العّلمة الطباطبائي
إبستمولوجيا الوحي عند ا

1

حممد حممود مرتضى العاملي
ّ
الكلمات المفتاحياة :الوحي؛ اهلداية الفطريّة؛ اهلداية العقليّة؛ اهلداية النبويّة؛ املعرفة الوحيانيّة.

العالمة الطباطبائي أ ّن اهلدايتني،
ملا كان للخلقة غاية ،وهي العبادة ،فإ ّن اهلداية ،وال ب ّد ،مالزمة للخلقة .ويرى ّ
ّ
تكويين ،فهو مصون بالتايل عن
الفطريّة والعقليّة ،ال تستغنيان عن اهلداية النبويّة ،أي الوحي .والوحي عنده شأن
ّ
أمرا
كل شأن
يظل ،بنظر ّ
ماهوي" – ا
أي ّ
تغّي " ّ
ّ
العالمة ،ا
تكويينّ .إال أ ّن الوحي ّ
نزوال وتبليغاا – كما هي عادة ّ
ّ

كل معرفة متش ّكلةا حبسب السياقات البشريّة فإ ّن
معرفيًّا ،فهو أداة معرفيّة حيناا ،ونوع ّ
معريف حيناا آخر .وإذا كانت ّ
اجملازي" ،إذ ال يطال مضمون الوحي مبقدار ما يطال
يتغّيّ .إال أ ّن العالمة يسم هذا ّ
الوحي ،بدورهّ ،
التغّي بـ" ّ

يفسر االختالف الذي جنده يف الشرائع.
صورته وشكله ،ما ّ

أساسا تُبىن عليه هذه
أي إنسان ينتسب إىل دين
مساوي ،ال ب ّد وأن يؤمن بالوحي ،ألنّه يش ّكل ركناا ا
ّ
إ ّن ّ
الديانات .فبدون التسليم بظاهرة الوحي ال ميكننا الركون إىل أ ّن ما جاء به األنبياء هو من عند اهلل.
النص
تبعا ملبانيه الفكريّة ،بني واقف عند ظاهر ّ
كل ا
ومع ذلك ،فإ ّن العلماء املسلمني قد قاربوا قضيّة الوحي ّ
الفعال" ،أو "العقل املستفاد" ،وهكذا.
يسمى "العقل ّ
القرآنّ ،وبني فالسفة ربطوا الوحي باالتّصال مبا ّ
العالمة الطباطبائي ،الذي مجع بني العلوم العقليّة
سنسعى ،هنا ،إىل إلقاء نظرة على ظاهرة الوحي عند ّ
العالمة
أي حال ،فإ ّن السؤال الذي سنجيب عليه يف حبثنا هذا هو :كيف عاجل ّ
والدراسات القرآنيّة .وعلى ّ
الطباطبائي ظاهرة الوحي ،وما هي نظريّته يف هذه القضيّة؟
 .1نقطة البداية
ميكن القول إ ّن التأسيس للبحث ينطلق من خلق اإلنسان .ومن هنا ،ننطلق من قوله تعاىل {أفح ِسْبتُ ْم أَّنا
2
اْلِ َن و ِْ
اإلنس إَِال
ت ْ
خل ْقنا ُك ْم عبثاا وأنَ ُك ْم إِلْيـنا ال تـُ ْرجعُون}  .ومع ربط هذه اآلية بقوله تعاىل {وما خل ْق ُ
لِيـعب ُد ِ
ون} ،3فإنّنا نكون قد ح ّددنا نقطة البداية.
ُْ
المحجة الصادرة عن معهد املعارف العدد .25
 1مقال منشور يف جملة
ا
 2سورة المؤمنون ،اآلية .115
 3سورة الذاريات ،اآلية .56
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فاآلية األوىل تشّي بشكل واضح إىل أ ّن اخللق مل يكن عبثا .يقول تعاىل{ :وما خل ْقنا ال َسماو ِ
ات
ا
واألرض وما بـيـنـهما ِ
العبِني}.4
ْ ُ
ْ
إذاا ،ال يعقل أن ي ِ
فعال ال هدف له وال غايةّ .أما ما هي هذه الغاية فتوضحه اآلية األخرى{ :وما
وجد اهلل ا
ُ
اإلنس إَِال لِيـعب ُد ِ
اْلِ َن و ِْ
غرضا ،وأ ّن هذا الغرض ،على ح ّد تعبّي
ت ْ
ون} .واآلية واضحة الظهور يف أ ّن للخلقة ا
خل ْق ُ
ُْ
معبودا" .5فالعبادة "غرض خللقة اإلنسان وكمال
ّ
العالمة الطباطبائي ،هو "العبادة مبعىن كوهنم عابدين هلل ال كونه ا

عائد إليه ،هي وما يتبعها من اآلثار" .6وحقيقة العبادة "نصب العبد نفسه يف مقام الذلّة والعبوديّة وتوجيه وجهة
إىل مقام ربّه" ،7ويف النهاية لقاء ربّه؛ {يا أيـها ِْ
اإلنْسا ُن إِنَك ك ِاد ٌح إِىل ربك ك ْد احا ف ُمالقِيه}.8
يضل
ولـ ّما كان لقاء اهلل والعودة إليه هي الغاية واملنتهى ،كان ال ب ّد من االستعداد هلذه الرحلة ّ
حت ال ّ
أهم عوامل االستعداد هي معرفة السبيل والطريق الذي ينبغي أن يسلكه اإلنسان كي يصل إىل
اإلنسان طريقه .و ّ
يتم به خلقه ،ومن متام خلقه لإلنسان أن يهتدي إىل
كل شيء إىل ما ّ
مبتغاه؛ أل ّن من شأنه تعاىل "أن يهدي ّ
كمال وجوده يف الدنيا واآلخرة".9

ويربط صاحب تفسير الميزان هذه القضيّة بقوله تعاىل { ُك اال ّنِد ه ُؤالء وه ُؤالء ِم ْن عطاء ربك وما كان

10
كل من حيتاج إىل إمداده يف
عطاء ربك ْحمظُ ا
ورا}  ،ليستفيد من اآلية بأ ّن "شأنه تعاىل هو اإلمداد بالعطاء :مي ّد ّ

طريق حياته ووجوده ،ويعطيه ما يستح ّقه".11

وبناءا عليه ،ال ب ّد لإلنسان من هدايات تالزمه وترافقه وترشده وهتديه.
 .2الهدايات الثّلث
 .2أ .الهداية الفطرياة
 4سورة الدخان ،اآلية .38
5
العريب ،)2009 ،اْلزء  ،18الصفحة .333
ّ
حممد حسني الطباطبائي ،الميزان في تفسير القرآن ،الطبعة ( 1دار الكتاب ّ

 6املصدر نفسه ،اْلزء  ،18الصفحة .333

 7الميزان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،اْلزء  ،18الصفحة .335
 8سورة االنشقاق ،اآلية .6
 9الميزان في تفسير القرآن ,مصدر سابق ،اْلزء ،2الصفحة . 108
 10سورة اإلسراء ،اآلية .20
 11الميزان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،اْلزء  ،2الصفحة .108
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بالعودة إىل القرآن ،نراه يطالعنا أ ّن ّأول هداية أعطيت لإلنسان هي اهلداية الفطريّة .يقول اهلل تعاىل{ :فِطْرة
ِ ِ ِ 12
ِ
َِ
مزود باهلداية الفطريّة.
فكل إنسان يولد على الفطرة ،وهو ّ
اهلل ال ِِت فطر النَاس علْيـها ال تـْبديل خل ْلق اهلل} ّ ،

تغّي والتب ّدل ،والفطرة هي "بناء نوع من الفطر مبعىن اإلجياد واإلبداع" .13وهذه اهلداية
واهلداية الفطريّة غّي قابلة لل ّ
كل نوع من أنواع اخلليقة إىل سعادته
كل اخلليقة ،وقد " ُهدي ّ
ال تقتصر على اإلنسان وحسب ،بل تتع ّداه إىل ّ
وجهز يف وجوده مبا يناسب غايته من التجهيز ،قال تعاىل{ :ربـنا الَ ِذي
الِت هي بغية حياته بفطرته ،ونوع خلقته ّ
أ ْعطى ُك َل ش ْي ٍء خ ْلقهُ ثَُ هدى}".14
وعليه ،فاإلنسان "كسائر األنواع املخلوقة مفطورة بفطرة هتديه إىل تتميم نواقصه ورفع حوائجه وهتتف مبا
يضره يف حياته".
ينفعه وما ّ
العالمة الطباطبائي ،أل ّن
تتغّي وال تتب ّدل ،فهي ،بنظر ّ
ّأما ما هي فلسفة كون فطرة اإلنسان واحد اة ال ّ
اإلنسان الذي يعيش يف هذه النشأة هو نوع واحد،
يضره بالنظر إىل هذه البنية املؤلّفة من روح وبدن .فما لإلنسان من جهة أنّه إنسان
ال خيتلف ما ينفعه وما ّ
ّإال سعاد اة واحدةا وشقاء واحدا ،فمن الضروري ٍ
حينئذ أن يكون جتاه عمله سنّة واحدة ثابتة يهديه إليها هاد
ا ا
ّ
واحد ثابت،15
وهي الفطرة.
خاصة يف احلياة وسبيل معيّنة ذات
خاص اة هتديه إىل سنّة ّ
وخيلص من ذلك إىل القول" :إ ّن لإلنسان فطراة ّ
العالمة الطباطبائي تارةا اهلداية
مشخصة ليس له ّإال أن يسلكها" .16وهذه اهلداية الفطريّة يطلق عليها ّ
غاية ّ
العامة اإلهليّة.17
التكوينيّة ،وتارةا أخرى باهلداية ّ
وهذه اهلداية التكوينيّة أو

 12سورة الروم ،اآلية .30
 13الميزان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،اْلزء  ،16الصفحة .154
 14املصدر نفسه ،اْلزء  ،16الصفحة .154
 15الميزان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،اْلزء  ،16الصفحة .154
 16املصدر نفسه.
 17املصدر نفسه ،اْلزء  ،16الصفحة .164
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اهلداية العا ّمة تطال مجيع األنواع التكوينيّة .وخيتلف اإلنسان عن سائر األنواع احليوانيّة والنباتيّة وغّيها،
ويفارقها ،من حيث أ ّن لسعة حاجاته التكوينيّة وكثرة نواقصه الوجوديّة ،غّي قادر على تتميم هذه النواقص ورفع
تلك احلوائج وحده.

تتم له حياته اإلنسانيّة وحده بل حيتاج إىل اجتماع منزل ثّ اجتماع مدنّ،
مبعىن "أ ّن الواحد من اإلنسان ال ّ
جيتمع فيه مع غّيه باالزدواج والتعاون والتعاضد".18
وأل ّن املدنيّة ليست طبيعيّةا لإلنسان "مبعىن أن ينبعث إليها من ناحية طبيعته اإلنسانيّة ابتداءا ،بل له طبيعة
مستخدمة لغّيه لنفع نفسه" ،19فينتج عن ذلك أ ّن الفطرة ،يف الوقت الِت هي هادية إىل االجتماع املدنّ املوصل

أيضا حنو االختالف .وال خيفى أ ّن هذه الفطرة غّي قادرة على رفع
لرفع النقائص ،فإ ّهنا تسّي باإلنسان ا
االختالف ،وعلى ح ّد تعبّي الطباطبائي" ،وكيف يدفع شيء ما جيذب إليه نفسه".20
من هنا ،ال ب ّد له من هداية أخرى.
 .2ب .الهداية العقلياة

لـ ّما كانت اهلداية الفطريّة غّي كافية لإلنسان للوصول به إىل كماالته وغايته ،كان ال ب ّد من هداية أخرى
تصل به إىل مقامات ال يصل إليها بالفطرة وحدها ،وهذه اهلداية هي اهلداية العقليّةّ .إال أ ّن هذه اهلداية ال تصل
معريف ،أعين معيار حتديد صد وكذب
باإلنسان أ ا
يضا إىل كماله ،وإّّنا دورها يف استفادة اإلنسان منها كمعيار ّ
املعرفة البشريّة.

العالمة الطباطبائي عن معيارين:
من هنا ،يتح ّدث ّ
األول :معيار صد القضايا النظريّة (قاعدة امتناع اجتماع وارتفاع النقيضني).
ّ
الثان :معيار صد القضايا العمليّة (قبح الظلم).21

 18املصدر نفسه ،اْلزء  ،16الصفحة .165
 19املصدر نفسه ،اْلزء  ،16الصفحة .165
 20املصدر نفسه ،اْلزء  ،12الصفحة .108
 21راجع ،الميزان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،اْلزء  ،1الصفحة 45؛ املصدر نفسه ،اْلزء  ،19الصفحة .269
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واخلالصة ،أ ّن اهلداية العقليّة إّّنا هتدي إىل ضرورة صالح االجتماع ،وسعادة اإلنسان ،ووضع قوانني فيها
مصلحة الناس وعمران الدنيا واآلخرةّ .22إال أ ّهنا غّي قادرة على إيصال اإلنسان إىل سعادته وكماالته ،وال إراءة
الطريق املوصول إىل ذلك.

 .2ج .الهداية النبوياة (الوحي)
لـ ّما كانت ال الفطرة وال اهلداية العقليّة قادرةا على إراءة الطريق املوصل باإلنسان إىل كماالته وسعادته ،كان
النبوة الِت تأيت بالشرائع السماويّة من عامل الغيب بواسطة
ال ب ّد من هداية أخرى تقوم هبذا الدور ،وهذه هي ّ
الوحي ،فرتشد اإلنسان اىل الطريق الصحيح الذي ينبغي عليه سلوكه ،للوصول إىل كماالته وسعادته احلقيقيّة.
تضل أل ّهنا من عامل الغيب.23
وميزة هذه اهلداية أ ّهنا ال طخط وال ّ
 .3تعريف الوحي
العالمة الطباطبائي تعري افا للوحي وف اقا لآليات الِت وردت فيها كلمة الوحي .ومن هنا تع ّددت
عرض ّ

اإلهلي قد يكون بواسطة ،وقد خيلو من واسطة؛ وذلك عند
التعريفات .فتاراة ّ
عرفه بأنّه نوع من أنواع التكليم ّ
ِ
اب أو يـرِسل رس اوال فـي ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ
وحي بِِإ ْذنِِه ما
ُ ُ
تعرضه لقوله تعاىل {وما كان لبش ٍر أ ْن يُكلمهُ اهللُ إال و ْحياا أ ْو م ْن وراء حج ْ ُْ
ّ
24
ِ
ِ
ِ
يشاءُ إنَهُ عل ٌّي حكيم} .
إهلي لغرض
وتارةا أخرى ّ
اإلهلي وهو النبوة .فالوحي :إلقاء ّ
عرفه بغايته الِت هي إنذار الناس "من طريق اإللقاء ّ
النبوة واإلنذار" .25وذلك مبقتضى قوله تعاىل {وكذلِك أ ْوحْيـنا إِلْيك قُـ ْرآناا عربِيًّا لِتُـْن ِذر أَُم الْ ُقرى وم ْن ح ْوهلا}،26
النبوة واإلنذار ،وبالتايل الوحي.27
فالتفر هو الذي اقتضى ّ
ّ
التفر يف أمور
التفر واالختالف ،الذي هو سبب لنزول الشريعة ،هو االختالف يف شؤون احلياة ،و ّ
وهذا ّ
العالمة" ،عائد إىل اختالف طبائع الناس يف مقاصدهم وهو الذريعة إىل نزول
املعاش .وهو أمر ،حبسب رأي ّ

 22املصدر نفسه ،اْلزء  ،2الصفحة .126
 23راجع ،املصدر نفسه ،اْلزء  ،2الصفحات  125إىل 130؛ املصدر نفسه ،اْلزء  ،16الصفحات  164إىل .166
 24سورة الشورى ،اآلية .50
 25الميزان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،اْلزء  ،18الصفحتان  63و.64
 26سورة الشورى ،اآلية .7
 27الميزان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،اْلزء  ،18الصفحة .17
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الوحي {كان النَاس أَُم اة و ِ
احد اة فـبـعث اهللُ النَبِيني ُمبش ِرين وُمْن ِذ ِرين}" ،28ليخلص بذلك إىل أ ّن الوحي هو هدف
ُ
معريف يتعلّق باألساس باهلداية اهلادفة إىل إيصال اإلنسان إىل غايته.
ّ
هلي والتعاليم السماويّة الِت جيب على
وثالثةاّ ،
عرفه بأثره الذي هو مفاده وما احتوى عليه ،وهو الدين اإل ّ
الناس اطخاذها سنّةا يف احلياة وطريقةا مسلوك اة إىل سعادهتم.29
إهلي لنبيّه.
وباْلملة ،فإ ّن الوحي عند صاحب تفسير الميزان هو نوع تعليم ّ

احلِكْمة وعلَمك ما ملْ ت ُك ْن تـ ْعل ُم} 30على أ ّن
ّ
ويستدل ،رمحه اهلل ،من قوله تعاىل {وأنْـزل اهللُ علْيك الْ ِكتاب و ْ
املراد باإلنزال والتعليم هو نوعان من العلم:
النب.
ّ .1
األول :التعليم بالوحي ونزول الروح األمني على ّ

اخلفي من غّي إنزال امللك.31
 .2الثان :التعليم بنوع اإللقاء يف القلب واإلهلام ّ
 .4المعرفة الوحيانياة
إهلي ،فذلك يعين أنّه أداة معرفيّة ،وهنا ال ميكن فصل نظريّة الطباطبائي يف
طاملا أ ّن الوحي هو نوع تعليم ّ
احلس
الوحي عن نظريّته يف املعرفة بشكل عام .ومن هنا سنجد أنّه تاراة ينظر إىل الوحي كأداة معرفيّة إضافةا إىل ّ

32
وطورا على أنّه نوع من أنواع املعرفة.33
والعقل والقلب  ،ا

النب –
ّإال أ ّن ما مييّز هذه املعرفة هو مصدرها (عامل الغيب) وإن كانت تتعلّق – من حيث أ ّهنا تتنـّزل على ّ
من جهة القرب من البشر.
العالمة أ ّن املعرفة الوحيانيّة مشمولة ،بشكل أو بآخر ،باألحكام الِت حتكم
حتديدا ،يعترب ّ
ومن هذه اْلهة ا
أيضا
املعرفة .وبتعبّي آخر ،كما أ ّن املعرفة بشكل عام تتقيّد ببعض احمل ّددات املرتبطة بالظروف املكانيّة والزمانيّة ،و ا
نوعا من أنواع املعرفة ،فهو تالياا يتقيّد بتلك
ببعض احمل ّددات االجتماعيّة ،فكذلك الوحي .فما دام الوحي ا
احمل ّددات بشكل أو بآخر.

 28سورة البقرة ،اآلية .286
 29الميزان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،اْلزء  ،18الصفحة .24
 30سورة النساء ،اآلية .113
 31الميزان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،اْلزء  ،5الصفحتان  71و.72
 32املصدر نفسه ،اْلزء  ،5الصفحة .76
 33املصدر نفسه ،اْلزء  ،2الصفحة .225
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احلسيّة منها ،هي
احلس ،العقل ،القلب ،والوحي.كافّة أنواع املعرفة عند ّ
العالمةّ ،
حت ّ
إ ّن أدوات املعرفة هيّ :
34
املاهوي
التغّي
التغّي
املاهوي .ولكن هل ّ
جمردة  .ومن األحكام الِت حتكم املعرفة هي كوهنا قابل اة للتب ّدل و ّ
ّ
ّ
معرفة ّ
أيضا؟
يشمل الوحي ا

التغّي،
التغّي
جييب ّ
املاهوي لكافّة أنواع املعرفة ،لكنّها تقبل أنو ا
اعا أخرى من ّ
بصحة عدم مشول حكم ّ
العالمة ّ
ّ
كم ّي ،والكيفي ،والبطالن والصالح.35
التغّي
اجملازي .وذلك من قبيل ّ
وهو الذي يطلق عليه اسم ّ
التغّي ال ّ
ّ
 .5ثبات المعرفة الوحيانياة
التغّي ال يطرأ على
التغّي اسم
اجملازي ،ليشّي بذلك إىل أ ّن التب ّدل و ّ
وإّّنا أطلق الطباطبائي على هذا النوع من ّ
ّ
الوحي من حيث املضمون.
للمتغّيات اْلارية يف عامل الطبيعة
التغّي والتب ّدل .وال تأثّي
ّ
من هنا ،فمضمون املعرفة الوحيانيّة مصون من ّ
العالمة
املادة واالجتماع على ماهيّة الوحيّ .أما عن سبب مصونيّة املعرفة الوحيانيّة من التبدل
املاهوي ،فّيجعه ّ
و ّ
ّ
أمرا تكوينيًّا من صنع اهلل ،وال
الطباطبائي إىل كون مصدر هذه املعرفة عامل الغيب .وبعبارة أخرى ،لكون الوحي ا

شك أن ال جمال للخطإ يف عامل التكوين.36
ّ

للتغّي هو ارتباطها بالبدنّ ،إال أ ّن السيّد الطباطبائي يعترب أ ّن ذلك إّّنا يتعلّق
إ ّن ما جيعل املعرفة عرض اة ّ
الفكري.
النبوة فإنّه ليس من قبيل الشعور
بالشعور
ّ
ّ
الفكري الذي يتميّز هبذه اخلصوصيّةّ .أما شعور ّ
احلضوري ،أل ّن الوحي عنده هو
مضطرا للخوض يف خصوصيّات املعرفة والعلم
العالمة نفسه
ومن هنا ،جيد ّ
ًّ
ّ
حت عند األفراد العاديّني ،فكيف بأفراد ُك ّمل من الناس
من سنخ هذا العلم .وألنّه كذلك ،فهو ال يقبل اخلطأ ّ

املاهوي.
للتغّي
(األنبياء) .ومن هنا ،نفهم ثبات هذه املعرفة الوحيانيّة وعدم قابليّتها ّ
ّ
التغّي يقبل؟
فأي نوع من أنواع ّ
إذا كان الوحي ال يقبل ّ
التغّي املضمونّّ ،

كاال خمتلفةا ،وهذا هو السبب يف ظهور الشرائع.
التغّي بلحاظ صورته وشكله ،حبيث يأخذ أش ا
إنّه يقبل ّ
فاملاهيّة احلقيقيّة للدين والوحي واحدة ،ولكنّها عندما تتنـّزل على اإلنسان الزمانّ-املكانّ ،تتقيّد بقيود،
مبعىن آخر ،إ ّن اختالف
كاختالف الناس والظروف الزمانيّة واملكانيّة ،والِت تؤدي إىل اختالف الشرائع .و ا
 34الميزان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،اْلزء  ،1الصفحة .49
 35راجع ،املصدر نفسه ،اْلزء  ،5الصفحة 307؛ املصدر نفسه ،اْلزء  ،4الصفحة 115؛ املصدر نفسه ،اْلزء  ،2الصفحتان
 170و.171
 36املصدر نفسه ،اْلزء  ،2الصفحة .230
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تنوع الشرائع .وأ ّما ظهور بعض النسخ يف الشرائع ،بل يف شريعة
االستعدادات اإلنسانيّة واملصاحل هو السبب يف ّ
واحدة ،إّّنا يعود النقضاء أمد مصلحة احلكم املنسوخ وظهور مصلحة احلكم الناسخ.37
احدا.
كيفيّ ،إال أنّه ،حبسب احلقيقة واملاهيّة ،ليس ّإال أمارا و ا
فاالختالف ،إذاا ،هو ّ
كم ّيّ -
وعليه ،فاختالف الشرائع إّّنا هو اختالف بالكمال والنقص ،والتفاضل بينهما بالدرجات ،ال اختالف على
التضاد والتنايف ،وجيمعها أ ّهنا مجيعها صادرة عن مصدر واحد ،وداعية إىل التسليم والطاعة هلل سبحانه
سبيل
ّ
وتعاىل.38
 .6العصمة
تكويين ،وألنّه صادر عن عامل الغيب ،فهو إ اذا
املاهوي ألنّه أمر
للتغّي والتب ّدل
ما دام الوحي غّي قابل ّ
ّ
ّ

كامال .ومن هنا ،فإ ّن مصونيّة الوحي
نزوالّ .إال أ ّن اهلدف من الوحي ال يتح ّقق إذا مل يصل هذا املضمون ا
معصوم ا
تغّي يف طريق وصوله إىل اإلنسان ،فكان لز ااما أن يكون هذا الوحي مصوناا عن
ا
تعرضه لل ّ
نزوال ليست كافيةا لعدم ّ
العالمة الطباطبائي ليثبت العصمة عند األنبياء يف تل ّقي الوحي ويف
التغّي تل ّقياا وتبليغاا .ومن هذه النقطة ينطلق ّ
ّ
تبليغه ،بل ويف أمورهم الشخصيّة.39

وبعبارة أخرى ،طاملا أ ّن الوحي غايته إيصال اإلنسان إىل كماالته ،وال يتح ّقق ذلك إّال بوصول هذا الوحي
لنب ،بل يف وصول مضمونه إىل
أي ّ
سليما مصوناا من ّ
ا
تغّي وتب ّدل ،وذلك ال ينحصر فقط يف نزول الوحي على ا ّ
النب .وبذلك يكون قد وصل
الناس ،جرى حكم التكوين يف الوصول إىل الناس كجريه يف حكم النزول على ّ
"فعل الوحي" إىل غايته.

أمرا
ومعىن اعتبار جريان حكم التكوين على الوحي تل ّقياا وتبليغاا ،أنّه أصبح كالوحي من حيث نزوله ،أي ا
للتغّي ومصوناا عن التبديل ،ألنّه "فعل اهلل".40
تكوينيًّا غّي قابل ّ
دائما.
كل ذلك ّ
يؤدي إىل نتيجة مفادها عصمة حامل الوحي أو متل ّقيه .وبالتايل ،فإ ّن هذه املعارف صادقة ا
ّ

 37الميزان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،الصفحة .132
 38املصدر نفسه ،اْلزء  ،3الصفحتان  118و.119
 39املصدر نفسه ،اْلزء  ،2الصفحة .197
 40املصدر نفسه ،اْلزء  ،2الصفحة .230
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 .7خّلصات
العالمة الطباطبائي بأنّه:
نلخص حقيقة الوحي عند ّ
ويف ختام البحث ميكن أن ّ
اإلهلي.
 .1نوع من أنواع املعرفة والتعليم ّ
.2
.3
.4
.5

حصرا.
نوع من أنواع املعرفة احلضوريّة ا
نزوال ،تل ّقياا ،وتبليغاا.
ميتار بالعصمة ا
رمزي.
إنّه شعور ّ
إنّه خار للعادة.

 .6ال يُغلب.
خفي عن احلواس.
ّ .7
 .8موصل للكماالت.

 .9رافع لالختالفات.
املاهوي.
للتغّي
.10
غّي قابل ّ
ّ
كيفي ،زياد اة ونقصاناا).
قابل للتغيّي
.11
اجملازي ّ
ّ
(الكم ّي ،ال ّ
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