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حقيقلللللللة . رال سلللللللطة فللللللو  سلللللللطة الَقللللللدَ 
يقينيللللللللة عنللللللللديي وال يعنيلللللللل  مللللللللن بشلللللللل   مللللللللن 

تن لللللار كلللللل الر بلللللات . أنكرهلللللا أو شلللللك  في لللللا
والقللللللللللللللرارات واإلرادات أمللللللللللللللام إراد  ا  تعللللللللللللللا  

فسللللللبحان ا  ولىللللللد  علللللللى  مللللللا شللللللا  . وقللللللدر 
 .وأراد وقدَّر

 

للذا الكتللاب    ضللون عللام  مي 4002كللان مللن املخطللن للله أن ي للدر ه 
لللَر   و  ي لللدر وتقاذفتلله الولللروت والتلللأ ي الت وامتللدت السلللنوات واحلللد  تلللو أ خص

للذا الكتللاب َحللرتَّ  اقرتبللا الللذكر ا امسللة عشللر  لرحيلللهي فنليللا علللى  نفسلل  أن  ه 
لَ  بفضل ا  تعا   .أ  د   نشر ي وتيسري ذ 

  يغلب األسلتاذ العلوا علن بلايل بطبيعلة اقلالي أقلول بطبيعلة اقلال ويعللرت 
لقلول بطبيعلة اقلالي ول كلنَّ وصلول ملا يكتلب عنله ملن فق ا  الفلسلفة ملاذا يعل  ا

مقللاالت إيلَّ كللان يشللعرق بالتق للري   نشللر الكتللاب علللى  الللرَّ صِ  مللن أن التللأخري  
 .كان على  ر ى  ال بيدي

م إلدرا لللللة   الكتلللللاب كلللللان مقلللللال 4002آخلللللر مقلللللال وصلللللل    علللللام 
تتللللايل وصلللللت  بعلللل  الللللدكتور عبللللد ا  أبللللو هيللللف عافللللا  ا  وشللللفا ي  َّ علللللى  ال

املقللاالت الللن كانللا تللدفع  للرتاخلل  بعلل  الشلل   علللى  أمللل الوصللول إ   مزيللد 
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مللن املقللاالت اىع للا   كتللاب كبللريي ولكلل  أخللريات عزمللا علللى  التفللر  إلعللداد 
 .إلصدار مبناسبة الذكر  ا امسة عشر  لرحيله

للذا الكتلل اب لللن أطيللل اقللديس عللن أسللتاذنا عللادل العللوا ففلل  صللفحات ه 
بعلل  مللن اإلسلل اب   الكللالم عنلله وعللن أخالقلله وفلسللفته األخالقيللةي نللاهيك  
عن كتايب الذي صدر قبل وفاته بسنتني حتا عنلوان قلرا ات   فكلر علادل العلوا 
لَ  بعضللات مللن اإلسلل اب   فلسللفته وفكللر  وأخالقلله وتار لله بللأقالم  وتضللىن كللذ 

 .دبعدد من كبار أعالم سوريا   ال حافة والفلسفة واأل
لللذا الكتلللاب   املبلللدأ علللن كتلللايب السلللاب  فلللأك ر  بلللأقالم  بلللة  ال  تللللف ه 
للَ   م قف  سوريا وأعالم لا تناوللا معوى لا فلسلفته األخالقيلةي وال عذلب   ذ 
فأك ر ما اشت ر به أستاذنا عادل العوا هلو البحلس   األخلال ي وأيضلات ال أطيلل 

للللَ  للسلللاد  الكتلللاب اللللذي لللَ  هنلللا ألتلللرل ذ  تنلللاولوا فلسلللفته األخالقيلللة ملللن    ذ 
ذا الكتاب  . وانب متعدد    مقاالهت  الن حوهتا صفحات ه 

مسللللألة م ىللللة أود اإلشللللار  إلي للللا هنللللا قبللللل أن أتللللرل القللللار  ملو للللوعات 
للذ  املقللاالت الللن تضللىن ا الكتللاب   تغللن  وانللب الفلسللفة  الكتللاب وهلل  أنَّ ه 

أمام الرا بني    البحس الك ري ملن  األخالقية لد  أستاذنا عادل العواي فىا زال
 ...املو وعات وااوانب الن تستح  املعااة والبحس واملناقشة

وإ    انلللب الفلسلللفة األخالقيلللة رَيَّلللة الك لللري ملللن ااوانلللب الفكريلللة اللللن   
يعرهللللا أحللللد انتباهللللات لطغيللللان شلللل ر  أسللللتاذنا   البحللللس األخالقلللل  َحللللرتَّ  كللللادت 

رَيَّلة الك لري ملن . آرائله أملام طغيلان شل رته باح لات أخالقي لاتتالشى مواقف أسلتاذنا و 
ا مباحس  املو وعات الن وإن بدت مت لة باألخال  والفلسفة األخالقية إال أَّنَّ
فريلللد  تسلللتح  الوقلللوت عنلللدها ومناقشلللت ا وخاصلللة من لللا سلسللللة كتابتللله األخلللري  
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زاق اقضلللاري   ومن لللا حتلللديس األسلللر  والزواقيلقلللا  القلللي    الفكلللر العلللريبي املللل
لَ  املولوم و ريها  ري قليل  .الفكر العريب واإلنسان ذ 

لَ  كله سليكون  مفلاتي  إن شلا  ا  تعلا  على  أي حال ال أظن إال أنَّ ذ 
إهللللام للبلللاح ني   فكلللر علللادل العلللوا اللللذين سللليذدون مسلللاحات ك لللري  وواسلللعة 

 .للبحس   فكر 
ب هنللاي فنننللا   تقافتنللا مللع األسللف الشللديدي ولللن أخللوب  ىللار األسللبا

العربيللة واإلسللالمية اعتللدنا علللى  تقللزمي أعالمنللا ومفكرينللا األصللال  والتعامللل مع لل  
على  أَّن  ناقلني ومرتمجني ال قيىة ملا يقدمونهي والذي ي عق  هو املقابلل اللذي 
حييللل املشلل د الفكللر وال قللا  العللريب إ   نللوي مللن السللريالية وهللو تقللدي  وتعوللي  

والنلاقلني وحتلويل   إ   رملوز لل قافلة العربيلة واإلسلالمية    لني أَّنل  أقلزام األقلزام 
و  الفقللر  . ك للري علللي   أن يكونللوا نللاقلني ألنَّ نقل لل  ذاتلله  للري أمللني وال سلللي 

َر   َحلرتَّ  ال يلت  ا تلزا  كالمل  وحتويلله إ   هتىلة  لب  ذاهتا وال أنتقل إ   فقر  أ خص
ت نا    الطرفني ممكن ومو ود؛ رَيَّة عىالقلة  لديرون مبلا هل  أن أشري إ   أنَّ االس

فيه من مكانة وقيىة وأمهيةي فلي  كلُّ عىال  عىال  تزويلراتي وللي  كلل مغىلور 
 .أصيل وم   ومولوم

للذا الكتللاب حللدي ات شخ للي ا عللن عللادل العللوا  ال أريللد اقللديس هنللا وال   ه 
لللَ  لكتللاب آخللر آمللل أن ي للدر األسللتاذ واألو واألب وال للدي  وإأللا سللأترل ذ  

للا حيىللل : قريبللات سلليكون عنوانلله مبللدئيا عللادل العللوا سللنديانة بعبلل  البنفسللاي أو ر مبَّ
 .عادل العوا وحديس الذكريات: عنوانات آخر من قبيل

لللذا الكتللللاب إ   بلللابني أو قسلللىني وإن   أسلللل  الكتلللاب ف للللوالت  ينقسللل  ه 
تلللللا وفاتلللله رمحلللله ا  تعللللا  وأسللللكنه القسلللل  األول هللللو املراتلللل  الللللن . أبوابللللات  وال
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 ناتلللهي والقسللل  ال لللاق هلللو املقلللاالت اللللن تناوللللا فلسلللفته األخالقيلللة و   فسلللي 
بعلل  من للا مللن اقللديس عللن أخالقلله فكللان بىللوي املقللاالت أربعللات وعشللرين   للل
 .مقاالت 

للذا  أكتفلل  ذ للذا القللدر مللن التقللدمي فللأك ر النللاا ال تقللرأ املقللدمات وأك للر ه 
علللللى  أيِّ حللللال فللللنن املقللللدمات  تلللللف بللللاختالت .  حيللللب املقللللدماتالك للللري ال

ال قافلات هل   للز  صلىيى  مللن البحلس عنلد بعلل ي ومت يلد عنللد بعل ي وحتفيللز 
وعنلللدي  كلللن أن تكلللون توتيقلللات للللبع  ملللا ال يسلللتحب قولللله   ... عنلللد بعللل 

 .الكتاب أو البحس
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ق بفضلك ي وامتناق لكرمك ي  أشكرك  أمجل شكري وأعرب لك  عرفا

  هذا اللقا  التكر  ي وما كان يل أن أستح َّ ما شرفتىوق به من إعزاز وتنا  
لسا  ديراتي وال بأك ر ي وقد  ىرق حسن ظنك ي ومشل  كلُّ  ودك  

 .حييا وعطفك ي فالشكر لك  مشفوعات باقىد واملنة لك ي ما
ع إ  بع  ما قد تفيد معرفته من ويطيب يل مبناسبة هذا اللقا  أن أمل

ق َّة حياٍ  امتدت حقبة عىريي وقد أصبحا وقائع ا ملت قة بوقائع تار ية 
ه  الن أودُّ أن أشري إلي اي لعلَّ ا حتىل شيئات من الداللة واملغز ي    انب 
رئي  من  وانب َّنضة بلدنا اقبيبي ووطننا الغايلي هو ااانب التعليى  الذي 

ي وصحبته يافعاتي فطالباتي فىعلىات عضوات   النقابة (عنرب)ىيذات   مكتب بدأته تل
 .املوحد  للىعلىني
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ي وهو ال انوية الرمسية املتفرد  للذكور بدمش ي (عنرب)لقد عرفا مكتب 
عرت أساتذ  أ الَّ  كانوا من فضال  العاملني على تقدُّم الن ضة العلىية 

س ر على إيقاظ بتىعنا من نوم الغفلةي ورقد  والفكرية   القطري  ىع بين   ال
ي ويسعدق أن أذكره  مجيعات   موقف  هذاي إخوان الصَّفااا لي كىا يقول 

وكانوا   منطلقهي أذكر فضل   العىي  بنسغ حيا  أا من منتره ي وترعرتي 
حرتَّ أوصلت  إ  متعة لقائك  اليومي ويطيب يل أن أمض  بعرفاق على َسَنن 

رائد فالسفتنا الرمسينيي وهو يناشد  الكنديليد فلسف  عريب موصول اختطَّه تق
ينبغ  أن »: أبنا   لدته العرب املسلىني االعرتات بفضل اليوناني م التي قائالت 

أكرب أسباب منافعنا العوام »ي وأَّنَّ  «نشكره ي إذ ه  سبب لنا إ  نيل اق ِّ 
بات وشركا  فيىا أفادونا من ريار فكره  الن أنسا»ي فقد كانوا لنا «اققيقية اادية

 .«صارت لنا سبالت وآالت مؤدية إ  عل  ك ري مما ق روا عن نيل حقيقته
كبري   أرسطوباعرتافه بفضل  سينا ابنوهكذا فعل . الكنديهكذا طلب 

بفضله ألنَّه هو املى ل األكىل للفلسفةي وأنَّه   رشد ابنوم ل ىا أقرَّ . املشائني
صور  مت ل في ا العقل اإلنساق حرتَّ إنَّه ليىيل إ  تسىيته الفيلسوت  كان أمسى

 .اإلهل 
فاألنا كري ة كىا . لي  يلي   هذا اللقا  الكرميي أن أحدتك  عن نفس 

ي وأنا (عنرب)ي ولك  سأحتدث قوة واحد  عىَّا عاصرق   باسكاليقول 
تار تالث صور مشخَّ ة من تلىيٌذي وعىَّا عاصرته وأنا معل    ااامعةي وأخ

 .الزاد املعر    بلدنا وإمكاناته اآلخذ  بالتَّغري إ  األحسن    ل األحيان
يكف  أن أختار من   . ي كىا ذكرتي علىا  أدبا  فضال (عنرب)أساتذ  

اتنني كالمها عضو   اجملىع العلى  العريب بدمش ي أحدمها   ل الفكر األديب 
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واآلخر   ل الفكر العلى ي العل  . سليم الجنديستاذ العريب ال رتي وهو األ
 .جميل صليباالدخيل كىا كان يقالي وهو األستاذ الدكتور 

إليك  أأوذ ات مما عرت التالميذ   مقرر األدب العريب على مستو  
 :ال انوي

 امرئ القيسم متحدتات عن 6391 عام سليم الجنديكتب األستاذ 
 :يقول

ئعة   يستطع الشعرا  إ  هذا اليوم أن يأتوا مب ل ا     شعر  أبياٌت را»
مجال األسلوبي و ال  املعىني وسالمة الق دي من ذل  قول ي ف امرأ  

 :بطيب الرائحة
 ألم تـرى أني كلـما جئـت طارقا  
 ؟!وجدُت بها طيبا  وإن لم تطيب

 :وقوله ي ف امرأ  بطراو  ااس  ونعومته
 محولمن القاصرات الطرف لو دبَّ 

 !من الذَّرِّ فوق اإلتب منها ألثَّرا
 :وقوله ي ف فرسه بشدَّ  ااري

 على هيكل يعطيك قبل سـؤاله
 أفانين جـرٍي غير كزٍّ وال وان

 :وقوله أيضات ي فه باملطاوعة والسرعة
 *كجلمود صخر حطَّه السـيل من عِل * 
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خري وله   باب الوصفي والتشبيهي والكنايةي والغزلي واقكىةي والف
 .و ريهاي أبيات ال تزال م الت أعلى    ودهتاي ولن تزال

ولسنا نزع  الع ىة   كلِّ ما أتينا  من : قائالت  الجندي َّ يردت األستاذ 
الزلل وا طأي وإنَّا لنر و ممن اطلع فيه على خطأ أو  لن أن يرشدنا إليه 

 .(6)«لنضاعف الشكري ونبادر إ  إصالحه
مما عرت التالميذ   صف الفلسفة إذ يقول الدُّكتور  وإليك  أأوذ ات آخر

 :وليم جيمس  كتاب عل  النف  ناقالت عن  جميل صليب
لشدَّ ما  تلف إدراكنا لألشيا  لسب ما نكون أيقاظات أو نعساتي  ياعات »

أو شباعاتي   الراحة أو   التعبي فيتبدل شعورنا باألشيا  بني عشية و حاهاي 
وك ريات ما نعذب …  شتا ي أو بني الطفولة والشباب والشيخوخةبني ال يف وال

فيغدو ا يايل حقيقياتي وامل  ُّ تاف اتي و يل إلينا …  لتبدل قي  األشيا    أعيننا
أنَّ أحبابنا الذين   نر ب   اقيا  إال من أ ل   قد تبدلوا اليوم إ  ظالل 

الغابات وامليا  قامتةت عاديةت بعد فكيف صارت هذ  النسا ؟ وتل  النذوم و . زائلة
أن كانا إهلية ساحر ؟ وكيف ا ىحل حسن تل   الغادات وخبا ذكرها بعد 
أن كانا حترِّل   نفوسنا نسىات الالَّناية؟ إن ما كان يفتننا وحيىسنا من قبل 
ليىلنا اليوم بربودته القاسيةي فنست قل تغريد الطريي وجند نسي  ال باح حمزناتي 

 .(4)…« مولىةوالسىا  

                                                 

 .9م ل ص6391ل دمش  ل  عمدة األديب؛ امرؤ القيس: ل سلي  ااندي(  6)
 .641م ل ص6391ل دمش  ل  علم النفس/ البسيكولوجيا 1لسفة؛ جمبادئ الف: مجيل صليبا. ل د(  4)
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و  ختام مقارنة خاطفة نقفز إ  أأوذق تالس هو من ابتكار أحد 
. املعاصرين من أبنا  دمش ي وهو م قف معروت بالنشاط اا ِّ وبالتفو  والذكا 

 :وقد كتب منذ وقا قريب
وال ينسى . «ماذا يع  أن نفكر اليوم؟ كيف التفكري   الالمفكر به بعد»

 :يل اإليضاحأن  يب قائالت   سب
إنَّ عبار  التفكري اليوم تطرح حدوتاتي يتشخص حضوراتي ومع حادتات »

وإال لبدا األمر كىا لو كانا تل  . العا  يتوقع املر   رور  أن حيدث رية فكر
اقادتات ال حتدث حقاتي وكىا أنَّ العا  يكفُّ عن كونه نفسهي فننَّ انبذاا 

ان يؤذن لادتة ماي يسرتد العا  من خالهلا حالِة تنخٍذ حقيق  بني الفكر والزم
ماذا يع  أن نفكر اليومي هو أنَّ : فىا يعط  داللة أولية لتسنلنا. و  ات حضوريات 

العا  ينتأ له رية حدوثي ي ري له و ه ماي ومن املفرتب أن املتسائل ير  
 الو هي حي ُّ هذوم املالم  والنوراتي و ىغىة الكلىاتي حيضر ويدفع سوا 

ذاك  هو امل ل ال السي املعاصري العسري على الف   . (9)«إ  اقضور بطريقة ما
 .املباشر

صحيٌ  أنَّ لغىغىة الكلىات مجاالت من نوي ماي   موقف ماي وأن 
ع رناي ع ر ما بعد اقداتةي م لىا هو ع ر ما بعد الشعر العىوديي وما بعد 

إنَّه ع ٌر ذو …  عد املاورائياتاملوسيقى اإللكرتونيةي ولعله أيضات ع ر ما ب
ي (عنرب)انفتاح محيدي  رأ  واعد ي ولكنَّ أصالة الكلىة العريبي املاتلة   مكتب 

  األأوذق العريب احمل  من   ةي و  األأوذق العامل  املرت   من   ة أخر ي 
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إنَّه   اعتقادي مطلب . هذ  ال الة تبقى مطلبات تتغري فحوا ي ولكنه ال يزول
ال ابا عرب التبدلي واهلوية   تنايا التقدمي وهو ما يرتتب على األ يال أن 

 .إنفاذ  وإجناز    د املستطاي( عنرب)تن   بعبئه كىا حاول أبنا  
 .فليكن الو وح نرباا الدقة املعرفية   التواصل بالكل  بني الناا
يب الطىأنينة بيد أنَّ نور  إ  ما صرنا إليه بو ه عام لتبعس   القلب العر 

 .والسرور
لقد كان التالميذ   ايامنا ينسخون بأقالم   وأنامل   دفاتر املعلىني 

وقد نسخا  بع  . ليتابعوا دروس   الن يعوزها الك ري من الكتب املطبوعة
 صليباودفاتر الدكتور …  القيس امرئعن املعلقات و الجنديدفاتر األستاذ 

 َّ أا …  دفاتر األخال  وامليتافيزيا عن عل  النف  واملنط ي وعن سوا  
وواكبت ا سائر ااامعات السورية . ااامعة السوريةي وأصبحا  امعة دمش 

واتسعا الكتب ااامعية لعل  مجيع املقرراتي ( انة اإلجناز)وظ رت . اقالية
وصار   وسع  ري املداومني   الكليات اإلنسانية واال تىاعية االنطال  أو 

وقد بدأ   نف   …   ي بالقرا   والدراسة عن بعدي حرتَّ ساعة االمتحاناالكتفا
ي وفي ا ق  اقظِّي على األر  ي CDل كليَّة اآلداب توافر األقراص املدبة

تيسري مذهل إلمكانات الدراسة ال قافية والعلىية على املستو  العامل  الرحب 
ة واملعلوماتية األك ر أمهيةي وستذيع عندنا أساليب التقنيات العاملي…  االنفتاح

 … واألعى  تأتريات 
على هذا النحوي أشعري وأنا أسرت ع املا  ي وما   الشيوو قريٌب دوماتي 
أشعر بسعاد   امر ي وحبور عوي ي حني أمل ي و   و  ما ذكرت على سبيل 
امل الي أشعر بب ذة التقدم النام  اقاصل   مستويات التعلي    قطرنا العريب؛ 
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أحد األقطار العربية الغاليةي ولقد عاش بلدنا منذ االستقالل السياس ي م لىا 
ااانب ال قا  في ا   ل : عاشا أمتنا العربية وتبات متىيز  مرموقة التكامل

عامالت فاعالت أساسيات هو قوام األيديولو يا العربية اقيةي امل دد  حاليات مبواح  
 …وسطية وكوارث ال  يونيةي وكفى ذا نذيرات أخطار التخلف والعوملة والشر  أ

نع ي يطيب يل أن أعرب عن فرح  بتقدم بلدناي وبن ضة األمة العربية    
ا ه  أ يال يتلو بعض ا بعضاتي و يلك  أي ا الشبان والشابات . كل مكان وإأَّ

األعزا  هو  يل القدر كىا قيلي  يل املسؤولية واألملي بعد أن وصف األستاذ 
ي بأنَّه  يل الشذاعةي أفرتون أنَّه (عنرب) يلنا؛  يل  صاب حسننجاة ق
 أصاب؟

أشكرك  أ زل الشكر مرَّ  أخر  لتشريف  لضورك ي  َّ ل ربك ي ولعل   
 !ال رب على الشيخوخة بركة

 
*         *         * 
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امةي كنقطة عنرٍب عفَّة  وعزٌَّ  نفٍ  وش امةي وحساسيٌَّة ورِقٌَّة ولطف  ابتس
. هكذا عاش ا ريانني حوالتي   جند له عن ا حيدات وال ميالت ... على خدِّ الكرامة

فكان كالسنديانة   صالبت ا ومشوخ ا واستع ائ ا على عوادي الزماني وترفع ا 
وكان كالبنفسذة الَّن تضوي عبقات ... على السخات وا فات والضعات

يا هلا من صور  رائعة؛ سنديانة بعب  ... شو يستغر  كلَّ خاليا الرئتني ن
 !!البنفسا

يسل  عادل العوا ي ووحد  من عرت الدكتور عادل العواهذ  ه  صور  
ويدرل متامات كيف يشعر من . بأنَّ أيَّ كالم مجيل وإن طال فننَّه    حقه قليل

يزان يريد اقديس عنهي عن فكر ي عن أخالقهي أَنَّه  حياول أن يزين اابال مب
الذَّهبي ف و طود كقاسيون شامخ عزيزي وخب ائص الذهب الذي ال تعل  عليه 
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فكيف نزن اابال مبيزان . الشوائبي فال يستح  إال أن يوزن مبيزان الذهب
 !!الذهب؟

هؤال  ه  العوىا ي صانعو التاريخي  بال ش ٌّ شوامخي أتبات رواسخي 
َتَولُّ ذ  وال يستولون بغريه   .ي سص

يتعرت عليه ال يلبس أن يندم ألنَّه    يتعرت عليه منذ سنني من كان 
طويلةي ويتحسَّر على السنني واأليام واللحوات الَّن مرَّت من دون أن يكون 

 ...شريكات في اي أو  ز ات من ا عادل العواالدكتور 
كان من  ل  إليه حمادتات أو مستىعات يسرقه الوقا من دون أن يدريي 

ري ي يىن عقله الباطن على ساحة الشعوري ويقنعه بالالمنط  ومن دون أن يد
قبل املنط  أن ما مضى وقا ق ري ال ساعات تناهبا مسافات الزمن سراعات 
ا قواتي فيتىىن بالشعور والالشعور أال ينت   اللقا ي وأال تسري  فبدت وكَأَّنَّ

ىد عقارب عقارب الدقائ  والساعاتي يتىىن أن تتوقف سيالة الزماني وأن تتذ
 ...الساعات
كان ذل  كلهي وكله بعٌ ي فرٌص متاحة ... وكان... وكان... كان

وصار ذل  كلُّهي وأيُّ بعٍ  اآلن كلٌّي ميزات ملن . للىعرفة املباشر  والتذريب
وعرفه ح َّ املعرفةي وح  ملكية هذ  امليزات  ري قابل  عادل العواعايش الدكتور 

ألن الشُّعور يشرح وال ينقلي يف   وال ي عاشي  .لالنتقال بأي حال من األحوال
 ... وال  كن أن يشرت  وال  كن أن يباي

وصار ذل  كله كله بعد اليوم ذكر  أعطر من العطر  ال ينضب نبع 
جتددهاي وال  فُّ فوح عبق ا وال  بو شذاهاي ألنَّ حامل ا هو التاريخ عىود 

والعوىا  وحده  من . السنديانالزماني وعىود الزمان بشىوو الطود وصالبة 
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يؤطرون مشوو الطود وصالبة السنديان بنعومة أورا  الوردي وعب  البنفسا وفوح 
 .اليامسني

 .رمح  ا  يا أستاذنا فأنا أهل لكلِّ رمحة من ا  تعا 
ا كاجملر  الَّن  علىتنا   الدَّفاي عن الفلسفة أنَّ بعض   ينتقد الفلسفة بَأَّنَّ

وقلا لنا إنَّ هؤال  !! لتبقى وحيد  بال أوالد... الكواكب وتتباعد تتناتر عن ا
تناسوا أو نسوا أنَّ األم الولود معطا ي وأن األم ال دو  ال تريد ألبنائ ا أن 
ا تنىي   وتربي   ك  ي لب عدوه ي ويستدَّ  يولوا أطفاالت ملت قني لضن اي وإأَّ

ا أم   الَّن وَحرتَّ ولو عقوه... ساعده ي ويستقلوا عن ا ا لن تشعر إال أَّنَّ ا فنَّنَّ
 ...لن تغضب علي  

  ندر حين ا أن  أنا تل  اجملر  الَّن انب قا عن ا مئات النذوم 
صاروا جنومات وكواكب   عا  الفكر والسياسة وال قافة واألدب ... والكواكب
وا وبقيا اجملر  الَّن تنب   عن ا الكواكب والنذوم والشى... واإلعالم
والفر  بين  وبني أيِّ بر  أنَّ اجملرات  كن أن تتفتا وتتشوى ِإَ  ... واألقىار

كواكب وجنومي أما أنا فقد ظللا اجملر  الَّن تنب   عن ا الكوكب والنذومي 
ظللا الفل  الذي تدور الكواكب  ... وظللا أكرب من كل النذوم والكواكب
ولكن سرعان ما أدركنا ذل ي . باالتهوالنذوم والشىوا واألقىار   فضا اته و 

وأدركنا معه متامات أن من يريد وصف حماسن  كىن يروم أن حيرل اجملر  
البحر ال ينقص إن أخذت منه  داول وأَّناراتي وال يزيد إن أنا ... بنصبعه

فكيف باجملرَّ  إن أنا حاولا إنقاص ا شذر ي أو إكرام ا ... أ فا إليه قطر 
 .مبح  ذرَّ 

 .ا  يا أستاذنا فأنا أهل لكلِّ رمحة من ا  تعا رمح  
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كنللا كر للات علللى ااىيللع بللال . خسللرنال حضللورات  سللدي ا وكسللب  الزمللان
ولكنل  خبللا عللى ... حدودي سخي ا بالعطا ي لسن التعاملي باألخال  النبيللة

وكنللا حمق للا ... و  تقللل لنللا مللرَّ  إنلل  أنللا التللاريخ... نفسلل  بتوا للع  االيللل
ببخللللل  هللللذا علللللى نفسلللل ي فىللللرت كانللللا الشللللى  لا للللة ِإَ  أن تعللللرت علللللى 

 وم ىا قالا الناا   الشى ي هل  كن أن تكون إال الشى ؟... نفس ا
 .عزاؤنا   موت من حنبُّ أنَّنا كلنا ميتون

واآلخرون وال عزا  لنا   موت العوىا  واملبدعني ألَّنَّ  كل   خالدون 
 .(2)فانون

 

                                                 

 ..م4009كانون ال اق   6ل دمش  ل األربعا   صحيفة تشريننشر   ل (  2)



 الدكتور عزت السيد أمحد

 
23 

 
 
 

 
 

فكيلف مبلن تكُّلدُّ َحلرتَّ تن لدَّ وال « كفى امللر  نلبالت أن تعلدُّ معايبله»ن إن كا
للا معيبللةي وإن  تسللتطيع أن تلللتقن للله ع صللر  أو م لبللة  للوز الوقللوت عنللدها علللى أَّنَّ

؟  ! ئا تعدُّ حماسنه استغرق  العدُّ َحرتَّ تكاد ال تقف عن العدِّ
نَّه  املوصوت الذي يعرت أَنَّه  املوصوتي وأَ  عادل العواوحد  من عرت 

 اقا عن وصف حماسنه ال فاتي وتضا لا أمام مدحه الكلىاتي وبكا 
ا  فقد  األفكار ي و اقا أمام حزَّنا فضا ات الكالم   كلِّ اللغاتي وكَأَّنَّ

 .  اعا أو تاها عن دالالهتا كلُّ املفردات
 اقديس ا أردت  ىَ عنهي كلَّ  ا كتبا  ىَ لَّ ك    كنا  الذي عادل العواوحد  

كنا …  عري وأنفاا الشَّعري وأ وا  الشِّ عرِ عل َّ لغة الشِّ  هتيىن  كانا … عنه
 أمجع مادَّ  البحسي أ  د   تقىيش ا وتبويب اي وعندما أبدأ تقودق من حيس  
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 اي وتتوار  أدواتهي حرتَّ البحس كلِّ  ال أدري عواطف ي وتفرُّ من ذاكريت مناها  
 و ناهتا خذالت من أن تقف أمامه موقفَ حتىرُّ كانا االصطالحات واملفاهي   

اعر وانفعاالته سيَّان الشَّ  أمام   ري خياالتِ  ال أ دو … قيب أو اقسيبالرَّ 
 !! أقلا شعرات فيه أم ن رات 

  دت مع نفس  ألعرت السببي وتشعَّبا يب السُّبلي وو دت  ك لَّىا 
 :ِإَ  النبع... يدأ ذ   السري   واحٍد من ا أر ع ِإَ  نقطة االنطال  من  د

 مالٌل   توِب الَبَشرص 
 هكذا أراد  الَقَدرص 

 فأين املفر
 من الوقوي   أسر حبِّ املالل
 واملالل   أذى أذى ال ُّور

ظننا حين ا َأقَّ وحدي من أرا  مالكات مفكر اي و  أفا ئ بَأقِّ لسا 
 .الوحيد

ا تار ه من تالمذته من ظننا َأقَّ وزمالئ  أخذنا به قداتة السِّن فتتبع
و  أفا ئ بأنَّ األ يال  ... أ ياٍل خمتلفة كان من ا من بلغ سنَّ التقاعد حين ا

كلَّ ا بىعة على هذ  املشاعر جتاههي ولي  من عذب   ذل  أبدات فىعِدن 
 !فكيف مبن كان مالكات   توب البشر؟... اإلنسان ال يتغري

اعر  يل  من تالمذتهي ال أبالغ إذا   تكن مشاعري جتاهه يتيىةتي وال مش
ا مشاعر أ يال سحابة تل   قرن من الزمان من تالمذته وطالبه ... قلا إَّنَّ

 .وأصدقائه وزمالئه
 .شرٌت يل أن أكون من تالمذته
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 .وشرَّف  الزَّمان بأن صرت من زمالئه
 .وشرَّف  هو ذاته بأن دعاق من أصدقائه
هذا املوقف امل يب االيل الذي وشرٌت يل أن أنوب عن تالمذته   

فُّ األسى بدل أن  فِّفه فنن كان فَلقصد  . َيِكف  الدمع بدل أن يكفكفهي و ِ 
األحبة ي زُّ عروش القلوب فننَّ فقد العوىا  ي زُّ أركان العقولي وإن كان فقد 

ل وعاد... األحبة يزلزل اقا ر واملكان فننَّ فقد العوىا  يزلزل التاريخ والزَّمان
 .من أ لَّة العلىا  والعوىا ي ومن ساك  شغاِت القلوب العوا

 .عزاؤنا   موت من حنبُّ أنَّنا كلنا ميتون
واآلخرون    خالدون وال عزا  لنا   موت العوىا  واملبدعني ألَّنَّ  كلُّ 

 .فانون
ِإَ  العزا ي محمد عبد الوهاب ذهب املوسيقار  أحمد شوقيعندما تو  
ي عبد الوهابالذي الحظ حزن  أباظة حسنة ِإَ   انب و ل  بامل ادف

حسن فقال له . إنَّه  خسار  عويىة: عبد الوهابفحاول التخفيف عنهي فقال 
 .حسب  أنَّ  ق يدٌ  من ق ائد : أباظة

وك ري من ي فننَّ األمر سيطول بنا ك ريات  عادل العواإذا أردنا أن نعدَّ ق ائد 
أ وا  العامليةي وك رٌي من هذ  الق ائد حتولا ِإَ  هذ  الق ائد حلَّقا وحتل    

ألي  حسبه هذا فخرات على مرِّ ... دواوين عىالقةي وك رٌي من ا صار ينابيع إهلام
 الزمان؟

ــــــــــــــوا ُ  ــــــــــــــا الببـــــــــــــــهاِ  ل ــــــــــــــي ُدني  ِذكــــــــــــــرالب ِف
ــــــــــــــــــــــاِ  دبوا ُ  ــــــــــــــــــــــُل  ِفْكـــــــــــــــــــــــِرلب  ل ن ِلْي  وجب
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ــــــــــــــــكب كــــــــــــــــالمنى ترنيمــــــــــــــــة    وأصـــــــــــــــــيل نـُْبِل
ــــــــــدَّ   ــــــــــُدو ِبهــــــــــا مب ــــــــــعرا ُ يبْش ــــــــــدى  الش   المب

 وأثيــــــــــــــُل مبْجــــــــــــــِدلب راســــــــــــــ   ال ينطــــــــــــــوي
 مبهمـــــــــــا عبلبـــــــــــْت مـــــــــــن بعـــــــــــدلب  األســـــــــــما ُ 
 يبــــــــــــا عــــــــــــادال  فــــــــــــي كــــــــــــلِّ  أبْمــــــــــــٍر  رُْ تبـــــــــــــهُ 
ــــــــــــــــكب األعـــــــــــــــــدا ُ  نَّــــــــــــــــى ُحْكمب تَّــــــــــــــــى تبمب  حب
ـــــــــــــــنبى إط لـــــــــــــــة   ْوتِـــــــــــــــكب للسَّ  ُطوِيـبــــــــــــــْت ِبمب
ـــــــــــــــــاد   للمنـــــــــــــــــى و لــــــــــــــــــوا ُ  ـــــــــــــــــوبى ِعمب  وبهب
ــــــــــــوِد ِ ــــــــــــيا ُ  ــــــــــــا اْلُخل ــــــــــــي ُدني  ذكــــــــــــرالب ف
ــــــــــــــــمبا ُ  يـــــــــــــــاِل سب  وبُســـــــــــــــُمو   طبْبِعـــــــــــــــكب للخب

 
 .عزاؤنا   موت من حنبُّ أنَّنا كلنا ميتون

واآلخرون    خالدون وال عزا  لنا   موت العوىا  واملبدعني ألَّنَّ  كلُّ 
 .(1)فانون

                                                 

ذ  كلىن الن ألقيت ا   حفل تأبينه الذي أقامته رئال (  1)  .  املكتبة الوطنية سة ااى وريةه 
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تيناتي وعىلا عند     امعة دمش    السِّ  طالبات  كنا   يدات عرفه  يِّ أ
اتي يَّ سعينواخر التِّ أله    ودودات  سعيناتي وصديقات التِّ   ا  له   ااامعة نفس زميالت 

من الوط  والقوم ي وخالل مسري  اقيا  قضايا األ جنتىع   منتد  يت  فيه تناول
تهي و  ةي و  عطائه وحمبَّ قدويت   معرفته العلىيَّ  كان  ربعني سنةت أهذ  الن امتدت 

ليله للىا   ورؤيته املو وعية للحا ر حت  ريته على امل لحة العامةي و  عى 
ن  أصطحب    سياريت أنا أو  ستاذيأشعر يا أن  إقول له أواملستقبلي كنا 

شعر أنا أو : توا عٍ   بل قاسيوني فيذيب بكلِّ  ن معات ا كىا ن عد اآلصعد علىي  أ
عالمات النبو ي و  كلىاته دالئل  هر    و  أو  .نا معك أبالسعاد  تغىرق و 

   . مبستقبل زاهرٍ  ملة بشائر األة والقوميَّ ىةي و  تطلعاته الوطنيَّ اقك
: قائال    ت ةي وكنا قد مازحته مرَّ خالقيَّ العوا ر ل القي  األ رحل عادل

  در ة إكتب    ااامعةي كان من ال عوبة  حدأخال ي الذي هو كتاب األ»
نه أ تونُّ  كناَ »: اوكان  يب مبتسى ي«عرت   حيايت الرسوب إال بهأن    أ

كان  ما وهذا فعالت . «ن تدرسهأدون من   االمتحان إس ل االستيعاب فتأيت 
   . حيدث
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احملبة ه  سيد  فعال ت »: العوا الفيلسوت الذي كان يقول رحل عادل
يعط  بسرور  ن تعط  بسروري ومن الأتستطيع  ذا   حتب الإ  ألنَّ القي ي 

   . «يبقى عطاؤ  ناق ات 
العوا الر ل الذي عاش تاريخ سورية منذ استقالهلاي والذي   لرحل عاد

طري  املا   بدروسه املستفاد ي وك    وأصدقائهطالبه  مامأكانا جتربته تض   
الشخ ية السورية شخ ية ميزهتا »: يرددها مام العبار  الن كانأقف أكنا 

ان السوري وهذا هو سر تفو  االنس اقضارات السورية املتتالية عرب التاريخي
   . «ينىا ذهبأ

ة سببي لكل علَّ »: العوا عا  اال تىاي الذي كان يقول رحل عادل
   . «نسانيتهإال  لى عن إزالة العللي و سباب إلاأل ن يبحس عنأنسان وقدر اإل

مة األ» : العوا صاحب التو ه القوم  الذي كان يقول لنا رحل عادل
  نضال طويل إ  برهاني ولكن ا حتتاق إحتتاق  ال العربية حقيقة تار ية بدهية

   . «وح يس لتوحيدها
العوا املواطن الوديع املعطا  الذي عاش حيا  نقية بني النااي  رحل عادل

 خذ ع دات أيكىل تأليف الكتاب الذي بني يديهي وكأق به  وفا أ  املوت وهو  
   : املأتور ن يطب  القولأعلى نفسه 
   . «بدات أي واعىل لدنيال كأن  تعيش  دات خرت  كأن  متوت آل اعىل»

 .(1)هلىنا السري على خطا أو  رمحه ا 

                                                 

 .م4004كانون االول   43حد األل  دمش ل  صحيفة تشريننشر هذا املقاال   ل (  1)
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 هل كان رحيل قدري حمتومات؟
كرحيله م ادفة عابر  من الزَّمن لتذكِّرنا مبرور ما يزيد عن أربعني عامات من 
عة عىرنا ذال الذي و ع مسرينا على درب الفكر العقالق   كلِّيَّة الفلسفة جبام

من أولئ  الرِّ ال الذين  رُّون   حياتنا   َّ  عادل العوا  يكن . دمش 
 .ننساه 

ال ننسى ابتسامته املشرقة   قاعة احملا رات   . مؤسِّ  كلِّيَّة اآلداب
املبىن العتي  للذامعة من قلب املدينةي متِّكئات على برد ي نائىات   حضن شذٍر 

وننا وه  تعرب و ه أستاذنا ِإَ  ز اق النَّوافذي قدمٍي ِقَدَم دمش ي ي اف  عي
 .فاقديقة ا لفيَّة الَّن حضنا شبابنا واقيا  تدنو من مغيٍب حزين



 وفلسفته األخالقيةعادل العوا 

 
31 

كان أستاذنا الشَّيخ كنزات من الفكر الفلسف ِّ تعرَّفنا عليه   مرحلة األياَّم 
وٍد قوم ٍّ ترل املتىرِّد  من حيا  سوريا ل الوحد  ل االنف ال ل تور  آذار ل زمن صع
 ...ب ىاته على  يلنا متامات كىا ه  مستىرٌَّ    حيا  بلدنا اقبيب

ا كان يعل   هادٌ  أستاذناي كان كنسي  دمش ي   تفارقه ابتسامته أبداتي ر مبَّ
أصعب ما وا  نا   الفكر ... وهو ي ابر على حما راته حول القيىة األخالقيَّة

ف  اإلسالم  واملشرق ي إنَّه  يساه    تو يه الفلسف  اإلنساقي الفكر الفلس
مسار حيا  أولئ  الشَّباب الذين يوا     فل  يكن حم  حما ٍري كان داعيةت 

وظلَّ متحىِّسات . األخال  ال َّوابا ا الد ... ِإَ  قي  اإلنسانيَّة الشُّىوليَّة العويىة
 .ل وابته طوال عىر 
كىا نشيِّع شبابنا وحياتنا ذاهتا يرحل   وحنن نشيعه اليوم متامات  عادل العوا

بفخري إنَّه  من أولئ  الكبار الذين وصلوا ِإَ  سدَّ  العامليَّةي وكتب ونقل ِإَ  
َلَقد أمتعنا بفكر أولئ  . اللغة العربيَّة عشرات من أنف  تراث اإلنسانيَّة

ساعد    ذل   الفالسفة الكبار الذين أتروا اقضار  األوربيَّة من فرنسا وأملانياي
اتقانه الرَّائع للغة الفرنسيَّةي وهو خريا  امعة السوربون أعر   امعات أورباي 
ولعلِّ  ال أ انب اإلن ات عندما أقرِّر  أنَّ أمجل ما كتب وأصعب هو كتابه 
القيىة األخالقيَّةي وعرب هذا يرحل القار  من  وهر اإلنسانيَّة ومسو ااانب 

الكائن الذي ينشر اليوم  ربوته ويسعى ِإَ  تدبري هذا  العقل  األخالق  من هذا
الكوكب؛ كوكب العواصفي أمجل ما خل  ا  ي وأنبل ما أورته لإلنساني أحبُّ 

 .خملوقات ا  إليه على ر   أَنَّه  يفسد في ا ويسف  الدما 
عندما كنا نر  أستاذنا الشيخ يعرب املىرات العتيقة من ااامعة منت ب 

بتسىاتي ظنَّنا قواٍت أَنَّه  خالٌد ع  ٌّ على الرَّحيلي ولكنَّ نبأ موته القامة م
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الفا ع لتالميذ  الك ر أعادنا ِإَ  اَّة اققيقة املرَّ  حقيقة أنَّ لكلِّ ش ٍ  َّنايٌةي 
وأنَّ ا لود هو للفكر والكتاب الذي حيتويهي على ر   إ اننا باققيقة اإلنسانيَّة 

ذذا املعىن  عادل العواوكان . من الفكري وأَنَّه  املغ  ولي  األ نيةأنَّ املفكر أنَّ 
بِّيه  .خالدات   تاريخ سوريا وقلوب تالميذ  وحم 

ال  كن لكلىات مشحونة بالعاطفة أن تف  هذا املفِكر حقَّهي فالوا ب 
حيتِّ   على تالميذ  دراسة ما كتب وعر ه على الناا على ر   قلَّة القرَّا    

 ...محة الفضائيَّات الرَّهيبة وه  تدق قيىة الكتب ِإَ  املرتبة األخري ي ولكنز 
وحنن نودِّي  أستاذنا الشيخ ال أل  إال زفر  أسى نطلق اي وإال قطرات من 

 .الدَّمع تؤبِّن  رحيله وشبابنا معات 
 .( )أستاذنا الشَّيخ سالمات علي  وإ  رمحة ا  الفسيحة

 

                                                 

. م4009/ 2/6/ هل6249ذي القعد   4نشر هذا النقال   صحيفة ال ور  ل دمش  ل السبا ل (   )
 .66330 العدد
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منلللذ أيَّلللاٍم َ يَّلللَب الَقلللَدر  واحلللدات ملللن روَّاد فكلللر الع لللر اقلللديس   سلللورياي 
عىيلللد كليَّلللة اآلداب  عـــادل العـــوااللللدكتور ... وعلىلللات ملللن أعلللالم الفلسلللفة العربيَّلللة

لسنوات طويلة وأحد مؤسِّس  قس  الفلسفة    امعة دمش  وعضو بىع اللغة 
 .العربيَّة

قلٌَّة هل  اللذين أعطونلا ملا  قللوذ  ... للرِّتا  قلٌَّة ه  من يستحقُّون الوقوت
أحل ُّ  عـادل العـوالكلنَّ اللدكتور ... وعقوهل  لتنىو عقولنا بعده ي وتكلرب معرفتنلا

 عــادل العــوافقللد كللان الللدكتور . النَّللاا بللاقزن لغيابللهي واقلل  بللاالعرتات بفضللله
... واألخلللال  والقلللي  معلِّىللات حقيقي لللاي علَّللل  أ يلللاالت متتابعلللةت تقنيلللة ا ضلللوي للعقلللل

 .وكيفيَّة الوصول ِإَ  السَّعاد 
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مي وَدَرَا   6346  دمشلللل  عللللام  عــــادل العــــواولللللد الرَّاحللللل الللللدكتور 
مي سافر بعدها ِإَ  فرنسا ليلدرا 6391مدارس ا َحرتَّ نال الشَّ اد  ال َّانويَّة عام 

م إذ عللاد 6321م وَحللرتَّ عللام 6391  كليَّللة اآلداب جبامعللة السللوربون مللن عللام 
 .ِإَ  دمش  بعد أن ح ل على ش اد  الدكتورا    الفلسفة

بلللللدأ حياتللللله العىليَّلللللة   ملللللدارا و  دار املعلِّىلللللني ِإَ  أن افتتحلللللا كليَّلللللة 
مي إذ درَّا في لاي 6321اآلداب واملع د العايل للىعلىني    امعلة دمشل  علام 

م بعللللدها رََأَا قسلللل  6323 وك لِّللللف بللللندار  املع للللد العللللايل للىعلىللللني َحللللرتَّ عللللام
بيلللة  الدِّراسلللات الفلسلللفيَّة واال تىاعيَّلللةي ورأا ِإَ   انلللب عىلللله االللامع  انلللة الرتَّ

بية بدمش  َحلرتَّ علام  م ِإَ  علام 6311مي ومنلذ علام 6311والتَّعلي    وزار  الرتَّ
 .م كان وكيالت لكليَّة اآلداب    امعة دمش 9 63

يَّللللللة عللللللدَّ ي إ للللللافة ِإَ   امعللللللة دمشلللللل ي  حا للللللر ودرَّا    امعللللللات عرب
 .كااامعات األردنيَّة واللبنانيَّة واازائريَّة والكويا والريمول

كنَّا طالَّبه فعلَّىنا بأسلوبه املتىيِّز تنلاول ومعاالة أيِّ مسلألة يبح  لاي سلوا  
مجللةي ذللل  بنقلنللاي برباعللة املتب ِّلل ر ا بللري ي   التَّللأليف أو احملا للر  أو املللواد أَو الرتَّ

مللللن فكللللرٍ  ِإَ  فكللللر ي ومللللن علللللٍ  ِإَ  علللللٍ ي شللللرحات وتبيانللللاتي مللللن دون تعقيللللٍد أو 
 . ىوب

علَّنلللللا بالتزامللللله كيلللللف نلللللربن القلللللول بالفعللللللي والنَّوريَّلللللة بالعىللللللي إذ ع للللل  
باملباحس األخالقيَّة فكرات وتنورياتي وجَتَسََّد هذ  املعاق األخالقيَّة السَّامية جَتَسُّدات  

مالت َحلللرتَّ نكلللاد ال نلحلللظ  فرقلللات بلللني فكلللر  وواقعللله فبشخ للله تطلللاب  الصى بصلللدِي  كلللا
 .والصى بدَي
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دعانا لتحرير عقولنا من احملرَّماتي فالفلسفة برأيه ه  السَّاحة الَّن حي ُّ لنا 
ٍد مللن دون  في للا التَّفكللري لرِّيَّللة تفكللريات يسللعى لف لل  العللا  بشللكل صللحيٍ  ومتذللدِّ

 .ارات موروتةقيوٍد أَو اعتب
لللا  اإلنسلللاق املنفلللت  فربطللله بالبحلللس اللللدَّؤوب والعىلللل املتواصلللل  تبلللىنَّ االجتِّ
ليضيَف بنبداعه الفلسف  ِإَ  التَّذربة الفكريَّة العربيَّة الك ريي ولريفَد املكتبة العربيَّة 
د  الفلسللفيَّة بعشللرات الكتللب القيَّىللة تأليفللات وترمجللة ودراسللة ول للاتي وإذا أردنللا تعللدا

مللا يزيللد علللى سللبعني كتابللات  عــادل العــواكتبلله فسلليطول ذللل ي فقللد تللرل الللدكتور 
مطبوعلللات ملللا بلللني تلللأليف وتعريلللٍبي هلللذا فضلللالت علللن احملا لللرات واملقلللاالت الك لللري  

 .املنشور    اجملالت واملوسوعات والنَّدوات
الفكللر االنتقللادي عنللد إخللوان ال للفاي وكللان هللذا فاحتللة : نللذكر مللن مؤلَّفاتلله

وامللللللذاهب األخالقيَّلللللةي القيىلللللة األخالقيلللللةي الو لللللداني . م6321فاتللللله سلللللنة مؤلَّ 
. األخال ي دراسات أخالقيَّةي مذاهب السَّعاد ي املزاق اقضاري   الفكر العريب

وآخللللر إصللللداراته كللللان كتللللاب آفللللا  اقضللللار  الللللذي أصللللدرته وزار  ال قافللللة عللللام 
 .م4004

لسلفة القلي ي نقلد األيلديولو يات أما ترمجاته ف    نيَّة أيضاتي نلذكر من لا ف
لللللعاد ي املدنيلللللة؛ سلللللراذا ويقين لللللاي الفكلللللر العلىللللل  ااديلللللدي حلللللوار  املعاصلللللر ي السَّ

 .اقضاراتي املعقوليَّة والعل  اقديس
 عـادل العـواإنَّ ما ذكرنا يعدُّ  يضلات ملن فلي ي فىلا قدَّمله الرَّاحلل اللدكتور 

لةي وما كان ي بو لتحقيقه للفكر واجملتىع ت عب اإلحاطة به على صفحات قلي
 ل ٌّ علن البيلان أنَّ ملا أمتنَّلا  هلو املزيلد »: فقد س ئَل مرَّ  عن أمنياتلهي فقلال. أعو 

 .«من حتقي  أهدات التَّعلي  املنشور    نطا  التَّطوير
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كانلا دعوتله دائىلات للتقللدُّم والتَّأملل والعىلل اجملللدي لتحقيل  رفعلة اإلنسللان 
 .بالوطنواإلنسانيَّةي وللن وب 

 ...خسارٌ  لنا مغادرت ... خسارَ   الوطِن فَلقصد لَ 
)لكنَّ  ستبقى دائىات الغائب اقا ر... وخسارٌ  لإلنسانيَّة رحيل 

 
). 

 

 
 

 
 

 

                                                 

 .م4009كانون ال اق   64ل األحد   6633عدد   صحيفة ال ور  ل دمش  ل الهذا املقال  نشر ل (  1)
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. 

رئللي  ااى وريللة الللذي  األســد بشــارالللدكتور أول املكللرمني   ع للد  كللان
تقلديرات  م9/4004/ 4ملن الدر لة املىتلاز     منحه وسلام االسلتحقا  السلوري
   .إلجنازاته   بال الفكر وال قافة

هللذا التكللرمي »: م62/9/4004هللذا التكللرمي قللال   حللوار  للبعللس  وعللن
فاحتلللة لتكلللرمي كللل ملللن لللله هللذا النلللوي ملللن االهتىلللام  فعللل املكلللرم وأر لللو أن يكللون

قيىة فكرية وأر و أن يكون فاحتلة لتكلرمي  اال تىاع  والعلى  والرتبويي وللتكرمي
 .«نزول وتبقى الفكر  الطيبة ن سيأيت بعدنا أيضات ممن يستحقونه فنحنم

 :وحني سألنا  أيضات 
 ؟خبريف عىر ر هل صحي  أن الفكر العريب حاليات  
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 :أ اب
 ملن أن ا ريلف هلواللرَّ صِ  سند له عللى  هذا قول كار  للربيع وهو قول ال»

   .«د للح اد  الواقع وبك ري من املناط  ااغرافية العاملية موع
 وملللا... أزمتنلللا تكىلللن   شلللعورنا بأننلللا دون اآلخلللرين»: دائىلللات يلللردد كلللان

موقوتلة حتلدد مبف وماهتلا ومقوملات األزملة   ال قافلة العربيلة  نسىيه أزمة هو قضية
تقافتنا العربية ليسا بدعات   ذاهتا وهل  ... هو أحسن منا أننا نقي  أنفسناي مبا

   .«انية ولكن ا تبقى ذات خ وصيةاإلنس  رق عن القوانني ال
   م6346علللام  -اللللذي ودعنلللا يلللوم األحلللد  العـــوا عـــادلاللللدكتور  وللللد

ح للللل عللللللى شللللل اد   م6391و  علللللام  .دمشلللل  ودرا   امللللللدارا اقكوميللللة
فرنسللللا ودرا   كليللللة  ي وسللللافر   العللللام نفسلللله إ (فلسللللفة)البكالوريللللا السللللورية 

علللللام  عللللللى اإل لللللاز    اللللللدكتورا وح لللللل « السلللللوربون»اآلداب  امعلللللة بلللللاري  
وعندما عاد إ  سورية بلدأ حياتله العىليلة بالتلدري    امللدارا ال انويلة  م6321

  كليلللة اآلداب جبامعلللة دمشللل   م6323سلللتاذات علللام أدار املعلىلللني   مسللل   و 
حالتلله إ  التقاعللد وبعللد إالدراسللات الفلسللفية واال تىاعيللة قللني  ودرا   قسلل 
   .م6330التىديد عام 
بلللني  وكللليالت لكليلللة اآلداب و  عىيلللدات هللللا خلللالل الفلللرت  الواقعلللة ملللا  أصلللب
 .كىلللا شلللارل   ملللؤمترات ودورات علىيلللة عديلللد مي  9 63م علللاَحلللرتَّ  م6311

جبامعة الدول العربية وهو عضو   اجملل   أس   كذل    أعىال اللذنة ال قافية
حا ر ودرا   ااامعات ... اعيةاال تى األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم
كىا حا لر . ستاذات زائرات أهلسنك  بوصفه  األردنية واللبنانية واازائرية و   امعة

   .بىع اللغة العربية بدمش     امعن الكويا والريمول وكان عضوات  
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 -دراسلللات أخالقيلللة: مؤلفلللات نلللذكر من لللا 94علللدد مؤلفاتللله أك لللر ملللن  بللللغ
لقللللا  القللللي    الفكللللر  -املللللزاق اقضللللاري   الفكللللر العللللريب -املللللذاهب الفلسللللفية

وصلدرت لله مؤلفلات   السياسلة . كتابات   20أك ر من  أما ترمجاته فبلغا. العريب
   .والق ة والفلسفة والنقد األديب والشعر

هيـمم األحد مبشلاركة  رَ  ص ظ   العواالدكتور وكانا دمش  قد شيعا   ىان 
ى وريلللللة حيلللللس وري ال لللللر    مقلللللرب  بلللللاب وزيلللللر شلللللؤون رئاسلللللة اا الضـــــويحي

)ال غري
 
).   
     

 

                                                 

 .م4004/ 64/  90نشر   صحيفة البعس ل دمش  ل االتنني  ل (  3)
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العلىيلللة   سلللورية واللللوطن العلللريب اللللدكتور علللادل العلللواي اللللذي  فقلللدت األوسلللاط

  .أم  األول   رمحة ا  يومإانتقل 
إنله تلاريخ بفكلر  .. واحدات من أبرز أعالم الفكر العريب املعاصلر ويعترب العوا

   . وإس اماته
املكتبة العربية بعشرات الكتب القيىة اللن أتلرت املكتبلة الفلسلفية  فقد رفد

وكلللان لللله الفضلللل   تأسلللي  قسللل  الدراسلللات . الغللل  والقلللي  العربيلللة مبضلللىوَّنا
   انب كونه واحدات ممن أرسوا دعائ   إدمش ي  الفلسفية واال تىاعية    امعة
   . كلية اآلداب    امعة دمش 

العللوا علللى مللد  سللنوات طويلللةي وسلليبقى حمللن اهتىللام مللن ر كللان الللدكتو 
مكانللة مرموقللة بللني زمالئلله وكللان مو للع احللرتام  يقللدر العللل  والفكللري وقللد احتللل

عىلللال   بلللال عىلللله ملللن نبيلللل األ وتقللدير ملللن تالميلللذ  وملللا أك لللره  مللللا قدمللله
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ولعلل كتلاب .. والدراسلات التعليى  والفكلريي فاسلتح  أن تو لع حولله الكتلب
نسلللتق  منللله ي اللللذ. «قلللرا ات   فكلللر علللادل العللوا»تور علللزت السللليد أمحللد الللدك

 يلل   مادتنا هذ  عن العا  الراحلي يف  الدكتور العوا بع  حقه عليناي إنه حل 
   . ستاذ وصاحب مشروي فكريأف و مفكر و .. كامل  دير بوقفة احرتام

 فةأول دروا الفلسلل»الفيلسللوت الللدكتور عللادل العللوا مللن أن  فقلد انطللل 
وملن .. اقل  واققيقلة أك لر ملن أي شل   آخلر وأمه لا عللى اإلطلال  هلو احلرتام

   .. «ن  الفأ حيرتم اققيقة من وا به ان ينتقدي ومن حقه
إن ملللا قىنلللا بللله ملللن »: علللزت السللليد أمحلللد   مقدملللة كتابلللهر يقلللول اللللدكتو 

ب وفا  لي  إال وا    املكتبة العربيةإخرا ه إو    د   مجع ماد  هذا الكتاب
عولي  علللى أ يلال ك للري  ملن امل قفللني علللى  ألسلتاذ  ليللل ومفكلر كبللري لله فضللل

بله املكتبلة  الرتبلوي والتعليىل ي ومبلا أملدَّ  امتداد الوطن العلريب مبلا قلام بله ملن وا بله
  .«سحابة ستة عقود مضا العربية من آتار تر   ليلة على امتداد

درا   امللللللدارا ي و 6346علللللادل العلللللوا   دمشللللل  علللللام ر وللللللد اللللللدكتو 
وسلللافر   . 6391علللام ( فلسلللفة)السلللورية  اقكوميلللة وح لللل عللللى البكالوريلللا

   امعللللللللة بللللللللاري     فرنسللللللللا ودرا   كليللللللللة اآلدابإخريللللللللف العللللللللام نفسلللللللله 
/ فلسلفة/آداب)  از    اللدكتورا  ملن  امعلة بلاري وح ل على اإل( السوربون)

   .. 6321حزيران 
أ حياتله العىليلة بالتلدري    امللدارا ي وبلد6321سلورية   آب إ   عاد 

املعلىلللني   دمشللل  حلللرت افتتحلللا كليلللة اآلداب واملع لللد العلللايل ر ال انويلللة و  دا
سللتاذاتي وكلللف بللندار  أي فسللى  في للا 6321عللام  للىعلىللني    امعللة دمشلل 

سلللتاذات   كليلللة اآلدابي أمسللل   ي إذ6323املع لللد العلللايل للىعلىلللني حلللرت علللام 
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  إاقلني وحلرت إحالتله  ات الفلسلفية واال تىاعيلة منلذ ذلل وتلرأا قسل  الدراسل
   . 6330التقاعد بعد التىديد عام 

عىللللله االلللامع  انللللة الرتبيللللة والتعلللللي    وزار  الرتبيللللة       انللللبإرأا 
   . 41/64/6311دمش  حرت 

لكليللة اآلداب خلالل سلنتني   عىيلدات هللذ  الكليلة منلذ عللام  أصلب  وكليالت 
 .9 63م حرت عا 6311

بللللريوت )اليونسللللكو : مللللؤمترات ودورات علىيللللة عديللللد  من للللا شللللارل  
فلسلفة تربويلة متذلدد  لعلا  علريب متذلدد  ي ولدراسة(6316)وباري  ( 6323

وللفلسلفة (  631 ميلونيخ)وللىستشرقني  ي(6311)بريوت ( ااامعة األمريكية)
وللعللوم ي (6 63 دمشل )واالامع   ولتطلوير التعللي  العلايل( 6316 كراتشل )

   . الفلسفية واال تىاعية و ريها من اقلقات( 6 63 اازائر)اال تىاعية 
عىال اللذنة ال قافية اامعة الدول العربية وهو عضو   اجمللل  أ س    أ

الفنللون واآلداب والعلللوم اال تىاعيللة ومقللرر انللة الرتمجللة والتبللادل  األعلللى لرعايللة
   . ريالعريب السو  ال قا  عن القطر
   . اللغة العربية   دمش  عضو بىع

ردنيللللة واللبنانيللللة واازائريللللة و   امعللللة   ااامعللللات األ حا للللر ودرَّا
   . زائراتي كىا حا ر    امعن الكويا والريمول هلسنك  بوصفه أستاذات 
العلوا اقركلة العلىيلة الفلسلفية والتعليىيلة وكلان فلاعالت وملؤترات  واكب الدكتور

احملا للللرات واملقللللاالت املنشللللور    اجملللللالت واملوسللللوعات  ه الك للللري مللللنفي للللا وللللل
مللن . وزار  ال قافللةي وبلللة ال قافللة الفلسللفيةي وحما للرات والنللدواتي م للل املوسللوعة

ي 6321بلللريوت ( بالفرنسلللية)خلللوان ال لللفا أاىاعلللة  الفكلللر االنتقلللادي: مؤلفاتللله



 وفلسفته األخالقيةعادل العوا 

 
44 

 قيىلة االخالقيلةالي 6311/6313 امعلة دمشل (  لز ان)امللذاهب األخالقيلة 

االخالقيللة  ي التذربللة6316ي الو للداني  امعللة دمشلل  6310 امعللة دمشلل  
 ي6313دمش   ي معا  الكرامة   الفكر العريب6314 امعة دمش  (  ز ان)

بلللاري  /عويلللدات  ي االنسلللان ذلللل  املعللللوم1 63 امعلللة دمشللل   االخلللال 
خل ا  ي امللللد6316 امعلللة دمشللل   االقت لللادية ي اسللل  االخلللال   63
ي  631املللللذاهب الفلسللللفية  ي6314 امعللللة دمشلللل  ( باالشللللرتال)الفلسللللفة 

اقضاري   الفكلر  املزاقي 6336 ي مذاهب السعاد 6311الفلسفة االخالقية 
   .. 6334العريب دمش  

فلسلفة : وقلد تلر   لر لون رويله.. ف   ك ري  تنلوت علن السلتني أما ترمجاته
نقلللد االيلللديولو يات  أصلللل اإلعلللالمي نقلللد اجملتىلللعالسللليربنتي  و  علللا  القلللي  القلللي 

عوىللة  َّنللا الفلسللفة: وتللر   لكللارل يسللربز. االيديولو يللة املعاصللر ي املىارسللة
السللعاد   دعللائ  عللل  اال تىللاي: واللان كزونللوت .فالسللفة إنسللانيون الفلسللفة
 وتلر   هلنلري. الفلن واقيلا  اال تىاعيلة الفن واالخلال : ولشارل اللو. واقضار 
   .  ورق لوكاتش فلسفة العىل: آرفون

وتللر   لرو يلله  للارودي حللوار .. املدنيللة سللراذا ويقين للا: باسللتيد واللورق
   .... اقضارات

واملقلابالتي اللن يتضلىن ا كتلاب اللدكتور علزت السليد أمحلد  من املقلاالت
علادل العلوا بللني اإلبلداي الفلسللف  : /حتلا عنللوان الللدكتور أمحلد أبلو زايللدملا قالله 

   : كتب/ واإلبداي االخالق 
علللللادل العلللللوا باحلللللس أخالقللللل  انتقلللللادي ملللللن الطلللللراز األولي  إن األسلللللتاذ

ي عرب للىذاهب السابقة وفندهاي خالق األ خالق ي فكر   التفكريأفيلسوت 
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عىل على اتسا  تو  ه الفلسلف   ويتض  ذل    معو  كتاباته ودراساته؛ فقد
فيلسوفات ذا تقافة انتقادية  ل  لفكريي فكان  سبيل ف ىه االنتقاديي واقتناعه ا

   . واعية
أنه أبدي اصطالحاته بعد ان  من حيس هو فيلسوت الدكتور العوا وما  يز

    ..أعىل فكر  االنتقادي
حتللا عنللوان  6332( االسللبوي األديب)خالللد قللوطرش    وكتللب الللدكتور

 /:كاتب أعرفه عادل العوا/
العوا يشعر أنه  زق الفلسفة باألدبي كأأا يريد عادل . مؤلفات د من يقرأ

ويفلسللللف األدبي ف للللار للللل  أديللللب الفالسللللفة وفيلسللللوت  أن يللللؤدي الفلسللللفة
  الو لود إالخيلالي تقلوم عللى النولر   تأملل االدبا ي و يل أن فلسلفته والفلسلفة

ةي وعللى ااىلل. الرمزيلة امليتافيزيقيلة بعقل تأمل  وواقعية يشوذا شل   ملن ال لوفية
الربامجاتيةي فنَّنا ملزيا ملن املنطل   فنن فلسفته على قدر ما هتت  بالذات ااىاعية
املعرفيلة ومشوليتله الروحيلة تتوازنلان   التقليلدي والت لوت اللدي  الشلىويل؛ فشلىوليته

  )«بر سون سورية»بل  كتوازن السىاكني   كبد السىا ي وقد لقبه طالبه
) .   
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عالم ا   الفكر وال قافة العا  أبرز أحد أم  أظ ر  شيعا دمش 
   . الدكتور عادل العوا املوسوع  واملفكر الكبري

من كبار  الكاتب الكبري تفقد ال قافة   سوريةي واحدات  وبرحيل هذا
خري   انتوار من يتقدم ليحل حمل  ي   آبعد  واحدات  عالم اي الذين يغادرونناأ

فري عند ا لف كىا كانا ان تتو أ لي  س الت  ي وبامكاناتيبدو قريبات  زمان قد ال
   . عند السلف 

بنزعته املوسوعيةي وقدرته الفائقة  ليه مبكرات إنوار الدكتور العوا األ وقد لفا
ناتهي   العىل الدؤوب مؤلفا ومرتمجاي حرت أكاد   وصرب  وطول األ   التعلي 

تاباي واقرتبا كتبه املرتمجة من هذا ربعني كألف ا ونشرت على أ نافا كتبه الن
وقد و عه « خوان ال فاأالفكر االنتقادي لد  مجاعة »كتابه  ورمبا كان. الرق 

ي 6321مام  امعة باري  عام أرسالته   الدكتورا   بالفرنسيةي وهو مو وي
عطا  بع  كتبه املؤلفة الن تلا تكف  إل ولعل ذكر عنوانات.. ولمؤلفه األ

الذي كان يشغل ذهن الدكتور  الفكري ل الفلسف  واملوسوع  فكر  عن اهل 
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املذاهب . والتاريخ الفكر. الكرامة   الفكر العريب: من ذل  م ال. العوا
. خوان ال فاأ حقيقة. املعتزلة والفكر اقر. نسان ذل  املعلوم اإل. خالقيةاأل
   . شكالية التاريخإنسانية و العلوم اإل يخال  الت ك أ

بنية الفكر الدي  »  الرتمجة من عيون الفكر العامل ي ككتاب  تاروكان  
اقرية »لروز ماري موسيه باستيد و« اقرية»و.  يب  للىستشر « سالم  اإل

   . «السوربون» امعة باري   لر ون بوالن رئي «   ع رنا
بنا  اايل التايلي من أو بني أزمال  الدكتور عادل العواي  عرت بنيأو  

نتاق املنتقى اجملودي ي فقد كان  زير اإلكىا وكيفات  يضاهيه   النتاق الفكري
   . ومجيلة امل فى   لغة عربية بليغة راقية

  بىع اللغة العربيةي  ن  تار منذ سنوات عضوات أيكن  ريباي  وهكذا فل 
   . دبائ ا ومفكري اأاكاد ي  سورية و  ملتقى ال فو  من

َّنى دراسته ال انوية أن أوبعد  6346  دمش  عام العوا  عادل. ولد د
ي حيس نال ش اد  الدكتورا    دراسته العليا   دمش ي ق د فرنسا ملتابعة

ااال ي عني مدرسا للفلسفة   دار املعلىنيي    دمش ي بعدإذ عاد إو . الفلسفة
 امعة دمش ي   رأا قس  الفلسفة    تدري  الفلسفة  إومن هنال انتقل 

لغة   بىع ال عضوات  داب انتخب بعدهالكلية اآل في اي ومن   ا حى عىيدات 
    .ول ااىعةم  األأ  رمحته تعا  ظ ر إوقد انتقل .. .العربية

)بواسع رمحته واسكنه فسي   ناته تغىد  ا 
  
) .   
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 لللرور  إ لللاد اسلللرتاتيذية تعدديلللة تلللنو  و لللو  التقلللارب   رهانلللات اققبلللة 
 األوروبيللللةتشللللري الن ضللللة اإلنسللللانية علللللى الللللرتاث القللللدمي   ال قافللللة ... !ر اقا لللل

  ..استعريت للداللة على ما  اتل خ ائص معناها   تقافات أخر  السيىا أَّنا
  كتابلله ال للادر  عــادل العــوا الــدكتورهللذا التعريللف الللذي يؤكللد   وم للل

" األوروبيةزعة اإلنسانية الن" قد يعرب عنه باصطالح  فنأا «آفا  اقضار » حدي ات 
تقللا  وعلللى مللن ا أو طريقللة تكللوين عقللل  تربللوي  الللن تللدل علللى م للل أعلللى

الالتيل  ويبلني أن النزعلة اإلنسلانية موقلف  اإل ريقل وتعليى  حيك  تقاليد الع ر 
القل  ومجلايل ي لدت ِإَ  اعتبلار اإلنسلان القيىلة الق لو  اللذي  لت   فلسلف  وَأخص

   ..ع معنامهامنه التاريخ واجملتى
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علللوا   ل للله حلللول هلللذا املو لللوي ليلللدخل ملللن خلللالل الف لللل . وانطلللل  د
باملطللام  اقيويللة ِإَ  املطىلل  البيولللو   البشللري    للو  » الللذي عنونلله األول

واللن البلد ملن أخلذها بعلني « العقد األخري من القلرن العشلرين معطيات الزبة  
اجمللال أملام اسلتىرار و لود البشلر أحيلا   الواقع  ِإَ  ملا يفسل  االعتبار   التطلع

ذلللل     لللو  النىلللو السلللكاق حلللرت أوائلللل القلللرن    أر للل   وانطلللل  لتحليلللل
 روب التقدم الن حققت ا تقنيات  الر   منعلى العشرين الذي ظل بطيئات  دات 

 لسللب در للة ألللو ي األقطللار اقيللا ي حميطللات بالتحضللر السللكاق   كللل قطلللر مللن
مسلتنتذات  والتللوثي والغلذا  والطاقلةي وامل لادر الطبيعيلةي البيئيلةيسباب  افة لألإ

املشكالت الن تنتور اإلنسانية  دات من خالل ذل ي وملن خلالل  مد   خامة
 البيولو يلة اللن تتشلو  بسلرعة كبلري  عللى اللر   مملا يبلدو   نوعية اقيا  اإلنسانية

سيغدو اإلنسان   حدود إيقاع ا الَّن  التقدم املاديي وبالر   من اطراد الواهري
انطالقات ملن خاصلية  عوا الدكتورناد   هناي ومن.. اقضاري اك ر عر ة للخطر

بلللللاملعىن البيوللللللو   والتطللللللع ِإَ    إنسلللللانية اإلنسلللللان أن يطىللللل  ِإَ  جتلللللاوز اقيلللللا
القل  كىلا  لا   معرفلات ..تطلعات  وهريات فرديات وا تىاعيات  ياألفضل معلىن التقلدم اأَلخص

تلر اقت لادي لله دور  ن أوملن   معلايري هلذا التقلدم مل« معذ  عل  اأَلخصال »  
القلل  حيللس يرقللى املللر  بالقيىللة كبللري   التقللدم اال تىللاع ي القيللة  واتللر َأخص اأَلخص

   ..واالقت ادية من مطالب اقيا  البيولو ية أك ر
املعلوماتيلة عللى  األم للةملن خلالل  لرب بعل   التقلدمي إشلكالية وح لر

وسلبل  وأو   بعل   وانلب عىلل اقلواا وإمكاناهتلاي كاليات التقدم الراهنةإش
مبلا  لقله يملن ، معلات   مستو  الدولة واللدول تال  أخطارها بالتنوي  القانوق على

إطللار   للىن« واملعلوماتيللة واقريللات« »اقاسللوب واقريللات العاملة»مشلكلة   ي



 الدكتور عزت السيد أمحد

 
50 

 التقللدم واقضللار    ف لللهومللن ..واسللع  للدا هللو إطللار التقللدم اإلنسللاق اليللوم

وعلرفت ..ال السيحدد مف وم التقلدم بوصلفه مطلبلات   لل مجلاي املطلام  اإلنسلانية 
من خالل نور  فاح ة ِإَ  ال قافة الغربية ليخلص ِإَ  أن اقضار  تنائية  اقضار 

تقت ر تار  على البحس املو وع  والوصف اللدقي  اقيلادي أو  موقف ذه  قد
أنلله يلحللف علللى  انللب املللدح والقللدح بتضللىني هللذا  ات وعلىيللاتيأواقيللادي نسللبي

وتطر  ِإَ  كواشف اقضار  .. شعورية املف وم دالالت قيىية الشعورية أو ن ف
مجلة اقضارات اإلنسانية  وأحالم ا من خالل سؤال شامل يطفو حني النور ِإَ  

عللرب ع للور  آمللال مشللرتكة سللرمدية حلىللا البشللرية بتحقيق للا معللاتي حللول و للود
 اللللذي ينبغللل  أن تتطللللع إليللله   األعللللىحياهتلللا املت للللة ورأت أَّنلللا مت لللل امل لللل 

ومت  و بني أن هذ  اآلمال ظ رت منذ أقدم الع وري..طىوح ا حنو حيا  أفضل 
املا لل  األبعللد أو الع للر الللذهع تللار  وعلللى املسللتقبل املرتقللب   للفاؤها علللىإ

باويلللات املضلللاد  اللللن بلللدأت خلللالل رصلللد  للطو  وملللن.. تلللار  أخلللر  واألبعلللد
للا ني م بللبللالو ور   أواخللر القللرن املن للر  إرهاصللاهتا تت للف بارتكللاا علللى واقللع أَّنَّ

ولكللن البشللرية  إنسللاق مرفللوب يتذلللى   أحللالم تللن  عللن مطللام  لللن تتحقلل 
مللا  وخلللص ِإَ  أن اقضللار  هلل .. بقيىت للا واإل للانتلحللف علللى التعللل  بأهللداذا 

 شلللتاتات أيعةيأيلللة طبيعلللة   مسلللريهت  التار يلللة مجاعلللات و يضللليفه البشلللر ِإَ  الطب

وهذ  املسري  تنتا  روب التغريات الن حيقق لا البشلر   أنفسل   و  اآلفلا  ...
ولكللن ااانللب القيىلل  مللن ..مللا يشللار إليلله بألفللاظ التقللدم والرقلل  والتطللور يوهلل 

القلل   للائ  الللذي هلذ  األلفللاظ  للن   األخللري  حيىللل علللى اسللتخالص مف للوم َأخص
ومبلا أن اإلنسلان هلو ..   سلبيله ورفلد  باإلس امال حي   هذ  املتغريات تساؤهلا
املدنيللةيترا  املاركسلية نتللاق تطلور طبيعل  يهللو بلنن واحللد  صلانع اقضلار  أو  ايللة
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العوامل االقت ادية لتسيطر على تار ه وحتدد ع ر  نَّ إو  تطور مادي وا تىاع ي
اإلنسللللانية » خللللالل ف للللله الرابللللع  ا مللللنعللللو . قدملللله هللللذا مللللا.. .هللللذا التللللاريخ
 والعالقلللات اال تىاعيلللةي «الطبيعلللة اإلنسلللانية»وتعىللل    مف لللوم  ي«واملاركسلللية

املسللتقبل  وأشللار ِإَ  حقيقللة املنا للل الشلليوع  الللذي قللدم بشللكل مشللو يومن  
وأخلذ  ..برأي يشليئات مطلقلات ممتنعلات علن التحلول والتبلدل الشيوع  الذي لن يكوني

 هذا الفيلسوت الفا ع  الذي»  له ا ام  كامالت على إنسانية نيتشهم االت بف

أن فلسلللفته امتز لللا لياتللله وأصلللبحا قطعلللة « ويؤيلللد  دارسلللو  يؤكلللد   كتاباتلللهي
يتفلسللف بكيانلله كللله وال يتفلسللف نوريللات أو يفكللر   مشللاكل جتريديللة  منهيوأنلله

 وجتربلة« سلارتر إنسانية»و  ف له السادا شرح .. باقيا   امد  فقدت صلت ا
واقريللة  لديللهي والعبللس الو للوديي ملعللىن الو للود إ للافة ...  كتابلله( ق ىالللت)

مللن اعللرتب « الو وديللة هلل  إنسللانية»   ســارترويللذكر  ..والنيللة السلليئة املبدعللةي
 اإلنسللانيةيسللخر مللن وأَنَّلله  علللى باطللل  اإلنسللانينيان « الللتىق » علللى قوللله   
خمتلفللللني كللللل  ان لكلىللللة إنسللللانية معنيللللني: الت ؟ و يللللب قللللائإلي للللافلىللللاذا يعللللود 
 فقللد نق للد بكلىللة إنسللانية نوريللة تتخللذ اإلنسللان  ايللةيوجتعل منلله.االخللتالت 

   معلللىن آخلللر لإلنسلللانية وهلللذا املعلللىن هلللوأَنَّللله  رَيَّلللَة  ســـارترويقلللول .. قيىلللة سلللامية
اإلنسلللان مو للود أبللدات خلللارق نفسللهيوأنه حيقلل  و لللود  بارمتائلله هلللذا  اققيقللةيأن

درب  مللن الللتىق  ِإَ  التسللام  والتذللاوز هللوأنَّلله  ويبللني  .. للياعه خللارق نفسللهو 
إنسلللانية التحلللرر والتحقللل  الشخ للل  ِإَ   الو وديلللة ملللن ذاتيلللة اإلنسلللان الفلللرد

  « اإلنسللانية والعللل  املعاصللر»وِإَ  ال للور  العلىيةيقللدم الباحللس رؤيللة .. ا للاص
مف للوم اإلنسللان بللني  ن النوللر  مؤكللدات  للرور  أن يعيللد البللاح و  ف للله السللابعي

لطارئللللةيوأن العللللل  ت االفينللللة والفينللللة ويأخللللذوا باعتبللللاره  الوقللللائع الراهنللللةيواملتغريا
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علل  اإلنسلان  بالفعلل قلد أحلدث انقالبلات عىيقلات   عالقلة املعرفلة بالعىللي عالقلة
 وهلللذ  العالقلللة واسلللعة تشلللىل مجيلللع حقلللول الفكلللر..ليلللا  اإلنسلللان وحضلللارته

وبني أن تقدم العل    يقت ر على ميدان املعرفة النورية  ...اال تىايواأَلخصال  و 
جتاوزها ِإَ  امليدان العىل  وبدت آتار  بو له خلاص   نطلا  النتلائا املت للة ل ب

األلبلللللاب وتلللللرتل أعىللللل  التغيلللللري   حيلللللا  اإلنسلللللان فلللللردات ومجاعلللللات  اللللللن تأسلللللر
وأتر ذل  عللى اقضلار   ال يالقنبلة الذريةيوالعل  واأَلخص  فتحدث الباحس عن..

اإلنسللانية »ال للامن مراتللب اإلنسللانية   ل لله عللن  وحللدد   ف للله. واجملتىعللات
والتىاتللليواجملتىع الشامليوصللوت الضللىري الكرامللة  والتفللاوت« واجملتىللع الللدويل

أشلار ِإَ  أن مف لوم الكراملة اإلنسلانية مف لوم  اإلنسانية ِإَ  التعاون الدويل حيلس
للااإلنسللانية  نسللانية وأن هللذ  الكرامللةالنزعللة اإل تتحقلل  بأأللاط السلللول الللراهن  إأَّ

الوا لللب كىلللا يتحللللى   نشلللاط  اللللذي  لللت  وحيللله ملللن صلللوت الضلللىري ومتيلللز
الللن تسللعى لتحقيلل   وأشللار بالتللايل ِإَ  قواعللد اققللو  الدوليللة العامللة.. الو للدان

أملا  .. اللدويل نوناهللدت اإلنسلاق ملن خلالل ملا يسلىى بلاققو  الدوليلة أو القلا
 كيللف طللرح م الللب اقضللار  فقللد أعطللى ام لللة منوعللة مللن خللالل آرا  املفكللرين

وأتلللى بن لللاز عللللى بعللل  ألللاذق ملللن نقلللد  وامل قفلللني املعاصلللرين العلللرب والغلللربينيي
واعللللرتاب املعرت للللني   وقللللائع معطيللللات اقضللللار  وال قافللللة   وقتنللللا  الناقللللدين

 باسـتيد  يفرويـد ؛ملن خلالل..ادي والعشلرينأملاق القلرن اقل إجنلازاملتشلوت ِإَ  
   ...توفلر رويه  مركيو   غارودي 
 قافلللةقافلللة وال َّ انطلللل  لتحديلللد معلللىن ال َّ  ةيخلللالل تقافلللة الفلللرد واألمَّللل وملللن

خبة والعاملةي قا  يوتقافة النُّ غري ال َّ على التَّ  و لقيات الضَّ ي م  ف له العاشر املضاد 
.. هللذ  أك للر املقللوالت شلليوعات وأشللدها  ىو للات  امنللا أيَّ والعقائديللة الللن صللارت  
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التيلارات الفكريلة  أو ااديلد ي تلدل عللى مجللة وأكلد الباحلس أن ال قافلة املضلاد 
  اجملتىعات ال ناعية املتقدمة يوه   واقركات والتنويىات املعاصر  الن ظ رت

قلللي   مبللا تنطللوي عليلله مللن تضلل  صللنوت املعار للني الرافضللني للحضللار  الراهنلللة
.. احملتذلللون ومعلللايري تلللؤدي ِإَ  قىلللع وكسلللر يرفضللل ىا اهلامشللليون واملنبلللوذون أو

تؤكلد    اققبة اقا ر    خامتته ِإَ  بع  النقاط الرئيسة العواوخلص الدكتور 
.. املواطنلله التنللويي مبللدأ ال لليانةي اإلنسللانيةي املسللؤوليةي االعتدالياقيطللةي: علللى 
بالفعللل  الللن تعيللد تأكيلد هللذ  املبللاد  واالهتللدا  ذللاالسللرتاتيذيات العىللل  إ لافة

   منطو  األولويات مع كون هذ  االسرتاتيذيات حرت حتق  مستو  معينا ملن

وتقانلللللات متكيفلللللة ملللللع  طىوح لللللا تسلللللتلزم منوىلللللات و قلللللاد  يوأشلللللكال تنولللللي ي
ولويلات ا اصلة اللن تو لر   العلا  وترمجت لا مضلافات إلي لا األ الغائيلات املطلوبلةي
اسلرتاتيذية تعدديلة تلنو  و لو  التقلارب أو  لري العىلل عللى  للوصول ِإَ  ت ور

   ..(64)العوىى للحقبة حيال الرهانات األصعد مجيع 
 

 

 

                                                 

 .م4004كانون ال اق    االتنني ل دمش  ل   صحيفة تشريننشر   ل (  64)
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( اإلنسلان)مسينلا   ال شل   أريلن وال أ للى عنلد علادل العلوا ملن هلذا اللذي
ملا يو لد  وأن كلل( بلا )ف و سبب الو ودي وهو عللة الو لودي وال و لود لله إال 

  .فبسبب ا  وهو مو ود   ا 
اللللذي   يكلللن   ذهنللله وهلللو يؤسللل     أ لللص فلسلللفة هلللذا الر للللكلللأنَّ 

َ لقضية العالقلة ملا ( أخلقة الفلسفة)نوريته    اللذي يو لد   ا ي ( اقل )بَللنيص
الفكلري اللذي مارسله  لكنله   كلل نشلاطه. الذي هو بيلد ا ( ا ل )وما بني 

الللن   ن يعلليش هللذ  املقولللة وقللد ب  للاي بللسف سللحرها   ن وصللهطيلللة حياتلله كللا
كلللان حا لللرات   كلللل قولللات ( ا )كتب لللا وحلللرت   تلللل  اللللن ترمج لللا؛ إذ أن 

  بعل   اللذي رأ  فيله( هيذلل)وهلذا ملا  علل نتا له يت لادم ملع  تفكلري ي
تشلليد  للدارات مللابني اإلنسللان وبللني ا يالسلليىا عنللد مللا  فاشللية( هيذليتلله)تنايللا 
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وعللى لسلان أحلد ( االنسان ذلل  املعللوم)العوا  كتاب يسلف  وباملطل    كتابه
     .شيئات ورأيا ا  قبله رأيا ما: املت وفة اإلسالميني بقوله

  روح وعقل
ب عقللله ومللن سللالميةي   روَّ إفلسللفة عربيللة  فالللدكتور العللوا الللذي ورث

 لو كىلا يلر  أن اللروح العقللي ف   قلبه علي اي   يكن يؤمن بف لل اللروح علن
تلللرف  االللدل  فعىلياتللله الفكريلللة( حقيقلللة)حقيقيلللةي يلللر  أن العقلللل كلللذل  

   أن( كلانن)فلالعوا كأنله ملع .   حتقي  هلذ  املعادللةإاهليذل  الذي يسعى 

كلللل شللل   مو لللود   ذاتلللهي فى لىلللا لللللروح اسلللتقالهلا أيضلللات للعقلللل اسلللتقاللهي 
تبقلى   ( م اليتله)وهلذا ملا  علل . مو لودان ملن ا ي وبسلبب ا  لكن ىا معلات 
سللللالمية قويللللة هلللللا امتللللداداهتا املو للللوعية   الو للللدان ااىعلللل  اإل بيئت للللا العربيللللة

اقرتب من ديكارت . بل أنه اخت   معه      ادله لقد هذر هيذلي. لألمة
 اللوع  بفعلل  الشل  واليقلني هلو فعلل تفكللري ر ل  و وديتله وكأنله كلان يلر  أن

العللللوا كللللان حيضللللر كىفكللللر  نالحللللظ أن الللللدكتور(. بللللالو ود)وعلللل  سللللاب   أي
الفلسلفةي كلان  فى لىا سنر  أنله كلان يلوطن األخلال   /  سوريته ( تنويري)

لسلا  أنلا)وهلذ    حنتفلل ذلا . يؤس  فعالت فلسفيات عربيلات ذا خ وصلية وطنيلة
 تنلويريفىعول  ملن أسسلوا املشلروي ال قلا  ال. لكننا   حنتفلل بوطنيتنلا( شوفينيات 

السلوري اليلزال اللرتاب يغطل  إبلداع   سلوا  كلانوا فالسلفة أو أدبلا  أو فنلاننيي 
كعادل العوا الذي كانا ألاته ريا ات روحيةي كان ير    اق  كل  فىفكر

اال تىاعيللة؛ األخللال  الللن تفللت  الللوع  الللذايت باقريللةي وأي  صللور االخللال 
ن ال نكللون عبيللداتي فالعبللد وحريللة حللب الللوطن بشللرط أ حريللة؟ حريللة املعتقللدي
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السلللطة الللن في للا حريللة دائىللةي في للا  هللذ (. اآلخللر)لللي  للله أيللة سلللطة علللى 
  أن ( اقلللل ) ملكيللللة خال للللة قلللل  التفكللللري الللللذي  نحلللل  حقلللل ي  نحلللل 

     .تؤس  لوطنيت ي لقوميت 
والذي اطلعا عليه يذهب ومب الية على  اية  عادل العوا و  بع  نتا ه

وعلللذريت ا ر لل  أنللله اخت لل  ملللع هيذللللي َحللرتَّ ط رانيت للا وبرا هتلللا مللن االحتفلللال ب
. اللن متلت ن كراملة اإلنسلان إ  االنقالب على كلل االيلديولو يا وهادن ديكارت

أعطللللى األولويللللة  الللللذي( روسللللو)أك للللر مللللن كللللانن وحللللرت مللللن ( توريللللات )العلللوا كللللان 
 ولسبب اهبيلالحتفا  بالشعور وبالضىري اإلنساق م ىا كانا قو  وسطو  املذ

الن  تسكن فيه الروح بكل متدداهتا الفطريةي بكل ال ور امليتافزيائية(  ىرينا)أن 
     .نعذب ااسد ذا؟؟ ولدهتا هذ  الروح فلىاذا نضلل ا؟ ملاذا نعذ ذا

     الصغير والكبير
قرا اتله يشلعرنا بلأن اإلنسلان  تلل  اللوع  بأفعاللله  اللدكتور علادل العلوا  

اإلنسلان كلائن متنلاق  ومعقلدي وهلو َّنلب  أن)بي فىل الت حلني يعتلرب لكنه مسلتل
يلدرل بعقلله الشلر اللذي تدفعله  فننله يعل  أن اإلنسلان( ملوزي بلني طبيعتله ونفسله

يتنازعلان اإلنسلاني تقلوم  ريلة جتريلد للنولامني الطبيعل  واإلهلل  الللذين. إليله نفسله
: حيان التوحيدي قولله أيبعىلياته كاملة   فلسفة الدكتور العواي ف و يروي عن 

كاملنت ب املتوزي فنن  (له)ي وبني نفسه وه  (عليه)أن اإلنسان بني طبيعته وه  
ملا هلو لله  استىد من العقل نور  وشعاعه قوي ما هو عليله ملن الطبيعلةي و لعف

 و لب عللى امللر  أن يعلرت نفسلهي فلنذا والكلالم للتوحيلدي ملن هنلا. ملن اللنف 
وإذا علللرت العلللا  فقلللد علللرت . علللرت العلللا  ال لللغريعلللرت اإلنسلللان نفسللله فقلللد 



 وفلسفته األخالقيةعادل العوا 

 
58 

وإذا عللرت العللاملني عللرت اإلللله الللذي جبللود  و  للد مللا و  للدي  اإلنسللان الكبللريي
     .ترتفب ما ترتبي ومبذىوي هذا كله داَم مادام وبقدرته تبفا ما تبا ولكىته

سلري العىليلة الفكريلة اللن هل  هنلا تفكيل   بعلد أن يكشلف( العلوا)وكلأن 
أن العالقلة بللني : بلالكبري يريلد أن يقلول اإلنسلان بالعلا  ال لغريي وملن   لعالقلة

 إلي لا باالسلتداللي باالسلتقرا  العقلل  هل  عالقلة رمزيلة ن لل( العلاملني)ا  وبلني 
االسللتقرا  قائىلللات علللى التسللللي   فللال انف لللام وال انف للال بين ىلللا السلليىا إذا كلللان

هنلا فيله شلروي بنفل   فالشل    بلهلكلن بالبحلس عنله دون التشلكي بو لود ا 
 4اقل ي  نفل  6: فنننلا سلنذهب ا ( العلوا)وحسلب تفكلري  اآلخلري أي زعزعتله

ألنللله  (فينلللا)هلل  مو لللود  ( ا )نفلل  أزليلللة اققيقلللةي ر للل  تسلللي  العلللوا بلللأن فكلللر  
     (.فينا)بل أن روحه  أزيل تابا قائ  بذاتهي وحنن بع  من روحه( ا )

ي لكن ما يرحيه أنه يتف  في ا مع (هيذل)مع  ي طدم طويالت العوا   هذ  
 علنلا نفكلر   العلا  تفكلريات علىيلاتي  أن السلبب اللذي: اللذي شلرح لنلا( كلانن)

ريا يات بقدر ما يكىن   كلون العقلل اللذي  ال يكىن   كون العا  املادي عاملات 
( اللدكتور العلوا)نلد وملن هنلا ي لري ع .يقلوم بعىليلة التفكلري يفكلر بطريقلة ريا لية

     .بال َّنائية ا  بل ي عب على العقل عند  أن يفكر بنف  أو بالتشكي 
     .ال ل َ  ح  على ا ل ي وأنا له اق  ح ي وا ل  ح ي وللح 

     علم وسعادة
هل  تلوطني للفضلائلي وطلرد للرذائللي وا لري  رسلط األخلال  مبف وم لا األ

( خلري)ا ي وما اتفقنا فيه على أنله  ري الذي يرا وأي خري؟؟ ا  عاد  يكون  اية
لقللد  للا   ي   للئ بفلسللفة اإلسللالممللع ا ي ومللن هللذ  بالللذات يؤخللذ علللى أن 

     .الدين ألن يطالع الفلسفة من العوابديني وهذا ما دفع الدكتور 
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يسرد وبك ري من التفاصيل حس الرسول ( املعلوم اإلنسان ذل )فف  ل ه 
 اعترب  فريضة على كل مسل  ومسلىة على طلب العل  الذي  محمدالعريب 

الغزالي فاإلمام ( الفالسفة املسلىون) اختلف فيه( العل )بأن تأويل وتفسري هذا 
القلرب ملن ا  تعلا  وال يتوصلل إليله  مطلوب لذاتهي وذريعة إ ( العل )يعترب أن 
  عـــادل العـــوا لكلللن (. العلللل )   اللللدنيا واآلخلللر  هلللو( السلللعاد )وأصلللل  إال بللله

  العلل  اللذي هلو فلرب  ير  أن الناا املسلىني اختلفوا( العل )حتديد  ملا هية 
الو لوب عللى  على كل مسل ي فتفرقوا فيه أك لر ملن عشلرين فرقلة وكلل فريل  نلزل

 هللو: وقللال الفق للا . هلو عللل  الكللالم: العلل  الللذي هللو ب للدد ي فقللال املتكلىللون
يلذهب مللع  العــواهلو علل  الكتللابي لكلن : واحملللدتون وقللال املفسلرون. علل  الفقله
علللل  ِإَ  أن العلللل  ينقسللل  : أن األملللر اللللذي ينبغللل  أن يقطلللع بللله هلللو إ  الغزالـــي

     .مكاشفة معاملة وإ  عل 
الن كلف العبد العاقل البالغ ذا »إال عل  املعاملة ولي  املراد بعل  املعاملة

( علل  البلاطن)أم علل  املكاشلفة ف لو . تلرل 3 فعللي 4اعتقلادي  6وهل  تالتلة 
عنلللد تط لللري  وتزكيتللله ملللن صلللفاته  وهلللو  ايلللة العللللومي ألنللله نلللور يو لللر   القللللب

هل  أك لر الفلر  إ راقلات  ال سيىا أن املت لوفة( الت وت)املذمومةي وهو يق د به 
لت لنيف العللوم  ير  أن هنال  روبات شلرت العوامع ذل  فالدكتور ..   الفلسفة

العربيلللة ملللن  للللد  البلللاح ني ملللن الفالسلللفة والعلىلللا  واملفكلللرين   ال قافلللة (قيىيلللات )
دورهل   أم ال الفارايب وابن سينا وإخوان ال لفا وابلن خللدوني ويشلدد عللى أمهيلة

 :بني علىني في ا العواي وقد ف ل اإلسالميةالذي لعبو    تأسي  الفلسفة 
 .نطولو  الفلسفة مبعناها األ العل  اإلهل  ل 6
 .اال تىاع  الفلسفة باملعىن العل  املدقل  4
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 ويبللدي ذللا اهتىامللات كبللريات والسلليىا بللابن خلللدون وبللأيب حيللان التوحيلللديي
ويسللللتعني ك للللريات بللللبع  ن وصلللل ىا ألَّنىللللا أك للللر عقالنيللللة   اسللللتقرائ ىا قواعللللد 

اإلنسلللاقي وأيضلللات ألَّنىلللا أسسلللا فلسلللفت ىا عللللى قلللرا   الفعلللل التذلللريع  السللللول
     .النوري فحسب ولي  العىل 

     خير وشر
للو يوهلل عــادل العــواالللدكتور    ملشللروعه التنللويريي وإن كللان    انللب ؤسِّ

كىفكلللر يقلللوم ( للسللللول)قرا تللله  إال أنللله و ( م اليلللة)منللله ينطلللوي عللللى أصلللول 
والشلللر مبالمسلللة واعيلللة  فعلللل  ا لللري( يتعقلللل)  الفلسلللفةي كلللان  األخلللال بتللوطني 

     .ياس  الذي يتحرل ذىا هذان الفعالنللواقع اال تىاع  والس
وهو   الع ر اااهل    يكلن فكلرات بلدائيات  حرت اإلسالم فالفكر العريب 

بللللالقي  الللللن حتلللل  علللللى مكللللارم   نيللللات ( فطريتلللله)بللللالعك  كللللان ر لللل  . متخلفللللات 
الرسول العلريب حمىلد  األخال ي وحتس على مت ل ا سلوكات بالقول والفعلي حرت أن

 للشللاعر  علىللوا أوالدكلل  الميللة العللرب؛ وهلل  ق لليد : حادي لله قللال  أحللد أ
حتلل  علللى مكللارم األخللال ي  ألَّنللا   رأي النللع حمىللد  (الشــنفرى)االلاهل  

الللذي اسللتغر  عىللر  كللان يقللرأ بعيللدات عللن منطلل  ( مشللروعه)  ل لله  فــالعوا إذات 
ي (ات أخالقيل)  م لداقية العلريب حلني كلان خطابله وبلالفطر   علن الشل  الشل 

مطللب أخالقل ي وال جتلوز املسلاير  ( العداللة )أن  مف لوم العـواوهلذا ملا رع عنلد 
  حضللن التبعيللة ألي ( السللقوط)ذال    حتقيق للاي وأن الن ضللة العربيللة ليسللا

ومف ومه . علي ا العريب بأخالقه فكر يبع ر و ز  ا ارطة القومية الن كان يتىدد
البسلوا أو حلرب داحل    لا  بعلد حلربللي  ذال العلدل اللذي  طبعلات  للعلدل
     .بل العدل الذي  ا  رسالة مساوية. والغربا 
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العىليلللللات األخالقيلللللة   واقع لللللا ِإَ  ينولللللر  كلللللان  عـــــادل العـــــوااللللللدكتور 
هلو كلان يلر  ا الفلات (. ديل ) اال تىاع  والسياس  الذي ينتذ ا إأا مبنوور

االقتتال الذي ينشأ عن ا على  تواقرية واق  وال راعا( العدالة)السياسية حول 
 كلللن أن  وكيلللف.. أَّنلللا باألسلللاا خالفلللات حلللول ملللن األقلللو  وملللن األ لللعف؟

امللزملة  جت   األخال  مشرعة قوانين ا فتخل  األقو  واأل عف  تل الن ألوامرهلا
 (الضلىري)ملن أن ير ل  بلدَّ اللن تسلتىد شلرعيت ا ملن الو لدان اللدي  اللذي ال 

/ إذات العداللللة تلللأليف عقلللل . اللللذي يعيلللد للعقلللل اعتبلللار  لللىرينا فيتح لللل ا لللري 
أي هو  د اق  الذي يتغلذ  ملن الغرائلز اللن  ا ريِإَ  بطبيعته يسعى  والعقل

     .ارتكاب فعل الشرِإَ  تدفع بنا 
كاملعتزلللة ( الفكريللة)حللرت تللل  الفللر  ( بالعدالللة) مللع أن كللل الللذين قللالوا
حريتلهي ( للخلل )اللذي يعطل  ( اق )حتقي   مبدأ وا وارق إأا كانوا ينطلقون من

كان بعض   ينور اليه نولر  واحديلةي  طبعات ه  ا ت دوا على النص الدي ي ورمبا
كانلا ( ع ىلان)ومنلذ مقتلل  السللطان( أخلال )السياسلية عللى ( تلورهت )إال أن 

ر أكلد عليله اللدكتو  لكلن ملا  يزهلا وهلذا ملا بالقالقلل واال لطرابات تلور  مشلوبة
عقلنللللا  العللللوا   مشللللروعه التنللللويريي أَّنللللا كانللللا صللللراعات قللللام علللللى أرب فكريللللة

     .وطالعا الشر الذي كان يكيد  السلطان أو تكيد  حاشيته لألمة
وعللللى طلللول مسلللريتهي كلللان يشلللعرنا بوطنيتللله  اللللدكتور علللادل العلللوا كىفكلللر

. ات بالن لريكتلب لنلا نشليدات فلسلفي النزي لةي وبغريتله عللى تلراث األملةي وكأنله كلان
     . (69)ف ل نش د؟

                                                 

 .م4009كانون ال اق   41ل دمش  ل السبا  نشر هذا املقال   صحيفة تشرينل (  69)
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لل  العــوا عــادلاحللل كتور الفيلسللوت الرَّ الللدُّ   رين العللربكللان مللن املفكِّ

القالئلللل اللللذين سلللعوا ملللن خلللالل دراسلللاهت  وأللللات   إ  اسلللتذال   وانلللب 
لول سُّلال لَ بَ وا من لا س لةي ليستشلفُّ ة والفكريَّلقافيَّل حياتنلا ال َّ   ةٍ عديد  ذات أمهيَّل

لالشَّ يِّ واإلجناز اقضار  اإلنساقِّ  ز عللى حتليلل املي وكان   أك ر ما كتب يركِّ
اقلللدث و ايتلللهي فريسللل  بلللذل  قيىلللة  ةماهيَّلللِإَ  ة لي لللل ار يَّلللاألو لللاي التَّ 

   .اريخي ويدعو إ  استل امه واإلفاد  عن عواتهالتَّ 
 وكنلا   كللِّ  واالعـكتور فاعلل املتكامللي عرفلا اللدُّ الل هلذا التَّ ن خلم
 سللع حنللو آفللا ٍ تتَّ الَّللن أشلليا   ديللد    فكللر  وفلسللفته   ىعنللا اكتشللف لقللا ٍ 
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ذ للات وحا للراتي ويكللون اقا للر ما لليات متَّ  اريخ ما لليات ي ويكللون في للا التَّللرحبللةٍ 
اريخ  للذا  الللوع  هوري ويبقللى التَّللالللدُّ و  باالسللتىرار دومللات إ  القللادم مللن األيللام

اريخ ميلز  اإلنسلان املنفلرد ذلا لتَّل  اأوللي.. يلار املسلؤولاإلنساقي ونسلغ االخت
بنيللل ذال االمتيللاز  دون سللائر كائنللات األربي والفلسللفة ميزتلله االلدير مللن 
   .بيلالنَّ 

اريخ   أبسلللن التَّللل   كتاباتللله ودراسلللاتهي يلللر  أنَّ  العـــواكتور اللللدُّ  كلللان
 للللوي مللللن الرُّ عللللىن أليلللف قريللللب مللللن الف لللل ي وهلللو معللللىن ِإَ  مدالالتلللهي يشللللري 

اقا للللري واقا للللر ِإَ  ن املا لللل  ل مللللاملا لللل  أو معرفللللة االنتقللللاِإَ  اقا للللر 
يسللبقهي أو مسللتقبل  سللرمد دومللاتي فللال و للود قا للر إال باإل للافة إ  مللابٍ 

الَّلن ة لعامَّل اي القلواننياريخي فيقلوم بتحلرِّ ف التَّلوهلو بلذل  يغلِّل... يليه ويعقبله
عوبي أو حضلار  مللن اقضلاراتي وسلبيله إ  ذللل  شلعب مللن الشُّل  ألوَّ ريِّ َسلت  

املةي ة الشَّلة إ  االعتبلارات العامَّلالنتقال من اقوادث والوقائع اازئيَّل  لعالسَّ 
اريخ ير لع    لوهر  إ  فالتَّل... «اريخفلسلفة التَّل»عليله اسل   وهذا ملا يطلل 
دب أو الفلسلفة ىات املعطلا  لنلا كلاألدراسلة املسللَّ  فلنذا أردنلا.. ةمسلألة نفسليَّ 

أنتذللا هللذ  الَّللن ة عللن اقللال املعنويَّلل سللاؤلالتَّ  بَ َ للوَ .. أو اجملتىللع أو الفللن
و للود تللل  اقلللال ة لملللان األك للر موا مللىاتي وعللن شللروط الوسللن والزَّ املسلللَّ 
ة استشللللفات داللللللِإَ  هللللو األسللللب   خلــــدون ابــــن ة ي وال ريللللب   أنَّ املعنويَّلللل

ة  يبيَّلل راتٍ ذ حللذو الفالسللفة املنطلقللني مللن ت للوُّ ةي ف للو   حيللاريخ الفلسللفيَّ لتَّللا
ا   دَ دَّ  كلن الربهنلة علي لا والتىلاا علل لاي وقلد َحلالَّلن دراسلة الوقلائع أ ببلدوإأَّ
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لبحللس   تللل  الوقللائعي ورأ  ارتبللاط بعضلل ا بللبع ي ارتبللاط ة لقواعللد تار يَّلل
اا وطرائل  النَّلاملة صلور  علن أعىلال ياتله الشَّلرِّ ن حتة باملعلول ي وخلص ملالعلَّ 

لي و معاش   ومنازع   وحكوملاهت  وصلناعاهت  اقضلار   د أنَّ عللوم  ي مملا يؤكِّ
إ  حللللال األسللللر   لنقُّللللر مللللن حالللللة كحللللال البللللداو  والتَّ يتطللللوَّ  تللللار  ٌّ  عىللللرانٌ 

   ...ولة املستقر    املدناقاكىة أو القبيلةي وحال الدَّ 
 علللال ةِ والفكريَّللل ةِ الفلسلللفيَّ  هِ   يقت لللر   دراسلللاتِ  العـــوا عـــادلكتور اللللدُّ 
جتلاوز ذلل  فقلام بلاخرتا   لوم الواقلع إنَّله  : اريخ بلل نسلتطيع القلولفلسفة التَّل

ائ  الللللدَّ  ابللللاِ اريخي وإماطللللة الل للللام عللللن كن لللله ال َّ إلمسللللال جبللللوهر التَّللللت اذللللد
 وح والعقلل وامل للي و ايتله   كللِّ تاباتله الفكلر  واللرُّ   ك  َ سَّلحتََ َلَقد .. الالفعَّ 
يةي واإلحاطة الوافية لقيقة فلسفة بيعة إ  اقرِّ لطَّ ة ااالنتقال من تبعيَّ  بَ تَ ما كَ 
قلام ذلا الَّلن أي األعىلال  ي  ود اإلنسلان اريخ العامي وهو بذل  يكشفالتَّ 

 يعللرت طبيعتله بوصللفه إنسللاناتيه لنسلان نفسللن يعللرت اإلأ  املا ل ي و ر لله 
ةي ققيقلللة اإلنسلللانيَّ با ةي أي علىلللات يعلللة اإلنسلللانيَّ باريخ علىلللات بالطَّ وللللذا بلللات التَّللل

 .(62)اريخالتَّ  وهذا العل  هو عينه فلسفة  

                                                 

/ 9/ 66/ هل6249حمرم  1ل ال التا   64063نشر هذا املقال   صحيفة البعس ل دمش  ل العدد ل (  62)
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وكاتلب / األسلبوي األديب/فرت  زمنية قريبة والر بلة املشلرتكةي هليئلة حتريلر  منذ

حتللس بنجنلاز  إجنللاز دراسلة ملن الللدكتور الفا لل املرحللوم علادل العللوَّا  هلذ  السلطور
فالر لل يسلتح  م لل هلذ  الدراسلة . األخلال  والقلي  األخالقيلة صلالته  حلول أ

سلليىا وأن الوللروت تسللتو ب ا علللى السللاحة الفكريللة  ال. م لىللا يسللتحق ا قللراؤ 
   .القومية اليوم

واليلللومي   الواقلللع شلللا ت الولللروتي أن تعلللني كاتلللب هلللذ  السلللطور عللللى 
وهللو يقللدم / األسللبوي األديب/ر بالتزاملله باعتبللار  أحللد تالميللذ ي هليئللة حتريلل الوفللا 
   .من معا  الفكر الفلسف  واألخالق    سوريا املعاصر  َمعصَلىات 

املكتبة العربية  والدكتور العوَّا واحد من أبرز املفكرين العرب املعاصرين أ ىن
العقود ال التة  بااديد من البحوث والدراسات واآلرا  الفلسفية واألخالقية طوال
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مبطنلللات بلللني  تسلللَ  موقفللله بالنقلللدي اللللذي أحيانلللات كلللان ظلللاهرات وأحيانلللات وا. املن لللرمة
رافل   ن وص الفالسفة واملذاهب الفلسفية علرب التلاريخي أو ملن خالهللاي عللى ملا

الللدور النقللدي واألصللالة الفلسللفية   وطننللا العللريب مللن تع للر و للعف بسللبب قلللة 
لفلسلف  واحلد  ملن و يلاب اقريلة فكانلا الرمزيلة والغىلوبي   ا طلاب ا اللزاد

ولكن لللا إرهاصلللات اللللوع  ااديلللد عللللى .. الفلسلللف  األخالقللل  خ لللائص اللللنص
   .الساحة العربية املعاصر 

ا تىع من البشر اتنان فأك ري وما خلد إنسان إ  نفسه متلأمِّالتي يشلذ  ما
ذلل  نشلاط أخالقل  ال يشلد علن العنايلة بله ملن األسلويا  أحلدي  إال وحلدث  

عالقلللة ف للل  وسللللولي عالقلللة وعللل  يلللدرل ذلللا  يد الفكلللريواألخلللال ي عللللى صلللع
واألخلري تقلدير شلأو . للفكلر ميلز  التقلومي اإلنساني فردات ومجاعةي وأقوامات وأمملاتي أن
لت للا املتسللقةي فلسللفة  فاألفكللار. أفكللار هلل  أفكللار نوريللة عىليللة معللات  النوريللةي مج 

امات تابتلةي تسلىى إ  دع واألخري  تأمل متعى  ينبغ  الركوني   آخر املطاتي
عنلا  البحلس  وهذ  املباد  صو  يتوقف الفكلر عنلدها لالسلتذىام ملن. املباد 

بللاألمر  ولكللن املبللاد  ليسللا. واالسللتدالل واسللتقرا  املعطيللات الراهنللة وااللائر 
 وهذا ملا حيلدث للد . ااامد؟ ف   تتبدل وينال من ا اإللغا  أو التحوير أحيانات 

 اجمللللرفد  ملللن نتلللاق الفلسلللفة النوريلللة بالوقلللائع األمنيلللةاحتكلللال املبلللاد  أو األصلللول 
وهلذا حقلات هلو فعلل الفلسلفة النوريلة أو األخالقيلة اللن تلرت   . اقسية املشخَّ ة

 تسطر لرتمجة الفكر  اجملرد  إ  وقائع راهنةي فتتأتر األفكلار ذلذ  الرتمجلة وتلؤتر أو
االتسا  مذهب فلسلف  في ا إ  أن ينضا اتسا ي ولو كان موقوتاتي فيكون من 

   .مجاي كوكبة من األفكار النورية العىلية معات  أخالق  هو
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 فاألخال  إذات كىا يقول أسلتاذنا تفكلري حل  متطلور ألنله دائلب االت لال
بنشللاط  النوللر والعىلللي القللول والفعلللي وكللال النوللر والعىللل  للري   زمللان هللو 

  أعضللا    بتىللع ذي بوصللفه عقللالت مبللدعاتي وحيللا  النللاا بوصللف  حيللا  الفللرد
دراسللة األخللال  فلسللفيات هلل  إعىللال النوللر   األخللال   لللذا فللنن. حيللا  وتطللور

وهلذ  الفلسلفة األخالقيلة (. التخلل  العفلوي)العلوَّا  العىليلة أو ملا يسلىيه اللدكتور
بعضلل ا أسلطوري السلىةي واآلخلر مي افيزيللائ   النوريلة أجنبلا ملذاهب ك لري   للدات 

و لف لا عقلل  اللن اي مو لوع  الق لدي  الذور والغايلاتاملنطل ي وبعض ا ديل  ا
الفلسفة األخالقية النوريلة  على  الزع ي تابا املطلبي شامل اهلدتي ما داما

جتاوز أعراب الزمان  خاصةي والعىلية عامةي تتطلع إ  أن تكون كليةي بل مطلقة
ب فىللذاه .واملكللاني لتبلللغ حقيقللة كللل إنسللاني وحقيقللة كللل النللاا علللى السللوا 

 .األخلال  النوريلة   سليا  تلاريخ الفكلر الفلسلف ي ال تكلاد حت لى ف ل  ك لري 
ففلل  ال قافللة الغربيللة مللا  للا  بلله املفللالطون قبللل سللقراطي . ولكن للا تقللوم   تيللارات

واألبيقوريلللة واللللرواقيني ( أرسلللطو)و( أفالطلللون)و( سلللقراط) لللا    ملللدارا  وملللا
واسللبينوزا ولينبلز وتومللاا الن ضلة واقللديس كىلا عنللد ديكلارت  ففالسلفة ع لري

والعللللاطفيون واملدرسللللة اقيويللللة والنطعيللللة والذرائعيللللة  هللللوبز ورسللللوي واملوسللللوعيوني
وكذل  ما مت ل   ال قافة العربية من أخال  كىلا  والروحانية والو ودية واملاركسية

كالكنلدي وابلن سلينا وابلن مسلكويه وك لري ملن  عنلد التوحيلدي والفالسلفة العلرب
يقللول لنللا عللادل العللوَّا ذللذا . املللؤتر واملتللأتر قيللة ذات املنللزي الللدي األلللاث األخال

صعيد الفكري وعل  وف ل  وسللولي وهل   وصفو  القول األخال ي على. "ال دد
والفكلر األخالقل  الفطلري  إنقاذ  لرب مرملو ي ومسلؤولية شلاملة النولر والعىللي
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 ليللي هلو علل    يستيقظ يقوة تامة بعد نقاهة نوم ولَنع  يقوة عىل لوا هلا علل
   "اقرية

حاول أستاذنا أن   د الطريل  إلقاملة أخلال  شخ لانية قائىلة أساسلات  إذات 
وهذا ما الحونا  من خلالل قلرا يت ألعىاللهي إن ذلل  كلان  على الواقع ونشاطهي

املفكلري وإطالعله اللزخ  عللى ال قافلة الفرنسلية  انعكاسلات للو لع اللذي عاشله هلذا
خاصللةي و علللا مللن فكللر العللوَّا متنللورات  ث األخالقيللةعامللة والدراسللات واأللللا

هللذا حقللات كللله انعكلل  علللى  فاح للات دقيقللات ومستق لليات عللن اققيقللة املو للوعيةي
العقليللة ذللدت  وعيلله العلىلل ي مللن هللذا كللله نالحللظ بأنلله أعطللى أولويللة للناحيللة

أ سلل   الوصللول إ  املعرفللة ا لقيللةي أي أنلله يبلل  األخللال  والقللي  ا لقيللة علللى
عقلية فاعلةي حيس جند الدليل على ذل    كتاب القيىة األخالقية الذي أشار 

إن القيىة ه  نشاط نوام ذه  تالؤم الو ود وحنن نر لع إليله بأنفسلنا : "إ  فيه
إنسان نعلا خلريات أو شلراتي أو ن لف سللوكات ب لفة ال لالح أو  على حيس نطل 

   ".الطالح
لواقع وليلد  التنولي  االقت لادي وال قلا  فالقي  األخالقية إأا ه    ا هذا

الللذي يعيشله اجملتىللعي ذلل  ألَّنللا مت لل انعكللاا للعالقلات اإلنتا يللة  واال تىلاع 
وزمانات وبالتايل ي ب  من ا طأي أن يون أَّنا تشلكل سللول الطلردي  املتغري  مكانات 
   .يةاجملتىعي كىا ظن أصحاب املذاهب األخالقية ال ورية والتقليد وحتدد اجتا 
لقلللد أفلللادت كتاباتللله وترمجاتللله معوللل  البلللاح ني   حقلللل األخلللال   حقلللات 

آفلا  البحلس األخالقل  اللذي انطلل  ملن ملذهب  والقلي ي وبشلكل خلاص حتلا
الشخ لللانية واللللن علللرب عن لللا   عديلللد ملللن   اللللدكتور العلللوفا القلللائ    األخلللال 

   .شريةاألمر الفاعلية الب والن مت ل هذ  األخال    حقيقة. كتاباته
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ينبغ  علينا اإلشار  إ    ود    هذا امليلدان اللذي أعطلى لله تقريبلات  وهنا
وحيىلل فيله علدد ملن األعىلال اللن أو لحا طبيعلة ملا كلان يلدعو  حياته العلىيلة

 لز اني " امللذاهب األخالقيلة: "ملن أمه لا. أو التلأليف إليه سوا    حقل الرتمجلة
دراسللللات "ي "  األخللللال  االقت للللاديةأسلللل" ي"األخللللال "ي و"القيىللللة األخالقيللللة"

وتلللوها ذلللل  بكتابللله " األخالقيلللة الفلسلللفة"ي "األخلللال  واقضلللار "ي "أخالقيلللة
   ".العىد    فلسفة القي "

 :باإل لللللافة إ  علللللدد ملللللن املقلللللاالت   املوسلللللوعة الفلسلللللفية العربيلللللة م لللللل
 فلسللفة" ي"الطبيعللة األخالقيللة"ي "كرامللة"و" شللرت"و" فضلليلة ورذيلللة"ي "أخللال "

   ".ومذهب اللذ "ي "األخال 
حيللس أعىاللله املرتمجللة ف لل  ك للري  فاعتىللد علي للا ك للري مللن البللاح ني  ومللن

وعلا  . فرت   كتاب ر ون رويه   فلسفة القلي : األخال  والقي  العرب   بال
و للان كزنللوت " الفللن واألخللال "كتللاب شللارل اللللو  كىللا تللر   عللدد. القللي 

واقريللة وكتللاب بللول سلليزار  حللول  بز القيىللةويوسللف كللوم" السللعاد  واقضللار "
اللللذي صلللدر علللن دار  وآخلللر ترمجلللة لللله حلللول الفكلللر األخالقللل  املعاصلللر. القيىلللة

   .4006عويدات بريوت للىؤلفة  اكلني روا 
ن مؤلفات أستاذنا العوا تكاد تقرتب من ترمجاته و  بعل  األحيلان  ور  

  القلي  واألخلال  إال إننلا ملع ذلل    التأتر باملف وم األوريب  تعتىد علي ا ك ريات 
حلول معلا  "قومية وإسالمية    لَّ أعىاله فىل الت كتابله  نالحظ لديه اهتىامات
أو   إطلار دراسلات عاملة " ملن الشلرت إ  الكراملة" ي"الكراملة   الفكلر العلريب
يللربز أمهيللة مف للوم القيىللة عىومللاتي وبقيىللة  حيللس جنللد . م للل القيىللة األخالقيللة

. أمهيلة وحيويلة   الفكلر األوريب   بشكل خاص باعتبار  من عو  احملاوراألخال
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إ  تلالث مت للا   البدايلة  وحقلات حلاول إبلراز ت لورات القيىلة   الفكلر األوريب
إنسلاق حيللاول    الفكلر اإل ريقل  فالقيىلة حينللذال كانلا تعلرب عللن قتلل أعللى

ذال  فللنذا كللان. ة والعقلللاملفكللرون حتديللد  مللن خللالل ال لللة القائىللة بللني الطبيعلل
امل ل األعلى اإل ريق  يقلوم عللى االعتلدال وعللى  لبن اللنف  واملتالل  وهرهلا 

 فلنن الفكلر اللدي    إطلار الفلسلفة املدرسلية املسليحية  علل ذال امل لل باللذات
وبلدون شل  فنننلا جنلد رؤيلة وا لحة ملوقلف الفكللر . اللنف  البشلرية متعاليلات عللى

وكذل  رؤية أستاذنا العوفا . موا  ة الطبيعة واحرتام قوانين ا املعاصر من القيىة  
الشخ انية الن تلرف  كلل النزعلات ال لورية اللن حاوللا  حنو مت له   األخال 

   .لإلنسان الف ل لألخال  عن الواقع املعاش
حنلاول مرا علة وقلرا   ف لول القيىلة األخالقيلة فسلوت نالحلظ بلأن  وحني

مللن ورا  هللذا جنللد  مشخ للات   بدايللة القسلل  األول  الغللرب أو اهلللدت الرئيسلل 
األخالقيلة وذلل  باإلشلار  إ  اجتلا  الفكلر  والذي و ع له عنوان بتحديد القيىلة

شخ انية حماوالت تناول القيىة بشكل ا  املعاصر الذي يو ر   السري حنو أخال 
نايللا القسلل  القيىللة األخالقيللةي و  ت العللام وأنوىت للا وحمتوياهتللا ذللدت بيللان موقللع

معللىن العىللل اإلنسللاق أوالت وبيللان  ال للاق مللن الكتللاب حللاول أسللتاذنا العللوفا حتليللل
النيةي أي ما كان يعني  ذاي نية  صلته بالقيىة وإيضاح  وهر القيىة تال ات بدراسة

األخالقلل  تللل  النيللة الللن  الفاعللل األخالقلل  وجتيزهللا عللن الق للدية أو نيللة العقللل
وأبلرز   القسل  . متعاليلة ىلل اللراهن وتطلعله إ  قيىلة م اليلةسلاه    بلورهتلا الع

مم لللل  تلللل   ال اللللس بعللل  النىلللاذق ملللن فلسلللفات القيىلللة األخالقيلللة للللد  بعللل 
وملن هللذا السليا  نللر  أن هدفله كللان يتى للل   . الفلسلفة مللن حملدتني ومعاصللرين

األخللال  تسللت دت النوللر والدراسللة للفاعليللة البشللرية وذللل  للكشللف عللن  أن
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حتللدد السلللول وتسللاه    تربيللر  ف لل  آخللذ  مبسللألة تنوللي   بللاد ي القللي  الللنامل
حتديد هدت التذربلة اإلنسلانية بالنسلبة إ  كلل إنسلان  اقيا  تنويىات عىلياتي وإ 

معينللة هلللا عالقللة علللى الواقللع املعللاش و للري  حيللس يعتللرب الو للود الفللرد و  للة نوللر
ات يطبع للا الشللخص األخالقلل  ظروفلل منف لللة عنلله وتبللدو   حالللة تللأليف يشللىل
وبالتايل تتحدد رسلالة  الشخص الفاعل. بطابعهي فتغدو األخال  تعبريات عن ذل 

   .التعبري األخال    معادلة ف   األشكال املختلفة الن حتق  هذا
فنننللا جنللد األخللال  بلغللة أسللتاذنا العللوفا متىيللز  عللن كافللة املعللارت الللن  لللذا

العاقلل وأن مو لوع ا شلامل كلل  يتطللع دائىلات إ  الكلائن الفاعلل  أنشلأها ذلل 
إن األخال  كذل  تتناول اإلنسان . مجيعات مراقبة تامة ودقيقة مراقبة فاعلية البشر

ذاتيلة أو فرديلة ماتللة   تطلور  ا لاصي وهلذ  الوحلد     ملن حيلس أن لله وحلد 
د إنسللان معللني   ظللروت عللا  معللني وزمللن حمللد حقيقللة أمرهللا تتحللدد بللا راط

   :فيقول
األخللال  تبحللس باإلنسللان الللراهن املشللخص وتنوللر إليلله علللى  للو   أن"

كللائن يبللذل   للد  لتحقيلل  تللوازن بللني فاعليللات ك للري   واقعلله ال للحي  نورهتللا إ 
   ".تتوزي كيانه وتن ب و ود 

نافلل القلول بلأن عللى أسلاا هلذا الف ل  انتقلد العلوفا امللدارا الفكريلة  وملن
مللدارا العقليلة ال لورية اللن ف للا األخلال  علن اقيلا  تلل  ا السابقة ال سليىا
فاألخال  املي افيزيقيلة الت لورية أخلال   ريبلة علن الواقلع بعيلد  " املعاشة لإلنسان

ومقابللل هللذ  االجتاهللات يللر  أن القللي  . نطللا  الو للود عللن الع للر خار للة عللن
الكامل وال مب ابة طىوح إ  الو ود اإلنساق  األخالقية ال حيحة  ب أن تعترب

الو للود إ  اجملللاالت اقيويللة والتار يلللة  يسللو  هلللا أن تغفللل امتللداد  لللذور هللذا
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النسللخ وااىلللة الع للبية ارتباطلله  واال تىاعيللةي بللل الو للود املشللخص يللرتبن لللال
البحلللس علللن األخلللال   ف لللو أن يقت لللر. باللحولللة التار يلللة والو لللع اال تىلللاع 
   .راهن املشخصحيس تو د وا تال  آتارها   السلول ال

اللذي ال " علل  العلادات األخالقيلة"الحونلا  يتخلذ موقفلات نقلديات ملن  وكىا
   .يكف  وحد 
إيضاح ذل  من خالل أن ليف  برول ي املنشئ األول لذل  العل   وحاول

األخلللال  وعلللل  العللللادات "وحتلللا عنلللوان  6309اللللذي صلللدر بكتلللاب علللام 
سو  مرحلة أو  من مراحل  ل  لي وأشار ليف  برول إ  أن هذا الع" األخالقية

العقليلة واألخلال   فاألخال " فن أخالق  عقل "األخال  وال بد من أن يكىل 
موقفلات  اال تىاعية إأا تتكشف دائىات عن أخال  برد  تللزم الشلخص بلأن يقلف

 سلللبيات صللرفات ويللر  العللوفا أنلله ال بللد مللن  طلل  تللل  املللذاهب املي افيزيقيللة وعللل 
خللال  مللا دامللا تسللعى كل للا إ  إقامللة منوومللة حقللو  ووا بللات العللادات واأل
منووملة مو لوعية ذات قيىلة شلاملة كليلة ومنطلقلات   موقفله النقلدي  تلدع  أَّنلا

مللا زلنللا   زمللن : "  كتابلله املشللار إليلله فللو  حيللس قللال مللن مللا قاللله ليفلل  بللرول
ر وااز  واملسلؤولية تفكريات بردات   مفاهي  ا ري والش األخال  النورية الن تفكري
   "وما شاكل ا من التطورات اجملرد  والعدل والتىل  والوا ب

وال ريلب   أن الضلىري اللذائع يقبلل األخلال  "كذل  أسلتاذنا إ   ويشري
إ  حلد يكلرب أو ي لغر ألن هلذ  التعلالي   للن   الواقلع  النوريلة ويقلر تعاليى لا

   .يزيقية حمضةبت ورات مي اف مالحوة بع  اقوادث الراهنة
هلذا األسلاا فلاألخال  النوريلة ال تنطلل  ملن دراسلة الواقلع اللراهن  وعللى

أَّنا تعرفه معرفة مباشر  كافيةي وتب  هلذا االفلرتاب عللى  بل تفرتب على العك 
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أو  هلذ  . من  ري أن نتفح  ا وتستذل  أمرهلا مو وعات نقوم ذا   سلوكنا
وا تىاعيةي حقيقلة واحلد  تابتلة ال  تللف  ةاملو وعات إن الطبيعة البشريةي فردي

 وز و ع قواعد سلول تناسب الطبيعة    الزمان وال   املكاني ولذا ذذا املعىن
مفادهلا إن املو لوعة السلابقة  وهنلا يعلرب مفكرنلا االيلل حقيقلة. البشرية عىوملات 

. دات تأمالت فطريات بر  على تأمل اإلنسان من حيس هو مف ومات –لو محا –تساعد 
ولكلن ت لوره  ال   لل  فلقد حسب اليونان أَّن  أدركوا هذا املف وم العلام املزعلوم

خللاصي  بأسللرهاي بللل   للل إنسللان معينللاتي إنسللان عللر  خللاص ومللن" اإلنسللانية"
 على الر   ملن محاسلته لإل ريل ي   أن" هيذل"ي و  يرتدد "اإلنسان اإل ريق "

نسللان نللرا  هنللا أسللتاذنا يكشللف ااانللب إأللا عللرت اليونللاني و  يعرفللوا اإل: "يقللول
   :  التفكري الفلسف  األوريب حيال مقوله اإلنسان العن ري

أن مفكروا أوربا   الع ر اقديس مذهبات مماتالت فت وروا   تفكلريه   حرت
اإلنسلان ملن حيلس هلو كلل  واحلد بيلد أن ملوقف   أشلبه مبوقلف علل   األخالقل 

اإلنسان "ب التأمل الباط  ويقت ر على بال يعتىد أسلو  النف  التقليدي الذي
التار يللة اليللوم لتطلعنللا علللى واقللع أخالقلل  ك للري التنللوي  وإن الدراسللات". األبللي 
   .والتعدد

أحلللد أطلللرات البحلللس األخالقللل  للللد  العلللوفا نلللرا  يلللربن بلللني األخلللال   و 
   :اقرية الشخ انية ومف وم

 أن تللللرف  األخللللال لللللذا فىللللن العبللللس : "والللللدليل علللللى ذللللل  مللللا يقللللول
الشخ انية وننكر أتر الشخص الفاعلي الضىري األول املتكل ي إن ذل  اللرف  

اقريللللللة اإلنسللللللانية كل للللللا؟ ويللللللربن كللللللذل  بللللللني القللللللي  والو للللللود  يكللللللافؤ إنكللللللار
حيس يتحدث عن مف وم القيىلة فلاألخال   كلن  /األكسيولو يا واألنطولو يا/
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اإلنسلللان   اإلعلللراب علللن ذاتللله    تعريف لللا عللللى أَّنلللا طلللراز ملللن النولللر إ    لللد
إ  ف لل  السلللول البشللري  العللا ي إَّنللا ر بللة تتطلللع إ  النوللام واالتسللا  وهتللدت

املباشللللللر   فاإلنسللللللان مللللللا كللللللاد يسلللللليطر علللللللى  للللللرورات التذربللللللة. ف ىللللللات باطنيللللللات 
يشلىل  تأليف ا   الذهن حرت شعر بأمنيلة تدفعله إ  الر بلة   اتسلا  علام ويعيد

يشللىل االتسللا  بللني و للود  وو للود األخللرينيي واالتسللا  مللع سلللوكه بأسللر  كىللا 
اال تىاع  أيلات كلان شلكله بلل االتسلا  ملع الكلون اللذي يكتنفله ملن كلل  النوام
   ". انب

للللذا  املوقللللف الللللذي عر لللله يتضلللل    الواقللللع حينىللللا أشللللار العللللوفا إ  أن ف  
عىلللل اعتنلللا  أسللللوب ملللن النشلللاط يعتلللرب   مجلتللله أألللوذق إ   األخلللال  تلللدعوا 
األخلللال  الشخ لللانية عللللى طائفلللة ملللن األواملللر  فلللل  تقت لللر. اإلنسلللان   العلللا 

البشلرية لسللب ارتفلاي ي لدت إ   ائيللة  اازئيلة ا اصلة بلل أَّنللا رنلا إ  تنولي 
   .شاملة

نسلللللتطيع أن نلللللر  بلللللأن منطلللللل  دراسلللللة التذربلللللة األخالقيلللللة إألللللا   لللللل  إذات 
.   العلللا  –ذاتللله  –ي ي بلللا لو لللود اإلنسلللان اللللذ دراسلللة الشلللروط العاملللة  

رقينلللا بالبحلللس إ  الكشلللف علللن اا لللد  أن هلللذ  الدراسلللة ال تنذلللز إال إذا وجنلللد
حتقيل  هلذا الكيلان   الواقلع  الذي تبذله الذات   سلبيل التعبلري علن كياَّنلا وعلن

   .الراهن
تكللللرار هلللللذا املوقللللف   كتابللللات العللللوفا األخالقيللللة ال سلللليىا حينىللللا  وجنللللد

األخللال    : "يقللول" أخللال "األخالقيللةي ففلل  مللاد   لتذربللةيشللخص مفللاهي  ا
صريور  تار ية تست دت ال ور  على اقا ر باس   الت ور الفلسف  املعاصر جتربة

بتغللري مللا   نفوسلل   ومللا يتذلللى   سلللوك    املسللتقبل لتغيللري مللا   آفللا  قللوم
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ملا حتقل  ملن إلنسلان إَّنلا تلور  عللى  العىلل لتحقيل  ال لور  املنشلود  ملن إنسلان
باسل  القيىلةي تلور  كلل القلي   أهدات عليلا باسل  ملا  لب حتقيقله تلور  ملن الواقلع

   "ذاهتا باس  اقرية املبدعة
 عن الوقائع األخالقية تو ر التذربة األخالقيلة ويتذللى في لا ك لري ملن وأما

بدأ أستاذنا " العىد    فلسفة القي "فف  كتاب . العامة واألعرات وقائع اآلداب
     واقع وممارسة بتى يد حول القيىة

أن تكون هذ  الدراسة املاتلة بني يدينا قد وفرت للقار  العريب فرصة  آمل
وأر للللو أن أكللللون قللللد . مضللللامني أصللللالة العللللوَّا   األخللللال  والقللللي  الوقللللوت مللللع

العربيلةي وتلل  هل  فضليلت ا / األسبوي األديب/صفحات  حققا هذ  امل ىة عرب
األديب والفكلللللري ملللللن العلللللرب   املشلللللر   شلللللتغلني   اققللللللعللللللى البلللللاح ني وامل

  .(61)واملغرب
   

  
 

                                                 

 .م1/4009/ 6تاريخ ل  111العدد احتاد الكتاب العرب ل دمش  ل . ديباأل نشر هذا املقال   صحيفة األسبويل (  61)
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لتكاد تعيش   القلب  قريبة حرت.. قريبة وبعيد .... وتتالا الذكريات

  .والنف  مجيعات حني تعود هذ  األمور إ  بال العواطف
نيا حلو  نضر   حوا  ن ف قرني أيام كانا الد وه  بعيد  ألَّنا ترقى إ 
   .. كشذر  مشىش    وطة دمش 

مبىن مطل على برد  الذي  ر  وصف   ومن وسن الغوطة تل ي و 
  ..عباد الرمحن يلقى شوقات حني زار  كىا يتلقى ر وان خازن اانان

العوي ي لقا  من سيكون املعل  اقاق  هنالي وآنذالي أتاح يل ا 
ال دي  ال دو  واألو  سيكون من بعداقادب واملتوا ع األصيلي   من 

   . النبيل الذي لي  ألخوته وصداقته حدود
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ي على أن 6321عشر من تشرين ال اق من عام  وقدم إلينا   اليوم الرابع
اإلسالميةي و  عل  النف  الرتبويي كنا  يكون مدرسنا   ماديت الفلسفة العربية

نتعب أو يل  بنا املللي فلقد   ندرا ذل  معاتي قبل الو ري وبعد ي و  نكن
النف  من دون أن  كانا املاد  ال عبة بني يديه ت ب  ماد  س لةي تتلقاها

   . تتعب
لنا صعوباهتاي وقد كانا ك ري ي وأعطانا ال قافات    الفلسفة العربيةي ذلفلَ 

الرتاث اليوناقي وفيلسوفه األكرب أرسطوي  الن سبقت ا وأترت في اي ومن أمه ا
ال اقي والفارايب ال السي   أ يف إلي ىا  كان املعل  األولي وكان الكندي  الذي

ألرسطو والذي ترل آتارات كبري  وهامة  ابن رشدي الذي عرت بأنه الشارح العوي 
وعرت لد  الغربيني بأنه خال  ما    الفكر الالتي  ما عذفل بالن ضة اقدي ةي

وقسن اقظ كانا  حرقا كتبهيوكان ذل  سبب مأساتهي فأ« الرشدية»مس  
 نسخ من هذ  الكتب قد كتبا من قبل فحفوا لناي وه  مأسا  صوفر ي

ولكن شتان ما بني فيلسوت ومم لي فالفكر  .. شريطات للسينىا نور الشريف
   . بك ري أعى  من ذل 

املسيح  واهلنديي والفارس  الذي كان له األتر الكبري  وعرفنا أيضات الرتاث
   . الفلسف  والعلى    تراتنا

فيه بنبأ وفاتهي هنال خشع القلبي و  وإن أن  ال أنسى يومات علىا
    .وكنا على استاذنا وصديقنا حمزونني( دمعا العني)

وهكذا .. تأبينه   يبلغ  نبؤها إال بعد حني وزادق حزناي أن حفلة
  من متعة إلقا  كلىة وا ب  حرما من مساي كلىات تأبينهي كىا حرما

   . حقه
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   : وعندها أقول
   وكنا من قبل   أصد  النبأ  ل    القلب والنف  منمت
   فزعا فيه بنمايل إ  الكذب  طو  اازير  حرت  ا ق نبأ
   أمالت شرقا بالدمع حرت كاد يشر  يب  حرت إذا   يدي يل صدقه

   فيا سيدي 
   وأستاذي 
   وصديق  

 أتراب  وزمالئ    أعلى علينيي  زا  بني هنيئات ل  اانة تعيش في ا
نفوا طالب  وعقوهل ي فكان  وفاقات ملا قدما من فضل كبري ترل أتر   

عىرها عشر  آالت  الفضلي نع  الفضلي فضل العل  واملعرفةي التقى لضار 
   . (61)سنة

   
   

 

                                                 

 .م4009أيلول  44ل االتنني  ل دمش   نشر هذا املقال   صحيفة تشرينل (  61)
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الو ود آخر بأيام قليلة ظ ر ا   41/64/4004قبل رحيل عادل العوفا 

" دار الفا ل"ي صدر عن "ا  اقوار... التسام ي من العنف"مؤلفاتهي وعنوانه 
وقد لعبا ال داقة دورها   أن أقرأ الكتاب قبل صدور ي وأن أبس .   دمش 

 .الراحل اعذايب مبقدرته الفائقة على البحس والتحليل والتدقي 
ل السوري أديب لقد ذكرت  ل ديقنا الناشري ر ل األعىا: "قلا له

ال يغري القار  بسرب أ وار ي ناهي  عن " التسام "الفا ل إن عنوان الكتاب 
مدلول الكلىة اللغوي الذي ال يعرب كليات بل  زئيات عن مضىونهي واهلدت املر و 

على الشطر األولي ألننا نعيش  -بتحفظ  -أوافق  : "فقال رمحه ا ". منه
اأا ... إال ما  اريه أو يواكبه أو يزيد عليهع ر التطرتي واملتطرت ال  ذبه 

أما الشطر ال اق فأين . هو فلسفة هلا ع ى د ها وأركاَّنا -قد ات وحدي ات  -التسام  
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التسام  يوح  بامتالل ح   لفى عنه : "قلا". و ه الق ور عن املرمى؟
صاحبهي بينىا التسام    الكتاب هو اق  األسااي إذ هو اعرتات بو ود 

االعرتات : اآلخري واآلخريني ور ى ذذا االعرتات وسلول يتس  مع هذين
 ".والر ى   آني أما العنف املتخلى عنه فلي  حقات ل احبه

هذا صحي  : "ي فقلا"السىاح والسىاحة   اللغة مها ااود: "فقال
  -لكن ااود هو أيضات يتضىن   مدلوله التخل ي إذ الكرم أن جتود مبا لدي  

ي و  الكتاب ال يعترب العنف حقات ل احبه فيتخلى عنه كرمات -أو  زئيات  كليات 
منهي بل هو خطأ   املطلب األخالق  واال تىاع  والدي ي ألن األصل أن 
حيب املر   ري  حبه لنفسهي وأن  ض    سلوكه حنو  على هذا ال راط 

أك ر " سان العربل"ولكن ال تن  أن للسىاح   : "فقال رمحه ا ". وباملقدار
مس  يل بذل  أي  -ااود والكرمي ومن ا املوافقة على املطلوب : من معىني من ا

نف  : املساهلةي وكل ا توصل ا  ما رما الوصول اليه وهو: واملساحمة -وافق  
 ".العنف وتذكري الناا مجيعات بأَّن  أخو 

ك  يغوص   كان لتل  احملادتة املرجتلة   ذه  هدت مباشري هو حتريضه
  املدلوالت ااوانيفة للنص املنقولي باستخدام األدا  اللغوية وما حتىله من 
إمكان واحتىالي و  ذل  اكىال لفلسفة اللغة العربية الن ما وففاها حق ا 
الفيلسوت العريب امل ري ع ىان أمنيي والن  اص   دهاليزها ابن   ي وابن 

فقه اللغة العربيةي وفت  في ا :   األكاد  فاراي فيىا استقام حدي ات بامل طل
املعاق الفلسفية   : "آفاقات عويىة الباحس الدكتور ميشيل اسح    كتابه امل  

 ".الفلسفة العربية األو  -لسان العرب 
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تبدأ رحلة الكتاب بتتبع النور ا  سلول البشر اال تىاع    ال عد  
نور  تنوا بني منزعني متباعدين كل اي البشر أمجعنيي والعرب بع  من  ي 

منزي األتَر ي ومنزي اإلي اري وجبدهلىا الدائبي وتفاعل ىا الالزب   الواقع : مها
الراهن يتض  سلول اإلنسان جتا  اإلنساني بني قبول اآلخر واآلخريني أو رف  

ويطنب الدكتور العوفا   وصف ... اآلخري حيس ينشأ التسام  أو الالتسام 
و  تدرق شد  كل من ىاي ويضرب األم ال على الالتسام ي ويشري ا  اقالنيي 

ان  لف ا مموف  بذرائع شرت يكشف التحليل عن متازق عن رها املعوِّقةي وال سيىا 
 .عن ري الدين والسياسة

ويشرح اقدفين املتناقضني . و دها اإلي ار. األتر  إذات شر ما   الشر
ابتكار حل يقع موقعات مالئىات بني األتر  شرحات مستفيضاتي ي ل ا   رور  
ي والتسام  اعرتات بو ود اآلخر "التسام "واإلي اري هذا اقل املبتكر يدعى 

االعرتات والر ى   : واآلخريني ور ى ذذا االعرتاتي وسلول يتس  مع هذين
 .آن

وانطل  الدكتور العوفا باح ات   بايل الفكر العريب والفكر العامل ي 
حمددات قطع "   الفكر العريب"لكل من ىا باباتي بدأ بالباب األول فخ ص 

التقومي حيس تتفاوت القيىة الن يطلق ا املر ي أو يطلق ا اجملتىعي   مو وي 
حيوى باهتىام ا اهتىامات مشرتكات فيؤدي ذال التفاوت   اقك  ا  تباين 

تباين املواقفي   يغوص   . املواقف ونوساَّنا بني قطع تع ب وتسام 
وتساؤالت الفكر عن اققيقة العلىية واققيقة االعتقاديةي ومد  حرية الرأي 
احملىود والرأي املذمومي ومو حات ان بال العل  هو بال االحتىالي وبال 
العقائد هو بال القطعي فاختالت العلىا    ميدان العل  والبحس العلى  
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يدي أما اختالت الرأي بني أهل العقائد أو إمكان  ائزي واالتفا  رية اتفا  مح
االيديولو يات فأمر راهني واتفا  أصحابه ال حمالة موسوم بنحد  مسن 

وال يرتل الدكتور العوا اقبل على  اربهي بل . التسام  واليسري أو التزمفا والعسر
يشري أيضات ا  ان رية َّنذات آخر لطرح اشكالية التع ب والتسام    اجملال 

لفكريي ويع  ذا و  ة النور الفلسفيةي بل الفلسفية القيىية الن تنطوي على ا
نقد األفكار وتقومي مد  صواذا أو خطئ اي وتقومي األعىال بن افت ا ا  

: يقول. ح يلت ا ونتائذ اي وعقابيل اي أي بنسبة مر عيت ا ا  أ را  ا و اياهتا
يراد و ود ي أو اختيار ال و ود ما إأا القيىة  اذب تر ي  باختيار و ود ما "

ال يراد و ود ي وبني الطرفني ساحة تضي  أو تتسعي ه  ساحة التسام ي ساحة 
ذل  ان فاعلية التقومي تنطوي ". اإلمكان املقبولي ساحة ااواز من دون تر ي 

ف   شعور ي حب كل حك  ". يستلزم"على عاطفة آمر  مواكبة امس ا عاطفة 
وقوامه دعو  ... احبه بالقول أو باقركة أو بالقدو  والرمزمعياري يعرب عنه ص

مضىر    الغالبي أي قرينة الزبة تشف عن اعتقاد بتخط  الت ور الذه  
وهذ  القرينة تزداد مست ا اآلمر  قو  وإقافات كلىا اشتد . ليىس  عقيد  أو إ انات 

 .ات اإل ان وعوىا سيادته فعالت وأصب  تزمتات أو تع بات وتطرف
و ول بنا الباحس   مسائل التسام  والتديني من البدائيني ا  األسر  
فالقبيلةي من سلطة الر ل الزوق ا  سلطة الر ل األبي فاملال  أو السيدي 
فاقرب   القبيلة الواحد ي حرت اقروب الدينيةي ومن ا ا  التع ب 

وهو اقل " التسام "حلف واالستش اد وحماك  التفتيشي ومن   يتوقف مليفات أمام 
الوسن األكرمي الذي ولد وسن خماب ألي ي وأسفر عن شأو عوي    تقدم 

... الفكر البشريي وازدهار اقضار  اإلنسانيةي فيفرد ف الت للتسام  اإلسالم 
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ولعل كل ما تقدم هو است الل للخوب   خض  هذ  الرؤية العقلية الن  كن 
 :تلخي  ا على النحو اآليت

تقابل اققو  بالوا باتي وتفاعل ىاي تتكون عالقات تشد الناا  من
بعض   ا  بع ي وتتي  تقدير أفعاهل     و  القي  املشرتكة بين  ي واملقرر    

امكان السلول : بتىع  ي بل السائد  فيهي وهنا ينب   امكانان   هذا التقدير
باآلخر اعرتافه بالذاتي   املنفت  املتسام  املعرتت بالذات واآلخري املعرتت 

السلول املغل  املتزما الكار  سوا ي ورمبا الكار  نفسه و الفدها   بع  
 .األحوال

يرتتب على الشخ ية : "وي و  الباحس فكرته مبقاربة دينية فكرية فيقول
وية ف   الكائن وما ينبغ  أن يكوني وال مناص ألفا ل الناا من اإلنسانية الس

أن يقوفمواي   و وده  وفعاهل ي االمكانات اإلنسانية املتاحة هل  تقومي اختيار 
عقالق على الدوامي وذذا االختيار ير حون عىالت على عىلي وسلوكات على 

ي ويعرت اصطالحات سلولي وقد يكون اختياره  العقالق ذا صفة دينية الر حان
عندئذ باس  التكليفي أو يكون اختيارات عقالنيات برت ي  انساق املنطل ي فيكون 
اختيارات نقدياتي اختيارات ذاتيات بشريات أو دنيوياتي وكال االختيارين سلول راهن يعدف 

 ".التسام    إطار ال قافة العربية اإلسالمية قيىة مرموقة أبدات 
الزام ما فيه كلفةي ومناطه   ال قافة اإلسالمية  التكليف   االصطالح

اإل ان با  تعا  وببلو  دعو  الرسلي ورية من يستعي  عن هذا البلو  
باستطاعة العاقل أن يستدل بامل نوعات الكونية على و ود صانع اي فنذا رقى 
فكر  إلدرال ذل  و ب عليه ما  ب على من بلغته دعو  الرسلي وقد ذكر أبو 
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أك ر احملققني يرون ان التكليف مبا ال يطا   ري  ائز : "أن" الكليات"لبقا    ا
 ".ال يكلف ا  نفسات إال وسع ا: "ي ولقوله تعا "عقالت ومسعاتي ألنه عبس

أحدمها أق ى اال اب وهو الفربي أو ما : التكليف ينوا بني قطبني
عقابي واآلخر هو أق ى أمر ا  تعا  به على و ه اللزومي وتاركه مستح  ال

املنعي وهو احملووري أي ما َّنى ا  عنه وفاعله يستح  العقابي وبني هذين 
القطبني تقع ساحة األفعال املتوسطة الشأوي ف ىة األقرب ا  الوا ب وهو 
املسنوني واألقرب ا  املىنوي وهو املكرو ي و  وسط ىا فسحة املباحي وه  

 .دف  ما لي    فعله توابي وال   تركه عقابميدان التسام  واملساهلةي وح
ويغوص الدكتور العوفا   أعىا  الرؤ  الفق يةي متسلحات بالعقل والنقل 
معاتي مبينات اقدود الق و  املتطرفة سلبات وا اباتي وما بين ىاي من األقرب فاألقل 

اقالل  إن كان: "يقول اعتىادات على رأي الفق ا ... قرباتي ا  الوسن وفسحته
بيفنات واقرام بيفناتي فنن النشاط الفق   الستشفات اقك  الدي  مبا يقع بين ىا 
هو اال ت ادي واال ت اد طري  موا مة الوقائع املتذدد    تغري اقيا  باألصول 
ال ابتة   الشريي وهو نشاط موصول يربي فيه العلىا  الراسخون إذ يدركون 

. إخل... ما بنص أو إمجاي أو قياا أو است حابحك  ااديد    و  القدمي إ
. أما سائر الناا ف   املقلون الذين يربك   تعارب األدلة قل لب  املتشاذات

واملتشاذات حمل اختالت األحكام الختالط اقالل باقرامي ومن املش ور   
ل األتر ان اختالت األئىة رمحةي وفيه ر حان تقدير اليسر على العسري والتساه

 ".على التشددي والتسام  على سوا 
و  هذا املنحى يشري ا  بع  التف يالت الشرعية مما يطرحه مسعى 
تكيفف املكلفف مع ظروفه الشخ ية واجملتىعية وف  األحكام الشرعية اآلمر  
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الناهيةي وال سيىا تل  الن تتي  أال يأخذ نفسهي وال يأخذ  ري  من  ي بالَعَنِا 
والعسري واالجتاهان كالمها ماتالن سرمداتي ويورد م الت ابن حزم  واقرق والعناد

ي وأبا حامد الغزايل الذي "صرامة ه  أقرب ا  الشد  والعسر"الذي ينسبه ا  
عن تربفمه من  يق  " في ل التفرقة بني اإلسالم والزندقة"يف     كتابه 

ريني و د من ال در واملتع بني الذين يسارعون بنل ا  وصىة الكفر باآلخ
املعاصرين من يذهب ا  التسام  مذهب الشيخ اإلمام حمىد عبد  م الت وهو 

هال ذهبا ا  ما اشت ر بني املسلىنيي وعرت من قواعد أحكام : "القائل
دين  ي وهو إذا صدر قول من قائل حيتىل الكفر من مئة و هي وحيتىل اإل ان 

ل على اإل اني وال  وز مح له على الكفري ف ل رأيا تساحمات من و ه واحد مح 
مع أقوال الفالسفة واقكىا  أوسع من هذا؟ وهل يلي  باقكي  أن يكون من 
اقى  ليس يقول قوالت ال حيتىل اإل ان من و ه واحد من مئة و ه؟ إذا بلغ به 
اقى  هذا املبلغ كان األ در به أن يذو  حك  حمكىة التفتيش البابوية ويؤخذ 

 ".يه ا  الناربيديه ور ل
ويذكر آرا  عدد من املفكرين والباح ني املسلىني الذين امتدحوا اختالت 

لو شا  رب  اعل الناا أمة : "البشر   معتقداهت  منطلقني من اآلية القائلة
وقد ف ىوا من ". واحد ي وال يزالون خمتلفني إال من رح  رب  ولذل  خلق  

اهت  خريي وأنه من سنَّة ا  تعا    هذ  اآلية ان اختالت الناا   معتقد
 .خلقه

يقر مع أولئ  املفكرين والفق ا  بأن التسام  الدي  تسام  : وبقول آخر
بقبول صنوت أخر  من اإل ان أو من املؤمننيي وهو وا ب ألنه أمر وا   
صري   ا    القرآن الكرميي وهو فرب على املسلىنيي ووا ب يلزم املسلىني 
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ولو شا  : "ا أحدات على ترل دينه واعتنا  اإلسالمي حيس يقول تعا بأال ير ىو 
" رب  آلمن من   األرب كل   مجيعاتي أفأنا تكر  الناا حرت يكونوا مؤمنني

أي أن هذا لي  مبستطاي ل ي وال من وظائف الرسالة الن بع ا . 33يون  
سلىون صالهت ي بأهل وعلى هذا املبدأ أقام امل. ذا أن ت كر  اإلنسان على اإل ان

 .األديان األخر  سلىات وحربات 
الف ل الرابع من الباب األول خ  ه ملناقشة اقلول الفلسفية   ال قافة 
العربية اإلسالمية حيس يورد تفاصيل مجفة عن اإل ان الدي  وبع  نوراته ا  

زمتني مشكلة التسام  والالتسام ي وا  نوسان تعالي  اإلسالم بني تفسري املت
وتفسري املياسريني مبينات ر حان  انب التسام  والتوسعة واملساهلة باالستناد 

  . ا  ف   النص اإل اق ف ىات مؤيدات باال ت اد واالستدالل واملناظر  واقوار
أمل  ا  حل آخر ملشكلة التسام  والالتسام  ال يعتىد اقل الدي  مب ل 

اشر  من تفحص الوقائع الطبيعيةي اإلنسانية اعتىاد  الفكر العقل  املنطل  مب
والكونيةي واستخالصه بالقو  العقلية سبل السلول اإلنساق حدود قي  النور 

 .والعىلي وعقابيل التقيد أو الالتقيد مبف ومات اققو  والوا بات
الباب ال اق من الكتاب خ  ه للتسام    الفكر العامل ي ولعل رحلته 

سفة أو مفكري الغرب من أه  األلاث املستخل ة     هذا الباب مع فال
التقليدي العنفي : طبيعة الو ود اإلنساقي ف و ال يرتل مسألة إال ويناقش ا

وهذ  . اخل... اإلحيا ي التعاطفي ال الح والتسام ي الالتسام ي اال ط اد
ارزين املسائل يناقش ا من خالل رحلة مك فة ومعقد  آلرا  املفكرين الغربيني الب

  تاريخ الفكر اإلنساق لكن ا ممتعة للعقلي بل تشكل راحة له   خض  
الفلسفات اإلنسانيةي ألنه يبني كيف اجنرفا الدول واالمرباطوريات ورا  العنف 
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وباحمل لة كان ... تار  باس  الديني وأخر  باس  امل احلي وتال ة ورابعة
 .مغلففة بنهاب دي  الالتسام  ا ط ادات ذا صبغة دينيةي أو سياسية

رحل الباحس الفلسف  الدكتور عادل العوفا عن دنيانا قبل  زو العرا  
ب التة أش ر تقريباتي وكانا الت ديدات األمريكية تت اعد متواكبة مع بد  
االستعدادات العسكريةي واملقاومة العاملية هلا تزدادي وكان الش  خمتلطات باليقني 

ن مالم  ال ور اهلائا كانا شبه مكتىلةي و  لك...   إمكان حدوث الغزو
  ل األ ل احملتوم فقيدنا لوصف الدوافع الذاتية احملركةي الن هتيا الدوافع 
األخر  املعلنةي ا   انب الدوافع املستنتذة الوا حةي االقت اديةي وفلسفة 
لنة القو  امل يىنةي وامل احل الشخ يةي ال سيىا بعد أن تبا بطالن اقذا املع

 ...( 6)بو ود أسلحة الدمار الشاملي وفرب الد وقراطية بقو  السالح
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نعللل  أن هللذ  املللاد  مللن النللوي ال للعب حللرت لي للد  أحيانللات أن الفلسللفة  
كىللللا الريا لللليات ال يف لللل  لغت ىللللا إالف أصللللحاب االخت للللاص ي ولكللللن ليعللللذرنا 

ن ت عللرب بللني بعلل  امل قفللني القللار  ألن مو للوي السياسللة واألخللال  بال للور  اللل
أو السياسيني تبدو تفتقر إ  العى  املطلوب   ك ري ملن األحيلان ي األملر اللذي 
 علنا حناول تقدمي ماد  تتناول األمر   عىقه بعيدات عن التبسلين اللذي يضلر   

 . هذا اجملال أك ر مما ينفع
ممكنلة حلرت  صحي  أنه من املطلوب أن ت قدم امللاد  ال لحافية بأبسلن لغلة

يقرأهللللا ويف ى للللا ويتعامللللل مع للللا اسللللتفاد  األك ريللللة مللللن القللللرا  ي لكللللن املسللللائل 
 عقللد  حتتلللاق أحيانللات إ  أن ت كتللب بلغت لللا ي وحسللبنا أنللن ال نكتلللب 

اإلشللكالية امل
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دائىللات ذللذ  اللغللة ي فللال ن قللل علللى قارئنللا دائىللات ي لكننللا تقللدم بللني اقللني واآلخللر 
 :تناول القضايا اإلشكالية ماد  اهلدت من ا رفع مستو 

بيللل  وبلللني أسلللتاذي الراحلللل اللللدكتور علللادل العلللواي ريلللة مفاصلللل ملللن الفكلللر 
 .جتىعنا تأمالت وقبوالت واختالفاتي  وأمه ا مسألة القي  وعالقة األخال  بالسياسة

مبعلىن العلزم أو ( القيلام)فالقيىة الن طاملا كتب عن ا  باعتبارها ت شلت  ملن  
اإلصالح أو مبعىن الوقوت وال باتي أي التوقف   األمر ملن  لري مبعىن احملافوة و 

 .باوزٍ  لهي واالستقامة مبعىن االعتدال والعدل
لكن ا   الفكر املعاصر الذي يقاربه العوا لكل ما له شأٌو   الت ور و   

ه  و ود  ديد يواكلب معنلا  . العقل لد  أفراد ومجاعات ي و وٌد مبعىن  ديد
عنلله طللراز  ديللد مللن التفكللري الفلسللف  يللراد تسللىيته ب لليغة عللل   الو للود يللنذ 

مستحدث حتا عنلوان األكسليولو يا وهل  علل  القلي  أو فلسلفة القلي  أو نوريلة 
القللي ؛ ذللل  أن مف للوم القيىللة مف للوم نشللاط ذهلل  يت للور أمللر ذا شللأن ويسللىيه 

 أو قيىة حيس األصل اإل ريق  لكلىة األكسيولو يا يدل على ما هو معىن ريني
 . دير بال قة

وال ابا أن الفلسفات الكرب ي كل الفلسفات تتكشف عن أَّنا فلسفات 
قيىةي ما دام كل واحد  من ا تدع  تقدمي قواعد للفكلر وللعىلل وللسللول؛ ف ل  
تسعى لتحديد صيغة اققيقة وخاصلة اقكىلةي ومتفيلز الواقلع علن ظلاهر الواقلع أي 

 .حتدد األمرين معات 
باعتبلار  مبح لات لكلل  -واللذي رمسله العلوا-ملعىل  للقلي  ومن هذا التعريف ا

ما هو نفي ي يأيت اختيار  لكتاب ر ون بوالن رئي   امعة السلوربون   بلاري  
 ".األخال  والسياسة"حتا عنوان
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. وال زللا أمسلع مهسللاته تلرتدد   أذق بأنلله  تلار للرتمجلة مللا يلود أن يقللول 
ذا النىوذق ملن ف ل  األملور ملن زاويلة فلسلفية مبعىن التواصل   اقدف األدىن مع ه

؛ فالفالسفة يتىيفزون بأَّن   تلكون ذواهت  الفكرية ويرمسون شخ ياهت  ي لكلن   
 .يتقامسون مع اآلخرين الفكر -كىا ال يفعل أ لب السياسيني–

تطرح مسألة عالقة األخال  بالسياسة نفس ا براهنية طاملا أننلا نتلدخل   
تلفة وطاملا أَّنا تفرب نفسل ا علينلا منلذ صلحونا حلرت مماتنلاي السياسة بأشكال خم

فالسياسللللة شللللأَّنا شللللأن األخللللال  تسللللت دت تكللللوين أللللن معللللني مللللن العالقللللات 
لكلن . اإلنسانية املعرفة لدود املعاقي وإقامته واقفاظ عليه والذود عنه وإيضلاحه

طبيعلة العالقلات  طبيعة العالقات اللن تعاا لا السياسلة  تللف اختالفلات كبلريات علن
مللن نريللد ومللن )الللن تتناوهلللا األخللال ي فعلللى صللعيد األخللال  تقللوم العالقللة بللني 

لكلللن العالقلللات   إطلللار السياسلللة تتسللل  بأَّنلللا ملللن  لللرا  طبيعت لللا ا اصلللة ( يريلللد
 .وبعض ا يتحق  أل راب سياسية

فذلللوهر السياسللل  ماتلللل   نولللام مفلللروب ملللن علللٍل وخلللارٍق عللللى مجاعلللة  
ليلللله باعتبللللار  خللللريات مشللللرتكات للذىاعللللة وشللللرطات لو ودهللللا وبقائ للللا ينتىللللون إ أفللللراد

تكللللر  السللللليىنيي عللللرب اسللللتعىال القللللو  أحيانللللاتي أ  ي عللللرت لينللللني الدولللللة بأَّنللللا حم 
 .العنف؟

لكلللللن اسللللللتعىال القللللللو  ال يكفلللللل  لتىييلللللز األخللللللال  عللللللن السياسللللللة؛ ألن 
أخالقيات حتلدد   استعىال فرد من األفراد القو  ال يشكل و عات سياسياتي بل و عات 

خ ومة حريتني تتذاذان جتاذات عنيفلات؛ ذلل  أن العالقلات اإلنسلانية اللن تتناوهللا 
 .السياسة ليسا عالقة فرد بنخر بل عالقة فرد جبىاعة
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مللللن منوللللور األخللللال  تعللللاد التسللللىيات الللللن ع للللدناها وعرفناهللللا   لغللللة 
اسلللللتخدمه  كىلللللا( األشلللللرار)السياسلللللة لي لللللب  اسللللل  األعلللللدا    السياسلللللة هلللللو 

 .وهو موقٌف أخالق  بامتياز  ميكيافيل
وإذ   ري البحس    تناق  األخال  والسياسةي فننه ينلاقش الفر ليات 
األربع الن تو ل  ذلل  عنلدما تتغللب األخلال  عللى السياسلة أو السياسلة عللى 

 .األخال  أو عندما تنف  إحدامها األخر  أو عندما  ضع إحدامها لألخر 
يبحلللس يتخلللذ م لللال أبيقلللور؛ حيلللس  فعنلللدما     األخلللال  بلللدون سياسلللةي  

العدالللللة ال تو للللد و للللودات طبيعيللللات بللللل هلللل  بللللرد موا للللعٍة نفعيللللة؛إذ أن السللللعاد  
الق للو  تشللرتط فقللدان اال للطراب مللا  يطللرح التسللاؤل الالسياسلل  الللذي يقللول 
مللللاذا نتعلللرب للر بلللات وللىخلللاوت النامجلللة علللن الو لللود السياسللل ي فىلللن أ لللل 

بيقورية علينا أن نتحرر من سذن األعىال والسياسةي لكن هذا حييلنا السعاد  األ
إ  عبلللس تلللر  ي فلللاألخال  بلللدون سياسلللة وهلللٌ  أو نقلللٌص تلللدي اإلنسلللان أعلللزالت 

أمللا السياسللة بللال أخللال  فتبللدو مفارقللةت بنسللراٍت . متخبطللات متقوقعللات   عزلللة واهيللة
حملاربت لللا واإل  لللاز  باعتبارهلللا بلللرد اهتلللام يشلللنه خ لللومة سياسلللة ملللن السياسلللات

 .علي ا
ال تنطوي بذاهتا عللى دالللة ( حرت التقنية السياسية)صحيٌ ي أن كل تقنية 

أخالقيللة ألَّنلللا  لللرٌب ملللن ترتيلللب  ىلللع دروَب ووسلللائَل م يلللأ  بغيلللة الوصلللول إ  
ي إال إذا أدبلا   سللول (ف   أمر حيادي ملن الناحيلة األخالقيلة)نتيذة معينة 

ن  ارسله لتحقيل  بعل  النتلائا ي لكلن األملر هنلا   طلئ إنساق شامل  ارسله مل
   تقيلللللي  الوسلللللائل املرتبطلللللة بالغايلللللات ب لللللور  منف للللللة علللللن فعلللللل اسلللللتخدام ا 
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ينشلللئ هنلللا  مللا يسلللىى بالتقنيلللة السياسللية اللللن تسلللتو ب النذللوي ملللن حيلللس  ممللا  
 .التنفيذ
يقرأ ميكيافيل  ن التأملل بأفضل مما قرأ  العرب مجيعات ي إذ لي  رية م  وهنا  

بللالغ    إظ للار أن التقنيللة السياسللية ال  كللن أن تنف للل عللن األخللال  ابتغللا  
 
امل

 ايللة مللن الغايللاتي إذ أن االسللتيال  علللى السلللطة واالحتفللاظ ذللا واسللتعىاهلا هللو 
  هلللدت تقللل  أو وسللليلة للسياسلللة بلللاملعىن األوسلللع أو األخلللال  هللللا؛  فىيكيلللافيل

األشليا  أي لتأسلي  مج وريلة واقفلاظ علللى  يبحلس علن القلوانني املطابقلة لطبيعلة
دولة وحك  مملكة وتنوي   يش وقياد  حرب ونشر للعدالة وزياد  للسلطة وهذ  
القوانني ت در عن و ود بعل  الوقلائع م لل طبيعلة اإلنسلان أو طبيعلة اجملتىعلات 
اإلنسللانية وطبيعللة األهللوا  والر بللات وطبيعللة العنللف والسللىة الضللرورية للعالقللات 

تربن بعض ا ببع ي وهللذا ف لو يقلر بلأن كلل سياسل  ال يطبل  هلذ  القلوانني  الن
 .آيٌل عىله إ  اإلخفا  ال حمالة

ي قلد حتققلا ملن خلالل  وذذا تكون أفضلل قلرا   ي لري سلاذ ة مليكيلافيل
هذا القرا   األخالقية الن تف   أن ميكيافيل قد حدد أيضات القواعلد العاملة لكلل 

أن علللى السياسلة أن تت لرت دومللات كىلا للو أن البشللر  : سللول سياسل  متى للة  
كللانوا علللى الللدوام خب للا  وأشللراراتي وأن القللو   للرورية لنذللاح املشللاريع السياسلليةي 
وأن فن القياد  يتضىن فن اقربي وعللى هلذا  لب عللى امللر  أن يسلل  سللول 

وانني وأن إنسان وأن يلذأ   معاملتله بشلرات قلادرين عللى التحلل  باللذكا ي إ  القل
 .يستخدم القو  واملكر كال علب كلىا و د ذل   روريات 

لكن لفتةت تستح  الوقلوت    كلل تلل  القلرا   املتوازنلة قلد سلذلا أن   
صللحي  أن علللى السياسلل  أن . ميكيافيللل أول مللن ن لل  باالعتللدال وباإلنسللانية
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النللافع وملن . ينت ل  إ  األسلوأ لكلن مللن األفضلل أال يبتعلد علن ا للري إن اسلتطاي
أن يكللللون حمبوبللللات ومرهللللوب ااانللللب لكللللن مللللن األك للللر طىأنينللللة أن يشلللليد صللللرح 
حكومته على ا وت  منه عللى اقلبي  شلريطة أن يعلرت كيلف يتحاشلى اققلد 

صحي  أن  رية . ألن اإلنسان يت رت با وت على حنو أيسر من ت رفه باقب
تكلون  لرورية  استعىال س   للسلطة الق و  ولكنه استعىال حسٌن هلا عندما

 .لألمن ي ذل  أَّنا وحدها تتي   ىان أكرب خري للرعايا قدر املستطاي
وإذا ي ستدرل هنا أن مفلردات هلذ  القواعلد مسلتىد   زئيلات ملن األخلال   

يفنن القرا   املتزنة هللا تراهلا قواعلد تقنيلة وحسلب و تلر  أَّنلا تؤللف حسلابات  ائيلات 
؛ ف ل  ال تت لل بغايلات سياسلية حملدد  دقيقات يتكيلف ملع نوعيلة الواقلع السياسل 

يوهللو تعريلللف األخللال  احملللل  دون "يوكللذا  ف لل  ال تت لللل مبللا ينبغللل  أن يكللون
ف   تت ل بالواقع وبالقوانني الضرورية معرتفني هنا بلأن حتلليالت ". معامالت الواقع

  يفلللز بلللالقبول اليسلللري كىلللا هلللوي أي ملللن   نلللادرات  لللدات كتحليلللل ك لللذا  مليكيلللافيل
ه تعبللري بللرٌد أعوللَ  التذريللد لللد  واقعيللة سياسللية حقيقيللة وأنلله كتحديللد حيللس أنلل

تعىن إال بتفاعل القواعد الطبيعية بني الناا من شلأَّنا أن  لتقنية سياسية حمضة ال  
 . ت ل    خدمة أية قضية سياسية

كىللا هللو اقللال   هللذا    مللن النللادر أن نللر  حتللليالت هادئللات وبللاردات مليكيللافيل
وقلللا اعتلللرب فيللله البللاح ون االسلللتعىال الفعلللل  ألخبلللس الوسلللائل    السلليا  ي  

سللبيل بلللو  أو خدمللة سلللطة سياسللية واعتبللار النللاا كافللة أَّنلل  بطبيعللت   شللاذون 
وملللللاكرون هلللللو أملللللر سللللللعي فلللللاملفردات األخالقيلللللة املتحلللللرر  ملللللن التقاليلللللد ياللللللن 

عللللادات وحتليللللل اآلليللللات السياسللللية والسلللليىا   إطللللار ال  يسللللتخدم ا ميكيللللافيل
للللذق  وهنللللا تنعقللللد قللللرا   رصللللينة  األخالقيللللة القاسلللليةي يوقللللع   اللللللب  لللللد  الس 
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الذي ين   األمري بأن يو ر التحل  بالفضائل التقليديةي أي مبا يع    مليكيافيل
بداهة أن السلول السياس  شأنه شأن السلول القضائ  يتعل  بالوواهر ا ار ية 

لكنلله يللر  .  ألخللال  بللاملعىن الللداخل مللن سلللول النللاا دون النيللات وهللو شللأن ا
األمور بعىٍ  أكرب فكل تأويل لف   قوانني أو تقنيات السياسة م ىا كان مضلالت 
يكفلل  لتأييللد أن أيللة سياسللة حللرت تللل  الللن تنحللل إ  تقنيللة حملل  ال  كللن أن 
تلللتىلص ملللن اللللدالالت األخالقيلللةي فالسللللول امليكيلللافيل  يتنكلللر بلللاد  ذي بلللد  

اىيلللع الفضلللائل األخالقيلللة إال عنلللدما  كلللن أن تفيلللد   سللللرعة بطرحللله عالنيلللة 
 .ت دي  العامة  دمة أهدات السياسة ويكون من النافع التواهر ذا

لكن شرط الو ود اإلنساق باملقابل يكف  لعرب مباد  أخالقية ال متنع  
 املتشللائىة مللن اإلفللاد  مللن ينللابيع االختيللار اقللر وال قللة بفعللل  مقللدمات ميكيللافيل

اإلنسان امللاهري فىلا هلو  لروري للخلري العلام سليعرت بأنله علادل وبو له علام ملا 
يستذيب لضرورات الطبيعة البشرية وبدون الشعب أيضلات يتعلذر   أخلر املطلات 

 .اقفاظ عليه بش   من االستىرار واألمن
  الن تستدع  توقفات م ىلات هنلا تكىلن    القلول بلأن ميكيلافيل( اللقطة)و

راحة مشللكلة إ للاد م لللحة الدولللة العليللاي   حللني أنلله أ للاد طللرح   يطللرح ب لل
عناصرها املقوملةي  ذلل  أنله ال  كلن أن يعتقلد بلأن ريلة خالفلات حقيقيلات بلني أواملر 
السياسة وأوامر األخال ي  فكلتامها ت در   نولر  ملن ينبلوي واحلد هلو الطبيعلة 

يقلر بلأن ا لالت ال اإلنسانية و روراهتاي والتأويل يبلغ أبلغ أنواي التأ ويلل؛ عنلدما  
يقلع بلني نولامني ملن أنوىلة القلي  املتنلافر ي بلل يقلع داخلل تسلسلل وحيلد للقلي ي 
فالتقنية السياسية جتد نفس ا مرتبطة مبف وم واحد عن اإلنساني الذي يواف  نوعات 

والنذلوي هنلا يؤللف  لز ات ملن . من السياسة باملعىن الواسع مع نلوي ملن األخلال 



 وفلسفته األخالقيةعادل العوا 

 
011 

وسياسلت ه عللى حلد سلوا  ال تتعلقلان إال   بالضرورات فأخال  ميكيلافيل االرتباط
عن األملري والدوللة كىلا حيلب ال   باألفعالي وبالتايل فاللوحة الن يرمس ا ميكيافيل

تر   مذهبة األخالق  فحسبي بل تر   عددات من األخالقيني عللى اخلتالت 
 . مشارذ  إذ كانوا ير حون اقرية واألمن على املساوا

بقلبلله األخللال  املسلليحية رأسللات علللى عقللبي أن   فقللد اسللتطاي ميكيللافيل 
وا طلللأيلي  خطلللأ أقلللل ي إذ . يقلللي  أخالقلللات  ديلللد  إنسلللانية أرسلللتقراطية  ذريلللة

حسلللب البلللاح ون أن القلللي  السياسلللية تتغللللب    لللو  هلللذا االنقلللالب عللللى قلللي  
ات باتفلا  األملرين األخال  ااديد  وت ب  أساسات هلاي فأحيانات البلد ملن االعلرت 

 -اتفاقات تامات بوحدهتىاي األمر الذي يبني بأن ال و ود باألصل    أتار ميكيافيل
سياسللية بللدون أخللال   كىللا أن الو للود بللال سياسللة هللو  - حللرت عنللد ميكيللافيل

و ود ال إنساق حيادي أخالقيات وال يطا  من   ة أخر ي فاالعتدال هو قانون 
  اللللن تنذلللب اقللل  بلللل اقللل  هلللو اللللذي ينذلللب الفضللليلة وليسلللا األخلللال  هللل

األخللال ي وا للري والشللر مهللا قيىتللان أخالقيتللاني  ضللعان قكلل  العللدل أو الوللل  
ومهللللا قيىتللللان سياسلللليتاني كىللللا أن القللللول بللللأن األخللللال  تشللللتىل علللللى السياسللللة 
يتضىن افلرتاب و لود نولام كلل  تكلون األخلال  مبلدأ  وتكلون السياسلة عن لرات 

 .من عناصر 
يطرح هنلا يتى لل  بو لود ات لال مسلتىر   الواقلع إن ا لسؤال األه  الذي  

بلللني الفضلللائل السياسلللية والفضلللائل األخالقيلللة باعتبارهلللا مجيعلللات تنتىللل  إ  مبلللاد  
واحد  وترتصع   نوام واحد فأحك  الناا أفضل اقكامي والدولة امل لى عالمة 

 . على االتفا  البده  بني السياسة واألخال 
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ا  كن حلل تنلاق  السياسلة واألخلال  إذا ملا جتاوزنلا النولر ملن وعلى هذ
داخللل العالقللات الللن تللربن إحللدامها بللاألخر ي فاقللل مللن خللارق بتسللويغ الللروابن 
الن تؤكد على العالقة بني السياسة واألخلال  ومنلع ف ل  األملر سليطر  إلحلدامها 
ىا علللللللى األخللللللر ي بللللللل انتىللللللا  كلتي ىللللللا وخضللللللوع ىا لنوللللللام مشللللللرتل يشللللللىل 

ويتذاوزمها؛ أي أن اقل لن يو د داخل دار  السياسلة واألخلال  بلل   واقلع أو 
للللد  كلللائن قللللادر عللللى احتوائ ىللللا وجتاوزمهلللا؛ أي علللرب حريللللة اإلنسلللاني  ف يغللللل 
حوهلىلا إ   لز  ملن الضلرور  اللن حييل لا للعقلل  لز  ملن جتليلات التلاريخ فلاآلرا  

وهنلللا حتقللل  وحلللد  . لتلللاريخالسياسلللية والقلللي  ليسلللا سلللو  قولللة ملللن قولللات ا
األخللللال  والسياسللللة لكنلللله ير للللع القللللي  األخالقيللللة والسياسللللية إ  ظللللواهر عللللابر  

 .مغلوطة
وعلى هذا يت  االتفا  عللى اإلبقلا  عللى الت لور بلأن األخلال  والسياسلة 
ماهيتللان ال تنحلللل إحلللدامها   األخلللر  وأَّنىلللا تؤلفلللان نولللامني خمتلفلللني بطبيعت لللا 

دمها إ  اآلخللر لكن ىللا ينللدبان   منوومللة عىللل متبللادل؛ وملن احملللال إر للاي أحلل
منوومة نوسان بني أأاط ا امل الية ي وهنا يتعذر اإلقرار بال لفة اادليلة اللن تشلد 

 . إحدامها إ  األخر 
كىلللا أنللله ملللن احمللللال أن يو لللد نولللام سياسللل  خلللاص حيىلللل عللللى  لللرور  

 للود اإلنسللاق أو اسللتىرار اعتبلار  النوللام السياسلل  اللوح  القللادر علللى  لىان الو 
حيلللا  مجاعلللة ملللن النلللاا إذ ال تو لللد دوللللة كامللللة وباملقابلللل ينبغللل  أن يتلللاح لكلللل 
إنسان أن يقبل لرية الدولة الناق ة اللن  تارهلا بلدون أن تتعلرب حياتله للخطلر 
ال  كلللللن لإلنسلللللان إذا أراد البقلللللا    اقيلللللا  إال أن ينتىللللل  انتىلللللا   لللللرور  تاملللللة 

ة ال جتللري إال مللع حريللة األشللخاص وأيضللات  للد ي فاملللاد  األو  للدولللةي فالسياسلل



 وفلسفته األخالقيةعادل العوا 

 
012 

  كللل سياسللة هلل  اقريللة وهلل  اقريللة املقيللد  لريللات اآلخللريني إذ أن علللى كللل 
نوام سياس  قائ  أن  ابه مطلبات داخليات وهو مطلب اقرية وهو لن ير و الع لور 

عداللللة هللل  قيىلللة عللللى اسلللتىرار  وسلللالمته إال إذا أر لللى هلللذا املطللللب كىلللا أن ال
 . سياسية

هكلللذا نسلللتطيع أن نقلللول بأننلللا أملللام قلللرا   رصلللينة للعالقلللة بلللني األخلللال  
والسياسللة اختارهللا العللوا متوافقللات مع للا إ  أبعللد اقللدود كيىللا يقللول كلىتلله بطريقللة 
أخللر ؛ بداللللة امل اقفللة مللع اآلخللرين ذللل  أن وحللد  الفكللر اإلنسللاق هلل  حقيقللة 

 .(61)يغ   دالالت فكر العواخال ةي وهذا هو الدرا البل
 
  
 

                                                 

ذا الكتاب    ضون عام كان من املفرتب أن ينل  (  61) مي وقد أرسل يل الدكتور عىاد شعيع هذا 4002شر ه 
 .البحس لتضىينه   الكتابي وال أعرت إن كان نشر  بعد ذلَ    مكان ما أم   ينشر 
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سليىا منوومتله القيىيلة  برز علادل العلوا مفكلرات داعيلة لألخلال  والقلي ي وال
كتابلللله األول  القائىللللة علللللى اقريللللة والد قراطيللللة وحقللللو  اإلنسللللان والكرامللللة منللللذ

 ي وأعلللاد(6321بلللريوت )« الفكلللر االنتقلللادي اىاعلللة أخلللوان ال لللفا»بالفرنسلللية 
السللتخالص ( 6339دمشلل  )« حقيقللة أخللوان ال للفا»يلله   كتابلله االشللتغال عل
الفلسف    تأصليل املعلىن واألخلال  والقلي  بلو لات لللرؤ  اقضلارية  مد  تأتريه 

تسللعف الو للود ب للرا  الللروح والللنف ي فللاألخال  مطلوبللة إزا   الللن مللن شللأَّنا أن
لكللللن مت ل للللا املتعا للللد  مللللع مكونللللات التى يللللل ال قللللا ي و  هللللذ  املنوومللللة القيىيللللة

يسلللتدع  التفريللل  بلللني حتوالهتلللا ومتو راهتلللا وتبلللاين  وإد ام لللا   السلللريور  التار يلللة
اخلي وقد أمعن العلوا .. أو توصيفاهتا االقت ادية حمتوياهتا م ل تداخالهتا الت كىية



 وفلسفته األخالقيةعادل العوا 

 
014 

الفكر األخالق  املستند إ  القي  ومبع ه من  النور والتأمل الفلسف    مكونات
 6316عااللللله   كتابيللللله ال لللللادرين  ذربلللللة األخالقيلللللةي وهلللللو ملللللاالو لللللدان أو الت

دمشلللل  )« فلسللللفة القللللي  العىللللد   »  صلللا  كتابلللله املىيللللز والشللللامل . 6314و
« واقضلللار  األخلللال »ي ليلللدخل   رؤيويتللله األعىللل  ملللن خلللالل كتابللله (6311

 ي و لللاوز تز يللللة األمللللل باملسللللعى األخالقلللل  إ  معاينللللة تقلبللللات الرؤيللللة(6313)
ورأ  منافلللذ (. 6334)« امللللزاق اقضلللاري   الفكلللر العلللريب»ية   كتابللله اقضلللار 
و  حتقلل  ( 6336)« مللذاهب السللعاد »اقضللارية   تالقلل  املللأمول مللن  الرؤيللة

علللى سللبيل امل للالي سللندات البللدف منلله لف لل  ( 6336)« والللزواق حتللديس األسللر »
 (.6339)« الفكر العريب لقا  القي   »عىليات 

عناصر الرؤية اقضارية   فكر عادل العوا ملن   ز القول  على أن  سأو 
ي (6339)« وا لللللالص عربيلللللات وعامليلللللات  دروب اهلىلللللوم»خلللللالل مؤلفاتللللله األخلللللري  

 (.م4004)« الفضائل العربية»و( 4006)« آفا  اقضار »و
 لحضاريةمقومات الرؤية ا

   . الوع  بالتاريخ أ
عللى اللر   ملن قسلو  اشلرتاطات  السلريور  التار يلة مكانلة اإلنسلان   ب

   . الواقع وإكراهاته
   . فاعلية اإلنسان   إنتاق اجملتىع الو ود بالفعل من خالل  ل
الو للوديي وال سلليىا النزعللة اإلنسللانية ومنوومللة  التحللل  بقللوام الفعللل د
   . الفضائل
باملكونللات ال قافيللة   ف لل  اقضللار  حللرت يكللاد ي للري  أمهيللة االعتىللال هللل

   . قوار ال قا  حوارات حضاريات ا
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ال قلا  وعناصلر    ف ل  سلريور  التقاليلد املوروتلة  التنبله ملقوملات التى يلل و
   . ال قافية على و ه ا  وص

   : فحسب لد  عادل العوا وسأنور   رؤ  حضارية تالث
  مسعى الخ ص

( لفرديلةا) غوط قاهر  على الذات اإلنسلانية  اشتدت وطأ  اهلىوم مبا ه 
تنىلين العليش ملن قبلل القلو  امل يىنللة  ي ورآهلا العلوا نامجلة علن(العاملة)والقوميلة 

وحذذ ا الك ري  سبيالت ملسر   على مقدرات املعىور  لتذعل من تدابري الذرائعية
حللل  وعلللن رؤيلللة تاقبلللة  وقلللد مسفاهلللا العلللوا علللن. امل لللاحل بلللديالت للتواصلللل اقضلللاري

القيىيللللة    الللللن تغيفللللب املنوومللللات« اللمهللللوم بتىللللع االسللللت »ومتحلللليص بللللٍد 
 وال ي لللدر علللن هلللذ  اقلللال سلللو  القلللل  والفلللزي ورمبلللا. تضلللاعيف قلللوانني السلللو 

الذعر واهللع واإلحباط مما ينلد   بعلد ذلل    مكابلد  الشلد  أو احملنلة أو الفتنلة 
   (. 60ص)البال   أو

  اللرتاث وتشخي ه   تبديات التى يلل ال قلا   وو د امتداد هذا املسر 
بينىلا مضلى ا لوارزم  بلذكر . «بعلد الشلد  الفلرق»العلريب م لل التنلوخ    كتابله 

 للللروب احمللللن والباليللللا واهلىللللوم  شلللدائد الللللدنيا إ  العنللللا  الو لللودي الستشللللفات
   (. 69ص)

التذريللد األعىلل  حللني رأ  أعولل  الفلل    النسللا   واسللتغر  ابللن عللريب  
ا الص من ا إ  مسل  اق  جملاوز  كفارات  وآل(. 61ص)وااا  واملال والولد 

   (. 61ص)الذنوب 
انسلداد اآلفلا  أملام اللرؤ  اقضلارية للخلالص عللى  ولطاملا شكا املر  ملن

والتسام  عن ال غائري باالستناد إ  امل لابر   أن دروذا وعر  وشاقة إ  الفضيلة
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 للاحل الذاتيللة واآلنيللة الو للود املتأبيللة علللى امل والر للا  واألمللل والتىللاه  مللع وحللد 
   . الضيقة

رؤاهلل  بالتفللاؤل النللاه  علللى القللي  الباقيللة  ودمللغ أكللابر املفكللرين العللرب
بينىلللا اجتللله الفكلللر العلللريب . اخل... عللللى اللللزمن كاقلللب والر لللا وال لللواب والرمحلللة

اال لرتاب وإحقلا   اقلديس إ  مت لل معوقلات سلبل ا لالص بنفل  االسلتالب أو
للتلللللاريخ    متاهلللللة الو لللللود املفلللللار . اخل.. ملللللة واملسلللللاوا حقلللللو  العداللللللة والكرا

 مهلللوم امل قلللف»واسلللتحقاقاته  البلللاتي لتفلللت  كلللو  اللللوع  املىتز لللة باملىارسلللة أملللام 
ولي للب  درب ا للالص مسللعى مفتوحللات أمللام عز للة « العللاتر اقللظ والكللرمي الللنف 

   (.  4ص. )الو ود اقر الكرمي اإلنسان على
النور  العربية ملن خلالل اللدين أو املعتقلد أو اا لد  عاين العوا ا الص  

النبيلللللةي ولقللللد ق للللر املفكللللرون العللللرب ا للللالص  اإلنسللللاق متأسلللليات لالرتكاسللللات
وا الص باحملبلة وا لالص بالعشل  وا لالص  ا الص بالتوسل: باملعطيات التالية

   . بالفضيلة
اب وحتليل للا مللن بنمعللان النوللر   دالالت اال للرت    جتلللا النوللر  العامليللة

اانللوني وق للر ا للالص لللد  املفكللرين الغللربيني  االنتحللار إ  اقت للاد املبادلللة إ 
ا لالص بالضلياي للد  اشلتداد حمنلة  ملد  ا لالص بالعداللة وملد : على مديني

   . الو ود على الذات ومعاناهتا من اآلخر
 معرفة الذات  أفق الحضارة

دعي  معرفة الذات مبعرفة اجملتىع ومعرفة العوا   ت تتنزر آفا  اقضار  عند
مللوازا  الرتائلل  بللالو ودي فقللد انطللل  العللوا   الللرؤ   الرتكيبللة اقضللارية مللن خللالل

اإلنسللاق باالسللتناد إ  تللالوث املعرفللة املللذكور  اقضللارية مللن معاينللة م للري النللوي
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وتفاعلل ااىاعلات  لىن الو لود اإلنسلاق  الذي يضىن تفاعل األفراد من   لة
تنب ل  ملن »اقضلارية اإلنسلانية  العام واملشرتل من   ة أخلر ي عللى أن املطلام 
بالفلسلفة والعلل  شلطر بتىلع  سلويدا  الواقلع اقيلوي تطلعلات إ   طيله   تقلدم ا

   (.  ص) «دويل عادل أو نوام دويل  ديد تشفعه أمنية كرامة اإلنسان
نسلانيات والنزعلة اإلنسلانية وحتققله بن لا   معلىن اإل وم فد العوا هلذا التطلع

  ( الكبلللللار)تسلللللتلزم الن لللللوب مبسلللللؤوليات  للنولللللر   معضلللللالت الو لللللود اللللللن
يضىن بقا  النوي البشلري وحسلب بلل  التعاون والتكافل نشدانات لعا  متوازن ال»

للتنللاص ملع قللول بيللري  ي وهلذا مللا دعلا (93ص)« يتلي  حيللا  أفضلل للبشللر كافللة
امل لللاحل  الرؤيلللة إ  احتباسللل ا حتلللا  لللغوطللللوبني علللن خشلللية تضللليي  ملللدارات 

 فللنذا امتنللع ذللل  لللن يبقللى أمللام البشللرية بعللد قللرنني إال أن تركفللب علللى»الذاتيللةي 
 (. 93ص)« ازدحام ا طوفات مت افتات م ل طوت ميدوز
« طىلللاح التقلللدم»اقيويلللة تفريلللد القلللول    وتلللال  لتو لللي  مكانلللة املطلللام 

اإلمكانلات ااديلد  ت لري شلعور االسلتقاللي ف» بتداخالته من الرتائ  إ  الو ودي
وكلىللا حلل ف التقللدم علللى اإلسللرات  .ولكللن الللنو  ااديللد  ال تلبللس أن تلذىلله

 سلل  التغيللري مقبللوالت  عىللد اجملتىللع إ  الضللبن والتحديللد وحللرت القىللعي وإذ ذال
اإلنسلاق عنلدما  ورهن العوا التقدم بلالتحق (. 1 ص)« والتقدم بطىاحه معقوالت 

يلتللزم  يبقللى منحللى الفاعليللة التىدينيللة أن»تحضللر مللن فعللل اإلنسللاني إذ يطلللع ال
   (. 39ص)« اإلنسان بننسانيته

الرتائلل  للو للود بتعضلليد وعلل  اإلنسللانية املاركسللية  وأ لىن العللوا فكللر  مللوازا 
والعل  املعاصر واجملتىع الدويلي   عاين م الب  وإنسانية نيتشه وسارتر واإلنسانية

وباسللتيد و للارودي ومركيللوز ورويلله وتللوفلر بلو للات    فكللر فرويللداقضللار  و للدهلا 
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وجتلياهتلا   عالئل  التغلري ال قلا  والعقائديلة  لتأمل حدود ال قافلة وال قافلة املضلاد 
و علللل رحابلللة ملللوازا  الرتائللل  . وال قافلللة املضلللاد  واملسلللتقبلية وتقافلللة أوقلللات الفلللرا 

د  البنا  املستقبل  املشرتل واسلتيالد   إرا بالو ود قابلة لتىاه  ا اص مع العام
وملن شلأن ذلل  كلله . الت ورات تدر يات  ورس  اسرتاتيذيات العىل وتغري. العز ة

مواقيا اآلفا  اقضلارية  استخالص العرب من اإلخفاقات مبا يسعف على حتديد
   . خالل مئة السنة القادمة

 الوجود فضا  اإلنسان سبيل صون
  معلللللىن الفضللللليلة سلللللندات لسلللللريور  اللللللرؤ   لقلللللولأمعلللللن العلللللوا   تف للللليل ا

لكلللل فعلللل إرادي واي »وفعلللالت؛ و اقضلللارية بوصلللف الفضللليلةي اختيلللارات وق لللدات 
الفضلللللليلة  والسللللللعاد  تللللللواب. مبسللللللؤولية تنطللللللوي علللللللى تللللللواب أو عقللللللاب اتسللللللام

بلللللل هللللل  ملللللا ي للللللاب بللللله الفا لللللل م لىلللللا الشلللللقا  واالزدرا  للشللللللرير  .األخالقيلللللة
 (.64ص)«ق اص

مكونلات ملن مكونلات التى يلل ال قلا  العلريب   أبلرز    الفضليلة ونولر العلوا
ل ات عن ترسيخ قيىت لا ووظيفت لا وتو ليحات  طفلة  جتليات الرتاث القدمي واقديس

للعللرب   هللذا املضللىار اإلنسللاق بللاي طويللل  وقللد كللان. الضفللالني املتخلللني عن للا
وملللا يلللزال هلللل    هلللذا  التلللار  ي أدللللوا فيللله بلللدلوه  الفكلللري وامللللل  واقضلللاري»

ودعلو  »وتقو له  ي فن ا َّنا الفحص علن القيىلة اقل (46ص)« النشاط نشاط
لسللكان   إنسلانية للتللنزر مللع سللائر األمل  واألقللوام   العىللل املشللرتل حنللو األفضلل

   (. 46ص)« كوكبنا امل دد بالع ار والدمار
ل هلللو الفضلللائل الكلللرب  شلللاملة الفضلللائ إن ملللا حييللل  اللللرؤ  عنلللد العلللوا

مفادهللا أن الفضللائل ذاهتللا  وقللد أف لل  العللوا عللن حقيقللة  ليلللة. أيضللات  ال للغر 
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املكانللة اقضللارية ملعللىن  صللنائع الللذات   إقللدام ا علللى البنللا  الللذايت   تفعيللل
ملن خاللله عوائلل   الو لود بتىاهي لا ملع معلىن املعلىن الللذي يسلتنبطه امللر ي و لاوز

   . التحق  الذايت
أفضللللل للو للللودي فنَّنللللا مرهونللللة بتحقلللل  هللللذا  ات وإذا كانللللا الفضللللائل ت للللور 

اإلراد  املكينلة والعز لة ال للبة    الت لور   رحابلة الفعلل اإلنسلاق وقلد عضلدهتا
)صون الو ود مرام ا ا  يبي وهو ما يكفون فضا  اإلنسان  

  
) .   

   
 
 
 

                                                 

 .م4002آذار  1ل دمش  ل األحد  نشر   صحيفة تشرينل (  63)



 وفلسفته األخالقيةعادل العوا 

 
001 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الدكتور عزت السيد أمحد

 
000 

 
 

 

فات وبت دات   يشغله متاي الدنيا وذذت اي كناس  متعبد بق  مؤمنات واق
أمام بوابة العل  واملعرفةي اختار ال را  اإلنساق بتفاؤل الكبار وأ ىن اقيا  الفكرية 
بالك ري من الروائعي كطائر متذول حل  بني أدبيات األخال  وال قافة والسياسة 
ليشكل وحد  فكرية خال ةي شغل العديد من املواقع املف لية    امعة 

ورئاسة قس  الفلسفة وعل  ي اآلداب والعلوم اإلنسانية ومن ا عىاد  كليةي دمش 
له العديد من املؤلفات . اال تىاي وكان عضوات   بىع اللغة العربية بدمش 

وحتديدات   الفلسفة ي واإلصدارات العربية الرتبوية واال تىاعية   الفلسفة
ات دائىات األخالقيةي كان يؤكد دائىات بأن األفكار المتوت بل تتبدلي كان  

على ال قافة العربية من الكسل ومن الالوع  ومن التباطؤ   اللحا  بالركب ألن 
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وإذا وقفنا سبقنا وإذا تق قرنا زادنا ي اقضار  والتاريخ سبا  فنذا تباطأنا سبقنا
 ..تق ريات على تق ري فنذن البد للفكر العريب من أن يع  ذاته

يعرت الر ل الذي صا  من ال أحد من الوسن ال قا  والعلى  ال  
الفلسفة أدبيات للحيا  وأو د للقي  اإلنسانية فلسفة متنا ىة مع األخال ي   
يتنبف أي مذهب فلسف  وكان مهفه االرتقا  والعىل على إقامة مشروي شرت 
أخالق ي واستطاي من خالل فكر  الفلسف  النويف أن يلغ  التعارب القائ  

  العىليةي بوصف األخال  علىات ي دت إ  بني األخال  النورية واألخال
دراسة السلول اإلنساقي وقد مسيا نوريته األخالقية بنورية التذربة األخالقيةي 

وهذا ما يشري ". القيىة األخالقية" أو األخال  املشخ ةي كىا دعاها   كتابه 
ما  إن أول" إليه الدكتور عزت السيد أمحد   دراسته عن فلسفة الدكتور العوا 

جتدر اإلشار  إليه   مؤلفات األستاذ الدكتور عادل العوا هو تل  الروح 
املو وعية اققيقية الن تبدو  لية   كتاباتهي واألمانة   نقل أفكار وآرا  
املدارا واالجتاهات الفلسفية املختلفةي دون ما تع ب لرأي أو اجتا ي وهذ  

ذين  نحون بدوافع شعورية أو صفة قلف أن جندها لد  ك ري من الباح ني ال
الشعورية إ  قرا   أفكار اآلخرين مبا يتف  وميوهل  وأهوائ  ي وقلف وندر ما 
تكون م ل هذ  القرا   صحيحةي وبقدر تع فب الباحس الجتاهه الفلسف  

 ."يكون ف ىه لآلخرين أبعد عن اق  وال واب
اتي ونقل من خالل لقد قدفم الراحل أك ر من ريانني كتابات مؤلفات ومرتمج

ترمجاته كتلة كبري  من الرتاث اإلنساق الغريب وأ ىن ذا املكتبة العربيةي وعىل 
أيضات على نقد املذاهب األخالقية املدرسية الكرب ي كىذاهب أفالطون وأرسطو 
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وكانني واعترب بأَّنا مت ل األخال  السرمدية ا الد  أك ر من مت يل ا أخال  زمان 
 . معينةمعنيي أو بيئة 

إن   مقدمة ما أوال  العىل على ترسيخ االصطالح الفلسف    اللغة 
 .العربيةي وساعد  على ذل  امتالكه ناصية اللغة العربية

تكللا بالعطا  والتفاق  4004 -6346بعد رحلة امتدت مابني عام  
العلى  واإلنساق و ه سيد الوطن الرئي  بشار األسد بتقليد  وسام 

السوري من الدر ة املىتاز  تقديرات إلجنازاته العويىة   بايل الفكر االستحقا  
 ..وال قافة

فنن  ستبقى أحد فالسفة العل  وال قافة وستول .. عادل العوا.. عذرات 
أ ياٌل ك ري  من امل قفني والباح ني واألساتذ  ااامعيني العرب والسوريني تزيفن 

)منار  روح  بيامسني دمش 
  
). 
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واحدات من أبرز أعالم الفكر العريب " عادل العوا"يعد الدكتور 

حيس رفد املكتبة العربية بعشرات الكتب الفلسفية الن حتك  عن  املعاصري
 .فاعالت ومؤترات   اقركة العلىية والتعليىية األدبي وكان

حمىد "التقا الباحس   التاريخ والرتاث  "eSyria" مدونة وطن
الفضل " العوا"للدكتور »: فتحدث قائال 44/4/4069بتاريخ " مراد مروان

تأسي  قس  الدراسات الفلسفية واال تىاعية    امعة دمش ي كىا  الكبري  
ي وقد بدأ حياته العلىية بالتدري  " امعة دمش "كلية اآلداب    أرسى دعائ 
ىعلىنيي وترأا ال انويةي حرت افتتحا كلية اآلداب واملع د العايل لل   املدارا

ي /6330/الدراسات الفلسفية واال تىاعية حرت إحالته إ  التقاعد عام  قس 
ي كىا /9 63/ي حرت عام /6311/عىيدات لكلية اآلداب منذ عام  وأصب 

اللذنة ال قافية اامعة الدول العربيةي وهو عضو بىع اللغة  أس     أعىال
ت األردنية واللبنانية واازائريةي دمش ي وحا ر   عدد من ااامعا العربية  

اقركة العلىية والفلسفية والتعليىيةي وكان فاعالت ومؤترات " العوا" حيس واكب
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وله الك ري من احملا رات واملقاالت املنشور  واملوسوعات   بال  في ا
أنه أبدي " العوا"ي وما  يز الدكتور "املوسوعة الفلسفية"م ل  الفلسفةي

 .«أن أعىل فكر  االنتقادي   الفكر والفلسفة اصطالحاته بعد
من أن أول دروا الفلسفة وأمه ا " عادل العوا"انطل  الدكتور »: وأ ات

اإلطال  ه  احرتام اق  واققيقة أك ر من أي ش   آخري فىن حيرتم  على
اققيقة من وا به أن ينتقد ومن حقه أن  الفي فيىا كان أه  ما حتدث عنه 

ة الرتاث واملعاصر ي فرأ  أن البلبلة واادل الذي ال طائل منه مسأل" العوا"
الك ري مما ي ار حول الرتاثي فنحن نن ل ب ور  طبيعية من معني  يكىن  

يغ  حياتنا  الرتاث العريب اإلسالم ي ومن علومه وآدابهي ونستفيد من كنوز ي ما
اإل ريق  والروماق  ويطور بتىعنا و دد علومناي كىا نن ل من الرتاث العامل 

وال عذب    واهلندي وسو  ذل ي ونستفيد من الفكر اقديس واملعاصري
ذل ي ألن م ادر املعرفة متعدد ي وال  كن للعا  أن يكون عارفات ما   يكن 
على اطالي واسع وتقافة متنوعةي والرتاث عندنا واسع  داتي وهو ما  عل 

  .«مسألة الرتاث لد  الك ريين مشكلة
ير  عدم و ود أي مشكلة   ذل ي خاصة أن " العوا"إن »: وأ ات

 انبان  لن بين ىا بع  الباح ني ومها ااانب الدي  اإلهل ي وهو    تراتنا
األخال  وم در اهلداية وااانب الفكري والعلى  الذي ينقس  إ   عنوان
هلداية ك ري ي فااانب الدي   وهر  اقس على طلب العل  وبس ا باالت

والسع  ملكارم األخال  واملساوا  واقرية والتعاون والتكاتف اال تىاع ي ومن 
ذ  املباد ي ومن منا ال يستذيب هلذ  اقوافز؟ أما ااوانب األخر  ! منا يكر  ه 
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نستفيد من ا ونت رت ذاي ال أن جنعل ا تت رت بناي وهذا هو الفر   فينبغ  أن
 .«كنا الرتاثأتل  الرتاثي وأن  تل بني أن

حسن "يؤكد الباحس   التاريخ والرتاث " العوا"وحول أه  ما تناوله 
اللغة " العوا"إن من أبرز ما تناوله فكر »:   مقابلة مع مدونة وطن  "ال وات

الن رأ  أَّنا رهينة التطوري وكذل  اللغة العربيةي فال بال إلنكار التطور 
ولكل لغة خ ائص ومزايا  كن أن تقس   أيات كانا مواقف اللغويني منهي في اي
ذاتية داخلية تتعل  بطبيعة اللغة نفس اي وخار ية زمنية بيئية تتعل    :إ 

اجملتىع والعلوم وتنوي البيئات املكانيةي فف  ا  ائص الذاتية رأ  أن  بتقدم
وطواعيت ا وسعت ا و ىن ترات اي وما في ا من إمكانات  العربية ال جتار    دقت ا

والتغري الداليل والنقل اجملازيي أما   ا  ائص ا ار ية  التوالد االشتقاق 
اللغة نفس ا لسبب ير ع إلي اي بل لسبب يت ل بالعوامل  فاألمور ال مت 

اال تىاعية والتار ية والبيئية؛ وهذا هو ما  ر  للعربية   الع ور املتأخر ي إذ 
ال لتق قر أبنائ ا و عف تقافت   توارت عن العلوم و ابا عن ميدان االستعى

التقدم واقضار ي فال خوت على العربية حقات ما دام أبناؤها  و لي   عن مسري 
  .«خدمت ا عاملني على

إن األستاذ »: الفلسف " العوا"يقول عن فكر " أمحد أبو زيد"الدكتور 
و   باحس أخالق ي قدم عر ات للىذاهب الفلسفية وفندهاي   مع" العوا عادل"

ودراساتهي فقد عىل على اتسا  تو  ه الفلسف    سبيل ف ىه  كتاباته
 .«واقتناعه الفكريي فكان ل  فيلسوفات ذا تقافة انتقادية واعية االنتقاديي

خالد "وحول اإلس امات الفكرية والفلسفية للعوا يضيف الدكتور 
أأا يريد أن إن من يقرأ مؤلفاته يشعر بأنه  زق الفلسفة باألدبي ك»": قوطرش
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ويفسلف األدبي ف ار ل  أديب الفالسفة وفيلسوت األدبا ي  يؤدب الفلسفة
والفلسفة تأمل ال خيالي تقوم على النور  إ  الو ود بعقل  و يل أن فلسفتهي

يشوذا ش   من ال وفية الرمزية امليتافيزيقيةي وعلى ااىلةي فنن  تأمل  وواقعية
 ات ااىاعية الربامجاتيةي فنَّنا مزيا من املنط فلسفته على  قدر ما هتت  بالذ

 والت وت الدي  الشىويلي فشىوليته املعرفية ومشوليته الروحية التقليدي
 .كتوازن السىاكني   كبد السىا ي وقد لقبه طالبه بلرب سون سوريا تتوازنان

ي وسافر   خريف /6346/ي   دمش  عام "عادل العوا"ولد الدكتور 
إ  فرنسا ليتابع دراسته العليا   كلية اآلداب جبامعة باري   العام نفسه

 ./6321/فحاز اإل از    الدكتورا  عام  ي"السوربون"
ي 4004ي وكان رحيله   كانون األول /6321/عاد إ  سورية   آب 

 .بعد مسري  حافلة بالعطا  املبديي فكان  ديرات بالتقدير
" بالفرنسية"عة إخوان ال فا الفكر االنتقادي اىا: ومن مؤلفاته

ي الفلسفة األخالقيةي املزاق اقضاري   الفكر ( زآن)األخالقية  واملذاهب
)كتابات / 10/دمش ي أما ترمجاته ف   ك ري  تنوت عن  العريب

  
). 

 
 
 

                                                 

بقل  إدار  املدونةي ومعو  املقال مأخوذ من  ( مدونة وطن)مي   4009منشور    أواخر شباط عام ل (  46)
 .من دون إشار  إ   امل در ول كنكتبنا قرا ات   فكر عادل العوا 
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ودرا   املدارا اقكومية  6346ولد عادل العوا   دمش  عام 
ي سافر إ  فرنسا 6391عام ( فلسفة )لوريا السورية وح ل على ش اد  البكا

ودرا   كلية اآلداب جبامعة باري  السوربون وح ل على در ة الليسان  
 . (فلسفة –آداب ) والدكتورا  من  امعة باري  
وبدأ حياته العىلية بالتدري    املدارا  6321عاد إ  سورية عام 

اب واملع د العايل ال انوية و  دار املعلىني بدمش  حرت افتتحا كلية اآلد
فسى  في ا أستاذا وكلف بندار  املع د  6321للىعلىني    امعة دمش  سنة 

إذ مس  أستاذا   كلية اآلداب  6321العايل للىعلىني   ااامعة حرت عام 
ي رأا 6330 تىاعية منذ ذل  اقني لعام ورأا قس  الدراسات الفلسفية واال
ة والتعلي    وزار  الرتبية بدمش  ي وأصب  إ   انب عىله ااامع  انة الرتبي
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وحرت  6311ية منذ عام وكيال لكلية اآلداب خالل سنتني   عىيدا هلذ  الكل
ي شارل   مؤمترات ودورات علىية عد  واس     أعىال اللذنة 9 63عام 

ال قافية اامعة الدول العربية وهو عضو اجملل  األعلى لرعاية الفنون واآلداب 
  .م اال تىاعية ومقرر انة الرتمجة والتبادل ال قا  عن القطر العريب السوريوالعلو 

عضو   بىع اللغة العربية بدمش  ومن  وسام االستحقا  السوري من 
  .4004  بال الفكر وال قافة عام الدر ة املىتاز  تقديرا إلجنازاته 

ي تو  4004مس  عضو   بل  أمنا  ااامعة االفرتا ية السورية عام 
  4   /6 4  /4004.  

ي ت الو دانعادل العوا فيلسوفا سياسيا وأخالقيا كىا مسا  البع  فيلسو 
فيلسوفا عقالنيا ميال لالهوت العقل  والفكر اقري مربيا لأل يال من خالل 

حتديس األسر  )م نته   التعلي  واإلرشاد الرتبوي وااامع ي ساه    مسألة 
الك ري   ميادين الرتمجة والتنليف األخر ي و  تنليفه جتد وأعطى ( والزواق 

تل  الروح املو وعية اققيقية الن تبدو  ليا   كتاباته واألمانة   نقل آرا  
وأفكار املدارا واالجتاهات الفلسفية املختلفة دون تع ب لرأي أو اجتا ي وقد 

ذا أو يتشعب  يت ل صرت كامل   د  وعنايته للىسألة األخالقية وكل ما
ي أو   إقامة عل  ةعن ا آمال   إرسا  دعائ  فلسفة أخالقية كاملة ومتكامل

أخالق  مستقل ولكن  ري منف ل عن الفلسفةي إذ ير  أن األخال  من 
نَّنا ستول   حضن املباحس الفلسفية األصيلة وم ىا تطورت وتعاظىا ف

ون إ  إقامة عل  لألخال  ي ولذل  ف و ينتقد أولئ  الذين يدعالفلسفة الرؤوم
  .ل  اال تىايمستقل عن الفلسفة على  رار عل  النف  وع
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لقد قدم لنا العوا نورية كاملة   األخال  عااا خمتلف املعا  األخالقية 
ومتباينات النشاط األخالق  مسبغا علي ا من روحه وفكر  ولقد حاول من خالل 

و الفار  الزائف امل طنع بين ىا ويزيل قدمه أن يقارب بني النور والعىل و ح ما
بالتايل التقاطب املاتل بني األخال  النورية واألخال  العىلية ألن األخال  ه  
السلول او الفاعلية الواقعية لألفراد ولذل  انتقد اآلرا  الن تعى  الشرو بني 

  .اناألخال  النورية والعىلية وتعى  اهلو  بني األخال  والواقع املعاش لإلنس
وبالنسبة لرؤيته للقومية العربية ف   بنور  ليسا عن رية وليسا أممية بل 

ي بية   أ لى صورها وأكىل مراحل اه  واقع إنساق   ل شخ ية األمة العر 
وهذ  القومية حقيقة أخالقية إنسانية حترتم سائر القوميات وتعاوَّنا وال تعتدي 

اق  وهدف ا هدت اقيا  الفا لة  على أية قومية من ا ذل  أن رسالت ا رسالة
امل لى للبشر كافة وبنا  على هذا فنن التىاتل القوم    أية امة من األم  اليعود 
إ  رابطة العر  والدم باملعىن البيولو   أو العضوي أو اقيوي وإأا إ  قرابة 

  .رابة األلفة اال تىاعية والروحيةوطنية ه  ق
واحد بل امل   أن يؤمن الناا ذذ  القرابة إذ لي  امل   أن يكون الدم 

  .(وك  أو ل    تلد  أم )واطن الوطنية الن جتعل املواطن أخا امل
وأكد الدكتور العوا على الو دان فبيد  القول والف ل وهو حاك  وهو آخر 
مر ع يلذأ الفرد إليه وكأن لي    التخل  سو  وا ب واحد هو إطاعة الو دان 

  (.استفا قلب  ولو أفتال الناا طرا وأفتول)ر  والتقيد بأحكامه وا ضوي ألوام
ولي    وسع أي سلطة ا تىاعية أو  يبية أن حتىل الو دان على 
ا ضوي إال إذا اعتن  اإلنسان بضىري  ماينبع من هذا الضىري ويتف  مع تعالي  

  .تل  السلطة إ  حد كبري أو صغري
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  الو ود آخر مؤلفاته وعنوانه ر إقبل رحيل الدكتور بأيام قليلة ظ 
من العنف إ  اقوار وي ل فيه إ   رور  ابتكار حل يقع موقعا ( التسام )

مالئىا بني األتر  واإلي ار وهذا اقل املبتكر يدعى التسام  وهو اعرتات بو ود 
االعرتات  -  اآلخر واآلخرين والر ا ذذا االعرتات وسلول يتس  مع هذين

  .واحد  بنن -والر ا 
  :من مؤلفاته

عل  األديان وبنية الفكر  -األخال   -الو دان  -القيىة األخالقية 
دراسات  -املدخل ا  الفلسفة  -أس  األخال  االقت ادية  -اإلسالم  
  .مذاهب السعاد   -أخالقية 

  :ومن الرتمجات 
 -قي  فلسفة ال -بنية الفكر الدي    اإلسالم  -املدنية سراذا ويقين ا 

)الفن واألخال  -الفكر والتاريخ 
  
).  
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املريب األستاذ عادل العواي من الرعيل ال اق الداع  إ  اقداتة   سوريةي 
ويرا  النقاد من أه  املفكرين العرب   القرن العشريني بن ا ته على الفلسفة 

  .لبية املعاصر  بفكر  ونتا ه األصيالعر 
األول الذي و َع َحَذَر أساِا الدراساِت األدبيِة كىا يعد من الرعيل 

والفلسفيَِّة   ااامعة السوريةي لتتخرق على يديه أ ياٌل من اللى قَّفنَي العربي 
فري الفلسفة    امعة دمش ي واألستاذ الذي  -ف و املؤس  لقس  اآلداب 

ا عىرات   تسل  رئاسة القس    بداياته ما يقارب األربعني عاماتي أمضى خالهل
التأليف والرتمجةي ليعط  املكتبة العربية أك ر من تالتني مؤلفات وعشرات املقاالت 

 .واأللاث الفكرية والفلسفيةي إ افة إ  مرتمجاته أله  الكتب
عرت بتبنيه من ا األخال    البحسي وأطفر من خالله فكر  األصيل 

أ  وفروعه وكيف  كن الذي  اص فيه إ  لور الو داني حملال أساسه ومنش
أن تبىني ليخرق  يل يستدل على املعرفة من خالل ( الو دان)لتل  السىة 
 .درب األخال 
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نشأ املريب السوري عادل العوا   بيئة دمشقية منفتحة ف و من مواليد عام 
ي درا   املدارا اقكومية وبعد أن ح ل على ش اد  البكالوريا 6346

فرنسا ليتابع دراسته   كلية اآلداب    امعة تو ه إ  6391السورية عام 
  باري ي وح ل من ا على در ة الليسان  والدكتورا  بتخ ص ( السوربون)
ي ليعود   العام ذاته إ  سورية ويبدأ حياته 6321  حزيران ( فلسفة –آداب)

حا  العىلية بالتدري    املدارا ال انوية و  دار املعلىني   دمش ي إ  أن افتت
ي فس ى  6321كلية اآلداب واملع د العايل للىعلىني    امعة دمش  سنة 

ي 6323في ىا أستاذات وك لفف بندار  املع د العايل للىعلىني   ااامعة حرت عام 
إذ ع نيف أستاذات   كلية اآلداب وترأا قس  الدراسات الفلسفية واال تىاعية منذ 

الت لكلية اآلداب خالل سنتني   ي كىا كان وكي6330ذل  اقني إ  عام 
وخالل عىله   ااامعة ترأا . 9 63حرت  6311عىيدات هلذ  الكلية منذ عام 

ي كىا 41/64/6311أيضا انة الرتبية والتعلي    وزار  الرتبية   دمش  حرت 
أس     أعىال اللذنة ال قافية اامعة الدول العربيةي لكونه عضو اجملل  

لفنون واآلداب والعلوم اال تىاعيةي ومقرِّر انة الرتمجة والتبادل األعلى لرعاية ا
ال قا  عن ااى ورية العربية السوريةي وعضوات   بىع اللغة العربية   دمش  

 .6336منذ 
وتتو ات لتل  العطا ات كرمته ااى ورية العربية السورية مبنحه وسام 

ات إلجنازاته   بايل الفكر وال قافةي االستحقا  السوري من الدر ة املىتاز  تقدير 
 .64/4004/ 4قبيل رحيله بأش ر الذي كان   تاريخ 

عاجل الدكتور عوا   ألاته ومؤلفاته قضايا فلسفية متنوعة بني الفكر 
والتاريخ واملذاهب املتنوعة   تاريخ الشعوبي وعكف على دراسة الفلسفة 
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ية   اإلنسان حيزات كبريات من كتاباته كسىة أساس( الو دان)األخالقية آخذات من 
آمالت من خالل معااة تل  السىة إ  إرسا  دعائ  فلسفة أخالقية كاملة 
متكاملةي وإقامة عل  أخالق   ري منف ل عن الفلسفةي إذ ير  العوا أن 
األخال  من املباحس الفلسفية األصيلةي وم ىا تطورت وتعاظىا فنَّنا ستول 

ذل  ف و ينتقد أولئ  الذين يدعون إ  إقامة عل    حضن الفلسفةي ول
 .لألخال  مستقل عن الفلسفة على  رار عل  النف  وعل  اال تىاي

: و  دراسة خاصة للدكتور عزت السيد أمحد عن فلسفة الدكتور العوا  
ير  أن تأليف األستاذ يتىيز بالن ا املو وع ي واألمانة   نقل أفكار وآرا  

هات الفلسفية املختلفةي دوأا تع ب لرأي أو اجتا ي وهذ  صفة املدارا واالجتا
قلفىا جندها بني الباح ني الذين  نحون بدوافع شعورية أو الشعورية إ  قرا   

لقد حاول األستاذ من : مضيفات . أفكار اآلخرين مبا يتف  وميوهل  وأهوا ه 
ي ليزيل التقاطب خالل ما قدمه   مسألة األخال  أن يقارب بني النور والعىل

املاتل بني األخال  النورية واألخال  العىليةي ألن األخال  ه  السلول أو 
الفاعلية الواقعية لألفرادي بينىا الفلسفة األخالقية هتدت إ  دراسة هذا السلولي 
ولذل  نستطيع أن نسى  النورية األخالقية الن قدم ا العوا نورية التذربة 

ولكنه    « مف وم معقد  دات » دان   هذا اجملال األخالقيةي ورأ  أن الو 
 .بالتعبري عن حالة اإلنسان األخالقية   الع ور اقدي ة واملعاصر 

وو د العوا أن الو دان األخالق  مسة متأصلة باإلنساني تؤر   شعور  
بني ا ري والباطلي وه  ليسا مرتبطة مبعتقد أوديني فنزعة الو دان األخالق  

انية ظاهر  ال تنكري وه  متعلقة مبيزان الشخص الداخل ي فف  كتاب حنو العلى
بالو دان املعطا  يتحق  السالم الباط ي »: يبدأ كتابه بتقدمي مفاد « الو دان»
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ي ألن الو دان هو اقاك  «والتكيف اال تىاع ي والتنزر القوم  واإلنساق
ي ولي    وسع أي الذي بيد  القول الف لي وهو آخر مر ع يلذأ الفرد إليه

سلطة ا تىاعية أو  يبية أن حتىل الو دان على ا ضوي دون ر وو إال إذا 
اعتن  اإلنسان بضىري  وما ينبع من هذا الضىري ويتف  مع تعالي  تل  السلطةي 
وكان ير  أن اتباي َّنا الو دان   الرتبية ينشئ  يالت صاقاتي ألنه من خالل 

أسر  رائز  وأهوائهي تربية الشخص بتو يه ميولهي تل  الرتبية يتحرر الشخص من 
 .تربية السذية والعادات ألن الو دان ارتكاا شامل   ميدان ا ري والشر

قدم األستاذ العوا أك ر من مئة كتاب ما بني تأليف وترمجةي هذا فيىا 
خال احملا رات واملقاالت الك ري  املنشور    اجملالت واملوسوعات والنَّدوات؛ 

ل املوسوعة الفلسفيةي وحما رات وزار  ال َّقافةي وبلَّة ال َّقافة و ريها من م 
)كتابات   99اجملالتيأما املؤلفات فقد بلغا 

  
). 

     

                                                 

ذا املقال   ل (  49)  .م4069/ 66/ 41ل دمش  ل  تشرينصحيفة نشر ه 
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إ  الساحة الفكرية والفلسفية يستح  " عادل العوا"ما قدمه الدكتور 
قلي   يقدم الوقوت عند  مرارات ي وال سيىا أن أحدات   الوطن العريب على األ

م له أو أقل منه قليالتي ومن خالل مؤلفاته نستطيع أن نقول إنه قدم لنا نورية  
 .كاملة   األخال 
أستاذ   كلية " ما د أبو ما  "التقا الدكتور  "eSyria" مدونة وطن

ي بدأ حدي ه "عادل العوا"ي ليتحدث عن حيا  الدكتور "دمش "بل" اآلداب"
ي حيس درا   6346عام " دمش "من مواليد " االعو "الدكتور »: قائالت 

عام " الفلسفة"  " السورية"املدارا اقكومية وح ل على ش اد  البكالوريا 
باري  "ليدرا   كلية اآلداب جبامعة " فرنسا"ي وسافر   العام ذاته إ  6391

" فلسفة –آداب" ي وهنال ح ل على در ة الليسان  والدكتورا "السوربون –
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مباشر  ويبدأ حياته العىلية بالتدري    " سورية"ليعود إ  وطنه  6321عام 
" اآلداب"حرت افتتحا كلية " دمش "بل" املعلىني"املدارا ال انوية و  دار 

ي فسى  في ىا أستاذات 6321عام " دمش "واملع د العايل للىعلىني    امعة 
ي حيس مس  6323م وكلف بندار  املع د العايل للىعلىني   ااامعة حرت عا

أستاذات   كلية اآلداب وأصب  رئي  قس  الدراسات الفلسفية واال تىاعية منذ 
ي وإ   انب عىله ااامع  كان رئي  انة الرتبية 6330ذل  اقني إ  عام 

 .6311حرت عام " دمش "بل" الرتبية"والتعلي    وزار  
سنتني   عىيدات خالل " اآلداب"وكيالت لكلية " العوا"أصب  »: وأ ات

ي وشارل   مؤمترات ودورات علىية 9 63حرت  6311هلذ  الكلية منذ عام 
ي كىا قدم دراسة "6311ي باري  6323بريوت عام  –اليونسكو : "عد  من ا

بريوت  -األمريكية "فلسفة تربوية متذدد  لعا  عريب متذدد   ااامعة 
" كراتش "وللفلسفة ي  631ي "ميونيخ"ي أيضات للىستشرقني   "6311
ي وللعلوم اال تىاعية 6 63" دمش "ي ولتطوير التعلي  العايل وااامع  6316

ي و ريها من اقلقات الدراسية الفلسفية واال تىاعيةي وأس   6 63" اازائر"
ي وكان عضو اجملل  األعلى "العربية"  أعىال اللذنة ال قافية اامعة الدول 

علوم اال تىاعيةي ومقرِّر انة الرتمجة والتبادل ال قا  لرعاية الفنون واآلداب وال
ي "األردنية واللبنانية واازائرية: "ي حا ر ودرفا   ااامعات"السوري"عن القطر 
الكويا "حا ر    امعن  بوصفه أستاذات زائراتي كىا" هلسنك "و   امعة 

 ."والريمول
حدي   عنه هنا على أودف أن أق ر »: عنه" إحسان النص"يقول الدكتور 

ما قام به منذ أن أصب  عضوات   أسر  بىع اللغة العربية منذ تعيينه فيه حرت 
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وفاتهي فقد شارل   اان عد ي وكان له في ا حضور الفا للنوري كان عضوات 
  انة النشاط ال قا  وم ىت ا إعداد الندوات ال قافية الن يقيى ا اجملىع كل 

  اللذنة بنرائه السديد  لد  اختيار مو وعاهتا وحماورهاي عامي فكان  دف أعضا
وكان عضوات فعاالت   انة امل طل ي وم ىت ا و ع امل طلحات العلىية 
وتنسيق ا وإذاعت اي أيضات كان عضوات   انة املخطوطات وإحيا  الرتاثي و   

 .«كل هذ  اللذان كان له نشاط متىيفز
من أعىال وما ألفه من كتب وما " العوا"إن ما قام به الدكتور »: وأ ات

ترمجه من مؤلفاتي إ افة إ  ما عرت به من دماتة خل  واستقامة نادر  امل ال 
وبافا  للى اترات وا  وماتي  عله   نور كل من عرفو  م االت للىواطن 
الواع  ال احل وقدو  للعاملني   هذا الوطني والوطن إأا يشاد على كواهل 

 .« ال اقني أم الهاملواطنني
ي وألول "الشام"فذأ  ظ رت   مكتبات »: قال" إبراهي  فا ل"الدكتور 

مرف    تار  اي عرب القرون الوسطى واقدي ةي أعىال فيلسوت شام   رق   
مي وراح يعىل بدأب وصىا إلقا  6321عام " السوربون الفرنسية" امعة 

ئ  فكرية متتالية متي  بقد عقالق املعرفيةي فأخرق عرا بلد  بركب اقضار 
عادل "الدكتور " الشامية"جتريع طرائق ؛ هذا الفيلسوت هو عىيد الفلسفة 

ي ااسور  دات والذك   داتي وكانا عرائسه الن زف ا إ  شباب الفكر "العوا
يومئذ على التوايل لوتات إسالميةي منتخبات إمساعيليةي إنقاذ اجملتىع اإلسالم  

ي وبدأ هذا املفكر رفد املكتبة العربية والعاملية بعدد كبري من " ب" للىستشر 
 .«املؤلفات املعىقة



 وفلسفته األخالقيةعادل العوا 

 
031 

عددات هائالت من املؤلفاتي حيس أصدر بني " العوا"يذكر أن للدكتور 
ما يقارب مئة مؤلف بني التأليف والرتمجةي ومن  4004و 6321عام  
لفرنسيةي املذاهب األخالقيةي االنتقادي اىاعة إخوان ال فا  باللغة ا: "مؤلفاته

القيىة األخالقيةي الو داني التذربة الفلسفيةي معا  الكرامة   الفكر العريبي 
من الشرت إ  الكرامةي األخال ي اإلنسان ذل  املعلومي عل  األديان وبنية 
الفكر اإلسالم ي أس  األخال  االقت اديةي مدخل إ  الفلسفةي مقدمات 

وأ لب ا من إصدارات  امعة ...." واقضار ي آفا  اقضار الفلسفةي األخال  
 ."دمش "

ي فلسفة " ورق باستيد"سراذا ويقين ا للىؤلف : ومن الرتمجات املدنية
ي "هنري سيىون-بيري"ي الفكر والتاريخ للىؤلف "ر ون رويه"القي  للىؤلف 
 تىاعية ي الفن واقيا  اال"أتني  يلسون"للىؤلف ( مع مقدمة)مدرسة اإلهلات 

  ."أندريه الالند"للىؤلف ( مع مقدمة)ي العقل واملعايري "شارل اللو"للىؤلف 
من الدر ة املىتاز  تقديرات إلجنازاته   " السوري"من  وسام االستحقا  

 .4004بايل الفكر وال قافة وذل  شباط من عام 
  )م4004تو    َّناية عام 

). 
  

                                                 

 .4069كانون األول   01نشر   موقع دمش  ل ا ىي  ل (  42)
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فكر العريب   القرن العشرين مبياس  من نور شخ يتان حموريتان ومستا ال
وتركتا ب ىات عىيقة   العقول املشرئبة إ  الفكر اقديس مع إصرار مكني 
على التىس  بأجبديات التنوير باعتبارها األرب ا  بة إلنبات حقول 

املفكر العريب اازائري  :الشخ ية األو  يورس  صور  املستقبل املوعود التحضر
نع الذي قدم اإلسالم اقضاري للغرب والشر  باللغة الفرنسية حمققات مال  بن 

قفز  ريادية   هذا امليدان ولكن لسو  اقظ   يتابع برنابه أحد حسب 
 .اطالع  املتوا ع

أستاذنا الدكتور عادل العوا العريب السوري الذي : والشخ ية ال انية
سيدات وحتليالت ملعطيات منوومة فكرية فلسفية وأخالقية تار ات وجت حق 

وال أنسى ما حييا مؤلفاته وعلى رأا  يالغربية والعربية واإلسالمية األفكار
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وكل كتبه الدائر    فل  ( القيىة األخالقية)و( التذربة الفلسفية)من ا  اهلرم
فكانا مؤلفاته  يالقي  وهلذا يعترب فيلسوت القي    الفكر العريب اقديس عا 

األساا   تشكيل رؤين الفكرية واألخالقية ال لك  دور  كأستاذ مب ابة اقذر 
يل فحسب وإأا لك  قدرته على حتقي  التشاب  بني العى  واألصالة واقيادية 
  دراسة وحتليل الفكر العريب اإلسالم  والفكر الغريب على السوا  ومما ال ش  

السيىا   هذ  املرحلة  فيه أن اقديس عن الكرامة   الفكر العريب م    دات 
الن  وب في ا اإلنسان العريب خما ات و وديات حرت  دا تائ ات   صحار  
حتتضن الكرامة وأبعادها حينات و   ابات مدهلىة ال مواقع للكرامة في ا حينات 

 .آخر
ومطاوي التاريخ تؤكد أن للكرامة  ذورات بعيد  املد  على طول امتداد 

 .تاريخ اال  إ  أك ر من عشر  آالت سنة   هذا الوطناألحقاب ولو ات   ال
وما كان م دات للرسل والنبيني إالف ألنه البذر  األو  للكرامة وأوراق ا وريارها 

كان أستاذات للبشرية مجعا  إال ألنه  ذفر الكرامة والتكرمي لذاته ولكل أبنا   وما
 .آدم

واقضاري الذي صادر  ودارت األزمنة دورهتا فنأ  عن خطابه الفلسف  
اإل ري  والرومان والغرب كافة و  يعد قادرات على إدرال أجبديات كتاب ا  

فو د نفسه تلقا   ابات وفيات  ياملقرو  وآياته املبينات سبل الكرامة ورحاذا
وهذا واقعه اقا ر املتزامن مع القرون ال التة األخري  والن . .وقفار ال َّناية هلا
القرن الواحد والعشرين املرحلة الق و  لإلنسان العريب الذي   احتلا صبيحة

كان موئل الكرامة فغدا بال كرامة على اإلطال  بفاعلية اآلخر وبغبائه الذي 
 .يتنامى يومات إتر يوم



 الدكتور عزت السيد أمحد

 
033 

للىفكر العريب ( معا  الكرامة   الفكر العريب)وما الكتاب الذي بأيدينا 
وحماولة  اد  تستبطن الشفافية   هذا  الدكتور عادل العوا إال منطل  مو وع 

اجملال ال باعتبار  أول حماولة من نوع ا   الفكر واألدب العريب اقديس 
وإأا لكونه ا ذ من ذات حياديات   البحس والتحليل قوامه الدقة  يفحسب

 .والو وح بتحديد معا  الكرامة   تراتنا بشكل   يسب  له م يل
ا ش   نفسه أو شرت   خل  من األخال  كىشرت   ال :والكرم لغة

الو و  والنوائر )ي ولسب الدامغاق   كتاب  ا    مقايي  اللغة البن فارا
 يأي حسنات ( ويدخلك  مدخالت كر ات )الكرمي اقسن كقوله تعا (   القرآن

ولقد كرفمنا ب  )والكرمي املتذاوز وال فوح والكرمي الفا ل كىا   قوله تعا 
أي فضلناه  والكرم إذا  ا  وصفات   تعا  ف و اس  إلحسانه وإنعامه  ( آدم

كىا  ا    مفردات الرا ب مسرتسالت وإذا وصف به اإلنسان ف و اس  
لألخال  واألفعال احملىود  الن تو ر منه واإلكرام والتكرمي أن يوصل ا  

 .اإلنسان إكرام أي نفع ما
وان ال فا وخالن الوفا الذين ذهبوا ويشري   رصد الكرامة من خالل إخ

  هذا اجملال إ  الكشف عن قيىة اإلنسان ال حيحة بالنور إ  و عه )
الطبيع  والشرع  والعقل  وانطلقوا من أن اإلنسان كائن عاقل حر خمتار يعيش 
  بتىع ويب  حضار  ويسل  سلوكات واعيات مسؤوالت ينبغ  أن يكون   الوقا 

ص )  ل كر ات يلي  باإلنسانية الن يتىيز ذا عن سائر األحيا نفسه سلوكات أم
ويتابع تطوافه ليقف لد  مف وم الكرامة ( معا  الكرامة   الفكر العريب/ 40/

وعلى الكرامة   األخال   يعند األشخاص مركزات على الكرامة لد  األشخاص
آفا  املكارم  ومو حات آرا  الباح ني واملفكرين أم ال الطربس  الذي وَسع
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ال ينفرد )األخالقية لتشىل العالقات اإلنسانية على اختالت أنواع ا لكنىا
الطربس  باعتبار هذا الشىول الكبري وإأا جند سائر مفكري األخال  من العرب 
ين ذون هذا الن ا الواسع وبعض   يربن معىن األخال  الكر ة ربطات أوت  

ومن هؤال   611امل در نفسه ص ( مبشا ل دينية أو فلسفية أو صوفية
املاوردي ومسكويه والغزايل وا وارزم  : املفكرين الذين حيققون هذا الربن

و ريه    يعىد إ   رب األم لة   املكرمات مسارعات إ  حتديد معىن الكرمي 
واق  أن مفكري العرب واملسلىني أفا وا   تبيان صرب الكرام )واللئي  مقررات 
منطلقات من   إ  ميدان حقو  اإلنسان  612امل در نفسه ص  (على اللئام

وكىال النوي البشري مستخل ات من ذل  فلسفة الكرامة   أعلى معاني ا 
ليسا الكرامة اإلنسانية ل يلت ا واحد  وإن كانا جبىلت ا واحد  فطرية )و

كىا يقرر مسكويه   ل ه   611امل در نفسه ( لإلنسان من حيس هو إنسان 
 .عن السعاد 

   وق مع مف وم الكرامة ومداها   رحاب األدب العريب قد ات وحدي ات 
حفل األدب العريب وهو مرآ  الفكر   قد ه وحدي ه مبطلب الكرامة : )فيقول

ومبق د اإلعراب عن ا   صور  الفنية املختلفة شعرات ون رات وسذعات ومقامة متىيزات 
التذو  ااىايل واالبتكار البديع  و      عن سائر أساليب الفكر خب ائص

تضاعيف الشكل دقائ  املضىون فانطو  اهليكل الف  على خلذات الفكر 
فعىد الكفتاب والشعرا  إ  امتداح  631امل در نفسه ص ( الناب  باقيا 

 :املكارم والفضائل وذم ا سة والرذائل ف ذا السىو ل يقول
ــــــؤ  عر ــــــ ــــــدنس مــــــن الل ــــــم ي  هإذا المــــــر  ل
 فكـــــــــــــــــــــــــــل ردا  يرتديـــــــــــــــــــــــــــه جميـــــــــــــــــــــــــــل
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 وإن هـــــو لـــــم يحمـــــل علـــــى الـــــنفس  ـــــيمها
ــــــــــــا  ســــــــــــبيل ــــــــــــى حســــــــــــن المن ــــــــــــيس إل  فل
 تعيرنــــــــــــــــــــــا أن ــــــــــــــــــــــا قليــــــــــــــــــــــل عديــــــــــــــــــــــدنا
ــــــــــــــــــل  فقلــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــا إن الكــــــــــــــــــرا  قلي

 
من بدي يات معىن الكرامة   الفكر العريب )كىا يؤكد الدكتور العوا بأنه 

كىا يقرر   409  امل در الساب( امتداد نفوذ املر  إ  أهله ومحاية الكرمي  ار 
 :الشاعر أبو فراا اقىداق

  ألم ترنا أعز الناس جارا  
 وأمنعهم وأمرعهم جنابا

وال ريب   أن هذا املو وي الواسع يتكشف )إ  أن يؤكد املؤلف قائالت 
عن وع  العرب قد ات بتضامن   القوم  وإعراذ  عن هذا الشعور باالفتخار 

ة وخ ائ    الن يعتزون ذا والسيىا   حلبة مبناقب   األصيلة ومزاياه  العريق
( الذود عن كرامت   اال تىاعية والرد على من طعن   والسيىا من الشعوبيني

 .409امل در الساب  ص 
التطور )   تت  جتواله لد  مف وم الكرامة   صبيحة القرن العشرين ألن 

 ف   الكرامة باملعىن التار   لألمة العربية  عل ا تنزي   الع ور اقدي ة إ 
وال ش  بأننا نتحس  ذل  ي664امل در الساب  ص ( القوم  واال تىاع 

فيىا كتبه الكتاب ونوىه الشعرا  ف ذا الشاعر مجيل صدق  الزهاوي يندد 
 :بالسلطات اقاكىة آنذال
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 حكومــــــــــــــة شـــــــــــــــعبنا حــــــــــــــارت وصـــــــــــــــارت
 علينــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــتبد بمــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــارت
 فـــــــــــــــ  أحـــــــــــــــد دعتـــــــــــــــه وال استشـــــــــــــــارت

 مــــــــــــــــت وحــــــــــــــــارتوكــــــــــــــــل حكومــــــــــــــــة ظل
 فبشــــــــــــــــــــــــــــرها بتمــــــــــــــــــــــــــــزق الجلــــــــــــــــــــــــــــود

 
وهذا الشاعر إبراهي  ياز   يرفع صوته عاليات مناديات لتىية التأكيد على 

 :الكرامة العربية الن أطاح ذا الواملون
 تنبهــــــــــــــــوا واســــــــــــــــتفيقوا أيهــــــــــــــــا العــــــــــــــــرب
 فقـــــد طمـــــى الســـــيل حتـــــى غاصـــــت الركـــــب

 
لكرامة   حني يستدع  إبراهي  طوقان بكائيات الكوارث الن   ترتل ل

 :موطئ قدم
 يـــــــــا حســـــــــرة مـــــــــاذا دهـــــــــى أهـــــــــل الحمـــــــــى
 فــــــــــــــــــــــــالعي  ذل والمصــــــــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــــــوار
ـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــت أي كرامـــــــــــــــــة كان  أرأي
ـــــــــــة صـــــــــــاروا ـــــــــــى اإلهان ـــــــــــ  إل ـــــــــــو  كي  والي

 
وهذ  ال رخات كانا وليد  أحداث الن ف األول من القرن العشرين 
وراحا األيام ترت  فنذا بتلك  ال يحات   تكن أك ر من صيحة   واد مع 
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قدين األول وال اق من القرن العشرين وما نسا في ا الناسذون من أحداث الع
ف  كادت تل ب األخضر والياب  وكأننا اليوم مع صيحات مجيل صدق  
الزهاوي وإبراهي  ياز   وإبراهي  طوقان   ع ر ال كرامة فيه لكرمي وال ع د فيه 

   بعضات ملعاهد   حني يرقص اآلخر فرحات بعرب اليوم الذين يقتلون بعض
وكأَّن  عائدون إ   اهليت   اا ال  قبل ألف ومخسىئة عام من مسري  

)التاريخ
  
). 
 

 

 

                                                 

ذا املقال   صحيفة ااىاهري ل حلب ل العدد ل (  41)  .م4061/  9/ 96ىي  ل ا  62120نشر ه 
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مي َوَدَرَا   الصَىَداِرِا اقكوِميَِّة وَحَ َل على 6346دمشَ  عاَم و ِلَد ب

م إ  6391سافر   خريف . م 6391عام ( فلسفة)ش اد  البكالورية السُّوريَّة 
وَحَ َل على اإل ازِ ي ( السوربون)باري   امعةي ودرا   كلِّيَِّة اآلداِب جب فرنسا

عاد إ  . م6321حزيران ( فلسفة/ آداب )اري  ب  امعة   َّ الدُّكتورا  من
يَّة بالتَّدريِ    املدارِا ال َّانويَِّة لعىلمي وبدأ حياته ا 6321سوريا   ش ر آب 

 افتتحا ك لِّيَّة  اآلداب واملع د العايل للىعلىني و  دار املعلىني بدمش  َحرتَّ 
املع ِد العايل  ندار م َفس ىَِّ  في ا أستاذاتي وكلف ب6321دمش  سنة   امعة  

َ   6323للىعلىني َحرتَّ عام  م إذ مس َِّ  أستاذات   ك لِّيَّة اآلدابي وتَلرَأَا ِقسص
لتَّقاعد بعد قني وَحرتَّ إحالته إ  اِة منذ ذل  ا تىاعيَّ الدِّراسات الفلسفيَِّة واال

 .م6330التَّىديد عام 
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بية والتَّعلي    بية بدمش   وزار  رأا إ   انب عىله ااامع  انة الرتَّ الرتَّ
سنتني   َّ عىيدات  خاللَ أصب  وكيالت لك لِّيَِّة اآلداِب . م6311/  64/ 41حرت 

شارل   مؤمترات . م9 63م َحرتَّ عام 6311هلذ  الك لِّيَِّة منذ عام 
( م6316)وباري  ( م6323بريوت ل)اليونسكو  من ا علىيَّة عديد  دوراتو 
ٍد دراسةِ ول َدٍ  لعاللٍ  عريبٍّ متذدِّ بريوت ل / األمريكيَّة  امعةاا) فلسفٍة تربويٍَّة متذدِّ

( م6316كراتش  ل)وللفلسفة ( م 631 ميونخ ل)وللىستشرقني ( م6311
اازائر ل )ة  تىاعيَّ وللعلوم اال( م6 63دمش  ل )ولتطوير التَّعلي  العايل وااامع  

أس     أعىال . ة تىاعيَّ الدراسيَّة الفلسفيَّة واال لقاتم و ريها من اق6 63
األعلى لرعاية الفنون  ل ة وهو عضو   اجملالعربيَّ   الدُّولامعةِ اللذنة ال َّقافيَّة ا
مجة والتَّبادِل ال َّقا ِّ عن القطرِ  تىاعيةواآلداب والعلوم اال  العريبِّ  ي ومقرِّر  انة الرتَّ

 السُّوريِّ 
حا َر وَدرََّا   ااامعاِت األردنيَِّة . ة بدمش العربيَّ  عضو بىع اللغة

هلسنك  بوصفه أستاذات زائراتي كىا حا ر     امعة ِة واازائريَّة و يَّ لبنانوال
بعنوان  أمحد نقال عن لس للدكتور عزت السيد) .والريمول الكويا  امعن

 (.م6334ا فيلسوت أخالق  ل نشر   بلة ال قافة عام عادل العو 
  .م4004األول  كانون  41السبا  تو  بدمش  يوم

 مكانته وأهميته
الدكتور عادل العوا من الرَّعيل األوَّل  أمحد يقول الدكتور عزت السيد

السُّوريَّةي  امعةالذي و َع َحَذَر أساِا الدِّراساِت األدبيَِّة والفلسفيَِّة   اا
مات والسُّوريني  رَّ ا على يديه أ ياٌل  دُّ ك ريٍ  من اللى قَّفنَي العرب عىو 

ا من اللىفكِّرين والباح ني الكبار الذين  خ وصاتي ومن هذ  األ يال ك رٌي  د 

http://w.mdar.co/cat-130011.html
http://w.mdar.co/cat-130011.html
http://w.mdar.co/cat-130011.html
http://w.mdar.co/cat-129912.html
http://w.mdar.co/cat-129912.html
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ِة املعاصر ي ومن هذ  األ يال العربيَّ  يشغلوَن مكانَا أساسي ا من السَّاَحِة الفكريِّةِ 
أيضات كان األساتذ  ااامعيُّون من أك ر من  يٍلي ولذلَ  ال  كن  ألحٍد أن 

ملكانَِتِه الَعِليَّة السَّاميةي وألمهِّيَّة الدَّوِر الذي لعبه الدُّكتور عادل العوا  يتنكَّرَ 
وزمالؤ  من أبنا   يله   بنا  أ يال املفكِّريَن والباح نَي املتتالية؛ الَّن تشغل   

 .ِة الرَّاهنةالعربيَّ  كامَل السَّاحة الفكريَّةِ 
لى هذا ال َّعيِد تكىن    إدراكه ولكن أمهِّيََّة الدُّكتور عادل العوا ع

َواَر وحد  الكفيل   وإصرار  على أمهِّيَِّة االتِّ اِل واقواِر   نَقِل املعارتي ألنَّ اقِص
َ َة األك َر َصواباتي وباقوار يل عصَرت  الَغسُّ من  برتسيخ املعرفة وتقو  ا وقيادهتا الو ص

وإل انه ذذ  اققيقة فَلَقدص أفرَد هَلا . َشن  القرائ   ال َّىنيي وباقواِر تل  َار  املواِهب  وتَلنص 
ف الت طويالت   كتابه مقدمات الفلسفةي مبيِّنات فيه أسلوَب التَّفكري وأسلوَب 

وحد ي فال على أنَّ مكانَتَة وأمهِّيََّته  ال تنبعان من هذا ااانب . التَّعلُّ  والتَّعلي 
 العريبِّ  كتور عادل العوا العلىيَِّة على صعيد الوطنَأَحَد  اري البتََّة   مكانة الدُّ 

َمه  للفكر وأمهِّيَِّتِهي والسيَّىا على صعيد الفلسفة األخالقيَّة  العريبِّ  لوافِر ما َقدَّ
ِنِه  واهرها  تأليفات وتعريباتي فَلَقدص زيَّن مبنتر  الفلسفَة األخالقيََّةي وَمَلَ  بَِنِق ِّ ِذهص

 دا مر عات ي عب  االستغنا  عنه أليِّ باحٍس   الفكِر األخالق ِّ السَّنيَِّةي َحرتَّ 
ي فَلَلَقد َرَفَد املكَتَبةَ  َةي منذ أوائل ا ىسينات وَحرتَّ اآلني بأك ر من العربيِّ  والقيى ِّ

ا  سبعني كتابات تناولا أك َر من صعيٍد فكريٍّي ونستطيع القوَل إ  حدٍّ بعيد إَّنَّ
فة األخالقيَّة والقيىيَّة مبختلف  وانب ا وتباين أبعادهاي وال مَشََلاص مباحَس الفلس

أظنُّ أنَّ باح ات واحداتي على األقلِّي قدَّم ما قدَّمه الدُّكتور عادل العوا على هذا 
ال َّعيد تأليفات وتعريباتي ولذل  َ َدا تراته الفكريُّ الكبري هذا موئالت تر ا  ت   

ال  كن  التَّنكُّر لعوي  أمهِّيَِّتِهي كىا ال  كن الباح ون من معينهي ومر عات 
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بعنوان عادل العوا  أمحد نقال عن لس للدكتور عزت السيد) .االستغنا  عنه
 (.م6334فيلسوت أخالق  ل نشر   بلة ال قافة عام 

 مؤلفاته
و ع عادل العوا أك ر من مئة كتاب ما بني تأليف وترمجةي هذا فيىا خال 

  اجملالت واملوسوعات والنَّدوات؛ م ل قاالت الك ري  املنشور  احملا رات وامل
. من اجملالت ال َّقافةي وبلَّة ال َّقافة و ريها وزار  املوسوعة الفلسفيَّةي وحما رات

 :كتابا وه   99أما املؤلفات فقد بلغا 
 

ل املطبعة الكاتوليكية ل ( بالفرنسية)الفكر االنتقادي اىاعة إخوان ال فا  .6
 .م6321وت ل بري 

دمش  ل   امعة منتخبات إمساعيلية تنشر ألول مر  ل حتقي  ومقدمة ل .4
 .م6311

 .م6313/م 6311دمش  ل   امعة ل(  ز ان)املذاهب األخالقية  .9
 .م6310دمش  ل  امعة القيىة األخالقية ل .2
 .م6316دمش  ل  امعة الو دان ل .1
 .م6314دمش  ل  امعة ل(  ز ان)التذربة األخالقية  .1
 .م6313ل مطبعة األمل ل دمش  ل  العريب الكرامة   الفكر معا  . 
 .م9 63من الشرت إ  الكرامة ل مطبعة األمل ل دمش  ل  .1
 .م1 63دمش  ل  امعة األخال  ل .3
 .م  63باري  ل/اإلنسان ذل  املعلوم ل عويدات ل بريوت .60
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ل عويدات ل بريوت ( باالشرتال)عل  األديان وبنية الفكر اإلسالم   .66
 .م  63 باري  ل/
 .م6316دمش  ل  امعة أس  األخال  االقت ادية ل .64
 .م6314دمش  ل  امعة ل( باالشرتال)املدخل إ  الفلسفة  .69
 .م6319دمش  ل  امعة دراسات أخالقية ل .62
 .م6311العىد    فلسفة القي  ل دار طالا ل دمش  ل .61
 .م 631املعتزلة والفكر اقر ل دار األهايل ل دمش  ل  .61
 .م 631دمش  ل  امعة لاملذاهب الفلسفية  . 6
 .م 631دمش  ل  امعة مقدمات الفلسفة ل .61
 .م6311دمش  ل   امعة لوث أخالقية ل .63
 .م6311دمش  ل   امعة الفلسفة األخالقية ل .40
 .م6313دمش  ل  امعة األخال  واقضار  ل .46
 .م6313أخال  الت ك  ل دار اق اد ل دمش  ل .44
 .م6336مذاهب السعاد  ل دار الفا ل ل دمش  ل  .49
 .م6336ديس األسر  والزواق ل دار الفا ل ل حت .42
 .م6334ل دار مشأل ل دمش  ل العريب املزاق اقضاري   الفكر .41
 .م6339دروب اهلىوم وا الص عربيات وعامليات ل دار طالا ل دمش  ل  .41
 .م6339حقيقة إخوان ال فا  ل دار األهايل ل دمش  ل  . 4
 .م6339ل  ل دار اقكىة ل دمش  العريب لقا  القي    الفكر .41
 .م6332ل دمش  ل  أخالقنا االقت ادية ل دار اق اد .43
 .م6332مواكب الت ك  ل دار الفا ل ل دمش  ل  .90
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 .م6331ل دار طالا ل دمش  ل  العلوم اإلنسانية وإشكالية التاريخ .96
 .م4006ال قافة ل دمش  ل  وزار  آفا  اقضار  ل .94
 .م4004العربيَّة ل دار الفا ل ل دمش  ل  الفضائل .99

عادل العوا فيلسوت أخالق  معاصر ل  أمحد ال عن الدكتور عزت السيدنق)
 .(م6334بلة ال قافة ل 

 مترجماته
تر   الدكتور عادل العوا عن الفرنسية حنو ستني كتاباتي فرت   ل إتني 

ول ألبري . الفكر الفرنس  املعاصرو إدوار مورو سري .  لسون مدرسة اآلهلات
ول أندر  . ولبايه ال ورات العقالنية. سوسيولو ية دراسة بايه أخال  اإلجنيل؛
ول بيري . ول بيار منار كريكغارد. ول بول سيزاري القيىة. الالند العقل واملعايري

ول  استون باشالر . ية ونورياهتالعىلبورديو العقالنية العىلية؛ حول األسباب ا
دعائ  عل  ول  ان كزنوت السعاد  واقضار  وكذل  . الفكر العللى  ااديد

وللىستشر   ب بنية . ول  ان ماري أوزياا الفلسفة والتقنيات. اال تىاي
ول روبرت .  ورق باستيد املدنية؛ سراذا ويقين ا ول. الفكر الدي    اإلسالم

ول . ول رو يه  ارودي حوار اقضارات. بالنشه املعقولية والعلل  اقديس
ول ر ون بوالن . ي باستيد اقريةول روز مار . رو يه ميل املواقف األخالقية

ول ر ون رويه . ول ر ون بوالن أيضات اقرية   ع رنا. األخال  والسياسة
. ولرويه أيضات عا  القي . ولرويه ا    االيديولو ية. السيربنتي  وأصل اإلعالم
 ولرويه أيضات نقد. ولرويه نقد االيديولو يات املعاصر . ولرويه أيضات فلسفة القي 

. ول سيذىوند فرويد عسر اقضار . ول رينيه بواريل االخرتاي. اجملتىع املعاصر
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. ة تىاعياللو أيضات الفن واقيا  االول شارل . ول شارل اللو الفن واألخال 
.  ان توالر صناعة املؤروول    تولييه و . ها معىن املدنيةشواوي لشواوي وزمالؤ 

ول كارل يسربز عوىة الفلسفة . ةت اديقول فرانسوا سليه األخال  واقيا  اال
ول كازا ر العدالة . وليسربز كذل  َّنا الفلسفة. وليسربز أيضات فالسفة إنسانيون

ول لوي  دللو ال قافة الفردية . ة تىاعيَّ ة للعدالة االا تىاعي دراسة للذىيع؛
وجملىوعة من املؤلفني . ول ليون مينار االنتحار واألخال . وتقافة ااى ور

ول حمىد آركون (. باالشرتال)ة  تىاعيية للبحس   العلوم االرئيسال جتاهاتاال
. ولنخبة من األساتذ  أ وا  عربية على أوروبا   القرون الوسطى .العريب الفكر

سيىون  نريوهل .لعىلوآلرفون أيضات فلسفة ا. ول هنري آرفون  لورق لوكاتش 
نقال عن الدكتور عزت ) .وليوسف كومبيز القيىة واقرية .تاريخالفكر وال

 .(م6334عادل العوا فيلسوت أخالق  معاصر ل بلة ال قافة ل  أمحد السيد
 فلسفته

صحيٌ  أنَّه   ي ِق ص مذهبات كامالت مبا  :أمحد الدكتور عزت السيديقول 
نَّنا ال نستطيع  أن ننكَر اا وَد الَّن حتىله هذ  الكلىة من داللٍة ومعىني إال أ

َبَذهَلَا إلقامِة عللٍ  مستقلٍّ لألخالِ ي كامٍل متكامٍلي ف ل جن    ذل  أم ال؟ 
  َصُّ هلذا الَغَرِب ألنَّ  دراسةت  واق ُّ أنَّ اإل ابة عن هذا السُّؤال تستح ُّ 

قدَّمه لنا األستاذ العواي اإل ابَةي أي ا كاناي ال بدَّ أن تكون مدعَّىةت بكامل ما 
ٌد ليَ  باليسري إجناز ي ولن تكفيه صفحاٌت قليلة البتََّةي ولذل  سنقف   وهذا َ  ص
عند بعِ  النِّقاِط الَّن نراها أساسيَّة وم ىة على هذا الطَّري ي آملني أن تتاح لنا 

َمه   اِث الغ ِّ الكبريي كى ا وكيفاتي الذي قدَّ األستاذ العوا العود  إ  هذا الرتُّ
 .لإل ابة عن هذا السُّؤال مبزيٍد من التَّف يل

http://w.mdar.co/cat-130059.html
http://w.mdar.co/cat-130059.html
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أوالت إنَّ أوََّل ما جتدر  اإلشار   إليه   مؤلَّفات األستاذ عادل العوا هو تل  
تبدو  ليَّةت   كتاباتهي واألمانة   نقِل أفكاِر  الن الرُّوح  املو وعيَّة  اققيقيَّة

اهاِت الفلسفيَّ  ة املختلفة وآرا  أصحاذاي من دوأا تع ٍُّب لرأٍي أو املدارِا واالجتِّ
اٍ ي وهذ  صفٌة َقلَّ أن جندها لد  ك رٍي من الباح ني الذين  نحون  بدوافَع  اجتِّ
شعوريَّة أو الشعوريَّة إ  قرا   أفكار اآلخرين مبا يتَِّف   وميوهل  وأهوا ه ي وَقلَّ 

اهه وَنَدَر ما تكون  م ل  هذ  القرا   َصحيح ِر تَلَع ُِّب الباِحِس الجتِّ ةتي وِبَقدص
 .الفلسف ِّ يكون ف ىه لآلخرين أبعد عن اق ِّ وال َّواب

تانيات   يعن  األستاذ العوا مبختلِف قضايا الفكِر تأليفاتي و  معو  ترمجاته ل 
وإن كانا تشغل َحيِّزات واسعات من تقافته ل ألنَّه َصَرَت كامل   د  وعنايته 

األخالقيَِّةي وكلِّ ما يتَّ ل  ذا أو ينشعب  عن اي آمالت   إرساِ  دعائ   للىسألة
فلسفٍة أخالقيٍَّة كاملٍة متكاملٍةي أو   إقامِة علل  أخالق ٍّ مستقلٍّي ولكنص  ري 
منف ٍل عن الفلسفةي إذ ير  أستاذنا أنَّ األخال  من املباحس الفلسفيَِّة 

ا ستولُّ   حضن الفلسفة الرَّؤوِمي األصيلةي وم ىا تطوَّرت وتعاظىا  فنَّنَّ
ولذلَ  ف و ينتقد  أولئ  الذين يدعون إ  إقامة علل  لألخال  مستقلٍّ عن 

م ل ليف  بريل الذي دعا إ  ... الفلسفة على  رار عل  النَّفِ  وعل  اال تىاي
  علىات إنَّ ما يريد  أستاذنا لي. تأسي  عللٍ   ديٍد هو علل  العادات األخالقيَّة

ا علىاتي  الن مستقالت لألخال  على  رار العلوم نالا استقالهلا عن الفلسفةي وإأَّ
أو لنقل َنَورِيَّةت متكاملة لألخال ي تتناوهلا مجلةت وتف يالتي بكلِّ صالهتا وتفرُّعاهتا 

 .وأساليب تناوهلا ومعاات ا
َمه  األستاذ العوا على هذا ال َّعيد َ  ٌد يستح ُّ عليه  زيَل  تال ات إنَّ ما َقدَّ

مص م له أو أقلَّ منه  العريبِّ  الشُّكري والِسيَّىا أنَّ أحدات   الوطن على األقلِّي   يل َقدِّ
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قليالتي ومن تقليب صفحات هذ  املؤلَّفات نستطيع القول ب ور  أوليٍَّة إنَّه  قدََّم 
قيَّة ومتباينات النَّشاط لنا نوريَّةت كاملة   األخال ي عااا خمتلف املعاق األخال

ِبغات علي ا من روحه وفكر  لبوسات مؤنقات ومؤتلقاتي  ري مكتٍف  األخالق ي م سص
بعرِب آرا  الفالسفة وأفكاره  على اختالت انتىا اهت  الزَّمنيَّة واملكانيَّة 

 .والفكريَّة
 لعىلواما َقدََّمه  أن يقارَب بني النَّوِر  خالل رابعات لقد حاول أستاذن ا من

و حو الفار  الزَّائف امل طنع بين اي وليزيَل بالتَّايل التَّقاطَب املاتَل بني األخالِ  
النَّوريَِّة واألخالِ  العىليةي ألنَّ األخالَ  ه  السُّلول أو الفاعليَّة الواقعيَّة لألفرادي 

َشرِيَِّة كشفات عن هذا السُّلوِل أو الفاعليَّة البَ  دراسة والفلسفة األخالقيَّة هتدت  إ 
العلل واملباد ي ولذل  نستطيع أن ن َسىِّ  النَّوريَّة األخالقيَّة الَّن َقدََّم ا األستاذ  
العوا بنوريَّة التَّذربة األخالقيَِّةي أو األخال  املشخَّ ة كىا حيلو له أن يسىِّي ا 

تنوي  التَّذربِة البشريَّة   كتابه القيىة األخالقيةي هذ  النَّوريَّة الَّن تشرئبُّ إ  
 .تنويىات متنلفات ومنسذىات مع  ائيَّة شاملة

ولذل  انتقَد أستاذ نا اآلراَ  الَّن تل َعىِّ   الشَّرَو بني األخالِ  النَّوريَِّة 
يَِّةي وتل َعىِّ   اهلوََّ  بني األخال  والواقِع املعاِش لإلنساني فيقول العىلواألخالِ  

اهب  األخالقيَّة  املدرسيَّة  الكرب ي م ل مذاهب أفالطون وأرسطو رَاَما املذ»م الت 
ٍي  َ َِّل األخالَ  السَّرمديََّة ا الد ي أك ر من مت يل ا أخالَ  زماٍن م َعنيَّ وكاناي أنص مت 

وإن هذا التَّطلُّع إ  الك لِّيَِّة لََيَتَذلَّى على أكىل و ٍه   صيِغ األمِر . أو بيئٍة معيلََّنةٍ 
فيو ر  اإلنسان    هذا املذهِب وقد س ِلَخ عن الوُّر وِت . قطع ِّ لد  كاناال

واملالبساتي وانلصت زَِي من الَوَسِن والزَّماِني َحرتَّ باَت مبنلزلة َ رصٍب من التَّذريِد 
َكِّن ه  من ا ضوِي بيسٍر إ  قاسٍ  مشرتل نقال عن لس للدكتور ) .«املختزِل   
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وان عادل العوا فيلسوت أخالق  ل نشر   بلة ال قافة عام بعن أمحد عزت السيد
 (.م6334

 كتابات عنه
 .م6332هؤال  أساتذيت ل دار ال قافة ل دمش  ل  أمحد الدكتور عزت السيد

 قرا ات   فكر عادل العوا ل دار الفكر أمحد الدكتور عزت السيد
  )م6331الفلسف  ل دمش  ل 

). 
 

 

 

                                                 

 .م4061تشرين األول  44منشور   مدونة العزيزية ل مكة املكرمة ل بتاريخ ل (  41)
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ا تام ال بد ملن كلىلة أو أك لر ملن كلىلة   
تتعلللل  باللللدكتور العلللوا ومبلللن كتلللب عنللله مملللن حلللوت 

 فلنلللللا علللللن ن مملللللسلللللطور هلللللذا الكتلللللاب كتابلللللاهت  و 
أللللات   ومقلللاالهت  إملللا لتق لللري مللل    املتابعلللة أو 

منللللع مللللن إيللللراد كتابللللاهت    هللللذا   عر مو للللو لعللللذ
نبيل سالمة  ا كتب نال ةاملطولالدراسة الكتاب م ل 

الللللن تسللللتح  أن تنشللللر    موقللللغ اكتشللللف سللللوريا
 .األَّنا طويلة  د  مستقل وحدها   كتاب 

 
يكن هد    هلذا الكتلاب نشلر كلل ملا كتلب علن أسلتاذنا علادل العلوا   

علدد ملن الكتابلات عنله ي وإألا كانلا الغايلة مجلع وإن كان يسرق ذلل  ويسلعدق
ات لللذكرا  وتقللديرات ا للود  علللى مللدار عشللرات السللنني   البحللس والكتللاب  ليللد
 .واإلجنازات العلىية واإلدارية والتعلي 

ودراسات أخر  منشور    تدرق  لىن يع  بالبداهة أنَّ رية مقاالت هذا 
لي  لذل  أي سبب سو  أن    أصل إلي ا أو   ت ل إيلي أو  هذا الكتابي

وأما بالنسلبة للىقلاالت والدراسلات  .تستح  أن تنشر   كتب مستقلةا كبري  أَّنَّ 
بناهلا حسلب تلواريخ ننلا رتأ هلو الن تضىن ا هذا الكتاب فىن اادير باللذكر فيله

 .نشرها ولي  على أي أساا آخر
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اآلخر الذي أود أن أشري إليه   هذ  ا امتة وهو ما مررت به   املو وي 
ممللا هللو أنَّ مللا كتللب عللن عللادل العللوا أقللل بك للري ممللا يسللتح  وأقللل بكللري املقدمللة 

قلام   ظلل سلطو  اليسلار اللذي ي وإألا ذنبله أنله علاش القليللة  ريحتتاق إليه آتار  
كلىة اقوهللا هذ   . قزميةبت ىيش كل  ري يساري وتقدي  اليساري م ىا بلغ من 

 .نفة وأكررها هنا اآلبأساليب خمتل للتاريخ وأنا مسؤول عن اي قلت ا مرارات 
أسلتاذنا اللدكتور هذا اإلطلار أشلري هنلا إ  أقَّ أعلد لكتلايب القلادم علن و  

 انلللب مقلللااليت ودراسلللايت السلللابقة عنللله إ   .العلللواي آملللل أن ي لللدر قريبلللات علللادل 
سلليكون حللديس شللبه مطللول عنلله شح للي ا فيىللا  كللن أن يكللون شللرين ذكريللايت 

 .أكيل   ذل  اآلن وأتركه إ  الكتاب بنذن ا  تعا وال . عنه معهي وانطباعايت
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 صَدَرَللمُؤَلف
  م4001أعا يب السياسة األمريكية ل دار الفكر الفلسف  ل دمش  ل. 
 ة عربيللة   التوتيلل  ل دار الفكللر الفلسللف  ل دمشلل  ل أسلل  التوتيلل ؛ حنللور نوريلل

 .م4066
  آفا  التغري اال تىاع  والقيى ؛ ال ور  التقانيلة والتغلري القيىل  ل الفكلر الفلسلف  ل

 .م4001دمش  ل 
  م4061آفا  التىدد الفارس  ل دار العا  العريب ل بريوت ل. 
  م6339دار الفت  ل دمش  ل األم  املتحد  بني االستقالل واالستقالة والرتمي  ل. 
  م 633دار األصلالة للطباعة ل دمشلل  ل  -( شللللعر ) أَمري  النَّار والبحار. 
  م6331 -دمشلل   -ل  دار اأَلصالة للطباعة ( شللعر)أَنا صد  الليلل. 
   م6333ل دار األصالة للطباعة ل دمش  ل ( شعر)أنا لسا عذري اهلو. 
  م4001الفكر الفلسف  ل دمش  ل أنا والزمان خ يىان ل دار. 
  م4006دار األصالة للطباعة ل دمش  ل ( شعر)أنا وعينال صديقان. 
  م6331دمشللل  ل  -دار األصلالة للطباعة  -( شلعر ) أ نشود  اأَلحزان. 
 مكتبلة دار الفلت  ل : 6اَّنيار أسطور  السالم؛ م ري السلالم العلريب اإلسلرائيل  ل ط

 .م4006الفكر الفلسف  ل دمش  ل الطبعة ال انية  دار: 4ط . م6331دمش  ل 
  م4061اَّنيار إنسانية اإلنسان ل دار العا  العريب ل بريوت ل. 
  لللللل دار الفكلللللر . م6332( 6ط)دمشلللللللل   -دار ال للللللقافة  -اَّنيللللار الشللللللعر اقللللللر

 .م4009( 4ط) -الفلسف  ل دمشلللل  
  م6331 -دمش   -ال قافة  دار -اَّنيار دعاو  اقداتة. 
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  م4061اَّنيار قي  املعار ة العربية ل دار العا  العريب ل بريوت ل. 
  اَّنيار مزاع  العوملة؛ قرا     تواصل اقضارات وصلراع ا ل احتلاد الكتلاب العلرب ل

 .م4000دمش  ل 
  م4062ل بريوت ل اَّنيار النوام العريب ل دار أَّنار. 
 اقضارات ل إيربو للطب َ  .م4061اعة ل بريوت ل اَّنيار وه  اقوار بَلنيص
  م4061البحريي؛ عبقرية و ربة ومجال ل دار أَّنار ل بريوت ل. 
   م6332 -بديع الكس  ل وزار  ال قافة ل دمش. 
  م4003بشرية عىيا  عر ا ؛ مقاالت سياسية ل دار الفكر الفلسف  ل دمش  ل. 
 م4069ي 4ت نيف املقوالت ااىالية ل حدوا وإشراقات للنشر ل عىان ل ط. 
  تطللوير التعلللي   العللايل؛ الواقللع واملشللكالت واملقرتحللات ل دار الفكللر الفلسللف  ل

 .م 400دمش  ل 
  تفذلريات أيللول وصلراح  اقضلارات؛ الواليلات صلنعا اقلدث لت لنع املسلتقبل ل

 .م4009دار إنانا ل دمش  ل 
 م 400د   عل  ااىال ل  امعة تشرين ل الالذقية ل مت ي. 
  م4062ل بريوت ل ال وار واملعار ة وال ور  السورية ل دار أَّنار. 
  م4061ال ور  تور    كل ش   ل دار أَّنار ل بريوت ل. 
  م4062ل بريوت ل دار أَّنار ل ال ور  السورية واملؤامر  الكونية. 
  م4061دار العا  العريب ل بريوت ل ال ور  السورية وأزمة القياد  ل. 
  م4061ال ور  السورية واقلول الت ر ية ل دار العا  العريب ل بريوت ل. 
  م4062ل بريوت ل ال ور  السورية والنوام السوري ل دار أَّنار. 
 م4069ي 4ااىال وعل  ااىال ل حدوا وإشراقات للنشر ل عىان ل ط. 
 م6333نية ل دار الفكر الفلسف  ل دمش  ل اقداتة بني العقالنية والالعقال. 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=2404
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  م4062ل بريوت ل اقرب على الدولة اإلسالمية ل دار أَّنار. 
  م4061حوار   الذاكر  بي  وبنين ل دار حدوا وإشراقات ل عىان  ل. 
  م4062ل بريوت ل خطر جناح اإلسالم   السلطة ل دار أَّنار. 
  م6339 -شل  دم -م . ن  -( ق ص ) الدخيل على امل لحة. 
  دار األصلالة للطباعلة ل دمشل   -دفاي عن الفلسفة ؛ الفلسفة ترتر  أَم أ مُّ العلوم ؟

 .م6332ل 
  م4062ل وت بري ل رئي  وأربعة فراعني ل ل دار أَّنار. 
  م4061ل حدوا وإشراقات ل عىان ل ( ق ص)سكر ماحل. 
  م 400دار األصالة للطباعة ل دمش  ل ( خواطر)شوايا على ااداران. 
  م4061ل دار حدوا وإشراقات ل عىان ل (  مسرحية)صوت السوط. 
  م4061الطري  إ   اإلبداي؛ حنو نورية  ديد  ل إيربو للطباعة ل. 
 م4062ل بريوت ل ان ل دار أَّنار العا  على الربك. 
  م4062ل بريوت ل العا    موا  ة اإلسالم ل دار أَّنار. 
  عللا  بنللون؛ املضللح  املبكلل    السياسللة األمريكيللة ل دار الفكللر الفلسللف  ل

 .م4001دمش  ل 
 ل دار  ؛ حقيقلة املوقلف األمريكل  ملن ال لور  السلوريةالعلدوان األمريكل  عللى سلوريا

 .م4061ل  أَّنار ل بريوت
 ل دار أَّنلار ل بلريوت ل  ؛ مشروي إباد  الشعب واقضار العدوان الروس  على سوريا

 .م4061
  م4002العرب أعدا  أنفس   ل دار الفكر الفلسف  ل دمش  ل. 
  م4003العرب   ة تن ش ا الكالب ل دار الفكر الفلسف  ل دمش  ل. 
  م4001دمش  ل عفيف الب نس  وااىالية العربية ل وزار  ال قافة ل. 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064
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 م4069األردن ل / عل  ااىال اإلعالق ل دار حدوا وإشراقات ل عىان. 
 حنللو نوريَّللة  ديللد  ل  دار األصلللالة للطباعللة ل دمشلل  ل : عللل  ااىللال املعلومللايت

 . م6332
  م 400 -دمشل   -دار األصالة للطباعة  –( ق ص ) عواد من دون عود . 
   م6331األصلالة للطباعة ل دمش  ل دار  -( ق ص ق ري )  اوي بطلالة. 
  م4061الغرب اااق على نفسه ل دار العا  العريب ل بريوت ل. 
  م6339 –دمشلللل   –دار طالا  –فلسللفة الفن و ااىال عند ابن خلدون . 
  م4001فلسفة الفن وااىال عند التوحيدي ل وزار  ال قافة ل دمش  ل. 
 م4001الكتاب العرب ل دمش  ل  فلسفة األخال  عند اااحظ ل احتاد. 
   م4001ل دار األتصالة للطباعة ل دمش  ل ( ق ص ق للري )  انتوار محلقا. 
   دمشللل   -دار األصللالة للطباعللة  –( ق للص ق للري   للدات ) فلليال وعلبللة حللالو- 

 .م 400
  م6331قرا ات   فكر بديع الكس  ل دار الفكر الفلسف  ل دمش  ل. 
 م4006لعوا ل دار الفكر الفلسف  ل دمش  ل قرا ات   فكر عادل ا. 
  م 400قضايا الفكر العريب املعاصر ل  امعة تشرين ل الالذقية ل. 
 الرائلع؛ للس مجلايل فيىلة الروعلة ل تر نلة ودراسلة تقلدمي ل دار : كاسليوا لوجنينلوا

 .م4001الفكر الفلسف  ل دمش  ل 
 الفلسللف  ل دمشلل  ل  كتابللة البحللس؛ املفللاهي  والقواعللد واألصللول ل دار الفكللر

 .م4066
  الكللل يطللل  املللار النللار علللى السللوريني وتللورهت  ل دار العللا  العللريب ل بللريوت ل

 .م4061
  م6334كيف ستوا ه أمريكا العا ؟ ل دار السالم للطلباعة ل دمشلل  ل. 
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   م6332دار األصلالة للطباعة ل دمشلل  ل  -( شللللعر ) ال تعشللقي. 
  لبنان واملشلروي األمريكل ؛ قلرا     األزملة اللبنانيلة وتلداعياهتا ل دار إنانلا ل دمشل  ل

 .م4001
  الللداخل وا للارق ل دار الفكللر الفلسللف  ل َ َ حللربني؛ األزمللة اللبنانيللة بلَللنيص لبنللان بلَللنيص

 .م 400دمش  ل 
  م4062ل بريوت ل لوحات من أ  ال ور  ل دار أَّنار. 
  م 400خمتارات من دارس  الرتاث العريب ل وزار  ال قافة ل دمش  ل. 
  م4001املدخل إ  ع ر الن ضة العربية ل  امعة تشرين ل الالذقية ل. 
  م4001املذاهب االقت ادية الكرب  ل  امعة تشرين ل الالذقية ل. 
  م4001 امعة تشرين ل الالذقية ل املذاهب ااىالية ل. 
 حنلو سللول تربلوي علريب  ديلد ل دار الفكلر الفلسلف  ل : مكيافيليَّة ونيتشويَّة تربويلة

 .م6331دمش  ل 
  م4061ل دار حدوا وإشراقات ل عىان ل ( ملحىة شعرية)ملحىة اجملانني. 
  م4006من رسائل أيب حيان التوحيدي ل وزار  ال قافة ل دمش  ل. 
   اهللوا ؛ ظلاهر  السلرقة   علامل  الفكلر واألدب ل دار الفكلر الفلسلف  ل ملن يسلى

 .م4001دمش  ل 
   دار األصلالة للطباعلة ل دمشل  ل  -( ق لص ق لري   لدات ) امللوت ملن دون تعليل

 .م6332
  نزيللف العقللل العللريب؛ رؤيللة   هذللر  الكفللا ات العربيللة ل العللا  العللريب ل عىللان ل

 .م4061
 م6339امل  ااديد ل  مكتبة دار الفتل  ل دمش  ل النوام االقت ادي الع . 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=87178562220060719230928
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  دار إنانا ل دمشل  ل : 6طالنوام االقت ادي العريب؛ واقع ومشكالت ومقرتحات ل
 .م4060دار إنانا : 4ط .م4001

  م6333َّناية الفلسفة ل دار الفكر الفلسف  ل دمش  ل. 
  دار ال قافلللللة  -ملللللن رواد الفكلللللر العلللللريب املعاصلللللر   سلللللوريا : هلللللؤال  َأسلللللاتذيت- 

 .م6332 -دمشلل  
  دار الفكلللر  -( 4ط)مللن رواد الفكللر العللريب املعاصللر   سللوريا : هللؤال  َأسللاتذيت

 .م4009 -دمش   -الفلسف  
   م4001دار األصالة للطباعة ل دمش  ل ( خواطر)مه  اهلو. 
  م4069وظيفة الفن ل حدوا وإشراقات للنشر ل عىان ل. 
   م4061ر حدوا وإشراقات ل عىان ل ل دا( شعر)ي غر أمام  الكل. 
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