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المقدمة

المقدمة
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له،
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد ّأن محمد ًا عبده ورسوله ،صلى اهلل
وس ّلم تسليم ًا كثيرا؛ أما بعد:
عليه وعلى آله وصحبه َ
فإن مما أصيبت به األمة اإلسالمية في هذا العصر أنّها ال تتب ّنى مشروع ًا واضح ًا

إلص�لاح عام ينهض بها على األصعدة كافة يتفق مع رؤاه��ا ،وينسجم مع واقعها،

ويراعي خصائصها الثقافية والعقد ّية؛ كما أنها ال تتمكن من استغالل إمكاناتها املتاحة

لها على الوجه األمثل.

وهذا نابع من ضعف التخطيط ،وقلة االهتمام به.
ستـغرب أن ال ت َ
املسـتقبلية االهـتمام الذي تستحـ ّقه ،وأن
ُعـطى الدراسـات
ولـذا ال ُي
َ
ّ
ال ُي َ
نظر إليها بوصفها قاعدة للتقدم واإلصالح ،في الوقت الذي يبذل فيه الغرب أموا ً
ال

املستقبلية دور ًا بارز ًا في
وإمكانات هائلة في سبيل دراسة املستقبل ،ويجعل للدراسات
ّ
رسم اخلطط وإعداد الكوادر وتعبئة املوارد والطاقات على املستوى الرسمي.

وكذلك على املستوى الشعبي؛ َّ
فإن املطبوعات التي تتناول دراسة املستقبل  -على

القراء ،و ُيعتنى بدراستها نقد ًا أو تأييد ًا.
كثرتها  -حتظى بانتشار كبير ،و ُي ْقبِل عليها ّ

ول��ذا؛ فــقـد حت ّفز الغيــورون من أبنــاء هــذه األ ّم��ة على تالفي مثـل هــذا األمـر؛

ببذل ما ميكنهم في صعيد االهتمام واإلنشاء ،وفي مجال املعاجلة والبحث في دراسة
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املستقبل ،وهو وإن كان على املستوى الشعبي أبرز منه على املستوى الرسمي؛ إال أنه
يبقى أمر ًا يبشر باخلير ويدعو إلى التفاؤل.

يبي الضوابط واملوجهات التي تضبط
ولـما كانت هذه الدراسات حتتاج إلى تأصيل نّ
ّ

كليات اإلسالم ومقاصده؛ فإنها مع كونها
حركتها ،وتوجهها نحو اإلنتاج املنسجم مع ّ
ليست حديثة النشأة ،وال جديدة البروز إال أنها لم َ
شرعية تُعنى ببيان
فقهية
ّ
حتظ بدراسة ّ
ومنهجية البحث فيها.
مشروعيتها،
ّ

ولذا؛ فقد جاءت هذه الكتابة املوجزة بني يديك ُمحا ِول ًة تقدمي نظرات شرعية حول

دراسات املستقبل ،راجي ًا أن تفيد قارئها وأن تكون تقدم ًة لدراسات أكثر ِجد ًا وأعمق

طرح ًا؛ بإذن الله تعالى.

تشوف اإلنسان ملعرفة الغيب والطرق املسلوكة
وقد جاءت هذه األكتوبة في متهيد عن ّ

لذلك ،وثالثة فصول.

املستقبلية.
أولها :في مفهوم الدراسات
ّ
املستقبلية.
وثانيها :في مشروعية الدراسات
ّ
املستقبلية.
وثالثها :ضوابط وموجهات للدراسات
ّ
ثم خامتة موجزة.
أسأل الله  -تعالى  -أن يجعل هذا العمل خالص ًا لوجهه ،نافع ًا يوم العرض عليه،

إنه ولي ذلك والقادر عليه.

د .هاني بن عبد اهلل بن محمد اجلبير



■ من معالم المنهجية اإلسالمية
ّ
المستقبلية
للدراسات

تمهيــــــــد:

في تش ّوف اإلنسان لمعرفة الغيب
والطرق المسلوكة لذلك
.................

تمهيد

اإلسالمية وأصولها التي أجمع عليها املسلمون ّ
أن الله  -سبحانه
من قواعد العقيدة
ّ

وتعالى  -استأثر بعلم الغيب دون خلقه ،فال يعلم الغيب أحد سواه ،فهو املنفرد بذلك

الس َم َو ِ
ات َوا َأل ْر ِض ا ْل َغ ْي َب إ َّال ال َّل ُه}
وحده كما قال  -تعالى ُ { :-قل َّال َي ْعل َُم َمن ِفي َّ

{و ِع َند ُه َمف حِ ُ
َات ا ْل َغ ْي ِب ال َي ْعل َُم َها إ َّال ُه َو} [األنعام ،]٥٩ :وقال:
[النمل ،]٦٥ :وقالَ :
ان ال َّل ُه ِل ُيطْ ِل َع ُ
ـك ْم َعلَى ا ْل َغ ْيب} [آل عمران.]١٧٩ :
{و َما كَ َ
َ

املتفرد بعلم ما كان وما يكون ،ولم يطلع على ذلك إال من
وقد أخبرنا  -تعالى  -أنّه ّ

{عا ِل ُـم ا ْل َغ ْي ِب فَال ُيظْ هِ ُر َعلَى غَ ْي ِب ِه َأ َح ًدا  )#^٢٦^#إ َّال َم ِن ْار َت َضى ِمن
شاء من عباده فقالَ :

ي َي َد ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه َر َص ًدا} [اجلن .]٢٧ - ٢٦ :فالنبي ال يعلم من
َّر ُس ٍ
ول فَإ َّن ُه َي ْسل ُُك ِم ْن َب نْ ِ

الغيب شيئ ًا إال ما أطلعه عليه رب العاملنيَ { :ذ ِل َك ِم ْن َأ ْن َبا ِء ا ْل َغ ْي ِب ُن ِ
وحي ِه إل َْي َك} [آل
عمران .]٤٤ :ولذا أمر األنبياء باالعتراف بذلك كما قال  -تعالى ُ { :-قل َّال َأقُولُ ل َُك ْم

ِع ِندي َخ َزا ِئ ُن ال َّل ِه َوال َأ ْعل َُم ا ْل َغ ْي َب} [األنعام .]٥٠ :وقالَ { :ف ُقلْ مَّ َ
إنا ا ْل َغ ْي ُب ِل َّل ِه فَان َت ِظ ُروا
الس َت ْك َث ْر ُت
{ول َْو كُ ُ
نت َأ ْعل َُم ا ْل َغ ْي َب ْ
ين} [يونس .]٢٠ :وقالَ :
إ ِنّي َم َع ُكم ِّم َن ال ُْـمن َت ِظ ِر َ

وء} [األعراف .]١٨٨ :وقال عن لسان عيسىَ { :ت ْعل َُم َما ِفي
ِم َن ال َ
ْـخ ْي ِر َو َما َم َّس ِن َي ُّ
الس ُ
نت َع َّال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب} [املائدة.]١١٦ :
َنف ِْسي َوال َأ ْعل َُم َما ِفي َنف ِْس َك إن ََّك َأ َ
عن عائشة  -رضي الله عنها  -قالت« :من زعم أن النبي  #يعلم ما يكون في

ٍ
الس َم َو ِ
ات
غد؛ فقد أعظم على الله الفرية؛ ألن الله  -تعالى  -يقولَّ { :ال َي ْعل َُم َمن ِفي َّ

ض ا ْل َغ ْي َب إ َّال ال َّل ُه} [النمل . »]٦٥ :وملا سأل جبريل رسول الله  #عن وقت
َوا َأل ْر ِ
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الساعة؛ قال« :ما املسؤول عنها بأعلم من السائل»  .أي :تساوى في العجز عن

إدراك ذلك علم املسؤول والسائل.

مـع أن الله  -تعـالى  -أطــلعه على شـــيء من الغــيب ليكون دليل نبوته كما قال

ون ِفي ُب ُيو ِت ُك ْم َّإن ِفي َذ ِل َك آل َي ًة َّل ُك ْم إن كُ ن ُتم
ُون َو َما َتدَّ ِخ ُر َ
{و ُأ َن ِّب ُئ ُكم بمِ َا َت ْأكُ ل َ
 -تعالى َ :-

ني} [آل عمران .]٤٩ :وكما ورد عن إخبار نبينا  -عليه الصالة والسالم  -عن كثير
ُّم ْؤ ِم ِن َ

مما يكون في زمنه وبعده ،ومما يكون في اآلخرة.

باحلس ،وال بالتجربة واملقايسة،
درك
تفرد به الله بعلمه  -هو ما ال ُي َ
ّ
والغيب  -الذي ّ

ّ
حس بعض البشر ويدركه بعضهم ،ومنه ما يغيب عن احلس
فإن من األشياء ما يغيب عن ِّ

درك بالعقل؛ كالعلم بحصول الكسوف واخلسوف ونحوها مما يستنبط من استقراء
و ُي َ
احلس  -ألنّه ميكن إدراكه،
السنن الكونية ،فهذا ليس من علم الغيب  -مع غيابه عن
ِّ
املقيد.
يسمى بالغيب
وهو ما ّ
النسبي أو ّ
ّ

غير ّ
قطـعي ًا؛ جلـواز تخ ُّلـف األسـباب،
أن هذا اإلدراك املستقبـلي هو ظ ّن ٌّي وليـس
ّ

أو اخلطأ في التقدير مث ً
ال ،ولذا ال يجزم به اإلنسان ،قال في فتح الباري( :إن لبعض

الغيوب أسباب ًا قد ُيستَدل بها عليها لكن ليس ذلك حقيقي ًا).

قال ابن تيمية ..( :ال يعلم أحد ..الغيب إال الله ،وهذا هو الغيب املطلق عن

جميع املخلوقني ،الذي قال فيه{ :فَال ُيظْ هِ ُر َعلَى غَ ْي ِب ِه َأ َح ًدا} [اجلن.]٢٦ :

املقيد :م��ا علمه بعض املخلوقات؛ م��ن املالئكة أو اجل��ن أو اإلن��س،
والغيب ّ
 صحيح مسلم (.)8

 تفسير القرآن العظيم ،البن كثير ( ،)426/10دار عالم الكتب .تفسير القرطبي (.)289/9
 (.)377/13

10

■ من معالم المنهجية اإلسالمية
ّ
المستقبلية
للدراسات

تمهيد

وشهدوه ،مّ
عمن شهده ،والناس كلهم قد يغيب
عمن غاب عنه ،ليس غيب ًا ّ
فإنا هو غيب ّ

عن هذا ما يشهده هذا.)..

وما يـــقــع في املستقبل مما ال يـرتبــط بالتجـربة واملقــايـــسة ونحوها من الغيب الـذي

ال يعلمه إال الله تعالى .عن ابن عمر  -رضي الله عنهما  -أن رسول الله  #قال« :مفاحت

الغيب خمس ال يعلمها إال اللهَّ :
الس َاع ِة َو ُي َن ِّزلُ ا ْل َغ ْي َث َو َي ْعل َُم َما ِفي
{إن ال َّل َه ِع َند ُه ِعل ُْم َّ
يم
ْس ِب َأ ِّي َأ ْر ٍض تمَ ُ
ُوت َّإن ال َّل َه َع ِل ٌ
ْس َّماذَا َت ْك ِس ُب غَ ًدا َو َما َت ْدرِي َنف ٌ
ا َأل ْر َحا ِم َو َما َت ْدرِي َنف ٌ

ِير} [لقمان.»]٣٤ :
َخب ٌ

نبي ًا
وقــال قتــادة :أشـــياء اســـتأثر الله بهـــن فلم ُيطلع عليهـــن ملــك ًا َّ
مقرب ًا وال ّ
مرس ً
َّ
اع ِة} ،فال يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة في
ال:
الس َ
{إن ال َّل َه ِع َند ُه ِعل ُْم َّ

{و ُي َن ِّزلُ ا ْل َغ ْي َث} فال يعلم أحد متى ينـزل
أي سنة أو في أي شـهــر ،أو ليـــل أو نهارَ ،
الغيث لي ً
أذكر أم
{و َي ْعل َُم َما ِفي ا َأل ْر َح��ا ِم} فال يعلم أحد ما في األرحام ٌ
ال أو نهار ًاَ ،
أخـيـر أم شــــر ،وال تـــدري
ْس َّماذَا َت ْك ِس ُب غَ ًدا}
ٌ
أنثى ،أحـمر أو أسودَ ،
{و َما َت ْدرِي َنف ٌ

ُوت} ليس أحد من الناس يدري
ْس ِب َأ ِّي َأ ْر ٍض مَت ُ
يا بن آدم متى متوتَ ،
{و َما َت ْدرِي َنف ٌ

أين مضجعه.

 التط ّلع إلى املستقبل:إن من ِ
وتشوقهم إلى
الف َطر املركوزة في بني البشر تط ُّلعهم إلى معرفة املجهول،
ُّ

وتشـوفهم إلى إدراك ما سيصير إليه حالهم ،فليس من البشر أحدٌ إال
معرفـة املستقبل،
ُّ
 مجموع الفتاوى ( .)110/16وانظر أيض ًا ( )258 ،257/24و (.)181/35
 صحيح البخاري (.)4627
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وهو يتط ّلع ويشتاق إلى معرفة ماذا سيكون ،وهذا أمر مركب في النفوس ال ينكره أحد،
مبنية على تطلع اإلنسان
ومن هنا جاء اال ِّدخ��ار ،بل التجارة واحل��رث والزراعة كلها ّ
للمستقبل وسعيه ليكون مستقب ً
ال مناسب ًا له ،وه��ذا امليل الطبيعي أ ّدى باإلنسان إلى

محاولة معرفة ما سيحصل له في املستقبل.

ومن حكمة الله  -تعالى  -ورحمته َأ ْن حجب الغيب عن عباده ،ومنعهم من العلم

بأكثره ،وفي ذلك من احلكمة البالغة ما ال يحتاج إلى نظر ،فلو عرف اإلنسان ذلك

لم يتهنأ بالعيش ،وكيف يتهنأ به وهو يترقب املوت واألوجاع ،واملصائب وغيرها من

احلوادث ،فلوال طول األمل خلربت الدنيا ،وإمنا عمارتها باآلمال.

وكذلك لو كان طويل العمر سالم املستقبل وقد علم بذلك ووثق ببقاء حاله النهمك

في الشر وأنواع الفساد ،وهذا أمر ال تصلح عليه أحوال العالم؛ بل ال يصلح العالم إال

على هذا الذي اقتضته حكمته وسبق في علمه.

ولذا منع الله  -تعالى  -عباده من علم الغيب؛ ألنه ليس في شأنهم ،وليس فيه

ٌ
مصلحة لهم .ولم يظهر لهم  -سبحانه  -منه إال ما اقتضت حكمته أن يطلعوا عليه؛

نبيه .#
بخبر منه في كتابه ،أو ببيان من ّ

ولكن البشر ّية في غيابها عن سبيل احلق ّلبس عليها الشيطان ،وسلك بها في سبيل

املغيبات مسالك ش ّتى ،وأغراها بأنواع من املصادر
إشباع غريزة حب االط�لاع على ّ
الستكشاف املستقبل ،وقد جرت سنة الله  -تعالى ّ -
أن من تك ّلفها ظلم نفسه ،وبخس

من التوفيق ّ
حظه ،ولم يحصل إال على اجلهل املركب واخليال الفاسد في أكثر أمره،
وجرت س ّنة الله  -تعالى  -وحكمته ّ
أن هذا الضرب من ال ّناس أجهلهم بالعلم النافع

 انظر :مفتاح دار السعادة ،البن القيم (.)425/1
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■ من معالم المنهجية اإلسالمية
ّ
المستقبلية
للدراسات

تمهيد

وأقلهم صواب ًا ،وال يعرف هذا إال من ّ
اطلع على ما عند القوم من أنواع اخليال وضروب
واله َوس واخلبط ،وهم يحسبون أنّهم على شيء،
احملال وفنون الوساوس والهوى َ

أال إنهم هم الكاذبون ،فاحلمد لله الذي َم ّن على املؤمنني{ :إذْ َب َع َث ِفيهِ ْم َر ُسو ًال ِّم ْن
اب َوال ِ
ْـح ْك َم َة َوإن كَ ا ُنوا ِمن َق ْبلُ َل ِفي
َأنف ُِسهِ ْم َي ْتلُو َعل َْيهِ ْم آ َيا ِت ِه َو ُي َز ِّكيهِ ْم َو ُي َع ِّل ُـم ُه ُم ال ِْك َت َ

الل ُّمب ٍِني} [آل عمران.]١٦٤ :
َض ٍ

 الطرق املسلوكة ملعرفة املستقبل:تنوعت مصادر التعرف على املستقبل واستكشافه التي سلكها البشر إلى أنواع وطرق

يصع ُب حصرها وتعدادها ،إال أننا ميكننا أن نفرزها باعتبار صحة االستدالل بها
متعددة ُ

وسالمة استعمالها لبلوغ املقصود منها؛ إلى طريقني إجماليني:
الطريق األول :الطريق املقطوع بصحته:

وهـو مــا جــاء في كــتاب الله  -تــعالى  -وس ّنة رســوله  #الصحيحة ،فمن رحمة

نبيه بخبر ما يحتاج إليه مما سيكون؛ إما على سبيل
الله  -تعالى  -بعباده أن أوحى إلى ّ

اإلجمال أو التفصيل ،وكل ما أخبر به  -عليه الصالة والسالم  -فال مجال للشك فيه،
وحى} [النجم ،]٤ :وهذا من حتقيق
فإنّه ال ينطق عن الهوى{ :إنْ ُه َو إ َّال َو ْح ٌي ُي َ
شهادة أن محمد ًا رسول الله.

والوارد عن النبي  #من أمور املستقبل شيء كثير.
وقد نقل الصحابة إخبار النبي  #لهم بذلك.
 مفتاح دار السعادة ،البن القيم (.)425 ،424/1

 انظر :إحتاف اجلماعة مبا جاء في الفنت واملالحم وأشراط الساعة ،حلمود التويجري .الصحيح
املسند من دالئل النبوة ،ملقبل الوادعي.
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للدراسات المستقبلية

13

فمن ذلك ما رواه عمرو بن أخطب األنصاري  -رضي الله عنه  -قال« :صلى

رسول الله  #يوم ًا الفجر ،وصعد على املنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر ،فنـزل فصلى

ثم صعد املنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ،ثم نزل فصلى ،ثم صعد املنبر حتى غربت

ُ
أحفظنا».
فأعلمنا
الشمس ،فأخبرنا مبا كان ،ومبا هو كائن إلى يوم القيامة،
ُ

وعن حذيفة  -رضي الله عنه  -قال« :قام فينا رسول الله  #مقام ًا فما ترك شيئ ًا

يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إ ّ
ال َحدّ ثه ،حفظه من حفظه ،ونسيه من نسيه ،قد
علمه أصحابي هؤالء ،وإنّه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه ،فأذكر ،كما يذكر الرجل

وجه الرجل إذا غاب عنه ،ثم إذا رآه عرفه».

وهذه األخبار الواردة عن نبينا  -عليه الصالة والسالم  -باألسانيد الصحيحة هي

مصدر نؤمن بصدقه وصحته ملعرفة الغيب واستشراف املستقبل ،لكنه خاضع في فهمه
ٌ

لقواعد فهم النصوص الشرعية ،ال لتالعب األهواء والظنون.

الطريق الثاني :االعتماد على طرق غير صحيحة ،وهي الطرق غير املشروعة،

والتي ال يظهر لها ارتباط ب���اإلدراك احملسوس أو املعقول ،بل مبناها على احلدس
والتخمني ،أو استعمال اجلن ونحو ذلك.
ومنها:
 - 1االعتماد على الكتب السابقة:

فإن الكتب السابقة وإن كانت مأخوذة عن األنبياء فمن املعلوم قطع ًا ّ
ّ
أن أهل الكتاب

َح ّرفــوا و َبدّ لوا وكذبوا وكتموا .ولذا فما كان في هذه الكتب من األخبار فإنّه إن وافـق
 صحيح مسلم (.)2892

 صحيح البخاري ( ،)6604وصحيح مسلم (.)2891
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■ من معالم المنهجية اإلسالمية
ّ
المستقبلية
للدراسات

تمهيد

ما جاء في شرعنا قبلناه ،وإن خالفه علمنا أنّه كذب ،وإن لم يتضمن موافقة وال مخالفة

فال نؤمن به وال نكذبه.

عن أبي هريرة  -رضي الله عنه ّ -
أن رسول الله  #قال« :ال تصدقوا أهل الكتاب

نز َل إل َْي َنا} [البقرة.»]١٣٦ :
وال تكذبوهم ،وقولوا{ :آ َم َّنا بِال َّل ِه َو َما ُأ ِ

قال ابن حجر( :أي :إذا كان ما يخبرونكم به محتم ً
ال ،لئال يكون في نفس األمر

صدق ًا فتكذبون ،أو كذب ًا فتصدقون ،فتقعوا في احلرج ،ولم ُي ِرد النهي عن تكذيبهم فيما

ورد شرعنا بخالفه ،وال عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه).

اإلسرائيلية وينهون
وقد كان الصحابة  -رضي الله عنهم  -يحذرون رواية األخبار
ّ

عن سؤال أهل الكتاب عن شيء مما عندهم من األخبار ،قال ابن عباس« :كيف تسألون
أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي ُأنزل على رسول الله  #أحدث تقرؤونه محض ًا
وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب
لم ُيشب ،وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدَّ لوا كتاب الله َّ

وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمن ًا قلي ً
ال».

 - 2االعتماد على النجوم وسيرها في معرفة ما يكون في املستقبل مما يتعلق باإلنسان

حياة وموت ًا وسعد ًا ونحس ًا ونحو ذلك:

عن ابن عباس  -رضي الله عنهما  -قال :قال رسول الله « :#من اقتبس شعبة من

النجوم فقد اقتبس شعب ًة من السحر ،زاد ما زاد».
 مقدمة تفسير ابن كثير (.)10/1
 صحيح البخاري (.)4125
 فتح الباري (.)170/8

 صحيح البخاري (.)7363

 سنن أبي داود ( ،)3905سنن ابن ماجه ( ،)3726مسند أحمد ( ،)277/1سنن البيهقي
( ،)138/8وإسناده صحيح.
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صرح رسول الله ّ #
السحر ،وقد قال
بأن علم النجوم من ّ
قال ابن تيمية( :فقد َّ

الس ِ
اح ُر َح ْي ُث َأ َتى} [طه.)]٦٩ :
{وال ُي ْف ِل ُح َّ
تعالىَ :

تضمنها علم الغيب أو شفرات ّ
تدل عليه:
 - 3االعتماد على الكتب القدمية املزعوم ُّ

وكذلك االعتماد على األحاديث الضعيفة والباطلة ،كاجلداول واجلفر واجلامعة

وغيرها من الكتب التي يدعي أصحابها أنها تضمنت خبر ما سيكون إلى قيام الساعة
صراحة أو ترميز ًا.

ق��ال شيخ اإلس�لام اب��ن تيمية( :ونحن نعلم أنّ��ه أضيف إل��ى جعفر ال��ص��ادق من

جنس هذه األمور ما يعلم كل عالم بحال جعفر  -رضي الله عنه ّ -
أن ذلك كذب عليه

والعلماء يعلمون أنّه بريء من ذلك كله ...وكذلك نسب إليه (اجل��داول) الذي بني

عليه الضالل طائفة من الرافضة وهو كذب مفتعل عليه ..وكذلك أضيف إليه كتاب

(اجلفر ،والبطاقة ،والهفت) وكل ذلك كذب عليه باتفاق أهل العلم به).
واجلفر :ولد املاعز ،يزعمون أنه كتب ذلك في جلده.

وعلم اجلفر واجلامعة هو عبارة عن العلم اإلجمالي بلوح القضاء والقدر احملتوي

على كل ما كان وما يكون كلي ًا وجزئي ًا.

ستخرج منهما بطرق مخصوصة وشرائط معينة ألفاظ تدل
وقد َّادعت طائفة أنه ُي
َ

على ما في لوح القضاء والقدر ،وقد اختلف الناس في طرق استخراج وحتليل رموز
 مجموع الفتاوى (.)193/35

 مجموع الفتاوى (.)183/35
 مجموع الفتاوى (.)79/4
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■ من معالم المنهجية اإلسالمية
ّ
المستقبلية
للدراسات

تمهيد

وفك أسراره على طرق كثيرة ،قيل :كلها توصل إلى املطلوب!



الـج َّمل وعدِّ احلروف:
 - 4االعتماد على حساب ُ
املتصوفة ،وكان
يسمى بأسرار احلروف ،ويكثر استعماله لدى
وهو يعتمد على ما ّ
ّ

أصله من علوم اليهود.

وذلك بحساب عدد حروف أو كلمات لفظ أو ألفاظ في القرآن الكرمي ،أو في

الكتب السابقة ،أو اسم الشخص وغير ذلك.

فمن ذلك االستدالل على معرفة املدد وأوقات احلوادث والفنت من احلروف ّ
املقطعة

أول السور.
ّ

ومنها استدالل اليهود على مدة بقاء ملك اإلس�لام وأمته من ذلك وأ ّن��ه سبعمائة

خاصة لألسفار
وأربع سنني؛ألن اليهود يستعملون ذلك في معرفة املستقبل بقراءات ّ

يسمى (الكبالة).
القدمية ،في علم ّ

ومثل هذا ما صنع بعضهم من ّ
أن الرقم ( )19يستفاد منه من خالل حساب حروف

وكلمات في القرآن وأرقام اآليات إلى معرفة (موعد نهاية العالم وقيام الساعة).

 أبجد العلوم ( .)182 ،181/2مقدمة ابن خلدون ،ص  .262دائرة معارف القرن العشرين،
لفريد وجدي (.)125/5

حسابية .انظر :املوسوعة
 هو استخدام احلروف العربية املرتبة بالطريقة األبجد ّية للداللة على أرقام
ّ
العربية العاملية (.)60/1
ّ

 مجموع الفتاوى ( ،)80/4أبجد العلوم ( ،)199/2مقدمة ابن خلدون ،ص .413
 تفسير القرآن العظيم ،البن كثير (.)257/1

 تفسير الطبري ( ،)216/1سيرة ابن هشام ( ،)194/2تفسير ابن كثير (.)257/1

 في موقع (إسالم أون الين) نقل لنص افتراء املدعو :رشاد خليفة ودعواه املذكورة .وانظر املوسوعة
امليسرة في األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة (.)415/1
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وهذه الطرق املستعملة مبناها التالعب والتحكم والدجل ،ولذا فإن مستعمليها

(ال تزال أحكامهم كاذب ًة متهافت ًة ،حتى إن كبير الفالسفة :يعقوب بن إسحاق الكندي



عمل تسيير ًا لهذه امل ّلة زعم أنها تنقضي عام ثالث وتسعني وستمائة وأخذ ذلك منه من

أخرج «مخرج االستخراج» من حروف كالم ظهر في الكشف لبعض من أعاده...

وض ّ
فهذه األمور التي توجد في ُض ّ
الل اليهود والنصارىُ ،
الل املشركني والصابئني من
املتفلسفة واملنجمني؛ مشتمل من الباطل على ما ال يعلمه إال الله).
 - 5االعتماد على الرؤى واملنامات:
وهي طرق قد تستعمل الستشراف املستقبل ،وهي وإن كانت قد ُيق َبل بها مبدئي ًا،

لكن ال يس ّلم بها واقع ًا؛ ملا يرد عليها من االحتماالت ،وملا قد يعرض في تعبيرها من
تخليطات ،ولذا فليست طريق ًا يعتمد عليه.

 املوقف من هذه الطرق:ّ
وتبي
إن كل هذه الطرق املذكورة طرق ومصادر ال تعتمد في استكشاف املستقبل ،نّ

الغيب ،وإن كان ال يجزم بكذبها أيض ًا ،إ ّ
ال إذا وجد ما ّ
يكذبها.

(ينوعون طرق
تشوف الناس لذلك كما ِّ
وهذه الطرق يستغ ُّلها الكذابون؛ لعلمهم ّ

الكذب في ذل��ك ،ويتعمدون الكذب فيه ت��ارة باإلحالة على احل��رك��ات واألشكال
الصباح الكندي ،فيلسوف معروف ،له مصنفات في املنطق والنجوم
 يعقوب بن إسحاق بن
ّ
والفلسفة ،كان متهم ًا في دينه ،توفي عام 260هـ .انظر :لسان امليزان ( ،)373/6واألعالم
(.)195/8

 تضمن من مجموع الفتاوى (.)190 ،189/35

 انظر :املوافقات للشاطبي ( ،)267/2فتح الباري (.)362/12( )374/8
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■ من معالم المنهجية اإلسالمية
ّ
المستقبلية
للدراسات

تمهيد

اجلسمانية ..من حركات األفالك والكواكب ،والشهب والرعود ،والبروق والرياح،

وغير ذلك .وتارة مبا يحدثونه هم من احلركات واألشكال؛ كالضرب بالرمل واحلصى
والشعير ،والقرعة باليد ونحو ذل��ك ،مما هو من جنس االستقسام ب��األزالم؛ فإنهم

يطلبون علم احلوادث مبا يفعلونه من هذا االستقسام بها).

ولذا يصدر عن هذه الطرق :كثير من اخلرافات واألساطير واالعتقادات الفاسدة

واألوهام ،كما يشاهد عند من يعتمد على مثل :تنبؤات نوستراداموس ،ورؤيا كوهني

الالهوتي ونحوها.

فاملوقف منها يتلخص في عدم االعتماد عليها ،مع عدم اجلزم بكذبها إال بدليل؛

ألن الغيب مجهول ،فالنفي واإلثبات كالهما ال ميكن إال بدليل ،أ ّما لو حاول اإلنسان
معرفة ما سيكون من خالل دراسة واقعه ولم يجزم مبا سيقع لكنه احتاط له فهو وإن لم

يعتمد مصدر ًا قطعي ًا ملعرفة املستقبل فإنه لم يخالف الصواب .وملا بحث الشاطبي

قرر أنها ال يسوغ أن تعارض
متى يسوغ أن ت َُراعى الرؤى واملكاشفات ونحوها – بعد أن ّ

أحكام الشرع – نَّبي أن ذلك في األمور املباحة؛ كمن وقع له أن يأتيه أحدٌ فتهيأ له أو حتفظ

منه .وأن يكون ذلك لفائدة يرجوها ،وأن يكون منه االستعداد فحسب .أ ّما احلكم عليه

ٌ
حاكمة غير محكومة.
ومعاملته فال تكون إال مبا هو مشروع؛ إذ الشريعة

 مجموع الفتاوى (.)80/4

 سيأتي في الفصل الثاني زيادة إيضاح.
 املوافقات (.)273/2
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التشوف ملعرفة الغيب والطرق املسلوكة لذلك
ملخص التمهيد:
ُّ

من قواعد العقيدة اإلسالمية أنه ال يعلم الغيب إال الله؛ سبحانه وتعالى،

والغيب هو كل شيء ال تدركه احلواس وال ُيع َلم بالتجربة أو القياس واحلساب،

فبعض املوجودات ال ُترى لكن ُتـحس آثارها مث ً
ال ،ومنها ما يقع في املستقبل ومع
ذلك ُيع َلم به؛ كفصول السنة وحصول الكسوف واخلسوف ،فهذه كلها ليست
غيب ًا.

وم��ن رحمة الله  -تعالى  -أن حجب عن عباده معرفة ما يكون لهم في

املستقبل ،لكن ملا كان اإلنسان بفطرته يتط َّلع ملعرفة ماذا سيكون فقد َسلك ُس ُب ً
ال

إلشبـاع هـذه الغـريـزة فكان منـها ُس ُبل نـهـى الشـرع عــن سـلوكـها؛ ألنّها وسـائل

ال يظهر لها ارتباط باإلدراك احملسوس وال املعقول؛ كاألخذ عن أهل الكتاب من
قبلنا ،أو االعتماد على سير النجوم ،أو َعدِّ احلروف ،أو االعتماد على الرؤى

واملنامات ،وهذه كلها ال تعتمد معرفة املستقبل ولذا يصدر عنها كثير من اخلرافات
واألساطير.

أ ّما الطريق الصحيح ملعرفة املستقبل فهو ما جاء في كتاب الله  -تعالى  -وسنة

رسوله  #الصحيحة.
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■ من معالم المنهجية اإلسالمية
ّ
المستقبلية
للدراسات

الفصل األول:

مفهوم الدراسات المستقبل ّية
.................

الفصل األول :مفهوم الدراسات المستقبلية

متهيد في نشأة الدراسات املستقبلية وتاريخها:
تقدَّ م آنف ًا أن اإلنسان ُفنت عبر تاريخه الطويل بالتط ّلع إلى املستقبل ،وحاول ذلك

متنوعة متعدّ دةّ ،
وأن سعيه هذا سعي يتوافق مع الغريزة اإلنسانية ،ومع طبيعة
بوسائل ّ
األشياء من حوله ،التي حت ّتم عليه أن يتط ّلع ملستقبله ،باذ ً
ال جهده في احلصول على
مصاحله ،والتحرز من الشرور التي قد تعرض له.

منحى علمي له ،إذ قدّ م بعض الفالسفة
تطور ذلك التط ّلع للمستقبل بأخذ
وقد ّ
ً

تصورات مستقبلية في بعض كتاباتهم؛ مثل :فرانسيس بيكون (1626م) في كتابه

تصوره ملجتمع جديد يعتمد
(أطلنطا اجلديدة) حيث يطرح رؤية مستقبل العالم من خالل ّ
علمية جاءت بعد ذلك بزمن طويل.
على العلم ،و َقدّ م فيه إشارات عن مخترعات
ّ

وكذلك قدَّ م توماس مالتوس (1843م) دراسة بعنوان( :منو السكان) ،عن رؤيته

املستقبلية ألحوال الطبقة العاملة في بريطانيا وتزايدهم.

و ُقدِّ مت في هذا املجال املتع ّلق باستكشاف حياة األجيال املقبلة وهمومها؛ عدة

كتابات ،كما وضعت عدة رواي��ات متثل تصورات مستقبلية؛ مثل :حول العالم في
ثمانني يوم ًا ،ورحلة من األرض إلى القمر.

التغير في هذه احلياة
وفي النصف الثاني من القرن العشرين امليالدي ونتيج ًة لسرعة ّ

املعاصرة ،واشتداد التنافس بني املجتمعات؛ ظهرت بدايات لدراسة املستقبل على أسس
 نحو علم لدراسة املستقبل ،د .ثناء العاصي ،ص.118
 املرجع السابق.
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الصور املمكنة للمستقبل ،عن طريق توجيهها،
خاصة ،وكانت تهدف للسيطرة على ّ
ّ

باتخاذ األساليب املالئمة لتحفيز االحتماالت املرغوبة ،ومنع أو عرقلة االحتماالت غير
املرغوب فيها.

ومن أوائل هذه الكتابات كتابات هيرمان كاهون بعنوان (عام  ،)2000وجورج

راسل بعنوان (ماذا يكون اإلنسان بعد ذلك؟) ،وجورج سول بعنوان (صورة الغد).

وه��ي وغيرها وضعت األرض��ي��ة التمهيدية لهذه ال��دراس��ات على أس��اس الطابع

العلمي.

فتحولت م��ن م��ج ّ��رد ف��روض
ومب���رور ال��وق��ت ت��زاي��د االه��ت��م��ام ب��ه��ذه ال���دراس���ات
ّ

علمية منظمة ،حتى أنشئت من أجلها معاهد ومؤسسات
واجتهادات فكر ّية إلى جهود
ّ
ووضعت فيها عشرات الدراسات واملقاالت واملؤلفات ،وب��رز فيها عدد من
علمية ُ
املتخصصني.

املتخصصة في
فعلى سبيل امل��ث��ال :بلغ ع��دد املؤسسات واجلمعيات واملعاهد
ّ

الواليات املتحدة عام 1967م ستمائة مؤسسة ،منها :معهد الدراسات املستقبلية في
نيويورك ،وجمعية مستقبل العالم ومقرها واشنطن ،وفي أوروبا حتى عام 2000م
قرابة مائة وأربعة وعشرين هيئة تعمل في مجال الدراسات املستقبلية؛ منها :االحتاد

الدولي للدراسات املستقبلية ومقره :روما ،ومركز الدراسات املستقبلية في باريس،
وسكرتارية الدراسات املستقبلية التابعة ملجلس الوزراء السويدي.

ويوجد في مكتبة الكوجنرس األمريكي حتى عام 1974م أكثر من خمس عشرة ألف
 الطريق إلى اكتشاف املستقبل ،مقال في مج ّلة (املستقبلية) ،العدد األول ،ص .213
 نحو علم لدراسة املستقبل ،ص .118
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الفصل األول :مفهوم الدراسات المستقبلية

املتخصصة في دراس��ة
الدراسية
علمية ح��ول املستقبل ،ومجموع امل��ق��ررات
دراس��ة
ّ
ّ
ّ
املستقبل في املدارس واجلامعات األمريكية حوالي  415مقرر ًا دراسي ًا ،ومنحت جامعة
أول درجة ماجستير في الدراسات املستقبلية عام 1998م.
ليدز البريطانية ّ

وقد تأخر العالم اإلسالمي في هذا املجال فلم يعرف فيه هذا النوع من الدراسات

إال قبل ثالثني عام ًا تقريب ًا.

إذ لم جتد هذه الدراسات مكان ًا على سلم األولويات إ ّ
ال منذ أوائ��ل السبعينيات

امليالدية من القرن املاضي مرتبط ًا بزخم الفكر الذي تال نكسة عام 1967م ثم اإلحساس
بالتغيرات املرتبطة بازدياد أسعار النفط وحتوالت التعامل مع الدولة الصهيونية ،إضافة

إلى الرغبة في البحث عن سبل لوقف تر ِّدي األوضاع العربية .ومن أوائل احملاوالت:
العربية في القاهرة التي نشأت عام
ما قامت به مجموعة التخطيط طويل املدى للبلدان
ّ

1974م وقدمت عشرات املذكرات.

وفي عام 1975م خرج كتاب (الوطن العربي عام  )2000عن مؤسسة املشاريع

العربية.
واإلمناء
ّ

العربية واملنظمات العاملة في إطارها باملستقبل،
وكذلك اهتمت جامعة الدول
ّ

ووضعت استراتيجيات وبرامج للعمل في عدة مجاالت ،وإن كانت ليست دراسات

مستقبلية إال أنها تعرب عن احلاجة إلى إجراء الدراسات املستقبلية واستكمالها.

وصدرت عدة كتابات عربية وإسالمية في دراسة املستقبلُ ،
وأقيمت لذلك عدة جلان،

منها :مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي ،الذي أصدر عدة دراسات ،وكان تقريره
 مدخل إلى الدراسات املستقبلية في العلوم السياسية ،ص  .9نحو علم لدراسة املستقبل ،ص .123
 املصدر السابق.
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النهائي بعنوان (مستقبل األمة العربية ..التحديات واخليارات) الصادر عام 1988م.
املستقبلية ّ
أن االهتمام بها قد بدأ باملؤسسات
ويالحظ املتتبع حلركة ال��دراس��ات
ّ
العسكر ّية وشؤون احلرب واألمن ،ثم انضم إليها بعد ذلك عالم املال ورجال األعمال،
ثم مجاالت الصناعة ،ليظهر بعد ذلك االهتمام باملجتمعات ِق َيم ًا وثقافة.
وجهت القوات اجلوية في الواليات املتحدة األمريكية بعمل
ففي عام 1944م َّ

دراسة عن مستقبل القدرات العسكرية التكنولوجية لدول العالم الرئيسة.

ثم ُأقيمت مؤسسة راند عام 1948م لدراسة األنظمة احلربية املختلفةُ ،
وأنشئ معهد

هدسون لالهتمام باستشراف املجال النووي.

ثم ظهرت دراسات أخرى تبحث مستقبل محاور احلياة األخرى ،مثل :سلسلة

ألفن توفلر :صدمة املستقبل ،والتعليم من أجل املستقبل ،ثم املوجة الثالثة .وصارت
دراسات هذا العلم ال تقتصر على ميدان ،بل وجدت دراسات مستقبلية في االقتصاد
وعلم االجتماع والتكنولوجيا والطب والهندسة والقانون وغيرها.

 انظر :مستقبل األمة العربية ،د .خير الدين حسيب ص ،50وقد أورد عدد ًا من الدراسات التي
أعدَّ ها مهتمون و مفكرون عرب.

 نحو علم لدراسة املستقبل ،ص.121

 انظــر :الدراسات املســتقبلية ..مفــهومها أساليبها أهدافها ،للدكتور طارق عبد الرؤوف عامر،
ص  ،27 - 21وفيه تتبع لنشأة الدراسات املستقبلية وتطورها.

إطاللة على دراسات املستقبل لعبد الرحمن املشيقح ،ص  9فما بعدها.

وانظر في البدايات األولى لنشأة الدراسات املستقبلية وتطورها وارتباطها براويات اخليال العلمي
املستقبلية ،العدد األول ،ص  .37كيف نكتشف مستقبلنا
والنظريات واملذاهب الفكرية :مجلة
ّ

متغير زكي امليالد ،مجلة التسامح ،العدد الثالث ،ص  .67وفي كتاب املستقبلية تفصيل
في عالم ّ
ٍ
واف عن نشأة العلم ومراحله ،ص .183 - 104
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تعريف الدراسات املستقبل ّية:)Future Studies( :
دراس��ة املستقبل قد تكون ل�لأف��راد واملؤسسات الصغرى؛ ك��دراس��ات اجل��دوى

االقتصاد ّية مث ً
ال ،التي يتم فيها إجراء مجموعة من االختبارات والتقديرات للحكم على
صالحية مشروع استثماري مقترح ،أو قرار استثماري.

وكدراسة االحتياجات اخلدماتية  -مث ً
ال  -لبلد أو قطاع محدد ،وكدراسة اخلطط

معينة مث ً
ال.
العسكر ّية
واألمنية في معركة ّ
ّ

وكلها دراسات تتناول أمور ًا حتصل في املستقبل ،ولكنها ليست موطن بحثنا ،بل

يختص بحثنا بدراسة مستقبل املجتمعات.

أو ً
ال ،ثم تعريفه
ونحتاج لتعريف موضوع الدراسات املستقبلية إلى حتليل مفرداته ّ

جملة بعد ذلك.

فالدراسة :هي فهم الشيء وتعاهده حتى يسهل
ويتمهد.
ّ
واملستقبل :هو ما واجهك ،فما تستقبله من أيام هو مستقبلك ألنك تواجهه.
ويسمى كل ما يأتي من الزمان بـ :املستقبل.
االحتمالية فيها ،إ ّ
ال أنّها تظل رصد ًا
 إن دراسة اجلدوى االقتصاد ّية ومماثالتها مع وجود مقدار من
ّ
لواقع محدد ،ومشاريع مماثلة ،وهي بهذا أدق نتائج من دراسة املستقبل ،وأحسب أن الضوابط
التي سترد في بحثنا ميكن تطبيقها عليها في اجلملة.

 لسان العرب ( ،)79/6املعجم الوسيط (.)279/1
 معجم مقاييس ال ّلغة ( ،)51/5لسان العرب (.)545/11
 املنجد ،ص .948
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التنبؤ مبا ستكون
عرفت هذه الدراسات بعدة تعريفات تدور حول كونها محاولة ّ
وقد ّ

عليه حالة املجتمع اإلنساني ومصير اإلنسان فيه ،عن طريق دراسة املاضي ونتاج احلاضر
والظواهر والبدائل املمكنة.

فقد عرفت بأنها :مجموعة من الدراسات والبحوث التي تهدف إلى حتديد اجتاهات

األحداث وحتليل مختلف املتغيرات التي ميكن أن تؤثر في إيجاد هذه االجتاهات أو حركة
مسارها.

وعرفت بأنها :اجتهاد علمي ّ
التنبؤات املشروطة
منظم يرمي إلى صوغ مجموعة من ّ
الرئيسية ألوضاع مجتمع ،أو مجموعة من املجتمعات ،وعبر ٍ
فترة
والتي تشمل املعالم
ّ

مقبلة متتد قلي ً
ال ألبعد من عشرين عام ًا ،وتنطلق من بعض االفتراضات حول املاضي

مستقبلية على املجتمع ،ونوعية وحجم
واحلاضر ،والستكشاف أثر دخول عناصر
ّ
ّ
يتشكل مستقبله على نحو
التغيرات األساسية الواجب حدوثها في مجتمع ما ،حتى
معي منشود.
نّ

وخاصة من
التكهن املمنهج للمستقبل
عرفها معجم أكسفورد املوجز بأنّها:
ّ
ّ
وقد ّ

احلالية في املجتمع.
منطلق االجتاهات
ّ

بالتنبؤ باألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية
اخلاص
وع ِّرفت بأنها :العلم
ُ
ّ
ّ

في املستقبل ،ويستند في دراستها إلى االستقراء واالستنباط بجمع الوقائع املتعددة
ليستخلص منها املبادئ التي حتكمها ويخرج بعد ذل��ك بالصور التي سيكون عليها

 الدراسات املستقبلية ،للدكتور طارق عامر ،ص .29

 صور املستقبـــل العربي ،للدكــــتور إبراهيم ســــعد الدين وآخرون ،مركز دراسات الوحدة العربية،
ص .25
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املجتمع في األجيال القادمة.
علمية تتكامل فيها الدراسات ،ملعرفة جوانب صورة
كما ُع ّرفت بأنّها :محاولة
ّ

التاريخية من خ�لال دراس��ة املاضي
والتعرف على مجرى احلركة
احلاضر وحتليلها
ّ
ّ
ومالحظة سنن الكون ،واالنطالق من ذلك كله إلى استشراف املستقبل ،وصو ً
ال إلى

تتضمن توقعات يحتمل حدوثها وبدائل وخيارات وأحالم ًا يجري
طرح رؤي��ة له،
ّ

التط ّلع لتحقيقها.

فاالستشراف إذ ًا ليس مجرد رسم تخيالت مستقبلية يضيف بها اإلنسان إلى معارفه

التواقة إلى كشف ستر الغيب ،وهو ال يقف عند حد إعمال
ويرضي بها النـزعة البشرية ّ
الفكر واخليال واستخدام احلساب والقياس لبرامج املستقبل وآفاقه كافة وبلورة نقاط

االلتقاء التي متيز بني األساسي والثانوي ،والتي تنتشل ما هو علمي مما هو دون ذلك،

والتي تغ ّلب نظرات تتسم بالشمول واإلحاطة على تلك التي تتصف باجلزئية ويشوبها

القصور ...إن االستشراف يتجاوز ذلك إلى تناول مشاهد املستقبل وتوقعاته املطروحة

في أذهاننا ،وإلى إعادة قراءة الواقع بكل جوانبه ،واحلضارية والسياسية واالجتماعية
واالقتصادية ،بالقدر الذي يخدم إمكانية التعرف على ما يقدر أنه «وضع مرغوب»،

وعلى آليات الوصول إلى ذلك.

وبهذا نفرق بني التنبؤ بالغيب ال��ذي يحدد املسار ال��ذي ستتخذه الظاهرة بشكل

حاسم ،وب�ين ال��دراس��ة املستقبلية التي ال تزعم ذل��ك أب��د ًا ،وإمن��ا تسعى الستعراض
 معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،د .أحمد زكي بدوي ،ص .171
 الدراسات املستقبلية وخصائص املنهج اإلسالمي ،د .أحمد صدقي الدجاني ،مقال في مجلةّ
املستقبلية ،العدد  ،2ص .17

 مستقبل األمة العربية ..التحديات واخليارات ،خير الدين حسيب وآخرون ،ص .40
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االحتماالت املختلفة وشروط حتققها كما نفرق بينها وبني التخطيط الذي يلتزم مبستقبل

محدد ويكون مداه قصير ًا غالب ًا ،كما نفرق بينها وبني الدراسات االستراتيجية التي تقوم

على حتديد هدف ثم البحث عن األدوات التي ميكن بها حتقيق ذلك الهدف.

وهذه الدراسات تتفاوت في أهدافها؛ فقد تكون بهدف توعية املجتمع وتوجيهه،

وذل��ك بإطالع ُ
الق َوى الفاعلة في املجتمع على متطلبات حتقيق إح��دى الصور املأمول

فيها.

رسمية لتتبنى على ضوئها قرارات وتوجهات معينة.
وقد تكون مقدمة جلهة
ّ

وعلى ٍّ
أمر ال غنى عنه لكل املجتمعات ،فهي تنبهنا إلى
كل؛ فالدراسات
املستقبلية ٌ
ّ

صور املستقبل احملتملة واملمكنة ،وهي تشير إلى جوانب ومصادر للخطر غير متوقعة
اليوم ،كما تشير إلى مصادر للقوة واحليو ّية ليست ظاهرة اليوم أيض ًا ،وهذا كله يستثير

ّ
تتخطى هموم
اإلرادة اإلنسانية ويحفزها إلى اإلقدام ،وينبهها إلى أن مشاكل املجتمعات

احلاضر الثقيلة ،وأن علينا أن ال نكتفي مبواجهة ما هو عاجل ،بل نضع في حسباننا

حتديات املستقبل وأزماته ،ونعمل على التهيؤ ملواجهتها واحليلولة دون وقوعها ،ونعمل
على استكشاف مسارات جديدة حتقق التنمية الشاملة واملتواصلة.

املسلمات واملبادئ األساس ّية للدراسات املستقبل ّية:
الدراسات املستقبلية تقوم فكرتها على عدد من املس َّلمات واملبادئ والفرضيات

ّ
ويتشكل من خاللها نظريات هذه الدراسات ،والتي ميكن
األساسية ،التي ينطلق منها
بفهمها معرفة مدى منطقية هذه الدراسات ومعقوليتها.

 العرب والعالم ،ضمن مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي ،الدكتور علي الدين هالل
وآخرون ،ص  .26رؤى تخطيطية ،ص .133
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وأهم هذه املبادئ واملسلمات:

 - 1أهمية الزمن احلاسمة:
وي ّتضح ذلك إذا ّ
جتمع وتراكم
تذكرنا أن مشكالت احلاضر لم تظهر فجأة ،بل هي ّ

ملشكالت سنوات كثيرة ماضية ،واملشكالت العويصة ،واألزمات الكبيرة هي املشكلة

الصغيرة التي أهملناها سابق ًا والتي كان ميكن التعامل معها بشكل أيسر وأسهل ،وفي
ٍ
حتسينات رئيسة في السنوات القادمة،
املقابل ميكن لتغيير بسيط يتم اليوم أن ينتج

يتنبه للمشكلة إ ّ
واإلشكال ّ
ال حينما تتأزم وتتفاقم ،وهذا ما يجعل
أن كثير ًا من الناس ال ّ

للزمن أهمية كبيرة؛ ألن الزمن هو الذي يجعل األشياء سهلة اإلجناز أو مستحيلته.

وما املستقبل إال احلاضر مبدخالته ،مضاف ًا إليه عامل الزمن ،وما ينجم عن تفاعله

باحتماالته مع املدخالت من تغيرات.

 - 2وحدة الكون وترابطه:
من أساس التفكير املستقبليّ :
أن الكون قطعة واح��دة مترابطة ،وبذلك ال ميكن

الفهم الكامل ألي وضع أو موضوع منفرد بدون أن يؤخذ في احلسبان مكانه في الكل،

وتأ ّثره وتأثيره في غيره ،ونتائج تفاعل التأثيرات واملؤثرات على الوضع الكلي وما

يؤدي إليه ،فاملستقبل عدد من االحتماالت التي تتفاوت فيما بينهما بقدر التفاوت في
مدخالتها وتفاعل هذه املدخالت داخل كل خط أو احتمال.

املستقبلية ،إدوارد كورنيش ،ص  .195الدراسات املستقبلية ،ص .115

ّ
املستقبلية ،ص  .194الدراسات املستقبلية ،ص .115

ّ
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 - 3أهم ّية األفكار:
فتصورات املستقبل هي املخططات واملسودات التي نستخدمها في بناء حياتنا،

فالب ّناء إذا أقنع الناس أنّه سيبني فع ً
ال بناية ،فإنّه سيحصل على األموال من املمولني،

وستُشاد البناية فع ً
ال ،فصورة املستقبل التي يحملها الناس في عقولهم تلعب دور ًا
حاسم ًا في تقرير املستقبل فع ً
ال.

وكما ميكن إشادة بناء إذا اعتقد الناس أنّه َس ُيشاد ،فكذلك ميكن إقامة عالم مرغوب

فيه إذا أمكن تصوره بشكل صحيح ،وكذلك ّ
فإن عقيدة اإلنسان وفكره تصنع حاضره
نوعية مستقبله.
وحتدد ّ

 - 4درجة جناح التنبؤ يعتمد على وفرة املعلومات ودقة مالحظة التغيرات:
التغير بأشكاله كافة ضروري؛ ّ
ألن النجاح في إدراك املستقبل مرهون بالقدرة
فرصد ّ

التغير ،وعالقتها ببعضها بعض ًا.
على إدراك عناصر ّ

أن املستقبل مبعنى الفترة الزمنية التي لم ِ
وبيان ذلكّ :
تأت؛ ال وجود له؛ ألنّه إذا

وجد صار حاضر ًا ،ولم يعد مستقب ً
ال ،مّإنا املستقبل الذي ُيدْ رس هو ما سيكون عليه
موضوع ما ،أو وضع ما في ٍ
يتكون من وضعه
فترة قادمة ،وهذا الوضع أو املوضوع مّإنا ّ
اليوم ،وبذلك فأفكارنا عن املستقبل تنبثق من مفاهيمنا عما كان عليه العالم في املاضي

يتغير ،ولذا تتفاوت درجة القدرة على التنبؤ باملستقبل بني املجتمعات،
وكيف رأيناه ّ
فاملجتمعات املتقدمة بحكم ما توفر لها من معلومات ومعطيات عن نفسها؛ أقدر من

املجتمعات النامية على رؤية مستقبلها.

املستقبلية ،ص  .204رؤية مستقبلية للتربية والتعليم ،محمد أحمد الرشيد ،ص.30

ّ
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فوفرة البيانات ودرجة مصداقيتها ودقتها تساعد على ترشيد التفكير املستقبلي،

وجعله أكثر صدق ًا.

 - 5إمكانية اخلطأ فيها ال مينع االستفادة منها:
فالتنبؤات بأحوال احلياة اإلنسانية عرضة جد ًا للخطأ؛ ولذا كثير ًا ما يثبت خطأ التنبؤ

أو الدراسة ،ولكنها مع ذلك أفضل من عدم وجود أي دراسة أو تنبؤ.

والســبب في احتــمالية اخلـــطأ ووروده إضــــافـــة إلى كونه جـــهد ًا بشـــري ًا قـــاصر ًا؛

أننا ال ميكــــن أن ندرك جميع أحوال احلياة اإلنسانية ،أضف إلى ذلك ّ
أن معرفتنا بالعالم
نستخــــلصها من جتربتـــــــنا ومفاهيمنا ومشاعرنا ،فاإلنسان يدرك ّ
أن الشمس ستشرق

صباح اليوم التالي من خ�لال جتربته املتكررة ،وه��ذه التجارب واملالحظات عرضة
للخطأ ،وزيادة على ذلك فإننا نعتمد في معرفة املاضي على روايات اآلخرين التي قد

ال تكون دقيقة.

ولكن هذا اخلطأ في التنبؤ والدراسة ال مينع االستفادة منها ،ومثال ذلك األرصاد

اجلو ّية التي يرد فيها اخلطأ ب��دون شك ،ولكن يعير الناس اهتمامهم بها ألهميتها،

ويوضح هذا أن املستقبل الذي تدرسه هذه الدراسات ليس هو الغيب الذي قدّ ره الله

وال��ذي اختص بعلمه ،بل هو نهج احلياة التي يريد اإلنسان أن يصوغ وج��وده َو ْف��ق

متطلباتها ،والتي يريد أن يحياها أوالده في الغد.

 املرجع الســـابق ،ص  .191الدراســات املستـــقبلية ،ص  .115 - 114مدخــل إلى الدراســات
املستقبلية ،ص .29 -28
ّ

املستقبلية ،ص  .188رؤية مستقبلية للتربية والتعليم ،ص .35

ّ
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تسميات الدراسات املستقبلية:
عربية فإنها ترجمت بعدة ترجمات حتاول أن تأتي
ملا كانت بداية هذه الدراسات غير ّ

املعبر عن املراد بدقة.
باللفظ ّ

وقد شاع لهذه الدراسات في اللغة اإلجنليزية عدة أسماء هي)Futuroloqy( :

النصية :علم املستقبل ،و ( )Studying the Futureوترجمتها :دراسة
وترجمتها
ّ
املستقبل ،و ( )Futurismوترجمتها :املستقبلية.

وقد انتقد بعض الباحثني تسميتها بالعلم ،كما انتقد ترجمة هذا الفن إلى الدراسات

املستقبلية ،وب�َّي�نَّ
ّ

العربية ال��دال��ة على ه��ذا املفهوم؛ كاستشراف
تعدد املصطلحات
ّ

وتشوف املستقبل ،ورؤية املستقبل ،وصنع املستقبل،
املستقبل ،والدراسات االرتياد ّية،
ّ
واملستقبليات.

املستقبلية على مراحل ويطلق على كل
وحاول بعض الباحثني أن يجعل الدراسة
ّ

مرحلة منها لقب ًا من األلقاب السابقة أخذ ًا من داللته اللغوية.

جمعية املستقبل العاملية في الواليات املتحدة األمريكية استفتا ًء ألعضائها
وقد أجرت
ّ

ّ
أغلبية األص��وات على مصطلحني هما:
املفضل لهذا احلقل ،فكانت
حول املصطلح
ّ
بقية املصطلحات وهي :حتليل األمور
دراسة املستقبل ،وبحث األمور املستقبلية ،وأما ّ

املستقبلية ،والريادات املستقبلية ،والتنبؤ ،وعلم املستقبل؛ فلم حتظ بأغلبية.

املستقبلية للدكتور محمد بريش ،مج ّلة املستقبل العربي ،العدد
 انظر :مفهوم وموضوع مصطلح
ّ
املصطلحية والعلوم اإلسالمية (.)718/2
 .44وندوة الدراسة
ّ

 الدراسات املستقبلية وخصائص املنهج اإلسالمي ،مقال في مج ّلة املستقبلية ،العدد  ،2ص .36
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كما أن تسمية (دراس���ات املستقبل) ه��ي التسمية التي اختارتها أم��ان��ة احلكومة

السويدية.

وأما الدراسات والبحوث العربية فقد انتشرت بينها ثالثة أسماء هي:
علم املستقبل ،واستشراف املستقبل ،واملستقبلية.
ولعل مصطلح استشراف املستقبل هو السائد في مختلف األدبيات واألبحاث

والدراسات ،يليه مصطلح :دراسة املستقبل ،إال أن مصطلح االستشراف يستعمله

بعض الباحثني قاصدين به منهج ًا من مناهج دراس��ة املستقبل ،وه��و منهج التحليل

املستقبلي الذي يقوم بإجراء مجموعة من السيناريوهات ،فيكون استعمال مصطلح

الحتمالية مدلوله .ومهما يكن فإن تسمية هذا النوع من
(االستشراف املستقبل) ُم ْربك ًا
ّ

املستقبلية صار من أشهر األلقاب عليه ،وال يرد عليه محظور
البحوث بالدراسات
ّ

إطالق العلم على ما ال ميكن العلم به قطع ًا.

أنواع الدراسات املستقبل ّية:
املستقبلية بني ثالث صور من املستقبل :مستقبل
مييز الباحثون في مجال الدراسات
ّ
ّ

متو ّقع ،ومستقبل ممكن ،ومستقبل مرغوب فيه.

فاملستقبل املتو ّقع :هو املصير الذي يتوقع أن يؤول إليه واقع معني في ظل ظروف

وثقافية.
واجتماعية
سياسية واقتصاد ّية
ومعطيات
ّ
ّ
ّ
 املستقبلية علم وفن ،ص .486

 حاجتنا إلى علوم املستقبل ،محمد بريش ،مجلة املستقبل العربي ،العدد  ،144ص .45نحو علم
لدراسة املستقبل ،ص .81

 مستقبل األمة العربية ،ص .77
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وفيه يكون سؤال الباحث :ما هي صورة املستقبل املتوقع؟ أو :أين سنذهب؟
والبحث فيه ودراس��ت��ه يعتمد االس��ت��ق��راء ،إذ يعمد الباحث إل��ى جمع البيانات

مستقبلية
تنبؤات
واملعلومات وحتليل اجتاهات
ّ
املتغيرات ونحوها ليتوصل بها إل��ى ّ
ّ
باستعمال التحليل اإلحصائي وتكوين النماذج.
التدخل
واملستقبل املمكن :هو املصير الذي ميكن أن يؤول إليه هذا الواقع في حال
ّ

لتغيير الظروف واملعطيات التي يعيشها ،وهو ميثّل البدائل التي ميكن حصولها في
تدخل معني.
املستقبل في حال ّ

وهو كذلك يعتمد االستقراء.
االستطالعية.
االستكشافية ،أو
ويطلق على هذين النوعني :الدراسات
ّ
ّ
أما املستقبل املرغوب فيه :فهو املصير الذي تأمل األ ّمة أن تصير إليه بعد إحداث

تغييرات في ظروف الواقع ومعطياته العامة.

تسلسلي ًا،
والبحث فيه ينطلق من ترتيب األهداف األساسية َو ْفق ًا ألهميتها ترتيب ًا
ّ

تتدخل القيم واالعتقادات في حتديدها ،ثم حتدد األعمال املطلوبة لتحقيق كل هذه
وهنا ّ

االستهدافية أو املعيار ّية.
األهداف ،ويطلق عليها الدراسات
ّ

ولكل نوع من هذه األنواع أساليب في البحث توصل إليه ،فبينما تبدأ الدراسة في

البحوث االستطالعية ،أو االستكشافية من احلاضر ،لتصوغ منه صورة املستقبل املتوقعة
 الواقـع واملستـقبل :من املفـرد إلى اجلمـع ،للدكـتور عـز الـديـن البوشيخي ،بحث مطبوع ضمن

ندوة (نحو فقه سديد لواقع أمتنا املعاصر) ( .)291 - 290/2الدراسات املستقبلية ،للدكتور
طارق عامر ،ص .96 - 95
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أو ً
أو املمكن حتقيقها؛ جند ّ
ال برسم صورة
أن البحوث املعيارية أو االستهدافية تبدأ ّ

املستقبل املرغوب في حتقيقه ،ومنها تنتقل إلى احلاضر لتحدّ د التغييرات املطلوبة.

أساليب الدراسات املستقبلية:
تتنوع أساليب البحث التي استخدمها الباحثون في دراس��ة املستقبل تبع ًا ملناهج
ّ

العلمية املتوفرة لدى الباحث ،وللجوانب التي ّ
تركز على دراسة
الباحثني ،وطبيعة املادة
ّ
تتطور ويضاف إليها ما يقوي نتائجها ويتالفى بعض
مستقبلها ،وال تزال هذه األساليب ّ

القصور فيها ،وسأعرض هنا أبرز أساليب الدراسة املستقبلية وأشهرها ببيان فكرتها

التصور السليم لهذا النوع من
املركزية ،دون تفصيل تقنياتها ومراحلها ،وذلك لتقدمي
ّ
الدراسات.

فمن هذه األساليب:

 - 1استقراء االجتاهات:
ويعتمد هذا األسلوب على ّ
أن االجتاهات التي ثبتت في التاريخ القريب سوف

تستمر في املستقبل ،ويفترض هذا األسلوب َّ
أن القوى التي كانت تؤثر في تشكيل
ّ

يستمر تأثيرها في املستقبل.
االجتاه في املاضي؛ سوف
ّ

ومثال ذلك :أنّه إذا كان تعداد سكان العالم ينمو مبعدّ ل  %1.7سنوي ًا؛ فإنّنا ميكن أن

نستدل من ذلك على أن سكان العالم سيتضاعفون خالل األعوام األربعني املقبلة ،وهذا
كمي ًا قد ال يكون بعيد ًا عن الواقع املستقبلي.
وإن لم يكن دقيق ًا إال أنه يعطينا تصور ًا ّ

ونقطة ضعف هذا األسلوب هو افتراضه ّ
سيستمر تأثيرها
أن القوى املؤثرة في املاضي
ّ

فنية تعتمد الطرق اإلحصائية تستقرئ
في املستقبل بنفس الدرجة ،ولذا ابتكرت أساليب ّ
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االجتاهات وقوة تأثيرها بكفاءة عالية ،واستعمال هذه األساليب يساهم في عالج هذا

الضعف في هذا األسلوب.

 - 2التشاور املتم ّيز (تقنية دلفي):
وقد اشتق اسمها من معبد يوناني قدمي هو معبد دلفي ( )Delphiالذي كان الكهنة

ميارسون فيه طقوسهم الكتشاف املستقبل.

ويهدف ه��ذا األسلوب إل��ى حتديد االحتمال األق��وى بني ع��دد من االحتماالت

معينة وتبيان أكبر عدد ممكن من الدالئل املساندة لهذا االحتمال ،ويكون
ّ
اخلاصة بظاهرة ّ
ذلك بواسطة عدد من اخلبراء الذين يطلب منهم محاولة التنبؤ وإع��ادة احملاولة عدد ًا

من املرات ،ويزودوا عقب كل محاولة بتغذية راجعة عن نتائج املرحلة السابقة؛ بغي َة

احلصول على أغلبية في الرأي حول صورة مستقبلية واحدة.

وحقيقة هذا األسلوب محاولة احلصول على اتفاق في ال��رأي بني مجموعة من

اخلبراء في تصور املستقبل عبر محاوالت متعددة ،وتشاور متكرر.

 - 3املشاهد (السيناريو):
وتقوم فكرة هذا األسلوب على محاولة استعراض كل االحتماالت ومحاولة التنبؤ

مبا سيترتب على كل احتمال دون أن يعنى بالترجيح بني االحتماالت.
 الدراسات املستقبلية ،الدكتور طارق عبد الرؤوف عامر ،ص.81

 مدخل إلى الدراسات املستقبلية في العلوم السياسية ،الدكتور وليد عبد احلي ،ص  .74الدراسات
املستقبلية ،الدكتور طارق عامر ،ص .80
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فالباحث ال يسعى إلى التنبؤ مبا سيحدث حتديد ًا كما في األساليب السابقة بل يقدم

عدد ًا من الفرضيات وما سيترتب عليها.

ولبناء السيناريو يحتاج الباحث إلى حتديد الظاهرة التي يريد دراستها ،واألطراف

املعنية ،ثم وضع كل احتمال لكل طرف ،وحتديد التداعيات التي يفترض أنها ستترتب

على كل خطوة ،ثم ربط التداعيات املختلفة ببعضها بعض ًا ،حيث إن كل تدا ٍع سيترك
آثاره على غيره.

وق���د ت��ط ّ��ورت ه���ذه ال��ف��ك��رة ب��االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ع��ل��وم التطبيقية املتعلقة بنظر ّية

االحتماالت.

وبهذا األسلوب ميكن التنبه إلى املشكالت احملتملة الظهور ،وجتنب الوقوع فيها،

ويساعد في التعبئة واالستعداد للفرص املتاحة.

 - 4احملاكاة:
وضعية تتشابه مع واقع موجود فع ً
ال بقدر كبير ،ومن خالل دراسة هذه
وهي افتعال
ّ

الوضعية املفتعلة ميكن التنبؤ مبا سيكون عليه احلال في الواقع الفعلي.
ّ

فلو أردنا أن نتنبأ بسلوك برملان لدولة معينة؛ فإننا نقوم بدراسة ذلك البرملان من

حيث عدده ،ومنط التيارات فيه ،والشخصيات املركز ّية ،ثم نقوم باختيار أشخاص

يتقمصون أدوار ًا متثيلية ،من خالل تزويدهم بأكبر قدر متوفر من املعلومات عن األفراد
والكتل التي سيحاكونها.

 مدخل إلى الدراسات املستقبلية ،ص .119
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خاص ًة في الوضعيات التي
وميكن االستعانة باحلاسب اآلل��ي في إج��راء احملاكاة
ّ

والشمولية للظاهرة محل
يصعب فيها بناء مناذج محاكاة من األف��راد؛ نتيجة التعقيد
ّ

الدراسة.

 - 5النماذج:
نظري نحاكي من خالله بنية موضوع يراد دراسته ،فنضع مث ً
ال منوذج ًا
والنموذج بناء
ّ

يحاكي بنية عمل منظمة سياسية وآليته ،وذلك بتحديد العالقات بني مكونات النموذج

عبر تفاعالتها املختلفة ،ليكون ذلك مقدمة لسلسلة من االفتراضات القائمة على أساس
تغير في أي جزئية أو تغير في العالقة بني املكونات ،أو البيئة احمليطة بها ،ثم ترجيح أحد

هذه االفتراضات ،انطالق ًا من املعطيات املتوافرة ،للخروج بصورة مستقبلية.

وهذه األساليب وغيرها من أساليب الدراسة املستقبلية ميكن فرزها إلى مناهج،

وقد حاول عدد من الباحثني ذلك ،ومنهم من قسم األساليب إلى ثالثة:
 - 1أساليب إسقاطية ،مثل :استقراء االجتاهات.
حدسية ،مثل :التشاور املتميز ،واملشاهد.
 - 2أساليب
ّ
 - 3أساليب النمذجة ،كاحملاكاة وبناء النماذج.

وال شك أن تعدد األساليب املستخدمة في دراسة ظاهرة ما ،واملزج بني عدد من

املناهج ،يؤدي إلى نتائج أفضل مما لو جرى االعتماد على أسلوب واحد فقط.
 مدخل إلى الدراسات املستقبلية ،ص .85
 املرجع السابق ،ص .44

 الدراسات املستقبلية ،ص .88
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ملخص الفصل األول :مفهوم الدراسات املستقبل ّية
كانت ب��داي��ات ظهور دراس���ات املستقبل في النصف الثاني من القرن العشرين

امليالدي ،وقد تزايد االهتمام بها حتى أنشئت لها معاهد ومؤسسات علمية ،وأوليت
عناية كبيرة.

ودراس��ة املستقبل قد تكون لألفراد واملؤسسات الصغرى؛ ك��دراس��ات اجل��دوى

االقتصادية ،وقد تكون لدراسة مستقبل املجتمعات وهذا هو موطن البحث.

املستقبلية بأنّها :مجموعة من الدراسات والبحوث التي
تعرف الدراسات
ّ
وميكن أن ّ

تهدف إلى حتديد اجتاهات األحداث وحتليل املتغيرات التي ميكن أن تؤثر في إيجاد هذه
االجتاهات أو حتديد مسارها.

وهي دراسات تتضمن توقعات يحتمل حدوثها وبدائل وخيارات يجرى التط ّلع
لتحقيقها ،وشروط ًا لتحقيق هذه البدائل واخليارات.
وقد تكون الدراسة هادفة لتوعية املجتمع وتوجيهه عن طريق اطالع القوى الفاعلة

في املجتمع على متطلبات حتقيق إحدى البدائل والصور املأمولة.

معينة.
وقد تكون لدول أو جهات رسمية لتتبنى على ضوئها قرارات وتوجيهات ّ

والدراسات املستقبلية تنقسم إلى :دراسات استكشافية (أو استطالعية) تهدف إلى

محاولة معرفة صورة املستقبل املتوقع واملستقبل املمكن وهو البدائل التي ميكن حصولها
تدخلٍ ُم َع نّي.
في املستقبل في حال ّ

ودراسات استهدافية (أو معيارية) تهدف إلى بيان املصير الذي تأمل األ ّمة أن تصير

إليه بعد إحداث تغييرات في ظروف الواقع ومعطياته.
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الفصل الثاني:

مشروع ّية الدراسات المستقبل ّية
.................

الفصل الثاني :مشروع ّية الدراسات المستقبل ّية

منهجي
املستقبلية علم يعتمد الواقع ويتعامل مع املعلومات في إطا ٍر
الدراسات
ّ
ّ
علمي ،فليست هروب ًا من الواقع للخوض في واقع محتمل ،بل هي دراس��ة تتفادى

األزمات وتقدّ م احللول ،وإذا لم تهتم األمة بقضايا املستقبل ،ولم ترسم املسار الصائب

الذي عليها سلوكه؛ فإنها قد جانبت احلكمة واالتزان ووقعت في ضرب من اخللل.

ويتأكد هذا عندما نعلم ّ
أن األحداث والوقائع التي يفاجأ بها املجتمع العاملي ليست

أمور ًا طارئة أو مبهمة مهما كانت مجاالتها وغرابتها ،وإمنا هي أحداث متصلة احللقات

يستوعب ترابطها من لديه القدرة على الربط واالستنباط.

وإذا تأملنا السعي احلثيث والتنافس بني األمم في حتقيق أهدافها والسيطرة على

االجتماعية؛ أدركنا أهمية رسم
اآلخرين وفرض نفوذها وتوجهاتها الفكرية وأمناطها
ّ

خطط املواجهة ،وطرق النهوض.

ويكفي ِّ
االط�لاع على شبكة املعلومات (اإلنترنت) للتأكد من االنتشار الواسع

املستقبلية ،بل إن دول
للمراكز واملراصد واملعاهد واملؤسسات التي تعنى بالدراسات
ّ

العالم تعتمد على هذه النوع من الدراسات في وضع خططها في مختلف القطاعات
وحتديد عالقاتها مع مختلف الدول وكيفية التعامل معها.

املستقبلية ليست إال علم ًا ظني ًا ،محتم ً
ومع ّ
ال الصواب واخلطأ؛ فإنها
أن الدراسات
ّ

مع ذلك مفيدة حتى في حال خطئها ،ولذا يقول أحد رواد هذه الدراسات( :في معاجلة

أمور املستقبلّ ..
فإن النظريات ال حتتاج إلى أن تكون صحيحة مائة في املائة لتكون
 انظر :إطاللة على دراسات املستقبل ص  .64 ،21والدراسات املستقبلية ،ص .35 – 30
محاضر ندوة نحو فقه سديد لواقع أمتنا املعاصر (.)289/2

من معالم المنهجية اإلسالمية ■

للدراسات المستقبلية

45

مفيدة إلى أبعد احلدود ،حتى األخطاء لها فوائدها ...إن اخلرائط التي رسمها للعالم
جغرافيو العصور الوسطى كانت أبعد ما تكون عن الد ّقة ،وكانت مليئ ًة باألخطاء..

ولكن من دونها لم يكن من املمكن لعظماء املكتشفني أن يكتشفوا الدنيا اجلديدة ،بل لم

يكن من املمكن أن تُرسم اخلرائط احلديثة واألكثر د ّقة).

املستقبلية وحكمها التكليفي.
ملشروعية الدراسات
و فيما يلي بيان
ّ
ّ
أو ً
ال :نظرة اإلسالم إىل املستقبل:
ال ّ
شك ّ
أن اإلسالم أولى املستقبل عناية بارزة جــد ًا ،بل تــجاوز هــذه الدنيـا إلى

ما بعدها ،فاملسلم ينتظر جزا ًء مستقبلي ًا وعده الله به ،وجعل اإلميان به ركن ًا من أركان

ين آ َم ُنوا ا َّتقُوا ال َّل َه َو ْل َتنظُ ْر
اإلميان ،ال يصح إميانه بدونه ،قال  -تعالى َ { :-يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ْس َّما َقدَّ َم ْت ِل َغ ٍد} [احلشر.]١٨ :
َنف ٌ

والقرآن الكرمي مليء بالدعوة إلى ّ
التفكر في األرض والسماء واألحياء واألنفس:

ات َوا َأل ْر ِض} [يونسَ { .]١٠١ :أ َول َْم َينظُ ُروا ِفي َمل َُك ِ
الس َم َو ِ
وت
{ ُق ِل انظُ ُروا َماذَا ِفي َّ
الس َم َو ِ
ون ِفي َخل ِْق
{و َي َتف ََّك ُر َ
َّ
ات َوا َأل ْر ِض َو َما َخل ََق ال َّل ُه ِمن شَ ْيءٍ } [األعرافَ .]١٨٥ :
الس َم َو ِ
ان
ات َوا َأل ْر ِض} [آل عمرانَ { .]١٩١ :أ َو ل َْم َي ِس ُيروا ِفي ا َأل ْر ِض ف ََينظُ ُروا كَ ْي َف كَ َ
َّ
ين ِمن َق ْب ِلهِ ْم كَ ا ُنوا َأشَ دَّ ِم ْن ُه ْم ُق َّو ًة} [الروم.]٩ :
َعا ِق َب ُة ا َّل ِذ َ
وفائدة هذا النظر هو استجالء احلقائق ومعرفة السنن واالستفادة منهاَ { :أ َفل َْم
ون ِب َها} [احلج.]٤٦ :
ُون ِب َها َأ ْو آذ ٌ
َان َي ْس َم ُع َ
ُوب َي ْع ِقل َ
َي ِس ُيروا ِفي ا َأل ْر ِض َف َت ُك َ
ون َل ُه ْم ُقل ٌ
ّ
التفـكر والنــظر في سنـن الله  -تعالى  -في اخللق يستفيد اإلنسان ّ
أن
ومـن هـذا
 كتاب :صدمة املستقبل ،ألفني توفلر ،ترجمة :محمد علي ناصف ،ص .6
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التحوالت التي تتم في هذه احلياة قائمة على معطيات املاضي واحلاضر ،وهذا
معظم
ّ
يدعوه إلى دراستها واالستعداد لها.

والقرآن الكرمي إذ يقص علينا أخبار السابقني ،وقصص املرسلني ،فليس ذلك

لالعتبار به فحسب ،بل هو أيض ًا إعالم مبا ستراه هذه األمة في مستقبل األيام ،فسنن

الله  -تعالى  -ال حتابي أحد ًا.

اس َتطَ ْع ُتم ِّمن ُق َّوةٍ
{و َأ ِعدُّ وا َل ُهم َّما ْ
والله  -تـعـالـى  -أمـر باالستـعداد ملـا سـيـأتـيَ :
َو ِمن ِّر َب ِ
ين ِمن ُدو ِنهِ ْم ال َت ْعل َُمو َن ُه ُم ال َّل ُه
اط ال َ
ْـخ ْي ِل ُت ْر ِه ُب َ
ون ِب ِه َع ُد َّو ال َّل ِه َو َع ُد َّوكُ ْم َو َ
آخ ِر َ

َي ْعل َُم ُه ْم} [األنفال.]٦٠ :

ودراسة املستقبل ليست من أجل رؤيته بصورة محددة ودقيقة ،فهذا مما استأثر الله

بعلمه ،وإمنا هو ألجل تقدمي احتماالت مشروطة يستفيد منها اإلنسان؛ (ألنّه إذا علم

ما يكون من حادث في املستقبل أو كائن بعد األيام ،أمكنه أن يدفع عن نفسه بعضها،

يتحرز منها أو يستعد لها؛ كما يفعل سائر الناس حني
ال بأن مينع ويدفع كونها ،ولكن
ّ
الصيف بأخذ الكن ،ولسني الغالء
يستعدون لدفع برد الشتاء بجمع الدثار ،وحلر ّ
باالدخار ،وملواضع الفنت بالهرب منها والبـعد عنـها ،وترك األسفار عند املخـاوف،

وما شاكل ذلك ،مع علمهم بأنّهم ال يصيبهم إال ما كتب الله لهم وعليهم).

ولست هنا بصدد الرد على أعداء األديان الذين يروجون ملقالة ّ
أن احلضارة اإلسالمية

دينية فهي حضارة (ماضو ّية) ليست قادرة على إرساء قواعد علمية لدراسة
لكونها حضارة ّ

املستقبل؛ ألن بطالن ما قالوه ظاهر لكل منصف درس حضارة اإلسالم وعقيدته ،لكني
 تضمني من :رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء ( ،)169/3بواسطة مجلة املستقبلية (.)40/1
 انظر :استشراف مستقبل األ ّمة ،مجلة إسالمية املعرفة ،العدد .17
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سأسرد أمثلة قليلة تبني عناية اإلسالم باملستقبل واهتمامه به ،وسأجملها في األنواع التالية،
والتي يندرج حتت كل نوع منها أدلة وشواهد.

 - 1ما ورد من االعتبار بالسنن الكونية ملعرفة املستقبل:
ومن أمثلة هذا االعتبار :ما وقع في أول البعثةّ ،
فإن النبي  #رجع إلى خديجة

الـم َلك يرجف ف��ؤاده ،وأخبرها خبر ما حصل له ،فقالت خديجة رضي
بعدما جاءه َ
الر ِحم ،وحتمل ّ
الكل ،وتكسب
الله عنها :كال والله ما يخزيك الله أبد ًا ،إنك لتصل َّ
املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعني على نوائب احلق.

اجلاهلية،
تنصر في
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ،وكان امرء ًا ّ
ّ

وكان يكتب الكتاب العبراني ،وكان شيخ ًا كبير ًا قد عمي ،فقالت له خديجة :يا ابن

عم! اسمع من ابن أخيك ،فأخبره رسول الله  #خبر ما رأى ،فقال له ورقة :هذا
ّ
حي ًا إذ يخرجك
الناموس الذي َن ّزل الله على موسى ،يا ليتني فيها جذع ًا ،ليتني أكون ّ

مخرجي هم؟! قال :نعم ،لم يأت ٌ
رجل مبثل ما جئت
أو
قومك ،فقال رسول الله َ :#
ّ
به إال ُعودي.

الكونية التي ال تتبدّ ل على إيذاء املب ِّلغ لدين الله والناصح
فورقة قد استدل بالسنن
ّ

للناس.

قصة الغالم الذي انتدبه ملك ممن كان قبلنا ليعلمه الساحر السحر
ومثله :ما ورد في ّ

وكان على طريقه إذا سلك راهب ،فلما قعد للراهب وسمع منه أعجبه فكان إذا أتى

الساحر مر بالراهب وقعد إليه ،فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست
 صحيح البخاري ( ،)3صحيح مسلم (.)161
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الناس ،فقال :اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب ،فأخذ حجر ًا فقال :ال ّلهم إن كان
أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى ميضي الناس ،فرماها

بني! أنت اليوم
فقتلها ،ومضى الناس ،فأتى الراهب فأخبره ،فقال له الراهب :أي ّ

مني ،قد بلغ من أمرك ما أرى ،وإنك َستُبتلى ،فإن ابتليت فال َّ
علي.
تدل ّ
أفضل ّ

قال القرطبي في شرحه للحديث( :نبينا  #ذكر هذا احلديث كله في معرض الثناء

على الراهب والغالم على جهة االستحسان ملا صدر عنهما ،فلو كان شيء مما صدر
لبينه ألمتـه ،والستثناه من جـملـة
عنهــما من أفعالهـما محـرم ًا أو غـير جـائـز في شـرحـه َّ

ما صدر عنهما ،ولم يفعل ذلكّ ،
حجة
ومسوغ الفعل).
فكل ما أخبر به عنهما ّ
ّ

 - 2اجتهادات الصحابة املبن ّية على استشراف املستقبل:
ومن أمثلة هذا :أنه ملا فتح املسلمون أرض السواد أراد عمر  -رضي الله عنه  -أن

يقسمها بني الفاحتني غنيم ًة لهم ،كما قسم النبي  #خيبر ملا فتحت ،بوصفها قد ُفتحت

عنوة ،ثم إنّه رأى أن قسمة تلك األراض��ي العظيمة وما يأتي بعدها والتي تدر دخ ً
ال
عظيم ًا بخالف مصلحة املسلمني في املستقبل؛ إذ يفضي ذلك إلى انتفاع قلة من املسلمني

بها  -وهم الفاحتون وذرياتهم  -ويبقى من يأتي من املسلمني معدم ًا ،فأوقفها وضرب

عليها اخلراج ليكون م��ورد ًا من موارد بيت املال ووافقه على ذلك علي بن أبي طالب
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما.
 صحيح مسلم (.)3005

 املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.)424/7

 هي قرى العراق وضياعها ،سميت بذلك لسوادها بالزروع والنخيل واألشجار ،وهم يسمون
األخضر سواد ًا ،معجم البلدان (.)272/3
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أخرج البخاري أن عـمر بن اخلطـاب  -رضي الله عنه  -قال« :لوال آخر املسلمـني

ما فتحت قرية إال قسمتها بني أهلها كما قسم النبي  #خيبر».

وروى أبو عبيد قال :ملا فتح املسلمون السواد قالوا لعمر :اقسمه بيننا فإنا افتتحناه

عنوة ،قال :فأبى ،وقال :فما ملن جاء بعدكم من املسلمني؟ وقال :تريدون أن يأتي آخر
الناس ليس لهم شيء؟.

قال ابن حجر( :عمر رضي الله عنه ..عارض عنده حسن الظن آلخر املسلمني

خاصة فوقفها على املسلمني وضرب عليها اخل��راج الذي يجمع
فيما يتع ّلق ب��األرض
ّ

مصلحتهم ..وروى أبو عبيد أن عمر أراد قسمة األرض فقال معاذ :إن قسمتها صار
الريع العظـيم في أيدي القوم فيبتـدرون  -أي :يهلكـون  -فيصيـر إلى الرجـل الواحـد أو
ّ

املرأة ،ويأتي القوم يسدون من اإلسالم مسد ًا فال يجدون شيئ ًا ،فانظر أمر ًا يسع أولهم
وآخرهم ،فاقتضى رأي عمر تأخير قسم األرض ،وض��رب اخل��راج عليها ملن يجيء

بعدهم).

وهذا الفعل من عمر  -رضي الله عنه  -فيه استشراف ظاهر ملستقبل األمة ،ورعاية
أول جيل.
حلق األجيال القادمة في ثرواتها بعدم استنـزافها من ِق َبل ّ
وكذلك ابن عباس  -رضي الله عنهما  -استشرف احلاجة إلى العلمّ ،
أن أهل العلم

سيفنون ،وسيحتاج الناس إلى أبناء جيله ،فبذل جهده في حتصيل العلم استعداد ًا لذلك
الزمن.

 صحيح البخاري (.)3125

 األموال ،ألبي عبيد ،ص  .59احمللى ،البن حزم (.)560/7
 فتح الباري (.)259/6
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هلم
يقول  -رضي الله عنه ّ :-
لـما قبض رسول الله  ،#قلت لرجلٍ من األنصارّ :
فلنسأل أصحاب رسول الله  ،#فإنهم اليوم كثير ،فقال :واعجب ًا لك يا ابن عباس!
أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله  #من فيهم؟! قال:

فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله  #عن احلديث ،فعاش ذلك الرجل
األنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني ،فيقول :هذا الفتى كان أعقل

م ّني.

 - 3ما رود من االستعداد ملا ُعلم حصوله بالرؤى الصادقة:
وهذا يفيدنا بتحديد املواقف املطلوبة ملواجهة القدر احملتوم باختيار أحد املمكنات،

قصة يوسف عليه السالم ،فإن رؤيا
فإن للواقع الواحد مستقبالت ممكنة ،ومثال هذا ّ
امللك للبقرات السمان والسنبالت اخلضر َّأولها بسنني مخصبة ،والعجاف واليابسات

بسنني مجدبة ،وابتالع السمان بأكل ما جمع في السنني املخصبة في السنني املجدبة.

هذا تعبير الرؤيا ومضمونها أن امللك سيواجه مستقب ً
ال يهلك فيه الناس جوع ًا،

فأمامه خياران؛ األول :أن ينتظر حصول ذلك ،والثاني :أن يتخذ تدابير لهذا القحط

املقبل.

فكان موقف يوسف  -عليه السالم  -حتديد التدابير ملواجهة القحط بترك ما ُح ِصد

في سنني اخلصب في سنبله لئال يأكله السوس ،وهذه نصيحة منه وليست من تعبير

الرؤيا.

 الطبقات ،البن سعد (.)368/2
 تفسير البيضاوي (.)486/1
 انظر :املرجع السابق.
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فهنا تدخل يوسف  -عليه السالم  -الختيار بديل مستقبلي ،وهذا نوع من استشراف

املستقبل؛ بتحديد بديل مناسب يسعى لالستعداد له.

 - 4أن باب سد الذرائع مبناه التطلع للمستقبل:
وحقيقة سد الذرائع حترمي أمر مباح ملا يفضي إليه من مفسدة ،واإلفضاء أمر

غيـبي ،وقد ال يعلم حتققه قطع ًا ،وإمنا هو نظر إلى مآالت األمور بحسب العادة اجلار ّية،

وهذا نوع من االجتهاد املبني على التطلع ملا سيكون.

ويقرب من هذا ما روته عائشة  -رضي الله عنها  -أن النبي  #قال« :لوال ّ
أن

بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد
قومك حديثو عهد
ّ

إبراهيم».

فقـد نَّبي النبي  #أن تركه لهـذا العـمل للمفاسد التي تترتب عليه ،فاختار إبقاء

الكعبة دون تغييرها ،وه��ذا تدخل ف��ي اختيار بديل مستقبلي مناسب بعد دراس��ة

املستقبالت املمكنة.

 - 5إخبار الشارع عن املستقبل وما يجب فيه تنبيه على استشرافه واالستعداد له:
فقد جاء في الشرع أنواع كثيرة من اإلخبار عن املستقبل؛ كفتح بالد كسرى وقيصر

وإنفاق كنوزها في سبيل الله ،وأن عثمان  -رضي الله عنه  -تصيبه بلوى ،وأن عمار ًا

 -رضي الله عنه  -تقتله الفئة الباغية ،وكيف يفعل الدجال في آخر الزمان ،وأنّه في أيام

بكيفية صالتهم إذا أدركوا ذلك األوان
مكثه تختلف بعض األيام في طولها ،وأخبرهم
ّ
 املوافقات للشاطبي ( .)257/3وانظر :شرح الكوكب املنير (.)434/4
 صحيح البخاري ( ،)1584صحيح مسلم (.)1333
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إلى غير ذلك من األخبار.
فهذه أخبار كثيرة صادقة؛ لورودها على لسان الشارع ،وهي ترسم مستقب ً
ال معين ًا،

خاصة ،وإمنا جاءت بذلك ليستعد املؤمن لها مبا يجب عليه في
وتنبئ بحصول أمور ّ
ّ

تضمن أيض ًا واجب الوقت وهذا من رحمة الله بعباده.
حينها ،مع أن بعضها َّ

 - 6تكليفات الشرع ملن حضر بعض وقائع املستقبل دليل اهتمام الشارع به:
املستقبلية ،فإنه كلف من أدركها أو حضرها
فالشارع كما أخبر عن بعض احلوادث
ّ

بتكليفات؛ فمن ذلك :ما رواه أبو هريرة أن رسول الله  #قال« :يوشك الفرات أن
يحسر عن كنـ ٍز من ذهب ،فمن حضره فال يأخذ منه شيئ ًا» .

وعن حذيفة  -رضي الله عنه ّ -
الدجال،
أن رسول الله  #قال« :ألنا أعلم مبا مع ّ

معه نهران؛ أحدهما ماء أبيض ،واآلخر نار تأجج ،فإ ّما أدركه أحدٌ فليأت النهر الذي

ماء بارد» .
يراه نار ًا
وليغمض ثم ُليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنّه ٌ
ّ

وأمثلة ذلك كثيرة تدل على اهتمام الشريعة باملستقبل واالستعداد له مبا يناسبه.

 - 7اإلذن بالتهيؤ للمستقبل املتوقع:
فقد أذن الشرع باالستعداد ملستقبل يتوقع حصوله؛ كتدبير النفقات ،وا ِّدخ��ار

األقوات ،وإعداد العدة ملواجهة العدو ونحو ذلك.

اس َتطَ ْع ُتم ِّمن ُق َّوةٍ َو ِمن ِّر َب ِ
ون ِب ِه َع ُد َّو
اط ال َ
ْـخ ْي ِل ُت ْر ِه ُب َ
{و َأ ِعدُّ وا َل ُهم َّما ْ
قال  -تعالى َ :-
ال َّل ِه َو َع ُد َّوكُ ْم} [األنفال.]٦٠ :
 صحيح البخاري ( ،)7119صحيح مسلم (.)2895
 صحيح مسلم (.)2934
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وكان النبي  #يحبس من أموال بني النظير قوت ٍ
سنة نفق ًة ،ثم يجعل الباقي في

سبيل الله.

وأذن النبي  #في غير وقت املجاعات في ا ِّدخار حلوم األضاحي ما شاء املضحي

وادخروا».
وقال« :كلوا وتصدقوا َّ


أمر
أقر النبي  #بعض أصحابه ّ
لـما بحث عن الدجال وسأل عنه  ،وهو ٌ
وقد َّ
مستقبلي ،دليل على مراعاة الشرع اإلسالمي للمستقبل واهتمامه به.

ّ - 8أن هذه الدراسات تتضمن مصلحة ،والشرع يأمر بكل ما فيه مصلحة:
فالشريعة اإلسالمية جاءت بتحصيل املصالح وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها،

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :والقول اجلامع َّ
أن الشريعة ال تهمل مصلح ًة قط).

قال ابن القيم( :ومن له ذوق في الشريعةِّ ،
واطالع على كماالتها ،وأنها لغاية مصالح

العباد في املعاش واملعاد ،ومجيئها بغاية العدل الذي يفصل بني اخلـالئق ،وأنّه ال عدل

تبي له أن السياسة العادلة جزء من
فوق عدلها وال مصلحة فوق ما تضمنته من املصالح؛ نّ

أجزائها وفرع من فروعها ..قال ابن عقيل :السياسة ما كان فع ً
ال يكون معه الناس أقرب
إلى الصالح ،وأبعد عن الفساد ،وإن لم يضعه الرسول وال نزل به وحي.)..

ومن تأ ّمل كثير ًا في أفعال الصحابة وجدها عملت ملصلحة األم��ة ولم يكن في
 صحيح البخاري (.)5357
 صحيح مسلم (.)1971

 صحيح مسلم (.)2939

 مجموع الفتاوى (.)344/11

 الطرق احلكمية ،ص .20 ،10
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خصوصها ن��ص ش��رع��ي؛ كتحريق املصاحف ،ووض��ع ال��دي��وان ،والسجن ،وغير

ذلك.

ومقتضى احلكمة وإعمال املصلحة تقدير العواقب ،واالستعداد ملا هو آت في

وميهد لعواقبها ،وإمنا ُيحمد
مستقبل األيام( ،إذ احلكيم هو الذي نّ
يبي أسباب األمور ّ

العلماء بحسن التثبت في أوائ��ل األم��ور ،واستشفافهم ما جتيء به العواقب ،وبقدر
تفاوتهم في ذلك تستبني فضائلهم ،وأما معرفة األمور عند ّ
تكشفها فذلك أمر يعتدل فيه

الفاضل واملفضول ،والعاملون واجلاهلون).

ودراسة املستقبل هو باب البناء واإلصالح ،وهو الذي يحرض على العمل املثمر،

ويقي  -بإذن الله  -من الوقوع في كثير من اإلشكاالت ،ومن هنا لم يكن غريب ًا عن

التشريع اإلسالمي.

ثانيًا :احلكم التكليفي لدراسات املستقبل:
تبي مما تقدّ م َّ
أن النظر إلى املستقبل ودراسته ليس أمر ًا غريب ًا عن اإلسالم ،كما ظهر
نّ

مما قدمته ّ
أمر مشروع في اجلملة ،وكل أمر مشروع فإنّه يتفاوت
أن الدراسة
املستقبلية ٌ
ّ
املستقبلية في هذا
حكمه التكليفي بحسب احلاجة إليه .والظاهر لي أن حكم الدراسات
ّ

العصر أنّه :فرض كفاية ،كسائر ما حتتاجه األ ّمة.

مستقبلية،
ومعنى كونه فرض كفاية :أنّه يجب على الدولة املسلمة إعداد دراسات
ّ

أو تكليف جهة موثوقة تتوالها بحيث حتصل الكفاية بعملها ،كما يجب على األ ّمة
 انظر :رحلة احلج إلى بيت الله احلرام ،للشنقيطي ،ص  .176 - 175املصلحة العامة من منظور
إسالمي ،لفوزي خليل.

 رسالة املعاد واملعاش ،للجاحظ ،حتقيق :عبد السالم هارون ،ص .91
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مستقبلية توجه القوى الفاعلة فيها إلى فعل ما يجب عليها،
مبجموعها إعداد دراسات
ّ

وبذل جهدها في إعداد الكوادر القادرة على ذلك.

فإن فرض الكفاية هو كل ما يكون املقصود منه حاص ً
ّ
ال بفعل بعضهم ،وهو منوط

بغلبة الظن؛ ف��إن غلب على ظن املك ّلف ّ
أن غيره لم يقم به وج��ب عليه أن يفعله،
وإن غلب على ظ ّنه قيام غيره بذلك الفعل سقط عنه التكليف ب��ه؛ وذلك ّ
ألن هذه

الدراسات باتت من احلتميات التي ال ميكن االستغناء عنها ملا سبق من منافعها وأهدافها؛

من اكتشاف املشكالت قبل وقوعها ،والتهيؤ ملواجهتها ،واكتشاف الطاقات واملوارد،
وبلورة االختيارات املتاحة وترشيد املفاضلة بينها ،كما أن هذه الدراسات تقوم على

مناهج بحث وأدوات درس متقنة ،وحتظى بقدر ع ٍ
��ال م��ن االح��ت��رام ف��ي األوس��اط

العلمية.
ّ

ويدل على هذا احلكم ما يلي:

 - 1أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب:
وال إشكال في ّ
املستقبلية حماية لألمة ،وحسن تدبير لها ،وإعداد
أن في الدراسات
ّ

للعدة على مواجهة ما حتتاجه ،وكل واحد منها واجب بنفسه ،وال يتم على أحسن حال
إال مبثل هذه الدراسات.

وإذا علمنا ّ
أن (األمة مجمعة على إطالق القول بوجوب حتصيل ما أوجبه الشارع،

املمك ِ
وحتصيله مّإنا هو بتعاطي األمور ِّ
جلي ًا وجوب حتصيل
نة من اإلتيان به) ؛ اتَّضح ّ
هذه الدراسات.

 نهاية الوصول في دراية األصول ،لصفي الدين األرموي (.)572/2
 املرجع السابق (.)580/2
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قال ابن تيمية  -رحمه الله  ..( :-يجب السعي في إصالح األحوال ،حتى يكمل

في الناس ما ال بد لهم منه من أمور الواليات واألم��ارات ونحوها؛ كما يجب على

املعسر السعي في وفاء دينه ،وإن كان في احلال ال يطلب منه إال ما يقدر عليه ،وكما

يجب االستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط اخليل في وقت سقوطه للعجزّ ،
فإن ما ال
يتم الواجب إال به فهو واجب).

وملا نَّبي اجلويني ما يجب على الوالة من النظر في أمور الرعايا ،واالط�لاع على

الغوامض واخلفايا ،ووجوب التيقظ واخلبرة قال( :وليس من احلزم الثّقة مبواتاة األقدار،

واالستنامة إلى مدار الفلك الدّ وار ،فقد يثور احملذور من مكمنه ،ويؤتى الوادع اآلمن
من مأمنه).

 - 2أن في الدراسات املستقبلية دفع ضرر عن األ ّمة ،ودفع الضرر واجب:
ومــعــلوم أن مــن أصـــول اإلســـالم ومقـــرراته وقــواعــده :دفــع الضـــرر ،وقـــد

قـــال النــبي « :#ال ضـــرر وال ضـــرار» .ويـــدخــل في عمـــوم هــذا اللــفـــظ أن الله

يد ال َّل ُه ب ُِك ُم ال ُْي ْس َر
يوجب على عباده دفع الضرر عن أنفسهم ،قال  -تعالى ُ { :-ي ِر ُ
ان ب ُِك ْم
{وال َت ْق ُتلُوا َأنف َُس ُك ْم َّإن ال َّل َه كَ َ
َوال ُي ِر ُ
يد ب ُِك ُم ا ْل ُع ْس َر} [البقرة .]١٨٥ :وقالَ :
يما} [النساء.]٢٩ :
َر ِح ً
 مجموع الفتاوى (.)259/28
 غياث األمم ،ص .169

 سنن ابن ماجه ( ،)2340مسند أحمد ( ،)326/5سنن الدارقطني ( )228/4عن عبادة بن

الصامت وابن عباس وأبي هريرة ،وهو مبجموعه حسن .انظر :جامع العلوم واحلكم ،البن رجب

( .)207/2إرواء الغليل (.)896
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وهذا من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها مبصالح العباد ،وملا علم إمام احلرمني بأن

نظام امللك خارج للحج أفتاه بحرمة خروجه له وقال له( :أجمع املسلمون قاطبة على
تعرض طوائف من
تعرضه ،أو ّ
أن من غلب على الظن إفضاء خروجه إلى احلج إلى ّ

يغرر بنفسه وبذويه).
املسلمني للغرر واخلطر لم يجز له أن ّ

مهمة ،والشرع جاء بتحصيل املصالح:
 - 3أن في تلك الدراسات مصلحة ّ
الر ُسل لتحصيل مصالح العباد ،فإذا وجدنا مصلح ًة غلب
فالله  -تعالى  -مّإنا بعث ُّ

على الظن أنها مطلوبة شرع ًا؛ لكونها فرد ًا من أفرادها ،والعمل بالظن املعتبر واجب.

ق��ال العز بن عبد السالم( :إذا عظمت املصلحة أوجبها ال��رب في كل شريعة،

حرمها في كل شريعة).
وكذلك إذا عظمت املفسدة ّ

ّ - 4أن شواهد الشرع  -مما سبق عرضه  -تدل على االهتمام مبثل هذه الدراسات
ورعايتها ،وقد ذكر أهل العلم ّ
أن االستعداد ملا غلب على الظن حصوله مثاب عليه ،قال
ابن تيمية عن العلم بالكسوف واخلسوف باحلساب( :وإذا َج َّوز اإلنسان صدق املخبر

بذلك ،أو غلب على ظ ّنه ،فنوى أن يصلي الكسوف واخلسوف عند ذلك ،واستعد
ذلك الوقت لرؤية ذلك؛ كان هذا من باب املسارعة إلى طاعة الله وعبادته).

فكيف باالستعداد للواجبات من حتقيق املصالح املهمة ،ودفع املفاسد الكبيرة.
 غياث األمم ،ص .164

 قواعد األحكام في مصالح األنام (.)61/1
 مجموع الفتاوى (.)258/24
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ٌ
 - 5ومن القواعد الفقه ّية املقررة عند أهل العلمَّ :
منوط
الرعية
التصرف على
أن
ّ
ّ

باملصلحة ،وهذا يدل على مسؤولية الدولة عن رعاية مصالح األم��ة .ومن رعاية

مصــالح األمة والنصح لها :إعــداد الدراســات الالزمة لالســتعداد ملا ستقـدم علــيه،

أو يحدث لها.

عن ابن عمر  -رضي الله عنهما  -أن رس��ول الله  #ق��ال« :كلكم راع وكلكم

مسؤول عن رعيته ،فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته».

وعن معقل بن يسار  -رضي الله عنه  -أن رسول الله  #قال« :ما من ٍ
عبد يسترعيه

الله رعية فلم يحطها بنصحه إال لم يجد ريح اجلنة».

وهذا الواجب إذا َق ّصر فيه املخاطب به ،أو غفل عنه؛ فإنّه ال يعفى املجتمع كله ،بل

على القادر القيام مبا ميكنه منه ،يقول ابن تيمية -رحمه الله  ..( :-وكذلك لو فرض

عجز بعض األمراء عن إقامة احلدود واحلقوق ،أو إضاعته لذلك ،لكان ذلك الفرض
على القادر عليه.)..

وهذا ظاهر؛ فإنه بدون اعتباره تفسد أحوال األمة ملجرد إعراض الوالي عن بعض

الواجبات ،واحلال ّ
أن األمة املسلمة كاجلسد يعضد بعضه بعض ًا ،ويقيم بعضه بعض ًا،
والله أعلم.

 األشباه والنظائر ،البن جنيم ( .)379/1واألشباه والنظائر ،للسيوطي ،ص .233
 صحيح البخاري (.)2409

 صحيح البخاري ( ،)6731صحيح مسلم (.)142
 مجموع الفتاوى (.)175/34
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ملخص الفصل الثاين :مشروعية الدراسات املستقبل ّية
أولى اإلسالم عناية بارزة جد ًا باملستقبل ،فهو يتجاوز الدنيا إلى ما بعدها  ،فاملسلم

ينتظر جزا ًء مستقبلي ًا وعده الله به وجعل اإلميان به ركن ًا من أركان اإلميان.

ودراسة املستقبل ليست تهدف إلى رؤيته بصورة محددة ودقيقة ،فهذا مما استأثر

الله بعلمه ،ولكنها تهدف إلى تقدمي احتماالت مشروطة يستفيد منها اإلنسان ،مثل:
أن يستعد للبرد أو الغالء مبا يلزم مع أنّه ال يصيبه إال ما كتب الله له.

يتبي
وفي الدراسة جملة من األمثلة التي تبني عناية اإلسالم باملستقبل واهتمامه به نّ

منها ّ
أن دراسة املستقبل ليست غريبة عن اإلسالم بل هي أمر مشروع في اجلملة.

وملا كان كل أمر مشروع يتفاوت حكمه التكليفي؛ فقد رصدت الدراسة ما يوصل

إلى بيان أن هذه الدراسات فرض كفاية ،فيجب على الدولة املسلمة إعداد دراسات
مستقبلية لتبنِّي خططها على ضوئها ،كما يجب على األمة إعداد دراس��ات مستقبلية
توجه القوى الفاعلة فيها إلى فعل ما يجب عليها.
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■ من معالم المنهجية اإلسالمية
ّ
المستقبلية
للدراسات

الفصل الثالث:

ضوابط وموجهات
للدراسات المستقبل ّية
.................

الفصل الثالث :ضوابط وموجهات للدراسات المستقبل ّية

املستقبلية علم حديث ،وهو مع حداثته ينضوي حتت العلوم التي
إن الدراسات
ّ

الع ْلمانية ،وألج��ل أن حتقق األمة
صيـغت صـياغ ًة
غــربية ،في إطــار ثقافة الغرب َ
ّ
التصور الذي ينسجم
املصلحة من هذا العلم فال بد أن تصاغ هذه الدراسات على أساس
ّ

مع هو ّية األمة وتطلعاتها ،كما ال بد أن تنضبط بضوابط الشريعة اإلسالمية .وضبط
ه��ذه ال��دراس��ات بضوابط الشرع ،مع ما فيه من حتقيق املصلحة منها على أمت وجه؛

فهو أيض ًا نافع لهذه الدراسات نفسها مبا تكسبه من تنقيح وحتقيق ومتحيص لنظرياتها

ومبادئها ،يقول ابن تيمية( :ولذا جتد الذين اتصلت إليهم علوم األوائ��ل ،فصاغوها
العربية بعقول املسلمني ،جاء فيها من الكمال والتحقيق واإلحاطة واالختصار
بالصيغة
ّ

ما ال يوجد في كالم األوائل ،وإن كان في هؤالء املتأخرين من فيه نفاق وضالل ،لكن

عادت عليهم في اجلملة بركة ما بعث به رسول الله  #من جوامع الكلم ،وما أوتيته أمته

من العلم والبيان الذي لم يشركها فيه أحد).

والقاعدة الشرعية أن احلق واحلكمة يؤخذان أين وجدا( ،فليس في اإلسالم معادا ٌة

للواقع ،أو محاولة للبدء من نقطة الصفر ،لذا َّ
منهج
احلضاري
فإن املنهج اإلسالمي
ّ
ٌ
واقعي ،يعتمد على ما أجنزه اآلخ��رون ،واإلسالم ال يجد غضاض ًة في االستفادة من
جهود اآلخرين وما يتفق مع أساليبه وأدواته وتطلعاته وأصالته الفريدة التي تتبنى ما هو

خير ،وتقلع عن كل ما فيه دمار وشر.
 مجموع الفتاوى (.)26/9
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وأسلمة حصاد الغرب والشرق أفضل من البدء من نقطة الصفر؛ ّ
ألن هذا سيمثّل

تواص ً
ال مع العصر ،ويتجاوز املرحلة البدائية) ،ما دام غير متعارض مع عقيدة اإلسالم
ومنهجه.

املستقبلية تقع في ميدان الثقافة االجتماعيةّ ،
فإن دور الشرع
وملّا كانت الدراسات
ّ

يحرض على اإلبداع في
فيها هو النقد والتهذيب وبيان الضوابط .ومع أن احلذر الذي ّ

مناهج بديلة تتالفى ما في املناهج التي وضعها غير املسلمني من عيوب ومخالفات؛
مطلوب ومتأكد؛ لكنه ال مينع االستفادة من تلك املناهج واألساليب إذا ضبطت

توجد املناهج البديلة وتنضج.
بالضوابط
الشرعية حتى َ
ّ

كما أن هذه الضوابط ميكن أن متـثّل نواة أركان نظر ّية الدراسة اإلسالمية للمستقبل،

اخلاصة بدراسة املستقبل َو ْفقها.
التي توضع املناهج واألساليب
ّ

وسـأحـاول في هـذه األوراق القــادمــة أن أعــرض اجتـــهادات يسيرة في جمع

تصـور ًا
ضوابط وموجهــات أرجـو أن تفـيـد فـي هـذا البـاب أو تـقـدم  -على األقــل -
ّ

التصور الشرعي؛ من
املستقبلية َو ْفق
التنبه له عند إعداد الدراسات
ّ
ّ
لبـعــض ما ينبغي ّ
ِ
ثالث مجموعات من الضوابط.
خالل

املستقبلية،
املستقبلية اإلسالمية ،د .وهبة الزحيلي .مجلة
 تضمني من :تأمالت في منهج
ّ
ّ
(.)159/1
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أو ً
ال :ضوابط وموجهات للدراسات املستقبل ّية عمومًا:
املستقبلية ،س���واء ك��ان��ت منها
وه��ي ض��واب��ط تشمـل جميع أن���واع ال���دراس���ات
ّ

االستطالعية أو املعيار ّية.
ّ

 - 1االنضباط بالكتابة والسنة:
فالكتاب والسنة هما املصدران األساسان لهذا الدّ ين ،والرد إليهما واجب على كل

مسلم ،كما ال يجوز معارضتهما بدليل أو رأي أو اجتهاد ،قال  -تعالى { :-فَإن َت َنا َز ْع ُت ْم
ون بِال َّل ِه َوال َْي ْو ِم ِ
اآلخ ِر} [النساء.]٥٩ :
ِفي شَ ْيءٍ ف َُردُّو ُه إلَى ال َّل ِه َوال َّر ُسولِ إن كُ ن ُت ْم ُت ْؤ ِم ُن َ

وقال{ :ث َُّم َج َع ْل َن َ
ون}.
ين ال َي ْعل َُم َ
اك َعلَى شَ ِري َعةٍ ِّم َن ا َأل ْم ِر فَا َّت ِب ْع َها َوال َت َّتب ِْع َأ ْه َو َاء ا َّل ِذ َ
[اجلاثية]١٨ :

الشرعية.
ومعنى االنضباط بهما؛ أن تتسق معطيات الدراسة مع ما تطلبه األدلة
ّ

وكثير من الضوابط واملوجهات القادمة أفراد لهذا املعنى.

ومن أمثلة انضباط معطيات الدراسة بالكتاب والسنة :أن تراعي الدراسة املعيار ّية

ضرورة قيام األمة بدورها في نشر عقيدة التوحيد ومبادئ احلق والفضيلة؛ ألن هذا جزء

من دورها املطلوب منها وهو األمر باملعروف وال ّنهي عن املنكر .قال  -تعالى { :-كُ ن ُت ْم
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْـم َ
ون بِال َْـم ْع ُر ِ
نك ِر} [آل عمران.]١١٠ :
اس َت ْأ ُم ُر َ
َخ ْي َر ُأ َّمةٍ ُأ ْخ ِر َج ْت ِلل َّن ِ

وقيامها أيض ًا بنشر العلم ورعايتها للعدل والتيسير ورفع احلرج ونحوها من املبادئ

الشرعية.
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وأن تــراعــي الدراســة االســتطالعية أنه ال ميكن اضمحالل احلق متام ًا؛ ألن العاقبة

ال بد ألهل اإلميان ولو طال الزمن.

ولعل فيما يلي ما يظهر كثير ًا من أوجه االنضباط بالكتاب والسنة.

 - 2مالحظة السنن الكون ّية:
اإلنسانية على سنن ونواميس
(من حكمة الله  -تعالى  -أن أجرى الكون واحلياة
ّ
ٍ
تتمثّل في قوانني ّ
نتيجة
مطردة جتعل األحداث مرتبطة ببعضها ارتباط مسبب بسبب أو
مبقدّ مة.

وإذا كان لم يستطع أن يحقق صور االستثمار الكثيرة التي حققها في مجال الكون

إال مبعـرفـتـه بالسـنن التـي فطـر الله الكون عليها  -كقوانني احلركـة والضـوء ونحـوهـا -

ممـــــا ارتقى بحياته املاد ّية إلى آفاق لم تخطر على بال السابقني؛ ّ
فإن اإلنسان لن يرتقي
بتعرفه على السنن التي أجرى الله عليها حركة احلياة
بحياته اإلنسانية واحلضار ّية إال ّ

البشر ّية من أجل أن يستثمرها ويحسن التعامل معها لتستقيم حياته).

ّ
والتفكر في مسيرة املاضني وهذا تنبيه على وجود
ولذا فقد أمر الله  -تعالى  -بالنظر

ن ف َِس ُيروا ِفي
السنن
الكونية وعدم انخرامها ،قال  -تعالى َ { :-ق ْد َخل َْت ِمن َق ْب ِل ُك ْم ُس نَ ٌ
ّ
ني} [آل عمران .]١٣٧ :قال{ :قُلْ ِس ُيروا ِفي
ا َأل ْر ِض َفانظُ ُروا كَ ْي َف كَ َ
ان َعا ِق َب ُة ال ُْـم َك ِّذ ِب َ

ين ِمن َق ْبلُ } [الروم .]٤٢ :وقالَ { :أ َفل َْم َي ِس ُيروا
ا َأل ْر ِض َفانظُ ُروا كَ ْي َف كَ َ
ان َعا ِق َب ُة ا َّل ِذ َ
ون ِب َها فَإ َّن َها ال َت ْع َمى ا َأل ْب َص ُار َول َِكن
ُون ِب َها َأ ْو آذ ٌ
َان َي ْس َم ُع َ
ُوب َي ْع ِقل َ
ِفي ا َأل ْر ِض َف َت ُك َ
ون َل ُه ْم ُقل ٌ
الص ُدورِ} [احلج.]٤٦ :
ُوب ا َّل ِتي ِفي ُّ
َت ْع َمى ا ْل ُقل ُ

 تضمني من بحث بعنوان :حقيقة فقه الواقع ،مطبوع ضمن ندوة :نحو فقه سديد لواقع أمتنا
املعاصر ( ،)338/1الدكتور عبد الرحمن الزنيدي.
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أوله إلى آخره صريح في ترتب
قال ابن القيم  -رحمه الله ( :-وباجلملة فالقرآن من ّ

الكونية واألمر ّية على األسباب ..،ومن تف ّقه في هذه
اجلزاء باخلير والشر ،واألحكام
ّ

املسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع ،ولم ي ّتكل على القدر جه ً
ال منه وعجز ًا

وتفريط ًا وإضاعة ،فيكون توكله عجز ًا وعجزه توك ً
ال ،بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد
القدر بالقدر ،ويدفع القدر بالقدر ،ويعارض القدر بالقدر ..لكن يبقى عليه ..أن

يعرف تفاصـيل أسبـاب الشـر واخلـير ويـكون له بصــيرة في ذلك مبا شــهــده في العــالم

جربه في نفسه وغيره ،وما سمعه من أخبار األمم قدمي ًا وحديث ًا).
وما ّ

فعلى دارس املستقبل أن يتأمل هذه السنن الكونية التي حتكم احلياة البشر ّية ،ويخضع

دراسته لها واعي ًا بالنتائج احلتمية املرتبة على كل اختيار حسبما جرت به السنن.

 - 3مالحظة السنن والقواعد الشرع ّية:
الشرعية مبني ًة على قوانني ونواميس وقواعد في حياة البشر
فقد جاءت النصوص
ّ

أساسي ًا
يجب اعتمادها في كل دراسة مستقبلية ،كما يجب أن جتعل ثوابت الشرع بعد ًا
ّ

في كل نتيجة يوصل إليها ،فاملفاضلة بني االختيارات – مث ً
ال – مبناها قواعد املفاضلة

الشرعية ،ومبالحظتنا الشرعية نعرف َّ
أن األمة املسلمة متلك رصيد ًا إمياني ًا،
واملوازنة
ّ

واستعال ًء ديني ًا ميثّل مورد ًا ضخم ًا ال بد من اعتباره في الدراسة املستقبلية.
 اجلواب الكافي ملن سأل عن الدواء الشافي،ص .14

 في كتاب (حول التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية) ،لألستاذ محمد قطب :بيان لهذه السنن،
وقد تناول عدد ًا منها في عدة مواضع من كتابه ،ومما ذكره منها :أنّه ال حتصيل بغير جهد يبذلّ ،
وأن
الله  -تعالى  -يعطي على اجلهد في الدنيا للمؤمن والكافر سواء على قدر ما يبذلونّ ،
وأن النجاح
ليس مقياس ًا للخير ّية ،ص .134 -92
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ُالحظ السنن الربانية الكونية التي يستقرؤها املعتبرون في أحوال
وإذا كنا نطلب أن ت َ

املجتمعات مع ما قد يعرض لها؛ فإن السنن الشرعية التي حتمل الصدق املطلق ال بد

ُالحظ ،بل أن تُـجعل املعيار الذي يقاس به صدق استنباط الباحثني للسنن
أن تُعتبر وت َ
الربانية.

يقول ابن القيم في بقية كالم نقلت بعضه قريب ًا( :ومن أنفع ذلك تد ّبر القرآن؛

مبينة،
فإنّه كفيل بذلك على أكمل الوجوه ،وفيه أسباب اخلير والشر جميع ًا ّ
مفصلة ّ
ثم الس ّنة فإنّها شقيقة القرآن ،وهي الوحي الثاني ،ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما
عن غيرهما ،وهما يريانك اخلير والشر وأسبابهما حتى تعاين ذلك ،فإذا َتأ ّملت أخبار

والس َّنة،
األمم وأ ّيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن ُّ
ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به ،وعلمت من آياته في اآلفاق ما يدلك على ّ
أن

القرآن َحقٌّ َّ
وأن الرسول َحقٌّ ّ ،
وأن الله ينجز وعده ال محالة ،فالتاريخ تفصيل جلزئيات

الكلية للخير والشر).
ما َع َّرفنا الله ورسوله من األسباب
ّ

وبهذه السنن الشرعية ومبيزان الشرع يحكم اإلنسان في اختالف الباحثني في تفسير

الظواهر وأسبابها ،أو تو ُّقع نتائجها ومعطياتها.

وهذا من أفراد معنى أن املصدر األساس للباحث املسلم في كل علم هو الكتاب

والس ّنةّ ،
وأن كل مصدر إمنا يعتبر بهما.

وإن من أمثلة السنن الشرعية املتع ّلقة مبا نحن فيه ما يلي:
تغير في أفرادها،
 - 1أنّه ال ميكن حدوث تغيير في أوضاع األمة العا ّمة إال إذا حدث ّ

ات ِّم ْن َب نْ ِي َي َد ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه َي ْحفَظُ و َن ُه ِم ْن َأ ْم ِر ال َّل ِه َّإن ال َّل َه ال ُي َغ ِّي ُر
قال  -تعالى َ { :-ل ُه ُم َع ِّق َب ٌ
 اجلواب الكافي ملن سأل عن الدواء الشافي ،ص .14
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وءا فَال َم َر َّد َل ُه َو َما َل ُهم ِّمن ُدو ِن ِه ِمن
َما ِبق َْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّي ُروا َما ِب َأنف ُِسهِ ْم َوإذَا َأ َرا َد ال َّل ُه ِبق َْو ٍم ُس ً

َو ٍال} [الرعد.]١١ :

 - 2أنـه ال يــتـــم االستــخــالف في األرض والتــمكــني لإلســالم وحــصــول األمــن

ين
إال بتحقــيق العـبــوديــة لله عـلى الوجه املطلوب ،قال  -تعالى َ :-
{و َع َد ال َّل ُه ا َّل ِذ َ
آ َم ُنوا ِم ُ
الصا ِل َـح ِ
ين ِمن َق ْب ِلهِ ْم
نك ْم َو َع ِملُوا َّ
ات ل ََي ْس َتخْ ِل َف َّن ُه ْم ِفي ا َأل ْر ِض كَ َما ْ
اس َتخْ ل ََف ا َّل ِذ َ
َول َُي َم ِّك نَ َّ
ون
ن َل ُه ْم ِدي َن ُه ُم ا َّل ِذي ْار َت َضى َل ُه ْم َول َُي َب ِّد َل َّن ُهم ِّم ْن َب ْع ِد َخ ْو ِفهِ ْم َأ ْم ًنا َي ْع ُب ُدو َن ِني ال ُي ْش ِركُ َ
بِي شَ ْي ًئا} [النور.]٥٥ :

{و ِتل َْك ا ْلق َُرى َأ ْهل َْك َنا ُه ْم
 - 3أن عاقبة الظلم ونهايته :الهالك ،قال  -تعالى َ :-
ل ََّـما َظل َُموا َو َج َع ْل َنا ِل َـم ْه ِل ِكهِ م َّم ْو ِع ًدا} [الكهف.]٥٩ :
 - 4استشراء االنحراف والبعد عن منهج الله  -تعالى  -نتيجته عقوبة وفساد في

األرض ،قال  -تعالى َ :-
اس ِل ُي ِذي َق ُهم
{ظ َه َر ا ْلف ََسا ُد ِفي ال َْب ِّر َوال َْب ْح ِر بمِ َا كَ َس َب ْت َأ ْي ِدي ال َّن ِ
ون} [الروم.]٤١ :
ض ا َّل ِذي َع ِملُوا َل َع َّل ُه ْم َي ْرجِ ُع َ
َب ْع َ

 - 5أن غ��زو األج��ان��ب للبالد ودخولهم إليها يد ِّمر أخالقها ويقلب أوضاعها

االجتماعية ،قال  -تعالى  -على لسان ملكة سبأَّ :
{إن ال ُْـمل َ
وها
ُوك إذَا َد َخلُوا َق ْر َي ًة َأ ْف َس ُد َ
ُون} [النمل.]٣٤ :
َو َج َعلُوا َأ ِع َّز َة َأ ْه ِل َها َأ ِذ َّل ًة َوكَ ذَ ِل َك َي ْف َعل َ
قال ابن عباس( :وكذلك يفعلون) قاله الرب عز وجل.
يتغير ما داموا على دينهم ،قال  -تعالى :-
 - 6أن عداء اليهود والنصارى للمسلمني ال ّ

{ولَن َت ْر َضى َع َ
نك ال َْي ُهو ُد َوال ال َّن َص َارى َح َّتى َت َّتب َِع ِم َّل َت ُه ْم} [البقرة.]١٢٠ :
َ
 تفسير القرآن العظيم ،البن كثير (.)405/10
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 - 7األصل ّأن النصر ال يأتي إال بعد االبتالء ،قال  -تعالى َ { :-أ ْم َح ِس ْب ُت ْم َأن
الض َّر ُاء َو ُزل ِْزلُوا َح َّتى
ين َخل َْوا ِمن َق ْب ِل ُكم َّم َّس ْت ُه ُم ال َْب ْأ َس ُاء َو َّ
َت ْد ُخلُوا ال َ
ْـج َّن َة َول ََّـما َي ْأ ِت ُكم َّم َثلُ ا َّل ِذ َ

َيق َ
يب} [البقرة.]٢١٤ :
ين آ َم ُنوا َم َع ُه َم َتى َن ْص ُر ال َّل ِه َأال َّإن َن ْص َر ال َّل ِه َق ِر ٌ
ُول ال َّر ُسولُ َوا َّل ِذ َ

ٍ
جماعة من املسلمني على احلق ،مستمرين على جهاد أعدائهم،
 - 8ال بد من بقاء

ينتصـرون عليهـم في كل زمن .عن عبد الله بن عمرو بن العاص  -رضي الله عنهما -
أن رسول الله  #قال« :ال تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم،

ال يضرهم من خالفهم ،حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك».

 - 9أن العاقبة في كل األحوال والظروف النصر للمتمسكني بشرع الله تعالى ،ولو

ني  )#١٧١#إ َّن ُه ْم َل ُه ُم
ّ
{و َلق َْد َس َبق َْت كَ ِل َم ُت َنا ِل ِع َب ِاد َنا ال ُْـم ْر َس ِل َ
تأخر ذلك ،قال  -تعالى َ :-
ون} [الصافات .]١٧٣ - ١٧١ :وقال{ :إنَّا
ون َ )#١٧٢#و َّإن ُج َند َنا َل ُه ُم ا ْل َغا ِل ُب َ
ور َ
ال َْـم ُ
نص ُ
ْـح َيا ِة الدُّ ْن َيا َو َي ْو َم َيقُو ُم ا َألشْ َها ُد} [غافر.]٥١ :
َل َن ُ
ين آ َم ُنوا ِفي ال َ
نص ُر ُر ُس َل َنا َوا َّل ِذ َ
 - 4اختيار وحدات حتليل متثّل التوجه اإلسالمي:
الغربية ،ولذا فهي تهمل
املستقبلية تسيطر عليها النـزعة
فاملالحظ أن الدراسات
ّ
ّ

الطبيعة اإلنسانية وقدراتها اإلبداعية ،وتفترض أن العالم حتكمه حضارة واحدة ،وعلى
الكل أن يسعى مستخدم ًا ما حتدده من مفاهيم ،ليصل إلى ما أفرزته من أهداف ،وهي
تعمم ما هو خاص،
تركز على األبعاد االقتصادية
واملالية مهملة ما عداها ،وكذلك فهي ّ
ّ

مثل :مشكلة السكان ،ومعدل اجلرمية والبطالة ،واخلواء الروحي وانتشار املسكرات،

تعمم على املجتمعات األخ��رى مع أنّها تتفاوت في وجودها ،وقد ال توجد
والتي ّ
بوصفها مشكلة أص ً
ال.
 صحيح مسلم (.)1924
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وهي تفرض انعدام اإلرادة لدى الشعوب املسلمة وغيرها ،وتنفي إمكان قيامها

ب��دور مؤ ّثر ،وحت��دد للتقدّ م مؤشرات وقيم ًا مأخوذ ًة من حضارتها ،ول��ذا فهي تهتم
بتوقعات عدد السكان دون نوعيتهم ،وتهتم بالسكان دون اجلماعات أو الشعوب،

وتهتم مبعدالت النمو دون الوحدة أو مستوى االئتالف ،أو العدل االجتماعي ،أو القوة

واحلمية والغيرة وعشق احلر ّية ،أو انتشار العلم واحلرص
اإلميانية واالستعالء الديني
ّ

على العمل اجل��اد ،مع أن هذه الوحدات في القياس والتحليل والدراسة أهم ملعرفة
املستقبل املراد والهيمنات املسيطرة عليه.

والدراسة اإلسالمية ال بد أن تخرج عن هذا اإلطار لتبحث وحدات حتليل وأمناط

ُ
اخلاصة ،ورؤاها
أهم بالنسبة لواقعها وحتديد مستقبلها؛ انطالق ًا من مصادرها
ّ
وأطر تراها َّ

وتوجهاتها ،وواقعها واملؤثرات فيه؛ لتكون دراسة نافعة لألمة مفيدة لها ،ولتتخلص
الغربية بكل مؤثراتها .
الدراسة املستقبلية من استعمار النـزعة
ّ

 - 5ال ُبدَّ أن تكون الدراسة مبن ّية على قرائن ودالئل ميكن االعتماد عليها:
وذل��ك ألنها ب��دون ذل��ك تكون محض خيال ال اعتبار ب��ه ،وق��د قيل :ال عبرة

بالتوهم.
ّ

قال الشاطبي( :االجتهاد في الشريعة ضربان؛ أحدهما :املعتبر شرع ًا..
عمن ليس بعارف مبا يفتقر االجتهاد إليه؛ ألن
والثاني :غير املعتبر ،وهو الصادر ّ

التشهي واألغراض ،وخبط في عماية ،وا ِّتباع للهوى ،فكل رأي
حقيقته أنّه رأي مبجرد
ّ
صدر على هذا الوجه فال مرية في عدم اعتباره؛ ألنّه ضد احلق الذي أنزل الله ،كما قال
 استشراق مستقبل األمة ،د .سهيل عناية الله ،مجلة إسالمية املعرفة ،العدد  .17مستقبل األمة
العربية ،د .خير الدين حسيب وآخرون ،ص.40
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اح ُكم َب ْي َن ُهم بمِ َا َأن َز َل ال َّل ُه َوال َت َّتب ِْع َأ ْه َو َاء ُه ْم} [املائدة.)]٤٩ :
{و َأ ِن ْ
 تعالى َ :-فإذ أريـد قـياس ومعــرفــة مــدى قبــول دراســة أو رأي فإنه ينظر إلى ما استند إليه،

وما استمد منه؛ فإن كان دلي ً
ال معتبر ًا وإال فال ُيعبأ به.

ومـن الدالئل والقـرائن :مراعــاة إنــــتاجات العـلم ،وخصائص األشياء ،وتفاوت

القوة والقدرة بينها ،ومثل النظر في الدراسات السابقة ،ومراعاة األحوال االقتصاد ّية
ّ
والصحية ،والتحالفات العاملية والعالقات والظواهر املوجودة في الواقع
واالجتماعية
ّ
ّ

املستقبلية احملايدين.
ونحو ذلك مما يرصده ويهتم به كثير من خبراء الدراسات
ّ
ويقرب منه ما يلي:

التعمق في فهم الواقع:
ُّ - 6
تثبت ًا من الواقع وفهم ًا دقيق ًا له؛ ألن رؤية الواقع بد َّقة ينبني عليها
فالدراسة ال بد أن تتضمن ُّ

املســتقبلية أقرب إلى الرؤية املناسبة؛ سواء في ذلك الدراسة االستطالعية
أن تكـون دراســة
ّ
أو املعيارية .ومن التعمق في الواقع وفهمه أن يعرف الدارس مفرزات الواقع ويحسبها ضمن

التعرف على االجتاهات الراهنة
دراسته مبا يقي سيئها ويستثمر حسنها ،وكثير ًا ما يكون
ّ
السائدة والبازغة واملضادة للسائد؛ مفتاح ًا لفهم االجتاهات احملتملة في املستقبل.

ومع أن جزء ًا من املستقبل لن يكون مجرد انعكاس للماضي واحلاضر ،إال أنهما

ّ
يشكالن جزء ًا هام ًا منه ،فهما املدخل الرئيس إلى كل مستقبل.
 املوافقات (.)167/4

العربية في تعليم املستقبل ،للدكتور ضياء الدين زاهر ،ص:54
 فـي كتـاب :كيف تفكر النخبة
ّ
عرض موجـز لتعــامل اخلـــطابات املستقبلية املعاصرة مع املاضي واحلاضر في كونه محكوم ًا بهما،
أو منقطع ًا منهما .وانظر :رؤية مستقبلية للتربية والتعليم ،محمد أحمد الرشيد ،ص.33
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وفي السيرة النبو ّية شواهد كثيرة للتعامل مع مفرزات الواقع ،منها:
أن النبي  #يوم احلديبية ملا أرسلت إليه قريش رج ً
ال من بني كنانة ليأتيه ،قال :هذا

فالن ،وهو من قوم ّ
البدْ ن فابعثوها له ،فبعثوها له ،واستقبله القوم يلبون،
يعظمون ُ

فلما رأى ذلك قال :سبحان الله ما ينبغي لهؤالء أن ُي َصدُّ وا عن البيت.

وملا قسم النبي  #غنائمه من هوازن في قريش وقبائل العرب وجد األنصار في

أنفســـهم ،فجمــعهم النبي  #فحمد الله وأثنى عليه ثم ق��ال« :يا معشر األنصار!

علي في أنفســكم في لعاعة من الدنيا تأ َّلفت بها قوم ًا ليسلموا ،ووكلتكم إلى
أوجدمت ّ

إسالمكم؛ أال ترضـــون يا معـــــشر األنصار! أن يذهب الناس بالشاء والبعير ،وترجعون

خـير مما ينقـلبون بــه،
برسول الله إلى رحالكم ،فوالذي نفس محمد بيده! ملا تنقلبون به ٌ
ولوال الهجــرة لكنــت امرء ًا من األنصار ،ولو سلك الناس شعب ًا ووادي ًا لسلكت شعب
األنصار وواديها ،اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار» فبكى القوم وقالوا :رضينا

برسول الله قسم ًا وحظ ًا.

ومن التعمق في فهم الواقع والتثبت منه أن يعنى ال��دارس بإصالح الواقع ليتهيأ

للمستقبل ،وهذا ألصق بالدراسة املعيار ّية ،فما دام يهدف إلى هدف معني فليحدد
مالمح اإلصالح املطلوب.

 - 7احلذر عند استعمال املصطلحات:
التسيب احلاصل في هذا
املستقبلية (حني ندرك
وميكن إدراك اخلطورة في الدراسات
ّ
ّ
ٍ
األجنبية ..املؤ ِّدي إلى إسقاط مصطلحات
ملصطلحات ل ّلغة
املجال من طرف املستعملني
ّ
 زاد املعاد (.)293/3

 صحيح البخاري ( ،)3146صحيح مسلم (.)1059
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أعجمية لم يدركوا معانيها من جميع أبعادها ،وهذه الفوضى ليست فقط فوضى لغوية
ّ
فقط ،ولكنها فلسفية أيض ًا).

فاملصطلح كلمة تع ِّبر عن حقيقة اجتماعية وسياسية واقعة ،إذ مصطلحات كل علم

تنتمي إلى أصول بيئتها التي ترعرعت فيها وانطلقت منها.

واألصل في املصطلحات ثالثة أمور:
ُفهم داللتها مبا تتضمنه من فلسفات وحضارات راعية ومغذية لها.
 - 1أن ت َ
 - 2وأن تستعمل عوض ًا عنها املصطلحات العربية واضحة الداللة متى أمكن ،ولم

يحتج إلى استعمال تلك املصطلحات.

 - 3وإذا احتيج إلى استعمالها فيجب أن يحدد املراد باملصطلح قبل استعماله.
قال ابن تيمية( :وأما مخاطبة أهل االصطالح باصطالحهم ولغتهم فليس مبكروه

 -إذا احتيج إلى ذلك وكانت املعاني صحيحة  -كمخاطبة العجم :من الروم والفرس

والترك بلغتهم وعرفهمّ ،
حسن للحاجة.
فإن هذا جائز
ٌ

وإنـما كـرهـه األئـمة إذا لـم ُيحـتج إليـه ،ولهـذا قـال النبي  #ألم خـالـد بنت خالد

بـــن سعـــيـــد بـن العـاص  -وكانــت صغـيــرة قــد ولــدت بــأرض احلــبــشة :يا أم خالد!
هذا ســنا ،والســـنا بلسان احلبشةَ :
احل َسن؛ ألنها كانت مـن أهل هذه ال ّلغة .وكذلك

يــــترجـــم القرآن واحلـديـــث ملن يحتاج إلى تفهـــيمه إياه بالترجـمـة ،وكذلك يقرأ املسلم
العربية ،كما أمر
ما يحتــــاج إليـــه مـــن كتـــب األمم وكــالمهم بلغتهم ،ويترجمها إلى
ّ

املصطلحية
 نحو صياغة معاصرة للمصطلح املستقبلي ،محمد بريش ،مطبوع ضمن ندوة :الدراسات
ّ
( .)721/2وانظر :مناهج البحث في العلوم اإلنسانية ،للدكتور مصطفى حلمي ،ص .198
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النبي  #زيد بن ثابت  -رضي الله عنه  -أن يتع ّلم كتاب اليهود ليقرأ له ،ويكتب له،

حيث لم يأمن من اليهود عليه.

ملجرد ما فيه من االصطالحات املو ّلدة ..بل
َّ
فالس َلف واألئمة لم يكرهوا الكالم ّ

ألن املعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل املذموم في األدلة واألحكام
ما يجب النهي عنه؛ الشتمال هذه األلفاظ على معاني مجملة في النفي واإلثبات.

وو ِز َن ْت بالكتاب والسنة؛
فإذا عرفت املعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ُ

بحيث يثبت احلق الذي أثبته الكتاب والسنة ،وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة؛
كان ذلك هو احلق ،بخالف ما سلكه أهل األهواء من التك ّلم بهذه األلفاظ نفي ًا وإثبات ًا في

الوسائل واملسائل ،من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط املستقيم.

وعبر عنها ملن يفهم بهذه
ف��إذا عرف املعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنةّ ،
ليتــبي مـا وافق احلق من مـعاني هـؤالء ،وما خـالفه؛ فهذا عظيم املنفعة وهو
األلفـاظ
نّ

اس ُأ َّم ًة
من احلكم بالكتاب بني الناس فيما اختلفوا فيه كما قال  -تعالى { :-كَ َ
ان ال َّن ُ
اس
ي ال َّن ِ
ِين َو َأن َز َل َم َع ُه ُم ال ِْك َت َ
َو ِاح َد ًة ف ََب َع َث ال َّل ُه ال َّن ِب ِّي َ
ْـح ِّق ِل َي ْح ُك َم َب نْ َ
اب بِال َ
ين َو ُم ِنذر َ
ني ُم َب ِّش ِر َ
اخ َت َلفُوا ِفي ِه} [البقرة.]٢١٣ :
ِف َيما ْ

وهو مثل احلكم بني سائر األمم فيما اختلفوا فيه من املعاني التي يعبرون عنها بوضعهم

وعرفهم.

وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة ،ومعرفة معاني هؤالء بألفاظهم ثم

اعتبار هذه املعاني بهذه املعاني ليظهر املوافق واملخالف).
 مجموع الفتاوى (.)308 - 306/3
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 - 8عدم اجلزم بنتيجة الدراسة:
وهذا م َّتبع في كل أم ٍر ليس فيه نص شرعي وال إجماع قطعي ،فالباحث عليه أن

يستند إلى ما يعضد رأيه من دالئل وقرائن وبينات ،أ ّما اجلزم بنتيجتها فال يكون في غير

القطعيات املأمور باجلزم بها.

أما الطرق الظنية كدراسات املستقبل فإنها وإن جاز استعمالها؛ إال أنه ال يجزم

بنتيجتها لئال يخالف املقطوع به من عدم إدراك الغيب ،وه��ذا األم��ر ال يختلف فيه

املختصون بدراسة املستقبل ،فإنهم يقررون بوضوح أن عملهم دراسة البدائل واملقارنة

بينها وليس مجرد التنبؤ مبا سيكون ،فذاك خارج عن قدرتهم ،وخارج عن مدار البحث

العلمي الذي يرى مظاهر احلياة متشابكة ومتراكمة بعضها على بعض.

ويقرب من هذا أنّه لكونه دلي ً
ال ظني ًا فإنه أيض ًا ال يسوغ اإلل��زام به ،فكل رأي لم

يستند إلى قاطع في الشريعة فإنه ال يسوغ لقائله أن يستبدَّ به ويحتكر الصواب ،بل اخلطأ

عليه وارد واخلالف سائغ ،ولهذا مزيد بيان فيما يلي.

 - 9هل يلزم العمل بنتيجة الدراسة؟
توجه ألهل احلل والعقد في األ ّم��ة ،وللقوى الفاعلة في
الدراسة املستقبلية إنمّ��ا َّ

توجه للعا ّمة.
املجتمع ،وال َّ

وعليـــه؛ فإن من يقرأ الدراسة ّ
ويطلع على نتـائجــها مؤهــل لالقـــتناع مبا تضـــمنـــته،

أو معارضته مبا يقتنع به.

وإذا اقتنع  -من تقع عليه تبعة األخ��ذ بالدراسة  -بنتيجتها ،أو غلب على ظنه

صحتها؛ فإنه يلزمه العمل َو ْفقها؛ ألنّه قد غلب على ظ ّنه صدقها ،واإلنسان مطالب
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بالعمل َو ْفق غلبة ظ ّنه ،ولو ترك ذلك لكان تارك ًا ملا يجب عليه.
وأما إن لم يقتنع بها لوجود ما يعارضها معارضة متنعه من األخذ بها ،أو جتعلها

َّ
محل شك لديه؛ فهذا ال حرج عليه في عدم العمل بنتيجة الدراسة؛ ألنه قد قام في
مقابلها ما مينع اعتبارها ظ ّن ًا يطالب بالعمل َو ْفقه ،كما أنّه سيترك اجتهاده الجتهاد غيره

وهذا غير سائغ.

النبي  #مع أنّه استشرف َّ
قصة غزوة أحدّ ،
أن بقاءه في املدينة
ويدل على ذلك ّ
فإن ّ

خير له؛ خرج لقتال املشركني؛ ألنه قد قام في مقابل استشرافه رأي أهل املشورة الذين

{وشَ اوِ ْر ُه ْم ِفي ا َأل ْم ِر} [آل عمران.]١٥٩ :
أمر باالستعانة برأيهمَ :

عن جابر بن عبد الله  -رضي الله عنهما  -أن رسول الله  #قال« :رأيت كأني

فأولت ّ
أن الدرع احلصينة :املدينة ،وأن البقر هو
في درع حصينة ،ورأيت بقر ًا منحرةّ ،

والله َخ ْير .قال :فقال ألصحابه :لو أنا أقمنا باملدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم.

اجلاهلية ،فكيف ُيدخل علينا فيها
فقالوا :يا رسول الله! والله ما ُدخل علينا فيها في
ّ
في اإلسالم؟ فقال :شأنكم إذ ًا ،قال :فلبس ألمته .قال :فقالت األنصار :رددنا على

رسول الله  #رأيه ،فجاؤوا فقالوا :يا نبي الله! شأنك إذ ًا ،فقال :إنه ليس لنبي إذا
لبس لأَ ْ َمته أن يضعها حتى يقاتل».
وإن توق���ف فل���م يغلب على ظ ّنه ش���يء؛ فلعل األق���رب أنّه ال يلزم���ه العمل بنتيجة

الدراسة ،ومبنى ذلك أن األصل إناطة احلكم التكليفي بالوجود وبغلبة الظن ،وكالهما

معدوم.

 مسنـد أحمد ( ،)351/3سنن الدارمي ( ،)129/2مصنف عبد الرزاق ( ،)364/5دالئل النبوة
للبيهقي ( .)308/3قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( :)107/6رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
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مستقرة على ّ
أن
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رحمه الله ( :-وأصول الشريعة كلها
ّ

االحتياط ليس بواجب وال محرم).

 - 10أن الواجبات الشرع ّية ال تترك وال تؤخر ولو كان املستقبل سيئاً:
فاملسلم مطالب مبا أوجب الله عليه ،مأمور مبا جاء في الشرع إيجاب ًا أو ندب ًا؛ سواء

كان ينتظر نتيجة لعمله أو كان املستقبل ال يدعو إلى مثل هذا العمل ،وكل ما يوهم أن
احلاضر أو املستقبل يحتاج إلى خرم قاعدة شرعية أو حكم شرعي فهو َو ْه ٌم من إلقاء

الشياطني ال يصح اعتباره وال التعويل عليه ،بل التشريع اإلسالمي عام لكل زمان

ومكان.

وقـد قـال النبي « :#إن قـامـت السـاعـة وفي يـد أحـدكم فسـيـلة ،فـإن استــطـاع أن

ال يقوم حتى يغرسها ،فليغرسها».

وقد أمرنا الله  -تعالى  -بالعمل ولم يجعل لذلك أمد ًا إال بانقضاء األجل ،قال

ني} [احلجر.]٩٩ :
{و ْاع ُب ْد َر َّب َك َح َّتى َي ْأ ِت َي َك ال َْي ِق ُ
 -تعالى َ :-

ّ
وإن من الواجـب على املسـلم أن يـدافع ق��در الله  -تعالى  -بقدره ،ف��إن عمل

األسباب ال يعارض القدر بل هو منه.

وملا خرج عمر  -رضي الله عنه  -إلى الشام فأخبر أن الوباء قد وقع بأرض الشام،

فأجمع أمره على أن يرجع بالناس وال يقدمهم على الوباء ونادى في الناس( :إني مص ِّبح
 مجموع الفتاوى (.)100/25
 انظر :املوافقات (.)266/2

 مسند أحمد ( ،)183/3الطيالسي ( ،)2068األدب املفرد للبخاري ()479؛ بسند صحيح،
السلسلة الصحيحة (.)9
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على ظهر فأصبحوا عليه؛ قال له أبو عبيدة بن اجلراح :أفرار ًا من قدر الله؟ قال عمر:
نفر من قدر الله إلى قدر الله).
نعم ُّ

فإن حتقق مراده وإال فقد حقق ما أمر به شرع ًا.

 - 11املعرفة بالطبيعة اإلنسان ّية ومراعاة التوازن في حاجات ال ّنفس عند تقدمي
احللول ومعاجلة املشكالت:
ّ
الوضعية في
إن كثير ًا من الباحثني الذين درسوا سبب فشل الكثير من النظريات
ّ

معاجلة املشاكل البشر ّية ،وحتقيق التوازن املطلوب لإلنسان؛ َر ّدوه إلى اجلهل بحقيقة
اإلنسان وطبيعة تكوينه.

فالله  -تعالى  -ركب اإلنسان من غرائز حت ِّفز صاحبها إلشباعها؛ كغريزة األكل

روحية توجه صاحبها نحو االرتقاء
والشرب واجلماع والتملك ،كما ركب فيه نوازع
ّ

بإنسانيته.

واملنهج الذي يل ِّبي تلك الغرائز والنوازع فال يلغي شيئ ًا منها وال يضخمه على

حساب غيره؛ هو الدين اإلسالمي؛ ألنّه من عند الله تعالى ،الذي خلق اإلنسان فهو

ِير} [امللك ،]١٤ :فاإلنسان كما
يف ال َ
أعلم مبا يصلحهَ { :أال َي ْعل َُم َم ْن َخل ََق َو ُه َو ال َّل ِط ُ
ْـخب ُ

يقرر اإلسالم يتكون من مادة وروح ،له حاجاته املاد ّية ،وكذلك له غاية وإرادة تسعى
إلى السمو الروحي وقصد اخلير واإلصالح ،ويجعل اإلسالم لكل فعل مادي في حياة

الب ْعد الفردي في حياة
اإلنسان ُب ْعد ًا روحي ًا ،وكذلك فإن اإلسالم ال يرى تعارض ًا بني ُ

والب ْعد اجلماعي ،فكالهما حقيقة في كيان الفرد و حاجته.
اإلنسان ُ
 صحيح البخاري ( ،)5729صحيح مسلم (.)2219
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املاركسية
ولقد فشلت املاد ّية الغربية التي تعتمد على الرغبات واحلواس ،واملاد ّية
ّ

املعتمدة على احلاجات املاد ّية ،والديانات في الشرق األقصى املزدرية للكيان اإلنساني؛
فشلت جميع ًا في حتقيق السالم لألفراد واملجتمعات ،وعانى الفرد في ظ ِّلها ،بخالف

التصور اإلسالمي الذي أعطى كل شيء ح ّقه.

ولذا؛ ّ
فإن كل دراسة جتعل من التصور اإلسالمي معيار ًا لها ال بد أن تراعي هذا

املنهج فتصون اإلنسان عن الوقوع في املعاجلات اخلاطئة.

فمث ً
والتطور العلمي يدّ عي أن املسـتقبل هو ملن له
ال :جند أن عدد ًا ممن فنت بالتقدّ م
ّ

تقدّ م واضح في املجال االقتصادي وامليدان ال ّتقني ،ورمبا قرر أن سبب التخلف هو

الضعف العلمي ،دون أن يعالج ظواهر النسيج االجتماعي الذي يتبلور فيه االقتصاد،

الـمناخ الثقافي الذي تتطور فيه التقنية؛ فيغفل عن اجلانب العقدي الديني ودور
وال ُ

غياب اإلميان والعلم الشرعي والوعي احلضاري في مصادرة واضحة لنوازع اإلنسان
الفطر ّية.

 - 12اإلميان بالقضاء والقدر:
وه��ذا ضابط م��ن ض��واب��ط ك��ل ناظر إل��ى واق��ع��ه أو مستقبله؛ ف��إن ك��ل م��ا ف��ي هذا

الكون إمنا يجري بأمر الله تعالى ،فما كان فيه من أمور جتري على خالف مراد العبد
ومصلحته؛ فإنّه بإميانه بالقضاء والقدر يدرك أن في هذا االبتالء ِح َكم ًا عظيمة؛ من
 انظر :نحو صياغة معاصرة للمصطلح املستقبلي ( .)725/2حقيقة فقه الواقع وبعض إشكالياته

املنهجية في الفكر
( .)335/1املسلمون وكتابة التاريخ ،د .عبد العليم خضر ،ص  .290قضية
ّ

املنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية
اإلسالمي ،د .عبد احلميد أبو سليمان ،ضمن أبحاث ندوة:
ّ

االجتماعية ،ص .52
والتربو ّية ( .)123/1حول التأصيل اإلسالمي للعلوم
ّ
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ٍ
متحيص للمؤمنني ،ورجوع إلى الله تعالى ،ورجوع إلى النفس بالبحث عن أسباب
التقصير لتالفيها ،فالله  -تعالى  -حكيم عليم.

كما ّ
يسببه اخلوف من املستقبل
أن إميان العبد بقدر الله يجعله ينعتق من القلق الذي ّ

عاملية ،حتى قرر بعض املختصني ّ
النفسية األبرز في هذا
السمة
أن ّ
ّ
والذي أصبح ظاهر ًة ّ

العصر هي الشعور بعد الوثوق في املستقبل ،وصار لدى عدد كبير من املفكرين وغيرهم

إحساس بعدم القدرة على فهم ما يجري حولهم ،ورمبا نظر بعضهم إلى احلاضر على أنّه
وأن مصيره مؤسفّ ،
عصر انحطاط بال أملّ ،
وأن التحديات التي تواجه العالم أصبحت
غاية في التعقيد ،وال أمل في حلها.

وتتسع آماله ،ويعلم أ ّن��ه ميكنه
بينـما املؤمـن؛ إلميـانه بقـدر الله يثق بوعد الله،
ّ
أن هذه املصائب فيها من ِ
يحسـن مستـقبله ،ويتي ّقن ّ
احلكم
باحلكمة والعمـل اجلـاد أن ّ
وال ّنعم ما ال يظهر بادي الرأي.

طي احملن واملصائب في ضوء قوله  -تعالى :-
َّ
فليتلمس الباحث النِّعم التي هي في ِّ

{و َع َسى َأن َت ْك َر ُهوا شَ ْي ًئا َو ُه َو َخ ْي ٌر َّل ُك ْم َو َع َسى َأن حُ ِت ُّبوا شَ ْي ًئا َو ُه َو شَ ٌّر َّل ُك ْم َوال َّل ُه َي ْعل َُم
َ
ون} [البقرة.]٢١٦ :
َو َأن ُت ْم ال َت ْعل َُم َ
وقد ذكر ابن القيم  -رحمه الله  -بعض ًا من احلكم والغايات التي كانت في وقعة أحد

وما أصاب املسلمني فيها فقال( :فمنها :تعريفهم سوء عاقبة املعصية والفشل والتنازع

وأن ما أصابهم إمنا هو بشؤم ذلك.

فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم؛ كانوا بعد ذلك أشد حذر ًا

ويقظ ًة وحترز ًا من أسباب اخلذالن.

 املستقبلية ،ص .15رؤية مستقبلية للتربية والتعليم ،ص .26
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يتميز املؤمن الصادق من املنافق الكاذب ،فاقتضت حكمة الله  -عز
ومنها :أن ّ

سبب لعباده محنة ميزت بني املؤمن واملنافق فعرف املؤمنون أن لهم عدو ًا في
وجل  -أن َّ
نفس دورهم فاستعدوا لهم وحترزوا منهم.

ومنها :أنه  -سبحانه  -لو نصرهم دائم ًا وأظفرهم بعدوهم وكل موطن؛ لطغت

نفوسهم فال يصلح عباده إال السراء والضراء فهو املد ّبر لعباده كما يليق بحكمته.

ومنها :أنهم يذلون وينكسرون فيتوجبون العز والنصر ،فإن خلقة النصر إمنا تكون

{و َلق َْد َن َص َركُ ُم ال َّل ُه ب َِب ْد ٍر َو َأن ُت ْم َأ ِذ َّلةٌ} [آل عمران:
مع الذل واالنكسار ،قال  -تعالى َ :-
{و َي ْو َم ُح َن نْ ٍي إذْ َأ ْع َج َب ْت ُك ْم كَ ْث َر ُت ُك ْم َفل َْم ُت ْغ ِن َع ُ
نك ْم شَ ْي ًئا} [التوبة.]٢٥ :
 .]١٢٣وقالَ :
ومنهاّ :
أن الله  -سبحانه  -إذا أراد أن ُيهلك أعداءه وميحقهم ّقيض لهم األسباب

التي يستوجبون بها هالكهم و َم ْح َقهم ،ومن أعظمها بعد كفرهم :بغيهم ،وطغيانهم،

ومبالغتهم في أذى أوليائه ،ومحاربتهم وقتالهم والتس ّلط عليهم.

فمن أنكر أن يكون قدَّ ر ما قدَّ ره من ذلك وغيره حلكمة بالغة ،وغاية محمودة يستحق
ٍ
ٍ
ٍ
أحب
مجردة عن حكمة ،وغاية
مشيئة
احلمد عليها ،وأن ذلك إمنا صدر عن
مطلوبة هي ّ
إليه من فوتها..؛ فقد ظن بربه ظن السوء).

وكذلك؛ فإن اإلميان بالقدر يجعل من املس َّلمات عند دارس املستقبل َّ
أن تعامله إمنا

هو مع األسباب التي تفضى في الغالب إلى نتائجها ،لكنها مع ذلك أسباب محضة قد

تتخ ّلف آثارها وال تتحقق نتائجها إذا أراد الله تعالى ،فهو مس ِّبب األسباب سبحانه.
 زاد املعاد ( )206 ،196/3باختصار.
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 - 13أن يكون دافع الدراسة رضى اهلل تعالى:
فــإن كــل عـمـل ال يـكـون دافـــعــه الرغـــبـة فـــي رضــى الله  -تعالى  -ونيــل مـا عنـه؛
ال يصاحبــه التوفيق ،وال تقارنه املباركة ،ولذا افتتح كثير من احملدثني كتبهم بحديث:
«إمن��ا األع��م��ال ب��ال��ن��ي��ات»؛ تنبيه ًا لهذا املعنى ،وه��و م��راع��اة اإلخ�ل�اص ف��ي العلم

والعمل.

ين آ َم ُنوا إن َت َّتقُوا ال َّل َه َي ْج َعل َّل ُك ْم ف ُْر َقا ًنا} [األنفال.]٢٩ :
قال  -تعالى َ { :-يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ق��ال اب��ن القيم( :متى خلصت األب���دان من احل��رام وأدن���اس البشر ّية ،وطهرت

وتعرف ،فاجتنى
األنفاس من عالئق الدنيا؛ أنبتت من كل زوج كرمي من علم ،وفائدة ّ

منها صاحبها أنواع الطرف والفوائد).

وإذا شرع في دراسة جاع ً
ال رضى الله  -تعالى  -هدفه ،واإلخالص له مقصده؛

حتقق له التوفيق بإذن الله ،وإن لاللتجاء إلى الله  -تعالى  -بالدعاء واالستغفار بإحلاح
وتضرع وذلة ومسكنة؛ أثر ًا عظيم ًا في تذليل الصعاب والتوفيق في النتائج.
ّ

 - 14مراعاة أدبيات منهج البحث العلمي في دراسات املستقبل:
ّ
فإن لكل علم ودراسة منهج ًا يتضمن قواعد للبحث واملالحظة واالستنتاج ال بد

لكل باحث أن يراعيها؛ ما لم يكن فيها محظور.

املختصون ال بد من مراعاتها
ولدراسات املستقبل جملة من قواعد البحث يعرفها
ّ

لتكون النتائج مقبولة في ضوء هذا النوع من الدراسة.
 صحيح البخاري ( ،)1صحيح مسلم (.)1907
 مدارج السالكني (.)473/2
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الكلية إلى األم��ور ،وتفادي اإلف��راط في التبسيط
ومن أبرزها :الشمول ،والنظرة
ّ

والتعمق في فهم ما يؤخذ به الواقع من عالقات ،واحلياد ّية،
والتجريد للظواهر املدروسة،
ّ

اجليد للماضي واحلاضر
وعدم االنحياز وامل��زج بني األساليب واملزاوجة بينها ،والرصد ّ
باجتاهاته وجتاربه ،والعمل واإلبداع اجلماعي ،والتصحيح املتتابع للتحليالت والنتائج.
خاصة بالدراسات االستطالع ّية:
ثانيًا :ضوابط ّ
وهـي الدراســات اخلــاصــة باملستــقبل املتــوقع أو املمكن ،وهي ضوابط تضاف إلى

املستقبلية:
ما سبق من ضوابط وموجهات لكل أنواع الدراسات
ّ

 التفاؤل:فالتفاؤل وترك اليأس ُخلق فاضل يستصحبه املسلم حتى في أحلك الظروف؛ ألنّه

الظن بالله  -تعالى  -الذي جعل مع العسر يسر ًا.
من إحسان ّ

االستطالعية ،فيبقى في الدراسة  -مهما كانت
والتفاؤل من موجهات الدراسات
ّ

الظروف  -مكان للتفاؤل بحسن العاقبة ،واالستبشار بنصر الله  -تعالى  -ووعده الصادق،

مع إعطاء هذا التفاؤل حظه الذي ال يبالغ فيه حتى يتحول حلم ًا أو أمنية مجردة.

وقد متثّل النبي  #هذا ُ
اخللق في موقف من أصعب املواقف ،وهو ما حكاه لعائشة

 -رضي الله عنها  -بقوله« :لقد لقيت من قومك ما لقيت ،وكان أشد ما لقيت منهم يوم

العقبة ،إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كالل ،فلم يجبني إلى ما أردت،
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ،فلم استفق إال بقرن الثعالب ،فرفعت رأسي ،فإذا

 العرب والعالم ،د .علي هالل وآخرون ،ص  .374وانظر :الدراسات املستقبلية ،د.طارق
تخطيطية ،ص  .136مستقبل األمة العربية ،ص .77
عامر ،ص  .127رؤى
ّ
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أنا بسحابة قد أظلتني ،فنظرت ،فإذا فيها جبريل ،فناداني فقال :إن الله عز وجل قد

سمع قول قومك لك ،وما َر ّدوا عليك ،وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت

علي ،ثم قال :يا محمد! ّ
إن الله قد بعثني إليك
فيهم ،قال :فناداني ملك اجلبالَ ،
وس ّلم ّ
لتأمـرني بأمـرك فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني فقال له رسول الله :#

بل أرجو أن يخرج من أصالبهم من يعبد الله وحده ال يشرك به شيئ ًا».

الشر؛ ألن من يفقد تفاؤله لن ّ
فاملسلم ال يفقد رؤيته املتفائلة مهما كثر ّ
يفكر تفكير ًا

جا ّد ًا في مستقبله ،وال في النهوض به ،ولذا جند ّ
أن احلضارات التي متلك صورة متفائلة

للمستقبل ،وحتمل انطباع ًا إيجابي ًا حيال ما ميكن أن تصنعه؛ هي حضارات صاعدة ،أ ّما

وسلبية فهي في هبوط وتدهور.
تلك التي تنظر إلى املستقبل بتشاؤم
ّ

السمة العا ّمة في دارسي املستقبل الكبار حسبما قررته
وسمة التفاؤل املتع ّقل هي ّ

جملة من الدراسات.

خاصة بالدراسات املعيار ّية:
ثالثًا :ضوابط ّ
وهي املتع ّلقة باملستقبل املأمول ،وهذه الضوابط تضاف إلى ما سبق من ضوابط عا ّمة:

 - 1العدل واإلحسان:
أمر الله  -تعالى  -بالعدل واإلحسان فقالَّ :
اإلح َس ِان َوإي َتا ِء
{إن ال َّل َه َي ْأ ُم ُر بِا ْل َع ْدلِ َو ْ
ِذي ا ْلق ُْر َبى َو َي ْن َهى َع ِن ا ْلف َْح َشا ِء َوال ُْـم َ
نك ِر َوال َْب ْغ ِي} [النحل.]٩٠ :
فالعدل :هو القسط واملوازنة ،واإلحسان :أحسن من ذلك وفوقه.
 صحيح البخاري ( ،)3231صحيح مسلم (.)1795

 استـشراق مستــقبل األمـــة ،د.سهيــــل عناية الله ،مجلة إسالمية املعرفة ،العدد .17
املستقبلية ،ص .75 - 74
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ف��إذا ُصبِغت املستقبالت املأمولة على مقتضى العدل واإلحسان؛ كانت موافق ًة

ألمر الله تعالى ،فال يفرض فيها مستقبل يظلم فيها أحد ،أو تهدر فيه إنسانية مجتمع

أو كرامته لتحقيق مصالح مجتمع معني ،بل يبقى العدل ويبقى اإلحسان مطلبني في
الواقع ،وفي األمل.

التحوالت املستقبل ّية:
 - 2عقالنية التعامل مع
ّ
التحول متدرج ًا متواكب ًا مع
فعند صياغة املستقبل املأمول ال بد أن يراعى أن يكون
ّ
مبني ًا على إدراك مستوى الواقع ومفرزات ظروفه ،واملدة
سنن الله  -تعالى  -الكونيةّ ،

الالزمة لتجاوزها ،وإال صار ضرب ًا من اخليال واألماني املجردة.

تبي له أن مالحظة هذه
تدرج التشريع في أنواع من الواجبات واحملرمات نّ
ومن َّ
تأمل ُّ

التغيير ال بد منها.
العقالنية في
ّ

الصبي بالصالة إذا بلغ سبع سنني،
وجه النبي  #إلى مراعاة ذلك فقال« :مروا
وقد َّ
ّ

وإذا بلغ عشر سنني فاضربوه عليها وفرقوا بينهم في املضاجع».

وقد قدّ منا ما كان من عمر بن اخلطاب  -رضي الله عنه  -ملا خشي من فوات حق

األجيال القادمة وتضررها بتوزيع البالد بني الغامنني ،وهذا شاهد لهذا الضابط.

كما يشهد له ما وقع لسعد بن أبي وقاص  -رضي الله عنه  -ملا استفتى رسول الله #
فقال :أنا ذو مال وال يرثني إال ٌ
ابنة واحد ٌة ،أفأتصدّ ق بثلثي مالي قال« :إنك إن تذر

خير من أن تذرهم عال ًة يتكففون الناس».
ورثتك أغنياء ٌ

ففي ما تقدّ م من الشواهد عناية بالتحوالت املستقبلية وتعامل معها مبا يالئمها.
 سنن أبي داود ( ،)495سنن الترمذي ( )407وسنده حسن.
 صحيح البخاري ( ،)1255صحيح مسلم (.)1628
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الفصل الثالث :ضوابط وموجهات للدراسات المستقبل ّية

ملخص الفصل الثالث :ضوابط وموجهات للدراسات املستقبل ّية

في هذا الفصل محاولة لتقدمي جملة من الضوابط واملوجهات التي تقدم تصور ًا

املنهجيـةاإلسـالمية التي ينبغي أن تراعى عند إعداد الدراسات املستقبلية،
ملعـالم
ّ

لـما كانت واقعة في ميدان الثقافة االجتماعية؛
وال شك أن دراس��ات املستقبل َّ

ف��إن دور الشرع فيها هو النقد والتهذيب وبيان الضوابط ،التي جتعل صياغة
هذه الدراسات صياغة منسجمة مع هو ّية األمة وتطلعاتها،وقد كانت الضوابط

واملوجهات املرصودة في هذا الفصل على ثالث مجموعات:

األولى :ضـوابط ومـوجـهات للدراسات املستقبــليــة عــموم ًا؛ ســواء كانت

االستطالعية منها أو املعيار ّية.

الثانية :ضوابط وموجهات خاصة للدراسات االستطالعية تضاف إلى ما سبق

من ضوابط عا ّمة.

الثالثة :ضوابط وموجهات خاصة للدراسات املعيار ّية تضاف إلى ما سبق من

ضوابط عا ّمة.
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الخاتمة

.................

الخـاتـمـة

وبعــد؛ فهــذه عجـــالة حــاولـــت فيــها أن أقــدم تصــورات ونظـرات يسيرة لبعض

ما ميكن أن يتنبه له من يعالج هذه الدراسات ،راجي ًا أن يكون ما قمت به محاولة نظر ّية

والنية احلسنة فإن األمة ميكنها  -بتوفيــق
لتأصيله إسالمي ًا .ومتى توفرت اإلرادة اجلازمة َّ
إسالمية ،ومنضبطة بضوابط
مستقبلية مصوغة صياغة
الله تعالى  -مسـتعينة بدراسات
ّ
ّ

تتدرج في الوصول إلى مستقبلها
الشريعة وعلى أيدي قادة وناشــطني ومفكرين؛ أن ّ
املرغوب مهما كان بينها وبينه.

وقد اشتملت هذه العجالة على جملة من معلومات ومسائل أخلصها فيما يلي:
 - 1استأثر الله  -تعالى  -بعلم الغيب فال يعلم الغيب أحد سواه ،مع أن الله أطلع

بعض عباده على شيء من الغيب ليكون دليل نبوته.

 - 2الغيب الذي استـــأثـــر الله  -تعــالى  -بعلمـــه هو ما ال ميكـــن إدراكــه باحلــس،

وال بالتجربة واملقايسة.

 - 3كل ما يقع في املستقبل مما ال يرتبط بالتجربة واملقايسة ونحوهما؛ فهو من

الغيب الذي ال يعلمه إال الله.

 - 4فطر اإلنسان على التطلع إلى املجهول واالستعداد له ليكون مستقبله مناسب ًا له.
 - 5من رحمة الله  -تعالى  -بعباده أن حجب عنهم معرفة ما يكون في املستقبل،

لكن البشرية سلكت مسالك عدّ ة لتح ّقق تشوفها ملعرفته.
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صحة االستدالل بها وسالمة استعمالها لبلوغ
 - 6ميكن أن تُفرز هذه الطرق باعتبار ّ

املقصود منها؛ إلى قسمني:

أ َّ -
الط ُ
ريق املقطوع بصحته وهو ما جاء في كتاب الله  -تعالى  -وسنة رسوله #

الصحيحة.

ب  -الطرق غير الصحيحة ،وهي الطرق غير املشروعة ،التي ال يظهر لها ارتباط

باإلدراك احملسوس أو املعقول ،ومنها :االعتماد على الكتب السابقة ،أو سير النجوم،
ُعتمد في معرفة
اجلمل ،وهي مصادر ال ت َ
أو األحاديث واآلث��ار الضعيفة ،أو حساب ّ

املستقبل وإن كان ال يجزم بكذبها إال إذا ُو ِجدَ ما ّ
يكذبها.

 - 7إن االعتماد على الطرق غير الصحيحة ينتج عنه كثير من اخلرافات واألساطير

واالعتقادات الفاسدة .

 - 8الدراسات املستقبلية :هي مجموعة من الدراسات والبحوث التي تهدف إلى

حتديد اجتاهات األحداث وحتليل مختلف املتغيرات التي ميكن أن تؤثر في إيجاد هذه

االجتاهات أو حركة مسارها.

 - 9سميــت هــذه الدراسات بـ :استشراف املستقبل ،ورؤيــة املســتقبل ،وارتيــاد

املستقبل.

االستطالعية التي
 - 10يفرق الباحثون في مجال هذه الدراسات بني الدراسات
ّ

معي ،وبيان املستقبل املمكن
تعنى ببيان املستقبل املتوقع وهو ما يتوقع أن يؤول إليه واقع نّ
تدخل معني؛ وبني الدراسات
وهو البدائل التي ميكن حصولها في املستقبل في حال ّ

املعيارية التي تعنى ببيان املستقبل املرغوب فيه وهو املصير الذي تأمل األمة أن تصير إليه
بعد إحداث تغيرات في ظروف الواقع.
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الخـاتـمـة

 - 11أولى اإلسالم عناية بارزة باملستقبل بل جتاوز الدنيا ملا بعدها ،واألدلة على

ذلك كثيرة تدل على مشروعية دراسة املستقبل.

 - 12تبني أن الدراسات املستقبلية فرض كفاية ،كسائر ما حتتاجه األمة.
 - 13ملا كانت الدراسات املستقبلية تقع في ميدان الثقافة االجتماعية؛ فإن دور

الشرع فيها هو النقد والتهذيب وبيان الضوابط.

ّ - 14
إن من الضوابط واملوجهات للدراسات املستقبلية عموم ًا:
 االنضباط بالكتاب والسنة. مالحظة السنن الكونية. مالحظة السنن الشرعية. اختيار وحدات حتليل متثّل التوجه اإلسالمي.مبنية على قرائن ودالئل ميكن االعتماد عليها.
 ال بد أن تكون الدراسة ّالتعمق في فهم الواقع.
 ُّ احلذر عند استعمال املصطلحات. عدم اجلزم بنتيجة الدراسة. قد يلزم العمل بنتيجة الدراسة. ال تترك الواجبات الشرعية ولو كان املستقبل سيئ ًا. املعرفة بالطبيعة اإلنسانية.من معالم المنهجية اإلسالمية ■
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 اإلميان بالقضاء والقدر. أن يكون الدافع للدراسة رضى الله تعالى. مراعاة أدبيات منهج البحث العلمي.اخلاصة بالدراسات االستطالعية إضافة إلى ما سبق :التفاؤل.
 - 15من الضوابط
ّ
��اص��ة ب��ال��دراس��ات املعيارية إضافة إل��ى ما سبق :العدل
 - 16من الضوابط اخل ّ

املستقبلية.
واإلحسان ،وعقالنية التعامل مع التحوالت
ّ

هتم به وميكن أن يذكر في هذا املوضع:
ومما ينبغي أن ُي َّ
 -ضرورة إنشاء مراكز للدراسات املستقبلية مبنية على قواعد شرعية على املستوى

الرسمي والشعبي تقوم بإعداد دراس��ات مستقبلية ،ويجري تطبيق القواعد الشرعية

عليها؛ ألن العلوم ّ
العملية أكثر من الدراسات النظر ّية ،ثم
تترشد من خالل املمارسة
ّ
ت َ
ُولى هذه الدراسات النظر ّية االهتمام املطلوب لتحقيق الغايات املنشودة منها.
وفقهية ،يطلع عليها القائمون
مستقبلية دعو ّية
 ضرورة العناية بإعداد دراساتّ
ّ

بهذا املهام ليستفيدوا منها ،ويبنوا عليها نشاطهم وتوجهاتهم.

�ب لنا من لدنك رحمة ،إنك أنت
اللهم ألهمنا رشدنا ،وقنا َّ
شر أنفسنا ،وه� ْ
الوهاب.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.
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المراجع

.................

المراجع

العلمية،
 -1أبجد العلوم ،صديق بن حسن خان القنوجي ،دار الكتب
ّ
الطبعة األولى1420 ،هـ.

 -2إحت��اف اجلماعة مب��ا ج��اء ف��ي الفنت وامل�لاح��م وأش���راط الساعة ،حلمود
التويجري ،دار الصميعي في الرياض ،الطبعة الثانية1414 ،هـ.

 -3األدب املفرد ،البخاري ،دار الصديق ،الطبعة األولى1419 ،هـ.
 -4إرواء الغليل في تخريج منار السبيل ،ناصر الدين األلباني ،املكتب
اإلسالمي ،الطبعة الثانية1405 ،هـ.

 -5األشباه والنظائر ،جالل الدين السيوطي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
األولى1979 ،م.

 -6األش��ب��اه وال��ن��ظ��ائ��ر ،زي���ن ال��ع��اب��دي��ن ب��ن جن��ي��م ،دار ال��ك��ت��ب العلمية،
1985م.

 -7إطاللة على دراسات املستقبل ،عبد الرحمن املشيقح ،مكتبة العبيكان
في الرياض.

 -8األع�ل�ام ،خير الدين الزركلي ،دار العلم للماليني ،الطبعة احلادية
عشرة1995 ،م.

 -9األموال ،أبو عبيد القاسم بن سالم ،دار الباز ،الطبعة األولى1406 ،هـ.
 -10تفسير البيضاوي (أنوار التنـزيل وأسرار التأويل) ،ناصر الدين البيضاوي،
دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1408 ،هـ.
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 -11تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ،أبو جعفر الطبري،
دار عالم الكتب ،الطبعة األولى1424 ،هـ.

 -12تفسير القرآن العظيم ،إسماعيل بن كثير ،دار عالم الكتب ،الطبعة
األولى1425 ،هـ.

 -13جامع العلوم واحلكم ،ابن رجب احلنبلي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
العاشرة1424 ،هـ.

 -14اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي ،دار الفكر.
 -15اجلواب الكافي ملن سأل عن الدواء الشافي ،ابن قيم اجلوزية ،دار عالم
الكتب ،بيروت.

 -16ح��ول التأصيل اإلس�لام��ي للعلوم االجتماعية ،محمد ق��ط��ب ،دار
الشروق ،الطبعة األولى1418 ،هـ.

 -17دائرة معارف القرن العشرين ،فريد وجدي،دار نوبليس للنشر والتوزيع،
مصر.

 -18الدراس���ات املس���تقبلية ..مفهـومهـا أس���الـيبها أهــدافــها ،الدكتور طارق
عبد الرؤف عامر.

 -19دالئل النبوة ،البيهقي ،دار الفكر.
 -20رؤى تخطيطية ،محمد بن أحمد الراشد ،دار األمة للنشر والتوزيع،
الطبعة األولى1428 ،هـ.
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المراجع

 -21رؤي���ة مس���تقبلية للتربي���ة والتعليم في اململك���ة العربية الس���عودية ،محمد
أحمد الرشيد1424 ،هـ.

 -22رحلة احلج إلى بيت الله احلرام ،محمد أمني الشنقيطي ،دار ابن تيمية،
القاهرة.

 -23رسالة املعاد وامل��ع��اش ،عمرو بن بحر اجلاحظ ،حتقيق :عبد السالم
هارون ،دار الفكر.

 -24زاد املعاد في هدي خير العباد ،ابن قيم اجلوزية ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
الرابعة عشرة1410 ،هـ.

 -25سلسلة األحاديث الصحيحة ،ناصر الدين األلباني ،مكتبة املعارف،
1415هـ.

 -26سنن ابن ماجه ،دار السالم للنشر والتوزيع1420 ،هـ.
 -27سنن أبي داود ،دار السالم1420 ،هـ.
 -28سنن الترمذي ،دار السالم1420 ،هـ.
 -29سنن الدارقطني ،حديث أكادميي ،باكستان.
 -30سنن الدارمي ،دار الفكر1414 ،هـ.
 -31السنن الكبرى ،البيهقي ،مطبعة دائرة املعارف العثمانية ،الطبعة األولى.
 -32السيرة النبوية ،عبد امللك بن هشام ،دار اجليل1407 ،هـ.
 -33شرح الكوكب املنير ،محمد بن أحمد ابن النجار ،مكتبة العبيكان،
1418هـ.
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 -34صحيح البخاري ،دار السالم1420 ،هـ.
 -35الصحيح املسند من دالئل النبوة ،مقبل بن هادي الوادعي.
 -36صحيح مسلم ،دار السالم1420 ،هـ.
 -37صدمة املستقبل ،ألفني توفلر ،ترجمة :محمد علي ناصف.
 -38صور املستقبل العربي ،الدكتور إبراهيم سعد الدين وآخ��رون ،مركز
دراسات الوحدة العربية.

 -39الطبقات الكبرى ،محمد بن سعد ،دار صادر1405 ،هـ.
 -40الطرق احلكمية في السياسة الشرعية ،اب��ن قيم اجل��وزي��ة ،دار إحياء
العلوم ،بيروت.

 -41العرب والعالم ،د .علي الدين هالل وآخرون ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،الطبعة األولى1988 ،م.
ّ

 -42غياث األمم في التياث الظلم ،أبو املعالي اجلويني ،دار الكتب العلمية،
الطبعة األولى1417 ،هـ.

 -43فتح الباري شرح صحيح البخاري ،احلافظ ابن حجر العسقالني ،دار
الريان ،الطبعة الثانية1409 ،هـ.

 -44قواعد األحكام في مصالح األنام ،عز الدين بن عبد السالم ،دار القلم،
الطبعة األولى1421 ،هـ.
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 -45كيف ّ
تفكر النخبة العربية في تعليم املستقبل ،د .ضياء الدين زاهر،
منتدى الفكر العربي ،الطبعة األولى1990 ،م.

 -46كيف نكتشف مستقبلنا في عالم متغير ،زك��ي امليالد ،املركز الثقافي
العربي1999 ،م.

 -47لسان ال��ع��رب ،جمال ال��دي��ن محمد ب��ن منظور ،دار ص���ادر ،الطبعة
األولى1410 ،هـ.

 -48لسان امليزان ،احلافظ أحمد بن حجر العسقالني ،دار الفكر ،الطبعة
األولى1408 ،هـ.

 -49مجلة املستقبلية ،مجلة فصلية تعنى بالدراسات املستقبلية تصدر عن
املركز اإلسالمي للدراسات املستقبلية ،توزيع :الفالح للنشر ،بيروت،

صدر منها عددان ثم توقفت.

 -50مجلة إسالمية املعرفة ،العدد  ،17مقال :استشراف مستقبل األمة،
د.سهيل عناية الله.

 -51مجل����ة التس����امح،العدد الثالث ،مقال :الدراس����ات املس����تقبلية ..النش����أة
والتطور ،د .وليد عبد احلي.
ّ

 -52مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين الهيثمي ،دار الكتب العلمية،
1408هـ .

 -53مجموع فتاوى ابن تيمية ،دار عالم الكتب1412 ،هـ.
 -54احمللى ،علي بن أحمد بن حزم ،دار الفكر.
من معالم المنهجية اإلسالمية ■
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 -55مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،ابن قيم اجلوزية،
دار إرشاد احلديثة ،املغرب.

 -56مدخل إلى الدراسات املستقبلية في العلوم السياسية ،وليد عبد احلي،
املركز العلمي للدراسات السياسية ،الطبعة األولى2002 ،م.

 -57املصلحة العامة من منظور إسالمي ،فوزي خليل ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األولى1424 ،هـ.

 -58املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخ���رون ،مجمع اللغة العربية،
مصر.

 -59مستقبل األم��ة العربية ..التحديات واخل��ي��ارات ،خير الدين حسيب
وآخرون ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة الثانية2002 ،م.

 -60املستقبلية ،مقدمة في فن وعلم عالم الغد ،إدوارد كورنيش ،ترجمة:
محمود فالحة ،مطابع وزارة الثقافة ،دمشق1994 ،م.

 -61املسلمـون وكــتابة التـــاريخ ،د .عبـــد العليــم عبـــد الرحـــمن خضر،
الدار العاملية للكتاب اإلسالمي ،الطبعة الثانية1415 ،هـ.

 -62مسند أبي داود الطيالسي ،دار املعرفة.
 -63مسند اإلمام أحمد ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة األولى1413 ،هـ.
 -64املصنف ،عبد الرزاق الصنعاني ،املكتب اإلسالمي.
 -65معجم البلدان ،ياقوت احلموي ،دار صادر ،الطبعة الثانية1995 ،م.
 -66معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،د .أحمد زكي بدوي.
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 -67معجم مقاييس ال ّلغة ،أحمد بن ف��ارس ،دار اجليل ،الطبعة األول��ى،
1411هـ.

 -68مفتاح دار السعادة ،ابن قيم اجلوزية ،زمزم للنشر والتوزيع ،الطبعة
األولى1413 ،هـ.

 -69املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،أبو العباس القرطبي ،دار ابن
كثير ،الطبعة األولى1417 ،هـ.

 -70مقدمة ابن خلدون ،عبد الرحمن بن خلدون ،مكتبة عباس الباز ،الطبعة
األولى1413 ،هـ.

 -71املنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية والتربوية ،بحوث املؤمتر الرابع
للفكر اإلس�لام��ي ،معهد العاملي للفكر اإلس�لام��ي ،الطبعة األول��ى،
1411هـ.

 -72مناهج البحث في العلوم اإلنسانية ،د .مصطفى حلمي ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة األولى1426 ،هـ.

 -73املنجد ،دار املشرق ،املكتبة الشرقية ،لبنان ،الطبعة الرابعة.
 -74املوافقات في أص��ول الشريعة ،أبو إسحاق الشاطبي ،مكتبة الرياض
احلديثة.

العربية العاملية ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع،
 -75املوسوعة
ّ
الطبعة الثانية1419 ،هـ.
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 -76املوسوعة امليسرة في األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ،دار الندوة
العاملية للطباعة والنشر ،الطبعة الثالثة1418 ،هـ.

 -77نحو علم لدراسة املستقبل ،د .ثناء يوسف العاصي ،دار الفكر العربي،
الطبعة األولى1427 ،هـ.

املصطلحية والعلوم اإلسالمية ،جامعة سيدي محمد بن
 -78ندوة الدراسة
ّ
عبد الله في املغرب.

 -79ندوة نحو فقه سديد لواقع أمتنا املعاصر ،املنعقدة في الشارقة في املدة من
 20إلى  21شعبان 1422هـ.

 -80نهاية الوصول في دراي��ة األص��ول ،صفي الدين األرم��وي ،مكتبة نزار
الباز ،الطبعة الثانية1419 ،هـ.
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فهرس الموضوعات
املقدمة

5

متهيد :يف تش ّوف اإلنسان ملعرفة الغيب والطرق املسلوكة لذلك

9

التطلع إلى املستقبل

11

الطرق املسلوكة ملعرفة املستقبل

13

الطريق األول :الطريق املقطوع بصحته

13

الطريق الثاني :االعتماد على طرق غير صحيحة

14

 -1االعتماد على الكتب السابقة

14

 -2االعتماد على النجوم...

15

 -3االعتماد على الكتب القدمية...

16

اجلمل وعدِّ احلروف
 -4االعتماد على حساب ّ

17

 -5االعتماد على الرؤى واملنامات

ملخص التمهيد

18
20
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الفصل األول :مفهوم الدراسات املستقبلية

متهيد في نشأة الدراسات املستقبلية وتاريخها

23

املستقبلية
تعريف الدراسات
ّ

27

املسلمات واملبادئ األساسية للدراسات املستقبلية:

30

 -1أهمية الزمن احلاسمة

31

 -2وحدة الكون وترابطه

31

 -3أهمية األفكار

32

 -4درجة جناح التنبؤ يعتمد على وفرة املعلومات...

32

 -5إمكانية اخلطأ فيها ال مينع االستفادة منها

33

تسميات الدراسات املستقبلية

34

املستقبلية
أنواع الدراسات
ّ

35

أساليب الدراسات املستقبلية

37

 -1استقراء االجتاهات

37

املتميز (تقنية دلفي)
 -2التشاور
ّ

38

 -3املشاهد (السيناريو)
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38

 -4احملاكاة

39

 -5النماذج

40

ملخص الفصل األول
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45

الفصل الثاين :مشروع ّية الدراسات املستقبل ّية
أو ً
ال :نظرة اإلسالم إلى املستقبل

46

ثاني ًا :احلكم التكليفي لدراسات املستقبل

55

ملخص الفصل الثاني

60

الفصل الثالث :ضوابط وموجهات للدراسات املستقبل ّية
أو ً
املستقبلية عموم ًا
ال :ضوابط وموجهات للدراسات
ّ
 -1االنضباط بالكتاب والسنة

63
65
65

 -2مالحظة السنن الكونية

66

 -3مالحظة السنن والقواعد الشرعية

67

 -4اختيار وحدات حتليل متثّل التوجه اإلسالمي

70

 -5أن تكون مبنية على قرائن ودالئل

71

التعمق في فهم الواقع
ّ -6

72

 -7احلذر عند استعمال املصطلحات

73

 -8عدم اجلزم بنتيجة الدراسة

76

 -9هل يلزم العمل بنتيجة الدراسة

76

 -10الواجبات الشرعية ال تترك

78

 -11املعرفة بالطبيعة اإلنسانية ومراعاة التوازن..

79
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 -12اإلميان بالقضاء والقدر

80

 -13أن يكون دافع الدراسة رضى الله تعالى

83

 -14مراعاة أدبيات منهج البحث...

83

االستطالعية
خاصة بالدراسات
ثاني ًا :ضوابط ّ
ّ
التفاؤل

خاصة بالدراسات املعيار ّية
ثالث ًا :ضوابط ّ
 -1العدل واإلحسان

 -2عقالنية التعامل مع التحوالت املستقبلية

ملخص الفصل الثالث
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84
84
85
85
86
87

اخلامتة

91

املراجع

97

فهرس املوضوعات
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