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  توطئة:

العرب أسماء بعض الحشرات والحيوانات في تشبيهاتهم المختارة، بغية تناول 

التنوع في أساليبهم؛ للوصول إلى المعنى المراد من خالل الصورة التي أرادوا 

تجسيدها في أشعارهم بتنوع أغراضها، ويكثر هذا األسلوب في الوصف 

والمدح والهجاء من بداية شعر العصر الجاهلي إلى شعر المخضرمين 

المولّدين والعصور المتتالية بعده، ثم الشعر  واإلسالميين، وصوالً إلى عصر

 في العصر الحديث.

كما نجد استعمال القرآن الكريم أسلوب التشبيه بصورة مؤثرة في معالجة العديد 

من القضايا، فيبين القرآن الكريم بعض القضايا الرئيسة بأسلوب التشبيه المفرد 

كر أسماء بعض الحشرات والحيوانات؛ لمعالجة بذ -التمثيلي–والمركب 

الجوانب العقدية واإلنسانية واالجتماعية والفكرية في قلوب الناس؛ لبيان 

حقيقتها المدروسة وكيفية معالجتها، ويتضح ذلك في بيان حال المشركين أو 

 المنافقين أو المكذبين.

كائنات  وأهدف إلى بيان استعمال العرب في الوصول لمرادهم، من خالل

الطبيعة المحيطة بهم وتأثرهم بها، وكذلك اختيارات القرآن الكريم لتلك الكائنات 

الحية في تشبيهه للقضية التي أراد توضيحها للناس من بيئتهم؛ بغية تقريب 

الصورة لهم من خالل حياتهم اليومية التي يعيشونها وما هم عليه من قناعات 

جاء التشبيه القرآني باستعمال تلك الحشرات في معتقداتهم اإليمانية الخاطئة، ف

 والحيوانات؛ لتمحيص أحوالهم ومعالجتها.

أما أهمية بالغة الصور التشبيهية في أشعار العرب وفي كالم هللا تعالى بذكر 

أسماء بعض تلك الحشرات والحيوانات، فيرجع إلى التشبيه بها دون غيرها، 
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صورة من ذلك االختيار في كيفية وقوة الموضوعات التي سيقت لها، وبيان ال

 المعالجة.

بحث منفرد يتناول جماليات الصور التشبيهية في أسماء  علىولعدم اطالعي 

بعض الحشرات والحيوانات أردت أن أفرد بعض استعماالت العرب لها في 

أشعارهم، كما أردت أن أغوص في تناول القرآن الكريم لبعض تلك الحشرات 

لى األسرار القرآنية البالغية المرادة من ذلك التشبيه، والحيوانات؛ للوصول إ

واستعنت في إيراد أشعار العرب ببعض الدواوين وكتب األدب، ومن الدواوين: 

والفرزدق، وعلي  ،األياديبن خارجة يعمر ولقيط بن ديوان عمرو بن كلثوم، 

اد َعْجَرد. ومن الكتب: ا لشعر بن الجهم، وابن الوردي، وابن الرومي، وَحمَّ

والشعراء البن قتيبة، واألغاني لألصفهاني، والمثل السائر البن األثير، 

 والطراز للعلوي وغيرها.

وفي ذكر اآليات القرآنية التشبيهية المذكورة استعنت ببعض التفاسير والكتب 

البالغية، منها: الكشاف للزمخشري، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، 

شور، وأسرار البالغة للجرجاني، واإليضاح في والتحرير والتنوير البن عا

علوم البالغة للقزويني، وبغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة 

 للصعيدي، وغيرها من األمهات.

جماليات التشبيه في أسماء بعض الحشرات ) وقد رأيت وْسمهُ بعنوان:

مجموعة  علىالمنهج التكاملي القائم  علىكما ارتأيت أن أسير  (،والحيوانات

من المناهج  في جمع المادة وتحليلها واستخالص النتائج منها؛ ألن البحث 

يحتاج لجمع بعض األبيات الشعرية من مختلف العصور التاريخية في صوره 

التشبيهية وغيرها، وبيان داللة اآليات القرآنية التي تناولت التشبيه بأسماء 

نات، وهو أمر متعلق بمعالجة الجوانب النفسية من خالل الحشرات والحيوا

 علىالنص القرآني ومقاصده القرآنية بذلك التشبيه، ثم الجانب الوصفي القائم 

جمع المعلومات وتصنيفها وترتيبها وتحليلها واستخالص النتائج منها، 

 فاستوجب البحث السير على المنهج التكاملي الشامل.

وفق عناوين محددة، بعضها ذُِكَرْت بصورة موجزة،  وبذلك جاء تقسيم البحث

وأخرى تفصيلية، فجاءت الموجزة متضمنة: توطئة البحث، وفيها طبيعة البحث 

 في بيان مرآته المتضمنة أهمية البحث، وهدفه، وسبب اختياره، وتقسيماته. 

كما جاءت بعض العناوين األخرى موجزة، فجاءت في الجانب األول من 

مفهوم التشبيه في اللغة واالصطالح، وأركان التشبيه، وأقسامه،  البحث، وهي:

 والحاجة إليه؛ لتهيئة القارئ لفهم جوانبه التفصيلية المراد دراستها.
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لة، فجاءت في الجانب الثاني من البحث، فتناولت التشبيه  أما العناوين المفصَّ

كر أسماء ، فجاء ذبأسماء الحشرات والحيوانات في الشعر والقرآن الكريم

بعض الحشرات والحيوانات في أشعار العرب، مقرونة بدراسة توضيحية 

قرآنية لبالغة التشبيه في ذكر تلك الحشرات والحيوانات، كما أوردت تشبيًها 

بالحيوانات لم تتضح صورته التشبيهية في كتاب هللا؛ كما في التشبيه بالقرد؛ 

عر العرب وكالم هللا؛ أي: ألوضح تنوع التشبيه وغايته في الحيوانات في ش

ليس كل تشبيه ورد في شعر العرب نجده كذلك في كتاب هللا بنفس الصورة 

التشبيهية الواضحة. ثم خاتمة القول، فثَْبٌت بالمصادر والمراجع، وقد جاء 

 البحث وفق اآلتي:

الحاجة  -أقسامه -أركانه -التشبيه، ويتناول: مفهومه -الجانب األول

  إليه:

هوم التشبيه وما بعده من عناوين بصورة موجزة؛ بوصفها معروفة نتناول مف

عند أهل التخصص، وجاء ذكرها هنا للوصول إلى مضمون البحث بصورة 

 تسلسلية منتظمة.

 

 مفهوم التشبيه: 

وأَْشبَه الشيُء الشيَء  ،مثيلههذا و ،قال: هذا شبه هذاي ،يلُ ثِ مْ التَّ  :التشبيه لغة  

 .(1)ماثله

في معنًى من المعاني أو  أمر ألمرالداللة على مشاركة : فاالصطالحأما في 

وال يكون وجه الشبه فيه  ،أكثر على سبيل التطابق أو التقارب لغرٍض ما

ً من متعدد عقد مماثلة بين أمرين، أو أكثر، قصد أو هو بمعنى . منتزعا

 .(2)المتكلم للعلم هلغرض يقصد ؛أكثر بأداة أو اشتراكهما في صفة

ونذكرها بإيجاز شديد؛ ألنها معروفة عند أهل  :كان التشبيه أربعةأر -1

  البالغة وغيرهم، ولتطبيق تسلسل المعلومات، وهي:

                                                           
 . 4/2189-مادة   -ينظر: لسان العرب - 1
؛ والبالغة 219جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ص؛ و1/360ينظر: معجم البالغة العربية- 2

 .  2/162العربية
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 .(1)أداة التشبيه -د    .   هبَ وجه الشَّ   -ج      .   به بهالُمشَّ  -ب         .بهالُمشَّ  -أ

 أقسام التشبيه:  -2

ينقسم التشبيه إلى تقسيمات عديدة باعتبار الطرفين، والوجه، واألداة، 

، ٍوسأذكر منها تقسيم التشبيه إلى التشبيه المفرد والتشبيه المركب (2)والغرض

المندرج تحت تقسيم التشبيه باعتبار الطرفين؛ ألنهما صلب البحث، وِلكي ال 

رى وتنوع تفريعاتها المتعددة التشبيه األخبإحصاء أقسام القارئ  د ِذْهنَ هِ جْ أُ 

وأمثلتها، ولوجود آيات قرآنية تناولت التشبيهين المذكورين بأسماء الحشرات 

  والحيوانات المراد دراستها.

د بذكر مفهوم التشبيه المفرد، والتشبيه المركب ،  مع -التمثيلي -وبذلك سأمّهِ

ما جاء في كالم  التمثيل لهما؛ لتقريب صورة التشبيهين في ذهن القارئ، ولفهم

العرب، وصوالً إلى الغوص في األسرار القرآنية الُمتَنَاَولة في البحث، وفق 

 اآلتي:

 

بوْجٍه من الوجوه، أو  ،به المشبَّهَ  المشبَّهُ  : هو التشبيه الذي يشابهمفردالالتشبيه 

واْلَجْهِل الجاهل باألْعَمى، محمد باألسد، و، كتشبيه (3)جانب من الجوانب

 .، والَشْعر األسود بالليل وغيرهابالظلمات
 

ى التشبيه المرّكب ُر أْكثر ِمْن مفرد، يُ هو التشبيه الذي (، فالتمثيل)، المسمَّ َصّوِ

، (4)في عمومها ا مْنه ومن غيره، أو من الصُّورةِ ووجه الشبه فيه يكون مأخوذً 

 :(5)الشاعرقول  كما في

َسْقفا  َكواِكبُهُ اْلبِيُض اْلمبَاتِيرُ          ْرُؤِسِهْم أْوِق ِمْن فَ  مْ نَابُِكهُ سَ  يتَْبن
(6) 

                                                           
 .219ص جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديعينظر:  - 1
 .453: 430،  3/424ينظر: بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة  1

 .453: 430،  3/424ينظر: بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة  2

 
 .  2/185ينظر: البالغة العربية - 3

 .  2/185ينظر: البالغة العربية - 4

ويروى لكلثوم بن عمرو العتابي، من ولد عمرو بن كلثوم صاحب  ،لعمرو بن كلثوممن البسيط، البيت  - 5

 علم البيان فيأسرار البالغة ، و236صفي علوم البالغة اإليضاح و ،41، وهو في ديوانه صالمعلقة

 .هنداوي :تح، 130ص

 

ْنبُك طرُف الحافر وجانباه من قُدٍُم، وجمعه سنابك. ينظر: لسان العرب  - 6  -تبني سنابكها؛ أي: الخيل، والسُّ
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أراد بالسقف ، فقد يُشبّه لمعان السيوف في الغُبار بالكواكب في الليلفالشاعر 

التشبيه على جاء هيئة منتزعة من متعدّد، وفي البيت وجه الشبه ف ،(1)الغبار

، تقابل في صورة ارتفاع السنابك فوق الرؤوس شكل عناصر متالقية في المشبّه

هيئة كليّة في بصورة السقف مع السيوف القواطع في  أمثالها في المشبه به

 .(2)تامة مركبة  صورة

 الحاجة إلى التشبيه:  -3

، ّيِ لِ إلى الجَ  يفِ الخَ ؛ ألنه يبرز البالغةفنون في متميز حسٌن  التشبيه موقع

ً وي عطييو، ةقريب ةالبعيد يجعل الصورةو وبهاًء روعة  لبسهاالمعاني وضوحا

 ناإذا أرديكثر فيه اختيار األلفاظ؛ إلثبات صورة معينة، و فهو فن   ، جماالً و

بين  جمعناة فيه، والجليالصفة من يملك تلك  عن بََحثْنَاإثبات صفة لموصوف، 

 للمشبه؛في صورة تشبيهية، بأن تأخذ من المشبَّه به الصفة المرادة  الشيئين

 له. ثباتهاإل

وما هو حول اإلنسان من ماء وشجر  الطبيعةمنذ بدايته من التشبيه  لقد أُِخذَ 

وحجر ونبات وحيوان وسماء وأرض وسحاب وغيرها؛ ليكون قريبًا من 

المراد،  المعنى تقريبلولخلق صورة بيانية واضحة في ذهن السامع، و األفهام،

ذه الصورة التشبيهية الطبيعية ما زالت من خالل الصورة المجسدة للواقع، ه

 .حية إلى يومنا هذا

ويعبر الميداني عن الدواعي الستخدام أسلوب التشبيه في الكالم، وما يؤخذ من 

 ...،جماليّة مختلفة لوحاتٌ ... في كثير من الصُّور التشبيهيّة »الطبيعة، فيقول: 

ة في المدركات الحّسيّة كما فمنها ما تنتزعه الذاكرة اللّّماحة من الطبيعة الجميل

ومنها ما يجمع الفكر عناصره من الطبيعة، ، هو، فيقيس الفكر عليه، ويشبه به

ويؤلّف الخيال بين هذه العناصر تأليفاً مبتكراً في صورة، ثم يقيس الفكر عليها 

 .(3) «ويشبّه بها

                                                                                                                                        
. ينظر: لسان قطَّاع وبَتَّارٌ  وَبتُورٌ  باتِرٌ  وَسْيفٌ . والبيض المباتير: السيوف القواطع، 3/2111-مادة سنبك 

 .  1/205-مادة بتر  -العرب

 

 3/285الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ينظر: -1

 

  .2/189البالغة العربية، تعليق محمود شاكر؛ و175أسرار البالغة صينظر:  - 2

 

 . 2/167البالغة العربية - 3
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التشبيه بأسماء الحشرات والحيوانات في الشعر  -الجانب الثاني

 والقرآن الكريم:

ورد في شعر العرب العديد من أسماء الحشرات والحيوانات، غير أن البحث 

سيقتصر على ذكر التشبيه في بعض أسماء الحشرات والحيوانات التي تناولها 

في القرآن  يةلتشبيهابنفس الصورة  العرب في شعرهم، وال يلزم ذلك ورودها

العرب ولم تأِت في القرآن الكريم في  الكريم، فبعضها ورد التشبيه بها في كالم

باب التشبيه، مثل: القرد والخنزير، وبعض الحشرات والحيوانات وردت في 

كالم العرب وفي كتاب هللا معاً؛ لغرض التشبيه، مثل: العنكبوت والبعوضة 

والحمار والكلب،  وسأختار بعض الشعراء من عصور مختلفة، كما أنني سأقدم 

 في األمثلة المختارة؛ تهيئة بالشعر في تقريب صورة كالم هللا قبلالشعر 

استعمال هذه الحشرات والحيوانات والمعاني التي سيقت لها في ذهن القارئ؛ 

لنصل بسهولة ويسر إلى المقاصد القرآنية في إيراد التصوير التشبيهي وكيفية 

 المعالجة القرآنية اإليمانية المرادة في قلوب الناس.

ض الحشرات والحيوانات بصورة تشبيهية في كالم العرب وفي حالة ذكر بع

ولم ترد تلك الصورة في كتاب هللا، فسأذكر التشبيه الوارد في كالم العرب لتلك 

الحشرة أو الحيوان تبعًا لجنسها، مع ذكر اآلية أو اآليات التي تذكر تلك الحشرة 

في البيت  أو الحيوان في غير صورة التشبيه، محاوالً الربط بين التشبيه

الشعري المذكور، ومعنى اآلية التي ذكرت تلك الحشرة أو الحيوان؛ لزيادة فهم 

الشاهد الشعري من خالل النص القرآني، وستكون البداية بذكر التشبيه 

 بالحشرات، فالحيوانات، وفق اآلتي:

 التشبيه بأسماء بعض الحشرات: -1

ضة في صورتهما أذكر أبياتًا من كالم العرب في ذكر العنكبوت والبعو

التشبيهية، كما أتناول هاتين الحشرتين في القرآن الكريم، مبينًا فيها صورة 

المعاني القرآنية البالغية المرادة من التشبيه بها، مبتدئًا بالعنكبوت، فالبعوضة، 

 وفق اآلتي:
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 التشبيه بالعنكبوت: -أ

في كالم الكثير من الشعراء، منه ما كان في صورة  (1)جاء ذكر العنكبوت

 . (2)، ومنه ما جاء في غير التشبيه-كما سيأتي –التشبيه 

 قَْولالفراء في  هأْنشدويهمنا هنا التشبيه بالحشرات، فقد جاء هذا التشبيه  بما َ

 (3) :الشاعر

 (4)َكأن  العَْنَكبوت هو اْبتَنَاها       هْم منهْم بُيوت  َعلى َهط الِ 

فالشاعر يذكر سكنى من أراد هجاءهم بأنهم يبنون بيوتهم مهلهلة؛ ألنها تقع  

مسَّها شيء، فهي عرضة ألشعة لتهدَّم وتنتهي إذا فوق جبل، فهي غير محمية، ت

فال تقيهم َحرَّ الصيف وال برودة الشتاء، فصورتهم ولحركة الرياح،  الشمس

 العنكبوت في بناء بيتها الضعيف المهلهل غير القوي؛ لعدم حمايته. مثل صورة

                                                           
َويجمع عناكب ، التَّأْنِيث فِي العنكبوت أَكثر، والعَْنَكبُوت أُْنثَىالهروي في تهذيب اللغة أن  ذكرعنكب :  - 1

، َعْنكبُوهٌ وَعْنكباهٌ  :لغَة أهل اْليمن. وفي وُعنَْيكيب  ُعنَْيكب: يصغر على  ، ووعناكيب وعنكبوتات.

: ينظر ر.كَّ ذّ العنكبوت أُْنثَى وتُ و دويبة تنسج فِي اْلَهَواء وَعلى َرأس اْلبِئْر نسجاً َرقِيقا مهلهالً. فالعنكبوت :

 .7/258تهذيب اللغة

 
 من األمثلة في غير التشبيه، مثل قول ذي الرمة: - 2

 .على نسجه بين المثاب عناكبه        هي انتسجته وحدها أو تعاونت 

 454وأساس البالغة ص ؛ 309 /2؛ وكتاب العين 2/854ديوانه  ، فينظر:البيت من الطويل، ولذي الرمة

 .1/244العربيةلغة الالمعجم المفصل في شواهد ؛ و)نسج(

 .2/854ديوان ذي الرمة شرح الباهلي. ينظر: اب: مقام الساقيثوالم ،هي انتسجته: يعني العنكبوت       

أُمُّ ونجد زهير بن أبي سلمى يذكر العنكبوت بأحد أسمائها األخرى المعروفة به عند األوائل، وهو: )      

 (، فيقول: قَْشعَم

 لَدَى َحيُث أَلَقت َرْحلَها أُمُّ قَْشعَمِ           َكثيَرةَ فَشدَّ ولم يُِفزع بُيوتاً 

ولو قتل أكثر ولم يفزع بيوتًا كثيرة؛ أي العامة بطلب واحد، قتل رجال واحدا فالشاعر يصور حالة الرجل الذي 

فهو يدعوهم  ،م هوأنه قصد لثأره ولم يرد همغضبعدم يريد بذلك تملقهم وو من واحد لكان الفزع أكثر،

 .(2بدالً من الحرب) الدية والصلح لبوقَ ل

َفياِن رجًزا  أْنشد أَبُو ُعبَْيدَةقد و اْلَخدَنَّقَ كما نجد اسًما آخًرا للعنكبوت يستعمله الشعراء في أشعارهم، وهو  للزَّ

 :، قولهالسَّْعِدي

        َوَمْنَهل َطاٍم َعلَْيِه اْلغَْلفَُق 

  اْلَخذَْرنَقُ يُنِيُر أَْو يُْسِدي بِهِ 

 قـــدها ويصفــــسبائبا يجي

 
اج ــــ؛ وت3/309وتهذيب اللغة؛ -بـــــــعنك– 632 /1من الوافر، وهو بال نسبة في لسان العرب  البيت - 3

 .282 /8المعجم المفصل في شواهد العربية؛ و-هطل-و، -عنكب- 446 /3العروس 
وجاءت اإِلبل َهْطلى الهطال: اسم جبل، وهو المقصود من البيت. والهطلى من اإلبل التي تمشي رويدًا،   - 4

 . 6/4675 -هطلى–. ينظر: لسان العرب مطَلقة ليس معها سائق :وقيل َهْطلى ،متقطعة :أَي ؛وَهَطلى
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كما جاءت بعض النصوص القرآنية مستخدمة اسم العنكبوت في صورة 

تشبيهية؛ لبيان صورة رابطة بين حياة بعض الناس الذين اتخذوا أولياء من غير 

نكبوت التي اَل ينفعها هللا اَل يَْنفَعونُهم َواَل يضّرونهم في شيء، بتشبيههم  ببيت الع

ا َواَل بردًا؛ ألن بيتها من أوهن البيوت وأضعفها في ظاهره  بيتها فال يَِقيَها َحرًّ

ِ أَْوِليآَء َكَمثَِل  وباطنه، وذلك في قوله تعالى:﴿َمثَُل الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمن دُوِن َّللاَّ

 لَبَْيُت اْلعَنَكبُوِت لَْو كانُوا يَْعلَُموَن﴾اْلعَنَكبُوِت اتََّخذَْت بَْيتاً َوإِنَّ أَْوَهَن اْلبُيُوتِ 
(1).  

لقد استعمل هللا تعالى هذا التشبيه المفرد في أمر عقدي عظيم، وهو بيان 

صورة الكافرين الذين اتخذوا أولياء من دون هللا، فعبدوا األصنام واألوثان، 

ل الكافرين، وتركوا عبادة الواحد األحد، فكان التوضيح القرآني لبيان صورة حا

وما هم عليه من وهن وضعف في عقيدتهم بحال العنكبوت التي اتخذت بيتًا 

وهنًا، معتقدة أن بيتها متيٌن وهو أضعف البيوت، فقد تناول الزمخشري في 

تَْشبِيهُ َما »تفسيره هذه الصورة، ووضح التشبيه في اآلية، وأن اْلغََرض هو: 

ا ُهَو َمثٌَل ِعْنِد النَّاِس اتََّخذُوهُ ُمتََّكاًل  ِ، ِممَّ َوُمْعتََمدًا فِي ِدينِِهْم، َوتََولَّْوهُ ِمْن دُوِن َّللاَّ

ةِ، َوُهَو نَْسُج اْلعَْنَكبُوتِ   .(2)«فِي اْلَوْهِن َوَضْعِف اْلقُوَّ

كما وضَّح أبو حيان في تفسيره التشبيه في اآلية ببيان صورة الكافرين 

تمادهم عليها بحال العنكبوت التي تعمل في بيتها ليل في عبادتهم األصنام، واع

نهار، معتقدة أنه بيت من أقوى البيوت، وهو بيت ضعيف، ال عماد له، يتهدَّم 

فيَُشبِّهُ تَعَالَى اْلُكفَّار في عبادتِهم اأْلَصنام، َوبِنائِهْم »وينتهي إذا مسَّه شيء، فقال:

تَجتِهدُ، وأمُرها ُكلُّهُ ضعيٌف، متى َمسَّتْه أمورهم عليها بِالعنكبوت الَّتِي تْبنِي وَ 

ة له وال  ، ال قُوَّ ٍة أَْذهبتْهُ، فكذلك أَمُر أُولَئِك، َوَسعيُُهْم ُمْضَمِحل  أَْدنى َهاَمٍة أَْو َهامَّ

 .(3)«ُمعتمد

التشبيه في اآلية عدم النفع والجدوى لمن يتخذ وليًّا فالغرض من صورة 

، في وهنه وعدم فائدته االعنكبوت ال العنكبوت ذاتهببيت  ، فالتشبيهمن غير هللا

في االستضالل والسكنى وغيرهما، فهذا يثبت أن دينهم أوهن األديان بعبادتهم 

ِ َوِليًّا، بِاْلعَْنَكبُوِت »  :األوثان، بِقَْوِلهِ  َوالَِّذي يَْظَهُر، ُهَو تَْشبِيهُ اْلُمتَِّخِذ ِمْن دُوِن َّللاَّ

ا... َوأَنَّهُ فِي َغايَِة اْلَوْهِن، بَِحْيُث اَل يُْنتَفَُع بِِه، َكَما أَنَّ تِْلَك اأْلَْصنَاَم اَل اْلُمتَِّخذَةِ بَْيتً 

 . (4)«تَْنفَُع َواَل تُْجِدي َشْيئًا اْلبَتَّةَ 
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لَْو كانُوا يَْعلَُموَن﴾، فالمعنــــى فـي نهايــة اآليــة ويؤكـــد ذلك قولـــه تعالـــى: ﴿

أحد؛ بل بوهن  علىن اْلبُيُوِت، وهو َبَْيُت اْلعَْنَكبُوِت؛ لعدم خفائه ال يرتبط بْوهَ 

عقيدة الكافر ، فالمراد أنهم لَْو عِلُموا أَنَّ َهذَا األمر مثلهم في وهن عقيدتهم، َوأَنَّ 

أَْمَر ِدينِِهْم بعبادتهم األصنام وغيرها في غاية اْلَوْهِن والضعف أَلَْقلَعُوا َعْنهُ، َوَما 

 .(1)َخذُوا اأْلَْصنَاَم آِلَهةً اتَّ 

كما جاء عند العلوي بيان صورة أسرار هذا التشبيه العامة، بقوله: 

   .(2)«فاهلل تعالى ضربه مثاال لضعف األمر ووهنه في كل شيء»

الرائقة التي ذكرها العلوي  وتتضح تلك الصورة الشاملة في الصورة التلميحية

أرّق من نسج العنكبوت، وأضعف من »في معنى ضعف ووهن البيت، بقوله: 

 . ويبدو أنه يشير إلى ضعف البيت وعدم الفائدة منه. (3)«بيتها

ومن خالل ذلك كله يتّضح أن الغرض من التشبيه هو بيان صورة الكافرين 

ادتهم األصنام من دون هللا، فجاء وحالهم في بناء عقيدتهم الفاسدة الضعيفة بعب

ضعيفًا تسكنه، وتأتي للحشرات تشبيه حالهم بالعنكبوت في بيتها، فهي تبني بيتًا 

التي تلتصق ببيتها فتأكلها، كما أنها تأكل بعضها بعًضا، فالكافرون يبنون 

عقيدتهم على شيٍء وهٍن، بعبادتهم األصنام، ويقفون في وجه المؤمنين؛ 

لعبادة الضعيفة، فالعالج القرآني وضَّح حالهم؛ ليتركوا عبادة بإصرارهم على ا

الوهن والضعف التي ال تنفع، وهي األصنام، ويعبدوا هللا الواحد األحد، الواجب 

 العبادة له. 
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  التشبيه بالبعوضة: -ب

نت من أربعة عشر بيتًا، وهي ملغز في  (1)قال ابن الوردي بيتًا من قصيدة تكوَّ

 (2): نار

 (4)رْ خَ مَ اشْ اَل وَ ي طَ ذِ ِد ال  وْ الط  ِل كَ يْ لَ الْ بِ وَ           (3)س ة  ِة خِ وضَ عُ بَ الْ ا كَ ار  هَ اهُ نَ رَ تَ 
ره في عدة صور، منها أنك ترى  فالشاعر في قصيدته يذكر شيئًا في لغٍز، يَُصّوِ

يذكره في النهار كالبعوضة في الِخسَِّة؛ ألنها تنزل في األماكن القذرة وتفعل من 

ما ال ينفع الناس، فشبه ذلك الشيء بالبعوضة، ففي النهار خسيًسا في أفعاله، 

وفي الليل تراه كالطود في ارتفاعه، فالتشبيه بالبعوضة؛ لحقارتها، وصغر 

 حجمها.

البعوضة في تحدٍّ قرآني كبير، باستعمال الصورة وجاء االستعمال القرآني باسم 

التشبيهية المفردة؛ ِلبيان قوة اإلعجاز ودقته في ذكر البعوضة وأحوالها، رغم 

، وكان ذلك االستعمال في سياق (5)صغر حجمها وحقارتها في أعين الناس

توضيح صورة عناد الكفار بكفرهم ورفضهم رسالة اإلسالم وعجزهم في 

والصغير مما خلق هللا، فكان االستعمال القرآني بذكر البعوضة معرفة الكبير 

َ اَل  ﴿قوله تعالىرغم استهزاء الكفار بعظمة هذه الرسالة، فجاء التحدي في  إِنَّ َّللاَّ

ا الَِّذيَن آَمنُوا فَيَْعلَُموَن أَنَّهُ الْ  َحقُّ يَْستَْحيِي أَْن يَْضِرَب َمثاًَل َما بَعُوَضةً فََما فَْوقََها فَأَمَّ

                                                           
بن الوردي المعّري الكندي: شاعر، أديب، مؤرخ. ولد بن عمر عمر بن مظفَّر  زين الدين أبو حفصهو:   - 1

بة المعري، وتوفي في حلب في م(، ومنها جاءت إليه نس1292 -هـ 691سنة ) معرة النعمان بسوريةب

شرح ألفية ابن مالك،  :من كتبه. القضاء بمنبج ىول. ت م(1349 -هــ 749من ذي الحجة سنة ) 17

، وديوان ابن 5/67وغيرها. ينظر: األعالم تاريخ ابن الورديتتمة المختصر المعروف بو ،ديوان شعرو

 .13:  7الوردي ص

 
 . 236البيت البن الوردي في ديوانه ص - 2

وكْم فيِه ِمْن نفعٍ                             عجبُت لشيٍء كلُّ شيٍء يهابُهُ وأول بيت في القصيدة:                      

 عظيٍم وِمْن ضررْ 

   إلى القوِل الذي قاَلهُ عمرْ رجْعتَ          فيا ناظراً في اللغِز لو رمَت كشفَهُ وآخر بيت في القصيدة:            

 .236، 235ينظر:القصيدة في ديوانه ص
 .236وتروى )حيَّة( بدالً من )ِخسَّة(. ينظر: ديوان ابن الوردي ص - 3
ِويُل من الِجبَاِل.. : طالَ رَّ اْشَمخَ  - 4 : قَاَل ابُن األَْعرابِّي: الُمْشَمِخّر، الطَّ ينــظــــر:  .يــــــالَجبَُل العالِ  والُمْشَمِخرُّ

 .7/57-شمخر - روســــاج العـــــت

 
 .1/167الطراز - 5
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ُ بَِهذَا َمثاًَل يُِضلُّ بِِه َكثِيًرا َويَْهِدي بِّ ِمْن رَّ  ا الَِّذيَن َكفَُروا فَيَقُولُوَن َماذَا أََرادَ َّللاَّ ِهْم َوأَمَّ

 .(1) ﴾بِِه َكثِيًرا َوَما يُِضلُّ بِِه إِالَّ اْلفَاِسِقينَ 

لمثل في وقبل الدخول في بيان صورة التشبيه في اآلية أرى أن أذكر مفهوم ا

 اللغة، وسبب نزولها؛ الرتباطهما بمضمون التشبيه في اآلية، كاآلتي:

ي القرآنتَدُلُّ في السياق الشبيه. و : هو أساس التشبيه، ومعناه:المثل في اللغة

 . (2)الكالم البليغ المشتمل على تشبيه بديعأنها  على

بالبعوضة في اآلية، فنجد : يرتبط السبب بمعنى صورة المثل سبب نزول اآلية

أَْوَردََها اْلُكفَّاُر قَْدًحا فِي التي ُشْبَهة الرازي في تفسيره يوضح هذا السبب، وهي ال

ة فََصاحَ بِليُق ياَل ويرون ذكرها  َل،َوالنَّمْ  تَ َواْلعَْنَكبُوَ  َوالذُّبَابَ  لَ النَّحْ ه ِذْكرباْلقُْرآِن 

ُ هزاْعجِ وإ هللا تعالى في مضمون اآلية، كما عبَّر عنه الرازي،   تَعَالَى، فَأََجاَب َّللاَّ

إِذَا َكاَن ِذْكُرَها ُمْشتَِماًل  ؛بِأَنَّ ِصغََر َهِذِه اأْلَْشيَاِء اَل يَْقدَُح فِي اْلفََصاَحةِ »بقوله: 

 . (3)«َعلَى ِحَكٍم بَاِلغَةٍ 

ُجِعلَْت ُهنَا »أما سبب ذكر الصورة التشبيهية في اآلية، فيذكر ابن عاشور أنها: 

ْعِف َواْلَحقَاَرة   .(4)« َمثاًَل ِلِشدَّةِ الضَّ

وجاء في التفسير الميسر: يبين هللا حال الكفَّار الذين يسخرون ويتعجبون في 

 عليهم في ضرب هللا المثل بالحشرات الحقيرة، منها البعوضة، وكيف ردَّ هللا

ويجيبهم هللا بأن المراد هو االختبار، وتمييز »سؤالهم، قال صاحب الميسَّر: 

 . (5)«المؤمن من الكافر

وبذلك نرى أن صورة الردّ القرآني في التمثيل بالبعوضة في اآلية هي بيان ما 

عليه الكفار من ضعف وحقارة؛ في عدم إيمانهم باهلل تعالى، وال يتعلق األمر 

البعوضة في حد ذاتها؛ ألن وراء ذكرها غاية كبيرة، وهو التحدي والبيان بذكر 

لحالهم وصغر وحقارة عقيدتهم الفاسدة، وتوبيخ حالهم في عبادتهم األصنام 

واألوثان، فهي صورة تنطبع على ما يجب أن يكون عليه الكفار من االستحياء؛ 

 لسوء عبادتهم.

                                                           
 .26البقرة:  - 1
 .1/83للقرآن الكريم التفسير الوسيط - 2
 .2/361مفاتيح الغيب  - 3
 .1/362تفسير التحرير والتنوير - 4
 .1/5التفسير الميسر - 5
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علمون حقيقة السوء في حال الكافرين الذين أما المؤمنون فيذكر هللا تعالى بأنهم ي

يزدادون ضالالً برفضهم قول الحق، وإضاللهم لغيرهم، حتى وصل األسلوب 

 القرآني إلى وصف الكافرين بالفاسقين. 

ومن هنا نلحظ أن التشبيه القرآني المفرد بالبعوضة جاء في وصف حال 

في مدح المؤمنين بقوة  الكافرين ومعالجة نفسيتهم، بتحديهم وتوبيخهم، كما جاء

، وعلمهم بأحوال الكافرين، وطبيعة عقائدهم الفاسدة.  معرفتهم للحّقِ

  

  التشبيه بالجراد: -ج

بن يعمر جاء في شعر العرب ذكر الجراد في صورة تشبيهية للشاعر لقيط بن   

هم، لالتي أرسلها إلى قومه ينذرهم غزو كسرى في قصيدته  (1) األياديخارجة 

جاء فيها تشبيه جيش  ،وقد كتب قبل القصيدة مقدمة شعرية من أربع أبيات

  (2)وهي:كسرى بالجراد في الكثرة والقوة، 

ِحيفَة ِمْن لَِقيٍط        إلى َمْن بِالَجِزيرِة ِمْن إِيَادِ                    َسالَم  فيِ الص 

 (3)فاَلَ يَْشغَْلُكُم َسْوُق النِّقَادِ                     ْم ــاللْيَث ِكْسَرى قَد أَتَاكُ  بِأَن       

وَن الَكتَائَِب َكالَجَرادِ زُ يَ                  ا  ـوَن أَْلفـــُم ست  ـــْم ِمْنهُ ـــــأَتَاكُ        (4)ج 

                                                           
نذرهم بأن كسرى وّجه جيشا لغزوهم، يإلى قومه قصيدته بعث شاعر جاهلي فحل، من قبيلة )بني إياد(  - 1

 -ديوان شعر  ت القصيدة في يد أوصلتها إلى كسرى، فسخط عليه، وقطع لسانه، ثم قتله. لهوقعو

 .245، 5/244م. ينظر: األعالم380 -هــ  250بوع. توفي في طم
فهي العينية المشهورة التي يصف فيها الشاعر حال قومه  ،بعد هذه المقدمة الشعرية يلقيط فتأتأما قصيدة  - 2

عدد وضعفهم وتخاذلهم وقوة عدوهم، ثم يبين لهم ما يجب أن يتحلى به من يولونه قيادهم من صفات، و

 مطلعها:، وهي من غرر الشعر، ن بيتًاوخمسة وخمسأبياتها 

 اوالوجعَ  واألحزانَ  لي الهمَّ  تْ هاجَ        ا عَ ا الجرهَ من محتلِّ  رةَ مْ عَ  ارَ ا دَ يَ 

: رمل يرتفع (علجرَ وفي هذا البيت عدة كلمات تحتاج لشرح، أردت إثباتها، وهي: )عمرة(: اسم محبوبته. و)ا

. ينظر: ديوان لقيط بن : أثارته(هاجت لي الهم. و)فيحلها الناس ،فيعشب ،نواحيه قّ رَ وسطه ويكثر وتُ 

 .126دراسة في نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوق ص؛ و54يعمر ص 

 يختمها بقوله:و

 اعَ مِ سَ  نْ مْ وَ  مُ كُ نْ مِ  هُ يَ أْ أى رَ رَ  نْ مَ لِ                  مْ كُ لَ  يرُ ذِ النَّ وَ  مُ كُ يْ لَ ي إِ ابِ تَ ا كِ ذَ هَ 

 
الشعر والشعراء . ينظر:جنس منها قصار األرجل قباح الوجوه هيبكسر النون: صغار الغنم، أو النقاد :  - 3

1/195.  

 
جُّ و يزجون: يرمون. - 4 ناُن يَُركَُّب عاليَتَه:الزُّ تُْرَكُز به  ؛ وهو الذيالحديدة التي تَُركَُّب في أَسفل الرمح والّسِ

ناُن يُْطعَُن به ْمح في األَرض والّسِ ةٌ وزِ  ،الرُّ . ينظر: الشعر جاٌج وِزَجَجةٌ والجمع أَْزجاٌج وأَِزجَّ

الِقْطعة العظيمةُ  ، وهيالَكتيبةُ والكتائب: الجيوش، و  .3/1811-زجج- لسان العرب؛ و1/195والشعراء
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 (2)ادِ عَ  كِ اَل هَ كَ  مْ كُ كِ اَل هَ  انُ وَ أَ               ا ذَ ـــــهَ ، فَ مُ كُ نَ يْ تَ أَ  (1)قٍ ـــنَ ى حَ ـلعَ      

فقد جاء التشبيه بالجراد في البيت الثالث السابق، فبيَّن الشاعر صورة   

كثرة عدد جيش كسرى وتدافعه وقوته مدجًجا باألسلحة، مثل الجراد في كثرته 

 وتدافعه، كما يصور الشاعر حقيقة هالك قومه كهالك قوم عاد، بال بقية لهم .

صورة الجراد وفي القرآن الكريم ورد تشبيه الخارجين من قبورهم ب 

في قوله تعالى: ﴿ُخشَّعًا المنتشر؛ لكثرتهم وتموجهم من أعدادهم الكثيرة، 

فقد ذكر الزجاج ، (3) أَْبَصاُرُهْم يَْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجدَاِث َكأَنَُّهْم َجَرادٌ ُمْنتَشٌر﴾

وشبه الناس في وقت البعث بالجراد المنتشر، »صورة التشبيه في اآلية، فقال: 

والفراش المبثوث؛ ألنهم إذا بعثوا يموج بعضهم في بعض كالجراد الذي يموج 

  .(4)«بعضه في بعض

أما الزمخشري فقد ذكر في موضعين صورتي الجراد والفراش، ففي  

» اس في يوم القيامة بالجراد المنتشر المذكور، فقال: شبَّه الن -الصورة  األولى

الجراد مثل في الكثرة والتمّوج. يقال في الجيش الكثير المائج بعضه في بعض: 

 .(5)«جاءوا كالجراد...منتشر في كل مكان؛ لكثرته

﴿يَْوَم جاء تشبيههم بالفراش المبثوث، في قوله تعالى: -وفي الصورة الثانية 

شبههم بالفراش في الكثرة واالنتشار »، فقال: (6) َكاْلفَراِش اْلَمْبثُوث﴾يَُكوُن النَّاسُ 

والضعف والذلة، والتطاير إلى الداعي من كل جانب، كما يتطاير الفراش إلى 

 -، وهذا الربط يصور تسلسل حالة الناس يوم القيامة، الحالة األولى(7)«النار

 نتشر.الجراد الم -الفراش المبثوث، والحالة الثانية

تشبيه  -ويصور القرطبيُّ الحالتين المذكورتين في اآلية، فالصورة األولى

صورة الناس يوم القيامة بالجراد المنتشر الذين يعرفون طريقهم عند سماع 

                                                                                                                                        
 .5/3818-كتب -. ينظر: لسان العرب والجمع الَكتاِئبُ  ،من الَجْيش

 
ماُن من اإِلبِلِ ِم: ضَّ اللُحنُُق، ب، واج:ِحناقٌ  .أَو ِشدَّتُه، الغَْيظُ  :كِ يحربالت الَحنَُق: -1 ؛ 4/1465. ينظر: الصحاحالّسِ

 .13/99تاج العروس؛ و3/16والمحكم والمحيط األعظم

 
شرح القصائد ؛ و20/24ج واألغاني ؛1/152الشعر والشعراء؛ و7-2ص مختارات ابن الشجريينظر:  - 2

 .133مصادر الشعر الجاهلي ص، و272ص العشر
 .7القمر:  - 3
 .5/355اجمعاني القرآن وإعرابه للزجَّ  - 4

 
 .  4/432الكشاف - 5
 .4القارعة:  - 6
 .  4/789الكشاف - 7
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صورة الناس عند خروجهم من قبورهم، ال   -المنادي، والصورة الثانية هي

ش المبثوث، فهما صفتان يوم يكون الناس كالفرا» يعرفون طريقًا لهم، فيقول:

عند الخروج من القبور، يخرجون فزعين ال  -في وقتين مختلفين، أحدهما

يهتدون أين يتوجهون، فيدخل بعضهم في بعض، فهم حينئذ كالفراش المبثوث 

بعضه في بعض، ال جهة له يقصدها، فإذا سمعوا المنادي قصدوه، فصاروا 

 .(1)«دهكالجراد المنتشر؛ ألنَّ الجراد له وجه يقص

ح بأنه  د محيي الدين درويش بذكر نوع التشبيه في اآلية، فصرَّ كما تفرَّ

يَْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجدَاِث َكأَنَُّهْم َجَرادٌ وفي قوله:﴿»تشبيه مرسل مفصل، فقال: 

تشبيه مرسل مفّصل؛ ألن األركان األربعة موجودة فيه، فقد شبّههم  ُمنتَشٌر﴾

ج  .(2)«بالجراد في الكثرة والتموُّ

ويرى الباحث أن التشبيه بالجراد في اآلية جاء ليبين صورة الناس يوم البعث، 

وهم خارجون من قبورهم، يقصدون من يناديهم، فيتجهون للمنادي، فالجراد 

والناس بعد النداء يعرفون وجهتهم. أما التمهيد بذكر صورة يعرف وجهته، 

الفراش المبثوث الذي يتخبط وال يعرف طريقه، فهي صورة الخروج من القبور 

قبل سماع صوت المنادي، فإذا نادى المنادي تظهر صورة التشبيه بالجراد الذي 

التشبيه يعرف وجهته، ففي التشبيه بالفراش المبثوث بيان وتجسيد لقوة صورة 

 بالجراد.

 

 التشبيه بأسماء بعض الحيوانات:-2

تأتي الحيوانات في مرتبة متقدمة عند الشعراء، فقد تغنوا ببعضها، كالخيل 

واإلبل وغيرهما، وتحدثوا عن بعضها في باب الهجاء، مثل الحمار والكلب 

والقرد والخنزير  وغيرها، غير أنَّ الكلب أخذ معنى آخر وهو الوفاء، كما 

رت عدة حيوانات في القرآن الكريم، منها الخيل والبغال والخنازير واإلبل، ذك

غير أنني سألتزم بذكر الحيوانات التي سيقت في باب التشبيه، منها: الحمار، 

والكلب والخنزير والقرد؛ الرتباط هذه الحيوانات بالتشبيه المذكور في كالم 

كثر في االستعمال القرآني من العرب وكتاب هللا، ونجد المعاني الجلية تتضح أ

                                                           
 .17/130تفسير القرطبي - 1

 
 .9/374إعراب القرآن وبيانه - 2
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خالل الغوص في معاني اآليات القرآنية المختــــارة، وفــهـــم أســــرارها 

 البــــالغيــــة، وأنا سأتناول التشبيه بالحيوانات، وفق الترتيب اآلتي:

 التشبيه بالحمار:  -أ

كبير  فيها قوًما، فجعل ذكر الفرزدق أسنان الحمار في صورة تشبيهية يهجو

، فقال:  (   1) سنهم وصغيرهم سواء في الشّرِ

 (2)َسواِسيَة  كأَْسناِن الِحمار          َشبابُُهُم وِشيبُُهُم َسواء  

فالشاعر يذم قوًما في كبير سنهم وصغيره، وجعلهم في مرتبة واحدة في 

الشر بكلمة )سواسية(؛ ألن العرب تستعملها غالبًا في الشر؛ وزاد الذم والقبح 

 اقترانها بالحمار.ب

ويتضح أن التشبيه بأسنان الحمار تستعمله العرب في باب الذم، فيقولون : 

، فقد ذكره أبو هالل العسكري وغــــيره، فيقـــول: (3)«سواسية كأسنان الحمار»

، فلفظة السواسية (4)«رفاََل يُقَال سواسية إِالَّ فِي الشّ  ،مستوون فِي الشَّرّ  :أَي»

استعمالها للناس األقزام القصار من الناس، فداللتها على الذم واضحة، جاء 

وجاءت هنا في أسنان الحمار المقرونة برأس الحمار المذموم، فأخذت الذم 

 .(5)والسوء من جهتين، وهي داللة على سوء البقية من أعضائه

وبذلك جاء تشبيههم بأسنان الحمار، وهذا من أشدِّ الهجاء؛ ألن أسنانه 

وية، فاجتمع الذم كون األسنان المستوية في رأس حمار، فهو ال يعي وال ساتم

ن الذم في الشكل والفعل.    يعقل شكله وال فعله، فتكوَّ

كما استعمل العرب لفظة )سواء( مقرونة بأسنان المشط في باب الخير في 

بين ؛ لعدم التفاوت، وإثبات التساوي (6)«سواء كأسنان المشط»أمثالهم، بقولهم: 

 الناس، فلفظة )سواء( في الخير، وسواسية في الشر. 

                                                           
؛ والمعجم المفصل في 14/409البيت من الوافر؛ للفرزدق، وليس في ديوانه، وهو له في: لسان العرب - 1

 . 3/425شواهد اللغة العربية
وأسنان الحمار أيًضا، ولكنها نادرة،  سواسوةوتجمع على:  متساوون. :أي ؛أسماء جمع :سواسية وسواس - 2

ا مستوية. ويقال هذا في الهجاء. و ينظر: لسان  «.سواسية كأسنان المشط»يقولون: ، فهجاءغير ال يفأمَّ

 .  3/2160العرب
 .1/329مجمع األمثال - 3
 .1/522جمهرة األمثال - 4
 . 3/357ينظر: العقد الفريد - 5
 .1/522جمهرة األمثال - 6
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ما بويأتي التصوير القرآني بذكر اسم الحمار؛ لبيان حقيقة عدم االنتفاع 

يحمل في صورة تشبيهية مفردة في سياق حديثه عن النصارى، مبينًا ما هم 

هللا  عليه من الضالل وعدم الفائدة من علمهم؛ لعدم امتثالهم لما يعلمون، فشبههم

ظهره كتبًا ال ينتفع بها، فقال تعالى: ﴿َمثَُل الَِّذيَن  علىتعالى بمثل الحمار، يحمل 

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاًرا بِئَْس َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذيَن  ُحّمِ

ُ اَل يَْهدِ  ِ َوَّللاَّ  .(1)ي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن﴾َكذَّبُوا بِآيَاِت َّللاَّ

ويبين الزمخشري حالة اليهود الذين أنزلت عليهم التوراة، ولم يعملوا بما 

جاء فيها، ولم ينتفعوا بما ورد في التوراة، بحال الحمار الذي يحمل العلوم على 

شبَّه اليهود في أنهم حملة »ظهره، فيتعب من حملها، وال يستفيد منها، فيقول: 

أسفاًرا؛ أي: كتبًا كباًرا من كتب العلم، فهو يمشى بها  التوراة... بالحمار َحَملَ 

 . (2)«وال يدرى منها إال ما يمرُّ بجنبيه وظهره؛ من الكد والتعب

كما يذكر الزمخشري كذلك سوء المثل وهو الحمار الذي ينطبق على حال 

ئَْس مثال َمثَُل اْلقَْوِم بِ »، فيقول: ملسو هيلع هللا ىلصالكافرين بتكذيبهم برسالة الرسول الكريم 

ِ وهم اليهود الذين كذبوا بآيات هللا الدالة على صحة نبّوة  الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآياِت َّللاَّ

 .(3)«ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

ويبدو لي أن ذكر الزمخشري سوء المثل بالحمار جاء لسوء شكله، وفعله، 

ح العلوي ملمًحا جمياًل في ذكر  وشدة جهله؛ الستهجانه من قبل الناس، ويوّضِ

لفظة الحمار؛ إذ يستحضر اإلنسان عند ذكره معنى الجهل والبالدة، ويشبهه 

ة: أجهل من حمار، يشير به إلى قولهم في األمثال السائر»بالحمار، فيقول: 

 .(4)« وأبلد من عي

أما عن سبب تشبيه اليهود بالحمار؛ فألنهم افتخروا على العرب بأنهم 

أصحاب كتاب، وأن العرب ال كتاب لهم، فشبَّههم هللا بالحمار في حمل العلم 

اْفتََخَر » دون العمل بما جاء فيه، ويوضح ابن عاشور هذا المضمون، بقوله: 

ُ ذَِلَك بَِشبَِهِهْم بِاْلِحَماِر اْليَُهودُ بِأَنَّ  ُهْم أَْهُل ِكتَاٍب، َواْلعََرُب اَل ِكتَاَب لَُهْم. فَأَْبَطَل َّللاَّ

 . (5)«يَْحِمُل أَْسفَاًرا

                                                           
 .5الجمعة:  - 1
 . 4/530الكشاف - 2
 . 4/530الكشاف - 3
 . 3/97الطراز - 4
 .28/214والتنويرالتحرير  - 5
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 :التشبيه بالكلب -ب

لَ بيتين من الشعر يمدح فيهما اْبَن اْلَجْهِم  ّيِ لِ عَ يُْنَسُب لِ   ، يَُشبُِّهه في ْلَخِليفَةَ اْلُمتََوّكِ

، (1)البيت األول بالكلب في الوفاء، وبالتْيس في مجابهة الشدائد والتغلب عليها

 (2):الشاعر قَْولِ وذلك في 

 (3)أَْنَت َكاْلَكْلِب فِي ِحفَاِظَك ِلْلُوّدِ       َوَكالت ْيِس فِي قَِراعِ اْلُخُطوبِ 

فالصورة التشبيهية في صفات الممدوح هي الوفاء والشجاعة، وهما صفتان  

معنويتان يستعملهما العرب في حياتهما، فيشبهون الوفِيَّ بالكلب، والشجاع 

ية التي يعيشونها، وال غرابة في استعمال لفظة بالتيس، وقد أُِخذَتَا من الطبيع

الكلب، فالعرب تستعمل لفظة جبان الكلب كناية عن الكرم والجود، فيذكرون 

                                                           
العرب في البادية يصورون الوفي بالكلب، والقوي بالتيس، غير أن الخليفة المتوكل لم يعجبه ذلك التشبيه،  - 1

ولكنه لم يعاقب الشاعر على ذلك؛ لعلمه بأن الشاعر من ساكني بادية العرب، وأن تصويراته التشبيهية 

حياته، فأمر بسكن مريح له ببغداد؛ ليتأثر بطبيعة الماء المستخدمة من الطبيعة التي تأثر بها الشاعر في 

           والخضرة، وسكن المدن، فقال قصيدته المشهورة بعد زمن، التي مطلعها:            

َصافَةَ َواْلِجْسِر     َجلَْيَن الَهَوى ِمْن َحْيُث أَْدِري َوالَ أَْدري          ُعيوُن اْلَمَها بَْيَن الرُّ

 .252ينظر: ديوان علي بن الجهم ص    

وقد اختلفت الروايات حول هذه القصة، فمنهم من ينسبها البن الجهم عند المتوكل، ومنهم من ينسبها لغير 

ليل مردم بك(، في الشاعر المذكور بين يدي أمير من األمراء لم يذكر اسمه. ويشير محقق الديوان )خ

تعليقه على البيتين إلى أن الشيخ محيي الدين بن عربي يذكر ظهور خبر الوضع في صحة نسبة البيتين 

البن الجهم، وإن صحت النسبة فإن قوله جاء للعبث ببعض الندماء أو المضحكين في مجلس المتوكل. 

 . 117ابن الجهم  ص(، نقالً عن ديوان علي 3-2ينظر:محاضرة األبرار ومسامرة األخيار

ويبدو لي جليًا أن قول الشيخ ابن عربي هو عين الصواب. كما أن الروايات حول هذه القصة اختلفت، فمنهم من 

ويذكر أحمد  ينسبها للمتوكل؛ ألنها أثبتت في ديوانه، ومنهم من ينسبه ألمير من األمراء دون ذكر اسمه،

تعددت رواياتها فليس من شك أن هناك جماعة من  مهما يشك في صحة هذه القصة التي»الشايب أنه: 

.  وبذلك فإثبات 132األسلوب ص.  «األدباء والشعراء تغيرت آثارهم كلما تغيرت عليهم آثار البيئة

 النسبة البن الجهم غير ثابتة يقينًا.

العرب في   كما أن هذه النسبة من عدمها ليست من صلب الموضوع، والذي نثبته أن التشبيه بالكلب وارد عند

المدح وكذلك في الهجاء، كما صور ابن الرومي مهجوه بالكلب في طول الوجه، كما يأتي عند ذكره في 

 سوء الشكل والِخْلقَة. 
 البيت من الخفيف، ويليه بيت آخر ينسب لعلي بن الجهم، وهو:  - 2

اَل َكثِيَر الذَّنُوبِ أْنَت َكالدَّْلِو الَ َعِدْمنَاَك دَْلًوا               ِمْن ِكبَاِر ال  دِّ

 .117ينظر: الديوان ص
بَاِء والَمعِز والُوُعوِل، وِقيَل: هو خاص  بالَمعِز أَو هو من الم - 3 ِز إِذا أَتَى عليِه َسنَةٌ، وَقْبَل عالتَّْيُس: الذََّكُر من الّظِ

 .. ج تيوس في الغالبْيٌس واألُْنثَى َعْنزٌ فالذََّكُر ت ،: إِذا أَتَى على َولَد اْلِمْعزى َسنَةٌ وقيلالَحْوِل َجْدٌي، 

 .8/219ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس
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الكلب في أمثالهم وكناياتهم المعنوية، وجلُّه في باب المدح، وبعضه في باب 

 الهجاء.
 :في مدح كلب صيدٍ  (1)عيسى بن علي حسان األسديومما جاء في المدح قول  

(2)  

ُب اأْلَْنَساِب يُْمِسُك َصْيَد هُ          ايِمِ   وُمؤّدِ  ُمتََوقِّف ا َعـْـــن أَْكـــِلـــِه َكالص 

 (3)َطَرَب الُمِقيِم إِلَى ِعنَاِق اْلقَاِدِم     َطِرب  إِذَا َما َصاَد َعانََق َصْيَدهُ          

ال يأكل منه شيئًا فالشاعر يمدح كلب الصيد ويصفه بأنه يمسك صيده  

كالصائم يرى األكل وال يأكل منه شيئًا، فصوره في صورةِ الفَِرحِ الَمْسرور 

بنجاحه في اصطياد طريدته، فجاء التعبير بالمعانقة تعبيًرا عن عدم األكل منها، 

تلك الصورة شبهها الشاعر بصورة اإلنسان الُمِقيم يأتيه ضيفه فيعانقه فَِرًحا 

 ه إليه.مسروًرا بقدوم ضيف

كما أثبت ابن الرومي الوفاء للكلب ونفاه عن مهجوه )عمرو(؛ إذ أثبت له  

 (4)صفة الغدر، فقال: 

َوالَكْلُب َواٍف َوفِيَك َغْدر            فَِفيَك َعْن قَْدِرِه ُسفُولُ 
(5) 

فإثبات الوفاء للكلب هنا لم يأت في باب التشبيه؛ بل في باب التطابق بين  

 صفتين، هما: الوفاء والغدر. 

أما في باب الهجاء، فقد جاء التشبيه بالكلب في سوء الشكل والِخْلقَة، في  

  (6) وهو: بيت هجاٍء البن الرومي، يسبق البيت السابق المذكور مباشرة،

 (7) فِيِه ُطول          َوفِي ُوُجوِه اْلِكاَلِب ُطولُ  َوْجُهَك يَا َعْمُرو

                                                           
 لم أعثر له عن ترجمة.   - 1
، مخطوط بمكتبة 149نسب البيتان لعيسى بن علي حسان األسدي في مخطوط الجمهرة في البيزرة ص  - 2

 .144اَل بوحش الفَاَل ص؛ نقالً عن كتاب أنس المَ  Esc. 903األسكولاير، بإسبانيا رقم 

 
 ممسك الصيد هو الكلب، و) كالصايم( فقد شبه الكلب بالصائم ال يأكل شيئًا إذا اصطاد صيدته.  - 3
، وليس في ديوان 1/213البيت من البسيط، وهو البن الرومي  في كتاب الفّن ومذاهبه في الشعر العربي - 4

 الشاعر.

  
ن قدر الكلب بدرجة كبيرة بكلمة )سفول( في الوفاء، وأثبت له صفة فقد جعل قدر مهجوه )عمرو( أقل م  - 5

 الغدر، وكأنه نفى عنه الوفاء البتة. 
، وكتاب الفن ومذاهبه في الشعر 1359البيت من البسيط، وهو البن الرومي في الحماسة المغربية ص - 6

 .وليس في ديوان الشاعر.1/213العربي
 يعبر عن سوء المنظر في طول الوجه بوجه الكالب؛ ألن طولها غير محبوب.  - 7
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فالشاعر يصور ِخْلقَةَ مهجوه بالكلب في قباحة منظر وجهه وما يحمله ذلك     

الوجه من فم وأنف وحالة لسانه ال يتوقف عن اللهث في كل أحواله، فقد جمع 

 الشاعر بين صور القبح في الكلب.  

حيوانات في بيت واحد، وهي: الكلب ، والخنزير، كما جاء الهجاء بذكر ثالثة 

واليعر، فالتشبيه بالكلب في اإلذالل، وبالخنزير واليعر في النذالة، وذلك في 

  (1)قول حّماد عجرد في هجاء بّشار بن برد، قوله: 

 (4)َواْليَعَرِ  (3)ذاُلا أَْو أَذَل  َوفِي       نَذَالَِة الن ْفِس َكاْلِخْنِزيرِ  (2)بَْل أَْنَت َكاْلَكْلبِ 

فالذم هنا في جانب معنوي، وهو التشبيه بالكلب في إذالله؛ بل زاد عليه 

فجعل ذل بشار أذل من ذل الكلب، كما جاء تشبيهه بالخنزير واليَْعِر في نذالة 

منظره، وفي َظْلِفِه الذي يأكل به الحشيش،  نفسيهما، فنذالة الخنزير في قبح

، أما نذالة اليَْعر، ففي صورة إذالله، فالصيادون ونَابِه الذي يأكل به الِجيَفُ 

يستعملونه في صيد السباع مع شدة خوفه منها، فيوضع في زبية ُمغَمَّض العينين 

في تلك فيصيح خوفًا من السباع فيسمع السبع صوته فيأتيه ليأكله فيقع السبع 

الزبية، فيأخذه الصياد، وال يُْنَظُر لليَْعِر أمات أم لم يمت، فكالهما سواء عند 

 . الصيادين

أما في القرآن الكريم فقد ورد التشبيه بالكلب، ولم يرد ذكر التيس واليَْعر 

أصالً باسمهما في القرآن الكريم. أما الخنزير فذََكره هللا تعالى في غير باب 

اء وروده في حكم تحريم أكل لحمه، وقد ذكرتها هنا؛ لبيان التشبيه، فقد ج

حالتها، والرتباط صورة التشبيه بالخنزير في الشعر، بما ورد من حكم شرعي 

 بتحريم أكل الخنزير في القرآن من الجانب المعنوي. 

                                                           
 .1/159البيت من البسيط، وهو له في كتاب الحيوان - 1
، والحبك وهو نوع أجناس الكالب خمسة، هي: الصيَّدي، المعروف بين الناس، المرغوب فيه، والزغاري - 2

ال ينفع للصيد، والمشبَّة وهو دون الصيدي في الطول وأنبل من الزغاري، والزغاري هو النشاق ، 

والحبك والزغواني هو المعروف بين الناس بالدبيسي الذي يكون في األسواق والقرى للحراسة. 

 .  144، نقالً عن كتاب أنس المال بوحش الفال ص149ينظر: الجمهرة في البيزرة ص
الخنزير: مشترك بين البهيمة والسبيعة، له ظلف يأكل الحشيش، وله ناب، ويأكل الجيف ، ولده يسمى  - 3

؛ ونهاية األرب 1/275، البن سيده؛ وحياة الحيوان الكبرى 8/74الخنوص. ينظر: المخصص 

 . 58للنويري؛ و كتاب أنس المال بوحش الفال ص 9/299
يشد عند زبية األسد، وعند مأوى الذئب ويغطي رأسه، فإذا سمع الغنم أو الجدي صغار الشاة من ر: عَ اليَ  - 4

 وقيل: هي بالغين المعجمة. .«فالن أذل من اليعر»ومنه قولهم:  .طلبه فوقع في الزبية ،صوته السبع

 .2/560حياة الحيوان الكبرىينظر:  «.أسمن من يغر»قالوا في أمثالهم: 
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َّبُِع هواه وال يتركه بتشبيهه بحالة  لقد جاء التصوير القرآني لبيان صورة َِمْن يَت

َ ال ِذي آتَْينَاهُ آيَاتِنَا الكلب في صورة تمثيلية تامة، فقال تعالى:  ﴿َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأ

نَا لََرفَْعنَاهُ بَِها َولَِكن هُ فَاْنَسلََخ ِمْنَها فَأَتْبَعَهُ الش ْيَطاُن فََكاَن ِمَن اْلغَاِوين َولَْو ِشئْ 

أَْخلََد إِلَى اأْلَْرِض َوات بََع َهَواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِْن تَْحِمْل َعلَْيِه يَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ 

 (1) يَتَفَك ُروَن﴾يَْلَهث ذ ِلَك َمثَُل اْلقَْوِم ال ِذيَن َكذ بُوا بِآيَاتِنَا فَاْقُصِص اْلقََصَص لَعَل ُهْم 

وهي صورة تبين حالة من تليت عليه آيات هللا فانسلخ منها، فال يترك هوى  ،

نفسه، سواء أدعوته لإليمان  بآيات هللا أم تركته، فوضعه ال يتغير، فحالة هذا 

الُمتَّبُِع لشيطانه وهواه، كصورة الكلب في لهثه، سواء ركضت خلفه أم تركته، 

  .(2) فال يترك اللهث

الظاهرة  الكافر المعاندفهما صورتان قبيحتان ظاهًرا وباطنا، فقد ُشبَِّهْت صورة 

. أما سبب نزولها المرتبط بصورة االنسالخ من آيات هللا بصورة الكلب والباطنة

واتباع الشيطان، فقد ورد في نزولها آراء، فقيل إنها نزلت في بيان حقيقة )بلعام بن 

نبي هللا فنزل لسانه  على( في عهد نبي هللا موسى عليه السالم، الذي دعا باعور

صدره يلهث به، غير أن ابن عاشور يرفض هذه المعلومة وال يثبتها؛ ألن  على

فاََل يَْنبَِغي ااِلْلتِفَاُت إِلَى َهذَا »بلعام من أهل الصالح في ذلك العهد، لذلك يقول: 

، وقيل إنها نزلت في أمية بن أبي الصلت، فقد (3)«تاَِلِطه اْلقَْوِل اِلْضِطَرابِِه َواخْ 

عرف الحنيفية وهو يبحث عن الحقيقة، فلما جاءته الحقيقة ببعثة نبي هللا محمد 

عاند وتكبر فلم يؤمن به، فهو الالهث وراء الحقيقة بال جدوى . كما ذكر  ملسو هيلع هللا ىلص

اِهِب، َواْسُمهُ النُّْعَماُن سعيد بن المسيب أنها نزلت في أَبِي َعاِمِر ْبِن َصْيِفّيٍ ا لرَّ

اْلَخْزَرجيِ 
(4). 

ويرى الباحث أن أمية بن أبي الصلت وأبا عامر ثبت كفرهما وعنادهما   

وموتهما عليه، وفيهما أو في غيرهما النزول، فقد جاء التعبير القرآني ليبين القبح 

كافر ال في معنى الصورة التي هما عليها، وهي صورة العناد وعدم الترك، فال

 يترك عبادة األصنام، والكلب ال يترك اللهث.

وقد جاء سرُّ التشبيه بالكلب في اآلية عند بعض المفسرين، ومنهم الزمخشري،  

فقد ذكر أن في صفة الكلب التي هي مثٌل في اإلذالل والخسة والضعة، وهي حالة 

بالهجوم عليه شدّ عليه  ؛ أي:عليه دوام اللهث به واتصاله بال انقطاع، سواء حمل

                                                           
 . 176، 175األعراف:  - 1
 .1/360ينظر: التحرير والتنوير - 2
 .9/175التحرير والتنوير - 3
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اللهث إال  اال يكون منه ات األخرىسائر الحيوانفل عليه. مْ حَ بال ترك  مأ ه،طردو

  . (1)في الحالتينال ينقطع  لهثهغير أن الكلب إذا هيج منه وحّرك، وإال لم يلهث، 

د بوجود التشبيه التمثيلي في اآلية، ويعدُّها من مبتكرات  ونجد ابن عاشور يتفرَّ

َث َحالَةٌ تُْؤِذُن بَِحَرجِ فَإِنَّ اللَّهَ  ،َوَهذَا التَّْمثِيُل ِمْن ُمْبتََكَراِت اْلقُْرآنِ »: القرآن، فيقول

اِء ُعْسِر تَنَفُِّسِه َعِن اْضِطَراِب بَاِطنِِه َوإِْن لَْم يَُكْن اِلْضِطَراِب  اْلَكْلِب ِمْن َجرَّ

 .(2)«بَاِطنِِه، َسبٌَب آٍت ِمْن َغْيِره

التشبيه التمثيلي المركب في اآلية بصورة جلية، فيقول: ويوضح ابن عاشور 

ُمْنتََزَعةٌ فِيِه اْلَحالَةُ اْلُمَشبََّهةُ َواْلَحالَةُ اْلُمَشبَّهُ بَِها ِمْن  ،فََهذَا تَْشبِيهُ تَْمثِيٍل ُمَركَّبٌ »

دٍ   .  (3)« ُمتَعَدِّ

 َت عليهلْ مَ حَ لََهِث الكلب؛ سواء أ رِ كْ ذِ وقد جاء هذا التمثيل عند ابن عاشور، في 

ُمقَابٌِل فِي  ذه الحالةتَعَيََّن أَْن يَُكوَن لَهَ فا، ماْلُمَشبَِّه بِهَ  تينفِي اْلَحالَ  ثُ يَلهَ  ،تَتُْرْكهُ  مْ أَ 

الُّ بِاْلَكْلِب، َوتَتَقَابَُل أَْجَزاُء َهذَ »، بقوله: اْلَحالَِة اْلُمَشبََّهةِ  ا التَّْمثِيِل بِأَْن يَُشبَّهَ الضَّ

يِن بِلََهِث اْلَكْلِب فِي َحالَِة  َويَُشبَّهَ َشقَاُؤهُ َواْضِطَراُب أَْمِرِه فِي ُمدَّةِ اْلبَْحِث َعِن الدِّ

يِن تَْرِكِه فِي دََعٍة تَْشبِيهَ اْلَمْعقُوِل بِاْلَمْحُسوِس، َويَُشبَّهَ َشقَاُؤهُ فِي إِْعرَ  اِضِه َعِن الدِّ

اْلَحّقِ ِعْندَ َمِجيئِِه بِلََهِث اْلَكْلِب فِي َحالَِة َطْرِدِه َوَضْربِِه تَْشبِيهَ اْلَمْعقُوِل 

  .(4)«بِاْلَمْحُسوِس 

ح ابن عاشور بأن هذا التوضيح الذي أتى به  الَِّذيَن فَسَُّروا َهِذِه  هأَْغفَلَ ويصّرِ

ِد لْشبِيِه عندهم انحصر في التَّ التَّْمثِيَل أن ، ومنهم الزمخشري، فذكر اآْليَةَ  ُمَجرَّ

 ؛بِاْلَكْلبِ  الُمْعِرض عن دين هللا تَْشبِيه عندهم اْلغََرضَ ف ،التَّْشِويِه أَو الخسة

ُروا َوقَْد أَْغفََل َهذَا الَِّذيَن َفسَُّروا َهِذِه اآْليَةَ » ، بقوله: ِخسَِّة اْلُمَشبَّه ْظَهارِ إلِ  فَقَرَّ

ِد التَّْشِويِه أَو الخسة فيؤول  ،التَّْمثِيَل بِتَْشبِيِه َحالٍَة بَِسيَطٍة بَِحالٍَة بَِسيَطٍة فِي ُمَجرَّ

إِلَى أَنَّ اْلغََرَض ِمْن تَْشبِيِهِه بِاْلَكْلِب إِْظَهاُر ِخسَِّة اْلُمَشبَِّه، َكَما دََرَج َعلَْيِه فِي 

  .(5)«اْلَكشَّافِ 

آلية الذي أغفله الزمخشري وغيره في عدم ربط أول اآلية بآخرها، ويبين سر ا

إِْن تَْحِمْل َعلَْيِه يَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ ﴿لََما َكاَن ِلِذْكِر  َولَْو َكاَن َهذَا ُهَو اْلُمَرادُ »بقوله: 

                                                           
 .2/178ينظر: الكشاف - 1
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 .9/177التحرير والتنوير - 3
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ِلتَْكتَِسَب  ؛ُمَشبَِّه بَِهابَْل يَْقتَِصُر َعلَى أَنَّهُ ِلتَْشِويِه اْلَحالَِة الْ  ؛َكبِيُر َجْدَوى ﴾يَْلَهثْ 

 .  (1)«اْلَحالَةُ اْلُمَشبََّهةُ تَْشِويًها، َوذَِلَك تَْقِصيٌر فِي َحّقِ التَّْمثِيلِ 

كما أشار ابن عاشور إلى عدم توضيح ذلك المعنى عند بعض المفسرين في 

، لكنه صرح بإغفال -كما سبق ذكره-تفاسيرهم، ولعله يقصد بذلك الزمخشري، 

األصفهاني في كتابه ) المفردات في غريب القرآن( معنى الحمل في الراغب 

ْن تَُطاِرْدهُ َوتَُهاِجْمهُ. ُمْشتَق  أإِْن تَْحِمْل َعلَْيِه  :فََمْعنَى»اآلية للفعل المراد، فقال: 

اْلقَْوِم َحْملَةً  َحَمَل فاَُلٌن َعلَى :ِمَن اْلَحْمِل الَِّذي ُهَو اْلُهُجوُم َعلَى أََحٍد ِلِقتَاِلِه، يُقَالُ 

اِغُب فِي  ُروَن تَْوِضيَحهُ، َوأَْغفََل الرَّ َشْعَواَء أَْو َحْملَةً ُمْنَكَرةً. َوقَْد أَْغفََل اْلُمفَّسِ

 .(2)«َهذَا اْلَمْعنَى ِلَهذَا اْلِفْعلِ  (ُمْفَردَاِت اْلقُْرآنِ )

الضعة، ولبيان كالم الزمخشري في اآلية فقد أوجز في بيانه عند ذكر الخّسة و

ولكنه لم يهمل صورة الحمل والترك في بيان لهث الكلب المستمر بال توقف، 

فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب فصفته التي هي مثل في »بعبارات أكثر من األولى، فقال: 

وهي حال دوام اللهث به  ،أحواله وأذلها كصفة الكلب في أخّسِ  ،الخسة والضعة

. والكلب يتصل لهثه في الحالتين .. أو ترك ...واتصاله، سواء حمل عليه

 .(3)«اجميعً 

أما األصفهاني في كتابه )المفردات في غريب القرآن(، فقد أوجز أشدِّ اإليجاز، 

شبّهه »فلم يذكر سوى الصورة األولى القريبة في التشبيه بالكلب، فقال: 

اعه هواه وقلّة مزايلته له بالكلب الذي ال يزايل اللهث على جميع بمالزمته واتّب

 . (4)« األحوال

د في شرحه وبيانه لمعنى الحمل وذكر صور  ويرى الباحث أن ابن عاشور قد تفرَّ

، فكالمه أكثر تفصيالً، فهو أعم وأشمل -كما أثبته لنفسه -التشبيه وأنواعه في اآلية

 من غيره.

                                                           
 .9/178التحرير والتنوير - 1
 .9/178التحرير والتنوير - 2
 .2/178الكشاف - 3
 .760المفردات في غريب القرآن ص - 4
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 التشبيه بالقرد: -ج

هجا الشاعر حماد عجرد بشاَر بن برد، بتشبيهه إياه بالكلب والخنزير واليعر، 

بتشبيهه بالقرد في  -موضوعنا هنا –في المسألة السابقة، وجاء البيت الذي يليه 

  (1): سوء منظره وتشويهه؛ بل جعل منظر القرد أفضل من منظر مهجوه، فقال

َورَوأْنَت َكاْلِقْرِد فِي تَْشويِه   ِِ َمْنَظِرِه     بَْل ُصوَرةُ اْلِقْرِد أَْبَهى ِمْنَك فِي الص 

فقد شبه الشاعر مهجوه بالقرد في سوء منظره الظاهري، وزاد في تشويهه، 

 فجعل صورة القرد أجمل وأبهى من صورته، وهذا التشويه في غاية القبح. 

لتشبيه؛ بل جاء أما في كتاب هللا ، فلم يرد ذكر القردة والخنازير في صورة ا

 هللا علىذكرهما في بيان حقيقة الذين لعنهم هللا، بعبادتهم األصنام، فمسخهم 

هيئة القردة والخنازير، ووصفهم بأنهم ُوِضعُوا في شّرِ مكان؛ ألنَّهم لم يسيروا 

﴿قُْل َهْل في الطريق السليم، فبيَّن هللا تلك الصورة القبيحة لحالهم في قوله تعالى: 

ُ َوَغِضَب َعلَْيِه َوَجعََل ِمْنُهُم أُنَبِّئُ  ِ َمن لَعَنَهُ َّللا  ُكْم بَِشّرٍ ِمْن ذَِلَك َمثُوبَة  ِعْنَد َّللا 

اْلِقَرَدةَ َواْلَخنَاِزيَر َوَعبََد الط اُغوَت أُولَئَِك َشرٌّ َمَكان ا َوأََضل  َعْن َسَواِء 

الس بِيل﴾
عقوبتهما بالمسخ؛ بتركهما ، وذكر حالتهم الممسوخة في اآلية، ببيان (2)

عبادة هللا والذهاب لعبادة الطاغوت. فالمغزى واحد بين ذكر القرد هنا 

والحيوانات األخرى السابقة التي وردت في صورة التشبيه؛ ألن  -،والخنزير

فقد وضحت اآلية كذلك الغاية في البيت الشعري بيان سوء المنظر ، وفي اآلية 

عليهم صاروا قردة وخنازير في منظرهم  صورة الذين لعنهم هللا وغضب

 وسوء حالهم.

وقد أتيت بهما هنا؛ لتالقيهما في وحدة الموضوع؛ ألن التشويه في معنى  

سوء الحال في صورة المسخ بالقرد في اآلية هو نفس معنى صورة التشبيه 

بالقرد في البيت في سوء المنظر والمآل، فذكر التشبيه بالقرد في البيت، هي 

م يتضح في اآلية بصورة صورة التشويه في الِخْلقَة، فأثبتت التشبيه في الشعر ول

جلية، إال إذا تصورنا أقوالهم المتالعبة في الحجج المتقلبة لترك عبادة هللا، 

بصورة القردة والخنازير في حركتها المتقلبة والمتغيرة، وفي سوء المنظر 

ثبات، وهذا بعيد التأويل بعض  على  لهما، فالذين غضب هللا عليهم ال تجدهم 

                                                           
 .1/159البيت من البسيط، وهو له في كتاب الحيوان - 1
 . 60المائدة:  - 2
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ء المنظر والحال للقرد واقع في الشعر وفي اآلية، كما الشيء، غير أن إثبات سو

أن االتيان باآلية هنا؛ لبيان صورة القبح الواقع في الشعر، فالصورة في فهم 

قبح مآل المعاندين الذين لعنهم هللا وغضب عليهم، بمجيء  على  اآلية تدل 

 العقوبة بجعلهم حيوانات ذات منظر قبيح. 

  

 

 خاتمة القول:  -ثالث ا

من خالل الغوص في أسرار التشبيه بأسماء الحشرات والحيوانات في كالم 

العرب وكتاب هللا العزيز، في هذا البحث، تبي ن وجود مقاصد قرآنية عظيمة، 

الجوانب العقدية واإلنسانية واالجتماعية والفكرية في قلوب تتعلق بفهم أسرار 

طريقة الناجعة التي استخدمها القرآن الكريم في الناس، ومعرفة حقيقتها وال

ر حال المشركين  والمنافقين والمكذبين، في  معالجتها، فالنص القرآني صوَّ

صور عدة، فشبههم بأسماء بعض الحشرات والحيوانات؛ لمعالجة إشكاالت 

القلوب لديهم؛ للوصول إلى حقيقة اإليمان باهلل وحده، وقد سجلت بعض 

رات، وتركت بعضها؛ لكي ال يطول البحث، تارًكا المجال الحيوانات والحش

لغيري من البحاث لغوض هذا الغمار، وأسجل هذه األسرار التشبيهية في 

 النتائج اآلتية: 

ورد في أشعار العرب الكثير من أسماء الحشرات والحيوانات، بعضها في  -1

، يروالخنزباب التشبيه، مثل: العنكبوت والبعوضة، والحمار، والكلب، 

 واليعر، والقرد، وبعضها في غير التشبيه، مثل الخيل واإلبل وغيرها. 

قلة التشبيه بالحشرات والحيوانات المذكورة في أشعار العرب، وفي كتاب  -2

هللا، وموضوعاتها التشبيهية المذكورة جاءت في باب الذم ، غير أن 

 التشبيه بالكلب قد جمع في شعر العرب بين المدح والهجاء.
مال القرآن الكريم أسماء الحشرات والحيوانات كثيرة، غير أن استع  -3

 التشبيه ورد هنا في العنكبوت، والبعوضة، والحمار، والكلب. 
استعمل القرآن الكريم التشبيه بالعنكبوت في موضوع هام، وهو بيان حالة  -4

ي العنكبوت تْبنِ ف ،ْلُكفَّار في عبادتِهم اأْلَصنام، َوبِنائِهْم أمورهم عليهاا

؛ فالمعالجة لحال الكافرين ليتركوا عبادة َوتَجتِهدُ، وأمُرها ُكلُّهُ ضعيفٌ 

 الوهن والضعف التي ال تنفع، ويعبدوا هللا الواحد األحد. 
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جاء التشبيه القرآني باسم البعوضة؛ لبيان عجز الكفار في معرفة الكبير  -5

والصغير مما خلق هللا، فجاء التحدي القرآني بتلك الحشرة الصغيرة؛ 

 بظهور عجزهم الواضح.  ليرشدهم إليه 
ورد في القرآن الكريم التشبيه بالحمار؛ لبيان عدم االنتفاع لما يحمل فوق  -6

الذي عليه اليهود والنصارى في عدم انتفاعهم ظهره، وتوضيح الضالل 

 ِلَما يَْعرفون من العلم، وعدم  امتثالهم لما يعلمون من الحق.
شبه القرآن الكريم اتباع الهوى وعدم تركه، بلهث الكلب؛ للوقوف على  -7

حالة من تليت عليه آيات هللا فانسلخ منها، فال يترك هوى نفسه، سواء 

 أم تركته، فوضعه ال يتغير.   دعوته لإليمان  بآيات هللا
جاء التشبيه بالقرد في كالم العرب في باب الهجاء ببيان سوء الِخْلقَة  -8

 . فهي صورة التشويه في الِخْلقَةوالمنظر، 
لم يَثْبت التشبيه في اآلية التي تناولت ذكر القردة والخنازير بصورة جلية؛  -9

 بعبادتهم األصنام، بل جاء السياق القرآني لبيان حقيقة الذين لعنهم هللا

فمسخهم هللا على تلك الهيئة، واإلتيان باآلية لتوضيح صورة سوء القبح في 

 الشعر.
التشويه في صورة المسخ بالقرد في اآلية هو نفس معنى صورة التشبيه  -10

عند ذكر الحمار والكلب في القرآن، فقد جاءت الصورة في حقيقة المسخ 

لمعالجة القلوب في إثبات رسالة اإليمان والتشبيه بالحيوانين المذكورين؛ 

  .باهلل الواحد
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