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  (فلسفة املنهج التجرييب عند احلسن ابن اهليثم) 
  العماري سامل حممد سامل.أ

  جامعة املرقب/ قصر االخيار–كلية اآلداب والعلوم     
  لخص:امل
ال ،    لعلم التجرييب ،وفلسفته العلمية منذ  إىلتشري الدراسة يف هذا ا م  دور علماء املسلمني واهتماما
ل لتلك احلقبة الزمنية، وخاصة عند (ابن اهليثم) يف الكتابه (علم املناظر) ،حيث و قدم ،ويعتربون هم األساس األال

لت  يلاترجم بعض موضوعاته بطريقة البحث التجرييب، الذي يعتمد على املالحظة، والفروض، وسن القوانني ، و
ن وعباقرة اهليلاشغل هذا اإلجناز العلمي عقول فالسفة  ته من الكتب العربية ،و الكتب  إىلند ، فقد ترمجة كتا

ضيات ،واهلندسة مل يقف هذا النشاط العلمي فقظ : بل درس ابن اهليثم علم يلاالغربية ،وبت  ،الكيمياء، والر
جسام ساقطة ،واملضيئة ،وسرعة بصار ، وحركة األعلوم، فقد شرح نظريته، يف علم األوالفلسفة ،ومن خالل تلك ال

الباحث يهثم مبثل هذه الدراسة، مر الذى جعل يب منهج يعتمد على االستقراء :األضوء ،وجعل منهجه التجريال
ن نوضح للعامل أل قدر، مبثل هذه العلوم وحفاظا ء املسلمني هلم الدور األجدر واألأن علما -ا تزيد افتخارا، 

  عليها من التغريب وسرقة مقتنياتنا العربية. 
Abstract 

The study in area refers to the role of Muslim scholars and their concerms 
the demo,  his scientific philosophy since the foot, and they are considered the 
first basis for that era Time, especially when lbn al-Haytham (in writlng) scens 
(which translated some. 

His topics are experienced in the observation , which depends on the 
observation, and the arrogance, and Sun Laws , and thus filled This scientific 
achievement  , the minds of Greece and lndia  cwestern books and therefore did 
not meet this activity Scientific pud :But studied lbn al-Hailham chemistry 
mathematics engineering and philosophy Through those sciences he explained his 
theory , in the knowledge of the eyes and the movement of obiects Falling 
mutated light and light , and making the experimental approach depends on 
lnduction: The decision made the researcher, such a study because it is more 
pruning Ban shot for the world .Muslim scholars have the role and appreciate such 
sciences and maintitng our Arab collections. 

  مقدمة:
ن هذا املنهج يعتمد العلمي ، وخاصة عند بن اهليثم ،ألن أفضل املناهج البحث يعترب املنهج التجرييب م

، وسن القوانني عن طريق التجارب ، واملنهج يح الفرض العلمي ملعرفة احلقائقألساس علي التجربة العلمية مما يت
ستطاع ا، عامل مع الطبيعةدأ يف التسطح األرض ،وب على اإلنسانهللا  جدأو أن  ،فمنذ اإلنسانالتجرييب قدمي قدم 

هو كيفية التكيف مع  اإلنسانأبعد مما كان يتصور ،فبعد أن كان شغل  إىلعن طريق املالحظة والتجربة الوصول 
الفضاء ليكشف ما فيه من أسرار، إذن يعد املنهج التجرييب أكثر أمهية  إىلالطبيعة ويسيطر عليها ،اآلن يتجه 
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نتائج  إىلل ن هذا املنهج ساعد علي تطور وبناء حضارته عن طريق التجريب ،والوصو ابلنسبة لإلنسان، أل
 صحيحة بتعامل مع الظواهر وتفسريها .

ومن هنا ميكن القول أبن املنهج التجرييب يعترب من أكفاء وأنح املناهج الختيار الفرو ض ،وحتديد 
العالقات بني املتغريات وهتيئة األساس واألرضية القوية الستخالص االستنتاجات السببية ، فهو املنهج الذي 

نه يتضمن تنظيما جيمع الرباهني بطريقة تسمح ابختبار طريقة العلمية يف التفكري بصورة جلية ، ألتتضح فيه معامل ال
العالقات بني  إىلالفروض ،والتحكم يف خمتلف العوامل ،اليت ميكن أن تؤثر يف الظاهرة موضع الدراسة ، والوصول 

نفس  إىلين، مع الوصول آخر بواسطة أشخاص إجرائها  إعادةاألسباب والنتائج  ،ومتتاز التجربة العلمية إبمكان 
نقطة املتعلقة بطبيعة املنهج التجرييب، عند بن  إىلتوحدت الظروف ،ومن هنا ميكن القول أن نشري  إذاالنتائج ،

الباحث فيه ، ن إ ،تلف عن املالحظة البسيطة من حيثخي ول على بياانته، فإنهاهليثم  يستخدم املالحظة يف احلص
شروط  القيام مبعاجلة عوامل معينة ، حتتل و امالحظة ما هو موجود ووصفه ، بل حي ه  علىال يقتصر نشاط

 أوظهور ظاهرة معينة وحيدد أسباب حدوثها ، أومضبوطة ضبطا دقيقا ، لكي يتحقق من كيفية حدوث حادثة ،
وهي ليست جمرد إن املنهج التجرييب يقوم علي املالحظة املضبوطة يف اختيار صدق الفروض ،  ىخر أمن جهة 

مالحظة يف اختيار صدق الفروض ،وهي ليست جمرد مالحظة سلبية ، ملا حيدث يف كل من اجملموعة التجريبية 
حداها تثري عامل إ ىواجملموعة الضابطة ، وإمنا هي مالحظة إجيابية فاحصة للوقوف علي التغري الذي حيدث لتلق

 ذلك. ثم ، يف نظرية الضوء خري ذليل علىاهليبه احلسن بن  ى، فما قامخر أمعني وحرمان جمموعة 

 أُهية الدراسة:

ألهنا توضح املسار الذي سار على العامل ابن  ؛هتدف الدراسة يف هذا اجملال من الدراسات املهمة وابلغة األمهية-
ى، خر غريه من املناهج األ أوكان املنهج التجرييب   ىل جملاالت البحث، سواءو اهليثم، كما توضح اخلطوات األ

 واإلجراء السليم لعملية البحث وحتديد أسباب حدوث الظاهرة.

نتائج والتأكيد  إىلى، يستطيع الباحث من خالل اخلطوات اليت سار عليها الباحث، الوصول خر ومن األمهية األ-
طة ى، يف سلسلة ديناميكية مرتابخر هنا، حىت يضمن يكون املنهج البحثي متفق مع غريه من املناهج األمن ضما

 ومتسلسلة ومتكاملة، من خالل الرتكيب والتحليل والوصف.

 أهداف الدراسة:

جراء التجارب وتقدميها ي ابن اهليثم، يف جمال التجربة وإاإلسالمهتدف هذه الدراسة ملعرفة وأمهية ما قدمه العامل -
 .نيالغربي أوكان من علماء املسلمني ، سواء  خروفق شروح علمية استفاد منها اآل
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ه الدراسة لتوضيح املسار الذي رمسة ابن اهليثم يف جمال األبصار، وكيفية استخدام املناظر لرصد هتدف هذ كما-
 حركة العني يف حالة األبصار، وكعالقتها ابألجسام املضيئة، اليت خترتق اجلسم املبصر.

ا، يف علم الفلك عن طريق يضا هتدف الدراسة، أن ابن اهليثم مل يكن عامل يف علم الفيزايء فقط، بل كان عاملأ
ي كامليكانيكا واهلندسة وغريها من اجملاالت آخر مالحظته حلركة الشمس والقمر والنجوم، كما كان له إسهامات 

 ىخر اآل

 الدراسة: ةإلىإشك

أن جمال البحث يف املنهج التجرييب، يتطلب من البحث اجلهد الالزم واملعرفة اجليدة وفق تطبيق القواعد 
نطلق الباحث بتوضيح الصورة املبسطة، ، هلذا اةاليإشكالعامل، الن أي تقصري يف هذا اجملال يعترب اليت اتبعها 

 ي ابن اهليثم.اإلسالمللخطوات املنهجية املتبعة عند عاملنا 

 :املنهج املستخدم

 ي ابن اهليثم يف مسريته العلمية املنهج التجرييب. اإلسالملقد استخدم العامل 

 *-يثم: احلسن بن اهل-الأو 

 اتمة بكتب القدماء ،وله شروحات كثرية يف كتب الطب ،لماء املسلمني الذين هلم دراية من ع
أكثر من مائيت كتاب تقريبا ، حفلت كتب  وله مؤلفات يف جماالت خمتلفة ، والفلك ، والفلسفة، والرايضيات ،

مصر وعاش  إىلذهب  –قدرمها العلمي  منها نظرايت إقليدس وبطليموس ، مع علو ابن اهليثم ابنتقادات كثرية ،
فيها يف عهد اخلليفة الفاطمي "احلاكم أبمر هللا" ، وكان قد أدرك أمهية عيشه يف مصر لالستفادة من مياهه 

خطوة خيطوها يف جمال التجريب ،عندما قدم  لأو استفادة كاملة ، عن طريق مالحظة وتنظيم جراينه ، فكانت 
يقة التحكم يف جراين النيل ،إال أنه ختلى عن هذا املشروع ، ألنه هللا"، شارحا طر  مشروعا للخليفة "احلاكم أبمر

لنيل غاية من اهلندسة ،وما يريد عمله قد عمله املصريني من طرق لتنظيم ا شف أن املصريني القدماء كانوا علىكتا 
ذه اخلطوة من حقل التجريب هطاء يف هندسة جراين النيل فكانت صالح أخ، إال أنه مل يقف عن إبداء رأيه يف إ

 (1) دهأو الذي كان ير 

بن نود يف مجيع جماالت العلوم كان اوانن واهلاليعندما ترمجة العرب كتاب  بن اهليثم ،وملعرفة أمهية وقيمة ما قدمه ا
 اهليثم من ما بني ما ترمجه ،الكتب اليت تتعلق يف بعض موضوعاهتا بعلم املناظر، وقد شرح العرب هذا الكتاب ،

ونبتدئ يف البحث ابستقراء بن اهليثم )وبني فيه إبجياز الطريقة املثلى يف البحث التجرييب ،حيث: يقول ا
املوجودات وتصفح أحوال املبصرات ومتييز خواص اجلزئيات ونلتقط ابستقراء ما خيص البصر يف حال 

نرتقي يف البحث واملقياس  علي اإلبصار ، وما هو مطرد ال يتغري ، وظاهر ال يشتبه من كيفية اإلحساس ، مث 
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التدريج والرتتيب مع انتقاد املقدمات والتحفظ يف النتائج وجنعل عرضنا يف مجيع ما نستقريه ونتصفحه 
 (2)تباع اهلوى ، ونتحرى يف سائر ما منيزه وننتقده طلب احلق ال ميل مع اإلرادة( ا استعمال ال

لة )من أعظم العلماء العرب يف الطبيعة بل أعظم علماء يف أما يف كتاب ) املناظر ( يقول عنه عمر رضا كحا
، انتشارا كبريا يف  مظهر "كتاب املناظر البن اهليثم انتشر يف القرون الوسطىالقرون الوسطي (، ويقول عنه جالل 

( ترمجة كاملة لكتاب richer–نشر )ريزير  1572"ويف سنة  ىخر أمخس ترمجات التينية وعدة ترمجات  ايلحو 
بن اهليثم يف جمال التجريب ، وخاصة يف جمال املالحظة والتجربة والفرض ، فكان اناظر وملعرفة أمهية ما قدمه امل

)إن اإلبصار يتم عن طريق االتصال الفعلي  عند علماء أوعند اهلنود ،  أووانن الياالعتقاد القدمي سواء كان عند 
توسط احلواس فكان اإلبصار من وجهه نظر، ال يكون بتماسهما ، وكذلك اإلدراك ب أوواملادي بني اجلسمني 

يف ذلك أن خيرج من العني شعاع املادي بني العضو احلاس ، وهو العني وبني املبصر وك أواإلبصار الفعلي 
 ( 3)على

ايم احلاكم أبمر هللا. م( ولد يف البصرة وأقام يف مصر أ1039-430/965-354-)-*أبو احلسن بن اهليثم 
 وم الرايضية.اشتهر يف العل

 16ص-1326مصر  –مكتبة السعادة  –إخبار العلماء أبخبار احلكماء –القفطي  -1

  55ص-1943مطبعة االعتماد، مصر -مصطفي نظيف )احلسن بن اهليثم حبوثه وكشوفه البصرية( -2

بدون اتريخ ية(، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان اإلسالمالعلوم البحثة يف احلضارة العربية )على الدفاع،  -3
  315الطبعة، ص

خرج هذا الشعاع من العني شكل خمروط  إذااإلسكندرية رأسه عند العني وقاعدته عند سطح املبصر، ف
 (1)ووقع على املبصر فلمسه، حدث اإلبصار، فكأن العني، وهي العضو احلاس متتد حىت تلمس املبصر(. 

اهليثم خطأ هذه النظرية، ورأي أن املصر جيب ومن خالل املالحظة عن فعل عمل العني جتريبيا بني أبن 
ن يكون بني كل إبشراق ضوء من غري عليه وأن تكون بينه وبني العني مسافة، وأ أوأن يكون مضيئا، أما بداية 

نقطة من سطح من ذلك، على أن السبب األساسي يف اإلبصار هو وجود املبصر، مع توافر هذه الشروط وهذا 
القدمية يف اإلبصار خاطئة من أساسها، بل يضع أسس جديدة تعتمد على التجريب مغايرة ال يعين فقدان النظرية 

نه يضع علما جديدا خمتلفا عن العلم السابق، هذا العلم اجلديد البد أن تتوفر فيه شروط العلم السابق. قل إ أو
(2) 

حظة، أن األسس النظرية، لبد أن صميم الواقع ومال إىلوملا كان اإلبصار جتربة يومية، فكان البد من االلتجاء 
 إىلتكون مدعومة من التجربة لدحض األسس السابقة اليت تقول )أبن الضوء خيرج من العني يف خطوط مستقيمة 
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الشي املبصر( وهذا َث مالحظته يوميا، من خالل دقة ابن اهليثم جتريبيا، وإلثبات هذا اخلطأ هذا الرأي بل القول 
 قسمني مها: إىلعني إمنا وجوده يف ذاته. لذلك قد قسم ابن اهليثم األضواء أبن الضوء ال خيرج من ال

األضواء اليت خترج وتشرق من األجسام املضيئة بذاهتا كالضوء الشمس وضوء النار، وهذه األضواء ذاتية ويتم -1
 مالحظتها عن طريق العيان 

أي  أوالنار  أوام املضيئة بذاهتا مثل الشمس فالضوء عند ابن اهليثم هو عبارة عن حرارة انرية تنبعث من األجس
انعكس على مرآة مقعرة  إذاأسرف علي جسم كثيف أسخنه، و  إذابن اهليثم هذا الضوء ا جسم متوهج، يرى

جتمع عند نقطة واحدة، وكان عندها جسم يقبل االحرتاق أحرقه، من خالل املالحظة والتجربة ووضع الفروض، ا
كما أن كثافة اجلسم،    أوة ي، نظرا لشفافخرجسام، وال ينفد يف البعض اآلينفد يف األبن اهليثم أن الضوء اضح أو 

 من األضواء العرضية، األضواء الذاتية تكون أقوى

 ئة بغريها هذه أضواء عرضية.م اليت ليست مضيئة بذاهتا واملستياألضواء اليت تشرق من األجسا-

: تسمي أضواء آخرانعكست األضواء العرضية علي جسم  إذااألضواء العرضية الثوابت،  وهذه تكون أقوى 
 (3). عدد األجسام العاكسة تكون أقل قوىعرضية توالت "، وهكذا كلما زاد 

 .326املصدر السابق ص-1

 57-55املرجع السابق، مصطفي نظيف، احلسن ابن اهليثم، ص-2

 56-55، ص2002عيسى عبد هللا، اتريخ العلوم عند العرب، جامعة اجلبل الغريب، ط،  -3

أيضا من خالل املالحظة والتجربة أثبت أن الضوء عند مالمسة جلسم مصقول ، كما ترتد الكرة عن 
أن الضوء ينتشر يف خطوط  الجتاهات ، ومن خالل املشاهدة يرىاجلسم الصلب ، إال أن الكرة ترتد يف مجيع ا

ق جسم خشن فإن الضوء لكثرة مسام اجلسم صاد إذامستقيمة يف مجيع االجتاهات ، ويقع علي مجيع األجسام .ف
دون أن تره العني إال أن اجلسم اخلشن غري مصقول  آخرتفرقها ، وينفد من أجزاء من هذه األجسام ،ويريد قسم 

أ من الظل الظليل ظل علي مستوى واحد من السواد ،يبدحيدث له اجلسم ظال ، متتد وراءه ،وال يكون هذا ال
 يكون يف األطراف. إىلة ، والظل الذي خيالفه قليل من الضوء ،وشبه الظل الذي ال ميازحه ضوء البت

كذلك مل يقف بن اهليثم عند هذا احلد، إال أنه بني أن للضوء سرعة ختتلف، هذه السرعة قياسا 
وانكساره، ابألجسام القابلة له، فكما كان اجلسم أكثر شفافة، كانت سرعة الضوء أكثر، كما بني انعكاس الضوء 

ضح أن أشعة الشمس املنعكسة أو واحد، وقد  السقوط واالنعكاس، تقعان يف مستوىييت و ابت جتريبيا أن ز أثو 
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نقطة واحدة، إمنا تنعكس منها نقطة واحدة، ما يقع من سطح املرآة  إىلعلى سطح مرآة مقعرة تنعكس مجيعها 
 (1.. )ىخر أة ، يتجمع يف نقطىخر أعلى حميط دائرة واحدة، وما ينعكس على حميط دائرة 

بظاهرة )الزيغ الكروي الطويل( اليت هلا أمهية كبرية يف صناعة  إىلوهكذا تعرف هذه الظاهرة يف الوقت احل
 (2)اآلالت البصرية، من حيث معرفة انعكاس وتشتت الضوء. 

 ى اليت ال حطها بن اهليثم وقام إبجراء التجارب عليها، أنه ابإلمكان احلصول علىخر ومن التجارب اآل
مكان مظلم، ليقع على حاجر أبيض على أال يكون  إىلالضوء الوارد من ثقب ضيق،  ءصورة جسم ما، عند ولوج

حجم الثقب صغريا فيضعف ضوء الصورة، فتنخفض عن احلس، وأال يكون واسعا فيقل شبهها ابجلسم األصلي، 
ة اجلسم اليت متر عرب الثقب، تظهر وال يصبح واضحا، وهذا هو األساس اليت تستند عليه فكرة آلة التصوير وصور 
سم )اخلزانة املظلمة ذات اجلهاز ا أوعلى احلاجز األبيض تكون صورة مقلوبة للجسم، وقد أطلق على هذه اآللة 

 (3الثقب( )
ومن املألوف يف اتريخ العلوم، نسبة فضل اخرتاع هذا اجلهاز، الذي يكشف عن تكون الصورة على 

م.  1581ماخلزانة املظلمة( ووضعها يف كتاب له نشر عا –رد ذكر هذه أو الذي  )دالي ورات( إىلهذا النحو، 
 crimesسم ضواء من الثقوب. وأغلب الظن أن ال دراسة نفود األو ابن اهليثم تنولكن مما ال شك فيه أن ا

obscure لعصور ترمجة حرفية للعبارة العربية )البيت املظلم( وهو ما يطلق أيضا االسم الذي عرفت بع يف ا
 ( 4)روبية. و الوسطي وكذلك يف عصر النهضة األ

 املرجع السابق، عيسى عبد هللا الفقي، الصفحة نفسها -1
 43- 42قدري طوقان، العلوم عند العرب، دار اقرأ، بدون اتريخ الطبعة، ص  -2
 105-104املرجع السابق، حممد مجال الفندي، )رسالة العلم واإلميان( ص-3
 ، الصفحة نفسها1959رسالة العلم واإلميان، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، ط، حممد، للفاندي، -4

ستطاع بن اهليثم النبوغ والتفوق يف دراسته لبعض الظواهر دراسة نظرية ،وذلك عن طريق وضع لذلك ا
، حيث ميتنع بعض النظرايت لتفسريها ، مثل نظرية اإلبصار اليت حتدثنا عن قوس قزح وانعكاس الضوء وانكساره 

ها ودليل إلىالتجريب ويقول يف بعض املسائل املستحيل القيام هبا ، إما الظواهر املمكنة التجرييب ، فنجده يسعي 
بن اهليثم يف جمال علم ا( ويستخدمها ، ولقد ساهم 1علي ذلك التجارب اليت قام هبا ،وأخرتع أجهزه ينتفع هبا)

عبقريته يف جمال الرايضيات ، وحل مسائل غامضة يف بعض األمور خمطوطة فلكية ،مستخدما  20 ايلالفلك حبو 
 الفلكية ، منها ارتفاع القطب وفيه استخراج ارتفاع القطب ، وحتديد خط عرض ،أي مكان أضواء الكواكب ،

أن القمر تعكس الشمس وليس له ضوء ذايت ، األثر الذي يف  مر أثبتأما عن ضوء الق واختالف منظر القمر ،
أن القمر يتكون من عدة عناصر ، خيتلف كل  إىلمر وفيها انقش اخلطوط اليت تري ،ويف القمر توصل وجه الق

 .منها يف امتصاص وعكس الضوء الساقط عليه من الشمس ومن َث يظهر هذا األثر
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 -البن اهليثم:  ىخر أسهامات إ -اثنيا
 علم الفلك-1 
 علم احلركة امليكانيكية-2 
 حتليل احلركة اجلسم-3 
 علم اهلندسة – 4  
 -علم الفلك: -الأو 

ومن ضمن التجريب يف علم الفلك ، من املالحظ يف أن الشمس والقمر والنجوم تبدو وهي عند األفق  
يف كبد السماء  –مست الرأس  على كانت  إذا سع اجملال دارة أي أعظم مساحة ، منها ،أو الشرقي والغريب ، 

بن اهليثم يعاجل هذا األمر جتريبيا يف أثناء حبوثه يف أخطاء البصر ا(،ومع أن 2( ) اإلنسانرأس  عمودية على
 أواملتصلة ابالنعطاف )انكسار الضوء( عند نفوذ الضوء يف طبقة من اهلواء )أكثر كثافة وأقل كثافة ،مشبعة كثريا 

عة ابلرطوبة بني بوجود طبقة مشب أن أمر ال صلة له ابالنعطاف وال ابن اهليثم نفسه يرى فإن قليال ابلرطوبة ،
يف البصر يف إدراك البعد وإدراك العظم  د األفق وبني عني الناظر ، بل يرى أن األمر قاصرا على خطإالكواكب عن

(3.) 

 104املصدر السابق ص-1
 318-317العلوم البحثية(، ص)املرجع السابق، على الدفاع،  -2
  32-31احلسن بن اهليثم(، ص)املرجع السابق، مصطفي نظيف،  -3

السماء ال يدركها مقعرة جزءا من كرة، مجيع النقاط فيها على بُعد واحد  إىلنظر  إذا اإلنسانيري ابن اهليثم أن 
من عينه اليت هي يف احلقيقة مركز تلك الكرة، بل يدركها سطحا مستواي تبعد أجزاؤه عن مقلة الناظر، يف كل اجتاه 

لما ابتعد عن مست الرأس عن كبد السماء أصغر، وهذا األمر  ابلتدريج، ومع إن هذا يقتضي أن يبدو الكوكب ك
 ومية عند ابن اهليثم.اليكان من ضمن التجارب 

 -علم امليكانيكا:  -اثنيا

رصد العديد  إىلأما علم امليكانيكا كانت دراسته، تعتمد اعتمادا كليا يف إطار جتاربه يف علم الضوء، ولكنه توصل 
 -من الظواهر منها مااييت: 

 -للحركة نوعان مها:  إن

 احلركة الطبيعية، وهي حركة اجلسم بتأثري من وزنه، وهو ما يعرف اآلن ابسم" السقوط احلر"

سقوطا حرا إن  احلركة العرضية وهي احلركة اليت ينتج من تثري عامل خارجي )القوة(، وهو يري اجلسم الساقط -1
 (.1قله واملسافة اليت يقطعها )سرعته على ث ايلكانت أطول، وتعتمد ابلت  إذاوأسرع،  سرعته تكون أقوى
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 -حتليل حركة اجلسم: -اثلثا
 -حركة اجلسم، أهنا مركبة من قسطني )مركبني( مها:  إىلبن اهليثم اينظر 
 واحد ابجتاه األفق -1
ي حمصلة ن السرعة اليت تتحرك هبا اجلسم هية بني املركبني قائمة، وإو اابجتاه العمود على األفق، وان الز  خرواآل-2

هذين القسطني.، كما درس تغري سرعة األجسام عند تصادمها حبسب خصائص هذه األجسام، وميز بني 
االصطدام، وغري املدن، وكان ذلك جتربته بلقاء الكرة من الصلب )يف دراسته االنعكاس الضوء( على سطح من 

 (2الرتاب ) أواحلديد وسقوطها على سطح من اخلشب 
 -ة: جمال اهلندس–رابعا  

الواقع ، بل  الت ، يف أنه مل يكتف بتطبيق النظرايت اهلندسية علىو الة )ابن اهليثم عن غريها من احملو اتتميز حم
قدر كبري من  أنه على ن والباحثون ، رغموهذا اجلانب األخري أغفله املؤرخو اهلندسة ،  نده يطبق املنطق على

تطبيق اهلندسة أثناء  إىلابن اهليثم  لقد سعى الرايضي ،األمهية خصوصا يف تطوير مفاهيم ومصطلحات العلم 
ستخدم اهلندسة بنوعيها روع اهلندسة يف ذلك الوقت ، حيث ادراسته للضوء يف علم البصرايت ، الذي كان أحد ف

 ( 3رة .)املستوية واجملسمة ، من أجل تعيني نقطة االنعكاس يف املرااي الكروية االسطوانية ،واملخروطية واحملدبة واملقع

 400- 399-397،398، ص1984عمر فروخ، اتريخ العلوم عند العرب، لبنان، بريوت، ط،  -1
 379-378ص–، املرجع السابق، عمر الفروخ -2
 39اتريخ العلوم عند العرب ص-املرجع السابق، عيسى عبدا هلل  -3

ق أمام سطح عاكس ، فرضت نقطتان حيثما اتف إذاأنه ) سائل البن اهليثم ،واليت تنص علىومن امل
النقطتني املفروضتني مبثابة شعاع  إحدى إىلهذا السطح نقطة ، حبيث يكون الواصل منها  فكيف  تعيني على

يف كتابه )املناظر ( ،)ترمجة هذا الكتاب  –كما يقول الدكتور مصطفي نظيف   –جاءت هذه املسألة  عاكس( ،
 علقة هبذا املوضوع ،وهذا دليل علىم يف أعماله املت1919شي الالتينية ( وقد استفاد منه ليوانردو دافيتن إىل

فالرايضيات  تباعه للمنهج العلمي الرايضي ،اتطبيق استخدام اهلندسة وفق نطاق جترييب ، ساعده يف ذلك 
 (1ساعدته علي حتليل أحباثه والربهنة عليها وفق التجربة املرتبط ابلوقائع اجلزئي )

ها يف الضوء منهجا تبع ابن اهليثم منهجا جتريبيا ، وخصوصا ما كان مناأما من انحية املنهج ، فقد 
االستنباط ) تفريغ  مفردات الوقائع ( يف األكثر وعلى االستقراء )استخراج القاعدة العامة من علميا بناه على

ع املختلفة واملقارنة بني القياس ) املوازنة بني الوقائ إىل أاألحوال املفردة من القاعدة العامة أحياان ، وهو كله يلج
املشاهدة يف األمور اجلارية ، واملالحظة ملا يتفق وما خيتلف ، َث كان يقوم علي بتجاربه  إىلالنتائج ( ، وكان سبيله 

نه أعاد إجراء التجارب إ عتماده علي التجارب، حىتعلي هذه األسس كلها مرة بعد مرة ، وقد ابلغ ابن اهليثم يف ا
نه  علي انتهاج هذه اخلطة العلمية ،أ ر اليت كان األقدمون قد جربوها ، والذي ساعد ابن اهليثمعلي عدد من األمو 
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نه ، عاملا طبيعيا ، فالرايضيات مكنته يف تنظيم حبوثه، والفلسفة أ إىلكان عاملا رايضيا وفيلسوفا نظراي ابإلضافة 
تعداد احلاالت  تبع إجراء التجارب ،اليت تقوم علىساعدته علي ختيل األمور ، واملنطق زاده مهارة يف التنظيم عند ت

قانون عام ، وكان يف أسلوبه علميا دقيقا ، يكاد يكون وكأنه وليد العصر احلديث ، حيث  أونتيجة  إىلواالرتقاء 
ستطاع تنسيق وتوظيف املعلومات بطريقة منطقية ،  عارفه الرايضية ااالعتماد عن املعاينة واالعتبار ،وعن طريق م

ا أن فكرة املرتب واملنظم منحه قدرة علي الرؤية الشاملة للظاهرة ، ذلك عن طريق املقارانت بني ما كان معروفا كم
( فمثال ، استطاع ابن اهليثم النبوغ والتفوق جتريبيا لبعض الظواهر وذلك عن 2ستطاع إنازه .)ال وبني ما او اومتد

 اإلبصار وقوس قزح وانعكاس الضوء وانكساره ،حيث ميتنع طريق وضع بعض النظرايت لتفسريها . مثل نظرايته يف
ها سعيا حثيثا ، إليجتريبيا ويقول املستحيل القيام هبا ، أما الظواهر املمكنة القيام هبا ، عن معرفة فنجده يسعي 

جسام ، اليت تستضئ بضوء األالشمس والنار ،واألضواء العرضية وتدل ذلك علي جتاربه العديدة اليت قام هبا ، ك
يئ بضوء عرضي ، لذلك يقال إن اليت تستضيء بضوء عرضي ، يشرق من جسم نفسه يستض أواملضيئة بذاهتا ، 

ل و اسع منه أفقا وأعمق تفكريا ،كما تنأو طريقته االستقرائية ،وإمنا تفوق عليه، وكان  إىلبن اهليثم مل يسبق بيكون ا
وسبب ذلك ،كما طبق يف  أنواع اإلضاءة القوية والضعيفة ،ستقصي اهليثم أضواء القمر والكواكب ، واجتارب ابن 

 (3اخرتاع أجهزة ينتفع هبا ويستخدمها كما ،قام أثناء دراسة اإلبصار بتشريح.،)

 488ص–املرجع السابق، مصطفي نظيف، احلسن بن اهليثم -1
 300اتريخ العلوم عند العرب ص–لفقي عيس عبدا هلل ا املرجع السابق،-2
  369-368ص –اتريخ العلوم عند العرب  –بق، عمر الفروخ  املرجع السا-3

طاع ستغريها من االنازات، اليت ا إىلالعني تشرحيا دقيقا، وذكر اإلبصار من انحية النفسية واجلسمية 
بن اهليثم، وإن سار ابلبحث العلمي خطوات متقدمة، إال أنه يف حتقيقها من ضمن علماء املسلمني، واحلقيقة أن ا

ثرات علمي إسالمي يقوم على التجريب، وهذا التجريب وتقنياته منذ جابر بن حيان،  إىلة، كان يستند احلقيق
ي، ولكن هو ركن هام اإلسالمالقول أبن احلسن أبن اهليثم مبدع املنهج التجرييب  إىللذلك ال نستطيع االرتكان 

 (1)رية إسالمية. بن اهليثم املعرتف هبا يف كالعبقمن أركانه، وهذا ال ينفي أمهية ا

( قال رئيس جملس العلوم يف  2م،)1996فمثال يف االحتفال السنوي البن اهليثم الذي أقيم يف الباكستان عام 
التكنولوجيا  إىلل مرة ، يرجع هذا وبدون شك و علي سطح القمر وأل اإلنسانكراتشي ) تعترب سنة وقوف 

هليثم يعد رائد هؤالء العلماء األمريكيني ، الن كل نظرية احلديثة ،ولو أخد كل شيء بعني االعتبار ، فان ابن ا
مقتبسة من ابتكار ابن اهليثم ،وهلذا ميكن القول أبن البن اهليثم عبقرية القرن العشرين ولكنه عاش يف القرن العاشر 

( فمن هذه الشهادة ميكن توضح بعض الشهادات اليت 3لت أن أضف فقد يلحقين العجز بذلك )و اومهمة ح
 -النحو االيت: سلمني يف املنهج التجرييب وهي علىاالعرتاف بدور علماء امل ىح مدتوض

  



 
 

(180) 
 

 -أهم الشهادات بدور املسلمني يف املنهج التجرييب:  -اثلثا      

وم، ويف عصور اليواحلقيقة أن هناك علماء وابحثني منصفني، أكدوا أن لعلماء غربيني البد أن نعرتف -
الفهم، يف استخدام املنهج التجرييب، وأهنم قصروا يف تطبيقه تقصريا خمجال، يف الوقت ة، مل يتابعوا هنج أسخر أمت

ي، وانطلق يف كافة اجملاالت، وبقي املسلمون متخلفني عن ركب احلضارة. اإلسالمالذي استفاد الغرب من املرياث 
(4 ) 

ثهم بذلك، ودعاهم للكشف عن فقد، قال )برتراند رسل( التأكيد، أبن العرب هم سادة املنهج التجرييب، وح
 (5)أسرار الطبيعة عن طريق االختبار والتجريب ابستخدام العقل واحلواس، عن طريق التنظري القرآين 

 31-30-احلسن بن اهليثم( )املرجع السابق، مصطفي نظيف، -1
 ، 59املرحع السابق، عيسى عبدا هلل ألفقي، اتريخ العلوم عند العرب، ص-2
  330-329ص -على الدفاع، العلوم البحثة املرجع السابق،-3
   57ص–ية اإلنسانااملرحع السابق، مصطفي حلمي، مناهج البحث يف العلوم -4
 302املصدر، برتراند راسل، اتريخ الفلسفة الغربية، ص  -5

تقول "زيغريد هونكه " إن اإلغريق تقيدوا دائما بسيطرة اآلراء، ومل يبدأ البحث العلمي القائم على -
روجر بيكون العلمي يف الكيمياء إال أنه رأى يف  ( وتقول مل يكن مستوي1)ملالحظة والتجربة إال عند العرب. ا

نتائج حامسة يف العلوم الطبيعية وخاصة يف الكيمياء،  إىلها عن العرب السبيل احلقيقي للوصول التجربة اليت أخذ
 (2)املظلمة.  وهكذا كان روجر علما متوهجا سطع يف مساء القرون الوسطي

ه املكتشف للدورة 696كما تقول "هونكه " ومن األطباء املسلمني املشهورين ابن النفيس "ت
(، 3هاريف االنليزي وقلدهم يف هذا الزور بعض الباحثني الشرقيني املسلمني ) إىلالدموية ، وقد نسبها الغرب 

َث جاء بنظرية الدورة الدموية ،مل يكن سارفيتوس ليو، ونقدها إلىأخطاء ج إىلل من نفد ببصره أو وتقول هونكه إن 
الذي  االسباين وال هاريف االنليزي ، بل كان رجال عربيا أصيال من القرن الثالث عشر امليالدي وهو ابن النفيس ،

ية واتريخ الطب قبل هاريف أبربع مائة عام وقبل سارفيتوس اإلنسانهذا االكتشاف العظيم يف اتريخ  إىلوصل 
 ائة عامبثالمث

بن اهليثم تقول: لقد علم إقليدس وبطليموس بشكل كبري، أن العني اجملردة ترسل كما تقول أيضا بشأن احلسن 
 (4)االشياء اليت تريد رؤيتها فجاء ابن اهليثم.  إىلأشعة 
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 262املصدر، زيغريد هونكه، ص -4
 -ويف اخلتام: 

كيف ساهم علماء املسلمني  يف جمال التجريب ، خاصة علمنا   نستطيع من خالل الدراسة ، أن نرى
من   أووانن الييثم وغريه ،حققوا العديد من النتائج يف جمال العلوم ، سواء من كان يتبع نظرايت ي ابن اهلاإلسالم

تستمد يد العون  أو تلقى أووانن، وقد بينا أن بعض اآلراء اليت توضح اليو خمتلفا عن كان خيط منهجا جديدا  أ
كن حا عند املسلمني وهذا جائز ، ولمنهجا جديدا يف بعض القضااي ، وكان واض يتبىن أو،  خرمن الفريق اآل

أن الغرب هم من مهدوا  أون املنهج التجرييب، ما هو إال فلسفة يواننية ،تضل نقاط االختالف أبن تقول أب
، واليت ما تزال ونرى أهنا من الدعوات الباطلةللمسلمني املنهج التجرييب ،وحنن يف هذا الصدد نرفض ذلك ،

ننا نوضح من خالل نتائج الدراسة حتديد إيف بعض اجلامعات واألقطار العربية ،فترددها، بعض الكتب الدراسية، 
ما قد قيل أساسه العلم النظري جرييب قد بنيا علي أساس غريب ، و املفهوم ،ما قد قيل أن املنهج الت ةاليإشك

 -ي ويف احلقيقة ما أييت:اإلسالملتجرييب اوانين ، وبني املنهج الي

وانين ،والثاين املنهج اليجود منهجان ، واضحان خمتلفان أحدمها املنهج القياسي ن الدراسة تشري لو ا -
ي ، فما نقله العرب وترمجوه يوضع كله حتت عنوان واضح هو املنهج النظري القياسي ، أما ما اإلسالمالتجرييب 

نطلق قد ا به العرب ،هذا الذي قام  قام به العرب من بعد حني ترمجوا هذه العلوم وحققوها وصححوا أخطاءها ،
من خالل مفهوم جديد ميلي فكر جديد له أصوله القرآنية ، اليت تدل علي التأمل العميق من كان اختالف 

التجرييب ، هذا ليس  إىلوكان انتقاله هذه النقلة الواسعة من القياسي النظري  وانن ،اليمنطقه أساس عن اجتاه 
ره به من يلبسون ابألمر الذي يوصف علي هذا النحو ، الذي يصو  أوسري كما نتوقعه حنن ،إلىابلشيء اهلني و 

ربيني من بعد ، وكانوا حفظة و وانن ، َث سلموه لألإلى، حني يقولون : أن الغرب حفظوا تراث اإلنصاف الكاذبة
 أمناء .

 الذين إن هذا القول من خالل نتائج الدراسة ليس صحيحا على اإلطالق، بل ظاملا بينا دور العرب واملسلمني
ألهنا تغفل  ؛الغرب نسبة زائفة إىلالعلم التجرييب  إىلقلبوا موازين العلم كله، ونقلوه نقلة واسعة، من العلم النظري 

دور املسلمني يف هذا املنهج، وما قيل عند الكثري من املؤرخني، وبعض علماء املناهج، الفضل يف اكتشاف املنهج 
( فرنسيس بيكون يف كتابه االرجانون اجلديد فهدا يعين ردا على كتاب 1) العامل االنليزي إىلالتجرييب يرجع 

 وليس اكتشاف املنهج التجرييب. -أرسطو 
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