
 

  

  

  
  

 امع عضو مازن املبارككلمة الدكتور 
  يف حفل استقبال

  عبد اإلله نبهانالدكتور 

  عضوا يف جممع اللغة العربية

  

  ون رئيسا وأعضاءأيها السادة امعّي

  أيها احلفل الكرمي

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

، للترحيب يسعدين يف هذه اجللسة العلنية، اليت يعقدها جممع اللغة العربية
بالعضو العامل اجلديد األستاذ الدكتور عبد اإلله نبهان، أن أقف عند أمرين 

  .اثنني، وأنا بصدد احلديث عن الزميل الكرمي

زلية اليت كان يرعاها يف جمتمعنا ـة والتربية املنأما األمر األول فهو البيئة البيتّي
يضفون عليها الكثري من ت، ات واألخوال واخلاالاجلّدان واألبوان واألعمام والعّم

العالقات احلميمة احللوة، ويقّدمون فيها التربية بأساليب خمتلفة من احلكمة والقدوة 
إذ جيتمع حول أحدهم أطفال األسرة، وذلك أمر افتقدناه اليوم  ،واحلكاية واحلوار

من وما شغلوا به  هم اهتمامامتيف جمتمعنا الذي تفّرق أفراد األسرة فيه، وتوّزع
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داخله، واألوالد كل مع مسلسل مهوم احلياة؛ فاألبوان مشغوالن خارج البيت أو 
زي أو خلف شابكة يشّرق ويغّرب، ال يكاد جيمعهم حىت الطعام مرة يف تلف

  !!وال تكاد عالقة األخ بأخته تفوق عالقة اجلار جبارته! األسبوع

مؤسسة من  ومل حتلَّ ،لقد أصبحت هذه الصحبة البيتية نادرة يف جمتمعنا
 .املؤسسات حملّها، ومل يقم أحد بوظيفتها يف غرس مبادئ التربية وآداب السلوك

ويف البيئة البيتية اليت عاش فيها زميلنا األستاذ النبهان دليل على اآلثار اليت يتركها 
  .البيت يف مستقبل أبنائه

على النهضة  هوأما األمر الثاين فهو أننا حني فتح شرقنا العرّيب الغافلُ عيون
تقليد ال أخذ اقتباس،  ذَخالغربية رحنا نأخذ بانبهار كل ما وجدناه عند الغربيني أَ

قلّدناهم أو حاولنا تقليدهم دون تطبيع ملا تقتضيه ! وشّتان ما بني األخذين
تقاليدنا عربيةً أو إسالمية، قومية أو دينّية؛ فكانت أنظمتنا كأنظمتهم، ومعظم 

واستوردنا ... ، بل أصبحت بيوتنا كبيوم وأبنيتنا كأبنيتهما كقوانينهمنقوانين
وكان منها اجلّيد، ومنها دون كثريا من أساليب تربيتهم ومدارسهم وجامعام، 

ه دون النظر إىل الفرق بني طبيعة ووراعينا التخّصص العلمي كما راع .ذلك
 .تباين األمم واختالفهاوالعلوم اللغوية واألدبية اليت تتباين ب ،العلوم اإلنسانية

متكاملة  حدةٌهي كلّها وفكانت للعربية و ،صوبالغنا يف النظرة إىل التخّص
ختّصصات مّزقتها بدل أن جتمعها، وفّرقتها بدل أن توّحدها، فكان عندنا خطّ 

مث لسانّيات وصوتّيات، وأدب، مث  ،وفقه لغة ،وإمالء وحنو وصرف وبالغة ولغة
وعباسي ومملوكي  ،هلي وإسالمي وأموي وأندلسيأصبح األدب آدابا فجا

مث أصبح األدب احلديث فنونا أدبية لكل .. ضة وأدب حديث وأدب ،وأّيويب
وأخريا  ،أو الرواية أو األقصوصة ،منها اختصاصه الذي يتناول املقالة أو القصة
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كانت سواء أ ،وحنن ال نّدعي أّنها كلّها اختصاص واحد! »القصة القصرية جدا«
علوما لغوية أم كانت عصورا أو فنونا أدبية، ولكنا نقول إن إتقان أحدها ال يعين 

 أن يرفض أستاذ النحو يف اجلامعة أن يدّرس ألننا وصلنا فيها إىل.. ل بسائرهااجله
هي الصرف، وأالّ يعرف أستاذ البالغة النحو، وأالّ يتقن أستاذ األدب اللغة اليت 

  !!ماّدة األدب

لقد تشتومل يعد الكثريون من اجلامعيني ميثّلون  ،الثقافة العربية الواحدة تت
  .باختصاصام الضّيقة ثقافة اللغة العربية وآداا

أذكر هذين األمرين ألننا اليوم نستقبل زميالً عاش طفولته يف بيئة منـزلية 
آن ويعرف شرح فإذا الطفل يعرف الكثري من القر ،رعاها اجلّد مث اآلباء واألصدقاء

من كتاب الكامل للمّربد، ب صفحات را من املعلقات ويقلّوحيفظ شع ،ابن عقيل
لع على صفحات من رسالة ويطَّ ،وأخرى من كتاب العقد الفريد البن عبد ربه

فيا ولكنه كان كا ،قد ال يكون وعيه إذ ذاك مؤهالً الستيعاب ما قرأ... الغفران
وليبعثه على التطلّع إليها وإىل تنّوع فروعها،  ،وأدبِها ةليغرس يف أعماقه حّب العربي

هو الذي جعل األستاذ  ،وال أشك أن هذا التنّوع الذي غرست نواته األسرة
ليكون من  ،الذي هو ضيق التخّصص ،النبهان ميتاز من جيله مبا خيّص األمر الثاين

 اللغة وفقهها البحوث واملقاالت يف وكتابة ،مالئه يف التأليف والتحقيقأنشط ز
 وحنوها وصرفها وبالغتها، ويف أدا بعصوره املختلفة، ويف النقد األديب، مل يحلِ

ما دامت  ،واحد يتقنه دون املشاركة املقتدرة يف سائر االختصاصات اختصاص
  .كلها تدور يف ثقافة اللغة وأدا

شأ يف م ون١٩٤٥وه ١٣٦٤ولد األستاذ عبد اإلله نبهان يف مدينة محص عام 
يتنقّل يف مكتبة بيتية ممتلئة بكتب التراث الشرعية واللغوية  ،بيت علم وفضل
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الذي عاش معه مخس عشرة سنة من  ،واألدبية، وكان أستاذه األول جّده ألبيه
مل الصاحل عرف اوعلى يدي ذلك اجلّد الع. م١٩٦١حياته قبل أن يتوفَّى اجلّد عام 

ف شرح ابن عقيل وقرأ فيه، كما قرأ عبد اإلله كتاب اهللا وحفظ بعضه، وعر
  .وبعض آثار أيب العالءفحول الشعراء  من طبقات صفحات

يف تلك السنوات غرس اجلَّد يف نفس الغالم حّب العربية وتراثها، فلم يكد 
حيصل على الشهادة الثانوية حىت انتسب إىل قسم اللغة العربية جبامعة دمشق عام 

م وعلى دبلوم يف التربية عام ١٩٦٨اب عام م وحصل على اإلجازة يف اآلد١٩٦٤
إىل التدريس يف ثانويات  ١٩٨٠و ١٩٧٠م، وانصرف فيما بني عامي ١٩٦٩

دبلوم الدراسات اللغوية عام محص ومعهد املعلمات، واستطاع احلصول على 
وتّوج دراسته باحلصول على  .م١٩٨٠وعلى درجة املاجستري عام  ،م١٩٧٦

وباشر الدكتور نبهان تدريسه اجلامعي يف جامعة . م١٩٩٠درجة الدكتوراه عام 
  .م مث دّرس يف جامعيت قطر واإلمارات العربية املتحدة٢٠٠١البعث عام 

ه العلمي، فلقد عرفته يف جامعة ز ما ميتاز به زميلنا الكرمي نشاطولعلّ أبر
دمشق من أكثر الطالب نباهة وتطلّعا وطموحا، ومن أكثرهم حبثًا واستقصاًء 

فني، يعرف من أخبار الكتب  عن أخبار العلم والعلماء والكتب واملؤلِّوسؤاالً
طبع وما مل وما مل ي ،ققبع منها وما حكثريا مما ال يعرفه غريه، وخيربك مبا طُ

الّت الثقافية يف البالد العربية وآخر ما نشر فيها، يحقق، ويعطيك آخر أخبار ا
  .ية له خمربون يف كل قطرإنه أشبه مبكتب معلومات علمية وثقاف

شارك يف م ،كثري احلركة واسع االطالع ،إن األستاذ نبهان نابه يقظ نشيط
مكثر يف اإلنتاج، مدمن حضور الندوات واملشاركة  غري ما فن من فنون العلم،

  .يف املؤمترات
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فة ككتابه أما آثاره العلمية فقد جتاوزت األربعني عدا، منها الكتب املؤلَّ
ومنها » يف اللغة والنحو والبالغة حبوث«الضخم عن ابن يعيش النحوي، وكتاب 

الكتب احملققة كإعراب احلديث النبوي للعكربي، وغوامض الصحاح للصفدي، 
  .ومنها رسائل كثرية حقّقها ونشرها يف جمالّت خمتلفة

 ،هوإنتاجه منوع املوضوعات؛ فهو يف التفسري واحلديث والنحو وعلل
. والصرف والبالغة والسير والتراجم، ويف األدب نثره وشعره، ويف اللغة وما إليها

لقد كتب ما ال أستطيع تعداده من البحوث واملقاالت مما يشهد له بسعة االطالع 
  .وجودة اإلحاطة باللغة وعلومها وآداا

مجلة وقد توّزعت حبوثه ومقاالته على عشرات االّت يف البالد العربية، ك
جممع اللغة العربية بدمشق، وجملة امع األردين، وجملة معهد املخطوطات العربية، 
وجملة التراث العريب، وجملة امع العلمي اهلندي، وجملة ثقافة اهلند، وجملة ج 
اإلسالم، وجملة عامل الكتب، وجملة الذخائر، وجملة املعرفة، وجملة املوقف األديب، 

وشارك يف كتابة عدد من ترمجات . لة آفاق الثقافة والتراثوجملة الفيصل، وجم
وقد أحلقت بكلميت هذه مسردا . األعالم يف موسوعة أعالم العرب واملسلمني

  .فها، والكتب والرسائل اليت حقّقهابأمساء الكتب اليت ألَّ

وأما املؤمترات والندوات فقد جتاوز عدد ما شارك فيه منها الثالثني يف اامع 
  .جلامعات العربية املختلفةوا

 –ولو تتّبعنا ما كتبه يف االّت وما ألقاه يف الندوات واملؤمترات لوجدناه 
اليت تالحق آخر ما يصدر من الكتب  ،ميثّل العني الراصدة اليقظة - على تنوّعه 

وهو يفعل ذلك يف كثري من التواضع . والرسائل والبحوث فتعلّق وتنقد وتصّحح
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هه وكر عشرتهكما عرفوا لطف . رفه عنه أصدقاؤه وزمالؤهواألدب الذي ع
وأما وفاؤه ومّده يد العون العلمي ملن يطلبه فهو حديث . لالّدعاء والظهور

م مل ١٩٩٧إخوانه وعارفيه، وحسبه وفاًء أنه حني نشر كتابه عن ابن يعيش سنة 
العربية  وغرس فيه حّب ،جيد من يهديه إليه خريا من جّده الذي رعى طفولته

وامليلَ إىل القراءة واالطالع، وكان رمحه اهللا قد مات قبل نشر الكتاب بنحو 
وحسبه وفاًء أنه دائم الذكر والثناء على الذين انتفع بعلمهم ! مخس وثالثني سنة

  .من اجلامعيني والعلماء

 رف إىل االستقاللجتمع التواضع والظَّ ،ولألستاذ النبهان شخصية حمببة
ملوقف، وهو صاحب لسان وقلم يدافع ما عن لغة القرآن وأدب بالرأي وا

ألنه يرى فيها ضربا من  ،العرب، ال يترّدد يف خوض املناظرات ومعارك النقد
اجلهاد الفكري، ويرى أن املعارك الكربى ليست اليت تشتجر فيها السيوف 

ه يرى أن إن. بل تشتجر فيها إىل ذلك األفكار واآلراء واملذاهب ،والرماح حسب
سالح العامل علمه ولسانه وال جيوز للعلماء إغماد ألسنتهم عن الزائفني 

إن األمة إذا كانت تدافع يف ساحات املعارك عن وجودها، «يقول . واملبتدعني
فإا يف جمالس العلم حتافظ على ذاا وشخصيتها وكياا ومعامل حضارا 

  .»الفكرية

صلة بامع، إنه من أقدم املعاصرين  وبعد، فليس األستاذ النبهان حديث
ومشاركة يف إصدار مطبوعاته، فأهالً ومرحبا  ،صلة به وزيارة له وكتابة يف جملّته

  .به زميالً كرميا وعضوا عامالً ننتظر على يديه اخلري للمجمع ورسالته

  :وهذه قائمة بأهم مؤلفاته وما حقَّقه من كتب ورسائل تراثية
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