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هل يمكن تأسيس مستقبليات إسالمية؟
إن احلديــث عــن دراســات مســتقبلية إســامية يشــوبه الشــيء الكثــر مــن اجلــدل، ذلــك أن املمارســة 
نــادرة ألســباب متعــددة وأمههــا االعتبــار السياســي حيــث تنعــدم إرادة  االستشــرايف يف العــامل اإلســامي 
إىل مكاتــب  اللجــوء  يتــم  أنــه  والغالــب  اإلســامي،  بالعــامل  لتأســيس مســتقبليات خاصــة  قويــة  سياســية 

االستشــارة واخلــرة العامليــة لصياغــة مشــاهد مســتقبلية ودراســات استشــرافية حتــت الطلــب.

ومطارحــة إشــكالية هــل ميكــن تأســيس دراســات مســتقبلية إســامية؟ يقتضــي النظــر أوال يف احملــاوالت 
الــي رامــت بســط القــول يف هــذه اإلشــكالية. فهــذا الــدرس ال يتوخــى النظــر األكادميــي يف هــذا املوضــوع، 
وإمنــا جمــرد إثارتــه وتبســيط مضامينــه وقضايــاه والتعــرف علــى وجــوه الصعوبــة يف تناولــه واحلديــث فيــه. وهكــذا 
ميكــن أن نعــود ألهــم الدراســات الــي طرقــت لإلشــكالية ومــن ذلــك أراء ضيــاء الديــن ســردار والدكتــور ســهيل 

عنايــة اهلل.

فما هو املقصود باملستقبليات اإلسامية عند الباحثني؟ وما هي حمددات االشتغال هبذا املوضوع؟

يقــول ســهيل عنايــة اهلل أثنــاء حديثــه عــن املســتقبات اإلســامية البديلــة »ولكــن هــل مثــة مــا ميكــن 
قولــه عــن هــذا العــامل غــر املآلــوف؟ فعلــى حــني أن مثــة قــدرا عظيمــا مــن الفكــر يف العــامل الغــريب فــإن التفكــر 
الدراســات  أعمــال ســردار والكتابــات األخــرى يف جمــاالت  باســتثناء  العــامل اإلســامي -  املســتقبلي يف 

املســتقبلية - ضئيــل جــدا.

اخلاصــة العامــة الــي توصــل إليهــا ســردار أن املســلمني ضلــوا طريقهــم وفقــدوا قدرهتــم علــى االشــتغال 
باالجتهــاد وأصبحــوا متأثريــن كليــة بالتغريــب وأمــا يف احلالــة رد فعــل علــى هــذا. إن اإلســام يف حاجــة 

عنوان البرنامج: الدراسات االستشرافية
الوحدة الثالثة: المنظور اإلسالمي لالستشراف

الدرس الرابع: هل يمكن تأسيس مستقبليات إسالمية؟ 
اسم  المحاضر: الدكتور خالد ميار االدريسي



www.arrabitacademy.ma 2 / 5

إلعادة تشــكيل نفســه على أســاس رســالة النيب األصلية. ويقدم اإلســام - برأي ســردار - االجتاه والتوجيه 
والنموذج املعريف اإلرشــادي وطريقة التفكر ومقاربة املســتقبل بانفتاح نقدي، فهو دعوة للفكر وللمســتقبل 

وهــذا مــا جيــب غرســه يف األذهــان«1.

إن احلديــث عــن مســتقبليات إســامية أو فكــر مســتقبلي إســامي، ليــس حتمــا هــو جمــرد الكتابــة عــن 
مســتقبل اإلســام أو مــا شــابه ذلــك، ولكــن املــراد باملفهــوم، هــو وجــود فكــر يــروم البحــث يف الدراســات 
املســتقبلية ويســتند علــى مرجعيــة اإلســام يف التفكــر االستشــرايف. والســائد حاليــا هــو دراســات تأصيليــة 
لاستشــراف يف القرآن والســنة ويصعب القول بوجود دراســات مســتقبلية إســامية، تســتثمر أصول وقواعد 

اإلســام لبنــاء تصــورات مســتقبلية جزئيــة أي قطاعيــة أو شــاملة.

إن مفهــوم املســتقبليات اإلســامية عنــد ســردار مرتبــط بوظيفــة حمــددة وهــي جتــاوز وضــع املــردي 
للعــامل اإلســامي، حبيــث يقــول »إن هــدف املســتقبليات اإلســامية وضــع طريــق للخــروج مــن املــأزق احلــايل، 
وتطويــر رؤى لــإلدارة وبــدء التغيــر، ووضــع خطــط بديلــة مســتقبلية مرغوبــة لألمــة اإلســامية. يتطلــب مشــروع 
املســتقبليات اإلســامية قطيعــة فاصلــة مــع الفكــر اإلســامي التقليــدي واملعتمــد علــى التقليديــة املتصلبــة 
والفهــم أحــادي البعــد للعاملــني احلداثــي ومــا بعــد احلداثــي، ويتطلــب أيضــا فهمــا جريئــا ومبدعــا للتحديــات 
الــي تواجــه األمــة االســامية. إن هــذا املشــروع حيتــاج فهمــا أكثــر جــدة وعمقــا ومســتقبلية لإلســام، وإرادة 
مجعيــة واعيــة للتغلــب علــى املــأزق احلــايل، وكذلــك حيتــاج إىل جــرأة فكريــة وخيــال لتخيــل مــا كان حــى 
اليــوم مســتحيا ختيلــه، ولتطويــر االفــكار الــي توجــد فقــط علــى اهلامــش وتصــور مــا قــد يظهــر اآلن كأحــام 

غر حمققــة«2. 

إن اهلــدف الــذي حــدده ســردار للمســتقبليات اإلســامية هــو نتيجــة تشــخيص مســهب لواقــع األمــة 
اإلســامية وأســباب تعثرهــا وبالتــايل غيــاب متثــل ســليم للواقــع واملاضــي وكذلــك للمســتقبل. وهكــذا يــرى 
ســردار بأن املســتقبل حاضر يف اخلطاب القرآين والســنة النبوية واملمارســة الفعلية للصحابة والتابعني، ويذكر 
ســردار حبقيقــة مؤداهــا »ال يؤكــد اإلســام علــى وعــي املؤمنــني باملســتقبل فحســب، ولكنــه يؤكــد ايضــا علــى 

1. انظر: سهيل عناية اهلل: استشراف مستقبل األمة، جملة إسامية املعرفة. مرجع سابق ص: 81،
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ضــرورة ان يقــوم املؤمنــون بتشــكيل مســتقبلهم بفاعليــة. وبســبب طبيعــة معتقدهــم بــان املســلمني مطالبــون 
باالخنــراط يف العــامل وتغيــره؛ إن القــرآن حيــث املســلمني باســتمرار علــى النضــال مــن أجــل تغيــر أنفســهم، 
وبالنضــال مــن أجــل تغيــر العــامل حــى يصبــح مكانــا أكثــر عدالــة وســاما ومســاواة ﴿وان ليــس لإلنســان إال 
مــا ســعي إن ســعيه ســوف يــرى ثــم يجــزاه الجــزاء األوفــى﴾ (ســورة النجــم، اآليــات: 39 - 41). وهلــذا 
جنــد أن جوهــر الشــريعة الــذي يتعلــق أساســا بتشــكيل وإعــادة تشــكيل املســتقبل«3. وإذا كان األســاس هــو 
االجتهــاد، فــإن ســردار يعاتــب األمــة علــى تركهــا لاجتهــاد وجتاهــل »الرســالة املســتقبلية لعقيدهتــم«4. والــي 
هــي أســاس ولــب وحمــرك احلضــارة اإلســامية الكاســيكية. وكان مــن نتائــج ذلــك »جتمــد فهــم املســلمني 
للرؤيــة الكونيــة اإلســامية يف التاريــخ. وعــر فــرات اضمحاهلــا الطويلــة الــي انتهــت باالســتعمار، فقــدت 
احلضــارة اإلســامية قدرهتــا علــى تطويــر أفــكار جديــدة، واســتحباب وتفســر املصــادر األصوليــة لإلســام: 
وهــي القــرآن وســنة النــيب ســيدنا حممــد صلــى اهلل عليــه وســلم. لقــد تســبب االســتعمار يف مزيــد مــن التحجــر 
الفكــري، حيــث ســادت النظــرة القائلــة بــأن التقليديــة املتخلفــة هــي احلامــي الوحيــد لإلســام يف مواجهــة 
زحــف الغــرب. وأخــرا، لقــد ادت سياســات التنميــة الــي صاحبتهــا التغريــب غلــى التجريــد املنظــم لألمــة 
اإلســامية مــن طبقاهتــا األخاقيــة الكليــة تــاركا إياهــا لغالــة رقيقــة ممــا أمســاه الراحــل »فضــل الرمحــان« إســام 
احلــد األدىن، وهــو جمموعــة مــن الطقــوس، والشــفقة، وقائمــة مــن املباحــات واحملرمــات. ويف عاملنــا املعاصــر، 
يبــدو اإلســام كمجموعــة مــن الطرائــق االختزاليــة املتفرقــة. وتفضــل اجملتمعــات اإلســامية املعاصــرة أن تنظــر 
إىل اخللــق، وأن تتخبــط يف حنــني ماضــوي ملاضيهــا الذهــيب بــدال مــن ان تعمــل وختطــط مــن اجــل مســتقبل 

نابــض باحليــاة«5.

ولــذا يقــرح ســردار األخــذ مبجموعــة مــن املبــادئ لتأســيس املســتقبليات اإلســامية ومــن ذلــك الواقعيــة 
يف فهــم وإدراك متثــل التغــرات الطارئــة علــى اجملتمــع احلــايل والتحديــات الــي يواجههــا وكــذا النظــر إىل األمــة 
باعتبارهــا حضــارة ذات رؤيــة للكــون واحليــاة وقــادرة علــى حــل مشــكات العصــر فــأول مبــادئ املســتقبليات 
اإلســامية هــو »ان اإلســام يشــبك مــع العــامل املعاصــر باعتبــاره نظــرة عامليــة تعمــل شــبكتها املفاهيميــة 

ملنهجيــة لعــاج املشــكات، وإنتــاج إمكانــات وخيــارات مســتقبلية مــن أجــل اجملتمعــات املســلمة«6.

إن الطابــع العاملــي للحضــارة اإلســامية، مينــح املســلمني إمكانيــة التشــارك احلضــاري واالمتــزاج مــع 
العــامل ومعانقــة مهومــه والبحــث عــن مســتقبل افضــل للجميــع. إن التشــاركية يف بنــاء مســتقبل لألمــة وللغــر 

3. نفس املرجع، ص: 42.
4. نفسه، ص: 42.
5. نفسه، ص: 43.
6. نفسه، ص: 45.
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بعــد أساســي للمســتقبليات اإلســامية، يقــي األمــة مــن االنعزاليــة واالنفتــاح علــى بدائــل متعــددة للمســتقبل. 
إن ســردار يؤكــد بــأن »تشــكيل املســتقبليات اإلســامية هــو عمــل تشــاركي يقــوم علــى استكشــاف البدائــل 
واإلمكانــات وصناعــة االختيــارات«7، والتشــاركية تقتضــي التعدديــة يف اآلراء والــرؤى واملنطلقــات، وتقــود 
التعدديــة والتنــوع بالضــرورة إىل املشــاركة، ومــن مث إىل املبــدأ الرابــع للمســتقبليات اإلســامية؛ إن تشــكيل 
املســتقبليات املمكنــة واملرغوبــة للحضــارة اإلســامية جيــب أن يتضمــن املشــاركة الفاعلــة للمجتمعــات واجلهــد 

الواعــي للتشــاور (الشــورى) علــى كل مســتويات اجملتمــع هبــدف حتقيــق إمجــاع واســع«8.

إن املبــادئ الــي يصوغهــا ســردار واملشــكلة للمســتقبليات اإلســامية هــي وســيلة للممارســة النقــد 
الفعــال للفكــر اإلســامي؛ كمــا أهنــا متنــح -يف تصــوره - لألمــة اإلســامية القــدرة علــى اإلدارة اخلاقــة 

ملواجهــة التغــر والتعقــد والتناقــص والتصــارع.

ويطمــح ســردار إىل صياغــة لغــة جديــدة للمســتقبليات اإلســامية، فيجــب أن ندمــج هــذه اللغــة 
اجلديــدة باخلطــاب اجلديــد حــول اإلســام والرؤيــة الكونيــة اإلســامية يف العــامل املعاصــر. وجيــب أن ننظــر 
للســعي حنــو اخلطــاب اإلســامي اجلديــد كمعركــة مــن أجــل الســلطة أو جمموعــة مــن التفســرات الســلطوية. 
وإذا مل يشــارك املســلمون يف كل مــكان يف هــذا اخلطــاب، وإذا مل يســعوا حنــو اســتعادة تســاحمهم وانفتاحهــم 
وروحهــم التشــاركية الــي طغــت علــى جمتمــع املســلمني االوائــل، فســيظلون رهائــن الحتمــاالت املســتقبل، 

وســيصبحون أدوات عاجــزة للتغــر الــذي ال يرغبــون فيــه ومل خيتــاروه«9.

لقــد حاولنــا اختــزال األفــكار األساســية لســردار وال يعفــي ذلــك مــن الرجــوع إىل أعمالــه لتكويــن فكــرة 
صحيحــة ومتكاملــة عــن مطالبــه بتأســيس املســتقبليات االســامية. ويشــيد ســهيل عنايــة اهلل هبــذه االعمــال 
وغرهــا حيــث يقــول: »وكمــا تعلمنــا مــن ضيــاء الديــن ســردار يف كتبــه املتعــددة عــن املســتقبات اإلســامية 
ومــن منــور أنيــس وبارفيــز وأنــور إبراهيــم وســيد حســني نصــر ومريــل دافيــز وحممــد أكــرم خــان، فــإن اإلســام 
رؤيــة للعــامل مســتقبلية  التوجــه، وهــي كذلــك ألننــا نعــرف مــن حيــاة النــيب صلــى اهلل عليــه وســله أن الرؤيــة 
والدعــوة اصبحتــا سلســلة مــن اخلطــوط االســراتيجية لتحقيــق هــذه الرؤيــة، فقــد أوضحــت حيــاة النــيب صلــى 
اهلل عليــه وســلم مشــكل كامــل القــدرة اإلنســانية علــى عقــل املاضــي والتعلــم منــه والبحــث بشــكل ســليم 
مســتقبلي التوجــه، حيــث يعــرض بديــا لاشــراكية دوليــة التوجــه والرأمساليــة الــي وصلــت ذروة اجلشــع. وعلــى 
حــني حياجــج البعــض بــأن اإلســام ليــس مســتقبلي التوجــه باملعــى الزمــين، ألن عاقــة املســلم األوليــة هــي 

7. نفسه، ص: 47.
8. نفسه، ص: 47 - 48.

9. نفسه، ص: 66.
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خضوعــه لإللــه (فكمــا يقــول البعــض مل هنتــم باملســتقبل لنثــق فقــط بــاهلل) فإنــه جيــب فهــم اإلســام ليــس علــى 
أنــه جمــرد ديــن يوضــح العاقــة بــني الــذات واإللــه فحســب بــل علــى أنــه حضــارة تشــر غلــى كيفيــة معاملــة كل 
فــرد لآلخــر وللطبيعــة وعمــل اخلــر، فقضايــا االقتصــاد واحلكــم غــر منفكــة عــن اخلطــاب الديــين، فاإلســام 
ال يدفــع كل فــرد وجمتمــع لقيــاس حاضــره علــى مســتقبله املثــايل، كمــا متثــل يف حيــاة النــيب صلــى اهلل عليــه 

وســلم فقــط، بــل لديــه القــدرة علــى أن يصبــح منوذجــا ختطيطيــا للمســتقبات«10.

إن التفكــر املســتقبلي اإلســامي وعمليــة جتديــده وبعثــه وتأسيســه علــى قواعــد وضوابــط مســتوعبة 
خلصائــص العصــر العاملــي املابعــد احلداثــي ومــا بعــد العلمــاين، يرتبــط كل ذلــك بالتفكــر اجلــدي يف مواءمــة 
املنظومــة التعليميــة يف العــامل اإلســامي مــع روح العصــر وتشــجيع اإلبــداع وإهنــاض النفــوس مــن جديــد حنــو 
اســتيعاب مقاصد الدين ومتثله متثا ســليما وبعيدا عن التشــنجات الفكرانية والتهافت حنو االســتحواذ على 
الســلطة والتعــايل علــى النــاس. فتأســيس مســتقبليات إســامية يقتضــي متكــني الباحثــني الشــباب مــن تكويــن 

متكامــل ومنفتــح علــى العطــاءات اإلنســانية وقــادر علــى ســر أســرار الشــريعة اإلســامية.

. سهيل عناية، استشراف مستقبل األمة، مرجع سابق، ص: 53.  10
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