
 الىلد ألادبي السكمي اإلاعاصسفي   (Hypertext)مفهىم اإلاصطلح "هاًبرجكست"  

 33 ،تضفد، (2012) 6 اإلاجمو، الهذد

 الىلد ألادبي السكمي اإلاعاصسفي   (Hypertext)مفهىم اإلاصطلح "هاًبرجكست"

 إًمان ًىوس

 :جمهيد

الخؿىساث الخىىىلىحُت الهابلت في مجاٌ الىمبُىجش وشبىت ؤلاهترهذ التي شهذها الهالم مىز  إن

ت. ولم ًىً ألادب االلشن اإلااض ي، كذ ؾالذ حمُو مجاالث الخُاة الثل الشبو ألاخحر مً فُت والفىٍش

ىقفىن جل ىُاتها بمهٌض نً هزه الخؿىساث، إر ساح ألادباء ٌعخفُذون مً اإلاهؿُاث الخىىىلىحُت ٍو

في ظبُل إهخاج أحىاط أدبُت حذًذة حهبر نً اإلاجخمو اإلاىخج لها، وكذ اضؿلح نلى حعمُت هزا 

اللىن مً ألادب الزي ًمضج بحن الخطابظ الخىىىلىحُت مً هاخُت، وألادبُت مً هاخُت أخشي 

 بـ"ألادب الخفانلي". 

التي ًلىم نليها هزا أخذ أهم الخطابظ والخلىُاث  (Hypertext)وإلاا وان "الهاًبرجىعذ" 

، ورلً جىىىلىحُت أوال وأدبُت زاهُا ألادب، سأًىا مً الػشوسي أن هىضح مفهىم اإلاطؿلح هخلىُت

ف اللاسا الهشبي  مً خالٌ وكىفىا نىذ مفهىمه في الىلذ ألادبي الشكمي نامت، بًُت حهٍش

 ثحر.بخطىضُت هز ألادب )ألادب الخفانلي( هأدب خذًث ما صاٌ ًجهل نىه الص يء الى

وظِخؿشق اإلالاٌ هزلً إلى الدعمُاث الهذًذة التي أؾللها الىلاد الهشب نلى هزه 

"، في مداولت للىشف نً أظبابها الخلىُت هدعمُاث بذًلت للمطؿلح ألاحىبي "هاًبرجىعذ

ونما إرا وان هزا الخهذد في الدعمُت هاجج نً ظىء فهمهم للمطؿلح وجؿبُلاجه، أم هى 

 حهذد ٌهبر نً زشاء لًىي ال لبغ فُه. 

إن الثىسة اللعاهُت والىلذًت التي شهذتها أوسوبا خالٌ خلبت العخِىاث، أدث إلى جذفم 

الهشبي، وهي مطؿلخاث هلذًت  الاضؿالحيلذي مئاث مً اإلاطؿلخاث إلى اإلاعجم الى

معخلاة مً مجاالث مخخلفت ههلم الاحخمام والفلعفت ونلم الىفغ والاكخطاد ويحرها. 

جىمً ألاهمُت اإلاهشفُت للمطؿلح بانخباسه بيُت ظُمُابُت وداللُت وجذاولُت مشترهت بحن 

بُت واضخت في لًخه حمُو الثلافاث واللًاث اإلاخخلفت. فيل مطؿلح ًمخلً داللت ظُمُا

فاث الالثألاضلُت، ونىذما ًترحم إلى لًاث أخشي فئهه ًخدٌى إلى لًت مشترهت بحن 

والشهىب، جدمل في ؾُاتها مذلىال واخذا مخفلا نلُه، مخجاوصا اللًت اإلاعجمُت الانخُادًت 
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ت يحر أن مهاًى .(Meta-Language)لًت  -، أو إلى ما ٌهشف باإلاُخاهزه اللًت إلى ما وساء

دكُلت لىاكو الىلذ الهشبي حشحر إلى أن جذفم هزا الىم الهابل مً اإلاطؿلخاث إلى الثلافت 

الهشبُت بذون اجبام مىهجُت مىخذة في جذاولها؛ أدي إلى وحىد بلبلت نلى معخىي اإلاطؿلح 

في وافت اإلاجاالث، ومً بُنها مطؿلخاث ألادب الشكمي، ال ظُما في ما ًخهلم بمطؿلح 

مما ًجهل اإلاماسظاث الىلذًت خىله مشىشت خُىا، أي يحر مفهىمت باليعبت "هاًبرجىعذ"، 

للمخللي، وفشدًت خُىا آخش، أي خاضت بىاكذ مهحن دون يحره، فأضبذ ليل هاكذ أدواجه 

 الخاص به.  الاضؿالحيالىلذًت ومعجمه 

وكبل أن أخىع في حهٍشف مفهىم اإلاطؿلح "هاًبرجىعذ" والدعمُاث اإلالترخت له في 

ذ الهشبي، أود أن أكف أوال نلى ألاظالُب ألاظاظُت اإلاخبهت نادة في هلل اإلاطؿلح الىل

الًشبي إلى الهشبُت، لىبحن الخلا نالكت ول مً هزه ألاظالُب  بمطؿلخىا كُذ البدث. أما 

 هزه ألاظالُب فهي:

  :التعسيب والترحمت 

 معخىسدة طؿلخاثمالىلذ الهشبي هي في ألاضل  في اإلاخذاولت اإلاطؿلخاث مً إن الىثحر

. هزا ٌهني أن اإلاطؿلح الخذازت بهذ ما مشخلت مطؿلخاث، وخطىضا الًشبي الىلذ مً

ب  م الخهٍش م الترحمت جاسة ونً ؾٍش له إلى الىلذ الهشبي نً ؾٍش الىلذي الًشبي كذ شم ؾٍش

شي الىاكذ الهشاقي فاغل زامش أن الىثحر مً ه  إلىكذ اهخللذ  اإلاطؿلخاث زهجاسة أخشي. ٍو

ت الخمىل جلً واهذ ظىاء ،هبحرة مفاهُمُت بدمىلت مدملت وهي الهشبي الىلذي للالخ

خي اإلاعخىي  نلى أو الفلعفي اإلاعخىي  نلى اإلافاهُمُت  الهلابذي، اإلاعخىي  نلى ختى أو الخاٍس

 إنماٌ وجم الهشبي، الىلذي الخؿاب في اإلافاهُمُت الخمىلتوهثحرا ما جم ججاوص هزه 

  اإلاطؿلح
ا
 نللُت مؿّباثمما أخذر  ،نليها واشخًل فيها وشأ التي الكشوف ًخجاهل إنماال

 (.43، ص 2009إيفالها )زامش،  ًمىً ال الىلذي اإلاىهج في
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 الاحتهاداث الفسدًت: 

إن يُاب الخيعُم بحن الباخثحن والذاسظحن الهشب للمطؿلخاث في اإلاجاالث اإلاهشفُت 

م إلى الاحتهاداث الفشدًت  فسح اإلاجاٌ أمام اإلاىؿم الشخص ي ليل اإلاخخلفت، ًمهذ الؿٍش ٍو

مما ًفلذ اإلاطؿلح خمىلخه  التي ًشجئيها هاكذ لخىلُذ اإلاطؿلخاث واخخُاس ألالفاف

اإلاىغىنُت اإلاشجبؿت بمشحهُت واخذة، لِعدبذلها بدمىالث مخهذدة بخهذد واغهيها نلى 

اتهم الثلافُت وجباًً خلفُاتهم اإلاهشفُت، مما ًىهىغ ظلبا ن لى اظخخذام اخخالف معخٍى

 اإلاطؿلح. 

 جداخل العلىم: 

هثحرا ما ًلو الىلذ الهشبي الخذًث جدذ جأزحر  "خلؿت" مً الهلىم الاحخمانُت وؤلاوعاهُت 

ذ الؿحن بلت. إر ًؤخز اإلاطؿلح مً مجاٌ فىشي مهحن زم ًىقف في مجاٌ  مها، مما ًٍض

ضل وهُفُت مالءمخه فىشي آخش دون مشاناة الخلفُت اإلاشحهُت التي أخز منها اإلاطؿلح في ألا 

لالظخهماٌ الجذًذ، وهزا بذوسه ًؤدي إلى خالت مً الخذاخل والاشدبان بحن مفهىم 

 اإلاطؿلح في الهلىم اإلاخخلفت.   

 ؤلاحياء: 

اإلالطىد باإلخُاء هى ابخهار اللفل اللذًم ومداواة مهىاه الهلمي اإلاىسور، بمهنى نلمي 

فش في الترار واظدثماس مفشداجه بما (، أي الخ105، ص 1996خذًث ًػاهُه )اإلاعذي، 

شي مدمذ خمىدي أن بهؼ الىلاد كذ دأبىا نلى اظخهماٌ مبذأ  ًىافم اإلاهؿى اإلاهاضش. ٍو

"ؤلاخُاء" في هلل اإلاطؿلخاث الًشبُت إلى الهشبُت، اهؿالكا مً غشوسة الىعي بالترار 

، ص 2012خمىدي، وغشوسة الاهؿالق هدى الاهفخاح والخًُحر والخؿىس مً مىكو وعي الزاث )

64.) 

كيف استخدم الىلاد العسب مفهىم اإلاصطلح والعؤاٌ الزي هؿشخه هىا: 

 "هاًبرجكست"؟ وأي من ألاساليب اإلاركىزة كد اجبعىها في هلله إلى العسبيت؟
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" في الهلذ ألاخحر مً اللشن اإلااض ي وختى ًىمىا هزا حذال للذ أزاس اإلاطؿلح "هاًبرجىعذ

هبحرا في ألاوظاؽ الىلذًت الهشبُت التي بذأث جخذاوله همطؿلح حذًذ ولذ مً سخم 

الخىىىلىحُا أضال، زم أكدم إلى الخؿاب ألادبي جماشُا مو سوح الهطش. وظشنان ما اظخأزش 

مً ألادب، فئرا بهم ًخفىىىن في إؾالق  اإلاطؿلح نلى اهخمام الىلاد والذاسظحن لهزا الىىم

حعمُاث مخخلفت نلُه، ونلى ألاحىاط ألادبُت التي جىقفه، وٌل ٌشيله نلى هىاه بانخباسه 

ا كابال ألي حًُحر، جماما والعجُىت التي ًمىً حشىُلها هُفما اجفم كبل أن ًللى بها  هشا ؾٍش

 النهاةي.      إلى فىهت الفشن لدعخلش نلى خاٌ مً ألاخىاٌ وجأخز شيلها

فاث اإلاطؿلح وحهذدث حعمُاجه، هما خلـ الىلاد بِىه وبحن حهذدث وهىزا  حهٍش

. ومو رلً ًمىىىا أن همحز بجالء بحن  (Hypermedia)"الفابلت -مطؿلح "الىظابـ

مىكىسًٍ أظاظُحن في حهٍشف مفهىم اإلاطؿلح "هاًبرجىعذ"، في الىلذًً الًشبي والهشبي، 

 وهما: 

وهى اإلاىكىس العابم، أي اإلاىكىس الزي اظُخهحر مىه اإلاطؿلح  التكىىلىجي اإلاىظىز  -

 لُىقف في مجاالث أخشي. 

 وهى اإلاىكىس الالخم الزي اظخهاس اإلاطؿلح مً مجاله ألاضل.  اإلاىظىز ألادبي -

فئرا جىاولىا اإلاطؿلح مً اإلاىكىس الخىىىلىجي، هجذ أهه اظخمذ أضال مً مجاٌ 

شي   Ted)لعىن ُجُذ هأن  (Goerge Landow)حىسج الهذو  الخاظىب وبشمجُاجه. ٍو

Nelson)  ٌ  ،اث مً اللشن اإلااض يُفي العخِىجىىىلىحُا، ورلً ضً اإلاطؿلح مً  هى أو

حهشع  ،بهؼبوكذ نشفه بأهه ظلعلت مً هطىص هثحرة مدشابىت ومترابؿت بهػها 

شي الهذو أن الفشق بحن الىظ الىسق معاساث مخخلفت معخخذملل ي الخللُذي وبحن لللشاءة. ٍو

لت خؿُت مدعلعلت، بِىما  لشأ بؿٍش الـ"هاًبرجىعذ" هى أن ألاٌو رو شيل زابذ ومدذد، ٍو

مىً  ٌهخبر الـ"هاًبر جىعذ" شبىت مشهبت مً نذة هطىص، لِعذ راث شيل مدذد، ٍو

لت يحر خؿُت ويحر مدعلعلت. هزلً فئن الىظ الخللُذي ٌهشع أمام اللاسا  كشاءتها بؿٍش
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اء وان رلً في هخاب أو مجلت، بِىما ٌهشع الـ"هاًبرجىعذ" أمام اللاسا مً نلى الىسق ظى 

 .(Landow, 1990, p. 3)خالٌ شاشت الىمبُىجش فلـ 

طاهيتفي  وحاء هى أخذ بشامج الخاظىب التي جمىً  "هاًبرجىعذ"أن  اإلاىسىعت البًر

اإلاعخخذم مً الخطٌى نلى مهلىماث راث ضلت بىاظؿت سوابـ إلىتروهُت مشجبؿت 

  .(Britanica, 2007) ببهػها

لت في  "هاًبرجىعذـ "فئن ال ،ماًكسوسىفت إهكازجادعب أما ب ت لؿٍش هى حعمُت مجاٍص

في شبىت مً  ،اهاٌ مها ًىضل فيها الىظ والطىس وألاضىاث وألاف ،جلذًم اإلاهلىماث

مما ٌعمذ إلاعخهمل الىظ أن ًخطفذ اإلاىغىناث راث  ،الترابؿاث مشهبت ويحر حهاكبُت

ُّ  ،الهالكت   .(Encarta, 2008)ذ بالترجِب الزي بىِذ نلُه هزه اإلاهلىماث دون الخل

 شجبـبيُت الىظ اإلا أن ،(2001) اإلاعجم الشامل إلاصطلحاث الحاسب آلالي وحاء في

فبِىما جشجىض بيُت الىظ الخللُذي نلى  .بيُت الىظ الخللُذي بشيل حىهشي نً جخخلف 

مبذأ الخؿُت، خُث ًمط ي الىظ بشيل مدعلعل مً فلشة إلى أخشي ومً ضفدت إلى 

(. وهزه بذوسها حهخمذ Links)وابـ حهخمذ نلى مبذأ الش  شجبـأخشي، فئن بيُت الىظ اإلا

فلشة إلى أخشي. فباخخُاس واخذة مً نلى شبىت هثُفت مً الهالكاث جدُل اللاسا مً 

أو ملىهت بألىان مخخلفت ومىدششة في إخذي  ،يىن جدتها خـًا ما ويالبا  ،اليلماث اإلافخاخُت

لت  مىً بالؿٍش الفلشاث، فئهه ًمىً لللاسا اللفض إلى فلشة حذًذة جشجبـ بخلً اليلمت. ٍو

م مىً أًػا راتها أن جخىالى ؤلاخاالث مً فلشة إلى أخشي بال نهاًت. هما ً ا العحر في الؿٍش

 (.209 ص 2001اإلاعجم الشامل، ) والهىدة بملذاس فلشة هدى الخلف تاإلاهاهع

شي الىاكذ خلمي مدمىد، أن اء، خُث حهني  حهىد إلىهزه اليلمت حزوس  ٍو نلم الفحًز

ا وكذ اظخخذمذ في بذاًاث اللشن اإلااض ي لخطف هىنا  ،فىق أو أنلى (hyper) العابلت

خه اليعبُت لبرث آًيشخاًً أنشفه  ،فػاءا مً الحذًذا   بالفػاء الجذًذفي هكٍش

((Hyperspace.  لت الجذًذة التي ًذسن لهزا فهي حهني مو الىظ، الىظ الجذًذ أو الؿٍش

 فيها الىظ. 
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ػُف خلمي مدمىد أن هزا الىظ  يحر  (Narrative Form) ف بالشيل العشدينشّ ٍو

 .ا لشيباتهم واهخماماتهمختى ًيخجه اللشاء مً خالٌ ظلعلت مً الاخخُاساث ؾبلا  ،اإلاىحىد

ا ف ونشّ  لت يحر الخؿُت أًػا ف لخلذًم اإلاهلىماث. هما نشّ  (Non- Linear Way)بأهه الؿٍش

ألن الخىاش ي جشبـ اللاسا بمطادس اإلاهلىماث الخفطُلُت.  ،(Footnote) بأهه جىلُذ الخىاش ي

ُا هه الأف هزلً بونشّ  ا مً خالٌ ىظ اإلاؤلف مً هخل مً اليلماث والطىس اإلاشجبؿت إلىتروه

 (.99-98 ، ص2007، مدعب) مجمىنت مً اإلاعاساث يحر مدذدة النهاًت

مً مخخلفت  شياٌللذ جفجن اإلابرمجىن واإلاشخًلىن في الىظ ؤلالىترووي في ابخياس أ

مً خُث اإلابنى ونذد ها الىطىص التي حهخمذ نلى جلىُت الـ"هاًبرجىعذ"، جخخلف فُما بُن

لت اسجباؾها ببهؼ ،الشوابـ التي ًخػمنها  ،فهىان الىطىص راث اإلابنى البعُـ .وؾٍش

 (. 140-136، ص 2005)ًلؿحن،  اا وجشهُبا وألاخشي ألاهثر حهلُذا 

ذ ) الخىىىلىحُا الخذًثت مفهىم  ه خحن ابخىشثأه ،(Edward Barrettًشي إدواسد باٍس

لت جفىحره ـ"هاًبرجىعذ"،ال ذ في ملذمت  .فلذ اكخفذ أزش اإلاخ البششي في ؾٍش إر ًداٌو باٍس

أن ًشبـ بحن أهم ما جىضل إلُه نلماء  ، Text, Context, and Hypertext (1988): هخابه

بُاحُه ويحره في جدلُلهم لهملُت الخفىحر الزهني واهدعاب اللًت ههملُت  أمثاٌالىفغ 

. فئرا ما هكشها إلى أفياس ؤلاوعان ظىجذها الـ"هاًبرجىعذ"ونالكت رلً وله ب ،رهىُت مشهبت

والزاهشة مشجبؿت بزاهشاث أخشي. وؤلاوعان خحن ًفىش بص يء ما  ،هؼالببهػها بمشجبؿت 

 .إهما جدشهب أفياسه وجخفشم إلى أفياس نذًذة أخشي ًشبـ بُنها ختى ًطل إلى الفىشة النهابُت

الزي ًمثل  ـ"هاًبرجىعذ"ٍت بابخياس مفهىم الونلى هزا ألاظاط كامذ الخىىىلىحُا البشش 

لت الخفىحر   .(Barrett, 1988, pp 5-13) لذي الذماى البششي هفعها ؾٍش

فاث مخخلفت للمطؿلح مً مىكىسه الخىىىلىجي، أما  آلانكذمىا ختى   هإرا جىاولىاحهٍش

فاث أخشي ألا  همً مىكىس  ألادبُت التي  ىطىصالمعخىخاة مً دبي فعىجذ له حهٍش

ذ أن مً هزا اإلاىكىس . و جىىىلىحُت خلىُته هخذمحعخ خلىُت جدُذ كشاءاث هزه الٌهخلذ باٍس

ر ٌعخؿُو ول كاسا أن ًبني كطت إنذًذة ومخخلفت للىظ هفعه مً كبل كشاء مخخلفحن. 
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ورلً مً خالٌ اخخُاسه للشوابـ اإلاخىىنت  ،ا نً اللطت التي ًبىيها كاسا آخشمخخلفت جماما 

 . (Barrett, 1988, pp. 5-13) اإلاىحىدة في متن الىظ

بحن  (،(Joseph Devlinوحىصٍف دًفلً  (Emily Berk) وجلاسن ول مً إًملي بحرن

بِىما ًخألف الىظ الىسقي والىظ الشكمي الزي ٌهخمذ جلىُت الـ"هاًبرجىعذ"، بلىلهما إهه 

ِعاس الىظ الهادي الىسقي مً فلشاث ًلشأها اللاسا باهخكام وبدعلعل مً الُمحن إلى ال

 نباسة نً مجمىنت مً الفلشاث أو الهلذ ـ"هاًبرجىعذ"ومً أنلى إلى أظفل، فئن ال

(Node)  بهػها بىاظؿت سوابـ إلىتروهُت ههشبابُتبجشجبـ (Links)،  جمىً اللاسا أن

لت يحر مدعلعلت. ول نلذة مً هزه الهلذ حشيل وزُلت مهلىماث كذ جيىن  ًلشأها بؿٍش

لتهبحرة حذا  وبعُؿت. هزه الهلذ أو الشوابـ جبنى مً كبل الياجب  ةن كطحر وكذ جيى  ،ا وؾٍى

ومً كبل اللاسا مً حهت أخشي. فالياجب هى الزي ًدذد نذد الشوابـ التي  ،مً حهت

ذ الىلىج  ظِخػمنها الىظ ومدخىي ول سابـ، بِىما ًلىم اللاسا باخخُاس الشوابـ التي ًٍش

غشوسة  نلىظ إرا شهش أن هىاأخشي ل سوابـإليها، هزلً ٌعخؿُو أن ًػُف بىفعه 

  .لزلً

عمذ بًشبلت اإلاهلىماث واخخُاس اإلاىاظب حفمً هاخُت  .فهي نذًذة هزه الخلىُتأما فىابذ 

و أعمذ لللاسا باالجطاٌ باإلاهلىماث حمنها فلـ مً بحن مجمىنت مهلىماث مهؿاة، هزلً 

ت مً وحهت هكشه ؿت سبؿه ثري الىظ بىاظج يمً هاخُت أخشي فه .بالشوابـ الػشوٍس

ػُف ول مً بحرن ودًفلً أ بالىظابـ اإلاخهذدة. لت لِغ بهزه الن بىاء هظ ٍو هملُت بالؿٍش

 ماه ًخػمً هزه الخلىُت.ا نلى هُفُت هخابت هظ عهلت، فهلى الياجب أن ًخمشن حُذا ال

نملُت مهلذة باليعبت لللاسا أًػا الزي ًجب أن ًخهلم هى آلاخش  حهخبر كشاءة هظ ههزا

شبـ بُنها للىضٌى إلى اإلاهنى  (.Berk,  Devlin, 1991, p. 5) هُف ًىكم اإلاهلىماث ٍو

هى الخجعُذ الهملي للىظ الزي جدذر نىه  الـ"هاًبرجىعذ"ٍشي حىسج الهذو أن و 

اث ألادبُت الىلذًت فُما ًخطل بؿبُهت ودوس ول مً اللاسا والياجب  ،الىظ أصخاب الىكٍش

زهب إلى خذ اللٌى  .فُه ت ألادبُت الىلذًت واهىا ٌعدششفىن الىظ إٍو ن أصخاب الىكٍش
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اتهم خٌى الىظ والخللي اإلابني بخلىُت الـ"هاًبرجىعذ"ؤلالىترووي   .خحن وغهىا أظغ هكٍش

 ل الىظبانخباسه هظ اإلاعخلبل، أو معخلبهزا الىظ ا ماهُت فىأنهم جىكهىا ظلفا 

(Landow, 1997, p. 4) 

إن ولماث سوالن باسث ومِشُل فىوى نً الىظ وكذ دنم خعام الخؿُب الهذو بلىله 

لىً نىذ باسث ومِشُل  جلىُت الـ"هاًبرجىعذ"،ا ولماث جُذ هلعىن نً حشبه جماما  ،اإلافخىح

 )الخؿُب، ا فلـ، بِىما هى ججعُذ وجفهُل وجؿبُم نىذ هُلعىن فئن ألامش وان هكشٍا 

 (.55 ، ص2001

ن مبذأ حهذد ألاضىاث الزي جيلم نىه مُخابُل ، أ( (Silvio Gaggiٍشي ظُلفُى حاجيو 

أًما اهؿباق، هما ًشي أن خذًث مِشُل فىوى خٌى   الـ"هاًبرجىعذ"باخخحن ًىؿبم نلى 

ت جذاٌو الىطىص مً خُث جدلُلها وإنادة بىائها هزا الىظ  ىًىؿبم نل ،خٍش

 .  (Gaggi, 1988, p. 58)اأًػا 

 "الخىاص"ا نً مفهىم الىظ ال ًخخلف هثحرا مفهىم هزا حري أن أما ظهُذ ًلؿحن، ف

يحر أن الخىاص ٌهبر نً  ،(G. Genette)ه ًش حىُاالزي جدذر نىه الىاكذ الفشوس ي ححر 

ت، بِىما ًمىً  اا ما جيىن هطىضا اسجباؽ الىظ بىطىص أخشي يالبا   للـ"هاًبرجىعذ"لًٍى

ت مثل الطىث والطىسةًشجبـ بىطىص يحر أن  ىافله (118-120، 2005)ًلؿحن،  لًٍى . ٍو

ادة الؿاكت الخىاضُت  الـ"هاًبرجىعذ"في رلً بابِغ دًشمُتزاهِغ الزي ًشي أن  ًؤدي إلى ٍص

ادة هبحرة. فهذد الخىاش ي  ذ  ،فػال نً حجم ول منها ،الاظدشهاداثوللىظ ٍص ًمىً أن ًٍض

ادة ال خذ لها خحن وعخخذم   (. 376 ص، 2003)دًشمُتزاهِغ،  خلىُتهزه الٍص

التي جلىم نلى هفغ مبذأ بحن هىنحن مً الىطىص ، فُمحز اهذساط وابيُىطأما الىاكذ  

فأما ألاخحر فهى ابخياس  .ؤلالىترووي ألادبي والىظالىسقي،  الىظ ألادبيوهما: ، الـ"هاًبرجىعذ"

حذًذ حاءث به جىىىلىحُا اإلاهلىماث، وأما ألاٌو فهى مىحىد مىز بىاهحر الثلافت ؤلاوعاهُت. 

فاألدب وان وال ًضاٌ جىاص ي الؿابو، ًلُم  .ا هظ سابـ بحن هطىص نذةفيل هظ هى خخما 

ا وكاسا الىطىص الىسكُت اإلاؿبىنت ٌعخذعي في راهشجه هطىضا  .نالكاث بحن الىطىص



 الىلد ألادبي السكمي اإلاعاصسفي   (Hypertext)مفهىم اإلاصطلح "هاًبرجكست"  

 41 ،تضفد، (2012) 6 اإلاجمو، الهذد

نذًذة أزىاء اللشاءة جشجبـ بالىظ اإلالشوء. هما ًمىً أن ًجذ في الىظ هفعه إشاساث 

فئن هزه الىطىص جيىن مىحىدة بالفهل في متن  ،لىطىص أخشي. أما في الىظ ؤلالىترووي

الىظ وال ًدخاج اللاسا إلى اظخذنائها مً الزاهشة، بل ول ما نلُه فهله هى الىلىج إليها 

م جيشُـ به ؼ الشوابـ الكاهشة في الىظ. هما وجيىن هزه الىطىص اإلاخػمىت نً ؾٍش

 داخل الىظ نشىابُت الترجِب، يحر مدعلعلت هما هى الخاٌ في الىطىص الىسكُت.

داٌو أهذساط هباهُىط أن ٌهؿي أمثلت نذًذة  مً ألادب الًشبي لىطىص مخخلفت ٍو

لت ذ هخب ُا  الـ"هاًبرجىعذ"،بؿٍش ال جخخلف مً خُث اإلابذأ ا، لىنها مداوالث مؿبىنت وسك

لت هخابت الىظ ؤلالىترووي. ومً هزه ألامثلت هخاب "نشُلت الػابـ الفشوس ي"  نً ؾٍش

The French Lieutenant's)( للياجب حىن فاولض )(John Fowles  الزي ًؿشح في الشواًت

ىى  Raymomd) نهاًخحن مخخلفخحن نلى اللاسا الاخخُاس بُنهما. هزلً هخاب ساًمىهذ وٍى

Queneau)  بهىىان "مئت ألف ملُاس ظىهِخت"(Hundred Thousand Billion Sonnets)  ،

حاءث ضفداث الىخاب وكذ كؿهذ إلى ششابذ ًمىً لللاسا  . إرالزي ًػم أسبهحن ظىهِخت

وبزلً ٌعخؿُو اللاسا أن ًىخب هطه هما  ،ا بذال أن ًللب الطفدتا واخذا أن ًللب ظؿشا 

ذ )هباهُىط،   .(361-354 ص، 2003ًٍش

هؿي  هخبذ  ،ظهُذ الىهُل بهؼ ألامثلت مً ألادب الهشبي اللذًم والخذًثالىاكذ َو

لت وسكُت،  الـ"هاًبرجىعذ"بىفغ مبذأ  لخمذي  (،2005) سحس أسىدهخاب  مثللىً بؿٍش

إر ٌعخؿُو اللاسا أن ًذخل إلى نالم الشواًت مً أي مذخل مً اإلاذاخل العخت  ،الجضاس

فخخمثل في خياًاث ألف لُلت ولُلت التي  ،أما الجزوس ألاكذم .والثالزحن التي جىلعم إليها

 (.20/12/2007)الىهُل،  جضخش بالخياًاث اإلاخذاخلت واإلاترابؿت ببهػها

ىعذ" مً مىكىسٍه الخىىىلىجي وألادبي وضخىا ختى آلان مفهىم اإلاطؿلح "هاًبرج

خطح لىا حلُا مً البدث أناله أن الىلاد الهشب شأنهم في رلً  بدعب اإلاطادس اإلاخخلفت. ٍو

شأن الىلاد الًشبُحن، كذ أحمهىا نلى مفهىمه ونلى الًاًت مً جىقُفه في الىطىص 

مفهىمه في خلله ألادبُت، فخهاملىا مهه مً اإلاىؿلم هفعه، هما أنهم أخعىىا الذمج بحن 
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ألاضل ومفهىمه في خلله الجذًذ. لىً الخالف بُنهم قهش نلى معخىي الدعمُت، ورلً 

خحن خاٌو ول منهم أن ًلترح حعمُت بذًلت للمطؿلح في اللًت الهشبُت. ومً خالٌ 

مشاحهخىا لهزه الدعمُاث وحذها أن الىلاد الهشب كذ اجبهىا أظالُب مخخلفت في ؾشخهم 

هم مً اجبو أظلىب الترحمت ومنهم مً اجبو مبذأ ؤلاخُاء ومنهم ابخذم حعمُت إلالترخاتهم، فمن

م بهػهم وأخفم 
ّ
حذًذة باحتهاده الشخص ي، ويحر رلً مً ألاظالُب اإلازوىسة، فُىف

 آخشون.

هجذ مطؿلح "الىظ اإلادشهب" الهشبُت التي اكترخها الىلاد الهشب مثال، ً اإلالابالث وم

ملالت لها بهىىان "الىظ اإلادشهب ومعخلبل الشواًت  الزي اظخخذمخه نبحر ظالمت في

 ،بأهه الىظ الزي ٌعخخذم في ؤلاهترهذ لجمو اإلاهلىماث الىطُت اإلاترابؿت ونشفخه ،الهشبُت"

أو  ،الطىثو الخشابـ و الجذاٌو و الطىس و هجمو الىظ الىخابي بالشظىماث الخىغُدُت، 

خخذام وضالث أو سوابـ ورلً باظ ،هطىص هخابُت أخشي وأشياٌ حشافُىُت مخدشهت

(. 5/7/2007 )ظالمت، ا باللىن ألاصسق وجلىد إلى ما ًمىً انخباسه هىامش نلى متنجيىن دابما 

ًخطح مً حهٍشف ظالمت أناله أنها أسادث مً خالٌ هزه الدعمُت أن حهبر نً شيل ومبنى 

 الىظ اإلاىخج بىاظؿت هزه الخلىُت. 

 هبذًلفلذ اظخهمل مطؿلح "الىظ اإلاخفشم"  ،خعام الخؿُبالياجب الفلعؿُني أما 

ذه في رلً  ،لمطؿلح ألاحىبيل ييالىاكذة اإلاًشبُت وجٍؤ وكذ نلل اخخُاسه هزا  .فاؾمت البًر

 ،بأهه اشخم ضفت الخفشم مً مطؿلح )فشم( الذاسج في فً الششوح والخىاش ي نىذ الهشب

 ص، 1996)الخؿُب،  هوهى ًشي أهه ألاكشب إلى اإلاهنى الهػىي للمطؿلح ألاحىبي وآلُخ

، وبهزا ًيىن الخؿُب كذ ظاس نلى مبذأ "ؤلاخُاء" في هلل اإلاطؿلح إلى الهشبُت مو (83

الخفاف نلى مفهىمه، وهى جىحه ملبٌى ججىبا لللؿُهت الخاضلت بحن اإلاطؿلخاث اإلاىسوزت 

 . واإلاطؿلخاث الخذًثت

" هترحمت للمطؿلح مطؿلح "الىظ الفابمفلذ اظخخذم  ،هبُل نليوأما الىاكذ اإلاطشي 

ونشفه بأهه أظلىب ًدُذ لللاسا اظخهماٌ وظابل نملُت نذًذة  ي "هاًبرجىعذ"،ألاحىب
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خلطه مً كُىد  ،فلشاجهو  هلخدبو معاساث الهالكاث الذاخلُت بحن ألفاف الىظ، وحمل ٍو

ىه مً الخفشم مً أي مىغىم داخله إلى أي مىغىم ظابم أو الخم، 
ّ
خؿُت الىظ بدُث ًمى

عمذ  (. 297، ص1994)نلي،  ا أن ًمهش الىظ بمالخكاجه واظخيخاحاجهلللاسا أًػا بل َو

، أن هبُل  وهدً هشي أن هزه الدعمُت بالزاث )الىظ الفابم( لِعذ مىفلت لعببحن: ألاٌو

جدمل  hyperنلي خاٌو أن ًلذم جشحمت خشفُت للمطؿلح، لىنها لم جىً دكُلت. فيلمت 

"فابم" فهي جدمل مهنى ؤلافشاؽ مً خُث الىُف. مهنى ؤلافشاؽ مً خُث الىم، أما ولمت 

ً لإلشاسة إلى الىظ الزي والثاوي، أن  مطؿلح "الىظ الفابم" اظخخذم مً كبل هلاد آخٍش

ت، نالماث أ حربؿها ببهػها البهؼ، مثل الطىث، فخشي ًخػمً إلى حاهب الهالماث اللًٍى

ًيىن كذ اظخخذم اإلاطؿلح هفعه للخهبحر نً  . وبهزاالفُذًى ويحرهاوالطىسة وللؿاث 

 هىنحن مخخلفحن مً الىطىص.  

مطؿلح "الىظ اإلامنهل" الزي رهشه ظامش أًػا هجذ  عمُاث الهشبُت اإلالترختومً الد

وهي . (53 ص ،1998( )ظهُذ، 1998) ؤلاهترهت، اإلاىافع واإلاحاذًسمدمذ ظهُذ في هخابه 

حعمُت فػفاغت، ولِغ فيها ما ٌشحر إلى نالكت حعمُت ال جخلى مً إشيالُت أًػا ألنها 

م سبؿه بشوابـ أو نلذ أو شزساث  ، أو جفشم (Links)الىظ بىطىص أخشي نً ؾٍش

معاساجه، وهي الفىشة ألاظاظُت التي ًلىم نليها هزا الىظ في خللُه الخىىىلىجي وألادبي. 

ت هاججت نً أي هي حعمُت ال حهبر نً شيل الىظ وال نً وقُفخه، بل هي مجشد حعمُ

 احتهاد يحر مبرس مً كبل واغهها.  

أما الدعمُت الهشبُت ألاخحرة للمطؿلح، فهي جلً الدعمُت التي اكترخها الىاكذ اإلاًشبي 

 ،هظ ًخدلم مً خالٌ الخاظىبظهُذ ًلؿحن، وهي "الىظ اإلاترابـ" ونشفه نلى أهه 

ساث التي جخطل وأهم محزاجه أهه يحر خؿي ألهه ًخيىن مً مجمىنت مً الهلذ والشز

عمذ هزا الىظ باالهخلاٌ مً مهلىمت إلى أخشي نً  ببهػها بىاظؿت سوابـ مشبُت. َو

م جيشُـ الشوابـ التي بىاظؿتها  ألهىا هخدشن في الىظ  ،خجاوص البهذ الخؿي لللشاءةهؾٍش

ذ   (.265-264 ، ص2005)ًلؿحن،  نلى الشيل الزي هٍش
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ت زاث بلىله إللذ نلل ًلؿحن اخخُاسه للفكت "مترابـ" بال ن الترابـ هى العمت الجىهٍش

والتي حهني "ما وساء الص يء"  ،الُىهاهُت ألاضل (Hyper) اظخهماٌ العابلتف ،لهزا الىظ

 : لها زالزت أبهاد، ( (Hyperdocumentمػافت إلى ولمت هظ ومشخلاجه مثل:

 همُت اإلاهلىماث التي ًخػمنها الىظفُه إشاسة إلى الىمي:  بهذال -

 البيُىي: فُه إشاسة إلى بيُت الىظ الشبىُت يحر الخؿُت بهذال -

  وحىد ش يء آخش ًخىاسي وساء ول ما هى قاهش.فُه إشاسة إلى بهذ ما وساةي:  -

الىظ  ٌهؿي فىشة نً "الىظ اإلاترابـ"ٌعخيخج ًلؿحن أن مفهىم  ،ا لهزه الذالالثوجبها 

هؿي فىشة نًابانخباسه وزُلت أو مىخىحا  )اإلاىخىج( له . فهزا الىظ ا الىظحهذد أبهاد هز ، َو

فهىان مهلىماث  .ألن الىظ اإلاترابـ هى في آن واخذ هظ قاهش وهظ خفي ،أبهاد مخهذدة

 ،ونلُه لى اللاسا اهدشافها بىفعه والبدث ننها.ون ،ومعاساث ودالالث أخشي يحر مشبُت

فمً حهت  ."هاًبرجىعذـ"ا نً مفهىم الًشي ًلؿحن أن مطؿلح "الىظ اإلاترابـ" ٌهبر حُذا 

فئن ولمت "الىظ" لها مفهىم شامل ٌعخىنب حمُو أشياٌ الخؿاب، هما أهه كابل 

الظدُهاب حمُو الهالماث مً ضىس وخشهت وضىث، ومً حهت زاهُت فأن ولمت "مترابـ" 

دُذ هما  ،)جشابـ( حشحر إلى ضلخه بًحره نً ؾٍشم الاشتران الزي جخػمىه ضًُت الخفانل ٍو

لى أن هزه الطلت جخدلم مً خالٌ سوابـ جشبـ هزا الىظ بًحره الزهاب إ ،الجزس "سبـ"

ت ألهه ًجب جيشُؿها )ًلؿحن،  مً الىطىص والهالماث التي ًخفانل مهها، وهي مخىاٍس
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جبذو لىا الدعمُت التي اكترخها ظهُذ ًلؿحن أفػل مً الدعمُاث ألاخشي ألنها جأخز 

ألاظاظُت، مما ًذفهىا إلى جفػُلها نلى ظابلاتها، ومو رلً بهحن الانخباس خطابظ الىظ 

فما صلىا همُل إلى إحشاء حهذًل بعُـ نليها ًمىً أن ًجهلها أهثر دكت، إر هلترح اظخهماٌ 

 هي ضفت كابلت ألن هىهذ بها حمُوالطفت "مترابـ" ولمت "مشجبـ" بذال مً "مترابـ"، ف

 فيل همنها وؤلالىتروهُت، الىسكُت  ،الىطىص
ا
ا نىذما جيىن فلشاجه مشجبت، ظ ًيىن مترابؿ

. لزلً فئن هزه الدعمُت كذ ال جدُل مً خُث الدعلعل واإلاػمىن  ماظىتمخهاكبت ومخ
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إلى اسجباؽ فدشحر ببعاؾت  ،"مشجبـ"إلى فىشة اسجباؽ الىظ بًحره مً الىطىص. أما ولمت 

، وهي الفىشة حنأخشي يحر ما هى قاهش ومشةي للهأو بىطىص الىظ بهالماث أو بىضالث 

 . ألاظاظُت التي ًلىم نليها هزا الىظ

ولىً، ما ًجب أن هىدبه إلُه هىا، أن حمُو الدعمُاث التي اكترخذ أناله هي حعمُاث 

بذًلت حهبر نً مفهىم اإلاطؿلح "هاًبرجىعذ" باظخهماله اإلاجشد فدعب. لىىىا إرا اهخللىا 

إشيالُت مً هىم آخش. فلهل أهثر ما مً اإلاعخىي اإلاجشد إلى اإلاعخىي الخؿبُلي، ظىىاحه 

لفذ الاهدباه في هزا اإلاػماس، هى أن هزه الدعمُاث حمُها جخالش ى وحًُب  ًثحر الذهشت ٍو

ولُا نىذما ًخهلم ألامش بدعمُت ألاحىاط ألادبُت الجذًذة اإلالترهت بخلىُت الـ"هاًبرجىعذ". إر 

ال اظم "الشواًت الفابلت" أو لم ًؿلم أخذ مً الىلاد اإلاهخمحن بذساظت ألادب الشكمي مث

"الشواًت اإلادشهبت" أو "اللطُذة اإلامنهلت" أو "اللطت اإلاخفشنت" نلى ألاحىاط ألادبُت التي جم 

فيها جىقُف جلىُت الهاًبرجىعذ. بل ًياد ًجمو الجمُو نلى وهذ هزه ألاحىاط بأنها 

الىظ بشيل مً جفانلُت، بانخباس أن جلىُت الهاًبرجىعذ جؤدي إلى جفانل اللاسا مو 

(، 45، ص 2011ألاشياٌ، ومً هىا حاء اظخخذام مطؿلح "ألادب الخفانلي" )ًىوغ، 

ولزلً اكترهذ ولمت "جفانلُت" باألحىاط ألادبُت التي وقفذ فيها جلىُت الهاًبرجىعذ، مثل: 

"الشواًت الخفانلُت" و "اللطُذة الخفانلُت" ويحرها، وهزا ٌهني أن الدعمُت في هزه الخالت 

جذ نً فهم جأزحر الخلىُت نلى اإلاخللي وسد فهله ججاهها، وهى انخباس لم ًؤخز بالخعبان هخ

 في حمُو الدعمُاث التي اكترخذ للمطؿلح هفعه هما أظلفىا. 

ونلُه، ًجب أن همحز بحن خالخحن ٌعخخذم فيهما مفهىم اإلاطؿلح "هاًبرجىعذ" في 

الخالت ًمىً اظخخذام إخذي  الهشبُت. مفهىم اإلاطؿلح في خالخه اإلاجشدة، وفي هزه

الدعمُاث اإلالترخت اإلازوىسة، ومفهىم اإلاطؿلح نىذ الخؿبُم، وفي هزه الخالت حعخهمل 

 لفكت "جفانلي" هئشاسة إلى الىظ ألادبي الزي ًىقف "الهاًبرجىعذ" هخلىُت.   
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فىدً هشي أهه مهما حهذدث الدعمُاث واخخلفذ باليعبت للمطؿلح  ونلُه،

لِعذ مذناة للاسا، إال أنها لذي ا بلبلتما جثحرها مً " في اللًت الهشبُت، وسيم "هاًبرجىعذ

باإلافهىم هفعه. أما حهذد الدعمُاث فئهه  اإلاطؿلح لاد الهشب ًخذاولىن ؾاإلاا أن الىلللم ل

هاجج نً حهذد ألاظالُب التي اجبهىها في هلله إلى الهشبُت، ونً احتهاداتهم الشخطُت التي 

ً زشاء لًىي مً حهت، ونً ؾىانُت اللًت الهشبُت وكذستها نلى جىلُذ حهبر بذوسها ن

 اإلاترادفاث مً حهت أخشي، وهزه ظمت إًجابُت باسصة فيها. 

إن هزه الؿمأهِىت ججاه جذاٌو اإلاطؿلح كذ جيىن مؤكخت، ولزلً فىدً هفػل دابما 

اجبام مىهجُت مىخذة في هلل اإلاطؿلخاث مً الثلافت الًشبُت إلى الثلافت الهشبُت ظهُا إلى 

جىخُذ اإلاطؿلخاث نلى معخىي الىلذ الشكمي وجفادًا للبلبلت اإلامىىت، ونلُه هلذم 

 الخىضُاث الخالُت:   

 ًىخذالشكمي  ألادبي الىلذ بمطؿلخاث خاص اضؿالحي معجم وغو نلى ملاله . أ

ػو ،والجمانُت الفشدًت الجهىد  اإلاترحمحن كبل مً وملبىلت مشترهت نمل كىاظم ٍو

 .الهشب والىلاد والباخثحن

في اإلاجاٌ اإلاىقف فُه اهؿالكا مً  وججزًشه الىلذي اإلاطؿلح جأضُل ىنل الهمل . ب

مفهىمه في مجاله ألاضل، خفاقا نلى أضالخه ومىها الظخهماله بمفاهُم مخخلفت في 

ت اإلاخهذدة.   اإلاجاالث الفىٍش

لت اظخخذمذ والتي اإلاخذاولت الىلذًت اإلاطؿلخاث الخىكف نً اظخهماٌ ج.  بؿٍش

ً اهدشاسها بانخباسها "الىظ اإلامنهل" و"الىظ الفابم" للخذ م مطؿلحه انخباؾُت

 مطؿلخاث يحر دكُلت. 

 اإلاطؿلح جشحمت نملُت نلى جلخطش الاإلاهاضش  الهشبي الباخث مهمت أن نلى الخأهُذد. 

ٌهبر نً اإلاطؿلح بمفهىمه  حذًذ مطؿلح وغو نملُت لىإ رلً جخهذي هماإو  حىبيألا 

 الىقُفي ولِغ بمهىاه الخشفي.
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