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 شفيق جرادي، حاكمية األخالق، للحديث صلة، سلطة األخالق.الكلمات المفتاحية: 

 هل يصحُّ لنا القول أن لالخالق سلطة؟

قبل ان اشرع يف الكالم حول املقصود من السؤال أرى لزاًما عليَّ توضيح املقصود من األخالق. فقد 
لمة النفسانية اليت عرفها فالسفة األخالق باهليئة الراسخة عند النفس ليخرجوا بكيقصد هبا تلك امللكات 

الصدف والكذب هي عناوين ألمور اخالقية حتمل  العابرة. فالكرم او الدهاء او هيئة راسخة احوال النفس
ه يف املسلك أثري لوبعض هذا الدخول يكون عابرًا ال ت قابلية احلياة اذا ما دخلت عمق الوجدان االنساين،

الفرد  بح من خصائصيسمى باحلال النه سريع الزوال. اما حينما يص ما املعنوي والعملي لالنسان وهو
ة ذا... فإن هذا ما يطلق عليه اسم امللكث تقول فالن شجاع، وفالن صادق وهكحبي االنساين بعينه

بح يف مرحلة قابلية احلياة، بل انه يصالنفسانية او اهليئة الراسخة عند النفس. وهو ما كنت اعين انه حيمل 
من املرحل هو احلياة بعينها.. من هنا فإين وان كنت استسيغ االستفادة ممن قالوا يف تعريف اخللق واالخالق 
باهليئة الراسخة او امللكات. إال اين اود ان استكمل مقصود منها مما حتمل يف ذاهتا قابلية احلياة حىت اذا 

 سان كانت هي رمز حياته الفعلية.ما ثبتت يف ذات االن

عليه فان االخالق اليت اعيها حتمل من املرونة ما يسمح هلا ان تتداخل مع الرؤى الفكرية والعقائدية، بل 
وبعض املنظومات الفكرية فان الرؤية او العقيدة او الفلسفة اذ اكانت جمرد امر ذهين نستحفظه يف وعاء 

دان النفسي فإنه ال حياة فيه، بل ال تتوفر فيه قابلية احلياة اليت الذهن والذاكرة وهو خارج عمق الوج
على تلك النطقة من النفس مرورًا سريًعا  والروح والوجدان اما ان كان مرورهيستمدها من انفاس القلب 

ية بب الشك واالضطراب والقلق. لكن برغم ذلك هو ميتاز بقابلفإنه املسمى بـ "احلال" وهو ما يسوعابرًا، 
لثالث: الوهم، يتحاكم يف منطقة الشغب الذهين مبستوياته او  حياكم حلياة. ولتتثبت احلياة فيه ينبغي انا

باملعىن الفين لكلمة العقل... كما عليه ان يدخل مغامرة الوجدان والقلب... فإذا تكرر  -واخليال، والعقل
حة اى الر و من االمان حينها حيصل علبروح نقدية فّعالة وجل عامل الروح بنح االمر عنده واستطاع التدرع

حث لكنه يدخلنا اىل افق ابعد بكثري من ذاك البا امل وان كان يشي بشيء من السكينةوالطمأينية وهو ع
ها، ال االشارة تينهو احلرية اللطيفة يف نفوذ حقائق االشياء ومعا. الن وظيفة هذا العامل )الروح( الشاك.و 

ة. ة اخلالقى حنو التجدد يف السريور قام بالذوات، بل قامت الذوات به عل هلما من بعيد. فإذما نفذ وعاين



وعندما نقول الذات فهي تعين كل ما يف االنسان من وظائف الفكر، والعاطفة، واملسلك. اهنا تعين انك 
 انت صرت على حنو من "انت" جديدة. وهلذا هلا تعابريها املختلفة. 

له اهل التصوف عن الروح مبعناها اجملرد او تلك املنتسبة لعامل االمر اين اقصد هنا ما قا اوال يظنن احدً 
 ابًدا، بل ما اعنيه بالروح هنا "النفس" مبا هي حقيقة جمردة تتواصل عرب افاعيلها بعامل املادة. 

 وهي الروح اليت قد يستكني هلا اهل الفضائل االخالقية اخلرية.

 ة اىل مصدرها وباريها. فيطمئنون وتصبح دنياهم وانفسهم معراج عود

)الرب(=)االله( كما ان هذه النفس قد يستكن هلا اهل االخالق اليت اظلمت على قلوب اهلها حىت 
 طبعتهم بطابعها فما عادوا يرتاحون اال هلا فتتحول انفسهم اىل )اله( = )اهلوى(

االمم  احلضارية عندوهو حتًما ما سينعكس يف مفردات احلياة االجتماعية ومسري احلياة السياسية و 
 والشعوب.

وعيله فاننا نذكر هنا باستعارات استفادها السيد حممد باقر الصدر من املاركسية يف مصطلحي "البىن 
الفوقية" و "البىن التحتية" حينما وظف هذه االستعارات بالقول ان البنية التحتية لكل نظام بشري امنا هو 

وهبذا  تلك البىن الفوقية من انظمة السياسة واالقتصاد واالجتماع.رهن التغري احلاصل عند النفس ،فمنها من
املعىن اريد ان اطلق تأماًل يف وظيفة االخالق ببناء السلطة مضمونًا وشكاًل.. ألننا امام اشكالية حقيقية 

يقة لطات هي البانية حلقهل ميكن لالنسان بالعاقلة عنده ان يبين سلطة ما من دون اخالق ام ان الس
 خالق؟اال


