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 ض الكاشانيدراسة المنهج النقدّي للفي

 1لمسألة القيامة في النظام الفلسفّي الصدرائيّ 

 رضا أكربيان وجنمه سادات رادفر

 طاهرترمجة حسن 

 الشرع. ،العقل ،مراتب الوجود ،القيامة ،الفيض الكاشاين ،: مّلا صدراالمفتاحّية كلماتال

ملدرسة صدر الدين  ومفهومها الفلسفيا املتطابق مع مراتب الوجود يف النظام الفكريا  تعراضت مسألة القيامة
 تغريا رؤية الفيضإذ آل  ض الكاشاين.الفي تلميذه األبرزل الفكرياة نظومةوالتمحيص يف املىل النقد الشريازي إ
 ،بدوره ،هذا التغريا أداى الشرع بالعقل، و  عّلقة خيصا  ما يف إىل تقدمي عرض أكثر اعتداًل سألة العقل مل الكاشاين

ومن خّلل دراسة أعماله اليت خلافها يف شبابه، وتلك  املختلفة. لقيامة يف مراحل حياتهملسألة اه تبدال يف نظرتإىل 
 ،مسألة القيامة ومراتبها ما خيصا  ة يفاهاته الفكريا تا يف ا التحاول اجلوهريا يتاضح  ،اليت ألافها يف فرتات لحقة
وتنتهي  ، حبيث تبدأ من نظرته إىل القيامة حبسب مراتب وجود اإلنسانها يف تفسريهاوتباين املناهج اليت اتابع

 .بالرؤية القائمة على الزمن التارخييا 

 المقّدمة

ا ات اليت وضعهت اآلراء والنظريا كما تعداد  ،ة اليت ترتبط باآلخرةمسألة القيامة ومراتبها إحدى املسائل املهما  تعدا 
الفيلسوف   ني الشريازي،صدر املتألا ذه هذا السياق أداى النهج اجلديد الذي اتا اءها، ويف ز رون املسلمون إاملفكا 
 بحث، نظرياةة بديعة يف هذا املىل النجاح يف تقدمي نظريا إ يف تفسري الوجود ومراتبه ضمن نظامه الفلسفيا  ،البارز
 ة التفسري الصدرائيا عن صحا  طرفال وبغضا  حاديث الشريفة.واألة وتفسري جديد لآليات ؤية خاصا على ر  تقوم

وهذا ل يعين،  ه تناقض.حبيث ل يُرى في ،يف جممل نظامه الفلسفيا  فذا ع بانسجام وتناسق ه يتمتا للقيامة، فإنا 
تّلميذ  على يد ةة لذه النظريا ة جادا ت مباحثات نقديا مل يقداموا نقًدا له، بل جر  اآلخرين أنا املفكارين قطًعا،

  صدرا.آراء مّلا  عن عض األحيان عدوًل نا نرى يف بىل درجة أنا إ  ،الية نفسهامدرسة احلكمة املتع
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هو أحد تّلمذة صدر الدين الشريازي يف احلكمة والفلسفة، و  ،ب بالفيضامللقا  ،يعترب حمسن الكاشاين
خًذا متا  ،ستاذهكثري من األحيان يبتعد عن طريقة أ  ج ني لعقائده، ومع ذلك نراه يفالشارح ني ألفكاره واملروا  من أهما 

مسألة القيامة ومراتبها من وجهة نظر هذين ق إىل أن نتطرا  ،هذه املقالة مطاوي يفسنحاول،  .لنفسه رأيًا خاصًّا
نعلم مدى التزام   يتسىنا لنا يف النهاية أنحتا  ،فاقهمانرى مدى اختّلفهما واتا ل ، ني املتألا احلكيم ني والفيلسوف ني

 ستاذه صدر احلكماء.التلميذ بآراء أ

نعراج على س القيامة ومراتبها، ومن ثا  مبحث صدرا يف سنحاول بدايًة تقييم وجهة نظر مّلا  ،وعليه
لفكر من اه الفيض ذالذي اتا  املوقف النقديا سنعراج على  ومن ثا يف املوضوع ذاته.  دراسة آراء الفيض الكاشاين

   .الصدرائيا 

  ددرا في مسألة القيامة ممرابههامّل الرأي 

ما تبدأ فيه عّلمات القيامة  سيأيت يوم إذ .ةكما يبدو من ظاهر اآليات القرآنيا   ل تقع القيامة ضمن الزمن التارخييا 
قيامة مراتب متطابقة مع لل لكن، وما إىل ذلك. 3وتتزلزل األرض ،2وتتناثر الكواكب ،ظلم الشمسفستُ  :ظهوربال

والعدم األصليا  4تلات حقيقة احلقائق اليت هي الفطرة األوىلإذ . مراتب الوجود اإلنساينا 
من حضرة األحدية  5

ِفْطرََة اللَِّه الَّيِت : }القرآن الكريموهي املعربا عنها حبقيقة التوحيد كما يشري  ،نسان هبااألقدس، واختمرت فطرة اإل
َها َل تـَْبِديلَ   وعنصر ،ء واملوجوداتاألشيا ويف الواقع تُعترب هذه املرتبة أصل كلا  .6{ِِلَْلِق اللَّهِ  َفَطَر النَّاَس َعَليـْ

                                                           
  .2و 1، اآليتان التكويرسورة  ؛{َوِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرتْ  * ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ }2
 . 1، اآلية الزلزلةسورة  ؛{ِإَذا زُْلزَِلِت اأْلَْرُض زِْلزَاَلَا}3

للمزيد،  "؛ةحديا لقت من حضرة الذات األخُ  وقدة نفسها، يا دحقيقة حقائق األشياء، هي احلقيقة احملما هي الفطرة األوىل " 4
 .439و 438هـ. ش.(، الصفحتان  1385)طهران: انتشارات حكمت،  بعليقات بر اسرار اآلياتانظر، عليا نوري، 

املقصود من العدم األصليا هو أناه بسبب عدم اتاصاف هذا العدم بأيا حدا من حدود املوجودات،  فهو، إذ ذاك، ل يكون  5
وجودات كلاها ومصدرها. وعليه، فكلمة العدم هنا ل تعين العدم باملعىن الفلسفيا واحًدا، حتا لو كان يف الوقت نفسه أصل امل

 املعروف يف مقابل الوجود، بل تعين شيًئا آخر يتوقاف فهمه على الدقاة والنتباه.  

سه ى مطالعات مؤسا )طهران: نقد النصوص في شرح نقش الفصوص  انظر، عبد الرمحان بن أمحد اجلامي، ،للمزيد
 . 37إىل  20الصفحات  (،ى، ل تاريخفرهنگ وحتقيقات

 . 30 ، اآليةالرمم سورة 6
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الوجود من  ىل. واإلنسان بدوره ينزل إ7شيء حياة كلا  ترتبط  ، وهباالعناصر، ومن حيث املرتبة هي سابقة للكلا 
تنتقل  ومرتبة من الوجود. حدا   – شيء كما لكلا    –لإلنسان  يصبح ساحة اإلمكان عرب القوس النزويلا.

ة  صدرا عن هذه العمليا  مّلا ربا يعو . 8الكمال الداين مرتبة من مرتبة الكمال العايل إىل املوجودات عرب السري النزويلا 
السقوط األوال لإلنسان من الفطرة، أي من العدم إىل الوجود وهو اجلنة اليت كان فيها " ل"،باسم "السقوط األوا 

ة عبارة عن هذه اجلنا  ،ويف الواقع .10"9{يَا َآَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنَّةَ }أبونا آدم وأمانا حوااء، كما قال: 
 رواحهو عامل األف عامل امللكوت الروحاينا أماا  .الصوريا عامل امللكوت ( 2)، وعامل امللكوت الروحاينا ( 1)عامل ني، 
يا هو عامل النفوس واِليال الكلا ف عامل امللكوت الصوريا أماا ، و 11ة واألعيان الثابتةالعقليا 

السقوط   نيومن ثا حي. 12
يًعا} ،وهو البوط إىل دار الدنيا ،نسانالثاين لإل َها مجَِ وأدىن مراتب الوجود من  ،ةوهو عامل املادا  ،13{اْهِبطُوا ِمنـْ

ائنات يف الك كلا   ة أخرى فإنا يحومن نا .14للموجودات زويلا وهكذا يكتمل القوس الن ة.حيث الكمالت الوجوديا 
                                                           

  .626فحة صال هـ. ش.(، 1363)طهران: اجنمن حكمت وفلسفه،  مفابيح الغيبصدر الدين الشريازي، للمزيد، انظر،  7

حتقيق مصطفى حمقاق داماد )طهران: بنياد  ،ةة في المناهج السلوكيّ الشواهد الربوبيّ صدر الدين الشريازي، للمزيد، انظر،  8
 .172فحة صال هـ. ش.(، 1382حكمت اسّلمى صدرا، 

 .35 ، اآليةالهقرةسورة  9

 65الصفحتان  هـ. ش.(، 1385حتقيق حمماد موسوى )طهران: انتشارات حكمت،  ،سرار اآلياتأ، صدر الدين الشريازي 10
 . 66و

(، 1993، حتقيق حمماد خواجوي )بريوت: دار األضواء، أسرار اآليات الدين الشريازي،ويف الرتمجة العربياة استفدنا من، صدر 
 .المحّجة. 167الصفحة 

من األعيان الثابتة.  اجزءً  ،اأيضً  ،ةاحلقائق الوجوبيا  بالطبع تعدا تعاىل.  األعيان الثابتة هي أعيان حقائق املمكنات يف علم احلقا  11
 حسب.ء منها فيُقصد من األعيان جز  اأحيانً  لكنو 

تصحيح وتعليق جميد هادي زاده )طهران: انتشارات حكمت،  ،هادطلحات الصوفيّ  ،اق الكاشاينعبد الرزا للمزيد، انظر، 
 .10 هـ. ش.(، الصفحة 1381

 .439فحة صال، مصدر سابق، بعليقات بر اسرار اآليات 12

 .38 ، اآليةالهقرةسورة  13

وهو عبارة عن صدور الوجود  ،ة، يعين اِللق التكويينا ة خلق املوجودات التكوينيا كيفيا بلحاظ   ،هذا القوس جيب النتباه إىل أنا  14
هو صدور الوجود  ،وهو شكل آخر للخلق ،اِللق اإلبداعيا   فإنا وإلا  ،تهوقابليا  يءة الشصّلحيا  عتبارالمن الواجب، مع األخذ ب

 فصاعًدا.  219 فحةص، مصدر سابق، الالربوبّية الشواهدانظر،  ،للمزيد ،ة الشيء املخلوقدون مشاركة قابليا من من الواجب 
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وهذا هو  ،15حنو الفطرة األوىل تقطع القوس الصعوديا  ،واملكان الذي فيه هبطت ،لاألوا  مسرية العودة إىل املبدإ
ة إىل مرتبة . تنتقل النفس من مرتبة املادا 16{َكَما َبَدَأُكْم تـَُعوُدونَ : }القرآن الكريم معادها وقيامتها، كما يشري

 .17ةالنشأة األخرويا  تشهدة ة الروحانيا ، وبصعودها منه إىل املرتبة العقليا وهي الربزخ ،اِليال والنفوس

املراد منه احلركة يف عي، وليس من السى بالساعة سما القيامة ت أنا  الكشف صدرا عن صاحب ينقل مّلا  
من مات فقد " قيلتعاىل، لذلك حنوه  ه فطريا وتوجا  ةة ذاتيا النفوس تسعى يف حركة جوهريا  نا بل يعين أ ،املكان

  19شأهنا التغيري والنقّلب ،سائر الكائنات كما  ،النفس نا . ويف الواقع، فإ18"قامت قيامته

ا وصفها بالطمينان، وهو السكون العقليا، ألنا النفس قبل صريورهتا عقًّل بالفعل شأهنا التغيري  وإّنا
ا،  يَا أَيَـّتُـَها النَـّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة * اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك رَاِضَيًة }والنقّلب، فإذا صارت مطمئناًة عقلياًة رجعت إىل رهبا

  .(21)"(20)َمْرِضيًَّة{

ة، مرا  ة أدىن إىل مرحلة أعلى، وتقوم قيامتها ح ني انتقالا كلا النفس تنتقل من مرحلة وجوديا  فإنا  ،وبالتايل
ل مكان هنا . ة مراتب تتناسب مع مراتب تكامل النفس يف القوس الصعوديا األخرويا  للقيامة وللنشأة ولذلك فإنا 

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

                                                           
 .22فحة صمصدر سابق، ال ،أسرار اآليات 15

 .29، اآلية األعرافسورة  16

هـ.  1363، ترمجة وتعليق حمماد خواجوى )طهران: انتشارات موىل، بفسير سوره ماقعه ،ازيري صدر الدين الشللمزيد، انظر،  17
 .171فحة صال ش.(،

 .167 فحةصال، املصدر نفسه 18

  صدرا.ّلا املة اليت رفع قواعدها إىل احلركة اجلوهريا وها هنا إشارة  19

 .28و 27  ، اآليتانالفجرسورة  20

 .94 فحةصال مصدر سابق، ،أسرار اآليات 21
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ة، والصعود عن حضيض املادا  مبفارقة البدن العنصريا  ،القيامة الصغرى أي ،ل مرتبة للقيامةوا تقوم أ
وهو املوت الطبيعيا  ،لوصول إىل مرتبة عامل اِليالل

من مات فقد قامت : "، كما جاء يف احلديث النبويا 22
 ومع قيام القيامة الصغرى .23قيامته"

وانكدرت جنومه اليت هي  ،25اليت هي قواه املدركة وانتثرت كواكبه ،24انفطرت مساؤه اليت هي أما دماغه 
، 27وتزلزلت أرضه اليت هي بدنه ،26الغريزياةكوارت مشسه اليت هي قلبه ومنبع أنوار قواه وحرارته و  ،حواسه

 .(30()29)الغضبياة سياما ،كةقواه احملرا وحشرت وحوشه اليت هي ، 28ودكات جباله اليت هي عظامه

 وبعد قيام القيامة الصغرى

ة ، وإذا استطاعت النفس أن تعرب هذه املرحلة الوجوديا للبدن حركته على القوس الصعوديا  يتابع الوجود املثايلا 
ا تدخل العامل فإهنا  – أثناء القيامة الصغرى ت قبل من قالبها العنصريا ر كما حترا   – وتتحرار من قالبها املثايلا 

  .31وهي القيامة الوسطى ،وهنا تقوم قيامة أخرى للنفسعامل اجملرادات، الذي هو  املعنويا  الروحاينا 

ى هذا املوت مبوت ويسما  ،بنزع القالب املثايلا ة ة عن النشأة املثاليا نسانيا النفس اإليف هذه املرتبة متوت و 
َفُخ يف الصُّوِر فـََفزَِع َمْن يف السََّماَواِت َوَمْن يف اأْلَْرضِ ، وآية }الفزع على هذا املوت. خري مصداق  32{يـَْوَم يـُنـْ

                                                           
 .353فحة صال مصدر سابق، ،ةالشواهد الربوبيّ  انظر، ،للمزيد 22

 .7فحة صال هـ. ش.(، 1361)طهران: دار الكتب اإلسّلمياة،  58زء اجل ،بحار األنوار اجمللسي،حمماد باقر  23

 .1اآلية  ،االنفطار سورة {؛ِإَذا السََّماُء انـَْفطََرتْ } 24

 .2السورة نفسها، اآلية  {؛َوِإَذا اْلَكَواِكُب انـَْتثـََرتْ } 25

 .1 اآلية ،التكويرسورة  {؛ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ } 26

 .1 ، اآليةةالزلزلسورة  {؛اأْلَْرُض زِْلزَاَلَاِإَذا زُْلزَِلِت } 27

 .21 ، اآليةالفجرسورة  {؛َكّلَّ ِإَذا دُكَِّت اأْلَْرُض دَكًّا دَكًّا} 28

 .5اآلية  ،التكويرسورة  {؛َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ } 29

 .95 فحةصال مصدر سابق، ،أسرار اآليات 30

 طهران:) حتقيق وتصحيح حمماد خواجوى ،مزلزال أعلى ،طارق ه هاىسور بفسير ، صدر الدين الشريازيللمزيد، انظر،  31
 .172 فحةصال (،هـ. ش. 1363موىل،  انتشارات
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ا  عنهربَّ ويع ،هي مرحلة التجراد العقليا و  ،أعلى وتدخل مرتبةً  ،أخرى ةً متوت النفوس موت الفزع حتيا مرا  عندما
ُقِل الرُّوُح } ،اآلن فصاعًدا بـ"الروح" عنها من عربَّ ، وي34ةتصل النفس إىل السكينة العقليا من ثا و . 33نفخ الصورب

 كما يقول عزا   ،ر يف عامل الروحول تكثا  ،ذاهتا واحدةرة النفوس، فالروح يف ل مكان هنا لكث. 35{ِمْن أَْمِر َرّبِّ 
الذي منه هبطت،  ألصليا اىل موطنها وإىل اآلن مل تصل الروح إ .36ِإلَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبَصر{َوَما أَْمرُنَا } :وجلا 

ق فيها قيامتها ىل مرتبة تتحقا عد إا تصة أعلى فإهنا ع بكمالت وجوديا وإذا استطاعت الروح يف سريها هذا أن تتمتا 
 عن هذه املرتبة برتبة اإلنسان الكامل، عربَّ ، ويوىلإىل الفطرة األ عائدةً  وتكمل بذلك قوسها الصعوديا  ،الكربى

ما يفىن عن نفسه ا حينما ، أل تقوم قيامة اإلنسان ما دام يف حجاب الدنيا. (38()37)ة، ومقام عندديا واحلقيقة احملما 
 .39خرةرية اليت يرى هبا اهلل وملكوت اآلبالبص ىيتحلا  ويصل إىل مقام عند

 ةل يف القواعد الفلسفيا عليه أن يتأما فه إذا أراد أحد أن يفهم معىن القيامة الكربى أنا ب صدرا مّلا  يصراح 
 إلا  ،الصدرائيا  يف النظام الفلسفيا  طاتاختُ كما   وبالتايل ل ميكن أن ندرك معاين القيامة ومراتبها،. 40تأماًّل كافًيا
ة لألشياء إثبات الغايات الذاتيا ( 2و) ومراتبه،الوجود ( 1، من مثل )ومقداماته إيااه باد  النظاممبإذا قبلنا 
 لاليت تتحوا  ةاحلركة اجلوهريا ( 5و)أصله، شيء إىل  رجوع كلا ( 4و)أعلى،  أدىن لكلا  توجاه كلا ( 3و)الطبيعية، 

ة قوسي الصعود والنزول، والكثري من املباد  الفلسفيا ( 6و)، كمالاو  من خّللا ذوات األشياء وتسعى حن
 ،ن نفهم مسألة القيامة، حبيث ل ميكن أبعضمركاب من أجزاء مرتبطة بعضها ب النظام الصدرائيا  كأنا األخرى. و 
  صدرا أن، يرى مّلا خرى املتقدامة عليها من الناحية الوجودياةا فهمنا املسائل األ إذإلا  ،مرحلتها األخرية ول سياما
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وهي آخر مرتبة  .41هي "القيامة العظمى"، و وصولا إىل فناء التوحيد ومقام عند مرتبة أخرى تنتظر الروح بعد ثا 
ويصل  ،نسان القوس الصعوديا وحبصولا خيتم اإل .ة للنفسمن املراتب الوجوديا من مراتب القيامة، أو آخر مرتبة 

  قوس النزول. يف هاة األوىل اليت تنزل منإىل املرتبة الوجوديا 

كمل حبثنا بدراسة هذا املوضوع من وجهة نظر ، نيف القيامة ومراتبها صدرا رأي مّلا  أن عرضنا بعدو 
 رة.مة منها واملتأخا فاته املتقدا وذلك من خّلل مؤلا  ، صدراالفيض الكاشاين ورأيه يف منهج مّلا 

 ة في مسألة القيامةالفيض الكاشاني مالرؤية الصدرائيّ 

 : الوحي، وتزكية النفس من أجل اإلشراق، والتب نيا ، وهيللدينثّلثة  صدرا يف توحيد أركان تكمن أصالة مّلا 
 صدرا على مجيع أتباع مّلا طرقها باحلقيقة الواحدة. حافظ  يف رؤية واحدة شاملة تنتهي كلا  الفلسفيا  – العقليا 

 .42ا على جوانب خمتلفة من فلسفتهو م اعتمدهذه الوحدة اليت أحكم قواعدها على الرغم من أهنا 

شيعة املنتم ني ومن أبرز فّلسفة ال  صدرامن أملع تّلمذة مّلا  ا حمسن الفيض الكاشاين واحدً ّلا املعترب يُ  
واحد من  كيد على كلا ، وإن كان التأفاته انسجام العقل والوحي والعرفانتعكس مؤلا و  ة.ملدرسة الصدرائيا إىل ا

على  رًا واضًحا صدرا أثلفيض على مّلا ف اترك تعرا وقد  .عةفاته املتنوا هذه العناصر الثّلثة خيتلف حبسب مؤلا 
ذت ة اتا  كتبه الفقهيا حتا ف فاته األوىل،يف مؤلا  الذي ظهر جليًّا العرفاينا  – يا ه احلكما ته من خّلل التوجا شخصيا 

إىل تراجع  ما آل ،احلديث والرواية ف، ومال إىلت عليه يف النهاية نزعة مناهضة التصوا طابًعا باطنيًّا، إىل أن تغلاب
فات مؤلا من خّلل دراسة و  عنده، فاهتما، أكثر ما اهتما، بظاهر اآليات والروايات. والتأويليا  اجلانب العرفاينا 

أن وميكننا  ه.أفكار و  رؤاهت تغريا  بلى واحد، ا مل تر يف جمرً هنا خنلص إىل أ بعًضا الفيض ومقارنتها مع بعضها
فات املرحلة الثانية، مؤلا ( 2و) ،فات املرحلة األوىلمؤلا ( 1اثن ني: ) إىل قسم ني نقسم هذه الرؤى واألفكار

 من هات ني املرحلت ني. زات كلا وسنوضح ميا 

 فات المرحلة األملىآراء الفيض الكاشاني في مؤلّ . 1

                                                           
 .635 فحةصال مصدر سابق، ،مفابيح الغيب انظر، 41

 فحةصال هـ. ش.(، 1386)طهران: بنياد حكمت اسّلمى صدرا،  حكمت متعاليه مبفّكر فلسفى معادر ،أكربيانرضا  42
656. 
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تشري و  بابن عرّب. كبري  بالتبع إىل حدا  وكذا تأثارت  صدرا،ستاذه مّلا بأيف هذه املرحلة  تأثارت مؤلفات الكاشاين
للفيض  ةً ومستقلا  كاملةً   ةً يف هذه املرحلة شخصيا خنتطا ل  ر.إىل هذا التأثا  وردهااليت كان ي"يقول أهل املعرفة" عبارة 

ه اختّلفًا كون  عدوستاذه فّل ية اختّلف مع أوإذا كان ثا  ،حتليًّل ا و ثً يبسط آلراء أستاذه حب كان  فقدالكاشاين، 
الفيض الكاشاين متياز  ومبا أنا .  صدراملّلا  ه خارج النظام الفكريا نا النظر إليه على أ ، كما ل ميكنبه جزئيًّا ل يعتدا 

إثبات  ، عليهم السّلم، حماوًل معصوم نيذ البداية نراه حيرص على الستشهاد بأحاديث للة مناإلخباريا  بالروح
سألة القيامة فّل ا يف مما وأحاديث والروايات. باأل تعجا فاته يف هذه املرحلة ومن هنا كانت مؤلا  ،يهة ما يداعصحا 

ق ة اليت سنتطرا وارد اجلزئيا بعض امل خّلما  ،كبري  آراؤمها إىل حدا  تشاهبتبل ، ذكريُ  نرى بينه وب ني أستاذه اختّلفًا
 .إليها يف هذه املقالة

  ددرا في معنى القيامة ممرابههافاق آراء الفيض الكاشاني مع مّل بّ ا

ًدا،  ه كان مؤيا فيها أنا من خّلل التعماق ة للفيض يف املرحلة األوىل و خّلل مطالعة اآلراء الفلسفيا ح لدينا من يتاض
. ة آراء أستاذهت صحا ة ليثبة الروائيا يت باألدلا كلا تأييد، لوجهة نظر أستاذه يف معىن القيامة ومراتبها. بل كان يأ

ة اليت هي مرتبة مراتب الصدور تبدأ من النشأة العقليا  ة بأنا الوجوديا  ود أو النشأةيف مسألة مراتب الوجقد صراح و 
 ،والبقاء ،ع باحلياةة اليت تتمتا أيت املرتبة املثاليا من ثا تو  .43ة حبسب حديث لإلمام الصادق، عليه السّلماألئما 
 ة يف طيا وهكذا يوضح الفيض املراتب الوجوديا  ة والدنيا.دراك، وأدىن املراتب هي مرحلة املادا ، واإلوالظهور ،والنور

نات يف أا فهي تسعى إليه جبلايًّ  اًها غريزيًّ توجا  جهة إىل احلقا األشياء متا  كلا   تعاىل، ومبا أنا  ن احلقا الصدور ع
ألنا مجيع  ،من السعي مأخوذة كلمة "الساعة"  أنا بانتقال جديد. يصراح الفيض  ساعتها يف كلا حت ني و  ،44وجودها
ض كان الفي على أنا  يدلا آخر  بذلك مع أستاذه. وثا شاهد فقيتا ، وهو 45ياء متوجاهة إليه تعاىل ساعية حنوهاألش
 ض يف برهةالفييف عيون القيامة فهمه ملوضوع القيامة. ل تقوم  أل وهو ،ةفاته الفلسفيا ي أثر أستاذه يف مؤلا يقتف

                                                           
تعليق وتصحيح جّلل الدين اآلشتياين )طهران: دفرت تبليغات  ،أدول المعارففيض الكاشاين، حمسن انظر، للمزيد،  43

 .183 فحةصال (،هـ. ش. 1362اسّلمى، 

حمسن  . انظر،، وهو املشي على الصراطمصريه األبديا  دبه من اآلخرة، وحتدا نسان تقرا ا اإلقدم خيطوه كلا   ح الفيض بأنا يصرا  44
 .8فحة صهـ. ش.(، ال 1376)طهران: كتابفروشى اسّلميه،  1 زءاجل ،ىالصاف فيض الكشاين،

)بريوت: مؤساسة التاريخ  2تصحيح وتعليق حمسن بيدارفر، اجلزء  ،علم اليقين في أدول الدين، حمسن فيض الكاشاين 45
 .895 فحةصال العرّب، ل تاريخ(،
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علم كتاب   يف ضورد الفيي تتطابق مراتبها مع مراتب الوجود. اإّنا من الزمن، وليس لا وقت باملعىن املتعارف عليه. 
 باب أحوال الربزخ:يف  في أدول الدين اليقين

وأن يقال إنا النشأة الثانية عبارة عن خروج النفس عن غبار هذه اليئة البدنياة، الدنيا واآلخرة حالتان للنفس، 
مشاهدًة ضعيفة، وذاك أيًضا لبعض الناس، وإذا ترادت، فمن قبل أن ترج عن البدن ل ترى تلك الصور إلا 

وارتفعت الشواغل، وقوى العزمية، واحنصرت القوى كلاها يف قواة واحدة، وهي املتخيالة على ما حقاقنا فيما 
 . 46قبل، تصري هي قواة فعاالًة وعيًنا باصرًة، ]و[ينقلب العلم مشاهدًة واملسموع مشافهةً 

إنسان تقوم  فقيامة كلا  . وعليهبالشخص يف ذاته طتانقيامة والنشأة اآلخرة مرتبال أنا بيرى الفيض  اإذً 
 الفيض يف ذيل حبث ة. يشريلطهارته الروحيا  أو نتيجةً  ، وتصاه هو ل غري، وحتصل مبوته الطبيعيا فحسب عليه

جديًدا، وبعثًا منه، إنا لإلنسان يف كلا نفس موتًا " فيقول: ،47العرفاء املوت إىل مراتب الروح نقًّل عن بعض
  .48، وأنا عدد املوت والبعث واحلشر كثري ل حيصى، بل هي بعدد أنفاس  اِلّلئق"وحشرًا إىل ما بعده

 القيامة وتعداد مراتب الوجود، إذ تتباع  صدرا نفسها يف معىننا أمام آراء مّلا نا بأالقول ميكننا  ،وعليه
بـ"القيامة  عن املرتبة األوىل من مراتب القيامةالكاشاين  حمسن مّلا  يعربا  أثر أستاذه.لفيض يف هذه املرحلة ا

مّلا ويذكر احلديث نفسه الذي كان قد ذكره  ،49ومفارقة النفس للبدن وهي عبارة عن املوت الطبيعيا  الصغرى"،
قيامة  قة بالم تفسريًا لآليات املتعلا كما يقدا   .50من مات فقد قامت قيامته"" ، أل وهويف هذا البحثقبله صدرا 

 ، فيقولستاذهكتفسري أ

هي و  ،عظامك رمات وإذا .51فإذا اهندا باملوت بدنك، وهو أرضك اِلاصا بك، فقد زلزلت األرض زلزالا
. وإذا أظلم قلبك عند النزع، وهو مشس 52، وقد دكاتا دكاًة واحدة، فقد نسفت جبالك نسًفاجبال أرضك

                                                           
 .890 فحةصال، نفسهاملصدر  46

نا نرى مثل هذه التعابري كما أنا   ،كتبه  يبن عرّب وشارحااملقصود من أهل املعرفة يف عبارة "يقول أهل املعرفة" هم  يبدو أنا  47
  ستاذه.أض و ب ني الفي نسجام الفكريا فات هذه املرحلة اليت تعكس الات مؤلا صدرا، وذلك بسبب خصوصيا  فات مّلا مؤلا  يفأيًضا 

 .848 فحةصمصدر سابق، ال ،علم اليقين في أدول الدين 48

 . 849 فحةصال، املصدر نفسه 49

 .7فحة ص، مصدر سابق، ال58، اجلزء بحار األنوار نقًّل عن ،849 فحةصال، املصدر نفسه 50

 . 1اآلية  ،ةالزلزلسورة  {؛ِإَذا زُْلزَِلِت اأْلَْرُض زِْلزَاَلَا}51
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فقد  دماغكإذا انشقا و  .54انكدرت جنومكفقد حواسك  إذا بطلتو  .53عاملك، فقد كوارت مشسك
، 56وإذا انفجرت من هول املوت عيناك، وفاض عرق جبينك فقد ُفجارت حبارك .55انشقات مسائك ]مساؤك[

 .(58)(57)وإذا تفراقت قواك، وانتشرت جنودك، فقد حشرت وحوشك

 على الرغم من أنا الصغرى. فقيامة سم ال ني يف إطّلق اختّلف ب ني هذين الفيلسوف ني املتألا ا َثَّ  طبًعا
 وى كّلمه، وهو أنا ن ميكن لنا أن نب نيا أوجه هذا الختّلف من فحولك ،ق إىل ذلك بصراحةالفيض ل يتطرا 

ة املوت اعتبارًا من حلظالقيامة الصغرى  تستمرا . ومن هنا (60()59)بعد املوت تصبح واحدةً  مرتبة اِليال واحلسا 
 موت"النفس تصاب بـ ما يرى صدر احلكماء أنا ، فيسريًا على القوس الصعوديا  ة الوصول إىل املرتبة العقليا حتا 

ة. كذلك تصل إىل املرتبة العقليا  ومن ثا  كما رأينا،ة، وتقوم قيامتها الوسطى،  الفزع" قبل الوصول إىل املرتبة العقليا 
القيامة الصغرى حتصل  أنا معتربًا  ،: صغرى وكربىالقيامة بقسم ني –يف مكان آخر  –ق الفيض حيصر احملقا 

ن سم "القيامة الصغرى" عند الفيض الكاشاين يتضما ا وبناًء على ذلك فإنا  ،61يف العامل الصغري باملوت الطبيعيا 
 الفيض يف هذه املرحلة عن مّلا  ل خيتلف حال على أيا و   صدرا.مّلا  األوىل والثانية اليت هي الوسطى عند املرتبة

 ،ز الزمنومراتبها بالنظر إليها من خّلل تعداد مراتب الوجود، وعدم وقوعها يف حيا  صدرا يف معاجلة مسألة القيامة
 .الكاشاين ا يف املرحلة الثانية من حياة الفيضرًا جوهريًّ نظرة ستشهد تغيـا 
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كتاب   حديثه عن مراتب القيامة يف قيامة بقسم ني: كربى وصغرى، وذلك إباانحيصر الفيض الكاشاين ال
: "القيامة ف الفيض القيامة الكربى فيقول إنا يعرا  فاته يف املرحلة األوىل.لة مؤلا من مج يعدا الذي  علم اليقين

الكربى تصل ه أثناء قيام القيامة ويقصد من هذه العبارة أنا  .62الكربى عبارة عن موت مجيع أفراد العامل الكبري"
 نفسه لوقتاويف  ،ى بالعامل الكبرياليت تسما  لعقليا ، وهي مرتبة التجارد اةالروح إىل مرتبة تنعدم فيها الكثرة الوجوديا 

 وهذا البيان قريب ومشابه لبيان صدر احلكماء. ،63نسان يف قيامته الكربىاإل ل يفىن شيء مماا خيصا 

إذ  ة.ديا يف بيان الفيض الكاشاين املرتبة األخرية اليت عربا عنها صدر احلكماء باحلقيقة احملما  كذلك نعثرو  
 وهي مقام النبا  ،ة للوجود هي نفسها الفطرة األوىلليا ة املتطابقة مع املرتبة األوا املرتبة النهائيا  بأنا يصارح الفيض 

أي  ،لمرتبة الرابعةلالفيض الكاشاين . مل يبسط 64، عليهم السّلمة املعصوم نيواألئما  لاى اهلل عليه وآله،ص، األكرم
 آخر مراتب القيامة. هي القيامة الكربى أنا  معتربًا ،القيامة العظمى

، وهو يعترب ةستاذه يف التعاليم الفلسفيا التزم مبتابعة أض يف هذه املرحلة الفي أنا م نرى ومن خّلل ما تقدا 
 يدلا ما  ،ا يف املرحلة الثانيةحيث سنشهد تفاوتًا جوهريًّ  ،، األمر الذي مل يدم طويًّل د حوزة احلكمة املتعاليةمن رواا

  كثري  –تاذه سكأ  –ة، فلن يعتمد على العقل ة املستقلا ته الفكريا عن شخصيا  ربا ويع ،تهيا ذض وأستاعلى نضوج الفي
الفيض  ل خيرج هذا الختّلف القضايا.لفهم اديث الشريفة املّلك األساس حيجعل من اآليات واألسو  ،اعتماد

 . العرفاينا  – الفلسفيا ة يف الفكر ة مستقلا ه جيعله صاحب شخصيا ولكنا  ،عن زمرة فّلسفة احلكمة املتعالية

 نصل إىل رة حتا خا ه املتأفاتيف مؤلا ض الفي بسط لامفهوم القيامة ومراتبها كما يف سنبحث أماا اآلن ف
 .النقدياة كاشاينلانظرة بيعة ط

 فات المرحلة الثانيةفي مؤلّ  الكاشاني الرؤية النقّدية للفيض. 2

 لمرحلة الثانية ة في ايح الرؤية النقديّ بوض
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 وجهه يويلا  ، صدرامّلا ّلف خب ،ومن خّلل قلاة تأكيده على العقل .يف هذه املرحلةض عن أستاذه يبتعد الفي
ة، ه من أتباع املدرسة اإلخباريا أنا بل للبعض يا إىل درجة خيُ  باجلانب الظاهريا  ويهتما  ،65ر األحاديث والرواياتشط
ا حصيلة سعي سنوات من عمره قضاها يف هنا ، ويرى بأالسابقةفاته إىل مؤلا  ةً نقديا  ينظر نظرةً  نصافرسالة اإلففي 
أن جياريهم يف البتاة ه مل يقصد ح بأنا را وأمثالم. وكذا ص ،فةوالفّلسفة، واملتصوا  ،م نيع أحوال املتكلا تتبا 

م يتصوارون  فهو يرى .66معتقداهتم يف الشرع، ولذلك كان حياول أن  موجودة ليستأشياء يف علومهم  َثَّ ن أأهنا
 ،من جهة ،ب ني الشريعة خبار واألحاديث، وبذلك يصنع جسرًاة لذه العلوم يف ثنايا األيعثر على احلقائق الباطنيا 
"العقل يف نفسه قليل  د الفيض بأنا يؤكا . 67، من جهة ثانيةوالعقل ،والربهان ،واحلقيقة ،وب ني ما يأيت عرب الباطن

وهو  حسب،ات فيا ه يدرك الكلا ، ولكنا وجزئيااهتا موراألات يا يستطيع مبفرده أن يصل إىل معرفة كلا  لذلك ل الفناء"،
ية إىل مصاحل الدينا ات األمور املؤدا إىل جزئيا  نفاذل ميكن ال وبالتايل ات.معرفة اجلزئيا  بغيةاجة إىل الشرع حب

مور ل يعلم العقل سبب حترمي كثري من األ :سبيل املثالفعلى  عن طريق الشرع، إلا  ،ليهاهتداء إالكذا و  ،واآلخرة
عتقادات ، وضع أمام اإلنسان نظاًما لّلبعلمه مبصاحل األمور ،الشرع يف ح ني أنا من مثل حلم اِلنزير واِلمر، 

 . 68ي إىل خري الدنيا واآلخرةالصحيحة واألفعال السليمة املطلوبة اليت تؤدا 

ل بدا من العمل أناه للوصول إىل احلقائق، و  غري كاف الفلسفيا  – قليا البحث الع أنا  ،إًذا ،الفيضيعترب 
حاديث والروايات من األوالعرفان يف  واملداومة على العبادة والكشف والشهود، وطلب اإلشراق الباطينا  ،الصاحل

ا ، أو رمبا حسبنسان نصف الطريق فإىل احلقيقة، ومن دون ذلك يقطع اإل نفاذأساس صلب لل أجل هتيئة
الذي رجع فيه إىل كثري من  – في السير مالسلوك مة كتابح يف مقدا ه صرا . ومن هنا فإنا 69ةينحرف عن اجلادا 

 هذا الكتاب إىل أنا  –حاديث والروايات األ

                                                           
 (،هـ. ش. 1386  ،اسّلمی شهيفرهنگ واند پژوهشگاهطهران: ) جهان اسلم در همناسهات دين مفلسفأكربيان، رضا  65
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اق التوحيد،  يستفيد منه عشا شخص هي الضمري حتا  وسعادة كلا  شرح أسرار الدين اليت هي عامل رقيا  
ن يف معارج اليق ني اليت هي وحدها غاية آمال السالك ني على الطريق ويرتقاو دين اهلل اجمليد ب وطّلا 

 .70املستقيم

املب ني، لذلك  ميا سّلحقائق وأسرار الدين اإل الكتاب احلاضر يضما  ة تسمية الكتاب مبا أنا ويقول يف علا 
 . 71م "حقائق"سوضع له هذا ال

، عليهم  عن طريق أحاديث وروايات املعصوم نيإلا  هوأسرار  ل ميكن الوصول إىل حقائق الدين ،يف الواقع
وراء طور العقل، هو ما يأيت عن طريق الوحي والشريعة  نا ض إيقول الفيشيء. ل نصل إىل  وهنادالسّلم، ومن 

ة ل ميكن للعقول العاديا  إذ ،واملعاد ، ومسائل كالعلم باهلل واملبدإل علم له هبا من قبل ق العقل يف آفاقلا ا هنا حيفه
وترى ما  ،حتوم يف حظائر القدس ، عليهم السّلم،عقول األنبياء نا أوحي والنبواة، ذلك ال من دونن تصل إليها أ

م الذي ومن هنا كان العل ،ياهتاّلعهم على كما طا مور كاات األعلى جزئيا يطالعون ة، عاديا ل يراه الناس بعقولم ال
من  ةعلى أصول املعارف احلقا  نفاذميكن ال .72ينتفعوا به أن إلا  رًا لألنبياء وما على البشرهو وراء أفق العقل ميسا 

ة العقل الكامل اليت هي مرتبة الوصول إىل مرتبكذا ميكن ، و خّلل التلقاي عن األنبياء، وبواسطة الشرع والوحي 
 .غونه للناسون الوحي ويبلا نبياء الذي يتلقا األ

 ،ات ونطقت به ألسنة األنبياء والرسلطته الشرايع والنبوا ل منافاة ب ني ما أدركته عقول العقّلء وب ني ما أع
ا هو العقول الصرفة من العلم باهلل واليوم اآلخر مما  ه بقي ألويلغري أنا  ،من أصول املعارف ،صلوات اهلل عليهم

 اتومعرفتهم بالغة إىل جزئيا  ،ن نظر األنبياء أوسعالرسل، وإ مها لمأمور تتما  وراء طور العقل اجلمهوريا 
 .73اهتايا كما هي بالغة إىل كلا   بة إىل اهلل تعاىل األعمال املقرا  نييمور وتعاأل

نبياء، قد وصل إليه األ طور وراء طور العقل َثَّ ه من وجهة نظر الفيض الكاشاين نا وهكذا أصبح واضًحا أ
نسجام ب ني ما التوافق والمن أجل أن يب نيا . و ل ميكن للعقول الصرفة أن تصل إليه من دون الوحي والرسلأناه و 
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اضة من نوار الفيا واأل ةديا وب ني ما يأيت عن طريق الشريعة احملما  ،دين، وأسرار ةً ومعارف استدلليا  ،ةً يراه علوًما حقيقيا 
 الذي يُعترب أيًضا دورةً  ،أدول المعارف، وخّلصته عين اليقينة ، عليهم السّلم، شرع بكتابة أهل البيتأئما 

ق ب ني أصول ه يريد أن يوفا مة الكتاب أنا ح الفيض يف مقدا ويصرا  .ة للحكمة املتعاليةل الفلسفيا يف األصو  مضغوطةً 
ه نا فيقول إنا هدفه من كتابة هذا الكتاب هو إثبات أوب ني اآليات والروايات من جهة أخرى،  ،من جهة ،املعارف

من جهة  ةوب ني أسرار الدين والرموز العرفانيا  ،من جهة ،ةة واملعارف الربهانيا ميكن اجلمع ب ني العلوم احلقيقيا 
ما كالعّلقة ب ني الع ني العّلقة بينه يرى بأنا هو و  عرب هذا املبدإ. بىن نظرته عن عّلقة العقل والشرعقد و  .74أخرى

ساس من دون شعاع، ول الشعاع من دون ع ني، وعلى هذا األ ق الرؤية بالع ني فحسبل ميكن حتقا والشعاع، إذ 
، وروايات املعصوم ني الشرع ة وب نيوالعرفانيا ة يق الوحيد للوصول إىل احلقيقة هو التوافق ب ني العلوم العقليا الطر  فإنا 

ة فاته يف العلوم الدينيا من مؤلا  ،حس ني نصر سيادكما يقول ال،  نبعض تشهرة الفي إنا وعليه ف عليهم السّلم.
 .75 نيبنياهنا أستاذه صدر املتألا ة أكثر من فلسفة احلكمة املتعالية اليت شاد والكّلميا 

، جعل من روايات املعصوم نيفات املرحلة الثانية النهج الذي سار عليه الفيض يف مؤلا  نا وهكذا نرى أ
فيها ا للمرحلة األوىل اليت كان يسوق خّلفً  ،ةة والربهانيا النظريا  حى مسائلهر قطًبا تدور حوله  عليهم السّلم،
الفيض يف توضيحه ألسرار العقائد  اجلدير بالذكر أنا و ة. من مفاهيم عقليا عيه إلثبات صحاة ما يدا  الشاهد الروائيا 

للمعارف  جامعةً  ةً ة منه شخصيا العرفانيا  –ة حبيث جعلت أفكاره الفلسفيا  ، صدرار مبّلا حيكي عن موقفه املتأثا 
  ع كمذهب.ب ني احلكمة والتشيا  ما نظامه الفكريا  كما جيمعواألحكام،  

بشبكة وعامل ما وراء العقل  يا لا ه ميكن اقتناص العقل الكأنا ، على خطى السهروردي، و  صدراعترب مّلا ي
عليهم  ،ة أهل البيتوأئما الكلايا العقل  نا فيعترب أ –مة على هذا الطريق ويف خطوة متقدا  – حمسن ا مّلا املعرفة، أما 
هذه املرحلة يف  إحدى أبرز خصائص الفيض فإنا ولذلك  .76واحد كلا   ديا الذين هم مظاهر النور احملما  السّلم،
العرفاينا  هاجانبمع استحضار  ،آليات والرواياتإىل ا هي ميله

77. 
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 ة للفيض الكاشاني في مسألة القيامةالرؤية النقديّ 

ه واقف على األسرار ألنا  العلم احلقا موجود عند املعصوم، عليه السّلم، واملعصوم فحسب، أنا بيرى الفيض 
قة بعامل القيامة واملسائل املتعلا عدا و  .78رهاسر حمرومون منه، بل ل قدرة لم على حتمال أما اآلخرون ة، فيليا اإل

الذي انكشف له  ه وحده العارف احلقيقيا املعصوم، ألنا  سوىلع عليها ة اليت ل يطا ليا من مجلة األسرار اإل اآلخرة
وما جيري  ،ة بالساحة األخرى من الوجودعلى معرفة تاما يهم السّلم، ، علمإهنا  أى احلقائق عيانًا.فر  ،غطاء الغيب

 ومبا أنا . 79ميزانحساب قرب، و بور على الصراط، وشفاعة، وعذاب ة ونار، وعفيها من حساب وعقاب، وجنا 
ض ببعض الفي ستشهدمسائل، ويهكذا ة فّل ينبغي أن خيوضوا يف ليا قاصرون عن حفظ األسرار اإل العواما 

ه رأى أصحابه نا صلاى اهلل عليه وآله، أ رسول،عن ال احديثً  الحقائقلذا املطلب، فينقل يف كتاب  اتأييدً  الروايات
، صلاى اهلل عليه ة ما يقول، فغضب النبا على صحا  أخذ يأيت بدليل يف مسألة املبدإ واملعاد، وكلا يوًما خيوضون 

ا القرآن بعضه ببعض، انظروا إىل ما ضربو هل قلت لكم امرتكم هبذا؟ و هل أنا أ: وجنتاه، وقال ترا مح احتا  وآله،
قة بيوم القيامة األحباث املتعلا  نا ض الكاشاين أ. يرى الفي80نتهوا عنهكم عنه فابعوه، وإىل ما هنا تا أمركم اهلل به فا
صّلح مات لتطهري الباطن وإحتتاج إىل شروط ومقدا وهي كان،   لع عليها أيا ل ميكن أن يطا  ةمعارف حقيقيا 
سّلميا أمرنا الشرع اإل القلب كما

ة املناسبة أنا األرضيا ة، وبذلك نكون قد هيا القيام بالعبادات واألعمال البدنيا و  ،81
ض يف كتاب ، عليهم السّلم. وقد قال الفيوتعاليم املعصوم ني اإلليا  ي العتقاد الصحيح املأخوذ عن الوحيلتلقا 

  .82ة املصطف ني" باألئما قتديت إلا وما ا ،الثقل ني بنور هتديت إلا  ما ا: "إينا قّرة العيون

يت هي ة الاملعرفة الفطريا  همل أبًداه مل يُ ي املعارف من املعصوم لكنا تأكيد الفيض على تلقا  من غموعلى الر 
ا ، أما أمام السالك ، وهي الشرع الباطن. فالعقل يشبه املصباح الذي يضيء الطريقنساينا مبثابة العقل يف الوجود اإل

                                                           
 .22 فحةصال مصدر سابق، ،سلوكم أخلق مسير  درق يحقاانظر،  ،للمزيد 78

 .21إىل  19الصفحات ، نفسهاملصدر  79

 .95 إىل 93 الصفحات، نفسهاملصدر انظر،  ،للمزيد 80

 عصره. يف واملتصوافة ءلعرفاامن منحرف  ارتيا  شيوعة تزكية النفس ناتج عن سّلميا إالتأكيد الكبري للفيض على  81

هـ.  1410، حتقيق حمسن عقيل )قما: دار الكتاب اإلسّلميا، قّرة العيون في المعارف مالحكمض الكاشاين، سن فيحم 82
 .26(، الصفحة ق.



[16] 

 

العقل التعاليم الشرعية  وإذا أغفلي مبثابة الطريق لذا املصباح، فه ، عليهم السّلم،لشرع وأحاديث املعصوم نيا
 .84للرؤية والشرع بالنور الضروريا  ،ه العقل بالع نيويف مثال آخر يشبا  ،83طريقه لؤه وضياءه، ويضلا يفقد تأل

نرى مدى  ،العقل مع الشرع وتعاليم املعصوم نيبيانات الفيض الكاشاين يف مسألة عّلقة من م ا تقدا ومما 
ة حدوث الزلزل وتناثر النجوم اعتداله يف تقريره للحقائق. فالقيامة تقوم يف برهة من الزمن، وعّلقتها الطبيعيا 

 .حتشر وتبعث يف زمان مع نيا  هالا النفوس ك كما أنا   ،القرآن الكريمواندكاك اجلبال وغري ذلك كما جاء بيانه يف 

ة عرفانيا صبغة ا بشكل كامل، مع تفسريًا لغويًّا روائيًّ  يالصافة يف كتاب الفيض اآليات القرآنيا يفسار 
 –خّلفًا للمرحلة األوىل  –الزلزلة سورة  فساروقد ، عليهم السّلم. أخبار املعصوم نيإىل  طراقوكذلك يت ،أحيانًا

عليه   املعصوم،، طبًعا ل يعرفه إلا ن مع نيا زميف  على ما تشري إليه ظاهر اآليات من احلشر يف احملضر اإلليا 
عليه  كما تدلا   –اآليات تشري  بأنا  بفسير سورة الواقعةأيًضا يف قد رأى ، و 85واندكاك اجلبال وغريها السّلم،

. ول مكان هنا للمسائل 86وقائع القيام سوف حتدث يف الزمن إىل أنا  – ، عليهم السّلمروايات املعصوم ني
، وبذلك نرى تغيريًا يف رؤية نساينا راتب القيامة مع مراتب الوجود اإلوتطابق م ،ة على الوجود ومراتبهاملبنيا ة الفلسفيا 

، والقيامة ودرجاهتا، لوجود ومراتبهإىل اة ة، كالنظرة الكونيا يف املدرسة الصدرائيا  ةً الفيض حول أمور تُعد جوهريا 
 احلقائق. عتماد على العقل واملعرفة يف فهم هذهومقدار ال

ت لقيامة ومراتبها احتلا  صدرا بلحاظ اة ملّلا النظرة الوجوديا  م نرى أنا من جمموع ما تقدا وصفوة القول إناه 
ذ مواقف متبانية منها أثناء مراحل اباتا حبيث نراه يعيد تفسريها  ،للفيض الكاشاين زًا يف النظام الفكريا مكانًا مميـا 

جة، مل ة وناضة مستقلا ة فكريا على ظهور شخصيا  رة اليت تدلا فاته املتأخا ؤلا حياته املختلفة، وخصوًصا بعد ظهور م
  عة.ة متنوا منه صاحب نظر يف أحباث فكريا  تعلها جترجه عن زمرة حكماء احلكمة املتعالية ولكنا 
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