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اعهندااتعلماءااملسلمنياهنج ااتجريبيامل
ادراسةاحتليليةانقدبة

على اسسو كمفهومو عندىم   كمعرفة كيف  عند فالسفة اإلسالـ كذلك من اجل التعرؼ التجرييباؼبنهج  موضوعااتبحثا:
أسسوا  معارفهم العلمية على اؼبالحظة كالتجربة ، كالوقوؼ على طرؽ البحث عندىم ، ككيف صاغوا نظرايهتم العلمية ، كالتعرؼ 

العلم كالبحث كمفهـو  العلميالوقوؼ على طبيعة اؼبنهج  الضركرمسبقوا هبا الغرب   كلذلك كاف من  اليتعلى إقبازاهتم العلمية 
بدأ منهما اؼبسلمُت ، كايضا يبكن الوقوؼ على دقة اؼبسلمُت كإىتمامهم ابؼبنهج  اليتحىت يبكن لنا ربديد اؼبنطلقات العلمية 

العلـو التجريبية  كالنظرية عامة  قبل  يفعلما أبهنم  كضعوا اسس كمبادلء البحث  اغبإىلعصران  يفكما عرؼ    التجرييب  العلمي
اغبديث ، ابالضافة اىل تقدير كثناء علماء  العلميالنهضة االكربية ، كما اف مؤلفاهتم كانت خَت معُت لتطور البحث  بداية عصر

 الغرب اؼبعاصرين على فالسفة اؼبسلمُت  
Summary 

Research topic: The experimental approach in the philosophers of Islam in order to get 

acquainted with its foundations and concept with them and know how they established their 

scientific knowledge on observation and experience, and stand on their research methods, and 

how they formulated their scientific theories, and learn about their scientific achievements 

that preceded the West, as well as stand on the nature of the scientific method And the 

concept of science and research so that we can determine the scientific starting points from 

which Muslims began, and also the research attempts to find out the accuracy of Muslims and 

their interest in the experimental scientific method as defined in our time knowing that they 

laid the foundations and principles of research in experimental sciences and consideration Of 

general before the beginning of the Renaissance European, and that their compositions were 

good given to the development of modern scientific research, as well as praise and 

appreciation of contemporary Western scholars on Muslim philosophers 

This research also reveals how Muslim scholars formulated their scientific theories based on 

a scientific method based on experience and observation from scientific hypothesis to theory, 

and this research also refutes the suspicions of Western scholars in their claim that Islamic 

scholars were immune to the experimental scientific research method, and that they 

transferred their knowledge On the West, they have no role in the progress of the various 

sciences. Rather, many of them went on to say that Muslim sciences were dominated by 

theoretical rather than empirical nature. 

Many Muslim scholars have come to many scientific facts, in many medical and chemical 

sciences, pharmacology, and astronomy, and some have prepared mercury ointments used in 

the treatment of some ice sores and the preparation of "sulfuric acid". 
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And he reached from them the results of research in the magnification of lenses that paved 

the use of lenses to fix eye defects, and some of them had achievements in many sciences and 

arts. In the field of astronomy, they invented a device to monitor the coordinates of the stars. 

Also, they performed very accurate surgeries such as eradicating early-stage cancerous 

tumors, incision of the throat and trachea, and removing the abscess from the lung crystal 

membrane, and they were exposed to kidney stones and explained how to extract them. In 

addition to describing some gynecological diseases, such as: vaginal obstruction, and 

fibroids. 

The research dealt with a lot of scientific terms related to scientific research such as research 

and scientific knowledge, science and scientific knowledge, the various aspects of science, 

the features of scientific knowledge, the concept of the scientific method, and the concept of 

the experimental approach and its importance, and the research also dealt with the importance 

of the scientific term especially for Muslim scholars especially "Al-Razi T 313 AH ), Ibn 

Sina - 428 AH, Jabir bin Hayyan T 200 AH, and Al-Ghazali T505 AH and others We have 

concluded at the conclusion of this research many of the scientific achievements attributed to 

Muslim scholars and how those achievements contributed to the scientific renaissance in 

Europe . 

ااتبحثاواملعيفةااتعلميةا:
، كالبحث كسيلة  يف، كالعلم ىو كحدة اإلثراء اؼبعر  العلمييرتبط البحث ابؼبعرفة العلمية ارتباطا كثيقا ، فالبحث ىو كحدة اإلثراء 

إلستعالـ كاإلستقصاء اؼبنظم الدقيق هبدؼ إكتشاؼ عالقة بُت السبب كاؼبسبب ، كىو ؿباكلة إلكتشاؼ اؼبعرفة كالتنقيب عنها ل
 كفحصها كربقيقها بتقص دقيق .

  اتعلماواملعيفةاااتعلميةا:
 الشيءا، كالعلم : ادراؾ عامل جد أمعلما عرفو ، كرجل عالمة  الشيءعرفو ، كعلم  الشيءالعلم لغة مصدر لكلمة علم كعلم  

 [1حبقيقة.]
 [ 2اك البسيط. ] يكب ، كاؼبعرفة تقاؿ الدراؾ اعبزئكقيل العلم الدراؾ الكلى كاؼبر  

كقد تعددت مفاىيم العلم كاختلفت ، كيعود ذلك اىل اختالؼ كجهات النظر ؼبوضوع العلم كطبيعتو ، فمن اؼبفكرين من يرل اف  
  ع مدلوؿ العلم حبيث يضم ؾباؿصد هبا ؾباؿ كليات العلـو ، فيمن يبيل البعض اىل توسي، يق"  Scienceكلمة علم دبعٌت" 

التاريخ كاالدب كالفنوف ، كاخركف وبددكف العلم من خالؿ مناىجو الذل يرتكز  يفكليات العلـو كالبحوث اعبادة اؼبوضوعية 
 [3عليها كاؼبالحظة كالفرض كالتجربة. ]

، كقد يطلق على  تصديقا ، يقينا كاف اك غَت يقيٍت عجمو : العلم ىو االدراؾ مطلقا تصورا كاف اـم يفيقوؿ الدكتور صبيل صليبا 
الذىن ، اك على ادراؿ الكلى ، مفهوما كاف اـ حكما ، اك على االعتقاد اعباـز اؼبطابق  يف الشيءالتعقل اك على حصوؿ صورة 
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راؾ حقائق االشياء كعللها ، اك على ادراؾ اؼبسائل عن دليل ، اك على على ما ىو بو ، اك على اد الشيءللواقع ، اك على ادراؾ 
 [4اؼبلكة اغباصلة عن ادراؾ تلك اؼبسائل. ]

كالعلم مرادؼ للمعرفة ، اال انو يتميز عنها بكونو ؾبموعة معارؼ متصفة ابلوحدة كالتعميم ، كالعلم اخص من اؼبعرفة ، لذا فكل 
 [5علم معرفة كليس العكس. ]

 [6تقـو بغرض ربديد طبيعة كاصوؿ كاسس ما تتم دراستو.] اليتتنشأ عن اؼبالحظة كالدراسة كالتجريب ك  اليتعرفة اؼبنسقة انو اؼب
اكتشفت لتعليل  اليتدلة اغبسية ، كصبلة القوانُت على ؾبموعة اؼبعارؼ اؼبؤيدة ابأل كمصطلح العلم يطلق بصفة عامة للداللة

 [7تلك القوانُت الثابتة. ]حوادث الطبيعة تعليال مؤسسا على 
 كقد تستخدـ كلمة العلم للداللة على ؾبموعة من  اؼبعارؼ ؽبا خصائص معينة ، كمجموعة الفيزايء اك الكيمياء اك الطب. 

ا-وتلعلماتعيبفاتاخمجلفةاعهندااتعلماءاواتفالسفةامهنجاا:
نسانية ، فهم ااىرات الكوف اسباهبا كارارىا ، ؾبرد، ؾبموعة اػبربات اال يهبا حبث موضوع قائق، أييتمنها: ؾبموعة من اغب

 يفمن شأهنا اف تساعد على زايدة رفاىية االنساف ،اذباه فكرل جديد استوجب البحث  اليتؾبموعة من اؼبعارؼ االنسانية 
ائق اسسو، معرفة منسقة تنشأ عن اؼبالحظة كالتجريب هبدؼ اكتشاؼ جديد، فرع من الدراسة يتعلق جبسد مًتابط من اغبق

 [8ربكمها قوانُت عامة كربتول على طرؽ كمناىج موثوؽ هبا الكتشاؼ اغبقائق اعبديدة. ] اليتالثابتة اؼبصنفة ك 
اا-وتجسمااملعيفةااتعلميةامباابلىا:

كتفسَتىا صبع البياانت  يفاؼبوضوعية  ياء كاؼبيوؿ الذاتية لذا فهو يراعاالىو  اؼبشتغل ابلعلم هبب اف يبتعد عن اؼبوضوعية : كتعٌت اف
كز اغبقيقة قُت يقصد بو ذباالييبحثها العلم ، بينما  اليتاف  اؼبعرفة االنسانية تسرل على صبيع امثلة الظاىرة  قُت :الي، الشمولية ك 

و العلم من حقائق يإلاهرت فيها ، النسبية :  كتعٌت أف ما يتوصل  اليتؼبكتشفها كالظركؼ الشخصية  مالعلمية النطاؽ الفرد
اغبدكد الزمانية كاؼبكانية للعلم ، كلكن قد تتطور ادكات العلم كتظهر ادلة كشواىد جديدة تدعوا  يفكقوانُت كنظرايت تعترب نسبية 

 حركة دائبة كمستمرة ، الًتاكمية: كتعٌت أف  اؼبعلومات يففالعلم  :يالعلم ليس هنائاؼبعلومات السابقة ، ك  يفاىل اعادة النظر 
لدينا االف ، التنظيم كالتنسيق : كتعٌت أف  العلم بناء  اليتأساس اؼبعرفة العلمية  يالسابق ى يفها االنساف يإلتوصل  اليتالعلمية 

 متناسق كمنظم ، قائم على اساس عالقات بُت اغبقائق اؼبختلفة. 
 [9يدا دقيقا. ]كتتسم اؼبعرفة العلمية أيضا ابلدقة  كالتجريد كربديد العبارات كااللفاظ ربد

تفق مع طبيعتها اؼبنهج تبعا الختالؼ  العلـو اؼبختلفة ، فالعلـو الرايضية ي العلمي: تتعدد مناىج   اتعلميمهناه ااتبحثا
الذل يعتمد على اؼبالحظة كالتجربة اما العلـو الفلسفية فلها  التجرييب، بينما العلـو التجريبية يتفق مع طبيعتها اؼبنهج  االستداليل

، كما يتفق مع طبيعة العلـو االجتماعية منهج دراسة اغبالة  يكاؼبنهج التأمل ين مناىج ـبتلفة مثل اؼبنهج اغبدسبعها اػباص مطا
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كاؼبنهج  يجو اػباص بو مثل اؼبنهج االكلينككغَت ذلك من مناىج تتفق مع طبيعة كل موضوع  ، أما علم النفس فلو مناى
 أبنو: كسيلة ؿبددة توصل اىل غاية معينة ،  فياؼبعجم الفلس يف[ كقد عرؼ اؼبنهج  11، ] ياالحصائ

 [11بلوغ غاية ؿبددة. ] يفاك اجراء يستخدـ 
 [12نقـو هبا بصدد الكشف عن اغبقيقة كالربىنة عليها" . ] اليتكاؼبنهج :  " الًتتيب الصائب للعمليات العقلية 

ل اؼبعرفة اػباصة دبوضوع معُت ، اك علم معُت يعٌت بصياغة القواعد عملية ربصي يفمعركفة لنا تستخدـ  أساليب واملهنج اابضا:
 [13اػباصة ابجراء ما. ]

معاعبة مشكلة ما للوصوؿ اىل النتائج، كما  يفيستخدمها الباحث  اليتكيبكن القوؿ أف اؼبنهج عبارة عن  ؾبموعة من الطرائق 
 . يلفهم موضوعات العامل اػبارجيتبعها االنساف العاقل  اليتة لييطلق مصطلح اؼبنهج على اآل

 اليتكمن مث يبكن القوؿ أف اؼبنهج ىو ؾبموعة نوااي اك خطط ، يتضمن اؼبنهج العديد من النوااي كيتضمن كسائل كطرؽ اغبكم 
تستعمل ،  اليتالبحث متضمنة الوسائل كاالدكات كاالجهزة  يفتستخدـ القياس ككذلك الشركط كاؼبدخالت الواجب توافرىا 

تستهدؼ تشجيع كاحداث التعلم ، كال يتضمن االنشطة العفوية . كاحملتول  اليتاؼبنهج على النوااي اؼبنظمة اؼبقصودة  وبتول
يتضمنها ، كدبعن اخر : توضيح العالقات بُت  اليتكالتقوًن ، كيركز اؼبنهج على توضيح العالقة بُت ؾبموعة النوااي اؼبنظمة 

 يفاف اؼبنهج  أمح من ىذه العالقات مدل تداخل ىذه االجزاء ، كل كاحد متكامل ، اؼبكوانت اؼبختلفة ، كاالىداؼ كيتض
 [14صبلتو ىو نظاـ. ]

ااملهنج ا فيمكن تعريفو أبنو : ربليل منسق كتنظيم للمبادلء كالعمليات العقلية  scientifique Methode: ااتعلمياما
 يفهبذا اؼبعٌت يستخدـ اداة منهجية غاية  العلميلـو اػباصة ، كاؼبنهج ، اك ما تؤلفو بنية الع العلميتوجو ابلضركرة البحث  اليت)

، على اف يتسم ىذا التحليل بصفات منطقية  يحبث علم أمينطلق منها  اليتاالنبية كىى التحليل ، جملموعة اؼببادلء كاالسس 
ث من بينها عن االكثر بساطة كضركرة كوبذؼ مثل االتساؽ كالضركرة ، كالتحليل ال يتوقف عند االؼباـ هبذه اؼببادلء كلكنو يبح

اؼبتكرر اك اؼبشتق من غَته من اؼببادلء ، كما يبتد التحليل اىل ؾبموعة العمليات العقلية كالتجريبية ، فنحن قبرل ؾبموعة من 
ؾبموعة من قواعد اجراء ذلك اىل  يفعلى ما توفر لدينا من معطيات ، كنعود  يكالرايض ييات االستنباط كاالستدالؿ اؼبنطقعمل
( ، ككبتكم ابالضافة اىل ذلك اىل التجريب عند اغبكم على ؾبموعة من النتائج اؼبشتقة  ي) العقل يتقاؽ ذات الطابع الرايضاالش

طابع العمومية عندما يشَت اىل ؾبموعة من   ج[ كأيخذ اؼبنه15. ]( التجرييبمطابقتها للواقع ) ابلصدؽ اك الكذب دبدل 
. لملكل ع يد ابختالؼ العلـو كالبناء اؼبنطقتعمل طبقا ؽبا كل العلـو ، كيبكن اف توجد مناىج نوعية تتعد اليت القواعد العامة

[16] 
مالحظة اغبقائق ربت شركط  أماغبصوؿ على اغبقائق ،  يفيبكن االعتماد عليها  اليتمن اكثر الطرؽ  اتجريبيوبعجربااملهنج ا

 [17علمية صالحية لوصف الظواىر الطبيعية. ]مضبوطة ، كىو يعترب اكثر اؼبناىج ال
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تعتمد على اؼبالحظة  اليتغبل اؼبشكالت ابلطريقة الدقيقة ك  العلميىو اقرب مناىج البحث  التجرييبكيبكن القوؿ أف اؼبنهج 
على اف تكوف  فرض من الفركض ، فياك ن إبثباتمعناه الواسع:  طريقة عبمع كتنظيم اؼبعلومات تنظيما يسمح  يفكالتجربة كيعٌت 

 [18. ]الطريقة العلمية اػبطوات اؼبنطقية احملددة يف  ييسَت فيها ى اليتالطريقة 
كيعرؼ أيضا أبنو : العمل الذل يتضمن جعل حادثة ربدث ربت اركؼ كشركط معركفة حيث تكوف اكرب قدر فبكن من 

 [19. ]ظة دقيقة بقدر االمكاف قد ربققتاؼبؤثرات كحيث تكوف مالح
 [21.]كتفسَتىا اغبادثة ذاهتا يف: تغيَت متعمد كمقبوؿ للشركط احملددة غبادثة ما ، كمالحظة التغَتات الناذبة التجرييبك البحث 

يراد  اليتابلضبط كالعزؿ  كالقياس ، كالضبط ىو التحكم يف كل العوامل اؼبتغَتة اؼبتداخلة يف تلك الظاىرة  التجرييبكيبتاز اؼبنهج 
. دراستهايراد  اليتمعها اجملرب معرفة العوامل صبيعها كتثبيتها ، اما العزؿ : فهو استخالص العوامل اؼبتغَتة دراستها ربكما يستطيع 

[21 ] 
ينها ، مقارعة االحداث كضبطها ببعضها كاؼبقارنة ب أمما ىو )  اال اؼبالحظة اؼبستحدثة  (،  التجرييبكيبكن القوؿ اف اؼبنهج 
 [ 22. ]قوية تقاـ عليها اؼبعرفة العلميةعصب العلـو اغبديثة ، كما يعد دعامة  يبتجريالكتنظيمها ،كيعترب اؼبنهج 

يتخذ منها العلم اغبديث معايَت للتحقق من  اليتكفبا الشك فيو اف ما سبتاز بو اؼبعرفة التجريبية مرده اىل التجريب كاؼبالحظة تلك 
  أماؼبالحظة ، كما زبتلف علـو التجريب عن علـو اؼبالحظة ، صحة اك فساد الفركض ؼبعرفة الظواىر كالتجربة ىنا زبتلف عن 

حُت اف  يفتنظيمو كتغَته ،  يفسَت موضوعو ك  يفكما زبتلف الفيزايء عن علـو الفلك ، من حيث اف مباشر االكىل يتدخل 
 يفاؼبتحرؾ ىو اف العامل مباشر الثانية اليبكن اف يذىب اىل السماء لتنظيم الكواكب كغَتىا ، كعلى ذلك فالفرؽ بُت الساكن ك 

 [ 23.]قُت حوؿ العالقة بُت الظواىرليا اليهتم دبعرفة اغبقيقة اؼبطلقة بل كل ما أيملو ىو الوصوؿ اىل التجرييباؼبنهج 
عن غَته من اؼبناىج بدكر متعاام للباحث ال يقتصر فقط على كصف الوضع الراىن للحدث بل يتعداه  التجرييبكيتميز اؼبنهج 

كاضح كمقصود هبدؼ إعادة تشكيل كاقع الظاىرة بل يتعداه إىل تدخل كاضح كمقصود هبدؼ إعادة تشكيل كاقع إىل تدخل 
مث مالحظة النتائج بدقة كربليلها كتفسَتىا ،  نالظاىرة أك اغبدث من خالؿ استخداـ إجراءات أك إحداث تغيَتات معينة كم

لة عن تشكيل الظاىرة أك اغبدث أك التأثَت ك السببية بُت اؼبتغَتات اؼبسؤ هبذا اؼبعٌت يشمل استقصاء العالقات  التجرييبكاؼبنهج 
سبيل  يفىذا اجملاؿ ، ك  يففيهما بشكل مباشر أك غَت مباشر كذلك هبدؼ التعرؼ على أثر كدكر كل متغَت من ىذه اؼبتغَتات 

كمالحظة أثر عامل أك متغَت معُت كيفًتض كل مرة يركز على دراسة   يفهبرهبا مرات عدة ك  اليتذلك يقـو الباحث بتكرار التجربة 
ىا عن طريق عزؽبا دكر  يفبطها كالتحكم ضألخرل ىنا يعٌت أف الباحث يقـو بثبات العوامل االخرل ، كافًتاض ثبات العوامل ا

يساعد  آلنو مك متغَت ، كمثل ىذا االجراء ضركر معرفة أثر كل عامل أ يفسيستخدمها  اليتإلجراءات اعبديدة كعدـ تعريضها ل
ربديد النتائج بدقة  يفيساعده  ىرة كدرجة أتثَتىا عليها كابلتايلالظا يفلكل عامل أك متغَت  ياكتشاؼ الدكر اغبقيق يفالباحث 

 [ 24كيبكنو من التنبؤ دبستقبل الظاىرة اؼبدركسة . ]
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 عند علماء اؼبسلمُت كما سنتبُت ابلتفصيل .  التجرييبكهبذا اؼبعٌت جاء البحث 
تفسر  اليتكىى " اؼبالحظة كالتجربة ، كضع الفركض العلمية  التجرييبلدكتور توفيق الطويل  ثالث مراحل يبر هبا اؼبنهج كوبدد ا

تسلمنا اىل الكشف عن نظرية أك قانوف عاـ ،  اليتاختبار الفركض  يلدراسة ، أما اؼبرحلة الثالثة فهتكوف موضوع ا اليتالظواىر 
ربط اغبقائق اعبزئية بعضها ببعض بركابط رابتة ، كمىت كجد القانوف أمكن التنبؤ أبحداث اؼبستقبل . إمبا هبىء ب العلميكالقانوف 

  .ت -[  توفيق الطويل . اسس الفلسفة . القاىرة ، مكتبة النهضة اؼبصرية ، د25]
 ا-:ااتعلميملهناه ااتبحثاايمدخلاضيوراااتعلمياملصطلحا

، كقد يعد ىذا جزءا من اؼبنهج الذل تكتمل بو شخصية كل علم من  العلميحث أداه أساسية من أدكات الب اؼبصطلح الفٍت
اغبياة الثقافية العامة لشعب من الشعوب أف تتحدد اؼبفاىيم كتتضح اؼبدلوالت للكلمات  يفالعلـو ، كمن عالمات النضج 

والت العبارة العلمية كشرحها ليكوف اؼبتداكلة ، كقد عٌت علماء االسالـ ابلكشف عن اصطالحات العلـو كالفنوف كربديد مدل
 .رسـو ككانوا بذلك اسبق من الغربالبحث على بصَتة كىدل ، فال تلتول هبم الطرؽ عن اؽبدؼ اؼب يفشركعهم 

 العلميالعلـو ككانت نقطة البدء : االىتماـ ابؼبصطلح  يف التجرييبنعم لقد ضع  علماء كفالسفة اإلسالـ اسس كقواعد اؼبنهج 
كأيضا ضركرة تعريف اؼبوضوع اؼبراد حبثو حىت يتم اختيار اؼبنهج  علميحبث  أم يفبغرض ربديد اؼبفاىيم قبل الشركع   فيكالفلس

 .علميحبث  أم يفاألنبية للشركع  يفكالذل  يتفق مع ىذا اؼبوضوع كال شك أف ىذه القاعدة غاية 
صيل علم من العلـو أف يتصور معناه أكال ابغبد أك ق  " حق على كل من حاكؿ رب631يقوؿ )اإلماـ سيف الدين أآلمدل ( ت 

 –لو  ةذلك العلم عن أحوالو العارض يفالذل يبحث  الشيءكىو  –الرسم ليكوف على بصَتة فيما يطلبو كأف يعرؼ موضوعو 
مسائلو  يى اليتمن ربصيلو حىت اليكوف سعيو عبثا ، كما عنو البحث فيو من األحواؿ  ةلو عن غَته ، كما الغاية اؼبقصودسبييزا 

البد من سبق معرفتها فيو إلمكاف  اليتو ، كأف يتصور مبادئو يإللتصور طلبها ، كما منو استمداده لصحة إسناده عند لزـك ربقيقو 
 [26].البناء عليها "

تها قاعدة حقيق يفعلم األصوؿ إال أهنا  يفتبحث  اليتأحد اؼبؤلفات  يفكمع أف ىذه القاعدة العلمية قاعدة اصولية كرددت 
علمية  مهمة تشمل كل العلـو سواء كانت نظرية أـ علـو ذبريبية  حيث حرص فالسفة كعلماء االسالـ  على ضركرة ربديد 

لبس أك غموض قد يعلق بذىن القارلء ، كاىتموا بتطويرىا عرب  أمإزالة  يفاؼبصطلحات اؼبستخدمة  كتعريفها ؼبا ؽبا من ضركرة 
تطويرىا ،   يفكاالستمرار  ااستيعاهبينها كتقديبها من خالؿ اؼبعارؼ كالعلـو لكى تتمكن األجياؿ من الزماف من أجل ابراز مضام

حقيقتها قاعدة علمية البد منها خاصة كأف لكل علم مصطلحاتو اػباصة بو كمن  يفكما أف   توضيح اؼبفاىيم كاؼبصطلحات 
  .البحث يفلوقوؼ عليها قبل الشركع ا الضركرم
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 ا-هـا"اواملصطلحا:200ناتا"اجابيابناحيا
، كيعترب جابر بن حياف من أكائل الذين اىتموا  العلميالبحث  يفقبل الشركع  سلموف كل اىتمامهم بتوضيح اؼبعاينأعطى اؼب

،   كخصص لذلك كتابو "اغبدكد " حيث يقوؿ  " أعلم أف   العلميالبحث  يفبتوضيح معاىن اؼبفاىيم كاؼبصطلحات قبل الشركع 
غبد ىو االحاطة جبوىر احملدكد على اغبقيقة حىت الزبرج منو ما ىو فيو ، كال يدخل فيو ما ليس منو ، كلذلك صار ال الغرض اب

 [  27وبتمل زايدة كال نقصاف ....." ]
ق " رسالتو " حدكد األشياء كرسومها " كاحتوت على مائة تعريف غبقائق منطقية كرايضية 252ت   مكما كتب" الكند

 [ 28تافيزيقية كخلقية كغَتىا كىو أكؿ قاموس للمصطلحات الفلسفية عند العرب كاتسم ابلدقة . ]كطبيعية كمي
كما كجو الباحثُت كطالب العلم   فيكالفلس العلميأكثر من مؤلف اىل أنبية اؼبصطلح  يفق"  فقد أشار 339ت  أما "الفارايب

"، ككتاب" اغبركؼ للغة ككيفية صوغ ت ا" من أشهر مؤلفاتو حيث انقش مشكال اىل االىتماـ بو كيعترب كتاب" احصاء العلـو
  .خباصة فيبعامة كالفلس اؼبصطلح الفٍت

العربية كلغات اخرل ، كما يعد  يف فيكالفلس العلمياؼبصطلح  خاصة من أىم الكتب الوافية ؼبعاينكيعترب كتاب " اغبركؼ " 
. العلمية ؼبعاينالعامية كصلتها اب اؼبعاينواننية كالسراينية ، كتفسَت الينقل اؼبصطلحات من  يفالكتاب شرحا كافيا عبهود اؼبًتصبوف 

[29 ] 
نفسى اىل تصنيف كتاب يكوف جامعا  مقدمتو " دعتٍت يفق " كتابو "مفاتيح العلـو " حيث يقوؿ 387ػ  يكما كتب " اػبوارزم

خلت منها أك من جلها  اليتواصفات كاالصطالحات ؼبفاتيح العلـو كأكائل الصناعات متضمنا ما بُت كل طبقة من العلماء من اؼب
أبواب العلـو كاغبكمة كمل  يفصنفت  اليتاألدب إذا أتمل كتااب من الكتب  يفاؼبربز  ماضرة لعلم اللغة ، حىت أف اللغو الكتب اغب

 [ 31. ]كاف كاألعمى األغتم عند نظره فيويكن شد صدرا من تلك الصناعات مل يفهم شيئا منو ك 
و يإلىذا الكتاب أكثر ما وبتاج  يفكما أضافو من جديد بقولو " كقد صبعت  العلميموضحا أنبية اؼبصطلح  يوارزمكيضيف اػب

من ىذا النوع متحراي اإلهباز كاإلختصار ، كمتوقيا التطويل كاإلكثار كألغيت ذكر اؼبشهور كاؼبتعارؼ بُت اعبمهور كما ىو غامض 
 [ 31. ]ها كمفتاحا ألكثرىايإلكاف مدخال ـو " اذ  غريب كظبيت ىذا الكتاب " مفاتيح العل

كانطلق من  ممعظم مؤلفاتو خاصة كتاب " اغباك  يفأنبية كبَتة  العلميق " فقد أعطى للمصطلح 313أما "أبو بكر الرازم ت
لطالب الطب : البحث  بكل دقة يف كل أحباثو التجريبية يقوؿ فيما يتعلق بعلم الطب "  يفربديد مفهـو اؼبصطلح قبل الشركع 
 [ 32. ]الرؤكس : اؼبسمى التعريف أكالن "اطلب الطب يف كل مرض من ىذه 

كيضرب الرازم كثَتان من األمثلة التطبيقية لتحقيق ىذا التعريف فيقوؿ: " كمثالو أف نقوؿ أف مرض ذات اعبنب ىو اجتماع ضبى 
بسة منذ أكؿ األمر ، مث أطلب العلة كالسبب ،  كمثاؿ حادة مع كخز يف األضالع ، كضيق النفس ، كصالبة يف النبض ، كسعة اي

ذلك : أف تعلم أف سبب ذات اعبنب كـر حار يف انحية الغشاء اؼبستبطن لألضالع ، مث أطلب : ىل ينقسم لسببو أك نوعو أـ 
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لعالج ، مث ال ، مثاؿ ذلك : تنقسم ذات اعبنب إىل اػبالصة كغَت اػبالصة ، مث أطلب تفصيل كل قسم من اآلخر ، مث ا
[.  [33اإلستعداد مث اإلحًتاس ، مث اآلنذار، كعلى ىذا األساس فإننا نعتربه رائدان من ركاد تبسيط العلـو

اغبدكد " تضم قرابة طبسة كسبعوف حدا كتتسم مصطلحاتو ابلبساطة  يفق " رسالة بعنواف " رسالة 428كما كتب "ابن سينا  ت
رب بكتابة الرسائل كالكتب لتوضيح كربديد اؼبفاىيم كاؼبصطلحات كلكنهم اىتموا كالتفصيل ، كمل يكتف علماء كفالسفة الع

 [34كل مؤلفاهتم العلمية.]  يفبتعريف اؼبصطلح 
ىػ"نقده لكل 431كبعد استقراء لكل اؼبناىج السابقة عليو قدـ " اغبسن بن اؽبيثم ت  التجرييب العلمينبية البحث كأتكيدا أل

القائم على استقراء  التجرييبدة علمية متعمقة تنهى خالؼ السابقُت عليو كتنتهى اىل أتكيد البحث السابقُت عليو كقدـ لنا قاع
اىل حل النزاع كالوصوؿ اىل نتائج مرضية  التجرييبالواقع كربديد خواص اعبزئيات كبعد التحليل كاؼبالحظة الدقيقة يصل دبنهجو 

ؼبباحث ، كاذا حقق البحث ، كأنعم النظر ، اهر االتفاؽ كاستقر فيقوؿ " من جهة اختالؼ طرؽ ا العلميتتفق مع طموحو 
اػبالؼ ، كؼبا كاف ذلك كذلك ، ككانت حقيقة ىذا اؼبعٌت مع اطراد اػبالؼ بُت أىل النظر اؼبتحققُت ابلبحث عنو على طوؿ 

المكاف ، كلبلص العناية بو كنتأملو ، الدىر ملتبسة ككيفية االبصار غَت متيقنة ، رأينا أف نصرؼ االىتماـ اىل ىذا اؼبعٌت بغاية ا
البحث إبستقراء اؼبوجودات كتصفح أحواؿ  يف كنبتدئمبادئو كمقدماتو ،  يفالبحث عن حقيقتو ، كنستأنف النظر  يفكنوقع اعبد 

يشتبو من  حاؿ االبصار كما ىو مطرد ال يتغَت كااىر ال يفاؼببصرات ، كمبيز خواص اعبزئيات كنلتقط ابالستقراء ما ىبص البصر 
النتائج ، كقبعل غرضنا  يفالبحث كاؼبقاييس على التدريج كالًتتيب ، مع انتقاد اؼبقدمات كالتحفظ  يفكيفية االحساس ، مث نرقى 

لب اغبق ال اؼبيل مع اآلراء سائر ما مبيزه كننتقده ط يفصبيع ما نستقرئو كنتصفحو استعماؿ العدؿ ال اتباع اؽبول كنتحرل  يف
...." 

 التجرييبمن ربرل الدقة كاتباع اغبق كالتزاـ اؼبوضوعية كاستقراء الواقع  التجرييب العلميضع " ابن اؽبيثم قواعد البحث ىكذا ي
 [ 35. ]جيل النتائج العادة البناء عليهاكربديد خواص اعبزئيات كااللتزاـ ابلتدرج كالًتتيب مع تس

 يفكخصص لو جزء ضمن مؤلفو " معيار العلم " كتناكؿ كتاب اغبدكد  العلميىػ " ابؼبصطلح 515ت  كما اىتم " االماـ الغزايل
اؼبفصلة كقد أكرد فيو طائفة من اؼبصطلحات  اغبدكد يف د ؾبرل القوانُت الكلية ، كالثاينقسمُت : األكؿ فيما هبرل من اغبدك 

، مصطلحاهتم الطبيعية يناثلية، كاالفلسفية كقد صنف تلك اغبدكد موضوعيا كقسمها اىل ثالثة أقساـ: األكؿ مصطلحاهتم اإلؽب
 [ 36. ]كالثالث مصطلحاهتم الرايضية

 .لفةالعلـو اؼبخت يفللبحث  مسلمُت ببياف اؼبصطلح كمدخل ضركر كىكذا يتبُت لنا إىتماـ اؼب
كأحباثهم  منذ زمن بعيد إال اهنم كاجهوا كثَتا من االنتقادات حوؿ آرائهم التجرييب العلميكمع اىتماـ علماء اإلسالـ ابلبحث 

بقولو " أخذت كلمة  العلميالبحث  يفمؤلفو مناىج العلماء اؼبسلمُت  يفو الدكتور" فرانتز ركزنتاؿ " يإلالعلمية كىذا ما يشَت 
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األكساط العلمية مقاما خطَتا كأنبية كربل ، أما اغبضارة اإلسالمية فاننا ال  يفأكراب ربتل تدرهبيا  يفذبربة أثناء العصور اؼبتوسطة 
 [ 37ىذا السبيل ".] يفحظ اذباىا نال

مؤلف السابق  يفـبتلف اجملاالت حيث ذكر  يفقدرة  علماء االسالـ كما قدموه من جهود علمية  يفكقد شككك " فرانتز "  
مياء تقتضى كثَتا من يذكره " اف العلـو الطبيعية مثل الطب ) كال سيما علم األدكية ( كالرايضيات كالفلك كالطبيعيات كالك

، غَت أنو من اؼبالحظ أف "  يفيقـو هبا اعبغرا اليتلتجربة كاؼبالحظة ، أما علم اعبغرافيا فيستفيد كثَتا من اؼبالحظة األصلية ا
 [38]."كصف مقياس هنر النيل من مصدر آخراؼبقريزل " الذل يزعم أبنو كاف يعتمد على مالحظاتو الشخصية نقل 

ة كيرل أف ىناؾ الياهنم أبف التغَت ال التطور ىو السمة الغالبة على العالقة بُت األجياؿ اؼبتتكينتقد "ركزنتاؿ " علماء اؼبسلمُت إبيب
مفكر مسلم كاحد كاف على اقتناع أبف اتريخ الفلسفة اغبقة ما ىو اال بناء متواصل على اسس كضعتها األجياؿ السابقة من 

"* كاف على اقتناع أبف اتريخ الفلسفة اغبقة ما ىو  مبكر الراز  الفالسفة ، يقوؿ " كىناؾ مفكر مسلم كاحد على االقل ىو" ابو
 يفاال بناء متواصل على اسس كضعتها األجياؿ السابقة من الفالسفة ، كقد ذىب "ركزنتاؿ "اىل أف الفضل يعود اىل جالنيوس 

ـو عند العرب سابقة الغرب دـ العلتق يفكذباىل دكر اغبضارة االسالمية كأثرىا  التجرييبك  ماخذ العرب كاؼبسلمُت العلم النظر 
[ كمع ادعاء الكثَت من علماء الغرب اىل أف الفضل يعود اىل حضارة 39جهل كصراعات سياسية . ] يفالذل كاف يعيش  االكريب

  .وانف اال أف الواقع يثبت غَت ذلكالي
ثل: ) الطب كالصيدلة كالكيمياء كعلم من هنضة علمية ذبريبية تشمل  العديد من العلـو م نلتمسوكأكرب دليل على ذلك  ما 

ىذه  العلـو  ككذب افًتاءات  يفكغَت ذلك ( فبا يكشف لنا ما حققو علماء االسالـ من اقبازات  كاعبغرافياالطبيعة  كالفلك 
 .ذلك يف علماء الغرب

ربقيق كثَت من اإلقبازات  يف"من اكائل العلماء الذين أكدكا على قيمة التجربة كدكرىا   هـ313تاايابوابكيااتيازاكيعد"  
 .العلمية

 ال غٌتنو ا أمالعلـو الطبية  كر  يف"  على قيمة التجربة بل اعتربىا اساسا ضركراي لكل معرفة علمية ،  خاصة منعم لقد أكد "الراز 
لعقل ، كمع اف قواـ التجربة االخالؽ كا  أمكاجبة ، كىى اجتهاد كنظر ، كىى اكؿ طريق اغبق ، كر  يللحياة عن التجربة ، فه

اؼبريض  يفالتجربة  حال يصللتجربة كاعتبارىا كاجبة اال اف ىناؾ حدكد ؽبا فهو يرفض اف سبارس على االنساف لقولو "  محب الراز 
 [41] .نفسو كاال كاف اؽبالؾ ؿبققا "

طقية فيقوؿ " كاف اؼبن االستدالالتأنو من األفضل أف تكوف  التجربة على اغبيواانت ، كأف تكوف بعيدة عن  مكيرل الراز 
تقـو على  اليتتقـو على ذبربة الفرد الواحد كعلى تلك  اليتالتجارب العلمية القائمة على اساس ذبارب القركد ؽبى خَت من تلك 

 [41].نتائج االستدالالت اؼبنطقية فاف للتواتر قيمتو"
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كأنقذكه من السرية  العلمياء أصالة البحث ك إبدخاؿ التجربة العلمية كاؼبشاىدات الدقيقة خلع اؼبسلموف على علم الكيمي
بَت الكيميائي ىػ" ك211قدمها " جابر بن حياف ت  اليتكالسيميائية كالغموض كقدموا الكثَت من الكشوؼ كاالبتكارات كخباصة 

 [ 42. ]اتريخ االسالـ فين
كانت سائدة عند   اليتدفعو اىل ذلك الفكرة على يد خالد بن يزيد بن معاكية ، ك  متماـ هبذا العلم منذ العصر األمو لقد بدأ االى

العصور القديبة كالوسطى من امكانية ربويل اؼبعادف اػبسيسة إىل ذىب ، كلقد أقبل اؼبسلموف على دراسة ىذا  يفبعض العلماء 
 من حياف ، كالراز ؾباؿ التطور كالتقدـ كربوؿ العلم على يد جابر ب يفالعلم كساركا فيو على أساس التجربة فكاف ذلك فتحا كبَتا 

تقدـ العلـو التجريبية كمنها  يفسانبت بدكرىا  اليتكاستطاع علماء اؼبسلموف من ربضَت كثَت من اؼبواد الكيميائية  اىل علم ذبرييب
الذىب حامض الكربيتيك ، كحامض النيًتيك ، كحامض الكلوردريك ، أك ركح اؼبلح كايضا الصودا الكاكية ، كالكحوؿ كماء 

 [43. ]من مواد كيميائيةكغَت ذلك 
كعشرات غَتىم من العلماء أصوؿ الكيمياء اغبديثة ، كحاكال كشف االكسَت  مكابن سينا كمسلمة كالكند مكضع جابر كالراز 

الذل يهب اغبياة ، كيعيد الشباب ، ككاان يذىباف إىل معرفة حجر الفالسفة الذل وبوؿ اؼبعادف اىل الذىب ، كمل تذىب ىذه 
 [44. ]التقطَت كالتصعيد كالتجميد كاغبلية سدل ، الهنم عرفوا هبا االحباث الونب
علم الكيمياء ككاف من ركاد ىذا العلم حيث الف أكثر من طبسمائة مؤلف ك  يف"   هـ200جابيابناحياناتاكقد برع  " 

ككتاب التكليس ، ككتاب  األفراف ، يفأكراب لقركف عديدة كمن أىم مؤلفاتو " اؼبيزاف ، كهناية االتقاف ، رسالة  يفبقيت كتبو تدرس 
 [45] ." االيضاح 

و عدة يإلكيعترب جابر أكؿ من حضر حامض الكربيتيك ، كاكتشف حامض النيًتيك ، كماء الذىب ، ككلوريد الزئبق ، كتنسب 
غَت قابل ؽ اخًتاعات منها : تقطَت اػبل للحصوؿ على حامض اػبليك اؼبركز ، ربضَت طالء يبنع صدأ اغبديد ، صناعة كر 

 [ 46صناعة الزجاج ، صبغ اعبلود كالشعر] يفأكسيد اؼبنجنيز  لالحًتاؽ ، استعماؿ راين
ا ىػ " ؾبموعة من اؼبؤلفات الكيميائية منها كتاب : السمـو حيث أعادىا اىل أصلها كذكر عددا كبَت 211ت وجلابيبناحيان"

  يفلث من اغبجر مث كصف كل منها كصفا دقيقا ، كما اشار ، كآخر من النبات ، كالثا منها ، ما استخرج من أصل حيواين
كتابيو " اػبواص الكبَت ، كاػبواص اىل تفاعالت كيميائية كعمليات فنية منها التقطَت كالتبلور كالتصعيد ، كالًتشيح ، كالصهر ، 

. ميائية برباعة كدقة كابداعت الكيكما درس ابن حياف خواص بعض اؼبواد دراسة علمية دقيقة مثل الفضة كأجرل بعض العمليا
[47 ] 

الكيمياء جعلت" سارتوف " مؤرخ العلم اؼبعركؼ يشَت إىل أنو من النادر أف  يفكمؤلفاتو  العلميإف أعماؿ جابر بن حياف كمنهجو 
الكيمياء  يفتشتمل على معرفة كبَتة كإحاطة كاسعة أبعماؿ القدماء ، حبيث أصبح لو  اليتكيميائى مثل ىذه اؼبؤلفات   أمينتج 

 [48. ]العصر الوسيطاؼبنطق كاعترب من أعظم علماء  يفما ألرسطو 
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مياء العطر يعلم الكيمياء منها " كتاب ك يفىػ"  كتب كرسائل كثَتة علمية تتناكؿ دراسات كاحباث 252ت  م"كللكند
 ملتجربة كاؼبعمل ، تناكؿ الكندمن خالؿ ا العلميكالتصعيدات " نتبُت من خاللو مدل اىتماـ علماء كفالسفة االسالـ ابلبحث 

ذلك من عمليات ، كقد تطرؽ  تتناكؿ عمليات كثَتة كالًتشيح ، كالتقطَت كغَت اليتأنواع كثَتة من العطور كبُت طريقة ربضَتىا ك 
اضر. الوقت اغب يفأنواعا من الفوالذ بطريقة الزالت تستخدـ  مو ، كما حضر الكندديد كحدد أنواعأيضا اىل تعدين اغب مالكند

[49 ] 
 . التجرييب العلميالبحث  يفاىل تعدين اغبديد كعد أنواعو كىذا يدؿ ايضا على فبارستو للتجربة كتقدمو  مكقد تطرؽ الكند

فبكن مىت  شيءالطب ،  كىى  يحقيقتها ى يفىذا العلم أيضا ،  كاعترب الكيمياء  يف  هـ"ا313تاايابوابكيااتيازاكقد برع " 
ذباربو كاستخلص نوعا من  الرازمالناس، كقد اقاـ  أيدل يفا، كىى  ذبعل االنساف  يستغٌت عما كقف االنساف على اصوؽب

 .من التصوؼ كالرمزية الياكيمياء خال
 .ق "668مياء كىى كما عدىا" ابن أىب أصيبعة ت يعلم الك يفأكثر من اثٌت عشر كتااب  مقد كتب الراز 

، كتاب األثبات ، ككتاب التدبَت ، كتاب اغبجر ، كتاب االكسَت ،   ربىاين، كتاب اؼبدخل ال يكىى ) كتاب اؼبدخل التعليم
كتاب شرؼ الصناعة كفضلها ، كتاب الًتتيب ، كتاب التدابَت ، كتاب الشواىد كنكت الرموز ، كتاب احملبة ، كتاب اغبيل ، 

البد للطبيب البارع أف وبضر األدكية كالعقاقَت ترتبط ارتباطا كثيقا بعلم الطب اذ  منظر الراز  يفككتاب سر األسرار (، كالكيمياء 
 [51كاؼبراىم كال يبكن ربضَت ىذه اؼبركبات اال عن طريق التجارب اؼبختربية العملية. ]

 يفاالسرار " يذكر انو " شرح فيو ما سًته القدماء من الفالسفة .... بل كفيو ابواب مل ير مثلها ، كيبحث كتابو  كتابو " سر   يفك 
 [51موضوعات. ]ثالثة 

مواد العقاقَت  كصفا دقيقا كمسهبا ، كما شرح خواصها كصفاهتا كطرؽ تنقيتها ككيفية التمييز بينها  مالقسم األكؿ كصف الراز  يف
الغازات كاؼبعادف كاغبجارة كالزاجات  يستة انواع ى –دنية كغَت العضوية اؼبع أم –، كجعل اؼبواد الًتابية  ردئهاكمعرفة جيدىا من 

التجارب كجعلها على نوعُت : نوع لتذكيب  يفالكثَت من اآلالت كاالجهزة اؼبستعملة  مكصف الراز  القسم الثاين يفالبوارؽ ، ك ك 
 [52. ]كاؼبستوقد كاالتوف كغَتىا اؼبعادف كالنفخ كالكور كالوتقة كاؼباشة ، كنوع اخر لتذكيب العقاقَت كاالقداح كالقناىن كاالنبيق

، كاىتم بشرح كيفية تركيب االجهزة اؼبعقدة كصيانتها  كمنها اؼبعدين يعلى عشرين جهازا منها الزجاج ما يزيد مكصف الراز 
 [53. ]علق ابؼبختربات كالتجارب العمليةتت اليتالكتب اغبديثة  يفكطرؽ استعماؽبا على غرار ما نراه االف 

ذلك موضحا  يفَت ككصف العمليات الكيميائية اؼبستخدمة القسم الثالث شرح ألكؿ مرة كيفية إجراء التجارب لتحضَت العقاق يفك 
ها ، كعرؼ  علم الكيمياء ألكؿ مرة األسس العلمية لعمليات التنقية من تقطَت يإلسَت التفاعالت الكيميائية كالنتائج اؼبؤدية 

 [54. ]طبخ ككذلك عمليات التحليل كالعقدكتصعيد كتشويو كتكليس ك 
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 اليتيمياء كارسى دعائم ىذا العلم دبا كضعو من اسس كمبادلء منهجية من كصف اؼبواد كما كضع  اسس كمبادلء علم الك
وبصل عليها اثناء ربضَت  اليتكمناقشة النتائج  التجرييبيستعملها ، مث شرح اعبزء  اليتيشتغل عليها ، مث كصف االدكات كاالجهزة 

 .اؼبركبات
ع اف يتوصل اىل اكتشاؼ الكثَت من اؼبركبات مثل ضبض  الكربيتيك كظباه ابلتجربة الكيميائية  استطا  ممن خالؿ اىتماـ الراز 

ازالة االلواف كالركائح  يفكؿ مرة قصر االلواف ، كال تزاؿ ىذه الطريقة تستعمل أل خضر ، كما استخدـ الفحم اغبيواينزيت الزاج اال
 من اؼبواد العضوية .

 يفصيدلة كاعترب التفاعالت الكيميائية كالفيزايئية الناذبة عن أتثَت الدكاء الكيمياء بكل من  علم الطب كعلم ال مكقد ربط الراز 
من خالؿ ذباربو مثل ربضَته الكحوؿ من مواد  مالصيدلة كما بُت الراز الكيمياء ك اعبسم ، كيبكن الكشف عن العالقة بُت 
ا درس خصائص الزئبق كمركباتو دكية كالعالج ،كمالصيدليات الستخراج األ يفسكرية كنشوية متخمرة ككاف يستعملو 

يومنا ىذا ف  يفالعالج كىى التزاؿ تستخدـ  يفكاستحضرىا كاستعملها كعقار ضد بعض االمراض ، ك استخداـ طريقة التبخَت 
اؼباء الساخن لكى يستنشقو اؼبريض فتعمل االخبرة اؼبتصاعدة على توسيع القصبات اؽبوائية  يفكذلك بوضع الزيوت الطيارة 

نفس الوقت ،  يفالشهيق كالزفَت ، ك  اليتح يفاؽبواء دخوال كخركجا  التنفسية آلهنا تؤثر على عملية مركر متتوسع اجملار  كابلطبع
[ .  [55فاف للزيوت الطيارة أتثَتا ـبدرا موضعيا ، كىكذا تزيل االزعاج الذل وبمى بو اؼبزكـو

ا:سيار.ااتقسمااتثاتث.اسيااألاييازااتا
الكربيتيك "كما ء كانشْاىا علما ذبريبا كاستحضر حوامض التزاؿ مستعملة حىت يومنا ىذا "كحامض الكيميا يف مكبرع الراز 

 [56ربضَت االدكية. ] يفستقطار مواد نشوية كسكرية ؿبمرة كاستخدمها استخرج الكحوؿ اب
ا لوقائع كيمائية متعددة اعبوانب كؿ مرة تصنيفا جيداتريخ الكيماء اذ قبد لدية أل يفانبية فبيزة  ميقوؿ ىوليمارد".....كللراز 

متحررا من السحر  يصوغ النتائج بلغة سهلة سباما مزة كاؼبواد اؼبستعملة ككاف الراز قبد عنده  كصفا لألجه الحظها بعناية ،كما
 [57].م االحياف ابعجاب كاحًتاـ "ظمع مالراز  يشارؼ عبقرية جابر الذل كاف يذكرمل  والرغم ان كالغموض على

اومْاثيةافاعلمااتكيماءا:اياسجاماتااتيازااومنا
لذلك  كصفة للتجارب الكيمائية كصفا دقيقا مبينا نتائج التفاعالت الكيمائية ، حساب الكثافات النوعية للسوائل كاستخدـ

 وا استخدـ معلومات، اعترب التجربة كاؼبالحظة الدقيقة اساسا للقياـ ابالعماؿ الكيمائية الصحيحة ، كم يميزاف ظباة اؼبيزاف الطبيع
 [ 58ذلك. ] يف السبق الطيب وفهو بذلك رائد للكيماء الطبية كل كالصيديل اجملاؿ الطيب يفالكيمائية 

كثَت من مؤلفاتو  أنبية الكيمياء كارتباطها ايضا ابلطب ، كيوجو اىتمامو إبجراء   يفىػ"  424"ابناسيهنااتاكما كضح  لنا 
ىذا  يفتكوين اؼبعادف كجاءت نظريتو  يفينا مسلك جابر بن حياف من حيث االعتقاد التجارب اؼبعملية ، كقد سلك ابن س

الذل  ييجة إلرباد الزئبق ابلكربيت النقإىل حد كبَت ، كتوصل ابن سينا اىل أف اؼبعادف كلها تتكوف نت واؼبوضوع مطابقة لنظريت
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كاف الناتج فضة ، كتوصل ابن سينا اىل أنو ليس   ياألبيض النقيفوؽ ما وبضره الكيماكيوف ، فإذا كاف الزئبق نقيا كاربد ابلكربيت 
تقليد العناصر تقليدا جيدا كىذه نظرة  ابستطاعتهمشخص ربويل العناصر من نوع اىل آخر ربويال حقيقيا ، كلكن  أممقدكر  يف

 [ 59] .ة تتطابق مع نظرة العلم اغبديثموضوعي
معرفة األكائل " كقد  يفكتابيو الصيدلة ، ككتابو اعبماىر   يفكيمياء اال انو ضمنها ال يفق " فلم يكتب كتااب 441" ت أما البَتكين

 ثلج صبده ، كلقد عرؼ البَتكين يفتكلم عن النوشادر ككصف طريقة تكوينو ، كتوصل اىل أف النوشادر يربد اؼباء ، كاف جعل ماؤه 
اؼبواد العضوية كالزيوت كالنفط ، كشرح البَتكف طريقة ربضَت  يفكب ال تذ اليتاؼباء كتلك  يفتذكب  اليتالفرؽ بُت األصباغ الثابتة 

"الزقبار" كاربوانت النحاس ، كقاؿ أهنا تستعمل دكاء للعُت ، كذكر طريقة للتميز بُت ىذه اؼبادة ككربيتات النحاس ، كقد أجاد 
 [  61. ]خاماهتا كطرائق استخراجهااماكن  كصف الفلزات كاؼبركبات من حيث صفاهتا الطبيعية كالكيماكية كما ذكر يفالبَتكىن 

"كالفسيولوجى مث اؼبورفوعبى كىى دراسة اعضاء االفراد من anatomeyبدراسة التشريح " مفقد اىتم الراز  علمااتجشيبح يفأما 
يف امتحاف  حيث شكلها اػبارجى مث الباثوعبى كربط بُت علم الطب كالتشريح ، فعلم  التشريح اساس ؼبعرفة علم الطب ا ،فيقوؿ

يف معرفة كتب القدماء فاف مل يكن  ةعنده علم ابلقياس كحسن فهم كدرايتسألو عن التشريح كمنافع االعضاء كىل  )اكؿ ما ةالطلب
اعبسم من الراس اىل اؼبرضى (كقد خصص الرازم اعبزء االكؿ من كتابو اؼبنصورم لوصف اعضاء  يفحاجو اىل امتحانو  عنده فال

 [61. ]القدـ
 ةمن االصل الذم ىو مضاعف يف اعبه يل على اف الرازم قد مارس التشريح فقد كاف اكؿ من ميز العصب اغبنجرمكىذا دل

 [ 62. ]نقص يف معلوماتو اك عدـ دقة كصفونوس كينتقده لإلىهبعلو يتمرد على ج مٌت كىذا ماالي
حتميو لفهم كاائف االعضاء كحرصا على سالمة  ةدراستو يف كل افرع الطب ضركر  جعلبعلم  التشريح اؼبقارف ك  مكقد  اىتم الراز 

وانف كما اشرت سابقا ىي اؼبصدر الوحيد اليت يستقي منها الياؼبريض من حيث التشخيص كالعالج لو ،كمل تكن مؤلفات 
لى ككاف اغبكم يف ام قضيو بناءا ع ةكالتجارب الذاتي ةتخلص بناءا على اؼبشاىدات الشخصيمعلوماتو ،فلقد كانت النتائج تس

 كاقتدار . ةكلقد الف يف علم التشريح عن دراي العقل كاغبكمو كاؼبنطق،
سبقتهم ، كقد رافقت عملية الًتصبة مع أمانة  اليتلًتاث األمم كاغبضارات  -الًتصبة يفقبد للمسلمُت دكرا عظيما  جمالااتطب يفك 

كاالبداع فيما يبكن اعتباره علما اسالميا خالصا النقل تصحيح كاستدراؾ كشركح مث انتقلوا إىل مرحلة الحقة سبيزت ابإلضافة 
علـو عدة كالطب كالفلك كالرايضيات يبثل اؼبرحلة االكىل  يفكمستقال ، كعلى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر قبد رابت بن قرة الذل نبغ 

 مكدبا أف اؼبرحلة الثانية : الراز ء " ، ، كابن سينا كطائفة كثَتة من العلما م، كيبثل اؼبرحلة الثانية " الراز مرحلة الًتصبة كالنقل  أم، 
على ذلك  التجرييب العلميفقد ارتسم بوضوح اؼبنهج  –الطب كغَته طبعا  يف يمرحلة االبداع كالنبوغ االسالم ي، كابن سينا ى

ـو بعملية حيث كاف الطبيب اؼبسلم يصف األعراض كيشخص العلل مث يربط بُت اؼبعطيات اؼبتشاهبة مث يق ماغبيو  العلمياجملاؿ 
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ابلتجربة مث االنتقاؿ  –أك نفيها  -يعقبها فرض الفركض كؿباكلة إثباهتا  اليتربليل كتفسَت النواتج بعد اؼبشاىدة كاؼبالحظة الدقيقة 
 [63]وانُت العامة.اىل دراسة اعبزئيات للوصوؿ إىل الغاية كىى كضع النظرايت الطبية كالق

اـ اؼبنهج من كلذلك سوؼ نقتصر بياف مع التجرييب لعلماء الذين يبثلوا اؼبنهج الطيبا كابن سينا من ابرز مابو بكر الراز  كيعترب
 .خالؿ جهودىم الطبية

كنو من تعديلها ،كما سب ةالطبيع على ةدة االخرين الهنا ربقق لو السيطر كاعتربىا سبيل اىل سعا ةامن الرازم كما ذكرت ابلتجرب
على االنساف الهنا  ةلطب العملي ،اال انو يرفض التجربع اىتماـ الرازم هبذا النوع من اعلم التجارب اغبقيقي كم ةػبدمتو ،كاعبراح

م االسالـ ،كىذا يؤكد ليا،كاجراء التجارب عليو انطالقا من تع تودل بو للهالؾ ،كلقد راعي الرازم حرمة جسد االنساف ةالؿبال
 [64].ها ام كائن اخريإليرقى  رازم الف لالنساف مكانو عند الانسانيتو كالتزامو حبرمة الكائن اغبي انساان اك حيواان كاف كا

تًتؾ اثرا ااىرا من  خياطو داخليو ال ةككيفية زبيط اؼبريض اثناء اعبراح ةلرازم يف اجراء العمليات اعبراحيكتشهد ىونكو برباعو ا
كخيوطا صنعها من  ةاالكاتر اعبلدياعبانب اػبارجي ،كخاط مواضع العمليات خبيط كاحد اباستخداـ ابرينت ،كما انو استخدـ 

جراحات االمعاء كرتق اعبركح الف اعبسم يبتصها دكف اف تلحق بو اذل  فتقوؿ )اف الرازم علم  يفامعاء القطط كحيواانت اخرل 
تخييط يف جراحات البطن ككيفية ال ة،كالتدريس اؼبثمن نسبو اىل شبانيًتؾ شيئا منها ي تالميذه كيف ىبيط اعبركح بشكل داخلي ال

 [65] .برتُت كخيط كاحد مثبت هبا (إب
عشرة اجزاء ىبتص كل منها بطب عضو اك اكثر ، كقد ضمنو آراء صبيع  يفالطبية كيقع  ممن اىم كتب الراز  مكيعترب كتاب اغباك 

 [ 66. ]قائلواىل  شيءكمالحظاتو كنسب كل من سبقوه من االطباء كاؼبؤلفُت عن االمراض كطرؽ عالجها ، ابالضافة اىل ذباربو 
كيبكن تلمس ذلك من خالؿ تشخيصو لبعض األمراض حيث   معند الراز  التجرييبكتعد اؼبالحظة كالتجربة طريقا ؼبنهج البحث 

 يفالظهر كاكالف  يفضبي مستمرة ربدث كجع  ماالعراض قائال " يسبق اهور اعبدر كاغبصبة  مرسالتو عن اعبدر  يفيصف 
 [67] .كبياف اكجو الشبو كاالختالؼ ة خطوة اؼبالحظة كالوصف كاؼبقارناىل م....لقد فطن الراز االنف ، كقشعريرة اثناء النـو .

 مؤلفاتو اؼبختلفة للتأكيد على ىذه  العناصر اؼبرتبطة  ابؼبالحظة. يفالكثَت من اؼبواضع  مكقد افرد الراز 
 [ 68الطبيعة . ] يفاك  يالعامل اػبارج يفجودة كاؼبالحظة عنده تعٌت اؼبشاىد ة الدقيقة للظواىر اك الوقائع اعبزئية اؼبو 

، الذل يبدأ من اعبزئيات منتهيا اىل الكليات اك القوانُت  التجرييب يجزءا جوىراي من اؼبنهج االستقرائكبذلك تكوف اؼبالحظة 
 .منهجو يفالكلية ، كاف دراسة خطوات اؼبالحظة تكشف لنا عن مستوايت ـبتلفة ؽبا 

ذبارب الفرد الواحد ، كيرفض  بفضل  النتائج العلمية القائمة على ذبارب القركف ال كىو  مالحظ ذبرييب الرازمحقا لقد كاف 
 [69تبحث عن العلل كاالسباب . ] هنا سريعة ، الره غَت موثوؽ هبا ألنظ يفا هناؼبالحظات العامة أل الرازم

يف علم الطب، سواء كاف عالجيان أك كقائيان أك صيدلة، خَت ما يتمثل هـ"424"ابناسيهنااتاكيتمثل اؼبنهج العلمي التجريػيب عند 
 .بل كحىت طبان نفسيان، كيتمثل ىذا التطبيق خَت سبثيل يف كتابو "القانوف يف الطب" 
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قد اىتم بكل فركع الطب تقريبان بدءان من الطب الوقائي  -كىو الطبيب البارع  -كمن يتصفح كتاب القانوف هبد الشيخ الرئيس 
  .، كانتهاءن ابلصيدلة كتركيب األدكية كالعقاقَتكعلم التشريح

كىناؾ نصوص كثَتة البن سينا العامل الفيلسوؼ تكشف عن أنبية التجربة يف "كتاب القانوف"  حيث يضع ابن  سينا شركط 
قياس كاآلخر طريق الدكاء اؼبفرد كيربط ذلك ابلتجربة كالقياس فيقوؿ : " األدكية اؼبفردة تعرؼ قواىا من طريقُت أحدنبا طريق ال

 [71].التجربة كلنقدـ الكالـ يف التجربة "
و يإلككاضح ىنا أف ابن سينا يقدـ التجربة على القياس ؼبا ؽبا من أنبية إذ التجربة لو توفرت كانت أكىل من القياس كىذا ما أشران 

سينا أف للتجربة ثقة أتيت عن طريق االكتساب  من قبل أثناء تناكؿ التجربة عند أبو بكر الرازم ، كأيضان من انحية أخرل يذكر ابن
 [71]الداء ابلثقة بعد مراعاة شرائطكىذا ما ال يتحقق يف القياس إذ يقوؿ : " أف التجربة إمبا هتدم إىل معرفة قوة 

ليس من العلـو  كيقوؿ أيضان يف سَتتو الذاتية كاليت كتبها بنفسو : " مث رغبت يف علم الطب أقرأ الكتب اؼبصنفة فيو ، كعلم الطب
الصعبة فال جـر أىن برزت فيو يف أقل مدة حىت بدأ فضالء الطب يقرأكف علي علم الطب كتعهدت اؼبرضى فانفتح علي من 

 [ 72].أبواب اؼبعاعبات اؼبقتبسة من التجربة ما ال يوصف
ج يقـو على ما وبقق أفضل حيث يقوؿ" أف العال العلميكيعطى ابن سينا أنبية كبَتة  للمالحظة كخطوة من خطوات البحث 

 [73] .ها اؼبشاىدة"يإلهتدم  ساليبالطبيب ؼبرضاه عن طريق ابتكار أ نتيجة وبققها
كيضيف  إىل أف اؼبالحظة هبب أف تنصب على حالة أك ااىرة معينة مث تستمر لكي تستخلص النتيجة الصحيحة لتفسَت 

 [74] .أسباهبا
. اعبزئية للداللة على ذلك القانوف"نوف الكلي يف اؼبعاعبة إال بعد تفحص األحكاـ كيقوؿ يف موضع آخر " كال يبكن صياغة القا

[75 ] 
ص كثَت من كاغبق أف ابن سينا عن طريق التجربة العلمية كمالحظاتو الدقيقة توصل إىل كثَت من اغبقائق فبا أفاده كثَتان يف تشخي

  .األمراض كتقرير عالجها
التنجيم ، كقد كضع يف ذلك رسالة بعنواف ) رسالة يف إبطاؿ حكم التنجيم ( أكضح فيها أف ما كؽبذا ال عجب إذا رأيناه وبارب 

قالو اؼبنجموف من صعود الكواكب ابطل ، ليس على شيء فبا كضعوه دليل ، كال يشهد على صحتو قياس ، كيبُت كذلك يف 
 [ 76. ]عها اؼبنجموف كفساد ما بنوا عليورسالتو ىذه بطالف األصوات اليت كض

كتبدك اؼبالحظة كاضحة يف كتاب القانوف البن سينا عندما يستخدـ مصطلح األعراض حيث هبرم ابن سينا يف تشخيصو 
لألمراض صبيع األعراض اليت يشكو منها اؼبريض سواء كانت ااىرة أـ ابطنة ، يقوؿ ابن سينا : " األعراض منها ما ىي مؤقتة 

دة ، كالوجع الناخس ، كضيق التنفس كالسعاؿ كالنبض اؼبنشارم مع ذات اعبنب ، كمنها كينقطع مع اؼبرض ، كاغبمى اغبا يبتدئ
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آخر األمر فمن ذلك عالمات  مثل الصداع للحمى ، كمنها ما أييتما ليس لو كقت معلـو ، فتارة يتبع اؼبرض ، كاترة ال يتبع 
 [ 77.]ىا يف العالمات اغبادة"ىذه أكثر البحراف ، كمن ذلك عالمات النضج ، كمن ذلك عالمات العطب ، ك 

كإذا كانت األعراض أكؿ ما يالحظو اؼبريض كالعالمات ما يراه الطبيب بنفسو فإف لكليهما دالالت ثالث يفيد منها اؼبريض 
كالطبيب ، فالداللة إما على أمر حاضر كينتفع بو اؼبريض كحده فيما ينبغي أف يفعل من كاجب تدبَت نفسو ، كإما على أمر 

فيد منو الطبيب كحده إذ قد يستدؿ بذلك على تقدمو يف صناعتو فتزداد الثقة دبشورتو ، كإما على أمر مستقبل ينتفعاف بو ماض ي
 [ 78صبيعان ، الطبيب يستدؿ منو على تقدمو يف اؼبعرفة كاؼبريض يقف منو على كاجب تدبَته . ]

لطبيب حيث يقوؿ : " كمن العالمات ، عالمات يستدؿ هبا على كيربط ابن سينا اؼبالحظة الدقيقة دبعرفة  علم التشريح كعلم ا
األمراض الباطنة كينبغي أف يكوف اؼبستدؿ على األمراض الباطنة قد تقدـ لو العلم ابلتشريح حىت وبصل منو معرفة جوىر كل 

ك يف غَته من جهة أنو ىل عضو أنو ىو ىل غبمي أك غَت غبمي ، ككيف خلقتو ليعرؼ مثالن أنو ىل ىذا الوـر هبذا الشكل فيو أ
 [79ىو مناسب لشكلو أك غَت مناسب ، كيتعرؼ أنو ىل هبوز أف وبتبس فيو شيء أك ال هبوز ........ " . ]

، كيعنينا ىنا العرض كالذم ا تربط بُت السبب كاؼبرض كالعرضكيقدـ ابن سينا كثَت من األمثلة يف كتابو القانوف ال حصر ؽب
: " قواـ البوؿ إما أف يكوف رقيقان كإما أف يكوف غليظان كإما أف يكوف معتدالن ، د ابن سينا فيقوؿدقة اؼبالحظة عنيكشف لنا 

" أك على ضعف الكلية كؾبارم البوؿ" ، كيضيف ،كل حاؿ، أك على السدة يف العركؽكالرقيق جدان يدؿ على عدـ النضج يف  
 [ 81.]ها على نضج أخالط غليظة القواـ"النضج كيف أقلكأما البوؿ الغليظ جدان فإنو يدؿ يف أكثر األحواؿ على عدـ 

مى كمثاؿ العرض العطش أما األمثلة اليت تربط بُت السبب كاؼبرض كالعرض فيقوؿ : " مثاؿ السبب العفونة كمثاؿ اؼبرض اغب
 [81. ]كالصداع "

كالقولنج أك الصرع كقد يصَت العرض كمع ذلك قد يتحوؿ كاحد من ىذه الثالثة إىل اآلخر ، كقد يصَت اؼبرض سببان ؼبرض آخر  
سببان للمرض كالوجع الشديد يصَت سببان للوـر ألنصباب اؼبواد إىل موضع الوجع ، كقد يصَت العرض نفسو مرضان كالصداع 
العارض عن اغبمى فإنو ردبا استقر كاستحكم حىت صار مرضان ، كقد ىبتلف الًتتيب فيصَت الشيء ابلقياس إىل نفسو كإىل شيء 

 [82. ]و أك بعده مرضان كعرضان كسببان "لقب
اؼبثاؿ على ذلك اغبمى السلية عرض لقرحة الرئة كمرض يف نفسها كسبب لضعف اؼبعدة ككالصداع اغبادث عن اغبمى إذا 

استحكم كاف عرضا للحمى كمرضا يف نفسو كردبا جلب السرساـ فصار بذلك سببان ، ففي اغبالة الثانية ىو عرض ابعتباره ذات ، 
 . ة األكىل عرض ابلقياس إىل اغبمى"كيف اغبال

اال انو مل يسلم ايضا من النقد كاالهتامات كىذا ما جاء  التجرييبؾباؿ الطب  يفكمع تفوؽ " ابن سينا على علماء عصره كنبوغو 
" الشفاء آلبن سينا " كتاب   يفقبدىا  اليتكتلك   معلم الطبيعيات النظر  يفعلى لساف " ركزنتاؿ بقولو " إف اؼبباحث اؼبستفيضة 
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كتاب   يفاعبزء الذل يتناكؿ الطبيعيات  يفال ربتول على ما نستطيع أف ندعوه ابلتجربة اؼببتكرة ، غَت إننا قبد فقرة كاحدة فقط 
 [ 83].أصل اغبجارة " يفالشفاء عن مالحظة شخصية تعود اىل أايـ صبا " ابن سينا " كما يقوؿ ، كىذه الفقرة تبحث 

زبتص ابلعلـو  اليتاإلحاطة بكل مؤلفاتو خاصة  يمؤلف كاحد كلكن ينبغ يفمن النظر  اغبكم على عامل كابحث الأييتكالواقع أف 
 .فًتاء ركزنتاؿ على علماء االسالـالتجريبية كىذ ما يؤكد كذب كأ

اجمالااتعلومااتجريببيةافيماابلىاايفهاعلماءااملسلمنيايإتوميكنااجيازامااتوصلا
وانف كما سجلو من مالحظاتو كذباربو اليق " موسوعة علمية ذبمع بُت طب اؽبند كطب 313ت مللراز  مكتاب "اغباك   -1

اػباصة كقد تناكؿ فيو الكثَت من األمراض اسباهبا كعالجها مثل أمراض الرأس كالعيوف كاألنف كاالذف كاالسناف كغَت ذلك من 
كخَت رائد لكثَت من العلماء  القدامى  التجرييبؾباؿ الطب  يفتو امراض كقد صدر عن  الكتاب كثَت من الطبعات دليال على أنبي

 كاحملدثُت. 
ربديد خواص الظاىرة فكما أف الطبيب  يف العلميؾباؿ العلـو التجريبية ابؼبالحظة كاعتربكىا اؼبنطلق  يفاىتم علماء االسالـ  -2

مظاىر  يفاجملاالت كالظواىر األخرل ، فالنظر  يفث مالحظاتو تشخيص نوع العلة كأسباهبا فكذلك حاؿ الباح يفالناجح هبمع 
، كمن مث أكد علماء م كالتحليل كالتجريب اىل غَت ذلكحبث يتوخى الدقة كالعلم مث االستقصاء اؼبنظ أماالشياء اكال ىو طريق 

واىر ، كنتيجة الكتشاؼ خصائص كاسباب الظ العلميالبحث  يفاالسالـ على اختالؼ زبصصاهتم أف اؼبالحظة مرحلة أساسية 
 .كشف الكثَت من الظواىر كتشخيصها  لذلك استطاعوا

 .ل اػبَت اؼبشًتؾ كاؼبصلحة العامةسبي يفكجو علماء االسالـ اىتماـ الباحثُت اىل ضركرة التعاكف  -3
العلمية كمدخل توصى بدراسة اؼبصطلحات  اليتمن الرسائل  الكثَت فأليكقاموا بت العلميـ ابؼبصطلح سالم علماء اإلػػػػػاىت -4

 .اانرة طريق العلم كربصيلو يفعده ربديد ىدفة كيسا يف ث أف دراسة اؼبصطلح يساعد الباحثمن العلـو حي علم مأل مضركر 
 كاىتموا ابؼبالحظة كاقامة الفركض العلمية كالتحليل كعمل احصاء ك العلميأخذ علماء االسالـ ابلتجربة كطريق للبحث   -5

 .مقدـ كتصحيح خطوات البحث التقليدنقد البناء الذل يهدؼ اىل الت، كاىتموا ابل مقارانت
تطويره من  يففرضها السابقوف عليو كبذلوا جهدىم  اليتاىتم علماء االسالـ بعلم الكيمياء كخلصوا ىذا العلم من السرية  -6

ر كصوال اىل ما يسمى بعلم التحليل ، يتألف منها ، مث فحص كل عنص اليتخالؿ ربليل اعبسم ابلعمليات الكيميائية إىل العناصر 
 إكتشاؼ الكثَت من األدكية كشفاء كثَت من اغباالت . يفكربطوا بُت علم الكيمياء كالصيدلة كالطب فبا ساىم 

ميداف  يفكتاب القانوف البن سينا تدليل كاضح على مدل فبارستو منهج اؼبالحظة حبيث توصل اىل اكتشافات علمية دقيقة   -7
ها اؼبشاىدة يإل ب هتدللياسأا الطبيب ؼبرضاه عن طريق ابتكار ينا فالعالج يقـو على ما وبقق أفضل نتيجة وبققهالطب كما ب

 .اعبزئية للداللة على ذلك القانوفاؼبعاعبة اال بعد تفحص االحكاـ  يفيبكن صياغة القانوف الكلى  كتوصل اىل أنو ال
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اضطرابو  يفكبُت األمراض اؼبختلفة ، كما بُت أثر العوامل النفسية  ة أحوالو اؼبتفاكتدرس ابن سينا النبض دراسة كافية كربط بُت -8
دراسة األمراض العصبية  يفإحتقاف الدماغ ، كأشار دبعاعبة الدماغ احملتقن ابلتربيد ، مث توسع ككصف السكتة الدماغية ك 

العلماء اؼبسلمُت كايباهنم ابلتجربة ايباان راسخا .اىتم علماء  كاالضطراابت النفسية كعاعبها برباعة كاقتدار كىذ خَت دليل على اخذ
 يفة انية خاصالسرط ـاعبراحات خاصة ما يتعلق ابألكرا دراسة كافية كأجركا الكثَت من يُت ابلتشريح كدرسوا اعبهاز اؽبضماؼبسلم

 .أدكاره ا اؼببكرة
حبوثهم  يفتقدـ العلـو عند علماء االسالـ حيث دلوا  يفكبَت   خالصة القوؿ أف للتجربة العلمية القائمة على اؼبالحظة دكر -9

لطبيعة اؼبعرفة  ميدكىم هبذا ذباكزكا الفهم التقل اؼبعرفة العلمية يف يالتثبت كاهنا شرط اساس يفعلى انبية دكر التجربة كمكانتها 
 . من قبل وانيناليكن مألوفا للفكر فانتقلوا هبا اىل مستول جديد مل ي

 
 
 

 
 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2020/ أبريل /   واألربعون  العدد السابع

 
 

20 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 
 : امشااتبحثهوا

 .624، ص2114[ معجم اللغة العربية ، اؼبعجم الوسيط ، القاىرة ، مكتبة الشركؽ ، 1]
 .نفس الصفحة [  نفس اؼبصدر ،2]
 .21، ص 2111أساسياتو النظرية كفبارستو العملية، دمشق ، دار الفكر ،  العلمي، البحث  م[ رجاء دكيدر 3]
 .99،ص 1982،  كت ، دار الكتاب اللبناين، بَت  فياؼبعجم الفلس 2[ صبيل صليبا ، ج4]
 .نفس الصفحة [ نفس اؼبصدر ،5]
،  2112دار الثقافة للنشر ، ،   اؼبغرب ،    العلميالبحث  أساليب اعبديد ، نقال عن كامل عمار، [  قاموس كيبسًت6]

  .15ص
 .4، ص1982، اغبديث  ي، االسكندرية ، اؼبكتب اعبامع العلمي[ حسُت رشواف ، العلم كالبحث 7]
 .22أساسياتو النظرية كفبارستو العملية ، مرجع سابق ،ص العلميالبحث   م[  رجاء دكيدر 8]
 .16، ص1991، 3، الكويت ، سلسلة عامل اؼبعرفة ، عدد رقم  العلمي[  فؤاد زكراي ، التفكَت 9]
 127، ص1977، الكويت ، ككالة اؼبطبوعات ،  العلمي[  عبد الرضبن بدكل ، مناىج البحث 11]
،  فياؼبعجم الفلس 2، كينظر صبيل صليبا ، ج 957،ص1983، القاىرة ،  في[  ؾبمع اللغة العربية ، اؼبعجم الفلس11]

 .435مرجع سابق ، ص
 52، ص 1999، بَتكت ، دار النهضة العربية ،  العلمي[ دمحم دمحم قاسم ، اؼبدخل اىل مناىج البحث 12]
 .53[  نفس اؼبرجع ، ص13]
 .64، ص 2111، عماف ، مؤسسة الوراؽ ،  العلميعبد اجمليد ابراىيم ، أسس البحث [  14]
 14، ص 2112العلـو االنسانية ، دمشق ، دار النمَت ،  يف، منهجية البحث  م[  عبود عبدهللا العسكر 15]
 54، مرجع سيق ذكره ، ص العلمي[  دمحم دمحم قاسم ، اؼبدخل اىل مناىج البحث 16]
 .281ص، 1996سكندرية ، دار الراتب ، ، األ العلمي، مناىج البحث  م، عبد الرضبن العيسو يفتاح العيسوى[  عبد ال17]
 .[  نفس اؼبرجع ، نفس الصفحة 18]
 .138، مرجع سبق ذكره ، ص  العلمي[  مركا عبد اجمليد ، اسس البحث 19]
 .39[  نفس اؼبرجع ، ص21]
 .13، ص  1981علم النفس ، األسكندرية ،  يفث [ دمحم عبد الظاىر الطيب ، مناىج البح21]
 14ت ( ، ص -س ، دار بو سالمة ، ) د، تون ، ترصبة عمر الشاركين التجرييب[ كلود برانؿ ، مدخل لدراسة الطب 22]
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 .15[  نفس اؼبرجع ، ص 23]
، 2111يت األفكار الدكلية ، بو ، اجراءاتو ، االردف ، بالياسسو ، مناىجو كأس العلميعلياف ، البحث  فيمصط ي[  رحب24]

 .55ص 
 .56[  نفس اؼبرجع ، ص 25]
 .2ص com، ،في[ سيف الدين االمدم، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، مكتبة اؼبصط26]
[ جابر بن حياف ، كتاب اغبدكد ، ضمن رسائل جابر بن حياف  ، ربقيق بوؿ كراكس ، ابريس ، دار بيبليوف ، 27]

 .54ص ،2119
كما  7، ص1993االمدم، اؼببُت يف شرح معاين ألفاظ اغبكماء كاؼبتكلمُت، القاىرة ، مكتب كىبو، [ سيف الدين 28]

 بعدىا.
، كينظر ايضا الفاراىب ، 27، ص1986، كتاب اغبركؼ ، ربقيق ؿبسن مهدل ، بَتكت ، دار اؼبشرؽ ،  [  الفارايب29]

 .11-9، ص 1991،  يلـو ، بَتكت ، دار االمباء القوماحصاء الع
 .3، ص 1931، مفاتيح العلـو ، القاىرة ،  ي[  اػبوارزم31]
 .4[ نفس اؼبصدر ، ص31]
 .71نباء ربقيق النجار ، ص ، كانظر عيوف األ 113ل فلسفية ، ص[  الرازم ، رسائ32]
 .كما بعدىا 71نباء ، ربقيق النجار ، ص [ ابن أيب أصيبعة ، عيوف األ33]
،  74، ص1989اغبكمة كالطبيعيات ، القاىرة ، دار العرب ،  يفتسع رسائل   [ ابن سينا ، رسالة اغبدكد ، ضمن34]

 .11ت ، ص -كانظر عقيل حسُت عقيل ، اؼبفاىيم العلمية ، بَتكت ، اؼبؤسسة العربية للنشر كاالبداع ، د
 .3[ اغبسن بن اؽبيثم ، كتاب اؼبناار ، نسخة الكًتكنية غَت ؿبققة ، ص35]
 .393-265، ص  1961علم ، ربقيق سليماف دنيا ، القاىرة ، دار اؼبعارؼ ، ، معيار ال [ الغزايل36]
 .175ص ،1961، ترصبة أنيس فروبة ، بَتكت ، دار الثقافة ،  العلميالبحث  يف[  ركزنتاؿ ، مناىج العلماء اؼبسلمُت 37]
 .138[  نفس اؼبرجع ، ص 38]
 .كما بعدىا 138ص [  نفس اؼبرجع ،39]
 .16، ص1978، ربقيق عبد اللطيف العبد ، القاىرة ، مكتبة النهضة اؼبصرية ،  ، الطب الركحاين الرازم[ ابو بكر 41]
  .[  نفس اؼبصدر ، نفس الصفحة41]
  87، ص 2115العرىب ، يف[ عماد الدين خليل ، مدخل اىل اغبضارة االسالمية ، اؼبغرب ، اؼبركز الثقا42]
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، 215ص ،2111،  يمُت ، العُت ، دار الكتاب اعبامعيخ العلـو عند اؼبسل[  دمحم حسُت ؿباسنة ، أضواء على اتر 43]
 .كما بعدىا 87كانظر عماد الدين خليل ، مدخل اىل اغبضارة االسالمية ، مرجع سابق ، ص 

ص2112،  مء عند العرب ، مصر ، مؤسسة ىنداك ، الكيميا ماػبالد ي[  ركح44]  .8، ن
 18.، ص  1995ضارة العربية ، اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر ، ، موسوعة اغب ي[  فاضل اضبد الطائ45]
   .كما بعدىا 217[ نفس اؼبرجع ، ص 46]
 .277، ص1995، موسوعة اغبضارة العربية ، بَتكت ، اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،  ي[ فاضل اضبد الطائ47]
 .87، ص  2115،   العريب يفؼبغرب ، اؼبركز الثقا[  عماد الدين خليل ، مدخل اىل اغبضارة اإلسالمية ، ا48]
 .18، موسوعة اغبضارة العربية ، مرجع سابق ، ص  ي[  فاضل اضبد الطائ49]
 1995لعربية للدراسات كالنشر ، ، موسوعة اغبضارة العربية االسالمية ، بَتكت ، اؼبؤسسة ا يضل اضبد الطائ[ فا51]

 .289ص
  .، القسم األكؿ من اؼبخطوطة، كتاب سر االسرار  الرازم[ 51]
  .[ نفس اؼبصدر  ، مقدمة القسم األكؿ52]
   .فس اؼبصدر   ، مقدمة القسم الثاين[ ن53]
 .[  نفس اؼبصدر ، مقدمة القسم األكؿ54]
 .[  نفس اؼبصدر ، مقدمة  القسم الثالث55]
 .211،ص1994،بَتكت ، اين: اؼبناىج كاؼبذاىب الفكرية عند العرب، دار الفكر اللبن[ دمحم العريب56]
 .211[  نفس اؼبرجع ، ص 57]
 .293، موسوعة اغبضارة العربية ، مرجع سابق ، ص  ي[ فاضل اضبد الطائ58]
  .299[ اؼبوسوعة العربية ، اعبزء االكؿ ، مرجع سابق ، ص 59]
 .111، ص  1992يع ، ، اتريخ اعبراحة عند العرب ، عماف ، دار الكرمل للنشر كالتوز  م[ عبد العزيز اللبد61]
 .[ نفس اؼبرجع ، نفس اؼبوضع61]
تقدـ اغبضارة اإلنسانية ، الرايض ، نشر خاص ابؼبؤلف  يف[ خالد بن سليماف بن على اػبويطر، جهود العلماء اؼبسلمُت 62]
 .38، ص2114، 
 .17، ص1978ة اؼبصرية ، ، ربقيق عبد اللطيف العبد ، القاىرة ، مكتبة النهض ، الطب الركحاينلرازما[ ابو بكر 63]
 ةللتوزيع كالنشر ،القاىر  ةالعربي ة،ترصبة :فاركؽ بيضوف ،اؼبكتب ةمشس العرب تسطع على الغرب القاىر [  زهبريد ىونكو ،64]

 . 278ـ،ص1968
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 .كما بعدىا 65[ انظر عيوف االنباء، ربقيق عامر النجار ، مرجع سابق ، ص65]
 .61، ص1988، بَتكت ، دار العلـو العربية ،  عريبخ الطب الاتري يف[ ماىر عبد القادر، مقدمة 66]
 .61، ص1988، بَتكت ، دار العلـو العربية ،  اتريخ الطب العريب يف[  ماىر عبد القادر، مقدمة 67]
 .168-167،ص 1985الفلسفة ، بَتكت ، دار النهضة العربية ،  يف[  على عبد اؼبعطى ، مقدمات 68]
  .259، ص 1979الفلسفة االسالمية ، القاىرة ، مكتبة النهضة اؼبصرية ،  يفالعبد ، دراسات  [ عبد اللطيف دمحم69]
 .318ص  ن1999يف الطب:ابن سينا ، كتاب القانوف ،  بَتكت ، دار الكتب العلمية ،  الرازم[  منهج 71]
 .319[  نفس اؼبصدر ، ص 71]
 .391، ص 1998 العلميء بَتكت ، دار الكتاب طبقات االطبا يف[ ابن اىب اصيبعة ، عيوف االنباء 72]
 .217،ص 1983الطب كضع حواشيو دمحم امُت ، بَتكت ،  يفالقانوف  1[  ابن سينا ، ج73]
 .267، ص  1[ نفس اؼبصدر ، ج74]
 .[ نفس اؼبصدر ، نفس الصفحة75]
 .128، ص1954حافظ طوقاف ، مقاـ العقل عند العرب ، بَتكت ، دار القدس للطباعة ،  م[ قدر 76]
 .155، ص1[ ابن سينا ، القانوف ، مصدر سابق ، ج77]
 .79، ص 1978ؾبلة عامل الفكر ، الكويت ،  ص  يف[ حالؿ دمحم موسى ، الطب كاألطباء ، حبث منشور 78]
 .156، ص1[  ابن سينا ، القانوف ، مصدر سابق ، ج79]
 .189، ص 1[  نفس اؼبصدر ، ج81]
 .حةنفس الصف [ نفس اؼبصدر ،81]
  .113، ص1ج [ نفس اؼبصد ،82]
 .175، مرجع سابق ، ص  العلميالبحث  يف[ ركزنتاؿ ، مناىج العلماء اؼبسلمُت 83]
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