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ABSTRACT

ُيناقش ھذا البحث قضي�ة تنامي مخاوف اإلنساني�ة من أدلجة العلم التجريبي المعاصر، ويكشف عن حقيقة ھواجسھا ومبّرراتھا الموضوعي�ة، وما آلت

ُعليا، تقود العلم الحديث وتحّدد مساره، وتحّصنه من إيديولوجي�ات السياسة، حيادي�ة  عن مرجعي�ٍة فكري�ٍة  صيحات ُتنادي بضرورة البحث  إليه من 

وتحّد من خضوعه لسلطة المال، وُتزواج آلي�اته بقيم األخالق. وعلى تسارع إيقاع تلكم المخاوف تتمحور إشكالي�ة البحث فتطرح أسئلتھا التالية: ما

وتضمن بالحياد  تّتسم  ُعليا  إيجاد مرجعي�ٍة معرفي�ٍة  إلى  السبيل  وما  المعاصر؟  التجريبي  العلم  أدلجة  تداعيات  الدولي من  المجتمع  حقيقة مخاوف 

أھدافه وُتحق�ق  اإلنساني  العلم  قيادة  في  تساھم  معرفي�ة  كمرجعي�ة  اإلسالمي�ة  الرؤية  طرح  إمكاني�ة  مدى  وما  توّجھاته؟  وتقود  العلم  مسار  تصحيح 

المنشودة؟ ولبيان ذلك اعتمد الباحث على المنھجين: االستقرائي في تتب�ع التحريرات المنبثقة من مخاوف أدلجة العلم الحديث، والتحليلي في دراسة
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الحلول المقترحة والمسارات التصحيحي�ة المقد�مة، ومقارنتھا برؤية اإلسالم تجاه العلم، وقد بي�ن البحُث أن� الرؤيَة اإلسالمي�ة تمث�ل حالً� مالئمًا يضمن

نھا بالضرورة، فتعالج خلًال في حال تبّنيه تحرير العلم من كّل إيديولوجيا؛ كونھا تتكو�ن من خمسة ركائز ُتحيل كّل واحدة منھا إلى األخرى وتتضم�

.أو تسد� ثغرًة ُتفضي إلى أدلجة العلم التجريبي المعاصر
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