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  كلمة رئيس مجمع اللغة العربية

  عادل العوافي حفل تأبين المرحوم الدكتور 

  الدكتور شاكر الفحام

-١-  

ٌيتملكين أسى بالغ وحزن عميق لفقدنا األستاذ الكبري والعلم الشامخ  ً ّ
ًالدكتور عادل العوا، الذي فارقنا أشد ما كنا تعلقا به وحمبة له، رمحه اهللا الرمحة  َّ

ُ اجلزاء األوىف يف جنة اخللد اليت وعد املتقون، مع الذين أنعم اهللا الواسعة، وجزاه ُ ُ َ
  .ُعليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

ٍفما كان قيس هلكه هلك واحد َ ُ دما   ٌ َّولكنه بنيان قوم  ٍ 

*  *  *  
ٍيرمحك اهللا من أخي ثقة ُ ُمل يك يف صفو وده كدر   َ َ َ ّ ُ 

ّرف الدكتور عادل العوا رمحه اهللا منذ مطلع حياته الدراسية باجلد ُع
ى دراسته الثانوية عام . واإلكباب على املطالعة وصحبته الكتاب م ١٩٣٨أ

وكان يف السابعة عشرة من عمره، وسافر يف خريف العام نفسه يف بعثة 
ريس حكومية إىل فرنسا ملتابعة دراسته، فدرس يف كلية اآلداب جبامعة با

من )  فلسفة–آداب (، وحصل على اإلجازة، مث نال الدكتوراه )السوربون(
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  .)١(م١٩٤٥جامعة باريس يف حزيران عام 
وعاد إىل سورية ليبدأ حياته بالتدريس يف املدارس الثانوية ويف دار 
املعلمني بدمشق حىت افتتحت كلية اآلداب واملعهد العايل للمعلمني جبامعة 

ًمي فيهما أستاذا، ويف عام ُم فس١٩٤٦دمشق سنة  ًم أصبح أستاذا ١٩٤٩ّ
ََيف كلية اآلداب، ورأس قسم الدراسات الفلسفية واالجتماعية منذ ذلك احلني 

  .م١٩٩٠حىت إحالته على التقاعد بعد التمديد عام 
وقام الدكتور العوا إىل جانب عمله اجلامعي بأعمال علمية أخرى، 

ّقات دراسية وحاضر ودرس يف عدة وشارك يف مؤمترات ودورات علمية وحل
َولكن عمله األساسي الذي استفرغ جمهوده، ووقف عليه طاقاته . جامعات َّ َ

ّالعلمية إمنا كان يف قسم الدراسات الفلسفية الذي أواله كل عنايته، وقدم له 
َّخري ما يقدم ُ َ.  

-٢-  
ّلقد بدأ الدكتور العوا حياته التدريسية، وقد استعد وتأهب، وروى  ّ

ُوكانت متأل نفسه القيم . سه من العلم واملعرفة، والسيما علوم الفلسفةنف
واملثل، فهو صاحب رسالة يريد أن يؤديها أحسن األداء، وكان يتطلع إىل 
التعاون والتعاضد مع زمالئه اجلامعيني والنخبة من املثقفني يف ميادين الثقافة 

يئ لألمة أن ًوالعلم واملعرفة، ليتكاتفوا يف العمل معا على إرس ضة علمية  اء 
ُتبدأ حياة جديدة تواكب فيها مسرية العلم العاملية، وتشارك يف بناء احلضارة 

  .اإلنسانية

                                                            
الفكر االنتقادي ((: م بعنوان١٩٤٨عام ) بالفرنسية(ُنشرت رسالة الدكتوراه ببريوت  (١)

  .))جلماعة إخوان الصفا
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ُّوالتفت إىل العمل اجلاد فأخذ يؤلف الكتب يف علوم الفلسفة، ويضم  ّ
إليها ما خيتاره من ترمجات لكتب غربية تندرج يف سياق اخلطة العلمية اليت 

كان يتابع العمل دون كالل أو ملل، ليقدم لطالبه . قيقهايرمي إىل حت
ا، يعرضها  ُّولألجيال الناشئة العلوم واملعارف، وجلها يف علوم الفلسفة وتشعبا

ّبأسلوب مجيل ميسر، ليحببها إليهم، ويستثري محاستهم ملتابعة القراءة، وحب 
 ينشدها ويتطلع البحث، كي يكونوا النواة الصاحلة للنهضة العلمية اليت كان

  .إليها هو وإخوانه من األساتذة واملفكرين
ُوالثقافة . ُوحدة الثقافة جامع فكري بني األدباء املوجهني((: ومن كلماته

: ُوأكثر املثقفني يكتفون باجلانب األول. هي معرفة ومسؤولية يف آن واحد
ية فإن الشعور أما الناحية الثانية ناحية املسؤول... املعرفة، وهو اجلانب النظري

ُوااللتزام الذي ينادي به كثري من املثقفني يف الوقت احلاضر، يلزمهم بأن حيققوا 
أفكارهم أو يسهموا يف حتقيقها، بنشرها من جهة والدفاع عنها من جهة ثانية 

  .))ّكيما خترج إىل حيز الفعل
ًلن نألو جهدا مهما غال خلدمة هذا اجليل الصاعد الذي ((: ويقول

ٍ يكون لبنات صاحلات يف صرح أمتنا لتؤدي رسالتها حنو اإلنسانيةنرجو أن َِ((.  
أملي بإصالح بعض النواحي االجتماعية كبري، وأرجو أن ((: ومن أقواله

  .))ّأوفق يف العمل أنا وإخواين على ضم شتات الشباب العامل
-٣-  

مة  ويف احلق أن الدكتور العوا كان يواصل عمله الذي ندب نفسه له 
ُمية، وكان حريصا على إتقان ما أسند إليهوعز َّوإذا تأملنا ما أعده من مؤلفات . ً

لقد أغىن . وترمجات أدركنا اجلهود الطيبة اليت بذهلا حىت حتقق له ما حتقق
ًاملكتبة العربية بزهاء مثانني كتابا من مؤلفاته وترمجاته يف علوم الفلسفة 
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ا، كانت يف غاية الدقة واجلدة،  ّوتشعبا ًنشرها على مدى جياوز أربعني عاما، ِ ً
ِودلت على ما يتمتع به األستاذ الكبري من ثقافة واسعة، وعلم غزير، وحسن  ّ
ا  ا إىل قرائها، ويدنو  ُحماكمة، وجتويد يف العرض، وقدرة على األداء، مما يقر ّ

  .إىل الكمال
ُوإن من يتتبع الطريق اليت سلكها يف تآليفه وترمجاته يدرك أن  ّ

ُوضوعات أساسية كانت تشغل فكره، وتستأثر جبل اهتمامه، ومتلي عليه م ّ
جها َّوقد صنف كتبه تصنيفا تقريبيا حبسب املضمون، فرتبها يف . اخلطة اليت  ً ً ّ
  :مخسة جماالت هي

   األخالق-٣   الفلسفة عامة -٢   احلضارة واملدنية -١
  . الفكر العريب-٥     فلسفة القيم -٤

 –١٩٥٧ّ فيه الكتب اليت مت نشرها ما بني سنيت ّوهذا التصنيف يعدد
  .م١٩٩٥

ُكان أبرز ما يرنو إليه الدكتور عادل ويعمل على حتقيقه يف دراساته 
َوحماضراته وحماوراته أن ينشر العلم واملعرفة، ويغرسهما يف نفوس اجليل اجلديد ِ َ .

 احلضاري ِفالعلم هو الوسيلة األوىل للرقي يف مدارج التقدم، واللحاق بالركب
وكان قد شاهد يف الغرب كثرة املذاهب الفلسفية، وااليديولوجيات . العاملي

ّاملتعارضة اليت واكبت احنسار احلرب العاملية الثانية، وما خلفته من حرية 
للعقول الشابة، وانتهى إىل ما انتهى إليه مفكرو الغرب يف تلك احلقبة من أن 

ومن هنا جعل تالحم مفهومي . العقولميدان احلضارة وحده هو ميدان التقاء 
ًاحلضارة واملدنية موقفا الزمه يف كل نشاط ثقايف أو تعليمي، ليضمن لشباب 

م السياسية   .َاجليل االلتقاء يف ميدان واحد، وإن تباينت معتقدا
ُوقد شغلت املسألة األخالقية جانبا طيبا من نشاط األستاذ العوا فعين  ً ً ُ
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ًلفات وترمجات كثرية تناولت خمتلف جوانبها، وما ا أمت عناية، وترك مؤ ٍ

ْينشعب منها، وكأنه رام أن يؤسس لفلسفة أخالقية كاملة، ترتعرع يف حجر  ِ

ّوقد وفق يف تقدمي نظرة جديدة فيها الكثري من أفكاره وآرائه. الفلسفة األم ُ.  
ورأى من إمتام البحث يف األخالق ضرورة تناول فلسفة القيم، وهي 

لفلسفي املعاصر للتعمق يف أوجه النظر اإلنساين إىل كل ما ينهض به القاع ا
َإن النظرة القيمية األخالقية ترى أن اإلنسان هو صانع قدره ((. من أنشطة َ

ذا املعىن  بيده، وأنه يعي املعطيات، ويعي احتماالت توجيهها وحدوثها و
ذا املعىن أيضا مسؤول عم   .))ا يفعلًيسهم يف تغييـر املستقبل، وهو 

وقد أفرد لفلسفة القيم مجلة من كتبه عرض فيها ما انتهت إليه دراساته 
  .وقناعاته

ّومل يكن بد للدكتور عادل، وهو املؤمن بقوميته وأمته العربية، من أن 
ًيفسح جماال رحبا يف كتبه للفكر العريب اإلسالمي  وهو احملور الثقايف ((ً

ٍمال جسام يف غد إنساين عادل األخصب يف فهم حاضر أمة ماجدة، ذات آ

ّ فتعمق يف دراسة الفكر العريب، ونبه على مناح مل يلتفت إليها ))ومشرق
السابقون، إذ وجد طائفة من املفكرين العرب واملسلمني عنوا باالهتمام 
َباإلنسان، وكونوا تيارا موصوال أطلق عليه الدكتور العوا اسم التيار االنتقادي  ً ً

ًيضم كتابا وأد ُّ ّباء وعلماء من أمثال ابن املقفع والنظام واجلاحظ واملعري ّ
ُوالواقع أن هذا التيار أقرب إىل أن يكون سلسلة من حماوالت ((وإخوان الصفا 

االبتكار املتمرد الذي ينطلق من منـزع العقل اإلنساين احملض ليعرض على 
اختالف حمكه نتاج اإلنسان يف جتربته بالوجود كل الوجود، وباحلياة على 

ا، وتعدد أغراضها وأهدافها ومكاسبها   .))مناحيها، وتفاوت مستويا
ِومن مزايا الدكتور العوا يف هذا الباب إحلاحه الشديد على حتديد الفكر  ُ
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ُالعريب اإلسالمي، وموقعه الرئيس من مناشط الثقافة اإلنسانية، وحرصه على  ِ

براز خصائص ذاك الفكر، وألوان ّدجمه يف تيار منائها احلي، مع عنايته البالغة بإ
  .إسهامه يف خمتلف املوضوعات

دمج البحث ((وظلت هذه الفكرة رائده وموجهه يف حماولته الثانية وهي 
ُيف الفلسفة العربية يف إطار دراسة الفلسفة، وقد وضعها حيث موقعها التارخيي 
ة واملذهيب من تسلسل احلدوس الفلسفية ومذاهب الفلسفة لدى ذكر الفلسف

اإلغريقية والالتينية وذكر الفكر املسيحي، وقبل البحث يف فلسفة العصر 
  .))...الوسيط، وعصر النهضة واالنبعاث

ًوحيسن اإلشارة إىل أن الدكتور العوا كان متفائال، ينظر دائما إىل  ً
  :ومن أقواله. املستقبل بعني األمل الباسم

ً كما كانت قومية وأمنييت أن تبقى قوميتنا... إنين بطبعي متفائل((
وإن ... ُّإنسانية تعتز بإسهامها يف تقدم حضارة البشر، هكذا كنا، فلنكن أبدا

ُّاألمة العربية تطل على مفهوم إنساين سيكتب له التوفيق، وأرى أن مقياس  ُ
ّإمنا يقدر بنسبة صلة هذه ... املذاهب الفلسفية املناسبة لوضع األمة العربية

  .))والتعاون اإلنسايناملذاهب مبفهوم احلضارة 
-٤-  

ومن متام القول أن أذكر أن جممع اللغة العربية كان قد سعد بانتخاب 
مع، جبلسته املنعقدة يف  مع األستاذ الدكـتور العوا عضوا يف ا / ٧(ًمـجلس ا

/ ١٤( يف ٢٠٤، وصـدر املرسوم رقم )م١٩٩٠/ ١١/ ٢٤ - هـ ١٤١١/ ٥
  .ًه عضوا يف جممع اخلالدين بتعيين)م١٩٩١/ ٥/ ٢٧ - هـ ١٤١١/ ١١

وأقيم حفل استقباله يف جلسة عقدت يف قاعة األستاذ الرئيس حممد 
/ ٧(كـرد علي باملدرسة العادلـية يف الساعة السادسة من مساء يوم األربعاء 
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حضرها خنبة طيبة من رجال الفكر ) م١٩٩١/ ١١/ ١٣ -هـ ١٤١٢/ ٥
ُواألدب والثقافة، وافتتحت احلفل بكلمة رحبت  فيها باألساتذة العلماء واحلفل ُ

ُالكرمي، وشكرت هلم تفضلهم باحلضور، وهنأت الدكتور العوا بثقة زمالئه  ُ
معيني به، واختيارهم له لينضم إىل صفوفهم، ويؤيد مسعاهم يف خدمة  ا

ُونوهت جبهوده الطيبة يف ميداين التدريس . العربية، والعناية بازدهارها ّ
مث . لواسعة يف املؤمترات والندوات العلمية العربية والعامليةوالتأليف، ومشاركاته ا

مع كلمته يف استقبال زميله  ألقى األستاذ الدكتور حممد زهري البابا عضو ا
معي أشاد فيها بسجاياه احلميدة ومكانته العلمية، وذكر أطرافا من سريته   .ًا

 فيها عن مكانة وألقى بعد ذلك األستاذ الدكتور العوا كلمته اليت حتدث
ّاللغة العربية، وأشار إىل الدعاوى اليت تدعي عجز اللغة عن مواكبة مسرية 
العلم، كما أشار إىل طغيان العدوانية الشمولية على الوجود العريب، ومن هنا 
كانت دعاوى انتقاص اإلمكانات العربية يف كل جمال، ومنها جمال الثقافة 

تصدى الدكتور العوا إىل إماطة اللثام عن و. والعلم والفكر واآلداب والفنون
َبعض هذا التجاهل شبه العاملي الذي يتطلع إىل أن يسقط من حساب  ُ
َّاحلضارة العاملية الثقافة العربية يف سالفها وحاضرها، ويسد الطريق أمام تطويرها 
ومستقبلها، واختار الدكتور العوا لتبيني الصالت القائمة بني ثقافتنا العربية 

ال الفلسفي، ودلل، بعرض : ثقافة العاملية ميدانني أساسينيوال ال الديين وا ّا
َشائق وأسلوب مجيل، على مشاركة ثقافتنا الثقافة العاملية يف هذين امليدانني يف 

  .ُماضيها وحاضرها، مما يسقط الدعاوى الباطلة اليت تكال للغتنا وثقافتنا
مع  - ١٩٩١( إحدى عشرة سنة ونعمنا بصحبة الدكتور العوا يف ا

مع وجلانه وندواته إىل جانب )م٢٠٠٢ ِ، وقد نشط يف متابعة أعمال جملس ا َ
مع  معيني، وقدم خربته العميقة الواسعة، وشارك يف حماضرات ا ّزمالئه ا
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ا    .))أمنية اخللود((ّمبحاضرة قيمة عنوا
معيني صالت ود وحمبة ّن للمجمع وكان يك. ّوكانت صالته بزمالئه ا

  .كل تقدير واحرتام

*  *  *  
خري ما أختم به كلميت أن أشري بكل التقدير والتجلة إىل التكرمي الكبري 
الذي أضفاه سيادة الرئيس بشار األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية على 
األستاذ الدكتور عادل العوا وزميله األستاذ الدكتور فاخر عاقل مبنحهما وسام 

ما يف جمايل االستحقاق ا ًلسوري من الدرجة املمتازة وذلك تقديرا إلجنازا
  .الفكر والثقافة

  ).م٢٠٠٢/ ٢/ ١٢ -هـ١٤٢٢/ ١٢/ ١ يف ٥٣املرسوم رقم (
وقد تفضل األستاذ الدكتور حسان ريشة وزير التعليم العايل فأقام، 
َاحتفاء بالتكرمي، حفل تقليدمها وسام االستحقاق السوري على مدرج جامعة  ً

. م٢٠٠٢/ ٢/ ٢٧مشق يف متام الساعة الثانية عشرة من يوم األربعاء يف د
  :وقد اشتمل برنامج احلفل على كلمات

ممثل سيادة رئيس اجلمهورية العربية السورية، ورئيس جممع اللغة العربية، 
ما ألقاها األستاذ الدكتور عادل العوا،  ورئيس جامعة دمشق، مث كلمة احملتفى 

لة رائعة، مث قلدمها الدكتور حسان ريشة وزير التعليم العايل وكانت كلمة مجي
  .وسام االستحقاق

َرحم اهللا فقيدنا الغايل، ورفعه مكانا عليا، ولقاه نضرة وسرورا ّ ً ًّ.  
  

*  *  *  


