
٤٤٥  

   عاصم البيطاركلمة األستاذ 
   ًه عضوا في المجمعفي حفل استقبال

  
  أيها الحفل الجليل

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد فقد تكرم أعضاء جممع اللغة 
ًالعربية بانتخايب عضوا عامال بينهم، فلهم جزيل الشكر، وأسأل اهللا أن أكون  ً

ًجديرا بثقتهم، قادرا على أن أكون عونا  ً ي يتحملون  هلم يف أداء املهمة اجلليلة التً
ِّأعباءها، أشاركهم يف الذود عن حياض لغتنا الشريفة، ورد مكائد أعدائها،  ِ ّ
ّوبذل اجلهد املخلص يف احلفاظ على أصوهلا مع التوسع يف وضع املصطلحات 
ّاحلديثة، واإلحاطة مبا استحدثه الفكر البشري من تقدم يف خمتلف وجوه احلياة، 

ٍنفي عن لغتنا املعطاء ما تـتهم به من مجود ومتسك بالقدمي، أو التنكر هلا، لن ُّ
َواخلروج على أصالتها، واجلري وراء ما يغريهم به أعداؤها من نصرة اللهجات 

ّاحمللية املفرقة على العربية القرآنية اجلامعة للشمل، املوحدة لألمة الت ي غدت  ّ
ّأشالء ممزقة تسهل السيطرة على مقد ا وخيّ ا را   .را

  أيها الحفل الكريم
ًإن احلديث عن أستاذ األجيال الدكتور عادل العوا رمحه اهللا رمحة واسعة يف  ً

ي يزينها خلق  ر عسري جدا، فهو حبر واسع من املعرفة مبعناها الشامل، والت وقت قصي
ن  ، العامليي شاء اهللا أن جيعله من محلتها كرمي، وإميان عميق بالرسالة الثقافية الت

  .ن على بناء شباب املستقبل يف ضوئها على نشرها، احلريصي
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ٍن وتسعمئة  ر عام مثانية وأربعي لقد كان لقائي األول بالفقيد الكبي

َّوألف حينما تقدمت بطلب إىل ما كان يسمى آنذاك باملعهد العايل 
ن، وكان أحد مثانية أعضاء يف جلنة املقابلة؛ وكنت ذكرت يف  للمعلمي

ا أن من الكتب الت االستبانة الت ا ي تقدمنا   للعالمة ))حياة حممد((: ي قرأ
ريل  ًي طويال عند مسألة الوحي، ونزول جب ن هيكل، واستوقفن حممد حسي

ّعليه السالم من السماء، ومحله كالم اهللا ليبلغه الرسول الكرمي إىل 
ن باب الفيض أال ميكن أن يكون ذلك م: ن، وتساءل رمحه اهللا العاملي

ّالنفسي، أو التجلي اإلهلي، أو اإلشراق الروحي، وكنت أحس باإلشفاق  ّ
ّمن أن أخفق يف الرد، على ما أحفظه من آيات وأحاديث تدور حول 
الوحي وطريقة تبليغه، وكنت أنظر إىل الدكتور مجيل سلطان رمحه اهللا، 

بلة، وكنت من ًي أنتظر منه العون، ولكنه بقي صامتا، وانتهت املقا وكأنن
لقد : مجيل سلطان وقال يل. الفائزين عن مدينة دمشق، واستدعاين د

العوا يف مناقشته . أحسنت يف كالمك، وثباتك على موقفك، وكان د
رك ليستنفر كل قدراتك، وهو يرى أن املريب املوفق هو الذي  حياول أن يثي

ا ا وال يستعملو   .يستطيع أن يلفت طالبه إىل مزايا ميتلكو

ربية  كلية الت(ن  وكان اللقاء الثاين يف كلية اآلداب واملعهد العايل للمعلمي
ر بشغف وحمبة، وكان يتحدث إلينا بلغة  ، وكنا نستمع إىل فقيدنا الكبي)اآلن

عربية سليمة، ويعرض مسائل علم النفس والفلسفة بوضوح وإشراق، ودرسنا 
ًراما له، وإقباال على  وبنا احتعليه سنوات مل نسمع منه خالهلا إال ما ميأل قل ً

ًرا ما أرجع بذاكريت، وأنا أستمع إليه، إىل قصة قدمية جرت  حماضراته، وكنت كثي
جة البيطار رمحه اهللا وأعلى غرفته يف اجلنة،  يل مع سيدي الوالد الشي خ حممد 
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 أي: ي، وقال يل ًي معلما يف ثانوية الكواكب ّوملخصها أنه استدعاين، بعد تعيين
ًي، لقد غدوت اآلن معلما، وهذه مهنة األنبياء والعلماء واملصلحي بن ن، فماذا  ّ

ًي أعددت نفسي إعدادا علميا جيدا، وأنن أعددت هلا؟ فأجبته بأنن ً ي سأكون  ً
ٌحريصا على الوقت، ومواظبا على العمل، ومؤمنا خبطر ما أنا مقدم عليه ً ً ً ...

لوالد يصغي باهتمام واضح، ر من نصف ساعة، وا وأفضت يف احلديث أكث
ّي كانت منهاج حيايت املهنية بعد ذلك،  ى إذا ما انتهيت قال يل كلمته الت حت
َكل ما قلته يا بن: قال ًي ضروري، ولكنك أغفلت شيئا مهما هو الذي جيعل  ّ

أن حتمل الطالب على حمبتك، : وما هو؟ قال: كل ما ذكرته يؤيت أكله، قلت
... ر جهودك أدراج ارياح ّنك، وإن مل حيبوك ذهبت أكثفإن أحبوك استفادوا م

ر حبا مأل قلوبنا، يتكلم فال منلك إال أن نصغي،  وقد أحببنا الراحل الكبي
ويشرح النظريات واملذاهب الفلسفية فتنساب إىل عقولنا بيسر، رمحه اهللا، 

  .ًوجزاه عنا أفضل ما جيزي عامال عن عمله
ربوي يف تكوين  ًصا على تطبيق منهجه التولعل أستاذنا الراحل كان حري

ًأسرته، فقد اختار ملكا كرميا لتكون أم أوالده، وقد أطلق على أوالده أمساء  ً ً
حتثهم على أن يبذلوا أقصى جهودهم ليستحقوها، وكانوا عند حسن ظن 

م، لقد مسى ابنه األول ً فكان طبيبا نابغة يف اختصاصه، ))ًنبوغا((: ّوالديهم  ً
م جتسيدا للمعاين اجلميلة الت: ّومسى ًشروقا وفتونا ونوارا، وكانوا يف حيا ً ّ ً ي تدل  ً

  .عليها أمساؤهم
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  ُّأيها السيدات والسادة
ّولد فقيد العلم واخللق الدكتور حممد عادل بن عارف العوا يف دمشق 
ى دراسته الثانوية عام مثانية وثالثي ن  ٍعام واحد وعشرين وتسعمئة وألف، وأ

ُئة وألف، وأوفد إىل فرنسة فدرس يف جامعة السوربون، وحصل منها وتسعم
على درجة اإلجازة اجلامعية األوىل مث على درجة الدكتوراة يف اآلداب والفلسفة 

م، وقد كان هلذه السنوات العجاف، كما يسميها رمحه اهللا، كان ١٩٤٥عام 
 العاملية الثانية، ره وقيمه، فقد شهد فيها ويالت احلرب ر يف تفكي هلا أثر كبي

ّوذاق مرارة وحشية احلضارة إذا خرجت عما ينبغي هلا يف خدمة اإلنسان، 
ر والثقافة  وتقارب أبناء البشرية بعضهم من بعض، ونشر قيم احلب واخلي

َاملشرقة بينهم، وبقيت هذه القضية شاغلة له حياته كلها، ونشر عشرات 
كرامة اإلنسانية واحلضارة واملدنية، م واألخالق وال ي تدور حول القي الكتب الت

ًمن تأليفه أو ترمجته؛ كما زادته هذه السنوات إميانا بأمته العربية، ومتسكا  ّ ً
ّباالنتماء إليها، وحرصا على الكشف عن الوجوه الرائعة اخلصبة من تراثنا اخلري  ً

ي ّي كانت حلقة إجيابية يف سلسلة تطور البشرية من النواح ولغتنا الغنية الت
  .الدينية والفلسفية والعلمية واألخالقية

م وابتدأ التدريس يف ١٩٤٥عاد الدكتور العوا رمحه اهللا إىل الوطن عام 
ِّمث أسست كلية اآلداب واملعهد العايل . ن يف دمشق املرحلة الثانوية ودار املعلمي ُ

ُِّم فدرس فيهما، وكلف عام سبعة وأربعي١٩٤٦ن عام  للمعلمي د ن إدارة املعه ّ
ًن، ومسي أستاذا ورئيسا لقسم الدراسات الفلسفية واالجتماعية  العايل للمعلمي ً ُّ

م طوال مدة خدمته اجلامعية، كما رأس، إىل ١٩٤٩يف كلية اآلداب عام 
كما كانت (ربية والتعليم يف وزارة املعارف  جانب عمله اجلامعي، جلنة الت
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ًوكيال لكلية اآلداب مث ُّومسي . ن إىل آخر عام مخسة ومخسي) ّتسمى آنذاك
ر مشاركة واسعة يف التدريس يف  وللفقيد الكبي. ًعميدا هلا ملدة مثاين سنوات

ّفقد درس يف جامعات األردن ولبنان والكويت واجلزائر، كما . الوطن العريب
ًقضى بعض الوقت أستاذا زائرا يف جامعة هلسنكي وقد اكتسب شهرة . ً

حدود وطنه، فدعي للمشاركة يف مؤمترات عريضة بثقافته وسعة اطالعه خارج 
ن، ويف باريس  روت عام تسعة وأربعي مؤمتر لليونسكو يف بي: رة، منها وندوات كثي

روت عام  ن، وشارك يف ندوة أقامتها اجلامعة األمريكية يف بي عام واحد ومخسي
ّن لدراسة فلسفة تربوية متجددة لعامل عريب متجدد، ومؤمتر  ستة ومخسي
ن، وموضوعات أخرى يف  خ عام سبعة ومخسي ن عقد يف ميوني يللمستشرق

وكانت له مشاركة فعالة يف اللجنة الثقافية جلامعة . دمشق وكراتشي واجلزائر
لس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم  ًالدول العربية، وكان عضوا يف ا

  . العريب السوريرمجة والتبادل الثقايف عن القطر ّاالجتماعية، ومقرر جلنة الت
ومن نعم اهللا على اإلنسان العامل املخلص لعلمه وأمته أن يبارك اهللا له 

ًى املكتبة العربية بعشرات الكتب تأليفا وترمجة،  يف وقته، فأستاذنا رمحه اهللا أغن
رة األسفار، والعمل خارج القطر يف اجلامعات  باإلضافة إىل أعباء التدريس، وكث

ي ابنته الدكتورة شروق أنه كان ال يفارق مكتبته مادام يف  تنر املختلفة؛ وقد أخب
ي ئ له كل ما من شأنه أن يعينه  الدار، وأن زوجه الكرمية السيدة ملك كانت 

ٍر ما يلزم األسرة من طعام وشراب  على تأدية رسالته، فقد كفته مؤونة تدبي

ًولباس، وجعلت وقته كله ملكا له ولعمله ْ.  
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  يمأيها الحفل الكر
ر رمحه اهللا عربيا صادق االنتماء إىل أمته ولغته،  لقد كان فقيدنا الكبي

ًر التاريخ، وكان مؤمنا  ًوفيلسوفا واسع االطالع على املذاهب الفلسفية وتطورها عب
ح لألمة أن تبقى  ي تتي م السامية، واألخالق الفاضلة هي الت عميق اإلميان بأن القي

ا من حمن، وتكالبت عليها وطيدة األركان، متينة البن ّيان، شاخمة عزيزة مهما مر 
رة ال تكاد خترج عن هذه األطر، وقد خلص أستاذنا  ن، وكانت مؤلفاته الكثي الفت
  :شاكر الفحام موضوعات كتبه يف مخسة جماالت هي. د

  .م  فلسفة القي- ٤. األخالق- ٣.   الفلسفة العامة- ٢.  احلضارة واملدنية- ١
  . الفكر العريب- ٥

م، ودراسة  ر كتبه املؤلفة باألخالق والقي ومما حيمد له أنه اهتم يف أكث
ا باجلمود  الفكر العريب، والدفاع عن أمته، ودحض حجج أعدائها الذين يرمو
والقصور والتأخر عن الركب العاملي، وبيان دورها احلضاري الذي كان له 

  .ر يف اتصال سلسلة احلضارة البشرية الفضل األكب
َّان الراحل الكرمي يؤمن بأن الشباب املسلح بالعلم واألخالق وك

ا، ولذا كان حريصا على غرس  الكرمية هم اللبنات الت ًي يرتفع بنيان الوطن 
ن بأن املستقبل  بذور العلم والقيم السامية يف نفوس الشباب، وهو على يقي

  .ر األمة يف حاضرها ًسيكون مزدهرا على تعث
ي أن تبقى قوميتنا، كما كانت،  ي بطبعي متفائل، وأمنيت نإن((: ومن أقواله
ًقومية إنسانية تعت ًز بإسهامها يف تقدم حضارة البشر، هكذا كنا، فلنكن أبدا ً ّ ّ...(( ،

ًح كلمته يف حفل استقباله عضوا عامال يف جممع اللغة العربية بدمشق، عام  وقد افتت ً
ٍر األمم، ووالء  ٍة ووالء، حمبة لألمة العربية خيُالعروبة انتماء حمب((: ن بقوله واحد وتسعي
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ا،  ّللخلص الكملة الفضالء من عشاق الذود عن حياضها، والنهوض بإمكانا ََ َ َُّ
ا؛ وهل من يضارع رسل جممع اللغة العربية جهادا صادقا يف  ّوالسيما من بن ًي جلد ً

  .))سبيل األمة العربية، ولغتها الشريفة النامية
  :ت والسادةأيها السيدا

ر ببيان اجلوانب املشرقة  ي هذا الوقت القصي ّي أشد األسف أال يسعفن يؤسفن
ٍربوية والثقافية بشكل عام، وقد  السامية من شخصية الراحل الكرمي الفكرية واخللقية والت

ًكتب العلماء األجالء يف حفل استقباله عضوا يف جممع اللغة العربية، ويف حفل 
مرور سنة على وفاته، كتبوا كلمات أفاضت يف احلديث عنه، تأبينه، ويف ذكرى 

ّوعددت مآثره، واستعرضت أغراضه وآراءه، والتزال آفاق القول فيه متسعة خصبة، 
 وما كتب عنها ))إخوان الصفا((وليس من الغريب أن تكون لصحبته الطويلة لرسائل 

وبة والعربية، فهم، كما وعنهم، آثارها البعيدة يف تكوين فكره العلمي، ومحاسته للعر
م بالعشرة، وتصافت بالصداقة، ((ّيصفهم أبو حيان التوحيدي،  مجاعة تآلفت قلو

واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة، فنذروا جهدهم وجهادهم، وأنفقوا 
  .))مددهم وأعمارهم يف سبيل هذا اهلدف السامي الرفيع، والغرض األمسى النبيل

  :أيها اإلخوة
الفقيد الكرمي جبسده، ولكنه اليزال يؤدي رسالته بفكره لقد رحل 

رية؛ والسعيد السعيد من خدم أمته حيا وميتا، فاحلياة مهما  ر، وكتبه الثّ الني
رة إذا قيست بالزمن، وحياة اإلنسان املادية كزيارة ضيف أو سحابة  طالت قصي

ى ذلك أننا صيف أو مرور طيف، وال يبقى منه إال فكره وعمله، والدليل عل
ًاليوم نذكر أعالما من اجلاهلية والعصور اإلسالمية مجيعا يعيشون يف أفكارهم  ً

ن البشر ممن يولدون مث ميوتون فال يكاد يذكرهم  وآثارهم بيننا، ونعيش مع ماليي
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  :ن قال أحد، وقد أصاب الشاعر كبد احلقيقة حي
ُإمنا امليت ميت األحياء َُِّ ٍيتراح مب ليس من مات فاست   ْ ْ 

  :وقال آخر
 ٌّأخو العلم حي خالد بعد موته   راب رميم وأوصاله حتت الت

ّيـعد من األحياء وهو عدمي  رى ي علىالث ْوذو اجلهل ميت وهو ميش   َُ
ن  ر، وإنا ليعزينا أننا مانزال ننهل من معي رمحك اهللا يا أستاذنا الكبي
ي كأنك وأمثالك املقصودون ن من طالبك، و ٍعلمك، وأنك باق يف كتبك والنا

  :بقول الشاعر
م أثر  ٍوال ميوت ذوو فكر ومعرفة   إذا استقام على أعقا

  :وقول اآلخر
َفقدناه لكن نفعه الدهر دائم   ًوما مات من أبقى علوما ملن وعى ُ ْ 

ي الشكر الصادق للسيد  ي أن يكون مسك اخلتام لكلمت ّوإين ليشرفن
ًي عضوا عامال يف جممعنا  ٍسوم مجهوري بتعيينالرئيس على تكرمه بإصدار مر ً

ًالعريب، وأرجو أن أكون لذلك أهال، وبه جديرا، ولكنن ي ال أملك منع نفسي  ً
  :من أن تردد قول الشاعر العريب

 َأتى الزمان بنوه يف شبيبته   ّفسرهم وأتيناه على هرم
ا يف ّوال أجدد التعزية ألسرة الفقيد األستاذ الراحل وحدها، فكلن

ّن، وقد سجل امسه  املصاب شركاء، وعزاؤنا أن الفقيد يعيش يف قلوب املثقفي
  .ن اخلالدين، رمحه اهللا رمحة واسعة، وأعلى غرفته يف اجلنة بي

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


