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ملخص البحث:
،حيث التحوالت اليت يشهدها النص الشعري السعودي املعاصر يف ظل التقنيات املتجددةدراسة إىل يهدف البحث 

:بني التقنية والنص الشعري السعودي يف حمورينعالقةإشكالية الول البحث يتنا
(أثر التقنيات الالنصية يف الشعر السعودي حتت عنوان: للتقنيات اليت يسميها البحث (الالنصية)يعرض : األول

إذ أسهمت . شعريًا سوياً نية النص قبل أن يكون نصاً ويُ املعاصر)
عدة مناذج حبث يف التقنية املعاصرة يف تغيري منط حياة اإلنسان املعاصر ورفاهه مبا انعكس على النص. ويف هذا اإلطار 

 ّ .ا وانعكست بالتايل على شعرية النصتلك النقلة التقنية اليت شهدوا عن احلياة اجلديدة وعن لشعراء عرب
التقنيات النصية يف حركة الشعر السعودي أثر (الشعري يف مبحث: النص أثري التقنية علىتأكثر منيقرتب؛ الثاين

اصر مع النص املعتناول املبحث العالقة اجلدلية بني النصيحيث املعاصر)
شعر أمثال،كتقنية الطباعة وأثرها يفالبحثت عرض هلا عدة تقنياجتاذبات النص معرأينا إذ،التقنيات منذ ظهورها

غازي از واهلاتف وتقاطعها مع نص شاعر مثل تقنية اإلذاعة والتلفميدين وإبراهيم زويل وأمحد قران، وكسعد احلالشاعر
ها أفاد منأخرى البحث تقنيات معاصرةتناول . كما لرمحن العشماوي وحسن الزهرايناالقصييب وجاسم الصحيح وعبد

اليت حضرت عند شعراء واليوتيوب) ،ر السعودي كتقنية الكتابة الشعرية على (الفيس بوك، والبطاقات الشعريةالشاع
.الرمحن العشماويمحد الواصل وحممد خضر الغامدي وعبدمثل أ

السريع االتصال تقنيةر العريب عموما الذي بات يف ظل لشعتأثري التقنية على اليف ذلك منوذج صاحل الشعر السعوديو 
.  خيضع ملؤثرات شبه متقاربة
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Abstract:
The research aims to study the changes of the poetic text in light of modern Saudi renewable
technologies, where research deals with the problematic relationship between technology and
the poetic text in Saudi Arabia two sections:

nts the techniques he calls Search (Allanasip) in the Study entitled:The first section prese
(Allanasip the impact of technology in Saudi contemporary poetry) and the intended data of

Itcontemporary life that have affected the mentality of the text before the poetic text together.
-contributed to contemporary technical change in the pattern of modern human life and well



In this context, research in several models of the poetsbeing, including reflecting on the text.
have crossed the street and that the new shift technical witnessed and therefore reflected the
poetic text.
The second section; has progressed toward meeting those technologies that are closer to the

poetic text in the Study: (impact of technology text in the movement of hair modern Saudi)
e contentious relationship between the text and technicalwhere section deals with th

intersections different; as contiguous text contemporary with the technology since its
appearance, the contact varies from technology to another, where we saw the interactions,

techniques to display its search technique printing and its impact on thethe text with several
hair such as the poet Saad Alhimidin and Ibrahim Zwolle Ahmad the Koran, and the technique

haziof broadcasting, television, telephone and the intersection with the text of a poet like G
Also.Zahrani-Rahman Ashmawi and Hassan Al-Algosaibi and Jasim correct and Abdel

discussed other contemporary techniques benefited the Saudi poet writing poetry technique
ce of such(Facebook, cards and poetry, and YouTube), where the search history, the presen

Ghamdi,-technology when connecting poets such as Ahmed and Mohammed Khader Al
Abdul Rahman Ashmawi.
Saudi Arabia and poetry a model for the impact of technology on Arabic poetry in general,

ect to influences almost the same titlewhich is under rapid communication technology is subj


