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أساليب وأسس االستشراف اإلسالمي )2(
أما األســاليب أو الطرق املشــروعة يف استشــراف املســتقبل من املنظور اإلســامي، فيحددها الباحثون 
يف1: الوحــي والدعــاء والشــورى واملشــاهد والــرؤى والفراســة واإلهلــام والتحديــث والكشــف وكذلــك إعمــال 

العقــل والتدبــر.

وبالنســبة للوحي فإنه خمصوص بالنســبة للرســول صلى اهلل عليه وســلم من جهة التلقي املباشــر وجهة 
الفهــم واإلدراك عــن اهلل. فالوحــي هــو املصــدر األســاس ملعرفــة الغيــب، وهــو مصــدر موثــوق ألنــه مــن اهلل 

ســبحانه وتعــاىل.

وباعتبــار الوحــي متجلــي يف كتــاب اهلل وســنة رســوله قــوال وأفعــاال وأحــواال، فــإن ذلــك مصــدر يســتند 
إليــه لفهــم أســس بنــاء ممارســة استشــرافية ســليمة، إذا توافــرت شــروط إدراك االشــارات الربانيــة يف اخلطــاب 
القــرآين؛ وال ميكــن علــى اإلطــاق التعســف يف تأويــل آيــات وإســقاطها علــى وقائــع اجتماعيــة وسياســية 
واالدعاء بأن املمارسة االستشرافية مستندة إىل الوحي، بل املفرتض إدراك قواعد وأصول التدبر االستشرايف 
مــن القــرآن مــن خــال فهــم القوانــن املتحكمــة يف التحــوالت الصغــرى والكــرى. فاليــوم يتــم احلديــث عــن 
منهــج »اإلشــارات اخلافتــة« Les signaux faibles2، المتــاك يقظــة اســرتاتيجية واستشــرافية، واإلشــارات 
اخلافتــة، والصرحيــة موجــودة يف الواقــع، وتتطلــب التقاطهــا لتكويــن صــورة أوليــة علــى مســارات مســتقبلية 
ممكنــة. والقــرآن الكــرمي مينحنــا إمكانيــة اإلنصــات لنبــض التحــوالت الكونيــة. وذلــك مــن خــال القواعــد 

الكليــة الــي أشــار إليهــا واملتعلقــة بالســنن الكونيــة.

1. انظر كذلك: عبد اهلل بن حممد املديفر، الدراسات املستقبلية وأمهيتها للدعوة اإلسامية، ص: 583 - 656.
2. Cohen, Phillipe : Signaux Faible, mode d’emploi. Editions organisations. 2010.
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إن الوحــي هــو املخــر عــن املغيبــات املتعلقــة باملســتقبل األخــروي وكذلــك املســتقبل الدنيــوي. وهــذا 
املســتقبل الدنيــوي غــر مســطر بتفاصيلــه يف القــرآن، وإمنــا ميكــن اســتنباط صــوره املتعــددة مــن خــال القصــص 

والتوجيهــات واإلشــارات املتضمنــة ألحــوال وأطــوار األمــم واحلضــارات3.

والســنة النبويــة متضمنــة لكثــر مــن األخبــار املغيبــة واإلشــارات اجململــة أو املفصلــة حــول املســتقبل. فقــد 
أشــار عليــه الصــاة والســام إىل أجلــه ومل يفهــم ذلــك ســوى أبــو بكــر رضــي اهلل عنــه يف حجــة الــوداع. وأخــر 
الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم النــاس عامــة ممــن حضــر أمــورا مســتقبلية، فعــن املغــرة بــن شــعبة رضــي اهلل عنــه 
قــال: قــام فينــا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مقامــا، فأخرنــا مبــا يكــون يف أمتــه إىل يــوم القيامــة، وعــاه مــن 
وعــاه، ونســيه مــن نســيه« فيمــا رواه اإلمــام أمحــد يف مســنده. وعــن حذيفــة رضــي اهلل عنــه قــال: »قــام فينــا 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مقامــا. مــا تــرك شــيئا يكــون يف مقامــه ذلــك إىل قيــام الســاعة، إال حــدث 
بــه. حفظــه ونســيه مــن نســيه. قــد علمــه أصحــايب هــؤالء. وإنــه ليكــون منــه الشــيء قــد نســيته فــأراه فأذكــره. 

كمــا يذكــر الرجــل وجــه الرجــل إذا غــاب عنــه. مث إذا رآه عرفــه«4. 

ويقول أحد الباحثن5: »فالنيب صلى اهلل عليه وسلم أخر بأشياء كثرة ستقع بعده وهي على أقسام:

مــا وقــع وفــق مــا قــال صلــى اهلل عليــه وســلم. وقــد اســتوىف البيهقــي يف كتابــه »دالئــل النبــوة« مــا ورد - 
من ذلك حىت زمانه باألسانيد املقبولة، ومن أمثلته اقتتال فئتن عظيمتن، وظهور الفنت وكثرة القتل.

ما وقعت مباديه ومل يستحكم. ومن أمثلته: كثرة الزالزل وخروج الدجالن الكذابن.- 

ما مل يقع منه شيء، ولكنه سيقع.- 

وقــد تتبــع باحــث معاصــر نبــوءات النــيب صلــى اهلل عليــه وســلم فتحصــل لديــه )188( نبــوءة، منهــا - 
)28( نبــوءة مل تتحقــق بعــد«6.

ويعتــر البعــض الدعــاء أســلوبا استشــرافيا وال نــرى ذلــك، وإمنــا هــو وســيلة لطلــب خــر أو دفــع شــر 
وليــس أســلوبا نبصــر بــه مــا ســيكون. فالدعــاء هــو مــخ العبــادة وهــو مؤشــر الرجــوع اىل اهلل يف كل شــيء وهــو 

دليــل علــى اضطــرار املســلم لربــه، وبــه يتحقــق جلــب املنافــع ودفــع اآلفــات، إن أحكمــت شــروطه.
3. انظــر: عمــار توفيــق أمحــد بــدوي: مقومــات احلضــارة وعوامــل أفوهلــا مــن منظــور القــرآن الكــرمي مذكــرة ماجســتر يف أصــول الديــن، بكليــة 

الدراســات العليــا يف جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس، فلســطن، 2005.
4. رواه البخاري.

5. عبد اهلل بن حممد املديفر، مرجع سابق، ص: 590.
6. انظــر: حممــد ويل اهلل عبــد الرمحــان النــووي: نبــوءات الرســول مــا حتقــق منهــا ومــا مل يتحقــق. دار الســام، الطبعــة السادســة، 1414 

هجريــة. 
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أمــا الشــورى والــي هــي طلــب مشــورة فــرد مــن أهــل اخلــرة أو مجاعــة حــول موضــوع معــن، فــا ميكــن 
اعتبــاره أســلوبا استشــرافيا مــا مل يتقيــد بشــرط أســاس وهــو اخنــراط اجلماعــة يف تفكــر فــردي ومجاعــي يف 
مشــاهد مســتقبلية لقضيــة مــا، مــع توفــر معرفتهــم وخرهتــم لذلــك اجملــال وتتســاوى معرفتهــم مبقاصــد الشــريعة.

وأمــا أســلوب املشــاهد فإنــه يتشــابه مــع تقنيــة الســيناريو مــن حيــث املبــدأ، فــإن املشــاهد عبــارة عــن 
صياغــة ذهنيــة ملســار معــن يتــم اختيــاره لنفعــه أو قلــة ضــرره؛ واألمثلــة مــن الســنة النبويــة متوفــرة يف ذلــك.

أمــا الــرؤى فــا ميكــن التعويــل عليهــا الســتبصار املســتقبل، إذ يشــرتط يف الرائــي أن يكــون مــن أهــل 
الصــاح وأن تكــون لــه معرفــة بتعبــر الــرؤى، وقــد خيتلــط األمــر علــى النــاس، ويصعــب التمييــز بــن حديــث 
النفــس والرؤيــا الصادقــة. وال شــك أن هــذه األخــرة، مظهــر للصــاح والتقــوى والــروع، إذ قــال رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم: »إذا اقــرتب الزمــان مل تكــد تكــذب رؤيــا املؤمــن ورؤيــا املؤمــن جــزء مــن ســتة وأربعــن 

جــزءا مــن النبــوة«7 .

أمــا الفراســة فهــي نــور مييــز بــه املؤمــن بــن احلــق والباطــل ومــدى فراســته علــى قــدر طاعتــه وورعــه وعلمــه 
وتقــواه. فــإن كان املســتغل باملمارســة االستشــرافية العلميــة، يتوفــر علــى فراســة واســعة فــإن ذلــك يكــون لــه 
داعما يف فهم املؤشــرات واملعطيات والتمييز بن الصحيح والســقيم منها وبالتايل صياغة مشــاهد مســتقبلية 

ممكنــة، مــع تســليمه التــام والكامــل بــأن اهلل يفعــل مــا يشــاء ويبــدل مــا يشــاء وميحــو مــا يشــاء.

أمــا اإلهلــام فإنــه مقــام عــال وكمــا قــال الراغــب فإنــه: »إلقــاء الشــيء يف الــروح وخيتــص ذلــك مبــا كان 
مــن جهــة اهلل تعــاىل وجهــة املــأ األعلــى«. فيتولــد لديــه »علــم شــيء يف نفســه مــن غــر تقــدم مــا يوصــل إليــه 
حيــس اســتدالل«8 كمــا قــال الفروزابــادي. وميكــن أن يقــول عليــه يف اســتبصار املســتقبل إن كان املشــتغل 
باالستشــراف مــن أهــل اإلهلــام وإال فــا ســبيل للنــاس إىل ذلــك. كمــا أن التحــدث هــو فضــل مــن اهلل حيــث 
ميكــن جيــري علــى لســان العبــد، حديثــا ملقــى مــن الغيــب وحمفــوظ مــن مهــس الشــيطان وكان لســيدنا عمــر 
رضــي اهلل عنــه مــن احملدثــن وال بعــدم اخلــر يف أمــة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم. كمــا أن الكشــف 
وســيلة أخــرى داعمــة لفهــم حتــوالت املســتقبل، والكشــف مــن مثــرات التقــوى والــورع واالســتقامة واالشــتغال 
بذكــر اهلل والعلــم واالجتهــاد يف الطاعــات وتزكيــة النفــس. أمــا أعمــال العقــد والتدبــر فإنــه أســلوب متوفــر لــكل 
عاقــل عــامل قاصــد لوجــه اهلل يف استكشــاف الفــرص املتاحــة أمــام األمــة اإلســامية واملخاطــر الــي هتددهــا. 

إن العقــل املســتنر بنــور اهلل والنفــس الزكيــة النافــرة مــن معصيــة اهلل والطالبــة لطاعتــه والنيــة اخلالصــة 

7. رواه البخاري. 
8. عبد اهلل بن حممد املديفر، ص: 644. 
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لوجــه اهلل، مــع توفــر العلــم واخلــرة والدرايــة بالواقــع، مطايــا الســتبصار املســتقبل. ولــذا فــإن العــامل اإلســامي 
لــدى املتعلمــن وتزويدهــم مبختلــف  بتنميــة الكفــاءات واملهــارات األخاقيــة والنفســية والعلميــة  مطالــب 
املناهــج وصقلهــا ومواءمتهــا مــع روح املقاصــد الشــرعية، لتتمكــن مــن تكويــن أجيــال مــن علمــاء االســتبصار 

باملســتقبل والقادريــن علــى إدراك وفهــم حتــوالت العصــر.

وميكن إمجال األسس املعتمدة يف االستشراف اإلسامي9 يف أسس عقدية ونفسية وقيمية وعملية.

فاألســس العقديــة مرتبطــة بــأركان اإلميــان املعروفــة، إميــان بــاهلل ومائكتــه وكتبــه ورســله وآخرتــه وقضائــه 
خــره وشــره. فــا استشــراف إســامي بــدون اعتقــاد بــأن اهلل فعــال ملــا يريــد، وأن مواجهــة األقــدار ال تكــون 
إال باللجــوء إليــه، فصناعــة املســتقبل تنطلــق مــن الرغبــة يف مواءمــة األفعــال مــا مــراد اهلل. إذ قــال رســول اهلل 

صلــى اهلل عليــه وســلم: »اليؤمــن أحدكــم حــىت يكــون هــواه تبعــا ملــا جئــت بــه«.

فاالعتقــاد الســليم حيمــل املستشــرف علــى طلــب مســتقبل ال يلــيب باألســاس هــوى النفــس وميوالهتــا 
املتعــددة وإمنــا الســعي إىل بنــاء مســتقبل فــردي ومجاعــي، حيقــق وظيفــة رعايــة حقــوق اهلل وحقــوق العبــاد 

وحقــوق األشــياء أي الطبيعــة.

تــوكل علــى اهلل وتقــوى وورع  العقديــة، وهــي  تابعــة لأســس  القيميــة والنفســية فهــي  أمــا األســس 
واســتقامة وصــر ورضــا بــاهلل وبــذل ســخاء وإنابــة إىل اهلل. وهــي تابعــة لأســس املســتبصر للمســتقبل التواضــع 
واخلضــوع جلــال اهلل والركــون إىل تدبــره واالضطــرار إليــه يف كل شــيء اتقــاء منازعــة احلــق والتــوكل عليــه يف 

جلــب املنافــع ودفــع اآلفــات.

فالقيــم هــي املطلوبــة لصناعــة مســتقبل ليــس للعــامل اإلســامي وإمنــا للبشــرية مجعــاء، ذلــك أن الرغبــة 
يف االســتحواذ علــى املســتقبل والتحكــم يف مصائــر النــاس والــزج بالعــامل يف الفوضــى واجملهــول هــي مفاســد 
عظيمــة. فاألخــاق هــي الــي تصنــع مســتقبا نافعــا للجميــع، وهــي كمــا أن أخــاق املتعــة والعلــو علــى اخللــق 

والبطــش هــي الــي تصنــع مســتقبل كلــه خــراب. 

أمــا األســس النفســية فربطهــا البعــض10 بــروح التفــاؤل ونبــذ التشــاؤم والتوســط بــن الفــرح واحلــزن 
والنهــي عــن اخلــوف مــن املســتقبل ذلــك اخلــوف املرضــي، وإال فــإن التوجــس منــه وأخــذ احلــذر واحليطــة فإهنــا 

أمــور مطلوبــة.

9. انظــر: حممــد بــن أمحــد حســن النعــري: أســس دراســة املســتقبل يف املنظــور اإلســامي، دار الفكــر - دمشــق، الطبعــة األوىل، 2009. 
ص: 131 - 160. 

10 . نفسه، ص: 154 - 160. 
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أمــا األســس العمليــة فهــي كفــاءة إدراك وفهــم الســنن الكونيــة واألخــذ بأنفــع املناهــج وأســاليب التفكــر 
واالســتقراء والتخطيــط واالعتبــار مبــآالت األفعــال11 واالعتمــاد علــى مشــورة أهــل اخلــرة واالختصــاص وعــدم 
الركــون إىل الــرأي الفــردي والتحــرر مــن التحيــزات الفكريــة واألخــذ بشــروط وأداب االختــاف والســعي يف 

طلــب احلكمــة أينمــا وجــدت.

 

11 . انظر:
- عبد الرمحان بن معمر السنوسي: اعتبار املآالت ومرعاة نتائج التصرفات دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 1424.  


