
[1] 

 

مة الطباطبائي  1إبستمولوجيا الوحي عند العّلا

 حمّمد حممود مرتضى العاملي

 : الوحي؛ اهلداية الفطريّة؛ اهلداية العقلّية؛ اهلداية النبويّة؛ املعرفة الوحيانّية.المفتاحياة الكلمات

الطباطبائي أّن اهلدايتني،  ملّا كان للخلقة غاية، وهي العبادة، فإّن اهلداية، وال بّد، مالزمة للخلقة. ويرى العاّلمة
والوحي عنده شأن تكوييّن، فهو مصون بالتايل عن أي الوحي.  ،الفطريّة والعقلّية، ال تستغنيان عن اهلداية النبويّة

، بنظر العاّلمة، أمراا ما هي عادة كّل شأن تكوييّن. إاّل أّن الوحي يظلّ ك  –نزوالا وتبليغاا  – "ماهويّ "أّي تغّّي 
هو أداة معرفّية حيناا، ونوع معريّف حيناا آخر. وإذا كانت كّل معرفة متشّكلةا حبسب السياقات البشريّة فإّن معرفيًّا، ف

الوحي مبقدار ما يطال  ، إذ ال يطال مضمون  "اجملازيّ ـ"الوحي، بدوره، يتغّّي. إاّل أّن العالمة يسم هذا التغّّي ب
 لشرائع.ا الذي جنده يف ختالفاال ما يفّسرصورته وشكله، 

تُبىن عليه هذه  أساساا انا ه يشّكل ركألنّ  ،، ال بّد وأن يؤمن بالوحيدين مساويّ إنسان ينتسب إىل  أيّ  إنّ 
 ما جاء به األنبياء هو من عند اهلل. دون التسليم بظاهرة الوحي ال ميكننا الركون إىل أنّ بف .الديانات

 ة، بني واقف عند ظاهر النصّ ا ملبانيه الفكريّ كّل تبعا   ية الوح قد قاربوا قضيّ العلماء املسلمني ومع ذلك، فإنّ 
 .ل"، أو "العقل املستفاد"، وهكذاصال مبا يسّمى "العقل الفّعاالوحي باالتّ  واربط ، وبني فالسفةالقرآنّ 

 ةلذي مجع بني العلوم العقليّ ا ،إلقاء نظرة على ظاهرة الوحي عند العاّلمة الطباطبائي، هنا، إىل سنسعى
السؤال الذي سنجيب عليه يف حبثنا هذا هو: كيف عاجل العاّلمة فإّن حال،  وعلى أيّ  ة.ات القرآنيّ سلدراوا

 ة؟يف هذه القضيّ  تهالطباطبائي ظاهرة الوحي، وما هي نظريّ 

 نقطة البداية. 1

ِسْبتُ } نطلق من قوله تعاىلنالتأسيس للبحث ينطلق من خلق اإلنسان. ومن هنا،  إنّ  القولميكن  ا ْم أ َّن  أ ف ح 
ل ْقن اُكْم ع ب ثا  ن ا ال تـُْرج ُعونو أ نَ ا خ   ِإاَل  و اإْلِنس   و م ا خ ل ْقُت اْلِْنَ } ط هذه اآلية بقوله تعاىلومع رب .2{ُكْم إِل يـْ

 حّددنا نقطة البداية.قد نا نكون فإنّ  ،3{لِيـ ْعُبُدونِ 
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ل ْقن ا السَ }و  يقول تعاىل:  .ااخللق مل يكن عبثا  أنّ  إىل فاآلية األوىل تشّي بشكل واضح م او اِت م ا خ 
نـ ُهم ا الِعِبني   و األ ْرض    .4{و م ا بـ يـْ

و م ا } :األخرى ا ما هي هذه الغاية فتوضحه اآليةأمّ  ال هدف له وال غاية. د اهلل فعالا وجِ ، ال يعقل أن يُ اإذا 
 تعبّي هذا الغرض، على حدّ  ، وأنّ اللخلقة غرضا  لظهور يف أنّ واآلية واضحة ا .{ لِيـ ْعُبُدونِ ِإاَل  و اإْلِنس   خ ل ْقُت اْلِْنَ 

غرض خللقة اإلنسان وكمال " لعبادةفا .5"اكوهنم عابدين هلل ال كونه معبودا   العاّلمة الطباطبائي، هو "العبادة مبعىن
 ة وتوجيه وجهةديّ ة والعبو نصب العبد نفسه يف مقام الذلّ "حقيقة العبادة و  .6"عائد إليه، هي وما يتبعها من اآلثار

ْنس اُن ِإنَ ي ا أ يـ  } ؛هالنهاية لقاء ربّ يف و  ،7ه"إىل مقام ربّ  ا اإْلِ اِدٌح ِإىل  ر ب  ه   .8{يهقِ ال  مُ ف   احا دْ ك    ك  ك  ك 

  ال يضلّ حّت  ال بّد من االستعداد هلذه الرحلةا كان لقاء اهلل والعودة إليه هي الغاية واملنتهى، كان مّ ـول
يصل إىل كي عوامل االستعداد هي معرفة السبيل والطريق الذي ينبغي أن يسلكه اإلنسان   أهمّ اإلنسان طريقه. و 

ن أن يهتدي إىل  به خلقه، ومن متام خلقه لإلنسا شيء إىل ما يتمّ  من شأنه تعاىل "أن يهدي كلّ  ألنّ  ؛مبتغاه
 .9"ةكمال وجوده يف الدنيا واآلخر 

و م ا ك ان   ك  و ه ُؤالء ِمْن ع ط اء ر ب   ه ُؤالء د  ّن ِ  ُكالا } له تعاىلة بقو هذه القضيّ  تفسير الميزانويربط صاحب 
من حيتاج إىل إمداده يف  كلّ   شأنه تعاىل هو اإلمداد بالعطاء: ميدّ " ليستفيد من اآلية بأنّ  ،10{ك  حم ْظُورااع ط اء ر ب  

 .11ه"ما يستحقّ  طريق حياته ووجوده، ويعطيه

 ن من هدايات تالزمه وترافقه وترشده وهتديه.عليه، ال بّد لإلنسا وبناءا 

 . الهدايات الثّلث2

 ةالهداية الفطريا . أ. 2

                                                           
 .38، اآلية الدخانسورة  4
 .333، الصفحة 18اْلزء (، 2009)دار الكتاب العريّب،  1الطبعة  ،الميزان في تفسير القرآنحمّمد حسني الطباطبائي،  5
 .333، الصفحة 18املصدر نفسه، اْلزء  6
 .335، الصفحة 18اْلزء  مصدر سابق، ،الميزان في تفسير القرآن 7
 .6، اآلية االنشقاقسورة  8
 . 108الصفحة  ،2اْلزء مصدر سابق، ,رآنالميزان في تفسير الق 9

 .20، اآلية اإلسراءسورة  10
 .108، الصفحة 2، مصدر سابق، اْلزء في تفسير القرآن الميزان 11



[3] 

 

ِفْطر ة  } يقول اهلل تعاىل: ة.ل هداية أعطيت لإلنسان هي اهلداية الفطريّ أوّ  ، نراه يطالعنا أنّ القرآن بالعودة إىل
اِِت ف ط ر  النَ اهلِل الَ   ة.د باهلداية الفطريّ إنسان يولد على الفطرة، وهو مزوّ  فكلّ ، 12{اهللِ  ال  تـ ْبِديل  خِل ْلقِ  اس  ع ل يـْه 

وهذه اهلداية  .13"بناء نوع من الفطر مبعىن اإلجياد واإلبداع" ، والفطرة هيوالتبّدل تغّّي ة غّي قابلة للواهلداية الفطريّ 
من أنواع اخلليقة إىل سعادته نوع  كلّ   دي  هُ " ، وقداخلليقة اه إىل كلّ ال تقتصر على اإلنسان وحسب، بل تتعدّ 

ِذي ن ا الَ ر بـ  } ز يف وجوده مبا يناسب غايته من التجهيز، قال تعاىل:، ونوع خلقته وجهّ الِت هي بغية حياته بفطرته
ْلق ُه ثَُ  أ ْعط ى ُكلَ   .14"ه د ى{ ش ْيٍء خ 

حوائجه وهتتف مبا  قصه ورفعفاإلنسان "كسائر األنواع املخلوقة مفطورة بفطرة هتديه إىل تتميم نوا وعليه،
 ."ه يف حياتهينفعه وما يضرّ 

 بنظر العاّلمة الطباطبائي، ألنّ  ،فهي ، وال تتبّدلال تتغّّي  ا ما هي فلسفة كون فطرة اإلنسان واحدةا أمّ 
 ،إلنسان الذي يعيش يف هذه النشأة هو نوع واحدا

ه إنسان أنّ  من روح وبدن. فما لإلنسان من جهةفة ه بالنظر إىل هذه البنية املؤلّ يضرّ  ال خيتلف ما ينفعه وما
 ادبتة يهديه إليها هة واحدة ثاحينئٍذ أن يكون جتاه عمله سنّ  ، فمن الضروريّ اواحدا  وشقاءا  ةا واحد  سعادةا إاّل 

 ،15واحد ثابت

 وهي الفطرة.

نة ذات يل معيّ احلياة وسب ة يفة خاصّ هتديه إىل سنّ  ةا خاصّ  لإلنسان فطرةا  وخيلص من ذلك إىل القول: "إنّ 
اهلداية  مة الطباطبائي تارةا ة يطلق عليها العاّل وهذه اهلداية الفطريّ  .16 أن يسلكها"غاية مشّخصة ليس له إاّل 

 .17ةة اإلهليّ أخرى باهلداية العامّ  ة، وتارةا التكوينيّ 

 أو ةاهلداية التكوينيّ وهذه 
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ة وغّيها، ة والنباتيّ ن عن سائر األنواع احليوانيّ اإلنساة. وخيتلف األنواع التكوينيّ  ة تطال مجيعمّ اهلداية العا
غّي قادر على تتميم هذه النواقص ورفع  ،ةة وكثرة نواقصه الوجوديّ لسعة حاجاته التكوينيّ  من حيث أنّ  ،ويفارقها

 وحده. تلك احلوائج

، اجتماع مدنّ  ثّ  ة وحده بل حيتاج إىل اجتماع منزلله حياته اإلنسانيّ  الواحد من اإلنسان ال تتمّ  مبعىن "أنّ 
 .18جيتمع فيه مع غّيه باالزدواج والتعاون والتعاضد"

، بل له طبيعة ة ابتداءا لإلنسان "مبعىن أن ينبعث إليها من ناحية طبيعته اإلنسانيّ  ةا ة ليست طبيعيّ املدنيّ  وألنّ 
املوصل  جتماع املدنّ  هي هادية إىل االيف الوقت الِت ،الفطرة أنّ  ، فينتج عن ذلك19مستخدمة لغّيه لنفع نفسه"

هذه الفطرة غّي قادرة على رفع  وال خيفى أنّ . حنو االختالف انسان أيضا ا تسّي باإلئص، فإهنّ لرفع النقا
 .20وكيف يدفع شيء ما جيذب إليه نفسه"" ،تعبّي الطباطبائي االختالف، وعلى حدّ 

 ، ال بّد له من هداية أخرى.من هنا

 ةالهداية العقليا . ب. 2

ة غّي كافية لإلنسان للوصول به إىل كماالته وغايته، كان ال بّد من هداية أخرى نت اهلداية الفطريّ ا كامّ ـل
اهلداية ال تصل  ذهه  أنّ إاّل  ة.تصل به إىل مقامات ال يصل إليها بالفطرة وحدها، وهذه اهلداية هي اهلداية العقليّ 

ديد صد  وكذب ، أعين معيار حتمعريفّ  معيارها كان مندة اإلنسا دورها يف استفاوإّنّ  ،إىل كماله ايضا باإلنسان أ
 ة.املعرفة البشريّ 

 ين:ن معيار  مة الطباطبائي عث العاّل من هنا، يتحدّ 

 .ني(اجتماع وارتفاع النقيض   امتناعة )قاعدة ل: معيار صد  القضايا النظريّ األوّ 

 .21(ة )قبح الظلملثان: معيار صد  القضايا العمليّ ا
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ا هتدي إىل ضرورة صالح االجتماع، وسعادة اإلنسان، ووضع قوانني فيها إّنّ  ةداية العقليّ اهل واخلالصة، أنّ 
إراءة  والا غّي قادرة على إيصال اإلنسان إىل سعادته وكماالته،  أهنّ إاّل  .22لناس وعمران الدنيا واآلخرةامصلحة 

 لطريق املوصول إىل ذلك.ا

 . ج. الهداية النبوياة )الوحي(2

على إراءة الطريق املوصل باإلنسان إىل كماالته وسعادته، كان  ة قادرةا ال اهلداية العقليّ و  ال الفطرةا كانت مّ ـل
ة من عامل الغيب بواسطة الِت تأيت بالشرائع السماويّ  ةه هي النبوّ وهذ من هداية أخرى تقوم هبذا الدور، ال بدّ 
 ة.للوصول إىل كماالته وسعادته احلقيقيّ  ،لوكهالطريق الصحيح الذي ينبغي عليه س اىلفرتشد اإلنسان  ،الوحي

 .23ا من عامل الغيبألهنّ  ا ال طخط  وال تضلّ وميزة هذه اهلداية أهنّ 

 تعريف الوحي. 3

دت لآليات الِت وردت فيها كلمة الوحي. ومن هنا تعدّ  اوفقا لوحي ل اتعريفا طبائي عرض العاّلمة الطبا
عند  وذلك يكون بواسطة، وقد خيلو من واسطة؛ قد اع التكليم اإلهليّ ه نوع من أنو عرّفه بأنّ  فتارةا  .اتالتعريف
ُه }لقوله تعاىل  تعّرضه  فـ ُيوِحي  بِِإْذنِِه م ا أ ْو ِمْن و ر اِء ِحج اٍب أ ْو يـُْرِسل  ر ُسوالا  اِإال  و ْحيا  اهللُ و م ا ك ان  لِب ش ٍر أ ْن يُك ل م 

 .24{ي ش اُء ِإنَُه ع ِليٌّ ح ِكيم

لغرض  وهو النبوة. فالوحي: إلقاء إهليّ  أخرى عرّفه بغايته الِت هي إنذار الناس "من طريق اإللقاء اإلهليّ  وتارةا 
ن ا إِل ْيك  قـُْرآنا } وذلك مبقتضى قوله تعاىل .25النبوة واإلنذار" يـْ ، 26{لِتـُْنِذر  أَُم اْلُقر ى و م ْن ح ْوهل  ا اع ر بِيًّ  او ك ذ ِلك  أ ْوح 
 .27ة واإلنذار، وبالتايل الوحيي اقتضى النبوّ فالتفّر  هو الذ

هو االختالف يف شؤون احلياة، والتفّر  يف أمور  ،وهذا التفّر  واالختالف، الذي هو سبب لنزول الشريعة
املعاش. وهو أمر، حبسب رأي العاّلمة، "عائد إىل اختالف طبائع الناس يف مقاصدهم وهو الذريعة إىل نزول 

                                                           
 .126، الصفحة 2، اْلزء هسنفصدر امل 22
 .166إىل  164، الصفحات 16اْلزء  ؛ املصدر نفسه،130إىل  125، الصفحات 2نفسه، اْلزء  راجع، املصدر 23
 .50، اآلية الشورىسورة  24
 .64و 63الصفحتان  ،18، مصدر سابق، اْلزء في تفسير القرآن الميزان 25
 .7اآلية  ،الشورىسورة  26
 .17ة ، الصفح18، مصدر سابق، اْلزء في تفسير القرآن الميزان 27



[6] 

 

ةا فـ بـ ع ث  اهللُ الَنِبي ني  ُمب ش رِين  و ُمْنِذرِين  }الوحي  هدف  الوحي هو ليخلص بذلك إىل أنّ ، 28"{ك ان  الَناُس أَُمةا و اِحد 
 ق باألساس باهلداية اهلادفة إىل إيصال اإلنسان إىل غايته.يتعلّ  معريفّ 

ة الِت جيب على والتعاليم السماويّ  هليّ وهو الدين اإل ،بأثره الذي هو مفاده وما احتوى عليه ه، عرّفوثالثةا 
 .29إىل سعادهتم مسلوكةا  يف احلياة وطريقةا ةا سنّ  الناس اطخاذها

 لنبّيه. هو نوع تعليم إهليّ  تفسير الميزانالوحي عند صاحب  وباْلملة، فإنّ 

 أنّ  على 30{و ع َلم ك  م ا مل ْ ت ُكْن تـ ْعل مُ و أ نـْز ل  اهللُ ع ل ْيك  اْلِكت اب  و احلِْْكم ة  }من قوله تعاىل  ،رمحه اهلل ،ويستدلّ 
 املراد باإلنزال والتعليم هو نوعان من العلم:

 .ل: التعليم بالوحي ونزول الروح األمني على النبّ األوّ  .1
 .31نزال امللكإ من غّي الثان: التعليم بنوع اإللقاء يف القلب واإلهلام اخلفيّ  .2

 ةالمعرفة الوحيانيا . 4

ة الطباطبائي يف ة، وهنا ال ميكن فصل نظريّ معرفيّ  ه أداةيعين أنّ  ، فذلكي هو نوع تعليم إهليّ الوح طاملا أنّ 
 إىل احلسّ  ة إضافةا ينظر إىل الوحي كأداة معرفيّ  ه تارةا ومن هنا سنجد أنّ  ته يف املعرفة بشكل عام.الوحي عن نظريّ 
 .33ه نوع من أنواع املعرفةعلى أنّ  اوطورا ، 32والعقل والقلب

 – ل على النبّ زـّ ا تتنمن حيث أهنّ  –ق وإن كانت تتعلّ  ه املعرفة هو مصدرها )عامل الغيب(ما ميّيز هذ أنّ  إاّل 
 البشر.من من جهة القرب 

باألحكام الِت حتكم  ،بشكل أو بآخر ،ة مشمولةاملعرفة الوحيانيّ  أنّ  ، يعترب العاّلمةاحتديدا  ةاْلهومن هذه 
 اة، وأيضا ة والزمانيّ املرتبطة بالظروف املكانيّ  املعرفة بشكل عام تتقّيد ببعض احملّددات وبتعبّي آخر، كما أنّ  املعرفة.

د بتلك يتقيّ  امن أنواع املعرفة، فهو تاليا  االوحي نوعا  فما دام .كذلك الوحيفة، ببعض احملّددات االجتماعيّ 
 احملّددات بشكل أو بآخر.
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هي  ،ة منهايّ  احلسّ ة أنواع املعرفة عند العاّلمة، حّت لوحي.كافّ وا ،، العقل، القلبأدوات املعرفة هي: احلسّ  إنّ 
  املاهويّ . ولكن هل التغّّي ل والتغّّي املاهويّ للتبدّ  ومن األحكام الِت حتكم املعرفة هي كوهنا قابلةا  .34معرفة جمّردة

 يشمل الوحي أيضاا؟

أخرى من التغّّي،  اها تقبل أنواعا لكنّ  ،املعرفةلكافّة أنواع   املاهويّ التغّّي  بصّحة عدم مشول حكمجييب العاّلمة 
 .35البطالن والصالحو ، الكيفيو ، يّ كمّ ل امن قبيل التغّّي  ذلك. و  اجملازيّ وهو الذي يطلق عليه اسم التغّّي 

 ةثبات المعرفة الوحيانيا . 5

بّدل والتغّّي ال يطرأ على الت ، ليشّي بذلك إىل أنّ  اسم اجملازيّ طباطبائي على هذا النوع من التغّّي ا أطلق الوإّنّ 
 الوحي من حيث املضمون.

ات اْلارية يف عامل الطبيعة من التغّّي والتبّدل. وال تأثّي للمتغّيّ  ة مصونمن هنا، فمضمون املعرفة الوحيانيّ 
العاّلمة ، فّيجعه املاهويّ  التبدلن مة ة املعرفة الوحيانيّ سبب مصونيّ ا عن أمّ  ة الوحي.ة واالجتماع على ماهيّ واملادّ 

وال  ،من صنع اهلل اتكوينيًّ  اوحي أمرا وبعبارة أخرى، لكون ال الطباطبائي إىل كون مصدر هذه املعرفة عامل الغيب.
 .36يف عامل التكوين إأن ال جمال للخط شكّ 

ق تعلّ ا يذلك إّنّ  د الطباطبائي يعترب أنّ السيّ   أنّ  هو ارتباطها بالبدن، إاّل للتغّّي  ما جيعل املعرفة عرضةا  إنّ 
 .ه ليس من قبيل الشعور الفكريّ ة فإنّ ا شعور النبوّ ة. أمّ ز هبذه اخلصوصيّ الذي يتميّ  بالشعور الفكريّ 

الوحي عنده هو  ألنّ  ،ات املعرفة والعلم احلضوريّ للخوض يف خصوصيّ  اومن هنا، جيد العاّلمة نفسه مضطرًّ 
من الناس  ُكّملني، فكيف بأفراد  األفراد العاديّ   عندفهو ال يقبل اخلطأ حّت  ،ه كذلكوألنّ  من سنخ هذا العلم.

 . املاهويّ تها للتغّّي ة وعدم قابليّ بات هذه املعرفة الوحيانيّ ومن هنا، نفهم ث )األنبياء(.

  يقبل؟نوع من أنواع التغّّي  فأيّ ،  املضمونّ وحي ال يقبل التغّّي لإذا كان ا

 وهذا هو السبب يف ظهور الشرائع. ،خمتلفةا  كاالا أخذ أشيحاظ صورته وشكله، حبيث  بلقبل التغّّي يه إنّ 
د بقيود،  ، تتقيّ املكانّ -الزمانّ  اإلنسانل على زـّ نتها عندما تة للدين والوحي واحدة، ولكنّ ة احلقيقيّ فاملاهيّ 

اختالف   آخر، إنّ ومبعىنا  ، والِت تؤدي إىل اختالف الشرائع.ةة واملكانيّ زمانيّ لكاختالف الناس والظروف ا
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ا ظهور بعض النسخ يف الشرائع، بل يف شريعة مّ وأ السبب يف تنوّع الشرائع. ة واملصاحل هوتعدادات اإلنسانيّ االس
 .37مد مصلحة احلكم املنسوخ وظهور مصلحة احلكم الناسخا يعود النقضاء أواحدة، إّنّ 

 . اواحدا  ارا  أمة، ليس إاّل حبسب احلقيقة واملاهيّ  ،ه أنّ ، إاّل كيفيّ -يّ ، هو كمّ اإذا  ،فاالختالف

ال اختالف على ا هو اختالف بالكمال والنقص، والتفاضل بينهما بالدرجات، وعليه، فاختالف الشرائع إّنّ 
وداعية إىل التسليم والطاعة هلل سبحانه  ،ن مصدر واحدعا مجيعها صادرة والتنايف، وجيمعها أهنّ  التضادّ سبيل 
 .38وتعاىل

 العصمة. 6

 اه صادر عن عامل الغيب، فهو إذا ، وألنّ ه أمر تكويينّ ألنّ  املاهويّ  ل والتبدّ لوحي غّي قابل للتغّّي ما دام ا
ة الوحي مصونيّ  ومن هنا، فإنّ  .ق إذا مل يصل هذا املضمون كامالا اهلدف من الوحي ال يتحقّ   أنّ إاّل  .معصوم نزوالا 

عن  اأن يكون هذا الوحي مصونا  ااما فكان لز  يف طريق وصوله إىل اإلنسان، تغّّي ضه لللعدم تعرّ  كافيةا   تليس نزوالا 
ي الوحي ويف ومن هذه النقطة ينطلق العاّلمة الطباطبائي ليثبت العصمة عند األنبياء يف تلقّ  .اوتبليغا  ايا  تلقّ التغّّي 

 .39ةتبليغه، بل ويف أمورهم الشخصيّ 

 بوصول هذا الوحي اّل إق ذلك اإلنسان إىل كماالته، وال يتحقّ  ه إيصالالوحي غايت وبعبارة أخرى، طاملا أنّ 
، بل يف وصول مضمونه إىل لنبّ ا وتبّدل، وذلك ال ينحصر فقط يف نزول الوحي على تغّّي  من أيّ  امصونا  اسليما 
. وبذلك يكون قد وصل النبّ  علىالوصول إىل الناس كجريه يف حكم النزول جرى حكم التكوين يف  الناس،

 "فعل الوحي" إىل غايته.

 اصبح كالوحي من حيث نزوله، أي أمرا ه أ، أنّ اوتبليغا  احكم التكوين على الوحي تلّقيا  يانومعىن اعتبار جر 
 .40ه "فعل اهلل"عن التبديل، ألنّ  اغّي قابل للتغّّي ومصونا  اتكوينيًّ 

 .اهذه املعارف صادقة دائما  فإنّ  ،وبالتايليه. عصمة حامل الوحي أو متلقّ  ي إىل نتيجة مفادهاذلك يؤدّ  كلّ 

 

                                                           
 .132الصفحة  مصدر سابق، ،الميزان في تفسير القرآن 37
 .119و 118، الصفحتان 3، اْلزء املصدر نفسه 38
 .197، الصفحة 2املصدر نفسه، اْلزء  39
 .230، الصفحة 2املصدر نفسه، اْلزء  40



[9] 

 

 تخّلصا. 7

 ه:حي عند العاّلمة الطباطبائي بأنّ ص حقيقة الو ويف ختام البحث ميكن أن نلخّ 
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