
 مقال بعنوان 

التكامل بين الدراسات العلمية الصرفة والدراسات االجتماعية في بناء وتكامل المجتمعات  

                                                              االنسانية

انَّ التقدم العلمي الكبير الذي حققته االنسانني  يي صرار الضة ا   بن هعدكن  نن يي ب ن       

العلوم الت ريبي  , ا  بن تُسامى  هااااا ل العلوم الراري  ل  العلوم الم تبري  القنىم  صل  الت ره   , 

المساتضد صل  المرتكزات  االسا   الت ريبي    -تلك العلوم التي ارتكزت  صل  المضةج االساتقراىي  

 –الفكري  للفلساااف  الواةعي  ,  التي  نني يي بوةل التعنرو ل  التقنهع بل المضةج االساااتضبن ي  

اا اال اىع لذلك المضةج يي صراار الضة اا  اال رهي    الكلي القنىم  الفلسااف  الملنلي  ,   نن با الر ى

االرغاننون  )   يي  تانهاه1626 -1561ل  صادا با المفكريا اال رهييا لبلان   يرانسااااي  هيكون  

 ريضيه ايكنرت يي  تنهه لبقن  يي المضةج    غنليلوا  غيركم   , (Novum Organum -ال ديد

اا صرر الضة    .با ر ى

ر يي ب ان  العلوم        لقاد لير  للاك التقادىم الكبير يي ب ان  العلوم الت ريبيا  ًكمانالر ل  ترايعان

ل ر هان هعادىكان بر ز الر اااانرن االنسااااننيا  يي التانري  الراديا   االيتمانصيا  يي    –االنسااااننيا   

 المعانراااار ,  السااااباي الرىي  يي للاك الترايل يعوا ال   ون تلاك العلوم االنسااااننيا  اليمكا  

ًخ اانصةن هرااورن  نبل  للت ره  الم تبري   المضةج القنىم صل  االسااتقراو للورااو  ال  نتنىج  

العنب  القنهل  للتطبيق, بمن تسااابي  هترايل العلوم  لي   تعميمنت تراااع ال  بساااتور الض ري   

  .  االيتمنصي  –االنسنني   

لقد التفي المفكر ن  العلمنو هراورن بتخخرن ال  للك الترايل ل  االكمن  , بمن تسابي هف ون      

  البرلي  ةليل  –االيتمنصي  ,  لذلك  نني الِضتنينت الفكري    – بيرن يي ب ن  الدراسنت االنسنني   

يي كذا الراادا, يكنن اراساانت  ل ل غسااي  وني   يي صلم االيتمنه يي نةنينت القرن التنساال  

 .صشر با هيا  با لكم االن ن ات  الفكري   يي   كذا الردا

ر با ت لى  يي  ال الم نليا با     المالحظ لنَّ شااعوا العنلم اللنل  ا  الد   الضنبي  صنني لي اان

   -ب ان  العلوم الرااااريا  ل  الت ريبيا  ,لم العلوم االيتمانصيا   ب انالت البرا  العلمي سااااواور يي  

االنساانني  ,  لكا  نن ب ن  االكمن  ل  الترايل  اااارن ر يي الضمخ االخير با العلوم ,  الساابي 

ر تلك الشاعوا صا الضة ا  العلمي  التي صريتةن ل ر هن  با ينني ,  اال   يي للك يعوا ال  تخخى

    . علوم االنسنني  يي العنلم الغرهي  نفسه با ينني آخر السبي اللنني كو تخخر ال

لقاد تسااااباي االنبةانر الكبير با ةباع العانلم اللانلا  هانلضة ااااا  العلميا  الكبيرن التي حققتةان       

الم تمعنت اال رهي  ال  التر يز صل  الت رارانت العلمي  يي تلك الم تمعنت  نلطي  الةضدسا  

الكنيي هدراسااانت صلم االيتمنه  غيركن با العلوم االنسااانني      العلوم الراااري  ,  صدم االكتمنم

 علم الضف   اآلااا  الفلساااف   غيركن ,  ةد تسااابي للك هتوسااايل الف ون هيا العلوم الراااري   



االيتمانصيا  , بمان ل ىر للك صل  بدر تخ ير تلك الدراساااانت صل  التضشاااا     – العلوم االنسااااننيا   

  . االيتمنصي   لتلك الم تمعنت

خالر  للك يمكا القو  لن خطوات ل  بشنريل ترقيق  التقدم العلمي الرريح الةناي   البضىنون      

تتطلي تقدم يميل العلوم   تكنبلةن هكني  لنواصةن ساااواور  يي ب ن  العلوم الراااري  القنىم  صل  

السااتضبن ي  االيتمنصي  القنىم  صل  المضةج ا –المضةج االسااتقراىي الت ريبي, ا  العلوم االنساانني   

الكلي , يم رينت العلوم الراااري  اليمكا با خاللةن ترقيق االساااتلمنر االبلع بن لم تكا كضن  

انسااااننيا   بالىما  لم ريانت العلوم الرااااريا  ,  لاذلاك اليمكا للض اي الفكريا     –هي ا  ايتمانصيا   

االنسانني  بن  –الفكري    –اال نايمي  يي تلك الم نالت  نلطي  الةضدسا  ان تض ز رسانلتةن العلمي  

 . لم تكا كضن  هي نت ًيتمنصي  بضنسب  ل  بالىم  لتلك الض ي الفكري 

 لخيرار يمكضضان القو  هاخن العلوم هم تل  ترااااضيفانتةان ي اي لن تُو ى  ل ادبا  الم تمعانت      

االنسانني  ,  لن االلتزام هةذا الةد  يساتلزم تواير شار نن لسانساينن , ل لةمن هضنو االنسانن المتعلم 

ر , ينلطبيي  المةضدو  االةتراناي  القننوني  الساينساي  غيركم ي ي  لا ر  هضنور ًنساننينر راريرن تين

لن يكون هضنوه االنساانني الذاتي ل  الداخلي  هضنور سااليمن حت  يلتزم هخااو رساانلته االنساانني  ل الر , 

هي ا  يانلها   غير    اذلاك ي اي لن تكون البي ا  التي يترر  ييةان المتعلىم  ل  الرانباع لتلاك العلوم  

 نران لرمل  تلك العلوم هم تل  لنواصةن ,   البضنو الذاتي لالنسنن  تويير البي   االنسنني  ال نله  

الغير  نران بع مةن با ب تراانت الدراساانت االنساانني  ,  كذا بن يتطلي التعن ن  التكنبع بن 

 اإلنسنني  هيا الت ررنت العلمي  الرري   الت ررنت

 

 عميد الكلية 
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