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ملخص
ويف  الحقة،  أجيال  وجود  إمكانية  يف  تأثرًيا  سابقة  أجيال  من  جيل  ألفعال  إنَّ 
حول  الدائرة  النقاشات  جدوى  ثبتت  وقد  ستعيشها.  التي  احلياة  ونمِط  نوعيِة 
مواضيع  بحث  لدى  الالحقة  األجيال  جتاه  السابقة  األجيال  عىل  التي  الواجبات 
يف  الغريب  التفكري  بلغ  وقد  القضايا.  من  وغريها  واالستدامة،  واالقتصاد،  البيئة، 
القرن  سبعينيات  منذ  جًدا  متقدّمة  مرحلة  املستقبل  أجيال  جتاه  الواجبات  مسألة 
األخالق،  نظريات  لتقييم  ا  ذلك حمكًّ يعدون  الغربيون  األخالق  فعلامء  العرشين، 
فقد  الرشيعة،  أما  اجلديد.  القرن  يف  حضور  ذا  مهامًّ  موضوًعا  يظلَّ  أن  ويتوقعون 
أن  بيد  القادمة،  األجيال  الواجبات جتاه  للنظر يف  قّدمت أصواًل وقواعد  أن  سبق 
هذه األصول األساسية مل ُتنضج إنضاًجا كافًيا بام جيعلها قادرة عىل تسليط الضوء 
عىل هذه القضايا ضمن املجتمعات اإلسالمية نفسها، فضاًل عن املنافسة يف سوق 
األفكار املفتوح. ولذلك عىل علامء الرشيعة بلورة هذه األصول قبل تقديم تصور 

رشعي للواجبات جتاه األجيال القادمة.

نبذة عن الكاتب
دمشق  يف  الرشعية  العلوم  درس  طابة،  مؤسسة  يف  باحث  زميل  فريبر  موسى 
اإلفتاء  دار  يف  درس  ثم  الشافعي.  الفقه  تدريس  يف  إجازة  عىل  حصل  حيث 
باإلفتاء. وهو حيمل  الشيخ عيل مجعة  أجازه مفتي مرص  القاهرة حيث  املرصية يف 
احلكومية  بورتالند  جامعة  من  التطبيقية  اللسانيات  يف  البكالوريوس  شهادة 
بأوريغون يف الواليات املتحدة، واملاجستري يف اإلدارة العاّمة من كلية ديب لإلدارة 
احلكومية. وقد سبق أن نرش له قسم األبحاث يف مؤسسة طابة: اهرعقو اهخالقجو 
بلرزانق   رديل  وحّل  اال رتاضجو  ةابعظامل  واهخالقجق   ابرقنظ رتيو  بلتكرظبظاجق 

وابتجلجل  ر وةر ابتحّجزا  يف ابفتظى.
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جتاه  األخالقية  الواجبات  موضوع  ينفكَّ  مل  العرشين،  القرن  سبعينيات  منذ 
ولئن  وغريهم.  البيئة  وعلامء  واالقتصاديني  الفالسفة  اهتامم  حمّل  القادمة  األجيال 
عىل  هل  تتغري:  مل  األساسية  املسائل  فإن  آلخر،  حقل  من  التطبيق  سياق  اختلف 
طبيعة  وما  له،  معارصة  غري  مستقبلية  أجيال  جتاه  أخالقي  واجب  احلارض  اجليل 
م جيٌل سالٌف تضحيات جليل  هذا الواجب؟ وهل تتطلب هذه الواجبات أن يقدِّ
أو أن حيّوله  الكوكب،  الحق؟ فمثاًل، هل من حق اجليل احلايل أن يستنفد موارد 
احلارَض  اجليل  ُتلِزُم  حقوق  املستقبل  ألجيال  وهل  للسكنى؟  يصلح  ال  مكان  إىل 
بناء مؤسسات وتوريثها  يتعني  والبيئة وحيافظ عليها؟ وهل  املوارد  هلا  بأن يصون 
لألجيال القادمة؟ ويقع يف صلب املوضوع الكالم عىل محاية املوجودات واملوارد 
وإنتاجها وتوزيعها. وحتى اآلن ال يزال مفهوم الواجبات األخالقية جتاه األجيال 
وثيق  أنه  من  الرغم  عىل  والبيئي،  االقتصادي  السياق  يف  أساًسا  ُيطبَّق  القادمة 

الصلة أيًضا بموارد وثروات اجتامعية كالثقافة واملؤسسات واملعرفة.
بمفهوم  تعريف  منها  األول  يف  أقسام،  ثالثة  إىل  البحث  هذا  ينقسم 
واختبار  األخالقي،  للتفكري  أداة  بوصفه  وأمهيته  القادمة  األجيال  جتاه  الواجبات 
الثاين  القسم  يقدم  بينام  )السياسات(،  اإلجرائية  اخلطط  األخالقية، ووضع  النظم 
الُكّتاب املسلمني املعارصين مع فكرة هذه الواجبات،  ملخًصا يبني طريقة تعامل 

فيام يمهد القسم الثالث لنسٍق رشعي لتناوهلا.
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وعىل غرار أعامل الكاتب السابقة: اهرعقو اهخالقجو بلتكرظبظاجق ابرقنظ رتيو 
غري  اهققبجم  يف  بلرزانق   رديل  وحل  اال رتاضجو  ةابعظامل  واهخالقجق  
اإلسال جو)1(، فإن هذا البحث ذو طبيعة استكشافية، إذ ليس املقصود منه، واحلالة 
مبدئية  وأدلة  مسّوغات  وتقديم  موضوع  طرح  إنام  والتفصيل،  الشمول  هذه، 

يمكن أن تشكل أساًسا لدراسات أخرى.

الأجيال القادمة
املتعلقة  األخالقية  املسائل  يف  القادمة  األجيال  جتاه  الواجبات  موضوع  يبحث 
األسئلة  ومن  الوجود.  حّيز  إىل  يأتون  قد  لكنهم  يولدوا  ملا  الذين  باألشخاص 
التي يبحثها هذا املوضوع: هل ألشخاص املستقبل اعتبار من الناحية األخالقية؟ 
صالح  أجل  من  معينة  تضحيات  نقدم  أن  علينا  وهل  الوجود؟  يف  حق  هلم  وهل 
األخالقية  الواجبات  يبطل  املستقبل  يف  يأتون  بأشخاص  االهتامم  وهل  حياهتم؟ 
واملؤسسات  املوارد  طبيعة  وما  احلارض)2(؟  الوقت  يف  موجودين  أشخاص  جتاه 

التي يتعني علينا توريثها هلم)3(؟
نظرية  إىل  األقل،  عىل  املستقبل،  بأجيال  الفلسفية  االهتاممات  وترجع 
اهخالق  كتاب  من  اخلامس  اجلزء  يف  طرحها  التي  التوزيعية  العدالة  عن  أرسطو 

 Ethical Dimensions of النانومرتية  للتكنولوجيا  األخالقية  األبعاد  فريبر،   1
 ،Ethics & Virtual Worlds Nanotechnology، وأيًضا: األخالقيات والعوامل االفرتاضية 

.Alternative Dispute Resolution وأيًضا: حل بديل للنزاعات 
القادمة(؛  األجيال  جتاه  )الواجبات   “Obligations to Future Generations” سريبر،   2
األجيال  جتاه  )الواجبات   “Obligations to Future Generations” باِسك،  104؛ 

القادمة(، 514.
رولز، A Theory of Justice )نظرية يف العدل(؛ بيكام، ”Future Generations“ )األجيال   3
تريميل،  249؛  البيئية(،  )األخالق   “Environmental Ethics” غابا،  169؛  القادمة(، 
 “Theories of Intergenerational Justice” غورسيز،  12؛  )مقّدمة(،   “Introduction”

)نظريات العدل بني األجيال(، 63؛ غورسيز وماير، ”Introduction“ )مقّدمة(، 21-1. 



ورقات طابة

3

جتاه  الواجبات  موضوع  يرد  ما  فكثرًيا  املعارصة،  الكتابات  يف  أما  ابرججظ قخجو)4(. 
تتعلق  التي  األجيال،  بني  التوزيعية  العدالة  عن  احلديث  ضمن  القادمة  األجيال 
التي يدين هبا األفراد املعارصون لغريهم من أجيال املايض  بالواجبات األخالقية 
ضمن  إلدراجها   Rawls رولز  منارصة  إىل  ما،  حدٍّ  إىل  ذلك،  ويعود  واملستقبل. 
البيئة،  وعلم  البيئية،  املوضوعات  يف  أيًضا  حارض  فهو  ولذلك  العدالة)5(.  ميادين 

واالستدامة، التي ال تزال تكتسب أمهية متزايدة.
األنظار حتى زمن قريب.  القادمة  الواجبات جتاه األجيال  يلفت موضوع  مل 
لدى  يكن  مل  أنه  شيوًعا،  التعليالت  أكثر  وفق  فسببه،  به  احلديث  االهتامم  أما 
أو  البرش  من  الالحقة  األجيال  بانقراض  التسبب  عىل  القدرة  السابقة  األجيال 
احلياة  أو  املوارد  من  كثرًيا  حرماهنا  عىل  أو  شديًدا،  إضعاًفا  إضعافها  أو  البهائم 
اإلسهامات  صاحب   ،Stephen Bickham بيكام  ستيفن  كتب  وقد  السليمة. 
قبل  لدينا اآلن،  ما  املستقبل  املسؤولية جتاه  لدينا من  يكن  »مل  املوضوع:  املبكرة يف 
ما  الناس  أعداد  يكن موجوًدا من  مل  اآلن  تدمريه... فحتى  القدرة عىل  نمتلك  أن 
بلغ من الكثرة، وال من التقنية ما بلغ من التقدم، بحيث يستطيع هتديد بيئة كبرية 
بتدمري دائم أو إضعاف بالغ«)6(. أي أن التقنية وعدد السكان تقدما بحيث يفيض 
وستنتقل  إبطاهلا،  إىل  سبيل  ال  أرضار  أو  تغيريات  إىل  قرارات  من  اليوم  ُيتخذ  ما 
هذه  تؤثر  وال  رأي.  األمر  يف  هلم  يكون  أن  دون  بعد،  يولدوا  مل  أشخاص  إىل 

 [1131a] راكام،  ه .  ترمجة  جملًدا(،   23 يف  أرسطو، Aristotle in 23 Volumes )أرسطو   4
 “Obligations to Future Generations” باسك،  13-15؛   [1132a]  ،12-11

)الواجبات جتاه األجيال القادمة(.
القادمة  )األجيال   “Future Generations and Contemporary Ethical Theory” بيكام،   5
)املسؤولون   “Public Officials” فريدريكسون،  169؛  املعارصة(،  األخالقية  والنظرية 

العاّمون(، 458.
القادمة  )األجيال   “Future Generations and Contemporary Ethical Theory” بيكام،   6

والنظرية األخالقية املعارصة(، 170.
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وجودهم  جتعل  أن  يمكن  بل  فحسب،  املستقبل  أجيال  حياة  نوعية  يف  القرارات 
نفسه يف خطر)7(.

َيَزل  مل  إذ  حوله،  ُينرش  ما  ازدياد  من  للموضوع  املتنامية  األمهية  وتتضح 
نمو  يف  األجيال  بني  والعدالة  القادمة  األجيال  جتاه  الواجبات  بموضوع  االهتامم 
الدائر  اجلدل  من  جزًءا  بوصفه  العرشين،  القرن  ستينيات  أواسط  منذ  واتساع 
إرنست  الحظ  وقد  املتسارع.  االزدياد  يف  اآلخذ  العامل  سكان  تعداد  آثار  حول 
أو  »اخلََلف«،  لذكر  يتعرض  مل  أنه   1980 سنة   Ernest Partridge بارتريدج 
يف  واحدة  دكتوراه  رسالة  إال  تولد«،  ملا  التي  »األجيال  أو  القادمة«  »األجيال 
احلني،  ذلك  منذ  أنه  بيد  دكتوراه.  رسالة   700٬000 نحو  جمموعه  مما  عنواهنا، 
املحررة،  والكتب  البحثية  الرسائل  من  وعدد  العلمية،  املقاالت  عرشات  ُنرشت 

كام غدا املوضوع أوسع حضوًرا يف اجلرائد ولدى واضعي اخلطط اإلجرائية)8(.
جتاه  الواجبات  موضوع  معاجلة  بكيفية  املتعلقة  األخالقية  النظريات  تساعد 
لسياسات  مالزمٍة  صعوبٍة  ختطي  يف  اإلجرائية  اخلطط  واضعي  القادمة  األجيال 

ذات صلة بام بني األجيال:
األجيال  جتاه  )املفرتض(  الواجب  يطرحها  التي  املشكلة  تنشأ 
الوقت  يف  علينا  يتعني  أنه  الواضح  من  يغدو  عندما  القادمة 
منه  تستفيد  ما  فعل  أو  إجرائية  خطة  بني  ما  االختيار  احلارض 
ما  وبني  القادمة،  باألجيال  يرض  لكنه  احل��ارضة،  األجيال 
عىل  به  يتمتع  خري  ألجل  احلارض  اجليل  أفراد  بمصالح  يضحي 

املدى األبعد إنسان املستقبل)9(.

املصدر السابق؛ تريميل، ”Introduction“ )مقدمة(، 7.  7
Responsibilities to Future Generations )مسؤوليات جتاه أجيال املستقبل(،  بارتريدج،   8

10؛ تريميل، ”Introduction“ )مقدمة(، 1؛ غورسيز وماير، ”Introduction“ )مقدمة(.
سريبر، ”Obligations to Future Generations“ )الواجبات جتاه األجيال القادمة(، 106.   9
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متكرر  نحو  عىل  القادمة  األجيال  جتاه  الواجبات  مفهوم  استخِدم  وقد 
تبنت  مثاًل،   ،1997 عام  ففي  والبيئية.  االقتصادية  اإلجرائية  اخلطط  سياق  يف 
املقبلة«، وقد  األجيال  األجيال احلارضة جتاه  بشأن مسؤوليات  »إعالن  اليونسكو 

ذكر واضعو اإلعالن أن:
وأن  سبق  املقبلة  األجيال  جُتاه  احلارضة  األجيال  مسؤوليات 
أشري إليها يف وثائق متنّوعة، مثل االتفاقية املتعلقة بحامية الرتاث 
لليونسكو  العام  املؤمتر  اعتمدها  التي  والطبيعي،  الثقايف  العاملي 
واالتفاقية   ،1972 الثاين  نوفمرب/ترشين   16 يف  العام 
البيولوجي  التنوع  بشأن  واالتفاقية  املناخ،  تغري  بشأن  اإلطارية 
 ،1992 يونيو/حزيران   5 يف  دجيانريو  ريو  يف  اعتمدت  التي 
األمم  مؤمتر  اعتمده  الذي  والتنمية  البيئة  بشأن  ريو  وإعالن 
 ،1992 يونيو/حزيران   14 يف  والتنمية  بالبيئة  املعني  املتحدة 
العاملي  املؤمتر  اعتمدمها  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  وإعالن 
والقرارات   ،1993 يونيو/حزيران   25 يف  اإلنسان  حلقوق 
بشأن   1990 منذ  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتمدهتا  التي 

محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال احلارض واملستقبل)10(.
هي:  بنًدا،  عرش  اثني  من  جمموعة  يف  املسؤوليات  املؤلفون  أدرج  وقد 
البرشية  عىل  واحلفاظ  االختيار،  وحرية  ومصاحلها،  املقبلة  األجيال  احتياجات 
البيئة، واملجني البرشي والتنوع  وإدامة بقائها، وصون احلياة عىل األرض، ومحاية 
والسالم،  املشرتك،  البرشية  وتراث  الثقايف،  والرتاث  الثقايف  والتنوع  البيولوجي، 

والتنمية والتعليم، وعدم التمييز، والتطبيق.

10  اليونسكو، »مسؤوليات األجيال احلارضة جتاه األجيال املقبلة«.
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يبنّي اإلجابة عن هذه  أن  القادمة  وينبغي ألي واجب أخالقي جتاه األجيال 
بينام  لكن  املشاكل؟  معاجلة  تكون  وملاذا؟ وكيف  وبامذا؟  مديٌن ملن؟  َمن  األسئلة: 
يبنّي واضعو هذا اإلعالن اقتناعهم »بأن االلتزام األخالقي يقيض بصياغة مبادئ 
فإهنم  املستقبل«،  منفتح وموّجه نحو  إىل منظور  تستند  سلوكية لألجيال احلارضة 
يبينوا أيًضا هل  مل يقدموا دلياًل عىل هذا الواجب األخالقي )السؤال »ملاذا«(. ومل 
هو واجب أخالقي خاص بواضعي اخلطط اإلجرائية، أم أنه واجب أخالقي عامٌّ 
قدموا  هم  وال  »من«(،  )السؤال  األجيال  من  جيل  كل  يف  األفراد  مجيع  عىل  يقع 
منفذي  يرتك  فإنه  وباختصار،  »كيف«(.  )السؤال  املشاكل  مع  للتعامل  ا  عامًّ نسًقا 

اخلطط اإلجرائية يف شكٍّ من أمرهم جتاه األسئلة »َمن« و»ملاذا« و»كيف«.
وال ريب أنَّ ترك مصطلح الواجبات األخالقية جُتاه األجيال القادمة عىل ما 
هو عليه من الغموض وااللتباس يوقع واضعي اخلطط اإلجرائية )السياسات( يف 
خطر اعتامد سياسة اإلفراط يف التوفري أو اإلفراط يف االستهالك. فسياسة اإلفراط 
من  حّد  أدنى  إىل  االستهالك  ختفض  أن  احلارضة  األجيال  من  تقتيض  التوفري  يف 
التي  االستهالك  يف  اإلفراط  لسياسة  خالًفا  القادمة،  لألجيال  املوارد  حفظ  أجل 
تزيد فيها األجيال احلارضة االستهالك إىل أقىص حّد، يف سبيل بلوغ الثروة أقىص 
يرون  ألهنم  أو  القادمة،  األجيال  الحتياجات  أمهيًة  يرون  ال  ألهنم  إما  حدودها، 

أّن ما يقومون به هو السبيل األمثل ملراكمة الثروة لألجيال القادمة)11(.
املختلفة  النظريات األخالقية  تقديم خالصات  البحث  وليس من شأن هذا 
طرح  يتعدى  ال  منه  الغرض  ألن  نظًرا  القادمة  األجيال  جتاه  بالواجبات  املتعلقة 
تتأتى من واجٍب  التي  العيوب  املتزايدة، والتمثيل لبعض  املوضوع، وتبيني أمهيته 

من الواجبات جتاه أجيال املستقبل، إذ مل يتبلور تبلوًرا معمًقا بالقدر الكايف.
* * *

”Religions, Nature and Technology“ )األديان والطبيعة والتقنية(، 223. إلفر،   11
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عىل  تطبق  عندما  القادمة  األجيال  جتاه  الواجبات  لنظريات  العملية  القيمة  تظهر 
املتزايدة ملوضوع  ونظًرا لألمهية  املدى.  بعيد  األمد وختطيط  إجرائية طويلة  خطط 
النظريات  فإن  صلة،  ذات  أخرى  ومواضيع  واالستدامة،  األجيال،  بني  العدالة 
الواجبات  هذه  تسويغ  عىل  مقدرهتا  وفق  اآلن  تقيَّم  والسياسية  األخالقية 
وضع  إىل  السياسة  وفالسفة  األخالق  علامء  األمر  هذا  دفع  وقد  وتفسريها. 
مما  األجيال،  بني  والعدالة  القادمة  األجيال  جتاه  الواجبات  بشأن  معمقة  نظريات 
من  قلياًل  عدًدا  أن  ورغم  املوضوعني.  هذين  يف  املؤلفات  حجم  زيادة  إىل  أفىض 
هذه  حمتوى  تسوغ  مقنعة  رشعية  حّجة  ثمت  فليس  اإلسالم،  إىل  أشار  البحوث 

النظريات يف كال املوضوعني.

 املؤلفون املسلمون املعاصرون
والأجيال القادمة

يف  القادمة  األجيال  جتاه  الواجبات  مفهوم  إىل  املسلمني  الكتاب  من  عدد  أشار 
هلذا  مقنًعا  برهاًنا  تقدم  مل  فيها  النظر  ُأنِعم  التي  املؤلفات  من  ا  أيًّ أن  مع  مؤلفاهتم، 

الواجب من الرشيعة نفسها.
اب جئو يف اإلسالم بوضوح  محقيو  وقد أشار أبو بكر باقادر وزمالؤه يف كتاهبم 
محاية  واجب  تقرُّ  الرشيعة  أن  ليبينوا  القادمة  األجيال  جتاه  الواجبات  موضوع  إىل 
، والثانية  البيئة. وسوغوا وجود هذا الواجب بحجتني: األوىل تستند إىل دليل نيصٍّ

تعتمد عىل حتقيق مقصد الرشيعة العام.
تربط  ًة  خاصَّ عالقًة  أن  فيها  املؤلفون  بنّي  فقد   ، ّ النَّيصِّ الدليل  حجة  أما 
منفذ  بذلك  وأنه  األرض،  يف  خليفته  اهلل  جعله  إذ  املخلوقات،  بسائر  اإلنساَن 
عابرة  واجبات  عىل  تشتمل  اخلالفة  هذه  أن  أيًضا  وأوضحوا  تعاىل.  ألوامره 
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لألجيال كام أهنا عابرة لألنواع:
إن مجيع موارد احلياة قد خلقها اهلل تعاىل لنا وهي أمانة يف أيدينا. 
ولقد قّدر اهلل تعاىل الرزق يف األرض للناس كلهم وللمخلوقات 
فيها  وبارك  فوقها  من  روايس  فيها  )وجعل  تعاىل:  يقول  مجيًعا. 
فإن  ثم  ومن  للسائلني(.  سواء  أيام  أربعة  يف  أقواهتا  فيها  وقّدر 
نوع  ولكل  الناس  جلميع  ا  حقًّ اإلسالم  يف  يعترب  هبا  االنتفاع 
فيها  الترصف  يف  يراعى  أن  جيب  لذلك  املخلوقات.  أنواع  من 
مصلحة الناس الذين هلم فيها رشكة وعالقة، كام ينبغي أال ينظر 
من  غريه  دون  معني  جيل  يف  منحرص  أنه  عىل  االنتفاع  هذا  إىل 
جيل  كل  هبا  ينتفع  مجيًعا،  بينها  مشرتك  انتفاع  هو  بل  األجيال، 
كأن  القادمة،  األجيال  بمصالح  إخالل  دون  حاجته  بحسب 
كل  أن  باعتبار  وذلك  يفسدها،  أو  يشوهها  أو  استثامرها  ييسء 

جيل ال يملك سوى حق االنتفاع دون التملك املطلق)12(.
تلك  يدلل عىل  بام  يأتوا  مل  فإهنم  القادمة،  األجيال  أمهية مصالح  املؤلفون  بنّي  وإذ 
سورة  من  العارشة  اآلية  أما  »احلارض«.  اجليل  بمصالح  ختل  ربام  وأهنا  األمهية، 
قّدر  قد  أّنه  تعاىل  منه  إخباًرا  إال  فليست  دعواهم،  عىل  هبا  استدلوا  التي  َلت،  ُفصِّ
رزًقا لكل من يسعى إليه، فهي ليست بأمر، وال تقتيض حكاًم رشعيًّا وال أخالقيًّا، 

ومل يأت املؤلفون بدليل يؤيد رصفهم اخلرب فيها إىل أمر.
القواعد  عىل  كالمهم  يف  جاء  فقد  العاّم،  الرشيعة  مقصد  حتقيق  حّجة  وأما 

والسياسات والنُُظم الرشعية املتعلقة بحامية البيئة اآليت:
يف  كاّفة  اهلل  خلق  مصالح  حتقيق  هو  العام  الرشيعة  مقصد  إن 
اإلسالمية،  الرشيعة  مميزات  من  وهذا  مًعا.  واآلجل  العاجل 

أبو بكر أمحد باقادر وآخرون، محاية البيئة يف اإلسالم، 3-2.   12



ورقات طابة

9

جيل  وال  املخلوقات  أنواع  من  نوع  أي  ُيمل  أال  يعني  وهو 
فرد  كل  عىل  جيب  بل  والتنظيم،  التخطيط  أثناء  األجيال  من 
مصلحة  لتحقيق  بإخالص  السعي  اإلسالمية  واألمة  مسلم 

اجلميع)13(.
م املؤلفون عدًدا من أدوات النظر لتعينهم عىل الوصول إىل خطة إجرائية  قدَّ
يف  منهجهم  تلخيص  ويمكن  املصالح.  حول  نقاش  من  يدور  فيام  نجده  ما  تشبه 
التايل: )1( دفع املفسدة أوىل من جلب املصلحة )2( تقديم مصالح األّمة واجلامعة 
األمهية  يف  األولوية   )3( املختلفة  واملجموعات  لألفراد  اخلاصة  املصالح  عىل 
ثّم التحسينيات )4( تقديم رعاية املصالح احلقيقية أو  للرضوريات ثّم احلاجّيات 
الواقعية أو القطعية عىل املصالح املتوقعة أو املحتملة أو الظنية )5( وجوب تقديم 
 )6( والقادرين  األغنياء  مصالح  عىل  واملستضعفني  الفقراء  ملصالح  األمور  والة 

وجوب اعتبار ما قد يرتتب عىل الترصفات من املفاسد غري املقصودة)14(.
غري أن ثمت مآخذ عدة جتعل هذا املنهج غري قادر عىل تقديم نصيحة عملية 

بشأن موضوع الواجبات جتاه األجيال القادمة، منها:
فيه ∙∙ سيوجد  أو  الكون،  يف  يوجد  املخلوقات  من  كم  يعلم  جيل  ال 

مستقباًل، وال متى يكون ذلك. وليس ثمت ما يضمن عدم إغفال جيل 
األمور،  إدارة  أو  التخطيط  لدى  املخلوقات  من  يشء  أو  األجيال  من 
برضورياته  يفي  ما  إال  يستهلك  ال  أن  جيل  كل  عىل  فسيكون  وعليه 
القصوى، من أجل جتنب اإلرضار بمصالح عدد غري معلوم من أجيال 

املستقبل.
يزيد ∙∙ جمتمعة  القادمة  األجيال  من  األرض  أهل  عدد  أن  افرتضنا  ولو 

أال  احلايل  اجليل  أن عىل  أخرى  مرة  يعني  فهذا  احلارض،  اجليل  عىل عدد 

املصدر السابق، 19.  13
املصدر السابق، 23-22.  14
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يستخدم من املوارد إال ما يفي برضورياته القصوى، ألن كل ما زاد عىل 
ذلك فهو انتقاص من رضوريات أجيال املستقبل األبعد.

إن احتامل وجود جيل من أجيال املستقبل يتناسب عكسيًّا مع قربه وبعده ∙∙
احتاماًل  أقرب  وجوده  كان  زمنيًّا  أقرب  القادم  اجليل  كان  )فكلام  زمنيًّا 
رضوريات  تقديم  املعقول  من  كان  ولئن  زمنّيا(.  أبعد  قادم  جيل  من 
القادم األقرب وحاجّياته عىل حتسينيات اجليل احلارض، فال ريب  اجليل 
تكون  فال  قادم،  جيل  وجود  عدم  احتامل  فيه  يرتجح  سيأيت  زمنًا  أن 

مًة عىل حتسينيات اجليل احلارض. رضورياته وحاجياته مقدَّ
اإلنسان، ∙∙ مصالح  عىل  مقدمة  العجاموات  احليوانات  مصالح  كانت  ولو 

فإن مصالح اجليل اإلنساين احلارض ستكون دائاًم هي اخلارس يف مواجهة 
مصالح غري البرش يف احلارض واملستقبل.

الغائية  أو   (consequentialist) العواقبية  التصورات  يف  شائعة  املآخذ  هذه 
(teleological) للواجبات جتاه األجيال القادمة، ال سيام من حيث صياغتها النفعية 

(utilitarian) السائدة يف العلوم االجتامعية ولدى واضعي اخلطط اإلجرائية)15(.

األجيال  جتاه  للواجبات  النفعية  النظريات  عىل  عدة  مآخذ  ُأخذت  وقد 
وعدم  القادمة،  األجيال  أفراد  لعدد  اإلمجايل  احلجم  غموض  أمهها  من  القادمة، 
شامل  نفع  إحراز  اهلدف  وهل  املستقبلية،  واملنافع  األرضار  من  سيطرأ  مما  التيقن 
)وهو ما يؤدي إىل »النتيجة البغيضة« يف رأي بارفيت Parfit )16((، أم نفع متوسط 
)وهو ما يفضل األجيال احلارضة عىل األجيال القادمة(، وكذلك أهنا ال حتدد أي 

واجبات معينة)17(.
)املسؤولون العاّمون(، 469.  “Public Officials” فريدريكسون،   15

من  مزيد  القادمة:  )األجيال   “Future Generations: Further Problems” بارفيت،   16
املشاكل(، 113–172.

القادمة(،  األجيال  جتاه  )الواجبات   “Obligations to Future Generations” سريبر،   17
 “Future Generations and Contemporary Ethical Theory” بيكام،  105-110؛ 
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املؤلفني  تصور  فإن  مقنع،  تربير  تقديم  عن  حججهم  قصور  جانب  وإىل 
الطبيعية، فهو ال  املوارد  يتجاوز إشكالية حفظ  القادمة مل  للواجبات جتاه األجيال 

يشمل الواجبات الفكرية، وال الثقافية، وال االجتامعية، وال حتى الدينية.
بالتشجيع  اإلسالم  يف  اب جئو  محقيو  كتاب  حيظى  أن  املفرتض  من  كان  ولئن 
بوصفه خطوة كبرية يف طريق محاية البيئة من منظور رشعي، فإنه ال يقدم تسويًغا 

وال تعريًفا لتصور ُمعّمق لواجٍب إسالمي جتاه األجيال القادمة.
بالتعاون  الدولية  الدراسات  مؤسسة  عقدت   ،1994 سنة  من  أكتوبر  يف 
»مسؤولياتنا  عنوان  حتت  أيام  ثالثة  دام  مؤمتًرا  مالطا  بجامعة  الالهوت  كلية  مع 
القادمة: من وجهات نظر يودية ومسيحية وإسالمية«. وقد نرشت  جتاه األجيال 
الفكر اإلسالمي  مثلوا  املؤمتر الحًقا ومن ضمنها بحوث مخسة مشاركني  بحوث 

رنقيو اهاجق  ابجقو و)18(. يف كتاب عنوانه 
وقد جتنَّب أحُد هذه البحوث اخلمسة اخلوض يف املسألة مجلة مكتفًيا برتمجة 
أمهيتها  إىل  إشارة  دون  بالبيئة،  عالقة  ذات  الكريم  القرآن  آي  من  وأربعني  مخس 
فكرة  عىل  بنيت  فقد  الباقية  األربعة  البحوث  أما  القادمة.  باألجيال  عالقتها  أو 
اخلالفة. عىل أن اثنني منها مل يتجاوزا مناقشة مسؤوليات جيل ما جتاه اجليل الذي 
يليه مبارشة، بينام تطرق االثنان اآلخران إىل موضوع ما يدين به جيل ما من حقوق 
أحُد  باقادر،  بكر أمحد  أبو  الباحثني األخريين  أحَد هذين  القادمة. وكان  لألجيال 
جتاه  الواجبات  ملوضوع  يؤسس  مل  أنه  ومع  اإلسالم.  يف  اب جئو  محقيو  كتاب  مؤلفي 

 “Obligations باسك،  171-172؛  املعارصة(،  األخالقية  والنظرية  القادمة  )األجيال 
وانظر   .515-514 القادمة(،  األجيال  جتاه  )الواجبات   to Future Generations”

واألجيال  النفعي  )املذهب   “Utilitarianism and New Generations” نارفيسون،  أيًضا: 
اجلديدة(، 72-62.

 Caring for Future Generations: Jewish تشريكوب،  وليونيل  اِجيوس  إيامنويل   18
)رعاية األجيال القادمة: من وجهات نظر يودية   ،Christian and Islamic Perspectives

ومسيحية وإسالمية(.
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األجيال القادمة من منطلق رشعي، فقد أشار إىل أن ثمت واجبات بيئية وجمتمعية 
من  بيشء  املسألة  تناولت  فقد  األخرية  الباحثة  أما  القادمة.  األجيال  جتاه  وثقافية 
تكن  فلم  الرشعية  الناحية  أما  والبيئة،  الدويل  القانون  منظور  من  لكن  التوسع، 

أكثر من إعادة صياغة لبعض أجزاء من كتاب باقادر وزمالئه.
اب جئجو يف اإلسالم)19(،  اهرعقو  ومثال آخر من كاتب مسلم معارص هو كتاب 
يف  اب جئو  محقيو  كتاب  يف  املشاركني  املؤلفني  أحد  أيًضا  وهو  الدين،  عز  ملوئل 
اإلسالم. ويف هذا الكتاب يتحدث املؤلف عن مسائل ذات صلة بالواجبات جتاه 
بني  العدل  إىل  اإلشارة  ولدى  األجيال.  بني  التوزيعية  والعدالة  القادمة  األجيال 
األساسية  حجته  استقى  األجيال(  بني  التوزيعية  العدالة  مباحث  )أحد  األجيال 
فإنه يورد  العاملية،  من مصادر غري إسالمية)20(. لكنه عندما يشري بعد إىل املصالح 

اآلية: ﴿ەئوئوئۇئۇئۆئۆئ﴾ )البقرة: 29(، ثم يعلق بقوله:
عىل  ما  مجيع  جعل  اهلل  أن  اآلية  هذه  يف  التعميم  من  ُيفَهم 
ترك  وقد  واعتدال،  بقصد  به  يتمتعون  مجيًعا،  ألهلها  األرض 
سبحانه اآلية عىل عمومها ملا يف ذلك من الصالح العام. فعموم 
ومنحهم  اهلل  خلق  بام  ينتفعوا  أن  الناس  عن  احلرج  يرفع  اآلية 
القاضية  الفقهية  للقاعدة  األساس  فيه، وهذا هو  الترصف  حق 
صحيح  بنّص  ُحّرم  ما  إال  اإلباحة،  األشياء  يف  »األصل  بأن 
رصيح«. غري أن هذه اإلباحة يمكن فهمها عىل أهنا إذن لتسويغ 
تبني  النص  هذا  يف  أعمق  نظرة  لكن  املحدود.  غري  االستهالك 
البيئية  املصلحة  حضور  اآلية  هذه  من  يفهم  إذ  متاًما،  العكس 
عامًلا  وال  األمم،  من  أمة  حتدد  مل  »لكم«  كلمة  أن  ذلك  العاملية، 

أبو بكر باقادر وآخرون، محاية البيئة يف اإلسالم.  19
اإلسالم(،  يف  البيئية  )األبعاد   Environmental Dimensions of Islam الدين،  عز  موئل   20
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من العوامل، فاألرض ومجيع ما فيها من مصالح ومنافع خلقت 
لتنتفع هبا مجيع املخلوقات، واملجتمعات اإلنسانية قاطبة)21(.

﴿ڳڳڱڱ تعاىل:  قوله  آخر  موضع  يف  الكاتب  أورد  كام 
املوصوف  غري  »كم«  الضمري  أن  ُمقفيًّا  )غافر:64(  ڱڱںں﴾ 
لكل  ولكن  دون غريه،  املخلوقات  من  ليست خملوقة جليل  »األرض  أن  إىل  يشري 
جيل، يف املايض واحلارض واملستقبل«)22(. ويقدم هذا النموذج األخري من الكتاب 
املسلمني املعارصين حجة أكثر إقناًعا من حجة النامذج السابقة، رغم أن الواجب 
ما  القادمة، وهو  الطبيعية لألجيال  املوارد  يتمثل يف حفظ  إليه  الذي يشري  الوحيد 
يليه  التأكد من قدر ما عىل كل جيل أن يوفر ملن  املتعلقة بعدم  املآخذ  بنا إىل  يعود 

من األجيال.
ولئن زعم بعض الكتاب املسلمني املعارصين أن اإلسالم جاء بمفهوم الواجبات 
ملثل  مقنع  رشعي  تسويغ  لتقديم  ماسة  تزال  ال  احلاجة  فإن  القادمة،  األجيال  جتاه 

هذه الواجبات، ولتحديد تفاصيل هذه الواجبات فيام عدا املسائل البيئية.

نظرة شرعية حديثة

لقد بات مفهوم الواجبات جتاه األجيال القادمة من املفاهيم املعقدة، وأضحى أداة 
التالية  والفقرة  الغرب.  يف  األخالق  وعلامء  اإلجرائية  اخلطط  واضعو  إليها  يلجأ 
املطروحة  األسئلة  رضوب  تعرض   Joanna Pasek باسك  جوانا  د.  للفيلسوفة 

حول الواجبات جتاه األجيال القادمة:
هل »أناس املستقبل« هلم حقوق، كاحلق األسايس يف املجيء إىل 
الوجود؟ وهل هلم »حقوق« كاحلق يف العيش بظروف مقبولة؟ 

املصدر السابق، 138.  21
املصدر السابق، 75.  22
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املستقبل  أناس  وجود  أن  افرتاضنا  فلو  أخرى،  جهة  ومن 
نعتمد  ما  ما، عىل  وصالح حياهتم متوقفان، عىل األقل إىل حد 
القادمة؟  األجيال  جتاه  واجبات  علينا  فهل  إجرائية،  خطط  من 
هل  وحتديًدا،  الواجبات؟  تلك  هي  فام  كذلك،  األمر  كان  ولو 

علينا أن نضحي بأشياء معينة من أجل ما يصلح حياهتم؟)23(
اإلسالم  عن  مصنفاهتم  يف  املعارصين  املسلمني  املؤلفني  من  عدد  أشار  وقد 
إىل مفهوم الواجبات جتاه األجيال القادمة، غري أن ما اعتمدوا عليه من التصورات 
كان إما مبنيًّا عىل الرشيعة بناًء غري ذي إحكام، وإما تقليًدا أعمى ملا يطرحه علامء 
الوضعي. ولئن اشتملت الرشيعة عىل دليل  املسلمني والقانون  األخالق من غري 
علامء  عىل  فإن  العتبارهم،  األساسية  األصول  وعىل  القادمة،  األجيال  أمهية  عىل 
إجابات  يقدم  أن  يمكن  منسجم  نسق  يف  ووضعها  األصول  هذه  تقنني  الرشيعة 

معتربة عام يرد من خماوف يف مسألة ما بني األجيال.
اهتامم  موضع  تكون  أن  جيب  القادمة  األجيال  جتاه  الواجبات  مسألة  إن 
املسلمني، ذلك أهنم هم من يعتقد أن اإلسالم هو الدين اخلاتم، وأنه صالح لكل 
وقد  طارئ.  وظرف  حدث  كل  عن  إجابات  تقديم  بوسعه  وأن  ومكان،  زمان 
اإلنسان  جعل  ذلك  ومع  مجيًعا،  األرض  يف  ما  لإلنسان  سّخر  أنه  تعاىل  اهلل  أخرب 
خليفته يف األرض ووكيله يف الرمحة. ثّم إن أفراد املسلمني مكلَّفون برعاية ذويم 

وتوفري احلياة الكريمة هلم ولغريهم من أفراد املجتمع.
لقد برهن مفهوم الواجبات جتاه األجيال القادمة أّنه أداة نافعة لدى النظر يف 
قادة  فعىل  واالستدامة.  والبيئة  باالقتصاد  يتعلق  فيام  سيام  ال  الدنيوية،  مسؤولياتنا 
العادي(  )واملستهلك  التخطيط  وخرباء  اإلجرائية،  اخلطط  وواضعي  املسلمني، 

القادمة(،  األجيال  جتاه  )الواجبات   “Obligations to Future Generations” باسك،   23
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املوارد  مع  تعاملهم  لدى  االعتبار  يف  القادمة  األجيال  جتاه  الواجبات  وضع 
االعتبارات،  هذه  ملثل  ماسة  حاجة  وثمت  اإلسالمية.  األمة  ملستقبل  وختطيطهم 
باململكة  البيئة  ومحاية  لألرصاد  العامة  الرئاسة  رئيس  القني،  الرب  عبد  يشري  كام 

العربية السعودية، بقوله:
بالًغا  تأثرًيا  البرشية  النشاطات  أحدثت  املنرصم  القرن  وخالل 
الذي تقوم  الطبيعية، بام يف ذلك الغالف اجلوي  العمليات  عىل 
الضخامة بحيث  التأثريات كانت من  أن  احلياة. وال شك  عليه 
التنظيم  ذاتية   - الطبيعة  قدرة  يشكك يف  أن  املألوف  من  أصبح 
أداء مهامها، مما يستدعي تدخل اإلنسان لتصحيحها...  - عىل 
ولعل هذا التدخل يف حد ذاته قد يؤدي إىل تأثري يف البيئة أكرب.
ينبغي  العامل،  سكان  من   %20 نمثل  كمسلمني  ونحن، 
متأنية،  دراسة  البيئية  باالستمرارية  املتعلقة  األمور  دراسة  علينا 
سوف  اإلسالمية  الدول  يف  املستقبلية  التطورات  ألن  وذلك 
الدول  أغلب  ألن  ونظًرا  األمهية.  بالغة  تأثريات  تتضمن 
توسع  لتحقيق  فهي تسعى جاهدة  نامية،  دواًل  تعترب  اإلسالمية 
هذا  حدث  وإذا  ملواطنيها.  األساسية  باملتطلبات  يفي  اقتصادي 
اتسمت  اللذين  واملضمون  الشكل  بنفس  االقتصادي  التوسع 
البيئية  التأثريات  فإن  الغرب.  يف  السباقة  الصناعية  التنمية  هبام 
جيب  عليه،  وبناء  شك.  أدنى  بال  كارثية  أبعاد  ذات  ستصبح 
للتنمية  خمتلفة  أنامط  لوضع  اجلاّد  السعي  اإلسالمية  الدول  عىل 
أقلَّ  بيئة  ذات  االقتصادي  للتوسع  أطر  حتقيق  من  متّكنها 

ترضًرا)24(.

.vii ،أبو بكر باقادر وآخرون، محاية البيئة يف اإلسالم  24
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للتأكد  املعارصين  الرشيعة  لعلامء  املفهوم  لتقديم  حاجة  ثمت  يبقى  ذلك  ومع 
الصياغات  من  آنًفا  ُذِكر  ما  أن  هذا  أسباب  وأحد  الرشيعة.  وفق  استخدامه  من 
بعًدا  الرشيعة  تتضمن  بينام  الدنيوية،  واملنافع  باألرضار  تتعلق  العلامنية  األخالقية 
حيث  من  واملنافع  األرضار  مجيع  بني  تسوي  ال  الرشيعة  أن  إىل  إضافة  أخروًيا، 

األمهية، بل جتعل بعضها دون بعض.
الفقه  بميزان  يطرأ من األفكار واألفعال والظروف  ما  يِزنون  إنام  فاملسلمون 
علامء  هم  عادة  هبذا  يقوم  ومن  معهام.  بانسجام  احلياة  سري  عىل  حرًصا  والعقيدة، 

الفقه واألصول ممن عندهم ملكة استنباط األحكام من القرآن والسنة.
بالواجبات  الرشيعة  تعرتف  هل  يتبينوا:  أن  املعارصين  الرشيعة  علامء  فعىل 
فيام  األولويات  نوازن  وكيف  الواجبات؟  هذه  هي  وما  القادمة؟  األجيال  جتاه 
املفهوم يف خطابنا الرشعي، يف  الذي يرتكه هذا  التأثري  املتعاقبة؟ وما  بني األجيال 

ضوء ما بات واضًحا من قدرتنا عىل التأثري يف األجيال القادمة؟
إرساء  يف  أساسية  خطوات  اختاذ  القسم  هذا  من  تبقى  فيام  وسنحاول  هذا، 
الرشيعة  اعتبار  ببيان  وذلك  بذلك.  القيام  من  الرشيعة  علامء  ُيَمّكن  مرتكز 
تقدمها  التي  العامة  الوسائل  بتبيني  ثم  أواًل،  القادمة،  األجيال  جتاه  للواجبات 
اب جئو  محقيو  كتاهبم  يف  وزمالؤه  باقادر  بدأه  ملا  إنضاًجا  الواجبات،  هذه  يف  للنظر 
بمفهوم  حتديًدا  تتعلق  مسائل  عدة  القسم  هذا  فسيناقش  وعليه،  اإلسالم)25(.  يف 
هبدف  الرشيعة  لعلامء  انطالق  نقطة  لتكون  القادمة،  األجيال  جتاه  الواجبات 
هتيئتهم ليتمّكنوا من تصّور املسألة ولتزويدهم بام يبدؤون به. وليس اهلدف تقديم 

نسق شامل وعميق.

املصدر السابق.  25
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الواجبات تجاه الأجيال القادمة معتبرة
األجيال  جتاه  الواجبات  اعتبارها  يف  تضع  الرشيعة  أّن  عىل  الربهنة  املهم  من 
ا الختبار  القادمة، فالقدرة عىل االضطالع هبذه الواجبات، كام أرشنا آنًفا، تعد حمكًّ
نظريات األخالق، وعليه فأحد اختبارات صلة الرشيعة الوثيقة بالواقع اليوم هو 
يف مدى مقدرهتا عىل اعتبار هذه الواجبات. وسيبني هذا القسم أن املقاصد الكلية 
من  مصلحتها  تأمني  وأن  القادمة،  البرشية  األجيال  االعتبار  بعني  تأخذ  للرشيعة 
الكيل  املقصد  يف  متضمن  اإلنساين  النوع  ووجود  احلارضة.  األجيال  واجبات 
حياته.  يصلح  ما  لتحقيق  الزًما  وجوده  استمرارية  عىل  احلفاظ  ويعّد  للرشيعة، 
الرشيعة  مقاصد  من  الكثري  لتحقيق  رضوري  رشٌط  اإلنساين  النوع  وجود  إن  ثم 

الكلية.
األول،  الرعيل  منذ  املسلمني  اهتامم  موضَع  الرشيعة  مقاصد  فهُم  يزل  ومل 
أيب  لإلمام  ابرشيعو  حمقسر  كتاب  الباب  هذا  يف  املوضوعة  الكتب  أوائل  ومن 
365ه /975م(.  )ت  الرابع  القرن  علامء  من  املذهب،  الشافعيِّ  القّفال،  بكر 
أما  الفقه.  أصول  كتب  يف  َن  ُضمِّ ما  كثرًيا  الرشيعة  مقاصد  موضوع  أنَّ  عىل 
)ت  املذهب  الشافعي  اجلويني،  امللك  عبد  اإلمام  إىل  فرتجع  للمقاصد  دراستنا 
كتاَبْيِه  يف  قررها  التي  للرضوريات  تقسيمه  يف  سيام  وال  478ه�� /1085م(، 
ابربهقن يف أصظ  ابفجه، وِغجقث اه م. وقد توّسع اإلمام الغّزايل يف أفكار أستاذه 
ابش ه  رجقن  ابغلجل يف  ابفجه، وشفقء  املستصفي يف أصظ   اجلويني وهّذهبا يف كتاَبْيه 
ةاملخجل ة سقبك ابتعلجل. وضّمنت أيًضا األجيال املتعاقبة من علامء أصول الفقه 
606ه /1209م(،  )ت  الرازي  الدين  كفخر  مؤلفاهتم،  يف  املقاصد  موضوع 
631ه /1233م(  )ت  اآلمدي  الدين  وسيف  ابفجه،  أصظ   يف  املحصظ   يف 
مجع  يف  771ه /1369م(  )ت  السبكي  وابن  اهحكقم،  أصظ   يف  اإلحكقم  يف 

اجلظا ع.
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السابع  القرن  يف  مستقالًّ  موضوًعا  الرشيعة  مقاصد  يف  التأليف  عاد  وقد 
الشافعي  660ه�� /1261م(،  )ت  السالم  عبد  بن  العز  اإلمام  مع  اهلجري، 
أركاَن  وشيَّد  والصوم،  الصالة  مقاصد  يف  صغريين  كتابني  أّلف  الذي  املذهب، 
الذي  اهنقم  يف  صقبح  اهحكقم  قظاند  كتابه  يف  للمصالح  شاملة  عامة  نظريٍة 
)ت  القرايف  الدين  شهاب  ُبعيده  جاء  ثم  ابصغمى.  ابجظاند  كتابه  يف  أكده 
)ت  تيمية  ابن  وتناول  ابفمةق.  كتابه  يف  املقاصد  فتناول  684ه�� /1285م( 
موضوع  748ه /1347م(  )ت  اجلوزية  قيم  ابن  وتلميذه  728ه /1327م( 
توّسع  ثم  القيم.  البن  املظقعني  إنالم  يف  سيام  وال  مؤلفاهتام،  من  كثري  يف  املقاصد 
أبو إسحاق الشاطبي )ت 790ه /1388م( يف املقاصد يف كتابه املظا جق  الذي 

لعله يعد أوسع وأشهر ما ُألِّف يف املقاصد قبل العرص احلديث.
منذ  كثرية  مصنفات  يف  بالتدوين  ُأفردت  فقد  باملقاصد،  االهتامم  خيُب  ومل 
)ت  اجلزائري  للطاهر  ابرشيعو  األمثلة  جقصد  أبرز  ومن  العرشين.  القرن  مطلع 
)ت  الفايس  لعالل  ة كقر هق  اإلسال جو  ابرشيعو  و جقصد  1338ه /1919م(، 
بن  الطاهر  حممد  عمل  هو  املوضوع  يف  إسهام  أهم  أن  عىل  1394ه /1974م(. 

عاشور )ت 1393ه /1973م(.
للرشيعة  العامة  املقاصد  عاشور  ابن  ف  يعرِّ اإلسال جو  ابرشيعو  ففي  جقصد 

بقوله:
مقاصد الترشيع العامة هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف 
مالحظتها  ختتص  ال  بحيث  معظمها،  أو  الترشيع  أحوال  مجيع 

بالكون، يف نوع خاصٍّ من أحكام الرشيعة)26(.
ثم يبني املقصد العام من الترشيع بطرق خمتلفة، منها أنه:

حفظ نظام األمة واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه، وهو 
عمله،  وصالَح  عقله،  صالَح  صالحه  ويشمل  اإلنسان.  نوع 

ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، 49.  26
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وصالح ما بني يديه من موجودات العامل الذي يعيش فيه)27(.
بإصالح  حيصل  وذلك  الفساد،  ودرء  الصالح  ...جلب 
هذا  عىل  املهيمن  هو  كان  ملا  فإنه  فساده،  ودفع  اإلنسان  حال 
ترى  ولذلك  وأحواله.  العامل  صالح  صالحه  يف  كان  العامل، 
أجزاء  الذين هم  أفراده  اإلنسان بصالح  اإلسالم عالج صالح 

نوعه، وبصالح جمموعه وهو النوع كله)28(.
وجه  فيه عىل  الناس  وضبُط ترصف  العامل،  نظام  ...حفُظ 

يعصم من التفاسد والتهالك)29(.
ويف كلٍّ من هذه التعريفات جلب املصالح لنوع اإلنسان، التي تقتيض وجود هذا 
كالقول،  اإلنساين،  النوع  وجود  األخرى  الرشيعة  مقاصد  وتتطلب  أصاًل.  النوع 
أحكامها  وأن  ومكان)30(،  زمان  كل  يف  الناس  لكل  صاحلة  الرشيعة  بأن  مثاًل، 
هبا)31(،  االلتزام  األمة  هذه  أفراد  عىل  وأن  اإلسالمية،  األمة  يف  تطبق  أن  جيب 
والقول بحفظ اإلسالم والدعوة إليه، والتأكد من استمراريته وبقائه، وزيادة عدد 
املقاصد يتطلب وجود  علامئه)32(، ومحاية ثروة األمة اإلسالمية)33(. فكلٌّ من هذه 
النوع اإلنساين ليكون املقصد منسجاًم وقاباًل للتحقيق. ثّم إن املقصدين األخريين 
يشتمالن عىل قدر من االستقبال واالستمرارية، كغريمها من املقاصد التي تشتمل 
اإلنساين  النوع  أجيال  اعتبارها  يف  تضع  الرشيعة  أن  يبني  وهذا  »احلفظ«.  عىل 

احلارضة والقادمة عىل السواء.
بعينه،  مقصًدا  بوصفه  اإلنساين  النوع  وجود  يرسد  مل  عاشور  ابن  أّن  ومع 

املصدر السابق، 60.  27

املصدر السابق، 62.  28

املصدر السابق، 75.  29

املصدر السابق، 91.  30
املصدر السابق، 119.  31

املصدر السابق، 78، 84، 192.  32
املصدر السابق، 78، 168-167.  33
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كتب  وقد  النوع.  وجود  استمرارية  حلفظ  ا  رضوريًّ تعده  الرشيعة  أن  بنّي  أّنه  إال 
عن حفظ النفس وحفظ النسل يف معرض تناوله للرضوريات اخلمس التي جتب 

رعايتها جللب املصالح، ما ييل:
ومعنى حفظ النفوس حفظ األرواح من التلف أفراًدا وعموًما، 
خصائصها  نفس  كل  ويف  اإلنسان.  أفراد  من  ٌب  مركَّ العامل  ألنَّ 
بالقصاص، كام  املراد حفظها  العامل. وليس  قوام  التي هبا بعض 
حفظ  أنواع  أضعف  هو  القصاص  نجد  بل  الفقهاء،  هلا  مّثل 
حفظها  أمهه  احلفظ  بل  الفوات،  بعض  تدارك  ألنه  النفوس، 
وقد  السارية.  األمراض  مقاومة  مثل  وقوعه،  قبل  التلف  عن 
طاعون  ألجل  الشام  دخول  من  اجليش  اخلطاب  بن  عمر  منع 

عمواس)34(.
النوع(  )أي  العموم  حياة  حفَظ  َيُعدُّ  عاشور  ابن  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 

رضورًة، وهي حياة تتسع ألجيال أفرادها، فقد كتب عن حفظ النسل:
فظاهٌر  التعطيل،  من  النسل،  أي  األنساب،  حفظ  به  أريد  إن 
فلو  النوع،  أفراد  خلفة  هو  النسل  ألن  الرضوري،  من  عّده 
قال  كام  وانتقاصه،  النوع  اضمحالل  إىل  تعطيله  يؤول  تعطل 
لوٌط لقومه: ﴿ۈۈ﴾ )العنكبوت: 29(، عىل أحد 
ألنه  الكليات،  من  عده  يف  شبهة  ال  املعنى  فبهذا  التفسريين، 

يعادل حفظ النفوس)35(.
وهنا أيضا نجده َيُعدُّ إدامة بقاء النوع وجتنب اضمحالله من الرضوريات.

احلارضة  األجيال  وجود  تعد  للرشيعة  الكلية  املقاصد  أن  نرى  وعليه 
واألجيال القادمة من النوع اإلنساين وصالَحها من األمهية بمكان.

املصدر السابق، 78.  34

املصدر السابق، 79.  35



ورقات طابة

21

وفيام يالحظ ابن عاشور أن الرشيعة مل تعر من االهتامم إال أقله للرضوريات 
أخذوا  قد  البرش  ألن  املعيشة،  صالح  حتقيق  أجل  من  حفظها  جيب  التي  اخلمس 
الصعب  من  فليس  طبيعتهم)36(،  يف  ذلك  ومتكن  القدم  منذ  ألنفسهم  حيطتهم 
النوع  استمرارية  عىل  الرشيعة  حضَّ  تبني  التي  لألحكام  كثرية  أمثلة  عىل  العثور 

البرشي ومحايتها هلا.
ذكر  بني  الطبيعي  الزواج  عدا  ما  اجلنسية  العالقات  حتظر  مثاًل،  فالرشيعة، 
 )24-23 )النساء:  الرشيعة  تقرر  كام  التناسل.  إىل  املفيض  وحده  ألنه  وأنثى، 
الزواج  النكاح )فيحرم  بالنسب، وهو حتريم األصول والفروع يف  مية  املحرَّ معنى 
الزواج  البنت()37(، وسنَّت  وبنت  واخلالة، واألخت،  ة،  والعمَّ األّم،  وأّم  األّم  من 
اإلمام  نّص  وقد  واخلالة()38(.  العمة  )كبنات  القريبة  القرابة  ذوات  غري  من 
الغالب  ألن  األدنني،  عشريته  من  الزواج  عدم  للرجل  ُيسن  أنه  عىل  الشافعي 
األدنني  األقارب  من  الزواج  أن  اآلن  نفهم  لذلك  احلمق)39(.  الولد  عىل  حينئذ 
األصول  من  الزواج  فكان حتريم  والضعف،  بالتخلف  النسل  إصابة  احتامل  يزيد 
النتائج السلبية التي يمكن أن هتدد نوع اإلنسان وحظه من  والفروع لتجنب هذه 

االستمرار.
طويل  رسميًّا  نكاًحا  كان  ما  عىل  الزواج  قرصت  أيًضا  الرشيعة  أن  عىل 
تتعلق  قوانني  وضعت  كام  العائلة)40(.  نظام  ِجْذم  ألنه  الزوجني،  بني  األجل 
عىل  واآلباء  أزواجهم،  عىل  اإلنفاق  الرجال  عىل  أن  ذلك  )من  القوامة  بواجب 
أبنائهم، واألبناء عىل آبائهم إما بلغوا الِكرَب، وصاحب العبد عىل عبده، وصاحب 

املصدر السابق، 80.  36
األنصاري واجلمل، حاشية اجلمل عىل رشح املنهج، 176:4–178.  37

املصدر السابق، 4: 119.  38
املصدر السابق.  39

ابن عاشور، السابق، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، 154، 155.  40
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املادية  االحتياجات  مجيع  سّد  تضمن  األحكام  هذه  فجميع  َنَعمه()41(.  عىل  النََّعم 
والتعليمية لألجيال األصغر سنًّا، مما يساهم يف بقاء نوع اإلنسان.

وتوجب  القادمة،  األجيال  اعتبارها  يف  واضعة  الرشيعة  أن  تقرر  وقد  أَما 
األساليب  ما  معرفة  املناسب  فمن  القادمة،  جتاه  واجباٍت  السابقة  األجيال  عىل 
التي تقدمها الرشيعة للنظر يف هذه الواجبات ثم امليض نحو مناقشة مسائل معينة 

تتعلق باملوضوع.

ما الوسائل العامة التي تقدمها الشريعة للتفكير في الأجيال 
القادمة؟

ومنها  الزمانية،  املسائل  يف  النظر  يف  النافعة  الوسائل  من  عدًدا  الرشيعة  تتضمن 
موضوع  حتت  منها  يقع  ما  الوسائل  هذه  وأهم  القادمة.  األجيال  جتاه  الواجبات 

اعتبار املآالت.
وهو  املآالت،  اعتبار  مفهوم  عىل  الفقهاء،  يقرر  حسبام  الرشيعة،  قامت  فقد 
التي  الكتب  أهم  ومن  والتصوف.  والفقه  الفقه،  أصول  كتب  مباحث  أحد 
تناولت املوضوع كتاب املظا جق  للشاطبي الذي ضمَّ فصاًل حول حاجة املجتهد 
عامة  قاعدة  املآالت  اعتبار  يعدُّ  الشاطبي  أن  ذلك  العباد،  أفعال  مآالت  يف  للنظر 

ملا يدخل يف باب سد الذرائع، واالستصحاب، واعتبار املصالح. ويف هذا يقول:
األفعال  كانت  رشًعا،  مقصود  معترٌب  األفعال  مآالت  يف  النظر 
من  فعل  عىل  حيكم  ال  املجتهد  أن  وذلك  خمالفة،  أو  موافقة 
إال  باإلحجام  أو  باإلقدام  املكلَّفني  عن  الصادرة  األفعال 
فيه  ملصلحة  مرشوًعا  الفعل،  ذلك  إليه  يؤول  ما  إىل  نظره  بعد 
قصد  ما  خالف  عىل  مآل  له  ولكن  ُتدرأ،  ملفسدة  أو  ُتستجَلب، 

املصدر السابق.  41
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فيه، وقد يكون غري مرشوع ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع 
القول يف األول  فإذا أطلق  به، ولكن له مآل عىل خالف ذلك، 
مفسدة  إىل  فيه  املصلحة  استجالب  أدى  فربام  باملرشوعية، 
إطالق  من  مانًعا  هذا  فيكون  عليها،  تزيد  أو  املصلحة  تساوي 
بعدم  الثاين  يف  القول  أطلق  إذا  وكذلك  باملرشوعية،  القول 
أو  تساوي  مفسدة  إىل  املفسدة  استدفاع  أدى  ربام  املرشوعية، 

تزيد، فال يصح إطالق القول بعدم املرشوعية)42(.
وبعد َسوق الدليل عىل اعتبار املآالت من القرآن الكريم، نحو قوله تعاىل:

ۀ∙∙ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ﴿ڱ
ہہ﴾ )البقرة: 21(

ڤ∙∙ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ٿ
ڦ ڦڦڦ﴾ )البقرة: 183(

﴿ڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀ∙∙
ہہہہھھھ﴾ )البقرة: 188(

ۇ﴾ ∙∙ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿ھ
)األنعام: 108(

﴿ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ∙∙
ژڑڑک﴾ )النساء: 165(

ڀ∙∙ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ﴿ٱٻ
ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤ﴾ 

)البقرة: 216(
)البقرة: ∙∙ ﴿ڭڭڭۇۇۆۆۈۈ﴾ 

)179
الشاطبي، املوافقات يف أصول الرشيعة، 195-194:4.  42



الواجبات تجاه الأجيال القادمة

24

أورَد الشاطبي دلياًل من أقضية النبي، صىل اهلل عليه وآله وسلم، من نحو:
نفاقه وكانت مظاهرته للعدو سبًبا يف قتل ∙∙ امتناعه ملسو هيلع هللا ىلص عن قتل من ظهر 

أن  الناس  يتحدث  بقوله: »دعوه، ال  وتعليله ذلك  املسلمني،  مجهرة من 
حمّمًدا يقتُل أصحابه«)43(.

حديٌث ∙∙ قوُمك  لوال  لعائشة:  وقوله  الكعبة،  بناء  إعادة  عن  امتناعه ملسو هيلع هللا ىلص 
أفتى  ما  وهو  إبراهيم)44(.  قواعد  عىل  البيَت  ْسُت  ألسَّ بكفٍر  عهُدهم 
بمقتضاه اإلمام مالٌك، ريض اهلل عنه، حني ُسئل عن ردِّ البيت عىل قواعد 

إبراهيم، فقال للسائل: ال تفعل، لئاّل يتالعَب الناس ببيت اهلل«)45(.
ُيتِمَّ بوَله، خشيَة أن ∙∙ وأمره ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه برتك أعرايب بال يف املسجد حتى 

ُيزرموه)46(.
وهنيه ملسو هيلع هللا ىلص عن التشديد عىل النفس يف العبادة خشيَة االنقطاع)47(.∙∙

ثم قّفى عىل ذلك بقوله:
حيث  املعنى  هذا  فيه  مما  اخلاّص  املناط  حتقيق  يف  مرَّ  ما  ومجيع 
يؤول  ملا  عنه  ينهى  لكن  مرشوًعا،  األصل  يف  العمل  يكون 
من  ذلك  يف  ملا  عنه  النهي  يرتك  لكن  ممنوًعا  أو  املفسدة  من  إليه 

املصلحة)48(.
سد  ففي  مشاهًبا.  نمًطا  احلرج  ورفع  الذرائع  سد  دليل  يف  أن  الشاطبي  ويالحظ 
رفع  يف  بينام  حرام،  إىل  به  يتوصل  ألنه  أصاًل  بحرام  ليس  ما  حيرم  حيث  الذرائع، 

احلرج يباح ما ليس بمباح أصاًل بسبب مآالته.

البخاري، الصحيح، 3330؛ مسلم، صحيح مسلم، 2584.  43
مالك بن أنس، موطأ اإلمام مالك، 363:1 )807(.  44

الشاطبي، املوافقات يف أصول الرشيعة، 197:4.  45
البخاري، الصحيح، 219؛ مسلم، صحيح مسلم، 284.  46

من  الصاحلني  رياض  الطاعة،  يف  االقتصاد  باب  عرش،  الرابع  اجلزء  أحاديث  مثاًل،  انظر،   47
كالم سيد املرسلني، للنووي. 

الشاطبي، املوافقات يف أصول الرشيعة، 4: 198-196.  48
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يف  اآلن  هي  كام  املآالت  اعتبار  قاعدة  تطبيق  يف  صعوبتني  ثمت  أن  غري 
الرشيعة عىل مسألة الواجبات جتاه األجيال القادمة.

عىل  تنطبق  التي  املآالت  يف  يدوران  إنام  ودليله  الشاطبي  كالم  أن  أوالمها 
األفراد وتكون مبارشة وقريبة الوقوع، بينام تتعّلق الواجبات جتاه األجيال القادمة 
قد  بل  أجيااًل،  وحتتاج  مبارشة،  غري  تكون  وربام  اجلامعات  املنسحبة عىل  باملآالت 

ُتؤخر.
أدلة  بسوق  الرشيعة  يف  معتربة  الواجبات  فكرة  لكون  االحتجاج  ويمكن 
القادمة  باألجيال  االهتامم  فيها  يظهر  التي  والنامذج  الفكرة،  مع  تتامشى  وأحكام 
من  لقي  ما  أشدِّ  ُسئل ملسو هيلع هللا ىلص عن  فعندما  النبي.  حياة  من  وقائع  يف  موجودة  جليًّا 
جاءه  الثعالب  قرن  إىل  وصل  حني  أنه  ذلك  العقبة،  يوم  له  وقع  ما  ذكر  العنت، 
بأمرك، وعرض عليه أن يلكهم  لتأمرين  إليك  بعثني ريب  ملك اجلبال، وقال: قد 
»بل  بقوله:  أجاب  وسّلم،  عليه  اهلل  صىل  النبي،  لكّن  عليهم،  مكة  جبيَل  بإطباق 

أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده ال يرشك به شيًئا«)49(.
اهلل  ريض  الراشدين  اخللفاء  أحكام  يف  نجدها  أوضح  نامذج  ثمت  أن  عىل 
بعدد  ة  دَّ الرِّ حروب  يف  القتل  استحرَّ  عنه،  اهلل  ريض  بكر،  أيب  خالفة  ففي  عنهم. 
القرآن،  محلة  من  منهم  بقي  من  عىل  املوت  يأيت  أن  وخيف  القرآن،  محلة  من  كبري 
أبو  شاور  أن  وبعد  كاماًل.  القادمة  لألجيال  القرآن  يصل  وال  كثري،  منهم  فيضيع 
احلَفظَة  من  مَجٍْع  إىل  َعِهَد  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  أصحاب  من  ثلًة  بكر 
املشهود هلم باإلتقان وأسند إليهم مهمة مجع القرآن يف مصحف واحد، وقد القى 

هذا األمر قبول مجيع الصحابة، ريض اهلل عنهم)50(.
ويف خالفة عمر بن اخلطاب، أمر، ريض اهلل عنه، بعدم تقسيم أرض السواد 

البخاري، الصحيح، 3059.  49
-57 القرآن، 1:  اإلتقان يف علوم  السيوطي،  انظر  القرآن،  كتابة  املعلومات عن  ملزيد من   50

.60
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عىل ما هو معروف يف مثلها من املغانم، وكانت حجته يف ذلك، كام جاء يف إحدى 
بعدهم،  يأيت  ومن  والذرّية  املقاتلني  للمسلمني،  فيًئا  األرض  تبقى  أن  الروايات، 
قال:  فيها،  حقها  من  القادمة  األجيال  حلرمت  حرض  من  عىل  قسمت  لو  وأهنا 

»فإنك إن قسمتها بني من حرض مل يكن ملن بقي بعدهم يشء«)51(.
ويف سنة 638 ميالدية، أعلنت القدس أهنا ستستسلم، ولكن للخليفة عمر 
القيامة، فحان وقت الصالة وهو يف  نفسه. فقِدَم عمُر بيت املقدس، وجاء كنيسة 
صحن الكنيسة، فدعاه البطريرك للصالة يف الكنيسة، لكن عمر امتنع وصىّل عىل 
ويقولوا  بعده،  من  املسلمون  يأخذها  أن  خشية  الكنيسة،  باب  عىل  التي  الدرجة 

هنا صىّل عمر، وكتب هلم أال جيمع عىل الدرجة للّصالة، وال يؤذن عليها)52(.
القرآن  حروف  يف  املسلمون  اختلف  األصقاع،  يف  اإلسالم  انترش  وعندما 
أن  وخشوا  قرآهنم،  يف  املسلمني  اختالُف  الصحابة  بعَض  فأفزع  األداء،  ووجوه 
اخلليفة  فأمر  الصحيح،  الوجه  عىل  القادمة  لألجيال  القرآن  نقل  يف  ذلك  يؤثر 
خمتلف  إىل  ترسل  مصاحف  واستنساخ  املصحف  بجمع  عنه،  اهلل  ريض  عثامُن، 
وأمر  الناس،  ُيقرئ  صحابيًّا  مصحف  كل  مع  وجعل  اإلسالمية،  الدولة  أنحاء 
اختالف  خشية  إال  ذلك  عثامن  فعل  وما  املصاحف.  من  ذلك  عدا  ما  بإحراق 
مع  رأيه،  عىل  عنهم،  اهلل  ريض  الصحابة،  أقره  وقد  القرآن،  يف  القادمة  األجيال 
ما فيه من محل لبعضهم عىل ترك نسخ من املصحف كانوا قد انتسخوها بأيديم.
فيها  ترتك  حاالت  تبني  أهنا  كام  فقهّيا،  معترب  دليل  األخرية  األمثلة  هذه  ويف 
بعد  أو  احلياة  هذه  يف  القادمة  األجيال  مصلحة  أجل  من  قريبة  مادية  مصلحة 
الراشدين  اخللفاء  معتربة، وأن  األثر  بعيدة  املآالت  أن  منها  يظهر  املامت. وكذلك 

ا. َأْوَلُوا األجيال القادمة من املسلمني وغري املسلمني اعتباًرا خاصًّ

البيهقي، السنن الكربى، 9: 134 )18832(.  51
ابن خلدون، كتاب العرب، 2: 706.  52
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اعتبار  عىل  االعتامد  مشاكل  عن  احلديث  لدى  ذكرها  مرَّ  الثانية  والصعوبة 
نفهم  بينام  أنه  ُذِكر  فقد  القادمة)53(.  األجيال  جتاه  الواجبات  تعليل  يف  املصالح 
اجليل  حتسينيات  عىل  مقدمة  وحاجياهتا  القريبة  القادمة  األجيال  رضوريات  أن 
احلارض، فال ريب أن زمنًا سيأيت يرتجح فيه احتامل عدم وجود جيل قادم بحيث 

مًة عىل حتسينيات اجليل احلارض. ال تكون رضورياته وحاجياته مقدَّ
عىل  املختلفة)54(  بأشكاهلا  املآالت  اعتبار  تطبيق  يصبح  أن  فقبل  هنا،  ومن 
أن  الفقه  أصول  علامء  عىل  فإن  ممكنًا،  القادمة  األجيال  جتاه  الواجبات  موضوع 
يوسعوها )بأشكاهلا املتنوعة( لتعليل املسائل التي تطرأ عند اعتبار املآالت البعيدة 
عىل  هبا  يتعرفوا  التي  الوسائل  دوا  حيدِّ أن  عليهم  سيتعني  كام  املؤجلة،  أو  املدى 

املآالت.
وقد ذهب الدكتور عبد املجيد النجار يف كتابه  جقصد ابرشيعو رأرعقو اديدة 

إىل توظيف املسالك التالية للكشف عن املآالت املحتملة لفعل من األفعال:
إىل مآالت خمالفة ∙∙ تطبيق احلكم  فيها  أدى  التي  السابقة  استقراء احلاالت 

يف  سامهت  التي  العوامل  ملعرفة  إحصائية  تقنيات  وتطبيق  ألهدافه، 
املآالت غري املرغوبة، وهو ما عرب عنه بمسلك االستقراء الواقعي)55(.

باالستبصار ∙∙ عنه  عرب  ما  وهو  ما،  حكم  لتطبيق  املحتملة  النتائج  توقع 
املستقبيل)56(.

ملا ∙∙ واجلامعات  األفراد  واستجابة  البرشية  الطبيعة  تدرس  التي  العلوم 
بمسلك  عنه  عرب  ما  وهو  واالجتامع،  النفس  كعلمي  ظروف،  من  يطرأ 

االسرتشاد بالعادات الطبيعية)57(.
انظر صفحة 9.  53

من هذه األشكال، كام ُذِكر من قبل، سد الذرائع، واالستحسان، واعتبار املصالح.  54
النجار، مقاصد الرشيعة بأبعاد جديدة، 277-276.  55

املصدر السابق، 278.  56
املصدر السابق، 280-278.  57
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عرب ∙∙ ما  وهو  املحتملة،  النتائج  يف  املحلية  والعادات  التقاليد  تأثري  توقع 
عنه بمسلك االسرتشاد بالعادات العرفية)58(.

)كمن ∙∙ السياق  من  أو  واضح  دليل  عرب  تتجىل  كام  نيته  أو  الفاعل  قصد 
بمقصد  عنه  عرب  ما  وهو  القتل(  عن  أو  املؤقت  ال��زواج  عن  يسأل 

الفاعل)59(.
أن  تفرتض  ال  فإهنا  وقطعية،  هنائية  أهنا  عىل  املسائل  هذه  تؤخذ  أال  جيب  وبينام 
القادمة والعدل فيها يتطلب مسامهة كل من علامء  الواجبات جتاه األجيال  كشف 

الرشيعة وعلامء احلقول املعرفية األخرى.

وضع نسق لبحث موضوع الأجيال القادمة
يتعني عىل علامء الرشيعة البّت يف بعض املسائل قبل أن يتمكنوا من بناء نسق قابل 
للبقاء يعالج موضوع الواجبات جتاه األجيال القادمة. ومن هذه املسائل: عىل من 
وإىل  مشاكل؟  من  يطرأ  فيام  نحكم  وكيف  هي؟  وما  وملن؟  الواجبات؟  هذه  تقع 

أي حد تصل هذه الواجبات؟
األفراد  عدد  إىل  بالنسبة  الواجبات  من  نوعان  اإلسالمية  الرشيعة  ففي 
فرد  يتعني عىل كل  ما  العني  ففرض  العني.  وفرض  الكفاية،  فرض  املعنيني، ومها 
البعض  به  قام  لو  ما  هو  الكفاية  فرض  بينام  بنفسه،  به  القيام  املكلفني  أفراد  من 

الكايف سقط عن الكل.
ويصف ابن عاشور الواجبات يف سياق املقاصد الكلّية للرشيعة:

حفظ  مثل  اجلميع  هبا  يقوم  بأن  إال  تتحقق  ال  مصلحته  فالذي 
تتحقق  مصلحته  والذي  األعيان،  عىل  واجًبا  يكون  النفس 

املصدر السابق، 281-280.  58

املصدر السابق، 282-281.  59
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عىل  أو  الفرد  عىل  الكفاية  عىل  جيب  طائفة  أو  فرد  به  يقوم  بأن 
اجلامعة كإنقاذ الغريق وإطفاء النريان امللتهمة الديار)60(.

الكفاية، ألن  القادمة تدخل يف فروض  الواجبات جتاه األجيال  أن  امللحوظ  ومن 
واجبات األفراد املتنوعة جتاه األجيال القادمة يمكن أن يقوم هبا األفراد مجيًعا، أو 

طوائف منهم، وال تتطلب مشاركة كل فرد من أفراد املجموع.
الواجبات، فهل جتب جلميع املخلوقات  املهم حتديد من جتب هلم هذه  ومن 

عىل اختالفها؟ هل جتب جلميع البرش، أم لبعضهم؟
وكام ذكرنا آنًفا، فقد ذهب بعض العلامء املسلمني املعارصين إىل أن الواجبات 
من  وغريهم  واحليوانات  )البرش  املخلوقات  جلميع  جتب  القادمة  األجيال  جتاه 
النوع والزمن. غري أن حجتهم يف ذلك ال  النظر عن  األحياء واجلامدات( برصف 

تبدو مقنعة يف تسويغ إجياب يشء عىل البرش لغريهم من املخلوقات.
»حفظ  فهو  للرشيعة  العام  للمقصد  املختلفة  عاشور  ابن  تعريفات  وحسب 
نظام العامل، وضبط ترصف الناس فيه عىل وجه يعصم من التفاسد والتهالك«)61(، 
نوع  وهو  عليه،  املهيمن  بصالح  صالحه  واستدامة  األمة  نظام  »حفظ  وهو 
اإلنسان. ويشمل صالحه صالح عقله، وصالح عمله، وصالح ما بني يديه من 
موجودات العامل الذي يعيش فيه«)62(، وهو »جلب الصالح ودرء الفساد، وذلك 
هذا  عىل  املهيمن  هو  كان  ملا  فإنه  فساده،  ودفع  اإلنسان  حال  بإصالح  حيصل 
العامل، كان يف صالحه صالح العامل وأحواله. ولذلك ترى اإلسالم عالج صالح 
النوع  وهو  جمموعه  وبصالح  نوعه،  أجزاء  هم  الذين  أفراده  بصالح  اإلنسان 
كله«)63(. وبناء عليه، فيكفي الرتكيز عىل القيام بواجباتنا جتاه األجيال القادمة من 

ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، 72.  60
املصدر السابق، 75.  61
املصدر السابق، 60.  62
املصدر السابق، 62.  63
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البرش ألن القيام بمصالح األجيال القادمة من غري البرش ستكون حتصيل حاصل 
من القيام بالواجبات جتاه األجيال القادمة من البرش.

حفظ  أن  يرى  فالناظر  البرش؟  من  القادمة  األجيال  جلميع  جتب  هل  لكن 
النفس يف الرشيعة مقيَّد بالنفس املحرتمة، أو باملعصوم الدم، وليس ذلك فحسب، 
واملحاربني  القتل،  حده  ُجرًما  )كاملقرتف  الناس  بعض  هذا  يستثني  بينام  بل 
لإلسالم( فإنه ينطبق عىل البرش املوجودين وال يكاد ينطبق عىل البرش املحتملني. 
البرش  من  القادمة  األجيال  جتاه  الواجبات  أن  نفرتض  أن  للمنطق  األقرب  بينام 
تشمل مجيع البرش املحتمل وجودهم. ويؤيد هذا ما روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قوله: 
أنه  سانِه«)64(. كام  ُيَمجِّ أو  أو ينرصانه  فأبواه يودانه  الفطرة،  يولد عىل  »كلُّ مولود 

ينسجم مع أفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم العقبة، كام مر آنًفا)65(.

مضمون الواجبات املقترح
مباحث  سياق  يف  يكُثر  القادمة  األجيال  جتاه  الواجبات  مسألة  ورود  كان  إذا 
االقتصاد والبيئة واالستدامة، فإن كثرًيا من علامء األخالق الغربيني ُيدخلون فيها 
كثرًيا  أن  الطبيعية)66(. عىل  املوارد  إىل جانب  والثقافة،  واملعرفة،  املؤسسات،  أيًضا 
هذه  ماهية  حتديد  العسري  من  جتد  القادمة  األجيال  جتاه  الواجبات  نظريات  من 
إىل شعب، ومن  والقيم واألذواق من شعب  املصالح  نظًرا الختالف  الواجبات، 
األجيال  جتاه  هبا  القيام  قبل  متعني  حمددة  واجبات  حتديد  أن  مع  جيل،  إىل  جيل 

القادمة.

البخاري، الصحيح، 1385؛ مسلم، صحيح مسلم، 6926.  64
انظر صفحة 25 .  65

القادمة  ”Future Generations and Contemporary Ethical Theory“ )األجيال  بيكام،   66
)األخالق   “Environmental Ethics” غابا،  169؛  املعارصة(،  األخالقية  والنظرية 
 “Theories of )مقدمة(، 12؛ غورسيز،   “Introduction” تريميل،  البيئية(، 277-279؛ 

”Intergenerational Justice )نظريات العدل بني األجيال(، 63.
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ضمن  توجد  القادمة  األجيال  جتاه  املحتملة  الواجبات  من  كثرًيا  وإن  هذا   
حفظها،  الواجب  الرضوريات  من  الرشيعة  تعدها  التي  للمصالح  العامة  األنواع 
ما هو معترب يف  منهام يشتمل عىل  الفردية للرشيعة، ألن كالًّ  املقاصد  وكذلك من 

الرشيعة.
ثالثة:  اإلسالمية  األمة  حياة  ُيصلح  ما  عليها  يتوقف  التي  املصالح  وأقسام 
لألجيال  املحتملة  الواجبات  من  وكثري  وحتسينيات.  وحاجيات  رضوريات 

القادمة تدخل يف املصالح الرضورية التي يعرفها ابن عاشور بقوله:
فاملصالح الرضورية هي التي تكون األمة بمجموعها أو آحادها 
باختالهلا،  النظام  يستقيم  ال  بحيث  حتصيلها،  إىل  رضورة  يف 
بحيث إذا انخرمت تؤول حالة األمة إىل فساد وتالش، ولست 
قد  هذا  ألن  واضمحالهلا،  هالكها  األمة  نظام  باختالل  أعني 
به  أعني  ولكن  واهلمجية،  الوثنية  يف  األمم  أعرُق  منه  سِلمت 
تكون  ال  بحيث  األنعام  بأحوال  شبيهة  األمة  أحوال  تصري  أن 
عىل احلالة التي أرادها الشارع منها، وقد يفيض بعُض ذلك إىل 
االضمحالل اآلجل بتفاين بعضها بعًضا، وبتسلط العدو عليها 
إذا كانت بمرصد من األمم املعادية هلا أو الطامعة يف استيالئها 

عليها)67(.
واملال  والعقل  واحلياة  الدين  حفظ  صورها  أبسط  يف  الرضوريات  وتشمل 
فيمكن  القادمة،  األجيال  عىل  الرضوريات  هذه  ننزل  أن  أردنا  ولو  والنسل)68(. 
أن نعيد صياغتها لتصبح حفظ اإلسالم، ومحاية احتامالت احلياة والعقل والثروة 
علامء  كتبه  ملا  جديًدا  تضيف  ال  فإهنا  القائمة  هذه  تقدمه  ما  ورغم  والتناسل. 

ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، 76.  67
املصدر السابق، 76–80.  68
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الواجبات  يشبه  ما  لنا  تقدم  هي  وال  اإلسالم،  حفظ  باستثناء  الغربيون  األخالق 
تافه،  يشء  إىل  الرشيعة  من  املستقاة  الواجبات  اختزال  خطر  فيها  إّن  ثّم  املحددة. 
هذه  جتاهلت  »لو  أنه  من  البيئة  جتاه  بالواجبات  يتعلق  فيام   Gaba غابا  أشار  كام 
فيه  يعيش  أن  يمكن  عامَلًا  حتقق  واجبات  إال  تكن  ومل  احلياة  نوعية  الواجبات 
شيًئا  نجد  لكننا  تافه«)69(.  يشء  إىل  اختزلت  قد  الواجبات  أن  شكَّ  فال  اإلنسان، 
ومتجاوزة  ثابتة  أهنا  ذلك  للرشيعة،  العامة  املقاصد  يف  عملية  وقيمة  أمهية  أكثر 

للزمان، وحتقيقها يؤول إىل أقىص سعادة ممكنة جلميع املخلوقات.
واحلكم  املعاين  هي  اإلسالمية  للرشيعة  العامة  املقاصد  فإن  آنًفا،  ذكرنا  وكام 
ختتص  ال  بحيث  معظمها،  أو  الترشيع  أح��وال  مجيع  يف  للشارع  امللحوظة 
أن  عاشور  ابن  ويقرر  الرشيعة)70(.  أحكام  من  خاص  نوع  يف  بالكون،  مالحظتها 
الترشيع  »مقصد  وأن  اإلنسان«)71(،  فطرة  عىل  بنيت  إنام  للرشيعة  العامة  »املقاصد 
من  يعصم  وجه  عىل  فيه  الناس  ترصف  وضبُط  العامل،  نظام  حفُظ  هو  األسمى 
التفاسد والتهالك«)72(. أما »املقاصد األقل عمومية فمنها تغيري األحوال الفاسدة 
وإعالن فسادها، وتقرير أحوال صاحلة قد اتبعها الناس«)73(، ثم »تطبيق الترشيع 

اإلسالمي يف األمة اإلسالمية«)74(.
يف  ترصفهم  يف  األمة  أفراد  استواء  منها  أخرى  عامة  مقاصد  ثمت  أن  عىل 
احلق  وسلب  مستحقيها)76(،  وأنواع  احلقوق  أنواع  وتعيني  اخلاصة)75(،  شؤوهنم 

”Environmental Ethics“ )األخالق البيئية(، 281. غابا،   69
ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، 49.  70

املصدر السابق، 55-54.  71
املصدر السابق، 75.  72
املصدر السابق، 99.  73

املصدر السابق، 119.  74

املصدر السابق، 126.  75

املصدر السابق، 146.  76
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ممن تبني أنه غري أهل له)77(.
أما املقاصد األكثر حتديًدا فتقع ضمن اآليت:

١. اهحظا  ابشخصجو
واألنثى  الذكر  بني  يقع  ما  عىل  الزواج  وقرص  العائلة)78(،  نظام  بضبط  االعتناء 
النكاح  طريقة  عن  به  حميد  وال  فيه  شك  ال  ما  عىل  النسب  وقرص  النكاح)79(،  من 
بصفاته)80(، وجعل وسيلة إىل انحالل اآلرصة، وفسخ العقود إذا تبني فسادها)81(.

٢. املعق ال  املقبجو
وحفظها  ووضوحها  رواجها  أمور،  مخسة  كلها  األموال  يف  الرشعي  واملقصد 
وثباهتا والعدل فيها. فرواج املال دورانه بني أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه 
حّق)82(، وزيادة استعامل الذهب والفضة أساًسا للمعامالت)83(، ووضوح امللكية 
وشفافيتها)84(، وحفظ الثروة واملتاع لألفراد واألمة اإلسالمية ككل)85(، وتأسيس 
لالختالف)86(،  فيها  جمال  وال  وصاحلة  خاصة  تكون  ومشرتكة  فردية  ملكية 
العدل  املبنية عىل  املعامالت  بعيًدا عن اخلالف)87(،  للكسب احلالل  ووضع طرق 

املصدر السابق، 150.  77

املصدر السابق، 151.  78

املصدر السابق، 154.  79

املصدر السابق، 158.  80

املصدر السابق، 162.  81

املصدر السابق، 172.  82

املصدر السابق، 178.  83

املصدر السابق، 178.  84

املصدر السابق، 178.  85

املصدر السابق، 179.  86
املصدر السابق.  87
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الفرص)89(،  وتكافؤ  العدل  عىل  املبنية  العمل  عقود  يف  والسامحة  واإلنصاف)88(، 
وتيسري أعامل الرب وزيادهتا بني الفقراء)90(.

3. ابشؤةن ابديرجو
وتضمن  العدل  تطبق  املسلمني،  جلامعة  العامة  بالشؤون  تعنى  مؤسسات  إقامة 
إىل  كالدعوة  الدينية  األمور  من  ذلك  وغري  اإلسالمية)91(،  الرشيعة  أحكام  تنفيذ 

اإلسالم وحفظ علم الرشيعة ونرشه وزيادة عدد علامئه)92(.

0. ابعدابو ةابزةاام
فيه  ما  عىل  يشتمل  أن  اجلملة  عىل  كلها  القضاء  هيئة  نظام  من  الرشيعة  ومقصد 
إىل  احلقوق  وإيصال  واخلفي)93(،  الظاهر  الباطل  وقمع  احلقوق  إظهار  عىل  إعانة 
عند  وأدائها  وضبطها  هبا  املشهود  احلقوق  وتوثيق  تأخري)95(،  دون  أصحاهبا)94( 
األمة  نظام  وحفظ  وتوثيقه)96(،  الشهود  به  يشهد  ما  بكتابة  وذلك  إليه،  االحتياج 
عليه،  املجني  وإرضاء  اجلاين،  تأديب  مقصده  الذي  العقوبات  نظام  خالل  من 

وزجر املقتدي باجلناة)97(.
وإضافة إىل ما تقدم، فقد بينا آنًفا)98( أن مقاصد الرشيعة تقتيض وجود النوع 

املصدر السابق، 180.  88
املصدر السابق، 186-183.  89
املصدر السابق، 191-186.  90

املصدر السابق، 191.  91

املصدر السابق، 192.  92
املصدر السابق، 194-193.  93

املصدر السابق، 195.  94

املصدر السابق، 200.  95
املصدر السابق، 204-203.  96
املصدر السابق، 206-205.  97
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اإلنساين واستمراريته.
واملقاصد املذكورة هنا هي كام وضعها ابن عاشور، فهذه املقاصد، إىل جانب 
الواجبات  من  الرشيعة  تقره  فيام  داخلة  تنفيذها،  هبا  املنوط  واهليئات  املؤسسات 
الواجبات  هذه  لتنفيذ  عملية  خطة  فوضع  ذلك،  ومع  القادمة.  األجيال  جتاه 

يتطلب مزيًدا من التفاصيل حول كل من هذه املقاصد وتنفيذه.
للمفهوم  اجلوهرية  باملقاصد  املتعلقة  التفاصيل  بعض  إىل  هنا  وسنشري 
مقاصد  عىل  تشتمل  جمموعة  وأول  القادمة.  األجيال  جتاه  للواجبات  اإلسالمي 
عىل  فتشتمل  الثانية  املجموعة  أما  وتنفيذها.  وتبليغها  الرشيعة  بحراسة  تتعلق 

مقاصد تتعلق بحامية ثروات األمة اإلسالمية.

7. ت لجغ ابرشيعو ةترفجذهق
وتنفيذها.  وحراستها  إقامتها  تبليغها  بعد  الرشيعة  مقاصد  أهم  من  أن  جرم  ال 
لتهيئة  املقاصد  تبليغها وإقامتها، وإن أهم  إقامة علامء للرشيعة لقصد  ولذلك لزم 

إقامة الرشيعة وتنفيذها هو بث علومها وتكثري علامئها ومَحََلتها)99(.
وتتطلب حراسة الرشيعة وتبليغها أن ُيدفَع كلُّ ما من شأنه أن ينقض أصول 
تلقي  بإبقاء وسائل  البيضة، والذب عن احلوزة اإلسالمية  القطعية، ومحاية  الدين 
التفرقة،  من  اجلامعة  حفظ  ذلك  ويدخل يف  وآتيها)100(.  األمة حارضها  من  الدين 
يقعا  أن  من  املدينة  وحرم  مكة  حرم  احلرمني،  ومحاية  الزوال،  من  الدين  وحفظ 
بانقضاء  العام  التغيري  أو  العام  التاليش  القرآن من  املسلمني، وحفظ  أيدي غري  يف 
ذلك  ونحو  املوضوعات،  دخول  من  نة  السُّ وحفظ  مًعا،  مصاحفه  وتلف  ُحّفاظه 
إىل  الوصول  وإلكامل  منها)101(.  فرد  وكل  األمة  مجيع  يتناول  وفساده  صالحه  مما 

ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، 192.  99
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الغاية من هذا املسلك أقام نظام الرشيعة أمناء ووزعة لتنفيذ أحكامها ومقاصدها 
يف الناس، بالرغبة والرهبة، أعني باملوعظة والقوة)102(.

أن  والسياسة  السلوك  يف  التأثري  ذوي  من  الرشيعة  وعلامء  املفتني  وعىل 
عند  سيام  وال  القادمة،  األجيال  يف  وآرائهم  فتاويم  تأثري  االعتبار  بعني  يأخذوا 
للجيل  االجتامعية  العلل  يرث  الالحق  فاجليل  املؤقتة.  النوازل  مع  التعاطي 
تفاقم  يعني  هلا  أدوية  إجياد  تعطيل  أو  الراهنة  للعلل  األعذار  فإجياد  السابق، 
الناس  التجريبية إىل أن  املشاكل وحتوهلا إىل أشياء عادية. وتشري بعض الدراسات 
لقبول  القادمة  األجيال  »حتيز  إمكانية  يعني  مما  أوضاع،  من  عليه  هم  ما  يفضلون 
أن »سلوك جيل  إىل  أخرى  دراسات جتريبية  تلمح  الذي سريثونه«)103(. كام  العامل 
املنافع  ختصيص  يف  القادمة،  األجيال  جتاه  احلايل  اجليل  سلوك  يف  يوثر  سابق  ما 
العلامء  حاجة  تؤكد  أهنا  نرى  الدراسات،  هذه  جمموع  إىل  وبالنظر  واألعباء«)104(. 
إىل اختبار مآالت فتاويم وآرائهم، وجتنب كل ما من شأنه وضع األجيال القادمة 

عىل منحدر لولبي من الفتاوى واآلراء.
ومع أّن الرشيعة تقوم عىل الرمحة والتيسري إال أن ذلك يتجىل يف أن أحكامها 
تيسري  إىل  تعمد  الرشيعة  وأن  األحوال،  لغالب  نظًرا  التيسري  عىل  مبنية  املختلفة 
احلكم الرشعي يف حال املشقة العارضة لألمة أو األفراد، وأهنا مل ترتك للمخاطبني 
هبا عذًرا يف التقصري يف العمل هبا ألهنا بنيت عىل أصول احلكمة والتعليل والضبط 
إىل  يفيض  ال  بقدر  ذلك  فإن  والتيسري،  الرمحة  الرشيعة  تعترب  ففيام  والتحديد)105(. 
والة  من  تتطلب  القادمة  األجيال  جتاه  فالواجبات  الرشيعة)106(.  مقاصد  انخرام 

املصدر السابق، 120.  102
”Environmental Ethics“ )األخالق البيئية(، 265. غابا،   103

-1011 الزمان(،  مر  عىل  ذهبي  )قانون   “A Golden Rule Over Time” ويد-بينزوين،   104
.1028

ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، 122-120.  105
املصدر السابق، 119.  106
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أمر املسلمني إعادة النظر يف املآالت ما بني األجيال لتحديد مناحي الرشيعة التي 
حترس هذه املقاصد وتقدم معايري تصحيحية، وأن جيتهدوا يف إجياد وسائل ُتصلح 

برفق مثالب جيلنا احلارض، وحتسن ما نورثه للجيل القادم.
املحظورات،  تبيح  )كالرضورات  بالرضورة  املتعلقة  الفقهية  القواعد  إن  ثّم 
والرضورات تقدر بقدرها( كثرًيا ما ترد يف تسويغ أفعال جيلنا. أفيوجب استعامل 
فال  الرضورة  نفس  من  القادمة  األجيال  إلعفاء  يشء  فعل  جيلنا  عىل  املبدأ  هذا 
تورث إليهم؟ فمثاًل، يباح للمسلمني يف األرايض اجلديدة إن مل جيدوا ما يقتاتون 
به أكل اخلنزير حلفظ احلياة. أفليسوا كذلك مطالبني بفعل ما يصلح األمر وضامن 
عدم معاناة األجيال القادمة احلاجة نفسها؟ وهناك حاالت بالغة الكثرة يستخدم 
إلزالة  يفعل  مل  بال  ذا  شيًئا  لكن  البلوى(  به  عمت  الذي  )كالربا  املبدأ  هذا  فيها 

الوضع الذي تسبب يف وجودها.

٦. حفظ ثمةا  اه و اإلسال جو
بدون  األمة  غري  أيدي  إىل  اخلروج  ومن  اإلتالف  من  األمة  أموال  حفظ  وهو 
األمة هو  ومال  بدون عوض)107(.  التلف  املعتربة عن  املال  أجزاء  وحفظ  عوض، 
ثروهتا، وهو ما ينتفع به الناس آحاًدا أو مجاعات يف جلب منفعة أو دفع رضر يف 

خمتلف األحوال واألزمنة والدواعي انتفاًعا مبارًشا أو وساطة)108(.
أن  وهي  الثروة،  من  يعد  أن  يمكن  ملا  مالمح  مخسة  عاشور  ابن  ويقدم 
وأن  للتداول،  قاباًل  يكون  وأن  فيه،  مرغوًبا  يكون  وأن  ادخاره،  يمكن  مما  يكون 

غريها،  عىل  أولوية  واألحكام  املقاصد  لبعض  أن  إىل  اإلشارة  جتدر   .78 السابق،  املصدر   107
من  اإلغاثة  تأخذ  أن  ويمكن  كليهام.  واملعنوي  املادي  العوض  يتضّمن  العوض  وأّن 
الكوارث لتحقيق رضورة حفظ النفس البرشية أولوية عىل حفظ ثروة األمة؛ ومن املمكن 

أن يكون يف اإلعانة التنموية نفع لألمة يف حتسني صورهتا وفرصها وأمنها.
املصدر السابق، 168.  108
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تنحرص  التي ال  األشياء  أن  يبني  ثم  يكون مكَتسًبا)109(.  املقدار، وأن  يكون حمدود 
وذلك  ثروة،  تعد  فال  تدخر،  فال  منها،  بمقادير  االختصاص  يقصد  ال  مقاديرها 
قد  والغابات  األهنار  بأن  يستدرك  لكنه  والغابات.  واألهنار  والرمال  البحار  مثل 
تعد  فهي  املعادن،  وكذلك  وتشغيل،  خصب  من  هبام  حيصل  ما  باعتبار  ثروة  تعد 
ملا  املقدار  حمدود  يكون  منها  املستخرج  ألن  املقادير،  حمدودة  غري  كانت  وإن  ثروة 
الطبيعية  املوارد  فجميع  اليوم،  أما  اجلمة)110(.  النفقات  من  استخراجه  يستدعيه 

تعد من الثروات، وال سيام ما كان منها أساسيًّا نعتمد عليه يف إقامة حياتنا.
وال ينبغي أن يفوتنا أن املقاصد العامة للرشيعة وإن كانت تؤكد حق األفراد 
جزء  بحاجة  متعلًقا  األموال  من  كان  ما  تستثني  فإهنا  يملكون،  فيام  الترصف  يف 
وعتاٌد  وقوت،  غذاء  هي  التي  األموال  مثل  حياهتا،  إلقامة  اإلسالمية  األمة  من 
لدفاع العدو والذود عن األمة. فمع أن هذه األموال هي ملك خاص، فإن نظرة 
الرشيعة للعدالة االقتصادية تتطلب أن يكون الترصف فيها يف حدود ما تتحقق به 

املصلحة الكلّية، وتدفع به األرضار العامة)111(.
عىل أن حفظ ثروات األمة اإلسالمية لألجيال القادمة يتطلب تقييم عادات 
اجليل احلارض، فمتى اشتملت العادة عىل مفسدة معتربة لألمة لزم أن يصار هبا إىل 
تؤدي  التي  فالعادات  وحتريام)112(.  وجوًبا  عامة  الترشيعية  القواعد  حتت  االنزواء 
القادمة، ألهنا  تأثري يف األجيال  البيئة سيكون هلا  التأثري يف  أو  املوارد  إىل استهالك 
ال تؤثر فيام سيكون بوسع األجيال القادمة فعله فحسب، بل يف احتامل وجودهم 
وتغيري  احلميدة  العادات  تقرير  يف  العام  املبدأ  مع  ينسجم  التقييم  وهذا  أصاًل. 
األحوال الفاسدة)113(، ومع تعريف الرشيعة للعدالة االقتصادية؛ وعليه فهو يوفر 

املصدر السابق، 168.  109

املصدر السابق، 169.  110

املصدر السابق، 180.  111
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وسيلة حلامية ثروات األمة اإلسالمية، التي هي حق عىل والة أمور األمة)114(.
يف  احلايل  اجليل  انغامس  لتقييم  ماسة  حاجة  فثمت  التخصيص،  أردنا  ولو 
اإلسالمية  األمة  ثروة  هتدر  ال  التي  واخلدمات  االستهالكية  األمتعة  متلك  حب 
سريثون  ما  وتغري  موارد،  من  القادمة  األجيال  به  ستتمتع  ما  تقلل  بل  فحسب، 

من بيئة.

املوارد واالستدامة
صعبة  أو  متجددة،  غري  بموارد  القادمة  األجيال  جتاه  الواجبات  بعض  تتعلق 
انخفضت  لو  حفظها  يمكن  ال  أو  نضوهبا،  رسعة  مع  تتالءم  برسعة  التجديد 

كميتها عن قدر معني.
ألن  املستقبل،  ألجيال  به  يدين  ما  األجيال  من  جيل  كل  حفظ  ضامن  فلزم 
يقبل  عام  نسق  أي  من  أسايس  جزء  ومحايتها  للحياة  األساسية  املتطلبات  تأمني 

التطبيق واالستمرار للواجبات جتاه األجيال القادمة.
ويف احلاالت الصعبة التي تتضمن موارد غري قابلة للتجديد أو التي تتجاوز 
الذي  املدى  حتديد  الرضوري  من  يكون  التجديد،  رسعة  النضوب  رسعة  فيها 
الذي  القدر  حتديد  من  لنتمكن  القادمة،  األجيال  جتاه  الواجبات  هذه  إليه  تصل 
يتعني توفريه لألجيال القادمة. وتعتمد معرفة هذا القدر عىل تقدير عدد أفراد كل 
أثناء  املسألة،  املتعلقة هبذه  املشاكل  مرَّ بحث  بالواجبات. وقد  ندين هلم  جيل ممن 
املآالت  نظريات  تطبيق  من  املوروثة  واملشاكل  السابقني  املسلمني  املؤلفني  عرض 

عىل األجيال القادمة)115(.
التي  أو  للتجديد،  القابلة  املوارد غري  املشتملة عىل  ومع ذلك، ففي احلاالت 

املصدر السابق، 178.   114
انظر صفحة 9.  115
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مقابل  القادمة  األجيال  جتاه  واجباتنا  وزن  علينا  اإلنتاج،  االستهالك  فيها  يتجاوز 
لكيفية  طريقة  عندنا  تكون  أن  يتطلب  وهذا  وحتسينياته.  احلارض  اجليل  حاجيات 
وكذلك  األولية،  حسب  ووضعها  وقياسها،  املختلفة،  واملنافع  األرضار  تصنيف 

دليل اخلطة اإلجرائية العامة ووضعها موضع التنفيذ.
املستدامة  والتنمية  االستدامة  مواضيع  تتناول  التي  املؤلفات  تعالج  وبينام 
ذلك  يوسع،  أن  جيب  هنا  النطاق  فإن  املسائل،  هذه  من  كثرًيا  الغذائي  واألمن 
العلوم  يتضمن  أن  جيب  الرشيعة  عىل  املعتمد  القادمة  األجيال  جتاه  الواجب  أن 
األجيال  إسالمي جتاه  أّي واجب  إّن  ثّم  باإلسالم.  املعنية  واملؤسسات  اإلسالمية 
القادمة جيب أن تكون الرشيعة أساس مرجعيته يف طريقة تصنيف املنافع واملفاسد 
وقياسها وترتيبها حسب األولية، ويف دليل هذا الواجب للخطة اإلجرائية العامة 

وكيفية وضعه موضع التنفيذ.
من  املستقاة  القادمة  األجيال  جتاه  للواجبات  أوضح  فهم  لدينا  صار  ما  فإذا 
كاعتبار  تقليدية  نامذج  استخدام  الرشيعة  فقهاء  بوسع  يكون  فعندئذ  الرشيعة، 
املفتون، وواضعو اخلطط  إليه  للمآالت يف موافقاته، لوضع دليل يستند  الشاطبي 

اإلجرائية، وأفراد املسلمني لضامن قيامهم بواجبهم جتاه األجيال القادمة.

خامتة

القادمة، وهو مفهوم  الواجبات األخالقية جتاه األجيال  البحث مفهوم  طرح هذا 
األول  القسم  تناول  وقد  العرشين.  القرن  سبعينيات  منذ  وتطّوره  أمهيته  يف  ازداد 
وواضعي  األخالق  علامء  إىل  بالنسبة  أمهيته  وتبيني  املفهوم  تعريف  البحث  من 
املؤلفني  ملنهج  عاّمة  نظرة  فقدم  الثاين  القسم  أما  )السياسات(.  اإلجرائية  اخلطط 
ا منهم،  أيًّ أن  القادمة. غري  الواجبات جتاه األجيال  املعارصين يف معاجلة  املسلمني 
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م حلواًل عملية أو كان قادًرا عىل  يأِت بتصوٍر مستًقى من الرشيعة قدَّ لألسف، مل 
الثالث  القسم  حاول  بينام  العاملي.  األفكار  سوق  يف  املعارصة  التفسريات  منافسة 
معاجلة هذه احلاجة عن طريق أمور: أوهلا بيان أن الواجبات جتاه األجيال القادمة 
لنسق  حمتمل  أساس  تقديم  ثم  اإلسالمية،  للرشيعة  العامة  املقاصد  يف  موجودة 
النسق  هذا  استخدم  وقد  الواجبات.  هذه  مثل  يف  للنظر  الرشيعة  من  مستقى 
إىل  ستنتقل  التي  والثقافة  واملعرفة  القيم  خمتلف  لتحديد  للرشيعة  العامة  املقاصد 
األجيال القادمة. وبينام تواجه التصورات الغربية هلذه الواجبات صعوبة يف حتديد 
املقاصد  فإن  جيل،  إىل  جيل  من  تتغري  واملصالح  القيم  أن  أساس  عىل  املصالح 
إقامة هذا  ثابتة غري متبدلة. وبوسع علامء الرشيعة أن يتوسعوا يف  الكلية للرشيعة 
بطريقة  استخدامها  يمكن  التي  الغربية  للنامذج  جمدًيا  بدياًل  منه  ليجعلوا  النسق 

منسجمة مع الرشيعة وُمْرضية هلل تعاىل.

واهلل أعىل وأعلم.
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إنَّ ألفعال جيل من أجيال سابقة تأثرًيا يف إمكانية وجود أجيال الحقة، 
النقاشات  جدوى  ثبتت  وقد  ستعيشها.  التي  احلياة  ونمِط  نوعيِة  ويف 
الدائرة حول الواجبات التي عىل األجيال السابقة جتاه األجيال الالحقة 
لدى بحث مواضيع البيئة، واالقتصاد، واالستدامة، وغريها من القضايا. 
وقد بلغ التفكري الغريب يف مسألة الواجبات جتاه أجيال املستقبل مرحلة 
الغربيون  فعلامء األخالق  العرشين،  القرن  منذ سبعينيات  متقدّمة جًدا 
ا لتقييم نظريات األخالق، ويتوقعون أن يظلَّ موضوًعا  يعدون ذلك حمكًّ
مهامًّ ذا حضور يف القرن اجلديد. أما الرشيعة، فقد سبق أن قّدمت أصواًل 
وقواعد للنظر يف الواجبات جتاه األجيال القادمة، بيد أن هذه األصول 
األساسية مل ُتنضج إنضاًجا كافًيا بام جيعلها قادرة عىل تسليط الضوء عىل 
هذه القضايا ضمن املجتمعات اإلسالمية نفسها، فضاًل عن املنافسة يف 
املفتوح. ولذلك عىل علامء الرشيعة بلورة هذه األصول  سوق األفكار 

قبل تقديم تصور رشعي للواجبات جتاه األجيال القادمة.

العلوم الرشعية يف  موسى فيربر زميل باحث يف مؤسسة طابة، درس 
دمشق حيث حصل عىل إجازة يف تدريس الفقه الشافعي. ثم درس يف 
دار اإلفتاء املرصية يف القاهرة حيث أجازه مفتي مرص الشيخ عيل مجعة 
من  التطبيقية  اللسانيات  يف  البكالوريوس  شهادة  حيمل  وهو  باإلفتاء. 
جامعة بورتالند احلكومية بأوريغون يف الواليات املتحدة، واملاجستري يف 
اإلدارة العاّمة من كلية ديب لإلدارة احلكومية. وقد سبق أن نرش له قسم 
ابرقنظ رتيو  بلتكرظبظاجق  اهخالقجو  اهرعقو  طابة:  مؤسسة  يف  األبحاث 
وابتجلجل  ر  بلرزانق   رديل  وحّل  اال رتاضجو  ةابعظامل  واهخالقجق  

وةر ابتحّجزا  يف ابفتظى.
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