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الدراسة استکشاف املدلول الَّتربوي الذي ميکن استنباطه من األمثال
هدفت هذه ِّ
منهجا وصفيًّا حتليليًّا؛
القرآنيرة ،ولبلوغ هذا اهلدف املنشود ،فقد اتربعت هذه ِّ
الدراسة ً
نوعا قوليًّا فر ًيدا ،فاستعرضت بعض موارد هذه
فوقفت عند تعريف لفظة "مثَل" بوصفه ً
اللرفظة يف القرآن الکرمي ،وأقسام املثَل ،وأمهيرته يف اخلطاب القرآين ،وما يف ضرب املثَل
الدراسة إىل احملور الرئيس
يف القرآن من فوائد بالغيرة وخطابيرة .بعد ذلک ،وصلت هذه ِّ
تلمس األهداف الَّتربويرة من ضرب املثَل يف القرآن الکرمي ،ومتر استخالص عدرة
يف ُّ
ٍ
أهداف يف هذا املقام :اعتقاديرة وسلوکيرة ،وکذلک استخالص اخلصائص الَّتربويرة يف
الَّتبوي يف اإلنسان ،ومتر حتديد تلک
يقوي تأثريه اخلطايب ومفعوله ر
املثَل القرآينِّ مرا ِّ
تنوع املمثرل به ،وتکرار املثَل.
اخلصائص يف أربع هي :دقرة الترصوير ،وصدق املماثلة ،و ُّ

كلمات دالَّة :أمثالِ ،ح َکم ،أهداف تربوية ،أهداف سلوکيرة.
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مقدمة

إن خري ما اشتغل به املشتغلون ،وانصرفت إليه مهم الكتاب والباحثني العكوف على كتاب اهلل تعاىل
وسنة نبيه الكرمي ،الستنباط ما فيها من ذخائر مكنونة وكنوز مثينة .فمن بني املوضوعات اليت ينبغي أن تنال
اهتمام الباحثني هو موضوع األمثال القرآنية.
وهلذا كانت عناية العلماء قدميا بأمثال القرآن الكرمي جزءا من عنايتهم بإعجاز القرآن ،وأسلوبه البياين
املتميز ،وأكثر هذه الدراسات تناولت األمثال من الناحية اللغوية البيانية ،أو البالغية االصطالحية .وأما
تناول األمثال القرآنية من الناحية الَّتبوية فلم يتم تناوله من طرف العلماء املتقدمني واملتأخرين ،فلم جند
دراستهم هتتم هبذا اجلانب .هذا ما جعلنا نفكر يف اختيار هذا املوضوع فضال عن أن احتياجات العصر
حتمل مثل هذه الدراسات ملخاطبة اجليل املعاصر مبا يناسب اهتماماته ومشكالته وواقعه .فموضوع
األمثال يف القرآن الكرمي يف اجلانب الَّتبوي من أهم املوضوعات القرآنية اليت ينبغي أن تنال اهتمام
الباحثني وغاية الدارسني ،ملا فيها من دور كبري يف حتقيق اهلدف األم من نزول القرآن وهي هداية النفس
البشرية وحتقيق العبودية هلل بالطوع واالختيار.
 1التعريف
يظهر يف غري واحد من املعاجم أن للفظ املثل معاين خمتلفة،كالنظري والصفة والعربة .1وقد جاء هبذه املعاين
يف القرآن،كقوله تعاىلَ :مثَل ْاجلَنرِة الرِيت و ِع َد الْمرتقو َن( حممد )5:وقوله تعاىل:فَ َج َعْلنَاه ْم َسلَفاً َو َمثَالً
لِْل َخ ِرين( الزخرف )55:أي عربة يعترب هبا املتأخرون .وقد يأيت املثل مبعين اآلية2كقوله تعاىل يف وصف
عيسى عليه السالمَ :و َج َعْلنَاه َمثَالً لِبَين إِ ْسرائيل( الزخرف .)55:أي آية تدل على نبوته.
واملثل يف االصطالح" :مجلة وجيزة ذات مفهوم عميق ،تدل على نتيجة إثر جتربة واقعية " .3ويقال
أيضا يف تعريف املثل يف األدب" :بأنه قول حمكي سائر ،يقصد به تشبيه حال الذي حكى فيه حبال الذي
-1ابن منظور ،حممد بن مكرم1331( .ه1555/م) .لسان العرب .بريوت :دار صادر ،د.ط .ج  ،11ص016؛ الرازي،
أمحد بن فارس1111( .ه1551/م) .معجم مقاييس اللغة .حتقيق :عبد السالم حممد .لبنان :دار اجليل ،ط .1ج ،5
ص .253

-ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،11ص2 .012

-3التوجني ،حممد1113( .ه1553/م) .العجم الفصل في األدب .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط .1ج  ،2ص .153
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قيل ألجله ،أي يشبه مضربه مبورده" .1ومن هنا يوضح الفرق بينه وبني مفهوم احلكمة ألن املثل يقع فيه التشبيه
دائما ،واحلكمة قد يقع فيها التشبيه وقد ال يقع ،وإذا وقع فيها التشبيه اجتمعت مع املثل ،وإال فاختلفت
عنه.2
من أجل ذلك قسم العلماء أمثال العرب إىل قسمني:
أمثال حكمية:كقوهلم" :اجلار قبل الدار ،واحلرب خدعة" وحنوها ما يتناقله الناس يف األعقاب ،وترويها األمم
بعضها عن بعض ،وأقدم جمموع هلا أمثال سليمان عليه السالم ،وأكثر األمم أخذت عنها وهي عند العرب
مقتبسة من التوراة وأمثال اهلند والفرس والروم وغريهم.
األمثال المبنية على الحوادث وهي خاصة هبم ألن احلوادث جرت هلم كقوهلم "وافق شن طبقة"،صيف ِ
ضيعت اللنب" ،وهذه األمثال وأشباههاكثرية يف اجلاهلية.3
و"قطعت جهيزة قولكل خطيب" ،و"ال ر َ
 2األمثال في القرآن الكريم :أهميتها ،أغراضها ،أقسامها ،تصانيفها
من خالل ما أوردنا من تعاريف حول األمثال من اجلانب اللغوي ،وعند األدباء ،وعند علماء البالغة ،يتبني
لنا أن األمثال يف القرآن الكرمي ال يستقيم محلها على أصل املعىن اللغوي ،الذي هو الشبيه والنظري ،وال يستقيم
محلها على ما يذكر يفكتب األدب لدى من ألّفوا يف األمثال ،إذ ليست أمثال القرآن أقواال استعملت على
وجه تشبيه مضرهبا مبوردها،كما ال يستقيم محلها على معىن األمثال عند علماء البيان ،فمن األمثال ما ليس
بتشبيه وال استعارة وما مل يفش استعماله ،ولذاكان الضابط يف تعريف املثل يف القرآن هو " :إبراز املعىن يف
صورة رائعة موجزة هلا وقعها يف النفس سواءكانت تشبيها أو قوال مرسال".1
وال خالف أن األمثال أغلبها يأيت على طريقة التشبيه الصريح حنو قوله تعاىل :إِرّنَا َمثَل ْاحلَيَاةِ ُّ
الدْنيَا
َك َم ٍاء أَْنَزلْنَاه ِم َن ال رس َم ِاء( يونس .)21:ومنها ما جييء على طريقة التشبيه الضمين،كقوله تعاىل :يَا أَيُّ َها
الر ِذين آمنوا ِ ِ ِ
ض الظر ِن إِْث( احلجرات.)12:
اجتَنبوا َكثرياً م َن الظر ِن إِ رن بَ ْع َ
َ َ ْ
-1القطان ،مناع بن خليل1120( .ه2665/م) .مباحث في علوم القران .بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط .35ج ،2ص
.252

 -2انظر :البيابوين ،عبد اجمليد11111( .ه1551/م) .ضرب األمثال في القرآن ،أهدافه التربوية وآثاره .دمشق :الدار
الشامية ،ط ،1ص .32
 -3انظر :زيدان ،جرجي1163( .ه1523/م) .تاريخ آداب اللغة العربية .بريوت :دار العلم للماليني ،ط .3ج ،1ص..51

 -انظر :مناع القطان ،مباحث في علوم القرآن ،ص 1 255
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استَ ِمعوا
ب َمثَل فَ ْ
ولكن هناك ما ال يشتمل على تشبيه وال استعارة،كقوله تعاىل:يَا أَيُّ َها النراس ض ِر َ
ِ رِ
ِ ِ ِ
اجتَ ِمعوا لَه( احلج .)33:ومعىن ضرب املثل :هو إيقاع
ين تَ ْدعو َن م ْن دون اهلل لَ ْن يَْلقوا ذبَاباً َو لَِو ْ
لَه إ رن الذ َ
شيء بشيء ،وضرب املثل من ضرب الدراهم ذكر الشيء يظهر أثره يف غريه ،1وقد يأيت مبعىن السري يف
2
ضَْربت ْم ِيف ْاألَْر ِ
ض( النساء .)161:فمعىن ضرب املثل يف اآلية هو إيقاعه
البالد ومنه قوله تعاىلَ:وإِ َذا َ
وبيانه واختري له لفظ الضرب ،ألنه يأيت عند إرادة التأثري وهيج االنفعال،كأن ضارب املثل يقرع به أذن السامع
قرعا ،ينفذ أثره إىل قلبه ،وينتهي إىل أعماق نفسه.3
 1.2أهمية ضرب األمثال في القرآن الكريم

ميكننا القول بأن أمهية األمثال يف القرآن الكرمي عديدة ومتنوعة ،وهلذا جند القرآن الكرمي تطرق إىل أمهيتها ،فال
ميكن ألي باحث أن يتجاهل قيمة األمثال القرآنية ،وذلك لشرف مكانتها ومسو مَّتلتها ،إذ لوال عظم شأهنا
ملا تضمنها فضال عن إكثاره منها والتنبيه على أمهيتها.
ولذلك جند العلماء أفاضوا يف ذكر أمهيتها ،منهم اإلمام الزركشي حيث يقول" :وضرب األمثال يستفاد
منه أموركثرية ،التذكري والوعظ واحلث والزجر واالعتبار والتقرير وترتيب املراد للعقل وتصويره يف صورة احملسوس،
وتأيت األمثال القرآنية مشتملة على بيان تفاوت األجر ،وعلى املدح والذم وعلى الثواب والعقاب ،وعلى تفخيم
1
ض ِرهبا لِلنّ ِ
اس لََعلهم يتفكرون
ك األَْمثال نَ ْ
األمر أو حتقريه ،وعلى حتقيق أمر أو إبطال أمر كما قال تعاىلَ :وتِْل َ
(احلشر .)21:ويقول اإلمام ابن القيم يفكتابه إعالم املوقعني" :ففي األمثال من تأنيس النفس ،وسرعة قبوهلا

-1اآللوسي ،حممود1111( .ه1551/م) .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .بريوت :دار الفكر،
د.ط.ج  ،1ص.336

 -العسكري ،أبو هالل( .د.ت) .جمهرة األمثال .بريوت :دار الفكر ،د.ط.

ص 2 .3

 -3رضا ،حممد رشيد1126( .ه1555/م) .تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار .دار الكتب العلمية ،بريوت:
لبنان ،ط .1ج ،1ص .153
 -1الزركشي ،أبو عبد اهلل بدر الدين1532( .ه) .البرهان في علوم القرآن ،احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم .بريوت:
دار املعرفة ،د.ط .ج ،1ص.123
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وانقيادها ،ملا ضرب هلا مثله من احلق أمر ال جيحده أحد ،وال ينكره ،وكلما ظهرت هلا األمثال ازداد املعىن
ظهوار ووضوحا ،فاألمثال شواهد املعىن املراد  ،وهي خاصية العقل ولب مثرته".1
وأحسن ما قيل عن األمثال عموما ما ذكره اجلرجاين يف كتابه أسرار البالغة حيث قال" واعلم أن ما
اتفق العقالء عليه أن التمثيل إذا جاء يف أعقاب املعاين أو برزت هي باختصار يف معرضه ،ونقلت عن صورها
األصلية إىل صورهتا كساها أهبة ،وكسبها منقبة ورفع من أقدارها ،وشبت من نارها وضاعف قواها يف حتريك
النفوس هلا ،ودعا القلوب إليها واستشار هلا من أقاصي األفئدة صبابة وكلفا ،وقسر الطباع على أن تعطيها حمبة
وشغفا.
هذه نتف من بعض أقوال العلماء يف بيان أمهية األمثال عموما واألمثال يف القرآن الكرمي خصوصا،
يرد على مزاعم املشركني الذين أعابوا على اهلل ضربه لألمثال باألشياء احلقرية واملذمومة،
وهلذا جند القرآن الكرمي ّ
وضةً فَ َما َفْوَق َها( البقرة.)20:
وذلك يف قوله تعاىل :إِ رن اللرهَ َال يَ ْستَ ْحيِي أَ ْن يَ ْ
ب َمثًَال َما بَع َ
ض ِر َ
وهكذا جند القرآن الكرمي أكثر من ضرب األمثال يف القرآن الكرمي وذلك ألمهيتها وعظم شأهنا،كما
أن اإلمام الشافعي قد جعل معرفة األمثال ما جيب على اجملتهد معرفته من علوم القرآن فقال ":ث معرفة ما
ضرب فيها من األمثال الدوال على طاعته املبينة الجتناب معصيته وترك الغفلة عن احلفظ واالزدياد من نوافل
.2
الفضل"
 2.2أغراض ضرب األمثال في القرآن الكريم

يعد هذا املطلب من أهم املطالب وأمساها مقصدا ،ومن أجله ألفت الكتب يف األمثال القرآنية ،فمن
خالل هذه األغراض نستخلص العرب والفوائد واآلثار وغريها ،وتتمثل هذه األغراض فيما يلي:

أمثال القرآنية تقرب المعاني إلى األفهام :مجيع األمثال القرآنية عبارة عن تبسيط ما هو معقد بتقدميه بشكل
ملموس وحمسوس للمخاطبني ،3وهذا الغرض الَّتبوي ،هو أهم األغراض الَّتبوية على اإلطالق يف القرآن،
لكونه يستغرقكل األمثال القرآنية .فاهلل أعلم مبخلوقاته وأدرى بوجوه الضعف والقوة فيها ،لذلك استخدم
 -1اجلوزية ،حممد بن أيب بكر1163( .ه1523/م) .إعالم الموقعين عن رب العالمين .بريوت :املكتبة العصرية ،د.ط .ج
 ،1ص.251

 -2الشافعي ،حممد بن ادريس( .د.ت) .الرسالة .بريوت :املكتبة العلمية .د.ط ،ص .11

 -3انظر :جبار ،سامل بن سعيد1115( .ه1552/م) .اإلقناع في التربية اإلسالمية .جدة :دار األندلس اخلضراء ،ط.1
ص.112
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وسيلة األمثالكأسلوب لتقريب املعاين الغامضة وتصوير ما هو معقول ،ليصري حمسوسا ملموسا يف متناول
إدراككل إنسان ،إمعانا يف إقامة احلجة على العباد ،والربهنة على صحة الدين ،وتذليال لطريق التوحيد والعبودية
للعباد .قال الَّتمذي :إن العباد حيتاجون لضرب األمثال إذ خفيت عليهم أشياءكثرية ،فاألمثال ّنوذجات
احلكمة ملا غاب عن األمساع واألبصار ،لتهدي النفوس مبا أدركت عيانا ،فمن تدبري اهلل لعباده أن ضرب هلم
األمثال من أنفسهم حلاجتهم إليها ،ليعقلوا هبا فيدركوا ما غاب عن أبصارهم وأمساعهم الظاهرة ،فمن عقل
1
ض ِرهبا لِلنّ ِ
اس َوما يَ ْعِقلها إِرال الْعالِمون
ك األَْمثال نَ ْ
األمثال مساه اهلل تعاىل يفكتابه عاملا ،لقوله تعاىلَ :وتِْل َ
(العنكبوت.)13:
2
رِ
ين يَأْكلو َن ِّالربَا
كما تكشف األمثال عن احلقائق ،وتعرض الغائب يف معرض احلاضر كقوله تعاىل :الذ َ
ِ
ِ
س( البقرة )235:أي ال يقومون من قبورهم يوم
َال يَقومو َن إِرال َك َما يَقوم الرذي يَتَ َخبرطه الشْريطَان م َن الْ َم ِّ
القيامة ،إالكما يقوم املصروع حال صرعه وختبط الشيطان له ،3فاهلل سبحانه وتعاىل شبه لنا حالة الذين يأكلون
الربا ،وهو من الكبائر ،عند قيامهم من قبورهم يوم القيامة ،حبال الذي يتخبطه الشيطان من املس ،وهو املصروع
حال صرعه ،فهذا املثل يبني لنا حالة وحقيقة آكلي الربا وكيفية قيامهم يوم القيامة ،وهو أمر غييب (غائب عنا)،
وكأننا نشاهده يف احلاضر.
ومن أغراض األمثال القرآنية الترغيب والتنفير :أما الَّتغيب يف املمثل فيكون بتزيني املمثل له وإبراز جوانب

4
ملمثل فيكون بإبراز جوانب قبحة ،5أي
حسنه ،أي يكون املمثل له ما ترغب فيه النفوس  .وأما التنفري يف ا ّ
ِ
ٍ
َصل َها ثَابِت َوَفْرع َها
ف َ
ملمثل له ما تكرهه النفوس :أَ َملْ َتَر َكْي َ
ب اللره َمثًَال َكل َمةً طَيِّبَةً َك َش َجَرةٍ طَيِّبَة أ ْ
ضَر َ
يكون ا ّ
ِيف ال رس َم ِاء( إبراهيم .)20-21:فضرب اهلل مثال للكلمة الطيبة ،وهيكلمة التوحيد وكلمة الدعوة إىل اهلل
وكلمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر...اخل ،ومثال للكلمة اخلبيثة وهيكلمة الكفر والشرك واإلث...اخل،
فاهلل سبحانه وتعاىل يرغب إلينا الكلمة الطيبة ،وهلذا شبهها بالشجرة الطيبة أصلها ثابت ،وفرعها يف السماء،

-1انظر :ابن الشريف ،حممود( ،د.ت) .األمثال في القران الكريم .القاهرة :دار املعارف ،ط .3ص .162-163

 -مناع القطان ،مباحث في علوم القرآن ،ص2 .203

-3ابنكثري ،أبو الفداء إلمساعيل بن عمر1115( .ه) .تفسير ابنكثير .بريوت :دار الكتب العلمية ،ج ،1ص .563

-مناع القطان ،مباحث في علوم القران ،ص1 .203

 -5امليداين ،عبد الرمحن حبنكة .)1526( ،األمثال القرانية ،دراسة وتحليل وتصنيف ورسم ألصولها وقواعدها ومناهجها،
دمشق :دار القلم ،ط .1ص.203
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كما أهنا شجرة مثمرة ال ينقطع مثرها أي فصل من فصول العام ،فهي دائمة الثمر ودون انقطاع .أما الكلمة
اخلبيثة فالقرآن الكرمي ينفرنا منها ،ألهناكلمة الدعوة إىل الكفر والفجور واإلث والعدوان ،وهي خبالف الكلمة
الطيبة ،فشبهها اهلل سبحانه وتعاىل بالشجرة اخلبيثة استأصلت من فوق األرض ،وال أصل هلا وال فرع ماهلا من
قرار .1فهذان املثالن فيهما ترغيب إىل الكلمة الطيبة ،وتنفري من الكلمة اخلبيثة.
 2.2أقسام األمثال القرآنية
تنقسم األمثال يف القرآن الكرمي إىل قسمني :الظاهرة (مصرحة) والكامنة
 -1األمثال الظاهرة المصرحة :وهي اليت ورد فيها ذكر لفظ املثل بصفة صرحية 2أو ما يدل على التشبيه
ومن أمثلة هذا النوع قوله تعاىلَ :مَثله ْم َك َمثَِل الر ِذي ْاسَتْوقَ َد نَ ًاار ( البقرة ،من اآلية .)13:وقوله أيضا :أَْو
صو ِاع ِق ح َذر الْمو ِ
ِِ ِ
ب ِمن ال رسم ِاء فِ ِيه ظلمات ورْعد وبرق َْجيعلو َن أ ِ
َك َ ٍ
ت َواللره ِحميط
َ ََ ََْ َ َ
َصاب َعه ْم ِيف آ َذاهن ْم م َن ال ر َ َ َ َ ْ
صيِّ َ َ
ِ ِ
ين( البقرة.)15:
بالْ َكاف ِر َ
ضرب اهلل للمنافقني مثال ناريا ،ملا يف النار من مادة النور؛ ملا يف املاء من مادة احلياة ،وقد نزل الوحي
من السماء متضمنا الستنارة القلوب وحياهتا ،وذكر اهلل حظ املنافقني يف احلالتني :فهم مبَّتلة من استوقد نا ار
لإلضاءة والنفع حيث انتفعوا ماديا بالدخول يف اإلسالم ،ولكن مل يكن له أثر نوري يف قلوهبم فذهب اهلل مبا
يف النار من اإلضاءة ،وأبقى ما فيها من اإلحراق وهذا مثلهم الناري .1ث ذكر مثلهم املائي فشبههم حبال من
أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فخارت قواه ووضع اصبعيه يف أذنيه وغمض عينيه خوفا من صاعقة تصيبه،
ألن القرآن بزواجره وأوامره وخطابه نزل عليهم نزول الصواعق 5.وهذا النوع من املثل ورد ذكرهكثريا يف القرآن
الكرمي منها قوله تعاىلَ:مثَل ْاجلَنرة الرِيت و ِع َد الْمرتقون( الرعد .)35:وقوله تعاىلَ:مثَل نوِرهِ َك ِم ْش َكاةٍ فِ َيها
ِ
صبَاح( النور.)35:
مْ
3

 -انظر :امليداين ،أمثال القرآن ،ص1 .26-32

-2انظر :بدر الدين الزركشي ،البرهان في علوم القرآن ،ص .120

 -انظر :مناع القطان ،مباحث في علوم القران ،ص3 .206

 -1انظر :اجلوزية ،إبراهيم بن حممد1160( .ه1520/م) .األمثال في القرآن الكريم .احملقق :أبو حذيفة ،د.م :د.ن ،د.ط.
ص .130 -131

-انظر :ابن قيم اجلوزية ،األمثال في القرآن الكريم ،ص 5 .132 -133
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 -2األمثال الكامنة :وهي اليت مل يصرح فيها بلفظ املثل 1إال أهنا تدل على معان رائعة يف إجياز يكون هلا

وقعها (تأثريها) إذ نقلت إىل ما يشبهها ،2ومن أمثلة هذا النوع :ما يف معىن قوهلم" :خري األمور أوسطها".
قوله تعاىل  :اولر ِذين إِذَا أَْنَفقوا َمل يس ِرفوا وَمل ي ْقتروا وَكا َن ب ِ
ك َقَوًاما( الفرقان.)03:أي والذين ينفقون
ني ذَل َ
ْ ْ َ ْ َ َ َْ َ
َ َ
كال على اآلخرين ومل ميسكوا
عليهم أن يتخذوا هنج الوسط واالعتدال ،فلم يسرفوا يف العطاء حىت اليصبحوا ّ
أيدهم من العطاء حىت اليصبحوا من البخالء.
ما يف معين قوهلم"كما تدين تدان" .قوله تعاىلَ :م ْن يَ ْع َم ْل سوءاً ْجيَز بِِه( النساء .)123:ما يف معين
قوهلم" :ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني" .قوله تعاىلَ  :ه ْل َآمنك ْم َعلَْيِه إِرال َك َما أَِمْنتك ْم َعلَى أ َِخ ِيه ِم ْن َقْبل
(يوسف.)01:
ويعَّتض جعفر السبحاين على هذا التقسيم ،ويعتقد أن األمثال الكامنة ال أصل هلا (وهذه اآليات
اليت ذكرت) ال تدخل يف باب األمثال القرآنية ،فإن اشتمال اآلية على معىن ورد يف مثل من األمثال ال يكفي
إلطالق املثل على تلك اآلية ،لذلك نرى أن اصطالح العلماء على تسمية هذه العبارات القرآنية أمثاالكامنة،
حماولة ال تستند إىل دليل نصي أو تاريي 3.ويتفق البحث مع هذا الرأي الذي تبناه السبحاين ،لذا فإن الدراسة
اقتصرت على ما اصطلح العلماء على تسميته باألمثال الظاهرة أو الصرحية اليت ذكر فيها لفظ املثل ،أو تلك
اليت استخدمت أدوات التشبيه املختلفة دون تصريح.
 2.2تصنيف األمثال القرآنية ،ميكن تصنيف األمثال يف القرآن الكرمي بثالثة اعتبارات ،هي:
-تصنيفها بحسب موضوع المثل

كشي ،البرهان في علوم القرآن ،ج ،1ص1 .120
 بدر الدين الزر-مناع القطان ،مباحث في علوم القران ،ج ،1ص 2 .120

 -3السبحاين ،الشيخ جعفر1126( .ه) .األمثال في القران الكريم .د.م :مؤسسة اإلمام صادق -عليه السالم ،د.ط.
ص. 32
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أ-فهناك أمثال تقوم على التشبيه ببعض احلوادث الكونية أو الظواهر الكونية،كاملطر والرياح والنبات والسراب
وحنو ذلك ،1مثل قوله تعاىل :إِرّنَا َمثَل ْاحلَيَاةِ الدُّْنيَا َك َم ٍاء أَْنَزلْنَاه ِم َن ال رس َم ِاء( يونس .)21:وفيه تشبيه احلياة
الدنيا باملاء املنزل من السماء.
ب -ومثة أمثال تشبه بعض األمور املعنوية ببعض احلشرات أو احليوانات،كتشبيه عقيدة املشركني ببيت
العنكبوت 2يف قوله تعاىل :مثل الر ِذين راختذوا ِمن د ِ ِ ِ
ِ
ت بَْيتًا
ََ
ون اللره أَْوليَاءَ َك َمثَِل الَْعْن َكبوت راختَ َذ ْ
َ َ ْ
(العنكبوت.)11:
3
ب اهلل َمثَالً َرجالً فيه شَركاء
ج -وهناك أمثال تقوم على التشبيه باإلنسان  ،مثل قوله تعاىلَ  :
ضَر َ
متَشا َكسون( الزمر .)25:ويف اآلية تشبيه اإلنسان املشرك بالرجل الذي ميلكه رجال خمتلفون.
د-وقد يكون موضوع املثل حادثة تاريية 1أو ما يعرف باألمثال القصصية التاريية ،5أي تشبيه واقع
اب الَْقْريَِة إِ ْذ َجاءَ َها الْمْر َسلو َن
قائم بوقائع تاريية وقصص واقعية،كقوله تعاىلَ :و ْ
ب َهل ْم َمثًَال أ ْ
اض ِر ْ
َص َح َ
(يس.)13:

-تصنيفها بحسب طريقة ضرب المثل:

0
رِ
ين َكَفروا
أ-هناك أمثال قائمة على جمرد التشبيهكتشبيه أعمال الكفار بالسراب كقوله تعاىلَ :اولذ َ
أ َْعماهلم َكسر ٍ
اب بِِق َيعٍة( النور.)35:
َ ْ ََ
3
ب -وهناك أمثال ضربت للموازنة بني سلوكني أحدمها قدوة للخري واآلخر قدوة للشر كقوله تعاىل:
ني جعْلنا ِأل ِِ
ني ِمن أ َْعنَ ٍ
اب( الكهف.)32:
َو ْ
اض ِر ْ
َحدمهَا َجنَرت ْ ِ ْ
ب َهل ْم َمثًَال َرجلَْ ِ َ َ َ َ

 -1النحالوي ،عبد الرمحن1115( .ه1552/م) .التربية بضرب األمثال ،دمشق :دار الفكر ،ط .1ص.25
 النحالوي ،التربية بضرب األمثال ،ص2 .25 -املرجع السابق :ص3 .25

 -البيابوين ،ضرب األمثال في القرآن ،ص1 .20

 -5الفياض ،حممد جابر1115( .ه1555/م) .األمثال في القرآن الكريم .الرياض :الدار العاملية للكتاب اإلسالمي ،ط.2
ص.22

 البيانوين ،ضرب األمثال في القرآن ،ص0 .20 -املرجع السابق ،ص3 20
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ج -وهناك أمثال ضربت لبيان املفارقة بني النقيضني عن طريق املوازنة1كقوله تعاىلَ :مثَل الَْف ِريَق ْ ِ
ني
َك ْاأل َْعمى وْاألَص ِّم اولْب ِ
ص ِري َوال رس ِمي ِع َه ْل يَ ْستَ ِويَ ِان َمثًَال أَفََال تَ َذركرو َن( اهلود ،)21:وضرب هذا املثل لبيان
َ َ َ ََ
الفارق بني الكفار واملؤمنني.
-تصنيف األمثال بحسب داللتها ومغزاه

2
رِ
ين َكَفروا بَِرِّهبِ ْم أ َْع َماهل ْم َكَرَم ٍاد
أ-هناك أمثال مضروبة لالعتبار والتحذير ،كما يف قوله تعاىلَ :مثَل الذ َ
رت بِِه ِّالريح ( إبراهيم.)12:
ا ْشتَد ْ
ب-كما أن هناك أمثاالً مضروبة لإليضاح والتقريب إىل األفهام،3كما يف قوله تعاىلَ :مثَل ْاجلَنِرة الرِيت
و ِع َد الْمترقو َن َْجت ِري ِم ْن َْحتتِ َها ْاألَْن َهار أكل َها َدائِم( الرعد.)35:
1
ِِ
ين َال يْؤِمنو َن بِ ْاآل ِخَرةِ َمثَل ال رسْوِء
ج -األمثال املضروبة لبيان عظمة املمثل له ،كما يف قوله تعاىل :للرذ َ
َولِلرِه الْ َمثَل ْاأل َْعلَى( النحل.)06:
وقد جاء ذكر املثل األعلى هلل تعاىل هنا بعد ضرب املثل بذكر موقف الكفار يف اجلاهلية من األنثى
حني يرزق أحدهم بنتا مع أهنم نسبوا البنات هلل سبحانه تعاىل اهلل عن افَّتائهم علواكبريا ،وهو قوله تعاىل:
وَجيعلو َن لِلرِه الْبنَ ِ
ات سْب َحانَه َوَهل ْم َما يَ ْشَتهو َن( النحل.)55-53:
َ َْ
َ
فهذا مثل لضعف تفكريهم ،وسوء سلوكهم مع أوالدهم البنات ،ساقه اهلل تعاىل لبيان تناقضهم ،ث
نزه نفسه عن املثل الذي ضربوه له حني نسبوا إليه البنات ،ومتنوا ألنفسهم األوالد الذكور ،فليس األمركما
يزعمون ويشتهون ،بل إن ما يؤيده واقعهم هو العكس وهو ما يفيده قوله تعاىل :لِلر ِذي َن َال يْؤِمنو َن بِ ْاآل ِخَرِة
َمثَل ال رسْوِء( النحل ،)0:أي النقص ،وهو ما دل عليه املثل السابق من نقص عقوهلم ،وتناقض أفكارهم،
واحنطاط سلوكهم ،وهم يدفنون بناهتم يف الَّتاب أو يهينوهن ،وال ذنب هلن جملرد أنوثهن َولِلرِه الْ َمثَل ْاأل َْعلَى،
أي الكمال املطلق منكل وجه ،ووجهه هنا أنه تعاىل يَ َهب لِ َم ْن يَشاء إِناثاً َو يَ َهب لِ َم ْن يَشاء ال ُّذكور
حلكمة يعلمها هو سبحانه وتعاىل عما يصفون علواكبريا.5
 النحالوي ،التربية بضرب األمثال ،ص1 .36 املرجع السابق2 . املرجع السابق3 . -املرجع السابق ،ص1 .31

-النحالوي ،املرجع نفسه ،ص 5 .31
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 3األهداف التربوية من خالل ضرب األمثال في القرآن الكريم

إن األمثال القرآنية ليست جمرد عمل فين يقصد من وراءه الرونق البالغي فحسب ،بل إن هلا غايات نفسية
تربوية حققتها نتيجة لنبل املعىن ومسو الغرض ،إضافة إىل اإلعجاز البالغي وتأثري األداء .1ترتبط األهداف
الَّتبوية لألمثال القرآنية باهلدف الَّتبوي العام للَّتبية اإلسالمية،كما يف األصلني (الكتاب والسنة) ،وكما يرتبط
هدف الَّتبية اإلسالمية ،عموما باهلدف من خلق اإلنسان وإجياده يف هذه الدنيا يقدم اهلل -سبحانه وتعاىل-
ِ ِ
س
معامل واضحة يف القرآن عن اهلدف من اخللق والتكوين لإلنسان يف قوله تعاىلَ :وَما َخلَْقت ْاجل رن َوْاإلنْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ض ِيف ِستِرة أَير ٍام َوَكا َن َعْرشه
إِرال لَي ْعبدون( الذاريات .)50:ويف قوله تعاىلَ :وهَو الرذي َخلَ َق ال رس َم َاوات َوْاألَْر َ
ِِ
َح َسن َع َمًال( هود ،)3:فاآليات واضحة يف بيان اهلدف من اخللق وهو حتقيق
َعلَى الْ َماء ليَْبلَوك ْم أَيُّك ْم أ ْ
العبادة هلل وحده ال شريك له ،والعمل الصاحل الذي يزكي اإلنسان ويرفعه عند اهلل ،وهنا يأيت دور الَّتبية
اإلسالمية الواعية مبعناها اإلسالمي وقد خلص الشافعي تلك األهداف عندما أشار إىل وجودها جمتمعة يف
سورة العصر .فالَّتبية اإلسالمية تسعى إىل حتقيق األهداف األربعة التالية:
-1تربية اإلنسان على اإلميان باهلل والتسليم بالغيب.
-2تربية اإلنسان على األعمال الصاحلة يف مجيع شؤون حياته.
-3تربية اإلنسان على التواصي باحلق يف كل صغرية وكبرية.
-1تربية اإلنسان على الصرب على الطاعات وعلى كل أذى يعَّتض طريقه.2
ويؤكد حسن احلياري على :أن غاية األهداف الَّتبوية اإلسالمية متكني اإلنسان من حتقيق الغاية
الوجودية اليت خلق من أجلها ،وهي عبادة اهلل والفوز برضاه ،ث تأهيل اإلنسان وفق املعتقدات الفكرية واألّناط
السلوكية ،يف شىت أمور احلياة ليفوز يف االمتحان الشامل الذي أقره اهلل،كما أن أهداف الَّتبية اإلسالمية تقود
اإلنسان وتوجهه حنو مصدر اخلري واهلدى ،سواء يف وجوده املؤقت يف احلياة الدنيا أم يف وجوده اخلالد يف اليوم
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دمشق :دار الفكر ،ط .2ص.215

انظر :النحالوي ،عبدالرمحان ،أصول التربية اإلسالمية وأساليبها ،ص 2 .15

قرآنيكا ،عدد خاص (-7ب) ،ديسمبر 1025م .املدلوالت التربوية لألمثال مرضية سلجوقي وعبد اللطيف أحمدي

اآلخر ،وتسعى الَّتبية اإلسالمية إىل حتقيق هدف وصول اإلنسان إىل أعلى منزلة بني املخلوقات ،وحترير عقله
من ضغوط الشهوات واحملافظة على مكانته القيادية ،اليت كرمه اهلل هبا.1
وال خترج األمثال القرآنية يف أهدافها عن اخلط الَّتبوي العام لألهداف الَّتبوية يف القرآن ،اليت حترص
على البناء اإلمياين العقائدي والبناء التعبدي السلوكي ،وميكن تلخيصها يف النقاط التالية:
أ  -صرف الناس عن اجلدل بالباطل إىل تأييد احلق.
ب  -التذكري بسنن اهلل يف األمم املاضية ألخذ العربة
ج  -تعرية الباطل وزيفه وفضح مواقفه
د  -توضيح احلق وتثبيته باحلجج
ه  -التحذير من عاقبةكفر النعمة وبطر املعيشة
و  -استخالص سنن اهلل تعاىل يف الكون واحلياة واإلنسان
ز  -فضح تتناقض املشركني واملنافقني
ح  -بيان تفاهة الكافرين يف احلقائق الكربى.2
 1.3أهداف اعتقادية

لقد أولت األمثال القرآنية يف جمملها أمهية قصوى وبالغة لإلميان بالغيب والتوحيد ،لكونه األساس الذي تبىن
عليه األهداف الفرعية األخرى .فاالعتقاد هو أشهر حماور التقومي للشخصية يف الَّتبية اإلسالمية ،ألنه املعيار
الذي حيدد على أساسه إميان الشخصية أو ضالهلا ،ولذلك عين القرآن الكرمي بتقرير هذا احملور وترسيخه يف
القلوب ،والتذكري املستمر به ،ألنه األساس اوملعيار يف تقومي الذات اإلسالمية واإلنسانية على حد سواء.
واملتتبع لألمثال يف القرآن الكرمي جيد بأهنا تناولت أموار مهمة جاءت هبا العقيدة اإلسالمية ،فضرب
اهلل األمثال لوحدانيته وقدرته وبطالن الشرك وضاللة املشركني ،3إضافة إىل قضية البعث والنشور ،فمن أمثلة
 1انظر :احلياري ،حسن1553( ،م) .أصول التربية في ضوء المدارس الفكرية إسالميا وفكريا .األردن :دار األمل للنشر
والتوزيع ،د.ط .ص .213
 2انظر :عبد الرمحن النحالوي ،التربية بضرب األمثال ،ص02-03؛ وعبد اجمليد البيانوين ،ضرب األمثال في القرآن أهدفه
التربوية وآثاره ،ص.55

انظر :حممد جابر الفياض ،األمثال في القران الكريم ،ص3 .215
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ذلك :األمثال اليت هتدف إىل الربهان على وجوب توحيد اهلل ،وإفراده بالعبادة ،وبطالنكل ما سواه من
املعبودات ،وأغلب هذه األمثال تبدأ بإبطال الشرك ونفيه.1
ب اللره َمثًَال َعْب ًدا مَْلوًكا َال يَْق ِدر َعلَى َش ْيٍء َوَم ْن َرَزْقنَاه ِمنرا ِرْزقًا َح َسنًا َفهَو يْنِفق
مثال قوله تعاىلَ  :
ضَر َ
ِمْنه ِسًّار َو َج ْهًار( النحل ،اآليتان.)30-35:
فاملثل األول مأخوذ من واقعهم ،فقدكان هلم عبيد ملوكون ال ميلكون شيئا وال يقدرون على شيء،
و هم ال يسوون بني سيد العباد ومالكهم ،وبني أحد أو شيء ما خلق ،وكل خملوقاته له عبيد .2أما املثل
الثاين يصور حالة الرجل األخرس ال يقدر على شيء من األعمال لنقص قواه العقلية ،وهو عالة على ويل أمره
إىل أي جهة يرسله ال ينجح ،هل يستوي هو ورجل تام العقل ذو فهم وكفاية يأمر بالعدل واإلحسان،
فاإلنسان العاقل ال يسوي بني هذا وذاك فكيف ميكن التسوية بني صنم أو حجر وبني اهلل سبحانه وتعاىل،
وهو القادر العليم اآلمر باملعروف الناهي عن املنكر.
وهناك أمثال هتدف إىل وجوب اإلميان باليوم اآلخر (البعث) ،قوله تعاىل :أََوَملْ يََر ِْاإلنْ َسان أَنرا َخلَْقنَاه
ِمن نطَْفٍة فَِإ َذا هو خ ِ
ب لَنَا َمثًَال َونَ ِس َي َخْلَقه قَ َال َم ْن ْحي ِي الْعِظَ َام َوِه َي َرِميم ق ْل ْحييِ َيها الر ِذي
صيم مبِني َو َ
َ َ
ضَر َ
ْ
أَنْ َشأ ََها أَروَل َمرةٍ َوهَو بِك ِّل َخْل ٍق َعلِيم( يس.)35-33:
ففي هذه اآلية الكرمية شبه اهلل إحياء العظم الرميم يوم البعث بإنشاء اإلنسان من النطفة ،فالذي قدر
على هذا قادر على ذاك ،وكل من النطفة والعظم الرميم نقطة بداية خللق جديد ،واخلالق واحد ،فلم يبق أي
مانع مينع من إعادة اخللق.3
وسبب نزول هذه اآلية ما روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :جاء العاص بن وائل إىل رسول
اهلل ﷺ بعظم حائل ففته ،فقال يا حممد أيبعث اهلل هذا بعد ما أرم ،قال نعم يبعث اهلل هذا ث مييتك ث
حيييك ث يدخلك نار جهنم 1فَّتلت اآليات.

انظر :عبد الرمحن النحالوي ،التربية بضرب األمثال ،ص 1 .05
 انظر :سيدقطب ،إبراهيم1112( .ه) .في ظالل القران .بريوت :دار الشروق ،ط .13ج  ،1ص 2 .2123 -سيد قطب ،في ظالل القران ،ج ،5ص3 .2533
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وألن األهداف الرئيسة لألمثال القرآنية حتقيق التوحيد اخلالص واإلميان الصادق ،فقد جاءت معظم
تلك األمثال يف هذا الباب تأكيدا ألمهية هذا اهلدف.
 2.2األهداف السلوكية
حتقق األمثال القرآنيةكذلك األهداف السلوكية أو التعبدية املتمثلة يف العمل الصاحل والشعائر الدينية والعبادات
القلبية والبدنية ،ولفهم األهداف التعبدية نورد التعريف الشامل هلاكما عرفها ابن تيمية يف تعريفه للعبادة إذ
يقول :العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة ،فالصالة والزكاة
والصيام واحلج ،وصدق احلديث وأداء األمانة وبر الوالدين ،وصلة الرحم والوفاء بالعهود واألمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،واجلهاد للكفار واملنافقني واإلحسان للجار واليتيم واملسكني وابن السبيل ،واململوك واآلدميني
والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة ،وكذلك حب اهلل ورسوله وخشية اهلل واإلنابة إليه
وإخالص الدين له والصرب حلكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرمحته واخلوف من عذابه
وأمثال ذلك هي من العبادة هلل.1
وللبناء العبادي أمهيةكبرية يف تثقيف الطفل (اإلنسان عموما) املسلم ،ذلك أن العبادة هي الغاية العظمى
من خلق الناس ،وحق اهلل عليهم ووصيته اليت بعث من أجل تبليغهم إياها الرسل -عليهم الصالة السالم-
ِ ِ
س إِّال لَِي ْعبدون( الذاريات.)50:
قال تعاىلَ :وَما َخلَْقت ْاجل رن َوْاإلنْ َ
والعبادة هي سلوك املسلم الظاهر والباطن يف القول واحلركة واملعاملة مع اهلل ومع الناس ،وأهنا متثل
االنعكاس العملي للبناء اإلمياين ،فليس اإلسالم عقائد وأفكا ار ذهنية ال تقبل التطبيق يف دنيا الواقع ،بل هي
دين واقعي يتالءم مع قدرة اإلنسان وتكوينه اخللقي ،ويتسع لشؤون حياتهكلها ،فاملؤمن به مطالب بالعمل
رِ
2
ين َآمنوا ْادخلوا
جبميع شرائعه ،واالنقياد ألوامره واجتناب نواهيه طاعة هلل واستسالما  ،قال تعاىل :يَا أَيُّ َها الذ َ
السْل ِم َكافرةً وَال َتتربِعوا خطو ِ
ات الشْريطَ ِان إِنره لَك ْم َعدٌّو مبِني( البقرة .)262:ويقصد بالسلم يف اآلية
ِيف ِّ
َ
َ
اإلسالم بكافة شرائعه وعباداته،كما أوهلا املفسرون.
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وقد تكون أغلب إن مل تكن كل األهداف الَّتبوية تنضوي حتت اهلدفني األساسيني الل َذيْن ذك ار
سلفا ،ومها اهلدف العقائدي واهلدف السلوكي ،وال خترج عن إطارمها.
وميكن تفسري ذلك بأن اجملتمع املسلم األول كان حديث عهد باجلاهلية ،فكان البد من الَّتكيز
على تعليمه التوحيد ونزع كافة أنواع الكفر والشرك اليت يرزح حتتها،كما أن اهلل تعاىل ،قد يغفر "الذنوب
السلوكية" أما مصري "الذنوب العقائدية" فال جمال لغفراهنا ،فلهذا يؤكد عليها ألهنا حتكم مصري اإلنسان ومآله
بعد املوت،كما يَّتتب عليها تبعات خطرية يف الدنيا وأحكام شديدة يف الزواج واإلرث والكفن والدفن والصالة
ِ
ِ
ِ
ك لِ َم ْن يَ َشاءَ 
عليه...قال تعاىل :إِ رن اهللَ َال يَ ْغفر أَ ْن ي ْشَرَك بِِه َويَ ْغفر َما دو َن َذل َ
كما أنه من املنطقي الَّتكيز على األهداف العقائدية ،اليت هي القاعدة اليت تنبين عليها العبادات
رِ
ين
واألخالق واملعامالت ،فلذا كان اخلطاب القرآين الداعي إىل تطبيق السلوك يبدأ بنداء عقائدي "يَا أَيُّ َها الذ َ
َآمنوا" ث يأيت التوجيه السلوكي ،ما يعين أن األهداف السلوكية تابعة لألهداف العقائدية وليس العكس
صحيحا.كما أنه هناك تفسري آخر لتغليب األمثال القرآنية لألهداف العقائدية على األهداف السلوكية ،من
حيث أن السنة النبوية جاءت لتبني وتشرح أكثر للعبادات واملعامالت واألخالق ،ما يعين يف األخري وجود
توازن وتكامل بني أصول الَّتبية اإلسالمية ،املتمثلة يف القرآن والسنة لتحقيق األهداف الكلية للَّتبية اإلسالمية.
فإننا نستنتج من دراسة األمثال القرآنية ،وبعد عملية استقراء أن هلا هدفني أساسني مها اهلدف العقائدي:
وهو اهلدف الرئيس ،الذي يسعى إىل حتقيق التوحيد اخلالص هلل واإلميان به ،وجبميع الغيبيات اليت أمر اهلل
باإلميان هبا ،من بعث و نشور وأحوال اجلنة والنار.
الهدف السلوكي :املتمثل يف األمر بأداء العبادات الظاهرة والباطنة،كما عرفها ابن تيمية ،والثبات على
العمل الصاحل واخللق احلسن والسلوك القومي والسعي إىل اخلريات واجتناب الشرور والعيوب.
 2.2الخصائص التربوية لألمثال القرآنية
تتميز األمثال القرآنية جبملة من اخلصائص الَّتبوية أو الصفات ،اليت تعينها على التأثري على املخاطبني أكثر
من الكالم السردي ،أو غريه من أساليب اخلطاب ،ولقد استخلص الباحث أربع خصائص لألمثال هي:
دقة التصوير مع صدق املماثلة ،وتنوع املمثل به ،وتكرار املثل ،وتشويق املثل مع بعده عن النفرة.
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 1.2.2دقة التصوير وصدق الماثلة
تتميز األمثال القرآنية مبيزة دقة التصوير وصدق املماثلة ،ما يعني على التأثري وحتقيق اهلدف والغرض الَّتبوي
لضرهبا .يقول حبنكة امليداين" :من تتبع األمثال القرآنية يستطيع اكتشاف خاصية دقة التصوير مع إبراز
العناصر املهمة يف الصورة التمثيلية ،والتصوير املتحرك احلي الناطق ذو األبعاد املكانية والزمانية ،واليت تربز فيه
املشاعر النفسية والوجدانية واحلركات الفكرية للعناصر احلية يف الصورة ،مع صدق املماثلة بني املثل واملمثل
له".1
ِ
َض ُّل َسبِيالً
مثل قوله تعاىل :أ َْم َْحت َسب أَ رن أَ ْكَثَره ْم يَ ْس َمعو َن أَْو يَ ْعقلو َن إِ ْن ه ْم إِرال َكاألنعام بَ ْل ه ْم أ َ
(الفرقان ،)11:تشبيه املعرضني عن اهلل باألنعام فيه صدق املماثلة والدقة يف اختيار املمثل به يقول ابن القيم
يف شرح هذا املثل :شبه اهلل أكثر الناس باألنعام ،واجلامع بني النوعني التساوي يف عدم قبول اهلدى واالنقياد
له ،وجعل األكثرين أضل سبيال من األنعام ،ألن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي وتتبع الطريق ،فال حتيد عنها
ميينا وال مشاال ،واألكثرون يدعوهم الرسل ويهدوهنم السبيل فال يستجيبون وال يهتدون وال يفرقون بني ما
يضرهم وما ينفعهم ،واألنعام تفرق بني ما يضرها من النبات يف الطريق فتجتنبه ،وما ينفعها فتؤثره ،واهلل تعاىل
مل يلق لألنعام قلوبا تعقل هبا وال ألسنة تنطق هبا ،وأعطي ذلك هلؤالء ث مل ينتفعوا مبا جعل هلم من العقول
والقلوب واأللسنة واألمساع واألبصار ،فهم أضل من البهائم ،فإن من ال يهتدي إىل الرشد واىل الطريق مع
الدليل له أضل وأسوأ حاال من ال يهتدي حيث ال دليل معه.2
 2.2.2التنوع في الممثل به
من اخلصائص اليت متيزت هبا األمثال القرآنية تنوعها من حيث املمثل به ،وذلك لتحقيق األغراض واألهداف
الَّتبوية ،ما جيعل تلك األمثال متتاز بالثراء يف األلفاظ والكلمات والعبارات واملفاهيم واملعاين ،اليت تضع أمام
املخاطب عرضا متنوعا من تلك األمثال ،ما يثري رصيده اللغوي واملعريف ،فال غرابة أن أشهر األدباء يف العامل
اإلسالمي ،قدميا وحديثا ،هم أولئك الذين تشبعوا بأمثاله الفصيحة وتشبيهاته البليغة ،فتنوع األمثال هو تنوع
 1امليداين ،عبدالرمحان حبنكة .)1526( ،األمثال القرانية ،دراسة وتحليل وتصنيف ورسم ألصولها وقواعدها ومناهجها،
دمشق :دار القلم ،ط .1ص .21
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يف األسلوب التعليمي الذي يقدم ازدا من املعلومات واملعارف ،املقدمة بشكل بالغي إعجازي مجيل حيمل
دالالت لغوية ومعرفية وشرعية ،ترشحها لتكون أسلوبا تربويا راقيا.
بعض الشواهد على ذلك التنوع من األمثال القرانية:
أ-اجلمادات مثل :الشجرة ،املشكاة ،الصفوان ،الرماد.
ب -احليوانات مثل :العنكبوت ،الكلب ،احلمار ،البعوضة.
ج -اإلنسان :ضرب اهلل األمثال الكثرية باألشخاص واألفراد املختلفني من النساء والرجال ،منهم
الصاحل ومنهم املفسد ،منهم املعروف ومنهم اجملهول العني ،ومنهم األنبياء والرسل وغريهم.
 2.2.2تكرار األمثال
من الفوائد اهلامة لألمثال القرآنية أهنا متتاز خباصية التكرار هبدف التذكري واملوعظة .فالورود املتكرر ذو أمهية
نفسية وتربوية مزدوجة  :من جهة يؤكد وظيفة نفسية للمواقف القرآنية ،إذ يؤدي إىل إبراز جانب مهم يفكل
مرة يقدم هبا القرآن ذلك املوقف بتسليط األضواء املكثفة عليه ،ومن جهة وظيفة تربوية يعمل على تثبيت
الفكرة العامة للموقف النفسي وقوة استحضارها ،لتكون مالزمة لذهن اإلنسان مؤثرة يف سلوكه العام ،هبدف
تكوين إنسان فاضل ومتكامل.1
ويؤكد إبراهيم ناصر على أن" :اإلنسان يستطيع أن يتعلم األشياء البسيطة مرة واحدة ،أما األمور املعقدة
فهي حتتاج إىل اإلعادة والتكرار ،غري أن التكرار جيب أن يكون مقرونا باالنتباه واملالحظة وفهم املوقف ،ويكون
التكرار مقرونا بالتدعيم واملعرفة الواعية،كي ال يكون احلفظ سطحيا ينسى بعد فَّتة قصرية ،بل جيب أن يكون
هناك إشباع (تكرار األمثال مرة بعد مرة) لعملية التعلم فإذا ماكرر اإلنسان عمال معينا فإن هذه العملية التك اررية
تسهل تعديله وتنظيمه ،وتكرار شيء ما عدة مرات يكسب الفرد نوعا من الثبات والكمال ،ويصحح األخطاء
إن وجدت ،وكثريا ما يفيد التكرار يف التعلم،كما أن التكرار له أمهيةكربى يف تدريب الفرد على األشياء ،سواء
كانت معارف أو مهارات ،وهو ما يذهب إليه واطسون يف نظرية التكرار.2
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 2.2.2التشويق والبعد عن النفرة
يتعرض البشر للخمول والكسل والنفرة أحيانا حبيث يعيق تعلمهم وفقههم اآليات القرآنية ،ولذلك مل تكن
آيات القرآنكلها على نسق واحد من األمر والنهي والزجر والتخويف والتعقيد ،بل تأيتكذلك على نسق
التشويق والتيسري .واألمثال القرآنية من أكثر اآليات اليت تتميز خباصية التشويق ،يقرأها القارئ أو يستمع هلا
املستمع وهو متلذذ بألفاظها ومستمتع حبروفها.
 2الخاتمة
تقسم األمثال القرآنية عادة إىل أمثال صرحية ،وهي اليت صرح فيها بلفظ التمثيل أو أحد مشتقاته من أدوات
التشبيه ،واألمثال الكامنة ،وهي آيات حتمل معاين بليغة ومجيلة هلا حكم املثل ،لكنها ختلو من التشبيه وأدواته
وليس فيها قياس متثيلي بني حالني أو شيئني .ومل تضرب هذه األمثال يف القرآن عبثا دون معىن وال غاية ،وإّنا
هلا أسلوب تربوي قائم بذاته هتدف تعليم العباد وتوجيههم وإرشادهم إىل اخلري .ومن هذه األغراض ميكن
اإلشارة إىل :تقريب املعىن للمخاطب ،إقناع املخاطب ،استثارة التفكري ،الَّتغيب والَّتهيب ،واملدح أو الذم.
وهناك أهداف عقدية وسلوكية لألمثال القرآنية ،اليت تسعى إىل ترسيخ املفاهيم التوحيدية الصحيحة
وتوجيه املخاطبني من املسلمني إىل أداء العبادات واإلتصاف باألخالق احلسنة والتجنب من األخالق الرديئة.
ث لألمثال القرآنية أربع خصائص شرحناه يف املنت وهي :دقة التصوير وصدق املماثلة ،تنوع املمثل به ،تكرار
األمثال والتشويق ،والبعد عن النفرة.
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