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 ... المفهوم، الغاية، الوسيلةالعلوم اإلنسانية اإلسالمية

 رضا غالميالشيخ 

، ال ؤةوة رضا غالمي، العلوم اإلنسانية، املفهووم، الااةوة، الولويلة، اةو اإل، اإللوالم، اللوم ا    وا الكلمات المفتاحية: 
 الكونية.

اإللووالمية، نانوو ناد املوومارم العل يووة المةضيووة نال  وويي  لقووم موو ث  منوو  موول  وو إلس اللووع ت لوويث ايفامعووا  ا مةنووة   الوو ال  
)ن  ةق صووو   وووضا ال  ووويي  اللوووع لووواعة العلووووم الو يعيوووة، سوووة اوووة العلووووم ما وووة ، نلووويو   العلووووم  اللوووع اااوووا العل وووي

اللوووع ال ضووواد الفكووو   لل سووول    اإلع كارةوووةالوضوووعية اإلنسوووانية الا سيوووة القاى وووة اللوووع  لوووام ال ؤةوووة اإل ا ةوووة ناملضوووا   
ووا العايوووا  ايفمةووم  ل لووو ع ار  ال ثضوو نلقوووم ناجمل  عووا  اإللووالمية.   وووضل السوويو  ، نالووو  نسوو وين ال ع وو  الضهوووا س يث

ت وووا  األ ةووواإل ألال ضووواد الفكووو   لل سووول   نعووو    العوووا  اإللوووالمي،  ناللوووع ن وووص ا صوووو مة    موووة العوووا ، ا ووو
مكفو ًوا   ةه وم   اد املعو   ل نسواإلال ضو  عوة ، وضا اجملوا    مول   ومث موا  كول اإل وار  اليوصنالو ،ملخاط  الم  األخ ى
مول الو وواىن املي ا ي ةقيووة نا ار ووا مول  اىوو   ال ؤةووة اإلنسووانية نموضلا اةقووايف ا ليووا  املع  يووة    ، ناخوو اج  وو د مهووملو يلص

  ةة ناملا وق ما ةة.مع  ة نحتلية  ضل الو اىن نحتمةم تِ عاهتا   ا يا  املا

مونيووة اللووع تفكوو  م،   نلوواى  امل وومةض    ووو  لوويو   رؤةووةنالسوولا  املهووم املووو ن   ضووا،  نثووص ملوواما اضووو  املسوول وإل 
نال  تع ع السياق املكوثإل ل  اإل اإللوالمي نالضرو   ال وعيمةوة ا  -نس ة سيضها نس  ال ؤةة اإلاية رغم  نثص   ةو م   ث 

ملواما ال سولم  و دب م و ب مول املسول    ن علو هم  وضل السويو   ة  عومنإل ةوًموا سعوم ةووم الول املقايوم اإللوالمية ، -العا 
، ا     وكة حتقيو   وضل امليوو  لض ط عيا س  و ن اج  كو س  ال وع، ن  ةو ى  عليًوا   ث ٍواة س سو  ميوو  اإلنسواإل نا يوواإل

   -ظا  ل مجية نلكضثص نا ص    الب نرمس ممني -

ن كوول  إل ت عووم  اإل اسووا  اللووع  ووضا السوولا  ن ووي خار ووةب الوول نووواق  نضووا، ا ث  إلث الضك ووة املف اعيووة    ووضل 
ا ا  ووة غوو  امل ارمووة،  نً  اطووالق خووط حتقوو  النقا ووة اإللووالمية نالفكوو  اإللووالمي نالقوواد يووور س م خلثفووة الضه ووا ن يث ووا 

يًووا، رسووط ا يووا  الف  ةووة ناإل   االيووة سال كضولو يووا ا مةنووة امل ا قووة موون  وو    ان ة موول ِ  ووة الاوو سي  نامل اوو ثس .ضووم ال ض يوو
 قا ووة خايووة وووا، نموول رث اع كووار  ووضل ال كضولو يووا ا مةنووة ن ووضا مووا ةض اووي اإلل فووا  ا  الوا  ووص س ووكةس ال يوو . نموول 

الووملية الوعيووم لل وووور ن ف ها الواضووأ  إلث   ووم  ووضل العوا ووب،  وو   اللووومس انسووانية الل انيووة نال النيووة )س اغ اتيووة  سصوو
 ال  ي نال  تسيو  اليوم اللع  املة نم  وإل  من   امعاتضا.
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ن حووومثل اليووووم الووول لووويو   العلووووم اإلنسوووانية الا سيوووة   اجمل  عوووا  اإللوووالمية،   ظوووةث ظووو نيفس تعوووان  يهوووا  وووضل 
 نثوووص  كوول تضوووان  الوومم مفووواد  العلووووم نة ووومن مفادهتوووا  منووو  موول   ث ن ووو س م ووع.   انعوومامالعلوووم اإلنسوووانية العل انيووة مووول 

 األن ، تقيوويم مفوواد   ووضل العلوووم سوالوووة مضه يووة العلوووم اإلنسووانية اإللووالمية لا سيووة موول مضرووورةلو املضروووراإلنسووانية ا
 ناضووأب  نثووص موول مضرووورامل مانلووة    ووضل العلوووم. ن ر النووان، تقيوويم العلوووم اإلنسووانية العل انيووة سووضفث تلووا املضه يووة و ناملضروو

العلووووم اإلنسوووانية اإللوووالمية،   تسووو ون العلووووم اإلنسوووانية الا سيوووة مع  وووة موووة  وانوووب اإلنسووواإل ناجمل  ووون اإلنسوووان مع  وووًة 
األلالوية  اإلع يا وا يحيحة ن إل تعوي معًًن للحيا  الف  ةة ناإل   االية  حسب، سة   تقومثم نسوخًة مق ولوة ل  ون 

مالوة، نموضلا ال خفيون مول ا  م نالعوضاسا   ن اإل اسوة اللوع  لورلة ال  و  ل نساإل ناجمل  ن اإلنسان منة السالم نالع
األلالية.  وضا   عو   إلث نفوث العلووم اإلنسوانية العل انيوة ناملفكو ةل الاو سي  نامل او ثس   وم اال  ووا سعومم مفواد  العلووم 

ةض ر  وا سفوار  م عا  وة نساإل ا ومة  لقو نإلس اإلنسانية الا سية نال   ا   اةصا  ال    ا  ا يا  املنالية نال   عل  اإل
 ،لوووو ة    الاوووو  نا   ووووار  . نتع ووووع ا وووووا ل الوووو  عصوووول  مضووووض الووووم  لووووضوا   ليلووووة، منووووة  ووووور  اعوووو ال  الصووووع

ٍ  اللوووع عصوووو  ت وووققا س ال يقوووة    ،نخصوًيوووا    لوووب الاووو     ث الو ةوووا  امل حوووم  األم ميوووة، مووول الض وووامج ال وووار
ا القص  ال  ا ي للحما ة  احمل ثمة   ث الضرام ال  مسايل. ن  وهتث

  العلوووم اإلنسووانية اإللووالمية   ووة اإلال قووا  سال لووامية الفك ةووة الف ةووم  االويووو  ا راك ضوو نر   موول غوو  امليسثوو 
 اسة اللووووع اإلع يا ووووا  الف  ةووووة ناإل   االيووووة )ط ًعووووا   الضووووواق  لوووومى املسوووول   ن نر ووووا الووووض    منيووووة لووووص   اإللوووو

  اإللووالم اللووع  نثووص ا والووة امية، اما مضثووا نضروو  ال حوومثل الوول اللووومس انسووانية الووال ضوواميوون  كضام  املخوو ص سالوومةل . 
إلث مووا ةوو مث ال حوومل   نا صووة موول ال عوواليم الع ا ةووة ناألخال يووة، نملووا سال  ميووم اللووع اورةووة الفوو    ةً ووا  الليضووا اإلل فووا 

عولص سصف ص تيار العل ضة   العا  اإللالمي،   ة  إل ةكوإل ن واج الفكو  اإلنسوانو  ) يوالة اإلنسواإل    الاو  ، تعوو  
 ضنرل ا  املوا ن اإلحن ا ية   سعض الِف ق نالضحة اإللالمية ال  ال سل   لل  و   العرو     السواعة اإل   االيوة 

لصواق الضوواإل ال ارةيوة اللوع  منو  ال عواليم اإل   االيوة ل لوالم، ن رلوم عومن س ا ةوة اإللوالم  الوع)رغم  نثص حتو  ظوةر را
سووو  السووواعة الف  ةوووة نالسووواعة اإل   االيوووة. عووو   نثوووص   الصووو نا ا وووايل،   ةقصوووم  نلروووا الوووضةل ة روووا  نإل ساإللوووالم 

  خووط ال مالووة ٍن ةوو  الوومةل نال فسوو  سووال    ن  لسووة العل انيووة الووع ا ووااعيوواد ا ال ووة اإللووالمية، ا ث مل نةوومالوإل ا  
 ةضية اللع مضسأ ميوام ال يوانية.الضهاةة ال  حية سالمةل نامل اال  الم

  ا  اًل الل ملا، يحيأب  إلث اإلال قا  س  نر  حتقي  العلوم اإلنسانية اإللالمية، ن ا و ا  امكانيوة الويوو  
 وواي سوو إلث الضرووام  من مصووما ية )مع ووع   ن  ةو ووم   ى  ن  ث نلكضثووص  ووو الفهووم اليقيوو   ن   سعووض املوووار ،  ووو  هوومب ظوو

الوووا عي، من الكفوواد  ناإللوو  اسة، لوويث مولووو  تلووا اجمل والووة موول األ كووار الوو  تضكوو  امكانيووة الفهووم اليقوو  اإللووالمي 
نع يثوة نيووحة املعوواريف اإللوالمية ن تع قووم سضسوو ية املع  وة المةضيووة. ام ةرولوو  الضروام اإللووالمي اللووع ملوا الضرووام الووض  
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  اىً ووا   عووا  وووم س نحتوومة  ،   وواًل الوول  ه ووص الع يوو  ةكوووإل  ووا رًا اللووع اإل اسووة اللووع األلوورلة اووةث عا  ووص )نالوو 
لل  ان اإللالمية ناالا   سضاد ال رًن اإل   االية املسو ضم  اللوع  وضل امل وان نحتومةنها، نملوا الول ط ةو  مضوا   ن لواليب 

مبواسقوة ام مس خ  ة مول املصوا ر اإللوالمية األنليوة. نسعوم ملوا، ةقووم  وضا الضرون يحيحة نمع ع  نما  ع يثةس ما ية 
 وووضل اإل اسوووا ، مووول  نإل ال ايووو     و   وووا، مووون الرووو نيف ال مانيوووة ناملكانيوووة. نايفووومة  ممووو ل  إلث ا صوووو  اللوووع  وووضل 
املضوا    ن املضوا   الو   كوول  إل ترع وع ن اً وا إلالووا    و اد  و سوة اإل  هووا  األيوية نا يوو    الفقووص ال ويعي، مول   ووم 

 ا  العلوم اإلنسانية اإللالمية.لعا  اإللالمي   ال لية الويو  ساعني انخمانيف الل اد ن ا   اما  

 ووو  إلث ال قوواد مسوول ي العووا    لوو ية حتقيوو  املوضوووالية اإل ووار  ا   ووضا ال حوو  األلالووي ن نا إل، موول املهووم 
   .ي  اوووا  اللوووم املع  وووة اإللوووالمالأل ووومايف ناملقايوووم اإللوووالمية ةسووول  م نقوووة خووووا  تق ةوووب املوووضا ب اإللوووالمية 

  وووميف وو مة امللووالمية اإلصووا ر  مهيووة الوو خمام امل ووو ا س مع  يووة م وو مة، الوا وون اإلث مووا ةقو نووا اليوووم حنووو حتقيوو  ا وواٍ 
م ووون الض وووامج ناألنر ووووة اإل   االيوووة ايفمةوووم  موووول   يوووة نروووام السوووويا   ال وووع ية المةضيوووة القاسووووة لل و يووو    خم لوووون 

. ن ةرعومث  وضا األمو  مول  منو  األموور ا اًعوا إلن واج -موضا ب م ضوالوة صو يف الضرو  الول ن وو س-اجمل  عا  اإللالمية 
 ضل املو ة ايفمةم  مل الصحو  اإللالمية نالض  لل ةكوإل ا ث الل ط ة  ت كية اا وة الل يوة م و مة سعيوم  الول   ث 

 نو  مل ال سييث، س  املفك ةل مل السضثة نال يعة.

ةًّا الضوومما ت فوو ثأ  العلوووم اإلنسووانية  موو ًا  ووةصوو أ الويووو  ا م منوو ًا تفوو ثأ ميووا ةل الع ووة اإللووالمي  ن   ة عروو ،مث
غو   ة  اطوار ت لويث ت وكثيال س ا   االيو مس  ن عكومس الوالميي مضسو م،  ن مام املسول   لوواد   اطوار ت وكية نروا

قم       و سة ت ليث نال ق ار الضرام اإللالمي   ايف هورةوة اإللوالمية اإلة انيوة ن السواعة الف ةوم   عكومية مل ث  . 
، سوضوو س عقيقوة  نثوص    كول الوع اإلال  وا  -اللوع  لوام الض وومج اإللوالمي-ال قمثم ل  كثة ال   ن م ا  ضا الضرام 

وووا اإللوالمية. سع وار س ا القاىم اللع ن اةصا  ال لم ا  ال قمثم  اللع العلوم اإلنسانية العل انية ا ار  الضرام اإللالمي 
نلول ة ولثوم   عص حنوو ال قومثم ا قيقوي نال وامة ا ث الوع اخ يوار  ليوةس الوالمي. ت يس  ا ار  اجمل  ن اإللالمي ن   خ ى،  
يووحيأس نال يوو س عووو  ن هوومس كس العلوووم اإلنسووانية اإل ا ةووة نتلووا العلوووم الوو  لوويث لوومةها   ث ا را موول رعووم  ووضا الووملية

تلا الكضٍو الكامضة   النقا ة نالفك  اإللالمي. نسص يف الضر  الل  مهيوة ن وو   ليوةس الوالميي لل قومثم اإللوالمي، اإلث 
 نطاملا  إلث  لام نم و وإل ت سيوة  العضص  اإلنسان سال   ى  اي  و   م الضص س   اإل ار  اإل   االية نمضلا ال قمثم، 

س كةس يوحيأ نخال ًوا ملوا تعلث  وص  ن خال ًوا للف واد -س إل تقوم  ضل املوار  سمنر ا     كل ال و ثن   ةة غ يبٌّ، املوار  ال
اإل ار  نال قووومثم اإللوووالمي. نةض اوووي اليووووم  إل ت ض ثوووص ال  وووكثال  اإللوووالمية، مبوووا   ملوووا   ميوووماإل  -الوووض  ت سثووو   يوووص

 ر اللع  لام العلووم اإلنسوانية العل انيوة، نا يوا الول مويوا  ومرًا لل لوامية ا كومية نال ع ية، ا   إلث ال لية سضاد الكا



4 
 

 إل تعووو ث  عيوووا  ال  وووكثال  اإللوووالمية املا ةوووة ناملعضوةوووة،  وووي نوووو ب ة ووو ص اإلن حوووار، ن كووول إللووو   ارةة  وووضل الرووو نيف 
 للخو  ايفمث .

الروو نيف املولوسووة للعووا  اإللووالمي. ع ً ووا  ا امسحوووا يل  إل  رم ووة عوومةني موول خووال  القوواد نروو  س طوةلووة األمووم 
نالوو  - نوو م توا قوووإل اللووع  نثووص   السووضوا  األخوو    ووم اإلووض الكووالم عووو  اإلعيوواد اجملووم  للح ووار  اإللووالمية اجمليووم  

 لع الوص الليوص نالوصيوم علة عيا  الضو  األالروم    سعم  كل القو  س إلث نقوة الضرن  اضل ا  ار ، سعم يمر اإللالم، 
رنرووة القم ووة . ووواًد  مةووًما -الف ةووم ، مانوو    القوو إل ال اسوون نا ووامث   وو  

ن ووم توومخثل  الوامووة م عووم     اعيوواد امل
نك وووةس  ا ل  لووويث ا  وووار  اإللوووالمية ن   ملوووا الف يوووة الكا يوووة  ضوووا ألطووو    وووضل العواموووة  نلكووول  م فوووي ساإل وووار  

 وووة الووو  عققهوووا املسووول وإل، نالك ووون الووول سعوووض ن وووول مفوووواد  ن وووي  إلث اإلن صوووارا  امل عا مف اعيوووة س وووكةس خم صووو ، 
اإللووالم   امليووا ةل اإل   االيووة، نا مووا  سالض اعووا  الك وو   الوو  ظهوو     العووا  اإللووالمي، مووةث ملووا لعووب  نرًا 

 وار  لومةها مل ً ا   تكوةل ا   اما  ن نا ن املسل   حنو ت كية ا  ار  اإللالمية ا مةنة. ناما مضثا نع قم سو إلث ا 
، نالو   رن ب ن سم،  إإلث رن  ا  ار  اإللالمية ليسو  ا  تلوا ال عواليم األيويلة نال ا يوة ل لوالم مول  نإل   ى  واث

العلوووم اإلنسووانية اإللووالمية  ا لوو ره  نتووعٍ    سووم ا  ووار  اإللووالمية ا مةنووة. سضوواًد ملووا تقوومثم، ة  ووأ  إلث الويووو  
مقمموووًة نا  وووة مل اسعوووة ت وووكية ا  وووار  اإللوووالمية لووواعة تقووومثم اجمل  عوووا  اإللوووالمية، ةع وووع ناظهوووار هت اهتوووا الف ةوووم    

يوةس سالاوة  يو   كول القوو  نة   ون  وضا املوضوو  س مها مةنة نال  ليث مل املفو    إل تكو ر ال   سوة الفا ولة للاو    
.ا   إللالمية ا مةنة  من  مل مل  نإل ن و  اللومس انسانيةس الالمية، لل ةكوإل ت كية ا  ار  ا  نثص  عرلمس

السوولا  املهووم الووض   ووض   م وواإل الكنوو ةل اليووص س ووكةس ط يعووي،  ووو السوولا  الوول ما يووة العلوووم اإلنسووانية.  اإلث 
ال ع و   ا نالو   ميوة اعومى ن هوا  الضرو   نتع قومم ضوالوة عوو  ما يوة العلووم اإلنسوانية.  م ن ها  نرو س نةر ا م اليو 

الرووا    سوو  العلوووم اإلنسووانية اإللووالمية، سوو إلث ر وون ال ضا  ووا  العلوووم اإلنسووانية  ا  نال  وو ةفاتية الضهووا سووالضر   السوووحية
ة ال اى ة )العل انية  نالعقاىم ناألعكام نالقيم اإللالمية الول ط ةو  تصوفية نايوال  الضصوو  العل يوة، ةو وب الوالميث 

ٍالووة ال ضا  ووا  الرا  ةووة موول  نإل  إل نكوووإل م ووو ةل ل  مةووم  ا ا الويووو  العلوووم اإلنسووانية. لووضا  كضضوو  ووم ضا الووع ا
تو    وا لهوا  ،لة األيولية اوضل الضرو  امل وك العلوم اإلنسانية  ن اإلي ار اللع تقييم العلوم اإلنسانية سقيم "اإللوالمية".

ٍالووة ال ضا  ووا  مووا  عووة العلوووم اإلنسووانية الفعليووة، ن ووو ا ةووة نامل ووان امل  ا ووية معهووا نالكامضووة   اإل  الكونيووة ال ؤةووة ا
نال   العث الضهوا سوالضر   اإل  اطيوة، س نثوص  كول  ،ظا  س م ضا ض ناضو ا س الل ي. نتع قم ن هة الضر  األخ ى ا ت  مث  

اللووومس انسووانية  مةووم   العلووم ال  وو يب، اإل   ووام س ضوواد ا العلوووم اإلنسووانية الفعليووة ناسوو اٍ الوومم ا ا ووة  امهووا الوول ط ةوو  
العيووب األيوولي اووضل الضروو  ، الوومم ا راك الضووواق ا قيقووي للوومةل ن وو   تو ثوونس   غوو  الثووص ن م مث ووة موول املصووا ر المةضيووة. 

ن مثوا ن هوة  انية ما وة يوا ً  مانو   م م و  .مل املصا ر المةضية ل ل  اسة اللع اع يا وا  اإلنسواإل ناجمل  عوا  اإلنسو
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اس ضاد موة العلووم  ا تضر  هي  نً ،  للعلوم اإلنسانية اإللالمية، ال   عب ال ع   الضها ساملقارسة الوا عية الضر  النالنة، ن 
الوو   ا صوو ةةاملضوقووة  -ضووواق الوومةلهووا لالووع تعييض-   انيًووا، حتوومث   يووة األيووو .م  اإلنسووانية اللووع ال ؤةووة الكونيووة اإلايووة

  نلول ةكووإل موضوو  العلووم اإلنسوانية نالعقلية مضها المية مبا   ملا الضقلية عاليم اإللإل ص سا  ور ال ام لل ب  إل 
   ووضل املضوقووة سسوو ب مي ا ي ةقيووة املقووو    يهووا، موضووواًلا للعلووم ال  وو يب  يوواًل، نلووضا    كوول القووو  سوو  ث نووو س موول 

 النًوا،  الو خمام العلووم اإللوالمية .هوم  ن الكفاد  اوضل العلووم   مضوقوة العلوم ال  و يب )ا ث ضو ل عومن  ال عوانإل    
مضوقووووة اووووم   للعلوووووم ال   سيووووة )خووووارج الضووووواق ا صوووو   للوووومةل ،   تع ووووع  إلث ن وووواا  ووووضل العلوووووم موووول خووووال  رلووووم 

 إلث نفووث  ووضل املضوقووة  ا ل لوو  اسة اللووع  سوومس موول اع يا ووا  اإلنسوواإل م اًعووا  حسووب، سووة ضوو نر . موون اإلل فووا  
   كول م ومىًيا ا وا  تعوار س سو  ن واى   وضل العلووم نالعقاىوم اإللوالمية )ا ث يوة اإللوالمية ن تقن حت  مرلثة ال ؤةة الكون

 نقو   مهاو ا   عمن  ال  هة . نمل ال  نر   ضا اإل ار  

 نثص   سم مل تصور مضوقة نرلوع س  املضوق و  ا صو ة   الو  ررمسو  لل عواليم اإللوالمية نالعلوم ال  و يب،  -1
ٍر س  العلوم الضقليةعي   كضضا ال ع   الضها مبضوقة ال   لالمية  نالعلوم ال   سية.العقلية )اإل-فاالة نال آ

ماخة الوةع ع ما ةرض   حت  مرلة ال ؤةة الكونية اإللوالمية   املضوقوة املخ صوة سوالعلوم ال   سيوة، مول  ،س  ةضا -2
 مبناسة   دس مل العلوم اإلنسانية اإللالمية نليث  م ًا خار ًيا نغ ةً ا. 

م وو    يوو   نثووص موول ة لووا اإلخوو اليف ايفووو    سوو  العلوووم اإلنسووانية اإللووالمية نالعلوووم اإلنسووانية العل انيووة  مهيووًة  
ٍم ال حمثل الل ملا س كةس خم ص . ت  ن   ي ضا األلام من العلوم اإلنسانية العل انية  نوو  نرو    وضل العلووم  ا الال

 وووضل الووومنيا، يووو يف الضرووو  اإل مانووو  خملو وووة  م  ا   الوا ووون، تضرووو  العلووووم اإلنسوووانية العل انيوووة لو وووو  ناإلنسووواإل. ا ا 
ووا  ار ميووم ة ناإل موواإل  ضوواك سعووم املووو  عيووا   خوو ى،  هووي   وو ص سا  ا ووة سسوو ب الوومم القوومر   قوو س ل نسوواإل.، اللووع  يث

اللووع ا  اهتووا ضوو ل مسووار العلووم ال  وو يب. نانوال ًووا موول  ووضا املضووو  الووض  ةع ووع  إلث املع  ووة املخ عةووة  ووي  قووط موول ة   وون 
ا  ملوووا  مووو ًا مق ووووً  ن لووول ةصووو أ اإلنسووواإل  سووواإلسالصوووالعية العل يوووة نالع ليوووة، لووول ةكووووإل لو وووو  الووو نج اجملووو      اإلن

، ن إلث خووال  العووا   ووم توو ك  ووضا العووا  ن وو نص سعووم خلقووص العووا خم خملو ًووا  ووم نع ووع  إلث موول  هووةس  خوو ى، ن ايفسووم املووا  . 
ا الوووة    وووضل ةقووووم سوووإ ار  العوووا .  يووو أ نا وووا  الضروووام الو يعوووي ن إلث اإلنسووواإل  وووم عوووةث مكووواإل ا وووال     وووضا العوووا  ن 

ن ووو   يوو  ًا  الو ووو  ناإلنسوواإل، موول الو يعووي  إل ةر وو   ال فووان  سوو  اإلنسوواإل نا يووواإل  ا انوال ًووا موول  ووضل الضروو   ن 
ن إل تضحصووو  السوووعا      وووضل الووومنيا سعوووم عوووضيف املعوووا ، نتق صووو  اللوووع  ،الوووضماد اإل   ووواالينال   ووون س ووومر  اإلسوووما  

 ة إلث  وضا الض وومج مول الق واةا امل ضالو  ا املا ةوة.   عو  ةض اوي اإلل فوا  مرن  اللضاىوض  ا للويو   نال ضا ث ال ساس 
من الضرام املع   للعلووم اإلنسوانية العل انيوة، مسو ضمب اللوع الرولث، اواليف   واةا ال ؤةوة الكونيوة اإلايوة الو  ةو مث الويوو  
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العلووووم الا سيوووة مووول  و ةوووم   اىوووةب سإمكانيوووة نلعلثوووص مووول السوووضا ة  إل ةقوووو  لليقووو . ولثوووماليهوووا الووول ط ةووو  العقوووة الفوووو   نامل
 ال وا  العلووم اإلنسوانية ال و   ا املقارسة اإل ا ةة الل ط ةو  تصوفية  وضل العلووم، ملوا  إلث املقارسوة اإل ا ةوة  وم نفوض  

تعةوو  لوويو   العلوووم يووة موون ملووا،  ووب ا كووم اللووع ميفالا سيووة نلوول ةوول   تايوو  األلفووا    ث  وويدس موول  ووضل ا قيقووة. 
 إلنسانية العل انية اللع املسل   ناجمل  ن اإللالمي ا

اإللووالمية، تلعوب  نرًا مهً ووا    هووم امكانيووة الويووو    ةوول نقوون اليوووم     وية سضوواد العلوووم اإلنسووانيةاإلث مع  وة 
الوامهووة، ة  وون تووارةع موضووو  السووعي  نثووص خال ًووا لوو عض ال صووورا   ا العلووم اإلنسووانية اإللووالمية. نالليضووا اإلل فووا   ا 
 ووو إلس م وووع سا وووم األ ى  سووومًد مووول ايفهوووو  امل ضنلوووة  ا العلووووم اإلنسوووانية اإللوووالمية )حتووو  الضوووانةل خم لفوووة   حتقيووو  ا 

ٍا الضاىي  نيوً   تقممي نر ةة اإل  صا  اإللالمي مول ِ  وة  ا للحصو  اللع نرامس لياليي مولو  مل ِ  ة اةة اهلل امل 
لوالمية انسوانية ا اللوومس  ا ن وو  ا   وامس للويوو   ا ة اهلل ال هيم السيم ا وم سوا   الصومر، نموا ةه ضثوا  وو اإل وار  اة

  العوووامل  ال ووويعي نالسووو  نلسوووضا   يوووم  سيووواإل تفايوووية ملوووا    وووضل )سصوووف ها مضا سوووة للعلووووم اإلنسوووانية الا سيوووة  
  العلوووم اإلنسووانية اإللووالمية،  نوو    نفووث الو وو  ا الويووو   احملاضوو  . سووة مووا  ووو مووو ن    اووا   وو  امكانيووة

ال حوو  األن   ووو  وو   اسليووة نالوو عما  الفكوو  اإللووالمي ل ضوواد العلوووم اإلنسووانية اإللووالمية وووميف تل يووة اإلع يا ووا  
مموو  الكنوو  موول اإلنسووانية اإل   االيووة نالوو  لوو    نهووا، نال حوو  النووان ال  ووار  الضا حووة    ووضا اجملووا  عيوو   كوول 

  سعووووووض  الل يووووووة م الووووووي. ن ووووووم   ي وووووو  مضووووووض الووووووم  لووووووضوا   الض ووووووامج   اخ صايووووووا  العلوووووووم اإلنسووووووانية امل ضوالووووووة
ٍ     س كةس  يم.  اإلخ صايا    ايفامعا  اإللالمية  ن   اطار ايفامعا  العل انية ن م ا

مول ن هووة نر نوا ا  اًضووا  لالوًيا، ا ث  نثوص موول ال و نر  توضوويأ رغوم  إلث مفواد  العلوووم اإلنسوانية اإللووالمية تع وع 
الو  ت   ون وووا الكفواد  الضاتيووة  ا ايفوانوب امل ضوالوة اوضل الكفوواد  لل خاطوب. ت  ون اعوومى  وضل ايفوانوب موول الكفواد  

.  مثوا ايفانوب ا خو  مول سسو ب اتصوااا سوالوعي اهتا سسهولة الع ا اموة الع واإل ال   كل ا ن لعلوم اإلنسانية اإللالمية ا
الض اعوووا  الووو  عقق هوووا العلووووم اإلنسوووانية اإللوووالمية  ن  ا الكفووواد   وووو الكفووواد  املوضووووالية )املل ولوووة  نالووو  ت  ووون 

 وو  مو ب  ، الفهوم الصوحيأ نالع يو  للومةل ن ايفضا  األن  لواضأ  إلث للكفاد   ضاع  م  ةل طً عا، مل الويف حتققها. 
ان، امكانوووا  ن ووومر  اإلنسووواإل املسووولم نلوووهولة الو ةووو  أل وووة تو يووو  ن ووواى  العلووووم اإلنسوووانية من م اتوووب، نايفضوووا  النووو

حيأ،  اىً وا ةو وم الواموة  نثص مه ا  هوم نال وة العاموة اإلنسوان س وكةس يو ا ومر اإل ار  اإللالمية. سع ار س  خ ى، 
رغوووم  نثوووص  كووول اإلنسوووانية اإللوووالمية  ن  ومن وووود خلوووةس   مفووواد  العلووو ا  ووووق ارا   اإلنسووواإل املسووولم تووول   خار يوووة ن 
مفوواد  العلوووم   رغووم  إلث  اًما، الكفوواد . ووضل لووويف توو ك   وو ًا لوويًرا اللووع عوومي مووا نلكضثهووا  ا ضل اإلخوو ال   الوو حكم ووو

 نثووص سسوو ب  ا  ضووا، موول ال وو نر  اإل ووار  ن اإلنسووانية اإللووالمية الاليووة، نلكضثهووا نسوو ية مبق  ووع الفاالووة ناوويط الفعووة. 
لكوي توعٍ العلووم     لووى سعوض امليوا ةل القليلوةاللع  من   نر  ضا اإل   االية،   ت وو  العل انية  العلوم اإلنسانية ليو  
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ملووا،  ةض ووا هتيوو   السوواعة لكووي ترهوو  العلوووم اإلنسووانية اإللووالمية، ا ث  نثووص سووال غم موول اإلنسووانية اإللووالمية مفادهتووا. 
 ع العلوم اإلنسانية العل انية.اللال واال   ضل العلوم  إل ترن   تفو ثها 

 ا مل ووو     امل اعوووة املخ لفوووة  ن ا وووووا  األلالوووية للويوووو       ا  وووام، لوووويف  الووو    خووو  موضوووو س 
 إلث مقارس ضووا   ت ووكية العلوووم  ا  ووضا ال حوو ، ووومر اإل ووار   ا العلوووم اإلنسووانية اإللووالمية الكاملووة.    ووة الوومخو  

)املعايفووة  نليسوو  مقارسووة امل وو ن . نا قيقووة  نثووص   ةو ووم  وويدس   ال حووو   قارسووة الع ليووةامل ووي لووالمية، اإلنسووانية اإل
  ووم موول الووو    الو يعيووة ل يووارس  كوو  ي  وومة ، نا يووا الوول خ ن ووص موول  لووب لوواعة الكفووا   ،ايفووضر  ناأللالووي للعلوووم

الليوص،  ًعوا ل  وكيال س ةو مث الو حكم سوص نالسويو  تاس اس نااًومونوص   ووى سكنو  مول    ي  ةكوإل  ضا ال يار  العل ي العا  
   الضصوو س    ث  و ااووميف سو ةقووة لوولووةة،    وو ؤيدس حنوو ن ضوو ل اطووارا س م وو وطة سالم ووة،  يوو  ةوو مث تو يووص مووةث  وو

يضووا لل قارسووة الع ليووة  إل ت و وون مووة الووعام  ت ضث  اللووع ا  مووة خوواليف مسوو   ووضا ال يووار. ن  نفووث الو وو ،   ةعوو  ظلثهووا
ن وووو  لوووياقس مسووواالم   اجمل  ووون العل وووي،  ا  إلث ن    تيوووارس  كووو    وووو    ووواج  ا ث مض رووو ةل.  وووب اإلل فوووا  ن لووو

خووووا س  لالووة  لوو ننحنوول اليوووم موظفوووإل لل خووويط سووواليي نمموواد مووي نوِ ووم  ووضا السووياق.   مووا ةلووي، لووويف  مموو  
 ن  س اخ و ا وضيأ مالًّ مضها سال فصية ل  كية لياق ن    العلوم اإلنسانية اإللالمية، اللع  إلث  نمة ت

العلوم ووميف تقوةوة نحتومة  األنر وة الفك ةوة ل لوالم )الضروام السيالوي، الضروام ا ا  خووواس م عوم   ل وليوم  -1
   نمضلا مةد   وا  ننوا ص  ضل األنر ة.غ  اا قو ي، الضرام اإل  صا  ، الضرام ال سو  ن 

ٍق نمالوو  حمل ماهتووا العلوووم اإلنسووانية الا سيووة نالعل انيووة  ووا م ل ووًناطووالق تيووارس نا وومس الووا ،  -2 ، ناظهووار   ووة نمووآ
  ضل العلوم اللع الصعيم الضر   نالع لي. 

املسواىة الول نفسها نال    مراهتا الضر ةوة   اإل اسوة  تقممي الضر ةا  اإللالميةكي تس وين االما  األرضية ل -3
 ناع يا ا  العص . 

اللووع ال ؤةووة الكونيووة اإلايووة نم ووان العلوووم اإلنسووانية الوو   م اإلنسووانية املسوو ضمايفمةووم للعلووو ال صووضين نال ضروويم  -4
 ل و ث  لضا امكانية سضاد العلوم اإلنسانية امً ا.

ننقوم ا    توليم نالن نم ضو  لل  وإل المرالية نللولاىة ال علي ية املساالم  مل سوول املصوا ر املع وع  ناألنليوة -5
 ظةث  وي مل ا  ةة. 

م ضوالوووة للعلووووم اإلنسوووانية اإللوووالمية، خصوًيوووا   م اعوووة المرالوووا  العليوووا  الل يوووةم الوووي نت لووويث   تصووو يم -6
 نملا وميف االما  الكا ر نخايًة االما  املمرلث  ايفامعي . 

ا  يا ووووا  اجمل  وووون املوضوووووالية موووون اإل   ووووام  تل يووووةالعلوووووم اإلنسووووانية اإللووووالمية وووووميف سوووو ٍن ن ٍةووووا   ظهووووور  -7
 اايامة نال ًن ناملللسا  اإللالمية. ان ادمنة  ،سال ل اماهتا
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