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  ملخص
عالم الفذ ابن الهيثم في البحث العلمي، حيث يرجع الدارسون الى علماء يتناول البحث دراسة دور ال  

المسلمين ومنهم ابن الهيثم الفضل في تطور أساليب البحث العلمي فهم الذين وضعوا أصول المنهج العلمي 
  .الحديث
في  وقد حاولت من خالل الدراسة توضيح فضل العرب والمسلمين في اغناء الحضارة البشرية يتجلى ذلك  

مسيرة ابن الهيثم العلمية، ثم ركزت على بواعث نقل التراث عامة وعلى البواعث لدى ابن الهيثم بوجه 
  .الخصوص

وتناولت الدراسة كذلك ترجمة البن الهيثم ومسيرته العلمية وأخالقه المميزة ومقامه واتجاهه  وأهم   
  .انجازاته العلمية 

ه ابن الهيثم العقلي واالحاطة  بمرتكزات المنهج العلمي وقد حاولت من خالل الدراسة استكشاف اتجا  
والتمثيل أو  Syllogismeوالقياس  Inductionاالستقراء : وطريقته في البحث العلمي التي اعتمدت على. عنده

وعالج هذا البحث  Hypotheticalوالمنهج الفرضي  Preferenceوالترجيحات  Analogieالبرهان التشبيهي 
دوات العلمية على انفراد وأوضح أهميتها ودورها في البحوث العلمية مع ضرب األمثلة على ذلك كال من هذه األ

  .والتعليق عليها من قبل ابن الهيثم
وكشف البحث مآثر هذا العالم الفذ ودوره البارز في البحث العلمي وانجازاته المميزة في هذا المجال في   

  .كونه لمس المعاني وراء البحث العلمي
خلص البحث الى الدعوة إلحياء ذكرى علماء المسلمين الذين خدموا االنسانية وأضافوا الى ثروتها و  

  . العلمية اضافة هامة
 
Abstract 
 This research is a thorough study of the role of the outstanding scientist, Ibin Al 
Haitham, in scientific research. Many scholars attribute the development of scientific 
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research to Islamic scientists, among these was Ibin Al Haitham, who initiated the 
origins of the modern scientific principles. 

 This study I tried to highlight the role of Arab and Islamic traditions in enriching 
human culture. This role is exemplified through the scientific canon of Ibin Al Haitham. 
The study also emphasized the urges of transferring the general heritage and the urges 
of Ibin Al Haitham  in particular.The study, further, includes a presentation of Ibin al 
Haitham’s scientific mission, his manners, his positions and attitudes and major 
accomplishments. 

 The study also sought to discover Ibin al haitham’s intellectual attitudes and to 
locate his basic scientific methods, which depended on induction, syllogism, analogy, 
preference and the hypothetical method. The study then examined the scientific tools 
and their importance in scientific research through presenting illustrations from Ibin Al 
Haitham’s works and commenting on them. This research shows the virtues of this 
outstanding scientist and his distinguished role in scientific research as he touched on 
the concepts leading to it. The research then concludes with a call for a revival of the 
legacy and memory of the Islamic scientists who served humanity and made an 
important contribution to its heritage. 

  
  مقدمة
تهدف هذه الورقة الى إظهار مآثر العالم ابن الهيثم وتقديم دراسة حول جهوده في تطور الحركة   

العلمية ودوره في البحث العلمي، فقد أسهم بنصيب وافر في وضع أصول المنهج العلمي الحديث، مما 
عدهم من العلماء، جعله يتبوأ منزلة علمية رفيعة بين علماء عصره، شهد له بها معاصروه ومن جاء ب

وأجمعوا بالدليل القاطع والبرهان الساطع، أنه كان عالما فذا، ربط بين العلوم النظرية والعلوم العملية، 
  .وبين الحدس والتجربة وبين االستنباط واالستقراء والدراسة المكثفة للسنن الكونية وماهيات األشياء

  .حياة ابن الهيثم: األول: ولتحقيق ذلك الهدف قسم الباحث بحثه الى قسمين  
بالتفصيل حياة ابن الهيثم  -القسم األول  - وتناول في . دور ابن الهيثم في البحث العلمي: الثاني

ومسيرته العلمية وأدبه وتواضعه ورفضه األجر على نشر العلم وصدقه واخالصه في تقديم كل عون 
  .ومساعدة لخدمة مجتمعه وأمته

  .دور ابن الهيثم في البحث العلمي  -القسم الثاني  -وتناول في   
  : وقد أمكن حصر جهوده في اآلتي

  .أصالة المنهج العلمي االسالمي .١
  .اتجاه ابن الهيثم العقلي .٢
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  .مرتكزات المنهج العلمي عند ابن الهيثم .٣
المنهج  –الترجيحات  –البرهان التشبيهي  –القياس  –االستقراء (طريقة ابن الهيثم في البحث  .٤

  ) -الفرضي 
  .قام الباحث في ضوء نتائج البحث بوضع خالصة لبحثه لالفادة منهاو  

  
  تمهيد
حثّ االسالم على طلب العلم وحّرض عليه تحريضا ومّجد العلماء والمتعلمين ورفعهم درجات   
  .)١("يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات: "يقول اهللا تعالى في ذلك. ومنازل
م للعالمين والمتعلمين  والجادين في التزود من العلم عظيم الثناء والتكريم، يقول كما رصد االسال  

ان العلماء ورثة األنبياء وان االنبياء لم يورثوا ديناراً وال درهماً انما ورثوا : "صلى اهللا عليه وسلم
  . )٢("العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر

سلمين في رعاية العلماء واقامة دور العلم فضال عن تنافس الخلفاء واالمراء والحكام الم  
والمكتبات، وحضور الندوات والمناظرات العلمية، مما أتاح الفرصة وأعد البيئة الصالحة لظهور 

  .علماء عباقرة أفذاذ، سطعت أنوارهم وازدهرت في سماء الحضارة  االسالمية
أي، فلم يتعرض العلماء لمحن كما ساعد العلماء على هذا التفوق العلمي عوامل اخرى كحرية الر  

بسبب آرائهم العلمية اال في بعض العصور، وكذا استعالء العلماء بعلمهم، وزهدهم في الترف 
  .والسلطان، اضافة الى االستعداد الذهني مع الصبر والمثابرة

انية وقام العلماء المسلمون بواجبهم خير قيام، فأدوا للنهضة العلمية اعظم الخدمات، وقادوا االنس  
  .في مدارج التقدم والرقي ورعوا أمانة العلم وحفظوا التراث العلمي، وعملوا على انمائه وزيادته

لقد كان لهم القدح المعلى، في ميدان التفكير العلمي الصحيح، وتعتبر الحقبة التي تمتد من   
ية حين منتصف القرن العاشر الميالدي الى منتصف القرن الحادي عشر من أزهى العصور العلم

  .بلغت الحضارة االسالمية ذروتها
، واالضافة عليها، وارتياد )٣(والشهادات عن دور العقل االسالمي في اغناء الحضارة البشرية  

  .)٤(االفاق المجهولة واكتشاف القيم المعرفية والتجريبية الجديدة  كثيرة وغزيرة
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الى علماء المسلمين الذين ويرجع الدارسون الفضل األول في تطور أساليب البحث العلمي   
وضعوا اصول المنهج العلمي الحديث، فربطوا بين العلوم النظرية والعلوم العملية، وبين الحدس 
والتجربة وبين االستنباط واالستقراء والدراسة المكثفة للسنن الكونية وماهيات االشياء، ويعتبر الحسن 

  .، واألعلى كعبا واألرسخ قدما في هذا المجالابن الهيثم على رأس هؤالء جميعاً فهو األرفع شأناً
  

  حياة ابن الهيثم:  القسم األول
  ترجمة ابن الهيثم

 ) م٩٦٥ –هـ ٣٥٤(هو أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم، المهندس البصري المولود عام   
فلسفة في وقد عني منذ بدء نشأته بالتحصيل وااللمام بما وصل اليه العلم وال). م١٠٣٨(والمتوفى عام 

عصره، فقد كان عصره، عصر نشاط الترجمة والنقل عن كتب االغريق، وفي الوقت نفسه، كان 
  .عصر ترجمة ونقل، الثقافة والعلوم والفلسفة الهندية والفارسية الى اللغة العربية

في تلك المرحلة، لم يكن العقل العربي، عقل نقل وترجمة فقط، بل كان عقل شرح وابداع في   
نفسه، فلقد راح العلماء المسلمون في ذلك العصر، يشرحون ويصححون وينقحون، كل ما الوقت 

  .)٥(يجيء في التراجم االغريقية والهندية والفارسية
لقد عاصر الحسن بن الهيثم، عصرا مائجا فواراً، بمختلف التيارات العلمية والفلسفية، باالضافة 

تأثر ابن الهيثم بما يدور حوله من صراعات العقل،  الى شتى االتجاهات في الفكر واألدب، وكان ان
فقضى في صبر ومثابرة مرحلة طويلة من حياته كانت بغيته منها . فأكب على الدرس والتحصيل

  . االلمام بنواحي النشاط الفكري السائد في ذلك العصر
من وأخذ يدرس كل ما وقعت عليه يداه وحصله من كتب المتقدمين، وما وضعه المتأخرون   

ولم يكتف باالطالع على هذه المؤلفات ومذكراتها، وانما عني بوضع المذكرات  في . االسالميين
موضوعات هذه الكتب، وعني بتلخيصها والتصنيف فيها لكي يدرك دقائق معانيها، ولكي تستقر هذه 

  . )٦(المعاني في ذهنه
  : هي –عامة  –وكانت البواعث على النقل 

لما احتك العرب بغيرهم من االمم ادركوا ان عند تلك االمم . االمم احتكاك العرب بغيرهم من  .أ 
  . ثقافات يحسن االستفادة منها
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  . حاجتهم الى علوم ليست عندهم  .ب 
والقرآن الكريم مملوء باآليات التي تحث على التفكير في خلق . القرآن الكريم وحثه على التفكير  .ج 

  .)٧(السماوات واألرض وفي تركيب جسم االنسان
م من توابع استبحار المدينة، فحينما تزدهر البالد سياسيا واقتصاديا ويكثر فيها الترف العل  .د 

ويستبحر العمران تتجه النفوس ايضا الى البحث في العلم والى التفكير ضرورة، ولم يشذ العرب 
  . )٨(عن ذلك

ع يستفيد وأما البواعث لدى ابن الهيثم في النقل والتلخيص والتصنيف فقد توخى ان تكون مراج
وأنا ما مدت لي الحياة باذل جهدي : "منها طالب العلم عامة، وهو نفسه يقول بلفظه في هذا الصدد

 : ومستفرغ قوتي في مثل ذلك متوخياً منه أموراً ثالثة

  .إفادة من َيطلُب الحقّ ويؤثره في حياتي وبعد مماتي  :أحُدها
  .اثبات ما تصّوَره وأتقنه فكري في تلك العلوم اني جعلت ذلك ارتياضاً لي بهذه األمور في : واآلخر
  .)٩(اني َصّيرته ذخيرة وَعّدة لزمان الشيخوخة وأوان الهرم: والثالث

كان ابن الهيثم فاضل النفس، قوي الذكاء، متفنناً في العلوم، لم يماثله أحد من أهل زمانه في 
  .)١٠(يف، وافر التزهدالعلم الرياضي وال يقرب منه، وكان دائم االشتغال، كثير التصن

  
  رفض األجر على نشر العلم

يتبدى عياف ابن الهيثم للصغائر وزهده في الترف والمال والسلطان وانكبابه المنقطع النظير 
خذ أموالك بأسرها فأنت أحوج اليها : "على العمل، عندما أعاد الدنانير الى األمير بعد أن علمه قائال

رأسك، واعلم أنه ال أجرة وال رشوة وال هدية في نشر العلم واقامة مني عندما تعود الى ملكك ومسقط 
يكفيني قوت يوم، فما زاد على ذلك ان أمسكته كنت خازنك، وان أنفقته كنت : "وقوله". الخير

  .)١١("قهرمانك، فإذا اشتغلت بهذين فمن يشتغل بعلمي وأمري؟
 

  تواضعه
أو يمسها ضعف من الخلق، بل زادها متانة  وعظمة ابن الهيثم لم تشبها قط شائبة من الغموض   

اذا وجدت كالما حسنا لغيرك فال : "فمن أقواله المأثورة قوله. الخلق وجمال التواضع جالال وبهاء
  .)١٢("تنسبه الى نفسك، واكشف عن استفادتك منه فان الولد يلحق بأبيه، والكالم بصاحبه
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: اليه احد، قنع باالشارة الى ذلك بمثل قوله وهو ان ابتكر فكرة جديدة او تناول بحثا لم يسبقه
  .)١٣("وال نعرف أحداً من المتقدمين وال من المتأخرين بين هذا المعنى وال وجدناه في شيء من الكتب"

  : ويستطرد قائال
وما نحن من جميع ذلك بكمل مما هو في طبيعة االنسان من كدر البشرية، ولكننا نجتهد بقدر ما "

  .)١٤("االنسانية،  ومن اهللا نستمد العون في جميع األمورهو لنا من القوة 
  

  العالم الصادق أول من قال بالسد العالي
لو كنت : "يروى أنه أول من قال بالسد العالي لمعالجة نظام الري في مصر، حيث نقل عنه

سمع ولما " … بمصر لعملت في نيلها عمال يحصل به النفع في كل حالة من حاالته من زيادة ونقص 
به حاكم مصر استدعاه وأكرم وفادته، وارسله مع بعثة من كبار الصناع لمعاينة المشروع على أرض 
الواقع، فلما أدرك أنه أخطأ في تقديره ندم كثيرا على تسرعه، واعترف بخطئه، وهذه ميزة العالم 

عمل الجليل، هو ما والسبب الحقيقي الذي قعد بهمة ابن الهيثم عن المشروع في هذا ال. الصادق األمين
عاينه بنفسه من صعوبة مباشرته وكثرة نفقاته وعدد ما ينبغي له من األيدي واآلالت المعدنية 
الضرورية للحفر والبناء في مجرى النهر وما يقتضيه ذلك من تحطيم الصخر في الموقع المعروف 

  . بالجنادل
بة؛ ثم استطاع التنصل من هذه واعتذر للحاكم  فقبل عذره وواله ديواناً فتواله رهبة ال رغ

واستوطن قبة على باب الجامع األزهر وأقام بها واشتغل بالتصنيف والنسخ واالفادة، . )١٥(الوظيفة
  .وطوى بقية حياته مؤلفاً وباحثاً. )١٦(وكان ينسخ في مدة سنة ثالثة كتب

  
  مقامه واتجاهه

ولقد شملت كتبه . مع الدقة والصحة ابن الهيثم من العلماء الذين أحاطت معرفتهم بأشياء كثيرة  
الكثيرة موضوعات كثيرة متنوعة في الهندسة وفي الطبيعة، وفي المنطق وفي الفلسفة العقلية، وما 
وراء الطبيعة وااللهيات، وفي علم الكالم ايضا، وفي السياسة واألخالق واآلداب، وأعظم مؤلف له 

التتبع آلرائه في كتبه الموجودة والمفقودة لمعرفة  وقد كفانا ابن الهيثم مؤونة )١٧("البصريات" :هو
 )١٨(م١٠٢٧هـ، أول سنة  ٤١٧اتجاهه في العلم والحياة، لّما بسط لنا ذلك كله بخط يده في آخر سنة 

انني لم أَزل منذ عهد الصبا ُمرتاباً في اعتقادات الناس المختلفة، "وهو في الثالثة والستين من عمره 
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في جميعه موقناً بأن الحقّ واحد وان  )١٩(م بما تعتقده من الرأي فكنتُ متشككاًوتمسُّك كل فرقٍة منه
االختالف فيه انما هو من جهِة السلوك اليه، فلما كَُملَت الدراك األمور العقلية انقطعتُ الى طلب معدنِ 

شكّك  الحق ووجهتُ رغبتي وحدسي الى ادراك ما به تنكشف تمويهاتُ الظنون وتنقشع غَياباِت المت
المفتون وبعثتُ عزيمتي الى تحصيل الرأي  المقّرب الى اهللا جل ثناؤه المؤدي الى رضاه الهادي 

لقد نيفت كتب ابن الهيثم عن المائتين، منها ثالثة وأربعون في العلوم الفلسفية . )٢٠(لطاعته وتقواه
كتاب في الطب يقع في  والطبيعية، وفي العلوم الرياضية والتعليمية خمسة وعشرون كتابا، فضال عن

  . ثالثين جزءا
  

  وأهم انجازاته العلمية
برهن أن الرؤية تحدث من جراء األشعة الضوئية التي تنبعث من الجسم المرئي الى عين  -

  . المبصر
  .برهن أن الشعاع الضوئي ينتشر في خط مستقيم في وسط متجانس -
  .الضوئية  اكتشف ظاهرة انعكاس النور، كما اكتشف ظاهرة انعطاف األشعة -
 .وضع بحوثاً قيمة في مسألة تكبير العدسات -

  .)٢١(شّرح العين تشريحاً وافياً وبين وظيفة كل قسم منها -
  ).الحكيم بطليموس الثاني(، وهو تحريف لكلمة الحسن، وسمي "الهازن"عرفته اوروبا باسم 

  .)٢٢(هوذكر ابن القفطي ان الناس قد أخذوا عن ابن الهيثم واستفادوا من  
قد اثنى عليه الفارسي في اكثر من موضع في كتابه التنقيح ثناء هو أهله، وعني عناية خاصة و  

بأن يبين ان موقفه وهو ينقح كتاب المناظر، من ابن الهيثم مؤلفه، ليس هو موقف المصلح من المسيء 
ق، وهللا أجل من ان ينظر اليه من فو) أي ابن الهيثم( فان الرجل: "ويقول. أو المصحح من المخطيء

العجب من مدقق بارز في ميدان التعاليم فبرز، وسابق فرسان فنونها فسبق، وخاطرهم ففاز بالقدح 
  .المعلى

 .)٢٣(جزاه اهللا في دار البقاء عن الطلبة خير الجزاء
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  دور ابن الهيثم في البحث العلمي:  القسم الثاني
  أصالة المنهج العلمي االسالمي

خدمة العلم وأقاموا أسس المنهج العلمي الحديث على دعائم ال يمكن لقد أدى العرب دورهم في   
حيث انطلق المسلمون وفي  انكارها، فقد وجد عند علمائهم في دراساتهم وبحوثهم وكشوفهم العلمية،

قلوبهم ذلك المشعل الهادي ليخرجوا من الظلمات الى النور، وأصبح للمسلمين منهجهم الواضح، 
، وفهمهم الرشيد لرسالتهم في هذه الدار، فالهدف مرسوم والغاية ال تحتاج الى وتصورهم الجلي للحياة

كثرة تأويل وال جدال، فالمنهج االسالمي يستقي أصوله من شريعة االسالم، وخصائصها، فهو يخاطب 
  .)٢٤("فطرة اهللا التي فطر الناس عليها "االنسان ويتالءم مع فطرته السليمة 

علمي االسالمي تعتمد على الوسط العدل فهو مفتاح السعادة للجسم لذا فان أصول المنهج ال  
  .والنفس، فهو ينظم حياة االنسان دينا ودنيا، روحاً ومادة، علماً وعمال

  .)٢٥(كما أن اليسر أصل من أصول هذا المنهج وغاية من غاياته الفريدة  
فربطوا بين العلوم  ان علماء المسلمين هم بحق الذين وضعوا أصول المنهج العلمي الحديث

النظرية والعلوم العملية، وبين الحدس والتجربة وبين االستنباط واالستقراء والدراسة المكثفة للسنن 
الكونية وماهيات األشياء، فسبقوا فرنسيس بيكون الى انشائها، بل انهم زادوا على طريقة بيكون التي 

  . )٢٦(ميةال تتوافر فيها جميع العناصر الالزمة في البحوث العل
نيكلسون وعلى رأس هؤالء جميعا الحسن بن الهيثم وغيره كثيرون، وقد عّبر عن هذا المعنى 

  : حيث قال
بكل  –ان أعمال العرب العلمية اتصفت بالدقة وسعة األفق، وقد استمد منها العلم الحديث … " 

  .)٢٧(" …مقوماته بصورة  أكثر فاعلية مما نفترض  –ما تحمل هذه العبارة من معان 
  

  اتجاه ابن الهيثم العقلي
كان ابن الهيثم يتسم بالفضول الذي دفعه الى اماطة اللثام عن كثير من أسرار الطبيعة والى   

معرفة أسبابها، وطرق معالجتها، وهذا الفضول مصدره حب العلم، فالمعرفة عنده غاية في ذاتها ال 
اليه طرق التجرد بمعزل عن الميول والعقائد  فكان في نهجه العلمي يبغي الحق سالكاً. وسيلة للكسب

  .)٢٨(الموروثة
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ولعلنا ننتهي بهذا الطريق الى : "ويربط ابن الهيثم آراءه العلمية بعقيدته االسالمية المتينة فيقول  
ونضعه مع النقد  الحق الذي يثلج الصدر، ونصل بالتدريج والتلطف الى الغاية التي عندها يقع اليقين،

  .)٢٩(حقيقة التي يزول معها الخالف، ويحسم بها موارد الشبهاتوالتحفظ بال
فالربط بين العلم وااليمان هو هدف المنهج االسالمي العظيم، وقد انتصرت العقلية االسالمية   

  .عندما التزمت بتطبيق هذا المنهج فكراً وعمالً وسلوكاً
ذلك نظرياته، الخطة التي كان زد على " كتاب المناظر"ويتجلى لنا من التجارب التي وردت في   

يسير عليها في بحوثه، وان غرضه في جميع ما يستقر به ويتصفحه، استعمال العدل ال اتباع الهوى، 
  .وانه يتحرى في سائر ما يميزه، طلب الحق ال الميل مع اآلراء

ة للخُلق وبعد ذلك نراه قد رسم الروح العلمية الصحيحة، وبيَّن االسلوب العلمي، فهو بذلك مدرس  
العالي، فقواعده التجرد عن الهوى، واالنصاف بين اآلراء، وبهذا يكون قد سبق علماء هذا العصر، 

  .)٣٠(في كونه لمس المعاني وراء البحث العلمي
يتبين مما مر انه لن ينال الناس من الدنيا أجود وال أشد قربة الى اهللا سبحانه من طلب الحق   
  .والعدل

  
  لمي عند ابن الهيثممرتكزات المنهج الع

لقد كان ابن الهيثم بمنهجه العلمي في البحث يرتكز بقوة، الى األرضية الصلبة  للحقائق العلمية،   
  . ويبتعد عن النزوات واألهواء، ويبتعد ايضا عن عملية التلوين الذاتي لحقائق الحياة

نستطيع ان نخضع حقائق  هذه هي الصرخة التي اطلقها ابن الهيثم، فنحن ال" الذاتية في العلم"  
… الوجود، وحقائق القوانين العلمية، ألي مستوى من مستويات االنفعال الشخصي، او االتجاه الذاتي 

  .)٣١(ان الحقيقة أكبر من عملية االحتيال عليها
اّن المنهج العلمي الحقيقي، يقوم على أساس الفحص والتصحيح، ويرفض األخذ بالمسلمات، التي   

  .وهذا ما فعله ابن الهيثم… ل أو الدراسة، والتحقق من ثبوتيتها ال تقبل الجد
ولعل أروع ما قاله ابن الهيثم في هذا المجال، والذي يعتبر وثيقة علمية وفلسفية وتاريخية هو   
  " …ونحن لسنا براء مما هو في طبيعة االنسان من كدر البشرية : "قوله
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وعكرها، وكأنه ايضا أراد ان يوضح ان العقل وكأنه أراد أن يعترف مقدما بشوائب الذاتية 
البشري ليس في امكانه الالتخطي، وفي مرحلة واحده من مراحل التاريخ كل ما يوضع امامه من 

  .)٣٢(…العقبات والعراقيل 
هذه الكلمات تلخص الى أبعد حد، نفسية ابن الهيثم، وما ينطوي عليها من الموضوعية 

  .والتواضع
سم الروح العلمي الصحيح وبين ان األسلوب العلمي هو في الواقع مدرسة وبعد ذلك نراه قد ر  

فلم يقم في طول وعرض كل مؤلفاته، بأية عملية من عمليات السطو على بحث عالم او . للخلق العالي
اكتشافه ولم يتعرض لواحد منهم بالتجريح، فقد كان يعتبرهم الرواد األوائل، واألساتذة الذين تعلم على 

  .، وهذا هو الوفاء لمن سبق من العلماءأيديهم
  

  طريقة ابن الهيثم في البحث
منهاجا علميا بناه على  –وخصوصا ما كان منها في الضوء  –اتبع ابن الهيثم في بحوثه كلها   

أي االنطالق من أحكام على . Induction). استخراج القاعدة العامة من مفردات الوقائع(االستقراء 
  .م عام يشمل الظاهرات المماثلة في جوهرها وظروفهاحوادث خاصة على حك

نبتديء في البحث باستقراء الموجودات، وتصفح : يقول ابن الهيثم بصدد بحث كيفية االبصار  
احوال المبصرات، وتميز خواص الجزئيات، ونلتقط باستقراء ما يخص البصر في حال االبصار، وما 

ثم نترقى في البحث والمقاييس على التدريج . ية االحساسهو مطرد ال يتغير، وظاهر ال يشتبه من كيف
  . )٣٣(والترتيب، مع انتقاد المقدمات، والتحفظ على النتائج

عملية االستقراء، هي من الركائز الهامة، التي يستند اليها العلم الحديث، أن وعلى الرغم من   
تكديس المشاهدات، وتصنيف غير ان تكريس البحث العلمي، على عنصري المشاهدة  والتجربة، ثم 

فهذا المنهج يحّول العالم البحاثة، الى . نتائج التجارب، ليست غير نظرية ميكانيكية في البحث العلمي
  .مجرد آلة تقوم بعملية واحدة هي عملية الوصف

ان المنهج العلمي، صاحب النظرية الشمولية للكون والحياة، يرى األشياء من خالل حركتها،   
: وفي هذا االتجاه يقول مصطفى نظيف–أو وقوف–في مرحلة تجمد  –ظاهريا  –نت تبدو حتى ولو كا

الميكانيكي ونظرتة األحادية، ال يمكن ان  –ثبت لعلماء البحث العلمي ان اسلوب فرنسيس بيكون "
  .)٣٤(تكون المنهج العلمي الذي يمكنه، أن يقوم بدور فعال، في اكتشاف حقائق الكون وحقيقة االنسان



  مروان القدومي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٢، )١(١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــ جملة جامعة النجاح لألحباث، 

١١

أما عمل ابن الهيثم فلم يكن مقصورا على مجرد اجراء التجارب، بل تضمن انشاء أجهزة أو   
آالت استعملها في تلك البحوث، وان كان قد سبقه الى أمثال بعض اآلالت التي استعملها بعض 

ان تحقق  )٣٥(المتقدمين كبطليموس مثال، فانه قد عدلها فغير تصميمها وأصلحها، بما جعلها قمنا
وال شك أنه االسلوب العلمي الذي يستخدم في أسمى وأرقى العملية المتقدمة  )٣٦(غراض التي أرادهااأل

  .في العصر الحديث
  )٣٧( Syllogismeالقياس 

  .أي االنطالق من حكم عام يقيني الى حكم خاص يصبح يقينيا الشتمال الحكم العام عليه  
يع بحوثه، فهو بعد أن يثبت المباديء االولية وعناية ابن الهيثم بالقياس تتجلى هي أيضا في جم  

باالعتبار، يتخذ تلك المباديء قضايا يستنبط منها بالقياس النتائج التي تفضي اليها، ويشرح على هذا 
  .)٣٨(النمط كثيرا من الظواهر الهامة في الضوء

والمالحظة ، )النظر في االمور الجارية في بيئتها المخصوصة(وكان سبيله الى ذلك المشاهدة   
ثم كان يقوم بتجاربه على هذه االسس كلها مّرة بعد ) التفطن لما يتفق وما يختلف من هذه االمور(

  .مّرة
والذي ساعد ابن الهيثم على انتهاج هذه الخطة العلمية انه كان عالما رياضيا وفيلسوفا نظريا   

م بحوثه،والفلسفة ساعدته على باالضافة الى احاطته بالعلوم الطبيعية؛ فالرياضيات مكنته من تنظي
ثم ان اعجابه بمنطق أرسطو وتفهمه الدقيق ألقسام ذلك .حسن تخيل االموروالتعمق فيها وتبويبها

  .المنطق زاده مهارة في التنظيم عند تتبع البحث واجراء التجارب
مخلصا أضف الى ذلك كله انه كان . ثم انه كان حسن التبويب في تدوين النتائج التي وصل اليها  

في طلب العلم جاهدا في اظهار الحق ساعيا وراء الحقيقة منصفا للعلماء المتقدمين الذين استفاد من 
  .)٣٩(جهودهم

وتحمل بعض كتبه األخبار التي توضح عنصر القياس ومادته ومقدماته وأشكاله وأنواعه، ثم 
  .)٤٠(ذكره النتائج وهي الواجب والممكن والممتنع

م بالقياس تتجلى في انه بعد أن يثبت المباديء األولية باالعتبار يتخذ تلك ان عناية ابن الهيث  
  .المباديء قضايا يستنبط منها بالقياس النتائج التي تفضي اليها
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على خطوط مستقيمة، يتخذ ذلك  الضوءانتشار  باالعتبارذلك ان ابن الهيثم بعد ان يثبت ومثال 
ان الضوء اذا أشرق على جسم " :دوث االظالل بمعنىعاما يستنبط منه ما يترتب عليه من ح حكما

  )٤١("المستظلأشرق الضوء على الموضع  الكثيف، واذا رفع الضوءكثيف استتر ما وراء هذا الجسم عن 
ومما ال شك فيه ان ابن الهيثم كان رائدا عظيما من رواد تثبيت األسلوب العلمي الصحيح حيث   

حث، على الدارس ان يبدأ باالمور الحسية، لينتهي منها الى االمور في اي ب:كان يعلم تالميذه قائال لهم
العقلية، معتمدا على التجربة، والمشاهدة، واالستقراء، يتصفح الموجودات، ويميز خواص الجزئيات، 

وعليه أن يقسم الشيء المدروس الى أجزاء، ويندرج فيه من . ويلتقط منها ما هو مطرد ال يتغير
  .)٤٢(وعليه ان ينتقد المقدمات ويتحفظ من الغلط في النتائج. مالمجهول الى المعلو

وهو كتاب علمي يقوم على " مجلدات ٧في " المناظر"وقد تّوج ابن الهيثم مؤلفاته في كتابه   
المشاهدة والتجربة واالستنتاج مبوب تبويبا علميا منطقياً، يشبه الى حد كبير أحسن الكتب المبوبة 

ر بفضل ابن الهيثم ال من الناحية العلمية فحسب، بل من ناحية التأليف والبحث حديثاً مما يجعلنا نق
المنطقي المتسلسل، وقد ترجم هذا الكتاب الى الالتينية وبقي الكتاب الوحيد الذي يقرأه الباحثون طوال 

  .)٤٣(العصور الوسطى
  

  Analogieالتمثيل أو البرهان التشبيهي 
لكلية أو الجزئية بين أمرين أو ظاهرتين، والتمثيل عند المتكلمين القائم على استخالص المماثلة ا  
نقل حكم ظاهرة الى ظاهرة أخرى تماثلها في : "ويقصد به في العلم". قياس الغائب على الشاهد: "هو

  .)٤٤("أمر من األمور
كان متأثراً   وقد استعان ابن الهيثم بمنهج التمثيل كأداة لها قيمتها في البحوث العلمية، والظاهر أنه  

، اذ كان غالبا ما يستعير مصطلحاتهم للتعبير )٤٥(الى حد بعيد بعلماء األصول من المتكلمين والفقهاء
  .بواسطتها عن طبيعة هذا المنهج وحدوده العلمية

فهو لم يقنع بإثبات قانون االنعكاس واستنباط ما يترتب . وأوضح مثال لذلك بحوثه في االنعكاس  
أي بيان لم ينعكس الضوء على . ل أراد أن يبين علة االنعكاس ويفسر كيفية حدوثهعليه من أمور، ب

وكانت نظريته في ذلك التمثيل لالنعكاس بمثال ميكانيكي وهو معنى . الصفة التي ينعكس عليها
الخاصة الموجودة في الجسم المانع والتي من أجلها يرتد الجسم المتحرك : "وهي عبارة عن. الممانعة
  .)٤٦("ذا لقيهعليه ا



  مروان القدومي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٢، )١(١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــ جملة جامعة النجاح لألحباث، 

١٣

فقاس انعكاس الضوء على االرتداد بمعنى انه اتخذ من ارتداد الجسم المتحرك اذا صدم جسما   
  .اتخذ من ذلك مثاال احتذى به في شرح انعكاس الضوء. صلبا يمنعه من االستمرار في حركته

قياس النظير على  أي. ، يستعمل لفظة القياس بمعنى التشبيه"المناظر"وفي مقالته الثانية من كتابه   
اليتم االدراك اال بتشبيه صورة المبصر بصورة قد أدركها من قبل،ثم ادراك : "وذلك في قوله . النظير

  .)٤٧(التشابه بين الصورتين، وال يدرك التشابه بين الصورتين اال بقياس
وفي علم الطبيعة موضوعات شتى يستعان بالتمثيل في توضيحها وفي بعض األحوال في   
فقياس التوصيل الحراري على التوصيل الكهربائي وقياس مرور التيار الكهربائي في سلك . تهادراس

أو ظواهر المجال المغناطيسي على ظواهر المجال الكهربائي أو اللزوجة . على سير السائل في أنبوبه
  .على مرونة المتانة وما الى ذلك، كله من قبيل التمثيل في دائرة علم الطبيعة

  .)٤٨(ل وان كان أداة نافعة في كثير من فروع العلم فانه يستعمل بشيء من الحيطة والحذروالتمثي  
  

  Preferenceالترجيحات 
تقديم المجتهد بالقول او بالفعل احد الطرفين المتعارضين لما فيه : "يعرف الفقهاء الترجيح بأنه  

  .)٤٩("من مزّية معتبرة تجعل العمل به اولى من اآلخر
ير بالذكر ان الفقهاء كانوا قد توصلوا الى مبحث الترجيحات، فأخذه عنهم ابن الهيثم ومما هو جد  

فادراك العالقة بين شيئين وترجيح . وأوضحه لنا بمثال ذلك الطفل الذي يختار من تفاحتين أجملهما
 وليس من شك ان الطفل ال يدري السبب في تأديه الى ذلك الحكم ولم يحس في حال ما. أحدهما قياس

وال خالف وال شبهة في أن الطفل ال يعرف معنى القياس، : "وفي ذلك يقول ابن الهيثم. يقيس انه يقيس
  .)٥٠("وال يعلم ما هو القياس، ولو أفهم معنى القياس لم يفهمه

وترجيح احداها، بل كان دوره فعاالً، وفي هذا  المتعارضةولم يكتف ابن الهيثم بطرح اآلراء   
مذهبين مختلفين، اما ان يكون احدهما صادقاً واآلخر كاذباً، واما أن يكونا جميعا كل : "االتجاه يقول

الحقيقة، ويكون كل : واما ان يكون جميعا يؤديان الى معنى واحد هو. كاذبين، والحق غيرها جميعا
واحد من الفريقين القائلين بذينك المذهبين، قد قصر في البحث، فلم يقدر على الوصول الى الغاية 
فوقف دون الغاية، أو وصل أحدهما الى الغاية، وقصر اآلخر عنها، فعرف الخالف في ظاهر 

وقد يعرف الخالف أيضا في المعنى المبحوث . البحث واحدة استقصاء، وتكون غايتهما عند المذهبين
  .)٥١(واستقر الخالف االتفاقعنه من جهة اختالف طرق المباحث، واذا حقق البحث وأمعن النظر ظهر 
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فالنقد في االستدالل العلمي أمر ال يستقيم البحث دونه، حيث ينصرف بغيره الى الوجهة التي   
له ان يتسرع في اصدار النتائج، فواجبه التأني في البحث،  يميل فيها مع الهوى فاالنسان ال ينبغي

  .حوثه واكتشافاتهوالترتيب ايضا امر هام في التفكير العلمي وهذا ما فعله ابن الهيثم وسار عليه في ب
حيث أنه قد بدأ بحوثه العلمية في الضوء عن طريق فروض بين رأيين متعارضين ثم امتحن   

هذه الفروض باعتبارها  تمثل مشكلة معينة ال باعتبارها مشاهدات خاصة بانتشار الضوء أو غيره ثم 
تقراء العلمي فيما يتعلق يستأنف النظر في مبادئه ومقدماته في البحث، ثم يمتحن ذلك بالتجربة واالس

بموضوعه، ويسير ابن الهيثم بالبحث خطوة خطوة فيستقريء الموجودات، ويتصفح احوال 
المبصرات، ويميز بين خواص الجزئيات حتى يصل في آخر األمر الى القوانين التي تحكم هذه 

  .)٥١(الظواهر والى النتاج التي أسفرت عنها المقدمات
ره من علماء المسلمين ساروا في بحوثهم على الطريقة العلمية الحديثة والحق ان ابن الهيثم وغي  

  .التي حذى حذوها بيكون والعلماء المحدثون
  

  .)٥٣( Hypothetical :المنهج الفرضي
ننتقل بعد ذلك الى المنهج الفرضي الذي شاع استعماله في العلوم لدى مفكري االسالم، ومارسوه   

  .ذي ساعد على اثراء البحث العلمي لديهم بصورة شاملةفي أبحاثهم العلمية، األمر ال
ونستطيع ان نتبين من أقوال ابن الهيثم طبيعة الفرض في البحث العلمي باعتباره صفة قابلة   

تخيلنا أوضاعاً مالئمة للحركات السماوية فلو تخيلنا اوضاعا : "للبرهان حيث يقول في بعض رسائله
ركات لما كان لذلك التخيل مانع، ألنه لم يقم البرهان على انه ال أخرى غيرها مالئمة ايضا لتلك الح

  .)٥٤(يمكن ان يكون سوى تلك األوضاع أوضاع اخرى مالئمة مناسبة لهذه الحركات
من ذلك يتضح ان ابن الهيثم ال يصرح بصدق أي فرض من فروضه العلمية اال بعد التثبت   

  .التجريبي والرياضي
، وهذا االستدالل الرياضيهاما في التثبت من صحة الفرض وهو وادخل ابن الهيثم عنصرا   

  .العنصر يعتد به في األبحاث والتجارب المعاصرة
ومن هنا يتبين ان البن الهيثم فضل السبق في هذا المجال حين استنبط من مالحظاته الفلكية   

تدلل على مقدرته  ، او عرض المكان على وجه التدقيق، وهي"ارتفاع القطب" طريقة جديدة لتعيين 
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فكانت بحوثه وارصاده . الفلكية العملية، وعلى مقدرة رياضية فائقة اذ استطاع ان يلجأ الى الرياضيات
  .)٥٥(خالية من الغلط واألخطاء

وعليه فانه ال مراء في القول ان ابن الهيثم قد سبق بيكون في األخذ بالطريقة العلمية واألخذ   
ه وكشوفه الضوئية،  فقد أخذ باالستقراء وأخذ بالقياس وعني بالتمثيل، بأسبابها فقد اتبعها في بحوث

واعتمد على الواقع الموجود، واستعمل المنهج الفرضي والرياضي واحاط بجميع هذه العناصر على 
الوجه المتبع في البحوث الحديثة، وهو في ذلك لم يسبق فرانسيس بيكون فحسب، بل سما عليه سموا، 

فقا وأعمق تفكيراً، فقد ادرك ان للطريقة الصحيحة في البحث العلمي عناصر اخرى وكان اوسع منه أ
  .غير االستقراء

من األمور الجديرة باالعتبار والنظر، ال سيما اذا علمنا أن أعظم خدمة أسداها   وال شك ان هذا   
  .للعلم، وأمجد أثر له، هو األسلوب العلمي والنتائج البديعة التي أسفر عنها تطبيقه

ومثل هذا االنجاز وحده، يكفي لكي يضع ابن الهيثم في قائمة العلماء العظماء، الذين قدموا   
للبشرية كل ثمرات عقلهم، ومن أجل هذا دخلوا التاريخ من أوسع بواباته؛ وأطلوا على االنسانيةمن 

  .أكبر نوافذها 
بارز في البحث العلمي، وقدروا نبوغه وعلمه، ودوره ال" ابن الهيثم"لقد عرف األقدمون فضل   

وكثرت نقول الغربيين لكتب ابن الهيثم في الفلك والفيزياء وبخاصة منذ القرن الثالث عشر للميالد، 
  .فكانت هي التي أثرت في اتجاه العلم في اوروبا وجهته الصحيحة

ـ  ه٧١٠ت (وأنصف العلماء ابن الهيثم، فإن قطب الدين أبا الثناء محمود بن مسعود الشيرازي   
تلميذ نصير الدين الطوسي عرف كتاب ابن الهيثم وعرف فضله، فلفت اليه نظر تلميذ له ) م١٣١١ -
وأشار عليه بشرحه، وقد وضع كمال ) م١٣٢٠–هـ ٧٢٠ت (هو كمال الدين ابو الحسن الفارسي  –

باب كتاب تنقيح المناظر لذوي األل( البن الهيثم سماه" المناظر"الدين الفارسي شرحا على كتاب 
  .)٥٦()والبصائر

، أليس ذلك إجحافا "ابن الهيثم"ولكن مما يحز في النفس هو عدم معرفة ناشئتنا وشبابنا شيئا عن   
  . يدل على نقص معيب في برامجنا الثقافية القومية!! وعيباً فاضحاً؟
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ما أن في لذا فإنه مما ال شك فيه أن في إظهار مآثر هذا العالم الفذ انصافا له وخدمة للحقيقة، ك  
عرضها على الناشئة، من العوامل التي توجد فيهم االعتزاز والثقة بالنفس مما يدفعهم الى السير على 

  .نهج األجداد
تعمل جاهدة  )٥٧(ومن المبهج حقا أن نجد بعض المؤسسات الثقافية في البالد العربية واالسالمية  

ضارة؛ حيث تعقد المؤتمرات والندوات على ابراز دور هؤالء العلماء والنوابغ، وفضلهم على الح
فال شك في أنها خطوة نحو بعث الثقافة االسالمية وتمهيد . العلمية لتخليد أسمائهم وإحياء ذكراهم

إلحياء ذكرى علماء العرب والمسلمين الذين خدموا االنسانية وأضافوا الى ثروتها العلمية إضافات 
  . دمها المشهودهامة، لوالها لما تقدمت العلوم والحضارة تق

للحضارة االسالمية يتوجب أن يعالج من خالل هذا المنظور الواسع " اإلغنائي"وهكذا فإن الدور   
  . بعقد مزيد من الندوات والمؤتمرات

  
  الخالصة

  :والخالصة التي يمكن أن نصل اليها في هذا البحث تتمثل فيما يلي  
هم خير قيام فأدوا للنهضة العلمية أعظم كشف هذا البحث عن أن العلماء العرب قد قاموا بواجب .١

الخدمات، وقادوا االنسانية في مدارج التقدم والرقي ورعوا أمانة العلم وعملوا على انمائه 
  .وزيادته، فكانت مسيرتهم وما تزال ضوءا يكشف لألجيال عظمة هذه األمة التي أنجبتهم

نظريات واآلراء في الطبيعة والضوء أبان البحث عن أن العلماء العرب قد سبقوا الى كثير من ال .٢
كانط، (واالنكسار واالبصار وانها تنسب في الوقت الحاضر الى علماء النهضة االوروبية 

بن ادون إشارة الى فضل العلماء العرب كأمثال ابن سينا والبيروني و) ديكارت، نيوتن، بيكون
  .الهيثم وغيرهم ممن يزدهر بهم العلم

يثم قد سبق بيكون في األخذ بالطريقة العلمية واألخذ بأسبابها بل سما كشف البحث عن ان ابن اله .٣
عليه سموا، وكان أوسع منه أفقا وأعمق تفكيرا، وبذلك استحق شهادة سارتون مؤرخ العلم في 

  " .بأن ابن الهيثم أكبر عالم طبيعي مسلم في جميع العصور واألزمان: "العصر الحديث
بن اس التي يجب أن يلتزم بها كل باحث كما يراهاعالمنا الفذ في البحث تسجيل للمباديء واألس .٤

  . الهيثم، باالضافة الى طبيعة الروح العلمية التي يجب أن يتحلى بها الباحثون عن الحقائق العلمية
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في البحث دعوة الى الربط بين العلم وااليمان وقد تمثل ذلك في ربط ابن الهيثم عقيدته االسالمية  .٥
  .العلميةالمتينة بآرائه 

ان بحوث ابن الهيثم وكشوفه قد أغنت اللغة العربية في المفردات والمصطلحات العلميةالتي ال  .٦
  .تزال يتداولها العلماء في العلوم في المعمورة

  .ان الغرض من البحث طلب الحقيقة ال الميل مع اآلراء واتباع الهوى .٧
له وخدمة  مآثره وإحياء ذكراه إنصافاًوأما ما نراه واجبا تجاه هذا العالم الجليل  هو إظهار   .٨

للحقيقة،وهذا يتطلب من الجامعات العربية واالسالمية عقد الندوات والمؤتمرات تخليداً لذكرى 
وحافزا لنا وألبنائنا لتشييد . علماء العرب والمسلمين وإبرازا لدورهم وفضلهم على الحضارة

  .حضارة علمية جديدة تفخر بها األجيال القادمة وتعتز
  

  الهوامش
  . ١١ورة المجادلة آية رقم س  )١(
  ٥٧ص  ١كتاب العلم  ٤سنن أبي داود ج: أبو داود )٢(

  ٢٥٢ص  ٢مسند االمام أحمد ج: األمام أحمد -
 .٨١ص  ١سنن ابن ماجه ج: ابن ماجة -

 .٦١ص  ١موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان ج: الهيثمي -

  ١٥٤ص  ٦فيض القدير مجلد / ابي الدرداء وزمر لحسنه روى الحديث ابن حبان في صحيحه من حديث: قال المناوي
  : يقول غوستاف لوبون  )٣(

لما أمعنّا في درس حضارة العرب وكتبهم العلمية، واختراعاتهم وفنونهم ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق واسعة، ولسرعان ما رأينا "   
جامعات الغرب لم تعرف لها، مدة خمسة قرون، مورداً أن العرب أصحاب الفضل في معرفة القرون الوسطى لعلوم األقدمين وان 

علمياً سوى مؤلفاتهم، وانهم  الذين مّدنوا اوروبا مادة وعقالً وأخالقا، وتأثير العرب عظيم في الغرب، وهو في الشرق أشد وأقوى 
  .٢٦حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر ص " …

  .٩٤-٩١ حول تشكيل العقل المسلم ص: راجع كتاب عماد خليل  )٤(
  " .٥٥٠عيون األنباء في طبقات األطباء ص : "ابن أبي اصيبعه[  )٥(

  " .١٣٨كشف الظنون ص : "حاجي خليفه  
   ."]١٧رائد علم الضوء ص : "الحسن بن الهيثم  

  .١١تاريخ مختصر الدول : ابن العبري[  )٦(
  .]١٢-١١الحسن بن الهيثم ص : مصطفى نظيف

األرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ُيغشي الليل النهار إن  وهو الذي مّد: "منها قوله تعالى  )٧(
ويتفكرون في خلق السماوات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال … : " وقوله جل جالله. ٣الرعد آية " في ذلك آليات لقوم يتفكرون

  .١٩١آية : آل عمران " سبحانك فقنا عذاب النار
  .٢٧٠تاريخ الفكر العربي ص : ر فروخعم  )٨(
  .١٢الحسن بن الهيثم ص :مصطفى نظيف  )٩(
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١٨

  ".٥٥٠ص  ٢عيون األنباء في طبقات األطباء ج: "ابن أبي اصيبعه[  )١٠(
  .]١٨٢تاريخ مختصر الدول ص : ابن العبري  

  .١٥٢تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه ص : عبد الحليم منتصر. د[  )١١(
  .]٤٢ابن الهيثم عالم البصريات ص : ياضسليمان ف

في قائمة  لم أعثر فيما لدي من مراجع في المكتبات العامة والخاصة على كتب البن الهيثم سوى المراجع التي ذكرت  *  
  .المراجع، حيث جاءت بعض أقواله منقوله من معاصريه او مترجميه الذين ابرزوا فضله ومناقبه الجمه

  .١٠٢فالسفة االسالم ص : سعد بن  العزيز  )١٢(
  .١٤٩تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه ص : عبد الحليم منتصر. د  )١٣(
  . ٢٠٢المسلمون علماء وحكماء ص : حسن الشرقاوي. د  )١٤(
  . ١٨٢تاريخ مختصر الدول ص : ابن العبري[  )١٥(

  .١١٤أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص : ابن القفطي
  . ]٢٦٩اريخ فالسفة االسالم ص ت: محمد لطفي جمعه

  .١١٥أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص : ابن القفطي  )١٦(
العدد . تهذيب المجسطي، المناظر، مصادرات اقليدس، مساحة المجسم المتكافيء، األشكال الهاللية، صورة الكسوف: ومن تصانيفه  )١٧(

  . ه الفلكيون في أحكام النجوموالمجسم، هيئة العالم، كيفية األرصاد، البرهان على ما يرا
  . ١١٦أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص : ابن القفطي

  ).٩٦، ٩١( ٢طبقات األطباء، ج: ابن ابي اصيبعه[  )١٨(
  ] .٢٣٨تاريخ مختصر الدول ص : ابن العبري

ا اقتنع بفساده رفضه ولو كان صادراً ممن كان ابن الهيثم متسماً بالشك المنهجي، قال يسلّم بصحة رأي اال بعد أن يقتنع بصوابه، واذ  )١٩(
  .يتمتعون بالشهرة

  . ٢٠٧تاريخ فالسفة االسالم ص: محمد لطفي جمعه[  )٢٠(
  ].٦٣ابن الهيثم عالم الهندسة الرياضية ص : علي اسحق عبد اللطيف . د

  .١١٦٨المجلد السابع ص : الموسوعة العلمية  )٢١(
  .١١٤ماء ص أخبار العلماء بأخبار الحك: في كتابه  )٢٢(
  .٢١الحسن بن الهيثم ص : مصطفى نظيف  )٢٣(
  .٣٠سورة الروم آية   )٢٤(
  .١٠٧-١٠٥المسلمون علماء وحكماء ص : حسن الشرقاوي. د  )٢٥(
  .٩،١٠الخالدون العرب ص : قدري طوقان  )٢٦(
  .١٩٢، ١٧١-١٧٠أثر العرب في الحضارة االوروبية، ص : جالل مظهر  )٢٧(
  .١١٦٨ص ٧الموسوعة المجلد   )٢٨(
  .٢٠٢المسلمون علماء وحكماء ص : حسن الشرقاوي. د  )٢٩(
  .٢٩٩تراث العرب العلمي ص : قدري طوقان  )٣٠(
  . ٤٠الحسن بن الهيثم ص : عز الدين اسماعيل وآخرون. د  )٣١(
  . ٥٢، ٥١المرجع السابق ص   )٣٢(
  .٣٧٢مناهج البحث عند مفكري االسالم ص : علي سامي النشار. د  )٣٣(
  .٣٠ص ١ج –بحوثه وكشوفه  –الحسن بن الهيثم : فى نظيفمصط  )٣٤(
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١٩

  .٧٦٠ص  ٢المعجم الوسيط ج. الخليق والجدير: القمن  )٣٥(
  .٣٠ص ١الحسن بن الهيثم  ج: مصطفى نظيف  )٣٦(
  .٣٦٨تاريخ العلوم عند العرب ص : عمر فروخ/ الموازنة بين الوقائع المختلفة والمقارنة بين النتائج: القياس  )٣٧(
  .٤٩، ٤٨الحسن بن الهيثم  ص :صطفى نظيف م  )٣٨(
  .٣٦٩تاريخ العلوم عند العرب ص: عمر فروخ  )٣٩(
وقد . الحتم، والالزم، والمحتوم، والمكتوب، والفرض: ويسمى أيضا. هو الفعل الذي تعلّق به االيجاب، واتصف بالوجوب: لواجبا  )٤٠(

واألفضل أن . ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه: الواجب: وقيلهو ما يعاقب على تركه : فقيل: وردت تعريفات كثيرة للواجب
  . ١/٦٥المستصفى : ، الغزالي١/١٧٦البحر المحيط : الزركشي" . ما طلب الشارع فعله طلبا جازما: " يعرف الواجب بأنه

  :ومن قوانين االمكان عند الغزالي
  .٣٤٧-٣٤٣معيار العلم ص :الغزالي/ العدم هو بالذات الممتنع  ما ليس بممتنع، والممكن ما ليس واجبا  عدمه،  وواجب: الممكن  

  .١٠٢منهج البحث العلمي ص :جالل محمد موسى. د  )٤١(
  .٤١ص ) عالم البصريات(ابن الهيثم  :سليمان فياض  )٤٢(
  .١٤٦،١٤٧تاريخ العلوم في االسالم ص : أنور الرفاعي  )٤٣(
  .١١٦٨ص  ٧الموسوعة العلمية مجلد . ٢٥ص  تطبيق المنهج الرياضي: محمد علي الجندي. د  )٤٤(
  .أن قياس األشباه باألشباه واألمثال باألمثال يعود الى الصحابة والسلف اآلخذين بالكتاب والسنة ٤٥٣يرى ابن خلدون في مقدمته ص  )٤٥(
  .١٠٣منهج البحث العلمي ص :جالل محمد موسى. د  )٤٦(
  .٢٤٢ص  ١الحسن بن الهيثم ج: مصطفى نظيف  )٤٧(
  .٥٠، ٤٩الحسن بن الهيثم  ص : مصطفى نظيف  )٤٨(
  . ٨٩ص  ١التعارض والترجيح ج: عبد اللطيف عبد اهللا البرزنجي  )٤٩(
  .١١٢منهج البحث العلمي ص :جالل محمد موسى. د  )٥٠(
  . ٤٣، ٤٢الحسن بن الهيثم ص : عز الدين اسماعيل. في كتابه المناظر الفصل األول، نقال عن د  )٥١(
  .٢٦٥المسلمون علماء وحكماء ص : الشرقاوي حسن . د  )٥٢(
يعتبر المنهج الفرضي في جملته منهاجا استنباطيا قائما على أساس المشاهدة والمالحظة والتجربة مما يساعد على تحليل األبحاث   )٥٣(

  . وبرهنتها
  .١٣٢تطبيق المنهج الرياضي في البحث العلمي ص : محمد الجندي . د   -  )٥٤(

  .٥٢الحسن بن الهيثم رائد علم الضوء ص : اسماعيل وآخرون عز الدين. د   -
  .١١٣تطبيق المنهج الرياضي ص : محمد الجندي . د  )٥٥(
  .هـ١٣٤٨– ١٣٤٧)مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية(حيدر اباد   )٥٦(

وحيد في عصر النهضة باوروبا حتى يعتبر كتاب المناظر البن الهيثم فخراً للعلم العربي بمضامينه الحديثة، اذ كان هو المرجع ال
ونستطيع ان نقول جازمين ان علماء اوروبا كانوا عالة على هذا الكتاب عدة قرون، وقد استقوا منه جميع  القرن السابع عشر،
  .معلوماتهم في الضوء

  .٣٩١ص  ١موسوعة الحضارة العربية االسالمية مجلد : احمد سعيد الدمرداش. د
  ". ربعلم الفيزيقيا عند الع"

  )المنظمة االسالمية للتربية  والعلوم والثقافة، مقرها الرباط في المغرب(كمؤسسة االيسيسكو الثقافية   )٥٧(
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٢٠

  مراجعال
  القرآن الكريم

  . م١٩٨٨دار الفكر العربي، مصر، سنة  :نور من الشرق، نشر  :ابراهيم ابراهيم الكردي - 
 –األنباء في طبقات األطباء ،مطبعة مصطفى وهبي عيون  :)احمد بن القاسم بن خليفة(ابن أبي أصيبعة  - 

  .م ١٨٨٢–هـ ١٢٩٩القاهرة سنة 
  .م١٩٥٨بيروت سنة  –تاريخ مختصر الدول، المطبعة الكاثوليكية  ):غريغورس الملطي(العبري  ابن - 
أخبار العلماء بإخبار الحكماء، دار اآلثار للطباعة  :)أبو الحسن علي بن القاضي األشرف(ابن القفطي  - 

  .لبنان –بيروت  -لنشر والتوزيعوا
: سنن أبي داود، تعليق محمد محيي الدين عبد الحميد، نشر: سليمان بن األشعث السجستاني: ابو داود  - 

  . م١٩٣٥ –هـ ١٣٥٤مصر، سنة  –المكتبة التجارية 
  .بيروت –مسند االمام احمد بن حنبل، نشر المكتب االسالمي  :أحمد بن حنبل - 
  .م١٩٧٣ –هـ ١٣٨٩نشر دار الفكر، سنة  العلوم في االسالم،تاريخ  :أنور الرفاعي - 
بيروت سنة  -دار الكتاب اللبناني : منهج البحث العلمي عند العرب، نشر :جالل محمد عبد الحميد موسى - 

  .م١٩٨٢
  :جالل مظهر - 

  .القاهرة –حضارة االسالم وأثرها في الترقي العالمي، مكتبة الخانجي  - 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، مصر، : العلمي الحديث، نشر علوم المسلمين أساس التقدم - 

  .م١٩٧٠سنة 
  .بغداد  - منشورات مكتبة المثنى  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، :حاجي خليفه - 
  .   االسكندرية –دار المعرفة الجامعية  :المسلمون علماء وحكماء، نشر :حسن الشرقاوي - 
المركز المصري : مين في الحضارة، ترجمة ماهر عبد القادر محمد علي، نشراسهام المسل :حيدر بامات - 

  .للدراسات واألبحاث
  .فالسفة االسالم؛ مطبوعات الشعب، القاهرة :سعد بن العزيز - 
  .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٦سنة  ١مؤسسة األهرام،ط: ، نشر)عالم البصريات(ابن الهيثم  :سليمان فياض - 
  . م ١٩٧٨، بيروت سنة ٣ترجمة جرجيس فتح اهللا، طتراث االسالم، : سير توماس أرنولد - 
  .م١٩٨١دار المعارف، مصر سنة :تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه، نشر :عبد الحليم منتصر - 
، سنة ١بيروت، ط –نشر دار العودة  ،)رائد علم الضوء(الحسن بن الهيثم  :عز الدين اسماعيل وآخرون - 

  .م١٩٧٤
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، سنة ٤دار الفكر االسالمي ط: اء المسلمين على الحضارة االوروبية، نشرفضل علم :عز الدين فراج - 
  .م١٩٩١–هـ ١٤١٢

 –هـ ١٤١٢سنة  ٤المعهد العالمي للفكر االسالمي ط : حول تشكيل العقل المسلم، نشر :عماد الدين خليل - 
  .م١٩٩١

  :عمر فروخ - 

  .بيروت -دار العلم للماليين: تاريخ العلوم عند العرب، نشر - 
 –هـ ١٣٩٢سنة  ٣بيروت، ط –دار العلم للماليين : لفكر العربي الى أيام ابن خلدون، نشرتاريخ ا - 

  . م١٩٧٢
عمان، سنة  –ابن الهيثم عالم الهندسة الرياضية، منشورات الجامعة األردنية  :علي اسحق عبد اللطيف. د - 

  م١٩٩٣–هـ ١٤١٣
سنة  ١مؤسسة الرسالة، ط: سالمية، نشرالعلوم البحتة في الحضارة العربية واال :علي عبد اهللا الدفاع - 
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