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 ةم  الباابااييإبستمولوجيا الوحي عند العال
 حمّمد حممود مرتضىالدكتور 

 
املعرفة ة؛ الوحي؛ اهلداية الفطرية؛ اهلداية العقلية؛ اهلداية النبويحممد حممود مرتضى، :  المفردات المفتاحي

 ة.الوحياني

 
تُبىن عليه هذه  أساس ا ان  ل ركه يشكألنّ  ،وأن يؤمن بالوحي ، ال بددين مساويإنسان ينتسب إىل  أي إنّ 

 ما جاء به األنبياء هو من عند اهلل. دون التسليم بظاهرة الوحي ال ميكننا الركون إىل أنّ بف .الديانات
ا ملبانيه الفكرية، بني وادف عند ظاهر تبع   كل  ة الوحي دد داربوا دضيالعلماء املسلمني ومع ذلك، فإنّ 

 .ل"، أو "العقل املستفاد"، وهكذااصال مبا يسمى "العقل الفعالوحي باالت واربط النص القرآين، وبني فالسفة
 لذي مجع بني العلوم العقليةا ،"الطباطبائي"إلقاء نظرة على ظاهرة الوحي عند العاّلمة ، هنا، إىل سنسعى

السؤال الذي سنجيب عليه يف حبثنا هذا هو: كيف عاجل العاّلمة فإّن حال،  وعلى أيّ  ات القرآنية.لدراسوا
 ة؟يف هذه القضيّ  ظاهرة الوحي، وما هي نظريته "الطباطبائي"
 
 نقب  الاداي . 1

ا أََفَحِسْبُتْم أّنََ } نطلق من دوله تعاىلنالتأسيس للبحث ينطلق من خلق اإلنسان. ومن هنا،  إنّ  القولميكن 
َنا ال تُ ْرَجُعونَوأَنَ ا َخَلْقَناُكْم َعَبث   نسَ  َوَما َخَلْقُت اْلِْنَ } ط هذه اآلية بقوله تعاىلومع رب .1{ُكْم إِلَي ْ  ِإاَل  َواإْلِ

 دنا نقطة البداية.حددد نا نكون فإنّ  ،2{لِيَ ْعُبُدونِ 
َماَواِت َما َخَلْقَنا السَ وَ }يقول تعاىل:  .ااخللق مل يكن عبث   أنّ  إىل فاآلية األوىل تشري بشكل واضح

نَ ُهَما الِعِبنيَ  َواأَلْرضَ   .3{َوَما بَ ي ْ
 :األخرى ا ما هي هذه الغاية فتوضحه اآليةأمّ  ال هدف له وال غاية. د اهلل فعال  وجِ ، ال يعقل أن يُ اإذ  

نسَ  َوَما َخَلْقُت اْلِْنَ }  هذا الغرض، على حد ، وأنّ اللخلقة غرض   واآلية واضحة الظهور يف أنّ  .{ لِيَ ْعُبُدونِ ِإاَل  َواإْلِ
غرض خللقة اإلنسان " لعبادةفا .4"اكوهنم عابدين هلل ال كونه معبود    ، هو "العبادة مبعىن"الطباطبائي"العاّلمة  تعبري
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ة وتوجيه ة والعبوديّ نصب العبد نفسه يف مقام الذلّ "حقيقة العبادة و  .5"وكمال عائد إليه، هي وما يتبعها من اآلثار
ْنَساُن ِإنَ يَا أَي   } ؛هالنهاية لقاء ربّ يف و  ،6ه"إىل مقام ربّ  وجهة  .7{يهدِ اَل مُ فَ  اح  دْ كَ   كَ َك َكاِدٌح ِإىَل َرب  َها اإْلِ

حىت ال يضل  من االستعداد هلذه الرحلة ال بدا كان لقاء اهلل والعودة إليه هي الغاية واملنتهى، كان مّ  ول
يصل إىل كي اإلنسان طريقه. وأهم عوامل االستعداد هي معرفة السبيل والطريق الذي ينبغي أن يسلكه اإلنسان  

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

َوَما َكاَن  كَ َوَهُؤالء ِمْن َعطَاء َرب   َهُؤالء د  ّن ِ  ُكال  } ة بقوله تعاىلهذه القضيّ  سير الميزانتفويربط صاحب 
من حيتاج إىل إمداده يف  كلّ   شأنه تعاىل هو اإلمداد بالعطاء: ميدّ " ليستفيد من اآلية بأنّ  ،9{َك حَمْظُور اَعطَاء َرب  

 .10ه"ما يستحقّ  طريق حياته ووجوده، ويعطيه
 لإلنسان من هدايات تالزمه وترافقه وترشده وهتديه. عليه، ال بد وبناء  

 
 . الهدايات الثالث2
  الهداي  الفبري  . أ. 2

ِفْطرََة اهلِل } يقول اهلل تعاىل: ة.أول هداية أعطيت لإلنسان هي اهلداية الفطري بالعودة إىل القرآن، نراه يطالعنا أنّ 
َهااَس ِِت َفَطَر النَ الَ  واهلداية  إنسان يولد على الفطرة، وهو مزود باهلداية الفطرية. فكلّ ، 11{اَل تَ ْبِديَل خِلَْلِق اهللِ  َعَلي ْ

وهذه اهلداية ال  .12"بناء نوع من الفطر مبعىن اإلجياد واإلبداع" ، والفطرة هيلوالتبد تغريالفطرية غري دابلة لل
كل نوع من أنواع اخلليقة إىل سعادته الِت   ديَ هُ " ، ودداخلليقةتقتصر على اإلنسان وحسب، بل تتعداه إىل كل 

ِذي َنا الَ َرب   } ز يف وجوده مبا يناسب غايته من التجهيز، دال تعاىل:، ونوع خلقته وجهّ هي بغية حياته بفطرته
 .13"َهَدى{ َشْيٍء َخْلَقُه ثَُ  أَْعَطى ُكلَ 
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حوائجه وهتتف مبا  فاإلنسان "كسائر األنواع املخلودة مفطورة بفطرة هتديه إىل تتميم نوادصه ورفع وعليه،
 ."ه يف حياتهينفعه وما يضرّ 

 ، ألنّ "الطباطبائي"بنظر العاّلمة  ،فهي ،ل وال تتبدال تتغري ا ما هي فلسفة كون فطرة اإلنسان واحدة  أمّ 
ه بالنظر إىل هذه البنية املؤلفة يضرّ  ال خيتلف ما ينفعه وما" ،واحد إلنسان الذي يعيش يف هذه النشأة هو نوعا

أن  حينئذ ، فمن الضرورياواحد   وشقاء   ،ة  واحد ه إنسان إال سعادة  أنّ  من روح وبدن. فما لإلنسان من جهة
 وهي الفطرة. ،14"واحد ثابت ادبتة يهديه إليها هة واحدة ثايكون جتاه عمله سنّ 

ذات  وسبيل معينةاحلياة  ة خاصة يفهتديه إىل سنّ  خاصة   لإلنسان فطرة   القول: "إنّ وخيلص من ذلك إىل 
اهلداية  تارة   "الطباطبائي"مة وهذه اهلداية الفطرية يطلق عليها العاّل  .15صة ليس له إال أن يسلكها"غاية مشخ

 .16أخرى باهلداية العامة اإلهلية التكوينية، وتارة  
اإلنسان عن سائر األنواع ة. وخيتلف األنواع التكويني ة تطال مجيعماهلداية العا" أو اهلداية التكوينيةوهذه 

غري دادر على  ،ةلسعة حاجاته التكوينية وكثرة نوادصه الوجودي من حيث أنّ  ،احليوانية والنباتية وغريها، ويفاردها
 ."وحده تتميم هذه النوادص ورفع تلك احلوائج

الواحد من اإلنسان ال تتم له حياته اإلنسانية وحده بل حيتاج إىل اجتماع منزل ث اجتماع  مبعىن "أنّ 
 .17مدين، جيتمع فيه مع غريه باالزدواج والتعاون والتعاضد"

، بل له لإلنسان "مبعىن أن ينبعث إليها من ناحية طبيعته اإلنسانية ابتداء   املدنية ليست طبيعية   وألنّ 
  هي هادية إىل االجتماع املدينّ يف الودت الِت ،الفطرة أنّ  ، فينتج عن ذلك18لغريه لنفع نفسه"طبيعة مستخدمة 
هذه الفطرة غري دادرة على رفع  وال خيفى أنّ . حنو االختالف انسان أيض  ا تسري باإلئص، فإهنّ املوصل لرفع النقا

 .19إليه نفسه"وكيف يدفع شيء ما جيذب " ،"الطباطبائي"االختالف، وعلى حد تعبري 
 ، ال بّد له من هداية أخرى.من هنا

 
 الهداي  العقلي . ب. 2
من هداية أخرى تصل به  ه إىل كماالته وغايته، كان ال بدا كانت اهلداية الفطرية غري كافية لإلنسان للوصول بمّ  ل

اهلداية ال تصل باإلنسان  ذهه إال أنّ  إىل مقامات ال يصل إليها بالفطرة وحدها، وهذه اهلداية هي اهلداية العقلية.
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ديد صد  وكذب املعرفة معريف، أعين معيار حت معيارها كدة اإلنسان منا دورها يف استفاوإّنّ  ،إىل كماله ايض  أ
 البشرية.

 ين:ن معيارَ ع "الطباطبائي"مة من هنا، يتحدث العاّل 
 .ني(اجتماع وارتفاع النقيضَ  امتناعاألول: معيار صد  القضايا النظرية )داعدة 

 .20(ة )دبح الظلملثاين: معيار صد  القضايا العمليا
إّنا هتدي إىل ضرورة صالح االجتماع، وسعادة اإلنسان، ووضع دوانني  ةاهلداية العقلي واخلالصة، أنّ 

 والإال أهنا غري دادرة على إيصال اإلنسان إىل سعادته وكماالته،  .21لناس وعمران الدنيا واآلخرةافيها مصلحة 
 لطريق املوصول إىل ذلك.اإراءة 
 
   )الوحي(. ج. الهداي  الناوي2
 على إراءة الطريق املوصل باإلنسان إىل كماالته وسعادته، كان ال بد ال اهلداية العقلية دادرة  و  ا كانت ال الفطرةمّ  ل

 ،بواسطة الوحيالِت تأيت بالشرائع السماوية من عامل الغيب  ةه هي النبو وهذ من هداية أخرى تقوم هبذا الدور،
 ة.للوصول إىل كماالته وسعادته احلقيقيّ  ،الطريق الصحيح الذي ينبغي عليه سلوكه اىلفرتشد اإلنسان 

 .22ا من عامل الغيبا ال طخط  وال تضل ألهنّ وميزة هذه اهلداية أهنّ 
 
 تعريف الوحي. 3

دت لآليات الِت وردت فيها كلمة الوحي. ومن هنا تعدّ  اوفق  لوحي ل اتعريف   "طبائيالطبا"عرض العاّلمة 
عند  وذلك يكون بواسطة، ودد خيلو من واسطة؛ ه نوع من أنواع التكليم اإلهلي ددعرّفه بأنّ  فتارة   .اتالتعريف
 فَ ُيوِحَي بِِإْذنِِه َما َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب أَْو يُ ْرِسَل َرُسوال   اِإاَل َوْحي   اهللُ َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يَُكل َمُه }لقوله تعاىل  تعّرضه

 .23{َيَشاُء ِإنَُه َعِليٌّ َحِكيم
 وهو النبوة. فالوحي: إلقاء إهليّ  أخرى عرّفه بغايته الِت هي إنذار الناس "من طريق اإللقاء اإلهليّ  وتارة  

َنا ِإلَْيَك دُ ْرآن  } وذلك مبقتضى دوله تعاىل .24لغرض النبوة واإلنذار" لِتُ ْنِذَر أَُم اْلُقَرى َوَمْن  اَعَربِي   اوََكَذِلَك أَْوَحي ْ
 .26ة واإلنذار، وبالتايل الوحيفالتفّر  هو الذي ادتضى النبوّ ، 25{َحْوهَلَا
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هو االختالف يف شؤون احلياة، والتفّر  يف  ،  واالختالف، الذي هو سبب لنزول الشريعةوهذا التفر 
أمور املعاش. وهو أمر، حبسب رأي العاّلمة، "عائد إىل اختالف طبائع الناس يف مقاصدهم وهو الذريعة إىل نزول 

هدف  الوحي هو  أنّ ليخلص بذلك إىل، 27"{َكاَن الَناُس أَُمة  َواِحَدة  فَ بَ َعَث اهللُ الَنِبي نَي ُمَبش رِيَن َوُمْنِذرِينَ }الوحي 
 ق باألساس باهلداية اهلادفة إىل إيصال اإلنسان إىل غايته.يتعلّ  معريفّ 

ة الِت جيب على والتعاليم السماويّ  وهو الدين اإلهليّ  ،بأثره الذي هو مفاده وما احتوى عليه ه، عرّفوثالثة  
 .28إىل سعادهتم مسلوكة   يف احلياة وطريقة  ة  سنّ  الناس اطخاذها

 لنبّيه. هو نوع تعليم إهليّ  تفسير الميزانالوحي عند صاحب  وباْلملة، فإنّ 
 29{َوأَنْ َزَل اهلُل َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَعَلَمَك َما ملَْ َتُكْن تَ ْعَلمُ }من دوله تعاىل  ،رمحه اهلل ،ويستدلّ 

 املراد باإلنزال والتعليم هو نوعان من العلم: أنّ  على
 .التعليم بالوحي ونزول الروح األمني على النبّ ل: األوّ  .1

 .30نزال امللكإ من غري الثاين: التعليم بنوع اإللقاء يف القلب واإلهلام اخلفيّ  .2
 
  المعرف  الوحياني  . 4

يف  "الطباطبائي"معرفية، وهنا ال ميكن فصل نظرية  ه أداةيعين أن الوحي هو نوع تعليم إهلي، فذلك طاملا أنّ 
إىل احلس  ينظر إىل الوحي كأداة معرفية إضافة   ه تارة  ومن هنا سنجد أنّ  الوحي عن نظريته يف املعرفة بشكل عام.

 .32ه نوع من أنواع املعرفةعلى أنّ  اوطور  ، 31والعقل والقلب
 النبزل على  من حيث أهنا تتن –وإن كانت تتعلق  ه املعرفة هو مصدرها )عامل الغيب(ز هذما ميي  أنّ إاّل 

 .البشرمن من جهة القرب  –
باألحكام الِت  ،بشكل أو بآخر ،ة مشمولةاملعرفة الوحياني أنّ  ، يعترب العاّلمةاحتديد   ةاْلهومن هذه 

ة، املرتبطة بالظروف املكانية والزماني داتاملعرفة بشكل عام تتقيد ببعض احملد وبتعبري آخر، كما أنّ  حتكم املعرفة.
د بتلك يتقي امن أنواع املعرفة، فهو تالي   االوحي نوع   فما دام .كذلك الوحيفدات االجتماعية، ببعض احملد اوأيض  
 دات بشكل أو بآخر.احملد
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 ،والوحي.كافة أنواع املعرفة عند العاّلمة، حىت احلسية منها ،أدوات املعرفة هي: احلس، العقل، القلب إنّ 
 . ولكن هل التغري املاهويل والتغريللتبد املعرفة هي كوهنا دابلة  ومن األحكام الِت حتكم  .33دةهي معرفة جمر 

 املاهوي يشمل الوحي أيض ا؟
أخرى من  اها تقبل أنواع  لكنّ  ،لكاّفة أنواع املعرفة  املاهويّ التغرّي  ة عدم مشول حكمبصحجييب العاّلمة 

 .34البطالن والصالحو ، الكيفيو كمي، لا من دبيل التغري ذلك. و  ااجمازيالتغري، وهو الذي يطلق عليه اسم التغري
 
  ثاات المعرف  الوحياني  . 5

 ال يطرأ على التبدل والتغري  اسم ااجمازي، ليشري بذلك إىل أنّ طباطبائي" على هذا النوع من التغريال"وإّنا أطلق 
 الوحي من حيث املضمون.

تأثري للمتغريات اْلارية يف عامل الطبيعة ل. وال من التغري والتبد ة مصونمن هنا، فمضمون املعرفة الوحياني
املاهوي، فريجعه العاّلمة  التبدلن مسبب مصونية املعرفة الوحيانية ا عن أمّ  واملادة واالجتماع على ماهية الوحي.

وال  ،من صنع اهلل اتكويني   اوحي أمر  وبعبارة أخرى، لكون ال إىل كون مصدر هذه املعرفة عامل الغيب. "الطباطبائي"
 .35يف عامل التكوين إأن ال جمال للخط شكّ 

يعترب أن ذلك إّنا يتعلق  "الطباطبائي" أن السيد للتغري هو ارتباطها بالبدن، إاّل  ما جيعل املعرفة عرضة   إنّ 
 ه ليس من دبيل الشعور الفكري.ا شعور النبوة فإنّ الذي يتميز هبذه اخلصوصية. أمّ  بالشعور الفكري

الوحي عنده  ألنّ  ،للخوض يف خصوصيات املعرفة والعلم احلضوري انفسه مضطر  ومن هنا، جيد العاّلمة 
من  ُكّمل عند األفراد العاديني، فكيف بأفراد  فهو ال يقبل اخلطأ حىّت  ،ه كذلكوألنّ  هو من سنخ هذا العلم.

 . املاهويتها للتغريبات هذه املعرفة الوحيانية وعدم دابليومن هنا، نفهم ث الناس )األنبياء(.
  يقبل؟نوع من أنواع التغري فأيّ  املضموين، وحي ال يقبل التغريلإذا كان ا

 وهذا هو السبب يف ظهور الشرائع. ،خمتلفة   أخذ أشكاال  يحاظ صورته وشكله، حبيث  بلقبل التغرييه إنّ 
تتقيد بقيود،  املكاين، -الزماين اإلنسانزل على  نتها عندما تفاملاهية احلقيقية للدين والوحي واحدة، ولكنّ 

اختالف   آخر، إنّ ومبعىن   ، والِت تؤدي إىل اختالف الشرائع.زمانية واملكانيةلكاختالف الناس والظروف ا
ا ظهور بعض النسخ يف الشرائع، بل يف شريعة مّ وأ الشرائع. السبب يف تنوع ة واملصاحل هواالستعدادات اإلنساني

 .36املنسوخ وظهور مصلحة احلكم الناسخمد مصلحة احلكم ا يعود النقضاء أواحدة، إّن
                                                           

 .49، الصفحة 1اْلزء  مصدر سابق، ،الميزان في تفسير القرآن 33
، الصفحتان 2؛ املصدر نفسه، اْلزء 115، الصفحة 4؛ املصدر نفسه، اْلزء 307، الصفحة 5، اْلزء املصدر نفسهراجع،  34

 .171و 170
 .230، الصفحة 2اْلزء املصدر نفسه،  35
 .132الصفحة  مصدر سابق، ،الميزان في تفسير القرآن 36
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 . اواحد   ا أمر  حبسب احلقيقة واملاهية، ليس إاّل  ،هكيفي، إال أنّ -، هو كمياإذ   ،فاالختالف
ال اختالف ا هو اختالف بالكمال والنقص، والتفاضل بينهما بالدرجات، وعليه، فاختالف الشرائع إّنّ 

وداعية إىل التسليم والطاعة هلل سبحانه  ،ن مصدر واحدعالتضاد والتنايف، وجيمعها أهنا مجيعها صادرة على سبيل 
 .37وتعاىل

 
 العصم . 6

معصوم  اه صادر عن عامل الغيب، فهو إذ  ه أمر تكويين، وألنّ املاهوي ألنّ   والتبدللوحي غري دابل للتغريما دام ا
 ة الوحي نزوال  مصوني ومن هنا، فإنّ  .ق إذا مل يصل هذا املضمون كامال  اهلدف من الوحي ال يتحق  أنّ إاّل  .نزوال  
 عن التغري اأن يكون هذا الوحي مصون   افكان لزام   يف طريق وصوله إىل اإلنسان، تغريلعدم تعرضه لل كافية    تليس
ليثبت العصمة عند األنبياء يف تلقي الوحي ويف  "الطباطبائي"مة ومن هذه النقطة ينطلق العال .اوتبليغ   اي  تلق

 .38تبليغه، بل ويف أمورهم الشخصية
 بوصول هذا الاإلنسان إىل كماالته، وال يتحقق ذلك إ ه إيصالالوحي غايت وبعبارة أخرى، طاملا أنّ 

وصول ، بل يف لنبّ ال، وذلك ال ينحصر فقط يف نزول الوحي على تغري وتبد من أي امصون   االوحي سليم  
النب. وبذلك يكون  علىالوصول إىل الناس كجريه يف حكم النزول جرى حكم التكوين يف  مضمونه إىل الناس،

 دد وصل "فعل الوحي" إىل غايته.
 اصبح كالوحي من حيث نزوله، أي أمر  ه أ، أنّ اوتبليغ   اي  يان حكم التكوين على الوحي تلقومعىن اعتبار جر 

 .39عن التبديل، ألنه "فعل اهلل" اومصون   غري دابل للتغري اتكويني  
هذه املعارف صاددة  فإنّ  ،وبالتايليه. عصمة حامل الوحي أو متلق ي إىل نتيجة مفادهاكل ذلك يؤدّ 

 .ادائم  
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