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يف  ُولد  البصرّي،  الهيثم  بن  احلسن  علّي  أبو  هو 
بلقب  ُعِرف  /965م،  54]هـ  سنة  البصرة،  مدين�ة 

»بطليموس الثاين«]]]، تفّرغ لدراسة العلوم والتأليف؛ 

فتخّصص يف الطّب، والرياضّيات، واملنطق، والفلك، 

والفلسفة،  والبصرّيات،  والفيياء،  األعداد،  وعلم 

منها: مؤلفًا]]]؛  سبعني  عن  يزيد  ما  له  والهندسة]2]. 

»سوتر  يقول  الالتينّي�ة،  إىل  ُترجم  »املناظر«،  ]ـ 

بهذا  الغربّيني  تعريف  يف  بالغ  أثر  له  كان   :»Suter H

الوسطى. العصور  يف  العلم 

2ـ »كيفية اإلظالل« ُترجم إىل األلمانّي�ة.

]ـ »رسالة  الشكوك على بطليموس«.

بها  سبقه  ما  البيهقي:  وقال  األخالق«،  »رسالة  4ـ 

أحد]4].

5ـ »مساحة املجّسم املتكائف«: نشر باأللمانّي�ة. 
، مطبعة الصدر، طهران، ال ت. ج ]، ص: 25]. ] - يراجع: الكىن واأللقاب، الشيخ عباس القيّمّ

2 - يراجع: الزركلّي، خري الدين: األعالم، ط 5، دار العلم للماليني، بريوت، 980]م، ج 6، ص: ]8.

] - يراجع: )م.ن(، ص: 84.

4-  يراجع: )م.ن(، )ص.ن(.

6ـ »األشكال الهاللّية«. 

7ـ »تربيع الدائرة«. 

8ـ  »شرح قانون إقليدس«. 

9ـ »مساحة الكرة«.

0]ـ »ارتفاعات الكواكب«. 

معظم  قىض  لكنه  متعّددة،  عربّي�ة  مدن  إىل  سافر 

حياته يف القاهرة، إىل أن تويف وُدفن فيها سنة 0]4هـ/ 

عامًا]5].  75 ُيقارب  ما  عمره  وكان  040]م، 

دراساته وإجنازاته العلمّية:

اهتّم ابن الهيثم بعلم البصرّيات، وحرص على 

تطويره وحتسين�ه؛ إذ ساهم يف توضيح طريقة الرؤيا، 

فعارض الفكرة اليت تقول إّنه خيرج من العني شعاع 

يؤّدي إىل الرؤية، كما حرص على الكتابة يف تشريح 

العني، وشرح الوظيفة اخلاصة بكّل جزٍء منها. وّضح 

طريقة نظر اإلنسان إىل األشياء من حوله باستخدام 

فني، ال ط، دار إحياء الرتاث العريّب، بريوت، ج ]، ص: 5]2. 5-  يراجع: عمر كّحالة، دليل املؤلِّ

ابن الهيثم
مؤسس علم البصرّيات

إسهامات حضاريةبقعة ضوءإسهامات حضارية

باحثة يف الفكر اإلساليم وشؤون األسرة واملرأة ـ لبن�انمريانا إبراهيم
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إسهامات حضارية

عيني�ه يف 

وقت واحد، فأشار إىل أّن الشعاع 

الضويّئ ينطلق من األجسام املرئّي�ة إىل العيون؛ ما يؤّدي إىل وقوع 

صورتها على الشبكّية يف العيون.

حول  النّظارة  لفكرة  ُيؤّسس  لم  عا أّول  فكان  لعدسات،  با اخلاّصة  التكبري  قّوة  درس 

العني.  ملشاكل  املناسبة  العالجات  توفري  يف  البصرّيات  علم  ل  مجا يف  أحباثه  ساهمت  كما  لم،  العا

بشكٍل  رسمها  على  وحرص  العني،  عدسة  وأقسام  العني  تشريح  بدراسة  اهتّم  من  أّول  الهيثم  ابن  وُيعّد 

لغات. عّدة  إىل  ُترِجَمت  اليت  دراساته  من  الغرب  استفاد  وقد  دقيق؛ 

وجتاربه  حبوثه  لتطبيق  ُمظلمًا  بيت�ًا  استخدم  حيث  التصوير؛  لة  بآ اخلاّصة  املبادئ  بصياغة  اهتّم  لم  عا أّول  ُيعّد 

تصميم  حول  بتجاربه  ون  قر  5 حوايل  قبل  دافنيش  الرّسام  سبق  الهيثم  ابن  أّن  على  ذلك  ويدّل  التصوير،  لة  آ حول 

الناجت  الضوء  انكسار  سبب  وفّسر  النعكاس،  وا النعطاف  با اخلاّصة  القوانني  بصياغة  اهتّم  كما  التصوير،  لة  آ

الهواء. أو  الماء  أو  الزجاج  مثل:  الوسائط،  تأثري  عن 

ساهم يف تأسيس مبادئ البحث العليّم وقواعده، وحرص على تطبيقها يف جميع األحباث والنظرّيات 

والتجارب اخلاّصة به، فاهتّم بدراسة الُمبِصَرات، وتوضيح خصائص اجلزئّي�ات، كما حبث يف 

حالة اإلبصار، وتابع البحث باالعتماد على الرتتيب والتدّرج، انتقد عدة مقدمات يف هذا 

املجال، وحتّفظ على مجموعة من النت�اجئ، ويدّل ذلك على أّن ابن الهيثم كان 

سس البحث العليّم. 
ُ
أّول من وضع أ
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إسهامات حضاريةبقعة ضوءإسهامات حضارية

الكسوف  ظاهريت  إىل  أشار  من  أول  الهيثم  ابن  ُيعّد 
واخلسوف؛ وقد توّصل إىل أّن القمر حيصل على ضوئه من 
ذايّت،  بشكٍل  الضوء  ر 

ّ
يوف أن  يستطيع  وال  الشمس،  أشّعة 

طبيعتها. وشرح  التظليل  ظاهرة  إىل  الوصول  من  فتمّكن 

اهتّم ابن الهيثم بالبحث يف فروع علم الهندسة اليونانّي�ة، 
الرياضّيات  علماء  طّورها  اليت  اجلديدة  الهندسة  وعلم 
أّلف  اليت  الهندسة  مبادئ  الفروع  هذه  وشملت  املسلمني، 
القطوع  هندسة  وتطبيقات  ُمؤّلفات،  عّدة  الهيثم  ابن  فيها 
فيها  كتب  اليت  الالمتن�اهّيات  وهندسة  املخروطّية، 
يظهر  لم  كتابًا،   [2 إىل  عددها  وصل  الُكتب  من  مجموعة 

كتب.  7 إاّل  منها 

إلجنازات العظيمة اليت قّدمها ابن  تكشف هذه ا
أفنت  استثن�ائّي�ة،  علمّية  شخصية  عن  الهيثم 

وتطّورها.  البشرية  تقّدم  سبي�ل  يف  حياتها 


