
طريقُة البْحث العْلميِّ ِعْنَد ابن الهيثم

تمهيد: َذاَعْت ُبُحوُث اْبن الهيثم الَبَصرّيُة َمْشـــِرًقا َوَمْغِرًبا... وألّن َنَظِرّيَتُه ِفي اإلْبَصاِر َتُحوُز َمْعُلوَماِت 

َعْصِرِه، َوَتْضِبُطَها ِفي ُسَنٍن، َوُتَنّظُمَها ِفي َقَواِعَد، َوتَُُوّحُد َبْيَنَها َوْفَق َمَعاِيَ ُمَعّيَنٍة فَقْد َداَفَع َعْنَها ِفي ُمْجَمِل 

ُكُتِبِه ِمْن َحْيُث اَِّـْنَهُج، َواْمَتَحَنَها ِمْن ِجَهِة الّتْجِريِب.
 فرحات الّدريسي، بالغة الخطاب العلمّي العربّي، أديكوب للّنشر،  تونس 1999 ص ص 27-26

وُكّل َمْذَهَبْيِن ُمْخَتِلَفْيِن إّما َأْن َيُكوَن َأَحُدُهَما َصاِدقًا َواآلَخُر َكاِذبًا، َوِإّما َأْن َيُكوَنا 
َجِميعا َكاِذَبْيِن والَحّق غْيُرهما َجِميعا، وإّما أْن َيُكوَنا َجِميعا ُيَؤّدَياِن إُّـ مْعًنى َواِحٍد 
ُهَو الَحِقيَقُة. وَيُكوَن ُكّل َواِحٍد ِمَن الَفِريَقْيِن الَقاِئَلْين ِبذْيِنَك اَِّـذَهَبْيِن َقْد َقّصَر ِفي 
الَبْحِث َفَلْم َيْقـــِدْر َعَلى الُوُصوِل ِإَلى الَغاَيِة َفَوَقَف ُدون الَغاَيِة، َوَوَصَل َأَحُدُهَما ِإَلى 
الَغاَيِة َوَقّصَر اآلخُر َعْنَها، َفَعَرض الِخَالف ِفي َظاِهر اِّـْذَهَبْيِن، َوَتُكوُن َغاَيُتُهَما ِعْنَد 
اْسِتْقَصاِء الَبْحِث َواِحَدًة. َوَقْد َيْعرُض الِخَالف َأْيضا ِفي اِّـْعَنى اَِّـْبُحوِث َعْنُه ِمْن ِجَهِة 
اْخِتالِف طُرِق اَِّـَباِحِث، وِإَذا ُحّقق الَبْحُث وأْنِعَم الّنَظُر َظَهَر االّتَفاُق واْنَسَفَر الِخالُف.

َراِد الِخَالِف َبْيَن َأْهِل  َوَلّمـــا َكان َذِلـــَك َكَذِلَك، َوَكاَنْت َحِقيَقُة َهَذا اَِّـْعَنى َمـــَع اطِّ
الّنَظـــِر اُِّـَتَحّقِقَ ِبالَبْحِث َعْنُه َعَلى ُطوِل الّدْهِر ُمْلَتِبَســـًة، َوَكْيِفّيـــُة اِإلْبَصاِر َغْيَر 
ُمَتَيّقنة، َرَأْيَنا َأْن َنْصِرَف االْهِتَماَم إُّـ َهَذا اَِّـْعَنى ِبَغاَيِة اإلْمَكاِن، َوُنْخِلص الِعَناَيَة ِبِه، 
َماِتِه*،  َوَنَتَأّمَلُه، َوُنَوقَِّع الِجّد َّـ الَبْحِث َعْن َحِقيَقِتِه، وَنْسَتأِنف الّنَظَر َّـ َمَباِدِئِه َوُمَقدِّ
َوَنْبَتِدُئ ِفي الَبْحِث ِباْسِتْقَراِء* اِّـْوُجوَداِت، َوَتصّفح َأْحَواِل اِّـْبَصَراِت، َوُنَميُِّز َخَواّص 
الُجْزِئّياِت، َوَنْلَتِقُط باالْســـِتْقَراِء َما َيُخّص الَبَصَر ِفـــي َحاِل اِإلْبَصاِر َما ُهَو ُمّطِردُُ َال 
َيَتَغّيُر، َوَظاِهٌر َال َيْشـــَتِبُه ِمْن كْيِفيَِّة اإلحَســـاِس؛ ُثّم َنْرَقى ِفي الَبْحِث َواَِّـَقاِييِس 
َعَلـــى الّتْدِريِج والّتْرِتيِب، َمَع اْنِتَقاِد اِّـَقّدَمـــاِت والّتَحفُّ ِفي النََّتاِئِج. َوَنْجَعُل َغَرَضَنا 
ِفي َجِميِع ما َنْســـَتْقِرُئُه َوَنَتَصفَُّحُه اْســـِتْعَماَل الَعْدِل َال اتَِّباَع الَهَوى، َوَنَتَحرَّى ِفي 
َســـاِئِر َما ُنَمّيُزُه َوَنْنَتِقُدُه َطَلَب الَحقِّ َال اَِّـْيَل َمَع اآلَراِء. َفَلَعلََّنا َنْنَتِهي ِبَهَذا الّطِريِق 
إَلـــى الَحقِّ الِذي ِبِه ُيْثَلُج الّصْدُر، َوَنِصُل ِبالّتْدِريج والّتلّطِف إَلى الغاَيِة اّلتي ِعْندَها 
َيَقُع الَيِقُ، َوَنْظَفُر َمَع الّنْقِد َوالّتَحّفِظ ِبالحِقيَقِة اّلتي َيُزوُل َمعَها الِخَالُف وتْنَحِسُم 
بَها َمَواّد الّشُبَهاِت. َوَما َنْحُن، َمَع َجِميع َذلَك، َبَراٌء ِمّما ُهَو ِفي َطِبيَعِة اِإلْنَساِن ِمْن 
كَدِر الَبَشـــِرّيِة، وَلكّنا َنْجَتِهُد ِبَقْدِر َما هَو َلَنا ِمَن الُقّوِة اِإلْنَساِنّيِة، َوِمن اهللا َنْسَتِمّد 

اَِّـُعونَة ِفي جِميِع األُموِر.
ابن الهيثم، تنقيح اِّـناظر*، جمعه وشرحه كمال الّدين الفارسي، ط. الهند،1347 هـ ج. 1. ص ص 15-14

الَحِقيَقة: الّشْيُء 
الثَّاِبُت َيِقيًنا.

َيْعُرُض الِخَالُف: 
َيْظَهُر.

االّطَراد: 
ُهَو  التََّواُصُل 
َواالْسِتِمَراُر   

ُمْلَتِبَسة: 
مختلطة ال 

تعرف حقيقتها.
ُنَوّقع: ُنْقِبُل َعَلْيِه 

ٍة. ِبِهمَّ

الَعــْدل: الّتَروِّي.     

الّشُبَهات: 
ِاْلِتَباُس اُألُموِر 

َوَتَداُخُلَها.
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أعــالم

 / (354 هـ/ 965 م 430 هـ بالبصرة ولـــد عراقّي، - عالم بن الهيثم الحســـن اِّـؤّلف:
مؤّســـس علم  والفيزيائّية، وهو والفلســـفّية الّطبيعّية عصره علوم 1039 م)، شـــارك َّـ

مؤّلفاته أهّم من (ميكانيك). الحيل وعلـــم الفلك، علم َّـ هاّمة مســـاهمات وله اِّـناظر،

الّضوء». و«مقالة َّـ أصول الحساب» َّـ اِّـناظر»، و«الجامع «كتاب

مصطلحات:

الجزئّية إُّـ نتيجة عاّمة. واالستقراء األمثلة من يِس منطقّي استدالل هو االستقراء:
الجزئّيات مشـــاهدة على قائم ألّنه العلوم الّطبيعّية، َّـ يكثر اســـتعماله

يقينّية. االستقراء ليست ونتيجة العاّمة. القوان إُّـ توّصال بالحّس

.(Optique) الّضوء بِدراسة يختّص علم اِّـناظر:

اّلتي اِّـقّدمات هي فاِّـبادئ أعّم من اِّـبادئ، اِّـقّدمة واِّـقّدمات: اِّـبـــادئ
إُّـ الهان، بخالف تحتـــاج اّلتي ال إليها، وهي والحجـــج األدّلة تنتهـــي

القاطع. فإّنها تثبت بالهان اِّـسائل،

Problème اِّـسألة :                Principe : Axiome            اِّـبدأ : اِّـقّدمة

تعريفات

الّتفصيل. إُّـ اإلجمال من الّتفسّية البنية معيار باعتماد الّنّص أقسام بّين - 1

وأشكاال  لغوّية، أســـاليب العلمّي البحث منهجه َّـ الهيثم لتفســـ ابن 2 - اعتمد

شواهد الّنّص من والّتقرير)، استخرج والوضوح والّشمول منها: (الّتدّرج متنّوعة، تعبّية

ذلك. على

الهيثم  ابن تصـــّور بناء على ســـاعدت علمّية مصطلحات الّنـــّص َّـ تواتـــرت  - 3

عالقات. بينها من ما وادرس اِّـنهجّي: بّوبها

الفهم
والّتحليل

اِّـعاصرين العلماء من تعرف من بطريقة العلمّي البحث َّـ الهيثم ابن طريقة قارن

فيها. رأيك وأبد
الّتفك

وإبداء الّرأي
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نمّيزه ما َّـ سائر ونتحّرى ال اِتباع الهوى، العدل استعمال ...         «ونجعل غرضنا

كما اِّـوضوعّي العالم صفات تحليـــل َّـ اآلراء»: توّســـع مع اِّـيل ال الحّق طلب وننتقده

أسطر. عشرة تتجاوز ال فقرة الهيثم َّـ ابن تصّورها

كتابٌي إنتاج

اُِّـَضارع والِفْعل ِإمـّـا

َيُكوَنا  َوِإّما َأْن َكاِذبًا، َواآلَخُر َصاِدقًا َأَحُدُهَما َيُكوَن ا َأْن ُمْخَتِلَفْيِن ِإمَّ َمْذَهَبْيـــِن - َوُكّل 1

َواِحٍد ُهَو  َمْعًنى ِإَلى َياِن ُيَؤدِّ َجِميعًا َوِإّما َأْن َيُكوَنا َجِميعًا، َغْيرُهَما والَحّق َكاِذَبْيِن َجِميًعـــا

. الَحِقيَقةُُ

أن قبل حّتى عنها واإلجابـــة االفاضات والســـتقصاء للّتفصيل تســـتعمل ِإّما : أداة

اِّـعارضة لديه. إلمكانيات استنفادا اِّـحاّج، يثها

وذاك. ذاك. إذاليمكنأنيكونهذا وإّما هذا إّما للجمع، منطقّيا مانعا تستعمل رابطا إّما و

رابط هنا فهي والـــكاذب، الّصادق ب اســـتعملت للفصل أعاله اِّـذكور وَّـ الّنـــّص

يكون أن ك]، أو [ص قولنا َّـ فيجوز الجمع تمنع ال [أو] إّال أّن [أو]. له معنى منطقـــّي

.أن يكونا صادق أحيانا يجوز كما كاذبا واآلخر صادقا أحدهما

يكونا  الهيثم: «وإّما أن قال ابن ولذلك صادقا، أحدهما أن يكون يجوز فال «إّما» أّمـــا

«إّما». استعمال فيه يجوز ال ما حالة وهي الحقيقة»، هو واحد معنى إُّـ يؤّديان جميعا

الَفقرّيات. من وإّما الّطيور مَن إّما الُعصفوُر -

والفقرّيات  الَفقرّيات، مـــن العصفوَر أّن وهو واحد معنى إُّـ مؤّديـــان   فاالثنـــان

غها. إُّـ وإّما طيور إّما إُّـ بدورها تنقسم

لغوّية نافذة

 [3 اآلية - َكُفورًا» [سورة اإلنسان َوِإّما َشاِكرًا ِإّما ِبيَل السَّ َهَدْيَناُه «إّنا تعاُّـ: قال

الِعَدى. َيِغيُظ وإّما مماٌت الّصديَق... َتُسّر حياٌة               فإّما

.إّما» اّلتيتدّلعلىالّتفصيل و«إّما»اّلتيتدّلعلىالّتخي»ب مّيزَّـاِّـثالْينالّسابق
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مســـتقيم خـــّط واحد على البصـــر يخـــرج مـــن تـــرى [طائفـــة] أّن الّشـــعاع

فتح إذا اِّـبصر وأّن ذلـــك، بخالف األمـــر أّن ترى إُّـ اِّـبصـــر... وطائفـــة إُّـ أن ينتهـــي

محســـوس. زمان واحدة بغ دفعـــة الحال َّـ حـــدث اِّـخـــروط اِّـبصر أجفانـــه قبالـــة

قـــّوة هـــو بـــه اإلبصـــار يكـــون أّن الّشـــعاع اّلـــذي ورأى طائفـــة مـــن جميـــع هـــؤالء

اإلحســـاس. القـــّوة يكون وبتلك اِّـبصـــر، إُّـ وتنتهـــي نورّيـــة تنبعـــث مـــن البصـــر

اِّـناظر. تنقيح الهيثم، بن الحسن

1ِإْغَنــاء
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