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	 �� " Technology " آ���    ::::�� ا���� ا���������� ا���� ا���������� ا���� ا���������� ا���� ا��������////اااا�����آ�� �� آ�����  ا���� ا��
�ذ��� أ�ً� ��� � ���!�� " LOGO " و�*(!ه! ا��'!رة أو ا�$� ، و " Techno " ا��

 ا�*-5 أو ا���,أ ا�*-��� �� ا�4�ن ، وه� ه(! �2*(1 �0/: 
�� ا����!��� ا�-, و�*(� �� ا�$�+$�

.  �)*��9�! �� ه8ا ا67!ر ��)4��ن ا�,:�-� أو: ����4 )$�!2>54 �(;/ 2 =�� ا�*�/ ا���

         .ا��<��-��

وفى اللغة العربية تقابلها كلمه تقنيه، وهى مشتقه من أتقن اتقانا، وجاء     ::::�� ا���� ا�������� ا���� ا�������� ا���� ا�������� ا���� ا������////بببب
فصار العرب  ،أن عمر بن تقن كان رجال من عاد يجيد الرمي بالسهام في لسان العرب
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	� " يسمون كل من يجيد عمال انه رجل تقن، وجاءت في القران في صيغه الفعل
وقد جاءت الكلمة في كتاب أبى جعفر ).النمل("ا� ا��ي أ��� آ� �ء

ا	� $#� ا��	� (الدمشقي عن الحرف والصناعات في العهد األموي
ا5)��4 3 2ل ا�)��م وا��/.�،-�  إ+*م)'&، ا�

;: ��#89 ا�)��7 3 إ+*م ا�)��م ص.��1994،648(.        
������ا�	�������� ا�����ا�	�������� ا�����ا�	�������� ا���        ::::ا�	�������� ا�

    !9���I*2 وه(! ��رد �E+F2 G��B ا�+�!ق ا�8ي 
+�B,م ��	 ، � !@�<�ا أ�! �*(1 ا��4(

$!ت ا�*�!�9���)4��: 

�9�! ه� �*��� ا��L���، وا� أن *���9�!  *�/ �*��� ا�*��، �!�*�/ 
(�M ا��*��� أ�!ا��4(��ا��4(
  .��+!0, 1�0 إ��!ج ا��Nوة

ا�*���� ا����B$� ا��� 
�/ ا����5 إ��'! �� ��ل  ا��<��Q ا�*��� ��آ�>!�!ت وا����ا0!ت *
  .ا��SF ا�*���

*�
��0 ا��*!رف وا���Bات ا����اآ�� واVدوات وا��5U!L ا��!د�ار
� وا7د �0!رة �0 �
����!ل @�!�	 ا��� �� �)�*� �$�Xا�7+!ن �� أداء 5�0 وو !'�,B�+
7]�!ع @!�9	  ا��� 

�
         .ا��!د
�� ��آ�>!�!ت وا����ا0!ت ا�*���� ا����B$� ا��� ��0!رة �0 ا��<��Q ا�* �ه�� ا�(!@��  *

/�
  .ا����5 إ��'! �� ��ل ا��SF ا�*��� 
*  �

� ا�*���� ا��7!9�� واE��!LV ا��+�B,�� ��'!  �0!رة �0 �ه�� ا��9'� ا�:�\!د�>�

�ب  �2!�LVا �
�>��G��!4 ا��7!ج أو  I$� Q-F
.  
  :بأنها الذي نأخذ به فهو تعريفها تعريفالأما *

,+�*( ا$دوات وا)'ت وا$�#�"! ا�  ��د أ���ب  :أوال
:1� ( ا��+� ا�8زم �5 ا34#آ� ا�  ��ا112# ا0/.#ن

   .")ا��+� " # A�#BC @?�ات ا4	1< �=��> ه	

#"/#F:و GH=�I G�* #1+"+J� ء�K أن �C' ا$دوات Lه�
 M"*�N�4ا O/ا���ان(ا���ا PQ�=C M"R0ا �	أو ا�. (

 �S� ،و�?�ر ا0/.#ن، M�"Q?ل ا��� Mآ�W XQH�  ا�
،MY"Y
:1� �=��> ه	# �B+=: [���#C ا�S� ) !/#Zن 

[���� ��"Q?=ا�. (  

الحضارة هي حصيلة تفاعل اإلنسان مع كل من الطبيعة والمجتمع ::::ا�$#�رةا�$#�رةا�$#�رةا�$#�رةوووو���� ���� ���� ���� ا�	����ا�	����ا�	����ا�	����
،والتكنولوجيا هي جزء من حصيلة تفاعل اإلنسان مع الطبيعة، فهي جزء من حلول تصبح 
بمجرد وقوعها أضافه ذات نوعيه متميزة عن كليهما ، بما تتضمنه من إبداع اإلنسان، فهي 
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تقدم إمكانيات حلها ،فهي ال تصنع التاريخ ،ولكن تقدم احد مصدري المشكلة وهى التي 
        .عناصر صنعه، أما صانع الحرية فهو اإلنسان

 اىبثالث خطوات المنهج ترتبط التكنولوجيا من حيث هي متعلقة ::::ا'&�قا'&�قا'&�قا'&�قو و و و ا�	�������� ا�	�������� ا�	�������� ا�	�������� 
مجموعه األدوات واآلالت واألساليب التي تحدد أسلوب العمل الالزم لحل المشاكل ( العمل
القواعد ،التي تحدد لإلنسان ما ينبغي أن  مجموعة من حيث هي باألخالق )يواجهها اإلنسان التي

يكتسبها اإلنسان من انتماءه إلى مجتمع معين ) من طبيعة ومجتمع(يكون عليه سلوكاً، تجاه اآلخرين 
        زمان ومكان،

 تطبيقي للعلمالجانب ال كما ترتبط التكنولوجيا بالعلم ألنها تتعلق::::ا���)ا���)ا���)ا���)    ووووا�	�������� ا�	�������� ا�	�������� ا�	�������� 
أو السنن اإللهية (البد أن يجيء تصميمها على مقتضى القوانين الموضوعية فالتكنولوجيا 
        .التي تضبط حركة تحول الطبيعة ،وتطور اإلنسان، لكي تكون صحيحة) بتعبير القران

باألفكار و  كما ترتبط التكنولوجيا بالفلسفة الن االخيره تمدها ::::ا�(�*(�ا�(�*(�ا�(�*(�ا�(�*(�    ووووا�	�������� ا�	�������� ا�	�������� ا�	�������� 
        ...وتتناولها تناوال نقديا عقالنيااهيم الكلية المجردة السابقة عليها ، المف
    

 3   :ا���� ا�<��7;�=�م ا ���������

، وذهب بروتاجوراس استنادا إلى اليوناني أعلت السوفسطائيه من قيمه العمل كرفي الف
وانه ،شيء إلى القول بان الطبيعة لم تزود اإلنسان ب) كل شئ اإلنسان معيار  (مقولته

كما قالوا .ا العمل بالمنفعةوبالفنون التي يكتسبها يستطيع السيطرة على الطبيعة، ولكنهم ربط
أن الفن  نفسه مهارة مكتسبة بالخبرة والتعلم، ونفوا اى مصدر الهي أو مقدس له كما هو 

                    . لة بوجود اله للجمال يلهم الفنانينئمعتقد الشعوب الشرقية واليونانية القديمة القا
نجد بذور الفصل بين النظر العقلى والتطبيق العملى فيما نسب إلى فيثاغورس انه ونجد 

وبعضهم للربح  ،لعبلبعضهم يحضر  ،يةضكان  يشبه الناس بجمهور االلعاب الريا
  .هؤالء هم الحكماءووالتجاره والبعض لالكتفاء بالنظر 

، وه8ا ا�� �5 �*�ول �0 ا�$*5 )�*-5 0!�/ ا��5N( -�ا�*-�� ا����!���
 فأفالطون  يأخذ بالتأمل
 �-�-Fا� a:ا��د �Xل �� ��س ،�ن اV��� ه+F�0 ا���c�) 0!�/ ا��5N(�� ا��ا:a ا��

 	�+F��0 ��ا@5 ا��*��� ا� dوز!� E
�!�L,F�� ) ا��L,�ل(�!�*-��� ) ا�;�(وا�8ي 
  ).ا��*-5(
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!ل ا��*��� 
$\Q��>،  ��2 5 ا�*���2�� ا�(;� ا�*-�� وا�� فصل كما أن أرسطو � �$�
�ه� و�1 ،)ا��!دة (وا�*-5 ا�*��� ا�8ي 
�(!ول ا�*�ض  )ا�$�4ة(ا�*-5 ا�(;�ي ا�8ي 
�(!ول ا�

!ل اV��ق 
$5h 2�� ا�$h��� ا�(;�
� ا���!@� �-�� �� ا��4F!ء وا�$h��� ا�*���� ا���!@� �
  .�54 ا�(!س

  
حيث رأى انه  ،من نقد العقل سيس بيكون الذي انطلقالحديث نجد فرن كر الغربيوفى الف

يجب تكوين عقل جديد يستند إلي منطق جديد يهدف إلي استكشاف الطبيعة بدالً من العقل 
 ،و استهدف معرفة ماهية الوجود القديم القائم علي منطق أرسطو الذي ابتعد عن التجربة

اى منطق أرسطو الذي اسماه ( يعارض به ارجانون أرسطو) االرجانون (لذا أسمى كتابه 
        ).باالرجانون  اى األداة باللغة اليونانية

  .و لتحقيق هذه الغاية وضع منهج تجريبي ذو بعدين سلبي و ايجابي
مضمونه أن العقل إذا استمر وحده أداة للوصول إلي ):األوهام األربعة(المنهج السلبي  ) أ(

ترك علي سجيته انقاد  –وإذا, ل أداة تجريدالحقيقة فلن يؤدى بنا ذلك الى التقدم الن العق
ألخطاء طبيعية فيه تضلله فال بد من تطهيره منها حتى تضمن له البعد عن االنحراف عن 

  .األربعة) أو األصنام (هذه األخطاء و هي األوهام 
إذا كان العلم القديم يبحث في ماهية الوجود من منظور ):االستقراء(المنهج االيجابي ) ب(

أي صور األشياء التي يدل عليها لفظ ما  ،فإن العلم الجديد يبحث في الكيفية ،حتنظري ب
وهذا يتم عن طريق المالحظة والتجربة الذين بهما يستطيع استخالص القوانين التي  ،بالفعل

 نتحكم فيها في الطبيعة 
فكير إصالح أساليب الت( لم يكن بيكون يرمي إلي انشأ فلسفة جديدة إنما هدفه األساسي 

فالفلسفة القديمة فشلت لكونها كانت تهتم بالمعرفة لذاتها في حين ان , )وطرق البحث
, هدفهم هو السيطرة علي الطبيعة إلخضاعها إلغراضنا العلمية) الفلسفة والعلم(المعرفة 

ال يمكن السيطرة علي الطبيعة اال (وتغير الهدف يستلزم تغيرا في الوسيلة يقول بيكون 
إن ذلك هو ما ... ال بالثورة ضدها، يجب أن نتعلم كيف نفهم الطبيعة ,بالخضوع لها

وبالتالي التحكم في الضرورة التي تريد الطبيعة فرضها , سيمكننا من توقع نتائج أعمالنا
  )علينا

و تنبأ بيكون بان البشرية بربطها بين العلم واالختراع تستطيع أن تمد سلطانها على  
كبرى لتعويضها ما أصابها من سقطه ادم من ثم تستعيد سيادتها األرض بما يعنى  انتفاضه 

  .على العالم في رعاية اهللا
�� إ?$��.د(� ,��Aب +� ا, ا�����4, و $#� ا��ه

  ).137- 134ص, 1974, 1ط, دار ا���F ا�E��ي ا�D�Aم

اطات وسائر النش(لتكنولوجيا   المعاصر فنجد جون ديوى الذي تناول كر الغربيأما في الف
( من خالل نظرية معرفة ذات أساس براجماتي ترفض الفصل بين الذات ) االنسانيه
تفاعل حيوي بين . "استناداً إلى تعريف الخبرة بأنها ) المعروف (عن الموضوع ) العارفه 
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) الحاجة(هذا التفاعل يتم خالل االنتقال من الصراع بين اإلنسان وبيئته " اإلنسان وبيئته 
        .وهكذا) اإلشباع (بينهما إلي التوازن 

كما يربط .محصله تفاعل حيوي بين اإلنسان وبيئته هيعلى هذا فان التكنولوجيا  وبناءا
والمنفعة،وهنا يرفض الفصل بين ) وسائر النشاطات االنسانيه(جون ديوي بين التكنولوجيا 

تربوي على الفنون الجميلة حيث يرى الفنون الجميلة لها قيمة تربوية تتمثل في أثرها ال
النفس كما أن الفنون التطبيقية تنطوي على قيمة جمالية حين تجئ إشكالها متالئمة مع 

  .استعمالها 
 فإال انه تطر،وهكذا فان جون ديوي قد نجح في تأييد االرتباط بين التكنولوجيا والحياة 

جرد نشاط إلى م) وسائر النشاطات االنسانيه(في هذا التأكيد إلى درجة أحالة التكنولوجيا
  .أداتي لخدمة غايات أخرى حيوية أو اجتماعية 

              
  

�S\7 ا�;*+Jو ا   :ا���������

�.- �ا�ا�ا�ا�    ,����,����,����,����ا�ا�ا�ا�	$��+ 	$��+ 	$��+ 	$��+ ا�ا�ا�ا�/� -.�/� -.�/� -.�/��������	���������	���������	���������	�::::            

التكنولوجيا التحليل المعرفي للتكنولوجيا حيث نجد ثالثـة   تتعلق بمفهوممن المشاكل التي 
        :مواقف أساسيه

قائم على  اولويه ألفكره، فصنع أدوات العمل يفترض ابتداء تصميما  :ا�	$��+ ا�,���� ا�,���0ا�	$��+ ا�,���� ا�,���0ا�	$��+ ا�,���� ا�,���0ا�	$��+ ا�,���� ا�,���0
  .)هيجل(فكريا لها

وبناءا على هذا فهي تنطلق من العمل الذي  المادة ، قائم على اولويه ::::ا�	$��+ ا�,���� ا�,�ديا�	$��+ ا�,���� ا�,�ديا�	$��+ ا�,���� ا�,�ديا�	$��+ ا�,���� ا�,�دي
شرط ضروري يتوقف عليه وجود  ويبذله الناس إلنتاج ضرورات وكماليات الحياة، فه

        ).ماركس(ان العمل يفترض ابتداء وجود أدوات عملالمجتمع ذاته، و

قائم على التأثير المتبادل للمادة والفكرة، فحركه اإلنسان     ):):):):ا��*��-ا��*��-ا��*��-ا��*��-((((ا�	$��+ ا�,���� ا�	�3د��ا�	$��+ ا�,���� ا�	�3د��ا�	$��+ ا�,���� ا�	�3د��ا�	$��+ ا�,���� ا�	�3د��
وبناءا على هذا فأن لكل .المشكلة فتصميم الحل ، فتنفيذه بالعمل: تتم عبر ثالثة خطوات

ل تحدد تلك الغاية، والتصميم الفكري ألدوات إنسان غاية يحددها عمله، وان أدوات العم
والمقصود .العمل يحددها ذاتها، ووراء كل هذا مشكله هي التي تحدد تصميم أدوات العمل

بالتحديد الضبط النوعي ،فالغايات البد أن تتحقق طبقا لنوع العمل الذي حققها ،وان العمل 
ه،وأن األدوات البد أن تصنع طبقا البد أن يتم طبقا لنوع أدوات اإلنتاج التي استعملت في

لنوع الفكرة التي سبقتها، وان الفكرة البد أن تكون مطابقة للحل الذي تقتضيه 
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�M�+ N ا��و�4 ،اK+L، ص.د.(المشكلةO$214 4�Pا��،
        .)1965ا�)���4، ط،

قائم علـى  اى  ،تحليل تبادليهو  للتكنولوجيا االسالمى يالمعرف التحليلفيما نرى فان و  
ستنادا إلى أن اإلسالم ينظر ، ااوإقرار القيمة المتساوية لهم، ثير المتبادل للمادة والفكرةالتأ

والفكـر  ) الجسم والمخ والجهاز العصبي كجز منه(نوعية من المادة إلى اإلنسان كوحدة 
حيث نجد أن لفظ نفس يرد في القـرآن  ،التصور القرآني للنفس وهو ما يؤكده  ).الوعي(

آـ� .�ـK   (: لداللة األولى اإلنسان كوحدة نوعية من المادة والفكـر ا :بدالالت عدة

�Wـ�ن  (: الداللة الثانية البعد الذاتي لإلنسان".185: آل عمران"  )ذاT/4 ا�5ت

X� ون�#Y Z كما أشار القـرآن للبعـد   ".154: آل عمران" )3 أ.��=� ;
\� أن ��/�� ;� \ـ�اب (: المادي لإلنسان في جملة آياتY] �;و(  "

ن ;� D^(".20: الروم�.J7: السجدة" ) و��ء ��_ ا."  
أن اإلنسان هو الفاعل المغيـر  طبقا لمفهوم االستخالف كما انه تحليل انسانى ألنه يرى 

$� 3 اLرض ����ـ4 (المطور� b4 أ�T*��� X�ل ر )وإذ '
أc \ـ� أن ا
  (فعلـه  إال موضـوع   ليست الطبيعة أن طبقا لمفهوم التسخير و

    d�;eـ�ي 3 ا�#9ـ� �ـf Xرض وا���ـL3 ا ; ��� �g+( 
  .)65: الحج(

التحليل المادي في التأكيد علـى الوجـود الموضـوعي للمـادة وأهميـه       فهو يتفق مع
 هأن،والتحليل المادي يعتبر إن للمادة وجود مطلق  أنإال انه يختلف عنه في  ،التكنولوجيا

   .ما هو مسخر لهيؤدي إلي تسخير اإلنسان ل
كما انه يتفق مع التحليل المعرفي المثالي في التأكيد على أهميه الفكر في تصميم 

إال انه يختلف عنه في إنكار األخير للوجود الموضوعي للمادة وبالتالي التقليل  ،التكنولوجيا
  .من قيمه التكنولوجيا بصوره خاصة والتطبيق العملي بصوره عامه

        ::::	��������	��������	��������	��������وا�وا�وا�وا�وا���) وا���) وا���) وا���)     ا7/�ما7/�ما7/�ما7/�م

 إذ-من التكنولوجيا من خالل تناول موقفه من العلم  اإلسالمموقف  تحديديمكن كما    
ه,ي ا�L7م ا��+���� إ�� أM')� nL ا��SF فقد  -للعلم التطبيقيالجانب  هيالتكنولوجيا 

	�!�*�Lوا 	�4!��Lك �'/ ا��9�د �(�h<� 2+(� إ�'�	 � ���,ل ، ا�*��� و��-�ر أن @�آ	 ا�
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��8 و�� " د0!ه/ إ�1 �*���'! وا���ام @����'! وQ� ا� )	.� �و�� [
� �.	( ا� ���8]" )43:�!�6.( . /'�!�@ �
�>�و:, �p ا��+���ن �� 

�'/ آ�+���� !���q+�2 ا��-!م ا�*��!ء ا��+���� �4�L!2!ل ا��('M ا�*��� ،ا���9!0�� 0(,�! و�
!�ت 0,
,ة� �� 	�!�*�Lالمسلمون إلى كثير من الوقت الحتالل المراتب ولم يحتج  ،وا
كما ساد انتهاج األسلوب العلمي في التفكير والحركة،وهنا . األولى في كثير من العلوم

 ا��+���� و�G�B ،تقدمت المجتمعات المسلمة تكنولوجيا ألنها تمثل الجانب التطبيقي للعلم
/'�!���q+�2 ا���
جتمعات المسلمة تتخلف حضاريا أخذت الم فعندما آ�+���� 0(,�! �/ 

  . ألن التكنولوجيا أحد أنماط النشاط الحضاري ،تخلفت تكنولوجيا أيضا

        ::::,�<,�<,�<,�<������= ا���,�ء ا�,*��= ا���,�ء ا�,*��= ا���,�ء ا�,*��= ا���,�ء ا�,*    وا�	���� ;�:وا�	���� ;�:وا�	���� ;�:وا�	���� ;�:    ا�,�89 ا���,�ا�,�89 ا���,�ا�,�89 ا���,�ا�,�89 ا���,�
وهنا نورد نموذجين  لعلماء مسلمين استعملوا المنهج العلمي والتجربة واالختبار العلميين 

�ل �!ه�� �*,ن �! إ�� �!ه�� �*,ن ،اF�L!�� ا��*!دن  رأى �� ا�4���!ء جابر ابن حيانفF�أي 
52 �\5 ا�� ) أي �*��� ا�G�4(� �\5 �� ا��!�E إ�� �*��� ا��!ه��  أ�(! رأىآ�! و. أ�� 

 aU!�>ل ا�2 @�!ن ) أي �*��� ا�4/(وزن ا��-
"!'��ل إ�� �*��� ا�<�!aU ���ا����� , ���
��آ� G��0ف آ5 �! ��'! وآ !'�وا�, ر2	 " و� �*�ف ا�4/ إ� 2!����0u".  �2ف ���ا

 !��!0 �4
��Bج ذ�v ��� آ!ن در2! آ!ن ��0! @-! و�� �/ 
�4 در2! �/  ( !h

+�B,م أ �وه
��2 وا��F!ن�        آ��� 

2��  �;�
!ت له ابن الهيثمو a�9 4�$�� ا27\!ر� 	NF2 ت، و2\,د!
�� ا��
!c�!ت وا��\�
و@,د ا�>�ط اSF��� �L!LV ا�*��� وه� .ا�N!����0  اVولا��L-�اء وا�-�!س و:,م 

�-2!L �$6!0 رأي أو �x ��E�6 �� ��0 ا�QF دون c�" 2!���0!ر"وا��L ا����2 .ا��
�م 2'! -
 �� ��Lدات " 2!��*���"وا�9�و�! ه� �<�د � .... ���,ي �� ا���L!2 SF-�اء ا��

F1 �� ا��:��� /x آ�$�� ا7@+!س �� 	��<
S وا��-!
�n ��0 ا��,رج 
���� وX!ه� � 
 	
�-�+� !� a��9 �� !)c�y 5*وا�����a� E ا��-!د ا��-,�!ت وا��z$F �� ا�(�!MU و�
 � QFا� E�6 d,-�)و� d���� !� �U!L �� ى�Fى و���و��\$F	 ا�L*�!ل ا�*,ل � إ��!ع ا�'

2!��,رج ا���a� 5 ا}راء ��*�(! �(�'� 2'8ا ا�<�
Q ا�� ا�QF ا�8ي 2	 
M�N ا�\,ر و�\5 

�ول �*'!  1�@ �-�-F�!2 z$Fا�(-, وا�� a� �$;ا��-�� و� a-
وا�(<Q إ�� ا��!
� ا��� 0(,ه! 

ر. د.(  ."ا��BفF7 ا��;ه: ا�#89 $�� ;���ي , +�;
         )370- 360ص, اJ+*م

�?� وووو    ا7/�ما7/�ما7/�ما7/�م; �?�; �?�; �?�            ::::���,+���,+���,+���,+����ا�(�� ا�(�� ا�(�� ا�(�� ;
مشكله عالقة التفكير     تتعلق بالعمل والجانب التطبيقي للعلم فانلما كانت التكنولوجيا   

التكنولوجيا، واهم الحلول التي  ترتبط بمفهومالنظري بالتطبيق العملي من أهم المشاكل 
  :قدمت لهذه المشكلة هي

�?� �B+: : : : أوً�أوً�أوً�أوً�;+B� �?�;+B� �?�;+B� �?�وهذا الحل  يقوم الحل األول على الفصل بين النشاط العقلي والفعل،  ::::;
ه األولوية تقود إلى تأكيد النشاط يمهد للقول بأولوية النشاط العقلي على الفعل السلوك، هذ
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ومن ممثلي هذا الحل الفيثاغوريه  وااليليه  ،فعلالعقلي وإلغاء أو التقليل من دور ال
  .. وأفالطون وأرسطو في الفلسفة اليونانية و كانط في الفلسفة الحديثة

�ً���C�ً���C�ً���C�ً���C : : : :8.د �?�اعتبار  ويمكن أما الحل الثاني فيقوم على دمج النشاط العقلي في العمل،::::;�?� د.8;�?� د.8;�?� د.8;
على الحل األول ينتهي إلى إلغاء الوجود الفعلي ) متطرف(هذا الحل بمثابة رد فعل 

أو أداة له ) كما في الماركسية(وإحالته إلى مجرد انعكاس للفعل) الوعي(للنشاط العقلي 
عند أعالم الفلسفة في الفلسفة اليونانية هذا الحل جذور ونجد ). كما في البرجماتية(

        ..والسوفسطائية) يونيةاأل(الطبيعية 

�ً0��C�ً0��C�ً0��C�ً0��C : : : :�3دل	. ��CEF �?��?� ��CEF .	�3دل;�?� ��CEF .	�3دل;�?� ��CEF .	�3دل;;))))-.�فينظر إلى العالقة بين النشاط  االسالمىأما الحل ):):):):ا�$+ ا�/�.-ا�$+ ا�/�.-ا�$+ ا�/�.-ا�$+ ا�/
العقلى والفعل والسلوك بأنها عالقة وحدة ال دمج وتمييز وال فصل، أي أنها عالقة تأثير 

المجرد  إلى)المشكلة(نيالمتساوية لهم، إذ المعرفة انتقال من العي وتأكيد القيمة ،متبادل
العمل بما هو (مرة أخرى من أجل تغييره  يإلى العين) الحل النظري بما هو نشاط عقلي(

        ). سلوك

        S�@ ,
,F� �4�
�2 ��:Gا�!
�9�! �� ��ل �� |�Lم � ا���
�d �ه��ا��4(�-�	 
;�Fا 3 ;�آ#= وآ��ا ;� رز'�... "ا�*�5 وا�$*5�"  ) vا��� :

15 (  
"     j ـ�يY ��(ـ)7 وأن +ـ+  ; Zن إ�.k� K�� أن

  lوLاء اmnا dاmo"  

 "    
�� Yـ�d وأن .ـp ا$ �; q� r' s;(D أآ� ;
d�Y ��  )رواd ا��B!ري ("داود eYآ� ;� $

موقفه من العالقة بين النظر تحديد كما يمكن تحديد هذا الموقف االيجابي  من خالل  
الموقف ف - متعلقة بالفعل والعمل كما سبق بيانه إذ التكنولوجيا -العقلي والتطبيق العملي

التي  القرآني يؤكد على الوحدة بين النظر العقلي والتطبيق العملى كما في جملة اآليات
وا�)�O إن (). كسلوك(والعمل الصالح  )كنشاط عقلي(تربط بين اإليمان 

تtOا ا����ن ��7 ��� إZ ا��Yu [;��ا و$�.Jو. )ا 
 ا��Yu [;��ا c \/���ن ; Z  (. يرفض الفصل بينهما=Yأ Y

 Z \�)��ن ، آ� ;/�s $�� ا
 أن \/���ا ;
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كما في  يتطرف إلى درجه الخلط بين النظر والعمل ال ر انهيغ).\�)��ن
  .البراجماتيه

+��EF+��EF+��EF+��EF    ��������	ا���������	ا���������	ا���������	ا�        
كيفية تحقيق  أشمل هي مشكلة) حضارية(التكنولوجيا بمشكلة ترتبط مشكلة تأصيل   

التقدم الحضاري في المجتمعات المسلمة؟ ويترتب على هذا أن هناك ثالثة مواقف من 
  .هي ذات المواقف من مشكلة األصالة والمعاصرة التكنولوجيامشكلة تأصيل 

المتضمن للتقدم (يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري المجتمعات المسلمة: : : : ا�,�?G ا'ولا�,�?G ا'ولا�,�?G ا'ولا�,�?G ا'ول
ودة إلى الماضي والعزلة عن المجتمعات المعاصرة، وفي مجال يكون بالع )التكنولوجي

 بإسهامات وعلى أنها االكتفاء  التكنولوجيايفهم عملية تأصيل  التكنولوجياتأصيل 
مع الرفض المطلق إلسهامات المجتمعات . العلمية والتقنية العلماء المسلمين تاجتهادا

        .المختلفة ألمعرفيه بين مجاالتها دون تمييز كنولوجياالغربية المعاصرة في مجال الت

والمتضمن ( يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة : : : : ا�,�?G ا����0ا�,�?G ا����0ا�,�?G ا����0ا�,�?G ا����0
فهو . ال يمكن أن يتم إال باجتثاث الجذور وتبني قيم المجتمعات الغربية) للتقدم التكنولوجي

 دون تمييزتكنولوجيا اليقوم على القبول المطلق إلسهامات المجتمعات الغربية في مجال 
         .المختلفة المعرفية بين مجاالتها

H��0ا� G?�,ا�H��0ا� G?�,ا�H��0ا� G?�,ا�H��0ا� G?�,والمتضمن (المسلمةللمجتمعات  يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري : : : : ا�
التي تمثل الهيكل "يتم باستيعاب ما ال يناقض أصول اإلسالم  )للتقدم التكنولوجي

مسلمين أو إسهامات سواء كانت من إبداع ال ،"مجتمعات المسلمةهذه الحضاري ل
وهناك الكثير االدله على هذا الموقف في التاريخ  ،المجتمعات المعاصرة األخرى

اخذوا و،فكره الخندق) ص(الرسول  في عهدمن الفرس المسلمون  خذفقد ااالسالمى، 
كما اخذ المسلمون من المجتمعات . فكره الدواوين) رض(عمر بن الخطاب منهم في عهد

         .العلم والتكنولوجيا السائدة في عصرهم ثم نموها وطوروها المعاصرة لهم بذور
  
هذا الموقف يتجاوز موقف الرفض المطلق والقبول المطلق إلسهامات المجتمعات  

التمييز بيمن مجاالتها  إلى موقف نقدي يقوم على،التكنولوجيا  تمجاالكل الغربية في 
  .المختلفة

طوي تحت مجال فلسفه التكنولوجيا ومجاالتها يميز بين مجاالت التكنولوجيا التي تن فهو
التي تنطوي تحت مجال التكنولوجيا كعلم وفن، فمجال التأصيل من هذه الجهة ينصب 

        .على األولى ال الثانية
 محدود بالوحي نشاط معرفي عقلي على أنها كنولوجياتأصيل الت فهو يفهم عمليه  وبالتالي

 .التكنولوجيا كنمط من أنماط الفعل فيلبحث ا يبحث في مسلمات نظرية كلية سابقة على
دده من خالل تحديد أسلوب العمل حاالسالمى ال يلغى التقدم التكنولوجي بل ي فالمنهج

   الالزم لحل المشاكل التي يواجهها اإلنسان
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 التي مجال فلسفه التكنولوجيا فيإسهامات  المجتمعات الغربية  أخذ وقبولوهو يقوم على 
  .ورفض ما يناقضها الداللة ورد القطعية دوورال اليقينيةنصوص المع ناقض تتال 
التكنولوجيا غير أن هذا ال يعني القبول المطلق إلسهامات المجتمعات الغربية في مجال  

لحل  تهاصالحيومدى ، بل يعني أن المعيار هنا هو التجربة واالختبار العلميين كعلم وفن
التكنولوجيا قبل أن تكون تكون سلعه ف ،لمسلمةا التي يطرحها واقع المجتمعاتكل االمش

للتجارة الدولية هي أوال معرفه وتنظيم فالمعرفة والكفاءة االداريه وطاقه اإلبداع تشكل 
��رج '�م،ا��Fآت ;�)�دة (معا ركائز كل تطور تكنولوجي

�Y،7، ا���� ا�)��7 ا�)�د 19ا�n��4،ص�Y ،1979.(  
                              @)^#:   >_#=/

  و��
"#ت

التكنولوجيا  أناعتبار تجاوز النظرة الجزئية للتكنولوجيا إلى نظره كليه تقوم على  •
 األخرى الحضاريةبمعزل عن النشاطات  يوجدال  حضارينشاط 

وان تحقيق التقدم التكنولوجي ) ...اإلعالم،مالتربية والتعلي،االقتصادالسياسة،(
  .من خالل تقدمها الحضاري الشاملللمجتمعات المسلمة ال يتم إال 

  
من خالل وضع نظريه تحـدد أهـداف    كنولوجياالتفي مجال األخذ بالتخطيط  •

استراتيجيه تحدد ألخطـه  و،تكنولوجيا طبقا لفلسفتنا وقيمنا الحضاريةووظائف ال
  .كنولوجيوأسلوب علمي يحدد المنهج الت كنولوجيةالت

  
تنصب على فلسفه التكنولوجيـا ال   اعلى أنه تأصيل التكنولوجيا عمليهتفهم أن  •

يبحث محدود بالوحي  نشاط معرفي عقلي فهي وبالتالي فن أوالتكنولوجيا كعلم 
  .في مسلمات نظرية كلية سابقة على البحث في التكنولوجيا

  
في مجال التكنولوجيا  إسهامات المجتمعات المعاصرة أخذ أو رفض المعيارجعل  •

 تهاصالحيمدى  ، وفى مجال التكنولوجيا كفننالتجربة واالختبار العلميي كعلم
 .التي يطرحها واقع المجتمعات المسلمةكل الحل المش

  
باعتبارها  المجتمعات المسلمة ربط التكنولوجيا بالمشاكل التي يطرحها واقع •

مجموعه األدوات واآلالت واألساليب التي تحدد أسلوب العمل الالزم لحل 
 .المشاكل التي يواجهها اإلنسان
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