
 ةالرسالي   ةزة للثقافة اإلسالمي  إطاللة على المعايير الممي  

 مسري خري الدين

 الثقافة اإلسالمية الرسالية، حادثة كربالء، النبوة، اإلمامة، أهل البيت، اجلمال. الكلمات المفتاحي ة:

بعاده، ومعايريه، بيانيًّا لقراءة أحيسن تقدمي مفهوم الثقافة يف هذه اإلطاللة، بلحاظ أّن قراءة املفهوم تعّد أصالا 
خصوصاا وأّن القائد ذو رأي ونظر يف املسألة؛ وهذا يقتضي طرح مفهومه للثقافة،  ،ولوازمه، ومرتكزاته، ومميزاته

 والتأسيس وفقاا لذلك.

وعليه، فما هو مفهوم الثقافة لديه؟ وما هي خصوصيات الثقافة اإلسالمية الرسالية؟ وكيف ميكن أن تكون 
ثقافة الرسالية ثقافة ثورية؟ وما معىن ثورية الثقافة؟ وأيّهما األصيل: الثقافة أصل للثورة أم الثورة أصل بالنسبة ال

 للثقافة؟ وغريها من املسائل اليت حتاول هذه املداخلة مقاربتها.

 في مفهوم الثقافة

د ساس للثقافة هو نفس عقائيقول يف مقام التأسيس ملسألة الثقافة: "يبدو من وجهة نظرنا أن القسم األ
وأخالقيات فرد ما أو جمتمع. إن سلوكيات اجملتمع واليت هي جزء من الثقافة العامة وثقافة أمة ما تنبع من تلك 

إّن العقائد أو األخالق هي اليت تقوم بإجياد وتشكيل سلوك اإلنسان، وإن األخالق االجتماعية تؤدي  العقائد...
 .1ي، واألخالق الفردية تبعث على السلوكيات الفردية..."إىل إجياد السلوك االجتماع

ّن مقصودنا من إ: "... عبارة عن العوامل املؤثرة واملوجهة للذهنية، و ويعترب يف سياق حتديده للثقافة بأهنا
 يالثقافة هي هذه الذهنيات، ويف كل مكان سأستخدم فيه عبارة الثقافة، فإّن مرادي منها هو ذاك املعىن العام؛ أ

 .2بسرعة أو ببطء..." –الذهنيات احلاكمة على وجود اإلنسان، واليت هتدي سلوكه إىل جهة معينة 
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ويرى القائد يف تبيان املدى الذي تعمه الثقافة أن: "... معرفة طبيعة اإلنسان والتاريخ ومعرفة طرق العيش 
الثقافة "تشكل هوية كل شعب، والقيم  يرى اإلمام القائد أنّ و  3والتعامل احلسن واألخوي كلها ترتبط بالثقافة"

 الثقافية هي روح الشعب ومعناه احلقيقي، فكل شيء مرتبط بالثقافة".

 :عدة مسائل ميكن التوقف عند أمام هذه النصوص،

: إذا كانت الثقافة ترتبط باهلوية عند األمم حبسب القائد، واهلوية تأخذ لوهنا من التجربة اخلاصة لدى  أوالا
فيصح القول إن معارف الشعوب، ومفاهيمها، ولغاهتا، ومناهج تفكريها، وجتارهبا، وتراثها، وعاداهتا، الشعوب؛ 

 وتقاليدها، وأعرافها، وقيمها املتنوعة، وأمناط عيشها املتفاعلة، بل حىت مشاعرها كل ذلك مرتبط باهلوية الثقافية.

 ب دراسة الثقافة كمفهوم مطلق، خارج اإلنسان.ثانياا: بناءا على أن الثقافة ظاهرة إنسانية فإنه من الصع
وميكن قراءة ظاهرة الثقافة بنحوين؛ يلحظ يف األول مفهوم الثقافة كمفهوم مرتبط بشعب ما أو حضارة ما؛ وهنا 
لكي تتضح مالحمها أكثر تلحظ دراسة الثقافة كسياق وفق منظومته وليس كمفردة منفصلة عن مناخها وسياقها؛ 

لثقافة وليدة أصول متنوعة عند الشعوب؛ وبالتايل ستتغاير ما تغايرت تلك األصول. وعليه وذلك بلحاظ أن ا
 فلكل شعب ثقافته اخلاصة به واليت هبا يتميز عن غريه.

ويف النحو الثاين ميكن قراءة الثقافة كمفهوم عابر للشعوب؛ وهنا تتم قراءته من خارج اخلصوصيات، بل 
لثقافة ة حية، متحركة ومتقلبة، فتقرأ كنمط يسري ويتقلب ويتنوع... فتكون عندها ابوصفه معطاى إنسانياا ذا كينون

 موضوعاا للقراءة مبا هي ثقافة، ال مبا هي مضافة لشعب، وال  مبا هي وصف لشيء، وال مبا هي موصوفة.

حلقائق تلك يف عاملها اإذا كانت الثقافة وليدة التجربة اإلنسانية فال تعّد احلقائق اإلهلية من الثقافة، ف ثالثاا:
العلوي حمفوظة هي هي مل تنلها يد اإلنسانية، بل تتعلق الثقافة بعالقة اإلنسان بتلك احلقائق تفسرياا وتطبيقاا 
وجتربة واجتهاداا وتطويراا.. وهذا يعين أصالة اإلنسان يف توليد كل املظاهر الثقافية من املقوالت أو األمناط أو 

 املناهج. ألعراف أو التفاسري أوا
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: تقوم الثقافة على العقائد أو األخالق؛ حبيث يشكالن نقطة االرتكاز للثقافة؛ فتكون حنواا ذهنياا، مبعىن رابعاا
أهنا حنو من التفكري والوجود الذهين، وليست جمرد كثرة يف املعارف أو املعلومات أو احملفوظات بلغت ما بلغت؛ 

 ة.وعليه فاألصل يف الثقافة هو كيف الثقاف

هذا يعين أن األصل يف الثقافة هو احملتوى الداخلي يف اإلنسان، واحملتوى الداخلي هو األساس ألي حتول 
خارجي، وهو متعلق بالوجود الذهين، وكيف الوجود الذهين متحرك ومتنوع ومتغري وذو أمناط؛ لذا فإن األصل 

: الثقافة  خاصة يف احلياة  التوحيدية متنح املؤمنني طريقةالثقايف أصل للسلوك اإلنساين يف شىت اجملاالت فمثالا
 تبعدهم عن السبل امللوثة بالشرك القائمة على أساس عبادة األوثان أو اللجوء إىل ضعاف البشر.

معيار صحة الثقافة هو تطابق الوجود الثقايف الذهين مع احلقيقة الثابتة؛ وليس جمرد غزارة معرفة، أو  خامساا:
ق مرتب. بناءا لذلك، من املهم إعادة النظر يف ترسيمة اهلوية الثقافية املتساخنة مع األصالة منط نفعي معني، أو نس

والضامنة حلفظ اخلصوصيات خصوصاا يف اجملتمعات متعددة األديان، وحتديد ماذا نريد حنن من الثقافة اليت 
قال منها داها، والتقاط كيفية االنتننشدها من ناحية. ومن ناحية أخرى، العودة إىل األصول الثقافية واحلفر يف م

 إىل النمط، خصوصاا يف ظل التنوع والتجدد املستمر يف األمناط املعاصرة واملتحدية.

 خصائص الثقافة اإلسالمية الرسالية

واآلن يتم االنتقال من مفهوم الثقافة عموماا إىل الثقافة اإلسالمية الرسالية خصوصاا. والسؤال الذي ميكن طرحه 
 ا هي املعايري اليت تتميز هبا الثقافة اإلسالمية الرسالية؟ وكيف تكون ثقافة ثورية؟هنا: م

 نقطة االرتكاز في النظر للثقافة الرسالية هي أخذ صفاتها على نحو المركب

 ةإن معيار اتصاف الثقافة بالرسالية هو كوهنا مبا تقتضيه الرسالة املنزلة وما تستلزمه وتدعو إليه. وعليه، فالثقاف
الرسالية هي الثقافة اليت تدعو إليها الرسالة، وملا كانت الرسالة إهلية فتكون الثقافة الرسالية ثقافة إهلية. وبالتايل، 

فهي بلحاظ انتساهبا ملنزهلا إهلية. ومبقدار ما تكون تلك الثقافة منبثقةا من الرسالة األم مبقدار ما متثل تلك 
 نص الصامت، ففهم النص االجتهادي فالفهم املطلق..الرسالة؛ بدءاا من النص الناطق، فال

ومن جهة أخرى، فاحلديث عن خصائص الثقافة الرسالية ال يصح إال بشرط أن تؤخذ تلك اخلصائص على 
 حنو املركب، على حنو املاهية بشرط شيء، ال كل واحدة منها على حدة.



على حدة، فاملفردة ال تكون نسقاا وال  وهنا نقطتان، األوىل: ال تتشكل هوية الثقافة من مفردة مفردة
منظومة، بل األمر بالعكس تأخذ املفردات واملفاهيم روحها ومعناها من روح منظومتها. وبالتايل، فالثقافة الرسالية 
ليست جمرد مفردة من املفردات اليت ميكن تعريفها بلفظ مقابل لفظ؛ بل هي واجهة وعنوان ملنظومة ذات أجبدية 

دية، معرفية، قيمية. ومنظوميتها نشأت من داخل بنيتها وليس من خارجها. مثال ذلك أن التقوى منطقية، عقائ
هي واحدة من مظاهر الثقافة الرسالية، لكّن التقوى ال ميكن أن تتضح معاملها الرسالية من جمرد تعريفها اللغوي  

عندها من جمرد   ضا اهلل تعاىل، خترج التقوىكمفردة، غري أهنا ملا حتضر كملكة أو سلوك إمياين ينظر املّتقي فيه لر 
 كوهنا مفردة إىل كوهنا جزء من نظام لواله ملا أخذت ذلك املعىن.

والنتيجة أن الثقافة الرسالية ال تدرس كمفردة ولكنها تدرس كنظام، وبالتايل ال يصح إمهال مكونات ذلك 
 النظام ألن جمموع تلك املكونات هي ذلك النظام.

نلحظ مفهوم الثقافة كوجود ذهين، وعندها لن يكون إال جمموعة مفاهيم وصور ذهنية، وذلك  والثانية: قد 
كما تالحظ عندما حتّد بالتعاريف، وكذلك لن تكون الثقافة ذات الكينونة احلية، املتجددة، املتنوعة، املكتسبة، 

نظر إىل لذلك، قد يكون من اخلطإ ال العابرة للشعوب واألمم، واليت تسري ما سار الزمن يف صراط اإلنسانية. بناءا 
الثقافة كمفهوم ذهين يراد حتديده مبفهوم ذهين آخر؛ ألننا عندها سنبقى يف منطقة املفاهيم الصورية، وسنبقى 

ندرس أمراا ذهنياا بأمر ذهين، بينما األهم علماا وعمالا هو البحث عن الثقافة كظاهرة خارجية حية تتفاعل 
 وتتجدد وتتنوع وتسري.

عندما نرى الثقافة ذات كينونة سارية وممارسة، فهي وإن كانت مركبةا مفهوماا بلحاظ هويتها، غري أهنا تصبح و 
وحدة بسيطة مندجمة يف النفس؛ وما ذلك إال لوحدة النفس وبساطتها. والبسيط يتلقى البسيط حىت ولو كان 

بة، بل هي حلظة ثقافية املعيوشة هي حلظة غري مركُمركباا عندما يتلقاه؛ فهو يتلقاه بسيطاا. وعليه، فإن اللحظة ال
اندماج بأمور كثرية، غري أن كثرهتا يف اخلارج ليست كثرة يف النفس. واهلوية املركبة مفهوماا هي بسيطة ممارسة؛ 

 ألهنا حّلت يف البسيط وهو النفس اجملردة.

فهو احلامل  وم أو الظاهرة. أما املثقفلذا، من اجلدير التفريق بني الثقافة واملثقف؛ فالثقافة هي ذلك املفه
لذلك املفهوم بلحاظ جتربته؛ أو الذي يعيش منط ثقافته من دون دركه ملفهومها وملداليلها. وحينما يعيش التجربة 

سه املتعلقة مبجتمعه ترتسم معامل ثقافته، مث يأيت اآلخر ليحكي تلك املعامل ويصوغها بالتعابري، وإن كان التعبري نف
 من أشكال الثقافة.شكالا 



 الخصائص المميزة للثقافة اإلسالمية الرسالية

 الميزة األولى ناظرة لمنشإ الثقافة الرسالية وهي أنها ثقافة إيمانية قرآنية

يقصد من اإلميان بالغيب هو اإلميان الفطري العام باهلل تعاىل، اإلميان الذي يتوقد يف القلوب من غري حاجة 
االستدالالت العقلية والفلسفية... فلقد كانت قلوب الناس الذين كانوا يندفعون يف الدفاع لإلكثار من الرباهني و 

عن الثورة اإلسالمية يف اجلمهورية اإلسالمية تشع بذلك اإلميان؛ فلم يكن كل الثوار فالسفة وال فقهاء وال حىت 
ا هو املصدر األساسي ملفاهيمها ومعارفه القرآن الكريمأنصاف فالسفة. ويقصد من كوهنا قرآنية مبعىن أن 

 وقيمها وإن بنحو إمجايل.

وهذا إميان واٍع حىت لو كان عن فطرة؛ فالناس ولو كانوا من العوام خيتارون هذا اإلميان ويريدونه؛ بل ويريدون 
 إرادة...و  املوت أو القتل عليه أو ألجله؛  واختيار املوت على هذا اإلميان يكشف عن أنه اختيار هلم عن وعي

وتكمن قيمة أن يكون اإلميان فعالا اختياريًّا إراديًّا أنه يكون األكثر قوة؛ فقد ورد عن خضر بن عمرو قال: 
"قال أبو عبد اهلل عليه السالم: "إن املؤمن أشد من زبر احلديد، إن احلديد إذا دخل النار الن، وإن املؤمن لو قتل 

 .4ونشر مث قتل ونشر، مل يتغري قلبه"

وهذا يكشف عن أنه نوع من االرتباط والتعلق الواعي بالذات اإلهلية املقدسة. وبالتايل تتحقق العبادة الواعية 
هلل تعاىل اليت ترى يف التأمل اإلنساين قرباا عبادياا؛ ألن املؤمن عندما يستقر اإلميان باهلل تعاىل لديه، سيعيش ألجل 

 ولو مل يتحقق التعلق الواعي بالذات اإلهلية املقدسة لصار التحمل يفهذا اإلميان، وسيبذل دمه وروحه ووقته له. 
تأدية العبادات كالصالة والصوم واجلهاد وغريها شعوراا بالعذاب الفاقد للحظة األمل املمزوجة بالشعور بالرضا 

 واألمل، وليس من احلكمة يف شيء أن يقضي املرء حياته من أجل قناعة مرتحنة أو مشكوكة ومضطربة.

ونقطة االرتكاز يف اإلميان بالغيب هو اإلميان باهلل تعاىل وبأمسائه، وما يلي ذلك من اإلميان باملعاد والعدالة 
والنبوة واإلمامة؛ ويرتتب على كل واحد من اإلميان بتلك األصول آثار خاصة يف وجدان املؤمنني؛ ومن ذلك أن 

 اإلميان باهلل تعاىل يقتضي األمور التالية:
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سب إليها، القدسية يف الثقافة اإلسالمية الرسالية بقدسية الغاية اليت تنت تتعلق :قدسية الغاية والوسيلة ،األول
وهي اهلل تعاىل، ومبقدار ما تقرتب الثقافة من اهلل تعاىل مبقدار ما تتقدس؛ وما ذلك إال ألن االرتباط باملقدس 

 مقدس يف الوجدان اإلمياين.

قداسة الغاية للسري يف أي وسيلة، بل إن قداسة الغاية تقتضي قداسة الوسيلة ومن جهة أخرى، ال تكفي 
ا. وبتعبري آخر: يستحيل أن يثبت املقدس من  للوصول إليها؛ ال ملطلق الوصول؛ ألن املقدس يأىب املدنس أبدا

 اهلوية، هي ميةا يفخالل املدنس؛ باعتبار أن طبع املقدس يأىب ذلك. قال القائد: "إن ثورة إيران كانت ثورةا إسال
ثورة تقدمت انطالقاا من الدوافع اإلسالمية، ومن خالل النهج اإلسالمي والقيادة اإلسالمية والشعارات 

اإلسالمية، حىت أهنا استعانت بالتكتيك اإلسالمي. مل نستعمل يف هذه املواجهة أيًّا من التكتيكات املعادية 
مل يتلفظ حىت بكذبة واحدة تقع يف إطار املصلحة طوال مرحلة  لإلسالم أو غري اإلسالمية. يعين أن قائدنا

 .5اجلهاد، وهذا هو النهج اإلسالمي، وهذه الثورة عبارة عن ثورة إسالمية اهلوية"

وعليه، فإن الثقافة اإلسالمية تشرتط طهارة الغاية وطهارة الطريق املوصل إليها؛ بل وتنطلق من طهارة املكان 
ىل، وهو بلحاظ أن املسجد بيت اهلل تعا ؛ن الثقافة الرسالية تلك كانت ثقافة مسجديةوقدسيته. من هنا نرى أ

ا مكانياا. فالصالة يف البيت هي عبادة يف  املكان املعد للتقرب أكثر هلل تعاىل، وفيه تتكثف العبادة وتأخذ بعدا
. وهذا يعين حمل العبادة هلل تعاىلمكان ليس عنواناا عبادياا؛ بينما الصالة يف املسجد هي عبادة يف مكان عنوانه 

أن مسجدية املسجد تقتضي الفعل العبادي فيه؛ مبعىن أن كل ما يقتضيه املسجد أو يستلزمه فهو شكل من 
أشكال التقرب العبادي، وأبرز ذلك التقرب هو الصالة ومنه الوعظ واإلرشاد، وقراءة الدعاء، والذكر، 

خالقاا، وإحياء الشعائر اإلهلية، والتداول بشؤون املسلمني ومهومهم، واالعتكاف، وطلب العلم فقهاا وعقيدة وأ
 واختاذ املواقف اجلهادية جتاه األعداء وكشف مؤامراهتم، والتعرف على اإلخوة املؤمنني.

ويف النتيجة، فإن سنخ الثقافة املسجدية هو مما تقتضيه عنوان املسجدية وهو يف صميم الثقافة الرسالية. 
ون املسجد جمرد بناء ملمارسة الطقوس، بل مضمون انعكس على املكان، فاملسجد قبل وقفه هلل مل وعليه، ال يك

ا؛ وهذا يكشف عن أصالة املضمون للمادة وما يرتتب عليها.  ا، وهو بعده صار مسجدا  يكن مسجدا
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صة اويرتتب على ذلك؛  "قدسية الدم" ، و"قدسية الشهيد" فترتتب أحكام خ الثاني، قدسية اآلثار:
باجلسد، "عبادية التضحية"؛ نظراا لتعلقها باملقدس، واليت تظهر بتعبري"سبيل اهلل، والتقرب إىل اهلل"، و"منو آثار 

الشهادة" يف اجليل واجملتمع والثقافة، و"الشعور بالتكليف جتاه الشهداء"؛ حفظاا لألمانة اإلهلية وتكملة للطريق، 
يف العطاء،  األمر الداعي لالستمرار على الدرب نفسه؛ ومقتضى  و"الشعور باإلخالص للشهداء"؛ النقطاعهم

ا...واشتعال "روح اجلهاد" اليت تزول دوهنا العقبات.  اإلخالص التجدد أبدا

 أهنا: ويقتضي حضور اآلخرة والعدالة يف قوام الثقافة اإلسالمية

 ،  لكوهنا تلحظ املسار الوجودي ملستقبل اإلنسانية وجتيب عن سؤال املصري املتعلق ثقافة مصريية: نظرااأوالا
ومبقدار  باآليت؛ فاإلميان باهلل تعاىل متعلق باالعتقاد باحلقيقة الثابتة... بينما اإلميان باملعاد فمرتبط باحلقيقة اآلتية؛

 عاىل.قيقة اآلتية؛ ألن اآلتية هي فعل اهلل تما يزداد اإلميان باحلقيقة الثابتة  مبقدار ما يشتد اإلميان باحل

أي االطمئنان بالعدالة اإلهلية؛ باعتبار أن املعاد هو فعل من أفعال اهلل تعاىل وعدالة  ثقافة اطمئنانية:ثانياا، 
اهلل تعاىل تقتضي املعاد؛ فيرتتب على ذلك الثقة والطمأنينة النفسية  يف الدنيا حبفظ األجر، وعدم ضياع اجلهد 

 العمل حىت ولو مل يعلم به أحد من البشر.و 

 فهي ضمانة لتنفيذ األحكام فيمتثل املكلف الفعل إما حباا وإما خوفاا.. وهبذا، يكون :ثقافة الدافعية ،ثالثاا
إن النتيجة الطبيعية واحلتمية لعدم اإلميان باملعاد هي االرتباط هبذه  .اإلميان باآلخرة ذا أثر عملي وتربوي يف الدنيا

ألعمال هو تلوث ا –أيضاا  –حلياة احملدودة والعالئق املادية، واالطمئنان هبا واالعتماد عليها، ونتيجة ذلك ا
 وفساد السلوك يف أمناط احلياة املختلفة.

 االرتباط بالنبوة واإلمامة ألهل البيت عليهم السالم.

فبلحاظ أن النبوة حتمل الرسالة اإلهلية لإلنسانية فتكون بذلك قد وضعت اخلط البياين وخريطة الطريق للخالص 
يف اآلخرة؛ ومبا أن رسالة النبوة هداية البشر مبقتضى احلكمة اإلهلية من خالل الوحي املقدس الذي ما وسع نزوله 

اسب ومنطق احلكمة نفسه استمرار اهلداية من خالل ، يتنصلى اهلل عليه وآلهإال ذلك القلب املقدس للنيب 
 اإلمامة بلحاظ أن حفظ الوحي املقدس ال يكون إال من خالل قلب مقدس؛ وهبذا تكون اإلمامة امتداداا للنبوة.

 ويرتتب على ذلك أمور:



باإلسالم  اطهاسالمة الثقافة مبقتضى ارتبتثبت  سالمة الثقافة وصفاؤها ومنعتها حبسب أصوهلا األم:أولها، 
ذات منعة داخلية؛ فقوهتا داخلية، صفاؤها ضمانتها الرتباطها  احملمدي األصيل إسالم أهل البيت عليهم السالم

باملقدس. وكذلك يلزم ثبات مفاهيم الثقافة الرسالية وحقانيتها؛ تبعاا لثبات الرسالة وحقانيتها يقول القائد: "... 
ها مفاهيم إسالمية، هي مفاهيم صدر اإلسالم؛ واملفاهيم أمور ال يعرتيها إن هذه املفاهيم اليت أحتدث عنها، مجيع

الِقَدم، إذ إن كل شيء يف العامل يصبح قدمياا إال املفاهيم اإلنسانية األصيلة، فهي ال تتبدل على اإلطالق، كما 
ح الذي احلسن والقب حيصل يف األدوات والعالقات واألشكال والقوالب. إن الشرف اإلنساين والكرامة اإلنسانية،

 .6يشخصه عقل اإلنسان، كلها أمور ال تقبل التبدل؛ واملعارف اإلسالمية هي دائماا بالنسبة لنا معرفة متجددة"

ويبدو ذلك من خالل النظام املفهومي األخالقي والفقهي القائم على  تطهرية الثقافة الرسالية:ثانيها، 
 مها. وبالتايل، فإن املفاهيم يف منظومة الثقافة اإلسالمية على"هتذيب النفس وتزكيتها" وارتقائها وعدم ظل

 قسمني: قسم يعمل على حتلي الذات وقسم منها يعمل على ختليتها.

ك وهذا يتبدى يف املستوى الرفيع من العواطف واملشاعر الذي يتولد من تل روحية الثقافة الرسالية:ثالثها، 
صفته  اإلسالم بثها وتنميتها إىل صف تلك املفاهيم، ألن املفهوم باملفاهيم؛ فالعواطف واألحاسيس اليت يتبىن

فكرة إسالمية عن واقع معني يفّجر يف نفس املسلم شعوراا خاصاا جتاه ذلك الواقع، وحيدد موقفه العاطفي حنوه؛ 
 .فالعواطف اإلسالمية وليدة املفاهيم اإلسالمية، بدورها موضوعة يف ضوء العقيدة اإلسالمية األساس

أمهية هذه املسألة يف أن الثقافة اإلسالمية هي ثقافة عقل وقلب ومشاعر؛ قال تعاىل ﴿أال بذكر اهلل وتربز 
. وهنا أشري  تطمئن القلوب﴾ واالطمئنان والسكينة مها ما تنشده البشرية يف مسارها. وهذه تستحق حبثاا مستقالا

ارتِد إىل أحد دور مؤسسة الشهيد اخلاصة باملعوقني و  إىل كالم  للقائد يقول فيه: "قلت لكاتب قدير يوماا: اذهب
الزي األبيض واعمل ممرضاا هناك واخدم يف ذلك املكان ملدة شهر من الزمن وسأحصل لك على ترخيص بذلك. 

ا  ضع األكل يف فم املعوقني، نظف مالحفهم وفراشهم وحتسس آالمهم ومشاعرهم واحتياجاهتم واعرفهم جيدا
ة فإننا ال نعرف املضحني اآلن؛ حنن نرى جسمهم ولكننا ال ندرك شعورهم. فاذهب بنظرتك الفنية اخلاص

وحتسس ذلك مث اكتب قصة عن ما يدور يف خلف املعوقني لتشفي هبا آالمهم وتضمد جراحهم كما فعل ذلك 
 الروس من قبل بكتابتهم لتلك القصة".
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ار ما احلقيقة؛ وال تكون كذلك إال مبقد يكشف طلب القائد عن أن الثقافة احلقيقة هي األشد تعبرياا عن
يعيش اإلنسان القرب من تلك احلقيقة؛ ففرق بني احلديث عن آالم املعوقني يف عامل الكتب والتنظري، وبني 

 .العيش معهم وحتسس آالمهم ومساعدهتم، نعم، إهنا ثقافة احلياة واجلهاد والعمل

: ع اإلنسان، وتعمل على ذلك لذا يؤكد القائد على أنفهي تلحظ صن أهنا ثقافة مربية لإلنسانية:رابعها، 
. ويرى أن:"املعلم يؤدي أفضل وأرقى عمل، أال 7"احلوزة العلمية هي املصنع الذي يتوىل مسؤولية صناعة اإلنسان"

 .8وهو التعليم والرتبية وبناء اإلنسان"

حدد نوع التكليف من لتكليف؛ وهنا يتفاخلالفة تقتضي ا أهنا ثقافة تكليفية بلحاظ اخلالفة اإلهلية:خامسها، 
 خالل النبوة، واإلمامة، مث  املرجعية.

وعية يف هذا السياق ترتكز الثقافة اإلسالمية الرسالية على مشر  أهنا ثقافة براءة الذمة عرب املرجعية:سادسها، 
راا ال ميكن م عنصاملرجعية والوالية؛ واملرجعية هي اخلط الذي يشكل عروة اخلالص يف عصر الغيبة، وهي تقد

لغريها أن يقدمه للمكلفني، أال وهو عنصر "براءة الذمة". وهذا العنصر يستند كليًّا يف وجوده إىل علم الفقه 
احلوزة العلمية  يقول القائد: "إن الذي جعلنا خنتار الفتوائي بالنسبة للمقلدين، واالستداليل بالنسبة للمجتهدين؛

. وبالتايل، فإن الفقه 9و أن احلوزة تعترب مزرعة علماء الدين ومنبت رجال الفقه"من بني كل اجملاميع الروحانية ه
عموماا يشكل خريطة بيانية للعمل املربىء للذمة يف الدنيا بلحاظ اآلخرة. وهلذا تشري تسميات الرسائل العملية 

د من املراجع. عليقات العديللمراجع العظام مثل "العروة الوثقى" للسيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي وعليها ت
و"وسيلة النجاة" للسيد أيب احلسن األصفهاين وعليها أيضاا تعليقات منها تعليقة اإلمام اخلميين يف كتاب"حترير 

 الوسيلة". و"منهاج الصاحلني" للسيد حمسن احلكيم.

ده طلباا و ومن جهة أخرى، فإن ثقافة التكليف يف عصر الغيبة تستلزم البحث عن تشخيص التكليف وحد
لرباءة الذمة، فكان املقّوم هلذه املهمة هو االجتهاد وهو جوهر الفكرة احلوزوية اليت هتدف يف صميم مبتغاها إىل 
تشخيص التكليف. من هنا، ارتكزت الثقافة اإلسالمية الرسالية على أصالة االجتهاد؛ لذا اتسمت مبنعة ذاتية، 
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العقلي النقدي ملعارفها. واملرجعية هي مقام يصل إليه املرجع بعد  ألن احلوزة تتجدد من داخلها من خالل النظر
خوضه ذلك الغمار، فهي تعيد إنتاج معرفتها وإن كانت متماثلة يف النتائج. وبتعبري آخر: من طبع العقل احلوزوي 

ن السؤال و التحرك والتجدد من داخله، وهذا هو جوهر عملية االجتهاد املستدمية على يد اجملتهدين الذين يتلق
 املعاصر مث يعيدون اجلواب على مباين عملية االجتهاد. 

ومن جهة ثالثة، فإن مصفاة املعرفة تكون بلحاظ طلب "براءة الذمة"؛ وبراءة الذمة ناظر يف عمقه إىل اآلخرة 
تلك ل اآلتية. وعليه، فاآلخرة حاضرة يف كل تفاصيل العملية االجتهادية الباحثة عن املؤمن الشرعي. فالداعي

 التصفية هو براءة الذمة أمام اهلل تعاىل؛ لذا فالبحث عند اجملتهد هو أبدى عن املؤمن الشرعي.

 ودور الحزن الحسيني في شدة الوالء والمهدوية االرتباط بكربالء

إن شعلة اإلميان اإلهلي يف صدور الكربالئيني قد خّطت بأحداث كربالء، لوحة إهلية بدماء احلسني عليه السالم 
وأصحابه، ما جعلها منارة مقدسة لكل أحرار العامل. وحب احلسني عليه السالم ال يتطلب دراسة فلسفية يكفي 

مل يف املفردات كل التالوين من الناس. يكفي التأالتعرف على احلسني عليه السالم ليشتعل حبه يف القلوب وعند  
 اليت طرحتها كربالء ليظهر أهنا قد بلورت جمموعة من املفاهيم كلها تشع بالثورة. 

ويظهر جلياا مدى احلضور احلسيين يف الثقافة الرسالية من خالل حجم احلضور الكربالئي يف وصايا الشهداء 
 املنتمني هلذه الثقافة.

 ور املهدوية يف الوجدان اإلمياين ومالزمة دعاء احلجة عليه السالم عند كل املستوياتوكذلك، فإن حض
ودعاء العهد والندبة والزيارات اخلاصة. كل هذا يدل على أن هذا اإلميان يشع منه دائماا األمل بالنور اآليت األمر 

ميمة مع اإلمام بدى يف العالقة احلالذي جيعل الشخصية يف حالة حتضر مستمر ال يهدأ؛ فروح االنتظار تسري وتت
 عليه السالم يف الوجدان العام.

واملقدار احلاضر من البعد الغييب للثقافة اإلسالمية الرسالية يكفي فيه االرتكاز الوجداين العام يف نفوس 
غيب يف لالغالبية من الناس ليكون حمركاا ودافعاا للعوام. وكلما حضر تفصيالا عند اخلواص كلما متثل وجتسد ا

 نفوسهم حىت تصري حياهتم حياة الرسالة ومههم هو الرسالة وآخرهتم يف الرسالة.

 الميزة الثانية: ناظرة لطبيعة الثقافة الرسالية وهي "الحركية"، و"الثورية" 



تاز متبناء ألصالة الرسالة للثقافة الرسالية، ننتقل إىل دراسة طبيعة الثقافة الرسالية بغض النظر اآلن عن أصلها. 
هذه الثقافة بأهنا ثقافة ذات قوة حمركة للذات اإلنسانية، فالعالقة بينها وبني الذات املؤِمنة هبا هي عالقة متاه، 

وتقديس، وعاطفة، ومحاس؛ وهذا ينعكس أفعاالا يف اخلارج، ويعين أهنا ذات طبيعة حركية أو حتريكية أو ثورية. 
 ها؟ فما معىن حركية الثقافة الرسالية أو ثوريت

ميكن تناول النقاط التالية كمفردات ملظاهر حركية الثقافة الرسالية: "الثورة أو احلركية"، و"السريان"، 
 و"التفاعل الواعي". وهنا أمور:

 : أصالة الثقافة للثورة ال العكساألمر األول

لحاظ منطقها األخرى بتأيت املقاربة هنا يف قراءة التمايز النوعي للثقافة اإلسالمية الثورية عن الثورات 
الداخلي، ال بلحاظ الظروف اخلارجية احملركة. فغالباا ما تتحرك الثورات بسبب مشكلة اإلنسان املظلوم 

واملضطهد، أو العامل الذي مل ينل حقه... أو بسبب صراع على السلطة، أو ما شابه ذلك؛ فالظلم سبب 
فرداهتا اليت تحرك اسرتداداا حلقه أو لرفع مظلوميته. وتفرز مخارجي للثورة. وبالتايل، فإن املشكلة حترك العامل في

يتم توظيفها يف ثورة، وملا تنتهي املشكلة ينتهي احلراك؛ فتكون املشكلة اخلارجية أصيلة يف الثورة، وعندها غالباا ما 
ر الذي حيمل صاحبه ئحتمل الثورة ثوارها إىل حيث هم خيمدوهنا، ويف هذه احلالة تشبه الثورة الثقافية احلصان الثا

إىل نقطة اخلمود، إىل حيث ال يريد الثائر الثورة، ألنه وصل إىل ما يبغي، وهنا كانت الثورة وسيلة وصول. وهذا 
النوع من الثورات قد يتطلب يف عدة املواجهة ثقافة ومصطلحات معينة. وبالتايل، تكون الثورة هنا ثورة ثقافية... 

 ثال ذلك: "العزة"، و"مواجهة الظامل"، و"إقامة العدل واحلق".لكنها ال تكون ثقافة ثورية. م

ا من غري تقيد بظرف دون ظرف، ومفهوم "املذلة"  إن مفهوم العزة يشع بالثورة واحلركية، وهو مطلوب أبدا
ا، وكذلك "رد الظامل عن ظلمه" ال يتوقف؛ فطاملا صدق الظلم وجب إقامة العدل، وحيثما حل  مرفوض أبدا

إحقاق احلق. وليس ذلك إال لرفض الظلم واملذلة والرذيلة ذاتاا من داخل الثقافة وروحها، من غري  الباطل وجب
ارتباط باملثريات اخلارجية. وعليه، ال ينتظر العزيز ذالًّ كيما يتحرك حنو عزته، بل إن عزته بذاهتا تُبِقيه عزيزاا... 

وغريها من الفضائل... يقول القائد: "ليست الثورة وهكذا األمر يف "احلرية"، و"النهضة"، و"حفظ الكرامة"، 



مرتبطةا بزمان معني حىت تضعف الروح الثورية مبجرد االبتعاد عن ذلك الزمان". وأيضاا: "لقد أقيمت هذه الثورة 
 .10على قواعد صلبة فجعلت من تطبيق العدالة واحلرية واالستقالل... غايتها"

ورية الثقافة التغيري الداخلي يف العقلية لينعكس تغرياا يف اخلارج، وأن ث والنتيجة أن الثقافة الثورية هتدف إىل
ة تستلزم احلركية الدائمة ملفاهيم احلياة، بناء ألصالة الثقافة للثورة، بينما بناء ألصالة الثورة للثقافة فإن حركية الثور 

لثقافية تنتهي ما ني: األوىل أن الثورة اتنتهي ما إن تستنفد الثورة أغراضها. وبتعبري آخر: الفارق بينهما من جهت
 .انتهت الدواعي اخلارجية إليها، أما الثقافة الثورية الرسالية فتبقى ثوريتها ما دامت يف منظومتها

الثانية أن الثقافة الثورية تنشأ ثورهتا مما ختتزنه مفاهيمها من الداخل، بينما الثورة الثقافية تتحرك باملثري 
قاربة هنا فليست من احلدث اخلارجي املسبب للثورة، وإمنا املقاربة فيها  من ذات املفاهيم، . أما امل.اخلارجي.

 وليس من مشكلة يف اخلارج. وهذا ال يعين االنفصال عن اخلارج وأن اخلارج ذو الدور املهىيء النطالقة الثورات.

 وبناء ألصالة الثقافة للثورة تربز النتائج التالية:

 الثورة اإلسالمية وليدة ثقافتها :النتيجة األولى

إن ثقافة الثورة يف اجلمهورية اإلسالمية قد مهدت الطريق النطالقة الفعل الثوري، وليس العكس. فثقافة 
الثورة تقتضي الثورة؛ للمساخنة. والناس ثارت ألهنا ذات ثقافة ثورية، فثقافتها سبقت الثورة، والنتيجة أن ثقافة 

 ورة.  وليس املقصود من ثقافة الثورة كثرة القراءة والكتابة، بل النحو الذهين للنظرة إىلالثورة هي اليت صنعت الث
اهلل والعامل واإلنسان، وإن بتفاوت بني الناس علمائهم وعوامهم، وميزة هذه الثقافة أنه يكفي فيها العلم 

ورة، فإن ل املشاركني يف صنع الثاالرتكازي لتحقق أثرها وال تنتظر من أهلها االختصاص هبا وهذا ما بدا من خال
 أغلبهم كان من العوام.

ومن جهة أخرى، ال يلزم من وقوع الثورة نشوء ثقافة من سنخها، غري أنه كلما حتققت ثقافة الثورة حتققت 
ثورة من سنخها؛ بلحاظ أن املفاهيم تولد العواطف فيكون السلوك متناسباا معها ومل يتحقق ذلك يف غري الثورة 

مية اليت نشأت هي من ثقافة، مث مّهدت هي لثقافة تكاملت مع ثقافتها األم ولكن هل اكتمل طور اإلسال
ك "... فهل حتقق، بناءا على فكر الثورة وروحيتها، ذلالتكامل؟ رمبا حيتاج لوقت أكثر؛ يقول السيد القائد: 
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ول ذلك منا. لة سيجد من الصعوبة قبالتحول الضروري يف ثقافة اجملتمع؟ إذا قلنا نعم، فإن الذي يدقق يف املسأ
نعم هناك الكثري من التحوالت اليت وجدت، ولكن ال ميكن االدعاء حبصول حتول ثقايف كامل. قد حيتاج هذا 

.. علينا لكن احلركة جيب أن تتوجه حنو ذلك. -ليس البحث هنا  -ثالثني، أربعني، أو مخسني سنةا  التحول إىل
 .11قافة الثورة تلك يف مجيع الشؤون"أن نقرتب يوماا بعد يوم من ث

لكن يف السياق املقابل، يذكر القائد منوذجاا قد يكون األقرب للثورة اإلسالمية، وهو منوذج الثورة اجلزائرية 
لثورة بعد عشرين سنة على قيامها، وعندما زرهتا كان قد مر على ا "وباملقارنة، شاهدت بنفسي ثورة اجلزائر فيقول:

عشر عاماا. كان الوضع يف اجلزائر يدعو للعربة حقيقةا. الثورة كانت إسالميةا، ثورة مساجد وعلماء حوايل التسعة 
كومة إال أن احل –كما هو احلال يف ثورتنا   –دين. لقد بدأت من املساجد واملدارس الدينية واحلوزات العلمية 

 الدينية مل تتحقق يف اجلزائر حىت ليوم واحد".

، ومنذ اليوم األول، من إدخال ثقافتهم وعاداهتم وعدم اعتقادهم بالدين إىل اجلزائر، لكن "متكن الفرنسيون
، وهذا يكشف عن أن الثقافة قد تصنع ثورة، غري أن الثورة 12اليت كانت تسعى للتخلص من نري استعمارهم"

حة بقاء ثورة صتنحرف عن ثقافتها األم بفعل عوامل خارجية أو داخلية. وعليه فال يلزم من صحة مبادىء ال
 الثورة على سالمتها.

 ى السريان والتوسع الكمي والكيفيقدرة الثقافة اإلسالمية الثورية عل :النتيجة الثانية

تتمتع الثقافة اإلسالمية بعناصر ذاتية فيها جتعلها مرنة وسارية ومن تلك العناصر أهنا فطرية، وكوهنا كذلك 
وداعيها  وبالتايل فإهنا سهلة التلقي، وميسورة االنتقال واالنتشار بني األفراد.يعين أهنا مشرتكة يف النوع اإلنساين. 

ذايت؛ فكما أن الفطرة هي حملها، فكذلك فإن الفطرة نفسها هي الدافع هلا. قال القائد: "التوسع الكيفي للثقافة؛ 
ا؛ صحيح أنه جيأي إنتاج الثقافة وتفجر ينابيعها يف القلوب واألرواح واالستعدادات. هذا األمر  ب علينا هام جدا

دفع الناس حنو املطالعة، إال أن األوجب من ذلك أن ننمي استعداد الكتابة بني الناس واستعداد إنتاج 
 .13الكتاب"
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وهي مربهنة وترتكز على البديهيات املنطقية، وكوهنا كذلك يعين أن العقالء يتقبلوهنا مبا هم عقالء وليس 
الدعوة إلقامة العدل ليس أمراا خيص املسلمني فقط، بل إن ذلك ما تنشده اإلنسانية فقط مبا هم مسلمون؛ فمثال 

وهي كذلك روحية حتقق االطمئنان والسكينة يف القلوب.  وبناءا لذلك فالفطرية واملنطقية والقلبية هي  بعقالئها.
 هم مسلمني فقط.عوامل مقومة لتقّبل الثقافة الرسالية ولسرياهنا بني الناس مبا هم أناس ال مبا 

 درة على التفاعل الواعيالقالنتيجة الثالثة: 

ميكن القول إن املعرفة هي تراكمية، تتحقق حصيلة اجلهد البشري املتنوع، يبدأ الالحق من حيث ينتهي 
 السابق، لذا فاملعرفة ليست ملكاا حصرياا ألحد، بل املعرفة اإلنسانية هي ملك لإلنسانية. وملا كانت البشرية على

اختالف أدياهنا وثقافاهتا تسري معاا يف زمن واحد، وتتكامل معارفها حملاكاهتا لبعضها ولتوحد لغة العلم فقد دعت 
احلاجة كي تتحاور فيما بينها وتستفيد من بعضها. لكّن التفاعل فيما بينها قد يسقط فيه الضعيف لضعفه 

 وينصهر يف بوتقة األقوى فتذوب اخلصوصيات. 

هي أن تتفاعل مع كل احمليط هبا ومبستجداته الزمانية واملكانية واحلضارية مث تعيد إنتاج  وعليه، تستطيع
املشهد مبا يتناسب واحلداثة وفق عنصر االجتهاد الذي يعرب الفقيه بالفكر والفقه فيه من منطقة النص األصلي 

شرائط. وليس ذلك  الفقيه اجلامع للإىل اللحظة مبا يبقي املكلفني على تواصل دائم مع احلقيقة املقدسة، لكن عرب
مبعىن امتالك الفقيه للحقيقة النهائية، بل مبعىن أن فهمه االجتهادي للنصوص يكون حنواا من أحناء التعبري عن 

 احلقيقة املتسم باحلجية يف مقام العمل.

ن ثقافة يد مفأي نوع من التفاعل يف الثقافة اإلسالمية؟ يقول القائد: "ال ميكن لإلنسان أن ال يستف
اآلخرين، فاالستفادة منها تكمل اإلنسان. ولكن هناك فرق بني أن خيتار اإلنسان، عن معرفة ووعي ودقة، دواءا 

ا من بني مئة نوع من األدوية ومئة نوع من األطعمة، وبني أن يُعطى شيئاا ما ليتناوله". وعلى  أو غذاءا مقوياا ومفيدا
األمم تتبادل فيما بينها آداب العيش واألخالق والعلوم واألزياء وآداب  "مدى التاريخ كان األمر كذلك وكانت

املعاشرة واللغات واملعارف والدين. وهذا التبادل الثقايف كان أهم من سائر املبادالت االقتصادية وجتارة البضائع، 
اهلدف  والغزو الثقايف بقوله: "مث يفرق بني التبادل الثقايف، 14وكثرياا ما أدى إىل تغيري الدين يف الدولة بأسرها..."
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من التبادل الثقايف هو ترميم ثقافة األمة وتكميلها، ولكن اهلدف من الغزو الثقايف هو اجتثاث أصول الثقافة 
  15الوطنية والقضاء عليها..."

 االبتكار واملرونةالنتيجة الرابعة: 

طيع أن تشق مع الزمان واملكان، حبيث تست العنصر االبتكاري يف الثقافة اإلسالمية عنصر جيعلها مرنة تتالءم
طريقها بنفسها "فلو فرضنا أن ثقافة العمل واالبتكار مل تكن حاكمةا يف بلد ما أو يف جزء من البلد، فما هي 
فائدة وجود ألف مدير جيد؟ إن العلم والقدرات العلمية والذخائر املادية تأيت بالدرجة الثانية. إن ذاك العنصر 

اة األمة يف هذه الربهة الزمانية هو الثقافة، ألهنا هي اليت تشجع على دخول ساحة البناء، والثقة الذي حيقق جن
فات من إذ هلذه مضاع–بالنفس، واالنضباط يف العمل، وهي اليت تقي من مضاعفات وتبعات مرحلة البناء 

لذي تقع لة البناء يف االجتاه اوبالتايل توصل إىل مرحلة النجاة، وتوجه مرح –النواحي االقتصادية واألخالقية
احلاجة فيه. ثقافة الشعب هي اليت تساعد يف إجناز هذه األعمال".  مث حيدد معامل االبتكار بقوله: "إن إبداع 

املطالب اجلديدة هو اخللق هبذا املعىن، واإلنتاج باملعىن املصطلح عليه اليوم هو عبارة عن االستنباط وكشف 
 وإن عملكم األساس هو االستفادة من الفن واالستعانة بأنواع. ضيحها بأساليب متعددةاملفاهيم القرآنية مث تو 

 اإلبداع وأقسام االبتكارات".

 قابليتها لالستيعاب وقبول اآلخر املختلف مبا هو آخر خمتلفالنتيجة الخامسة: 

لى قبول اآلخر بالقدرة عوهذه مسة متتاز هبا من خالل التفاعل مع اآلخر املختلف بلحاظ أنه آخر فهي متتاز 
مع بقائه على آخريته وال تلزم باالنضمام إليها، فهي مع اآلخر يف موقعه ترسم أيقونة التنوع، وتعمل على صياغة 

 صورة احلضارة اإلنسانية بأهبى صورها.

 الميزة الثالثة: جمالية الثقافة اإلسالمية الرسالية

حلل املشكالت يف مجيع املراحل، وهي بدورها تقوم على األدب يقول القائد: "فالثقافة هي الواسطة األساسية 
والفن. وحنن عندما نتحدث عن الثقافة، فإننا نتحدث يف الدرجة األوىل عن الشعر، والقصة، والكتابة، واألنواع 
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م من سالفنية املختلفة، تلك األمور اليت ترتك أثراا على ذهن وعمل الناس، حىت الثقافة العامية، أي إن ذاك الق
 هو حصيلة ونتاج هذا األدب والفن".  –الذي بلحاظ االنتشار حيتل املوقع األوسع–الثقافة 

يكشف كالم القائد كم أن البعد الفين واجلمايل أصيل يف لوحة الثقافة الرسالية؛ وهنا ميكن الرتكيز على 
 املسائل التالية:

 أصالة الجمال 

ا يف ا من األبعاد اجلوهرية  وهذه املسألة من املميزات املهمة جدا الثقافة اإلسالمية الثورية؛ حيث إن الفن كان واحدا
يف الثقافة الرسالية؛ حيث يتالقى الشكل واملضمون عند نقطة اجلمال؛ يقول القائد: "لقد ُقدم اإلسالم منذ 

ة، استثنائي منقطع ني، من حيث اللغة الففـالقرآن الكريم. القرآنالبداية يف قالب فين مئة باملئة، وهو عبارة عن 
 . 17مل يكن مؤثراا إال بأسلوبه الفين" القرآن الكريم، ويرى أن "16النظري"

وهذا يعرب عن احلضور النوعي للجمال والفن يف الصورة الكلية للثقافة اإلسالمية الثورية، وهو نابع من 
ا ركات يف اجلوهر. وهذالداخل فجمال العرض تابع جلمال اجلوهر؛ بلحاظ أن تشكالت العرض ما هي إال حت

 اجلمال ال يتحدد يف قوالب املعادالت املنطقية لذا قيل: "ال حيدد اجلمال وال يوصف". 

ومن جهة أخرى فإن للجمال عالقة مبشاعر اإلنسان وقلبه قبل أن تكون هلما عالقة بالعلم والعقل، لذا فإن 
لذلك ال ميكن تقييم األشعار الفائقة اجلمال اجلمال والفصاحة يدوران مدار القلب ال مدار العقل والفكر؛ 

 .بصحة حمتواها

 التناسبية بين ألوان الجمال

ومن ناحية أخرى، فهناك تناسبية بني ألوان اجلمال وأنواع األحاسيس؛ وليس فقط يرتبط اجلمال بأصل 
ا،  ان بل لإلنساألحاسيس. فإن اجلمال يدور مدار العواطف، فعواطف البشر وأحاسيسهم ليست نوعاا واحدا

أنواع من األحاسيس، حبيث يتطابق كل لون من ألوان اجلمال من نوع من أنواع أحاسيس اإلنسان ويتوافق معها. 
فاملوسيقى مجيلة، ولكن الذي حيس جبماهلا أذن اإلنسان، واملناظر مجيلة، بيد أن من حيس جبماهلا هي عني 
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القرآن ويتعاطى القرآن مع اإلحساس املعنوي لإلنسان، اإلنسان. إن طبيعة احلس اإلنساين يلتذ جبمال فصاحة 
أي مع تلك األحاسيس اليت حترك اإلنسان وتدفعه صوب العامل العلوي. والثقافة اإلسالمية الثورية هي ثقافة 

 قرآنية.


