
  لماذا وماذا، :نحو مناىج إيمانية في عمم المستقبميات الوضعية
 !وكيف يستوجب ليا؟

“Toward Faith-Oriented Disciplines in Positivist Futurology:  
Why, What and How Ought It Be?” 

 كمال شعير. د.أ
 جمعية بحوث المستقبميات المصرية العربية- رئيس مجمس اإلدارة

 مقدمة إلى المعيد العالي لمدراسات اإلسالمية، ميت عقبة، الجيزة
 
 

إن تعدد تردد البشرية بين حاالت تاريخية متباينة، وفاشمة غالبا، ربما دل عمى ضعف يسكن الرؤى 
ذلك بدوره ربما ينم عن خمل في مناىج دراسات المستقبل المعاصرة، وتقنيات . والتوقعات المستقبمية

 .إستشرافو الوضعية، ومن ثم إتخاذ القرارت اإلستراتيجية والمصيرية
وربما يحتاج اإلنسان المعاصر إلى النظر في مناىج أخرى تكاممية، تحد من قدر الاليقين وضعف القدرة 

والبجع األسود، وغيرىا من " الوايمدكارد"التنبؤية، في التحوالت والتحديات المبيتة المباغتة والموصوفة بــ 
 . تمك الحاصمة عالميا

ذلك مشيود في . وربما تحتاج البشرية أيضا إلى مناىج تخفف بعضا من غمواء بعض من الفكر المستقبمي
وأيضا في تباينات العولمة والقطرية والقومية، ومردودات . رؤية وفكر نياية التاريخ وصراع الحضارات

ذلك . الحداثة وما بعدىا في مجتمعات المعرفة، ثم األصو لية والتطرفية من الدولة والجماعة واإلنسان الفرد
 .أفضى إلى تصورات وفكر الفوضى الخالقة، وظاىرة الدولة الفاشمة، مما ألحق األذى بكثير من الناس

نظن . تمثل الدراسة الراىنة محاولة بحثية أولية، نقدم من خالليا مناىج ونماذج فكرية في أطر إيمانية
وربما تقدم قدرا من الفكر . ونيدف بيا معالجة بعضا من الخمل الحاصل في دراسات المستقبل الوضعية

نسانيا أينما كان وتخص من ذلك الحضارة اإلسالمية، أشد الحضارات . المتوازن يخدم الحضارة اإلنسانية وا 
تعود بيا . كما أنيا أشد الحضارات حاجة إلى مستقبميات إيمانية أخالقية ىي في مناىج شريعتيا. تضررا

كما تأخذ من مناىجيا، مناىج الوسطية . إلى حضارتيا، وتعينيا في ربيع تحوالتيا وتحدياتيا المستقبمية
 .     والتسامحية ورقابة الضمير واألخالقية
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The multiplicity of human hesitation between various historical situations, and often 

unsuccessful, perhaps indicates the weakness prevailing the  future visions and  

expectations. This in turn probably reflects a defect in the curricula of contemporary 

future studies and techniques of prospective positivism, and then makes strategic and 

fateful decisions.  Modern man may need to consider other complementary methods to 

decrease the value of uncertainty and the weakness of predictive capacity in the sudden 

changes and challenges described as "Wildcard” and Black Swan, and other events that 

occur globally. 

     Humanity may need also to dampen the ardor of future thinking.   This is   remarkable 

clear in the vision and thought of The End of History and The Clash of Civilizations. 

Besides, in the variations of globalization, primitivism, nationalism and the reflections of 

modernism and postmodernism in knowledge societies, then fundamentalism and 

extremism from the state, the community and the individual. That led to the perceptions 

and  thought of creative chaos, and the phenomenon of failed state, causing harm to many 

people. 

    The current study represents a primary research trial through which the methods and 

intellectual models are  introduced in faithful frameworks. The aim is to address some of 

the defects in the positive future studies. It may provide a degree of balanced thought to 

serve humanity and civilizations everywhere, especially the Islamic civilization; the worst 

affected one. It is also the most civilizations in need to moral faithful futures included in 

its religious law, returning back to its civilization, and helping it in the spring of their 

future transformations and challenges. It also borrows the curriculum of moderation, 

forgiveness, conscience controlling and ethics.  

 


