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فا  تراري   اآليات المتشابهات مظهر من مظاهر إعجاز القرآن، ومعلم من معاالم سلالوب         
القول واإلتيان بالمعان  والاالالالت بلابل متشاابهن مان اياف اللخاظ وا تيفهاا فا  بعا  وجاو  
النظم، وانتقاء األلخاظ والروابط، جعل من هذا الانمط مان األلااليث م اار تلااحل وماال إشا ال 

وار ين( علا  توجيا  هاذ  اال تيفااات توجيهااع ملخطعااع بطريقان الاااوغماو ، فااالا ذلاا مالمخلاار  
ماللحال واإلجابن(، وهماا فا  ذلاا يلايران علا   طا  ماا انتهجا  المهتماون باالن  القرآنا ، 
 المعنّيون بما تشاب  من آيات ، والغاين من هذا األللوث ف  التوجي  تنارر مجملن ف  سمرين:

: إظهااار براعاان القاارآن فاا  ترااري  القااول واإلتيااان باأللاااليث الم تلخاان فاا  أحددما         
ع الوااال، وإبراز إعجاز  ف  التعبير عن المعن  بطرق م تلخن من النظم والتألي  من الموضو

 طريق بيان القت  ف  وضع األلخاظ والترا يث ف  مواضعها الت  تقتضيها. 
: الفع ما يوهم التناق  والتخاوت وااللتباس، وإبعاال مظنن التهمن الت  يجرها هذا واآلخر        

 غير ال بير بألاليث القرآن ف  إيراال المعان  والاقائق. النمط من األلاليث، لالى 
و ي األمرين مرتبط سو ق ارتباط، فإّن الفع ما يوهم التناق  والتخاوت ف  ا اتي  ماا        

تشاب  من اآليات، ال يتم إال بإظهار سلرار اال تي  وا تنا  مراميا  ومقاراال ، وإيضاال عللا  
ر بالطريقن الاواريان فا  طارل قضاين التوجيا ، ألنهاا تنخاع فا  والا من من ، وهذ  الغاين تتواف

 اإلجابن عن لحال اللائل الملتخهم  ما تنخع ف  الرال عل  سلئلن الطاعن المش ا. 
تعامل المخلران مع قضين توجي  ا تي  اآلياات المتشاابهات، بعااّلها جازءاع مان عمليان التخلاير،  -2

علا  الطااعنين فا   عان القارآن وبياانع ألعجااز  ورال  من سجل ما تامل  غاياتهاا مان إظهاار لبرا
 نظم  وتأليخ . 

وهذا التعامل املهما علا  عاالم التقرااء جمياع ماواطن اال اتي  وتقرايها بالتوجيا ،       
 ما فعل المهتمون بالمتشاب  اللخظ  مارااث الترني  في ( فلم ت ن لهما منهجين واضاان فا  

يههااا، فقااال سغخااي توجياا  ال  ياار ماان اآليااات المتشااابهات، اإلشااارإ إلاا  مااواطن اال ااتي  وتوج
ووجها ما لم يلتخت إل  توجيه  المرنخون ف  المتشاب  فضيع عن تخاوتهما نخلايهما فيماا سشاارا 

 إلي  من اآليات. 
وهذا األمر امل الباف عل  التقراء مواطن التوجي ، واإلااطن بها ذ راع، ومقارنتها        

مين بالمتشاب  اللخظ  بغين إطايع القاارع علا  ماا سغخلا  سااالهما وانتبا  إليا  بما ورال عن المهت
 اآل ر وما سغخي ، وزاالا  عل  ما اعتن  بإيراال  المهتمون بالمتشاب  اللخظ . 

وبالجملن فإن عناين الرازي بتوجيا  ماا تشااب  مان اآلياات ستام واهتماما  با  سعام، ألنا          
نقيع باالن  سو اقتبالااع سو إفااالإ(، فضايع عان عنايتا  بتوجيا  ماا التقر   ل توجيهات نظير  م

سغخلاا  الزم شااري وسشااار إلياا  سرااااث الترااني  فاا  المتشاااب  اللخظاا  لااوى مااا زاال  وتخاارال 
 باإلشارإ إلي . 

 



سلااهم المخلااران فاا  نقاال هااذا الضاارث ماان ضااروث الالرالاان ماان نطاااق االلااتقيل والترااني   -3
ًع  من عملين التخلير، وسوا  عملهما هذا إل  من جاء بعاالهما مان الم رو  إل  جعل  جزءا 

المخلرين انتهاج اللبيل نخل ، ف ان ف  عر  آراء جملن من المخلرين ومعارضتها بما اعتنيا 
 بتوجيه  من اآليات مظهر من مظاهر هذا االنتهاج. 

ت  ستاات فر  اشتمال وسالن  مراتث االنتهاج تتم ل ف  مناقشن آرائهما والرال عليها، ال         
مرنخات الراالين عل  هذا الضرث من ضروث الالرالن المعنين بتوجي  ماا تشااب  مان اآلياات، 
في ونان بذلا قال بذرا بذرإ الماافظن عل  اليمومن هذا العلم وتطور  وعاالم انقطاعا  مان  ايل 

 زرعها ف  ساضان علم التخلير. 
 
ا تي  ما تشاب  مان اآلياات بعاالم وجاوال تاراال   آمن المخلران من طريق االلتخات إل  توجي  -4

ف  القرآن ال ريم، ألن عملين التوجي  لاليهما قائمن عل  مبالس التنالث فا  اللخاظ والمعنا ، إذ إّن 
 اال تر يااث سو لخااظ فاا  القاارآن ي ضااع لوجااوال وجاا  ماان وجااو  تنالااب  مااع غياار  فاا  الاان ، 

عمل عل  تمالا الن  وترابط  ويمايط فالتنالث اللخظ  والمعنوي، جزء من اللياق القرآن  ي
 عن  مظنن العبف وعالم القرالين. 

نن ف  توجي  اآليات المتشابهات ف  بع  مواطن اال تي  فهو يقرال  -5 اتبع الرازي منهجين معيط
إل  توجي  ا تيفها بلابيلين مان لابل التوجيا  سو س  ار  ام يخارق هاذ  التوجيهاات علا  ماواطن 

ت المتعالالإ لي تي  الوااال، ت ضاع لمنهجيان فا  النقال واإلفااالإ، إذ اال تي ، وهذ  التوجيها
لاظ البااف سن سااالها قاال ي اون مخااالاع مان الزم شاري واآل ار منقاوالع مان مرانخات المهتماين 
بالمتشاب  اللخظ ، سو ي ون ساالها مخاالاع من غير  واآل ر مما ا ات  بتوجيها ، والاتعان عليا  

 برسي  و قافت . 
 
زي ف    ير من مواطن التوجي  ف  تخلير  إل  توليع إشارإ الزم شري وبلط القول عمال الرا -6

فيهااا، فااإّن الزم شااري يشااير إلاا  مااوطن اال ااتي  موجهاااع ومعلاايع بعبااارإ القيقاان فاا  مغزاهااا، 
عميقن ف  محالاها، موجزإ ف  سلخاظها، فيأت  الرازي إليها شارااع ومبلطاع وموضااع، ومخرايع 

 إجمال فيعمل عل  فا رموز االلتغيق الذي يلبب  اإليجاز. ما ارل فيها من
 
يعال القول بميءمن اللياق من سهم الولائل الالاللين الملتعملن ف  عملين توجيا  ا اتي  اآلياات  -7

المتشااابهات، وهااذ  الولاايلن فاا  تالياال سنماااط ال طاااث القرآناا  بغياان الوقااو  علاا  سلاارارها 
معرفيان وآلياات فا  التاليال، وهاذ  األالوات ها  الاالالالت  ومقارال ا تيفهاا تتاأل  مان سالوات

الت  اعتمال المخلران عل  إظهارها والتنباطها من الن  ال اضع للتاليال فقاال ات اذ المخلاران 
من الاللن اللخظ المبالل مارفاع سو غير ( سالاإ من سالوات عملين التوجي ، فظهارت الالالت الاار  

، ألن المخلرين قال التختا إلا  توجيا  ماا ا تلا  مان العاط  والالالت ار  الجر وار  النخ 
 اآليات والترا يث بلبث إبالالها. 

وظهرت عناين المخلارين بالالاللان التا  ي ارج إليهاا الاتعمال االلام فا  التعبيار، وعنياا      
سيضاع بالاللن الخعل إذ إّن هذ  الالالالت تم ل ارت از التوجي  ف  اآليات الت  ا تلخت بإبالال االلم 
بااللم والخعل بالخعل وااللم بالخعال، فانرارفا تبعااع لاذلا إلا  إظهاار الاللان الخعال ماضاياع علا  
ااالوف الشا ء وانقطاعا  والاللتا  مضاارعاع علاا  التجاالال والااالوف وااللاتمرار، وظهارت فاا  
تطبيقاتهما الاللن االلم عل  ال بوت والالوام والاللان التجاالال علا  عنايان الخاعال بالخعال واهتماما  

و ااذلا مااا يشااير إلياا  إيقاااع االلاام موقااع الخعاال فاا  التعبياار ماان الاللاان علاا  اتمياان الوقااوع  باا ،



وضرورإ ارول الاالف، ولم يغخي عن الاللن إيااء اللخظ والاللن ريغت  ومبناا  والاللان الجماع 
 عل  القلن وال  رإ. 

وجمياااع هاااذ  الاااالالالت هااا  سالوات معرفيااان ناقرااان ال تجاااالي وااااالها فااا  إالراا لااار      
ال تي  والوقو  عل  الا من من  وجايء علتا  وغار  التعبيار القرآنا  مان إياراال ، وإنماا ا

تحالي  مارها وينتخع من التعمق فيها بضميمن اللياق، فقال اشترا المخلران ف  إتباع آلين وااالإ 
ف  التوجي  تقض  بربط هذ  الالالالت بقرائن اللاياق وعنارار  بغيان إظهاار تطلاث  ال لاياق 

ارال في ، وهذ  اآللين ه  انضج ما ورلت إليا  المنظومان المعرفيان المتعلقان بتوجيا  ماا للخظ الو
 ا تل  من اآليات المتشابهات ف  عملين ا تنا  سلرار ال طاث القرآن  والوقو  عل  مقارال . 

 
 التعان المخلران ف  توجي  اآليات الت  ا تلخت بالذ ر والاذ  بالاللن اللخظ المذ ور مارفاع سو -8

غير ( والتنالا سيضااع إلا  الالاللان التا  ي ارج إليهاا  لاو الموضاع مان ذلاا الاار  واتبعاا آليان 
مشتر ن ف  التوجي  تقض  بربط الاللن اللخظ بقرائن اللاياق وعنارار  بغيان إااراز تطلاث  ال 

 موضع للخظ الوارال في ، بالاللت  المعّينن. 
  با  الزم شاري  الاللان الاوارال فظهرت مللواو( ف  توجيهاتهماا الالالت منهاا ماا ا ات   

عل  تأ يال لروق الرخن بالمورو ، وس رى اشتر ا ف  االلتخات إليها،  الاللتها عل  الورل 
 بااللتئنا  والاللتها عل  تغاير معطوفيها، والاللتها عل  الاال قبل ا تمال الشرط. 

مااع التعقيااث  وباارزت للخاااء الالالت منهااا تضاامنها معناا  الشاارط والاللتهااا علاا  العطاا         
والاللتها عل  تغاير معطوفيها، وظهور هذ  الالالالت ناجم مان اشاتراا المخلارين فا  االلتخاات 
إلا  توجياا  مااا ا تلاا  ماان اآليااات لاابث هاذين الااارفين، ولاام يقتراار األماار عليهمااا فقااال وجهااا 
اث ا تي  اآليات بلبث ذ ر بع  الارو  الزوائال م ل مسن( بعال لما التوقيتين واليم ف  جاو

ملو( واعتمالا عل  ما ت رج إلي  زياالإ هذ  األلخاظ من الاللن وا ضعا هذ  الالالالت لآللين نخلها 
المتبعاان فاا  عمليااان التوجياا  فربطاااا الالالتهااا بقاارائن اللاااياق، ليرااي إلااا  سلاارار اال اااتي  

 ومقارال .
للغااويين فاا  وقااال م لاات توجيهاتهمااا فاا  بعاا  المااواطن انع الاااع ناضااجاع آلراء النااااإ وا        

الالالت الار  العاط  ألنهما اذقا ف  التعمال هذ  الالالالت سالوات ف  توجي  ما ا تلا  مان 
اآليااات ماان طريااق إتباااع آلياان نافعاان فاا  ا تنااا  سلاارار التعبياار ومقارااال ا تيفاا ، وهاا  ربااط 

قان باين الالالالت الم تلخن بقرائن اللياق وعنارر  إذ إّن عملين التوجي  تعتماال علا  إيجااال العي
 تي ( ولاياق وروال  فت اون الالالت األلخااظ وساللان اللاياق وعنارار  الالاللن اللخظ مموضع ا

سالوات المخلر الت  من طريق ربط بعضها ببع ، ياتم الاراول علا  آليان نافعان فا  الوقاو  
 عل  سلرار اال تي  ومرامي . 

 
بث التقااليم والتاأ ير علا  الخوائاال اعتمال المخلران ف  توجي  اآليات المتشابهات الت  ا تلخت بل -9

البيغين المتو اإ من التقااليم والتاأ ير، وقاال سطال البااف مان سجال ذلاا علا  نشاأإ هاذ  الخوائاال 
ونضجها ف  الالرس البيغ ، فتبين سن ليبوي  هو الذي بذر بذرإ هذ  الخوائال عناالما وقا  عناال 

ات  بشا ء مان العنايان واالهتماام سنماط من نظم ال يم العربا  وتأليخا ، وتلقا  الجرجاان  إشاار
عنالما ات ذ الناو سلالاع ف  بناء نظريت  ف  النظم فقال  ان يعال  ميزان ال يم، ورسى في  المعين 
عل  معرفان الخاروق باين الترا ياث وال اشا  عان سلارار الخوائاال مان الانظم والتاألي ، فمضا  

قاليم والتأ ير وسلارار  ومراميا  يباف عن المغزى الالالل  من التر يث والنظم ف انت فوائال الت
 ظاهرإ عنال  من طريق سم لت  وتطبيقات .



وقال التخت المخلران إل  توجي  اآليات الت  ا تلخت بتقاليم بع  األلخاظ عل  بعا  فا       
الجملاان سو فاا  العملياان اإللااناالين فالااتعانا بالااالالالت التاا  ي اارج إليهااا تقاااليم الظاار  والجااار 

ول ب  والاال إذ ه  األلخاظ الت  ا تلخت بلاببها اآلياات فيماا التختاا إلا  والمجرور وتقاليم المخع
 توجيه .

ف انت الالالت العناين واالهتمام واال ترا  سالوات معرفين معتمالإ ف  عملين التوجي ،      
وقااال اتبااع المخلااران اآللياان نخلااها ماان سجاال االلااتخاالإ ماان هااذ  الخوائااال فاا  الورااول إلاا  علاال 

 هذ  الخوائال باللياق بغين التعر  عل  تطلث  ل موضع للنظم الوارال في .  اال تي  فربطا
ولم يقترر سمر التعمال الخوائال البيغين للتقااليم والتاأ ير سالاإع فا  عمليان التوجيا  علا        

التخريق بين الترا يث واآليات الت  ا تلخت تقاليماع وتاأ يراع فا  العمليان اإللاناالين بال تعاالا  إلا  
ناين المخلرين بتوجي  اآليات المتشابهات الت  ا تلخات بتقااليم بعا  األلخااظ علا  بعا  بيان ع

فااا  غيااار العمليااان االلاااناالين ولهاااذا الااانمط مااان التقااااليم مراتاااث ومقتضااايات،  ضاااعت إلالراا 
المخلارين، فقاال عنياا بإظهاار س ار اللاياق فا  ترتياث األلخااظ، ف اناا علا  وعا  تاام بمقتضاايات 

ن ال ريم ف  رر  سلخاظ  فالتعمي هذ  المراتث مع قرائن اللياق سالوات التقاليم وسللوث القرآ
 ف  عملين التوجي  توازي الخوائال البيغين المتو اإ من التقاليم والتأ ير ف  العملين اإللناالين.

 
سظهر الباف التعمال المخلرين م نونهما المعرف  و براتهماا مالمعاار  القبليان( فا  توجيا   -01

اآليات، فعن  من سجل ذلا بالباف عن س ار التارا م المعرفا  فا  إنضااج الخوائاال ما ا تل  من 
المتو اإ من التقاليم ف  العملين االلناالين و ذلا ف  الااليف عن مراتاث التقااليم ومقتضايات  فقاال 
تبااين سّن الالارلااين قااال ات ااذوا ماان مقولاان لاايبوي  فاا  العناياان واالهتمااام سلالاااع فاا  ال اايم علاا  

تاا  ي اارج إليهااا تقاااليم بعاا  األلخاااظ علاا  بعاا  فاا  ال اايم العرباا  وااللااتعمال الااالالالت ال
القرآنا ، وسّ اار التاارا م المعرفاا  لااآلراء والتطبيقااات فاا  رفااال الااالرس القرآناا  ب ااراء معرفاا  إذ 

 ابتالست هذ  المراتث ب مس وانتهت بما يني  عل  العشرين.
آنا  تناقلتهاا  تاث المهتماين بشاأن وهذ  المقتضيات والمراتاث معروفان فا  الاالرس القر      

القرآن، وقال تالا لت هذ  المراتث والمقتضيات تبعاع لنظرإ  ل الارس إلا  الاللان اللخاظ المقاالم سو 
المح ر وعيقن تقاليم  بقرائن اللياق ومقامات ، فما  ان لابباع فا  التقااليم عناال سااالهم قاال ي اون 

 فرعاع تابعاع للبث  ل  يضم تات  عالإ سنواع.
هذ  األلباث والمراتث ه  فوائال متارلن من مياظن اللوث القرآن ال ريم ف  تقاليم و      

بع  األلخاظ علا  بعا ، الاتعملها المخلاران بااللاتعانن بماا نضاج مان سمار البااف فيهاا فا  
الالرس القرآن  سالوات ف  تاليل ال طاث وتعليل سلباث التقااليم، فقاال تم ال الزم شاري التارا م 

م يع منقطع النظير ووعاا   اأتم ماا ي اون الاوع  ف اان  يار قااط  ل ماار المعرف  ف  روع  ت
الباف ف  الخوائال البيغين واأللرار الالاللين الت  ي رج إليها التقاليم والتأ ير فالاتعملها سالوات 

 ف  ال ش  عن مقارال النظم القرآن . 
ين واالهتمام المأ ورإ عن والتنال الرازي إل  تلا الخوائال إذ لم ي   إعجاب  بمقولن العنا      

 ليبوي  ولم ي   ترريا  باإلفاالإ من تنظيرات الجرجان  وتطبيقات الزم شري. 
وقااال تبااين للبااااف سّن عملياان التوجياا  قااال اعتمااالت لااالى المخلاارين علاا  مياظاان الرجاان       

ل التا  العالول معالول النظم القرآن  عن االلتزام بهذ  الخوائال والمراتث(، من طريق إظهار العل
 ي ال  فيها القرآن هذ  الخوائال والمراتث ف  االلتعمال العقل  وف  التعمال  األللوب . 

وقال اناررت هذ  العلل لاالى المخلارين باال ميئمان اللاياق والتخانن فا  الخرااان، وقاال       
سقر  المخلران القول بمراعاإ الخارلن علنع ف  توجي  ما ا تل  من اآليات والاتنالا إلا  رباط 
مراتث التقاليم ومقتضيات  بقرائن اللياق آلينع ف  التوجي ، وظهرت لاليهما عيقان  ي يان مبارزإ 



بااين قاارائن اللااياق ومراتااث التقاااليم والالالت األلخاااظ المقالماان، الااتخا  الباااف فاا  التقراااء 
 سم لتها من تطبيقاتهما.

ت نقطن التقاء المخلرين ف  ولئن  انت هذ  العيقن ال ي ين الملتعملن ف  التوجي ، قال م ل     
التطبيق فقال ا تلخا تبعاع لنظرإ  ل مخلرع لقرائن اللياق ومقامات  وتبعااع لماا رآ   ال واااال منهماا 

 من الاللن لأللخاظ المقالمن، وعيقن هذ  الالاللن بخائالإ التقاليم وقرائن اللياق.
 

ث تقاليماع وتأ يراع ف  اآليات سظهر الباف ف  التخنن ف  الخراان علنع من علل ا تي  الترا ي -00
المتشابهات، عيقن هذ  األالاإ بالقول بالاللن الواو عل  مطلق الجماع، فقاال ارتابط القاول بالاللان 
الواو عل  مطلق الجمع وعالم إفاالتها الترتيث بالتخنن ف  الخرااان فا  بعا  المواضاع التا  

رتاال البااف علا  آ اار هاذ  وج  فيها المخلران ا اتي  الترا ياث فا  اآلياات المتشاابهات، وا
العيقن قرراع ف  تراف النااإ، ليظهر معن  الاللن الاواو علا  مطلاق الجماع وماا يعنيا  هاذ  
المخهوم ف  تنظيراتهم وتطبيقاتهم، فبان التقااء الاالرس اللغاوي الاااليف بمباااف االقاالمين فا  

آلياات المتشاابهات سمار سمر هذ  الالاللن وظهر للباف سّن القول بالتخنن توجيهاع لما ا تل  من ا
ماارتبط بهااذ  الالاللاان، ألّن التخاانن يقتضاا  اإلتيااان بالا اياان الوااااالإ علاا  سلاااليث م تلخاان ماان 
النظم، وال يعين عل  ذلا من األالوات إال الواو ألنها ال تقتض  ترتيباع، فالتعملها القارآن فا  

هام األمرين جميعااع عط  اللابق عل  الياق وعط  الياق عل  اللابق، إذ  انت غايت  إف
الون قرال الترتيث، وهذا ما وعا  الرازي ستام الاوع  فاا تخ  بتوجيا  ا اتي  بعا  اآلياات 

 المتشابهات بعبارإ مالواو ال تقتض  الترتيث(.
 

م لمااا  ااان اللااياق سالاإ فعالاان ماان سالوات تالياال ال طاااث وولاايلن ال غناا  عنهااا ماان الولااائل  -02
نرو  ومعطياتها فإن ا تي  النظر إل  عنارر  وقرائن  الالاللين ف  ال ش  عن مقارال ال

وساللت  من سهم العوامال المحاليان إلا  ا اتي  التوجيهاات إذ  اان اللاياق الماتا م الخرال فا  
 ترجيح بع  الالالالت عل  بع  وتغليث بع  الخوائال المتو اإ من النظم عل  بع . 

 
لم  بال مإي اار الخارالن(، فقاال  انات مراعاتهاا لم يعتن المخلران بتوجي  االيات بالتعمال ما ي -03

سمراع عائالاع إل  اللخظ وهو مما ال طائل تات  وإنما المعول عنالهما المعن  وقال س ار اقرااحهما 
هذ  الخائالإ من فوائال التقاليم وعلل  عن مجال التاليل وإبعاالها عان نطااق التوجيا  م اار نقاا  

غن والالرس القرآنا ، وقاال عنيات الالرالان بعار  من جاء بعالهما من الباا ين ف  علوم البي
هااذا الجااالل المعرفاا  لاات ل  إلاا  سّن العبااارإ القرآنياان عبااارإ معطاااء ولااوال تاتماال الخائااالتين 

 اللخظين والمعنوين في تزاام ف  الن ات واأللرار. 
 
اضطلع المباف األول من الخرل الرابع بمهمان تعريا  القاارع باأللاس المعرفيان التا  يجاث  -04

عل  من يترالى لتوجي  ا تي  اآليات المتشابهات بلبث التن ير والتعري  سن يالر ها ويلام 
 بجوانبها، ألنها تم ل نواإ التاليل واأللاس الذي تقوم علي  عملين التوجي . 

وتتم ل هذ  األلس بلياقات التن ير ومقامات التعري ، إذ  ان البال من تتبع جاذور هاذ         
هااذ  اللاياقات بااالءاع بمعرفاان مخهاوم الن اارإ التاا  تباين سّنهااا ذات الاللاان علاا  الاالالالت وسرااول 

العموم والشيوع واإلطايق، فها  مبهمان الالاللان راالان لتأاليان سلاوان الاالالالت التا  تضاخيها 
عليها قرائن اللياق وعنارر ، من جهن وتتا م فيها نظرإ الالارس لقرائن اللياق ووضواها 

وضول قرائن اللياق و خاءها ذو ا ر  بير ف  تلوين الاللن الن ارإ  عنال  من جهن س رى، فإنّ 
وراابغها براابغت ، ولمااا  اناات اللخظاان الن اارإ تمتلااا ماان ال رااائ  مااا يحهلهااا للتعبياار عاان 



لها إياها قرائن اللياق فقال امتزجت الاللن اللخظ بقرائن اللياق، ولم  الالالالت الم تلخن الت  تامِّ
ا بلابث االرتبااط الو ياق مان جهان والنظارإ التا  تاتا م فا  هاذ  يعال من اللهل الخرل بينهما
 االرتباط من جهن س رى. 

فااإن رحياان الااالارس و قافتاا  وعمااق اطيعاا  ونخاااذ براايرت ، سلااهمت فاا  إ ااراء لااياقات        
التن ير بم تل  الالالالت، ولذا تتبع البااف عنايان الالارلاين بهاذ  اللاياقات وتباين سّن لايبوي  

ن سهم المعنيين بهذ  اللياقات وإشاراتهما مان سعماق اإلشاارات وس  رهاا نضاجاع والجرجان  م
فقال سوليا الم اطث اهتماماع وعنيا بربط الاللن الن رإ بالم اطث ولم ُيغخي س ر المات لم فا  ذلاا 
وإراالتاا  فمهااالا لبيااان س اار قاارائن اللااياق مقاااالع ومقاماااع فاا  إضااخاء سلااوان الالاللاان علاا  التن ياار 

، إذ افتااتح لاايبوي  مجااال الباااف فاا  لااياقات التن ياار وبلغاات الرجاان نضااجها فاا  والتعرياا 
تنظياارات الجرجااان  والااتوت علاا  لااوقها فاا  تطبيقااات رااااث ال شااا  الااذي س اارى هااذا 
الضرث من الباف واضخ  علي  من روا  ات  غاالا بالاقاع يتطلاع العلمااء إلا  جنا   ماار ، 

وااال من الالارلين وس ذ عن  المخلرون ات   فترالال رالى  يم ، ف  هذ  اللياقات عنال غير
 اربات مرنخاتهم ملرااع لمناقشن آراء الرجل وتالاولها. 

 
سظهاار الباااف س اار التاارا م المعرفاا  فاا  إ ااراء لااياقات التن ياار بالااالالالت، فقااال سّ اارت نظاارإ  -05

وتراالفهاا  الالارلين الرتباط اللخظن الن رإ بقرائن اللياق، ف  تعاور هذ  الالالالت عل  الن ارإ
فااتملت من سجل ذلا معان عالإ والالالت م تلخن تبعاع الاتمالها من اللياق وعالم رفضا  لهاا 
 وتبعاع لنظرإ  ل من الارس لعيقن اللخظ بقرائن اللياق وس رها ف   لع الالالالت عل  اللخظ.

 يار وف  ضوء ذلاا فقاال تاالا لت لاياقات التن يار فااجتمع لاياق التعظايم ماع لاياق الت         
ولاياق التقلياال مااع لاياق التاقياار اتاا  اجتمااع منهاا مااا هااو متضااال ومختاارق  لااياق التعظاايم 

 والتاقير ولياق التهويل والتقليل.
ولم يمنع هذا التالا ل والتعاور من ا تناا  الالاللان الرئيلان التا  تلاتنال إليهاا الن ارإ فقاال          

سراال وضااعها وهاا  الاللتهااا علاا   سظهاار الباااف  امااتيا الن اارإ الالالت رئيلاان تاملهااا فاا 
اإلفااراال والجنلااين، و اال الااالالالت األ اارى لاام تخااالها بطبيعتهااا باال سفاالتهااا بمعوناان اللااياق 

 وبضميمن عنارر  وقرائن . 
 

التعمل المخلران معرفتهما بهذ  اللياقات وإالرا هما لما يحاليا  رباط الالاللان بلاياقها مان س ار  -06
التعري  ف  توجي  ماا ا تلا  مان اآلياات المتشاابهات  ف  ال ش  عن المغزى من التن ير سو

بلبث التن ير والتعريا  ف اان ماا يمتل ا  المخلار مان م ناون معرفا  ومعرفان قبليان باالترا م 
المعرفاا  المتعلااق بتااراف الالارلااين ونتااائجهم التاا  وراالوا إليهااا، ومااا اظاا  باا  المخلاار ماان 

سالواتهماا فا  عمليان التوجيا ، إذ التختاا إلا  مهارإ ف  ا تنا  الاللن األلخاظ مان  ايل لاياقاتها، 
جملن من اآليات المتشابهات الت  ا تلخت بلبث تن يار بعا  األلخااظ وتعريخهاا وهاذ  األلخااظ 

 ه  منار، اق، بلال، زبور، ليم، ماء، رزق(.
 

ان نظر المخلران إل  اآليات المتشابهات الت  ا تلخت باإلفراال وما لوا  وبالتذ ير والتأنيف ف  -07
لهما ف   ل مظهار مان مظااهر اال اتي  جملان مان الاالالالت التا  م لات سالواتهماا المعرفيان 
وولاائلهما فاا  تعااّر  سلارار التعبياار ومرامياا  بغيان الوقااو  علاا  علال ا تيفاا ، فقااال سظهاار 
الباف ما رسيا  ف  اإلفراال من الالالت و راائ  فهاو ياالل علا  القلان والناالرإ والت راي  

ابن ويالل عل  اإلطيق والجنس، ويالل الجمع عناالهما علا  التعاالال وال  ارإ واأللخن وعالم الغر
والغراباان والعجااث والشاامول والعمااوم، و ااان لم اطباان الوااااال بلخااظ الجميااع ومجاا ء اإلفااراال 



، التعانا بقرائن اللياق وعنارار  فا  إ باتهاا والوقاو   والجمع ف  لياق نخ  الجنس الالالتع
ن اقتضاء  ل لخظ ممخرالاع سو مجموعاع( لالاللت  الت  افاالها، بالث عليها،  ما التعانا ب  ف  بيا

ما تشير علا  ذلاا القارائن وساللان اللاياق، وهاو مماا يعاين علا  إظهاار الا مان مان ا اتي  
 الترا يث إفراالاع وت نين وجمعاع وتذ يراع وتأني اع.

 
فاا  ال اايم سالاإع فاا  الااتعمل المخلااران ظاااهرإ سلاالوبين ملااتنبطن ماان مياظاان سلاااليث العاارث  -08

عملين التوجي ، وه  ظاهرإ م الخن المبن  لمعنا ، فقال الاتوعث المخلاران نمطااع سلالوبياع مان 
 سنماط ال طاث العرب  يقض  بالتعمال المت لم اللخظ ف  غير ما علي  هيئت  ومبنا  من الاللن.

ت اطث علا  بعا  وللطا سضواء  قافتهما بهذا الضرث من  يم العرث ولننهم ف  ال        
سنماااط االلااتعمال القرآناا ، فااأظهرا انتهاااج القاارآن لاابيل هااذا األلاالوث والااتعمال  إيااا  فاا  

 التعبير.
والغاياان ماان وقااو  المخلاارين علاا  الااتعمال القاارآن هااذ  الظاااهرإ وتالياال سنماطهااا         

  إالراا وال ش  عن مظاهرها من  يل التم يل لها بأشعار العرث و يمهم هو التعمالها ف
سلرار التعبير القرآنا  مان طرياق الوقاو  علا  غاياتهاا ومقاراال المنشاع مان الاتعمالها، إذ 
لاظ المخلران سّن التعبير القرآن  يقرال إل  التعمال اللخظ بما يالل علي  مبنا  وماا تاالل عليا  
ريغت  الموضوعن بإزائ  ف  سرل االلتعمال  م يعالل عن هاذا االلاتعمال إلا  الاتعمال  فا  
غير ما تالل علي  هيئت  ومبنا ، ليالل اللخظ الاللان مبنا  آ ار علا  الارغم مان تشااب  المواضاع 

 الت  اشتملت عل  االلتعمالين ف    ير من الوجو  اللخظين.
وقال وقخاا علا  مظااهر لهاذا العاالول س نااء توجيههماا ماا ا تلا  مان اآلياات والترا ياث         

اللمع، والالار، ويوم، البر( وسشاارا إلا  العلال التا  بلبث إفراال بع  األلخاظ وجمعها وه  م
من اجلها ا تلخت اآليات بتذ ير ماألنعام( وتأني ها وإفراال لخظ مرلول( وت نيت  ولم يغخاي عان 

 ا تي  الترا يث الذي تلبب  مراعاإ اللخظ والمعن  ف  ممن وما(.
نياان ومعناا  المرااالرين التاا  ف اناات الاللاان اللخااظ المخاارال علاا  معناا  الجمااع ومعناا  الت          

تاتمل ماإلفراال وما لوا (، والاللن الجماع علا  اإلفاراال وميزمان اللخاظ ل فاراال والتاذ ير الاالع 
عل  الت نين والجمع والتأنياف والاللان الجانس علا  الماهيان فيرالح بموجاث ذلاا للالاللان علا  

  وتوجيا  ماا ا تلا  مان التذ ير والتأنيف واإلفراال سالواتهما ف  تاليال سنمااط ال طااث القرآنا
 متشاب  آيات . 

 
وق  الباف عل  مواضع ا تل  فيها المخلاران فا  التوجيا  علا  الارغم مان اشاترا هما فا   -09

األالوات المعرفين الملتعملن ف  التوجي  واتخاقهما ف  واالإ المنطلقاات الخ ريان، وتباين للباااف 
رباط الالاللان باللاياق، وهاو سمار عائاال فا   سّن افتراقهما ف  التوجي  ي من ف  اآللين المتبعان فا 

سرل  إل  النظرإ الت  نظر من طريقها المخلار مالمتلقا ( إلا  الاللان اللخاظ مماوطن اال اتي ( 
وعيقاان هااذ  الالاللاان بمااا ارتاا   وا تااار  ماان قاارائن اللااياق وعناراار ، إذ إّن إالراا الاللاان ماان 

ن قرائن اللياق، يناتج لناا ضارباع مان الالالت الار  ومعن  من معاني  وربطها بقرينن معينن م
التوجي  ي تل  عن لوا  مما التنال إل  الاللن مغايرإ وقرينن م تلخن وضرث آ ر مان ضاروث 

 الربط. 
و لما ت ا رت الاالالالت التا  ياملهاا اللخاظ مماوطن اال اتي (، وتعاالالت قارائن اللاياق         

 ، وتباينت وجهات النظر المحاليان إلا  الت  تاتمل تعلق  بها، زاالت فر  اال تي  ف  التوجي
انخراال  ل مخلر بنوع من التوجي  وا ترار  ب ، لذا  ان الاذق ف  ربط ما  خ  من القارائن 



بما لط  من الالالالت مالعاإ ل لق نوع من التوجي  مرتبط بمنشئ ، فيلهل علا  المتتباع اينهاا 
 نلبن التوجي  إل  رااب . 

من الوضول بايف يلهل ربطها بالاللان مان الالالت الانظم سو معنا  سما إذا  انت القرينن         
من معان  اللخظ الم تل ، فإّن ذلا يحالي إل   ون االلتخات إل  ذلاا ماال اتخااق النااظرين فا  

 اال تي  فتتواال من سجل ذلا توجيهاتهم وتتخق.
س النظار إلا  قارائن وهذا العامل ف  افتراق التوجيهات لي تي  الوااال واتخاقها قائم عل  سلا 

اللاااياق واآلليااان المتبعااان فااا  رباااط الالالت األلخااااظ والنظاااوم مماااوطن اال اااتي ( فااا  اآلياااات 
 المتشابهات بها، وهو يختر  التقيل الالارلين ف  التوجيهات وعالم إفاالإ بعضهم من بع . 

 
 تي  الوااال فا  سما العامل اآل ر الذي يلهم ف  انتاج التوجيهات المتخقن سو الم تلخن لي       

تااراف الالارلااين، فهااو النقاال باإلفاااالإ وقااال سظهاارت الالرالاان اعتماااال المخلاارين فاا    ياار ماان 
توجيهاتهما علا  ماا جااالت با  منظومان التاراف المعنيان بتوجيا  ا اتي  ماا تشااب  مان اآلياات 

 المتم لن ب راء سرااث الترني  ف  المتشاب  اللخظ . 
وشاأن  الاذي لااال فا  توجيهاتا  يقضا  ب خااء النقال واإلفااالإ وقال  ان مانهج الزم شاري         

المباشرإ، فقال  ان معتالاع ب قافت  متم ناع من سالوات  المعرفين، ياورال توجيهاتا  مراطبغن برابغت  
ومروغن برياغت  ات  ليظن الالارس سّن  قال تخرال بما سورال  سو سّن  قال التخت إل  م ل ما التخت 

عل   ان يرى سّن األالوات التا  تاتاجهاا عمليان التوجيا  مان الالالت إلي  من لبق  الون إفاالإ، ول
األلخاظ والنظوم وساللن اللياق وعنارر  مطروان لم ل  ممن رزقوا القرياان الوقااالإ والبرايرإ 
النافذإ، فعلر عل  متتبع توجيهات  نلبتها إل  لوا  وااتاج إل  القراءإ الخاارن، ليجزم بإفاالت  

 من لبقو .التوجيهات من غير  م
سما الرازي فقال  انت المنابع الت  التق  منها توجيهات  معينن للناظر، فلم ي ا  تراريا         

باأل ااذ عاان الزم شااري نقاايع بااالن  سو اقتبالاااع سو إفاااالإ، ف اناات توجيهااات رااااث ال شااا  
مرااالر  األول ينراار  عنهااا عنااال شاااها ليلااتق  ماان توجيهااات المهتمااين بالمتشاااب  اللخظاا ، 

 رااث الترني  في ، وال يطرل هذين المنبعين إال للجوء إل   قافت  وم نون  المعرف .س
وقال سشارت بعا  توجيهاتا  المراطبغن بالرابغن الخللاخين والعقليان إلا  ا ترارا  بهاا         

ولهل عل  الالارس نلبتها إلي  والجزم بتخرال  بها، ألن  قافت  العقلين قال ربغتها بأقيلان فللاخين 
  يمين.  ومنالع 

 
توجياا  اآليااات المتشااابهات باالعتماااال علاا  ظاااهرإ العااالول ومااا تااالل علياا  غاياتهااا ومقارااال  -21

المنشع من التعمالها، تعن  سن عملين التوجي  معنين بإظهار الوضول ف  الخهم وإبراز الالاللن، 
إّن العالول ف  إذ  ان هذان األمران من سهم غايات النظم القرآن  ف  التعمال ظاهرإ العالول، ف

محالا  يالل عل  وضول الخهم وإبراز الالاللن، بلبث تقريار  المعنا  وتأ ياال  والمبالغان فيا ، مان 
طريق اإلتياان باالمعن  بلابيلين مان لابل الانظم وطاريقين مان طارق الراياغن مراياغن اللخاظ 

 ورياغن التر يث(. 
 

، يضاخ  عليا  نوعااع مان التولاع ااتواء النظم سنماطاع متنوعن مان التعبيار عان المعنا  الواااال -20
 والتنوع المحالي إل  التجالاال نشاط اللامع وإتااف  بما يتطلع إلي  من جاليال العبارإ وطريخها. 

ظااهرإ العااالول األلاالوبين تغااري بإقامان الموازنااات وعقااال التشاااب  باين النرااو  التاا  تشااتمل  -22
 عليها. 

 



تلا  مان اآلياات ها  الاللان ا اتي  المقاراال من الولائل الرئيلن الملتعملن ف  توجي  ماا ا  -23
فه  تق  جنث مراعاإ اللياق والقول بالتخنن ف  الخراان من ايف التناال المخلارين إليهاا فا  
توجيا  ال  ياار مان مظاااهر اال اتي ، فقااال الاتعميها فاا  توجيا  مااا ا تلا  ماان اآلياات بإبااالال 

  الجار يعطا  مان الالاللان ماا ار  الجار إذ سالرا المخلاران سّن ائاتي  الخعال ماع سااال اارو
ي ال  ائتيف  مع ار  آ ر، فإّن الار  يعمل عل  إضخاء لون من الالاللن عل  الخعل ت تل  
با تيف  لذا ي ون ا تي  اآليات باا تي  قراالين سفعالهاا مان اال اتي  النااجم عان ا اتي  

 المقارال. 
ن بأراال اال ااتي  فهاا  تعناا  سنط والقرااالين التاا  فاا  الاللاان ا ااتي  المقارااال مرتبطاا           

اال اتي  مقراوال ألن  ال تعبيار معنا  بإفهااام جازء مان الاقيقان، وماا ا تلا  الموطنااان إال 
 إلفهام األمرين جميعاع. 

وهذ  الالاللن مرتبطان باإالراا سلالوث القارآن فا  إياراال الاقاائق والتعبيار عان القرا              
بيلين ماان لاابل التااألي  وطااريقين ماان طاارق الاانظم والاااواالف فهااو يااورال الااال اان الوااااالإ بلاا

وانتقاء األلخاظ والروابط وغايت  إفهام جزء المعن  وجانث الاقيقن وشطر القرن الذي يتعلاق 
ب  المطلث فيترا للنظوم والت لي  مهمن التعري  بأجزاء المعن ، وسبعا  القرن سو الااال ن 

   التعبير عن عموم القرن الوااالإ. مع وجوال التشاب  اللخظ  بينها واتااال معانيها ف
 
سظهر الباف س ر الم نون المعرف  م قافن المخلر ووعي  ومعارف  القبلين( فا  تخااوت توجيهاات  -24

المخلرين وا تيفها ف  توجي  المواطن نخلها الت  التختا إل  ا تيفها، فإّن اإلالاس الراالق 
وشااالإ القاارث ماان عبااارإ القاارآن والرجاان  بالعبااارإ والاااذق فاا  فهاام مقارااال القاارآن ومرامياا ،

االلااتئناس لهااا س اارت ال يلااتهان باا  فاا  وضااول القاارائن وظهورهااا  مااا يااحّ ر إطاايع المخلاار 
و قافت  عل  المعار  واآلراء الت  تز ار بهاا منظومان الاالرس المعنيان بااألمر المبااوف فا  

 امتياز ساالهما من اآل ر. 
لم نون المعرف  فا  ت وينهاا،  نائيان النظار إلا  المعنا  الاذي ومن الالالالت الت  يحّ ر ا            

تاال   الزاوين الت  ينظر منها المخلار إلا  عيقان اللخاظ بالاقيقان سو الااال ان القرآنيان، و اذلا 
مراوان النظر إل  اللخظ فضيع عماا تاال ا   قافان المخلار وعنايتا  بألااليث القارآن فا  إالراا 

اليتها وها  الاللان الاتعملها المخلاران فا  التوجيا  ملاتنبطن مان تعالال جوانث الاقيقن المراال تأ
إالراا سللوث القرآن ف  إيراال القرا  والا اياات فهاو ياورال جازء الاقيقان التا  يتعلاق بهاا 
المقرال ف   ل موضع تطلث وال ي تمل النظر إل  تلا الااال ان سو الاقيقان القرآنيان إال بجماع 

 جوانبها المتخرقن. 
هر الباف س ر الم نون المعرف  وال قافن الت  يمتل ها المخلر ف  ت اوين توجيهاتا  وقال سظ           

وتااليال اتجاهاتها من طريق بيان س ر الترا م المعرفا  ونتاائج البااف التا  سفرزتهاا الرالاات 
اللغااويين والمهتمااين بعبااارإ القاارآن المعنياان بظاااهرإ العااالول فاا  الااتعمال األلخاااظ فاا  هااذ  

تشااهال المخلااران علاا  رااان بعاا  سنماااط العااالول وسّن ماان لاانن العاارث التوجيهااات فقااال ال
التعمالهم إياها بأم لن تناقلها الالارلاون واشاتهرت فا  مرانخاتهم، اتا  سّن الزم شاري  اان 
ي تخ  بإيراال الم ال، عن اإللاهاث فا  سمار التوجيا  تعاوييع علا  شاهرإ الالاللان بالم اال علا  

 وضول المقرال. 
 
ف علاا  إظهااار تااأ ر المخلاارين مالزم شااري والاارازي( باا راء المهتمااين م لمااا ااار  البااا -25

بالمتشاب  اللخظ ، فا  تاراف الاالرس القرآنا ، وعيقتهماا بمنظومان التاراف المعرفيان المعنيان 
بهذا الضرث من ضروث المعرفن القرآنين،  ذلا فقال ار  عل  إظهار س رهما ف  رفال هذ  



ات، وال يتم ذلا إال بالنظر إلا  تاراف هاذ  المنظومان، المنظومن بما يغنيها، من آراء وتوجيه
ماان طريااق إظهااار توجيهااات المخلاارين مماان جاااء بعااالهما، ومقارنتهااا بمااا ورال عنهمااا، بغياان 
الوقو  عل  الرجن تأ يرهما، وقال تبين سّن المخلرين قال سغنياا هاذ  المنظومان الترا يان للاالرس 

، ياررااون علاا  إيراالهااا جنااث آراء القرآناا ، فقااال  اناات آراحهمااا ماااط سنظااار الالارلااين
سرااااث الترااني  فاا  المتشاااب  اللخظاا ، ممااا يح ااال اهتمامهمااا بهااذا الضاارث ماان ضااروث 

 المعرفن القرآنين ورفال  بما يغني  وإن لم يخرالا ل  ما ي رُّ  من مرنخات. 
 
علا   لم يقترر سمار إياراال اآلراء والتوجيهاات فا  ا اتي  اآلياات التا  سشاار إليهاا المخلاران -26

إظهار قضين التأ ير والتأ ر، بل تعالاها إل  اطيع القارع عل  سنضج اآلراء وسلاّل التوجيهات 
الت   رج بها الباف القرآن  ف  المتشاب  اللخظ ، ات  عررنا الااضر ف  ضاوء ماا سشاار 

 إلي  المخلران من آيات وما انرر  إلي  توجيههما من ا تي . 
ين بالمتشاب  اللخظ  وسلرار التعبير القرآن  من الماال ين فقال عالوا وقال تبين سّن المهتم        

توجيهااات المخلاارين وآراءهمااا الر ياازإ األلاااس بعااال الااوارال عاان سرااااث الترااني  فاا  
المتشاااب ، فقااال بناا  بعضااهم توجيهاتاا  علاا  سلاااس مناقشاان مااا ورال عاان المخلاارين، فلاام ت اال 

فاق التوجي ، سو معارضن ي ون للمخلرين الخضل توجيهات  من موافقن آلرائهما سو إفاالإ تختح آ
 ف  ما نتج عنها من توجيهات ألنها انع اس رالإ الخعل لخعلهما اللابق ف  التوجي . 

 
لّما  انت توجيهات المخلرين ال ت لو مان نظار فا  آراء المهتماين بالمتشااب  اللخظا  مسراااث  -27

راا سلرار التعبير القرآن ، ألنهاا ااذت الترني  في (، فقال اتلمت توجيهاتهما بالتعمق ف  إال
اااذو منظوماان معرفياان مت املاان لاابقهما إليهااا سرااااث الترااني  فاا  المتشاااب  اللخظاا ، وهاا  
منظومن معنين بإالراا مقارال التعبير القرآن  ومرامي  بغين الوقو  عل  سلارار ا اتي  ماا 

علا  الخارق باين النظاوم  تشاب  من آيات ؛ ألن نظم المتشاب  اللخظ  ف  سرل  يقتض  الوقاو 
المتشابهن ف  التعبير القرآن  بعالِّ هذا النمط من التألي  نوعاع من سنواع التناا  القرآنا  التا  

 يلتعمل فيها اللخظ والتر يث م تلخين ف  موضعين متشابهين. 
وتبعاع لذلا فقاال الاتوعث المخلاران نتاائج هاذ  المنظومان التا  منهاا سّن مان  راائ          
وث القرآن  ف  المتشاب  اللخظ  إ راج المعن  الوااال فا  راور متباينان مان الانظم مان األلل

اجل جملن من المقارال منها التجالاال نشاط اللامعين وجذث نخولهم إل  لماع تلاا المعاان ، 
وميءماان المعناا  المااراال تأاليتاا  للااياق وروال ، وا ااتي  المقارااال فاا  إفهااام سجاازاء المعناا  

 اشترا المخلران ف  التعمال هذ  النتائج سالوات ف  التوجي . ملتقلن وغيرها وقال 
 
اشااترا المخلااران مااع منظوماان التااراف المعنياان بهااذا الضاارث ماان ضااروث المعرفاان القرآنياان  -28

المتم لن بجهوال المهتمين بالمتشاب  اللخظ  ف  االعتماال عل  نظرين النظم ف  تاليل عنارر ال طاث 
را يث من سجل الوقو  علا  علال ا تيفهاا، فقاال  اان االهتماام بمعاان  وروالع إل  ا تنا  سلرار الت

 الناو ااضراع ف  تطبيقاتهما بعالِّ  اجر األلاس ف  نظرين النظم، لذا  ان عمل المخلرين
 
 


