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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 مـــيدـقت
 

 أنبيائه خاتم عىل والسالم والصالة ، العاملني رب هلل احلمد

 هداه تبع ومن وصحبه آله وعىل ، اهلل عبد بن حممد سيدنا ورسله

 .الدين يوم إىل

 : دـوبع

 ، حفرها إذا األرض بحث يقال ، التنقيب يعني فالبحث 

 فيه اجتهد إذا األمر وبحث ، ونقب عنه فتش إذا اليشء وبحث

 ، واستقىص عنه سأل إذا األمر عن وبحث ، حقيقته وتعرف

 يف اجلهد بذل فهو ، املعاين هذه عن خيرج يكاد ال العلمي والبحث

 جتلية أو ، معينة حقيقة إىل الوصول بغية جاد موضوعي عمل

 ، اإلنسانية املعرفة مشكالت من مشكلة يف األمر حسم أو قضية،

 أي " اأْلَْرضِ  يِف  َيْبَحُث  ُغَراًبا اهلل َفَبَعَث  ":  سبحانه احلق يقول

 دـاجله فال ، وفكًرا ًداـجه تتطلب ةـشاق ةـعملي وهي ، اـفيه ينقب

 .جهًدا تتطلب ال يسرية عملية البحث وال يكفي، وحده العشوائي
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 ، علمية الوسيلة تكون أن تقتيض العلم إىل البحث نسبة إن ثم

 وبقدر ، علميًّا وتسويقه ، علمية البحث وأدوات ، علمية والغاية

 اختيار فإن ثمة ومن ، العلمية قيمته تأيت لإلنسانية البحث نفع

 إن:  بعضهم قال حتى فيه انطالق نقطة أهم يعد البحث موضوع

 البحث هو:  فقال بعضهم وبالغ ، البحث نصف املوضوع اختيار

 وجديته موضوعه أمهية من تأيت البحث قيمة أن يعني ، كله

 . فيه والتفرد والتميز واالبتكار اإلبداع أساس وهو ، وأصالته

 البحوث مستوى عىل مطلوبةً  البحث منهجية كانت وإذا

 مستوى عىل وإحلاًحا طلًبا أكثر احلارض عرصنا يف فإهنا الفردية

 الكليات مستوى وعىل ، البحثية واملؤسسات والوحدات األقسام

 تراعي بحثية خطة مؤسسة أو جامعة كل تضع بحيث ، واجلامعات

 أهداف بدقة وحتدد ، واإلنسانية والوطن املجتمع خدمة فيها

 ذلك وتطرح ، ختصص أو فن أو علم كل يف البحثية خطتها

 املتخصصة وجماالهتا ةـالعلمي اـمنتدياهت يف عـالواس العلمي للنقاش

 . البحثية خطتها بناء يف تصور أفضل إىل لتصل
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 جوانبه خمتلف يف للبحث ونسعى نعنيه الذي العلم أن شك وال 

 العلم مطلق يشمل بل ، وحدها الرشعية العلوم حدود عند يقف ال

 (:وسلم عليه اهلل صىل) قوله يف "علًم " كلمة جاءت فقد ، النافع

.  والشمول العموم إلفادة نكرة "ِعْلًم  فِيهِ  َيْطُلُب  َطِريًقا َسَلَك  منْ "

 باأللف معرفة العلم كلمة فيها وردت التي األحاديث باقي ويف

   . النافع العلم جنس أي للجنس فهي والالم

 ، دينهم شئون يف للناس نفًعا حيمل ما كل النافع بالعلم واملراد 

 أو الطب، علم أو ، العربية أو الرشعية العلوم يف ، دنياهم وشئون

 أو ، اهلندسة أو ، الفلك أو ، الكيمياء أو ، الفيزياء أو ، الصيدلة

 قوله أن وأرى ، واملعارف العلوم وسائر ، الطاقة أو امليكانيكا

َم  َيْعَلُمونَ  اَل  َوالَِّذينَ  َيْعَلُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َهْل  ُقْل }: تعاىل رُ  إِنَّ  َيتََذكَّ

ْكرِ  َأْهَل  َفاْسَأُلوا}: تعاىل وقوله ،(9: الزمر) {اأْلَْلَباِب  ُأوُلو  إِنْ  الذِّ

ا نحصـر أن من أعم ،(14: النحل) {َتْعَلُمونَ  اَل  ُكنُْتمْ   أو  منهمـا أيًّ

 ، عـناف علم لكل عـمتس فاألمر ، وحده ريعةـالش علم عىل رهـنقتص

 . وميدانه جماله يف كل   ، االختصاص أهل الذكر بأهل واملراد
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 يف الناس تنفع التي العلوم كل يف التفوق تشمل إنم العلم فقيمة

( : وجل عز) اهلل قول أن نرى ولذا دنياهم شئون أو دينهم شئون

َم }  معرض يف جاء ،( 82: فاطر) {الُْعَلَمءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  اهلل خَيَْشى إِنَّ

 اهلل َأنَّ  َترَ  َأَلْ }: سبحانه يقول حيث ، الكونية العلوم عن احلديث

َمءِ  ِمنَ  َأْنَزَل  َبالِ  َوِمنَ  َأْلَواهُنَا خُمَْتلًِفا َثَمَرات   بِهِ  َفَأْخَرْجنَا َماءً  السَّ  اجْلِ

 النَّاسِ  َوِمنَ *  ُسود   َوَغَرابِيُب  َأْلَواهُنَا خُمْتَلِف   َوُْحْر   بِيض   ُجَدد  

َوابِّ   ِعَباِدهِ  ِمنْ  اهلل خَيَْشى َم إِنَّ  َكَذلَِك  َأْلَواُنهُ  خُمَْتلِف   َواأْلَْنَعامِ  َوالدَّ

: سبحانه ويقول ،(82 ،82:  فاطر) { َغُفور   َعِزيز   اهلل إِنَّ  اْلُعَلَمءُ 

َمَواِت  َخْلِق  يِف  إِنَّ } ْيلِ  َواْختاَِلِف  َواأْلَْرضِ  السَّ  ََلَيات   َوالنََّهارِ  اللَّ

 ُجنُوِِبِمْ  َوَعىَل  َوُقُعوًدا قَِياًما اهلل َيْذُكُرونَ  الَِّذينَ *  اأْلَْلَباِب  أِلُوِل 

ُرونَ  َمَواِت  َخْلِق  يِف  َوَيَتَفكَّ نَا َواأْلَْرضِ  السَّ  َباطاًِل  َهَذا َخَلْقَت  َما َربَّ

 .(191 ، 191:  عمران آل) { النَّارِ  َعَذاَب  َفِقنَا ُسْبَحاَنَك 

 ِمنُْهمْ  فِْرَقة   ُكلِّ  ِمنْ  َنَفرَ  َفَلْواَل }:  وتعاىل سبحانه احلق ويقول

ُهوا َطائَِفة   ينِ  يِف  لَِيَتَفقَّ  َلَعلَُّهمْ  إَِلْيِهمْ  َرَجُعوا إَِذا َقْوَمُهمْ  َولِيُنِْذُروا الدِّ

 أو نفر   ينفر أن هو املطلوب كان فإذا ،( 188:  التوبة) {حَيَْذُرونَ 
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 حكمه لقومهم ويبينوا ، الدين علوم يف ليتفقهوا فرقة كل من مجاعة

 عىل فإن ، ويتقون حيذرون لعلهم ومنذرين هلم مبرشين ، وأحكامه

 ، والعباد البالد ينفع فيم أيًضا ينفروا أن الفرقة هذه أهل من الباقني

 للعمل وثالثة ، اهلندسة لطلب وأخرى ، الطب لطلب مجاعة فتنفر

 بالتجارة، لالشتغال وخامسة ، الصناعة يف للعمل ورابعة بالزراعة،

  .والصناعات واحلرف الفنون سائر يف وهكذا

 تقديمها تم التي البحوث أهم من نخبة نقدم اإلصدار هذا ويف

 ، اإلسالمية للشئون األعىل للمجلس عرش الثاين العام للمؤمتر

 نسبة مع ، "العرص ومتغريات اإلسالم":  عنوان حتت عقد والذي

 هذا يتقبل أن( وجل عز) املوىل سائلني ، كاتبه إىل منها بحث كل

 تنظيم أو ، جهد أو ، ببحث فيه أسهم من كل جيزي وأن ، العمل

 .اجلزاء خري عليه أرشف أو ، املؤمتر لذلكم

 .الوكيل ونعم حسبنا وهو ، القصد وراء من واهلل
 

     مجعة خمتار حممد/ د.أ                         

 األوقاف وزير                      
 اإلسالمية للشئون األعلى اجمللس رئيس                       
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 ()قيمة البحث العلمي وحتدياته

 

من املعرتف به أن العلم يف العرص احلديث هو كل نشاط 

؛ حتى  ع املداركوسِّ د الفرد بطاقة تُ زوِّ معريف باحث عن احلقيقة يُ 

، كم يزود املجتمع بأدوات يعرب ِبا عن  يعرف بيئته واحتياجاهتا

ل كل ذلك بالفكر والبحث والتجربة  ؛ حتى هويته ومصاحله حُيوِّ

، بل  فرد واملجتمع والدولةإىل وسيلة وفائدة ونعمة حتقق أهداف ال

، وذلك من خالل إنتاج ما حيقق له األمن والرفاهية،  واإلنسانية

 وتلبية طموحه يف استكشاف الكون وعمرته.

: القوة  ومن هنا كان تعريف اإلنسان احلامل للمعرفة بأنه 

، وهو  كامنة القادرة عىل إحداث التطور بالعلم والثقافة والعملال

 يعترب اليوم وحدة اقتصادية منتجة.

منذ ما يزيد عن قرنني  البحوث العلمية وتطبيقاهتاوإذا كانت 

                                                           

() األسبقرئيس أكاديمية البحث العلمي و وزير الصحة ، إبراهيم بدران /أ.د ، 

 مرص.
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فإن الراصد للتطور  ؛ املسلمنيوالعرب  من إبداع وتطويرأو ثالثة 

لية منذ فجر احلضاري يرى أن البرشية قد مرت بثالث مراحل متتا

 التاريخ:

، والتي  الثورة الزراعية املتمركزة حول األهنار واألمطار أوهلا:     

 اع واالقتصاد الزراعي. رَّ ت بأهنا ثورة الز  فَ ِص وُ 

، والذي بدأ يف منتصف  الثورة املرتبطة بالتطور الصناعي ثانيها:    

 القرن الثامن عرش. 

التي أحدثت املتغريات التي نلمسها ثالثها: الثورة التكنولوجية     

رت بعد الثورة اإللكرتونية وتأثريها يف  وكل يوم اليوم ، والتي تفجَّ

 ، ونتج عنها الكثري من العلوم احلديثة. كافة اَلفاق

وكل ذلك انتهى إىل تصنيف جديد للعال إىل مستويات: مستوى       

ومستوى  ، ي؛ وهم ُصنَّاع التقدم والتطوير التكنولوج الريادة

؛ وهم الذين ينقلون خربات التفوق لكنهم  التالحق التكنولوجي

ة ـثم مستوى الغيبوب ، اتــم عقبات وحتديــما زالت تعرتهي

 ؛ وهم الذين توقفوا وانبهروا بالتقدم ول يواكبوه.  التكنولوجية
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الداعي إىل  -وقد كان لظهور النظام االقتصادي العاملي اجلديد 

تكامل التنمية اقتصادية واجتمعية جلميع شعوب العال مع 

أثره يف تضييق الفجوة بني املستويات  -تقارب بينهم التعاون والو

، وذلك بتقليل الفوارق بني الدول املختلفة،  الثالثة سالفة الذكر

؛ أماًل يف حسم الرصاعات ودعم  بني الطبقات يف كل دولةكذلك و

 ة والعدل والسالم يف العال.الديمقراطي

ن فإوعىل الرغم من الثورات العلمية والتكنولوجية املتتابعة 

، وفيم ييل بيان ألهم هذه  ض هلا العال قد زادتاملخاطر التي تعرَّ 

 التحديات واملخاطر: 

، مع  االنفجار السكاين وتغري نمطه بزيادة نسبة السكان -1

 يف كثري من األحيان بم يؤدي ؛ املتزايد الضغط االقتصادي

 إىل ختلف تعليمي وتكنولوجي وتدهور حضاري.

االنفجار املعريف والتطور العلمي والتكنولوجي، والذي َغريَّ  -2

وقدرة اإلنسان عىل إحداث  مستويات احلياة وجماالت العمل

 إجياًبا. وأالتغيري سلًبا 
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ت والسلوك ، وتأثري ذلك عىل الثواب القرية العاملية أو الكونية -3

؛ حيث أصبحت واقًعا نعيشه من  وأنمط احلياة واالستهالك

 خالل ما ييل: 

وأثر ذلك يف زيادة  ؛ انكمش املسافات لرسعة املواصالت -

 انتقال األفراد والسياحة العاملية.

التطور املذهل يف وسائل االتصال بني األفراد والشعوب  -

واجز واملؤسسات، وذلك من خالل اجتياح األجواء واحل

 زيادة حجم التجارة العاملية.أثره يف عرب الفضاء، و

؛ مما  اختالط احلضارات والثقافات مع غياب الوعي -4

 ، كم أثَّر يف قيم االنتمء. تسبب يف شحوب اهلوية

 اإلسالم ُيعلي من قيمة البحث والتطور:
تضمن القرآن الكريم العديد من القيم اإلنسانية واإليمنية التي 

من شأهنا أن تكفل لإلنسان احلياة الكريمة واملستقرة، وأقتبس هنا 

بُُدواْ يَع  فَل  حمس: )عز وجل(قيمتني حتددان متطلبات احلياة ، ومها قوله 
َّذ ي   ٣ت  َبي  َذا ٱل  َربَّ َه   ط   ٱل

َ
 م  ن  وََءاَمنَُهم  َعَمُهم م  ن ُجوع  أ
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ْ ٱلصَّ  حمس: وقوله تعالي ،(0)ىجسف  َخو   ْ وََعم لُوا َّذ يَن َءاَمنُوا َّا ٱل  ت  ل َح  إ ل
ب  ٱاْ ب  حَق   َوتََواَصو  ل  ٱاْ ب  َوتََواَصو    .(2)ىجسر  لصَّ

وسائل البقاء، إذ ال  )عز وجل(ففي اَلية األوىل حيدد املوىل 

اَلية الثانية يؤكد ، ويف  يكفل أمنهال بقاء ملن ال يملك قوته و

، والصرب عىل  ، والتوايص باحلق سبحانه وتعاىل عىل قيمة اإليمن

، وهذا يعني أن يكون الناس عىل مستوى  للبقاءاجلهد املطلوب 

، وهذا ال  يعيشونه وما حيتاجه من توفري متطلبات البقاء العرص الذي

قفزات يكون إال بمواكبة أساليب العرص وسبل التقدم يف عال يقفز 

 غري مسبوقة.

بل حتث عليها  ؛ إن التقدم قضية ال تتصادم مع الدين وثوابته

، وتتآلف معه بم يؤثر يف زيادة كفاءة املواطن  نصوصه ورشائعه

الصالح وقدرته عىل مواجهة التيارات املستجدة بالعمل والتجويد 

ْ َوقُل  ٱع  حمسيف جو التنافسية العاملية، قال تعاىل:  ُ  َملُوا فََسيََرى ٱَّللَّ
                                                           

 .1 - 4( قريش، اَليتان: 1)

 .4( العرص، اَلية: 8)
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م نُوَن   َعَملَُكم   ، ومن َثمَّ فإن العمل املنتج املفيد (0)ىجسَورَُسولُُهۥ َوٱل ُمؤ 

أماًل يف حتسني  ؛)عز وجل(جهاًدا يف سبيل اهلل  يعدللوطن والدولة 

، وتنمية  ، وزيادة الدخل واملدخرات مستوى املعيشة للفرد واملجتمع

 أمنها ومقدراهتا ووحدة وسالمة أراضيها.، واحلفاظ عىل  موارد الدولة

ولقد شهد العال حتوالت عاملية علمية وتكنولوجية بشكل      

من  ؛ ر يف حركة املجتمعات اإلنسانيةثَّ ، مما أَ  متسارع وغري مسبوق

هنا فقد أصبح لزاًما عىل من يبتغي البقاء عزيًزا كريًم نافًعا 

، لكن ذلك لن  كب التقدملإلنسانية أن يشحذ كل طاقاته ليلحق بر

،  كافةالبحث العلمي ت جماالى إال بإحداث هنضة شاملة يف تَّ تأَ يَ 

، ومن َثمَّ  هنضة تعتمد أساًسا عىل سواعد وعقول كل مواطن قادر

ينبغي حتفيز اإلبداع العلمي وتنمية مهارات االبتكار الفردي 

، وذلك من خالل ترسيخ مبادئ وأخالقيات وقيم  واجلمعي

، وتنمية الوعي اجلمعي  البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية

 املجاالت.مجيع بقيمة البحث والتطوير يف 

                                                           

 .111( التوبة، اَلية: 1)
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وعلينا التقاط خيوطها،  ، فإن األهداف واضحة أمامنا وختاًما

، ومن ثّم تنمية الفرد  لتحقيقها وانتمء   واجتهاد   والعمل بكل جد  

، وهذا هو ما   كل مكان، وخدمة اإلنسانية يف واملجتمع والدولة

عليه اإلسالم بمنهجه القائم عىل كليات أساسية مذكورة يف  ثَّ َح 

 ، وكان منها: ، أشار إليها الشيخ حممد عبده القرآن الكريم

العقل يف إطار القيم األخالقية  ةااللتزام بالعلم واستعمل قدر  -1

 واإلنسانية التي حتقق الرخاء للعال أمجع.

 ر والفهم السليم.والتفكّ حرية الفكر   -2

اإلقناع واالقتناع بالربهان العقيل والعميل واحلجة والتجربة،   -3

، قال تعاىل:  ذلك الربهان الذي ال يقبل القول بالظن أو اهلوى

نَّ لَا ُيغ  حمس  .(0)ىجساـ   حَق   َشي  ن ي م َن ٱل  َوِإنَّ ٱلظَّ

*        *        * 

                                                           

 .82( النجم، اَلية: 1)
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  اإلسالميأهمية التكنولوجيا يف العامل 

 ()وعالقات التعاون بني دول العامل
 

من املالحظ أن العال اإلسالمي يضم قوة برشية هائلة، متتد يف 

احلزام األوسط من العال عىل مساحات شاسعة من األرايض 

، وإىل جانب هذه  والسواحل والطرق البحرية واملياه اإلقليمية

أخـرى يف خمتلف دول الكتلة البـشـرية الضـخـمـة توجد أعـداد 

، كم أن اإلسالم دين يدعو إىل العلم واملدنية منذ أول آية  العال

، وحتث عىل طلب العلم،  نزلت يف القرآن الكريم تدعو إىل القراءة

 ق  ٱحمسقال تعاىل: 
 
َّذ ي َخلََق س  ٱب   َرأ  َن م ن  إ نَس  َخلََق ٱل   ١م  َرب  َك ٱل

 ٱق   ٢َعلٍَق 
 
ك  َوَربَُّك ٱل   َرأ

َ
َّذ ي َعلََّم ب   ٣َرُم أ  . (0)ىجسَقلَم  ل  ٱٱل

ومما ال شك فيه أن العال اإلسالمي يمتلك من مقومات النهضة 

نُ  ه من أن يصبح قوة علمية وتكنولوجية كربى هلا مكانتها عىل ما ُيَمكِّ

، وذلك  ، وهلا دورها املتجدد يف خدمة اإلنسانية املستوى الُدول

                                                           

() مرص. العلمي األسبق،مفيد شهاب، وزير التعليم العال والدولة للبحث  /أ.د 

 .1 – 1( العلق، اَليات: 1)
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،  برشية، وإمكانات اقتصاديةبفضل ما يشتمل عليه من كفاءات 

،  كلها يف بلد واحد، لكن هذه املقومات ال تتوافر  وثروات طبيعية

، وتبقى خطوة واحدة للتنسيق بينها من  وإنم تتوزع بني بالد خمتلفة

، وحيقق طفرات هائلة  أجل إحداث التكامل الذي يؤدي إىل النهضة

  من التقدم واالزدهار للعال اإلنساين كله.

سمحوا ل أن أركز حديثي معكم حول البحث العلمي وا

؛ حيث إن اجتياز التـحـديات التي تواجهها  والتنمية التكنولوجية

عىل مدى نجاحها يف مواكبة  - يف املقام األول -جمتمعاتنا يتـوقف 

، ومن الثابت تارخييًّا أن  التكنولوجيا املتقدمةو التطور العلمي

كان هو العامل الرئيس يف حدوث التقدم العلمي والتكنولوجي 

 .  الفـجـوة اهلائلة بني دول العال

، ورسعة  ، وحرية التجارة إن التحول إىل اقتصاديات السوق

، باإلضافة إىل احلفاظ عىل البيئة واملوارد  االتصال والتواصل

ا للتنمية املتواصلة ا، باعتبارمه الطبيعية ، كل ذلك  أساًسا رضوريًّ

جديدة ال سبيل إىل اقـتـحـامـهـا إال بتطويع قد فرض مدخالت 
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؛ حتى يتحقق ألي بلد يف ظل  نتائج العلم وتطوير التكنولوجيا

، فضاًل عن  املنافسة العاملية القدر الرضوري من مقومات السبق

 ، وذلك من خالل ما ييل:  عوامل البقاء واالستمرار

ة أواًل: رضورة أن تسعى كل دولة إىل رسعة اختزال اهلو

الواسعة بينها وبني غريها من الدول املتقدمة يف جماالت البحث 

 العلمي والتطور التكنولوجي. 

ثانًيا: توجيه الكفاءات والقدرات العلمية والتكنولوجية 

علية يف دفع عملية ا، واإلسهام بف املتاحة إىل حل مشكالت الواقع

 التنمية. 

، وتطوير  لميثالًثا: مواصلة اجلهود من أجل تقدم البحث الع

وتوليد أنواع جديدة من التكنولوجيا التي تتالءم مع ظروف 

 املجتمع االقتصادية واالجتمعية. 

ومن املؤكد أن اجتياز هذه التحديات يتوقف عىل توافر وعي  

، وتتدرج  عميق تدعمه اسرتاتيجية متكاملة تتحدد فيها األهداف

ذ وإنجاز ـة لتنفيـات الزمنيـاألوق هلا رتب، وتُ  طـاخلطا ــمعه
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أن تصحب ذلك كله طفرة كربى يف جمال  ّد بُ  ، وال املرشوعات

 ، ومعايري التقييم. ، وأساليب التنفيذ، وطرق املتابعة اإلدارة

من هنا فإن دعم القاعدة العلمية والتوجه إىل بناء قدرة  

تكنولوجية متطورة ُيعدان من أهم األهداف االسرتاتيجية التي 

 دائًم نصب أعيننا ونحن م، وأن نجعله مجيًعا حوهلا ينبغي أن نلتف

، وإرساء  نتقدم يف مسريتنا نحو حتقيق التنمية الشاملة ملجتمعاتنا

، حيث إن العلم ل يعد حكًرا عىل  دعائم السالم واالستقرار فيها

، والتكنولـوجـيـا أصبحت يف إمكان كل من سعى بجد  أحـد

 للحصول عليها. 

االسرتاتيجي للبحث العلمي والتنمية ويستند اإلطار 

 :ما ييل ، من أمهها التكنولوجية إىل عدة مقومات

أن البحث العلمي والتكنولوجيا رضورة حياة وقاطرة  -1

؛ لذلك ينبغي أن  تقدم ملجتمعاتنا يف كل جماالت أنشطتها

، وأن تشارك فيه كل  يكون حتت إرشاف وتوجيه الدول

 ملعتمدة. الوزارات واملؤسسات واهليئات ا
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أن البحث العلمي والتكنولوجيا استثمر حقيقي بكل  -2

؛ لذلك فإن كل جهد يبذل فـيـه أو متويل  معنى الكلمة

، وعىل  يقدم إليه سوف حيقق عائًدا مبارًشا عىل أصحابه

 املجتمع كله.

وران إال ـأن البحث العلمي والتكنـولـوجـيـا ال يتط -3

 ؛ لذلك ال لعامليةبالتواصل الوثيق مع مـراكـز البحوث ا

، ويؤدي إىل  من االحتكاك املبارش الذي يصقل اخلربة ّد بُ 

 مزيد من املنافسة.

العمل عىل تطوير تكنولوجيا حملية تتالءم مع البيئة  -4

 نا االقتصاديةدول نا وظروفجمتمعات وتتمشى مع احتياجات

، مع السعي يف الوقت نفسه إىل امتالك  واالجتمعية

 التكنولوجيا املتطورة عالية الكثافة. 

أنه ال ينبغي أن حيدث انفصال بني البحث العلمي والتنمية  -5

ا يف ـ، بل مه اـران متكامالن عضويًّ ـا عنصـ؛ ألهنم التكنولوجية

 ، واالندماج بينهم رضوري والزم.  احلقيقة وجهان لعملة واحدة
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التحول من فلسفة جعل البحث العلمي  أنه ينبغي -6

والتكنولوجيا جزًءا من التعليم إىل جعل التعليم رافًدا 

؛ لكي هييئ العقلية التي يتوالد فيها البحث  أساسيًّا هلم

 العلمي وتنمو من خالهلا التكنولوجيا. 

العال اإلسالمي أصحاب حضارة إنسانية أدهشت العال دول إن 

 ا، ولدهي جامعات من أقدم وأعرق جامعاته، وأصحاب  بروائعها

العديد من الطاقات والكفاءات البرشية واإلمكانيات العلمية التي 

 يف التقدم العلمي والبناء والتنمية. التحقيق أهدافه اتؤهله

يف وسع أحد أن ينكر ما حققه العلم لإلنسانية من ل يكن وإذا 

د هلا أسباب ال وسائل الراحة رخاء والرفاهية من خالل ، وأنه قد َمهَّ

إنجازاته املرتاكمة التي استطاع اإلنسان من خالهلا أن ينعم باألمان 

، فإن  ، وأن يوفر الكثري من الوقت واملجهـود العضيل واالستقرار

ع يف يد اإلنسان من وسائل الفتك َض العلم يف الوقت نفسه وَ 

، وتشويه  ةنه من إفساد حياته اَلمنكِّ مَ وأسلحة الدمار ما أصبح يُ 

، وهذا جيعلنا نستنتج أن العلم سوف يظل  مجال الطبيعة من حوله
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، فاإلنسان كان وما يزال هو صانع العلم  جمرد وسيلة يف يد اإلنسان

 عه يف خدمة أغراضه. ومطوّ 

، واألعراف  من هنا تأيت األمهية القصوى للرشائع السموية

اإلنسان إىل رضورة أن ، والقيم األخالقية؛ لكي تنبه  االجتمعية

، وأن يرشد خطاه إىل ما فيه خري اإلنسان،  يضبط مسرية العلم

 وفائدة البرشية. 

.. فإن املسلمني مـن حـقـهم أن يـعـتـزوا بدينهم  وختاًما 

، الذي وضع بني أيدهيم دستوًرا خالًدا ال يأتيه الباطل من  احلنيف

ل ومكارم ـالعمم وـ، حيثهم عىل العل فهـبني يديه وال من خل

 ،، وسرية نبوية عطرة هي التطبيق العميل للمنهج القرآين القـاألخ

متتلئ بالكفاح والعمل من أجل خري اإلنسان يف دنياه وآخرته، 

وتراًثا إنسانيًّا يزخر بالروائع يف خمتلف جماالت العلوم واَلداب 

 والفنون.

*        *        * 
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 القيم املتصلة بالعمل 

 ()اإلسالمي املنظور من
 

إن إقـامـة بـيـئـة مـنـاسـبـة لنقل العلوم احلديثة والتطبيق 

يف مقدمة املسائل التي جيب العناية ِبا عىل  يعدالتكنولوجي هلا 

، وإذا كان  ، وبذل كافة اجلهود للوصول إليها مستوى مجيع الدول

هو ما اإلسالم يدعو إىل العلم والتدبر والتفكر والتعقل فإن هذا 

يتسق مع ما جيب توفريه يف بيئة التكنولوجيا، حيث إن املجتمعات 

باع املنهج ، واتِّ  العلمية يسود فيها حتكيم العقل يف خمتلف املسائل

، ومن َثمَّ تدريب  العلمي والعميل يف تفسري الظواهر املختلفة

األشخاص عىل التقنيات اجلديدة التي تزيد اإلنتاج بصوره 

 ، أو التـجـاري. ، أو الصناعي اء يف املجال الزراعياملختلفـة سـو

وتقوم الثورة العلمية عىل احلصول عىل أكرب كم  من املعلومات 

التي يمكن أن تستوعب من خالل برامج الكمبيوتر املختلفة، 

، واسـتـغـالل ذلك يف مـخـرجـات  وشبكات املعلومات الدولية

                                                           

( ) مرص. اإلسالمية ،لرابطة اجلامعات السابق أ.د/ جعفر عبد السالم، األمني العام 
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باإلنسان وحياته وبيئته،  ، وترتقي ر احلياة واإلنتاجعديدة تطوِّ 

وبتعبري أوضح يعترب إعداد اإلنسان القادر علميًّا واجتمعيًّا ونفسيًّا 

ألي مرشوع للتقدم  عىل استيعاب العلوم احلديثة هو مفتاح النهضة

 .عليه ه إليه اإلسالم وحثَّ ، وهو ما نبَّ  احلضاري

ومن خالل هذه األوراق القليلة سأعرض لبعض القيم العليا  

، والتي  التي يقوم عليها ديننا اإلسالمي احلنيف يف جمال العمل

خ لبيئة علمية قابلة الستيعاب العلوم احلديثة وتوطني رسِّ تُ 

  ومن هذه القيم ما ييل: ، التكنولوجيا

 : قيمة العمل:أوال
، ويدعو املسلمني إىل  هيتم اإلسالم اهتمًما بالًغا بقيمة العمل

أن يعملوا بكل جهدهم لتعمري األرض واالنتفاع بخرياهتا إىل 

ُهَو حمس :)سبحانه وتعاىل(يقول أقىص مدى ممكن ملصلحة اإلنسان، 
ُكم م  َن ٱل  

َ
نَشأ

َ
ۡرأ

َ
ُهَو حمس، ويقول تعاىل: (0)ىجسف يَها َمَرُكم  تَع  س  ٱض  وَ أ

َّذ ي َجَعَل لَُكُم ٱل   ۡرٱل
َ
ْ م ن م  ٱا فَ َض ذَلُول  أ  ف ي َمنَاك ب َها وَكُلُوا

ْ ُشوا
                                                           

 .11( هود، اَلية:1)
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َملُواْ َوقُل  ٱع  حمس: )عز وجل(، كم يقول (0)ىجسه  ٱلنُُّشورُ َوِإلَي   ۦ  ق ه  ر  ز  
ُ َعَملَُكم   ، بل إن املنظومة (2)ىجسم نُونَ ُمؤ  ل  ٱوَ  ۥَورَُسولُهُ  فََسيََرى ٱَّللَّ

هي: اإليمن،  ، العليا للقيم يف اإلسالم تشتمل عىل ثالث قيم

له اإلنسان فضَّ  )سبحانه وتعاىل(، والعمل، فمنذ أن خلق اهلل  والعلم

 )عز وجل(ى اهلل ، وحتدَّ  عىل سائر خلقه وأمر املالئكة بأن تسجد له

 ، فعجزوا عن ذلك.  مه لهلَّ املالئكة أن يعرفـوا مـا عرفـه آدم مما عَ 

ه خليـفـة اإلنسان جعل )سبحانه وتعاىل(وهكذا منذ خلق اهلل 

نه من هذه اخلالفة، وزوَّ  يف األرض ، وهي القدرات  ده بم ُيَمكِّ

،  ، وبتكريمه عىل سائر خلقه الفائقة عىل العمل بتزويده بالعلم

ر له الكون كله يتنقَّ  )سبحانه وتعاىل(كم أن اهلل  ل بني قد سخَّ

يها ويستخرج ما بداخلها من الكنوز، أرجائه ليعمِّ  ر األرض وينمِّ

هيدينا القرآن الكريم إىل هذا الربط الدقيق بني تسخري الكون 

: )تبارك وتعاىل(لإلنسان وتكريمه يف العديد من اَليات مثل قوله 

                                                           

 .11( امللك، اَلية: 1)

 .111( التوبة، اَلية 8)
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م   َولََقد  حمس ُهم م  َن َن  ر  َوَرَزق  َبح  ل  ٱبَر   وَ ف ي ٱل   ُهم  َن  َءاَدَم َوَحمَل   َنا بَن ي  َكرَّ
ي  َب   ل  ٱلطَّ ن   َكث ير   عَلَى   ُهم  َن  ت  َوفَضَّ يل  َنا َتف  َخلَق   م  مَّ ، وقوله (0)ىجساض 

َّي  حمس: )سبحانه وتعاىل( َر لَُكُم ٱل َهاَر وَ ٱَل وَ َوَسخَّ م  ٱلنَّ  َقَمَر  ل  ٱَس وَ لشَّ
َر  ٱوَ  ُجوُم ُمَسخَّ م   ُت  لنُّ

َ
 م  ل  َقو   ت  َي  ل َك ٓأَلإ نَّ ف ي َذ   ۦ   ر ه  ب أ

نَّ   َولََقد  حمس: )عز وجل(، وقوله (2)ىجسق لُونَ َيع   ۡرف ي ٱل   ُكم  َمكَّ
َ
ض  أ

ا تَش  قَل يل   ي َش  ف يَها َمَع   َنا لَُكم  وََجَعل   )جل ، وقوله (3)ىجسُكُرونَ ا مَّ

َم  حمس: وعال( ا ف ي ٱلسَّ َر لَُكم مَّ ۡرت  َوَما ف ي ٱل  َو  وََسخَّ
َ
ا ض  َجم يع  أ

ُرونَ  م  ل  َقو   ت  َي  ٓأَلل َك إ نَّ ف ي َذ   ُه  م  ن    . (4)ىجسَيَتَفكَّ

 ثانًيا: قيمة إجادة العمل وإتقانه: 
 إذا كان هذا هو املكان الذي حيتله العمل بوصفه قيمة عليا حيث  

َلة  عليها اإلسالم فإن إتقانه وإجادته هي قيمة أخرى أساسية وُمَكمِّ

، وإذا كانت الدعوة إىل إتقان العمل من قيم اإلسالم التي  هلذه القيمة

                                                           
 .21( اإلرساء، اَلية: 1)

 .18( النحل، اَلية: 8)

 .11( األعراف، اَلية: 4)

 .14 ( اجلاثية، اَلية:1)
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حرص عىل تنبيه املسلمني إليها يف الكثري من اَليات القرآنية 

، إال أن هذه القيمـة  ملسو هيلع هللا ىلص ، ويف سرية الرسول واألحاديث النبوية

 تكتسب بعـًدا جديًدا وأمهية كربى يف ظل الظروف املتغرية التي متر  

إىل عرص، فمم ال شك فيه أن إتقان العمل يف  ِبا البرشية من عرص  

ف عىل التقنيات اجلديدة العرص احلديث يـحـتـاج إىل تدريب مكثَّ 

وأساليب العمل التي أنتجها العلم احلديث والثورات التكنولوجية 

ف يف كل زمان ، وهو تطبيق ملبدأ إسالمي ال يتخلَّ  املعلوماتية املتعاقبة

التي تستوعب كل ما نحن فيه  ملسو هيلع هللا ىلصرسولنا ، جَتىلَّ يف دعوة  ومكان

حُيِب  إَِذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن  اهللَإِنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص، حيث يقول اَلن 

 . (0)«ُيْتِقنَهُ 

ومما ال شك فيه أن قيمة اإلتقان ترتبط بعدة عوامل وقيم 

ما نجدها يف القرآن الكريم ويف السنة النبوية املطهرة، ومن ذلك 

عن  (م)عليه السال ابنة شعيبورد يف القرآن الكريم عىل لسان 

                                                           

حديث  املعجم األوسط للطرباين، ،1421مسند أيب يعىل املوصيل، حديث رقم:  (1)

 .292 :رقم
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بَت  ٱس  ُهَما َي  َدى  إ ح   قَالَت  حمس: (م)عليه السالسيدنا موسى 
َ
ر  تَـ   أ  هُ  ج 

م ينُ َقو يُّ ٱل  َت ٱل  َجر  تَـ   َر َمن  ٱس  إ نَّ َخي  
َ
عـاملني رئيسني  مبينًا ،(0)ىجسأ

 أي ال خيتلف أحد عىل مّر الزمن يف ضـرورة توافرمها فيمن يتوىلَّ 

، والقوة هنا  ، والعامل الثاين: األمانة عمل، العامل األول: القوة

 باملعنى الواسع الذي جيعلها تنطوي عىل كافة العنا ر التي فرسَّ تُ 

عىل خري ا للقيام بمختلف األعمل وتأديتها جتعل الشخص صاحًل 

أخرى جتمع العديد من الصفات التي  ، أما األمانة فهي صفة   وجه

والتي يعرب  ؛ متميز   ال يمكن االستغناء عنها للحصول عىل عمل  

، وأداء العمل بإخالص وعىل أكمل  عنها بحسن السري والسلوك

َّذ يَن َءاَمنُو  َي  حمس، يقول تعاىل:  وجه َها ٱل يُّ
َ
و  أ

َ
ْ أ ْ ب  ا ، (2)ىجسُعُقود  ل  ٱفُوا

َّذ يَن ُهم حمس: )عز وجل(ويقول  ْ وَّ ٱل َّذ يَن ٱتََّقوا َ َمَع ٱل إ نَّ ٱَّللَّ
ح   نُونَ مُّ ، وقد وضع املسلمون أنظمة للتحقق من إتقان العمل (3)ىجسس 

                                                           

 .81( القصص، اَلية: 1)

 .1( املائدة، اَلية: 8)

 .182( النحل، اَلية: 4)



31 

 

والية املظال، فضاًل عن النظام  :، مثل وأداء األمانات عىل خري وجه

 القضائي الذي ُنظِّم يف اإلسالم عىل خري وجه. 

، فاإلسالم  وحيتاج إتقان العمل إىل حسن اختيار العاملني

، ومن (البرشية واردحسن إدارة امل)يأمرنا بم يمكن أن نسميه حديًثا 

أهم األسس التي تقوم عليها: وصف األعمل الواجب أداؤها 

، وحتديد الرشوط الواجب أن تتوافر يف شاغليها بدقة  وصًفا دقيًقا

ف عن قدرات ومهارات كل فرد، ، ووضع أسس للكش وعناية

يقول رسولنا  حيث ، ووضع الرجل املناسب يف املكان املناسب

َمِن اْسَتْعَمَل َعاِماًل ِمَن املُْْسلِِمنَي َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ فِيِهْم َأْوىَل »: ملسو هيلع هللا ىلص

، (0)«ُسوَلهُ َورَ اهلل َفَقْد َخاَن  ، بَِذلَِك ِمنُْه َوَأْعَلُم بِكَِتاِب اهلل َوُسنَِّة َنبِيِّهِ 

وهو ما حتتاجه بيئة العمل يف أي زمان ومكان، ومن َثمَّ حتتاجه بيئة 

، فأي متييز بني الناس ينبغي أن يكون عىل أساس  التكنولوجيا

، مع األمانة واإلخالص يف  القدرة عىل أداء العمل والكفاءة

 النهوض بالدولة وتنميتها.

                                                           

 .81411، حديث رقم:  ، كتاب آداب القايض ( سنن البيهقي الكربى1)
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 ثالًثا: اإلسالم وحق العمل:
من النصوص التي وردت يف مصادر الرشيعة  نجد يف العديد

عليه  ، بل إنه واجب   لكل شخص   اإلسالمية ما يفيد أن العمل حق  

، مع رضورة تكافل كل أفراد املجتمع يف إجياد  لتنمية نفسه وجمتمعه

 فرص العمل املناسبة لبعضهم البعض. 

دروًسا متعددة يف وجوب العمل  ملسو هيلع هللا ىلصولقد رضب لنا الرسول 

 من األنصار أتى أن رجاًل  )ريض اهلل عنه(، فعن أنس  رعىل القـاد

ء  : »ملسو هيلع هللا ىلص، فقال  فسأله ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ِحْلس  ،  ؟ َقاَل: َبىَل «َأَما يِف َبْيتَِك ََشْ

ُب فِيِه ِمَن املَْاءِ  َبْعَضهُ َوَنْبُسُط َبْعَضُه َنْلَبُس  ، َقاَل:  ، َوَقْعب  َنرْشَ

ال: قَ وَ  هِ دِ يَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وُل ُس ا رَ ذمُه أَخ ، فَ  ، َقاَل: َفَأَتاُه ِِبَِم «ِِبَِم  اْئتِنِي»

ي َهَذْيِن؟» : َأَنا« َمْن َيْشرَتِ ا بِِدْرَهم   َقاَل َرُجل  َمْن »، َقاَل:  آُخُذمُهَ

َتنْيِ َأْو َثاَلًثا«َيِزيُد َعىَل ِدْرَهم   ا بِِدْرمَهَ  ، َمرَّ : َأَنا آُخُذمُهَ  ،نْيِ ، َقاَل َرُجل 

ا  اهُ َفأَْعطَامُهَ ا اأْلَْنَصاِريَّ  إِيَّ نْيِ َوَأْعَطامُهَ ْرمَهَ ، َوَقاَل:  ، َوَأَخَذ الدِّ

ا َطَعاًما َفاْنبِْذُه إىَِل َأْهلَِك » ، َواْشرَتِ بِاَْلَخِر َقُدوًما َفْأتِنِي  اْشرَتِ بَِأَحِدمِهَ

اْذَهْب »، ُثمَّ َقاَل َلُه:  ُعوًدا بَِيِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَشدَّ فِيِه َرُسوُل اهلل  ، َفَأَتاُه بِهِ «بِهِ 
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َسَة َعرَشَ َيْوًما َفاْحَتطِْب َوبِعْ  ُجُل  «، َواَل َأَرَينََّك ََخْ ، َفَذَهَب الرَّ

َة َدَراِهمَ  حَيَْتطُِب َوَيبِيعُ  ى بَِبْعِضَها  ، َفَجاَء َوَقْد َأَصاَب َعرْشَ ، َفاْشرَتَ

َهَذا َخرْي  َلَك ِمْن َأْن : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل ، فَ  َثْوًبا، َوبَِبْعِضَها َطَعاًما

)ريض ، وعن أيب هريرة (0)«املَْْسَأَلُة ُنْكَتًة يِف َوْجِهَك َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ءجَتِي

 حيتَ أَلَْن : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  اهلل عنه(
 ىَل ة عَ مَ زْ حِ  َأَحُدُكم بطِ

 .(2)«َفُيْعطَِيُه َأْو َيْمنََعهُ ، خري ِمْن َأْن َيْسَأَل َأَحًدا، هِ رِ هْ ظَ 

)ريض اهلل ويف النهي عن البطالة يقول اخلليفة عمر بن اخلطاب 

، فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا:  إين ألرى الرجل فيعجبني: »عنه(

 .(3)«ال؛ سقط من عيني

 رابًعا: العمل فرض عني على كل قادر:
قادر يتفق مجهور املسلمني عىل أن العمل فرض عني عىل كل 

؛ ليسد به حاجاته وحاجات من  عليه حسب قدراته ومواهبـه

                                                           
 . 1111، حديث رقم:  جتوز فيه املسألة، باب ما  ، كتاب الزكاة ( سنن أيب داود1)

، حديث  باب بيع احلطب والكأل،  ، كتاب الرشب واملساقاة ( صحيح البخاري8)

 . 8421رقم: 

 ، دار املعرفة، بريوت. 8/18( إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزال، 4)
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ا يف أال يعمل دون  ويسهم يف بناء املجتمع ،يعول ، والفـرد ليس حرًّ

اعذر رشعي وإالَّ  ً ؛ ألن عليه أن يضيف إىل الناتج   كان مقرصِّ

ويرتقي يف كل به املجتمع ويقوى فيقوى ملجتمعه القومي 

 املجاالت. 

قد  )سبحانه وتعاىل(ن الكريم قد قرر أن اهلل وإذا كان القرآ

وطلب منه أن يعمرها بكل ما  ، ر األرض وما فيها لإلنسانسخَّ 

َّذ ي َجَعَل حمس، حيث يقول اهلل تعاىل:  يعود باخلري عىل اإلنسانية ُهَو ٱل
ۡرلَُكُم ٱل  

َ
ْ م ن ر  ز  م  ٱا فَ َض ذَلُول  أ  ف ي َمنَاك ب َها وَكُلُوا

ْ ه  َوِإلَي   ۦ  ق ه  ُشوا
يَت  حمس: )سبحانه وتعاىل(، كـمـا يقـول اهلل (0)ىجسٱلنُُّشورُ  فَإ ذَا قُض 

لَو    ف ي ٱل  ٱةُ فَ ٱلصَّ
ْ ُروا ۡرنتَش 

َ
ْ م ن فَض  ب  ٱض  وَ أ َ ذ  ٱل  ٱَّللَّ  وَ تَُغوا ْ ٱَّللَّ ُكُروا

؛ فإن هذا يعني أن اإلسالم يطلب (2)ىجسل ُحونَ ُتف   ا لََّعلَُّكم  َكث ير  

بصيغة األمر، فآفاق األرض مفتوحة وعليه أن  العمل من اإلنسان

، وهذا األمر موجه إىل  يسعى فيها باذاًل أقىص جهده لكي يعمرها

                                                           

 .11( امللك، اَلية: 1)

 .11( اجلمعة، اَلية: 8)
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، وإن كان لكل شخص أن خيتار العمل الذي يتفق مع  عموم الناس

؛ لذا ذهب الفقهاء إىل تأكيد أن القيام باألعمل  قدراته ومواهبه

املختلفة يف املجتمع اإلسالمي هو من الفروض الكفائية بالنسبة 

؛ بم يغطي  ، ويعد فرض عني عىل املتخصص القادر لكل شخص

 حاجة املجتمع كله بالنظر إىل ما يقوم به سائر أفراده. 

مل يف اإلسالم، ومن هنا يأيت املبدأ األول الذي حيكم نظام الع

، وكثرية هي  كم أنه َحق  له عىل كل مواطن   وهو أن العمل واجب  

ويسعى وال يتوقف  اَلثار اإلسالمية التي تدفع اإلنسان ألن يكّد 

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ل رسولاق كم، حتى إنه  عن العمل مهم كانت الظروف

اَعُة َوبَِيِد َأَحِدُكْم »  َيُقومَ  اَل  َأنْ  اْسَتَطاعَ  نِ َفإِ  ، َفِسيَلة  إِْن َقاَمِت السَّ

من هنا نستطيع القول بأن الرشيعة ، و(0)«َفْلَيْفَعْل  َيْغِرَسَها َحتَّى

ا له يف الوقت نفسه، اإلسالمية جتعل العمل واجًبا عىل املكلَّ  ف وحقًّ

، قال )سبحانه وتعاىل(وعىل قدر اجلهـد تكون النتيجة عند اهلل 

ٍة َخي  م ث   َمل  َفَمن َيع  حمستعاىل:  َقاَل م ث   َمل  َوَمن َيع   ٧ ۥا يََرهُ ر  َقاَل ذَرَّ
                                                           

 .18921 ( مسند أْحد: حديث رقم:1)
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ة     حمس: )عز وجل(، وقال (0)ىجسۥا يََرهُ َشر    ذَرَّ
ا  ت  َدَرَج   َول كُل  م  مَّ

 ْ  .(2)ىجسَعم لُوا

وال يقترص مفهوم العمل عىل االحرتاف أو االمتهان أو  

ار وإنم يتسع حتى يشمل كل عمل أو منفعة  ، االصطناع أو االجتِّ

 ي، ونظًرا ألن األعمل التي جتر يؤدهيا اإلنسان مقابل أجر يستحقه

يف حياة الناس متعددة ومتجددة بتجدد احلاجات واالبتكارات؛ 

فإن املجتمع اإلسالمي جيب أن تتوافر فيه كل ألوان العمل ومجيع 

، والتي ال يكون  اسأنواع احلرف والصناعات الالزمة ملصالح الن

ر العلمء أن العامل يف كل قرّ ؛ ولذلك يُ  يف وسعهم االستغناء عنها

، ولو ترك  باب من أبواب النفع يقوم بفرض كفاية جيب حتقيقه

، وِبذا يكفل اإلسالم  ة تركه بالنسبة للمجتمعبَّ غَ كان عىل اجلمعة مَ 

به مجيع ، وأن تتواجد  للمجتمع أن تتوافر فيه كل أشكال النشاط

، فال َشء حتتاجه األمة  مظاهر الصناعة والتقدم كم كان شأهنا دائًم 

                                                           

 .2 ،2، اَليتان:  ( الزلزلة1)

 .19( األحقاف، اَلية: 8)
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وتتوقف عليه حياهتا وهنضتها وقوهتا واستغناؤها عن غريها إال 

، بحيث إذا تركته تكون آثمة مقرصة،  ويدخل يف فرض الكفاية

ودخل مجيع املكلفني ممن يستطيعون أن يسدوا هذه الفرائض تعلًم 

 سنوا القيام عليها يف دائرة التقصري.وأداًء وحي

.. فإن بيئة العمل التي يتحدث عنها الفكر اإلسالمي  وختاًما

عليها يف النصوص القرآنية الكريمة والسنة النبوية املطهرة  وحيّث 

بم حتمله من قيم ومبادئ ومشجعة ومالئمة وصاحلة هي بيئة مواتية 

بيئة إتقان العمل وبيئة ، إهنا  الستقبال التقدم العلمي والتحديث

  املسئولية الواعية بمقدرات الوطن واإلنسانية.
 

*        *        * 
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 القيم الدافعة للتقدم العلمي 
 ()والتكنولوجي يف اإلسالم

 
الفكر والتفكري الناشئ عن القيم من طبائع اإلنسان ومزاياه 

تفاعل  ، وينشأ الفكر من التي يمتاز ِبا عىل كثري من املخلوقات

عليها من  يالعقل اإلنساين مع البيئة من حوله بم فيها وما جير

، والفكر  ، وما يعيش عليها من إنسان وسائر املخلوقات أحداث

قد يصيب  ، اإلنساين كأي جهد برشي معرض للصواب واخلطأ

، ولكي ينجو اإلنسان من الضالل فالبد  هدفه وقد يضل طريقه

والدالئل املرشدة والرباهني الساطعة التي له من املعال اهلادية 

 يد  َءاَن َيه  ُقر  َذا ٱل  إ نَّ َه  حمس، قال تعاىل:  هتديه إىل أقوم السبل
ق  
َ
َي أ ت ي ه 

  .(0)ىجسَومُ ل لَّ

                                                           

() جامعة اإلمام حممد بن  ، ، أستاذ الفقه بكلية الرشيعة أ.د/حممد بن أْحد الصالح

 . ، اململكة العربية السعودية سعود اإلسالمية

 . 9:  ، اَلية ( اإلرساء1)
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والفكر اإلسالمي العريب نابع من التصور الواسع عن الكون 

، وهي حالة ل تأت نتيجة تطور اجتمعي أو  واحلياة واإلنسان

، وإنم جاءت عطاء من عند اهلل تعاىل ومنحة  أو ثقايف اقتصادي

، ولقد كان دور اإلنسان املسلم يف هذا  ونعمة كبرية هلذه البرشية

كن يلم ف،  دور التلقي والوعي واالستنارة ثم العطاء والبذل

من قبل دولة وال حضارة ُتذكر، لكنهم مجعوا يف أنفسهم للعرب 

ظمة االستعداد من جهة وبني بني نقاء األصل وكرم املعدن وع

، وكانوا يرتددون  جاهلية السلوك وضياع اهلدف من جهة أخرى

بني هذين النقيضني إىل أن جاء اإلسالم وكشف عن استعداداهتم 

 .  الكامنة ومعادهنم الكريمة

لقد التقى دين اإلسالم بعقيدته النقية ورشيعته الكاملة مع 

؛ حيث إهنم متيزوا  دة اجلديدةر طاقات تلك األمة الوليالعرب ففجَّ 

، فقد كان اإلسالم  بصفات تؤهلهم حلمل هذه األمانة العظيمة

ا بالنسبة هلم وللعال أمجع ، واإلسالم بمفاهيمه  حدًثا عظيًم جدًّ

الواضحة ونظرته الشاملة ومبادئه العميقة ولغته العربية هو الذي 
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، وْحاها من  أحاط األمة العربية بسياج منيع حفظها من الذوبان

، واإلسالم هو الذي نقل العرب إىل الطور النهائي من  الضياع

؛ إذ ل يقترص عىل جعلها أمة ذات حضارة بل  أطوار تطور األمم

لََّك  ر  لَذ ك   ۥَوِإنَّهُ حمس، قال اهلل تعاىل:  جعل منها أمة ذات رسالة عاملية
َل حمس، ويقول سبحانه: (0)ىجسلُونَ ـ َ َف تُس  وََسو   م َك  َول َقو   َّذ ي نَزَّ َتبَاَرَك ٱل

ه  َعب   قَاَن عَلَى  ُفر  ٱل   يًرالَم يَن َع  ل َيُكوَن ل ل   ۦد  لت هذه ، وقد متثَّ (2)ىجسنَذ 

  النقلة العظيمة فيم يأيت:

ر اإلسالم أن للمعرفة اإلنسانية ثالث حيث قرَّ  ؛ املعرفة أواًل:

الوحي فهو أرشف  ، أما ، واحلس ، والعقل هي: الوحي ، وسائل

، ويتمثل يف القرآن الكريم كم قال تعاىل:  هذه الوسائل وأصدقها

 حمس
 
َّا يَأ ُل م ن  َب  ت يه  ٱل  ل  م  ن   تَنز يل   ۦ  ف ه  َخل   ه  َولَا م ن  ن  يََدي  َبي   ط 

َوَما يَنط ُق حمس، والسنة النبوية املطهرة، قال تعاىل: (3)ىجسَحك يٍم َحم يد  
                                                           

 . 11، اَلية:  ( الزخرف1)

 . 1( الفرقان، اَلية: 8)

 . 18( فصلت، اَلية: 4)
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َّا َوح   إ ن   ٣ َهَوى  َعن  ٱل   ، أما العقل فهو العقل (0)ىجسيُوَحي   ي  ُهَو إ ل

، ويكون يف األمور  السليم النابع من الفهم الصحيح ثم احلس

 املبنية عىل املشاهدة واإلدراك.

حيث جاء اإلسالم بمنظومة أخالقية سمت  ؛ األخالق ثانًيا:

، وجاء الوحي اإلهلي بالدعوة إىل  باإلنسان ورفعت من قدره

، وظهر  باألخالق والقيم قبل أن يأمر الناس بإقامة الصالةالتمسك 

، كم يف سورة األنعام من قوله  هذا جليًّا وواضًحا يف القرآن الكريم

ت  َتَعالَو   قُل  حمستعاىل: 
َ
ْ أ َّا تُش   ُكم   َعلَي   ُل َما َحرََّم َربُُّكم  ا ل

َ
ْ ب ه  أ  ۦر ُكوا

ى   ل ُكم  َذ  حمس قوله تعاىل: إىل ىجسان  َس  ن  إ ح  ل َدي  َو  ل  ٱَوب   ا  ـ   َشي    ۦُكم ب ه  وَصَّ
 َوقََضي  حمس، ويف سورة اإلرساء من قوله تعاىل: (2)ىجسَتتَُّقونَ  لََعلَُّكم  

َّا َتع   ل
َ
َّا  بُُدو  َربَُّك أ َولَا حمس إىل قوله تعاىل: ىجسنًا  َس  ن  إ ح  ل َدي  َو  ل  ٱإ يَّاهُ َوب   اْ إ ل

د  ف ي َجَهنََّم َملُوم   َقى  ًها َءاَخَر َفتُل  َمَع ٱَّللَّ  إ َل   َعل  َتج   ، (3)ىجسُحوًراا مَّ

                                                           

 . 1-4( النجم، اَلية: 1)

 . 114 -111 :ات( األنعام، اَلي8)

 . 49 -84 :ات( اإلرساء، اَلي4)
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َّذ يَن َيم  وَع بَاُد ٱلرَِّنَٰمۡححمسوسورة الفرقان من قوله تعاىل:  ُشوَن عَلَى  ٱل
ۡرٱل  

َ
 إىل قوله تعاىل: ىجسام  ه لُوَن قَالُواْ َسَل  َج  ا َوِإذَا َخاَطبَُهُم ٱل  ن  ض  َهو  أ
ْوَل  حمس

ُ
و   فَةَ ُغر  َن ٱل  َزو  ئ َك ُيج  أ ْ َويُلَقَّ  َن ف يَها َتح يَّة  ب َما َصبَُروا

  .(0)ىجسًماوََسَل  

وجاء هذا الضبط األخالقي العظيم يف األصول والفروع مع 

، وبيان أهداف  ، ومكان الدنيا ومكان اَلخرة حتديد املعايري والقيم

 حمس، قال تعاىل:  القواعد األخالقية
 
َ يَأ ن  َس  إ ح  ل  ٱل  وَ َعد  ل  ٱُمُر ب  إ نَّ ٱَّللَّ

يَمُن بِْضع  َوَسْبُعوَن : »ملسو هيلع هللا ىلص، وقال (2)ىجسبَي  ُقر  ذ ي ٱل   ي  َوِإيتَا   َأْو  -اإْلِ

، َوَأْدَناَها إَِماَطُة  ، َفأَْفَضُلَها َقْوُل اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل ُشْعَبةً  –بِْضع  َوِست وَن 

يَمنِ  اأْلََذى َعِن الطَِّريِق  َياُء ُشْعَبة  ِمَن اإْلِ  .(3) «، َواحْلَ

حيث جاء الترشيع اإلسالمي لينقل العال كله  ؛ الترشيع ثالًثا:

 ، إىل آفاق جديدة من الترشيع ل يقترص دورها عىل املسلمني فقط

                                                           

 . 21 -14 : ات، اَلي ( الفرقان1)

 . 91:  ( النحل، اَلية8)

 . 41 ، حديث رقم: ، باب شعب اإليمن ، كتاب اإليمن ( صحيح مسلم4)
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وللدولة  مجتمع، فهو ترشيع للفرد ولل بل تأثر ِبا العال أمجع

، وهو ترشيع ُيلبي حاجة اإلنسان أبد  لعالقة بينهم وبني العالول

 حمسالدهر، قال تعاىل: 
 
َّا يَأ ُل م ن  َب  ت يه  ٱل  ل  ۦ  ف ه  َخل   ه  َولَا م ن  ن  يََدي  َبي   ط 

 . (0)ىجسَحك يٍم َحم يد   م  ن   تَنز يل  

ومما ال شك فيه أن قضية البحث العلمي والتطور التقني 

، والتطور  وتقدمهاتشكل عاماًل من أهم العوامل يف رقي الدول 

الرسيع الذي شهده العال يف جمال االكتشافات العلمية وتطور 

؛ حقق تنمية اقتصادية وعمرانية واجتمعية ل  األساليب التقنية

يشهد هلا العال مثياًل يف رسعة معدالهتا عرب تاريخ البرشية الطويل 

ا ، وإذا كان العال اإلسالمي بمجمله يملك من املقومات م كله

،  الك مفاتيحهاتيعينه عىل تطوير العلوم واألخذ بأسباب التقنية وام

فإنه أيًضا لديه رصيده العقائدي العظيم الذي يوفر له الضمنة 

تطوير العلوم وتقدم بحوثها وتقنياهتا ملا فيه خري رضورة األدبية ب

 وصالح البرشية وعمرة األرض.

                                                           

 . 18( فصلت، اَلية: 1)
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ضية املصري وقضية التقدم العلمي والتكنولوجي أحسبها ق

، والبحث  ؛ بحيث إن التقدم هو ثمرة للبحث العلمي واملستقبل

العلمي نشاط إنساين متواصل وعمل جاد لفهم الكون وما حيكمه 

، وجماالت البحث العلمي عديدة  من ظواهر وسنن وقوانني

، مروًرا  ، تبدأ بالبحوث األساسية العلمية البحتة ومتنوعة

اء بتطويع نتائج البحث العلمي خلدمة ، وانته بالبحوث التطبيقية

 اإلنسان وحتقيق أهدافه وغاياته املرشوعة.

إن التقنية لفظة معربة لكلمة )تكنولوجيا( ذات األصل 

، ولعل التوجيه النبوي  ، وتعني حسن إتقان العمل اإلغريقي

إِنَّ اهلل حُيِب  إَِذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن : »ملسو هيلع هللا ىلصالكريم يف قوله 

، هلو خري داللة وأعظم توجيه نحو إتقان العمل وحسن (0)«ْتِقنَهُ يُ 

، ومن هذا املنطلق  ، وهذا هو حمور الفهم حول كلمة التقنية األداء

، فإذا كانت العلوم تدور  يمكن ربط العلم والتقنية بحلقة واحدة

                                                           

حديث  ، املعجم األوسط للطرباين ،1421، حديث رقم:  مسند أيب يعىل املوصيل( 1)

 .292 :رقم
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ز عىل ركِّ حول معرفة األشياء والظواهر وأسباِبا فإن التقنية تُ 

من هذه املعرفة بتسخري هذه الظواهر والقوانني خلدمة االستفادة 

، فالتقدم العلمي والتقني يربط  أهداف التنمية وعمرة األرض

املعارف املكتسبة بالتوظيف األمثل يف عملية التنمية للمجتمعات 

 البرشية.

وجيب أن نؤكد هنا أن مفهوم التقنية احلقيقي ال يعني جمرد 

، وال حتى التدريب  هزة واألدواترشاء أو استرياد أحدث األج

، بل هو باملفهوم األشمل معرفة نظام هذه  عىل تشغيلها فقط

، وطرق  ، والقوانني النظرية املبنية عليها األجهزة وكيفية صنعها

ل عليه هو ممارسة ، فاملعوَّ  إصالحها وتطويرها والسيطرة عليها

 . وبناء التقنية وليس جمرد رشاء أو استرياد منجزاهتا

وما من شك يف أن اإلسالم قد دعا إىل املقومات الدافعة للتقدم      

 ، مع األخذ بكل االعتبارات عليها العلمي والتقني وحثَّ 

، ومن هذه  واألساليب املالئمة لتقدم البحث العلمي وتطويره

 املقومات والقيم الدافعة للتقدم العلمي والتكنولوجي ما ييل:
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 املسئولية: : أوال
، ومسئولية  املسئولية يف اإلسالم تتنوع بني مسئولية دينية

، وهي  ، وتتكامل يف الوقت نفسه ، ومسئولية أخالقية اجتمعية

 : ، وفيم ييل بيان ذلك مسئولية تشمل اإلنسان وعمله وماله

 لَنَُّهم  ـ َ فََوَرب  َك لَنَس  حمس:  : قال تعاىل شمول املسئولية للفرد -
ج  

َ
ْ َيع   ٩٢ مَع ينَ أ ا كَانُوا إ ن حمس: )عز وجل(، وقال  (0)ىجسَملُونَ َعمَّ

َم   ۡرل  ٱت  وَ َو  كُلُّ َمن ف ي ٱلسَّ
َ
َّا  أ  لََّقد   ٩٣ا د   َعب  َءات ي ٱلرَِّنَٰمۡح ض  إ ل

ح  
َ
ُهم   ُهم  َصى  أ   .(2)ىجسًداَمة  فَر  ق َي  َم ٱل  َءات يه  يَو   وَكُلُُّهم   ٩٤ا َعد    وََعدَّ

 َمل  َفَمن َيع  حمس:  قال تعاىل ، اـال كلهـشمول املسئولية لألعم -
ٍة َخي  م ث   ة  م ث   َمل  َوَمن َيع   ٧ ۥا يََرهُ ر  َقاَل ذَرَّ ا َشر    َقاَل ذَرَّ

ر ـ، ويتناول هذا الشمول حاسة السمع وحاسة البص(3)ىجسۥيََرهُ 

إ نَّ  م   ع ل   ۦَس لََك ب ه  ُف َما لَي  َولَا َتق  حمس:  ، قال تعاىل والفؤاد
                                                           

 . 94، 98:  ( احلجر، اَليات1)

 . 91-94:  ، اَليات ( مريم8)

 . 2،  2:  ، اَليات ( الزلزلة4)
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م   ْوَل  ل  ٱَبَصَر وَ ل  ٱَع وَ ٱلسَّ
ُ
، (0)ىجساول  ـ ُ ُه َمس  ئ َك كَاَن َعن  ُفَؤاَد ُكلُّ أ

،  كم يتناول هذا الشمول ما يتمتع به اإلنسان من املال والنعم

، وقال (2)ىجسَمئ ٍذ َعن  ٱلنَّع يم  لُنَّ يَو  ـ َ ُثمَّ لَتُس  حمسقال تعاىل: 

الِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَل َعْن اَل َتُزوُل َقَدَما َعْبد  َيْوَم : »ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى 

، َوَعْن َمالِِه ِمْن َأْيَن  ، َوَعْن ِعْلِمِه فِيَم َفَعَل  ُعُمِرِه فِيَم َأْفنَاهُ 

 .(3)« ، َوَعْن ِجْسِمِه فِيَم َأْباَلهُ  اْكَتَسَبُه َوفِيَم َأْنَفَقهُ 

: حيث قررت املبادئ  املسئولية يف اإلسالم مسئولية ذاتية -

، قال تعاىل:   املسئولية عىل اجلاين وحدهاإلسالمية قرص

َّا تُس  حمس ج   ا  ـوَن َعمَّ ـلُ ـ َ قُل ل
َ
ا ـُل َعمَّ ــ َ ا َولَا نُس  ـنَ َرم  أ

، وال يشرتك  ، فال يؤخذ بريء بجريرة مذنب(4)ىجسَملُونَ َتع  

َولَا تَز ُر  حمس:  ، قال تعاىل أهله فيم اقرتفت يداه أو نسب إليه
                                                           

 . 41:  ، اَلية ( اإلرساء1)

 . 2:  ( التكاثر، اَلية8)

 . 8112، حديث رقم:  ، باب يف القيامة ، أبواب صفة القيامة الرتمذي( سنن 4)

 . 81:  ، اَلية ( سبأ1)
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خ  و ز   َواز َرة  
ُ
، كم أوضح اإلسالم أن اجلزاء يكون (0)ىجسَرى  َر أ

، مع إيثار جانب الرْحة والتسامح ومضاعفة  بقدر املسئولية

م  َعش   ۥحََسنَة  فَلَهُ ل  ٱَء ب  َمن َجا  حمس، قال تعاىل:  احلسنة
َ
 ثَال َها  ُر أ

ي  ئَة  فَلَا ُيج  ٱَء ب  َوَمن َجا   َّا م ث   َزى  لسَّ  .(2)ىجسلََهاإ ل

كسبه من خري ورش، ومسئوليته نحو فاإلنسان مسئول عن      

التنافس يف و،  جمتمعه توجب عليه التعاون يف سبيل اخلري العام

، ونرش العلم الذي يسهم إسهاًما إجيابيًّا يف بناء  العمل الصالح

ا املجتمع وتطويره ، وبم يعود باخلري  ، وبم جيعل بنيان الدولة قويًّ

ق  ٱب ر   وَ نُواْ عَلَى ٱل  َوَتَعاوَ حمسقال تعاىل:  ، عىل اإلنسانية  .(3)ىجسَوى  لتَّ

 العمل: ثانًيا: 
، فقد  لقد كان منهج اإلسالم يف هذا املجال فريًدا ومتميًزا

عىل الفرد  جاءت نصوص الكتاب والسنة لتؤكد أن العمل واجب  

                                                           

 . 11( اإلرساء، اَلية: 1)

 . 111( األنعام، اَلية: 8)

 . 8( املائدة، اَلية: 4)
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، كم تؤكد عىل حق  له يف داخل املجتمع الذي يعيش فيه وحق  

؛ ولذلك  اإلنسانية يف العملالعامل يف األجر العادل والظروف 

كان العمل يف اإلسالم هو السبيل لالرتقاء بالدولة وتنميتها 

 سهام يف خدمة اإلنسانية وحتقيق اخلري هلا. واإل

ولقد جاء القرآن الكريم بالدعوة إىل العمل وأنه يف األمهية 

لَو  حمس، قال تعاىل:  يأيت بعد العبادات يَت  ٱلصَّ ُرواْ ف ي ٱةُ فَ فَإ ذَا قُض  نتَش 
ۡرٱل  

َ
ْ م ن فَض  ب  ٱض  وَ أ َ َكث ير  ذ  ٱل  ٱَّللَّ  وَ تَُغوا ْ ٱَّللَّ  ا لََّعلَُّكم  ُكُروا
ال ـ، وقد بلغ اإلسالم يف تقديره للعمل وتكريمه للعم(0)ىجسل ُحونَ ُتف  

ا ـالذين حيرصون عىل زيادة اإلنتاج وْحاية اقتصاد الدولة مبلغً 

وأمر رب العمل أن  ، يف األجر ؛ حيث أكد عىل حق العامل اـعظيمً 

، قال عليه الصالة والسالم:  يبادر بإعطاء العامل أجره عىل الفور

، وحسب العامل فخًرا (2)«َأْعُطوا اأْلَِجرَي َأْجَرُه َقْبَل َأْن جَيِفَّ َعَرُقهُ »

، قال تعاىل  يتوىل الدفاع عنه وعن حقوقه )جل وعال(ورفعة أن اهلل 

                                                           

 . 11( اجلمعة، اَلية: 1)

 . 8114حديث رقم:  ، األجراءباب أجر  الرهون،، كتاب  ( سنن ابن ماجه8)
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: َرُجل  َأْعَطى  اَلَثة  َأَنا َخْصُمُهْم َيْوَم الِقَياَمةِ ثَ »يف احلديث القديس: 

ا َفَأَكَل َثَمنَهُ  يِب ُثمَّ َغَدرَ  ، َوَرُجل  اْستَأَْجَر َأِجرًيا  ، َوَرُجل  َباَع ُحرًّ

 .(0)«َفاْسَتْوََف ِمنُْه َوَلْ ُيْعِط َأْجَرهُ 

 احرتام الوقت: ثالًثا: 
العناية به من نواح  شتى  خاهتم القرآن الكريم بالوقت ورسَّ 

، وَف مقدمة هذه العناية بيان أمهيته وعظم نعمة اهلل  وبصور  عديدة

م  حمس:  ، قال تعاىل به )عز وجل( َر لَُكُم ٱلشَّ  ن   ئ بَي  َقَمَر َدا  ل  ٱَس وَ وََسخَّ
َّي   َر لَُكُم ٱل َهاَر ٱَل وَ وََسخَّ ل  وََءاتَى   ٣٣لنَّ

َ
  َما َسأ

َوِإن  ُتُموهُ  ُكم م  ن كُل 
واْ ن ع    . (2)ىجسُصوَها  َمَت ٱَّللَّ  لَا ُتح  َتُعدُّ

وقد جاءت الفرائض اإلسالمية واَلداب اإلسالمية تثبت هذا 

، واالهتمم بكل مرحلة فيه وكل  ، وهو قيمة الوقت املعنى الكبري

، وتوقظ يف اإلنسان الوعي واالنتباه إىل أمهية الوقت مع  جزء منه

،  ، وسري الشمس والكواكب الفلك، ودورة  حركة الكون

                                                           

 . 8882ا، حديث رقم: ، باب إثم من باع حرًّ  ، كتاب البيوع صحيح البخاري (1)

 . 41 - 44: ان( إبراهيم، اَليت8)
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؛ فللوقت خصائص يتميز ِبا يتعني أن  واختالف الليل والنهار

، وما مىض  مر السحاب ؛ فهو يمر   ندركها، منها: رسعة انقضائه

، وملا كان  ، وقديًم قيل: أمس الدابر ال يعود ضمنه ال يعود وال يعوَّ 

جع وال يعوض وكان ما مىض منه ال ير ؛ الوقت رسيع االنقضاء

، حيث إنه  ؛ كان الوقت أنفس وأثمن ما يملك اإلنسان بيشء

 . وعاء لكل عمل وكل إنتاج

 :  التعاونرابًعا: 
َحثَّ اإلسالم عىل التعاون والتكافل والتعاضد عىل اخلري والرب 

، فاإلنسان حني يعيش يف جمتمع فهو ال حمالة سيحتاج إىل  والتقوى

استغنائه بنفسه عن معونة من يعيشون معه صور من التعاون لعدم 

د من ـا أن جمتمًعا يظهر فيه التعاون ال يضيع أحـ، كم ومن حوله

، ُمعان عىل  ؛ ألن كل واحد منهم عندئذ مقيض احلاجة أفراده

 .(0)«، َيُشد  َبْعُضُه َبْعًضا املُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلُبنَْيانِ : »ملسو هيلع هللا ىلصالشدة، قال 

                                                           

، حديث  ، باب تعاون املؤمنني بعضهم بعًضا ، كتاب األدب ( صحيح البخاري1)

 . 1181رقم: 
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رهم التعاون عىل الرب ـاع الناس وتعاشـواملقصود من اجتم

، قال  ؛ فيعني كل واحد صاحبه عىل ذلك علًم وعماًل  والتقوى

ْ عَلَى ٱل  حمستعاىل:  ق  ٱب ر   وَ َوَتَعاَونُوا ْ عَلَى ٱل   َوى   لتَّ ث  َولَا َتَعاَونُوا م  إ 
 . (0)ىجسن  َو  ُعد  ل  ٱوَ 

أوجه ، ومن  والتعاون عىل الرب والتقوى يكون بوجوه متعددة

، ويعينهم  عني العال الناس بعلمه فيعلمهموجماالت التعاون: أن يُ 

، وأن يتم تبادل اخلربات يف شتى  ، والشجاع بشجاعته الغني بمله

، وكل ما خيطر عىل البال من صور التعاون يعمه  املجاالت النافعة

يِف َعْوِن َواهلل يِف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعبُْد »: ملسو هيلع هللا ىلصقول رسول اهلل 

، وأصحاب األهداف العظيمة ال يصلون إىل أهدافهم (2)«َأِخيهِ 

، ولنا يف ذي القرنني أسوة حسنة حني قال  باجلهود املتضادة املتنافرة

 ي َخي  حمسلقومه: 
ن  ي ف يه  َرب 

ج   ر  َما َمكَّ
َ
ةٍ أ ع ينُون ي ب ُقوَّ

َ
 نَُكم  بَي   َعل  فَأ

                                                           

 . 8:  ، اَلية ( املائدة1)

، باب فضل االجتمع عىل تالوة القرآن وعىل  ، كتاب الذكر والدعاء ( صحيح مسلم8)

 . 8199الذكر، حديث رقم: 
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جيب التعاون يف سبيل التقدم العلمي  ، ومن ثمَّ (0)ىجسًماَرد   نَُهم  َوبَي  

 والتكنولوجي لتنمية املجتمع وخدمة اإلنسانية.

 العمل بروح الفريق: خامًسا: 
لقد حثَّ اإلسالم عىل العمل بروح الفريق من أجل حتقيق 

، وتوفري الفرصة الكاملة  ، ووحدة اهلدف والرتابط ، التمسك

ُد اهلل َمَع ـيَ »:  ملسو هيلع هللا ىلصال ـد قـ، فق از واملتميزـلالبتكار واألداء املمت

ية جيب عىل أفراده عل، ولكي يؤدي الفريق وظائفه بفا(2)«اجَلَمَعةِ 

، وعليهم الفهم الواضح ملهمة الفريق  التعاون واالتصال فيم بينهم

، وأعمل الفريق ليست وليدة  وحتديد املسئوليات وااللتزام ِبا

الة لالستفادة من أفراد الصدفة بل هي حتتاج إىل تنظيم وإدارة فعَّ 

، ُكل  بحسب ختصصه وكفاءته وقدراته وخرباته واهتمماته  الفريق

، ومن صور التعامل بروح الفريق الواحد يف السرية النبوية  املختلفة

 . وحفر اخلندق ملسو هيلع هللا ىلصبناء مسجد الرسول 

                                                           

 . 91:  ، اَلية ( الكهف1)

 . 8112، حديث رقم:  ، باب ما جاء يف لزوم اجلمعة ، أبواب الفتن ( سنن الرتمذي8)
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 مكافأة احملسن: سادًسا: 
 

إذ إن ،  ينشأ من خلق الوفاء فطري   إن مكافأة املحسن خلق  

، واملؤمن املستقيم ال  عىل حب من أحسن إليها القلوب جمبولة  

حتى يكون معرتًفا بالفضل ألهل  )عز وجل(يكون شاكًرا هلل 

اَل َيْشُكُر اهلل َمْن اَل َيْشُكُر : »ملسو هيلع هللا ىلصالفضل، ويف ذلك يقول رسول اهلل 

ْ َيْشُكرِ »: ملسو هيلع هللا ىلص، ويقول (0)«النَّاَس  ْ َيْشُكِر اْلَقلِيَل، َل ، (2)«اْلَكثرِيَ  َمْن َل

وِبذا نرى أن أخالق املؤمن ال تكتمل بحسن عالقته بربه فحسب 

أن يكون عىل قدر من األخالق اإلنسانية الرفيعة يف  ّد بُ  وإنم ال

 التعامل مع الناس.

من دوافع تطوير األداء واإلبداع  إن مكافأة املحسن دافع  

،  ات العملز من حمفز، وهي حمفِّ  واالبتكار واالخرتاع والتقدم

، ومن صور املكافأة:  روح التنافس الرشيف وهي تؤدي إىل بثِّ 

                                                           

 . 1211:  ، حديث رقم ، باب يف شكر املعروف ، كتاب األدب ( سنن أيب داود1)

 . 12119( مسند أْحد حديث رقم: 8)
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َمْن َأَتى »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال  ، أو الثناء والتشجيع ، أو الدعاء املقابلة باملثل

ْ جَتُِدوا َما ُتَكافُِئوُه َفاْدُعوا َلُه َحتَّى  إَِلْيُكْم َمْعُروًفا َفَكافُِئوهُ  ، َفإِْن َل

ألن من طبيعة اإلنسان أن تقوى عزيمته  ؛(0)«َكاَفأْمُتُوهُ َتْعَلُموا َأْن َقْد 

 .ى يف واقع الناس ويف ضمئرهمبثمرة ما أدَّ 

حني سقى للمرأتني ل يلبث كثرًيا  (م)عليه السالإن موسى 

ب ي يَد  حمس، فجاءت إحدامها تقول:  حتى لقي جزاء إحسانه
َ
ُعوَك إ نَّ أ

ج  ل َيج  
َ
، وإن عروة بن مسعود رغم رشكه (2)ىجسَت لََناَر َما َسَقي  ز يََك أ

بكلمة قاسية يف  )ريض اهلل عنه(الصديق حني أغلظ له أبو بكر 

َواهلل َلْواَل َيد  َكاَنْت َلَك ِعنِْدي »، قال له:  مفاوضات صلح احلديبية

ا ا، َوَلكِنَّ َهِذِه ِِبَ  .(3)«َلَكاَفْأُتَك ِِبَ

عىل العمل لعمرة الكون وخدمة  ثَّ .. فإن اإلسالم قد َح  وختاًما

                                                           

 . 1411:  ، حديث رقم ( مسند أْحد1)

 . 81:  ، اَلية ( القصص8)

 . 12911 ، حديث رقم  811/  41( مسند أْحد، 4)
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ة ـالقيـل األخـالل االلتزام بقيم العمـ، وذلك من خ ريةـالبش

، والتي من شأهنا أن تكون دافًعا لكل تقدم علمي  والسلوكية

 وتكنولوجي فيه خري البرشية وسعادة اإلنسانية.

 

*        *        * 
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 أخالقيات البحث العلمي والتكنولوجي 

 ()اإلسالمي من املنظور
 

كانت وما تزال الضوابط واألخالقيات مطلوبة دائًم يف مجيع 

، وهناك العديد من العوامل التي جعلت  جماالت البحث العلمي

؛ ومن هذه العوامل  هذه القيم والضوابط يف بؤرة االهتمم العاملي

 ما ييل: 

أنه عىل مدى التاريخ الطويل للبرشية كان وما يزال لكل  -

،  ه يف جمال البحث العلميـده وضوابطـاليـه وتقـقيمجمتمع 

، ولكنها  ف املجتمعات فيم بينها فيم تقره وفيم تأباهـوختتل

تتفق عىل أن أمر البحث العلمي ال خيص الفرد فقط ولكن 

 .هخيص املجتمع كل

 بت طواًل أن رقعة البحث العلمي قد اتسعت وامتدت وتشعَّ  -

                                                           

( )مدير املركز اإلسالمي عضو جممع البحوث اإلسالمية و،  أ.د/ مجال أبو الرسور

 ، مرص. جامعة األزهر ،للدراسات والبحوث السكانية 
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جماالت ل يسبق للعلم أن طرقها من وعرًضا وعمًقا لتتناول 

قبل، وما كان املجتمع ينظر إليه من قبل عىل أنه من جمال 

، وأصبح عىل  اخليال العلمي أصبح اَلن يف متناول الواقع

 .املجتمع أن يتعامل معه من خالل قيم وضوابط جديدة

ومن هذه العوامل أيًضا أنه كثرًيا ما جيري البحث العلمي عىل  -

؛  ، وألهداف إنسانية عني خدمة للبحث العلميأفراد متطو

، وتستلزم هذه النوعية من  والفضاء طبيةبحوث الال:  مثل

البحوث أخالقيات وسلوكيات وضوابط تضمن أال يكون 

ْحاس الباحثني عىل حساب احرتام الفرد واحرتام خياره 

 وضمن سالمته.

؛ فلم يعد للعلم  ومن هذه العوامل دولية البحث العلمي -

، وأصبحت الدولية من معال البحث العلمي  حدود جغرافية

، حيث يشارك العديد من العلمء من بلدان خمتلفة يف  احلديث

،  ، واختصاًرا للوقت البحث العلمي الواحد ضمًّ للجهود

 وتقييًم للنتائج يف ضوء الظروف املختلفة للمجتمعات.
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ا  أدنى من االتفاق وتتطلب دولية البحث العلمي اتفاًقا أو حدًّ

عىل الضوابط والقيم التي حتكم البحث العلمي يف البلدان املختلفة، 

راد الذين جترى عليهم ـالمة األفـق منها بسـوخصوًصا ما يتعل

، وحتى ال تكون  ، واحلفاظ عىل خصوصياهتم واحرتامهم البحوث

هناك شبهة اهتام باستغالل بعض املجتمعات إلجراء بحوث علمية 

 تمعات أخرى. ختدم جم

، فلم يعد البحث  نظرة املجتمع املتغرية للبحث العلمي -

ا الجته ولكنه أصبح استثمًرا ،  اءـاد العلمـالعلمي جمااًل فرديًّ

رية إلعداد ـ، أو تنمية بش اـيتوقع املجتمع منه عائًدا ماديًّ 

، فلقد أصبح املجتمع  الكوادر القادرة عىل البحث العلمي

، وأصبح لزاًما  العلميصاحب مصلحة ومنفعة يف البحث 

عليه القيام بدور إجيايب يف توجيه البحث العلمي إىل ما خيدم 

، وأن يضع ما يراه من  هـق مع قيمـ، وإىل ما يتف هـمصلحت

 ضوابط لتحقيق ذلك.

ما قد حيدث من أرضار خطرية وجسيمة للمجتمعات نتيجة  -
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،  البحوث العلمية التي ل تستخدم استخداًما صحيًحابعض 

،  أو استخدمت دون االلتزام بالقواعد األخالقية للبحوث

 فعادت هذه البحوث عىل املجتمعات بالرضر الشديد. 

؛ فهناك العديد من  دخول العنرص التجاري يف البحث العلمي -

الرشكات املحلية والعاملية التي تستثمر يف البحث العلمي 

بغرض حتقيق تقدم علمي يتيح هلا املزيد من فرص الكسب 

ا يف  املادي املرشوع ، ويلعب العنرص التجاري دوًرا حيويًّ

، ويستلزم هذا الدور  التقدم العلمي ل يكن يلعبه من قبل

جمموعة من الضوابط التي تضمن أن يكون عنرص التربع 

 خالًصا لدعم البحوث العلمية وليس عىل حسابوالتمويل 

 القيم والتقاليد العلمية واإلنسانية. 

وكل هذه العوامل السابق رسدها أدت إىل وضع قيم وضوابط 

،  ، وعىل قائمة االهتمم من العلمء البحث العلمي يف دائرة األضواء

 .له ، واملجتمع ك ، وعلمء الدين ورجال القانون واألخالقيات
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 التأصيل اإلسالمي ألخالقيات البحث العلمي والتكنولوجي: 
إن للرشيعة اإلسالمية مقاصد تستلزم من الفرد ومن املجتمع 

، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال  احلفاظ عليها

اء احلياة ـا نمـد متى حتققت كان عليهـ، وهذه املقاص والوطن

ن اإلنسان من القيام ، والعلم النافع هو كل  وازدهارها معرفة مُتكِّ

إقامة العدل وبواجبات استخالفه يف األرض إلعمر هذه احلياة 

، وقد جعل اإلسالم األخالق احلميدة بوجه عام  واإلحسان فيها

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص؛ وحينم امتدح القرآن الكريم رسول اهلل  أصاًل من أصوله

يم   َوِإنََّك لََعلَى  حمس  . (0)ىجسُخلٍُق َعظ 

اإلنسان حيًّا جسًدا وعقاًل،  )سبحانه وتعاىل(م اهلل ولقد كرَّ 

أن رسول اهلل  )ريض اهلل عنها(عائشة  عن، ف وفرض احرتامه ميًتا

ْثمِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ يِف اإْلِ ، ويف (2) «َكرْسُ َعْظِم املَْيِِّت َكَكرْسِ َعْظِم احْلَ

َلَزَواُل »: ملسو هيلع هللا ىلصيقول رسول اهلل  (م)ريض اهلل عنهحديث ابن عمر 

                                                           

 . 1: ، اَلية القلم( 1)

 .81121:  ، حديث رقم ( مسند أْحد8)
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ْنَيا َأْهَوُن ِعنَْد اهلل ِمْن َقْتِل َرُجل  ُمْسلِم    . (0)«الد 

وإذا كان أهل العلم قد اصطلحوا عىل أن لكل علم آدابه 

،  ، والتي ال بد من االلتزام ِبا وأخالقه وضوابطه املتعارف عليها

، وبخلقه فصانه  وإذا كان اإلسالم قد سم بقيمة اإلنسان فحفظها

ىل األخالقيات التي ينبغي أن وْ ؛ فإن أَ  املحمودة وزانه بكل اخلصال

؛ فيعملون   ِبا العلمء الشعور باملسئولية جتاه هذه اإلنسانيةيتحىلَّ 

 .، وحتقيق ما فيه خريها عىل خدمتها واالرتقاء ِبا

،  ومن أمانة العلم أن يقف العال عند ما يعلمه علم اليقني

، وإذا كان العلم  ظن وختمنيُيْقِدم عىل ما كان علمه فيه جمرد  وال

، فإن اإلسالم قد  التطبيقي قد ساد عرصنا وظهرت له نتائج باهرة

 الذي –أعطى أمهية خاصة للبحوث العلمية التي متس اإلنسان 

اء أن يتذكروا ـ، وعىل العلم رةـبصفة مباش – )عز وجل( اهلل كرمه

، وإذا كان البحث  دائًم أهنم يتعاملون مع اإلنسان َخْلًقا وُخلًقا

                                                           

، حديث رقم:  ، باب ما جاء يف تشديد قتل املؤمن ، أبواب الديات سنن الرتمذي( 1)

1491. 
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، فيجب أال يغيب  العلمي قد طفر طفرات واسعة يف اَلونة األخرية

وت يتُم م  َن ٱل   َوَما  حمسعن العلمء قول اهلل سبحانه وتعاىل: 
ُ
َّا ع ل  أ م  إ ل

 . (0)ىجساقَل يل  

وإذا كان العال الغريب قد وضع العديد من ضوابط وأخالقيات 

،  البحث العلمي وترشيدهالبحث العلمي والتكنولوجي هلداية 

سواء بالقوانني الوضعية أو باإلرشادات املتعارف عليها عىل 

، فلقد أصبح من املعتاد حتديد  مستوى اهليئات الدولية املختلفة

أربعة مبادئ أخالقية رئيسة جيب االلتزام ِبا عند القيام بالبحث 

 العلمي، وهي:

قالل ذوي ؛ ويتفرع عنه مبدأ احرتام است احرتام األشخاص -1

 ، وْحاية غري القادرين عىل االستقالل بأنفسهم.  األهلية

 ؛ والذي يشمل واجب فعل اخلري.  املنفعةحتقيق   -2

 ، أو عدم اإلرضار. واجب االمتناع عن إحداث الرضر -3

                                                           

 . 21، اَلية: ( اإلرساء1)
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 ة.ـــدالـالع -4

وإذا كان مبدأ العدالة هو الذي يسعى القانون إىل حتقيقه يف املقام 

خِدم تارخييًّا ويف األزمنة احلديثة حلمية احرتام القانون استُ  نإف،  األول

 ومنع حدوث الرضر.  وحتقيق منفعتهم، األشخاص،

اء قد ومن اجلدير بالذكر أن مصادر الرشيعة اإلسالمية الغرَّ 

دت عىل كل هذه الضوابط األخالقية منذ ما يزيد عىل  ت وشدَّ نصَّ

ولية للرشيعة ، وإذا نظرنا إىل املصادر األ وأربعمئة عام   ألف  

،  اإلسالمية وهي القرآن الكريم واألحاديث النبوية الرشيفة

فسنجدها مليئة بم ينص ويلزم املسلم باتباع هذه املبادئ األربعة 

بل يف كل أنشطة احلياة، ، ، ليس يف البحث العلمي فقط  ومراعاهتا

وإذا كان اإلسالم قد أمر املسلمني مجيًعا باتباع مثل هذه املبادئ، 

، وعدم  فأوىل بالعلمء أن يكونوا سبَّاقني وحريصني عىل االلتزام ِبا

إ نََّما حمس ، فقد قال تعاىل: احليدة عنها حتت أي ظرف من الظروف
َ م ن  َيخ   ْ ُعلََم  ع بَاد ه  ٱل   َشي ٱَّللَّ  .(0)ىجسُؤا

                                                           

 .82، اَلية: ( فاطر1)
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 خطوات البحث العلمي: 
إن عملية البحث العلمي متر بعدة مراحل قبل أن خيرج 

، ويمكن تلخيص  طور الفكرة إىل حيز النرش والتنفيذ البحث من

،  : )اختيار موضوع البحث خطوات البحث العلمي إىل ما ييل

، تنفيذ البحث العلمي،  وإعداد خطته تصميم البحث العلمي

استخدام نتائجه يف التطبيق و تقرير البحث العلمي ونرش معلوماته

راعى النواحي العميل(، ويف مجيع هذه اخلطوات ال بد أن ت

 األخالقية يف البحث العلمي.

ى القواعد األخالقية يف مرحلة من وال يكفي أبًدا أن ُتراعَ 

ل يف مرحلة أخرى وإال أصبح البحث مَ مراحل البحث العلمي وهُت 

م البحث تصميًم جيًدا من النواحي مَّ َص ، فقد يُ  غري أخالقي

 تتبع الضوابط ، ولكن عند تنفيذ البحث قد ال األخالقية والعلمية

، ويف مثل هذه األحوال يصبح  التي وضعت عند تصميم البحث

، وكذلك فإن البحث األخالقي يف فكرته  البحث غري أخالقي

وتصميمه وتنفيذه قد يصبح غري أخالقي إذا ل يراع الباحث 
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الضوابط األخالقية عند نرش تقرير البحث واستخدام نتائجه يف 

 التطبيق العميل.

 الضوابط األخالقية عند اختيار موضوع البحث: 
إن اختيار موضوع البحث العلمي والتكنولوجي جيب أالَّ 

، وال يتم إال بعد مراجعة املجالت العلمية  يكون اختياًرا عشوائيًّا

وشبكة املعلومات والنرشات الدورية املتخصصة يف فكرة البحث 

املاسة الختيار  ؛ ليستخلص منها الباحث احلاجة مراجعة دقيقة

، ووجود ما يشري إىل أن البحث املقرتح يمكنه التفوق  فكرة البحث

، وجيب أن يشرتك يف البحث من هم عىل  عىل البدائل املتاحة حاليًّا

، ومن هم مؤهلون  دراية تامة باخللفية العلمية عن موضوع البحث

، وال جيب أن تتعارض فكرة البحث مع  إلجراء البحث العلمي

  . املجتمع الثقافية واألخالقية والدينية والقانونية قيم

 : وخطته الضوابط األخالقية يف تصميم البحث العلمي
لكي يكون البحث أخالقيًّا يف تصميمه ال بد أن يكون تصميم 

؛ فيجب أن يكون  البحث سليًم من الناحية العلمية واألخالقية
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، كذلك جيب  إحصائيًّاحجم العينة كافيًا إلعطاء نتائج سليمة 

تقييم أي خماطر حمتملة بشكل جيد وموازنتها مع الفوائد املحتملة، 

، وعند  من هذه املخاطر بكافة الوسائل املمكنةلتقليل وجيب ا

، وقد يقرر  حدوث أية آثار عكسية جيب تقييم البحث عىل الفور

 الباحث إيقاف البحث وعدم االستمرار فيه إذا لزم األمر.

ب إعالم األفراد املتطوعني يف األبحاث التي ختص كذلك جي

، واحلصول عىل موافقتهم املسبقة  البرش بتفاصيل البحث كاملة

، مع مراعاة إمكانية انسحاِبم  الواعية احلرة لالشرتاك يف البحث

، وكذلك جيب ضمن رسية  يف أي وقت دون خسارة بالنسبة هلم

 من رسية السجالت.، واختاذ اخلطوات الالزمة لض املعلومات

 :  الضوابط األخالقية عند التنفيذ
ا أخالقيًّا ـإن البحث العلمي والتكنولوجي املصمم تصميمً 

ة أثناء ـسليًم ال يكون أخالقيًّا إال بالتزامه بالضوابط األخالقي

، وإنه ملن الرضوري أن يلتزم الباحث أثناء التنفيذ بتحديد  ذـالتنفي

نقطة للتوقف إذا ما اتضح له أثناء إجراء البحث حدوث أخطار أو 
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، أو أن هناك دالئل تشري إىل أن الطرق  مضاعفات غري متوقعة

 .  املتاحة البديلة أفضل من البحث املزمع إمتامه

 :  ي والنشرالضوابط األخالقية يف تقرير البحث العلم
هناك العديد من الضوابط األخالقية التي جيب أن يلتزم ِبا 

،  ر نتائجه وتطبيقهاـالباحث بعد إمتام بحثه واالستعداد لنش

 ويمكن تلخيص تلك الضوابط فيم ييل: 

،  مجع البيانات بعناية ودقة ودون حتيز من جانب الباحث -1

املتعارف وذلك عن طريق استخدام الطرق البحثية املختلفة 

 . ؛ وال يمكن التسامح يف االحتيال العلمي املتعمد عليها

، بل جيب عىل  ال جيب التوصل إىل نتائج ال يمكن تربيرها -8

الباحث يف حتليله البيانات استكشاف كافة مصادر التحيز 

، ودراستها باستخدام  اـفيها والتفسريات البديلة لنتائجه

 الثقة فيها.االختبارات اإلحصائية لتحديد مستوى 

ن الباحثني اَلخرين من إعادة كتابة البحث بتفاصيل كافية مُتكِّ  -4

 . ، أو نقدها واالختالف معها التجارب والتحقق من النتائج
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عدم السمح باملشاركة يف نرش البحث إال ملن اشرتك فعاًل يف  -1

  ه.، وأسهم مسامهة فكرية أو عملية في إجراء البحث

السابقني يف املوضوع حمل البحث، واإلشارة ذكر أعمل الباحثني  -1

إىل الدراسات السابقة التي قد تكون أعطت نتائج مشاِبة أو 

 خمالفة لنتيجة البحث.

املتخصصني  أن يسعى الباحث لنرش أو إعالن بحثه بني زمالئه -1

 . من خالل القنوات العلمية املعتمدة

صالح ، وامل جيب اإلفصاح عن حقوق امللكية الفكرية يف البحث -2

يف حالة البحوث املمولة من هيئات رسمية وجهات فيه التجارية 

، كم جيب استخدام الدعم ملقابلة مرصوفات  دولية معتمدة

، مع توثيق  البحث كم هو متفق عليه يف بروتوكول البحث

 . املنرصف، وتقديم تقارير مالية دورية دقيقة

ية أن يكون طلب نرش البحث العلمي يف املجالت العلم -2

، وذلك  مصحوًبا بموافقة جلنة األخالقيات عىل إجراء البحث

 يف البحوث التي تتطلب ذلك.
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 مسئولية مراعاة األخالقيات: 
 :يتساءل كثريون ممن يعملون يف البحث العلمي والتكنولوجي

مراعاة األخالقيات يف البحث العلمي؟ جانب عىل من يقع عاتق 

لة للبحث؟!، اهليئة املموِّ هل هي مسئولية الباحث أم مسئولية 

والواقع أن مسئولية ضمن مراقبة األخالقيات يف البحث العلمي 

 تقع عىل كل  مما ييل: 

الباحث: يتحمل الباحث املسئولية الكاملة، ولذلك جيب أن  -1

يكون مدرًبا تدريًبا جيًدا عىل إدراك أخالقيات البحث 

بول إذا العلمي، وأنه ال يوجد بروتوكول بحثي كامل أو مق

 ل يناقش اجلوانب األخالقية للبحث.

مؤسسات البحث العلمي: ال بد أن يكون يف هذه املؤسسات  -2

جلان أخالقيات تراجع البحوث املزمع إجراؤها فيها؛ فتقرها 

، وتقدم النصح واملشورة وإنسانيًّا أو ترفضها أخالقيًّا

للباحثني قبل البدء يف أي بحث يف هذه املؤسسة، وجيب أن 

 . ون هذه اللجان مستقلة متاًما عن الباحثنيتك
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املجالت العلمية: ال جيب قبول تقارير أو نرش أبحاث علمية  -3

 .املتعارف عليها واإلنسانية ال تتفق واملستويات األخالقية

متويل أي  فينبغي عند:  وكاالت التمويل واملنظمت املعتمدة -4

يف  أن تأخذبحث علمي من قبل أي وكالة دولية أو قومية 

اعتبارها مدى التزام الباحث باجلوانب األخالقية واإلنسانية 

 يف بحثه .

ا أن نضع فاصاًل  وختاًما  واضًحا بني .. فإنه ملن الصعب جدًّ

املراجعة العلمية للبحث واملراجعة األخالقية له؛ ألن البحث غري 

السليم علميًّا قد ينطوي عىل خماطر ملن سيجرى عليهم البحث أو 

يصبح غري سليم أخالقيًّا، ومن َثمَّ ينبغي مراعاة الضوابط يشملهم ف

العلمية واألخالقية مًعا، إذ ال ينفك أحدمها عن اَلخر يف حتقيق 

اهلدف والغاية املرجوة من البحث العلمي والتكنولوجي، وهو خري 

 اإلنسانية وخدمتها.

*          *        * 
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العلمي إسهامات العلماء املسلمني يف التقدم 

 () والتكنولوجي عرب العصور
 

إن تاريخ العلم والتكنولوجيا جزء من التاريخ اإلنساين العام 

، إنه تاريخ  الذي أسهمت يف صنعه مجيع األمم عىل مر العصور

لكي يرتقي بعقله ؛  لإلنسان )سبحانه وتعاىل(منحه اهلل  الذي الفكر

، ومن  األشياء ويدرك أمهية املعرفة يف صنع التقدم وفهم حقائق

اهلوى  رضوب خمتلف، بعيًدا عن  بموضوعيةيقرأ تاريخ العلم 

، جيد أنه وثيق االرتباط يف تقدمه وتعثره بمراحل ازدهار  والتحيز

،  حضارات اإلنسان وانحطاطها منذ عصور احلضارات القديمة

ة ـر النهضـ، فعص الميةـربية اإلسـارة العـاحلضر ـومروًرا بعص

، كم  ، وصواًل إىل حضارة التكنولوجيا املعا رة ديثةاألوروبية احل

بتتبع نمو املفاهيم  ة  ا معنيَّ يجيد أن فلسفة العلم والتكنولوج

،  واألفكار العلمية والتكنولوجية وتطورها عرب تلك املراحل

                                                           

( )مرص رة ،، جامعة القاه .د/أْحد فؤاد باشا، كلية العلومأ. 
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مه العلمء والتقنيون من نظريات أو حلول ملختلف ومهتمة بم قدَّ 

، وفق منهج حتلييل مقارن هيدف إىل  ةالقضايا العلمية والتكنولوجي

 وضع احلقائق يف نصاِبا املقبول عقليًّا واملمكن تارخييًّا ومنطقيًّا.

من هنا فإن األمانة يف التأريخ ألي علم من العلوم تقتيض أن 

نقف عىل كيفية نموه وتدرجه، أن ، و نتتبع مراحل تطوره منذ نشأته

ف عىل ما قام به عظمء أن و رجاله من األعمل واالبتكارات نتعرَّ

، ومن َثمَّ سوف نعرض لبيان  التي أحدثت هذا النمو والتدرج

بعض إسهامات العلمء املسلمني يف التقدم العلمي والتكنولوجي 

موه من مآثر ذات ، ونلقي الضوء عىل بعض ما قدَّ  عرب العصور

،  يةقيمة معرفية أو منهجية أو تطبيقية يف تاريخ احلضارة اإلنسان

ونكشف عن بعض املفاهيم واإلنجازات التي تشكل أساًسا لكثري 

علوم بوصفها من المن املباحث التي ُتعامل يف العرص احلديث 

 نظًرا التساع دائرة البحث يف موضوعاهتا. ؛ ستقلةاملتخصصية ال

إن علمء احلضارة اإلسالمية ل يقفوا عند حد املواريث الفكرية 

،  لوا إليه من جتارِبم وخرباهتمتوصَّ  أضافوا بعد ذلك ما إذ
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ا وعلميًّا متميًزاكوِّ واستطاعوا أن يُ  ، قوامه البحث  نوا نسًقا فكريًّ

، وأساسه العلم والعمل  عن احلقيقة يف أعمق النفس وآفاق الوجود

اًدا إىل مبادئ اإلسالم ـة احلياة عىل األرض استنـمن أجل ترقي

بعض الثورات العلمية التي  ، ونذكر من مآثر املسلمني احلنيف

، والتكنولوجية  أشعلوا جذوهتا يف العلوم األساسية التطبيقية

 ، ومن ذلك ما ييل: وغريها

 يف جمال الرياضيات:  -1
يضيفه للمعرفة  جديد   ل إىل علم  أن يتوصَّ  (0)استطاع اخلوارزمي

، وواصل  هو علم اجلرب الذي ظل حمتفًظا بلفظه العريب يف كل اللغات

، سواء أكانت  العلمء بعد ذلك عملية التعميم للمكونات الرياضية

                                                           

، من أهل  ، أبو عبد اهلل: ريايض فلكي مؤرخ بن موسى اخلوارزمي حممدهو:  (1)

، وعهد إليه  ، ينعت باألستاذ. أقامه املأمون العبايس قيم عىل خزانة كتبه خوارزم

وللخوارزمي كتاب )اجلرب واملقابلة( ترجم  ، بجمع الكتب اليونانية وترمجتها

، وغريه  ع بالعربية )خمترص( منه، ونرش ِبم وطب إىل الالتينية ثم إىل اإلنكليزية

 .(2/111األعالم للزركيل ) هـ.848من الكتب ، ت بعد عام 
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، فأضاف ثابت بن قرة تعميًم  خطوًطا هندسيـة أم أرقاًما عددية

، وبرع عمر اخليام يف تصنيف  لنظرية فيثاغورث يصلح ألي مثلث

 . وحل املعادالت ذات الدرجة الثالثة والرابعة

يني حتى أصبح من أهم وظل هذا املنهج أسلوًبا لفكر الرياض

ر ـرن التاسع عشـر القـى يف أواخ، وأدَّ  ةـة العلميـخصائص املعرف

امليالدي إىل اكتشاف معادالت التحويل التي تربط بني إحداثيات 

، أو كميات  ن مسافات أو زواياوِّ كَ املوضع وإحداثيات معممة تُ 

 .  تتصل باملسافات والزوايا

ارة ــاء احلضـة التي بدأت بعلمــاضيـرية الريـذه املسـولوال ه

 (0)«جـالجـران»ادالت ــــرت مـعــــا ظهــة ملــــالميــاإلس

                                                           

يف مدينة تورينو  ، م1241ولد عام رانج ججوزيف لويس كونت دي الهو:  (1)

انكب جوزيف عىل دروسه ،  بإيطاليا، من أرسة ثرية ذات أصول إيطالية نبيلة

يقرأ كل بحث ، ثم أخذ  والرومانينيالشعراء الكالسيكيني اليونانيني من 

األعضاء  من أصبحوبرز يف الرياضيات حتى  ، ريايض استطاع الوصول إليه

التي يرجع الفضل األكرب يف تأسيسها إىل و ، األوائل يف أكاديمية علوم تورينو

  .wikipedia.orghttps://ar . . م8181نفسه ، مات سنة  رانججال

https://ar.wikipedia.org/
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التي تتميز يف العرص احلديث بسهولة  (0)«هاميلتون»ومعادالت 

استخدامها الستنباط وحل العديد من املسائل العلمية يف علوم 

،  وامليكانيكا السموية،  ، وامليكانيكا اإلحـصـائيـة ميكانيكا الكم

 ، وغريها. والكهروديناميكا
 

 يف جمال العلوم الفيزيائية: -2
كشفت الدراسات الرتاثية يف العرص احلديث عن سبق علمء 

املسلمني إىل حتديد الكثري من املفاهيم العلمية يف ميادين امليكانيكا، 

، وخواص املواد الصلبة والسائلة  ، والصوتيات والبرصيات

هبة اهلل بن ملكا " ، فعىل سبيل املثال عربَّ  ، وغريها يةوالغاز

ابن "، والشيخ الرئيس  «املعترب يف احلكمة» :يف كتابه "البغدادي

                                                           

كان فيزيائيا ورياضياتيا  م،1211ولد يف دبلن ويليام روان هاميلتون هو:  (1)

 ، أصبح أستاذا يف علم الفلكحتى ،  درس ويليام الرياضيات يف دبلن،  أيرلنديا

بنرش 1241و 1241قام يف عامي  يف إيرلندا.« الفلكي امللكي»كم أصبح 

، تلك الصياغة التي تعرف حتى وقتنا هذا واملعروفة باسمه  صياغته للميكانيكا

 م .1211مات عام وتستخدم لدراسة امليكانيكا الكالسيكية،
. https://ar.wikipedia.org / 

https://ar.wikipedia.org/
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، «التحصيل» :يف كتابه "ابن املرزبان"، و«الشفاء» :يف كتابه "سينا

وا عن عنا ر  ، وغريهم «املناظر» :يف كتابه "ابن اهليثم"و ، َعربَّ

ا ُعِرف ـأنواعها وقوانينها بصياغات علمية ال ختتلف عماحلركة و

 يف العرص احلديث. 

م علمء املسلمني ألول مرة يف تاريخ العلم أساًسا دَّ كذلك قَ 

 ،مقبواًل لتفسري السقوط احلر لألجسام حتت تأثري اجلاذبية األرضية

وبدأ اهلمداين هذه الثورة العلمية بقوله يف سياق حديثه عن األرض 

أي حتت األرض  -يرتبط ِبا من مياه وهواء: فمن كان حتتها  وما

، وكثبات  فهو يف الثبات يف قامته كمن فوقها - عند نصفها األسفل

، فهي بمنزلة املغناطيس الذي جتذب قواه احلديد إىل  قدمه عليها

أول  ىمن هذا النص أن اهلمداين قد أرس ويتضح، (0) كل جانب

عبد الرْحن "، ثم تبعه  حقيقة جزئية يف فيزياء ظاهرة اجلاذبية

                                                           

انظر: كتاب اجلوهرتني العتيقتني املائعتني من الصفراء والبيضاء )الذهب ( 1)

، مطبعة 1، ط ، حتقيق: حممد حممد الشعبي والفضة(، احلسن بن أْحد اهلمداين

 . ، دمشق دار الكتاب
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أن اجلسم الثقيل « ميزان احلكمة» :الذي ذكر يف كتابه "اخلازين

 يتحرك بقوة ذاتية أبًدا إىل مركز األرض فقط. 

ولوال هذه احلقائق اجلزئية عىل طريق استكمل التصور 

ق نيوتن من يقف اوجد إسحاإلنساين لظاهرة اجلاذبية واحلركة ملا 

ه دلكي يصنع جم ؛ لقة العلمءمن عمويبني من بعدهم  علمهمعىل 

 .(0)وشهرته بصياغة قوانني احلركة واجلاذبية

 يف جمال الفلك واألرصاد:  -3
النظريات احلديثة عن  وضع علمء املسلمني أصول الكثري من

)اجلداول ، كم اهتموا بوضع األزياج  الظواهر اجلوية والفلكية

واستخدمها من بعده « تيكوبراهي»الفلكية والرياضية( التي مجعها 

، وَتَرتَّب  يف صياغة قوانينه املشهورة عن حركة الكواكب« كبلر»

، وصاحبه ازدهار  عىل ذلك كله تقـدم علوم الفلك واألرصاد

، ويف املحيطني اهلندي  املالحة البحرية يف البحرين األبيض واألْحر

                                                           

، حيدر  ، طبعة دائرة املعارف العثمنية ، عبد الرْحن اخلازين انظر: ميزان احلكمة( 1)

 . هـ1819،  ، اهلند آباد الدكن
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 ، وظلت اختصاًصا عربيًّا إسالميًّا حتى مطلع العصور احلديثة. واهلادي

 يف جمال الكيمياء:  -4
استطاع جابر بن حيان والرازي واجللدكي وغريهم من علمء 

املسلمني الوصول إىل العديد من العمليات الكيميائية واالستخدامات 

تقطري وال ، ، والتصعيد ، والتبخري ؛ كعمليات الرتشيح التطبيقية هلا

،  ، واستخدموا يف ذلك اَلالت واألجهزة ، والتبلور اجلـزئي

فتجاوزوا حدود اَلراء النظرية والتأمالت الفلسفية املميزة لعلوم 

 . اإلغريق واهلنود

 يف جمال العلوم الطبية والصيدلة: -5
،  اهتم علمء املسلمني بعلم الترشيح والترشيح املقارن

، كذلك  عىل املشاهدة والتجارب واعتمدوا يف استخالص النتائج

اهتموا بعلم اجلـراحـة وأظهروا دراية فائقة بجراحة األجزاء 

،  ، واألذن ، والعيون ، والعظام الدقيقة من اجلسم كاألعصاب

، واكتشفوا العديد من  ، واستئصال األورام اخلبيثة واألسنان

، وقدموا خدمات  األمراض ووصفوا أعراضها وطرق عالجها
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للحضارة اإلنسانية تتمثل يف العديد من املؤلفات القيمة التي  جليلة

، وظل معظمها يدرس يف جامعاهتا حتى عهد  هنلت منها أوروبا

البن « القانون»، و أليب بكر الرازي« احلاوي»، مثل كتاب  قريب

 . للزهراوي« الترصيف»، و سينا

 وكان تقدم العلوم الصيدلية مواكًبا لتطور علوم الطب خطوة

الذي  "دستور األدوية"أو  "األقربازين"، فظهر علم  بخطوة

، وأصبح  اـكان يعني يف بادئ األمر تركيب األدوية املفردة وقوانينه

ا اكتشف ـ، كم اـع األدوية وخواصهـيعني يف احلديث علم طبائ

علمء املسلمني العديد من العقاقري التي ال تزال حتتفظ بأسمئها 

 . األجنبيةالعربية يف اللغات 

لع الغرب وعندما ترمجت مؤلفات املسلمني إىل الالتينية واطَّ 

،  عىل كل أوروبا ةاإلسالمياحلضارة م وعليها سطعت شمس عل

 : ِبذه احلقيقة يف كتاِبا« زجيريد هونكه»وتشهد املسترشقة األملانية 

، مؤكدة أن كل مستشفى وكل  «شمس العرب تسطع عىل الغرب»

ا للعبقرية العربية اإلسالمية،  عدية يصيدلية وخمزن أدو رمًزا تذكاريًّ
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كم أن كل حبة من حبوب الدواء إنم هي كذلك تذكار ظاهر 

،  يذكرنا باثنني من أعظم علمء املسلمني ومعلمي بالد الغرب

 .(0) سينا، وابن  ومها: الرازي

 ، أو طب احليوان: يف جمال العلوم البيطرية -6

بالثروة احليوانية وكل ما يتعلق بتطويرها اهتم علمء املسلمني 

، يشهد عىل ذلك ما تضمنته مؤلفاهتم من دراسات قيمة  ونمئها

؛  تتعلق بتغذية احليوان وتربيته ومداواته من األمراض التي تصيبه

فقد أفرد أبو بكر أْحد بن وحشية يف القرن التاسع للميالد كتاًبا 

،  ، واإلبل ، والغنم : البقر مثل،  للحيوانات املُِعينة عىل الفالحة

، (2)ام والطيور والكراكيـا للحمـ، وجعل باًبا خاصًّ  وغريها

الحة ـالف »اب ـوام األبواب األخرية من كتـص ابن العكذلك خصَّ 

                                                           

، دار  الرتمجة العربية،  ، زجيريد هونكه انظر: شمس العرب تسطع عىل الغرب( 1)

 . م1921،  ، بريوت اَلفاق اجلديدة

النظم  . ينظر:، طائر كبري أبيض يشبه طري املاء ي: كرك واحدهاالكراكي  (8)

 .881/ 1 ، املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب
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، وحتدث عن أمراض احليوان وكيفية  لرتبية املاشية« األندلسية

حتدث عن  ، ثم ، وما يصلح من العلف ، ومدة احلمل اختيار اجليد

ص فصاًل عن اقتن(0)التسمني ورياضة األمهـار اء الطيور ـ، وَخصَّ

، ثم  ، ونحل العسل ، والدجاج ، واألوز ، مثل: احلمم يف البيوت

 اقتناء الكالب للصيد أو الزرع. 

من ناحية أخرى عـرف علمء املسلمني ظاهرة التهجني 

عىل أنساب  ، وقد جتىّل هذا بوضوح يف حرصهم وأنمطه املختلفة

فائدة « احليوان» : ، وقد وصف اجلاحظ يف كتابه اخليول العربية

التهجني بقوله: إننا وجدنا بعض النتاج املركب وبعض الفروع 

 .(2) املستخرجة منه أعظم من األصل

 ، أو اجليولوجيا واجلغرافيا:  يف جمال علوم األرض -7
اخلرائط التي رسـمهـا علمء املسلمني للعـال « ميللر»أحـىص 

                                                           

مهرة:  عومج ، مهار وأمهار: مهر ، واألنثى: مهرة. ومجع يقال لولد الفرس: املهر (1)

 .812ص،  الفرق للسجستاين . ينظر:مهر ومهرات

 . م1922،  ، بريوت ، عمرو بن بحر اجلاحظ انظر احليوان( 8)
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اإلسالمي فوجدها مائتني وَخسة وسبعني خارطة، باستثناء خرائط 

بأهنا متثل مدرسة جغرافية خاصة « ميللر»التي وصفها  «اإلدرييس»

 ذات أثر كبري يف تصوير الدنيا لألوروبيني.

،  اء املسلمني عن العـصـور اجليولوجيةــوقد حتدث علم

دوث ــ، وح اــووصـفـوا تكوين اجلـبـال والصخور بأنواعه

الزالزل، وما يطرأ عىل اليابسة واملاء من تطورات خالل األزمنة 

، كذلك اهتم علمء املسلمني باملناجم وتوزيع  اجليولوجية املتعاقبة

اجلمهر يف » : كتاب البريوين يعد، و املعادن يف أنحاء الكرة األرضية

من خري ما صنف يف عرص احلضارة اإلسالمية  (0)«رمعرفة اجلـواه

، كذلك اهتم اهلمداين يف  لدراسة خواص املعادن والبللورات

برسد مناجم الذهب والفضة املعروفة « ني العتيقتنياجلوهرت» :كتابه

 ، وقد يف جزيرة العرب وبالد األعاجم وأرض النوبة واحلبشة

االهتداء إىل العديد أفادت منه بعض الدول يف العرص احلديث يف 

                                                           

،  ، اهلند ، طبعة حيدر آباد الدكن ، البريوين انظر: اجلمهر يف معرفة اجلواهر( 1)

 . م1912
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 من املناجم املهمة.

 :أو )البـيـدولـوجـيـا( فنجد أصوله يف كتاب« علم الرتبة»أما 

لريض الدين « جامع فـرائد املالحة يف جوامع فوائد الفالحة»

اب عن نظرية تكوين ـهـ( الذي حتدث بإسه941الغزي )ت 

، ووصف بوضوح تام الفروق املميزة بني ما يعرف باسم  الرتبة

، وربط حالة الرتبة  الرتبة السطحية والرتبة التحتية والرتبة املنقولة

،  وخصوبتها بمجموعة من العوامل الفيزيائية تشمل: احلرارة

 ، والكثافة الظاهرية باعتبارها مقياًسا لالنتفاش أو املسامية. والرطوبة

 م البيئية:يف جمال العلو -8
إذا كانت العلوم البيئية ُتْعنَى حالًيا بدراسة الظروف والعوامل 

اخلارجية التي حتيط بالكائنات احلية وتؤثر يف العمليات احليوية 

، واإلنسان بطبيعة احلال واحد من مكونات البيئة  التي تقوم ِبا

إىل ؛ فإن علمء املسلمني قد سبقوا  اـدائم التأثري فيها والتأثر ِب

التأليف يف العلوم البيئية بعد أن سبق اإلسالم إىل وضع ترشيعات 

، وقد رسم  لرعاية البيئة وْحايتها من آفات التلوث والفساد ؛حمكمة
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املنهج اإلسالمي حدود هذه الترشيعات عىل أساس االلتزام بدرء 

 املفاسد وجلب املصالح.

رسالة يف  : ومن أمثلة املؤلفات اإلسالمية يف العلوم البيئية

، ورسالة يف األدوية املشـفـيـة  األبخرة املصلحـة للجـو من األوباء

فنون » : ، ووضع ابن املربد كتاًبا أسمه من الروائح املؤذية للكندي

 :، وتكلم ابن سينا بالتفصيل يف كتابه«املنون يف الوباء والطاعون

 ؛التلوث، وكيفية معاجلة هذا  عن تلوث املياه بشكل عام« القانون»

، كم أنه وضع رشوًطا تتعلق بطبيعة  لتصبح املياه صاحلة لالستعمل

، أما  املاء واهلواء املؤثرين يف املكان عند اختيار موقع للسكن

الرازي فقد نشد سالمة البيئة عندما استشاره عضد الدولة يف 

، فاختار الناحية التي ل يفسد فيها  اختيار موقع املستشفى ببغداد

ف رسالة يف تأثري فصل الربيع وتغري اهلواء ، وقد ألَّ  برسعة اللحم

 تبًعا لذلك. 

ول يقف األمر عند هذه األمثلة لعلمء تناولوا املشكالت البيئية 

؛ حيث نجـد بني علمء املسلمني  يف أجزاء أو فصول من مؤلفاهتم
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ليؤكد أمهيته  ؛ من رأى رضورة معاجلة املوضوع يف كتاب مستقل

: حممد بن أْحد  ، ومن هؤالء الناس عىل مر العصور يف حياة

ف يف القرن الرابع اهلجري )العارش امليالدي( التميمي الذي صنَّ 

 عن التلوث البيئي وأسبابه وآثاره وطرق مكافحته كتاًبا كاماًل 

ل احلديث فيه عن ثالثية اهلواء واملاء والرتبة،  والوقاية منه ، وَفصَّ

مادة البقاء »، وجعل عنوانه  عنا ر هذه الثالثيةوتبادل التلوث بني 

، كذلك َصنَّف  «يف إصالح فساد اهلواء والتحرز من رضر األوبئة

 :عيل بن رضـوان املرصي كتاًبا رائًدا يف جمال الطب البيئي بعنوان

 «.دفع مضار األبدان بأرض مرص»

 يف جمال العلوم التكنولوجية: -9
ملناسبة وتطـويرها بدأت إن ظاهرة استحداث املخرتعات ا

قديًم منذ أن بدأ اإلنسان يستعني بأدوات تساعده يف عمله اليومي، 

، وإن كان هذا املصطلح جاء  «التقنية»وهي أدوات تستحق اسم 

بصيغة املصدر الصناعي إلفادة املعنى الذي يستفاد من املقابل 

لعلم ، حيث إهنم يلتقيان يف الداللة عىل ا «تكنولوجيا»األجنبي 
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التطبيقي ووسائله الفنية املستخدمة لتفسري كل ما هو رضوري 

، إال أن هتذيب  ملعيشة الناس ورفاهيتهم وتطوير ظروف حياهتم

قطعة من احلجر أو املعدن وربطها بقطعة خشبية من جذع شجرة 

، هو نوع  ، أو لتقليب األرض واستخدامها فأًسا لقطع األشجار

العجلة لتيسري عملية نقل البضائع أو  ، كم أن اخرتاع من التقنية

انتقال األشخاص كان يف حينه ثورة تقنية ال تقل أمهية عن اخرتاع 

يف األمر هو أن التقنية ، كل ما الطائرات يف القرن العرشين

ينقصه من القوى ظهرت يف حياة اإلنسان ليستعني ِبا يف تكملة ما

وملا كان هذا التعزيز ،  ، أو لتعزيز ما لديه من إمكانات والقدرات

مستوى »يتغري يف طبيعته ومداه تبًعا لظروف كل عرص فإن 

هو الذي يتغري تبًعا حلالة املجتمع يف مرحلة معينة من « التقنية

، وتبًعا لتطور مستوى املعرفة العلمية التي قامت  مراحل تطوره

 التقنية عىل أساسها.

ورة حياته ومن املتعارف عليه أن كل إنجاز تقني يمر يف د

بعمليات تطوير متالحقة يصبح بعدها صاحًلا لالستخدام عىل 
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ل ظاهرة  نطاق واسع ، حيث يأخذ يف االنتشار تدرجييًّا إىل أن ُيَشكِّ

، ثم يأخذ هذا  عامة يتفاعل معها أفراد املجتمع بصورة مبارشة

، حتى يتقادم  اإلنجاز التقني بعد ذلك يف الرتاجع واالنحسار

ت ن تكون هناك تقنية جديدة أرقى وأفضل منه قد حلَّ ويندثر بعد أ

، وإذا كانت أجيال التقنيات احلديثة واملعا رة قد أحدثت أثًرا  حمله

ا يف بنية املجتمع البرش بأرسه فإن أجيال التقنيات القديمة قد  يقويًّ

ا يف  أحدثت هي األخرى يف حينها ثورة هائلة وتغيرًيا جوهريًّ

 املختلفة. مظاهر احلياة البرشية

، يقتيض التأصيل له بإظهار إسهامات  إن فقه مصطلح التقنية

،  علمء احلضارة اإلسالمية يف تطوير واستحداث تقنيات عديدة

شملت اَلالت والتجهيزات امليكانيكية التي تعتمد عىل حركة 

، والصممات اَللية ذات  ، أو حركة السوائل واتزاهنا اهلواء

ألنظمة التي تعمل عن بعد بطريقة التحكم ، وا التشغيل املتباطئ

،  ، واجلسور والقناطر املائية واألجهزة واألدوات العلمية،  اَلل

 ، وغريها. والزخارف املعمرية واهلندسات



88 

 

ويكفي أن نشري هنا إىل بعض التقنيات اهلندسية امليكانيكية 

التي متثل اجلانب التقني املتقدم يف علوم احلضارة اإلسالمية، 

، حيث كان املهندسون  «احليل النافعة»وكانت تعرف باسم 

لإلفادة منها يف كل ما  ؛ والتقنيون يقومون بتطبيق معارفهم النظرية

، وقد جعلوا الغاية من هذا العلم  حيقق مظاهر املدنية واإلعمر

، ويقصد به استعمل  احلصول عىل الفعل الكبري من اجلهد اليسري

 ، واَللة بدل البدن. العقل مكان العضالت، و احليلة مكان القوى

من  رولقد ظهر هذا التوجه عند املسلمني األوائل عىل أيدي نف

العلمء واألعالم، لعل أشهرهم أبناء موسى بن شاكر الذين عاشوا 

يف القرن الثالث اهلجري )التاسع امليالدي(، فكتاِبم املعروف 

ميكانيكي مع حيتوي عىل مائة تركيب « حيل بني موسى» :باسم

رشوح تفصيلية ورسوم توضيحية لطرائف الرتكيب والتشغيل، 

، وقد قام  «اهلندسة امليكانيكية»وهو ما يدخل يف نطاق علم 

برتمجة هذا الكتاب كاماًل إىل اإلنجليزية يف عام « دونالد هيل»

آلة رصد فلكي ضخمة  :م، ومن أمثلة تركيبات بني موسى1929



89 

 

، وهي تبني النجوم يف السمء وتعكسها  ار بقوة مائيةَد تعمل وتُ 

،  ، وإذا ظهر نجم أو اختفى سجل يف احلال عىل مرآة كبرية

، وآالت ُتثَبَّت  واستحدثوا كذلك آالت خلدمة الزراعة والفالحة

؛  يف احلقول يمكن بواسطتها السيطرة عىل عملية ري املزروعات

 لكيال تضيع كميات املاء هدًرا.

األرسار يف »ثية الرائدة يف هذا املجال كتاب ومن املؤلفات الرتا

ألْحد أو حممد بن خلف املرادي الذي عاش يف « نتائج األفكار

وهو حيوي أجزاء  القرن اخلامس اهلجري )احلادي عرش امليالدي(،

، ويرشح أكثر من ثالثني نوًعا  همة عن الطواحني واملكابس املائيةم

اجلامع »كتاب ، و متطورة، وساعة شمسية  من اَلالت امليكانيكية

لبديع الزمان أيب العز بن « بني العلم والعمل النافع يف صناعة احليل

إسمعيل الرزاز اجلـزري الذي عاش يف القرنني السادس والسابع 

 اهلجريني )الثاين عرش والثالث عرش امليالديني(.

وإن شئنا مثااًل آخر من تقنيات هندسية جيولوجية فإن 

اجلوفية يعد من التقنيات التي تتجاذِبا ختصصات  استخراج املياه
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؛ لتوفري معلومات كافية عن تكوين القرشة األرضية،  علمية عدة

، والتأثريات  ، وفيزياء الرتب وأنواعها وطبيعة الصخور املكونة هلا

املناخية عىل معدالت هطول األمطار ودورة املياه اهليدرولوجية، 

، واختيار أنسب  نشاءات اهلندسيةباإلضافة إىل تصميم وتنفيذ اإل

 املواد واألجهزة املستخدمة فيها.

فه أبو بكر الذي صنَّ  -« إنباط املياه اخلفية» :ويعكس كتاب

 - هـ181و 111بن احلسن احلاسب الكرخي بني سنتي احممد 

احلالة املتقدمة التي وصلت إليـهـا هذه التقنية عىل أيدي املسلمني 

؛ حيث تضمن كتاب  ه اجلوفية واإلفادة منهايف جمال استخراج امليا

الكرخي تسعة وعرشين باًبا بحثت خمتلف املسائل املتعلقة باملياه 

راءات ـإلجاق ـ، وَعَرَضت بالتفصيل الدقي اــاجلوفية وهندسته

اهلندسية واإلنشائية قبل تنفيذ النظام املائي املعروف آنذاك باسم 

 هذا الكتاب أنه أفاد من ر للكرخي يفذكَ القناة، ومن أهم ما يُ 

ل  معرفته الرياضية يف اخرتاع موازين وأجهزة مساحية دقيقة ، فحوَّ

هذه األعمل املساحية من جمرد حرفة يقوم ِبا املساح إىل عمل تقني 
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 .(0)هنديس له أصوله النظرية وتطبيقاته العملية

وجتدر اإلشارة إىل أن العلمء املسلمني أدركوا طبيعة العالقة 

بني العلم والتكنولوجيا من خالل ممارستهم للمنهج التجريبي 

، فعرفوا أن التكنولوجيا ال يمكن أن تزدهر أبًدا بمعزل  االستقرائي

، وأن تطوير التكنولوجيا ينعكس  عن العلم والبحث العلمي

عىل تقدم العلوم األساسية بشقيها النظري والتطبيقي، بدوره 

وا  قة دائًم يف نتائج أبحاثهموكان طبيعيًّا أن يتوخوا الد ، وأن جيد 

يف استحداث طرائق وأساليب جديدة أكثر دقة وإحكاًما من 

أجل الوصول إىل احلقيقة العلمية واإلفادة منها؛ وعىل ضوء هذه 

اعوا أن ـريبية املتميزة يف البحث العلمي استطـاملنهجية التج

لفة من تقنيات املوازين واملقاييس واألجهزة تروا أنواًعا خميطوِّ 

 ، والبحوث العلمية املستخدمة ألغراض األرصاد اجلوية والفلكية

 .ذلك وغري ، الكيميائية والطبية

                                                           

، حيدر 1، ط الكرخي، أبو بكر حممد بن احلسن  انظر: كتاب إنباط املياه اخلفية( 1)

 . هـ1419 ،آباد الدكن
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.. فإن إسهامات املسلمني يف مسرية التقدم العلمي  وختاًما

حيث استطاع ؛  عرب العصور وال ُتنَكر والتكنولوجي راسخة  

 ي املتوازن واقًعا وفكًرا احتضان الفكرة العلميةاملجتمع اإلسالم

، أو غري ذلك مما يتعلق  أو التقنية أو االجتمعية أو االقتصادية

، وهنا تربز أمهية املنهج اإلسالمي الذي  بمجاالت النشاط اإلنساين

حيدد بوضوح اهلدف األسمى من العالقة العضوية بني الذات 

، يف السعي نحو  وعال األشياء، أو بني عال األفكار  واملوضوع

، ويأيت مع  معرفة احلق واحلقيقة يف أعمق النفس ويف آفاق الوجود

استيعاب هذه احلقيقة حتقيق أمانة االستخالف يف األرض وعمرهتا 

خلري اإلنسان وتنميته يف كل زمان  )سبحانه وتعاىل(كم أرادها اهلل 

 ومكان.

*        *        * 
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 نمية التكنولوجيةإشكاليات الت
 () وأساليب املواجهة

 

، ومدى إعداد  ترتبط التنمية التكنولوجية بالتنمية البرشية

القوى البرشية القادرة عىل امتالك أدوات التفكري العلمي ومعاجلة 

، بمنهجية وفكر  أو مهنية ة، أرسية أو اجتمعي قضايا احلياة العملية

قدرة املجتمع عىل اكتشاف ، ويقع داخل هذا اإلطار مدى  ممنظَّ 

صغار السن  ، ومن ثمَّ  ودعم قدرات األطفال وحسن توجيههم

؛ بحيث يصبحون حمبني للعلم وقادرين عىل اإلبداع  والشباب

صبح لدهيم القدرة عىل التعامل مع تطبيقات العلم، تواالبتكار، و

، أو القدرة  سواء من حيث نقل التكنولوجيا واستيعاِبا وتطبيقها

، أو القدرة عىل إبداع  وطينها وتطويعها للبيئة املحليةعىل ت

، واستنبات تكنولوجيا جديدة حتقق  تكنولوجيات مستحدثة

، وبني املتطلبات  التكامل بني أحدث تكنولوجيات العال من جهة

                                                           

( )مرص كلية الدراسات اإلنسانية بالدقهليةل األسبق عميدال ،  أ.د/ نبيل السملوطي ،. 
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املحلية والعاملية من جهة ثانية، وبني اإلمكانات املتاحة لكل دولة 

 من جهة ثالثة.

مية البرشية سواء يف جمال التعليم بكل مراحله وال شك أن التن 

أو يف جمال التدريب بكل أنواعه ومستوياته ترتبط بالبناء الطبقي يف 

 social mobility كم ترتبط باحلراك الطبقي واالجتمعي،  املجتمع

، حيث إن هذا البناء الطبقي  ومدى توافر مقدماته داخل املجتمع

، سواء  بمؤسسات التنشئة االجتمعيةواحلراك االجتمعي يرتبط 

، أو مضامني ما تبثه من قيم  من حيث طبيعة هذه املؤسسات

وصغار السن ، أو نوعية القدوة التي تقدمها لألطفال  وسلوكيات

، وهو ما ينعكس بشكل مبارش عىل منظومة التنمية بكل  لالقتداء ِبا

  أنواعها يف كل جمتمع بم فيها التنمية التكنولوجية.

، سواء من  وتعد الطبقة الوسطى هي الطبقة التي تقود التنمية

حيث إهنا تضم الكوادر الفنية واإلدارية املسئولة عن البحث 

العلمي ونقل واستيعاب وإبداع واستنبات التكنولوجيات الوطنية 

، أو من حيث إهنا تضم  بعد استيعاب أحد التكنولوجيات العاملية
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األعمل الذين يتمتعون بالقدرة الريادية يف جمال فئة املنظمني ورجال 

اإلنتاج واخلدمات، أو من حيث إهنا تضم أصحاب املهن املتوسطة 

 والعليا التي حتتاجها سياسات وخطط وبرامج التنمية.
 

 البعد الطبقي للتنمية االقتصادية والتكنولوجية:
مبدعة ترتبط التنمية االقتصادية بمدى توافر طبقة وسطى قوية 

، طبقة قادرة  ناقدة وحمللة، طبقة من املفكرين واملبدعني والعاملني

، طبقة قادرة عىل  عىل استيعاب العلم وتوظيفه يف خدمة املجتمع

استيعاب وتطوير وتوطني التكنولوجيات واستنبات تكنولوجيات 

 ثها. تستثمر البيئة وال تلوِّ 

ق التوازن إن الطبقة الوسطى هي الطبقة القادرة عىل حتقي

االجتمعي ومن َثمَّ السالم االجتمعي وحتقيق الرتابط بني طبقات 

، وهي الطبقة القادرة عىل حتريك املجتمع نحو  املجتمع املختلفة

التقدم من خالل منهجية علمية وسياسات حمددة وخطط وبرامج 

؛  سة للمجتمع بكل مؤسساته وهيئاته، وهي الطبقة املؤسِّ  تنفيذية

، ومن  إليها العديد من أفراد املجتمع من طبقة املهنينيينتمي إذ 
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، ومن طبقة التكنولوجيني  طبقة العلمء املشتغلني بالبحث العلمي

، ومن طبقة املديرين الذين  أو كوادر املؤسسات التكنولوجية

، ومن  يقومون بالتخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقويم للمرشوعات

املسئولة عن تقويم املنتجات وتطويرها، ، ومن الطبقة  طبقة القادة

، وهي  وتشمل أصحاب احلرف والتجار وأصحاب املهن احلرة

، واملقاومة للغزو الفكري،  الطبقة احلامية للهوية الثقافية لألمة

، وتعد امليزة األساسية يف الطبقة  والقادرة عىل احلوار احلضاري

تمدون عىل أهنم يعوالوسطى تنوع أبنائها وتعدد مستوياهتم 

، ومعظم  ، ولدهيم طموحات وتطلعات عالية عملهم وفكرهم

 أفرادها متعلمون.

 إشكاليات التنمية التكنولوجية:
مما ال شك فيه أن هناك إشكاليات وحتديات تواجه التنمية  

احتكار بعض الدول للتقنيات  :مثل ،التكنولوجية يف بعض الدول

الدول األخرى إال ، وعدم تصديرها إىل  يف أغلب املجاالت

، وإذا كان هناك العديد من قنوات نقل التقنيات  برشوط وبقدر
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، والرشكات متعددة  االسترياد :من أمههاو الدولاحلديثة بني 

، والعالمات  ورخص وبراءات االخرتاع ، وعقود اجلنسيات

، واملعارض  التجارية بني رشكات خارجية ورشكات حملية

ال أنه يف الوقت نفسه تثار أزمة أو ، إ ووسائل اإلعالم.. إلخ

ل قَ نْ مالءمة التقنيات املستوردة للبيئات املحلية التي تُ  ىإشكالية مد

م يف نقل هِ ْس ، كم أن هناك العديد من أساليب نقل التقنية ال تُ  إليها

 ، ومن ذلك ما ييل:  املعرفة التقنية إىل املجتمع املستورد

تقوم حيث ، Turnkey Contracts  أسلوب تسليم املفتاح -أ

الرشكة األجنبية بتقديم التصاميم وتوريد األجهزة وتركيبها، 

سلعة  ، وهنا تصبح التقنيات وتسليمها للدولة جاهزة للتشغيل

، أو توطينها  ، أو استيعاِبا اشرتيت دون حتقيق تعلم لفنوهنا

 بالشكل املطلوب. 

 ،Licensing Agreementأسلوب اتفاقيات الرتاخيص  -ب

ويتم هنا رشاء التقنيات يف شكل تصاميم إنتاج أو تراخيص 

م هِ ْس ، وهذا أيًضا ال يُ  صناعية أو براءات اخرتاع أو عالمات جتارية
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يف تنمية املهارات الفنية واإلدارية والتسويقية بشكل يؤدي إىل 

 توطني املعرفة التقنية.

، Management Contracts أسلوب عقود اإلدارة -ج

ويتضمن هذا األسلوب كل ما هو يف النوع )أ(، ويرى الباحث أن 

العيب األساس هلذا األسلوب هو عدم ارتباط الرشكات األجنبية 

، وبالتال عدم اهتممها بالربامج  املتعاقدة بنتائج املرشوع ارتباًطا وثيًقا

  ، خاصة تلك التي تتصل بتطوير عنا ر املعرفة التقنية. الداخلية

نقل التقنيات بأساليب تسهم يف توطينها يتم من خالل عدة إن 

عاملة وطنية وتدريبها وإكساِبا خربات  ، منها: تشغيل أيد   أساليب

 َ ، أو  نها يف املستقبل من االستقالل عن الرشكات األجنبيةكِّ مُت

، أو اإلسهام يف تزويد مرشوعات أخرى  اإلسهام يف مشكلة البطالة

موضوع التوطني قدرة املرشوعات التقنية  ، ويدخل يف بمنتجاهتا

عىل االستفادة من اخلامات املحلية وإنتاج سلع وخدمات تتفق مع 

 ، وال تسهم يف تلوث البيئة...إلخ.  الواقع الثقايف والقيمي للمجتمع

 ، Joint Venture  كم أن أسلوب االستثمر املشرتك أو املشاركة
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، حيث  تنمية املعرفة التقنية حمليًّايعد من بني أفضل أنواع العقود يف 

يمتلك الرشيك األجنبي حصة من رأس مال املرشوع وحيدد 

، وحيصل عىل  الرشيك املحيل نوعية اخلربة والتقنية املطلوبة

، ويستفيد من اخلربة التقنية لألجنبي من  تقنية كاملةالمعلومات 

يد من ؛ وهلذا يطالب العد خالل املشاركة واالتصال املستمر به

الدارسني بعدم االكتفاء يف دراسات جدوى املرشوعات باألبعاد 

، كالتكاليف والعائد والتسويق والزمن.. إلخ،  االقتصادية اخلالصة

وإنم جيب أخذ ُبْعد استيعاب املجتمع للتقنيات املطلوبة فهًم وبحًثا 

، وذلك من خالل استثارة بحوث تطبيقية داخل  وتطويًرا وتدريًبا

، وإكساب مواطنيها املهارات  املنقول إليها التكنولوجيا الدول

الالزمة للتطوير واإلبداع. وُبْعد مناسبة التقنيات املستوردة يف 

 توطني وتوسيع قاعدهتا الوطنية. ال

وهناك إشكالية أخرى إىل جانب توطني التقنيات املستوردة 

ة يوالتخطيطوإسهامها يف اكتساب اخلربات يف املجاالت التشغيلية 

، واستثارة حركة واسعة للبحوث العلمية  والتسويقية والصيانة
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، والتقنيات املالئمة  ، وهي مدى مالءمة التقنيات املنقولة التطبيقية

هي التي تتفق هندسيًّا وفنيًّا وبيئيًّا مع األوضاع املحلية وظروف 

ناء ، والتي تواجه املشكالت امللحة واألساسية ألب اإلنتاج املحيل

 .املجتمع

ه التقنيات بم حيقق إشباع حاجات جَّ وَ ومن هنا جيب أن تُ 

أبناء املجتمع األساسية وحيل أزماته وفق نمط األولويات الذي 

، حيث إن هناك  يضعه املسئولون عن ختطيط التنمية يف كل جمتمع

ة ـد تكون غري مالئمـة قـة املنقولـد من اجلوانب الثقيلـالعدي

، وهذه املشكالت تظهر  ومن َثمَّ تثري مشكالت خمتلفة ؛ للمجتمع

: املشكالت التي تتصل باستنفاد املصادر  ، ومنها بشكل تراكمي

 ، أو تلوث البيئة.  الطبيعية

،  وهناك إشكالية تثريها نقل التقنيات احلديثة إىل بعض الدول

اد ، وتنجم عن استري وهي إشكالية ظهور البطالة التقنية أو اهليكلية

، األمر الذي حُيِْدث تغيريات واسعة  تقنيات حديثة لإلنتاج الواسع

من  Labour Saving  ، فالتقنيات احلديثة توفر العمل يف نمط العملة
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خالل توفري جهد العمل املطلوب للوحدة الواحدة من السلع 

، ومن َثمَّ أزمات اجتمعية  ؛ وهذا حيدث أزمة بطالة املنتجة

وإذا كانت التقنيات احلديثة توجد فرص ،  متتابعةواقتصادية 

، فإن قوة العمل غري املدربة يف هذه الدول  عمل ختصصية دقيقة

ال متلك املهارات واملعرفة والتدريب الذي يمكنها من شغل 

، األمر الذي يستلزم إعادة صياغة برامج  هذه الوظائف

 ومناهج التدريب يف هذه الدول.

يطلق عليها النقل املعاكس للتقنيات، وهناك إشكالية أخرى 

، وال شك أن هناك عوامل متشابكة  ويقصد ِبا هجرة العقول

اجتمعية واقتصادية ونفسية وحضارية وعلمية تقف وراء هذه 

م يف تعويق التنمية بشكل عام والتنمية سهِ ، لكنها ظاهرة تُ  الظاهرة

 ص.رة هلذه العقول بشكل خاالتقنية يف بعض الدول املصدِّ 

كم أن هناك إشكالية تتصل باجتاه بعض الدول املتقدمة تقنيًّا 

إىل نقل التقنيات األكثر استهالًكا للطاقة أو تلويثًا للبيئة إىل الدول 

، وأحياًنا تقوم هي باسترياد منتجات هذه الصناعات،  األخرى
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، وجيعل هلا  ق التنمية التقنية يف هذه الدول األخريةاألمر الذي يعوِّ 

 بيات خطرية. سل

، Technological Dualism وهناك إشكالية تتصل بالثنائية التقنية

، حيث حترص بعض الدول املتقدمة تقنيًّا  وهذه ذات بعد تارخيي

عىل حتديث قطاعات معينة يف بعض الدول األخرى تتصل مبارشة 

 بمصاحلها.

وإذا كانت التقنيات هي تطبيقات للعلم يف جماالت الصناعة 

املختلفة فإنه ال يمكن حتقيق تنمية تقنية أو صناعية إال من خالل 

،  االهتمم بإنشاء مراكز بحوث يف العلوم األساسية والتطبيقية

رق ـوحتويل نتائج البحوث العلمية إىل منتجات وخدمات وط

، ويرتبط  ق عليه النقل الرأيس للتكنولوجياطلَ ، وهذا ما يُ  اجـإنت

، كم يرتبط  بالبحث العلمي وما ينفق عليههذا بطبيعة االهتمم 

باملناخ األرسي وطبيعة الرتبية األرسية واملناخ االجتمعي يف 

، وقدرة ذلك كله عىل تشكيل التفكري االبتكاري وتنميته  املجتمع

 تشجيع عىل التفكري املنهجي والبحث العلمي. ال، و عند الفرد
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 التنمية واخليار التكنولوجي:
 املخطط رير تعني التغيـالتنمية بمفهومها املعاصإذا كانت 

؛ لتحقيق صورة املجتمع املنشود،  للمجتمع بكل أفراده ومؤسساته

، وحتقيق األمن  وحتسني مستويات حياة أبنائه يف كل املجاالت

ة االقتصادية ـ، يف ظل العومل ادهـع أبعـالقومي للمجتمع بجمي

التنمية تعني هذا كله فإهنا  ، أقول: إذا كانت والعلمية واإلعالمية

 تعني أهنا الوجه اَلخر للتنمية التكنولوجية بمفهومها الواسع.

، أو  ف بأهنا اجلانب التطبيقي للعلمعرَّ وقد كانت التكنولوجيا تُ 

األجهزة واَلالت  إىل، وهذا يعني أهنا ال تشري  أهنا علم الصناعة

 اجلهد العقيل الذي يبذله اإلنسان وصواًل إىل فحسب وإنم تشري إىل

تطبيقات عملية مفيدة للنتائج والنظريات التي يتوصل إليها العلمء يف 

...  العلوم األساسية )الفيزياء والكيمياء وعلوم احلياة والرياضيات

للعلوم األساسية أو  تابع   وهذا يعني أهنا يف النهاية متغري   ،(إلخ

الفكرة تغريت متاًما منذ النصف الثاين من القرن  غري أن هذه ،البحتة

حيث أصبح للتكنولوجيا استقالهلا عن العلم وعن ، العرشين 
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، وذلك من خالل مؤسسات هلا أهدافها  الصناعة وعن االقتصاد

هذه األهداف يف  للوصول إىل ؛ ، وبراجمها التنفيذية والبحثية املخططة

لوجيا هلا ذاتيتها وهويتها ، وِبذا أصبحت التكنو توقيتات حمددة

، تسهم يف دعم قدرة  املستقلة القادرة عىل إفراز منتجات هلا قيمة

ة ـاالت العلميـة يف خمتلف املجـج التنميـاح برامـة وإنجـالدول

ة ـة التكنولوجيـذا يعني أن املؤسسـ، وه اـة ِبـة والثقافيـواالقتصادي

والتفاعل بني منتجات احلديثة هي منظومة حتقق االلتقاء والتوازن 

، ولعل نمو  العلم ومعطيات االقتصاد والقوة الصناعية والواقع

، وبقدرة  اـادة داخلهـالدول يرهتن بنمو املؤسسات التكنولوجية اجل

وم األساسية ـذه املؤسسات عىل حتقيق املعادلة املتوازنة بني العلـه

يف  ونسق األولويات، واالعتبارات االقتصادية  وعلوم الصناعة وتطبيقاهتا

، وهذه املؤسسات  البيئي بإمكاناته الشاملة املجتمع ، وواقع املجتمع

حيث إهنا قوة  ؛ تدخل يف عالقة جدلية مع النسق الرتبوي للمجتمع

خ ويدعم التطور رسِّ مؤثرة يف إجياد النسق الرتبوي والتعليمي الذي يُ 

 .  ى املواطن، ومن َثمَّ تنمية الوعي التكنولوجي لد التكنولوجي
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ام ِبا ـاالهتمع الدول ـعىل مجيوهناك عدة مالحظات ينبغي 

ا ـر التكنولوجيـدور التنافيس يف عصـق الـوالرتكيز عليها لتحقي

 ما ييل: ها، ومن والعلوم احلديثة

أواًل: الرتكيز يف برامج التعليم عىل دعم كيفية التفكري بشكل 

لتنمية القدرة وذلك ؛  علمي ومواجهة املشكالت بشكل منهجي

 عىل التفكري والنقد واالبتكار لدى أبناء املجتمع. 

ثانًيا: غرس اإليمن بقيمة العلم والتكنولوجيا لدى األطفال 

، وتدريبهم عمليًّا عىل ممارسة العمل التكنولوجي،  والشباب

 وإطالعهم عىل نتائج التكنولوجيا وآثارها يف تقدم املجتمعات.

اعاب التكنولوجيا من نقل واستيثالًثا:  ، وتشجيع  مظاهنِّ

املؤسسات التكنولوجية والصناعية عىل تطويرها واإلضافة إليها 

م بشكل منطقي يف إبداع تكنولوجيات هِ ْس يُ ما وهذا  ، وتوطينها

 .  جديدة مالئمة لربامج التنمية يف كل دولة

رابًعا: مع تآكل القوة البرشية يف املرشوعات الصناعية بفعل 

 Fullالتكنولوجيا املستوردة والتي تعتمد عىل اَللية الكاملةنمو 
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Automation ، فإنه جيب توجيه قطاع عريض من الشباب للعمل يف

دولة القدرة كل ن لؤمِّ مؤسسات معتمدة متخصصة للتكنولوجيا تُ 

عىل استيعاب وتطوير واستنبات تكنولوجيات مالئمة للتنمية 

تطوير االقتصاد بكل قطاعاته ؛ يستفاد منها يف  وصديقة للبيئة

ر خمتلف ـويـسهم يف تطتا ـ، كم الصناعية والزراعية والتجارية

 قطاعات التنمية األخرى.

، مع ترشيد  خامًسا: دعم وتنمية مؤسسات البحث العلمي

، وبم حيقق  اخليار التكنولوجي بم يتفق مع ظروف كل دولة

نافسية يف بعض امليادين ، وبم خيدمها يف معركة الت أهدافها الواقعية

 التي يمكن أن يكون هلا متيز وحضور فيها.

 التنمية التكنولوجية يف الفكر اإلسالمي:
األصل يف املجتمع اإلسالمي أن يكون له السبق والتفوق يف 

، خاصة وأن املنهج التجريبي  كل جماالت العلم النظري والتطبيقي

د اإلفرازات ـن أحق كاـم والتطبيـاء عىل ازدواجية العلـوالقض

وق ـبق والتفـ، يضاف إىل هذا أن الس االبتكارية للعقل املسلم
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العلمي والتقني يعد يف املجتمع املسلم رضورة حتمية تقتضيها 

، وهي تتصل بالبناء  اـطبيعة الرسالة التي ُخلق اإلنسان ألدائه

، ومن هنا فإن التفوق العلمي والتقني يف  العقائدي اإلسالمي

 عن انية فضاًل ـاإلسالمي ينطلق من منطلقات ودوافع إيم املجتمع

 . الدوافع البرشية اإلنسانية

إن التنمية التقنية ليست قضية أجهزة وأدوات خترتع وتستورد 

،  هة لالستخداموإنم هي قضية فكر وقيم واجتاهات وأطر موجِّ 

ل مِّ وقد أرسى اإلسالم منطلقات عقائدية وقيمية وترشيعية حُت 

، وهذا يتطلب أن يكون وتنميتها األرض مسئولية عمرةن اإلنسا

 ، ، وال شك أن األخذ باألسباب رـعصكل قادًرا عىل مستوى 

، من  ، وتوطينًا ، واقتباًسا اـ، وتطبيقً  ومنها: التنمية التقنية اخرتاًعا

 أهم أسباب القوة املادية يف كل عرص. 

يف اإلنسان ويف أمهية التفكري يف الكون و عىل د أكد اإلسالمـوق

ة ـ، وأمهي ةـة اكتشاف السنن اإلهليـ، وأمهي التاريخيف املجتمع و

، ولن يتحقق هذا إال  ره اهلل سبحانه وتعاىل لإلنساناالنتفاع بم سخَّ 
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من خالل العلم النظري والتطبيقي وأعىل درجات التنمية التقنية، 

القوة التي تردع األعداء عن التفكري وكذلك أكد اإلسالم عىل بناء 

، ولن تتحقق هذه القوة إال  ات اَلمنةيف االعتداء عىل املجتمع

 بالعلم والتقنية يف أرقى صورها. 

كذلك فقد أكد اإلسالم عىل أمهية االستمتاع بالطيبات والزينة 

، وهذا يعنى رضورة تفوق  رـاملرشوعة يف إطار متغريات العص

ى ذلك إال بالتنمية أتَّ تَ ، وال يَ  إلشباع حاجات أبنائه املجتمع إنتاجيًّا

، وجتدر  رـالفكرية والعلمية والتقنية عىل أعىل مستويات العص

اإلشارة هنا إىل أن التنمية الفكرية والعلمية والتقنية توظف يف 

اإلسالم يف خدمة اإلنسانية من خالل حماربة الفساد وحتقيق العدل 

إىل أن  أيًضاارة ـجتدر اإلشا ـكم،  ر اإلنساندـ، وإعالء ق واملساواة

ل ـثم حتوي،  اـوالبحث فيهالتنمية التقنية تعني العلوم األساسية 

، أو  خالصة هذه البحوث إىل تطبيقات صناعية تتمثل يف منتجات

 .  سلع وخدمات وطرق إنتاج

ج التجريبي ـاملنه ة والتطبيقية تستند إىلـوم األساسيـإن العل
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، كذلك فإن هذا العقل هو الذي أرسى  أفرزه العقل املسلمالذي 

، وهو الذي نقلته  دعائم العلوم التطبيقية من خالل العلمء املسلمني

أوروبا يف عرص النهضة وبنت عليه التنمية العلمية والتقنية اهلائلة 

، وقد انطلق املسلمون يف  ر احلديثـم يف العصـالتي يعيشها العال

العلمي ودراسة العلوم التطبيقية من التوجيهات  اكتشاف املنهج

القرآنية إىل النظر يف اَلفاق ويف األنفس والتاريخ واإلنسان 

، ومعرفة السنن واالنتفاع ِبا يف بناء املجتمع القوي  واملجتمع

 القادر عىل أداء رسالته يف خدمة اإلنسانية.

ق يف لقد استثار اإلسالم أقوى الدوافع يف املؤمنني لالنطال

البحث العلمي والتطبيقي وتنمية القدرات االبتكارية واإلبداعية 

؛ حيث جعل هذا البحث  . إلخ.. لدهيم، اكتشاًفا وختطيًطا وتنظيًم 

فهو يستهدف بناء ، )سبحانه وتعاىل(النظري والتطبيقي عبادة هلل 

، وخدمة اإلنسانية؛  املجتمع القوي القادر عىل نرش العدل والسالم

 دَّ بُ  رض كفاية الـار األرض فـة وإعمـالم التنميـل اإلسـَثمَّ جعومن 

 ه. ـقـمن حتقي
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احلقائق الواردة يف القرآن الكريم  وقد نظر املسلمون إىل

ا ف ي ٱل  حمسفوجدوا قوله تعاىل:  َّذ ي َخلََق لَُكم مَّ ۡرُهَو ٱل
َ
ض  أ

ومنها قوله  ، ، وآيات التسخري كثرية يف القرآن الكريم(0)ىجساَجم يع  

َّي  حمس: )سبحانه وتعاىل( َر لَُكُم ٱل )عز له ووق ،(2)ىجسلنََّهارَ ٱَل وَ وََسخَّ

لَم  حمس: وجل(
َ
َم  تََرو   أ ا ف ي ٱلسَّ َر لَُكم مَّ َ َسخَّ نَّ ٱَّللَّ

َ
ْ أ ت  َوَما ف ي َو  ا

ۡرٱل  
َ
ه هذا التسخري املسلمني إىل االنتفاع ِبذه ، وقد وجَّ (3)ىجسض  أ

، وأدركوا أنه لن يتأتى ذلك إال من خالل  اإلهليةرات والنعم املسخَّ 

 . ، والتطبيقات التقنية البحوث العلمية

م قبل نشأة 1189س علم البرصيات سنة فهذا )ابن اهليثم( أسَّ 

سنة  (نيوتن)و، م 1118علم الفيزياء عىل يد )جاليليو( سنة 

م  214وهذا )جابر بن حيان( أسس علم الكيمياء سنة  ، م1282

، وهذا )أبو بكر الرازي(  م يف أوروبا1291الفوازييه( سنة قبل )

                                                           

 .89اَلية: ( البقرة، 1)

 . 44 ( إبراهيم، اَلية:8)

 . 81 ( لقمن، اَلية:4)
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بحث وأبدع يف جمال الترشيح والطب وعلم احلياة قبل نشأة علم 

، وقبل نشأة علم  م1111الترشيح عىل يد )فيسالليوس( سنة 

، وقبل ظهور علم  م1111الطب عىل يد )باراسلوس( سنة 

 .روبام يف أو1222)كلودبرنار( سنة  األحياء عىل يد

وأبدع  ، م1112كذلك فقد أبدع )ابن سينا( يف دراسة الطب 

وأبدع )ابن ، م يف فن اجلراحة 1114)أبو القاسم الزهراوي( سنة 

م قبل أن 1822النفيس( يف اكتشاف الدورة الدموية الصغرى سنة 

، وقبل ظهور علمء مثل  يتوصل علمء أوروبا إىل هذه األمور

ف كل من )أبو معرش البلخي( سنة ، كذلك اكتش )هاريف( وغريه

 سنة و)البريوين(، م 1112و)ابن يونس املرصي( سنة ، م 191

م الكثري من علم الفلك قبل اهتمم الغربيني ِبذا العلم، 1112

 .و)جاليليو( م1114وقبل ظهور )كوبرنيكوس( سنة 

وهذا قليل من كثري يربز بشكل ال يرقى إليه الشك أن العقل 

أبدع املنهج العلمي واكتشف العلوم التجريبية، املسلم هو الذي 

 بحوث علمية نظرية قبل مئات السنني.  وتوصل إىل تقنيات تستند إىل
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أمهية التنمية  تنبه إىلاحتوى عىل إشارات  قدوالقرآن الكريم 

نَزل  حمس: ، منها قوله تعاىل التقنية يف حياة اإلنسان وجمتمعه
َ
يَد َنا ٱل  َوأ حَد 

 
 
يد   س  ف يه  بَأ ال شك أن حضارة البرشية يف ؛ إذ (0)ىجسف ُع ل لنَّاس  َوَمَن   َشد 

تقنيات املعادن بشكل عام وتقنية احلديد إىل املجاالت املادية تستند 

 :(م)عليه السالعىل نبيه داود  ، وقال تعاىل وهو يمن   بشكل خاص

نَُكم م  ن  ل ُتح   لَُّكم   َعَة لَُبوس  ُه َصن  َن  وََعلَّم  حمس   ص 
 
ُكم   بَأ نتُم   َفَهل   س 

َ
 أ

عندما حتدث القرآن الكريم عن األقوام السابقة  ى، وحت(2)ىجسك ُرونَ َش  

التي استحدثت بعض التقنيات ووظفتها يف الرش والظلم واالستعالء 

وتنبيًها ذا توضيًحا ه، كان  عليهاتعاىل يف األرض ول تشكر اهلل 

وغريها وشكر اهلل للمؤمنني برضورة االنتفاع بمثل هذه التطبيقات 

 َوَما  حمسومن هذا قوله تعاىل:  ، ، وتوجيهها يف خدمة اإلنسانية عليها
س  

َ
ج   ه  م ن  َعلَي   لُُكم  ـ َ أ

َ
ج   إ ن   رٍ  أ

َ
َّا عَلَى  أ تَب   ١٢٧لَم يَن َع  رَب   ٱل   ر َي إ ل

َ
نُوَن أ

                                                           

 .81( احلديد، اَلية: 1)

 . 21( األنبياء، اَلية: 8)
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  ر يٍع َءايَة  
ُذوَن َمَصان َع لََعلَُّكم   ١٢٨بَثُوَن َتع   ب كُل  ، (0)ىجسلُُدونَ َتخ   َوَتتَّخ 

ُتت  حمس:  )سبحانه وتعاىل(وقوله 
َ
ف ي  ١٤٦َءام ن يَن  ُهنَا  َرُكوَن ف ي َما َه  أ

يم  َطل   ل  َوَنخ   َوُزُروع   ١٤٧ وَُعُيون   ت  َجنَّ   تُوَن م َن َوَتن   ١٤٨ ُعَها َهض  ح 
ط يُعون  ٱفَ  ١٤٩ر ه يَن ا َف  ج بَال  ُبيُوت  ٱل  

َ
َ َوأ ْ ٱَّللَّ نقل التقنيات إن  ،(2)ىجستَُّقوا

وقد أقره ،  واجب أمر  التي حتقق اخلري والنفع لإلنسان والدولة 

وهو تقنية دفاع ل  ؛ يف بعض املواقف مثل حفر اخلندق ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 .يكن للعرب عهد ِبا من قبل

عيل من قيمة العمل الصالح وقيمة كل هذا يعني أن اإلسالم يُ 

وسواء العلوم األساسية  ، الدنياعلوم سواء علوم الدين أو  ،العلم

يضع العلوم املادية والتقنية يف مكاهنا الصحيح،  هو، و أو التقنية

، فقط فاحلضارة احلقيقية ليست حضارة آالت وأدوات وماديات

وحضارة أداء  ، وحضارة إرساء منهج ، ولكنها حضارة قيم عليا

                                                           

 .189 ،182اَليتان: ( الشعراء، 1)

 .111 -111( الشعراء، اَليات: 8)
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، ، احلضارة احلقيقية هي التي تبني اإلنسان واملجتمعات  رسالة

، وإطالق الطاقات  اإلنسان ونرش العدل واحلق خريوتستهدف 

،  ا وأدًبااإلبداعية يف اإلنسان فكًرا وعلًم وتطبيًقا وتقنية وفنًّ 

وتوظيفها يف خدمة التفاعل اإلجيايب مع كل احلضارات األخرى 

  .ا وعطاًء يف إطار الضوابط والقيم اإلنسانيةأخًذ 

حضارة حتقق التوازن  .. فإن اإلسالم يريس أساس وختاًما

الدقيق يبن أقىص درجات التقدم التقني واملادي وبني املنطلقات 

فة هلذا التقدم يف خدمة هة واملوظِّ األخالقية والقيمية احلاكمة واملوجِّ 

، حيث إنه جيعل العلم  مصالح اإلنسان احلقيقية يف الدنيا واَلخرة

عىل امتالك ما املجتمع  وحيث،  ، وجيعل التنمية فريضة فريضة

التفوق واإلبداع والقوة العلمية والتقنية حتى يستطيع من أسباب 

حيقق لإلنسانية مجيعها القوة والرخاء من خالل قيم عليا ومنطلقات 

 أخالقية سامية.

*        *        * 
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مواجهة اآلثار السلبية 

 ()والتكنولوجي العلمي للتقدم
 

ق بني اَلثار  األولية واَلثار الثانوية لتأثريات جيب علينا أن نفرِّ

؛ ومهم يكن  ، سلًبا وإجياًبا التقدم العلمي والتكنولوجي عىل البرش

فإنه جيب عىل املسلم أالَّ يعزل نفسه عن التقدم العلمي  من أمر  

أن ينتفع بكل ما هو إجيايب له ب وذلك؛  الذي هو أحد دعائمه

ن نفسه ضد اَلثار ، ولإلنسانية  ، ويف  السلبية هلذا التقدموأن حيصِّ

حماولة لعالج بعض اَلثار السلبية للتقدم جيب علينا أن نذكر بعض 

 اَلثار األولية واَلثار الثانوية للتقدم العلمي.

 اآلثار األولية:  -1
: العوملة  من اَلثار األولية للتقدم العلمي والتكنولوجي

 لك: ، وفيم ييل بيان ذ والتقدم النووي واهلندسة الوراثية

، بل  العوملة: إن العوملة تعترب من أهم نتائج التقدم العلمي -

؛ خاصة بعد تطبيق التقدم  أصبحت أساسية يف احلياة اليومية

                                                           

(د )/ .مراد ويلفريد هوفمن، أملانيا 



006 

 

العلمي والتكنولوجي عىل خمتلف نواحي احلياة من زراعة وصناعة 

، وقد بدأت الفكرة أو الدعوة إىل العوملة قديًم  ومواصالت وخالفه

، ويف بالد اإلغريق ظهرت باستخدام  عام 211منذ أكثر من 

؛ حيث بدأ استخدام  ، مما يسمى بثورة اإلغريق احلروف الالتينية

، ومن ثمَّ  حدًثا عامليًّا كانتاحلروف واألرقام الالتينية التي 

 انترشت يف أوروبا. 

ت من وجهتها؛ والعوملة اليوم كم كانت باألمس إال أهنا غريَّ 

؛ فإهنا  من الشمل إىل اجلنوب أو العكسفبداًل من االنتشار 

، كم أن الرسعة التي انترش ِبا التقدم  أصبحت تنترش يف العال أمجع

العلمي يف العال أمجع ومدى تأثر الدول به ل ُيَغريِّ من طبيعة هذا 

ب نوًعا من الصدمة سبِّ ، ويُ  ما التقدم لكنه جعله خميًفا إىل حّد 

، خاصة بالنسبة  االستقرار واألمانالوقتية وإحساًسا بعدم 

؛ حيث إن هذا التغري يعترب قوة الدفع لثورة  للمجتمعات التقليدية

 االتصاالت يف مجيع أنحاء العال بأرضه وفضائه.

التقدم النووي من اَلثار األولية واملهمة  عد  التقدم النووي: يُ  -
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دة أن متنع ؛ ومن ثمَّ فإن األمم املتحدة حتاول جاه للتقدم العلمي

ألسلحة البيولوجية والكيميائية من ونقل وتداول ااالنتشار النووي 

من خالل جملس األمن واألعضاء  ذلك خالل معاهدة للحد من

 هذا األمر. الدائمني الذين تعاهدوا عىل 

اهلندسة الوراثية: والقصة هنا ال ختتلف كثرًيا عن الذي سبق  -

شفرة اجلينات الوراثية  ؛ فالعلمء مهتمون ببحث وفك تناوله

إال أنه وهذا واجب ورضوري ،  لتطوير األدوية ووسائل العالج

ارتقاء  دائًم يتسق معليس من الطبيعي أن نجزم بأن اهلدف 

ر البرشية كلها دمَّ ، حيث إنه يمكن أن تُ  األهداف النبيلة لإلنسان

ء من خالل االستخدام الرشير للتقدم العلمي يف الفيزياء والكيميا

 احليوية.

 اآلثار الثانوية:  -2
إن الوضع هنا قد خيتلف فهو يعتمد عىل مناطق التعليم، 

، ويف مجيع  ، وااللتحام األرسي ، ونمط احلياة والسلوك األخالقي

املجاالت يمكن التعامل مع التأثريات الثانوية خاصة من جانب 
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 املجتمعات الرشقية ذات املرجعية الدينية، وإذا كان السلوك

عن  ةمن أهم التأثريات الثانوية السلبية الناجت عد  األخالقي يُ 

التكنولوجيا احلديثة إال أن هذه التأثريات مع ذلك تعترب حمدودة 

؛ حيث إن االلتزام بالتعاليم  بشكل ما عىل تفاوت بني دول العال

، وذلك بدعم من  الدينية يمكن أن يكون رادًعا للسلوك املشني

 ت الثقافية والدينية والتعليمية.األرسة واملؤسسا

.. فإننا ال نستطيع أن ننكر فضل التكنولوجيا احلديثة  وختاًما

اليني من ـام املـ؛ حيث إطع اـوغريه يف جماالت الطب والزراعة

رسعة التواصل كذلك و ، ، وأيًضا ختفيف اَلالم عن املرىض البرش

كأمة عربية ، وما زلنا نؤيد أنه جيب علينا  اإلنساين واملعريف

أبناءنا عىل البحث العلمي ومواكبة تطوره  وإسالمية أن نحثَّ 

ن أوالدنا ضد أرضار ، ويف الوقت نفسه نحصِّ  واملشاركة يف صنعه

؛  وخماطر املدنية احلديثة من انحرافات خلقية وسلوكية ونمطية

 . إلنسانية، ويعم اخلري عىل ا حتى نصل ِبم إىل بر األمان

      *        *  * 



009 

 

 مفهوم التنسيق وداللة التكامل 

 () املؤسسات العلمية بني
 

إن اإلطار املتكامل للعمل املشرتك املتخصص يف ميادين الرتبية 

والعلوم والتكنولوجيا والثقافة واالتصال ينبغي أن يتضمن عدة 

 تتمثل فيم ييل:  ، وهي أهداف

 ميادينتقوية التعاون وتعميقه وتشجيعه بني دول العال يف  -1

 ، واالتصال.  ، والتكنولوجيا العلوم

تطوير العلوم التطبيقية واستخدام الثقافة املتقدمة يف إطار  -8

 القيم واملثل العليا الثابتة لألمة اإلسالمية.

والسعي للتنسيق بني املؤسسات املتخصصة  ، تدعيم التكامل -4

، فضاًل عن املجاالت  يف املجاالت العلمية والتكنولوجية

 الثقافية والرتبوية بم حيافظ عىل الثوابت القيمية واألخالقية.

فهذه األهداف الثالثة تشكل العنا ر الرئيسة للتعاون العلمي  

                                                           

( )للمنظمة اإلسالمية للرتبية  السابق ، املدير العام أ.د/ عبد العزيز بن عثمن التوجيري

 إيسيسكو. -والعلوم والثقافة 
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، بخاصة العال اإلسالميدول العال بعامة ووالتكنولوجي عىل صعيد 

ومن َثمَّ فإن هذا التعاون موجود وقائم بشكل أو بآخر لكنه يف حاجة 

جهاز متخصص يضطلع بمهمة ذات ثالثة عنا ر، هي: ملحة إىل 

إىل تطوير العلوم  ي، مما يؤد تقوية التعاون العلمي والتكنولوجي

، وذلك من خالل تدعيم  التطبيقية واستخدام التقنيات املتقدمة

 ، والسعي للتنسيق بني املؤسسات الرسمية املتخصصة. التكامل

 مفهوم التنسيق:
قائمة ذات العتمدة املعلمية الؤسسات امليتم التنسيق بني 

، ويصبح التنسيق  تكاملةاملتقاربة أو املشرتكة أو املختصاصات اال

وهو ما حتث  ،  رضورة بقدر ارتباط األهداف وتداخل املصالح

ومن ثّم فإن التنسيق بني ،  األديان عليه لصالح اإلنسانية مجيعها

ى الواجب املؤسسات يرتقي من مستوى الرضورة إىل مستو

، ال سيم إذا كان التقدم العلمي والتكنولوجي  الدينيالوطني و

واالستفادة به وتطويره يتـوقـف إىل أبعد احلدود عىل مدى هذا 

 التنسيق بني املؤسسات العلمية املتخصصة.
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إن املفهوم العلمي للتنسيق يأيت تتوجًيا واستكماًل لثالث 

 ، ومن ثمَّ  شجيعه وتعميقه، هي: تقوية التعاون وت عمليات رئيسة

، وهذا هو  تطوير العلوم التطبيقية واستخدام التقنيات املتقدمة

منه للوصول إىل التكامل من خالل العملية  دَّ بُ  التمهيد الذي ال

النهائية يف هذا الرتتيب املنطقي للمهام واملسئوليات والواجبات، 

ت الرتبية وهو السعي للتنسيق بني املؤسسات املتخصصة يف جماال

 والعلوم والثقافة واالتصال.

 داللة التكامل:
إذا كان التنسيق يقوم عىل تبادل املعلومات واالستفادة من 

، فإنه يؤدي بصورة تلقائية إىل التكامل بني العنا ر  اخلربات

، ومن ثّم فإنه يمكن  والرشوط الالزمة لعملية التقدم بشكل عام

من العربية واإلسالمية استغالل وفرة املوارد الطبيعية يف خمتلف الدول 

، مع التعجيل بوترية  خالل تطبيق نتائج البحث العلمي والتكنولوجي

، واختاذ التدابري العملية الكفيلة بتطوير العلوم والتكنولوجيا  التنمية

ىل املستوى الفردي أو عىل ، سواء ع باعتبارمها يف صدارة األولويات
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وذلك حتقيًقا لرفاهية  ؛ املستوى الثنائي أو عىل املستوى املجتمعي

 ، وإسهاًما يف العطاء احلضاري لإلنسانية. الدول العربية واإلسالمية

 املؤسسات العلمية املتخصصة:
إن التنسيق بني املؤسسات العلمية املتخصصة ينبغي أن يكون 

وجيب أن نوضح ،  وظاهرة تشمل كـافـة بلدان العال،  واقًعا عمليًّا

أن التعاون والتنسيق بني املؤسسات العلمية املتخصصة ال يعنيان 

ورات ـريات والتصـود والرؤى والنظـرورة توحيد اجلهـبالض

، فهذا الرضب من التوحيد يف اجلهد  واألفكار النظرية والعملية

ن التنوع هنا هو ميزة ، وذلك أ والعمل يتعارض وطبيعة األشياء

لنظريات ا، ولتطبيق  ولألداء ، ومصدر غنى وثراء للفكر العلمي

 ، وللممرسة التكنولوجية يف الوقت نفسه. العلمية

.. فإن التنسيق رضورة من رضورات حتقيق األهداف  وختاًما

يف كل جمال من جماالت العمل املشرتك والتعاون املتعدد األطراف؛ 

،   مستويات راقية من اجلودة يف العملمن أجل الوصول إىل

 ، واملردودية الوافرة امللبية الحتياجات التنمية. واإلتقان يف األداء
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وعىل مستوى البحث العلمي والتكنولوجي بصورة خاصة 

إنم العلمي ، عىل اعتبار أن البحث  يكتسب التنسيق أمهية قصوى

، وبقدر  رباتينمو ويتطور ويزدهر كلم استفاد من التجارب واخل

، ولذلك فإن تطور البحث العلمي  ما يواكب املعارف احلديثة

والتكنولوجي يف البلدان كافة يتوقف عىل التنسيق القوي والدائم 

بني املؤسسات العلمية املتخصصة عىل تعدد مستوياهتا ودرجاهتا 

،  ، وذلك من خالل قنوات حديثة وعرب وسائل متقدمة ورتبها

كانات الالزمة لتحقيق األهداف العليا التي توفر الفرص واإلم

 تساعد يف خدمة اإلنسانية بأرسها.

*        *        * 
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 التنسيق والتكامل بني املؤسسات العلمية

 () املهتمة بالتكنولوجيا 
 

 َ ل القضايا اخلاصة بالتكنولوجيا أمهية خاصة يف حياة الدول ثِّ مُت

ذلك من إدراكها أن التكنولوجيا هي مفتاح  ، ويأيت واملجتمعات

السبيل إىل حل الكثري من أهنا ، و التقدم ودليل التميز بني األمم

ة ـارخيي لقضيـد التـرنا إىل البعـ، وإذا نظ اتـاملشاكل والتحدي

ات ـملجتمعا اـالتي أولتهة ـا املكانة اخلاصـا أدركنـالتكنولوجي

م اإلسالمي هو صاحب ـإن العال، حيث  ةـذه القضيهلة ـالميـاإلس

ست عليه النهضة العطاء األول يف اإلسهام احلضاري الذي تأسَّ 

قضية التكنولوجيا  عّد ، وتُ  التي ارتقت بالعال املتقدم إىل ما هو عليه

 يف العال اإلسالمي يف العرص احلديث قضية ذات شقني:

ن األول: رضورة حتقيق سبل التقدم التكنولوجي لالستفادة م 

 وتوظيفه خلري اإلنسانية وخدمة البرشية. ، منافعه املتعددة

                                                           

(السفري الدكتور/ حممد عز الدين عبد املنعم )  مرص سابًقا، وزير اخلارجية، مساعد. 



025 

 

الثاين: أمهية درء أية آثار سلبية للتقدم التكنولوجي سواء 

 أكانت من اخلارج أم من الداخل.

ولقد سعت بلدان العال اإلسالمي سعًيا حثيًثا نحو اكتساب 

 ، سواء عن طريق سبل التقدم التكنولوجي يف املجاالت املختلفة

مؤسساهتا الوطنية أو من خالل التعاون الدول يف إطار املنظمت 

، حتى أنه ال تكاد ختلو دولة واحدة من أكاديمية  الدولية واإلقليمية

كم قامت ،  علمية متخصصة يف جمال البحث العلمي والتكنولوجيا

الكثري من هذه البلدان بإدراج برامج كاملة يف هذا املجال يف إطار 

، هذا فضاًل عم حققته  ية االقتصادية واالجتمعية ِباخطط التنم

بعض الدول من تقدم يف ميادين تكنولوجية متعددة، وبذل اجلهود 

ااملخلصة من أجل حتقيق نقل التكنولوجيا من  ، إال أنه من  مظاهنِّ

املعروف أن املعرفة التكنولوجية املتقدمة ليست كالسلع املتاحة يف 

كن احلصول عليها متى توفر الثمن الذي السوق الدولية التي يم

بقي احتكار املعرفة التكنولوجية الدقيقة  ، ومن ثمَّ  ينبغي سداده

 املتقدمة يف بعض املجاالت قائًم بني بعض الدول. 
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 يف إطار إدراكها للمشكالت -ولقد عملت دول العال اإلسالمي

عىل إجياد تعاون  - املتصلة باحلصول عىل التكنولوجيا املتقدمة

مشرتك فيم بينها يف هذا املجال العلمي والتكنولوجي وغريه من 

، ويف املجاالت احليوية  املجاالت االقتصادية واالجتمعية والثقافية

، وأنشئت من أجل ذلك جلان دائمة للتعاون العلمي  األخرى

والتكنولوجي تقوم ببحث الوسائل الكفيلة بدعم التعاون بني 

إلسالمية يف هذه املجاالت، بجانب إعداد الربامج الدول ا

واملقرتحات التي من شأهنا حتسني قدرات الدول يف هذه املجاالت، 

والعمل عىل البدء يف مشاريع مشرتكة للبحث والتطوير يف 

، مع تقديم املساعدة  املجاالت ذات املصلحة املشرتكة للدول

عملية يف هذا املجال والدعم يف تدريب النوعية اجليدة من القوة ال

جنًبا إىل جنب مع العمل من أجل تطوير ودعم التقنيات املتطورة 

 القابلة للتجديد لدى كل دولة.

ولقد حرصت املؤمترات املتتابعة بني الدول يف هذا الشأن عىل توفري 

هت  إطار مالئم للتنسيق بني الدول يف جمال العلوم والتكنولوجيا ، ووجَّ
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الفعَّال يف بناء احلضارة اإلنسانية والتفاعل معها أخًذا  إىل رضورة اإلسهام

وعطاًء بم حيقق مستوى الئًقا للحياة عىل أساس من التفاهم بني األمم 

، كم أكدت  ، ويف ظل ميثاق األمم املتحدة واألعراف الدولية والشعوب

، وأن حتقيق التقدم يف املجاالت االجتمعية  عىل حق الشعوب يف التنمية

لثقافية يتطلب استخدام العلوم التكنولوجية استخداًما سليًم عىل أوسع وا

، وأن العلم والتكنولوجيا مها  نطاق بم يتناسب مع متطلبات التنمية

حصيلة جهد إنساين متكامل جيب أن توضع مجيع منجزاهتم السلمية يف 

، مع حق الدول يف تنمية وامتالك واستخدام  خدمة اإلنسانية مجعاء

ائل العلم والتكنولوجيا لتطوير جماالهتا االجتمعية واالقتصادية وس

والثقافية، وهو احلق املرشوع جلميع األمم والشعوب يف توفري احلياة 

حثَّت املؤمترات املتتابعة بني الدول كذلك ، و احلضارية العرصية الالئقة

الدول عىل تعزيز التعاون فيم بينها يف جماالت العلم  - هذا الشأن يف -

زم من ـا يلـأن مـاور بشـ، والتش ةـراض السلميـا لألغـوجيـولـوالتكن

اإلجراءات الواجب اختاذها إزاء أية دولة أو جمموعة من الدول تفرض 

 . قيوًدا من شأهنا إعاقة انتقال التكنولوجيا إىل البلدان األخرى
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التعاون والتنسيق بني عدد من املؤسسات  وإذا كانت أوجه

العلمية املعنية بالتكنولوجيا يف العال اإلسالمي قد تعددت يف 

، والتي من شأهنا تعزيز التنمية  جماالت وأغراض سلمية متنوعة

، فإن التنمية  االجتمعية واالقتصادية للدول وخدمة اإلنسانية

، حيث إن التطورات  املستدامة لن تتحقق إال من خالل تعاون دول

آثار واسعة  ااجلديدة يف املجال العلمي والتكنولوجي وتطبيقاهتا هل

دعم التنمية تأن  ا، ومن شأهن ومهمة يف احلياة اليومية جلميع األمم

، ومن َثمَّ فإن نقل العلم  االجتمعية واالقتصادية يف دول العال

ز العالقات سيعزِّ والتكنولوجيا بني سائر الدول لألغراض السلمية 

، وذلك  الـو فعَّ ـرق والغرب عىل نحـال واجلنوب والشـبني الشم

،  دات الدوليةـررة يف املعاهـا عدا تلك املقـبإزالة مجيع القيود فيم

وحث املنظمت والوكاالت الدولية ذات الصلة عىل تسهيل نقل 

 ؛ بم العلم والتكنولوجيا بني الدول املختلفة لألغراض السلمية

 .  عليها مجيًعاواخلري خيدم اإلنسانية ويعود بالنفع 

.. فإن حتقيق االستفادة القصوى مما هو كائن مهم كان  وختاًما
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، فاهلدف ليس  حمدوًدا هو السبيل إىل الوصول إىل ما جيب أن يكون

هو جمرد التنسيق بني املؤسسات العلمية املعنية بالتكنولوجيا يف 

ا ـ، ومل اـا بينهـحتقيق التكامل املنشود فيم ا هوـم وإنمـبلدان العال

در الالزم من ـحتقيق التكامل يف أي جمال يتطلب ابتداًء توفري القكان 

، فإنه يمكن بالفعل البناء عىل التنسيق القائم وتوسيع نطاقه  التنسيق

أخًذا باحلسبان األطر والعنا ر التي وردت يف املؤمترات املتعلقة بمجال 

  . ، وما أقرته املعاهدات الدولية يف ذلك الشأن والتكنولوجياالعلوم 

 

*        *        *  
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 كيفية اإلفادة من االتفاقيات الدولية 
 () نقل العلم والتكنولوجيا جمال يف

 

ازدهرت النهضة العلمية يف احلضارة اإلسالمية خالل قرون 

لتكون من أهم ، ثم انتقلت هذه العلوم إىل الدول األوروبية  مضت

تم تطويرها إىل أن بلغت ما هي قد ، و مقومات حضارهتا احلديثة

االتفاقيات الدولية  أدَّتعليه اَلن من تقدم وتطور علمي، وقد 

دوًرا مهمًّ يف تعميق مفهوم التعاون بني الدول املختلفة واحلضارات 

، وتطورت االتفاقيات عرب الزمان لتأخذ شكاًل أكثر  املتعاقبة

 ، وكان للعلم والتكنولوجيا دور   ياًل وتأصياًل لدور الدولة فيهاتفص

وكيفية  ومن َثمَّ ينبغي الوعي بأمهيتها ، يف هذه االتفاقيات مهم  

 .االستفادة منها يف جمال العلم والتكنولوجيا

واحلقيقة أن العربة يف االتفاقيات الدولية ليس ما تم توقيعه 

، ومدى  ةـة املتابعـ، وآلي االتفاقيةذه من بنود ـدر ما يتم تنفيـبق

، ومن َثمَّ فإن كل دولة  االستفادة الفعلية من كل اتفاقية عىل حدة

                                                           

( )مرص. ، سابًقا، رئيس املركز القومي للبحوث  أ.د/نبيل عبد املجيد صالح 



030 

 

سواء ، ولدهيا نقاط قوة  لدهيا أجهزة متخصصة لالتفاقيات الدولية

تخصصات يف بعض الفروع جيب ال ويف املوارد البرشية والطبيعية أ

ة عن األخرى حسب ، بحيث ختتلف كل اتفاقي الرتكيز عليها

، إىل جانب رضورة وجود  الدولة وحسب التخصصات وقوهتا

؛ مما  اتفاق مسبق بني الدولتني عىل املواضيع ذات املنفعة املتبادلة

، ومن جانب  يعطي االتفاقية بني الدولتني قوة واهتمًما من اجلانبني

آخر جيب ترمجة االتفاقيات إىل برامج أو مرشوعات تنفيذية ذات 

 عائد عىل اجلانبني.

إن مدى االستفادة من االتفاقيات الدولية يرجع بالدرجة 

األوىل للمؤسسات واهليئات املعتمدة املنفذة لبنود االتفاقيات يف 

، وغريها من املؤسسات التي من شأهنا متابعة وتنشيط  كل دولة

 هذه االتفاقيات عىل مجيع املستويات.

الدول املختلفة فهناك دور  وإىل جانب االتفاقيات املوقعة مع

آخر ملنظمة األمم املتحدة والتي يتبعها العديد من اهليئات التي هلا 

، وتقوم  صلة مبارشة وأخرى غري مبارشة بالعلم والتكنولوجيا
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معظم هذه اهليئات بعمل دراسات أو ندوات إقليمية ودولية يمكن 

عىل  أن تكون ذات عائد مفيد لكل دولة لو تم االستفادة منها

 ، والعاملي. ، واإلقليمي املستوى القومي

 أهمية اللغات املختلفة ودورها:
منذ بدء اخلليقة كان التفاهم بني الشعوب املختلفة من 

، وبمرور الزمن تطرق  العوامل املهمة يف إنجاح وإمتام الصفقات

، وقد تطورت العالقات  هذا إىل عقد االتفاقات املختلفة بني األمم

املختلفة بعد إنشاء منظمة األمم املتحدة وحتديد عدد من بني األمم 

، والفرنسية،  ، وهي: اإلنجليزية اللغات الرئيسة كلغة للتفاهم فيها

 ، واإلسبانية.  ، والروسية ، والصينية والعربية

وإذا نظرنا إىل العال اإلسالمي فسوف نجد أن اللغة العربية 

، وخاصة  الدول اإلسالميةباختالف هلجاهتا هي الرابط القوي بني 

مهية العالقات الدولية مع الدول املختلفة تظهر أمهية أل، لكن  العربية

، حيث تتوقف هذه العالقات عىل مدى  إتقان اللغات األجنبية

،  التفاهم املتبادل للوصول إىل االتفاقيات التي تضمن حق كل جانب
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األجنبية للتفاهم وملتابعة ى ذلك إال إذا أتقن املفاوض اللغة ولن يتأتَّ 

 ، بم يف ذلك ما خيص العلوم والتكنولوجيا.  تفاصيل االتفاقيات

 ومن هذا املنطلق فقد أصبح تعلم اللغات األجنبية من األمهية

،  أوىل ورسمية لغةً بوصفها مع احلفاظ عىل لغتنا العربية  بمكان

 لعربية.وعدم تعارض تعليم اللغة األجنبية مع قوميتنا أو لغتنا ا

وتظهر أمهية اللغات يف جمال العلم والتكنولوجيا من حيث إن 

ع فروع العلوم األساسية والتطبيقية حتتوي عىل كثري من ـمجي

ذه ــام ِبــ، واإلمل ةـات أجنبيـات بلغـات أو املصطلحـاملسمي

املصطلحات ولغة التفاهم نفسها تعطي قوة وقدرة للباحث يف هذه 

،  إجادة عمله واإلملام بكل جوانبه واالبتكار فيه نه منالعلوم، ومتكِّ 

، وهذا جيب أال  وسهولة التعبري عنه يف األوساط العلمية املختلفة

 يتناقض مع ترمجة أمهات املراجع إىل اللغة العربية.

 أهمية االتفاقيات الدولية يف العلم والتكنولوجيا:
نولوجيا إذا نظرنا للعال من حولنا فسوف نجد أن العلم والتك

يمثالن العنرص األساس يف التنمية االقتصادية واالجتمعية ألي 
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متمثاًل  -دولة متقدمة، ومن هذا املنظور أصبح العلم والتكنولوجيا 

من أهم القطاعات التي تنفق عليها  -يف أجهزة البحث العلمي

، ومن َثمَّ فإن اتفاقيات العلم والتكنولوجيا  الدول املتقدمة

، كم جيب أن  األمهية األوىل عىل املستوى القوميجيب أن تأخذ 

نستفيد من العالقات احلميدة مع الدول الصديقة التي تتميز يف 

رفة ـر نقل املعـا ييسـوم والتكنولوجيا ممـجماالت حمددة يف العل

، ويمكن تقسيم  دةـديـات اجلـل التكنولوجيـنق ، وبالتال اـعنه

 ؛ إىل شقني:  العلم والتكنولوجيا

؛ وهذا يعني العلم البحت أو العلوم  : هو العلم الشق األول

 اللبنة األوىل يف أساس أي جمتمع علمي. داألساسية والتي تع

؛ والذي يعني نقل املعرفة إىل املنظور  والشق الثاين: هو التكنولوجيا

 ه ورفاهيته.ـع وتقدمـم للمجتمـال خدمة العلـ، وبالت قيـالتطبي

 االستفادة من االتفاقيات الدولية:
ه خري اإلنسانية ـات الدولية لتحقيق ما فيـلالستفادة من االتفاقي

من  دول، ورفاهية ال مة العربية واإلسالمية بخاصةبعامة وخري األ
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 ، فإنه ينبغي االهتمم باألمور اَلتية: املنظور االقتصادي واالجتمعي

 القوة لدهيا يف املجاالتاالستفادة من كل دولة حسب مكامن  -

 التكنولوجية املتقدمة.

،  حتفيز الصناعة عىل املشاركة يف متويل البحث العلمي -

 وبالتال يف التخطيط لنظم العمل والتطور التكنولوجي.

 كانت ، سواء عقد الندوات العلمية املتخصصة بني الدول -

 .  ثنائية أو متعددة األطراف

يف  قرتحةلول املاحلشاكل وملاعقد اتفاقيات إقليمية لدراسة  -

، عىل أن تأخذ شكل املرشوعات  التكنولوجياو جمال العلم

 . أو الربامج املشرتكة

حتفيز الرشكات الصناعية املحلية عىل استخدام أحدث  -

قدرات اإلنتاجية واجلودة، الاألساليب لتطوير العمل؛ لرفع 

وذلك من خالل تعظيم االستفادة من االتفاقيات الدولية 

 يف التدريب ونقل املعرفة والتكنولوجيات اجلديدة.

 العلم لارفع القدرات البرشية لتواكب التطور الرسيع يف جم -
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  املربمة.موالتكنولوجيا واتفاقياهت

.. فإن االتفاقيات الدولية تعد سبيال مهمًّ يف جمال نقل  وختاًما

املجاالت ، وتبادل اخلربات العلمية يف مجيع  تكنولوجياالالعلم و

، إال أنه ينبغي األخذ بكل األسباب املشار إليها كمنظومة  البحثية

؛ حتى يمكن التوصل إىل اإلفادة احلقيقية واملستديمة من  متكاملة

 .  االتفاقيات الدولية

*           *          * 
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