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 فلسفة التاريخ في الفكر األثنا عشري المعاصرعنوان الرسالة : 
 ))علي شريعتي ،محمد باقر الصدر ،محمد محمد صادق الصدر((

 االستاذ المشرف : أ.د. علي حسين الجابري
 2112-6-11تاريخ المناقشة : 

 
 الخالصة

ُكتبت  علتا الصتعيد األكتتاديمي الكثيتر متن الدراستتا  والبحتور حتول الفكتتر اعستالمي عامتة ،وعتتن الفكتر اعمتامي االثنتتا عشتري علتا وجتت    .
 الخصوص ، في قضايا الفلسفة وعلم الكالم والتاريخ واالصول والعقائد ، علا وفق )) جدل الخاص والعام(( .

صة االطتال  علتا وجتتا  الناتر االثنتا عشترية ، فتي فلستفة التتاريخ والحضتار  ،وان كتتب التبعإل عتن الحقتب اعستالمية ولم يتوفر لي فر  
ية أو اأُلولا .. والوسيطة )بعد سقوط بغداد( ، لكن عيني لم تلحا دراسا  معاصر  ، إاّل في حدود ضيقة ، خرج بعضتا من منابت  حوزويتة أو أصتول

ان فيتا حضور آلراء ، مفكرين معروفين مثل محمد باقر الصدر في دائر  الدراسا  العامة)وفلسفةالتاريخ بشكل خاص( ، أما تاريخية وحتا فلسفية ، ك
حصترا  في فلسفة التاريخ فلم أقف تحديتدا علتا أكثتر ممتا وقفت  عليت  فتي بحثتي المتواضتع والجتاد عتن موضتوعا  فلستفة التتاريخ ) عنتد االثنتا عشترية ( 

لراهن( عند علي شريعتي ،ومحمدمحمد صادق الصدر، فتو عنتدي ) عالمتا  بكترا  وجزيتر    خضتراء( فيتتا الجديتد وأيتر المتيلوف فلستفيا  ،وفي ) العصر ا
ا ضتحية من الفكر والسيما في ميدان فلسفة التاريخ تحديدا  ، بعتد أن ناتر إليت  التبعإل متن زاويتة )التداعي العقيتدي( فتي حقبتة معقتد  وصتعبة ذهتب فيتت

 واالستبداد. التعصب
وشاء  األقدار ودواعي البحر وراء وقو  اختياري علا ثالثة من )شتتداء الفكتر( التذين ضتاق  بتتم ) الخصتومة الفكريتة  ( ذرعتا  ، حتتا  

جتتوهر تركتتوا خلفتتتم فكتترا  وفلستتفة وموقتتف نتتّدب  نفستتي لدراستتتتا متتع الدارستتين والوقتتوف علتتا تفصتتيالتتا ،ولكتتن علتتا وفتتق مناتتور فلستتفي ، يتتذهب إلتتا 
لحضتتار  البحتر الفلستتفي للتتتاريخ والحضتتار  ،ومحركتتا  التتتاريخ وستتيرورت  وصتتيرورا  الحضتتار  وأاياتتت  وعوامتتل التقتتدم واالنكفتتاء ، حتتتا كتتاد  معادلتتة ا

عتترف  إن هتتذ  التتي تعلمتتتا متن شتيخي المشترف )أ.د. علتي الجتابري( مباشتر  أو متن دراستتات  لفكتر االثنتا عشترية متن مناهجت ن ومضتامين ن المتنوعتة ،وا
ة طتتوال الدراستا  كشتف  لتتي أسترار قتانون الحضتتار  التذي متن أيتتر  يختتل الميتزان ويمتتتحن اعنستان ، التذي اعتمتتدُ  اأُلستتاذ المشترف فتتي مستيرت  العلميت

 أربعة عقود.
الفكر الشيعي االمامي االثنا نعم هذا وأير  كان وراء اختياري لموضو  رسالتي ) فلسفة التاريخ في الفكر االثنا عشري المعاصر ()واقصد  

عشتري( والمفكتترين الثالثتتة : علتتي شتريعتي ،محمتتد  بتتاقر الصتتدر، محمتتد محمتد صتتادق الصتتدر ، متتن أيتتر أن أنستا ستترور المشتترف باختيتتاري المفكتتر 
ي كن  مسرورا  لالشتغال الثالر واقصد ) محمد محمد صادق الصدر( وهو يعلق بكل موضوعية عن قلة معلومات  حول فلسفة هذا الرجل،وانا من جانب

 تح  إشراف  وهكذا بدأ  مسير  البحر والمتابعة موافا  المنتج التاريخي والعقالني النقدي حتا استقر  الرسالة علا أربعة فصول .
 الفصل األول : حمل عنوان ، مدخل الا فلسفة التاريخ ) جدل الخاص والعام( .وقد احتوى علا مبحثين :

 الا فلسفة التاريخ وأبجديات  المعرفية العامة.المبحر األول : مدخل 
 اما المبحر الثاني : فجاء تح  عنوان ، مصادر الفكراالثنا عشري في فلسفة التاريخ.

 اما الفصل الثاني : فجاء تح  عنوان فلسفة التاريخ عند علي شريعتي ، وقد احتوى علا ثالثة مباحر:
 لسفة الحضار  .المبحر االول : جاء تح  عنوان ، التاريخ وف

 المبحر الثاني : تناول ، االنسان بين فعل التاريخ ومحركات .
 الصرا  أم نتاية التاريخ ؟. –المبحر الثالر : فجاء تح  عنوان ، التاريخ بين التدافع والتوقف 

 احر :اما الفصل الثالر : فجاء تح  عنوان ، فلسفة التاريخ عند محمد باقر الصدر، وقد احتوى علا ثالثة مب



 المبحر االول :فلسفة التاريخ التناير والنقد
 المبحر الثاني :  الصدر االول والمفتوم الفلسفي للسنن التاريخية.

 المبحر الثالر : مسار التاريخ بين الخالفة والشتاد .
 مباحر:اما الفصل الرابع : فكان تح  عنوان ، فلسفة التاريخ عند محمد مّحمد صادق الصدر ،موزعا علا ثالثة 

 المبحر االول : نقد االتجاهين الديني والمادي في النار للمستقبل
 المبحر الثاني : الصدر ونارية التخطيط االلتي.

 المبحر الثالر : الصدر والرؤية المستقبلية " المستقبل في ال دولة االنقاذ العالمية " 
 ئمة بالمصادر والمراجع التي استعن  بتا في اتمام هذا البحر مع خالصة باللغة االنكليزية. ثم ختم  البحر بخاتمة ونتائج أتبعتتا قا

 هذ  الرسالة التي بتين يتدي القتارل الفاضتل تمثتل ) منطقتة محايتد ( بتين الدراستا  االصتولية والعقيديتة وعلتم الكتالم والدراستا  الفلستفية فتي 
 نسختتا المعاصر .

الرأي القائل ) بانغالق معرفي( عند االثنا عشرية ، يتتم بالخاص من العقيد  دون العام وميدان فلسفة التاريخ ألصل منتا الا نتائج تسقط  
عمتتوم  كتان المجتتال االكثتر جتتالء للمناتتورا  الفلستفية ، التتتي قتتد تنطلتق متتن الختتاص فتي التفستتير والتحليتل والتتتدف لكنتتتا تخترج إلتتا ُأفتتق أرحتب يتنتتاول

ا يتستع فضتائتا لجميتع اعنستانية علتا امتتداد الكتر  األرضتية ،وال عجتب بعتد ذلتن أن نجتد بتين هتؤالء المفكترين متن يتذهب إلتا اعسالم بل واألديتان حتت
، أو  الصتترا  ليجعلتت  المحتترن األول للتتتاريخ مثتتل شتتريعتي أو متتن يلتفتت  إلتتا المحتتتوى التتداخلي للنستتان فتتي عمليتتة التتدفع التتتاريخي مثتتل الصتتدر االول

 ة المثالية من مناور عملي ) دولة العدل العالمية (مثل الصدر الثاني ليجعلتا السر المحرن للتاريخ في اندفاع  نحو المستقبل.يتوج  إلا الدول
الء وفيق ودفع البوأخيرا  ُأجدد الشكر أُلستاذي المشرف الدكتور علي الجابري الذي لم يدخر فرصة للنصح والتوجي  والحوار إال وفرها لي ،وأسال اهلل الت

 .واالبتالء عن جميع الذين أعانوني بكلمة طيبة، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركات 

 
 


