
 
 الجهاز المفهومي وآليات االشتغال: األدب الرقمي

 
ال يكفي أن ُينقل العمل األدبي عمى شاشة الحاسوب لنحكم عميو بأنو رقمي. لذلك 

ا خاصا. فيو فإن العمل الرقمي يندرج في إطار وسيط معموماتي حيث تؤدي البرمجة دور 
ة متعددة ليس صورة ألنو قابل ألن ُيدرك انطالقا من وسائط تكنولوجييمثل مشيدا بصريا، و 

إن القارئ يؤدي  وليذا التمييز تأثير جمالي كبير عمى األعمال األدبية الرقمية. تشتغل عميو.
دورا فعاال في ىذا النوع من األعمال األدبية وىذا ما يسمح بالتمييز بين نوعين من األعمال 
 .األدبية: األعمال ذات القراءة الخاصة واألعمال ذات القراءة العامة

إن النص األدبي الموضوع عمى شاشة الحاسوب ال يمكن أن يوصف باألدب الرقمي        
إال في الحالة التي يستعمل فييا عمى األقل خاصية من خصائصو المميزة باعتبارىا تقييدا 

العمل الرقمي ليس محاكاة رقمية لعمل مطبوع، بل يتحقق في شكل  مفيوميا وليس عبئا.
ن ىناك أية أىمية في الحديث عن األدب الرقمي إذا كان تصميم تكنولوجي خاص، ولن تكو 

ىذا األخير يصف فقط تغييرا في الدعامة التقنية لمعمل. من ىنا، فإن تغييرا كيذا ىو تغيير 
 .أيضا لشروط التمقي التي تؤدي دورا ىاما في عممية القراءة

لنصية، بحيث بنية خاصة تتعمق بتنظيم المعمومات ا (Hypertexte) النص الموسع     
تكون كتل ىذه المعمومات )العقد( متعالقة عمى الشاشة، إذ يسمح الوصوُل إلييا المستعمَل 

 .العبوَر عمى الشاشة من عقدة إلى أخرى وذلك بتفعيل الرابط الذي يجمع بينيا
ىذا المنظور، تعني خطية البنية السردية فقط أن المؤلف افترض أن القارئ سوف  من

يقرأ الفصل األول قبل الفصل الثاني.)يتعمق األمر بزمن الخطاب وليس بزمن القصة(، إذ 
 .يمكن لمفصول أن تنقل أحداثا ال تخضع بالضرورة لمتعاقب الكرونولوجي

عقدة نفسيا يمكن أن ُتشّغل عدة مرات عند إن ال خطية بنية النص الموسع تعني أن ال
 navigation)) : القراءة، ذلك حسب مسارات اإلبحار

 األدب والنص الموسع      
 يتم إلحاق النص التخييمي بالنص الموسع انطالقا من مفيوم المقطع. إن العقد النصية   



ليست سوى ىذه المقاطع. وبنية النص الموسع تفكك المعمومة من خالل تفتيتيا إلى مقاطع 
قابمة ألن تنتظم بواسطة القراءة في ممفوظات متعددة. من ىنا، فإن اإلبحار يعيد تشكيميا 
ويبرز وجيات نظر مختمفة حول الموضوع بحيث يسيم المقطع في عممية التفكيك السردي ، 

دة تشكيل الخطية الزمنية لممحكي. ىكذا، ال يبدو الرابط مجرد أداة لالنتقال أي يسيم في إعا
 .من مقطع إلى آخر، بل يصبح محركا بالغيا وسرديا قويا

إن النص الموسع التخييمي ىو حصيمة لقاء السؤال األدبي المتعمق بالتفكيك السردي 
وقد استدعى خمق أول وتكنولوجيا قائمة عمى مفيوم النص الموسع من خاللو تعرف بو. 

ابتكار برمجية خاصة إلنتاج النص  (afternoon a story) نص مترابط تخييمي في أمريكا
 .Marc Berstein طورىا (storyspace) الموسع. ىذه البرمجية المسماة )فضاء القصة

 .وقد استعمل ىذه البرمجية بعد ذلك مجموعة من المؤلفين المشتغمين عمى النص الموسع
ا األساس، فإن النص الموسع التخييمي يندرج ضمن ىذا السجل السردي التجريبي عمى ىذ

الذي تحكمو بنية سردية ال خطية حيث تبدو كل عقدة عبارة عن مقطع. من ىنا، فإن البناء 
 .السردي يعتمد عمى الرابط الذي يصبح عنصرا مركزيا في السرد

 
 آليات النص الموسع

 
عمى  L’hypertexte :النص الموسع Domenico Scavettaو Roger Laufer يحدد

 :النحو اآلتي
 

ىو مجموعة من المعطيات النصية المرقمنة بواسطة وسيط إلكتروني، بحيث يمكن أن تُقرأ 
بطرق مختمفة. وىذه المعطيات تكون موزعة في شكل عناصر أو عقد معموماتية توازييا 

عضيا مع أن تكون مترابطة ب عمى المستوى النصي الفقرات. لكن ىذه العناصر، بدال من
سمح باالنتقال من تصبح مجموعة من الروابط الداللية التي ت ،رالبعض مثل مقطورات القطا

وتكون ىذه الروابط مثبتة إلى مجموعة من  المستعمل. خرى عندما ُيَشغمياالواحدة إلى األ
ما النص الموسع المناطق تتمثل في كممة أو جممة. النص يقترح عمى القارئ مسارا ثابتا، أ



فيسمح تدريجيا لمقارئ ــ استجابة لمطالبو ــ بناء مجموعة مؤقتة من العناصر النصية عمى 
 .الشاشة

 
 Domenico Scavettaو  Roger Laufer من منظور

 
النص بنية خطية أكثر أو أقل ترابطا إذ تصبح المكونات النصية األكثر أو األقل استقالال 

ا النص الموسع فيو بنية متشابكة بحيث تشتغل المكونات النصية متعمقة بعالئق الترتيب. أم
 .في شكل عقد ترتبط بعالئق ال خطية وقميمة الترتيب

 
 Hervé Le Crosnier بنية النص الموسع عند

 
 :تتكون بنية النص ـ من منظور "لوكروزنيي" من ثالثة عناصر

أن تتضمن عددا من  ــ مجموعة من العقد. والعقد ىي مختمفة الحجم والبنية ويمكن
المعمومات تأخذ شكل نص أو بيانات أو صور ثابتة أو متحركة أو برمجيات أو أصوات إلخ 

مثال يجب توفر وظيفة  ...ومن البدىي يختمف نحو ىذا النظام باختالف نوعية المعمومات.
كة، وتقنية اإليقاف والعودة إلى العقدة السابقة حينما تكون مستخدمًة عقدة تضم صورا متحر 

وربما أيضا وظيفة القطع أو اإليقاف لمتركيز عمى الصورة ولفسح المجال أمام المستعمل 
 .لقراءة المعمومات الخاصة بيذه الصورة

 
يمكن الحديث  وال ــ شبكة من الروابط التي تسمح باإلبحار من عقدة إلى أخرى بسرعة كبيرة.

عن الرابط إال في الحالة التي يكون فييا المستعمل مدعوا إلى النقر بواسطة الفأرة أو 
 .استعمال زر من أزرار لوحة المفاتيح مرة أو مرتين الستثارة رد فعل الجياز مباشرة

ــ واجية تسمح الستدعاء الروابط بشكل مباشر. وىذا االستدعاء يتم من خالل قراءة محتوى 
دة معينة. وفي ىذه الحالة نتحدث عن "أزرار" تتحقق إما في شكل عالمة مرسومة ليذا عق



الغرض عمى الشاشة، أو في شكل كممات وعبارات نصية )مقاطع تحتيا سطر أو مكتوبة 
 .بخط بارز عمى صورة ماأو شكل طباعي أو تأطير

 
 ُعقد النص الموسع

 
خباري   المعموماتي )نص أو صورة أو تتحدد عقد النص الموسع من خالل نوع المحتوى اإل

 .صوت
 

 شبكة الروابط
 

 :نمدجة عامة لمفيوم الرابط يختزليا في الشكل اآلتي Serge Bouchardon يقدم
ــ الرابط الميتاسردي )حينما يسمح الرابط ــ انطالقا من المحكي نفسو ــ اإلحالة عمى مقطع 

أو ضبط البنية التركيبية لممحكي ومساراتو  سردي مواز: نص نظري أو إنارة طريقة القراءة
...(.إن األىمية اإلجرائية لمنص الموازي تكمن في كونيا تمثل ثابتا من ثوابت المحكي 

وفي بعض الحاالت يمكن أن يؤدي الرابط الميتاسردي إلى محو لمحدود الشكمية  التفاعمي.
 .القائمة بين النص والنص الموازي

 
يحيل الرابط عمى مقطع سردي آخر سواء تعمق األمر بمقطع سردي ــ الرابط السردي: حينما 

يشكل "تتمة" لممحكي ــ المحور، أو بمحكي فرعي، أو بجممة عارضة، أو بمقطع مقدم 
 ...بطريقة عشوائية

 
 .ــ الرابط السردي التفسيري: وىو عبارة عن توضيح أو تعميق عمى لسان السارد

 
 .لذي يحيل عمى محكي فرعي منتم إلى المحكي ــ المحورــ الرابط السردي الداخمي: الرابط ا



 
 .اإلطار ـــ الرابط السردي الخارجي: الرابط الذي يحيل عمى مقطع متموقع خارج المحكي ـ

 
 Georges VIGNAUX من منظور

 
إن مكتبة ما ىي ــ  يعود أصل مفيوم النص )الموسع( إلى بداية ظيور المكتبات.

اعدة معمومات واسعة يبحر فييا القارئ. ويمكن ربط ىذا بشكل من األشكال ــ عبارة عن ق
األصل أيا بالموسوعة كما كانت متصورة في القرن الثامن عشر باعتبارىا قاعدة معمومات 

إنشاء  H.G. Wells اقترح 6391ضخمة وتنظيما ييدف إلى معرفة شاممة. في عام 
عالم عبر وسيط ذي موسوعة عالمية في شكل جياز عصبي يربط عالقات بين مثقفي ال

خطاب ــ تعبير ــ مشترك وبفضل الوحدة التي تنتج عن التعاون عمى تحقيق ىذا المشروع 
 .المشترك
 

وعمى ىذا األساس يمكن أن تؤخذ رؤية ويمز ىذه منطمقا العتبار النص الموسع و تقنيات 
بيذا التأطير الزمني  مل المشترك.يسمح من اآلن فصاعدا بالع télématique المعموميات

لمنص الموسع يمكن أن نستنتج بشكل سريع ىذه العالقة: تمثل المكتبة بالنسبة لمنص 
 .الموسع ما تمثمو الموسوعة بالنسبة لمنص الموسع البيداغوجي

 
Vannevar Bush 

 
وىي  MEMEX :ة آلية سماىااقترح بوش وسيمة لجمع الوثائق التقنية ومراجعتيا بطريق

وىي عبارة عن أداة ذات وسائط متعددة مؤسسة عمى  . indEXو MEMoire اختزال لـ
أداة قادرة عمى تخزين الكتب وحواشييا بطريقة آلية تجعل عممية  أفالم ، مجموعة من ميكرو

مراجعة المعمومات سيمة ومرنة. ودون أن يسمي ىذا نصا موسعا كان ىذا المفيوم حاضرا 
 .ي ذىنوف



 
Ted Nelson 

و المفيوم العام المرتبط بو.ولكي  l’hypertexte نمسون ىو من نحت مصطمح
ومن ىذا  Coleridge Kubala Khan يضبط مشروعو يعود نمسون إلى قصيدة كولريدج

وىو مشروع نص موسع كان ىدفو إنشاء بنية تسمح بربط األدب  Xanadu االسم اشتق
 . سعة النصوص عالمية وفوريةالعالمي كمو في شبكة نشر مو 

 
كان  في الحقيقة ، نمسون كان يريد إنشاء موسوعة جديدة مدفوعا بتصوره الخاص لمتعمم.

وكان يعتقد  ينتقد طرق التعمم بواسطة الحاسوب مقترحا مفيوم النص الموسع مقاربة جديدة.
تشوش أحيانا عمى عممية فيم إن البنية الذىنية التي يوظفيا مؤلف ما في عممو يمكن أن 

بعض القراء، ألن كل متعمم يممك بنية إدراكية تخضع لتجاربو وقدراتو، عمى كل متعمم أن 
يممك طريقة خاصة لموصول إلى المعرفة والتفاعل معيا. لذا عمى بنية النص وتقطيعو أن 

كونوا يحددا بطريقة طيعة وليس بطريقة صارمة. في النص الموسع عمى المتعممين أن ي
قادرين عمى المعب مع النص وتعديمو لكي يكون أكثر تعبيرا ممكنا.وحسب نمسون "يجب أن 
نترك الطالب يختار ما يرغب في دراستو". يجب أن نمنحو مجموعة من األدوات ليقوم بيذا. 

الطمبة لموصول إلى مستوى أرقى مقارنة مع ما يمكن أن  وفي ىذا السياق يجب تحفيز
صوص الموسعة إذا بدأوا باإلبحار مبكرا في الن ار التعميم التقميدي.يصموا إليو في إط

سيتحركون بدافع الحماس واالىتمام ولن يحسوا أبدا بالضياع  ،سيكتسبون خبرة واسعة
 .ويظمون دوما متميفين لممعرفة

 
Douglas Engelbart 

 
ص في الوقت الذي كان فيو نمسون يحمل رؤى، أنجمبرت كان يفكر في بناء حقول نصو 

أنجمبرت كان معروفا في األساس بتطوير  موسعة حقيقية في معيد الدراسات في ستانفورد.
قدم أول نظام معموماتي  6311في سنة  الواجيات والفأرة المشيورة المالزمة لكل الحواسيب.



وىو عبارة عن قاعدة بيانات  « NLS« oN Line System : يشتغل في شكل نص موسع
كل المتدخمين يكونون مرتبطين في شبكة مع الحاسوب. كان يريد  تسيل فعل التعاون بحيث

الذي  Augment :االرتقاء بالتفكير البشري، وىذا ما يطرحو العنوان الثاني من مشروعو
 Augment.طوره في مركز البحث المتعمق بتطور الفكر البشري الذي أسسو في ستانفورد

اص بمعالجة النصوص وتنظيم ىو محيط شبكي خ McDonnell-Douglas الذي يديره
األفكار يسمح بجمع الممفات والمالحظات وتقارير البحوث موفرا وسائل التخطيط والتحميل 

لقد طرح إنجمبرت األدوات األولى المتعمقة بالنص الموسع. وىو طموح ال ينقص  والتواصل.
 .من قيمة األفراد األكثر ذكاء وال يقيدىم

 
لكن ىؤالء يمثمون  د األسس التاريخية لمنص الموسع.مع بوش ونمسون وأنجمبرت تم تشيي

بوش اقترح المقاربة التناظرية .إذا كنا نفكر بشكل جماعي يجب أن  ثالثة منظورات مختمفة.
نبني معرفتنا بشكل جماعي وأن نخمق أدوات تشتغل بيذه الطريقة، وىذا ما يتعذر دون 

موسوعتو العالمية  سع" ونشره.ويبقى نمسون الحالم الذي نحت مصطمح "النص المو  حاسوب.
أنجمبرت  كانت عبارة عن مخزون ضخم من المعمومات وتتوفر عمى آليات استرجاع فعالة.
ما يدفع  ىو مبدع الواجيات الذي اقترح فضاءات عمل بشكل تعاوني أو في شكل شبكة،

في  وبالنسبة ليذا الميندس كان يضع الثقة كميا إلى تطوير القدرات الذىنية لألكثر موىبة.
 .األدوات

 
Bill Atkinson 

 
وأسيم بشكل غير مباشر في نشر النص  Apple TM أتكنسون كان من بين الذين أسسوا

 .الموسع
 
 



 
 ما هو النص الموسع؟

 
بالنسبة لممعموماتي، النص الموسع عبارة عن قاعدة بيانات يبحر فييا المستعمل من معمومة 

ت. من ىنا، يعني مصطمح "النص إلى أخرى بواسطة روابط تحيل عمى جزر من المعموما
الموسع" نصا رقميا مكونا من مقاطع نصية مرتبطة في ما بينيا بروابط غير متسمسمة. 

ويمثل ىذا النوع من النصوص المقدمة قطيعة مع  وتعتبر الشبكة العنكبوتية مثاال عمى ذلك.
مل اختيار وتسمح ىذه الطريقة لممستع التمثيالت النصية التقميدية الخاصة بالمعمومات.

ويمكن أن  معين ضمن مجموعة من المعطيات تأخذ شكل نص أو صورة أو صوت. "مسار"
 .نتحدث أيضا عن "ميتاــ نص" حينما يضاف بعد جديد لمنص المطبوع

في الحقيقة وعمى عكس النص المطبوع المرقم ترقيما خطيا والمعد لكي يقرأ في ضوء ىذا 
ات أو شاشات يمكن الوصول إلييا عبر الترتيب، يتحقق النص الرقمي في شكل صفح

لكل قارئ الحرية في قراءة النص  مجموعة من العالقات أو المتواليات المتعمقة بالقارئ.
وقارئ النص الموسع  المطبوع بطريقة خطية أو ال خطية بالقفز عمى مجموعة من الفقرات.

ة القراءة من يممك ىو أيضا ىذه الحرية لكن ، وعمى عكس النص المطبوع، ال تكون خطي
 .شاشة إلى شاشة مرادفة لمفيوم البنية أو المتوالية

في النص الموسع تدعى وحدات المعمومات عقدا، وتأخذ شكل شاشة أو صفحة أو نوافذ 
وفي األساس، كل عقدة يمكن أن ترتبط بمجموعة من العقد األخرى عبر  عمى شاشة.

من ىذا المنظور، تسمى  الموسعة. تعتبر العقد والروابط العناصر المكونة لمنصوص روابط.
تشغيل ىذه الروابط يسمى إبحارا حينما يكون الموضوع  مجموع العقد شبكة أو قاعدة بيانات.

المبحوث عنو محددا، ويسمى تجميعا إذا كان القارئ يعمل عمى تقويم المعطيات حسب 
 .قيمتيا التقديرية

 
 



 
 ع والوثيقة الموسعة والق اعدة الموسعةالنص الموسع والوسيط الموس

 
كان يفكر في معمومة  .نحت نيمسون مصطمح النص الموسع باعتباره بناء معموماتيا ال خطيا

وحينما انتشرت ىذه الفكرة بدأت تظير مصطمحات أخرى مثل الوسيط  في شكل لساني.
بخصوصية واحدة تتمثل في كون المعمومات يمكن أن الموسع الذي يعني المفيوم نفسو لكن 

تستعير دعائم مختمفة أو وسائط مثل البيانات والصور الرقمية والرسوم المتحركة ومقاطع 
لكن ىذا المفيوم الخاص بالدعامة أو الوسيط ال يغير من  الفيديو ومقاطع صوتية وغيرىا.

ات وتمثيال بواسطة خريطة أو أدوات طبيعة المفيوم العام الذي عني دائما شبكة من المعموم
 .،كما يعني طرائق اإلبحار في ىذه الشبكة

 
 .العقدة: الوحدة المعلوماتية

 
وتسمى أيضا كتمة أو جزيرة أو  العقدة ىي الوحدة المعموماتية الصغرى في النص الموسع.

ومة في العقدة تكون المعم إطارا أو سيناريو إذا استحضرنا النظريات المعرفية المختمفة.
ولضبط حجم ىذه الوحدة أو كمية المعمومات  موزعة بخالف النص الذي تكون فيو خطية.

وتضم كل وحدة أو عقدة مبدئيا فكرة واحدة أو مفيوما  في وحدة ما نتحدث عن التفتيت.
العقد المتعالقة قد  واحدا أو موضوعا واحدا تتعالق مع أخرى أو تكون باختيار المستعمل.

ويمكن أن تكون دعامة عقدة  أو توضيحات أو أفكار جديدة. تكون عبارة عن أمثمة
المعمومات عبارة عن صفحة أو أو شاشة أو خارطة أو جزء من الشاشة يسمى نافذة إذا 

أما إذا كانت المعمومة غير نصية فقط فإن دعامة العقدة قد تأخذ  كانت المعمومة نصية.
مقاطع صوتية أو أي  و أومقاطع فيدي وأ رسوم متحركة صور رقمية أو شكل بيانات أو

عنصر خارجي آخر .إن المعمومة المتضمنة في عقدة ما يمكن أن تكون عرضة لمتعديل في 
صفات أو مراجع  تعريفات أو عقد المعمومات يمكن أن تأخذ أشكاال مختمفة: معظم األحيان.



 ومجموع العقد يشكل أو مالحظات أو توضيحات أو أمثمة ....إن األفكار موجودة في العقد.
 .ومجموع ىذه الشبكات تشكل قاعدة بيانات مخزنة في ذاكرة الحاسوب شبكة.

 
 الروابط الق ائمة بين العقد

 
منيا  في النص الموسع أو الوسائط الموسعة تكون العقد متعالقة فيما بينيا بواسطة روابط.

ائمة ومجموع الروابط تشكل بنيات الوثيقة. ونوع العالقة الق يتم العبور من معمومة إلى أخرى.
وبما أن المستعمل ىو سيد الروابط التي يشغميا . بين العقد يشار إليو إما نصيا أو إيقونيا

 بواسطة الفأرة والشاشة الممموسة وغيرىما فيم بيذا يتحكم في مقاطع المعمومات المقدمة إليو.
شكل أيضا جسرا بين مجموعة من الوثائق مصدرىا إما نصوص يمكن لبعض الروابط أن ت

موسعة أخرى أو عقد خارجية أخرى كصورة آتية مثال مصدرىا قرص فيديو. في برمجيات 
النصوص الموسعة تكون الروابط الموسعة منشطة عبر أزرار يحددىا إما نص أي أيقونات. 

وب متيحة الوصول إلى العقدة وىذه األزرار ىي أدوات بالغة الدقة تقيم الرابط المطم
 :كل وثيقة منظمة عمى األقل وفق نوعين من الروابط المطموبة.

ــ الرابط المرجعي ذو االتجاه الواحد أو االتجاىين. وىو الذي يقيم عالقة بين عنصر مسجل 
والتنقل بين ىذه العقد يمر عبر  .في عقدة ما وعنصر مرجعي مسجل في عقدة مرسل إلييا

 .ا ذات اتجاىينالعالقة نفسي
 

ــ الرابط التنظيمي الذي يضبط بنية النص الموسع أو نظامو المبني في شكل شجرة: العقدة 
 .مثال أو تفسير ،إلخ :ترتبط بعالقة مع عقدة الفرع األصل)تعريف ما مثال(

 
 اإلبحار: مسلسل ومسار وتجول موجه

 
قترح مؤلف كتاب قراءة مثمما ي المسمسل متوالية من عقد المعمومات يكون ىدفو اإلبحار.

عممو مبتدئا من الصفحة األولى ومنتييا بالصفحة األخيرة فإن مؤلف نص موسع يمكن أن 



وبالنسبة لممستخِدم  يقترح في شكل أدوات أو خارطة مسارات تتناسب مع حالة من الحاالت.
 الذي ال يحمل في ذىنو نية اإلبحار يظير التجول الموجو في شكل مسار لمتعمم مثال.

والمسارات ىي تكييف المعمومات مع  يسمى التجول الموجو أيضا مسمسال افتراضيا.و 
مثال المسارات التي تحمل بيانات يمكن أن تقَدم  احتياجات ومواصفات المستعممين.

والمسمسل يمكن أن يأخذ شكل مسار  لممستعممين الذين يتعممون بصريا بشكل أفضل.
بطريقة تسمح لو العودة إلى عقد سبق لو  ما لإلبحار يتبعو فعميا مستخدم عبر نص موسع

أن استعمميا. وىذا النوع من المسمسل مفيد جدا بالنسبة لممؤلف حين يكون بصدد بناء نصو 
بالنسبة لكل مستعمل  الموسع، وبالنسبة لألستاذ حين يكون بصدد تقويم مسمسل متعمم ما، أو

ز قصيا بعالمات تسمح ويمكن لممسمسل أن يميَ  باعتباره طريقة خاصة في اإلبحار.
 .لممستعمل بالعودة إلى أماكن خاصة

 
 الخريطة
 

الخريطة ىي تمثيل تصويري )بياني( أو لساني يحاكي شبكة الروابط بشكل تراتبي أو شجري 
في بعض األنظمة يكون دور ىذه الخرائط أكثر أىمية من الدور الممنوح لعقد  أو اندماجي.
و وتركيب المعمومات المتاحة. إن بنية المحتوى تظير إنيا أداة لإلبحار والتوجي المعمومات.
 .في خريطتيا

 
 شبكة األفكار

 
وشبكة األفكار تُبنى  مجموع العقد المتعالقة فيما بينيا عبر روابط بشكل منسجم تشكل شبكة.

 .في نص موسع وفق بنية الموضوع أو وفق الشبكة الداللية لممستعمل ــ الميندس أو الخبير
 
 



 
 ق اعدة البيانات

 
اعدة البيانات ىي الفضاء المعموماتي حيث تكون المعمومات مخزنة لكي يتم الوصول إلييا ق

ومع ذلك، يتجاوز النص الموسع قاعدة  كل نص موسع يبدأ إذن بقاعدة بيانات. بسيولة.
بمعنى أن الروابط ليست محدودة  البيانات ما دام يسمح بتقديم معمومات ذات أبعاد مختمفة.

لقد انتشر مفيوم قاعدة البيانات مع ظيور الحاسوب  يانات ذات البعدين.في بنيات قاعدة الب
وكل قاعدة بيانات منظمة  في المعاجم ودليل اليواتف والموسوعات. مع أنو كان معروفا

مثال الصفحات البيضاء والصفراء في دليل  بشكل مختمف حسب صنف البحث المنجز.
وتضم كل قاعد بيانات غالبا شبكة  .الياتف تمنح طريقتين توصالن إلى المعمومة نفسيا

لنستحضر بطاقة  مركزية لتنظيم المعمومات ذات الطبيعة الواحدة وتسييل عممية التحديد.
المكتبة مع عنوان الكتاب واسم المؤلف والقْطع، إلخ. وفي مستوى أعمى يمكن التفكير في 

 .بطائق العناوين وبطائق المؤلفين
بعممية مسح سريعة لكمية كبيرة من المعمومات  وبفضل سرعتو يمكن لمحاسوب أن يقوم

مستعمال أحيانا روابط منطقية مثل ]و[أو ]أو[أو كممات مفاتيح الشيء الذي يعمل عمى 
 .توالنص الموسع يدمج كل ىذه الميزاحصر البحث . 

 

 بنية النص الموسع

توزيع عناصر ىذه البنية رياضيا في شكل خطاطة ترمز فييا األشكاُل  يمكن
المرسومة في ىيئة مستطيالت العقَد، وترمز فييا األقواُس الممثَمُة في األسيم الروابَط. وقد 

اتجاه معين: يمكن االنطالق من  تم تمثيل الروابط باألسيم لإلشارة إلى كونيا تشير إلى
 الرجوع دائما إلى نقطة البداية التي تم االنطالق منيا: ابط إلى آخر لكن ال يمكنر 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مثال عن النص الموسع

 

يالحظ أن بنية النص الموسع  ليست خطية: يسمح االنطالق من عقدة ما بتفريعات 
وتشعبات مختمفة نحو عقد أخرى، بينما تكون الرواية بمفيوميا الكالسي خطية. ويمكن 
التمثيل عمى ىذه البنية الخطية من خالل خطاطة مقطعية تكون فييا العقد )الصفحات( 

جب أن تتخذ مسارا تصاعديا ال يمكن فيو العودة إلى منتظمة، ويمكن أن تكون مرقمة وي
 الوراء:

             

     

 

 مثال عن النص الخطي

 

 عقدة

 عقدة عقدة عقدة

 عقدة عقدة

 عقدة عقدة

2 4 3 1 



من ىذا المنظور، تعني خطية البنية السردية فقط أن المؤلف افترض أن القارئ سوف 
)يتعمق األمر بزمن الخطاب وليس بزمن القصة(، إذ  يقرأ الفصل األول قبل الفصل الثاني.

 يمكن لمفصول أن تنقل أحداثا ال تخضع بالضرورة لمتعاقب  الكرونولوجي.

 

 HTMLلغة  
 

 ؟لمغات المسؤولة عن إنتاج نص رقميــ ما ىي ا

ىناك العديد من المغات التي تتشارك في إخراج ىذا النص. ولكل لغة من ىذه المغات 
 وظيفة خاصة تؤدييا بناًء ومحسناٍت منيا:

Html 

Css 

Javascript 

Php 

Jquery 

ajax 

  .HTMLلغة وسيتم التركيز عمى لغة واحدة من ىذه المغات، وىي 

تخضع ىذه المغة لتوزيع منطقي يحكم تمفصالتيا العامة، ويحدد ليا مجموعة من 
وتأخذ ىذه المسارات عدة . « les balises »المسارات التي تختمف باختالف الموجيات: 

 تجميات.



ت بسيطة. الموجيات المركبة عبارة أوال. يمكن التمييز بين موجيات مركبة وموجيا
عن موجو لمفتح يستدعي بالضرورة موجيا لإلغالق. أما الموجيات البسيطة فال تستدعي 
 ىذه االزدواجية في االشتغال، بحيث يؤدي موجو واحد وظيفة معينة. لنالحظ الييكل اآلتي:

 

 HTML    :(HYPERTEXT MARKUPالهيكل العام األدنى للغة  
LANGUAGE)   

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<title></title>  

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 

  

الييكل العام يستوعب مجموعة من المغات والشفرات التي تضفي عمى النص  وىذا
الرقمي جممة من التشكيالت الجمالية التي تمس شكمو الخارجي، والتي يكون مصدرىا لغة 

  :وبين موجيي أو لغات متعددة.



<body> 

</body> 

 :البيانات خصائص النص وبقية ندخل  

  

 <FONT color="">   نضع بين ىاتين المزدوجتين المون الذي نختاره لكتابة
 النص

  <div align=""> ىاتين المزدوجتين موقع النص: يمينا أو يسارا وبين 
 أو وسطا 

  <FONT size="pt"> وبين ىاتين المزدوجتين نضع رقما يحدد جحم  
   الخط

 <p> 

الفقرة بين ىذين الموجيين تكتب    

 </p> 

 <br> ىذا الموجو يعني العودة إلى السطر   

 <a href=""> </a> رابط:       إدراج    

 <video src="" controls   width=""></video> إدراج مقطع فيديو  
  يدوي التشغيل:

<IMG SRC=""> إدراج صورة ثابة :     

  <audio src="" controls></audio> دراج مقطع صوتي يدوي التشغيل :إ    

 </body> 



</html> 

 

 
 أسئلة التلقي في المحكي الرقمي

 
كثيرة ىي األسئمة التي طرحتيا الكتابة الرقمية عمى الخطاب النقدي. منيا ما يرتبط 

الموظف في  بالجنس السردي عموما، ومنيا ما يرتبط بمدى مالءمة الجياز المفيومي
الشعرية المعاصرة الستيعاب الخصوصية الشكمية المميزة لمنص الرقمي إلى غير ذلك من 

 .األسئمة العميقة التي مست جوانب أخرى من اإلشكالية
ولتعذر مناقشة كل عناصر ىذه اإلشكالية سيتم التركيز عمى عنصر واحد يتعمق 

د حددت مفيوم المتمقي من خالل رصد بالمتمقي في المحكي الرقمي. فإذا كانت السرديات ق
الجياز التواصمي القائم بين محافل اإلنتاج ومحافل التمقي في كل من الخطاب والنص ممثال 
في المسرود لو والقارئ الضمني فإن الخطاب النقدي المرتبط بالمحكي الرقمي لم يستطع إلى 

ط آليات اشتغال حد اآلن صياغة مدونة مصطمحية منسجمة ومتماسكة تسعف في التقا
المحكي الرقمي من حيث بناؤه الداخمي. فيل يمكن مثال اعتماد مفيومي القارئ الضمني 
والمسرود لو أداتين إجرائيتين قادرتين عمى تحديد الجياز التواصمي المتحقق بين المؤلف 
الضمني لممحكي الرقمي وسارد أحداثو وبين متمقي ىذا المحكي سواء كان قارئا ضمنيا أو 

 سرودا لو؟م
إذا استبعدنا القضايا التي يطرحيا محفل القارئ الضمني مؤقتا وركزناعمى مفيوم 

الشكل التعبيري المعتمد الُممثَّل  المسرود لو سنجد أكثر من فجوة تحتاج إلى امتالء. فتنوع
في الوسائط المتعددة المكونة من نصوص ولوحات وصور ثابتة وأخرى متحركة وبيانات 
وأصوات ومقاطع فيديو إلى غير ذلك، يجعل من مفيوم المسرود لو محفال يشغل حيزا 

ذا كان  ضئيال داخل العممية الماكرو تواصمية العامة المتحكمة في المحكي الرقمي. وا 
الخطاب النقدي المتعمق بالمحكي الرقمي يوظف مفيوم المستعمل بدل القارئ ىل استطاع 
اإلجابة عن بقية األسئمة األخرى المرتبطة بيذا المحكي؟ اإلجابة ىي أن ىذا الخطاب ما 



زال يتممس طريقو في مسار بناء نظرية عامة متماسكة ألن المحكي الرقمي نفسو أي المادة 
عمييا ىذا الخطاب ما زال يخطو خطواتو األولى مقارنة مع المحكي الذي يعتمد التي يشتغل 

الدعامة الخطية قناة لمتواصل. ليس شرطا أن يجيب عن جميع القضايا التي يطرحيا 
المحكي الرقمي ما دام الوعي النقدي المتعمق بالمحكي السردي التقميدي ) المحكي السردي 

عتباره متجاوزا أو فاقدا لشروط إنتاجيتو بل فقط بوصفو غير الرقمي محكي تقميدي ليس با
مقارنة مع المحكي الرقمي( لم يحسم في مجموعة من القضايا التي ” قديمة“يعتمد دعامة 

فرضيا ىذا النوع من المحكي كان أبرزىا القضايا التي ميدت فعال بشكل أو بآخر لظيور 
س السردي( واشتراطات اشتغال عناصر المحكي الرقمي مثل النقاء الجنسي )نسبة إلى الجن

عبر نصية في ىذا المحكي وقضايا أخرى، وما دام أيضا كان في بعض األحيان يقزم 
بعض المكونات التركيبية في النص التي ال تتالءم مع جيازه المفيومي ويمطط في مكونات 

 .أخرى إلى درجة الحشو
ات ىو متمقي خطاب السارد من ىذا المنظور فمفيوم المسرود لو كما حددتو السردي

مكاناتو التواصمية ال تسمح لو باستيعاب الوظيفة التركيبية لبقية  في الخطاب السردي وا 
الوسائط األخرى. بعبارة أدق، ال تسمح لو وظيفتو سوى بالتقاط الشفرة الخطية الممثمة في 

يسمى؟ ما الفعل السري المنجز. في ىذه الحالة من يتمقى بقية الوسائط األخرى؟ كيف 
وظيفتو؟ىل يمكن لمفيوم المستعمل أن يؤدي كل ىذه األدوار؟وىل ىذا التعدد في الوظائف 

 ممكن إجرائيا؟ 
إذا عدنا إلى مفيوم القارئ الضمني سنجد أمامنا أكثر من فجوة أيضا. ىل يمكن أن 
و نتحدث أصال عن قارئ ضمني بالنسبة لممحكي الرقمي؟ ما عالقتو بالصور ومقاطع الفيدي

والصوت؟ أال تستدعي ىذه الوسائط أجيزة تمقٍّ مغايرة؟ ىل نقرأ صوتا موسيقيا أو صورة 
متحركة أو مقطع فيديو؟ إذن من المسؤول عن دور تمقي ىذه الوسائط؟ ىل يمكن أن 
نتحدث عن قارئ رقمي ومسرود لو رقمي؟ أم أن الخطاب النقدي المتعمق بالمحكي الرقمي 

 لمالئمة ليثبت كونو إبداال نقديا حقيقيا؟مدعو إلى نحت مصطمحاتو ا
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