النقدي للفيض الكاشاني
دراسة المنهج
ّ
ائي
لمسألة القيامة في النظام
الفلسفي الصدر ّ
ّ

1

رضا أكربيان وجنمه سادات رادفر
ترمجة حسن طاهر
مّل صدرا ،الفيض الكاشاين ،القيامة ،مراتب الوجود ،العقل ،الشرع.
الكلمات المفتاحيّة :ا

الفكري ملدرسة صدر الدين
الفلسفي املتطابق مع مراتب الوجود يف النظام
تعرضت مسألة القيامة ومفهومها
ا
ا
ا

تغري رؤية الفيض
الشريازي إىل النقد والتمحيص يف املنظومة الفكرياة لتلميذه األبرز الفيض الكاشاين .إذ آل ا

التغري ،بدوره،
الكاشاين ملسألة العقل إىل تقدمي عرض أكثر
ً
خيص عّلقة الشرع بالعقل ،و اأدى هذا ا
اعتدال يف ما ا

إىل تب ادل يف نظرته ملسألة القيامة يف مراحل حياته املختلفة .ومن خّلل دراسة أعماله اليت خلافها يف شبابه ،وتلك
خيص مسألة القيامة ومراتبها،
التحول
اليت ألافها يف فرتات لحقة ،يتاضح ا
اجلوهري يف ا اتاهاته الفكرياة يف ما ا
ا

وتباين املناهج اليت اتابعها يف تفسريها ،حبيث تبدأ من نظرته إىل القيامة حبسب مراتب وجود اإلنسان وتنتهي
التارخيي.
بالرؤية القائمة على الزمن
ا
المق ّدمة
املهمة اليت ترتبط باآلخرة ،كما تع اددت اآلراء والنظرياات اليت وضعها
تع اد مسألة القيامة ومراتبها إحدى املسائل ا
املف اكرون املسلمون إزاءها ،ويف هذا السياق اأدى النهج اجلديد الذي ااتذه صدر املتأ ال ني الشريازي ،الفيلسوف

الفلسفي إىل النجاح يف تقدمي نظرياة بديعة يف هذا املبحث ،نظرياة
البارز ،يف تفسري الوجود ومراتبه ضمن نظامه
ا
ائي
خاصة وتفسري جديد لآليات واألحاديث الشريفة.
ا
تقوم على رؤية ا
وبغض الطرف عن ا
صحة التفسري الصدر ا

الفلسفي ،حبيث ل يُرى فيه تناقض .وهذا ل يعين،
للقيامة ،فإناه يتمتاع بانسجام وتناسق ف اذ يف جممل نظامه
ا
جادة لذه النظرياة على يد تّلميذ
قطعا ،أ ان املف اكرين اآلخرين مل يق ادموا ً
نقدا له ،بل جرت مباحثات نقدياة ا
ً

مّل صدرا.
عدول عن آراء ا
مدرسة احلكمة املتعالية نفسها ،إىل درجة أنانا نرى يف بعض األحيان ً

 1حبث نُشر يف جملاة مرآة المعرفة ( 11طهران :منشورات جامعة الشهيد هبشيت 1388 ،هـ .ش ،).وهي جملاة فصلياة تعىن
اإلسّلمي.
بالفلسفة والكّلم
ا
[]1

يعترب حمسن الكاشاين ،املل اقب بالفيض ،أحد تّلمذة صدر الدين الشريازي يف احلكمة والفلسفة ،وهو
املروج ني لعقائده ،ومع ذلك نراه يف كثري من األحيان يبتعد عن طريقة أستاذه ،متاخ ًذا
أهم الشارح ني ألفكاره و ا
من ا
نتطرق إىل مسألة القيامة ومراتبها من وجهة نظر هذين
لنفسه رأيًا ًّ
خاصا .سنحاول ،يف مطاوي هذه املقالة ،أن ا
يتسىن لنا يف النهاية أن نعلم مدى التزام
احلكيم ني والفيلسوف ني املتأ ال ني ،لنرى مدى اختّلفهما واتافاقهما ،ا
حت ا

التلميذ بآراء أستاذه صدر احلكماء.

نعرج على
وعليه ،سنحاول بدايةً تقييم وجهة نظر ا
مّل صدرا يف مبحث القيامة ومراتبها ،ومن ثا س ا

النقدي الذي ااتذه الفيض من الفكر
سنعرج على املوقف
ا
دراسة آراء الفيض الكاشاين يف املوضوع ذاته .ومن ثا ا

ائي.
الصدر ا

مل ددرا في مسألة القيامة ممرابهها
رأي ال ّ
التارخيي كما يبدو من ظاهر اآليات القرآنياة .إذ سيأيت يوم ما تبدأ فيه عّلمات القيامة
ل تقع القيامة ضمن الزمن
ا
بالظهور :فستُظلم الشمس ،وتتناثر الكواكب ،2وتتزلزل األرض ،3وما إىل ذلك .لكن للقيامة مراتب متطابقة مع

4
األصلي 5من حضرة األحدية
العدم
و
مراتب الوجود اإلنساينا .إذ تلات حقيقة احلقائق اليت هي الفطرة األوىل
ا
املعرب عنها حبقيقة التوحيد كما يشري القرآن الكريم{ :فِطَْرَة اللَّ ِه الَِّيت
األقدس ،واختمرت فطرة اإلنسان هبا ،وهي ا
ِ ِ َّ ِ 6
ِ
كل األشياء واملوجودات ،وعنصر
فَطََر الن َ
يل ِلَْلق الله}  .ويف الواقع تُعترب هذه املرتبة أصل ا
َّاس َعلَْيـ َها َل تَـْبد َ

{2إِذَا الشَّمس ُك ِّور ْ ِ
ت}؛ سورة التكوير ،اآليتان  1و.2
وم انْ َك َد َر ْ
ُّج ُ
ت * َوإذَا الن ُ
ْ ُ َ
3
ِ
ض ِزلَْزا َلَا}؛ سورة الزلزلة ،اآلية .1
{إِذَا ُزلْ ِزلَت ْاأل َْر ُ

4
احملمدياة نفسها ،وقد ُخلقت من حضرة الذات األحدياة"؛ للمزيد،
"الفطرة األوىل هي حقيقة حقائق األشياء ،هي احلقيقة ا
علي نوري ،بعليقات بر اسرار اآليات (طهران :انتشارات حكمت 1385 ،هـ .ش ،).الصفحتان  438و.439
انظر ،ا

بأي ح اد من حدود املوجودات ،فهو ،إذ ذاك ،ل يكون
 5املقصود من العدم
األصلي هو أناه بسبب عدم اتاصاف هذا العدم ا
ا
الفلسفي
حت لو كان يف الوقت نفسه أصل املوجودات كلاها ومصدرها .وعليه ،فكلمة العدم هنا ل تعين العدم باملعىن
و ً
احدا ،ا
ا
املعروف يف مقابل الوجود ،بل تعين شيئًا آخر يتوقاف فهمه على الدقاة والنتباه.
مؤسسه ى مطالعات
للمزيد ،انظر ،عبد الرمحان بن أمحد اجلامي ،نقد النصوص في شرح نقش الفصوص (طهران :ا
وحتقيقات فرهنگى ،ل تاريخ) ،الصفحات  20إىل .37
 6سورة الرمم ،اآلية .30
[]2

كل شيء .7واإلنسان بدوره ينزل إىل الوجود من
للكل ،وهبا ترتبط حياة ا
العناصر ،ومن حيث املرتبة هي سابقة ا

لكل شيء – ح اد ومرتبة من الوجود .تنتقل
ساحة اإلمكان عرب القوس
النزويل .يصبح لإلنسان – كما ا
ا

مّل صدرا عن هذه العملياة
املوجودات عرب السري
النزويل من مرتبة الكمال العايل إىل مرتبة الكمال الداين .8ويع ارب ا
ا
األول لإلنسان من الفطرة ،أي من العدم إىل الوجود وهو اجلنة اليت كان فيها
األول"" ،السقوط ا
باسم "السقوط ا

اجلَنَّةَ} .10"9ويف الواقع ،هذه اجلناة عبارة عن
ك ْ
ت َوَزْو ُج َ
اس ُك ْن أَنْ َ
حواء ،كما قال{ :يَا آَ َد ُم ْ
أبونا آدم و اأمنا ا

الصوري .اأما عامل امللكوت الروحاينا فهو عامل األرواح
عامل ني )1( ،عامل امللكوت الروحاينا ،و( )2عامل امللكوت
ا

الصوري فهو عامل النفوس واِليال الكلا اي .12ومن ثا حي ني السقوط
العقلياة واألعيان الثابتة ،11و اأما عامل امللكوت
ا
13
الثاين لإلنسان ،وهو البوط إىل دار الدنيا{ ،اهبِطُوا ِمْنـها َِ
املادة ،وأدىن مراتب الوجود من
مج ًيعا}  ،وهو عامل ا
ْ
َ
14
كل الكائنات يف
زويل للموجودات  .ومن ناحية أخرى فإ ان ا
حيث الكمالت الوجودياة .وهكذا يكتمل القوس الن ا
 7للمزيد ،انظر ،صدر الدين الشريازي ،مفابيح الغيب (طهران :اجنمن حكمت وفلسفه 1363 ،هـ .ش ،).الصفحة .626
 8للمزيد ،انظر ،صدر الدين الشريازي ،الشواهد الربوبيّة في المناهج السلوكيّة ،حتقيق مصطفى حم اقق داماد (طهران :بنياد
حكمت اسّلمى صدرا 1382 ،هـ .ش ،).الصفحة .172
 9سورة الهقرة ،اآلية .35
10
حممد موسوى (طهران :انتشارات حكمت 1385 ،هـ .ش ،).الصفحتان 65
صدر الدين الشريازي ،أسرار اآليات ،حتقيق ا

و.66

حممد خواجوي (بريوت :دار األضواء،)1993 ،
ويف الرتمجة العربياة استفدنا من ،صدر الدين الشريازي ،أسرار اآليات ،حتقيق ا

المحجة.
الصفحة .167
ّ

11
أيضا ،جزءًا من األعيان الثابتة.
احلق تعاىل .بالطبع تع اد احلقائق الوجوبياةً ،
األعيان الثابتة هي أعيان حقائق املمكنات يف علم ا
ولكن أحيانًا يُقصد من األعيان جزء منها فحسب.

الرزاق الكاشاين ،ادطلحات الصوفيّه ،تصحيح وتعليق جميد هادي زاده (طهران :انتشارات حكمت،
للمزيد ،انظر ،عبد ا
 1381هـ .ش ،).الصفحة .10
 12بعليقات بر اسرار اآليات ،مصدر سابق ،الصفحة .439
 13سورة الهقرة ،اآلية .38
التكويين ،وهو عبارة عن صدور الوجود
 14جيب النتباه إىل أ ان هذا القوس ،بلحاظ كيفياة خلق املوجودات التكوينياة ،يعين اِللق
ا
اإلبداعي ،وهو شكل آخر للخلق ،هو صدور الوجود
وإل فإ ان اِللق
من الواجب ،مع األخذ بالعتبار صّلحياة الشيء وقابلياته ،ا
ا
فصاعدا.
من الواجب من دون مشاركة قابلياة الشيء املخلوق ،للمزيد ،انظر ،الشواهد الربوبيّة ،مصدر سابق ،الصفحة 219
ً
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الصعودي حنو الفطرة األوىل ،15وهذا هو
األول ،واملكان الذي فيه هبطت ،تقطع القوس
مسرية العودة إىل املبدإ ا
ا

16
املادة إىل مرتبة
ودو َن}  .تنتقل النفس من مرتبة ا
معادها وقيامتها ،كما يشري القرآن الكريمَ { :ك َما بَ َدأَ ُك ْم تَـ ُع ُ

اِليال والنفوس ،وهي الربزخ ،وبصعودها منه إىل املرتبة العقلياة الروحانياة تشهد النشأة األخروياة.17

سمى بالساعة من السعي ،وليس املراد منه احلركة يف
ينقل ا
مّل صدرا عن صاحب الكشف أ ان القيامة ت ا

فطري حنوه تعاىل ،لذلك قيل "من مات فقد
املكان ،بل يعين أ ان النفوس تسعى يف حركة جوهرياة ذاتياة ا
وتوجه ا
قامت قيامته" .18ويف الواقع ،فإ ان النفس ،كما سائر الكائنات ،شأهنا التغيري والنقّلب

19

عقّل بالفعل شأهنا التغيري
وإاّنا وصفها بالطمينان ،وهو السكون
العقلي ،أل ان النفس قبل صريورهتا ً
ا
ِ
كرِ
ِِ ِ ِ
اضيَةً
س الْ ُمطْ َمئنَّةُ * ْارجعي إ َىل َربِّ َ
والنقّلب ،فإذا صارت مطمئناةً عقلياةً رجعت إىل راهبا{ ،يَا أَيـَّتُـ َها النَّـ ْف ُ
مر ِ
ضيَّةً}(.)21(")20
َْ

مرة،
كل ا
وبالتايل ،فإ ان النفس تنتقل من مرحلة وجودياة أدىن إىل مرحلة أعلى ،وتقوم قيامتها ح ني انتقالا ا
الصعودي .ل مكان هنا
ولذلك فإ ان للقيامة وللنشأة األخروياة مراتب تتناسب مع مراتب تكامل النفس يف القوس
ا

الصعودي،
لكل نفس على حدة على القوس
ا
للزمن والتوقيت ،فأمر القيامة من سنخ آخر .وحتصل مراتب القيامة ا
وهذه املراتب هي :القيامة الصغرى ،والقيامة الوسطى ،والقيامة الكربى ،والقيامة العظمى.

 15أسرار اآليات ،مصدر سابق ،الصفحة .22
 16سورة األعراف ،اآلية .29
17
حممد خواجوى (طهران :انتشارات موىل 1363 ،هـ.
للمزيد ،انظر ،صدر الدين الشريازي ،بفسير سوره ماقعه ،ترمجة وتعليق ا

ش ،).الصفحة .171

 18املصدر نفسه ،الصفحة .167
 19وها هنا إشارة إىل احلركة اجلوهرياة اليت رفع قواعدها امل اّل صدرا.
 20سورة الفجر ،اآليتان  27و.28
 21أسرار اآليات ،مصدر سابق ،الصفحة .94
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املادة،
تقوم أ اول مرتبة للقيامة ،أي القيامة الصغرى ،مبفارقة البدن
العنصري والصعود عن حضيض ا
ا

النبوي" :من مات فقد قامت
الطبيعي ،22كما جاء يف احلديث
للوصول إىل مرتبة عامل اِليال ،وهو املوت
ا
ا
قيامته" .23ومع قيام القيامة الصغرى

انفطرت مساؤه اليت هي اأم دماغه ،24وانتثرت كواكبه اليت هي قواه املدركة ،25وانكدرت جنومه اليت هي

كورت مشسه اليت هي قلبه ومنبع أنوار قواه وحرارته الغريزياة ،26وتزلزلت أرضه اليت هي بدنه،27
حواسه ،و ا
28
احملركة ،سياما الغضبياة(.)30()29
ود اكت جباله اليت هي عظامه  ،وحشرت وحوشه اليت هي قواه ا

وبعد قيام القيامة الصغرى
الصعودي ،وإذا استطاعت النفس أن تعرب هذه املرحلة الوجودياة
املثايل للبدن حركته على القوس
ا
يتابع الوجود ا
فإهنا تدخل العامل
حتررت قبل من قالبها
العنصري أثناء القيامة الصغرى – ا
ا
املثايل – كما ا
ا
وتتحرر من قالبها ا

اجملردات ،وهنا تقوم قيامة أخرى للنفس ،وهي القيامة الوسطى.31
ا
املعنوي الذي هو عامل ا
الروحاينا

ويسمى هذا املوت مبوت
املثايل ،ا
ويف هذه املرتبة متوت النفس اإلنسانياة عن النشأة املثالياة بنزع القالب ا
السماو ِ
الصوِر فَـ َف ِز َ ِ
ات َوَم ْن ِيف ْاأل َْر ِ
ض} 32خري مصداق على هذا املوت.
الفزع ،وآية {يـَ ْوَم يـُْنـ َف ُخ ِيف ُّ
ع َم ْن يف َّ َ َ
 22للمزيد ،انظر ،الشواهد الربوبيّة ،مصدر سابق ،الصفحة .353
23
حممد باقر اجمللسي ،بحار األنوار ،اجلزء ( 58طهران :دار الكتب اإلسّلمياة 1361 ،هـ .ش ،).الصفحة .7
ا
24
ت}؛ سورة االنفطار ،اآلية .1
{إِذَا َّ
الس َماءُ انْـ َفطََر ْ

ِ
ِ 25
ت}؛ السورة نفسها ،اآلية .2
ب انْـتَثَـَر ْ
{ َوإذَا الْ َك َواك ُ
ِ 26
ت}؛ سورة التكوير ،اآلية .1
س ُك ِّوَر ْ
{إ َذا الش ْ
َّم ُ

27
ِ
ض ِزلَْزا َلَا}؛ سورة الزلزلة ،اآلية .1
{إِ َذا ُزلْ ِزلَت ْاأل َْر ُ
28
ِ
ض َد ًّكا َد ًّكا}؛ سورة الفجر ،اآلية .21
{ َك َّّل إِذَا ُد َّكت ْاأل َْر ُ
29
ِ
ت}؛ سورة التكوير ،اآلية .5
وش ُحشَر ْ
{ َوإِ َذا الْ ُو ُح ُ

 30أسرار اآليات ،مصدر سابق ،الصفحة .95
31
حممد خواجوى (طهران:
للمزيد ،انظر ،صدر الدين الشريازي ،بفسير سوره هاى طارق ،أعلى مزلزال ،حتقيق وتصحيح ا
انتشارات موىل 1363 ،هـ .ش ،).الصفحة .172
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العقلي ،ويع َّرب عنها
التجرد
مرًة أخرى ،وتدخل مرتبةً أعلى ،وهي مرحلة ا
عندما متوت النفوس موت الفزع حتيا ا
ا

وح
عرب عنها من اآلن
بنفخ الصور .33ومن ثا تصل النفس إىل السكينة العقلياة ،34وي َّ
فصاعدا بـ"الروح"{ ،قُ ِل ُّ
ً
الر ُ
35
ِ
عز
م ْن أ َْم ِر َرِّّب}  .ل مكان هنا لكثرة النفوس ،فالروح يف ذاهتا واحدة ،ول تكثار يف عامل الروح ،كما يقول ا
36
ِ
ِ
ألصلي الذي منه هبطت،
وجلَ { :وَما أ َْم ُرنَا إَِّل َواح َدةٌ َكلَ ْم ٍح بالْبَ َ
ا
صر}  .وإىل اآلن مل تصل الروح إىل موطنها ا ا
فإهنا تصعد إىل مرتبة تتح اقق فيها قيامتها
وإذا استطاعت الروح يف سريها هذا أن تتمتاع بكمالت وجودياة أعلى ا
عرب عن هذه املرتبة برتبة اإلنسان الكامل،
الكربى ،وتكمل بذلك قوسها
الصعودي عائدةً إىل الفطرة األوىل ،وي َّ
ا

احملمدياة ،ومقام عند( .)38()37ل تقوم قيامة اإلنسان ما دام يف حجاب الدنيا ،أ اما حينما يفىن عن نفسه
واحلقيقة ا
ويصل إىل مقام عند يتحلاى بالبصرية اليت يرى هبا اهلل وملكوت اآلخرة.39

يتأمل يف القواعد الفلسفياة
يصرح ا
مّل صدرا بأناه إذا أراد أحد أن يفهم معىن القيامة الكربى فعليه أن ا
ا
40
ائي ،اإل
ر
الصد
الفلسفي
النظام
يف
ت
ط
اخت
كما
اتبها،
ر
وم
القيامة
معاين
ندرك
أن
ميكن
ل
وبالتايل
.
تأم ًّل كافيًا
ا
ُ
ا
ا
ا

إذا قبلنا مبباد النظام إيااه ومق ادماته ،من مثل ( )1الوجود ومراتبه ،و( )2إثبات الغايات الذاتياة لألشياء

تتحول
الطبيعية ،و( )3ا
كل شيء إىل أصله ،و( )5احلركة اجلوهرياة اليت ا
لكل أعلى ،و( )4رجوع ا
كل أدىن ا
توجه ا

من خّللا ذوات األشياء وتسعى حنو كمالا ،و( )6قوسي الصعود والنزول ،والكثري من املباد الفلسفياة
ائي مراكب من أجزاء مرتبطة بعضها ببعض ،حبيث ل ميكن أن نفهم مسألة القيامة،
األخرى .وكأ ان النظام الصدر ا

مّل صدرا أن
ول سياما مرحلتها األخرية ،اإل إذا فهمنا املسائل األخرى املتق ادمة عليها من الناحية الوجودياة ،يرى ا
 32سورة النمل ،اآلية .87
 33انظر ،الشواهد الربوبيّة ،مصدر سابق ،الصفحة .90
 34أسرار اآليات ،مصدر سابق ،الصفحة .94
 35سورة اإلسراء ،اآلية .85
 36سورة القمر ،اآلية .50
املعرب عنه بـ"مقام عند".
 37ح ني يفىن السالك يف التوحيد يصل إىل مقام "عند اهلل" ،وهذا هو َّ
 38للمزيد ،انظر ،الشواهد الربوبيّة ،الصفحة . 166
 39املصدر نفسه ،الصفحة .169
 40املصدر نفسه ،الصفحة .172
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ثا مرتبة أخرى تنتظر الروح بعد وصولا إىل فناء التوحيد ومقام عند ،وهي "القيامة العظمى" .41وهي آخر مرتبة

الصعودي ،ويصل
من مراتب القيامة ،أو آخر مرتبة من املراتب الوجودياة للنفس .وحبصولا خيتم اإلنسان القوس
ا

إىل املرتبة الوجودياة األوىل اليت تنزل منها يف قوس النزول.

مّل صدرا يف القيامة ومراتبها ،نكمل حبثنا بدراسة هذا املوضوع من وجهة نظر
وبعد أن عرضنا رأي ا
املتأخرة.
الفيض الكاشاين ورأيه يف منهج ا
مّل صدرا ،وذلك من خّلل مؤلافاته املتق ادمة منها و ا
الفيض الكاشاني مالرؤية الصدرائيّة في مسألة القيامة
التب ني
تكمن أصالة ا
مّل صدرا يف توحيد أركان ثّلثة للدين ،وهي :الوحي ،وتزكية النفس من أجل اإلشراق ،و ا
مّل صدرا على
العقلي –
كل طرقها باحلقيقة الواحدة .حافظ مجيع أتباع ا
الفلسفي يف رؤية واحدة شاملة تنتهي ا
ا
ا

هذه الوحدة اليت أحكم قواعدها على الرغم من أ اهنم اعتمدوا على جوانب خمتلفة من فلسفته.42

مّل صدرا ومن أبرز فّلسفة الشيعة املنتم ني
احدا من أملع تّلمذة ا
يُعترب امل اّل حمسن الفيض الكاشاين و ً

كل واحد من
إىل املدرسة الصدرائياة .وتعكس مؤلافاته انسجام العقل والوحي والعرفان ،وإن كان التأكيد على ا
اضحا على
تعرف الفيض على ا
مّل صدرا أثًرا و ً
هذه العناصر الثّلثة خيتلف حبسب مؤلافاته ا
املتنوعة .وقد ترك ا

حت كتبه الفقهياة ااتذت
احلكم اي – العرفاينا الذي ظهر جليًّا يف مؤلافاته األوىل ،ف ا
شخصياته من خّلل ا
التوجه ا

التصوف ،ومال إىل احلديث والرواية ،ما آل إىل تراجع
ً
طابعا باطنيًّا ،إىل أن تغلابت عليه يف النهاية نزعة مناهضة ا
اهتم ،بظاهر اآليات والروايات .ومن خّلل دراسة مؤلافات
اجلانب العرفاينا و
فاهتم ،أكثر ما ا
التأويلي عنده ،ا
ا
تغريت رؤاه وأفكاره .وميكننا أن
الفيض ومقارنتها مع بعضها ً
جمرى واحد ،بل ا
بعضا خنلص إىل أ اهنا مل تر يف ً
نقسم هذه الرؤى واألفكار إىل قسم ني اثن ني )1( :مؤلافات املرحلة األوىل ،و( )2مؤلافات املرحلة الثانية،

كل من هات ني املرحلت ني.
وسنوضح ميازات ا
 .1آراء الفيض الكاشاني في مؤلّفات المرحلة األملى

 41انظر ،مفابيح الغيب ،مصدر سابق ،الصفحة .635
 42رضا أكربيان ،حكمت متعاليه مبف ّكر فلسفى معادر (طهران :بنياد حكمت اسّلمى صدرا 1386 ،هـ .ش ،).الصفحة

.656
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مّل صدرا ،وكذا تأثارت بالتبع إىل ح اد كبري بابن عرّب .وتشري
تأثارت مؤلفات الكاشاين يف هذه املرحلة بأستاذه ا
ط يف هذه املرحلة شخصياةً كاملةً ومستقلا ًة للفيض
عبارة "يقول أهل املعرفة" اليت كان يوردها إىل هذا التأثار .ل خنت ا
حتليّل ،وإذا كان ثاة اختّلف مع أستاذه فّل يعدو كونه اختّلفًا
الكاشاين ،فقد كان يبسط آلراء أستاذه حبثًا و ً

ملّل صدرا .ومبا أ ان الفيض الكاشاين متياز
جزئيًّا ل يعت اد به ،كما ل ميكن النظر إليه على أناه خارج النظام
الفكري ا
ا
حماول إثبات
بالروح اإلخبارياة منذ البداية نراه حيرص على الستشهاد بأحاديث للمعصوم ني ،عليهم السّلمً ،
تعج باألحاديث والروايات .وأ اما يف مسألة القيامة فّل
ا
صحة ما ي ادعيه ،ومن هنا كانت مؤلافاته يف هذه املرحلة ا

سنتطرق
نرى بينه وب ني أستاذه اختّلفًا يُذكر ،بل تشاهبت آراؤمها إىل ح اد كبري ،ما خّل بعض املوارد اجلزئياة اليت
ا
إليها يف هذه املقالة.
مل ددرا في معنى القيامة ممرابهها
ابّفاق آراء الفيض الكاشاني مع ّ
التعمق فيها أناه كان مؤيا ًدا،
يتاضح لدينا من خّلل مطالعة اآلراء الفلسفياة للفيض يف املرحلة األوىل ومن خّلل ا

صحة آراء أستاذه.
كل تأييد ،لوجهة نظر أستاذه يف معىن القيامة ومراتبها .بل كان يأيت باألدلاة الروائياة ليثبت ا
ا

صرح يف مسألة مراتب الوجود أو النشأة الوجودياة بأ ان مراتب الصدور تبدأ من النشأة العقلياة اليت هي مرتبة
وقد ا
األئمة حبسب حديث لإلمام الصادق ،عليه السّلم .43ومن ثا تأيت املرتبة املثالياة اليت تتمتاع باحلياة ،والبقاء،
ا

طي
والنور ،والظهور ،واإلدراك ،وأدىن املراتب هي مرحلة ا
املادة والدنيا .وهكذا يوضح الفيض املراتب الوجودياة يف ا
توج ًها غريزيًّا جبلايًّا فهي تسعى إليه يف أنات
كل األشياء متاجهة إىل ا
الصدور عن ا
احلق ا
احلق تعاىل ،ومبا أ ان ا

44
يصرح الفيض بأ ان كلمة "الساعة" مأخوذة من السعي ،أل ان مجيع
كل انتقال جديد .ا
وجودها  ،وحت ني ساعتها يف ا

يدل على أ ان الفيض كان
متوجهة إليه تعاىل ساعية حنوه ،45وهو يتافق بذلك مع أستاذه .وثا شاهد آخر ا
األشياء ا

يقتفي أثر أستاذه يف مؤلافاته الفلسفياة ،أل وهو فهمه ملوضوع القيامة .ل تقوم القيامة يف عيون الفيض يف برهة
43

للمزيد ،انظر ،حمسن فيض الكاشاين ،أدول المعارف ،تعليق وتصحيح جّلل الدين اآلشتياين (طهران :دفرت تبليغات

اسّلمى 1362 ،هـ .ش ،).الصفحة .183
44
األبدي ،وهو املشي على الصراط .انظر ،حمسن
تقربه من اآلخرة ،وحت ادد مصريه
ا
كل قدم خيطوها اإلنسان ا
ا
يصرح الفيض بأ ان ا

فيض الكشاين ،الصافى ،اجلزء ( 1طهران :كتابفروشى اسّلميه 1376 ،هـ .ش ،).الصفحة .8

45
مؤسسة التاريخ
حمسن فيض الكاشاين ،علم اليقين في أدول الدين ،تصحيح وتعليق حمسن بيدارفر ،اجلزء ( 2بريوت :ا
العرّب ،ل تاريخ) ،الصفحة .895
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من الزمن ،وليس لا وقت باملعىن املتعارف عليه .إاّنا تتطابق مراتبها مع مراتب الوجود .يورد الفيض يف كتاب علم
اليقين في أدول الدين يف باب أحوال الربزخ:
الدنيا واآلخرة حالتان للنفس ،وأن يقال إ ان النشأة الثانية عبارة عن خروج النفس عن غبار هذه اليئة البدنياة،
تردت،
فمن قبل أن ترج عن البدن ل ترى تلك الصور اإل مشاهدةً ضعيفة ،وذاك ً
أيضا لبعض الناس ،وإذا ا
وارتفعت الشواغل ،وقوى العزمية ،واحنصرت القوى كلاها يف اقوة واحدة ،وهي املتخيالة على ما ح اققنا فيما
فعالةً وعينًا باصرةً[ ،و]ينقلب العلم مشاهدةً واملسموع مشافهةً.46
قبل ،تصري هي اقوة ا

كل إنسان تقوم
إذًا يرى الفيض بأ ان القيامة والنشأة اآلخرة مرتبطتان بالشخص يف ذاته .وعليه فقيامة ا

الطبيعي أو نتيجةً لطهارته الروحياة .يشري الفيض يف ذيل حبث
وتصه هو ل غري ،وحتصل مبوته
عليه فحسب ،ا
ا
47
جديدا ،وبعثًا منه،
املوت إىل مراتب الروح ً
كل نفس موتًا ً
نقّل عن بعض العرفاء  ،فيقول" :إ ان لإلنسان يف ا

وحشرا إىل ما بعده ،وأ ان عدد املوت والبعث واحلشر كثري ل حيصى ،بل هي بعدد أنفاس اِلّلئق".48
ً

مّل صدرا نفسها يف معىن القيامة وتع ادد مراتب الوجود ،إذ تتباع
وعليه ،ميكننا القول بأنانا أمام آراء ا
مّل حمسن الكاشاين عن املرتبة األوىل من مراتب القيامة بـ"القيامة
يعرب ا
الفيض يف هذه املرحلة أثر أستاذه .ا

مّل
الصغرى" ،وهي عبارة عن املوت
الطبيعي ومفارقة النفس للبدن ،49ويذكر احلديث نفسه الذي كان قد ذكره ا
ا

50
تفسريا لآليات املتعلاقة بالقيامة
صدرا قبله يف هذا البحث ،أل وهو "من مات فقد قامت قيامته"  .كما يق ادم ً

كتفسري أستاذه ،فيقول

اِلاص بك ،فقد زلزلت األرض زلزالا .51وإذا ارمت عظامك ،وهي
فإذا اهن اد باملوت بدنك ،وهو أرضك
ا

جبال أرضك ،وقد د اكتا د اكةً واحدة ،فقد نسفت جبالك نس ًفا .52وإذا أظلم قلبك عند النزع ،وهو مشس
 46املصدر نفسه ،الصفحة .890
 47يبدو أ ان املقصود من أهل املعرفة يف عبارة "يقول أهل املعرفة" هم ابن عرّب وشارحي كتبه ،كما أنانا نرى مثل هذه التعابري
الفكري ب ني الفيض وأستاذه.
مّل صدرا ،وذلك بسبب خصوصياات مؤلافات هذه املرحلة اليت تعكس النسجام
أيضا يف مؤلافات ا
ً
ا
 48علم اليقين في أدول الدين ،مصدر سابق ،الصفحة .848
 49املصدر نفسه ،الصفحة .849
نقّل عن بحار األنوار ،اجلزء  ،58مصدر سابق ،الصفحة .7
 50املصدر نفسه ،الصفحة ً ،849
51
ِ
ض ِزلَْزا َلَا}؛ سورة الزلزلة ،اآلية .1
{إِ َذا ُزلْ ِزلَت ْاأل َْر ُ
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54
53
انشق دماغك فقد
كورت مشسك  .وإذا بطلت حواسك فقد انكدرت جنومك  .وإذا ا
عاملك ،فقد ا

انش اقت مسائك [مساؤك] .55وإذا انفجرت من هول املوت عيناك ،وفاض عرق جبينك فقد فُ اجرت حبارك،56
تفرقت قواك ،وانتشرت جنودك ،فقد حشرت وحوشك(.)58()57
وإذا ا

طبعا َثَّ اختّلف ب ني هذين الفيلسوف ني املتأ ال ني يف إطّلق اسم القيامة الصغرى .فعلى الرغم من أ ان
ً

نب ني أوجه هذا الختّلف من فحوى كّلمه ،وهو أ ان
يتطرق إىل ذلك بصراحة ،ولكن ميكن لنا أن ا
الفيض ل ا

اعتبارا من حلظة املوت
احلس تصبح واحد ًة بعد املوت( .)60()59ومن هنا
تستمر القيامة الصغرى ً
ا
مرتبة اِليال و ا

الصعودي ،فيما يرى صدر احلكماء أ ان النفس تصاب بـ"موت
سريا على القوس
ا
ا
حت الوصول إىل املرتبة العقلياة ً

الفزع" قبل الوصول إىل املرتبة العقلياة ،وتقوم قيامتها الوسطى ،كما رأينا ،ومن ثا تصل إىل املرتبة العقلياة .كذلك

معتربا أ ان القيامة الصغرى حتصل
حيصر احمل اقق الفيض – يف مكان آخر – القيامة بقسم ني :صغرى وكربىً ،

61
يتضمن
باملوت
الطبيعي يف العامل الصغري  ،وبناءً على ذلك فإ ان اسم "القيامة الصغرى" عند الفيض الكاشاين ا
ا

مّل
أي حال ل خيتلف الفيض يف هذه املرحلة عن ا
املرتبة األوىل والثانية اليت هي الوسطى عند ا
مّل صدرا .وعلى ا

صدرا يف معاجلة مسألة القيامة ومراتبها بالنظر إليها من خّلل تع ادد مراتب الوجود ،وعدم وقوعها يف حياز الزمن،

نظرة ستشهد تغياـًرا جوهريًّا يف املرحلة الثانية من حياة الفيض الكاشاين.
ت}؛ سورة التكوير ،اآلية .3
َ {52وإِذَا ْ
اجلِبَ ُ
ال ُسيِّـَر ْ
ِ 53
ت}؛ السورة نفسها ،اآلية .1
س ُك ِّوَر ْ
{إ َذا الش ْ
َّم ُ

ِ 54
ت}؛ السورة نفسها ،اآلية .2
وم انْ َك َد َر ْ
ُّج ُ
{ َوإ َذا الن ُ
55
ت}؛ سورة االنفطار ،اآلية .1
{إِذَا َّ
الس َماءُ انْـ َفطََر ْ
56
ت}؛ سورة االنفطار ،اآلية .3
{ َوإِ َذا الْبِ َح ُار فُ ِّجَر ْ

57
ِ
ت}؛ سورة التكوير ،اآلية .5
وش ُحشَر ْ
{ َوإِ َذا الْ ُو ُح ُ

 58علم اليقين في أدول الدين ،مصدر سابق ،الصفحتان  849و.850
59
احلس واِليال بعد املوت ،ولكناه يف مسألة القيامة
طبعا يطرح ا
ً
مّل صدرا كذلك يف بعض أقسام األسفار فكرة وحدة قوى ا
يعترب أ ان القيامة الوسطى والصغرى مرتبتان خمتلفتان خبّلف الفيض الذي حذف مرتبة القيامة الوسطى.

 60للمزيد ،انظر ،أدول المعارف ،مصدر سابق ،الصفحة .197
 61علم اليقين في أدول الدين ،مصدر سابق ،الصفحة .849
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حيصر الفيض الكاشاين القيامة بقسم ني :كربى وصغرى ،وذلك إباان حديثه عن مراتب القيامة يف كتاب

يعرف الفيض القيامة الكربى فيقول إ ان" :القيامة
علم اليقين الذي يع اد من مجلة مؤلافاته يف املرحلة األوىل .ا

الكربى عبارة عن موت مجيع أفراد العامل الكبري" .62ويقصد من هذه العبارة أناه أثناء قيام القيامة الكربى تصل

تسمى بالعامل الكبري ،ويف الوقت نفسه
الروح إىل مرتبة تنعدم فيها الكثرة الوجودياة ،وهي مرتبة ا
لعقلي اليت ا
التجرد ا ا

خيص اإلنسان يف قيامته الكربى ،63وهذا البيان قريب ومشابه لبيان صدر احلكماء.
ل يفىن شيء مماا ا

احملمدياة .إذ
وكذلك نعثر يف بيان الفيض الكاشاين املرتبة األخرية اليت ا
عرب عنها صدر احلكماء باحلقيقة ا

النب
ا
يصرح الفيض بأ ان املرتبة النهائياة املتطابقة مع املرتبة ا
األولياة للوجود هي نفسها الفطرة األوىل ،وهي مقام ا
األئمة املعصوم ني ،عليهم السّلم .64مل يبسط الفيض الكاشاين للمرتبة الرابعة ،أي
األكرم ،صلاى اهلل عليه وآله ،و ا
معتربا أ ان القيامة الكربى هي آخر مراتب القيامة.
القيامة العظمىً ،

ومن خّلل ما تق ادم نرى أ ان الفيض يف هذه املرحلة التزم مبتابعة أستاذه يف التعاليم الفلسفياة ،وهو يعترب

يدل
طويّل ،حيث سنشهد تفاوتًا جوهريًّا يف املرحلة الثانية ،ما ا
من ارواد حوزة احلكمة املتعالية ،األمر الذي مل يدم ً
على نضوج الفيض وأستاذياته ،ويع ارب عن شخصياته الفكرياة املستقلاة ،فلن يعتمد على العقل – كأستاذه – كثري

اعتماد ،وسيجعل من اآليات واألحاديث الشريفة املّلك األساس لفهم القضايا .ل خيرج هذا الختّلف الفيض
الفلسفي – العرفاينا.
عن زمرة فّلسفة احلكمة املتعالية ،ولكناه جيعله صاحب شخصياة مستقلاة يف الفكر
ا
حت نصل إىل
اأما اآلن فسنبحث يف مفهوم القيامة ومراتبها كما بسط لا الفيض يف مؤلافاته املتأ اخرة ا

طبيعة نظرة الكاشاين النقدياة.

 .2الرؤية النق ّدية للفيض الكاشاني في مؤلّفات المرحلة الثانية
بوضيح الرؤية النقديّة في المرحلة الثانية

 62املصدر نفسه ،الصفحة .849
 63انظر ،املصدر نفسه ،الصفحة .850
64
القمي (طهران:
للمزيد ،انظر ،حمسن فيض الكاشاين ،الشافي في العقائد ماألخلق ماألحكام ،حتقيق مهدي األنصاري ا
انتشارات لوح حمفوظ 1382 ،هـ .ش ،).الصفحة .63
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يويل وجهه
مّل صدرا ،ا
يبتعد الفيض عن أستاذه يف هذه املرحلة .ومن خّلل قلاة تأكيده على العقل ،خبّلف ا
65
الظاهري إىل درجة ُخييال للبعض بأناه من أتباع املدرسة اإلخبارياة،
ويهتم باجلانب
ا
شطر األحاديث والروايات  ،ا
ففي رسالة اإلنصاف ينظر نظرًة نقدياةً إىل مؤلافاته السابقة ،ويرى بأ اهنا حصيلة سعي سنوات من عمره قضاها يف

املتصوفة ،وأمثالم .وكذا صارح بأناه مل يقصد البتاة أن جياريهم يف
تتباع أحوال املتكلام ني ،والفّلسفة ،و ا

66
يتصورون أن َثَّ أشياء يف علومهم ليست موجودة يف الشرع ،ولذلك كان حياول أن
معتقداهتم  .فهو يرى اأهنم ا

جسرا ب ني الشريعة ،من جهة،
يعثر على احلقائق الباطنياة لذه العلوم يف ثنايا األخبار واألحاديث ،وبذلك يصنع ً
وب ني ما يأيت عرب الباطن ،واحلقيقة ،والربهان ،والعقل ،من جهة ثانية .67يؤاكد الفيض بأ ان "العقل يف نفسه قليل

الفناء" ،لذلك ل يستطيع مبفرده أن يصل إىل معرفة كلاياات األمور وجزئيااهتا ،ولكناه يدرك الكلاياات فحسب ،وهو

املؤدية إىل مصاحل الدينا
حباجة إىل الشرع بغية معرفة اجلزئياات .وبالتايل ل ميكن النفاذ إىل جزئياات األمور ا

واآلخرة ،وكذا الهتداء إليها ،اإل عن طريق الشرع ،فعلى سبيل املثال :ل يعلم العقل سبب حترمي كثري من األمور
نظاما لّلعتقادات
من مثل حلم اِلنزير واِلمر ،يف ح ني أ ان الشرع ،بعلمه مبصاحل األمور ،وضع أمام اإلنسان ً

تؤدي إىل خري الدنيا واآلخرة.68
الصحيحة واألفعال السليمة املطلوبة اليت ا

الفلسفي غري كاف للوصول إىل احلقائق ،وأناه ل ب اد من العمل
قلي –
ا
يعترب الفيض ،إذًا ،أ ان البحث الع ا

الباطين والعرفان يف األحاديث والروايات من
الصاحل ،واملداومة على العبادة والكشف والشهود ،وطلب اإلشراق
ا

أجل هتيئة أساس صلب للنفاذ إىل احلقيقة ،ومن دون ذلك يقطع اإلنسان نصف الطريق فحسب ،أو رامبا

69
صرح يف مق ادمة كتاب في السير مالسلوك – الذي رجع فيه إىل كثري من
ينحرف عن ا
اجلادة  .ومن هنا فإناه ا

األحاديث والروايات – إىل أ ان هذا الكتاب

 65رضا أكربيان ،مناسهات دين مفلسفه در جهان اسلم (طهران :پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسّلمی 1386 ،هـ .ش،).
الصفحة .656
66
مطهرى 1387 ،هـ .ش،).
انظر ،حمسن فيض الكاشاين ،اإلنصاف ،تصحيح هبراد جعفري (طهران :مدرسه عاىل شهيد ا
الصفحتان  149و.150

 67املصدر نفسه ،الصفحة .26
 68للمزيد ،انظر ،علم اليقين في أدول الدين ،مصدر سابق ،الصفحة .195
 69الصافى ،مصدر سابق ،اجلزء  ،6الصفحة .390
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عشاق التوحيد،
حت يستفيد منه ا
كل شخص هي الضمري ا
رقي وسعادة ا
شرح أسرار الدين اليت هي عامل ا

وطّلب دين اهلل اجمليد ويرتقاون يف معارج اليق ني اليت هي وحدها غاية آمال السالك ني على الطريق
ا
املستقيم.70

مي املب ني ،لذلك
ويقول يف علاة تسمية الكتاب مبا أ ان الكتاب احلاضر ا
يضم حقائق وأسرار الدين اإلسّل ا

وضع له هذا السم "حقائق". 71

يف الواقع ،ل ميكن الوصول إىل حقائق الدين وأسراره اإل عن طريق أحاديث وروايات املعصوم ني ،عليهم
السّلم ،ومن دوهنا ل نصل إىل شيء .يقول الفيض إ ان ما يأيت عن طريق الوحي والشريعة هو وراء طور العقل،
فها هنا حيلاق العقل يف آفاق ل علم له هبا من قبل ،ومسائل كالعلم باهلل واملبدإ واملعاد ،إذ ل ميكن للعقول العادياة
النبوة ،ذلك أ ان عقول األنبياء ،عليهم السّلم ،حتوم يف حظائر القدس ،وترى ما
أن تصل إليها من دون الوحي و ا
كمياهتا ،ومن هنا كان العلم الذي
ل يراه الناس بعقولم العادياة ،يطالعون على جزئياات األمور كاطاّلعهم على ا

ميسًرا لألنبياء وما على البشر اإل أن ينتفعوا به .72ميكن النفاذ على أصول املعارف احل اقة من
هو وراء أفق العقل ا
خّلل التل اقي عن األنبياء ،وبواسطة الشرع والوحي  ،وكذا ميكن الوصول إىل مرتبة العقل الكامل اليت هي مرتبة
األنبياء الذي يتل اقون الوحي ويبلاغونه للناس.
النبوات ونطقت به ألسنة األنبياء والرسل،
ل منافاة ب ني ما أدركته عقول العقّلء وب ني ما أعطته الشرايع و ا

صلوات اهلل عليهم ،من أصول املعارف ،غري أناه بقي ألويل العقول الصرفة من العلم باهلل واليوم اآلخر مماا هو
تتممها لم الرسل ،وإن نظر األنبياء أوسع ،ومعرفتهم بالغة إىل جزئياات
وراء طور العقل
اجلمهوري أمور ا
ا
املقربة إىل اهلل تعاىل كما هي بالغة إىل كلايااهتا.73
األمور وتعي ني األعمال ا

اضحا أناه من وجهة نظر الفيض الكاشاين َثَّ طور وراء طور العقل قد وصل إليه األنبياء،
وهكذا أصبح و ً

يب ني التوافق والنسجام ب ني ما
وأناه ل ميكن للعقول الصرفة أن تصل إليه من دون الوحي والرسل .ومن أجل أن ا

70
حممد باقر ساعدي اِلراساين (طهران :علميه اسّلمى،
حمسن فيض الكاشاين ،حقايق در أخلق مسير مسلوك ،ترمجة ا
 1360هـ .ش ،).الصفحة .10

 71املصدر نفسه ،الصفحة .11
 72انظر ،علم اليقين في أدول الدين ،الصفحة .5
 73املصدر نفسه ،الصفحتان  4و.5
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احملمدياة واألنوار الفيااضة من
يراه ً
علوما حقيقياةً ،ومعارف استدللياةً ،وأسرار دين ،وب ني ما يأيت عن طريق الشريعة ا

أيضا دورًة
أئمة أهل البيت ،عليهم السّلم ،شرع بكتابة عين اليقين ،وخّلصته أدول المعارف ،الذي يُعترب ً
ا

ويصرح الفيض يف مق ادمة الكتاب أناه يريد أن يوفاق ب ني أصول
مضغوطةً يف األصول الفلسفياة للحكمة املتعالية .ا

املعارف ،من جهة ،وب ني اآليات والروايات من جهة أخرى ،فيقول إ ان هدفه من كتابة هذا الكتاب هو إثبات أناه
ميكن اجلمع ب ني العلوم احلقيقياة واملعارف الربهانياة ،من جهة ،وب ني أسرار الدين والرموز العرفانياة من جهة

أخرى .74وقد بىن نظرته عن عّلقة العقل والشرع عرب هذا املبدإ .وهو يرى بأ ان العّلقة بينهما كالعّلقة ب ني الع ني
والشعاع ،إذ ل ميكن حت اقق الرؤية بالع ني فحسب من دون شعاع ،ول الشعاع من دون ع ني ،وعلى هذا األساس
فإ ان الطريق الوحيد للوصول إىل احلقيقة هو التوافق ب ني العلوم العقلياة والعرفانياة وب ني الشرع وروايات املعصوم ني،

عليهم السّلم .وعليه فإ ان شهرة الفيض تنبع ،كما يقول السياد حس ني نصر ،من مؤلافاته يف العلوم الدينياة
والكّلمياة أكثر من فلسفة احلكمة املتعالية اليت شاد بنياهنا أستاذه صدر املتأ ال ني.75

وهكذا نرى أ ان النهج الذي سار عليه الفيض يف مؤلافات املرحلة الثانية جعل من روايات املعصوم ني،
عليهم السّلم ،قطبًا تدور حوله رحى مسائله النظرياة والربهانياة ،خّلفًا للمرحلة األوىل اليت كان يسوق فيها

صحة ما ي ادعيه من مفاهيم عقلياة .واجلدير بالذكر أ ان الفيض يف توضيحه ألسرار العقائد
ائي إلثبات ا
الشاهد الرو ا

مبّل صدرا ،حبيث جعلت أفكاره الفلسفياة – العرفانياة منه شخصياةً جامعةً للمعارف
حيكي عن موقفه املتأثار ا
الفكري ما ب ني احلكمة والتشياع كمذهب.
واألحكام ،كما جيمع نظامه
ا

مّل صدرا ،وعلى خطى السهروردي ،أناه ميكن اقتناص العقل الكلا اي وعامل ما وراء العقل بشبكة
يعترب ا

أئمة أهل البيت ،عليهم
املعرفة ،اأما ا
مّل حمسن – ويف خطوة متق ادمة على هذا الطريق – فيعترب أ ان العقل الكلا اي و ا

كل واحد .76ولذلك فإ ان إحدى أبرز خصائص الفيض يف هذه املرحلة
السّلم ،الذين هم مظاهر النور ا
احملم ا
دي ا

هي ميله إىل اآليات والروايات ،مع استحضار جانبها العرفاينا.77
 74للمزيد ،انظر ،أدول المعارف ،مصدر سابق ،الصفحة .4

S. H. Hasr, Preface on Osulolmaref (Tehran: Islamic Publishing, 1353 H.S.), p. 5.
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 76مناسهات دين مفلسفه درجهان اسلم ،مصدر سابق ،الصفحة .657
77

غّلم حس ني ابراهيمى ديناىن ،ماجراى فكر فلسفى در جهان اسلم ،اجلزء ( 2طهران :طرح نو 1379 ،هـ .ش،).
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الرؤية النقديّة للفيض الكاشاني في مسألة القيامة
احلق موجود عند املعصوم ،عليه السّلم ،واملعصوم فحسب ،ألناه واقف على األسرار
يرى الفيض بأ ان العلم ا

حتمل أسراره .78وع اد القيامة واملسائل املتعلاقة بعامل
اإللياة ،فيما اآلخرون حمرومون منه ،بل ل قدرة لم على ا

احلقيقي الذي انكشف له
اآلخرة من مجلة األسرار اإللياة اليت ل يطالع عليها سوى املعصوم ،ألناه وحده العارف
ا

تامة بالساحة األخرى من الوجود ،وما جيري
غطاء الغيب ،فرأى احلقائق عيانًا .اإهنم ،عليهم السّلم ،على معرفة ا
فيها من حساب وعقاب ،وجناة ونار ،وعبور على الصراط ،وشفاعة ،وعذاب قرب ،وحساب ميزان .79ومبا أ ان

العو اام قاصرون عن حفظ األسرار اإللياة فّل ينبغي أن خيوضوا يف هكذا مسائل ،ويستشهد الفيض ببعض

تأييدا لذا املطلب ،فينقل يف كتاب الحقائق حديثًا عن الرسول ،صلاى اهلل عليه وآله ،أناه رأى أصحابه
الروايات ً

النب ،صلاى اهلل عليه
كل أخذ يأيت بدليل على ا
ً
يوما خيوضون يف مسألة املبدإ واملعاد ،و ا
صحة ما يقول ،فغضب ا

حت امحارت وجنتاه ،وقال :هل أنا أمرتكم هبذا؟ وهل قلت لكم اضربوا القرآن بعضه ببعض ،انظروا إىل ما
وآله ،ا

أمركم اهلل به فاتابعوه ،وإىل ما هناكم عنه فانتهوا عنه .80يرى الفيض الكاشاين أ ان األحباث املتعلاقة بيوم القيامة
أي كان ،وهي حتتاج إىل شروط ومق ادمات لتطهري الباطن وإصّلح
معارف حقيقياة ل ميكن أن يطالع عليها ا

سّلمي ،81والقيام بالعبادات واألعمال البدنياة ،وبذلك نكون قد هياأنا األرضياة املناسبة
القلب كما أمرنا الشرع اإل
ا

اإللي وتعاليم املعصوم ني ،عليهم السّلم .وقد قال الفيض يف كتاب
لتل اقي العتقاد الصحيح املأخوذ عن الوحي ا
باألئمة املصطف ني".82
قرة العيون :ا
ّ
"إين ما اهتديت اإل بنور الثقل ني ،وما اقتديت اإل ا

أبدا املعرفة الفطرياة اليت هي
وعلى الرغم من تأكيد الفيض على تل اقي املعارف من املعصوم لكناه مل يُهمل ً

مبثابة العقل يف الوجود اإلنساينا ،وهي الشرع الباطن .فالعقل يشبه املصباح الذي يضيء الطريق أمام السالك ،اأما
 78للمزيد ،انظر ،حقايق در أخلق مسير مسلوك ،مصدر سابق ،الصفحة .22
 79املصدر نفسه ،الصفحات  19إىل .21
 80للمزيد ،انظر ،املصدر نفسه ،الصفحات  93إىل .95
81
املتصوفة يف عصره.
التأكيد الكبري للفيض على إسّلمياة تزكية النفس ناتج عن شيوع تياار منحرف من العرفاء و ا
82
اإلسّلمي 1410 ،هـ.
(قم :دار الكتاب
حمسن فيض الكاشاينّ ،
قرة العيون في المعارف مالحكم ،حتقيق حمسن عقيل ا
ا
ق ،).الصفحة .26

[]15

الشرع وأحاديث املعصوم ني ،عليهم السّلم ،فهي مبثابة الطريق لذا املصباح ،وإذا أغفل العقل التعاليم الشرعية
الضروري للرؤية.84
ويضل طريقه ،83ويف مثال آخر يشباه العقل بالع ني ،والشرع بالنور
يفقد تأللؤه وضياءه،
ا
ا
ومماا تق ادم من بيانات الفيض الكاشاين يف مسألة عّلقة العقل مع الشرع وتعاليم املعصوم ني ،نرى مدى
اعتداله يف تقريره للحقائق .فالقيامة تقوم يف برهة من الزمن ،وعّلقتها الطبيعياة حدوث الزلزل وتناثر النجوم

مع ني.
واندكاك اجلبال وغري ذلك كما جاء بيانه يف القرآن الكريم ،كما أ ان النفوس كلاها حتشر وتبعث يف زمان ا

تفسريا لغويًّا روائيًّا بشكل كامل ،مع صبغة عرفانياة
يفسر الفيض اآليات القرآنياة يف كتاب الصافي
ً
ا
فسر سورة الزلزلة – خّلفًا للمرحلة األوىل –
أحيانًا ،وكذلك يت ا
طرق إىل أخبار املعصوم ني ،عليهم السّلم .وقد ا
طبعا ل يعرفه اإل املعصوم ،عليه
اإللي يف زمن ا
مع نيً ،
على ما تشري إليه ظاهر اآليات من احلشر يف احملضر ا

85
تدل عليه
أيضا يف بفسير سورة الواقعة بأ ان اآليات تشري – كما ا
السّلم ،واندكاك اجلبال وغريها  ،وقد رأى ً

روايات املعصوم ني ،عليهم السّلم – إىل أ ان وقائع القيام سوف حتدث يف الزمن .86ول مكان هنا للمسائل

تغيريا يف رؤية
الفلسفياة املبنياة على الوجود ومراتبه ،وتطابق مراتب القيامة مع مراتب الوجود اإلنساينا ،وبذلك نرى ً
الفيض حول أمور تُعد جوهرياًة يف املدرسة الصدرائياة ،كالنظرة الكونياة إىل الوجود ومراتبه ،والقيامة ودرجاهتا،

ومقدار العتماد على العقل واملعرفة يف فهم هذه احلقائق.

ملّل صدرا بلحاظ القيامة ومراتبها احتلات
وصفوة القول إناه من جمموع ما تق ادم نرى أ ان النظرة الوجودياة ا

باتاذ مواقف متبانية منها أثناء مراحل
مكانًا ممياـًزا يف النظام
الفكري للفيض الكاشاين ،حبيث نراه يعيد تفسريها ا
ا
تدل على ظهور شخصياة فكرياة مستقلاة وناضجة ،مل
حياته املختلفة،
املتأخرة اليت ا
وخصوصا بعد ظهور مؤلافاته ا
ً

متنوعة.
ترجه عن زمرة حكماء احلكمة املتعالية ولكناها جعلت منه صاحب نظر يف أحباث فكرياة ا
مراجع إضافيّة

حممد خواجوي (طهران :انتشارات موىل 1362 ،هـ .ش.).
صدر الدين الشريازي ،بفسير آيه مهاركه نور ،ترمجة وتصحيح ا
 83حقايق در أخلق مسير مسلوك ،الصفحة .78
 84أدول المعارف ،الصفحة .195
 85حمسن فيض الكاشاين ،الصافى ،الصفحتان  840و.841
 86املصدر نفسه ،الصفحة  648إىل .658
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_____ ،رسالة الحشر (طهران :انتشارات موىل 1377 ،هـ .ش.).
مطهرى،
علي رضا أصغري ومهدي حاجيان (طهران :مدرسه عاىل شهيد ا
حمس فيض الكاشاين ،الكلمات المخزمنة ،تصحيح ا

 1387هـ .ش.).

مطهرى 1387 ،هـ .ش.).
علي رضا أصغري ومهدي حاجيان (طهران :مدرسه عاىل شهيد ا
_____ ،اللئائى ،تصحيح ا
المحجة الهيضاء في بهديب األحياء (قم :نشر اسّلمي 1383 ،هـ .ق.).
_____،
ّ
_____  ،أنوار الحكمة ،حتقيق وتعليق حمسن بيدارفر (قم :نشر بيدار 1383 ،هـ .ش.).
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