نهضة الحسين (ع) :ثورة العرفان
الكلمات المفتاحيّة :اإلمام احلسني؛ اهلل؛ الوجود؛ اخلَلق؛ العبوديّة؛ املعرفة.

أهم الوقائع
قد ال يكون من الغريب القول إ ّن قضيّة ثورة اإلمام احلسني (ع) على طاغية زمانه تُعترب ّ
حبق واحدة من ّ

ّ الوالء
الثوار على اختالف مشارهبم .بل قد ذهب البعض – من املنتمني خل ّ
التارخييّة املقتداة اليوم كنموذج للثورة و ّ

أي حركة ،مع حلاظ الفوارق املتعلّقة بعوامل الزمان
ألهل البيت (ع) – إىل اعتبارها حركة معياريّة حبسبها ُُتدَّد مشروعيّة ّ
ستمر ،قراءة اخللفيّة املعرفيّة حلركة اإلمام (ع) ،ألنّا نوقن
واملكانّ .إال أنّه قد جيب أمام هذا الواقع أن نعيد ،وبشكل م ّ

منجزة ،تعود قراءهتا بالنفع على صعيد ترسيخ أهداف ثورته
قاطعني أ ّن حراكه ما كان عبثا ،بل استند إىل عوامل معرفيّة ّ
املباركة .فاحلسني الثائر يرتكز قيامه على كونه احلسني العارف ،فال ب ّد لذا من حلاظ جنبة املعرفة القائمة يف نفس هذا

بكل أبعادها.
الثائرّ ،
مرده إىل أ ّن مدخليّة املعرفة يف حركة الثورة إّنا تتجلّى يف وجوهّ ،أوهلا املعرفة بالواقع
والكالم على أبعاد للمعرفة تلك ّ

والدراية به ،وثانيها معرفة األحكام الشرعيّة والضوابّ الدينيّة املتعلّقة مبسألة القيام على احلاكم ،وثالثها معرفة الغاية

مأساوي يدعو للقيام ،أو
احلث على القيام ،ألنّه لوال وجود واقع
واملصري من القيام .فاألوىل هي ما ميثّل عامل الدعوة و ّ
ّ

أي قيام سيكون الفشل واالندثار ،وسيغدو حال الداعي إليه
مع فرض وجود هذا الواقع دون الدراية به ،فإ ّن مصري ّ
عزز احلراك بعاملَي
كحال السائر على غري الطريق ،فال تزيده كثرة السري ّإال بعدا عن مقصدهّ .أما الثانية فهي اليت ت ّ
مؤدى ذلك خمالفة حكم الشريعة
الشرعيّة واملشروعيّة ،أل ّن وجود الواقع الداعي والدراية به ال يكفيان للقيام إن كان ّ
أي معىن من اإلصالح يكون
الضابطة لسلوك األفراد ،أل ّن إصالح الفساد ال يكون بإفساد آخر أكرب منهّ ،
وإال فعن ّ

الكالم؟! و ّأما الثالثة فهي حمور احلراك واحمل ّدد األساس ملدياته وأدواته وسائر عناصره ،والذي على أساسه يقاس حجم
التضحيات.

وال حيتاج عارف باحلسني (ع) إىل ما يثبت له توفّره على جوانب املعرفة كلّها ،ألنّه سالم اهلل عليه اإلمام املنصو
العامل بشؤون زمانه ،األعلم بأحكام الشريعة الربّانيّة ،واألقدر على ُتديد السبل املوصلة إىل ُتقيق الغاياتّ .إال أ ّن ما

نبغيه يف هذه الوريقات إّنا هو تسليّ بع ض ضوء على مسألة معرفته بالغاية ،والكالم على الغاية يف خصو

فعل

أي
أي حراك للمعصوم – بل ّ
املعصوم ال ب ّد أن ينقسم إىل مستويني :الغايات الدنيويّة؛ والغايات األخرويّة ،أل ّن غاية ّ

ماديّة ومعنويّة ،على ما هلذا البعد من أهّيّة ،بل إ ّنا
فعل من أفعاله – ال تنحصر ببعد الدنيا وما فيها من مكتسبات ّ

حنب أن نصطلح عليه تسمية غاية الغايات وهو الوصول إىل
تتع ّداه لتشمل بعدا أمسى متعلّقا بعامل الغيب وهو الذي ّ

اهلل سبحانه ومعرفته باملعرفة الشهوديّة.

وأل ّن ضيق املقام ال يسمح باخلوض يف مسألة تقدمي صورة عن حم ّددات معرفة احلسني (ع) باهلل ،اليت كانت هي
دافع حراكه ض ّد الفساد ،كما والعامل الذي بسببه بذل سيّد الشهداء ما بذل ،دونا حساب للتضحيات يف إزاء ُتقيق

مرضاة اهلل سبحانه ،فإنّا سنحصر الكالم يف ُتديد أهّيّة عامل املعرفة باهلل سبحانه عند اإلمام احلسني ومركزيّته ،ثّ
ل يف ثالث موقعيّات سنحصر الكالم حوهلا
ُتديد موقعيّة هذه املعرفة يف حركة اإلنسان املؤمن اليت تتب ّدى باللحاظ ّ
األو ّ
وهي:

 .1املعرفة باهلل كغاية للوجود.
 .2املعرفة باهلل كوسيلة لالرتقاء.
 .3املعرفة باهلل كمقدمة للعبوديّة.
عرب من خالله يف غري موقف
وإنّا ال جند يف سبيل مقاربة هذه املسألة مصدرا أوضح من كالم اإلمام نفسه ،الذي ّ

عن أهّيّة هذه املعرفة وجت ّذرها يف صميم تلك الذات املق ّدسة ،لذلك سنعمد إىل اقتفاء بعض موارد كالمه لنستنتج منها
الفوائد ونطرحها يف سياق البحث.

المعرفة باهلل كغاية للخلق والوجود
إ ّن ّأول مسة ميكن للمراقب املطّلع على سياق طروحات األدبيّات اإلسالميّة استنباطها هي أ ّن معرفة اهلل سبحانه قُ ّدمت

فيها كغاية أساسيّة من غايات اخللق ،بل لعلّها يف بعض املوارد اعتربت الغاية الرئيسيّة ،اليت يف سياق بلوغها تقع ب ّقية

الغايات الفرعيّة.

ويف ُتديد هذا املعىن تضافرت آيات الكتاب الكرمي مع روايات أهل بيت العصمة (ع) فتق ّدم طرح متكامل يوضح
هذا املعىن ويثبته يف أكثر من مورد .ومن بني ذلك قد جند يف كالم اإلمام احلسني (ع) الكثري مّا يشري إىل هذا املعىن،
وإىل القارئ نق ّدم بعض النماذج.
ورد يف دعاء عرفة املنسوب لإلمام احلسني (ع) قوله" :إِهلِي علِمت بِاختِ ِ
الف اآلثا ِر وتَنَ ق ِ
ُّالت األطْوا ِر أَ َّن ُمر َاد َك
َْ ُ ْ
َ
التأمل فيه طويال ملا حيويه
ِم يِّن أَ ْن تَتَ َعَّر َ
ف إِ ََّ
َج َهلَ َ
ل ِيف ُك يل َش ْيء َح ََّّت ال أ ْ
ك ِيف َش ْيء" .وهو كالم جيدر بنا الوقوف عليه و ّ
من معان سامية تطال ُتديد اإلمام (ع) لغاية خلق اآلثار واختالفها من جهة ،ثّ لكيفيّة بلوغ هذه الغاية من جهة

أخرى.

التعرف إليه ،فاهلل سبحانه يريد من ك ّل تلك املخلوقات
ّ
فأما عن الغاية ،فواضحة بيّنة يف تعبري اإلمام بأ ّن مراد اهلل منه ّ

يتعرف لعباده ،ليعرفوه هبا ،ويستدلّوا عليه هبا ،فاآلثار املختلفة ،وتن ّقالهتا يف األطوار إّنا هي
املتباينة واآلثار املتن ّقلة أن ّ

مصورها ومبدعها ،فغاية إجيادها وإبداعها على ما هي عليه إّنا كانت تدليلها على
صورة يراد منها االستدالل على ّ

األول وارتيادها
ذلك املوجد املبدعّ ،
وإال فإ ّن االستغراق يف معايشة هذه اآلثار ومراقبتها دون ربّ هلا مببدئها الواحد ّ
ِ ِ
ِِ
ِ
ب
طريقا للوصول إليه إّنا هو أمر مذموم ،فكما قال إمامنا يف فقرات من الدعاء نفسه" :إهلي تَ َرُّددي يف اآلثار يُوج ُ
ك ِِِب ْدمة تُ ِ
ك".
بُ ْع َد املزا ِر ْ
وصلُِِّن إِلَْي َ
فاْجَ ْع ِِّن َعلَْي َ َ
َ
وتغريات حركيّة
و ّأما عن كيفيّة بلوغ الغاية ،فالكالم السابق عن أ ّن ما تبصره العني ّ
املاديّة من آثار خلقيّة خمتلفة ّ
كمصور وكمدبّر ،أفاض وجود
التعرف عليه بالتفكر فيها،
ّ
مستمرة إّنا هدفه إبصار العني القلبيّة ملوجد تلك اآلثار و ّ
ّ
فتصوَر بذلك نظام الكون املتكامل كأبدع صور اجلمال اليت
اسنت هلا سننا مطّردة حمديدة حلركتهاَّ ،
املوجودات املختلفة و ّ

دال على
جادة للتف ّكر ،إذ استعمال اإلمام لعبارة "علمت" ّ
ال تتأتّى ّإال عن مطلق اإلبداع؛ ذلك الكالم يستبطن دعوة ّ
أ ّن الوصول من حلاظ وجود املوجودات إىل املعرفة باملوجد إّنا يتخلّله إعمال فكر ونظر ،وهو التف ّكر الذي دعت إليه
آيات القرآن يف موارد عديدة .ومن بني املوارد املؤازرة لقول اإلمام السابق ودعوته للتف ّكر والنظر يف عناصر الكون
ِ
ِ
ِ
ني َهلُ ْم
وموجوداته يف سبيل بلوغ غاية معرفة املوجد قول اهلل سبحانهَ { :سنُ ِري ِه ْم آيَاتنَا ِيف ْاآلفَاق َوِيف أَن ُفس ِه ْم َح َّ  َّٰت يَتَبَ َّ َ
[فصلت ،]53 /وهو بيان صريح مشري إىل مسلك من مسالك معرفة اهلل عرب رؤية اآليات اآلفاقيّة واألنفسيّة
أَنَّهُ ْ
احلَ ُّق} ّ
احلق واستبيانه.
كسبيل ملعرفة ّ

مر كاف إليضاح موقعيّة املعرفة باهلل كغاية دعت التعاليم اإلسالميّة إىل اكتناهها ،وح ّددت السبيل إىل
لعل ما ّ
و ّ

ذلك فال نزيد لضيق املقام.

المعرفة باهلل كوسيلة لالرتقاء في سلّم الوجود
األول السابق الذكر ،يف سبيل ُتقيق
بعد ُتديدها كغاية أساسيّة للوجود ،تقع املعرفة يف موقع آخر يتكامل مع موقعها ّ

فيتعرف إىل حقيقة
السعادة األخرويّة للنوع اإلنسانّ ،وهو كونا وسيلة يرتقي هبا اإلنسان وتنفتح معها مداركه املعرفيّة ّ

الوجود واملوجودات .فبعد أن فهم دورها يف املرحلة األوىل كغاية للوجود ،وسعى هنالك لبلوغها ،فهو يقف اآلن يف

موقع العارف املستند إىل معرفته يف إزاء حلاظ الوجود واالشتغال فيه.
وال يفوتنا هنا اإلشارة إىل أ ّن مفهوم املعرفة باهلل مفهوم مش ّكك يقع يف رتب ومستويات متفاوتة ،فال جيري احلديث
ّ معرفة اهلل مسري ال متناه ،ميتنع معه بلوغ ناية ،إذ
عنها كأمر يُقبض عليه فيناله القابض بالتمام ،بل إ ّن السري يف خ ّ
النب املصطفى صلّى اهلل
لعل من ّ
السرب يف غور املطلق مطلق ،ال ح ّد له وال أمد .و ّ
أدل الشواهد على هذا املعىن قول ّ

عليه وعلى آله – والذي يعترب دون خالف أعرف الناس باهلل وأقرهبم منه سبحانه – "إهلي ما عرفناك ح ّق معرفتك".1
التصرف يف الوجود حبسب ما اكتُسب من املعرفة – إّنا
وبناء على ما تق ّدم نشري إىل أ ّن املرحلة الثانية – واليت هي ّ

األول ،فالعارف
يكون حبسب الرتبة املعرفيّة اليت بلغها العارف ،كما أ ّن بلوغه هذا املستوى ال يعِّن انقطاعه عن املستوى ّ

يتصرف مبا متليه عليه معرفته ،ويسعى يف اآلن نفسه إىل بلوغ مراتب أرقى من املعرفة.
يف هذا املستوى ّ

ويف هذا السياق يق ّدم إمامنا احلسني (ع) يف دعاء عرفة املسبوقة اإلشارة إليه معىن للمعرفة جيعلها فيه وسيلة لبلوغ
احلجة
اإلهلي لإلنسان اخلليفة ،الذي يكون كمال بلوغ ّ
اإلهلي ،يف تقدمي بديع منه ملرحلة اإلنشاء ّ
غايات االستخالف ّ

ل السابق على الوجود فيقول" :إِبْتَدأتَِِّن
عليه إهلامه معرفته سبحانه .فاإلمام يباشر بادئ ذي بدء الكالم عن اإلعداد ّ
األو ّ
ون ،و ِ ِ
ِ
ابُ ،ثَّ اس َكْنتَِِّن األصالبِ ،آمنا لِري ِ ِ
الُت ِ
ُّهوِر
بِنِ ْع َمتِ َ
ك قَ ْب َل أَ ْن أَ ُكو َن َشْيئا َم ْذ ُكوراَ ،و َخلَ ْقتَِِّن م َن ُ
ب املَنُ َ ْ
اختالف الد ُ
َْ
ْ
ْ َ
ِ ِِ
ِ ِِ
ب إِىل رِحم ِيف تَ ِ
ِ ِ
ِ
ص ْل ِ
اإلهلي
ُ
َوال يسن َ
ني ،فَلَم أ ََزْل ظاعنا م ْن ُ
َ
قادم م ْن األيَّام املاضيَة َوال ُق ُرون اخلاليَة" ،وهي مرحلة من اإلعداد ّ
كل خصائص املوجوديّة على حنو ما بالقوة ،لينتقل بعدها يف كالمه إىل مرحلة اخللق
تتعلّق بإجياد القابل ،الذي حيوي ّ
ِ ِ
ني َحلْم َوَدم
ت َخ ْلقي م ْن َم ِ ٍّ
َس َكْنتَِِّن ِيف ظُلُمات ثَالث بَ ْ َ
بالقوة إىل ما بالفعل فيقول" :فَابْتَ َد ْع َ
ِّن ميُْىن َوأ ْ
واالنتقال مبا ّ

1

ِ
َخَر ْجتَِِّن لِلَّ ِذي َسبَ َق ِل ِم َن اهلُدى إِىل ُّ
تاما َس ِويّا"،
َوِج ْلدَ ،ملْ تُ ْش ِه ْدِن َخ ْل ِقيَ ،وَملْ َْجت َع ْل إِ ََّ
ل َشْيئا م ْن أ َْم ِري ُثَّ أ ْ
الدنْيا ّ
بالقوة حيث مل يكن شيئا
وفيها كما يالحظ القارئ تصوير دقيق ملراحل اخللق
ّ
الدنيوي ،فبعد أن أوجده يف مرحلة ما ّ

مذكورا ،أخرجه اآلن إىل الدنيا بشرا تاما سويا ،والبيان هذا يقدمه اإلمام (ع) يف سياق ذكره النعم اإلهليّة احلاقة باإلنسان
من قبل وجوده ،وتعترب املرحلة املسبوقة الذكر متهيدا ملراحل أخرى يذكرها اإلمام ويشري فيها إىل إنعام اهلل على عبده

األم هات الرواحم ،واحلفظ من الشرور ،والسالمة من الزيادة والنقصان ،ليختم املطاف ببلوغ هذا
بتعطيف قلوب ّ
أي معرفة عند اإلنسان ،والسند األساس لإلنسان لفهم
اإلنسان مرحلة اكتمال الفطرة ،اليت هي املرتكز األول لتح ّقق ّ
احلجج اإلهلية وبلوغ أهلية االستخالف اإلهلي ،يقول" :ح ََّّت إِذا ا ْكتَملَت فِطْرِِت و ْاعتَ َدلَ ِ
ك
ت َعلَ َّي ُح َّجتَ َ
ْ
ت مَّرِِت أَْو َجْب َ
ّ
ّ
َ
َ ْ َ َ
ّ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ك َونَبَّ ْهتَِِّن
ك ِم ْن بَدائِ ِع َخ ْلق َ
ك َوأ َْر ِض َ
ت ِيف َمسائِ َ
ْمتِ َ
بِأَ ْن أَ ْهلَ ْمتَِِّن َم ْع ِرفَتَ َ
كَ ،وأيْ َقظْتَِِّن لما َذ َرأْ َ
ك َوَرَّو ْعتَِِّن ب َعجائب حك َ
لِ ُش ْك ِرَك وِذ ْك ِرَك وأَوجبت علَي طاعتَ َ ِ
ت َعلَ َّي
ك َوفَ َّه ْمتَِِّن ما
ت ِل تَ َقبُّ َل َم ْرضاتِ َ
جاءت بِِه ُر ُسلُ َ
بادتَ َ
ْ
ك َوع َ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ
ك َويَ َّس ْر َ
كَ ،وَمنَ ْن َ
َ
ِ
ِيف َِ ِ
ك" .وكما الحظت ،فاإلمام (ع) جعل املعرفة املرتكزة على اكتمال الفطرة واعتدال املِّرة
ك َولُطْف َ
ك بِ َع ْونِ َ
ْجي ِع ذل َ
داعيا إلجياب احلجج اإلهليّة ،وبالتال وسيلة لبلوغ األهليّة لالستخالف ،إذ هو يستتبع كما قرأت املعرفة مبعان كاليقظة
والتنبّه والفهم ،وكلّها واقعة يف السياق السابق.

من هنا فمعرفة اهلل تقع كمق ّدمة أساسيّة ووسيلة ضروريّة لبلوغ مقام اخلالفة ،يف الوقت نفسه الذي تبقى هي غاية

للوجود ،يف عالقة التزاميّة بني ُت ّقق املعرفة وتوظيفها من جهة ،وبلوغ مراتب أعلى من املعرفة من جهة أخرى.
المعرفة باهلل كمق ّدمة للعبوديّة

األول غاية الوجود ،ثّ يف الثان وسيلة لعبور باب االرتقاء يف
مر ،تقع املعرفة باهلل ،اليت كانت يف املقام ّ
كل ما ّ
ثّ بعد ّ
األصح عند اإلنسان.
الوجود ،تقع يف هذا املقام الثالث ،حبسب اإلمام احلسني (ع) ،كمق ّدمة لتح ّقق العبوديّة مبعناها
ّ

فعامل املعرفة على أهّيّته ال يكتمل دون ترتّب اآلثار عليه ،وقد لفت إمامنا إىل هذا املعىن يف واحدة من بدائع

وجل ذكره ما خلق العباد ّإال ليعرفوه" ،وهذا توكيد منه على املعىن السابق
كلماته حيث يقول" :أيّها الناس ،إ ّن اهلل ّ
عز ّ

من مركزيّة املعرفة كغاية أساسيّة للخلقّ ،إال أنّه يكمل يف سياق متّصل حم ّدد حلقيقة وأثر تلك املعرفة فيقول" :فإذا عرفوه

عبدوه واستغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه" ،2واإلشارة واضحة إىل أ ّن املعرفة جيب أن تقع كمق ّدمة لعوامل أخرى أهّها
ُت ّقق العبوديّة احلقيقيّة هلل.
واإلمام (ع) إذ يطرح هذه الوجهة ،فإّنا يطرحها ملا تتّسم به العبوديّة هلل سبحانه من كونا سبيل الصالح األوحد

الذي جيب على األفراد – بل على األمم – انتهاجه يف سبيل صالح شؤون الدنيا واآلخرة ،ملا يعود به ذلك عليها من
كاحلريّة والعدالة
قيمي متكامل يرتكز على العبوديّة هلل ويقدم منظومة القيم األخرى ّ
منفعة على صعيد تأسيس نظام ّ
ورفض الظلم وغريها.

لعل من أمسى التجارب املشرية إىل هذا املعىن جتربة صاحب الكالم السابق ،الذي ق ّدم يف قيامه ض ّد الظلم
و ّ
أسس له نظريا يف كلمته السابقة .فهو بعد أن ُت ّققت عنده أمسى مراتب املعرفة
والطغيان نوذجا عمليا مكتمل املعامل ملا ّ
كل غال ،بل أصبح بذله هذا هيّ نا يف احلسبان ألنّه
باهلل سبحانه ،قام هلل يف مواجهة الطغيان ،وبذل يف هذا السبيل ّ
كل تلك التضحيات دونا عبء أو شعور ِبسران.
بعني اهلل .فاحلسني العارف باهلل هو وحده من بإمكانه أن يق ّدم ّ

أهم االستفادات العمليّة اليت ق ّدمها إلينا إمامنا احلسني (ع) واليت ال زالت تنتهجها
إ ّن هذه تعترب ّ
حبق واحدة من ّ

يف أيّامنا هذه حركات ثوريّة إسالميّة جتعل احلسني (ع) منارة درهبا وقدوهتا األوىل ،يف سبيل ُتقيق خري الدنيا واآلخرة.
كلمة ختام
لعل ما ق ّدمناه قد يكون يسريا من كثري مّا ق ّدمه اإلمام احلسني (ع) من معارف ومواقف جيب الوقوف عليها والتعلّم
ّ

منها ،وإ ّن ما كتب يف هذه الورقات القليلة ال يعترب ّإال دعوة إلعادة قراءة فكر اإلمام احلسني (ع) وعرفانه ،أل ّن ذلك
ضروري
أساسي ال ب ّد من سلوكه ملعرفة املبان النظريّة األساسيّة لثورته وحركته ،وذلك ،كما أسلفنا يف املق ّدمة ،أمر
سبيل
ّ
ّ
حلفظ معامل ثورته املباركة واالستفادة منها يف سبيل إصالح األرض وإعمارها ،ومتهيدها لتكون بيئة مهيأة حلفظ نور
عجا اهلل فرجه فيها ،وبلوغها بذلك غاية كماهلا إذ األرض كلّها هلل ،وسيورثها
حممد ّ
العصمة والوالية بظهور قائم آل ّ

نهدها لذلك.
من يشاء من عباده بعد ُت ّقق القابليّات فيها بأن ّ
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