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الفجوة الرقمية للمخطوط العربي!
�أمين البيماين
ال �شك �أن ثنائية احلرف/الرقم �أ�صبحت �ضرورة ملحة لتحقيق �أي وجود ح�ضاري ملمو�س يف الوقت احلايل ،ونرى ال�سباق الغربي يف هذا ال�ش�أن وا�ض َح املالمح� .إال �أن الأمة العربية مل ت�ستجب
لهذه ال�ضرورة ،والدليل على ذلك �أن هناك فجوة رقمية (الرقم) كبرية للمحتوى (احلرف) العربي على الإنرتنت ،وال ميثل املحتوى العربي �أكرث من  %1من �إجمايل املحتوى الكامل لل�شبكة
العنكبوتية!! وعلى الرغم من عظمة التاريخ العربي وامتالئه باملخطوطات؛ ف�إننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن رقمنتها وحتويلها �إىل �صيغة رقمية حية ،ومل تتجاوز جهودنا جمرد مراجعتها
وحتقيقها ورق ًّيا .وهنا ،ن�سرح مع الكاتب في�صل احلفيان يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» بعنوان« :املخطوط العربي والرقمنة ..الواقع والآفاق».
لقد مثل الرقم م�صطلح (الرقمنة) ،فيما تبنى احل��رف م�صطلح لي�ست و�سيطاً للمفاهيم احلديثة؛ و�إمنا �أي�ضاً و�سيطاً
وما�ض
لتاريخ
ٍ
ٍ
(امل��خ��ط��وط) .وهنا ن��رى �أن عنوان الكاتب يف مقاله م َّثل مفارقات موغلني يف القِدم .ولكن اللقاء بني املخطوط والتقنية -الرقمنة-
مهمة كالتايل:
يثري الكثري من الأ�سئلة واحلوارات حول العالقة بينهما كالتايل:
� -1إن هناك ثنائية مزدوجة يف العنوان؛ وهي :املخطوط-الرقمنة� ،أ� -إن امل��خ��ط��وط ب��ك��ي��ان��ه امل����ادي ون�����ص��ه ه��و ك��ائ��ن ق���ادم م��ن امل��ا���ض��ي،
ال��واق��ع-الآف��اق� .إننا دائ��م��اً ما جنعل حياتنا ومقوالتنا يف مفارقات والرقمنة تنتمي لع�صر احلداثة ،وهي قفزة وا�سعة وكبرية للغاية.
وم��واج��ه��ات ثنائية ���س��واء ب�ين املا�ضي واحل��ا���ض��ر ،ال�تراث واجل��دي��د ،ول��ك��ن ال��ت�راث ���س��ي��ب��ق��ى ت���راث���اً ب��ك��ل ت��ف��ا���ص��ي��ل��ه ال��زم��ان��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة
الواقع والآمال امل�ستقبلية.
والتاريخية ،والرقمنة �ستظل وعا ًء وقالباً حداثياً� .إذن؛ هل �سيكون
 -2املفارقة الأخرى هي «نحن» ب�أنف�سنا؛ حيث �أن الرتاث (تراثنا) يف هناك تعار�ض بني الرتاث واحلداثة؟
ن�صا لغويًّا ،والرقمنة هي فل�سفة
املا�ضي جوهره (نحن) ،وهذه الـ»نحن» �شهدت غياباً ح�ضاريًّا وا�ضحاً ب� -إن املخطوط يف �أ�سا�سه يحمل ًّ
يف الوقت احلا�ضر؛ وبالتايل �إجنازها يف املا�ضي وغيابها عن احلا�ضر .ال��رق��م ،وهنا ن��رى �أن عملية رقمنة املخطوط تعني �صب الن�ص يف
� .3إن��ن��ا �أم���ة ح�ضارية ت��راث��ي��ة ب��ام��ت��ي��از ،لكننا خ���ارج الع�صر احل��ايل ق��ال��ب ال��رق��م .ومب���ا �أن ف��ي��ث��اغ��ورث ي���رى �أن ك��ل ���ش��يء يف ال��ك��ون هو
بامتياز �أكرب� .إنه ال �سبيل وال جمال لأي �أمة �أن تنف�صل عن تراثها (رق��م)؛ ف���إن عملية توظيف ه��ذا الرقم لتف�سري احل��رف� ،أو حتويل
امل��ا���ض��ي؛ لأن تخلي �أي �أم��ة ع��ن تراثها يعني �أن ت��ب��د�أ م��ن ال�صفر ،احلرف �إىل رقم لت�ستوعبه الآلة احلديثة؛ هل �س ُيفقِد احلرف هُويته
والرتاث لي�س �إجنازات مكتوبة فقط؛ بل ر�ؤية خا�صة للحياة والكون التاريخية والرتاثية؟
والإن�����س��ان؛ وب��ال��ت��ايل ه��و و�سيلة مهمة ل�لال��ت��ح��اق ب��ال��رك��ب العاملي ج� -إن غ��ر���ض ال��رق��م��ن��ة ه���و احل��ف��ظ والإت����اح����ة ،ب��ي��ن��م��ا امل��خ��ط��وط
والنهو�ض احل�ضاري يف الوقت احلايل.
مبفهومه الكامل عمل جبار متكامل وتعاون م�شرتك بني الباحث
 -4مفارقة الواقع والآفاق هي نظرة �إىل واقع خمطوطاتنا العربية والكاتب والنا�سخ واملحقق...وغريهم ،فهل �س َتلغِي عملية الرقمنة
وعالقتها بالرقمنة احلديثة؛ وذلك من حيث حتويلها من ن�صو�ص جهد العمل املتكامل للمخطوط الأ�صلي؟
جامدة �ساكنة على الأرفف �إىل �أرقام و�أ�شكال رقمية متحركة �سهلة د� -إن مفاد عملية الرقمنة -كما �أ�سلفنا -ه��و حتويل احل��رف �إىل
الو�صول �إلينا ومتفاعلة معنا.
رقم لت�ستوعبه الآلة ،وهو عمل يقوم به �شخ�ص واحد يف عملية �آنية
ول��ك��ن م��ا ه��و «امل���خ���ط���وط»؟ وم���ا ه��و م��ف��ه��وم��ه؟ �إن �أب�����س��ط تعريف -حالية -ال ترتبط مبكان ،بينما املخطوط له خ�صو�صية الزمان،
للمخطوط هو «الكتاب املكتوب بخط اليد» .ولكن هناك لب�س يف هذا وامل��ك��ان ،وال��ك��ات��ب ،وال��ن��ا���س��خ ،وال��ن��ا���ش��ر ،وه��و عك�س عملية الرقمنة
املفهوم بطبيعة احلال؛ فكل خمطوط يتكون من عن�صرين رئي�سني :احلديثة .وبالتايل؛ هل �سيكون اللقاء بني الرقمنة واملخطوط لقا ًء
عن�صر اجل�سم امللمو�س -الكيان املادي -وعن�صر الن�ص �أو املعرفة.
�شكل ًّيا فقط؟
�إن الن�ص هو ال��ذي �ألفه امل�ؤلف ب�صورة �أ�سا�سية ،وال يتغري �أب��داً �إال �إن للرقمنة وظ��ائ��ف ك��ث�يرة وم��ت��ع��ددة وم��ه��م��ة ل��ل�����ش��يء ال���ذي نقوم
يف ح��االت التحريف وال�سرقة ،ويُ�سمى العلم ال��ذي يخت�ص بدرا�سة ب��ت��ح��وي��ل��ه �إىل ���ص��ورة رق��م��ي��ة ،وم��ث��ال��ن��ا ه��ن��ا ال��ت�راث وامل��خ��ط��وط��ات.
ال��ن�����ص الأ����ص���ل���ي وحت��ل��ي��ل��ه ون���ق���ده ب��ع��ل��م ال��ت��ح��ق��ي��ق (ال��ف��ي��ل��ول��وج��ي��ا �إن م��ن �أه���م م��ه��ام ال��رق��م��ن��ة ه��ي ال��ت��وث��ي��ق احل��دي��ث؛ مب��ع��ن��ى :حفظ
.)Philology
ال�شيء والإبقاء عليه ورعايته و�ضمان ا�ستمراره وعدم تلفه ،وهو ما
�أما من حيث الوعاء والكيان املادي ،ف�إن عنا�صر هذا اجل�سم من ورق يف�سره �إن�شاء العديد من املراكز العاملية وامل�ؤ�س�سات والهيئات املعنية
ومداد وجلد داخلي وخارجي وغالف ملمو�س ،وكل ما عدا الن�صو�ص بـ»توثيق» الرتاث ورعايته.
ال��ت��ي ���ص��درت ع��ن امل���ؤل��ف الأ���ص��ل��ي؛ م��ث��ل :احل��وا���ش��ي ،واالفتتاحية ،كذلك؛ ف���إن الرقمنة وف��رت الإت��اح��ة للمخطوطات وال�ت�راث ب�شكل
واخل���امت���ة ،وال��ت��ي يطلق عليها �إج���م���ا ًال ب���ـ»خ���وارج �أو بيئة ال��ن�����ص» ،عام ،فبعد �أن كانت حبي�سة اجلدران وحتتاج �إىل وقت وجهد للو�صول
وهي موا�ضيع يدر�سها علم املخطوطات الذي يطلق عليه م�صطلح �إليها واحل�صول عليها؛ ف���إن الرقمنة ُ
متكنك من الولوج �إىل عامل
(الكوديكولوجيا .)Codicology
املخطوطات م��ن خ�لال ج��ه��ازك و�أن��ت جال�س يف مكتبك �أو منزلك،
�إن م�صطلح «الرقمنة» مفهوم حديث العهد مل تعرفه الب�شرية �إال يف ومطالعتها �أو ن�سخها دون �أي جهد يذكر؛ وبالتايل �أتاحت الرقمنة
�سبعينيات القرن املا�ضي ،وظهرت بعدها ف�ضاءات ال�شبكة املعلوماتية املخطوط ،وجعلته �شيئاً دميوقراط ًّيا مُتاحاً للجميع.
«الإنرتنت» يف الت�سعينيات� .إن هذه الو�ساطة الرقمية �أ�صبحت جتتاح ك��م��ا �أ���ص��ب��ح��ت ال��رق��م��ن��ة و���س��ي��ل��ة ���س��ه��ل��ة وع��م��ل��ي��ة لأغ���را����ض ال��ب��ح��ث
امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الرتاث ب�شكل كبري للغاية؛ وبالتايل هي والتحقيق بال�صورة الرقمية؛ حيث �سهلت للباحثني وال��دار���س�ين

واملحققني �أعما َل درا�سة وحتقيق و�سرب �أغ��وار تلك املخطوطات من
خالل �أجهزة وبرامج رقمية ت�ساعدهم يف املقارنة والبحث والتحليل
الإح�����ص��ائ��ي ومعاجلة الن�صو�ص ،ور���ص��د م��ا ي��وج��د بها م��ن ظواهر
لغوية ومعرفية بطرق رقمية غاية يف ال�سهولة.
وال نغفل انخفا�ض التكلفة» فالن�سخ واحلفظ الرقمي �أ�سهل و�أرخ�ص
من الورقي بكثري .كذلك اقت�صاد املكان ،فقر�ص رقمي �صغري يُغنيك
عن ع�شرات الأرفف واملخازن و�أماكن احلفظ والتخزين الورقي .وال
نن�سى كذلك توفري الوقت واجل��ه��د؛ بحيث ي�صل املحتاج �إليه بكل
�سهولة وي�سر .وهنالك �أي�ضاً اقت�صاد ال�ترف ال��ذي يُلبي حاجاتك؛
فالن�صو�ص الرقمية تلبي حاجة «العني» ،والن�صو�ص امل�سموعة تلبي
حاجة «الأذن»...وغ�ي�ره���ا من ح��االت التفاعل الرقمي التي يندمج
فيها الإن�سان مع الن�ص.
َ
هوام�ش
ولكن ،رغم ما ذكرناه من فوائد عظيمة للرقمنة؛ ف�إن هناك
ال بد من مراعتها كالتايل:
 م��ه��م��ا و���ص��ل��ن��ا �إىل ح���االت احل��ف��ظ وال��ت��وث��ي��ق ال��رق��م��ي؛ ف����إن تلكال��ن�����س��خ��ة ال��رق��م��ي��ة ال ُت��غ��ن��ي بطبيعة احل���ال ع��ن ال��ن�����س��خ��ة ال��ورق��ي��ة
الأ�صلية .وجرب �أن تقراً كتاباً رقم ًّيا ،ثم اقر�أه ورق ًّيا ،وانظر لل�شعور
الذي ينتابك مع مالم�سة يدك للن�ص الأ�صلي الورقي بدل املن�سوخ
الرقمي.
 �إن امل���خ���ط���وط ال���رق���م���ي ه���و جم����رد ن�����س��خ��ة اف�ترا���ض��ي��ة لن�سخةح��ق��ي��ق��ي��ة م��ل��م��و���س��ة ،ت���ل���ك ال��ن�����س��خ��ة ال���رق���م���ي���ة ت���وف���ر ل���ن���ا ال��ن�����ص
والأل���وان وال��زخ��ارف...وغ�يره��ا ،لكنها ال ُتغني يف علم املخطوطات
(ال��ك��ودي��ك��ول��وج��ي��ا  )Codicologyك��م��ا �أ���س��ل��ف��ن��ا ال���ذك���ر عن
التعرف على نوعية ال���ورق واحل�بر امل�ستخدم ،وتركيب الكرا�سات
ورب��ط الف�صول وال��درا���س��ات احلفرية للمادة الفيزيائية امللمو�سة
للمخطوط.
 ت�ساعد الرقمنة يف حتقيق املخطوطات رقم ًّيا ب�شكل �أب�سط و�أ�سرع،ولكن ال بد من �أخذ احليطة واحلذر يف عملية التحقيق الآيل وما قد
ي�شوبها من �أخطاء رقمية.
ُ
ختاماً ..ما زلنا -العرب وامل�سلمني -نعاين من فجوة رقمية كبرية
خل�صها نبيل علي ونادية حجازي يف كتاب «فجوة الفجوات» ،وهذه
الفجوة الرقمية هي مت�سل�سلة يف عدم القدرة على النفاذ �إىل م�صادر
املعرفة وا�ستيعابها ،ثم توظيفها و�إع��ادة توليدها من جديد؛ �إذ ال
يكفي لنا رقمنة تراثنا وخمطوطاتنا؛ فالأمر يتعدى ذلك �إىل فهم
ذلك املحتوى ،وا�ستيعابه وتوظيفه يف حياتنا ،ثم حماولة توليده من
جديد و�إتاحته ب�صورة �أ�سهل و�أ���س��رع لكل من يحتاجه بكل �سهولة
ويُ�سر ،وهو ال�سبيل املُف�ضي �إىل وجود ح�ضاري متميز وقوي وجديد.
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