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التراث املكتوب بني املاضي ومنجزات
احلاضر
عاطفة امل�سكرية

� ّإن التقدم و ّلد الكثري من املنجزات يف خمتلف املجاالت كال�صناعة والتكنولوجيا والثورة املعلوماتية املرتبطة باملجال الفكري .ومن �أهم ال�سمات التي يحملها
هي ال�سرعة والتطور امل�ستمر واملالزم لهذا التقدم حيث ال ي�ستطيع الإن�سان و�إن �أفنى عمره باحثا وقارئا �أن يلم بالتحديثات املرتبطة بكافة املجاالت .هذا
الزخم الهائل من الإجنازات ربط الأمور ببع�ضها البع�ض ،وامتد ذلك لي�شمل الأ�شخا�ص والأماكن مف�ضيا �إىل حتويل امل�ساحات ال�شا�سعة �إىل كتل متقاربة
مت�صلة .ويف �سياق تخ�ص�صي جند ت�أثري هذه التغيريات قد الم�س �أي�ضا املوروثات حتى �أ�صبحت لها عالقة باملنجز ال�صناعي التكنولوجي احلديث .ووفقا لذلك
ظهرت بع�ض امل�صطلحات كالتنمية الرتاثية بالإ�ضافة للنظريات والأفكار التي ت�شرح عالقة القدمي بامل�ستحدث وكيفية اال�ستفادة من الأخري دون الت�أثري على
اجلودة ،بل خللق ما هو �أف�ضل منه يف ظل توافر �سبل �أكرث �سهولة لتحقيق ذلك .وت�أتي مقالة م َن ِّ�سق برامج معهد املخطوطات العربية في�صل احلفيان يف جملة
الت�سامح بعنوان «م�ستقبل الرتاث املكتوب (املخطوط) يف �ضوء تطور ال�صناعات الثقافية» لريكز على جانب الرتاث املكتوب يف املو�ضوع نف�سه.
�إنّ الرتاث ب�أ�شكاله كان يعد حا�ض ًرا يعك�س �صنعة الإن�سان
الذي تطور مع الأيام جماراة للزمن ليخلف وراءه الإجنازات
لت�صبح ما�ضيا موروثا .لك ّنها تبقى قابلة للتطور �إذ �أنّ من
�صنعها بنف�سه ق��د ت�ط��ور .و�أجن ��ع طريقة لتحقيق ذل��ك بل
�أ�صلحها تكون عرب املزج بني القدمي وامل�ستحدث لأ ّنهما من
الأ�سا�س مرتبطان .هناك مت��ازج بني املا�ضي واحلا�ضر لأن
احلا�ضر يعد خاليا دون امل��ا��ض��ي ،وب�شكل ع��ام خللق �أ�سا�س
ق��وي ي�ستند عليه الب��د م��ن ال��رج��وع للما�ضي ،وال ي�شرتط
الأخ ��ذ م�ن��ه ح�ي��ث م��ن امل�م�ك��ن االق�ت�ب��ا���س م�ن��ه ع�ل��ى الأق ��ل �أو
اال�ستفادة من الدرو�س الكامنة فيه وال �ضري من االعتماد
عليه كنقطة ان�ط�لاق ق��وي��ة يتم الإك �م��ال منها ب��دال م��ن �أن
نبد�أ انطالقا من نقطة ال�صفر .حيث يكلف ذلك مزيدًا من
الوقت واجلهد� .أي�ضا وج��ود املا�ضي واحلا�ضر يعد عن�ص ًرا
هاما لت�شكيل امل�ستقبل ،ومن ال�صعب القفز عرب �أي مرحلة
�أو جتاوزها يف �سبيل حتقيق ذلك .هذه الأمور النظرية تطبق
على امل��وروث��ات يف عالقتها باملنجز ال�صناعي التكنولوجي
احل��دي��ث .حيث توجه ه��ذه ال�صناعات � ّإم��ا خلدمة وتطوير
هذه املوروثات �أو طم�سها ،فكالهما ممكن حتقيقه ،يف جانب
ت��وج��ه فيه ال�صناعات احلديثة خل��دم��ة ه��ذه امل��وروث��ات من
امل�م�ك��ن اال��س�ت�ف��ادة منها ح�ي��ث تعمل ه ��ذه ال�ت�ح��دي�ث��ات على
الن�شر ال�سريع �إلكرتونيا ،ما مل يكن متاحا من قبل .نتيجة
لذلك ت�صبح هذه املوروثات لدى فئة �أكرب من النا�س وتخلق
نوعا من الوعي حول �أهميتها �أكرث من ذي قبل ،بعد �أن كان
توافرها يقت�صر على من ميتلك ن�سخة منها ،وغالبا ما تكون
معدودة لعدم توفر �أدوات ن�سخ عالية اجل��ودة والدقة .لكن
ب�سبب التكنولوجيا احل��دي�ث��ة والت�صوير ال��رق�م��ي حتديدا
�أ�صبح من املمكن ن�سخ املوروثات بدقة عالية وبنف�س اجلودة
والتفا�صيل ال�ت��ي تغني ال�ب��اح�ث�ين ال��ذي��ن ع ��ادة م��ا ي�ل�ج��أون
للن�سخ الأ�صلية ل�ضمان ج��ودة التفا�صيل واملعلومات التي
يبحثون عنها .قدميا ك��ان الن�سخ يفتقر يف بع�ض الأح�ي��ان
لبع�ض التفا�صيل املوجودة يف الن�سخ الأ�صلية حيث يتجاهلها

يرا ل�ل��وق��ت واجل �ه��د وه ��ذا م��ا يق�صد بال�صدق
ال�ن��ا��س��خ ت��وف� ً
والدقة العاليني عند الن�سخ واملتوفرة يف الأجهزة احلديثة
دون غريها من الأ�ساليب التقليدية يف ال�سابق .من الأمور
الإيجابية كذلك رخ�ص تكاليف الن�شر وتوفري الن�سخ ل�سهولة
العملية التي قد تتم يف دقائق معدودة �أو �أقل �أو �أكرث بعدما
كانت ت�ستغرق �أ�سابيع �أو �أ�شه ًرا على ح�سب حجم املوروثات �أو
املخطوطات املراد ن�سخها من قبل النا�سخ .ت�ستفيد من ذلك
هيئات وم�ؤ�س�سات تخت�ص و ُتعنى بالرتاث يف خمتلف الدول.
جند ذلك حا�ضرا يف وزارة الرتاث والثقافة بال�سلطنة حيث
يتم ا�ستغالل الأجهزة امل�ستحدثة اال�ستغالل الأمثل لتوفري
ن�سخ �إل�ك�ترون�ي��ة ل�ك��اف��ة امل ��وروث ��ات امل�ك�ت��وب��ة «امل�خ�ط��وط��ات «
خ��ا��ص��ة و�أن ذل ��ك ي�ت�ي��ح �أي �� �ض��ا ف��ر��ص��ة �أك �ب�ر حل�ف�ظ�ه��ا؛ لأنّ
الن�سخ الأ�صلية تتعر�ض للتلف مع مرور الوقت وحتتاج �إىل
الرتميم بني الفينة والأخرى بالتايل ي�صعب نقلها لأغرا�ض
البحث على عك�س الن�سخ الإل�ك�ترون�ي��ة التي حتفظ وتنقل
وتن�شر ب�سهولة .م��ن ال يفقه قيمة امل ��وروث ��ات �سيعد ه��ذه
التح�ضريات ترفا �إال �أنّ الواقع يعك�س �شيئا �آخر وخا�صة .ويف
زمن الثورة املعلوماتية ت�شكل املوروثات مبا فيها من تفا�صيل
أ�سا�سا ال غنى عنه للتثبت من الأمور املرتبطة باملا�ضي ،حيث
� ً
يفني بع�ض الباحثني �أعمارهم يف امل�ؤ�س�سات التي تعي �أهمية
ه��ذا الأم ��ر يف التحقق م��ن �صحة ح��دث ت��اري�خ��ي م��ا ذك��ر يف
خمطوطات قدمية.
قدميا عندما مل تكن الأجهزة متوفرة كان ي�ستغرق الأمر
ف�ترات طويلة حيث يتطلب ذل��ك ال�سفر يف بع�ض الأح�ي��ان
�إىل حيث توجد هذه املخطوطات املتعلقة مبو�ضوع البحث.
ل�ك��ن م��ع ت��واف��ر ه ��ذه الأج �ه ��زة جن��د م�ث��ل ه ��ذه الأم ��ور حلت
واخت�صرت يف �سويعات قليلة� .أي�ضا من جانب الرتاث الفكري
الإ�سالمي حتديدا ،ميثل جزءا من ثورة املعلومات هذه التي
انتقل بع�ض منها �إلينا عرب هذه املخطوطات .وهنا ن�ستطيع
ا�ستخدام الأجهزة امل�ستحدثة املتعلقة بال�صناعات الثقافية
حتديدا لت�شكيل ذخرية من املخطوطات الإ�سالمية يف العامل

التي ي�ستفاد منها من اجلانب التاريخي وللحا�ضر وامل�ستقبل
�أي�ضا .يف هذا ال�سياق ال بد من ذكر بع�ض الأمور التي ن�ش�أت
ب�ت��وف��ر �أدوات ال�صناعة الثقافية امل�ستحدثة .ح�ي��ث ارت ��أى
�أ�صحاب ال�تراث �أنّ الطرق امل�ستحدثة ما هي �إال حم��اوالت
للعبث بهذه املوروثات و�أ ّنها �ستف�ضي �إىل �إف�ساد حمتوياتها.
ب�إمكاننا القول �إنّ هذه النظرة طبيعية �إذ تظهر مب�ستويات
متفاوتة مع بداية ظهور كل �شيء جديد؛ � ّإما ب�سبب اجلهل
�أو عدم و�ضوح الفائدة احلقيقية من �أمر ما ،لكن ينتهي بها
املطاف يف الغالب بالتال�شي بعد �أن ُيفهم املغزى من الأمر
وتت�ضح ال���ص��ورة ل��دى �أ��ص�ح��اب امل��و� �ض��وع .ف�ك��ان��ت النتيجة
مماثلة ل��دى �أ��ص�ح��اب امل��وروث��ات ،على ال��رغ��م م��ن مت�سكهم
وحر�صهم ال�شديد عليها �إال �أ ّنهم �أق��ل �صالبة من الأم�س.
حيث يحتفظ بع�ض الأفراد بهذه املوروثات التي ورثوها عن
�أج��داده��م مثال باعتبارها �أم�لاك��ا خا�صة .فتلج�أ امل�ؤ�س�سات
املخت�صة بهذا ال�ش�أن ب�شرائها منهم ب�أ�سعار باهظه يف الغالب،
و�أحيانا يرف�ض الأ�شخا�ص ت�سليمها للم�ؤ�س�سات ولو كان ذلك
ب�سعر عال .فتقوم هذه امل�ؤ�س�سات بعمل ور�ش توعوية ملالك
ه��ذه املخطوطات حتديدا يف كيفية احلفاظ عليها لفرتات
زمنية �أطول� .أي�ضا تتيح لهم معرفة فوائد ا�ستغالل الأدوات
امل�ستحدثة يف �سبيل اال�ستفادة من هذه املخطوطات.
على كل يف حالة نقل ه��ذه املخطوطات لن�سخ �إلكرتونية
وما �شابه ،ال بد �أن تتوافر يف النا�سخ �أو الناقل بع�ض ال�صفات
ك��ال��دق��ة واحل��ر���ص ال�شديدين ،وك ��ان ال�ترك�ي��ز على ذل��ك يف
ال�سابق ب�شكل �أع�م��ق؛ لأنّ العملية كانت تتم ب�شكل ي��دوي.
� ً
أي�ضا ال بد من مراجعة �أي عمل جدي يرغب يف جعله متقنا.
لذا من املالحظ �أنّ اجلانب الإيجابي يطغى على الرغم من
�أنّ الأخطاء واردة يف كل املراحل ،ما قبل ا�ستحداث الأدوات
وم��ا ب�ع��ده �إال �أنّ العن�صر ال �ف��ارق �أو الفي�صل يف الأم ��ر هو
عامل ال�سرعة حيث مل تعد الأ�ساليب التقليدية حمتملة يف
التعامل مع الن�صو�ص لأنّ ال�سرعة تعني االقت�صاد يف اجلهد
والزمن.
attifa.nasser@gmail.com

