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 التسويق الرقمي لألدب

 د. منى محمد الغامدي 

 أستاذ األدب والنقد الحديث المشارك بجامعة جدة

 17سبتمبر 2019 

 المستخلص

سيعنى البحث بدراسة مدى تأثير الوسائط المتعددة الرقمية ومواقع التواصل االجتماعي 

في تغيير أساليب تلقي النصوص األدبية ونشرها وتحديد أنواعها ومضامينها وقيمها الجمالية 

والنفعية والتواصلية. وهو ينطلق من مسلمة تنص على أن األدب في العصر الحاضر أصبح أكثر 
ا قبل عصر االنترنت وانتشار الوسائط الرقمية وأكثر تنوعا وأقرب إلى المتلقي، بينما انتشارا عم

تدنت قيمته الجمالية والفنية وظهر في الساحة كتاب يتمتعون بغزارة اإلنتاج األدبي وانحطاطه 

في الوقت نفسه. وفي الوقت الذي تعددت فيه الدراسات التي تبحث في أنواع األدب الرقمي ودور 
قع التواصل االجتماعي في تشكيل األدب الرقمي وفسح المجال أمام الكتاب المغمورين موا

للظهور؛ نجد انعدام الدراسات التي تعنى بأساليب انتشار األدب عبر هذه المواقع أو تلقي الضوء 
 على الوسائل الترويجية لنشر األفكار واألعمال األدبية أو الترويج لدور نشر معينة دون غيرها . 

من هنا سيأتي اهتمامنا في هذا البحث على هذا الجزء الذي أغفلته الدراسات النقدية بالرغم 
من تأثيره الملحوظ على قيمة األدب والغاية منه. وسنلقي الضوء أيضا على دور كل من المتلقي 

الفنية المستهلك فقط والمتلقي المتفاعل واالستراتيجيات التي يلجأ إليها الكتاب لترويج أعمالهم 

واإلبداعية أو ضمان نجاحها. ولمزيد من النتائج الدقيقة سنقوم بدراسة تأثير الوسائط الرقمية في 
نشر األدب عموما، اعتمادا على نظريات تحليل الخطاب والمنهج اإلحصائي وجمع البيانات 

، نجد أن وتحليلها. فبينما تعاني دور النشر من محدودية التفاعل والتواصل المباشر مع القراء
 . الرقمي تتمتع بتشكيلة واسعة من األدوات الترويجيةعالم عمليات اإل

 

Abstract 

The research will focus on studying the impact of digital multimedia and 

social media on changing the methods of receiving and publishing literary texts and 

defining their types, contents, aesthetic, utilitarian, and communicative values. It 

stems from a postulate that literature in the present era has become more prevalent 

than before the age of the Internet and the spread of digital media, more diversified 

and closer to the recipient, while its aesthetic and artistic value declined and a book 

that enjoyed the abundance of literary production and its decline at the same time 

appeared. At a time when there are many studies that examine the types of digital 

literature and the role of social networking sites in shaping digital literature and 

giving way to writers who are overwhelmed to emerge, we find the lack of studies 

dealing with methods of spreading literature through these sites or shed light on 
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promotional means to spread ideas and literary works or promote For a particular 

publishing house and not others. 

Hence our interest in this research will come to this part which has been 

overlooked by critical studies despite its noticeable effect on the value and purpose 

of literature. We will also highlight the role of both the consumer only recipient and 

the interactive recipient, and the strategies the authors use to promote their artistic 

and creative works or ensure their success. For more accurate results, we will study 

the influence of digital media in publishing literature in general, based on the 

theories of discourse analysis, the statistical approach, and data collection and 

analysis. While publishers suffer from limited interaction and direct contact with 

readers, we find that digital media operations enjoy a wide range of promotional 

tools. 

 

ابن سالم إلى مسألة تحويل األدب إلى سلعة وذلك بتحويل  منذ األدب العربي القديم تنبه

فحوله بذلك إلى سلعة  1مجاالت تداوله وتوظيفه. فقد لمح إلى أن النابغة هو "أول من سأل بشعره"
لم يكن يطالب بتعويض على شعر الشاعر. ويرى رشيد يحياوي أن ابن رشيق يتفق مع  بعد أن

ابن سالم فيذهب إلى أن النابغة بقبوله المال والهبة على شعره حوله عن مجراه األدبي إلى 
 .2االستهالكي أي أن الشعر أصبح ال يقال إال لينال به الشاعر مكافأة

لدور المبدع الفرد في تحويل مجال  -يد اليحياويكما يقول رش-"وينعكس فهم ابن رشيق 

توظيف النوع، على األهمية التي أعطاها لزهير والحطيئة في التحويل التدريجي للشعر نحو 
المبالغة في التكسب. ويالحظ أن هذا التحول التدريجي نشأ عبر توالي البمادرات الفردية وليس 

 .      3بجهد جماعي"

إلى العالقة بين األدب بوصفه فكرا موجها لغاية جمالية وإلى األدب  وبهذا فقد تنبه القدماء

بوصفه فكرا موجها لغاية نفعية صريحة تجعل منه سلعة قابلة لالستهالك والتداول. فانكب القدماء 

على تفسير نجاح بعض الشعراء والبحث في أسباب انتشار أدبهم دون غيرهم. فمن ذلك تفسير 
شار شعر أبي نواس بتنبه أبي نواس إلى تفهم احتياجات قرائه النفسية ابن شرف القيرواني النت

 4والعاطفية والنزول عند رغباتهم. فربط ابن شرف بين رواج شعر أبي نواس و"سوق العوام"

على حد قوله. يقول اليحياوي: "ويفسر ابن شرف القيرواني نجاح شعر أبي نواس في سعة انتشاره 
قي وركوبه الموجة الجديدة . فهو في رأيه "صادف األفهام قد نكلت، إلى فطنته لتغير عادة التل

وأسباب العربية قد تخلخلت وانحلت. والفصاحات الصحيحة قد سئمت وملت، فمال الناس إلى 

ماعرفوه. وعلقت نفوسهم بما ألفوه، فتهادوا شعره، وأغلو سعره، وشغفوا بأسخفه، وكلفوا 
ضوى،لكنه عرض األنفق، وأهدى األوفق، وخالف فشهر بأضعفه. وكان ساعده أقوى، وسراجه أ

. فإذا 5وعرف، وأعرب فذكر واستظرف. والعوام تختار هذه األعالق وأسواقهم أوسع األسواق"

                                                             
  ابن سالم الجمحي: طبقات فحول الشعراء 1: 76. 1
  ابن رشيق القيرواني: العمدة، 1 : 2.80
  رشيد يحياوي: شعرية النوع األدبي في قراءة النقد العربي القديم، الدار البيضاء : أفريقيا الشرق ط1 1994، ص 177. 3
  ابن شرف القيرواني: رسائل االنتقاد ، ص 4.320
  رشيد اليحياوي: مرجع سابق ، ص 199. وانظر: ابن شرف القيرواني: رسائل االنتقاد ، ص 5.320
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كان القدماء قد تنبهوا إلى الصلة بين سوق العوام ودورها في تحديد طبيعة األدب وانتشاره وضعفه 

العالقة خاصة بعد انتشار االنترنت ودور النشر  أو قوته، فمن األجدر بنا أن نبحث في هذه
اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي التي تسعى إلى نشر األدب والترويج ألنواع معينة دون 

 أخرى والمؤلفين واألدباء الذين يتوسلون بهذه المواقع للترويج إلصداراتهم االدبية.       

 وبهذا سيتناول البحث النقاط التالية: 

 أدبيات التسويق الرقمي عبر مواقع التواصل االجتماعي.   -

يقية تقنيات وأدوات الخطاب الترويجي األدبي. وتتضمن أنواع االستراتيجيات التسو -
ر تسويق موقع لموقع آخ -تسويق موقع لكاتب -الرقمية لألدب )تسويق كاتب مشهور

) .. 

تواصل االجتماعي لرسائل الغايات الترويجية. الغرض من الترويج في بعض مواقع ال -

 -التشهير -االستعراض -علمية أوأوراق عمل )احتجاج )يتضمن مواقف سابقة(

 االشهار(. 

  أدبيات التسويق الرقمي عبر مواقع التواصل االجتماعي:

( وسائل التواصل االجتماعي بأنها "مجموعة من التطبيقات 2010يعرف كابالن وهانلين ) 

والتي تعتمد عليها أسس أيديولوجية وتكنولوجية، وتسمح بإنشاء وتبادل المستندة إلى اإلنترنت 

المستخدم للمحتوى الذي تم إنشاؤه. ويعد الويب منصة حيث يوجد المحتوى الذي يتغير باستمرار 
من قبل جميع المشغلين بطريقة المشاركة والتعاونية، مما يساعد على إنشاء منصات تفاعلية عالية 

األفراد والمجتمعات من خالل المناقشة أو تعديل المحتوى المستخدم. وبهذا يشارك من خاللها 

فإن وسائل االعالم االجتماعية الرقمية هي المواقع التي يتم بناؤها على األسس التكنولوجية لموقع 
 . 6الويب والتي تساعد المستخدم على إنشاء محتويات يمكن مشاركتها مع الغير

( أن التسويق الرقمي عبر مواقع التواصل Kietzmann et al. ،2011ويرى كيتزمان )
االجتماعي يوجد حيث توجد سبع عناصر وظيفية، وهي: الهوية، المحادثة، المشاركة، الحضور 

والتواجد، العالقات، السمعة، المجموعات. ومن خالل هذه العناصر يتحقق الغرض األساسي من 

ة أو منظمة أو حزب سياسي أو شخصية أو فكرة أو هذه المواقع، وهو الترويج إما لعالمة تجاري
. يعد التسويق إذن عبر وسائل التواصل االجتماعي استراتيجية تسويقية جديدة تعتمدها كل 7حدث

األعمال التجارية للوصول إلى مستهلكيها على الشبكات االفتراضية. وهي ال تقتصر على المواد 

ولوجيات أيضا. فإذا كان لديك فكرة وتريد أن تصل إلى التجارية بل تشمل الترويج لألفكار واأليدي
الماليين ، على أقل تقدير ستكون وسائل اإلعالم االجتماعية هي المخرج الوحيد. وسيكون تركيزنا 

في هذه الورقة على ترويج األدب بوصفه منظومة فكرية وعلى أدبيات الترويج ويتسع مفهوم 

ول هذه الدراسة فهم وظائف مواقع التواصل االجتماعي األدب ليشمل األعمال السينمائية، فتحا
 ودورها في التسويق الرقمي لألدب.

 : الهوية -1

                                                             
6 Social Media and Social Media Marketing: A Literature Review, Mohammad Furqan Khan1, Dr. Anisa Jan. IOSR 
Journal of Business and Management (IOSR-JBM. Volume 17, Issue 11 .Ver. I (Nov. 2015), P 12 
www.iosrjournals.org. 
   مرجع سابق ص 15 .7
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م أمام يرى كيتزمان أن بُعد الهوية يتمثل في مدى قيام األفراد أو المنظمات بصنع هويته

 الجمهور من خالل الكشف عن المعلومات الشخصية أو الشركات )أي االسم والعمر والجنس
مات أخرى ة والموقع(. كما يميل األفراد في نظره أيًضا إلى "اإلفصاح الذاتي" عن معلووالمهن

 بوعي أو بغير وعي.  -ذاتية كأفكار ومشاعر وإعجابات وكراهية 

ومن األمثلة على ذلك ما نشاهده في تويتر اليوم من تعريفات يضعها األفراد تحت أسماء 

ا تضعه المنظمات والمؤسسات أيضا لتحديد أهدافها حساباتهم للتعريف بإيجاز عن أنفسهم أو م

بدقة. فمثال يتبنى النادي األدبي بجامعة الملك سعود عبر موقعه في تويتر في الصفحة الرئيسية 
هذه العبارة: "النادي األدبي بجامعة الملك سعود، نتطلع إلى استقطاب الطاقات األدبية الكامنة، 

دوا بالتواصل وطرح األفكار". ثم يحدد الموقع : "كلية من طالب وطالبات الجامعة، ال تترد
   8بجوار المصلى. 1ب33اآلداب 

ويتبع بعض األفراد طريقة في التعبير جاذبة للمتلقي فال يعرف بنفسه مباشرة بل يصيغ عبارات 

تكشف عن رغباته وتطلعاته ومواقفه االجتماعية من بعض القضايا أو المسلمات. فهذا الغذامي 
ي الصفحة الرئيسية تحت اسم حسابه: "سموا أنفسكم مستقلين، كونوا دعاة سالم ومحبة، يكتب ف

قولوا بحرية التفكير والتعبير لمخالفيكم قبل أنفسكم/ قل رأيك وال تبالي شرط أن تقول هو رأيي 
. بينما ينتهج بعض الكتاب الطريقة المباشرة في تحديد هويتهم فنجد على 9أعرضه وال أفرضه"

المثال معجب العدواني يستهل صفحته التعريفية بتحديد مهنته وموقع عمله والمدينة التي سبيل 

كلية اآلداب  –قسم اللغة العربية وآدابها  -يسكنها، فيعرف عن نفسه بقوله: "أستاذ النقد والنظرية
 .        10الرياض" -جامعة الملك سعود –

 العالقات : -2

شكيله بين تيدور بُعد العالقات حول مدى ارتباط كل فرد بآخر. ويتحدد نوع االرتباط الذي تم 
موقع  األفراد في )إقامة عالقات صداقة أو االنضمام إلى مجموعات أو التواجد المشترك على

 التواصل االجتماعي( والذي بدوره قد يؤدي إلى المحادثة والمشاركة. 

 : المحادثة  -3

الغرض األساسي منها هو تسهيل المحادثة بين  -وسائل التواصل االجتماعي معظم مواقع 

. بيد أن المحادثات يمكن أن تتخذ بعدا قويا في الترويج 11األفراد والمجموعات لتبادل المصالح 

للعمل األدبي حين يكون الغرض منها استكشاف الجمهور واالقتراب منهم. وهي طريقة تواصلية 
ن قرائه يتحدث بلغة عامية وقريبة منهم ليلمس جوانب احتياجاتهم وليشعروا يدنو منها المؤلف م

 بالراحة في الكشف عن جوانب القصور في أعماله. 

وهي   ويحاول بعض الكتاب االقتراب من الجمهور من خالل صنع مثل هذه المحادثات

معجب العدواني طريقة مجدية لنشر كتبهم. ومن األمثلة على ذلك المحادثات التي دارت بين 

وتهدف بعض المحادثات الجانبية من بعض  ومتابعيه على تويتر حين أعلن عن نشر كتابه الجديد.
القراء التويتريين الترويج للكتاب خاصة إذا كان الكاتب صديقا مقربا للقارئ فيسلط الضوء على 

                                                             
 ksu_lc@ النادي األدبي 8
 ghathami@ عبد هللا الغذامي 9
 Mageb_Aladwani@ معجب العدواني 10
11 Previous Reference. P13 
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بين الصفراني وصاحب اإلضافة النوعية للكتاب ويبرز قيمته النقدية، كما في المحادثة التي جرت 

الكتاب، حين وصف الكتاب بأنه نقلة نوعية لالستراتيجية االتناصية من النص المفرد إلى الفضاء 
 الثقافي: 

 

 

 

 المشاركة :  -4

يدور بُعد المشاركة حول مدى قيام األفراد بتغيير المحتوى في إعداد الوسائط االجتماعية 
"اجتماعي"، فإن التبادل بين األفراد أمر بالغ األهمية. وتوزيعه واستالمه. وكما يوحي المصطلح 

وتقوم هذه المشاركة أو التبادل على مشاركة األفراد لهوياتهم من خالل مشاركة المحتوى المرتبط 

بهوياتهم )مثل المجموعات والنصوص ومقاطع الفيديو والصور والصوت والروابط( 
(Kietzmann et al. ،2011.) 

هم أو قوم به بعض الكتاب من مشاركة للصور ومقاطع الفديو الخاصة بمن أمثلة ذلك ما ي

سلوب حياته بأفراد عائلتهم. وأحيانا يشاركهم أبسط يومياته فيتعرف القراء أكثر على شخصيته وأ

و يستعرض أاليومي. فعندما يشارك الغذامي قراءه مقطع فديو ألحد الممثلين الخليجيين القدامى 
اده صديقه الذي نجح بإعد -طبق شائع يشتهر به أهل نجد-المسمى "مقلوبة"  طبق الطعام التقليدي

بادل المقرب؛ فإنه بذلك يشارك قراءه هويته االجتماعية ويبني جسرا متينا من التواصل وت
 االهتمامات.

 

 

 

 

وكذلك ما قام به الكاتب عبد هللا الحيدري حين استعرض زيارته ألستاذه وشيخه القديم الدكتور 
 د العزيز الفيصل وشارك قراءه ذكرياته القديمة كما شاركهم صورة ألستاذه. عب

 

         

 

  

 التواجد : -5
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النترنت. يدور بُعد التواجد حول مدى معرفة الفرد لما إذا كان أقرانه / ها متوفرين على ا

غاله تيتضمن بُعد التواجد معلومات حول مكان وجود كل شبكة على حدة. وتتحدد وظيفته في اش
تواجدا م(. فإذا كان المؤلف Kietzmann et al. ،2011جسرا يربط الواقع بالواقع االفتراضي )

إنتاجه بباستمرار يسهل هذا من إمكانية الوصول إليه وإمكانية محادثته حول أي موضوع متعلق 

ئف مواقع وظاواألدبي ومن ثم بناء عالقة متينة بينه وبين جمهوره وتحقيق البعد التالي من أبعاد 
 التواصل االجتماعي وهو العالقات .  

ها ربما تجنبا بولكن باستثناء بعض المواقع التي تهتم بهذه التقنية نجد أن موقع تويتر ال يحفل 
وقع للمساس بالخصوصيات والمسائل الشخصية. وبالرغم من ذلك هناك خيارات بديلة يوفرها م

اركة والتفاعل ولكن بقياهمم بالتغريد أو الرد والمش تويتر مثل التبليغ ليس بتواجد األعضاء فحسب
 عن طريق رسائل البريد اإللكتروني. 

 السمعة : -6

يدور بُعد السمعة حول مدى قدرة كل فرد على التعرف على أحد أقاربه في بيئة التواصل 
االجتماعي. والسمعة ليست شيئا يمنح للناس من خالل هوياتهم المفصح عنها ، لكنه شيء يمكن 

المعبر عنها. وينطبق الشيء نفسه على كسبه من خالل المحتوى المشترك، واألفكار أو المشاعر 

ت التي تسعى إلى بناء سمعتها أو تعزيزها من خالل تنفيذ استراتيجيات وسائل التواصل المنظما
 (.Kietzmann et al. ،2011االجتماعي )

ومن ذلك ما تقوم به األندية الثقافية األدبية التي تعتمد على موقع تويتر والفيس بوك في 
كعرض اللقاءات األدبية واألمسيات بناء سمعتها األدبية. فتقوم بعرض نشاطاتها على هذه المواقع 

الشعرية واإلصدارات األدبية والمسابقات والدعوات، واستخدام كل وسائل التقنية من تصوير 

وتصميم وإخراج جيد لبناء سمعة أدبية قوية تستطيع ان تنافس بها األندية األخرى، وضمان 
 .12نجاحها ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين

 المجموعات : -7

يتمثل بُعد المجموعات في مدى قدرة كل فرد على تكوين مجتمعات ومجتمعات فرعية في 
بيئة التواصل االجتماعي. كلما زاد عدد الشبكات االجتماعية، زاد عدد المجموعات ، واألتباع، 

فقد نجد بعض األدباء له أنشطة على موقع  (.Kietzmann et al. ،2011وجهات االتصال )

قت نفسه نجد له أنشطة أخرى على الفيس بوك أو على الواتس آب أو السنابشات. تويتر، وفي الو
 ونجد له عددا مهوال من المتابعين.   

 تقنيات وأدوات الخطاب الترويجي األدبي : 

تتعدد التقنيات واألدوات التي يتوسل بها المؤلف األدبي والناشر لضمان الوصول إلى أكبر 
 قدر من المتلقين المحتملين. ومن أهم هذه التقنيات: 

 الترويج بالعالقات وارتكازاتها األدبية : -

                                                             
  انظر على سبيل المثال موقع النادي االدبي بجدة على تويتر : 12
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واحدة من أهم االستراتيجيات التي يرتكز عليها الخطاب األدبي. وقد ظهر هذا المفهوم 

ميالديا ،و يعرفه كوتلر بأنه أحد أهم النماذج المطورة من التسويق التي تسعى نحو  1983 "عام
التفكير بصيغة ارتباط و تبادل و تعاون الزبون على المدى الطويل مما يساعد على مواجهة 

المنافسة، و من هنا نصل إلى أن الهدف الحقيقي من التسويق بالعالقات هو خلق عالقة شخصية 

ؤسسة أو الشؤكة وعمالئها ،و في سبيل ذلك تقوم الشركة بحفظ بيانات عمالئها و التعرف بين الم
على رغبات، وتفضيالت هؤالء العمالء، و الحرص على الوفاء بها، و إخبارهم بذلك مما يسهم 

 . 13في خلق نوع من الثقة، و الراحة بين المؤسسة، والعميل"

زيد منهم بقدر ما يهدف إلى استدامتهم وهو ال يهدف إلى كسب العمالء أو كسب الم

واستبقائهم أولياء للمؤسسة الربحية إلى أطول وقت ممكن. وقد اعتمد األدب منطلقا لفهم أساسيات 

هذا المفهوم، والكتشاف الثغرات والقضايا التي ال تزال غير مكتشفة. وعلى الرغم من أن 
McKenna ،"إال أن  غالبًا ما يُنسب له مصطلح "تسويق العالقاتBerry  ًهو الذي قام أوال

 . 14بتعريف المصطلح وتحليله باألدب العلمي

تفتائية التي من أبرز األمثلة على شيوع هذه الظاهرة في األوساط األدبية تلك األسئلة االس

ه، ومحاولة يطرحها المؤلف والناشر على القراء أو المشاهدين للعمل السينمائي قبل االنتهاء من
ك. وقد العمل والمشاهد وتوزيع األدوار على الممثلين بناء على رغبات المستهل إعادة صياغة

لمنتج أن رغبة ينشأ الخالف بين الكاتب والناشر او المنتج في حالة كان العمل سينمائيا. إذ يرى ا

يقوم المنتج المشاهدين وتوقعاتهم لنهاية معينة ألحد األعمال السينمائية أهم من رغبة الكاتب ف
مسلسل تبدال هذا الكاتب بكاتب آخر أو يقوم بتأليف نهاية مرضية للقراء كما حدث في الباس

. فقد كانت نهاية المسلسل صادمة بالنسبة للكاتب األساسي ”Game of Thrones”الشهير

ة لثالثيته الذي أبدى استياءه الشديد للنهاية غير المتوقع George Martinللرواية جورج مارتن 
 الرائعة. 

الناشر بدو المتلقي هنا أكثر سيطرة على صياغة العمل وتشعب السرد من المؤلف نفسه وي
تمرارية أو المنتج. وتأتي هذه السيطرة المتالكه ضمان نجاح العمل وانتشاره أو توقفه عن اس

واقع ماإلصدار واالنتاج. وبناء على ذلك يحاول المنتج أن يبني صلة قوية بالمشاهدين عبر 
 جتماعي ويطرح أكبر عدد من األسئلة واالستفتاءات واستطالعات الرأي.التواصل اال

وبالرغم من االنسجام بين خطاب المنتج وخطاب المشاهد حيث يسعى المنتج إلى استبعاد 

بعض الشخصيات من العمل أوتقليص دورها نزوال عند رغبة أكبر عدد من المشاهدين نجد بروز 
على مستوى المؤلف والقارئ، وهو ما جعل  ive DiscordDiscurs  15ظاهرة التنافر الخطابي 

المؤلف يتنحى في المسلسل السابق لصالح كتاب بدالء قاموا بتشويه عمله الفني األمر الذي جعله 

                                                             
  https://www.almrsal.com/post/403841 هاجر: التسويق بالعالقات وأهميتة  13
14Gupta, Dr Ashish, A Literature Review and Classification of Relationship Marketing Research,   International Journal 
of Customer Relationship Marketing and Management, 3(1), 56-81, January-March 2012.  
  يستخدم هذا المصطلح في السرديات بوصفه "ظاهرة سردية تخص العالقة التي تصل الراوي بالشخصية في مقام سردي يهيمن عليه الراوي وذلك 15

اقه لفعليين فنخرجه من سياخالفا للتآلف الخطابي الذي تكون فيه الغلبة للشخصية". ونستعيره هنا للداللة على وجود هذه الظاهرة على مستوى القراء 
، ص 2010، 1لعربي، طااألدبي إلى سياق جديد يتسم بنفعية والتداولية. انظر: معجم السرديات ، محمد القاضي وآخرون ، لبنان ، مؤسسة االنتشار 

118.  

https://www.almrsal.com/post/403841
https://www.almrsal.com/post/403841


8 
 

يقوم بعمل مقابلة تلفزيونية يوضح فيها ما حدث خلف الكواليس وما نتج عن ذلك من تشويه 
 . 16إليه األحداث فيها  لروايته التي لم يكن على علم بما ستؤول

وفيما يتعلق بالنشر األدبي المكتوب نجد المذيع والكاتب الكويتي علي نجم يستخدم عالقاته 

القوية بقرائه وسيلة للترويج ألعماله األدبية. ويصنع هذه العالقات من خالل إعادة تغريد 
ويجه حتى فاز بأعلى لتغريداتهم، أو إهداء نسخ من كتابه "زحمة حكي" لكل من يعمل على تر

 نسبة مبيعات وبأعلى رقم من الطبعات.

 

 

 

 

ويدعو متابعيه في تويتر إلى توقيع كتابه محددا لهم الوقت والمكان بلهجة قريبة جدا منهم 
 وبأسلوب لبق يظهر من خالله حرصه على لقائهم وانتظارهم بوصفهم الدعم األساسي له.

  

 

 

 

 الترويج من خالل األدب:  -

بعض المنظمات والشركات غير األدبية األدباء والكتاب والنقاد المشاهير للوصول تستغل 

إلى أكبر عدد من المستهلكين. فتستخدم مواقعهم لإلعالن عن سلعها التجارية أو تتوسل بطرقهم 
األدبية في جذب متابعيه إلى هذه السلعة أو تلك. فعلى سبيل المثال نجد الغذامي وهو قامة علمية 

على مستوى العالم العربي كافة يروج ألحد المصانع في موقعه في تويتر من خالل بارزة 

استعراضه لمقطع فديو يعلن فيه هذا المصنع عن توظيفه لنساء عامالت، فيشجع النساء لإلنضمام 
 إليه ويعلق عليه قائال: "مصنع يستحق التقدير والفخر بالعامالت فيه" :

 

 

  

   

                                                             
16 https://www.theverge.com/2019/5/21/18633029/game-of-thrones-got-ending-season-8-george-rr-martin-
apology 

 

https://www.theverge.com/2019/5/21/18633029/game-of-thrones-got-ending-season-8-george-rr-martin-apology
https://www.theverge.com/2019/5/21/18633029/game-of-thrones-got-ending-season-8-george-rr-martin-apology
https://www.theverge.com/2019/5/21/18633029/game-of-thrones-got-ending-season-8-george-rr-martin-apology
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أتي األمر إلى موقع السنابشات. فنجد حسابات خاصة باألدب ويتسع القول ويفيض حين ي

تستخدم القصص األدبية وسائل تشويق وجذب للقراء للدخول إلى الحساب ومتابعة القصة إلى 
النهاية ثم يتكشف غرضها التسويقي لبعض المنتجات أو السلع. ومثال ذلك الحساب الشهير 

“Hooked” قنية توالي السنابات وتتابعها لبث الحوار على موقع السنابشات. وهو يستخدم ت

القصصي الذي يشد القارئ في كل مرة فال يستطيع التوقف حتى يعرف إلى أين تذهب القصة. 
وبين كل جزء من أجزاء القصة ينبثق إعالن تجاري يستوقف السرد ويجذب القارئ إلى منطقة 

 ترويجية أخرى بعيدة كل البعد عن القص والسرد القصصي. 

 

 

 

 

  

كما تستغل بعض الشركات بعض األدباء العوام في الترويج لمنتجاتهم فقط لكونهم حاصلين 
على عدد كبير من المشاهدين والمتابعين وألسلوبهم التشويقي في سرد القصص التراثية 

 واستعراض الكتب األدبية.  )مثال حساب ألحد المشاهير في السناب(. 

 ترويج الكاتب مباشرة ألعماله :  -

يقوم الكاتب بنشر كتابه عبر مواقع التواصل االجتماعي مستعرضا أجزاء من الكتاب أو 
داعيا أصدقاءه أو متابعيه لالطالع عليه أو شرائه واقتنائة وقد يكتب مقدمة يستعرض بها الهدف 

من الكتاب والجدوى منه لجذب للقارئ. فعلى سبيل المثال يستهل الحيدري تغريدته التي خصصها 
 كتابه "فن صياغة التغريدات" والترويج له على حسابه في تويتر بقوله :  لنشر

 

 

    

 

 ترويج كاتب لكاتب : -

تتنوع طرق نشر الكتاب لنتاج بعضهم اآلخر، فقد يكتفي الكاتب بإعادة التغريدة ليضمن 
فئات نشر نتاج أصدقائهم األدباء دعما لهم ولضمان وصول إنتاجهم إلى متابعيه الذين قد يشكلون 

أخرى من القراء. كما قد يقوم الكاتب باستعراض نتاج زمالئه الكتاب في حسابه هو مباشرة. 

ومثال ذلك ما قام به عبد هللا الحيدري حين أشار في إحدى تغريداته إلى صدور كتابين ألحد النقاد 
الصحفي مؤكدا على العالقة التي تربطه به بكلمة "الزميل" ومستعرضا غالف الكتابين. ويقوم 

 علي فايع بنشر هذين الكتابين في موقعه على تويتر أيضا : 
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وال يقف األمر عند استعراض غالف الكتاب فقط، بل يتفاعل الكاتب /المسوق مع العمل 

الذي يسوق له فنجد الحيدري يستعرض رواية صدرت ألستاذه عبد العزيز الفيصل ويمتدح 
 الروائي، كما يقترح تحويله إلى عمل سينمائي تلفازي. طريقته في الجمع التاريخ والعمل 

 

 

 

 

 

 الترويج من خالل الترويج :  -

ويتمثل هذا البعد في استغالل بعض األفراد المحادثات الجانبية للترويج ألعمالهم 

ونشاطاتهم الفرعية، فيدخل القارئ إلى بعض الحوارات التي أجريت للمباركة بصدور كتاب ألحد 

األدباء، فيستغل هذه الحوارات للترويج لدور النشر نفسها التي قامت بنشر الكتاب أو للترويج 
مل آخر، فعلى سبيل المثال حين قام العدواني بنشر كتابه عبر تويتر ودعا القراء إلى لقراءة ع

اقتنائه نجد منصور الجهني يروج لدور نشر مدينة الدار البيضاء خاصة دار توبقال والمركز 

الثقافي. فيما يستغل أحد التويترين اآلخرين هذه المحادثة للترويج ألبحاثه وأعماله عندما يعلن عن 
 غبته في االستفادة من الكتاب في إنهاء مشروعه البحثي.  ر

 

 

 

ويتداخل قارئ آخر ليسهم في الترويج لمعرض الكتاب بالرياض حين ينبه العدواني إلى 
حرصه على شراء كتابه فيما لو توفرت نسخ منه في هذا المعرض. وربما كانت محاولته لتنبيه 

ناوال للقارئ السعودي خاصة وأن العدواني قام العدواني على وجود منصات نشر أخرى أقرب ت
 بنشر كتابه في معرض الدار البيضاء وهو يقع خارج المملكة.
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و في المثال السابق نفسه يعمد بعض القراء إلى ترويج أنشطته األكاديمية من خالل 

المناقشة استغالل صدور الكتاب لجذب القراء المتواجدين في المحاددثات السابقة إلى الحضور و
 وإثراء الحوار حوله : 

  

 

 

 

وقد يدخل بعض الكتاب على موقع الكاتب المشهور مباشرة ويستعرض نتاجه إما بسؤال 

الكاتب المشهورعن رأيه حول إنتاجه الجديد أو مشروعه القادم استهدافا للمتواجدين بكثرة في 
ذي يعتزم على تنفيذه وهو موقعه. فيستشير أحد التويتريين الدكتور الغذامي في مشروعه ال

مشروع خاص بإنشاء مكتبة وينشر خطة المشروع على حساب الغذامي في تويتر معززا إياه 
 برؤية حول أقسام المشروع وفكرته ويسأله عن رأيه فيه .

 

 

 

 

 

 

 الترويج بالسياحة :  -

يستغل كثير من البائعين السياحة ألغراض تسويقية، فيستغل بعض المواقع السياحية وشهرتها 

التاريخية مثال في الترويج لموقع متجره. وقد التفت البعض لهذه التقنية ووظفوها في جذب القراء 

يضاء لمكتباتهم. فعلى سبيل المثال يروج الدكتور يوسف حميتو لمكتبة في حي األحباس بالدار الب
ويصف موقعها االستراتيجي الذي يحتوي أكثر من سبعين مكتبة كلها تقع في حي واحد يمتاز إلى 

 جانب ذلك بشهرته السياحية.   
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 الترويج النفسي:  -

عهم البحث عن الحاجات النفسية لدى القراء، ومحاولة استكناه الجوانب التي تمس واق
ه فيضع يده االجتماعي أو النفسي أو السلوكي. فيقوم الكاتب/ المسوق بقراءة نفسية مسبقة لقرائ

ة التي على المواطن التي تجذبهم لهذا الكتاب أو ذاك مستغال بعض المشكالت النفسية الحساس
ر" لعبده "ترمي بشر لى المزيد من االهتمام. فيروج األستاذ الباحث عماد عباس لرواية تحتاج إ

النفسية خال من خالل تسليط الضوء على قدرة هذه الرواية في معالجة السلوكيات االجتماعية و
 المتعلقة باألسرة وبعض اإلنحرافات السلوكية :

 

 

 

 الغايات الترويجية : 

مثل أي خطاب تسويقي يتمتع األدب بوصفه فكرا موجها لغاية جمالية ونفعية في آن معا 

بحصيلة واسعة من الغايات التي يمكن تصنيف بعضها ضمن مجال الخطاب األدبي بينما يخرج 
 بعضها اآلخر من هذا التصنيف لينتمي إلى سياقات أخرى نفسية أو اجتماعية أو سلوكية. 

نجد أنه في مقابل الغايات الجمالية أو النفعية المحضة لبعض الكتاب ولمزيد من اإليضاح 
والمؤلفين الساعين إلمتاع القارئ وكسب إعجابه أو الكسب المالي الصريح نجد أن هناك غايات 

ثانوية تلعب دورا هاما في النشر والترويج وقد تصل النسخة إلى مالئيين القراء بفضل هذه الغايات 
 اب األدبي البريء. الكامنة خلف الخط

وقد خصصت العرب قديما مراكز أو أسواق يجتمع فيها الشعراء واألدباء والخطباء لتداول 

األدب إلى جانب الباعة والمتسوقين. وهذه األسواق بهذه المنابر المخصصة للمفاخرات 
ن والمداوالت القبلية تعد "فضاءات واضحة للتشهير ولترويج مايريدون ترويجه، فهي لم تك

لترويج السلع فقط. وقد زخرت كتب األدب والنقد بجملة من الكلمات اإلشهارية، مثل أشعر الناس 

وأشعر قيس وهوازن وأشعر الشعراء، وأشعر أهل زمانه.. هذا فضال عن نصوص مختلفة تمثل 
. كما أن "الحديث عن اإلشهار لم يعد مقتصرا على إعالن 17خطابا إشهاريا مكتمل الخصائص"

لغسالة أو ثالجة في قصاصة صحفية او وصلة تلفزيونية، بل كثر الحديث عنه في اآلونة تجاري 

                                                             
  مريم الشقيطي : الخطاب اإلشهاري في النص األدبي دراسة تداولية، "كتاب الفيصل" الرياض: دار الفيصل الثقافية، 1440 ص 17.16
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.  18األخيرة في الدراسات اللسانية واألدبية بوصفه خطابا له خصوصيته السيميائية والتداولية "

ولذك فهو يعتمد باإلضافة إلى العبارات اللسانية على عناصر أيقونية مثل الصوت والصورة 
 .  19طريقة اآلداء واإلشارات واإليماءاتواللون و

وإذا استعرضنا الخطابات الترويجية عبر مواقع التواصل االجتماعي سنجد أن الخطاب 
اإلشهاري يحتل المساحة األكبر عند تحليل الغايات من وراء الترويج األدبي وقد يتجاوز األمر 

براهيم الشنوي الصورة في حسابه في فعلى سبيل المثال يستخدم الدكتور إ  اإلشهار إلى التشهير.

تويتر لجذب القراء. فيصور غالف رسالة ماجستير ألحد الطالب بجامعة أم القرى وهي تحمل 
اسم صاحبها، ويصفها بقوله: "ضحالة المادة، وضعف التناول" ويكمل في تغريدات تالية قائال: 

الحديث عن األفكار  "وعدم وضوح الرؤية المنهجية. فالحديث عن الموضوعات يقوم على

صفحة  300واأللفاظ التي في األسلوب. ومع هزال الرسالة والضعف فيها وقصرها، فهي لم تبلغ 
وهذا ليس معتادا في وقتها، فإنها تمتلئ باإلسهاب الذي القيمة له واإلطالة في الحواشي". وفي 

المشرف له ويلقي اللوم  تغريدة الحقة يشرح الدكتور إبراهيم أن الطالب قد تظلم من سوء معاملة
 .  20عليه في ضعف رسالته وتعثرها

كما يسعى الدكتور الصفراني إلى التشهير بمعظم من يكتبون حول األدب الرقمي وفضح 
المفاهيم المغلوطة التي ينطلقون منها. وتتوالى بعد ذلك التغرديات التي تؤيد أو ترفض مثل هذا 

للجان التي تشكلت للبحث في حقوق المؤلف الفكرية . كما يحتج على بعض البرامج وا21التشهير

عبر مواقع التواصل االجتماعي، ويندد بمصطلح التحقيق الرقمي الذي استوحته دكتورة صلوح 
السريحي من تعليقاته الساخرة على المهتمين باألدب الرقمي وتحقيقه وفقا لمنطلقات مفهومية 

 .22خاطئة

ؤا في من خالل الوسائط المتعددة الرقمية مؤث هكذا يأتي خطاب التسويق الرقمي لألدب

لمؤلف تحديد مضامين األدب وقيمته الجمالية التي أصبحت مرتبطة أشد اإلرتباط بمدى شهرة ا

األدبية القيم  وذياع صيته عبر الوسائط اإلعالمية الرقمية. فال يمكن أن ننكر أن الكثير من الكتب
 عما قبل عصر اإلنترنت. ورأينا كيف تنوعت منها والهابط أصبحت أكثر انتشارا وذيوعا

ظنا أن عمليات األساليب والوسائل التسويقية والترويجية لنشر األفكار واألعمال األدبية. كما الح

لمحادثة، االتسويق الرقمي لألدب كانت تتخذ من دعائم التسويق الرقمي ركائز لها مثل الهوية، 
 لسمعة، المجموعات. وكذلك رأينا كيف تنوعتالمشاركة، الحضور والتواجد، العالقات، ا

وضمان نجاحها،  األدوات االستراتيجيات التي يلجأ إليها الكتاب لترويج أعمالهم الفنية واإلبداعية

رويج ت –ترويج الكاتب مباشرة ألعماله  –الترويج من خالل األدب  –مثل الترويج بالعالقات 
نوعت تالترويج النفسي. كما -لترويج بالسياحة ا –الترويج من خالل الترويج  –كاتب لكاتب 

ير بكتاب األغراض الترويجية عند بعض الكتاب فكانت غاية بعضهم ال تتجاوز اإلشهار إلى التشه
 آخرين، أواالحتجاج على مواقف سابقة.  

                                                             
  مريم الشقيطي، مرجع سابق، ص 18.14
  مرجع سابق ، ص 19.15
20 https://twitter.com/alshatwy/status/921731789860823040?s=12 

 
21 https://twitter.com/mohammadalsafra/status/1112108631024173062?s=12 

 
22 https://twitter.com/mohammadalsafra/status/1112430856243695617?s=12 

 

https://twitter.com/alshatwy/status/921731789860823040?s=12
https://twitter.com/alshatwy/status/921731789860823040?s=12
https://twitter.com/mohammadalsafra/status/1112108631024173062?s=12
https://twitter.com/mohammadalsafra/status/1112108631024173062?s=12
https://twitter.com/mohammadalsafra/status/1112430856243695617?s=12
https://twitter.com/mohammadalsafra/status/1112430856243695617?s=12
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ومنذ األدب العربي القديم رأينا كيف تنبه القدماء إلى مسألة تحويل األدب إلى سلعة 

ت تداوله وتوظيفه. فإذا كان القدماء قد تنبهوا إلى الصلة بين تأثير أسواق العوام بتحويل مجاال
ودورها في تحديد طبيعة األدب وانتشاره وضعفه أو قوته، فمن األجدر بنا أن نبحث في هذه 

العالقة خاصة بعد انتشار االنترنت ودور النشر اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي التي 
 نشر األدب والترويج ألنواع معينة دون أخرى.تسعى إلى 

 وينتهي البحث إلى التوصيات اآلتية : 

 أهمية التسويق الرقمي ودوره في تحديد هوية األدب وطبيعته.  -

( على القيمة الجمالية Ratingأثر تقييم العمل اإلبداعي عبر التصويت االفتراضي ) -

ي المستهلك فقط والمتلقي المتفاعل( أنواع المتلقين ) المتلق لألدبويتضمن البحث في 

 ودورهم في انحطاط القيمة األدبية أو ارتفاعها.

أسباب االهتمام بنشر أنواع أدبية دون غيرها )القصيدة العامية النبطية( والبحث في  -
 عالقة ذلك بالتسويق الرقمي. 

ني عمل استطالعات ميدانية للبحث في الفرق بين النشر التقليدي والنشر اإللكترو -

 سواء بالنسبة لدور النشر نفسها إو المؤلفين.

تسويق دور النشر  البحث في الحقوق الفكرية للمؤلف )دراسة في كيفية اشتغال آليات -

  https://www.e3lam.org/2018/07/31/331143/اإللكترونية(. مثال 

 :  المصادر والمراجع

، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب، بيروت: دار ابن شرف القيرواني: رسائل االنتقاد -

 . 1983الكتاب الجديد، 

ء، تحقيق محمد محمود شاكر، جدة: دار المدني سالم الجمحي: طبقات فحول الشعراابن  -

  .للطباعة والنشر والتوزيع

في محاسن الشعر ونقده، تحقيق محمد محيي الدين عبد  ابن رشيق القيرواني: العمدة -
  .1981 دار الجبل، الحميد،

رشيد يحياوي: شعرية النوع األدبي في قراءة النقد العربي القديم، الدار البيضاء :  -

 . 177، ص 1994 1أفريقيا الشرق ط

، 1محمد القاضي وآخرون: معجم السرديات، لبنان ، مؤسسة االنتشار العربي، ط -

2010. 

مريم الشقيطي : الخطاب اإلشهاري في النص األدبي دراسة تداولية، "كتاب الفيصل"  -

 .الرياض: دار الفيصل الثقافية
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