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يتناول هذا املقال تقنية من ٔاحدث التقنيات اليت  

الزتاوج لعلوم إالنسانية، جراء gنفتاح و دخلت جمال ا
يه تقنية ٔالدب وإالعالميات، ٔاال واnي حدث بني ا

  .HypertextHypertextHypertextHypertexteeeeالهايربتكست 
nا مل يكن من املسـتغرب ٔان ٔاsرش هذا العمل 
sلعودة ٕاىل أالصول أالوىل اليت ٔاسـتقي مهنا املصطلح، 
فوجدت نفيس جمربة ٔان ٔاعود ٕاىل أالنرتنيت، كون املراجع 

يه يف مجملها جمرد ليت تناولت املوضوع قلي� جدا، وا
آراهئم مع حماو� نقل ٔافاكرمه و  ،اجهتادات sحثني غربيني

من العرب ركّزت عىل راهتم ٕاىل اللغة العربية، و وتصو 
  .عز اGين املنارصة. سعيد يقطني ود. منجزات د

قد اكن هاجيس أالكرب هو حماو� ٕاثبات وجود و 
نظرية و عالقة فعلية مثبتة بني تكنولوجيا النص املرتابط 

حاول عدت ٕاىل مقال رصد هذه الظاهرة، و أالدب، ف
عيّنات برز عندها  مع اختيارتبيان التقارب بني ا�الني، 

من ¤حية ٔاخرى مل يغب عن خ¡ي ٔان و . هذا التالحق
ٔاضبط هذا املصطلح أالجنيب، فاسـتعرضت مجموعة من 

النص (التعاريف بينت من خاللها ع� ٕايثاري ترمجته بـ
 .عوضا عن الرتجامت أالخرى البدي�) املرتابط

: Abstract 
This article is dealing with one of the 

newest techniques getting into to the 

human sciences field as a consequence of 

literature and communication 

relationships and interactions. This 

technique is commonly known by 

Hypertext technique. It will not be, then, 

surprising if this work is introduced 

through a background investigating the 

origins of the term Hypertext.   

Because of the serious bibliographical 

shortage in this area, the bibliographical 

research was principally founded in the 

Web. In fact, most of the research works 

about the Hypertext technique was simple 

investigations carried out by occidental 

researchers. This work attempts to 

transfer into Arabic these authors’ ideas, 

opinions and representations . 

The most concern of this research work 

was to confirm the existence of an 

effective relationship between the 

Hypertext’s technology and the literature 

theory. 
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ظهرت بقوة يف ٔاعامل  numériquenumériquenumériquenumériqueالرمقية ظر®ت حول العالقة بني القراءة و ٕان الن
بعض اجلامعيني أالمرياكن، يف سـنوات التسعينيات، فقد كشفوا عن تقارب كبريين 

 التفكيكيني"ٔاو" PostPostPostPost----structuralistestructuralistestructuralistestructuralistessssما بعد البنيويني "نظر®ت 
déconstructionistesdéconstructionistesdéconstructionistesdéconstructionistes " تكنولوجيا الهايربتكستو.  

عرفت نظر®ت التقارب هاته تطورا الحقا، نظر® ٔاكرث منه تطبيقيا، عند البعض قد و 
        logicielslogicielslogicielslogiciels....1111إالسرتاتيجية املتبعة مع الربامج ٕاىل جمال نقل النص  يفممن مل يرتددوا 

  :هذه إالسرتاتيجية حسب ثالث مراحل ٔاساسـية، ويه ابتداء، سـنعاجل
 عالقتنا sلنص الكتايب املصطلح، اnي غّري  االبحث عن اجلذور أالوىل لهذ -1

  .املتداول، واnي ٔاظهر ٔايضا براعة فائقة يف التحمك يف المنو املزتايد للمعلومات
2- Ñ اسـتعراض خمتلف التعاريف اليت حاولت ٔان تقمي حّدا مفهوميا   . 
عالقة النص املرتابط بنظرية أالدب، كام تبدو من خالل وÖة نظر الباحث  -3

 .، مع توجيه انتقادات لها George LandowGeorge LandowGeorge LandowGeorge Landowجورج الندو 
IIII - - - -     Ñأصو Ñأصو Ñأصو Ñرخيه((((أصوÜرخيهÜرخيهÜرخيهÜ((((::::        

بطريقة ما، قاعدة ٕان املكتبة و . كتباتٕاىل امل  )الهايربتكست(نسـتطيع ٔان نعيد ٔاصول 
مماث� ٔاخرى . فهيا naviguernaviguernaviguernaviguerهائ� من البيا¤ت اليت ميكن لقارئ ٔان يستشريها ٔاو يبحر 

تربت يف القرن الثامن كام اع  encyclopédieencyclopédieencyclopédieencyclopédieتá اليت للموسوعة  )الهايربتكست(عن 
  .التنظäت املوÖة الستيفاء املعرفةفهـي قاعدة شاسعة من املعطيات و : عرش

فكرة ٕانشاء موسوعة  H.G.WELLSH.G.WELLSH.G.WELLSH.G.WELLSوالس . ج.، اقرتح الاكتب ش1936يف سـنة 
بني مثقفي  LiensLiensLiensLiensعصبية تنسج روابط  réseauréseauréseauréseauاليت ختّيلها عىل شلك شـبكة عاملية، و 

كذñ بفضل الوحدة الناجتة عن تعاضد حتقيق هذا شرتكة، و امل، بفضل وسـي� تعبري م الع
  .املرشوع املشرتك ٔايضا

تقنيات بث املعلومات ، و )الهايربتكست(هذه النظرية ميكن ٔان تؤخذ اليوم كفكرة عن 
  .عىل شـبكة اتصاالت بعدية تسمح sلعمل عن طريق التعاون
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: بترسع هذه العالقة، نسـتطيع ٔان نسـتنتج )الهايربتكست(ٕاذن، من مرح� ما قبل  
الهايربتكست التعلميي  ( كام يه املوسوعة sلنسـبة ِلـ )الهايربتكست(املكتبة sلنسـبة لـ

H.PédagogiqueH.PédagogiqueH.PédagogiqueH.Pédagogique ( رخيÜ لكن املقار¤ت تتوقف عند هذا احلد؛ ٔالنه يف احلقيقة يزتامن ،
  .2مع التطور التكنولوý اnي دّمعه )الهايربتكست(

الفعلية لهاته التقنية، اكنت مع مجموعة من أالقطاب  غري ٔان البداية احلقيقية ٔاو
 Vannevar Vannevar Vannevar Vannevarفانيفر بوش : gلكرتونيات، نذكر مهنمعالم االٓيل واملتخصصني يف جمال االٕ 

BUBUBUBUSHSHSHSH تيد نيلسون ، تيد نيلسون ، تيد نيلسون ، تيد نيلسون ،TTTTed ed ed ed NNNNELSELSELSELSONONONON جنجنجنجنيلبري يلبري يلبري يلبري     DDDDouglasouglasouglasouglas، دوجالس أ، دوجالس أ، دوجالس أ، دوجالس أ
ANANANANGELGELGELGELBARTBARTBARTBART بيل ٔاتكينسون ،BBBBill ill ill ill ATKATKATKATKIIIINNNNSSSSONONONON،،،، الندو     جورجGeorge George George George 

LLLLANDOANDOANDOANDOWWWW ، ، ، ،ٕاىل جمال أالدبيات إالعالمية، موسعا  هذا أالخري �ي حاول ٔان يدخnا
  .اسـتخداماتهو بذñ من نطاقه 

ظهر ٕاكجابة عن التعقد املتصاعد للو�ئق العلمية، ففي هناية الـ ح     )النص املرتابط(ٕان 
أالطروحات، اليت جيب عىل الباحث أن ٔاصبحت مكية املقاالت العلمية، وا�االت و  IIع 

تشتت املنشورات، كام ٔان التصاعد ففصلت املادة العلمية حبواجز، و  تحي�،يطلع علهيا مسـ 
ٔاصبحت ضعية صعبة، ٕاذ كبح جامح البحث، و اGلييل للمعلومة وضع الباحث يف و 

  .ا�موعات العلمية تعاين من سوء التواصل ٔاكرث فأكرث
روزفلت ٕالجياد حل لهذه الوضعية، فٕان ٔاحد املستشارين العلميني للرئيس أالمرييك 

ROROROROSEVELSEVELSEVELSEVELTTTT  ازا و�ئقيا جديدا ميكنه ٔان يكون كبديل للنص . هو فوÖ بوش ختيل
ش مديرا للمكتب أالمرييك للبحث والتمنية ٔاصبح بو  1941، حيث ٕانه يف سـنة 3املرتابط

عالقات البحث تزداد برسعة، فاقرتح طريقة ذاتية العلمية، وقد الحظ ٔان املعلومات و 
يه آ� متعددة ، وMMMMemexemexemexemexٕاهنا املميكس : رة الو�ئق التقنيةاستشامجلع و  )آلية(احلركة 

ا جيعل gمس حييل عىل اnاكرة تثبت عىل قاعدة امليكروفيمل، مم    MMMMultimédiaultimédiaultimédiaultimédiaالوسائط  
يف آ� قادرة عىل ختزين الكتب ومالحظات لك واحد     لقد فكر بوش. IndexIndexIndexIndexالفهرس و 
بدون ٔان يسميه للك هذه املعلومات، و  ب� مبرونةقاها طابع آيل لالستشارة الرسيعة و ل و 

  .4ختّيل مسـبقا الهايربتكست
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الهاجس اnي حرك بوش ٕاىل البحث عن هذه الطريقة يف ختزين املواد وتنظمي "لقد اكن    
البحث فهيا، هو مالحظته لٔالعداد الهائ� من املعلومات اليت اكنت ترتامك sطراد يف 

  .      5"املاكتب احلكومية
لهذا فٕان اخرتاعه سـيعطي ، و ا شاقا من املوظفني، لكام دعت احلاجة ٕالهياتتطلب Öدو 

        :اليت مهناو ، ، ، ، UUUUtilisateurtilisateurtilisateurtilisateurالتسهيالت للمسـتعمل 

  ٕاماكنية ٕاسقاط العديد من الو�ئق يف الوقت نفسه ملقارنهتا؛ -

ٔاو اقتناؤها  micromicromicromicroffffilmilmilmilmٕاماكنية تصوير و�ئق جديدة عىل شلك ٔافالم مصغرة  -
 .عىل الشلك نفسه

 نية ٕاضافة مالحظاته الشخصية ٔاو تعليقاته؛ٕاماك -

 .6ٕاماكنية ربط الو�ئق فä بيهنا -
املبدٔا لنظام معاجلة إالعالم النّيص املرتابط، ٕالقامة عالقات "هكذا يعرض بوش و 

 nnnnœœœœuds uds uds udsٔاو ٔايضا روابط املعلومة  bbbblocslocslocslocsحلظية بني موضوعات معلوماتية نسّمهيا كتل 
dddd''''ininininfffformation ormation ormation ormation     هاته الكتل إالعالمية تظهر حتت ...رص منطقيةبواسطة صالت ٔاو آوا

ٕان sحثا يسـتطيع . شلك ٔاجزاء لنص عىل نوافذ متجاورة ٔاو مدجمة عىل شاشة حاسوب
من جزء الٓخر، طبقا لتداعي نص sملرور من كت� ٕاىل ٔاخرى، و  ٕاذن ٔان يسـتغل حمتوى

  .7"أالفاكر اليت ترد ٕاىل ذهنه
  كام ميكن ٔان "شهري ٕان فكرة التداعي تربطنا ٔايضا مبقاÑ ال و 
اnي حاول ٔان يثبت فيه أن العقل البرشي يعمل  ،،،،""""AAAAs we may ts we may ts we may ts we may thhhhininininkkkk  1945تفكر 

، يقول مدعام هذه "البرش يفكرون بطريقة مجعية" :هو االٓخر بنظام الرتابطات، حفسـبه
عندما يلتقط مصطلح خاص يثبت يف اللحظة نفسها " :املقو� يف مقاÑ السالف اnكر

 يف ذñ شـبكة معقدة من الطرق، الالحق ٕاحياء برتابط أالفاكر، متبعني للمصطلح اخلاص
يف عالقة مع لها طرق متعددة ذات طابع جامعي وحاملا تبلغ وثيقة ٕاىل آلهتا مميكس، جتع و 

اكل جديدة من املوسوعات وقتئذ، فظهرت نتيجة ñn ٔاش. خزينة املعلومات ا�ّمعة مسـبقا
  .8"ل ختصصهلك متخصص اكن يف عالقة مع جماو 



  نعمية فرطاس/د      عالم االٓيل ونظرية النص       بني االٕ ) النص املرتابط( Hypertexteتكنولوجيا الهايربتكست 
 
 

 2014ديسمرب                                   235                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

ٔاما امليالد الرمسي لهذا املصطلح، فاكن عىل يدي شاب اكلفورين يدعى تيد نيلسون 
، يرشح فكرته يف حوار )هايربتكست(، ٕاذ ميكن ٔان ننسب ٕاليه ٕابداع لكمة 1965سـنة 

، حيث كنت ٔاÜبع دروسا يف 1960نومفرب  -جاءتين الفكرة يف ٔاكتوبر:"ٔاجري معه، فيقول
يف البداية ٔاردت ٔان ٔاسـتعني هباته الفكرة عىل كتابة مؤلفايت . الٓيلمبادئ يف إالعالم ا

وثيقة من خالل مجموعة كبرية من  -بدون عائق–الفلسفية، ٕانين ٔاحبث عن وسـي� خللق 
متتابعة، معربة، عىل دعامات ٔاكرث اتساعا من فيمل ٔاو -مركبة، غري-أالفاكر املتنوعة، غري

  .9"رشيط مغناطييس، ٔاو قطعة من الورق
، تسمح اكن حيمل بشـبكة سه� gسـتعامل"من خالل هاته الفكرة يتضح ٔان نيلسون    

. لفة، ومجع لك التارخي البرشيربط و�ئق خمتيف الوقت نفسه، بقراءة، وكتابة، وتعليق، و 
كولوريدج هو امس مسـتو= من قصيدة ل، و XXXXanaduanaduanaduanadu"10قد ّمسى مرشوعه كسا¤دو و 

اnي ع كبري للرتابط النّيص، و وهو مرشو" كسا¤دو"ق منه اشـتو " قرص أالحالم"بعنوان 
حلظيا، ففي مل يف شـبكة نرش مرتابطة عامليا و اكن هدفه خلق بنية تسمح بربط لك ٔادب العا

  .الواقع ٔاراد هذا إالعاليم ٔان خيلق موسوعة جديدة
حاول نيلسون ٔان يطبق وÖة نظره عىل     )النص املرتابط(يف بداية تساؤالته حول و
ٕاذ . ، فنقد صيغ التعلمي مبساعدة احلاسوب، واقرتح الهايربتكست مكقاربة جديدةالتعلمي

اعتقد ٔان بنية املعرفة اليت يودعها اكتب يف مؤلفه ميكن ٔان تربك فهم بعض القراء، ٔالن لك 
لك واحد، يعتقد، ٔانه جيب امتالك طريقة Ñ بنية ٕادراكية ختضع خلرباته وقدراته، و  متلق

    11.ملعرفةخاصة للتفاعل مع ا
من هنا تتضح ٔامهية هذا املرشوع، اnي سيتكفل خبلق موسوعة عاملية، تتيح ٕاماكنية و 

وقت نفسه للمسـتخدم ٔان بيا¤ت، كام تسمح يف اليرتابط لك ما فهيا من معلومات و  ٔان
    .يسـتفيد مما حتتويه يف مدة زمنية يسريةيتصفحها، و 

 يف عرص احلواسيب، املهندس دوجالس مث يأيت بعد هذين إالعالميني الCين شاراك  
لنيلسون نظرات، فقد فكّر ٔاجنلبري "اجنلبري، اnي اسـتفاد من جمهودات سابقيه، فٕاذا اكن 

يف ٕانشاء حميط حقيقي للنصوص املرتابطة، يف معهد البحث بسـتانفورد، عرف اجنلبري 
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ترافق االٓن لك ، واخرتاعه الفأرة الشهرية اليت InterInterInterInterffffacesacesacesacesمبدئيا بتطويره الواÖات 
، ٕانه )الهايربتكست(، قدم النظام املعلومايت املشـتغل بطريقة 1968و يف سـنة . احلواسيب

، نوع من قاعدة معطيات تسهل العمل "OOOOn line systemn line systemn line systemn line systemنظام عىل اخلط  NNNNLSLSLSLS"الـ
  .12"املشرتك ٔالن لك املتدخلني مرتابطني بشـبكة حاسوب

ية متكنه من رفع مسـتوى اnاكء بعد مرشوعه أالول مبارشة، فكر يف طريقة معل 
ٔاوَكامنت " :البرشي، ٔاو الز®دة من حدته، مما ٔاو= Ñ بعنوان مرشوعه الثاين

AAAAugmentugmentugmentugment " ي طور مبركز أالحباث لتمنية الفكر البرشي بسـتانفورد، فبحث عنnا
ت، تقارير حبث، وسائل التخطيط، والتحليل، وسـي� تسمح جبمع و�ئق، مالحظا

  .تسـيري تá أالفاكرو  جلةالتواصل، مث معا
اليت حسب طموحه، ال حتد وال  ٔادوات النص املرتابط أالوىل، و ٕاذن، فقد Öز اجنليرب

  .13اجلودةلقد اكن يأمل ٔان يشجع الكفاءة و  .تعرقل أالشخاص االٔكرث Iارة
، AAAApplepplepplepple* ٔاما بيل ٔاتكينسون، فقد اكن واحدا من الشخصيات اخلرافية يف رشكة ٔابل

فقد تصور ٔاوال ¤رشين . )الهايربتكست(ة غري مبارشة عىل تعممي قد ساعد بطريقو 
يه بر¤مج يسمح sٕنشاء روابط ٔاخرى، كام و ؛؛؛؛HypercardHypercardHypercardHypercardختطيطيني مث بطاقة مرتابطة 

صوره ٕالنشاء مل يكن خمّصصا يف تهذا الرب¤مج Ñ عدة وظائف و. تهقال هو يف حد ذا
سـتعامÑ اجتها ٕاىل تعممي النص سهو� ااين و ٕان توزيعه ا�نصوص مرتابطة فقط، و 

                ....14املرتابط
نيلسون واجنليرب ٔانشئت أالسس التارخيية احلقيقية وعىل هذا أالساس نقول، مع بوش و 

الرواج، يقول جورج فنيو يف ، ومع ٔاتكينسون كتبت Ñ الشهرة و )الهايربتكست(لـ 
ونرشه Gى  )ستالهايربتك (يبقى نيلسون السـباق ٕاىل ابتاكر مفهوم "... :السـياق نفسه

. ٕان موسوعته الكونية لها طابع خزان كبري من املعلومات جمهّز بآليات معاينة فّعا�و . العامة
مقرتح انشاء حميطات معل مشرتكة ٔاو عت عىل ٔانه مبتكر الواÖات، و ٔاما ٔاجنليرب فين

 شـبكة، مما يؤدي، حسـبه، ٕاىل رفع القدرات الفكرية للموهوبني، فعند هذا املهندس توضع
  .15"الثقة ٔاوال يف أالداة
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 )الهايربتكست(لع� بعد هذه اللمحة التارخيية املوجزة، جيدر بنا ٔان نتساءل عن ماهية 
  عالقته sلنص؟ورها¤ته؟ ؤاثره عىل أالدب؟ و 

II - تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف/ / / / دراسة دالليةدراسة دالليةدراسة دالليةدراسة داللية::::        
        ::::InInInInfffformatique littéraireormatique littéraireormatique littéraireormatique littéraireمفهومه يف املعلوماتية أالدبية مفهومه يف املعلوماتية أالدبية مفهومه يف املعلوماتية أالدبية مفهومه يف املعلوماتية أالدبية     - - - - أ أ أ أ 

سابقة " HyperHyperHyperHyperيتكون من مقطعني اثنني، أالول  )الهايربتكست(ٕان مصطلح 
prépréprépréffffixixixix فوق  -ٕاغريقية، ترمجت عادة بـ ماauauauau----dessusdessusdessusdessus ما بعد ،–auauauau----deldeldeldelàààà كام جند يف ،

، وثيقة مرتابطة hhhhyper mediayper mediayper mediayper mediaوسائط مرتابطة (مشـتقاته و  HypertexteHypertexteHypertexteHypertexteمصطلح 
hhhhyper documentyper documentyper documentyper document قاعدة مرتابطة ،hhhhyper yper yper yper bbbbaseaseasease فضاء مرتابط ،((((hhhhyper espaceyper espaceyper espaceyper espace ،
  : ويه حتمل عدة معان

  كت� كبرية من املعلومات،: مفهوما مكيا -

 يشري ٕاىل شـبكة من النصوص،: مفهوما حيمل معىن البنية -

 .16"بعدا ما ورائيا، بعد آخر، ما وراء النص: تعددية أالبعاد -
كيب الكثري يه تدخل يف تر كرث درجة، وإالفراط االٔ املبالغة و "تعرب هذه السابقة عن كام   

، textumtextumtextumtextumالتقنية، أما اجلذر نص فناجت عن امس املفعول الالتيين امت العلمية و من اللك
  .EntrelacerEntrelacerEntrelacerEntrelacer"17، شـبك TTTTresserresserresserresser، جدل TTTTisserisserisserisserواnي يعين نسج 

مشـتق من  TTTTexereexereexereexereاشـتقاق لكمة نص، فالفعل الالتيين منسوج "ٕاذا متعنا جيدا يف و 
 تأخذ املواد النصية ، فبدون الروابط الLiensLiensLiensLiensفعل حيمل فكرة الروابط  TTTTisserisserisserisserنسج 

Qيف النسج، مبعىن آخر تعطي لها ، اكلروابط اليت حتققها اللحمة و اخلالصة ش �السلس
  .18"بنية، تتحقق من خمتلف مسـتو®ت تنظمي النص

يعطي "ٕاىل هذا املسـتوى املعجمي الظاهر، جيب ٔان نسجل ٔايضا ٔان هذا املفهوم و 
هو : multidimensionnelsmultidimensionnelsmultidimensionnelsmultidimensionnelsدد أالبعاد متع )وثيقة ٔاو منتوج(فكرة عن نص عبارة عن 

حيتوي محلة من  )النص املرتابط(نص و القارئ ٕاىل اnهاب ملا بعده، و فوق نص يدع -ما
معاين جيب عىل القارئ ٔان يبحث همي، ٔاما بعده فيحتوي معلومات ،وطرقا، و املفاأالفاكر و 

اللكامت، (شّلكة Ñ ، ٔالجل هذا، ال جيب ٔان نأخذ بعني gعتبار املواد امل وينشـهئا عهنا
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واخليوط اليت تنشـئه  TTTTramerameramerameلكن ٔايضا اللحمة  )وامجلل، والو�ئق، والصور، وإالشارات
  .19")تنظمي مواده املعجمية و اGالليةاكلبنية التنظميية النص، و (تنسجه و 

تبايهنا، ٕاال ٔاهنا تتفق مجيعا يف تبنهيا ، فنالحظ كرثة التعاريف و ٔاما من الناحية اGاللية
  :هذا ما سـتثبته التعاريف االٓتية املنتقاة، و n(n(n(nœœœœudududud)، عقدة LienLienLienLienرابط ((((طلحي ملص

وثيقة معلوماتية مكونة من مجموعة "عىل ٔانه  )الهايربتكست(يقدم لنا التعريف أالول  -
  .20"معلومات متص� فä بيهنا بروابط ينشطها املسـتعمل

 BBBBrrrruceuceuceuceبروس هانسل و  ChChChChristine ristine ristine ristine BORBORBORBORGGGGMANMANMANMANٔاما كريسـتني بورمقان  -
HEHEHEHENNNNSELLSELLSELLSELL  ٕان نصا و . ومات النص املرتابط تشلك شـبكةوحدات معل"فري®ن ٔان

 .nonnonnonnon----linéairelinéairelinéairelinéaire"21مرتابطا ال ميكن ٕانشاؤه ٔاو استشارته ٕاال بطريقة غري خطية 
ٔانظمة النصوص املرتابطة "ٔان  JJJJeaneaneanean----FFFFranranranranççççois ois ois ois ROUROUROUROUEEEETTTTيرى جني فرونسوا روي  -

عىل النقيض من ذñ . احلاسوب يه برامج تعطي عرضا غري خطي للمعلومة، بوسـيط هو
تسمح النصوص املرتابطة للقارئ ، و LinéaireLinéaireLinéaireLinéaireفالنصوص املطبوعة، متتá بنية خطية 

 .s"22ٕالحبار يف املعلومة حسب حاجاته
نسـتطيع ٔان نعرف النص املرتابط كنظام "ٔاما املوسوعة الكونية، فتقرتح هذا التعريف  -

تسـيري روابط داللية بني ٔاشـياء حمددة يف يسمح sٕنشاء و  systsystsystsystèèèème interactime interactime interactime interactiffffتفاعيل 
بطريقة ٔاكرث دقة، نتلكم عن النص . polysémiquepolysémiquepolysémiquepolysémiqueمجموعة و�ئق متعددة اGالالت 

حيZ و . وسائط مرتابطةاملتعددة اGالالت عنارص يف نص و املرتابط حيZ تكون املواضيع 
صور ببعدين ٔاو ثالثة يتعلق أالمر ٔايضا مبواضيع ذات معىن ٔاكرث معومية، عىل سبيل املثال 

  .23"بطبيعة احلال النصوصطع من صور متحركة، مقاطع صوتية، و ٔابعاد، مقا
عند املشـتغل sٕالعالم :"يقول جورج فينيو بعد ٔان يتساءل عن ماهية النص املرتابط؟ و  -

النص املرتابط قاعدة من املعطيات يسـتطيع املسـتعمل ٔان يبحر  LLLL''''ininininfffformaticienormaticienormaticienormaticienاالٓيل 
ٕان مصطلح جتميعية بني مواقع املعلومات، و  مة ٕاىل ٔاخرى بلعبة روابطفهيا من معلو 

يعين نصّا ٕالكرتونيا مكون من كتل من النصوص مرتابطة فä بيهنا بطريقة  )هايربتكست(
فهذا النوع من تقدمي مجموعة نصوص . غري تتابعية و ميكن ٔان نستشهد بشـبكة املعلومات
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ليدية للمعلومة، ٕاذ يسمح للمسـتعمل sختيار مساره يشلك قطيعة مع املقدمات النّصية التق 
parcoursparcoursparcoursparcours  كام يقّدم كصفحات ٔاو ) ...نص، صورة، ٔاو صوت(من مجموعة معطيات

. شاشات سه� gستيعاب sلنسـبة للك ٔانواع العالقات ٔاو املقطوعات املناسـبة للقارئ
ري خطية، مبعىن ٔان فلك قارئ Ñ احلرية ٔان يقرٔا نصا عاد® عىل الورق بطريقة خطية ٔاو غ

قارئ النص املرتابط حيفظ هاته احلرية لكن عىل النقيض و . مبارشة ٕاىل املقاطع املالمئة يقفز
ٔالن . من قراءة كتاب، فالقراءة اخلطية من شاشة ٕاىل أخرى، ليست مرادفة لبنية ٔاو لتمتة

 يدة، بسبب نوع خاص منقارئ النص املرتابط مدعو دامئا ٔالن يسافر ٕاىل عقدة جد
عن طريق التأثري ٕاذن فقارئ النص املرتابط و . اليةليس ٔالهنا الّصفحة املو العالقات و 

املتبادل مدعو ٕاىل التحول ٕاىل مَؤلف يف لك مرة يتوجب عليه ٔان يربط عنارص املعلومة 
  .بطريقة داللية

ب، يه تتالءم مع شاشة حاسو ابط تسمى وحدات املعلومة عقدا، وداخل لك نص مرت 
الروابط يه العنارص املشلكة للنصوص وٕان العقد و . وافذ عىل شاشةٔاو صفحة ٔاو ن

  .املرتابطة
لعبة قد تسمى شـبكة ٔاو قاعدة معطيات؛ و حسب هذا املفهوم، مفجموعة من العو 

  .24الروابط تسمى ٕاحبارا ٕاذا اكن الهدف املبحوث عنه معّينا
روابط ٕالكرتونية نص مكون من كتل من النصوص تربطها "يعرفه جورج الندو عىل ٔانه و  -
"25.  

وثيقة عددية مكونة من : بطريقة ٔاكرث معومية نسـتطيع ٔان نقول بأن نصا مرتابطا هوو 
قد تعددت التعاريف ٔالن اللكمة قد تعين يف لك مات متص� فä بيهنا بعالقات، و عقد معلو 

  :مرة
ملدلوالت، ٔاي ا�موع الاكمن املمثل الج^ع خمتلف عقد املعلومات متعددة ا: : : : مفهومامفهومامفهومامفهوما    - - - - أ أ أ أ 

�  .وهذا gج^ع منجز بروابط متفاع
ٔاي موG النص املرتابط اnي يسمح ليس فقط : : : : برجمة معلوماتيةبرجمة معلوماتيةبرجمة معلوماتيةبرجمة معلوماتيةوسـي� ٕاعالميات، و وسـي� ٕاعالميات، و وسـي� ٕاعالميات، و وسـي� ٕاعالميات، و     - - - - بببب

  .sٕنتاج العقد بل الروابط ٔايضا
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ل ٔان املسـتعم/ اليت يسـتطيع فهيا القارئعىن الوثيقة املرتابطة نصّيا، و مب: : : : ))))مركبمركبمركبمركب((((مادة مادة مادة مادة     - - - - جججج
        ....26ينشئ روابطه اخلاصةومات، و يبحر بواسطة عقد معل

 خباصة ٔاولئك اnينثون العرب هذا املصطلح اجلديد، و الباح كام تناول اGارسون و 
حياولون اسـتقصاء آخر ما توصلت ٕاليه اGراسات أالدبية يتفاعلون مع الثقافة الغربية، و 

  :احلديثة، نذكر من بيهنم
بعد ٔان ، حيث ٕانه و املوضوع بكتاب مسـتقل سعيد يقطني اnي خّص هذا. د -

املوسوعات الغربية، خيرج ت، اليت تتبعها يف بعض املعامج و يسـتعرض قامئة من التعريفا
، ، ، ،     HypertexteHypertexteHypertexteHypertexteال  بنتيجة مفادها ٔان الرتابط هو السمة أالساسـية اليت تتصل مبفهوم

 ، كام ميزيه ٔايضا عن املفهوم نفسه يف نظرية النص،)النص املرتابط(ñn يفضل ترمجته بـ و
الرواية "الحق، حبيث ٕانه يف كتابه واليت جتع� مقترصا عىل العالقة بني نصني سابق 

مصطلح التعلق النّيص، انطالقا من     HypertextualitéHypertextualitéHypertextualitéHypertextualitéيطلق عىل الـ " الرتاث الرسديو 
التعلق النّيص يضعنا ٔامام عالقة بني نّصني اثنني، حيث يقمي الالحق مهنام عالقة مع "كون 

وابط اليت تمت داخل لنص gلكرتوين، فالرتابط يتجّسد من خالل الر السابق، ٔاما يف ا
، 27"يسمح لنا هذا sٕالنتقال داخل النص، وفق ما تسـتدعيه معلية القراءةالنص نفسه، و 

، اnي )التفاعل النّيص (gختالف، فٕان املفهومني حسـبه ينمتيان ٕاىل مع هذا التباين وو 
، اnي ¤دى به الشعري جريار TTTTranranranranstextualitéstextualitéstextualitéstextualitéيقرتحه كرتمجة للمصطلح الفرنيس 

هذا حسب ، و "PalimpsestesPalimpsestesPalimpsestesPalimpsestesٔاطراس "يف كتابه  Gérard GEGérard GEGérard GEGérard GENNNNEEEETTTTTTTTEEEEجينيت 
  :28الشلك االٓيت املقرتح
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ٕانه التعبري الوصفي ٔالحدث ٔاشاكل الكتابة " :ٔاما حنّا جريس، فيعرفه عىل هذا النحو
يرى ٔان Ñ مزيتني و . 29"عن طريق رابط داخل النص إاللكرتونية، يرتبط بنصوص ٔاخرى

، )غري خطية(رئيسـيتني، ٔاوالهام ٕاماكنية متابعته عىل شاشة احلاسوب بطريقة غري تتابعية 
هذه أالخرية تتصل بنصوص  يرتبط بنصوص ٔاخرى من النوع نفسه، كام ٔانٔالنه يتفرع و 

ط بكيان ٔاكرث اتساعا، ٕانه ٔاما الثانية، فهـي ٕاماكنية جع� يرتب. هكذا دواليكٔاخرى، و 
الوسائط املرتابطة عبارة عن نظام معلومايت للمعاجلة، قادر عىل "و. 30الوسائط املرتابطة

ي للكمة وصورة، ٔاو صوت، ولكمة أخرى، ٔاو نص ما، وصورة ٔاخرى؛ ٕالصاق حلظ
  .31"نغمة موسـيقية، ٔاو cم مسّجلمتحركة ٔام ال، وصوت آخر، و 

هو أالسلوب اnي يتيح للقارئ "تعريفه للنص املرتابط يقول الباحث نبيل عيل يف و 
فقراته، النص ومج� و  وسائل معلية عديدة لتتبع مسارات العالقات اGاخلية بني ٔالفاظ

ٕاىل ٔاي موضع  ية، حبيث ميكنه من التفرع يف ٔاي موضع داخ�ط وخيلّصه من قيوده اخل 
ٔان يزود النص *فائق ليسمح ٔايضا للقارئ عرب تقنية النص االحق ٔاو سابق، بل و 

  .32"اسـتخالصاتهمبالحظاته و 
، "عمل التناص املقارن"عز اGين املنارصة، فنجده يعقد يف كتابه . ٕاذا انتقلنا ٕاىل دو 

حنو مهنج عنكبويت  ":شعرية النص العنكبويت"فصًال اكمال لهذا املبحث معنو¤ ٕا®ه بـ
ñ عىل اعتبار ٔاّن للنص ذ، و )النص املتشّعب(بـ HypertexteHypertexteHypertexteHypertexteيرتمج الـ، و "تفاعيل

    صصصصــــــــــــــــــــــــالنالنالنالن

    التعلق النالتعلق النالتعلق النالتعلق النيصيصيصّيص ّ ّ ّ 

    النص إاللكرتوالنص إاللكرتوالنص إاللكرتوالنص إاللكرتوينينينين

    الرتابط النالرتابط النالرتابط النالرتابط النيصيصيصّيص ّ ّ ّ 

    التفاعل النالتفاعل النالتفاعل النالتفاعل النيصيصيصّيص ّ ّ ّ 
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يه ليست sحلركة البسـيطة العادية، بل ٕاهنا  حركة تمت يف مجيع gجتاهات، وإاللكرتوين
هو يقر ٔايضا بأن هاته الفكرة ليست جديدة لك مما مينح Ñ طابعا خاصا به، و  )تشعب(

حلوايش s: يعطي ٔامث� عهنات يف نصوص عربية تراثية كثرية، و اجلّدة، بل ٕاّن لها ٕارهاصا
كذñ و يف حد ذاته ٔاو مع الفضاء اخلارý،  )املنت(والهوامش اليت تتحاور مع النص 

املوحشات أالندلسـية اليت كرست النظام السـميرتي املعروف للقصيدة العربية التقليدية، 
، مث جنده يتحدث ٔايضا عن الصورة 33حيZ ٔاسست لنفسها نظاما يقوم عىل هاته اخلاصية

دورها الفّعال يف تغيري مواقف العامة سواء حنو إالجياب ٔاو السلب، ومدى حماوال ٔان يربز 
سـناه sلنص الوريق ٔاو املطبوع، ذñ ٕاذا ما ق نسـبة للنص العنكبويت، و ٔامهيهتا القصوى sل 

من ¤حية ٔاخرى يلفت gنتباه ٕاىل ٔانه رمغ هذه املاكنة اليت احتلهتا الصورة، فٕاهنا قاب� و 
يعطي ñn ٔامث� حية من الواقع املعاش، يقول عز ا، mٔن تزّور، و طة ٔالن يتالعب هبببسا

تلعب الصورة دورا هاما يف حتريك " :اGين املنارصة يف معرض حديثه حول هذا املوضوع
النص العنكبويت يف gنرتنيت سواء مبصاحبة النص القابل للتحريك، ٔاو من خالل 

الصدقية ٔاكرث من اللغة، كام متتá يه متتá ها كعنرص رئييس من عنارص النص، ووجود
يه و... لحقا تزيينيا للنص العنكبويتالقارئ، ٕاذ مل تعد الصورة م-التأثري الواسع عىل املشاهد

  .34"التشظياكلتحريك التفاعيل واملتعة امجلالية، والربط ٔايضا، و  :تلعب ٔادوارا عدة
المح ٔاو املزيات اليت تضع بعد هذه الوقفة نراه يعرج لريمس لنا يف هناية فص�، بعض املو 

  :ٔاسوارا لشعرية النص العنكبويت، جنملها sختصار يف هذه النّقاط
 الصدقية - التشتتالرتابط و  -التناىم والتالص -التشعيب -ونة املائيةاللي -الاليقينية

 -الشفافية - التكرار -الهتميشإالمرب®لية و  -التعددية -التشـيؤ -التحاوراملشاركة و  -الزتويرو 
 - ا�از الصناعي -التشفري -التشكيل -gنفتاح الّسجني -إال�رة -اجلدلية العاملية -لتكُيفا

  .35الفضاء الرمزي
ز®دة عىل ذñ يرصح يف أالسطر أالخرية، sٕماكنية التبشري مبيالد مهنج نقدي و 

الناقدات، فيقول رصاحة ناجه املتداو� يف عرف النقاد و جديد، ميكن ٔان يضاف ٕاىل امل 
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نعم ميكن ٔان نقول ميكن يف جمال مناجه النقد أالديب " :بعبارات واحضة بسـيطة ال لبس فهياو 
  .36")املهنج العنكبويت التفاعيل(:احلديث، ٔان نضيف مهنجا جديدا، ميكن تسميته

  :Génétique textuelleGénétique textuelleGénétique textuelleGénétique textuelleمفهومه يف التكوينية النصية مفهومه يف التكوينية النصية مفهومه يف التكوينية النصية مفهومه يف التكوينية النصية     - - - - بببب
وحة من طرف اGارسني الرواد ٕاننا بعيدون لك البعد عن اسـتقصاء لك الطرق املفت   

rين هيدفون من بعض النواnمعل الفكر البرشي، و  للنص املرتابط، ا �ٕاذا اكن ٕاىل مماث
، فٕان بعض الباحثني يف خمتلف ا�االت  la lecture la lecture la lecture la lectureهذا أالخري هيمت جوهر® sلقراءة

جينيت ، نذكر مهنم الشعري الفرنيس جريار LLLL''''écritureécritureécritureécritureحاولوا تطبيقه عىل الكتابة 
Gérard GEGérard GEGérard GEGérard GENNNNEEEETTTTTTTTEEEE  ٕي اnرتح مصطلح قاHypertextualitéHypertextualitéHypertextualitéHypertextualité – يف كتابه و ñذ

هو فرع من مصطلح ٔامع جيمع بني طياته مخسة ٔانواع و  - PalimpsestesPalimpsestesPalimpsestesPalimpsestes 1982اس ر ٔاط
 :من العالقات، اليت من املمكن ٔان تنشأ بني النصوص، يقول معلنا عن موضوع مرشوعه

سة ٔانواع من العالقات املتعالية نصيا، اليت ٔان هناك مخ  1981ٔاكتوبر  13يظهر يل اليوم "
أالول استمثر منذ عدة . اللكيةو sلتقريب متناه يف التجريد، والتضمني و ٔاعددها يف ترتيب ه

حتت امس التناص  JJJJulia ulia ulia ulia KRKRKRKRISISISISTTTTEVEVEVEVAAAAسـنوات من طرف جوليا كريستيفا 
IntertextualitéIntertextualitéIntertextualitéIntertextualitéملصطs لحات، و هذه التسمية تزود قطعا سـياقنا اجلدويل املتعلق .

ٔاعرفه بدوري بدون شك بطريقة خمزت�، عىل ٔانه عالقة حضور مزتامن بني نصني ٔاو عدة 
  .37"نصوص

اكلعنوان، العنوان الفرعي، : ParatexteParatexteParatexteParatexteالنص املصاحب "ٔاما النوع الثاين، فهو
ٔاسفل : مالحظات هامشـية ...التصدير، ذيل الكتاب، العبارات التحذيرية، التوطئة

وط؛ املنقوشات، الزتيني sلصور، طلبات إالدراج، الرشيط، الصفحات، منهتـى اخلط
ٔانواع ٔاخرى من التوقيعات املرفقة، ٕامضاءات املؤلف، ٔاو ٕامضاءات االٓخرين، غالف، و ال

  . 38")متغًريا(اليت توفر للنص حميطا 
،  métatextualitémétatextualitémétatextualitémétatextualitéما ٔامسيه نصية بعدية "ٔاما خبصوص النوع الثالث، فيقول عنه هو 

، اnي يربط نّصا بآخر، يتحدث عنه، "الرشح"ليت نقول عهنا بلك اختصار يه العالقة، ا
  .39"به sلرضورة )يسـتدعيه(دون ٔان يستشهد 
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يتعلق أالمر " LLLL''''arcarcarcarchhhhitextualitéitextualitéitextualitéitextualitéاالٔكرث تضمنا، هو النصية اجلامعة "النوع اخلامس، 
مصاحبة هنا بعالقة خرساء متاما، حبيث ال تلفظ بوضوح، عىل االٔكرث ٕاال ٕاكشارة نصّية 

ٔاو يف ٔاغلب  "roman de la roseroman de la roseroman de la roseroman de la rose"كام يف أالشعار، أالحباث، رواية الوردة : مثبت(
اكٕالشارة ٕاىل ٔان الكتاب رواية، ٔاو قصة، ٔاو قصائد، اليت : أالحيان مثبت ٔاسفل الّصفحة
  .  40"تصاحب العنوان عىل الغالف

ٔالنه هو : "دا، فذñ راجع حسـبه، كام يرصحوخبصوص النوع الرابع، اnي أّج� مع
وحده اnي يشغلنا مبارشة هنا، ٕاذن هو اnي سأعيد تسميته من االٓن فصاعدا 

LLLL'h'h'h'hypertextualitéypertextualitéypertextualitéypertextualité  * ؤاقصد هبذا لك عالقة جتمع نصاب ،BBBB  )ي أمسيهnطبعا  -ا
نصا سابقا  -اnي ٔامسيه ( AAAAبنص سابق عليه ٔا ) HypertexteHypertexteHypertexteHypertexteنصا الحقا 

Hypertexte Hypertexte Hypertexte Hypertexte (41.  
ب ) نسـبة ٕاىل جريار جينيت(ٕاىل ترمجة هذا املصطلح اجلينييتوقد معد، سعيد يقطني 

فالنص الالحق " تعلّق" انطالقا من إالحياءات اليت حيملها فعل " ، وذñ )التعلق النيصّ (
ملواصفات " التعلق"ن موضوعا ينتقي وخيتار النص السابق اnي يراه يسـتأهل ٔان يكو

   42".خاصة ممزية 
جلميس جويس   UUUUlysselysselysselysseلفرجيل وعوليس  LLLL''''éneideéneideéneideéneideعىل هذا أالساس فاال نياذة و 

JJJJames ames ames ames JJJJoyceoyceoyceoyce   نصوص الحقة لنفس النص السابق أالوديسة OOOOdysséedysséedysséedyssée 43.لهومريوس  
مليشـيل تورنيه      Les limLes limLes limLes limbbbbes du Pacies du Pacies du Pacies du Paciffffique ique ique iqueورواية امجلعة ٔاو حواف الباسفيك

MMMMicicicichhhhelelelel TTTTournierournierournierournier نصا الحقا لرواية روبنسون كروزويه RRRRoooobbbbbbbbinson inson inson inson CRUCRUCRUCRUSSSSOOOOEEEE  
             G.DDDDaniel aniel aniel aniel DDDDeeeeffffoe oe oe oeانييل ديفو 

ٕان التعلق النّيص يف اGراسات أالدبية، قدم فائدة كبرية للنصوص أالدبية، ٕاذ أنه مينح 
 hhhhic et ic et ic et ic etفلك نص الحق ميكن ٔان يُقرٔا يف حد ذاته هنا واالٓن : ثراء ال نظري Ñ ٔالي نص

nuncnuncnuncnunc   لتأكيدs ال� ليست . دال� اكفيةبدون إالحا� ٕاىل مرجع، ٕانه حيتويGلكن هاته ا
قطعية مطلقا؛ فالنص الالحق غامض، مبعىن ميكن ٔان يقرٔا يف الوقت نفسه يف عالقاته مع 

   ....hhhhypotextesypotextesypotextesypotextesخمتلف النصوص السابقة 
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ٕاّن النص الالحق : ٕانه يشلك ٕاذن موضوعا ذو درجتني حيث يمتوضع نص عىل آخر-+
ه العالقة اليت تربطه مباضيه يكون راحبا ، فهبذPalimpsestePalimpsestePalimpsestePalimpseste) رق(هو ٕاجبار® طرس 

 LLLL''''unité unité unité unitéوحدة النص "الفائدة ذات طبيعة سلبية، ٔالن  دوما حىت وٕان الحظنا ٔان هذه
du textedu textedu textedu texte    """" ترميق النص الالحق " عوضت بـLe Le Le Le bbbbricolage de lricolage de lricolage de lricolage de l'h'h'h'hypertexteypertexteypertexteypertexte"""" ، ، ، ،

 ٕاطار معىن فهذا الهجني الطارئ يدعو¤ ٕاىل قراءة عالئقية، حترك دوما املؤلفات القدمية يف
 L.ludiqueL.ludiqueL.ludiqueL.ludiqueجديد، فالنص الالحق يعطينا متعة مركبة للنص ويدعو¤ ٕاىل قراءة لعبية 

  44.وٕاىل لعبة ٔاحباث
لع� بعد املفاهمي السابقة املسـتعرضة نتأكد من ٔان لب النص املرتابط gلكرتوين، ما 

  .، مفا املقصود هبام ؟)ة والرابط العقد( اصطلح عليه بـ 
        ::::nnnnœœœœududududالعقدة العقدة العقدة العقدة     ––––أ أ أ أ 

العقدة يف إالعالم االٓيل يه الوحدة اGنيا للمعلومة يف النص املرتابط، نتلكم ٔايضا عن 
وهذا ٕاذا كنا نستند ٕاىل خمتلف " نص متثيل"ٔاو   """"    FFFFramerameramerameإالطار "ٔاو  BBBBlocslocslocslocs    الكتل 

  .  النظر®ت املعرفية
واحدة، مفهوما، ٔاو موضوعا " Idéeفكرة "تركيبة ٔاو عقدة تسـتوعب مثاليا  لك 
يه طبيعيا قرائنه ٔاو روابط ٔاخرى )     LiensLiensLiensLiensروابط (نه ٔان يتعلق مبواضيع ٔاخرى بـ sٕماك

  .تتوقف عىل اختيار املسـتعمل
وٕان دعامة . وٕان العقد املقرتنة ميكن ٔان تكون ٔامث�، حتضريات ٔاولية ٔاو ٔافاكرا جديدة

عقدة معلومة ميكن ٔان تكون صفحة، شاشة حاسوب، بطاقة، جزء من شاشة حاسوب 
فذة، وهذا ٕاذا اكنت املعلومة نصية، وٕاذا مل تكن املعلومة نصية فقط، فدعامة يسّمى ¤

عقدة ميكن ٔان يكون خمططا، صورة حية ٔاو متحركة، صورة عادية، مقطوعة من فيديو ٔاو 
  .ٕاخل  maquettemaquettemaquettemaquette…………مقطوعة مسعية ٔاو ٔاي عنرص خارý آخر ككتاب جمّسم 

تعريفا، خواصا، مراجع، مالحظات، : وعقد املعلومة ميكن ٔان تكون من خمتلف أالمناط
�، هاته الشـبكة ترتاسل  réseauréseauréseauréseauومجموعة من العقد تشلك شـبكة . ٕاخل....رسومات، ٔامث

) بيا¤ت(ومجموع العقد يشلك قاعدة معطيات . مع بنية املادة ٔاو الشـبكة اGاللية للمسـتعمل
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  .يف ذاكرة احلاسوب
        ::::الروابط بني العقدالروابط بني العقدالروابط بني العقدالروابط بني العقد    - - - - بببب

ترتبط العقد فä بيهنا بروابط، فٕاذا  HypermediaHypermediaHypermediaHypermediaطة يف نص مرتابط وسائط مرتاب
وعىل هذا مفجموع . اعترب¤ املعلومة، يصبح الرابط هو املمر ٕاىل معلومات ٔاخرى متص� هبا

ويعني نوع العالقة بني الروابط غالبا نصيا ٔاو ٕايقونيا . الروابط يعطي بنيات للوثيقة
Iconiquement Iconiquement Iconiquement Iconiquement  قسم من، آٍت من، مثل الـ نظرية الـ،: بواسطة مؤرشات مثل ،

وكام ٔان املسـتعمل سـيد الروابط اليت ينشطها بواسطة الفأرة، فشاشة .... ذاهب ٕاىل، 
وميكن للروابط . احلاسوب ملسـية، وهكذا يتسـّىن للمسـتعمل مراقبة املعلومة اليت يقدIا

جية ٔايضا ٔان تضع جرسا بني الو�ئق، ٕاما بني نصوص مرتابطة ٔاخرى، وٕاما بني عقد خار 
  ....VidéodisqueVidéodisqueVidéodisqueVidéodisqueكصورة واردة من فيديو قرص 

ويف برامج نصوص مرتابطة، تنشط الروابط الظاهرة غالبا بأزرار حمددة بنص ٔاو 
  .ٔايقو¤ت

هذه أالزرار يه مناطق حساسة تؤسس حتديد الروابط املطلوبة sٕعطاء ٔامر Gsخول 
  .للمعلومة املرغوبة

 L. réL. réL. réL. réfffférentielsérentielsérentielsérentielsروابط مرجعية : بطولك وثيقة منظمة عىل أالقل بنوعني من الروا
  ....    L.organisationelsL.organisationelsL.organisationelsL.organisationelsوروابط تنظميية 

  ::::    bbbbidirectionnelidirectionnelidirectionnelidirectionnel الرابط املرجعي املوحد أو ثناالرابط املرجعي املوحد أو ثناالرابط املرجعي املوحد أو ثناالرابط املرجعي املوحد أو ثنايئيئيئيئ gجتاه gجتاه gجتاه gجتاه/ / / / 1111- - - - بببب
وهو اnي ينشئ العالقة بني عنرص مسجل يف عقدة وعنرص مرجعي مسجل يف عقدة 

  .اه دورايناملرسل ٕاليه واحلركة اليت تمت بني هذه العقد قد تكون ذات اجت
        : : : : الرابط التنظمييالرابط التنظمييالرابط التنظمييالرابط التنظميي/ / / / 2222- - - - بببب

وكام يدل عليه امسه ميس البنية أو هيلك نص مرتابط مصنوع عىل شلك جشرة، فالعقدة 
). مثال ٔاو تطبيق( تتصل برابطة تنظميية مع عقدة فرع يه مبثابة) تعريف مثال(أالصل 

لروابط عىل تعني او . هو ٔاكرث حرية، حسب نوع الروابطوالعقد يه قاعدة إالحبار، اnي 
  : شاشة احلاسوب بواسطة
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  .زر ميكن معرفته بأيقونة ٔاو بدوهنا-    
  .بعالمة يف النص-    
  45.بتعلمية عامة بدون عالمة خاصة-    

IIIIIIIIIIII / / / / النص املرتابط ونظريته أالدب النص املرتابط ونظريته أالدب النص املرتابط ونظريته أالدب النص املرتابط ونظريته أالدبThThThThéorie de la littératureéorie de la littératureéorie de la littératureéorie de la littérature::::        
وا من الباحثني أالوائل، اnين ال حظ george.p.landowالندو . يعد جورج ب

وجود نقاط تشابه كثرية وقوامس مشرتكة عديدة بني النص املرتابط والنظرية أالدبية 
املعارصة، وقد اكن اه^مه هبذه التقنية واحضا، ٕاذ نرش عدة كتب ومقاالت خصصت لكها 

  :لتتبع مسار هذا التفاعل والتقارب اnي حصل بني أالدب وإالعالم االٓيل، نذكر مهنا
  Hypermedia and literary studies.1991واGراسات أالدبيةالوسائط املرتبطة  -
 1993The digital word: textنص ركّز الربجمة يف إالنسانيات : اللكمة الرمقية -

based   
  Paul Paul Paul Paul DDDDELELELELANANANANY.وهو مؤلف ٔاجنزه sالشرتاك مع بول دوالين  

   Hyper /text/ theory.   1994/ نص/وما فوق  -
تقارب نظرية النقد املعارص : نص مرتابط" ملعنون بـ لكن خصوصا مع مؤلفه ا -

  1992والتكنولوجيا 
Hypertexte: tHypertexte: tHypertexte: tHypertexte: thhhhe convergence oe convergence oe convergence oe convergence offff contemporary critical t contemporary critical t contemporary critical t contemporary critical thhhheory and eory and eory and eory and 

tectectectechhhhnologynologynologynology." 
، واليت متزيت 2.0، حتت عنوان نص مرتابط 1997اnي ظهرت منه نسخة �نية

بني نظرية أالدب ومفهوم النص  sقرتاح دراسة ٔاوىل معمقة عن الروابط اليت تنشأ 
، يف مقال لها MARCOTTE Sophieتقول الباحثة الكندية صويف ماركوت  ،46املرتابط
الندو من أالوائل اnين اقرتحوا تعريفا "ابط، ٕان جورج الندو ونظرية النص املرت "بعنوان 

Ñهو الفكر . ملصطلح النص املرتابط وخطوا ٔاصو Ñة اليت لكن مما يتضح ٔاكرث من ٔاعام
مموقعا هذه الفكرة اليت : طورها حول الروابط اليت جتمع النص املرتابط ونظرية أالدب

، GuattariGuattariGuattariGuattariوقاÜري   DDDDeleueleueleueleuzzzzeeee زتوسعت يف ٔاعامل sرط، دريدا، فوكو، sختني ودو لو 
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ٕاعادة تشكيل "يسـتلزم النص املرتابط  ذ يتعلّق الناقد ليثبت بأي طريقةإ 
reconreconreconreconffffigurationigurationigurationiguration " وسري الكتابة ،ار املؤلف والقارئالنص، ؤادو.  

نظام احليك، فالقارئ يصبح من بعض : "فالنص املرتابط، حسـبه، يضع موضع تساؤل
النواr مؤلف النص اnي يقرٔاه، كام يتطرق لٔالثر احلامس لتكنولوجيات إالعالم االٓيل 

  .47"اكلنص املرتابط عىل تدريس أالدب، وعىل إالبداع أالديب وعىل حقوق املؤلف
عىل سبيل املثال، فهو يف تعريفه للنص،   RRRRoland oland oland oland BARTBARTBARTBARTESESESESفلو ٔاخذ¤ روالن sرط

ٕاننا نعرف أن نصا : """""Le Le Le Le bbbbruissement de la langueruissement de la langueruissement de la langueruissement de la langueهسيس اللغة """"يقول يف كتابه 
 tttthhhhéologiqueéologiqueéologiqueéologiqueليس سطرا من اللكامت، ينتج معىن وحيدا، يف جانب منه معىن الهويت 

تزتاوج وتتنازع كتاsت خمتلفة، دون ٔان يكون ٔاي  ولكنه فضاء ٔالبعاد متعددة، ٔاين(....) 
، كام يقول 48"النص نسـيج الستشهادات، ¤جتة عن ٔالف منبع من منابع الثقافة: مهنا ٔاصيال

يف هذا النص املثايل، تتعدد الشـباكت وتلعب فä بيهنا، بدون ٔان تزحي " ز / ٔايًضا يف س 
، ال SigniSigniSigniSigniffffiésiésiésiésس بنية من املدلوالت من اGوال، ولي ;ٕاحداها أالخرى، هذا النص جمرة 

توجد Ñ بداية، ٕانه قابل للعكس ندخ� من عدة مداخل دون ٔان يكون ٔاحدها sلتأكيد 
  .s"49لتأكيد، ميكن ٔان تؤخذ ٔانساق املعىن plurielplurielplurielplurielمن هذا النص املتعدد  ....رئيسا

فكرة "ٔان  انطالقا من التعريفات السابقة، ومن املصطلحات املوظفة فهيا، جيزم الندو
الشـبكة املرتبطة يف تعريف النص املرتابط تراجع خصوصا ٕاىل التأمالت اليت حاول sرط 

املوصوف من طرفه " IdéalIdéalIdéalIdéalاملثايل "كام ٔان هذا النص  1970ز / تطويرها يف     س 
  .50سـيصبح من احملمتل مسمى sلنص املرتابط يف لغة إالعالم االٓيل

 -حسـبه–كنسق دون هناية وال مركز، وهو ما يتبع  ٔاكرث من هذا، فبارط يعرف النص    
  . 51مبادئ النظرية املرتابطة نصيا يف حد ذاهتا

ٔاما عن القراءة، ويه الفكرة الثانية اليت اسرتعت انتباه الندو، فقد اكن لك رهان sرط 
ٔان يصنع قارئا ليس مسـهتلاك فقط، لكن منتجا للنص من بعض النواr، وهذا ما عّرب عنه 

كفيل بأن حيرر القارئ  -حسـبه–، مفوت هذا أالخري ))))موت املؤلفموت املؤلفموت املؤلفموت املؤلف((((ته الشهرية مبقول 
عىل الرمغ من ٔان ٕامرباطورية املؤلف : "لينطلق مساهام يف فك شفرات النص، يقول sرط
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، فٕان بعض الكتاب )مل يعمل النقد اجلديد يف الغالب ٕاال عىل مساندهتا(ال تزال Iمينة جّدا 
، دون MMMMallarméallarméallarméallarméففي فرنسا اكن ماال رميه . يقّوضوا ٔاراكهنا ومنذ ٔامد بعيد حاولوا ٔان

شك أالول، من رٔاى وتنبّأ sٕسهاب بأمهية ٕابدال اللغة يف حد ذاهتا ماكن ذاك اnي اعترب 
ٕاىل هذا الوقت مالاك لها، فبالنسـبة ٕاليه، كام هو sلنسـبة ٕالينا ٔايضا، اللغة يه اليت تتلكم، 

ويكون ذñ (ة لكها تقوم عىل حذف املؤلف لفائدة الكتابة فشعرية ماال رمي....وليس املؤلف
  .sٕ"(52عطاء القارئ ماكنه

مرة ٔاخرى يأخذ الندو هذه الفكرة، ومن خاللها يرص عىل ٔان :" تقول صويف ماركوت
اليت ال     SigniSigniSigniSignifffficationicationicationicationالقراءة تُضئ النص مبعدة بطريقة زلزال بسـيط كتل اGال� 

sلطريقة و ...لساء مهنا، ملتحمة شيئا فشيئا بأول امجللتسـتوعب القراءة ٕاال الطبقة امل 
معىن " " " " BBBBLLLLOCOCOCOCكت� "من عىل آخر، و " شلك"رتابط يتجول من نفسها، فقارئ النص امل

ٕاىل آخر، ويتأىت هكذا ٕاعادة تشكيل معىن ملا يقرٔا " FFFFragementragementragementragementجزء "ٕاىل آخر، ومن 
  . 53"شيئا بعد يشء ليتقدم يف املسار اnي اختار ٔان يقتبسه

من اnين طرحوا  jacques DERRIDA) 2004-1930(وsملثل يعترب جاك دريدا
تأمالت حول النص تلتقي يف بعض النواr مع ما يسمى sلنص املرتابط، فهو حسب 

، نسـيج Liaisonsشـبكة، ترابطات : الندو غالبا ما يلجأ يف مؤلفاته ٕاىل مصطلحات كـ
Toileي ٔاقامه .التناصر خصوصا عىل قضا® انفتاح النص و ، وميnكام ٔان مرشوعه ا

) إالرجاء(gختالف : مؤسس يف مجم� عىل مفاهمي تقويضية تفكيكية نذكر مهنا
DDDDiiiifffffffferenceerenceerenceerence - - - -    نقد المتركز حول العقلlogocentrism logocentrism logocentrism logocentrism  - عمل الكتابةGrammatology Grammatology Grammatology Grammatology 

 TTTTraceraceraceraceأالثر     - - - - IteraIteraIteraIterabbbbilityilityilityilityالتكرارية     - - - - Presence and aPresence and aPresence and aPresence and abbbbsencesencesencesenceاحلضور والغياب  - - - - 
 ....  
من سال� (فهو يأيت لغو® من gنتشار الساليل "ٕاذا اسـتعرضنا مفهومه للتشـتيت و 

كام ٕان للفظة عالقة وطيدة sلتناسل . ، ٔاو mٔن يبذر املرء بذورا ٔاو ويشتهتا وينرثها)ونسب
ٔاما مكصطلح فاملفردة تعين تاكثر املعىن وانتشاره بطريقة يصعب ضبطها والتحمك . والنسب

ر املتناثر ليس شيئا يسـتطيع املرء ٕامساكه والسـيطرة عليه، وٕامنا يوr هذا التاكث. هبا
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اnي ال يتصف بقواعد حتد هذه احلرية، بل هو حركة مسـمترة  sFree playللعب احلر 
  .53"تبعث متعة وتثري عدم gسـتقرار والثبات ويتسم sلز®دة املفرطة

تعريف النص املرتابط، هبذا املعىن ٕانه يذكر¤ بطريقة ما، "عن هذا املفهوم يقول الندو 
يه موضع  Son deSon deSon deSon dehhhhorsorsorsorsخارجه "حفدود النص والعالقات اليت حيد�ا مع ما يسمّيه دريدا 

  .54"تساؤل
ومتيض صويف ماركوت يف اسـتعراض آراء الندو، وهو يرصد كيفية حدوث هذا التقارب 

، MMMMicicicichhhhel el el el FOUCAUFOUCAUFOUCAUFOUCAULLLLTTTT بني أالدب وإالعالم االٓيل، فتتحدث عن ميشـيل فوكو 
حفر®ت املعرفة "ا هذه النظرة، وخباصة يف كتابه اnي يراه هو االٓخر ممن جسدو 

AAAArcrcrcrchhhhéologie duéologie duéologie duéologie du savoirsavoirsavoirsavoir  ،ي يتصور فيه النص مبصطلحات الشـبكة والروابطnا
الكتاب يؤخذ يف نظام ٕاحاالت ٕاىل كتب ٔاخرى، ونصوص ٔاخرى، ومجل ٔاخرى، "حفسـبه 

مشلكة من مروحة واسعة من والكتاب قسم من شـبكة  ....ٕانه عقدة يف شـبكة
وال وجود مللفوظ ال  ....املالحظات والتفسريات وأالصناف والقواعد والتصنيفات املتناقضة

  .55"يفرتض وجود ملفوظات ٔاخرى
هاته املالحظة أالخرية قادت الندو ٕاىل gسـتنتاج بأن النص املرتابط يتداخل مع 

  . يدرك التناص ال شعور®التناص، وmٔن إالحبار يف نص مرتابط جيعل القارئ 
ورمغ هذه الشواهد امللموسة، فٕان الباحثة ترى يف آرائه نوعا من املبالغة والتضخمي فهـي 

، جتزم ٔان املقارsت اليت حددها 2.0نص مرتابط "ن خالل تركزيها خاصة عىل كتابه م
ن مج� الندو بني النص املرتابط ونظرية أالدب املعارصة، حتتاج ٔاحيا¤ ٕاىل مناقشة، وم

  : النتاجئ اليت توصلت ٕالهيا، و¤قضت هبا توÖه نذكر مهنا عىل سبيل المتثيل
ٔان روالن sرط حسـهبا، ٔاعلن نظريته حول النص قبل تاكثر احلواسيب وخاصة ٔايضا  -

  .قبل ٔان تصبح احلواسيب وسائط لنرش النصوص
، اليت ميكن ٔان ٕاذا اكن sرط يف نظريته حول النص يقرتح بعض gعتبارات واملفاهمي -

تتبع يف نظرية النص املرتابط، فهذه أالفاكر تبقى صعبة التصور مسـتق� عن طريقته يف 
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النرش، فاحلاسوب ال يشلك جزاء من املتغريات املعتربة من طرف sرط يف تشكيل 
  .نظريته للنص والقراءة

النظرية وخبصوص دريدا ترى ٔانه جيب ٔايضا تو� احلذر، وعدم تضخمي الروابط بني  -
ونظرية النص املرتابط، رمغ ٔان دريدا يلجأ كثريا ٕاىل مصطلحات  DDDDérridéenneérridéenneérridéenneérridéenneاGريدية 

، "نسـيج"، "شـبكة" كـ -hhhhypertextuelleypertextuelleypertextuelleypertextuelle    ....ttttتظهر حمي� فورًا ٕاىل النظرية املرتابطة نصّيا 
ويه اليت يرص علهيا الندو، فٕانه جيب ٔان ندرك ٔان الفيلسوف اكن I^ خاصة –" رابط"

 - حسـبه–اnي " indécidaindécidaindécidaindécidabbbbilitéilitéilitéilitéعدم الثبات"من وÖة نظر احلا� العامة لـ  sلكتابة
  . يسـبق النص، وحسب هاته الرؤية ال يصبح النص املرتابط ٕاال كشلك من ٔاشاكل الكتابة

احلرية "ترى ٔايضا ٔانه ال جيب ٔان نلحق دون متحص لفكر دريدا وجود شعور بـ -
Liberté " ىG ي يعلنnاملتفجر"دما يتصفّح هذا النص القارئ، عنعنده وا" ،

  .، ٔاي ما يسمى sلنص املرتابط"املتعدد gجتاهات"و
بط، فهذه الروابط املقامة كام ٔاهنا توصلت ٕاىل ٔان نصوص الندو غري حميطة sلنص املرتا -

، يبقى فقط ٔان الفكرة العامة املقرتحة من "مفتع�"ظرية أالدب تظهر ٔاحيا¤ بني نبينه و 
قى Iمة حيZ يصل النقد ٕاىل وضع النص املرتابط من بني النظر®ت الاكئنة طرف الندو تب

فق� مه اnين يتجارسون عىل الشك برصاحة . مسـبقا وتسجيلها يف sنوراما النقد املعارص
املقرتحة من طرف الندو، اnي ٔاصبح "  t . de la convergence t . de la convergence t . de la convergence t . de la convergence    يف نظرية التقارب

وٕان ٔاعامÑ نفس منحى ". أسـتاذ فكر"ية النص املرتابط كـ sلنسـبة للنقاد اnين هيمتون بقض 
اجتاه ٔامرييك واسع يسعى ٕاىل ٕاحلاق النص املرتابط sٔالدب، وٕاثبات ٔانه قبل ظهور إالعالم 

  56.االٓيل، ٔادرك أالدبيون مسـبقا، بطريقة ما، النص كنص مرتابط
خيفف من حدة  سعيد يقطني ٔايضا ٕاىل تبين ٔافاكر صويف ماركوت، غري ٔانه.كام يذهب د

السابقني والنص gلكرتوين،  مبالغهتا بصدد املقار¤ت اليت ٔاقاIا الندو بني اGارسني
نرى من وÖتنا ٔانه ليس فä ٔاقره الندو ٔاي مبالغة، ٔالن احلقبة البنيوية وامتداداهتا : "فيقول

اGراسات  كام ٔان. جعلت النص حمور اه^Iا، وقتلته، كام يقال، حبثا وتنظريا، وتنقيبا
وأالحباث التحليلية اجلزئية، اليت رصدت ٔادق تفاصيل ٔانواع النصوص ا�تلفة، قدميها 
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.... مل تتحقق يف ٔاي من احلقب السابقة .... وحديهثا، ومن خالل خمتلف gختصاصات
ñn ال غرابة ٔان جند هذه السامت اليت مت رصدها شديدة الص� مبا جنده يف النص 

     g."57لكرتوين
  ::::اااامتمتمتمتةةةةــــــــــــــــــــــــخخخخ

لع� بعد هذا إالحبار البسـيط، ميكننا ٔان ننوه يف ختام هاته املداخ� sٕالضافة القطعية 
واحلامسة لهذا البعد اجلديد، اnي ٔاضيف ٕاىل جمال العلوم إالنسانية، واnي ٔابرز دور 

 اثنني؛ املعلوماتية يف هاته املنظمة اجلديد للمعرفة، هاته املنظمة اليت تتداخل يف مسـتويني
  .النصوص والو�ئق وكذñ روابط النصوص املرتابطة NNNNumérisationumérisationumérisationumérisation رمقنة
وٕان رمقنة النصوص غّريت بعمق دور النص ؤاحدثت ثورة، هاته الثورة اعتربت من  

ذات وقع أكرث من اnي  Roger CHARTIERطرف املؤرخني للكتاب كروجيه شارتيه 
s ٕالماكن القيام بعمليات مل تكن ممكنة ٔاو يه ٔاحدثته الطباعة يف عرص الهنضة، فقد صار

قلي� احلدوث مع الطباعة، ميكن ٔان نعطي مثاال حيّا عن اGول اليت اسـتفادت من هذه 
، اليت وصلت ٔاماكن مقاعد )BNFBNFBNFBNF(التكنولوجيا وّخسرهتا للجميع، sملكتبة الوطنية الفرنسـية 

رّمقة، ويسـتخدم وسائل اGراسة حبواسيب ميكن بفضلها للباحث ٔان يصل ٕاىل نصوص م
" L'annotation dynamiqueالتعليق احلريك "دفني يف ذñ تشجيع ما ٔامسي بـ مسـهت

تأليف مدونة، : وحتت هذه التسمية نُصنّف عدًدا من العمليات اليت يسهلها احلاسوب كـ
البحث يف صلب النص، تعدد النوافذ، تسجيل نصوص مبساعدة ٕاشارات ٕالكرتونية، 

ٕاخل، ٔاكرث من ٔاي وقت مىض ٔاصبحت القراءة غري قاب� للفصل عن ....القص واللصق،
    58".الكتابة

مؤيدا ٔامهية هذه التقنية اجلديدة، يف طي  Jean CLEMENT يقول جون لكميون 
من االٓن فصاعدا، بنقرة خفيفة عىل الفأرة، يصبح sٕالماكن أن : "املسافات وصهر أالزمنة

والنتاجئ ñn متعددة؛ مفن Öة فورية . ص معنينصل فورا ٕاىل النصوص اليت تربط بن
من (العالقة تسمح بتوظيف واقعي لبعض الوسائل املسـتعم� عادة بق� ٔالهنا غري مرحية 

من Öة ٔاخرى، التنظمي التسلسيل ). يتحمل مشقة قراءة لك بدائل املنشورات العلمية؟
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ذñ، نص مسـتدعى من للنص الرئييس والنصوص التابعة Ñ ميكن ٔان يغري، مكثال عىل 
طرف ملحوظة ميكن بدوره ٔان حيتوي عىل ٕاحا� لنصوص ٔاخرى، ويكون نقطة انطالق 

ٔاصبح ٔايضا مرحيا وضع النص يف عالقة مع تناصاته وموقعته يف سـياق ٕانتاجه . شـبكة
  .59"واسـتقباÑ وتمنيته sلرجوع ٕاىل احمليط اnي سـبق خلقه
gبصفة عامة، ٔاصبحت حمتية  تنرتنيوعىل هذا نقول ٕان التعامل مع احلاسوب و

حضارية تسـتوجب علينا التفاعل مع مسـتجدات العمل واملعرفة، وgنفتاح عىل خمتلف 
مع العامل " تواصل"التطورات احلاص� من حولنا، وحماو� استيعاهبا، حىت نبقى يف 

ملطبوع اخلارý، فنحن ٔامام ابدgت معرفية كثرية، لعل من ٔابسطها gنتقال من النص ا
  .ٕاىل النص املرتابط ومن النرش الوريق ٕاىل النرش gلكرتوين، وهكذا دواليك
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