
١٤٤٤ هـ / ٢٠٢٢ م

د. حممـد خمتار مجعة
وزير األوقاف

رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية 
وعضو جممع البحوث اإلسالمية

مراجعة وتقديم



رئي�س جمل�س الإدارة

البحث العلمي والتكنولوجيا

�ضرورة حياة

مراجعة وتقدمي

د. حممـد خمتار جمعة

د. اأحمد بهي الدين

ص.ب ٢٣٥ رمسيس
١١٩٤ كورنيش النيل ـ رملة بوالق القاهرة

الرمز الربيدي: ١١٧٩٤
تليفون: ٢٥٧٧٧٥١٠٩ )٢٠٢( داخيل ١٤٩

فاكس: ٢٥٧٦٤٢٧٦ )٢٠٢(

الطبعة األوىل
 للهيئة املرصية العامة للكتاب، ٢٠٢٢.

الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

توجه  بالرضورة عن  تعرب  الكتاب ال  هذا  الواردة يف  اآلراء 
اهليئة، بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.

حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
بإذن  إال  صورة  بأية  االقتباس  أو  النسخ  أو  النرش  إعادة  حيظر 
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب، أو باإلشارة إىل املصدر.
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﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾

]سورة طه: ١١٤[
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تقــديم

احلمــد هلل رب العاملني، والصالة والســالم عىل خاتم 
أنبيائه ورســله ســيدنا حممد بن عبد اهلل، وعىل آله وصحبه 

ومن تبع هداه إىل يوم الدين.
وبعــد،،،

إذا  األرض  بحـث  يقـال  التنقيـب،  يعنـي  فالبحـث 
حفرهـا، وبحـث الـيء إذا فتـش عنـه ونقـب، وبحـث 
األمـر إذا اجتهـد فيـه وتعرف حقيقتـه، وبحث عـن األمر 
إذا سـأل عنـه واسـتقىص، والبحـث العلمي ال يـكاد خيرج 
عـن هذه املعـاين، فهو بـذل اجلهد يف عمـل موضوعي جاد 
بغيـة الوصـول إىل حقيقة معينـة، أو جتلية قضية، أو حسـم 
األمـر يف مشـكلة مـن مشـكالت املعرفـة اإلنسـانية، يقول 
احلـق سـبحانه: ﴿ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴾ 
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]سـورة املائـدة، اآليـة ٣١[ أي ينقـب فيهـا، وهـي عمليـة 
شاقــة تتطلب جهـًدا وفكًرا، فـال اجلهد العشـوائي وحده 

يكفـي، وال البحـث عمليـة يسـرة ال تتطلـب جهًدا.

ثـم إن نسـبة البحـث إىل العلـم تقتيض أن تكون الوسـيلة 
علميـة، والغايـة علميـة، وأدوات البحث علمية، وتسـويقه 
علميًّـا، وبقـدر نفـع البحث لإلنسـانية تـأيت قيمتـه العلمية، 
ومـن ثـمَّ فـإن اختيـار موضـوع البحـث يعـد أهـم نقطـة 
انطـالق فيـه، حتى قال بعضهـم: إن اختيـار املوضوع نصف 
البحـث، وبالـغ بعضهـم فقـال: هـو البحـث كلـه، يعني أن 
قيمـة البحـث تأيت مـن أمهيـة موضوعـه وجديتـه وأصالته، 

وهـو أسـاس اإلبـداع واالبتـكار والتميـز والتفـرد فيه.

مسـتوى  عـىل  مطلوبـًة  البحـث  منهجيـة  كانـت  وإذا 
طلًبـا  أكثـر  احلـارض  عرصنـا  يف  فإهنـا  الفرديـة  البحـوث 
وإحلاًحـا عـىل مسـتوى األقسـام والوحدات واملؤسسـات 
الكليـات واجلامعـات، بحيـث  البحثيـة، وعـىل مسـتوى 
تضـع كل جامعـة أو مؤسسـة خطـة بحثيـة تراعـي فيهـا 
خدمـة املجتمـع والوطن واإلنسـانية، وحتدد بدقـة أهداف 
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خطتهـا البحثيـة يف كل علـم أو فـن أو ختصـص، وتطـرح 
العلميـة  منتدياهتـا  يف  الواسـع  العلمـي  للنقـاش  ذلـك 
بنـاء  أفضـل تصـور يف  إىل  لتصـل  املتخصصـة  وجماالهتـا 

البحثيـة. خطتهـا 

وال شـك أن العلـم الـذي نعنيـه ونسـعى للبحـث يف 
الرشعيـة  العلـوم  عنـد حـدود  يقـف  خمتلـف جوانبـه ال 
وحدهـا، بـل يشـمل مطلـق العلـم النافـع، فقـد جـاءت 
َيْطُلـُب  َطِريًقـا  َسـَلَك  "مـْن  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص:  "علـًا" يف  كلمـة 
ِعْلـًا" نكـرة إلفـادة العمـوم والشـمول . ويف باقـي  فِيـِه 
األحاديـث التـي وردت فيهـا كلمـة العلم معرفـة باأللف 

والـالم فهـي للجنـس، أي: جنـس العلـم النافـع.  

واملـراد بالعلـم النافع كل ما حيمل نفًعا للناس يف شـئون 
دينهـم، وشـئون دنياهـم، يف العلـوم الرشعيـة أو العربيـة، 
أو علـم الطـب، أو الصيدلـة، أو الفيزيـاء، أو الكيميـاء، 
أو الفلـك، أو اهلندسـة، أو امليكانيـكا، أو الطاقـة، وسـائر 

العلـوم واملعـارف، وأرى أن قوله تعـاىل: ﴿ۆئ  ۈئ  ۈئ  
ی﴾  ی   ی  ی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  
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]سـورة الزمـر، اآليـة ٩[، وقوله تعـاىل: ﴿ڀ  ڀ 
ڀ ڀ  ٺ ٺ  ٺ﴾ ]سـورة النحـل، اآلية ٤٣[، 
ـا منهـا  أو نقتـرصه عـىل علـم  أعـم مـن أن نحـرص أيًّ
الرشيعـة وحـده، فاألمر متسـع لـكل علم نافــع، واملراد 
بأهـل الذكـر أهـل االختصـاص، كلٌّ يف جمالـه وميدانه.

فقيمـة العلـم إنـا تشـمل التفـوق يف كل العلـوم التـي 
تنفـع الناس يف شـئون دينهم أو شـئون دنياهـم، ولذا نرى 
أن قـول اهلل : ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾ 
]سـورة فاطـر، اآليـة ٢8[، جـاء يف معـرض احلديـث عن 

العلـوم الكونيـة، حيـث يقـول سـبحانه:﴿ ڱ    ں      ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  
ڭ   ۓ  ۓ  ے   ے   ھ   ھ  
ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭڭ 
ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  
ې   ى﴾ ]سـورة فاطـر، اآليتـان ٢٧، ٢8[، ويقـول 

ڑ  ک   ﴿ڈ  ژ      ژ  ڑ   سـبحانه: 
ڳ   گ   گ  گ  گ   ک      ک   ک  
ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳ   ڳ  
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ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ﴾ ]سـورة آل عمـران، اآليتـان١٩٠، ١٩١[.

ويقول احلق : ﴿ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ  
ىئ    ىئ  ىئ  ېئ   ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ 
ی   ی﴾ ]سـورة التوبـة، اآليـة ١٢٢[، فـإذا كان 
املطلـوب هـو أن ينفـر نفـٌر أو مجاعـة مـن كل فرقـة ليتفقهوا 
يف علـوم الديـن، ويبينـوا لقومهم حكمه وأحكامـه، مبرشين 
هلـم ومنذريـن لعلهم حيـذرون ويتقـون، فإن عـىل الباقني من 
أهـل هـذه الفرقـة أن ينفـروا أيًضـا فيا ينفـع البـالد والعباد، 
فتنفـر مجاعة لطلـب الطب، وأخـرى لطلب اهلندسـة، وثالثة 
للعمـل بالزراعـة، ورابعـة للعمـل يف الصناعـة، وخامسـة 
واحلـرف  الفنـون  سـائر  يف  وهكـذا  بالتجـارة،  لالشـتغال 

والصناعات. 

ويف هـذا اإلصـدار نقـدم نخبة مـن أهم البحـوث التي 
تـم تقديمهـا للمؤمتـر العـام الثاين عـرش للمجلـس األعىل 
للشـئون اإلسـالمية، والذي عقـد حتت عنوان: "اإلسـالم 
ومتغـرات العـرص"، مـع نسـبة كل بحـث منهـا إىل كاتبه، 
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سـائلني املـوىل أن يتقبـل هـذا العمـل، وأن جيـزي كل مـن 
أسـهم فيـه ببحـث، أو جهـد، أو تنظيـم لذلكـم املؤمتر، أو 

أرشف عليـه خـر اجلزاء.

واهلل من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل

أ.د. حممد خمتار مجعة مربوك
وزير األوقاف

رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
عضو جممع البحوث اإلسالمية
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)١(مـن املعـرف بـه أن العلـم يف العـرص احلديـث هـو كل 

ـع  د الفرد بطاقة ُتوسِّ نشـاط معريف باحـث عن احلقيقـة ُيـزوِّ
املـدارك؛ حتى يعـرف بيئتـه واحتياجاهتا، كا يـزود املجتمع 
ل كل  بـأدوات يعـرب هبـا عـن هويتـه ومصاحلـه؛ حتـى حُيـوِّ
ذلـك بالفكـر والبحـث والتجربة إىل وسـيلة وفائـدة ونعمة 
حتقـق أهـداف الفـرد واملجتمـع والدولـة، بـل واإلنسـانية، 
وذلـك مـن خـالل إنتـاج مـا حيقـق لـه األمـن والرفاهيـة، 

وتلبيـة طموحـه يف استكشـاف الكـون وعارتـه.

 ومـن هنـا كان تعريـف اإلنسـان احلامل للمعرفـة بأنه: 
القـوة الكامنة القـادرة عىل إحداث التطـور بالعلم والثقافة 

والعمـل، وهـو يعترب اليـوم وحدة اقتصاديـة منتجة.

)*( أ.د/ إبراهيم بدران، وزير الصحة ورئيس أكاديمية البحث العلمي األسبق، مرص.

قيمة البحث العلمي وحتدياته)*(
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وإذا كانـت البحـوث العلميـة وتطبيقاهتـا منـذ مـا يزيد 
عـىل قرنـني أو ثالثة من إبـداع وتطوير العرب واملسـلمني؛ 
فـإن الراصـد للتطور احلضاري يـرى أن البرشيـة قد مرت 

بثـالث مراحـل متتاليـة منذ فجـر التاريخ:

أوهلـا: الثـورة الزراعية املتمركزة حول األهنـار واألمطار، 
اع واالقتصـاد الزراعي.  رَّ والتـي ُوِصَفت بأهنـا ثورة الزُّ

ثانيهـا: الثـورة املرتبطة بالتطـور الصناعـي، والذي بدأ 
يف منتصـف القـرن الثامن عرش. 

ثالثهـا: الثـورة التكنولوجيـة التـي أحدثـت املتغـرات 
رت بعـد الثورة  التـي نلمسـها اليـوم وكل يوم، والتـي تفجَّ
اإللكرونيـة وتأثرهـا يف كافـة اآلفـاق، ونتج عنهـا الكثر 

مـن العلـوم احلديثة.

إىل  للعـامل  جديـد  تصنيـف  إىل  انتهـى  ذلـك  وكل 
مسـتويات: مسـتوى الريادة؛ وهم ُصنَّاع التقـدم والتطوير 
وهـم  التكنولوجـي؛  التالحـق  ومسـتوى  التكنولوجـي، 
الذيـن ينقلـون خـربات التفـوق لكنهـم ما زالـت تعرهيم 
عقبـات وحتديـات، ثـم مسـتوى الغيبوبــة التكنولوجيـة؛ 

وهـم الذيـن توقفـوا وانبهـروا بالتقـدم ومل يواكبـوه. 
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وقـد كان لظهـور النظـام االقتصـادي العاملـي اجلديـد 
-الداعـي إىل تنميـة اقتصاديـة واجتاعيـة جلميـع شـعوب 
العـامل مـع التكامـل والتعـاون والتقـارب بينهـم- أثـره يف 
الذكـر،  الثالثـة سـالفة  املسـتويات  الفجـوة بـني  تضييـق 
وذلـك بتقليل الفـوارق بني الـدول املختلفـة، وكذلك بني 
الطبقـات يف كل دولـة؛ أمـاًل يف حسـم الرصاعـات ودعم 

الديمقراطيـة والعـدل والسـالم يف العـامل.

والتكنولوجيـة  العلميـة  الثـورات  مـن  الرغـم  وعـىل 
ض هلـا العامل قـد زادت،  املتتابعـة فـإن املخاطـر التـي تعـرَّ

وفيـا يـيل بيـان ألهـم هـذه التحديـات واملخاطـر: 

١ - االنفجار السـكاين وتغر نمطه بزيادة نسـبة السـكان، 
يف  يـؤدي  بـا  املتزايـد؛  االقتصـادي  الضغـط  مـع 
كثـر مـن األحيـان إىل ختلـف تعليمـي وتكنولوجـي 

حضـاري. وتدهـور 

٢ - االنفجـار املعـريف والتطـور العلمـي والتكنولوجـي، 
والـذي َغرَّ مسـتويات احلياة وجمـاالت العمل وقدرة  

اإلنسـان عىل إحـداث التغيـر سـلًبا أو إجياًبا.
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الثوابت  ىف  ذلك  وتأثر  الكونية،  أو  العاملية  القرية   -  ٣
والسلوك وأناط احلياة واالستهالك؛ حيث أصبحت 

واقًعا نعيشه من خالل ما يأيت: 

- انكـاش املسـافات لرسعـة املواصـالت؛ وأثـر ذلك 
يف زيـادة انتقـال األفـراد والسـياحة العاملية.

- التطـور املذهـل يف وسـائل االتصـال بـني األفـراد 
والشـعوب واملؤسسـات، وذلك من خـالل اجتياح 
األجـواء واحلواجـز عـرب الفضـاء، وأثـره يف زيـادة 

حجـم التجـارة العامليـة.

٤ - اختـالط احلضـارات والثقافات مع غيـاب الوعي؛ 
قيـم  يف  أثَّـر  كـا  اهلويـة،  شـحوب  يف  تسـبب  ممـا 

االنتـاء.

اإلسالم ُيعيل من قيمة البحث والتطور:
اإلنسـانية  القيـم  مـن  العديـد  الكريـم  القـرآن  تضمـن 
واإليانيـة التـي من شـأهنا أن تكفل لإلنسـان احليـاة الكريمة 
واملسـتقرة، وأقتبـس هنـا قيمتـني حتـددان متطلبـات احليـاة، 

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ﴿پ    : قولـه  مـن  ومهـا 
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ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾)١(، وقوله 
ڀ   ڀ  ڀ  پڀ  ﴿پ  تعـاىل: 

. )٢ ( ٺ﴾ ٺ ٺ
ففـي اآليـة األوىل حيـدد املوىل  وسـائل البقـاء، إذ ال 
بقـاء ملـن ال يملـك قوتـه وال يكفل أمنـه، ويف اآليـة الثانية 
يؤكـد  عـىل قيمـة اإليـان، والتـوايص باحلـق، والصرب 
عـىل اجلهـد املطلوب للبقـاء، وهـذا يعني أن يكـون الناس 
عىل مسـتوى العـرص الذي يعيشـونه وما حيتاجـه من توفر 
متطلبـات البقـاء، وهـذا ال يكـون إال بمواكبـة أسـاليب 
العـرص وُسـبل التقـدم يف عـامل يقفز قفـزات غر مسـبوقة.

إن التقـدم قضيـة ال تتصـادم مـع الديـن وثوابتـه؛ بـل 
حتـث عليهـا نصوصـه ورشائعـه، وتتآلـف معـه بـا يؤثـر 
يف زيـادة كفـاءة املواطـن الصالـح وقدرتـه عـىل مواجهـة 
التيـارات املسـتجدة بالعمـل والتجويـد يف جـو التنافسـية 

ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ﴿ۋ   تعـاىل:  قـال  العامليـة، 

)١( ]سورة قريش، اآليتان ٣ - ٤[.
)٢( ]سورة العرص، اآلية ٣[.
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املنتـج  العمـل  فـإن  َثـمَّ  ومـن  ې﴾)١(،  ې  
؛  اهلل  سـبيل  يف  جهـاًدا  يعـد  والدولـة  للوطـن  املفيـد 
أماًل يف حتسـني مسـتوى املعيشـة للفـرد واملجتمـع، وزيادة 
الدخـل واملدخرات، وتنميـة موارد الدولـة، واحلفاظ عىل 

أمنهـا ومقدراهتـا ووحـدة وسـالمة أراضيهـا.

ولقـد شـهد العـامل حتـوالت عامليـة علميـة وتكنولوجية 
بشـكل متسـارع وغر مسـبوق، مما َأثَّر يف حركة املجتمعات 
يبتغـي  لزاًمـا عـىل مـن  اإلنسـانية؛ مـن هنـا فقـد أصبـح 
البقـاء عزيـًزا كريـًا نافًعـا لإلنسـانية أن يشـحذ كل طاقاته 
ليلحـق بركـب التقـدم، لكن ذلـك لـن َيتَأتَّـى إال بإحداث 
هنضـة شـاملة يف جمـاالت البحـث العلمـي كافـة، هنضـة 
تعتمـد أساًسـا عـىل سـواعد وعقـول كل مواطـن قـادر، 
ومـن َثـمَّ ينبغـي حتفيـز اإلبـداع العلمـي وتنميـة مهـارات 
االبتـكار الفـردي واجلاعـي، وذلـك مـن خـالل ترسـيخ 
مبـادئ وأخالقيـات وقيـم البحـث العلمـي والتطبيقـات 
البحـث  بقيمـة  اجلاعـي  الوعـي  وتنميـة  التكنولوجيـة، 

والتطويـر يف مجيـع املجـاالت.

)١( ]سورة التوبة، اآلية ١٠٥[.



17

وختاًمـا.. فـإن األهداف واضحـة أمامنا، وعلينـا التقاط 
خيوطهـا، والعمـل بـكل جـدٍّ واجتهـاٍد وانتـاٍء لتحقيقهـا، 
ومـن ثّم تنميـة الفرد واملجتمـع والدولة، وخدمة اإلنسـانية 
يف كل مـكان، وهـذا هـو مـا َحـثَّ عليـه اإلسـالم بمنهجه 
القائـم عـىل كليـات أساسـية مذكـورة يف القـرآن الكريـم، 

أشـار إليهـا الشـيخ حممـد عبـده، وكان منها:

١- االلتـزام بالعلـم واسـتعال قـدرة العقـل يف إطـار 
القيـم األخالقيـة واإلنسـانية التـي حتقـق الرخـاء 

للعـامل أمجـع.

٢ - حرية الفكر والتفّكر والفهم السليم.

٣- اإلقنـاع واالقتنـاع بالربهان العقـيل والعميل واحلجة 
والتجربـة، ذلـك الربهـان الـذي ال يقبـل القـول 

بالظـن أو اهلـوى، قـال تعـاىل: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ﴾)١(. ڤ  ڤ 

*        *        *

)١( ]سورة النجم، اآلية ٢8 [.
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)١(مـن املالحـظ أن العامل اإلسـالمي يضـم قوة برشيـة هائلة، 

متتـد يف احلزام األوسـط مـن العامل عىل مسـاحات شاسـعة من 
األرايض والسـواحل والطـرق البحريـة وامليـاه اإلقليمية، وإىل 
جانـب هـذه الكتلـة البرشيـة الضخمـة توجـد أعـداد أخـرى 
يف خمتلـف دول العـامل، كـا أن اإلسـالم ديـن يدعـو إىل العلـم 
إىل  تدعـو  الكريـم  القـرآن  يف  نزلـت  آيـة  أول  منـذ  واملدنيـة 

القـراءة، وحتـث عىل طلـب العلم، قال تعـاىل:﴿چ  چ  چ  
ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈڈ  

ڑ﴾)١(.  ژ   ژ  
مـن  يمتلـك  اإلسـالمي  العـامل  أن  فيـه  شـك  ال  وممـا 
نُـه مـن أن يصبـح قـوة علميـة  مقومـات النهضـة مـا ُيَمكِّ

)*( أ.د/ مفيد شهاب، وزير التعليم العايل والدولة للبحث العلمي األسبق، مرص.
)١( ]سورة العلق، اآليات ١ - ٤[.

أمهية التكنولوجيا يف العامل اإلسالمي 
وعالقات التعاون بني دول العامل)*(
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وتكنولوجيـة كـربى هلـا مكانتهـا عـىل املسـتوى الـُدويل، 
وهلـا دورهـا املتجدد يف خدمة اإلنسـانية، وذلـك بفضل ما 
يشـتمل عليه مـن كفـاءات برشيـة، وإمكانـات اقتصادية، 
وثـروات طبيعيـة، لكـن هـذه املقومـات ال تتوافـر كلها يف 
بلـد واحـد، وإنـا تتـوزع بني بـالد خمتلفـة، وتبقـى خطوة 
واحـدة للتنسـيق بينهـا مـن أجـل إحـداث التكامـل الذي 
التقـدم  النهضـة، وحيقـق طفـرات هائلـة مـن  إىل  يـؤدي 

واالزدهـار للعـامل اإلنسـاين كلـه. 

واسـمحوا يل أن أركـز حديثـي معكـم حـول البحـث 
اجتيـاز  إن  حيـث  التكنولوجيـة؛  والتنميـة  العلمـي 
التـحــديات التـي تواجههـا جمتمعاتنا يتــوقف -يف املقام 
األول- عـىل مـدى نجاحهـا يف مواكبـة التطـور العلمـي 
والتكنولوجيـا املتقدمـة، ومـن الثابـت تارخييًّـا أن التقـدم 
يف  الرئيـس  العامـل  هـو  كان  والتكنولوجـي  العلمـي 

العـامل.  الفـجــوة اهلائلـة بـني دول  حـدوث 

إن التحـول إىل اقتصاديـات السـوق، وحريـة التجـارة، 
احلفـاظ  إىل  باإلضافـة  والتواصـل،  االتصـال  ورسعـة 
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ا  عـىل البيئـة واملـوارد الطبيعيـة باعتبارمهـا أساًسـا رضوريًّ
للتنميـة املتواصلـة، كل ذلـك قد فرض مدخـالت جديدة 
ال سـبيل إىل اقتحامهـا إال بتطويـع نتائـج العلـم وتطويـر 
املنافسـة  ظـل  يف  بلـد  ألي  يتحقـق  حتـى  التكنولوجيـا؛ 
العامليـة القـدر الرضوري مـن مقومات السـبق، فضاًل عن 
عوامـل البقـاء واالسـتمرار، وذلـك مـن خـالل مـا يأيت: 

أوًل: رضورة أن تسـعى كل دولـة إىل رسعـة اختـزال 
اهلـوة الواسـعة بينهـا وبـني غرهـا مـن الـدول املتقدمة يف 

جمـاالت البحـث العلمـي والتطـور التكنولوجـي. 

ثانًيا: توجيـه الكفاءات والقدرات العلميـة والتكنولوجية 
املتاحـة إىل حل مشـكالت الواقع، واإلسـهام بفاعلية يف دفع 

التنمية.  عملية 

ثالًثـا: مواصلة اجلهود مـن أجل تقدم البحـث العلمي، 
التـي  التكنولوجيـا  مـن  جديـدة  أنـواع  وتوليـد  وتطويـر 

تتـالءم مـع ظـروف املجتمـع االقتصاديـة واالجتاعية. 

ومـن املؤكـد أن اجتيـاز هـذه التحديـات يتوقـف عـىل 
توافـر وعـي عميـق تدعمـه اسـراتيجية متكاملـة تتحـدد 
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هلـا  وُترتـب  اخلطـط،  معهـا  وتتـدرج  األهـداف،  فيهـا 
األوقــات الزمنيـة لتنفيـذ وإنجـاز املرشوعـات، وال ُبـّد 
اإلدارة،  جمـال  يف  كـربى  طفـرة  كلـه  ذلـك  تصحـب  أن 

التقييـم. ومعايـر  املتابعـة،  وطـرق  التنفيـذ،  وأسـاليب 

مـن هنا فـإن دعم القاعـدة العلمية والتوجـه إىل بناء قدرة 
تكنولوجيـة متطورة ُيعـدان من أهم األهداف االسـراتيجية 
التـي ينبغـي أن نلتف مجيًعـا حوهلا، وأن نجعلهـا دائًا نصب 
أعيننـا ونحـن نتقدم يف مسـرتنا نحـو حتقيق التنمية الشـاملة 
ملجتمعاتنا، وإرسـاء دعائم السـالم واالسـتقرار فيها، حيث 
إن العلـم مل يعـد حكـًرا عـىل أحـد، والتكنولوجيـا أصبحت 

يف إمـكان كل من سـعى بجد للحصـول عليها. 

ويسـتند اإلطار االسـراتيجي للبحث العلمـي والتنمية 
التكنولوجيـة إىل عـدة مقومات، من أمههـا ما يأيت:

حيـاة  رضورة  والتكنولوجيـا  العلمـي  البحـث  أن   -
وقاطـرة تقـدم ملجتمعاتنـا يف كل جماالت أنشـطتها؛ لذلك 
ينبغـي أن يكون حتت إرشاف وتوجيه الدول، وأن تشـارك 

فيـه كل الـوزارات واملؤسسـات واهليئـات املعتمـدة. 
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- أن البحـث العلمـي والتكنولوجيـا اسـتثار حقيقـي 
بـكل معنـى الكلمـة؛ لذلـك فـإن كل جهـد يبـذل فيـه أو 
متويـل يقدم إليه سـوف حيقق عائـًدا مبارًشا عـىل أصحابه، 

وعـىل املجتمـع كله.

- أن البحـث العلمـي والتكنولوجيـا ال يتطـوران إال 
بالتواصـل الوثيـق مع مراكـز البحـوث العامليـة؛ لذلك ال 
ُبـّد مـن االحتـكاك املبـارش الـذي يصقـل اخلـربة، ويؤدي 

إىل مزيـد من املنافسـة.

تتـالءم مـع  العمـل عـىل تطويـر تكنولوجيـا حمليـة   -
البيئـة وتتاشـى مـع احتياجـات جمتمعاتنا وظـروف دولنا 
االقتصاديـة واالجتاعيـة، مع السـعي يف الوقت نفسـه إىل 

امتـالك التكنولوجيـا املتطـورة عاليـة الكثافـة. 

- أنـه ال ينبغـي أن حيـدث انفصـال بني البحـث العلمي 
ا،  والتنميـة التكنولوجيـة؛ ألهنـا عنرصان متكامـالن عضويًّ
بـل مهـا يف احلقيقة وجهان لعملـة واحـدة، واالندماج بينها 

رضوري والزم. 

- أنـه ينبغـي التحول من فلسـفة جعل البحـث العلمي 
والتكنولوجيـا جـزًءا مـن التعليم إىل جعـل التعليـم رافًدا 
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أساسـيًّا هلـا؛ لكـي هييـئ العقلية التـي يتوالد فيهـا البحث 
العلمـي وتنمو مـن خالهلـا التكنولوجيا. 

- أن دول العـامل اإلسـالمي أصحـاب حضارة إنسـانية 
مـن  جامعـات  وأصحـاب  بروائعهـا،  العـامل  أدهشـت 
الطاقـات  مـن  العديـد  ولدهيـا  جامعاتـه،  وأعـرق  أقـدم 
والكفـاءات البرشيـة واإلمكانـات العلميـة التـي تؤهلهـا 

التقـدم العلمـي والبنـاء والتنميـة. لتحقيـق أهدافهـا يف 

العلـم  مـا حققـه  ينكـر  أن  مل يكـن يف وسـع أحـد  وإذا 
ـد هلـا أسـباب  لإلنسـانية مـن وسـائل الراحـة، وأنـه قـد َمهَّ
التـي  املراكمـة  إنجازاتـه  خـالل  مـن  والرفاهيـة  الرخـاء 
اسـتطاع اإلنسـان من خالهلا أن ينعـم باألمان واالسـتقرار، 
وأن يوفـر الكثـر مـن الوقت واملجهـود العضيل، فـإن العلم 
يف الوقـت نفسـه َوَضـع يف يـد اإلنسـان مـن وسـائل الفتك 
نه من إفسـاد حياتـه اآلمنة،  وأسـلحة الدمار مـا أصبـح ُيَمكِّ
وتشـويه مجـال الطبيعـة من حولـه، وهـذا جيعلنا نسـتنتج أن 
العلـم سـوف يظـل جمـرد وسـيلة يف يد اإلنسـان، فاإلنسـان 
كان ومـا يزال هو صانـع العلم ومطّوعـه يف خدمة أغراضه. 
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من هنا تأيت األمهية القصوى للرشائع الساوية، واألعراف 
االجتاعية، والقيم األخالقية؛ لكي تنبه اإلنسان إىل رضورة 
أن يضبط مسـرة العلـم، وأن يرشـد خطاه إىل مـا فيه خر 

اإلنسان، وفائدة البرشية. 

بدينهم  يعتزوا  أن  املسلمني مـن حـقـهم  فإن  وختاًما.. 
يأتيه  ال  خالًدا  دستوًرا  أيدهيم  بني  وضع  الذي  احلنيف، 
العلم  عىل  حيثهم  خلـفه،  من  وال  يديه  بني  من  الباطل 
والعمل ومكارم األخالق، وسرة نبوية عطرة هي التطبيق 
أجل  من  والعمل  بالكفاح  متتلئ  القرآين،  للمنهج  العميل 
خر اإلنسان يف دنياه وآخرته، وتراًثا إنسانيًّا يزخر بالروائع 

يف خمتلف جماالت العلوم واآلداب والفنون.

*        *        *
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)١(إن إقامـة بيئـة مناسـبة لنقـل العلـوم احلديثـة والتطبيق 

جيـب  التـي  املسـائل  مقدمـة  يف  يعـد  هلـا  التكنولوجـي 
العنايـة هبا عىل مسـتوى مجيع الـدول، وبـذل كافة اجلهود 
العلـم  إىل  يدعـو  اإلسـالم  كان  وإذا  إليهـا،  للوصـول 
والتدبـر والتفكـر والتعقـل فـإن هـذا هـو ما يتسـق مع ما 
جيـب توفـره يف بيئـة التكنولوجيـا، حيـث إن املجتمعات 
العلميـة يسـود فيهـا حتكيـم العقـل يف خمتلـف املسـائل، 
الظواهـر  تفسـر  يف  والعمـيل  العلمـي  املنهـج  بـاع  واتِّ
املختلفـة، ومـن َثـمَّ تدريـب األشـخاص عـىل التقنيـات 
اجلديـدة التـي تزيـد اإلنتـاج بصـوره املختلفــة سـواء يف 

املجـال الزراعـي، أو الصناعـي، أو التــجاري.

)*( أ.د/ جعفر عبد السالم، األمني العام السابق لرابطة اجلامعات اإلسالمية، مرص.

القيم املتصلة بالعمل 
من املنظور اإلسالمي)*(
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وتقـوم الثـورة العلميـة عـىل احلصول عـىل أكرب كـمٍّ من 
املعلومـات التـي يمكـن أن تسـتوعب مـن خـالل برامـج 
الدوليـة،  املعلومـات  وشـبكات  املختلفـة،  الكمبيوتـر 
ر احليـاة واإلنتاج،  واسـتغالل ذلك يف خمرجـات عديدة تطوِّ
وترتقـي باإلنسـان وحياتـه وبيئتـه، وبتعبـر أوضـح يعتـرب 
عـىل  ونفسـيًّا  واجتاعيًّـا  علميًّـا  القـادر  اإلنسـان  إعـداد 
اسـتيعاب العلـوم احلديثـة هو مفتـاح النهضـة ألي مرشوع 
للتقـدم احلضـاري، وهو مـا نبَّه إليه اإلسـالم وحـثَّ عليه.

ومن خـالل هـذه األوراق القليلة سـأعرض لبعض القيم 
الُعليـا التـي يقـوم عليهـا ديننـا اإلسـالمي احلنيـف يف جمـال 
ـخ لبيئـة علمية قابلـة السـتيعاب العلوم  العمـل، والتـي ُترسِّ

احلديثـة وتوطـني التكنولوجيـا، ومـن هـذه القيـم ما ييل: 

أوًل: قيمة العمل:
ويدعـو  العمـل،  بقيمـة  بالًغـا  اهتاًمـا  اإلسـالم  هيتـم 
لتعمـر األرض  بـكل جهدهـم  يعملـوا  أن  إىل  املسـلمني 
ملصلحـة  ممكـن  مـدى  أقـىص  إىل  بخراهتـا  واالنتفـاع 

ی   ی  ی   ی   ﴿ىئ    : يقـول  اإلنسـان، 
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ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ﴿ٿ   تعـاىل:  ويقـول  جئ﴾)١(، 
ڄ﴾)٢(،  ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  

كـا يقـول :﴿ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې  
ې﴾)٣(، بـل إن املنظومـة الُعليـا للقيم يف اإلسـالم 
تشـتمل عـىل ثالث قيـم، هي: اإليـان، والعلـم، والعمل، 
لـه عـىل سـائر خلقـه  فمنـذ أن خلـق اهلل  اإلنسـان فضَّ
ى اهلل  املالئكة أن  وأمـر املالئكـة بأن تسـجد لـه، وحتـدَّ
يعرفـوا مـا عرفــه آدم ممـا َعلَّمـه لـه، فعجـزوا عـن ذلك. 

خليفـة  جعلـه  اإلنسـان    اهلل  خلـق  منـذ  وهكـذا 
نـه مـن هـذه اخلالفـة، وهـي  ُيَمكِّ ده بـا  يف األرض، وزوَّ
القـدرات الفائقـة عىل العمـل بتزويـده بالعلـم، وبتكريمه 
ر له الكـون كله  عـىل سـائر خلقـه، كـا أن اهلل  قـد سـخَّ
يهـا ويسـتخرج ما  ـر األرض وينمِّ ـل بـني أرجائـه ليعمِّ يتنقَّ
بداخلهـا مـن الكنوز، هيدينـا القرآن الكريـم إىل هذا الربط 
الدقيـق بـني تسـخر الكـون لإلنسـان وتكريمـه يف العديد 

)١( ]سورة هود، اآلية٦١[.
)٢( ]سورة امللك، اآلية ١٥[.

)٣( ]سورة التوبة، اآلية١٠٥[.
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مـن اآليـات مثـل قولـه : ﴿ ک  ک ک  گ گ 
ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
﴿ڳ    : وقولـه  ں﴾)١(،  ں   ڱ   ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ   ڻ  
ہ﴾)٢(،  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ   ڻڻ  

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۓ   ۓ    ﴿ے    : وقولـه 
حب   جب  ﴿يئ    : وقولـه  ۈ﴾)٣(،  ۆ   ۆ  ۇۇ  
ىث   مث   جث   يت   ىت  ختمت   حت   جت  يب  ىب   مب   خب  

 .)٤ ( يث﴾

ثانًيا: قيمة إجادة العمل وإتقانه: 
إذا كان هـذا هو املـكان الذي حيتله العمـل بوصفه قيمة 
ُعليـا حيـثُّ عليها اإلسـالم فـإن إتقانـه وإجادته هـي قيمة 
َلـة هلذه القيمـة، وإذا كانـت الدعوة  أخـرى أساسـية وُمَكمِّ
إىل إتقـان العمـل من قيـم اإلسـالم التي حرص عـىل تنبيه 

)١( ]سورة اإلرساء، اآلية ٧٠[.
)٢( ]سورة النحل، اآلية ١٢[.

)٣( ]سورة األعراف، اآلية ١٠[.
)٤( ]سورة اجلاثية، اآلية ١٣[.
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املسـلمني إليهـا يف الكثر مـن اآليات القرآنيـة واألحاديث 
القيمـة  هـذه  أن  إال  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسـول  سـرة  ويف  النبويـة، 
الظـروف  ُبْعـًدا جديـًدا وأمهيـة كـربى يف ظـل  تكتسـب 
املتغـرة التـي متـرُّ هبـا البرشية من عـرٍص إىل عـرص، فما ال 
شـك فيـه أن إتقـان العمـل يف العـرص احلديث حيــتاج إىل 
تدريـب مكثَّف عـىل التقنيـات اجلديـدة وأسـاليب العمل 
التكنولوجيـة  والثـورات  احلديـث  العلـم  أنتجهـا  التـي 
املعلوماتيـة املتعاقبة، وهـو تطبيق ملبدأ إسـالمي ال يتخلَّف 
التـي  يف كل زمـان ومـكان، جَتـىلَّ يف دعـوة رسـولنا ملسو هيلع هللا ىلص 
تسـتوعب كل ما نحن فيـه اآلن، حيث يقـول ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهللَ 

حُيِـبُّ إَِذا َعِمـَل َأَحُدُكـْم َعَمـاًل َأْن ُيْتِقنَُه«)١(. 

وممـا ال شـك فيـه أن قيمـة اإلتقـان ترتبط بعـدة عوامل 
ـنَّة النبوية املطهرة،  وقيـم نجدها يف القرآن الكريـم ويف السُّ
ومـن ذلـك مـا ورد يف القـرآن الكريـم عـىل لسـان ابنـة 

شـعيب n عن سيدنا موسـى n: ﴿ہ  ھ ھ  
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ﴾)٢(، مبينًا 
)١( مسند أيب يعىل املوصيل، حديث رقم: ٤٣8٦، املعجم األوسط للطرباين، حديث رقم: 8٩٧.

)٢( ]سورة القصص، اآلية ٢٦[.
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عاملـني رئيسـني ال خيتلـف أحـد عـىل مـّر الزمـن يف رضورة 
القـوة،  األول:  العامـل  عمـل،  أي  يتـوىلَّ  فيمـن  توافرمهـا 
والعامـل الثـاين: األمانـة، والقـوة هنـا ُتفـرسَّ باملعنى الواسـع 
الـذي جيعلها تنطوي عـىل كافة العنارص التي جتعل الشـخص 
صاحلًـا للقيـام بمختلف األعـال وتأديتها عىل خـر وجه، أما 
األمانـة فهي صفـٌة أخرى جتمـع العديد من الصفـات التي ال 
يمكـن االسـتغناء عنهـا للحصـول عـىل عمـٍل متميـٍز؛ والتي 
يعـرب عنها بحسـن السـر والسـلوك، وأداء العمـل بإخالص 

وعـىل أكمل وجـه، يقـول تعـاىل: ﴿ ژ  ژ ڑ  
: ﴿ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ڑ  ک﴾)١(، ويقـول 
يئ  جب  حب﴾)٢(، وقـد وضـع املسـلمون أنظمـة 
للتحقـق مـن إتقـان العمـل وأداء األمانـات عـىل خـر وجه، 
مثـل: واليـة املظـامل، فضـاًل عـن النظـام القضائي الـذي ُنظِّم 

يف اإلسـالم عـىل خـر وجه. 

العاملـني،  اختيـار  حسـن  إىل  العمـل  إتقـان  وحيتـاج 
فاإلسـالم يأمرنا بـا يمكن أن نسـميه حديًثا )حسـن إدارة 

)١( ]سورة املائدة، اآلية ١[.
)٢( ]سورة النحل، اآلية ١٢8[. 
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املـوارد البرشيـة(، ومـن أهـم األسـس التـي تقـوم عليها: 
وصـف األعـال الواجـب أداؤهـا وصًفـا دقيًقـا، وحتديد 
الـرشوط الواجـب أن تتوافـر يف شـاغليها بدقـة وعنايـة، 
ووضع ُأسـس للكشـف عـن قـدرات ومهـارات كل فرد، 
ووضـع الرجـل املناسـب يف املكان املناسـب، حيـث يقول 
رسـولنا ملسو هيلع هللا ىلص: »َمِن اْسـَتْعَمَل َعاِماًل ِمَن امْلُْسـِلِمنَي َوُهَو َيْعَلُم 
َأنَّ فِيِهـْم َأْوىَل بَِذلِـَك ِمنْـُه َوَأْعَلـُم بِِكَتـاِب اهلل َوُسـنَِّة َنبِيِّـِه، 
َفَقـْد َخـاَن اهلل َوَرُسـوَلُه«)١(، وهـو مـا حتتاجـه بيئـة العمل 
يف أي زمـان ومـكان، ومن َثـمَّ حتتاجـه بيئـة التكنولوجيا، 
فـأي متييز بـني النـاس ينبغي أن يكـون عىل أسـاس القدرة 
عـىل أداء العمـل والكفـاءة، مـع األمانـة واإلخـالص يف 

وتنميتها. بالدولـة  النهـوض 

ثالًثا: اإلسالم وحق العمل:
نجـد يف العديد مـن النصـوص التـي وردت يف مصادر 
الرشيعـة اإلسـالمية ما يفيـد أن العمل حقٌّ لكل شـخٍص، 
بـل إنـه واجـٌب عليـه لتنميـة نفسـه وجمتمعه، مـع رضورة 

)١( ُسنن البيهقي الكربى، كتاب آداب القايض، حديث رقم: ٢٠٣٦٤.
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تكافـل كل أفـراد املجتمـع يف إجياد فـرص العمل املناسـبة 
البعض.  لبعضهـم 

ولقد رضب لنا الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص دروًسـا متعددة يف وجوب 
العمـل عىل القــادر، فعـن أنس h أن رجاًل مـن األنصار 
ٌء؟ َقاَل:  أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسـأله، فقـال ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَما يِف َبْيتِـَك َشْ
ُب  َبـىَل،  ِحْلـٌس  َنْلَبـُس  َبْعَضُه  َوَنْبُسـُط  َبْعَضـُه، َوَقْعـٌب َنرْشَ
فِيـِه ِمَن امْلَـاِء، َقـاَل: »اْئتِنِي هِبَِا«، َقـاَل: َفَأَتاُه هِبِـَا، َفأَخذمُها 
ي َهَذْيـِن؟« َقـاَل  َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِيـِدِه َوَقـال: »َمـْن َيْشـَرِ
ـا بِِدْرَهـٍم، َقـاَل: »َمـْن َيِزيُد َعـىَل ِدْرَهٍم«،  َرُجـٌل: َأَنـا آُخُذمُهَ
ا  ، َفَأْعَطامُهَ ـنْيِ ا بِِدْرمَهَ َتـنْيِ َأْو َثاَلًثـا، َقاَل َرُجٌل: َأَنـا آُخُذمُهَ َمرَّ
، َوَقاَل: »اْشـَرِ  ـا اأْلَْنَصاِريَّ ـنْيِ َوَأْعَطامُهَ ْرمَهَ ـاُه، َوَأَخَذ الدِّ إِيَّ
ـا َطَعاًمـا َفاْنبِـْذُه إىَِل َأْهِلـَك، َواْشـَرِ بِاآْلَخـِر َقُدوًمـا  بَِأَحِدمِهَ
َفْأتِنِـي بِـِه«، َفَأَتـاُه بِِه، َفَشـدَّ فِيـِه َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُعـوًدا بَِيِدِه، 
ُثـمَّ َقاَل َلُه: »اْذَهـْب َفاْحَتطِْب َوبِـْع، َواَل َأَرَينََّك َخَْسـَة َعرَشَ 
ُجـُل حَيَْتطِـُب َوَيبِيـُع، َفَجاَء َوَقـْد َأَصاَب  َيْوًمـا«، َفَذَهـَب الرَّ
ى بَِبْعِضَهـا َثْوًبـا، َوبَِبْعِضَهـا َطَعاًما،  َة َدَراِهـَم، َفاْشـَرَ َعـرْشَ
َفَقـاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َهـَذا َخـْرٌ َلَك ِمـْن َأْن جَتِيء امْلَْسـَأَلُة 
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 h اْلِقَياَمـِة«)١(، وعـن أيب هريـرة  َيـْوَم  ُنْكَتـًة يِف َوْجِهـَك 
قـال: قـال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَلَْن  حيَتطِـب َأَحُدُكـم  ِحْزَمـة 
َعـىَل َظْهِرِه، خر ِمْن َأْن َيْسـَأَل َأَحًدا، َفُيْعطَِيـُه َأْو َيْمنََعُه«)٢(.

بـن  عمـر  اخلليفـة  يقـول  البطالـة  عـن  النهـي  ويف 
اخلطـاب h: »إين ألرى الرجـل فيعجبنـي، فأقـول: أله 

حرفـة؟ فـإن قالـوا: ال؛ سـقط مـن عينـي«)٣(.

رابًعا: العمل فرض عني عىل كل قادر:
عـني  فـرض  العمـل  أن  عـىل  املسـلمني  مجهـور  يتفـق 
عـىل كل قـادر عليـه حسـب قدراتـه ومواهبـه؛ ليسـد بـه 
حاجاتـه وحاجـات مـن يعـول، ويسـهم يف بنـاء املجتمع، 
ا يف أال يعمل دون عذر رشعـي وإالَّ كان  والفـرد ليس حـرًّ
ا؛ ألن عليـه أن يضيـف إىل الناتج القومـي ملجتمعه  ً مقـرصِّ

فيقـوى ويقـوى املجتمـع بـه ويرتقـي يف كل املجـاالت. 
ر  وإذا كان القـرآن الكريـم قـد قـرر أن اهلل  قـد سـخَّ
األرض ومـا فيهـا لإلنسـان، وطلـب منـه أن يعمرها بكل 

)١( ُسنن أيب داود، كتاب الزكاة، باب ما جتوز فيه املسألة، حديث رقم: ١٦٤١. 
)٢( صحيح البخاري، كتاب الرشب واملساقاة،   باب بيع احلطب والكأل، حديث رقم: ٢٣٧٤. 

)٣( إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزايل، ٦٢/٢، دار املعرفة، بروت. 
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مـا يعـود باخلر عىل اإلنسـانية، حيـث يقـول : ﴿ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  
ڄ﴾)١(، كـمــا يقــول اهلل : ﴿ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 
يطلـب  اإلسـالم  أن  يعنـي  هـذا  فـإن  ڃ﴾)٢(؛  ڄ  
العمـل مـن اإلنسـان بصيغـة األمـر، فآفـاق األرض مفتوحة 
وعليـه أن يسـعى فيهـا بـاذاًل أقـىص جهـده لكـي يعمرهـا، 
وهـذا األمـر موجه إىل عمـوم الناس، وإن كان لكل شـخص 
أن خيتـار العمـل الذي يتفـق مع قدراتـه ومواهبـه؛ لذا ذهب 
الفقهـاء إىل تأكيـد أن القيـام باألعـال املختلفـة يف املجتمـع 
اإلسـالمي هو من الفروض الكفائية بالنسـبة لكل شـخص، 
ويعـد فـرض عني عـىل املتخصـص القـادر؛ با يغطـي حاجة 

املجتمـع كلـه بالنظـر إىل مـا يقوم به سـائر أفـراده. 

ومـن هنـا يأيت املبـدأ األول الـذي حيكم نظـام العمل يف 
اإلسـالم، وهـو أن العمـل واجٌب عـىل كل مواطـٍن كا أنه 
َحـقٌّ لـه، وكثرة هـي اآلثار اإلسـالمية التي تدفع اإلنسـان 

)١( ]سورة امللك، اآلية ١٥[.
)٢( ]سورة اجلمعة، اآلية ١٠[.
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العمـل مهـا كانـت  يتوقـف عـن  ألن يكـّد ويسـعى وال 
الظـروف، حتـى إنـه كـا قـال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِْن َقاَمـِت 
ـاَعُة َوبَِيـِد َأَحِدُكـْم َفِسـيَلٌة، َفـإِِن اْسـَتَطاَع َأْن اَل َيُقـوَم  السَّ
َحتَّـى َيْغِرَسـَها َفْلَيْفَعـْل«)١(، ومـن هنـا نسـتطيع القول بأن 
ا  الرشيعـة اإلسـالمية جتعل العمل واجًبا عـىل املكلَّف وحقًّ
لـه يف الوقت نفسـه، وعىل قدر اجلهــد تكـون النتيجة عند 

، قـال تعـاىل: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ    اهلل 
گ﴾)٢(،  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  

ائ﴾)٣(. ائ   ى   ﴿ى    : وقـال 

وال يقتـرص مفهـوم العمل عىل االحـراف أو االمتهان 
ـار، وإنـا يتسـع حتـى يشـمل كل  أو االصطنـاع أو االجتِّ
عمـل أو منفعـة يؤدهيـا اإلنسـان مقابـل أجـر يسـتحقه، 
ونظـًرا ألن األعـال التـي جتـري يف حيـاة النـاس متعددة 
ومتجـددة بتجـدد احلاجـات واالبتكارات؛ فـإن املجتمع 
اإلسـالمي جيـب أن تتوافـر فيـه كل ألـوان العمـل ومجيع 

)١( مسند أمحد، حديث رقم: ١٢٩8١.
)٢( ]سورة الزلزلة، اآليتان ٧، 8[.

)٣( ]سورة األحقاف، اآلية ١٩[.
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النـاس،  ملصالـح  الالزمـة  والصناعـات  احلـرف  أنـواع 
والتـي ال يكـون يف وسـعهم االسـتغناء عنهـا؛ ولذلـك 
ُيقـّرر العلـاء أن العامـل يف كل بـاب مـن أبـواب النفـع 
يقـوم بفـرض كفايـة جيـب حتقيقـه، ولـو تـرك كان عـىل 
بالنسـبة للمجتمـع، وهبـذا يكفـل  َمَغبَّـة تركـه  اجلاعـة 
اإلسـالم للمجتمـع أن تتوافـر فيه كل أشـكال النشـاط، 
وأن تتواجـد بـه مجيـع مظاهر الصناعـة والتقـدم كا كان 
شـأهنا دائًا، فـال شء حتتاجه األمة وتتوقـف عليه حياهتا 
وهنضتهـا وقوهتـا واسـتغناؤها عن غرهـا إال ويدخل يف 
فـرض الكفايـة، بحيـث إذا تركتـه تكـون آثمـة مقرصة، 
ودخـل مجيـع املكلفـني ممـن يسـتطيعون أن يسـدوا هـذه 
الفرائـض تعلـًا وأداًء وحيسـنوا القيـام عليهـا يف دائـرة 

. لتقصر ا

وختاًمـا.. فـإن بيئـة العمـل التـي يتحـدث عنهـا الفكر 
اإلسـالمي وحيـّث عليهـا يف النصـوص القرآنيـة الكريمـة 
ومشـجعة  مواتيـة  بيئـة  هـي  املطهـرة  النبويـة  ـنَّة  والسُّ
ومالئمـة وصاحلـة بـا حتملـه مـن قيم ومبـادئ السـتقبال 
التقـدم العلمـي والتحديـث، إهنا بيئـة إتقان العمـل، وبيئة 

املسـئولية الواعيـة بمقـدرات الوطـن واإلنسـانية. 
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)١(الفكر والتفكر الناشئ عن القيم من طبائع اإلنسان ومزاياه 

التي يمتاز هبا عىل كثر من املخلوقات، وينشأ الفكر من تفاعل 
عليها  جيري  وما  فيها  با  حوله  من  البيئة  مع  اإلنساين  العقل 
املخلوقات،  إنسان وسائر  من أحداث، وما يعيش عليها من 
والفكر اإلنساين كأي جهد برشي معرض للصواب واخلطأ، 
ينجو اإلنسان من  قد يصيب هدفه وقد يضل طريقه، ولكي 
الضالل فال بد له من املعامل اهلادية والدالئل املرشدة والرباهني 

ٺ   تعاىل:﴿ٺ   قال  بل،  السُّ أقوم  إىل  هتديه  التي  الساطعة 
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾)١(. 

والفكـر اإلسـالمي العـريب نابـع مـن التصـور الواسـع 
عـن الكـون واحليـاة واإلنسـان، وهـي حالـة مل تـأِت نتيجة 

)*( أ.د/حممد بن أمحد الصالح، أســتاذ الفقــه بكلية الرشيعة، جامعة اإلمام حممد بن ســعود 
اإلسالمية، اململكة العربية السعودية .

)١( ]سورة اإلرساء، اآلية ٩[. 

القيم الدافعة للتقدم العلمي 
والتكنولوجي يف اإلسالم)*(
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تطـور اجتاعـي أو اقتصـادي أو ثقـايف، وإنا جـاءت عطاء 
مـن عنـد اهلل تعـاىل ومنحـة ونعمـة كبـرة هلـذه البرشيـة، 
ولقد كان دور اإلنسـان املسـلم يف هـذا دور التلقي والوعي 
واالسـتنارة، ثـم العطاء والبـذل، فلم يكن للعـرب من قبل 
دولـة وال حضـارة ُتذكر، لكنهـم مجعوا يف أنفسـهم بني نقاء 
األصـل وكـرم املعـدن وعظمـة االسـتعداد مـن جهـة وبني 
جاهليـة السـلوك وضيـاع اهلـدف من جهـة أخـرى، وكانوا 
يـرددون بني هذين النقيضني إىل أن جاء اإلسـالم وكشـف 

عـن اسـتعداداهتم الكامنـة ومعادهنـم الكريمة. 

ورشيعتـه  النقيـة  بعقيدتـه  اإلسـالم  ديـن  التقـى  لقـد 
ـر طاقـات تلـك األمـة الوليـدة  الكاملـة مـع العـرب ففجَّ
اجلديـدة؛ حيـث إهنم متيـزوا بصفـات تؤهلهـم حلمل هذه 
ا  األمانـة العظيمـة، فقـد كان اإلسـالم حدًثـا عظيـًا جـدًّ
بالنسـبة هلم وللعـامل أمجع، واإلسـالم بمفاهيمـه الواضحة 
ونظرتـه الشـاملة ومبادئه العميقـة ولغته العربيـة هو الذي 
أحـاط األمـة العربيـة بسـياج منيـع حفظهـا مـن الذوبان، 
ومحاهـا مـن الضياع، واإلسـالم هـو الذي نقـل العرب إىل 
الطـور النهائـي مـن أطـوار تطـور األمـم؛ إذ مل يقترص عىل 
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جعلهـا أمـة ذات حضـارة بـل جعل منهـا أمة ذات رسـالة 
عامليـة، قـال اهلل تعـاىل: ﴿ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   ۈ  
ۈ﴾)١(، ويقـول سـبحانه: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾)٢(، وقـد متثَّلـت هـذه 

النقلـة العظيمـة فيـا يأيت: 

ر اإلسالم أن للمعرفة اإلنسانية  أوًل: املعرفة؛ حيث قرَّ
ثالث وسائل، هي: الوحي، والعقل، واحلس، أما الوحي 
القرآن  يف  ويتمثل  وأصدقها،  الوسائل  هذه  أرشف  فهو 

الكريم كا قال تعاىل:﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ   
نَّة النبوية املطهرة،  ڱڱ  ڱ ں  ں  ڻ﴾)٣(، والسُّ

ٿ    ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ﴿ڀ   تعاىل:  قال 
ٿ﴾)٤(، أما العقل فهو العقل السليم النابع من الفهم 
الصحيح، ثم احلس ويكون يف األمور املبنية عىل املشاهدة 

واإلدراك.

)١( ]سورة الزخرف، اآلية ٤٤[. 
)٢( ]سورة الفرقان، اآلية ١[. 

)٣( ]سورة فصلت، اآلية ٤٢[. 
)٤( ]سورة النجم، اآليتان ٣-٤[. 
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ثانًيـا: األخـالق؛ حيث جاء اإلسـالم بمنظومة أخالقية 
سـمت باإلنسـان ورفعت من قـدره، وجـاء الوحي اإلهلي 
يأمـر  أن  قبـل  والقيـم  باألخـالق  التمسـك  إىل  بالدعـوة 
بإقامـة الصـالة، وظهـر هـذا جليًّـا وواضًحـا يف  النـاس 
القـرآن الكريـم، كـا يف سـورة األنعـام مـن قولـه تعـاىل: 

ۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ 
تعـاىل: ﴿ڈ   قولـه  إىل  ۈ ٴۇ ۋ  ۅ﴾ 
ڈ ژ ژ ڑ﴾)١(، ويف سـورة اإلرساء من 

تعـاىل: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ   قولـه 
ں﴾ إىل قولـه تعـاىل: ﴿پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺ  
الفرقـان  وسـورة  ٿ﴾)٢(،  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

مـن قولـه تعـاىل: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
إىل  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾ 

قوله تعـاىل: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  
ۆ﴾)٣(.  ۆ  ۇ  ۇ 

)١( ]سورة األنعام، اآليات ١٥١- ١٥٣[. 
)٢( ]سورة اإلرساء، اآليات ٢٣- ٣٩[. 
)٣( ]سورة الفرقان، اآليات  ٦٣- ٧٥[. 
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وجـاء هـذا الضبـط األخالقـي العظيـم يف األصـول 
الدنيـا  ومـكان  والقيـم،  املعايـر  حتديـد  مـع  والفـروع 
القواعـد األخالقيـة،  ومـكان اآلخـرة، وبيـان أهـداف 

قـال تعـاىل: ﴿چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  
يـَاُن بِْضٌع َوَسـْبُعوَن  ڇ  ڍ﴾)١(، وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإلِْ
ـ َأْو بِْضـٌع َوِسـتُّوَنـ   ُشـْعَبًة، َفَأْفَضُلَها َقـْوُل اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل، 
َوَأْدَناَهـا إَِماَطـُة اأْلََذى َعـِن الطَِّريـِق، َواحْلََيـاُء ُشـْعَبٌة ِمَن 

يـَاِن«)٢(. اإْلِ

ثالًثـا: الترشيـع؛ حيـث جـاء الترشيع اإلسـالمي لينقل 
العـامل كلـه إىل آفـاق جديـدة مـن الترشيع مل يقتـرص دورها 
عـىل املسـلمني فقـط، بل تأثـر هبا العـامل أمجع، فهـو ترشيع 
للفـرد وللمجتمـع وللدولـة وللعالقـة بينهم وبـني العامل، 
وهـو ترشيـع ُيلبي حاجة اإلنسـان أبـد الدهر، قـال تعاىل: 

﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ   ڱڱ  ڱ ں  ں  
ڻ﴾)٣(. 

)١( ]سورة النحل، اآلية ٩٠[. 
)٢( صحيح مسلم، كتاب اإليان، باب شعب اإليان، حديث رقم: ٣٥. 

)٣( ]سورة فصلت، اآلية ٤٢[. 
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وممـا ال شـك فيـه أن قضيـة البحـث العلمـي والتطـور 
التقنـي تشـكل عامـاًل مـن أهـم العوامـل يف رقـي الـدول 
وتقدمهـا، والتطـور الرسيـع الـذي شـهده العـامل يف جمـال 
التقنيـة؛ حقـق  العلميـة وتطـور األسـاليب  االكتشـافات 
تنميـة اقتصاديـة وعمرانيـة واجتاعيـة مل يشـهد هلـا العـامل 
مثيـاًل يف رسعـة معدالهتا عـرب تاريخ البرشيـة الطويل كله، 
وإذا كان العـامل اإلسـالمي بمجملـه يملـك مـن املقومات 
مـا يعينـه عـىل تطويـر العلـوم واألخـذ بأسـباب التقنيـة 
وامتـالك مفاتيحهـا، فإنـه أيًضـا لديـه رصيـده العقائـدي 
العظيـم الـذي يوفـر لـه الضانـة األدبيـة بـرضورة تطويـر 
العلـوم وتقـدم بحوثهـا وتقنياهتـا ملـا فيـه خـر وصالـح 

البرشيـة وعـارة األرض.

وقضيـة التقـدم العلمـي والتكنولوجـي أحسـبها قضية 
املصـر واملسـتقبل؛ بحيـث إن التقـدم هـو ثمـرة للبحـث 
متواصـل  إنسـاين  نشـاط  العلمـي  والبحـث  العلمـي، 
وعمـل جـاد لفهـم الكون ومـا حيكمه مـن ظواهر وُسـنن 
وقوانـني، وجماالت البحـث العلمي عديـدة ومتنوعة، تبدأ 
بالبحـوث األساسـية العلميـة البحتـة، مـروًرا بالبحـوث 
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التطبيقيـة، وانتهـاء بتطويـع نتائـج البحث العلمـي خلدمة 
اإلنسـان وحتقيـق أهدافـه وغاياتـه املرشوعـة.

ذات  )تكنولوجيـا(  لكلمـة  معربـة  لفظـة  التقنيـة  إن 
األصـل اإلغريقـي، وتعنـي حسـن إتقـان العمـل، ولعـل 
إَِذا  التوجيـه النبـوي الكريـم يف قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهلل حُيِـبُّ 
َعِمـَل َأَحُدُكـْم َعَمـاًل َأْن ُيْتِقنَـُه«)١(، هلو خـر داللة وأعظم 
توجيـه نحـو إتقـان العمل وحسـن األداء، وهـذا هو حمور 
الفهـم حـول كلمة التقنيـة، ومن هـذا املنطلـق يمكن ربط 
العلـم والتقنيـة بحلقـة واحـدة، فـإذا كانـت العلـوم تدور 
ز  حول معرفة األشـياء والظواهر وأسـباهبا فـإن التقنية ُتركِّ
عـىل االسـتفادة مـن هـذه املعرفـة بتسـخر هـذه الظواهـر 
والقوانـني خلدمة أهـداف التنمية وعـارة األرض، فالتقدم 
بالتوظيـف  املكتسـبة  املعـارف  يربـط  والتقنـي  العلمـي 

األمثـل يف عمليـة التنميـة للمجتمعـات البرشيـة.

ال  احلقيقـي  التقنيـة  مفهـوم  أن  هنـا  نؤكـد  أن  وجيـب 
يعنـي جمـرد رشاء أو اسـتراد أحدث األجهـزة واألدوات، 
وال حتـى التدريـب عـىل تشـغيلها فقط، بـل هـو باملفهوم 

)١( مسند أيب يعىل املوصيل، حديث رقم: ٤٣8٦، املعجم األوسط للطرباين، حديث رقم: 8٩٧.
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صنعهـا،  وكيفيـة  األجهـزة  هـذه  نظـام  معرفـة  األشـمل 
إصالحهـا  وطـرق  عليهـا،  املبنيـة  النظريـة  والقوانـني 
ل عليـه هـو ممارسـة  وتطويرهـا والسـيطرة عليهـا، فاملعـوَّ

وبنـاء التقنيـة وليـس جمـرد رشاء أو اسـتراد منجزاهتـا.

ومـا مـن شـك يف أن اإلسـالم قـد دعـا إىل املقومـات 
الدافعـة للتقـدم العلمـي والتقني وحثَّ عليهـا، مع األخذ 
البحـث  لتقـدم  املالئمـة  واألسـاليب  االعتبـارات  بـكل 
العلمـي وتطويـره، ومـن هـذه املقومـات والقيـم الدافعـة 

للتقـدم العلمـي والتكنولوجـي مـا يـأيت:

أوًل: املسئولية: 
دينيـة،  مسـئولية  بـني  تتنـوع  اإلسـالم  يف  املسـئولية 
يف  وتتكامـل  أخالقيـة،  ومسـئولية  اجتاعيـة،  ومسـئولية 
الوقـت نفسـه، وهـي مسـئولية تشـمل اإلنسـان وعملـه 

ومالـه، وفيـا يـيل بيـان ذلـك:

- شـمول املسـئولية للفـرد: قـال تعـاىل: ﴿پ  
 : وقـال  ڀ﴾)١(،  ڀ  ڀ   پ   پ   پ   

)١( ]سورة احلجر، اآليتان : ٩٢، ٩٣[. 
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ېئ    ېئ   ۈئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ  ۇئ   ۇئ   ﴿وئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ی  ی ی  ی  جئ  

ىئ﴾)١(.  مئ  حئ 
- شمول املسئولية لألعمــال كلهــا، قال تعاىل: ﴿ڎ  
ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ک  ک  گ  گ﴾)٢(، ويتناول هذا الشـمول حاسـة 

السـمع وحاسـة البصــر والفؤاد، قال تعـاىل: ﴿وئ  ۇئ  ۇئ  
ی  ی   ىئ     ىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ۈئېئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ  
ی  ی﴾)٣(، كـا يتنـاول هـذا الشـمول مـا يتمتـع بـه 

اإلنسـان من املـال والنعم، قـال تعـاىل: ﴿ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ﴾)٤(، وقـال املصطفـى ملسو هيلع هللا ىلص: »الَ َتـُزوُل َقَدَما َعْبٍد 
َيـْوَم الِقَياَمـِة َحتَّـى ُيْسـَأَل َعـْن ُعُمِرِه فِيـَا َأْفنَـاُه، َوَعـْن ِعْلِمِه 
فِيـَم َفَعـَل، َوَعـْن َمالِـِه ِمـْن َأْيـَن اْكَتَسـَبُه َوفِيـَم َأْنَفَقـُه، َوَعْن 

ِجْسـِمِه فِيَم َأْبـاَلُه«)٥(.

)١( ]سورة مريم، اآليات : ٩٣، ٩٥[. 
)٢( ]سورة الزلزلة، اآليتان ٧، 8[. 

)٣( ]سورة اإلرساء، اآلية ٣٦[. 
)٤( ]سورة التكاثر، اآلية 8[. 

)٥( ُسنن الرمذي، أبواب صفة القيامة، باب يف القيامة، حديث رقم: ٢٤١٧. 
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- املسئولية يف اإلسالم مسئولية ذاتية: حيث قررت املبادئ 
اإلسالمية قرص املسئولية عىل اجلاين وحده، قال تعاىل: ﴿ڇ 
فال  ڈ﴾)١(،  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
يؤخذ بريء بجريرة مذنب، وال يشرك أهله فيا اقرفت يداه 
ې﴾)٢(،  ې   ې   ۉ   ﴿ۉ   تعاىل:  قال  إليه،  نسب  أو 
كا أوضح اإلسالم أن اجلزاء يكون بقدر املسئولية، مع إيثار 

جانب الرمحة والتسامح ومضاعفة احلسنة، قال تعاىل: ﴿ک  
ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾)٣(.
فاإلنسان مسئول عن كسبه من خر ورش، ومسئوليته نحو 
والتنافس  العام،  اخلر  التعاون يف سبيل  عليه  توجب  جمتمعه 
يف العمل الصالح، ونرش العلم الذي يسهم إسهاًما إجيابيًّا 
ا، وبا  يف بناء املجتمع وتطويره، وبا جيعل بنيان الدولة قويًّ

يعود باخلر عىل اإلنسانية، قال تعاىل: ﴿ ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ ېئ﴾)٤(.

)١( ]سورة سبأ، اآلية ٢٥[. 
)٢( ]سورة اإلرساء، اآلية ١٥[. 

)٣( ]سورة األنعام، اآلية ١٦٠[. 
)٤( ]سورة املائدة، اآلية ٢[. 
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ثانًيا: العمل: 
لقـد كان منهج اإلسـالم يف هـذا املجال فريـًدا ومتميًزا، 
ـنَّة لتؤكـد أن العمـل  فقـد جـاءت نصـوص الكتـاب والسُّ
واجـٌب عـىل الفـرد وحـقٌّ لـه يف داخـل املجتمـع الـذي 
يعيـش فيـه، كا تؤكـد عىل حـق العامـل يف األجـر العادل 
والظـروف اإلنسـانية يف العمـل؛ ولذلـك كان العمـل يف 
اإلسـالم هو السـبيل لالرتقاء بالدولة وتنميتها واإلسـهام 

يف خدمـة اإلنسـانية وحتقيـق اخلـر هلا. 

يف  وأنه  العمل  إىل  بالدعوة  الكريم  القرآن  جاء  ولقد 
ٹ  ﴿ٹ   تعاىل:  قال  العبادات،  بعد  يأيت  األمهية 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ  ڄ ڄ ڃ﴾)١(، وقد بلغ اإلسالم يف تقديره 
ل الذين حيرصون عىل زيادة اإلنتاج  للعمل وتكريمه للُعـاَّ
أكد عىل حق  مبلًغـا عظيًمـا؛ حيث  الدولة  اقتصاد  ومحاية 
العامل يف األجر، وأمر رب العمل أن يبادر بإعطاء العامل 
أجره عىل الفور، قال عليه الصالة والسالم: »َأْعُطوا اأْلَِجَر 

)١( ]سورة اجلمعة، اآلية ١٠[. 
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َأْجَرُه َقْبَل َأْن جَيِفَّ َعَرُقُه«)١(، وحسب العامل فخًرا ورفعة أن 
اهلل  يتوىل الدفاع عنه وعن حقوقه، قال تعاىل يف احلديث 
يِب  َأْعَطى  َرُجٌل  الِقَياَمِة:  َيْوَم  َخْصُمُهْم  َأَنا  »َثاَلَثٌة  القديس: 
ا َفَأَكَل َثَمنَُه، َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجًرا  ُثمَّ َغَدَر، َوَرُجٌل َباَع ُحرًّ

َفاْسَتْوىَف ِمنُْه َومَلْ ُيْعِط َأْجَرُه«)٢(.

ثالًثا: احرتام الوقت: 

ـخ العنايـة بـه مـن  اهتـم القـرآن الكريـم بالوقـت ورسَّ
نـواٍح شـتَّى وبصوٍر عديـدة، وىف مقدمـة هـذه العناية بيان 

أمهيتـه وعظم نعمـة اهلل  به، قال تعـاىل: ﴿ېئ  ېئ   
جئحئ    ی  ی  ىئی   ىئ  ىئ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   

ڀ﴾)٣(.  ڀ 
وقـد جـاءت الفرائض اإلسـالمية واآلداب اإلسـالمية 
تثبـت هـذا املعنـى الكبـر، وهـو قيمـة الوقـت، واالهتام 

)١( ُسنن ابن ماجه، كتاب الرهون، باب أجر األجراء، حديث رقم: ٢٤٤٣. 
ا، حديث رقم: ٢٢٢٧.  )٢( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًّ

)٣( ]سورة إبراهيم، اآليتان ٣٣ - ٣٤[. 
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اإلنسـان  منـه، وتوقـظ يف  فيـه وكل جـزء  بـكل مرحلـة 
الكـون،  مـع حركـة  الوقـت  أمهيـة  إىل  واالنتبـاه  الوعـي 
الشـمس والكواكـب، واختـالف  الفلـك، وسـر  ودورة 
الليـل والنهـار؛ فللوقـت خصائـص يتميـز هبـا يتعـني أن 
ندركهـا، منهـا: رسعـة انقضائـه؛ فهو يمـرُّ مر السـحاب، 
ض، وقديـًا قيـل: أمس  ومـا مـى منـه ال يعـود وال يعـوَّ
الدابـر ال يعـود، وملـا كان الوقت رسيـع االنقضـاء؛ وكان 
مـا مـى منـه ال يرجـع وال يعـوض بـيء؛ كان الوقـت 
أنفـس وأثمـن مـا يملـك اإلنسـان، حيـث إنه وعـاء لكل 

عمـل وكل إنتـاج.

رابًعا: التعاون: 

والتعاضـد  والتكافـل  التعـاون  عـىل  اإلسـالم  َحـثَّ 
يف  يعيـش  حـني  فاإلنسـان  والتقـوى،  والـرب  اخلـر  عـىل 
التعـاون  مـن  صـور  إىل  سـيحتاج  حمالـة  ال  فهـو  جمتمـع 
لعـدم اسـتغنائه بنفسـه عـن معونة مـن يعيشـون معه ومن 
حولـه، كـا أن جمتمًعـا يظهـر فيـه التعـاون ال يضيـع أحـد 
مـن أفـراده؛ ألن كل واحـد منهـم عندئـذ مقـيض احلاجة، 
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ُمعـان عـىل الشـدة، قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »امُلْؤِمـُن لِْلُمْؤِمـِن َكاْلُبنَْياِن، 
َيُشـدُّ َبْعُضـُه َبْعًضـا«)١(.

واملقصـود من اجتـاع النـاس وتعارشهم التعـاون عىل 
الـرب والتقـوى؛ فيعـني كل واحـد صاحبـه عـىل ذلـك علًا 

ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ    ﴿ تعـاىل:  قـال  وعمـاًل، 
ېئ﴾)٢(.  ۈئ  ۈئ   ۆئ   

والتعـاون عـىل الرب والتقـوى يكـون بُوجـوه متعددة، 
ومـن أوجـه وجمـاالت التعـاون: أن ُيعـني العـامل النـاس 
والشـجاع  بالـه،  الغنـي  ويعينهـم  فيعلمهـم،  بعلمـه 
بشـجاعته، وأن يتـم تبـادل اخلـربات يف شـتَّى املجـاالت 
النافعـة، وكل مـا خيطـر عـىل البـال مـن صـور التعـاون 
يعمـه قـول رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َواهلل يِف َعـْوِن اْلَعْبـِد َمـا َكاَن 
اْلَعْبـُد يِف َعـْوِن َأِخيـِه«)٣(، وأصحـاب األهـداف العظيمة 
ال يصلـون إىل أهدافهـم باجلهـود املتضـادة املتنافـرة، ولنا 

)١( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب تعاون املؤمنني بعضهم بعًضا، حديث رقم: ٦٠٢٦. 
)٢( ]سورة املائدة، اآلية ٢[. 

)٣( صحيح مســلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل االجتاع عىل تالوة القرآن وعىل الذكر، 
حديث رقم: ٢٦٩٩. 
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يف ذي القرنني أسـوة حسـنة حـني قال لقومـه: ﴿ىئ  ىئ  
ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ﴾)١(، ومـن 
ثـمَّ جيـب التعاون يف سـبيل التقـدم العلمـي والتكنولوجي 

لتنميـة املجتمـع وخدمـة اإلنسـانية.

خامًسا: العمل بروح الفريق:

لقـد حـثَّ اإلسـالم عـىل العمـل بـروح الفريـق مـن 
أجـل حتقيق التاسـك، والرابـط، ووحدة اهلـدف، وتوفر 
الفرصـة الكاملـة لالبتكار واألداء املمتــاز واملتميز، فقــد 
قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »َيـُد اهلل َمـَع اجلََاَعـِة«)٢(، ولكـي يـؤدي الفريق 
وظائفـه بفاعليـة جيب عـىل أفـراده التعـاون واالتصال فيا 
ـة الفريـق وحتديـد  بينهـم، وعليهـم الفهـم الواضـح مُلهمَّ
املسـئوليات وااللتـزام هبـا، وأعـال الفريـق ليسـت وليدة 
الة لالسـتفادة  الصدفـة بـل هي حتتـاج إىل تنظيـم وإدارة فعَّ
مـن أفـراد الفريق، ُكلٌّ بحسـب ختصصه وكفاءتـه وقدراته 
وخرباتـه واهتاماتـه املختلفـة، ومـن صور التعامـل بروح 

)١( ]سورة الكهف، اآلية ٩٥[. 
)٢( ُسنن الرمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء يف لزوم اجلاعة، حديث رقم: ٢١٦٧. 
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الفريق الواحد يف السـرة النبوية بناء مسـجد الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص 
اخلندق. وحفـر 

سادًسا: مكافأة املحسن: 
إن مكافـأة املحسـن خلٌق فطريٌّ ينشـأ من خلـق الوفاء، 
إذ إن القلـوب جمبولـٌة عىل حب من أحسـن إليهـا، واملؤمن 
معرًفـا  يكـون  حتـى    هلل  شـاكًرا  يكـون  ال  املسـتقيم 
بالفضـل ألهـل الفضـل، ويف ذلـك يقول رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اَل َيْشـُكُر اهلل َمْن اَل َيْشـُكُر النَّاَس«)١(، ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن ملَْ 
َيْشـُكِر اْلَقِليـَل، مَلْ َيْشـُكِر اْلَكثَِر«)٢(، وهبـذا نرى أن أخالق 
املؤمـن ال تكتمـل بحسـن عالقتـه بربـه فحسـب وإنـا ال 
ُبـّد أن يكـون عىل قدر مـن األخـالق اإلنسـانية الرفيعة يف 

التعامـل مـع الناس.

األداء  تطويـر  دوافـع  مـن  دافـٌع  املحسـن  مكافـأة  إن 
ـز  واإلبـداع واالبتـكار واالخـراع والتقـدم، وهـي حمفِّ
مـن حمفـزات العمـل، وهـي تـؤدي إىل بـثِّ روح التنافـس 
الرشيـف، ومن صـور املكافأة: املقابلـة باملثـل، أو الدعاء، 

)١( ُسنن أيب داود، كتاب األدب، باب يف شكر املعروف، حديث رقم : ٤8١١. 
)٢( مسند أمحد، حديث رقم: ١8٤٤٩. 
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أو الثنـاء والتشـجيع، قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمـْن َأَتـى إَِلْيُكـْم َمْعُروًفـا 
َفَكافُِئـوُه، َفـإِْن مَلْ جَتُِدوا َما ُتَكافُِئـوُه َفاْدُعوا َلُه َحتَّـى َتْعَلُموا 
َأْن َقـْد َكاَفْأمُتُـوُه«)١(؛ ألن مـن طبيعـة اإلنسـان أن تقـوى 

عزيمتـه بثمـرة مـا أدَّى يف واقـع النـاس ويف ضائرهـم.

إن موسـى n حـني سـقى للمرأتـني مل يلبـث كثـًرا حتى 
لقـي جـزاء إحسـانه، فجـاءت إحدامهـا تقـول: ﴿گ   گ  
بـن  عـروة  وإن  ڳ﴾)٢(،  ڳ   ڳ   ڳ    گ  گ  
 h مسـعود رغـم رشكـه حـني أغلـظ لـه أبـو بكـر الصديق
بكلمـة قاسـية يف مفاوضـات صلـح احلديبية، قال لـه: »َواهلل 
َلـْواَل َيـٌد َكاَنْت َلـَك ِعنِْدي َلَكاَفْأُتـَك هِبَا، َوَلِكنَّ َهـِذِه هِبَا«)٣(.

وختاًمـا .. فـإن اإلسـالم قد َحـثَّ عىل العمـل لعارة 
الكـون وخدمة البرشيـة، وذلك من خـالل االلتزام بقيم 
العمـل األخالقيـة والسـلوكية، التي من شـأهنا أن تكون 
دافًعـا لـكل تقـدم علمـي وتكنولوجـي فيه خـر البرشية 

وسـعادة اإلنسانية.

)١( مسند أمحد، حديث رقم : ٥٣٦٥. 
)٢( ]سورة القصص، اآلية ٢٥[. 

)٣( مسند أمحد، حديث رقم:  ١8٩١٠. 
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)١(كانـت وما تـزال الضوابط واألخالقيـات مطلوبة دائًا يف 

مجيـع جماالت البحـث العلمي، وهنـاك العديد مـن العوامل 
االهتـام  بـؤرة  يف  والضوابـط  القيـم  هـذه  جعلـت  التـي 

العاملـي؛ ومـن هـذه العوامـل مـا يأيت: 

- أنـه عىل مدى التاريـخ الطويل للبرشيـة كان وما يزال 
لـكل جمتمـع قيمـه وتقاليـده وضوابطـه يف جمـال البحـث 
العلمـي، وختتلـف املجتمعـات فيـا بينهـا فيـا تقـره وفيا 
تأبـاه، ولكنهـا تتفق عـىل أن أمـر البحث العلمـي ال خيص 

الفـرد فقـط ولكن خيـص املجتمـع كله.

وامتـدت  اتسـعت  قـد  العلمـي  البحـث  رقعـة  أن   -
بت طـواًل وعرًضـا وعمًقـا لتتناول جماالت مل يسـبق  وتشـعَّ

)*( أ.د/ مجال أبو الرسور، عضو جممع البحوث اإلسالمية ومدير املركز اإلسالمي للدراسات 
والبحوث السكانية، جامعة األزهر، مرص.

أخالقيات البحث العلمي والتكنولوجي 
من املنظور اإلسالمي)*(
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للعلـم أن طرقهـا مـن قبـل، ومـا كان املجتمـع ينظـر إليـه 
مـن قبل عـىل أنه مـن جمـال اخليـال العلمي أصبـح اآلن يف 
متنـاول الواقـع، وأصبـح عىل املجتمـع أن يتعامـل معه من 

خـالل قيـم وضوابـط جديدة.
- ومـن هـذه العوامـل أيًضـا أنه كثـًرا ما جيـري البحث 
العلمـي،  للبحـث  خدمـة  متطوعـني  أفـراد  عـىل  العلمـي 
والفضـاء،  الطبيـة  البحـوث  مثـل:  إنسـانية؛  وألهـداف 
وتسـتلزم هـذه النوعية من البحوث أخالقيات وسـلوكيات 
وضوابـط تضمـن أال يكـون محـاس الباحثـني عىل حسـاب 

احـرام الفـرد واحـرام خيـاره وضـان سـالمته.
- ومـن هـذه العوامـل دوليـة البحـث العلمـي؛ فلـم 
مـن  الدوليـة  وأصبحـت  جغرافيـة،  حـدود  للعلـم  يعـد 
معـامل البحـث العلمي احلديـث، حيث يشـارك العديد من 
العلـاء مـن بلدان خمتلفـة يف البحـث العلمـي الواحد ضاًّ 
للجهـود، واختصـاًرا للوقـت، وتقييـًا للنتائـج يف ضـوء 

املختلفـة للمجتمعـات. الظـروف 
ا أدنـى  وتتطلـب دوليـة البحـث العلمـي اتفاًقـا أو حـدًّ
مـن االتفـاق عـىل الضوابـط والقيـم التـي حتكـم البحـث 
العلمـي يف البلـدان املختلفـة، وخصوًصـا مـا يتعلـق منها 
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بسـالمة األفـراد الذين جتـرى عليهـم البحـوث، واحلفاظ 
عـىل خصوصياهتـم واحرامهـم، وحتـى ال تكـون هنـاك 
شـبهة اهتام باسـتغالل بعـض املجتمعات إلجـراء بحوث 

علميـة ختـدم جمتمعـات أخرى. 

- نظـرة املجتمـع املتغـرة للبحـث العلمـي، فلـم يعـد 
ولكنـه  العلـاء،  الجتهـاد  ـا  فرديًّ جمـااًل  العلمـي  البحـث 
ـا، أو تنمية  أصبـح اسـتثاًرا يتوقـع املجتمع منه عائـًدا ماديًّ
برشيـة إلعـداد الكـوادر القـادرة عـىل البحـث العلمـي، 
فلقـد أصبح املجتمـع صاحب مصلحة ومنفعـة يف البحث 
العلمـي، وأصبـح لزاًما عليـه القيام بدور إجيـايب يف توجيه 
البحـث العلمـي إىل مـا خيـدم مصلحتـه، وإىل مـا يتفق مع 

قيمـه، وأن يضـع مـا يراه مـن ضوابـط لتحقيـق ذلك.

- مـا قد حيـدث من أرضار خطرة وجسـيمة للمجتمعات 
نتيجـة بعـض البحـوث العلميـة التي مل تسـتخدم اسـتخداًما 
صحيًحـا، أو اسـتخدمت دون االلتـزام بالقواعـد األخالقية 
للبحـوث، فعـادت هـذه البحـوث عـىل املجتمعـات بالرضر 

الشديد. 

- دخـول العنرص التجـاري يف البحث العلمـي؛ فهناك 
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تسـتثمر  التـي  والعامليـة  املحليـة  الـرشكات  مـن  العديـد 
يتيـح  علمـي  تقـدم  حتقيـق  بغـرض  العلمـي  البحـث  يف 
هلـا املزيـد مـن فـرص الكسـب املـادي املـرشوع، ويلعـب 
مل  العلمـي  التقـدم  يف  ـا  حيويًّ دوًرا  التجـاري  العنـرص 
يكـن يلعبـه مـن قبـل، ويسـتلزم هـذا الـدور جمموعـة من 
الضوابـط التـي تضمـن أن يكون عنـرص التـربع والتمويل 
خالًصـا لدعـم البحـوث العلمية وليس عىل حسـاب القيم 

والتقاليـد العلميـة واإلنسـانية. 

وكل هـذه العوامـل السـابق رسدهـا أدت إىل وضع قيم 
وضوابـط البحـث العلمي يف دائـرة األضـواء، وعىل قائمة 
واألخالقيـات،  القانـون  ورجـال  العلـاء،  مـن  االهتـام 

وعلـاء الديـن، واملجتمـع كله.

العلمـي  البحـث  التأصيـل اإلسـالمي ألخالقيـات 
والتكنولوجـي: 

إن للرشيعـة اإلسـالمية مقاصَد تسـتلزم مـن الفرد ومن 
املجتمـع احلفـاظ عليهـا، وهـي: حفـظ الديـن، والنفـس، 
املقاصـد  وهـذه  والوطـن،  واملـال،  والنسـل،  والعقـل، 
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متـى حتققـت كان عليهــا نـاء احليـاة وازدهارهـا، والعلم 
ن اإلنسـان مـن القيـام بواجبات  النافـع هـو كل معرفـة مُتكِّ
اسـتخالفه يف األرض إلعـار هـذه احليـاة وإقامـة العـدل 
واإلحسـان فيهـا، وقـد جعـل اإلسـالم األخـالق احلميدة 
القـرآن  امتـدح  وحينـا  أصولـه؛  مـن  أصـاًل  عـام  بوجـه 
الكريم رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قـال: ﴿ڱ  ڱ     ڱ  ں﴾ )١(. 

م اهلل  اإلنسـان حيًّا جسـًدا وعقاًل، وفرض  ولقـد كـرَّ
احرامـه ميًتـا، فعـن عائشـة i أن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قـال: 
ْثـِم«)٢(، ويف  »َكـرْسُ َعْظـِم امْلَيِّـِت َكَكـرْسِ َعْظـِم احْلَـيِّ يِف اإْلِ
ْنَيا  حديـث ابـن عمر k يقول رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلـَزَواُل الدُّ

َأْهـَوُن ِعنْـَد اهلل ِمْن َقْتـِل َرُجٍل ُمْسـِلٍم«)٣(. 

وإذا كان أهـل العلـم قـد اصطلحـوا عىل أن لـكل علم 
آدابـه وأخالقـه وضوابطه املتعـارف عليها، التـي ال بد من 
االلتـزام هبـا، وإذا كان اإلسـالم قـد سـا بقيمـة اإلنسـان 
فحفظهـا، وبخلقـه فصانه وزانـه بكل اخلصـال املحمودة؛ 

)١( ]سورة القلم، اآلية ٤[. 
)٢( مسند أمحد، حديث رقم : ٢٤٦8٦.

)٣( ُسنن الرمذي، أبواب الديات، باب ما جاء يف تشديد قتل املؤمن، حديث رقم: ١٣٩٥.
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فـإن َأْوىل األخالقيـات التـي ينبغـي أن يتحـىلَّ هبـا العلـاء 
الشـعور باملسـئولية جتـاه هـذه اإلنسـانية؛ فيعملـون عـىل 

خدمتهـا واالرتقـاء هبـا، وحتقيـق ما فيـه خرها.

ومـن أمانـة العلـم أن يقـف العـامل عنـد مـا يعلمـه علم 
اليقـني، وال ُيْقـِدم عىل مـا كان علمه فيه جمـرد ظن وختمني، 
وإذا كان العلـم التطبيقي قد سـاد عرصنـا وظهرت له نتائج 
باهـرة، فـإن اإلسـالم قـد أعطـى أمهيـة خاصـة للبحـوث 
العلميـة التـي متس اإلنسـان -الـذي كرمـه اهلل - بصفة 
مبـارشة، وعىل العلـاء أن يتذكـروا دائًا أهنـم يتعاملون مع 
اإلنسـان َخْلًقـا وُخلًقـا، وإذا كان البحـث العلمـي قد طفر 
طفـرات واسـعة يف اآلونـة األخـرة، فيجـب أال يغيب عن 
العلـاء قـول اهلل : ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾)١(. 

وإذا كان العـامل الغـريب قـد وضـع العديـد مـن ضوابط 
هلدايـة  والتكنولوجـي  العلمـي  البحـث  وأخالقيـات 
الوضعيـة  بالقوانـني  سـواء  وترشـيده،  العلمـي  البحـث 
اهليئـات  املتعـارف عليهـا عـىل مسـتوى  أو باإلرشـادات 

)١( ]سورة اإلرساء، اآلية 8٥[. 
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الدوليـة املختلفـة، فلقـد أصبـح مـن املعتـاد حتديـد أربعة 
القيـام  االلتـزام هبـا عنـد  رئيسـة جيـب  مبـادئ أخالقيـة 

وهـي: العلمـي،  بالبحـث 

احـرام . ١ مبـدأ  عنـه  ويتفـرع  األشـخاص؛  احـرام 
اسـتقالل ذوي األهليـة، ومحايـة غـر القادريـن عىل 

بأنفسـهم.  االسـتقالل 

حتقيق املنفعة؛ والذي يشمل واجب فعل اخلر. . ٢

عـدم . ٣ أو  الـرضر،  إحـداث  عـن  االمتنـاع  واجـب 
اإلرضار.

العدالة.. ٤

وإذا كان مبـدأ العدالـة هـو الـذي يسـعى القانـون إىل 
تارخييًّـا  اسـُتخِدم  القانـون  فـإن  األول،  املقـام  يف  حتقيقـه 
ويف األزمنـة احلديثـة حلايـة احـرام األشـخاص، وحتقيق 

منفعتهـم، ومنـع حـدوث الـرضر. 

اء  ومن اجلدير بالذكر أن مصادر الرشيعة اإلسالمية الغرَّ
دت عىل كل هذه الضوابط األخالقية منذ ما  ت وشدَّ قد نصَّ
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يزيد عىل ألٍف وأربعائة عاٍم، وإذا نظرنا إىل املصادر األولية 
للرشيعة اإلسالمية وهي القرآن الكريم واألحاديث النبوية 
الرشيفة، فسنجدها مليئة با ينص ويلزم املسلم باتباع هذه 
فقط،  العلمي  البحث  يف  ليس  ومراعاهتا،  األربعة  املبادئ 
بل يف كل أنشطة احلياة، وإذا كان اإلسالم قد أمر املسلمني 
يكونوا  أن  بالعلاء  فأوىل  املبادئ،  هذه  مثل  باتباع  مجيًعا 
سبَّاقني وحريصني عىل االلتزام هبا، وعدم احليدة عنها حتت 

أي ظرف من الظروف، فقد قال تعاىل: ﴿ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ ۉ ۉ﴾)١(.

خطوات البحث العلمي: 
إن عمليـة البحـث العلمـي متـر بعـدة مراحـل قبـل أن 
خيـرج البحـث من طـور الفكـرة إىل حيـز النـرش والتنفيذ، 
يـيل:  فيـا  العلمـي  البحـث  تلخيـص خطـوات  ويمكـن 
العلمـي  البحـث  تصميـم  البحـث،  موضـوع  )اختيـار 
وإعـداد خطتـه، تنفيـذ البحـث العلمـي، تقريـر البحـث 
العلمـي ونـرش معلوماتـه واسـتخدام نتائجـه يف التطبيـق 

)١( ]سورة فاطر، اآلية ٢8[.
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ُتَراَعـى  أن  بـد  ال  اخلطـوات  هـذه  مجيـع  ويف  العمـيل(، 
العلمـي. البحـث  يف  األخالقيـة  النواحـي 

وال يكفـي أبـًدا أن ُتراَعى القواعـد األخالقية يف مرحلة 
مـن مراحل البحـث العلمي وهُتَمل يف مرحلـة أخرى وإال 
م البحـث تصميًا  أصبـح البحث غـر أخالقي، فقـد ُيَصمَّ
عنـد  ولكـن  والعلميـة،  األخالقيـة  النواحـي  مـن  جيـًدا 
تنفيـذ البحـث قـد ال تتبـع الضوابـط التـي وضعـت عنـد 
تصميـم البحـث، ويف مثـل هذه األحـوال يصبـح البحث 
غـر أخالقـي، وكذلك فـإن البحـث األخالقـي يف فكرته 
وتصميمـه وتنفيـذه قـد يصبـح غـر أخالقـي إذا مل يـراع 
الباحـث الضوابـط األخالقيـة عنـد نـرش تقريـر البحـث 

واسـتخدام نتائجـه يف التطبيـق العمـيل.

الضوابط األخالقية عند اختيار موضوع البحث: 
والتكنولوجـي  العلمـي  البحـث  موضـوع  اختيـار  إن 
جيـب أالَّ يكون اختياًرا عشـوائيًّا، وال يتـم إال بعد مراجعة 
املجـالت العلمية وشـبكة املعلومـات والنـرشات الدورية 
املتخصصـة يف فكـرة البحـث مراجعـة دقيقة؛ ليسـتخلص 
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البحـث،  فكـرة  الختيـار  املاسـة  احلاجـة  الباحـث  منهـا 
ووجـود مـا يشـر إىل أن البحـث املقـرح يمكنـه التفـوق 
عـىل البدائـل املتاحـة حالًيـا، وجيـب أن يشـرك يف البحث 
مـن هـم عـىل درايـة تامـة باخللفيـة العلميـة عـن موضوع 
البحـث، ومن هـم مؤهلون إلجـراء البحـث العلمي، وال 
جيـب أن تتعـارض فكـرة البحث مـع قيم املجتمـع الثقافية 

والقانونية.  والدينيـة  واألخالقيـة 

الضوابط األخالقية يف تصميم البحث العلمي وخطته:
لكـي يكـون البحث أخالقيًّـا يف تصميمه ال بـد أن يكون 
تصميـم البحـث سـليًا مـن الناحيـة العلميـة واألخالقيـة؛ 
فيجـب أن يكـون حجم العينـة كافًيـا إلعطاء نتائج سـليمة 
إحصائيًّـا، كذلك جيب تقييـم أي خماطر حمتملة بشـكل جيد 
وموازنتهـا مـع الفوائـد املحتملـة، وجيـب التقليـل من هذه 
املخاطـر بكافـة الوسـائل املمكنـة، وعنـد حـدوث أيـة آثار 
عكسـية جيب تقييـم البحث عىل الفـور، وقد يقـرر الباحث 

إيقـاف البحـث وعـدم االسـتمرار فيه إذا لـزم األمر.

كذلـك جيـب إعـالم األفـراد املتطوعـني يف األبحـاث 
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التـي ختـص البـرش بتفاصيـل البحـث كاملـة، واحلصـول 
عـىل موافقتهم املسـبقة الواعية احلرة لالشـراك يف البحث، 
مـع مراعـاة إمكانيـة انسـحاهبم يف أي وقـت دون خسـارة 
املعلومـات،  رسيـة  ضـان  جيـب  وكذلـك  هلـم،  بالنسـبة 

واختـاذ اخلطـوات الالزمـة لضـان رسيـة السـجالت.

الضوابط األخالقية عند التنفيذ: 
تصميًمــا  املصمـم  والتكنولوجـي  العلمـي  البحـث  إن 
أخالقيًّـا سـليًا ال يكـون أخالقيًّـا إال بالتزامـه بالضوابـط 
األخالقيــة أثنـاء التنفيــذ، وإنـه ملـن الـرضوري أن يلتزم 
الباحـث أثنـاء التنفيذ بتحديـد نقطة للتوقـف إذا ما اتضح 
لـه أثنـاء إجراء البحث حـدوث أخطـار أو مضاعفات غر 
متوقعـة، أو أن هنـاك دالئـَل تشـر إىل أن الطـرق املتاحـة 

البديلـة أفضـل مـن البحـث املزمـع إمتامه. 

الضوابط األخالقية يف تقرير البحث العلمي والنرش: 
هنـاك العديـد مـن الضوابـط األخالقيـة التـي جيـب أن 
يلتـزم هبا الباحـث بعد إمتام بحثه واالسـتعداد لنـرش نتائجه 

وتطبيقهـا، ويمكـن تلخيـص تلـك الضوابـط فيا ييل: 
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مجـع البيانـات بعنايـة ودقـة ودون حتيـز مـن جانـب . ١
الطـرق  اسـتخدام  طريـق  عـن  وذلـك  الباحـث، 
يمكـن  وال  عليهـا؛  املتعـارف  املختلفـة  البحثيـة 

املتعمـد. العلمـي  االحتيـال  يف  التسـامح 
بل . ٢ تربيرها،  يمكن  ال  نتائج  إىل  التوصل  جيب  ال 

جيب عىل الباحث يف حتليله البيانات استكشاف كافة 
مصـادر التحـيز فيها والتفسرات البديلة لنتائجهـا، 
ودراستها باستخدام االختبارات اإلحصائية لتحديد 

مستوى الثقة فيها.
ن الباحثني اآلخرين . ٣ كتابة البحث بتفاصيل كافية مُتكِّ

من إعادة التجارب والتحقق من النتائج، أو نقدها 
واالختالف معها.

ملـن . ٤ إال  البحـث  نـرش  يف  باملشـاركة  السـاح  عـدم 
اشـرك فعـاًل يف إجـراء البحـث، وأسـهم مسـامهة 

فكريـة أو عمليـة فيـه. 
ذكر أعال الباحثني السابقني يف املوضوع حمل البحث، . ٥

واإلشارة إىل الدراسات السابقة التي قد تكون أعطت 
نتائج مشاهبة أو خمالفة لنتيجة البحث.
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أن يسـعى الباحـث لنـرش أو إعالن بحثـه بني زمالئه . ٦
املتخصصـني من خـالل القنوات العلميـة املعتمدة .

يف . ٧ الفكريـة  امللكيـة  حقـوق  عـن  اإلفصـاح  جيـب 
البحـث، واملصالـح التجاريـة فيـه يف حالـة البحـوث 
املمولـة مـن هيئات رسـمية وجهـات دوليـة معتمدة، 
كـا جيب اسـتخدام الدعـم ملقابلة مرصوفـات البحث 
كـا هـو متفق عليـه يف بروتوكـول البحث، مـع توثيق 

املنـرصف، وتقديـم تقاريـر ماليـة دوريـة دقيقة.

أن يكون طلب نرش البحث العلمي يف املجالت العلمية . 8
مصحوًبا بموافقة جلنة األخالقيات عىل إجراء البحث، 

وذلك يف البحوث التي تتطلب ذلك.

مسئولية مراعاة األخالقيات: 
يتسـاءل كثـرون ممـن يعملـون يف البحـث العلمـي 
مراعـاة  جانـب  عاتـق  يقـع  مـن  عـىل  والتكنولوجـي: 
األخالقيـات يف البحـث العلمـي؟ هـل هـي مسـئولية 
لة للبحـث؟!، والواقع  الباحـث أم مسـئولية اهليئـة املموِّ
البحـث  يف  األخالقيـات  مراقبـة  ضـان  مسـئولية  أن 

العلمـي تقـع عـىل كلٍّ ممـا يـأيت: 
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الكاملـة، . ١ املسـئولية  الباحـث  يتحمـل  الباحـث: 
ولذلـك جيـب أن يكـون مدرًبـا تدريًبـا جيـًدا عـىل 
إدراك أخالقيـات البحـث العلمـي، وأنـه ال يوجد 
يناقـش  مل  إذا  أو مقبـول  بروتوكـول بحثـي كامـل 

للبحـث. األخالقيـة  اجلوانـب 

يكـون يف . ٢ أن  بـد  العلمـي: ال  البحـث  مؤسسـات 
هـذه املؤسسـات جلـان أخالقيات تراجـع البحوث 
املزمـع إجراؤهـا فيهـا؛ فتقرهـا أو ترفضهـا أخالقيًّا 
وإنسـانيًّا، وتقـدم النصـح واملشـورة للباحثـني قبل 
البـدء يف أي بحـث يف هـذه املؤسسـة، وجيـب أن 
تكـون هـذه اللجـان مسـتقلة متاًمـا عـن الباحثني.

املجـالت العلميـة: ال جيـب قبـول تقاريـر أو نـرش . ٣
األخالقيـة  واملسـتويات  تتفـق  ال  علميـة  أبحـاث 

عليهـا. املتعـارف  واإلنسـانية 

وكاالت التمويـل واملنظـات املعتمـدة: فينبغي عند . ٤
متويـل أي بحـث علمـي مـن قبـل أي وكالـة دولية 
أو قوميـة أن تأخـذ يف اعتبارها مـدى التزام الباحث 

باجلوانـب األخالقية واإلنسـانية يف بحثه.
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فاصـاًل  نضـع  أن  ا  جـدًّ الصعـب  ملـن  فإنـه  وختاًمـا.. 
واضًحـا بني املراجعـة العلمية للبحـث واملراجعة األخالقية 
لـه؛ ألن البحـث غـر السـليم علميًّا قـد ينطوي عـىل خماطر 
غـر  فيصبـح  يشـملهم  أو  البحـث  عليهـم  سـيجرى  ملـن 
سـليم أخالقيًّـا، ومـن َثمَّ ينبغـي مراعـاة الضوابـط العلمية 
واألخالقيـة مًعـا، إذ ال ينفـك أحدمهـا عن اآلخـر يف حتقيق 
اهلـدف والغايـة املرجوة من البحث العلمـي والتكنولوجي، 

وهـو خـر اإلنسـانية وخدمتها.

*          *        *
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التاريـخ  مـن  جـزء  والتكنولوجيـا  العلـم  تاريـخ  )١(إن 

األمـم  مجيـع  صنعـه  يف  أسـهمت  الـذي  العـام  اإلنسـاين 
  عـىل مـر العصـور، إنـه تاريـخ الفكـر الـذي منحـه اهلل
لإلنسـان؛ لكـي يرتقـي بعقلـه ويـدرك أمهيـة املعرفـة يف 
صنـع التقـدم وفهـم حقائـق األشـياء، ومـن يقـرأ تاريـخ 
اهلـوى  رضوب  خمتلـف  عـن  بعيـًدا  بموضوعيـة،  العلـم 
وتعثـره  تقدمـه  يف  االرتبـاط  وثيـق  أنـه  جيـد  والتحيـز، 
منـذ  اإلنسـان وانحطاطهـا  ازدهـار حضـارات  بمراحـل 
بعـرص احلضـارة  القديمـة، ومـروًرا  عصـور احلضـارات 
العربيـة اإلسـالمية، فعـرص النهضـة األوروبيـة احلديثـة، 
وصـواًل إىل حضـارة التكنولوجيـا املعـارصة، كـا جيـد أن 
بتتبـع نمـو املفاهيـم  فلسـفة العلـم والتكنولوجيـا معنيَّـٌة 

)*( أ.د/أمحد فؤاد باشا، كلية العلوم، جامعة القاهرة، مرص.

إسهامات العلامء املسلمني
يف التقدم العلمي والتكنولوجي عرب العصور)*(
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تلـك  عـرب  وتطورهـا  والتكنولوجيـة  العلميـة  واألفـكار 
مه العلـاء والتقنيون مـن نظريات  املراحـل، ومهتمـة با قدَّ
أو حلـول ملختلـف القضايـا العلميـة والتكنولوجيـة، وفق 
منهـج حتليـيل مقـارن هيـدف إىل وضـع احلقائـق يف نصاهبا 

املقبـول عقليًّـا واملمكـن تارخييًّـا ومنطقيًّـا.

مـن هنـا فـإن األمانـة يف التأريـخ ألي علم مـن العلوم 
تقتـيض أن نتتبـع مراحل تطـوره منذ نشـأته، وأن نقف عىل 
ف عـىل مـا قام بـه عظاء  كيفيـة نمـوه وتدرجـه، وأن نتعـرَّ
رجالـه مـن األعال واالبتـكارات التي أحدثت هـذا النمو 
والتـدرج، ومن َثمَّ سـوف نعـرض لبيان بعض إسـهامات 
العلـاء املسـلمني يف التقـدم العلمـي والتكنولوجـي عـرب 
موه مـن مآثر  العصـور، ونلقـي الضـوء عـىل بعـض مـا قدَّ
ذات قيمـة معرفية أو منهجيـة أو تطبيقية يف تاريخ احلضارة 
اإلنسـانية، ونكشـف عن بعض املفاهيم واإلنجازات التي 
تشـكل أساًسـا لكثـر مـن املباحث التـي ُتعامـل يف العرص 
احلديـث بوصفهـا من العلـوم التخصصيـة املسـتقلة؛ نظًرا 

التسـاع دائرة البحـث يف موضوعاهتا.
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إن علاء احلضارة اإلسـالمية مل يقفـوا عند حد املواريث 
لوا إليـه من جتارهبم  الفكريـة إذ أضافـوا بعد ذلك مـا توصَّ
ـا وعلميًّـا  نـوا نسـًقا فكريًّ وخرباهتـم، واسـتطاعوا أن ُيكوِّ
متميـًزا، قوامـه البحث عن احلقيقة يف أعـاق النفس وآفاق 
الوجـود، وأساسـه العلـم والعمل مـن أجل ترقيــة احلياة 
عـىل األرض اسـتناًدا إىل مبادئ اإلسـالم احلنيـف، ونذكر 
مـن مآثـر املسـلمني بعـض الثـورات العلمية التي أشـعلوا 
التطبيقيـة، والتكنولوجيـة  العلـوم األساسـية  جذوهتـا يف 

وغرهـا، ومـن ذلك مـا يأيت:

1- يف جمال الرياضيات: 
جديـٍد  علـٍم  إىل  ـل  يتوصَّ أن  اخلوارزمـي)١(  اسـتطاع 
يضيفـه للمعرفـة هـو علم اجلـرب الذي ظـل حمتفًظـا بلفظه 
العـريب يف كل اللغـات، وواصـل العلـاء بعد ذلـك عملية 
خطوًطـا  أكانـت  سـواء  الرياضيـة،  للمكونـات  التعميـم 

)١( هــو: حممد بن موســى اخلوارزمي، أبو عبد اهلل: ريايض فلكي مــؤرخ، من أهل خوارزم، 
ينعت باألســتاذ. أقامــه املأمون العبايس قيًا عــىل خزانة كتبه، وعهد إليــه بجمع الكتب 
اليونانيــة وترمجتهــا، وللخوارزمي كتــاب )اجلرب واملقابلــة( ترجــم إىل الالتينية ثم إىل 
اإلنجليزيــة، ونرش هبا وطبع بالعربيــة )خمترص( منه، وغره من الكتــب، مات بعد عام 

٢٣٢هـ. )األعالم للزركيل ١١٦/٧(.
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هندسيــًة أم أرقاًمـا عدديـًة، فأضـاف ثابت بن قـرة تعميًا 
لنظريـة فيثاغـورث يصلـح ألي مثلـث، وبرع عمـر اخليام 
يف تصنيـف وحل املعادالت ذات الدرجـة الثالثة والرابعة.

وظـل هذا املنهـج أسـلوًبا لفكـر الرياضيني حتـى أصبح 
من أهـم خصائـص املعرفة العلميـة، وأدَّى يف أواخـر القرن 
التاسـع عرش امليالدي إىل اكتشـاف معـادالت التحويل التي 
ن  تربـط بـني إحداثيـات املوضـع وإحداثيـات معممـة ُتَكـوِّ
مسـافات أو زوايـا، أو كميات تتصـل باملسـافات والزوايا. 

بعلـاء  بـدأت  التـي  الرياضيـة  املسـرة  هــذه  ولـوال 
احلضـارة اإلسـالمية ملـا ظهـرت معـادالت »الجرانج«)١( 
ومعـادالت »هاميلتـون«)٢( التـي تتميز يف العـرص احلديث 

)١( هو: جوزيف لويس كونت دي الجرانــج، ُولد عام ١٧٣٦م  يف مدينة تورينو بإيطاليا، من 
أرسة ثرية ذات أصول إيطالية نبيلة، انكب جوزيف عىل دروسه من الشعراء الكالسيكيني 
اليونانيــني والرومانيني، ثم أخذ يقرأ كل بحث ريايض اســتطاع الوصــول إليه، وبرز يف 
الرياضيات حتى أصبح من األعضاء األوائل يف أكاديمية علوم تورينو، التي يرجع الفضل 

.https://ar.wikipedia.org .األكرب يف تأسيسها إىل الجرانج نفسه، مات سنة ١8١٣م
ــا، درس ويليام  )٢( هــو: ويليام روان هاميلتــون، ُولد يف دبلــن ١8٠٥م، كان فيزيائيًّا أيرلنديًّ
الرياضيات يف دبلن وبرز فيها، حتى أصبح أستاًذا يف علم الفلك، كا أصبح »الفلكي امللكي« 
يف إيرلندا. قام يف عامــي ١8٣٤م و١8٣٥م بنرش صياغته للميكانيــكا، تلك الصياغة التي 
تعرف حتى وقتنا هذا واملعروفة باسمه وتســتخدم لدراسة امليكانيكا الكالسيكية،مات عام 

.https://ar.wikipedia.org.١8٦٥م
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بسـهولة اسـتخدامها السـتنباط وحـل العديد من املسـائل 
العلميـة يف علوم ميكانيـكا الكم، وامليكانيـكا اإلحصائية، 

وامليكانيكا السـاوية، والكهروديناميـكا، وغرها.

2- يف جمال العلوم الفيزيائية:
كشـفت الدراسـات الراثيـة يف العـرص احلديـث عـن 
املفاهيـم  مـن  الكثـر  حتديـد  إىل  املسـلمني  علـاء  سـبق 
العلميـة يف ميادين امليكانيـكا، والبرصيـات، والصوتيات، 
وخـواص املواد الصلبة والسـائلة والغازيـة، وغرها، فعىل 
سـبيل املثـال عـربَّ »هبة اهلل بـن ملـكا البغـدادي« يف كتابه: 
يف  سـينا«  »ابـن  الرئيـس  والشـيخ  احلكمـة«،  يف  »املعتـرب 
كتابـه: »الشـفاء«، و»ابـن املرزبان« يف كتابـه: »التحصيل«، 
وا عن  و»ابـن اهليثـم« يف كتابـه: »املناظـر«، وغرهـم، َعـربَّ
عنـارص احلركـة وأنواعهـا وقوانينهـا بصياغـات علمية ال 

ختتلـف عـا ُعـِرف يف العـرص احلديث. 

م علـاء املسـلمني ألول مرة يف تاريـخ العلم  كذلـك َقـدَّ
أساًسـا مقبواًل لتفسـر السـقوط احلر لألجسـام حتت تأثر 
اجلاذبيـة األرضيـة، وبـدأ اهلمـداين هـذه الثـورة العلميـة 
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بقولـه يف سـياق حديثـه عـن األرض ومـا يرتبـط هبـا مـن 
ميـاه وهـواء: فمـن كان حتتهـا - أي حتـت األرض عنـد 
نصفهـا األسـفل - فهـو يف الثبـات يف قامتـه كمـن فوقها، 
الـذي  املغناطيـس  بمنزلـة  فهـي  عليهـا،  قدمـه  وكثبـات 
جتـذب ُقـواه احلديـد إىل كل جانـب )١(، ويتضـح مـن هذا 
النـص أن اهلمـداين قد أرسـى أول حقيقة جزئيـة يف فيزياء 
ظاهـرة اجلاذبيـة، ثـم تبعـه »عبـد الرمحـن اخلـازين« الـذي 
ذكـر يف كتابـه: »ميـزان احلكمة« أن اجلسـم الثقيـل يتحرك 

بقـوة ذاتيـة أبـًدا إىل مركـز األرض فقـط. 

اسـتكال  طريـق  عـىل  اجلزئيـة  احلقائـق  هـذه  ولـوال 
وجـد  ملـا  واحلركـة  اجلاذبيـة  لظاهـرة  اإلنسـاين  التصـور 
إسـحاق نيوتـن مـن يقف عـىل علمهـم ويبني مـن بعدهم 
مـن عالقـة العلـاء؛ لكـي يصنـع جمـده وشـهرته بصياغة 

واجلاذبيـة)٢(. احلركـة  قوانـني 

)١( انظر: كتاب اجلوهرتني العتيقتني املائعتني من الصفراء والبيضاء )الذهب والفضة(، احلسن 
ابن أمحد اهلمداين، حتقيق: حممد حممد الشعبي، ط١، مطبعة دار الكتاب، دمشق. 

)٢( انظر: ميزان احلكمة، عبــد الرمحن اخلازين، طبعة دائرة املعارف العثانية، حيدر آباد الدكن، 
اهلند، ١٢٥٩هـ. 
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3- يف جمال الفلك واألرصاد: 
وضـع علـاء املسـلمني أصـول الكثـر مـن النظريـات 
اهتمـوا  كـا  والفلكيـة،  اجلويـة  الظواهـر  عـن  احلديثـة 
التـي  والرياضيـة(  الفلكيـة  )اجلـداول  األزيـاج  بوضـع 
مجعهـا »تيكوبراهـي« واسـتخدمها مـن بعـده »كبلـر« يف 
صياغـة قوانينـه املشـهورة عـن حركـة الكواكـب، وَتَرتَّب 
عـىل ذلك كله تقــدم علـوم الفلـك واألرصـاد، وصاحبه 
ازدهـار املالحـة البحريـة يف البحريـن األبيـض واألمحـر، 
ويف املحيطـني اهلنـدي واهلادي، وظلـت اختصاًصـا عربيًّا 

إسـالميًّا حتـى مطلـع العصـور احلديثـة.

4- يف جمال الكيمياء: 
من  وغرهم  واجللدكي  والرازي  حيان  بن  جابر  استطاع 
الكيميائية  العمليات  من  العديد  إىل  الوصول  املسلمني  علاء 
والتبخر،  الرشيح،  كعمليات  هلا؛  التطبيقية  واالستخدامات 
والتصعيد، والتقطر اجلـزئي، والتبلور، واستخدموا يف ذلك 
اآلالت واألجهزة، فتجاوزوا حدود اآلراء النظرية والتأمالت 

الفلسفية املميزة لعلوم اإلغريق واهلنود.
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5- يف جمال العلوم الطبية والصيدلة:

اهتـم علـاء املسـلمني بعلم الترشيـح والترشيـح املقارن، 
واعتمـدوا يف اسـتخالص النتائج عىل املشـاهدة والتجارب، 
كذلـك اهتمـوا بعلم اجلراحـة وأظهروا درايـة فائقة بجراحة 
والعظـام،  كاألعصـاب،  اجلسـم  مـن  الدقيقـة  األجـزاء 
والعيـون، واألذن، واألسـنان، واسـتئصال األورام اخلبيثـة، 
واكتشـفوا العديد من األمـراض ووصفـوا أعراضها وطرق 
اإلنسـانية  للحضـارة  جليلـة  خدمـات  وقدمـوا  عالجهـا، 
تتمثـل يف العديـد مـن املؤلفـات القيمـة التـي هنلـت منهـا 
أوروبـا، وظـل معظمهـا يـدرس يف جامعاهتـا حتـى عهـد 
قريـب، مثل كتاب »احلـاوي« أليب بكر الـرازي، و»القانون« 

البـن سـينا، و»الترصيف« للزهـراوي.

علـوم  لتطـور  مواكًبـا  الصيدليـة  العلـوم  تقـدم  وكان 
أو  »األقربازيـن«  علـم  فظهـر  بخطـوة،  خطـوة  الطـب 
»دسـتور األدويـة« الـذي كان يعني يف بـادئ األمر تركيب 
األدويـة املفـردة وقوانينهـا، وأصبح يعنـي يف احلديث علم 
طبائـع األدويـة وخواصهـا، كـا اكتشـف علاء املسـلمني 
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العديـد مـن العقاقـر التي ال تـزال حتتفظ بأسـائها العربية 
يف اللغـات األجنبيـة.

وعندمـا ترمجت مؤلفات املسـلمني إىل الالتينيـة واطَّلع 
الغرب عليها سـطعت شـمس علـوم احلضارة اإلسـالمية 
»زجيريـد  األملانيـة  املسـترشقة  وتشـهد  أوروبـا،  كل  عـىل 
هونكـه« هبـذه احلقيقـة يف كتاهبـا: »شـمس العرب تسـطع 
صيدليـة  وكل  مستشـفى  كل  أن  مؤكـدة  الغـرب«،  عـىل 
العربيـة  للعبقريـة  ـا  تذكاريًّ رمـًزا  يعـد  أدويـة  وخمـزن 
اإلسـالمية، كـا أن كل حبـة مـن حبـوب الـدواء إنـا هي 
علـاء  أعظـم  مـن  باثنـني  يذكرنـا  ظاهـر  تـذكار  كذلـك 
املسـلمني ومعلمـي بـالد الغـرب، ومهـا: الـرازي، وابـن 

سـينا)١(.

6- يف جمال العلوم البيطرية، أو طب احليوان:
مـا  وكل  احليوانيـة  بالثـروة  املسـلمني  علـاء  اهتـم 
يتعلـق بتطويرهـا ونائهـا، يشـهد عـىل ذلـك مـا تضمنتـه 

)١( انظر: شمس العرب تسطع عىل الغرب، زجيريد هونكه، الرمجة العربية، دار اآلفاق اجلديدة، 
بروت، ١٩8١م. 
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احليـوان  بتغذيـة  تتعلـق  قيمـة  دراسـات  مـن  مؤلفاهتـم 
وتربيتـه ومداواتـه مـن األمـراض التـي تصيبـه؛ فقـد أفرد 
أبـو بكـر أمحد بـن وحشـية يف القرن التاسـع للميـالد كتاًبا 
للحيوانـات امُلِعينـة عـىل الفالحـة، مثـل: البقـر، والغنـم، 
ـا للحـام والطيـور  واإلبـل، وغرهـا، وجعـل باًبـا خاصًّ
األبـواب  العـوام  ابـن  ـص  خصَّ كذلـك  والكراكـي)١(، 
األخرة من كتــاب »الفــالحة األندلسـية« لربية املاشية، 
وحتـدث عن أمـراض احليـوان وكيفية اختيـار اجليد، ومدة 
احلمـل، ومـا يصلح مـن العلف، ثـم حتدث عن التسـمني 
ـص فصاًل عـن اقتنـاء الطيور  ورياضـة األمهـار)٢(، وَخصَّ
ونحـل  والدجـاج،  واإلوز،  احلـام،  مثـل:  البيـوت،  يف 

العسـل، ثـم اقتنـاء الـكالب للصيـد أو الـزرع. 

ظاهـرة  املسـلمني  علـاء  عـرف  أخـرى  ناحيـة  مـن 
التهجـني وأناطـه املختلفـة، وقـد جتـىّل هـذا بوضـوح يف 

)١( الكراكي واحدها: كركي، طائر كبر أبيض يشبه طر املاء. ينظر: النظم املستعذب يف تفسر 
غريب ألفاظ املهذب، ١/ ٢٢٦.

)٢( يقــال لولد الفرس: املهــر، واألنثى: مهرة. ومجــع مهر: مهار وأمهار، ومجــع مهرة: مهر 
ومهرات. ينظر: الفرق للسجستاين، ص٢٤8.
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وصـف  وقـد  العربيـة،  اخليـول  أنسـاب  عـىل  حرصهـم 
اجلاحـظ يف كتابـه: »احليـوان« فائـدة التهجـني بقولـه: إننا 
وجدنـا بعض النتـاج املركب وبعـض الفروع املسـتخرجة 

منـه أعظـم مـن األصـل )١(.

7- يف جمال علوم األرض، أو اجليولوجيا واجلغرافيا: 

أحـىص »ميللـر« اخلرائط التي رســمها علاء املسـلمني 
وسـبعني  وخسـة  مائتـني  فوجدهـا  اإلسـالمي  للعـامل 
وصفهـا  التـي  »اإلدريـي«  خرائـط  باسـتثناء  خارطـة، 
»ميللـر« بأهنـا متثل مدرسـة جغرافيـة خاصـة ذات أثر كبر 

الدنيـا لألوروبيـني. يف تصويـر 

وقـد حتدث علاء املسـلمني عـن العصـور اجليولوجية، 
ووصفـوا تكويـن اجلبال والصخـور بأنواعها، وحــدوث 
الـزالزل، وما يطرأ عىل اليابسـة واملاء مـن تطورات خالل 
األزمنـة اجليولوجيـة املتعاقبة، كذلك اهتم علاء املسـلمني 
باملناجـم وتوزيع املعـادن يف أنحـاء الكرة األرضيـة، ويعد 

)١( انظر: احليوان، عمرو بن بحر اجلاحظ، بروت، ١٩٧8م. 
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كتـاب البـروين: »اجلاهـر يف معرفـة اجلواهـر«)١( من خر 
مـا صنـف يف عرص احلضـارة اإلسـالمية لدراسـة خواص 
كتابـه:  يف  اهلمـداين  اهتـم  كذلـك  ـورات،  والبلُّ املعـادن 
»اجلوهرتـني العتيقتـني« بـرسد مناجـم الذهـب والفضـة 
وأرض  األعاجـم  وبـالد  العـرب  جزيـرة  يف  املعروفـة 
النوبـة واحلبشـة، وقـد أفادت منـه بعض الـدول يف العرص 

ة. احلديـث يف االهتـداء إىل العديـد مـن املناجـم امُلهمَّ

أمـا »علـم الربـة« أو )البيدولوجيـا( فنجـد أصوله يف 
كتـاب: »جامع فرائـد املالحـة يف جوامع فوائـد الفالحة« 
حتـدث  الـذي  ٩٣٥هــ(  )ت  الغـزي  الديـن  لـريض 
بإسـهاب عـن نظريـة تكويـن الربـة، ووصـف بوضـوح 
تـامٍّ الفـروق املميزة بني مـا يعرف باسـم الربة السـطحية 
الربـة  حالـة  وربـط  املنقولـة،  والربـة  التحتيـة  والربـة 
وخصوبتهـا بمجموعـة مـن العوامـل الفيزيائيـة تشـمل: 
احلـرارة، والرطوبة، والكثافـة الظاهرية باعتبارها مقياًسـا 

لالنتفـاش أو املسـامية.

)١( انظر: اجلاهر يف معرفة اجلواهر، البروين، طبعة حيدر آباد الدكن، اهلند، ١٩٥8م. 
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8- يف جمال العلوم البيئية:

إذا كانـت العلـوم البيئيـة ُتْعنَـى حالًيا بدراسـة الظروف 
والعوامـل اخلارجيـة التـي حتيـط بالكائنـات احليـة وتؤثـر 
يف العمليـات احليويـة التـي تقـوم هبـا، واإلنسـان بطبيعـة 
احلـال واحد مـن مكونـات البيئة دائـم التأثر فيهـا والتأثر 
هبـا؛ فإن علـاء املسـلمني قد سـبقوا إىل التأليـف يف العلوم 
البيئيـة بعد أن سـبق اإلسـالم إىل وضع ترشيعـات حمكمة؛ 
لرعايـة البيئـة ومحايتهـا مـن آفات التلـوث والفسـاد، وقد 
الترشيعـات عـىل  املنهـج اإلسـالمي حـدود هـذه  رسـم 

أسـاس االلتـزام بـدرء املفاسـد وجلـب املصالح.

البيئيـة:  العلـوم  يف  اإلسـالمية  املؤلفـات  أمثلـة  ومـن 
رسـالة يف األبخـرة املصلحـة للجـو مـن األوبـاء، ورسـالة 
يف األدويـة املشـفية مـن الروائـح املؤذية للكنـدي، ووضع 
ابـن املربد كتاًبا أسـاه: »فنـون املنون يف الوبـاء والطاعون«، 
عـن  »القانـون«  كتابـه:  يف  بالتفصيـل  سـينا  ابـن  وتكلـم 
، وكيفيـة معاجلـة هـذا التلـوث؛  تلـوث امليـاه بشـكٍل عـامٍّ
لتصبـح امليـاه صاحلـة لالسـتعال، كـا أنـه وضـع رشوًطا 
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تتعلـق بطبيعـة املاء واهلـواء املؤثريـن يف املكان عنـد اختيار 
موقـع للسـكن، أمـا الرازي فقد نشـد سـالمة البيئـة عندما 
استشـاره عضـد الدولة يف اختيـار موقع املستشـفى ببغداد، 
فاختـار الناحيـة التـي مل يفسـد فيهـا اللحـم برسعـة، وقـد 
ألَّـف رسـالة يف تأثر فصـل الربيع وتغر اهلـواء تبًعا لذلك. 

تناولـوا  لعلـاء  األمثلـة  هـذه  عنـد  األمـر  يقـف  ومل 
مؤلفاهتـم؛  مـن  فصـول  أو  أجـزاء  يف  البيئيـة  املشـكالت 
حيـث نجد بـني علـاء املسـلمني مـن رأى رضورة معاجلة 
املوضـوع يف كتـاب مسـتقل؛ ليؤكـد أمهيته يف حيـاة الناس 
عـىل مـر العصـور، ومـن هـؤالء: حممد بـن أمحـد التميمي 
ف يف القرن الرابـع اهلجري )العـارش امليالدي(  الـذي صنَـّ
كتاًبـا كامـاًل عـن التلـوث البيئـي وأسـبابه وآثـاره وطرق 
ـل احلديـث فيه عـن ثالثية  مكافحتـه والوقايـة منـه، وَفصَّ
اهلـواء واملـاء والربـة، وتبـادل التلـوث بـني عنـارص هذه 
الثالثيـة، وجعـل عنوانـه »مـادة البقـاء يف إصـالح فسـاد 
ف عـيل  اهلـواء والتحـرز مـن رضر األوبئـة«، كذلـك َصنَـّ
ابـن رضـوان املـرصي كتاًبـا رائـًدا يف جمـال الطـب البيئي 

بعنـوان: »دفـع مضـار األبـدان بـأرض مـرص«.
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9- يف جمال العلوم التكنولوجية:
إن ظاهـرة اسـتحداث املخرعات املناسـبة وتطــويرها 
بـدأت قديًا منذ أن بدأ اإلنسـان يسـتعني بأدوات تسـاعده 
يف عملـه اليومـي، وهـي أدوات تسـتحق اسـم »التقنيـة«، 
وإن كان هـذا املصطلـح جـاء بصيغـة املصـدر الصناعـي 
األجنبـي  املقابـل  مـن  يسـتفاد  الـذي  املعنـى  إلفـادة 
»تكنولوجيـا«، حيـث إهنـا يلتقيـان يف الداللـة عـىل العلم 
التطبيقـي ووسـائله الفنيـة املسـتخدمة لتفسـر كل مـا هو 
ظـروف  وتطويـر  ورفاهيتهـم  النـاس  ملعيشـة  رضوري 
حياهتـم، إال أن هتذيـب قطعة من احلجـر أو املعدن وربطها 
بقطعة خشـبية من جذع شـجرة واسـتخدامها فأًسـا لقطع 
األشـجار، أو لتقليـب األرض، هـو نـوع مـن التقنيـة، كا 
أن اخـراع العجلـة لتيسـر عملية نقـل البضائـع أو انتقال 
األشـخاص كان يف حينـه ثـورة تقنيـة ال تقـل أمهيـة عـن 
اخـراع الطائـرات يف القـرن العرشين، كل مـا يف األمر هو 
أن التقنيـة ظهرت يف حياة اإلنسـان ليسـتعني هبـا يف تكملة 
ما ينقصـه مـن الُقـوى والقـدرات، أو لتعزيـز مـا لديه من 
إمكانـات، وملـا كان هـذا التعزيـز يتغـر يف طبيعتـه ومـداه 
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تبًعـا لظـروف كل عـرص فـإن »مسـتوى التقنية« هـو الذي 
يتغـر تبًعـا حلالـة املجتمـع يف مرحلـة معينـة مـن مراحـل 
تطـوره، وتبًعا لتطـور مسـتوى املعرفة العلميـة التي قامت 

التقنيـة عىل أساسـها.

ومـن املتعـارف عليـه أن كل إنجـاز تقنـي يمـر يف دورة 
صاحلًـا  بعدهـا  يصبـح  متالحقـة  تطويـر  بعمليـات  حياتـه 
لالسـتخدام عـىل نطـاق واسـع، حيـث يأخـذ يف االنتشـار 
أفـراد  معهـا  يتفاعـل  عامـة  ظاهـرة  ل  ُيَشـكِّ أن  إىل  تدرجييًّـا 
املجتمـع بصـورة مبـارشة، ثـم يأخـذ هـذا اإلنجـاز التقنـي 
بعـد ذلـك يف الراجع واالنحسـار، حتـى يتقـادم ويندثر بعد 
أن تكـون هنـاك تقنيـة جديـدة أرقـى وأفضـل منه قـد حلَّت 
حملـه، وإذا كانـت أجيـال التقنيـات احلديثـة واملعـارصة قـد 
ا يف بنيـة املجتمع البرشي بـأرسه فإن أجيال  أحدثـت أثـًرا قويًّ
التقنيـات القديمـة قـد أحدثـت هي األخـرى يف حينهـا ثورة 
ـا يف مظاهـر احليـاة البرشيـة املختلفة. هائلـة وتغيـًرا جوهريًّ

إن فقـه مصطلـح التقنيـة يقتـيض التأصيـل لـه بإظهـار 
إسهامات علاء احلضارة اإلسـالمية يف تطوير واستحداث 
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تقنيـات عديدة، شـملت اآلالت والتجهيـزات امليكانيكية 
السـوائل  حركـة  أو  اهلـواء،  حركـة  عـىل  تعتمـد  التـي 
املتباطـئ،  التشـغيل  ذات  اآلليـة  والصامـات  واتزاهنـا، 
واألنظمـة التـي تعمـل عـن ُبْعـد بطريقـة التحكـم اآليل، 
واألجهـزة واألدوات العلميـة، واجلسـور والقناطر املائية، 

واهلندسـات والزخـارف املعاريـة، وغرهـا.

اهلندسـية  التقنيـات  بعـض  إىل  هنـا  نشـر  أن  ويكفـي 
امليكانيكيـة التـي متثـل اجلانـب التقنـي املتقـدم يف علـوم 
»احليـل  باسـم  تعـرف  وكانـت  اإلسـالمية،  احلضـارة 
يقومـون  والتقنيـون  املهندسـون  كان  حيـث  النافعـة«، 
بتطبيـق معارفهـم النظريـة؛ لإلفـادة منهـا يف كل مـا حيقـق 
مظاهـر املدنيـة واإلعـار، وقـد جعلـوا الغايـة مـن هـذا 
العلـم احلصـول عـىل الفعـل الكبـر مـن اجلهـد اليسـر، 
ويقصـد بـه اسـتعال احليلة مـكان الُقـوى، والعقـل مكان 

البـدن. بـدل  واآللـة  العضـالت، 

ولقـد ظهـر هـذا التوجـه عنـد املسـلمني األوائـل عـىل 
أيـدي نفـر مـن العلـاء واألعـالم، لعـل أشـهرهم أبنـاء 
موسـى بن شـاكر الذيـن عاشـوا يف القرن الثالـث اهلجري 
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)التاسـع امليـالدي(، فكتاهبـم املعـروف باسـم: »حيل بني 
موسـى« حيتـوي عـىل مائـة تركيـب ميكانيكي مـع رشوح 
تفصيليـة ورسـوم توضيحية لطرائف الركيب والتشـغيل، 
امليكانيكيـة«،  وهـو مـا يدخـل يف نطـاق علـم »اهلندسـة 
وقـد قـام »دونالـد هيـل« برمجـة هـذا الكتـاب كامـاًل إىل 
اإلنجليزيـة يف عـام ١٩٧٩م، ومـن أمثلـة تركيبـات بنـي 
موسـى: آلـة رصد فلكي ضخمـة تعمل وُتَدار بقـوة مائية، 
وهـي تبـني النجـوم يف السـاء وتعكسـها عىل مـرآة كبرة، 
وإذا ظهـر نجـم أو اختفـى سـجل يف احلـال، واسـتحدثوا 
ُتَثبَّـت  والفالحـة، وآالت  الزراعـة  كذلـك آالت خلدمـة 
السـيطرة عـىل عمليـة ري  بواسـطتها  يف احلقـول يمكـن 

املزروعـات؛ لكيـال تضيـع كميـات املاء هـدًرا.

ومـن املؤلفـات الراثيـة الرائـدة يف هـذا املجـال كتـاب 
»األرسار يف نتائـج األفـكار« ألمحـد أو حممـد بـن خلـف 
املـرادي الـذي عـاش يف القـرن اخلامس اهلجـري )احلادي 
ة عـن الطواحني  عـرش امليـالدي(، وهو حيـوي أجـزاء ُمهمَّ
نوًعـا مـن  أكثـر مـن ثالثـني  املائيـة، ويـرشح  واملكابـس 
وكتـاب  متطـورة،  شمسـية  وسـاعة  امليكانيكيـة،  اآلالت 
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النافـع يف صناعـة احليـل«  العلـم والعمـل  »اجلامـع بـني 
لبديـع الزمـان أيب العـز بن إسـاعيل الرزاز اجلـزري الذي 
عاش يف القرنني السـادس والسـابع اهلجريـني )الثاين عرش 

والثالـث عـرش امليالديـني(.

وإن شـئنا مثـااًل آخـَر مـن تقنيـات هندسـية جيولوجية 
التـي  التقنيـات  مـن  يعـد  اجلوفيـة  امليـاه  اسـتخراج  فـإن 
تتجاذهبـا ختصصـات علمية عـدة؛ لتوفر معلومـات كافية 
عـن تكوين القـرشة األرضيـة، وطبيعـة الصخـور املكونة 
هلـا، وفيزيـاء الـرب وأنواعهـا، والتأثـرات املناخيـة عـىل 
اهليدرولوجيـة،  امليـاه  ودورة  األمطـار  هطـول  معـدالت 
اهلندسـية،  اإلنشـاءات  وتنفيـذ  تصميـم  إىل  باإلضافـة 

واختيـار أنسـب املـواد واألجهـزة املسـتخدمة فيهـا.

ويعكـس كتـاب: »إنبـاط امليـاه اخلفيـة« -الـذي صنَّفه 
أبـو بكـر حممـد  بـن احلسـن احلاسـب الكرخي بني سـنتي 
إليهـا  وصلـت  التـي  املتقدمـة  احلالـة   - و٤٢٠هــ   ٤٠٦
هـذه التقنيـة عـىل أيدي املسـلمني يف جمـال اسـتخراج املياه 
اجلوفيـة واإلفـادة منهـا؛ حيـث تضمـن كتـاب الكرخـي 
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املتعلقـة  املسـائل  خمتلـف  بحثـت  باًبـا  وعرشيـن  تسـعة 
بامليـاه اجلوفيـة وهندسـتها، وَعَرَضـت بالتفصيـل الدقيـق 
اإلجـراءات اهلندسـية واإلنشـائية قبـل تنفيذ النظـام املائي 
املعـروف آنذاك باسـم القناة، ومـن أهم ما ُيذَكـر للكرخي 
يف هـذا الكتـاب أنـه أفاد مـن معرفتـه الرياضيـة يف اخراع 
ل هـذه األعـال  موازيـن وأجهـزة مسـاحية دقيقـة، فحـوَّ
املسـاحية مـن جمـرد حرفة يقـوم هبا املسـاح إىل عمـل تقني 

هنديس لـه أصولـه النظريـة وتطبيقاتـه العمليـة)١(.

طبيعة  أدركوا  املسلمني  العلاء  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
العالقة بني العلم والتكنولوجيا من خالل ممارستهم للمنهج 
أن  يمكن  التكنولوجيا ال  أن  فعرفوا  التجريبي االستقرائي، 
تطوير  العلمي، وأن  والبحث  العلم  بمعزل عن  أبًدا  تزدهر 
األساسية  العلوم  تقدم  عىل  بدوره  ينعكس  التكنولوجيا 
بشقيها النظري والتطبيقي، وكان طبيعيًّا أن يتوخوا الدقة دائًا 
وا يف استحداث طرائق وأساليب  يف نتائج أبحاثهم، وأن جيدُّ
احلقيقة  إىل  الوصول  أجل  من  وإحكاًما  دقة  أكثر  جديدة 

)١( انظر: كتاب إنباط املياه اخلفية، أبو بكر حممد بن احلسن الكرخي، ط١، حيدر آباد الدكن، 
١٣٥٩هـ. 
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التجريبية  املنهجية  هذه  ضوء  وعىل  منها؛  واإلفادة  العلمية 
روا أنواًعا خمتلفة  املتميزة يف البحث العلمي استطاعوا أن يطوِّ
من تقنيات املوازين واملقاييس واألجهزة العلمية املستخدمة 
الكيميائية  والبحوث  والفلكية،  اجلوية  األرصاد  ألغراض 

والطبية، وغر ذلك.

وختاًمـا.. فـإن إسـهامات املسـلمني يف مسـرة التقـدم 
العلمـي والتكنولوجـي راسـخٌة عـرب العصـور وال ُتنَكـر؛ 
واقًعـا  املتـوازن  اإلسـالمي  املجتمـع  اسـتطاع  حيـث 
وفكـًرا احتضـان الفكـرة العلميـة أو التقنيـة أو االجتاعية 
أواالقتصاديـة، أو غـر ذلك ممـا يتعلق بمجاالت النشـاط 
اإلنسـاين، وهنـا تربز أمهيـة املنهج اإلسـالمي الـذي حيدد 
بـني  العضويـة  العالقـة  مـن  األسـمى  اهلـدف  بوضـوح 
الـذات واملوضـوع، أو بني عـامل األفكار وعامل األشـياء، يف 
السـعي نحـو معرفـة احلـق واحلقيقـة يف أعـاق النفس ويف 
آفـاق الوجـود، ويـأيت مـع اسـتيعاب هـذه احلقيقـة حتقيق 
  أمانـة االسـتخالف يف األرض وعارهتـا كـا أرادها اهلل

خلـر اإلنسـان وتنميتـه يف كل زمـان ومـكان.
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بالتنميـة البرشيـة، ومـدى  التنميـة التكنولوجيـة  )١(ترتبـط 

إعـداد القـوى البرشية القـادرة عـىل امتـالك أدوات التفكر 
العلمـي ومعاجلة قضايـا احليـاة العملية، أرسيـة أو اجتاعية 
هـذا  داخـل  ويقـع  منظَّـم،  وفكـر  بمنهجيـة  مهنيـة،  أو 
اإلطـار مـدى قـدرة املجتمع عىل اكتشـاف ودعـم قدرات 
السـن  صغـار  ثـمَّ  ومـن  توجيههـم،  وحسـن  األطفـال 
والشـباب؛ بحيـث يصبحـون حمبـني للعلـم وقادريـن عىل 
اإلبـداع واالبتـكار، وتصبـح لدهيـم القـدرة عـىل التعامل 
مـع تطبيقـات العلـم، سـواء مـن حيـث نقـل التكنولوجيا 
واسـتيعاهبا وتطبيقهـا، أو القـدرة عـىل توطينهـا وتطويعها 
تكنولوجيـات  إبـداع  عـىل  القـدرة  أو  املحليـة،  للبيئـة 
مسـتحدثة، واسـتنبات تكنولوجيـا جديـدة حتقـق التكامل 

)*( أ.د/ نبيل السالوطي،  العميد األسبق لكلية الدراسات اإلنسانية بالدقهلية، مرص.

إشكاليات التنمية التكنولوجية
وأساليب املواجهة)*(
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بـني أحدث تكنولوجيـات العامل من جهة، وبـني املتطلبات 
املحليـة والعامليـة مـن جهة ثانيـة، وبني اإلمكانـات املتاحة 

لـكل دولـة مـن جهـة ثالثة.

 وال شـك أن التنميـة البرشيـة سـواء يف جمـال التعليـم 
بـكل مراحلـه أو يف جمـال التدريب بكل أنواعه ومسـتوياته 
ترتبـط بالبنـاء الطبقـي يف املجتمـع، كـا ترتبـط باحلـراك 
الطبقـي واالجتاعي social mobility ومدى توافر مقدماته 
داخـل املجتمـع، حيـث إن هـذا البنـاء الطبقـي واحلـراك 
االجتاعـي يرتبط بمؤسسـات التنشـئة االجتاعية، سـواء 
مـن حيث طبيعـة هذه املؤسسـات، أو مضامني مـا تبثه من 
قيـم وسـلوكيات، أو نوعية القـدوة التي تقدمهـا لألطفال 
وصغـار السـن لالقتـداء هبـا، وهـو مـا ينعكـس بشـكل 
مبـارش عىل منظومـة التنمية بـكل أنواعهـا يف كل جمتمع با 

فيهـا التنميـة التكنولوجية. 

وتعـد الطبقة الوسـطى هـي الطبقـة التي تقـود التنمية، 
سـواء مـن حيـث إهنـا تضـم الكـوادر الفنيـة واإلداريـة 
املسـئولة عـن البحـث العلمـي ونقـل واسـتيعاب وإبـداع 
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واسـتنبات التكنولوجيـات الوطنيـة بعـد اسـتيعاب أحـد 
فئـة  تضـم  إهنـا  حيـث  مـن  أو  العامليـة،  التكنولوجيـات 
بالقـدرة  يتمتعـون  الذيـن  األعـال  ورجـال  املنظمـني 
الرياديـة يف جمـال اإلنتـاج واخلدمـات، أو مـن حيـث إهنـا 
التـي حتتاجهـا  تضـم أصحـاب املهـن املتوسـطة والُعليـا 

التنميـة. وبرامـج  سياسـات وخطـط 

الُبْعد الطبقي للتنمية القتصادية والتكنولوجية:
ترتبـط التنميـة االقتصاديـة بمـدى توافر طبقة وسـطى 
قويـة مبدعـة ناقدة وحمللـة، طبقة مـن املفكريـن واملبدعني 
والعاملـني، طبقـة قـادرة عـىل اسـتيعاب العلـم وتوظيفـه 
يف خدمـة املجتمـع، طبقـة قـادرة عـىل اسـتيعاب وتطويـر 
وتوطني التكنولوجيات واسـتنبات تكنولوجيات تسـتثمر 

ثها.  تلوِّ البيئـة وال 

إن الطبقـة الوسـطى هـي الطبقـة القـادرة عـىل حتقيـق 
التـوازن االجتاعـي ومـن َثمَّ السـالم االجتاعـي وحتقيق 
الطبقـة  وهـي  املختلفـة،  املجتمـع  طبقـات  بـني  الرابـط 
القـادرة عـىل حتريـك املجتمـع نحـو التقـدم مـن خـالل 
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وبرامـج  وخطـط  حمـددة  وسياسـات  علميـة  منهجيـة 
سـة للمجتمع بكل مؤسسـاته  تنفيذيـة، وهـي الطبقة املؤسِّ
وهيئاتـه؛ إذ ينتمـي إليهـا العديـد مـن أفـراد املجتمـع مـن 
بالبحـث  املشـتغلني  العلـاء  املهنيـني، ومـن طبقـة  طبقـة 
العلمـي، ومن طبقـة التكنولوجيـني أو كوادر املؤسسـات 
يقومـون  الذيـن  املديريـن  طبقـة  ومـن  التكنولوجيـة، 
للمرشوعـات،  والتقويـم  واملتابعـة  والتنفيـذ  بالتخطيـط 
تقويـم  املسـئولة عـن  الطبقـة  القـادة، ومـن  ومـن طبقـة 
املنتجـات وتطويرهـا، وتشـمل أصحاب احلـرف والتجار 
للهويـة  احلاميـة  الطبقـة  احلـرة، وهـي  املهـن  وأصحـاب 
والقـادرة  الفكـري،  للغـزو  واملقاومـة  لألمـة،  الثقافيـة 
عـىل احلـوار احلضـاري، وتعـد امليـزة األساسـية يف الطبقة 
الوسـطى تنـوع أبنائها وتعدد مسـتوياهتم وأهنـم يعتمدون 
عـىل عملهـم وفكرهـم، ولدهيـم طموحـات وتطلعـات 

عاليـة، ومعظـم أفرادهـا متعلمـون.

إشكاليات التنمية التكنولوجية:
 ممـا ال شـك فيه أن هنـاك إشـكاليات وحتديـات تواجه 
التنميـة التكنولوجية يف بعض الـدول، مثل: احتكار بعض 
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الـدول للتقنيـات يف أغلـب املجـاالت، وعـدم تصديرهـا 
إىل الـدول األخـرى إال بـرشوط وبقـدر، وإذا كان هنـاك 
العديـد من قنـوات نقل التقنيـات احلديثة بـني الدول ومن 
أمهها: االسـتراد، والـرشكات متعددة اجلنسـيات، وعقود 
ورخـص وبـراءات االخـراع، والعالمـات التجاريـة بني 
رشكات خارجيـة ورشكات حمليـة، واملعـارض ووسـائل 
اإلعـالم... إلـخ، إال أنـه يف الوقـت نفسـه تثـار أزمـة أو 
للبيئـات  املسـتوردة  التقنيـات  مالءمـة  مـدى  إشـكالية 
املحليـة التـي ُتنَْقل إليها، كـا أن هناك العديَد من أسـاليب 
نقـل التقنيـة ال ُتْسـِهم يف نقـل املعرفـة التقنيـة إىل املجتمـع 

املسـتورد، ومـن ذلـك مـا ييل: 

أ- أسـلوب تسـليم املفتـاح Turnkey Contracts، حيث 
تقـوم الرشكة األجنبيـة بتقديم التصاميـم وتوريد األجهزة 
وهنـا  للتشـغيل،  جاهـزة  للدولـة  وتسـليمها  وتركيبهـا، 
تصبح التقنيات سـلعة اشـريت دون حتقيق تعلـم لفنوهنا، 

أو اسـتيعاهبا، أو توطينهـا بالشـكل املطلوب. 

 ،Licensing Agreement ب- أسلوب اتفاقيات الراخيص
ويتـم هنـا رشاء التقنيات يف شـكل تصاميم إنتـاج أو تراخيص 
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صناعيـة أو براءات اخـراع أو عالمات جتاريـة، وهذا أيًضا ال 
ُيْسـِهم يف تنميـة املهـارات الفنية واإلدارية والتسـويقية بشـكل 

يـؤدي إىل توطني املعرفـة التقنية.

 ،Management Contracts ج- أسـلوب عقـود اإلدارة
ويتضمـن هـذا األسـلوب كل ما هـو يف النـوع )أ(، ويرى 
الباحـث أن العيـب األسـاس هلـذا األسـلوب هـو عـدم 
املـرشوع  بنتائـج  املتعاقـدة  األجنبيـة  الـرشكات  ارتبـاط 
ارتباًطـا وثيًقـا، وبالتايل عـدم اهتامها بالربامـج الداخلية، 
بخاصـة تلـك التي تتصـل بتطوير عنـارص املعرفـة التقنية. 

يتـم  توطينهـا  يف  تسـهم  بأسـاليب  التقنيـات  نقـل  إن 
عاملـة  أيـٍد  تشـغيل  منهـا:  أسـاليب،  عـدة  خـالل  مـن 
نهـا يف املسـتقبل  وطنيـة وتدريبهـا وإكسـاهبا خـربات مُتَكِّ
مـن االسـتقالل عـن الـرشكات األجنبيـة، أو اإلسـهام يف 
مشـكلة البطالـة، أو اإلسـهام يف تزويد مرشوعـات أخرى 
بمنتجاهتـا، ويدخل يف موضوع التوطـني قدرة املرشوعات 
التقنيـة عـىل االسـتفادة مـن اخلامـات املحلية وإنتاج سـلع 
وخدمـات تتفـق مـع الواقـع الثقـايف والقيمـي للمجتمع، 

وال تسـهم يف تلـوث البيئـة... إلـخ. 
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 Joint  كـا أن أسـلوب االسـتثار املشـرك أو املشـاركة
Venture، يعـد مـن بني أفضل أنواع العقـود يف تنمية املعرفة 

التقنيـة حمليًّـا، حيـث يمتلـك الرشيـك األجنبـي حصة من 
رأس مـال املـرشوع وحيـدد الرشيـك املحـيل نوعيـة اخلربة 
والتقنيـة املطلوبـة، وحيصـل عىل معلومـات التقنيـة كاملة، 
ويسـتفيد من اخلـربة التقنيـة لألجنبـي من خالل املشـاركة 
واالتصال املسـتمر به؛ وهلـذا يطالب العديد من الدارسـني 
بعـدم االكتفـاء يف دراسـات جـدوى املرشوعـات باألبعاد 
والتسـويق  والعائـد  كالتكاليـف  اخلالصـة،  االقتصاديـة 
والزمـن... إلـخ، وإنـا جيب أخـذ ُبْعـد اسـتيعاب املجتمع 
للتقنيـات املطلوبـة فهـًا وبحًثـا وتطويـًرا وتدريًبـا، وذلك 
من خـالل اسـتثارة بحـوث تطبيقيـة داخل الـدول املنقول 
إليهـا التكنولوجيـا، وإكسـاب مواطنيها املهـارات الالزمة 
للتطويـر واإلبـداع. وُبْعـد مناسـبة التقنيـات املسـتوردة يف 

التوطـني وتوسـيع قاعدهتـا الوطنية. 

وهنـاك إشـكالية أخـرى إىل جانـب توطـني التقنيـات 
املسـتوردة وإسـهامها يف اكتسـاب اخلـربات يف املجـاالت 
التشـغيلية والتخطيطيـة والتسـويقية والصيانـة، واسـتثارة 
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حركـة واسـعة للبحـوث العلميـة التطبيقيـة، وهـي مـدى 
هـي  املالئمـة  والتقنيـات  املنقولـة،  التقنيـات  مالءمـة 
التـي تتفـق هندسـيًّا وفنيًّـا وبيئيًّـا مـع األوضـاع املحليـة 
وظـروف اإلنتـاج املحيل، والتـي تواجه املشـكالت امللحة 

واألساسـية ألبنـاء املجتمـع.

ـه التقنيـات بـا حيقـق إشـباع  ومـن هنـا جيـب أن ُتَوجَّ
حاجـات أبنـاء املجتمع األساسـية وحيل أزماتـه وفق نمط 
األولويـات الـذي يضعه املسـئولون عن ختطيـط التنمية يف 
كل جمتمـع، حيـث إن هنـاك العديَد مـن اجلوانب الثقيلــة 
َثـمَّ  للمجتمـع؛ ومـن  تكـون غـر مالئمـة  قــد  املنقولـة 
تثـر مشـكالت خمتلفـة، وهـذه املشـكالت تظهـر بشـكل 
تراكمـي، ومنها: املشـكالت التي تتصل باسـتنفاد املصادر 

البيئة.  الطبيعيـة، أو تلـوث 

وهناك إشـكالية تثرها نقـل التقنيـات احلديثة إىل بعض 
الـدول، وهي إشـكالية ظهـور البطالـة التقنيـة أو اهليكلية، 
الواسـع،  لإلنتـاج  تقنيـات حديثـة  اسـتراد  وتنجـم عـن 
العالـة،  نمـط  يف  واسـعة  تغيـرات  حُيْـِدث  الـذي  األمـر 
فالتقنيـات احلديثة توفـر العمـل Labour Saving من خالل 



103

توفـر جهد العمـل املطلوب للوحـدة الواحدة من السـلع 
أزمـات  َثـمَّ  ومـن  بطالـة،  أزمـة  حيـدث  وهـذا  املنتجـة؛ 
اجتاعيـة واقتصاديـة متتابعة، وإذا كانـت التقنيات احلديثة 
توجـد فـرص عمـل ختصصيـة دقيقـة، فـإن قـوة العمـل 
غـر املدربـة يف هـذه الـدول ال متلـك املهـارات واملعرفـة 
والتدريـب الـذي يمكنها من شـغل هذه الوظائـف، األمر 
الـذي يسـتلزم إعـادة صياغة برامـج ومناهـج التدريب يف 

الـدول. هذه 

وهنـاك إشـكالية أخـرى يطلـق عليهـا النقـل املعاكـس 
للتقنيـات، ويقصـد هبا هجـرة العقول، وال شـك أن هناك 
عوامـَل متشـابكًة اجتاعيـة واقتصادية ونفسـية وحضارية 
وعلميـة تقـف وراء هـذه الظاهـرة، لكنهـا ظاهـرة ُتسـِهم 
يف تعويـق التنميـة بشـكل عـامٍّ والتنميـة التقنيـة يف بعـض 

. رة هلـذه العقـول بشـكل خاصٍّ الـدول املصـدِّ

الـدول  بعـض  باجتـاه  تتصـل  إشـكالية  هنـاك  أن  كـا 
املتقدمـة تقنيًّـا إىل نقـل التقنيـات األكثـر اسـتهالًكا للطاقة 
أو تلويًثـا للبيئـة إىل الـدول األخـرى، وأحياًنـا تقـوم هـي 
ق  باسـتراد منتجـات هـذه الصناعـات، األمـر الـذي يعوِّ
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هلـا  وجيعـل  األخـرة،  الـدول  هـذه  يف  التقنيـة  التنميـة 
خطـرة.  سـلبيات 

 Technological وهناك إشـكالية تتصـل بالثنائية التقنيـة
Dualism، وهـذه ذات بعـد تارخيـي، حيث حتـرص بعض 

الـدول املتقدمة تقنيًّـا عىل حتديث قطاعـات معينة يف بعض 
الـدول األخـرى تتصل مبـارشة بمصاحلها.

وإذا كانـت التقنيـات هـي تطبيقـات للعلـم يف جماالت 
الصناعـة املختلفـة فإنـه ال يمكـن حتقيـق تنميـة تقنيـة أو 
صناعيـة إال مـن خـالل االهتـام بإنشـاء مراكـز بحـوث 
يف العلـوم األساسـية والتطبيقيـة، وحتويل نتائـج البحوث 
العلميـة إىل منتجـات وخدمـات وطـرق إنتـاج، وهـذا ما 
ُيطَلـق عليـه النقـل الـرأيس للتكنولوجيـا، ويرتبـط هـذا 
بطبيعـة االهتـام بالبحـث العلمـي ومـا ينفـق عليـه، كـا 
يرتبـط باملنـاخ األرسي وطبيعـة الربيـة األرسيـة واملنـاخ 
االجتاعـي يف املجتمـع، وقـدرة ذلـك كلـه عـىل تشـكيل 
التفكـر االبتـكاري وتنميتـه عنـد الفـرد، والتشـجيع عىل 

التفكـر املنهجـي والبحـث العلمـي. 
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التنمية واخليار التكنولوجي:

التغيـر  تعنـي  املعـارص  بمفهومهـا  التنميـة  كانـت  إذا 
لتحقيـق  ومؤسسـاته؛  أفـراده  بـكل  للمجتمـع  املخطـط 
صورة املجتمع املنشـود، وحتسـني مسـتويات حياة أبنائه يف 
كل املجـاالت، وحتقيـق األمـن القومي للمجتمـع بجميع 
أبعــاده، يف ظل العوملــة االقتصادية والعلمية واإلعالمية، 
أقـول: إذا كانـت التنميـة تعنـي هـذا كلـه فإهنـا تعنـي أهنا 

الوجـه اآلخـر للتنميـة التكنولوجيـة بمفهومها الواسـع.

ف بأهنا اجلانـب التطبيقي  وقـد كانـت التكنولوجيا ُتعـرَّ
للعلـم، أو أهنـا علـم الصناعـة، وهـذا يعنـي أهنـا ال تشـر 
اجلهـد  إىل  تشـر  وإنـا  فحسـب  واآلالت  األجهـزة  إىل 
العقـيل الـذي يبذله اإلنسـان وصـواًل إىل تطبيقـات عملية 
العلـاء  إليهـا  التـي يتوصـل  للنتائـج والنظريـات  مفيـدة 
يف العلـوم األساسـية )الفيزيـاء والكيميـاء وعلـوم احليـاة 
والرياضيـات... إلـخ(، وهـذا يعنـي أهنـا يف النهايـة متغٌر 
تابـٌع للعلـوم األساسـية أو البحتـة، غـر أن هـذه الفكـرة 
تغـرت متاًمـا منـذ النصـف الثـاين مـن القـرن العرشيـن، 
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وعـن  العلـم  عـن  اسـتقالهلا  للتكنولوجيـا  أصبـح  حيـث 
الصناعـة وعـن االقتصـاد، وذلـك من خـالل مؤسسـات هلا 
أهدافهـا املخططـة، وبراجمهـا التنفيذيـة والبحثيـة؛ للوصـول 
أصبحـت  وهبـذا  حمـددة،  توقيتـات  يف  األهـداف  هـذه  إىل 
التكنولوجيـا هلـا ذاتيتهـا وهويتها املسـتقلة القادرة عـىل إفراز 
منتجـات هلـا قيمـة، تسـهم يف دعم قـدرة الدولــة وإنجــاح 
برامـج التنميــة يف خمتلـف املجـاالت العلميـة واالقتصاديـة 
والثقافيـة هبا، وهــذا يعني أن املؤسسـة التكنولوجيـة احلديثة 
هـي منظومة حتقـق االلتقاء والتـوازن والتفاعل بـني منتجات 
والواقـع،  الصناعيـة  والقـوة  االقتصـاد  ومعطيـات  العلـم 
التكنولوجيـة  املؤسسـات  بنمـو  يرهتـن  الـدول  نمـو  ولعـل 
اجلـادة داخلها، وبقدرة هــذه املؤسسـات عىل حتقيـق املعادلة 
املتوازنـة بـني العلوم األساسـية وعلـوم الصناعـة وتطبيقاهتا، 
املجتمـع،  يف  األولويـات  ونسـق  االقتصاديـة  واالعتبـارات 
وواقـع املجتمع البيئـي بإمكاناته الشـاملة، وهذه املؤسسـات 
تدخـل يف عالقة جدلية مع النسـق الربـوي للمجتمع؛ حيث 
إهنـا قـوة مؤثـرة يف إجيـاد النسـق الربـوي والتعليمـي الـذي 
ـخ ويدعـم التطـور التكنولوجي، ومـن َثمَّ تنميـة الوعي  ُيرسِّ

التكنولوجـي لـدى املواطـن. 
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الـدول  مجيـع  عـىل  ينبغـي  مالحظـات  عـدة  وهنـاك 
االهتـام هبـا والركيـز عليهـا لتحقيـق الــدور التنافي يف 

عـرص التكنولوجيـا والعلـوم احلديثـة، ومنهـا مـا يـيل:

أوًل: الركيـز يف برامـج التعليم عىل دعـم كيفية التفكر 
منهجـي؛  بشـكل  املشـكالت  ومواجهـة  علمـي  بشـكل 
وذلـك لتنمية القـدرة عىل التفكـر والنقد واالبتـكار لدى 

املجتمع.  أبنـاء 

ثانًيـا: غـرس اإليـان بقيمـة العلـم والتكنولوجيا لدى 
األطفـال والشـباب، وتدريبهـم عمليًّا عىل ممارسـة العمل 
التكنولوجـي، وإطالعهـم عىل نتائـج التكنولوجيا وآثارها 

يف تقـدم املجتمعات.

ا، وتشـجيع  ثالًثـا: نقل واسـتيعاب التكنولوجيا من مظاهنِّ
املؤسسـات التكنولوجية والصناعية عـىل تطويرها واإلضافة 
إليهـا وتوطينهـا، وهـذا مـا ُيْسـِهم بشـكل منطقـي يف إبـداع 
تكنولوجيـات جديـدة مالئمة لربامـج التنميـة يف كل دولة. 

الصناعية  املرشوعات  يف  البرشية  القوة  تآكل  مع  رابًعا: 
اآللية  عىل  تعتمد  التي  املستوردة  التكنولوجيا  نمو  بفعل 
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الكاملة Full Automation، فإنه جيب توجيه قطاع عريض 
متخصصة  معتمدة  مؤسسات  يف  للعمل  الشباب  من 
ن لكل دولة القدرة عىل استيعاب وتطوير  للتكنولوجيا ُتؤمِّ
للبيئة؛  وصديقة  للتنمية  مالئمة  تكنولوجيات  واستنبات 
الصناعية  قطاعاته  بكل  االقتصاد  تطوير  يف  منها  يستفاد 
والزراعية والتجارية، كا تسهم يف تطـوير خمتلف قطاعات 

التنمية األخرى.

العلمـي،  البحـث  مؤسسـات  وتنميـة  دعـم  خامًسـا: 
مـع ترشـيد اخليـار التكنولوجـي بـا يتفق مع ظـروف كل 
دولـة، وبا حيقـق أهدافهـا الواقعية، وبا خيدمهـا يف معركة 
التنافسـية يف بعـض املياديـن التـي يمكـن أن يكـون هلا متيز 

فيها. وحضـور 

التنمية التكنولوجية يف الفكر اإلسالمي:
السـبق  لـه  يكـون  أن  اإلسـالمي  املجتمـع  يف  األصـل 
والتفـوق يف كل جماالت العلم النظـري والتطبيقي، بخاصة 
العلـم  ازدواجيـة  عـىل  والقضـاء  التجريبـي  املنهـج  وأن 
والتطبيـق كان أحـد اإلفـرازات االبتكاريـة للعقل املسـلم، 
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يضـاف إىل هـذا أن السـبق والتفــوق العلمـي والتقني يعد 
يف املجتمـع املسـلم رضورة حتمية تقتضيها طبيعة الرسـالة 
التـي ُخلق اإلنسـان ألدائها، وهـي تتصل بالبنـاء العقائدي 
اإلسـالمي، ومـن هنـا فـإن التفـوق العلمـي والتقنـي يف 
املجتمـع اإلسـالمي ينطلق مـن منطلقات ودوافع إيمــانية 

فضـاًل عـن الدوافـع البرشية اإلنسـانية .

إن التنميـة التقنيـة ليسـت قضية أجهـزة وأدوات خترع 
وتسـتورد  وإنـا هـي قضيـة فكـر وقيـم واجتاهـات وُأطر 
منطلقـات  اإلسـالم  أرسـى  وقـد  لالسـتخدام،  هـة  موجِّ
ل اإلنسـان مسـئولية عارة  عقائديـة وقيميـة وترشيعية حُتمِّ
قـادًرا عـىل  يكـون  أن  يتطلـب  وتنميتهـا، وهـذا  األرض 
مسـتوى كل عرص، وال شـك أن األخذ باألسباب، ومنها: 
التنميـة التقنيـة اخراًعـا، وتطبيًقا، واقتباًسـا، وتوطينًا، من 

أهـم أسـباب القـوة املاديـة يف كل عرص. 

ويف  الكون  يف  التفكر  أمهية  عىل  اإلسالم  أكد  وقـد 
نن  اإلنسان ويف املجتمع ويف التاريخ، وأمهيـة اكتشاف السُّ
ولن  لإلنسان،    اهلل  ره  سخَّ با  االنتفاع  وأمهية  اإلهلية، 
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النظري والتطبيقي وأعىل  العلم  يتحقق هذا إال من خالل 
درجات التنمية التقنية، وكذلك أكد اإلسالم عىل بناء القوة 
التي تردع األعداء عن التفكر يف االعتداء عىل املجتمعات 
القوة إال بالعلم والتقنية يف أرقى  اآلمنة، ولن تتحقق هذه 

صورها. 

االسـتمتاع  أمهيـة  عـىل  اإلسـالم  أكـد  فقـد  كذلـك 
بالطيبـات والزينـة املرشوعـة يف إطـار متغـرات العـرص، 
إلشـباع  إنتاجيًّـا  املجتمـع  تفـوق  رضورة  يعنـى  وهـذا 
الفكريـة  بالتنميـة  إال  ذلـك  َيَتأتَّـى  وال  أبنائـه،  حاجـات 
والعلميـة والتقنيـة عـىل أعـىل مسـتويات العـرص، وجتـدر 
الفكريـة والعلميـة والتقنيـة  التنميـة  اإلشـارة هنـا إىل أن 
توظـف يف اإلسـالم يف خدمـة اإلنسـانية من خـالل حماربة 
الفسـاد وحتقيق العدل واملسـاواة، وإعالء قــدر اإلنسـان، 
تعنـي  التقنيـة  التنميـة  أن  إىل  أيًضـا  اإلشــارة  جتـدر  كـا 
العلـوم األساسـية والبحـث فيهــا، ثـم حتويـل خالصـة 
هـذه البحـوث إىل تطبيقـات صناعيـة تتمثـل يف منتجات، 

أو سـلع وخدمـات وطـرق إنتـاج . 
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املنهــج  إىل  تسـتند  والتطبيقيـة  األساسيــة  العلـوم  إن 
التجريبـي الـذي أفـرزه العقـل املسـلم، كذلـك فـإن هـذا 
التطبيقيـة مـن  العلـوم  الـذي أرسـى دعائـم  العقـل هـو 
خالل العلاء املسـلمني، وهـو الذي نقلتـه أوروبا يف عرص 
النهضـة وبنت عليـه التنميـة العلميـة والتقنيـة اهلائلة التي 
يعيشـها العـامل يف العـرص احلديـث، وقـد انطلق املسـلمون 
يف اكتشـاف املنهـج العلمـي ودراسـة العلـوم التطبيقية من 
األنفـس  ويف  اآلفـاق  يف  النظـر  إىل  القرآنيـة  التوجيهـات 
ـنن واالنتفاع  والتاريـخ واإلنسـان واملجتمـع، ومعرفة السُّ
هبـا يف بنـاء املجتمـع القـوي القـادر عـىل أداء رسـالته يف 

خدمـة اإلنسـانية.

املؤمنـني  يف  الدوافـع  أقـوى  اإلسـالم  اسـتثار  لقـد 
لالنطـالق يف البحـث العلمـي والتطبيقـي وتنميـة القدرات 
االبتكاريـة واإلبداعيـة لدهيـم، اكتشـاًفا وختطيًطـا وتنظيًا... 
إلـخ؛ حيـث جعـل هـذا البحـث النظـري والتطبيقـي عبادة 
هلل ، فهـو يسـتهدف بنـاء املجتمـع القـوي القـادر عىل نرش 
العـدل والسـالم، وخدمة اإلنسـانية؛ ومن َثمَّ جعل اإلسـالم 

التنميــة وإعـار األرض فـرض كفايـة ال ُبـدَّ من حتقيــقه. 
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القـرآن  يف  الـواردة  احلقائـق  إىل  املسـلمون  نظـر  وقـد 
وئ   وئ   ەئ   ﴿ەئ    تعـاىل:  قولـه  فوجـدوا  الكريـم 
يف  كثـرة  التسـخر  وآيـات  ۆئ﴾)١(،  ۆئ   ۇئ   ۇئ  

: ﴿ی  ی ی  الكريـم، ومنهـا قولـه  القـرآن 
پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ    : وقولـه  جئ﴾)٢(، 
هـذا  ـه  وجَّ وقـد  ڀ﴾)٣(،  ڀ   ڀ   پ   پ   پ  
رات والنعـم  التسـخر املسـلمني إىل االنتفـاع هبـذه املسـخَّ
خـالل  مـن  إال  ذلـك  يتأتـى  لـن  أنـه  وأدركـوا  اإلهليـة، 

التقنيـة. والتطبيقـات  العلميـة،  البحـوث 

ـس علـم البرصيات سـنة ١٠٢٩م  فهـذا )ابن اهليثم( أسَّ
قبـل نشـأة علـم الفيزياء عـىل يـد )جاليليو( سـنة ١٦٤٢م، 
ـس  و)نيوتـن( سـنة ١٧٢٧م، وهـذا )جابـر بـن حيان( أسَّ
علـم الكيمياء سـنة 8١٣ م قبـل )الفوازييه( سـنة ١8٩٤م 
يف أوروبـا، وهـذا )أبـو بكر الـرازي( بحث وأبـدع يف جمال 
الترشيـح والطـب وعلـم احليـاة قبـل نشـأة علـم الترشيح 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢٩[.
)٢( ]سورة إبراهيم، اآلية ٣٣[. 

)٣( ]سورة لقان، اآلية ٢٠[. 
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عـىل يـد )فيسـالليوس( سـنة ١٥٦٤م، وقبـل نشـأة علـم 
الطـب عىل يـد )باراسـلوس( سـنة ١٥٤١م، وقبـل ظهور 
علـم األحياء عىل يـد )كلودبرنار( سـنة ١8٧8م يف أوروبا.

الطـب  دراسـة  يف  سـينا(  )ابـن  أبـدع  فقـد  كذلـك 
١٠٤٧م، وأبـدع )أبـو القاسـم الزهـراوي( سـنة ١٠١٣م 
يف فـن اجلراحـة، وأبدع )ابـن النفيس( يف اكتشـاف الدورة 
الدمويـة الصغـرى سـنة ١٢88م قبـل أن يتوصـل علـاء 
أوروبـا إىل هـذه األمـور، وقبل ظهـور علاء مثـل )هاريف( 
وغـره، كذلـك اكتشـف كل مـن )أبـو معـرش البلخـي( 
١٠٠8م،  سـنة  املـرصي(  يونـس  و)ابـن  ٥٩٥م،  سـنة 
و)البـروين( سـنة ١٠٤8م الكثـر مـن علـم الفلـك قبـل 
اهتـام الغربيـني هبـذا العلم، وقبـل ظهـور )كوبرنيكوس( 

و)جاليليـو(. ١٥٤٣م  سـنة 

وهـذا قليـل مـن كثر يـربز بشـكل ال يرقى إليه الشـك 
أن العقـل املسـلم هو الذي أبـدع املنهج العلمي واكتشـف 
العلـوم التجريبيـة، وتوصـل إىل تقنيات تسـتند إىل بحوث 

علميـة نظريـة قبل مئات السـنني. 
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والقـرآن الكريـم قـد احتـوى عـىل إشـارات تنبـه إىل 
التقنيـة يف حيـاة اإلنسـان وجمتمعـه، منهـا  التنميـة  أمهيـة 

قولـه تعـاىل: ﴿ڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ﴾)١(؛ إذ ال شـك أن حضـارة البرشيـة يف املجاالت 
وتقنيـة  عـام  بشـكل  املعـادن  تقنيـات  إىل  تسـتند  املاديـة 
احلديـد بشـكل خـاص، وقـال تعـاىل وهـو يمـنُّ عـىل نبيه 

داود n: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ  ۋۅ ۅ  ۉ  ۉ﴾)٢(، وحتـى عندما حتدث 

اسـتحدثت  التـي  السـابقة  األقـوام  الكريـم عـن  القـرآن 
بعـض التقنيـات ووظفتهـا يف الـرش والظلـم واالسـتعالء 
يف األرض ومل تشـكر اهلل تعـاىل عليهـا، كان هـذا توضيًحـا 
وتنبيًهـا للمؤمنني بـرضورة االنتفاع بمثل هـذه التطبيقات 
وغرها وشـكر اهلل عليهـا، وتوجيهها يف خدمة اإلنسـانية، 

ومـن هذا قولـه تعـاىل: ﴿ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  
ى  ى  ې   ې  ې   ې   ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ   

)١( ]سورة احلديد، اآلية ٢٥[.
)٢( ]سورة األنبياء، اآلية 8٠[. 
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ائ ائ ەئ ەئ﴾)١(، وقوله : ﴿ک  
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ   ک 
ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ 
ۀ  ہ  ہ﴾)٢(، إن نقـل التقنيـات التـي حتقـق اخلـر 
والنفـع لإلنسـان والدولة أمـٌر واجب، وقد أقره الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص 
يف بعـض املواقـف مثل حفـر اخلندق؛ وهـو تقنية دفـاع مل يكن 

للعـرب عهـد هبـا مـن قبل.

العمـل  قيمـة  مـن  ُيعـيل  اإلسـالم  أن  يعنـي  هـذا  كل 
الصالـح وقيمـة العلم، سـواء علوم الدين أو علـوم الدنيا، 
وسـواء العلـوم األساسـية أو التقنيـة، وهـو يضـع العلـوم 
املاديـة والتقنيـة يف مكاهنـا الصحيـح، فاحلضـارة احلقيقيـة 
ليسـت حضـارة آالت وأدوات وماديـات فقـط، ولكنهـا 
حضـارة قيـم ُعليـا، وحضـارة إرسـاء منهـج، وحضـارة 
أداء رسـالة، احلضـارة احلقيقيـة هـي التـي تبنـي اإلنسـان 
العـدل  ونـرش  اإلنسـان  خـر  وتسـتهدف  واملجتمعـات، 

)١( ]سورة الشعراء، اآليتان: ١٢٧، ١٢٩[.

)٢( ]سورة الشعراء، اآليات ١٤٦- ١٥٠[.
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واحلـق، وإطـالق الطاقـات اإلبداعيـة يف اإلنسـان فكـًرا 
ا وأدًبـا، وتوظيفهـا يف خدمـة  وعلـًا وتطبيًقـا وتقنيـة وفنًـّ
أخـًذا  األخـرى  احلضـارات  كل  مـع  اإلجيـايب  التفاعـل 

وعطـاًء يف إطـار الضوابـط والقيـم اإلنسـانية. 

وختاًمـا.. فـإن اإلسـالم يـريس أسـاس حضـارة حتقق 
التـوازن الدقيق بني أقـىص درجات التقـدم التقني واملادي 
هـة  وبـني املنطلقـات األخالقيـة والقيميـة احلاكمـة واملوجِّ
واملوظِّفـة هلذا التقـدم يف خدمـة مصالح اإلنسـان احلقيقية 
يف الدنيـا واآلخـرة، حيث إنـه جيعل العلـم فريضة، وجيعل 
التنميـة فريضـة، وحيـث املجتمـع عـىل امتالك ما يسـتطيع 
مـن أسـباب التفـوق واإلبـداع والقـوة العلميـة والتقنيـة 
حتـى حيقـق لإلنسـانية مجيعهـا القـوة والرخـاء مـن خالل 

قيـم ُعليـا ومنطلقـات أخالقية سـامية.

*        *        *
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ق بـني اآلثار األولية واآلثـار الثانوية  )١(جيـب علينـا أن نفرِّ

لتأثـرات التقـدم العلمـي والتكنولوجـي يف البـرش، سـلًبا 
وإجياًبـا؛ ومهـا يكـن مـن أمـٍر فإنـه جيـب عـىل املسـلم أالَّ 
يعـزل نفسـه عن التقـدم العلمـي الذي هـو أحـد دعائمه؛ 
وذلـك بـأن ينتفع بـكل ما هـو إجيايب لـه ولإلنسـانية، وأن 
ن نفسـه ضـد اآلثار السـلبية هلـذا التقـدم، ويف حماولة  حيصِّ
لعـالج بعـض اآلثـار السـلبية للتقدم جيـب علينـا أن نذكر 

بعـض اآلثـار األولية واآلثـار الثانويـة للتقـدم العلمي.

1 - اآلثار األولية: 
مـن اآلثـار األولية للتقـدم العلمي والتكنولوجـي: العوملة، 

والتقـدم النـووي، واهلندسـة الوراثية، وفيا يـيل بيان ذلك: 

)*( د/ مراد ويلفريد هوفان، أملانيا.

مواجهة اآلثار السلبية
للتقدم العلمي والتكنولوجي)*(
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التقـدم  نتائـج  تعتـرب مـن أهـم  العوملـة  إن  العوملـة:   -
العلمـي، بل أصبحـت أساسـية يف احلياة اليوميـة؛ بخاصة 
بعـد تطبيـق التقـدم العلمـي والتكنولوجـي عـىل خمتلـف 
نواحـي احلياة مـن زراعـة وصناعة ومواصـالت وخالفه، 
وقـد بـدأت الفكـرة أو الدعـوة إىل العوملـة قديًا منـذ أكثر 
باسـتخدام  اإلغريـق ظهـرت  بـالد  مـن 8٠٠ عـام، ويف 
احلـروف الالتينيـة، ممـا يسـمى بثـورة اإلغريـق؛ حيث بدأ 
اسـتخدام احلـروف واألرقـام الالتينيـة التـي كانـت حدًثا 

عامليًّـا، ومـن ثـمَّ انتـرشت يف أوروبا. 

ت مـن  والعوملـة اليـوم كـا كانـت باألمـس إال أهنـا غـرَّ
وجهتهـا؛ فبـداًل مـن االنتشـار مـن الشـال إىل اجلنـوب أو 
العكـس؛ فإهنا أصبحت تنترش يف العامل أمجـع، كا أن الرسعة 
التـي انتـرش هبـا التقـدم العلمـي يف العـامل أمجـع ومـدى تأثر 
الـدول بـه مل ُيَغـرِّ مـن طبيعـة هـذا التقـدم لكنه جعلـه خميًفا 
إىل حـّد مـا، وُيسـبِّب نوًعـا مـن الصدمـة الوقتية وإحساًسـا 
بعـدم االسـتقرار واألمـان، بخاصـة بالنسـبة للمجتمعـات 
التقليديـة؛ حيـث إن هـذا التغـر يعتـرب قـوة الدفـع لثـورة 

االتصـاالت يف مجيـع أنحـاء العـامل بأرضـه وفضائه.
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اآلثـار  النـووي مـن  التقـدم  ُيعـدُّ  النـووي:  التقـدم   -
ـة للتقـدم العلمـي؛ ومـن ثـمَّ فـإن األمـم  األوليـة وامُلهمَّ
املتحـدة حتـاول جاهـدة أن متنـع االنتشـار النـووي ونقـل 
خـالل  مـن  والكيميائيـة  البيولوجيـة  األسـلحة  وتـداول 
األمـن  جملـس  خـالل  مـن  ذلـك  مـن  للحـد  معاهـدة 
تعاهـدوا عـىل هـذا األمـر.  الذيـن  الدائمـني  واألعضـاء 

- اهلندسـة الوراثيـة: والقصـة هنـا ال ختتلـف كثًرا عن 
الـذي سـبق تناولـه؛ فالعلـاء مهتمون ببحث وفك شـفرة 
العـالج،  ووسـائل  األدويـة  لتطويـر  الوراثيـة  اجلينـات 
وهـذا واجـب ورضوري إال أنـه ليـس مـن الطبيعـي أن 
نجـزم بـأن اهلدف دائًا يتسـق مـع ارتقاء األهـداف النبيلة 
ـر البرشيـة كلهـا مـن  لإلنسـان، حيـث إنـه يمكـن أن ُتدمَّ
خـالل االسـتخدام الرشيـر للتقـدم العلمـي يف الفيزيـاء 

والكيميـاء احليويـة.

2- اآلثار الثانوية: 
مناطـق  عـىل  يعتمـد  فهـو  خيتلـف  قـد  هنـا  الوضـع  إن 
التعليـم، والسـلوك األخالقـي، ونمـط احليـاة، وااللتحـام 
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األرسي، ويف مجيـع املجـاالت يمكـن التعامل مـع التأثرات 
ذات  الرشقيـة  املجتمعـات  جانـب  مـن  بخاصـة  الثانويـة 
املرجعيـة الدينيـة، وإذا كان السـلوك األخالقـي ُيعدُّ من أهم 
التأثـرات الثانوية السـلبية الناجتـة عن التكنولوجيـا احلديثة 
إال أن هـذه التأثـرات مع ذلـك تعترب حمدودة بشـكل ما عىل 
تفـاوت بني دول العـامل؛ حيث إن االلتـزام بالتعاليـم الدينية 
يمكـن أن يكـون رادًعـا للسـلوك املشـني، وذلـك بدعم من 

األرسة واملؤسسـات الثقافيـة والدينيـة والتعليميـة.

وختاًمـا.. فإننـا ال نسـتطيع أن ننكـر فضـل التكنولوجيا 
احلديثـة يف جمـاالت الطـب والزراعة وغرهـا؛ حيث إطعام 
املــاليني مـن البـرش، وأيًضـا ختفيـف اآلالم عـن املـرىض، 
وكذلـك رسعـة التواصل اإلنسـاين واملعريف، ومـا زلنا نؤيد 
أنـه جيب علينـا كأمة عربيـة وإسـالمية أن نحـثَّ أبناءنا عىل 
البحـث العلمـي ومواكبة تطـوره واملشـاركة يف صنعه، ويف 
ـن أوالدنـا ضـد أرضار وخماطـر املدنية  الوقـت نفسـه نحصِّ
احلديثـة مـن انحرافـات خلقيـة وسـلوكية ونمطيـة؛ حتـى 

نصـل هبـم إىل بـر األمـان، ويعم اخلـر عىل اإلنسـانية. 

*        *        *
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يف  املتخصـص  املشـرك  للعمـل  املتكامـل  اإلطـار  )١(إن 

مياديـن الربية والعلـوم والتكنولوجيـا والثقافة واالتصال 
ينبغـي أن يتضمـن عـدة أهـداف، وهـي تتمثـل فيـا يأيت: 

تقويـة التعاون وتعميقه وتشـجيعه بـني دول العامل يف . ١
ميادين العلـوم، والتكنولوجيا، واالتصال. 

تطويـر العلـوم التطبيقية واسـتخدام الثقافـة املتقدمة . ٢
يف إطـار القيم واملثـل الُعليـا الثابتة لألمة اإلسـالمية.

تدعيـم التكامل، والسـعي للتنسـيق بني املؤسسـات . ٣
والتكنولوجيـة،  العلميـة  املجـاالت  يف  املتخصصـة 
فضـاًل عـن املجـاالت الثقافيـة والربويـة بـا حيافظ 

عـىل الثوابـت القيميـة واألخالقية.

)*( أ.د/ عبد العزيز بن عثان التوجيري، املدير العام السابق للمنظمة اإلسالمية للربية والعلوم 
والثقافة - إيسيسكو.

مفهوم التنسيق ودللة التكامل 
بني املؤسسات العلمية)*(
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الرئيسـة  العنـارص  تشـكل  الثالثـة  األهـداف  فهـذه   
للتعـاون العلمـي والتكنولوجـي عـىل صعيـد دول العـامل 
َثـمَّ فـإن هـذا  بعامـة والعـامل اإلسـالمي بخاصـة، ومـن 
التعـاون موجـود وقائـم بشـكل أو بآخـر لكنـه يف حاجـة 
ـة ذات ثالثـة  ملحـة إىل جهـاز متخصـص يضطلـع بُمهمَّ
عنـارص، هـي: تقويـة التعـاون العلمـي والتكنولوجي، مما 
يـؤدي إىل تطويـر العلـوم التطبيقيـة واسـتخدام التقنيـات 
املتقدمـة، وذلـك مـن خـالل تدعيـم التكامـل، والسـعي 

للتنسـيق بـني املؤسسـات الرسـمية املتخصصـة.

مفهوم التنسيق:

يتـم التنسـيق بني املؤسسـات العلميـة املعتمـدة القائمة 
املتكاملـة،  أو  املتقاربـة  أو  املشـركة  ذات االختصاصـات 
ويصبـح التنسـيق رضورة بقدر ارتباط األهـداف وتداخل 
املصالـح، وهـو مـا حتـثُّ األديـان عليـه لصالح اإلنسـانية 
مجيعهـا، ومن ثـّم فإن التنسـيق بـني املؤسسـات يرتقي من 
مسـتوى الرضورة إىل مسـتوى الواجب الوطنـي والديني، 
ال سـيا إذا كان التقـدم العلمي والتكنولوجي واالسـتفادة 
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بـه وتطويـره يتوقـف إىل أبعـد احلـدود عـىل مـدى هـذا 
التنسـيق بـني املؤسسـات العلميـة املتخصصة.

تتوجًيـا واسـتكااًل  يـأيت  للتنسـيق  العلمـي  املفهـوم  إن 
لثـالث عمليـات رئيسـة، هـي: تقويـة التعاون وتشـجيعه 
وتعميقـه، ومـن ثـمَّ تطويـر العلـوم التطبيقيـة واسـتخدام 
التقنيـات املتقدمـة، وهـذا هـو التمهيـد الـذي ال ُبـدَّ منـه 
للوصـول إىل التكامـل مـن خـالل العملية النهائيـة يف هذا 
الرتيـب املنطقـي للمهام واملسـئوليات والواجبـات، وهو 
السـعي للتنسـيق بـني املؤسسـات املتخصصـة يف جمـاالت 

الربيـة والعلـوم والثقافـة واالتصـال.

دللة التكامل:
إذا كان التنسـيق يقوم عىل تبادل املعلومات واالسـتفادة 
مـن اخلـربات، فإنه يـؤدي بصـورة تلقائيـة إىل التكامل بني 
العنـارص والـرشوط الالزمـة لعمليـة التقـدم بشـكل عام، 
ومـن ثـّم فإنـه يمكـن اسـتغالل وفـرة املـوارد الطبيعية يف 
العربيـة واإلسـالمية مـن خـالل تطبيـق  الـدول  خمتلـف 
التعجيـل  مـع  والتكنولوجـي،  العلمـي  البحـث  نتائـج 
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بوتـرة التنميـة، واختـاذ التدابـر العمليـة الكفيلـة بتطويـر 
العلـوم والتكنولوجيـا باعتبارمهـا يف صـدارة األولويات، 
سـواء عـىل املسـتوى الفـردي أو عـىل املسـتوى الثنائـي أو 
عـىل املسـتوى املجتمعـي؛ وذلـك حتقيًقـا لرفاهيـة الـدول 
احلضـاري  العطـاء  يف  وإسـهاًما  واإلسـالمية،  العربيـة 

لإلنسـانية.

املؤسسات العلمية املتخصصة:
إن التنسيق بني املؤسسات العلمية املتخصصة ينبغي أن 
يكون واقًعا عمليًّا، وظاهرة تشمل كافة بلدان العامل، وجيب 
العلمية  املؤسسات  بني  والتنسيق  التعاون  أن  نوضح  أن 
والرؤى  اجلهود  توحيد  بالرضورة  يعنيان  ال  املتخصصة 
النظرية والعملية، فهذا  والنظريات والتصورات واألفكار 
وطبيعة  يتعارض  والعمل  اجلهد  يف  التوحيد  من  الرضب 
األشياء، وذلك أن التنوع هنا هو ميزة ومصدر غنى وثراء 
العلمية،  النظريات  ولتطبيق  ولألداء،  العلمي،  للفكر 

وللمارسة التكنولوجية يف الوقت نفسه.

وختاًمـا.. فـإن التنسـيق رضورة مـن رضورات حتقيـق 
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املشـرك  العمـل  جمـاالت  مـن  جمـال  كل  يف  األهـداف 
إىل  الوصـول  أجـل  مـن  األطـراف؛  املتعـدد  والتعـاون 
مسـتويات راقيـة من اجلودة يف العمـل، واإلتقان يف األداء، 

التنميـة. امللبيـة الحتياجـات  الوافـرة  واملردوديـة 

وعـىل مسـتوى البحـث العلمـي والتكنولوجـي بصـورة 
التنسـيق أمهيـة قصـوى، عـىل اعتبـار أن  خاصـة يكتسـب 
البحـث العلمـي إنـا ينمـو ويتطـور ويزدهـر كلـا اسـتفاد 
املعـارف  يواكـب  مـا  وبقـدر  واخلـربات،  التجـارب  مـن 
احلديثـة، ولذلك فـإن تطور البحـث العلمـي والتكنولوجي 
والدائـم  القـوي  التنسـيق  عـىل  يتوقـف  كافـة  البلـدان  يف 
بـني املؤسسـات العلميـة املتخصصـة عـىل تعـدد مسـتوياهتا 
ودرجاهتـا ورتبهـا، وذلـك مـن خالل قنـوات حديثـة وعرب 
وسـائل متقدمة، توفر الفرص واإلمكانـات الالزمة لتحقيق 
األهـداف الُعليـا التـي تسـاعد يف خدمـة اإلنسـانية بأرسها.

*        *        *
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)١(ُتــَمثِّل القضايا اخلاصـة بالتكنولوجيـا أمهية خاصة يف 

حيـاة الـدول واملجتمعـات، ويـأيت ذلـك مـن إدراكها أن 
التكنولوجيـا هـي مفتاح التقـدم ودليل التميـز بني األمم، 
وأهنا السـبيل إىل حـل الكثر من املشـكالت والتحديات، 
وإذا نظرنـا إىل الُبْعـد التارخيي لقضيـة التكنولوجيا أدركنا 
املكانـة اخلاصة التـي أولتهـا املجتمعات اإلســالمية هلذه 
القضيـة، حيـث إن العـامل اإلسـالمي هو صاحـب العطاء 
سـت عليه النهضة  األول يف اإلسـهام احلضاري الذي تأسَّ
التـي ارتقـت بالعامل املتقـدم إىل ما هـو عليه، وُتعـّد قضية 
احلديـث  العـرص  يف  اإلسـالمي  العـامل  يف  التكنولوجيـا 

قضية ذات شـقني:

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

التنسيق والتكامل بني املؤسسات
العلمية املهتمة بالتكنولوجيا)*(
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التكنولوجـي  التقـدم  ُسـبل  حتقيـق  رضورة  األول: 
لالسـتفادة مـن منافعـه املتعـددة، وتوظيفه خلر اإلنسـانية 

البرشيـة. وخدمـة 

الثـاين: أمهيـة درء أيـة آثـار سـلبية للتقـدم التكنولوجي 
سـواء أكانـت مـن اخلـارج أم مـن الداخل.

ولقد سـعت بلـدان العـامل اإلسـالمي سـعًيا حثيًثا نحو 
اكتسـاب ُسـبل التقدم التكنولوجي يف املجـاالت املختلفة، 
سـواء عن طريق مؤسسـاهتا الوطنية أو من خـالل التعاون 
الـدويل يف إطـار املنظات الدوليـة واإلقليميـة، حتى أنه ال 
تـكاد ختلـو دولة واحـدة مـن أكاديميـة علميـة متخصصة 
يف جمـال البحـث العلمـي والتكنولوجيا، كـا قامت الكثر 
مـن هـذه البلدان بـإدراج برامـج كاملـة يف هـذا املجال يف 
إطـار خطـط التنميـة االقتصاديـة واالجتاعيـة هبـا، هـذا 
الـدول مـن تقـدم يف مياديـن  فضـاًل عـا حققتـه بعـض 
تكنولوجيـة متعـددة، وبـذل اجلهـود املخلصـة مـن أجـل 
ـا، إال أنه مـن املعروف  حتقيـق نقـل التكنولوجيـا من مظاهنِّ
أن املعرفـة التكنولوجيـة املتقدمـة ليسـت كالسـلع املتاحـة 
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يف السـوق الدوليـة التـي يمكن احلصـول عليهـا متى توفر 
الثمـن الـذي ينبغي سـداده، ومن ثـمَّ بقي احتـكار املعرفة 
التكنولوجيـة الدقيقـة املتقدمـة يف بعـض املجـاالت قائـًا 

بـني بعض الـدول. 

ولقـد عملـت دول العامل اإلسـالمي- يف إطـار إدراكها 
التكنولوجيـا  عـىل  باحلصـول  املتصلـة  للمشـكالت 
املتقدمـة- عـىل إجيـاد تعـاون مشـرك فيـا بينهـا يف هـذا 
املجـاالت  مـن  وغـره  والتكنولوجـي  العلمـي  املجـال 
االقتصاديـة واالجتاعيـة والثقافية، ويف املجـاالت احليوية 
األخـرى، وأنشـئت مـن أجل ذلـك جلـان دائمـة للتعاون 
الكفيلـة  الوسـائل  ببحـث  تقـوم  العلمـي والتكنولوجـي 
بدعـم التعـاون بني الـدول اإلسـالمية يف هـذه املجاالت، 
شـأهنا  مـن  التـي  واملقرحـات  الربامـج  إعـداد  بجانـب 
حتسـني قـدرات الـدول يف هـذه املجـاالت، والعمـل عىل 
البـدء يف مشـاريع مشـركة للبحث والتطويـر يف املجاالت 
املسـاعدة  تقديـم  مـع  للـدول،  املشـركة  املصلحـة  ذات 
والدعـم يف تدريـب النوعيـة اجليـدة مـن القـوة العالية يف 
هـذا املجـال جنًبـا إىل جنـب مـع العمـل مـن أجـل تطوير 
ودعـم التقنيـات املتطـورة القابلة للتجديد لـدى كل دولة.
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يف  الـدول  بـني  املتتابعـة  املؤمتـرات  حرصـت  ولقـد 
هـذا الشـأن عـىل توفر إطـار مالئـم للتنسـيق بـني الدول 
رضورة  إىل  هـت  ووجَّ والتكنولوجيـا،  العلـوم  جمـال  يف 
والتفاعـل  اإلنسـانية  احلضـارة  بنـاء  يف  ـال  الفعَّ اإلسـهام 
معهـا أخـًذا وعطـاًء بـا حيقـق مسـتوى الئًقـا للحيـاة عىل 
ظـل  ويف  والشـعوب،  األمـم  بـني  التفاهـم  مـن  أسـاس 
أكـدت  الدوليـة، كـا  املتحـدة واألعـراف  ميثـاق األمـم 
يف  التقـدم  حتقيـق  وأن  التنميـة،  يف  الشـعوب  حـق  عـىل 
املجـاالت االجتاعيـة والثقافيـة يتطلب اسـتخدام العلوم 
بـا  نطـاق  أوسـع  عـىل  سـليًا  اسـتخداًما  التكنولوجيـة 
يتناسـب مـع متطلبـات التنميـة، وأن العلـم والتكنولوجيا 
مهـا حصيلـة جهـد إنسـاين متكامل جيـب أن توضـع مجيع 
منجزاهتـا السـلمية يف خدمـة اإلنسـانية مجعـاء، مـع حـق 
العلـم  وسـائل  واسـتخدام  وامتـالك  تنميـة  يف  الـدول 
والتكنولوجيـا لتطويـر جماالهتـا االجتاعيـة واالقتصاديـة 
والثقافيـة، وهـو احلـق املـرشوع جلميـع األمم والشـعوب 
وكذلـك  الالئقـة،  العرصيـة  احلضاريـة  احليـاة  توفـر  يف 
حثَّـت املؤمتـرات املتتابعـة بـني الـدول - يف هـذا الشـأن- 
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الـدول عـىل تعزيـز التعـاون فيـا بينهـا يف جمـاالت العلـم 
والتكنولوجيـا لألغـراض السـلمية، والتشــاور بشـأن ما 
يلـزم مـن اإلجـراءات الواجـب اختاذهـا إزاء أيـة دولة أو 
جمموعـة من الـدول تفـرض قيوًدا من شـأهنا إعاقـة انتقال 

األخـرى. البلـدان  إىل  التكنولوجيـا 

التعـاون والتنسـيق بـني عـدد مـن  وإذا كانـت أوجـه 
العـامل  يف  بالتكنولوجيـا  املعنيـة  العلميـة  املؤسسـات 
سـلمية  وأغـراض  جمـاالت  يف  تعـددت  قـد  اإلسـالمي 
االجتاعيـة  التنميـة  تعزيـز  شـأهنا  مـن  والتـي  متنوعـة، 
التنميـة  فـإن  اإلنسـانية،  وخدمـة  للـدول  واالقتصاديـة 
املسـتدامة لـن تتحقـق إال مـن خـالل تعـاون دويل، حيث 
إن التطـورات اجلديـدة يف املجـال العلمـي والتكنولوجـي 
اليوميـة  احليـاة  يف  ـة  وُمهمَّ واسـعة  آثـار  هلـا  وتطبيقاهتـا 
جلميـع األمـم، ومـن شـأهنا أن تدعـم التنميـة االجتاعيـة 
َثـمَّ فـإن نقـل العلـم  واالقتصاديـة يف دول العـامل، ومـن 
السـلمية  لألغـراض  الـدول  سـائر  بـني  والتكنولوجيـا 
والـرشق  واجلنـوب  الشـال  بـني  العالقـات  ز  سـيعزِّ
ـال، وذلـك بإزالـة مجيع القيـود فيا  والغـرب عـىل نحو فعَّ
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عـدا تلك املقـررة يف املعاهـدات الدولية، وحـث املنظات 
والـوكاالت الدوليـة ذات الصلـة عىل تسـهيل نقـل العلم 
والتكنولوجيـا بـني الـدول املختلفـة لألغراض السـلمية؛ 
بـا خيـدم اإلنسـانية ويعـود بالنفـع واخلـر عليهـا مجيًعـا. 

وختاًمـا.. فـإن حتقيق االسـتفادة القصوى ممـا هو كائن 
مهـا كان حمـدوًدا هـو السـبيل إىل الوصول إىل مـا جيب أن 
يكـون، فاهلـدف ليـس هـو جمـرد التنسـيق بني املؤسسـات 
العلميـة املعنيـة بالتكنولوجيـا يف بلـدان العـامل وإنـا هـو 
حتقيـق التكامل املنشـود فيـا بينها، وملـا كان حتقيق التكامل 
يف أي جمـال يتطلب ابتداًء توفر القدر الالزم من التنسـيق، 
فإنـه يمكـن بالفعـل البنـاء عـىل التنسـيق القائـم وتوسـيع 
نطاقـه أخـًذا باحلسـبان األُطـر والعنـارص التـي وردت يف 
والتكنولوجيـا، ومـا  العلـوم  بمجـال  املتعلقـة  املؤمتـرات 

أقرتـه املعاهـدات الدوليـة يف ذلك الشـأن . 

*        *        *
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)١(ازدهــرت النهضـة العلميـة يف احلضــارة اإلســالمية 

خـالل قـرون مضت، ثـم انتقلـت هـذه العلـوم إىل الدول 
األوروبيـة لتكـون مـن أهـم مقومـات حضارهتـا احلديثة، 
وقـد تم تطويرهـا إىل أن بلغت مـا هي عليـه اآلن من تقدم 
وتطـور علمي، وقـد أدَّت االتفاقيات الدوليـة دوًرا ُمهاًّ يف 
تعميـق مفهـوم التعـاون بني الـدول املختلفـة واحلضارات 
املتعاقبـة، وتطـورت االتفاقيات عـرب الزمان لتأخذ شـكاًل 
أكثـر تفصيـاًل وتأصيـاًل لـدور الدولـة فيهـا، وكان للعلـم 
َثـمَّ  والتكنولوجيـا دوٌر مهـمٌّ يف هـذه االتفاقيـات، ومـن 
ينبغـي الوعـي بأمهيتهـا وكيفيـة االسـتفادة منهـا يف جمـال 

والتكنولوجيـا. العلـم 

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

كيفية اإلفادة من التفاقيات الدولية 
يف جمال نقل العلم والتكنولوجيا)*(
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واحلقيقـة أن العـربة يف االتفاقيـات الدوليـة ليـس ما تم 
توقيعـه بقــدر مـا يتـم تنفيـذه مـن بنـود االتفاقيـة، وآليـة 
املتابعـة، ومـدى االسـتفادة الفعليـة مـن كل اتفاقيـة عـىل 
ِحـدة، ومـن َثـمَّ فـإن كل دولـة لدهيـا أجهـزة متخصصـة 
لالتفاقيـات الدوليـة، ولدهيـا نقـاط قـوة سـواء يف املـوارد 
البرشيـة والطبيعيـة أو التخصصات يف بعـض الفروع جيب 
الركيـز عليهـا، بحيـث ختتلـف كل اتفاقيـة عـن األخـرى 
حسـب الدولة وحسـب التخصصـات وقوهتـا، إىل جانب 
رضورة وجـود اتفـاق مسـبق بـني الدولتني عـىل املواضيع 
ذات املنفعـة املتبادلـة؛ ممـا يعطـي االتفاقيـة بـني الدولتـني 
قـوًة واهتاًمـا مـن اجلانبـني، ومـن جانب آخر جيـب ترمجة 
االتفاقيـات إىل برامـج أو مرشوعـات تنفيذيـة ذات عائـد 

اجلانبني. عـىل 

يرجـع  الدوليـة  االتفاقيـات  إن مـدى االسـتفادة مـن 
بالدرجـة األوىل للمؤسسـات واهليئـات املعتمـدة املنفـذة 
لبنـود االتفاقيـات يف كل دولـة، وغرهـا مـن املؤسسـات 
التـي مـن شـأهنا متابعـة وتنشـيط هـذه االتفاقيـات عـىل 

املسـتويات. مجيـع 
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وإىل جانـب االتفاقيـات املوقعـة مـع الـدول املختلفـة 
يتبعهـا  والتـي  املتحـدة  األمـم  ملنظمـة  آخـر  دور  فهنـاك 
العديـد مـن اهليئـات التـي هلـا صلة مبـارشة وأخـرى غر 
مبـارشة بالعلم والتكنولوجيـا، وتقوم معظم هـذه اهليئات 
أن  يمكـن  ودوليـة  إقليميـة  نـدوات  أو  دراسـات  بعمـل 
تكـون ذات عائـد مفيـد لـكل دولة لو تـم االسـتفادة منها 

عـىل املسـتوى القومـي، واإلقليمـي، والعاملـي.

أمهية اللغات املختلفة ودورها:
منـذ بـدء اخلليقـة كان التفاهـم بـني الشـعوب املختلفة 
ـة يف إنجـاح وإمتام الصفقـات، وبمرور  مـن العوامل امُلهمَّ
الزمـن تطـرق هذا إىل عقـد االتفاقات املختلفـة بني األمم، 
وقـد تطـورت العالقـات بـني األمـم املختلفـة بعد إنشـاء 
منظمـة األمـم املتحـدة وحتديـد عدد مـن اللغات الرئيسـة 
والفرنسـية،  اإلنجليزيـة،  وهـي:  فيهـا،  للتفاهـم  كلغـة 

والعربيـة، والصينيـة، والروسـية، واإلسـبانية. 

وإذا نظرنـا إىل العـامل اإلسـالمي فسـوف نجـد أن اللغة 
العربيـة باختـالف هلجاهتـا هـي الرابـط القوي بـني الدول 
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العالقـات  ألمهيـة  لكـن  العربيـة،  وخاصـة  اإلسـالمية، 
الدوليـة مـع الـدول املختلفـة تظهـر أمهيـة إتقـان اللغـات 
مـدى  عـىل  العالقـات  هـذه  تتوقـف  حيـث  األجنبيـة، 
التفاهـم املتبـادل للوصـول إىل االتفاقيـات التـي تضمـن 
حـق كل جانـب، ولـن يتأتَّـى ذلـك إال إذا أتقـن املفاوض 
اللغـة األجنبيـة للتفاهـم وملتابعـة تفاصيـل االتفاقيات، با 

يف ذلـك مـا خيـص العلـوم والتكنولوجيـا. 

ومـن هـذا املنطلـق فقد أصبـح تعلـم اللغـات األجنبية 
مـن األمهية بمكان مـع احلفاظ عـىل لغتنا العربيـة بوصفها 
لغـًة أوىل ورسـمية، وعـدم تعـارض تعليم اللغـة األجنبية 

مـع قوميتنـا أو لغتنـا العربية.

وتظهـر أمهيـة اللغات يف جمـال العلـم والتكنولوجيا من 
حيـث إن مجيع فـروع العلـوم األساسـية والتطبيقية حتتوي 
عـىل كثر مـن املسـميات أو املصطلحـات بلغـات أجنبية، 
واإلملـام هبـــذه املصطلحـات ولغـة التفاهم نفسـها تعطي 
نـه مـن إجادة  قـوة وقـدرة للباحـث يف هـذه العلـوم، ومتكِّ
وسـهولة  فيـه،  واالبتـكار  جوانبـه  بـكل  واإلملـام  عملـه 
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التعبـر عنـه يف األوسـاط العلمية املختلفة، وهـذا جيب أال 
يتناقـض مع ترمجـة أمهـات املراجـع إىل اللغـة العربية.

أمهية التفاقيات الدولية يف العلم والتكنولوجيا:
العلـم  إذا نظرنـا للعـامل مـن حولنـا فسـوف نجـد أن 
التنميـة  يف  األسـاس  العنـرص  يمثـالن  والتكنولوجيـا 
االقتصاديـة واالجتاعيـة ألي دولـة متقدمـة، ومـن هـذا 
املنظـور أصبـح العلـم والتكنولوجيـا - متمثـاًل يف أجهزة 
تنفـق  التـي  القطاعـات  أهـم  مـن  العلمـي-  البحـث 
عليهـا الـدول املتقدمـة، ومـن َثـمَّ فـإن اتفاقيـات العلـم 
والتكنولوجيـا جيـب أن تأخـذ األمهية األوىل عىل املسـتوى 
القومـي، كا جيـب أن نسـتفيد مـن العالقـات احلميدة مع 
الـدول الصديقـة التـي تتميز يف جمـاالت حمددة يف العلــوم 
وبالتـايل  عنهـا،  املعــرفة  نقـل  ييـرس  ممـا  والتكنولوجيـا 
نقــل التكنولوجيــات اجلديـدة، ويمكـن تقسـيم العلـم 

شـقني:  إىل  والتكنولوجيـا؛ 

الشـق األول: هـو العلـم؛ وهـذا يعنـي العلـم البحـت 
أو العلـوم األساسـية التي تعـد اللبنة األوىل يف أسـاس أي 

علمي. جمتمـع 
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والشـق الثـاين: هـو التكنولوجيـا؛ والـذي يعنـي نقـل 
العلـم  خدمـة  وبالتـايل  التطبيــقي،  املنظـور  إىل  املعرفـة 

ورفاهيتـه. وتقدمــه  للمجتمـع 
الستفادة من التفاقيات الدولية:

لالسـتفادة مـن االتفاقيـات الدولية لتحقيق مـا فيه خر 
اإلنسـانية بعامة وخر األمـة العربية واإلسـالمية بخاصة، 
ورفاهيـة الـدول مـن املنظـور االقتصـادي واالجتاعـي، 

فإنـه ينبغي االهتـام باألمـور اآلتية:
- االسـتفادة مـن كل دولـة حسـب مكامن القـوة لدهيا 

يف املجـاالت التكنولوجيـة املتقدمة.
البحـث  متويـل  يف  املشـاركة  عـىل  الصناعـة  حتفيـز   -
والتطـور  العمـل  لنظـم  التخطيـط  يف  وبالتـايل  العلمـي، 

لتكنولوجـي. ا
الـدول،  بـني  املتخصصـة  العلميـة  النـدوات  عقـد   -

 . األطـراف  متعـددة  أم  ثنائيـة  أكانـت  سـواء 
- عقـد اتفاقيـات إقليمية لدراسـة املشـكالت واحللول 
تأخـذ  أن  والتكنولوجيـا، عـىل  العلـم  املقرحـة يف جمـال 

شـكل املرشوعـات أو الربامـج املشـركة .
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اسـتخدام  عـىل  املحليـة  الصناعيـة  الـرشكات  حتفيـز   -
أحـدث األسـاليب لتطوير العمـل؛ لرفع القـدرات اإلنتاجية 
واجلـودة، وذلك مـن خالل تعظيم االسـتفادة من االتفاقيات 
الدوليـة يف التدريـب ونقل املعرفـة والتكنولوجيات اجلديدة.

- رفـع القـدرات البرشيـة لتواكـب التطـور الرسيـع يف 
جمـايل العلـم والتكنولوجيـا واتفاقياهتـا املربمة.

وختاًمـا.. فـإن االتفاقيـات الدوليـة تعـد سـبياًل ُمهاًّ 
العلـم والتكنولوجيـا، وتبـادل اخلـربات  يف جمـال نقـل 
العلميـة يف مجيع املجـاالت البحثية، إال أنـه ينبغي األخذ 
بـكل األسـباب املشـار إليهـا كمنظومـة متكاملـة؛ حتـى 
احلقيقيـة واملسـتديمة مـن  اإلفـادة  إىل  التوصـل  يمكـن 

االتفاقيـات الدوليـة. 

*           *          *
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