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السدتخمص:
ىجؼ ىحا البحث لسحاولة الػقػؼ عمى الفخؽ بيغ مفيػمي العمع والتكشػلػجيا ،والججلية في أحقية القيادة ألحج
السفيػميغ ،والحي مغ شأنو أف يػصل إلى وضع الشدق الدميع في فيع الطخوؼ التي أوصمت التصػر
التكشػلػجي "التصبيقي" إلى مخحمة التحكع في كافة أشكاؿ الحياة ،فالػقػؼ عمى أحقية أحج السفيػميغ في قيادتو

لمتصػر العمسي ىػ ما يجعمشا نديخ عمى الشدق الدميع في اكتداب السعخفة التي تػصمشا إلى التكشػلػجيات،

وإمكانية تصػيخىا ،بل إنو يػفخ الػقت والجيج في مػاكبة التصػر التكشػلػجي ،وفي سبيل الػصػؿ إلى ىحا
اليجؼ اعتسج الباحث عمى السشيج التحميمي مدتعيشا بعسمية الشقج أو التقػيع التي يتع مغ خبلليا ترحيح وتخشيج
ما يصخح مغ أفكار في مجاؿ مفيػـ ججلية العمع والتكشػلػجيا ،وأسبقية إحجاىسا عمى اآلخخ ،حيث تػصل
الباحث إلى أف أي محاولة لمحرػؿ عمى تمظ التكشػلػجيات التي تدخخ بيا الجوؿ الستقجمة ،والستسثمة إما في

آلة ،أو دواء ،أو في بخامج مغ شأنيا أف تخقى بأسمػب عسل ما ،إنسا يعتبخ ضخباً عذػائياً وخيالياً إذا لع يتع فيو
الخكػف إلى تمظ القاعجة التخاكسية السعخفية ،التي تزسغ لو أف يكػف مزبػشاً بصخيقة تجعمو ذو فائجة لبلستخجاـ

التصبيقي ،كسا تيدخ لو أف يكػف عمى عمع ووعي متكامميغ في تصػيخ ما تع اكتدابو مغ تقشيات قج يحرل
عمييا مغ تمظ الجوؿ التي تفػقو قجرة عمسية.
الكمسات السفتاحية :ججلية ،العمع والتكشػلػجيا ،نقل ،اكتداب ،حالة ،التسازج السعخفي ،الشطخية ،التصبيق ،نسػذج
الجاذبية ،تصبيقات الشدبية.

 .0اإلطار العام لمبحث:
 0-0السقدمة:
شغل الخػض في دراسة العبلقة بيغ العمع والتكشػلػجيا اىتساـ الباحثيغ في جسيع التخررات ،غيخ أف الكثيخ

مغ الجراسات الستجاولة تكػف معالجاتيا في إشار تقشي صخؼ ،وحتى إف وججت بعس الجراسات التي تشاقر

ىحه الججلية ،فإنيا "أي الججلية" تُصخح بذكل سصحي وال ُيتعسق فييا لمخػض في فمدفة العبلقة بيغ العمع
والتكشػلػجيا ،حيث إنو إذا ما أردنا أف نخػض في ىحه اإلشكالية فبل بج وقبل كل شيء أف نقػـ بتحجيج اإلشار
السفاىيسي والجاللي لكل مفيػـ يصخح حػؿ السػضػع الحي نحغ برجد دراستو ،حتى تتكذف لشا بحلظ الكثيخ مغ
اإلضاءات التي تيدخ لشا معخفة الشيج الحي نتخحه.
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وعميو فإف ىحه الجراسة قج جاءت لتمقي الزػء عمى مذكمة يعتقج الباحث أنيا ما زالت تخبظ الباحثيغ في جسيع
التخررات إلى يػمشا ىحا ،والتي تتسثل في ججلية العمع والتكشػلػجيا ،وأييسا يقػد اآلخخ ،حيث تتحجد عمى أثخ
ذلظ الخارشة الدميسة التي نتبعيا في نقل واكتداب التكشػلػجيا.
تججر اإلشارة ىشا إلى أف اإلثباتات في ىحه الجراسة لع تكغ إالّ باالرتكاز عمى تبخيخات اعتُسج فييا عمى شػاىج
مػثػؽ بيا في أدبيات العمػـ السختمفة ،والتي تثبت وتؤكج أف االعتساد القػي عمى التخاكع السعخفي والشطخيات
العمسية ىي ما تجعل عسمية تصبيق التكشػلػجيا متاحاً بذكل سمذ ودقيق.
انتقاء لبعس الذػاىج العمسية في تمظ الحزارات
ربسا يعتقج البعس أف الخػض في ىحا السػضػع لع يكغ إالّ
ً
السختمفة ،مسا ُيزغ أنيا تزسغ الشجاح الحي يبخر لو ،إالّ أف ىحه الجراسة لع تقع باختيار بعس الذػاىج في

الحزارات السختمفة وصػالً إلى عرخنا الحالي إالّ ألف السجاؿ فييا ال يدعفشا لجمب شػاىج أكثخ في أدبيات

العمػـ السختمفة ،مسا يتصمب فييا شخح كافة تفاصيميا العمسية والتصبيقية ،وىحا يؤدي بجوره إلى اتداع دائخة

الشقاش والتحميل حػؿ كل الذػاىج أو األمثمة السزافة ،وعميو فإف ذلظ ال يسكغ أف يتحقق إالّ في دراسات

مػسعة ،فبل يسكغ أف ندتذيج ىشا إالّ بالقجر السحجود مغ الشطخيات العمسية في الحزارات السختمفة ،ىحه
الشطخيات التي ركدت عمييا ىحه الجراسة ستكػف كافية ومبخرة لحلظ اليجؼ العاـ الحي تدعى لو.

 0-8مذكمة الدراسة:
يعتقج بعس الباحثيغ أف اإلنداف لع يعخؼ مفيػـ التكشػلػجيا إالّ في السخحمة الخاىشة ،فسفيػـ العمع ىػ الحي
حقق لشا خخوج مفيػـ التكشػلػجيا إلى حيد الػجػد.

إف ىحيغ السفيػميغ ال يسكغ تحجيجىسا بيحه البداشة ،ألف ذلظ يحتاج لمخجػع إلى مشيج فمدفي يختكد عمى
تحجيج السعشى السفاىيسي والجاللي والمغػي ،إضافة إلى االستخداد التاريخي لمحاالت والطػاىخ التي يسكغ أف

نصمق عمييا تكشػلػجيا وتمظ التي نصمق عمييا عمع ،ذلظ ألف حرخنا وقخاءتشا لجالالت ومعاني وضخوؼ ىحيغ

السفيػميغ يحجد أي السفيػميغ يقػد اآلخخ ،العمع يقػد التكشػلػجيا أـ التكشػلػجيا تقػد العمع!!.
إف لسفيػـ التكشػلػجيا عشج الكثيخيغ رنيشاً حجيثاً يجعميع يطشػف أف اإلنداف لع يعخؼ التكشػلػجيا إالّ في عرخ
قخيب ،وأف مفيػـ التكشػلػجيا يتسثل في تمظ االختخاعات الحجيثة الخاقية التي غيخت معالع الحياة البذخية في

العرخ الحجيث ،وخاصة في القخف الحادي والعذخيغ ،غيخ أنشا إذا ما نطخنا إلى أوؿ معشى يتبادر إلى ذىغ
اإلنداف حيغ محاولتو تعخيف التكشػلػجيا ،وججناه يتسثل في "ذلظ التصبيق العسمي لفكخة ما" ،ولكغ قج يقػؿ
شخز يتبشى السشيج التصبيقي أف ىحا التعخيف بديط ال يشصبق عمى حيثيات التكشػلػجيا في السخحمة الخاىشة،
حيث إف ىشاؾ تعخيفات أكثخ محاكاة لبلختخاعات التكشػلػجية في عرخنا الخاىغ .قج نتفق معو جدئياً ،ولكششا
يقيسػا اختخاعات "أرخسيجس" لبعس "الجمى" التي كانت تتحخؾ
نقػؿ كيف بإمكاف مغ يعارضػف ىحا التعخيف أف ّ
ذاتيا نتيجة لحخكة فيديائية قج ادخميا عمى تمظ اآلالت؟.

 0-3تداؤالت الدراسة:
كيف باإلمكاف الػصػؿ إلى نقل واكتداب التكشػلػجيا؟. -ما مجى نجاعة التصبيق التكشػلػجي دوف الخكػف إلى التخاكع السعخفي؟
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 ما ىي الطخوؼ التي يكػف ليا األثخ الكبيخ في عسمية نقل واكتداب التصبيقات التكشػلػجية؟. 0-4مبررات الدراسة:
تعتبخ ىحه الجراسة مغ الجراسات السيسة ،خاصة وأف التقجـ العمسي "الشطخي" قج أعصى لتمظ الثػرة السعخفية في

مجاؿ التكشػلػجيا الستسثمة في "التصبيق" دقة أكثخ في السخحمة التاريخية التي أصبح االختخاع فييا مزبػشا

بشدق نطخي ،وال يختكغ إلى الرجفة ،ويبتعج عغ العذػائية ،ورغع ذلظ فإف مدألة قيادة أحج السفيػميغ لآلخخ
تدداد صعػبة ،نتيجة لسا يػكل لبلختخاعات الشاجسة عغ التكشػلػجيا مغ أعساؿ في أي دراسة عمسية ،وبالتالي

ليذ لمعمع الشطخي إالّ أف يشطع ،أو يػضف ما جاءه مغ نتائج .قج يكػف ألي دولة نامية القجرة عمى الحرػؿ
عمى إنتاج تكشػلػجي ما ،غيخ أف ذلظ قج ال يدعفيا في تصػيخ اختخاع امتمكتو أو أف تتسكغ مغ إصبلحو.

 0-5الهدف العام:
يتسثل اليجؼ العاـ ليحه الجراسة في الػقػؼ عمى الفخؽ بيغ مفيػمي العمع والتكشػلػجيا ،والججلية في أحقية
القيادة ألحج السفيػميغ ،والحي مغ شأنو أف يػصل إلى وضع الشدق الدميع في فيع الطخوؼ التي أوصمت

التصػر التكشػلػجي "التصبيقي" إلى مخحمة التحكع في كافة أشكاؿ الحياة ،فالػقػؼ عمى أحقية أحج السفيػميغ في
قيادتو لمتصػر العمسي ىػ ما يجعمشا نديخ عمى الشدق الدميع في اكتداب السعخفة التي تػصمشا إلى
التكشػلػجيات ،وإمكانية تصػيخىا ،بل إنو يػفخ الػقت والجيج في مػاكبة التصػر التكشػلػجي.
 0-6مشهج الدراسة:
سيدتخجـ الباحث في ىحه الجراسة السشيج التحميمي ،مدتعيشا بعسمية الشقج أو التقػيع التي يتع مغ خبلليا ترحيح

وتخشيج ما يصخح مغ أفكار في مجاؿ مفيػـ ججلية العمع والتكشػلػجيا ،وأسبقية إحجاىسا عمى اآلخخ ،ولجعع ما
يدعى لو الباحث في السشيج التحميمي سيدتخجـ السشيج التاريخي لكي يتع فيو تتبع السخاحل التاريخية التي ضيخ
فييا مفيػمي التكشػلػجيا والعمع.
 -8تحديد بعض السفاهيم:
 0-8الجدلية لغةً:أسع مؤنث مشدػب إلى َج َج َؿ ،ومرجر صشاعي مغ ججؿ ( :الفمدفة والترػؼ) ديالكتية ،أو
ديالكتيكية ،وىػ مرصمح فمدفي يقتخف استعسالو بتياريغ بارزيغ يسثبلف فمدفة ىيجل السثالية ،وفمدفة ماركذ
السادية ،وىي في األفبلشػنية عسمية فكخية مشصقية تشتقل مغ السحدػس إلى السعقػؿ.
وج َج َؿ ججالً اشتجت خرػمتو ،وجادلو مجادلة وججاالً ناقذو وخاصسو ،وفي القخآف الكخيع:
َ

(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾﮿) [النحل]521:
الجدل في اصظالح السشظقيين :قياس مؤلف مغ مقجمات مذيػرة ،أو مدمسة ،والغخض مشو إلداـ الخرع،

وإفحاـ مغ ىػ قاصخ عغ إدراؾ مقجمات البخىاف(.صميبا )391 ،1982

فإف كاف الججلي أو السجادؿ سائبلً معتخضاً ،..كاف الغخض مغ الججؿ إلداـ الخرع وإسكاتو ،وإف كاف مجيباً
حافطاً لمخأي ،كاف الغخض مشو أف ال يريخ ممدماً مغ الخرع .والججؿ في األصل فغ الحػار والسشاقذة.
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إف الغخض مغ الججؿ ىػ االرتقاء مغ ترػر إلى ترػر ،ومغ قػؿ إلى قػؿ ،لمػصػؿ إلى أعع الترػرات

يجوف في الكتب،
وأعمى السبادئ ،وىحا ما ذىب إليو أفبلشػف ،وأقخه سقخاط مغ قبمو ،فدعع أف العمع ال يعّمع؛ وال ّ
بل يكذف بصخيقة الحػار ،فبل يسكشظ أف تمدـ الخرع بشتيجة القياس ،إالّ إذا استخخجتيا مغ مبجأ مدمع بو عشجه،
وال يسكشظ أف تخصػ خصػة واحجة إلى األماـ مغ دوف أف تتيقغ أف الخرع يتبعظ(.صميبا )391 ،1982
ويصمق الججؿ في أيامشا ىحه عمى السعاني اآلتية:

 .1الججؿ يشطخ إليو بأنو الفكخ الحي يعخؼ ذاتو ،ويعبخ عغ مػقفو بالتأليف ،وىػ حكع مخكب جامع بيغ
األحكاـ الستشاقزة.
 .2يشطخ إليو أيزاً بأنو الفكخ الحي يػجو حخكتو إلى جيات متعارضة تؤثخ فيو تأثي اًخ متقاببلً يفزي في الشياية
إلى تقجمو ،كججؿ الحجس والقياس ،والحب والػاجب ،والعبج والديج.

 .3ىػ أيزا مػقف الفكخ الحي يقخر أف حكسو عمى األشياء ال يسكغ أف يكػف نيائياً ،وأف ىشاؾ باباً مفتػحا

إلعادة الشطخ فييا دائسا.

 .4ىػ اتراؼ الفكخ بالحخكة ،وميمو إؿ مجاوزة ذاتو ،عمى أف تكػف شخيقتو في تفيع كل شيء إرجاعو إلى
السحل الحي يذغمو في تيار الػجػد الستحخؾ.

ِ
ِ
سو ِعمساًَ :ع َخَف ُو .وعميع ىػ في نفدو ،ورجل َعمِع
 8-8العمم لغة :جاء في قػاميذ المغة أف العمع يعشي َعم ُ
وعميع ،وقج يقاؿ ىؤالء عمساء ،وعبلّـ ،وعّمسو ِ
العمع تعميساً ،وأعمسو إياه فتعّمسو( .الداوي  )435 ،1981ويقاؿ إف
َ َُ
ُ
ِ
العمع ىػ إدراؾ الذيء بحقيقتو :و ىػ العمع اليقيغ.
العمم اصظالحا :ىػ اإلدراؾ مصمقاً ترػ اًر كاف أـ ترجيقاً ،يقيشياً كاف أو غيخ يقيشي.
وقج يصمق أيزاً عمى التعقل أو حرػؿ صػرة الذيء في الجىغ ،أو عمى إدراؾ الكمي مفيػما كاف أو حكساً ،أو

عمى االعتقاد الجازـ السصابق لمػاقع ،أو عمى إدراؾ الذيء عمى ما ىػ بو ،أو عمى إدراؾ حقائق األشياء

وعمميا ،أو عمى إدراؾ السدائل عغ دليل ،أو عمى السمكة الحاصمة عغ إدراؾ تمظ السدائل(.صميبا ،1982

 ،)393-392والعمع مخادؼ لمسعخفة إالّ أنو يتسيد عشيا بكػنو مجسػعة معارؼ مترفة بالػحجة والتعسيع ،وقج
يقاؿ إف مفيػـ العمع أخز مغ مفيػـ السعخفة.

وبسا أف أرسصػ يؤكج أف العمع ىػ إدراؾ الكمي وال عمع إالّ بالكميات ،أدركشا أف غاية العمع ىي الكذف عغ

العبلقات الزخورية بيغ ضػاىخ األشياء ،وىي غاية نط خية بخبلؼ السعخفة العامية التي تتقيج بالشتائج العمسية،

وتطل بسعشى ما معخفة جدئية.
 3-8التكشهلهجيا :يترف مفيػـ التكشػلػجيا في كثيخ مغ العمػـ بالغسػض ،حيث ال يػجج تعخيف مػحج متفق
عميو عشج أغمب العمػـ ،بيج أف التػصل إلى تعخيف شامل لمتكشػلػجيا ال يسكغ التأكيج عميو حتى اآلف.

التكشهلهجيا لغة :ىي كمسة مخكبة مغ أصل يػناني ،وتشقدع إلى شقيغ "تكشػ" " "Technoوالتي تعػد إلى فعل
قجيع يعشي :الفغ أو اإلتقاف ،أو الترشيع .و" "Logosوتعشي الجراسة العمسية السعسقة لمفشػف .وتذيخ التكشػلػجيا

مغ الشاحية المغػية إلى الجراسة الخشيجة لمفشػف ،وعمى وجو الخرػص الفشػف الرشاعية(.حسداوي )63 ،2016
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اصظالحا :تع تعخيف التكشػلػجيا في معجع مرصمحات العمػـ االجتساعية كسا يمي:
يقرج بالتكشػلػجيا بسعشاىا الػاسع جانب الثقافة الستزسغ السعخفة واألدوات التي يؤثخ بيا اإلنداف في العالع
الخارجي ،ويديصخ عمى ا لسادة لتحقيق الشتائج العمسية السخغػب فييا ،وتعتبخ السعخفة العمسية التي تصبق عمى

السذاكل العمسية السترمة بتقجيع الدمع والخجمات جانباً مغ التكشػلػجيا الحجيثة"(بجوي .)422 ،1982

كسا يشطخ إلى التكشػلػجيا عمى أنيا عمع التقشيات ،الحي يجرس الصخؽ التقشية مغ جية ما ىي مذتسمة عميو مغ
مبادئ عامة ،أو مغ جية ما ىي متشاسبة مع تصػر الحزارة ،وأىع السدائل التي يبحث فييا ىحا العمع ثبلث:
 .1وصف الفشػف السػجػدة في زماف معيغ ،وفي مجتسع معيغ ،وصفاً تحميميا دقيقاً.

 .2البحث في شخوط كل مجسػعة مغ القػاعج الفشية وقػانيشيا ،لسعخفة أسباب إنتاجيتيا العسمية.
 .3دراسة تصػر الصخؽ التقشية في أحج السجتسعات اإلندانية ،أو في السجتسع اإلنداني العاـ.
وتدسى دراسة ىحه السدائل الثبلث بعمع التكشػلػجيا العاـ(.صميبا )333 ،1982

يدتخمز الباحث في نياية تحجيجات ىحه السفاىيع أف العمع ىػ ما ُيصمق عمي الجانب الشطخي مغ السعخفة،
فيػ حمع السعخفة الشطخية ،أما التكشػلػجيا فإف مفيػميا يسثل الجانب التصبيقي ،فيي تصبيق لمسعخفة الشطخية في

مجاؿ العسل البذخي(.زكخيا  )132 ،1990وتججر اإلشارة ىشا إلى أف تحقيق التكشػلػجيا ال يختبط بإنتاج آلة
فقط ،بل قج يتحقق في دواء ،أو مشتج ،أو عسمية مغ نػع ما ،أو أسمػب عسل قج تخقى بو دولة أو
مؤسدو(.نفادي  ،)111 ،2002وإذا كانت التكشػلػجيا تتسثل في عجة تػصيفات ال يسكغ أف نحجدىا ،فيل
يسكغ أف نعتبخىا بيحا تخؼ فكخي؟!.

 -3التكشهلهجيا...ترف فكري أم حاجة ضرورية؟.....
يشبغي لشا ىشا أف نذيخ إلى أف التكشػلػجيا كانت حاضخة مشح أف وجج اإلنداف عمى وجو األرض ،صحيح أف

تمظ التكشػلػجيات القجيسة ال يسكغ مقارنتيا بالتكشػلػجيات الحالية ،إالّ أنيا تدتحق أف نصمق عمييا اختخاعات،
حيث إنيا كانت تتساشى مع مدتػى العرخ الحي بدغت بو.

ولكغ ىل تسثل تمظ االختخاعات التكشػلػجية حاجة ممحة أـ تخؼ فكخي؟.
تججر اإلشارة ىشا إلى أف الشدق العاـ لتكشػلػجيا العرػر القجيسة كاف يديخ في اتجاه التحقيق العسمي
لمتكشػلػجيا ،أي في نسصو االحتخافي التصبيقي (الرخؼ) ،وال تكاد تجخل في تمظ اإلنتاجية العسمية لمتكشػلػجيا
أي صبغة نطخية عمسية ،حيث إف التكشػلػجيا لع تكغ مختكدة عمى العمع شػاؿ الجدء األكبخ مغ تاريخيا ،إنو
السيجاف الحي يسكغ أف نصمق عميو الفعل وبحؿ الجيج ،في شيء يختبط باليج أكثخ مسا يختبط بالسخ ،رغع أف

الرمة بيغ اليج والخأس قج أصبحت وثيقة كل الػثػؽ في وقتشا الحاضخ(.زكخيا  ،)133-132 ،1990ولكغ ىحا

ال يسشع مغ وجػد بعس الحاالت في تمظ العرػر التي غاب فييا تسازج الجانب الشطخي مع التصبيق العسمي

لمتكشػلػجيا ،تحقق فييا التػائع بيغ الجانبيغ الشطخي والتصبيقي ،غيخ أف ذلظ ال يقاس بو وال يؤثخ شيئاً في تمظ
السخحمة ،ذلظ ألف العمع يعج بيئة وليذ حالة ذىشية(.الفقي ،قزايا فمدفية )237 ،2008

ربسا ىحا ىػ الحي جعل أغمب االختخاعات التي أخخجتيا تمظ العقػؿ الجبارة ،سػاء في العرخ اليػناني القجيع أو

في العرخ الحىبي لئلسبلـ ىػ ما جعميا تكشػلػجيات غيخ ججيخة باالىتساـ والعشاية ،فخغع قػة وضخامة ما قجمو

ىؤالء العمساء إالّ أنو في كثيخ مغ األحياف كاف يشطخ إلييا عمى أنيا تخؼ فكخي ال غيخ.
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تسثل ذلظ في اختخاع بعس الجمى التي صشعيا أرخسيجس والتي كانت تتحخؾ عغ شخيق الحخكة الحاتية ،إالّ أف

ذلظ العرخ لع ُيعخ االىتساـ ليحه االختخاعات ،نتيجة لعجـ حاجة السجتسع ليا في ذلظ الػقت(.زكخيا ،1990
.)133

رغع أنش ا ال ندتصيع أف نقيع الحزارة اإلسبلمية بشفذ السعيار أو الصخيقة التي تع بيا تقييع الحزارة اليػنانية في
مدألة تقبميع وتصبيقيع لمتكشػلػجيا ،إالّ أنيا "أي التكشػلػجيا" لع تأخح الرجى الحي أخحتو في العرخ الحجيث

وما بعجه ،ونحغ نقرج بحلظ مجى تقبل التصبيق التكشػلػجي وحخية وسخعة انتقالو بل واكتدابو ،فأكثخ التصبيقات
التكشػلػجية التي جاءت مغ عمساء الحزارة اإلسبلمية ،لع تأخح صجى وتشقل ويتع اكتدابيا وتػشغ في أماكغ

مختمفة إالّ في العرخ الحجيث ،حيث اشمع عمساء الغخب عمى تمظ التقشيات ،ودرسػىا وتع تصبيقيا في عرخىع،
فشجحت وتع اكتدابيا وتصػرىا بذكل واسع ،وىحا يعػد إلى ما أشخنا إليو قبل قميل ،وىػ أف العمع بيئة وليذ
حالة فخدية ،فالسجتسع الحي تػاججت بو نطخية ما ،وتع تصبيقيا تكشػلػجياً ،ال تكػف ناجحة إالّ بسجى وعي

السجتسع بالشطخية التي قجميا عالع أو مفكخ ما في عمع معيغ ،ففيسيا وتقبميا ىػ ما يحقق نجاحيا وتصبيقيا

ونقميا وتػشيشيا .فثسة عبلقة ججلية بيغ العمع والتكشػلػجيا والبيئة االجتساعية ،والسجاؿ الحيػي الحي تعسل فيو

ىحه العبلقة الججلية ،فيحه العبلقة ال يسكغ أف تكػف فاعمة ما لع يييئ ليا السجتسع األشخ والدياسات والطخوؼ

والسسارسات البلزمة ألحجاث التفاعل بيغ العمع والتكشػلػجيا ،إلى أداة تغييخ السجتسع ،ويربح كبلىسا أرضية
مثل في الشطخية التي قجميا أبػ
االنصبلؽ مغ الحاضخ إلى السدتقبل(.خزخ )103 ،1998ولتأكيج ذلظ فإف لشا ٌ
الخيحاف البيخوني 1050-973ـ ،تمظ التيتع مغ خبلليا تحجيج سسة القبمة مغ أي بقعة في األرض ،ولكي
يجعميا البيخوني مصبقة ومتجاولة ومفيػمة عشج العمساء والداسة والعامة ،استخجـ في عخضو ليا ثبلثة مدتػيات

في تحميمو لؤلفكار السصخوحة ،حيث ساد ىحا األسمػب في أغمب كتاباتو ،فالسدتػى األوؿ كاف مػجياً لمعمساء
والشخبة ،أما السدتػى الثاني فكاف مػجياً لمعامة ،حتى يتدشى ليع فيع ما يحتاجػنو مغ الشطخيات السصخوحة،
أما السدتػى الثالث فكاف مديجاً بيغ المغة الخمدية التي ال يفيسيا إالّ الشخبة مغ العمساء ،والتي يبجو أف
استخجامو ليا يعػد لعجـ تقبل البيئة العمسية في تمظ الفتخة لسثل ىحه األفكار وذلظ السشيج (التجخيبي) ،ورغع ذلظ
فإنو كاف يقػـ بسدجيا بذيء مغ التبديط ،حتى يخخج العامة مشيا بالفيع اليديخ ،فيتحقق لو أف يفيع الجسيع ما

شخحو مغ أفكار ونطخيات (الدرقاني  ،)52 ،2015وقج اعتسج البيخوني في محاولتو تييئو السجتسع بكافة
مدتػياتو الفكخية لمتصبيق العسمي لسا أجاد بو مغ نطخيات عمى ىحا األسمػب ،إالّ أنو رغع ما تع التػصل إليو

مغ قبل بعس العمساء السدمسيغ والحي يعج البيخوني مغ بيشيع في تحقيق التسازج السعخفي بيغ الجانبيغ (الشطخية

والتصبيق) ،وإدراكيع السصمق بسا يبحثػف فيو مغ نطخيات ،والحي ىػ الجانب األىع في الػصػؿ إلى التصبيق
العسمي ،وفي عسمية الشقل والتػشيغ أيزاً ،إالّ أف ذلظ لع يشجح بالذكل الحي تحقق في العرخ الحجيث وما

بعجه ،ذلظ ألف السجتسع كسا أشخنا سابقاً لع يييئ الطخوؼ واألشخ والدياسات البلزمة إلحجاث التفاعل بيغ

الشطخية وتصبيقيا ،فحالة العمع في ذلظ الػقت لع تكغ قادرة عمى استيعاب تمظ الشطخيات وتصبيقيا ،ومغ تع نقميا

وتصػيخىا(الفقي ،رواد الخياضيات  .)245 ،2004ىحا يعشي أنو ال قيسة ذاتية ألي اختخاع إذا لع تتػفخ أمامو
حاجة اجتساعية(.كخـ )28 ،1982
رغع ما قاـ بو البيخوني مغ جيػد متسيدة في مجاؿ الشطخية والتصبيق ،فإف أسمػبو العاـ لعخض نطخياتو حتى يتع
نقميا واكتدابيا وتصبيقيا كاف ال يتعجى كػنو حالة ذىشية ،ال يسكشيا أف تغيخ مغ الػاقع السعخفي إالّ اليديخ.
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انصبلقاً مغ التأصيل السفاىيسي يشبغي أف نذيخ ىشا إلى أف استخجاـ مرصمح نقل التكشػلػجيا يعشي االعتساد

عمى مرادر مدتػرده ،ونحغ في حاجة بالتأكيج إلى مفيػـ أكثخ داللة ويعكذ برػرة مشاسبة ما معشاه تصػيخ
القجرات الحاتية ،ولجى يدتحدغ عجـ استخجاـ مرصمح نقل التكشػلػجيا ألف التكشػلػجيا ال يسكغ نقميا ،وربسا

يشدحب ىحا الترػر عمى مرصمح اكتداب التكشػلػجيا أيزاً(.حشػش نػفسبخ .)341 ،2001

إف اإلدراؾ الد ميع بتمظ الحيثيات الشطخية ىػ الحي جعل عمساء العرخ الحجيث عمى وعي بسا وصميع مغ
تقشيات مغ الحزارة اإلسبلمية ،فشجحػا في اكتداب وتػشيغ كافة التكشػلػجيات التي تحرمػا عمييا مغ العمساء

السدمسيغ ،بل إنيع نجحػا في تصػيخىا وخمق تقشيات ججيجة ومغ تع تصػيخىا وتػشيشيا.

إف ىحا الحجيث السقتزب عغ التجخبة التاريخية لمحزارة اليػنانية والحزارة اإلسبلمية ،لع يكغ مجخد سخٍد
تاريخي أو تخؼ فكخي ،بل جاء الحجيث ىشا لبلستفادة مغ الحزارتيغ في مجى األخح بالعمع أو بالتكشػلػجيا في
عسمية نقل واكتداب السعخفة التكشػلػجية .وعميو فإف الحزارتيغ اليػنانية واإلسبلمية رغع أخح عمسائيا بعسمية
الشقل إما لمعمع أو لمتكشػلػجيا وتقجيخىسا لياتيغ العسميتيغ ،لع تمقى نجاحا وتبلشى أغمب ما تع التػصل إليو مغ

الشطخيات أو االختخاعات التقشية.
إف الدبب الخئيذ في ذلظ يعػد إلى عجـ التسازج بيغ الشطخية و التصبيق ،حيث أف ىحيغ الزخبيغ لع يتجاخبل
إالّ مع العرخ الحجيث(،زكخيا  )138-137 ،1990فكاف أغمب ما تػصل لو العمساء اليػناف والسدمسيغ مغ

نطخيات أو اختخاعات محكػـ عميو بالقرػر ،نتيجة لعجـ الفيع الكامل والدميع لتمظ الشطخيات التي تبشى عمييا

التصبيقات التكشػلػجية ،إضافت إلى عجـ اكتساؿ التسازج السعخفي بيغ العمع والتكشػلػجيا.

إف ىػػحه التصمعػػات انىظريةةت لمعمسػػاء جعمػػتيع يبحثػػػف فيسػػا ىػػػ متػػاح وغيػػخ متػػاح -ونقرػػج ىشػػا إمكانيػػة التصبيػػق
السدػػتقبمي لشطخيػػاتيع -لجعػػل ىػػحه الشطخيػػات ذات فائػػجة عسميػػة .ولكػػغ ىػػل مػػغ السسكػػغ أف تكػػػف كافػػة التصمعػػات

الشطخية لمعمساء بسختمف تخرراتيع تحقق استخجامات إيجابية؟.
انتكىىنىجيا في انفكر اإلغريقي

وقم انتكىىنىجيا في انفكر اإلسالمي

انىظريت

انىظريت
انتكىىنىجيا
انتكىىنىجيا

ال يىجد تىاصم

انتطبيق

االتصال
بيه
انىظريت
وانتطبيق

انتطبيق

 -4العمم والتظمعات...التكشهلهجيا ومخاطر االستخدام:

مشح أف أصبح العمع يدتخجـ األسمػب األمثل في البحث ،وذلظ مغ خبلؿ التجخبة وأداتو االستقخاء ،مع متابعة
كل ما يتػصل إليو مغ التجخبة بالتحميل العقمي والخبط الحىشي ،حتى يتع حبظ الشطخية العمسية عمى أفزل

رشع آلة تكشػلػجية معيشة في مخحمة ما ،أو قج تكػف ىحه التكشػلػجيا بتصبيق عسمي
شخيقة يسكغ بيا أف ت ّ
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لشطخية ما .وفق ىحا الشسػذج أصبحت الشطخيات العمسية تحقق نجاحات باىخة في كافة التخررات ،وعمى
َّ
السشطسة والسزبػشة بأنداؽ عمسية مختمفة أف
جسيع األصعجة .حيث نجح العمساء مغ خبلؿ ىحه الشطخيات
يحققػا أحبلميع في جعل ىحه الشطخيات حقيقة واقعية متجدجة في اختخاعات حػلت الحياة اليػمية إلى رفاىية

تفػؽ الخياؿ .إف ما حققو العمع-حتى اآلف -لع يكغ شيئاً ضئيبلً ،فشحغ نعير اآلف شغياف العمع ،حيث وصل
إلى حجود قرػى مغ التقجـ ،سػاء عمى مدتػى الفزاء ودراستو بجقة ،مغ الشجػـ والكػاكب والسجخات ،نذأتيا
وقػانيشيا ،أو عمى مدتػى السادة ودراسة الحرة وتفتيتيا ،أو عمى السدتػى اإلنداني ،ودراسة الخبليا والجيشات

والتحكع فييا وصشاعة الحكاء(الفقي ،قزايا فمدفية  .)235 ،2008كل ىحا يعج في إشار تصمعات العمساء في
جعل نطخياتيع مح ط تغييخ لؤلفزل ،غيخ أف ىحه الشطخيات العمسية إذا وضفت أو تع تصبيقيا وفق مرالح
شخرية كاف القرج مشيا إما بجشي األرباح أو تحقيق مكاسب عمى حداب شخؼ آخخ فإف ذلظ سيؤدي إلى
تػضيف تمظ الشطخيات العمسية التي تػصل ليا العمساء في تكشػلػجيات تزخ بكػكبشا وما عميو .حيث أنو مغ
التصبيقات الدمبية لمتكشػلػجيا تمظ التي تتسثل في الرشاعة السعسمية ألمخاض (اإليبػال) و(اإليجز)و (الجسخة

الخبيثة)(.الفقي ،قزايا فمدفية .)235 ،2008ويؤكج (دون إد) أف (العمع الشطخي) جػىخ في ذاتو قيسة محايجة

وعشجما تكػف نطخيات العمع مصبقة فيحا التصبيق لمعمع ،يسكغ استخجامو خي اًخ أو ش اًخ وىحا معشاه...ببداشة أف

مذكبلت التكشػلػجيا ىي مذكبلت استخجاـ تصبيق العمع ،وليذ مذكبلت العمع في حج ذاتو ،إف ىحا التحكع

الدافخ في تػجيو العمع إلى تصبيقات سمبية .لع يكغ ذنب العمع(،إد د ت )9 ،إنسا ىي األىجاؼ التي يرشعيا

الداسة وأرباب االقتراد ،لتحقيق أغخاضيع ،فالعمع -كسا قمشا -أداة مثل أية أداة أخخى ،مغ السسكغ أف تكػف

مفيجة أو ضارة...إالّ أف البيشات واألسذ واألىجاؼ التي تػضع لو ،ىي التي تقػده في ىحا االتجاه دوف
غيخه...وإف كاف ىحا ال يشفي ،أف تكػف لمعمع قػة دفع ذاتية ،مغ الرعب إيقافيا إالّ بكارثة أو إحبلؿ بيشات

ججيجة ومختمفة(.الفقي ،قزايا فمدفية .)236 ،2008ويؤكج مرصفى خذيع إلى أنو يسكغ القػؿ إلى حج كبيخ
إف معطع االختخاعات السعاصخة يسكغ أف تدتخجـ في جانب الخيخ أو تدتخجـ في جانب الذخ ،وبالتالي فإف
اإلنداف يعتبخ السدؤوؿ األوؿ عغ اآلثار الدمبية لمثػرة التكشػلػجية السعاصخة ،فتػليج الصاقة الكيخبائية بػاسصة
السفاعبلت الشػوية يعكذ جانب إيجابي يتسثل في تػليج الصاقة البلزمة الستسخار الحياة البذخية ،بيشسا يسثل

استخجاـ الدبلح الشػوي في الحخوب ،أو التمػث البيئي بالسخمفات والشفايات الشػوية جانباً سمبياً ال يسكغ

تجاىمو(.خذيع .)119 ،1991

وليحه األسباب تعالت األصػات في الدشػات األخيخة ،لمسصالبة بزخورة إخزاع العمع والعمساء لخقابة السجتسع
حيث أف ما يحققو ىؤالء العمساء مغ إنجازات قج تػصمشا إلى تكشػلػجيات تدتخجـ ألغخاض سمبية ،مسا تصمب
األمخ ضخورة التقيج بحاجات وأفكار الشاس ،ىحه السصالبة لع ِ
تأت مغ أناس عادييغ ال يعخفػف شيئاً إنسا جاءت
مغ فبلسفة العمع السعاصخيغ ،وعمى رأسيع فيمدػؼ العمع "فيخابشج"(.ىاكيشج  .)229 ،1996لقج عكف عالع
الكيسياء الذييخ (نػبل) عمى إجخاء تجاربو السعسمية الكيسيائية والتي كاف ىجفو األساسي فييا ىػ تحػيل مادة
(الشيتخوجمدخيغ) مغ مادة سائمة متفجخة وخصيخة إلى مادة جافة وآمشة وذلظ ليتع استعساليا في أغخاض ذات
فائجة ،لع يتػقف نػبل عغ سعيو الحثيث رغع ما تعخض لو ىػ وفخيقو مغ مخاشخ حتى تسكغ مغ تحقيق

اختخاعو (لمجيشاميت) الحي أخح بو بخاءة اختخاع سشة 1866ـ ،ثع قاـ باختخاع (الباليدتايت) وىي مادة أكثخ وأشج
فتكاً وتفج اًخ مغ الجيشاميت(،دمحم  )13-12 ،2003وعشجما وضف تجار الحخوب ىحا االختخاع التكشػلػجي لسآربيع
الذخرية ،تحػؿ ىحا االختخاع إلى أكثخ التكشػلػجيات فتكا وأشجىا تجمي اخ وىبلكاً لؤلرواح .مغ ىشا أصبح لداما
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الخيخ واإليجابي وكحلظ االستخجاـ الدمبي والسزخ
عمى مغ يسمظ نطخية عمسية تحسل بيغ شياتيا االستخجاـ ّ
بالبذخية أف يكػف عمى عمع بسا سيفعمو ىحا االختخاع العمسي حيشسا يصبق ،وأف يكػف في مدؤولية خمقية.
ندتذف مغ ذلظ أف الػقػؼ عمى كافة السفاتيح الشطخية ألي اختخاع ىػ ما يزسغ ويزبط سيخ الشطخية في
إشار التصبيق اإليجابي ،وأخح االحتياشات حتى ال تشداؽ إلى التصبيقات الدمبية ،فاستعساؿ تكشػلػجيات معيشة

دوف دراية بتمظ السفاتيح الشطخية السؤسدة والسكػنة لتمظ التكشػلػجيا ال يزسغ أف تتجو ىحه التكشػلػجيا عشج

تصبيقيا في االتجاه الدمبي ،وعميو فإف أي اكتداب تكشػلػجي لغ يكػف إيجابياً وناجعاً ومتسازجاً مع أفكاره
الشطخية إالّ إذا تػفخت لو دراية بالقاعجة الشطخية السدبقة ،مع مخاعاة حزػر السدؤولية الخمقية.

 -5عرر الشهزة وبداية التسازج بين الشظرية والتظبيق:

تشبغي اإلشارة في ىحا الجانب إلى أنو ال يسكغ لمباحث في ىحه الجراسة أف يحيط بكل الذػاىج والتجارب العمسية

والفمدفية التي تذكمت لتكػف لشا ججلية ىحه العبلقة بيغ العمع والتكشػلػجيا ،والتي ستكذف لشا األسبقية واألحقية
ألحج االتجاىيغ في عسمية االكتداب والتػشيغ التقشي ،ورغع ذلظ سشحاوؿ تدميط الزػء عمى أكثخ األنداؽ
العمسية والفمدفية تأثي اًخ ،والتي يبجو أنيا تسثل أكثخ االكتذافات العمسية إضاءة في العرخ الحجيث.
في أوروبا وبجاية مغ القخف الخابع عذخ وحتى القخف الدابع عذخ والحي اصصمح عمى تدسيتو بعرخ
الشيزة )Renaissance)،حيث ثار العمساء والفبلسفة ضج الدمػؾ الكشدي ،واألسذ الفكخية السدتسجة مغ
أرسصػا والتي سادىا التغميب الكامل لمسعخفة الشطخية العقمية واستبعاد أي عسل تجخيبي ،أحخزت ىحه الثػرة

تسازجاً معخفياً وتصػ اًر ىائبلً عمى السدتػى التصبيقي التكشػلػجي ،حيث نجح العمساء في تصبيق نطخياتيع
واالستفادة مشيا في مشاحي الحياة السختمفة ،ورغع أنو قج يقػؿ البعس لشا أف ذلظ ال يقارف بسا تع تحقيقو في
السخحمة التي تمت عرخ الشيزة ،إف ىحا الخأي ال يختكد عمى تبخيخ مشصقي ،ألنيا تطل مخحمة مقبػلة بالشدبة
لطخوؼ وبيئة عرخ الشيزة ،حيث كانت تمظ السخحمة ىي بجاية لتذكل التسازج السعخفي بيغ الشطخية والتصبيق،
فسغ غيخ السعقػؿ مشصقياً أف تتع مقارنة وقياس نطخية عمسية بشطخية عمسية في فتخة زمشية متقجمة ،ويتع الحكع

عمى الشطخية الدابقة بحيثيات وضخوؼ الشطخية الججيجة ،فكل نطخية صحيحة في إشار فخضياتيا وقػانيشيا التي

وصمت ليا والبيئة العمسية التي وججت بيا.

عمى كل حاؿ فإف ىحه السخحمة السػسػمة بعرخ الشيزة بجأت تحخز إنجازات باىخة ،حيث ضيخت مشاىج
عجيجة مخالفة لمسشيج التأممي اليػناني ،كاالستقخاء الحي اعتسج عميو االتجاه التجخيبي (االختباري) ،مسا يدسح
لئلنداف بتحقيق آمالو وأحبلمو ،والتي كانت مصسػسة تحت التحجيجات اليػنانية (الفقي ،في نطخية السعخفة

.)22 ،2011

رغع أف فخنديذ بيكػف اعتبخ أوؿ مغ أشمق الذ اخرة األولى لتمظ اإلرىاصات التي استسخت مغ بعجه بأنداؽ
متعجدة لمتخمز مغ سيصخة السشيج العقمي عمى الفكخ ،والحي يقػدنا دوما إلى فخضيات ال بج مغ وضعيا

والتدميع بيا ،إالّ أف تمظ السشاىج واألنداؽ الججيجة قج اتزح تججرىا ورسػخيا مع كػكبة مغ عمساء عرخ
الشيزة" .والحي كاف مغ أبخزىع (يػىاند كبمخ  )1630-1571والحي الحظ في يػـ زواجو أنيع يقيدػف حجع
بخميل بإدخاؿ حبل لػلبي في فػىتو ،حيث شخع يبحث عغ تفديخ رياضي لحلظ ،وكانت الشتيجة دراسة لحجع
السجدسات الجورانية...فاكتذف-استشاداً إلى أعساؿ أرشسيجس  287ؽ ـ  2112ؽ ـ  -الحل باستخجاـ األرقاـ
التي ال تقبل القدسة ،ولقج شػر ىحه الصخيقة فيسا بعج بػنا فػنتػ ار كافميخي  1598-1547وىي تحتػي عمى
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أ .عبج الخحسغ عمي الدرقاني

كمية اآلداب والعمػـ – مدبلتة  /جامعة السخقب

الحداب متشاىي الرغخ(."بخزندكي )202 ،2012إف ذلظ التصبيق التقشي الحي اعتسجه كبمخ في ىحه السدألة
السزبػشة بسشيج رياضي استشباشي ،واستخشاده بأعساؿ سابقيو حتى وإف كانت في فتخات تاريخية سحيقة القجـ،
لخيخ دليل عمى أف التصبيقات التكشػلػجية لغ يتع ليا الشجاح والجعع الرحيح ،ولغ يتحقق اكتدابيا إالً باإلحاشة

العمسية السعخفية ا لكاممة ألي نطخية عمسية ،إف كبمخ نفدو ىحا ىػ الحي حقق نجاحات باىخة في مجاؿ اليشجسة
الشطخية ،حيث تذيخ الجراسات إلى أنو كاف عمى اشبلع لكتاب "السشاضخ" لمعالع العخبي ابغ الييثع -965

 1039فشتيجة لتخجسة ىحا الكتاب لبلتيشيو استفاد مشو دافيشذي  ،1519وكبمخ  ،1630-1571في أعساليسا
الستعمقة بيحا السػضػع(.الفقي ،الفكخ الخياضي األسبلمي )256 ،2009

وعي تاـ بتمظ األعساؿ ،مسا حقق عشجه
إف اشبلع كبمخ عمى أفكار ونطخيات العمساء الدابقيغ لو جعمتو عمى ٍ

الحزػر الحىشي الحي كانت تدانجه البيئة العمسية في ذلظ الػقت ،فتحقق لو الشقل واالكتداب ليحه السعارؼ
وشػرىا بسا يتساشى مع ضخوؼ العمع في عرخه .إف ما يؤكج ذلظ ىػ ما قجمو ىحا العالع ،حيث تؤكج الجراسات
أنو صاحب فكخة استخجاـ الشطارة لترحيح عيػب البرخ ،كسا أنو شخح دور العيشيغ في الخؤية السخكدية،

واكتذف قػانيغ االنكدار الجاخمي ،مفد اًخ مبجأ السجيخ(.بخزندكي .)202 ،2012

تججر اإلشارة إلى أف التتبع الجقيق لكافة التفاصيل الجقيقة في أي نطخية عمسية قج فتح ألولئظ الشخبة مغ العمساء

ودعست ليع تقشيات قج اختخعػىا أو
نػافح ججيجة لحمقات عمسية كانت مفقػدة في يػـ ما ،وىي ما حققت ّ
اكتدبػىا ،ذلظ ىػ الشدق الحي ارتزاه أغمب العمساء في عرخ الشيزة ،والحي كاف يعج إسحاؽ نيػتغ
 1727 -1642مغ أبخز أيقػناتو.

تسثمت أحقية ىحا العالع ألف يكػف في مقجمة ىحه الشخبة ،في وضعو لشطخية الجاذبية التي قجميا وحققت صجى
عمسي وتػضيفاً تكشػلػجياً في مجاالت عمسية متعجدة.
نرت نطخية الجاذبية في شكميا الشطخي عمى أف كل جديء مكػف مغ السادة يججب كل الجديئات األخخى التي

تحيط بو ،عمى سبيل السثاؿ :تتشاسب الجديئات التي تتكػف مشيا األرض والجديئات التي تتكػف مشيا الذسذ

بقػة جاذبية تتشاسب تشاسباً مباش اًخ مع كتمة ىحه الجديئات -وتتشاسب عكدياً مع مخبع السدافة بيشيسا -أي تقل
عشجما تديج السدافة بيغ الجديئيغ ،ىحا يعشي أف قػة الججب بيغ أي جدسيغ تعتسج عمى كتمة الجدع األوؿ،

مزخوبة في كتمة الجدع الثاني ،مزخوب في مخبع السدافة بيشيسا.
إف قسة التػضيف التقشي العمسي ليحه الشطخية ونجاح نقميا واكتدابيا تسثل في عمع االقتراد ،حيث نجح عمساء
االقتراد في نقل ىحه الشطخية إلى أروقة عمع االقتراد التصبيقي ،وحققػا بيا نجاحات ونتائج قياسية باىخة حتى

في الفتخة السعاصخة.

في محاولة عمساء االقتراد لتصبيق قانػف الجاذبية عمى نساذج االقتراد ،عػضػا في تصبقيع لمقانػف بالجولتيغ

عػضاً عغ الجدسيغ ،وبجخل الجولة أو الشاتج السحمي عػضاً عغ الكتمة في القانػف األساسي لشيػتغ ،وأف قػة
الجحب بيشيع ىي حجع التجارة البيشية ،فكمسا كانت التجارة بيغ الجولتيغ كبيخة دؿ ذلظ عمى وجػد تجاذب تجاري
اقترادي بيغ الجولتيغ.

 تججر اإلشارة إلى أنو عبلوة عمى أف أرشسيجس ىػ مؤسذ الحداب متشاىي الرغخ ،فإنو ىشاؾ كػكبة مغ العمساء قج ساىسػا في
تصػيخ ىحا العمع حتى أضحت تقشيات ىحا العسل في صػرتيا العمسية والتقشية السزبػشة ،تسثل ىؤالء العمساء في كبمخ ،وبػنا فشتػ ار
كافميخي ،وبييخ دي فيخما  ،1665-1601وجػتفخيج فيميمع ليبشيد  ،1716 -1646وإسحاؽ نيػتغ .1727 -1642
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إذف فقج تع التعػيس عغ القانػف (الشيػتشي) بقانػف الجاذبية في االقتراد عمى الشحػ التالي:

التجارة البيشية بيغ دولتيغ تداوي الشاتج السحمي لمجولة ،مزخوب في الشاتج السحمي لمجولة الثانية ،مزخوب في

مخبع السدافة بيشيسا.
وتججر اإلشارة ىشا إلى أف الجراسات االقترادية تؤكج أف نسػذج الجاذبية يحطى بأىسية بالغة في أدبيات
االقتراد الجولي ،خاصة مع نسػ وتدايج التكتبلت االقترادية الجولية ،وقج تع استخجامو مغ شخؼ العجيج مغ

الجوؿ في تقجيخ حجع وارداتيا ،أي كانت تفخض نػعا مغ الخقابة عمى الػاردات...ولقج ضيخت ىحه السعادلة
ألوؿ مخة في دراسة تشبخجغ  -Tinbergenأحج االقترادييغ السيتسيغ بالفكخ التكاممي -ثع تمي ذلظ أوؿ دراسة
قياسية لتجفقات التجارة عمى أساس معادلة الجاذبية قاـ بيا  ،Poyhenenواتبع ذلظ دراسة  ،Linnemanوقج
القى ىحا الشسػذج نجاحاً صخيحاً مغ وجية نطخ االقتراد القياسي ،في حيغ تبقى مبخراتو الشطخية محل ججؿ

واسع(.لحدغ  )11 ،2012إالّ أنشا نؤكج أف ىحا الججؿ ىػ الحي أعصى التكشػلػجيات السبشية عمى السعخفة
الشطخية إمكانية تصػيخ مدتسخة" ،ىحا يعشي أف العمع نذأ أوؿ ما نذأ مغ الشذاط التقشي ،انبثقت أصػلو مغ

القػاعج العسمية ،وال شظ أف الرعػبات التي تػاجو في التصبيقات ىي فخص لتحقيق التقجـ العمسي" ،وقج قيل
بحق أف معطع مكتذفات "باستيخ" اليامة بخجع الفزل فييا لمسذكبلت التقشية (التكشيكية) التي واجيتو(.الذشيصي
)39 ،1981وقج ضيخت عجة أشكاؿ ليحا الشسػذج عخفت بسجسػعة نساذج الجاذبية ،مغ أبدط نسػذج وصػالً
إلى الشسػذج القاري ،كسا ييجؼ الشسػذج باألساس إلى االعتساد عمى مؤشخات واقعية حقيقية ،لسقارنة حجع
التجارة اإلقميسية الستػقعة السفتخضة مع ما ىػ مجدج عمى أرض الػاقع(.لحدغ )11 ،2012
رغع التػافق والتسازج الحي تحقق بيغ الشطخية والتصبيق في عرخ الشيزة ،والحي أنتج الكثيخ مغ التصبيقات
التكشػلػجية ،مسا كاف لو أثخ في تغييخ واقع الحياة السيسا الػاقع االقترادي ،إالّ أف ىحا ال يسثل إالّ اليديخ
مقارنة بسا تع تحقيقو عمى إثخ ذلظ التسازج السعخفي الحي نعيذو في عرخنا الخاىغ ،والحي جاء نتيجة ألف أولئظ

السختخعيغ والتقشييغ في ىحه الفتخة ال يبخدػف دور الفبلسفة والسفكخيغ الكتذاؼ وتصػيخ التصبيقات التكشػلػجية،
كسا أنيع مقتشعيغ بأىسية ما تبجعو عقمياتيع مغ اختخاعات سابقة لدماف أولئظ الستخرريغ في مجاؿ التصبيقات
التكشػلػجية.
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وقم انتكىىنىجيا في عصر انىهضت

النظريت
انتكىىنىجيا
االتصال بيه
انىظريت
وانتطبيق

التطبيق
 -6الفكر السعاصر وذروة التسازج السعرفي:

دائسا ما يعتسج العمساء عمى خياؿ واكتذافات سابقييع ،فكسا اعتسج نيػتغ عمى نطخية (كبمخ) لتصػيخ واستشتاج

ُسذ الفيدياء الكبلسيكية؛ لتربح نطخية غيخ قابمة لمججاؿ لقخابة  300عاـ.
نطخية مثمت أ ُ
جاء آيشذتايغ أيزا معتسجاً عمى نيػتغ بتداؤالتو وخيالو الػاسع ،بشطخية ىجدت السفاىيع األساسية ألي مشصق

عمسي ،في عامي1905ـ و 1915ـ ،وبعج العجيج مغ التجارب الخيالية واألسئمة الكثيخة التي شخحيا وشظ بيا

آيشذتايغ ،أخي اًخ أوصمتو إلى حقيقة ثػرية ىدت أسذ العمع القجيع ،مغي اًخ نطختشا لمعالع تغيي اخ جحرياً ،ذاىباً ألبعج
مشاشق الخياؿ البذخي وأكثخىا غسػضاً وتعقيجاً ،ومبتعجاً عغ إحجى الشقصتيغ ومرارعا لمزػء ،استصاع أخي اًخ
الػصػؿ إلى نطخية الشدبية.

يشبغي أف نشػه في ىحه الجراسة بذخح سخيع ومقتزب لمشطخية الشدبية ،حتى يكػف القارئ عمى عمع ببعس
الحيثيات العمسية ليحه الشطخية ،كسا نزعو في صػرة ما ندعى إلثباتو والػقػؼ عميو متسثبلً في ىجؼ ىحه
الجراسة ،حيث تتمخز ىحه الشطخية فيسا يمي:

ىي نطخيتاف أو مخحمتاف لشطخية واحجة ،وىي الشدبية الخاصة التي قجميا ايشذتايغ عاـ 1905ـ والشدبية العامة

التي قجميا عاـ 1916ـ ،وقج جاءت لتحل مدترعبات في الفيدياء الحجيثة ،فقجمت عجة نطخيات العجيج مغ
األفكار كاف ليا تأثيخات حاسسة ليذ فقط عمى الفيدياء أو العمػـ ،بل عمى ترػراتشا ،وبجاىة الحذ في أيجيشا

وأماـ أعيششا ،أي أصبحشا برجد فمدفة ججيجة لمكػف(.الفقي ،في نطخية السعخفة )205-204 ،2011
حيث استشدت الشدبية عمى أسس وهي:

 .1الكػف مشحشي :إذ لػ كاف مدصحاً لدارت الكػاكب في خط مدتقيع ،ولع ُتجر حػؿ بعزيا ،اعتسج آيشذتايغ
في ىحا عمى الشطخية غيخ اإلقميجيو لعالع الخياضيات األلساني بخنارد ريساف" .حيث تججر اإلشارة ىشا إلى أف

الشدبية العامة تختكد عمى الحدابات اليشجسية غيخ اإلقميجيو وخاصة أعساؿ بخنارد ريساف (- 1826
 ...،) 1866ذلظ ما أكجه أيشذتايغ بشفدو ،كيف أنو اكتذف الخبط بيغ حقائق التجخبة الفمكية ،بعجما رجعت إلى
مشحشى ريساف( ".بخزندكي )79 ،2012ىحه شيادة قػية مغ عالع متسيد كآيشذتايغ ،لمتأكيج عمى أىسية األساس
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الشطخي والبشية السعخفية ،قبل الخػض في أي اختخاع تكشػلػجي ،فخبسا نجج أمامشا تصبيقا تكشػلػجي ًا قج يتسثل في

آلة ،أو في دواء ،أو في مشتج ،أو في أسمػب عسل ،فيحا االختخاع لع يرل إلى التحقيق الفعمي ،ويخخج إلى

االستعساؿ واالستفادة ،إالّ بعج جيػد مزشية قاـ بيا عمساء قج يشتسػف إلى تخررات مختمفة ،أو ربسا في
فتخات زمشية متباعجة ،وبيحا فإف التصبيق التكشػلػجي ليذ إالّ تتػيجاً نيائياً لجيػد مزشية وتخاكسات معخفية ،ال

يدتصيع أي أحج الػقػؼ عمى حيثيات تمظ الجيػد والتخاكسات إالّ باإللساـ الكامل لمسعخفة الشطخية ألي تصبيق
عسمي.

 .2ال وجػد لؤلثيخ :الحي يعسل كحامل لؤلمػاج الزػئية :فاألثيخ ىػ الذيء الثابت ثبػتاً مصمقاً في الكػف،

حيث كانت حخكة األجخاـ الدساوية تقاس بالشدبة لؤلثيخ الثابت في الفيدياء الكبلسيكية ،بيشسا تغيخ ذلظ الفخض
عشج آيشذتايغ ونفى وجػد األثيخ أو السكاف السصمق ،ورغع أف آيشذتايغ لع يشفي وجػد األثيخ بذكل مصمق ،إالَّ

أنو يبشي كل الشطخية الشدبية وكأف األثيخ ال وجػد لو ،وعميو فمغ يبقى لشا إالّ

الشدبية(".بجر )73-72 ،1985

السكاف الشدبي والحخكة

 .3سخعة الزػء ثابتة .يصمب مشا آيشذتايغ أف ندمع برحة ىحا الفخض أيزاً دوف أي قيج أو شخط ،فالشطخية
الشدبية كغيخىا مغ الشطخيات التي قامت عمى بجيييات يصمب فييا التدميع ببجيييات دوف أثبات(.بجر ،1985
)70
أهم قهانين الشدبية وتظبيقاتها:

 .1تشكسر األجداـ باتجاه حخكتيا :ولغ يتع فيع ىحا القانػف إالّ مغ خبلؿ سخعة الزػء ،أما ما عجاه مغ
الدخعات األخخى فإف االنكساش يكػف ضئيبلً ججاً وال يسكغ رؤيتو ،فالراروخ الفزائي الحي يديخ في الفزاء

بدخعة  25000ميل في الداعة يشكسر أو يتقمز بسقجار جدء واحج في السائة مغ السيميستخ ،ولكل شخز أف
يتخيل كيف يشكسر الجدع حيغ يقتخب مغ ربع أو نرف سخعة الزػء ،فإنو سيتقمز بسقجار الخبع والشرف
مغ شػلو األصمي ،أما إذا وصل إلى سخعة الزػء فإنو سيشكسر حتى يربح شػلو صفخ(.بجر )95 ،1985

 .2تدداد كتمة الجدع بازدياد سخعتو" .كاف ىحا القانػف إضاءة أولى لسػلج الفيدياء الحرية"(.بجر ،1985
)115

 .3إف حداب الدخعات بالشدبة لجدسيغ يتحخكاف بالشدبة لبعزيسا ،في اتجاه معاكذ ال يكػف بجسع
الدخعتيغ ،إنسا يكػف عغ شخيق حداب سخعتيسا بالشدبة ألي ثابت سخعة مقدػمة عمى سخعة الزػء .صاغ

أيشذتايغ ىحا قانػف حتى ال يعتسج أي شخز بػضع فخضيغ تكػف نتيجتيسا تفػؽ سخعة الزػء ،ألف ذلظ
يؤدي إلى اختخاؽ الثابت الحي وضعو أيشذتايغ ،واعتبخ سخعة الزػء ىي الثابت السصمق الػحيج في ىحه



تججر اإلشارة ىشا إلػى أف أوؿ إثبػات ليػحا القػانػف كػاف أيػاـ مػلػج الشطخيػة الشدػبية الخاصػة عشػجما كػاف العالسػاف ( & (Kaufmaann

 Buchererيقػماف بتجخبة كانا يعتقجا أنيا ليدت ليا عبلقة بالشطخيػة الشدػبية...وجج العالسػاف أف بعػس السػػاد (كػالخاديػـ) تذػع وتقػحؼ
بثبلثػػة أنػ ػػاع مػػغ األش ػػعة( ،ألفػػا وبيت ػػا وجاما)...كػػاف ى ػػحاف العالسػػاف يبحث ػػا فػػي إش ػػاعة "بيتػػا" أو جد ػػيسات بيتػػا ويح ػػاوالف أف يعخفػػا م ػػا
شبيعتيػػا .وأثشػػاء تجاربيسػػا درسػػا سػػخعة ىػػحه الجدػػيسات عشػػجما تقػػحؼ مػػغ الس ػػاد السذػػعة ،ودرسػػا كسيػػة الذػػحشة الكيخبائيػػة التػػي تحسميػػا
ودرسػػا كتمػػة كػػل جدػػع ،فأثبتػػا ىػػحا القػػانػف لمشدػػبية مػػغ غيػػخ قرػػج...يعج ىػػحا مؤش ػ اًخ قػي ػاً عمػػى أف التكشػلػجيػػا لػػغ تتحقػػق إالّ بسعخفػػة

التفاصيل الجقيقة لمسعارؼ الستعجدة مغ القػانيغ والشطخيات التػي قػج تػختبط بشطخيػة أخػخى ،فيتحقػق بيػحا التػخاكع السعخفػي نقػبلً أو اكتدػاباً

لتكشػلػجيات متعجدة.
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الشطخية ،فأي نتيجة تفػؽ سخعة الزػء تكػف خارقة لمقانػف العاـ لمشطخية ،وبالتالي تكػف غيخ صحيحة(.بجر
)123-122 ،1985
 .4يتباشأ ويتقمز الدمغ تبعاً لمدخعة ،وبالسقجار نفدو الحي يشكسر فيو الصػؿ.
 .5الصاقة تداوي الكتمة مزخوبة في مخبع سخعة الزػء .ط = ؾ س.2كاف ىحا القانػف مغ الشطخية الشدبية
الخاصة ذا أثخ بعيج ججاً في التصبيقات التكشػلػجية في عرخنا ىحا ،فيػ الحي ذؿ العمساء عمى أف مقجا اًر

ضئيبل مغ السادة يعصي كسية ضخسة ججاً مغ الصاقة ،فأوؿ إثبات عسمي عمى ذلظ كاف في سشة 1945عشج
تفجيخ أوؿ قشبمة درية في مكديكػ الججيجة.....ورغع االستخجاـ الديئ ليحا القانػف ،إالّ أف أنطار العمساء

تػجيت فيسا بعج الستخجامو في األغخاض الدمسية ،مسا كاف وسيكػف لو نتائج بعيجة األثخ في حزارة األمع(بجر
)142 ،1985
أما الفخض األساسي ،في نطخية الشدبية العامة ،فيػ مبجأ التكافؤ .ويقرج بو عشج أي نقصة في الفزاء تتكافأ

اآلثار الشاتجة عغ قػى الجاذبية والحخكة بعجمة (سخعات متغيخة) وال يسكغ التسييد بيشيسا .في الكػف السشحشي،
عػضاً عغ كػف إقميجس السدصح الحي ساد في الفيدياء الحجيثة ،حيث االندجاـ والتشاسق والتذابو .ففي الشدبية

 ،الفزاء يشحشي حػؿ الكتل الدابحة فيو ،وتدداد شجة االنحشاء وفقاً لحجع الكتل فيتحجب حػؿ الذسذ أكثخ مغ

تحجبو حػؿ القسخ(.بجر  .)209-208 ،1985يتزح لشا فيسا أسمفشا ذكخه أف ىحه التعجيبلت السدتسخة لمقػانيغ
لمع ِالع ،باإلضافة إلى تمظ الطخوؼ البيئية لمعمع .والحي
والشطخيات بذكل عاـ ،إنسا تذتخشو الحالة الحىشية َ
لػالىسا ما تحققت لشا تمظ التصػرات التكشػلػجية التي نخاىا .لقج أسقصت الشطخية الشدبية مقػالت الدماف السصمق

والسكاف السصمق ،ولع يعج الخط السدتقيع ىػ أقرخ مدافة بيغ نقصتيغ ،كسا لع تعج ىشاؾ نقصة ثابتة ثباتاً

مصمقاً(وقصار أيشذتايغ) أفزل مثاؿ لتػضيح ىحه األفكار ،والحي يشز عمى اآلتي:

لشفخض أف رجبلً مداف اًخ يجمذ في قصار متحخؾ في عخبة الصعاـ ،أماـ إحجى السػائج قخب الشافجة ،وىشاؾ
بالقخب مشو نادؿ السصعع ،في انتطار أوامخه ،إنظ لػ سألت الشادؿ عغ السكاف الحي تشاوؿ فيو الخجل شبق

الحداء  ،والسكاف الحي تشاوؿ فيو التفاحة ،بعج أف أنيى الصعاـ الخئيدي .لقاؿ لظ :أنو أكميسا في السكاف نفدو.
لكغ لشفخض أف القصار مخ عمى أحج العساؿ الػاقفيغ لريانة الدكة الحجيجية ،ورأى الخجل وىػ يحتدي
الحداء...واستسخ القصار في سيخه ،وبعج أف قصع عجد مغ األمياؿ ،مخ عمى آخخ ،ورأى الخجل يأكل التفاحة.

فديكػف الحادثاف -احتداء الحداء وأكل التفاحة -قج وقعا في مكانيغ متباعجيغ(.الفقي ،في نطخية السعخفة
.)206 ،2011

ىحا نسػذج لتبياف عجة قػانيغ عمى درجة قرػى مغ األىسية ،مشيا إذا وقع حادثاف في السكاف نفدو ،لكغ في
لحطتيغ مغ وجية نطخ السذاىج ،فيسكغ اعتبارىسا وقج وقعا في مكانيغ مختمفيغ ،إذا نطخ إلييسا مذاىج آخخ
في حالة حخكية أخخى ،ويسكغ استبجاؿ السكاف بالدماف واألمخ صحيح فييسا معاً ،أي إذا وقع حادثاف في
المحطة نفديا لكغ في مكانيغ مختمفيغ ،مغ وجية نطخ مذاىج ،فيسكغ اعتبارىسا قج وقعا في لحطتيغ مختمفتيغ،

إذا نطخ إلييسا مذاىج آخخ في حالة حخكية أخخى(.الفقي ،في نطخية السعخفة )206 ،2011

عشجما يق أخ أي شخز وألوؿ مخة ىحا السثاؿ البديط لفيع الشدبية ،وال يسمظ خبخة عغ الشدق العمسي الحي يدتخجـ

في تجديج واستمياـ أي نطخية فمدفية رياضية أو فيديائية ،والتي حتسا ما يكػف ليا عبلقة قػية بالتصبيقات
التكشػلػجية ،يداوره الكثيخ مغ الذظ حػؿ إمكانية تصبيق مثل ىحه الشطخية في تقشية عسمية ،ولكششا عشجما ندػؽ
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الذػاىج واإلثباتات التي تجعع ما تع تبديصو حتى تكتسل الرػرة ألولئظ األشخاص ،فبل يتدمل ليع مثل ىحا

الذظ مخة أخخى البتة.

أنظسة تحديد السهاقع :GPS

تقخيباً كل شخز استخجـ اليػاتف الحكية يعمع أنيا تدتخجـ أنطسة تحجيج السػاقع والتي تعخؼ بتقشية global

 positioning systemوتخترخ ب ػ ػ .GPS

في كل مخة تخصط لسدار شخيقظ ابتجاء مغ مػقعظ الحالي ،فإف ىاتفظ الحكي يترل مع قسخ صشاعي ،ليعخؼ
بالتحجيج أيغ أنت عمى األرض .تجور األقسار الرشاعية حػؿ األرض بدخعة كبيخ ترل إلى  100000كيمػمتخ
في الداعة ،ىحا قج يبجو سخيع ججاً  ،إالّ أف ىحه الدخعة ال تعادؿ واحج عمى ألف مغ سخعة الزػء ،وبالتالي

سػؼ تعتقج أف ىحه الدخعة ليدت سخعة كبيخة ،وأف الشدبية ليذ ليا تأثيخ عمى اإلشبلؽ .ولكغ حتى عشج ىحه
الدخعة الرغيخة بالسقارنة مع سخعة الزػء ،فإف القسخ الرشاعي يتعخض لطاىخة التأخيخ الدمشي بسقجار يرل

إلى  4مايكخو ثانية ( أي  )6sec-10×4كل يػـ.أي أف الدمغ بالشدبة لمقسخ الرشاعي يتحخؾ أسخع مغ الدمغ
عمى األرض ،وإذا أخجنا تأثيخ الجاذبية ،والتي تؤدي أيزاً إلى زيادة التأخيخ الدمشي -وىحا أيزاً تشبأت بو

الشطخية الشدبية العامة -فإنشا نحرل عمى حػالي  7مايكخو ثانية ( )6sec-10×7تأخيخ في كل يػـ .وبالخغع
مغ أف ىحا السقجار مغ التأخيخ الدمشي صغيخ ججاً ،والحي يعادؿ الفتخة الدمشية لخمذة عيغ ،إالّ أنو إذا لع يؤخح
في الحدباف في أنطسة  GPSفإف كل الشطاـ يفذل في تحجيج مكانظ عمى األرض ،وقج يرل مقجار الخصأ في

تحجيج السكاف لسدافة ترل إلى  8كيمػ متخ بعيجاً عغ مػقعظ الفعمي ،ولكغ لحدغ الحظ فإف األقسار الرشاعية
مبخمجة لتأخح ىحا التأخيخ الدمشي في الحدباف ،عشجما تقػـ بتحجيج مػقعظ عمى األرض ،لتحجد لظ السدار

الرحيح لػجيتظ.



يشبغي التأكيج ىشا عمى أف الخػض في كل التصبيقات التكشػلػجية التي تجخل في بشائيا الشطخية الشدبية ال ييسشا
كثي اًخ ،فاستخجاماتيا تتعجد باختبلؼ فخوع العمع ،والتي ال يسكغ حرخىا في ىحه الجراسة ،حيث أف ما ييسشا ىشا
ىػ التأكيج عمى أف القاعجة العمسية القػية التي تُبشى عمى تمظ الشطخيات العمسية ،ىي ما تحقق لشا التصبيقات
التكشػلػجية في جسيع السجاالت العمسية السختمفة ،كسا تزسغ لشا اكتداب التكشػلػجيا وإمكانية تصػيخىا دوف أي

عائق.
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وقم انتكىىنىجيا في انفكر
انمعاصر

انتكىىنىجيا

النظريت

االتصال بيه
انىظريت
وانتطبيق
التطبيق
 -7الخاتسة:

في نافمة ىحه الجراسة فإف الباحث يؤكج عمى أف أي محاولة لمحرػؿ عمى تمظ التكشػلػجيات التي تدخخ بيا

الجوؿ الستقجمة ،والستسثمة إما في آلة ،أو دواء ،أو في بخامج مغ شأنيا أف تخقى بأسمػب عسل ما ،إنسا يعتبخ

ضخباً عذػائياً وخيالياً إذا لع يتع فيو الخكػف إلى تمظ القاعجة التخاكسية السعخفية ،التي تزسغ لو أف يكػف
مزبػشاً بصخيقة تجعمو ذو فائجة لبلستخجاـ التصبيقي ،كسا تيدخ لو أف يكػف عمى عمع ووعي متكامميغ في

تصػيخ ما تع اكتدابو مغ تقشيات قج يحرل عمييا مغ تمظ الجوؿ التي تفػقو قجرة عمسية.

إف ذلظ التأكيج ألسبقية العمع والسعخفة الشطخية عمى التصبيقات التكشػلػجية لع يكغ يعتسج عمى مجخد تخسيشات أو
آراء نطخية ال تختكغ إلى إثباتات عمسية ،إنسا كاف يعتسج عمى الذػاىج التاريخية لتاريخ العمع والتكشػلػجيا ،حيث
أف ما جاء في ىحه الجراسة يثبت أف التكشػلػجيا في العرػر القجيسة ليدت إالّ مجخد ليػ في أوقات قج يججىا

أصحاب الحاالت الحىشية ليعبخوا فييا أنيع قادروف عمى صشع آالت تفػؽ قجرة الخياؿ العادي ،غيخ أف ىحا ال
يتعجى كػنو تخفاً فكخياً ليذ إالّ ،ذلظ ألف البيئة العمسية في تمظ الفتخة لع تكغ جاىدة لتقبل تمظ االختخاعات،
إضافة إلى أف ىحه التكشػلػجيات لع تكغ مزبػشة بقاعجة نطخية ،فكاف مريخ ما تع اختخاعو أف يجفغ في

عرخه ،حتى وإف كاف ذلظ االختخاع يسثل قسة التصبيقات التكشػلػجية.
أما عمى صعيج الفكخ اإلسبلمي فإف األمخ لع يتغيخ كثي اًخ عسا كاف سائجاً في الفكخ اليػناني ،رغع وجػد الكثيخ
مغ الحاالت الحىشية التي أسدت لسشيج تجخيبي أشمقت معو العشاف ألنفديا وشبقػا ما دار في ذىشيع مغ
نطخيات عمسية ،إف ىحه الحاالت الحىشية لع تكغ قادرة عمى تغييخ البيئة العمسية التي كانت غيخ مبلئسة لشقل
واكتداب أي اختخاع يسكغ أف يػصف بأنو تكشػلػجيا بالشدبة لعرخه ،ذلظ ألف عسمية التسازج بيغ العمع
والتكشػلػجيا ما زالت لع تكتسل في تمظ الفتخة.

ضل ىحا األمخ سائجاً إلى أف جاءت تمظ الفتخة السػسػمة بعرخ الشيزة األوروبية ،حيث بجأت تطيخ إرىاصات
التسازج بيغ الشطخيات العمسية والتصبيقات التكشػلػجية ،كاف ذلظ يعتبخ مغ السؤشخات األولى ،مع حزػر البيئة
العمسية التي بجأت تتذكل فييا معالع الشطخيات التي كاف السقرج مشيا الػصػؿ إلى تكشػلػجيات مختمفة مع
محاولة تصػيخىا.
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جاءت مخحمة الفكخ السعاصخ لتؤكج محاولة التصػيخ واالبتكار السدتسخة لمشطخيات العمسية ،فشقمت ما تع اكتدابو

مغ الحزارات الدابقة ،إالّ أنيا تطل مخحمة ليا خرػصياتيا في وضع القػاعج الشطخية التي يتع بيا فيع أو

تصبيق التكشػلػجيات السختمفة.

إف ىحه السخحمة تعتبخ تتػيجاً لشطخيات العمساء ،والحيغ بات األيساف بيع وبقجراتيع أم اًخ ال مفخ مشو ،فشطخياتيع
الفمدفية الخياضية والفيديائية قادرة عمى تأسيذ اختخاعات تصبيقية مزبػشة بذكل دقيق ،استصاعػا بيا فيع ىحا

الكػف الحي ما زالت تتكذف أس اخره مع زيادة تمظ الشطخيات ،وما تجػد بو عقػليع القادرة عمى إنجاح عسمية
الشقل واالكتداب التكشػلػجي عمى أفزل وجو.
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Abstract:
The main aim of this study was to distinguish between the concepts of science and
technology, In addition, it aimed to contribute in the debate regarding the feasibility
"what leads what?". That will lead to clear understanding of the conditions that make
the applied technological development control all forms of life. consequently, that is
what makes us follow the Suitable Approach in the process the knowledge acquiring
and developing. In order to achieve this aim, the study utilized the analytical
approach to evaluate the previous debates, and ideas that involves the feasibility of
the relationship between science and technology.
The main result of the study has indicated that any attempt to obtain new
technologies, should be depend on science base.
Keywords: science, technology, knowledge, feasibility.
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