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   )من الشفهية إىل التواصل اإللكتروين: (حتليل اخلطاب الفائق

  

  ي بوتردين حي                 

   جامعة ورقلة                 

  
  :امللخص

جماال خصبا للبحث والدراسة، والسيما     ) املفرع، التكويين، املرفّل  (          تشكل ظاهرة النص الفائق     
وأا مسالة حتمل نظرة جديدة إىل قضايا اللغة، والكتابة، والقراءة ومكانة املؤلّف والقـارئ باعتبارهـا               

خاصة لدى اجليل اجلديد مغايرة ملا كانت عليه لدى األجيال ما قبل الثمانينيات من              مجيعا حتمل دالالت    
  .القرن املاضي

       واملوضوع عبارة عن رؤية تنطلق من الواقع وتعرض موعة من القضايا واملعطيات الـيت متـس                
وجيا املعلومات مـن    موضوع حتليل اخلطاب، سواء يف حقل اإلبداع أو التواصل، متأثرة مبا أفرزته تكنول            

وهو مـا طـال معجـم االسـتعمال     . خلخلة يف املفاهيم وتغري يف األدوات اإلجرائية ملقاربة النصوص       
املصطلحي، حىت أصبحنا نتعامل بألفاظ مثل القراءة اإللكترونية التفاعلية والذكاء االصطناعي واخلطاب            

 عهد جديد لتحليل اخلطاب، فهل سـيتم        مما يستدعي احلديث عن   . إخل…املرفّل أو الفائق أو التكويين      
  اغتيال القراءة بعد أن متّ اغتيال كل من النص واملؤلّف ؟

  تـمهـيد

يعد هذا العمل إسهاما متواضعا يف حقل حتليل اخلطاب، ويف إطار احملور اخلاص بـأنواع اخلطـاب                 
حتليـل اخلطـاب    : انوأشكاله، على ما يكون قد قيل فيه من كالم، وما كنا لنختار هلذا املوضوع عنو              

 له  التأصيل لوال إمياننا بضرورة جتديد النظر إىل املوضوع و        ،)من الشفهية إىل التواصل اإللكتروين    : (الفائق
، وأشـكاله  وأنواعـه  خلطاب ا مفهوم حتديد مسألة يفيف إطار روح العصر ومفاهيمه وأدواته، وخباصة        

 -ب أفرزته ثقافة عصر املعلوماتية، ال يـزال         اخلطا أشكال من شكل جديد وهدفنا هو لفت االنتباه إىل      
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الـفائـق ) النص(أال وهو اخلطاب     بعيدا عن اهتمام كثري من الباحثني عندنا يف الثقافة العربية،            -برأينا
ـّل) HYPRTEXT(الـمفرع /  وقد قصدنا أن تكون حماولتنا هذه )  (HYPERMEDIAأو ـمرف

  .نابعة من الواقع وبعيدة عن التقليد

جل تعزيز ذلك، اعتمدنا جمموعة من املراجع نعدها أصيلة يف باا ومتجـددة يف آن واحـد،                 من أ 
 الثقافةكتاب : تناولت املوضوع من زوايا خمتلفة، ختدم يف النهاية مجلة األفكار اليت تراءت لنا، نذكر منها          

 املفاهيم احملدثة يف علم     علي، نشر سلسلة عامل املعرفة، حيث يتعرض إىل        نبيل ل املعلومات؛ وعصر العربية
الكتابة والقراءة واالتصال واليت أفرزا أوضاع جديدة وغري مألوفة من التواصل واخلطاب، كالتواصـل              

وهو ما يؤكّده كتاب آخر     . إخل…اإللكتروين والتخاطب عن بعد واإلعالم املتعدد والذكاء االصطناعي       
ملعضلة اآللة املعلوماتية   املفرع، حيث يعرض     النص وجسر والتكنولوجيا األدب: حلسام اخلطيب، عنوانه  

وخدماا يف جمال األدب والقراءة واإلبداع، وهو ما يثري التفكري حول مستقبل القراءة يف ظل اآلليـات                 
هذا باإلضافة إىل كتاب ثالث مترجم      . )1(إخل…مرفّل/ تكويين  / مفرع  /واملفاهيم اجلديدة من نص فائق      

الدين، وهو من  عز البنا حسن ترمجه والكتابية، الشفاهية: عنوانه)  Walter J .Ong(أونج  والتر: لـ
نشر سلسلة عامل املعرفة أيضا، يعىن فيه صاحبه بتطور أنواع اخلطابات وتنوعها من الشفاهية إىل الكتابية،        

أما . ورها خاصة مما يتماشى واخلط الذي رمسناه هلذه املداخلة من التعرض ملثل هذه املفاهيم من حيث تط              
 PC: (يف جانب الدوريات فقد وجدنا دورية متخصصة يف علم الكومبيـوتر واإلنترنـت، بعنـوان   

Magazine  (ات يف نطاق املصطلحات واملفاهيم الـيت  العربية النسخةواليت حتمل كثريا من املستجد ،
ل ما أفدناه من مقاالت إلكترونية      تتعلّق بعامل االتصال اإللكتروين واللغويات احلاسوبية، هذا دون أن م         

  .متفرقة من شبكة اإلنترنت، تناقش هذا املوضوع أو بعض جزئياته

إنّ اإلشكالية اليت يطرحها هذا املوضوع تتمثّل يف السؤال عن ماهية اخلطاب الفـائق؟ وكيفيـة                
ين هيكل املداخلة   التعامل معه يف إطار مفاهيم لسانيات النص وحتليل اخلطاب؟ من أجل ذلك رأينا أن نب              

  :على العناصر اآلتية

 هل هو عهد جديد لتحليل اخلطاب؟  
 ؟ الفائق اخلطاب عن احلديث ملاذا  

  

 .  وما بعدها207 وما بعدها، 77ق، ص ينظر تعاريف هذه المصطلحات في حسام الخطيب،األدب والتكنولوجيا، مرجع ساب(1)  
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 ؟ املفهوم هذا مرجعيات هي ما  
 متميز؟ حتليل الفائق للخطاب هل  

  

  هل هو عهد جديد لتحليل اخلطاب؟

املتعددة له يف كـل  يشكّل اخلطاب ظاهرة هامة يف عامل التواصل اإلنساين من خالل التمظهرات             
ألنّ . لسان وعلى مر األزمان، واخلطاب اللغوي نص مهما اختِلف يف اعتبـاره كـذلك مـن عدمـه                 

حمسوسة وواضحة املعامل واحلـدود،     ) اللفظية(املتخاطبني إنما يتداولون فيما بينهم موضوعا تكون مادته         
  .وياوهو ما يضفي صفة النصية على أي خطاب لغوي إنساين وإن كان شف

، هو نوع مـن اخلطـاب       )1(أو املتشعب ) HYPERTEXT(املفرع  / الفائق) النص(واخلطاب    
أصبحت تطالعنا به نظم االتصال اإللكتروين مؤخرا، واعترب جماال خصبا للبحث والدراسة، والسيما وأن              

ئ باعتبارها مجيعـا    املسألة حتمل نظرة جديدة إىل قضايا اللغة، والكتابة، والقراءة ومكانة املؤلّف والقار           
، مغايرة ملا كانـت عليـه لـدى         )الرقمي/ اإللكتروين(حتمل دالالت خاصة لدى جيل اتمع اجلديد        
  .األجيال ما قبل الثمانينيات من القرن املاضي

       إنّ هذا املوضوع عبارة عن رؤية تنطلق من الواقع وتعرض موعة من القضايا واملعطيات اليت               
ل اخلطاب، سواء يف حقل اإلبداع أو التواصل، متأثّرة مبا أحدثته تكنولوجيا املعلومـات              متس مسألة حتلي  

من خلخلة يف املفاهيم وتغير يف األدوات اإلجرائية ملقاربة النصوص، وهو ما طال معجـم االسـتعمال                 
اء املصطلحي، حىت أصبحنا نتعامل بعبارات اصطالحية مثل القـراءة اإللكترونيـة التفاعليـة والـذك              

مما ينبئ حبلول عهد جديد لتحليل اخلطاب، فهل هو عهد الغتيال           . إخل…االصطناعي واخلطاب املرفّل    
، إنّ اإلجابة عن مثـل      )2(القراءة بعد أن رأينا عهودا مت فيها اإلعالن عن اغتيال كل من النص واملؤلّف؟             

  ديث عن اخلطاب الفائق؟ملاذا احل: هذه التساؤالت، تقتضي منا اإلجابة عن تساؤل جوهري آخر هو
  

ذلك النص الذي يحتـوي علـى    «يعني )  P c magazine(  وهو في تعريف مجلّة متخصصة في أنظمة الحاسوب واإلنترنت، هي )1(
 إليـه   كلمات ساخنة يمكن بالنقر على أي منها االنتقال إلى نص آخر يحتوي على المزيد من المعلومات عن الكلمة الساخنة التي تفـضي                     

 .49، ص1996، النسخة العربية، عدد فبراير )P c magazine: (ينظر» ..وهكذا
وفي شبكة اإلنترنت . 57، دبي، اإلمارات العربية، عجريدة البيان اإللكترونية، "من اغتيال النص إلى اغتيال المؤلّف"مفيد نجم؛ :   ينظر)2(

  :ينظر
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  ؟)املرفّل(ملاذا احلديث عن اخلطاب الفائق 

يبدو أنّ بعض املتعاملني بعاطفة مزيفة مع العربية قد أعياهم احلرف العريب وما حيمله مـن جـذور                  
ضمن طروحات احلداثـة، ويف  »  حتليل اخلطاب  «ثقافية عريقة، حني أطلّ عليهم اليسار الثقايف خبطاب         

و به ألوان الطيف مبا حيمله من أنواع النظريات والفلسفات املوحية باجلدة ونبذ التقليد،              ثوب قشيب تزه  
فأخذوا يلتهمون هذه املعرفة احملدثة التهاما، حىت كادت أن وي م يف مستنقع االنسالخ، شأن ذلـك           

.  ذلك املاء الباردالعطشان الذي أراد أن يسد رمقه برشفة من املاء البارد فقتل نفسه حني استهوته رطوبة   
على أنّ البعض تلقوا تلكم النظريات بوعي فاستلهموا منها ما جعلهم جيتهدون حبثا عن سـيماء هلـذه                  

وليس غريبا أن يضاف إىل ذلك ما ميز مفهـوم اخلطـاب،       . )1(األفكار والرؤى اجلديدة يف تراثنا القدمي     
ء لتلكم املعامل املفهومية التقليديـة الـيت        باعتبار شكله ومضمونه وأنواعه، يف طروحات هؤالء من الوفا        

على مظهري الشفهية والكتابية، مما يفيد أن املرجعية الوحيدة اليت اعتمدها هـؤالء يف       ) اخلطاب(تقصره  
  .حتديد مفهوم اخلطاب، هي الشعر والنثر العربيني أو الغربيني

صرة، سواء يف نطاق املقاربة النقدية اللسانية       باإلضافة إىل أننا قلّما جند يف الثقافة اللسانية العربية املعا         
أو التعليمية أو البحثية، من يهتم مبا أحدثته ثورة املعلومات وتكنولوجيا االتصال بصفة عامة مـن نظـم     
حديثة للتخاطب والتواصل، واليت أدت بالقوة إىل خلخلة يف املفاهيم العامة املتعلّقة باللغة عموما، وبالتايل          

  .  ه بصفة خاصة وبصورة ملفتة للنظر ومستوجبة للبحث والدراسة يف اآلن ذاتهباخلطاب وأشكال

 -كما يقـول نبيـل علـي      -ولعلّ الذي ساهم يف هذا الوضع هو كون التقنوقراطيني يف جمتمعاتنا            
احتكروا سلطة اخلطاب السمعي والبصري والرقمي أو املعلومايت مما جعل قضايا الثقافة تذوب يف بوثقة               

  . ، وذلك على عكس ما هو عليه الوضع يف الغرب)2()التقنية( الفنية التفصيالت

وعليه، فال يعقل أن يتناول موضوع حتليل اخلطاب يف ظل ثقافة تكنولوجيا املعلومات دون البحـث          
ألن هذا اإلسهام أو    . عن الدور الذي أسهمت به هذه األخرية يف بلورته والتأثري فيه، أو حتديد صريورته             

  

 www.albayan.co.ae/albayan/culture/2001/issue57/afaque/. 
  ونعني بهؤالء أمثال نبيل علي وحسام الخطيب وعبد السالم رضوان وعبد العزيز حمودة وغيرهم وإن كانوا قلة، ممـن حـاولوا أن               )1(

 .يتميزوا بطروحاتهم األصيلة ضد التقليد
، عالم المعرفة، مطابع الوطن، الكويت،      )رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي    (  ينظر نبيل علي؛ الثقافة العربية وعصر المعلومات،          )2(

 . 67م، ص2001، يناير 265عدد خاص رقم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.albayan.co.ae/albayan/culture/2001/issue57/afaque/
http://www.pdffactory.com


 2003 مارس 13 إلى 11 الملتقى الدولي األول في تحليل الخطاب  يومي – ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 

 
 

76 

إنما أصبح حقيقة وواقعا ملموسا على خمتلف األصعدة، على أساس كون هذه الثقافة أصـبحت               التأثري  
  .متثل املظهر العام للحياة املعاصرة، ليس يف الغرب فحسب، بل يف البالد العربية وسائر العامل أيضا

 مل تعد بالصورة    )1()التواصل(إنّ املكونات األساسية لتكنولوجيا املعلومات، تنِبئُنا بأنّ فكرة االتصال          
) قـارئ /مـستمع =إنسان(ومرسل إليه   ) كاتب/متحدت=إنسان  (التقليدية اليت تقتضي وجود مرسل      

، كشرط لتشكيل مفهوم اخلطاب، كممارسة لغوية على األقل؛ وإنما أصبح           )موضوع اخلطاب (ورسالة  
واملادي، مما يفرز لنا مفهوما جديـدا       األمر يتعلّق حبوار اآللة مع اإلنسان والتفاعل بني العاملني اإلنساين           

متاما للخطاب، وخباصة عندما طُورت أنظمة احلاسوب وبرجمياا القائمة على التكنولوجيا الرقمية، حيث           
وهو ما يعبر عنه بالعـصر احلجـري    )Data processing(انتقلت من كوا آلة ملعاجلة البيانات 

، مث إىل )Information processing(املـعــلومات ألنظمة احلاسوب، إىل كوا آلة ملعاجلة 
وهو ما انتهت إليه األجيال ) Knowledge processing(آلــة لـمعاجلــة الـمعـارف 

ـ  -يتمتـع -املتأخرة منها خاصة، حيث أصبح احلاسـوب         ية الــذكاء االصطـــناعي     ـ خباص
)Artificial intelligence (وهـو مـا   …خالص األحكاماليت جتعله قادرا على االستنساخ واست

كمـا  -ألنها ). Expert systems(يفسر وجود برجميات وأنظمة يطلق عليها عبارة النظم اخلبرية 
تقرأ وتسمع وترى ومتيز املسافات واألشكال، وتفهم وحتلّل وحتل املسائل وتـربهن  « : -يقول نبيل علي 

  .)2(…»أيضاالنظريات وتتخذ القرارات، بل تؤلّف النصوص وتولّد األشكال 

فهالّ أمكن لنا أن نتحدث عن شكل جديد ومتميز من أشكال اخلطاب، يف ظلّ هذه البيئة اجلديدة                 
من التفاعل بني اآللة واإلنسان؟ وإىل أي مدى ميكن أن نتحدث عن منهجية لتحليل اخلطـاب الـذي                  

  تكون فيه اآللة طرفا؟

ي يف الثقافة اإلنسانية عامة والعربية خاصة،       فاخلطاب اللغو . لقد كان اخلطاب قبل أن تكون الكتابة      
إنما بدأ شفهيا ذا مؤلّف معروف واحد فمتعدد وسامع واحد أو متعدد؛ إالّ أن الذي تعلّمناه من منـط                   

  

من الناحية اللسانية التقليدية يحمالن مفهومين مختلفين، باعتبار الوضعية التي يتم بهـا الخطـاب              ) تواصل(و) اتصال(  إن مصطلحي     )1(
ل إليه معا في حلقة تخاطبية يتبادالن الخطاب، كان الوضع تواصال لما والوضعية التي يكون عليها المتخاطبان ، فإذا وجد المرسل والمرس 

يتضمنه تواجدهما معا من حميمية ومشاركة، أما إذا غاب أحدهما كما الشأن بالنسبة للخطاب الكتابي عندما يقرأه القارئ في غياب الكاتب، 
ته اآللة من عنصر التفاعل بين المرسل والمرسل إليه بدايـة مـن      على أن هذا التفريق لم يعد حادا اليوم لما أحدث         . فالوضع يسمى اتصاال  

 .الهاتف إلى تقنية اإلعالم المتعدد
 .81  نبيل علي؛ ص )2(
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التأليف لدى القدامى باعتبار تكون النص من عدة متداخالت نصية كالشروح واحلواشي والتعليقـات              
ص ليس ذلك التتابع اخلطي للكلمات واجلمل والفقرات، وإنما هـو           إخل، أنّ مفهوم الن   …والتحقيقات

أيضا تداخل ملستويات خمتلفة من النصوص حبيث تشكل خطابا تكوينيا متتزج فيه أداءات لغوية ختتلف يف        
أشكال خطوطها وألواا كما ختتلف يف أزمنتها ودالالا، وبالتايل فإنّ القارئ يكون بصدد جمموعة من               

  .لدالالت واخلطابات وإن يكن الكتاب  أو الصفحة اليت حتملها واحدةالنصوص وا

 إنّ هذا الوضع التقليدي هو عينه الذي يتكرر اليوم مع تكنولوجيا املعلومات حيث متتزج ألوان من                
النصوص واخلطابات املتشاة واملختلفة شكال ومضمونا وزمنا ومـصدرا، وتـصبح تقنيـة االرتبـاط           

وسيلة فعالة لتقليب صفحات هذا النص اجلديد، وإن مل يكـن   )Hyperlink(الـتـشعــــيب 
تقليبا على احلقيقة، فإنه انتقال بني الصفحات بطريقة تشعبية وليس خطية، إذ بإمكان القارئ أن يتنقّـل         
وبسهولة بني صفحات تفصلها آالف األميال من املسافات عرب شبكة اإلنترنت وهو يتصفّح نصا لغويـا       

، كما أنه باستطاعته أن يبحث يف مراجع موصولة بالشبكة ليشرح أو يفهم بعض غوامض               )فائقا (مفرعا
نص يقرأه أو يتعرف على بعض األعالم واملصطلحات أو حيقّق بعض املسائل واإلشكاالت أو يتوسع يف                

 بينـها   بعض اجلزئيات، ويتم له كل ذلك من خالل االطالع على حبوث وتآليف موسعة ومرتبطة فيما              
  . وهكذا…إلكترونيا

لقد بات خطاب اآللة املعلوماتية نصا متفرعا غري حمدود الشكل واملساحة ، فهو افتراضي يف كـل                 
معانيه، ومن هنا فإنّ حتليله ينبغي أن يتخذ هذه اخلاصية االفتراضية الالمتناهية، ألنّ النص التقليـدي إذا                 

) التـأليف (متعـدد املـصدر   ) اخلطابات(ديد من النصوص كان مؤلّفه واحدا مبدئيا فإنّ هذا النوع اجل      
  ).األمناط(، كما أنه متعدد األشكال )املتلقّي/ القارئ(ومتعدد املنتهى 

عندما يتعدد مؤلّفوه من حيـث اإلنـشاء والتكـوين          ) اخلطاب الفائق (وهكذا، فأنّ النص اجلديد     
شاركة والفهم، فإنه يصبح من تـأليف اجلميـع   واالرتباط، كما يتعدد قراءه من حيث تنوع املقاربة وامل 

عـامل  ف بالتشارك، وتتالشى سلطة مؤلّفه األصل شيئا فشيئا كلّما ازداد تكوينا وتفريعا وتعـدد قـراءه،  
اإلنترنت حبر مترامي األطراف وال ميكن التنبؤ عدد األشخاص واآلالت اليت تشارك يف نفـس اللحظـة     

و التحكّم فيهم، وبالتايل يصبح احلديث عن املؤلّف حديثا عن متغير           مقاربة نص أو وثيقة على الشبكة أ      
ال حقيقة ثابتة له، فكل من يتدخل يف النص وبأي نوع من أنواع املقاربة ميكن أن يكون قد أسـهم يف                     

  .تأليفه وحتليله يف آن واحد
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شفوي يعتمد علـى   إنّ مقاربة اخلطاب التكويين ينبغي أن تتم عرب قنوات عدة؛ وإذا كان اخلطاب ال             
قناة السمع فقط يف مقاربته وتلقيه، واخلطاب املكتوب يعتمد البصر أساسا لكونه يتشكّل عرب الرمـوز                
البصرية الكتابية واألشكال والصور، على أنه ال يتعداها، فإنّ اخلطاب التكويين حيمل اخلصائص املعروفة              

 ألنّ التواصل اإللكتروين عرب شبكة اإلنترنت       إخل  …للغة ويزيد، حيث السمع والبصر واحلركة والتفاعل      
ـ            ، وتتوزعه  )1(اإلنسايل التواصل: يقوم على عنصر التفاعل بني اآللة واإلنسان والذي يسميه نبيل علي ب

جمموعة من الوسائط املتعددة حبيث تنتج لنا نوعا من اخلطابات تتداخل فيها الصورة بالصوت والكتابـة                
  . يل مبقاربات متنوعة وعديدة لسانية ومسيائية ونفسية وفنية وتقنية معايف تناغم تام، قابل للتحل

أما بالنسبة للتأثري يف القارئ فهو من هذا املنظور متعدد املصدر، ألنه يكون من اآللـة والـصورة                  
  .)2(أونج.واألشكال أكثر من املؤلّف أحيانا، حسب رأي ولتر 

زته تكنولوجيا املعلومات هو من نوع خاص جدا، فهو         وما تؤكّد عليه الوقائع أن اخلطاب الذي أفر       
، ألن اإلنسان املشارك فيه بتفاعل، إنما يكون يف حالة اكتـساب وانتـاج              )3(لتلقي ل ال معرفة لل خطاب

اإللكتروين بأجياهلـا املتطـورة      التواصل نظم  ف  للمعرفة باستمرار وليس جمرد متلق هلا من مصدر معين،        
اإلنسان ولو بصفته متلقّيا، عنصرا فاعال يشارك اآللة يف صـنع املعرفـة وهـو               واخلبرية خاصة، جتعل    

يكتسبها، هذا ألنّ خطاب اآللة يكون مفتوحا على املؤلّف والقارئ معا، ويصبحان باثني ومستقبلني يف               
  . آن واحد

فع وباإلضافة إىل ذلك فعنصر التفاعل الذي هو ميزة أساسية للخطاب اإللكتروين من شأنه أن يـد               
اخلطـاب املفـرع    ) تكـوين (املتلقّي إىل أن يتعامل مع أكثر من متغير داليل يدخل يف صياغة وصناعة              

  .، ومن هنا ميتزج فعل اكتساب املعرفة مع فعل إنتاجها وصناعتها)الفائق(

واحلق أن مثل هذه األفكار واملعطيات اجلديدة ال بد وأن يكون هلا جذور يف ثقافة ما وال يعقـل أن        
  ن بدعا من األمر، مما جيعلنا نتساءل عن مرجعيات هذا املفهوم اجلديد للخطاب؟  تكو

  

 .235  ينظر نبيل علي؛ ص)1(
فنـون  ، المجلس الـوطني للثقافـة وال  عالم المعرفة؛ الشفاهية والكتابية، ترجمة حسن البنا عز الدين، )Walter J..Ong(  والتر أونج)2(

 .305-302م، ص1994، فبراير182واآلداب، الكويت، رقم 
 .234  نبيل علي، المرجع السابق، )3(
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  ما هي مرجعيات هذا املفهوم؟ 

ولـه  ) التكـويين / املفـرع (إذا اتفقنا على أن مثة نوعا من اخلطاب حيمل اسم اخلطاب الفائق               
ر ال متناه، ويتقاطع مع غريه      خصائص متفردة هي كونه خطابا للمعرفة ال التلقّي، وكونه يتكون باستمرا          

من اخلطابات حبيث يتكون منها جمتمعة، ليصبح بذلك كلّه نصا مفتوحا ومتناميا، فإنّ الـسؤال الـذي                 
ما هي املرجعيات اليت ميكن أن جند فيها جذورا هلذه املفاهيم اليت تعبر عنها هـذه                : ميكن أن نطرحه هو   

  ربية؟اخلصائص املختلفة يف الثقافتني الغربية والع

 فباإلمكان مالحظة أنّ    - باعتبارها مهد اخلطاب اإللكتروين    -،  ملرجعيته يف الثقافة الغربية   أما بالنسبة   
هناك من  النقاد واللسانيني من حتدثوا عن التناص كخاصية للخطاب اللغوي التقليدي، وهو ما جنـده                 

 خاصية االرتبـاط التـشعيب يف   جمسدا من خالل عنصر االرتباط الذي هو خاصية للخطاب الفائق، ألنّ         
شبكة اإلنترنت أو يف األقراص املدجمة، واليت بفضلها يتم وصل جزئيات اخلطاب الفائق ببعـضها، ممـا                 
حيدث ما يشبه التناص بني هذه النصوص واملواقع والوثائق املتنوعة واملتعددة، واليت بفضلها أيضا مسـي                

د الوسائط، وهذا التنوع والتعدد يعطـي هـذا اخلطـاب    هذا النوع من اخلطاب خطابا مرفّال أي متعد      
خواص خمتلفة ومتداخلة مثل االنفتاح واحلركية واالنزياح وهي كلّها معان جندها يف الدراسات اللسانية              

فليـب  :  أو إلغاء املؤلّف وخباصة لدى أمثـال       -كما رأينا -والنقدية الغربية عند تعرضها ملسألة التناص       
الفرنسية على وجه اخلصوص، وهو مـا       ) تل كل (ث، وجاك دريدا، وكذا مجاعة      سولرس، وروالن بار  

، مما جيعلنا نؤكّد على كون التواصل اإللكتروين مبفهومه العام نوعا من اخلطـاب              )1(يشري إليه مفيد جنم   
  . الذي يستحق العناية واالهتمام ضمن دائرة نظريات حتليل اخلطاب

، ألننا جند النص القرآين هو أيضا بل ومن         عن الثقافة العربية  نقوله  وما ميكن قوله عن الثقافة الغربية       
باب أوىل متصفا خباصية االرتباط بني أجزائه، ومن الناحية الشكلية والداللية معا، ألنّ ما تعرضه سورة                

... ما من موضوعات وقضايا، ميكن أن جند تكملته يف سورة أو جمموعة من السور األخـرى وهكـذا      
األنبياء عليهم السالم أو أحكام الفقه املختلفة، وموضوع أحكام املرأة يف الزواج والطـالق         شأن قصص   

وال ميكن للمرء أن ينجح يف حتليل اخلطـاب القـرآين إذن إالّ             . واملرياث يعد  مثاال حيا عن على ذلك       
واألمر عينه جند   . إخل…بالعودة إىل هذه املواقع من القرآن كلّه على منهج ما يسمى بالتفسري املوضوعي            

  

 .2من2، مرجع سابق، ص"من اغتيال النص إلى اغتيال المؤلّف"  مفيد نجم؛ )1(
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كما يف كتاب األغـاين     جذوره يف الثقافة العربية العامة من خالل التأليف املوسوعي يف التاريخ واألدب             
الشروح واحلواشي والتحقيق الذي كان مسة الثقافة العربية يف العصور املاضية خاصة، وهو             وغريه، أو فن    

 النص املفرع وأمناط النصوص املماثلة يف الثقافـة         يف موازنة حتليلية شيقة بني    )1(ما يشرحه حسام اخلطيب   
  .العربية

وعند احلديث عن االرتباط، جند خاصية أخرى هي التداخل اليت هي سليلة خاصـية االرتبـاط                  
ونتيجة هلا، وهي مما جنده واضحا يف اخلطاب الفائق عندما ينتقل القارئ من سياق مسعـي إىل سـياق                   

ديب إىل كتاب يف التاريخ إذا أراد أن حيقـق معلومـة، ومنـه إىل    بصري إىل سياق حركي أو من نص أ  
وإذا كـان  ... موسوعة لغوية إذا أراد شرح لفظة أو معرفة قاعدة لغوية مثّ إىل دراسة نقديـة وهكـذا                

التداخل يف نوع اخلطاب التقليدي يعطي االعتبار للجانب الداليل، فإننا يف اخلطاب الفائق جند االعتبـار          
ومن هنا أمكن السؤال عن مدى متيز هذا اخلطاب غـريه مـن            . العتبار الشكلي يتحقّقان معا   الداليل وا 

  أنواع اخلطاب التقليدية يف التحليل ما دام يتميز عنها يف الشكل؟ 

  متميز؟ حتليل الفائق للخطاب هل

 اإلجنـاز   اإلنسان يتعامل مع أنظمة احلاسوب وفق برامج من شأا تيسري التنظيم والدقة يف            لقد كان   
إخل ولكن األجيال األخرية منها أصبحت قادرة نظريا على القيام بكثري مـن العمليـات التفكرييـة              …

املختلفة، يف إطار ما يعرف بالذكاء االصطناعي، األمر الذي يدفعنا للتساؤل عما إذا كان باسـتطاعتنا                
ى شبكة اإلنترنت؟ مثّ أين حنن من       اعتماد هذه الربامج اخلبرية لتحليل قصيدة أو أي نص أديب منشور عل           

كل هذا يف الوقت الذي جند فيه املؤسسة األدبية يف أوروبا أصبحت تنتج أعماهلا األدبية مباشرة علـى                  
ذلك ما تنبأت به    . )2(احلاسوب دون املرور بالورق وحنن ال نزال نلهث وراء املسودات الورقية التقليدية           

إذ تترقّب مستقبال أن تشارك ) Pc magazine( عنها جملّة بعض الدراسات والتجارب كاليت حتدثت
احلواسيب يف إعادة إنتاج القصص واملسرحيات بأسلوب تفاعلي لتـتالءم مـع الثقافـة اإللكترونيـة                

  .ولربما ستطلعنا باجلديد امللفت للنظر يف أقرب وقت)3(احملدثة

  

 . وما بعدها133  حسام الخطيب، ص)1(
 .29-25حسام الخطيب، المرجع السابق؛ ص:   ينظر)2(
 .29، مرجع سابق، ص )Pc magasine(  ينظر مجلّة )3(
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دارس الذي يقارب نصا فائقا، فإنه يقوم على أننا ويف انتظار ذلك ميكن أن نشري إىل أن الباحث أو ال     
يف كل احلاالت بتحليله، ومن هنا فقد طرح حسام اخلطيب مسألة املقاربة التحليلية للنصوص األدبيـة                
اإللكترونية باعتبارها منوذجا للخطاب التكويين، وتبين له أن اخلصائص النصية أو اخلطابية الـيت كنـا                

إخل من شأا أن تيسر على املرء طريقة القـراءة         …رابط وتناص وتداخل    نعددها يف الفقرة السالفة من ت     
إلكترونيا حبيث تكون استفادته من النص وجتاوبه معه أفضل بكثري منه لو قاربـه يف صـورته الورقيـة                
التقليدية، فاالنتقال من موقع إلكتروين إىل آخر دف تتبع ارتباطات النص إىل روافد مـساعدة علـى                 

 يعد مما يضفي على التحليل نوعا من احلركية وبالتايل ميكن أن يتنامى هذا النص مع كـلّ                  شرحه مثال، 
  .قارئ جديد ليصبح خطابا فائقا ومفتوحا وقابال للتجدد كل مرة

 أعدت لتكـون    )1(لقد قدم لنا حسام اخلطيب منوذجا تطبيقيا هو عبارة عن قصيدة حملمود درويش            
وحاول أن يقدم تعليقا دالليا مفرعا عليها، حبيـث         ) اإللكتروين(لفائق  صورة للنص أو اخلطاب األديب ا     

  .توصل إىل نتائج ذات أمهية كبرية، مع ما يف هذه الطريقة من خماطر ومعوقات

وقد ركّز على أمهية استغالل اخلصائص التكوينية للكتابة اإللكترونية الرقمية على احلاسوب، مـن              
نصوص األدبية، مع إشارة واضحة إىل ضرورة تدخل الناقد يف عملية إعـداد             أجل قراءة حتليلية معمقة لل    

ليست هـذه دعـوة   « : النص التكويين وإثرائه، وقد أى حتليله ذاك جبملة حتفظية عامة يقول فيهــا         
األدب، وإنما هي دعوة لالستعانة بالتكنولوجيا لإلسـهام يف إخـراج األدب مـن عزلـة                ) لتكنجة(

  .)2(»الرصيف

  :تـمـةخا

 يف اية املطاف ميكن القول إنه ليس بدعا من األمر وجود احلاسوب أو اإلنترنت يف بيئـة تتـسم                   
بالتخلّف، ألنّ ذلك أصبح من موضة العصر، وجلّ الناس صغارا وكبارا، أغنياء أو فقراء، يتعاملون معه،                

ديد من أنواع اخلطـاب يف      كما يتعاملون مع أي منتج براق يفد إليهم من الغرب، ولكن ظهور نوع ج             
  عصرنا يستوجب منا السؤال عن ماهيته و كيفية حتليله؟ 

  

 . وما بعدهما126-125حسام الخطيب، األدب والتكنولوجيا، ص: ذات يوم سأجلس فوق الرصيف، ينظر:   القصيدة بعنوان)1(
 .132  حسام الخطيب؛ المرجع نفسه،ص)2(
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وهذا الذي قلناه يعد حماولة يف سبيل اإلجابة عن تلكم األسئلة، رغم أنه ال يزال مثل هذا النوع من                   
 تزال تـرفض  اخلطاب يعد بدعا من األمر عندنا، ألنه العقلية اليت حيملها بعض املثقفني بالعربية خباصة ال              

التجديد مبعىن االستيعاب والتميز، فهي قانعة بالتقليد واستمراء ما ينقله املترمجون عن الغرب، مما جعلهم               
وحسبنا أنناٌ د أثرنا    . حبيسي ما يقرر عليهم من النظريات واملفاهيم وكأنهم ال يصلحون إالّ الستهالكها           

  . من خيصها بالدراسة والبحث املعمقني مستقبالمن اإلشكالية بعض أسئلتها، على أمل أن يوجد 
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