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الرسالية دراسة في تحوالت الوعي واألبعاد النظرية الثقافية

الرسالية
دراسة يف حتوالت الوعي واألبعاد 

النظرية الثقافية
 السيد حممود املوسوي*

متهيد
الحظ علماء االجتماع واألنثربولوجيا أن التأثري الفكري الذي يالمس التفكري وينسكب 

يف ثقافة اإلنسان هو التأثري األعمق واألقوى، وأنه يفوق غريه من التأثريات مثل التأثري 

سهلة  بصورة  يتأتى  ال  عادة  التأثري  هذا  أن  إال  االجتماعي،  أو  االقتصادي  أو  السياسي 

وبسيطة، فهو تأثري معّقد وبطيء يف الوقت ذاته، وبناء على هذه احلقيقة إذا أردنا أن ندرس 

واقع املجتمع يف حتّوله أو يف التغريات اليت طرأت عليه، ال ميكن أن حنصر تلك التحوالت 

احلضارية واالجتماعية والثقافية باألسباب الفوقية أو الظاهرية، والبد أالَّ تكون الدراسة 

مبنأى عن دراسة املقوالت الثقافية والعلمية اليت تسود ذلك الزمان، أّما أنه كيف تتم قراءة 

التأثري لتلك املقوالت وهي قد تكون واقعًا مسيطرًا على ثقافة احلاضر ووعي الراهن؟ فهذا 

يعود إىل الرجوع إىل احلقب التارخيية السابقة وقراءا مبا هي، مث العمل على مقارنتها 

بالواقع الراهن، لينكشف لنا مدى وجود تلك املقوالت وتأثريها الذي قد ال يدرك بالبداهة 

والضرورة، بل بالنظر والتفكري.

كما أن الوثائق اليت تتداول يف احلقبتني موضع الدراسة، تقوم بدور فاعل يف توضيح الرؤية 

يف مدى تأثري بعض األفكار على الواقع، والتحوالت الثقافية هي تلك األعراض اليت تطرأ على 

* كاتب، أسرة التحرير، مملكة البحرين.
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طريقة التفكري اإلنساين وجتعل منه متحركًا برؤيته اجلديدة ومنهجه الذي طرأ عليه، نتيجة قناعة 

راسخة وقبول لتلك اآلليات والقيم اليت قامت عليها تلك الرؤية، وقد يعرض التحّول والتأثري على 

مساحة أخرى من املجتمع متأّثرًا باملد األول من القناعات أو باخلطاب السائد املتشّكل من الثقافة 

اجلديدة، أو متأثرًا بقناعات جزئية عرب تراكمات من التداخل والقراءة والتثاقف العام وهذا تأثري 

غري مباشر، وعرب ذلك تظهر مساحة مشتركة يف الثقافة السائدة، األمر الذي يؤسس لواقع ميكن 

من خالله التقارب وااللتقاء وبناء العمل املشترك ضمن تلك املساحات املشتركة.

هنالك مفاهيم حيوية عديدة يؤّدي بروزها على السطح إىل اهتمامات من قبل اجلهات 

الفاعلة يف املجتمع وذلك عرب:

١- تداوالت تلك املفاهيم يف اخلطاب السائد.

٢- عرب توجهات املعنيني فعليًا، عرب خلق اشتغاالت جديدة يف العمل من قبل احلركات 

والقادة وغريهم، متجهني حنو تعزيز احلالة اليت يفرضها املفهوم.

وكمثال على األول، جند أن حقبة التسعينات من القرن املنصرم بدأ يكثر فيها استخدام 

مفهوم التعددية كمفهوم ذي أبعاد سياسية ودينية واجتماعية وثقافية، فقد أصبح ذلك ملحوظًا 

من خالل املؤلفات اليت تصدر عن احلركات اإلسالمية وعن علماء الدين بشكل عام، كما أن 

بالتركيز  االجتماعية، جندها تتمّيز  وتوجهام  السياسية،  وحتركام  الشفاهية،  خطابام 

على التعددية كمبدأ حيتاج أن يؤمن به املجتمع والدولة واملثقف على حد سواء.

وكمثال على الثاين وهو خلق االشتغاالت اجلديدة يف مساحة العمل اإلسالمي على سبيل 

املثال، مسألة حقوق اإلنسان كمفهوم برزت أمهيته بصورة واضحة للعيان يف اآلونة األخرية 

حقوق  ملسألة  جديدة  إسالمية  قراءات  هناك  أن  يالحظ  اإلسالمية  الساحة  لواقع  «فاملتتبع 

اإلنسان بل أصبحت جزءًا من العمل اإلسالمي السياسي والقانوين عند العديد من احلركات 

اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  حمورها  خاّصة  ومؤسسات  أجهزة  هلا  شّكلت  اليت  اإلسالمية 

 .
(١)

وبالذات املعتقلني الذين يعرفون يف املؤسسات القانونية واحلقوقية بسجناء الرأي»

العلماء  قبل  من  مالحظتها  مبكان  األمهية  ومن  مهمة،  حتوالت  الثقافية  التحوالت 

واملفكرين واملصلحني، خصوصًا تلك التحوالت اليت يكون العامل األساس فيها هو الفكر 

مراقبة  على  املسلمني  حنن  اعتدنا  فقد  املجتمع،  يف  الفاعلة  قنواته  إحدى  عرب  اإلسالمي 

املقوالت اليت تفد إلينا من الفكر الغريب، حبيث جند دراسات تتناول تأثرياا وتداعياا يف 

جوانبها املختلفة، غافلني أو متغافلني عن منتجنا الثقايف الذي ولد من رحم الفكر اإلسالمي 

األصيل، فقد استطاع الغرب أن ميلي علينا اشتغاالته اليت هي اشتغاالتنا أيضًا بفعل موجة 

العوملة والتأثري العاملي للمفاهيم واألفكار، وهذا أمر إجيايب نسبيًّا، ألن معرفة اشتغاالت 

اآلخر ومقوالته ّمنا باعتبارها موّجهة إلينا يف جانب من اجلوانب، وتضيف إىل رصيدنا 

(١) حتوالت الفكر والثقافة يف احلركة اإلسالمية، زكي أمحد، ص ٦٤ دار البيان العريب، بريوت ١٩٩٢م، ط١
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املعريف يف جانب آخر تراكمًا ثقافيًا ووعيًا أوسع ملا يدور من حولنا، إال أن الواجب الغائب 

املعاصر  اإلسالمي  الفكر  أنتجها  اليت  واملفاهيم  املقوالت  دراسة  يف  احلاصل  النقص  هو 

واجلديد، دراسة حتفر يف مدى التأثري الذي أحدثته يف الواقع، ومدى التقّدم الذي أحرزته يف 

الوعي اإلسالمي العام، فال ميكن االدعاء بعدم وجود تأثريات إجيابية للمفاهيم اإلسالمية 

ولو بنسبة ما، وحنن نشهد متّوجًا سياسيًا وثقافيًا، خلق مناخات خمتلفة عن األزمان 

السابقة، وهذا األمر ينبغي أن حيثنا على مالحظة التأثريات املفاهيمية اليت أنتجها الفكر 

اإلسالمي، ال أقل لكي تبعث فينا روح األمل من أجل مواصلة اخلطوات بشكل حثيث.

الرسالية وحتوالت الوعي
وحنن يف هذه الدراسة نسعى إىل تسليط الضوء على مفهوم (الرسالية) كمقولة أصبحت 

املثقفني  ولدى  اإلسالمية  احلركات  منّظري  لدى  األخرية  السنوات  يف  ملفت  بشكل  متداولة 

اإلسالميني والعلماء أصحاب اخلطاب اجلماهريي، وعادة ما توصف الثقافة واإلنسان والسلوك 

واملجتمع والعاِلم واملثقف ا، فيقال (الثقافة الرسالية) و(اإلنسان والعاِلم واملجتمع الرسايل) 

وغري ذلك من نسبة يقصد فيها صفة متمّيزة تالزم املوصوف، كما أا أصبحت لدى الكثريين 

مقصدًا يسعون إىل حتقيقه يف اإلنسان، معتربين أا الصفة األساس يف اإلنسان الكامل والذي 

تتحّقق على يديه مقاصد الدين وتوجيهات الشريعة وبناء املجتمع اإلسالمي األمثل.

التارخيية،  النشأة  على  الضوء  وتسليط  املفهوم  هذا  دراسة  املهم  من  أصبح  لذلك 

واألبعاد املفاهيمية املمايزة له عن بقية الصفات.

ميكننا أن نعترب (الرسالية) مفهومًا نابعًا من عمق الفكر اإلسالمي، كلفظ، حيث 

القرآن  آيات  يف  كبري  تواجد  هلا  كان  اليت  اللفظة  هذه  والرسول،  الرسالة  من  اشتقاقه 

الكرمي، مبختلف مشتقاا، ما يقارب (٤٩٧) مرة، معّبرة عن مهام النيب والذين يتبعونه، 

ومعّبرة عن كنه الدين اإلسالمي، كرسالة هداية إىل البشرية مجعاء، كما يف قوله تعاىل: 

 ،
(١)

{الَِّذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَساَالِت اِهللا َوَيْخَشْوَنُه َوَال َيْخَشْوَن َأَحدًا ِإالَّ اَهللا َوَكَفى ِباِهللا َحِسيبًا}

وكذلك تعترب الرسالية مفهومًا إسالميًّا أصيًال من حيث املحتوى والدالالت اليت استنبطت 

من املصادر اإلسالمية (القرآن الكرمي، والسنة املطّهرة). 

االجتماعية  وظالله  الرسالية،  مفهوم  من  تنبثق  اليت  الدالالت  يف  ندخل  أن  وقبل 

والسياسية، نؤّكد على أن أدبيات الفكر االسالمي مل تكن تسخدم هذا التعبري بشكل ملحوظ 

قبل السبعينات من القرن العشرين امليالدي، مع أن الفكر اإلسالمي مر مبراحل جتديدية 

عديدة قبل ذلك التاريخ، كمرحلة بلورة العلوم االجتهادية يف الفقه واألصول على يد الشيخ 

(١) األحزاب: ٣٩.
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ثورة  يف  كما  واملواجهة  التصّدي  مرحلة  وكذلك  احلّلي،  واملحقق  إدريس،  وابن  األنصاري، 

التنباك والعشرين وثورة الدستور، ويشمل هذا األمر، وهو عدم ظهور مفهوم الرسالية يف 

اخلطاب اإلسالمي بشكل عام حىت قبيل انطالق الثورة اإلسالمية يف إيران، وبروز جمموعة 

من الفقهاء املتصّدين لشؤون األمة، فلم يلحظ منهم استخدام كلمة الرسالية بشكل كبري، 

برغم أن حركتهم كانت تتصف بنحو من األحناء بدالالت هذا املفهوم.

فقد كان حمتوى اخلطاب اإلسالمي اجلماهري احلركي يستعمل ألفاظًا خمتلفة لوصف 

و(امللتزم)،  (املؤمن)  بعبارات  البعض  فيكتفي  األمثل،  الوضع  ووصف  العامل،  اإلنسان 

الفكرية اليت  الطبيعة  والبعض يغّلب لفظ (الداعية) و(الدعوة)، كل ذلك حسب أصول 

يتبناها هذا اخلطاب أو ذاك.

احلركة الرسالية
يف ايات عام ١٩٦٧ امليالدي تشّكلت يف العراق، وحتديدًا يف كربالء املقّدسة جماميع 

إسالمية ذات نشاط حركي يدعو لتغيري الواقع املأزوم الذي كان يعيشه املجتمع العراقي 

والسلطة احلاكمة آنذاك، كما يدعو إلقامة تعاليم الدين ومتكينها يف املجتمع، وهذه املجاميع 

كانت حتت قيادة مرجعية اإلمام السيد حممد الشريازي M الذي كان يدعو للعمل التغيريي 

يف كافة املستويات، وقد امتاز بفكره ونشاطه الكبريين، مبعية جمموعة من العلماء كان 

أشهرهم املرجع الديين السيد حممد تقي املدّرسي، والسيد حسن الشريازي، والسيد هادي 

املدّرسي، وتلك املجاميع أطلق عليها مسّمى (الطالئع الرسالية) واشتهرت تلك املجاميع 

ذا املصطلح اجلديد، حيث إن أول من أطلقه ذه الصورة هي (احلركة الرسالية) اليت 

، مث أطلقت تسمية (منظمة العمل اإلسالمي) فيما بعد على 
(١)
نت من تلك املجاميع تكوَّ

كان  ملحة  حضارية  استجابة  الرسايل  التنظيم  هذا  انبثاق  منها، «وكان  العراقي  الفصيل 

يعيشها املجتمع العراقي، والذي كان يعاين حينها من آالم انتكاسة حزيران عام ١٩٦٧ أمام 

الكيان الصهيوين الغاصب، هذه االنتكاسة اليت كانت نتيجة طبيعية لعوامل التبعية والتخلف 

.
(٢)

والتسلط املحكوم ا عاملنا اإلسالمي والعريب على اخلصوص»

واملتتبع لتاريخ احلركة اإلسالمية املعاصرة منذ تبلور احلركات التنظيمية منذ بداية 

النصف الثاين من القرن العشرين امليالدي، يالحظ اصطباغ احلركات بشعارات ومصطلحات 

معينة تعّبر عن أفكارها أو دوافعها يف التحرك، وهذا ما لوحظ على احلركة الرسالية العاّمة، 

(١) كما صرحت املنظمة نفسها يف كتاا (منظمة العمل اإلسالمي يف العراق، التأسيس، السرية، األهداف)، 

حيث قالت ما نّصه: «الرسالية: أول من أطلق هذا املصطلح املنظمة يف أدبياا الداخلية مث بعد انتصار 

الثورة اإلسالمية يف إيران عام ١٩٧٩ باعالمها وصحافتها».

(٢) منظمة العمل اإلسالمي يف العراق، التأسيس، السرية، األهداف.
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حيث تبّنت هذا التعبري واصطبغت به يف مسمياا، ويف إصداراا، حيث توّصف اإلنسان 

املنشود واملنتمي باإلنسان الرسايل، ومنذ ذلك الوقت صار هذا املصطلح يف حركة تبلور أخذ 

يف التداول والتعريف يف الكتابات واملحاضرات الثقافية للحركة من قبل قادا ومفكريها، إىل 

أن أصبح مفهومًا أصيًال يعّبر عن روح هذه احلركة يف عمقها الثقايف. 

والرسالية، ذه احلركة اختصاصًا كبريًا وهي اليت  لقد اختّص هذا املصطلح الرسايل 

بّشرت به يف كافة املناطق اليت كانت تنتشر فيها يف الدول العربية وغريها، وبطبيعة احلال، 

فإن هذا االختصاص وّلد بعض احلساسيات جتاه هذا املصطلح لدى الكثري من املجاميع األخرى 

مع  متالزمًا  أصبح  إطالقه  ألن  إطالقًا،  به  تتلّفظ  تكن  فلم  القيادية،  والشخصيات  واألحزاب 

احلركة الرسالية وفروعها، واعتربته املجاميع الرسالية هوية يعّرفون أنفسهم ا وداللة على 

االنتماء، وسوف نشري إىل األثر الذي أحدثته هذه املقولة يف اخلطابات اإلسالمية األخرى الحقًا، 

وهو ما يدعونا إىل تقسيم تطّور االستخدام والتأثري ملصطلح الرسالية إىل مراحل ثالث: 

املرحلة األوىل: مرحلة اإلستخدام السّري:
الرسالية)  باستخدامه من قبل (احلركة  املرحلة  املصطلح اختص يف هذه  حيث إن هذا 

وبالذات فصيلها العراقي منظمة العمل اإلسالمي يف أدبياا اخلاصة، وكان من إفرازات تلك 

املرحلة نشرة خاّصة حمدودة التدول وتوّزع على العاملني يف املنّظمة فقط، وهي نشرة (املرصد 

، اليت كانت حتتوي على توجيهات ومفاهيم رسالية عامة، ويف هذه املرحلة اصطبغ 
(١)

الرسايل)

املصطلح نفسه باحلالة السياسية والثورية البحتة، نظرًا الحتكار استخدامه فيها. وهذه املرحلة 

ابتدأت من عام ١٩٦٧م وهو عام التأسيس السري للحركة الرسالية، إىل العام ١٩٧٩م. 

املرحلة الثانية: مرحلة اخلطاب العلين:
يف العام ١٩٧٩م بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران استخدم مصطلح الرسالية بشكل 

علين من قبل احلركة الرسالية يف إعالمها العام، ويف خطاباا التوجيهية، ويف كتاباا اليت 

كانت تصدر من قبل القادة والعلماء واملفكرين فيها، وهذه املرحلة هي اليت سامهت يف نشر 

املصطلح وتعميمه يف كافة البلدان اإلسالمية، وبقي خطاب احلركة الرسالية مّدة طويلة حيتفظ 

املصطلح،  هذا  والسياسي  الثقايف  نتاجها  على  غلب  حىت  التعبري،  هذا  استخدام  خبصوصية 

سواء يف عناوين الكتب أو يف العناوين الرئيسية فيها، وهذه املرحلة هي مرحلة تنظري وتوجيه 

بالدرجة األوىل للمجاميع الرسالية لبناء أفرادها من جهة، ولطرح الرؤى الرسالية حول خمتلف 

األحداث والتطورات من جهة أخرى، كما طرحت احلركة الرسالية رؤيتها املعّمقة للدين وطريقة 

(١) راجع : منظمة العمل اإلسالمي يف العراق، التأسيس، السرية، األهداف.
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قراءا للتاريخ وحركة املجتمع من خالل نظرة رسالية للمجتمع اإلسالمي بشكل عام.

وميكن أن نسرد بعض أمساء الكتب اليت صدرت يف تلك الفترة اليت كانت معّبرة عن 

هذه احلقيقة، منها الكتابات اليت أّسست ألصل الرسالية من خالل طرح فكر تغيريي فاعل 

ومسؤول يف احلياة العامة، كان منها (السبيل إىل إاض املسلمني)، و(الصياغة اجلديدة لعامل 

اإلميان واحلرية والرفاه والسالم) للمرجع الديين السيد حممد الشريازي L، وتفسري (من 

هدى القرآن) و(املجتمع اإلسالمي) و(التحدي اإلسالمي) للمرجع الديين السيد حممد تقي 

املدّرسي، وغريها من الكتب، ولكن كان هناك جمموعة من الكتب أشارت بشكل مباشر عرب 

عناوينها للرسالية، وقد كانت مبثابة أدبيات فكرية للتيار الرسايل يف خمتلف البلدان، ومنها:

كتب للمرجع الديين السيد حممد تقي املدرسي: (يف السلوك الرسايل)، (كيف ننّمي 

الرسالية)،  الثورة  منطلق  (املسجد  الرسالية)،  القيادة  تكون  (كيف  الرسالية)،  الفئات 

(خاليا املقاومة الرسالية)، (جتارب رسالية)، (عن اإلعالم والثقافة الرسالية)، (الشعب 

العراقي ومسؤوليته الرسالية)، (املرأة بني مهام احلياة ومسؤوليات الرسالة)، (فاطمة 

الزهراء رائدة الثورة الرسالية)، (برنامج الرسايل يف عصر الطغاة)، (األّمة بني القيادة 

الرسالية والقيادة املزّيفة)، وهنالك حماضرات أخرى تتضّمن عناوينها أو مضامينها النهج 

الرسايل. وقد صدرت تلك الكتب من العام ١٩٧٩م إىل ١٩٨٧م.

وكتب أخرى آلية اهللا السيد هادي املدّرسي وهو أحد أبرز قيادات احلركة الرسالية: 

اخلطوط)،  وضغط  الضغط  خطوط  بني  (الرسايل  الصراع)،  معادالت  يف  (الرسايل 

(الصراع والتحّدي يف حياة الرسايل) و(املرأة الرسالية).

وكتب أخرى ملؤلفني متنّوعني، مثل (رمضان برنامج رسايل) للشيخ حسن الصفار، 

(الرسول الرسايل القدوة) للشيخ عبد اهللا صاحل، و(معامل الشخصية الرسالية) إصدار 

منظمة العمل اإلسالمي بالعراق، وغريها.

هذا فضًال عن الكتب والكّراسات الكثرية اليت كانت تصدر بعناوين خمتلفة، لكنها 

تطرح الفكر الرسايل من خالل العبادات واألخالقيات واملفاهيم العاّمة.

هذه املرحلة وعرب رصد بعض إصداراا تثبت بشكل قاطع اختصاص هذا املصطلح 

باحلركة الرسالية، وقد طرحت من خالهلا فكرها على العلن، وقد القى رواجًا كبريًا يف 

خمتلف البلدان العربية، وتلقفته أيدي الشباب املتعّطش لفكر حيوي أصيل يعاجل قضاياهم 

املعاصرة بروح جديدة من منظار اإلسالم، كما وجد الكثري من العلماء واملثقفني من التيارات 

ظمأهم  تروي  مادة  الرسالية،  الثقافة  عن  املعربة  الكتب  من  الكبري  املّد  ذلك  يف  األخرى 

.
(١)
وحترك فيهم روح املسؤولية جتاه املجتمع

(١) وقد صرح العديد منهم بذلك، وكمثال انظر (صحيفة الوقت) البحرينية، العدد ٢٦٤، السبت ١١/ ١١/ 

٢٠٠٦م. حول الشيخ محزة الديري.
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الرسالية دراسة في تحوالت الوعي واألبعاد النظرية الثقافية
املرحلة الثالثة: مرحلة التأثري:

والثقافية  احلركية  ودالالته  مفهومه  وبيان  املصطلح  هذا  بّث  من  أعوام  مرور  بعد 

الدينية ولدى  األوساط  ، شاع يف 
(١)
املتنّوع الدراسايت  واخلطاب  اجلماهريية،  اخلطابات  يف 

احلركات اإلسالمية األخرى املغايرة للحركة الرسالية، وتبنته يف خطاا العام، ومن خالل 

املرحلتني األوليني يلحظ الباحث أن هذا املصطلح فرض نفسه على اخلطابات األخرى، حيث 

وجدوا فيه تعبريًا ممّيزًا عن حقيقة االنتماء الديين بشكله الفاعل يف احلياة ووجدوا فيه 

مشولية واستيعابًا للكثري من توجيهات الدين يف جوانبه املتعددة، مبا حيتاجه الواقع من 

تعدد يف التعاطي من قبل اإلنسان املسلم، فاأللفاظ اليت كانت تستخدم كانت هلا دالالا 

اخلاّصة املعّبرة عن حالة معينة، مثل (املبّلغ) حيث تلقي عملية تبليغ الدين يف جانبه العقيدي 

بظالهلا عليه، و(الداعية) حيث تلقي عملية الدعوة للتعاليم األخالقية عليه، وال شك أن 

كل تلك التعابري هي تعابري قرآنية أصيلة وهلا دالالا العظيمة، إال أن تعبري (الرسايل) 

اشتملت عليها واشتملت على غريها، كما هي نوع من تلخيص روح الرسالة اليت جاء ا 

الرسول األعظم C مبا تستوعبه تلك الرسالة من وض شامل حلياة اإلنسان.

فلم يعد تداول مصطلح الرسايل والرسالية حمصورًا بأبناء احلركة الرسالية وحدهم، 

بل أصبح شائعًا، ونطقت به حىت الفئات اليت كانت تتحاشاه، وشخصيًا حضرت إحدى 

الندوات ذات املستوى الرفيع لبعض ممن ال ينتمي للحركة الرسالية، فوجدت املشاركات 

الثالث األول، وهي كلمة رئيس اجلمعية أو املؤسسة القائمة على الندوة، وكلمة الشخصية 

الشرعية األوىل يف تلك اجلماعة، وكلمة الشخصية الساسية األوىل فيها، كانت تبدأ بكلمات 

حول الشخصية الرسالية، واإلنسان الرسايل، واملسؤولية الرسالية، يف حني أم مجيعًا مل 

يتداولوا هذا التعبري يف السنوات السابقة، وهنا وجدت نفسي أمام مشهد التأثري للخطاب 

ملجموعات  والفعاليات  والكتابات  واملؤسسات  اخلطابات  وتتبعت  صوره،  بأجلى  الرسايل 

أكثر  إىل  متسع  التأثري  فوجدت  الثقافة،  تلك  منها  انبثقت  اليت  الرسالية  للحركة  مغايرة 

والنشرات  املقاالت  عناوين  وبعض  اإلنترنت  وشبكات  املؤسسات  تسمية  حيث  ذلك،  من 

التيارات  ملختلف  الثقايف  الكيان  ضمن  الرسالية  مقولة  وأصبحت  وغريها،  اللجان  والكتب 

اإلسالمية.

ولعل ذلك راجع إىل حيوية واستيعاب املصطلح نفسه، وإىل الثقافة اليت كانت تعّبر 

عنه وعن حيويتها يف املجتمع، كما هو عائد إىل الدراسات التأصيلية والفكرية اليت قامت 

بدور بلورة الرؤية الرسالية بشكلها الفاعل واملحّرك.

(١) سوف نشري إىل ذلك فيما بعد.
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املوقف.. املشروع.. الثقافة
هنالك فرق بني املوقف، واملشروع، والثقافة، من حيث سعة التأثري ومدى استمراريته، 

فإن املوقف حمدود بقضية معينة ينتهي بانتهائه أو بتراجع أو موت القائم عليه، واملشروع 

هو مأسسة احلاجة لكي حتمل خاصية االستمرار فتكون مرتبطة باألهداف والغايات اليت 

أسس من أجلها، دون ارتباطها بالفرد، فتحويل القضية إىل مشروع ومؤسسة ينقلها من 

ارتباطها بالفرد (بقاء وعدمًا) إىل ارتباطها بالغايات واألهداف، إال أن املؤسسة ال شك 

املؤسسة  تلك  تكن  مل  ما  إليها  الوصول  بعد  أو  األهداف  تلك  إىل  احلاجة  بانتهاء  تنتهي 

املتمثلة  الدينية  املؤسسة  هي  كما  واالستمرار،  الدوام  شأا  من  عاّمة  بغايات  مرتبطة 

الناحية  ومن  املنهجية  الناحية  من  والتحوالت  املتغريات  تستوعب  اليت  العلمية،  باحلوزات 

الواقعية.

أما الثقافة فهي أكثر استيعابًا من املوقف ومن املشروع، حيث إن الثقافة يف منحاها 

االستيعايب تشمل جوانب عديدة للحياة وترسم سلوكًا لتفاعل اإلنسان مع خمتلف القضايا 

واحلاجات، وتتجدد بتجددها، فالثقافة تصنع منهجًا للتحّرك اإلنساين ميكنه أن يستوعب 

املتغريات ضمن الثوابت اليت أسستها، ولذلك هي أكثر استمرارًا، وهي متوقفة على املتبّني 

هلا، والذي قد يكثر أو يقّل، وبال شك يستنثى من ذلك، ما إذا كانت تلك الثقافة ال حتمل 

مقومات الرؤية الثقافية.

وإذا الحظنا حركة املؤسسة الدينية وحركة الفقهاء والقادة اإلسالميني سنجد حركتهم 

(الرسالية) متنّوعة بالتقسيم الذي أشرنا إليه، مع التأكيد أن التأثري لبعض املواقف، يكون 

أحيانًا بشكله التارخيي باعتباره واقعًا تارخييًّا وجتارب يستفيد منها الباحثون، ال بصفتها 

املباشرة.

فثورة العشرين اليت قادها املريزا حممد تقي الشريازي ضد االستعمار الربيطاين يف 

 ،
(١)
العراق ١٩٢٠م، كانت مرتبطة بشخص القائد، وقد انتهت عندما عمد العدو إىل قتله بالسم

وإن تسّلم شيخ الشريعة بعده القيادة إال أا مل تزل مرتبطة بالشخص ونوع موقفه، لذلك 

سيطر الربيطانيون على العراق من جديد، وكذلك كان املجدد الشريازي املريزا حممد حسن 

يف إيران (١٨٩١م)، الذي متّكن من طرد االستعمار عرب ثورة التبغ، فقد جنحت حركته 

تلك وانتهت إىل إلغاء امتياز الربيطانيني يف جتارة التبغ وقّوض سلطام وسلطات االستبداد 

الداخلي، وقد أصبحت ضمن أحداث ووقائع التاريخ اليت يستفاد من دروسها.

أما العمل املؤّسسي فهنالك العديد من احلركات اإلسالمية أو املؤسسات اليت استمرت 

(١) راجع (حتويل املعنويات اإلسالمية) لإلمام الشريازي، وكتاب (احلقائق الناصعة يف الثورة العراقية 

سنة ١٩٢٠ ونتائجها) تأليف فريق املزهر الفرعون.
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الرسالية دراسة في تحوالت الوعي واألبعاد النظرية الثقافية
طويًال، وهي تنتهي بانتهاء أهدافها كما أسلفنا، ونذكر على سبيل املثال، الشيخ حممد رضا 

املظّفر عندما أّسس كلية الفقه اليت استمرت بعد وفاته، أما املؤسسات ذات الشأن االستيعايب 

كاحلوزات العلمية فهي األقدر على االستمرار، إال أا حتتاج إىل املقومات اإلدارية لضمان 

استمراراها، أما استمرارها كنوع فهو حاصل ومل ينقطع منذ نشوئها إىل اآلن.

أما التأسيس الثقايف فهو األكثر بقاء، فإن الكثري من العلماء القدامى أسسوا أفكارًا 

ونظريات بقيت إىل يومنا هذا، مثل الشيخ النائيين، وابن إدريس احللي، والطوسي، والسيد 

مجال الدين األفغاين، واملريزا مهدي االصفهاين وغريهم، على خمتلف األصعدة.

ويؤّسس  موقفًا  يبدي  حيث  صفات  ثالث  املتصّدي  جيمع  أن  احلال  بطبيعة  وميكن 

مؤّسسة، وينحت ثقافة أو مفهومًا مرتبطًا باجلانب الثقايف، الذي حيّرك اإلنسان ويؤّثر فيه 

من خالل عقله وقناعاته.

الثقافة الرسالية
الرسالية كمصطلح، أّسس وفقًا ملنظومة ثقافية متكاملة، وهو يعّبر عن رؤية استيعابية 

حلياة اإلنسان من خالل النظرة اإلسالمية عرب مصادرها األصيلة.

فلم يكن جمّرد تعبري عن حالة حركية عابرة، وإمنا حتّول إىل مضمون عميق له 

أصبحت  فقد  الدالالت،  تلك  مالحظة  دون  من  البعض  استخدمه  وإن  التفصيلية،  دالالته 

الرسالية ثقافة هلا أصوهلا ومعاملها ومنهجيتها، ومن هذا املنطلق فإننا سوف نسّلط الضوء 

عجلة  دفع  يف  وسامهت  املعاصر،  واقعنا  يف  أّثرت  اليت  املقوالت  إحدى  باعتبارها  عليها، 

الصحوة اإلسالمية وإثرائها من الناحية الثقافية واحلركية.

الرسالية  احلركة  قائد  هو  اهللا)  املدّرسي (حفظه  تقي  حممد  السيد  الديين  املرجع 

الرسالية يف  الثقافة  وصياغة  ببلورة  قام  قد  الحقًا،  الديين  ومرجعها  احلركي،  ومنظرها 

كتب عديدة، وله الريادة واالختصاص يف ذلك، حيث زخرت كتاباته املتعددة بالتأصيل وبيان 

املعامل واخلصائص واآلثار اليت ترتبها الثقافة الرسالية، وتعترب موسوعة (من هدى القرآن 

- ١٨ جملدًا) اليت حتتوي على تدبرات املرجع املدرسي دام ظله يف القرآن الكرمي من 

أهم املصادر اليت تضع اللبنات األساسية لصرح الفكر الرسايل املستلهم من القرآن الكرمي 

والسّنة املطّهرة.

حيث إن تصّدي املرجع املدّرسي يف مرحلة املواجهة مع السلطة العراقية يف بدايات 

العام ١٩٦٨م إىل عام ١٩٧٩م، كان عرب نشاطات متعددة األدوار، منها األنشطة التنظيمية، 

السيد  يراه  كما  والتنظيمي  السياسي  النشاط  هذا  والثقافية «ولكن  والتربوية  والسياسية 

رؤاه  عن  تعّبر  خاّصة،  بثقافة  يؤمن  ثقايف  تيار  تأسيس  دون  يتم  أن  ميكن  ال  املدرسي 

الشمولية للحياة، منطلقة من أصالة الشريعة املقّدسة-وقد استطاع مساحته يف هذه املرحلة 
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بلورة ثقافة خاّصة باخلط احلركي العامل، وهذه الثقافة تعود بالطبع إىل جذور كثرية، منها 

- اليت تعتمد على القرآن الكرمي، والسنة 
(١)

معامل املدرسة الفكرية اليت يتمّيز ا مساحته»

املّطهرة، والعقل الرشيد املهتدي بالوحي، والتاريخ الرسايل الناصع، وانفتاحه على خمتلف 

املدارس الفكرية، وتبّصره بالواقع املعاصر.

كتاب  يف  جاءت  كما  الرسالية  الثقافة  معامل  اإلجياز  من  بشيء  نستعرض  وسوف 

الرسالية،  للحركة  املسؤول  الرسايل  الفكر  معامل  يلخص  كتاب  وهو  الرسالية)  (الثقافة 

علمًا بأن الكتاب طبع طبعات كثرية جّدًا، و «كان مادة للدراسة والبحث يف أوئل السبعينات 

يف كثري من البالد اإلسالمية، خصوصًا وأنه يتمتع بقّوة التأثري وسالسة األدب ومالمسة 

.
(٢)

الواقع بدقة»

الواقع املتخّلف:
ينطلق كتاب الثقافة الرسالية يف تأسيسه وبلورته لتلك الثقافة من النظر إىل الواقع 

احلقيقي  املمثل  باعتبارها  األخص-  على  -الشيعية  اإلسالمية  باألمة  أّمل  الذي  املتخّلف 

حلقيقة التوحيد، ويبحث الكتاب يف أسباب هذا التخّلف، حيث يرجعها إىل أن الثقافة هي 

املسؤولة، أي ثقافة املسلمني اليت جعلت من األّمة كيانًا جامدًا ال حراك له.

دعائم  يوّضح  مث  ذلك،  يف  السبب  هو  والتشّيع  الشيعة  بني  الطالق  أن  إىل  ويذهب 

التشّيع بالرؤية التأصيلية القرآنية، كالوالية، واإلمامة، والعصمة، والغيبة، والشفاعة، وعصر 

الغيبة، ومفهوم الفقيه، والبدعة، والتقليد واالنتظار. فإن فهم تلك الدعائم بتصّور مغاير 

عن املضامني اليت وضعت من أجلها، يأيت بنتائج مغايرة، تساهم يف مجود اإلنسان وختّلفه، 

العطاء  عن  اإلنسان  يتوّقف  «عندما  هي:  ثابتة،  وقاعدة  مهّمة  بنتيجة  الكتاب  خيرج  مث 

، فالذين محلوا الرساالت كانوا بشرًا، إال أم مل يتوقفوا 
(٣)

يتوّقف كل شيء يف احلياة»

عن العطاء، وعندما توقف اإلنسان بعدهم عن العطاء توقفت عجلة احلياة، وهذا حتديدًا ما 

سّبب التخّلف لألمة اإلسالمية اليوم، حيث أصبحت الرموز قشورًا، وابتعدوا عن املحتوى 

َواتََّبُعوا  َالَة  الصَّ َأَضاُعوا  َخْلٌف  َبْعِدِهْم  ِمن  تعاىل: {َفَخَلَف  يقول  كما  للرسالة،  احلقيقي 

.
(٤)

َهَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغّيًا} الشَّ

«فاألمة اليت ورثت الرسالة من بعد أهلها احلقيقيني.. مل تتحّسس باحلاجة إليها، 

(١) تطّلع أّمة، قراءة حضارية لنظريات آية اهللا املدّرسي، عبد الغين عباس، ص١٥٢، ط ١٩٩٣م، دار النخيل، 

بريوت.

(٢) تطلع أمة، ص ٣٣٣.

(٣) الثقافة الرسالية، ص ٢٩.

(٤) مرمي: ٥٩.
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.
(١)

وتبعًا لذلك مل حتّرك عقلها الكتشاف األهداف املتوخاة من طقوسها»

و املسألة األهم أن تتحّول تلك النظرة القشرية إىل مصدر التشريع ومصدر الثقافة 

وهو القرآن الكرمي، فيتعامل معه كحقل لغوي حبت أو نظريات فلسفية ومهية أو كشوفات 

بالنسبة  وهكذا  إنسان،  وكتاب  حضارة  وكتاب  رسالة  كتاب  أنه  حني  يف  وحسب،  علمية 

لألحكام الشرعية عندما تفرغ من حمتواها وترابطها ببعضها وانسجامها مع مقاصد الدين 

وغاياته، فيتحّول احلكم الشرعي إىل حكم بال حكمة.

معامل الثقافة الرسالية:
على  احلضارة  جتديد  إىل  والوصول  التخّلف  أزمة  من  للخروج  األجنع  العالج  إن 

أسسها املتينة، هو يف الرجوع إىل ثقافتنا املوّجهة، فهي >مصدر إشعاع روحي ضخم يعطينا 

البد  لذلك   ،
(٢)

الكبرية» بقدراتنا  إميانًا  ويزيدنا  شخصيتنا،  ومميزات  بأنفسنا،  االعتزاز 

من تعريف تلك الثقافة وتبيان معاملها، وهذا ما عمد إليه الكتاب، حيث ينطلق من املفهوم 

العام للثقافة اليت تعين «املعارف اليت تعطي اإلنسان بصرية يف احلياة، ونورًا ميشي به يف 

، والكلمة القرآنية املقابلة للثقافة هي البصرية، و «هي الثقافة املفّصلة اليت دف 
(٣)

الناس»

.
(٤)

إصالح اإلنسان وإصالح سلوكه، بينما اهلدى هي املبادئ العاّمة هلذه الثقافة»

ويأيت لتعريف الثقافة الرسالية على اخلصوص حيث يذكر أا: 

األمة  ملشاكل  اجلذري  اإلصالح  تنتج  اليت  والشجاعة،  واإلنسانية،  السليمة  «الثقافة 

اليوم».

فالرسالية ثقافة ألا بصائر ورؤى متكن اإلنسان من تفسري احلياة، وهي سليمة 

ألا تعتمد احلق -ال الواقع- وسيلة وهدفًا، ودف إصالح اإلنسان وسيلة وهدفًا، «إذ 

ليست القيمة النهائية للحياة سوى تدريب البشر حلياة أخرى: {َهْل َأَتى َعَلى اْإلِنَساِن ِحٌني 

، {أمل. 
(٥)

ْذُكورًا؟ ِإنَّا َخَلْقَنا اْإلِنَساَن ِمن نُّْطَفٍة َأْمَشاٍج نَّْبَتِليِه} ْهِر َلْم َيُكن َشْيئًا مَّ َن الدَّ مِّ

.
(٦)

َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم َال ُيْفَتُنوَن}

وهذه الثقافة كما هو واضح من تعريفها، هي ثقافة إصالح جذري، ومن دون معاجلة 

جذور املشاكل احلضارية فلن ينفع اإلنسان شيء، وذا تصبح هذه الثقافة شجاعة تتخذ 

(١) الثقافة الرسالية، ص ٣٩.

(٢) املصدر، ص ٧٥.

(٣) املصدر، ص ٧٧.

(٤) املصدر، ص ٧٧.

(٥) اإلنسان: ١، ٢.

(٦) العنكبوت: ١، ٢.
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من احلق واإلنسان، وسيلة وهدفًا.

وثقافة ذا التصّور البد أن يكون هلا منبع صاٍف وقادر على العطاء حبجم احلاجات 

احلضارية، وذلك املصدر هو القرآن الكرمي الذي حيتوي على البصائر واهلدى، فهو ليس 

كتاب سياسة أو فلسفة أو أخالق، وإمنا هو «كتاب اإلنسان، إذا حتّدث عن السياسة أو 

.
(١)

األخالق أو التاريخ فبقدر ما ميت إىل خلق اإلنسان بصلة»

فالقرآن الكرمي هو الفرقان، وهو أحد املقاييس السليمة اليت يفّرق ا بني األفكار 

احلّقة واألفكار الباطلة، بني السلوك السليم وغريه، كما قال الرسول C: «إذا التبست 

عليكم الفنت كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشّفع، وماحل مصّدق، من 

جعله أمامه قاده إىل اجلّنة ومن جعله خلفه ساقه إىل النار»، كما أن العقل املتحرر من 

قيود الشهوات هو أيضًا فرقان يف هذا اجلانب، بشرط أن يكون متخّلصًا من الشهوات ومن 

األغالل دى السماء، كما يقول اإلمام الكاظم F: «إن هللا على الناس حجتني.. حجة 

ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل واألنبياء واألئمة، وأما الباطنة فالعقول..»، 

ويضيف الكتاب أن رأي القيادة الرشيدة ميزان فيما إذا عجز اإلنسان عن االهتداء بنور 

الوحي وضياء العقل، وتلك القيادة متمثّلة يف النيب األعظم C وأوصيائه D واملتمّثلة 

ْكِر ِإن ُكنُتْم َال  بعدهم يف الفقهاء العدول أصحاب الكفاءة، كما قال تعاىل: {َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

، ويقول احلديث: «وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، فإم 
(٢)

َتْعَلُموَن}

حجيت عليكم وأنا حجة اهللا عليهم».

املسؤولية الفكرة الطيبة:
إن أبرز صفة يف الثقافة الرسالية أا ثقافة مسؤولة غري متواكلة، «وإميان الثقافة 

الرسالية باملسؤولية آتية من رؤيتها الواضحة إىل احلياة واهلدف منها. تلك الرؤية اليت 

 اليت تبّين أن احلياة ليست 
(٣)

تنسجم مع احلق والفطرة، كما تستلهم من نصوص الرسالة»

عبثًا، وإمنا دف جتربة إرادة اإلنسان، بداللة اآلية الكرمية: {ِإنَّا َعَرْضَنا اْألََماَنَة َعَلى 

َماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأن َيْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اْإلِنَساُن ِإنَُّه َكاَن َظُلومًا  السَّ

َب اُهللا اْلُمَناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشِرِكَني َواْلُمْشِرَكاِت َوَيُتوَب اُهللا َعَلى اْلُمْؤِمِنَني  َجُهوًال. ِلُيَعذِّ

.
(٤)

ِحيمًا} َواْلُمْؤِمَناِت َوَكاَن اُهللا َغُفورًا رَّ

الصوفية  واألفكار  التربيرية  الثقافة  إىل  تدعو  اليت  فهي  الالمسؤولة،  األفكار  أما 

(١) الثقافة الرسالية، ص ٨١.

(٢) األنبياء: ٧.

(٣) املصدر، ص ٩٥.

(٤) األحزاب: ٧٢، ٧٣.
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مثل  متامًا  احلياة،  يف  الكاملة  السلبية  على  يطلق  الذي  االسم  هو  التاريخ  يف  «والتصّوف 

.
(١)

(اهليبز) يف العامل الغريب اليوم»

والفكر الالمسؤول يصيب كل األمم، عندما متر بفترة اجلمود والتقاعس، فتتشّبث 

ثقافة  من  ثقافتها  استوحت  اإلسالمية  األّمة  تكاسلت  وحني  وتقاعسها،  مجودها  بتربير 

التربير الصوفية اليت كانت منتشرة يف األمم األخرى.

العام  اهليكل  هو  وهذا  الرسالية،  الثقافة  كتاب  يف  جاء  ملا  جدًا  موجز  عرض  هذا 

هلا، فالكتاب حيتوي على توضيحات وتطبيقات عملية عرب االستدالالت القرآنية كتدعيم 

لألفكار اليت يطرحها.

إضافة إىل الثقافة الرسالية كمنظومة متكاملة ومتعددت العطاء يف املجاالت املختلفة ال 

ميكن أن نرصدها من هذا الكتاب وحسب، بل هنالك إشارات وتطبيقات أكثر سعة جاءت 

تباعًا يف كتابات املرجع الديين السيد حممد تقي املدّرسي (دام ظّله)، حيث إن احلديث عنها 

يرجئ إىل مقام آخر من البحث.

رؤية حتليلية:
يعاجل الكتاب مشكلة التخّلف كمشكلة اجتماعية من منظار ثقايف، أي عن طريق تفاعل 

املجتمع مع الفهم الثقايف، ولذلك فإنه يسعى إىل تغيري تلك العالقة التفاعلية بني املجتمع 

والثقافة، ليتم تغيري الواقع على أساسها.

وتنطلق األسس اليت ثبتت عليها الثقافة الرسالية من اجلهة املفهومية للثقافة، من 

التعريف الذي يقول بأن الثقافة هي تلك املعارف اليت تعطي اإلنسان البصرية والنور ملعرفة 

حتصيلها  املطلوب  الثقافة  هذه  بني  ق  فرَّ وهنالك  املجّردة،  للثقافة  أمثل  كتعريف  احلياة، 

لدى اإلنسان، وبني الثقافة االجتماعية السائدة يف املجتمع وهي اليت تشكل رؤيته للحياة 

بغض النظر عن (أحقية ميزاا)، ولذلك فإن الكتاب أرجع سبب التخّلف إىل تلك الثقافة 

السائدة، وعمد إىل وضع تصّور أمثل للثقافة البديلة واألصيلة اليت البد أن تقوم مقام تلك 

الثقافة، وبناء على ذلك فإن حركة اإلنسان سوف تتّجه باجتاه التقّدم.

«الثقافة  وهي  ا،  ختتّص  اليت  واملعامل  املواصفات  عرب  تعريف  الرسالية  للثقافة 

فإذا  اليوم».  األمة  ملشاكل  اجلذري  اإلصالح  تنتج  اليت  والشجاعة،  واإلنسانية،  السليمة 

والشجاعة،  واإلنسانية  السالمة  صفة  فإن  الرسالية،  للثقافة  اختصاص  بنظرة  هلا  نظرنا 

يف  لتفعيلها  وتدعو  اإلسالمية  بالثقافة  تبّشر  اليت  السائدة  األطروحات  مع  متوافقة  كلها 

الواقع اإلسالمي، إال أن اإلصالح اجلذر يعّد ميزة أساسية، فالرسالية ال تؤمن باإلصالح 

(١) املصدر، ص ١١٣.
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الترميمي إن صح التعبري أو املعاجلة الفوقية لألمور، وقد أصدر املرجع املدرسي الكثري من 

األطروحات اليت تعاجل املشكالت جذريًا، كبناء املجتمع اإلسالمي، وإصالح الشأن السياسي، 

وغريه، ولذلك فهناك مغايرة مع من يتبّنى خيار اإلبقاء على ما كان من ظروف الواقع 

وحماولة الرضا به أو إصالحه بقدر املتاح.

ولعل أهم ما ميّيز الثقافة الرسالية عن سائر الرؤى، هي ميزتان:

األوىل: سر الفاعلية:
حاولت الثقافة الرسالية أن تكشف سر الفاعلية الذي ميّكن اإلنسان من العمل واحلركة 

واالنطالق لصنع واقع جديد، فلم تقتصر على بيان الرؤية أو عرض املفاهيم، بل تناولت 

بشيء من التدقيق يف السر الذي جيعل اإلنسان فاعًال بعد أن كان جامدًا، والعكس، فإن 

اإلنسان املسلم يؤمن بالقرآن، ويؤمن جبميع عقائده وقيمه، إال أنه يعيش واقعًا متخّلفًا، 

فالسر إذًا هو يف شيء يكمن يف ربط العالقة بني اإلنسان وبني ما يؤمن به، وهذه العالقة 

هي طريقة الفهم، أو االحنراف الذي قد يصيب رؤيته إىل مصادر التفكري نفسها، ولذلك 

ومن خالل التأسيس لفكرة (املسؤولية) كأهم صفة يف املكونات الثقافية اليت يؤمن ا، 

ميكن حتديد األفكار امليتة من األفكار احلية والطيبة، وميكن من خالل جتزيء النظريات 

إىل أجزاء ووضعها يف ميزان الفكرة املسؤولة أن نتعّرف على صدقيتها.

فاملسؤولية هي هدف احلياة، حيث «تؤمن الثقافة الرسالية بالفكر املسؤول، وترفض 

اإلنسان  دور  بتعطيل  توحي  اليت  التواكلية  الغيبية  األفكار  الالمسؤولة،  األفكار  بإصرار 

وفاعليته يف األحداث.

وبالتايل ترفض كل األفكار املتخّلفة اليت ورثتها األمة من أجيال التخّلف، كما ترفض 

 اليت استوردا األّمة من اخلارج.
(١)
الثقافات احلتمية

واهلدف  احلياة  إىل  الواضحة  رؤيتها  من  آتية  باملسؤولية  الرسالية  الثقافة  وإميان 

.
(٢)

منها»

وتأسيسًا على ذلك سعت الثقافة الرسالية إىل إعادة بلورة املفاهيم اإلسالمية إلزالة 

االلتباسات والتشويشات احلاصلة يف فهمها عند بعض الفئات، وبّينت على سبيل املثال معىن 

التوّكل، ومعىن اخلوف والرجاء، ومعىن االنتظار، وسر الغيبة وغريها على أساس البناء 

املفهومي للفكرة املسؤولة اليت حتتويها وتتمّيز ا الثقافة الرسالية.

(١)  احلتمية التارخيية، واحلتمية االقتصادية واالجتماعية أو السياسية اليت ظهرت يف الثقافات الغربية يف 

عهد متأخر من ضتها نتيجة تشوش الرؤية احلضارية عندهم . (هامش الثقافة الرسالية، ص٩٤).

(٢) الثقافة الرسالية، ص ٩٤.
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الرسالية دراسة في تحوالت الوعي واألبعاد النظرية الثقافية
الثانية: استيعابية احلقول:

مل تأِت الثقافة الرسالية لتعاجل احلقل املعريف املجّرد عن الواقع، ومل ختّتص حبقل 

دون آخر من احلقول املتصلة حبياة اإلنسان، فالثقافة الرسالية مل تكن نظرية يف التفسري 

التوجيهي  الثقايف  األساس  لتعاجل  جاءت  وإمنا  العقيدي،  التفسري  أو يف  فحسب،  السياسي 

لإلنسان الذي يالمس ويستوعب كافة احلقول اليت يتحّرك يف جماالا.

وما  االجتماعي  الوضع  تعاجل  أن  ميكن  التأصيلي،  القرآين  التأسيس  وبفعل  فإا 

الوضع  أو  االستبدادي،  السياسي  الوضع  تعاجل  أن  وميكن  وفساد،  تفّكك  من  فيه  جيري 

الثقايف التبعي، ولكن ذلك ال من خالل الوصفة السريعة للثقافة الرسالية، وإمنا من خالل 

االعتماد على النظرية الرسالية للثقافة يف كافة تلك املجاالت عند إرادة معاجلتها، اعتمادًا 

على املعطيات الواقعية ألي مشكلة من جهة، واعتمادًا على استخراج واستنباط العالج من 

املصادر األصيلة للثقافة من جهة أخرى.

وقد صدرت للمرجع املدّرسي تباعًا الكثري من األطروحات املختلفة يف حقوهلا، معتمدة 

على النظرية الرسالية يف النظر للقضايا، ككتاب (املجتمع اإلسالمي، متطلباته وأهدافه)، 

الذي يبحث عن طريق الوصول إىل التفاعل اإلجيايب بني الفرد واملجتمع، وحيدد طريق 

الوصول إىل حيوية املجتمع، ويف جمال السياسة واحلركات اإلسالمية يف كتب (التحّدي 

اإلسالمي) و(النهج اإلسالمي) و(العمل اإلسالمي) يبّشر السيد املدّرسي بطريق النهوض 

اإلسالمي)  (التشريع  كتاب  يف  اإلسالمي،  والتشريع  الفقه  يف  وكذلك  املجاالت،  تلك  يف 

بأجزائه العشرة، يدعو إىل الوصول إىل روح الدين من خالل حكمة التشريع، ومقاصد 

الدين والقيم العليا، لكيال يكون الفقه جمّرد طقوس بال حمتوى، ويف الثقافة والفكر، يف كتب 

(اإلسالم ثقافة احلياة) و(الفكر اإلسالمي)، و(التمّدن اإلسالمي) وغريها، يدعو إىل أن 

تكون املفاهيم حّية ومعاصرة ومواكبة للمتغريات ضمن ثوابت الدين، وأالَّ تكون املفاهيم 

حروف بال معاٍن، وهكذا يف جانب منهج التفسري القرآين ويف قراءة التاريخ اإلسالمي.

وهذا اجلانب حيتاج من الباحثني إىل مزيد من البحث والتدقيق ملعرفة نظرية الثقافة 

الرسالية، لنتمّكن من بلورا يف صورة أكثر ثراء ووضوحًا من خالل متابعة العطاء الفكري 

املتمّيز للمرجع املدرسّي (حفظه اهللا) يف كافة جوانبه 


