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امللخص
تتبوأ االستقامة قيم ًة
مُتثِّل هذه الدراسة قراءة حتليلية يف التعالق الداليل بني االستقامة والقصد يف اخلطاب القرآين؛ إذ َّ
مركزي ًة ،بوصفها أحد املفاهيم املحورية يف املنظومة األخالقية ،وتؤدي دور ًا فاعالً يف تأطري احلياة عىل مستوى الفكر والسلوك.
بأَّنا حركة
ويتقاطع القصد مع االستقامة يف كونه عنرص ًا جوهري ًا يف الرتكيبة الداللية هلذا املفهوم ،فقد وصف اهلل احلركة اإلنسانية َّ
قصدية مؤطرة ضمن ضوابط اخلط املستقيم ،بنا ًء عىل منهج يعتمد االستقراء ،والتحليل الداليل؛ قصد معرفة العالقة الداللية بني
القصد واالستقامة ،ورصد طبيعة هذا التعالق يف ضوء النصوص القرآنية املؤطرة ملعرفة الصلة الداللية بينهام ،وحتليلها يف ضوء
معطيات النصوص ،اعتامد ًا عىل الدراسة السياقية ،وتت ُّبع أشكال هذا التعالق .وتتجىل أمهية هذه الدراسة يف كوَّنا تناقش موضوع ًا
حيوي ًا  ،يرتبط بمقاصد االستخالف ،والكشف عن الرشوط املوضوعية لبناء الفعل األخالقي ،نرصد من خالله املجال الداليل
للقصد واالستقامة ،ثم نعرج إىل حتليل معطيات التعالق بينهام ،نظر ًا الرتباطهام الوثيق بعنارص النظرية األخالقية ،ودورمها يف
ضبط املضمون الشعوري واملحتوى القيمي لإلنسان.
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مقدمة:
حتظى االستقامة بموقع ممه ٍّم يف املنظومة القرآنية ،وتتعزَّ ز قيمتها يف ارتباطها جذري ًا باخلط
املستقيم ،وتأثريها يف بنية الفكر والسلوك .وهي ُتتاز بخصوصيتها الدينية ،وحضورها الفاعل يف
ألَّنا من القيم التي َّ
ترتشد يف ضوئها
تضاعيف الكتاب ،وقد منحها القرآن الكريم مب ْعد ًا وظيفي ًا؛ َّ
املسرية الوجودية ،وتتحدَّ د عىل إثرها العواقب اإلنسانية؛ ما يعطينا دفع ًا أقوى لرصد استعامالت
هذه املفردة يف نطاق القرآن الكريم ،مع جتاوز املستوى اخلارجي هلا ،بحث ًا عن املعاين املكتنـزة،
والتعالقات الداللية بني االستقامة والقصد يف ضوء االستخدام القرآين.
فإذا كان لفظ "االستقامة" مشتق من مادة ( َق َو َم) ،فإن هذا اللفظ "يدور حول مصدر القيمة،
ومسلكها ،وامتدادها ،وأثرها وصفاهتا؛ فاملصدر هو اهلل الق ّيوم ،طريق مستقيم ال عوج فيه ،واالمتداد
وح ْسن التعديل يف
بح ْسن الرتكيب ،م
يف احلياة والكون كله .واألثر يف نفس اإلنسان  ...الذي م َّيزه م
بح ْسن التدبري” (الصمدي ،2003 ،ص .)23وإذا كان القصد من املعاين املتعالقة مع
اهليئة ،وأمره م
"أي بيان الطريق املستقيم املوصل إىل
االستقامة لقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ [النحل]9 :؛ ْ
احلق ،أو إقامة السبيل وتعديلها( ،البيضاوي1418 ،ه ،صَّ .)221
فإن القوام هو "القصد بني
الطرفني" (ابن عاشور ،1984 ،ص .)72و ميمكن معادلة اإلنسان يف إطار هذا السلوك القاصد ،وكل
حركة تفتقد إىل مركزية اهلدف هي حركة عبثية ال مردود هلا يف عملية البناء .ومن هناَّ ،
فإن استحضار
هذا املفهوم يؤدي إىل حفظ التوازن بني منظومة القيم والواقع؛ أل َّن االستقامة ليست سلوك ًا انعزالي ًا
ننشده يف حمراب العبودية ،وإنَّام هي حركة فاعلة متؤ ِّثر يف أبنية املجتمع وأنسجة احلضارة.
توجه جديد يف دراسات املفهومات
وتأسيس ًا عىل ما سبق ،تندرج هذه الدراسة ضمن ُّ
األخالقية ،والتعامل مع املفردات القرآنية بوصفها جزء ًا من هذه البنية املتكاملة .وهتدف هذه
املقاربات إىل حتقيق نقلة نوعية يف جمال الدرس القرآين ،ودراسة املفاهيم بمنهجيات تتجاوز املعنى
اللغوي ،عن طريق اكتشاف أبنيتها السياقية واملفهومية؛ بحث ًا عن املعاين الثاوية خلفها.
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ومن َث َّمَّ ،
فإن الدراسة هتدف إىل معرفة التعالقات الداللية بني القصد واالستقامة يف ضوء
ألَّنام من املفاهيم الفاعلة يف بناء الفعل األخالقي وتأسيسه؛ إذ متؤ ِّثر االستقامة يف
نصوص خمتارة؛ َّ
التصور ،والفكر ،والسلوك .ونظر ًا إىل
مجيع التكاليف اإلهلية ،وتضبط حركة احلياة عىل مستوى
ُّ
األمهية املميزة التي يكتسبها القصد واالستقامة يف املنظومة القرآنية ،وصوالً إىل معرفة خصائص
اإلنسان القاصد الذي يطلبه القرآن الكريم ،والوقوف عىل الرشوط املعنوية لبناء الفعل األخالقي
(القصد ،الفعل ،القيمة)؛ َّ
عوق
يتم يف إطار القصد مي ِّ
فإن كل قول أو فعل غري مؤطر باالستقامة ،وال ُّ
مسار الفعل الوجودي ،و ميؤ ِّثر يف صناعة العواقب.
وتقرير ًا ملا قلناه ،تأيت هذه الدراسة يف سياق معاجلة املفاهيم األخالقية؛ مب ْغ َي َة بلورة رؤية جديدة
يف فهم املنظومة القيمية ،استناد ًا إىل الزاوية النظرية يف ضوء معطيات النظرية األخالقية 1،وتوظيف
للمفكِّر إيزوتسو.
معطيات التحليل الداليل بنا ًء عىل نموذج تطبيقي م
لـام كانت هذه املفردة ممه َّمة جد ًا؛ لتمثيلها خط اهلل املستقيمَّ ،
أي خلل يقع عىل مستوى
فإن َّ
و ّ
الفهم والنظر ،ميفقد املسلم البوصلة وسالمة االجتاه؛ ما يتط َّلب إعادة الضبط والتوجيه ملفردات هذه
القيمة ،واستجالء أكثر وضوح ًا للنموذج املستقيم الذي استدعاه اهلل لعامرة الكون.
1
سامه الرشيعة األخالقية يف القرآن .وهبذه الكيفيةَّ ،
فإن مفهوم القصد عنده جزء من
ناقش عبد اهلل دراز مفهوم القصد يف إطار ما ّ

كل ،ترتابط أجزاؤه املختلفة لتم ِّبني األساس الذي ترتكز عليه رشيعة الواجب القرآين ،وتتفصل يف جمال القانون األخالقي الذي
أي بناء أخالقي ،مها :النيَّة،
يشمل النظرية األخالقية وتطبيقاهتا .وقد جاء الفصل اخلامس لتفصيل القول يف عنرصين مهمني يف ِّ
شك يف َّ
والعمل .وال َّ
يتوجه إىل موضوع مبارش ،هو العمل .وهلذا االختيار هدف بعيد ،هو غاية ذلك
أن القصد اختيار أخالقي َّ
االختيار .ويف هذا االختيار تتمثَّل النيَّة األخالقية والقاعدة الكلية التي تسيطر عليه؛ حتقيق ًا ملرضاة اهلل تعاىل .وتلك هي النيَّة
النقية ،واإلخالص ،واخلضوع لإلرادة اإلهلية .ولكي يكون العمل أخالقي ًا؛ ال مبدَّ من توافر إرادة متناط هبا املسؤولية ،ثم اجلزاء.
صوب اإلرادة جتاه العمل الذي تتغيّا إنتاجه ،فإنَّنا -بحسب دراز -منطلق قصد ًا أو نيَّ ًة .وهذا القرار الباطني الذي عىل
وحينام مت َّ
ٍ
نتأهب للقيام بالعمل ،يتفاوت بني القصد والعزم .وحني يتزامن مع العملَّ ،
فإن الن َّية تتمثَّل وقتئذ يف ذلك الشعور
أساسه َّ
وبني دراز العنارص التكوينية الثالثة التي تنطوي عليها فكرة القصد ،وحشد هلذا التتبُّع
النفيس .وهو عنده موقف عقل يقظَّ .
قدر ًا كافي ًا من اآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة ،وعضده بأقوال اإلمام الغزايل ،واملحاسبي ،والرتمذي ،وغريهم؛ لتدعيم
قوله يف جمال بيان اجلانب النظري للرؤية القرآنية يف شأن النظرية األخالقية .وهذا يعطي جانب ًا مه ًام يف جمال النظر إىل مفهوم
االستقامة .غري َّ
نصب ًا عىل التحليل الداليل بني القصد واالستقامة ،دون إحالة النظر يف بيان
مهنا يف التحليل الداليل كان مم َ
أن مج َّل ِّ
النظرية األخالقية القرآنية بكل تفاصيلهاْ ،
وإن و َّظفنا عنارصها -قدْ ر جهدنا -يف عملية التحليل الداليل من الزاوية التطبيقية.
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ومن املعلوم قرآني ًا َّ
أي خلل يقع عىل مستوى القصد أو الفعل ميبدِّ د القيمة؛ لذا رسم القرآن
أن َّ
الكريم صور ًة نموذجي ًة لإلنسان السوي يف قصوده وأفعاله ،وشفعها بضبط التعامل مع الكتاب ،ثم
يتقرر لدينا َّ
أن غياب فكرة القصد عن منظومتنا
تأطري التعامل مع أهل الكتاب .وانطالق ًا ِمّا سبقَّ ،
الفكرية والسلوكية بدَّ د جهود األم َّمة ،واختزل ممقدَّ رات اإلنسان يف معطيات املادة؛ ما و َّلد فراغ ًا قيمي ًا
جعل اهل م َّوة تزداد اتساع ًا بني املبدأ والواقع.
فإَّنا ال تزال متعا َلج يف سياقات وعظية ،ومل َ
حتظ بدراسات
وعىل الرغم من أمهية االستقامةَّ ،
منهجية تعيد قراءة املفاهيم األخالقية يف ضوء عنارص النظرية األخالقية .وعىل هذاَّ ،
فإن مشكلة
تتوجه أساس ًا إىل إبراز العالقات الداللية بني القصد واالستقامة ،بنا ًء عىل معطيات
الدراسة
َّ
الـمرتتِّبة عليه .فإذا مو ِّجه القصد إىل
النظرية األخالقية ،ومستخرجات هذا التعالق ،واآلثار م
موضوع مبارش (العمل) ،وكان له هدف يسترشفه ،وهو غاية ذلك العملَّ ،
فإن النظام األخالقي
َّ
تتحقق القيمة ّإال باجلمع بينهام ،فكان هذا التعالق واضح ًا بينهام .ومن
جيمع بني الن َّية والفعل ،وال
َّ
تتحقق القيمة
َث َّم ،فال مبدَّ من اجلمع بني الن َّية عىل سبيل القصد ،والفعل عىل سبيل االستقامة حتى
يف الواقع اإلنساين.
مروعي يف الدراسة توظيف املنهج االستقرائي؛ مب ْغ َي َة تت ُّبع موارد القصد واالستقامة ،واستقراء
وتقّص دالالهتام اللغوية والسياقية ،وحتليل معطياهتام ،ثم رصد التعالقات الداللية بينهام
معانيهام،
ّ
باستخدام املنهج التحلييل ،وذلك بدراسة املعطيات الداللية للقصد واالستقامة يف ضوء النصوص
الحظ َّ
التوجه اجلديد يف التعامل مع املفردات القرآنية؛
طرق هبذا
ُّ
الـم َ
أن هذا املوضوع مل مي َ
املختارة .و م
لذا جاءت هذه الدراسة -بوصفها حماولة متواضعة -الستجالء طبيعة هذا التعالق ،ومعرفة سامت
بأَّنا اعتمدت عىل اجلهود املميزة لعبد اهلل دراز
اإلنسان املستقيم ،والسبيل القاصد الذي ينهجه ،عل ًام َّ
الذي صاغ النظرية األخالقية القرآنية ،وهي دراسة يف صميم بناء الفعل األخالقي؛ إذ مت َعدُّ اإلطار
النظري لتحليل معطيات التعالق الداليل بني القصد واالستقامة .وقد استفادت الدراسة أيض ًا من
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الـمفكِّر إيزوتسو يف طريقة حتليله التعابري األخالقية القرآنيةْ 2،
يتعرض يف دراسته
وإن مل َّ
جهود م
ملفهومي القصد واالستقامة.
وسنعتمد بداي ًة عىل الدراسة اللغوية ،ثم الدراسة السياقية ،انطالق ًا من رصد مفهوم االستقامة
يف اللغة واالصطالح ،ونشفع ببيان بناء املجال الداليل للمفهوم ،وذلك بتت ُّبع املفهوم يف ضوء
تتضمن معنى االستقامة يف بنائها اللفظي ،ثم نعمد إىل حتليل
الدراسة السياقية للنصوص التي
َّ
التعالقات الداللية بني االستقامة والقصد يف ضوء آيات االستقامة ،ييل ذلك توضيح مفهوم القصد
يف اللغة واالصطالح ،وبيان جماله الداليل ،عن طريق تت ُّبع هذا املفهوم يف ضوء الدراسة السياقية
للنصوص التي حتوي معنى القصد ،ثم نختم الدراسة بتحليل التعالقات الداللية بينهام يف ضوء
آيات القصد.
وعصارة القول :إ َّن اهلل تعاىل يظهر ممقدِّ ر ًا كل اجلهود املستقيمة ،وجيازي عليها بام قدَّ مه من
ضامنات األمن والطمأنينة لكل مستقيم يف قوله :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓ ﱔﱠ [فصلت.]30 :

وهذا دليل عىل أمهية هذه القيمة التي مل َت معدْ كسب ًا دنيوي ًا؛ إذ َّإَّنا متسهم يف بناء املصري اخلالد .وهذا ما
جيعلنا ننظر نظر ًة جا َّد ًة يف موازنات الدنيا واآلخرة حتى نعيد تأطري حركة احلياة يف أبعادها األخالقية
واحلضارية يف ضوء معطيات القصد واالستقامة.

 2ابتكر الـ ممفكِّر إيزوتسو هذا النوع من التحليل للمفاهيم القرآنية ،وقد مترمجت كتبه إىل اللغة العربية ،مثل كتاب "اهلل واإلنسان يف
القرآن" ،الذي مثَّل دراسة حتليلية للتعابري املفتاحية التي تساعد عىل إدراك مفهومي للنظرة القرآنية للعامل ،وأبرز فيه اخلطوات
املنهجية التي استخدمها يف حتليله الداليل "الشق النظري" ،ثم و َّظف هذه اآلليات يف الكشف عن النظرة القرآنية للعامل ،وقدَّ م
رؤية جديدة يف جمال الدرس القرآين .أ ّما كتابه "املفهومات األخالقية الدينية يف القرآن" فيم َعدُّ دراسة تطبيقية للمفهومات
الـمشكِّلة لبنية القرآن األخالقية ،ونموذج ًا تطبيقي ًا ممتم ِّيز ًا لكيفية دراسة املفاهيم األخالقية من الوجهة الداللية .وقد
األخالقية م
الـمفكِّر يف حتليلنا للنصوص القرآنية؛ مب ْغيَ َة إبراز التعالقات الداللية بني القصد واالستقامة.
استخدمنا منهجية هذا م
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أوالً :مفهوم االستقامة يف اللغة واالصطالح
 .1االستقامة لغ ًة:
ينتمي مصطلح االستقامة إىل اجلذر َ
(ق َو َم) ،وما جاء يف القرآن الكريم من حضور ملشتقاته
يوحي بام حيمله من إمكانات لغوية ،جتعله قادر ًا عىل التشكُّل يف هيئات اشتقاقية متنوعة .ميط َلق هذا
اجلذر يف اللغة عىل معنيني ،مها :اجلامعة من األفراد ،والعزم .قال ابن فارس" :القاف والواو وامليم
أصالن ،يدل أحدمها عىل مجاعة من الناس ،واآلخر عىل انتصاب أو عزم" (ابن فارس،2008 ،
ص .)757ومن َث َّمَّ ،
فإن املعاين التي "تفيدها هذه املادة حول النهوض ،أو انتصاب القامة ،أو
االعتدال بمعانيها املادية واملعنوية" (عبد الفتاح ،2008 ،ص.)414
وقد ورد املصطلح بمعنى اهلداية والطريق املستقيم ،ومنه األصل الثالث ،وهو التقويم ،يف قوله
تعاىل:

ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

وح ْسن
"بح ْسن التقويم ،م
خصه اهلل م
أي َّ
ﱪ ﱫﱠ [التني]4 :؛ ْ

التعديل" (قطب1412 ،ه ،ج ،4ص .)3933و متط َلق القيمة عىل قيمة اليشء باملفهوم املادي ،والقيمة
أي له قيمة يف ذاته وجوهره .قال الراغب:
واملكانة باملعنى اللغوي ،ومن ذلك قولنا :هذا يشء ق ِّيم؛ ْ
"بيان قيمة اليشء" (الراغب األصفهاين1412 ،ه ،ص.)693
إذن ،فاالستقامة "استفعلة ،وتدل عىل طلب القيام يف األمر إرادي ًا ،أو طبيعي ًا ،أو عم ً
ال يراد به
طلب القيام ،وإرادة أ ْن يدوم األمر وفعليته ،وينصب نفسه يف ذلك األمر؛ أي يف العمل باألمر .يراد
الرصاط الذي فيه اقتضاء الفعلية ،ويدوم انتصابه بالطبع( :الراغب األصفهاين1412 ،ه ،ص.)693
ٍ
معان عدَّ ة ،منها:
وللقيام
أ .القيام :الثبات ،ومنه قوله تعاىل :ﱡ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠ

وعرب
ﲡﱠ [آل عمران]75 :؛ ْ
أي مالزم ًا حمافظ ًا ،ومعناه "الدوام والثبات عىل املطالبة باحلقَّ ،

عن ذلك بالقيام؛ لـام فيه من املشقة واجلهد" (محودي ،2011 ،ج ،2ص.)218
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ب .القيام :العزم ،ومنه قوله تعاىل :ﱡﱄ ﱅ ﱆ

ﱇﱠ [املائدة]6 :؛ أي القصد .والظاهر

أن ث َّمة ترابط ًا بني القيام والعزم؛ ما يعني َّ
َّ
أن القرآن الكريم يقصد نوع ًا من القيام ،يتحدَّ د يف ضوء
العزيمة .فإذا كان القيام حرك ًة إرادي ًة لبناء فعل صحيح ،فإنَّه يبدأ بالقصد؛ سواء أتع َّلق ذلك
اجلنَّ َة
رشواَ ،فإ َّن مه َل ْن ميدْ خ َل ْ َ
باملامرسات العبادية ،أم بالعامرة الكونية؛ لقوله َ " :سدِّ مدوا َو َقار مبواَ ،و َأ ْب م
َأ َحد ًا ع ََم مل مه" (مسلم بن احلجاج ،د.ت ،ج ،4ص .)2171وبنا ًء عىل ذلكَّ ،
فإن العزم هو القصد اجلاد
تتحرك حركة مستقيمة ،بام يوجب حصول العمل ودوامه.
الذي يمنح اإلراد َة طاق ًة حتى
َّ
واالنتصاب ليس جامد ًا ال حركة فيه ،وإنَّام هو قيام يتح َّقق فيه الرشط األخالقي؛ إذ يصنع اإلنسان
بقيامه حركة متساوقة مع منطلقات العبودية والطاعة الواعية .وهلذاَّ ،
فإن ربط العبادة بالقيام له ما
ربره؛ فكل العبادات هي قيام بعز ٍم هلل؛ لقوله تعاىل :ﱡﱄ ﱅ ﱆ
مي ِّ
أيض ًا :ﱡ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﱇﱠ [املائدة ،]6 :وقوله

ﳂﱠ [آل عمران]186 :؛ ما يعني َّ
أن العزم

يكون يف ِّ
ظل التالحم العضوي بينهام.

 .2االستقامة اصطالح ًا:
ٍ
مستو ،وبه
قال الراغب يف تعريف مفهوم االستقامة" :يقال يف الطريق الذي يكون عىل خط
مش ِّبه طريق اخلري ،واالستقامة تعني لزوم املنهج املستقيم" (الراغب األصفهاين1412 ،ه ،ص.)269
وليس املراد به "التل ُّفظ بالقول فقط ،بل ال مبدَّ من االعتقاد املطابق للقول اللساين .وبدأ أوالً بالذي
هو أمكن يف اإلسالم ،وهو العلم بربوبية اهلل ،ثم أتبعه بالعمل الصالح ،وهو االستقامة" (أبو حيان،
1420ه ،ج ،9ص .)303وقد جاء يف "التعريفات" َّ
أن االستقامة هي "الوفاء بالعهود كلها ،ومالزمة
التوسط" (اجلرجاين ،1983 ،ص .)19وبتعبري أدق" :االعتدال وامليض
الرصاط املستقيم برعاية حدِّ
ُّ
والتحري الدائم حلدود
عىل النهج دون انحراف ،وهو يف حاجة إىل اليقظة الدائمة ،والتد ُّبر الدائم،
ّ
الطريق ،وضبط االنفعاالت البرشية التي ُتيل االجتاه قلي ً
ال أو كثري ًا" (قطب1412 ،ه ،ج،4
ص.)1931
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ثاني ًا :بناء املجال الدالل ملفهوم االستقامة يف ضوء النصوص املؤطرة (آيات االستقامة)
تصنيف النصوص التي حتوي معنى االستقامة يف بنائها اللفظي:
أ .الدراسة السياقية آلية "فصلت" ،وما رشح منها يف ضوء معطيات السياق:
قال تعاىل :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓﱔﱠ [فصلت .]30 :بدأت اآلية الكريمة بأداة التوكيد عند حديثها عن

املؤمنني الذين أخلصوا العمل هلل ،إشار ًة "إىل احلفاوة بأمرهم ،والعناية بحديثهم ،وتأكيده يف نفوس َم ْن
الحظ وجود تفاوت زمني بني القول والفعل ،فام
الـم َ
يسمعونه" (أبو موسى ،2009 ،ص .)411ومن م
حقيقته؟ قال الزخمرشي " :تدل عىل تراخي االستقامة عن اإلقرار يف املرتبة ،وفضلها عليه" (الزخمرشي،
 ،1407ج ،4ص .)198ومن املعلوم أ َّن احلرف (ثم) يفيد الرتاخي؛ "فهو ال ُّ
يدل عىل أَّنم يف احلال ال
يكونون مستقيمني ،ولك ْن معناه استقاموا يف احلال ،ثم استقاموا يف املآل" (القشريي ،د.ت ،ج ،3ص.)327
فاآلية الكريمة هتدف إىل العمل بمقتضيات االستقامة .وقد جاء التعبري يف منتهى الدقة ،باستعامل
وأَّنا ال تستقيم عىل وجه ِم ِّا آمنت به ّإال بعد
(ثم) لبيان طبيعة النفس "عند مزاولة أمر اهلل وَّنيهَّ ،
مراودة ورياضة" (أبو موسى ،2009 ،ص .)413أ ّما ورود اآلية الكريمة بصيغة املايض فيفيد امليض
واالستقبال مع ًا ،يف سياق خربي ،يستوعب حت ُّققها يف الزمن .وقد أخربنا اهللّ تعاىل أ َّنه متى َتالزم
فإَّنام يفضيان إىل النتيجة املنصوص عليهاَّ ،
كأن احلال أشبه بمعادلة رياضية ،ال
اإليامن واالستقامةَّ ،
ميمكن اإلخالل بأحد طرفيها؛ إذ ال يكتمل اإليامن ّإال باالستقامة .وال ميمكن للفعل ْ
أن يفيد امليض
فقط؛ إذ لو كان األمر كذلك لكان اجتامع اإليامن مع االستقامة بعد زمن الرسالة ال يفيض إىل النتيجة
إن أهل التحقيق قالوا :كامل اإلنسان يف ْ
نفسها .قال الرازيَّ " :
أن يعرف احلق لذاته ،واخلري ألجل
العمل به ،ورأس املعارف اليقينية ورئيسها معرفة اهلل
الصاحلة ورئيسها ﱡ ﱆ

ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅﱠ ،ورأس األعامل

ﱇﱠ ْ
أن يكون اإلنسان مستقي ًام يف الوسط غري مائل إىل طريف اإلفراط

والتفريط" (الرازي1420 ،ه ،ج ،27ص.)560
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ولكن ،إذا كانت االستقامة حتمل صفة الديمومة ،فهل لذلك دالالت ممع َّينة؟ حتدَّ ثت اآلية
ْ
حصلة هلذا
الـم ِّ
الكريمة عن القول بمعنى اال ِّدعاء ،واالستقامة برهان العمل عىل هذا اال ِّدعاء ،وهي م
الـمرت ِّتبة عليه؛ ما يعني أ َّن ربطها باملايض دون املستقبل خطأ ،وكذا ربطها
التزاوج ،والنتيجة م
وسنَّة ربانية مم َّطردة؛ فال فالح ملَ ْن مل جيمع بينهام.
ألَّنا قاعدة عقدية ،م
باملستقبل دون املايض خطأ؛ َّ
ألَّنا تشغل احل ِّيز كله؛ فالقول :إ َّن اخلط املستقيم
وقوة هذه القاعدة العقدية يف جتريدها من الزمان؛ َّ
الـم َّطردة ،بوصف ذلك مسنَّة إهلية ،مخلق عليها الكون
أقرب مسافة بني نقطتني ،هو مثال عىل القاعدة م
ألَّنا من لدن اهلل تعاىل.
يف مب ْعده اهلنديس ،وهي أيض ًا مستوعبة الزمن؛ َّ
وكذلك أشارت اآلية الكريمة إىل قيمة العدل؛ أل َّن اجلزاء من جنس العمل ،مشري ًة إىل جزاء
الذين برهنوا عىل صدق أقواهلم بتقديم هذا الربهان ،فاستقامت نفوسهم هلل .وعليهَّ ،
فإن قوانني
السنَّة ،بام جيعل اإلنسان عىل درجة من
اهلداية تعمل مثل قوانني الكون ،والفالح يتحدَّ د يف ضوء هذه ُّ
املسؤولية حتى تصبح فكرة االستقامة مم ِّ
تجذرة يف سلوكه .وبمقتىض التوجيه القرآين ،إذا كان اإليامن
أن يكون اجلزاء ذاته عىل الفعل نفسه؛ فلو َّ
الـمقرتن باالستقامة مسنَّ ًة مم َّطرد ًة ،فإ َّنه من العدل أيض ًا ْ
أن
م
أفضل أو َّ
َ
أقل النخرمت قيمة العدل.
اجلزاء بعد الرسالة اخلاُتة كان
ـمقرتن باالستقامة ّإال ْ
أن يفيض إىل النتيجة نفسها ،أ ّما االختالف بني
إذن ،ال ميمكن لإليامن ال م
فإَّنام يفضيان إىل اخلري؛
األشخاص فهو يف قوة اإليامن ،والثبات عىل االستقامة ،ومتى اجتمعا مع ًاَّ ،
َّ
الـمحدِّ دات
ألن االستقامة مُت ِّثل الصمدانية الفاعلة .وهلذا طرح اهلل معادلة االستقامة ضمن هذه م
املنهجية

يف قوله سبحانه :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓﱔﱠ [فصلت.]30 :

َّ
إن املستقيم -من منظور القرآن الكريم -هو املؤمن الذي استقام عىل طريق الصاحلات ،وحياته
ؤرش لإليامن ،واالستقامة عالمة عىل الصالح .وبنا ًء عىل
حمكومة باإليامن والصالح؛ فالتقوى مم ِّ
ذلكَّ ،
فإن اإليامن هو الباعث عىل العمل .قال تعاىل:

ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱠ
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[فصلت .]6:وهذا التعريف مي ِّبني َّ
أن املستقيم جيمع يف شخصه معطيات اإليامن والعمل ،والقول
والفعل ،واالعتقاد والسلوك ،والظاهر والباطن ،وكلها عنارص تنصهر يف الذات املستقيمة.
ويف هذا السياق ،حدَّ د القرآن الكريم مواصفات النموذج املستقيم .قال تعاىل :ﱡ ﱗ ﱘ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

ﱳﱠ [األنفال ].4-2 :فاإليامن هو

النواة الرئيسة لالستقامة؛ لقوله " :ال يستقيم إيامن عبد حتى يستقيم قلبه ،وال يستقيم قلبه حتى
يستقيم لسانه" (ابن حنبل ،2001،ج ،20ص.)343
إذن ،فأصل االستقامة هو "استقامة القلب عىل خط التوحيد" (ابن رجب ،2001 ،ج،1
ص .)511و ميمكن القول :إ َّن االستقامة تقوم عىل اإليامن والعمل .وبالرجوع إىل اآلية الكريمة ،نجد
َّأَّنا تعرض سامت املؤمن احلق ،بدء ًا بصفة الذكر ،يف إشارة إىل منطلق احلياة وهدفها؛ َّ
ألن "تذ ُّكر اهلل
وحضوره يعنيان إضفاء املعنى واهلدف عىل حياة اإلنسان؛ َّ
فإن إزاحة اهلل من شعور اإلنسان ،تعني
إزاحة اهلدف من حياة اإلنسان" (مالك ،2013 ،ص .)61-60وعىل ن ٍ
حو ممشاب ٍهَّ ،
فإن ذكر اهلل وما
يثريه من دوافع أخالقية جيعل املرء يستشعر رقابة اهلل ،و ميذ ِّكره بحقيقته ومسؤوليته إزاء اهلدف
رسخ اإليامن يف القلب ،فيخرج يف صورة الوجل الذي ميو ِّلد اليقظة ،و مين ِّبه من الغفلة،
األسمى؛ ما مي ِّ
وهو حمكوم بضابط التقوى.
ومن هذا املنطلق ،مل تعد كلمة "اهلل" تعبري ًا يرت َّدد ،وإنَّام دخلت يف سياق العزم ،واالجتاه نحو
االستقامة .وكل هذه العنارص تعكس جت ِّليات التقوى الداخلية ،وجتيل املظاهر اخلارجية عن طريق
الـمتم ِّثل يف الصالة واإلنفاق .فمنشأ الصاحلات نابع من التقوى؛ لقوله تعاىل :ﱡ ﳠ ﳡ ﳢ
السلوك م
ﳣ

ﳤ ﱠ [املائدة.]57 :
ومن هناَّ ،
فإَّنا
رصفات .وهبذا املعنىَّ ،
فإن التقوى حتفظ توازنات اإلنسان ،وتتح َّكم يف بناء الت ُّ

تبدو "راسخة ُتام الرسوخ داخل التو ُّترات األخالقية يف حدود اهلل ،ال تتعدّ ى حدود تلك
التو ُّترات ،وال تنتهك توازَّنا ،وهكذا يصبح سلوك اإلنسان ممتم ِّتع ًا بتلك اجلودة التي جتعله يف عبادة
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اهلل" (مالك ،2013 ،ص .)75-74وتوجد آيات عديدة متر ِّكز عىل التج ِّليات الظاهرة لإليامن ،منها
قوله تعاىل :ﱡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴﱠ [الفرقان ،]64-63 :وقوله  ممب ِّين ًا قوام الفالح:

ﱡﱁ ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶ ﱷ

ﱸ ﱹﱠ [املؤمنون .]9-1 :وعىل ٍّ
كلَّ ،
فإن سامت املستقيم كام متظهرها اآليات

الكريمة ،تتم َّثل يف املعطيات اآلتية :اخلشوع ،واإلعراض عن اللغو ،وأداء الزكاة ،وحفظ الفروج،
وحفظ األمانة ،والوفاء بالعهود ،وكلها موارد تورث اجلنة.
وبنا ًء عىل ما سبق ،مُت ِّثل قضية التوحيد قيمة حمورية؛ لقوله سبحانه:
ﱵ ﱶ

ﱡﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱷﱠ [فصلت .]6 :فقد جاءت اآلية الكريمة يف سياق رسم صورة للنموذج

ّ
وتتجىل محمدِّ دات املوقف الدنيوي يف قوله
الـمنحرف ،ومواقفه عىل الصعيد الدنيوي واألمخروي.
م
سبحانه:

ﱡﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﭐﱠ [فصلت ،]26 :وذلك بغلق منافذ اإلصغاء،

والصدِّ بآلية السمع .أ ّما مستويات اإلعراض فب َّينها قوله َعزَّ اسمه:
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

يف قوله:

ﱥ ﱠ [فصلت .]5 :وقد حدَّ د اهلل تعاىل السلوك القويل

ﱛﱠ ،والسلوك العميل يف قوله:

ﱡﱘ ﱙ ﱚ

ﱡﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱡﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠ

[فصلت .]4 :ثم أشار إىل عواقب االنحراف ،وتقييضه لل م
ك ّفا ر مق َرناء ميز ِّينون هلم أفعاهلم :ﱡ ﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

قوله:

ﱡﱃ ﱄ ﱅ

ﲌﱠ [فصلت .]25 :وقد جت َّلت رمحة اهلل باخللق يف

ﱆﱇ ﱠ [فصلت ،]2 :ثم توالت رمحاته  يف قوله:

ﱡﱧ ﱨ ﱩ

ﱪ ﱫ ﱠ [فصلت.]32 :
أن الرمحة هي املدخل املفتاحي لتج ِّليات التوحيدَّ ،
نصل ِمّا سبقَّ ،
وأن االستقامة هي التي محتدِّ د
وحد .وال قيمة لـ ممعت َقد ال ميثمر واقع ًا مستقي ًام يف القرآن الكريم .كام أظهرت اآليات
الـم ِّ
وجهة م
الـمناهض للقرآن الكريم ،واستحالة قبوهلم عقيدة
الكريمة املذكورة آنف ًا ر َّد فعل ال مك ّفار الشديد م
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التوحيد؛ فقد جنحوا للكفر ،وما هلذه املفردات "أكنة" ،و"وقر" ،و"حجاب" من داللة عىل شناعة
التفكري وموقفهم املضاد ،خالف ًا للنموذج املستقيم الذي َّاّتذ من التوحيد ممنط َلق ًا للحياة ،كام جييل اهلل
ذلك يف قوله :ﱡ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱠ
[فصلت .]6 :وحلرف اجلر "إىل" يف قوله :ﱡ ﱵ

ﱶﱠ ،دالل ٌة ممه َّم ٌة يف "إرشاب االستقامة معنى

التو ّجه" (أبو موسى ،2009 ،ص.)333
إذن ،يتَّضح لنا وجود تعالق بني الن ََّّصني ،األول يتم َّثل يف تأسيس منطلقات اإليامن واالستقامة،
والنص الثاين دعوة إىل تفعيل آليات العمل واالستمرار عىل التوحيد ومبدأ االستقامة .والنص الثاين
مكمل للول من هذه الزاوية .كام قابل موقف املنحرفني واجلزاء املنتظر أخروي ًا .يضاف إىل ذلك
جلنَّة ومجاهلا الذي ي ُّ
طل عىل املستقيمني من خالل
تصوير اهلل البيئة اآلخروية بام يتناسب وروعة ا َ
جزاءات متواصلة للداللة عىل احلفاوة الربانية هبم .حيث ربط البرشى بالرمحة التي تتضاعف عىل
قلوب هؤالء األتقياء ،صدق اهلل إذ يقول :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓﱔﱠ [فصلت.]30 :

وبنا ًء عىل ذلكَّ ،
فإن املؤمن يكون يف صحبة املالئكة ،قال تعال :ﱡ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
ﱚ

ﱛﱠ [فصلت .]31 :والكافر يكون يف صحبة الشياطني .وبالنظر

إىل قوله تعاىل :ﱡ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱠ [فصلت ]6 :مع قوله :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱆ

يتبني لنا َّ
أن االستقامة هنا "هي إقرار بام حدَّ ث به رسول اهلل
ﱇ ﱠ [فصلتَّ ،]30 :

يف بداية السورة ،وضع مجلة :ﱡ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ بإزاء قوله :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅ ﱠ ،نجد َّ
أن

أَّنم سمعوه ،يقول :ﱡ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
قوهلم هذا ،والتعبري عنهم به لإلشارة إىل َّ
فقالوا :ﱡ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱶ ﱠ،

َّ
وكأن قولهَ ( :قا ملوا) ،لإلشارة إىل ربط هذه اآلية برأس السورة،
ﱇ ﱠ،

ورأس ما جاء به ( "أبو موسى ،2009 ،ص .)413وليس هذا فقط ،بل َّ
إن "الفاء دعوة لإلقرار
واالستقامة ،أ ّما اآلية التي معنا ،فهي وصف للمزاولة والعمل ،ولذلك مل يقولوا :إهلنا واحد ،وإنَّام
قالواَ ( :ر ُّبنَا اهلل) ،فذكروا ما هو ألصق بالنشأة واخللق والرتبية والرزق" (أبو موسى ،2009 ،ص.)413
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ب .التعالق الدالل بني االستقامة والقصد يف ضوء آية "فصلت":
مجعت اآلية الكريمة السابقة من سورة "فصلت" عنارص مهمة يف جمال النظرية األخالقية ،هي:
وحترك الضمري إلضفاء
القصد األخالقي ،وأمهية حضور الذهن والوجدان يف ِّ
أي قول وفعلُّ ،
القيمة عىل ردود الفعل .فإذا كانت الن َّية "رشط الزم جلميع النشاطات األخالقية ،وهي التي تضفي
عىل اجلهد القلبي مفهوم املعنى ،وتطبعه بصفة النوعية وسمتها املميزة ،بل هي عصب احلياة
الـم مثل العليا ،وإحكام
الـمه ِّم توجيه اإلرادة نحو م
وروحها؛" (دراز ،1998 ،ص .)447فإنَّه من م
الطاعات بالن َّية الصاحلة .وقد جاءت الن َّية مموافقة للقول؛ أي وقوعها عىل سبيل القصد يف قوله عزّ
شأنّه :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅﱠ [فصلت .]30:وجاء وقوع الفعل عىل سبيل االستقامة يف قوله:

ﱡﱆ ﱇ ﱠ [فصلت .]30:وجت َّلت قيمة العطاء يف قوله  :ﱡ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓﱔﱠ [فصلت .]30:ثم كان حتصيل أسباب

جلنَّة؛ ما يعني وجود قيم محم َّققة يف الدنيا ،مثل األمن
السعادة ،فال خوف ،وال حزن ،والبرشى با َ
جلنَّة يف اآلخرة.
والطمأنينة ،إىل جانب الفوز با َ
وإن َتل َّب َس مبنى القصد بالفعل؛ َّ
إن القصد هو االستقامة القلبيةْ ،
و ميمكن القولَّ :
ألن املؤمن
أي يستويف رشطها يف أفعاله وقصوده ،فاستحق
يأيت بأفعاله عىل سبيل االستقامة ظاهر ًا وباطن ًا؛ ْ
العطاء الرباين .أ ّما يف الدنياَّ ،
فإن اجلمع بني القصد والفعل محي ِّقق قيمة األمن والطمأنينة .وهبذا يكون
املستقيم  -من منظور القرآن الكريم -ما استقام قصد ًا وفع ً
ال عىل عقيدة التوحيد ظاهر ًا وباطن ًا.
َّ
إن التعالق بني عنارص النظرية األخالقية ،يعني رضورة الرتكيز عىل نوع العمل الذي نقصد من
ورائه حتقيق غاية ممع َّينة ،وإخراج القصد الداخيل من جتاذبات اهلوى واملطامح الرتابية ،واالرتقاء به
نحو املطامح الساموية؛ ذلك َّ
أن هذا القصد هو املعيار الدقيق للقيمة ،ورشط بناء الفعل األخالقي.
أن املسلم ممطا َلب ْ
يرتسخ يف الذهن َّ
ـمه ِّم جد ًا ْ
بأن تقع ن َّيته عىل سبيل القصد ،وتقع أفعاله
أن َّ
ومن ال م
عىل سبيل االستقامة .وهذا التعالق ليس أمر ًا طارئ ًا يف أفعال دون مأخرى ،وإنَّام هو عالقة أصلية؛ إذ
ال ميمكن ْ
أن يستقيم الظاهر عىل مقتضيات الترشيع ّإال إذا استقام القصد عىل التوحيد .ومهام يكن،
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فإنَّه ال يوجد "سوى طريق واحد للفضيلة ،وهي الطريق التي تبدو فيها ن َّية الذات كاملة ،بمعنى ْ
أن
رشع" (دراز ،1998 ،ص.)517
تكون ممتطابقة مع قصد م
الـم ِّ
وإن كان مكون ًا رئيس ًا يف قبول األعامل ،وذا صلة باملنظومة األخالقيةْ .
وهبذا يكون القصدْ ،
وإن
فمتع َّلقها
تل َّبس باألفعال ،فذلك من جهة بيان أمهية الن َّية ،ودورها يف صالح األعامل .أ ّما االستقامة م
اس َت َقا ممواﱠ .وعليهَّ ،
فإن
الفعل؛ إذ ال يكفي التع ُّلل بالقول ﱡ َر ُّبنَا اهللﱠ ،وإنَّام جيب القيام بالفعل ﱡ ْ
توجه ًا نحو املراد ،وإنَّام هو يف احلقيقة يدل عىل استقامة الطريق.
ارتباط القول بالقصد "ليس معناه ُّ
أي نحوت نحوه ،وعليه يقتيض القصد من حيث ربط القول به ْ
أن يكون
نقول :قصدت قصده؛ ْ
توجه نحوه هو املقصودْ .
وأن يكون هناك طريق هو القول الذي يؤدي إىل هذا
هناك مراد يف القول مم ِّ
توصل النقاري يف
الـمتو ّخى طريق مستقيم ،وهو القصد" (النقاري ،2013 ،ص .)74وقد َّ
املراد م
مقاربته ملفاهيم القصد واالقتصاد والقصيد ،وتعالقها مع القولَّ ،
أن "القصد إذا ارتبط بالقول ،فإنَّه
التوجه نحو املراد إىل الداللة عىل مراد القول (املقصود) ،ويصبح القول هو الطريق
يتجاوز يف معناه
ُّ
املؤدي إىل هذا املراد" (النقاري ،2013 ،ص.)75
ألَّنا "حالة وصفة للقلب ،يكتنفها أمران :علم
ومن اجليل أ َّنه ال قوام ِّ
ألي يشء ّإال بالن َّية؛ َّ
وعمل؛ فأ ّما العلم ف ميقدِّ مه؛ ألنَّه أصله ورشطه ،والعمل يتبعه؛ ألنَّه ثمرته" (الغزايل ،2004 ،ج،5
ص .)7وتغدو عملية الرتابط بني الن َّية والفعل وثيقة لدرجة جتعلنا نخرج بنتيجة مفادها َّ
أن العالقة
بينهام أصيلة؛ ذلك َّ
الـمرتتِّب عليهام .وقد ورد
أن الن َّية هي رشط الزم للفعل ،والقيمة هي األثر م
املصطلح بمعنى اهلداية يف قوله :ﱡ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ

أي َم ْن أراد اهلداية"
ﳃﳄﱠ [التكوير]28 :؛ " ْ

(ابن كثري ،1999 ،ج ،8ص.)340
وهذه القيمة متؤ ِّثر يف املنظومة األخالقية؛ نظر ًا إىل امتدادها وأثرها يف الواقع والسلوك .وإذا
كان اهلل هو مصدر القيم ،فيجب ْ
أن نسلك يف ترسيخها الطريق املستقيم حتى يظهر أثرها
االجتامعي .ومنهَّ ،
فإن القلب "هو املقصود ،واألعضاء موصلة للمقصود .فمن هذا الواجب جيب -
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أن تكون أعامل القلب عىل اجلم ْملة أفضل من حركات اجلوارح ،ثم جيب ْ
ال حمالةْ -
أن تكون الن َّية من
ألَّنا عبارة عن ميل القلب إىل اخلري ،وإرادته له" (الغزايل ،2004 ،ج ،5ص.)10
ممجْلتها أفضل؛ َّ
إذن ،فالقصد باعث عىل العمل؛ ما محيتِّم حتريك اإلرادة نحو املقصد ،وجتليته بالعمل لكونه
ظاهر ًا ،ومن َث َّم ميمكن احلكم عىل سالمته .وهنا تتداخل عوامل ممه َّمة ألداء الواجب ،أبرزها العلم
وحي ِّرك اإلرادة نحو االجتاه املستقيم ،وهذا حيتاج إىل جهد ومدافعة؛ لذا
وجهها ،م
الذي يضبط الن َّية ،و مي ِّ
مجلة من املفاهيم السلوكية التي تتبلور يف ضوئها االستقامة ،بوصفها قيمة
طرح القرآن الكريم م ْ
مؤطرة للجهد يف إطار اإلحسان ،ومن ذلك قوله  :ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋﱠ [فصلت.]34 :

إن القصد من القول محي ِّقق قيمة اإلحسانَّ ،
َّ
وإن القصد من الفعل محي ِّقق قيمة الصالح .ويف
أثناء احلراك التدافعي ،ينتقي القرآن الكريم أسلوب املدافعة باحلسنى للمستقيمني؛ حفاظ ًا عىل
مقصد الرتاحم ،ومبدأ السالم .ويف ِّ
ظل هذا التص ُّور ،يغدو املستقيم َم ْن يرتقي بذاته ووعيه أثناء
أداء وظيفته الدعوية يف إطار اإلحسان ،ومدافعة األخطاء هبذا األسلوب الذي زكّاه اهلل ،وشفعه
عزّ

شأنه بقيمة الصرب يف قوله :ﱡ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ ﱠ [ فصلت.]35 :

برش باجلَنَّة ،ووالية املالئكة ،واأل من والطمأنينة ،هو اإلنسان املستقيم،
الـم َّ
واخلالصة إ َّن م
رب أدا ًة للمدافعة؛ أي إنَّه حمم سن يف حركته
الـم َّتخذ الص َ
الـمب ِّلغ عن اهلل تعاىل بآلية اإلحسان ،و م
م
يتحرك بالصالح من الدائرة الذاتية إىل الدائرة املجتمعية .وهلذا السبب،
القولية والفعلية ،فهو
َّ
خاصة؛ ذلك َّ
َّ
أن اإليامن أصبح قيم ًة ممنتج ًة لالستقامة ،وهي بذاهتا
فإن لآلية الكريمة أمهية
َّ
ممنتجة لقيم اإلحسان ،والصالح ،والصرب؛ ْ
فإن أصاب هؤالء املستقيمني ضعف بتأثري
الشيطانَّ ،
فإن مفتاح القوة يؤول إىل اهلل ،كام يف قوله :ﱡ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ
[فصلت.]36 :

بحوث ودراسات

 28الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،103ربيع 1443ه2022/م

ت .الدراسة السياقية آلية "اجلن" ،وما رشح منها يف ضوء معطيات السياق:
قال تعاىل :ﱡ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙﱚﱠ [اجلن .]16 :يف هذه اآلية الكريمة،

وردت االستقامة بصيغة املايض الذي يفيد االستقبال لدخول (لو) الرشطية .وقد أوحى السياق
الذي جاء فيه هذا الفعل باحلركة والتجدُّ د ،فكان تأثريه يف الواقع ب ِّين ًا جلي ًا؛ حتى يستقيم املسار عىل
الطريق الصحيح .ف َّ
كأن املوىل جعل "تر ُّتب اإلسقاء عىل االستقامة عىل الطريقة ،كام اقتضاه الرشط
أن املراد :ألدمنا عليهم اإلسقاء باملاء الغدق ،فيوشك ْ
بحرف (لو) ،مشري ًا إىل َّ
الري.
أن يمسك عنهم ِّ
بأَّنم إن استمروا عىل اعوجاج الطريقة ،أمسك عنهم املاء ،وبذلك يتناسب التعليل
ففي هذا إنذار َّ
باالفتتان مع اجلملة السابقة؛ إذ يكون تعلي ً
ضمنه معنى إدامة اإلسقاء" (ابن عاشور،1984 ،
ال ملا ت َّ
ج ،29ص .)239ويف ذلك أيض ًا تأكيد َّ
أن االستقامة جتازى مادي ًا ،لكنَّها ال ُتنع البالء .وهلذه القاعدة
تأثري كبري يف النفس ،و َم ْن ال يستوعبها فقد يكفر بنعم اهلل؛ فالرشط هو االستقامة يف قوله تعاىل:
َاه ْم َما ًء َغدَ ق ًاﱠ ،والم التعليل
اس َت َقا مموا ع ََىل ال َّطري َقةﱠ ،واجلواب يف قوله سبحانه :ﱡ َألَ ْس َق ْين م
ﱡ َو َأ َّلو ْ
ﱡﱛ ﱜﱠ [اجلن ]17 :التي تيل جواب الرشط حتيل عىل إمكانية االبتالء يف قوله  :ﱡ ﱞ ﱟ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

ﱥﱠ [اجلن]17 :؛ ما يعني َّ
أن اجلزاء عىل االستقامة ما هو يف عمقه ّإال

الحظ َّ
أن اآلية الكريمة مل تتحدَّ ث عن الذين استقاموا وصربوا
ـم َ
اختبار جلوهر تلك االستقامة .وال م
الحظ أيض ًا
الـم َ
وجاهدوا ،وإنَّام ركَّزت حديثها عن الذين استقاموا ،ثم مفتنوا ،فأعرضوا عن احلق .و م
ارتباط هذه اآلية الكريمة بام قبلها ،واحلديث يف العموم عن سياق خربي؛ مب ْغ َي َة رضب املثال للعربة.
قال تعاىل:

ﱡ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﱠ

[اجلن .]13:ثم حتدث عن القاسطني بصيغة اسم الفاعل يف قوله تعاىل :ﱡ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑﱒ ﱠ [اجلن.]15 :
ورد مفهوم القسط يف القرآن الكريم يف سياق املدح ،ومل َير ْد يف سياق الذم ّإال هنا ،فهل ميم ِّثل
املكون اللغوي
مفهوم القسط قيمة إجيابية أم قيمة سلبية؟ ميمكن اإلجابة عن هذا السؤال باالستعانة ب ّ
-بوصفه محمدِّ د ًا منهجي ًا -الذي ميؤ ِّكد براعة البالغة القرآنية؛ إذ يقالَ :ق َس َطَ ،ي ْقس مط ،فهو قاس ٌط.
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ويقال أيض ًاَ :أ ْق َس َط ،فهو مم ْقس ٌط ،وهذا األلف تسمى بألف السلب ،فانقلب املصطلح إىل قيمة
ربا أعطى وضعية لفئة معينة قاسطة خالف ًا
سلبية ،وتتعدى هذه القيمة إىل ما بعدها؛ أي إن هناك خ ً
للفئة املقسطة .و"القاسط :يعني َم ْن ينحرف عن الطريق السوي ،مع الداللة الضمنية عىل َّ
أن
اإلسالم هو الطريق الصحيح الوحيد الذي ينبغي سلوكه" (توشهيكو ،2008 ،ص .)314وأردف
اخلرب بقاعدة عامة ،يمكن اعتبارها سنة يف اخللق ،مفادها َّ
أن اإليامن قيمة جوهرية ،ومدخل ممه ٌّم
لالستقامة ،وأنَّه ال ميمكن ضبط نوازع القلب ،ومعاجلة أمراضه ّإال يف ضوء تلك التوجيهات املؤطرة
للسلوك بني االستقامة واالبتالء ،يقول تعاىل :ﱡ ﳎ ﳏ

ﳐ ﳑﱠ [األنبياء .]35 :كام تشري

اآلية إىل قاعدة قرآنية ،هي يف جوهرها مسنَّة إهلية ،تكشف عن مدى تفاعل البرش مع هذا القانون؛
فك َّلام استقاموا كان ذلك سبب ًا يف إغداق النعم عليهمْ ،
فإن "حادوا عن السبيل القويم سلب اهلل منهم
اخلريات حتى يفيئوا إىل الطريقة" (قطب1412 ،ه ،ج ،6ص.)3734
ث .التعالق الدالل بني االستقامة والقصد يف ضوء آية "اجلن":
من املعلوم َّ
أن للقصد دور ًا حموري ًا يف بناء الفعل ،ويزداد هذا الدور أمهية؛ إذ ال قيمة للعمل
دونه؛ فهو ميؤ ِّثر يف قيمة اجلهد ،ونوعيته ،وحتديد وجهته .وألنَّه ميم ِّثل عنرص ًا مه ًام؛ فهو ال ينفصل عن
فأي انحراف عىل مستوى القصد ميفقد الفعل استقامته.
مجيع النشاطات .وعىل هذا األساسُّ ،
أن اخلطاب جتاوز مسألة الن َّية ،عىل الرغم من أمهيتها يف بناء الفعل؛ َّ
والناظر يف هذه اآلية ميدرك َّ
ألن
مقصود اخلطاب االستقامة عىل الطريقةْ .
فإن وقعت األفعال مموافقة للحق ممنح أصحاهبا العطاء
نظري استقامتهم ،و ّإال محرموه.
إذن ،ربط القرآن الكريم حت ُّقق القيمة بالفعل ،بعدما َّبني ْ
أن ال قوام للفعل دون ن َّية تصحبه.
أي قيمة ّإال باجلمع
ومن هذا املنطلق ،يكون القصد هو اخلطوة الرئيسة لتفعيل القيمة ،وال تتح َّقق ُّ
بني القصد والفعل ،فكان تعالق القصد واالستقامة يف غاية الرتابط .وهلذا حيتاج ترسيخ القيم إىل
اجلمع بني الفعل عىل سبيل االستقامة ،والن َّية عىل سبيل القصد .وعىل اجلم ْملةَّ ،
فإن علم املقاصد
"يتك َّون من ثالث نظريات أخالقية ،محتدِّ د بنية اخلم ملق اإلسالمي ،وهذه النظريات هي :نظرية
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تتكون نظرية اخلم ملق اإلسالمي من عنارص ثالثة ،هي:
األفعال ،ونظرية الن ّيات ،ونظرية القيم ،بحيث َّ
الفعل ،الن َّية ،القيمة" (عبد الرمحن ،2002 ،ص .)46فال فعل دون ن َّية ،وال قصد بغري قيمة تعطيه
الـمتأ ِّمل يف هذه اآلية ميالحظ "وعد اهلل ببعض العطاء يف العاجلةْ ،
الوجودَّ .
َّص ال
وإن كان الن ُّ
إن م
ميقدِّ م هذا اإلحسان املوعود عىل أنَّه مكافأة ،بل هو اختبار وفتنة" (دراز ،1998 ،ص.)348
يتحرون
أشار القرآن الكريم إىل أصناف ا َ
خل ْلق يف التعامل مع اهلدى؛ فمنهم الراشدون الذين َّ
مواقع االستقامة ،ومنهم القاسطون الذين مل تقع قصودهم وأقواهلم وأفعاهلم عىل مواقع االستقامة،
صدق اهلل إذ يقول:

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑﱒ ﱠ [اجلن]15-14 :؛ ما جعلهم حم ً
ال الختبار جوهرهم .وهلذا مل تأت

أفعاهلم عىل سبيل االستقامة ،وإنَّام خرجوا عنها حال تل ُّبسهم بالظلم ،وهم اجلائرون الذين حادوا
حترت الرشد يف
عن احلق ،فلم محت ِّقق أفعاهلم مقصودها ،م
وحرموا العطاء املادي .أ ّما الفئة املسلمة فقد َّ
أفعاهلا ومواقفها وعالقاهتا ،فح َّققت أفعاهلا مقصودها ،و ممنحت العطاء الذي يوصلها إىل البرشى
جلنَّة .ومن هنا ،أضحى القصد نحو االستقامة محي ِّقق نتائج إجيابية عىل صعيد احلضارة املادية ،وقد
با َ
مجع اهلل تعاىل له العطاءات املادية واملعنوية ،ومقاصد العمران .قال  :ﱡ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

الـمتد ِّفقة ،غري
ﱮﱠ [األنعام .]153 :وهبذا مت َعدُّ االستقامة قوة إنجازية ممنتجة مزيد ًا من اخلريات م
أن ضامنات هذه القوة التي محت ِّقق املقصود هي الن َّية الدافعة إليه .وبنا ًء عىل ذلكَّ ،
َّ
فإن االستقامة عىل
وأي
الطريقة الربانية محت ِّقق أسباب القوة املادية ،بل هي -يف حقيقتها -قوة معنوية لضامن العطاءُّ ،
َّ
وكأن هذه اآلية هي ضامنة لرشوط الفعل
انحراف عىل مستوى القصد أو الفعل ميبدِّ د ثمرة اإلنجاز،
احلضاري ،وقاعدة مسننية متن ِّظم الفعل بجميع مستوياته .يف هذا السياق ،أكَّد القرآن الكريم أمهية
القصد يف السالمة القلبية؛ فال يستطيع اإلنسان ْ
الـمثل األعىل،
أن يستقيم ّإال إذا ارتبطت الن َّية ب َ
الـمؤ ِّثرات اخلارجية.
وحترر الشعور من مجيع النوازع الذاتية و م
َّ
خالصة القول ،إ َّن القرآن الكريم ميؤكِّد َّ
أن املستقيم هو الذي استوىف رشط االستقامة يف أفعاله
الـمرتتِّبة عىل فعلهَّ ،
وأن القاسط هو الذي خرج عن االستقامة يف قصوده
وقصوده ،وح َّقق القيمة م
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وأفعاله ،ومل محي ِّقق املقصود منها لتل ُّبسه بالظلم واجلور ،فأنّى له ْ
أن ميمنَح العطاء ،وقد َّبني القرآن
الكريم عاقبة أفعاله؛ قال تعاىل :ﱡ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑﱒ ﱠ [اجلن.]15 :

ج .الدراسة السياقية آلية "التوبة" ،وما رشح منها يف ضوء معطيات السياق:
قال تعاىل :ﱡ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙﱠ [التوبة .]7 :يف

هذه اآلية الكريمة ،وردت االستقامة بصيغة املايض للداللة عىل وجود أرضية خصبة لتل ّقي
مقتضياهتا؛ ما قد حييل عىل النشأة والتكوين .قال تعاىل :ﱡ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ

ﲶﱠ [الروم .]30 :فقد مجع اهلل  بني الدين

الـم ْع َل َم ْني ،وهو مسنَّة االستقامة
الق ِّيم والفطرة ،وهبذا الربط نستحرض القاسم املشرتك بني هذين َ
التي مفطر عليها الوجود؛ فإذا خرج اإلنسان عن الفطرة أعاده الدين الق ِّيم إليها.
الحظ َّ
أن آية "التوبة" جاءت يف سياق االستفهام اإلنكاري .قال تعاىل:
الـم َ
ومن م
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱡﱁ

ﱎﱠ [التوبة]7 :؛

أي دوام العهد يف املستقبل ،ففعل
أي إنكار حلالة كيان العهد بني املرشكني وأهل اإلسالم؛ ْ
" ْ
ستعمل يف معنى الدوام" (ابن عاشور ،1984 ،ج ،10ص .)121ويتصل العهد "بالعالقة
(يكون) مم
َ
العمودية بني اهلل واإلنسان" (توشهيكو ،2007 ،ص .)151ويكون ذلك يف نطاق التقوى .وقد
استثنى اهلل الفئة املعاهدة عند املسجد احلرام يف قوله:

ﱡﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱠ

[التوبة]7:؛ "أي استقيموا هلم ما داموا مستقيمني لكم" (ابن عاشور ،1984 ،ج ،10ص .)212ففي
تضمنة معنى الرشط ،والفاء داخلة
هذه اآلية الكريمة ،جاء احلديث يف سياق الرشط؛ "فام ظرفية مم ِّ
يموا) فاء جواب الرشط ،وأصل ذلك َّ
أن الظرف
استَق م
عىل فاء التفريع ،والفاء الواقعة يف قولهَ ( :ف ْ
واملجرور إذا مقدِّ م عىل ممتع َّلقه فقد يرشب معنى الرشط ،فتدخل الفاء يف جوابه" (ابن عاشور،
 ،1984ج ،10ص.)212
والواقع َّ
أن هذه الصيغة من عجائب اخلطاب ،وهي قاعدة ذهبية ينتزع فيها الرشط باحلال،
وحتمل خصيصة لصيقة باالستقامة؛ فاحلديث عن الرشط ُّ
يدل عىل أمر يطرأ يف وقت محمدَّ د ،فينتج
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منه جواب الرشط ،وهذا مخمالف لواقع االستقامة؛ فهي صفة ِمتدة ،وهلذا مقرنت بـ "فام"؛ َّ
ألن ما كان
حيق وصفه باالستقامة؛ أل َّنه أقرب إىل اال ِّدعاء منه إىل احلال ،فجاء الفعل مستوعب ًا
وليد اللحظة ال ُّ
الزمن.
جاء لفظ "استقام" يف اآلية الكريمة بصيغة الفعل؛ َّ
ألن االستقامة فعل مستمر يف حركة
الوجود ،شأنه االنقطاع والتجدُّ د ،وليست وصف ًا ثابت ًا َ
للخ ْلق ،خالف ًا لإليامن .وإذا كان الوفاء بالعهد
من التقوىَّ ،
فإن اإليامن يقوم عليها؛ لقوله تعاىل :ﱡ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ

ﳤﱠ [املائدة .]57 :وهبذا ال

تصبح قيمة التقوى فقط ناظم ًة للعالقة بني اخلالق واملخلوق ،وإ َّنام تصري ضابط ًة للعالقات
الـمخالف العهد
االجتامعية ،ويف ضوئها تت ُّم املعامالت؛ لذا جاء التعبري دقيق ًا جد ًا ،فبقدْ ر ما حيفظ م
َوفق ضوابط التقوى ،بقدْ ر ما تتحدَّ د استقامة العهد من طبيعة املوقف الذي ينهجه؛ ْ
فإن كان
مستقي ًام ،ومل يصدر عنه ما ُّ
أن القرآن الكريم يأمرنا ْ
خيل بعهده من غدر وخيانة ،فاز وربح ،ال س َّيام َّ
أن
أن االستقامة من التقوىّ " ،
نحفظ العهد ،ونستقيم عليه باملداومة .وهذا يعني َّ
وإال مل تكن مناسبة
لإلخبار َّ
بأن اهلل حيب املتقني عقب األمر باالستقامة" (ابن عاشور ،1984 ،ج ،10ص.)312
ح .التعالق الدالل بني االستقامة والقصد يف ضوء آية "التوبة":
جاءت اآلية الكريمة يف سياق احلديث عن ضوابط التعاهد مع املرشكني .وقد ورد العهد
الـمخالف .فإذا حت َّقق عند
مؤطر ًا بالتقوى ،إىل جانب التزام الطرف املسلم بالعهد ما استقام عهد م
املرشكني القصد مع اإلرادة لالستقامة عىل املبدأ ،فام عىل املسلم ّإال الوفاء .وهنا ،ال تكفي الن َّية
احلسنة ،وإ َّنام املطلوب حت ُّقق فعل االستقامة واقع ًا حقيقي ًا .وأل َّن املرشك ال عهد له؛ فال ضابط حيكم
أقواله ومعامالته ،وهو ما اصطلحنا عليه ب الفراغ القيمي من املضمون التوحيدي الذي يضع العهود
عىل طريق االلتزام األخالقي .فكيف يعطي عهده قيم ًة وهو ال قصد له عىل مجيع مستويات بناء
الفعل األخالقي؟
ومعلو ٌم َّ
ترتسخ باستقامة القصد القلبي ،ويشفعها الفعل (مسار ًا) واملقصد (غاي ًة)؛
أن العهود َّ
ما يفرض عىل املرشك ْ
وجهه إىل الوفاء بعهده من الوجهة الواقعية .ومعلو ٌم
أن يتح َّقق بن َّية صادقة مت ِّ
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أيض ًا َّ
أن من السامت التي مُت ِّيز املرشك فساد طويته ،واستبطانه الغدر ،وحتدُّ ثه بلسانه خالف ما
ترصفاته إذا تل َّبس بالغدر .يضاف إىل ذلك َّ
أن العهد ال يستقيم
بداخله؛ ما يدفع املسلم إىل الرباءة من ُّ
يف الواقع إذا مل يستقم القصد والفعل عىل الوجه الصحيح؛ إذ توجد عالقة تكاملية بني القصد
(الن َّية) والفعل (االستقامة عىل العهد)؛ أل َّن للقصد عالق ًة واضح ًة بالنظام القيمي يف القرآن الكريم.
فمتع َّلقها األفعال ،وتظهر نتائجها عىل الصعيد الواقعي،
أ ّما االستقامة -كام يبدو من اخلطاب -م
أن القصد رشط أسايس لصحة العهد وُتامه ،لكنَّه غري ٍ
ويتجىل هذا التعالق يف َّ
ّ
كاف يف هذه احلالة؛
َّ
عول عىل استقامة فعله ،حتى
ألن املرشك يستبطن الغدر واخليانة؛ فال ميع َّول عىل قصده ،وإنَّام مي َّ
يستقيم املسلم عىل عهده معه.
أ ّما املسلم فيجب ْ
أن تستقيم قصوده وأفعاله ومعامالته عىل احلق .وال يستقيم العهد دون سالمة
املجال الباطني هلذه الفئة التي تستوعب املضمون القيمي للعهد .يقول تعاىل:
ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﱡﲋ ﲌ ﲍ

ﲔﱠ [التوبة .]4 :ومن هناَّ ،
فإن الصنف الذي أبرم العهد عند املسجد

احلرامْ ،
إن أتى بفعله عىل سبيل االستقامة ،فإ َّنه من التقوى توفية عهده .أ ّما إذا خان ممتل ِّبس ًا بالغدر،
فإ َّنه خيرج من دائرة االستقامة؛ إذ يفقد العهد قيمته عىل مستوى الن َّية التي تضمر الغدر ،ثم مجت ِّسد تلك
أن الفعل يبنى عىل االستقامة ،و َّ
الن َّية بخيانة يف الواقع .و َن ْل َحظ هنا ملمح ًا مه ًام هو َّ
أي خلل مُيدِّ د
أن َّ
الفعل من الزاوية األخالقيةْ ،
الـمخالف بعهده أثمر ذلك استقامة عهد املسلم.
فإن حت َّقق م
الـمخالف؛ َّ
ومن هذا التعالق يأيت إثامر القيمة؛ ما يعني َّ
ألن
أن قيام العالقة يأيت من رصيد قيم م
العالقة تتو َّقف عىل استقامة املرشك الواقعية ،وال تتح َّقق القيمة ّإال باجلمع بني الن َّية عىل سبيل
القصد ،والفعل عىل سبيل االستقامة؛ لضامن دوام العالقة التعاهدية بني املسلم واملرشك .وقد أشار
الـمعاهد عند املسجد احلرام ،الذي ْ
إن أتى بفعله عىل سبيل االستقامة،
القرآن الكريم إىل الصنف م
ترصفه قيمة االستقامة والتقوى عند
وداوم عىل ذلك ،وح َّقق القصد املطلوب من استقامته ،أثمر ُّ
الطرف املسلم؛ ما يقتيض الوفاء بعهده مع هذا الصنف املستقيم ،وقد معدَّ ذلك من التقوى التي حيبها
اهلل تعاىل.
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وبتعبري أدقَّ ،
فإن هذا الصنف استوىف رشط االستقامة يف عهده مع املسلمني ،ويف قصده أيض ًا،
فأثمر ذلك قيمة الوفاء ما دام مستقي ًام عىل عهده .وإذا كانت "الن َّية رشط وجود أخالقي ومعيار ًا
للقيمة" (دراز ،1998 ،ص .)489فإنَّه ال يكفي قصد املرشك يف هذه احلالة؛ َّ
ألن اخلطاب هنا جتاوز
أن يستقيم عهده املربم مع املسلم؛ ذلك َّ
مستوى الن َّية إىل الفعل ،واملطلوب ْ
أن فساد طوية املرشك
تبدو واضحة من سياسة الغدر التي ينهجها مع الـ ممخالف.
خ .الدراسة السياقية آلية "هود" ،وما رشح منها يف ضوء معطيات السياق:
قال تعاىل :ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀﱠ [هود .]112 :يف هذه اآلية الكريمة،

وردت االستقامة بصيغة األمر للداللة عىل االستقبال؛ أل َّنه طلب عىل وجه اإللزام ،والطلب ال مين َّفذ
إ ّال بعد زمان املتكلم .وإذا كانت االستقامة امتداد ًا بالذات حتى تسري َوفق نسق اإليامن ،وجتعل
ؤرشات عدَّ ة ،منها :تضمني
للحركة أبعاد ًا قيمي ًة ،فإنَّا َن ْل َحظ ارتباط هذه اآلية بحياة الناس ،بنا ًء عىل مم ِّ
اآلية حك ًام تكليفي ًا ،وتأطريها بقوله تعاىل :ﱡك ََام مأم ْر َتﱠْ .
الـمرتبطة بحياة الناس
وإن كانت األوامر م
العامة قليلة ،ف َث َّم مجاهلا وجالهلا ،ويف هذا دعوة إىل عدم فرض نمط بعينه من التدبري ،وتقديسه.
ومن جهة مأخرى ،فتلك دعوة إىل االنفتاح عىل جتارب األممم ،وأخذ الصالح منها بخصوص
التدبري العام؛ بام محي ِّقق مصالح العباد ،والتزام األوامر التي هي قواعد مؤطرة .أ ّما التفاصيل فهي
قابلة للنظر ،بحسب ما يصل إليه الفكر االجتهادي ،وال سيام يف املسائل اخلالفية التي ال جيوز ْ
أن
تكون أحكامها جامد ًة؛ فهذا يتعارض مع مرونة الرشيعة وكامهلا .وقد قرن اهلل تعاىل االختالف بعدم
تأطري االختالف بالعدل ،وعدم اجلور؛ لقوله تعاىل:
الطغيان ،وكان التحدي األكرب
َ
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

ﱡﱘ ﱙ

ﱥﱠ [هود.]110 :

َّ
أي سواء تع َّلق األمر بالترشيع بوصفه ضوابط
إن احلديث هنا عن الترشيع بمفهومه العام؛ ْ
عامة ،أو باالجتهاد بوصفه ضوابط خاصة مؤطرة بالضوابط العامة .والقصد من السياق َّ
أن القرآن
الكريم أراد تأطري االختالف؛ لكيال خيرج عن حدود اهلل تعاىل .واملراد بالطغيان "الطغيان يف
االختالف يف كتاب اهلل ،وجماوزة احلدِّ فيه ،وهذا أمر ال حرج منه ،بل إ َّنه ال مبدَّ منه إذا كان من شأن

االستقامة والقصد يف اخلطاب القرآين :قراءة يف التعالق الداليل

مجيلة بلعودة وإبراهيم حممد زين 35

أن تتالقى عقوهلمْ ،
أن ينظروا إىل األمور بعقوهلم ،ويزنوها بمدركاهتم .وبعيدٌ ْ
الناس ْ
وأن تتعادل
موازينهم عىل حدّ سواء  ...فكان االختالف بينهم أمر ًا ال يمكن اجتنابه ،بل ال يمكن أن تقوم
شك فيهَّ ،
حياهتم بغريه" (اخلطيب ،د.ت ،ج ،6ص .)1208وِمّا ال َّ
أن القرآن الكريم ال ينبذ
التفرق؛ َّ
ألن
االختالف ،وال يقف منه موقف ًا سلبي ًا إذا كان ُيدف إىل احلق ،وإنَّام ينبذ اختالف
ُّ
"مراسم الرشيعة مضادة للهوى من كل وجه" (الشاطبي ،2008 ،ج ،1ص.)510
وهلذا حرص القرآن الكريم عىل رصد مستويات االختالف عند أهل الكتاب .قال تعاىل :ﱡ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕﱠ [النساء .]46 :فالنظر االجتهادي

يتن َّوع باختالف املدارك العقلية ،ومن الصعب ْ
أن تتحد العقول عىل مستوى النظر والفهم .وهلذا
يتأولون اآليات
وضع اهلل تعاىل ضوابط متؤ ِّطر االختالف؛ لكيال خيرج عن السبيل القويم .فالذين َّ
الكريمة تبع ًا للهواء ليسوا عىل االستقامة املقصودة؛ لذا مأعقب ذلك بعدم الركون إىل الظاملني.
فالشورى -مث ً
ال -مت َعدُّ قاعد ًة عام ًة يف تدبري الصالح العام؛ إذ ليس من العدل التضييق عىل
الـمخالف ،وغمطه احلق يف التعبري؛ مب ْغ َي َة إغناء التجارب ،وتنمية اخلربات املعرفية .ومن هناَّ ،
فإن
م
الـمبدِّ دة
االستقامة يف احلياة جماهدة للنفس ،وإغناء للمعنى ،وتطهري للذات من مجيع
ُّ
التشوهات م
للقيمة .ومن جانب آخرَّ ،
فإن لالستقامة عىل الكتاب ثق ً
توجه اهلل تعاىل باألمر إىل النبي
ال عظي ًام؛ لذا َّ
األول للوامر الرشعية ابتدا ًء .وهذا تنويه له
الـمتل ّقي َّ
عليه الصالة والسالم" ،تنوُي ًا بشأنه؛ أل َّنه م
بمقام رسالته ،ثم أعلم بخطاب مأ َّمته" (ابن عاشور ،1984 ،ج ،12ص .)176صدق اهلل إذ يقول :ﱡﱏ
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

رض ٌب من
ﱕﱠ [اإلرساء .]9 :ومن َث َّم ،فإن التنازع يف الكتاب هو َ ْ

اهلوى غري البصري؛ لقوله تعاىل :ﱡ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ

ﳇﱠ [القصص.]50:

وقد بلغ سبيل اهلل من األمهية ،أ َّنه ميم ِّثل عاقبة الوجود؛ ما يقتيض وضع مسألة السعي يف نطاق مسنني،
حصلة اخللود واجلنان.
بم ِّ
يرتبط م
وتأسيس ًا عىل ذلكَّ ،
فإن االنحراف مي َعدُّ نقيض ًا رصحي ًا لقوانني الفطرة واالستقامة .وعىل إثر
هذا ،أصبح الرصاط املستقيم ميم ِّثل قيمة جوهرية ،ومل َي معدْ مجم َّرد مفردة تَنسج قيمة أخالقية .فكل
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لسنَّة االعتدال مي َعدُّ خروج ًا عن مقتضياته؛ ذلك َّ
أن الطغيان "أصله التعاظم واجلراءة وق َّلة
جتاوز م
االكرتاث ،واملراد هنا اجلراءة عىل خمالفة ما مأمروا به ،وهذا مخمالف لواقع االستقامة ،ويشمل أصول
املفاسد كلها ،كام أ َّن االستقامة جامعة ألصول الصالح كلها ،فكان النهي عنه جامع ًا ألحوال
مصادر الفساد من نفس املفسد" (ابن عاشور ،1984 ،ج ،12ص .)177وبذا يكون الطغيان -يف
أصله -انحراف ًا عن منهج االعتدال ،وحتمي ً
ال للخطاب ما ليس منه ،ومن َث َّم تغدو االستقامة قيم ًة
ضابط ًة يف التعامل مع الكتاب.

د .التعالق الدالل بني االستقامة والقصد يف ضوء آية "هود":
دعا اهلل تعاىل إىل ِمارسة السلوك القاصد يف ضوء ضوابط الكتاب ،جاع ً
ال احلركة مؤطرة بقيمة
االستقامة .وإذا كان سبحانه منتهى كل يشءَّ ،
فإن اإلنسان حيدوه األمل بملء الوجود بالقيمة،
واملجال املقصود باحلركة ٍ
كاف جد ًا الستيعاب عنارص التجربة اإلنسانية.
حذر اهلل تعاىل اإلنسان ْ
َّ
أن يتجاوز هذه احلدود؛ لـام ينجم عن ذلك من طغيان يف حركته؛ لكثرة
العقبات التي قد متبدِّ د جهده؛ ما جيعله يعتمد احلدو َد بوصفها ضوابط مؤطرة .ومن َث َّم ،فكل طغيان
هو جتاوز للمسموح به رشع ًا .وهبذا ال يتح َّقق املقصود بفعل الطغيان ،بوصف ذلك عالقة طارئة
مهتدِّ د منجزات اإلنسان.
إ َّن فكرة االختالف حول الكتاب مهتدِّ د مجيع العالقات (اهلل ،اإلنسان ،الكتاب) ،وتفتح املجال
تفرقة .قال تعاىل :ﱡ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
الـم ِّ
أمام السبل م
ﱶﱠ

[األنعام .]153 :وقد يبلغ الطغيان حدَّ اخرتاق اخلط الترشيعي؛ لذا أعادت آية الشورى

تأطري الفعل الدعوي ،يف حني أعادت آية هود تأطري التعامل مع الكتاب َوفق ضوابط االستقامة.
أي خلل ميؤ ِّثر يف
وهلذا انتقد القرآن الكريم مجيع اال ِّدعاءات التي ّترم الترشيع ،وكذلك َّ
القصود القلبية والفعلية والقيمية ،وينبذ االختالف يف أصول الدين .قال
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

تعاىل :ﱡ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲟﱠ [آل عمران .]105 :ويبدو جلي ًا َّ
أن االستقامة تكون َوفق
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الترشيع (األمر)َّ ،
وأن مقصودها يتح َّقق بانتفاء ضدِّ ها ،وهو الطغيان .وإذا كانت املقاصد واألفعال
تتح َّقق بالن ّياتَّ ،
فإن مقصودات الرشيعة هي املضامني املرادة للشارع .وهلذا أشارت اآلية الكريمة
إىل العالقة الترشيعية يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱺ

ﱻﱠ [هود]112 :؛ مب ْغ َي َة حتقيق قيمة الطاعة ،ثم أشارت

إىل العالقة اإلنسانية يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱿ

ﲀﲁ ﱠ [هود]112 :؛ لتثبيت قيمة العدل .أ ّما العالقة مع

اهلل تعاىل املشار إليها يف

قوله سبحانه :ﱡ ﱹ ﱺ

ﱻﱠ [هود ]112 :ف متح ِّقق الفهم واالمتثال

داخل دائرة احلق .وهذه العالقات أصلية؛ فال يتح َّقق املقصود ّإال يف ضوء تكاملها .وأ ّما الطغيان
فهو طارئ عىل هذه العالقة.

ثالث ًا :القصد يف اللغة واالصطالح
 .1القصد لغ ًة:
جاء يف "كتاب العني"" :القصد :استقامة الطريقة ،وقصد يقصد قصد ًا فهو قاصد ،والقصد يف
املعيشةّ :أال ترسف ،وال تقرت" (الفراهيدي ،د.ت ،ج ،5ص .)55وورد يف معجم "لسان العرب" ما
نصه" :يقول تعاىل:
ُّ

ﱡﱜ ﱝ ﱞ

ﱟﱠ [النحل]9 :؛ أي عىل اهلل تبيني الطريق املستقيم،

والدعاء إليه باحلجج والرباهني الواضحة ،ومنها جائر؛ أي ومنها طريق غري قاصد ،وطريق قاصد
سهل مستقيم ،والقصد العدل" (ابن منظور ،2003 ،ج ،7ص .)377و منطالع يف معجم "مقاييس
اللغة" َّ
أن "القاف والصاد والدال أصول ثالثة :أحدها إتيان يشء ،والثاين :اكتناز يف اليشء ،ومنه
تكرس"
الناقة القصيد :املكتنـزة املليئة حل ًام ،وثالثها :كرس اليشء .والقصدة :القطعة من اليشء إذا َّ
"فعرف القصد بام يأيت" :استقامة الطريق،
(ابن فارس ،2008 ،ج ،5ص .)95أ ّما صاحب املفردات َّ
يقال :قصدت قصده؛ أي نحوت نحوه ،واالقتصاد عىل رضبني :أحدمها حممود عىل اإلطالق،
عام يرت َّدد بني املحمود واملذموم ،وهو يف ما يقع
وذلك يف ما له طرفان :إفراط وتفريط ،والثاين :ميكنّى ّ
بني حممود ومذموم كالواقع بني العدل واجلور" (الراغب األصفهاين1412 ،ه ،ص.)672
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ت إليه بمعنًى.
ت له ،و َق َصدْ م
وقال اجلوهري" :القصد :إتيان اليشء ،تقولَ :ق َصدْ مت مه ،و َق َصدْ م
أي ه ِّينة
و َق َصدْ م
نحوت نحوه  ...والقاصدم  :القريب ،يقال :بيننا وبني املاء ليلة قاصدة؛ ْ
ت َق ْصدَ مهْ :
السري" (اجلوهري ،1987 ،ج ،2ص.)520
تفرع منها ،ف َّ
إن من مضامني القصد املعاين اآلتية :استقامة
وبنا ًء عىل هذه األصول الثالثة وما َّ
ٍ
لوجهة ،وامليل ،واإلقصاد؛ وهو
وسط بني التقتري واإلرساف ،واألم ُّم
الطريق ،االستواء واالعتامد ،الت ُّ
إصابة الرامي اهلدف .وهذه املضامني بعضها إجيايب ،وآخر سلبي .وعىل هذا ،فقد يكون القصد
بمعنى قصد الطريق املستقيم ،أو قصد الطريق اجلائر عن احلق.

3

 .2القصد اصطالح ًا:
"التوجه بالذهن إىل غاية خمصوصة ،بمعنى َّ
أن القصد حالة
عرف طه عبد الرمحن القصد بقوله:
ُّ
ّ
عني ،وال حالة شعورية تبدو أشد اتصاالً بباطن
شعورية حتصل يف اإلنسان ك َّلام تع َّلق ذهنه بغرض مم َّ
اإلنسان يف خمتلف أفعاله من القصد" (عبد الرمحن ،2002 ،ص.)224
وللقصد وظائف عدَّ ة ،منها:
أ" .إخراج اليشء من دائرة العبث إىل دائرة املعنى :ذلك َّ
أن القصد هو الذي جيعل احلركات
ال حقيقي ًا ّ
تأتلف يف وحدة ذات فائدة ،وتكون فع ً
يتوىل الفاعل إيقاعه.
ب .إخراج اليشء من اعتبار الشكل إىل اعتبار املضمون :ذلك أ َّن القصد جيعل الفعل ال يتع َّلق بشكله
اخلارجي بقدْ ر ما يتع َّلق بمضمونه الداخيل ،بحيث يصري شكل الفعل تابع ًا ملحتواه ،وحكمه تابع ًا حلكمه.
ت .إخراج اليشء من الوصف اآلل إىل الوصف اإلرادي :فمن األفعال ما يأيت به اإلنسان
وتعوده عليه ،فيحتاج إىل حتصيل القصد إليه؛ لكي ينـزع عنه وصف
بصورة آلية؛ لشدَّ ة تكراره له،
ُّ
اآليل ،وجيعله خمتار ًا له ،ومراد ًا.
3
الـمشكِّلة للبنية الداللية ملفهوم االستقامة .وإذا كان احلقل
مي َعدُّ القصد ،والوسط ،واالستواء ،واالعتدال وغريها من العنارص م

الداليل ميمثِّل جمموعة من املفاهيم املتعالقة مع بعضهاَّ ،
فإن من املصطلحات املتعالقة مع االستقامة مفهوم السداد ،واالهتداء،
واإلخالص ،واحلنفية ،وغري ذلك.

االستقامة والقصد يف اخلطاب القرآين :قراءة يف التعالق الداليل
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ث .التمييز بني أغراض الفعل :قد تكون للفعل الواحد أغراض مقامية خمتلفة ،وال ميمكن ْ
أن
ُتيز هذه األغراض يف ما بينها ّإال بوجود قصود عىل قدرها عند القيام هبذا الفعل" (عبد الرمحن،
 ،2002ص.)224
الـمتك ِّلم حتقيقها من اخلطاب،
وقال جمدي حسن " :القصد :هو الغاية التواصلية التي يريد م
وقصده منه ،ومبدأ القصدية مقتضاه أنَّه ال كالم ّإال مع وجود القصد" (جمدي ،2018 ،ص.)245

رابع ًا :بناء املجال الدالل ملفهوم القصد يف ضوء النصوص املؤطرة (آيات القصد)
تصنيف النصوص التي حتوي معنى القصد يف بنائها اللفظي:
لكلمة "القصد" أمهية خاصة من الوجهة الداللية ،وهي تؤدي دور ًا مه ًام يف املنظومة القرآنية،
بوصفها أحد التعابري املفتاحية يف صياغة الن َّية وبنية العمل والسلوك ،واستكشاف بواعث اخلطاب
وآلياته الفكرية والنفسية .وقد وردت هذه الكلمة يف القرآن الكريم بصيغ خمتلفة ،منهاَ :ق ْصدم ،
قاصدٌ  ،ممقتصدٌ  .وسنعمل عىل حتليل هذه الكلمة ،بتقديم مثالني عىل هذا املفهوم ،استخدمهام القرآن
الكريم مرادف ًا للمستقيم .قال تعاىل:
ﱦﱧﱠ [النحل ،]9 :وقال

ﱡ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

أيض ًا :ﱡ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ

ﳝﱠ [لقامن .]19 :وال

شك يف َّ
َّ
أن هاتني اآليتني متقدِّ مان لنا مفتاح ًا مه ًام ملعرفة نمط السلوك القاصد من وجهة نظر القرآن
خالف اإلفراط
م
الكريم؛ فقد ورد لفظ "القصد" للداللة عىل االستقامة والعدل .والقصدم يف اليشء
فيه ،ومنه القصد يف األمر؛ وهو قوام العدل ،واألخذ بالوسط .ور َّبام نستطيع بيان معامل هذا املفهوم
بتت ُّبع الصيغ التي ورد فيها يف القرآن الكريم.
أ .الدراسة السياقية آلية "النحل" ،وما رشح منها يف ضوء معطيات السياق:
قال تعاىل :ﱡ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧﱠ [النحل.]9:

أن الطريق نوعان :مستقيم ،وجائرَّ ،
ب َّينت اآلية الكريمة َّ
وأن هذا الطريق ال يقصده َّإال الضال عن

 40الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،103ربيع 1443ه2022/م

بحوث ودراسات

احلق ،ووصفه هبذه السمة ،دليل عىل أنَّه نابع من أهواء اإلنسان ،ومساعيه الضا َّلة .ومن هذا
ويتمرد عىل حركة سعيه ،قاصد ًا به وجهة الضالل .ومن
املنطلق ،جيور هذا الطريق عىل سالكه،
َّ
الحظ دقة القرآن الكريم يف استخدام اللفظ ،بام ميناسب طبيعة الطريق؛ فأ ّما طريق االستقامة
الـم َ
م
فهو (عليه) ،وأ ّما الطريق اجلائر فهو (منها) .قال الطربي" :السبيل :هي الطريق ،والقصد من
الطريق املستقيم الذي ال اعوجاج فيه ،كام قال الراجزَ :ف َصدَّ َع ْن ََّنْج ال َّطريق القاصد" (الطربي،
 ،2000ج ،17ص.)174
ألي خملوق الطريق اجلائر ،وعاقبة الضالل .ويف هذا الصدد ،أكَّدت اآلية
ومن هنا يتَّضح ِّ
الكريمة َّ
أن اهلداية تكون بأمر اهلل تعاىل وحده ،وأ َّنه لو شاء هلدى اخلَ ْلق مجيع ًا إىل السبيل القاصد .ويف
هذه احلال ،تدخل حرية االختيار يف موضع املسؤولية عن انتقاء الطريق القاصد ،أو الطريق اجلائر.
تتم يف إطار السلوك القاصد هلل ،والعزم عىل السري يف هذا الطريق
واحلقيقة أ َّن معادلة املستقيم ُّ
املوسوم بالقاصد؛ تأكيد ًا لل مب ْعد الوظيفي للحركة اإلنسانية ،فهي مستقيمة يف طريقها ،وقاصدة يف
"أي بيان مستقيم الطريق املوصل إىل احلق ،أو إقامة السبيل
وجهتها .قال البيضاوي يف ذلكْ :
وتعديلها رمح ًة وفضالً ،أو عليه قصد السبيل ،يصل إليه َم ْن يسلكه ال حمالة .يقال :قاصد سبيل ...
أي مستقيم ،كأ َّنه يقصد الوجه الذي يقصده السالك ال يميل عنه" (البيضاوي1418 ،ه ،ج،3
ْ
ص .)221وهبذا منؤكِّد َّ
أن كل حركة تفتقد إىل مركزية اهلدف هي حركة عبثية ال مردود هلا يف ساحة
البناءَّ ،
وأن العبث قد يكون ممرتبط ًا بالباعث ،وأنَّه قد حيدث اخللل يف نوع الطريق املسلوك.
قوماته األخالقية ،انطالق ًا من
لقد رسم اهلل تعاىل صور ًة نموذجي ًة ملعامل السلوك السوي ،و مم ِّ
الن َّية ،وحتريرها من األغيار ،و ممتع َّلقات الدنيا ،وجتريد القصد هلل وحده .وبنا ًء عىل ذلكَّ ،
فإن الطريق
القاصد هو الطريق املستقيم الذي ال مشقة فيه .والقصد هو العدل والوسطية؛ 4لذا ركَّز القرآن
4

أي َم ْن أراد اهلل فهو عىل
ورد هنا لفظ "القصد" للداللة عىل االستقامة والعدل؛ أي إ َّن اهلل تعاىل قد َّبني طريق احلق املستقيم؛ ْ
وبني ابن القيِّم َّ
وسط بني طريف اإلفراط
"أن االقتصاد :هو الت ُّ
السبيل القاصد .وقد ورد هذا اللفظ أيض ًا بمعنى املقتصدَّ ،
والتفريط ،وله طرفان مها ضدان له :تقصري ،وجماوزة .فاملقتصد قد أخذ بالوسط ،وعدل بني الطرفني ،والدين كله بني هذين
الطرفني عنه ".انظر :ابن قيِّم اجلوزية ،د.ت .الروح ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د .ط ،ص.257

االستقامة والقصد يف اخلطاب القرآين :قراءة يف التعالق الداليل
الكريم عىل إرادة القصد يف قوله :ﱡ ﳘ ﳙ
قوله  :ﱡ ﱜ ﱝ ﱞ
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ﳚ ﱠ [لقامن ،]19 :وعىل سلوك الطريق القاصد يف

ﱟ ﱠ [النحل.]9 :

ومن اجلدير باملالحظة َّ
قومات الصالح تتحدَّ د يف ضوء هذه القيم اجلوهرية ،التي تتبلور
أن مم ِّ
خالهلا حركة اإليامن يف احلياة العملية (الفطرة ،واالستقامة ،والقصد ،والعبادة) .فهذه القيم تضبط
معامل السلوك الصحيح من منظور القرآن الكريم؛ أ ّما الفطرة فتبعث عىل استقامة الباطن ،وتعطي
ؤرش ًا لسالمة القصد ،وأ ّما االستقامة ف متؤ ِّطر الفعل يف نطاق اهلدى ،وأ ّما القصد فيسترشف بالفعل
مم ِّ
بلوغ الغايات .لقد وردت اآلية الكريمة يف سياق استعراض بعض الظواهر الكونية؛ لكي يتط َّلع
الـم َّ
سخرات يف االهتداء إىل اهلل تعاىل .ويف هذا
اإلنسان بوعيه إىل اهلدف األسمى ،ويستثمر هذه م
السياق ،أشار القرآن الكريم إىل استخفاف املرشكني بيوم القيامة ،ونـزول املالئكة بالروح عىل َم ْن
وخ ْلق الكون ،ونبذ الرشكَ ،
يشاء م ْن عباد اهلل لإلنذار واملطالبة بالتقوىَ ،
وخ ْلق اإلنسان الذي حكم
القرآن الكريم بأنَّه يظل معاند ًا وخصي ًام ،عىل الرغم من دالئل القدرة التي تستفزه إىل مزيد من
االنتصار األخالقي.
ومن هذا املنطلق ،فقد ر َّكز القرآن الكريم عىل املشرتك اجلامع بني الظواهر املتناسقة ،ومنها
الثروة احليوانية (ذكر األنعام)؛ إذ عَدَّ د مناحي أمهيتها ،بتوظيف العنرص اجلاميل ،وسدِّ احلاجات
(الطعام ،والدفء ،وامللبس ،ومحل األثقال ،والركوب)؛ فكل ذلك ميعزِّ ز قيمة هذه الثروة يف حفظ
التوازنات البيئية ،وروافد للتأ ُّمل العبادي.
وهلذا ذكَّر اهلل تعاىل هبذه النعم التي متسهم يف بناء قوام اإلنسان ،وتنمية حسه اجلاميل ،وتزرع
السالم يف البيئة الكونية .واليشء نفسه ينطبق عىل عدد من أصناف احليوانات .ويف ضوء هذا
التذكري ،أكَّد القرآن الكريم قضي َة اهلداية إىل السبيل القاصد ،ومسؤولية اإلنسان إزاء الطريق الذي
أن يقصد احلق ،وإ ّما ْ
ينهجه يف احلياة؛ فإ ّما ْ
أن يضل بذاته عنه .وهلذا مت َعدُّ هذه اآلية الكريمة مفصلية؛
إذ تتالقى ع ندها موارد السورة ،وكذلك مسؤولية اإلنسان حيال هذا التسخري بمعطياته املادية
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واملعنوية .ثم كان االنتقال إىل َ
عامل النبات ،و مم َّ
سخرات الزمن ،وتأكيد أمهية البحر ومستخرجاته،
وتعزيز قيمة اجلامل؛ مب ْغ َي َة حتريك العقل واحلس لعبادة اهلل وتوحيده.
رسخ معادلة
وهبذا يصبح اجلامل واحلاجة مها الرابط املنهجي الذي جيمع مفاصل السورة ،و مي ِّ
والتوجه هبا إىل الطريق القاصد .ثم جاء احلديث عن سامت
اإلعطاء والشكر ،واستثامر النعم،
ُّ
َ
وسائل لإلعراض عن اهلل
النموذج اجلائر الذي انحرف عن السبيل القاصد ،ممتَّخذ ًا الك ْرب واملكر
الـم َّ
سخرات الكونية للدنيا،
تعاىل؛ فهذا النموذج مقطوع الفائدة عىل مستوى اآلخرة؛ ألنَّه يستثمر م
دون ْ
أن يكون مشدود ًا هبا للعبادة ،فض ً
ال عن عدم تط ُّلعه إىل مآالت احلساب .وهلذا ذ َّكر اهلل بعواقب
املكر ،وهدم البنيان الذي أحكم أصحا مبه قواعدَ ه.
ب .التعالق الدالل بني القصد واالستقامة يف ضوء آية "النحل":
بنا ًء عىل ما سبق من معطيات ،فإ َّن السبيل القاصد يقف عىل تضا ٍّد تا ٍّم مع السبيل اجلائر .واجلائر هو
الطري ق احلائد عن احلق ،والقصد هنا يتخذ صور ًا؛ فقد ينخرم عىل مستوى الن َّية ،أو عىل مستوى الفعل،
َّ
الـمنحرف بدي ً
تتمخض عنه سوى أهداف باطلة؛ ذلك
ال عن السبيل املستقيم ،فال
وذلك بانتقاء السبيل م
أ َّن السبيل القاصد هو سبيل اهلدى الذي تتح َّقق به السعادة األبدية .وقد استمخدم السبيل هنا جماز ًا للداللة
عىل الطريق املستقيم؛ لقوله تعاىل :ﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻﱠ [يوسف:

 .]108والقصد هنا داللة عىل استقامة الطريق ،وقد جاء "وصف ًا للسبيل من قبيل الوصف باملصدر؛ ألنَّه
أي أقوى يف الوصف باالستقامة كشأن الوصف باملصادر،
أي مستقيم ،وطريق قصد؛ ْ
يقال :طريق قاصد؛ ْ
وإضافة قصد إىل سبيل من إضافة الصفة إىل املوصوف" (ابن عاشور ،1984 ،ج ،14ص.)112
وإن كان مستقي ًامّ ،إال َّ
أن السبيل القاصدْ ،
يستفاد من هذا الكالمَّ ،
أن التعبري بالقصد يشري إىل
ملمح ممه ٍّم جد ًا ،يزيد عىل كونه مستقي ًام أنَّه يقصد بصاحبه السبيل املستقيم؛ ما يعني إكسابه
االستقامة عنرص ًا جديد ًا ،فيكون القصد واهلدف مها حمور نشاط املستقيم .والواقع َّ
أن كل قول أو
فعل غري مؤطر باالستقامة يعد مبتور ًاَّ ،
وأن هذه املعادلة ال تكتمل إ ّال عندما يتبلور اجلهد يف إطار
القصد اهلادف.
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أن وصف الطريق باجلائر استخدا ٌم جمازي أيض ًاَّ ،
ومن اجلدير بالذكر َّ
ف
وأن السبيل اجلائر مل مي َض ْ
إىل اهلل تعاىل؛ ألنَّه طريق ابتدعه أهل الضالل .واهلل هو اهلادي إىل القصد الصحيح ،وهذا يعني -من
أن اهلل تعاىل يؤدي دور ًا مه ًام عىل مستوى اهلدايةَّ ،
الوجهة الدالليةَّ -
وأن نعت سبيله بالقاصد فيه
إشارة إىل َّ
أن "سبيل اهلل" حتمل معاين القصد والتصميم ،إىل جانب االعتناء بثمرة الفعل؛ بالنظر إىل
مستخرجات اجلهد ومقاصده .قال تعاىل :ﱡ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲫﱠ [األنعام.]99:

ومن نافلة القول :إ َّن هذه الكلمة مشحونة بدالالت عميقة تسعى إىل ترتيب حركة الفعل
ضمن سياقات القصد واحلكمةَّ ،
وأن لفظ "االستقامة" حيمل هالة ممف َعمة باخلصوصية؛ نظر ًا إىل
كونات االستقامة ،و َّ
ارتباط االستقامة بالرصاط السوي .ومن َث َّمَّ ،
إن من
فإن القصدَ أحدم مم ِّ
اخلصائص الداللية للفظ "السبيل" أنَّه طريق قاصد يؤدي إىل املطلوب ،وليس فقط مستقي ًام؛ فهو
محمدِّ ٌد للوجهة ،وقاصدٌ

باإلنسان احلق ،وصدق اهلل إذ يقول :ﱡ ﳘ ﳙ

ﳚ ﱠ [لقامن .]19 :وهو

أيض ًا خيتلف عن اجلائر يف َّ
أن القاصد يبدأ من اهلل تعاىل ،وينتهي إليه غاي ًة؛ فاهلل تعاىل هو الذي وضع
خل ْلق
الطريق قاصد ًا مستقي ًام" ،واهلل ال هوى له ،وال صاحب ،وال ولد ،وال حيايب أحد ًا ،وكل ا َ
بالنسبة له سواء ،ولذلك فهو حني يضع طريق ًا مستقي ًام فهو يضعه مستقي ًام ال عوج فيه" (الشعراوي،
د.ت ،ج ،13ص .)7824وإذا كان القصد يعني إتيان اليشء ،فهذا دليل عىل العزم واإلرادة عىل فعله،
واالعتدال ،والقوام ،واهلدف .واإلنسان هو القاصد إىل اهلل ،والسبيل القاصد "هو الطريق املستقيم
الذي ال يلتوي ،وكأنَّه يقصد قصد ًا إىل غايته ،فال حييد عنها ،والسبيل اجلائر هو السبيل املنحرف
املجاوز للغاية ،ال يوصل إليها" (قطب1412 ،ه ،ج ،4ص.)2162
وتأسيس ًا عىل ذلك ،فقد أوضح اهلل

تعاىل لعباده سبيله القاصد إليه .أ ّما قوله سبحانه :ﱡ ﱠ

ﱡﱠ [النحل ]9 :فدليل عىل َّ
أن رصاط اهلل وحده مستقيم؛ لقوله تعاىل :ﱡﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮﱠ

[األنعام .]153 :قال أبو السعود" :القصد مصدر بمعنى الفاعل ،يقال :سبيل قصد

أي مستقيم عىل طريق االستعارة ...كأنَّه يقصد الوجه الذي يؤ ُّمه السالك ،ال يعدل عنه؛
وقاصد؛ ْ
حق عليه سبحانه بيان الطريق املستقيم" (أبو السعود ،د.ت ،ج ،5ص.)98
أي ٌّ
ْ
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لكن تفعيل هذا القصد يتط َّلب إرادة قوية ،وإ َّن
وخالصة القول :إ َّن اهلل تعاىل عليه البيانَّ ،
اإلنسان يقصد هذه الوجهة املستقيمة باختياره ،ويبتعد عن الطرق اجلائرة .وهذا التعبري ميقدِّ م
دالالت فكرية متنوعة ،منها:
 اهلل تعاىل هو الذي َّبني السبيل القاصد ،واإلنسان ممطا َلب ْأن محي ِّرك إرادته لبلوغ هذا القصد
املستقيم؛ فاهلل  عليه البيان ،واإلنسان عليه ْ
أن جيمع اإلرادة والفعل لتحقيق ثمرة منجزاته،
وإضفاء القيمة عليها.
 اهلل تعاىل هو املقصود ،واإلنسان هو القاصد الذي جيب عليه ْأن يستقيم يف قصده إىل اهلل ؛
لكي يبلغ غاية قصده.
ترصف ًا قائ ًام عىل
ترصف اإلنسان ُّ
 القصد دالل ٌة عىل الوجهة املقصودة ،وهو حالة ناشئة عن ُّاالستقامة إزاء احلق .وهلذا يريد اهلل تعاىل من اإلنسان تفعيل إرادته ،وقصده لبلوغ هذا املقصد.
الـمم ِّيزة للقاصد هو مطابقة القصد (الن َّية)
 العنرص الذي يؤدي دور ًا مه ًام يف حتديد الصفة مللفعل ،وذلك باختيار اإلنسان االجتا َه القاصد .واملقصد هو الغاية ،واجلامع بني كل ما سبق هو
االستقامة عىل ٍ
نحو جيعل استقامة القصود القلبية والفعلية ضامن ًة لتحقيق القيم ،عل ًام َّ
يتم
بأن القصد ُّ
َوفق خيارات أخالقية للسبيل القاصد.
ت .الدراسة السياقية آليتي "لقامن" ،وما رشح منهام يف ضوء معطيات السياق:
ورد من مادة الفعل (قصد) بصيغة األمر يف قوله تعاىل:

ﱡﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ

ﳝﱠ [لقامن.]19-18:

وجاء ذلك يف سياق توثيق القرآن الكريم لشخصية لقامن ،وما تتسم به من حكمة؛ فقد و َّظف كتاب
اهلل ممجْل ًة من الضوابط لرصد سامت السلوك احلكيم ،وُت َّثلت َّأو مل معامله يف جتسيد مفهوم الشكر يف
حركة الواقع ،بوصف ذلك مظهر ًا لتج ِّليات احلكمة.
والتحرك يف ضوء النسق التوحيدي،
والتوجه بالشكر هلل يعني ضبط البوصلة معه سبحانه،
ُّ
ُّ
وتغذية العالقة باهلل  ،بام جيعلها ممف َعمة بالوصلة ،و ممنفتحة عىل مزيد من العطايا؛ ما ينسجم مع
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معطيات احلكمة املنشودة .وهبذا يكون الشكر حلقة الوصل بني تلبية الرغائب الدنيوية والرغائب
قررت اآليات الكريمة أنامط ًا سلوكي ًة
األمخروية ،ويكتسب موقع ًا مه ًام يف سياقات احلكمة .بعد ذلك َّ
متنوع ًة لتج ِّليات احلكمة ،منها :تأكيد مبدأ الوحدانية ،ونبذ الرشك ،وإقامة عالقة مع اهلل تعاىل يف
سياق العبودية ،وجتسيد ممتط َّلبات الطاعة للوالدين يف إطار اإلحسان ،بام ميثمر صحب ًة عىل مستوى
اخللود ،أ ّما يف حالة الرشك فتكون الصحبة يف سياق املعروف.
ثم ينتقل القرآن الكريم لبيان ممتط َّلبات احلكمة عىل مستوى العبادة ،ممذكِّر ًا َّ
بأن مجيع أعامل
اإلنسان -ولو بمقدار َذ َّرة -متسهم يف حتديد نتائج مستقبله اخلالد .وتتم َّثل معطيات العبادة يف إقامة
الصالة ،وما يعكسه هذا السلوك من استجابة لـ ممتط َّلبات العالقة باهلل .وكذلك األمر باملعروف
ٍ
دافعية لضبط املجتمع عىل
والنهي عن املنكر ،وما يعكسه هذا السلوك من ترسيخ لقيم اهلل ،وتوليد
ٍ
عمق استمرارها ،م
وجتدِّ د فاعليتها.
حمميات آمنة متعزِّ ز القيم ،و مت ِّ
ويف خطوة ممه َّمة ،ع َّلم القرآن الكريم اإلنسان كيفية ضبط انفعاالته الذاتية ،ومواجهة الشدائد
باتِّباع آلية الصرب مِم َّثل ًة يف السلوك املتوازن .ثم استعرض صور الك ْرب ،ممستعم ً
ال لذلك التعبريات
التشوه الذي يصيب الكيان الداخيل.
احلركية ،مثل :تصعري اخلد ،وامليش مرح ًا؛ مب ْغ َي َة إبراز مستوى
ُّ
خل ْلق ،بإلغاء وجودهم .وأ ّما امليش مرح ًا ف ميم ِّثل
جسد صورة اإلعراض عن ا َ
أ ّما تصعري اخلدّ ف مي ِّ
استدعا ًء للخلق ،هبدف االستعالء عليهم.
وقد أعقب ذلك ببيان الصورة املتوازنة يف قوله تعاىل :ﱡ ﳘ ﳙ

ﳚ ﱠ [لقامن]19 :؛ فهو

يدعو إىل السري القاصد ،وما يعكسه من استواء الشخصية ،وضبط االنفعاالت الداخلية
أن ضبط ٍّ
واالنفعاالت احلركية حتى تستقيم عىل قواعد السلوك السوي .ومن املعلوم َّ
كل من امليش
والصوت يساعد عىل إعادة بلورة معامل السلوك القاصد يف ضوء معطيات االستقامةَّ ،
وأن السري
شك يف َّ
املتواضع يف حركة احلياة محيدث التوازن املنشود .وال َّ
أن خفض الصوت مي َعدُّ آلي ًة تربوي ًة
فاعل ًة لضبط الكالم وتسديده ،بام محي ِّقق مقاصد الكلمة .ونظر ًا إىل خطورة رفع الصوت؛ فقد َّ
حذر
اهلل تعاىل من رفعه يف غري موضعه .قال الطربي" :تواضع يف مشيك إذا مشيت ،وال تستكرب ،وال
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تستعجل ،ولكن اتئد" (الطربي ،2000 ،ج ،20ص .)146والقصد يف امليش له داللة ظاهرة و مأخرى
باطنة؛ أ ّما الداللة الظاهرة فتتم َّثل يف تعديل السلوك؛ أي امليش لضبط حركة السلوك بني الرسعة
والتؤدة ،وأ ّما الداللة الباطنة فتتم َّثل يف استقامة القصد ،لتحقيق قيمة التواضع ،ثم التعبري عن أقىص
حاالت االستواء واالستقامة.
ث .التعالق الدالل بني القصد واالستقامة يف ضوء آيتي "لقامن":
ٍ
هبدف ،ويتَّضح جلي ًا َّ
ّ
يتجىل يف
أن السلوك العبادي
مي َعدُّ امليش القاصد تعبري ًا حركي ًا عن السري
حركة قصدية ،ويت بلور يف ضوء قيمة التواضع .وكل سري حيمل سمة ال مع ْجب واخلم َيالء ال يعدو ْ
أن
يكون مظهر ًا منافي ًا لصفة القصد؛ لذا نجد القرآن الكريم ميركِّز عىل مب ْعد احلركة املعنوي ،فالسري
القاصد هو تعبري حركي عن نبذ فكرة الذاتية ،والتط ُّلع إىل آفاق الوحدانية .ومن َث َّم ،فإذا كان اهلل تعاىل
قد وصف السبيل بالقاصدَّ ،
الـمستهدَ ف باخلطاب ،والواجب أ ْن تقع حركته مِماثل ًة
فإن اإلنسان هو م
ُتام ًا للطريق القاصد .وهلذا أمره اهلل تعاىل بالقصد يف امليش؛ ما يعني أ َّنه هو َم ْن يعطي -بسريه بقصد-
َ
السبيل القاصدَ قيم ًة معنوي ًة .وبذلك تتحدَّ د ق يمة الطريق يف ضوء جهود اإلنسان ،ومساعيه القصدية.
فالن َّية قصد ،والقول قصد ،والسلوك قصد  ،يستوي يف ذلك مجيع النشاطات املادية واملعنوية.
ويف هذا التعبري نفي أل ِّية ِمارسة عبثية مّترج الفعل عن االجتاه الصحيح .وبنا ًء عىل ذلك ،فإ َّن
الشخصية التي ّتتار الطريق اجلائر هي شخصية تتسم بالك ْرب والعجرفة .واهلل تعاىل يدين الك ْرب؛ ألنَّه
ينايف مسنَّة التواضع ،ويضاد القصد املجعول قيد ًا يف حركة امليش حتى ميثمر شخصي ًة ممتوازن ًة عىل
مستوى الفكر والسلوك.
ووفق ًا هلذا املعطى ،يصبح القصد يف امليش تأطري ًا لنشاط اإلنسان ،بام ينسجم مع معطيات
َ
العبادة .وكل ِمارسة ال تتخذ احلق منطلق ًا ،والقصد هدف ًا هلا ،هي حركة مبتورة .ومهام يكنَّ ،
فإن
ألَّنا ترتبط هبدف احلياة الوجودي ،وإعادة صياغة التفكري ،وترتيب
هذه الفكرة تبدو ممه َّم ًة؛ َّ
مقاصده .واخلطاب هنا يوحي َّ
نتحراه عىل مستوى القصود
بأن للحركة قصد ًا وهدف ًا جيب أ ْن
ّ
القلبية ،والقولية ،والفعلية.
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شك يف َّ
وال َّ
أن القصد يف امل يش من القيم التي اكتشفها القرآن الكريم لإلنسانية يف العهد املكي.
عني ّإال قصد من ورائه قيمة حمم دَّ دة .وعليهَّ ،
ومن املعلوم َّ
فإن األمر
أن الكتاب احلكيم ال يأمر بفعل مم َّ
ولكن وراءه قيمة حمم دَّ دة ،هي التواضع ،والنهي عن الك ْرب .بيد
عني،
َّ
أمر بفعل مم َّ
بالقصد يف امليش ،ظاهر مه ٌ
أنَّنا منخطئ إذا اعتربنا القصد قد مأدخل يف الفعل من باب الن ّيات؛ فقد يأيت الفعل ،لرياد به إخافة العدو،
مثل مشية أيب دجانة يف احلرب ممعتَد ًا بذاته .فعىل الرغم من َّأَّنا مشية يبغضها اهلل تعاىلَّ ،
فإن القصد منها
إرهاب العدو ،وإدخال اخلوف يف نفسه؛ فمشية اخلم َيالء ال يبغضها اهلل ْ 
إن وقعت هبذه الكيفية.
إذن ،فالقصد هو األصلْ ،
وإن تل َّبس مبنى القصد بالفعل .وهبذا يكون القاصد قد استوىف
رشط االستقامة يف قصوده وأفعاله (امليش ،والصوت) ،وح َّقق قيمة فعله (التواضع) .ولـ ّام كان
النظام األخالقي جيمع بني الن َّية والفعل ،وال تتح َّقق القيمة ّإال باجلمع بينهامَّ ،
فإن هذا التعالق بينهام
واضح جيل؛ إذ جيمع القاصد بني الفعل عىل سبيل االستقامة ،والن َّية عىل سبيل القصد.
وفض ً
عام قلناه ،تعكس هاتان اآليتان من سورة "لقامن" نمط ًا من السلوك؛ إذ يستكمل
ال ّ
تكرب توازنه املفقود عن طريق هذا الفائض الذي يبذله بحث ًا عن قيمته الذاتية .وإذا كان هذا
لـم ِّ
ا م
تكربَّ ،
فإن التفريط هو صورة
ـم ِّ
عام ينخر وجدان ال م
األسلوب يفتقر إىل القصد السليم ،ويكشف ّ
َّ
وكأن هذه الشخصية ّترس مزيد ًا من
إلذالل النفس ،وعدم إعطائها القيمة املناسبة التي تستحقها.
شوهة بفعل بواعثها
الـم َّ
القدر املعنوي؛ ما جعل القرآن الكريم يعيد النظر يف هذه املعادلة م
الـ ممنحرفة ،ويعيد إىل هذه الذات توازَّنا املفقود .واهلل تعاىل يدعو إىل األخذ بالوسط؛ إذ إنَّه صفة
الـمتوازنة ،وهو من املفاهيم املشكلة ملفهوم القصد.
األم َّمة م
فإن القصد يف امليش دليل عىل القصد يف حركة الفعلَّ ،
ومن هذا املنطلقَّ ،
وإن غ ََّض الصوت
دليل عىل القصد يف القول ،أو ما اص مطلح عليه باالقتصاد يف الكالم 5.فهذا املشهد ميقدِّ م صورة
السوي يف قوله وسلوكه .وتتحدَّ د مقاصد الكالم والفعل بني الباعث والغاية؛ لذا
نموذجية لإلنسان َّ
5
وسط يف األقوال واألفعال ،واألحوال
أملح الرازي إىل التعالق بني القصد يف امليش والغ َِّض من الصوت بقوله" :إشارة إىل الت ُّ

الثالث َّ
أن لقامن أراد إرشاد ابنه إىل السداد يف األوصاف اإلنسانية" (الرازي1420 ،ه ،ج ،25ص.)123

بحوث ودراسات
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يتجسد السلوك القاصد يف ضوء عملية الضبط لقواعد القول والسلوك ،ما يفيض إىل حتقيق قيم
َّ
متنوعة ،منها :التواضع ،والتوازن ،واالستواء؛ وكلها عالقات أصلية ينسجها القصد ،خالف ًا للميش
بمرح؛ فإنَّه ميم ِّثل طغيان ًا يف احلركة ،عكس القصد يف امليش الذي هو اعتدال فيها .قال الشعراوي:
"قالواّ :
ألن لإلنسان مطلوبات يف احلياة ،هذه املطلوبات يصل إليها إ ّما بامليش ...وإ ّما بالصوت ...
ألن كل يشء له طرفان ال مبدَّ ْ
التوسط يف األمر مطلوب يف كل يشء؛ َّ
أن يكون يف
والقصد؛ أي
ُّ
أحدمها مبالغة ،ويف اآلخر تقصري ،لذلك قالوا :كال طريف قصد األمور ذميم" (الشعراوي ،د.ت،
ج ،19ص.)1676

الباعث عىل الكالم

مستقيم يف حركة السري بالكلمة

القيمة

ج .الدراسة السياقية آلية "فاطر" ،وما رشح منها يف ضوء معطيات السياق:
قال تعاىل :ﱡ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱩ ﱪﱠ [فاطر .]32 :وردت هذه اآلية

الكريمة يف سياق احلديث عن بعض الظواهر الكونية ،وما تعكسه من تربية اهلل تعاىل َ
للخ ْلق؛ لكي
يتفاعلوا مع الكون .وهؤالء هم أنفسهم العلامء الذين خيشون اهلل ،ويتل َّونون يف مظاهر العبودية.
وقد استعرض القرآن مواصفات الشخصية العبادية (تالوة الكتاب ،وإقامة الصالة ،واإلنفاق يف
خل ْلق ،ومستوياهتم يف التفاعل مع ممتط َّلبات العبودية ،واالرتقاء يف
لرس والعلن) ،وأصناف ا َ
ا ّ
الدرجات األمخروية.
وتأسيس ًا عىل ذلك ،فقد جاء مفهوم مقتصد يف سياق وراثة األم َّمة للكتاب ،ودالالت
االصطفاء ،وذكر أنامط متباينة من االستجابة لوراثة الكتاب ،تتم َّثل يف صورة الظامل لنفسه،
واملقتصد ،والسابق باخلريات .وقد أ ّدى مفهوم الظلم دور ًا مه ًام من الوجهة الداللية؛ إذ هو "وضع
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اليشء يف غري موضعه" (الراغب األصفهاين1412 ،ه ،ج .)537 ،1ونظر ًا إىل خطورته ،فقد أوضح
اهلل تعاىل حقيقته وعواقبه ،وعَدَّ ه جتاوز ًا حلدوده .قال  :ﱡ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ

[البقرة .]229:ومنه ظلم اإلنسان لنفسه كام يف قوله تعاىل:

ﱡﱑ ﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠ

[البقرة .]231:أشارت اآلية الكريمة من سورة فاطر إىل األصناف الثالثة املنتمون إىل الـم َّلة
عربون عن مستويات الناس يف التعامل مع قيم الكتاب .وما يعنينا هنا هو طبيعة هذه
املصطفاة ،و مي ِّ
فرسين يف هذا السياق.
الـم ِّ
املفاهيم ،وعرض جمموعة من آراء م
وسع الطربي مفهوم الكتاب يف معرض تفسريه لقوله تعاىل:
وقد َّ

ﱡ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ

[فاطر]32:؛ إذ قال" :الكتب التي مأنـزلت قبل الفرقان  ...واملصطفني من عباده هم مؤمنو مأ َّمته ...
َم ْن يظلم نفسه بركوبه املآثم ،واجرتامه املعايص ،واقرتافه الفواحش ،ومنهم مقتصد ،وهو غري
الـ ممبالغ يف طاعة ربه ،وغري املجتهد يف ما ألزمه من خدمة ر ِّبه ،حتى يكون عمله يف ذلك قصد ًا،
والسابق باخلريات :هو املربز الذي تقدَّ م املجتهدين يف خدمة ر ِّبه ،وأداء ما لزمه من فرائضه ،فسبقهم
بصالح األعامل" (الطربي ،2000 ،ج ،20ص.)469-471
ولكن وضعه يف منـز ٍلة دون النفاق والرشك؛
وقد عَدَّ الطربي الظامل لنفسه من األم َّمة املصطفاة،
ْ
فهو مل يبلغ هذه الرتبة ،غري أنَّه واقع يف اآلثام .أ ّما املقتصد فرأى أنَّه داخل يف حدِّ الطاعة ،لكنَّه مل يبلغ
درجة االجتهاد يف الطاعة ،وأ ّما السابق فهو -يف نظره -املجتهد يف خدمة ر ِّبه .وعليهَّ ،
فإن الظامل
خط املعصية ،واملقتصد يف ِّ
لنفسه يف ِّ
الـمبالغ يف الطاعات .أ ّما املختار عند
خط الطاعة ،والسابق هو م
الرازي فهو َّ
"أن الظامل َم ْن خالف ،فرتك أوامر اهلل ،وارتكب مناهيه  ...واملقتصد هو املجتهد يف ترك
املخالفةْ ،
وإن مل ميو َّفق لذلك ،وندر منه ذنب ،وصدر عنه إثم ،فإنَّه اقتصد ،واجتهد ،وقصد احلق.
والسابق هو الذي مل مخيالف بتوفيق اهللُّ ،
ويدل عليه قوله تعاىل :ﱡ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ
وو ِّفق لـام اجتهد فيه ،ويف ما اجتهد ،فهو سابق باخلري" (الرازي1420 ،ه،
[فاطر]32:؛ أي اجتهد ،م
ج ،26ص.)239
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الحظ أنَّه وضع الظامل لنفسه يف خانة املعصية ،ووضع املقتصد يف رتبة املجتهد يف
الـم َ
ومن م
وسع العز بن عبد السالم دائرة
قصد احلق ،وجعل السابق ِم َّ ْن مل خيالفوا بتوفيق اهلل .ويف مقابل ذلكَّ ،
الظامل لنفسه أكثر من غريه؛ فهي -يف نظره -تشمل "أهل الصغائر ،أو أهل الكبائر ،وأصحاب
متوسط يف الطاعات ،أو أصحاب
املشأمة ،أو املنافقون ،أو أهل الكتاب ،أو اجلاحد .واملقتصد:
ِّ
قربون ،أو أهل املنـزلة
الـم َّ
اليمني ،أو أهل الصغائر ،أو ممتَّبعو مسنَّة الرسول .والسابق باخلريات :م
العليا يف الطاعة" (العز بن عبد السالم ،1996 ،ج ،3ص.)28
وهبذا الصدد ،أدرك القرطبي َّ
أن هذه املفاهيم مل تنضبط عىل داللة واحدة منذ عهد الصحابة ،ال
س َّيام يف حتديد الظامل لنفسه واملقتصد ،ورأى َّ
أن االختالف يف انضواء هذه األصناف الثالثة حتت
الـمالزم للقصد ،وهو ترك امليل"
الـم َّلة املصطفاة ،كام يقيض بذلك السياق؛ إذ قال" :املقتصد :هو م
قرص يف العمل،
الـم ِّ
(القرطبي ،1964 ،ج ،14ص .)349أ ّما البيضاوي فوصف الظامل لنفسه "بأنَّه م
واملقتصد يعمل به يف غالب األوقات ،والسابق باخلريات يضم التعليم واإلرشاد إىل العمل .وقيل:
الـمتع ِّلم ،والسابق العامل .وقيل :الظامل املجرم ،واملقتصد الذي خلط
الظامل هو اجلاهل ،واملقتصد م
ترجحت حسناته ،بحيث صارت سيئاته مكفرة" (البيضاوي،
الصالح باليسء ،والسابق الذي َّ
إن "الظامل لنفسه مقرص يف الزاد ،غري ٍ
1418ه ،ج ،4ص .)259وأ ّما ابن ق ِّيم اجلوزية فقال َّ
آخذ منه ما
م ِّ
يبلغه املنـزل ،ال يف قدره ،وال يف صفته  ...واملقتصد اقترص من الزاد عىل ما يبلغه ،ومل يشدَّ مع ذلك
مهه يف حتصيل
أمحال التجارة الرابحة ،ومل َّ
يرضه ،فهو سامل غانم  ...والسابق باخلريات ُّ
يتزود ما ُّ
األرباح" (ابن ق ِّيم اجلوزية1394 ،ه ،ص .)186وأ ّما سيد قطب فرأى َّ
أن "الظامل لنفسه :تربى سيئاته
يف العمل عىل حسناته .وامل قتصد :وسط مقتصد ،تتعادل سيئاته وحسناته .والسابق باخلريات :تربى
حسناته عىل سيئاته" (قطب1412 ،ه ،ج ،5ص .)2944وجاء يف "التحرير والتنوير"" :الظاملون
جيرون أنفسهم إىل ارتكاب املعصية" أ ّما املقتصدون فهم "الذين اتقوا الكبائر،
ألنفسهم :هم الذين ّ
ومل حيرموا أنفسهم من اخلريات املأمور هبا ،وقد يلمون باللمم املعفو عنه من اهلل ،ومل يأتوا بمنتهى
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القربات الرافعة للدرجات ،فاالقتصاد افتعال من القصد ،والقصد :هو الوسط بني الظامل والسابق
 ...وأ ّما السابق :أصله الواصل إىل غاية ممع َّينة قبل غريه" (ابن عاشور ،1984 ،ص.)312
ح .التعالق الدالل بني القصد واالستقامة يف ضوء آية "فاطر":
فرسين ميدرك َّ
َّ
أن اآلية الكريمة من سورة "فاطر" مل تنضبط فيها ممجْلة من
الـم ِّ
إن الناظر يف أقوال م
َّ
ولعل كل "كلمة هبذه اآلية حتتاج إىل
املفاهيم ،مثل :الظامل لنفسه ،واملقتصد ،والسابق باخلريات.
وقفة ،كام َّ
أن املعنى إمجاالً حيتاج إىل وقفات" (جمدي ،2018 ،ص .)627وهذا ما يفتح املجال أمام
مزيد من النظر املعريف يف إدراك مقاصد الكلمة؛ فعدم انضباط هذه املفاهيم راجع إىل قدرة املفردة
وتنوع معانيها؛ ما جيعلنا نستعرض دالالت ٍّ
كل منها .أ ّما الظامل لنفسه ففيه مخسة أوجه:
القرآنيةُّ ،
"أَّنم أهل الصغائر من هذه األم َّمة ،وقيل إ ََّّنم أهل الكبائر وأصحاب املشأمة ،وقيل إ ََّّنم املنافقون،
َّ
وقيل إ ََّّنم أهل الكتاب ،وقيل إنَّه اجلاحد" (جمدي ،2018 ،ص .)628وأ ّما املقتصد فلم تنضبط
توسط يف الطاعات ،وأصحاب اليمني ،وأصحاب الصغائر ،والذين
الـم ِّ
داللته ،وفيه أربعة أقوال :م
قربون،
الـم َّ
اتَّبعوا مسنن النبي من بعده .وأ َّما السابق باخلريات ففيه أيض ًا أربعة أقوال " :م
الـمستكثرون من طاعة اهلل (وهو مأثور) ،وأهل املنـزلة العليا يف الطاعات ،و َم ْن مىض عىل عهد
و م
جلنَّة" (جمدي ،2018 ،ص.)628-629
رسول اهلل فشهد له با َ
وإذا كان مه ًام إبرازم التعالق الداليل بني القصد واالستقامة ،فال مبدَّ من الربط بني هذه املسائل
الثالث يف إطار هذا التعالق .فالظامل لنفسه -تبع ًا لـام سبق بيانه -يأيت ببعض األفعال عىل سبيل
االستقامة ،لكنَّه خيرج عنها حال ظلمه نفسه ببعض أفعاله؛ فال محي ِّقق القصد املطلوب من االستقامة.
أشار أهل التفسري إىل ممجْلة من صفات الظامل لنفسه ،منها :ارتكاب املعايص ،وخمالفة أوامر اهلل،
والتقصري يف العمل ،وإرجاء أمر اهلل ،وغري ذلك من الصفات التي تضعه عىل طريق املخالفة،
رتض ْ
يتورع
أن تقع مموافقة للترشيع .وقد َّبني اهلل تعاىل أ َّن اإلنسان ال َّ
و متض ِّيع استقامة أفعاله التي ميف َ
عن ظلم نفسه ،واإلساءة إليها ،وتشويه مقاصدهاَّ ،
وأن َم ْن ّ
ّتىل عن واجباته الرسالية ،وريض
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أن الظامل إذا تل َّبس بالظلمَّ ،
صنو هلذا اإلنسان .وكل هذه األفعال متؤكِّد َّ
فإن أفعاله ال
بالظلم ،هو ٌ
محت ِّقق القصد املنشود من االستقامة.
يتبني َّ
أن الظامل لنفسه غري ممطابق يف قصده ملقاصد الرشع وأحكامه؛ إذ مل تقع أفعاله
ِمّا سبقَّ ،
والتوجه باإلرادة ،بعيد ًا
عىل مقتضيات االستقامة ،نتيجة انحراف يف القصد (املحتوى الشعوري)،
ُّ
أي انحراف يف القصود القلبية والقصود الفعلية ُّ
عن االجتاه الصحيح .ومعلو ٌم َّ
خيل بالقيمة،
أن َّ
و ميبدِّ د الغاية .وهلذا طالب اهلل تعاىل اإلنسان ْ
أن يقاوم الرشور ،ويضبط الشهوات .أ ّما املقتصد فهو
الشخص الذي استوىف رشط االستقامة يف قصوده وأفعاله ،لكنَّه مل ميمنَح العطاء املوصل إىل املرتبة
العليا .وأ ّما السابق باخلريات فهو الشخص الذي استوىف رشط االستقامة يف أفعاله وقصوده ،و ممنح
تقربون إليه بالفرائض ،يفعلون ما
الـم ِّ
رتبة العطاء .قال ابن تيمية" :األبرار أصحاب اليمني هم م
حرم اهلل عليهم ،وال ميك ِّلفون أنفسهم باملندوبات ،وال الكف عن فضول
أوجب عليهم ،ويرتكون ما َّ
فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ،ففعلوا الواجبات
الـمق َّربونَّ ،
املباحات ،وأ ّما الس ّباقون م
تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من
فلام َّ
حرمات واملكروهاتّ ،
الـم َّ
واملستحبات ،وتركوا م
حمبوباهتم أحبهم الر ُّب محب ًا تام ًا" (ابن تيمية1428 ،ه ،ص.)33
ومن املعلوم َّ
أن القيمة ال تتح َّقق ّإال باجلمع بني القصد والفعل ،فكان هذا التعالق واضح ًا
أن املقتصد مجع بني الن َّية عىل سبيل القصد ،والفعل عىل سبيل االستقامة ،و ْ
بينهام؛ ذلك َّ
إن مل ميثمر
هذا االجتامع قيمة العطاء العليا .وقد أكَّد طه عبد الرمحن أمهية القيمة بقولهَّ :
"إن النظر يف هذه القيم
املختلفة هو النظر امللكويت الذي يوصل إىل اإليامن ،يف مقابل النظر امللكي الذي يقف عند الظواهر،
ممستخرج ًا قوانينها" (عبد الرمحن ،2002 ،ص .)217وإذا كان لبذل اجلهد مستوياتَّ ،
فإن القيم
أن رصف اجلهد جيب ْ
الـمح َّققة متفاوتة املقاصد؛ ما يعني َّ
عني ،وهذا
أن َّ
يتوجه نحو حتقيق مقصد مم َّ
م
مقتىض الغاية .قال تعاىل :ﱡ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱩﱠ [فاطر .]32 :والفضل هنا جيب ّأال " مي َ
ؤخذ

فإن املستوى الذي يندب جهد كل إنسان إىل ْ
عىل أساس املقارنة؛ َّ
أن يبلغه مبارش ًة ليس هو الدرجة
يتعني الوقوف عندها ،بل كل االمتداد الذي يقع فوق التكليف باملعنى الدقيق للكلمة"
احلدِّ ية التي َّ
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(دراز ،1998 ،ص .)580وقد دعانا اهلل تعاىل إىل هذا النوع من اجلهد ،فكان التط ُّلع إىل األفضل طلب ًا
حرمني،
الـم َّ
لدرجة السبق ميدخل السابق يف سياق هذا الفضل ،وحال املقتصد أنَّه يتحاشى الطرفني م
والظامل لنفسه قصوده غري مطابقة ملقاصد الرشع ،وهو مل يستوف رشط االستقامة يف كل أفعاله؛ لذا
طالب اهلل تعاىل هذا ال ظامل وأمثاله بمحاربة أهوائهم الذاتية ،وضبط شهواهتم ،والتح ُّرر من قيود
املخالفة؛ حتى تستقيم قصودهم وأفعاهلم عىل ضوابط الرشع و ممتط َّلبات العبودية.
ومن الرضوري القولَّ :
إن العطاء مرشوط بمقدار اجلهد املبذول ،ونوعيته .وهلذا محي ِّفز القرآن
حصل لدرجة الفضل؛ فال يسقط اإلنسان أمام رغباته
الـم ِّ
الكريم اإلنسان عىل ال ُّ
توجه إىل نوع اجلهد م
الـمستع َجلة .أ ّما الظامل لنفسه فيجب ْ
يتحرك ساعي ًا إىل رتبة الوسط ،يف حني
أن َّ
واملصالح الدنيوية م
حل َسن سعي ًا إىل األحسن ،عل ًام َّ
يتجه املقتصد نحو رتبة السبق؛ ذلك َّ
بأن
أن الوسط معناه
التحرك من ا َ
ُّ
هذا الرت ّقي يف قصود املرء وأفعاله ال سقف له طلب ًا لالستواء واالستقامة.
ومن هنا تظهر العالقة بينهام واضحة؛ فالظامل لنفسه جيب ْ
أن يتخ َّلص من صفة الظلم ،ويسعى
إىل الوسط لبلوغ رتبة املقتصد .واملقتصد جيب ْ
ويتوجه إىل صفة السابق،
أن يتخ َّلص من اللمم،
َّ
والسابق هو السائر بقصوده وأفعاله نحو فضل اهلل ورمحته .ومن َث َّمَّ ،
فإن بلوغ مرتبة الفضل رهن
خل ْلق
باإلرادة احلم َّرة التي تعمل بكفاءة مأخروية منقطعة النظري .ويف هذه احلالة ،ستتباين مستويات ا َ
ومقاصدهم ،وتفرتق عىل مستوى األعامل؛ فنجد املقتصد قد َّاّتذ العدل أساس ًا إلرادته ،فسعى
أن ممتع َّلق إرادة السابق هو اإلحسانَّ ،
توسط ،ونجد َّ
وأن الدافع إىل االرتقاء هو الطموح
الـم ِّ
سعي م
العبادي.
وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا التباين يف البواعث واختالفها ،وطلب إلينا عدم االتِّكاء عىل
الواجبات ،والتط ُّلع باجلهود إىل مراتب اإلحسان؛ فبهذا يتعالق املقتصد مع السابق يف وقوعهام
ضمن دائرة الطاعات ،ويتفارقان يف مستويات الطاعة ومراتبها؛ َّ
ألن املقتصد ال يزال يف سياق
الواجب ،والسابق ارتقى بقصوده وأفعاله إىل األعامل التي يتضاعف ثواهبا عند اهلل تعاىل.
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يتم بتوفيق من اهلل تعاىل ،دون إلغاء جهود
وخالصة القول :إ َّن ما يدخل يف سياق الفضل ُّ
والتقرب؛ ذلك َّ
أن اجتهاد السابق بلغ منسوب ًا أخالقي ًا عالي ًا ،ما جعل اهلل تعاىل
السابقني يف البذل
ُّ
والتوجه حقيقة القصد ،وال فعل
يتعامل معه بألطاف إحسانه .وهبذا تصبح احلركة جوهر الفعل،
ُّ
دون قصد؛ إذ ال تتح َّقق القيمة ّإال إذا اجتمع القصد والفعل .وكل جهد حيكمه قصد وغاية،
واملقصد مقتىض الغاية ،ومن َث َّم تتفاوت استجابة هذه األصناف يف وراثة الكتاب.

خامتة:
ميمكن القولَّ :
إن هذه الدراسة تدخل يف سياق دراسة املفهومات األخالقية ،وتفتح آفاق ًا
جديد ًة يف جمال الدرس القرآين ،وحماولة توظيف عنارص النظرية األخالقية يف دراسات املفهومات
األخالقية ،وجتاوز املعنى اللغوي باكتشاف األبنية الداخلية (السياقية ،واملفهومية)؛ بحث ًا عن املعاين
الـمكتنَـ زة يف املفردات القرآنية .وهلذا تناولت الدراسة مفهومي االستقامة والقصد يف اللغة
م
واالصطالح ،وسعت إىل حتديد املجال الداليل ٍّ
لكل منهام يف ضوء النصوص املؤطرة ،إىل جانب
التحليل الداليل هلام ،بتوظيف عنارص النظرية األخالقية (القصد ،والفعل ،والقيمة) ،دون إحالة
النظر يف بيان النظرية األخالقية القرآنية بكل تفاصيلها ،واالقتصار عىل توظيف عنارص النظرية
األخالقية يف عملية التحليل الداليل للقصد واالستقامة من الزاوية التطبيقية.
وكذلك عرضت الدراسة بعض املسائل والقضايا املهمة ،مثل :عدّ القرآن الكريم االستقامة
قيمة مؤطرة للحياة ،والتعامل مع الكتاب ،وتأطري االختالف مع أهل الكتاب ،والتعامل مع النعم
الـمم ِّيزة لإلنسان املستقيم من املنظور القرآين.
الربانية؛ ما دعانا إىل البحث عن اخلصائص م
شك فيه َّ
وِم ّا ال َّ
أن آيات االستقامة مت َعدُّ قواعد مسننية مؤطرة حلركة احلياة ،مثل التالزم بني
كأَّنا معادلة رياضية ال جيوز اإلخالل
اإليامن واالستقامة الذي يفيض إىل النتيجة املنصوص عليهاَّ ،
بأحد طرفيها ،وهي قاعدة عقدية ،ومجاهلا يف جتريدها من الزمان؛ فهي جارية مثل قانون مؤطر
للحياة .ومن هذه القواعد أيض ًا َّ
أن االستقامة جيازى عليها مادي ًا ،لكنَّها ال ُتنع البالء ،وهي قاعدة
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وأن االستقامة قوة معنوية متثمر أسباب القوة املاديةَّ ،
تؤطر السلوك بني االستقامة واالبتالءَّ ،
أي
وأن َّ
انحراف عىل مستوى القصد أو الفعل ميبدِّ د ثمرة اإلنجاز.
أعادت آية "الشورى" تأطري االختالف وتأكيد املشرتك اجلامع مع أهل الكتاب ،وتقرير َّ
أن
اخلط املستقيم هو اخلط اجلامع الذي ميم ِّثل الوحدة الدينية املشرتكة بني أهل الكتاب .أ ّما آية "هود"
الـمهدِّ دة للمنجزات
فأعادت تأطري كيفية التعامل مع الكتاب؛ للحيلولة دون فكرة الطغيان م
أقر القرآن الكريم َّ
أن اخلط املستقيم هو الذي يقصد باجلهود اإلنسانية إىل احلق ،وما
احلضارية .وقد َّ
عداه مي َعدُّ من الطرق اجلائرة التي ابتدعها اإلنسان لذاته؛ اجتاه ًا وق ْبل ًةَّ ،
وأن قيمة الطريق تعظم يف
تتم يف إطار مقتضيات االستقامة؛ نظر ًا ،وعمالً.
ضوء جهود اإلنسان ومساعيه القصدية التي ُّ
وتأسيس ًا عىل ذلك ،فقد مضبطت حركة اإلنسان القولية والفعلية يف ضوء مقاصد احلق؛ مب ْغ َي َة
َّ
يتم
بلورة معامل السلوك القاصد من منظور القرآن الكريم.
وألن النظام األخالقي يف املنظور القرآين ُّ
يف ضوء اجلمع بني القصد والفعل حتى ميثمر القيم؛ فقد كان لزام ًا ضبط الن َّية عىل سبيل القصد،
وضبط الفعل عىل سبيل االستقامة؛ حتقيق ًا للقيم يف الواقع اإلنساين.
وقد َّ
ُتخضت عن هذه الدراسة ممجْلة من النتائج ،تفتح الباب واسع ًا أمام مزيد من اإلغناء
جلوانب املوضوع املختلفة ،وهي عىل النحو اآليت:
 .1اإلنسان املستقيم هو الذي جيمع يف شخصه بني معطيات اإليامن والعمل الصالح ،وتتم َّثل
صفاته يف قيم مركزية مهمة ،هي :التقوى ،واإليامن ،والصالح .و مت َعدُّ الرمحة املدخل املفتاحي
وحد نحو اهلل تعاىل.
الـم ِّ
لتج ِّليات التوحيد ،يف حني محتدِّ د االستقامة وجهة م
 .2ارتباط االستقامة الوثيق بعنارص النظرية األخالقية .فإذا كان القصد رشط ًا الزم ًا لبناء
الفعل األخالقيَّ ،
الـمرتتِّب عليهام .ومن َث َّم رسم القرآن الكريم صورة
فإن القيمة هي األثر م
للنموذج املستقيم الذي يرتقي بقصده وفعله أثناء أداء وظيفته الدعوية يف إطار مقصد السلم
واإلحسان.
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 .3للقصد صلة واضحة بالنظام القيمي من جهة الن ّيات .وإذا تل َّبس القصد باألفعالَّ ،
فإن ذلك
يكون من جهة بيان الدور املحوري للن َّية يف استقامة العمل .أ ّما االستقامة فهي ممتع ِّلقة بالفعل،
َّ
وألن النظام األخالقي جيمع بني الن َّية والفعل ،وال ميمكن
ونتائجها تظهر عىل مستوى اجلوارح.
أن تتح َّقق ّإال بتعاضدمها؛ َّ
للقيمة ْ
فإن هذا التعالق ممه ٌّم جد ًا.
 .4القصد هو من املفاهيم القرآنية التي استأثرت باهتامم علامء الرشيعة ،فبحثوا فيه الستكشاف
بواعث الكالم ،ودالالته ،ومقاصده يف القرآن الكريم ،والوقوف عىل آلياته الفكرية والنفسية.
التوجه بالذهن إىل غاية خمصوصة .وإضافة القصد إىل السبيل تعني َّ
أن سبيل اهلل
 .5القصد هو
ُّ
ليس فقط مستقي ًام ،وإنَّام هو سبيل قاصد .وهذا امللمح أعطى االستقامة عنرص ًا داللي ًا يدخل يف بنية
هذا املفهوم ،وجيعل القصد حمور ًا للنشاط املستقيم ،فتصبح احلركة االستخالفية حركة قصدية
مؤطرة عىل مجيع مستويات صناعة الفعل.
 .6معاجلة القرآن الكريم مفهوم القصد عىل مستويات عدّ ة منها :الن َّية (القصد) ،واجتاه الفعل
(السبيل القاصد) .وكذلك معاجلته عىل مستوى اهلدف (املقصد) ،إىل جانب حتديد معامل السلوك
السوي يف إعادة صياغة اإلرادة ،واتِّباع السبيل القاصد ،والتح ُّقق من مقصدية اهلدف ،وتأكيد َّ
أن
االستقامة هي القيمة الناظمة للفعل الوجودي.
َ
الـمتت ِّبع للنصوص َي ْل َحظ َّ
َّ .7
السبيل القاصدَ قيم ًة داللي ًة.
أن اإلنسان بسريه القاصد يعطي
إن م
والقصد يف امليش معناه ضبط مسار احلركة الظاهرية ،وذلك بتعديل السلوك اخلارجي ،وضبط
احلركة الباطنية ،بتقويم الباعث عىل القصد واحلركة.
 .8توظيف القرآن الكريم مفهوم املقتصد؛ للداللة عىل واحد من األصناف املصطفاة لوراثة
الكتاب .ودخول هذه األصناف حتت مفهوم االصطفاء يوحي بتج ِّليات الرمحة اإلهلية.
 .9الظامل لنفسه يأيت ببعض األفعال عىل سبيل االستقامة ،لكنَّه خيرج منها حال ظلمه لنفسه
ببعض أفعاله؛ فال محي ِّقق القصد املطلوب من االستقامة .واملقتصد هو الشخص الذي استوىف رشط
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االستقامة يف قصوده وأفعاله ،لكنَّه مل ميمنَح العطاء الرباين املوصل إىل مرتبة السبق .والسابق هو
الذي بلغ مرتبة السابق باخلريات.
وبنا ًء عىل ما سبقَّ ،
التوجه اجلديد يف قراءة القرآن
فإن هذه الدراسة تفتح أبواب ًا جديد ًة أمام هذا
ُّ
الكريم و معاجلة قضاياه ،ضمن رؤية فكرية تدعو إىل رضورة دراسة املفاهيم القرآنية الـ ممش ّكلة لبنية
القرآن الكريم عن طريق التعامل مع املفردات القرآنية ،بوصفها جزء ًا من هذه البنية املتكاملةَّ .
وإن
يتبوأ موقع ًا مه ًام يف املنظومة القرآنية؛ إذ إنَّه ميثمر العطاءات
الناظر يف مفهوم االستقامة َي ْل َحظ أنَّه َّ
الدنيوية ،و ميؤ ِّثر يف صياغة العواقب األمخروية.
ونظر ًا إىل قيام النظام األخالقي عىل اجلمع بني الن َّية والفعل ،وعدم حت ُّقق القيمة ّإال هبام؛ فقد
أثارت الدراسة تساؤالت جوهرية بخصوص املجال الداليل للقصد ،أبرزها:
الـمم ِّيزة له؟
 إذا كان اهلل تعاىل قد وسم السبيل بالقاصد ،فام السامت الداللية م ما العالقة الداللية بني األصناف الثالثة (الظامل لنفسه ،واملقتصد ،والسابق باخلريات) ،والس ّيام َّ
أن بعض أفعال الظامل لنفسه تقع عىل سبيل االستقامة ،لكنَّه خيرج منها حال ظلمه نفسه ،وال
محي ِّقق مقصودهَّ ،
وأن املقتصد استوىف رشوط االستقامة ،لكنَّه مل ميمنَح العطاء الرباين الذي جيعله أه ً
ال
للمرتبة العليا؟
 ما عالقة السفر القاصد بالنفاق الذي أفىض إىل استقامة ظاهرة مل محت ِّقق معنى القصد؟َّ
إن كل ذلك مي ِّبني لنا تقاطع املجاالت الداللية للمفاهيم القرآنية ،وارتباط بعضها ببعض.
صحيح أنَّنا اخرتنا جماالً داللي ًا واحد ًا يف هذه الدراسة ،لكنَّنا نعتقد اعتقاد ًا جازم ًا هبذا الرتابط ،وأنَّه
ٌ
أوسع من مجم ِّرد تعالق داليل ،حتى َّ
إن هذا التعالق مي َعدُّ مدخ ً
الـمتعدِّ دة.
ال للتقاطع الداليل بمستوياته م
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Integrity (Istiqāmah) and Intent (Qaṣd) in the Qur’anic Discourse: A Reading of
Semantic Interrelation
Jamila Bal’udah
Ibrahim Mohamed Zain
Abstract
This study is an analytical reading of the semantic interrelation between integrity
(istiqāmah) and intent (qaṣd) in the Qur’anic discourse. Integrity assumes a central value as
a pivotal concept in the moral system, playing an effective role in shaping life at conceptual
and behavioral levels. Intent intersects with integrity in that it is an essential element in the
semantic structure of this concept; for God Almighty describes human activity as
intentional movement framed within the boundaries of the straight path. Opting for an
approach of induction and semantic analysis, the authors seek to define the semantic
relationship between intent and integrity, and monitor the nature of this interrelation in light
of the relevant Qur’anic texts, depending on contextual studies and tracing the forms of this
interrelation. The importance of this study derives from its vital topic, connecting it with
the maqāṣid al-istikhlāf, purposes of human vicegerency, as well as from demarcating the
objective conditions of a moral act. Throughout this, the authors monitor the semantic field
of intent and integrity and analyze the data of the interrelation between them, given their
close connection with moral theory, and their role in controlling emotional and human
value content.
Keywords: integrity, istiqāmah, intent, qaṣd, Qur’anic concept, moral system,
semantic interrelation, Qur’anic discourse.

