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أصبح االهتامم بتاريخ النصوص وتطورها حيظى 
بعناية بالغة السيام يف اجلامعات الغربية واألمريكية منها 
س  عىل اخلصوص، حيث نجد عددا من اجلامعات تدرّ
ستانفورد  جامعة  مثل  اجلديد  التخصيص  احلقل  هذا 
بكاليفورنيا، وجامعة والية فلوريدا. كام يُالحظ صدور 

كثري من املؤلفات عن ما يسمى بـ ”دراسات تكنولوجيا النص“ نظرا ألمهيتها التارخيية 
يف  والرقمي  التكنولوجي  املجال  يعرفه  الذي  اهلائل  التطور  ظل  يف  املتزايدة  واحلضارية 
إلني  للباحثني   (2020) النص  تكنولوجيات  تاريخ  كتاب  يأيت  السياق  هذا  ويف  العامل. 
والتأريخ  والعالمات،  النصوص  تطور  مسار  تتبع  فيه  ليحاوال  ويالن،  وكلود  ترهيارن 
النتقال أشكال التواصل البرشي من أقرب املراحل القابلة للتتبع من حوايل 70,000 سنة 
قبل امليالد إىل الوقت احلارض.  وسنروم فيام يأيت تقديم الكتاب الصادر حديثا بالرتكيز 

عىل حماوره األساسية.
مجيع  عىل  يركز  تأوييل  وإطار  واسع  حتليل  بأنه  النص  تكنولوجيات  جمال  يُعرف 
السجالت النصية، ويمكن هلذه السجالت أن تأخذ شكل صور أو كتابة أو صوت أو 
حركة طاملا أهنا ذات مغز وينتجها اإلنسان. وتسعى تكنولوجيا النص إىل طرح مجلة 
من األسئلة مثل: ملاذا؟ من قِبل من؟ متى؟ كيف؟ ملن؟ ويف أي سياقات تم إنتاج تلک 

التحف النصية؟
ويذهب الباحثان يف اجلزء النظري األول من الكتاب إىل أن النص هو ما يتضمن 
فئة  وهي  قصد،  عن  املعنى  تنقل  كانت،  نوع  أي  من  أصوات  أو  رموز  أو  عالمات 
الرموز  أو  العالمات  أن  عىل  البرشي.  االتصال  أشكال  مجيع  تشمل  واسعة  مفاهيمية 
ملموسة  ظواهر  عن  وعبارة  مادية  تعريفها  بحكم  تعترب  قد  وتعرضه  املعنى  تنقل  التي 
ترتاوح بني عالمات عىل الصخور إىل نقط ضوء عىل الرادار. وهكذا، يمكن أن يتخذ 
النص عدة أشكال خمتلفة، إذ يمكن أن يكون – حسب املؤلفنيْ – كرسيا أو مبنى حكوميا 
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(تصميمه، اهلندسة املعامرية، الزخارف...) فضال عن الناقالت األكثر تقليدية للمعنى 
وامللصقات،   ،(Bitcoin) الرقمية والعمالت  املتحركة،  والرسوم  اإلعالنات  قبيل:  من 
واألغاين، واملجالت، والصحف، وأرشطة الفيديو، والكتب. ومن هذا املنطلق ينتهي 
الباحثان إىل تعريف النص بأنه ظاهرة ابتكرها اإلنسان طوعا أو عمدا حتتوي عىل رسالة 
املجتمع  هذا  كان  لو  (حتى  املتلقني  من  جمتمع  متناول  ويف  معنى،  وذات  للتأويل  قابلة 
ينتجه  ما  هو  النص  أن  إىل  خيلصان  وبذلک  نفسه).  حيدث  واحد  شخص  من  يتكون 
م  ع من داللة النص، ويقدّ اإلنسان فقط ويكون ذا معنى. وال شک أن هذا التحديد يوسّ
حرصا،  واملصنفات  بالكتب  النص  ربط  تم  فلطاملا  قبل،  من  تُدرس  مل  جديدة  أبعادا  له 
اجلسد  عىل  والكتابة  اجلدران  عىل  والكتابة  واإلعالنات  املرور  عالمات  تُدرس  مل  بينام 
وأوراق العُمالت النقدية واألغاين ... إلخ، عىل أساس أهنا نصوص، إال يف السنوات 

القليلة املاضية. 
مجيع  بنية  اعتبارها  يمكن  املفاهيم  من  أسايس  ثالوث  بتطوير  الباحثان  اهتم  وقد 
بدقة  ووصفه  الثالوث  هذا  باستخدام  نص  أي  تصنيف  يمكن  إذ  النص،  تكنولوجيات 
متناهية. وأول عنرص من هذا الثالوث هو القصدية، (Intentionality) ويسأل عن القصد 
يف  املتمثل  الثاين  العنرص  ثم  إنتاجه.  يف  تتحكم  قصدية  له  نص  كل  أن  ذلک  النص،  من 
التحقق املادي (Materiality)، ويبحث يف عنارص الكائن النيص واألدوات املستخدمة 
يف إنتاجه، ويتتبع مسار إنتاج النيص وتطوره: الصخر، الطني، الربدي، الورق، الطباعة، 
الكتابة، االستنساخ الرقمي... أما الثالث فيتحدد يف الوظيفية (Fonctionality)، وتطرح 
أسئلة من قبيل: ماذا يفعل هذا النص يف الواقع؟ كيف يؤدي دوره يف العامل احلقيقي؟ وما 
سريته عرب امتدادات هذا التاريخ الطويل األمد؟ بمعنى أهنا تبحث يف السياق التارخيي 
للنص وداللته الوظيفية. إضافة إىل هذا الثالوث، يأيت مفهوم آخر يسمى القيمة الثقافية 
ثقايف  هو  عام  ينفصل  ال  النص  لتكنولوجيا  استخدام  أي  أن  ذلک   ،(Cultural value)
ويمكن  السابقة،  العنارص  مع  إجيابا  أو  سلبا  املفهوم  هذا  يتداخل  وبذلک  واجتامعي. 

توضيح ذلک عىل الشكل التايل:
Text= Intentionality+ materiality+ Functionality +⁄−cultural value.

النص= القصدية+ التحقق املادي+ الوظيفية+/- القيمة الثقافية.
االبتكارات  نص  إزاء  سنا  األكرب  ينتاب  قلقا  هناک  أن  الكتاب  فا  مؤلِّ ويالحظ 
التكنولوجية لألجيال الشابة، عىل اعتبار أن هذه األشكال اجلديدة للنصوص ستقوّض 
ها بشكل ال رجعة فيه نحو األسوأ. عىل أن هذه  – يف نظرمها – احلياة كام نعرفها وستغريّ
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املعلومات  إىل  الوصول  أتاحت  قد  تويرت ...)  اجلديدة (فايسبوک،  اجلامهريية  الوسائط 
دون أي وساطة ودون تدخل من السلطة، عكس ما كان حيدث يف املايض. فاملعلومات 

واألخبار كانت ختضع للرقابة ومل تكن تنترش عىل نطاق واسع.
النص  تكنولوجيا  تاريخ  عن  عامة  ملحة  تقديم  إىل  الثاين  اجلزء  يف  الباحثان  ويعمد 
اتْ (snapchat)، حيث يستهالن  نَابّْ شَّ من الرسوم الصخرية بالكهوف إىل تطبيق السْ
 (Chauvet cave paintings) شوفيت بكهف  الصخرية  النقوش  عن  باحلديث  املبحث 
سنة.   30,000 نحو  إىل  وتعود  بفرنسا   1994 سنة  علامء  ثالثة  قبل  من  اكتشافها  تم  التي 
وهي عبارة عن لوحات تتضمن رسومات ونقوش حتتوي عىل صور للخيول وغريها. 
عند  التوقف  إىل  وصوال  القديمة  األثرية  والقطع  اللوحات  من  بمجموعة  فان  يعرّ ثم 
من  كبريا  ”جزءا  تشكل  العالمات  أن  إىل  خيلصا  أن  قبل  واإلعالنات،  املرور  عالمات 
بتسجيل  نقوم  أننا  من  الرغم  عىل  نراه،  ما  بوعي  ندرک  ال  أننا  لدرجة  اليومية  احلياة 
ال حتىص من  هناک أشكاال  العالمات.“ كام أن  التي تتصل هبا  املعلومات  أو  التعليامت 
النقوش  مثل  األنواع  من  لكثري  تعريفات  يقدمان  ثم  احلديث.  املجتمع  يف  العالمات 

والكتابة عىل اجلدران واألوراق...
فقط، ولكن  حوايل ألف سنة  منذ  إىل أن الورق موجود يف الغرب  ويشري الكتاب 
من  األصل  يف  يُصنع  وكان  امليالد.  قبل  سنة  مائة  حوايل  منذ  الصني  يف  استخدامه  وقع 
ألياف النباتات الطبيعية، مثل التوت والقنب. هذا عىل الرغم من أن الورق كان يف كثري 
من األحيان خشنا وغري متساوي اجلودة. لكن منذ القرن الثامن عرش تم اخرتاع اآلالت 
عرش  التاسع  القرن  مطلع  ومع  كبرية،  بكميات  الورق  إنتاج  املمكن  من  جعلت  التي 
عت  رسّ التي   (Fourdrinier) فوردرينيي  اللندين  صانعها  باسم  اشتهرت  آلة  اخرتعت 

تصنيع الورق وبجودة أفضل.
والكتابة  واملخطوطات  اجللود  عىل  الكتابة  تاريخ  يف  البحث  الكتاب  ويواصل 
واملكتبات،  القراءة  وتاريخ  والصحف  الدينية  والكتب  الثقافية  واملسودات  اجلسد  عىل 
التي  الرقمية  والتكنولوجيا  والتلفاز  واألفالم  والراديو  والصورة  الصوت  إىل  وصوال 
الوجود  إىل  وبرزت  الذكية،  واهلواتف  اإللكرتونية  واللوحات  باحلواسيب  جاءت 
الرسائل اإللكرتونية وحمرک البحث الشهري گوگل (Google) وبرنامج املايكروسوفت 
(Microsoft) وغري ذلک كثري من وسائل التواصل املختلفة.  وقبل أن يتوقف الكتاب 
دوالر  فئة  من  ورقة  هي:  ومتنوعة،  خمتلفة  نصوص  مخسة  دراسة  عند  الثالث  اجلزء  يف 
والرمزي،  والنيص  البرصي  حمتواها  تفسري  خالل  من   (One-Dollar Bill) واحد 
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اهللا“ يف  ”نثق  عبارة  عند  والتوقف  الورق،  وسمک  احلروف  طباعة  طريقة  ووصف 
 ،(Rosetta Disk) املوجودة عىل واجهة الورقة النقدية. وقرص روزيتا (In GOD we trust)
إحد النصوص األكثر متيزا من الناحية التكنولوجية يف العامل، تأسست سنة 1996 بعد 
ثامين سنوات من العمل، وحتمل أكثر من 13,000 صفحة، وتوثق ملا يعادل 1500 لغة، 
ويتميز القرص بأنه عديم التأثر باملاء ودرجة احلرارة املرتفعة وال بأي إشعاع، وبذلک 
يُسهم يف حفظ املعطيات لألجيال القادمة. كام يتضمن قائمة كاملة من اللغات املؤرشفة 
مقسمة حسب القارات، وعىل القرص تم وضع العنوان بثامين لغات هي: اإلنجليزية، 
والعربية، واإلسبانية، والسرييلية (Cyrillic)، والكانتونية (Catonese). هذا فضال عن 
التوقف عند أسطوانة سايريس (Cyrus Cylinder)، وألبوم موسيقي شهري بعنوان فندق 

كاليفورنيا (Hotel California)  ومطبعة كيلمسكوت (Kelmscott) وإنتاجه اهلام.
من  وخاصة  آخر،  إىل  نص  من  االنتقال  بدراسة  األربعة  أجزاءه  الكتاب  وخيتم 
 .(Mp3) إىل مشغل اإليم إي يب ثري (CD) املخطوط إىل الطباعة، ومن القرص املضغوط
ثم ينظر يف كيفية تغريّ هذه الوسائط واحلوامل لتتناسب مع كل مرحلة. ويكشف عن أن 
يف  األحداث  أهم  أحد  هو  الطباعة  إىل  املخطوطة  من  الغرب  يف  التكنولوجي  التحول 
السنوات األلف املاضية، موضحا أن من أهم التغيريات النامجة عن ظهور الطباعة هو 
من  بكثري  أرخص  النصوص  نرش  وجعل  أوىل،  ناحية  من  األمية  حمو  يف  اهلائل  التطور 
صه  يلخّ ما  وهو  يشء،“  كل  ت  ”غريّ فعال  املطبعة  أن  عن  الكتاب  ويدافع  ثانية.  ناحية 
السياسية  األحداث  فهم  يمكن  ”ال  بقوله   (Sigrid Steinbeerg) شتانربگ  سيگريد 
والدستورية والكنسية واالقتصادية، وال احلركات االجتامعية والفلسفية واألدبية متاما 
دون مراعاة تأثري املطبعة عليها.“ ومن ثمة خيلص الكاتبان إىل أن ”الطباعة مل تغريّ فقط 
عدد األشخاص الذين يمكنهم القراءة أو عدد النصوص التي يقرأها هؤالء األشخاص، 

ت القراءة نفسها.“ بل غريّ
يف  األول  يتمثل  اثنني؛  حقلني  بني  تتأطر  مرجعيته  أن  املؤلَف  قراءة  من  ويتّضح 
الدراسات التارخيية التي تظهر يف عودة الباحثني إىل التنقيب يف تاريخ النصوص وتتبعها 
الدراسات  يف  فيتحدد  الثاين  احلقل  أما  وتطورها،  ظهورها  لتاريخ  يؤرخ  زمنيا  تتبعا 
الباحثني  لكن  ويؤوهلا.  وحيللها  النصوص  بنية  يف  يبحث  الكتاب  أن  ذلک  األدبية، 
خيتلفان مع التوجه البنيوي مثلام ظهر يف الستينيات من القرن املايض حني ناد بـ ”موت 
فإن  هنا،  ومن  النص.  فهم  يف  والسياق  للقصدية  بالغة  أمهية  يوليان  ألهنام  املؤلف،“ 
النصوص  تاريخ  بناء  تعيد  أدبية  تارخيية -  دراسات  متثل  النصية  التكنولوجيا  دراسات 
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استنادا إىل معطيات تارخيية من جهة، وهو ما يظهر بجالء يف القسم الثاين والرابع، وإىل 
ما يقدمه األدب من تقنيات يف دراسة النص من جهة ثانية، وهو ما يتجىل يف اجلزء الثالث 

باخلصوص. 
ولعل ما يميز الكتاب، فضال عن إطاره النظري الصلب، منهجيته يف تناول القضايا 
دون  بسالسة  آخر  إىل  وسيط  من  االنتقال  عرب  وثقافيا،  وزمنيا  تارخييا  والبعيدة  املتنوعة 
فقدان اخليط الناظم، ودون وقوع أي تتنافر بني أجزاء الكتاب، ودون أن نشعر من جهة 
طابعا  للكتاب  أن  نلمح  سبق،  ما  عىل  وعالوة  واحدا.  فا  مؤلِّ ال  مؤلِّفني  أمام  بأننا  ثالثة 
حا به يف بداية الكتاب، عىل اعتبار أنه موجه للطلبة والباحثني  تربويا وبيداغوجيا مرصّ
واملهتمني قصد تعريفهم هبذا احلقل املعريف اجلديد. ويف هذا الصدد يعترب دين گريگار 
والعلوم  اإلنسانية  العلوم  تعيني  عىل  قادر  كتاب  هناک  كان  إذا  بأنه   (Dene Grigar)
فإنه  للطالب،  النص  تقنيات  حول  واسعة  معرفية  جمموعة  توفري  عرب  الرقمية  اإلنسانية 
هو هذا الكتاب. ويربز الطابع التعليمي للمؤلَّف عرب طرح مجلة من األسئلة عقب بعض 
املفاهيم النظرية والتطبيقات النصية بغرض التحفيز عىل البحث والفهم وحتقيق التفاعل 

احلقيقي مع عنارص الكتاب وأفكاره.
لطبيعة  فقط  ليس   ،قصو أمهية  للكتاب  إن  القول  يمكن  سلف،  ما  إىل  واستنادا 
اإلجرائية  وللمفاهيم  ملنهجيته  أساسا  بل  صدوره،  حلداثة  وال  يدرسه،  الذي  املوضوع 
ة التي يمكن تطبيقها عىل عدد ال متناهي من النصوص والوسائط الرقمية احلديثة  مَ املقدَّ
حظ شبه غياب ملثل هذه الدراسات  بغية فهمها واستيعاهبا عىل النحو الصحيح. بيد أنه يُالَ
حمدود  كان  وإن  رقمي  وعي  تبلور  نجد  الثالثة  األلفية  مطلع  منذ  العريب، لكن  العامل  يف 
كتاب:  مثل  الرقميني،  واألدب  بالثقافة  هتتم  مهمة  أعامل  صدور  يف  ذلک  وبدا  التأثري، 
نحو  العربية:  الثقافة  ومستقبل  املرتابط  والنص   ،(2005) املرتابط  النص  إىل  النص  من 
كتابة رقمية عربية (2008) لسعيد يقطني؛ وكتاب األدب الرقمي (2009) لزهور كرام؛ 
ومؤلف الرقمية وحتوالت الكتابة (2015) إلبراهيم أمحد ملحم. هذا باإلضافة إىل بعض 
يلفني إذن أنا موجود لصاحبته  الرتمجات اجلديدة، أنجزها سعيد بنكراد بعنوان: أنا أوسِ
إلزا گودار(2019)، وكتاب اإلنسان العاري: الديكتاتورية اخلفية للرقمية ملؤلفيه مارک 

دوگان وكريستوف اليب (2020).
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