أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر

اصالة البحث العلمي عند العرب املسلمني
ا.م.د .لقاء غازي عبد الكريم

م .فينوس ميثم عمي

ممخص البحث:
يمثل منيج البحث في اي عمم من العموم ظاىرة حضارية تتحدد مالمحيا وتميز
خصائصيا وفق طيعة المنيج وما ينطوي عميو من مواصفات عممية او غير عممية ،ومن ىنا
تبرز مظاىر البحث وتتبين ثمراتو استناداً الى معطيات المنيج وما يمكن ان يسيم فيو من ابراز

لتمك المظاىر والنتائج ،وبذلك تقوم طبيعة المرحمة الفكرية الية امة من االمم ،ويتبين مدى
اسياميا في اثراء المعرفة االنسانية عبر تاريخيا المديد ،وىناك تعريفات مختمفة

لمبحث

ومنيجيتو تم توضيحيا في ىذا البحث  ،ومن ثم تطرقنا الى بعض من اراء وشيادات الغرب في
اصالة البحث العربي ومنيجو .
Abstract:
The approach of research in any science of science is a cultural
phenomenon whose features are determined and characterized by the
characteristics of the methodology and the scientific or non-scientific
characteristics involved. Hence, the aspects of the research are
highlighted and the fruits of the research are identified based on the data
of the curriculum and what can contribute to highlighting these aspects
The nature of the intellectual stage of a nation is one of the .and results
nations, and its contribution to the enrichment of human knowledge is
.seen through its long history. There are different definitions
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تعريف البحث العممي:
يمثل البحث العممي مرتكز محوري لموصول الى الحقائق العممية ،ووضعيا في اطار
قواعد او قوانين او نظريات عممية كجوىر لمعموم ،خاصة وان العمم مدركات يقينية مؤكدة
ومبرىن عمييا كتصديق مطمق ،ويتم التوصل الى الحقائق عن طريق البحث وفق مناىج عممية
ىادفة ودقيقة ومنظمة ،واستخدام ادوات ووسائل بحثية.
ىناك عدة تعريفات لمبحث العممي ،تحاول تحديد مفيومو ومعناه ،ومن جممتيا:
 "ىو وسيمة لالسالم واالستقصاء المنظم والدقيق ،الذي يقوم بو الباحث ،بغرض اكتشافمعمومات او عالقات جديدة ،باالضافة الى تطوير او تصحيح او تحقيق المعمومات
الموجودة فعالً ،عمى ان يتبع في ىذا الفحص واالستعالم الدقيق ،خطوات المنيج
العممي"(.)1

 "البحث العممي ىو البحث النظامي والمضبوط الخبري التجريبي ،في المقوالت االفتراضيةعن العالقات المتصورة بين الحوادث الطبيعية"(.)2

او ىو -كما جاء في قاموس وبستر" :-المعرفة المنسقة التي تنشأ عن المالحظة والدراسة

والتجريب ،والتي تقوم بغرض تحديد طبيعة واصول واسس ما تتم دراستيا"(.)3

وجاء تعريفو في قاموس اكسفورد لعام  1974بانو..." :ذلك الفرع من الدراسة ،الذي يتعمق
بجسد مترابط من الحقائق الثابتة المصنفة ،والتي تحكميا قوانين عامة ،تستخدم طرق ومناىج

موثوق بيا الكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق الدراسة"(.)4

وقد عرفو جوليان ىكسمي في كتابو "االنسان في العالم الحديث" بانو" :ىو النشاط الذي
يحصل بو االنسان عمى قدر كبير من المعرفة لحقائق الطبيعة وكيفية السيطرة عمييا".
وتدور جل محاوالت تحديد مفيوم العمم وتعريفو حول حقيقة ان العمم ىو جزء من المعرفة،
يتضمن الحقائق والمبادئ والقوانين والنظريات والمعمومات الثابتة والمنسقة والمصنفة ،والطرق
والمناىج العممية الموثوق بيا لمعرفة واكتشاف الحقيقة بصورة قاطعة يقينية".
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خصائص البحث العممي:
لمبحث العممي جممة من الخصائص والمميزات ،نستطيع استخالصيا من التعريفات
السابقة ،اىميا الخصائص التالية:
اولا :البحث العممي بحث منظم ومضبوط

اي ان البحث العممي نشاط عقمي منظم ومضبوط ودقيق ومخطط ،حيث ان المشكالت

والفروض والمالحظات والتجارب والنظريات والقوانين ،قد تحققت واكتشفت بواسطة جيود عقمية
منظمة ومييأة جيداً لذلك ،وليست وليدة مصادفات او اعمال ارتجالية ،وتحقق ىذه الخاصية

لمبحث العممي ،عامل الثقة الكاممة في نتائج البحث (.)5
ثاني ا :البحث العممي بحث نظري

النو يستخدم النظرية القامة وصياغة الفرض ،الذي ىو بيان صريح يخضع لمتجارب

واالختبار (.)6

ثالث ا :البحث العممي بحث تجريبي

النو يقوم عمى اساس اجراء التجارب واالختبارات عمى الفروض ،والبحث الذي ال يقوم

عمى اساس المالحظات والتجارب ال يعد بحثاً عممياً .فالبحث العممي يؤمن ويقترن بالتجارب(.)7

رابع ا :البحث العممي بحث تفسيري

النو يستخدم المعرفة العممية لتفسير الطواىر و؟؟؟؟ مجموعة من المفاىيم المترابطة تسمى

النظريات.
خامسا :البحث العممي بحث عام ومعمم

الن المعمومات والمعارف ال تكتسب الطبيعة والصفة العممية ،اال اذا كانت بحوثاً معممة

وفي مقاول اي شخص ،مثل الكشوف الطبية.

ىذه بعض خصائص البحث العممي التي ودي معرفتيا الى توسيع افاق معرفة مفيوم
البحث العممي.
ىناك تعريفات مختمفة لمبحث العممي ،وىي عمى اختالفيا في التفاصيل وبعض الجوانب
االجرائية اال انيا تتفق في جوىر التعريف بطبيعة البحث العممي وماىيتو ،ومن ىذه التعريفات:
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 -1البحث ىو :تقصي او فحص دقيق الكتشاف معمومات او عالقات جديدة والتحقق منيا.
 -2البحث ىو :العمل الذي يتم انجازه لحل او محاولة حل مشكمة قائمة ذات حقيقة مادية.
 -3البحث ىو :استقصاء منظم ييدف الى اضافة معرفة جديدة يمكن توصيميا والتحقق من
صحتيا عن طريق االختبار العممي.
 -4البحث ىو :وسيمة لمدراسة يمكن بواسطتيا الوصول لحل مشكمة محددة ،وذلك عن طريق
التقصي الشامل والدقيق لجميع االدلة والشواىد التي يمكن التحقق منيا عن طريق االختبار
العممي.
 -5البحث ىو :عض مفصل او دراسة متعمقة تمثل كشفاً جديداً او تأكيداً عمى حقيقة قديمة
مبحوثة واضافة شيء جديد ليا ،او حل لمشكمة قائمة عمى ان يشتمل ىذا العرض او تمك

الدراسة عميم جميع المراحل التي مر بيا الباحث.
 -6البحث ىو :دراسة مفصمة لمشكمة معينة تعتمد عمى اسس ومعايير عممية يتبعيا الباحث
لكي يتوصل الى حقيقة المشكمة التي يبحثيا.

اسس ومقومات البحث العممي:
 -1تحديد الهداف البحثية بدقة ووضوح :خاصة في اختيار الموضوع ،فماذا يريد الباحث؟
واي مشكمة او ظاىرة تم اختيارىا؟ وما ىو التخصص الدقيق لمباحث؟ وماذا يريد وكيف
ومتى والى اين؟
 -2قدرة الباحث عمى التصور والبداع :واعمال فكره وموىبتو ،والمامو بادوات البحث المتباينة،
والتمكن من تقنيات كتابة البحث العممي.
 -3دقة المشاهدة والمالحظة :لمظاىرة محل البحث ،وتحديد المقوالت حوليا ،واعمال الفكر
والتامل ،مما يقود الى بحث المتغيرات المحيطة بالظاىرة ،بحيث تكون المحصمة وضع
قوانين تتفق مع واقع المالحظات والتغيرات.
 -4وضع القروض المفسرة لمظاهرة :ليتم اثباتيا والبرىنة عمييا ،وتوضع كافكار مجردة
وموضوعية ينطمق منيا الباحث ،بحيث تقوده الى جمع الحقائق المفسرة لمفروض،
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وبالتالي اجراء التجارب عمى ضوئيا ،بعيداً عن تطويعيا لما يريد الباحث اثباتو والوصول

اليو.

مفهوم العمم:
تستخدم كممة عمم في عصرنا ىذا لمداللة عمى مجموعة المعارف المؤيدة باالدلة الحسية،
وجممة القوانين التي اكتشفت لتعميل حوادث الطبيعة تعميالً مؤسساً عمى تمك القوانين الثابتة

()8

وقد تستخدم لمداللة عمى مجموعة من المعارف ليا خصائص معينة ،كمجموعة الفيزياء او

الكيمياء او البيولوجيا.
واذا رجع نا الى تعريفو في المغة واالصطالح ،نجد ان كممة "عمم" في المغة تعني ادراك

الشيء عل ما ىو عميو ،اي عمى حقيقتو ،وىو اليقين والمعرفة ( ،)9والعمم ضد الجيل النو ادراك
كامل.
واما في االصطالح فيو" :جممة الحقائق والوقائع والنظريات ومناىج البحث التي تزخر بيا
المؤلفات العممية".
العمماء المسممين المبدعين في مجال البحث العممي:
ونضرب االن بعض االمثمة من الفكر االسالمي نستدل بيا عمى اعتماد المسممين بشكل
كبير عمى التجربة والمالحظة:
فبشأن الحسن ابن الييثم تقول زيغريد ىونكو :لقد عمم اقميدس وبطميموس بان العين
المجردة ترسل اشعة الى االشياء التي تريد رؤيتيا فجاء ابن الييثم واعمن ان ىذا االدعاء خاطئ
النو ليس ىناك اشعة تنطمق صن العين ليتحقق النظر بل ان شكل االشياء المرئية ىي التي
تعكس االشعة عمى العين فتبصرىا ىذه بواسطة عدستيا.
والخازن كتاب "ميزان الحكمة" كتبو سنة 1137م وفيو وصف دقيق مفصل لمموازين التي
كان يستخدميا عمماء المسممين في تجاربيم ،وفيو ايضاً وصف لميزان استخدم في وزن االجسام
باليواء والماء.

وفي عمم الطب يعد ابو بكر محمد الرازي 926-844م اول االطباء المسممين الكبار وقد
اعتبره جميع المؤرخين واحداً من اعظم االطباء في جميع العصور ومن االطباء المسممين
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المشيورين ابن النفيس "ت696ىـ" المكتشف الحقيقي لمدورة الدموية الصغرى ،ونسبيا الغرب
زور الى ىارفي االنجميزي ،وقمدىم في ىذا الزور بعض الباحثين الشرقيين المسممين.
اً

واذا انتقمنا الى مجاالت اخرى غير الطب وعمماء اخرين فاننا نجد االمر ايضاً ال يختمف

فالتجربة والمالحظة ليما الوزن الكبير ،والقيمة االساسية في البحث العممي يقول جابر بن حيان
وىو يتحدث عن منيجو" :قد عممتو بيدي وبعقمي من قبل ،وبحثت ،عنو حتى صح ،وامتحنتو
فما كذب".
البحث العممي عند العرب المسممين اصالة وابداع:
يمثل منيج البحث في اي عمم من العموم ظاىرة حضارية تتحدد مالمحيا وتتميز
خصائصيا وفق طبيعة المنيج وما ينطوي عميو من مواصفات عممية او غير عممية ،ومن ىنا
تبرز مظاىر البحث ويتبين ثمراتو استناداً الى معطيات المنيج وما يمكن ان يسيم فيو من ابراز

لتمك المظاىر والنتائج ،وبذلك تقوم طبيعة المرحمة الفكرية الية امة من االمم ،ويتبين مدى
اسياميا في اثراء المعرفة االنسانية عبر تاريخيا المديد.
ان التجربة في االمور الخاضعة لمتجربة فطرة اصمية في النفس االنسانية ،فاالنسان يمجأ
الييا بشكل تمقائي اذا امكنو ذلك ليتاكد من صحة احكامو ،او ليختبر بعض القضايا ،وربما
يفعل ذلك دون االعتماد عمى قواعد معينة لذلك ،ولذلك يقول كمود برنارد" :انني اعتقد ان كبار
المجربين قد ظيروا قبل ان توجد القواعد العامة لفن التجريب ،ومن ثم يبدو لي انو ال يحق الحد
ان يقول في حديثو عن بيكون انو اقنع المنيج التجريبي ،ذلك المنيج الذي استخدمو جاليميو

وتور شيمى عمى نحو جدير باالعجاب عجز عنو بيكون"(.)11

ان الباحث قد ييتدي الى قواعد التجريب اثناء بحوثو ومحاوالتو الكشف والبحث ،فربما

صنف ىذه القواعد ليستقيد منيا غيره ،وربما يترك ميمة تصنيفيا لغيره (.)11

ومن ىنا يبدو لنا خطأ الفكرة المنتشرة عمى انيا حقيقة ال مراء فييا ،وتتردد كثي اًر عمى

االلسنة واالفالم وىي ان المنيج التجريبي ولد ونضج في الغرب عمى يد البيكونين "روجر
وفرنسيس" وجون ستيوارت مل (.)12
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والحقيقة ان ىنالك عمماء وباحثين غربيين منصفين اكدوا ان العرب والمسممين قدموا
لالنسانية حضارة باسقة في كافة المجاالت التجريبية والنظرية ،وانيم كانوا سباقين الى ميادين
التجربة والمالحظة المتين تسمح الغرب بيما فيما بعد ونيض نيضتو المشيودة.
وقبل ان نسرد بعض االقوال والشيادات المنصفة لعمماء غربيين البد ان نعترف بان
المسممين اليوم وفي العصور المتاخرة لم يتابعوا نيج اسالفيم في استخدام المنيج التجريبي،
وانيم قصروا في تطبيقو قصي اًر مخجالً ،في الوقت الذي استفاد الغرب من ىذا الميراث

االسالمي ،وانطمق يطبقو في كافة المجاالت والصعد ،وبقى المسممون متخمفين عن ركب
الحضارة.

الشهادات الغربية لمعرب في اصالة البحث العممي العربي:
 -1زيغريد هونكه:
تقول زيغريد ىونكو" :ان االغريق تقيدوا دائماً بسيطرة االراء النظرية ،ولم يبدأ البحث

العممي القائم عمى المالحظة والتجربة اال عند العرب"( .)13وتقول "لم لم يكن سوى روجر بيكون
العممي في الكيمياء ارفع من معاصريو اال انو راى في التجربة التي اخذىا عن العرب السبيل
الحقيقي لموصول الى نتائج حاسمة في العموم الطبيعية وخاصة في الكيمياء ،وىكذا كان روجر
عمماً متوىجاً سطع في سماء القرون الوسطى المظممة وفي حناياه روح الشاعر االندلسي ابن

الخطيب الذي قال :مبدئياً يجب ان يكون كل برىان متوارث قابالً لمتعديل اذا ما اتضح لحواسنا
عكسو"(.)14

 -2فون كريمر:
ويضطر ايضاً فون كريمر لالعتراف بدور العرب في حقل المعرفة التجريبية ،وان كان ىذا

االنصاف منو مقدمة لما يريد ان يصل اليو من اقناع لمقارئ بتفوق الجنس االري واليوناني عمى
غيره يقول" :ان اعظم نشاط فكري قام بو العرب يبدو لنا جمياً في حقل المعرفة التجريبية ضمن

دائرة مالحظاتيم واختباراتيم ،فانيم كانوا يبدون نشاطاً واجتياداً عجيبين حين يالحظون
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ويمحصون ،وحين يجمعون ويرتبون ما تعمموه من التجربة ،او اخذوه من الرواية والتقميد ،ولذلك

فان اسموبيم في البحث اكبر ما يكون تاثي اًر عندما يكون االمر في نطاق الرواية والوصف"(.)15
 -3فرانتز روزنتال:

ويؤكد الدكتور فرانتز روزنتال ان المسممين كانوا ينظرون الى التجربة والمالحظة عمى انيا
ذات قيمة فريدة في البحث العممي ،واننا نجد امثمة ىائمة لذلك في الحضارة االسالمية في حقول

المعرفة المتنوعة ،وينقل ىذه العبارة عن ابن ابي اصيبعة عن الرازي(" :)16متى كان اقتصار
الطبيب عمى التجارب دون القياس وشراءه الكتب خذل"

()17

مما يدل عمى ان التجربة كانت عند

االطباء منتشرة بشكل كبير ،وانو كان يحمد لمطبيب ان يضم الى تجاربو العممية القراءة النظرية
والقياس العقمي.
العمماء المسممين المبدعين في مجال البحث العممي:
ونضرب االن بعضن االمثمة من الفكر االسالمي نستدل بيا عمى اعتماد المسممين بشكل
كبير عمى التجربة والمالحظة:
فبشأن الحسن ابن الييثم

()18

تقول زيغريد ىونكو :لقد عمم اقميدس وبطميموس بان العين

المجردة ترسل اشعة الى االشياء التي تريد رؤيتيا فجاء ابن الييثم واعمن ان ىذا االدعاء خاطئ
النو ليس ىناك اشعة تنطمق من العين ليتحقق النظر بل ان شكل االشياء المرئية ىي التي
تعكس االشعة عمى العين فتبصرىا ىذه بواسطة عدستيا.
كما يرى االستاذ مصطفى نظيف الى ان ابن الييثم اخذ باالستقراء قبل بيكون ،ويعتبره من
ابرز عمماء الطبيعة  .ويذىب الى ان اثر ابن الييثم في عمم الضوء ال يقل عن اثر نيوتن في
عمم الميكانيكا ( .)19ونستطيع ان تت بين قواعد المنيج عند ابن الييثم واصولو من خالل ىذا

النص الذي ينقمو مصطفى نظيف عن ابن الييثم يقول" :ونبتدئ في البحث باستقراء الموجوات،
وتصفح احوال المبصرات ،وتمييز خواص الجزئيات ،ونمتقط باستقراء ما يخص البصر في حال
االبصار ،وما ىو مطرد ال يتغير ،وظاىر ال يشبو من كيفية االحساس ،ثم نرتقي في البحث
والمقاييس عمى التدرج والتدريب مع انتقاء المقدمات ،والتحفظ من الغمط في النتائج ،ونجعل
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غرضنا في جميع ما نستقريو ونتصفحو استعمال العدل ،ال اتباع اليوى ،ونتحرى في سائر ما
تجيزه وننتق ويعمق االستاذ مصطفى نظيف عمى ىذا المنيج بقولو" :في ىذا القول الموجز جمع
ابن الييثم بين االستقراء و القياس ،وقدم فيو االستقراء عمى القياس ،وحدد فيو الشرط االساسي
في البحوث العممية الصحيحة وىو ان يكون الغرض طمب الحقيقة"

()21

ويضيف االستاذ

مصطفى نظيف" :بل ان ابن الييثم قد عمق تفكيره الى ما ىو ابعد غو اًر مما يظن اول وىمة

فادرك ما قال بو من بعده" ماك" و "كارل بيرسون" وغيرىما من فالسفة العمم المحدثين في القرن

العشرين"(.)21

ومن مميزات ابن الييثم ايضاً :انو كان يشرح الجياز ،ويبين وظيفة اجزائو المختمفة،

ويستعمل اجيزة مبتكرة لشرح االنعكاس واالنعطاف ،وتدل تجاربو وحساباتو انو استطاع ان
يجمع بين مقدرتو الرياضية ،وكفايتو العممية الممتازة ،يدل عمى ذلك صنعو لالجيزة ،واستعماليا

في اغراض مختمفة (.)22

كما يعتني ابن الييثم الى جانب عنايتو بالتجربة واالستقراء ،بالقياس كما في كتابو
"المناظر" ،فيو ينتقل من التجربة الى القياس ،ويستنبط من ذلك قضايا ميمة ،ويشرح ظواىر
خطيرة في الضوء ( .)23كما ادرك ابن الييثم قيمة التمثيل في البحوث العممية فاستعان بو في

بعض المواضع (.)24

ىذا فيما يتعمق بابن الييثم ،ونجد في عمم الميكانيكا او عمم الحيل اشير من كذب في ذلك
من عمماء المسممين محمد واحمد وحسين ابناء موسى بن شاكر ،اذ ليم كتاب يحتوي عمى مائة
تركيب ميكانيكي (.)25

ولعمماء المسممين كذب في عمم مراكز االثقال ،وىو عمم يتعرف منو كيفية استخراج ثقل
الجسم المحمول .وليم فضل كبير في عمم السوائل وما يتصل بو من ظواىر تتعمق بضغط

السوائل وتوازنيا (.)26

ولمخازن كتاب "ميزان الحكمة" كتبو سنة 1137م وفيو وصف دقيق مفصل لمموازين التي
كان يستخدميا عمماء المسممين في تجاربيم ،وفيو ايضاً وصف لميزان استخدم في وزن االجسام
باليواء والماء .ويتضمن ىذا الكتاب ايضاً بحثاً في الضغط الجوي ،وكان بذلك اسبق من تور
شيمي ،ويحتوي كذلك عمى المبدأ القائل بان اليواء كالماء يحدث ضغطاً من اسفل الى اعمى
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عمى اي جسم مغمور فيو ،ومن ىذا استنتج ان وزن الجسم في اليواء ينقص عن وزنو الحقيقي،
واستفاد االوربيون بعده من اكتشافاتو ،وبنوا عمييا بعض االختراعات كالبارو متر ومفرغات

اليواء"( .)27كما تضمن ىذا الكذاب بحثاً في الجاذبية مبيناً ان ىناك عالقة بين سرعة الجسم

والبعد الذي يقطعو والزمن الذي يستغرقو ،وقال الخازن في كتابو ىذا بان قوى التثاقل تتجو دائماً

الى مركز االرض (.)28

وتابع الخازن عمماء اخرون مثل ثابت بن قرة ،وموسى بن شاكر وغيرىما ،حيث قالوا
بالجاذبية وعرفوا شيئاً عنيا ،ومن اشيرىم ،محمد بن عمر الرازي حيث قال" :اننا اذا رمينا المدرة

الى فوق ،فانيا ترجع الى اسفل ،فعممنا ان فييا قوة تقتضي الحصول الى اسفل ،حتى انو لما
رميناىا الى فوق اعادتيا تمك القوة الى االسفل"(.)29

ويتساءل الدكتور مصطفى حممي :أليس في ىذا تمييداً لفكرة الجاذبية؟

()31

ويرى االستاذ العقاد ان البيروني لو الفضل في ذلك حيث اعترض عمى راي االغريق

القائد بان االجسام الثقيمة مجذوبة الى اصميا في السماء ،ورجح ان االجسام كميا مجذوبة الى
مركز االرض ،وقد ميد بارائو ىذه السبيل لنيوتن لكشف قانون الجاذبية ( .)31كما ان البيروني

ىو الذي اكتشف دوران االرض ،حول الشمس وحول نفسيا وليس كوبر نيكوس او غيره كما
يشاع (.)32

وفي عمم الطب يعد ابو بكر محمد الرازي 926-844م اول االطباء المسممين الكبار وقد
اعتبره جميع المؤرخين واحداً من اعظم االطباء في جميع العصور ،ومن اعظم مشخصي
االمراض المبدعين ،حيث اعتبرت مقالتو عن الجدري والحصبة اول عمل محكم في االمراض

المعدية ،معبرة عن قدرة فذة في المالحظة والتحميل التمريضي ،واشتيرت في اوربا ،حيث طبعت
اربعين مرة بالمغة االنجميزية منذ سنة  1489الى 1866م (.)33

والرازي يعتبره الدكتور سارتون اول االطباء الكيماويين الى جانب ابتكاراتو في جراحة

العيون والوالدة وامراض النساء ،وكذلك كان اول من صنف مقاالت في امراض النساء ( ،)34وقد
رمدت عيناه ذات مرة من كثرة اشتغالو بالتجارب ،فذىب لمعالج عند احد االطباء فطمب منو
خمسمائة دينار فقال الرازي "ىذا ىو الكيمياء حقيقة" ثم مال الى تعمم الكيمياء في سن مبكرة من

حياتو والف فييا اثني عشر كتاباً (.)35
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واكبر شيء لدى الرازي ىو ما اجتمع عمى صحتو االطباء ،وشيد لو القياس ،وعضدتو
التجربة ،ولم يكن يعبأ اال بالعمم الذي اثبتت التجربة جدواه ،ومن سمات منيجو انو كان يفضل
النتائج العممية القادمة عمى اساس تجارب القرون ال تجارب الفرد الواحد.
واذا كان الطب ،التجريبي يحتل في العصر الحديث ارقى مكانة ،فان لمرازي فضل السبق
اليو ،حيث اجرى تجاربو عمى الحيوان "القرد" قبل اعطاء الدواء لالنسان ،الن ىناك حرجاً دينياً

يمنع من تشريح االنسان بغرض التجربة (.)36

ومنن االطباء المسممين المشيورين ابن النفيس "ت696ىـ" المكتشف الحقيقي لمدورة
الدموية الصغرى ،ونسبيا الغرب زو اًر الى ىارفي االنجميزي ،وقمدىم في ىذا الزور بعض
الباحثين الشرقيين المسممين

()37

تقول زيغريد ىونكو :ان اول من نفذ ببصره الى اخطاء جالينوس

ونقدىا ثم جاء بنظرية الدورة الدموية لم يكن سارفيتوس االسباني وال ىارفي االنجميزي بل كان
رجالً عربياً اصيالً من القرن الثالث عشر الميالدي ،وىو ابن النفيس الذي وصل الى ىذا

االكتشاف العظيم في تاريخ االنسانية وتاريخ الطب قبل ىارفي باربع مائة عام وقبل سارفيتوس

بثالثمائة عاما"(.)38

ولقد كثر اشتغال النصارى بالطب في ظل الدولة االسالمية ونبغوا فيو ،ويرجع العقاد ذلك
الى تحريم الكنيسة الغربية انذاك لالشتغال بالطب ،الن المرض عقاب من اهلل تعالى ،ال ينبغى
لالنسان ان يصرفو عمن استحقو ،وظل الطب محجو اًر عميو الى ما بعد انقضاء العيد المسمى
بعيد االيمان عند استيالل القرن الثاني عشر لمميالد وىو ابان الحضارة االندلسية (.)39

وكانت المستشفيات منتشرة في انحاء الدولة االسالمية بعد القرن الثالث لميجرة ،واتبعت
طريقة عممية لمتحقق من وجود اليواء وصالح الموقع لبقائيا تغني عن االساليب العممية التي
اتبعت في العصر الحاضر بعد كشف الجراثيم ،حيث تتفق معيا في اصميا التجريبي

()41

فكانوا

كما يقول العقاد :يعمقون المحوم في مواطن مختمفة من المدينة في وقت واحد ،فأييا اسرع اليو

العفن اجتنبوا مكانو ،واختاروا المكان الذي تتأخر فيو عوارض الفساد(.)41

ومثل ىذا االبتكار كما يقول الدكتور مصطفى حممي  :يقع في صميم المنيج التجريبي
وينبغي النظر اليو ال من زاوية عصرنا ،ولكن من زاوية النظريات السائدة انذاك وال شك ان ىذا

العمل يعد عمالً رائداً في حقل االكتشافات العممية (.)42
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وكانت المستشفيات ايضاً مراكز عممية كدريس االطباء نظرياً وعممياً يقول :الدكتور

مصطفى السباعي" :وكانت المستشفيات معاىد طبية ايضاً ،ففي كل مستشفى ايوان كبير

لممحاضرات ،ويجمس فيو كبير االطباء ،ومعو االطباء والطالب ،وبجانبيم االالت والكتب ،فيعقد
التالميذ بين يدي معمميم بعد ان يتفقدوا المرضى ،وينتيوا من عالجيم ،ثم تجري المباحث
الطبية ،والمناقشات ببن االستاذ وتالميذه ،والقراءة في الكتب الطبية ،وكثي اًر ما كان االستاذ
يصطحب معو تالميذه داخل المستشفى ليقوم باجراء الدروس العممية لطالبو عمى المرضى ،كما
يقع اليوم في المستشفيات الممحقة بكميات الطب"(.)43

ويستخمص غوستاف لوبون من ابحاثو في ىذا المجال ان عمم الجراحة مدين لمعرب بكثير
من مبتكراتو االساسية ،وظمت كتبيم فيو مرجعاً لمدراسة في كميات الطب الى وقت قريب جداً،
فكانوا يعرفون في القرن الحادي عشر من الميالد معالجة غشاوة العين بخفض العدسة او

اخراجيا ،وكانوا يحرفون عممية تفتيت الحصاة التي وصفيا ابو القاسم بوضوح ،وكانوا يصرفون
صب الماء البارد لقطع النزف ،وكانوا يعرفون الكاويات والفتائل ،وكانوا يعرفون المترقد ،اي
المخدر الذي ظن انو من مبتكرات العصر الحاضر ،وذلك باستعمال الزؤان لتنويم المريض قبل
العمميات المؤلمة ،حتى يفقد وعيو وحواسو ( ،)44وقد نسب ىذا الكشف العممي الى طبيب ايطالي

اوالً والى بعض االسكندريين ثانياً ،في حين ان الحقيقة تقول ،والتاريخ يشيد :ان فن استعمال
االسفنجة المخدرة فن عربي بحت لم يعرف من قبميم(.)45

واذا انتقمنا الى مجاالت اخرى غير الطب وعمماء اخرين فاننا نجد االمر ايضاً ال يختمف

فالتجربة والمالحظة ليما الوزن الكبير ،والقيمة االساسية في البحث العممي يقول جابر بن حيان
()46

وىو يتحدث عن منيجو" :قد عممتو بيدي وبعقمي من قبل ،وبحثت عنو حتى صح،

وامتحنتو فما كذب"(.)47

ويؤكد جابر اىمية التجربة ايضاً في قولو " :من كان درباً ،كان عالماً حقاً ومن لم يكن

درباً لم يكن عالماً ،وحسبك بالدربة في جميع الصنائع :ان الصانع الدرب يحذق ،وغير الدرب
يعطل"

()48

والمراد بالدربة عند جابر التجربة.

ويزيدنا جابر تاكيداً باعتماده عمى التجربة والمالحظة في قولو" :ويجب ان نعمم انا نذكر

في ىذه الكتب خواص ما أريناه فقط دون ما سمعناه او قيل لنا وقراناه ،بعد ان امتحناه وجربناه،
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فما صح عندنا بالمالحظة الحسية اوردناه وما بطل نفيناه وما استخرجناه نحن ايضاً وقايسناه

عمى اقوال ىؤالء القوم"( .)49ونضيف ايضاً ان من السباقين في استخدام التجربة ابن سينا ،حيث

يشير في كتاب الشفاء الى مالحظة شخصية تعود الى ايام صباه تبحث في اصل الحجارة (،)51
ويشير فخر الدين الرازي الى مالحظة شخصية الحظيا ابن سينا تتعمق بتكون الغيوم الممطرة

(.)51

ويروى عن المأمون انو كان يجري تجربة بسيطة لجمسائو ليبرىن ليم ان اليواء مادة ،اي

جسم طبيعي (.)52

نستطيع االن بعد االمثمة الكثيرة التي سقناىا ان نؤكد ان نسبة المنيج التجريبي الى الغرب
نسبة زائفة ،النيا تغفل دور المسممين في ىذا المنيج  .وليس معنى ىذا ان نغض من دور
عمماء الغرب في النيضة االوربية المدينة فيذا الدور ال يمكن انكاره الن الغرب تقدم كثي اًر في
تطبيق ىذا المنيج ،ولكن اريد ان اقول :ان الحضارات متكاممة ال ينفصل بعضيا عن بعض،
فكل حضارة تنيض البد ان تكون ليا قواعد راسخة قامت عمييا ،وقواعد الحضارة االوربية
المزدىرة اليوم انما ىي الحضارة االسالمية ،فمم ينيض الغرب ىكذا طفرة ،وانما بعد ان نقمت
اليو عموم العرب والمسممين ،فالمسممون كما يقول الدكتور مصطفى حممي" :وجيوا البحوث الى
الوجية الصحيحة من حيث اقامتيا عمى التجارب واالختبارات واستقراء النظريات وما الى ذلك
من خطوات كانت تشكل في مجموعيا تحوالً رئيساً في تاريخ العمم من مجرد النظر -كالمنطق

الصوري االرسططاليسي -الى التجارب العممية المؤدية الى التقدم الحقيقي لمعموم (.)53

وذلك الن" :وجود ابن الييثم وجابر وامثاليا كان الزماً ومميداً لظيور جاليمو ونيوتن ،فمو

لم يظير ابن الييثم الضطر نيوتن ان يبدأ من حيث بدأ ابن الييثم ،ولو لم يظير جابر بن
حيان لبدأ جاليمو من حيث بدأ جابر .وعمى ىذا يمكن القول :لوال جيود المسممين والعرب،
لبدأت النيضة االوربية في القرن الرابع عشر من النقطة التي بدأ منيا العرب نيضتيم العممية

في القرن الثامن لمميالد"(.)54

لقد وضع المسممون اسس البحث العممي بالمعنى الحديث وقد تميزوا بالمالحظة والتجربة

واالختبار ...وابتدعوا طرقاً...واخترعوا االت واجيزة (.)55
ونستطيع االن القول:
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ان المسممين لم يقصروا في العصور المتأخرة في خدمة العمم واالنسانية لقصور في
اسالميم ،وانما السبب الحقيقي والجوىري ىو انيم نسوا اسالميم ،وتخموا عن المبادئ االساسية
فيو والتي تدعو الى العمل والنظر والبحث والتأمل ،ىذه المبادئ التي جعمت االنسان سيداً

لمكون ،وجعمت الكون مسخ اًر لالنسان ،تخمى المسممون عن ىذه الرسالة التي شرفيم اهلل عز
وجل بيا ،وانيمكوا في خالفاتيم ونزاعاتيم فسمط اهلل عز وجل عمييم اعداءىم ،وىذه سنة اليية

تنطبق عمى كل االمم التي تتخمى عن رسالتيا التي اكرميا اهلل جل شأنو بيا من بين االمم.
اضف الى ذلك الحمالت االستعمارية اليمجية المتتالية التي تقضى عمى صحوة المسممين
في كل مرة  .فالغزو التتاري الذي دمر بغداد وكثي اًر من البمدان االسالمية ،والقى المكتبات في
دجمة ،واحرق المدن ،واباد المسممين ،واتى عمى كل مظاىر المدنية ،ساىم كثي اًر في تاخر
المسممين وضياع كثير من تراثيم الذي لو كان اليوم موجوداً لكان لممسممين وضع اخر في

العالم اليوم .والغزو الصميبي الذي ال يزال مستم اًر الى اليوم باشكال مختمفة ،وصور متنوعة،
ليحول بين المسممين واسباب نيضتيم حتى ال يعودوا مرة اخرى لقيادة العالم واالنسانية من

جديد.
الخالصة:
ان النيضة االوربية الحديثة انما قامت عمى جيود جبارة لعمماء المسممين نقمت الى
الغرب ،وقد اكد ذلك الدكتور فؤاد سزكين ،اذ يشير الى انو كانت في القرن الرابع عشر مدارس
لمترجمة في طرابزون عمى الساحل الشرقي لمبحر االسود وفي استنبول ايضاً ،كان اصحاب ىذه
المدارس يترجمون احدث الكذب المؤلفة في العالم االسالمي الى اليونانية بدافع من غيرتيم
الدينية لمساعدة اخوانيم في اوربا ،لذلك فيو يقول" :وكمما امعن االنسان النظر في دراسة
المصادر االصمية لمنيضة االوربية ازداد تصره ان ىذه النيضة المزعومة اشبو ما تكون بالولد
نسب الى غير ابيو الحقيقي"(.)56

الهوامش:
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( )1احمد بدر ،اصول البحث العممي ومناىجو ،الكويت ،وكالة المطبوعات ،1973 ،ص.18
( )2فاخر عاقل ،المرجع السابق ،ص.35
( )3عبد اهلل العمر ،ظاىرة العمم الحديث ،ضمن سمسمة عالم المعرفة ،الكويت،1983 ،
ص.276
( )4قاموس ويبستر الجديد لمقرن العشرين ،بالمغة االنكميزية ،نقالً عن كتاب اساليب البحث
العممي ،د .كامل المغربي ،الطبعة االولى ،عمان ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،2112 ،
ص.15
( )5المصدر السابق ،ص.148
( )6المصدر السابق ،ص.149
( )7المصدر السابق ،ص.36
( )8حسين رشوان ،العالم والبحث العممي ،االسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث،1982 ،
ص.4
( )9المنجد في المغة ،طبعة  ،26بيروت ،دار المشرق العربي ،ص.527
( )11د .محمود قاسم ،المنطق الحديث ومناىج البحث ،ص.38
( )11المرجع السابق ،ص.38
( )12مصطفى حممي ،انظر مناىج البحث في العموم االسالمية ،ص .57فاروق بيضون ،دار
الجيل ،بيروت ،الطبعة الثامنة.
( )13انظر لزيغريد ىونكو ،شمس اهلل تسطع عمى الغرب ،ص 411ترجمة.
( )14انظر زيغريد ىونكو ،ص.334
( )15فرانتز روزنتال ،مناه العمماء المسممين في البحث العممي ،ص.15
( )16ابو ب كر الرازي محمد بن زكريا الرازي ابو بكر فيمسوف من االئمة في صناعة الطب من
اىل الري ولد وتعمم بيا سنة 251ىـ وسافر الى بغداد بعد سن الثالثين يسميو كتاب
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الالتينية " ارزيس" اولع بالموسيقى والغناء ونظم الشعر ،واشتغل بالسيمياء والكيمياء ثم
عكف عن الطب والفمسفة في كبره فنبغ واشتير عمي في اخر عمره ومات ببغداد سنة
311ىـ وفي سنة وفاتو خالف لو تصانيف سمى ابن ابي اصبيعة منيا  232كتاباً ورسالة
منيا" :الحاوي" في الطب وىو من اجل كتبو ترجم الى الالتينية وطبع فييا ولو كتب كثيرة.
انظر االعالم لمزركمي ،ص ،364مجمد  ،3جزء  ،6وانظر الفرست البن النديم،
ص.415
( )17المرجع السابق ،ص.176
( )18محمد بن الحسن ابن الييثم ميندس من اىل البصرة ولد عام 354ىـ سكن في مصر
واستوطن فييا عمى باب الجامع االزىر فانقطع لمتصنيف واالفادة الى ان توفي عام
431ىـ لو تصانيف في اليندسة وترجمت بعض مصنفاتو الى االلمانية مثل كيفية
االظالل والمرايا المحرقة .انظر االعالم ،ص ،84 ،83مجمد  ،3ص.6
( )19مصطفى نظيف الحسن ابن الييثم ،ص.33
( )21المرجع السابق ،ص.33
( )21المرجع السابق ،ص.37
( )22مصطفة حممي ،مناىج البحث في العموم االسالمية ،ص.76
( )23المرجع السابقـ ،ص.76
( )24المرجع السابق ،ص.77
( )25قدري طوقان ،تاريخ العموم عند العرب ،ص.188
( )26مصطفى حممي ،مناىج البحث في العموم ،ص.79
( )27مصطفى حممي ،مناىج البحث في العموم االسالمية ،ص.81
( )28قدري طوقان ،تاريخ العموم عند العرب ،ص 351وما بعدىا.
( )29المرجع السابق ،ص.195
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( )31مصطفى حممي ،مناىج البحث في العموم االسالمية ،ص.81
( )31محمد ابن احمد ابو الريحان البيروني الخوارزمي فيمسوف رياضي مؤرخ من اىل خوارزم
ولد سنة 362ىـ اقام في اليند عدد من السنين ومات في بمده سنة 441ىـ صنف كتباً
كثيرة متقنة منيا" :االثار الباقية عن القرون الخالية" ترجم الى االنكميزية واالستيعاب في
صنعة االسطرالب والجماىر في معرفة الجواىر وتاريخ االمم الشرقية والقانون المسعودي
وتاريخ اليند وىذا االخير ترجم الى االنجميزية في مجمدين.
( )32انظر زيغريد ىونكو ،ص.153
( )33انظر لزيغريد ىونكو "شمس اهلل تسطع عمى الغرب" ،ص 316و 271مصطفى حممي،
مناىج البحث في العموم االسالمية ،ص.81
( )34جالل مظير ،عموم المسممين اساس التقدم العممي الحديث ،الييئة العامة لمتاليف والنشر،
 ،1971ص.32
( )35ابن ابي اصيبعة عيون االنباء في طبقات االطباء ،نزار رضا ،1965 ،بيروت ،ص،419
عبد المطيف العبد ،البحث العممي منيجاً وتطبيقاً ،ص.115
( )36عبد المطيف العبد ،البحث العممي ،ص.117
( )37حامد طاىر ،انظر مدخل الى عمم المنيج ،ص.55
( )38انظر زيغريد ىونكو ،ص.262
( )39انظر شمس الغرب تسطع عمى الغرب ،ص 275 ،274 ،273ولمعقاد اثر العرب ،ص35
وراجع ايضاً البي الفتوح التوانسي من اعالم الطب العربي ،ص.43
( )41مصطفى حممي ،مناىج ،ص.85
( )41العقاد ،اثر العرب ،ص.37
( )42مصطفى حممي ،مناىج ،ص.85
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( )43مصطفى السباعي ،من روائع حضارتنا ،ص ،142المكتب االسالمي ،دمشق ،بيروت،
 ،1977ص.142
( )44غوستاف لوبون ،حضارة العرب ،ترجمة عادل زعيتر ،طبعة الحمبي بالقاىرة،1956 ،
ص.494
( )45انظر لزيغريد ىونكو ،شمس الغرب ،ص.281
( )46جابر بن حيان بن عبد اهلل الكوفي ابو موسى فيمسوف كيميائي كان يعرف بالصوفي من
اىل الكوفة لو تصانيف كثيرة بمغ عددىا  232كتاباً وقيل بمغت خمسمائة ضاع اكثرىا
وترجم بعض ما بقي منيا الى الالتينية قال برتمو :لجابر في الكيمياء ما الرسطو في
المنطق .توفي في طوس سنة 211ىـ .انظر االعالم ،جزء  ،2مجمد  ،1ص.91
( )47مقالً عن منيج البحث عند العرب في مجال العموم الطبيعية والكونية لمدكتور جالل محمد
عبد الحميد موسى ،دار الكتاب المبناني ،1972 ،ص.125
( )48المرجع السابق ،ص ،126وانظر ايضاً زكي نجيب محمود ،جابر بن حيان ،ص.58
( )49توفيق الطويل ،في تراثنا العممي واالسالمي ،ص.18
( )51ابن سينا ،الشفاء ،جزء  ،2ص ،248وانظر ايضاً المباحث لمرازي ،جزء  ،2ص.318
( )51الرازي ،المباحث ،ج ،2ص.173
( )52الجاحظ ،الحيوان ،ج ،4ص.116
( )53مصطفى حممي ،مناىج ،ص.7
( )54ت ار ث العرب العممي في الرياضات والفمك المقدمة ،ص 9الناشر دار القمم بالقاىرة،
.1963
( )55عبد الحميم منتصر ،تاريخ العمم ودور العمماء العرب في تقدمو ،طبعة دار المعارف،
 ،1967ص.59
( )56فؤاد سزكين ،منار االسالم ،العدد الثامن ،شعبان1411 ،ىـ ،يونيو .1981
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