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محمدد  –. الموقف النقدي لمفكري العراق المعاصرين من الفلسفة الحديثة سيدعلي جبار 

بغدددا  ا المامعددة المستنرددرية ا .ليددة  –بدداقر الردددر اجمو جدداأ . ح  درتوددة  .تددورا   . 

 .  9002اال اب ا قسم الفلسفة ، 
في البنى االجتماعية والفكرية حصلت في المجتمع العراقي المعاصر جملة من التغيرات           

عكست الواقع السائد فيه , أتاحت لنا ظهور أفكار متنوعة ومفكرين عّدة, حاولوا سلوك مناهج 

مختلفة وكان هدفهم جميعا هو إيجاد األرضية لصالحه لتطوير الواقع والنهوض به لمجاراة األمم 

 المتقدمة والحضارات األخرى . 

العراقي المعاصر باتجاهين بارزين هما : الحوزة العلمية في النجف وقد تركز الفكر الفلسفي    

األشراف وتوابعها . واألخر أكاديمي لمفكرين أكاديميين , ممن أكمل دراسته في الجامعات الغربية 

أو ممن تتلمذ على أيديهم الذي ال نستبعد على بعضهم االنفعال بمرجعياته المعرفية , ومع ذلك جاء 

 ي إبداعيا .نتاجهم الفلسف

لقد طبعت على صفة النقدية على الخطاب الفلسفي , إن كان في دائرته الحوزوية أو على    

المستوى األكاديمي متجليا في مربعه المعرفي الذي وقفنا عنده ) الفلسفة الواقعية اإللهية ممثلة 

ممثلة بحسام محي  بمحمد باقر الصدر والمنطقية العلمية ممثلة بياسين خليل والجدلية التكاملية

 الدين اآللوسي والعقالنية النقدية ممثلة بعلي حسين الجابري ( 

ولسعة الموضوع وتعدد المفكرين العراقيين المعاصرين , وحتى ال تتشتت الجهود , وقناعة منا   

 بأن فلسفة الصدر تمثل محطة مهمة من محطات الفكر الفلسفي العراقي المعاصر . 

زت دراستنا على موقف محمد باقر الصدر من الفلسفة الحديثة وأخذه نموذجا لهذه األسباب ترك   

في أطروحتنا , وكان هدفنا في ذلك هو اكتشاف المعالم العامة لنقد الصدر للفلسفة الحديثة وتقديمه 

 أنموذجا يفيد منه العاملون في شؤون الفكر والدراسات الفلسفية التي انتقدها الصدر . 

ولة الصدر النقدية محاولة منهجية عملت على تعيين الحدود الحقيقية للفكر الغربي لقد كانت محا   

 ورده إليها وتبيان نسبية هذا الفكر وحدوده الطبيعية. 

كان نقد الصدر للفلسفة الحديثة نقداً شامالً حيث شمل الموضوع والمنهج , كما فعل في نقده   

 للمنطق الديالكتيكي والمنطق االستقرائي 

لقد أدرك الصدر إن النهضة اإلسالمية المعاصرة ال يمكن أن يكتب لها النجاح إال إذا ترافقت مع    

رؤية نقدية , ترتكز على سرد المحاسن والعيوب بال جور وال محاباة . وعلى الرغم من ذلك حرص 

 الصدر على أن يتصف نقده بالموضوعية والعلمية .

 ة فصول وخاتمة.جاءت األطروحة متضمنة مقدمة وخمس  



الفصللل األول:  تناولنللا فيلله الفكللر العراقللي المعاصللر واهللم اتجاهاتلله , وركزنللا فيلله علللى االتجللاه 

الحوزوي في النجف واالتجاه األكاديمي في بغداد , بحثنا بصورة ملوجزه أهلم الشخصليات الفلسلفية 

 التي وجدنا لها موقفاَ نقديا من الفلسفة الحديثة .

ا فيلله عنللد نظريللة المعرفللة وذكرنللا أهللم تعريفاتهللا وكيللف نظللر إليهللا الفالسللفة الفصللل الثللاني: وقفنلل

والمفكرين العرب والغربيين.ثم تناولنا المصدر األساسي للمعرفة, وملا دار حولله ملن جلدال ونقلا  

وسجلنا المواقف النقدية للصدر اتجاه الملدار  والشخصليات الفلسلفية, وايضلا تناولنلا فلي المبحلث 

 المعرفة واهم االتجاهات الفلسفية وماسجله الصدرمن نقد لها .الثالث قيمة 

,  مشكلة التعميم واليقين(الفصل الثالث: وتركز هذا الفصل في موقف الصدر من مشكلة االستقراء )

ونقده للفالسفة الغربين الذين تناولوا هذه المشكلة وقلدموا الحللول لهلا وأهمهلم ديفيلد هيلوم وجلون 

 ستيوارت مل. 

الرابللع: وبحثنللا فيلله نظريللة الوجللود واهللم المللدار  الفلسللفية التللي نقللدها الصللدر وال سلليما الفصللل 

الفلسفة الماركسية ونظريتها المادية الجدلية ووقفنا أيضا عنلد مشلكلة العليلة واهلم االتجاهلات التلي 

 تناولتها , وما سجله الصدر من نقد اتجاهها.

ا فيله أهلم النظريلات التلي فسلرت التلاري  ,ووقفنلا الفصل الخام :وكان حول فلسفة التلاري  وتاولنل

طويال مع المادية التاريخية ,لوقوف الصدر عندها وما سلجله ملن نقلد عليهلا, واسلتنتجنا ملن خلالل 

نصوص الصلدرالرؤية المسلتقبلية للتلاري  )نهايلة التلاري ( وتحليلله لتكلون فكلرة الصلراع والصلدام 

 لدى االنسان الغربي . 

 


