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ملخّص
سبيل النهوض باألمة هو الهاجس األول للمفكرين اإلسالميين بعد الغارة
على العالم اإلسالمي .ومن الطبيعي أن يكون التفكير في استعادة الهوية
مقدمة الزمة للنهوض ،والشهيد الصدر كرس كل فكره من أجل مشروع
ً
النهضة والهوية .توجه السيد الشهيد أوال إلى نقد مناهج تفكيرنا،ثم إلى النظرة
الشمولية للشريعة اإلسالمية ،واالبتعاد عن التجز يئية ،وفي خطوة هامة انتقل من
ّ
النظر ية المجردة إلى تقديم المشاريع العملية للحياة ،وبعد فالتوجه اإلحيائي ،وبث
ر وح الثقة بالنفس عن طريق الدفاع عن المشروع اإلسالمي في الفكر والحياة
من العالم البارزة لمشروع السيد الشهيد.

الفكر اإلسالمي املعاصر بني سؤال النهضة واهلويّة
ّ
المفكؤؤرين المسؤؤلمرن منؤؤف أواسؤ القؤؤرن
سؤؤلال النهضؤؤة هؤؤو السؤؤلال الؤؤفي رؤؤغل
التاسع عشر الميالدي ،ليدفعهم للتفكير في النهؤوض ّ
باألمؤة اإلسؤالمية بعؤد تراجعهؤا

ّ
المر على المستويات الحضارية والفكرية وغيرها.

أمؤؤا سؤؤلال الهويؤؤة ،فهؤؤو السؤؤلال الؤؤفي عؤؤاد إلؤؤى الواجهؤؤة ّ
وبقؤؤوة منؤؤف السؤؤتينيات
ً
والسبعينيات ليبدي لنا األمة مأزومة قلقة في وضع ال تحسد عليه.

*  -مفكر وكاتب ورئيس تحرير فصلية نصوص معاصرة .
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فؤؤي سؤؤلال النهضؤؤة أمؤؤارس النقؤؤد للؤؤفات ،أمؤؤارس التفتؤؤي

عؤؤن أسؤؤباع التراجؤؤع

والتقهقؤؤر ،أمؤؤارس الطروحؤؤات الجديؤؤدة غيؤؤر المكؤؤرورةة ألن المكؤؤرورة لؤؤو كان ؤ
ً
مفيدة اليوم بوضعها الحالي لما ّ
كنا على الحال التي نحن عليها.
أما في سلال الهوية ،فأنا أخاف على نفسي ،وأنتقد غيري الفي ّ
أحمله مسؤوولية
ما يحصل في الواقع اإلسال مي الكبير.
ّ
السؤؤيد الشؤؤهيد ّ
محمؤؤد بؤؤاقر الصؤؤدر (1011هؤؤؤ) جؤؤاعت أعمالؤؤه كلهؤؤا للجؤؤواع عؤؤن

هفين السلالرنة فقسم مؤن أعمالؤه يمكننؤا أن نحسؤبه علؤى سؤلال النهضؤة ،أي هؤو
محؤؤاوالت نقديؤؤة فؤؤي الؤؤؤداخل اإلسؤؤالمي ووضؤؤع حلؤؤول للمشؤؤاكل الموجؤؤودة فؤؤي

تفكيرنؤؤا ،وفؤؤي واقعنؤؤا فؤؤي حياتنؤؤا االجتماعيؤؤة والسياسؤؤية ،وفؤؤي ر انؤؤا وقراعتنؤؤا .أمؤؤا
القسم اآلخر من جهوده ومحاوالته فكان بهدف الحفاظ على الهوية والدفاع عنها

أمام المخاطر القادمة من الخارج.

ً
منشغال ّ
بهم الهويؤة،
ولكي نصف أعمال السيد الصدر ،نجده في بعض أعماله
منكبا على ّ
ً
هم النهضة وقيامة األمؤة اإلسؤالمية ،وأكبؤر مشؤكلة
وفي بعضها اآلخر
ّ
المفكؤؤر المسؤؤلم تكمؤؤن فؤؤي قدرتؤؤه علؤؤى التوفيؤؤق بؤؤرن هؤ ّؤم الهويؤؤة وهؤ ّؤم
يعؤؤاني منهؤؤا

النهضة ،لماذا؟

ألنؤؤه فؤؤي هؤ ّؤم النهضؤؤة يغلؤؤب علينؤؤا نقؤؤد ذواتنؤؤا وتحميؤؤل أنفسؤؤنا المسؤؤوولية ،فنؤ ّ
ؤردد
ّ
ً
دوما :نحن تخلفنا ،نحن تراجعنا ،نحن نعاني من خطأ مؤا فؤي تفكيرنؤا وفؤي عقلنؤا
هم الهوية ّ
فنتجؤه إلؤى الخؤارج ،أنؤا أدافؤع ،أضؤع ّ
الجمعي .أما في ّ
مرب ًعؤا وأضؤع هؤويتي
داخؤؤل هؤؤفا المربؤؤع ،هؤؤويتي الحضؤؤارية واإلسؤؤالمية والمفهبيؤؤة ،أو علؤؤى تيؤؤارات أخؤؤر ى
هويتي القومية وغير ذلك .أنا أقؤف داخؤل ّ
المربؤع وعلؤى أطرافؤه وأقؤوم باالرؤتبا مؤع

األحداث التي تقع.

ّ
المفكؤؤر المسؤؤلم مؤؤن جهؤؤة أن ينتقؤؤد
هنؤؤا يكمؤؤن السؤؤلال التؤالي :كيؤؤف يسؤؤتطيع
ّ
واقعه الداخلي وينتقؤد نفسؤه ويملؤك جؤرأة ذلؤك ويحؤل هؤفه المشؤكالت الموجؤودة،
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وفؤؤي الوق ؤ عينؤؤه يؤؤدافع عؤؤن هؤؤفا الواقؤؤع أمؤؤام اآلخؤؤرين ،أمؤؤام الغر بؤؤاع ،أمؤؤام الغؤؤزو

الثق ؤؤافي ،أم ؤؤام العولم ؤؤة ،أم ؤؤام المش ؤؤكالت الت ؤؤي تأتي ؤؤه م ؤؤن خ ؤؤارج المن ؤؤال الجغراف ؤؤي
ّ
المفكر المسلم على التوازن هنا هي عنصر النجاح
واالجتماعي الفي يعيشهّ .إن قدرة
ً
أرخاصؤا أفرطؤوا فؤي انتقؤاد واقعهؤم الؤداخلي حتؤى
في هفا الموضوعة فنحن وجدنا
ّ
يتنكؤؤرون لمجؤؤتمعهم اإلسؤؤالمي مؤؤن رؤ ّؤدة
ذهبؤؤوا إلؤؤى االتجاهؤؤات الغربيؤؤة ،وصؤؤاروا

إفراطهم فؤي نقؤد هؤفا الواقؤع ،لقؤد صؤاروا غر بؤاع عؤن واقعهؤم ،وصؤار طؤابعهم العؤام

انتقاد الحالؤة اإلسؤالمية والعربيؤة والقوميؤة واالجتماعيؤة الموجؤودة فؤي داخلنؤا ،وتنز يؤه
اآلخر عن ّ
أي مشكل.
مؤؤن جهؤؤة أخؤؤر ى ،نجؤؤد بعضؤؤنا ينؤ ّؤأه نفسؤؤه عؤؤن ّ
أي معضؤؤل ويحيؤؤل مشؤؤاكلنا
الداخلية على الخارج ،فكل مشاكلنا عنده هي من الغرع ،أما نحن فال نعاني من
ّأية مشكلة ،ومن ثم ال يجب علينا إعادة النظر في ّ
أي ريع من قضؤايانا الداخليؤة:
الفكرية واالجتماعية والثقافية وغيرها.
ّ
ّإن القدرة على الجمع برن هفين ا ّ
المفكر المسلم ،وأعتقد
لهمرن هو عنصر نجاح

محمد باقر الصدر نجح في الجمع المفكور إلى ّ
أن السيد ّ
حد جيؤد ،فلؤم يفؤري فؤي
ّ
الدفاع ،وال استغرق في النقد ،بل جمع بينهما واسؤتطاع أن يحؤل بعؤض المشؤكالت

الموجودة ضمن وضعنا الداخلي ،وبعض اإلركاليات الموجودة على مستوى الدفاع

عن هفا الوضع.

ولكؤؤي أفهؤؤرس أبؤؤرز معؤؤالم النهضؤؤة والهو يؤؤة عنؤؤد السؤؤيد الشؤؤهيد الصؤؤدر علؤؤى
مسؤؤتوى هؤؤؤفين ّ
الخطؤؤؤرن ،أسؤؤؤتطيع أن أذكؤؤؤر سؤؤؤبع خصؤؤؤائ فكريؤؤؤة ت ميؤؤؤأ بهؤؤؤا
مدرسته ،قسم من هفه الخصائ

يعود إلى الجواع عن سلال النهضة ،وقسم آخر

منها يعود إلى الجواع عن سلال الهوية ،قسم منه نقدي ،وقسم آخر منه دفاعي.
 1ـ البُعد املنهجي ،إعادة تكوين منهاجيات التفكري

البعؤؤد المنهجؤؤي أو منهاجيؤؤة التفكيؤؤر ،قضؤؤية خضؤؤع لتطؤ ّؤو ر فكؤؤري فؤؤي حيؤؤاة
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السيد الصدر ،فقد اعتقد الصدر أن طريقؤة تفكيرنؤا فؤي معالجؤة األمؤور تعؤاني مؤن
ّ
ونسؤد هؤفه الثغؤرة،
مشكلة المنهج الفكري نفسه ،وعلينا أن نصؤلح هؤفه المشؤكلة

السيد الصدر لم يقلّ :إن هؤفا المؤنهج الفكؤري الؤفي نحملؤه خؤاطئ بأكملؤه ،إال أنؤه
اعتقؤؤد بؤ ّ
ؤأن فيؤؤه بعؤؤض الثغؤؤرات الخاطئؤؤة وعلينؤؤا أن نسؤ ّؤدها ،لقؤؤد اعتقؤؤد ّأن المنطؤؤق
ّ
األرسؤؤطي ال يسؤؤتطيع أن يجيؤؤب عؤؤن كؤؤل مشؤؤاكلنا اليؤؤوم ،وربمؤؤا إعمؤؤال المنطؤؤق
األرسطي في الدراسات اإلنسانية وفي العلوم االجتماعية يصيب هفه العلؤوم نفسؤها

ببعض المشاكل ،لقد اعتقد الصدر بأن المنطق األرسطي أو الفلسفة العقلية الصرفة
غير قادرة على أن تحفظ لنا هويتنا ،وغير قادرة على أن ّ
تسد الثغؤرات الموجؤودة فؤي

واقعنؤؤاة فاتجؤؤه إلعؤؤادة النظؤؤر فؤؤي المؤؤنهج الفكؤؤري الؤؤفي ّنتبعؤؤه ،فلؤؤم يعؤؤارض المنطؤؤق
ً
يتصو ره بعضنا من أنه ّ
ّ
ضد المنطق األرسطي ،فهفا الكؤالم غيؤر
األرسطي ؤؤ خالفا لما
صحيح ؤؤ و إنما اعتقد ّ
ً
ً
بأن باإلمكان أن ّ
منطقيا ،أي أن نستفيد مؤن
مأدوجا
نلسس

ً
حكؤرا
أكثر من منهج منطقي في دراستنا اإلسؤالمية ،وأن ال نبقؤي هؤفه الدراسؤات
على منهج منطقي واحد ،فإذا ّنوعنا المناهج المنطقية ومناهج التفكير في الدراسات
اإلسال مية والدينية ّ
فإننا سوف نحصل علؤى ثؤروة إضؤافية ،وسؤت راكم أمامنؤا المزيؤد

من المعلومات والمك شؤفاتة مؤن هنؤا ،اتجؤه الشؤهيد الصؤدر إلؤى البحؤث عؤن منطؤق

االستقراع وحساع االحتمال ،للكشف عن آليات جديدة لدراسة علومنا اإلسالمية.
ّ
ال أريد هنا أن أبحث في كل نظرية من نظرياتهة لكؤن باختصؤار نشؤير إلؤى ّأن

الصدر ّ
طبق منطق االحتمال ومنهم االسؤتقراع فؤي علؤم الكؤالم فؤي ك ؤاع مؤوجأ
أصول الؤدين ،وكؤفلك فؤي االسؤتدال ل علؤى وجؤود اهلل تبؤار وتعؤالى كمؤا سؤوف
ّ
وطبقؤه ً
نر ىّ ،
أيضؤا فؤي أصؤول الفقؤهة فؤي اإلجمؤاع والشؤهرة ،كمؤا نشؤطه فؤي علؤم
الرجال والحديث لدى دراسته رخصية بعؤض الؤرواة الؤفين قيؤل بؤأنهم ال يؤروون وال
ً
ً
جديؤدا ّ
ً
فقؤدم لنؤا ً
جديؤدا فؤي
ثؤراع
يرسلون إال عن ثقة .لقؤد اسؤتخدم الصؤدر منطقؤا
بأن المنطق األرسطي غيؤر قؤادر علؤى أن ّ
نظامنا المعرفي ،فلم يقل ّ
يقؤدم لنؤا الخيؤرات
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فؤؤي المجؤؤال الفكؤؤريّ ،
لكنؤؤه اعتقؤؤد ّأن بإمكاننؤؤا أن ننؤ ّؤو ع مناهجنؤؤا المنطقيؤؤةة فؤ ّ
ؤأي
مشكلة في أن يكون عندنا أكثر من منهج منطقي؟! ّ
أي مشكلة في أن تستفيد
ً
ّ
معرفية؟! ال توجد مشؤكلة إطالقؤا ،بؤل تجربؤة
دراستنا اإلسالمية من أكثر من ع ّدة
السيد الصدر أثبتؤ ّأن بإمكاننؤا خدمؤة الؤدين ّ
وسؤد الكثيؤر مؤن الثغؤرات عبؤر هؤفا
ّ
التنو ع المنهجي.
إذنّ ،أول قضؤؤية عالجهؤؤا السؤؤيد الشؤؤهيد هؤؤي قضؤؤية المؤؤنهج الفكؤؤري وأسؤؤلوع
التفكيؤؤؤر الؤؤؤفي نسؤؤؤتخدمه ،كؤؤؤان يريؤؤؤد الجؤؤؤواع عؤؤؤن السؤؤؤلال التؤؤؤاليّ :
أي أسؤؤؤلوع
ّ
يفتؤؤرض أن نسؤؤتخدم فؤؤي حؤؤل مشؤؤكالتنا الفكريؤؤة التؤؤي نعؤؤاني منهؤؤا؟ هؤؤل هنؤؤا
ضؤؤرورة أن نحصؤؤر أنفسؤؤنا داخؤؤل ّ
مربؤؤع منطقؤؤي واحؤؤد أم باإلمكؤؤان أن ننفؤؤتح علؤؤى
مدارس منطقية جديدة ،وأن ّ
نتحر ر مؤن أن نكؤون محكؤومرن لمنطؤق واحؤد ،ومؤن
ثم نثري فكرنا الديني ونثري معلوماتنا اإلسالمية؟!
لقؤؤد اعتقؤؤد الصؤؤدر مؤؤا كؤؤان يؤؤراه ّ
محمؤؤد إقبؤؤال ؤ وبالمناسؤؤبة موضؤؤوع المنطؤؤق
االحتمالي االستقرائي كان قد أرار إليه من قبل ّ
محمد إقبال فؤي ك ابؤه «تجديؤد
الفكر الديني» ً
طبعا مع فارق بسي  ،وهو أن إقبال كؤان ّ
يحمؤل المنطؤق األرسؤطي
ّ
مسوولية تخلفنا وهفا ما ال نراه عند السؤيد الصؤدر فؤي حؤدود ّاطالعؤي ؤ مؤن ضؤرورة
االنفتاح على مناهج المنطق االستقرائي.
ّ
والخاصية في فكر السيد الصدر تحاول أن تجيب عؤن بعؤض أسؤئلة
هفا المعلم
النهضة ،وفي الوق نفسه تخدم قضايانا الدينية الداخلية.
 2ـ الكلّيانية والتعالي النظري
ّ
الكليانيؤؤة والنظرانيؤؤة ؤ ؤؤ إذا جؤؤاز التعبيؤؤر ؤ ؤؤ سؤؤمة أخؤؤر ى مؤؤن سؤؤمات التفكيؤؤر عنؤؤد
الصؤؤؤؤدرة فؤؤؤؤنحن نؤؤؤؤر ى ّأن الصؤؤؤؤدر انتقؤؤؤؤد فؤؤؤؤي دراسؤؤؤؤاته مؤؤؤؤا سؤ ّؤؤؤماه بالفقؤؤؤؤه الفؤؤؤؤردي
ً
االنكماري ،فالفقيؤه اليؤوم ؤؤؤ مؤثال ؤؤؤ فؤي االتجاهؤات الفقهيؤة المدرسؤية يعؤالج المسؤألة
الجأئية الفالنية ،ويعالج المسألة الجأئية الثانية ،والثالثؤة والرابعؤة ،فهؤو ً
دائمؤا محكؤوم
بمسألة تلو مسألة ،ينتقل من واحدة إلى أخر ى ،كفا الفي ينتقل مؤن جزيؤرة إلؤى
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ّ
جزيرة عبر جسر ،وال ينتقل من جزيرة إلى أخر ى عبر الطائرةة لهؤفا فهؤو ال يطؤل علؤى
ّ
المشؤؤهد مؤؤن األعلؤؤىة ليؤؤر ى كؤؤل هؤؤفه الجؤؤزر والجسؤؤور ،بؤؤل يتحؤ ّؤر مؤؤن جزيؤؤرة إلؤؤى
أخر ى ،فينتهي من مسألة ليبؤدأ بأختهؤا ،فهؤو ينظؤر وهؤو علؤى األرض ،وهؤفا هؤو الفقؤه
التجزيئي الفردي الفي ّ
عبر عنه السيد الصدر بالفقه االنكماري.
ّ
لقد الحؤظ الصؤدر ّأن األمؤة اإلسؤالمية فؤي زمنؤه ليسؤ بحاجؤة ؤ فقؤ ؤ إلؤى حؤل
القضؤؤايا الجأئيؤؤة التفصؤؤيلية ،بؤؤل بحاجؤؤة ً
أيضؤؤا إلؤؤى تكؤؤوين نظريؤؤات ،أي يجؤؤب أن
ّ
يتحول عقلنا من عقل تجزيئي يالحظ القضايا الفكرية التفصيلية إلى عقؤل متعؤال
مشرف من األعلى ،كما يقول جؤال ل الؤدين الرومؤي فؤي رؤعره( :المثنوي،الك ؤاع
الثالث ،البي )3911
ًّ
وانظر من أعلى الربوة إلى دمشق
هما احتضنه بعشق
عندمؤؤؤا تجد
ً
أي ال تنظؤؤر إلؤؤى دمشؤؤق وأن ؤ علؤؤى بابهؤؤا ،فربمؤؤا ال تجؤؤد رؤؤيئا يعجبؤؤك ،وربمؤؤا ال
ّ
ّ
يكؤؤون المنظؤؤر خال ًبؤؤا ،لكؤؤن اصؤؤعد إلؤؤى التؤؤل و إلؤؤى الربؤؤوة وانظؤؤر إلؤؤى دمشؤؤق منهؤؤا
ً
فستجدها مدينة جميلة.
أراد السيد الشهيد أن يخرجنا والفكر اإلسالمي من مؤأزق التجزيئيؤة ،مؤن مؤأزق
ّ
التنقل من مفردة إلى مفردة ،وعدم القؤدرة علؤى إيجؤاد حلؤول كبؤر ى ،والعجؤأ عؤن
ابتكؤؤار نظر يؤؤات عظمؤؤى قؤؤادرة علؤؤى النهؤؤوض بؤؤالمجتمع وتحريكؤؤه ،فقؤؤد تكؤؤون
ّ
هنا جزيئيات صغيرة يمكن حلها ،لكننا ال نسؤتطيع أن نؤنظم حأمؤة اآل الف مؤن
هفه الجزيئيات الصغيرة التي ت حر ضمن هفا المربع أو تلؤك الؤدائرة ،لهؤفا نكؤون
بحاجة لالنتقال بالعقل المسلم من مرحلة التفكير التجزيئؤي الفؤردي الصؤغير ؤ وهؤي
ً
مرحلة مشكورة وضرورية كما يقول السيد الشهيد ،وال غنى عنهؤا بوصؤفها مرحلؤة
ّ
أولؤؤى ؤ إل ؤى مرحلؤؤة العقؤؤل المشؤؤرف المتع ؤالي علؤؤى كؤؤل التفاصؤؤيل الجأئيؤؤة الصؤؤغيرة،
ً
ً
ً
ّ
ورسما كامال ،أي من مرحلة لملمة أجأاع الفسيفساع إلؤى مرحلؤة
ليكون منها صورة
تكوين الصورة من خال لها.
ّ
هفا هو الفي دفع السيد الصدر إلى أن يفكؤر بالفقؤه المجتمعؤي وبفقؤه النظريؤة،
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لقد الحظ أنني ربما أبقى أدرس ك اع المكاسب وأبحاثه عشر سنوات أو عشرين
وأدرسها وأبحثهؤا وأجتهؤد فيهؤا ،لكؤن مؤع ذلؤك قؤد ال أقؤدر علؤى أن ّ
سنةّ ،
أقؤدم فقؤه
نظرية اقتصاديةة ألن القضية ليسؤ فقؤ فؤي أن تجتهؤد فؤي الجأئيؤات ،و إنمؤا أن
ّ
تقدر بعد اجتهاد فيها على أن ّ
والمفكر
تكون صورة أكبر راملةة فالفقيه المسلم
المسلم لؤم تعؤد مشؤكلته مشؤكلة أفؤراد ،و إنمؤا مشؤكلة المجتمؤع بأكملؤه ،صؤارت
ّ
ّ
نفكر على مستوى حؤل مشؤكلة ّأمؤة
مشكلته مشكلة األمة بأكملها ،فيجب أن
ّ
ّ
وليس على مستوى حل مشكلة أفراد ،هفا التفكير على مستوى حل مشكلة أمة
يستدعي االنتقال بالعقل من المرحلة الفردية التجزيئية الصغيرة إلؤى المرحلؤة الشؤاملة
النظرية الكلية الكبيرة ،وهؤفا بالضؤب مؤا فعلؤه السؤيد الشؤهيدة فكأنؤه رؤعر ّ
بؤأن
مشؤكلتنا فؤي أننؤا نبقؤى فؤؤي هؤفا الجؤزيع الصؤغير المنتقؤل مؤؤن بؤاع فقهؤي إلؤى بؤؤاع
ّ
فقهي ،دون أن نستطيع أن نبلور رؤية كلية للحياة .وهفه نقطة أساسؤية أراد السؤيد
الشهيد من خال لها أن ينقف هفا العقل المسلم من الغرق في التفاصيل ،لكي يجعلؤه
في رحابة الر ى الكلية والقواعد ّ
العامؤة ،لكؤي تسؤتطيع علومنؤا اإلسؤالمية أن تؤدير
المجتمؤؤع كمؤؤا تؤؤدير الفؤؤرد ،أن تؤؤدير األمؤؤة كمؤؤا تؤؤدير اآلحؤؤاد ،فبعقليؤؤة إدارة فؤؤرد ال
يمكن إدارة أمة ،وال دولة.
هفا معلم آخر ً
ّ
ّ
ومهؤم للغايؤة سؤعى لؤه السؤيد الصؤدر لتكؤوين فقؤه
أساسؤي
أيضا
مجتمعؤؤي ،وفقؤؤه دولؤؤة ،وفقؤؤه اقتصؤؤادي ،وفقؤؤه سياسؤؤي ،ال لتكؤؤوين فقؤؤه فؤؤردي قؤؤد
يكون له عالقة هنا بالسياسؤة أو عال قؤة هنؤا باالقتصؤاد أو عال قؤة ثالثؤة لؤه بالحيؤاة
االجتماعية.
 3ـ االنتقال من الفرضيّة إىل العمالنية
ّ
العمالنيؤؤة أو البعؤؤد العملؤؤي ،االنتقؤؤال بؤؤالفكر الؤؤديني مؤؤن الدراسؤؤات
نقصؤؤد مؤؤن
النظريؤؤؤة البحتؤؤؤة إلؤؤؤى الدراسؤؤؤات العمليؤؤؤة ،وهؤؤؤفه ً
أيضؤؤؤا نقطؤؤؤة أساسؤؤؤيةة ألن أكثؤؤؤر
المفكرين النهضؤويين منؤف القؤرن التاسؤع عشؤر إلؤى يومنؤا هؤفا يعيبؤون علؤى فكرنؤا
اإلسؤؤالمي بؤؤؤبعض مفاصؤؤله خؤؤال ل عصؤؤور االنحطؤؤاي ،أنهؤؤا أغرقؤؤ فؤؤي التجر يؤؤد
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ّ
المفكر المسلم جلس في زاويؤة مؤن زوايؤا بيتؤه
واالستغراق خارج نطاق الواقع ،كأن
ّ
ً
وأخف يفترض مشكلة ربما ال وجود لها في الخارج ،ثم يبدأ بحلها ،فؤال المشؤكلة لهؤا
ّ
وجود وال الحل نحن بحاجة إليه اآلن.
ً
ّ
ًّ
واقعيؤؤا معاصؤ ًؤرا ،توجؤؤد بعؤؤض الدراسؤؤات الفقهيؤؤة المتعلقؤؤة بالبنؤؤك
سؤؤأعطي مثؤؤاال
ً
يسؤؤعى ك ّ ابهؤؤا لدراسؤؤة معاملؤؤة بنكيؤؤة ومصؤؤرفية مؤؤا ،فيفرضؤؤون لهؤؤا ؤ مؤؤثال ؤ سؤؤبع
ّ
ً
فرضيات ويبدؤون بحل هفه الفرضيات ،ولو أتعبوا أنفسهم قليال وذهبوا إلى البنك لما
وجدوا سوى فرضية واحدة اليوم من هفه الفرضيات المخترعةة فلماذا أرغل نفسؤي
ّ
بسبع فرضيات ال وجود لها وأصرف ً
جهدا من طاقتي ومن إمكاناتي لحل مشكلة
ال وجود لها في واقؤع المسؤلمرن اليؤوم؟ فلؤو وجؤدت ً
غؤدا فسؤيأتي جيؤل الفقهؤاع الؤفي
يعالجها.
وهؤؤفا مؤؤا يشؤؤير إليؤؤه اإلمؤؤام الخمينؤؤي فؤؤي بعؤؤض أبحاثؤؤه ،حينمؤؤا ينتقؤؤد الفكؤؤرة
الشائعة التي تقول بأننا نبحث بعض المسائل فؤي أصؤول الفقؤه لشؤحف الؤفهن ،أفهؤل
نضب المشكالت العملية التي نشحف بها ذهننا حتى نفهب إلى مشكالت ال وجود لها؟!
ّ
المفكر المسلم ؤؤ مثل السيد الشهيد ّ
محمد باقر الصؤدر ؤؤؤ ير يؤد أن ينتقؤل
هنا نجد
ّ
ّ
بالعقل المسلم مؤن هؤفه المرحلؤة التجريديؤة التؤي يحلؤق فيهؤا فؤوق األرض ليحؤل فيهؤا
مشكالت ال وجود لها ،إلى مرحلة عملية .فماذا فعل؟
حتؤؤى أصؤؤول الؤؤدين ،حتؤؤى علؤؤم الكؤؤالم ،انظؤؤروا كيؤؤف كؤؤان السؤؤيد الشؤؤهيد
يسؤؤؤعى إلدخالؤؤؤه فؤؤؤي التركيؤؤؤب االجتمؤؤؤاعي ،وفؤؤؤي الحيؤؤؤاة االجتماعيؤؤؤة ،فؤؤؤالنظرة
االجتماعيؤؤة إلؤؤى أصؤؤول الؤؤدين التؤؤي ك بهؤؤا السؤؤيد الصؤؤدر ،والنظؤؤرة االجتماعيؤؤة إلؤؤى
ً
العبادات التي ّ
تحدث عنها ،تمثل توظيفؤا لهؤفا الفكؤر اإلسؤالمي فؤي حياتنؤا العمليؤة،
وعؤؤدم البقؤؤاع والغؤؤرور بمجؤؤرد التفؤ ّؤوق الفكؤؤري والتحليلؤؤي ،و إنمؤؤا النؤؤزول إلؤؤى أرض
ّ
الواقع لحل المشكالت.
من هفه النقطة بالفات ،ننظر إلى السيد الشهيد في اهتمامه باألولويات ،وهو ما
تحدث عنه الشهيد مرتضى مطهري ً
كان ّ
أيضا ،فنحن نعاني مؤن خلؤل فؤي ميؤأان
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ّ
تنظيم األولويؤات ،لقؤد مثؤل المطهؤري لؤفلك بمثؤال حؤرن قؤال بؤأن هنؤا مؤن يؤفهب
لزيارة اإلمام الحسرن(ع) ،وعلى الحدود العراقيؤة اإليرانيؤة يكؤفع لكؤي يفسؤح لؤه
ّ
فؤؤي المجؤؤال لعبؤؤور الحؤؤدود ،إنؤؤه يرتكؤؤب الحؤؤرام ألجؤؤل المسؤؤتحب ،هنؤؤا يختؤؤل ميؤؤأان
ّ
ّ
األولويؤؤات ،وهؤؤو يشؤؤبه إلؤؤى حؤ ّؤد كبيؤؤر ميؤؤأان الحؤؤرارة الؤؤفي إذا اختؤؤل انهؤؤارت كؤؤل
ً
مستعدا لشغل نفسه سنرن في موضوعات ال
المعايير في الجسم ،هنا يصبح اإلنسان
قيمة لها ويتر موضوعات ضرورية ً
جدا العتبارات وهمية كاسدة.
ّ
المفكر المسلم ؤ مثل السيد الصدر ؤ وأخف أصول الؤدين وعلؤم الكؤالم،
لهفا جاع
ذل ؤؤك العلؤؤؤم ال ؤؤفي أخ ؤؤف طابع ؤؤه التجر ي ؤؤدي النظ ؤؤري ،وأراد أن يقحم ؤؤه ف ؤؤي حياتن ؤؤا
االجتماعية .انظروا كيف حاول أن يدخله في حياتنا الميدانية فؤي ّ
مقدمؤة ك ؤاع
فلسفتنا حرن قال بأن الرؤيا الكونية بالنسبة إلينا هي معيؤار نسؤتطيع مؤن خال لؤه أن
ّ
نغير واقع حياتنا االجتماعي والسياسي والشخصي..
ً
هفا النوع من التفكير يمنحنا قدرة تنشي القضايا األكثر تجريدية في حياتنا
العملية ،إنه االنتقال بالعلوم التجريدية لت ّ
حول إلى علوم واقعية عملية تسؤتطيع تغييؤر
حال المسلمرن نحو األفضل.
 4ـ الواقعيّة أو الرحلة من الواقع إىل النص إىل الواقع
المثال األبرز الفي أريد أن استخدمه هنا في البعد الواقعي هو التفسير الموضوعي،
محمؤؤد بؤؤاقر الصؤؤدر أراد أن ّ
فالسؤؤيد ّ
يغيؤؤر طريقؤؤة رجوعنؤؤا إلؤؤى النصؤؤوص ،وأن يلف ؤ
نظرنا إلى آلية جديؤدة ،فؤنحن نؤدرس فؤي العلؤوم اإلسؤالمية حينمؤا نصؤل إلؤى مرحلؤة
معينؤؤة ً
بابؤؤا ً
ً
نصوصؤؤا
فقهيؤؤا ،وننتقؤؤي مسؤؤألة فقهيؤؤة نبحؤؤث فيهؤؤا ،وهنؤؤا أجؤؤد ّأن أمؤؤامي
ّ
قرآنية وحديثية ،وأجد أمامي كلمات العلماع والفقهاع عبر الأمن ،أجد أمامي كل
هفا الأخم من التراث ،ثم أبدأ بتحليله ،فأنا من البداية إلى النهاية مع هفه النصوص،
سهما ً
رسما لهفا المشهد فنحن نرسم ً
و إذا أردنا ً
دائريا من الن إلى الن .
يقول السيد الصدر بأنني ال أذهؤب إلؤى الؤن  ،ولمؤاذا أذهؤب إليؤه؟! فلنؤفهب إلؤى
ً
الواقؤؤؤع ّأوال ،أي إلؤؤؤى واقؤؤؤع الحيؤؤؤاة اإلنسؤؤؤانية ،و إلؤؤؤى همؤؤؤوم اإلنسؤؤؤان المس ؤؤلم المعاص ؤؤر
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ّ
تخلفؤؤه وسؤؤبب تؤ ّ
ؤردي حالؤؤه ،ثؤؤم آخؤؤف األسؤؤئلة مؤؤن هؤؤفا
ومشؤؤكالته وأزماتؤؤه وعناصؤؤر
ّ،
واقعؤي ،أي أنطلؤق مؤن الواقؤع وأبؤدأ بؤه ،وآخؤف األسؤئلة
الوضع القائم ،فأنا في البداية
ّ
والسؤنة ألقؤول
والهموم منه ،ثم أذهب إلى الن  ،وأجثؤو علؤى ركبتؤي أمؤام الك ؤاع
ّ
لهما :ما الفي يمكنني أن أسؤتفيده منكمؤا فؤي حؤل المشؤكالت الواقعيؤة؟ أنؤا أبؤدأ
من الواقع إلى الن  ،ثم بعد أن أحصل علؤى الجؤواع مؤن الؤن ّ  ،أبؤدأ رحلؤة العؤودة
ّ
المقؤدس ،وأذهؤب إلؤى الواقؤع
من الن إلى الواقع ،فأحمل ما أخفته من هؤفا الؤن
إلصالحه وفق هفه القيم الدينية التي أعطاني إياها الن .
إ ذن ،حرك ي من الواقع إلى الن  ،ثم من الن إلى الواقع ،وليسؤ حرك ؤي
من الن إلى الن  ،وكأن الواقع ال قيمة له عندي ،مثل ما ّ
يسمى بفقؤه األرأيتيؤين،
وهي جماعة ظهرت في القرن الثاني الهجري أطلق عليها فؤي حينؤه األرأيتيؤون ،وفؤي
بعؤض الروايؤات عؤن أهؤل البيؤ مؤا يشؤير إلؤيهم ،وقؤؤد ّ
سؤموا بؤاألرأيتيين ألنهؤم كؤؤانوا
ً
عندما يطرحون مسألة فقهية يقولون :أرأي لو كان كفا وكفا فما هو الحكم؟
فكانوا يستخدمون هفا التعبير ّ
فسموا به.
أنا أر يؤد أن أنتقؤل مؤن «أرأيؤ لؤو كؤان كؤفا» إلؤى «أرأيؤ كيؤف حصؤل هؤفا،
فؤؤأعطني الجؤؤواع» .هؤؤفا هؤؤو المشؤؤروع فؤؤي التفسؤؤير الموضؤؤوعي وغيؤؤره مؤؤن مشؤؤاريع
الصؤؤدر ،أي النظؤؤر إلؤؤى مشؤؤكالت واقعنؤؤا المعاصؤؤر بكؤؤل تفاصؤؤيله ،ثؤؤم أخؤؤف هؤؤفه
ً
المشكالت وحملها لتوجيهها أسئلة إلى الن ّ ألخف الجواع منه ،ثم العودة في رحلة
الرجعة إلى الواقع الفي يصلحه في ضوع الن .
إذن ،هفا هو البعد الواقعي في فكر السيد الصدر ،أي االنطالق مؤن الواقؤع إلؤى
الن والعودة من الن إلى الواقع ،فالواقع ّ
تكر ر مرترن في البداية وفي النهاية ،هو
البداية وهو النهاية ،لكنه ليس الحكم ،بل الحكم هو الن في القضايا الدينية.
إننا نعتقد أن فكرة التفسير الموضوعي بهفه الطريقة تجمع ؤ من جهة أولى ؤ برن
ّ
ّ
الكليؤؤة النظرانيؤؤة ،أي الخاصؤؤية الثانيؤؤةة ألنهؤؤا تريؤؤد أن تعطؤؤي رؤيؤؤة كليؤؤة لموضؤؤوع
قرآنؤؤي مؤؤا ،و بؤؤرن الواقعيؤؤةة ألن الموضؤؤوعية فؤؤي كلمؤؤة «التفسؤؤير الموضؤؤوعي» كمؤؤا
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يسؤؤتوحى مؤؤن بعؤؤض تعؤؤابير السؤؤيد الشؤؤهيد يقصؤؤد منهؤؤا مؤؤا يقابؤؤل الفاتيؤؤة ،أي الواقؤؤع
الخارجي ،بل هو ّ
يصر ح أنني أبدأ من الواقع ،ثم آخف أسئلته إلى الن القرآني.
ّ
وعليؤؤه ،أراد السؤؤيد الشؤؤهيد أن يحؤؤل مشؤؤكلة «ال واقعيؤؤة الفكؤؤر» التؤؤي ابتلؤؤى بهؤؤا
ّ
المفكر المسلم ّ
عدة قرون من الأمن ،لينقله إلى مرحلة الواقعيؤة ليسؤتطيع مؤن خؤال ل
ذلك إصالح حال هفه األمة ورفع مستواها الفكري واالجتماعي واإليماني.
 5ـ اإلحيائية وإعادة استحضار الغائب
،
ّ
اإلحيائية خاصية يشتر فيها كثيؤر مؤن المفكؤرين غيؤر السؤيد الشؤهيد الصؤدر
منؤؤف القؤؤرن التاسؤؤع عشؤؤر ،حيؤؤث يعتقؤؤد الكثيؤؤر مؤؤن العلمؤؤاع النهضؤؤويين الكبؤؤار أن
واحدة مؤن أهؤم مشؤاكل هؤفه األمؤة أن بعؤض فرائضؤها وقيمهؤا غائبؤة عؤن حياتهؤاة
لفلك أطلقوا ما ّ
يسمى بؤالفرائض الغائبؤة ،أي تلؤك الفؤرائض والقؤيم التؤي غفؤل عنهؤا
ّ
ً
ً
وأفكارا ونظريؤات
قيما
المفكرون النهضويون بأن هنا
المسلمون ،لقد رعر هلالع
في داخل هفا التراث اإلسالمي مشكلة المشاكل فيها أنها ميتة ،فأتوا إلحيائها.
ً
واضؤحا ،مثؤل إحيؤاع فكؤرة
إذا قرأنا تجربة السيد الصدر سؤنجد عنصؤر اإلحيؤاع
الدولؤؤة اإلسؤؤالمية ،و إحيؤؤاع مفؤؤاهيم تطبيؤؤق الشؤؤريعة ،و إحيؤؤاع مقولؤؤة اإلسؤؤالم يقؤؤود
الحياة ،و إحياع مفهؤوم الجهؤاد ،و إحيؤاع مفهؤوم األمؤر بؤالمعروف والنهؤي عؤن المنكؤر،
و إحياع مفاهيم العمل النسوي ،إلى غيرهؤا ممؤا ك ؤب فيؤه السؤيد الشؤهيد أو ّ
تحؤدث
عنؤؤه ،إنهؤؤا سلسؤؤلة مؤؤن المفؤؤاهيم النهضؤؤوية الكبؤؤر ى القؤؤادرة علؤؤى تغييؤؤر واقعنؤؤا وسؤ ّؤد
الكثير من الثغرات ،وقد أسهم الصدر في إحياع العديد مؤن هؤفه المفؤاهيم وارؤتغل
ّ
وكلكم يعرف ماذا ّ
عليها ّ
قدم في الفقه السياسي ،وفي الفقه
وقدم فيها الكثير،
االجتماعي وغير ذلك.
 6ـ الدفاعية أو مشروع املمانعة احلضاريّة
ّ
ً
ّ
المفكؤؤر المسؤؤلم المتؤؤوازن فؤؤي نقؤؤد الؤؤداخل ،تمامؤؤا كمؤؤا ال
الدفاعيؤؤة ال يفؤؤري
فؤؤي
ّ
يفري في نقد الخؤارج ويعفؤي نفسؤه مؤن المسؤوولية .السؤيد الشؤهيد رغؤم كؤل هؤفه
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المحاوالت النقدية لمنؤاهج التفكيؤر عنؤدناة لتجر يؤديتنا وعؤدم واقعيتنؤا ،لعؤدم كوننؤا
ّ
عمليين ،البتعادنا عن فقه النظرية والفكر النظري ً
عموما ..رغؤم ذلؤك كلؤه كؤان
ً
دفاعيا من بداية حياته إلى نهايتها ،من فلسفتنا فؤي دفاعؤه عؤن الفكؤر اإلسؤالمي
في مقابل االتجاهات الماركسؤية والماديؤة الديالك يكيؤة والتاريخيؤة ،إلؤى األسؤس
المنطقية لالستقراع الفي جمع فيه برن نقؤد مناهجنؤا المنطقيؤة و بؤرن اإل تيؤان بمنؤاهج
منطقية جديدة قادرة ً
أيضا على الدفاع عؤن قيمنؤا ومفاهيمنؤا ،ولؤفلك حينمؤا نصؤل
ّ
إلى الصفحترن األخيرترن من ك اع «األسس المنطقية لال سؤتقراع» نعؤرف أن كؤل
هؤؤفا الجهؤؤد المنطقؤؤي الضؤؤخم أر يؤؤد لؤؤه أن يخؤؤدم الؤؤدفاع عؤؤن قضؤؤية «اهلل سؤؤبحانه
وتع ؤالى» ،عؤؤن قضؤؤية الوجؤؤود اإل لهؤؤي ،وعؤؤن قضؤؤية وجؤؤود مؤؤا فؤؤوق المؤ ّ
ؤادة ومؤؤا فؤؤوق
الطبيعة ،في مقابل اتجاهات المادية التي كان تغزو العالم اإلسالمي في تلك الفترة.
ّ
المفكؤر المسؤلم بأنؤه مسؤوول عؤن الؤدفاع عؤن ّأمتؤه وقضؤاياه
هنا يظهر إحسؤاس
وفكره ودينه ،وهفه من العناصؤر األساسؤية التؤي امتؤاز بهؤا السؤيد الشؤهيد الصؤدر ،ال
أقول :امتاز بمعنى أن اآلخرين لم يمتازوا ،أنا ال أررح امتيازات منحصؤرة بفؤرد كمؤا
ً
ّ
المفكؤؤرين
يقولؤون ،ولكؤؤن امتيؤازات أسؤؤتطيع أن أقؤؤول :اختلفؤ رؤ ّؤدة وضؤعفا بؤؤرن
النهضويين.
إذن ،جمع السيد الصدر برن الدفاع عن قضايا ّ
األمة والفكؤر الؤديني وبؤرن نقؤد
بعؤؤض المعؤؤالم الخاطئؤؤة والكشؤؤف عؤؤن بعؤؤض الثغؤؤرات السؤؤلبية فؤؤي الفكؤؤر الؤؤديني،
ّ
يشكل معلم التوازن في الجواع عن سلالي :النهضة والهوية ً
معا.
وهفا ما
 7ـ النقديّة وهواجس تفتيت التكلّس الداخلي
ّ
هنؤؤا علمؤؤاع معروفؤؤون بؤؤأنهم نقؤؤادون ،ال أريؤؤد أن أعطؤؤي أمثلؤؤة حتؤؤى ال يصؤؤير
ّ
محمؤؤد جؤؤواد مغنيؤؤة رجؤؤل مسؤؤكون بهؤؤاجس
النقؤؤاف فيهؤؤا ،بعضؤؤهم يقؤؤول :الشؤؤي
ّ
النقدّ ،
فأول ك اع ألفه كان نقد الواقع االجتمؤاعي فؤي جبؤل عامؤل ،وهؤفا يعنؤي
حسه النقدي في مرحلة مبكرة ،وكما هنا مفكرون ً
تبلور ّ
دائما نجد النقؤد فؤي
ً
ك ؤبهم ،كؤفلك هنؤؤا آخؤرون يتجنبؤؤون هؤفا النقؤؤد الؤداخلي ،فمؤؤثال بعؤض الؤؤفين
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يك بون في الت راجم إذا وصلوا إلؤى عيؤب لشؤخ مؤا ير يؤدون ترجمتؤه يحؤاولون أن
يقولوا :ال نثير مشكلة مع فالن ،أو لماذا أذكر هفا؟ ربما فيه إركال ررعي!!
السؤؤيد الصؤؤدر فؤؤي اللحظؤؤة التؤؤي كؤؤان فيهؤؤا فؤؤي ّ
قمؤؤة الدفاعيؤؤة ؤ كمؤؤا أرؤؤرنا ؤ
كان ً
أيضا ينتقد واقعنا ،فتجربته يعرفها الجميع أكثر ّمني ،تجربته فؤي نقؤد واقعنؤا
الحؤؤوزوي ،وفؤؤي نقؤؤد منؤؤاهج التعلؤؤيم ،وتجربتؤؤه فؤؤي نقؤؤد بعؤؤض الظؤؤواهر االجتماعيؤؤة
الموجؤؤودة فؤؤي حياتنؤؤا .هؤؤفه العقليؤؤة النقديؤؤة التؤؤي كؤؤان يحملهؤؤا إزاع بعؤؤض الظؤؤواهر
ّ
ت جلؤؤى فؤؤي أكثؤؤر مؤؤن ك ؤؤاع ومحاولؤؤة ،ولكنؤؤه يمتؤؤاز عؤؤن الكثيؤؤر بؤؤأن هؤؤفا النقؤؤد
ً
الفي كان يمارسه كان هادئا ،وكان يحتاج إلى نفؤس طويؤلة ألن طريقؤة النقؤد
ًّ
ّ
ً
ً
مسؤتعدا لؤنفس طويؤل لكؤي يحقؤق
واضؤحا بأنؤه كؤان
إيحؤاع
التي امتاز بها تعطينا
ّ
الغاية من هفا النقد ،في مقابل بعض العلماع الفين ينتقدون بطريقة أرد وأصؤرح،
ويعتقدون بأننا بحاجة إلى أن نقفأ لكي نصؤل إلؤى نتيجؤة النقؤد ،أمؤا السؤيد الشؤهيد
فظروفه التاريخية التي كان يعيشها في العالقة مع النظام الحاكم في العراق في
تلك الفترة ،واألزمة التي كان تعيشها األمة الملمنة والحالة اإلسالمية بشؤكل عؤام
ّ
في مواجهة ّ
المد األحمر ..ربما هفا كله دفعه إلى أن يختار المراحلية البعيؤدة الطويلؤة
النفس في م عالجة النقد الداخلي لقضايانا ،سؤواع الحوزو يؤة الداخليؤة أو االجتماعيؤة
ّ
الخاصة.
أين حنن من مشروع الصدر؟! هل توقفت العقالنية الدينية احملدثة؟!
أعتقؤؤد أن هؤؤفه السؤؤمات السؤؤبع الموجؤؤودة فؤؤي فكؤؤر السؤؤيد الشؤؤهيد ّ
محمؤؤد بؤؤاقر
ّ
والكل ّ
يانيؤؤؤؤؤة ،والعمالنيؤؤؤؤؤة ،والواقعيؤؤؤؤؤة ،والدفاعيؤؤؤؤة ،واإلحيائيؤؤؤؤة،
الصؤؤؤؤؤدر :المنهجيؤؤؤؤؤة،
ً
ّ
والنقدية ..لو قرأناها بإمعان فسوف نتمكن من اإلجابة عن هؤفا السؤلال :هؤل حقؤا
ساهم السيد الصدر في تقديم جواع الفكر الديني عن سؤلالي :النهضؤة والهو يؤة أم
لم يقدر على ذلك؟
ّ
ً
وضؤوحا فؤي ذهننؤا ،فقؤد قؤدم مسؤاهمات كبيؤرة
أعتقد أن الجواع صار أكثر
في هفا المجال ،لكن ليس المهم أن ّ
نتعرف عليها بقدر مؤا المهؤم أن نكملهؤا .ويحلؤو
ل ؤؤي أن آخ ؤؤف ف ؤؤي نهاي ؤؤة ه ؤؤفه الكلم ؤؤة هؤؤؤفا التشؤؤؤبيه أو المث ؤؤال ال ؤؤفي ذكؤؤؤره بع ؤؤض
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ّ
ّ
لنتعلم منؤه ،وقؤد ّ
كر رتؤه عؤدة مؤرات ،يقؤول المثؤال :إن هنؤا ًأبؤا لؤه أوالد
المفكرين
ً
وعنده مصنع ،وهفا المصنع فيه ّ
عمال ،يقوم بإعطائهم مبلغا من األجر الشهري ،فؤي
ً
السنة األولى زاد لهم عشرة في المائة ،وفي السنة الثانية زاد عشرة أخر ى ،وفي الثالثؤة
ً
زاد عشرة ثالثة على أجورهم ،ثم توفي الوالد بعد عشر سنوات وورث األوالد المصؤنع،
وانقسموا إلى قسمرن :فريق ّ
نصي أو حرفي ،وآخر منهجي موضوعي.
ً
ً
فالفريق ّ
مبلغؤا ّ
معي ًنؤا مؤن األجؤر ،إذا فؤنحن
األول يقول :والدنا أعطؤى قبؤل وفاتؤه
نعطي عرن هفا المبلغ إلؤى األبؤد ،فهؤفه هؤي سياسؤتنا إلؤى يؤوم الؤدينة ألننؤا ّ
نتعبؤد بمؤا
كؤؤان يفعلؤؤه والؤؤدنا ،وال نعؤؤرف هؤؤل كؤؤان سؤؤيزيد عؤؤن السؤؤنة الماضؤؤية فؤؤي السؤؤنرن
الالحقة أو ال؟
ّ
ّ
أما الفريق الثاني فيقول :ال ،ليس هفا ات ً
باعا لسيرة والدنا وسنته ،و إنما المطلؤوع
أن نأخف من مسيرة تجربته مؤع هؤلالع العمؤال وظيفتنؤا وحرك نؤا ،فمؤا هؤي المسؤيرة؟
ّ
ً
كان يزيد عشرة في المائة كل عام ،فنستمر في مشروعه.
ّ
مفكؤرين كبؤار مثؤل السؤيد ّ
محمؤد بؤاقر
هفا مؤا نحتاجؤه اليؤوم فؤي تعاملنؤا مؤع
الصؤدر الؤفي ّ
قؤدم مؤا احتاجؤ األمؤة إلؤى تقديمؤه قؤدر مكنتؤه وجؤأاه اهلل ً
خيؤرا عؤؤن
اإلسؤؤالم والمسؤؤلمرن ،أمؤؤا الجيؤؤل الثؤؤاني والثالؤؤثّ ،أمؤؤا نحؤؤن اليؤؤوم ،جيؤؤل التسؤؤعينيات
واأل لفرن ،وجيل األ لفرن وعشؤرة ،وجيؤل األ لفؤرن وعشؤرين ...هؤفه األجيؤال القادمؤة
هؤؤل تر يؤؤد أن تقؤؤف وتشؤؤتغل ؤؤؤ فقؤ ؤؤؤ بالشؤؤرح والتعليؤؤق ،أم تريؤؤد أن تسؤ ّ
ؤتمر وتواصؤؤل
المسيرة؟! إذا وقف فقد فعل عكس ما كان يريده السؤيد الشؤهيد الصؤدرة أل نؤه
ّ
يفكر بطريقة الوقوف لما ّ
تقدم على الفين سؤبقوه ،فمؤا يريؤده ّمنؤا الصؤدر
لو كان
اليؤؤوم هؤؤو أن نسؤ ّ
ؤتمر بأخؤؤف طريقتؤؤه فؤؤي العمؤؤل ،ولؤؤيس نتؤؤائج عملؤؤه التؤؤي تو ّصؤؤل إليهؤؤا
فقؤ ؤ  .ه ؤؤفه الطريق ؤؤة إذا أخ ؤؤفناها وهؤؤؤفه الشخصؤؤؤية إذا تمثلناه ؤؤا وتماهين ؤؤا معه ؤؤا
ّ
فكل جيل ّ
واستمر ينا في مشروعها بإمكاننا أن ّ
ّ
يقدم ما يجؤب
نقدم المزيد المزيد،
عليؤؤه أن يقؤ ّؤدم ،وينتقؤؤد بالنقؤؤد الموضؤؤوعي ّ
البنؤؤاع الجيؤؤل السؤؤابق وال ّ
يقدسؤؤه ،وهكؤؤفا
ً
يكون حوار األجيال ّ
وتقدمها جيال بعد جيل ،إلى أن ترجؤع هؤفه األمؤة اإلسؤالمية إلؤى
حالها الطبيعي ،و إلى مواقع عأتها وكرامتها ،إن راع اهلل تعالى.
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