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ماىية الدراسات اظتستقبلية

تتمثل أمهية الورقة يف كوهنا ػتاولة ػتدودة اعتدف منها البحث العلمي ،واظتوضوعي ،يف توضيح ماىية
علم اظتستقبل والدراسات اظتستقبلية االستشرافية ،وىل ديكن االستفادة منها وتوظيفها يف اجملاالت كافة؟ ىذا من
جهة؛ ومن جهة أخرى ػتاولة اإلسهام يف نشر ثقافة الدراسات اظتستقبلية ،والدور الذي ديكن أن تلعبو يف
التخطيط اظتستقبلي العلمي ،والدعوة إذل اظتشاركة يف ىذا الفرع اصتديد من العلوم اإلجتماعية ،بالبحث يف حتديد
ماىيتو ،ومناىجو ،وكيفية االستفادة منو ،خاصة بعد أن تزايد االىتمام علي اظتستوي العاظتي بالدراسات اظتستقبلية
اإلستشرافية نظراً ألمهيتها؛ فالدراسات اظتستقبلية باتت من الضروريات اليت الديكن االستغناء عنها؛ األمر الذي
يفرض على الباحثُت احملاولة البحثية يف حتديد ماىية علم اظتستقبل ،والدراسات اظتستقبلية االستشرافية ،وكيفية
اإلستفادة من توظيف مناىجها؛ والسعي لنشر ،وتأصيل ثقافة الدراسات اظتستقبلية يف كل مؤسسات التعليم
العربية.
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Signification des études de future

Le but principal de ce travail est de clarifier la signification des sciences
de future et des études stratégiques ainsi que leur rôle dans la planification des
projets d’avenir. Pour toutes ces raisons notre contribution essaye de mettre en
relief l’importance de la diffusion de la culture des études et des sciences de
future et le rôle qu'elles peuvent jouer dans la planification future en général et
dans la recherche scientifique en particulier.
L’importance de ce genre d’études se pose, de plus en plus, avec la
propagation des études stratégiques dans le monde d’où notre ambition de
diffuser cette discipline dans les établissements d'enseignement arabes et surtout
dans le milieu universitaire.

3

بسم اهلل الرزتن الرحيم

مبا أن من ضمن أىداف اظتؤدتر األول ( )1للرابطة العربية للدراسات اظتستقبلية نشر ثقافة الدراسات
اظتستقبلية يف البلدان العربية ،عليو سيقتصر اظتوضوع ،أو اظتشكل الذي ستحاول الورقة مناقشتو بصورة موجزة،
وؼتتصرة يف البحث حول ماىية علم اظتستقبل ،والدراسات اظتستقبلية االستشرافية ،والدور الذي ديكن أن تلعبو يف
التخطيط اظتستقبلي العلمي؛ مع استبعاد اطتوض يف كل ما يتعلق باصتوانب الفلسفية والتارخيية اظتعمقة باستثناء
تلك اليت عتا عالقة مباشرة باظتوضوع ،وذلك حرصاً على تأطَت احملاولة يف أضيق نطاق ؽتكن دتشياً مع مناىج
البحث العلمي وأصولو؛ عليو سنحاول يف الفقرات التالية مناقشة اظتصطلحات ،واظتفاىيم األساسية ذات الصلة
باظتوضوع.
من اظتتعارف عليو إن الدراسة العلمية ألي موضوع تتطلب حتديد اظتفاىيم اليت يتداوعتا اظتوضوع ،خاصة وأن
اظتفهوم أو اظتصطلح الواحد ( )2قد حيمل أكثر من معٌت ،وىذا ماعرب عنو ابن خلدون بقولو " :اعلم أنو ؽتا أضر
بالناس يف حتصيل العلم ،والوقوف على غاياتو ،كثرة التآليف واختالف االصطالحات يف التعاليم وتعدد طرقها ،مث
مطالبة اظتتعلم والتلميذ باستحضار ذلك ،وحينئذ يسلم لو منصب التحصيل ،فيحتاج اظتتعلم ارل حفظها كلها ،أو
أكثرىا ،ومراعاة طرقها وال يفي عمره مبا كتب يف صناعة واحدة إذا جترد عتا فيقع القصور " (بن خلدون-587 :
 .)588ومبا أن موضوع الدراسات اظتستقبلية االستشرافية "علم اظتستقبل" ،ديثل احملور الرئيس للورقة .عليو،
سنحاول حتديد اظتفاىيم ذات الصلة اظتباشرة باظتوضوع  -مثل حتديد اظتفاىيم ،واظتصطلح ،واظتنهج ،والعلم،
واظتعرفة ،والبحث ، - ،بغرض شرحها وتفسَتىا وحتديد إطارىا العام ،مبا يتالءم واستعماالهتا ومضمون الورقة.
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فيما يتعلق بتحديد اظتفاىيم ىناك العديد من التعريفات ظتاىية اظتفاىيم ،بوصفها اللغة اليت يستخدمها
العلماء والباحثون لوصف العادل التجرييب ،باعتبار أن اظتفاىيم ليست موجودة يف الواقع ،كظاىرة جتريبية ،وامنا
بناءات منطقية وجتريدات للموضوعات اليت ترمز إليها ،فاظتفاىيم عند العديد من علماء اإلجتماع ليست نظرية يف
الطبيعة ذاهتا حبيث ديكن اكتشافها أو مشاىدهتا ،وإمنا عبارة عن مركبات عقلية تعكس وجهة نظر معينة ،وتركز
على بعض جوانب الظواىر يف الوقت الذي تتجاىل فيو ظواىر أخرى؛ ويف جانب آخر يؤكد ىندرسون ،أن
اظتفاىيم أساسية ( )3يف كل علم ،بل يعتقد انو بدون إطار تصوري يصبح التفكَت أمرا مستحيالُ ،ويعرف اظتفهوم
بأنو :جتريد استمد من أحداث خضعت للمالحظة .بينما يعرفو ماكليالن بأنو :تعبَت عن أفكار عامة جردت من
خالل اظتالحظة العلمية (ناىدة،

54 :1980

 .)55 -ويُقصد بتحديد اظتفاىيم" :تبيان ماتعنيو من مقاصد،

وتوضيح ما تضمنو من معان ،وما تظهره من صفات .ويتضح اظتفهوم عندما يعقلو االنسان ،ودييزه عن غَته الذي
يشًتك معو يف الصفات" (عقيل)5 :1995 ،؛ فعلى سبيل اظتثال ،كلمة شجرة تشَت إذل رتيع الصفات اليت تشًتك
فيها األشجار ،فأية شجرة نعٍت أو نقصد بذلك ،شجرة السدر ،أم الطلح ،أم الليمون ،....،يف فصل الصيف أم
اطتريف .أيضا كلمة سلطة ،فأية سلطة تعٍت ،سلطة األب ،أو القبيلة ،أو السلطة القضائية .فكلما اتضح اظتقصود
من وراء اظتفهوم ،كلما ساعد ذلك يف وضوح وتبيان الرؤية بدقة ،وساعد يف عملية اظتعرفة.
أما فيما يتعلق باظتصطلح العلمي نعٍت بو "اللفظ الذي يتفق عليو العلماء ليدلوا بو على شئ ػتدد ودييزوا
بو معاين األشياء بعضها عن بعض ،وىو جزء من اظتنهج العلمي وركن أساسي يف كل علم" (زائد،)5 :1996 ،
أي ما مت االتفاق واالصطالح عليو  -سواء كان ذلك باللغة الفصحي أو العامية أو اللهجة  -هبدف توضيح
اظتعٌت وما يدل عليو .فاظتصطلح  :عبارة عن لفظة أوأكثر يستخدمها الباحث للتعبَت عن مفهوم أو معٌت معُت
(التَت)31 :1980 ،؛ أي يتوجب على الباحث ،أو الدارس أن حيدد اظتفاىيم بصورة دقيقة تساعد يف التعريف
االجرائي لبيان اظتعٌت الدال على معادل العلمية ،اليت ديكن قياس ابعادىا والنتائج اظتتوقع بلوغها.
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ؽتا سبق سنحاول أن ؿتدد ماىية الدراسات اظتستقبلية ،أو الدراسات االستشرافية ،وماىية علم اظتستقبل،
من خالل حتديد اظتفاىيم ذات الصلة مثل مفهوم اظتنهج ،مفهوم العلم ،مفهوم اظتعرفة ،من مث توضيح ماىية علم
اظتستقبل ،والدراسات اظتستقبلية.
كلمة منهج يف اللغة العربية ،كما ورد يف لسان العرب تعٍت :طريق ،هنج ،بُت واضح .....،ومنهج الطريق
وضحو  -ىناك بعض البلدان العربية تستخدم يف عتجتها العامة كلمة هنج مبعٌت الطريق ،مثل اصتمهورية التونسية -
األوربية ( ،)Methodمأخذوة من الكلمة الالتينية ( )Methodusواليت يف األصل كلمة يونانية ،وقد
 .ويف اللغات ُ
استخدمها أفالطون ( 347 - 427ق.م) ،مبعٌت البحث أو النظر أو اظتعرفة ،بينما استخدمها أرسطو (- 384
 322ق.م)  ،مبعٌت البحث ،فالكلمة يف معناىا األصلي تعٍت الطريق أو اظتنهج الذي يؤدي إذل اعتدف اظتنشود (.)3
ووردت كلمة منهاج يف القرآن الكرمي ،قولو عز وجل "

لِ ُك ٍّلل َج َع ْلنَا ِمن ُك ْم ِش ْر َعةً َوِمْن َهاجا ."...أما اظتنهجية
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فيقصد هبا :الطريقة ،واإلرشادات ،والوسائل ،والتقنيات ،اليت جيب أن يتبعها الباحث ،أو الدارس منذ بداية
التفكَت يف حتديد موضوع البحث وحىت االنتهاء منو (العسكري.)12-11 :2002 ،
ؾتد أن كلمة العلم من أكثر الكلمات تداوال وشيوعا ،غَت أن االختالف مازال قائماً بُت العلماء والباحثُت،
يف غتاالت العلوم كافة  -انسانية ،و أساسية أو طبيعية ،وىندسية ،وطبية...،إخل  ،-ويرجع ذلك إذل اختالف
اظتناىج ،فالعلم عند البعض يعٍت اصتسد اظتًتابط من اظتعرفة اضتقيقية؛ بينما يرى األخرون أن العلم ىو االستقصاء
اظتوضوعي للظواىر التجريبية؛ وعند البعض اآلخر ،يعٌت العلم اظتعرفة اظتتحصل عليها من خالل استخدام قواعد
وإجراءات اظتنهج العلمي؛ .أيضا التعريف القائل بأن العلم ىو :غتموع اطتربات اإلنسانية اليت جتعل اإلنسان قادرا
على التنبؤ (سعيدان .)18-13 :1988 ،ولكن رغم االختالف حول تعريف العلم ،فإن ىناك اتفاقاً ،بأن
اظتعرفة ( )Knowledgeأوسع وأمشل من العلم ،باعتبار ان اظتعرفة تضم معارف علمية وأخرى غَت علمية ،وديكن
القول بأن كل علم معرفة ،وليست كل معرفة علما ،وديكن التمييز بُت اظتعرفة العلمية واظتعرفة غَت العلمية على
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أساس قواعد اظتنهج ،وأساليب التفكَت اليت تتبع يف حتصيل اظتعارف؛ فاذا اتبع الباحث أسس ،وقواعد ،وخطوات
اظتنهج العلمي يف التعرف على الظواىر ،والكشف عن اضتقائق اظتوضوعية العلمية ،فإنو حتما سيصل إذل اظتعرفة
العلمية؛ ويفرق بعض الباحثُت بُت اظتعرفة ،والعلم بتعريفهم للعلم بأنو :اظتعرفة اظتصنفة أو اظتعرفة اظتنسقة .بينما
يعرف الفريق اآلخر العلم بأنو :اظتعرفة اظتنسقة اليت تنشأ من اظتالحظة ،والدراسة ،والتجريب ،واليت تتم هبدف
حتديد طبيعة وأصول الظواىر اليت ختضع للمالحظة والدراسة (عبدالباسط)19-18 :1980 ،؛
ومن بُت التعريفات األكادديية اليت نعتقد يف مشوليتها ،وتتناسب ،وطبيعة الورقة التعريف الذي يرى بأن العلم
ىو :اظتعرفة اليت يتم حتقيقها بأسلوب البحث العلمي اظتنتظم ،والذي يهدف إذل حتقيق الًتاكم الكمي ،والنوعي
للمعارف ،اليت دتكن اإلنسان من التفسَت ،والفهم ،والتنبؤ ،والسيطرة على ظواىر اضتياة اليت حتظى باىتمامو
ليتمكن من تسخَت ىذه اظتعارف احملققة طتدمتو وإؾتاز تقدمو اضتضاري .ومبا أن جوىر العلم ىو التطلع إذل األمام
"اظتستقبل"  ،وىدف البحث العلمي ىو نفسو ىدف العلم ،فعملية البحث العلمي عملية ىادفة تسعى إذل تزويد
اإلنسان باظتعرفة احملققة ،ودتكنو من خالل تطبيق نتائجو ،من حل مشكالتو واختاذ قراراتو بشكل ديكن من حتقيق
أىدافو كفرد أو كجماعة ،فليس ىناك أحد يف وضع أفضل من الباحث العلمي ،ديكنو أن يسهم عن طريق اصتمع
بُت التحليل ،واطتيال ،والتصميم الذي ينطوي عليو السعي إذل التطلع لألمام ،يف النشاط اظتتواصل لتحسُت مصَت
اإلنسان ،أو بناء اظتستقبل؛ بل إن اىم الشروط األساسية للتقدم يف اظتستقبل ،قبول حقيقة التقدم ،وفهم
طبيعتو ...،ذلك ان اإلنسان بوصفو العادل األصغر الذي ديتلك عقال وذكاء قادرين على اكتساب اظتعرفة،
واستشفاف اظتستقبل (ديكنسون .)254 – 253 :1987 ،ومن بُت األسباب اليت دفعتٍت ،وحفزتٍت لتبٍت التعريف،
تأكيده على األىداف األساسية لعلم االجتماع ،واظتتمثلة يف :التفسَت (  ،)Explanationsوالتنبؤ (،)Prediction
والفهم ( ، )Understandingباالضافة إذل التأكيد على أن جوىر العلم ىو التطلع إذل اظتستقبل ،أي إذل األمام؛
ومن بُت أىداف العلم ()5بصورة عامة ،وعلى وجو اطتصوص ،علم االجتماع اإلنتاج اظتًتاكم من اظتعرفة ،والذي
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ديكن الباحث ،أو الدارس من زيادة اظتقدرة على تفسَت الظواىر االجتماعية والتنبؤ ()6هبا ،وىذا ىو ػتور إىتمام
الدراسات اظتستقبلية اإلستشرافية.
أما فيما يتعلق بكلمة البحث يف اللغة العربية تعٍت :طلبك الشيء يف الًتاب ،وقيل :أن تسأل وتستخرب.
وحبث عن اطترب ،وحبثو حبثا ،واستبحث عنو :أي سأل .واستبحثت ،وابتحثت وتبحثت عن الشيء ،أي فتشت
عنو .ومنو شتيت سورة " براءة " ب " البحوث" ،ألهنا حبثت عن اظتنافقُت وأسرارىم ،أي استثارهتا وفتشت
عنها( ،)8ورتع حبث حبوث أو أحباث .والبحث اصطالحا :ىو ػتاولة الكتشاف جزء من اظتعرفة ،بغرض نشره بُت
الناس واالستفادة منو (يعقوب .)26 :1986 ،وكلمة حبث ( )Researchيف اللغة اإلؾتليزية ،تعٍت :حبث أو تفتيش
دقيق ،ويبحث ،ويقمش ،يقوم ببحث علمي (البعلبكي)779 :1999 ،؛ فكلمة البحث حتمل يف مفهومها العام
معاين متعددة ،من بينها :التنقيب ،والفحص ،واالستقصاء ،والتحري ،والتحقق ،والتدقيق ،والتفتيش ،والطلب.
وىناك العديد( )1من التعريفات اإلصطالحية ،ورتيعها تشًتك يف عدد من النقاط ،من بينها:
.1

إن البحث العلمي عبارة عن ػتاولة علمية منظمو تسعى الكتشاف اضتقيقة عن طريق استخدام أسلوب ،أو
طريق ،أو منهج ػتدد.

.2

إن البحث العلمي اظتنظم يهدف إذل توسيع دائرة معلومات ،ومعارف الباحث ،وىكذا يكون البحث كشفا
للحقيقة العلمية هبدف توسيع نطاق اظتعرفة وتنميتها.

.3

البحث العلمي ىو أداة لنمو اإلدراك ،وكشف غموض اظتستقبل .فالبحث العلمي كطريقة استقصاء منظم ،ىو
عملية مدروسة متكاملة تأخذ يف اعتبارىا معطيات اضتاضر وحاجات اظتستقبل.

.4

يشمل البحث العلمي رتيع غتاالت اظتعرفة ،وميادين اضتياة ،ومشكالهتا اظتختلفة.
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.5

إن عملية البحث العلمي عملية معقدة وشاقة تتطلب بذل الكثَت من اصتهد اظتنظم والفحص الدقيق ،والتحليل
العلمي اظتوضوعي.

.6

مبا أن البحث العلمي خيدم غايات عامة ،فنتائجو اليقف تطبيقها عند األحداث أو الظواىر اليت جري عليها
البحث.

.7

مبا ان اظتعرفة تراكم ،فنتائج البحث تكون قابلة للنقل ،واإلقتباس ،والنشر ،بغية تعميم اظتعرفة ونشرىا.
ونشَت إذل أن البحث العلمي باختصار ،يعٍت :السعي لطلب العلم واظتعرفة ،وخَت ما نقتدى بو ،ما أمرنا بو
اسأَلُواْ أ َْىل ِّذ
الذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم الَ تَ ْعلَ ُمو َن"( .)9أيضا قولو تعاذل" :
اهلل سبحانو وتعاذل يف طلب اظتعرفة بقولو تعاذل " :فَ ْ
َ
وح ِم ْن أ َْم ِر َرِّذ َوَما أُوتِيتُم ِّذمن الْعِْل ِم إِالَّال قَلِيالً " ( .)9ونعتقد من خالل االطالع،
الر ِ
وح قُ ِل ُّر
ك َع ِن ُّر
َويَ ْسأَلُونَ َ
الر ُ
والبحث يف بعض مصادر ،ومراجع البحث العلمي بصفة عامة ،والبحث االجتماعي على وجو اطتصوص ،أن
اطتروج بتعريف ؼتتصر ،وػتدد ،وجامع ظتعٌت البحث العلمي ،أمر ليس من السهل حتديده ،ولكن رغم ذلك
حاولنا يف اظتقدمة أعاله ،كتمهيد لتحديد ماىية علم اظتستقبل ،و الدراسات اظتستقبلية اإلستشرافية ،ومدى
امكانية توظيفها يف حل العديد من االشكاليات اإلنسانية على مستوى أوطاننا ،أيضاً ًً تبُت لنا أن ىناك ندرة يف
االىتمام بالدراسات اظتستقبلية ،علي اظتستويُت العر واألفريقي ،وتصل إذل حد العدم يف العديد من البلدان
العربية ،باإلضافة لعدم االظتام ،واالىتمام باظتعادل اظتنهجية للدراسات اظتستقبلية ،والعوامل اليت تؤثر يف اظتعاصتة
اظتنهجية ،اظتفاىيم اظترتبطة بالدراسات اظتستقبلية اإلستشرافية ،أىم أنواع الدراسات اظتستقبيلية ،الصعوبات والعوائق
اليت تعًتضها ،العناصر واحملاور اليت عتا تأثَت فعال علي اظتستقبل.
ؽتا سبق تتضح لنا أمهية الدراسات اظتستقبلية اإلستشرافية العلمية ،واظتعرفية ،وضرورة األخذ هبا ،األمر الذي
يفرض علينا االىتمام هبذا اجملال وعلى كافة اظتستويات؛ ىذا من ضمن األسباب اليت دفعتنا ،وحفزتتنا للمسامهة
من خالل الورقة  -ويف إطار سعي الرابطة العربية للدراسات اظتستقبلية لنشر ثقافة الدراسات اظتستقبلية  -للتعريف
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مباىية الدراسات اظتستقبلية االستشرافية ،ولضرورة تبيان أمهيتها يف الوقت اضتاضر ،واظتستقبل؛ ىذا ما ستحاول
الورقة مناقشتو يف الفقرات التالية.
إن مصطلح "علم اظتستقبل" مشتق من الكلمة الالتنية (  )Futurmsاليت تعٍت :اظتستقبل ،والكلمة اليونانية
"لوغوس" الىت تعٍت :العلم .وكلمة (  )Futureيف اظتورد تعٍت :مقبل ،آت .أما (  )Futurismاليت تعٍت :اظتستقبلية:
حركة يف الفن (البعلبكي .)375 :1999 ،ظهرمصطلح علم اظتستقبل هبذه التسمية ألول مرة عام 1943م ،يف
غتموعة من األحباث ،نشرىا عادل االجتماع األظتاين أوسيب ك فلختهامي ( ،)10()Ossip Flechtheimحول التنبؤ
يدعو لتدريس اظتستقبليات منذ عام  1941م ،مبشرا بظهور علم جديد ،مبينا أن ىذا
االجتماعي ،الذي كان ُ
العلم أخ ُذ يف التبلور ويف طريقو ألن يصبح علما قائما بذاتو  -كان يعٍت بو إسقاط التاريخ عليُ بعد زمٍت قادم -
وىو علم اظتستقبل (  ،)Futurologyالذي عرفو بأنو :نظام علمي جديد منبثق عن وحدة تكاملية بُت الزمن
واضتقائق اظتكتشفة .وىذا النظام يتعامل مع األشياء نفسها بطريقة جديدة .حيث كتب يف العام 1949م( )11كتابا
حول (التاريخ وعلم اظتستقبل)  ،مبينا أن جذور اظتستقبل تقع يف اظتاضي واضتاضر (طعمة .)28 :1988 ،واصتدير
بالذكر أن فلختهامي قد واجو العديد من االنتقادات ،من بينها االنتقاد الذي وجهو العادل اعتولندي فرد بوالك
( )Fred Polakظتصطلح علم اظتستقبل على أساس أن اظتستقبل غتهول فكيف نرسي علما للمجهول .على الرغم
من االنتقادات اليت وجهت إذل فلختهامي فإنو دتكن من فتح اجملال أمام الدراسات اليت حاولت بناء اسًتاتيجيات
مستقبلية استشرافية شاملة بعيدة اظتدى يف ؼتتلف اجملاالت.
إن بداية االىتمام باظتستقبل واالستشراف قددية شأهنا شأن العلوم األخرى ،كما ىو اضتال يف علم االجتماع،
حيث االىتمام بدراسة اجملتمع  -أو التفكَت االجتماعي  -والظواىر االجتماعية ،ؾتد أهنا بدأت قبل اظتيالد (.)12
بينما ؾتد أن تسمية علم االجتماع (  )Sociologyأطلقها أوغست كونت يف العام 1839م ،حيث كان ينوي
تسمية العلم اصتديد بالفيزياء االجتماعية ( )Social Physicsغَت انو ختلي عن ىذه التسمية بعد أن نشر الباحث
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البلجيكي أدولف كيتليو ،دراسات حول اجملتمع أطلق عليها اسم الفيزياء االجتماعية (عبدالرزتن،

.)4 :1999

وىنا نالحظ أن أوغست كونت أول من أطلق التسمية على علم االجتماع ،بينما جيوز لنا أن نعترب الفالسفة
اظتشار اليهم يف العصور القددية ،اظتسيحية ،االسالمية ،عصر التنوير ،ىم اظتؤسسون األوائل لعلم االجتماع ،بينما
كونت ىو اظتسمى األول للمصطلح اظتتداول اآلن .ويعترب العالمة عبدالرزتن بن خلدون ،من أوائل اظتفكرين الذين
شعروا بضرورة التفكَت اصتدي بظاىرة اظتعرفة يف اجملتمع ،والذي يعترب وفقاً إلعتقادنا مؤسساً لعلم االجتماع ،حيث
أظهر جهداً مرموقا يف التنظَت حول اظتعرفة يف كتابو اظتقدمة .بينما ؾتد أن علم االجتماع هبذه التسمية اليت أطلقها
كونت يف العام 1839م ،يعترب حديثاً ودل يكمل اظتائيت عام مقارنة بالعديد من العلوم اإلنسانية األخرى؛ عليو
فعلم اظتستقبل بوصفو علماً فإنو يعترب قددياً ،بل ظهور اظتصطلح هبذه التسمية ،علم اظتستقبل ( ، )Futurology
يعترب حديثاً يعود إذل العادل األظتاين فلختهامي.
يف اظتوسوعة األمريكية ،كلمة (  )13()Futurologyتعٌت :علم دراسة اظتستقبل ،الذى يهتم بدراسة
التوجهات االجتماعية يف اجملتمع من أجل التنبؤ باظتستقبل ،وإن معظم علماء دراسة اظتستقبل ىم علماء االجتماع
الذين يقومون بتطبيق مناىجهم للتنبؤ عن الكيفية اليت سيكون عليها اجملتمع يف اظتستقبل ،مثالً كيف سيكون
اجملتمع يف العام  2100م ،مدركُت يف الوقت نفسو ليس بامكاهنم تقدمي أكثر من توقع أو احتمال.
ديكن القول ،إن مصطلح علم اظتستقبل ،ظهر يف منتصف القرن اظتاضي ،وانتشر استخدامو يف الواليات
اظتتحدة األمريكية وعدد من الدول من بينها الدول اليت تعتمد التخطيط اظتركزي ،وارتبط بالدراسات اظتتعلقة
مبستقبل التقنية وتطورىا اظتتسارع وتأثَتىا يف حتديد صورة اظتستقبل  -مثل كتابات توفلر حول صدمة اظتستقبل،
حضارة اظتوجة الثالثة ،وغَتىا من الكتابات ذات الصلة ،-وىناك العديد من اظتًتادفات اليت تستخدم لتدل على
نفس معٌت علم اظتستقبل ( ،)Futurologyوان كانت يف معظمها تشَت بدرجات متفاوتة إذل الدراسات التقنية أو
االجتماعية ،أو االثنُت معا لرسم صورة للمستقبل ( ،)14مثل :مصطلح حبوث اظتستقبليات ( ،)Futures Research
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دراسات البصَتة (
(Movements

Studies

 ،)Foresightحبث السياسات (

Research

 ،(Policiesالتحركات اظتستقبلية

 ،(Futuresالتنبؤ التخطيطي (  ،)Prognosisالتنبؤ اظتشروط (  ،)Forecastingاظتستقبلية

( ،)Futurismاظتنظورأو اظتأمول اظتستقبلي (  ،)Prospectiveويعزي البعض ىذا التنوع يف التسميات اظتتباينة إذل
االختالف يف النشأة التارخيية واأليديولوجية لتلك الدراسات(.)15
أيضا الباحثون واظتهتمون العرب ،تعددت وتباينت عندىم التسميات  -كما ىو اضتال يف العلوم اظتنقولة أو
اظتًترتة  -للداللة على علم اظتستقبل ( ،)16مثل :استشراف اظتستقبل ،التنبؤ باظتستقبل ،علم اظتستقبل ،دراسات
اظتستقبل ،صور اظتستقبل العر  ،بدائل اظتستقبل ،االستشراف اظتستقبلي ،اظتستقبلية...،وكل اظتصطلحات ذات
الصلة ،ورغم تعدد التسميات فإن ىناك ثالثة مصطلحات أكثر تداوال وىي :علم اظتستقبل ،الدراسات اظتستقبلية،
استشراف اظتستقبل ،أو الدراسات اإلستشرافية؛ وىناك إعتقاد لدى بعض ال ُكتاب يرى أن مصطلح استشراف
اظتستقبل ،يعترب أكثر اظتصطلحات السائدة واظتتداولة اليوم يف ؼتتلف األدبيات العربية.
أما عن مصطلح " ُم ْستَ ْقبَل" ،فقد ورد يف اظتسوعة الفلسفية العربية  ،مبعٌت :اسم يدل على الزمان اآليت.
يطلق على ماديكن أن يقع من حوادث ،أما على استمرار الوجود يف اظتستقبل فيطلق "أبد" ويقع اظتستقبل يف
عرفو بعض اظتتكلمُت بأنو تقدم
مقابل اظتاضي .ورد يف اظتوسوعة أن اظتاضي :اسم يدل على الزمان الذاىبّ ،
بعض أجزاء الزمان على بعض يف الذات .ويطلق على استمرار الوجود يف اظتاضي "أزل" ويقع اظتاضي يف مقابل
اضتاضر واظتستقبل .واظتاضي عند شلنغ :ىو ماكان وأصبح من خلفنا ،واستطعنا التحرر منو يف اضتاضر ،ولكن
ٍ
اضتاضر اليتحدد إال بفعل اظتاضي ،قائال :الحاضر ؽتكن غَت ذلك الذي يقوم على ٍ
والماض ؽتكن
ماض حاسم،
غَت ذلك الذي يكون أساساً ضتاضر بعد التغلب عليو .أما ىيدغر :فيعتقد أن واقعية اظتوجود االنساين ضاربة يف
اظتاضي والواقعية إمنا تدل على قصدية اظتاضي واجتاىو ،واظتاضي ينبعث من اظتستقبل كي يولد اضتاضر .بينما يرى
سارتر :أن ليس ذتة ٍ
ماض يف ذاتو ،بل يقوم اظتاضي باظتعٌت الذي اخلعو عليو ،واظتاضي الحيدد أفعالنا اظتستقبلية،
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بل إن طبيعة اظتاضي تتوقف على اظتستقبل ،ألن اظتستقبل ىو الذي جيعل من اظتاضي حيّاً أو ميتاً (زيادة:1986 ،
.)746-722كما تصنف اظتوسوعة عالقة الفالسفة باظتاضي( )17إذل ثالثة أشكال:
.1

عالقة عدمية :تتميز بالرفض والنفي اظتطلق للماضي بكل قيمو وأخالقو دون رؤية أية نقطة اجيابية فيو ُ.يدرج
نيتشة يف عداد العدميُت الكبار جتاه اظتاضي ،وكثَت من الفالسفة الوجوديُت.

.2

عالقة تعلق باظتاضي :على النقيض من العالقة األوذل ،الترى اضتاضر إال على أساس اظتاضي بوصفو اظتنبع الوحيد،
واضتقيقي للقيم .وىذا ما ينسحب على أكثر ؽتثلي الفلسفة الدينية.

.3

عالقة ديالكتيكية تارخيية :حيث تنظر إذل اظتاضي نظرة نفي وإثبات .نفي ماىو سليب وإثبات مايفعل يف حركة
التقدم .وىذه ىي عالقة كل من ىيغل ،وماركس باظتاضي ،وكذلك بعض أنصار الفلسفات القومية.
يف الفلسفة االسالمية ،االىتمام باظتستقبل متأصل وليس ػتل خالف ،ويف ىذا الصدد ،يذكر العادل
االسالمي األسدي ،أن علم اظتستقبل :ىو علم قدمي جداً قدم اإلنسان منتزع باألصالة من علم اهلل تعاذل غتده
الذي يعلم بكل دائرة الزمان من األزل إذل األبد ،والكثَت من علم اهلل قد نزل إذل األرض بواسطة الروح الذي
نفخو اهلل يف سيدنا آدم عليو السالم ونسبو إذل نفسو تعاذل غتده " فَِإذَا س َّالوي تو ونَ َفخ ِ ِ ِ ِ
َ ُْ ُ َ ْ ُ
ت فيو من ُّرروحي فَ َق ُعواْ لَوُ
ِِ
ين " ( )18وبواسطة وحي النبوة و العرفان ،حيث أول إنسان يف األرض سيدنا آدم عليو السالم كان يعلم
َساجد َ
اظتستقبل والكثَت من أحداثو ،يعلم بأنو سوف يأيت زمان ويكون فيو نيب من ولده اشتو ػتمد خيتم النبوة ويكون لو
شأن ومنزلة عظيمة عند اهلل وعند اظتؤمنُت بو ،وتقول بعض الروايات أن الكلمات اليت تلقاىا آدم من ربو " فَتَ لَقَّالى
َّالواب َّال ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ
يم " ( )19كانت ان اهلل علّمو أن يدعو باسم رسول اهلل صلى
َ
اب َعلَْيو إِنَّالوُ ُى َو الت َّال ُ
آد ُم من َّالربِّذو َكل َمات فَتَ َ
الرح ُ
اهلل عليو وآلو وسلم وآل بيتو الطيبُت الطاىرين عليهم السالم ( .)20أيضا يدلل األسدي بقولو :عند قراءتنا للقرآن
الكرمي ؾتد اظتئات من اآليات الشريفة حتدثنا عن اظتستقبل ،وما سوف حيدث يف األرض من أحداث ،ويف
السموات أيضاً ،بل القرآن الكرمي يذىب إذل ما ىو أبعد من دائرة الزمان اظتمكن ،وخيربنا عن اآلخرة ،وما سوف
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حيدث فيها من أحداث ،ؿتو طريقة اضتساب ،واظتثول أمام عدالة اهلل جل شأنو ،وعناصر ،ومفردات عادل اصتنة وما
فيو من نعيم مقيم ،و عناصر ،ومفردات عادل اصتحيم وما فيو من عذاب مهُت وؿتو ذلك .
ولو نستعرض سَتة األنبياء عليهم السالم ؾتد أن النبوة قائمة على التنبؤ ،أي العلم بأحداث اظتستقبل ،وال
يوجد نيب بال نبوة أو تنبؤ ،بل رتيعهم كانوا خيربون عن نبوءاهتم واضتوادث اظتستقبلية ،ويستبقون الزمان بوضعهم
حتصن الناس من الفنت اليت سوف حتدث عتم يف اظتستقبل قبل أواهنا ،ورسول اهلل صلى اهلل
اطتطط ،والربامج اليت ّ
عليو وآلو وسلم ،وكذلك آل بيتو عليهم السالم ،قد سجلوا لنا من خالل األحاديث الشريفة ،والروايات اظتنقولة
عنهم الكثَت من األحداث اليت سوف حتدث يف اظتستقبل ،ؽتا يعٍت أهنم من علماء اظتستقبل ،وعلى ىذا فإن علم
اظتستقبل بدأ من سيدنا آدم عليو السالم ،ومصدره األصيل يف الوجود اهلل تعاذل غتده ،واستمر ىذا العلم من
خالل النبوة ،والكتب اظتنزلة بالنزول إذل األرض حىت خامت النبيُت وسيد اظترسلُت رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو
وسلم ،وما زال القرآن الكرمي إذل يومنا ىذا يكتنز الكثَت من أنباء اظتستقبل وحوادثو احملتومة وىي متاحة صتميع
اظتسلمُت الكتشافها ،واالستفادة منها .فعلم اظتستقبل يف الفلسفة اإلسالمية علم أصيل مصدره الوحي ،والنبوة،
ولو قوانُت ،وقواعد منتزعة من ىوية اهلل تعاذل .وىناك العديد من اآليات القرانية اليت تتناول اظتستقبل وتدفع
اإلنسان للغد ،مثل قولو تعاذل " :يا أَيُّرها الَّال ِذين آمنوا اتَّال ُقوا اللَّالو ولْتنظُر نَ ْفس َّالما قَدَّالم ِ ٍ
ِ
ِ
َ َُ
َ ْ
َ َ
ت لغَد َواتَّال ُقوا اللَّالوَ إ َّالن اللَّالوَ َخبَتٌ
َ ََ ْ ٌ
ِمبَا تَ ْع َملُو َن "(.)21
ُت عادل اظتستقبليات اظتهدي اظتنجرة ( ،)22أن ىناك فرقاً شاسعاً يف االسالم بُت الغيب
من ناحية أخرىُ ْيب ّ ْ
والذي اليعلمو غَت اهلل سبحانو وتعاذل وحده  -الغيب شيء خاص بالقدرة األعتية  ، -وبُت مفهوم (اظتستقبل)
كما يستخدمو العلماء ،واطترباء يف غتال الدراسات اظتستقبلية ،والذي يعترب انعكاس على الزمن وآثاره ،مشَتا إذل
أن مصطلح (مستقبل) دل يرد يف القرآن إال يف صيغة (مستقبِل)  -بكسر الباء  ، -ذلك يف قولو تعاذل "َ :لَ َّالما َرأ َْوهُ
عا ِرضاً ُّرمست ْقبِل أَوِديتِ ِهم قَالُوا ى َذا عا ِرض ُّرؽتْ ِطرنَا بل ىو ما است عج ْلتم بِِو ِريح فِيها ع َذ ِ
يم"( .)23موضحاً يف
َ َ ٌ ُ َ ْ ُ َ َ َْ ْ َ ُ
َ
ٌ َ َ ٌ
َْ َ ْ َ ْ
اب أَل ٌ
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ذات الوقت أن القرآن الكرمي يضم العديد من اظتصطلحات واأللفاظ الداعية إلمعان النظر واإلعداد ،بل
االستعداد للمستقبل ،اظتستقبل الذي ىو اآلخرة من جهة ،والعمر اظتقبل من اضتياة الدنيا من جهة أخرى  -ىذا
مايؤكد رؤية األسدي بأن االىتمام باظتستقبل يف القرآن متأصل  ،-من بُت تلك اآليات ،قولو تعاذل " :أ ََوَدلْ يَنظُُرواْ
وت َّال ِ
ِيف ملَ ُك ِ
ض وما خلَق اللّو ِمن َشي ٍء وأَ ْن عسى أَن ي ُكو َن قَ ِد ْاق تَ رب أَجلُهم فَبِأ ِّذ ِ ٍ
َي َحديث بَ ْع َدهُ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ َ َ َ ُ
َ
َ
َ َ َ ُْ
ْ َ ََ
صراً إِ َّالن ِيف َذلِك َآلي ٍ
ي ْؤِمنُو َن"( ، )24أيضا قولو تعاذل " :أَ َدل ي روا أَنَّالا جع ْلنَا اللَّاليل لِيس ُكنُوا فِ ِيو والنَّالهار مب ِ
ات لِّذ َق ْوٍم
َ َ َ ُْ
ْ ََ ْ
َ َ
ُ
ََ ْ َ َ ْ
ِ
الصوِر فَ َف ِزع من ِيف َّال ِ
ات ومن ِيف ْاأل َْر ِ ِ
ين "
يُ ْؤِمنُو َنَ ،ويَ ْوَم يُن َف ُخ ِيف ُّر
الس َم َاو َ َ
ََ
ض إَّالال َمن َشاء اللَّالوُ َوُكلٌّل أَتَ ْوهُ َداخ ِر َ

()25

ُت اظتنجرة أن كلمة ( الغد ) وردت ستس مرات يف القرآن الكرمي ،ذلك يف
(اظتنجرة .)313-293 :2005 ،أيضاُ ْيب ّ ْ
َّال ِ
َّال
ت لِغَ ٍد َواتَّال ُقوا اللَّالوَ إِ َّالن اللَّالوَ َخبَِتٌ ِمبَا
َّالم ْ
س َّالما قَد َ
ين َ
اآليات التالية :قولو تعاذل " :يَا أَيُّر َها الذ َ
آمنُوا اتَّال ُقوا اللوَ َولْتَنظُْر نَ ْف ٌ
()26
ِ
ب َوإِنَّالا لَوُ َضتَافِظُو َن"( ،)27قولو تعاذلَ " :وَال تَ ُقولَ َّالن لِ َش ْي ٍء إِ ِّذين
تَ ْع َملُو َن"  ،قولو تعاذل " :أ َْرس ْلوُ َم َعنَا َغداً يَ ْرتَ ْع َويَ ْل َع ْ

()29
اعل ذَلِك َغداً"( ،)28قولو تعاذل" :سي علَمو َن َغداً َّالم ِن الْ َك َّالذاب ْاأل ِ
ِ
اع ِة
َش ُر"  ،قولو تعاذل" :إِ َّالن اللَّالوَ ِع َندهُ ِع ْل ُم َّال
فَ ٌ َ
الس َ
ُ
ََ ْ ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي أ َْر ٍ
س بِأ ِّذ
َويُنَ ِّذزُل الْغَْي َ
ض دتَُ ُ
وت إِ َّالن اللَّالوَ
س َّالماذَا تَكْس ُ
ب َغداً َوَما تَ ْدري نَ ْف ٌ
ث َويَ ْعلَ ُم َما يف ْاأل َْر َحام َوَما تَ ْدري نَ ْف ٌ
ِ
يم َخبَِتٌ" (.)30
َعل ٌ
من خالل قراءة اظتنجرة ،يتضح لنا أن استشراف اظتستقبل ضد االستسالم ظتقتضيات الواقع ،بل الدعوة
للبحث عن اظتستقبل األنسب واألفضل  -وخَت مثال اآلن مايعرف بدراسات اصتدوي من حيث رتع اظتعلومات
مث اظتقدمات ،والنتائج اظتتعلقة باالحتماالت يف اظتستقبل  ، -ونشَت ىنا إذل القول اظتأثور "اعمل لديناك كأنك
تعيش أبدا ،واعمل آلخرتك كأنك دتوت غدا" فاالسالم يهتم وحيث على العيش واظتستقبل األفضل.
ومن بُت التعريفات اظتتعددة لعلم اظتستقبل ،والىت نعتقد يف مشوليتها ،التعريف الذي يرى أ ّن علم اظتستقبل ىو:
العلم الذي يرصد التغَت يف ظاىرة معينة ،ويسعى لتحديد االحتماالت اظتختلفة لتطورىا يف اظتستقبل ،وتوصيف ما
يساعد على ترجيح احتمال على غَته .ذلك انطالقا من أن الزمن لغة ينقسم إذل ثالث مراحل ،اظتاضي :كل
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ماىو سابق على اضتال القائم .اضتاضر :كل ماىو قائم حاليا .اظتستقبل :اآليت بعد اضتال ،أي يف اظتستقبل
(عبداضتي .)14-13 :2003 ،والفرق بُت األبعاد الثالثة :أن اظتاضي أضحى حقيقة .اضتاضر عملية متحركة دل
تكتمل بعد ،أي واقع معاش يف حالة متحركة .اظتستقبل :ىو الذي دل حيدث بعد .ومبا أن اظتاضي واقع انتهى وغَت
أمرا صعبا حبكم حركيتو ،فإن التحكم يف اظتسقبل ىو اجملال الوحيد اظتتاح
ؽتكن تغَته ،والتحكم يف اضتاضر يصبح ً
رغم أن القدرة على ىذا التحكم ليست مطلقة ،األمر الذي يفتح اجملال امام اإلرادة االنسانية للتدخل ،وبالتارل
ينبغي علينا أن نعرف وؿتدد ماىية اظتسارات احملتملة الىت ستأخذىا الظاىرة الىت تعنينا يف اظتستقبل ،فإذا تعرفنا
على كل اظتسارات احملتملة يصبح من الضروري علينا أن نعمل على دفع األمور باجتاه اظتسار الذى حيقق لنا أكرب
قدر ؽتكن من اظتكاسب وأقل من اطتسائر واألضرار اظتتوقعة  -ظاىرة الفقر على اظتستوى العر على سبيل اظتثال
  .فعلم دراسات اظتستقبل معٌت بالبعد االول :اظتتمثل يف حتديد اظتسارات احملتملة مستقبال لظاىرة معينة ،والبعدالثاين :اظتتمثل يف التنبؤ باظتسار األكثر احتماال للحدوث .فعلم اظتستقبل يعترب من بُت العلوم اليت تنتمي إذل دائرة
العلوم االجتماعية ،العلوم اليت هتتم باإلنسان واجملتمع .العلم الذي يبحث عن األفكار والرؤى اصتديدة ظتستقبل
اجملتمع ،العلم الذي يبحث ويهتم بكيفية سبل التحكم يف اظتستقبل ومعرفة أشكالو واالستعداد لو .العلم الذي
يطرح موضوع اظتستقبل كموضوع للبحث واظتناقشة ،كما يعد علم اظتستقبل من التخصصات العلمية اضتديثة اليت
حياول من خالعتا الباحث ،أو الدارس تكوين صور مستقبلية متنوعة ػتتملة أو متوقعة اضتدوث ،مع االىتمام
بدراسة اظتتغَتات اليت ديكن أن تؤدي اذل إحتمال حتقيق الصور اظتستقبلية احملتملة ،ألن علم اظتستقبل ،ىو العلم
حاضرا/واقعاً.
الذي يتناول األحداث اليت دل حتدث بعد خالل فًتات زمنية غَت ػتددة ،وعندما حتل ستصبح
ً
ولذلك علم اظتستقبل ىو العلم الذي يطرح موضوع اظتستقبل كموضوع للبحث والدراسة ،ذلك من خالل
الدراسات اظتستقبلية أو اإلستشرافية اليت هتتم بتحديد اظتسارات احملتملة أو اظتتوقعة مستقبال لظاىرة معينة ،ومن مثّ
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التنبؤ باظتسار األكثر احتماال أو توقعا .األمر الذي يقودنا لتحديد ماىية الدرسات اظتستقبلية

( ،)31والدراسات

االستشرافية.
ىناك العديد من اظتفاىيم والتعريفات للدراسات اظتستقبلية ،سنشَت من بينها  -على سبيل النمذجة -إذل
بعض التعريفات اليت نعتقد يف موضوعية تناوعتا مثل التعريف الذي حدده ال ُكتاب العرب يف دراساهتم حول صور
اظتستقبل العر يف مطلع ذتانينات القرن اظتاضي ،والذي يرى أن الدراسات اظتستقبلية ىي :ػتاوالت لتصور شتات
بدائل اظتستقبل اظتًتتبة على اطتيارات البديلة ،واظتسارات اظتختلفة اليت من احملتمل أن تتخذىا األحداث ،أو حيددىا
صانعو القرار .وتتحدد ىذه السمات اظتستقبلية كنتيجة للتفاعل اظتتبادل بُت غتموعة اطتيارات ،واظتسارات اظتتخذة
بينها وبُت ؼتتلف جوانب النسق االجتماعي  -االقتصادي  -اضتضاري الذي يتكون منو اجملتمع .وترتبط القدرة
على تصور ىذه السمات البديلة مبدى فهمنا للنسق االجتماعي  -اإلقتصادي  -اضتضاري مبكوناتو الرئيسة
منُ بٌت ،وأنساق فرعية ،وعالقات ،باالضافة ظتعرفة الكيفية اليت تتفاعل هبا األحداث يف اطار النسق الكلي .وتزيد
يف قدرتنا على التصور األكثر دقة لبدائل اظتستقبل ،كلما زادت معرفتنا العلمية اظتوضوعية بالواقع اضتارل ،وبالتطور
التارخيي الذي أنتجو ،وبالكيفية اليت يتم هبا انبثاق اضتاضر انطالقا من اظتاضي واظتستقبل انطالقا من اضتاضر.
فالدراسات اظتستقبلية اصتادة تبدأ بالدراسة العلمية اظتوضوعية للواقع اضتارل ،الواقع اظتعاش ،وكيفية نُشوئو ،وتطوره
ُ
التارخيي ،مع الًتكيز بصفة أساسية على دراسة البٌُت واألنساق الفرعية ،والعالقات والعمليات اليت يتم خالعتا التغَت
والتطور يف إطار النسق الكلي للمجتمع (غتموعة مؤلفُت - )179 -178 :1988 ،ظاىرة الفقر يف العديد من
الدول العربية مثال تتطلب البحث العلمي اظتوضوعي يف أسباب نُشوء ،وتنامي الظاىرة ،وكيفية اضتد من تطورىا،
وتفاقمها.
تعرف اصتمعية الدولية للمستقلبيات ،الدراسات اظتستقبلية على أساس طبيعتها يف أربعة عناصر رئيسية ىي:
 . 1إهنا الدراسات الىت تركز على استخدام الطرق العلمية يف دراسة الظواىر اطتفية.
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 . 2إهنا أوسع من حدود العلم ،فالدراسات اظتستقبلية تتضمن اصتهود الفلسفية ،والفنية جنبا إذل جنب مع اصتهود
العلمية.
 . 3إهنا تتعامل مع نطاق لبدائل النمو اظتمكنة وليس مع إسقاط مفردة ػتددة للمستقبل.
 . 4إهنا تلك الدراسات اليت تتناول اظتستقبل يف فًتات  -آماد  -زمنية تًتاوح بُت ستس سنوات وستسُت سنة.
أما عن مدى ارتباط الدراسات اظتستقبلية بالتخطيط االسًتاتيجي ،فهناك العديد من التعريفات ،سنشَت من
بينها إذل التعريف األكثر مشوال ،والذى يرى بأن الدراسات اظتستقبلية ىي تلك الدراسات اليت تقوم على متابعة
عدد من اظتتغَتات ْوتْتبع اجتاىاهتا اضتالية فيما خيص ؼتتلف اجملاالت ،واعتماداً على البيانات اجملمعة يتم خلق
سيناريوىات ؼتتلفة لألحداث اظتستقبلية احملتملة ،واليت يتم إدراجها يف التخطيط اإلسًتاتيجي اطتاص بأى من
تلك اجملاالت .والسيناريو ىو :وصف لوضع مستقبلي ؽتكن ،أو ػتتمل أو مرغوب فيو ،مع توضيح ظتالمح
اظتسار ،أو اظتسارات الىت ديكن أن تؤدى إذل ىذا الوضع اظتستقبلي ،وذلك انطالقاً من الوضع الراىن ،أو من وضع
أوذل أو ابتدائي مفًتض.
باالضافة للتعريفات اظتشار إليها أعاله ،ديكن القول بأن الدراسات اظتستقبلية ىي :غتموعة الدراسات،
والبحوث الىت هتدف إذل حتديد اجتاىات األحداث ،وحتليل ؼتتلف اظتتغَتات اليت ديكن أن تؤثر يف إجياد ىذه
االجتاىات ،أو حركة مسارىا ،أو غتموعة الدراسات والبحوث اليت تكشف عن اظتشكالت اليت بات من احملتمل
أو اظتتوقع أن تظهر يف اظتستقبل ،وتتنبأ باألولويات اليت ديكن أن حتددىا كحلول ظتواجهة ىذه اظتشكالت.
فالدراسات اظتستقبلية ىي غتموعة البحوث ،والدراسات اليت هتدف إذل الكشف عن اظتشكالت ذات الطبيعة
اظتستقبلية ،والعمل على إجياد اضتلول العلمية واظتوضوعية عتا ،كما هتدف إذل حتديد اجتاىات األحداث وحتليل
اظتتغَتات اظتتعددة للموقف اظتستقبلي ،واليت ديكن أن يكون عتا تأثَت على مسار األحداث يف اظتستقبل ،فضال عن
أن الدراسات اظتستقبلية والبحوث اظتتعلقة هبا تشكل علما يُعٍت بتطوير وتنمية اظتعرفة حول اظتستقبل ،بغرض وضع
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أُسس لتحسُت اختاذ القرار يف اجملاالت اإلنسانية اظتختلفة ،والدراسة اظتنظمة للمعرفة اظتعروضة أمامنا حول اظتستقبل
ديكن أن تسهم بشكل ملحوظ يف اختيارنا بُت البدائل  -أي تصبح امكانية االختيار متاحة . -ذلك ألن
الدراسات اظتستقبلية تبحث يف موضوع اظتستقبل ،وتوصيفو من خالل إمكانية أفضل وأنسب اضتلول يف اظتستقبل
للمشكالت ػتل الدراسة ،وبالتارل تسهل أو تستشرف عملية االختيار .،خاصة وأن االستشراف الحياول وصف
اظتستقبل يف حد ذاتو ،بل يبُت ويوضح العالقة بُت اظتستقبليات اظتمكنة ،وامكانية االختيار لصنع مستقبل أفضل.
أما عن ماىية االستشراف ،أو الدراسات االستشرافية ،فهذا ما سنحاول مناقشتو يف الفقرة التالية.
وكما أشرنا إذل أن اظتفاىيم واظتصطلحات اليت تنتمي إذل العلوم االجتماعية تتباين وتتعدد ،خاصة
يف علم اظتستقبل ،والسبب يف ذلك كونو علم حديث ودل تتبلور بعد مصطلحاتو ،ومسمياتو كما ىو اضتال يف
بعض العلوم االجتماعية ،األمر الذي يعاين منو الباحثون ،واظتهتمون العرب ،حيث تعدد ،وتباين التسميات
عندىم خاصة يف العلوم اظتنقولة أو اظتًترتة ،كما ىو اضتال يف علم اظتستقبل والدراسات اظترتبطة بو ،مثل استشراف
اظتستقبل( ،)32الدراسات اظتستقبلية ،التنبؤ باظتستقبل......،إخل .فهناك ػتاوالت متباينة لتعريف اظتفهوم .وىناك من
يعتقد أن االستشراف عند عبدالرزتن بن خلدون يعٍت "التشوف" ( )33أي استشراف اظتستقبل واخًتاق حجبو
وأستاره .ومن بُت اظتفاىيم اظتعاصرة ،على سبيل اظتثال ،ىناك من يرى بأن االستشراف ىو "عملية فحص منهجي
منظم للمستقبل طويل األجل ،وبناء اظتسارات اظتتصورة للمستقبل يف غتال ما"  .وىناك من يعتقد بأن مصطلح
علم اظتستقبل يعٍت استشراف اظتستقبل ،والذي يعٍت :النظر إذل القادم بنظرة ثاقبة ،بغية تصور الواقع اظتقبل انطالقا
من الواقع اضتاضر واستيعاباً للماضي .أيضا االستشراف يُقصد بو اجتهاد انساين الستطالع أحداث الزمن اآليت
يف اظتستقبل مستهدفاً حتديد احتمال وقوعها ،حيث يتناول أحداثاً دل تقع بعد ويشَت إذل فًتات زمنية دل ٍ
تأت
ِ
ظتستقبل يوجد يف الذىن الواعي ،واطتيال االبتكاري ،وإبداعاتو ،واطتطط اليت يرشتها الستباق
بعد ،واستشراف
الزمن القادم وػتاصرة اظتشكالت اظتتوقعة قبل حدوثها .بينما يرى اخرون ( )34بأن مصطلح استشراف اظتستقبل ،ىو
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" عملية تتسم بدرجة عالية من التعقيد ،وذلك حىت يتمكن من يقوم مبحاكاة النسق اجملتمعي يف حركتو الدائمة،
وحتقيق درجة عالية من الفهم ظتا حيدث يف النسق بصورة كلية ،ويف أنساقو الفرعية اظتختلفة مبا عتا من تشابكات،
وتقاطعات يف ظل ظروف اقليمية ،وعاظتية متسارعة".
ورغم تعدد التعريفات اظتشار إليها  -اليت أخًتناىا كنماذج  -ؾتد أن غتال موضوعها ،وحبثها حول
اظتستقبل ،سواءُ شتيت الدراسات اظتستقبلية أو االستشراف اظتستقبلي ،الذي يف أوسع معانية يُعٍت باالجتهاد
العلمي اظتنظم ،الذي يرمي اذل صياغة غتموعة من التنبؤات/التوقعات (  )Conditional Forecastingاليت تشمل
اظتعادل الرئيسية ألوضاع غتتمع معُت أو غتموعة من اجملتمعات خالل فًتة زمنية مقبلة ،وتنطلق من بعض
االفًتاضات اطتاصة حول اظتاضي ،واضتاضر بغية استكشاف أثر دخول عناصر مستقبلية علي اجملتمع (غتموعة
مؤلفُت .)28-22 :1988 ،وعادة ما يكون االستشراف بعيداً عن أمور التكهن واالعتبارات الشخصية،
فاالستشراف العلمي للمستقبل من حيث اظتضمون يعٍت التطلع ؿتو اظتستقبل ،بلُ يؤسسُ ،ويبٍت على اظتاضى،
واضتاضر من خالل وإدراك وفهم تأثَت العوامل اليت شكلت اظتاضي واضتاضر معاً .وينبغي أن تكون عملية
االستشراف عملية مستمرة عرب الزمن  -أي ضرورة توفر عنصر االستمرارية  -من خالل االمتالك والتوظيف
ألدوات اظتعرفة العلمية ،خاصة إذا أخذنا بعُت االعتبار أن قراءة الواقع ،واستشراف اظتستقبل تتأثر بًتاكم اظتعرفة
اظتوضوعية ،والعلمية للواقع اليت تساعد يف اختيار البدائل اظتستقبلية ،وبناء اظتسارات اظتتصورة للمستقبل األجدى
واألنسب ،واظتستقبل اليتم التنبؤ بو بل التحضَت لو ،ألن دور الدراسات اظتستقبلية اليكمن يف إصدار التنبؤات،
بل يف حتديد االجتاىات وختيل اظتستقبل اظترغوب فيو ،واقًتاح االسًتاتيجيات لتحويلو إذل مستقبل ؽتكن.
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اعتوامش

 . 1يف األصل قدمت الورقة  -كمقًتح  -للنشر يف اجمللة التونسية للعلوم االجتماعية ،واليت تصدر عن مركز الدراسات
والبحوث اإلقتصادية واالجتماعية ،وذلك على ىامش أعمال اظتؤدتر األول للرابطة العربية للدراسات اظتستقبلية التابعة
إلحتاد غتالس البحث العلمي العربية ،والذي أستضافو اظتركز يف العاصمة التونسية خالل الفًتة من
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2012م؛ ونُشرت يف اصتذلة التونسية للعلوم االجتماعية ،العدد ( )142سنة  2014م ،واليت تصدر عن مركز الدراسات
والبحوث االقتصادية واالجتماعية ،تونس.
 . 2نقصد باظتفهوم أواظتصطلح ،معٍت اظتفهوم واظتصطلح العلمي بالصورة اظتوضحة يف منت النص .
 . 3فيما يتعلق بفلسفة اظتفاىيم واظتصطلحات ،ىناك العديد من اظتراجع اليت تناولت اظتوضوع بصورة موسعة ،من بينها على
سبيل اظتثال ،أنظر .1 :ػتمد عابد اصتابري ،مدخل إذل فلسفة العلوم :دراسات ونصوص يف االبستمولوجيا اظتعاصرة:
تطور الفكر الرياضي والعقالنية اظتعاصرة (ج ( )1دار الطليعة للطباعة والنشر ،بَتوت ،ط /2مارس1982م) .2 .ػتمد
عابد اصتابري ،مدخل إذل فلسفة العلوم :دراسات ونصوص يف االبستمولوجيا اظتعاصرة :اظتنهاج التجرييب وتطور الفكر
العلمي (ج ( )2دار الطليعة للطباعة والنشر ،بَتوت ،ط /2مارس1982م) .3 .ػتمد ػتمد طاىر آل شبَت ،نقد
اظتذىب التجرييب (منشورات دار ومكتبة اعتالل ،بَتوت ،ط 1987/2م) .4 .توماس ىوبز ،ىوبز فيلسوف العقالنية،
تررتة :إمام عبدالفتاح (دار الثقافة للنشر والتوزيع ،بَتوت،

1985م) .7 .جون ب .ديكنسون ،العلم واظتشتغلون

بالبحث العلمي يف اجملتمع اضتديث ،تررتة :شعبة الًترتة باليونسكو (اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت،
أبريل 1987م).
 . 4ىنا نشَت إذل أن كلمة منهج مبعناىا العلمي اضتارل ،دل تستخدم إال ابتداء من عصر النهضة األوربية ،وبعدىا يف القرنُت
السادس والسابع عشر .فهناك من يرى أن الكلمة استخدمت باظتعٌت االصطالحي اظتتعارف عليو ،ابتداء من القرن
السابع عشر على يد الفيلسوف فرانسيس بيكون ،وبور ويال وغَتىم من العلماء الذين اىتموا باظتنهج التجرييب واظتنهج
االستدالرل .وىناك من يرى أن أول من استخدم الكلمة باظتعٌت االصطالحي ىو رينيو ديكارت ،بقولو :خَت لالنسان
ان يعدل من التماس اضتقيقة من أن حياول ذلك من غَت منهج (الدسوقي.)27 :1991 ،
 . 5للمزيد حول أىداف العلم ،وأىداف علم اإلجتماع ،أنظر .1 :عبداهلل عامر اعتمارل ،مرجع سبق ذكره .2 .أزتد بدر،
مرجع سبق ذكره .3 .حسن الساعايت ،مرجع سبق ذكره.
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 . 6يهتم التنبؤ بتطور الظواىر االجتماعية وقوانينها ،أيضا يعترب من بُت أىداف ،وخصائص العلم بصفة عامة ،وعلم
االجتماع بصفة خاصة ،فعندما ندرك أونتعرف على العوامل ،واألسباب اظتؤثرة يف حدوث ظاىرة إجتماعية معينة،
نستطيع معرفة القوانُت اليت حتكم حركة الظاىرة وتطورىا ،فمثالً إذا تبُت للباحث ،أو الدارس أن التقليل يف اظتهور،
وتكاليف الزواج سيؤدي إذل تناقص حالة العزوف عن الزواج ،بل إذل ارتفاع نسبة الزواج بُت الشباب ،فيمكن لو أن يتنبأ
بأن معدل ارتفاع حالة العزوف عن الزواج ظاىرة مؤقتة .فتوقعات اظتعرفة العلمية عادة ما تقود إذل تنبؤات ،وتوقعات
دقيقة.
 . 7للمزيد من التفصيل ،أنظر :ابن منظور ،لسان العرب :مادة حبث .
 . 8مبا أن موضوع الورقة يف فرع من فروع العلوم اإلجتماعية ،فهناك العديد من التعريفات اظتتعددة واظتتشاهبة للبحث
اإلجتماعي ،من بينها على سبيل اظتثال :التعريف الذي يري أن البحث اإلجتماعي ىو طريقة يف التفكَت وأسلوب للنظر
ارل الوقائع ،يصبح معو معٍت اظتعطيات اليت مت رتعها واضحا يف ذىن الباحث .كما انو اسلوب حيل بو األفراد اظتشكالت
الصعبة يف ػتاولتهم جتاوز حدود اصتهل اإلنساين .وىذا االسلوب يتميز بعدد من اطتصائص منها :ينبغي أن يبدأ البحث
بسؤال يف ذىن الباحث .وضع خطة للبحث .عرض اظتشكلة بصورة وتعبَت واضح .معاصتة اظتشكلة الرئيسية من خالل
غتموعة مشكالت فرعية .االستعانة بالفروض الواضحة؛ فالبحث اإلجتماعي يسعي ارل تفسَت الظواىر اإلجتماعية اليت
دل يتم تفسَتىا بعد ،واليت توضح تلك القضايا اليت اليزال الشك قائما حوعتا ،كما يهدف البحث اإلجتماعي أيضا إذل
تصحيح اضتقائق اظتتعلقة باضتياة اإلجتماعية واليت أسيء فهمها أو إدراكها ،أيضا التعريف الصادر عن التوصية الىت أقرىا
اظتؤدتر العام لليونسكو يف دورتو الثامنة عشر بالعاصمة الفرنسية ،يف  20نوفمرب  1974م ،والذي يرى أن كلمة البحث
العلمي ،تعٍت :عمليات الدراسة ،والتجربة ،وصياغة اظتفاىيم ،واختيار النظريات اليت تدخل يف توليد اظتعرفة العلمية .
 . 9سورة األنبياء :اآلية (.)7
 . 10ىناك إختالف حول كتابة اسم فليتشتامي ،ففي معظم اظتراجعُ يكتب (فليتشتامي) أو (فلشتيم) ،ويف البعض اآلخر يكتب
(فلختهامي) .وفلختهامي أستاذ يف العلوم السياسية ،أظتاين األصل أمريكي اصتنسية ،ىاجر للواليات اظتتحدة األمريكية قبل
وقت طويل من نشوب اضترب العاظتية الثانية .وىناك من يعتقد بأن فلختهامي من أصل روسي ،وحيمل اصتنسية األظتانية،
وقبض عليو النازيون يف العام  1935م ،لكنو دتكن من اعترب واعتجرة إذل سويسرا ،ومنها إذل الواليات اظتتحدة األمريكية .
 . 11ىناك بعض الكتابات ،توضح أن االىتمام بدراسات اظتستقبل قد بدأ قبل العام  1949م ،ذلك من خالل أعضاء رابطة
رواية اطتيال العلمي يف اؾتلًتا حيث اقًتحوا وزارة للمستقبل ،يف الثالثينيات من القرن اظتاضي ،وأصدروا غتلة (الغد) اليت
منربا للدراسات اظتستقبلية .
كانت تعترب ً
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 . 12ففي العصور القددية مثالً :مصر الفرعونية ،الصُت القددية ،أمثال الفيلسوف كونفوشيوس (

449-551ق.م) ،اعتند،

بالد االغريق ،أمثال الفيلسوف ىَتاغلطيس ( 475-540ق.م) ،السوفسطائيُت ،افالطون ( 347-427ق.م) ،ارسطو
(322-384ق.م) .يف العصور اظتسيحية :مثل الفالسفة ،شيشرون ( 43-106ق.م) ،القديس أوغسطُت ( -354
435م) ،القديس توما االكويٍت ( 1274-1225م) .يف العصور االسالمية :من بُت الفالسفة ،أبونصر الفارا
(950-872م) ،عبدالرزتن بن خلدون ( 1406-1332م) ،اظتقريزي (1442-1364م) .عصر اإلصالح والتنوير:
من بُت فالسفتو ،توماس ىوبز ( 1679-1588م) ،فيكو ( 1744-1668م) ،مونتسكيو ( 1755-1689م)،
إمانويل كانت (1804-1724م) ،ىيجل ....،من مثّ أوغست كونت ( 1857-1798م) ،كارل ماركس (-1818
1882م) ،أميل دوركامي (1917-1857م) ،ماكس فيرب (1920-1864م).
.Academic American Encyclopedia, Vol.8, 1981, New Jersey.384 . 13
 . 14يف ىذا الصدد كمثال ،ديكن الرجوع لدراسة تناولت العالقة مابُت علم اإلجتماع والتقنية (شبكة اظتعلومات
الدولية/األنًتنت) من خالل العالقات اإلجتماعية اظتتوقعة مستقبال ،صدرت يف يناير

 2008م ،عن اجمللس الوطٍت

للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،حتت عنوان :علم االجتماع اآلرل :مقاربة يف علم االجتماع العر واالتصال
باضتاسوب.
 . 15يف ىذا الصدد يعتقد بعض الكتاب أن فلختهامي استخدم تسمية علم اظتستقبل الدانة اظتاركسية حتقيقا ألىداف العسكرية
األمريكية يف منتصف القرن اظتاضي.
 . 16ظتزيد من التفصيل على سبيل اظتثال ،أنظر :الدراسة اليت صدرت عن مركز دراسات الوحدة العربية/بَتوت،

1982م،

جملوعة باحثُت ،بعنوان :صور اظتستقبل العر  .الدراسة الصادرة عن مركز الشهاب للنشر والتوزيع/اصتزائر،

1991م،

لوليد عبداضتي ،حول :الدراسات اظتستقبلية يف العالقات الدولية .الدراسة الصادرة عن ىيئة األعمال الفكرية ،اطترطوم،
ط 2006/1م ،حملمود بابكر العوض ،حول :مستقبل اإلسالم :مقاربة يف فقو اظتستقبل...... ،.اخل.
 . 17نشَت ىنا على  -سبيل اظتثال  -إرل بعض الفالسفة مثل افالطون الذي أشار إذل اظتستقبل ،عند تقسيمو الزمان بقولو "ما
سيكون" .أما جابر بن حيان فرأى أن الزمن إمنا ينقسم إذل ثالثة أقسام :ماضٍ ذاىب ،دائم واقع ،وآت مستقبل متوقع
وروده .ويرى شلنغ يف اظتستقبل زماناً يقع أمامنا ديكن التعرف عليو إذل جانب اظتاضي القابع من ورائنا واضتاضر الذي
ؿتياه .أما ىيغل فال يرى إالّ اآلن حيث اظتاضي واظتستقبل ال وجود عتما ،لكن اضتاضر ليس إال نتيجة اظتاضي وحامل
اظتستقبل .وبالنسبة إذل نيتشة ،فان أزلية الزمان تعٍت أزلية اظتاضي وأزلية اظتستقبل .وأزلية اظتاضي تستلزم أن يكون قد
حدث كل ما ديكن أن حيدث ،وكذلك يستلزم اظتستقبل الالمتناىي واألزرل وورود رتيع األحداث داخل الزمان يف
اظتستقبل .ويعتقد أكثر الوجوديُت أن االنسان حركة مستمرة ؿتو اظتستقبل أي اظتستقبل الذي سوف يكونو .ويف ىذا
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الصدد يعلق ىيدغر :إننا نعلو دائما على ذواتنا متجهُت ؿتو اظتستقبل ألن وجودنا يف صميمو ليس إال إجتاىا أو "
مشروعاً " وكلمة مشروع إمنا تدل على أننا نعمل دائما من أجل حتقيق إمكانياتنا .فنحن يف توتر مستمر ؿتو اظتستقبل.
بل إن الزمان نفسو يبدأ باظتستقبل .واالنسان إمنا يعمل دائماً من أجل مادل يوجد بعد .و يف ىذا الصدد التنظر اظتاركسية
إذل اظتستقبل إال بوصفو جزءاً من اضتركة اظتستمرة للتاريخ البشري .وىو على الرغم من اصتدة اليت ينطوي عليها فإنو
يتضمن كل ثراء اظتاضي على أساس ديالكتيكي قائم على نفي النفي ،وما اظتستقبل إال ذترة ىذه اضتركة الديالكتيكية
الصاعدة بشكل حلزوين ؿتو التقدم التارخيي – االجتماعي وذروتو اظترحلة الشيوعية .وال يشكّل اظتستقبل سوى حاف ٍز
يد من السيطرة على الطبيعة ومز ٍ
ظتز ٍ
يد من اضترية وانسجام الشخصية .ولكن مستقبل الشخصية ىذا ال معٌت لو مبعزل عن
مستقبل اجملتمع ،بل ومستقبل البشرية .واظتاركسية استنادا إذل اقرارىا باضتتمية وفق قوانُت يعتقد يف موضوعيتها وخيضع عتا
التاريخ االنساين ،فإن التنبؤ مبستقبل التاريخ االنساين يأخذ الطابع العلمي .على اصتانب االخر ىناك من الفالسفة من
يقف ضد إمكانية معرفة اظتستقبل أو التنبؤ بو .حيث يؤكد كارل بوبر  -مثال  -عدم خضوع التاريخ ألية قيمة كانت.
والجدوى ظتا يسميو ماركس – بالقوانُت الوضعية ،فمن اظتستحيل التنبؤ باظتستقبل ،أوسَت التاريخ االنساين ،ومن
اظتستحيل كذلك قيام نظرية علمية تكون أساسا للتنبؤ التارخيي .ويعتقد بول فالَتي بأن التاريخ ىو علم باألشياء اليت
التتكرر أبداً ،أما األشياء اليت ديكن تكرارىا فهي من شأن الفيزياء .إن التاريخ تاريخ اظتفاجآت بل ينطوي على نتائج تثَت
الدىشة والذىول .وكما ينقسم الفالسفة إذل فريقُت يف ما يتعلق مبعرفة اظتستقبل فإهنم أيضا ينقسمون إذل تيارين على
أساس نظرهتم إذل اظتستقبل ،تيار تشاؤمي وآخر تفاؤرل .ويندرج كل من شبنهور وىاردتان ،مارل ،فيسر ،نيل  ،كالفتس
وأكثر الوجوديُت ضمن التيار التشاؤمي حيث اظتستقبل بالنسبة عتم قامت لن ينجب إأل مآسي جديدة وقلقاً اضافياً .أما
أنصار الفلسفة الغربية اضتديثة فهم يف الغالب متفائلون باظتستقبل خاصة يف إطار عصرىم ،أما عن ماىية اظتستقبل أو
ماىو اظتستقبل .يرى فرنسيس جاكوب ،أن اظتستقبل ىو :أحد اظتلكات اليت ينفرد هبا البشر عن سائر الكائنات األخرى .
 . 18سورة اضتجر :اآلية (.)29
 . 19سورة البقرة :اآلية (.)37
 . 20ظتزيد من التفصيل ،أنظر الرابط.http://www. dahsha.com :
 . 21سورة اضتشر :اآلية (.)18
 . 22اظتهدي اظتنجرة ،عادل مستقبليات مغر  ،يعترب من أوائل العلماء واظتفكرين العرب الذين اىتموا مبجال الدراسات
اظتستقبلية .ناقش اظتفهوم اظتبُت أعاله ،يف ندوة قضايا اظتستقبل االسالمي اليت عقدت يف العاصمة اصتزائرية ،حول
الدراسات اظتستقبلية :الضرورة والواقع واآلفاق ،ظتزيد من التفصيل ،أنظر :مداوالت الندوة .
 . 23سورة األحقاف :اآلية (.)24
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 . 24سورة األعراف :اآلية (.)185
 . 25سورة النمل :اآليات ( .)87/86
 . 26سورة اضتشر :اآلية (.)18
 . 27سورة يوسف :اآلية (.)12
 . 28سورة الكهف :اآلية (.)23
 . 29سورة القمر :اآلية (.)26
 . 30سورة لقمان :اآلية (.)34
 . 31برز مصطلح الدراسات اظتستقبلية (  )Future Studiesألول مرة عقب إنشاء السكرتارية اضتكومية يف السويد عام
 1973م ،حيث أصدرت ىذه اعتيئة دراسة يف العام

 1974م ،مفضلة استخدام مصطلح الدراسات اظتستقبلية عن

مصطلح علم اظتستقبل ،على أساس أن مفهوم الدراسات يعٍت عدم اقتصار اظتيدان على العلماء واظتتخصصُت ،إذل جانب
االستفادة من ؼتتلف العلوم واظتناىج .
 . 32يف لسان العرب يعٍت مفهوم استشراف اظتستقبل ،حتديد النظر يف الشيء بشكل جيعل الناظر أقوي على إدراكو واستبيانو
كأن يبسط الكف فوق اضتاجب كاظتستظل من الشمس أو ينظر إليو من شرفو أو مكان مرتفع ،أو ديتد عنقو أو يسدد
بصره ؿتوه ،كل ذلك يفعلو لإلحاطة بشكل الشيء والتدقيق يف ماىيتو .وجاء أيضاً :تشرف الشيء واستشرفو :أي
وضع يده على حاجبو كالذي يستظل من الشمس حىت يبصره ويستبينو ،ومنو قول ابن مطَت "فيا عجب اً للن اس
يستشرفونٍت كأ ْن دل يروا ْبعديُ ػتباً والْ قبلي" .وف ي ح ديث أب ي طل حة ،رض ي اللّ و عن و ،أن و ك ان ح سن ال رمي ،فكان
ُ
إذا رمى استشرفو الرسول (ص) ،لينظر مواقع نبلو ،أي حيقق نظره ويطلع عليو .واالستشراف أن تضع يدك على حاجبك
وتنظر ،وأصلو من الشرف العلو ،كأنو ينظر إذل موضع مرتفع فيكون أكثر إلدراكو .ويف القاموس احمليط  :استشرف
الشيء  :رفع بصره إليو ،وبسط كفو فوق حاجبو كاظتستظل من الشمس .أى أنو قد رفع بصره إليو لينظر إليو نظرة
متفحصة حىت حييط بو ويستبينو ،وبسط كفو فوق حاجبو ليتجنب أي شعاع ضوئي يشوش على رؤيتو ،حىت يكون نظره
جيداً وصورة ما ينظر إليو أوضح لو .وعليو استشراف اظتستقبل ىو النظر إذل الزمن القادم ببصر وبصَتة ،بغية تصور
اظتستقبل ،انطالقاً من شرفة الواقع اضتاضر ،واستيعاباً لعرباظتاضي .
 . 33ىنا نشَت إذل إننا دل نعثر على مصطلح التشوف  -هبذا اظتعٌت اظتشار إليو أعاله  -يف مقدمة عبدالرزتن بن خلدون،
ولكن اظتصطلح ،وفقاً إلعتقادنا يعٍت الشوف ،أي النظر البعيد وليس القريب .ظتزيد من التفصيل ،أنظر:
.lum.nl/b169.htm
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 . 34ومن بُت التعريفات اظتتعددة لالستشراف ،نشَت إذل تعريف كورنيش الذي يعرف االستشراف بأنو" :فعل وفن وعلم
التعرف على إمكانات أحداث اظتستقبل  -إمكانات أحداث أو تطورات مستقبلية  -وتقييم مثل ىذه األحداث"؛ مبيناً
أن االستقراء/االستشراف ( :)Forecastيعٍت القول بأن شيئاً ما سيحدث على األرجح يف اظتستقبل .ويتضمن
ٍ
بشكل متبادل .موضحاً أن
التكهن ،وكثَتاً مايستخدم اظتصطلحان
االستشراف نسبة أكرب من عدم اليقُت من ّ
االستشراف مصطلح عريض جداً ديكن استخدامو وتوظيفو يف الدراسات ذات التوجو اظتستقبلي ،مشَتاً ًً إذل أن مصطلح
االستشراف مازال أقل انتشاراً وتوظيفا حالياً يف األوساط األكادديية من مصطلح الدراسات اظتستقبلية ،األمر الذي
قدُ يعطي انطباعا خاطئاً يف األوساط غَت األكادديية ،مشَتاً إذل أن مصطلح دراسات اظتستقبل ( :)Future(s)Studies
أي دراسات إمكانات اظتستقبل ،من اظتصطلحات اظتستخدمة بشكل ؽتاثل لكلمة االستشراف .ويرى كورنيش ،أن
االستشراف التقٍت (  :)Technological Forecastingيعٍت استشراف االحتماالت اظتستقبلية طتصائص تقنية
(تكنولوجيا) جديدة أو ػتسنة ،أو صتهاز جديد ،طريقة عمل ،تقنية جديدة .وعادة مايُستدعى اظتستشرف التقٍت للقيام
بدراسة جدوى لتقنية ما وليس الستقراء إذا ماكانت ستحدث أم ال ،ألن تطور تقنية ما يرتبط بعوامل غَت تقنية عديدة،
التكهن بتطويرمرّكب كيمائي ما ،ولكن ليس
مثل احتماالت الربح واإلجراءات اضتكومية ،مثالً ،من اظتمكن التوقع أو ّ
باحتماالت أن يصبح عقاراً فعاالً مرحباً .أيضاً تعريف اظتهدي اظتنجرة ،الذي يرى أن دور االستشراف اليكمن يف إصدار
التنبؤات ،إذ يتجلي ىدفو يف حتديد االجتاىات ،وختيل مستقبل مرغوب فيو ،واقًتاح اسًتاتيجيات حتويلو إذل مستقبل
ؽتكن ....،ومن أىم فوائد االستشراف ،أنو يُعٍت بكشف اظتشكالت اظتتوقعة قبل حدوثها ،ليتم التهيؤ ظتواجهتها ،ببذل
اصتهود البحثية ،ووضع الًتاتيب واطتطط والسياسات اظتضادة  ،ظتنع وقوع تلك اظتشكالت يف بداياهتا ،أو اضتد من آثارىا
بعد تق ّدم خطواهتا.
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اظتصادر واظتراجع
أوالً :اظتصادر

.1

القرآن الكرمي.

.2

ابن منظور ،لسان العرب (دار صادر للطباعة والنشر ،بَتوت ،ط2005/4م).

.3

إبن خلدون ،مقدمة بن خلدون( :ج  ،)1كتاب العرب وديوان اظتبتدأ واطترب يف ايام العرب والعجم والرببر ومن
عاصرىم من ذوي السلطان األكرب (دار اصتيل ،بَتوت ،دون تاريخ).

.4

معن زيادة ،اظتوسوعة الفلسفية العربية (ج( )1معهد اإلمناء العر  ،بَتوت ،ط1986/1م).

.5
.6

 ،اظتوسوعة الفلسفية العربية (ج( )2معهد اإلمناء العر  ،بَتوت ،ط1988/1م).
منَت البعلبكي ،اظتورد :قاموس إنكليزي – عر ( دار العلم للماليُت ،بَتوت ،ط1999/33م).

ثانياً :اظتراجع
.1

أجاك أتارل ،مالمح اظتستقبل أو خطوط األفق ،تررتة :أزتد عبد الكرمي (دار طالس ،دمشق1991 ،م).

.2

أزتد سليم سعيدان ،مقدمة لتاريخ الفكر العلمي يف اإلسالم (اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت،
نوفمرب1988م).

.3

ادوارد كورنيش ،اظتستقبلية :مقدمة يف فن وبناء عادل الغد ،تررتة :ػتمود فالحة(وزارة الثقافة ،دمشق1994 ،م).

.4

ألفن توفلر ،صدمة اظتستقبل ،تررتة :ػتمد علي ناصف (دار هنضة مصر ،القاىرة ،ط/2يناير1990م).

.5

إميل يعقوب ،كيف تكتب حبثا أو منهجية البحث (جروس برس ،طرابلس/لبنان ،ط1986/1م).

.6

اظتهدي اظتنجرة ،اضترب اضتضارية األورل (اظتركز الثقايف العر  ،الدارالبيضاء2005 ،م).

.7

اظتهدي اظتنجرة ،قيمة القيم (اظتركز الثقايف العر  ،الدارالبيضاء ،ط/4يوليو2008م).

.8

توماس ىوبز ،تررتة :إمام عبدالفتاح ،ىوبز فيلسوف العقالنية (دار الثقافة للنشر والتوزيع ،بَتوت1985 ،م).
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.9

جون ب .ديكنسون ،العلم واظتشتغلون بالبحث العلمي يف اجملتمع اضتديث ، ،تررتة :شعبة الًترتة باليونسكو
(اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،أبريل 1987م).

 . 10جون نيصبات ،االجتاىات الكربى عام 2000م،مراجعة وتررتة :العجيلي اظتَتي (مركز دراسات العادل اإلسالم ي،
مالطا ،خريف1991م).
 . 11سعيد زائد ،مفاتيح العلوم للخوارزمي (اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب ،القاىرة1996 ،م).
 . 12عاصم الدسوقي ،البحث يف التاريخ (دار اصتيل ،بَتوت1991 ،م).
 . 13عبدالباسط ػتمد حسن ،أصول البحث اإلجتماعي ( مكتبة وىبة ،القاىرة1980 ،م).
 . 14عبداهلل عامر اعتمارل ،أسلوب البحث اإلجتماعي وتقنباتو (منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي ،ط1994/2م).
 . 15عقيل حسُت عقيل ،فلسفة مناىج البحث العلمي (منشورات إليجا ،فاليتا/مالطا1995 ،م).
 . 16غتموعة مؤلفُت ،صور اظتستقبل العر (مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتوت ،ط/3مارس1989م).
 . 17ػتمد بابكر العوض ،مستقبل اإلسالم :مقاربة يف فقو اظتستقبل (ىيئة األعمال الفكرية ،اطترطوم ،ط2006/1م).
 . 18ػتمد عابد اصتابري ،مدخل ارل فلسفة العلوم :دراسات ونصوص يف االبستمولوجيا اظتعاصرة (تطور الفكر الرياضي
والعقالنية اظتعاصرة) (ج( )1دار الطليعة للطباعة والنشر ،بَتوت ،ط/2مارس1982م).
 . 19ػتمد عابد اصتابري ،مدخل ارل فلسفة العلوم :دراسات ونصوص يف االبستمولوجيا اظتعاصرة(اظتنهاج التجرييب
وتطور الفكر العلمي) (ج( )2دار الطليعة للطباعة والنشر ،بَتوت ،ط/2مارس1982م).
 . 20ػتمد عبداهلل مصطفى النقرا

 ،معاصتات الفقر يف الدولة اإلسالمية

(ىيئة األعمال الفكرية ،اطترطوم،

ط2003/1م).
 . 21ػتمد غتذوب صاحل ،أصول االجتماع اإلنساين يف اظتفهوم اإلسالمي :مشروع معريف يف االصالح االجتماعي
(مركز التنوير اظتعريف ،اطترطوم2005 ،م).
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 . 22مصطفي عمر التَت ،مسامهات يف أسس البحث اإلجتماعي (معهد اإلمناء العر  ،بَتوت1989 ،م).
 . 23ناىدة عبدالكرمي حافظ ،مقدمة يف تصميم البحوث اإلجتماعية (مطبعة دار اظتعارف ،بغداد1981 ،م).
ائ ،ط1991/1م).
 . 24وليد عبد احلي ،الدراسات اظتستقبلية يف العالقات الدولية (شركة الشهاب للنشر والتوزيع ،اصتز ر
 . 25يسن اضتاج عابدين ،أزتد إبراىيم عبد اهلل ،التخطيط االسًتاتيجي يف السودان (اظتركز القومي لإلنتاج اإلعالمي،
اطترطوم ،ط2005/1م).

ثالثاً :البحوث والدوريات واجملالت
.1

رتيل منيمنة ،اظتنهج العلمي اظتعاصر من وجهة استمولوجية (غتلة عادل الفكر ،عدد ،55 /فرباير1989م) ( معهد
االمناء العر  ،بَتوت1989 ،م).

.2

سامي إبراىيم ،قراءة يف فلسفة العلوم (غتلة عادل الفكر ،عدد ،63/مارس1991م) ( معهد االمناء العر  ،بَتوت،
1991م).

.3

علي خليفة الكواري ،ما العمل  ....من أجل اظتستقبل (غتلة اظتستقبل العر  ،عدد/

1995 ،195م) ( مركز

دراسات الوحدة العربية ،بَتوت1995 ،م).
.4

مطاع صفدي ،أزمة الفكر العر مع "منهجياتو" :مواجهة أورل (غتلة عادل الفكر ،عدد ،1/يونيو1978م) ( معهد
االمناء العر  ،بَتوت1978 ،م).

.5

ػتمد عابد اصتابري ،آفاق اظتستقبل العر (غتلة اظتستقبل العر  ،عدد/
الوحدة العربية ،بَتوت1992 ،م).

29

 ،156فرباير 1992م) ( مركز دراسات

