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تمهيٌد: ِإّن الّطِريَقَة اّلتي َتْعَتِمُد «الّشّك اَِّـْنَهِجّي» اُِّـْثِمَر، َوَتْسَتِنُد ِإَلى الّرَواَيِة َوالّتْجِرَبِة َوالَعْقِل، َطِريَقٌة  

ُحَها الَفْيَلُسوُف الَفَرْنِسّي «ِديَكارْت»  َصاِلَحٌة َغِنّيٌة َخِليَقـٌة ِبَتْطِويِر الِعْلِم َوَتْوِسيِعِه، َوِهَي َعْيُنَها اّلِتي َسُيَوضِّ

ِفي «َمَقاَلِة اَِّـْنَهِج».
محّمد اليعالوي، أشتات َّـ الّلغة واألدب والّنقد، ط.1،

دار الغرب اإلسالمّي، بوت، 1992.

َثِني ِبِه محّمد بن أّيوب  اَس َتِلُد. َوَكَذِلَك َحدَّ َزَعَم ِلي اْبُن َأِبي الَعُجوِز َأنَّ الدَّسَّ
ابن جعفر َعْن أِبيِه، َوَخّبَرِني ِبِه الفْضل بن إْسحاق بن ُسليَمان  َفِإْن َكاَن َخَبُرُهَما 
َعْن إْسحاق، َفَقْد َكاَن ِإْسَحاق ِمْن َمَعاِدِن الِعْلِم. َوَقْد َزَعُموا ِبَهذا اِإلْسَناِد َأّن اُألْرِوَيَة 
َتَضُع َمَع ُكلِّ َوَلٍد َوَضَعْتُه َأْفَعى ِفي َمِشيَمٍة َواِحَدٍة. َوَقاَل اآلَخُروَن: اُألْرِوَيُة َال ُتْعَرُف 
ِبَهـــَذا اَِّـْعَنى، َوَلِكّنُه َلْيَس ِفي األْرِض َنِمـــَرٌة ِإّال َوِهَي َتَضُع َوَلَدَها َوِفي ُعُنِقِه َأْفَعى 

ِفي َمَكاِن الّطْوَق َوَذَكُروا َأنََّها َتْنَهُش َوَتَعضُّ َوَال َتْقُتُل.
َوَلْم أْكُتْب َهَذا ِلُتِقرَّ ِبِه، َوَلِكّنَها ِرَواَيٌة َأْحَبْبُت َأْن َتْســـَمَعَها، َوَال ُيْعِجُبِني اِإلْقَراُر 

ِبَهَذا الَخَبِر، َوَكَذِلَك َال ُيْعِجُبِني اإلْنَكاُر َلُه. َوَلِكْن ِلَيُكْن َقْلُبَك ِإَلى ِإْنَكاِرِه َأْمَيَل.
 َوَبْعَد َهذا، َفاْعِرْف َمَواِضَع الّشـــّك َوَحاَالِتَها اُِّـوِجِبَة َلُه، ِلَتْعِرَف ِبَها َمَواِضَع الَيِق
َوالَحاَالِت اُِّـوِجَبَة لُه؛ َوَتَعلَّْم الّشــــّك ِفي اَِّـْشُكوِك ِفيِه َتَعّلًما. َفَلْو َلْم َيُكْن ِفي َذِلَك 
ِإّال َتَعـــّرُف الّتَوّقِف ُثمَّ الّتَثّبِت َلَقْد َكاَن َذِلـــَك ِمّما ُيْحَتاُج ِإَلْيِه. َوَلّما َقاَل ابن الَجْهم 
ّي: «َوَأَنا َال َأَكاُد ُأوِقُن». َفَفَخَر َعَلْيِه اَِّـِكّي ِبالّشّك  ِلْلَمّكّي: «َأَنا َال َأَكاُد أُشّك»، َقاَل اَِّـكِّ

...ِِفي َمَواِضِع الَيِق ِِفي َمَواِضِع الّشّك َكَما َفَخَر َعَلْيِه اْبُن الَجْهِم ِبالَيِق
َوالَعَواّم َأَقّل ُشُكوًكا ِمَن الَخَواصِّ ألّنُهْم ال َيَتَوّقُفوَن ِفي التَّْصِديِق َوالّتْكِذيِب، َوَال 
َيْرَتاُبوَن ِبَأْنُفِسِهْم. َفَلْيَس ِعْنَدُهْم ِإّال اإلْقَداُم َعَلى الّتْصِديِق اُِّـَجّرِد َأْو َعَلى الّتْكِذيُب 
اُِّـَجّرِد، َوأْلَغْوا الَحاَلَة الّثاِلَثَة ِمْن َحاِل الّشـــّك اّلتي َتْشـــَتِمُل َعَلى َطَبَقاِت الّشـــّك.

الجاحظ، كتاب الحيوان، تحقيق عبد الّسالم محّمد هارون، ط 3،
اِّـجمع العلمّي العربّي اإلسالمّي، بوت، لبنان، 1969، ج. 6، ص ص 37-33

الّدّساس : َأْفَعى 
ْمِل. َتْنَدسُّ ِفي الرَّ

َمَعاِدِن الِعْلم 
: َحَفَظِة الِعْلِم، 

َال ُيَشكُّ ِفي 
ِعْلِمِهْم.

األْرِوَية : الَوْعُل
اَِّـِشيَمة : الِغَشاُء 
 ُالِذي ِفيِه الَجِن
ِه. ِفـــي َبْطـــِن ُأمِّ

َيْرَتاُبوَن :
وَن َيَشكُّ

َطَبَقات : َدَرَجاٌت 
َوُمْسَتَوَياٌت
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أعــالم:
بالبصرة،  ولد - 255 هــــ) (160 هـ الجاحـــظ، عمرو - أبـــو عثمان الجاحـظ اِّـؤّلـــف:

فرقة ثّم أْنشأ اِّـعتِزلة إُّـ انتمى ميادين اِّـعرفة، َّـ شـــّتى أّلف الّثقافة، موســـوعّي وهو

.«والّتبي و«البيان «البخالء» «الحيوان»، كتبه أشهر من الَجاِحظّية.
للجاحظ. (مرّوض أفاع) معاصر حّواء : العجوز أبي ابن -

باألخبار واألنساب. عالم معتزلّي : جعفر بن أّيوب -

هارون الّرشيد. عهد َّـ ِّالعّباسي الّسياسة رجال من : بن سليمان إسحاق -

مصطلحات
مدخال. إليه يجد الّشّك صّحته بحيث ال َّـ اِّـعتقد العلم : اليق

.اِّـخ إُّـ الّصدق باختيارك تنسب أن هو : الّتصديق
اآلخر. على رجح أحدهما طرفاه أو استوى شيئ، سواء ب هو الّترّدد : الّشّك

الفلســـفّية عند الجاحـــظ» الّتوّقف  كتابه «اِّـناحـــي َّـ ملحـــم» عـــّرف «علـــي أبو
والّتثّبت:

بمعنى  أيضا واســـتعمله لألمر وفهمه، الّتنّبه بمعنى الجاحـــظ : اســـتعمله الّتوّقف

اِّـعرفة َّـ سّلم مرتبة أعلى عنده والّتوّقف تعليق الحكم. أو األمر َّـ عن اِّـضّي االمتناع

عنده. الوقوف دون االلتفات لألمر على يقتصران الّلذْين والّتنّبه الّتذّكر من

تعريفـات

اليقالّشّك

الّتثّبتالتوّقفالّتعّرف

إقرار عقلّيإنكار عقلّي ب عقلّي موقف

ال عقلي موقف

اإلنكار هو

عقلّي موقف ال

اإلقرار هو
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عنه...  وتنتج الّتوّقف تعقب مرحلة فهو وصدقه، الّشيء حقيقة من : الّتأّكد الّتثّبت

وآثار: كتب
فيها  تحّدث عالم الحيـــوان. َّـ َّـ 7 أجـــزاء الحيوان: موســـوعة

الّطبيعّية، اِّـعـــارف مـــن طائفة وضّمنهـــا الجاحـــظ عن الحيـــوان،

ونزاع واألفراد األقوام سياســـة كما تحّدث َّـ الفلســـفّية. واِّـســـائل

الجغرافّية اِّـســـائل من وكث الّدينّية، الّطوائف وســـائر أهل الكالم

الحيوان واإلنســـان َّـ البيئة وَّـ تأث البلدان، من كث وخصائص

عن وتحّدث الّتاريـــخ، قضايا لبعـــض وعرض البشـــرّية، األجناس والّشـــجر، وبعـــض

وأحوالهـــم ومزاعمهم وعلومهم. واألعراب العرب عـــن تحّدث كما األمراض. الّطـــّب

ونقده.  الّنّص باعتماد ثنائّية الخ قّسم -1
وتتّبع  الّنّص، بداية َّـ “ الّشـــكّ إُّـ طبقات أقّل... من: ”والعواّم األخة الفقرة ضع -2

للّنّص. الِحجاجّية البنية َّـ ذلك عن يّتب ما
إُّـ أساليب  الجاحظ عمد اإلســـالمّية العربّية الّثقافة َّـ ِّـنهج الّشـــّك 3- تأسيســـا
وبّين الّنّص، من نمـــاذج اخ اِّـنقول: على معقولّية إضفاء لســـيخ مختلفة تعليمّيـــة

اِّـعرَّّـ. اِّـسلك بهذا الّتسليم على حمل اِّـتلّقي َّـ دورها

 

الفهم
والّتحليل

ألن يطّبق  صالحا «اليق طريقي إُّـ َّـ فأنا إذن «أنا أشّك الجاحظّي اِّـنهج ترى هل

مقنعة. رأيك بحجج دّعم وحديثها؟ اِّـعارف قديمها على
الّتفك

وإبداء الّرأي

من شكوكا أقّل قول الجاحظ: «والعواّم َّـ متوّســـعا أســـطر من عشـــرة     حّرر فقرة

الّناس عاّمة ميـــل على والّتكذيب»، مرّكزا الّتصديـــق َّـ يتوّقفون ال ألّنهـــم الخـــواّص

ومن من الواقـــع اإلعالمّي ذلك على أمثلة وقـــّدم األخبار، من يبلغهم مـــا إُّـ تصديـــق

اإلشاعات.

كتابّي إنتاج
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ٌلغوّيٌة 1نافذٌة

25

األمــِر إنشاُء

أميل. إنكاره قلبك إُّـ 1 - ِلَيكْن

تعّلما. فيه َّـ اِّـشكوك الّشّك 2 - َتَعّلْم

.لتعرف مواضع اليق 3 - اْعرْف مواضع الّشّك

أو العرض أو  االلتماس أو  اإللزام  على سبيل شيء فعل به يطلب قولّي عمل األمر

ينجز اُِّـحاّج) = بالحجاج (اِّـتوّجه إليه اِّـخاطب لجعل اِّـتكّلم من وهو سعي الّنصح...

الّسلوكّيِة... أو الّذهنّية األعمال من عمال

بالّنصح. ويؤّكد ذلك اِّـطروحة، القضّية تبّني إُّـ اِّـحاّج توجيه َّـ يساهم فاألمر

-

األمــر إنشاء

اِّـجزوم  بصيغة اِّـضارع

األمر بالم اِّـسبوق
 بصيغـة األمــر

َتَعّلًما الّشّك الّشّكَتَعّلْم َمَواِضَع َأْمَيَلِاْعِرْف ِإْنَكاِرِه ِإَلى َقْلُبَك ِلَيُكْن

يمارسون  ال اِّـخاطب أّن (وهو يقتضي الّشّك. تعّلم إُّـ دعوة -

َّـ مباشرة األخبار). الّشّك

يعرفون ال أّنهم يقتضي (وهو الّشّك مواضع معرفة إُّـ دعوة -

األخبار). مع الّتعامل َّـ الّشّك مواضع

ِفيـه: األمر هذا



َمواِقَفَك.  َفلُتَراجْع - 1

ِاْسَتَطْعُتْم. ِإْن الِجَباَل ِاْحِمُلوا - 2

.ِالَيِق ِإلْدَراِك َمْنَهًجا كِّ ِبالشَّ َعَلْيُكْم - 3

فيها. األمر أفادها اّلتي واذكر اِّـعاني األمثلة الّسابقة، َّـ صياغة األمر طرق حّدد

اِّـثــــال

1

2

3

األمر صياغة طريقة

.........................................................

ِاْحِمُلوا  : األمر صيغة َّـ فعل

........................................................

اِّـعنـــى

......................................................

......................................................

الّنصح

« َأَكـاُد َال » أفعـاِل اِّـقاربـِة: نفُي

 . َأَكـاُد َأُشـكُّ َال َأَنا - 1

ُأوِقـُن. َأَكـاُد َال َأَنا - 2

يكون حدث. أن دون حدوثه من االقاب وقع الواقع الحدث أّن اِّـقاربة فعل يعني

أسُقْط. لكّني لْم الّسقوط قارْبُت أْسُقُط.  ِكْدُت - 3

.اليق من االقاب أو نفي من الّشّك االقاب نفي هو (2+1) َّـ اِّـثالْين والّنفي

2
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                َأُشـّك

َأَكـاُد َال َأَنا

               ُأوِقـُن  

نفي

من أفعال اِّـقاربـة  

            نفي القرب من الّشّك أبلغ من نفي الّشّك

نفي القرب من الفعل    

أبلغ من نفي الفعـل    

أبلغ من نفي اليق القرب من اليق       نفي

أقُب من الّشّك وال أشّك. ال َأُشـّك     َأَكـاُد َال   َأَنا

أقب من اليق وال أوقن. ال ُأوِقـُن     َأَكـاُد َال   َأَنا

= َشَكْكُت. أي مختلفا مع «َلْم» يكون اِّـعنى َأُشّك: أكْد َلْم - 4

(إذْن َسقْطُت). الّناُس. أسرع حّتى أكْد أْسقُط َلْم - 5

                            حاصل الّتركيب

وأقوى أبلغ ُأوِقُن َأَكاُد َال وأقوى                           َأَنا أبلغ َأُشّك َأَكاُد َأَنا َال

َأُشّك. َأَنا ِإَذْن َأَنا ُأوِقُن َأَنا ُأوِقُن.                              من ِإَذْن َأُشّك َأَنا من

 اليق َكاَد ونفـــي الّشـــّك              نفـــي الفعـــل نفـــي الفعـــل َكاَد ونفـــي

                                           

 

للّشـّك توكيد                                           لليق توكيـد
                  

أْفَعُل. أكاُد َّـ هذه الحالة: َال إّال يكون ال                  فالّتأكيد
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فقال: الحقيقة بحثه عن الغزالي 1    وصف
أشـــّكك أن يمكنني وأنظر هل والّضرورّيات، اِّـحسوســـات أتأّمل بليغ أقبلـــت بجّد
َّـ األمان بتسليم تسمح نفسي لم أن إُّـ الّتشـــكيك طول فيها؟ فانتهى بي نفســـي
حاّسة وأقواها بالحواّس، أين الّثـقة فيها، ويقول: من يّتســـع وأخذ اِّـحسوســـات أيضا،
بالّتجربة الحركة؟ ثّم بنفي وتحكم غ متحّرك، واقفا الّظّل فاه إُّـ تنظر وهي البصر
بل يتحـــّرك دفعة واحدة بغتة، لم وأّنه متحّرك، أّنه تعرف – بعد ســـاعة واِّـشـــاهدة –
مقدار َّـ صغا فاه الكوكب إُّـ وقوف. وتنظر له حالة تكن حّتى لم ذّرة ذّرة بالّتدريج
من وأمثاله هذا اِّـقـــدار. من األرض َّـ أك أّنه علـــى تدّل الهندســـّية األدّلة ثّم دينـــار،
ال ويخّونه تكذيبا العقل حاكم ويكّذبه بأحكامه، الحّس حاكم فيها اِّـحسوسات يحكم
بالعقلّيات إّال ثقة ال فلعّله أيضا، باِّـحسوسات الثِّقة قد بطلت فقلت: مدافعته. إُّـ سبيل
َّـ يجتمعان ال واإلثبات والّنفي الّثالثة من أكثر العشرة كقولنا: األّولّيات، من هي اّلتي

محاال. واجبا معدوما، موجودا، قديما، يكون ال الواحد والّشيء الواحد، الّشيء

الّضالل، من اِّـنقذ الغزالي، حامد أبو
9-7 ص د.ت. بمصر، الجندي مكتبة جابر، محّمد محّمد وتعليق تحقيق

الجاحظ:  وقال 2

«إغتيولس» يحكم  باليونانّية يســـّمى الكب اّلذي الّط أّن اِّـنطق صاحـــب وذكر
هذا  أّن يزعمون أّنهم وروى معمولة. كرة كأّنه مداخال مستديرا ويجعله ويتقنه، عّشـــه
الّشجر أعالي َّـ إّال يعّشش وال عّشه به فيفرش موضعه من الّدارصينّي يجلب الّطائر
ال كنت وإن الّدارصينّي، صاحب عن اِّـنطق صاحب أدفع خ ولست اِّـواضع... اِّـرتفعة
ويعمد فيؤّم باليمن، بفارس، أو أو الجبال، َّـ وكره من ينهض طائرا أّن أعرف الوجه َّـ
الّطائر من هذا يخلو منه. وليس وال قرب موضعه يجاوز لم وهو الّدارصينّي، بالد نحو

وبطون  األملس، الّصحصحان فكيف يقطع القواطع من وإن كان األوابد. من أن يكـــون
ولم  يره لم ما لطلب الّسمت، على وباِّـضّي األجواء، َّـ بالّتدويم الجبال وأهضام األودية
إّال ومهادا، يص فراشا له ما بمنقاره ورجليه يجلب منه فإّنه ال وأخرى يذقه. ولم يشّمه

بطعام. هو له وال الوث بالوطء ليس و[بعد] الّطويل. باالختالف
الجهة. هذه من األمور أنكر فلست [بعينها] العّلة أعرف ال فأنا وإن كنت

هارون، الّسالم عبد وشرح تحقيق الحيوان، كتاب الجاحظ،
518-515 ص.ص 1969 ج 3، لبنان، العربّي، الكتاب دار  ط. 3،

ِإْغَنـاء
 

: الّدارصينّي
هندّي شجر
بتخوم يكون
الّص ينتفع

(ُيْعَرُف بقشره.
ِبالِقْرَفِة)

 الّط : األوابد
بأرض اِّـقيمة

شتاء. صيفا
 : الّصحصَحان
الّية الواسعة
دنا  : ما أهضام
إُّـ الّسهل من

أصلها.
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الخواّص.  من ُشكوًكا                                   الَعواّم  َأقّل
عنه. اُِّـخَبر خ عن الخواصِّ = من أقّل ُشكوًكا / عنه = ُمخَبر                                   العـواّم

بالّصدق أو الكذب. والحكم َّـ اِّـثال    عليه يمكن الُحكم ما الخ      
       األوَّل قّلة الّشّك عند العواّم.

طابق العاَلم الخارجــّي                      تصديٌق                         إن
إن لم يطابق العاَلم الخارجّي                  تكذيٌب                       

ب الجمل الّثالث شكال: الفْرق     الحظ
دة. األدوات اِّـؤكِّ من خالية اليقيــن.            إلــى طريق الّشّك - 1                                 

بأداة. طريــق إُّـ اليقيــن.  ُمؤّكدة الّشّك                                  2 - إّن
ُمؤّكدة بأداتْين. إُّـ اليقيــن.                                             3 - إّن الّشّك َلـطريٌق

أدوات. بثالث اليق.      مؤّكدة إُّـ                                  4 - واهللا إّن الّشّك َلـطريق

áqjƒ¨d ábQh
وأنواعـــُه الخبـــُر

ت
لقا

نط
م

ُشُكوًكا َأَقّل الَعَواّم

ت
يقا

طب
ت

ابتدائٌي ٌخ

اليق إُّـ طريق الّشّك

إنكارٌي خ طلبّي خ

 = اليق إُّـ إّن الّشّك طريق
كون عن والّظّن الّشّك دفع

اليق إُّـ يوصل الّشّك

إُّـ إّن الّشّك َلطريق
عن اإلنكار دفع = اليق
يوصل إُّـ كون الّشّك

اليق

إُّـ إّن الّشّك َلطريق واهللا
اإلنكار دفع تأكيد = اليق
إُّـ طريًقا الّشّك كون عن

اليق
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َّـ اِّـعنى؟ االختالف هذا تفّسر بم -   

الخّية. نوع الجملة َّـ تحديد يساهم اِّـقام

اِّـخاَطب: مقام من وما يناسبها الخّية الجملة ب بسهم اربْط -  

لقد نجح أخوك. واهللا   

   نجح أخوك.

قد نجح أخوك.   

نوعان: وهي عاملة أدوات للخ    •        
الّتوكيد نونا / االبتداء الم + إّن + الَقَسم / االبتداء الم + إّن إّن / اِّـثبت:                تؤّكد

/ الحصر... اِّـاضي + َقْد / والّثقيلة) / الَقْصر بـ «إّنما» (الخفيفة     
العناصر الّنحوّية كاِّـفعول اِّـطلق. ببعض الخ يؤّكد كما   

الَبّتَة، َأَبًدا...) (َقّط، َلْم... / ِمْن... َما / ِبـ َلْيَس... ِبـ / َما... الّنفي:            تؤّكد
الّتاليتْين؟ الجملتْين َّـ اِّـستعملة والوسائل والحروف األدوات تضيفه اّلذي ما

[البهنسي] الّتباهي. وعدم الّتواضع على شّدد كما على األخالق شّدد اإلسالم          1 - َلَقْد
[الحكيم] كثة. أشياء جاهًال َلـيعلم تحسبه اّلذي الّشعب هذا          2 - إّن

أّكدا على قّوتهما الجملتْين بل مضمون يغّيَرا الّالم» لم + إّن «َلَقْد، أّن نالحظ   
     الحجاجّية.

يكون خالي الّذهن خ بمضمون اِّـخاَطب إخبار َّـ يتمّثل غرض رئيسّي للخ  •   
والّنصح... والّترغيب الّسياق كالفخر من تستفاد مقاصد أخرى وللخ  منه،

بوظيفة تفسّية. ليضطلع اإلخبار مجّرد الخ يتجاوز قد  •  
إقناعّية. حجاجّية ذا وظيفة يصبح الخ على اِّـؤّكدات دخلت إذا •  

منهم حيال  واحد كّل فعل رّد الحْظ الباكالوريا: امتحان َّـ أصدقائك خ نجاح بلغك   
ستتوّخاه إلخباره. اّلذي ثّم بّين األسلوب بنجاحه إعالمك له  

مجال فيه لالستغراب. طبيعّيا ال نجاحه َمْن يرى -   
َّـ إمكانّية نجاحه. يشّك َمْن -  

يتوّقع عدم نجاحه.  َمْن -    

أخيه نجاح شّك َّـ

أخيِه َنجاِح َخَبِر َقبوُل

أنكر نجاح أخيه

ت
جا

نتا
ست

ا
ين

مار
ت
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