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نهضففٛم أكغس، ٔثنٕقٕف عُد أدعجد أخسٖ نعالقز ثندٍٚ دجنعٛجظز، ٔكرث صُجٔل ثنًٕثقف  ثنعهًٛفز ثنًلضهففز يفٍ 

ٔثنعافم ، ٔثنًٕظفٕو دجنفدٍٚ Bernd Irlenbornْرِ ثإلؼكجنٛز، َعضدعٙ ثنعُجـس ثألظجظفٛز نًافجل يٓفى نهذجففظ 

ثنعًٕيٙ، فٙ أًْٛز ثنًعضاد ثنًعٛقٙ عُد ْجدسيجض.
1
 

، أٔد أٌ أؼٛس إنٗ أٌ ثنُاجغ فٕل أًْٛز Irlenbornٔقذم ثنذدء فٙ صُجٔل ثنعُجـس ثنضٙ ففم فٛٓج ثنذجفظ 

ثنًعضاد، ٔدجنمذه فٕل دٔز ثندٍٚ ففٙ ثنقٛفجر ثنعجيفز، كفجٌ يقفٕز ثنًؾفجديس ثنعٛجظفٛز ٔثنفهعففٛز ٔثندُٚٛفز، يُفر 

جس عفس ثنُٓمز ثألٔزٔدٛز. أيج فٙ يج ٚلؿ ثنعجنى ثإلظاليٙ، فئَُٙ أكجد أؽصو أٌ ْفرث ثنفجعفمأ أ٘ ثنفدٍٚ، ددثٚ

ْٕ ثنر٘ فدد صجزٚخ ثنفكس ثنعٛجظٙ فٙ ثنعجنى ثنعسدٙ يُر ثنذعغز ثنُذٕٚفز إنفٗ ثنٛفٕو. ٔي ٚؾفجدل ففٙ ْفرث ثأليفس إي 

ش عُدَج ففٙ فكفى ثنًعفهًجس، ٔيفج صُجٔنُفج نٓفرِ ثنعالقفز يكجدس، إذ أٌ ْرِ ثنقاٛاز عجدضز َظسٚج ٔصؾسٚذٛج، دم ألق

ثٌٜ دجندزض ٔثنضقهٛم، ظٕثء فٙ ثنؽفس  أٔ ثنرفسح، إي دنٛفم زثُْٛضٓفج ٔيقٕزٚضٓفج ففٙ ثنٕثقفي ثنعًهفٙ، ٔثنض يفم 

 ثنُظس٘ ثنعٛجظٙ ٔثندُٚٙ فٙ عجنى ثنٕٛو.

ْدِعفد  دفففز َٓجةٛفز عفٍ يؾفجل أٌ ثيعضاجد ثنر٘ ظجد يُفر شيفٍ رٛفس ٚعفٛس، دف ٌ ثنفدٍٚ قفد أ   Irlenbornٚسٖ 

س فٙ يؾجل ثنقٛجر ثنلجـز، ٔنكٍ ٔدجنُظس إنٗ ثنضطٕزثس ثنضفٙ عسفٓفج ثنُافجغ ثنعهًفٙ ففٙ  ـِ ٕ ثنقٛجر ثنعجيز، ٔف 

يج ٚلؿ دٔز ٔفدٔد ثنذسثٍْٛ ثندُٚٛز فٙ ثندٔنز ثنعهًجَٛز، ثَطهق فٙ ثنٕيٚجس ثنًضقفدر ثأليسٚكٛفز يُفر أكغفس يفٍ 

جفغٍٛ ٔثنًفكسٍٚ، خفٕـج يٍ ثنقإل ثنًعسفٛز ثنضجنٛز: فهعفز ثندٍٚ، ثندزثظجس عؽسٍٚ ظُز، َاجغ فٙ دٍٛ ثنذ

ثنعٛكٕنٕؽٛز، فهعفز ثناجٌَٕ، فهعفز ثألخفال . ٔصؽفكهش يفٍ خفالل ْفرث ثنُافجغ عالعفز يٕثقف  أظجظفٛز يفٍ عالقفز 

ثندٍٚ دجنعٛجظز:
2
 

 :ٙانًٕقف األٔل، ًٔٚكٍ أٌ َصٕغّ كانران 

ػهىىىٗ انعُاػىىىاخ انأُٚٛىىىح أٌ ذلرقىىىٙ يىىىٍ انُعاعىىىاخ انتٛاىىىىٛح انؼًٕيٛىىىح، ٔذثعىىىٗ أٔ ذُ صىىىز  ىىىٙ ان ٛىىىش 

 .Richard Rortyانلصٕصٙ نهشلص. ْذا انًٕقف انًرطزف ذجاِ انأٍٚ ذًثهّ أقهٛح يٍ أيثال 

 :ٙانًٕقف انثاَٙ، ًٔٚكٍ صٛاغرّ كانران 

                                                           
1
- Bernd, Irlenborn.: Religion und öffentliche Vernunft: Zur Bedeutung des christlichen Glaubens bei Jürgen 

Habermas. In: https://www.thf-paderborn.de/fileadmin/.../Aufsaetze/Nr._28.pdf. 01/07/13 22:29mn. 
2
- Bernd, Irlenborn.:a.a.O.S.336 



 

  

 

اعىاخ انتٛاىىٛح، ْىذا انىزأ٘ ًٚثهىّ  ٛهتىٕف ٚجة ػهٗ انعُاػاخ انأُٚٛح أٌ ذظٓز ٔذٕجأ ٔذرجهٗ  ىٙ انُع

. ٔٚؼرثىز ْىء أ أٌ Stanley Hauerwas، ٔكىذا انثٕٛنىٕجٙ انًُٓجىٙ Nicholas Wolterstorffانأٍٚ 

انأٔنح انؼهًاَٛح، ٔذ د يثأإ أٔ يؼٛار ان زٚح انأُٚٛح،   ًٚكُٓا تراذا أٌ ذشزػٍ أٔ أٌ ذقزض ػهٗ انًؼرعىأٍٚ 

يؼرعىىأْى، نىىذنط  ًطهىىة انهجىىٕأ  عىىػ إنىىٗ انًثىىايه انؼهًاَٛىىح  ٛىىّ ذجىىأس ٔاظىى  تىىأٍٚ يؼىىٍٛ يىىا ٚرؼىىارض يىىغ 

 ٔذعٛٛق تٍٛ، تم غٛز يشجغ نهًٕاغٍ انًرأٍٚ ػهٗ ا َأياج  ٙ ان ٛاج انؼهًاَٛح انؼايح.

 :ٙانًٕقف انثانث، ٔٚرعًٍ انران 

ٌ ذ صىىز  ىىٙ انعُاػىىاخ انأُٚٛىىح، ًٚكىىٍ أٌ ذٕجىىأ ٔذرجهىىٗ  ىىٙ ان ىىٕاراخ انتٛاىىىٛح، تشىىزغ أٌ ذ ىىأي أٔ أ

انىىأػأٖ أٔ األقىىٕال انرىىٙ ْىىٙ غٛىىز يرؼهعىىح تانىىأٍٚ أىاىىىا، ًٔٚكىىٍ  ًٓٓىىا تانؼعىىم. يىىٍ رٔاي ْىىذا ا ذجىىاِ: 

Robert Audi / John Rawls / Juergen Habermas. 

يفٍ خففالل زهٚضفّ ثنهٛذسثنٛففز ثنعٛجظفٛز دفف ٌ ثندٔنفز ثنهٛذسثنٛففز ثنعهًجَٛفز صضًٛففص دضعفدد يففرثْذٓج Rawls ٔٚذفسش 

يٍ ظؤثل يسكفص٘  Rawlsثنضٙ صضكجيم فًٛج دُٛٓج، ٔي ًٚكٍ ثظضغُجء ثنًعٛقٛز يٍ ْرث ثنضعدد. ُٔٚطهق ثنعاالَٛز 

كٛىىف ًٚكىىٍ تىىانُظز إنىىٗ ٔاقىىغ انرؼىىأي، أٌ ٚىىذػٍ انًىىٕاغٍ انؼهًىىاَٙ كًىىا انًرىىأٍٚ نهُظىىاو انتٛاىىىٙ،   يفففجدِ: 

انزغى يىٍ أٌ يىذْة انىثؼط قىأ   تاػرثارِ عزا ظزٔرٚا، تم تعثٕنّ تاقرُاع ذاو، أٔ نُعم حصٕل إجًاع ػاو ت

 ؟ُٚج  أٔ قأ ٚرى انرعٛٛق ػهّٛ

فٙ ْرث ثإلنجز، أٌ ثٜزثء ثندُٚٛز ًٚكٍ أٌ َؾد نٓج نسٚاج إنٗ ثنقام ثنعٛجظٙ، ٔنكفٍ دؽفسن  Rawlsٔٚسٖ 

أٌ صكٌٕ يدعٕيز داسثةٍ ٔأدنز ظٛجظفٛز ياُعفزأ دًعُفٗ أٌ قذٕنٓفج ي ٚسؽفي دجألظفجض إنفٗ كَٕٓفج دُٚٛفز، دافدز يفج 

د إنٗ قسُٚز ثصفج  ثندٍٚ ٔثنعٛجظز فٕل قمٛز يج، ٔدٓرث صكٌٕ ثنفكسر ثنًضفق فٕنٓج ذثس أـم ظٛجظٙ، ٔكفرث ٚعضُ

دُٚٙ، ٔصعضؾٛخ نًذدإ ثنعدل فٙ ثنضعجيم يي يٕثنُٙ ثندٔنز ثنعهًجَٛز، ٔذنف  دًسثعفجر خهفٛفجصٓى ثنفكسٚفز ٔثنعادٚفز 

ثنًضفدٍٚ، يًفٍ ٚؤيُفٌٕ دجندًٚاسثنٛفز كًذفدإ، ٔك نٛفز ٔصؾهٛٓج فٙ ثنٕثقيأ ْٔرث دطذٛعز ثنقجل ٚؽًم ثنًضدٍٚ ٔرٛس 

 نضعٛٛس ثنؽ ٌ ثنعجو ٔإدثزر ثيخضالف.

، فئَّ ٚسٖ د َّ ي ًٚكٍ ثنسكٌٕ أٔ إدزثػ ثندُٚٙ فٙ ثنعٛجظفٙ، إي إذث كفجٌ ثنفدٍٚ َفعفّ Robert Audiأيج 

أٔ ففٙ ثيخفضالف نفٛط ْفٕ يدعٕيج دًج ْٕ عهًجَٙ. أكٛد أٌ عهٗ ْرث ثنسأ٘ ي خر، ٔأٔنٓج أٌ ثألـم فٙ ثنُافجغ 

يٕثنٍ ثنضاجء ثنًرْذٍٛ ثندُٚٙ ٔثنالدُٚٙ، دم ثألـم ثنلالفٙ ٚكًفٍ ففٙ ثنلفٕق ففٙ يُفجنق ثنضعفجزق ثنففعذز 

ثنضٕفٛق. ففٙ ثنعهًجَٛز قٛى دُٚٛز ٔفٙ ثندٍٚ قٛى عهًجَٛز، صقضجػ إنٗ ثنضٕلٛـ ٔثنضذٛفٍٛ ٔثنضفكٛف . إٌ ثيخفضالف ي 

ٔؽٕد صعجزق فجد ٕٚـم أفد ثنطسفٍٛ إنٗ إقفجء ثٜخس، فٛمفطس إنفٗ ثنُففج  ٚاي إي فٙ ثندٔثةس ثنضٙ صُى عٍ 

 أٔ ثيَؽاج ، ُْٔج يٍ ٔؽٓز َظس٘ ٚكًٍ ثنًٕنٍ ثنر٘ عهُٛج صفكٛكّ ٔفًّٓ ٔإعجدر دُجةّ.



 

  

 

ُجعفز زهٚز إديجؽٛز نهدٍٚ ففٙ ثندٔنفز ثنعهًجَٛفز. ُٔٚطهفق ففٙ ددثٚفز ص ظٛعفّ نسهٚضفّ يفٍ ق Habermas ٚضذُٗ

يفجدْج يج ٚهٙ
3
. ٔإلدزثك ْرث ثأليس  ٙ انُعاش انتٛاىٙ ػهٗ يترٕٖ انًءىتاخ   ذعثم إ  انعزائٍ انؼهًاَٛح: 

 أ٘ يفٍ صكفُٛج، فعخ ْجدسيجض، ثنادزر ثإلدعضًٕنٕؽٛز نسهٚز ثناُجعجس ثيعضاجدٚز دطسٚاز ثَعكجظٛز يٍ ثنلجزػأ

 خجزػ ثنًعضاد، ٔكرث ثنادزر عهٗ زدطٓج دجنضفٕزثس ثنعهًجَٛز. كٛ  ذن ؟

صؾففدز ثإلؼففجزر إنففٗ أٌ ْجدسيففجض ٚففسفك كففم صًٓففٛػ نهففدٍٚ، ْٔففرث ثنففدفجي ٚسدطففّ خجـففز دجنًعففٛقٛز، ٔي 

ٚضقدط عٍ ثندٚجَجس ثألخسٖ. ُٔٚطهق ْجدسيجض يٍ يذفدإ زففك عفصل ثنفدٍٚ ٔصًٓٛؽفّ، ٔٚؤظفط نفرن  دجعضًفجد 

.Religioese Uebersetzungدــ  يُٓؾٛز ظًجْج
4
 

 يجذث ٚعُٙ ذن ؟

ٚسٖ ْجدسيجض أٌ ثناُجعجس ثنًعضادٚزأ أ٘ ثندُٚٛفز، ي ٚؾفخ أٌ صًٓفػ ففٙ دُفجء ثٜزثء ثنعٛجظفٛز، ٔنكفٍ أٌ  

َعًم عهٗ صسؽًضٓج فًٛج ْٕ ظٛجظٙ، نضؾجٔش ''دَفط'' ثنعٛجظفٙ. ٔففٙ ْفرث ثإلنفجز، ٕٚلفـ ْجدسيفجض ففٙ يؤنففّ 

Glauben und Wissen   أٌ ثنٕثؽخ ثألـم فٙ ثندٔنز ثنعهًجَٛز نٛط فاه صسؽًز ثنال دُٚٙ ففٙ 2002نعُز ،

ثنعٛجظفففٙ ٔثنًؾضًعفففٙ، ٔنكفففٍ كفففرن  ْفففٙ يضعفففعز نضسؽًفففز ثنفففدُٚٙ ففففٙ ثنعٛجظفففٙ، ْٔفففرث يفففج ظفففًجِ ْجدسيفففجض 

Kooperative Uebersetzung ٙٔٚافد دّ ثنضسؽًز ثنضعجَٔٛز نهضلفٛ  يٍ ٔقي ثنعهًجَٛز عهٗ ثنًضدٍٚ، ٔفف ،

ط ثنٕقش ؽس ثَضذجِ ثنال يضدٍٚ ندينز ثنًعضاد ثنًعٛقٙ ٔأًْٛضّ. إٌ ثنؾجَخ ثنضعجَٔٙ عُد ْجدسيفجض ٚضؾهفٗ ففٙ َف

إؼسثك ثنًضدٍٚ فٙ صسؽًز يعضادِ دَٕٛٚجأ أ٘ يؽجزكضّ فٙ فعم ثنضقٕٚم، أٔ نُام ثنعًم عهٗ َام ثنًففجْٛى ثندُٚٛفز 

خس يقجٔنز إففسث  ثنًذفجدا ثندُٚٛفز يفٍ دعفدْج ثنًافدض، ٔيهتٓفج يٍ دييصٓج ثندُٚٛز إنٗ دينضٓج ثندَٕٛٚز، ٔدضعذٛس آ

دذعد دَٕٛ٘ يٍ دثخم ثندٍٚ نكٙ ٚطًتٍ نٓج ثنًضدٍٚ ٔٚضعجٌٔ عهٗ إَصثنٓج. ٔأظٍ ؼلفٛج أٌ ْجدسيفجض ٚعٛفد ُْفج 

                                                           
3
- Vgl. HABERMAS, Jürgen: Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a.M.: 

Suhrkamp 2005, 136; DERS.: Ein Bewußtsein von dem, was fehlt. In: REDER, Michael / SCHMIDT, Josef (Hgg.): 

Ein Bewußtsein von dem, was fehlt. Eine Diskussion mit 

Jürgen Habermas. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2008, 26–36, hier 33 
4
 Bernd Irlenborn، ٔثنر٘ ٕٚزد فّٛ فكفسر فعفخ انًؼرعأ ٔانًؼز حًٚكٍ ثنسؽٕي فٙ ْرث ثنفدد نًؤن  ْجدسيجض  -

   
صافٕل يفج ٚهفٙ: إٌ ثنعهًجَٛفز ثنضفٙ ي 

ثنففدد: ثنًسؽفي  صديس ًٚكٍ أٌ صضى دطسٚاز ثنضسؽًز، أ٘ يج ؼسفُجِ ظجداج دكَّٕ إنذجظفٓج يعفقز دُٚٛفز، ٔدجنمفذه إنذفجض ثنفدٍٚ نذٕظفج عهًجَٛفج. ٔثَظفس ففٙ ْفرث

 Bernd Irlenbornيُإل دجيظضُجد عهٗ 
 
: 

Vgl. Begriffsverzendung: „Eine Säkularisierung, die nicht vernichtet, vollzieht sich im Modus der Übersetzung“

(HABERMAS,  Jürgen: Glauben und Wissen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2001, 29). Vgl. zu diesem Begriff bei 

Habermas: STRIET, Magnus: Grenzen der Übersetzbarkeit. Theologische Annäherungen an Jürgen Habermas. In: 

LANGTHALER, Rudolf / NAGL-DOCEKAL, Herta (Hgg.): Glauben und Wissen. Ein Symposium mit Jürgen 

Habermas. Wien: Oldenbourg-Verl. 2007, 259–    



 

  

 

إَضجػ كجَه ٔقذهّ زٔظٕ، فٙ يج ٚعسف دجنذعد ثنطذٛعٙ فٙ ثألخفال  عُفد كفجَه، ٔففٙ ثنضسدٛفز ثنطذٛعٛفز ٔثنعٛجظفز 

 ُد زٔظٕ.ع

دطذٛعفز ثنقفجل ي ٚضقفدط ْجدسيفجض عفٍ ثإلظفالو، ٔنكفٍ عفٍ ثنًعضافد دؽفكم عفجو ٔثنًعفٛقٛز دؽفكم خفجؾ. 

ٔياضسؿ ْجدسيجض ٚععٗ يٍ خالنّ صقاٛق ْدف أظجظٙ ْٔفٕ ثإلديفجػ، ٔنكفٍ دفجنهؾٕء إنفٗ ثنضلفٛف  يفٍ قدثظفز 

نٓفج دجنفدٍٚ. ٔدفرن ، ففئٌ ْجدسيفجض ثنًعضاد عُد ثزصذجنّ دجنعٛجظز، ٔكرن  ثنضلفٛ  يٍ دَفط ثنعٛجظفز عُفد ثزصذج

 ٚسٚد أٌ ٚإل نُج أٌ دئيكجٌ ثندٍٚ ٔثنعٛجظز أٌ ٚؾضًعج إذث عٕنؼ ؽجَذًٓج ثنًعٛجز٘. 

أكٛد أٌ نسؿ ْجدسيجض ٔقي كجنفجعاز عهٗ ثنفالظفز ثنًضطسفٍٛ، يعجزلٙ ثندٍٚ، َظفسث نكفٌٕ ثنقدثعفز قفد 

نعففجنى ٚؽفٓد ظفجْسر ثنضطفسف ثنفدُٚٙ، ٔيففج صؾفجٔشس ْفرث ثنًُعطف  يفٍ ٔؽٓفز َظففسْى يفٍ ؽٓفز، ٔكفرن  نكفٌٕ ث

ٚعضضذي ذن  يٍ خعجزر عهٗ يعضٕٚجس: ظٛجظٛز، ثؽضًجعٛز ٔثقضففجدٚز يفٍ ؽٓفز عجَٛفز. ٔنكفٍ كٛف  ًٚكفٍ صفعفٛس 

 نسؿ ْجدسيجض نٓرث؟

، ٔثنفر٘ ٚعضذفس أٌ نفسؿ ْجدسيفجض، ٔخفٕـفج ففٙ Bernd Irlenbornنضٕلٛـ ذن ، ظ نؾ  إنفٗ صفعفٛس 

ّ ظفذذٍٛ أظجظفٍٛٛ، ٔؼلففٛج يفج ٚفركسِ ْفرث ثنذجففظ، أعضذفسِ ُٚعفقخ عهفٗ ثإلظفالو ثزصذجنّ دجندٍٚ ثنًعٛقٙ، نف

 كرن أ ٔنهضففٛم فٙ ذن  أٔزد زأّٚ كجنضجنٙ:

 Gesellschaftliche Pathologienأًْٛح انأٍٚ تانُظز إنٗ األيزاض ا جرًاػٛح  - أ

ثنهطٛفز ثنضٙ ًٚكٍ ثظضفجدصٓج يٍ ْرث ثنطسؿ، ْٕ أٌ ْجدسيجض ٚدثفي عٍ ص ٔٚم إٚؾجدٙ يففجدِ أٌ ثنفدٍٚ ٚؾفخ 

ثنُظس إنّٛ دؽفكم إٚؾفجدٙ، ْٔفرث يذُفٙ دجألظفجض عهفٗ يٕقففّ ثنؽفكٙ ثنؾدٚفد يفٍ ثنقدثعفز كًفج ْفٙ ثٌٜ. فًُطهفق 

نطسٚق ثنلطف ، ُْٔفج ٚعفضعًم ْجدسيفجض ْجدسيجض يفجدِ أٌ صطٕز ثنقدثعز فٙ َعلضٓج ثنًعجـسر ًٚكٍ أٌ ٚ خر ث

أ Entgleisenيفطهقج يًٓج، أٔ نُام أَّ ثظضعًم َٕعج يٍ ثيظضعجزر ٔثنًؾجش نّ دينفز خجـفز، ْفٕ يففطهـ 

أ أ٘ Entgleisende Modernisierungأ٘ ثنصنففم، فاففد شنففش أٔ ثَصناففش ثنقدثعففز، ٔٚؾًففم ذنفف  فففٙ يعففًٗ 

 ،. ٔصؾدز ثإلؼفجزر ُْفجEntgleisende Saekularisierungقسفز ثنًُ ٔيعٓج كرن  ثنعهًجَٛزثنقدثعز ثنًُقسفز 

أٌ ثيَقسثف ُْج ي ٚقضًم يمًَٕج دُٚٛج، دم إٌ قفد ْجدسيجض ْٕ أٌ ثنقدثعز ٔثنعهًجَٛز ثَقسفضج عٍ ثألـفم، 

 ْٕٔ ص نٛس ثيخضالف ٔثنضُٕي دثخم ثنًؾضًي. 

ٔعهًجَٛففز َجقفففزأ ٔثنففُاؿ ُْففج آس يففٍ ْٔففرث يففج أيٛففم إنٛففّأ أ٘ أٌ ْجدسيففجض ٚضقففدط عففٍ فدثعففز َجقفففز، 

كًَٕٓج أخط صج ثنطسٚق، دئقفجةًٓج نًكٌٕ أظجظٙ أعذش عدو زكَٕفّ ٔثظفضكجَضّ عذفس ثنضفجزٚخأ ْٔفٕ ثنفدٍٚ، ٔففٙ 

 إقفجةّ صطجٔل ٔثلـ عهٗ فق ثيخضالف، ْٔمى دٍِّٛ نقق ثنًضدٍٚ فٙ صؾهٙ يعضادِ فٙ ٔثقعّ.



 

  

 

ٗ خٕفففّ يفٍ ص كففم صمففجيٍ ثنًفٕثنٍُٛ فففٙ ثندٔنففز فجـفم ثناففٕل، أٌ ففسؾ ْجدسيففجض يضٕؽففّ دجألظفجض إنفف

ثنعهًجَٛز ثنقدثعٛز، ٔثنعذخ ٚإل ْجدسيجض: "أٌ ثنًٕثنٍُٛ قفد ٚضقٕنفٌٕ إنفٗ ٔففدثس أٔ عُجـفس، ي ٚإدْفج إي 

فآج ثنؽلفٙ ثنر٘ ٚفذـ ظالفج ٕٚؽَّٕٓ لد دعمٓى ثنذعك".
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ٛز كًذفدإ أظجظفٙ ففٙ ثنقٛفجر ثنًعجـفسر أكٛد أٌ زأ٘ ْجدسيجض فّٛ ثنكغٛس يٍ ثنفٕثحأ فجنقدثعز ٔثندًٚاسثن

صضٕند يًُٓج أشيجس ثنرثصٛز ٔثنفسدثَٛز. ْرِ ثنًؽجكم رجنذج يج صٕؽد نٓج فهٕل فٙ ثنٕلفي ثنًفسٚـ ثنُفجصؼ عفٍ رُفٗ 

ثقضفجدٚجس ٔإيكجَجس ثندٔل ثنًضاديزأ ففجنفسد ٔإٌ نفى ٚضمفجيٍ يفي رٛفسِ، فجندٔنفز دقكفى رُجْفج صرطفٙ ؽجَذفج يفٍ 

ٙ، ٔزرى ذن  صلجف ثنًؾضًعجس ثنرسدٛز يٍ صطٕز ْرِ ثنًذجدا إنٗ َٕي يفٍ ثنضًسكفص ؽٕثَخ ثنضمجيٍ ثنًؾضًع

 فٕل ثنرثس، أٔ إنٗ أَجَٛز ُٚعدو يعٓج ثنضمجيٍ دٍٛ ثنًٕثنٍُٛ.

ْْٔخ أٌ ْرث ففم فٙ ثندٔل ثنفاٛسرأ أ٘ أٌ ثنفسدثَٛز ٔثنرثصٛز أنسصج ْرِ ثنًؾضًعفجس ثنضفٙ ي صعفٛػ أـفال 

ُٗ أٌ ي ل ْرِ ثنًؾضًعجس ْٕ ثنقسٔح ثندثةًز دعذخ ثعضاجد ثكضفجء كم ٔثففد دُفعفّ، إي دجنضمجيٍ ي درٛسِأ دًع

ٔثظففضرُجةّ عففٍ رٛففسِ يففٍ ؽٓففز، ٔكففرث َظففسث نعففدو قففدزر ثندٔنففز عهففٗ ثيظففضؾجدز ثنضمففجيُٛز ثنًجدٚففز ٔثنًعُٕٚففز 

ٛسْففج ٔقٕثعففدْج نالَضظففجزثس، ثنضففٙ صضٕنففد يففٍ ثكضفففجء ثألفففسثد دففرٔثصٓى. ٔيففٍ عففى، فففئٌ ثنقدثعففز دًكَٕجصٓففج ٔيعجٚ

ثنًعجـسر، ي ًٚكٍ دضجصج أٌ صكٌٕ إي ًَٕذؽج نعٛػ ثإلَعجٌ ثنرُفٙ، دفم أكغفس يفٍ ذنف ، ْفْخ أٌ ثنفدٔل ثنرسدٛفز، 

ٔنعففذخ يففٍ ثألظففذجح، ثفضاففسسأ أ٘ أَٓففج نففى صعففد رُٛففز، ٔي صعففضطٛي ثندٔنففز صرطٛففز ثفضٛجؽففجس ثألفففسثد فففٙ ثنفعففم 

دزثػ عإنكى نهُظفس ففٙ يعفضاذم إَعفجٌ ثظفضرُٗ عفٍ ثإلَعفجٌ، ثيؽضًجعٙ ثنضمجيُٙ، فًجذث ظٛاي؟ أصسك نكى ثظض

 ٔيج صجزٚخ أٔزٔدج عهُٛج دذعٛد!

دجنُعذز نهًؾضًعجس ثإلظاليٛزأ فجنًُظٕيز ثناًٛٛز ثإلظاليٛز صؽكم ثنمفجيٍ ثٜيفٍ يفٍ يغفم ْفرِ ثيَصيقفجس 

 هخ ثنقإ  ٔأدثء ثنٕثؽذجس.ثنقدثعٛز ثنلطٛسر، ٔنكُُج ي ًٚكٍ يٍ خالنٓج أٌ َؽسعٍ نهظهى ٔثيظضذدثد، ٔعدو ن

ٚسصذه يج قجنّ ْجدسيفجض دًذفدإ آخفس ٚعضقمفسِ، ٔيففجدِ أٌ ثنُظفجو ثنفدًٚاسثنٙ ي ٚفُؾـ، ٔي ًٚكفٍ لفًجٌ 

ثظففضًسثزِ إي دًؽففجزكز ثنًففٕثنٍُٛ فففٙ فاهففّ ثنعٛجظففٙ، ٔصؾهففٙ أْففدثفٓى ٔيضًُٛففجصٓى فففٙ قٕثنذففّ ثنًؤظعففجصٛز. أيففج 

ٗ ثندًٚاسثنٛز، دم عهٗ ثيقضفجد ثنعجنًٙ َفعّ، ٔيؤؼسثس ذن  ظفجْسر ثكضفجء ثألفسثد درٔثصٓى، فال ٚؤعس فاه عه

   deliberative ٚعٓى فًٛج ظًجِ ْجدسيجض دـ نهعٛجٌ، خفٕـج ٔأٌ عصٔف ثنًٕثنٍُٛ ٔثَصٔثةٓى فٙ ذٔثصٓى ي

Demokratieٔنفز أ أ٘ دًٚاسثنٛز صؽجزكٛز صدثٔنٛز ٚعٓى فٛٓج ثنكم. ْٔرث ٚعضدعٙ أٌ ي صضلهٗ، دم ي ًٚكٍ نهد

ثنًعجـففسر ثنعهًجَٛففز ٔثنففدًٚاسثنٛجس ثنقدٚغففز أٌ صضلهففٗ عففٍ دٔز ثنًؾضًففي ثنففدُٚٙ إلفففدثط ثنضؽففجزك ثنًطهففٕح، 

 ٔثنر٘ يٍ خالنّ ٚعٓى كم ٔثفد فٙ ثنعًم ثنعٛجظٙ ٔثيؽضًجعٙ ٔثيقضفجد٘.
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خالقٛفز قذفم إٌ ثندٔنز ثنعهًجَٛز ي طجنخ يُٓج ثفضٕثء ذن  كهّ، ٔثنضعجيم يفي ثنكفم دسٔٚفز ٔذكفجء، ٔيعفؤٔنٛز أ

إذ ػهٛٓىىا أٌ ذطىىٕر ٔذشىىر م ػهىىٗ يىىا ىىىًاِ  ثنًعففؤٔنٛز ثنعٛجظففٛزأ ْٔففرث َفعففّ ٚاففي لففًٍ يعففؤٔنٛز ثندٔنففز، 

أٔ نُافم صلهٛفق ثنًؾفجل ثنعٛجظفٙ،  أٔ يا ًٚكٍ َؼرىّ تىاألق ا انًىا قثىم ىٛاىىٛح،  Vorpolitische Ethosتـ

 فٛظ ُٚضؼ ظجظز يضلهاٍٛ.

ثندُٚٛففففففففز ثنًعففففففففٛقٛز صؽففففففففكم يفففففففففدزث أظجظففففففففٛج نضقاٛففففففففق ذنفففففففف ، ٚففففففففسٖ ْجدسيففففففففجض أٌ ثنضاجنٛففففففففد 

، إي أَففففّ ٚعًففففم عهففففٗ ثإلؼففففجزر إنففففٗ أٌ ثنًفففففجدز ثندُٚٛففففز ي ٚؾففففخ أٌ Vorpolitische Ethosنضطففففٕٚس

صكفففٌٕ ثنًففففدز ثنٕفٛفففد ثنفففر٘ ٚؾفففخ أٌ َعضًفففدِ. ٔدفففجنسرى يفففٍ ذنففف ، ففففئٌ يلفففصٌٔ ثنفففدٍٚ ٔقدزثصفففّ ثندينٛفففز 

 ذثس أعس ي ٚؾخ أٌ ٚعضٓجٌ دّ ظٛجظٛج.

 دعّٛ ْجدسيجض نهًعٛقٛز صؽضسك فّٛ كم ثألدٚجٌ، ٔنكٍ نٛط ْرث ثٌٜ ْٕ يُجن ثنضقهٛم.أكٛد أٌ يج ٚ

ٚمسح ْجدسيجض أيغهفز كغٛفسر نهًلفصٌٔ ثنفدينٙ ثنضفعفٛس٘ ثنفدُٚٙ، ثنفر٘ ٚؾفخ أٌ ٚضفسؽى عهًجَٛفج ٔففدثعٛج 

ٌ  إففالل يففطهـ ثنًلجنففز اثنافجََٕٙن يكفجٌ يففطهـ ثنلطٛتفز دُٚٙن قفد أفافدِ اثنف عهٗ زأّٚ. فٕٓ ٚعضذس يفغال، أ

 Glaubenدينضّ ثنإٚز، ٔنّ فٙ ذن  أيغهز كغٛسر ي ًٚكٍ ثنضطس  إنٛٓج، ًٔٚكٍ ثنسؽٕي إنٛٓج فٙ يؤنفّ ثنؽٓٛس 

und Wissen  .أ أ٘ ثنًعضاد ٔثنًعسفز 

دجنُعفففذز نٓجدسيفففجض، فكفففم فهعففففز يفففج دعفففد ثنًٛضجفٛصٚافففج، ي صعفففضطٛي أدفففدث أٌ صعطفففٙ صففففٕزث نهعفففجنى، ٔي 

نهقٛففففجر، ٔي أٌ صعففففٓى فففففٙ صؾففففجٔش ثأليففففسثق ثيؽضًجعٛففففز ثنضففففٙ صفؽففففش فففففٙ يؾضًعففففجس أٌ صعطففففٙ يعُففففٗ 

ثنقدثعففففز. ٔٚعضذففففس ْجدسيففففجض أٌ أؽٕدففففز ثنففففدٍٚ عففففٍ ثألظففففتهز ثندَٕٛٚففففز دقكففففى نذٛعضٓففففج ثنسظففففجنٛز اثإلنٓٛففففزن 

صقضففجػ إنففٗ ففف  نسيٕشْففج، ْٔففرث صقففد ـففعخ أيففجو ثنعاالَٛففز ثنعهًجَٛففز. نففرن  ٔؽففخ أٌ صضففسؽى ْففرِ ثألؽٕدففز 

ف "ثنكفففم"أ أ٘ كفففم ثنُفففجض، ٔ أي صذافففٗ صسؽًضٓفففج إنفففٗ ثنٕثقفففي يعفففؤٔنٛز ثنًضفففدٍُٚٛ فافففه، ْٔفففرث أيفففس يفففٍ نفففس

صعفففففضدعّٛ قجعفففففدر ثيفضفففففسثو ٔثنضعفففففجيـ ٔثنُصثْفففففز ٔثندقفففففز ثنضفففففٙ ٚؾفففففخ أٌ صفففففؤنس فكفففففس ٔفعفففففم ثندٔنفففففز 

 ثندًٚاسثنٛفففزأ ففففال ٚقفففق نهدٔنفففز ثنعهًجَٛفففز أٌ صضفففسك ثنًضفففدٍُٚٛ نٕففففدْى، ٚعًهفففٌٕ عهفففٗ ثيؽضٓفففجد يفففٍ أؽفففم

 صسؽًز ثنًلصٌٔ ثندُٚٙ ظٛجظٛج، نعذذٍٛ ثعٍُٛ:

  ٔأٔي: ألٌ ْرث ثأليس يٍ ؽجَذّ ثألخالقٙ ٚعضذطٍ ظهًج، أٔ نُام ْٕ ظهى فٙ فآى، ٔإدعضًٛٛج رٛس يضعفج

 ٔي يضكجفبأ ثندٔنز كهٓج فٙ ؽٓز، ٔثنًضدٍُٚٛ فٙ ؽٓز أخسٖ.

 نقدثعز. عجَٛج: كم ثنًٕثنٍُٛ، ٔيُٓى ثنًضدٌُٕٚ يعٌُٕٛ دجَقسثف ٔثَصي  ث 

 يٍ ُْج ٚذدأ ْجدسيجض فٙ صقدٚد ثنُاطز ثنغجَٛز، ًٔٚكٍ ـٛجرضٓج كجنضجنٙ: 
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ْجدسيففجضأ فاففد ي ًٚكفٍ فٓففى ثنعاالَٛفز ثنعهًجَٛففز دفدٌٔ ثنسؽففٕي إنفٗ أـففٕنٓج ثنٕٛٓدٚفز ثنًعففٛقٛز عهفٗ زأ٘ 

صهذعش ثنفهعفز ثنرسدٛز دفجنًإيس ثندُٚٛفز ثنٕٛٓدٚفز ثنًعفٛقٛز، ٔفجٔنفش إنذجظفٓج نذفٕض ثنفهعففز ٔثنفكفس. فعاالَٛفز 

ثنرسح، عهٗ زأ٘ ْجدسيجض، عاالَٛز صجزٚخ ثنرسحأ ٔناد ففم ْجدسيجض فٙ ْرث ثأليس يٍ يسفهز ثنَٕٛجٌ إنفٗ 

 ثإلرسٚاٙ ثنسٔيجَٙ  ثنًعٛقٙ ثنُٓمٕ٘. ثنًسفهز ثنًعجـسر، يسٔزث دضجزٚخ ثنفكس ثنرسدٙ

إٌ ثألـٕل ثنٕٛٓدٚز ثنًعٛقٛز ثندُٚٛز ٚسؽعٓج ْجدسيجض نُفط ثنؾرٔز ثنادًٚز، ٔثنضٙ ثَذغافش يُٓفج ثنفهعففز، 

ٔكالًْجأ أ٘ ثنفدٚجَضٍٛ ثنٕٛٓدٚفز ٔثنًعفٛقٛز إلفجفز إنفٗ ثنفهعففز، نٓفج دثففي صطفٕز٘ يعسففٙ يفٍ ثألظفطٕزر إنفٗ 

نفهعفففز يفففذٕرضجٌ دلفففجةؿ ثنعفففس ثنٓٛهُٛففٙ ثنَٕٛففجَٙ، ٔيففج شخففس دففّ يففٍ يظففجْس ثنعاففم. كففال ثنففدٚجَضٍٛ ٔث

ففـفثنقمفففجزر ففففٙ ثنعهفففٕو ٔثنفُفففٌٕ ٔثنفهعففففز، ٔكفففرث خمفففعضج عهفففٗ ٚفففد كفففم يفففٍ  ْجدسيفففجض  ـد  ِ ًج فففج ظففف ٛرفففم ًن ْٔ ه    كفففَج

Begriffsaneignungٔثنًافٕد دّ ْٕ ثنعًم عهٗ إخسثػ ثنًفطهقجس ثندُٚٛز يٍ ظٛجقٓج ثندُٚٙ، ٔإعطجةٓج ، 

فًٕنز دَٕٛٚزأ أ٘ إفسثرٓج يٍ ثنادثظز ٔثنضعجنٙ. ٔأظٍ ؼلفٛج، أٌ ْجدسيفجض ٚقفجٔل يفسر أخفسٖ إفٛفجء ثنفعفم 

ثنضذٛتٙ ثنكجَطٙ نهقًٕيس ثندُٚٛز دئعطجةٓج دييس عهًجَٛز، ٔإفسثرٓج يٍ يقضٕثْج ثنادظفٙ ثنفدُٚٙ. ٔنسدًفج ْفرث 

قجلفسصّ عفٍ ثنعهًجَٛفز ثنضفٙ أناجْفج ففٙ قففس دجنمذه يج صفطفٍ إنٛفّ ثنفٛهعفٕف ثنًاضفدز نفّ عذفد ثنفسفًٍ ففٙ ي

، إذ أؼجز دجنمذه إنٗ يج أظًجِ عًهٛز إففسث  ثنًففطهقجس ثندُٚٛفز يفٍ فًٕنضٓفج، دفم ٔصذفدٚهٓج 2023قسنجػ فٙ 

درٛسْففج. ْٔففرث دجنمففذه يففج قففجو دففّ كففجَه يففي يفففطهقجس دُٚٛففز يضعففددر، ي يؾففجل ُْففج نهلففٕق فٛٓففج. كًففج ٚعضذففس 

ُٚٙ ٔثنفهعفٙ كجَج ٔزثء صطٕز عاهٛجس ذثس نجدي عاالَٙ َافد٘. ٔدُفجء عهفٗ ذنف ، ْجدسيجض أٌ كم ثنًكٍَٕٛ ثند

 ، ْٔرث ٚعُٙ يج ٚهٙ:اٌٜ  عػ ػٍ ػهًاَٛح ذاخ ذصٕر غثٛؼٙ ػٍ انؼانى ٚجة ذجأسِفئٌ ثنقدٚظ 

   أَّ يٍ خالل ؽُٛجنٕؽٛج عاالَٛز يج دعد ثنًٛضجفٛصٚاج، َعسف أٌ أظعٓج يصدٔؽز ثنضكٍٕٚ، َٔعهى صذعج نفرن

 Konversion derْٔذا تانعثػ يا ٚتًّٛ ْاتزياص دٔد ٔعٛٓج ثنعهًجَٙ ثنلجنؿ. إذ عهٛٓج أٌ صضؾجٔشِ، ف

Vernunft durch Vernunft؛ أ٘ ذجأس انؼع َٛح تانؼع َٛح أٔ ذ ٕل انؼع َٛح تانؼع َٛح. 

  ِّك ٍ يٍ ففع ثنعاالَٛز إٌ ثيعضسثف دجنضطٕز ثنضجزٚلٙ نهعاالَٛز ٔيكَٕجصٓج ٔؽُٛجنٕؽٛجصٓج، ٔيسثعجصّ، ًٚ 

 ثنعهًجَٛز يٍ كم صقدٍّ يج دعد فدثعٙ، ٔثنر٘ ظٛسلخ فضًج أليسثق ثنقدثعز.



 

  

 

 

ؽًجي ثنإل، أٌ نسؿ ْجدسيجض ٚعضقق أٌ َُظس فّٛ، َٔفككّ َٔعًاّ، َُٔظفس ففٙ أدعفجدِ ثنعًهٛفز، نضؾفجٔش 

إؼكجنٛز عالقفز ثنفدٍٚ دجنعٛجظفز ففٙ ثنعفجنى ثإلظفاليٙ. فافد ؼفق ْفرث ثنفٛهعفٕف نسٚافج ٔظفطج دفٍٛ نسففٙ َافٛك، 

. ْٔفرث ثنطفسؿ فٛفّ يفٍ ثنٕثقعٛفز ٔفجٔل ثنُظس إنٗ ثندٍٚ كٕثقي ٔفكس، نْى ٔنفٍ ٚسصففي فضفٗ ففٙ ثنرفسح ثنًعفٛقٙ

ٔثنًٕلٕعٛز يج ٚؾعم ثنذجفظ ثنًٕلٕعٙ ٚضؽذظ دلٕٛنّ درٛز ثنضفكٛس فٙ ثنذفدثةم ثنًًكُفز. ٔي خفالف ففٙ أٌ 

نسؿ ْجدسيجض زكص عهٗ ثنٕثقي ثنرسدٙ، ٔأٌ دٔثفي نسفّ نٓرِ ثنطسٚق َجدعز يٍ ًّْ إشثء فمجزصّ ٔعاجفضفّ، 

  ظضفجدر يٍ يلضه  أؼكجل إعًجل فكسِ.ٔنكٍ ْرث ي ٚؽكم نُج فجؽصث أيجو ثي
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