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ْحَمــنِِهللاِِبِْسمِِ» ِ«ٌمـــحِِالرَِِّالرَّ

ِ

ِمروةِبنتِسعٌدِالبطرانٌةِممدمِمن:

ًِِّانِِـــالبٌََُِِمْستَْمبَــــلُِِمال:ــــعنوانِالم ِالعََربِ

ِنصِالممال:ِ

فًِنهاٌةِإلمائهِِ،َجاءتِفكَرةُِِكتَابةِالَممالِمنِمسابمةِطرحهاِاألستاذِالدكتورِدمحمِجمالِصمر

كلٌةِاآلدابِوالعلومِاالجتماعٌة،ِبِالفٌلِفًِالمندٌلِبٌنِالممالِوالكتاب!(،)ِلمحاضرةِبعنوان

لعامِألفٌنِوستةِعشر،ِعلىِأنِآخرِ،ِألولِمنِنوفمبراِالثالثاء،ِجامعةِالسلطانِلابوس،منِ

ِ.ِنفسهابعةِأٌامِمنِإلماءِالمحاضرةِموعدِلتسلٌمِالممالِاألحدِالممبلِبعدِأر

ِالنٌةِِنًلكن ِلمِِ،ذاِعنوانهكتابةِممالِبِعلىكنتِأعلمِأنِعمد ِفإذا أمرِفًِغاٌةِالسهولة،

منِِنفسهالدِعمدهاِفًِاللحظةِِِ-ِإنِلمٌِكنِالجمٌعِ-ِمنِفًِالماعةٌِخبِظنًِكانِأغلب

واِـفَِتَِأكِِْحاضرة؟ــردِخروجهمِمنِلاعةِالمــبمجِإعالنِالمسابمة،ِكماِالِأعلمِهلِانفنِالعمد

ِالمإمنِخٌرِمنِعملهـ"ب ِوإنِ"نٌة ِظَِ؟ ِفمد ِاللحظة،ِِتُِلٌِْكنِفذلنِأمرِالٌِعنٌنً، وجلةِمنذ

ِفكرةِ ِكتبت ِلد ِأكون ِمماالتهم، ِكتابة ِفً ِالطلبة ِسٌمكثها ِالتً ِفالمدة ِبنفسً، ِأصنع كٌف

ِواحدة،ِهذاِإنِصغتهاِحما!

طٌلةِاألٌامِاألربعة،ِفمدِحٌّرنًِموضوعِِ،استطعتِكتابةِسطرِواحدِالٌِغنًِمنِشًءِنًلكن

ِشٌئاِمنِخالٌاِِ،أحرنِالملمٌِمنةِوٌسرةِإذٌرة،ِوفعلِبًِفعلتهِالتًِفعل،ِالممالِأٌّماِح علَّ

فعلمتِِ؛علًتتحرنِمعه،ِإالِأنِذلنِلمٌِشفعِبنتٌجة،ِلكنهاِالحمٌمة،ِالتًِفتحِهللاِبهاِدماغًِ

حمًاِأنِمنِالبٌانِسحًرا،ِلنٌِنجلًِطالماِتكتبٌنِأٌتهاِالمسكٌنةِألجلِالمسابمة،ِماِإنِأدركتِ

أوِشمٌماتها،ِتماماِِفٌلتمطِدماغًِأيِإشارةِتصدرهاِكلمةِبٌان؛ِإذاِبمانونِالجذبٌِعملذلن،ِ

ِب!كآلةِتعمِّ

حسنة،ِثمِِلنِألومِنفسًِحٌنماِمكثتِماٌِزٌدِعلىِالشهرٌن،ِلبلورةِاألفكارِوإخراجهاِبصورة

ِاِإلىِإنِاألمرٌِتطلبِسفًرا ِفؤنا ِالهٌّن، ِالزمنِلٌسِباألمر ِآلة ِوإدارة طالبةِفمٌرةِلمستمبل،

ِاآلِنظر؛الِوجهةِالِتتعدىِكتابتًِهذهِلاصرة، ًَ ِلةِبعٌدًاِكماِكانتِتذهبِبؤولئن!فلنِتذهبِب

ِ،دًاــــبعٌاِورِّـــماٌِكفٌنًِأنِأرىِنِلكن

ِ!ــٌامٌمةِآتـــبلِالحـــىِجـاِمنِعلورًِــن

ِادي!ـسحرِعــبِوالِ،عادًٌااِلمٌِكنِنورًِ

ِتبعثرتِكلماته،ِلطالماِ

ِ!ًِّـلِإلـــتصأنِلِـــلب

مندٌل،ِأوِالعكس،ِفلنِنِنمولِجالِجالِجال...ِلٌخرجِالفٌلِمنِالذلنِسحر،ِلنِنضطرِفٌهِأل

ِالساحرِأوِالعبِ)السٌرن(!ِمهارةنكونِب
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نًِعجزتِعنِوصفِمستمبلِالبٌانِالعربً،ِوإنِتنِكلمةِالبٌانِتعنًِإِ:إنِللتِلنِ،لنِأبالغ

ِوالجالءِ،الوضوح ،ِ ِأم ِصافٌة، ِغٌر ِآنذان ِكانت ِعدستً ِفهل ِعلىِِنَِّإواالنكشاف، العتب

علىِأنِالحدٌثِعنِالمستمبلِ،ِ؟ِإذنِحريِبًِأنِأتؤسفِمنذِالبداٌةنفسهاصورةِالمستمبلِ

ِو ِك"صعبِللغاٌة، ِالخٌرلو ِالغٌبِالستكثرتِمن ِ"نتِأعلم ِمنِثم ِممالًِهذاِ، ِعنونة أعٌد

ِِ!نشرةِاألرصادِالجوٌةبماٌِكونِ،ِفهوِأشبهِالبٌانِالعربًِالتنبإِبمستمبللٌكون،ِ

تسعفنً،ِالخٌاالتِسِمتنالضاِإلىِحدِما،ِِلكنِ،بٌدِأنِحدٌثًِهذاِللوهلةِاألولىٌِبدوِغامضا

علٌناِِ؛ٌتهٌؤِلًِأنماِعلىِالعالمِأنٌِستعدِالنفجارِمعرفًِعظٌمِإذوإلىِأيِمدىِستسعفنً؟ِ

ه،ِهذاِماٌِهمنًِفًِنهاٌةِالمطاف؛ِفؤضعفِحٌنهاِأنِنفكرِفًِكٌفٌةِاحتضانِالبٌانِالعربًِل

ِ،فًِالحفاظِعلىِمعالمِالبٌانِالعربًِصامدةِ-ِلوِبالٌسٌروِ-،ِاإلٌمانِأنٌِساهمِالواحدِمنا

ِ،اعلىٌِمٌنِمنِأنِالدراساتِالبٌانٌةِتحتاجِجهدًِِكنَّاوإنِ،ِأمامِظروفِالسرعةِالمعلوماتٌة

ألوانِِمختلف،ِثمِإمعانِنظرِفًِكبرىالعملًٌِحتلِمنهاِالمكانةِالِألنِالجانبِ،ورٌاضةِعملٌة

الٌِتؤتىِذلنِإالِبالمرانِوالتجربةِواالرتماءِفًِمستوٌاتِفِالثمافة،ِواستثارةِللذوقِوالمعرفة،

ِالتفكٌر.

ِالهائل ِاالنفجار ِلذلن ِالعدة ِنعد ِحٌنما ِإنماِِ،نحن ِالعلوم، ِعلم ِعلى ِالمحافظة ِأشد محافظٌن

ِكت ِعن ِالعظٌمندافع ِفالِ،ابنا ِالرصٌنة، ِعربٌتنا ِعلومِوعن ِ،وعلم ِالبالغة ِعلوم ِألدم بٌان

ِفهوٌُِظهِِِالعربٌةِوعلم ِأًٌضا؛ ِاإلسالمٌة ِفًِالمرآنِمنِإعجازِفًِالنظمِوغٌره،ِعلوم رِما

ِاطمؤنتِإلعجازه ِمتىِما ِلٌسِبكالمِفِ؛واألمة ِوعلمتِأنه ِدٌنها ِأدركتِسالمة اهتدتِإلٌه،

ِشاعرِوالِكاهن.

تغٌراتِِمعاٌشةِالمحمودةِالتًِتتٌحِلهمنِثمِعلىِالبٌانِالعربًِأنٌِتمتعِبمدرِمنِالمرونةِِ

ِأدبًِ ِأنٌِكون ِألٌسٌِسعىِمنِاألول ِعام، ِبشكل ِالعلمٌة ِبشكلِخاصِوالبٌئة ِاألدبٌة اِالبٌئة

ِللتغٌرضِِمعرَِّفٌرتمًِبهِللممة؟ِفؤماِاألدبِالعربًِِ،ااِسلمٌ ِوٌرجوِمنِالثانًِتكٌفًِِ؟،اعالمٌ ِ

األجناس،ِاألمرِالذيٌِنبئِِمختلفكًِأتتبعِالتغٌراتِالتًِحصلتِللستِهناِ.ِاِومضمونًِشكالًِ

ِنرجوِمنِذلنِ ِلكنما ِِهدفًابالخٌرِوالشرِمتزامنٌَن! ِأما البٌئةِِمعاٌشةلصالحِالبٌانِالعربً.

هِشبرِمنِكتابتًِلهذاِالممالِفًِمفكرةِهاتفِمحمولِالٌِتجاوزِطولِاالعلمٌةِفلٌسِأدلِعلٌه

ِبلٌِملِعنهِبكثٌر ِالٌد ِنحنِ. ِالحربِِوإنِكانتِترجعِ،الترجمةِاآللٌةِببعٌدمنِوما ِبعد لما

فماِبالِالبٌانِِ.والتزالِآخذةِفًِالتطور،ِكبٌرةِبدرجةِ فمدِتطورتِأسالٌبهاِ؛ِالعالمٌةِالثانٌة

الحاسوبٌةِالتًِنِاللسانٌاتِماذاِعِر؟ـــٌِّاِفٌهاِلصنعِمستمبلِنَِِمحمودًِالعربًِالٌِتخذِسبٌالًِ

ببٌانِمستمباًلِأالٌِنبئِذلنِِ،أحدثِأفرعِاللسانٌاتِالحدٌثة،ِوأهمهاِفًِعصرِالمعلوماتِدِّتع

ِلكنَِّ ِحاسوبً؟ ِعربً ِبٌان ِأو ِآلً ِنفسهعربً ٌِطرح ِالذي ِالسإال ِما ِلهذهِ، ِسٌكون هل

ِِالتطوراتِ)التًِتسعىِإلشرانِاآللةِفًِكلِشًء(ِتؤثٌرِ  ِالعربً؟علىِجمالِالبٌانِعمٌك 

ِتزوِِّ ِأن ِاآللٌة ِالترجمة ِمن ٌِستوجب ِذلن ِكاملةإذن ِمعرفٌة ِبمادة ِالحاسوب ِالتًِِ،د كتلن

ِاإلنسان ِمن ِفِ؛تصدر ِبلغته، ٌِتكلم ِحٌنما ٌِتمثلها ِأنٌِِستوجبكما ِالحاسوبٌة ِاللسانٌات من

ِكِّرَِتُِ ِتتخٌل ِأو ِِ-ب ِاأللل ِِ-على ِابشرٌ ِِعمالًِالحاسوب ِأمرًِ، ٌِعد ِذلن ِمستحٌاللكنما ِا لٌسِ!

ِ ِلناِمفاجئا ِالبرنامجِ،بالنسبة ِوفك ِإال ِتعمل ِلن ِاآللة ِأن ِندرن ِصممهِِألننا ِالذي والنظام

ِاإلنسانِلها!

ٌِجعلنًِأتفاءل ِماِلكنما ِإلىِحد ِأْن ِالبٌانِ، ِبؤمر ٌِهتمون ِبعضِالشعوبِالعربٌة رأٌتِلادة

ِ ِأبنامحاولِوتطوًٌرا،ِتعلًٌماالعربً، ِجهود ِتحرٌن ِالمستطاع ِلدر ِوبناتهئٌن ِسبٌلِهم ِفً م
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ِ ِذلن ِعلى ِلٌسِأدل ِالسلِمنخدمته، ِالعربٌةكراسً ِاللغة ِلابوسِلدراسات ِطان ِفًِ، وذلن

ِ ِكمبرٌدج، ِجامعة ِالعالم: ِبلدان ِمختلف ِمن ِعالمٌة ِوجامعات ِوأكسفورد، بكٌن،ِوهارفرد،

ِجورجِتاون.وملبورن،ِو

ِاللغةِِ ِإن "ِ ِلوله: ِالمتحدة، ِاإلماراتِالعربٌة ِدبًِبدولة ِحاكم ِلرأتِعنِدمحمِبنِراشد كما

ِدوًراالعربٌةِستبمىِلغةِالمستمبلِوالعلومِواالبتكارِوذلنِلماِتمتازِبهِمنِمرونةِجعلتِلهاِ

ِتارٌخٌ ِ ِالمختلفة"، ِالحضارات ِفً ِلٌسِِمإكدًاا ِالعلوم ِمن ِلكثٌر ِالعربٌة ِاللغة ِاحتضان أن

ِا.تمِتوثٌمهِتارٌخًٌِِأمًراا،ِبلِجتهادًِا

ِالمبادرات ِمن ِالكثٌر ِتكنِمهتمِناهٌنِعن ِلم ِبلالتً ِفمط، ِبالبٌان ِ"ِِكانتِة ِعنوان تحمل

لتعلٌمِاللغةِالعربٌةِلألطفالِِمتكامالًِاِإحدىِهذهِالمبادراتِجعلتِتمدمِمنهجًِ.ِ"مبادرةِالبٌان

لىِجائزةِحاكمِدبًِللغةِعِحصلتعلىِخبراتِالتربوٌٌنِوالمختصٌن،ِِبناءًِِ،غٌرِالناطمٌنِبها

ِلًِوالمبكر.ضمنِأفضلِمبادرةِلتعلٌمِاللغةِالعربٌةِوتعلمهاِفًِالتعلٌمِاألوَِِّ،العربٌة

ِفٌكفٌنًِاستعراضِبعضِِ ِبملٌلة، ِالجوائز لٌستِالمشارٌعِوالمبادراتِالتًِتخصصِلمثلها

ِال ِالمبادرات ِتلن ِللحمجاالت ِمتنافسة ِالجائزة ِعلى ِللغةِِنفسهاصول ِدبً ِحاكم )جائزة

ِذكً ِتطبٌك ِأو ِبرنامج ِأفضل ِفهنان ِواستِالعربٌة(، ِالعربٌة ِاللغة ِمجاالتِِعمالهالتعلٌم فً

ًِِومعالجاتِاللغةِالعربٌة،الحٌاة،ِوهنانِأفضلِمشروعِلتطوٌرِونشرِالمحتوىِالرلمًِالعرب

نجدِِكماأفضلِمبادرةِفًِاستعمالِشبكاتِالتواصلِاالجتماعًِلنشرِاللغةِالعربٌة،ِإضافةِإلىِ

ِ.أفضلِمشروعِتعرٌبِوترجمة

ِ!نِآخرٌنئِِمِْطَِلكنِإنِكانِأولئنٌِإمنونِبؤنِالبٌانِالعربًِسٌظلِعلىِماٌِرام،ِلمٌِكنِذلنِلٌُِ

ِ!لادرةِعلىِصنعِالمعجزةاِإذاِكانتِهذهِالمبادراتِوغٌرهاِإذنِلندعِالمستمبلٌِكشفِلناِعمَِّ

ِإنِللتِفالِ ِهنا، ِفهوِإٌعنًِلًِاألمرِشٌئا ِالحد، ِهذا نِالتؤثٌرِوالعِالِمحالةِوتولفتِعند

ِالتؤثٌر،ِفمنِزاوٌتًِلنٌِخل ِبذلن،ِأماِعنِماهٌةِهذا وِذلنِمنِوالعِحتىِإنِلمِأصرحِأنا

بعكسِذلن.ِفالعالبةِ،ِكماِالٌِخلوِمنِأوجهِتعودِعلٌهِالخٌرلبٌانِالعربًِبعلىِاِأوجهِتعود

ِ،اأوِسٌنعطفِبهِمنعطفًِِ؟تعتمدِعلىِمنٌِمودِالبٌان،ِهلٌِجرهِنحوِماٌِجبِأنٌِكونِعلٌه

ِ ٌِتفلتِمنِأسسه ِِ-ولواعده؟ٌِجعله فًِِانتابنًهِمصدرِالخوفِالذيِدفؤعِ-الِأرجوِذلن!

ِِالتًِأعلنِفٌهاِموضوعِالممال!ِالوهلةِاألولى

ِ

ِتَــــمِهللاـِدَِحـــْمـــــِِب

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ:موضوعِالممالفًِِمصادرِومراجع

ِِ

ِالمرنِ .ٔ ِإلى ِوتطوره ِأسسه ِالعرب، ِعند ِالبالغً ِالتفكٌر ِحمادي، صمود،

 89ٔٔالسادس،ِمنشوراتِالجامعةِالتونسٌة،ِ

ٕ. ِ ِالعربً، ِالبٌان ِبدوي، ِد. ِطبانه، ِفنٌة ِتارٌخٌة ِدراسة ِالبالغةِفً أصول

 8٘9ٔ،ِٕالمصرٌة،ِطمكتبةِاألنجلوِ،ِالعربٌة

ِد. .ٖ ِولٌدِالعناتً، ،ِ ِخالد، ِد. ِالحاسوبٌةِدجبر، ِاللسانٌات ِإلى ِالباحث لٌل

 2ٕٓٓالعربٌة،ِدارِجرٌر،ِاألردن،ِ

ٗ. aewww.albayan. ِ:ستبمىِلغةِالمستمبلِاللغةِالعربٌةِِدمحمِبنِراشد

 ٕٙٔٓ/٘/ِ٘وتمارٌرِأخبار/ِوام:ِالمصدرِوالعلومِواالبتكار،

ِمحاضرة .٘ ِبٌنِِرابط ِالمندٌل، ِفً ِالفٌل ِصمر: ِدمحمِجمال ِالدكتور األستاذ

 http://mogasaqr.com/?p=11826ِالممالِوالكتاب:

http://www.albayan.ae/
http://www.albayan.ae/

