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تَق ِْد َم ٌة
عما يك ّنه الم�ستقبل ،قال ابن خلدون« :اعلم �أنّ من
من طبع الإن�سان البحث الدائب ّ

خوا�ص النفو�س الب�شرية الت�شوف �إلى عواقب �أمورهم ،وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت
للب�شر مجبولون عليها((( و�إنّ طبيعة الحياة بمكوناتها
وخير و�شر ...والتطلع �إلى هذا طبيع ٌة
ِ
المتقلبة تبعث في ال ّنف�س رغب ًة في �إدراك م�آالت الأمور.
�ي قد � ّأرق الفال�سفة وابتدر ت�صنيفاتهم؛ ف�إن �س�ؤال
ولئن كان �س�ؤال الوجود الأزل� ّ
الم�ستقبل � ّأرق الن�صف الآخر من الباحثين التطبيقيين ،وبذلوا لمحاولة الإجابة عليه الكثير

من الجهود التي اعتبرها البع�ض -بما حوت من مالمح تف�سيرية -قد �أجابت على الإ�شكال
الزمني بطرفيه؛ ما�ضيه وم�ستقبله.
ّ
م�ستقل قائم بذاته في �ستينيات القرن
ولقد بد أ� االهتمام بالدرا�سات الم�ستقبليةكمجال
تح�سن من رفاه الإن�سان وتعطيه
الما�ضي((( مع تنامي ال�شعور
العالمي ب�أهمية التدابير التي ّ
ّ

مجا ًال �أكبر لال�ستفادة من الفر�ص التي تحيطه ،ومواجهة التحديات التي تكتنف حياته ،و�إال؛
دعم البحث عن منافذ تتجاوز اللحظة الراهنة �إلى �أبعادٍ في
ف�إن ال�سلوك ال
إن�ساني بطبيعته َي ُ
َّ
الم�ستقبل.

ولطالما ُاعتبرت الأطروحات الم�ستقبلية في ظاهر تناولها تحد ًّيا للأديان� ،أو على الأقل

هذا ما ي�شعر به بع�ض الباحثين والعلماء المعا�صرين حينما يتناولون التوجهات الم�ستقبلية في
المت�صاعد«-الظواهر الدينية
مقابل الدين ،حيث ال تعتبر عندهم-في ظل هذا الحراك التقني
ُ
((( عبد الرحمن بن حممد بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،حتقيق عبد اهلل حممد الدروي�ش ،مج( 1 .دم�شق :دار يعرب.454 :)2004 ،
(((	�إدوارد كورني�ش ،اال�ست�رشاف مناهج ا�ستك�شاف امل�ستقبل (بريوت :الدار العربية للعلوم.28 :)2007 ،

ما�ض مظلم وبنية بدائية تق�ضي �ضرورات التطور با�ضمحاللها التدريجي
�سوى مخلفات ٍ
مع تقدم العلوم»(((؛ لأن العلوم في ن�ستختها الم�ستقبلية قد �أجابت على �أهم الأ�سئلة التي
كان يجيب عليها الدين -في اعتقادهم -مفتر�ضين �أن «التقاء العلوم المعرفية مع تكنولوجيا
يهدد في زمننا هذا المعتقدات التقليدية التي هي قلب الدين ،و�أبرزها الحاجة �إلى
المعلوماتية ّ
الإله لينقذ الأرواح»(((!
ج��دي��دا بين العلم وال��دي��ن ف��ي �إط���ار فل�سفة عبر
يتوقع ال��ن��اظ��رون ���ص��دا ًم��ا
ً

تم�س جوهر القيم الدينية مثل� :إمكانية تطبيق
الإن�سانية Transhumanism؛ حينما تطرح ق�ضايا ّ

الخلود ال�سايبري  ،(((Cybernetic Immortalityباعتباره بدي ً
يب�شر
ال
ملمو�سا عن الخلود الذي ّ
ً

فعليا»(((� ،إلى
به الدين ،معتبرين �أن الدين «جاء �أو ًال لكن العلم يرينا الآن طريق تحقيق الخلود ًّ

جوار نقالت فيزياء الكم وعلوم الف�ضاء من َ�س ْبر م�ستمر لكواكب �أخرى بغر�ض اكت�شاف دالئل

للحياة ،والتي يفتر�ض عن وجودها تحو ًال في المعتقد كما يقول بول دايف�س�« :إذا ّ
تمكنا
تحو ًال �إلى الأبد في علومنا وديننا ونظرتنا
من العثور على ن�شوء ثانٍ  ،ف�سوف ُيحدث ذلك ّ

للعالم»((( ،والم�سائل المرتبطة بالجن�س والزواج ،بد ًءا من التطورات الراهنة في موانع الحمل

الب�شري ،والنماذج
والإخ�صاب ال�صناعي ،و�صو ًال �إلى زراعة الرحم ال�صناعي ،واال�ستن�ساخ
ّ
�شيوعا ،وت ُّ
عالقات �أكثر ميوعة بكثير،
ُحل مح َّله
المتطرفة للعالقات «التي تجعل الزواج �أقل
ٍ
ً

تحددها
و�إقرار المثلية الجن�سية بين الرجال والن�ساء باعتبارها عالقات جن�سية �صالحة تما ًما ّ

(((
(((
(((
(((
(((
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مريت�شيا �إلياده ،البحث عن املعنى والتاريخ يف الدين ،ترجمة �سعود موىل (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة.3 :)2007 ،
�سيثنيا ج .واغرن ،معد ،اال�ست�رشاف واالبتكار واال�سرتاتيجية ،نحو م�ستقبل �أكرث حكمة ،ترجمة �صباح �صديق الدملوجي ،مراجعة حيدر حاج
�إ�سماعيل (بريوت :املنظمة العربية.168 :)2009 ،
جينيا.
وهو دمج الأنظمة الذكية والروبوتية �ضمن حياة بيولوجية ّ
معدلة ًّ
املرجع ال�سابق.145 :
املرجع ال�سابق.135 :

درجة تركيز بع�ض المواد الكيمياوية في الج�سم وعملية التطويع  ،(((»Conditioningوغيرها
حا�سما.
دورا
من البحوث والق�ضايا المتداخلة التي يلعب الدين فيها ً
ً
كما يتوقع البع�ض �أن يتراجع الإيمان؛ بافترا�ض �أن انت�شار المعلومات �سي�ضعف العقلية
ال�ضرورية الداعمة للإيمان و�أن الفيزياء �ستنتج نظرية عن كل �شيء ،و�سيدمر ذلك االعتقادات

القديمة مثل الدين((( .ولكن ،هل حقًّا �سيتراجع التدين وال�شعور الديني وما ّ
ي�شكله من �أ�سا�س
�ستتزايد في �إطار من البحث
التقدم ؟ �أو �أنّ الحاجة �إليه
تكويني في الكائن
ُ
الب�شري من جراء هذا ّ
ّ
عن االن�شداد �إلى �أ�صول تعطي الب�شرية قدرها المتوازن والمميز ،بل وحقّها في الوجود في
يمهد الجتثاثها؟ وهل
مما ّ
كثيرا بين ما يمكن �أن يبعث على الحياة ّ
تقني ال ّ
يميز ً
ظل حراك ّ

�سيكون «علينا �أن نحاول تب ّني مالمح الطريق الذي يجب اتباعه خالل الثالثين عا ًما المقبلة

ابتكارا ب�شر ًّيا لمحاولة تعليل ما
لنمنع الإن�سان من �إبادة نف�سه»(((؟ وهل �سيجري اعتبار الدين
ً

ال ُيمكن تعليله �أو �سيبقى �أ�صي ً
الم�ستمر؟ هل �سيكون
جنبا �إلى جنب مع االنتها�ض العلمي
ال ً
ّ
لتلك الأ�سئلة التي �أعلنها رودني بروك�س حي ًزا في الم�ساحة الآخذة في االنح�سار بين المادة
دائما المجموعة
والروح ،حيث يقول ...« :مع ا�ستمرار العمل العلمي
والتقني� ،ستواجهنا ً
ّ

حيا؟ ما الذي يجعل �شي ًئا ما «�إن�سانًا»؟وما
نف�سها من الأ�سئلة المزعجة :ما معنى �أن تكون ًّ

الذي يجعل �شي ًئا ما �شبه �إن�سان؟ ومن هو الإن�سان الفائق؟ وما التغيرات التي يمكن �أن نقبلها
إن�سانية؟ هل من الأخالق التالعب في الحياة الب�شر ّية؟ وهل من الأخالق حتى �أن
في ال ّ
معينة؟ ومن �سي�ضع معايير الت�صحيح؟ ومن �سي�ضع
نتالعب بالحياة الب�شرية بطرق ت�صحيحية ّ
((( جون ج .تايلور ،عقول امل�ستقبل ،ترجمة لطفي فطيم� ،سل�سلة عامل املعرفة ( 92الكويت :املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب:)1985 ،
.293
((( رت�شارد واط�سون ،و�سعيد الأيوبي ،ملفات امل�ستقبل :موجز يف تاريخ ال�سنوات اخلم�سني املقبلة ،ترجمة عمر �سعيد الأيوبي (�أبو ظبي :هيئة �أبوظبي
لل�سياحة والثقافة .م�رشوع كلمة.20 :)2012 ،
((( تايلور ،عقول امل�ستقبل.220 :
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معايير الحياة والب�شرية؟ وما الم�سئولية التي �سيتحملها العالم كفرد تجاه �أ�شكال الحياة التي
�سيتالعب فيها �أو يخلقها؟
م�ضنيا
جهدا
�سيظل البحث عن معنى في هذا الخ�ضم الكبير من التغيير المت�سارع
ً
ً

ومهما ،بالنظر �إلى طبيعة الإن�سان المجبول على ت�شكيلةٍ قيمية دافعة ،ال �سيما مع اعتبار �أن
ًّ
ٌ
مف�ضل
«التفكير في الم�ستقبليات المف�ضلة هو نوع من التفكير الأخالقي �إذ يحدد ما هو

�ضمن �شروط مجموعة من الأخالقيات ،و�أن الم�ستقبل في الحقيقة �أر�ضية الختيار �أخالقياتنا
َ
وقيمنا وقد نقرر من خالل التفكير في الم�ستقبل مراجعة قيمنا ،و�أنّ تطور الوعي الم�ستقبلي

يجب �أن ي�ستر�شد بمجموعة من الف�ضائل التي تعتبر ميزات �أخالقية لل�شخ�صية»((( .وال �شك
يتح�سن ب�صورة ملحوظة من خالل
�أنّ «واقعنا ال�سيكولوجي واالجتماعي المعا�صر يمكن �أن
ّ

تعزيز مجموعة جوهرية من الف�ضائل ال�شخ�صية»(((.

اتجاها
�إن عالم اليوم ي�شهد
تحول
ً
ًّ
م�ضادا للماد ّية التي �صبغت الحراك الحالي« ،فقد ّ

كثير من النا�س خالل العقود العديدة الفائتة �إلى الدين والروحانية؛ فهم يرغبون في ملء
ٌ
العادي �أو ماوراءه»(((،
الفراغ الذي تزايد بفعل الحاجة �إلى الإيمان ببع�ض الأ�شياء فوق العالم
ّ
و«ارتفعت مبيعات الكتب الدينية في �أمريكا ال�شمالية وحدها بن�سبة  %87في العقد الأخير،
تقدمه
وتمثل ُع�شر مبيعات الكتب الإجمالية في �أمريكا»((( ،و�صارت الرغبة في معرفة ما ّ
الناجم �أكثرها عن الفراغ الروحي الذي تركه االتجاه
الأديان من حلول للم�شكالت الحالية
ُ
وا�ضحا حتى في الدول التي اعتبرت يو ًما ما ملحد ًة
واتجاها
العلماني ظاهر ًة ملمو�سة،
ً
ً
ّ
((( واغرن ،معد ،اال�ست�رشاف واالبتكار واال�سرتاتيجية.411 :

((( Martin E.P. Seligman, Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize your Potential
for Lasting Fulfillment (New York: The Free Press, 2002).

امل�ستقبلي :كيف تفكر بو�ضوح يف زمن التغري؟ (�أبو ظبي :مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية،
(((	�إدي فايرن ،و�آرنولد براون ،التفكري
ّ
.35 :)2008
((( املرجع ال�سابق.52 :
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المادي كحاكم وحيد على الأ�شياء والظواهر �صارت تتناق�ص
تما ًما((( .كما �أن الثقة بالعقل
ّ

البت فيها ب�صورة ماد ّية ،و�صار حجم
�شي ًئا ف�شي ًئا مع بروز الكثير من الم�سائل التي ي�صعب ُّ

االفترا�ضات –التي تبدو غير ماد ّية �أحيانًاّ -
ً
ملحوظا في ال�سياق العلمي ،الأمر
قدرا
ي�شكل ً

الذي حدا بكلية مان�ش�ستر ب�أك�سفورد ب�إن�شاء «وحدة بحوث الخبرات الدينية»(((.

ولقد حقّق ال�شرق اليوم بالجملة قفزات جديدة -بعد ارتكان طويل -ي�ستعيد بها
�شي ًئا من �أمجاده الح�ضارية القديمة ،التي ارتكز عليها الغرب -باعتراف من مفكريهم
المن�صفين -في تقدمه المعا�صر ،و�أقول ال�شرق و�أق�صد به ال�شرق المتد ّين عمو ًما؛ والذي كان

�سببا لتقييد الطموح نحو
تدينه -ح�سب وجهة نظر بع�ض باحثي الم�ستقبل -في ال�سبعينيات ً

االندفاع واالقتحام ،بينما كانت ال�صبغة غير المتدينة للغرب عام ً
للتقدم((( ،غير �أن
ال
ً
م�ساعدا ّ

جديدا للنظر في عالقة الدين باالزدهار
بعدا
ً
الواقع اليوم يدح�ض تلك االفترا�ضات و ُيعطي ً

الدنيوي.
ّ

تحاول هذه المقاربة �أن ت�ستعر�ض بالأ�سا�س �شي ًئا من عالقة �أحد الأديان الكبرى على
وت�سارعا((( � -أال وهو الإ�سالم -با�ست�شراف الم�ستقبل فبو�صفه
نموا
ً
الأر�ض اليوم و�أكثرها ً

دي ًنا �شام ً
ي�ستوعب المنطلقات الفطرية للإن�سان ويك�شف عن طرق تعاطيه مع النف�س
ال،
ُ

والكون ،ويعطيه ما يمكنه �أن ي�ستند عليه في تجربته الذاتية والمو�ضوعية من ِحكمة و�أحكام؛
الفقهي الذي يراعي مقا�صد ال�شريعة ،والم�آالت الم�ستقبلية للأفعال،
ولما ي�ؤ�س�سه نظامه
ّ
((( “Russians Return to Religion, but not to Church”, Pew Research Center: Religion and Public Life Project,
(http://www.pewforum.org/2014/02/10/russians-return-to-religion-but-not-to-church/).

((( تايلور ،عقول امل�ستقبل.194 :
((( حممد م�صطفى جمعة ،التنب�ؤ اال�سرتاتيجي :درا�سة يف ت�أثري التفكري االحتمايل واملعلومات (بريوت :الدار العربية للعلوم.50 :)2012 ،
((( B.A. Robinson, “Religions of the World: Numbers of Adherents of Major Religions, their Geographical
Distribution, Date Founded, and Sacred Texts”, Religious Tolerance: All Points of View, (http://www.
religioustolerance.org/worldrel.htm).
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ويجعل لالجتهاد وزنًا لي�س بالهين في تنظيره الفقهي ،ومراعاته ل�سنن ثابتة في الأنف�س
الم�ستقبلي
والمجتمعات بما يجعله �أ�سلوب حياة متكامل ،كما ي�شير �إلى ذلك الباحث
ّ
مجتمعي ونظام لقيم
المهدي المنجرة« :الإ�سالم ...هو �أو ًال وقبل كل �شيء ر�ؤية ،وم�شروع
ّ

مجتمعية ثقافية (((»...م�صداقًا لقول اهلل تعالى :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛﮊ [الأنعام ،]162 /ف�إنّ له بالم�ستقبل وبحثه �صلةً ،كما له ت�أ�سي�سه الذي

ينطلق منه الم�سلم ليحكم على م�سائل الم�ستقبل و�أ�شكال التعاطي معه ،ولقد جرى التعامل

مع م�سائل م�ستقبلية بطريقة عملية عند علماء الإ�سالم ا أُ
ل َول ،ا�ستنا ًدا على ن�صو�ص ظاهرة من

َعتبر ما �سي�ؤول �إليه الحال في الم�ستقبل ،ومن ثم تحكم
الكتاب وال�س ّنة و�أفعال ال�صحابة؛ ت ُ

على الواقع عبرها(((.

�إنّ النظر �إلى الم�ستقبل وا�ست�شرافه في الثقافة الإ�سالمية �أو�سع بدالالته ال�شرعية والكونية
معينة ،كما أ� ّنه ال يقت�صر على �إحداث
تق�ص لأحداث ّ
من مجرد ٍّ
محددة� ،أو ح�ساب لمتغيرات ّ

الم�ستقبلي
الرفاه المطلوب في الأر�ض فح�سب ،بل يتجاوز �إلى ما بعد الحياة الدنيا ،وهو الم�آل
ّ
الأخير الذي يعمل له الم�سلم من لحظة تكليفه.
العلمي للدين الإ�سالمي وتناوله لم�سائل
لي�س مق�صد هذه الدرا�سة ابتدا ًء بيان الإعجاز
ّ

ٌ
موجهة �أ�صال ًة لبحث عالقة الدين
علمية يثار حولها اليوم
جدل ما� ،أو بالأحرى ،هي ل�سيت ّ

باال�ست�شراف ب�شكل تف�صيلي؛ ولكنها ت�ستعر�ض المداخل المحتملة ال�ست�شراف الم�ستقبل في

((( املهدي املنجرة ،قيمة القيم ،ط ،2 .منقحة (الرباط.155 :)2006 ،
التياث ُّ
الظ َل ِم ،الذي جعل �أركانه «ثالثة� ،أحدهما القول يف الإمامة وما
((( ومن ذلك ما �سطره �إمام احلرمني اجلويني يف كتابه :غياث ال مُ ِأم يف
ِ
حيث
خلو الزمان عن الأئمة والوالة ،والركن الثالث يف تقدير انقرا�ض حملة ال�رشيعةُ ،)...
يليق بها من الأبواب ،والركن الثاين يف تقدير ّ
مدون
ي�ضع جمل ًة من االفرتا�ضات املتوقّعة،
ّ
ويف�صل يف كل افرتا�ض ،ومن ثم ي�ضع حلو ًال ت�شبه ال�سيناريوهات  .Scenariosوكذلك ما هو ّ
تيمية ،وتلميذه
يف كتب الفقه والأ�صول من اعتبار للم�آالت واملرتقبات ،كم�ؤلفات الإمام �أبي حامد الغزايل والإمام القَرايفّ ،وكتابات ابن ّ
ابن القيم ،وما ّ
ال�شاطبي يف املوافقات ،وغريهم من علماء �أفذاذ ا�ستح�رضوا امل�ستقبل يف واقعهم ،وقد عاجلت بحوثهم جمموعة من
�سطره
ّ
االحتياجات الفقهية يف احلا�رض وامل�ستقبل.
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الديني لدى الم�سلم ،ومن ثم تحاول الإ�سهام في الإجابة على �أحد الت�سا�ؤالت
�صائغات الوعي
ّ

الدين على وجهه ال�صحيح �أحد الأولويات الم�ستقبلية؟
الكبيرة :هل ُّ
يعد فهم ّ

مح�ضا ،ولن يتعمق في الجزئيات والتفا�صيل
أ�صوليا
ً
كما لن يكون البحث هنا � ًّ
الباحث من �إيجاد مقاربة مو�ضوعية بين مناهج
الكلي الذي يريده
بما يخرجه عن الن�سق
ُ
ّ

اال�ست�شراف وتوقع الم�ستقبل ،ودوافعه عند الم�سلم المثقّف ،كما لن يتطرق �إلى �أية «فتاوى»
فيما يتعلق بالق�ضايا المثيرة للجدل ،وكذلك لن يركز على نقد �أيديولوجية معينة �أو عقيدة
من العقائد العلمية التي يرتكز عليها البحث الأكاديمي المعا�صر في م�سائل الم�ستقبل؛
بل يحاول �أن ي�سهم في تكوين الرابطة ال�ضرورية بين مقت�ضى الإيمان والت�سليم فيما ق�ضى
الحكيم �سبحانه بمعقد االبتالء في الدين ،ومقت�ضى العمل والتنزيل للدين في واقع الحياة،
أمر وال ّ
�شك يتطلب جهو ًدا كبير ًة ومتخ�ص�صة �أرجو
بالزم االجتهاد والتحقيق والنظر ،وهو � ٌ

�أن ُيلقي في دالئها هذا البحث بدلو.

�سيرتكز البحث � -إذن -على المنطلقات الأ�سا�سية لمفهوم اال�ست�شراف من منظور
الفقهي،
العقدي ،والمدخل
و�صفية ،في ثالثة مداخل كبيرة هي :المدخل
�إ�سالمي ،وبمنهجية
ّ
ّ
ّ

مخت�ص في
نظر لغير
والمدخل
راجيا �أن ي�سهم بالقليل في مو�ضوع كبير ،ومن زاوية ٍ
ّ
ال�سننيً ،
ّ
الفن ولكنه يبحث في عمق الدالالت وارتباطاتها بما له من الت�صاق ببع�ض جوانبها ،في
ِّ
التغير الكبير
محاولة للإ�سهام في الت�أ�سي�س لما يجب �أن يكون من �ش�أن في م�ستقبل الأيام تجاه ّ

تم�س عميق االنتماء لدى الم�سلم.
الذي ي�شهده العالم في كافة الفروع التي ّ

لي�س البحث عن الم�ستقبل ودالالته في �صائغات الوعي الإ�سالمي بمحاولة لنقل الحراك
الحا�ضر الموغل في الدفاع عن الذات ،بما تجلبه معارك الت�أويل ،وو�صمات الإرهاب ُنقل ًة
13

ٌ
تناول لأ�صل �أ�سا�سي في البنية
�إلى الأمام فح�سب ،و�إنما هو– و�إن تبدى ما �سبق كنتيجة-
الح�ضارية الإ�سالمية في تعاطيها مع كوامن القيم ،وحركات الكون ،ولوازم التفاعل.
عا�صم محمد ح�سن
القاهرة ،رم�ضان  1435هـ
الموافق يوليو 2014م
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ٌ
ا�ستهالل

دالالت �سياقية ومفاهيم

ٌ
ا�ستهالل
جرت العادة �أن ت�ستهل �أمثال هذه الدرا�سات بتعريفات لغوية وا�صطالحية للمفاهيم
أ�شق ب�سبب التداخل الكبير بين
التي �سيجري تداولها في البحث ،ولربما كان هذا الجزء هو ال ّ
مناحي داللية ترتبط بم�صطلحات �شرعية ،و�أخرى متعلقة بجوانب �أكاديمية يتطلب ال�سياق
الم�ستقبلي بحثها والإ�شارة �إليها.
ولعلنا نكتفي بالإ�شارة هنا �إلى بع�ض الأ�سا�سيات التي ت�شكل �أعمدة الن�سيج الذي تقوم
عليه هذه الدرا�سة ،و�سيجد القارئ الكريم دالالتها مبثوثة بين الأ�سطر في المداخل الثالثة:

 )1ا�ست�شراف الم�ستقبل
العلو ،والمكان العالي والمجد والح�سب،
يدور معنى اال�ست�شراف في اللغة حول
ّ
أ�صل ُّ
واال�ستقبال« ،فال�شين والراء والفاء � ٌ
العلو ،ويقال
فال�شرف:
علو وارتفاعّ .
ّ
يدل على ّ

ا�ست�شرفت ال�شيء �إذا رفعت ب�صرك تنظر �إليه»(((.

ّ
المنظم الذي
واال�ست�شراف الذي نق�صده في هذه الدرا�سة هو ذلك االجتهاد العلمي
�صوغ مجموعة من التنب�ؤات الم�شروطة في فترة زمنية م�ستقبِلة ،ور�صد التغيرات
يرمي �إلى ْ
التنب�ؤ ،وقد ُع ّرف ب�أنه« :مهارة عملية تهدف ال�ستقراء التوجهات
الأ�سا�سية التي ت�صاحب هذا ّ

العامة في حياة الب�شرية ،التي ت�ؤثر بطريقة �أو ب�أخرى في م�سارات كل فرد وكل مجتمع»(((.
ّ
(((	�أبو احل�سني �أحمد بن فار�س بن زكر ّيا ،معجم مقايي�س اللغة (بريوت� :إحياء الرتاث العربي.543 :)2001 ،
((( كورني�ش ،اال�ست�رشاف مناهج ا�ستك�شاف امل�ستقبل.13 :

وال بد من الإ�شارة هنا �إلى �أنّ اال�ست�شراف ال يعني �ضمان وقوع الم�ستقبل بقدر ما �أنه
التح�سب والتوقع  ،Anticipationوهو بذلك ي�ستند بقوة �إلى �أحداث
يعطي قراءات ت�ساعد في
ّ

كبيرا من افترا�ضاته من طرق مح�سوبة ونظريات لها
الحا�ضر وتفاعالته ،وي�ستخل�ص جز ًءا ً
الكم وغيرها.
بعدها
الرقمي ،كنظرية االحتماالت ،والتنب�ؤات الإح�صائية ،وفيزياء ّ
ّ

(((
الم�ستقبلي -
عملية وتطبيقية لال�ست�شراف
ورغم أ� ّنه تتوافر �أدوات عديدة ومناهج
ّ
ّ

كبيرا
ولي�س الغر�ض هنا ر�صدها بالتف�صيل  -فيمكننا القول مع ريت�شارد واط�سون�« :إن ً
جانبا ً

بالحد�س  ،Intuitionولذلك يجد بع�ض الأ�شخا�ص
من عمليات اال�ست�شراف ومناهجها يت�صل
ْ
م�شكلة مع الم�ستقبل ،فالم�ؤ�س�سات الكبيرة تدفعها البيانات والنهج الرقمي الذي يعمل
بنجاح عندما تتعامل مع �أ�شياء حدثت بالفعل ،لكن الم�ستقبل لم يحدث بطبيعة الحال ولي�س
هناك حقائق عن الم�ستقبل لأنه لم يتحقّق بعد ،لذا ف�إن �أف�ضل ما يمكن �أن تفعله هو ا�ستخدام
نهج قائم على الحقائق لتحليل ما حدث في الما�ضي وا�ستخدام تلك المعلومات لتو�سيع �آفاق
نوعا من
تفكيرها عن الم�ستقبل ،فثمة �أجزاء من الم�ستقبل موجودة في الحا�ضر باعتبارها ً
الأحاجي»((( .وكما قال كاتب الخيال العلمي والفيل�سوف �ستابلدون ف�إن الم�ستقبل يمكن �أن
ينظر �إليه كرحلة كونية �أو روحية كبرى ،فالم�ستقبل لي�س بب�ساطة ق�ضية �إمكانيات تكنولوجية
�أو علمية ،بل ربما يكون بدرجة �أكبر ق�ضية �إمكانيات للذهن والروح والحقيقة(((.
الت�صور ذو االتجاهين عملي َة اال�ست�شراف من كونها �آلية جامدة تعتمد طرقًا
ينقل هذا
ّ

�سي وهو ما ي�شكل
ح�سابية فقط� ،إلى ف�ضاء �أو�سع ،يلتقي فيه المنطق الريا�ضي مع الأفق ْ
الحد ّ

الكمية �أو الو�صفية،
((( االجتاه ال�سائد لتق�سيم مناهج الدرا�سات امل�ستقبلية هو ما يعتربها يف �أربعة �أق�سام :املناهج املعيارية �أو الإر�شادية ،املناهج
ّ
مناذج املحاكاة واملباراة ،والنمذجة .ويت�أ�س�س هذا الكتاب ب�شكل رئي�س من حيث املقاربة ال اال�ستق�صاء على الق�سم الأول (املناهج املعيارية
�أو الإر�شادية) ،انظر :وليد عبد احلي ،مناهج الدرا�سات امل�ستقبلية وتطبيقاتها يف العامل العربي (�أبوظبي :مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث
اال�سرتاتيجية 19 :)2007 ،وما بعدها.
((( واط�سون ،ملفات امل�ستقبل.17-16 :
((( واغرن ،معد ،اال�ست�رشاف واالبتكار واال�سرتاتيجية.449 :
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وقريبا من
نوعا من االت�ساق الطبيعي لهذا الكائن الروحي-المادي الذي ي�سمى الإن�سان.
ً
ً
قائما بذاته ،و�إن ا�ستعانت
هذا
علما ً
الت�صور ي�ؤ�س�س المهدي المنجرة« :الم�ستقبلية لي�ست ً
ّ

معين ب�شكل
بمناهجها العلوم الحقّة والعلوم االجتماعية� ،أما مو�ضوعها فهو الدرا�سة لو�ضع ّ
مفتوح على البدائل والخيارات لتفح�ص جميع التطورات وا�ستقراء النتائج الممكنة المترتبة

م�ستقبالت (ب�صيغة الجمع) في
عن هذا القرار �أو ذلك على هذه التطورات .ولهذا ُيتكلم على
َ

ميدان الدرا�سات ولي�س عن (الم�ستقبل) ب�صيغة المفرد .والغاية الأ�سا�سية من هذه الدرا�سات
المتوخاة ،و�إمعان النظر في جعلها ممكنة في المدى المتو�سط والبعيد
هي تحديد الأهداف
ّ
من خالل الت�أثير على الحا�ضر ومجراه»(((.
تجدر الإ�شارة �إلى �أن تعاطي الم�سلم مع الم�ستقبل �إنما هو في �إطار «الفعل» بمعنى
رجاء �أن تعبر به �إلى م�ستقبل �أكثر �إ�شراقًا ،ويج ّلي
محددة في الوقت الحا�ضر
يقدم �أعما ًال ّ
أ� ّنه ّ
َ
تقوم حتى
كم ف َِ�سيلةٌ ،ف� ِإن
ُ
قام ِت ال�ساع ُة وفي ِيد � ِ
َ
ا�ستطاع �أنْ ال َ
حديث ر�سول اهلل �« :إنْ َ
أحد ْ

(((
العالقة بين يقينيات الم�ستقبل ،و�أدوار الحا�ضر .كما ي�شير �إ�شارة
ت�صو َر
يغر ْ�س َها»
ِ
غر َ�سها ف ْل ِ
َي ِ
َّ

ينطلق مما يمكن �أن يحدث
لطيفة للطريقة التي يتعامل بها الم�سلم مع الم�ستقبل ،حيث ال
ُ

في الم�ستقبل فح�سب بل يتجاوز هذا ال�س�ؤال  -الذي تتوافر فيه قناعات لإجابته بين ما تعطيه
ال�سنن من �إ�شارات� ،أو ما ي�ؤكده الوحي من م�آالت � -إلى ما يمكن فعله في الحا�ضر لإيجاد
الم�ستقبل المرغوب .وحول هذا المعنى يقول المهند�س محمد ّبري�ش:
«الم�ستقبلية في منهجها ال�سليم تقت�ضي نظرتين متكاملتين :نظرة �إلى الأفق البعيد،
المتخذة الآن،
ونظرة �إلى الحا�ضر من بعيد .نظرة �إلى الأفق البعيد لتكهن م�آالت القرارات
َ
((( ف�ؤاد بلمودن ،الدرا�سات امل�ستقبلية :الأ�س�س ال�رشعية واملعرفية واملنهجية ال�ست�رشاف امل�ستقبل (د.م :املركز الثقايف العربي20 :)2013 ،؛ نق ً
ال عن:
املهدي املنجرة ،احلرب احل�ضارية الأوىل :م�ستقبل املا�ضي وما�ضي امل�ستقبل (الدار البي�ضاء :عيون.276 :)1994 ،
((( حممد نا�رص الدين الألباين« ،حديث رقم  ،»1424يف �صحيح اجلامع ال�صغري وزيادته :الفتح الكبري ،ط( 2 .بريوت :املكتب الإ�سالمي.)1986 ،
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لي�س بق�صد ا�ستغراق الذهن في التحديد الدقيق لتفا�صيل م�ضمونها ،وال اال�ستمتاع ببراعة
حا�ضرا ،وف�سحة �إمكانية المبادرة حا ًال،
تخيل �أ�شكالها ،ولكن بهدف معرفة مجال المراجعة
ً
لتغيير الم�سار نحو الأف�ضل ،وتوجيه الواقع نحو الأمثل .وتلك نظرة تقت�ضي بدورها ك�شف

الجينات المو ّلدة لالتجاهات الثقيلة التي تجر الأحداث بجاذبيتها ،وت�شد الواقع والوقائع
تحت مفعولها ،وهو �أمر �صعب دون نظرة �أخرى من بعيد للواقع المدرو�س ،نظرة تنطلق
وفق ِْه �أ�شكال
من زمن موغل في التاريخ ب�شكل ٍ
كاف ال�ستيعاب الم�سار التاريخي للأحداث ِ
تطوره ،ومعرفة غلبة ال�صورة منه التي تحققت على �صورة �أخرى لم ُيكتب لها �أن ترى النور،
و�إن كانت لها حظوظ افترا�ض الوقوع والتحليل الإب�ستيمولوجي الناقد بين النظرتين من �شرفة

الما�ضي الذي انطلقت منه النظرة الأولى� ،إلى �أفق الم�ستقبل الذي بلغته النظرة الثانية ،هو
الزبدة المرتجاة من البحث والتحليل ،وهو المانع من �أن يرجع ب�صر البحث الم�ستقبلي خا�س ًئا
وهو ح�سير ،وما �أمره على الدار�س الم�ستغرق الجهد بي�سير»(((.
�إن الم�ستقبل هو مجال الفعل الحا�ضر لدى الم�سلم ،وا�ست�شرافه لما يرغب في �أن يكون
وي�ستحدث الفعل ،ينير العمل الحا�ضر على �ضوء
ي�ستعد للفعل،
عليه م�ستقبله «يمثل ا�ستباقًا
ُ
ُّ
الم�ستقبالت الممكنة والم�أمولة»((( وهذا هو مفهوم اال�ست�شراف الذي �سنم�ضي عليه في هذه
الدرا�سة.

((( حممد بري�ش« ،توطيد الأ�سلمة يف �أو�ساط معلمنة :امل�ستقبل جمال الفعل»� ،شبكة الألوكة،
(.(http://www.alukah.net/Web/brich/0/1272
((( مي�شال غودي ،وقي�س الهمامي ،اال�ست�رشاف اال�سرتاتيجي امل�شاكل واملناهج ،ط ،6 .كرا�س ليب�سور ( 20باري�س :خمرب ليب�سور لال�ست�رشاف
امل�ستقبلي.5 :)1990 ،
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 )2مفهوم الزمن
اهتم التراث الإ�سالمي بم�س�ألة الزمن من كافة جوانبها� ،سوا ًء من حيث جريانه على

الذوات فيما ُيطلق عليه ُع ُم ًرا� ،أو من حيث ارتباطه بفترات �أطول فيما ُيطلق عليه قرونًا �أو

حتى بالهنيهة واللحظة و ال�ساعة .ويظهر اعتبار الزمن بو�ضوح في جملة من «الأق�سام» التي
تقريبا كافة التوقيتات في اليوم الواحد ،ما بين
يق�سم بها ربنا �سبحانه وتعالى والتي ت�ستغرق
ً

(فجر) و(�ضحى) و(نهار) و(ليل) ،كما �أن ارتباط معظم �أركان الإ�سالم بمواقيت محددة

التعبدي ،فال�صالة ﮋﮥ ﮦ
يعطي كذلك داللة على مركزية مفهوم الزمن في ال�سلوك ّ

والحج ﮋ ﭒ ﭓﮊ [البقرة/
ﮧ ﮨ ﮩﮊ [الن�ساء،]103 /
ُّ
 ]197وال�صيام مرتبط بتوقيت ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ الآية [البقرة،]185 /

الن�صاب .وجانب �آخر ينتقل باللحظة الحا�ضرة
بالغ
َ
حو ٍل على مال ٍ
والزكاة مرتبطة بحوالن ْ

واجب الوقت ،وهو
�إلى �أق�صى درجات ا�ستيعابها للقيمة ،فيما يطلق عليه ال�سلف ال�صالح:
َ

الواجب �أو المندوب الذي يكت�سب قيمة �أعلى عند موافقته زمانًا محد ًدا ،ك�صيام يوم عرفة
الحاج ،و�صيام يوم عا�شوراء� ،إلى جوار الحدث الزمني الكبير خالل �شهر رم�ضان ،ليلة
لغير
ّ
القدر ،التي تعدل العبادة فيها عباد َة �ألف �شهر ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ [القدر.]3 /
ْ

ومع االهتمام ال�شديد باللحظة من الزمن – وهو ما يمكن �أن يحوز المدى ما بين
الم�ستقبل المبا�شر الذي يمتد في معظم الدرا�سات �إلى عامين ،والم�ستقبل البعيد الذي يتراوح
ما بين الع�شرين �إلى الخم�سين عا ًما(((-و�إعطاءها بعدها الدافع؛ ف�إن االهتمام بالم�ستقبل البعيد
حا�ضر في مفهوم الزمن عند الم�سلم ،ويالحظ في هذه الجزئية �أن اعتبار َّ
كل ما هو
جدا
ًّ
ٌ

رئي�س للتعامل مع م�سائل الزمن وق�ضاياه ،وهو ما نجده في ظالل قول
قريب ِّ
حا�ضر فهو ٌ
موج ٌه ٌ
ٌ

((( وذلك وفقًا لت�صنيف جامعة مين�سوتا ،انظر :عبد احلي ،مناهج الدرا�سات امل�ستقبلية.17 :
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الجليل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ [النحل ]1 /وفي قوله

تعالى :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ [الإ�سراء-50 /
.]52

يكاد الباحثون في الم�ستقبليات ُيجمعون على ا�ستحالة �إعطاء �صورة م�ستقبلية لأكثر من

خم�سة عقود ن�سب ًة للت�سارع الكبير في معادلة الحدث مقابل الزمن ((( ،وهذه الم�ساحة من
نوعا ما والتي يت�شارك فيه الجميع ،بذات الدرجة من «القلق» على الم�صير �إن
التناول القريب ً
الحياتية
نوعا من االنكفاء في المعالجة القائمة بالأ�سا�س على الجوانب
�صح
ُ
الو�صف تفر�ض ً
ّ
ّ

حد لآخره،
زمني متطاول ،ال ّ
على الأر�ض .وي�أتي المفهوم الإ�سالمي ّ
ليوجه الب�شر �إلى بعد ّ
ُيحكم على الرفاه فيه من خالل التعاطي مع الحا�ضر في مجمل فترة العمر ،وفي �إطار م�سائل
المادي.
لها بعدها الروحي وات�صالها
ّ

((( ق�سطنطني زريق ،الأعمال الفكرية العامة للدكتور ق�سطنطني زريق ،ط ،2 .مج ،3 .ج ،1 .نحن وامل�ستقبل (بريوت :م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان؛
مركز درا�سات الوحدة العربية.89 :)1980 ،
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 )3مفهوم التعقيد
�إن التناول العلمي لم�س�ألة التعقيد  Complexityينحو �إلى �أخذها في �سياق منهجي عابر
للتخ�ص�صات Transdisciplinary؛ ويبدو �أنه المدخل ال�صحيح للتعاطي معها ،ذلك �أنّ الفيزياء
وحدها -مث ً
ال -ال ت�ستطيع �أن تُعطي نتائج وا�ضحة لم�سارات الأ�شياء من خالل قوانينها فقط.
ويذعن العالم اليوم �إلى �أن تف�سير التعقيد ال ّ
تعقيدا عن تف�سير الب�ساطة  Simplicityو�أنهما
يقل
ً
محيرة ،كما يقول ريت�شارد فيمان في بيانه:
يتداخالن بطريقة ّ
حاليا يتطلب الأمر من ماكينة الكمبيوتر
«يزعجني ً
دائما �أنه ح�سب القوانين كما نفهمها ًّ

�إجراء عدد ال نهائي من العمليات المنطقية ال�ستنتاج ما يجري في منطقة من المكان والزمان،
وحيز الزمان الذي يجري فيه ذلك .كيف يمكن �أن
حيز المكان ّ
ب�صرف النظر عن مدى �ض�آلة ّ

نهائيا من المنطق
يجري هذا كله في حيز �ضئيل هكذا؟ لماذا ينبغي �أن يتطلب الأمر
ً
مقدرا ال ًّ

كثيرا ما �أفتر�ض �أنّ الفيزياء
ال�ستنتاج ما �ستفعله قطعة �ضئيلة من المكان /الزمان؟ وهكذا ف�إني ً

ريا�ضيا ،و�أن الماكينة في النهاية �سينك�شف �أمرها ،و�سوف يثبت في
في النهاية لن تتطلب بيانًا
ًّ

النهاية �أن القوانين ب�سيطة ،مثل رقعة ال�شطرنج رغم كل تعقداتها ظاهر ًّيا(((.

ملمحا عميقًا
وهذا البيان بما يعك�سه من حيرة وتوقّع للب�ساطة في محل التعقيد يعطي
ً

لم�س�ألة التقدير الدقيق والمحكم للأ�شياء وابتعادها الريا�ضي عن الفو�ضى :ﮋﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ   [القمر.]50-49 /
ويجري التعقيد بالطبع في كافة مظاهر الحياة ،ابتدا ًء بالإن�سان الذي لم ي�ستطع

العلم -رغم تقدمه� -أن ي�ستوعب كافة جوانب تغيراته و�أحوالها ،كما �أن وجود هذا التعقيد
((( جون جرينب ،الب�ساطة العميقة ال�شوا�ش والتعقد وانبثاق احلياة ،ترجمة م�صطفى �إبراهيم فهمي (القاهرة :املركز القومي للرتجمة.11 :)2013 ،
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حد ذاته يجعل التناول ال�سببي لعالقات الظواهر فيما بينها َ
ب�شدة ظهور
حذ ًرا ،وهو يدعم ّ
في ّ
جهدا لي�س بالي�سير.
�أحداث وعالقات جديدة يتطلب التفريق فيها بين الع ّلة والمعلول ً

والت�صور الإ�سالمي الذي ُي�س ّلم ابتدا ًء بدقة التقدير في الكون ينعك�س ت�أثيره في طريقة

التعاطي مع الحا�ضر والم�ستقبل ،و�إن كان معظم التناول ي�أتي في �سياق ا�ستخراج الر�ضا من
ملمحا �آخر يتجلى في ال�سياق الم�ستقبلي �أال وهو الثبات والدقة التي
بالمقدر؛ �إال �أن
اليقين
ّ
ً
أبدي لقوانين محكمة -بغ�ض النظر عن ب�ساطتها فيما يبدو �أو
تم�ضي بها الأمور
والعود ال ّ
ْ

يكن �شائ ًعا
تعقيدها -ولهذا �أثره الكبير في الحكم على تجدد �أحداث الما�ضي ،وتوقع ما لم ْ
من قبل.

 )4مفهوم النظام
النظام كيان يدعم وجوده ويحافظ عليه ،ويعمل ّ
ككل من خالل تفاعل �أجزائه ،ويعتمد
�سلوك الأنظمة المختلفة على كيفية ارتباط الأجزاء ولي�س على الأجزاء نف�سها ،وهكذا ن�ستطيع
فهم �أنظمة مختلفة با�ستخدام نف�س المبادئ ،كما يمكننا توقّع نتائج النظام نف�سه �أو الأنظمة

ال�شبيهة له� .إنّ غالب الأنظمة تكون �أجزا ًء من �أنظمة �أخرى �أكبر وتكون ّ
م�شكل ًة كذلك من

�أنظمة �أ�صغر ،وعليه ف�إن ا�ستيعاب حركة الحياة في �إطار الأنظمة ي�ساعد في ت�شكيل وعي
بم�سارات العالقات التبادلية فيما بينها ،ومن ثم ا�ستيعاب ما يمكن �أن تنتجه هذه العالقات،

وهذا االتجاه في التفكير ي�سمى بالتفكير ال ّن ُظمي  ،Systematic thinkingوهو تفكير يعبر من
فهم طبائع الأ�شياء �إلى توقعات نتائجها .وحتى ن�ستوعب طبيعة نظام ما؛ نحتاج �إلى تركيبه
كلية؛ لأن �سمات النظام على الأغلب ال تظهر �إال حين يعمل النظام ككل،
والنظر �إليه ب�صورة ّ

وهي النقطة الجوهرية في فهم ال ّنظام ،ف�إن مجرد النظر �إلى مكونات النظام ال يكفي القتراح
24

ما يمكن �أن ينتج عنه حينما تتفاعل هذه المكونات مع بع�ضها� .إنّ ما ينتج عن تفاعل �أجزاء
النظام ُي�صطلح عليه في فكر الأنظمة بال�سمة المنبثقة .فمث ً
ال؛ درا�ستنا لمكونات جزيء الماء
التنب ؤ� بالدوامات مث ً
ال� ،أو حتى الرطوبة ،كما �أن درا�سة الخاليا الع�صبية وبقية
ال ت�ساعدنا على ّ

نتنب أ� بالوعي �أو التفكير �أو الإبداع.
مكونات الخاليا الدماغية وحدها ال يمكنها �أن تجعلنا ّ

بع�ضا ،وتنقر�ض بع�ض الكائنات
وتوازن الطبيعة �سم ٌة منبثقة ،فرغم �أن بع�ض الحيوانات ي�أكل ً
وتظهر �أخرى ،ف�إنه يظهر كل مرة توازنٌ جديد� .إن عمل هذه الأجزاء م ًعا و�إنتاجها خ�صائ�ص
المجرد لكل
ت�صور من ال�سلوك
جديدة من خالل التفاعل ُيحدث ميزات جديدة لم تكن ل ُت ّ
ّ

الكلية كامن ًة في �أجزائه� ،إذ �إن
واحد منها على حدة ،فحينما نفكك النظام ال نجد خ�صائ�صه
ّ

هذه ال�سمات ال تظهر �إال من خالل ت�شغيل النظام ككل.

يف�سر الكثير من الغوام�ض التي تحيط بنا ،ويجعلنا ن�ستوعب
وهذا االتجاه في التفكير ّ

دائما بنتائج تحليل الأجزاء ،حيث يميل هذا النوع من التفكير
�أن الحكم على الأ�شياء ال يرتبط ً

محددة بالزمان والمكان بد ًال من
�إلى التركيز على �سال�سل ب�سيطة من الأ�سباب والنتائج،
ّ
التعامل مع مجموعة عوامل ذات ت�أثير متبادل ،ففي النظام قد يكون ال�سبب والنتيجة بعيدين
عن بع�ضهما في الزمان والمكان(((.
تفكير في حلقات ولي�س في خطوط م�ستقيمة ،وهو ما
وهذا النمط من التفكير هو
ٌ

تغيير -و�إن كان
تغييرا في جزء من �أجزاء النظام ي�ستتبعه بال�ضرورة ٌ
ننطلق منه في ا�ستيعابنا �أن ً

طفيفًا -في جزء �آخر منه ،وهذا بدوره ي�ؤثر في الجزء الأ�صلي الذي بد أ� بالتغيير وهكذا ،فيما
يعرف بحلقة التغذية الراجعة(((:
((( جوزيف �أوكنور ،فن تفكري الأنظمة :مهارات �أ�سا�سية للإبداع وحل امل�شكالت (الريا�ض :مكتبة جرير 4 :)2005 ،وما بعدها ،بت�رصف ي�سري.
((( املرجع ال�سابق.32 :
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تغيري يف �أحد
�أجزاء النظام

تغيري يف جزء �آخر
من �أجزاء النظام

أحادي االتجاه ،و�إنما ُ
تحكم خطواتنا التالية ما نتلقاه من
أبدا �
وعليه ف�إن الت�أثير ال يكون � ً
ّ
تغذية راجعة  Feedbackوين�سحب هذا الأمر من �أب�سط العالقات �إلى �أعالها.

 )5مفهوم الثقافة
الو ْج َدان:
�إن كلمة ثقافة عائدة في اللغة �إلى الأ�صل ثقف ،والتي ذكرت في القر�آن بمعنى ُ

ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [الأنفال ]57 /وقوله

تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ [البقرة ]191 /وقوله �سبحانه :ﮋﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
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ﮩﮊ [�آل عمران  ،]112/وقوله تعالى :ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ [الممتحنة  .]2/وقد جاء في �أ�سا�س البالغة
وع�ض بها الثقاف ،وطلبناه فثقفناه في مكان كذا �أي �أدركناه.
مادة (ثقف) «ثقف القناة
ّ

مدة ،وجاء في القامو�س المحيط» (ثقف) ككرم وفرح
وثقفت العلم �أو ال�صناعة في �أوهى ّ

ثقفًا وثقافًة� :صار حاذقًا خفيفًا فط ًنا ...وثقفه ك�سمعه� :صادفه �أو �أخذه �أو ظفر به ...و أُ� ْثقفته:
تو�سعت في مدلوالتها
�أي ق ُّي َ
�سوا ُه»� ،إال �أنّ الكلمة –كما ال يخفى -قد ّ
�ض لي ،وثقفه تثقيفًاّ :

لت�شمل �أبعا ًدا متداخلة مع م�صطلحات �أخرى ت�شاركها ذات الف�ضاء ،مثل م�صطلحات
حد ما معرفة وغيرها ،وتداخل تعريفها مع التاريخ وعلم
ح�ضارة ،مدنية ،وعي ،هوية ،و�إلى ٍّ
االجتماع ،بل وعلم الإنا�سة (الأنثروبولوجيا) وغيرها(((.
تعتبر (الثقافة) هي
ولكن لتب�سيط الأمر وو�ضعه في �سياقه الوظيفي؛ ف�إن هذه الدرا�سة ُ

الب�شري
حيز الأفكار �إلى الواقع
ّ
المفاهيم الأ�سا�سية التي تحاول الأمم �أن تر�سخها ،بنقلها من ّ

الحي ،وبهذا -كما يقول عمر عودة« -تخرج الثقافة عن مجرد المعرفة الهادفة �أو بتعبير
ّ
�آخر عن المعرفة ال�ساكنة التي ال تتجاوز حدود العمل الذهني� ،إلى المعرفة المتحركة التي

ُحدث تفاع ً
موج ًها وا�ضح الت�أثير مع تطلعات الفرد والجماعة»((( «و�إن الثقافة في الحقيقة
ت
ُ
ال ّ

هي ال�صورة الحية للأمة ،فهي التي تحدد مالمح �شخ�صيتها وقوام وجودها ،وهي التي ت�ضبط
�سيرها في الحياة ،وتحدد اتجاهها فيها� ،إنها عقيدتها التي ت�ؤمن بها ،ومبادئها التي تحر�ص

عليها ،ونظمها التي تعمل على التزامها ،وتراثها الذي تخ�شى عليه من ال�ضياع واالندثار،
تود له الذيوع واالنت�شار»(((.
وفكرها الذي ّ
((( ناق�ش م�شكلة الثقافة وعالقة امل�صطلح باملفاهيم التاريخية واحل�ضارية با�ستفا�ضة وعمق ،انظر :مالك بن نبي ،م�شكلة الثقافة ،ترجمة
عبد ال�صبور �شاهني ،ط� ،4 .سل�سلة م�شكالت احل�ضارة (بريوت :دار الفكر املعا�رص.)2000 ،
((( عمر بن عبد اهلل بن عودة اخلطيب ،ملحات يف الثقافة الإ�سالمية ،ط( 3 .بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة.12 :)1979 ،
((( املرجع ال�سابق.13 :
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�إذن �سيجري تناول م�س�ألة ا�ست�شراف الم�ستقبل انطالقًا من �صائغات الوعي والفكر
أ�سا�سا
الأ�سا�سية للم�سلم و�أ�صول تكوينه الفكري؛ من خالل ثالثة مداخل يعتبرها الباحث � ًّ

ت�صورها
رئي�سا في ت�شكيل نظرة الم�سلم للكون والحياة ،وهي متداخلة بالقدر الذي يجعل ّ
ً

وهي المدخل العقدي بما يطرحه من ُم َ�سلمات ذات �أبعاد عميقة في تكوين ال�شخ�صية
ني بما يفر�ضه من تفاعل بين الفرد وحركة الكون من جهة ،وحركة
الم�سلمة ،والمدخل ُّ
ال�س َن ّ

الفقهي الذي
التداول والتفاعل بين معطى الحا�ضر ووارد التاريخ من جهة �أخرى ،والمدخل
ّ

ّ
والمتغير الذي يتداوله المدخالن ال ّأول
يغذي القرار الذي يتخذه الم�سلم با�ست�صحاب الثابت
ّ
والثاني ،ويمكن و�صف عالقة هذه المداخل ببع�ضها بال�شكل التالي:
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ّ
وم�شكل اال�ستب�صار
الدافع الرئي�س

املدخل
ال�سنني

جمال الفعل  /الزمان واملكان

املدخل
العقدي

املدخل
الفقهي

العمل والنيّة
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الف�صل الأول

العقدي ال�ست�شراف الم�ستقبل
المدخل
ّ

دخل
الم ِ
مدخلُ َ
محدد لما �سي�ؤول �إليه حال الب�شرية في
يمكننا القول� :إن كل الأديان
ت�صو ٌر ّ
تقريبا لها ّ
ً

اعتبر
الم�ستقبل ،و�إن تفاوتت الطرق التي ي�ؤخذ بها الحكم على الم�ستقبل فيها .ولطالما
َ
التقني المبا�شر.
العبور �إلى الم�ستقبل م�س�ألة ترتبط بالإيمان والحد�س �أكثر من ارتباطها بالعمل
ُ
ّ
وهذا النمط االعتقادي في اال�ست�شراف -كما ي�سميه ق�سطنطين زريق « -عميق الجذور
يت�صور �أو
في الحياة الإن�سانية ...فمنذ فجر التاريخ حاول الإن�سان حيثما وجد �أن يتخيل �أو
ّ
يتفهم علل الأحداث الطبيعية والب�شرية ،والقوى الم�سيطرة عليها»((( ،ولقد �أثرت هذه البنية
ّ
الحالية بتكوين «نزعة
التكوينية الفطر ّية تجاه التعاطي مع الم�ستقبل حتى في �صورته الإمبريقية
ّ

�إيمانية ال يمكن �أن تقوم بدونها»(((.

�إن هذا المدخل العقدي -وكلمة العقيدة جذرها من العين والقاف والدال ،ك�أ�صل
واحدٍ ّ
و�شدة وثوق((( -يتناول الجزء الأعمق في الت�شكيلة الثقافية للم�سلم تجاه
�شد ّ
يدل على ّ
المعني بالمباديء المتجذرة ،التي يت�شارك الم�سلم بع�ضها
الم�ستقبل وتوقّع �أحداثه ،إ� ّنه الجزء
ّ
مع البع�ض من ُع ّمار الب�سيطة ،وينفرد في البع�ض الآخر من قناعاته عن الآخرين بما يعطيه

اليومية من خاللها .كما �إنه الجزء الذي يقوم عليه نظر
وتميزه في التعامل مع الأحداث
ّ
تفرده ّ
ّ
الم�سلم لم�سارات الأحداث ،والثابت
لتف�سر له �أحداثها،
الكوني الذي ي�ضعه قبل كل معادلة ّ
ّ

يحير عقله .ويمثل في الختام الجزء الفارق في منظومة
و�إن �ألغَ َزت ُ
وغم�ضت ،وجاءته بما ّ

االنتماء التي ال يجري الحكم عليها بالظاهر الم�ست�شعر من �سلوك و�شعائر.
((( زريق ،نحن وامل�ستقبل.59 :
((( املرجع ال�سابق 55 :وما بعدها.
((( ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة.654 :

عدة مباحث في هذا ال�سياق ،فيبد أ� بالم�ستقبل والغيب وما لهما من
يتناول هذا المدخل ّ
عالقة في نظرة الم�سلم �إلى �أحداث الحا�ضر والقادم ،كما يتناول ظاهرة الوحي ،م�س�ألة القدر،
واليوم الآخر و�س�ؤال الخلود وهي ق�ضايا متقاطعة مع المنهجيات المعا�صرة لال�ست�شراف،
بالمتغير.
نتائجها بظاللها على الأحداث اليومية وعلى نظره في عالقة الثابت
وتلقي ُ
ّ
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والغيب
الم�ستقبلُ ْ
«الغيب ال ُيدرك بأمر صناعي ألبتة»
ابن خلدون

الكالم عن الم�ستقبل ،من حيث الظرفية يعني الكالم في ما لم يقع بعد ،في «الزمن الذي
(((
الغيب .و�إن � ّأول
ي�أتي بعد الحا�ضر» وهو جزء مما يطلق عليه في الم�صطلح الإ�سالميْ :

ما ي�ستعر�ضه القارئ للقر�آن من �صفات الم�ؤمنين �صفة الإيمان بالغيب :ﮋﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ

[البقرة  ،]3-2 /ولعل في ذلك �إ�شارة �إلى �أن من �سيتحقق بهدي الكتاب هم �أولئك الذين
ي�ؤمنون بالغيب وما يرتبط به� ،إذ يم ّثل مفهو ًما مركز ًّيا في الإيمان ،حيث �إنّ �أربعة من �ستة من
�أركان الإيمان هي من الغيب.

�إن اال�شتقاق اللغوي لمادة الغين مع الباء يترواح في الداللة بالجملة على ما ي�ستتر
غربت ،وغاب الرجل عن بلده ،والغابة
من العيون((( في الظاهر ،فيقال :غابت
ُ
ال�شم�س �إذا ُ
ّ
ال�شك ،ومنه قول القائل:
الغيب
الأجمة((( ،ويقال:
ُ
ويدور المفهوم في اال�صطالح حول ما يلي:

نـبـي تـعــلـم الغــيـابـا
�أنـت ٌّ
(((
(((
(((
()4

ال � ً
ال قـائــ ً
ــرتــابــا
إفــكا وال ُم ْ

()4

حممد بن يعقوب الفريوز �آبادي ،القامو�س املحيط (بريوت :دار العلم للماليني.153 :)1989 ،
عفاف بنت حمد الوني�س ،حقيقة الغيب عند املذاهب املادية املعا�رصة (الريا�ض :دار القا�سم.23 :)2012 ،
املرجع ال�سابق؛ نق ً
ال عن� :إ�سماعيل بن حماد اجلوهري ،ال�صحاح :تاج اللغة و�صحاح العربية ،حتقيق �أحمد عبد الغفور عطار ،ط ،3 .مج1 .
(القاهرة :دار الكتاب العربي.196 :)1984 ،
�أبو الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،ل�سان العرب ،مج( 11 .بريوت :دار �صادر.105 :)2003 ،

)1

1ما جاء من اهلل تعالى ،وهو تف�سير ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه لقوله �سبحانه ﮋﭝ ﭞ
ﭟﮊ(((.

2 )2كل ما �أخبر عنه الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم مما ال تهتدي �إليه العقول من �أ�شراط ال�ساعة
عطية(((.
وعذاب القبر والح�شر والن�شر وال�صراط والميزان والجنة والنار ،قاله ابن ّ
3 )3ما خفي من �أخبار القوم التي لم تطلع �أنت عليها ،وهو قول
الطبري(((.
ّ
4 )4ما يغيب عن �أب�صار النا�س فال يب�صرونه مما تك ّنه ال�صدور وتخفيه النفو�س.
وفي دالالت لفظ الغيب �إ�شار ٌة �إلى وجودٍ ال تدركه الآالت �إما لمحدوديتها من جهة
«الغيب ما غاب عن العيون،
العرابي:
�أو لأمر يعود �إلى الغائب ،وفي هذا �إ�شار ٌة لطيف ٌة من ابن
ُ
ّ

و�إن كان ُم َح ّ�ص ً
ح�صل»...
غير ُم ّ
ال في القلوب �أو َ

(((

أمورا ال تتعلق بالزمان �أو المكان فح�سب ،كالإيمان باهلل �سبحانه ،وب�أمور
وي�شمل
ُ
الغيب � ً

والجن وغيرها مما
المجرد بداهةً ،كالمالئكة ،واللوح المحفوظ،
ت�صور �أن يدركها العقل
ّ
ال ُي ُّ
ّ

وي�ستقر في �إيمان الم�ؤمن �أن الغيب المطلق ال يعلمه �إال اهلل  :ﮋﭧ ﭨ
الح�س.
ال يدركه
ّ
ّ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ [النمل ،]65/و�أن

م�آالت الأمور في غيبها و�شهادتها له �سبحانه ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗﮊ [هود ،]123 /و�أنّ الأنبياء الذين بعثهم اهلل تعالى مب�شرين ومنذرين قد �أو�ضحوا

هذه الحدود بجالء تا ّم.
(((
(((
(((
(((
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حممد بن يعقوب الفريوز �آبادي ،تنوير املقبا�س من تف�سري ابن عبا�س ،مج( 1 .بريوت :دار الكتب العلمية.3 :)1992 ،
أن�صاري القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،مج( 1 .بريوت :دار الفكر.163 :)1998 ،
�أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد ال
ّ
�أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن :تف�سري الطربي ،مج( 3 .القاهرة :دار املعارف.261 :)1969 ،
الوني�س ،حقيقة الغيب.23 :

الحق �سبحانه وتعالى نبيه � أن يبين الفروق بين حاله
وي�أمر
كنبي مر�سل ،وعبدٍ
ّ
ّ
يم�ضي بم�شيئة ر ّبه في ر�سالته ،وبين ما يحتمل �أن يطر أ� على ظنون �أفراد قومه من جراء

النبوة بمنزل الإلهية ،وهو
الإخبار بالم�ستقبل الوارد في بع�ض القر�آن ،لئال يختلط مقام ّ
الأمر الذي وقع فيه الكثيرون َ
قبل مبعثه  :ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ

ﯝﮊ [الأنعام ،]50 /ولبيان �أنه في م�ساره الحيوي ال يعلم من الغيب حتى ما يتحامى

ال�ضر الذي ِلحقَ ه :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ
كثير من
به عن ٍ
ّ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

أمر
ﭮ ﮊ [الأعراف ،]188 /ويعطيه في هذا القدر المتوازن بين ما ُي ُ
ثبت ّ
نبوته ،ويقيم ال َ
في العلم بالغيب هلل وحده ،وفي هذا يقول بن تيمية:

وكذلك ما يخبر به الر�سول من �أنباء الغيب؛ قال تعالى :ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﮊ [الجن/

اخت�ص به؛ مثل علمه بما �سيكون من تف�صيل الأمور الكبار
الرب الذي
] 26-25؛ فهذا غيب ّ
ّ

على وجه ال�صدق ،ف�إن هذا ال يقدر عليه �إال اهلل ...و�أما ما يخبر به الر�سل من الأمور البعيدة
الكبيرة مف�ص ً
ل ُن ِف ،ينتعلون ال�شعر،
ال؛ مثل �إخباره ( :إ� ّنكم تقاتلون الترك �صغار الأعين ُذ ْلف ا آ

ك�أنَّ وجوههم المجانُّ المطرقة) ،وقوله( :ال تقوم ال�ساعة حتى تخرج نار من �أر�ض الحجاز
إن�سي)(((.
جني وال � ٌّ
ت�ضيء لها �أعناق الإبل بب�صرى» ،ونحو ذلك ،فهذا ال يقدر عليه ٌّ
يقع في ما �أراد اهلل �سبحانه
وهذا الغيب الذي ي�شير �إليه ابن تيمية مما ُيك�شف للأنبياء ُ

�صطفين ،مما يتعلق بالر�سالة� .أما ما �سوى ذلك في�ستوي فيه
الم
وتعالى �إظهاره و�إطالعه للأنبياء ُ
ْ
((( �أحمد بن عبد احلليم بن تيمية ،النب ّوات ،حتقيق عبد العزيز بن �صالح الطويان (الريا�ض :مكتبة �أ�ضواء ال�سلف.149-148 :)2000 ،
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الخلق ،وهو ما ذهب �إليه محمد الطاهر بن عا�شور في قول اهلل تعالى :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ُ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ [�آل عمران ،]179 /قال« :هذا ا�ستثناء
من مفاد الغيب؛ �أي :الغيب الراجع �إلى �إبالغ ال�شريعة ،و�أما ما عداه فلم ي�ضمن اهلل لر�سله
اطالعهم عليه ،بل قد يطلعهم وقد ال يطلعهم»(((.
النبي  ي�ؤ�س�س في نفو�س �أ�صحابه تربية دائمة ،تقت�ضي �إعطاءه ب�شريته دونما
وقد كان ّ

«ج َاء
الر َب ِّيع بنت معوذ ر�ضي اهلل عنها ،قالتَ :
ٍّ
غلو في �صفاته ،فقد جاء في البخاري عن ُّ
ات َل َنا
ين ُب ِن َي َع َل َّي ،ف ََج َل َ�س َع َلى ِف َر ِا�شي َك َم ْج ِل ِ�س َك ِم ِّني ،ف ََج َع َل ْت ُج َو ْي ِر َي ٌ
ال َّنب ُِّي ف ََد َخ َل ِح َ

ِالد ِّ
فَ ،و َي ْن ُد ْب َن َم ْن ُق ِت َل ِم ْن آ� َبا ِئي َي ْو َم َب ْدرٍ  ،إِ�ذْ قَا َل ْت إِ� ْح َد ُاه َّنَ :و ِفي َنا َنب ٌِّي َي ْع َل ُم َما ِفي
َي ْ�ض ِر ْب َن ب ُّ

غَ دٍ ؟ فَقَ َ
ين)((( ،يعني  الزعم بمعرفة ما في غد.
الَ :
هـ ِذ ِهَ ،وقُو ِلي بِا َّل ِذي ُك ْن ِت تَقُ و ِل َ
(د ِعي َ

يعلم ما يكونُ في غدٍ فقد
و�صح عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها قالت« :من زعم �أنّ
ّ
النبي ُ 
ّ

�أعظم على اهلل الفرية؛ لأن اهلل – تعالى -يقول :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﮊ [النمل»]65 /

(((

النبي  لهذا بو�ضوح في لوازم الحياة فيما ترويه أ� ّم �سلمة ر�ضي اهلل عنها:
كما ي�ؤ�س�س ّ

�أن الر�سول اهلل � سمع خ�صومة بباب حجرته ،فخرج �إليهم فقال�« :إنما أ� َنا َب َ�ش ٌرَ ،و إِ� َّن ُه َي ْأ� ِتي ِني

�ض َ َف أ� ْح ِ�س ُب أَ� َّن ُه َ�ص َد َق َف أَ�ق ِْ�ض َي َل ُه ب َِذ ِل َك ،ف ََم ْن
ا ْل َخ ْ�ص ُم َف َل َع َّل َب ْع َ�ض ُك ْم َأ�نْ َي ُكونَ َ أ� ْب َلغَ ِم ْن َب ْع ٍ
ق ََ�ض ْي ُت َل ُه ب َِح ِّق ُم ْ�س ِل ٍم َف ِ إ� َّن َما ه ِـ َي ِق ْط َع ٌة ِم َن ال َّنارِ َف ْل َي ْأ� ُخ ْذ َها َأ� ْو َف ْل َي ْت ُر ْك َها»(((.

(((
(((
(((
(((
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حممد الطاهر بن عا�شور ،التحرير والتنوير ،مج( 4 .تون�س :دار �سحنون.179 :)1997 ،
حممد بن �إ�سماعيل البخاري« ،حديث رقم  ،»5147يف �صحيح البخاري ،حتقيق حمب الدين اخلطيب (القاهرة :املكتبة ال�سلفية 1482 ،هـ).
م�سلم بن احلجاج الني�سابوري« ،حديث رقم  ،»117يف �صحيح م�سلم ،حتقيق حممد ف�ؤاد عبدالباقي (د.م :.دار �إحياء الكتب العربية،
 1374هـ).
البخاري« ،حديث رقم  ،»2458يف �صحيح البخاري.

بع�ض الخوارق التي تح�صل للب�شر ،مما هو
ولقد عرف النا�س على مدار التاريخ َ
الدربة �أو القوة النف�سية الخارقة
في الإمكان الح�صول عليه ،دونما اخت�صا�ص بوحي� ،إال ُّ
البع�ض في ذواتهم ،ما يدعو �إلى �سلوك التخييل وال�سحر الذي
للم�ألوف ،مما كان يختبره
ُ
ق�سم ابن تيمية الخوارق �إلى ثالث مراتب�« :آيات الأنبياء ،ثم
عرفته كل الأمم
تقريبا .ولذا ّ
ً
والكهان ،وما يح�صل لبع�ض
والفجار؛ كال�سحرة
ال�صالحين ،ثم خوارق الكفّار
ّ
كرامات ّ
ّ

وال�ضالل من الم�سلمين� .أما ال�صالحون الذين يدعون �إلى طريق
الم�شركين ،و�أهل الكتابُّ ،

الأنبياء ال يخرجون عنها ،فتلك خوارقهم من معجزات الأنبياء؛ ف�إنهم يقولون :نحن �إنما
ح�صل لنا هذا باتباع الأنبياء ،ولو لم نتبعهم لم يح�صل لنا هذا .فه�ؤالء �إذا قدر �أنه جرى
على يد �أحدهم ما هو من جن�س ما جرى للأنبياء؛ كما �صارت النار بر ًدا و�سال ًما على �أبي

م�سلم(((؛ كما �صارت على �إبراهيم؛ وكما يك ّثر اهلل الطعام وال�شراب لكثير من ال�صالحين كما
للنبي� ،أو �إحياء اهلل مي ًتا لبع�ض ال�صالحين كما �أحياه للأنبياء ،فهذه
جرى في بع�ض المواطن ّ
تقدمهم من �إرها�ص...
الأمور هي م�ؤكدة لآيات الأنبياء ،وهي � ً
أي�ضا من معجزاتهم بمنزلة ما ّ

والفجار؛
ولكن الذي يحتاج �إلى الفرقان بين الأنبياء و�أتباعهم وبين من خالفهم من الكفار
ّ
ّ

الحق والباطل ،وبين ما يكون دلي ً
ال
كال�سحرة ،والكهان ،وغيرهم؛ حتى يظهر الفرق بين
ّ

النبوة ،وبين ما ال يكون دلي ً
ال على �صدق �صاحبه؛ ف�إن الدليل
على �صدق �صاحبه؛ ّ
كمدعي ّ

ُ
ال يكون دلي ً
المدلول ،و�إال ف�إذا وجد تار ًة
وجد
وجد َ
ال حتى يكون م�ستلز ًما للمدلول؛ متى َ

مع وجود المدلول وتارة مع عدمه فلي�س بدليل»((( ويم ّثل ابن تيمية لهذه الفروق مما يمكن

النبوة� -إىل �أن ي�شهد �أنه ر�سول اهلل ،فقال له� :أت�شهد
((( يعني �أبا م�سلم اخلوالين ،عبد اهلل بن ثوب ،والق�صة �أنه دعاه الأ�سود العن�سي� -أحد مدعي ّ
ي�شبه ب�إبراهيم اخلليل،
فكان
منها.
اهلل
أجناه
�
و
ه
ت�رض
�أين ر�سول اهلل؟ فقال :ال �أ�سمع� ،أ�شهد �أن حممدً ا ر�سول اهلل .ف�أجج له ً
نارا ،و�ألقاه فيها ،فلم ّ
ّ
انظر :ابن تيمية ،النب ّوات140 :؛ نق ً
ال عن� :أبونعيم �أحمد بن عبد اهلل الأ�صبهاين ،حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء ،مج( 2 .بريوت :دار الكتب
العلمية132 ،122 :)1988 ،؛ �شهاب الدين �أبي الف�ضل �أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ،تقريب التهذيب ،مج( 2 .بريوت :م�ؤ�س�سة
الر�سالة.473 :)1996 ،
((( ابن تيمية ،النب ّوات.142 :
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�أن يقع لبع�ض ال�سحرة من «�إح�ضار ما يح�ضر من طعام� ،أو نفقة� ،أو ثياب �أو غير ذلك من
الجن
الغيب ،وهذا �إنما هو نقل مال من مكان �إلى مكان ،وهذا تفعله الإن�س والجن ،لكن
ّ

كثيرا،
تفعله والنا�س ال يب�صرون ذلك .وهذا بخالف كون الماء القليل نف�سه يفي�ض حتى ي�صير ً

(((
إن�سي وال ج ّني ،وكذلك
ب�أن ينبع من بين الأ�صابع من غير زيادة ُيزادها فهذا ال يقدر عليه � ّ

كثيرا مع الكهان،
الإخبار ببع�ض الأمور الغائبة ،مع الكذب في بع�ض الأخبار فهذا تفعله الجن ً

مقدور ،بخالف �إخبارهم بما ي�أكلون ،وما ّيدخرون ،مع ت�سمية اهلل على
وهو معتاد لهم،
ٌ
ذلك؛ فهذا �أمر ال تظهر عليه ال�شياطين(((».

النبي من علوم ُم ْ�ست ْقبِلة ،ي�ؤ�س�س ابن تيمية له
وفي التفريق بين ما يمكن �أن يح�صل لغير ّ

بقوله:

بد �أن تكون خارقة للعادة؛ بمعنى أ� َّنها لي�ست معتادة للآدميين؛ وذلك
النبي ال ّ
«ف�آية ّ

بد �أن تكون خارقة
لأنها حينئذٍ ال تكون مخت�ص ًة
بالنبي بل م�شتركة .وبهذا احتجوا على أ� ّنه ال ّ
ّ

للعادة ،لكن لي�س في هذا ما ّ
يدل على �أنّ كل خارق �آيةٌ؛ فالكهانة ،وال�سحر ،هو معتاد ال�سحرة
والكهان ،وهو خارق بالن�سبة �إلى غيرهم؛ كما �أنّ ما يعرفه �أهل الطب والنجوم ،والفقه،
ّ

والنحو هو معتاد لنظرائهم ،وهو خارقٌ بالن�سبة �إلى غيرهم .ولهذا �إذا �أخبر الحا�سب بوقت
يخت�ص
النا�س؛ [�إذا] كانوا ال يعرفون طريقه؛ فلي�س في هذا ما
ّ
الك�سوف والخ�سوفّ ،
تعجب ُ

بالنبي»(((.
ّ

احلديبية؛ حيث و�ضع النبي  يده يف الإناء ،فجعل املاء يفور من بني �أ�صابعه ك�أمثال العيون ،قال جابر بن عبداهلل
((( �إ�شارة �إىل ما حدث يف غزوة
ّ
النبي  يده يف الركوة فجعل املاء يفور من بني �أ�صابعه ك�أمثال العيون .قال :ف�رشبنا قال الراوي:
«فو�ضع
احلديث:
الأن�صاري وهو راوي
ّ
فقلت جلابر :كم كنتم يومئذٍ ؟ قال« :لو كنا مائة الف لكفانا ،كنا خم�س ع�رشة مائة» ،انظر :البخاري« ،حديث رقم  ،»1526يف �صحيح
البخاري.
((( �إ�شارة �إىل قول اهلل تعاىل يف �ش�أن امل�سيح عليه ال�سالم :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ  ،انظر�[ :آل عمران.]49 /
((( ابن تيمية ،النب ّوات.165 :
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وتق�صيها ت�ستدعي لدى الم�سلم محاذير ،منها الرجم بالغيب� ،إذ
�إنّ تناول م�س�ألة الغيب
ّ

للإخبار بالغيب ،وما ال يعلمه الإن�سان ب�أدواته العادية طرقٌ جلها من�صو�ص على النهي عنه.

وهنا ،تجدر الإ�شارة �إلى الأنماط التي �شاعت في اال�ست�شراف القائم على ال ّنجامة �أو
كهان ،ونبوءات لأغرا�ض
الكهانة ،فقد تداول العالم لفترات متباعدة قراءات من منجمين �أو ّ

اعتناء الملوك بهذا الأمر« :و�أكثر
ال�سيا�سي منها في ذكره
متعددة� ،أ�شار ابن خلدون �إلى بعدها
َ
ّ
ُ
والملوك في �آماد دولتهم ...وكل �أمة من الأمم يوجد لهم
أمراء
من يعتني بذلك ويتطلع �إليه ال ُ

يحدثون �أنف�سهم
كال ٌم من
ولي في مثل ذلك من ُملك يرتقبونه �أو دولة ّ
ٍ
كاهن �أو ّ
منجم �أو ّ

والتعر�ض
ومدة بقاء الدولة ،وعدد الملوك فيها،
الحرب
يحدث لهم من
بها ،وما
ِ
ُ
والمالحم ّ
ِ
ّ

الح ْدثان»(((.
�سمى مثل ذلكِ :
لأ�سمائهم و ُي ّ

التكهن عند كثير من �أمم الأر�ض الحالية والما�ضية في �صلب الدين ،حتى �إن
ويعتبر
ّ

بع�ض الباحثين قالوا� :إن الكهانة هي �أهم �شيء و�أ�شده حيوية في ديانات اليونان والرومان(((،
واليوم تعتبر الكهانة �أ�ص ً
ال في الديانات الإفريقية التقليدية ،وكثير من ديانات الهند ،ويعتبر
ال�شامان في �آ�سيا ،والفا (�أو الإيفا) في �إفريقيا ،والكاهن �أ�صحاب وظيفة واحدة ،تتلخ�ص في
�إخبار المتدينين عن الم�ستقبل ،و�أحيانًا عن غيوب الما�ضي والحا�ضر ب�أ�ساليب متعددة.
ون�ستعر�ض هنا ت�صنيف لو�سكوزك للكهانة ،حيث ق�سمها �إلى خم�س مجموعات ،وقد
لقي هذا الت�صنيف قبو ًال وا�س ًعا((( ،وهذه الأق�سام هي:
التنب�ؤ ب�إلهام ،وفي حالة يقظة.
ّ 1 )1
((( ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،مج.454 :1 .
((( �إليا�س بلكا ،النظرية الإ�سالمية يف الكهانة (بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة24 :)2003 ،؛ نق ً
ال عن:

R. Flacelière, Devins et oracles grecs, 3e éd. (Paris: Presses Universitaires de France, 1972): 9.

((( بلكا ،النظرية الإ�سالمية يف الكهانة.26 :
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2 )2كل الأ�سالي��ب المعتمدة على النوم� ،أو الهلو�سة والهذيان� ،أي في حالة غير حالة الوعي
اليقظ ،وهذا ما يتو�صل �إليه �إما:
�أ.بالنوم :وهو �إما طبيعي (�أي �شخ�ص ينام بالكيفية العادية)� ،أو متعمد وم�صطنع.
ب.ب�إثارة ع�صبية وهيجان  Tranceوهذه الحالة تكون :بطرق فيزيائية؛ �أو با�ستعمال مادة
مهلو�سة تحقن �أو ت�ؤكل� ...أو عن طريق الحوا�س با�ستخدام �شيء المع :بلور �أو ماء �أو
مر�آة.
3 )3التنب�ؤ الريا�ضي ،الذي ي�ستخدم طرقًا «علمية» ،وهو �أنواع:
�أ.علم الرمل� ،أو الخط.
ب.التنجيم.
ت.العرافة با�ستعمال الأعداد والأرقام.
4 )4التنب�ؤ بالمالحظة ،وهو بدوره �أنواع:
�أ.التنب ؤ� بدر�س حالة الإن�سان �أو الحيوان ،و�سلوكه وغرائزه.
ب.فح�ص �أح�شاء ال�ضحية.
ت.ت�أمل البرق.
ج.ا�ستعمال الع�صا – �أو العود ونحوه في الك�شف عن المغيبات ،كينابيع الماء الباطنية
مث ً
ال.
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خا�صا ،وفيها:
ا�سما ًّ
5 )5منظومات خا�صة لفّق لها الم�صنف – لو�سكوزك ً
�أ.ال�سهام والأن�صبة.
ب.ال ُّن ُذر� ،أي الأ�شياء التي كانت تعتبر في القديم ُن ُذ ًرا و�إ�شارات لحوادث �أو كوارث.
وغيرها من طرق ،مثل زجر الطير ،و�إلقاء الودع ،كما يدخل فيها ما ي�سمى باال�ست�سقاط

(((

وغيرها .وبالجملة ،ف�إن طرق الكهانة قد ي�صعب ا�ستق�صا�ؤها ،باعتبار �أن الكاهن ينظر في
الأحداث الطبيعية غير المتناهية ويوجد لها ت�أوي ً
م�ستقبليا.
ال
ًّ
وقد ا�شتهر اليونان في العهد القديم بمجموعة من المعابد المخ�ص�صة للكهانة ،ولم
ي�ستثن في ح�ضارتها ملك �أو فيل�سوف �إال وكان له بهذه المعابد �صلة� ،إال قلي ً
ال منهم(((؛
و�أ�شهرها على الإطالق معبد �أبولو المقام في مدينة دلفي ،والذي �صار يحمل ا�سمها فيما بعد،
ا�ست�شرافي حديث(((.
بل وا�سم نمط
ّ
وعلى اختالف الأزمنة والأمكنة ،ف�إن ً
ً
م�شتركا يمكن تلخي�صه في عملية التكهن،
نمطا
ويف�سر الأحداث القريبة في متناول يده،
التي تتطلب كاه ًنا�-أو كاهنة -ي�ست�شير قو ًة خارقة،
ّ

تكون دم� ،أو التنب ؤ� المبا�شر في
غالبا ما ترتبط ب�أمور غريبةٍ  ،كحركة طائر مذبوح� ،أو �إ�شارة ّ
والتي ً

((( حماولة ربط عدة �أحداث �أو �أ�شياء منف�صلة ال رابط يجمعها لتحميلها معنى جديدً ا لي�س من �أ�صل � ٍّأي من الأحداث �أو الأ�شياء نف�سها كنوع من
�إ�ضفاء ال�صفة العلمية �أو امل�صداقية عليها �أو �إعطائها �أهمية تفوق حجمها احلقيقي .وقد �صيغ هذا امل�صطلح يف عام  1958من قبل كونراد
كالو�س ،الذي عرفه ب�أنه «ال�صالت التي ال مربر لها «متبوعة» مبقا�صد غري طبيعية لتجربة معينة» ،لكنه حتدر لتمثيل ميل الإن�سان �إىل البحث
عن �أمناط يف الطبيعة الع�شوائية ب�شكل عام ،انظر« :ا�ست�سقاط» ،ويكيبيديا،
(.)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7

((( مثل �شي�رشون على �سبيل املثال ،الذي ا�شتهر باحتقاره ملبد�أ الكهانة وت�رصفات الكهان ،وعدم ت�سليمه للمحاوالت املنطقية لت�سويغ هذا
الأمر.
((( تقنية دلفي :هدفها الرئي�س هو حتديد االحتمال الأقوى بني عدد من االحتماالت اخلا�صة بظاهرة معينة ،وتبينّ �أكرب عدد ممكن من الدالئل
امل�ساندة لالحتمال ،و�إحدى �إ�سهامات املدر�سة الأمريكية يف درا�سة امل�ستقبل ،حيث ا�ستحدثت يف منت�صف اخلم�سينيات وكان الغر�ض منها
تقدير الآثار املحتملة لأي هجوم نووي �ضخم ،انظر :بلمودن ،الدرا�سات امل�ستقبلية 148 :وما بعدها.
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تعد نقلة فارقة بين عالم ذلك
التلب�س  Possessionالتي ت�صيب الكهان ،والتي ّ
حاالت ّ
الم�س �أو ّ
عطي ًة �أو هبة((( ،وهو ما ي�سمى في الم�صطلح الإ�سالمي حلوان الكاهن(((.

ورغم ابتعاد �شبه جزيرة العرب عن الموجة الهيلينية ،ف�إنه لم تكن الأمة العربية قبل
مبعث ر�سول اهلل  بمعزل عن هذا ال�سلوك الب�شري ،الذي �صبغ لفترات طويلة – وال يزال-
عالقة الإن�سان بالم�ستقبل ،فقد كانت الكهانة بتفا�صيل دقيقة �شائعة بين الآ�شوريين في العراق،
ّ
ولعل الفترة التاريخية الفارقة
وتق�ص الآثار والمخطوطات البابلية هذا الأمر ب�شكل الفت،
ُّ

جدا ارتباطهم بالكهانة التي جاء مو�سى -
عمقت ًّ
في حياة اليهود في بابل �أوقات ال�سبي؛ قد ّ

عليه ال�صالة ال�سالم -لنفيها و�إبعادها ،كما �أن الحراك التجاري والقبائلي المفتوح في �شمال
الجزيرة العربية كان هو المعبر الوحيد المفتر�ض المتزاج الكهانة في �شبه الجزيرة العربية مع
كهانة بالد ما بين النهرين.
تما�س مع م�صدر غيبي يعطي
التكهن ب�أدواته التي تفتر�ض حاالت
والحا�صل �أن نهج
ّ
ّ

�إ�شارات ملمو�سة يتفقدها الو�سيط �أو الكاهنّ ،
مت�سق مع الرغبة الب�شرية الجامحة في
مطر ٌد،
ٌ
ال�سيطرة على ما �سي�أتي ،ومحاولة خرق حجاب الزمان.
ويق�سم القا�ضي عيا�ض الكهانة في العرب �إلى «ثالثة �أ�ضرب:
الجن يخبره بما ي�سترق من ال�سمع .وهذا الق�سم قد بطل
رئي من
ّ
�أحدها� :أن يكون للإن�سان ٌّ
محم ًدا .
منذ �أن بعث اهلل ّ

الثاني� :أن يخبره بما يطر أ� ويكون في �أقطار الأر�ض ،وما يخفى مما قرب �أو بعد ،وهذا ال
يبعد وجوده .ونفت المعتزلة وبع�ض المتكلمين هذين ال�ضربين و�أحالوهما ،وال ا�ستحالة
((( بلكا ،النظرية الإ�سالمية يف الكهانة؛ .Flacelière, Devins et oracles grecs: 57
((( وفيه حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،يف �سنن الن�سائي( :ال ُّ
البغي) ،و�صححه الألباين.
مهر
وال
،
الكاهن
ح
الكلب ،وال
ثمن
ِ
لوانِ
ِ
ُ
يحل ُ
ُ
ِّ
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في ذلك ،وال بعد في وجوده ،لكنهم ي�صدقون ويكذبون ،والنهي عن ت�صديقهم وال�سماع
عام.
منهم ٌّ
ولكن الكذب فيه �أغلب»...
قوة،
ّ
الثالث :الحزر والتخمين ،وهذا يخلق اهلل لبع�ض النا�س فيه ّ

(((

ويفرق البع�ض بين «الكاهن» و«العراف» ،ب�أن« :العراف كالكاهن� ،إال �أن العراف
يخت�ص بمن يخبر بالأحوال الم�ستقبلة ،والكاهن بمن يخبر عن الأحوال الما�ضية»((( .ويقول
ُّ

الدكتور �إليا�س بلكا« :ويظهر لي �أن �أكثر من تعر�ض لهذه الم�س�ألة عك�س هذا التق�سيم ،فالكهانة
الخفي.(((»..
تخت�ص بالغيب الما�ضي �أو الحا�ضر
التنب ؤ� بالم�ستقبل ،بينما العرافة
ٌ
ُّ
�ضرب من ّ
ّ
كما �أنّ م�سالك �أخرى �شاعت بين العرب ،مثل :العيافة ،وهي التنب ؤ� عن طريق مالحظة
حركات الطيور وجهة طيرانها وطبيعة �أ�صواتها «والعائف المتكهن الذي يعيف الطير ويزجرها،
ويطلق �أحيانًا على الذي يقول ال�شيء بمجرد حد�سه»((( ،وعرفوا كذلك الحازي وهو الذي
ويتكهن ،ويقال
يحزر الأ�شياء ويقدرها بظنه� ،أو الذي ينظر في الأع�ضاء وفي خلجات الوجه
ّ

والحد�س ،كما عرفوا
التفر�س
كذلك
ْ
للمنجم ّ
ّ
الحزاء ،والظاهر �أن الحازي �أقرب �إلى طريقة ّ
والرئي وهو يوازي م�صدر
ويقدر الأحداث بنا ًء عليها،
المنجم الذي ينظر في النجوم والطالع ّ
ّ
ُّ

وحيا
الجن الذي يكون مع الكاهن� ،إذ اعتقد
النبي
ُ
ُ
ال�صاحب من ّ
العرب �أن للكاهن ًّ
الوحي عند ّ

ّ
وتعطف
الجني �إن�سانًا
التابع .قال الجاحظ« :وكانوا يقولون �إذا �ألف
ما ،كما ي�سمى �أحيانًا
ُ
ُّ
ح�سه ور�أى خياله ،ف�إذا كان عندهم كذلك قالوا مع فالنٍ
وخبره ببع�ض الأخبار ،وجد ّ
عليهّ ،

(((
(((
(((
(((

بلكا ،النظرية الإ�سالمية يف الكهانة.127 :
املرجع ال�سابق؛ نق ً
ال عن� :أبو القا�سم ح�سني بن حممد الراغب الأ�صفهاين ،مرتجم ،املفردات يف غريب القر�آن ،مج( 3 .د.م :.املكتبة التوفيقية،
 ،105 :)1999مادة عرف.
املرجع ال�سابق.130 :
ابن منظور ،ل�سان العرب ،مج.335-334 :10 .
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(((
غيره ،و�أما ما يمكن
الجن»
رئي من ّ
والرئي ال يظهر في عرفهم �إال للكاهن فال يرا ُه �أو ي�سمعه ُ
ُّ
ٌّ

كثير فكان ي�سمى بالهاتف ،وهو �صوت ي�سمع وال ُيرى قائله.
�أن ي�سمعه جمع ٌ

عالمين غير متكافئين من حيث الطبيعة،
ويظهر في هذه الم�سالك كلها ارتباط وثيق بين
ْ

يعد الإيمان بوجوده نقطة فارقة في تف�سير الكثير من
وهو ات�صال الب�شر بعالم
الجن ،والذي ُّ
ّ

المظاهر التي تعتبر خارقة ،وغير طبيعية.

الجن) ،التي تبين طرفًا من العالقة بين العرب
ويعزز هذا الت�صور ما تو�ضحه (�سورة
ّ

والجن قبل الإ�سالم:
ّ

ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨ

ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﮊ [الجن]15-6 /

الجن في الو�ساطة،
يلخ�ص هذا البيان ال�ضافي �أنواع العالقات والطرق التي اعتمدتها
ّ

الجن التخييل الذي دعمه اعتقاد العرب في
وما لها من �إمكانيات في ذلك ،حيث اعتمد
ّ
((( بلكا ،النظرية الإ�سالمية يف الكهانة؛ نق ً
املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،مج( 6 .بريوت :دار العلم للماليني:)1968 ،
ال عن :جواد عليّ ،
.757
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الجن
ت�سلطية على بع�ض الوهاد والوديان ،حيث «كانوا يقولون :فالنٌ من
للجن قدرة
�أنّ
ّ
ّ
ّ

نحوا من
رب هذا الوادي ،فكان �أحدهم �إذا دخل الوادي يعوذ ّ
برب الوادي من دون اهلل �أو ً
الجن تعلم الغيب ،وتوحي به �إلى بع�ض الكهان.
هذا»((( ،وقد تطور هذا الأمر اعتقا ًدا ب�أن
ّ

البخاري
بعد فقد �أورد
والآيات ال�سابقة تعطي طرفًا من هذه الحقيقة التي �ضخمت فيما ُ
ُّ
النبي � أنه قال�« :إذا ق�ضى اهلل الأمر في ال�سماء� ،ضربت
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،عن َّ

المالئكة ب�أجنحتها خ�ضعانًا لقوله ،كال�سل�سلة على �صفوان ..ف�إذا ف ُّز َع عن قلوبهم ،قالوا ماذا

العلي الكبير ،في�سمعها م�سترقو ال�سمع وم�سترقو ال�سمع هكذا
قال ر ّبكم؟ قالوا الذي قال وهو ُّ

وفرج بين �أ�صابع يده اليمنى ن�صبها بع�ضها فوق بع�ض]
ٌ
واحد فوق الآخر [وو�صف �سفيان بيده ّ

ال�شهاب الم�ستمع قبل �أن يرمي بها �إلى �صاحبه فيحرقه ،وربما لم يدركه حتى
فربما �أدرك
ُ
يرمي بها �إلى الذي يليه �إلى الذي هو �أ�سفل منه ،حتى يلقوها �إلى الأر�ض ..فتلقى في فم

ال�ساحر ،فيكذب معها مائة كذبة في�صدق ،فيقولون �ألم يخبرنا يوم كذا وكذا فوجدناه حقًّا،
(((
ترجم ال�شياطين ورد ذكرها في القر�آن
وال�شهب الثاقبة التي
للكلمة التي ُ�سمعت من ال�سماء)
ُ
ُ

في �أكثر من مو�ضع:

في �سورة الحجر :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ [الحجر/

.]18-16

وال�صافات :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ [ال�صافات.]10-6 /
((( بلكا ،النظرية الإ�سالمية يف الكهانة؛ الطربي ،جامع البيان ،مج .59 :29
((( البخاري« ،حديث رقم  ،»3277يف �صحيح البخاري.
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والملك :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﮊ [الملك.]5 /
وفي �ش�أن الذي يتعر�ض لل�شهاب الثاقب من ال�شياطين الم�سترقة لل�سمع؛ فقد قال
الح�سن الب�صري وطائفة من العلماء �أنه يقتل ،بينما قال ابن عبا�س و�آخرون� :إن ال�شهب ال
الطبري روايات في هذا
تقتل ال�شيطان ،ولكن تحرق وتخبل وتجرح من غير قتل ،وذكر
ّ
المعنى(((.
ً
مختلطا
الحق ي�صل �إلى �آذان بع�ض الب�شر
فالحا�صل �أن ات�صا ًال بين ال�سماء وما فيها من
ّ

بكذب ال�شياطين ،وكذب الكهنة �أنف�سهم ،وفي هذا يقول اهلل تعالى :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ [ال�شعراء/

الكهان ،فقال
نا�سا �س�ألوا ر�سول اهلل  عن ّ
« ]223-221وروت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن ً
حدثون �أحيانًا بال�شيء يكون حقًّا.
لهم ر�سول اهلل  لي�سوا ب�شيء .قالوا :يار�سول اهلل ف�إنهم ُي ّ

قر الدجاجة،
الحق ،يخطفها
قال ر�سول اهلل  :تلك الكلمة من
ّ
الجني فيقرها في �أذن ّ
وليه ّ
ّ
فيخلطون فيها �أكثر من مائة كذبة»(((.

بالجن
وهذا النوع الذي �سبق ذكره يمكن �أن ي�سمى كهانة «بو�سيط» ،يتعلق فيها الكاهن
ِّ

وغوا�ص كما
فيعطونه من �أخبار ال�سماء -بت�شويه كبير -و�أخبار من الأر�ض� ،إذ فيهم كل ب ّناء ّ

و�صفهم القر�آن.

ونوع ثانٍ من الكهانة هو ما يمكن �أن يطلق عليه «كهانة بال و�سيط» تتعلق بقدرة الكاهن
نف�سه وخ�صائ�صه النف�سية ،و�إمكانياته في قراءة بع�ض الأحداث واالتجاهات ،وتوقعها.
((( الطربي ،جامع البيان ،مج.9 :14 .
((( م�سلم« ،حديث رقم  ،»123يف �صحيح م�سلم.
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بالرجوع �إلى الدكتور �إليا�س بلكا ،ف�إنه يفتر�ض �أن الكهانة قد انقطعت عن الأر�ض في
كثير من الباحثين
فترتين ،بالتدريج ،كانت الفترة الأولى مع مبعث عي�سى عليه ال�سالم ،فقد �أثبت ٌ

�ضعف الكهانة قبيل بعثته عليه ال�سالم� ،إلى جوار االنح�سار ال�سريع الذي وقع به هذا ال�ضعف،
واحد
تف�سير
حيث �إن تفاج ؤَ� الوثنيين بتوقف المعابد عن التكهن وذهولهم لذلك ،لي�س له �إال
ٌ
ٌ

وهو �أن هذا التوقف قد حدث �سري ًعا ،وفي زمن ق�صير .ولو �أنه ا�ستغرق قرونًا وكان تدرجه
محدد بدقة لهذا الأمر
بطي ًئا ما �أثار ا�ستغراب �أحد ،وال يوجد تاريخ ّ

(((

حر�سا
وكانت الفترة الثانية مع بعثة محمد  -عليه ال�صالة وال�سالم -حيث ملئت ال�سماء
ً

يف�سر �أن
�شديدا ُ
ً
الجن ،ومنعوا من ّ
هبا كما ورد في �سورة ّ
التن�صت لخبر ال�سماء« ،وهذا ما ّ
و�ش ُ

الإ�سالم الذي كان فا�ص ً
ال بين ع�صرين وعالمين :القديم والو�سيط ،هو الذي ق�ضى ب�شكل �شبه
إن�ساني»(((.
ي على الكهانة ولأول مرة في التاريخ ال
نهائ ّ
ّ
ويمكن تمثيل هذا الأمر بالخط الزمني التالي:
الفترة

 500ق.م – قبل الميالد

 571 - 1م

بعد بعثة رسول الله

حالة الكهانة
وقريب من هذا ي�شير ابن تيمية �إلى �أن �أر�ض العرب كانت مملوء ًة من الكهان ،و�إنما
النبوة؛ فهم كثيرون
بنبوة محمد  ،وهم يكثرون في كل مو�ضع نق�ص فيه �أمر ّ
ذهب ذلك ّ

كثيرا في بالد الم�سلمين؛
في �أر�ض ّ
كثيرا عند الن�صارى ،ويوجدون ً
عباد الأ�صنام ،ويوجدون ً
حيث نق�ص العلم والإيمان بما جاء به الر�سول لأن ه�ؤالء �أعداء الأنبياء.

((( بلكا ،النظرية الإ�سالمية يف الكهانة278 :؛ نق ً
ال عن.Flacelière, Devins et oracles grecs: 114 :
((( بلكا ،النظرية الإ�سالمية يف الكهانة.279-278 :
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وقد �شددالإ�سالم ك�شريعة على اعتبار ما يلقيه ال�شياطين على الكهان حقًّا ،بل هو
عرافًا ف� أس� َله عن �شيء لم ُتق َْب ْل ل ُه �صال ٌة
النبي ( :من �أتى َّ
طريق للكفر باهلل تعالى� ،إذ يقول ُّ

(((
ن�ص �آخر (من �أتى عرافًا �أو كاه ًنا ف�صدقه بما يقول ،فقد كفر بما �أنزل على
�أربعين ليلةً) وفي ّ

محمد)(((.

يدرك الإن�سان من خالل ارتباطه بالزمن وم�شاهدته لتطور الأحداث -وت�أتي الأديان
أمورا خافية عنه غير �أنها موجودة وحا�ضرة ،وفي رحلته
لت�ؤكد هذا ال�شعور بالوحي� -أنّ هناك � ً

الطويلة في م�سار الكدح بد�أت تتك�شف له �أ�شيا ٌء كانت في مرحلة من مراحل عمره على

الم�ستقبلي
جدا في �سياق مو�ضوع اال�ست�شراف
مهم ًّ
ن�سبيا .و�إنّ هذا الت�أ�سي�س ٌ
الأر�ض ً
غيبا ًّ
ّ
تجدد في الإيمان بتداول الغيب
المق�صود اليوم في الدرا�سات الم�ستقبلية ،لما ُيعطيه من ّ

أدوارا في تعزيز اليقين بالتدبير الدقيق والحكمة ّ
الفذة.
أطوارا؛ � ً
الخفي وال�شهادة البارزة � ً
ّ

الرب �سبحانه وحده ،وينك�شف
�إذن فالغيب هو �أ�صل الإيمان لدى الم�سلم،
ويخت�ص به ّ
ّ

للب�شر منه بقدر ما تتحقق الغاية من الخلق ،و�إنّ ثمة ً
خلطا يطر أ� في المقدمات المتناولة لت�أ�صيل
اال�ست�شراف الم�ستقبلي حينما يقارن اال�ست�شراف بمحاولة االطالع على الغيب – رغم
�ضرورة التقديم لمكانة الغيب ومنزلته باعتباره �أ�صي ً
ال في تكوين البعد غير الحا�ضر� -إذ لي�س
مقت�صرا على الم�ستقبل فح�سب ،بل ي�ؤكد مفهوم الغيب على الإيقان بوجود
الغيب كما �سبق
ً
الخفي الذي ي�سير االتجاهات بقدر مح�سوب،كما �أنه يتناول الما�ضي مما ال �سبيل
التدبير
ّ

حد كبير
إلهي� ،أما م�س�ألة ا�ست�شراف الم�ستقبل فهي ترتبط �إلى ّ
لإدراكه �إال من وحي و�إعالم � ّ

بالنظر �إلى دالالت الحا�ضر ال�ستيعاب ما يكون بعده من م�ستقبل ،وهذا و�إن كان يلتقي لدى
((( م�سلم« ،حديث رقم  ،»2230يف �صحيح م�سلم.
((( جالل الدين عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي« ،حديث رقم  ،»8285يف اجلامع ال�صغري من حديث الب�شري النذير (مكة املكرمة :جامعة �أم
وح�سنه.
القرى ،د.ت.).
ّ
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الم�ستقبلي في حياته الدنيوية
الح�س فيما يكون له �أثره
الم�سلم بجانب غيبي ال تدركه �آالت
ّ
ّ

الح�س والحا�ضر �أقرب ،بل هو مناط تكليفه� ،إذ لم يك ّلف
والأخروية� ،إال �أن ارتباطه بعالم
ّ
نوع من التكليف بما ال
الم�سلم بتق�صي حجب الغيب ال�ستنباط ما يكون عليه الم�ستقبل فهو ٌ

منتف في ال�شريعة.
يطاق وهو ٍ
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ظاهر ُة الوحي
ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ
[الزخرف]43 /

ُ
يغم�ض في الحا�ضر والما�ضي
�ستقبل من �أنباء وما
واحدا ال�ستقاء ما َي
جعل الإ�سالم طريقًا
ُ
ً

من �أخبار فيما يتعلق بم�صائر و�أحوال ال يتم ح�سمها �إال بك�شف حجاب الغيب� ،أال وهو

أ�صل ُّ
طريق الوحي .والواو والحاء والحرف المعتل � ٌ
يدل على �إلقاء علم في �إخفاء �أو غيره
�إلى غيرك ،والوحي الإ�شارة ،والكتابة ،والر�سالة ،وال�صوتّ ،
وكل ما �ألقيته �إلى غيرك حتى
(((
يت�ضمن
حي» ،وعليه ف�إن معنى الوحي
ّ
علمه و الوحي ال�سريع  ،ولت�ضمن ال�سرعة قيل «� ٌ
أمر ُو ٌ

ال�سرعة والخفاء.

والوحي هو الطريق الذي ي�صل بها كالم اهلل تعالى للنا�س ،قال اهلل تعالى :ﮋ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ

ﰎ ﰏﮊ [ال�شورى.]51 /

ّ
ُ
المعين الأ�سا�س لما يخبرون به� ،سوا ًء في
والر�سل
الوحي الذي يتلقاه الأنبياء
وي�شكل
َ
ُ

الوحي بهذا
ويعد
م�سائل الت�شريع� ،أو مجريات الأمور في �أبعاد البالغ والحا�ضر والم�صيرُّ ،
ُ
الو�صف �أرقى طرق اال�ست�شراف عند الم�سلم.

وقد احتوى القر�آن في بيان الوحي �ستة معانٍ ُلغو ّية هي(((:
((( ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة.1046 :
(((	�أمني حممد �سالم املنا�سية« ،الوحي يف القر�آن الكرمي» ،جملة جامعة دم�شق للعلوم االقت�صادية والقانونية  ،20العدد .359-358 :)2004( 2

1 )1الأوام��ر الإلهية للمالئكة ،كق��ول اهلل تعالى :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮊ [الأنفال.]12 /

2 )2تبلي��غ المالئكة للأنبياء بوا�سطة جبريل عليه ال�س�لام الموكل بالوحي ،ومنه قوله تعالى:
ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ [النج��م ،]4-3/وهذان الجن�سان

هما �أعلى درجات الوحي ،ويليهما:

الفطري للإن�سان كالوحي �إلى �أ ّم مو�سى :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ق�صد به الإلهام
3 )3م��ا ُي ُ
ّ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ [الق�ص���ص ،]7 /و�إل��ى الحواريي��ن :ﮋﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ [المائ��دة/

.]111

الغريزي للحيوان كما ف��ي قوله تعال��ى :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
4 )4الإله��ام
ّ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ   [النحل.]68 /

5 )5الإ�ش��ارة ال�سريعة برمز �أو �إيماء ،كقول اهلل تعالى في �ش�أن زكريا :ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ   [مريم.]11 /

6 )6الو�ساو���س ال�شيطانية ،ويبينه قول اهلل تعالى :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ [الأنعام ،]112 /وي�سمى

طيفً��ا كذل��ك :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ْ

ﮓ ﮔﮊ [الأعراف]201 /
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المتلو
التعبد
وانطالقًا من هذا التق�سيم ف�إن الوحي له � ٌ
ّ
أنواع متنوعة ،فمنه في حال ّ
المتلو كال�سنة ،كما له �صور عديدة في وحي الأنبياء ك�أن ي�أتي الملك في
كالقر�آن ،وغير
ّ

�صورته المالئكية �أو الب�شرية ،والر�ؤيا ال�صادقة التي ت�أتي كفلق ال�صبح ،وما يلقيه الملك في
كدوي النحل� ،أو �صل�صلة الجر�س وغيرها
الر ْوع ،وله ت�أثيرات عديد ٌة كذلك منها ما ي�سمعه
ّ
ّ
من ال�صور التي ُب ّينت في الكتاب وال�س ّنة.

ٌ
ات�صال مت�سل�سل لما �أراد اهلل تعالى
الر�سل ،بل هو
النبي
ٌ
محمد  ب ً
ِدعا من ّ
ولم يكن ّ

أر�ض ،لجن�س الب�شر الذي ال تقوم المهمة بكمالها
بقاءه بعدله �سبحانه من نذارة وب�شارة في ال ِ

�إال بفردٍ منهم :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

قومه 
يرد
ٍ
ﭮﮊ   [النحل ]44-43 /وفي هذه االية و�أمثالها ما ُّ
�شبهات �أثارها ُ

الحجة،
علوي كالمالئكة -وكانوا يعلمون بوجودها� -أدعى لإثبات
كائن
بافترا�ض �أن َ
بعث ٍ
ّ
ّ
يت�ضمن
حد ذاته .وهم بذلك يخرجون عن غر�ض الوحي ،الذي
وكان ليكون برهانًا في ِّ
ّ

جز ًءا من اختبار الإيمان :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﮊ [الأنعام ،]8 /وجز ًءا لي�س بالي�سير من تي�سير التطبيق والمماثلة واالتباع :ﮋﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ [الأنعام ،]9 /كما أ� ّنه
نفيا لما يمكن �أن يطر أ� من �شبهةٍ حول ا�ستقاء الأخبار من طريق الكهانة� ،أو نقل
يت�ضمن ً
روايات عن �أهل الكتاب الذي عا�صروا زمانه ؛ الحتواء ما �أوحي به �إليه على تفا�صيل دقيقة
ٍ

�شاهده :ﮋﯘ ﯙ ﯚ
الوحي
�شهدها ،فكان
ُ
ال يت�أتى �إدراكها �أو الإخبار بها �إال لمن َ
ُ
ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﮊ   [�آل عمران ]44 /ومثل قوله تعالى :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
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ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ [هود]49 /

وكقوله �سبحانه :ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﮊ [يو�سف.]102 /

�ست�صحب التاريخ مع الغاية :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ
أوحي �إليه لأجلها ُي
ولت�أكيد
ُ
ّ
المهمة التي � َ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮊ [الن�ساء.]166-163 /

ومع كل هذا ،لم ُ
قعدا لر�سول اهلل  عن التما�س �أ�سباب التمكين ،من
يكن
الوحي ُم ً
ُ

ٌ
ال�سعي ،وفي ذلك
دعاء وح�سن التجاء ،وهذا
مدخل ٌ
دقيق في �صلة حالة الوحي مع حالة ّ

النبي  خرج يوم بدر ف�أخبر �أ�صحابه
يقول ابن تيمية ...« :ومما ي�شبه هذه الم�سالة �أن ّ

بم�صارع الم�شركين ،فقال« :هذا م�صرع فالن ،وهذا م�صرع فالن» ،ثم �إنه دخل العري�ش
وجعل يجتهد في الدعاء ويقول« :اللهم انجزني ما وعدتني» وذلك لأن علمه بالن�صر ال يمنع
�أن يفعل ال�سبب الذي به ُين�صر ،وهو اال�ستعانة باهلل»((( .وتتجاوز بع�ض �آيات القر�آن الما�ضي

والحا�ضر لكي تمد ر�ؤيتها �إلى الم�ستقبل القريب �أو البعيد في تنب�ؤات تاريخية ،يحيطها علم
اهلل تعالى المطلق بال�صدق الكامل وال�ضمانة النهائية .ولقد نفذ بع�ض هذه التنب�ؤات في عهد
الر�سول  نف�سه ،وظل بع�ضها الآخر ينتظر التنفيذ �إذ لم يحدد له زمن على وجه التحديد:
(((	�أحمد بن عبد احلليم بن تيمية� ،س�ؤاالن يف الق�ضاء والقدر (القاهرة :الدار امل�رصية اللبنانية.53-52 :)1993 ،
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ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ [الروم .]7-1 :ولقد
وعدة من نبوءات ر�سول اهلل 
�شهد الع�صر
المكي نف�سه تنفيذ هذه النبوءة بعد �سنوات قالئلّ ،
ّ
التي �شهد ال�صحاب ُة بع�ضها ،وال نزال ن�شهد حتى اليوم منها ،مما بينته كتب المالحم والفتن

ال�صحاح.
في ّ

الوحي والإلها ُم
ُ
أمرا يبعثها على الفعل �أو الترك،
جاء في ل�سان العرب« :الإلهام �أن يلقي اهلل في النف�س � ً

نوع من الوحي غير �أنه ال تنبني
وهو نوع من الوحي
يخ�ص اهلل به من ي�شاء من عباده»((( وهو ٌ
ّ
(((
جراء ارتباط كليهما بباعث
عليه �أحكام  .وال �شك �أنّ عالق ًة ما بين الوحي والإلهام تن� أش� من ّ

ويحركها ،وقد جاء و�صف الإلهام في القر�آن ﮋﭨ ﭩ ﭪﭫ
يحث النف�س
خفي
ُّ
ّ

ﭬ ﭭ ﭮﮊ [ال�شم�س ]8-7 :ولمدخل الإلهام �سعةٌ ،على غير طريق الوحي
اال�صطالحي الخا�ص ب�إبالغ مراد اهلل تعالى لأنبيائه على وجه الت�شريع ،فيدخل في
في معناه
ّ
الكونية.
طرق للهداية ال�شرعية �أو
الإلهام ما ي�ؤتاه النا�س من ٍ
ّ

�إن هذا الباعث الذي يت�أتى من التقاء قريحة وقّادة مع قلب عامر بال ُّتقى قد وقف عنده
وعدوه من المهي ّئات التي ُخ ّ�صت بها �أمة الر�سول الخاتم  ،لي�ستخرج �أهل
�أهل العلمّ ،
((( ابن منظور ،ل�سان العرب ،مج.555 :13 .
((( املنا�سية« ،الوحي يف القر�آن الكرمي».362 :
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المتجدد .وي�ستوقف الناظر في
العلم – بما ُخ ّ�صوا من هذا التوفيق� -أحكا ًما تنا�سب الزمان
ّ

ٌ
قدم بها لكتاب الموافقات ،ومما قاله
هذا ال�سياق
دقيق من ال�شاطبي في م�سائله التي ّ
ا�ستنباط ٌ
منهن:
في الم�س�ألة العا�شرة ّ
كما �أنّ الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين على ح�سب ما كانت بالن�سبة
�ص به ،كذلك المزايا والمناقب؛ فما من مزية �أعطيها ر�سول اهلل 
�إلى ر�سول اهلل � إال ما ُخ ّ

أنموذجا فهي عامة كعموم التكاليف ،بل قد
�سوى ما وقع ا�ستثنا�ؤه �إال وقد �أعطيت �أمته منها �
ً
نبيا �شي ًئا �أعطى �أمته منه ،و�أ�شركهم معه فيه،
زعم ابن
العربي �أن �سنة اهلل جرت �أنه �إذا �أعطى ًّ
ّ

ثم ذكر من ذلك �أمثلة .وما قاله يظهر في هذه الملة باال�ستقراء� :أما �أو ًال :فالوراثة العامة في

اال�ستخالف على الأحكام الم�ستنبطة ،وقد كان من الجائز �أن تتعبد الأمة بالوقوف عند ما
ولكن اهلل
حد من غير ا�ستنباط ،وكانت تكفي العمومات والإطالق ح�سبما قال الأ�صوليون،
ّ
ّ

نبيه عليه ال�صالة وال�سالم؛ �إذ قال تعالى :ﮋﯫ
من على العباد بالخ�صو�صية التي ّ
ّ
خ�ص بها ّ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﮊ [الن�ساء ،]105 /وقال في الأمة :ﮋﮜ ﮝ ﮞ

إمامين
ﮟﮊ [الن�ساء .(((]83 /والمت�أمل في المقارنة بين اال�ستداللين
ّ
ي�ست�شف منه مراد ال ْ
ور�شدا من جهة الإلهام-
خ�صت به طائفة من العلماء توفيقًا وهداية
ً
ب�أن اال�ستنباط -الذي ّ
النبوة ما أُ�ر َيه ر�سول اهلل  بالوحي.
يقابله في ّ

وجها للنظر في ما يتعلق
ال�شاطبي بالت�أ�سي�س على هذه القاعدة ثالثين
كما ي�ستخرج
ً
ّ

النبوة الدالة على �إمكان ما يحدث في الم�ستقبل ،منها الوجه
ب�أوجه ارتباط الأمة وحظوظها من ّ

النبوة ،قال تعالى :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔﮊ [الن�ساء/
الخام�س الذي قال فيه ...« :الوحي وهو ّ

 ،]163و�سائر ما في هذا المعنى ،وال يحتاج �إلى �شاهدٍ  ،وفي الأمة( :الر�ؤيا ال�صالحة جز ٌء
(((	�إبراهيم بن مو�سى بن حممد �أبو �إ�سحاق اللخمي الغرناطي ال�شاطبي ،املوافقات ،مج( 2 .الريا�ض :دار ابن عفّان.416-415 :)2007 ،
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(((
ً
ا�ستنباطا من هذا الأ�صل� -إلى ما يجريعرج
من �ستة و�أربعين جز ًءا من ّ
النبوة)»  .ثم ّ

محمد  من خوارق العادات ،التي منها انك�شاف الم�ستقبل لبع�ضهم ،قائ ً
ال:
عند بع�ض �أمة ّ

«وهذا الأ�صل ينبني عليه قواعد:منها� :أن جميع ما �أعطيته هذه الأمة من المزايا والكرامات،
نبينا  ،لكن على
والمكا�شفات والت�أييدات وغيرها من الف�ضائل �إنما هي مقتب�سة من م�شكاة ّ

نبوته ،كيف وهو ال�سراج المنير
مقدار االتباع؛ فال ُّ
يظن ظانٌّ �أنه ح�صل على خير بدون و�ساطة ّ

الذي ي�ست�ضيء به الجميع ،والعلم الأعلى الذي به يهتدى في �سلوك الطريق.

ولعل قائ ً
النبي  ،وال �سيما
ال يقول :قد ظهرت على �أيدي الأمة �أمور لم تظهر على يدي ّ

الخوا�ص التي اخت�ص بها بع�ضهم ...فيقال :كل ما نقل عن الأولياء �أو العلماء �أو ينقل �إلى يوم
ّ

القيامة من الأحوال والخوارق والعلوم والفهوم وغيرها؛ فهي �أفراد وجزئيات داخلة تحت
تخت�ص ب�أو�صاف تليق
الكلي قد
النبي ؛ غير �أن �أفراد الجن�س وجزئيات
ّ
ّ
كليات ما نقل عن ّ

كلي ،وال يدل ذلك
بالجزئي من حيث هو
جزئي ،و�إن لم يت�صف بها الكلي من جهة ما هو ّ
ّ
ّ

الكلي ،وال �أن ذلك في الجزئي خا�ص به ال تعلق له بالكلي ،كيف
للجزئي مزية على
على �أن
ّ
ّ
بكلي]...
جزئيا �إال
كليا �إال بجزئي؟ [لعل ال�صواب :والجزئي ال يكون
ًّ
والجزئي ال يكون ًّ
ّ

والدليل على �صحة ذلك �أن �شي ًئا منها ال يح�صل �إال على مقدار االتباع واالقتداء به ،ولو كانت

ظاهرة للأمة على فر�ض االخت�صا�ص بها واال�ستقالل لم تكن المتابعة ً
�شرطا فيها.(((»..

ّ
دائرا في
ال�شاطبي يعطي
ولعل هذا التقرير الذي ا�ستطردنا في نقله عن
ً
ملمحا لما كان ً
ّ

بال�صوفي ،وفيه �إ�شارات ظاهرة لما يمكن
الفقهي
المغرب الإ�سالمي من �أحوال يختلط فيها
ّ
ّ

النبي،
اعتباره ًّ
الولي بت�صاريف ال يحتاج فيها �إلى ّ
ردا للكثير مما �شاع في المغرب عن ا�ستقالل ّ

((( املرجع ال�سابق.542-541 :
((( املرجع ال�سابق ،مج.551-550 :2 .
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يرد الأمور �إلى ن�صابها ،ويدلل بو�ضوح على
ختما ،وهو بذلك ُّ
ختما وللوالية ً
باعتبار �أن للنبوة ً
عملي.
العالقة بين الوحي والإلهام في �سياق
ّ

ال�شاطبي ،ما ذكره بعد ذلك« :ومن
ومما ي�ؤكد هذا االتجاه في تناول المو�ضوع لدى
ّ

الفوائد في هذا الأ�صل �أن ينظر �إلى كل خارقة �صدرت على يدي �أحد؛ ف�إن كان لها � ٌ
أ�صل
في كرامات ر�سول اهلل  -عليه ال�صالة وال�سالم -ومعجزاته؛ فهي �صحيحة ،و�إن لم يكن
لها �أ�صل؛ فغير �صحيحة ،و�إن ظهر بباديء الر�أي �أنها كرامة؛ �إذ لي�س كل ما يظهر على يدي
الإن�سان من الخوارق بكرامة ،بل منها ما يكون كذلك ،ومنها ما ال يكون كذلك .وبيان ذلك
النجومية قد ت�صدر
التقربات بال�صناعة الفلكية والأحكام
ّ
بالمثال �أن �أرباب الت�صريف بالهمم ّ

ال�صحة مدخل ،وال
عنهم �أفاعيل خارقة ،وهي كلها ظلمات بع�ضها فوق بع�ض ،لي�س لها في
ّ
النبي  لم
النبي  منبع؛ لأنه �إن كان ذلك بدعاء مخ�صو�ص؛ فدعاء ّ
يوجد لها في كرامات ّ

يكن على تلك الن�سبة ،وال تجري فيه تلك الهيئة ،وال اعتمد على قران في الكواكب ،وال
مجرد االعتماد على من �إليه يرجع الأمر كله واللج أ�
التم�س �سعودها وال نحو�سها ،بل تحرى ّ

وناهيا عن اال�ستناد �إليها؛ �إذ قال� ( :أ�صبح من عبادي م�ؤمن بي
معر�ضا عن الكواكب
�إليه،
ً
ً

«الولي»
أكيدا وثيقًا على �أنه ال يوجد طريق �آخر ي�ستقي به
وكافر)»((( وهنا ،ي�ؤكد
ال�شاطبي ت� ً
ّ
ّ
ال�شرعي.
في �أحوال ال�شرع غير الطريق
ّ

ويرد
وهذا الت�أ�سي�س الجليل يعطي لبع�ض المظاهر الملتب�سة بالوحي مكانها في ال�شرعّ ،
لها اعتبارها المتوازن ،دون �أن يلغيها �أو يجعل لها من الوثوقية ما يحتمل �شبهة ت�شريع.

((( املرجع ال�سابق.553-552 :
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ون�ستعر�ض هنا ب�شيء من االخت�صار بع�ض المظاهر التي �أورد ال�شرع الحكيم عنها
مقارب ًة مع الوحي ،وجعلها �سب ً
الن�ص الثابت والعلم الرا�سخ
ال للإلهام ،وهي مع هذا مفتقرة �إلى ّ
لت�أخذ مكانها في منظومة ال�شرع ،ومن هذه المظاهر:

ُ
النبوة� ،إذ � ُ
ر�سول اللهَّ ِ  من
أول َما ُب ِد َئ به
 )1الر�ؤيا ال�صادقة :وهي كما �سبق جزء من ّ

ال�ص ْب ِح ((()...الحديث،
ال�صاد َق ُة في ال َّن ْو ِم ،فكان ال َي َرى ر�ؤيا �إال
الو ْح ِي الر�ؤيا
ِ
ْ
جاءت ِم ْث َل َف َل ِق ُّ
َ

النبوة �إال الر�ؤيا
مب�شرات
يبق من
ِ
ِ
النا�س �إنه لم َ
وهي مما بقي لأمة محمدٍ  من المب�شرات (�أيها ُ

أربعين
الم�سلم �أو تُرى له)(((،
ال�صالح ُة يراها
(ر ؤْ�يا الم� ِ
ؤمن ُج ْز ٌء من �ستةٍ و� َ
ّ
و�صح عنه  قولهُ :
ُ
(((
النبي � إذا �ص َّلى �صال ًة � َ
أقبل علينا
ُج ْز ًءا من ال ُّن ُب َّو ِة)  ،وروى ُ
�سمرة بن جندب � --أنه كان ُّ
فيقول( :ما �شاء ُ
ُ
اهلل)(((.
ق�ص َها.
(م ْن ر�أى منكم الليل َة ر�ؤيا) ؟ قال :ف إ�ِنْ ر�أى � ٌ
أحد َّ
بوجهِ ه ،فقالَ :
َ
ؤمن ُج ْز ٌء من
ور ؤْ�يا الم� ِ
و�صح عنه  قوله�( :إذا اقترب الزمانُ لم ت ََك ْد ُر ؤْ�يا الم� ِ
ّ
ؤمن ت َْك ِذ ُبُ ،

ين جز ًءا من ال ُّن ُب َّو ِة .وما كان من ال ُّن ُب َّو ِة ف�إنه ال َي ْك ِذ ُب .قال ُم َح َّم ٌد :و�أنا � ُ
أقول هذه،
�ستةٍ و�أر َب ِع َ

قال :وكان ُ
فمن ر�أى
وتخويف
النف�س،
حديث
ثالث:
ُ
يقال :الر�ؤيا ٌ
ِ
ُ
ال�شيطان ،و ُب ْ�ش َرى من ا ِ
ِ
هللَ ،

قُم ف ْل ُي َ�ص ِّل)((( ،ويقول ابن خلدون ا�ست�شها ًدا بمثل هذه
�شي ًئا َي ْك َر ُه ُه فال َي ُق َّ�ص ُه على �أحدٍ و ْل َي ْ
أي�ضا
والوحي كما في
الن�صو�ص الثابتة« :والر�ؤيا لها ن�سب ٌة من ال ّنبوة
ال�صحيح...فلخوا�صها � ً
ّ
ْ

الخالق لما
النبوة؛ وبذلك القدر؛ فال ت�ستبعد ذلك ،فهذا وج ُه الحق ،واهلل
ن�سبة �إلى
ُ
ّ
خوا�ص ّ

ي�شاء»((( .وفي ق�صة يو�سفٌ - -
حا�ضر لما يمكن للر�ؤيا ال�صادقة  -ور�ؤيا الأنبياء
مثال
ٌ

وحي� -أن ت�ؤثر به في تخطيط الم�ستقبل واال�ستعداد له :ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ٌ
(((
(((
(((
(((
(((
(((

البخاري« ،حديث رقم  ،»6982يف �صحيح البخاري.
م�سلم« ،حديث رقم  ،»479يف �صحيح م�سلم.
البخاري« ،حديث رقم  ،»6988يف �صحيح البخاري.
البخاري« ،حديث رقم  ،»1386يف �صحيح البخاري.
البخاري« ،حديث رقم  ،»7017يف �صحيح البخاري.
ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،مج.246 :2 .
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ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ[يو�سف .]49-43 /ويقول محمد
الطاهر بن عا�شور« :والر�ؤيا ال�صادقة حالة يكرم اهلل بها بع�ض �أ�صفيائه الذين زكت نفو�سهم
فتت�صل نفو�سهم بتعلقات من علم اهلل وتعلقات من �إرادته وقدرته و�أمره التكويني فتنك�شف بها
اطالعا عاد ًّيا.
الأ�شياء المغيبة بالزمان قبل وقوعها� ،أو المغيبة بالمكان قبل اطالع النا�س عليها
ً

ولذلك قال النبي  :الر�ؤيا ال�صالحة من الرجل ال�صالح جزء من �ستة و�أربعين جز ًءا من النبوة.

وقد بين تحديد هذه الن�سبة الواقعة في الحديث في �شروح الحديث .وقال :لم يبق من النبوءة

�إال المب�شرات وهي الر�ؤيا ال�صالحة للرجل ال�صالح يراها �أو ترى له .و�إنما �شرطت المرائي
ال�صادقة بالنا�س ال�صالحين لأن االرتيا�ض على الأعمال ال�صالحة �شاغل للنف�س عن ال�سيئات،
ولأن الأعمال ال�صالحات ارتقاءات وكماالت فهي معينة لجوهر النف�س على االت�صال بعالمها
الذي خلقت فيه و�أنزلت منه ،وبعك�س ذلك الأعمال ال�سيئة تبعدها عن م�ألوفاتها وتبلدها
وتذبذبها .والر�ؤيا مراتب ،منها �أن :ترى �صور �أفعال تتحقق �أمثالها في الوجود ،مثل :ر�ؤيا
النبي � أنه يهاجر من مكة �إلى �أر�ض ذات نخل ،وظنه �أن تلك الأر�ض اليمامة فظهر �أنها
المدينة ،وال �شك �أنه لما ر�أى المدينة وجدها مطابقة لل�صورة التي ر�آها ،ومثل ر�ؤياه امر�أة في
�سرقة من حرير فقيل له اكت�شفها فهي زوجك فك�شف ف�إذا هي عائ�شة ،فعلم �أن �سيتزوجها،
رموزا للحقائق التي
�صورا تكون
وهذا النوع نادر وحالة الك�شف فيه قوية ،ومنها �أن ترى
ً
ً
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�ستح�صل �أو التي ح�صلت في الواقع ،وتلك من قبيل مكا�شفة النف�س للمعاني والمواهي،
وت�شكيل المخيلة تلك الحقائق في �أ�شكال مح�سو�سة هي من مظاهر تلك المعاني ،وهو
�ضرب من �ضروب الت�شبيه والتمثيل الذي تخترعه �ألباب الخطباء وال�شعراء� ،إال �أن هذا تخترعه
الألباب في حالة هدو الدماغ من ال�شواغل ال�شاغلة ،فيكون �أتقن و�أ�صدق .وهذا �أكثر �أنواع
المرائي .ومنه ر�ؤيا النبي � أنه ي�شرب من قدح لبن ر�أى الري في �أظفاره ثم �أعطى ف�ضله عمر
بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه .وتعبيره ذلك ب�أنه العلم .وكذلك ر�ؤياه امر�أة �سوداء نا�شرة �شعرها
خارجة من المدينة �إلى الجحفة ،فعبرها بالحمى تنتقل من المدينة �إلى الجحفة ،ورئي عبد
اهلل بن �سالم �أنه في رو�ضة ،و�أن فيها عمو ًدا ،و�أن فيه عروة ،و�أنه �أخذ بتلك العروة فارتقى �إلى
�أعلى العمود ،فعبره النبي  ب�أنه ال يزال � ً
آخذا بالإيمان الذي هو العروة الوثقى ،و�أن الرو�ضة

هي الجنة� .(((»...إنّ من الدالالت التي يمكن �أن تزيد من موثوقية الر�ؤية تجاه الك�شف:
�أ) تواط ؤ� مجموعة من النا�س على ر�ؤيا واحدة ،بما ُيخرج الر�ؤيا عن االنفعال ال�شخ�صي لما
ر�آه النائم وقت يقظته� ،إلى حال من الإلهام ذي الداللة الأكثر وثوقًا تجاه الم�ستقبل� ،أو

تجاه ق�ضية من الق�ضايا ،مثل ما �أريه �أ�صحاب ر�سول اهلل  في توقيت ليلة القدر .ذلك

ُ
اً
ر�سول
أواخر ،فقال
المنام في
النبي  أُ� ُروا ليل َة القدرِ في
رجال من �
�أن
ِ
ال�سبع ال ِ
ِ
ِ
أ�صحاب ِّ
هلل َ ( :أ� َرى ر�ؤياكم قد َ
فمن كان ُم َت َح ِّريها ف ْل َي َت َح َّرها في
تواط َأ� ْت في
ا ِ
ال�سبع ال ِ
أواخرَ ،
ِ
أواخر)(((.
ال�سبع ال ِ
ِ

ب) وكذلك تكرار ر�ؤيا بعينها ،كذلك الذي ورد في ال�سيرة النبو ّية عن الر�ؤيا التي كان يراها
عبد ّ
جد ر�سول اهلل  بخ�صو�ص بئر زمزم والق�صة بطولها موجودة في كتب
المطلب ّ
ّ
ّ
الدوال
و�ستظل من
ال�سيرة ،.فقد كانت الر�ؤيا ال�صالحة جز ًءا من وحي اهلل تعالى لأنبيائه،

((( ابن عا�شور ،التحرير والتنوير ،مج.212-209 :13 .
((( البخاري« ،حديث رقم  ،»2015يف �صحيح البخاري.
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ُّ
ومردا للثوابت الحاكمة؛ فال وحي
ويظل اال�ستيثاق بها مو�ضوع ًة للت�أويل،
على الم�ستقبل،
ًّ
بعد ر�سول اهلل .
ت) ومنه ما �أورده ابن خلدون في عالمات الر�ؤيا ال�صادقة بقوله« :واعلم �أنّ للر�ؤيا ال�صادقة
ب�صحتها؛ في�ست�شعر الرائي الب�شارة من اهلل بما �ألقى �إليه في
عالمات ت�ؤذن ب�صدقها وت�شهد ّ

الح�س باليقظة،
نومه؛ فمنها �سرعة انتباه الرائي عندما يدرك الر�ؤيا ،ك�أنه يعاجل الرجوع �إلى
ّ
فيفر من تلك الحالة �إلى
ولو كان م�ستغرقًا في نومه لثقل ما �ألقى عليه من ذلك الإدراكُّ ،

الح�س التي تبقى النف�س فيها منغم�سة بالبدن وعوار�ضه؛ ومنها ثبوت ذلك الإدراك
حالة
ّ

�سهو وال ن�سيان ،وال يحتاج �إلى
ودوامه بانطباع تلك الر�ؤيا بتفا�صيلها في حفظه ،فال يتخللها ٌ
�إح�ضارها بالفكر والتذكر ،بل تبقى مت�صورة في ذهنه �إذا انتبه ،وال يغرب عنه �شيء منها.(((»...

والتو�سم :وهي �أحوال قريبة من الر�ؤيا في ارتباطها بالك�شف ،قال اهلل تعالى:
 	)2الفرا�سة
ّ

الطبري ب�سنده عن مجاهد في تف�سير
ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [الحجر ]75 /و�أورد
ّ

الآية «قال :للمتفر�سين»((( ،وقد ورد فيها حديث عن ر�سول اهلل �( :إنّ هلل عبا ًدا يعرفُون

(((
تكون هذه الحال خلفية من تقوى و�صالح وا�ستقامة،
النا�س
َ
ّ
بالتو�سم) وفي جزء كبير من ّ

وهذا االتجاه من النظر يرتبط بدرجة من النقاء وال�صفاء ،وهو التعبير الذي قاله �أبو الح�سن علي
زاكيا كان له تمييز بين الحق والباطل ،وال�صدق
الحنبلي:
بن عروة
ُ
تقيا نظيفًا ً
«القلب �إذا كان ًّ
ّ

النبوي،
والكذب ،والهدى وال�ضالل ،وال �سيما �إذا كان قد ح�صل له �إ�ضاء ٌة وذوقٌ من النور
ّ

معمورا بالتقوى
ف�إنه حينئذٍ تظهر له خبايا الأمور .(((»...وقال ابن تيمية�« :إذا كان القلب
ً
(((
(((
(((
(((
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ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،مج.245 :2 .
الطربي ،جامع البيان ،مج.120 :17 .
حممد نا�رص الدين الألباين« ،حديث رقم  ،»1963يف �سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة (د.م :.مكتبة املعارف ،د.ت.).
عبد اهلل ربيع عبد اهلل ،اال�ستح�سان وحجيته عند الأ�صوليني (القاهرة :دار ال�سالم20 :)2007 ،؛ نق ً
ال عن :جمال الدين القا�سمي ،قواعد
التحديث من فنون م�صطلح احلديث (القاهرة :دار النفائ�س.168 :)2007 ،

يتبين له ما ال
انجلت له من الأمور وانك�شفت ،بخالف القلب الخراب المظلم ...فالم�ؤمن ّ
قوي انك�شاف الأمور له،
يتبين لغيره ،وال �سيما في الفتن ...وكلما قوي الإيمان في القلب َ

وعرف حقائقها من باطلها ،وكلما �ضعف الإيمان �ضعف الك�شف ...و�إذا كانت الأمور
الكونية قد تنك�شف للعبد الم�ؤمن لقوة �إيمانه يقي ًنا وظ ًّنا؛ فاالأمور الدينية ك�شفها له �أي�سر
ّ

بطريق الأولى»((( .وقال ابن القيم في ذات ال�سياق« :وللفرا�سة �سببان� .أحدهما :جودة ذهن
المتفر�س ،وحدة قلبه ،وح�سن فطنته ،والثاني :ظهور العالمات والأدلة على المتفر�س فيه،
ف�إذا اجتمع ال�سببان لم تكد تخطئ للعبد فرا�سة ،و�إذا انتفيا لم تكد ت�صح له فرا�سة ،و�إذا قوي
(((
علي بن
�أحدهما و�ضعف الآخر كانت فرا�سته بين بين»  .ومن جميل التعبير ما و�صف به ّ

عبا�س ر�ضي اهلل عنهما« :هلل در ابن عبا�س �إنه لينظر �إلى الغيب
�أبي طالب ر�ضي اهلل عنه َ
علم ابن ّ

من �ستر رقيق»(((.

ح�ضورا ،دون
المغيب
ً
�إن االتفاق قائم في الثقافة الإ�سالمية على وجود حاالت يتجلى في ّ

�صرح عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه
دور
�أن يكون
َ
للمكا�ش ِف ٌ
حقيقي في الحادثة ذاتها ،كما ّ
ّ
َ
َ
الجبل» فقال« :هي كلمة �أجراها اهلل على ل�ساني»،
الجبل
لما �سئل عن قوله في المنبر« :يا �سارية
وبذات القدر لما �سئل �سارية عنها قال�« :سمعت �صوت عمر ف�صعدت الجبل»((( .وهو نوع

جليل من الكرامات المثبتة .يقول ابن القيم عن بع�ض ما خبره من فرا�سة �شيخه ابن تيمية« :ولقد
أمورا عجيبة وما لم �أ�شاهده منها
�شاهدت من فرا�سة �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  -رحمه اهللً � -

�ضخما� :أخبر �أ�صحابه بدخول التتار ال�شام �سنة ت�سع
�سفرا
ً
�أعظم و�أعظم ،ووقائع فرا�سته ت�ستدعي ً
(((	�أحمد بن عبد احلليم بن تيمية ،جمموعة الفتاوى ،مج� ،20 .أ�صول الفقه (د.م ،.د.ت.47-43 :).
((( حممد بن �أبي بكر بن ّقيم اجلوزية ،مدارج ال�سالكني بني منازل "�إياك نعبد و�إياك ن�ستعني" ،حتقيق حممد حامد الفقي ،مج( 2 .بريوت :دار الكتاب
العربي.457 :)1996 ،
((( عبد اهلل حممد بن مفلح املقد�سي ،الآداب ال�رشعية ،ط ،3 .مج( 1 .بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة.77 :)1999 ،
((( الق�صة �أوردها ابن كثري ،انظر� :إ�سماعيل بن عمر بن كثري ،البداية والنهاية ،حتقيق عبد اهلل عبد املح�سن الرتكي ،مج( 7 .د.م :.دارعامل الكتب،
 .135 :)2003وقال �إ�سناده جيد ح�سن ،انظر :املرجع ال�سابق ،مج.176-174 :10 .
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وت�سعين ،و�ستمائة و�أن جيو�ش الم�سلمين تك�سر ،و�أن دم�شق ال يكون بها قتل عام وال �سبي عام،
و�أن كلب الجي�ش وحدته في الأموال وهذا قبل �أن يهم التتار بالحركة .ثم �أخبر النا�س والأمراء
�سنة اثنتين و�سبعمائة لما تحرك التتار وق�صدوا ال�شام �أن الدائرة والهزيمة عليهم و�أن الظفر والن�صر
للم�سلمين ،و�أق�سم على ذلك �أكثر من �سبعين يمي ًنا ،فيقال له :قل �إن �شاء اهلل ،فيقول� :إن �شاء اهلل
تحقيقًا ال تعليقًا ،و�سمعته يقول ذلك قال فلما �أكثروا علي قلت ال تكثروا كتب اهلل تعالى في
اللوح المحفوظ �أنهم مهزومون في هذه الكرة و�أن الن�صر لجيو�ش الإ�سالم ،قال :و�أطعمت بع�ض
الأمراء والع�سكر حالوة الن�صر قبل خروجهم �إلى لقاء العدو وكانت فرا�سته الجزئية في خالل
هاتين الواقعتين مثل المطر.(((»...وال ّ
�شك �أن مثل هذه الأحوال – الم�شاهدة والثابتة -يمتزج
وحدة في القريحة والذاهنة ،وا�ستثمار
نوع من ال�صفاء القلبي والح�ضور
الروحي ،مع جودة ّ
فيها ٌ
ّ
لهذه المنح في التعليم والنظرّ ،
المتفر�س من التدقيق والمالحظة واال�ستقراء وربط الأحداث
تمكن
ّ

كلية ،بالقدر الذي ّ
يمكن من توقّع ما يكون عليه الحال ويبقى ناتج هذه الأمور في
بم�سارات ّ

ال�شريعة ّ
والت�شوف .وقد نقل القطربي عن �أبي
محل توقّف في الجزم� ،إال من قبيل اال�ستئنا�س
ّ

بكر بن العربي المالكي�« :إذا ثبت �أن التو�سم والتفر�س من مدارك المعاني ف�إن ذلك ال يترتب
عليه حكم وال ي�ؤخذ به مو�سوم وال متفر�س .وقد كان قا�ضي الق�ضاة ال�شامي المالكي ببغداد
قا�ضيا،
�أيام كوني بال�شام يحكم بالفرا�سة في الأحكام ،جر ًيا على طريق �إيا�س بن معاوية �أيام كان
ً

وكان �شيخنا فخر الإ�سالم �أبوبكر ال�شا�شي �صنف جز ًءا في الرد عليه ،كتبه لي بخطه و�أعطانيه،
(((
ويقرر
وذلك �صحيح؛ ف�إن مدارك الأحكام معلومة ً
�شرعا مدركة قط ًعا ولي�ست الفرا�سة منها» ّ .

النبي ّ 
وب�شر و�أنذر وندب
ال�شاطبي اعتبار الفرا�سة في الهدي
حذر ّ
ّ
النبوي بقوله« :لما ثبت �أن ّ
ّ
وت�صرف بمقت�ضى الخوارق من الفرا�سة ال�صادقة والإلهام ال�صحيح والك�شف الوا�ضح والر�ؤيا
ّ
((( ابن ّقيم اجلوزية ،مدارج ال�سالكني ،مج.459-458 :2 .
((( القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،مج.41-40 :10 .
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اخت�ص ب�شيء من هذه الأمور على طريق من ال�صواب
ال�صالحة ،كان َمن ف ََعل مثل ذلك ممن
ّ
وعام ً
ال بما لي�س بخارج عن الم�شروع؛ لكن مع مراعاة �شروط ذلك.(((»...

«م ْن ُيلقى
 )3ال َّت ْحديث :قال الراغب ال
الم َّ
حدث – بفتح الدال الم�شددة َ :-
أ�صفهانيُ :
ّ

في ُروعه من جهة الم أ
ل الأعلى �شيء» .وقد ثبت في ال�صحيح �أن النبي –  - قال( :لقَ ْد َكانَ
ِف َيما كان ق َْب َل ُك ْم ِم َن ْ أُ
محدثونَ َ ،ف إ�ِنْ َي ُك في أُ� َّم ِتي أَ� َح ٌد َف إِ� َّن ُه ُع َم ُر)((( .قال ابن حجر:
ا�س َّ
ال َم ِم َن ٌ
المحدث بالفتح هو الرجل ال�صادق
«واختلف في ت�أويله فقيلُ :ملهم .قاله الأكثر ،قالوا:
َّ
ل الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به ،وبهذا
الظن ،وهو من �ألقي في روعه �شيء من قبل الم أ
جزم �أبو �أحمد الع�سكري .وقيل :من يجري ال�صواب على ل�سانه من غير ق�صد ،وقيلُ :مك َّلم

مرفوعا ولفظه» قيل:
�أي تكلمه المالئكة بغير نبوة ،وهذا ورد من حديث �أبي �سعيد الخدري
ً
يا ر�سول اهلل ،وكيف ُي َح ّدث ؟ قال :تتكلم المالئكة على ل�سانه« ...ويحتمل رده �إلى المعنى

مكلما في الحقيقة فيرجع �إلى الإلهام ،وف�سره ابن التين
الأول� ،أي :تكلمه في نف�سه و�إن لم ير
ً
بالتفر�س ،ووقع في م�سند» الحميدي «عقب حديث عائ�شة» المحدث :الملهم بال�صواب

الذي يلقى على فيه «وعند م�سلم من رواية ابن وهب» ملهمون ،وهي الإ�صابة بغير نبوة
«وفي رواية الترمذي عن بع�ض �أ�صحاب ابن عيينة «محدثون يعني مفهمون» ،وفي رواية
الإ�سماعيلي «قال �إبراهيم  -يعني ابن �سعد راويه  -قوله :محدث �أي يلقى في روعه» انتهى،
وي�ؤيده حديث «�إن اهلل جعل الحق على ل�سان عمر وقلبه (((»...والمت�أمل في �أحوال عمر بن
بو�ضوح ،وله حوادث في قراءة الأحداث
الخطاب ر�ضي اهلل عنه ي�ست�شعر هذا المعنى النبوي
ٍ

التعجب.
واتفاق الوحي مع اختياراته الفطرية ما يثير ّ

((( ال�شاطبي ،املوافقات ،مج.554-553 :2 .
((( البخاري« ،حديث رقم  ،»3689يف �صحيح البخاري.
حمب الدين
((( �شهاب الدين �أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ،فتح الباري ب�رشح �صحيح البخاري ،تعليق حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،حتقيق ّ
حمب الدين اخلطيب ،مج( 7 .القاهرة :دار الريّان للرتاث.50 :)1986 ،
اخلطيب ،مراجعة ق�صي ّ
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فلنقل خال�صةً� :إن الطريق الرئي�س للك�شف عن الم�ستقبل في المغيبات ،وفيما يجب على
الم�سلم في �شرعه هو الوحي ال�صادق عن المع�صوم  ،ال �سبيل �إال ذلك ،ومن هذا الوحي
النبوة �آخذون ما ينقدح
ي�أخذ العلماء ما ّ
ي�صح من ا�ستنباط ،وهم بذلك مقتب�سون من م�شكاة ّ

في �أذهانهم من نورٍ ؛ عن نور ال�شرع .وي�أتي في ال�شرع ما ُّ
يدل على �أحوال مخ�صو�صة ترتبط
مطالب
بال�صالح والإيمان ،وهي ذات عالقة بانك�شاف �شيء من الم�ستقبل ،غير �أنّ الم�سلم
ٌ

في دينه بالأخذ من الكتاب وال�س ّنة ،وهو المعيار ال�صحيح �إذ «�أن الأحكام لو و�ضعت على
ُحكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة ،ولم يرتبط لحكمها مك ّلف ...ولي�س االطالع على

المغيبات وال الك�شف ال�صحيح بالذي يمنع من الجريان على مقت�ضى الأحكام العادية ،والقدوة
في ذلك ر�سول اهلل  ،ثم ما جرى عليه ال�سلف ال�صالح»((( .هنا تلتقي مع المناهج الحديثة التي

تعتبر الحد�س  Intuitionمدخ ً
الم�ستقبلي� .إنّ داللة الوحي على الم�ستقبل
مهما في اال�ست�شراف
ال ًّ
ّ
�أظهر ما يكونُ  ،ورغم �أن وظيفة الوحي بالأ�سا�س لي�ست ك�شف الم�ستقبل ككتاب مفتوح �أمام
الم�سلم في حياته ،بل له غر�ضه في تقويم الحياة والتذكير بغاية الخلق وم�آالت الأيام ،بل ومن
ؤمر العبد فيه باال�ستعداد والتهي ؤ� لما لن يعلمه �إال يوم القيامة حيث ال ينفعه العلم �أو
الوحي ما ي� ُ

الإيمان وقتها :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ [الأنعام ،]158 /و�إن التقاء الإيمان بالغيب مع التوجيه بالوحي ،مع

والمعززة لالطمئنان ب�أن ما
الموجهة بالإيمان،
ت�أكيد ال�سعي تنتج لدى الم�سلم الفاعلية المطلوبة
ّ
ّ

القدر.
كان لم يكن �إال ليكون ،و�أن ك�سبه له اعتباره كما �سنناق�ش بتف�صيل في جزئية َ

((( ال�شاطبي ،املوافقات ،مج.581 :2 .
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الإيمانُ باليو ِم ال ِآخر و�س� ُ
ؤال الخلود
«فاعمل عمل امرئ يظن �أن لن يموت �أب ًدا  ,واحذر حذ ًرا تخ�شى �أن تموت غ ًدا»
عمرو بن العاص -رضي اهلل عنه-

اليوم ال ِآخ ُر هو الت�شكيل الكامل لمجموعة من الأحداث التي ي�ؤمن بها الم�سلم لما بعد
ُ

فل�سفيا عميقًا على مدار التاريخ ،حيث كان «وعي الموت»
الموت ،ويمثل هذا الأمر تحد ًيا
ًّ

باع ًثا لمواقف متباينة .وتنزع طائفة معتبرة من الفال�سفة في تف�سيرها للدين �إلى اعتباره محاولة
وتعبيرا عن �أعمق �أ�شواق
للملمة النزف العاطفي الكائن من جراء الوعي الب�شري بفناء الذات،
ً

النف�س في الخلود(((.

يمتاز القر�آن بتفا�صيل وافية لما بعد الموت ،وكانت هذه التفا�صيل الختامية هي مبتد أ�
المف�صلة لما بعد الموت قد نزلت بمكة
نزول الوحي على ر�سول اهلل  ،كما �أنَّ معظم ال�سور
ِّ
الب ْعثة ،فهي بذلك ّ
التربوي للم�سلم ،الذي تقوم
ت�شكل المعين ال ّأول في التكوين
ّ
في �أوائل َّ

�أعماله -في �صورتها النموذجية -على ّ
ثم العمل لما يوافق حال
تذكر الدار الآخرة ،ومن ّ

ال�سعادة فيها ،بطريقة �أ�شبه بما ي�سمى في طرق اال�ست�شراف الحديث

بالإ�سقاط Projection

محددة لم�ستقبل مرغوب� ،سوا ًء كانت
التنب ؤ� الرجعي  Backcastingحيث يت�صور �صورة ّ
�أو ّ

المتقدمة� ،أو بعد مماته ثم يحاول في حياته تمثيل الخطوات الالزمة
هذه ال�صورة في حياته
ّ
يجتنب ّ
الذنب �أو ي�ستكثر من الطاعة ،يلتزم هذه الوجهة ،التي
لر�سم هذه ال�صورة ،فهو حينما
ُ

تظهر بو�ضوح في قول اهلل تعالى :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

جدا في �سلوك
ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [الح�شر� .]18 /إنّ
«الغد»حا�ضر ًّ
ٌ
((( واغرن ،معد ،اال�ست�رشاف واالبتكار واال�سرتاتيجية.148 :

رجاء نتائج �آجله ،وينت�صب عنده من اليقين ما يجعله
الم�سلم اليومي ،ولعله ي�ؤجل مت ًعا عاجلة
َ

يرى ذلك الم�شهد ر�أي العين:

ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﮊ [الإن�سان.]10-9 /

أبدي
ويمثل وعي الآخ��رة لدى الم�سلم داف ًعا
محر ًكا لي�س للرغبة في الخال�ص ال ّ
ّ
فح�سب ،ولكن لأن جز ًءا من وعي الآخرة يرتبط ب�إنجازات دنيو ّية تتمثل في الدعوة والحر�ص

على النا�س ومعا�شهم.

حتمي ُة الم ْو ِت
يق�ص القر�آن علينا طرفًا من ا�ستحكامها في ق�صة �آدم
�إن البحث عن الخلود �سم ٌة ب�شر ّي ٌة ّ

رئي�سا في الإغواء :ﮋﯖ ﯗ
عليه ال�سالم مع �إبلي�س ،الذي اعتبر مدخل «الخلود» ً
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
جهدا
�صح لنا �أن ن�صف
ً
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ [الأعراف ]20 /و�إذا ّ
أثيرا على االتجاهات الحالية؛ ف�إنه ذلك الجهد المبذول ال�ستك�شاف �أبعاد
ًّ
علميا ب�أنه الأكثر ت� ً

كتاب الحياة

Genome

وبحث الطرق التي يمكن �أن تتجاوز الب�شرية بها المر�ض ،و�آثار

ال�شيخوخة ،من �أبحاث الخاليا الجذعية والجنينية ،والعالج الجيني المبكر ،و�صو ًال �إلى
تعزيز الطب بتكنولوجيا النانو .وبالعموم ف�إن بحوث التكنولوجيا الحيوية Biotechnology
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تهدف بالأ�سا�س �إلى زيادة متو�سطات الأعمار((( .يمكن القول باخت�صار �إن هذه المجهودات
أر�ضي.
تبحث ب�شكل �أو ب�آخر عن الخلود  Immoralityال ّ
لقد تمكن الب�شر اليوم من قراءة كتاب الجينوم كما تقر أ� �أية قاعدة بيانات ب�سيطة ،بل
و�صار ممك ًنا الآن �أن يح�صل كل فرد على خارطة كاملة م�ستقبلية لتركيبته ال�صحية القادمة

رحبا �أمام ما
و�أمرا�ضه المحتملة لي�شرع في عالجها من لحظته الراهنة ،وهو ما يفتح مجا ًال ً

يعرف بالمعلوماتية الحيوية((( .Bioinformatics

كما يجري ب�شكل مت�سع االعتقاد ب�أن «الإجراءات الطبية في الم�ستقبل لن تكون قادر ًة
التقدم الطبي
على �إبطاء عملية الهرم فقط ،ولكنها �ستكون قادرة على �أن تعك�سها بالفعل� ...إن ّ
تفهم عملية الهرم؛ ربما ،في الأيام
قريبا في ّ
الحالي يوحي ب�أن اختراقات عديدة �ستتحقق ً

لعدة قرون»(((!
القادمة �سيعي�ش ال�شباب ّ

يلح :هل من الممكن �أن نلغي الإنتروبيا((( بالكلية؟
كبيرا لم يزل ّ
ومع ذلك كله ،ف�إن �س�ؤا ًال ً

يبدو �أن هذا ال�س�ؤال الذي يرتبط بالنظرية القائلة ب�أن �أخطاءنا الجينية التي تُظهر ال�شيخوخة
ناتجا ثانو ًّيا للقانون الثاني للديناميكية الحرارية ،الذي يفتر�ض �أن ال�صد أ� والتعفّن والذبول
ّ
تعد ً
وغيرها تعد �سمات عامة للحياة ،لي�س للإن�سان فح�سب بل لكافة �أ�شكال الحياة على الأر�ض،
الحرة التي تنتج ب�شكل طبيعي من التفاعالت البيوكيميائية .لقد
ب�سبب ال�شوارد والجذور
ّ
(((
(((

(((
(((

عمرو م�صطفى كمال حلمي� ،صعود الأمم� :سباق التقدم و�صناعة امل�ستقبل :العوملة وتغري موازين القوى ،ط ،2 .مزيدة ومنقحة (القاهرة :مكتبة
الآداب.175 :)2011 ،
املعلوماتية احليوية �أو علم الأحياء احلا�سوبي � Bioinformaticsأو البيولوجيا احلا�سوبية  Computational Biologyا�ستخدام
�أحدث التقنيات الريا�ضية التطبيقية واملعلوماتية  Informaticsوالإح�صاء وعلوم احلا�سوب حلل م�شكالت بيولوجية حيوية ،انظر :ميت�شيو
كاكو ،فيزياء امل�ستقبل العلم ي�شكل م�صري الب�رشية عام  ،2100ترجمة طارق را�شد عليان (الريا�ض :املجلة العربية؛ مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية.242 :)2013 ،
كورني�ش ،اال�ست�رشاف مناهج ا�ستك�شاف امل�ستقبل.184 :
الإنرتوبيا م�صطلح يعرب عن دالة ملتغريات ديناميكية حرارية كدرجة احلرارة وال�ضغط ،وهو مقيا�س للطاقة غري املتاحة لل�شغل يف العملية
الديناميكية احلرارية ،انظر :كاكو ،فيزياء امل�ستقبل.281 :
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انبهر العالم عندما �أعلن مايكل روز  Michael Roseبجامعة كاليفورنيا �أنه ّ
تمكن من �إطالة
�أعمار ذبابة الفاكهة بن�سبة  %70من خالل التلقيح االنتقائي ،وذلك بتقليل م�ضاد الأك�سدة
�سوبر �أك�سيد دي�سميوتيز  ،SODبالتزامن مع الإعالن الذي طفا في الف�ضائيات الأمريكية عن
الحد من الأك�سدة والإ�صالح الجيني ،وبالتالي احتمال
دور الريزفيراترول وال�سيروتين في
ّ
درء �آثار ال�شيخوخة بل و�إعادة �آلية الإنتروبيا �إلى الوراء ب�آلية انعكا�سية ،وهذه الأبحاث وغيرها
مما حفز بع�ض العلماء مثل ريت�شارد فينمان �أن يقول« :ال يوجد في علم الأحياء حتى الآن ما
حتميا على �إطالقه ،و�أنها فقط م�س�ألة وقت
ي�شير �إلى حتمية الموت .وهذا يوحي لي ب�أنه لي�س
ًّ

�إلى �أن يكت�شف علماء الأحياء ما ي�سبب لنا المتاعب والعالج لذلك المر�ض الكوني الفظيع
�أو ما ي�سبب وقتية الج�سم الب�شري» ،وال ّ
نوع من المبالغة ،وربما
�شك �أن مثل هذا التوقّع فيه ٌ
اقترب الواقع مما ذكره ميت�شيو كاكو« :بحلول العام عام  ،2050قد يكون من الممكن �إبطاء
زحف ال�شيخوخة عن طريق �أ�ساليب عالجية متنوعة ،ومن �أمثلتها الخاليا الجذعية ،ومتجر
الج�سم الب�شري ،والعالج بالجينات لإ�صالح جينات ال�شيخوخة .ويمكننا �ساعتها �أن نعي�ش
حتى �سن � 150سنة و�أكثر .وبحلول العام  ،2100قد يكون من الممكن �أن نعك�س اتجاه
�سن ال�شباب بتعجيل �آليات �إ�صالح الخاليا و�صيانتها حتى نعي�ش �إلى
ال�شيخوخة ونعود �إلى ّ
�أعمار تزيد على ذلك بكثير»(((.

�إذن ،يظل البحث عن الخلود م�ؤرقًا من الأزمنة الأولى لتدوين التاريخ �إلى ع�صرنا
الحا�ضر ،وعلى الن�سبية التي يتداول بها الم�صطلح� ،إال �أن ال�سعي النهائي لال�ستيطان الأر�ضي
نوع من
و�إلغاء القوانين الطبيعية� -أو بمعنى �أ�صح تغيير �آليات التعامل معها� -سيظل دا ًّال على ٍ

البقاء الطويل.

((( املرجع ال�سابق.286 :
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الن�سبي» الذي حدث على الأر�ض ،فعلى �سبيل المثال
يذكر الوحي لنا �أ�شكا ًال من «الخلود
ّ

كان عمر دعوة نوح عليه ال�سالم وحده  950عا ًما :ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ [العنكبوت ،]14 /وهو مايزيد

على � 13ضعفًا على متو�سط العمر في �أكثر البلدان رفاهية اليوم؛ وهذا هو عمر دعوته ،وكم
مكث قبلها وبعدها ف�إن اهلل �أعلم بذلك ،غير �أنه -عليه ال�سالم -قد جرت عليه �سنة اهلل تعالى
في الخلق -و�إن كانوا �أنبياء ور�س ً
ال -ومات .وي�ؤكد الإ�سالم �أن الموت م�س ّلمة واقعية ،تطال

ّ
كل مخلوق :ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ [�آل عمران]185 /

ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅﮊ [الأنبياء ،]35 /وال

ي�ستثنى منها حتى الأنبياء والمر�سلون :ﮋﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌﮊ[الزمر .]31 /وال تحدها موانع جغرافية :ﮋﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ [الن�ساء/

 ]78وهي �س ّنة باقي ٌة دال ٌة على قدرة اهلل وقهره :ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [الأنعام.]62 /

م�ستقبلي
وغيرها من �آيات ت�ؤكد حتمية الموت ،والجزئية الجديرة بالنظر في �إطار
ّ
هي �أن الإ�سالم في ثقافته يعزز في ق�ضية الموت جانبها العابر �إلى مرحلة �أخرى باعتبار
إنتروبية� ،إلى دار
الموت انتقالة من الحياة الدنيا التي هي دار الفناء ،با�ستحكام طبيعتها ال
ّ

البقاء المو�سومة بالخلود :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
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ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ[العنكبوت،]64 /ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘﮊ [الأعلى.]17-16 /

كما أ� ّنه يو ّثق �صلة دائرة الحياة والموت في �إطار الك�شف عن �أف�ضل الأعمال و�أح�سنها:

ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ [الملك ]2 /فالحياة لأجل

آخروي
وطيبها ُممهدات النتقال �
ّ
التعب ّ
دي ،والموت على الإ�سالم وح�سن ال�سيرة ّ
غاية الوجود ّ
مظنة ال�سعادة والفالح.

�شرعي من زاوية
ومع هذا ف�إنّ م�س�ألة تتعلق ب�إطالة الأعمار – تناق�ش كذلك في �إطار
ّ

أحب �أن
القدر – تنبثق عن وحي �صحيح من عدة �أحاديث عن ر�سول اهلل  ،منهاَ :
«من � َّ
فلي ِ�ص ْل َر ِح َم ُه»((( ،ومنها قوله عليه ال�صالة وال�سالم:
يب�س َط َله في ِ
رزقه ،و ُي َ
ُ
ن�س أَ� َله في أ� َث ِرهَ ،

(�أنه من �أعطي [حظه من] الرفق؛ فقد �أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة ،و�صلة الرحم
وح�سن الجوار �أو ح�سن الخلق يعمران الديار ،ويزيدان في الأعمار)((( ،وغيرها من ن�صو�ص
معين ،وكان النقا�ش في� :أهي زيادة حقيقية ،ذات
جراء عمل ّ
ّ
تبين احتماالت زيادة العمر من ّ

�أ�سباب حيوية� ،أم هي زيادة معنوية تتمثل في المزيد من بركة العمر واال�ستفادة الق�صوى من
اللحظات التي يحياها الإن�سان؟
إيجابي
�إن الر�أي الثاني بالجملة ال �إ�شكال فيه ،ولعل ما يوفره عمل الخير من �شعور �
ّ
يدفع في اتجاه تحقيق المزيد من الخير ،وذكر ح�سن وانت�شار لل�سمعة الطيبة بما يوازي �أعمار

ملمو�س وم�شاهد ،ولكن يبقى اال�ست�شكال في الر�أي ال ّأول ،حيث يفتر�ض
أمر
�
ٍ
ٌ
أ�شخا�ص لهو � ٌ

آيات و�أحاديث كثيرة ،غير �أنَّ �آيات �أخرى في القر�آن
الم�سلم �أن الأعمار مقدرة ومكتوبة من � ٍ

((( البخاري« ،حديث رقم  ،»5686يف �صحيح البخاري.
((( حممد نا�رص الدين الألباين« ،حديث رقم  ،»2524يف �صحيح الرتغيب (د.م :.مكتبة املعارف 1421 ،هـ).
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تعطي دالل ًة ب�أن تقدير الأعمار وح�صولها ق�ضا ًء هو كله بيد اهلل تعالى :ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ

ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞﮊ [فاطر ]11/وقوله تعالى :ﮋﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ [الرعد ]39 /م�شير ًة �إلى �أن تحديد الأعمار -ا�ستطالة
مفر منه.
وانتقا�صا -
ً
ٌ
خا�ضع لم�شيئة اهلل تعالى و�إرادته ،بيد �أنّ الموت � ٌ
أمر ال ّ

وقد تفاوتت توجيهات العلماء – رحمهم اهلل– لمعنى الإطالة الواردة في الأحاديث
تابع للحياة في �أثرها .وب�سط
ال�سابقة ،حيث يقول الإمام
ّ
النووي« :والأثر :الأجل؛ لأنه ٌ
الرزق :تو�سيعه وكثرته ،وقيل :البركة فيه ،و�أما الت�أخير في الأجل ففيه �س�ؤال م�شهور؛ وهو

مقدرة ال تزيد وال تنق�ص؛ ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ
�أن الآجال والأرزاق ّ
ال�صحيح منها� :أن هذه الزيادة
ﯞﮊ الآية [يون�س ،]49 /و�أجاب العلماء ب�أجوبةٍ ،
ُ

بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات ،وعمارة �أوقاته بما ينفعه في الآخرة ،و�صيانتها عن

ال�ضياع في غير ذلك .والثاني� :أنه بالن�سبة �إلى ما يظهر للمالئكة وفي اللوح المحفوظ
ونحو ذلك ،فيظهر لهم في اللوح �أن عمره �ستون �سن ًة �إال �أن ي�صل رحمه؛ ف�إن و�صلها زيد له
�أربعون .وقد علم �سبحانه وتعالى ما �سيقع له من ذلك وهو معنى قوله تعالى :ﮋﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﮊ [الرعد ]39 /فيه الن�سبة �إلى علم اهلل تعالى وما �سبق به قدره وال زيادة بل

هي م�ستحيلة ،وبالن�سبة �إلى ما ظهر للمخلوقين تت�صور الزيادة وهو مراد الحديث ،والثالث:

�ضعيف �أو ٌ
باطل واهلل
�أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده فك�أنه لم يمت .حكاه القا�ضي وهو
ٌ
�أعلم»(((.
((( حممد بن �إبراهيم النعيم ،كيف تطيل عمرك الإنتاجي؟ تقدمي �صالح بن غامن ال�سدالن ،وعبد الرحيم بن �إبراهيم الها�شم ،ط( 3 .الدمام :دار
الذخائر19 :)2001 ،؛ نق ً
ال عن :يحيى بن �رشف النووي« ،باب �صلة الرحم وحترمي قطيعتها» ،يف �صحيح م�سلم ب�رشح النووي ،مج16 .
(بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي.114 :)]1999-[ ،
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وقال ابن تيمية :و�أما قوله تعالى ﮋﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﮊ [فاطر ]11 /فقد قيل �إن المراد

الجن�س� ،أي ما يعمر من عمر �إن�سان وال ينق�ص من عمر �إن�سان ،ثم التعمير والتق�صير يراد به

نق�صا له بالن�سبة �إلى
�شيئان �أحدهما� :أن هذا يطول عمره وهذا يق�صر عمره ،فيكون تق�صيره ً
غيره ،وكما �أن التعمير زيادة بالن�سبة �إلى �آخر.

وقد ُيراد بالنق�ص :النق�ص من العمر المكتوب كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر

�سره �أن يب�سط له في رزقه و ُين� أس� له في
النبي � أنه قال (من ّ
المكتوب .وفي ال�صحيحين عن ّ

�أثره فلي�صل رحمه) .وقد قال بع�ض النا�س� :أن المراد بالبركة في العمر؛ ب�أن يعمل في الزمن
مقدران مكتوبان .فيقال
الق�صير ما ال يعمله غيره �إال في الكثير .قالوا :لأن الرزق والأجل ّ
أي�ضا مقدرة مكتوبة وتتناول لجميع
له�ؤالء تلك البركة – وهي الزيادة في العمل والنفع – هي � ً
الأ�شياء .والجواب المحقّق� :أن اهلل يكتب للعبد �أج ً
ال في �صحف المالئكة ،ف�إذا و�صل رحمه
زاد في ذلك المكتوب ،و�إن عمل ما يوجب النق�ص نق�ص من ذلك المكتوب ...وهذا معنى
�سعيدا ف�إنك تمحو
فامحني واكتبني
ً
�شقيا ُ
ما روي عن عمر �أنه قال« :اللهم �إن كنت كتبتني ًّ

ت�شاء وتُثبت» .واهلل �سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ،فهو
ما ُ
يعلم ما كتبه له وما يزيده �إياه بعد ذلك ،والمالئكة ال علم لهم �إال ما علمهم اهلل ،واهلل يعلم

الأ�شياء قبل كونها وبعد كونها؛ فلهذا قال العلماء �أن المحو والإثبات في �صحف المالئكة،
عالما به فال محو فيه وال �إثبات .و�أما
و�أما علم اهلل �سبحانه فال يختلف وال يبدو له ما لم يكن ً

اللوح المحفوظ فهل فيه محو و�إثبات على قولين .واهلل � أعلم»((( .وقال في مو�ضع �آخر

�سره �أن
«والأجل �أجالن� :أجل مطلق يعلمه اهلل و�أجل ّ
مقيد ،وبهذا يتبين معنى قوله « :من ّ

يب�سط له في رزقه و ُين� أس� له في �أثره فلي�صل رحمه»؛ ف�إن اهلل �أمر الملك �أن يكتب له �أج ً
ال وقال:

((( ابن تيمية ،جمموعة الفتاوى ،مج.490 :14 .
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«�إن و�صل رحمه زدته كذا وكذا» والملك ال يعلم �أيزداد �أم ال ،لكن اهلل يعلم ما ي�ستقر عليه
يتقدم وال يت�أخر»(((.
الأمر ف�إذا جاء ذلك ال ّ
وقال ابن حجر« :قال ابن التين :ظاهر الحديث ُيعار�ض قوله تعالى :ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﮊ والجمع بينهما من وجهين:

�أحدهما� :أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر ب�سبب التوفيق �إلى الطاعة ،وعمارة وقته
النبي 
بما ينفعه في الآخرة ،و�صيانته عن ت�ضييعه في غير ذلك .ومثل هذا ما جاء �أن ّ

تقا�صر �أعمار �أمته بالن�سبة لأعمار من م�ضى من الأمم ف�أعطاه اهلل ليلة القدر .وحا�صله �أن
�سببا للتوفيق للطاعة وال�صيانة عن المع�صية فيبقى بعده الذكر الجميل،
�صلة الرحم تكون ً

فك�أنه لم يمت .ومن جملة ما يح�صل له من التوفيق والعلم الذي ينتفع به من بعده وال�صدقة
الجارية عليه والخلف ال�صالح.

ثانيهما� :أن الزيادة على حقيقتها ،وذلك بالن�سبة �إلى علم الملك الموكل بالعمر� ،أما الأول
الذي دلت عليه الآية ،فبالن�سبة �إلى علم اهلل تعالى ،ك�أن ُيقال للملك مث ً
ال� :إن عمر فالن مائة

�سنة مث ً
ال �إن و�صل رحمه ،و�ستون �إن قطعها .وقد �سبق في علم اهلل �أنه ي�صل �أو يقطع ،فالذي
في علم اهلل ال يتقدم وال يت�أخر ،والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنق�ص،

و�إليه الإ�شارة بقوله تعالى :ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ فالمحو
والإثبات ن�سبة لما في علم الملك ،وما في �أم الكتاب هو الذي في علم اهلل تعالى فال محو
فيه الب ّتة .ويقال له الق�ضاء المبرم ،ويقال للأول الق�ضاء المع ّلق .والوجه الأول �أليق بلفظ
ح�سن �أن يحمل على الذكر الح�سن بعد
حديث الباب ،ف�إن الأثر ما يتبع ال�شيء ،ف�إذا �أخر ُ
((( املرجع ال�سابق ،مج.517 :8 .
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فقد المذكور .وقال الطيبي :الوجه الأول �أظهر ،(((»...ويقول محمد الطاهر بن عا�شور:
«وكل ذلك مظاهر لت�صرف حكمته وعلمه وقدرته .و�إذ قد كانت تعلقات القدرة الإلهية
جارية على وفق علم اهلل تعالى كان ما في علمه ال يتغير ف�إنه �إذا �أوجد �شي ًئا كان عالما �أنه
وعالما بوقت ذلك»(((.
عالما �أنه �سيزيله
ً
�سيوجده ،و�إذا �أزال �شي ًئا كان ً
توهم التعار�ض والجمع بين الن�صو�ص
�إلى جوار اهتمام العلماء الأوائل بحل م�شكل ّ
جانبا
وهو م�سلك �أ�صولي عميق – وهو ما ت�شير �إليه النقوالت ال�سابقة -ف�إنهم قد عر�ضوا ً

توا�صلي رئي�س بين
مهما في معادلة العمر والبقاء� .إنه الجانب الحقيقي الذي يرتبط بدور
ًّ
ّ
الحا�ضر والم�ستقبل� ،أال وهو �أن الم�سلم ال ينظر �إلى �إطالة العمر بمعنى البقاء لفترة �أطول على
الأر�ض لغر�ض البقاء واال�ستمتاع� ،إنما يعني له العمر فيما يعني مكانته ومنزلته عند اهلل تعالى،
الحقيقي للإن�سان لي�س هو ال�سنين
وفي هذا يقول ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي« :والحق �أن العمر
ّ

التي يق�ضيها من يوم الوالدة �إلى يوم الوفاة� .إنما عمره الحقيقي بقدر ما ُيكتب له في ر�صيده
عم ُر �أكثر من مائة �سنة
عند اهلل من عمل ال�صالحات وفعل الخيرات .وال غرو �أن تجد �إن�سانًا ُي َّ

�صفر �أو ما دون ال�صفر� ،أي� :أن ر�صيده مدين� ،إذا
ولكن ر�صيده من تقوى اهلل ونفع عباده
ٌ

�سن
ّ
�سنيه القالئل بعد ّ
تحدثنا بلغة الم�صارف .وقد يموت �إن�سانٌ �آخر �شا ًّبا ولكن ر�صيده في ّ
رب عمر ات�سعت �آماده وقلت
التكليف حافل عامر بجالئل الأعمال .يقول �صاحب الحكمّ :

ورب عمر قليلة �آماده كثير ٌة �أمداده .من بورك له في عمره �أدرك في ي�سير من الزمن
�أمدادهّ ،

منن اهلل تعالى ما ال يدخل تحت دوائر العبارة وال تلحقه الإ�شارة»(((.

((( ابن حجر الع�سقالين« ،كتاب الأدب ،باب من ب�سط له يف الرزق ب�صلة الرحم» ،يف فتح الباري ،مج.430-429 :10 .
((( ابن عا�شور ،التحرير والتنوير ،مج.164 :13 .
((( يو�سف القر�ضاوي ،الوقت يف حياة امل�سلم ،ط( 5 .بريوت :دار الر�سالة.55 :)1991 ،
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وهنا م�س�ألة �أخرى جديرة بالذكر كذلك،وهي �أنّ قلق الموت بالن�سبة �إلى الم�سلم الذي
يرى الحياة الدنيا جز ًءا من رحلة طويلة يختلف بالطبع عن غيره ممن ال يرى غاية للوجود،

وقد �أخ�ضعت بع�ض الدرا�سات مو�ضوع «قلق الموت» �إلى �أن�ساق �أمبريقية وخل�صت �إلى
وجود عالقة �سلبية بين قلق الموت وقوة ن�سق االعتقاد  Belief systemحيث �إن قوة اقتناع

ال�شخ�ص بما يعتقده-ب�شكل عام -يقلل من قلق الموت((( ،ولما تعطيه الثقافة الإ�سالمية من
اعتبار الموت مرحلة في رحلة م�ستمرة كذلك دوره الكبير في النظر �إلى حقيقة الموت(((.

بعد الم ْو ِت
ُ
البعث من ِ
حا�ضرا في �أقدم الح�ضارات ،كالفرعونية،
رغم �أنَّ الإيمان بالبعث من بعد الموت كان
ً

اعتبارا حا�ضر ًة في كتاب الموتى
التي لم تزل دالالت و�ضعها للبعث
ً

The Book of Dead

وفي المومياوات الملفوفة بعناية؛ والمدفونة مع كنوزها وعتادها؛ �إال �أنّ الت�شكيل الدقيق
والتف�صيلي لما �سيحدث بعد الموت على التف�صيل الدقيق ،وبنهج ّ
خط ّي((( لم يتكامل �إال في
الكتب ال�سماوية التي ختمت بالقر�آن.

لم ُيعد الإيمان بالبعث من بعد الموت م�شك ً
كبيرا اليوم كما كان بالأم�س من حيث
ال ً

تجيفة كتلك التي قام
ّ
حية من خاليا ُم ّ
الت�صور ،مع التقنيات التي يمكنها �أن ت�ستن�سخ كائنات ّ

بها روبرت النزا  Robert Lanzaفي العام 2003م حينما طلبت منه حديقة حيوان �سان دييجو
ا�ستن�ساخ حيوان البانتنج  Bantengوهو ف�صيلة نادرة من الثيران البر ّية مهددة باالنقرا�ض ،من
(((	�أحمد حممد عبد اخلالق ،قلق املوت� ،سل�سلة عامل املعرفة ( 111الكويت :املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب.96 :)1987 ،
((( املرجع ال�سابق.159 :
إفريقية دائرية ال َّ
خطية ،حيث
ل
ا
والوثنيات
ال�رشقية،
أديان
ل
ا
وغالب
والبوذية
والطاوية
كالهندو�سية
ال�رشقية،
أديان
((( ميكن اعتبار نظرة ال
َّ
يعتقدون يف تنا�سخ الأرواح وعودتها بعد املوت يف �صور �أخرى.
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ج�سم �إحداها الذي نفق منذ خم�سة وع�شرين عا ًما .وتمكن النزا بالفعل من �أن ي�ستخل�ص
بنجاح خاليا قابلة لال�ستخدام من جيفة الحيوان ،ثم عالجها و�أر�سلها �إلى �إحدى المزارع

بوالية يوتاه  Utahفي الواليات المتحدة الأمريكية ،وهناك تمت زراعة الخلية المخ�صبة في
وجها لوجهٍ مع
بقرة وولدت بعد ع�شرة �أ�شهر حيوان بانتنج �صغير((( ،وغيرها من نتائج ت�ضعنا ً
ردحا
حقائق الغيب� ،أو لنقل مع دالالتها بما يجعل الهروب �إلى الأمام -الذي �أدمنته الب�شرية ً
من الزمن -غير ذي جدوى.

وتعتبر م�س�ألة البعث من بعد الموت – التي وردت حوله �سبعمائة و�سبع و�ستون �آية من
القر�آن  -من الم�سائل الفارقة في الإيمان ،وهي من �أولى الأبعاد التي فرقت بين «الم�ؤمن»

و«غير الم�ؤمن» ،وكانت مو�ض ًعا ّ
مطر ًدا للتكذيب،ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ [التغابن.]7 /

ُّ
�صحة البعث بثالثة �أوجه ،يجدها القاريء للقر�آن ّ
مطردة:
و ُي
�ستدل في القر�آن على ّ
•

•الوج��ه الأول :دلي��ل الخل��ق الأول :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ [الم�ؤمن��ون/

]16-12
•

•الوج��ه الثان��يُ :
ميتة في الظاهر،
دليل �إحياء الأر�ض بع��د موتها و�إنبات النبت من ب��ذرة ْ

بم��اء ينزل من ال�سماء :ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

((( كاكو ،فيزياء امل�ستقبل.233 :
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ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

•

ﯚﮊ [ق.]11-9 /

•الوج��ه الثال��ث :دلي��ل خل��ق ال�سم��وات والأر���ض :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﮊ [الأحقاف.]33 /

الم�ستقبلي �أنه يعالج جملة من الم�شكالت
ويتمثل �شيء من قيمة هذا الإيمان في منظوره
ّ

الناجمة عن ال�س�ؤاالت الفل�سفية الأزلية ،ك�س�ؤال الغاية ،و�س�ؤال القيم ،و�س�ؤال العدل ،وغيرها
توجه ّ
جل �سلوك الم�سلم،
من مو�ضوعات يثبت
التق�صي الواقعي ّ
ّ
�شدة الحاجة �إليها ،كما �أنها ّ

�إذ ما ينتظره من ح�ساب وجزاء و�آخرة يقوم بال�ضرورة على بعثه من بعد موته.

الجن ُة والنا ُر
أزلي للإن�سان في الأر�ض هو م�صير �إلى الجنة �أو النار الذين
�إن النتيجة النهائية للكدح ال ّ

جاء و�صفهما في القر�آن الكريم وال�سنة النبو ّية بدقة وتف�صيل ،وهما المحرك الرئي�س في الثقافة
الموجهة بالم�صير� .إن مركزية الجنة والنار تكمن في م�س�ألة الخلود ،حيث �إنّ الدنيا
الم�ستقبلية
ّ

تمر ،غير �أن الآخرة باقية وخالدة ،ﮋﯔ
ببالئها ونعمائها المحدودة �إلى جوار نعيم الآخرة ّ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆ

الحقيقي عند
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎﮊ [هود ]108-105 /وهذا هو الخلود
ّ
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الم�سلم الذي يدرك �أن الم�ستقبل المن�شود في خواتيمه ج ّنةٌ ،و�أن ما يجب الحذر منه فع ً
ال في
الم�ستقبل هو النار.
�إذن ،تمثل �صورة الم�ستقبل المرغوب لدى الم�سلم اتجاهين ،ال ّأول ال�سعي �إلى ما

يوجب دخول الج ّنة ،من اعتقاد و�أقوال و�أعمال و�سلوك ،وما يوجب الوقاية من النار كذلك

من معتقد وقول وعمل و�سلوك ،وهي نتيجة عند الم�ؤمن حا�ضر ٌة كل حين .وهذا االتجاه
الم�ستقبلي المرتبط بالخلود هو جوهر ما ُبعث الأنبياء لتعزيزه ،وما ال�شرائع التي جاءوا بها �إال
الب�شري من هذه الزاوية في المقام الأول بمقت�ضى الب�شارة بالجنة والنذارة
لت�أكيد الخال�ص
ّ

من النار :ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ [يون�س ]2 /وهو ّ
مطرد في

محاورات الأنبياء عليهم ال�سالم لأقوامهم� .إن ما جبلت عليه النفو�س من حب العاجل ﮋﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ [القيامة ]21-20 /يجعلها تميل بالطبع �إلى طريقة تجريبية

طرق
في تف�ضيل الأ�شياء والحكم عليها ،و�إن هذه الفطرة – برحمة من اهلل-
مرعي ٌة في ب�سط ٍ
ّ

حد قوله ُّ :
(كل �أمتي يدخلون الجن َة �إال من �أبى .قالوا :يا
ومي�سرة لدخول الج ّنة� ،إلى ّ
عديدة ّ
َ
هلل ،ومن ي�أبى ؟ قال :من �أطاعني دخل الجنةَ ،ومن ع�صاني فقد �أبى)(((.
ر�سول ا ِ

اليومي في معا�شه ،ويجعل
الم�ستقبلي بالآخرة ينعك�س في �سلوك الم�سلم
التوجه
�إن
ّ
ّ
ّ

ر�شدا ،وب�إدراكه للمق�صد
حر�صه على النجاة ،والتعاطي مع المنح االختبارية التي بين يديه �أكثر ً
الذي من �أجله توافرت له هذه الموارد ،وتلك العالئق ،وهاتيك النزعات والغرائز �إنما هي
الدنيوي بالقدر الذي ينجيه وقت الخلود ،ولعلنا نقول مع
الحيوي
لتهيئته للتعامل مع مجاله
ّ
ّ
ق�سطنطين زريق« :ومع �أن الإ�سالم كيان متكامل ُيعنى بالدنيا وبالآخرة ،وتت�ضمن قواعده
((( البخاري« ،حديث رقم  ،»7280يف �صحيح البخاري.
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المعامالت �إلى جانب العقائد والعبادات ،وتنظم �شريعته �سلوك الفرد والجماعة في �شئونهم
الحياتية المختلفة ،ف�إن مقيا�س قيمه النهائية تبقى �أخروية� ،إذ �إن هذه الحياة الدنيا -على
خطورتها -لي�ست �سوى فترة زائلة فانية �أو ج�سر يعبره الب�شر �إلى الحياة الأبدية الباقية .وفي
ح�ساب من اهلل ع�سير ،ﮋﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
نهاية هذا الج�سر
ٌ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﮊ [الم�ؤمنون-102 /
 .]103ويوم الح�ساب هو هذا اليوم الذي يجب �أن يظل ماث ً
ال للنظر والفكر وال�ضمير ،وباع ًثا

دائما لمحا�سبة النف�س لأن فيه يتقرر م�صير الإن�سان ،ف�إما �إلى نعيم دائم ال تدانيه جميع متع
ً

باق ال يقاربه � ّأي حرمان �أو �شقاء فيها»
الدنيا ،و�إما �إلى
ٍ
عذاب ٍ

(((

((( زريق ،نحن وامل�ستقبل.23 :
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الم�ستقبلُ والق َدر
َّ
يتهن بعيشه»
يجر مع القدر لم
«أجمع عقالء كل أمة أن من لم ِ
اإلمام إبراهيم الحريب -رحمه اهلل -

قدر للكائنات ح�سبما �سبق به علمه واقت�ضته حكمته،
ي�ؤمن
الم�سلم ب�أنّ
الحق �سبحانه ّ
ّ
ُ
قدر تفا�صيل الحياة في الأر�ض قبل خلقها ،وقبل خلق النا�س ،فعن عبد اهلل بن عمرو بن
و�أنه ّ
العا�ص ر�ضي اهلل عنهما ،قال� :سمعت ر�سول اهلل  يقول( :ك َتب ُ
الخالئق قبل
مقادير
اهلل
ِ
َ
َ

وعر�شه على الما ِء)((( ،و�أنه :ﮋﮯ
ألف �سنةٍ  .قال
أر�ض
ال�س
�أن
بخم�سين � َ
ُ
ماوات وال َ
ِ
َ
َ
يخلق َّ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

تم بن�سق حكيم ال يحتمل الع�شوائية :ﮋﯿ
ﯤ ﯥﮊ    [الحديد .]22 /وهذا التقدير قد ّ

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉ ﰊﰋﰌﰍ

ﰎﮊ  [الدخان ]39-38 /وق�ضية القدر -على ا�ستع�صائها على الفهوم -ف�إنها من الركائز

الأ�سا�سية لإيمان الم�ؤمن ،وركن من �أركانه ،بمنطوق حديث ر�سول اهلل �( :أن ت�ؤمن باهلل

و�شره)((( ،وهذه القاعدة في الإيمان
ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر وت�ؤمن بالقدر خيره ّ

أ�سا�سا من االطمئنان لما ت�ؤول �إليه الأحوال� ،إنْ في م�سراتها �أو م�ضراتها ،بل ويطلب
ت�ضع � ً
الخير في م�آالت اختياراته التي ال يدرك
الم�سلم على الدوام وهو ّ
يتوجه �إلى ر ّبه �سبحانه ً
طالبا ْ

�شرها� ،إذ :ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ   [الن�ساء/
خيرها من ّ
م�ستقبلي -ف�إنه يتوجه �إلى اهلل �سبحانه بركعتين من غير
بعد
 ،]19ف�إذا عزم على �شيء -له ٌ
ٌّ
((( م�سلم« ،حديث رقم  ،»2653يف �صحيح م�سلم.
((( جزء من حديث عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،انظر :م�سلم« ،حديث رقم  ،»8يف �صحيح م�سلم.

ُ
ر�سول
الفري�ضة ،ويردد دعاء اال�ستخارة التي قال عنها جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنهما( :كان
ُ
أحدكم
هلل ُ ي َع ّل ُمنا اال�ستخار َة في الأمورِ كما ُي َع ّل ُمنا ال�سور َة من القر� ِآن،
ا ِ
يقول� :إذا َه َّم � ُ

َ
الفري�ضة ،ثم ْل ْ
قد ُرك
غير
فليرك ْع
أمر،
خيرك ِبع ِلمك ،و�أ�س َت ِ
ِ
ركعتين من ِ
بال ِ
ِ
يقُل :اللهم �إني �أ�س َت ُ

َقد ُر وال أَ� ِقد ُر ،وتَع َل ُم وال أَ�ع َل ُم ،و�أنت علاَّ ُم
در ِتك ،و�أ� أس� ُلك من ف�ض ِلك
العظيم ،ف�إنك ت ِ
بقُ َ
ِ
وعاق ِبة �أمري� ،أو قال:
الغُ ِ
ومعا�شي ِ
يوب .اللهم �إن َ
خير لي ،في ديني َ
أمر ٌ
كنت تَع َل ُم �أنَّ هذا ال َ

�شر
ِ
عاج ِل �أمري و� ِآج ِلهُ ،
وي�س ْره لي ،ثم بارِ ْك لي فيه ،و�إن َ
فاقد ْره لي ّ
كنت تَع َل ُم �أنَّ هذا ال َ
أمر ٌّ
وا�صرفْني
فا�صرفْه عني
عاج ِل �أمري و� ِآج ِله،
ومعا�شي
وعاقبة �أمري� ،أوقال :في ِ
ِ
ِ
ِ
لي ،في ديني َ

أر�ضني به .قال :و ُي َ�س ِّمي حاج َته)(((.
واقد ْر لي
الخير حيث كان ،ثم � ِ
عنهُ ،
َ

وم�س�ألة القدر من الم�سائل الم�ستع�صية ،و�أحد �أوجه ا�ستع�صائها هو ارتباطها بم�شيئة اهلل
تعالى من وجه� ،إذ يجري ت�سليم عام ب�أن ما يريده اهلل تعالى يكون ،وما ال يريده ال يكون ،و�أن
ما �أراده و�شاءه قد كتبه ،وهو ما جرى به القلم بما هو كائن �إلى يوم القيامة ،والرتباطها من
وجه �آخر بالعمل والك�سب ،وهي م�شيئة العبد حيث يقوم الإيمان على �أن العبد ال ُيحا�سب �إال

قد َر ّ
ّ
كل �شيء وكتبه ،ففيم العمل؟ وعلى
بما يعمل،
ومحل الإ�شكال :طالما �أنّ اهلل تعالى قد ّ
تعر�ض له
� ّأي وجه تُحمل الن�صو�ص الداعية للعمل والك�سب؟ هذا الإ�شكال -بمفهومهّ -

علي بن �أبي طالب  قال :ك ّنا في جنازة في بقيع الغرقد ف�أتى
�أ�صحاب ر�سول اهلل  ،فعن ّ

ر�سول اهلل  فقعد وقعدنا حوله ومعه مخ�صرةّ ،
ينكت بمخ�صرته ،ثم قال:
فنك�س ،فجعل
ُ
الجنة والنارِ  .و�إال وقد
نف�س منفو�سةٍ � ،إال وقد كتب اهلل مكا َنها من
ِ
(ما منكم من �أحدٍ  ،ما من ٍ

َ
ٌ
وند ُع العمل؟
هلل! �أفال
رجل :يا
ُك ِت َبت َ�ش ِقي ٌة �أو �سعيد ٌة قال فقال
ُ
ر�سول ا ِ
نمكث على كتابِناَ ،

((( البخاري« ،حديث رقم  ،»1162يف �صحيح البخاري.
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قاوة،
أهل
أهل
أهل ّ
ال�ش ِ
ِ
ِ
ال�سعادة .ومن كان من � ِ
عمل � ِ
ال�سعادة ،ف�سي�صير �إلى ِ
فقال« :من كان من � ِ

اعملوا ُ
فك ٌّل ُم َي َّ�س ٌر� .أما � ُ
لعمل �أهل
أهل
عمل �أهل َّ
ِ
ال�ش ِ
ال�سعادة ُفي َي َّ�سرون ِ
ف�سي�صير �إلى ِ
قاوة» فقال َ

ال�سعادة .و�أما � ُ
قاوة» .ثم قر�أ :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
أهل َّ
أهل َّ
ال�ش ِ
ال�ش ِ
ِ
لعمل � ِ
ي�سرون ِ
قاوة ُفي َّ

ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛ

ﯜﮊ [الليل ]10 - 5 /وعن عمران بن ح�صين  ،قال :قيل :يا ر�سول اهلل ،أَ� ُع ِل َم �أهل
الج ّنة من �أهل النار؟ فقال( :نعم) قيل :ففيم يعمل العاملون؟ قالٌّ :
(كل ُم َي َّ�س ٌر لما ُخلق له)(((.

القدر ال�سابق
القيم« :فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على �أنّ
َ
وعن هذا يقول ابن ّ

الجد واالجتهاد .ولهذا لما �سمع بع�ض
يوجب
ال يمنع العمل وال يوجب االتكال عليه ،بل
ّ
ُ
أ�شد اجتها ًدا مني الآن .وهذا مما ُّ
يدل على جاللة فقه ال�صحابة
كنت � ّ
ال�صحابة ذلك قال :ما ُ

النبي � أخبرهم بالقدر ال�سابق وجريانه على الخليقة
ودقة �أفهامهم و�صحة علومهم ،ف�إنّ
ّ
وم ّك َن منه وهيئ له ،ف�إذا �أتى
بالأ�سباب ،ف�إن العبد ينال ما ّ
قدر عليه ُ
قدر له بال�سبب الذي ُأ� َ

القدر الذي �سبق له في أ� ّم الكتاب ،وكلما زاد اجتها ًدا في تح�صيل ال�سبب
بال�سبب �أو�صله �إلى َ

كان ح�صول المقدور �أدنى �إليه .وهذا كما �إذا ق ُّدر له �أن يكون من �أعلم �أهل زمانه ف�إنه ال ينال
ذلك �إال باالجتهاد والحر�ص على التعلم و�أ�سبابه ،و�إذا ق ُّدر له �أن يرزق الولد لم ينل ذلك �إال
بالنكاح.(((»...
والخلل في هذا الباب �أورث �صنفين كبيرين من النا�س ،يقول ابن ّقيم الجوزية فيهم:

«والمخا�صمون في القدر نوعان� .أحدهماَ :من ُيبطل �أمر اهلل ونهيه بق�ضائه وقدره ،كالذين
ق�ضاءه
نكر
َ
قالوا :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ   [الأنعام ،]148 /والثانيَ :م ْن ُي ُ
((( م�سلم« ،حديث رقم  ،»2649يف �صحيح م�سلم.
((( حممد بن �أبي بكر بن ّقيم اجلوزية� ،شفاء العليل يف م�سائل الق�ضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،مج( 1 .بريوت :دار الفكر.25 :)1978 ،
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(((
الجبرية ،القائلة ب�أن الأمر �أنف ،و�أنه ال
وقدره ال�سابق .والطائفتان
ُ
َ
خ�صماء اهلل» فن�ش�أت ْ

العلم
اختيار للعبد في عمله ،ون�ش�أت القدر ّية التي تنكر القدر بالجملة ،وتنفي عن اهلل تعالى َ
ال�سابق ،ومعتقد �أهل ال�سنة والجماعة في هذه الم�س�ألة و�سط «وهو بين الغلو والتق�صير ،وبين
الت�شبيه والتعطيل ،وبين الجبر والقدر ،وبين الأمن والإيا�س»((( ،ف�إنهم ي�ؤمنون بما �سبق من

قدر ،ويقرون بوجوب العمل ،وهذا االتجاه في الإيمان ّ
يحل الإ�شكال ،وهو �أنّ قدر اهلل تعالى
وم�شيئته وما �سبق في علمه ،ال ُي�س� ُأل عنه العبد ،بل ال ّ
لع عليه ،فهو لداللة علم اهلل تعالى
يط ُ

و�إحاطته �أقرب من توجيه العبد بالجبر ،فما من �أحدٍ �إال وله م�شيئته االختيار ّية ،و�إنما ُيحا�سب

العبد بما يعمل ،ال بما �سبق في علم اهلل ،لذا يجد المت�أمل لن�صو�ص الح�ساب يوم القيامة قط ًعا
لحجة الجبريين :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ [الإ�سراء.]14 /
ّ

نوعا من الإيا�س ،والك�سل واال�ست�سالم،
الجبر في م�س�ألة القدر �أورث ً
و�شيوع عقيدة ْ

نفيا لل�سببية التي تفهم من
و أ� ّثر على طريقة التعاطي مع الأح��داث ،وبال�ضرورة؛ �أورث ً
للجد والعمل ،كانت
النبي  الأمة
ِّ
الن�صو�ص الداعية للعمل .ومن عجيب التقدير �أن دعوة ّ

مرتبطة بالفهم ال�صحيح للقدر ،ويظهر هذا بو�ضوح في قوله « :احر�ص على ما ينفعك،
قدر
وا�ستعن باهلل وال تعجز ،و�إن �أ�صابك �شيء فال تقل لو �أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قلّ :
اهلل وما �شاء فعل»((( ،وهذه دعوة جليلة �إلى االنطالق في كل ما ينفع فيما ال يخالف ال�شرع

يتعوذ باهلل منهما.
النبي ّ 
والحذر من الك�سل والعجز ،الذين كان ّ

((( املرجع ال�سابق.28 :
الدم�شقي� ،رشح العقيدة الطحاوية ،حتقيق وتعليق عبد اهلل بن عبد العزيز الرتكي ،و�شعيب الأرنا�ؤوط ،مج.
((( علي بن علي بن حممد بن �أبي العز
ّ
( 2بريوت :دار الر�سالة.786 :)1997 ،
((( م�سلم« ،حديث رقم  ،»2664يف �صحيح م�سلم.
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الو�سطي في جزئية دقيقة ،تفرق بينه وبين القدرية
ويتميز منهج �أهل ال�سنة والجماعة
ّ

والجبرية ،حيث اتجهت الفرقتان  -على تناق�ض دعوتيهما -وجهة واحدة ،وهي القول
ْ
الرب وقدرة العبد م ًعا ،فالتزمت القدرية بنفي تع ّلق قدرة
با�ستحالة تعلق �أفعال العباد بقدرة ّ

اهلل تعالى ب�أفعال العباد ،لكونهم �أثبتوا تعلق قدرة العبد بفعله ،ونفت الجبرية تعلق فعل العبد
ميز منهج �أهل ال�سنة �أنهم �أثبتوا تعلق
بقدرته لكونهم قد �أثبتوا تعلقه بقدرة اهلل تعالى« .وما ّ

االبتدائي لهذا الفعل ،و�أن �إحداثه هو
قدرة العبد بفعله دون �أن يكون متعلقها هو الإحداث
ّ
من قدرة اهلل تعالى ،و�أدخلوا العالقة بين قدرة العبد وفعله في الن�سق العام ل�سنة اهلل تعالى في
الكون في العالقة بين الأ�سباب وم�سبباتها ،ففي �س�ؤال ُو ّجه ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية« :هل

الجبر».
قدرة العبد المخلوقة م�ؤثر ٌة في وجود فعله ،ف�إن كانت م�ؤثر ًة لزم ال�شرك ،و�إال لزم
ُ
ا�سم ُم�شترك((( ،قد ُيراد بالت�أثير االنفراد باالبتداع ،والتوحد
أثير ٌ
فكان جوابه رحمه اهلل« :الت� ُ

ُ
المعزو
ني ،و�إنما هو
ّ
باالختراع ،ف�إن أ�ريد بت�أثير قدرة العبد هذه القدرة فحا�شا هلل لم يق ْله ُ�س ّ
ريد بالت�أثير نوع معاونة� ،إما في �صفةٍ من �صفات الفعل �أو في وجه
�إلى �أهل ال�ضالل .و�إن ُأ� َ
ٌ
أثير في
أي�ضا
كثير من متكلمي �أهل الإثبات فهو � ً
من وجوهه ،كما قاله ٌ
باطل بما بطل به الت� ُ

ذات الفعل ...و�إن �أريد بالت�أثير �أن خروج الفعل من العدم �إلى الوجود كان بتو�سط القدرة
المحدثة ،بمعنى القدرة المخلوقة هي �سبب ووا�سطة في خلق اهلل �سبحانه وتعالى الفعل بهذه
ُ

القدرة ،كما خلق النبات بالماء ،وكما خلق الغيث بال�سحاب ،وكما خلق جميع الم�سببات
حق ،وهذا �ش�أن جميع الأ�سباب والم�سببات ،ولي�س
والمخلوقات بو�سائط و�أ�سباب فهذا ٌ
�شر ًكا ،و�إال فيكون �إثبات جميع الأ�سباب ِ�ش ْر ًكا»(((،
�إ�ضافة الت�أثير بهذا التف�سير �إلى قدرة العبد ْ

((( ابن تيمية ،جمموعة الفتاوى ،مج.389 :8 .
((( عبد اهلل حممد القرين ،اخلالف العقدي يف باب القدر :درا�سة حتليلية نقدية لأ�صول القدرية واجلربية يف �أفعال العباد (بريوت :مركز مناء للبحوث
والدرا�سات.57 :)2013 ،
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ويف�صل ابن القيم مفرقًا بين ما ي�ضاف �إلى قدرة اهلل تعالى وما ي�ضاف �إلى قدرة العبد من �أفعال
ّ

�ضاف الفعل �إلى قدرة العبد �إ�ضافة ال�سبب �إلى م�سببه ،و ُي ُ
العباد بقولهُ « :ي ُ
الرب
�ضاف �إلى قدرة ِّ
أثر لقدرة
�إ�ضافة المخلوق �إلى الخالق ،فال يمتنع وقوع مقدور بين قادرين ،قدرة �أحدهما � ٌ

الآخر ...و�إذا ُع َ
الرب خ ْلقًا وتكوي ًنا ،كما وقعت �سائر
رف هذا فنقول :الفعل وقع بقدرة ِّ
�سببا ومبا�شرةً ،فالقدرة الحادثة و�أثرها واقعان
المخلوقات بقدرته وتكوينه ،وبقدرة العبد ً

الرب وم�شيئته»((( ،وهو المفهوم الوا�ضح والمبا�شر من قول اهلل تعالى ﮋﯮ ﯯ
بقدرة َّ

إثبات لم�شيئتين ،وتعلق م�شيئة
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ    [التكوير ،]29 /الذي فيه � ٌ
العبد بم�شيئة خالقه ور ّبه �سبحانه.

إن�ساني لعمران الأر�ض:
التحرك ال�سببي ال يقعد �ألب ّتة بالدور ال
وعليه ف�إن هذا القدر من
ّ
ّ

ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

بالم�ضي
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﮊ [هود ،]61 /كما �أنه يدفعه
ّ
قُد ًما �إلى بحث متطلبات هذا اال�ستعمار ،وتعاطيه مع حدود ما �أمر به ر ّبه �سبحانه ،وما �أعطاه
موارد يت�ساوق عليها التكليف واالبتالء.
من
َ

المحبة،
فرق بينها وبين
ويقود الكالم عن القدر �إلى م�س�ألة �إرادة اهلل تعالى ،وهل من ٍ
ّ

يحبه ؟ هنا يمكن تق�سيم الإرادة
�أي :هل كل ما يريده اهلل تعالى وي�شا�ؤه في الكون يلزم منه أ� ّنه ّ
�إلى ق�سمين:

يحبه اهلل وما ال
�1 )1إرادة كوني��ة قدري��ة :وه��ي مرادفة للم�شيئة ،ويك��ون عن هذه الإرادة م��ا ّ
حد �س��واء ،فالطاعة والمع�صية
يحب��ه �سبحانه ،ويقع تحتها الم�سل��م وغير الم�سلم على ٍّ
ّ

((( ابن ّقيم اجلوزية� ،شفاء العليل ،مج.148-147 :1 .
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بم�شيئ��ة اهلل تعال��ى ،والم�صائب التي تقع على الأر�ض بم�شيئت��ه ،وقد قال اهلل تعالى عن

ه��ذا النوع من (الإرادة) :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ    [الرع��د ،]11 /وق��ال �سبحانه :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [الأنعام.]125 /
وهذه الإرادة تتعلق بربوبية اهلل تعالى ،والتي منها الخلق والرزق والتقدير والأجل وغير

ذلك من �ش�أن الخلق والعالمين.
يحب��ه �سبحانه وير�ضاه ،ومن
�2 )2إرادة �شرعي��ة دينية :وه��ذه تت�ضمن ما ي�أمر اهلل تعالى به مما ّ

�أمثلته��ا قول��ه -تعال��ى :-ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﮊ [البق��رة،]185 /

وكقوله �سبحان��ه :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ [الن�س��اء ]27 /وغيرها من �آيات ،وهذه الإرادة تتعلق ب�ألوهية
التعبد والقربى.
اهلل تعالى ،وعبادته ،وطاعته ،ومحبته والإنابة �إليه ،وغير ذلك من �ش�أن ّ

فالحا�صل -وهو �أمر ُّ
يحل �إ�شكا ًال عميقًا� -أنّ المحبة والم�شيئة لي�سا بمتالزمين ،و�أن
الت�صور –
يحبها اهلل تعالى ،كما �أن هذا
ّ
الإرادة الكونية القدرية ال�شك �أنها �ستقع ،و�إن لم ُّ

ي�صوره الحا�ضر من خروج عن مقت�ضى الدين – بالنظر
الم�سنود بالأدلة -يعالج ً
بع�ضا مما ّ

�إلى الإرادة ال�شرعية -وما ُيرى من انفراط كبير ،وانفالت عن مطلوبه ،وهو ما �أغرى كثيرين
حاكما �إذ لو �شاء اهلل لم يحدث هذا االنفراط.
تجاوزه ولم ُيعد
بالقول ب�أن الدين �أمر جرى
ُ
ً
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واعيا من ال ّنظر �إلى
القدر من الوعي بالم�شيئة
و�إن هذا
ُ
ّ
والمحبة يحدثان لدى الم�سلم م�ستوى ًّ

تخرج الب ّتة عن تقدير العزيز
وتقدمها ،وافقت ال�شرع ومحا ّبه �أو خالفته ف�إنها ال
الأحداث ّ
ُ
تعم ُق الإيمان بدقّة
العليم ،بل وتت�سق مع ُج َم ٍل �سننية-
ُ
الكون ّ
�سنعر�ض لها الحقًا -في م�سار ْ
التقدير.

خال�صة المدخل
•

ّ
تج��ذر عميق في بحث الم�ستقبل ،بم��ا يتالءم وطبيعة
العق��دي (�أو االعتقادي)
•للنم��ط
ّ
فطري م�لازم للإن�سان من زمن
أمر
ٌّ
الإن�س��ان الباحث��ة عن المجه��ول في الغيب ،وه��و � ٌ

وجوده ال ّأول على الأر�ض.

•

محددة ي�شكلها �إيمانه ب�أركان الدين ،ي�صبغ هذا
ت�صو ٌر عن ثوابت م�ستقبلية ّ
•لدى الم�سلم ّ
ّ
قدرا من الوعي
الإيمان مجمل
تحركاته وينبهه �إلى ما �سي�ؤول �إليه الحال ،وبالتالي يعطيه ً
ّ
يعتقد �أنه �سيقع حقًّا دون ريب.
المبكر لما
لال�ستعداد
ُ

•

•ت�ؤ�س���س قواع��د المعتقد ل��دى الم�سلم ً
را�سخ��ا من التعامل مع الزم��ن في توقيتاته
نمطا
ً
الثالث��ة ،الما�ض��ي والحا�ضر والم�ستقبل ،فه��و ي�ؤمن بق�ضايا الربوبية الت��ي �سبق بع�ضها
الزم��ن ،كالخلق الأول واللوح المحفوظ ،وما يتب��ع ذلك من �إيمان بما �سبق به الكتاب
وج��ف عليه القلم ،كما ي�ؤمن بفاعلية دوره ف��ي حركة الحا�ضر بوعيه دورة في منظومة
(الفعل) ،حيث له من الخيارات والك�سب ما يجعله فاع ً
ال في اختياراته الحا�ضرة ،وهو
حقيقي��ا ب�إيمانه باليوم
ف��ي ذلك كله ناظر �إل��ى الم�ستقبل الذي يمثل عن��ده غاي ًة ومرا ًدا
ًّ
الآخر وما ي�ستتبعه من جزاء.

•

يحدد
•يختلف النظر الإ�سالمي لم�س�ألة الم�ستقبل عن �أنماط اال�ست�شراف المعهودة في �أنه ّ

ّ
ال�شك،
بو�ضوح م�س��ارات نهائية قطعية للعالم ،وللإن�سان ،ال يتطرق �إليها االحتمال �أو
وه��ي التي �أخبر اهلل تعال��ى بها �أو �أخبر بها ر�سوله  ،وه��ذه القطعيات تفيد في �سلوك
محددة .وال �سبيل �إلى معرفة هذه القطعيات �إال من طريق
أمورا –ا�ستجاباتّ -
الم�سل��م � ً
الوحي.

•

•يتعاطى الم�سلم مع الأحوال ذات ال�صلة بالم�ستقبل من جهة نف�سية و�سيكولوجية تعام ً
ال
واعي��ا ،يربط ما بين اعتبار الحد�س ال�صحيح كمدخل من مداخل االت�صال بعالم الغيب،
ً

وما بين اعتبار �صحيح ال�شرع ووا�ضحات الن�صو�ص في اتخاذ المواقف ال�صحيحة.
•

ت�صور م�ستقبل
•
عملي��ة ّ
ّ
كثيرا ّ
ت�ص��ور ال��دار الآخرة والعمل من �أجلها عن��د الم�سلم ي�شبه ً

مرغ��وب وال�سعي في اتجاهه ،وقد �أعطى الخالق �سبحانه وتعالى الإن�سان القدرة الذاتية

واالختي��ار الذي ّ
يمكنه من اختي��ار طريقه على وعي منه وق�ص��د ،وال يتعار�ض هذا مع
�إرادة اهلل تعالى وم�شيئته ،ف�إنه ما من خيار يتجه �إليه العبد �إال وقد �سبق في علم اهلل تعالى.

•

الت�ص��ور الإ�سالمي ال�صحيح م�ساحات �أ�صيلة للفع��ل والحراك في الم�ستقبل
•يوج��د في
ّ
القدري في المعتقد .و�إن جز ًءا �أ�صي ً
ال من الإيمان بالقدر هو
تنبع من �سالمة الفهم للبعد
ّ

والتحرك ،وال يكون ذلك �إال بقدر اهلل.
في الفعل
ّ
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الف�صل الثاني

الم�ستقبل
ال�ست�شراف
نني
ِ
ِ
المدخلُ ُّ
ال�س ُّ

مدخلُ
المدخل
ِ
يتفق الم�ستقبليون على �أنّ �س�ؤال اال�ست�شراف الكبير هو :ماذا يمكن �أن يحدث(((؟
ويقود هذا ال�س�ؤال لدى الم�سلم �إلى بعد مهم من �أبعاد التوقّع� ،أال وهو البعد ال�سنني؛ الذي
ي�ستند في داللته الم�ستقبلية بالأ�سا�س على االطراد الذي تجري عليه الأحداث والعوائد.
ٌّ
محل لالعتبار والتوقع ،قال ابن
وال�س ّنة هي الطريقة المعهودة ،والعادة ،وهي بذلك
تيمية« :وال�س ّنة هي العادة التي تت�ضمن �أن ُيفعل في الثاني مثل ما فُعل بنظيره الأول ،ولهذا

�أمر  باالعتبار وقال :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ [يو�سف]111 /
واالعتبار �أن ُيقرن ال�شيء بمثله ُفيعلم �أن حكمه مثل حكمه»((( .ومن عجائب قدرة اهلل تعالى

�أنّ «النا�س -عبر الزمن -يحافظون على ت�شابهات محيرة في الت�صرفات ،وهو ما يجعلهم
تقريبا� ،أي بطريقة متوقعة»(((،
عندما يتواجدون �أمام حاالت م�شابهة؛ يت�صرفون بنف�س الطريقة ً

وهو ما يجعل احتماالت تكرار الأحداث ذاتها واق ًعا تعاي�شه الطبائع.

ولقد اهتم العلماء في الما�ضي والحا�ضر بت�أ�صيل ال�سنن ومحاولة ا�ستك�شاف نمطها
المتراتب حتى �إن الإمام محمد عبده قد دعا �إلى ت�أ�سي�س علم كفائي جديد �أ�سماه «علم
ال�سنن» قائ ً
ال�« :إنّ �إر�شاد اهلل �إيانا �إلى �أنّ له في خلقه �سن ًنا يوجب علينا �أن نجعل هذه ال�سنن
ُّ
المدونة لن�ستديم ما فيها من الهداية والموعظة على �أكمل وجهٍ  .فيجب على
علما من العلوم
ّ
ً

الأمة في مجموعها �أن يكون فيها قو ٌم يبينون لها �سنن اهلل في خلقه كما فعلوا في غير هذا العلم

وبينها العلماء بالتف�صيل -عم ً
ال ب�إر�شاده-
من العلوم والفنون التي �أر�شد �إليها القر�آن بالإجمال ّ
((( غودي ،والهمامي ،اال�ست�رشاف اال�سرتاتيجي.15 :
((( ابن تيمية ،جمموعة الفتاوى ،مج.20 :13 .
((( غودي ،والهمامي ،اال�ست�رشاف اال�سرتاتيجي.18-17 :

كالتوحيد والأ�صول والفقه .والعلم ب�سنن اهلل تعالى من �أهم العلوم و�أنفعها والقر�آن يحيل عليه
في موا�ضع كثيرة»(((.
ثابت من ن�صو�ص القر�آن التي ت�شير �إلى اطراد
وي�ستقر في تعاطي الم�سلم مع �سنن ال�شرع ٌ
ّ

�سنة اهلل تعالى في حال تماثل المعالم� ،إذ يقول اهلل تعالى :ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ [الأحزاب.]62 /ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
نبيه - والأمة من بعده -في م�س�ألة ال�صراع
هي أ� اهلل تعالى ّ
ﯽﮊ [غافر ،]85 /ولقد ّ

النبوة
الحتمي بينه وبين قومه وبيين له مراداتهم التي تعك�س ا�ضطرا ًدا في
ِ
�سلوك ِ
راف�ضي ِ
هدي ّ

على مدار التاريخ :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [الإ�سراء/

 .]77-76و�أن الكيد الذي ين�سجه الم�ستكبرون ذو نهاية واحدة :ﮋﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ [فاطر.]43 /

وهذا المنهج الذي ي�سبر الما�ضي م� ّؤك ًدا افترا�ضات الم�ستقبل ب�أحداث الحا�ضر يعرف
بال�سنن الكونية ،وهو يم ّثل في الوعي الإ�سالمي خارطة عامة التجاهات الم�ستقبل.
والدنيوي في توجيه العالقة بين الما�ضي
أخروي
يتكامل في المدخل ال�سنني البعدان :ال
ّ
ّ
والحا�ضر والم�ستقبل لدى الم�سلم ،فلي�س الم�ستقبل �أخرو ًّيا فح�سب ،و�إن كانت الدار الآخرة

ولكن
الم�سلم كما �سبق بيانه،
هي الغاية النهائية التي يكدح لتح�صيل المراقي العالية فيها
ّ
ُ

ت�أ�سي�س ال�شرع في القر�آن وهدي النبي  يوجهان �إلى �أن عالقة الدنيا والآخرة متكاملة

((( بلمودن ،الدرا�سات امل�ستقبلية59 :؛ نق ً
ال عن :حممد ر�شيد ر�ضا ،تف�سري القر�آن الكرمي ،امل�سمى ،تف�سري املنار ،ط ،2 .مج( 4 .د.م:)1947 ،.
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في �صناعة ت�صور �صحيح لهذا الكدح :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﮊ [الق�ص�ص ]77 /و�أنّ الموفق هو الذي ينال الح�سنيين :ﮋﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ

ﯯ ﯰﮊ [البقرة.]202-200 /

تفهم �أحداث الكون وقوانينه يم ّثل ع�صمة للم�سلم من �أن
�إن الوعي ال�سنني في �إطار ّ

التخيل �أو توقع اختراقات للن�سق المعهود من قوانين الكون �أو
ت�صوره للم�ستقبل على
ينبني
ُ
ّ
انحيازا لم ّلة دون �أخرى ،وهو بذلك ي�ؤ�س�س لذهنية
ونتائج� ،أو
تفاعالت الإن�سان فيه �أ�سبا ًبا
ً
َ

علمية ،مبرهنة بالتاريخ والوقائع.
ت�ست�شرف الم�ستقبل في �أن�ساق ّ
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عالقة الما�ضي بالحا�ضر والم�ستقبل
ً
فقيها في الحادث من لم يكن ً
عالما بالماضي»
«كانوا يقولون :ال يكون
ابن الماجشون المالكي

زمني للما�ضي فالحا�ضر ،ويمكننا النظر �إلى درا�سات اال�ست�شراف
�إن الم�ستقبل هو امتداد ّ

الم�ستقبلي على �أنها «امتداد للدرا�سات التاريخية ،وهي من ثم تتطلب ما يتطلبه علم التاريخ
من «نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق ،وعلم بكيفيات الوقائع و�أ�سبابها عميق،
وهذا هو تعريف ابن خلدون لعلم التاريخ في باطنه»((( .و�إن لالنطالق من درا�سة التاريخ
وتق�صيه ال�ستخال�ص القوانين �أهمية تكمن في «تبين العلل الباعثة ،و�إدراك الأ�سباب الأ�صيلة
الفاعلة في تكوين الم�شكالت الإن�سانية الحا�ضرة ،وك�شف طبيعة هذه الأ�سباب والعلل
وتعيين مداها ونوع �أثرها ...ومن هنا ف�إن �أية معالجة �صحيحة للق�ضايا الكبرى التي تجابهها
الإن�سانية اليوم يجب �أن ت�ستند �إلى معرفة تاريخية �شاملة بعيدة الغور»(((.
يقدم من خالل �سرد التاريخ � َ
محددٍ ينقل المتدبر من مراحل
أ�صول
و�إنّ القر�آن ّ
منهج ّ
ٍ

محددة تحكم الظواهر االجتماعية والتاريخية ،وهذا الأمر
ال�سبر والتجميع �إلى و�ضع قوانين ّ
هو جزء من �آيات الآفاق الواردة في قوله تعالى :ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

[ف�صلت ،]53 /بحيث
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﮊ ّ

ينظر القارئ �إلى م�صير الم�ستقبل من خالل ِع َبر الما�ضي .وال �شك �أنّ لهذا النمط من اال�ستقراء

(((	�أحمد �صدقي الدجاين ،عن امل�ستقبل :بر�ؤية م�ؤمنة م�سلمة (عمان :دار الب�شري.17 :)1992 ،
((( بلمودن ،الدرا�سات امل�ستقبلية ،نق ً
ال عن :ق�سطنطني زريق ،الأعمال الفكرية العامة للدكتور ق�سطنطني زريق ،مج ،3 .نحن والتاريخ الإ�سالمي
(بريوت :مركز درا�سات الوحدة العربية؛ م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان 14-13 :)1994 ،بت�رصف ي�سري.

االحتمالي مكانته في علم الم�ستقبليات حيث «يعتبر الما�ضي �أحد م�صادر االحتماالت�،إذ
الجيد للتنب ؤ� يمكن �أن يحدث في الم�ستقبل ما حدث في الما�ضي»(((.
يرى كثيرون �أنّ الأ�سا�س ّ
والمت�أمل في القر�آن يجد �أن ّ
جل �سوره تتناول م�شاهد من التاريخ ب�شكل �أو ب�آخر ،مع
تفاوت في طريقة عر�ض الواقعات التاريخية ح�سب �سياق العبرة التي يراد ا�ستخال�صها ،وهذه
يعبر عنها عماد الدين خليل -ت�شكل بمجموعها ن�سقًا رائ ًعا ومتكام ً
ال
الر�ؤية التاريخية -كما ّ

والتق�صي تت�ضمن
فالق�صة ،بداللتها اللغوية التي تحمل مع االقتفاء
للتف�سير الإ�سالمي للتاريخ(((،
ّ
ّ
الم�ستمر في نهاياتها �إلى ما يمكن �أن يفاد منها م�ستقب ً
ال،
بعيدا بالتنويه
نظرا ً
في الوارد القر�آني ً
ّ

َ
تناول الما�ضي ،من ن�ش�أته الأولىَ ،م ْع َب ًرا �إلى التعامل مع الحا�ضر ،والنظر
أمر
ويجعل هذا ال ُ

في �سيرورة الحياة والقراءة الجيدة لتاريخ الأمم وال�شعوب ،و�أ�سباب انتها�ض الح�ضارات
ال�سنني في �أنه يمثل ذاكرة تنب�ؤية للأحداث ،وتقابل الق�ص�ص
و�سقوطها .وتكمن ّ
قوة المنهج ُّ
في هذا المنهج الأحداث التي تدرج في النماذج الريا�ضية ال�ستخال�ص نموذج يمكن التعامل
معه ،ويتجاوز هذا المنهج الق�صور الكامن في طريقة النمذجة المعهودة -والتي تتطلب وق ًتا

طوي ً
المقدمات.
غيبي للنتائج �إذا ات�سقت
ّ
ال في الغالب لتدوين الأحداث -بما فيه من ح�سم ّ

الم�ستقبل معين لفهم الما�ضي!
مهم في فهم العالقة بين الما�ضي والحا�ضر والم�ستقبل،
وي�ضاف في الثقافة الإ�سالمية ٌ
بعد ّ

�أال وهو التداخل الوثيق بين هذه الأبعاد الزمانية الثالثة ،بمعنى �أن بع�ض �أحداث الحا�ضر (�أو

الما�ضي) ال يمكن ا�ستيعابها بدقة �إال في الم�ستقبل ،وهو بع�ض ما في قول اهلل تعالى :ﮋﭜ

((( جمعة ،التنب�ؤ اال�سرتاتيجي.37 :
((( عماد الدين خليل ،التف�سري الإ�سالمي للتاريخ ،ط( 5 .بريوت :دار العلم للماليني.8 :)1991 ،
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ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
الحقيقي يظهر م�ستقب ً
ال :ﮋﰅ ﰆ
ﮂ ﮃﮊ [الأعراف ]53 /و�أن الفارق
ّ
ﰇ ﰈ ﰉ  ﮊ [القمر.]26 /

وتقترب هذه الجزئية من ما �أ�شار �إليه �إدغار موران عند تناوله لأ�سا�س فهم الم�ستقبل:
تاريخيا �أي
�إن الما�ضي ي�شيد انطالقًا من الحا�ضر ،الذي ينتقي ما يبدو في نظره
ًّ
بال�ضبط ما تطور في الما�ضي ُلي�سهم في �إنتاج �أو �صناعة الحا�ضر .فالنظرة اال�سترجاعية تقوم
با�ستمرار -وبكل �أمان -بمهمة ا�ست�شرافية :فالم� ّؤرخ الذي يدر�س ما جرى من �أحداث �سنة
[ 1788-1787من تاريخ فرن�سا] يتوقّع بنظر ثاقب ما يهيئ االنفجار الالحق -الذي هو

بطبيعة الحال انفجار لم يكن في علم فاعلي و�شهود هذه الحقبة التمهيدية ثورةً -وهكذا
البعدية التي تمنحه معنى التاريخ وذاك هو م�صدر
يكت�سي الما�ضي معناه انطالقًا من النظرة َ

ويحول الالمتوقع
التبرير الدائم والال�شعوري الذي يدرج ال�صدف تحت غطاء ال�ضرورات
ّ
�إلى �أمر قابل للوقوع.(((..

وي�صب هذا في ت�أ�سي�س فهم غير تقليدي لدى الباحثين في الدرا�سات الم�ستقبلية الذين
ّ

العلية (ال�سببية) خطي ،و�أن
يفتر�ضون �أنّ الما�ضي والحا�ضر كليهما مفهومان ،و�أنّ مبد أ� ّ
عوامل التطور معلومة ،و�أنه يمكن التنب ؤ� بالم�ستقبل انطالقًا من ذلك؛ �إلى فهم مغاير يقوم على
ا�ستيعاب التفاعل بين الما�ضي والحا�ضر لفهم كليهما ،وبال�ضرورة �سي�صير الحا�ضر ما�ضي
الم�ستقبل ،فال يمكن فهم الكثير من �أحداث الحا�ضر �إال بالتراكم الذي �سيعطي �صورته الكلية
(((	�إدغار موران� ،إىل �أين ي�سري العامل (بريوت :الدار العربية للعلوم؛ مقاليد.10 :)2009 ،
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ودوافعه في الم�ستقبل ،وهو ما يقلل عنده الثقة بنتائج اال�ست�شراف القائمة على اعتبار �أنّ
بقوة �إلى النظر �إلى الحا�ضر باعتباره م�ستقبل الما�ضي
الما�ضي والحا�ضر مفهومان ،بل يدفعه ّ

فهما
ويف�سر �شي ًئا من ما�ضيه انطالقًا من حا�ضره ،ويتوقّع �أن تراكم �أحداث الحا�ضر �سيعطيه ً

حد
�أكبر للم�ستقبل ،ولن يتكامل هذا الفهم والوعي بالطبع قبل وقته .وهذا التناول ي ّت�سق �إلى ٍّ
كبير مع ما هو م�ؤ�س�س في الثقافة الإ�سالمية في النظر �إلى �أحداث الما�ضي ،لي�س للحكم على

يحدث :ﮋﮖ ﮗ
الم�ستمر لما
ا�ستمرارها فح�سب بل لفهم ما قد حدث على �ضوء النظر
ُ
ّ

ﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩﮊ [�آل عمران ]138-137 /وقوله تعالى :ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮊ [الأنعام .]12-11 /وقوله تعالى :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ [العنكبوت.]20 /

خطية ،وكذلك بين الحا�ضر
فالعالقة� -إذن -بين الحا�ضر والما�ضي عالقة دائر ّية ال
ّ

والم�ستقبل؛ �إذ الحا�ضر ما�ضي الم�ستقبل ،ويمكن تو�صيف هذه العالقة بال�شكل التالي(((:

((( املرجع ال�سابق.14 :
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املا�ضي

احلا�رض

امل�ستقبل

وكما يقول الدكتور ق�سطنطين زريق« :على �أن الحا�ضر على �أهميته ،لي�س في الواقع
�سوى برهة ت�ستقر آ�نًا ثم ال تلبث �أن تن�ضم �إلى �سوابقها .ولما كانت هذه البرهة الحياتية هي في
الواقع نتيجة لما حدث ولت�صور الإن�سان لما �سيحدث ،ف�إن الإن�سان هو بالفعل ملتقى الما�ضي
والم�ستقبل ينفعل بهما ويفعل فيهما»(((.

دورات التاريخ
يتقدم في �شكل دورات قناعة را�سخة،
�إنّ قناعة كثير من الباحثين الم�ستقبليين ب�أن التاريخ ّ
دائما ما تكون هناك دورات ق�صيرة و�أخرى طويلة ،دورات من الحرب وال�سالم،
حيث ً
ودورات �أعمال ،ودورات �صعود وا�ضمحالل ،ودورات برودة وحرارة في المناخ ،وتكاد
تكون القائمة بال نهاية ،وهذه الحركة الدائرية عادة ما تو�صف بالحركة البندولية� .إن ال�صورة
الذهنية التي نختزنها عن الدورات تتلخ�ص في �أنه مهما كان مو�ضوع االهتمام ،ف�إن الن�شاط
يرتد �إلى الخلف عبر المركز �إلى
جدا -ثم ّ
يم�ضي في اتجاه واحد لفترة طويلة – وربما طويلة ًّ
((( زريق ،نحن وامل�ستقبل.17 :
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مجد ًدا مرة �أخرى ،فعندما نرى �أن البندول يت�أرجح
نقطته الأ�صلية الأولى ومن ثم تبد أ� العملية ّ
عائدا بطول كل الطريق �إلى نقطة ما في
جدا نحو البرودة والرطوبة ف�إننا نتوقع �أن يت�أرجح ً
ً
بعيدا ًّ
ويتم معظم الن�شاط حول مركز قو�س ت�أرجح البندول .وعندما تت�أرجح
الحرارة والجفافّ ،

أرجحا
بعيدا نحو التطرف  -في �أي �شيء -ف�إنك تتوقع
عواطف مجتمع ما ً
ت�صحيحا وت� ً
ً

راج ًعا �إلى المركز ،ثم نحو الطرف المقابل ثم العودة مرة �أخرى ،وهكذا قل في الأ�سعار،
(((
تر�سخه قراءة
وال�سيا�سة ،والنزعة الدينية وغير ذلك  .هذا ما يفتر�ضه نموذج البندول� .إن ما ّ

ال�سنن لي�ست بهذا النمط تما ًما ،نعم تعود الأحداث في م�ساراتها ويظل هذا الم�سار ال�سنني
تجد لها تحوي ً
ال ،غير �أنّ �أثر التغيير في ح�صيلة الك�سب
مجا ًال لحركة �صاعدة وهابطة ،ال ُ
المتغير� ،إن الدورات موجودة بالفعل،
المتحرك في �أي االتجاهين ت�ؤثر على جوهر ال�شيء
ّ
ّ

أبدا عائدة �إلى المكان
أبدا بطول
الممر نف�سه ،وهي ال ت�صل � ً
ولكن الأ�شياء ال تعك�س نف�سها � ً
ّ
ّ
ت�ستمر في الوجود.
لولبيا لأن نقطة المغادرة الأ�صلية لن
نف�سه ،ولكنها ت�صعد �أو تهبط ًّ
ّ

ت�صور الم�سلم لم�سار التاريخ وحركة الواقع،
�إنّ لهذه العالقة البندولية-اللولبية �أثرها في ّ

وما تفتر�ضه هذه الحركة من اختالف في الأحداث والعوائد وما يجب عليه حينها ،وهي
جزئية �سنناق�شها ب�شيء من التف�صيل في المدخل الفقهي ،ولكن تجدر الإ�شارة �إليها هنا �إذ هذا
ال�سنن وال�سلوك.
الت�أ�سي�س ِ
معق ُد االرتباط بين ّ
وهنا فارق مهم في اعتبار الثقافة الإ�سالمية لعالقة الما�ضي بالحا�ضر والم�ستقبل
يتج ّلى في تناول القر�آن الكريم لل�سنن الكونية والنوامي�س ،وهو �أن هذه ال�سنن ال تتحدد �أو

تنغلق في حتميات ،بل تجري بقدر من اهلل تعالى وقدرة ،ف�إن اهلل �سبحانه :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
بت�رصف.
((( فايرن ،وبراون ،التفكري امل�ستقبلي.56 :
ّ
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ﮚﮊ [الرحمن ،]29 /وي�ؤكد على هذا الفارق الدكتور عماد الدين خليل في تعليقه على

م�سارات ال�سنن ب�أنها...« :ال ت�أ�سر نف�سها بتفا�صيل وجزئيات موقوتة ،بل تمتد مرنة منفتحة
ت�ضم �أكبر قدر ممكن من الوقائع وتالم�س �أكبر عدد من التفا�صيل والجزئيات
�شاملة لكي ّ

دائما الح�صيلة النهائية»(((.
وتبقى ً

تغير كمي يخ�ضع
مجرد ّ
وهذا االنفتاح في م�سار ال�سنن يعطي حقيقة �أن ما ي�أتي لي�س هو ّ

لنف�س القوانين ال�سابقة ،بل لكل تغيير ظروفه التراكمية التي ت�ؤثر في الم�سارات التف�صيلية ،مع
قدرا من اليقين بالنتائج.
كلي ثابت ،يتيح بثباته ً
بقاء نمط ّ

((( خليل ،التف�سري الإ�سالمي للتاريخ .109 :وال مينع هذا الت�صور الكلي يف منظومة التعاطي ال�سنني يف القر�آن من ذكر بع�ض التفا�صيل التي ت�ؤيد
م�سار ال�سنن ،كحاالت تف�صيلية ،مثل الوارد يف �أوائل �سورة الروم.
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� ٌ
الم ْ�ستقبل
�س ل َف ْه ِم ُ
أنماط ُ�سنَنيّ ٌة ت� ّؤ�س ُ
﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾
[يونس]101 /

تنتظم ال�سنن الكونية في قوانين ثابتة ،بع�ضها نالحظه بي�سر لما له من عالقة بمعا�شنا
اليومي ،وبع�ضها يتطلب ت�أم ً
ونظرا في الما�ضي والحا�ضر من �آثار لي�ستدل به عليه ،من
ال
ً
ّ

ال�سنن والقوانين االجتماعية والتاريخية .و�إن معظم الدرا�سات في هذين المجالين تحاول

تف�سيرا للحراك الب�شري وفقًا لها ،وال�شواهد كثيرة.
ا�ستك�شاف هذه القوانين ومن ثم توجد
ً
بع�ضا من ال�سنن الإلهية التي وردت في ال�شرع مف�سر ًة لحركة التاريخ
ت�ستعر�ض هذه الجزئية ً

محددة ،ومن هذه ال�سنن:
ومنتظم ًة في جزئيات ّ

�سنة التدافع
ي�ستدعي الطرح الذي يتناول ت�أثيرات الما�ضي والحا�ضر على الم�ستقبل في الثقافة
الإ�سالمية ب�شكل �أو ب�آخر م�س�ألة التدافع .التي وردت بلفظها في مو�ضعين من القر�آن الكريم:
ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞﮊ [البقرة ]251 /وقوله تعالى :ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ [الحج ]40 /وجاءت بمعناها في �آيات ومواقف كثيرة.

(((
واحد م�شهورُّ ،
والدال والفاء والعين � ٌ
بقوة.
أ�صل
ٌ
يدل على تنحية ال�شيء  ،والدفع الإزالة ّ

وهذا التدافع هو ما يف�سر به الم�سلم التوازن في حركة الأ�شياء في الحياة؛ التي خلقت بالأ�سا�س
موزونةً :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ  [الرحمن ،]7 /وي�ستدعي فهمه لحركة الدين

في الحياة :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ [ال�شورى ،]17 /بما لقوة ال�شرع في

العزة والن�صرة من �سيف نا�صر :ﮋﭑ ﭒ ﭓ
حجته من
ٍ
كتاب هادي ،ولمتطلب ّ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [الحديد]25/

وهذه ال�س ّنة – مع النظر في الم�س�ألة القدر ّية– مبعث لحالة عميقة من الت�أمل في الطريقة التي

ي�سير بها الكون ،فبينما يطغى اتجا ٌه ما �إلى درجة يعتقد ال ّن ّظار فيها أ� ّنه �سي�سود يظهر اتجاه

الكوني الذي ت�سير عليه المجتمعات كما ت�سير عليه
م�ضاد له يعيد للحركة توازنها ،إ� ّنه القانون
ّ
ّ
ّ
م�ساو له في
رد فعل
قوانين الفيزياء ،وهو �شبيه بب�ساطة بقانون �إ�سحق نيوتن ال�شهير
ٍ
«لكل فعل ّ

م�ستوعبا بو�ضوح،
ال�شدة وم�ضاد له في االتجاه» .لقد �صار هذا القانون في الحراك الب�شري
ّ
ً
حتما �ست�أتي لحظة
وهو ما ُيعطي ثق ًة دائمة ب�أنه ما من اتجاه يمكنه ال�سير �إلى ما النهايةً ،

عائدا بتراتب ي�ست�صحب مجاالت التغيير في داخله كما �سبق تناوله.
ينعك�س فيها الم�سار ً

�إن من ثمرات ا�ستيعاب �سنة التدافع في �سياق م�ستقبلي �أنها مبعث تفا�ؤل� ،إذ يرتبط التدافع
النقي الذي يعتمد عبادة اهلل الواحد واتباع طريق الأنبياء،
في الكتاب وال�س ّنة بم�صير بقاء ّ
الحق ّ

و�إن طال الوقت في ال�صراع مع االتجاهات والأفكار الأخرى ،وما ي�ستتبعه هذا ال�صراع من
غلبة وقهر وقتي للباطل على الحق .كما �أنها مدعاة لتفكير عميق في الأ�سباب الجالبة للن�صر،
فكما �أن اهلل تعالى وعد بن�صر الم�ؤمنين ،ف�إنه قد �أمرهم بتح�صيل �أ�سباب هذا الن�صر و�أدواته،
((( ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة.341 :
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الحق وتمنعه وتردع من
القوة الالزمة التي تحمي
ّ
ففي �سياق التدافع ي�ؤمر الم�سلمون ب�إعداد ّ

التغول :ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
يرغب في ّ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﮊ [الأنفال ، ]60 /ويعلمهم �سبحانه �أن ت�أخر دفع

الباطل وا�ستحكامه �إنما هو عن �أ�سباب �أجروها على �أنف�سهم ﮋﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﮊ [�آل عمران/

يهيئ لح�صول التمكين ،كتنقية ال�صف وتمحي�صه :ﮋﮩ
 ،]165ويبقيها اهلل تعالى بالقدر الذي ّ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﮊ [�آل عمران ،]179 /ولغيرها من عبر ال يت�سع المجال لح�صرها .وهنا نقطة فارقة

الحق التعجيل
في فهمنا لعالقة التدافع بالزمن ،و�إلى �أي مدى
ي�ستمر؟ �ألي�س من �ضرورة �إحقاق ّ
ّ

بالن�صر؟ وهو ما يجعلنا نتطرق ل�سنة �أخرى وهي:

�سنّ ُة الأجل
�إنّ مما تر�سخه الثقافة الإ�سالمية في عالقة الحدث المظنون وقوعه مع الزمن المفتر�ض
ّ
نقي�ض
الد ْين وغيره ،والآجل
�س ّن ٌة جليلة هي �س ّنة الأجل .والأجل غاية الوقت في
ُ
محل َّ
رد مظانّ
المرج أ� �أي الم�ؤخر �إلى وقت((( .وت�أتي �سنة الأجل في �سياق ّ
العاجل ،والأجيل ُ

قدره اهلل
حدوث الم�سببات بعد وقوع �أ�سبابها �إلى تقدير اهلل تعالى لوقت اال�ستحقاق ،وهو ما ّ

تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ ﮋ ﮰ ﮱ ﯓﮊ [الرعد.]38 /
((( املرجع ال�سابق.46 :
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ويق�ص علينا القر�آن �أحوال المكذبين مع ر�سلهم واجترائهم على طلب العذاب في
ّ

العاجل ،لما يرون من ت�أخير للجزاء :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [الحج ،]48-47 /وقوله تعالى :ﮋﭑ

ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ [العنكبوت/
يقدره اهلل تعالى لهذه الحوادث .فيبين
 ]53و�إنّ هذا الأجل يرتبط بال�ضرورة مع القدر الذي ّ
لهم القر�آن «�أن ت�أخير ذلك ال يدل على عدم ح�صوله ،ف�إن لذلك �آجا ًال �أرادها اهلل واقت�ضتها
حكمته وهو �أعلم بخلقه و�ش�ؤونهم ،ولكن الجهلة يقي�سون ت�صرفات اهلل بمثل ما تجري به

(((
بجلية :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ت�صرفات الخالئق»  ،وقد �أمر اهلل تعالى نبيه ببيان هذا الأمر ّ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ [يون�س.]51-50 /

�إن الأج��ل الذي �ضربه اهلل تعالى – وال��ذي ال ريب في نزوله -هو ما يحول دون

وق��وع هذا الجزاء لما يجترحه العباد :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ
ﯙﮊ [النحل.]61 /ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﮊ [فاطر.]45 /

((( ابن عا�شور ،التحرير والتنوير ،مج.146 :14 .
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النبي محمد  ،ذلك
وهنا وقفة مع م ّنة �إلهية اخت�صت بها هذه الفترة التي هي فترة ّ

ُ
ق�صه اهلل تعالى
�أن التكذيب في �سابق الأمم كان
يعاجل فيه العذاب ،ب�إمهال ي�سير ،كالذي ّ

النبي �صالح عليه ال�سالم :ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
من خبر ّ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ

ﮱ ﯓﮊ [هود ،]68-64 /وكالذي حدث لقوم لوط :--ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ [هود]82-81 /
جاء بها ر�سول اهلل  تختلف عن تلك التي كانت في زمان
حيث �إن طبيعة (الآيات) التي َ

الأنبياء من قبله ،ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ [الإ�سراء ]59 /ذلك أ� ّنه بعد

البينة
ظهور البيان الوافي ف�إن ا�ستحقاق العذاب
حا�ضر ال محالة ف�إنه لو ظهرت الآية �أو العالمة ّ
ٌ

ف�إنه ال يحول بين وقوع العذاب وبين القوم �شيء ،وهو ما �أ�شفق فيه عي�سى عليه ال�سالم على

نبوته :ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
الحواريين لما طلبوا �آية على ّ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
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ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ [المائدة .]115-112 /ما ُي�شعر بعظيم
الم ّنة في �سنة الأجل ،و�سعة باب الرحمة وفر�ص المراجعات.

وقريبا من هذا ال�سياق تتناول الدرا�سات الم�ستقبلية ما يعرف بزمن اال�ستغراق
ً

Lead

« Timeوهي الفترة الفا�صلة بين وقوع الحدث ،وبدء تداعي نتائج وقوعه ،واكتمال هذه
النتائج»((( .وهي نقطة ثالثية الأبعاد في عالقتها مع النهج الإ�سالمي في التعاطي مع الم�ستقبل،
�سننية ،وثالثة قدر ّية .فما من حدث يقع ب�سبب �إال
فهي ترتبط قط ًعا بقوانين فيزيائية ،و�أخرى ّ
تناولته قوانين الطبيعة في �إجراء ْ
إعجازي كالذي وقع
نظمها الثابت عليه� ،إال من اختراق �
ّ

زمنيا � َ
أطول
للأنبياء عليهم ال�سالم .وله تناول �سنني في ظهور �آثاره؛ التي ً
غالبا ما ت�أخذ مدى ًّ

كبيرا ح�سب درجة
من المدى الذي ت�أخذه ّ
ردة فعل القوانين الفيزيائية ،ولكنها تتفاوت تفاوتًا ً

ارتباط بقية العوامل بالحدث(((.

�سنة المداولة
ي�شير القر�آن �إلى ثبات مبد أ� التداول ،وهذا المبد أ� يقع بغ�ض النظر عن (دين) الفئة التي يقع
عليها تداول الأيام ،وهذا المبد أ� بدوره ي�شير �إلى �إمكانيات العلو والهبوط ،وفيه «ت�أكيد على مبد أ�
وال�سلبي بما يعني �أنه يمنح الب�شرية فر�صتها في �صياغة الم�صير»(((.
إيجابي
التغيير في جانبيه ال
ّ
ّ
((( عبد احلي ،مناهج الدرا�سات امل�ستقبلية.17 :
((( ُي�ستوعب اليوم بو�ضوح ت�أخر الأثر و�رسعة حدوثه بعد امل�ؤثر حتكمه عوامل عديدة ،و�أو�ضح مثال على الت�أخر الزمني هو �أثر
املدمر ملادة الكلورفلوروكربون
الكيميائيات ال�صناعية على البيئة .فعلى �سبيل املثال �إنّ �أول الأبحاث العلمية التي حتدثت عن الت�أثري ّ
اخت�صارا بـ -CFC :على الأوزون نُ�رشت يف العام 1974م ومل يتبني وجود ثقب يف
 – Chloroflurocarbonsوالتي ي�شار �إليها
ً
طبقة الأوزون فوق �أنتاركتيكا (القارة القطبية اجلنوبية) قبل عام 1985م حيث ا�ستغرقت مادة الـ CFCخم�سة ع�رش عا ًما حتى خرجت من
فعليا يف � .1970إن
�سطح الأر�ض �إىل الف�ضاء لتم ّزق طبقة الأوزون� ،أي �أن القيا�سات يف العام � 1985أو�ضحت ت�أثري مادة  CFCالذي بد أ� ًّ
نظن �أنه ال توجد نتيجة وبالتايل ال
ا�ستيعابنا يف الأغلب يتم عن طريق التغذية الرجعية التي تربط ال�سبب بالنتيجة ،وعندما تت�أخر هذه النتيجة ّ
نتع ّلم �شي ًئا ،انظر� :أوكنور ،فن تفكري الأنظمة.57 :
((( خليل ،التف�سري الإ�سالمي للتاريخ.262 :
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ل�سنة التداول تداخالت عديدة مما ي�شمله حال التمكين بمفهومه ال�شامل ،فهناك تداول
ّ
ولعل
في االقت�صاد والأحوال االجتماعية والتقنية ،كما �أن هناك تداو ًال للأحوال ال�سيا�سية،
كلمة (دولة) بما تحويه من داللة ت�شير �إلى دورة التق ّلب والثبات هذه.
ف�سر ب�أنه نظرة حيوية
كثيرا في ّ
مقدمته �إلى هذا الجانب الذي ّ
لقد �أ�شار ابن خلدون ً

 Biological Viewللتاريخ ،بافترا�ض �أن م�سارات الدولة – بتفاعالتها االقت�صادية واالجتماعية

تمر بمرحلة �شباب ثم تنحدر �إلى الهرم .وهو ما حدا
وال�سيا�سية -كحال الكائنات ّ
الحيةّ ،
ب�أحد الباحثين في اقت�صاديات الم�ستقبل بالقول« :بالعودة �إلى الظواهر االقت�صادية الما�ضية

تمر
التي حدثت خالل ال�سنوات الخم�سمائة المن�صرمة؛ يمكننا �أن نرى �أن االقت�صاديات ّ
بدورة حياة مثما هو الحال بالن�سبة للم�شروعات والأفراد»(((.
�سة للنظر الم�ستقبلي بجزئية �أطلق عليها
ويتميز الطرح الإ�سالمي لفل�سفة التاريخ الم� ِّؤ�س ِ

عماد الدين خليل« :الحتمية التفا�ؤلية»((( في �سياق التداول ،فرغم �أنّ التداول �س ّنة ال تحابي
خير ومدعا ٌة
في �سيرورتها � ً
أحدا �إال �أن ثمة تفا ؤ� ًال ب�أن ما ي�ستقبله الم�سلم في م�سار التداول ٌ
و�شكر.
البتعاث تفا�ؤل
ٍ

�إنّ �سنة التداول تم�ضي على الأفراد والمجتمعات وال تخلو من جانب البالء الذي
نوع
ينتظم
ال�سنن ك ّلها ،و�إنَّ
�ضراء ت�صيبه لهو ٌ
َ
َ
تقلب الإن�سان في �أحواله ما بين نعماء ّ
تم�سه �أو ّ
مطغ ين�سيه التداول� ،أو ي�أ�س قانط ين�سيه التفا�ؤل،
من التداول ،ف�سلوكه عند النعماء �إما ٌ
فرح ٍ

ٌ
ي�ستمر �إلى النهاية ،و�إن
را�شد تجاه الحالين ،ف�إنه ما من حال
�سلوك
ويكون مطلو ًبا على الدوام
ٌ
ُّ
((( يورك بر�س ،ع�رشة درو�س من امل�ستقبل لك �أن تختار �أف�ضلها (بريوت :مكتبة لبنان؛ فاينان�شيال تاميز-برنت�س هول.10 :)2009 ،
اخلري ،كما �أنه ينتقي يف كالمه ما يبعث على التفا�ؤل
((( الف�أل والتفا�ؤل نهج مي�ضي عليه امل�سلم يف نظره للأحداث� ،إذ ال يكون من �ش�أنه �إال ُ
ر�سول اللهَّ ِ ؟ َ
َ
ال�صاحل ُة ي�سم ُعها �أحدُ كم) ،انظر :البخاري،
ة
ِم
ل
الك
قال:
النبي ( :ال طِ يرَ َ ةَ ،وخَ ُريها ال َف� ُأل .قالوا :وما الف� ُأل يا
ُ
َ َّ
ومن ذلك قول ّ
«حديث رقم  ،»5755يف �صحيح البخاري.
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�شكر ي�ستزيد به النعم ،ويت�أمل به في ات�ساعها
محد ًدا ُيطلب عند كل حال ففي النعماء
موقفًا ّ
ٌ

القوة ويبعث فيه داعي
وا�ستع�صائها على ّ
�صبر ي�ستحثه على ّ
العد ،وفي حال ال�ضراء والب�أ�ساء ٌ
التفا�ؤل بانجالء ال�صبح القريب :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ   [هود:

تقلبا بين نعماء و�ضراء ،ولكن تتفاوت اال�ستجابة لكال الحالين
 ]11-9و�أنّ الإن�سان ال ينفك ً

ح�سب �إدراك ال�سنن وا�ستيعاب التقدير:

�شكور
ور (�أو)
ٌ
َف ِر ٌح َف ُخ ٌ

+
النعماء

ال�رضاء

بور
يَئُ ٌ
ُور (�أو) َ�ص ٌ
و�س َكف ٌ
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و�إذا اعتبرنا �أب�سط الحركات المت�صورة في �سلم التداول :ال�صعود وال�سقوط ،ف�إن عوامل
محددة ت�ؤكد عليها الثقافة الإ�سالمية تحدد �شكل ا�ستيعاب الأفراد والجماعات لمالمح هذا
ّ
ثم التعاطي معها بر�شد .من هذه العوامل:
الحراك ،ومن ّ
الحق �سبحانه:
1 )1العل��م والمعرف��ة� :إنّ العلم من عوامل الرفع ف��ي ال�سياق
التداولي ،يق��ول ّ
ّ

ﮋﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﮊ الآي��ة [المجادل��ة]11 /

يحرك للعمل،
والعل��م الذي ُيتناول في الثقافة الإ�سالمية في �إطار النم��اء هو العلم الذي ّ

ً
ال�شاطب��ي �إلى ذلك في قوله:
ح��راكا وقد �أ�شار
ثمر
ً
بعي��دا ع��ن ا�ستهالك الذات فيما ال ُي ُ
ّ

خو�ض فيما لم ّ
يدل على ا�ستح�سانه ٌ
«كل م�س�ألة ال ينبني عليها ٌ
ُّ
دليل
فالخو�ض فيها
عمل؛
ٌ
ُ

�شرعي»(((� .إن العلم الدافع للعمل هو ما ُيعلي في �سياق ال�سنن من يلتزمه ،كما �أنّ الزيادة
ّ

ف��ي مطلوبه لها وزنها الذي يعطي مكن�� ًة ومكانة ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ      [البقرة ]247 /بما
القوة
أمرا
حتميا ف��ي حال �إرادة ّ
ًّ
يجع��ل الحر�ص على تمتين هذه الرافع��ة في الم�ستقبل � ً

والتقدم.
ّ

الم�ستقبل��ي بال�صبر على متطلبات الواقع
2 )2ال�صب��ر واليقي��ن :يتواتر في القر�آن تعليق النجاح
ّ
انفعال��ي تجاه الأحداث،
و�ضائقات��ه ،وال يعني ال�صبر حب���س الفعل ،بل ي�شير �إلى نمط
ّ

ي�ساع��د على الح�ضور الواعي الذي ي�ضر به اال�ستعج��ال .وثنائية ال�صبر واليقين تمثالن
والم�صلحين تبعث
للمتقين ُ
دورة ُن ُظمي��ة داعمة  Systematic Cycleفاليقين ب���أن العاقبة ُ
((( ال�شاطبي ،املوافقات ،مج.43 :1 .
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ُطر عليه الب�شر ﮋﭣ
على تحمل تبعات ال�صبر ،وح�سن التعامل مع اال�ستعجال الذي ف َ

يعم��ق اليقي��ن.
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ     [الأنبي��اءّ ]37 /

دائما بال�صبر والتيقّن بالم�آل ،وهو ما ُوعظ
غي��ر �أن للنوازع الب�شر ّية دف ًعا يتطلب
تذكيرا ً
ً

ب��ه ر�س��ول اهلل  :ﮋﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﮊ  
[ال��روم ،]60 /وكان ابن تيمية يقول «بال�صبر واليقي��ن تُنال الإمامة في الدين»((( يت�أول

ق��ول اهلل تعال��ى :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮊ [ال�سجدة.]24 /

ّ
والتفكر� :إن ّ
النبي  الداعية �إلى الم�سير في الأر�ض
3 )3النظر
كل الآيات القر� ّآنية ،و�أحاديث ّ

والنظر في الخلق تعطي �إ�شارة مهمة في �سياق تكوين ملكة اال�ست�شراف من خالل ا�ستبيان

�ص الت�أمل في الكون وا�ستخال���ص العبر من م�ساره وتكوينه الدقيق في
الت��داول .لقد ُخ ّ

الق��ر�آن بلفظ «النظر» :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ [يون���س ]101 /و قول��ه تعالى :ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮊ [الغا�شية،]17 /
وخ�ص الت�أمل في الكتاب بالتدبر ﮋﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
ُّ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [الن�ساء ،]82 /والنظر الجامع لكتابي
الكون المنظور والوحي الم�سطور مما ّ
يمكن الم�سلم من ا�ستيعاب م�سار التداول وفقه
حركة الحياة .وال ّ
�شك �أن درجات الت�أمل �ستتفاوت على قدر درجة الوعي واالنتباه.
ت�شتق من الب�صر ،ال ترمي ف��ي مدلول اللغة �إلى العين
4 )4اال�ستب�ص��ار والوع��ي :الب�صيرة ،التي
ّ
الناظرة بقدر ما ت�شير �إلى النفاذ من وراء المرئيات �إلى دالاللتها ،وحينما يقوم الداعية �إلى

اهلل تعالى ،ليبلغ دينه على وجهه الكامل ف�إنه ي�ستدعي هذه الب�صيرة لي�ؤ�س�س عليها طريقته
((( ابن ّقيم اجلوزية ،مدارج ال�سالكني ،مج.153 :2 .
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في الدعوة :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮊ [يو�سف/
(((
«قوة
 ،]108ويقال ب�صرت بال�شيء �إذا �صرت به
ب�صيرا ً
عالما  .وهي في اال�صطالحّ :
ً

للقلب المنور بنور الق ُُد�س ،يرى بها حقائق الأ�شياء وبواطنها بمثابة الب�صر للنف�س يرى به
�ص��ور الأ�شياء وظواهرها»((( ،وبعبارة موجزة هي« :قوة القلب المدركة»((( لقد ُذ ّم في

القر�آن من لم يد ّله ب�صره على تتبع موارد الب�صائر� ،أو نفذ به ظاهر ما ي�سقط من �ضوء على

المرئ��ي �إال ما يريه القلب بن��وره :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
ّ

ال�سنني �إال من ات�سم
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ    [الأع��راف� ،]198 /إنه ال ي��درك الحراك
ّ
بالخ�صي�ص��ة الجامعة بين وارد الهداية م��ن ال�سمع والب�صر النافذين من ظاهر الأ�شياء �إلى

حقائقه��ا :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ        [الحاق��ة . ]12 /وهذه الخ�صي�صة
الم�ست�شرف من مج��رد النظر �إلى الدالالت المرئية ،ومنها الأرقام والإح�صاءات،
تنقل ُ
دورا فاع ً
ال.
متب�صرة يلعب فيها
�إلى ر�ؤية ّ
الح�س ال�سليم والحد�س الر�شيد ً
ّ

((( ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة.119 :
((( علي بن حممد ال�رشيف اجلرجاين ،التعريفات ،حتقيق حممد �صديق من�شاوري (القاهرة :دار الف�ضيلة ،د.ت.42 :).
((( حممد عثمان �شبري ،تكوين امللكة الفقهية ،كتاب الأمة ( 72قطر :وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية58 :)1999 ،؛ نق ً
ال عن :حممد بن
يعقوب الفريوز �آبادي ،ب�صائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،حتقيق حممد علي النجار ،وعبد العليم الطحاوي ،مج( 2 .بريوت :املكتبة
العلمية.222 :)]199-[ ،
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الم�ستقبلُ والّاليقين
ﮋواللهَّ ُ َي ْع َل ُم َو أَ� ْن ُت ْم اَل ت َْع َل ُمونَ ﮊ
َ
[النور]19 /

�إنّ جز ًءا من �صعوبة التعامل مع الم�ستقبل يكمن في �ضعف القدرة على ا�ستيعاب كافة

المتغيرات والعوامل التي يمكن �أن تحدث ت�أثيرات في مجاالت حياتنا ،بما يجعل القدرة
عرف ب�أنه «الجهل بالنتائج التي �ستح�صل في
التنب�ؤية محفوفة بالاليقين  ،Uncertaintyوالذي ُي ّ

�سياق عملية التغيير»((( .والاليقين �أو ال�شك �أو الريبة جذوره الطبيعية في الفيزياء والريا�ضيات،
كما �أن له �أثره الظاهر في العلوم االجتماعية والإن�سانية.
أمرا ذا داللة في ا�ستيعاب
�إنّ الاليقين -الذي يتعاطى معه الم�ؤمن برحابة �صدر� -سيظل � ً

م�سارات التغيير ،وباع ًثا على الدوام �إلى االعتقاد في العلم الأزلي والحكمة البالغة في التقدير
تبين
و�إجراء الأمور وفق تدابير دقيقة ،وهو ما ي�ستخل�صه الم�سلم من جملة من الآيات التي ّ

ال�صفات الإلهية المرتبطة بالعلم والقدرة :ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ [الإ�سراء/

 ،]85ﮋﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ

ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛﮊ [الطالق ،]12 /وغيرها من �آيات.

فمنذ �أن �شرع العلم في ّ
حل �ألغاز الكون عانى دو ًما من الجهل ب�ش�أن ظاهرة اال�ضطراب،

الحية و�أعدادها ،والتذبذب
مثل :تقلبات المناخ ،وحركة �أمواج البحر ،والتقلبات في الأنواع ّ

((( جمعة ،التنب�ؤ اال�سرتاتيجي.40 :

واالنقالبي،
في عمل القلب والدماغ� .إنّ الجانب غير المن�سجم وغير المتنا�سق والمفاجيء
ّ

�أعجز العلم دو ًما(((.

أخيرا على تنا�سق مذهل في الأحداث التي �ص ّنفت من قبل على
ولكن ّ
تك�شف الو�ضع � ً

�أنها «ع�شوائية» ،وظهرت نظرية الكايو�س �أو الفو�ضى  Chaosبمعادالتها المعقّدة ،لتثبت

ب�شدة الإيمان والحكمة في ماوراء
هذا الأمر ،فال فو�ضى حقيقية .لقد دعمت نظرية الفو�ضى ّ
الأحداث ،وعززت من الإيمان بالتقدير الحكيم  Rational Intelligibilityمن وراء الأحداث
المفردة ،التي كانت تو�صف لفترة غير ق�صيرة بالع�شوائية �أو الفو�ضوية .و�إن كان العلماء قد
حاولوا ح�صار الاليقين بقولبته في م�ساقات يمكن ح�سابها.

التو ّكل والاليقين
وفي �سياق النظر �إلى الم�ستقبل ،ف�إن مفهو ًما عميقًا يتجذر لدى الم�سلم في مواجهة

الاليقينيات �أال وهو مفهوم ّ
التوكل ،الذي ال يعني بالطبع عدم �إخ�ضاع االحتماالت لدورتها
الح�سابية المطلوبة ،بل يكون حاله كما قال الجويني« :ولي�س من الحزم الثقة بمواتاة
الدوار ،فقد يثور المحذور من مكمنه ،وي�ؤتى الوادع الآمن
الأقدار ،واال�ستنامة �إلى الفلك ّ

من م�أمنه»((( ،ولكنه يعني في هذا ال�سياق قوة في القلب وعزمة لمواجهة الاليقين المحتمل

رغم اتخاذ كافة التدابير واالحتياطات :ﮋﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺﮊ [�آل عمران .]159 /وقد ارتبط مفهوم ّ
التوكل بالإيمان :ﮋﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ [المائدة ،]23 /ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

((( جامي�س غليك ،نظرية الفو�ضى :علم الالمتوقع ،ترجمة �أحمد مغربي (بريوت :دار ال�ساقي.16 :)2008 ،
(((	�أبو املعايل اجلويني ،غياث الأمم يف التياث ُ
الظلَم ،حتقيق ودرا�سة م�صطفى حلمي ،وف�ؤاد عبد املنعم �أحمد ،من ذخائر تراثنا (الإ�سكندرية :دار
الدعوة.169 :)1979 ،
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ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ    [يون�س ،]84 /ولتعظيم قائم االلتجاء �إلى اهلل في القلب بعد اتخاذ

الأ�سباب ،وللتطبيق العملي لليقين بالقدر الذي كتبه اهلل تعالى :ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [التوبة .]51 /فبالتوكل

يواجه الم�سلم الأزمات المترتبة على الخوف من الم�ستقبل ،ويتجاوز مجرد الركون �إلى ما

رجاء التوفيق في ما لم يحت�سبه :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ
يحت�سب،
َ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [الطالق.]3 /

حقيقة التغيُّر
التغير طبيعة الأ�شياء و�س ّنة ظاهرة من �سنن الحياة ،وهو �شيء مما يفهم من قول اهلل تعالى:

ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ [االن�شقاق .]19 /وتنطلق النظرة الإ�سالمية لعالقة التغيير بالك�سب

إن�ساني القابل للتف�سير من �آيتين رئي�ستين ،الآية الأولى في �سورة الأنفال ،وهي قوله تعالى:
ال
ّ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

الرعد ،وهي قوله تعالى :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﭣﮊ [الأنفال ]53 /والثانية في �سورة ّ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ [الرعد]11 /

والآيتان تدالن على عالقة تبادلية بين التغيير الذي ي�صيب النا�س ،وك�سبهم الذي ي�شمل
وا�سع
ت�صرفاتهم المادية والروحية ،و�شكل عالقاتهم مع بع�ضهم �أو مع الكون ،وهو �إطار
ٌ

محد ًدا من التغيير ،فهي �إن �صحت العبارة تتناول ديناميكية
جانبا ّ
ًّ
جدا ،كما �أنها ال تتناول ً

متوائما مع مراد
إيجابيا
ً
تغيير ما بالأنف�س � ًّ
التغيير ك�آلية ،بغ�ض النظر عن المحتوى ،ف�إن كان ٌ
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اهلل تعالى في كونه ،ف�إن حالة من الوئام والرغد تلي ذلك ،والعك�س بالعك�س ،وهذا �إلى جوار
ملمحا لما يمكن �أن تكون عليه دورة التغيير وما ي�ستتبعها
تعميقه م�سئولية الك�سب ،ف�إنه يعطي
ً
من �أثر وت�أثير.

-

نعمة

نقمة

+
الت�سبيب جز ًءا عميقًا في مفهوم
يعد
�إن الإ�سالم في نظرته للتغيير ال ينكر الت�سبيب ،بل ُّ
ُ

ّ
جدا ال يت�صل ب�أية
التوكل كله ،حيث �إن �آلية التغيير ال يجب �أن تفهم على �أنها حدث
ٌ
عار�ض ًّ
�سنة فيزيائية �أو اجتماعية ،بل حتى في �سياق الوعظ وتعظيم قائم الإيمان في القلوب ف�إنّ
ُ
توقظ -قد يورث الثبات غير
اهلل تعالى يذكر باحتمال �أن تطاول الزمن -دون حدوث هزةٍ

المحمود :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
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ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ [الحديد/

أمد مع مزيدٍ
 ]16وهذه الآية ومثيالتها ت�شير �إلى عالئق تربط الزمن مع الق�سوة ،فكلما طال ال ُ

بع�ضا:
من الف�سق زادت الق�سوة ،وقل الوازع بال�ضرورة الذي يوقظ ،فهي حلقة يدعم بع�ضها ً

+

ق�سوة

ف�سق

+
�إن طبيعة العالقات المتداخلة بين الأ�سباب والم�سببات تجعل التغيير في بع�ض الأحيان
متدرجا  ،Gradual changeوفي بع�ضها جذر ًّيا  Radical changeبما يجعل من الطبيعي �أن
ً

ي�شمل ر�صد التغيير كافة الأوجه ،حتى الدقيق منها .ومع عدم �إنكار الإ�سالم للت�سبيب ف�إنه

ً
المادي
م�سلكا جبر ًّيا في تف�سير الظواهر والأحداث ،كما �أنه ال ُيعطي للتف�سير
كذلك ال يعتمد
ّ
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قياده لتعليل كثير من الظواهر التي ال يجد لها العلم بمنظوره الأب�ستمولوجي عل ً
ال وا�ضحة ،بل
َ
يجمع ما بين التف�سير الظاهر للحوادث ذات الأ�سباب ،ويتعمق في بحث الأ�سباب وم�سبباتها،
الرب الذي يد ّبر الأمر.
وي�سلم في كثير من الأ�سباب و�أ�صول العلل �إلى ّ
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الم�ستقبل
وقلق
ِ
الندر ُة والمعرف ُة ُ
ﮋو آَ�ت ُ
َاك ْم ِم ْن ُك ِّل َما َ�س َ أ� ْل ُت ُمو ُهﮊ
َ
[إبراهيم]34 /

كبيرا من القلق على الم�ستقبل،
يطرح الم�سلم لإيمانه بتدبير اهلل تعالى له وللكون ً
جانبا ً

الكوني ،والندرة المحتملة وغيرها من الق�ضايا التي
ال �سيما في الم�سائل المرتبطة بالم�صير
ّ

حاليا ،وال يعني ذلك أ� َّنه ال يهتم من منظور دينه بال�سلوك الر�شيد تجاه
ت�شغل الذاهنة الإن�سانية ًّ

الفطري للأر�ض ،وعدم الت�أثير على مواردها
كل ما �سبق ،بل هو مح َّف ٌز دو ًما على ا�ستعادة النقاء
ّ
مف�سدا َن ْظمها البديع.
ً

لقد كان «اقت�صاد الندرة» هو الذي يحكم العقلية االقت�صادية لقرون خلت منذ �أن
طرح توما�س مالتو�س تنب�ؤاته المت�شائمة في نهاية القرن الثامن ع�شر((( ،وت�أثرت بهذه النظرة
رئي�سا في اندالع الحروب العالمية،
االقت�صادية للموارد
ُ
�سببا ً
الم�سارات ال�سيا�سيةُ ،فكانت ً
كثيرا من
وظهور االتجاهات الإمبريالية في التعامل مع موارد العالم� .إنه من الملمو�س �أنّ ً

�شحا با�ستمرار؛ فنق�ص المياه العذبة ي�ؤثر اليوم في كل م�ساقات الحياة ،ونق�ص
الموارد تعاني ًّ

الطاقة المتولدة عن النفط ي�ؤثر على الغذاء باعتبار �أن معظم طرق الزراعة وتوفير الغذاء اليوم
تعتمد على النفط ،وما يترتب على االنفجار ال�سكاني اليوم من تقلي�ص للغابات لم�صلحة
الزراعة وال�سكن ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على االحترار العالمي الذي ي�ؤثر بدوره على منا�سيب
((( تقول نظرية توما�س مالتو�س – وهو رجل دين وعامل اقت�صاد �سيا�سي �إجنليزي 1834-1766م �-أن عدد �سكان العامل يتزايد بن�سبة تفوق
تزايد املوارد الغذائية ،وب�أنه ما مل يتم كبح هذا التفجر ال�سكاين بوا�سطة حتديد الن�سل فال مفر من �أن يواجه العامل حالة خطرية من اجلوع
والفقر ،انظر :فايرن ،وبراون ،التفكري امل�ستقبلي.256 :

الأمطار والمياه وهكذا في �سل�سلة متداخلة من الم�ؤثرات .ومع كل ذلك النق�ص ف�إن موارد
جديدة تتفتح من جراء التعاطي مع النق�ص الحا�ضر والمتوقع.
بيد �أن معالم الع�صر الجديد -كما يقول جاك �أتالي -تلوح من خالل ما يعرف باقت�صاد
المعرفة� ،أو ما يعرف في الأدبيات الم�ستقبلية بالطفرة التكنومعلوماتية((( و�إن هذا لي�ؤثر ب�شكل
مبا�شر على التعريفات التي كانت �سائدة عن الوفرة والندرة والغنى والفقر؛ و«لأول مرة في
تاريخ الإن�سانية لم يعتمد االزدهار والغنى على الثروة الموجودة ،بمعنى �آخر ل�ست في حاجة
االقت�صادي الجديد ال يقوم بالأ�سا�س على
�أن تكون ثر ًّيا ليزداد ث��را�ؤك»((( .وهذا الملمح
ّ

المواد الخام -كما في ال�سابق ،بل ات�سع نطاق �إمكانية تحقيق الوفرة مع
الموارد التقليدية-
ّ
ات�ساع متطلبات ال�سوق.
قائما على الندرة ،وكانت تتبع لإمبراطوريات
�إنّ دو ًال كانت تعاني يوم �أن كان االقت�صاد ً

وجوعا �شديدين �أبادا �أعدا ًدا من ال�سكان ،ولكنها اليوم تقف في طليعة
دمارا
ً
�أخرى ،و�شهدت ً

االقت�صاد العالمي �إيرلندا وفنلندا على �سبيل المثال(((! واليابان اليوم والتي لي�ست لها موارد
طبيعية تُمثل ثاني �أكبر اقت�صاد عالمي بعد الواليات المتحدة الأمريكية.
أر�ضي يتمتع بالمرونة ،لقد تم اجتياح حوالي
وما ت�ؤكده الدرا�سات اليوم �أن «كوكبنا ال ّ

الجوي وكذلك التربة في كثير من
ربع �سطحه ،وجرت تغييرات جوهرية طالت غالفه
ّ
مزيدا من المياه والأنهار م ًعا� ،إنها لمعجزة �أن تتمكن نظم الأر�ض من
الأماكن ...ون�ستخدم ً

ال�صمود �أمام هذه التدخالت الفاعلة .ف�أجزاء كثيرة من العالم باتت �أنظف مما كانت عليه قبل
((( جاك �أتاي ،م�ستقبل العمل ،ترجمة ح�سن م�صدق ،ط( 3 .بريوت :الدار العربية للعلوم؛ فرن�سا :امللحقية الثقافية ال�سعودية.7 :)2010 ،
((( كيني�شي �أوهماي ،االقت�صاد العاملي :حتديات وفر�ص يف عامل بال حدود :املرحلة التالية؟ (بريوت :الدار العربية للعلوم.105 :)2006 ،
((( املرجع ال�سابق.106 :
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قرن من الزمان ،وتتم الآن عملية ت�صفية الملوثات ،مثل :الكبريت والنيتروجين والج�سيمات
ال�صغيرة ب�شكل روتيني من خالل �أنابيب العوادم والمداخن ،ولقد �أ�صبح ب�إمكاننا التغلب
(((
فعليا كل عام
على م�شاكل التحمي�ض وال�ضباب الدخاني»  ،كما �أنّ ما ي�سقط من �أمطار ًّ

لترا لل�شخ�ص الواحد على ظهر
كيلومترا
يقدر بحوالي 100000
ً
مكعبا �أي ما يعادل ً 40
ً

لترا من المياه ال�صالحة
الكوكب ،ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة يحتاج المرء �إلى ً 20
يوميا ،ويوجد ما يكفي من المياه حتى في �أ�شد بقاع الأر�ض جفافًا و�سيبقى الإ�شكال
لل�شرب ًّ

في نوعية المياه والوعي الالزم ال�ستخدامها(((.

ورغم ارتفاع الكثافة ّ
ال�سكانية على الكوكب ب�شكل مت�ضاعف منذ العام 1960م ف�إن
كميات الطعام تزداد ب�شكل �أ�سرع ،حيث ازداد المعدل العام لل�شخ�ص الواحد عام 2010م
أرا�ض جديدة للزراعة ،مع ا�ستخدام
بن�سبة  %25عن عام 1960م ،ويعزى ذلك �إلى فتح � ٍ
تطورا في اال�ست�صالح وا�ستدامة الإنتاج ،وغيرها((( ،ولكن قلت ن�سبة الأ�شخا�ص
تقنيات �أكثر
ً

جيدة ب�سبب �سوء ال�سيا�سات واال�ستخدام.
الذين يح�صلون على تغذية ّ

ولنعط هنا مثا ًال لدولة ذات ا�ستهالك كبير ،فقد فاتحت ال�صين فيتنام في �أغ�سط�س من
ِ
العام 2004م ل�شراء  500000طن من الأرز ،لكن قادة هانوي �أجابوا بقولهم� :إن الأرز ال
يمكن ت�سليمه �إال في الربع الأول من �سنة 2005م على �أقرب تقدير .و�سبب ذلك �أن حكومة
حدا للت�صدير بحدود  3.5مليون طن في العام �أو �أقل بقليل من
فيتنام كانت قد فر�ضت ًّ
 300000طن �شهر ًّيا ،وذلك خوفًا من �أن ي�ؤدي تزايد الطلب الخارجي على مح�صول الأرز
((( روتغر فان �ساننت ،ودجان كوهي ،وبرام فريمر ،تكنولوجيا  2030تغيرّ وجه العامل ،ترجمة جنى احل�سن (الريا�ض :املجلة العربية؛ مدينة امللك
عبد العزيز للعلوم والتقنية.74 :)2012 ،
((( املرجع ال�سابق.46 :
((( املرجع ال�سابق.58 :
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�إلى ارتفاع �سعر الأرز في الداخل .يعتبر هذا الجواب ذا �أهمية لأن فيتنام هي ثاني �أكبر م�صدر
م�صدرا لـ 16مليونًا من الـ 25
للأرز بعد تايالند ،وتعتبر تايالند وفيتنام والواليات المتحدة
ً
بلدا �آخر � ،إ�ضافة
مليون طن التي ت�شكل �صادرات الأرز في العالم .وي�ستورد �أكثر من ثالثين ً

�إلى ال�صين كميات كبيرة من الأرز تتراوح بين  100000طن في ال�سنة في حالة كولومبيا
و�سيريالنكا ،و  1.8مليون طن في حالة �إندوني�سيا� .إذن لي�س من الوا�ضح من �أين �سي�أتي الأرز
لل�صين الم�ستهلك الكبير ،وما يتوقع �أن تفعله ال�صين في �سعيها ال�ستيراد هذه الكمية ال�ضخمة
عالميا ،و�سي�أتي االختبار الكبير لقدرة المجتمع الدولي على
هو بب�ساطة رفع �أ�سعار الأرز
ًّ

�إدارة ال�شح عندما تلتفت ال�صين �إلى ال�سوق العالمية ال�ستيراد كميات �ضخمة� 30 ،أو 40
طلب قد يربك �أ�سواق الحبوب العالمية ب�سرعة،
�أو  50مليون طن من الحبوب �سنو ًّيا؛ وهو ٌ

وعندما يحدث ذلك يترتب على ال�صين النظر �إلى الواليات المتحدة التي تتحكم بن�صف
تقريبا .ولكن عندما يتناف�س  1.3مليار م�ستهلك �صيني يمتلكون
�صادرات العالم من الحبوب ً

فائ�ضا نقد ًّيا يبلغ  120مليار دوالر مع الواليات المتحدة؛ مما يمكنهم من �شراء مح�صول
ً
الحبوب الأمريكي برمته مرتين ،و�سيتناف�سون مع الأمريكيين على حبوب الواليات المتحدة

مما �سيرفع �أ�سعار الغذاء .في موقف كهذا قبل ثالثين عا ًما كانت الواليات المتحدة �ستحدد

�سيا�سيا وقد
«�صين» م�ستقرة
ال�صادرات بكل ب�ساطة ! ولكنها اليوم تمتلك رغبة في ر�ؤية
ٍ
ًّ
يوميا �سفينة �أو �سفينتين محملتين
نرى الواليات المتحدة في ال�سنوات القليلة القادمة ت�شحن ًّ

بالحبوب لتر�سلهما �إلى ال�صين ،وقد يربط هذا الخط الطويل من ال�سفن الممتد عبر المحيط
الهادي مثل حبل ُ�س ّري يفور الغذاء؛ اقت�صاد الدولتين بطريقة �أكثر �إحكا ًما مما كان �سابقًا.

محد ًدا مع مكان الموارد ب�شكل يح ّتم النظر �إلى
�إن التداخل الجيوبولوتيكي يفر�ض
تعاطيا ّ
ً

الم�صالح المتبادلة والآثار المترتبة على كل قرار ،وهذه الطبيعة ال ُّن ُظمية في التفكير هي ما
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إجبارا تجاه ما كان �سه ً
ال في ال�سابق من قرارات في �سياق
تحمل الكثيرين على �ضبط النف�س � ً

ال�سيطرة وتمكين النفوذ.

�إن �أحد �أ�سباب عدم ح�صول النق�ص الغذائي على الأهمية التي كان يخ�ص�صها له في
ال�سابق �صناع القرار في ما م�ضى هو �أن المجاعة قد �أعيد تعريفها� .إذ كانت المجاعة في
ما م�ضى ظاهرة جغرافية ،وعندما كان الح�صاد �سي ًئا في منطقة �أو بلد ما ،مات النا�س على
الأغلب من الجوع .ومع التكامل المتنامي القت�صاد الحبوب العالمي والقدرة المتوفرة اليوم
ل�شحن الحبوب حول العالم ،تركزت المجاعة ب�صورة �أكبر بين م�ستويات الدخل وب�صورة
معينة .ويتحول نق�ص الغذاء اليوم �إلى �أ�سعار �أعلى على الم�ستوى
كثيرا في مناطق جغرافية ّ
�أقل ً

مجبرا الكثيرين على
العالمي ،مما ي�ؤثر في م�ستويات الدخول المنخف�ضة في العالم كله،
ً

�شد �أحزمتهم الم�شدودة �أ�ص ً
ال .وفي حالة ارتفاع في �أ�سعار الحبوب يهدد الحياة،
محاولة ّ
يمكن �أن ت�ساعد �ضريبة على المنتجات الحيوانية في تخفيف النق�ص الم�ؤقت .و�سيقلل هذا
من ا�ستهالك المنتجات الحيوانية المغذاة بالحبوب ،وبذلك يوفر لال�ستهالك الب�شري جز ًءا

ً
ب�سيطا من الحبوب التي ت�ستخدم لإطعام الما�شية والدجاج ،و�إن تخفيف هذا اال�ستهالك
لل�شخ�ص الواحد في �أمريكا على �سبيل المثال من � 800إلى  700كيلوجرام في ال�سنة الواحدة
�سيقلل ا�ستهالك الحبوب بنحو  30مليون طن ،وهذا يكفي لإطعام نحو  150مليون �شخ�ص
في البلدان ذات الدخل المنخف�ض(((.
ق�صدت اال�ستطراد في المثال ال�سابق للت�أكيد على ما تحمله طبيعة الأ�شياء و�سنتها من
تدافع يحمل على التوازن ،ولعل هذه المنح -غير المتوقعة -تعطي �إ�شارة �إلى طبيعة الثراء
�ستجر �إلى كوارث
المتجدد التي يت�سم بها كوكبنا ،دون �إغفال �أن �سوء ا�ستخدامنا لموارده
ّ
ّ
((( واغرن ،معد ،اال�ست�رشاف واالبتكار واال�سرتاتيجية .219-216 :بت�رصف ي�سري.
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وال ّ
�شك ،وهي نقطة توازن فيها الخطاب الإ�سالمي ب�شكل الفت ،فبينما ي�ؤكد القر�آن على
مهي�أة �صالحة وافرة الموارد؛ يحذر بذات القدر من
الثراء المجيد في الأر�ض ،وخلقها ّ
االهتمام من ا�ست�سهال �إف�ساد الموارد :ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ    [الأعراف ،]56 /وقوله تعالى:

ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮊ [الأعراف ،]85 /وقوله تعالى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ [الأعراف.]74 /

لقد ازدهر اقت�صاد المعلومات القائم على المعرفة ،والمهارات والأفكار((( ،والذي

تحده حدود ال�سوق العادي ،بما يقطع بالثراء الكامن في هذا الكون :ﮋﭑ
ال ّ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
وتعد بحوث النانو تكنولوجي
ﭡﮊ   [ابراهيم،]34 :
ّ

Nanotechnology

-والتي

تعتمد بالأ�سا�س على �إنتاج �أنظمة متناهية ال�صغر والدقة لتقوم ب�أعمال في مجاالت بالغة
التطور من موارد
المب�شرة بحلول متكاملة بالغة
التعقيد -على �سبيل المثال� ،أحد الفتوح
ّ
ّ
أودع في هذا الكون.
طبيعية محدودة ،ونموذج للثراء الالمتناهي الذي � َ

((( بر�س ،ع�رشة درو�س من امل�ستقبل .12 :ووفقًا لدرا�سة �أعدتها منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  ،OECDف�إن �أكرث من  %50من الناجت
الإجمايل املح ّلي  GDPللدول الأع�ضاء يرجع �إىل �أن�شطة مت�صلة باقت�صاد املعرفة ،انظر :حلمي� ،صعود الأمم.168 :
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ولم تتوقف الحركة الدافعة �إلى ا�ستثمار كافة الأحداث في ا�ستعادة �أنماط جديدة من
المتغيرات في المعنى التاريخي للمجتمع،
قوي من خالل
مبد أ� الوفرة؛ فاليوم يبرز اتجاه ّ
ّ

�أال وهو تتجير

Commercialization

المجتمع .فال�سوق تكره الفراغ ،والغياب المدرك

للمجتمع هو ٌ
يحول �أ�صحاب الم�شروعات
فراغ .ولخلق االتجاه
ّ
الم�ضاد واال�ستفادة منه ّ

المعمرة.
ومهمة لل�سلع
والم�سوقون المجتمع �إلى فئة نا�شئة
الخا�صة والم�صممون والمهنيون
ّ
ّ
ّ
ّ
كبيرا في تحديد الوفرة والندرة ،ومن ثم �إعطاء �صورة
�إنّ ت�صوراتنا عن الأ�شياء تلعب ً
دورا ً

دورا
ما عن الم�ستقبل ،بل و�صناعته في كثير من الأحيان ،وهو ما يجعل للمعرفة مع الأخالق ً
التقدمية»،
بالهين في توجيه هذه
الت�صورات .يطرح الفكر النظمي ما يعرف «بالتغذية ّ
ّ
لي�س ّ

ومفادها� :أنّ النتيجة التي نتوقعها في الم�ستقبل تجاه �أمر ما ت�ساعد في ت�شكيل الم�ستقبل،
وتقوم على مبد�أ :توق ُّع الحدث ي�ؤدي �إلى الحدث الذي تتوقعه! فمث ً
ال :ت�صدر �إ�شاع ٌة ب�أن �أ�سهم

�شركة ما �سترتفع ،ورغم �أنها لم ترتفع ف�إن ال�شائعات تجذب �إليها الم�ستثمرين والم�شترين

فترتفع فع ً
ال ،ثم يبد أ� المحللون في القول ب�أن تقدير النا�س لهذه الأ�سهم كان مبالغًا فيه فتبد أ�
بالعودة �إلى االنحدار عندما يبد أ� النا�س ببيعها ،والإعالن عن نق�ص �سلعة ما من ال�سوق يدفع
نق�صا في هذه ال�سلعة فع ً
ال.
بالجميع �إلى �شرائها وب�أكثر من حاجتهم لها في الواقع في�سبب هذا ً

وال�شكل التالي يبين هذه العالقة(((!

(((	�أوكنور ،فن تفكري الأنظمة.54 :
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+
توقّع
النق�ص

ال�رشاء

النق�ص

+
و�إذا �سرت �شائعة على �سبيل المثال ب�أن ً
بنكا ما ال ي�ستطيع الوفاء بحاجة عمالئه من
اال�ستثمار ،ف�إن العمالء �سيحا�صرون البنك و�سي�سحبون �أموالهم ،مما يجعل ال�شائعة حقيقةً،
ت�صورهم
وغيرها من الأمثلة التي ن�شاهدها ب�صورة يومية ويكون الدافع فيها رغبة النا�س �أو ّ
ل�صناعة م�ستقبل ما ،وهنا ٍّ
وا�ضح لقول الحق �سبحانه :ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
تجل
ٌ

ﯔ ﯕ ﯖﮊ   [الرعد]11 /
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عن اال�ستدامة
(إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فليغرسها)
رواه الهيثمي في مجمع الزوائد

متفردة مفادها �أال ينتهك (�صالح) الأر�ض
ينظر الم�سلم �إلى البيئة ومواردها بر�ؤية ّ
كثيرا ما
إلهيا ،لي�س مجرد توافق �
توج ًها
ب�أي حال ،وهو بذلك يتمثل ّ
أمرا � ًّ
ًّ
إن�ساني ً
�شرعيا و� ً
ّ

ُ
ُخترق التزاماته .وهنا نقطة جديرة بالنظر ،وهي �أنّ الثقافة الإ�سالمية تهيئ للنظر �إلى الف�ساد
ت
ح�سي ،وهو الف�ساد الناجم عن الإ�ضرار بالبيئة
ووجوب ت ِ
َحاميه من منظورين� :أحدهما ّ
وانتهاك مواردها ،والثاني معنوي يت�ضمن الإف�ساد في الأر�ض بالظلم والذنوب ،وكالهما
ٌ
مرتبط .فيجري اعتبار ف�ساد البيئة من جملة الك�سب الب�شري ،و ُينظر �إلى الح�ساب عليه
ببع�ض
ٍ

بذات النظر الذي ينظر به �إلى الك�سب المترتب على ال�سيئات وانتهاكها؛ يجتمعان في قول

اهلل تعالى :ﮋﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

والتغير واالختالل الذي ُيرى في موارد الطبيعة �إنما
ﰋ ﰌﮊ     [الروم ]41 /ف�إن الف�ساد
ّ

تغير في
هو نتيجة للأن�شطة وال�سلوكيات غير الر�شيدة تجاه البيئة ،و�إن ما ن�ست�شعره اليوم من ّ
العالمي  Global Warmingوما ي�ستتبع هذا االحترار من تغيرات
المناخ وازدياد في االحترار
ّ

حق البيئة الطبيعية غير
متتابعة لهو «نتيجة لأ�سلوب العنف والق�سوة الذي ينتهجه الإن�سان في ّ

عابئ بما يحدث لها..

(((

((( عبد املنعم م�صطفى املقمر ،االنفجار ال�سكاين واالحتبا�س احلراري� ،سل�سلة عامل املعرفة (الكويت :املجل�س الوطني للثقافة والعلوم والآداب،
.9 :)2012

معا�صي

انتهاك
ظلم

الزم

متعدي

الك�سب

ف�ساد بيئي
النتيجة

أر�ض ومكونات بيئية يحذر من
�إن ال�سياق القر�آني في تناول التعامل مع الطبيعة من � ٍ
دواعي الإف�ساد :ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢﮊ [الأعراف .]56 /وت�ؤ�س�س الثقافة الإ�سالمية بذلك �إلى �أنّ الخلق

خلل �إال ما يحدثه النا�س ب�سوء
أ�صلي للأر�ض وكائناتها �سليم متكامل ،ومتزنٌ لي�س فيه من ٍ
ال ّ
اال�ستخدام واالعتداء على الموارد ،لراحة الأجيال الحا�ضرة على ح�ساب الأجيال الم�ستقبلة.
�صح الو�صف–
إثما
و�إنّ الربط الواعي في الثقافة الإ�سالمية بين ما ُّ
روحيا الز ًما – �إن ّ
يعد � ً
ًّ

مح�سو�سا ماد ًّيا متعد ًّيا –وكالهما يحا�سب عليه الإن�سان– لهو
إثما
عليه تبعة �أخرو ّية ،وما ُّ
ً
يعد � ً

ت�أ�سي�س م�ستقبلي عميق لال�ستدامة من منطلق ما يعتقده الم�سلم.

النهي عن الإ�سراف
التعدي الذي يو�سم في
نوعا من ّ
يعد الإفراط في التعاطي مع النعم – و�إن كانت حال ًال– ً
الن�ص ال�شرعي بالإ�سراف ،وهي كلمة – من جميل التقدير–ذات طبيعة م�شابهة لكلمة ف�ساد
ّ

واحد ُّ
التي �سبق الحديث عن دالالتها المتعددة .فال�سين والراء والفاء � ٌ
الحد
أ�صل
ٌ
تعدي ّ
يدل على ّ
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أي�ضا لل�شيء((( .وي�أتي الإ�سراف في القر�آن تارة للداللة على �أ�صل الكفر :ﮋﭬ ﭭ
والإغفال � ً
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁﮊ [غافر ]43 /وتارة للداللة على الإفراط في المع�صية :ﮋﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ   

[الزمر ،]53 /وتارات للنهي عن الإفراط في تناول المباح :ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ

[الأنعام ]141 /ومثل قوله تعالى :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ     [الأعراف .]31 /هذه الهدايات التي ت�ضمنتها الآيات ت�شير كلها

م�ضر ،و�أنه يتراوح في تطبيقه ما بين �إ�سراف على النف�س فيما ي�ضرها بد ًءا
�إلى �أن �أ�صل الإ�سراف ٌّ

ح�سا فوق
من الكفر والجحود وتحميلها فوق طاقتها من المعا�صي والذنوب ،وانتها ًء بتحميلها ًّ

روحي يت�ضمن ابتعا ًدا عن
ما تحتمل من ف�ضول مباحات تثقلها في م�سارها ،وما لذلك من �أثر
ّ

كريم التلطف بالمحتاج ،والتوا�ضع ،والم�شاركة ،وغيرها مما يفتقده الم�سرف على الحقيقة،
إ�سراف �أن ت� َ
أكل َّ
يت»((( .بل ولتح�سين
«من ال ِ
وهو ما ي�شير �إليه حديث ر�سول اهلل ِ :
ا�شته َ
كل ما َ

النبي– َ – م َّر
عبادته ف�إن عليه �أال يتجاوز ّ
حده في ا�ستنزاف الموارد و�إال ُع ّد م�سرفًا ذلك�« :أنَّ َّ
ال�سرف يا َ�س ْع ُد قال :أَ� ِفي الو�ضو ِء َ�س َر ٌ
ُ
كنت
ب�س ْعدٍ وهو يتو� أُض� ،فقال :ما هذا
ف قال :نعم ،و�إن َ
َ
(((
تربوي م�ستدام ،ي�ؤدي في
أ�سي�س
ّ
على َن ْه ٍر جارٍ »  ،بما ي�شير �إلى �أن النهي عن الإ�سراف لهو ت� ٌ

النهاية �إلى قدرٍ معقول من اال�ستمتاع بالمورد المتاح ،و�إن توافر منه الكثير.

((( ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة.491 :
((( ابن حجر املكي الهيتمي ،الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،مج( 2 .القاهرة :دار ال�شعب� .35 :)1980 ،أورده من حديث �أن�س بن مالك ر�ضي
اهلل عنه.
((( الألباين« ،حديث رقم  ،»3292يف �سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة.
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الأمر بالإعمار
ٌ
مجبول على ا�ستعمار ما حوله ا�ستكما ًال لمدنيته،
جبلية ،فالإن�سان
نزعة اال�ستعمار ب�شري ٌة ّ

وفي الثقافة الإ�سالمية يلتقي نازع الفطرة مع وازع ال�شرع :ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﮊ [هود ]61 /وهي �إ�شارة وا�سعة لطلب الإعمار ،ف�إن الفعل �إذا

زيد بالهمزة وال�سين والتاء (ا�ستعمار) حمل داللة الطلب.

�إن تناول م�س�ألة ا�ستعمار الأر�ض -التي تت�ضمن بالطبع بحث ال�سبل التي تمنع دمارها-
ال�شرع على �إعمارها
حث
يدخل فيه كل ما من �ش�أنه �أن يحافظ عليها عامر ًة بمواردها .و�إنّ َّ
ِ

بالنبات مث ً
زرعا في�أكل منه
ال كما في قول ر�سول اهلل « :ما من م�سلم
غر�سا �أو يزرع ً
يغر�س ً
ُ

طير �أو �إن�سانٌ �أو بهيمة �إال كان له به �صدقة»(((� ،أو نهيه عن ق�ضاء الحاجة في الماء الدائم الذي
ٌ
الدا ِئ ِم الذي ال َي ْجري ،ثم
ال يجري بقوله عليه ال�صالة وال�سالم« :ال َيبو َل َّن � ُ
أحدكم في الما ِء َّ

(((
دفع حقيقي في م�سار اال�ستدامة.
يغ َت ِ�س ُل فيه»  ،وغيرها من ن�صو�ص؛ لهي ٌ

كثيرا:
ومبد أ� الإعمار وثيق ال�صلة بمفهوم اال�ستخالف ،الذي جاء ذكره في القر�آن ً

ﮋﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ

ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﮊ    [الأنعام ]165 /وكقوله �سبحانه :ﮋﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ [الأعراف]69 /

وقوله تعالى :ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﮊ   [يون�س/
((( البخاري« ،حديث رقم  ،»2320يف �صحيح البخاري؛ م�سلم« ،حديث رقم  ،»3769يف �صحيح م�سلم.
((( البخاري« ،حديث رقم  ،»239يف �صحيح البخاري.
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 ]14وقوله �سبحانه :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ  [فاطر ]39 /وغيرها من �آيات
ا�ستخلف فيه من موارد.
تعمق م�سئولية الإن�سان تجاه ما
َ
ّ
يقول عماد الدين خليل عن مبد أ� اال�ستخالف:

«ويبلغ من ت�أكيد القر�آن على العمل والجهد الب�شري لإعمار العالم على عين اهلل وتوجيهه،
�أن ترد اللفظة بت�صاريفها المختلفة فيما يزيد على الثالثمائة والخم�سين مو�ض ًعا ،وهي كلها

�سلبا و�إيجا ًبا� -إلى �أن المحور الأ�سا�سي لوجود الإن�سان – فر ًدا وجماعة -على الأر�ض
ت�شير – ً

مقيا�سا اً
عادل لتحديد الم�صير في الدنيا والآخرة ،وهو (موقف) ين�سجم
هو العمل الذي يتخذ
ً

أر�ضي�..إن القر�آن الكريم يحدثنا عن م�س�ألة
تما ًما مع
فكرتي (اال�ستخالف) و (اال�ستعمار) ال ّ
ْ

أ�سا�سا �إنما جاء البتالء بني �آدم� ،أيهم �أح�سن عم ًال :ﮋﭛ ﭜ ﭝ
خلق الموت والحياة � ً

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ [الملك .]2 /كما يحدثنا في �سورة الع�صر �أن

موقف الإن�سان في العالم �سي�ؤول �إلى الخ�سران بمجرد افتقاد �شرطيه الأ�سا�سيين (الإيمان والعمل
إيجابي الفعال في قلب
ال�صالح) ..و ُي�صدر �أمره الحا�سم �إلى الأمة الم�سلمة �أن تلتزم دورها ال
ّ

العالم :ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﮊ [�آل عمران ]105-104 /وفي مكان �آخر ي�صف هذه الأمة ب�أنها خير
يندد القر�آن بكل عمل �أو ن�شاط خاطئ من �ش�أنه �أن ي�ؤول
�أمة �أخرجت للنا�س...وفي مقابل هذا ّ
�إلى الف�ساد في الأر�ض ،و�إلى هدم وتدمير المكت�سبات التي ي�صنعها العمل ال�صالح بال�صبر
والد�أب والمثابرة ..وهو من موقفه هذا ي�سعى �إلى حماية منجزات الإن�سان الح�ضارية ووقف
ونموها ،ومالحقة �أية محاولة لإنزال الدمار بها من الداخل تحت �أي
يعوق م�سيرتها
ّ
كل ما ّ
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تن�صب كما هو الحال في كثير من التجارب الو�ضعية
�شعار كانت .وهذه الحماية الح�ضارية ال
ّ

على الجوانب المادية من الإنجاز الب�شري ،والتي ي�صطلح عليه �أحيانًا با�سم (المدنية) تلك التي
ونوعا ،بغ�ض النظر عن منحنيات الموقف الح�ضاري بمفهومه
كما
ً
توا�صل ت�صاعدها الدائمًّ ،

الإن�ساني ال�شامل ،لأن القاعدة التي يتحرك عليها هذا الت�صاعد ،مادية �صرفة ،ت�سعى �إلى تجميع
كافة المنجزات الب�شرية في هذه الدائرة وت�سليمها للأمة الأن�شط والأقوى لموا�صلة ت�صعيدها،
نموها ،ال ديمومتها بالموقف الح�ضاري ال�شامل الذي تتخذه �أمة
الأمر الذي يجعلنا نعود فنربط ّ

أبدا �أن �أي موقف (�سلبي) �إزاء حماية الإنجاز
من الأمم على كل الم�ستويات� ...إال �أن هذا ال يعني � ً

يقره القر�آن ....لأن الإ�صالح والإعمار المنوطين باال�ستخالف
المادي من الدمار يمكن �أن ّ

م�سائل تتداخل فيها كل الفاعليات الح�ضارية مادية و�أخالقية وروحية ،و�إن �أي �ضرر �أو �إف�ساد
يلحق ب�أحدها ينعك�س – ب�شكل �أو ب�آخر– على الجوانب الأخرى ،وهذا وا�ضح ّبين في �أكثر من

�آية.(((»...

�إن تالقي هذين الطرفين :النهي عن الإ�سراف في الموارد والأمر با�ستعمار الأر�ض
وتحقيق مبد أ� اال�ستخالف فيها ،لهو ت�أ�سي�س عميق في الثقافة الإ�سالمية لما يجب �أن يترك
ح�ضاري �إلى �إن�سان جيله ب�أنه
الم�سلم عليه الأر�ض قبل �أن يغادرها .ال ينظر الم�سلم في �إطار
ّ
توجهه �إلى الرفق بمورد الأر�ض من �إن�سانٍ  ،وحيوانٍ  ،وماءٍ،
هو الإن�سان الأخير ،كما يعتبر ّ
ونبات من �صميم دينه.
ٍ

((( خليل ،التف�سري الإ�سالمي للتاريخ.198-193 :
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المدخل
خال�ص ُة
ِ
•

ثابت من ن�صو�ص القر�آن التي ت�شير �إلى اطراد
•
ي�ستقر في تعاطي الم�سلم مع �سنن ال�شرع ٌ
ّ

مهم ال�ستيعاب
�سن��ة اهلل تعالى في ح��ال تماثل المعالم ،ومب��د�أ ثبات ال�سنن واطراده��ا ٌّ
التق�صي في الوعي الإ�سالمي
حرك��ة التاريخ ،ولفهم معنى ر�ساالت الأنبياء .وير�سم هذا
ّ

خارطة عامة التجاهات الم�ستقبل.
•

ال�سنني في �أنه يمثل ذاكرة تنب�ؤية للأحداث ،وتقابل الق�ص�ص في هذا
•تكم��ن ّ
قوة المنهج ُّ
المنهج الأحداث التي تدرج في النم��اذج الريا�ضية ال�ستخال�ص نموذج يمكن التعامل

معه ،ويتجاوز هذا المنهج الق�صور الكامن في طريقة النمذجة المعهودة -والتي تتطلب
غيب��ي للنتائج �إذا ات�سقت
وق ًت��ا طويلاً في الغالب لتدوي��ن الأحداث -بما فيه من ح�سم
ّ

المقدمات.
ّ

•

•كم��ا �أن الما�ضي ُّ
يدل على الم�ستقبل ،ف���إن من عبر الما�ضي و�أحداثه ما ال يت�ضح بجالء
خطية ،وكذلك بين
�إال ف��ي الم�ستقبل ،فالعالقة بين الحا�ضر والما�ضي عالق��ة دائر ّية ال ّ

الحا�ضر والم�ستقبل.
•

•ال�سن��ن الكوني��ة ال تتحدد �أو تنغلق ف��ي حتمي��ات �أو ت�أ�سر نف�سه��ا بتفا�صيل وجزئيات
موقوت��ة ،بل تجري بقدر من اهلل تعالى وقدرة ،وتنفتح �شاملة ومرنة لكي ت�ضم �أكبر قدر
من التفا�صيل.

•

والدنيوي في توجيه العالقة بين الما�ضي
أخروي
•يتكام��ل في المدخل ال�سنني البعدان ال
ّ
ّ
والحا�ضر والم�ستقبل لدى الم�سلم ،فلي�س الم�ستقبل �أخرو ًّيا فح�سب ،بل ي�ؤ�س�س ال�شرع
�إلى �أن عالقة الدنيا والآخرة متكاملة في �صناعة ت�صور �صحيح للم�ستقبل.

•

•�أي��ة معالج��ة �صحيحة للق�ضاي��ا الكبرى التي تجابهه��ا الإن�سانية اليوم يج��ب �أن ت�ستند
الغور ،وهنا تكمن �أهمية النظ��ر �إلى التاريخ فال يمكن
�إل��ى معرفة تاريخي��ة �شاملة بعيدة ْ

فه��م الكثير من �أحداث الحا�ضر �إال بالتراكم الذي �سيعط��ي �صورته الكلية ودوافعه في
الم�ستقب��ل ،وهو ما يقلل عن��ده الثقة بنتائ��ج اال�ست�شراف القائمة عل��ى اعتبار الما�ضي
والحا�ضر مفهو َمين.

•

وال�سنن يقي ًنا با�ستحق��اق وقوع بع�ض النتائج ،ومع
•يعطي اال�ستن��اد على اطراد العادات ّ

ذل��ك ،ف���إن �إيمان الم�سلم بالم�شيئ��ة ،و�أن الأمر ك ّله هلل �سبحانه يجعل��ه يكل النتائج �إلى
الحق �سبحانه.
مواله ،بما يحيل هذا الأمر بكليته �إلى
ّ

•

•�إن م��ن ثمرات ا�ستيع��اب �سنة التدافع في �سي��اق م�ستقبلي �أنها مبعث تف��ا�ؤل� ،إذ يرتبط
النقي الذي يعتمد عبادة اهلل الواحد ،و�إن
التداف��ع في الكتاب وال�س ّنة بم�صير بقاء
ّ
الح��ق ّ

طال الوقت في ال�صراع مع االتجاهات والأفكار الأخرى ،وما ي�ستتبعه هذا ال�صراع من
غلب��ة وقهر وقتي للباطل على الحق ،كما �أنه��ا مدعاة لتفكير عميق في الأ�سباب الجالبة
للن�صر.
•

•يتمي��ز الطرح الإ�سالمي لفل�سفة التاريخ الم�ؤ�س�سة للنظر الم�ستقبلي بما يمكن �أن ي�سمى
الحق والخير وغلبته،
لعلو ّ
"الحتمية التفا�ؤلية� ،إذ �إن النهايات في �سياق التدافع والتداول ّ
و�شكر.
وهذا الأمر مدعا ٌة البتعاث تفا�ؤل
ٍ

•

•يتعامل الم�سلم مع الاليقين برحابة �صدر بما له من �إيمان بالقدرّ ،
وتوكل ،ومعرفة لطبيعة
الأ�شياء و�سنتها.

•
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إن�ساني القابل للتف�سير.
•تنطلق النظرة الإ�سالمية لعالقة التغيير -كنتيجة -بالك�سب ال
ّ

•

ج��دا ال يت�صل ب�أية �سنة فيزيائية �أو
•�آلي��ة التغيي��ر ال يجب �أن تفهم على �أنها حدث
ٌ
عار�ض ًّ
اجتماعية ،بل حتى في �سياق الوعظ وتعظيم قائم الإيمان في القلوب ،ف�إنّ اهلل تعالى يذكر
باحتمال �أن تطاول الزمن -دون حدوث هز ٍة ُ
توقظ -قد يورث التغيير غير المحمود.

•

ً
م�سلكا جبر ًّيا في تف�سير الظواهر
•م��ع عدم �إنكار الإ�سالم للت�سبيب ف�إنه كذل��ك ال يعتمد

الم��ادي قيا َدة لتعليل كثير م��ن الظواهر التي ال
والأح��داث ،كما �أن��ه ال ُيعطي للتف�سير
ّ
يج��د لها العلم بمنظوره الإب�ستمولوجي عل ً
ال وا�ضحة ،بل يجمع ما بين التف�سير الظاهر

للح��وادث ذات الأ�سباب ،ويتعمق في بحث الأ�سب��اب وم�سبباتها ،وي�سلم في كثير من
الرب الذي يد ّبر الأمر.
الأ�سباب و�أ�صول العلل �إلى ّ

•

•ال يعتم��د الثراء اليوم على الثروة المادية التقليدي��ة الموجودة فح�سب ،بل يعطي مجا ًال
ملمح باهر للثراء المتجدد في
لتداخ��ل الأفكار والمعارف لإنتاج ثروات جديدة ،وهو
ٌ

الكون.
•

كبي��را في تحديد الوفرة والن��درة ،ومن ثم �إعطاء
دورا
•�إنّ ت�صوراتن��ا ع��ن الأ�شياء تلعب ً
ً

�ص��ورة ما عن الم�ستقبل ،بل و�صناعته ف��ي كثير من الأحيان ،وهو ما يجعل للمعرفة مع
الت�صورات.
بالهين في توجيه هذه
الأخالق ً
ّ
دورا لي�س ّ

•

متفردة مفادها �أال ينتهك (�صالح) الأر�ض ب�أي
•ينظ��ر الم�سلم �إلى البيئة ومواردها بر�ؤية ّ

•

ح�سي ،وهو الف�ساد الناجم
•الثقافة الإ�سالمية تهيئ للنظر �إلى الف�ساد من منظورين :الأول ّ

إن�ساني.
إلهيا ،لي�س مجرد توافق �
توج ًها
حال ،وهو بذلك يتمثل ّ
أمرا � ًّ
ًّ
�شرعيا و� ً
ّ

عن الإ�ضرار بالبيئة وانتهاك مواردها ،والثاني معنوي يت�ضمن الإف�ساد في الأر�ض بالظلم

ٌ
مرتبط.
ببع�ض
والذنوب ،وكالهما ٍ
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•

قدر له من هذا الرزق ،و�أنه
•الرزق كالأجل مكتوب قبل الميالد ،و�أن الإن�سان يي�سر لما ّ
نف�س منفو�س ٌة �إال �أن ت�ستكمل رزقها وت�ستوفي �أجلها.
لن تموت ٌ

•

•�إنّ كل كائن في الأر�ض قد تكفّل اهلل برزقه :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

•

م�س��ارا للتلبية
غن��ي ووفير ،و�أ ّنه م��ا تن�ش�أ حاجة في ال�س��وق �إال وجدت لها
•�إنّ الك��ون
ً
ّ

باب
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ [هود ]6 /وهذا يعني �أ ّنه ينفتح ٌ
من الرزق ك ّلما خلق اهلل تعالى خلقًا في الأر�ض ،فالوفرة مرتبطة بالكثرة ال العك�س.

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

•

ﭡﮊ [�إبراهيم.]34 /

وعوز عام ترتبط في المق��ام الأول ب�سوء ا�ستخدام
•�إن الم�ش��كالت االقت�صادية من فق��ر َ
أخالقي
المتعمد� -سواء كان لموارد الإنت��اج �أو البيئة� -أو للف�ساد ال
الم��وارد والإف�ساد
ّ
ّ
ملح �إلى
وتده��ور القي��م ،و�شواهد هذا الأم��ر �أكثر م��ن �أن تُح�صى ،مما يدعو ب�ش��كل ّ
مراجعة جذور القيم التي يقف عليها ال�سوق الآن.

•

عما في يده م��ن موار َد ،ومن ت�صرفات واقعة تحت م�شيئته-
•�إنّ الإن�س��انَ م�سئول تما ًما ّ

فيحا�سب عليها �أمام اهلل تعالى و�أمام النا�س،
التي ال تخرج عن تقدير اهلل تعالى و�إرادته-
ُ

أجل
و�أن �سنة اهلل تعالى ومقاديره في التدافع الذي به ُي�صلح الأر�ض و ُيم ّتع النا�س فيها �إلى � ٍ
قائم ويدبره �سبحانه بعلمه وقدرته.
ٍ
معلوم ٌ
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الف�صل الثالث
الم ْدخلُ
الم�ستقبل
ال�ست�شراف
الفقهي
ِ
ِ
َ
ُّ

مدخلُ
المدخل
ِ
يدور معنى الفقه في اللغة على «الفهم» ،الفقه :العلم بال�شيء والفهم له ،والفقه :الفهم
والفطنة»((( ،ويتفاوت تداول الم�صطلح ح�سب زاوية النظر ما بين ت�أكيد على �أ�سا�سه المعرفي
باعتباره «العلم بالأحكام ال�شرعية العملية المكت�سبة من �أدلتها التف�صيلية»� ،أو بالنظر �إلى �أ�سا�سه
الأدائي باعتباره «ا�ستنباط حكم الم�شكل من الوا�ضح»� ،أو «الإ�صابة والوقوف على المعنى
الخفي الذي يتعلق به الحكم» ،ومن التعريفات ما ينظر �إلى الأ�سا�سين م ًعا باعتبار الفقه:
ّ
«معرفة الأحكام ال�شرعية الفرعية بالفعل �أو بالقوة القريبة»((( ،وي�شمل هذا الأمر في الحقيقة
كافة جوانب الحياة لدى الم�سلم ،ويمكن القول مع محمد عابد الجابري�« :إذا جاز لنا �أن
ن�سمي الح�ضارة الإ�سالمية ب�إحدى منتجاتها ،ف�إنه �سيكون علينا �أن نقول عنها �إنها ح�ضارة
فقه ،وذلك بنف�س المعنى الذي ينطبق على الح�ضارة اليونانية حينما نقول عنها �إنها ح�ضارة
فل�سفة ،وعلى الح�ضارة الأوروبية المعا�صرة حينما ن�صفها ب�أنها ح�ضارة علم وتقنية.(((»...
م�شغو ًال على ال��دوام بقراءة اتجاهات الواقع

الم�ستقبلي
ولئن كان
ّ
للخروج منها بدالالت على �شكل الم�ستقبل المحتمل ،وي�ضع جملة من الم�شاهد المحتملة
The Futurist

 ،Scenariosويقترح التدابير المطلوبة لتتعامل معها الب�شرية بما يحقق رفاهها و�أمنها؛ ف�إن
الفقيه ال يقل اهتما ًما عنه بدالالت الواقع وا�ستقراء �أحداثه وتنزيل وقائعه على مقا�صد

إ�سالمي بتحقيق المناط ،ليخرج بحكم
الن�صو�ص ال�شرعية ،وهو ما ي�صطلح عليه في الفقه ال
ّ
يت�سق ومقا�صد الت�شريع .ولي�س هذا فح�سب ،بل يطالب الفقيه بتجاوز الواقع وتوقّع ما يمكن
«النظر
ال�شاطبي بقوله:
ن�ص عليها
�أن ي�ؤول �إليه الحال وهو ما يعرف بم�آالت الأفعال ،التي ّ
ُ
ّ
((( ابن منظور ،ل�سان العرب ،مج.243 :11 .
((( هيثم بن فهد الرومي� ،إ�صالح الفقيه :ف�صول يف الإ�صالح الفقهي (بريوت :مركز مناء للبحوث والدرا�سات.71-70 :)2013 ،
((( حممد عابد اجلابري ،تكوين العقل العربي ،ط( 10 .بريوت :مركز درا�سات الوحدة العربية.96 :)2009 ،

�شرعا كانت الأفعال موافقة �أو مخالفة ،وذلك �أن المجتهد
في م�آالت الأفعال
معتبر مق�صو ٌد ً
ٌ

ال يحكم على فعل من الأفعال ال�صادرة عن المك ّلفين بالإقدام �أو الإحجام �إال بعد النظر �إلى

ُ (((،
الم�ستقبلي تعتر�ضه
آلي
ما ي�ؤول �إليه ذلك
ّ
الفعل» وفي بيان �أنّ هذا الم�سلك من النظر الم� ّ

م�سارا
جمة – وهي قريبة من ال�صعوبات التي تواجه الم�ستقبليين في ترجيحهم
ً
�صعوبات ّ

ٌ
المورد؛ �إال
للمجتهد �صعب
مجال
ال�شاطبي ...« :وهو
محد ًدا على بقية الم�سارات -يقول
ِ
ِ
ّ

مقا�صد ال�شريعة»((( بما ينبي عن اهتمام ّ
مبكر من
الغب ،جارٍ على
أ� ّنه عذب
ِ
ِ
المذاق ،محمود ِّ
الأ�صوليين الم�سلمين بق�ضايا الم�ستقبل ،وهم في ذلك كله ناظرون �إلى جملة من ن�صو�ص

ال�شريعة التي تحوي �أبعا ًدا م�ستقبلية من القر�آن الكريم وال�س ّنة النبوية.
أ�سي�سا من منظور الفقه و�أدواته لمو�ضوع اال�ست�شراف ،وعالقته
يتناول هذا المدخل ت� ً

العملي
إ�سالمي و�أدوات عمل الفقيه ،وهو بذلك ي�ؤ�س�س للجانب
بعدا من الفقه ال
قر ًبا �أو ً
ّ
ّ
الحركي في حياة الم�سلم على الأر�ض لي�ستكمل المدخلين ال�سابقين في هذه الدرا�سة.
ّ

((( ال�شاطبي ،املوافقات ،مج.177 :5 .
((( املرجع ال�سابق.
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الم�ستقبلي
الفق ُه والبُع ُد
ّ
«والفقيه من نظر في األسباب والنتائج وتأمل المقاصد»
ابن الجوزي

�إن منزلة الفقيه في البنية االجتماعية والثقافية للمجتمع الم�سلم تتجذر بعمق وتتجلى في
القيم« :فقهاء الإ�سالم ،ومن دارت ال ُفتيا
كافة التفا�صيل،
ً
وتنويها على هذه المنزلة يقول ابن ّ

وع ُنوا ب�ضبط قواعد الحالل والحرام؛
على �أقوالهم بين الأنام ،الذين ُخ ُّ�صوا با�ستنباط الأحكامُ ،
فهم في الأر�ض بمنزلة النجوم في ال�سماء ،بهم يهتدي الحيرانُ في الظ ْلماء ،وحاجة النا�س

ْر�ض عليهم من طاعة الأمهات
�إليهم �أعظم من حاجتهم �إلى الطعام وال�شراب ،وطاعتهم أ�ف ُ

بن�ص الكتاب ،قال اهلل تعالى :ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
والآباء؛ ِّ

ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ

وجابر بن
عبا�س في �إحدى الروايتين عنه،
ﰑ ﰒﮊ [الن�ساء ]59 /قال عبد اهلل بن ّ
ُ

وال�ضحاك ،ومجاهد [ابن
الب�صري ،و�أبو العالية ،وعطاء بن �أبي ر َباح،
والح�سن
عبد اهلل،
ّ
ّ
ُ
العلماء.(((»...
هم
ُ
جبر] في �إحدى الروايتين عنه� :أولو الأمر ُ

وتفر�ض هذه المكانة للفقيه ُنقل ًة من مجرد اال�ستظهار والحفظ للأحكام -كما هو
�شائع في تو�صيف الفقيه� -إلى منزلة يمكن من خالل �أدواته �أن يحكم فيها على الم�سارات
والحق �أن تو�سيع
المتجددة التي يفر�ضها �س َن ُن الحياة وتعقيدها -ال �سيما في مثل ع�صرنا هذا-
ّ
ّ
دائرة ُم ْكنة الفقيه لي�ست بالأمر الحديث ،فقد علق ابن ال�سمعاني –رحمه اهلل– على حديث
رب العاملني ،مج( 2 .د.م :.دار الكتب العلمية.14 :)1991 ،
((( حممد بن �أبي بكر بن ّقيم اجلوزية� ،إعالم املوقعني عن ّ

فرب حامل فقه �إلى من هو �أفقه
النبي ّ :
(ن�ضر اهلل امر أً� �سمع منا حدي ًثا فحفظه حتى يبلغهّ ،
ّ
ورب حامل فقه لي�س بفقيه)((( ،بقولهْ �« :أي غير ُم�ستنبط ،ومعناه �أنه يحمل الرواية من
منهّ ،

غير �أن يكون له ا�ستدالل وا�ستنباط فيها»((( ،وعلى هذا ف�إنه لي�س ُّ
كل حامل فقه بفقيه ،بل
ُ
يت�ساوق تعريف الفقه عند العلماء الأوائل من الم�سلمين مع اال�ستنباط والملكات التي تتجاوز
حدث عبد اهلل بن وهب �أنه �سمع ً
أن�س
حدود الحفظ واال�ستظهار ،فقد َّ
مالكا [يعني ابن � ٍ
ي�شاء من خلقه»(((.
الأ�صبحي] يقول« :لي�س الفقه بكثرة الم�سائل ،ولكن الفقه ي�ؤتيه اهلل من ُ

ال�شافعي� :أن محمد بن عبد الحكم قال« :لي�س فالن
وقد ذكر الإمام النووي في ترجمة الإمام
ّ

عندنا بفقيه؛ لأنه يجمع �أقوال النا�س ويختار بع�ضها ،قيل :فمن الفقيه؟ قال :الذي ي�ستنبط

�أ�ص ً
ثم ي�شعب في ذلك الأ�صل مائة �شعب ،قيل :فمن يقوى
ال من كتاب �أو �سنة لم ُي�سبق �إليهّ ،

على هذا؟ قال :محمد بن �إدري�س [يعني ال�شافعي]»((( .وقريب منه قول �أبي حامد الغزالي:
«�إذا لم يتكلم الفقيه في م�س�ألة لم ي�سمعها ككالمه في م�س�ألة �سمعها فلي�س بفقيه»(((.
الم َلكة التامة التي تمكن �صاحبها من االقتدار على فهم ال�شريعة و�إدارة
فالفقه إ� ًذا هو َ

الحياة بهداياتها ،واخت�صا�ص علم الفروع والأحكام با�سمه من اال�صطالحات العلمية الرا�سخة
التي توا�ضع العلماء عليها((( ،ولن يتمكن الفقيه بالطبع ،من �سد هذه الثغرة مالم يكن له ببقية
ٌ
وارتباط .وي�ستعر�ض لنا تاريخ فقهاء الإ�سالم
�أوجه العلوم التي يتكامل بها نظره الفقهي �صل ٌة
(((	�أبو داوود« ،حديث رقم  ،»3652يف �سنن �أبي داوود (د.م ،.د.ت).؛ حممد بن عي�سى الرتمذي« ،حديث رقم  ،»2656يف �سنن الرتمذي:
اجلامع ال�صحيح ،حتقيق وت�صحيح عبد الوهاب عبد اللطيف ،وعبد الرحمن حممد عثمان (بريوت :دار الفكر العربي.)1983 ،
((( الرومي� ،إ�صالح الفقيه72 :؛ نق ً
ال عن� :أبي املظفر ال�سمعاين ،قواطع الأدلة يف الأ�صول (بريوت :دار الكتب العلمية.11 :)1997 ،
((( الرومي� ،إ�صالح الفقيه72 :؛ نق ً
ال عن :ابن عبد الرب� ،صحيح جامع بيان العلم وف�ضله ،مج( 2 .بريوت :دار الفكر العربي.25 :)1996 ،
((( الرومي� ،إ�صالح الفقيه73 :؛ نق ً
ال عن :يحيى بن �رشف النووي ،تهذيب الأ�سماء واللغات ،مج( 1 .بريوت :دار الكتب العلمية:)]19--[ ،
.62
((( الرومي� ،إ�صالح الفقيه73 :؛ نق ً
ال عن :حممد بن بهادر الزرك�شي ،البحر املحيط يف �أ�صول الفقه ،مراجعة عمر �سليمان الأ�شقر ،ط ،2 .مج1 .
(الكويت :وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية.24 :)1992 ،
((( الرومي� ،إ�صالح الفقيه.87-86 :
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�إمكانات علمية وا�سعة ،تجعل الفقيه متمك ًنا من الأدوات التي ت�ساعده في تقديم �أحكام دقيقة؛
المعرفي
ت�صور الفقيه قد بني على التكامل
بما يجعل قولنا ب�أن ّ
ّ
الت�صور المفاهيمي-مع اعتبار متطلبات الع�صر-
ح�سبما تحتمله �سعة الع�صر مقبو ًال ،وهذا
ّ
Integrated Epistemology

حد كبير مع مطلوب العلم اليوم ،الذي يعتبر كل المداخل العلمية للحكم على
يت�سق �إلى ّ
�سائرا «في االتجاه المعاك�س للتوزع على االخت�صا�صات المجز�أة»((( .وفي
ظاهرة ّ
محددةً ،

أجنبيا عن باقي العلوم ف�إنه
هذا الأمر يقول ابن
ّ
الجوزي« :على �أنه ينبغي للفقيه �أال يكون � ًّ

فقيها ،بل ي�أخذ من كل علم ٍّ
عز الدنيا والآخرة»(((،
بحظ ثم يتوفر على الفقه ف�إنه ّ
ال يكون ً
القرافي في ذات ال�سياق :وكم يخفى على الفقيه والحاكم الحق في الم�سائل الكثيرة
ويقول
ّ

والطب والهند�سة .فينبغي لذوي الهمم العلية �أال يتركوا االطالع
ب�سبب الجهل بالح�ساب
ّ
على العلوم ما �أمكنهم:

ف��ل��م �أر ف���ي ع���ي���وب ال��ن��ا���س ����ش���ي��� ًئ���ا

ك��ن��ق�����ص ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى ال���ت���م���ام»

(((

وعليه ف�إن عمل الفقيه ال يقت�صر على العلم بالأحكام الفقهية فح�سب ،و�إنما يتعدى �إلى
الك�شف عن علل الأحكام وم�آخذها ومقا�صدها ،وغير ذلك مما ي�ساعد في عملية ا�ستنباط
الخفي الذي
الأحكام ال�شرعية ،ولذلك ُع ِّرف الفقه ب�أنه« :الإ�صابة والوقوف على المعنى
ّ

الحكم»(((.
تعلق به
ُ

هذا ،بالتداخل مع م�س�ألة دقيقة �أ�شار �إليها �أبو حامد الغزالي في �سياق مالحظاته على
ت�صرفوا فيه بالتخ�صي�ص
تحوالت التعاطي مع بع�ض الم�صطلحات ال�شرعية ،ومنها الفقه «فقد ّ
((( غليك ،نظرية الفو�ضى.18 :
(((	�أبو الفرج عبد الرحمن بن اجلوزي� ،صيد اخلاطر ،حتقيق عبد القادر �أحمد عطا (بريوت :دار الكتب العلمية.290 :)1992 ،
((( الرومي� ،إ�صالح الفقيه؛ نق ً
ال عن� :أحمد بن �إدري�س القرايف ،الفروق� ،أو� ،أنوار الربوق يف �أنواء الفروق ،مج( 4 .بريوت :دار الكتب العلمية،
.23 :)1998
((( اجلرجاين ،التعريفات.141 :
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ال بالنقل والتحويل؛ �إذا خ�ص�صوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى والوقوف على دقائق
عللها وا�ستكثار الكالم فيها وحفظ المقاالت المتعلقة بها؛ فمن كان �أ�شد تعمقًا فيها و�أكثر
ا�شتغا ًال بها يقال هو الأفقه ،ولقد كان ا�سم الفقه في الع�صر الأول مطلقًا على علم طريق
الآخرة ،وعرف دقائق �آفات النفو�س ومف�سدات الأعمال ،وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا ،و�شدة
ّ
عز وجل :ﮋﯴ
التطلع �إلى نعيم الآخرة ،وا�ستيالء الخوف على القلب؛
ويدل عليه قوله ّ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ [التوبة.(((]122 /

تعطي ّ
أدوارا تتجاوز
كل هذه النقوالت عن العلماء الأولين �صور ًة مفادها �أن للفقيه � ً

الن�ص� ،إلى تفريعه ،وتنزيله �إلى واقع الحياة ،ومعرفة مواقعه في نظام
التعامل
الحرفي مع ّ
ّ
ال�سلوك ،مع ملكة ذهنية كافية ّ
تمكن الفقيه  -ال حامل الفقه -من ا�ستنباط �أحكام من
�صح هذا التلخي�ص علمنا �أن نظر
مجريات الأحداث في ما�ضيها ،لحا�ضرها وم�ستقبلها ،و�إن ّ

ّ
النظار والفقهاء الكبار من علماء الإ�سالم الأوائل للفقيه كان ا�ست�شرافًا لدوره المطلوب في
الواقع حا�ضره وم�ستقبله ،بما يت�ضمنه هذا الدور كذلك من ا�ست�شراف للم�ستقبل ،و�شمول

الدين :ﮋﯓ ﯔ ﯕ
في التعاطي مع تفا�صيل الحياة التي ال يخرج �شيء منها عن ميزان ّ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ [الأنعام.]162 /

مقا�صد ال�شريعة
هناك �شبه اتفاق على �أنّ �أغرا�ض اال�ست�شراف تتجه نحو تحقيق �أو�ضاع مثلى« ،وانتقاء
(((
قدرا مقبو ًال من دواعي وجوده ،ولئن كانت �أبحاث
خيارات حكيمة» يحقّق الإن�سان فيها ً

(((	�أبو حامد حممد بن حممد الغزايل� ،إحياء علوم الدين ،مج( 1 .القاهرة :دار احلديث.57 :)1994 ،
((( كورني�ش ،اال�ست�رشاف مناهج ا�ستك�شاف امل�ستقبل.26 :
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ا�ست�شراف الم�ستقبل تتجه ل�صياغة الم�ستقبل المرغوب على الدوام ،ف�إن الغر�ض الرئي�س من
التنبيه على الم�ستقبل في ال�شريعة هو رعاية مقا�صد الدين ،وال يت�أتى هذا الأمر �إال بفهم عميق
لمقا�صد ال�شريعة.
يعبر
ثم �إن
ّ
الموجه الرئي�س لهذه المقا�صد هو تحقيق مراد اهلل تعالى في الأر�ض ،وهو ما ّ

عنه حي ًنا باال�ستخالف واال�ستعمار كما جرى تناوله في المدخل ال�سابق ،وهذه في الحقيقة
نقطة خالف فارقة بين المرامي اال�ست�شرافية المعا�صرة ،المحدودة بدورة حياة عمرية ال
تتجاوز الحياة على الأر�ض� -أو فيما يمكن اختراقه من ف�ضاء -والنظر الأ�صولي الممتد لما
بعد الحياة ،ف�إن م�صالح ال�شريعة «...ت�سع الدنيا والآخرة ،وت�شمل المادة والروح ،وتوازن
بين الفرد والمجتمع ،والطبقة والأمة ،وبين الم�صلحة القومية الخا�صة ،والم�صلحة الإن�سانية
العامة ،وبين م�صلحة الجيل الحا�ضر ،وم�صلحة الأجيال الم�ستقبلة»(((.
لقد تنامى ال�شعور ب�أهمية �إفراد مجال بحثي متخ�ص�ص للمقا�صد مع الحاجة المتجددة
كلي من الأ�صالة ،رغم �أنّ هذا العلم الجليل قد بد أ� مع ال�شاطبي –رحمه
�إلى المعا�صرة في �إطار ّ

اهلل– الذي قعد �أ�صوله ولفت االنتباه �إليه ب�شكل مخ�صو�ص في �سفره الكبير :الموافقات على

يعد بحق �أحد �أعظم الكتب التي �ألهمت �أجيا ًال من الفقهاء والأ�صوليين
�أ�صول ال�شريعة ،الذي ّ
من بعده؛ �إال �أنه ال يزال في ٍّ
م�ستمرين.
تجل وبلورة
ّ
يحد بتعريف
وهناك �شبه �إجماع من الباحثين المعا�صرين على �أنّ مفهوم المقا�صد لم ّ
جامع مانع فقد تعددت التعاريف ،واالنتقادات عليها كذلك غير �أنها ال تخرج بالجملة عن

(((	�أحمد الري�سوين ،الفكر املقا�صدي :قواعده وفوائده (الرباط :جريدة الزمن25 :)1999 ،؛ نق ً
ال عن :يو�سف القر�ضاوي ،مدخل لدرا�سة ال�رشيعة
الإ�سالمية (بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة؛ دار الفرقان.62:)2001 ،
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�أنها الأو�ضاع المترتبة في جماعة الم�سلمين على االلتزام ب�أحكام الت�شريع الإ�سالمي التزا ًما

�صحيحا بما يجلب لهم �سعادة الدارين(((.
ً

�إنّ كليات ال�شريعة دائرة حول خم�سة معانٍ  ،وهي حفظ الدين ،والنف�س ،والعقل،
والعر�ض ،والمال ،وهي ما ت�سمى بال�ضرورات الخم�س �أو الكليات الخم�س �أو المقا�صد
الخم�سة .وهنا يلتقي الوعي المقا�صدي لدى الباحث الم�سلم مع الغر�ض العلمي في الت�أثير
على الم�ستقبل؛ الذي ي�سعى في غالب �أحواله �إلى الحفاظ على الإن�سان وتعديد خياراته.
واالتفاق بين الأ�صوليين قائم على �أنّ الأحكام ال�شرعية جارية للم�صلحة ،و�أن غالب هذه
أ�صولي من تحقيق المناط
وم�سبب ،وباب العلل �أحد الأبواب التي تمكن ال
الأحكام مع ّلل
ّ
ّ
والحكم على الحادثات.

و�إذا �أخذنا التق�سيم الأ�صولي للم�صالح من حيث توزعها بين م�صالح �ضرورية وهي ما
حاجية وهي الم�صالح التي ُيفتقر �إليها من
ال بد منه في قيام م�صالح الدين والدنيا ،و�أخرى
ّ

حيث التو�سعة ورفع ال�ضيق الم�ؤدي في الغالب �إلى الحرج والم�شقة ،وثالثة تح�سينية وهي
أ�صولي
الآخذة بما يليق من محا�سن العادات((( ،ف�إننا بذلك نزيد من نقاط التقاء النهج ال
ّ
مع ال ُّن ُهج اال�ست�شرافية المعا�صرة ،في �أطرها ال�ضرورية ،وتلك الداعية للرفاه ،والتح�سين من
المهم في ال�سياق الت�أ�صيلي تحديد متنزالت
جودة الحياة  ،Quality of Lifeبما يجعل من
ّ
هذه الم�صطلحات في �أحوال النا�س ،ف�إن ال�شريعة قد جاءت لتحقيق م�صالح العباد و�سعادتهم
في الدنيا والآخرة.

((( يو�سف عبد اهلل حميتو ،تكوين ملكة املقا�صد :درا�سة نظرية لتكوين العقل املقا�صدي (بريوت :مركز مناء للبحوث والدرا�سات.22 :)2013 ،
(((	�أحمد بوعود ،االجتهاد بني حقائق التاريخ ومتطلبات الواقع (القاهرة :دار ال�سالم .124 :)2005 ،بت�رصف ي�سري.
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ويبين حكم اهلل فيها ،بينما
�إن الفقه «ما يزال ي�سير خلف المجتمع ليحكم على �أفعالهّ ،

أي�ضا �أمام المجتمع
نرى �أن الو�ضع الأمثل هو في عدم االقت�صار على ذلك ،و�إنما
التحول لل�سير � ً
ّ

يبين له ّ
واقع �إلى ما هو متوق ٌّع بحيث ي�صبح االجتهاد
خط �سيره؛ �أي :االنتقال مما هو ٌ
بحيث ّ

م�ستقبلي ،وبذلك يكون االجتهاد دليل المجتمع لعمل
أي�ضا اجتهاد وا�ست�شراف
التنزيلي هو � ً
ّ
ّ

يتحول نظر الفقيه من الم�ؤخرة �إلى
عما هو غير م�شروع ،فال بد �أن ّ
ما هو م�شروع ،واالمتناع ّ

المقدمة بالعرف اال�ستراتيجي»(((.
ّ

نظرات يف الفقه امل�ست�رشف للم�ستقبل (بريوت :مركز مناء للبحوث والدرا�سات.88 :)2014 ،
((( هاين عبد اهلل اجلبري ،الفقه االرتيادي
ٌ
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الواقع
ِفق ُه
ِ
ٌ
فرع عن ّ
تصوره)
(الحكم على الشيء
قاعدة أصولية

هناك �شبه اتفاق على �أنّ �أكبر احتماالت الم�ستقبل هي ما كان جار ًيا على م�سارات

الم�ستقبلي للفقه
الواقع ،ف�إن الواقع اليوم هو م�ستقبل الأم�س ،وما�ضي الغد ،والت�أ�سي�س
ّ
الإ�سالمي قد اعتبر هذا الأمر فيما ُع ِرف بفقه الواقع ،وهو ما �أ�شار �إليه ابن القيم ب�أنه ال بد
من «فهم الواقع ،والفقه فيه ،وا�ستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعالمات؛
علما ...فالعا ِلم من يتو�صل بمعرفة الواقع والتفقه فيه؛ �إلى معرفة حكم اهلل
حتى يحيط به ً

تو�صل �شاهد يو�سف ب�شق القمي�ص من دبر �إلى معرفة براءته و�صدقه ،وكما
ور�سوله ،كما ّ
تو�صل �سليمان  بقوله :ائتوني ّ
أ�شق الولد بينكما �إلى معرفة عين الأم.(((»...
ب�سكين حتى � ّ
ّ

مهما للفقيه� ،أال وهو معرفة الواقع ،ومعرفة الواجب في
وي�ضع الإمام ابن القيم � ً
أ�سا�سا ًّ

الواقع� ،أي الحكم ال�شرعي المالئم للحالة المحددة ،بقوله« :وال يتمكن المفتي وال الحاكم
بنوعين من الفهم� ،أحدهما :فهم الواقع والفقه فيه وا�ستنباط
من الفتوى والحكم بالحق �إال
ْ
علما ،والنوع الثاني فهم
علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعالمات حتى يحيط بها ً

الواجب في الواقع ،وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به في كتابه �أو على ل�سان ر�سوله في هذا
الواقع ،ثم يطبق �أحدهما على الآخر»(((.

رب العاملني ،مج.69 :1 .
((( ابن ّقيم اجلوزية� ،إعالم املوقعني عن ّ
((( املرجع ال�سابق.

ّ
حركية الفقه ومنا�سبة الفتوى تتجدد مع تجدد مطلوب االجتهاد الذي يت�أثر بدوره
ولعل
ّ

الفقهي الحق هو الذي
بحركة الواقع وهو ال�سبب الرئي�س لالجتهاد �أ�صالةً ،ذلك �أن «االجتهاد
ّ
يقع في خ�ضم الواقع ،وهو الذي يتعامل مع الواقع ،وي�أخذ منه ويعطيه .وهذا يعني – في ما

ي�سع ولم ينجح �أهل الفقه في �أن يجعلوا
أثر ومكان ٌة في الواقع .فما لم َ
يعنيه– �أن يكون للفقه � ٌ

أثر افي الواقع الذي يجتهدون فيه وله ،فلن يبقى الجتهادهم معنى وقيمة.
لفقههم مكانة و� ً
و�شي ًئا ف�شي ًئا �سيتجه نحو االنعزال والموت»(((.

وفهما عميقًا
�إنّ الكثير من الق�ضايا الواقعية النازلة ،والتي تتطلب بح ًثا وا�ستيعا ًبا
ً
ّ
ال�سيا�سي منها
�ستظل ماثلة ،في كل جوانب الحياة،
ال�ست�صدار �أحكام فقهية مالئمة
ّ

واالقت�صادي واالجتماعي .ف�إن ال�شورى على �سبيل المثال بذات الطريقة التي كانت تمار�س
ّ
تحد من عقد اجتماعي ونمط جديد من عالقة الحاكم
في الما�ضي ك�أ�سا�س للحكم ،يكتنفها ّ
بالمحكوم ،وما كان ُيعتمد فيه على القافة لتحديد الن�سب بال�شبه وال�شكل �أحاطته بحوث

الحم�ض النووي منزوع الأك�سجين  DNAالتي تثبت الأن�ساب بدقّة �أكبر ،والواقع فر�ض قبول

حد و�ضعه
وتغير مفهوم ال�سجود على الأر�ض �أو ما ات�صل بها ،وهو ّ
ال�سجود في الطائرةّ ،

بع�ض الفقهاء له ،وغيرها من م�سائل تتعلق بالتداول المالي ،والعالقات الدولية وما �سواها مما
كبيرا في الواقع(((.
يعك�س ّ
تحو ًال ً
نخل�ص بذلك �إلى �أن تخريج الأحكام على الأحداث يتطلب تفا�صيل عديدة ،تجعل

أمرا دقيقًا ،بما ّ
يمكن من القول
الحكم على الواقع -باعتباره بوابة للم�ستقبل وابتدا ًء للم�آلً � -

ت�صور الواقع ،ولي�س هذا ببعيد عن
�إن الحكم
ال�شرعي على الم�سائل الم�ستقبلية يبد أ� بح�سن ّ
ّ

تعد
الأدوات التي يعتمدها الم�ستقبليون في ر�صد الأحداث واالتجاهات ،وعلى التحقيقّ ،
(((	�أحمد الري�سوين ،االجتهاد :الن�ص ،الواقع ،امل�صلحة ،ط( 2 .بريوت :ال�شبكة العربية.59 :)2013 ،
((( عبد اهلل بن ّبيه ،ورقة ت�أطريية مل�ؤمتر فقه الواقع والتوقّع (د.م ،د.ت 4 :).وما بعدها.
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الت�صورات ،لذا خرج
هذه البدايات -في القديم والحديث -هي النقاط الفارقة في ت�صحيح
ّ

الأ�صوليون بجملة من القواعد الداعمة لح�سن �إعمال النظر في الأحوال ،وعدم االكتفاء بظاهر
ت�صوره».
تعمق وا�ستجالء لكوامنها بقولهم« :الحكم على ال�شيء ٌ
فرع عن ّ
الظاهرة ،دون ّ

تحقيق المناط بوابة االجتهاد
«الت�صور» ال�صحيح للواقع يتطلب عم ً
�صف بتحقيق
�إن
ال من المجتهد يندرج فيما ُو َ
ّ

المناط ،الذي يت�سع من مجرد الك�شف عن وجود علة الأ�صل في الفرع لإجراء القيا�س فيه،
�إلى معرفة المحكوم فيه على حقيقته ،ومعرفة ما يدخل فيه وما ال يدخل فيه ،والت�أكد من �أنّ
حقيق بها ،وهذا يقت�ضي المعرفة الجيدة بالواقع
الحكم الذي �أنيط بالحادثة �أو الحالة حكم
ٌ
ومكوناته ،وبالأ�شياء و�أو�صافها ،وبالأفعال و�أ�سبابها و�آثارها�...إذ من دون هذا يمكن �أن يقع
تنزيل الأحكام على غير ما و�ضعت له� ،أو على �أكثر مما و�ضعت له� ،أو على �أقل مما و�ضعت
له ،ويمكن �أن يقع تعطيل الحكم مع وجود محله ومناطه»(((.
ُ
والمناط �أ�صلهُ :متع ّلق ال�شيء ،فنطته به :علقته به((( ،ويبحث الفقهاء فيه لتحديد الباعث

على الحكم في حادثة ما ،والنظر في مدى تحقّق المق�صد الذي ق�صده ال�شرع ،ومن ثم
الحكم على الفعل بالإقدام �أو الإحجام((( ،وهذا يعني �أن المحقّق للمناط – ابتدا ًء من المفتي
ليجود حكمه على الأ�شياء:
وانتها ًء
ِ
بالمجتهد -يحتاج �إلى ّ
مقدمتين ّ

((( الري�سوين ،االجتهاد.61 :
((( ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة.967 :
((( يو�سف بن عبد اهلل حميتو ،مبد�أ اعتبار امل�آل بحث الفقهي :من التنظري �إىل التطبيق :فتاوى املعامالت يف االجتهاد املالكي ،درا�سة حالة (بريوت :مركز
مناء للبحوث والدرا�سات.97 :)2012 ،
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مقدم��ة نظرية :وه��ي الن�صو�ص ال�شرعية الحاكم��ة على المناط ،والم�س ّل��م بها باعتبار
ّ 1 )1
ن�صو�صا �أو اجتهادات تثبت الحكم(((.
رجوعها �إلى ال�شرع �سواء كانت
ً

2 )2مقدم��ة تطبيقية ،وهي فعل المجتهد في تنزيل الن�صو���ص ال�سابقة على �أفراد الحوادث،
ونظرا وت�أم ً
ال.
جهدا
وهي المرحلة التي تتطلب ً
ً
الدربة والعلم ،لأنه بحث في العلل وفي
ولكال جانبي تحقيق المناط متطلبات من ُ
مواطن تحقّق تلك العلل في �أفراد الأحكام� ،أو مواطن النزاع ،وغيرها من موا�ضع تتطلب
ومكنة و�سعة في النظر والتحليل.
تدقيقًا ُ
يجدد الفقه ويعطيه روحه مع تجدد الحادثات ،و ُيناط به ك�شف
�إنّ عمل المجتهد الذي ّ

�أ�سرار ال�شريعة و�صالحها لكل زمان ومكان �إنما هو في الحقيقة عمل م�ستمر في تحقيق مناط
ق�سم ال�شاطبي –رحمه اهلل– االجتهاد على
الحكم بمتعلقاتها من الأحوال
ّ
المتجددة ،ولقد ّ
�ضربين�« :أحدهما :ال يمكن �أن ينقطع حتى ينقطع � ُ
أ�صل التكليف ،وذلك عند قيام ال�ساعة.

والثاني يمكن �أن ينقطع قبل فناء الدنيا ،ف�أما الأول؛ فهو االجتهاد المتعلق بتحقيق المناط،
وهو الذي ال خالف بين الأمة في قبوله ،ومعناه �أن يثبت الحكم بمدركه ال�شرعي ولكن يبقى
النظر في تعيين محله ،(((»...ثم قال« :فك�أن تحقيق المناط على ق�سمين ،تحقيق عام...
نظر في تعيين المناط من حيث هو لمك ّلف
وتحقيق خا�ص من ذلك العام ،وذلك �أن الأول ٌ
ما�...أما الثاني ،وهو النظر الخا�ص؛ ف�أعلى من هذا و� ّ
أدق ،وهو في الحقيقة نا�شئ عن نتيجة

التقوى المذكورة في قوله تعالى :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ [الأنفال ،]29 /وقد

يعبر عنه بالحكمة ،وي�شير �إليه قوله تعالى :ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧﮊ [البقرة]269 /
وعلى الجملة فتحقيق المناط الخا�ص نظر في كل مك ّلف بالن�سبة �إلى ما وقع عليه من الدالئل

ال�رشعي ال يثبت بالن�صو�ص فح�سب ،بل قد يثبت باالجتهاد واال�ستنباط.
ال�شاطبي  -رحمه اهلل  -كذلك �أن احلكم
((( املرجع ال�سابق .96 :وعند
ّ
ّ
((( ال�شاطبي ،املوافقات ،مج.12-11 :5 .
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التكليفية ،بحيث يتعرف منه على مداخل ال�شيطان ،ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة ،حتى
التحرز من تلك المداخل»(((.
يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيد ًة بقيود
ّ
«وال�شاطبي بهذا التق�سيم الدقيق يتجاوز �إ�شكالية اال�ستمرار واالنقطاع التي �أثيرت
وت�ضخم الحديث عن �إغالق باب االجتهاد ،فاالجتهاد ممث ً
ال
في ع�صور الجمود والتقليد
ُّ
م�ستمر ال ينقطع لتعلقه بالنظر في محل الحكم ،وهذا
في ال�ضرب الأول (تحقيق المناط)
ٌ

متي�سر لعامة المتفقهين و�إن لم ي�ستجمعوا �شرائط االجتهاد ،ومن هنا تت�ضح
االجتهاد التنزيلي ّ

�أهمية نظرية االجتهاد في الإ�سالم في تنمية الفكر الم�ستقبلي ،بل والدفع في اتجاهه لدى

المك ّلف ...فالم�ستقبل وار ٌد في ال�شريعة ،وح�ساب الم�ستقبل موجود في االجتهاد»(((،
الخا�ص ،يقت�ضي معرفة � ّ
أدق من تلك التي يتطلبها تحقيق
وال�ضرب الثاني الذي هو االجتهاد
ّ
التعمق في معرفة الواقع وتعقيداته لتنزيل الحكم المخ�صو�ص
المناط العا ّم ،بما يعني المزيد من ّ
على وجهه.

ويتفرع عن هذا ،ا�ستيعاب �أن «تغير الفتوى واختالفها بح�سب تغير الأزمنة والأمكنة
والأحوال والنيات والعوائد»

(((

من كمال الفقه وتمام �إدراك �أ�سرار ال�شريعة التي جاءت

منا�سبا لحادثة
تنبيها �إلى �أن الحكم الذي �أنيط بحادثة �سابقة قد ال يكون
لم�صلحة العبادً ،
ً

الحقة� ،أو مغايرة في الزمان �أو في المكان �أو في ّنية الم�ستفتي ،وكلها ظروف ت�سهم في
كثيرا من الأحكام تختلف باختالف الزمان لتغير عرف �أهله �أو
تحقيق المناط حيث «�إن ً

لحدوث �ضرورة� ،أو لف�ساد �أهل الزمان ،بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه �أو ًال ،للزم
منه الم�شقة وال�ضرر بالنا�س ،ولخالفت قواعد ال�شريعة المبنية على التخفيف ودفع ال�ضرر
((( املرجع ال�سابق.25-23 :
((( بلمودن ،الدرا�سات امل�ستقبلية.55 :
رب العاملني ،مج.11 :3 .
((( ابن ّقيم اجلوزية� ،إعالم املوقعني عن ّ
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القولي
القرافي في الفرق الثامن والع�شرين بين قاعدة العرف
والف�ساد»((( .وهو ما �أ�شار �إليه
ّ
ّ
ُيق�ضى به على الألفاظ ويخ�ص�صها وبين قاعدة العرف الفعلي ال يق�ضى به على الألفاظ وال
يخ�ص�صها« :وعلى هذا القانون تُراعى الفتاوى على طول الأيام ،فمهما تجدد في العرف

اعتبره ومهما �سقط �أ�سقطه ،وال تجمد على الم�سطور في الكتب طول عمرك ،بل �إذا جاءك
ٌ
رجل من غير �أهل �إقليمك ي�ستفتيك ،ال ت ُْج ِره على عرف بلدك وا�س�أله عن عرف بلده و�أجره

الحق الوا�ضح ،والجمود على المنقوالت
عليه و�أف ِته به دون بلدك والمقرر في كتبك ،فهذا هو ُّ

ٌ
�ضالل في الدين وجهل بمقا�صد علماء الم�سلمين وال�سلف الما�ضين »(((.
أبدا
� ً

�إذن ف�إن فهم الواقع بعمومه ،وواقع الحادثات المخ�صو�صة هو ٌ
�ضروري للفقيه
عمل
ٌّ
الم�ستقبلي ر�صد
حكما يقترب من ال�صواب ،ويقابل هذا الجهد عند
ليحكم على الحادثة
ً
ّ

االتجاهات  Trendsوالقوى الم�ؤثرة وعواملها ليتمكن من تغليب اتجاه ما للم�ستقبل ،وعندها
الم�ستقبلي الذي �سنناق�شه في الجزئية
البعد
�سيعتبر �إلى جوار فهمه للواقع ،وللواجب في الواقع َ
ّ

التالية.

((( عبد العزيز بن عثمان التويجري ،التجديد وامل�ستقبل (القاهرة :ال�سالم28 :)2011 ،؛ نق ً
ال عن :حممد �أمني بن عمر بن عابدين« ،ن�رش العرف
فيما ُبني من الأحكام على العرف» ،يف جمموعة ر�سائل ابن عابدين ،مج( 27 .د.م.125 :)1907 ،.
((( ابن ّبيه ،ورقة ت�أطريية مل�ؤمتر فقه الواقع والتوقّع11 :؛ نق ً
ال عن :القرايف ،الفروق ،مج.177-176 :1 .
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الم�ستقبل
ِفق ُه
ِ
ٌ
ٌ
ُ
معتبر مقصود شرعـًـا»
«النظر في مآالت األفعال
ّ
الشاطبي الغرناطي
أبو إسحق

بعد �شائع ًة في القرنين الأول والثاني الهجريين،
كانت م�س�ألة ذ ّم الكالم فيما لم يقع ُ

تج�شم التوقع ،لما
وجز ٌء من تربية ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم والتابعين لل�سائلين قامت على عدم ّ
بعد نظر وفقه عميق بالواقع الذي لم يكن يتطلب وقتها �سوى الحكم
يجره من تك ّلف ،وهو ُ
ّ

على الم�سائل الحا�ضرة ،ال �سيما و�أن �أكثر �أهل العلم موجود في تلك الع�صور التي �أخبر

الر�سول  ب�أنها خير القرون .ومما يذكر في ذم هذا الم�سلك� -أي توقّع مالم يحدث -ما
ال�شعبي �أنه�« :سئل عمار عن م�س�ألة فقال :هل كان هذا بعد؟ قالوا :ال ،قال :فدعونا
جاء عن
ّ

طاو�سا عن �شيء،
حتى يكون ،ف�إذا كان تج�شمناه لكم .وعن ال�صلت بن را�شد ،قال �س�ألت
ً
فانتهرني فقال� :أكان هذا؟ قلت :نعم ،قال� :آهلل؟ قلت� :آهلل .قال� :إن �أ�صحابنا �أخبرونا ،عن

معاذ بن جبل �أنه قال� :أيها النا�س ،ال تعجلوا بالبالء قبل نزوله ،فيذهب بكم هاهنا وهاهنا،
ف�إنكم �إن لم تعجلوا بالبالء قبل نزوله ،لم ينفك الم�سلمون �أن يكون فيهم من �إذا �سئل �سدد،
�أو قال وفق»(((.
الحنبلي« :وهذا هو طريقة الإمام �أحمد ومن وافقه من علماء الحديث
وقال ابن رجب
ّ

الربانيين ،وفي معرفة هذا �شغل �شاغل عن الت�شاغل بما �أحدث من الر�أي ما ال ينتفع به ،وال
يقع ،و�إنما يورث التجادل فيه كثرة الخ�صومات والجدال وكثرة القيل والقال .وكان الإمام
َ
واحلكم� :رشح خم�سني حديثًا من جوامع الكلم ،حتقيق حممد بكر �إ�سماعيل (بريوت:
((( عبد الرحمن بن �أحمد بن رجب احلنبلي ،جامع العلوم
م�ؤ�س�سة الر�سالة.246 :)2001 ،

كثيرا �إذا �سئل عن �شيء من الم�سائل المتولدات التي ال تقع يقول :دعونا من هذه
�أحمد ً

الم�سائل المحدثة»(((.

والعارف بتاريخ الفقه يعلم �أن الفقهاء في �أواخر القرن الثاني ف ََمن بعده قد عرفوا لونًا

عدة
حكما
من التفكير التوقّعي فيما يتطلب
�شرعيا ،وهم بذلك لي�سوا ببعيدين من ن�صو�ص ّ
ً
ًّ

ا�ستندوا عليها في هذا الأمر من الكتاب وال�سنة كقوله تعالى :ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﮊ [البقرة ،]229 /وكقوله �سبحانه :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [الن�ساء ،]3 /وقوله تعالى :ﮋﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ

ظاهر ،ومن ال�سنة ما جاء
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [الن�ساء ]35 /ف�إن جانب التوقّع فيها
ٌ

َ
ولي�ست
غدا،
عن رافع بن خديج - -في �س�ؤاله للنبي « :يا
ر�سول ا ِ
العد ِّو ً
هلل� ،إنا القُو ُ
ْ
هلل ُ
ال�س َّن ُّ
الدم َ
فر،
معنا ُم ًدى ،فقال:
ا�سم ا ِ
(اعج ْل� ،أو َأ�رِ نْ  ،ما � َ
أنهر َ
َ
َ
وذكر َ
فك ْل ،لي�س ِّ
والظ َ
(((
ظم ،و�أما ُّ
بن يزيد
الحب َ�ش ِة» وما ورد من �س�ؤال �سلم ُة ُ
فر ُ
ال�س ُّن َفع ٌ
و� أُس� َح ِّد ُثك� :أما ِّ
فمدى َ
الظ ُ

َ
أمراء ي�س�ألونا حقَّهم ويمنعونا
الجعفي 
ر�سول ا ِ
نبي ا ِ
هلل! �أر� َ
أيت �إن قامت علينا � ُ
ُّ
هلل « :يا َّ

الثالثة فجذ َبه
الثانية �أو في
حقَّنا ،فما ت�أمرنا ؟ ف�أعر�ض عنه .ثم �س�أله ف�أعر�ض عنه .ثم �س�أله في
ِ
ِ

«ا�سمعوا و�أطيعوا .ف�إنما عليهم ما ُح ّملوا وعليكم ما ُح ّمل ُتم» .وفي
َي�س .وقال
ال ُ
بن ق ٍ
أ�شعث ُ
َ
ُ
هلل « ا�سمعوا و�أطيعوا .ف�إنما عليهم ما ُحملوا
قي�س .فقال
روايةٍ  :فجذبه ال ُ
ر�سول ا ِ
بن ٍ
أ�شعث ُ

وعليكم ما ُحمل ُتم»(((.

((( املرجع ال�سابق.249 :
((( البخاري« ،حديث رقم  ،»5509يف �صحيح البخاري.
((( م�سلم« ،حديث رقم  ،»1846يف �صحيح م�سلم.
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َ
هلل 
النا�س ي�س�ألون
ر�سول ا ِ
وكذلك حديث حذيفة بن اليمان --الم�شهور «كان ُ

َ
ال�شر .مخاف َة �أن ُي َ
هلل! فما ترى �إن
دركني »..وفيه ..« :يا
الخير.
عن
ر�سول ا ِ
ِ
ُ
وكنت �أ�س�أله عن ِّ
َ
ر�سول اللهَّ ِ َ .
ٌ
ر�سول
فقال :يا
رجل �إلى
«جاء
�أدركني ذلك؟»((( ،وحديث �أبو هريرة :
ِ
َ
أيت �إن قا َت َلني؟ َ
ُعط ِه ما َل َك َ
أخذ مالي؟ َ
جاء ٌ
يريد � َ
قال قا ِتل ُه،
قال فال ت ِ
رجل ُ
قال �أر� َ
اللهَّ ِ ! �أر� َ
أيت �إن َ

أيت �إن قَتل ُت ُه؟ َ
�شهيدَ ،
أيت �إن ق َت َلني؟ َ
َ
«هو في ال َّنارِ »((( كما �أن
أنت
ٌ
قال �أر� َ
قال ف� َ
قال �أر� َ
قال َ

جملة من االجتهادات التي وقعت في �أزمنة ال�صحابة نظر فيها �أ�صحاب ر�سول اهلل � إلى
الم�ستقبل ،ومن ذلك «�أنه لما فتح الم�سلمون �أر�ض ال�سواد – قرى العراق و�ضياعها� -أراد
النبي  خيبر لما فتحت ،بو�صفها
عمر � أن يق�سمها بين الفاتحين غنيم ًة لهم ،كما ق�سم ّ

تدر دخ ً
ال
ثم �إنه ر�أى �أن ق�سمة تلك الأرا�ضي العظيمة وما ي�أتي بعدها والتي ّ
قد فتحت عنوةّ ،

عظيما بخالف م�صلحة الم�سلمين في الم�ستقبل؛ �إذ ُيف�ضي ذلك �إلى انتفاع ق ّلة من الم�سلمين
ً
و�ضرب عليها
بها – وهم الفاتحون وذرياتهم -ويبقى من ي�أتي من الم�سلمين ُمعد ًما ،ف�أوقفها
َ

علي بن �أبي طالب ومعاذ بن جبل
الخراج ليكون مور ًدا من موارد بيت المال ووافقه على ذلك ّ
ر�ضي اهلل عنهما .و�أخرج البخاري �أن عمر بن الخطاب – -قال« :لوال �آخر الم�سلمين
النبي  خيبر»((( .وروى �أبو عبيد قال :لما
ما فتحت قرية �إال ق�سمتها بين �أهلها كما ّ
ق�سم ّ

فتح الم�سلمون ال�سواد قالوا لعمر� :أق�سمه بيننا ف�إنا فتحناه عنوة ،ف�أبى ،وقال :فما لمن جاء

بعدكم من الم�سلمين؟ وقال :تريدون �أن ي�أتي �آخر النا�س لي�س لهم �شي ٌء؟((( قال ابن حجر:
خا�صة فوقفها
الظن لآخر الم�سلمين فيما يتعلق بالأر�ض ّ
«عمر  ...عار�ض عنده ح�سن ّ
ُ

(((
(((
(((
(((

م�سلم« ،حديث رقم  ،»1847يف �صحيح م�سلم.
م�سلم« ،حديث رقم  ،»140يف �صحيح م�سلم.
البخاري« ،حديث رقم  ،»3125يف �صحيح البخاري.
هاين عبد اهلل اجلبري ،من معامل املنهجية الإ�سالمية يف الدرا�سات امل�ستقبلية ،كتاب البيان ( 108الريا�ض :جملة البيان50 :)2008 ،؛ نق ً
ال عن� :أبو
عبيد القا�سم بن �سالم ،الأموال (د.م :.م�ؤ�س�سة نا�رص للثقافة59 :)1981 ،؛ علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم ،املحلي ،حتقيق �أحمد حممد
�شاكر ،مج( 7 .القاهرة :دار الرتاث.560 :)]19--[ ،
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على الم�سلمين ،و�ضرب عليها الخراج الذي يجمع م�صلحتهم ...وروى �أبو عبيد �أن عمر
�أراد ق�سمة الأر�ض ،فقال معاذ� :إن ق�سمتها �صار الريع العظيم في �أيدي القوم فيبتردون� -أي:
م�سدا فال
يهلكون -في�صير �إلى الرجل الواحد �أو المر�أة ،وي�أتي القوم ي�سدون من الإ�سالم ًّ
أمرا ي�سع �أولهم و�آخرهم ،فاقت�ضى ر�أي عمر ت�أخير ق�سم الأر�ض ،و�ضرب
يجدون �شي ًئا ،فانظر � ً

الخراج عليها لمن يجيء بعدهم»((( وهذا الفعل من عمر ر�ضي اهلل عنه فيه ا�ست�شراف ظاهر

أول جيل»(((.
لحق الأجيال القادمة في ثرواتها بعدم ا�ستنزافها من ِق َب ِل � ِ
لم�ستقبل الأمة ،ورعاية ّ
النبي �« :إنهم في م�سائل
ومن ذلك ما ذكره الغزالي -رحمه اهلل -عن �أ�صحاب ّ
الفرائ�ض ما اقت�صروا على بيان حكم الوقائع ،بل و�ضعوا الم�سائل وفر�ضوا فيها ما تنق�ضي
الدهور وال يقع مثله؛ لأن ذلك مما �أمكن وقوعه ف�صفوا علمه ورتبوه قبل وقوعه؛ �إذ علموا �أنه
ال �ضرر في الخو�ض فيه ،وفي بيان الواقعة قبل وقوعها»(((.
إمام �أبا حنيفة
كما لن يخطئ
ٌ
بحث في بدايات ن�شوء الفقه المرتكز على االفترا�ض ال َ

تعد مدر�سته �أ�ص ً
ت�شتد �إليه حاجة الع�صر
النعمان بن ثابت ،الذي ُّ
ال لهذا النوع من الفقه الذي ّ
معينة كانت في الإمام �أبي حنيفة من �سعة في الحافظة وحر�ص على
اليوم� .إنّ خ�صائ�ص ّ
الخ�ضم .فلقد قال عنه �إ�سرائيل بن يون�س« :كان نعم
التفح�ص والنظر � ّأهلته لخو�ض هذا البحر
ّ
ّ

أ�شد فح�صه عنه و�أعلم بما فيه من الفقه!
الرجل نعمان ،ما كان �أحفظه لكل حديث فيه فقه! و� ّ
حماد ف�أح�سن ال�ضبط»(((.
وكان قد �ضبط عن ّ

(((
(((
(((
(((
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ابن حجر الع�سقالين ،فتح الباري ،مج.259 :6 .
اجلبري ،من معامل املنهجية الإ�سالمية.50-49 :
ابن ّبيه ،ورقة ت�أطريية مل�ؤمتر فقه الواقع والتوقّع21 :؛ نق ً
ال عن� :أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل� ،إجلام العوام عن علم الكالم (القاهرة :الطباعة
املنريية.)1932 ،
ال�ص ْي َمري� ،أخبار �أبي حنيفة و�أ�صحابه (بريوت :عامل الكتب.23 :)1985 ،
احل�سني بن علي َّ

ولعل بدايات ا�ستعالن هذا النهج عن الإمام حينما نزل قتادة -رحمه اهلل -الكوفة ،فقام
�إليه �أبوحنيفة ،ف�س�أله :يا �أبا الخطاب ما تقول في رجل غاب عن �أهله �أعوا ًما ،فظنت امر�أته

�أن زوجها مات ،فتزوجت ،ثم رجع زوجها الأول ،ما تقول في �صداقها؟ وكان �أبوحنيفة
حدثت بحديث ليكذبن ،ولئن قال بر�أي نف�سه
قد قال لأ�صحابه الذين اجتمعوا �إليه :لئن َّ
عما لم يقع؟
ليخطئن ،فقال قتادة :ويحك �أوقعت هذه الم�س�ألة؟ قال :ال ،قال :ف ِل َم ت�س�ألني َّ

قال �أبوحنيفة « :إ� َّنا لن�ستعد للبالء قبل نزوله ،ف�إذا ما وقع ،عرفنا الدخول فيه والخروج منه»(((.
ع�صري لم�صطلح فقه التوقّع وتعريفه ب�أنه:
ولعل ذلك ما حمل بع�ض المعا�صرين على ت�أطير
ّ
«ح�سن اال�ستعداد للنازلة قبل وقوعها� ،أو اال�ستعداد لآثارها بعد وقوعها»(((.
ُ
وقال الحجوي�« :أما �أبو حنيفة فهو الذي تجرد لفر�ض الم�سائل وتقدير وقوعها وفر�ض
�أحكامها� ،إما بالقيا�س على ما وقع ،و�إما باندراجها في العموم مث ً
نموا وعظمة،
ال ،فزاد الفقه ًّ

و�صار �أعظم من ذي قبل بكثير ،قالوا� :إنه و�ضع �ستين �ألف م�س�ألة ،وقيل� :ألف م�س�ألة ،وقد

تابع �أبا حنيفة ُّ
وقدروا وقوعها ،ثم بينوا �أحكامها»(((.
جل الفقهاء بعده ،ففر�ضوا الم�سائل ّ
هذا وغيره مما يجعل في �أبي حنيفة من ملكة وقدرة لت�أ�سي�س هذا النوع من النظر الذي ي�ستند
بدوره �إلى ن�صو�ص �صحيحة ووقائع حدثت في زمان ر�سول اهلل .
ثم تتابع الفقهاء من مدر�سته ومدر�سة غيره من الفقهاء على هذا النوع من االفترا�ض،
حا�ضرا في زماننا اليوم ،كالذي جاء في حا�شية ابن عابدين« :لو
مو�ضوعا
الذي يجد الناظر له
ً
ً

االفرتا�ضي بني �أهل الر�أي و�أهل احلديث» ،جملة الوعي الإ�سالمي ،العدد )2010( 532؛ نق ً
ال عن� :أحمد بن علي
((( حممد النجريي« ،الفقه
ّ
اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد� ،أو ،مدينة ال�سالم ،مج( 13 .القاهرة :مكتبة اخلاجني.348 :)1931 ،
((( اجلبري ،الفقه االرتيادي20 :؛ نق ً
ال عن :خالد بن عبد اهلل بن علي املزيني ،جتديد فقه ال�سيا�سة ال�رشعية (د.م.67 :)2013 ،.
((( حممد بن عبد اهلل بن حممد املحيميد« ،الفتوى االفرتا�ضية :مفهومها و�أهميتها وحكمها» ،يف بحوث م�ؤمتر الفتوى وا�ست�رشاف امل�ستقبل (د.م،
د.ت.107 :).
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طاهرا((( ،وال يخفى اليوم �أن هناك
�شخ�صا مات ثم �أعيدت حياته معجز ًة �أو كرام ًة لعاد
فر�ضنا
ً
ً
�أع�ضا ًء تنقل من �أموات �إلى �أحياء وتعود �إليها الحياة في�ستفاد من هذا للحكم بطهارتها.

ولي اهلل �إلى جهة ال�سماء قبل طلوع
ٌ
وقريب منه ما قاله الحطاب المالكي« :ولو طار ُّ

الفجر ب�ساعة ف�إنه يرى الفجر في مكانه ،بل ربما ر�أى ال�شم�س ،ومع ذلك يحرم عليه �صالة
القرافي في كتاب اليواقيت :م�س�ألة من نوادر
أي�ضا« :قال
ال�صبح حينئذٍ »((( ،وقال الحطاب � ً
ُّ

ولي فطار �إلى بلد من بالد المغرب
�أحكام الأوقات� :إذا زالت ال�شم�س ببلد الم�شرق وفيها ٌّ
مخاطب بزوال البلد الذي يوقع فيها
فوجد ال�شم�س كما طلعت ،فقال بع�ض العلماء� :إنه
ٌ

ال�صالة؛ لأنه �صار من �أهلها ،انتهى .وانظر على هذا لو �صلى الظهر في البلد الذي زالت عليه
مخاطبا
فيه ال�شم�س ثم جاء �إلى البلد الآخر ،والظاهر �أنه ال يطالب ب�إعادة ال�صالة لأنه كان
ً

بزوال البلد الذي �أوقع فيها ال�صالة و�سقط عنه الوجوب ب�إيقاعها فيه ،ولم يكلف اهلل ب�صالة
(((
الولي ممن ي�سافر
�شائع اليوم في زماننا
في يوم واحد مرتين فانظره»  .ومثل هذا ٌ
للولي وغير ّ
ّ

بالطيران من بلد �إلى �آخر قبل زوال وقت ال�صالة ودخول وقت الأخرى ،وغيرها من �أمثلة
ّ
تدل بمجموعها على ُبعد ال ّنظر الذي �أورثه اهلل تعالى من نظر في هذا النوع من الفقه الذي

التقديري((( �أو فقه التوقع ،وهي م�صطلحات معا�صرة ،ويماثلها
االفترا�ضي �أو
ُيو�صف بالفقه
ّ
ّ

ّري والزقاق وغيرهما.
عند الفقهاء الأولين ما ي�سمى
المترقبات كما هو عند المق ّ
ّ

وقد بنوا على هذا الأمر قاعدة المترقبات ،التي هي �أ�صل لقاعدة التقدير واالنعطاف،
الرجعي .وقاعدة االنعطاف
وتقابلها قاعدة الظهور واالنك�شاف� ،أو ما ي�سميه القانونيون الأثر
ّ
م�ستندا �إلى التوقّع� ،أما قاعدة االنك�شاف وهي
هي توقّع �أف�ضى �إلى واقع ،فثبت الحكم بالواقع
ً

((( حممد �أمني بن عمر بن عابدين ،رد املحتار على الد ّر املختار �رشح تنوير الإب�صار ،مج( 1 .بريوت :دار الكتب العلمية.207 :)2001 ،
((( حممد بن حممد بن عبد االوهاب ّ
اخلطاب ،مواهب اجلليل �رشح خمت�رص خليل ،مج( 1 .بريوت :دار الفكر.386 :)2001 ،
((( املرجع ال�سابق.388 :
نوار بن ال�شيلي� ،إ�صالح الفكر الفقهي (القاهرة :ال�سالم.95 :)2011 ،
(((	�أبو �أمامة ّ
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حق ات�صل به �صاحبه فانك�شف زيفه،
عك�س هذه القاعدة ،فهي :واقع مز ّيف ترتّب عليه
حكم ٌ
ٌ

رجعي من تاريخ التوقّع (الترقّب) لقيام �سببه �أو
وقد ت�ساءل الفقهاء وقتها هل يثبت الحكم ب�أثر
ّ

ال يثبت الحكم �إال من تاريخ الوقوع؟ و�إذا تحقق هل تثبت �أحكامه يوم التوقع باعتباره ابتدا ًء

حكما ؟
لل�سبب؟ �أم ال تثبت �أحكامه �إال يوم الوقوع لأن مجرد التوقع كالعدم الذي ال يثبت
ً
تنازعا وتجاذ ًبا بين التوقع والوقوع ،وقد قال الزقاق:
وهنا نرى ً
		
وقــــع
مـتــرقـــب
وهـــل يـراعـــى
ْ
ٌ

ـــع
يــومــئــذٍ �أم قــهـــقـــرى �إذا رجِ ْ

باالنـعـــطــاف
وهـي التـي تــدعـــى
ِ

باالنكــ�شاف
عـك�س التي تـدعــى
ِ

(((

االفترا�ضي �أنه مو�ضوع لم يكن موجو ًدا ،فالمو�ضوع والمحمول
�إن الم�شكل في الفقه
ّ

ومقدرة عق ً
ال،
بعد،
كالهما
م�ستقبلي هو اعتماده -من حيث الأ�سا�س -على فر�ضيات لم تقع ُ
ّ
ٌّ
فهي بذلك �أحكام احتمالية ،ولي�ست �أحكا ًما محقّقة ،وهذا بالتحديد ما جلب لهذا النمط

رد الفعل الراف�ض الذي �سبق طرحه ،غير �أنّ الت�سارع الذي يعي�شه
من التفكير في الم�سائل ّ
قائما في الأعيان بما جعل
ت�صور في الأذهان وح�ضوره ً
العالم و�ضيق الفارق الزمني بين ما ُي ُّ

النوع من التفكير
اهلل تبارك وتعالى من �سعة في الع�صر وقدرة على اال�ستخراج؛ يجعل لهذا ْ

الفقهي مكانته ال�ضرورية.

اعتبا ُر الم�آالت
المهمة في الأحكام ال�شرعية ما ي�سميه الفقهاء بم�آالت الأفعال ،وم�آل
�إنّ �أحد الأبعاد
ّ

يعبر عنه بالنظر �إلى م�آل
الفعل ال يتعلق بالفعل ذاته قدر تعلقه بالحكم على الفعل ،وهذا ما ّ
((( ابن ّبيه ،ورقة ت�أطريية مل�ؤمتر فقه الواقع والتوقّع.23-22 :
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�شرعا كانت الأفعال
«النظر في م�آالت الأفعال
ال�شاطبي في ذلك:
الفعل ،يقول
معتبر مق�صو ٌد ً
ٌ
ُ
ّ

موافقة �أو مخالفة ،وذلك �أن المجتهد ال يحكم على فعل من الأفعال ال�صادرة عن المك ّلفين

ُ
الفعل»((( ،وهذا يعني �أن الفقيه بعد
بالإقدام �أو الإحجام �إال بعد النظر �إلى ما ي�ؤول �إليه ذلك
�أن حقّق المناط ،قد يرى �أن تنزيل حكم ما على المك ّلف ي�ؤول �إلى نتائج غير محمودة ،وهنا
يتما�س تحقيق المناط باال�ست�شراف.
وفي هذه الجزئية بالتحديد
ّ
و�إذا كان تحقيق المناط يقت�ضي معرفة ما هو واقع ،ف�إن اعتبار الم�آل يقت�ضي معرفة ما
متوقع ال ت�أتي �إال من خالل المعرفة
هو متوقع� ،أي ما ينتظر �أن ي�صير واق ًعا .ومعرفة ما هو
ٌ
واقع(((.
ال�صحيحة والدقيقة بما هو ٌ

فهم الواقع

فهم
الواجب يف
الواقع

التنزيل

اعتبار امل�آل

ميمي من �آل ال�شيء ي�ؤول � ْأو ًال وم آ� ًال :رجع؛ والموئل :المرجع
والم�آل في اللغة م�صدر
ّ

َ
المال� :أ�صلحه و�سا�سه،
وزنًا ومعنى ،كما ي�أتي بمعنى :الإ�صالح وال�سيا�سة ،يقال� :آل
والرعي َة
ّ
متعددة العتبار الم�آالت ،نختار منها �أنه:
قدم عدد من العلماء والمفكرين تعريفات ّ
كذلك(((ّ .
((( ال�شاطبي ،املوافقات ،مج.177 :5 .
((( الري�سوين ،االجتهاد.64 :
((( عبد الرحمن بن معمر ال�سنو�سي ،اعتبار امل�آالت ومراعاة نتائج الت�رصّفات :درا�سة مقارنة يف �أ�صول الفقه ومقا�صد ال�رشيعة (د.م :.ابن اجلوزي،
.19-18 :)2003
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الحكم على الفعل بما ينا�سب عاقبته المتوقّعة ا�ستقبا ًال»(((،
«�أ�صل ُك ّل ٌّي يقت�ضي اعتباره تنزيل ُ

حكما ما وفقًا
وهذا يعني �أنّ اعتبار الم�آل هو �أحد المو�ضوعات التي ُيعطى على �أ�سا�سها الفعل
ً
متعددة للحكم على العاقبة.
للعاقبة ،وهذا يعني �أنّ على الفقيه �إجراء عمليات ّ

والعتبار الم�آالت ّ
محددة
تجذر عميق في ال�شريعة ،فقد نهى اهلل تعالى عباده عن �أفعال ّ
باعتبار م�آالتها ،كنهيه �سبحانه �أن ت َُ�س َّب �آله ُة الم�شركين لما ي�ؤدي ذلك �إلى �سب اهلل تعالى:
ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ [الأنعام،]108 /

تق�ص لمظانّ الزينة :ﮋﯲ ﯳ ﯴ
يجره من ٍ
ونهي الن�ساء عن �ضرب الأرجل لما ّ
النبي  عن رفع ال�صوت في القراءة
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﮊ [النور ،]31 /ونهي ّ
بقوله :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [الإ�سراء]110 /
�صيانة له من اعتداء الم�شركين لئال يتوهموا «من �صدع النبي  بالقراءة �أو بالدعاء أ� ّنه يريد

ّ
التحكك بهم والتطاول عليهم...ف�أمره اهلل تعالى ب�أن ال يجهر ب�صالته هذا الجهر
بذلك
تج ّن ًبا لما من �ش�أنه �أن يثير حفائظهم ويزيد ت�ص ّلبهم في كفرهم في حين �أنّ المق�صود تليين

قلوبهم»((( ،وغير ذلك من موا�ضع.

�إن مجال عمل اعتبار الم�آالت يدور في الغالب في الموازنة بين م�صلحتين أ� ُّيهما �أولى في

أخف� ،أو بين م�صلحة ومف�سدة� ،أو �إباحة ممنوع لتوقف الم�شروع
الأداء� ،أو مف�سدتين �أيهما � ّ
عليه� ،أو منع الم�شروع لإف�ضائه �إلى ممنوع ،ولي�ست المع�ضلة في �إعطاء الحكم فح�سب ،بل
في منهجية التحقق من عاقبة الأمرّ ،
ال�شاطبي  -رحمه اهلل -على القول
ولعل هذا ما حمل
ّ

((( حميتو ،مبد�أ اعتبار امل�آل يف النظر الفقهي39 :؛ نق ً
ال عن :فريد الأن�صاري ،امل�صطلح الأ�صو ّيل عند ال�شاطبي (فا�س :جامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل.
كلية الآداب.428 :)2004 ،
((( ابن عا�شور ،التحرير والتنوير ،مج.238 :15 .
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ٌ
المورد؛ �إال أ� ّنه عذب
للمجتهد �صعب
مجال
تعليقًا على مو�ضوع اعتبار الم�آل ...« :وهو
ِ
ِ
مقا�صد ال�شريعة»(((.
الغب ،جارٍ على
ِ
ِ
المذاق ،محمود ِّ
و�إنما وجب اعتبار الم�آل؛ لأنه ال يتم النظر في الأ�سباب �إال مع ا�ستح�ضار الم�سببات ،قال
ال�شاطبي« :ف�إن الأعمال � -إذا ت�أملتها  -مقدمات لنتائج الم�صالح؛ ف�إنها �أ�سباب لم�سببات هي
مق�صودة لل�شارع ،والم�سببات هي م�آالت الأ�سباب؛ فاعتبارها في جريان الأ�سباب مطلوب،
وهو معنى النظر في الم�آالت»((( .وقد فرع ال�شاطبي-رحمه اهلل -من هـذا الأ�صل عدة قواعد
�شرعية((( ،ولبع�ضها عالقة وطيدة بمو�ضوعنا ،نذكر منها:

اال�ستح�سان
ح�س ًنا .ولقد دار م�صطلح
الح ْ�سن ،وهو في اللغة ُّ
اال�ستح�سان م�شتق من ُ
عد ال�شيء َ

يرده
الفرا�سة فيه ،باعتباره «ما
ينقدح في ِ
اال�ستح�سان بين جانب ِ
قلب الفقيه من غير �أن ّ
ُ
ٌ
«دليل
معزو �إلى ابن ر�شد الكبير((( ،وتعريف م�شابه للحنفية:
معين» وهو تعريف
�إلى � ٍ
ّ
أ�صل ّ
ينقدح في نف�س المجتهد ،ال ت�ساعده العبارة عنه ،وال يقدر على �إبرازه و�إظهاره»((( وجانب

حجية اال�ستح�سان ،فقد
البرهان
اليقيني فيه ،وهو قيام دليل عليه .لذا قام خالف قديم في ّ
ّ

وهم
انتقد �أبو حامد الغزالي تعريف اال�ستح�سان ب�أن «ما ال ُي َ
قد ُر على التعبير عنه وال ُيدرى �أنه ٌ
ٌ
لت�صححه الأدلة �أو تز ّيفُه� ،أما الحكم
بد من ظهوره ليعتبر ب�أدلة ال�شريعة
وخيال �أو تحقيق ،وال ّ
ّ

علم جوازه؟ �أب�ضرورة العقل ونظره �أو ب�سمع متواتر �أو �آحاد؟
بما ال يدرى ما هو فمن �أين ُي ُ

(((
(((
(((
(((
(((
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ال�شاطبي ،املوافقات ،مج.177 :5 .
املرجع ال�سابق.178 :
املرجع ال�سابق 182 :وما بعدها.
عبد اهلل ،اال�ستح�سان وحجيته عند الأ�صوليني.15 :
�أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،امل�ست�صفى (بريوت :دار الكتب العلمية.173 :)1993 ،

وال وجه لدعوى �شيء من ذلك»((( وخال�صة تعريف اال�ستح�سان :العدول في م�س�ألة عن
مثل ما حكم به في نظائرها �إلى خالفه ،لوجه يقت�ضي التخفيف ،ويك�شف عن وجود حرج
عند �إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم((( .ويظهر هذا التعريف ارتباط اال�ستح�سان
بمبادئ ال�شرع الداعية للتي�سير ورفع الحرج ،وذلك �أنه في حقيقته خروج عن االلتزام ال�صارم
للقيا�س .وعند هذه النقطة بالذات يلتقي اال�ستح�سان باال�ست�شراف� ،إذ ُينظر في الت�شريع �إلى

�أ�صل مهم يرتبط ب�إمكان التزام الدين في الحال والم�ستقبل ،وهذا يقود �إلى اعتبار التغيرات
التي تطر أ� على �أحوال النا�س تجاه التزام ال�شرع ،فقد ورد عن �إيا�س بن معاوية-القا�ضي� -أنه
النا�س ،ف�إذا ف�سدوا فا�ستح�سنوا»(((.
كان يقول« :قي�سوا للق�ضاء ما �صلح ُ

�س ُّد الذرائع
الذرائع لغة :جمع ذريعة ،وتُطلق ويراد بها الو�سيلة وال�سبب المو�صل �إلى الأ�شياء .قال
والجمع ذرائع»(((.
تذرع فالنٌ بذريعةٍ �أي تو�سل،
ُ
في ل�سان العرب« :الذريعة :الو�سيلة ،وقد ّ
وعليه فالذرائع هي الو�سائل �أو الو�سائط التي يتو�سل بها �إلى الأ�شياء ،حرا ًما كانت �أو حال ًال،

محرمة ،فو�سيلة
المحرم
القرافي« :ف�إنّ الذريعة هي الو�سيلة ،فكما �أنّ و�سيلة
وفي ذلك يقول
ّ
ّ
ّ

إ�سالمي دا ًّال على ما
والحج»((( و�صار الم�صطلح في الفقه ال
الواجب واجبة ،كال�سعي للجمعة
ّ
ّ

محرم مما هو مباح في حاله ،يقول ابن تيمية« :والذريع ُة ما كانت و�سيلة
ُيتوقع �أن ُيف�ضي �إلى ّ
(((
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق.
عبد اهلل ،اال�ستح�سان وحجيته عند الأ�صوليني.41 :
املرجع ال�سابق.47 :
ابن منظور ،ل�سان العرب ،مج.28 :6 .
«�سد الذرائع وعالقتها مبقا�صد ال�رشيعة» ،جملة العدل ،العدد ( 41حمرم  1430هـ)4 :؛ نق ً
ال عن� :أحمد بن
حممد بن �سعد بن حممد املقرنّ ،
�إدري�س القرايف� ،رشح تنقيح الف�صول يف اخت�صار املح�صول يف الأ�صول ،حتقيق طه عبد الرءوف �سعد ،ط ،2 .م�ضبوطة ومنقحة (القاهرة :املكتبة
الأزهرية للرتاث.448 :)1993 ،
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محرم»(((،
وطريقًا �إلى ال�شيء ،لكن �صارت في عرف الفقهاء عبارة عما �أف�ضت �إلى فعل ّ
�سد
�سد الذرائع تحريم �أمر مباح لما يف�ضي �إليه من مف�سدة((( ،وهنا معقد ارتباط ّ
فحقيقة ّ

الذرائع باعتبار الم�آل ،ومن ثم بم�ستقبل الفعل .وعلى هذا ،فالذرائع في الحا�ضر �أمور غير
ً
احتياطا .بل و�إن ثبت �أن
ممنوعة ،ويخاف الفقيه �أن ت�ؤدي في الم�ستقبل �إلى مف�سدة ما ،ف ُتمنع
محرم ،وثبت الحقًا �أنه ي�ؤدي �إلى م�صلحة جاز ،وفي
ما ُمنع ًّ
�سدا للذريعة بافترا�ض �إف�ضائه �إلى ّ
منهيا عنه للذريعة ف�إنه يفعل للم�صلحة الراجحة»(((.
ذلك يقول ابن تيمية« :ما كان ًّ

ق�سم القرافي –عليه رحمة اهلل– وهو من �أفذاذ العلماء المالكية� -أحوال الذرائع
وقد ّ

�إلى ثالثة �أق�سام(((:

�سده ومنعه وح�سمه ،كحفر الآب��ار في طريق الم�سلمين ،ف�إنه
1 )1ق�س��م �أجمعت الأمة على ّ
و�سب الأ�صنام عند من ُيعلم
ال�سم في �أطعمتهم،
ّ
و�سيلة �إلى �إهالكهم فيها ،وكذلك �إلقاء ّ
�سبها.
من حاله �أ ّنه ُّ
ي�سب اهلل تعالى عند ّ

ُح�سم ،كالمنع من
2 )2ق�س��م �أجمعت ال ّأمة على عدم منعه ،و�أ ّن��ه ذريعة ال ُّ
ت�سد ،وو�سيلة ال ت َ

أحد ،وكالمنع من المج��اورة في البيوت
زراع��ة العن��ب خ�شية الخمر ،ف�إنه لم يقل ب��ه � ٌ

خ�شية الزنا.
3 )3ق�سم اختلف العلماء فيه ،هل ُي َ�س ُّد �أو ال؟ كبيوع الآجال.
ّ
ولعل االحتياج �إلى تف�صيل �أق�سام الذرائع والتفكير في اعتبار م�آالتها ،نا�شئ عن الخالف
من�صو�صا
الذي �سار في المذاهب تجاه م�س�ألة الذرائع� .إذ �إن تقدير م�آل الذريعة – ما لم يكن
ً
(((
(((
(((
(((
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املرجع ال�سابق؛ نق ً
ال عن� :أحمد بن عبد احلليم بن تيمية ،الفتاوى الكربى ،مج( 6 .د.م :.النور الإ�سالمية.172 :)]199-[ ،
ال�شاطبي ،املوافقات ،مج.257 :3 .
ابن تيمية ،جمموعة الفتاوى ،مج.298 :22 .
«�سد الذرائع وعالقتها مبقا�صد ال�رشيعة»؛ نق ً
ال عن :القرايف ،الفروق ،مج.60-59 :2 .
املقرنّ ،

ك�سب �آلهة الم�شركين على �سبيل المثال -يعود في المقام ال ّأول �إلى ا�ستقراء المجتهد،
عليه
ّ

�سد الذرائع دائرة بين فريقين:
حجية ّ
لذا كانت ّ

حجيتها.
يرون العمل بالذرائع ويعتبرون
1 )1المالكية والحنابلة :وهم ْ
ّ

الباجي:
يرون عدم اعتبار الذرائع �أو العمل بها ،قال
2 )2الحنفية وال�شافعية والظاهرية :وهم ْ
ّ
وال�شافعي».
«و�أباح الذرائع �أبو حنيفة
ّ

ال�شافعي ال ي�أخذ بمفهوم
رافي في الذرائع ،ف�إن القول ب�أن
ولكن ،وبالعودة �إلى تق�سيم القَ ّ
َّ

الذرائع مطلقًا فيه نوع من عدم الإن�صاف ،ال �سيما في ما يجري �شبه يقين ب�إف�ضائه �إلى ما ال
ُ
ّ
«وكل ما ٍء بباديةٍ يزيد في عين �أو
العمل بهذا المفهوم:
ال�شافعي رحمه اهلل
ُيحمد ،وقد ورد عن
ّ

بئر �أو غيل �أو نهر بلغ مالكه منه حاجته لنف�سه وما�شيته وزرعه و�إن كان له فلي�س له منع ف�ضله
عن حاجته ...ثم قال :ماكان ذريعة �إلى منع ما �أحل اهلل لم يحل ،وكذلك ما كان ذريعة �إلى
حرم اهلل تعالى ،ف�إن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت �أن الذرائع �إلى الحالل والحرام
�إحالل ما ّ

خا�صا
ت�شبه معاني الحالل والحرام»((( ،لذلك قال
القرافي رحمه اهلل« :فلي�س ُّ
�سد الذرائع ًّ
ّ

�سدها مجمع عليه»
بمالك ،بل قال بها هو �أكثر من غيره ،و�أ�صل ّ

(((

الحيل؛ لم يكن من �أ�صله
وقال
ال�شاطبي« :و�أما �أبو حنيفة ،ف�إن ثبت عنه جواز �إعمال َ
ّ

�سد الذرائع ،وهذا وا�ضح؛ �إال �أنه
في بيوع الآجال �إال الجواز ،وال يلزم من ذلك تركه لأ�صل ّ
�سد الذرائع فيها ،و�إن خالفه في بع�ض التفا�صيل ،و�إذا كان كذلك؛
نقل عنه موافقة مالك في ّ
فال �إ�شكال»(((.

«�سد الذرائع وعالقتها مبقا�صد ال�رشيعة»79 :؛ نق ً
ال عن :حممد بن �إدري�س ال�شافعي ،الأم ،مج( 8 .القاهرة :الدار امل�رصية:)1987 ،
((( املقرنّ ،
.127
«�سد الذرائع وعالقتها مبقا�صد ال�رشيعة»80 :؛ نق ً
ال عن :القرايف ،الفروق ،مج.60 :2 .
((( املقرنّ ،
((( ال�شاطبي ،املوافقات ،مج.68 :4 .
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�سد الذرائع م�سلك معتبر لدى الفقيه ،وتتفاوت درجة الأخذ به وفقًا
والحا�صل �أن ّ
لدرجة التحقّق من �إف�ضائه �إلى المف�سدة المتوقعةّ ،
�سد الذرائع
ولعل في ما �أورده الحذرون من ّ

وجاهة �إن � ّأدت بالفقيه �إلى ّ
الظن ،قال ابن عا�شور:
التنطع
ّ
والت�شدد وتحريم الحالل بالوهم �أو ّ

و�سد الذريعة ،وهي
«ومما
الغلو في الدين ِّ
ُ
يجب التنبيه له في التفقّه واالجتهاد ،التفرقة بين ّ

والغلو موقعه المبالغة والإغراق في �إلحاق
ف�سد الذريعة موق ُعه وجود المف�سدة،
تفرقة دقيقةُّ .
ّ

ال�شارع ،بدعوى خ�شية
أ�شد مما �أراده
�شرعي� ،أو في �إتيان عمل
مباح بم�أمور �أو منهي
�شرعي ب� ّ
ُ
ّ
ّ

ّ
والتنطع.(((»...
بالتعمق
التق�صير عن مراد ال�شارع ،وهو الم�سمى في ال�س ّنة
ّ

تحده حدوده
الجلي �إذن �أنّ االجتهاد الفقهي في هدفه لتعبيد المكلف
من
اختيارا ال ّ
ً
ّ

بالعرف ،وينظر �إلى الواقع ويت�أمل
الزمانية ،بل ينظر �إلى العوائد والم�ألوفات فيما ي�سمى ُ

تفا�صيله ويفقهه ،وقبل تنزيل الواجب على المكلف فيه ،ف�إنه ينظر �إلى م�آل الفعل من جراء

الفتوى.

«�سد الذرائع وعالقتها مبقا�صد ال�رشيعة»؛ نق ً
ال عن :حممد الطاهر بن عا�شور ،مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية (تون�س :ال�رشكة التوني�سية،
((( املقرنّ ،
.370 :)1978
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مما ال ب ّد للفقي ِه منه في �إطار اال�ست�شراف
ّ
هما جلي ً
ال ذلك الذي دفع العلماء �إلى تحديد ما ال بد للفقيه من ت�أ�سي�سه،
لقد كان ًّ

ً
وال ّ
�شروطا كثيرة قد جرى تناولها في �إطار تكوين الفقيه �أو المجتهد ،ك�أن يكون
�شك �أن
وعالما بالمرجعية
عالما بالمرجعية المعرفية من قر�آن و�س ّنة و�إجماع وقيا�س ومقا�صد وقواعد،
ً
ً

وعالما بالمرجعية التزكوية ،بما
اللغوية ،ويق�صد بها في الغالب لغة العرب وقت التنزيل،
ً

يعرف ب�شرط �صفة التقوى والورع وال�صالح ،بما ي�ضمن ان�سجامه مع نف�سه وا�صطالحه مع
ذاته� ،إلى جوار علمه بالواقع الإن�ساني والحياتي ،وعلمه بمنهج تنزيل المرجعية المعرفية على

الواقع وغير ذلك (((.
يفر�ض المطلوب اال�ست�شرافي ملكات
وثمة �س�ؤال في �إطار تهيئة الفقيه للم�ستقبل� ،أال وهو هل ُ
الم�ستقبلي من
نوعا ما ،لأن ما يطلبه
�أخرى؟ ربما تكون الإجابة على مثل هذا ال�س�ؤال معقدة ً
ّ

معارف لي�صح ا�ست�شرافه هو �أحد المجاالت التي ت�ست�شرف اليوم كذلك! ولكن ،دعنا نقول
يجد في فهم واقعه ،وينظر �إلى م�آل الحال لي�ضبط
أ�س�سا �ضرورية لفقيه اليوم ،وهو ّ
�أن ثمة � ً

الفتوى.

أدوات عملية و�آالت ،كما يحتاج �إلى جهد ي�شحذ
وهنا ن�شير �إلى �أن الفقيه يتطلب � ٍ
ذهنه وورع واقتراب
روحي يزكي نف�سه لي�صل �إلى مراقي الفهم بعد علمه� ،إذ «الأ�شبه �أنّ
ّ

الفهم مغاير للعلم؛ �إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن من جهة تهي ّئه القتنا�ص كل ما يرد عليه من

كالعامي الفطن»(((.
عالما،
المطالب ،و�إن لم يكن المت�صف بها ً
ّ
((( نور الدين خمتار اخلادمي ،ف�صول يف االجتهاد واملقا�صد (القاهرة :ال�سالم.27-17 :)2010 ،
((( �شبري ،تكوين امللكة الفقهية54 :؛ نق ً
ال عن� :أبي احل�سن علي بن �أبي علي بن حممد الآمدي ،الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،مج( 1 .بريوت :دار
الكتب العلمية.5 :)1985 ،

لقد كان لفقه ال ّنف�س وبحث اال�ستعداد الأولي مكانة في تهيئة الفقيه و�إعداد الملكة

ال�سيوطي ً
�شرطا في الفقيه بقوله« :وفقه النف�س ال بد منه ،وهو غريزة
عده
الفقهية عنده ،حتى ّ
ّ
ال تتعلق باالكت�ساب»((( ،وما �أ�شار �إليه الجويني في قوله « ...فقيه النف�س ،متوقد القريحة

خبيرا بطرق المعاني في هذه الفنون ،(((»...وبالنظر �إلى دور الفقيه
ب�صيرا ب�أ�ساليب الظنونً ،
ً

�ضم عوامل
ارتقا ًء �إلى االجتهاد ،وما يتطلبه هذا الأمر من ات�ساع في الملكات ،وقدرة على ّ
رب العالمين ،ف�إن جملة من المطلوبات التي
متعددة قبل �إعطاء الحكم ال�شرعي والتوقيع عن ّ

ّ
�ستظل قائمة.
تتجدد بتجدد �أحوال الع�صر لتمليك الفقيه ملكة النظر والت�أ�صيل

بع�ضا مما نفتر�ض حاجة الفقيه �إليه لي�ؤدي مطلوب
ن�ستعر�ض في هذه الجزئية ً
اال�ست�شراف الم�ستقبلي في �إطاره الفقهي – ح�سب ظننا -باقتدار ،وهي لي�ست م�سائل جديدة
متجددة ،فنذكر منها:
بقدر ما �أنها
ّ

تو�سيع النمط االحتمالي في التفكير
لتعقد الم�سائل المرتبطة بالم�ستقبل وت�شابكها البد للفقيه الناظر فيها من نزعة �إلى
عرف ب�أنه «ت�صور ور�ؤية ذهنية عالية الم�ستوى للم�شكلة �أو الحدث
التفكير االحتمالي ،الذي ُي ّ

�أو الم�ستقبل عبر عملية �إدراكية بدايتها مجموعة مح�سوبة من االحتماالت في كل ال�صور
ّ
محل اهتمام
والحاالت والتدرج حتى الو�صول �إلى �أف�ضل االختيارات»((( ،وهذه الجزئية
في �سياق تو�صيف القدرة على اال�ست�شراف ال�صحيح؛ الذي ال يعتمد في الغالب على �إجابات
((( �شبري ،تكوين امللكة الفقهية56 :؛ نق ً
ال عن :جالل الدين عبد الرحمن ال�سيوطي ،الرد على من �أخلد �إىل الأر�ض وجهل �أن االجتهاد فى كل ع�رص
فر�ض ،حتقيق ف�ؤاد عبد املنعم �أحمد (الإ�سكندرية :م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة.177 :)1985 ،
((( اجلويني ،غياث الأمم.306 :
((( جمعة ،التنب�ؤ اال�سرتاتيجي.50 :
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قطعية ثابتة غير متغيرة .يطرح كل من  Wrightو– Philipsعندما تطرقا للتفكير االحتمالي-
توجه �إليها الأ�سئلة تميل بطبعها �إلى الإجابة بعبارات (ال) �أو
نتيجة مفادها �أنّ بع�ض الفئات التي ّ
متعددة
(نعم) �أو (ال �أعرف) ،بينما يميل البع�ض �إلى الإجابة عنها بعبارات ذات معانٍ
احتمالية ّ
ّ
مثل (ربما -يبدو -من الممكن -محتمل) ،وخل�صا �إلى �أن الذين لديهم طريق واحد في التعبير

عن وجهة نظرهم ي�صعب عليهم االرتباط بالعملية االحتمالية ،بينما الذين يطرحون وجهة
عدة اتجاهات ،ويعمدون �إلى �صياغتها في عبارات تت�ضمن درجات احتمالية ،ف�إن
نظرهم في ّ
هذا االتجاه يو�صف بالتفكير االحتمالي ،والذي يترتب عليه امتالك هذه الخا�صية �أو فقدانها
جوهري واحد بحكم �صنع القرارات ،وهو
يتمثل في �أن المفكرين االحتماليين لديهم �أ�سا�س
ّ
تفوقًا ور�صان ًة من
تحديد مدى المنفعة المتوقعة ،وهذا الأ�سا�س كفيل بجعل قراراتهم �أكثر ّ
المفكرين غير االحتماليين(((.

والناظر �إلى الحالة الفقهية للرعيل ال ّأول ال �سيما �أ�صحاب المذاهب الأربعة الم�شهورة

يجد هذه الخ�صي�صة بامتياز ،و�أعني الخ�صي�صة التي تدفع القطع باالحتمال ،ويظهر هذا
تنم عن �سعة في اعتبار االحتمال ،دون
بو�ضوح من خالل �إجاباتهم لأ�سئلة الم�ستفتين التي ّ

ونظرا.
توقّف في الإجابة بعدم الدراية �إن كان في الأمر احتمال يتطلب اجتها ًدا
ً

وال ّ
طبيعي -في تقدير االحتمال واعتبار
�شك �أن هنالك تفاوتًا بين الفقهاء -وهو �أمر
ّ

القطعي من الظ ّني حتى في �أ�صول الم�سائل ،ولعله من الم�شهور اختالف بع�ضهم في تقدير
ّ
ظنيتها ،عند تناولهم لأدلة الت�شريع بمختلف مراتبها ،فقد و�صف
قطعية �أ�صول الفقه من ّ
والقرافي وال�شاطبي بالطبع �أ�صول الفقه ب�أنها قطعية� ،سوا ًء ثبتت بالعقل �أو باال�ستقراء
الجويني
ّ
ّ

ظنية(((،
الكلي ،في مقابل �أبي بكر الباقالني وال�شوكاني وكثير من الأ�صوليين الذين قالوا �إنها ّ
ّ

((( املرجع ال�سابق.51 :
((( حميتو ،تكوين ملكة املقا�صد65 :؛ ال�شاطبي ،املوافقات ،مج.18 :1 .
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قطعيا من اجتهادات اال�ستخال�ص والنظر
وهذا
ٌ
مبحث طويل ودقيق �شاهدي منه �أن ما اعتبر ًّ
ُ
بالظنية ،ولي�س في ذلك من عيب �إال طبيعة الب�شر في مواءمة مورد
يتطرق �إليه االحتمال
قد
ّ

اال�ستدالل مع حاجة الواقع وهو عمل الفقيه الكبير.

والظن] وخا�صة
قائما [القطع
ّ
ولعلنا نقول مع يو�سف �أحميتو «�إن هذا الإ�شكال ال يزال ً

«يحدث للنا�س من الأق�ضية
في ظل التطورات التي يعي�شها العالم والتي �أ�صبحت معها مقولة:
ُ
بقدر ما �أحدثوا من الفجور «ذات م�صداقية كبيرة وهذا ما ي�ستلزم تطوير الر�ؤية ،(((»...ال
�سيما مع التعقيد الذي يكتنف الكثير من الأق�ضية ،حيث يتطلب مجرد �إدراك عالقات الأثر
والت�أثير ّ
محل بحث وتف�صيل ،كما �أن تعقّد الواقع واحتماالت �إف�ضائه �إلى �أحداث عديدة هو
احتمال قائم مع تداخل العالم وات�ساع دائرة الت أ� ّثر بالحدث الواحد في الزمن المحدود ما هو
م�شاهد وحا�ضر بقدرٍ يغني عن التمثيل.
دعنا نقول �أن هذا النمط من التفكير الذي يت�ضمن احتماالت غير قطعية هو من لوازم
تعقيدات الع�صر في ق�ضاياه االجتهادية ،ال �سيما تلك التي ُيبحث في م�آالتها ،وهي ملكة على

الفقيه �أن ينظر في قبولها على قدر ما ت�ستدعيه من �صعوبة.

التفكير في �إطار ك ّلي ُ
(الكلاّ نية)
ّ
«الكل �أكبر من مجموع �أجزائه»((( ،وتقوم
الكالنية  Holismمبد أٌ� يقوم على اعتبار �أن
غالب التقنيات الحديثة في اال�ست�شراف على اعتبار كافة العوامل التي تفتر�ض حدوث الحادثة،
و�إال لن ُيمكن بحال قراءة الأحداث ب�شكل �صحيح مع عزل بع�ض العوامل و�إن دقّت ،وهذا
((( حميتو ،تكوين ملكة املقا�صد.68 :
((( عبد احلي ،مناهج الدرا�سات امل�ستقبلية.18 :
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ب�شدة في الت�صور الإ�سالمي لمجريات الواقع ،ف�شمولية الإ�سالم واعتبارها كافة
الأمر
حا�ضر ّ
ٌ
حا�ضر.
التفا�صيل في �سياق النظر �إلى الوقائع �إما للحكم عليها في واقعها �أو على ما ت�ؤول �إليه
ٌ

عر ُف
وي�ستدعي الكال ُم عن الكالنية
َ
الكالم ّ
عما ي�صطلح عليه الفقهاء بالتكييف الذي ُي ّ

«الت�صور الكامل للنازلة وتحريرها وبيان انتمائها لأ�صل معتبر»(((� ،إذ ال يمكن للفقيه
ب�أنه
ّ
يمتد من العاجل �إلى الآجل ،والذي هو مق�صد ال�شرائع كما قال
بدونها �أن يعطي
ت�صورا ّ
ً

يطور من �إمكان �إحاطته ب�أطراف الم�سائل وا�ستعادة
ال�شاطبي .ويعني هذا �أن على الفقيه �أن ّ
ُّ

ت�صور ما يمكن �أن ي�ؤول �إليه الت�صرف
النظر �إليها في �سياق ك ّلي بما يفيده قدرة �أكبر على ّ

المفرد ،ال �سيما «و�أن نوازل الع�صر وم�ستجداته على قدر كبير من التعقيد والت�ش ّعب ،فقد
ونظرا في مركباتها»(((.
فهما
تقع النازلة مركب ًة من ق�ضايا ال تنتظم تحت رابط واحد فتحتاج ً
ً

�إن من �أ�س�س التفكير الم�ستقبلي �أن الكون قطعة واحدة مترابطة ،وبذلك ال يمكن الفهم
و�ضع �أو مو�ضوع منفرد بدون �أن ي�ؤخذ في الح�سبان مكانه في ّ
الكل ،وت�أثره
الكامل لأي
ٍ
وت�أثيره في غيره ،ونتائج تفاعل الت�أثيرات والم�ؤثرات على الو�ضع الكلي وما ي�ؤدي �إليه،

فالم�ستقبل عد ٌد من االحتماالت التي تتفاوت فيما بينها بقدر التفاوت في مدخالتها وتفاعل
هذه المدخالت داخل كل ٍّ
خط �أو احتمال(((.

((( حميتو ،تكوين ملكة املقا�صد111 :؛ نق ً
ال عن :حممد راو�س قلعه جي ،وحامد �صادق قنيبي ،معجم لغة الفقهاء ،ط( 2 .بريوت :النفائ�س،
.143 :)1988
((( حميتو ،تكوين ملكة املقا�صد.112 :
((( اجلبري ،من معامل املنهجية الإ�سالمية31 :؛ نق ً
ال عن :كورني�ش ،اال�ست�رشاف مناهج ا�ستك�شاف امل�ستقبل.194 :
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التفكير التركيبي
تت�ضاعف المعارف ب�شكل مت�سارع ،ويقال �إن مقدار المعرفة المتراكمة يت�ضاعف
كل �سنتين �أو ثالث �سنوات((( ،وي�شير كثير من البحاثة -بع�ضهم �أخذ جائزة نوبل� -إلى �أن
جدا في القرن الحادي والع�شرين هو ذلك الذي ي�ستطيع �أن يقوم
العقل الذي �سيكون مرغو ًبا ًّ
جيد .يحتاج الفقيه في ظل تعاطيه مع كم هائل من المعلومات
بعمليات التركيب ب�شكل ّ

المطلوب معالجتها للو�صول �إلى عمق الأ�شياء و�إدراك العالقة بينها ،وتعامله مع بيئات مختلفة
و�شخو�ص غير مرئيين؛ من خالل توا�صله الم�ستمر بو�سائل التوا�صل �أو الت�شبيك� ،إلى جوار
تداوله مع عقول مت�أثرة بثقافات متعددة من جراء تلقيها لبرامج متنوعة من ثقافات متنوعة عبر
و�سائل الإعالم� ،أو من خالل العمل في ال�شركات متعددة الجن�سيات ،وغيرها.
هذا االنفتاح الكبير الذي �سي�ؤثر بال �شك على التعاطي مع الحادثة من منظور �شرعي،
الق�ضائي يجعل من ال�ضروري لفقيه الم�ستقبل �أن يتملك
وي�ؤثر بالتالي على الفتوى والحكم
ّ

القدرة على التركيب .لن ينح�صر في الم�ستقبل دور الفقيه على تعليم م�سائل بعينها؛ في ظل

م�شاركة وا�سعة النطاق للفعاليات المجتمعية في �صنع القرار ال�سيا�سي والمدافعة Advocacy

لتحقيق العدالة المجتمعية و�سيادة المبادئ ال�صحيحة؛ �إنّ هذا التحدي يعطي �إ�شارة بنوع
ّ
المطل على الم�ستقبل ،والمت�سارع نحوه بنفاذ.
الم�ستجدات التي �ستواجه الفقيه في حا�ضره

((( هوارد غاردنر ،خم�سة عقول من �أجل امل�ستقبل ،ترجمة هال اخلطيب (الريا�ض :مكتبة العبيكان.76 :)2008 ،
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التفكير الجماعي
نوعا
�إن الحاجة المتجددة في ع�صرنا للأحكام والت�شريعات مع تجدد الأحداث توجب ً
الجماعي الذي كان
من التفكير الجماعي لإعطاء الوجهة ال�شرعية ال�صحيحة� .إنّ االجتهاد
ّ

�شائ ًعا في عهد الخلفاء الرا�شدين من �أ�صحاب ر�سول اهلل  ،حيث« :كان �أبوبكر ال�صديق �إذا

ورد عليه حكم نظر في كتاب اهلل تعالى ف�إن وجد فيه ما يق�ضي به ق�ضى به ،و�إن لم يجد في

كتاب اهلل نظر في �سنة ر�سول اهلل  ف�إن وجد فيها ما يق�ضي به ق�ضى به ،ف�إن �أعياه ذلك �س�أل
النا�س :هل علمتم �أن ر�سول اهلل  ق�ضى فيه بق�ضاء ؟ فربما قام �إليه القوم فيقولون :ق�ضى فيه
بكذا وكذا ،ف�إن لم يجد �سنة �سنها النبي  جمع ر�ؤ�ساء النا�س فا�ست�شارهم ،ف�إذا اجتمع ر�أيهم
على �شيء ق�ضى به ،وكان عمر يفعل ذلك ،ف�إذا �أعياه �أن يجد ذلك في الكتاب وال�سنة �س�أل:
هل كان �أبو بكر ق�ضى فيه بق�ضاء ؟ ف�إن كان لأبي بكر ق�ضاء ق�ضى به ،و�إال جمع علماء النا�س
وا�ست�شارهم ،ف�إذا اجتمع ر�أيهم على �شيء ق�ضى به»(((.
الجويني الحال الذي كان عليه �أ�صحاب ر�سول اهلل  في
لخ�ص لنا �إمام الحرمين
ولقد ّ
ّ

هذا ال�ش�أن بقوله «�إن �أ�صحاب الم�صطفى  ا�ستق�صوا النظر في الوقائع والفتاوى والأق�ضية،
فكانوا يعر�ضونها على كتاب اهلل تعالى ،ف�إن لم يجدوا فيه متعلقًا راجعوا �سنن الم�صطفى عليه
ال�سالم ،ف�إن لم يجدوا فيها �شفا ًء ا�شتوروا واجتهدوا ،وعلى ذلك درجوا في تمادي دهرهم

ا�ستن ب�سنتهم من بعدهم»(((.
�إلى انقرا�ض ع�صرهم ،ثم ّ

ولقد عرف الإمام �أبو حنيفة النعمان ما ي�سمى اليوم بخلية الأفكار  ،Think tankفقد
ورد عن ابن كرامة قوله:
((( ابن ّقيم اجلوزية� ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،مج.50-49 :1 .
((( اجلويني ،غياث الأمم.311-310 :
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ٌ
رجل:
كنا عند وكيع ابن الجراح -وهو �أحد �شيوخ البخاري و�شيخ ال�شافعي -فقال
�أخط أ� �أبو حنيفة ،فقال وكيع :كيف يقدر �أبو حنيفة �أن ُيخطئ ،ومعه مثل �أبي يو�سف وزفر

وحبان
ومحمد في قيا�سهم واجتهادهم ،ومثل يحيى بن زكريا بن �أبي زائدة وحف�ص بن غياث ّ
ومندل ابني علي في حديثهم ومعرفتهم به ،والقا�سم بن معن -يعني ابن عبد الرحمن بن عبد

الطائي وف�ضيل بن عيا�ض في زهدهما
اهلل بن م�سعود -في معرفته باللغة العربية ،وداود بن ن�صر
ّ

الحق(((.
وورعهما .من كان ه�ؤالء �أ�صحابه وجل�ساءه لم يكن ليخطئ ،لأنه �إذا �أخط أ� ردوه �إلى ّ
الجماعي ع�صم ٌة من الوقوع في الزلل المترتب على ات�ساع المجاالت التي
�إن التفكير
ّ

يجب �أن ينظر فيها الفقيه �أو المفتي ،كما �أنه مدعاة النتها�ض االجتهاد الذي يتطلبه ع�صرنا
متجدد الأحداث والأحوال.

((( وهبي �سليمان غاوجي� ،أبو حنيفة النعمان �إمام الأئمة الفقهاء ،ط( 5 .دم�شق :دار القلم17 :)1993 ،؛ نق ً
ال عن� :أحمد بن حممود اخلوارزمي،
جامع امل�ساندي (بريوت :دار الكتب العلمية)]198-[ ،؛ اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.
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المدخل
خال�ص ُة
ِ
•

الم َلكة التام��ة التي تمكن �صاحبها –باقتدار -على فهم ال�شريعة و�إدارة الحياة
•الفقه هو َ

بهداياتها ،واخت�صا�ص علم الفروع والأحكام با�سمه من اال�صطالحات العلمية الرا�سخة

التي توا�ضع العلماء عليها.
•

حا�ضر ف��ي النظام الفقهي الإ�سالمي ،فيما يع��رف بالتوقع �أو الفقه
•�إن اعتب��ار الم�ستقبل
ٌ
ي�سم بم�صطلح دقيق غير �أن ممار�ساته كانت حا�ضرة،
االفترا�ضي �أو المترقبات ،و�إن لم ّ

فق��د توقّع الفقهاء �أحدا ًثا ما كانت واقعة ف��ي �أزمنتهم وبحثوا حلولها ،مما نعاي�شه نحن
اليوم في واقعنا.
•

•يتن��زل الحكم ال�شرعي بثالثة اعتبارات تتعلق بالزمان ،وه��ي :العوائد والأعراف وهي
تتعل��ق بالما�ضي ،والواقع وفهمه وهي تتعلق بالحا�ض��ر ،والم�آل والمترقب وهي تتعلق
بالم�ستقبل.

•

•�إن منزل��ة الفقي��ه في البنية االجتماعية والثقافية للمجتم��ع الم�سلم تتجذر بعمق وتتجلى
ف��ي كاف��ة التفا�صيل ،وتفر�ض هذه المكان��ة للفقيه ُنقل ًة من مج��رد اال�ستظهار والحفظ
للأح��كام -كما هو �شائ��ع في تو�صيف الفقي��ه� -إلى منزلة يمكن من خ�لال �أدواته �أن
المتجددة التي يفر�ضها �س َن ُن الحياة وتعقيدها.
يحكم فيها على الم�سارات
ّ

•

•�إن عمل الفقيه ال يقت�صر على العلم بالأحكام الفقهية وفهمها ،و�إنما يتعدى �إلى الك�شف
عن عل��ل الأحكام وم�آخذه��ا ومقا�صدها ،وغير ذل��ك مما ي�ساعد ف��ي عملية ا�ستنباط
الأح��كام ال�شرعية ،ول��ن يتمكن الفقي��ه بالطبع ،من �س��د احتياج الواق��ع والم�ستقبل،
ومواءم��ة الأحكام بمقا�صد ال�شرع مالم تكن له ببقية �أوجه العلوم التي يتكامل بها نظره
الفقهي �صل ٌة ورابطة.

•

أمر فارق بي��ن المرامي اال�ست�شرافية المعا�صرة ،المحدودة
•�إن اعتب��ار المقا�صد ال�شرعية � ٌ

ب��دورة حي��اة عمرية ال تتجاوز الحياة على الأر�ض� -أو فيم��ا يمكن اختراقه من ف�ضاء-

والنظ��ر الأ�صولي الممتد لم��ا بعد الحياة ،ف���إن م�صالح ال�شريعة ت�س��ع الدنيا والآخرة،
وت�شم��ل المادة والروح ،وتوازن بين الفرد والمجتمع ،والطبقة والأمة ،وبين الم�صلحة
القومي��ة الخا�صة ،والم�صلحة الإن�سانية العامة ،وبين م�صلحة الجيل الحا�ضر ،وم�صلحة
الأجيال الم�ستقبلة.
•

•�إنّ كلي��ات ال�شريعة دائ��رة حول خم�سة مع��انٍ  ،وهي حفظ الدي��ن ،والنف�س ،والعقل،
والعر���ض ،والم��ال ،وهي م��ا ت�سمى بال�ض��رورات الخم���س �أو الكلي��ات الخم�س �أو
المقا�ص��د الخم�سة .وهنا يلتقي الوع��ي المقا�صدي لدى الباح��ث الم�سلم مع الغر�ض
العلم��ي في الت�أثي��ر على الم�ستقب��ل؛ الذي ي�سعى في غال��ب �أحواله �إل��ى الحفاظ على
الإن�سان وتعديد خياراته.

•

أ�صولي في اعتباره للحاجيات ال�ضرورية والتح�سينية مع ال ُّن ُهج اال�ست�شرافية
•يلتقي النهج ال
ّ
المعا�صرة ،في �أطرها ال�ضرورية ،وتلك الداعية للرفاه ،والتح�سين من جودة الحياة.
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ُخال�صة
لقد حاولت هذه الدرا�سة �أن ت�سلط ال�ضوء على ق�ضية ا�ست�شراف الم�ستقبل ودوافعها لدى

ّ
وم�شكالت وعيه ال�شرعي ،ا�ستنا ًدا على مداخل ثالثة :هي
الم�سلم من منظور �صائغات ثقافته
العقدي الذي يبني لديه المعنى الأول الثابت ويعطي الم�سلمات والإجابات للأ�سئلة
المدخل
ّ
الكبيرة المتعلقة بوجوده و�صيرورته ،والمدخل ال�سنني الذي ي�أخذ تلك الثوابت ويدرجها
الكونية �أو الر ّبانية ،و�إذ يفتر�ض
في حركة الكون بزمانه ومكانه و�إن�سانه فيما ُيعرف بال�سنن
ّ
وتتجد ُد تطبيقاته،
تثب ُت �أ�صوله،
ت�صرفًا
العقدي مع الثابت
هذا الحراك بالثابت
ّ
ّ
ً
وقرارا ُ
الكوني ّ
ّ
الفقهي �ضرور ًّيا في الإ�شارة والتعقيب.
والنيات كان المدخل
وتتغير بتغير الزمان والمكان ّ
ّ

والقدر
العقدي في �أجزاء �أ�سا�سية ،هي الغيب والوحي
وقد تناولت الدرا�سة المدخل
َ
ّ
واليوم الآخر باعتبارها �أهم الأجزاء التي تتداخل مع م�س�ألة الم�ستقبل وا�ست�شرافه ،وتُ�شكل
بمفاهيمها العمق الأ�سا�س للم�سلم في تعامله مع ما ي�ستقبل من �أحداث قريبة وبعيدة ،كما
أ�سا�سيا في طريقة تعامله مع ما �سي�أتي من �أحداث .وتناول المدخل الثاني عالقة
ت�شكل جز ًءا � ًّ

اال�ست�شراف بمفهوم ال�سنن الكونية ،متناو ًال �أهم الأنماط ال�سننية ذات العالقة ،وبع�ض
التطبيقات المعا�صرة التي ترتبط بال�سنن كم�س�ألة الندرة والبيئة .وتناول المدخل الأخير عالقة
و�سده للذرائع ،وفتحه باب االجتهاد
الفقه بالم�ستقبل ،في �أ�صوله وتطبيقاته ،بمراعاته للم�آلّ ،
الذي ي�صل الحا�ضر بالم�ستقبل.
ويمكننا القول �إن م�س�ألة الم�ستقبل حا�ضرة في التكوين الثقافي للم�سلم بت�شكيل عميق،
م�ستقبلي يرتكز على توقّع �صورة مثالية للخلود ،ومن
�إذ �إنّ م�س�ألة الدين نف�سها تقوم على مبد أ�
ّ

ثم �إجراء ا�سقاط تراجعي لما يجب فعله لتح�صيل هذه ال�صورة المثالية ،الأمر الذي يترجمها

عالمي خالد في ر�سالته للب�شر
�إلى مواقف اعتقادية ،و�أعمال ،و�إن الإ�سالم بما له من طابع
ّ

تجدد ومرونة ف�إنه ي�ستوعب كافة
جمي ًعا ،ولكافة الأزمنة من بعده ،ولما لبنيته الفقهية من ّ
بعيدا عن حركة الحياة.
التغيرات في �إطار من ال�شرع ،دون �أن ينزوي ً

تبين ا�ستيعاب الإ�سالم لم�س�ألة الم�ستقبل ،وما
ال يكفي بالطبع �أن ن�ستعر�ض الأ�س�س التي ّ

يحيط بها من لوازم للتحليل ،بل المطلوب حقًّا اليوم �أن ينتقل هذا الت�صور الكامن للكون
الروحي وال�سعة المفاهيمية التي يعي�شها � -أو
متقدمة ي�ساعد فيها الأمان
و�آليات التغيير فيه نقلة ّ
ّ
يجب �أن يعي�شها  -الم�سلم بما له من ت�أ�سي�س وا�ضح ،جرت الإ�شارة �إلى بع�ضها خالل هذا
البحث.
لي�س �سبب الت�أخر الذي تعي�شه الأمة اليوم من جراء ما ُيزعم من (ما�ضويتها) وان�شدادها

ال�صالح من
غني بدوافع االنتها�ض ،والممار�سات التي كان عليها ال�سلف
ُ
للتراث� ،إذ �إن تراثها ٌّ

تر�شد �إلى قدرٍ كبير من ال�سعة والتجديد ومراعاة الواقع ،والم�ستقبل والم�آل؛ بقدر ما
ال ّأمة
ُ
متعددة ،ال تتبر أ� الأمة
�أن ال�سبب مزيج معقّد من عوامل االنح�سار الذي �أ�سهمت فيه �أطراف ّ

نف�سها منه ،وال � ّ
العلمي
العلو واالزدهار الذي عاي�شته ال ّأمة �أوقات الحراك
أدل على ذلك من ّ
ّ
ال�صاعد في ما�ضيها ،مقابل ما تعي�شه اليوم في حا�ضرها من انحطاط ،يرجى له ب�إذن اهلل نه�ض ًة
في الم�ستقبل با�ستيعاب هذه الدوافع التي ّ
مفعما بالإيمان ،وعق ً
ال ح�صيفًا يراعي
قلبا
ً
ت�شكل ً

تكرم بمجملها الإن�سان في دنياه
الواقع والم�ستقبل ،وممار�سة تنبني على مقا�صد ال�شريعة التي ّ

و�آخرته.

جادا �إلى الأمام من المفكرين
يمر بها العالم اليوم ت�ستوجب انتقا ًال ًّ
�إن ق�ضايا كثيرة ّ

والمثقفين الم�سلمين؛ يجمع بين حركة التجديد والنقد ال�صائب التي تتعر�ض لها �أدوات
التوا�صل والتفاعل واال�ستيعاب للتراث الإ�سالمي و�أدواته ،وتقديم حلول حقيقية ومعالجات
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قيمية لم�شكالت الواقع الكبيرة التي يعانيها العالم اليوم ،ويتخوف من �آثارها في الم�ستقبل،
تهتم فيه بت�ضمين الوعي بالم�ستقبل
كبيرا في الأمةّ ،
و�إن هذا الأمر ليتطلب بالفعل ا�ستعدا ًدا ًّ
ذاتيا ً

و�أبعاده في مناهجها التعليمية ،وتثري بها لغة الخطاب ال�شرعي الحالي ،وت�ستوعب لوازمها
أداتية في كافة مناحي التكوين التي يتعر�ض لها الفرد ،لتواكب الأمة الم�ستقبل من
الفكر ّية وال ّ
موقع �صحيح.

عن الم�ؤلف:
الديني وفل�سفة الدين،
حيوي ،وباحث في علم االجتماع
عا�صم محمد ح�سن ،كيميائي
ّ
ّ

القيمية لال�ست�شراف واال�ستراتيجية.
ومهتم بالتداخالت
ّ
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