
 الفلسفة السياسّيةالخاص والعام في 

 يوسف عليّ 

 ،التجربة الغربّية ،النشاط البشريّ  ،الفكر ،املاّل صدرا ،أفالطون ،السياسة ،الفلسفة ،علّي يوسف الكلمات المفتاحّية:
 اجملتمع.

 ة بأّي من األنشطة البشريّة احملوريّة باألمور التالية: عىن الفلسفة اخلاصّ ت  

بات احملوريّة للحياة اإلنسانّية. عىن به استجابة ألحد املتطلّ النشاط، أي اجلانب الذي ي  حتديد موضوع 
بات املنبثقة عن الطبيعة اإلنسانّية واملالزمة بالتايل حلياة اإلنسان بصرف بات احملوريّة تلك املتطلّ ويقصد باملتطلّ 

 النظر عن ظروف املكان والزمان والثقافة.

النشاطات األخرى أي ما جيعل منه احلدود االعتباريّة اليت تفصله ومتّيزه عن  حتديد نطاق النشاط، أي
ال نقول احلدود و  ،ة على صعيد املفهوم والوظيفة واألهداف والوسائل. نقول احلدود االعتباريّةة مستقلّ ماهيّ 

جممل األنشطة البشريّة تتفاعل وتتكامل وتتوّحد يف إطار تفاعل وتكامل وتوّحد الشخصّية  ألنّ  انظر   ،ةالواقعيّ 
 . اد  حمدّ  اأو نشاط   اإرادي   اإلنسانّية عندما متارس فعال  

املشّخص.  األشكال اليت يّتخذها النشاط يف الواقع العينّ  حتديد القضايا أو املسائل اليت تشرتك فيها كلّ 
 زها بعضها عن بعض يف الواقع العينّ ما مييّ  هو معروف، بتجريد هذه األشكال من كلّ ويتّم ذلك، كما 

د من دون إلغاء تنّوعها على صعيد ص، واإلبقاء على ما هو مشرتك بينها على صعيد املفهوم اجملرّ املشخّ 
 ص.أو املشخّ  الواقع العينّ 

ل ة تنقسم إىل قسمني: األوّ هذه املبادئ العامّ د التعاطي مع هذا النشاط. و ة اليت ترشحتديد املبادئ العامّ 
ق مببادئ ة منهجّية وتشّكل جمتمعة املنهج املالئم للتعاطي مع هذا النشاط، والثاين يتعلّ ق مببادئ عامّ يتعلّ 
 لنشاط.هذا انتائج ة ترشد التعاطي مع ة قيميّ عامّ 

اهات توظيف يتناول البحث يف اتّ ل يتناول طرق البحث للتعرف على حقيقة ما هو كائن، الثاين األوّ 
 ل يضعنا يف حقل املنهج العلميّ ما هو كائن أي القيم اليت ينبغي حتكيمها يف التعاطي معه ومع نتائجه. األوّ 

ة بالنشاط بفلسفة ة به، ويصل الفلسفة اخلاصّ بالنشاط، والثاين يضعنا يف حقل األخالقّيات اخلاصّ  اخلاصّ 
اهات والقيم، ال يّتصل بالواقع القائم، بل يّتصل باألهداف والغايات اليت ال عاّمة، ألّن البحث يف االتّ 

 فلسفة عاّمة، دنيويّة أو دينّية.ة للوجود واحلياة واإلنسان. أي  على ضوء ريية عامّ ميكن حتديدها إاّل 

 يف سياق التجربة اإلنسانّية:  ،فعال   ،تاس  رفتا ومور  اهات والقيم يتّم بطريقتني ع  هذا البحث يف االتّ 



، وما عرفته من جناحات وإخفاقات، اوحاضر   ال هو استقراء التجارب البشريّة املعروفة ماضي  األوّ 
 ة.واستخراج العرب والدروس منها على صورة مبادئ عامّ 

ليها وميكن أن ب عوبنسق قيم ينبثق عنها أو يرتتّ  ة للوجود واحلياة واإلنسانالثاين هو اإلميان بريية عامّ 
 يفصَّل إىل مبادئ عاّمة توّجه التعاطي مع خمتلف األنشطة البشريّة احملوريّة.

ستنتاجّية، وأّن األوىل تستخدم اجلدل الصاعد باملفهوم اقة األوىل استقرائّية والثانّية ومن الواضح أّن الطري
وأّن الثانية تستخدم اجلدل املقابل، أي اجلدل  باملفهوم الصدرائيّ  ، أو السفر من اخللق إىل احلقّ األفالطوينّ 

 . إىل اخللق باملفهوم الصدرائيّ  ، والسفر من احلقّ باملفهوم األفالطوينّ  نازلال

 ن ينبغي هنا أن نشري إىل ما يلي:ولك

فإّّنما يلتقيان يف القصد )حماولة الفهم وحماولة  ه،اوإن اختلفا يف االتّ  ،أو السفرين اجلدلنيأّن 
ة للوجود واحلياة واإلنسان ونسق قيم منبثق منها يوّجه اإلنسان شاد  ويف النتيجة )تكوين ريية عامّ االسرت 

 يرشده إىل ما ينبغي أن يكون عليه فعله أو جممل سلوكه .و 

 ل قبل بلوغ مبدأ واحد ووحيد يشّكل التفسري والتعليل لكلّ أّن اجلدلني أو السفرين ال يتوقّفان: األوّ 
وخمتلف قبل تصّور عالقة بني هذا املبدأ أثارت فضوله، ودفعته إىل السؤال وحماولة الفهم. والثاين  الظواهر اليت

 فهمها عرب تفسريها وتعليلها. بعىن الظواهر اليت ي  

. ألّّنما يف الواقع يتفاعالن يف حركة اوليس واقعي   أّن الفصل بني اجلدلني أو السفرين هو فصل منهجيّ 
يف ذاهتا، ويف عالقتها مع القيم ل أحدمها اآلخر يف تكوين ريية مّتسقة أحدمها اآلخر، ويكمّ الفكر، فيصّوب 

ي يف النهاية إىل تكوين منظومة ويف تعليلها للظواهر الطبيعّية واإلنسانّية على اختالفها، ما يؤدّ  ،املنبثقة عنها
 .فلسفّية أو نسق فلسفّي عامّ 

معلنة بنسبة أو بأخرى  حموريّ  نشاط بشريّ  ة بكلّ ن فلسفة خاصّ مّ هذه املنظومة الفلسفّية العاّمة تتض
 من الوضوح، أو مضمرة ولكن ميكن استخراجها من سياق املنظومة العاّمة.

نّه يصّح على األزمنة الفلسفّية اليت سبقت اّنيار امليتافيزيقا يف سياق أعلى ما تقّدم،  اقال، تعليق  قد ي  
بني عاملي الغيب والشهادة، وتركيز  اائي  رات متالحقة إىل الفصل ّنعرب تطوّ ة اليت أفضت التجربة الغربيّ 

االهتمام على عامل الشهادة وعلى أنشطة اإلنسان يف هذا العامل، والتنّكر للعامل اآلخر أو وضعه خارج 
ا الفصل على أنشطة اإلنسان يف عامل الشهادة وتدعيم هذله االهتمام، على اعتبار أنّه ال أثر وال تأثري 



بت يف ما يقولون، على حترير اإلنسان من اليت ترتّ  قتصاديّة والسياسّية.ة واالة والتقنيّ باملنجزات العلميّ 
 االهتمامات الغيبّية )امليتافيزيقّية  اليت أثبتت عقمها وعدم جدواها طيلة العصور القدمية والوسطى. 

األنساق الفلسفّية املتكاملة مكاّنا،  مكاّنا أو الفلسفاتت ويف هذا السياق، وكنتيجة له، أخل
ة احملوريّة اليت ميكن حتديد موضوع كّل منها ونطاقه، وقضاياه ومسائله، يّ ة باألنشطة اإلنسانللفلسفات اخلاصّ 

، دومنا حاجة إىل ريى واملبادئ املنهجّية اليت حتكم التعاطي معه، بصورة علمّية تعتمد استقراء الواقع العينّ 
 يم، أي إىل أنساق فلسفّية عاّمة.ق عاّمة وأنساق

  اتعليق  
 
على الثاين  ي الغيب والشهادة، وتركيز االهتمامعلى هذا التعليق، نتساءل: أليس الفصل بني عامل

ب عليها نسق قيم وقواعد سلوك؟ وإذا كانت  ة اليت يرتتّ نوع من الريية العامّ  هو ر لهكّ ل أو التنوإغفال األوّ 
يم املرتبط ة ونسق القمن تطبيق هذه الريية العامّ  اة باألنشطة البشريّة نوع  ت اخلاصّ كذلك، أال تصبح الفلسفا

 هبا على تلك األنشطة؟

ولكن هذه  يّة.ة اّّتذت هذه الريية أمساء خمتلفة منها العقالنّية، والعلمانّية واملادّ يف سياق التجربة الغربيّ 
األمساء ال ّترجها عن كوّنا ريية، أي نظرة عاّمة للوجود واحلياة واإلنسان، ومبا هي كذلك فإّن تبّنيها أو 

إميان وليست موضوع معرفة أو علم،  للخيار احلّر لإلنسان، وبالتايل هي موضوع اعدم تبّنيها يظّل خاضع  
نظر املؤمنني هبا، من سنن الكون واالجتماع والتاريخ  حها يفموضوع لإلميان، تد هذه الريية ما يرجّ  وككلّ 

عقالنّية، ومع ذلك فإّّنا ال متلك من ة أو الوالنفس اإلنسانّية، وهذه املرّجحات ّترجها عن أن تكون ومهيّ 
 نها من فرض نفسها على مجيع العقول.اخلصائص ما ميكّ 

. أنصار هذه ، أو اعتقاد أيديولوجيّ إميان فلسفيّ  ، فهو على األقلّ اديني   اوإذا مل يكن اإلميان هنا إميان  
قتها على ليت حقّ دعمون إمياّنم هبا، باملنجزات ايبصرف النظر عن التسميات اليت اّّتذهتا،  ،مثال   ،الريية

د يف القول أّن الكثري من هذه من يرفض اإلميان هبا ال يرتدّ  ة، ولكن كلّ خمتلف األصعدة يف التجربة الغربيّ 
، والتململ من الح الدينّ دهتا: فالنزعة اإلنسانّية، واإلصل بعض عوامل والسبق هذه الريية، وشكّ املنجزات 

ة، وبينها وبني السلطات الروحّية، مماحكات الفلسفات املدرسّية، والضيق من الصراعات بني السلطات الزمنيّ 
رت قبل بلورة هذه الريية، ما جعلها وتطوّ بدأت  كتشافات اجلغرافّية والعلمّية.ة واال ووالدة الطبقة البورجوازيّ 

هلا بقدر ما كانت واحدة من نتائجها أو من  ارات ما يعن أّّنا مل تكن سبب  )الريية  تولد يف سياق هذه التطوّ 
ة احلروب الطاحنة بني معطياهتا. وقد يذهب من ال يؤمن هبذه الريية إىل أبعد من ذلك، فيحملها مسؤوليّ 

الوسائل  فسها، وبينها وبني دول وشعوب سعت إىل استثمارها وّنب خرياهتا بكلّ ّية نالدول األوروب ّ 
 يشة.خمتلف املآسي البشريّة املعواألساليب، كما حيملها مسؤولّية ّتريب البيئة و 



وال حاجة للتطويل يف هذا اجملال، ألّن هدفنا ليس دحض أو تبّن هذه الريية بقدر ما هو إظهار أّّنا 
 شأّنا يف ذلك شأن أيّ لإلنسان  احر   اعاّمة هلا نسق قيمها، وأّن تبّنيها أو رفضها يبقى خيار  ريية فلسفّية 

 ة، فلسفّية كانت أو دينّية.ريية عامّ 

 هي: ،واخلالصة اليت نثبتها بناء  على ما تقّدم

ومسائله واملبادئ عىن بتحديد موضوع النشاط ونطاقه طة البشريّة احملوريّة ت  ة باألنشّن الفلسفات اخلاصّ إ
 .اومع نتائجه قيمي   اة املرشدة يف التعاطي معه منهجي  العامّ 

ة باألنشطة البشريّة وكأّّنا البديل املتواضع واجملدي ة، بدت الفلسفات اخلاصّ يف سياق التجربة الغربيّ  
 ت منها.املرتكزة إىل ريى ميتافيزيقّية ال ميكن التثبّ للنظم الفلسفّية العاّمة 

ة فإّّنا ال تستغن عن صة، ومتواضعة ومستقلّ ة باألنشطة البشريّة متخصّ بدت الفلسفات اخلاصّ مهما 
 ة. ريية عاّمة ونسق قّيم تقوم عليهما ما يعيد ربطها بفلسفة عامّ 

قناه على الفلسفة ، وطبّ نشاط بشريّ  ة بأيّ عىن به الفلسفة اخلاصّ إذا صّح ما أشرنا إليه ممّا ينبغي أن ت  
واضحة فكرة السياسة، بوصفها أحد األنشطة احملوريّة املالزمة حلياة اإلنسان فإنّنا حنصل على ة باخلاصّ 
عىن به الفلسفة السياسّية أي موضوع السياسة، ونطاقها ومسائلها، واملبادئ العاّمة املرشدة هلا دة عّما ت  وحمدّ 

 احملوريّة من جهة أخرى.من جهة، واستقالهلا النسيّب عّما عداها من األنشطة البشريّة 

 في الموضوع

دت فئاته، وقام ، تنّوعت مجاعاته، وتعدّ موضوع السياسة هو احلياة العاّمة، أو اخلري املشرتك الجتماع بشريّ 
الختالف  ابينها بفعل حياة مشرتكة، تعاون وتنافس، تآزر وصراع، نزوع حنو التوّحد، ونزوع حنو التمّزق تبع  

حل. ما يعن أّن موضوع السياسة ليس واحدة من هذه اجلماعات أو الفئات املتعايشة يف املواقع والريى واملصا
ة معنويّة قوامها، ة وال يف خريها املشرتك، وإمّنا هو اجملتمع بوصفه شخصيّ جمتمع واحد، ال يف حياهتا اخلاصّ 

أو اخلري املشرتك  + الصاحل العامّ بصورة أساسّية، ما يشّكل اجتماعّية اجملتمع )الثقافة املشرتكة مبعناها الواسع 
  وإن كان القوام امللموس للمجتمع هو الفئات واجلماعات + وما قد ينتج عنهما من ضمري مجعيّ  لكلّ 

هذا املوضوع هي تغليب ما يشّكل اجتماعّية اجملتمع، أي ة السياسة تاه مهمّ  .األفراد واجلماعات والفئات
ات الفئات واجلماعات أي تغليب على ما يشّكل فرادة األفراد وخصوصيّ ة للمجتمع، قوام الشخصّية املعنويّ 

نات اجملتمع سواء بوصفهم ق بني مكوّ عوامل التعاون والتآزر والتوّحد على عوامل التنافس والصراع والتمزّ 
 ات متمايزة يف مواقعها ومصاحلها.بوصفهم مجاعات وفئ وأ اأفراد  



جملتمع، ة ااستدخلوا عرب الرتبية ما يشّكل اجتماعيّ  اة، ليس فقط أفراد  يّ يف احلياة االجتماع اما يوجد عياني  
ة خمتلفة فحسب، وإمّنا، وباإلضافة إىل ملعايري تصنيف اجتماعيّ  اهؤالء األفراد تبع   وال فئات اجتماعّية تنتظم

ومن  كة وخرية العامّ ة اجملتمع أي ثقافته املشرت ما تقّدم، جهة تّتخذ لنفسها أو ت عطى دور من ميّثل اجتماعيّ 
ه أو سياسته والقيام على   ه مبا يصلحه.شأنيسهر باسم هذا الدور على تدبري وقيادة اجملتمع أي س ْوس 

 في النطاق

دان نطاق   حتدّ ، وغري ذلكقيادتهو سياسته، و حكمه، و إدارته، و تها )تدبريه، موضوع السياسة )اجملتمع  ومهمّ 
ة. ة مستقلّ ة ويسهم يف جعلها ماهيّ زها عن غريها من األنشطة البشريّ اليت متيّ ة السياسة، أي احلدود االعتباريّ 

نه السياسة من مسائل ، لنعود إليه بعد الكالم على ما تتضمّ ونوقف الكالم على النطاق عند هذا احلدّ 
سائل  وتتقّوم هبا وذلك ألّن هذه املوقضايا مشرتكة، حبيث ال جند سياسة يف املاضي وال يف احلاضر إاّل 

ة. فما هي هذه املسائل ة السياسماهيّ  ة السياسة إن مل نقل إّّنا فعال  أ من ماهيّ والقضايا جزء ال يتجزّ 
 والقضايا؟

 يف القضايا واملسائل ويقصد هبا األهداف والوسائل واجلدلّيات النوعّية أي اخلاّصة بالسياسة.

 األهداف النوعّية

ة بالسياسة دون غريها ة خاصّ  وكانت معنّية بتحقيق أهداف نوعيّ ، إاّل اوحاضر   امعروفة ماضي  ما من سياسة 
 ة هي: من األنشطة البشريّة: هذه األهداف النوعيّ 

قاء ما ني عرب حتقيق الوفاق بني األفراد والفئات واجلماعات، واتّ احلفاظ على السلم واالستقرار الداخليّ 
ة  لو اقتضى األمر استعمال القوّ إذا وجدت، حّت ي إىل النزاعات واخلصومات، والفصل فيها ميكن أن يؤدّ 

ي إىل ما ميكن تسميته األمن كافية لردع مثرييها، وهذا ما يؤدّ   ة القانون واحلكم القضائيّ ة إذا مل تكن قوّ يّ املادّ 
 .الداخليّ 

 السياسّية .ة، والتحالفات يّ ة املادّ وإعداد العّدة لذلك )القوّ  عدوان خارجيّ  احلفاظ على اجملتمع من أيّ 

م وحتقيق ة، ومن مّث السعي للتقدّ ة واملعنويّ يّ السعي لتأمني االكتفاء، يف تلبية خمتلف حاجات اجملتمع املادّ 
 االزدهار يف هذا اجملال.

 الوسائل النوعّية

 .اهتاخدمت يف إجناز مهمّ  واست  إاّل  اوحاضر   اما من سياسة معروفة ماضي  



من املشروعّية للممارسات اليت يقتضيها  انوع   السياسيّ  الشأن علىاالستناد إىل مبدأ يعطي القّيمني 
 ،تنفيذ األحكام القضائّيةو التجنيد، و قيامهم على هذا الشأن مبا يصلحه أو يزيل فساده )فرض الضرائب، 

  .يّةة املادّ احتكار استخدام القوّ 

 املمارسات اليت تقتضيها.ة املاديّة وهي الوسيلة املكملة للمشروعّية، والضامنة لتنفيذ القوّ 

 ةات الخاصّ الجدليّ 

ات تتقابل من جهة خالل العمل لتحقيق األهداف النوعّية للسياسة بالوسائل اليت أشرنا إليها تربز ثنائيّ 
ممارسة سياسّية أو ما يسّميه جوليان فروند  ر والتأثري من جهة ثانية وتالزم أيّ ها تتفاعل وتتبادل التأثّ ولكنّ 

 سياسة: هذه املفرتضات هي:  املفرتضات املسبقة أليّ 

 ة اإلمرة والطاعةجدليّ 

  فرضت نفسها أو اختربت ملمارسة احلكم والقيادة، ااإلمرة هي فعل جهة من اجملتمع )أو من خارجه أحيان  
ى أن يزاحم يف ممارسته هذه. أّما الطاعة فهي استجابة الذي ال يرضوباتت بالتايل يف موقع اآلمر والناهي 

ملا يأمر به من يضطلع بدور اإلمرة. واإلمرة والطاعة كما سنرى  اأو كره   االشعب بأفراده وفئاته ومجاعاته طوع  
 ة.ة السياسيّ يف ممارسة العمليّ  اوتوافق   اهما تتالزمان وتتجادالن صراع  وبالتفصيل، متقابالن ولكنّ  االحق  

 والعامّ  ة الخاصّ جدليّ 

ة املصلحة العامّ  ، ويقصد بالعامّ ، املصاحل الفرديّة والفئويّة للناس املنضوين يف اجتماع سياسيّ يقصد باخلاصّ 
ة أو احلكومة اليت تقوم داخل هذا السلطة السياسيّ  اله مبدئي  واخلري املشرتك جملموع االجتماع، والذي متثّ 

هي كالعالقة بني اإلمرة والطاعة من حيث التقابل والتالزم  والعامّ  والعالقة بني اخلاصّ االجتماع بدور اإلمرة. 
 واجلدل.

 والصديق ة العدوّ جدليّ 

ها لسبب أو آلخر طامعة بتحقيق مكاسب هلا اجتماعات سياسّية جماورة أو غري جماورة ولكنّ  يقصد بالعدوّ 
ة ميكن التعاون معها وإبرام بالصديق اجتماعات سياسيّ ، ويقصد املعنّ  على حساب االجتماع السياسيّ 

 ر أّّنا مشرتكة مبا فيها املصلحة يف مواجهة عدوّ معاهدات أو توقيع اتّفاقات تضمن حتقيق مصاحل يقدّ 
والصديق شبيهة بعالقة ثنائّية اإلمرة والطاعة من حيث  مشرتك. وغّن عن البيان أّن العالقة بني ثنائّية العدوّ 

 والتالزم واجلدل. التقابل



 في المبادئ العاّمة

قة ق مببادئ منهجّية أي متعلّ ل يتعلّ تنقسم إىل قسمني: األوّ  حموريّ  ة بنشاط بشريّ رأينا أّن املبادئ اخلاصّ 
ق بالبحث عن أفضل  يتعلّ ثاينبالبحث عن أفضل السبل الكتشاف السنن احلاكمة على هذا النشاط. وال

ل من املبادئ ق األمر بالسياسة، وبالقسم األوّ عندما يتعلّ  .ممارسة هذا النشاط القيم اليت ينبغي هلا أن حتكم
مبادئ هي ة اهلادفة إىل اكتشاف السنن احلاكمة على هذا النشاط، ة هبا، أي املبادئ املنهجيّ اخلاصّ 

هبدف مستخرجة من علم السياسة، والذي يتّم من خالل استقراء التجارب البشريّة يف السياسة واحلكم 
التعّرف إىل عوامل جناحها وعوامل إخفاقها واستخراج املبادئ العاّمة احلاكمة على النجاح واإلخفاق يف 

 اهتا.ة هبا واستخدام وسائلها وممارسة جدليّ بالسياسة أي يف جمال حتقيق األهداف اخلاصّ  اجملال اخلاصّ 

 يسرتشد هبا، أو ما ينبغي أن إىل دروس وعربهذه املبادئ احلاكمة على النجاح واإلخفاق تتحّول 
على  اأو مستوى من مستوياته، وخصوص   موقع من مواقعه يف أيّ  يسرتشد هبا القّيمون على الشأن السياسيّ 

أو تتقاطع  اد هذه املبادئ أو الدروس والعرب، ولكنها تلتقي مجيع  مستوى القّيمني على اإلمرة العاّمة. قد تتعدّ 
ن . وأّن العدل مؤذّ ن خبراب الدول واّنيارهاأشكاله ومستوياته مؤذّ على حقيقة أّن الظلم مبختلف 

 باستمرارها.

ق بالقيم اليت السنن احلاكمة على جناحات النشاط وإخفاقاته. أّما يف ما يتعلّ -ق باملبادئهذا يف ما يتعلّ 
ة واإلنسان واحلياينبغي أن حتكم ممارسة هذا النشاط، فقد رأينا أنّه يتحّدد على ضوء ريية عاّمة للوجود 

 ونسق قيم ينبثق عنها.

على وجوب  اب عليها من قيم، نالحظ أّّنا تلتقي أيض  د الريى وما يرتتّ على الرغم من تعدّ  اوهنا أيض  
النزاعات  توّخي العدل يف ممارسة السياسة سواء يف توزيع احلقوق أو توزيع الواجبات، أو يف فضّ 

ة يف ة يف الداخل، ومع االجتماعات السياسيّ واجلماعات االجتماعيّ  واالختالفات بني األفراد وبني الفئات
 اخلارج.

 اإلنسانّية، وهذا املرتكز هو أّن اإلنسان اجتماعيّ ة مرتكزها يف الطبيعة إىل ذلك نضيف أّن للسياس
 بالطبع.

ات ومبادئ بعد هذا العرض السريع ملا يرتبط بالسياسة من موضوع ونطاق وأهداف ووسائل وجدليّ 
 ،انعود، كما وعدنا سابق  ة دون غريها من األنشطة البشريّة، السياس صّ خي عاّمة ومرتكز يف الطبيعة اإلنسانّية

زها عن األنشطة البشريّة ة اليت متيّ تها اخلاصّ إىل الكالم على نطاق السياسة لتبيني إذا ما كان هلا ماهيّ 
 ز.ولنرى حدود هذا التميّ  وغري ذلك،األخرى، كالدين واألخالق واالقتصاد والعلم 



فإّن ات واملبادئ العاّمة، إذا كان للسياسة ما خيّصها على صعيد املوضوع واألهداف والوسائل واجلدليّ 
ر وعالقة اإلنسان به، املتعايل املقّدس، اخلالق، املدبّ  للدين ما خيّصه على هذه األصعدة: فموضوع الدين هو

ة هي الطاعات والعبادات رضاه واجتناب سخطه، ووسائل نوعيّ  واهلدف هو معرفته والتقّرب إليه ونيل
واألدعية. وجدلّية هي جدلّية املقّدس واملدّنس: اخلالق واملخلوق ومرتكز يف الطبيعة اإلنسانّية هو حاجة 

  إليه.شيء قدير، يلجأ إليه حيث ال جيد ملجأ إاّل  اإلنسان إىل متعال على كلّ 

دف هو تزكية النفس اهلو  األخالق. فاملوضوع هنا هو السلوك اإلنساينّ  نقال عالدين، ي   نقال عوما ي  
ة ة هي جدليّ وإصالح السلوك، ووسائل هي معرفة قواعد السلوك اخلرّي وتطبيقها واالقتداء بالصاحلني، وجدليّ 

 .إىل ما هو خري والنفور ممّا هو شرّ  ، ومرتكز يف الطبيعة اإلنسانّية هو امليل الفطريّ اخلري والشرّ 

ات: فموضوعه هو اإلنتاج واالستهالك وهدفه هو وال خيرج االقتصاد عن امتالك مثل هذه اخلصوصيّ 
ة هي اه الذي خيدم هذا اهلدف. وجدليّ ة، ووسيلة هي حتويل أشياء الطبيعة باالتّ يّ إشباع احلاجات املادّ 

  جة إىل الغذاء واللباس والسكن.ااحلهي ة اإلنتاج واالستهالك والتوزيع ومرتكز يف الطبيعة البشريّة جدليّ 

 ما يعن أّن لكلّ  وغري ذلك، دناه للدين واألخالق واالقتصادما وج جند للعلم والفنّ  ،وبالطريقة نفسها
وإن كان هذا التمّيز  زه عّما سواه يف إطار النشاط اإلنسايّن العامّ ة متيّ من هذه األنشطة مبا فيها السياسة ماهيّ 

ة حيث ومنهج البحث. وليس على صعيد املمارسة العينيّ  د واالختصاص الوظيفيّ يتّم على صعيد املفهوم اجملرّ 
 مهما كان النشاط الذي ينسب إليه. ة واحدةتتداخل وتتالبس يف أّي فعل أكثر من ماهيّ 

 

 والخالصة

السياسة وأشكاهلا وأنظمتها، أي ما يبقى بعد تريد  عىن فلسفة السياسة مبا هو مشرتك بني خمتلف أنواعت  
 ز السياسة عن األنشطة اإلنسانّية األخرى.ا مييز بعضها عن بعض. ويف الوقت نفسه ما مييّ هذه األنواع ممّ 

وليس على صعيد املمارسة الواقعّية حيث  د واالختصاص الوظيفيّ ز هو على صعيد املفهوم اجملرّ هذا التميّ 
مهما كان النشاط   اقتصاد ؛أخالق ؛ة واحدة )دينأكثر من ماهيّ  ،إراديّ  فعل يتداخل ويتالبس يف أيّ 

 .مته النشاط السياسيّ الذي ينسب إليه، ويف مقدّ 


