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 قراءة يف كتاب
 

 السؤال الالهويت
 ، أتليف الدكتور عبد اجلبار الرفاعي،مقدمة يف السؤال الالهويت اجلديد

 316، ص.2005،  بريوت: دار اهلادي للطباعة والنشرو   ،الدين ة  بغداد: مركز دراسات فلسف
 

 *مراجعة: هاجر القحطاين
 

الالهددددجلد افبيددددبت :  نتج ددددا: ا  دددد ا   يهددددبد اجلددددب افجلدددداا الرألددددااد ة ا ددددا ا  دددد : مقبمددددة   ال دددد ا   
  - دجل  ةجلد -حاط ا  ا نتج ا الكرميةت مدجلألر   أمنا ابلبام العاطفد تاملعنجلد تالفين امل بألق الذد   افجلجلادت اارتاألا

  للكاتدديف   ال فددرش ا تدداااتا الفكريددة تاه لاماتددا الثقاأليددة  ت:  اددبيقا: ماجددب الاددرابتدت اارتاألددا  مثاليددا  منا ددا
 فضلا   ا جلثدا  ا ئدةلةت الدد أ ىل :   دبا ةدراا  ا ألكداا افبيدب    لقالادلدا الجل يدة الطجليلدة الكثد  ت   أيضا

  اقددجلن  العلليددة   مبينددة  ددم ا يرا يددة  حيدد     تالددد ةا ددذ ش ددذ ةددكا تهجليددة اقددجلاااىل الثقاأليددة العفجليددة اقددر 
ن  جلاددات يدد ات   دد  اقددم الثقددا  املن لددد :  الثقاألددة  ةدداي يقدديم اا ندداي من ددرط    متددهب  قددا  ارا ددد ألريددب مدد 

العر ية  اا  اقبت ت تاقم الثقا  ا يراين تليب ال  ا  ال يائد تاملعر  املهججلس ابل جلااا مع اآل درت    يةدة  
  قاألية تئيائية متيا :  اا  الف تامبا اا قطاع.

لكدى،ت تابل داف أله دا ا ينتداا اب جداابىل النها يدة  أي اتايخ الجلتدرية هدجل اتايدخ ا ئدةلة ا دي ةب الرألاا
  ت  ئددعيا ل قددبا  ددرال  جبيددب  للددبينت  ددرال  م  ففددة مددن ا ا  ال دداا د الكجلدد   -أت أهنددا لي ددذ ألددا ا ت -

البين تامل بين    هذا العصرت ت درال  مل حقدة ابلرةديف املعدر  تالعللدد اقدبي ت ت جلدب أئداليجلا    الذد يثقا ظهر
جلحدد  تال قصددد تاائدد فهات تاائدد با  تاائدد ن ا ت   حددرد تالددر الددد اددبت ال فددري  ابلددبين تاقفددا     ال

الددد ا ميددايت ا مددر الددذد مييدد  اجلددب افجلدداا الرألددااد تال يدداا الددذد ين لددد :ليددات أت اب حددر، ميثلددات ابا جلدداا  اا ددبا  

 

 

  ااة تان ب  ارا ية.  *
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 :ئدددالمية معاادددر ل تئالئدددا الك ددديف امل عدددب    ليدددا   هل دددا امل ليددد     ضددداا:ألعليدددا لدددات تجلدددب : دددران  تلفدددذ الن دددر  
 الر يفة قا.

الددبيينت الددذد  ددبأ ي جللددجلا  تددكا    :ي ة دداا الرألددااد يددرتجم ألددجلت تتطلعدداىل تمجلا دد  تأألكدداا هددذا ال يدداا
تئددد  طدددالا الباائددداىل ا ئدددالمية مدددن العدددرا ي ت تلبيدددا تطلعددداىل تنجليريدددة    تتدددبايفد   اقدددجلن  العلليدددة    دددم

  من صدد  كلددع العقددبت م دد  را    ا بايددة ال  ددعيناىل مددن القددري املنصددرتت تاتضددحذ مال هدد   مددع   ذتحتبيثيددةت ا جلثقدد 
تميكددن اا جلدداا هددذا ال يدداا    يددراي الددد يددب هلجلاددة مددن املفكددرين املعااددرين.:مبحدداتاىل حتددبي  ال فكددر الددبيين    

 فدرت ت لدب اب در الصدبا  تجتلد جبهجل  تنجليرية حمللب الدا امل  تتايثا معاارا ل ياا ظهر   النج   جلا أا ع  ئنة
 لددب ح ددن ا مدد ت تال دديب هدداين ألحدددت تال دديب  لددب ح دد  ألضددا  ت تاملرحددجلت      العددرا ت تاحقددا ال دديب 

التيخ  لدب مهدبد  دل الدبين    لجلنداي. هد  أ دا ابل  ةيدب يتدكا  قلدة  جلايدة ةجلد  ت  ي ال يداا ال دا ق ةداي  
يين   اقدددجلن  العلليدددة ابلباجدددة ا ت . أمدددا ال جلددداين ا ئائدددد  ددد   مهلجلمدددا   جبيدددب الدددنل  ال قليدددبد لل علددديم الدددب 

ألدديكلن   املجل دد  مددن ت ددييل الددبين  :ك  ينلددا ةدداي  عددس ا تا ددا ي جلددب ا ئددالت ال يائدددت ألددهي ال يدداا    اا ندد 
ا  بين مددن منطددق الجلاددايةت تمددن ت جل يددة ا يددبيجللجلجي دد افبيددب يقددجل  : ددا حددرا  ف ددا منددات تهددجل يددباجل :  تطهدد  ال

 ت:ةراهادا.
الددد يراهدا متثدا افدذا لكددا الجلنيداىل الفجل يدة   الفكددر    تيطدرا هدذا ال يداا أئددةل ا حدجل  القضدية الالهجلتيدة

الددبيينت ت ددذلع ألهددجل يهدد م  جلنددال اهددجلىل يددباجل :  حتريددر اددجلا  ا لددا رددا طل ددها مددن تفائدد  تةددرتا تراةلددذ  
يددة ئددا ىل القصدددجلا ال ددلطا يةت الددد اللدددذ  اليهددا اددى العصددجلات تتتدددكلذ   ئدديا  اددراااىل تمنا ددداىل  قاأل

الددد اددياهة اددجلا  نا فددة اددن ا لددات تلددذلع يجلحدد  هددذا ال يدداا اددن اددجلا   لددا احدديم يتدديع ال ددالتت :لددا األيددق  
ابلعدداا الددذد  لقددات ميددنر ا   دداي حري ددا   :الدداا ا ائت مبددا يتددجلا ائدد ةناألا للن ادداىل ال نجليريددة   الددرتا  الددد  

أأليددة هددذ     ةت تا   دداي حريددة ةجلدد  ت  اايددة :  اال ددة حددر   دد  ا   دداي تا لددا. تتجلددبتمتددنر العقددا مرجعيددة تائددع
لل دددبينت ينفددد ر الدددد ةدددا النددداس  تدددفاألية  تي    اتتقدددبت  طدددا م  دددا   ت  أهندددا حتدددرا الدددبين مدددن ال الميدددة  القدددرال 

 ح ائية ار ية أت طا فية. 
   :اللدذ الدد اا  قدا  ابل فكد  الدبيين  لكن هذا ا ينفد أألية متدرتااىل اا دب    العصدر اقدبي   

 فكددددر  البتلددددة البينيددددةت :ا أهنددددا  كددددا حددددا  أئ ددددذ    هددددااىل أاحدددديف تأ عددددب مددددب،ت ت:ي ةدددداي  عضددددها متدددداجلا
تالعدجلت   ألضدالاىل أتئدعت مكند هم مدن مراجع هدات تمدن    هدامسدر للقدا م     طي    ألضال أل ديرت ردا:لال  قا  
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اىل جددا   ل جدداتن املتدداها ال ددا قة تاا  قددا  :  ألددجلت معرأليددة   لفددة  تهددد  مث تقددبا  ددرال  جبيددب  قددات    ددات 
افجلداا الرألدااد    كئ الد النقب تاملراجعةت تتعلا الدد تدذ ا ئدةلة تتجلليدبها ابئد لراات ةلدا يصدرا اجلدب  ألجلت ت

تمنا تد ات    هذ  الصفحاىل يرت م ةدل من مالمر    ال فكد  الدذد أئدعد  اال دا     مقبمة ة ا ا  ا ال:
 جلا أي أطلر لل جلت   ات أت محا اآل رين الد اا  نداع  دا. : دا تفكد  ي  دلر ابلنقدب تاملراجعدةت ابا جلداا الفكدر  
اقددبي ت الددذد حقددق املكائدديف اقا لددة   العااتةلددا ألكددر  قددبد. ةددذلع ي  ددلر هددذا ال فكدد    ا  ال دد ا ت  

ي تطددددجلا الفكددددر الجلتددددرد يقددددرتي  ا لددددا اب ئددددةلة اقرجددددة  تالجلحدددد  اددددن اائدددد فهاماىل اقددددا ر  القلقددددة املثدددد  ت  
تاائدد فهاماىل اقددا ر . ت:ي ال دد ا  افبيددب يجل ددب الليددة ال فكدد ت تيقحددم الددذهن   ماددامر  الجلحدد    اققددجل   

 املهللة أت اجملهجللة أت امللنجلع ال فك  أليها.
ا :  لدرتا  ال دب ر تالن در أليلدا  تا مطامر ملا تا    هذا الك اا ئجل، الباجل   الدا  العقدات تال نجليد 

ةددااة تقاليدددب جبيدددب  دجلندددا افددرأ  تاتا اا  حددداتت ملراجعدددة مدددا لددبينا مدددن مفددداهيمت تهر لدددة  :تا نددا  مدددن معددداافت ت 
الرتا  تا  جلاا ت تمدا ترةدا لندا ال دل ت تابل داف ال حدرا مدن ئدطجل  مقدجلاىل أتلةدع الدذين ةدا جلا يكجلحدجلي العقدات  

جلئ   أد ائددد فهاماىل اهجلتيدددةت  ذايعدددة  :فدددات العدددجلات ادددن الدددم الكدددالتلت  الألدددا  تحيّرمدددجلي الدددد امل دددلل  ا ددد 
ملنطق الجلحد الذد حي  ةاألة الناست  تي متيي     طجلقادم تمراتجلهمت الد: ال فكرت تال  مات تالن درت تال دب ر.  

ئدددلطة    تا ددالد مددن أد  تةددا مددا حت دددجلد اليددا هددذ  الصدددفحاىل هددجل مقددبماىل متهيبيدددة ت ددعد اجددرتاا أئدددةلةت
معرألية تعلا الد ةدجلر العقدا ت اادرتات  ايدة الكد  ادن : ا  اائد فهاماىل تتعطيدا ال فكد  حتدذ أد كايعدة   

حرااات تمنحهم  ا ليدة ال فكد ت تا حي در الديهم أد ئد ا ت مهلدا ةداي متداهجلا أت م د ف ات  أألقب  لق   الناس 
 ةلا حيكد لنا ة ا ا الكرا.

املنتددجلا    الك دداات هدد  أهنددا مبجلجلاهددا تل قددد    ضددية  جتبيددب مندداه   تابلددرهم مددن تنددجلع امل دداألاىل  
ااج ها    املعااف ا ئالميةت تتنلية هااتا ليل دب :  الدم الكدالت أت مدا يعدى اندا الكاتديف ابلالهدجلىل. ألفدد  

ت ندال الدم  الفصا ا ت  ي نات  ما ي ليا  علم الكالت افبيبت تي حب  ان مىااىل حتبي  ال فك  الكالمددت  
ةدالت  دبيا لعلدم الكدالت الكالئديكد  تيل صدها   هيلندة املنطدق ا ائدطدت تالن ادة ال جريبيدة أت الفصدات  دد   
الن ر تالعلات تتفريغ الم الكالت من مضدلجل ا ااج لداادت تتراجدع  تا العقدا تةديجلع ال قليدب   الدم الكدالت.  

  اا لا  الكدالت القدبا الدد الطجليعيداىل الكالئديكيةت  تيضي  الرألااد :  تلع املىااىل مىااىل أ ر، ت لثا  
تاائدد نا  :  معطيادددا ةحقددا ق هنا يددةت  ينلددا   دد ذ العلددجلت الطجليعيددة اقبيثددة مع ددم ا ألكدداا تالفرلددياىل الددد  
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 امددذ اليهددا الطجليعيدداىل اب مددلت ت رهنددذ ااة تدداألاىل اقبيثددة لقددجلا   الطجليعددة الددد أي الكثدد  مددن ألرلددياىل  
 ياىل تأألكااها أتهات  ضة.تلع الطجليع

ةلا أي الكالت ال قليبد ا  صرىل أحبا ا الد هلجلاة م ا ات تلجل  ا ل  يكّرا هدذ  امل دا ا كاددات  
تيفكر    ا لهات حد  تكجل دذ قدا حدبت  اداامةت ا يفدرع أحدب الدد وطّيهدات تاداا مدبلجل  العقيدب  هدجل تلدع  

ترتيجلهدات تظدا هدذا الن دق هدجل هدجل   املدبتانىل الكالميدة. ت دب        دب ا امل ا ا  اادةت تاودذ امل كللدجلي   دقا
أّ ، كلددع :  حجدديف مجلاحدد  مهلددة   الددم الكددالتت لعددّا مددن أ رنهددا مجلحدد  ا   دداي  أللددم يددبا    م لفدداىل  
امل كللدد  مجلحدد   دداد اب   ددايت ي نددات  شادديا مجل دد    ددرد حيددّب  مجل ددع ا   دداي   ئددلم امل لجل دداىل  أد  

 دددا ابلن دددجلة :  هددد   مدددن امل لجل ددداىلت ةاملال كدددة تافدددّن تهددد  كلدددعت تاقدددبف مدددن تجدددجل  ت  من لدددة ا   ددداي ت يل
تطجليعة تظيف ات تأ اط حياتات ت قاأل ات تايتات تاال  ها مبا ي تكا لبيا من اعية ةجل يةت تما يرتجل   دذلع مدن  

يددة هددذ  القضددية ت نددامد مددع  م ددا ا   ينلددا ضددب  ضددية ا   دداي ت صددّبا القضدداا الددد يعافهددا القددر ي. الددد أي أأل
تطدددجّلا اقيدددا  ااج لاايدددةت تةددديجلع ألدددجلاي القهدددر تاائددد جلبا ت تام هددداي ا   دددايت ت:هدددباا ةرام دددات تتبجيندددا الدددد  
املفاهيم تالقيم الر يةدةت أللدا ا   دجلألر الدد ادياهة اعيدة ةجل يدة تفصدر لندا ادن مكا دة ا   دايت تحتدّب   دجلع اال  دا  

كدرا ا   دداي تهباي ددا ت بم اتتاددبت  اجلاتندا ل حريددر ا   دداي هددّر  ةددعاااىل ا  ابلدبينت تت ةددب أي الددبين جددال ل 
 مضلجلي قا.

أما الفصدا الثداين أليجلحد    لدرتا  ااج هدا    الدم الكدالتت تيتدب  الدد أي املعرألدة الكالميدة معرألدة  
 ت تألهلهددم ةدد د  اتا يددة تعددب مددر   للعصددر الددذد تلددبىل أليددات  ي الددم الكددالت يعددى اددن ألهددم امل كللدد  للعقيددب 

معرألة  ترية يصطجلغ  طجليعة ال ماي تاملكدايت تالدنل  اقضدااد للحيا تتم د جل، تطدجلا العلدجلت تاملعدااف ا  در،ت  
مبعدب أ دا معرألدة أ  جهدا امل دللجليت مثللدا    أدتأي ا  لال الم الكالت لإلئالت : دا هدجل ةا  لدال املعدااف ا  در،   

نددجليت تاآل اات... ته هددا. تا يددىا :  ددا  امل ددلل  ل لددع املعددااف  تالعرألددايت تالف  تأ  جددجلا الفل ددفةت تال صددجلف
تعاليهددا الددد النقددب تاملراجعددة   ي ا   دداما :  ا ئددالت لدديل ئددجل، ةجلهنددا تلددبىل   ألضددال ال جر ددة ا ئددالميةت  

ىل  ت  ئديا  م دداا حضداا  امل ددلل . تلعدا الددم الكدالت مددن أتلدر مددا أضد   اقددا امل دلل ت   تتددجلعا ابملدد  را
ال يائددية تالثقاأليددة امل  لفددة لللحددي  الددذد تلددب أليددات تهددذا مددا حيكيددا اا دد الف تال جلدداين الفدداح    املقددجلاىل  
الكالمية. لكن أألية الم الكالت تكلن   :طال  حرية ااج ها  العقا بدت تا د الف املقدجلاىل تتألرددا جت دب  
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أهنددا االمددة ألاا ددة الددد مددنر ةددا م ددلم اقددق    :     تجهدداىل   ددر م نجلاددة أألضددد لدددها ال فكدد  الكالمدددت مضدداألا
 ا  ياا اقيبتات  ا تحرمة تقليب اآل رين.

:ي ح ددر ال فكدد  الكالمدددت تاا  صدداا الددد ظدداهر النصددجلدت تمنددع أد  اتلددة لعقلنددة الفهددم العقددبدت  
دددها ت الهدددا  عدددس ا  لفدددال  يفضدددد :  تعطيدددا العقدددات تةددديجلع   ادددة  صجلادددية : جلاايدددة تجلناهدددا احملدددب جليت تاّت  لد

ا مجلي    ألرت  مجلكر  من ال اايخ ا ئالمدت تابل اف ئديا   ال قليدب   أادجل  الدبينت ابلدرهم مدن أي هدذا الندجلع  
من ال قليب ا يقا جبجلان  أحب ئجل، ه ال  ألقب أمجع امل كللجلي الدد مندع ال قليدب   ا ادجل ت تائد بلجلا ابلعقدا  

 اتا  تابلك اا الكرا اتا  أ ر،.
الك داا ا ل دة اتدر  ضدية حتدبي  ال فكد  الدبيينت تت ندات  مجللدجلااىل م نجلادة تل قدد   تتعاجل ألصجل 

هاماىل اهجلتيدددة ا تكدددن معرتألدددة مدددن  جلدددا. تلعدددا امليددد   ا هدددم   هدددذا الك ددداا هدددد  فمبجلجلاهدددا   ادددياهة ائددد 
تة دداابدمت مثللددا   اتل ددا ال حددرا مددن الن اددة اف ميددة تا حكددات املطلقددة التددلجلليةت الددد تطجلددع أ  يدداىل ا ئددالمي   

افجلدداا    تفصددر انهددا اندداتين ة دداابدم حدد  ي ددلجلهنا  ددد ةفاية ... أت هنايددة...أت من هددد ....ل  ينلددا ي ددلد اجلددب 
   ال ددد ا  الالهدددجلد...ل تا يعدددب  جددداابىل    اهجلتيدددا  الرألدددااد ة ا دددا ق دددا  مقبمدددةلت تيصدددفا ق دددا يطدددرا ئددد اا

تدددكا اتت مدددن ال فكددد  الالهدددجلدت تيف قدددر :  اتا اجملانألدددة تاملادددامر   جددداه   تهنا يدددة. ت:ي ةددداي امل لددد  ا ي حدددرا  
املعرأليددة الالنمددة  د  اتلددة لل حددبي ت امبددا   ددجليف اوراطددا حدد  اليددجلت   اقددجلن  العلليددةت تمجلاظجل ددا اقرأليددة الددد  

 أ ال الطقجلس تالتعا ر تاملرائم البينية.
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