّيت أي وتلقيها؛ الكتابة
 .اجلديد الوسيط هذا عرب قصص من هلم يكتب وما األطفال لفئة ابلذات البحث وخصصنا

الآلآلت لتسهيل عملية التواصل ومت استثمار هذه دخل التواصل بتطور العلم واألحباث جمال التنظري يف 
إىل السيميائي، حيث مت دراسة التواصل نظراي يف كيفية انتقال الرسالة بني  األحباث يف اللغة واألدب من اللساين

املرسل واملرسل إليه يف اللغة وارتباط كل عنصر من خطاطة التواصل بوظيفته، مث انتقلت هذه اخلطاطة للبحث عن 
اصل األديب وما يهمنا هنا القصص الرقمية الرتبوية املوجهة إىل األطفال وارتباطها ابلوظيفة املرجعية، ويشمل التو 

حلركات واإلمياءات، األلوان، )التواصل اللساين وغري اللساين وتستخدم طرق التواصل غري اللساين ،التواصل األديب
لألطفال بشكل ابرز تعادل التواصل اللساين أو تتفوق  يف القصص الرقمية املوجهة( الصور، الصوت واملوسيقى

عليه، وبتطور النظرية التواصلية إىل التخاطبية مت إغناء التواصل األديب والقصة املوجهة للطفل بشكل خاص من 
بتطبيق اإلحالة النصية والسياقية واالنفتاح على . وقصة كليلة ودمنة مثال على ذلك ،خالل أتويل هذه القصص

. دية، واحلوارية صرحية واملضمرة، وكذلك دراسة هذه القصص ابعتبارها تلفظا سياقيا وملفوظا حجاجيااملقص
 .فأصبحت القصة ختاطب وتداول ومت اغناء العملية التواصلية واختالفها ابختالف موضوع الرسالة

ز احلاسوب وربطه بفتح جها بدءً يبدأ الطفل يف التواصل واحلوار مع القصة التفاعلية وكل أنواع أدبه 
وكتابة عنوان القصة، مث ينقر على الرابط ويتصفحها، مث  YouTubeأو  Googleابالنرتنت والذهاب ملوقع 

 .العودة لقراءة قصة ومشاهدة لعبة وهكذا فالطفل يف حوار مستمر وتواصل مع هذا الوسيط اجلديد

إىل الرقمي، تغريت طرق التواصل فبتحول األدب وخصوصا القصص املوجهة لألطفال من الوسيط الورقي 
من اجلانب املادي امللموس إىل االنتقال إىل التواصل عرب تشغيل جهاز احلاسوب وربطه بشبكة االنرتنت، انتقل 
الطفل إىل عامل افرتاضي غري حمسوس أو ال يتحسسه بيده كما الكتاب، بل انتقلت احلاسة إىل تفعيل البصر والسمع 

لطفل جتذبه الصور املتحركة واأللوان خاصة إذا كان الكاتب أبدع يف أتليف هذه العناصر والبصر أبكثر قوة ألن ا
الذي جاء  إلخراج قصته هذا األدب املنتج ينعت ابألدب الرقمي، حيث شكل النص املرتابط حمور العملية السردية

اليت تتم داخل احلاسوب والربامج فالعملية . بعد اخرتاع احلاسوب املستوحى من علم السيربنطيقا تيودور نيلسونبه 
 .اليت يتم تفعيلها هي ما خترج لنا األثر يف شكله النهائي

 



 

 

Abstract: 

This study discusses the issue of Communication focusing on its 

literary aspect, especially in this era with the invention of computers 

and the Internet and their role in literary authorship.Literature has 

entered experimentation through this technique, so the conditions for 

writing and receiving have changed - i.e. the relationship between the 

sender and the receiver has changed, also in the form and topic of 

literature message. We have devoted this research specifically to 

children and the stories written for them through this new medium. 

Communication, with the development of science and research, has 

entered the field of theorizing in machines to facilitate the process of 

communication.These researches were invested in language and 

literature from the tongue to the semiotic, where the communication 

was studied theoretically in how the message is transmitted between the 

sender and the receiver in the language, and the connection of each 

element of the communication plan with its function, then this plan 

moved to search for literary communication. Our interest mainly is the 

educational digital stories dedicated to children and their relevance to 

the reference function, and literary communication includes linguistic 

and non-linguistic communication.Thenon-linguistic communication 

(Movements and gestures, colors, pictures, sound and music) is usedin 

digital stories dedicated to children in a prominent way equal or 

superior to linguistic communication. 

With the development of communicative theory into discursive, literary 

communication and the story dedicated to the child in particular were 

enriched through the interpretation of these stories and the story of 

Kalila and Dimna, is a good example. 

By applying textual and contextual referral and openness to 

intentionality, and the explicit and implicit dialogue is, As well as 

studying these stories as a contextual pronouncement and an 

argumentative expression. So the story became a dialogue and 

circulation, and the communicative process was enriched and differed 

according to the topic of the message. 

The child begins to communicate and dialogue with the interactive 

story and all kinds of literature, starting by opening the computer, 

connecting it to the Internet, going to Google or YouTube and typing 

the title of the story, then clicking on the link and browsing it, then 



 

 

returning to reading a story and playing a game, and so on, the child is 

in a continuous dialogue and communication with this new medium. 

With the transformation of literature, especially stories devoted to 

children from the paper medium to the digital, the methods of 

communication shifted from the tangible aspect to a digital one; 

computer and connecting it to the Internet. 

The child has moved to a virtual world that is non-tangible or does not 

feel with his hand like a book,rather, the sense moved to activate 

hearing and sight more powerfully because the child is so attracted by 

moving images and colors, especially if the writer excelled in 

composing these elements to produce his story. This produced literature 

is called digital literature, where the Hypertext formed the centerpiece 

of the narrative process that Theodor Nelson came to after the invention 

of the computer inspired by the science of cybernetics. The effect in its 

final form is the result of the process that takes place inside the 

computer and the programs that are activated 


