
 
 

 ثورة العرفانالحسين )ع(:  نهضة

 اهلل؛ الوجود؛ اخلَلق؛ العبوديّة؛ املعرفة.اإلمام احلسني؛ الكلمات المفتاحّية: 

الوقائع  من أهمّ  واحدة   تُعترب حبقّ اإلمام احلسني )ع( على طاغية زمانه  ثورة ةقضيّ  نّ إقد ال يكون من الغريب القول 
ّّ من امل –ار على اختالف مشارهبم. بل قد ذهب البعض للثورة والثوّ ة املقتداة اليوم كنموذج التارخييّ  الوالء  نتمني خل

عّلقة بعوامل الزمان حركة، مع حلاظ الفوارق املت ة أيّ ة  حبسبها ُُتدَّد مشروعيّ اعتبارها حركة  معياريّ  ىلإ –ألهل البيت )ع( 
ا نوقن ألنّ  ع(،ة حلركة اإلمام )ة املعرفيّ ، قراءة اخللفيّ ستمرّ ه قد جيب أمام هذا الواقع أن نعيد، وبشكل م أنّ واملكان. إاّل 
ترسيخ أهداف ثورته  نفع على صعيدقراءهتا بالتعود ة منّجزة، حراكه ما كان عبث ا، بل استند إىل عوامل معرفيّ  قاطعني أنّ 

قائمة يف نفس هذا لذا من حلاظ جنبة املعرفة ال فال بدّ فاحلسني الثائر يرتكز قيامه على كونه احلسني العارف، املباركة. 
 .أبعادها بكلّ الثائر، 

 عاقالو بعرفة املهلا جوه، أوّ ى يف و ا تتجلّ إنّ يف حركة الثورة ة املعرفة مدخليّ  ه إىل أنّ للمعرفة تلك مردّ أبعاد والكالم على 
وثالثها معرفة الغاية  ،قة مبسألة القيام على احلاكماملتعلّ  ةة والضوابّ الدينيّ وثانيها معرفة األحكام الشرعيّ ، والدراية به

دعو للقيام، أو ي ه لوال وجود واقع مأساويّ على القيام، ألنّ  ل عامل الدعوة واحلثّ ثّ هي ما مي. فاألوىل من القيام واملصري
قيام سيكون الفشل واالندثار، وسيغدو حال الداعي إليه   مصري أيّ  مع فرض وجود هذا الواقع دون الدراية به، فإنّ 

ا عن مقصده. أمّ كحال السائر على غري الطريق، فال تزيده كثرة السري إاّل   يز احلراك بعاملَ عزّ ت فهي اليتا الثانية  بعد 
م الشريعة كخمالفة ح ى ذلكمؤدّ وجود الواقع الداعي والدراية به ال يكفيان للقيام إن كان  ألنّ ة، ة واملشروعيّ الشرعيّ 

ح يكون معىن من اإلصال  فعن أيّ إصالح الفساد ال يكون بإفساد آخر أكرب منه، وإاّل  الضابطة لسلوك األفراد، ألنّ 
يقاس حجم  والذي على أساسهد األساس ملدياته وأدواته وسائر عناصره، ا الثالثة فهي حمور احلراك واحملدّ الكالم؟! وأمّ 
 التضحيات.

 عليه اإلمام املنصو  ه سالم اهللها، ألنّ ره على جوانب املعرفة كلّ عارف باحلسني )ع( إىل ما يثبت له توفّ وال حيتاج 
ما   أنّ ة، واألقدر على ُتديد السبل املوصلة إىل ُتقيق الغايات. إاّل انيّ العامل بشؤون زمانه، األعلم بأحكام الشريعة الربّ 

فعل  ض ضوء على مسألة معرفته بالغاية، والكالم على الغاية يف خصو ا هو تسليّ بعنبغيه يف هذه الوريقات إنّ 
 بل أيّ  –عصوم حراك للم غاية أيّ  ة، ألنّ ة؛ والغايات األخرويّ أن ينقسم إىل مستويني: الغايات الدنيويّ  املعصوم ال بدّ 



 
 

ا ة، بل إنّ يّ أهّ  هلذا البعد من ة، على ماة ومعنويّ يّ ال تنحصر ببعد الدنيا وما فيها من مكتسبات مادّ  –فعل من أفعاله 
ا أمسى متعلّ تتعدّ  الوصول إىل  أن نصطلح عليه تسمية غاية الغايات وهو بعامل الغيب وهو الذي حنبّ  اق  اه لتشمل بعد 

 ة.ومعرفته باملعرفة الشهوديّ اهلل سبحانه 

اليت كانت هي  ،)ع( باهلل معرفة احلسنيدات حمدّ تقدمي صورة عن ضيق املقام ال يسمح باخلوض يف مسألة  وألنّ 
قيق د الشهداء ما بذل، دونا حساب للتضحيات يف إزاء ُتالفساد، كما والعامل الذي بسببه بذل سيّ  دافع حراكه ضدّ 

 ته، ثّ ركزيّ سني ومعند اإلمام احل باهلل سبحانهة عامل املعرفة يّ فإنّا سنحصر الكالم يف ُتديد أهّ  ،مرضاة اهلل سبحانه
ات سنحصر الكالم حوهلا يف ثالث موقعيّ  لّ املعرفة يف حركة اإلنسان املؤمن اليت تتبّدى باللحاظ األوّ  ة هذهموقعيّ  ُتديد
 وهي:

 املعرفة باهلل كغاية للوجود. .1

 املعرفة باهلل كوسيلة لالرتقاء. .2

 ة.املعرفة باهلل كمقدمة للعبوديّ  .3

ف م اإلمام نفسه، الذي عرّب من خالله يف غري موقا ال جند يف سبيل مقاربة هذه املسألة مصدر ا أوضح من كالوإنّ 
نتج منها سة، لذلك سنعمد إىل اقتفاء بعض موارد كالمه لنستالذات املقدّ  هذه املعرفة وجتّذرها يف صميم تلكة يّ أهّ عن 

 الفوائد ونطرحها يف سياق البحث.

 كغاية للخلق والوجود  المعرفة باهلل

 سبحانه ُقّدمت معرفة اهلل أنّ استنباطها هي ة ات اإلسالميّ على سياق طروحات األدبيّ لع لمراقب املطّ ن لكل مسة ميأوّ  إنّ 
ية  سياق بلوغها تقع بقّ ة، اليت يفها يف بعض املوارد اعتربت الغاية الرئيسيّ ة من غايات اخللق، بل لعلّ فيها كغاية أساسيّ 

 ة.الغايات الفرعيّ 



 
 

ويف ُتديد هذا املعىن تضافرت آيات الكتاب الكرمي مع روايات أهل بيت العصمة )ع( فتقّدم طرح متكامل يوضح 
شري إىل هذا املعىن، ا يالكثري مّ  . ومن بني ذلك قد جند يف كالم اإلمام احلسني )ع(موردهذا املعىن ويثبته يف أكثر من 

 م بعض النماذج.وإىل القارئ نقدّ 

نَّ ُمراَدَك ِإهِلي َعِلْمُت بِاْخِتالِف اآلثاِر َوتَ نَ قُّالِت األْطواِر أَ رفة املنسوب لإلمام احلسني )ع( قوله: "ورد يف دعاء ع
ل فيه طويال  ملا حيويه ليه والتأمّ وهو كالم جيدر بنا الوقوف ع ."ء  َحَّتَّ ال َأْجَهَلَك يف َشيْ  ء  ِمِّني َأْن تَ تَ َعرََّف ِإَلَّ يف ُكلي َشيْ 

هة جة من ة بلوغ هذه الغايلكيفيّ  سامية تطال ُتديد اإلمام )ع( لغاية خلق اآلثار واختالفها من جهة، ثّ  عان  من م
 أخرى.

تلك املخلوقات  لّ مراد اهلل منه التعّرف إليه، فاهلل سبحانه يريد من ك ا عن الغاية، فواضحة بّينة يف تعبري اإلمام بأنّ فأمّ 
 يا ها يف األطوار إنّ لفة، وتنّقالهتفاآلثار املختلة أن يتعّرف لعباده، ليعرفوه هبا، ويستدّلوا عليه هبا، املتباينة واآلثار املتنقّ 

ليلها على ا كانت تدصورة يراد منها االستدالل على مصّورها ومبدعها، فغاية إجيادها وإبداعها على ما هي عليه إنّ 
وارتيادها  لاالستغراق يف معايشة هذه اآلثار ومراقبتها دون ربّ هلا مببدئها الواحد األوّ   فإنّ ، وإاّل ذلك املوجد املبدع

ثاِر يُوِجُب ِإهِلي تَ َردُّدي يف اآلا هو أمر مذموم، فكما قال إمامنا يف فقرات من الدعاء نفسه: "طريق ا للوصول إليه إنّ 
زاِر فاْْجَْعِِّن َعَلْيَك ِِبِْدَمة  تُوصِ 

َ
 ".ُلِِّن إِلَْيكَ بُ ْعَد امل

ة ات حركيّ تلفة وتغريّ ة خمة من آثار خلقيّ يّ ما تبصره العني املادّ  أنّ  عنة بلوغ الغاية، فالكالم السابق ا عن كيفيّ وأمّ 
وجود  ة ملوجد تلك اآلثار والتعّرف عليه بالتفكر فيها، كمصّور وكمدبّر، أفاضا هدفه إبصار العني القلبيّ ة إنّ مستمرّ 

ور اجلمال اليت بذلك نظام الكون املتكامل كأبدع ص رَ املختلفة واسنّت هلا سنن ا مطّردة حمديدة حلركتها، فتصوَّ املوجودات 
لى ع ؛ ذلك الكالم يستبطن دعوة  جاّدة  للتفّكر، إذ استعمال اإلمام لعبارة "علمت" دالّ  عن مطلق اإلبداعال تتأّتى إاّل 

الذي دعت إليه  راملعرفة باملوجد إّنا يتخّلله إعمال فكر ونظر، وهو التفكّ  الوصول من حلاظ وجود املوجودات إىل أنّ 
اصر الكون ر والنظر يف عنالسابق ودعوته للتفكّ قول اإلمام ل ومن بني املوارد املؤازرة آيات القرآن يف موارد عديدة.

َ هَلُْم يف اآْلفَاِق وَ  اتَِناَسُنرِيِهْم آيَ اهلل سبحانه: }قول وموجوداته يف سبيل بلوغ غاية معرفة املوجد  يف أَنُفِسِهْم َحَّتَّ ٰ يَ َتبَ نيَّ
ة  واألنفسيّ  ةوهو بيان صريح مشري إىل مسلك من مسالك معرفة اهلل عرب رؤية اآليات اآلفاقيّ [، 53{ ]فّصلت/ أَنَّهُ احلَْقُّ 

 واستبيانه. كسبيل ملعرفة احلقّ 



 
 

ت السبيل إىل دة إىل اكتناهها، وحدّ باهلل كغاية دعت التعاليم اإلسالميّ ة املعرفة كاف  إليضاح موقعيّ   ما مرّ  ولعلّ 
 ذلك فال نزيد لضيق املقام.

 المعرفة باهلل كوسيلة لالرتقاء في سّلم الوجود

، يف سبيل ُتقيق ل السابق الذكرة للوجود، تقع املعرفة يف موقع آخر يتكامل مع موقعها األوّ بعد ُتديدها كغاية أساسيّ 
فيتعّرف إىل حقيقة  ة، وهو كونا وسيلة  يرتقي هبا اإلنسان وتنفتح معها مداركه املعرفيّ ة للنوع اإلنسانّ األخرويّ  السعادة

الوجود واملوجودات. فبعد أن فهم دورها يف املرحلة األوىل كغاية للوجود، وسعى هنالك لبلوغها، فهو يقف اآلن يف 
 اظ الوجود واالشتغال فيه.موقع العارف املستند إىل معرفته يف إزاء حل

ال جيري احلديث ك يقع يف رتب ومستويات متفاوتة، فمفهوم املعرفة باهلل مفهوم مشكّ  وال يفوتنا هنا اإلشارة إىل أنّ 
ّّ  عنها كأمر يُقبض عليه فيناله القابض بالتمام، بل إنّ  تنع معه بلوغ ناية، إذ مسري ال متناه ، ميمعرفة اهلل  السري يف خ

صّلى اهلل طفى املص الشواهد على هذا املعىن قول النبّ  من أدلّ  ولعلّ له وال أمد.  يف غور املطلق مطلق، ال حدّ السرب 
. 1معرفتك" قّ "إهلي ما عرفناك ح –والذي يعترب دون خالف أعرف الناس باهلل وأقرهبم منه سبحانه  – عليه وعلى آله

ا إنّ  – واليت هي التصّرف يف الوجود حبسب ما اكُتسب من املعرفة –ية املرحلة الثان وبناء  على ما تقّدم نشري إىل أنّ 
ل، فالعارف األوّ  بلوغه هذا املستوى ال يعِّن انقطاعه عن املستوى ة اليت بلغها العارف، كما أنّ يكون حبسب الرتبة املعرفيّ 

 من املعرفة. مراتب أرقىإىل بلوغ يف هذا املستوى يتصّرف مبا متليه عليه معرفته، ويسعى يف اآلن نفسه 

وغ م إمامنا احلسني )ع( يف دعاء عرفة املسبوقة اإلشارة إليه معىن  للمعرفة جيعلها فيه وسيلة  لبلويف هذا السياق يقدّ 
ة لوغ احلجّ لإلنسان اخلليفة، الذي يكون كمال ب ، يف تقدمي بديع منه ملرحلة اإلنشاء اإلهليّ غايات االستخالف اإلهليّ 

ِإبْ َتدأَتِِّن فيقول: " السابق على الوجود لّ ذي بدء الكالم عن اإلعداد األوّ  معرفته سبحانه. فاإلمام يباشر بادئ عليه إهلامه
ُنوِن، َواْخِتالبِ بِِنْعَمِتَك قَ ْبَل أَْن َأُكوَن َشْيئا  َمْذُكورا ، َوَخَلْقَتِِّن ِمَن الُُتاِب، ُثَّ اْسَكْنَتِِّن األْصالَب، آِمنا  ِلَريْ 

َ
ِف الدُُّهوِر  امل

 ، وهي مرحلة من اإلعداد اإلهليّ "ِمْن األيَّاِم املاِضَيِة َوالُقُروِن اخلالَِيةِ  َوالسيِننَي، فَ َلم أََزْل ظاِعنا  ِمْن ُصْلِب ِإىل َرِحم  يف تَقاُدم  
المه إىل مرحلة اخللق كة على حنو ما بالقوة، لينتقل بعدها يف  خصائص املوجوديّ  ق بإجياد القابل، الذي حيوي كلّ تتعلّ 

بَ نْيَ حلَْم  َوَدم    َثالث  فَابْ َتَدْعَت َخْلِقي ِمْن َمِِّنٍّ مُيْىن َوَأْسَكْنَتِِّن يف ظُُلمات  ة إىل ما بالفعل فيقول: "واالنتقال مبا بالقوّ 
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نْيا تاّما  َسِويّا  َرْجَتِِّن لِلَِّذي َسَبقَ ملَْ ُتْشِهْدِن َخْلِقي، وملَْ جَتَْعْل ِإَلَّ َشْيئا  ِمْن أَْمرِي ُثَّ َأخْ  ،َوِجْلد   "،  ِل ِمَن اهلُدى ِإىل الدُّ
يث مل يكن شيئ ا ة ح، فبعد أن أوجده يف مرحلة ما بالقوّ وفيها كما يالحظ القارئ تصوير دقيق ملراحل اخللق الدنيويّ 

احلاقة باإلنسان  ةمام )ع( يف سياق ذكره النعم اإلهليّ ا، والبيان هذا يقدمه اإلا سوي  مذكور ا، أخرجه اآلن إىل الدنيا بشر ا تام  
ا ملراحل أخرى يذكرها اإلمام ويشري فيها إىل إنعام اهلل على عبده  من قبل وجوده، وتعترب املرحلة املسبوقة الذكر متهيد 

بلوغ هذا بهات الرواحم، واحلفظ من الشرور، والسالمة من الزيادة والنقصان، ليختم املطاف بتعطيف قلوب األمّ 
هم معرفة عند اإلنسان، والسند األساس لإلنسان لف ق أيّ اإلنسان مرحلة اكتمال الفطرة، اليت هي املرتكز األول لتحقّ 

 ْوَجْبَت َعَليَّ ُحجََّتكَ َحَّتَّ ِإذا اْكَتَمَلْت ِفْطَرِت َواْعَتَدَلْت ِمرَِّت أَ ، يقول: "ة االستخالف اإلهليّ ة وبلوغ أهليّ احلجج اإلهليّ 
اِئَك َوأَْرِضَك ِمْن بَدائِِع َخْلِقَك َونَ ب َّْهَتِِّن يف مسَ  بَِأْن َأهْلَْمَتِِّن َمْعرِفَ َتَك َوَروَّْعَتِِّن بَِعجاِئِب ِحْكَمِتَك، َوأيْ َقْظَتِِّن ِلما َذرَْأتَ 

ْرَت ِل تَ َقبَُّل َمْرضاِتَك، َوَمنَ ْنَت َعَليَّ ِه ُرُسُلَك َوَيسَّ ِلُشْكرَِك َوذِْكرَِك َوأَْوَجْبَت َعَليَّ طاَعَتَك َوِعباَدَتَك َوفَ هَّْمَتِِّن ما جاءْت بِ 
يِع ذِلَك بَِعْوِنَك َوُلْطِفكَ  رّة ". وكما الحظت، فاإلمام )ع( جعل املعرفة املرتكزة على اكتمال الفطرة واعتدال املِ يف ْجَِ

رفة مبعان كاليقظة خالف، إذ هو يستتبع كما قرأت املعة لالستة، وبالتال وسيلة  لبلوغ األهليّ داعي ا إلجياب احلجج اإلهليّ 
 وكّلها واقعة يف السياق السابق.والتنّبه والفهم، 

الذي تبقى هي غاية   نفسه الوقت ة لبلوغ مقام اخلالفة، يفة ووسيلة ضروريّ مة أساسيّ من هنا فمعرفة اهلل تقع كمقدّ 
 وتوظيفها من جهة، وبلوغ مراتب أعلى من املعرفة من جهة أخرى.ق املعرفة ة بني ُتقّ للوجود، يف عالقة التزاميّ 

 ةمة للعبوديّ المعرفة باهلل كمقدّ 

ة  لعبور باب االرتقاء يف يف الثان وسيل ل غاية الوجود، ثّ ، تقع املعرفة باهلل، اليت كانت يف املقام األوّ ما مرّ  بعد كلّ  ثّ 
 عند اإلنسان. ة مبعناها األصحّ ق العبوديّ مة لتحقّ م احلسني )ع(، كمقدّ الوجود، تقع يف هذا املقام الثالث، حبسب اإلما

دائع  ب اآلثار عليه، وقد لفت إمامنا إىل هذا املعىن يف واحدة من بته ال يكتمل دون ترتّ يّ فعامل املعرفة على أهّ 
ى املعىن السابق وهذا توكيد منه عل  ليعرفوه"،ذكره ما خلق العباد إاّل  وجلّ  اهلل عزّ  ها الناس، إنّ يقول: "أيّ حيث كلماته 
ة فيقول: "فإذا عرفوه د حلقيقة وأثر تلك املعرفصل حمدّ ه يكمل يف سياق متّ  أنّ ة للخلق، إاّل ة املعرفة كغاية أساسيّ من مركزيّ 



 
 

ها أهّ  ة لعوامل أخرىماملعرفة جيب أن تقع كمقدّ  ، واإلشارة واضحة إىل أنّ 2عبدوه واستغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه"
 ة هلل.ة احلقيقيّ ق العبوديّ ُتقّ 

يل الصالح األوحد سبمن كونا ة هلل سبحانه العبوديّ سم به ا يطرحها ملا تتّ واإلمام )ع( إذ يطرح هذه الوجهة، فإنّ 
من  اانتهاجه يف سبيل صالح شؤون الدنيا واآلخرة، ملا يعود به ذلك عليه –ألمم ابل على  – األفرادالذي جيب على 

ة والعدالة يّ ة هلل ويقدم منظومة القيم األخرى كاحلرّ متكامل يرتكز على العبوديّ  منفعة على صعيد تأسيس نظام قيميّ 
 ورفض الظلم وغريها.

الظلم  دّ م يف قيامه ضمن أمسى التجارب املشرية إىل هذا املعىن جتربة صاحب الكالم السابق، الذي قدّ  ولعلّ 
ب املعرفة س له نظري ا يف كلمته السابقة. فهو بعد أن ُتّققت عنده أمسى مراتمكتمل املعامل ملا أسّ ا والطغيان نوذج ا عملي  

، بل أصبح بذله هذا هيّ ن ا يف باهلل سبحانه، قام هلل يف مواجهة الطغيان، وبذل يف هذا السبيل كلّ  ه احلسبان ألنّ  غال 
 سران.تلك التضحيات دونا عبء أو شعور ِب م كلّ ن يقدّ بعني اهلل. فاحلسني العارف باهلل هو وحده من بإمكانه أ

نتهجها ة اليت قّدمها إلينا إمامنا احلسني )ع( واليت ال زالت تاالستفادات العمليّ  واحدة  من أهمّ  هذه تعترب حبقّ  إنّ 
 قيق خري الدنيا واآلخرة.ُتة جتعل احلسني )ع( منارة درهبا وقدوهتا األوىل، يف سبيل ة إسالميّ امنا هذه حركات ثوريّ يف أيّ 

 كلمة ختام

 ممه اإلمام احلسني )ع( من معارف ومواقف جيب الوقوف عليها والتعلّ ا قدّ مناه قد يكون يسري ا من كثري مّ ما قدّ  لعلّ 
لك ذ  دعوة  إلعادة قراءة فكر اإلمام احلسني )ع( وعرفانه، ألنّ ما كتب يف هذه الورقات القليلة ال يعترب إاّل  منها، وإنّ 

 مة، أمر ضروريّ قدّ ة لثورته وحركته، وذلك، كما أسلفنا يف املة األساسيّ من سلوكه ملعرفة املبان النظريّ  ال بدّ  سبيل أساسيّ 
حلفظ معامل ثورته املباركة واالستفادة منها يف سبيل إصالح األرض وإعمارها، ومتهيدها لتكون بيئة  مهيأة  حلفظ نور 

ا هلل، وسيورثها هفيها، وبلوغها بذلك غاية كماهلا إذ األرض كلّ  عّجا اهلل فرجهد العصمة والوالية بظهور قائم آل حممّ 
 دها لذلك.ات فيها بأن نهّ ق القابليّ من يشاء من عباده بعد ُتقّ 
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