أثر التجربة الفكرية
لدى المفكر اإلسالمي الكبير الدكتور محمد عمارة
على مشروعه النهضوي
الزهراء لإلعالم العرىب – القاهرة  2009م
ملخص البحث
واخت ذذل ل ذذً مإ ذذا ًا إ ذذال ا جتدي ذذديا تك ذذنن م ذذم رالل ذذه م ذذروع العدةذ ذ لدي ذذه علذ ذ ع ذذدة
مإتنيات كاآليت:
أ -جتاوز املفكر اإلسالمي الكبري ،طريق الر د والتإج ل للمعاهج واآل اء واألفكا املخالف
للمذعدج اإلسذالمي كمذذا هذ سذابدة ا وعذ

األوسذا الفكريذ األكاز ذ  ،وجتذاوز أسذلن الذذنع

واالسذذتعكا الإذذابد ا األوسذذا الدعنيذ  ،وتعذذاة عل ذ طريقذ التكفذذري والنعذذد والنع ذذد ال ذ كا ذ
سابدة لدى اجلماعات الطابف .
جتذاوز كذذل لذً إة العقذذد والتحل ذل وال ذذرح والتفإذري ،و القنلبذ والتعمذري ،الذذلى يقذدم الطذذرح
اإلسالمي ا مريات إسذالم متكاملذ ألبلذل القةذايا وامل ذكالت الفكريذ املعا ذرة الذ ت ذل
ا امل روع الكبري ( مري العدة اإلسالمي
 معاجل القةايا الفكري اليت حتتاج إة عمق يف ز اس الفكر اإلسالمي ،واطالع و ؤيللفكر الغريب ،وجدد فكري مكثف ،مما جعله يإدم وتجروته وجدنزه يف هلا الم دان.
ج  -منا ل املإرية اليت ودأهتا مد س اإل ذاء والتجديذد الذديل الذيت وذدأت مذا دذال الذديم
األفغذذا  ،ودمذذد عبذذده ،واإلسذذدام يف تقذذد احلذذنل للم ذذكالت الفكري ذ  ،وداول ذ تقذذد م ذذروع
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ةا ي هنةني لألم العرو اإلسالم يف الع ر احاضر(.)1
ز  -ععدما بلب منج

عنز الفكر العلما الل ربايل املاكإذي ،يف م ذر أوارذر الثما عذات

ومطلا التإع عات ،وا تد اهلجنم عل الفكر الديل ،وامل روع اإلسالمي للعدة  ،كان عما ة مذم
كبا املفكريم يف جمال الطذرح للم ذروع اإلسذالمي والذدفاع ععذه ضذد التكتذل الل ذربايل املاكإذي ،يف
املؤلفات ،واملعاظرات( ،)2عل أساس أ ذه« :ربذري دذد واملاكإذ واملاكإذ غة لغذ وفك ًذرا ومما سذ ،

وأسذذال ل عمذذل ،وأقذذا عالدذذات»( )3وكذذللً ل ؤكذذد عل ذ أن« :املاكإ ذ كمذذا يعلمدذذا املبتذذدبنن
واملتعمقذذنن ،وأ ذذا وا ذذد مذذم الذذليم ز سذذنها ،وعالذنا جتروتدذذا العمريذ والعمل ذ  -دبذذل مذذا يقذذر مذذم
ف درن  -ترى كما يقنل وا د مم أسذاتلهتا :أن املذازة مإذتكف وعفإذدا ،مإذتغع عذم رذالق

ينجدها(.)5(»)4
و تنجه خبطا فكري

ح ف ه املاكإ غ والعلما غ العر املعا ريم مبعًا أ ه:

( )1ا مر ز .دمد عل أون هعدى :م روع العدة وغ اإلسالم والعلما ص.201
( )2اجذا :ز .دمذذد عمذا ة :احذنا وذغ اإلسذذالم غ والعلمذا غ( :معذذاظرة يف ذذا كل ذ االدت ذذاز والعلذنم الإ اسذ سذع 1989م -أزا هذذا :ز .فاضذذل
سنل ولا ك ف دا ز .دمد عما ة ،وفدمي هنيدى ،واملإت ا طا ق الب ري ،وز .دمد سل م العنا وز .دجذن عمذر وز .سذعد الذديم إوذراه م
وز .علي الديم هالل ،ومددي اف )-

2000م -هنة م ر -القاهرة.

 معذذاظرة :م ذذر وذذغ الدولذ الديع ذ والدولذ املد ذ  ،الذذيت عقذذدت عذذرب القذذاهرة الذذدويل الراوذذا والع ذريم للكتذذا سذذع 1992م ،أزا املعذذاظرة :ز .ذذريسذذر ان .وطرفدذذا األول :ال ذ ا دمذذد الغ ذزايل ،املإت ذذا م ذ منن اهلة ذ  ،ز .دمذذد عمذذا ة .وطرفدذذا الثذذا  :ز .فذذرج فذذنزة ،ز .دمذذد رلذذف اه-
أعدها للع ر :ز .الح ال اوي -وععنان :املناجد وغ اإلسالم والعلما 1431 -2 -هذ1993 -م -زا اآلفاق الدول .
 ز .دمد عما ة :أزم العقل العريب :معاظرة وغ ز .فؤاز زكريا وز .دمد عما ة -يف الدو  22 -و ذا اذان  19أكتذنور 1992م  -1هنةذ م ذر-2003م.
( )3ز .دمد عما ة :التفإري املاكإي لإلسالم ص .7
( )4ز .مراز وهب  :املعجم الفلإفي :مازة مازي ،ملهل -القاهرة1971 -م.
( )5ز .دمد عما ة :التفإري املاكإي لإلسالم ص .34
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«دذذد كا ذ لذذه جترو ذ بع ذ يف املراجع ذ الفكري ذ  ،فبعذذد أن وذذدأ اقافتذذه وذذالقر ن الكذذر  ،وأس ذ
لدد ف دا عغ ال قغ  -عم مم اه وفةذالً -

ؤيته عل العلم الديل ،وأكرمه اه وتجرو و

ل ذاء اه سذذبحا ه وتعذذاة ،أن يريذذه اجلا ذذل اآلرذذر لل ذذن ة ،ذذا ل ؤس ذ ر ذذا ه الفكذذري اإلسذذالمي
عل «االجتداز  -املقا ن» ،ول

عل «تقل د الليم مل يروا سنى املن وث» ،و ا ل حمل

به

يف املعافح ذ ع ذذم اهلني ذ احة ذذا ي اإلس ذذالم والتم ذذز الثق ذذايف ومعاهة ذ التغري ذذل ،م ذذم مند ذذا الع ذذامل
خب ابص وزدابق وخماطر هلا التغريل ،املالً ملفذات ح كإذر لذنكته ..فكا ذ الد اسذ للماكإذ ،
وعة ذذا م ذذم ؤاه ..فلم ذذا كا ذ ذ مر لذ ذ العة ذذج
واملعاي ذ ذ للتطب ق ذذات ال إ ذذا ي  -ف ذذا الغ ذذبش ً

الفكذري ،واهلدايذ اإلهل ذ  ،واإليذا احةذا ي الكامذل ،اجذذا أفكذا ًا كذان دذد ذرها ،وأودذف إعذذازة

طبا مؤلفات كان دد طبعدا»(.)1
ولقذد جتذ

ذذلا الذذعص علذ طنلذذه أل ذذه رال ذ جتروذ أرلذذص ذذا بدا يف الع ذذح ،مب عًذذا أ ذذه

ل بلغ دم الرضا والإعازة وال كر ه ععذدما «يقذرأ يذات مذم القذر ن ،ف ذعر كمذا لذن أهنذا زلذ لذه
()2
اد ندعنَا َعن د َ ون َر َ و ال د ي
د د ند َر َ و َوَو َ
وف ذذه َوَو َج د َد َ َ
اددا َ ََد َه د َدى﴾ أَلَد ن شَ نشد َدر ن لَد َ َ
ض ظَ نه َدر َ و َوَرََد نعنَدا لَد َ ْ نك َدر َ ﴾( )3ويقذنل لعفإذه ولررذريم :إن الذليم ال يراجعذنن أفكذا هم
أَش َق َ

ُهم العجزة ..واجلبعاء ..واملنت  ..واجلمازات»(.)4

هلا عم مالمح التجرو الفكري لدى املفكر اإلسالمي الكبري الدكتن عما ة ،اليت كان هديف
مذم و اء حتل لدذذا إوذراز احقذذابق الذذيت در هذذا مفكر ذذا وعفإذه مذذم جدذ وأاذذر هذذله التجروذ علذ م ذذروعه
الفكرى مم جد أررى ،واللً أهنا ضرو ي يف التعرف عل أوعاز امل روع احةا ي لديه.
( )1ز .دمد عما ة :التفإري املاكإي لإلسالم ص 1422 -2 -125هذ2002 ،م -زا ال روق -القاهرة.
( )2سن ة األضح  :اآلي .7
( )3سن ة ال رح :اآليات.4-1 :
( )4ز .دمد عما ة :التفإري املاكإي لإلسالم :ص .126 -125
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جذذزى اه املفكذذر اإلسذذالمي الكبذذري األسذذتا الذذدكتن دمذذد عمذذا ة رذذري اجل ذزاء عل ذ مذذا ددمذذه
للإذا

الفكريذ مذذم جدذذنز ،و إذ ل اه أن يبذذا ك ا عمذذره و علمذذه وعملذذه ،إ ذذه وة لذذً والقذذاز

عل ه.
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