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دور نماذج الم�سيري التف�سيرية في
منهجية تحليل الظاهرة ال�سيا�سية
عمرو نور الدين@
استخدم املفكر املرصي الراحل الدكتور
عبد الوهاب املسريي النامذج كأدوات يف
حتليله لكافة الظواهر املحيطة به ،ومن بني هذه
الظواهر الظاهرة السياسية ،حيث قدم املسريي
حتليالت عميقة ربطت الظاهرة السياسية
(الصهيونية) بجذورها املعرفية والوجودية.
وقد استطاع املسريي (يف ذات الوقت) وعىل
مدار رحلته الفكرية أن يطور هذه النامذج
ويكثفها لتناسب الواقع املركب ولتبقى منفتحة
عليه؛ بحيث تدخل يف عالقة جدلية مستمرة
مع الواقع املتغري فال تنعزل عنه.
ال شك أننا يف حتليلنا للظاهرة السياسية
بحاجة هلذه الثنائية التي يراعيها النموذج
كآداة للتحليل ،حيث يربط النموذج
الظاهرة بجذورها الفلسفية العميقة (املعرفية
والوجودية) ،كام يربطها يف ذات الوقت بالواقع
املتغري باستمرار واملحيط هبا من كل اجلوانب.
* باحث بقسم العلوم السياسية ،كلية التجارة وإدارة األعمال،
جـــامعة حلـوان
amr.n.eldin.86@facebook.com

ملـخ�ص

تعالج هذه الدراسة دور النامذج التحليلية عند املفكر
املرصي عبد الوهاب املسريي يف بناء منهاجية حتليل
الظاهرة السياسية ،حيث نتعرف عىل نامذجه التحليلية
ونرصد االختالفات األساسية والسامت املشرتكة
بينها وبني التحليل البنيوي والصورة املجازية اللغوية،
هذا باإلضافة إىل ِذكر السامت التحليلية التي يتسم
به النموذج ،وطريقة صياغته وتفاعله مع الواقع.
كام تعرض الدراسة النامذج التحليلية والتفسريية
األساسية الثالثة عند املسريي كحالة تطبيقية من
منظور سيايس ،وتتطرق إىل املتتالية النامذجية لكل من
هذه النامذج ،كام تبني الوحدة املعرفية الكامنة خلفها
واجلامعة بينها.

رؤية تركية
2012 \ 3

100 - 79

عمرو نور الدين

لذلك فإننا من هذا املنطلق سنسعى من
خالل هذا املبحث للتعريف بالنموذج،
وتوضيح الفرق بينه وبني املفاهيم التحليلية
األخرى كمفهوم البنية عىل سبيل املثال ،كام
سنسعى إىل إبراز أوجه التشابه بني النموذج
والصورة املجازية ،هذا باإلضافة إىل بيان
السامت التحليلية للنموذج ،وكيف تتم عملية
صياغته وتشكله بحيث ال ينفصل عن الواقع
وال يلتصق به متا ًما ،كام نستعرض النامذج
التفسريية الثالثة التي أقام عليها املسريي
دعائم مرشوعه الفكري ،وهي« :نموذج
اجلامعات الوظيفية» و«نموذج احللولية
الكمونية» ،و«نموذج العلامنية الشاملة» .وبناء
عىل ما سبق ينقسم هذا املبحث إىل :أولاً :
التعريف بالنموذج وسامته التحليلية وطريقة
صياغته .ثان ًيا :النامذج كحالة تطبيقية عند
املسريي (اجلامعة الوظيفية – احللولية الكمونية
– العلامنية الشاملة).

�أولاً  – التعريف بالنموذج و�سماته
التحليلية وطريقة �صياغته

ينقسم هذا اجلزء إىل ثالثة أقسام؛ القسم
األول يعرف بالنموذج ،والقسم الثاين يتناول
السامت التحليلية له ،والقسم الثالث يوضح
طريقة صياغته.

التعريف بالنموذج

يتشابه النموذج كآداة حتليلية مع بعض
األدوات التحليلية األخرى يف االعلوم
االجتامعية واألدب ،كام أنه خيتلف يف الوقت
80

ذاته معها ،وسنوضح معامل هذا التشابه
واالختالف فيام ييل:

( �أ ) النموذج والبنية

ُي َع ِّرف املسريي «النموذج» عىل أنه« :بنية
تصورية أو خريطة معرفية جيردها عقل
اإلنسان (بشكل واع أو غري واع) من كم
هائل من العالقات والتفاصيل واحلقائق
(املوضوعية) ،فهو يستبعد بعضها بحسباهنا
غري دالة (من وجهة نظره) ويستبقي البعض
خاصا،
اآلخر .ثم يربط بينها وينسقها تنسي ًقا ً
وجيرد منها ً
نمطا عا ًما»((( .وهنا جيب أن نفرق
بني فكرة “النموذج” كام ُي َع ِّرفه املسريي وبني
فكرة “البنية” يف العلوم االجتامعية ،وذلك
وفق اآليت:
 )1البنية :يمكن القول أن البنية هي
اجتاه منهجي استخدمه الباحثون يف العديد
من احلقول املعرفية كالنقد األديب والعلوم
االجتامعية واألنثروبولوجيا ،ويستمد أصوله
من كتابات عامل اللغة فردنان دي سوسري،
وتوصف البنيوية (كام يراها البنيويون)
باعتبارها حماولة لرشح الظروف املوضوعية
التي تشكل كافة العالقات االجتامعية ،لذلك
تدعي البنيوية لنفسها أهنا علماً موضوع ًيا(((.

تعد البنيوية طريقة يف التحليل الفكري تنظر
إىل الظاهرة باعتبارها تركيبة عالئقية مستقلة

((( د.عبد الوهاب المسيري ،رحلتي الفكرية في البذور والجذور
الثمر :مرجع سابق ،ص.366
((( أندرو إدجار ،بيتر سيدجويك ،موسوعة النظرية الثقافية،
مرجع سابق ،ص.136 - 135
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ومكتفية بذاهتا تستمد عنارصها ووجودها من
عالقاهتا البينية وتناقضاهتا داخل تلك الرتكيبة
وليس من عالقتها بالعامل اخلارجي ،وتقوم
البنية يف أساسها عىل عالقات عامة جمردة
بل نامذج رياضية يتم رصد وجودها يف كل
الظواهر ،وتصبح البنية بذلك متجاوزة للزمان
واملكان ،وهو ما يؤدي إىل فقدان الظاهرة
خلصوصيتها وتفردها فتنفصل عن الواقع
وتصبح مطلقة(((.

الوقت يسعى لتغيريه من خالل رصد ما هو
كامن فيه((( .فالفارق بني النموذج والبنية -
كام يؤكد املسريي  -يكمن يف أن النموذج يؤكد
اجلانب الذايت (إدراك شبكة العالقات) ،أما
البنية فهي تؤكد عىل اجلانب املوضوعي (شبكة
العالقات ذاهتا)(((.
عىل عكس البنية (املوضوعية) يؤكد
املسريي عىل أنه ليس للنموذج وجود إمربيقي
يف حد ذاته ،فهو عبارة عن «بنية تصورية» أو
«خريطة معرفية» جيردها الباحث من خالل
دراسته للظاهرة أو النص ،وحيرص الباحث
أثناء تلك العملية عىل عدم اللجوء إىل
مستويات عليا من التجريد ،بحيث يتمكن من
جتاوز الظاهرة أو النص (زما ًنا ومكا ًنا) دون أن
يفقد التحليل صلته بالواقع.

ويوجه للبنيوية العديد من االنتقادات
أبرزها؛ أهنا تفرس العالقات يف إطار بناء ثابت
له حدود صارمة وبالتايل تتجاهل حقيقة التغري،
التي بدورها ختضع ألحد أمرين((( :أحدمها
أنه يتعني أن تكون عملية التغري صفة ذاتية
يتصف هبا البناء (املوضوعي!) ،وهو ما يعني
أن مفهوم البناء هو مفهوم َّ
مشكل النماذج التف�سيرية الثالثة التي �أقام عليها الم�سيري
يف حد ذاته .واآلخر أن حقيقة دعائم م�شروعه الفكري ،وهي :نموذج الجماعات
التغري تأيت من خارج البناء ،ومن الوظيفية ونموذج الحلولية الكمونية.
ثم ال تكون البنية ً
رشطا تتشكل عىل
وقد حاول املسريي حتجيم الالزمنية
أساسه العالقات االجتامعية وحتديد املعنى،
وإنام خيضع البناء يف حد ذاته ألسباب خارجية النسبية املوجودة يف النموذج بتطويره ملفهوم
أخرى.
“املتتالية النامذجية” وهي عبارة عن رؤية
 )2النموذج :يؤكد املسريي من ناحية تصورية نامذجية تعاقبية جيردها الباحث من
أخرى عىل أن النموذج أداة ثورية ،ال ترصد ما خالل مالحظته للظواهر يف نموها وتطورها
هو قائم وحسب (كام يفعل التحليل البنيوي) عرب حلقات خمتلفة تتحقق عرب الزمان(((.
وإنام ترصد ما هو كامن ً
أيضا ،لذلك فهو يفرس
األمر الواقع دون أن يكرس له ،ويف نفس
((( د.عبد الوهاب المسيري ،رحلتي الفكرية ،مرجع سابق،
((( د.عبد الوهاب المسيري ،دفاع عن اإلنسان ،مرجع سابق،
ص.305
((( أندرو إدجار ،بيتر سيدجويك ،مرجع سابق ،ص.137

ص.366

((( د.عبد الوهاب المسيري ،العلمانية الجزئية ،المجلد الثاني،
مرجع سابق ،ص .452

دفاعا عن اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.305
((( د.عبد الوهاب المسيريً ،
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تشبه عالقة النموذج بالظاهرة
و�صف الم�سيري للنموذج بالبنية الت�صورية �أو
متا ًما العالقة بني الصورة املجازية
الخريطة المعرفية يعني �أن النموذج لي�س له وجود
والواقع ،فكالمها يتكون من
مادي ،فهو عبارة عن �صورة �إدراكية متبلورة في ذهن
جانبني؛ جانب معنوي وجمرد ُيمثل
الإن�سان ي�ستخدمها في تف�سير الواقع.
عامل األفكار ،وجانب آخر حمسوس
وعىل عكس مفهوم “املتتالية النامذجية” طور
املسريي مفهوم “اللحظة النامذجية” وهو ومتعينّ ُيمثل عامل املادة ،ونحن نستخدم
مفهوم يؤكد عىل االختالف اجلوهري بني الصورة املجازية والنموذج للتقريب بني عامل
األفكار املجرد وعامل األشياء املادي املتعني،
الواقع والنموذج ،فالنموذج ال يتحقق يف
بحيث يصري املفهوم املجرد أكثر تعينًا واقرتا ًبا
الواقع بصورة كلية وإنام تظل هناك مسافة،
من الواقع ،ويصري الواقع املادي املتناثر أكثر
ويقصد املسريي باللحظة النامذجية اللحظة
جتر ًدا
وتبلورا يف الذهن(((.
ً
التي يقرتب فيها النموذج من التحقق الكامل
يؤكد املسريي عىل أن كل نموذج سواء كان
يف الواقع وهي حلظة نادرة كام يقول(((.
إدراك ًيا أو حتليل ًيا أو تفسري ًيا أو معرف ًيا يرتجم
النموذج وال�صورة المجازية
نفسه إىل صورة جمازية ،يستطيع من خالهلا أن
إن وصف املسريي للنموذج بـ«البنية يتعامل مع الواقع يف عموميته وخصوصيته،
التصورية» أو «اخلريطة املعرفية» يعني أن وذاتيته وموضوعيته ،وكليته وجزئيته ،وجترده
النموذج ليس له وجود مادي ،فهو عبارة وتعينه((( .كام يشري إىل أن استخدام النامذج
عن صورة إدراكية متبلورة يف ذهن اإلنسان مسألة حتمية تعد من صميم عملية اإلدراك،
يستخدمها يف تفسري الواقع ،لذلك فإننا عندما ألن اإلنسان ال يدرك الواقع بشكل مبارش،
نتحدث عن النموذج فإن ذلك ال يعني أننا وإنام يدركه من خالل وسيط هذا الوسيط هو
نتحدث عن الواقع يف حد ذاته ،بل الواقع كام النموذج(((.
يدركه صاحب النموذج ،والنموذج هبذا املعنى الفرق بين النموذج الإدراكي والمعرفي
يشبه إىل حد كبري الصورة املجازية اللغوية والتحليلي والتف�سيري
يميز املسريي بني أربعة أنواع من النامذج
فكالمها ليس له وجود مادي لكنه يستخدم
يف تفسري الواقع رغم أنه ال يعكسه بشكل
فوتوغرايف مبارش(((.
((( د.عبد الوهاب المسيري ،اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة
((( د.عبد الوهاب المسيري ،رحلتي الفكرية ،...مرجع سابق،
ص.384

((( المرجع السابق ،ص.372
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الوجود ،مرجع سابق ،ص.220

((( المرجع السابق ،ص.28

((( د.عبد الوهاب المسيري ،رحلتي الفكرية ،...مرجع سابق،
ص.368

ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

دور نماذج الم�سيري التف�سيرية في منهجية تحليل الظاهرة ال�سيا�سية

هي :النموذج اإلدراكي ،والنموذج املعريف،
والنموذج التحلييل ،والنموذج التفسريي.
وهي نامذج ختتلف من حيث داللتها إال أهنا
تتكامل من حيث وظيفتها ،وسنوضح ذلك
عىل النحو التايل:

 )1النموذج اإلدراكي :يسمى النموذج
اإلدراكي ً
أيضا بـ«اخلريطة اإلدراكية» ،وهو
نموذج كامن غري واعي ،يوجه سلوك اإلنسان
ويشكل رؤيته للكون من غري أن يعي وجوده.
واستخدام النموذج اإلدراكي هبذا املعنى هو
استخدام حتمي ووظيفته وظيفة فطرية(((.
ويذهب املسريي إىل أن أهم ما يف العملية
البحثية هو البحث عن النموذج اإلدراكي
املسيطر عىل الظاهرة أو النص والكامن فيهام،
فمن خالل اكتشاف هذا النموذج يمكن حتوله
إىل نموذج تفسريي (وا ٍع) وتفسري الظاهرة أو
النص من خالله(((.

 )2النموذج املعريف :يعد النموذج املعريف
هو النموذج الذي حياول الوصول إىل الصيغ
الكلية والنهائية للوجود اإلنساين ،وهو يدور
حول ثالثة عنارص معرفية كربى هي؛ (اإلله/
اإلنسان /الطبيعة)((( .يمكن القول أن لكل
نموذج إدراكي بعد معريف ،حيدد مرجعته
النهائية ومعتقداته وفروضه ومسلامته ،بمعنى
((( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،المجلد األول،
مرجع سابق ،ص .115

(محررا) ،حوارات مع الدكتور عبد الوهاب
((( سوزان حرفي
ً
المسيري الثقافة والمنهج ،مرجع سابق ،ص.265 – 264

((( عبد الوهاب المسيري ،العلمانية الجزئية ،المجلد الثاني،
مرجع سابق ،ص.445

ِّ
يشكل البعد الغائي
آخر النموذج املعريف
واألساس العميق الذي تُطرح من خالله
األسئلة الكلية والنهائية للنموذج اإلدراكي.

 )3النموذج التحلييلُ :يستخدم النموذج
التحلييل بشكل واع متا ًما ،إذ يصوغه الباحث
عن وعي لرصد وحتليل الظاهرة ،ويتسم هذا
النموذج بقدر عال من املنطقية واالتساق
الداخيل ،وذلك عىل عكس النموذج اإلدراكي
الالواعي الذي يتسم بقدر من التداخل وأحيا ًنا
غياب املنطقية والتناقض ،ويمثل النموذج
التحلييل التحيزات املعلنة للباحث ،التي قد
تتطابق مع حتيزاته الكامنة (نموذجه اإلدراكي)
أو ختتلف عنها ،ألنه أحيا ًنا توجد فجوة بني
املعلن واملخفي وبني الظاهر والكامن ال
يستطيع النموذج التحلييل الوصول إليها وتظل
كامنة يف النموذج اإلدراكي(((.

وال يشكل النموذج التحلييل قطيعة معرفية
مع املناهج العلمية القائمة ،فهو يندرج ضمنها،
وال يتعارض مع مسلامت العلم القائمة عىل
احلتمية (أن هناك نظا ًما معينًا حيكم الكون)،
واالطراد (أن نظام الكون مطرد) ،والوصفية
(أن معرفتنا هلذا النظام تأيت من خالل املالحظة
واخلربة احلسية) بل يتجاوزها بحيث يذهب
إىل توسيع نطاق هذه املسلامت بطريقة تسمح
بالتفريق بني النامذج املستخدمة لدراسة
((( صالح الدين عبد الحليم عبد الله" ،حول المصطلح الفلسفي
في الموسوعة" ،في :أحمد عبد الحليم عطية وآخرون ،في
عالم عبد الوهاب المسيري:حوار نقدي حضاري ،المجلد
األول ،مرجع سابق ،ص.524
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الظواهر االنسانية وتلك املستخدمة لدراسة
الظواهر الطبيعية(((.

 )4النموذج التفسريي :يقرن املسريي
ريا كلمة «التحلييل» بكلمة «التفسريي»،
كث ً
فيقول مثلاً أن «النموذج التحلييل التفسريي
 ...ال يتضح متا ًما إال بعد االنتهاء من كتابة
البحث»((( .ويقول ً
أيضا أن «صياغة النموذج
التحلييل التفسريي عملية مركبة وإبداعية
تتضمن عمليات عقلية عديدة ومتنوعة
ومتناقضة»((( .كام يقول أن «النموذج
التفسريي التحلييل هو النموذج الذي يصوغه
باحث ما بشكل واع ليقوم من خالله بتحليل
الظواهر»((( .ويستنتج من هذه العبارات أنه
ال يوجد فارق تقري ًبا بني النموذج التحلييل
والتفسريي ،إال فارق طفيف يتمثل يف أن
الثاين ناتج عن األول ،فالتعامل مع الواقع
املركب يستوجب حتليله وتفكيكه إىل جزئياته
وعنارصه أولاً ثم إعادة تركيبه بغرض تفسريه
ثان ًيا.

ال�سمات التحليلية للنموذج

يستخدم املسريي النموذج كأداة حتليلية
بمعنى قريب من املعنى الذي استخدمه
((( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،مرجع سابق ،ص
.115
((( د.عبد الوهاب المسيري ،رحلتي الفكرية ،...مرجع سابق،
ص.371

(محررا) ،حوارات مع الدكتور عبد الوهاب
((( سوزان حرفي
ً
المسيري الثقافة والمنهج ،مرجع سابق ،ص.280
((( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،مرجع سابق ،ص
.115
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عامل االجتامع جراهام كينولوت ش
 ham Charles Kinlochيف كتابه «النظرية
السوسيولوجية :تطورها ونامذجها الرئيسة»،
ومن أبرز خصائص النموذج كأداة حتليلية هبذا
املعنى اآليت(((:

aGr

– ال يركز النموذج عىل أعالم املدارس الفكرية
كل منهم عىل حدة ،وإنام يركز باألساس عىل
أطروحاهتم يف إطار النموذج ا ُملصاغ.
– تعتمد عملية صياغة النموذج عىل التجريد
املستمر بغرض الوصول إىل األدوات
األساسية للتفسري وتطويرها.
– التأكيد عىل األنامط املتكررة بني أصحاب
النظريات واملدارس بغض النظر عن
االختالف القائم فيام بينهم يف التفاصيل
واملقدمات.
– التأكيد عىل فكرة املرجعية أو األساس املعريف
وجتاوز االختالفات القائمة يف التفاصيل
املعلوماتية.
– عدم املبالغة يف االهتامم بأصحاب النظريات
واملدارس اهلامشية وغري الفاعلة عىل
حساب دراسة النامذج السائدة واملهيمنة.
– يعتمد النموذج عىل التحليل البنيوي وال
سيام العمليات التحليلية املتمثلة يف التجريد
والربط والتصنيف.
– يرتبط النموذج بدرجة كبرية برؤية العامل

((( حجاج على ،المقاربة المجازية للحداثة في كتابات عبد
الوهاب المسيري وزيجمونت باومان ،مرجع سابق ،ص
.273
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“ ،”Worldviewحيث تساهم عملية
بناؤه يف التعريف بالعامل الطبيعي والواقع
اإلنساين.

طريقة �صياغة النموذج

يصبح البحث جمرد توثيق أفقي ممل وتكرار
لالفرتاضات السائدة يف حقل ما(((.

مل جيعل املسريي عملية صياغة النموذج
جمرد مسألة متضمنة يف ثنايا أعامله التطبيقية
وحتليله للظواهر ،بل قام ً
أيضا بتجريد النموذج
وطريقة صياغته من هذه األعامل التطبيقية
بغرض أن يقدم اجلهد النظري يف وضوح
ورصاحة ،وقد حدد املسريي خطوات صياغة
وبينها كام ييل(((:
النموذج ّ

يؤكد املسريي عىل أن صياغة النموذج
ليست جمرد عملية آلية موضوعية يرصد
فيها العقل الواقع بشكل فوتوغرايف ،ولكنها
إبداعية إجتهادية تتضمن عمليات عقلية
عديدة ومتنوعة ،وهي عملية تشمل جانبني
مها؛ ذات الباحث ،والظاهرة �صياغة النموذج لي�ست مجرد عملية �آلية مو�ضوعية
موضوع البحث ،فصياغته كام ير�صد فيها العقل الواقع ب�شكل فوتوغرافي ،ولكنها
يصفها املسريي جتمع بني «املالحظة �إبداعية �إجتهادية تت�ضمن عمليات عقلية عديدة
اإلمبرييقية واللحظة احلدسية ،ومتنوعة
وبني الرتاكم املعريف والقفزة
أ – تبدأ عملية صياغة النموذج برضورة
املعرفية ،وبني املالحظة الصارمة والتخيل
الرحب ،وبني احلياد والتعاطف ،واالنفصال إدراك الباحث أن املعلومات ال تقول شيئًا يف
ذاهتا ،وأهنا متثل بداية اإلشكالية التي جيب عىل
واالتصال»(((.
وهذا يعني أن عملية بناء النموذج هي الباحث أن ينطلق منها ويعمل عقله فيها ،هذا
نتيجة للتفاعل بني الذات واملوضوع ،فالنموذج العقل ليس جمرد صفحة بيضاء ،ولكنه مثقل
ال يظهر من أعامق الذات ،وال يتم رصده من باملسلامت والتحيزات واإلشكاليات ،هذه
الواقع كام هو يف شكله اخلام ،ولكن عملية بناؤه األشياء وحدها التي تبقي عىل مسافة قائمة
تنجم عن املالحظة املستمرة للواقع ومعايشته بني الباحث والظاهرة التي يبحثها وحتول دو
والتفاعل معه ودراسته وجتريده ثم اختباره سقوطه يف التسليم بمقوالهتا.
يف الواقع باستمرار إىل ما ال هناية من أجل
إثرائه وتوسيعه ،وبدون هذه اجلدلية القائمة
بني الذات واملوضوع يف عملية بناء النموذج

(محررا) ،حوارات مع الدكتور عبد الوهاب
((( سوزان حرفي
ً
المسيري الثقافة والمنهج ،مرجع سابق ،ص.281–280

ب – يشكل التفكيك والرتكيب جوهر
عملية صياغة النموذج ،وتفكيك الظاهرة

((( نفس الموضع.

((( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،مرجع سابق،
ص.128 – 126
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وتركيبها خيتلف عن تفكيك النص وتركيبه،
فاألوىل تتسم بقدر من التناثر ،أما الثاين فهو
ً
ومتاسكا.
تبلورا
أكثر
ً

وستبدأ معامل النموذج بالظهور.

الربط بني الوحدات التي تم جتريدها،
ثم إعادة الربط بينها مرة أخرى لوضعها يف
جمموعات أكرب.

التارخيية والثقافية املحيطة بالظاهرة أو النص
والتي تشكل مرجعيتها .ولذا ،البد عند حتليل
الباحث للظاهرة أال يعتمد عىل حلظة اإلدراك
املبارشة هلا ،ولكن يستند إىل اإلدراك يف صورته
األعمق واألوسع الذي يصل الظاهرة بسياقها
املحيطة.

يبدأ الباحث يف هذه املرحلة يف التحرك
خارج حدود الظاهرة بعد أن كان يتحرك
النماذج التف�سيرية الأ�سا�سية الثالثة التي �صاغها
داخلها طيلة اخلطوات السابقة،
الم�سيري ،هذه النماذج هي؛ نموذج الجماعة
حيث يبدأ الباحث خالل هذه
الوظيفية ،ونموذج الحلولية الكمونية ،ونموذج
املرحلة بإجراء مقارنة بني ما توصل
العلمانية ال�شاملة
إليه من أنامط داخل الظاهرة وما
يامثلها من أنامط خارج الظاهرة،
جـ – تبدأ عملية التفكيك بتقسيم الباحث هبذا الشكل يربط الباحث الظاهرة بسياقها
للظاهرة أو النص إىل وحدات منفصلة عن اخلارجي املحيط فرتتفع املقدرة التفسريية
بعضها ،ثم يقوم بتجريد هذه الوحدات وعزهلا والتصنيفية للنموذج.
بصورة مؤقتة عن زماهنا ومكاهنا وماديتها
ال يمكن للباحث أن يتوصل للنمط
املبارشة .وهنا تبدأ عملية الربط عىل عدة األسايس الكامن من خالل حتليل داخيل بنائي
مستويات متالحقة تتمثل يف اآليت:
حمض فقط ،بل البد له من معرفة األنامط

القيام بتجريد هذه املجموعات وإدخال
املتشابه منها يف أنامط مستقلة ،بحيث توضع
هذه املجموعات بام فيها من وحدات وتفاصيل
داخل أنامط خمتلفة ،وجيب عىل الباحث أن تظل
عيناه مركزتني عىل التفاصيل حتى ال يتوه أثناء
عملية التجريد يف الكليات وهيمل اجلزئيات.
القيام بتجريد األنامط نفسها من خالل
عمليات عقلية استنباطية ،حياول من خالهلا
إدخال هذه األنامط يف أنامط أكثر جتريدً ا.
وعند هذا املستوى ستبدأ التفاصيل املتناثرة
والعبارات املحايدة تكتسب معنى حمد ًدا،
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ال تقترص عملية الرصد يف بناء النموذج
عىل معطيات الواقع املادي فقط ،بل تنرصف
ً
أيضا إىل اإلمكانات غري املادية الكامنة ،والتي
توجد يف الواقع كام يتم ختيله ،وكام يتم إدراكه
رمز ًيا ،وبذلك نرصد املحتمل الكامن فيام هو
قائم.
ريا سيبدأ البعد املعريف الكامن واملحرك
وأخ ً
لكل هذه األنامط والوحدات والتفاصيل يف
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الظهور .وبناء عليه ،سيتم ترتيب كافة عنارص
املنظومة وفق (هذا البعد) حسب أمهيتها
ومركزيتها ،وستبدأ العالقات اجلوهرية يف
التجيل والظهور.

ثان ًيا :النماذج التف�سيرية كحالة
تطبيقية عند الم�سيري
(الجماعة الوظيفية – الحلولية
الكمونية – العلمانية ال�شاملة)

بعد التعريف بالنموذج وأهم سامته
التحليلية وطريقة صياغته ،ننتقل يف هذه النقطة
الستعراض النامذج التفسريية األساسية الثالثة
التي صاغها املسريي ،هذه النامذج هي؛ نموذج
اجلامعة الوظيفية ،ونموذج احللولية الكمونية،
ونموذج العلامنية الشاملة؛ حيث نناقش كل
واحد من هذه النامذج عىل حدة.

إن لكل نموذج من النامذج التفسريية التي
قدمها املسريي مستواه التعميمي ووسياقاته
وجماالت فاعليته التي يتحرك داخلها ،فعىل
سبيل املثال يتفاوت البعد الزمني يف النامذج
وضوحا يف نموذج اجلامعة
الثالثة ،فهو أكثر
ً
وضوحا يف نموذج العلامنية
الوظيفية ،وأقل
ً
الشاملة ،ويكاد يتالشى هذا البعد يف نموذج
احللولية الكمونية.

وخيتص كل نموذج من هذه النامذج
بحقل من احلقول املعرفية؛ حيث يعد
“نموذج اجلامعات الوظيفية” أقرب للحقل
األنثروبولوجي االجتامعي ،وله تطور مرحيل
جيعله أقرب للحقل السيايس يتمثل يف “نموذج

الدولة الوظيفية” ،هذا باإلضافة إىل “نموذج
العلامنية الشاملة” الذي يقرتب من احلقل
ريا هناك “نموذج احللولية
السيايس ،وأخ ً
الكمونية” الذي يعد أقرب للحقلني الفلسفي
والالهويت((( .وبرغم ذلك االختالف والتنوع
القائم بني النامذج إال أنه توجد مساحة كبرية
للتالقى والتقاطع؛ حيث تبقى هناك وحدة
تنتظم هذه النامذج الثالثة تتجىل يف نموذج
حتلييل مركب أكرب ،له بعد معريف واضح
تلتقي عنده كل أو معظم النقاط والتفاصيل
األساسية((( .فالنموذج املعريف لدى املسريي،
كام يؤكد رفيق حبيب «هو تصور نابع من
الظاهرة ليفرسها ،ثم تتعدد النامذج املعرفية،
والتي يمكن إعادة تنظيمها يف أطر عامة ،ومنها
يتكون النموذج املعريف األعىل»(((.

وعىل الرغم من التنوع واالختالف القائم
بني هذه النامذج التفسريية ً
أيضا يف حدود
عالقاهتا بالظاهرة إال أنه يصعب الفصل بينها
هنائ ًيا ،فهناك اتصال بني كل نموذج واآلخر،
هذه االتصال كامن يف العمق املعريف لدى
كل منهم ،فعىل سبيل املثال يستخدم املسريي
النامذج الثالثة جمتمعة يف تفسريه للظاهرة
((( يوسف زي��دان ،مفهوم الحلولية تطبيقه في الموسوعة
اليهودية ،مقال منشور في :موقع يوسف زيدان للتراث
والمخطوطاتhttp://ziedan.com/research/ ،
Elyaho2.asp
دفاعا عن اإلنسان ،مرجع سابق،
((( عبد الوهاب المسيريً ،
ص.343

((( د.رفيق حبيب" ،نحو إطار معرفي جديد لتفسير الحضارة:
قراءة في أبعاد النموذج المعرفي عند المسيري" ،في :أحمد
عبد الحليم عطية وآخرون ،المجلد األول ،مرجع سابق،
ص.165
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الصهيونية ودولة إرسائيل كظواهر سياسية هلا
بعد معريف عميق.

التعريف بالنماذج التف�سيرية الثالثة

سنتطرق فيام ييل بشئ من التفصيل لكل من
نموذج اجلامعات الوظيفية ،ونموذج احللولية
الكمونية ،ونموذج العلامنية الشاملة ،وذلك
عىل النحو اآليت:

نموذج الجماعات الوظيفية

نعرف يف هذه النقطة باجلامعات الوظيفية،
والسامت األساسية التي تتسم هبا هذه
اجلامعات ،كام نتطرق إىل املتتالية النامذجية
لنموذج اجلامعات الوظيفية ،وذلك وف ًقا ملا
ييل:

 )1تعريف الجماعات الوظيفية

يعد نموذج اجلامعات الوظيفية من
أوائل النامذج التي طورها املسريي لدراسة
أوضاع اجلامعات اليهودية يف العامل الغريب،
ويعرف املسريي اجلامعات الوظيفية باعتبارها
ِّ
«جمموعات برشية تستجلبها جمتمعات إنسانية
من خارجها ،يف معظم األحيان ،أو جتندها من
بني أعضاء املجتمع أنفسهم من بني األقليات
اإلثنية أو الدينية ،أو حتى من بعض القرى أو
العائالت .ثم يوكل ألعضائها (املجموعات
البرشية أو اجلامعات الوظيفية) وظائف شتى
ال يمكن لغالبية أعضاء املجتمع االضطالع
هبا ألسباب خمتلفة من بينها رغبة املجتمع يف
احلفاظ عىل ترامحه وقداسته ،لذا يوكل لبعض
اجلامعات الوظيفية بعض الوظائف املشينة
88

(الربا – البغاء) أو املتميزة (القضاء – الرتمجة
– الطب) التي تتطلب احلياد والتعاقدية ..
كام أنه قد يوكل ألعضاء اجلامعات الوظيفية
الوظائف ذات احلساسية اخلاص وذات الطابع
األمني (حرس امللك – طبيبه – السفراء –
اجلواسيس) »((( .وتتلخص السامت األساسية
للجامعات الوظيفية يف اآليت(((:

(أ) التعاقدية :ويقصد هبا دخول أعضاء
هذه اجلامعات يف عالقة تعاقدية مع املجتمع
املضيف أساسها املنفعة ،وهي عالقة برانية
ينظر فيها كل طرف إىل اآلخر باعتباره
موضوعا جمر ًدا ،ودور يلعب ،ووظيفة تؤدى،
ً
ومادة نافعة ،وأداة تستخدم .لذلك فهي عالقة
عقالنية متا ًما ال وجود فيها ألي أسس ترامحية
اجتامعية.

(ب) العزلة والغربة والعجز واالرتباط
بالنخبة احلاكمة :بمعنى أنه دائماً ما توجد
مسافة بني أعضاء اجلامعة الوظيفية وأفراد
املجتمع املضيف ،هذه املسافة هي التي تبقيهم
خارج اإلطار القيمي للمجتمع ،وجتعلهم يف
نظر أفراد املجتمع جمرد كتلة برشية حمايدة،
وأداة يمكن استخدامها يف أعامل قد ال تالئم
قيم املجتمع وختالف التقاليد االجتامعية
السائدة فيه .ويقابل هذه العزلة من اخلارج
إحساس بالغربة من الداخل لدى أعضاء هذه

((( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،المجلد األول،
مرجع سابق ،ص .361

((( د.عبد الوهاب المسيري ،الجماعات الوظيفية اليهودية:
نموذج تفسيري جديد ،مرجع سابق ،ص .51 - 41
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اجلامعات ،فهو يشعر دائام بانتامؤه لوطن أصيل
يشعر باحلنني جتاه ،وهذه اإلحساس الداخيل
بالغربة يزيد من العزلة اخلارجية وجيعل مسألة
اندماج هذه اجلامعات ضمن أفراد املجتمع
مسألة صعبة .وتدخل اجلامعات الوظيفية يف
عالقة حتالف مع النخبة احلاكمة أساسها تبادل
املنفعة حيث؛ تستغل النخبة احلاكمة اجلامعات
الوظيفية لتأدية أدوار ال يصلح أعضاء املجتمع
األصليني لتأديتها إما بسبب خمالفتها للقيم
املجتمعية السائدة أو خو ًفا من االتصال املبارش
باجلامهري الذي يسمح بتغلغل الوجود مجاهريي
داخل مؤسسات السلطة (كام هو الجماعات الوظيفية مجموعات ب�شرية ثم يوكل
احلال يف الوظائف األمنية احلساسة لأع�ضائها وظائف �شتى ال  يمكن لغالبية �أع�ضاء
مثل «حراس امللك وأطباؤه») ،أي المجتمع اال�ضطالع بها لأ�سباب مختلفة من بينها
ً
وسيطا رغبة المجتمع في الحفاظ على تراحمه وقدا�سته،
أن اجلامعات الوظيفية تكون
بني النخبة احلاكمة وبني اجلامهري ،لذا يوكل لبع�ض  الجماعات الوظيفية بع�ض 
يف املقابل حتتاج اجلامعات الوظيفية الوظائف الم�شينة
للنخبة احلاكمة حلاميتها نتيجة لكره
أفراد املجتمع هلا بسبب تأديتها ألدوار تتناىف
(د) ازدواجية املعايري :حيتكم أعضاء
وقيم املجتمع أو أدوار مميزة ختتصهم هبا السلطة اجلامعات الوظيفية ملعايري أخالقية وقيمية
احلاكمة ،وتستنزف هبا من خالهلم اجلامهري ،أي خمتلفة عن التي حيتكم إليها أفراد املجتمع
أن الوجود االجتامعي هلذه اجلامعات مرشوط املضيف ،لذلك فهي تتجاهل الثوابت
بأدائهم ألدوارهم وباحتياج النخبة احلاكمة األخالقية للمجتمع املضيف وحمرماته،
لتلك األدوار (التي قد تكون اقتصادية أو وحتتكم إىل القيم املادية والنفعية التي تعظم من
عسكرية أو مالية أو جتارية أو أمنية).
وجودها ،كذلك حيتكم أفراد املجتمع املضيف
وقد يكون خمتلق أو ومهي مرجعه اختفاء وحدة
سياسية ما يف التاريخ واحلنني إلرجاعها مرة
أخرى ،وقد يكون هذا الوطن ممثل يف عرق
أو إثن أو رابط عائيل .هذا الشعور يعزز من
انفصال اجلامعة الوظيفية عن حميطها اجلغرايف
والتارخيي ،بحيث ال تفكر يف عالقتها بالزمان
واملكان واإلنسان إال من خالل هذه الرؤية
الطوباوية ،فهي حتدد هويتها بناء عىل هذه
الرؤية ال بناء عىل انتامءها اجلغرايف والتارخيي
احلقيقي.

(جـ) االنفصال عن الزمان واملكان
واإلحساس باهلوية الومهية :يشعر أعضاء
اجلامعات الوظيفية بانتامئهم لوطن أصيل قد
يكون موجود فعل ًيا كام هو احلال مع املهاجرين،

إىل القيم الرتامحية السائدة فيام بينهم والتي
حيافظون من خالهلا عىل حرمتهم وقداستهم،
يف حني ُينظر إىل اجلامعات الوظيفية باعتبارها
خارج نطاق هذه القداسة ،فال حرمة هلم،

خر يف 2012

89

عمرو نور الدين

حيث ينظر إليهم املجتمع نظرة حمايدة داخل
إطار دورهم الوظيفي.

 )2المتتالية النماذجية لنموذج
الجماعات الوظيفية

(هـ) احلركية :يتسم أعضاء اجلامعات
يتبني مما سبق أن نموذج اجلامعات الوظيفية
الوظيفية باحلركية حيث ال يرتبطون باملكان هو نموذج أنثروبولوجي اجتامعي ،إال أنه ليس
الذي يعيشون فيه ،ويشعرون بعدم االنتامء كذلك باملعنى اخلالص للكلمة ،إذ أن التطور
إليه ،فهم جيلبون إليه ويطردون منه ببساطة ،املرحيل (أو «املتتالية النامذجية» كام يسميها
ونتيجة لذلك فأهنم يعملون يف وظائف تتيح املسريي) هلذا النموذج قد يتحول به من نموذج
هلم احلركة التنقل عىل الدوام.
أنثروبولوجي اجتامعي بسيط إىل نموذج سيايس
مركب ،هذه التطور املرحيل يتمثل
نموذج الجماعات الوظيفية هو نموذج �أنثروبولوجي
فيام سامه املسريي «نموذج الدولة
اجتماعي ،التطور المرحلي لهذا النموذج قد يتحول
الوظيفية» .وسنطرق إىل السامت
به من نموذج �أنثروبولوجي اجتماعي ب�سيط �إلى
التحليلية لنموذج اجلامعات
نموذج �سيا�سي مركب
الوظيفية ونموذج الدولة الوظيفية
فيام ييل:
(و) التأرجح بني التمركز حول الذات
والتمركز حول املوضوع :بمعنى أن أعضاء الجماعة الوظيفية كنموذج �سو�سيولوجي
اجلامعات الوظيفية تؤمن بمجموعة من القيم �أنثروبولوجي:
يصف املسريي نموذج اجلامعات الوظيفية
املطلقة التي ال ترسي إال عليهم ،وبالتايل فإن
تعامله من بقية أفراد املجتمع يقع خارج إطار بأنه نموذج قديم /جديد ،حيث استخدمه
هذه القيم بالتايل يمكن الترصف بحرية مطلقة العلامء الغربيون (كامركس وماكس فيرب)
دون التقيد بأية حمرمات (وهذا هو التمركز يف دراساهتم دون أن يسموه ،فهو كامن يف
خطاهبم التحلييل ،ولكن بصورة أكثر اختزالاً
حول الذات) .ويف نفس الوقت يدرك أعضاء
من الصورة الرتكيبية التي يطرحها املسريي،
اجلامعات الوظيفية أن املجتمع ينظر إليهم فقط
حيث(((:
يف إطار وظيفتهم وعزلتهم ،فهم ال ينتمون إىل
املجتمع رغم وجودهم بني أفراده ،وبالتايل ال  -حرص العلامء الغربيون اجلامعات الوظيفية
فقط يف كل من؛ املهاجرين بانتامءهم اإلثني
وجود هلم إال من خالل هذه العزلة واالغرتاب
والوظيفي املتميز ،واجلامعات اإلثنية التي
عن حميطهم اخلارجي ومتيزهم الوظيفي ،وهذا
تضطلع بدور مايل وجتاري حيوي (كام
هو التمركز حول املوضوع واملصري املحتوم.
((( المرجع السابق ،ص.11 - 10
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اجتامعية كربى كالعامل والفالحون
والرأسامليون ،ولكنه هيمل يف ذات الوقت
التشكيالت األصغر كاجلامعات اهلامشية
واألقليات داخل املجتمع ،وذلك عىل
عكس مفهوم اجلامعات الوظيفية الذي
يقدر عىل النفاذ هلذه الوحدات األصغر،
والتعامل معها ال فقط من خالل جانبها
االقتصادي ،بل ً
أيضا من خالل اجلوانب
املتعلقة بالثقافة والرؤية والنسق القيمي.
واآلخر أن مفهوم «اجلامعات الوسيطة»
الذي صكه ماكس فيرب يقترص عىل اجلانب
املايل والتجاري فقط ،يف حني يتجاوز مفهوم
اجلامعات الوظيفية هذه الرؤية األحادية
لريبط بني اجلامعة املالية والتجارية وبني
غريها من اجلامعات األخرى كاجلامعات
السياسية واألمنية واالجتامعية .هذه املرونة
التحليلية لنموذج اجلامعة الوظيفية جتعله
سهل التطويع بحيث يمكن استخدامه
لتحليل ظواهر عدة تنتمي حلقول معرفية
عدة منها احلقل السيايس.

هو احلال مع املرابني اليهود يف العصور
الوسطى).

– أمهل العلامء الغربيون دراسة اجلامعات
الوظيفية التي تضطلع بأدوار غري األدوار
املالية والتجارية ،مثل املامليك واخلصيان
واجلواري والبغايا .فاملامليك عىل سبيل
املثال كانوا يضطلعون بأدوار سياسية
وعسكرية ،واخلصيان كانوا يضطلعون
بأدوار أمنية.
– أمهل الغربيون ً
أيضا اجلانب غري االقتصادي
كنتيجة طبيعية القتصارهم عىل رصد
اجلامعات املالية والتجارية فقط ،وبالتايل مل
يرصدوا اجلانب املتعلق برؤية العامل والبعد
املعريف عند اجلامعات الوظيفية ،وهذا ما
جتاوزه املسريي من خالل ربطه نموذج
اجلامعات الوظيفية بكل من نموذجي
العلامنية الشاملة واحللولية الكمونية (كرؤية
للعامل).
– يؤكد املسريي عىل اختزالية النامذج
التفسريية اجلزئية (التي نشأت يف الغرب
كمفهوم الطبقة عند ماركس ومفهوم
اجلامعة الوسيطة عند ماكس فيرب) ،وإمهاهلا
للجوانب الكلية ،وقد حاول املسريي جتاوز
هذه النامذج ،من خالل طرح نموذج أكثر
تركي ًبا ،وأبرز ما يميز هذا النموذج أمران
رئيسان((( :أوهلام أن مفهوم «الطبقة»
الذي صكه ماركس يتعامل مع تشكيالت
((( المرجع السابق ،ص.13 – 12

– يؤكد نموذج اجلامعات الوظيفية مفهوم
الطبيعة البرشية املركبة وال يستبعده أو
يرده إىل بعد واحد كالبعد االقتصادي كام
هو احلال عند ماركس عىل سبيل املثال،
فاإلنسان وفق هذا النموذج مركب يتجاوز
االعتبارات املادية.
 يقترص النطاق التطبيقي ملفهومي «الطبقة»و»اجلامعات الوسيطة» عىل املنظور
االقتصادي واالجتامعي املبارش ،يف حني
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يتسع هذا النطاق يف حالة اجلامعات
الوظيفية ليشمل املنظور السيايس عندما
تتطور اجلامعة الوظيفية من خالل متتاليتها
النامذجية وتتحول إىل دولة وظيفية .كام
يتسع نطاق نموذج اجلامعات الوظيفية
ليشمل املنظور املعريف العميق ،ويصل إىل
الرؤية الكونية للجامعة والدولة.

 )3الدولة الوظيفية كنموذج �سيا�سي

يتحدث املسريي عن نموذج الدولة
الوظيفية باعتباره أحد املتتاليات النامذجية (أو
التطور املرحيل) لنموذج اجلامعات الوظيفية.
فالدولة الوظيفية هي إعادة إنتاج لنمط
اجلامعة الوظيفية ولكن عىل مستوى الدولة،
وتتخذ الدولة الوظيفية جمموعة من األشكال
املختلفة(((:

تعد الدولة االستيطانية دولة وظيفية ،وهي
دولة يتم نقل العنرص السكاين فيها من موطنه
األصيل إىل وطن جديد يقوم فيه بخدمة الدولة
اإلمربيالية الراعية لعملية النقل والتي أسهمت
يف التمكني للسكان اجلدد وقمع السكان
األصليني ،ومن األمثلة عىل هذه الدول؛
اإلمارات الصليبية يف الشام (يف العصور
الوسطى) ،واجليب االستيطاين الفرنيس يف
اجلزائر ،والبيض يف جنوب أفريقيا ،والدولة
الصهيونية.
الدولة الوظيفية ليس بالرضورة استيطانية،

((( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،المجلد األول،
مرجع سابق ،ص.373
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ولكنها يمكن أن تكون دولة صغرية ،وهي
عادة ما تكون غنية باملوارد قليلة السكان،
حيث يتم رشوة الشعب وإغراقه باملال ،فريتفع
مستوى معيشته ويصبح من صاحله االستقالل
عن حميطه احلضاري والثقايف ،هذا االستقالل
ضامنه الوحيد التحالف الدولة الصغرية مع
القوى اخلارجية الداعمة هلا ،ويمكن النظر إىل
العالقة بني تايوان والواليات املتحدة كمثال
عىل ذلك.
يمكن لدولة ما أن تتحول إىل دولة وظيفية،
وذلك بتحويل نخبتها احلاكمة إىل مجاعة وظيفية
تدين بالوالء للدولة اإلمربيالية الدعامة هلا،
فتزداد عزلتها عن املجتمع ويزداد ارتباطها
الثقايف واالقصادي وانتامءها األيديولوجي
نحو املركز اإلمربيايل.

نموذج الحلولية الكمونية

نوضح يف هذه النقطة املقصود بنموذج
احللولية الكمونية ،وسامته التحليلية،
ومصادره ،ومتتاليته النامذجية ،وذلك عىل
النحو التايل:

 )1تعريف الحلولية الكمونية

يعرف املسريي احللولية الكمونية باعتبارها
النموذج «القائل بأن اإلله والعامل (اإلنسان
والطبيعة) مكون من جوهر واحد ،ومن ثم
فهو عامل متامسك بشكل عضوي مصمت ال
تتخلله أية ثغرات وال يعرف االنقطاعات
ويتسم بالواحدية الصارمة ،ويمكن رد كل
الظواهر فيه مهام بلغ تنوعها وعدم جتانسها،

ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

دور نماذج الم�سيري التف�سيرية في منهجية تحليل الظاهرة ال�سيا�سية

إىل مبدأ واحد كامن يف العامل هو مصدر وحدة
الكون ومتاسكه ومصدر حياته وحيويته وهو
القوة الدافعة له الكامنة فيه ،ويمكن تفسري كل
يشء من خالله»(((.

 )2الخ�صائ�ص التحليلية لنموذج الحلولية
الكمونية

اخلاص ،ومنها الظاهرة السياسية؛ حيث
استخدم نموذج احللولية الكمونية كأحد
النامذج الرئيسة يف حتليله للظاهرة الصهيونية.

 )3م�صادر نموذج الحلولية الكمونية

يؤكد املسريي عىل أنه لفهم نموذجي
احللولية الكمونية والعلامنية الشاملة البد من
التمييز بني نزعتني أصيلتني يف النفس البرشية
تعد أوالمها مصدر هذا النموذج يف الفكر
اإلنساين ،هاتان النزعتان مها؛ النزعة اجلنينية،
والنزعة الربانية:

يظهر من خالل التعريف السابق هلذا
النموذج أنه أكثر جتريدً ا من نموذج اجلامعات
ً
ارتباطا بعنرصي
الوظيفية ،بمعنى أنه أقل
الزمان واملكان ،وبالتايل فإن دائرته التطبيقية
أوسع بكثري ،ويمكن هلا أن تشمل لفهم نموذجي الحلولية الكمونية والعلمانية
الكثري من الظواهر يف أمكنة وأزمنة ال�شاملة البد من التمييز بين نزعتين �أ�صيلتين في
متعددة ،باملقابل ونتيجة هلذه النف�س الب�شرية تعد �أوالهما م�صدر هذا النموذج
العمومية فإن دقة هذا النموذج في الفكر الإن�ساني ،هاتان النزعتان هما؛ النزعة
كنموذج تفسريي للظاهرة السياسية الجنينية ،والنزعة الربانية
ستكون أقل ،باعتبار أنه نموذج عام
للغاية من املمكن أن هيمل الكثري
(أ) النزعة اجلنينية :وهي نزعة (بيولوجية)
من املنحنيات اخلاصة للظاهرة التي تتمثل يف ترفض مجيع احلدود والقيود بني اإلنسان وما
التفاصيل الزمنية واملكانية املتعلقة هبا .وتنبع حوله ،بغرض تعظيم القدرة اإلنسانية وعدم
العمومية والتجريد داخل هذا النموذج من حدها بأية حد يعوق من تطورها ومن حتكمها
االجتاه الفلسفي الالهويت الغالب عليه ،من الكامل يف الكون ،هبذه املعنى تُلغى املسافة
حيث كونه يتعلق بالعنارص املعرفية الكربى بني اخلالق واملخلوق ،واإلنسان والطبيعة،
(((
(اإلله /اإلنسان /الطبيعة)  .ومل متنع والكل واجلزء ،والفرد واجلامعة ،حيث يتحول
عمومية هذا النموذج وجتريديته املسريي من اإلنسان إىل كائن ال حدود له ،وما أن تتحقق
الربط بينه وبني الظواهر اإلنسانية يف َت َع ُّي ْن َها هذه النزعة وتنتفي احلدود وتلغى املسافات حتى
((( المرجع السابق ،ص.373

((( يوسف زي��دان ،مفهوم الحلولية تطبيقه في الموسوعة
اليهودية ،مرجع سابق ،موقع يوسف زي��دان للتراث
والمخطوطاتhttp://ziedan.com/research/ ،
Elyaho2.asp

جيد اإلنسان نفسه جز ًءا من كل حميط به يشمله
وحيتويه ،وبالتايل خيضع لقوانينه ،ومن ثم فهو غري
قادر عىل جتاوز حميطه املادي ،باعتبار أنه جزء ال
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�إن لنموذج الحلولية الكمونية � ً
أي�ضا متتاليته
النماذجية التي تخرج به من ف�ضاء التجريد
والعمومية �إلى حيز التجريب والخ�صو�صية ،ودور
المتتالية النماذجية هنا يكمن في محاولة التغلب
على العن�صر الالزمني الذي يت�سم به
يتجزأ من هذا املحيط((( .ومن هنا تأيت املفارقة؛
إذ تتحول الرغبة يف إزالة احلدود والقيود حول
الذات اإلنسانية بغرض تعظيم قدرهتا ،إىل سعي
للتخلص من تركيبية الذات اإلنسانية وإذابتها يف
حميطها الطبيعي املادي البسيط.
(ب) النزعة اإلنسانية أو الربانية :هي
نزعة مقابلة للنزعة اجلنينية ،تقوم عىل أساس
الرؤية الثنائية التي متيز بني اخلالق واملخلوق،
واإلنسان والطبيعة ،والكل واجلزء وغريها من
الثنائيات .وهي نزعة ترى أن حرية اإلنسان
مصدرها تلك املسافة التي تفصل اإلنسان
عن حميطه الطبيعي اخلارجي ،تلك املسافة
التي تضمن له أن يبقى جزء يتجزأ من حميطه
املادي ،وهذا يعني أنه ال خيضع لقوانني الطبيعة
قادرا عىل جتاوز
بشكل حتمي ،وبالتايل يصبح ً
هذه املحيط املادي باستمرار ،وتصبح له
قوانينه اخلاصة التي حتكم فضاءه اإلنساين
الرحب((( .ويتضح مما سبق أن نموذج
احللولية الكمونية ينبع من النزعة اجلنينية ،فهو
نموذج حيل فيه اإلله يف اإلنسان وحيل اإلنسان
يف الطبيعة وتلغى املسافات واحلدود والقيود،
((( عبد الوهاب المسيري ،رحلتي الفكرية في الجذور والبذور
الثمر ،مرجع سابق ،ص.387
((( المرجع السابق ،ص.388
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ويتحول العامل إىل كتلة مادية صامء.
ومن اجلدير بالذكر أن جاذبية
النزعة اجلنينية تفوق جاذبية النزعة
اإلنسانية ،فاألوىل تعمل من قوانني
اجلذب األرضية ،أما الثانية فتعمل
ضد هذه القوانني(((.

 )4المتتالية النماذجية لنموذج الحلولية
الكمونية

يكمن دور املتتالية (يف أية نموذج) يف
احلد من الطابع التجريدي الذي يغلب عىل
النموذج ،والذي جيعل البعض ينظر إليه أحيا ًنا
باعتباره يتحقق بصورة حتمية وكلية ،يف حني
أنه يتحقق (يف واقع األمر) بصورة احتاملية
وجزئية ،فكل حالة هلا تدرجاهتا اخلاصة
هبا .لكل نموذج تفسريي متتاليته النامذجية
عند املسريي ،فكام أن لنموذج اجلامعات
الوظيفية متتاليته النامذجية التي خترج به من
إطاره االجتامعي األنثروبولوجي البسيط إىل
إطار السيايس املركب ،فإن لنموذج احللولية
الكمونية ً
أيضا متتاليته النامذجية التي خترج به
من فضاء التجريد والعمومية إىل حيز التجريب
واخلصوصية ،ودور املتتالية النامذجية هنا
يكمن يف حماولة التغلب عىل العنرص الالزمني
الذي يتسم به نموذج احللولية الكمونية.
ويؤدي تتايل حلقات نموذج احللولية الكمونية
إىل ظهور «وحدة الوجود» يف صيغتني خمتلفتني
من حيث املظهر ،متامثلتان من حيث البنية
واجلوهر ،هاتان الصيغتان مها:
((( المرجع السابق ،ص.389 - 388
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وحدة الوجود الروحية :تعني أن حيل اإلله
يف خملوقاته إنسا ًنا وطبيع ًة ،بحيث ال يكون له
وجود من دوهنم ،وال يكون هلم وجود من
دونه ،هبذا املعنى ال توجد مسافات أو حدود،
حيث يمتزج اإلله باإلنسان والطبيعة ،ويصري
اإلله جمرد اسماً  ،حيث ال وجود له يف ذاته ،فهو
روح هذا العامل املادي الكامنة فيه((( .وتعد
النظرية السياسية اهليجيلية من أبرز األمثلة
عىل جتيل هذا النموذج ،فهيجل يعترب أن الدولة
هي غاية الوجود اإلنساين ،وهي جتسيد للحياة
املثىل للفرد ،وهي هناية التاريخ التي تتحقق
فيها وهبا الصورة املثىل لوحدة الوجود ،حيث
يتحد الباطن بالظاهر ،والكل باجلزء ،والفرد
باجلامعة ،واإلنسان بالدولة ،فتتحول األخالق
والضمري من جمرد عنارص فردية جزئية
مفتتة يامرسها األفراد بشكل تلقائي وبدائي
وعشوائي إىل عنارص مجعية كلية منظمة تتجسد
يف صورة قوانني تفرضها الدولة ،فتصبح الدولة
بمؤسساهتا وأجهزهتا هي التجيل اخلارجي
الظاهر للحياة العقلية والروحية الباطنية
لألفراد ،ويستخدم هذا النوع من النامذج لغة
روحية يف التعبري عن الظواهر السياسية كأن
يتحدث عن “روح الشعب” و”روح التاريخ”
وغريها من املصطلحات(((.

وحدة الوجود املادية :ختتلف وحدة
الوجود املادية عن وحدة الوجود الروحية
((( المرجع السابق ،ص .389

((( ليو شتراوس ،جوزيف كروبسي ،تاريخ الفلسفة السياسية
من ثيوكيديديدس حتي اسبينوزا ،مرجع سابق ،الجزء الثاني،
ص.375 – 373

من حيث كوهنا تستغني متا ًما عن اسم اإلله،
فيحل اخلطاب املادي حمل اخلطاب الروحي،
فالظاهرة ليس هلا “روح” ،ولكن هلا “قوانني
مادية” و”قوانني حركة” ،وهلا “مسار تارخيي
حتمي” تفرضه عليها طبيعتها املادية((( .وهنا
ً
أيضا خيتفي احليز اإلنساين ،وتسود الواحدية
املادية ،فالظاهرة اإلنسانية كالظاهرة الطبيعية
متا ًما كالمها خيضع لقوانني املادة .ومن أبرز
األمثلة عىل وحدة الوجود املادية النظرية
السياسية املاركسية .يلخص املسريي املتتالية
النامذجية لوحدة الوجود املادية يف مخسة
حلقات متتابعة هي(((:

يضع اإلنسان نفسه مقابل الطبيعة ،ويعلن
سيادته ومركزيته يف الكون ،ويصبح بالتايل
مرجعية ذاته ،وحياول أن يثبت تفوقه وقدرته
عىل جتاوز حميطه الطبيعي /املادي باسم
اإلنسانية املشرتكة التي ال متيز بني اإلنسان
وأخيه اإلنسان.
تنغلق املرجعية عىل الذات الفردية ،فيتحول
خطاهبا من خطاب إنساين إىل خطاب عنرصي
يتحدث عن الذات القومية (األمة /العرق/
اإلثن) بدلاً من الذات اإلنسانية ،وتصبح
الذات القومية موضع احللول والقداسة ،فتؤله
نفسها يف مواجهة الطبيعة ومواجهة اآلخرين،
وتتحول إىل ذات إمربيالية.

((( عبد الوهاب المسيري ،رحلتي الفكرية في الجذور والبذور
الثمر ،مرجع سابق ،ص.389
((( المرجع السابق ،ص .391 – 390
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يكتشف اإلنسان أن الطبيعة هي األخرى
موضع احللول ،وأن هلا حيزها وقوانينها
اخلاصة التي حتكم حركتها ،وبالتايل تنفصل
الطبيعة عن اإلنسان وتصبح مرجعية ذاهتا،
ومن هنا تنشأ الثنائية الصلبة التي تقوم مركزين
يف الكون لكل منهام قانونه اخلاص الذي حيكم
عامله مها؛ اإلنسان والطبيعة.

بعد ذلك تصبح الطبيعة وحدها هي موضع
احللول ،وخيتفي اجلوهر اإلنساين ،حيث يذوب
اإلنسان يف حميطه الطبيعي املادي.
يف هذه احللقة تتعدد مراكز احللول ،ويصبح
كل يشء مرجعية ذاته ،وخيتفي املركز ،وتسود
النسبية املطلقة.

نموذج العلمانية ال�شاملة

نعرف يف هذه النقطة باملقصود بالعلامنية
الشاملة ،واخلصائص التحليلية لنموذجها ،واملتتالية
النامذجية هلذا النموذج ،وذلك وفق اآليت:

 )1تعريف العلمانية ال�شاملة

ُيعرف املسريي العلامنية الشاملة باعتبارها
“رؤية شاملة للكون بكافة مستوياته وجماالته،
التفصل فقط الدين عن الدولة وعن بعض
جوانب احلياة العامة ،وإنام تفصل كل القيم
الدينية واألخالقية واإلنسانية عن كل جوانب
احلياة العامة يف بادئ األمر ثم عن كل جوانب
احلياة اخلاصة يف هنايته ،إىل أن يتم نزع القداسة
متا ًما عن العامل (اإلنسان والطبيعة)”(((.
((( عبد الوهاب المسيري ،العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة،
المجلد الثاني ،مرجع سابق ،ص472
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 )2الخ�صائ�ص التحليلية لنموذج العلمانية
ال�شاملة
موقعا
حيتل نموذج العلامنية الشاملة
ً
ً
وسطا بني نموذج اجلامعات الوظيفية ونموذج
احللولية الكمونية من حيث حيث التجريد؛
إذ يعد نموذج العلامنية الشاملة أكثر جتريدً ا
من نموذج اجلامعات الوظيفية ،وبالتايل فهو
يشمل مساحة زمنية ومكانية أكرب من املساحة
التي يشغلها نموذج اجلامعات الوظيفية ،كام
يعد أقل جتريدً ا من نموذج احللولية الكمونية،
لذلك فهو يشمل مساحة زمنية ومكانية أصغر
من املساحة التي يشغلها نموذج احللولية
الكمونية.

ويمكن اعتبار أن نموذج العلامنية الشاملة
هو أحد تبديات النموذج احللويل الكموين
يف العرص احلديث ،فالنزعة احللولية اجلنينية
داخل اإلنسان هي أحد مصادر التحقق
العلامين يف الواقع ،ويقول املسريي يف هذا
الصدد أن “األفكار العلامنية كامنة يف أي جمتمع
عىل وجه األرض ،فإغراء التفسرييات املادية
والنزوع اجلنيني الذي يعرب عن نفسه يف الرغبة
يف االندماج باخلالق ،ويف إلغاء كل احلدود
والتحكم الكامل يف كل شئ ،ويف التخيل عن
احلدود وعن املسئولية ُ
قية ،هو جزء من
اخل ُل ّ
النزوع العام املوجود يف النفس البرشية ،وهو
نزوع يعرب عن نفسه يف النزوع نحو احللولية
الكمونية”(((.
((( المرجع السابق ،المجلد األول ،ص.22
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ويعد نموذج العلامنية الشاملة النموذج
األقرب للمجال السيايس بني النامذج األخرى،
ففي حني ينرصف نموذج اجلامعات الوظيفية
للمجاالت االجتامعية واالنثروبولوجية،
وينرصف نموذج احللولية الكمونية للمجاالت
الفلسفية والالهوتية ،يركز نموذج العلامنية
الشاملة عىل املجاالت السياسية املتعلقة
بالدولة واألجهزة واملؤسسة احلديثة وإدارة
املجال العام.

 )3المتتالية النماذجية لنموذج العلمانية
ال�شاملة

عىل عكس ما درج املفكرون
والباحثون عىل تناول ظاهرة
العلامنية بوصفها جمرد تعريف ثابت
نابع من بنية ذهنية ساكنة ،أراد
املسريي تناول العلامنية كظاهرة
هلا تاريخ تتحقق من خالله ،فبدلاً
من أن حيدثنا عن نموذج ثابت للعلامنية حيدثنا
عن متتالية نامذجية تتحقق عرب الزمان واملكان.
تشبه املتتالية النامذجية لنموذج العلامنية الشاملة
املتتالية النامذجية لنموذج احللولية الكمونية،
إال أهنا أقل جتريدً ا وأكثر تفصيل((( .ويمكن
إجيازها يف املرحلتني اآلتيتني(((:

فيها العلامنية رؤية جزئية للواقع ،ال تتصف
بالشمول ،وال تتعامل مع األبعاد الكلية
والنهائية ،وهي رؤية تذهب فقط إىل رضورة
فصل الدين عن السياسة واالقتصاد ،دون أن
يمتد تدخلها يف جماالت احلياة األخرى .وهي
رؤية تعرتف باملطلقات األخالقية والدينية
واإلنسانية والتنكرها ،لذا ،فهي ترتك لإلنسان
حيز خاص يتحرك بداخله بعيدً ا عن سيطرهتا.
وتسود هذه الرؤية حينام تتسم الدولة ووسائل
اإلعالم بالضعف والعجز عن اقتحام مجيع
جماالت احلياة العامة.

�أراد الم�سيري تناول العلمانية كظاهرة لها تاريخ
تتحقق من خالله ،فبدلاً من �أن يحدثنا عن نموذج
ثابت للعلمانية يحدثنا عن متتالية نماذجية تتحقق
عبر الزمان والمكان.

(أ) العلامنية اجلزئية :هي مرحلة تشكل

((( قارن بين كل من :المرجع السابق ،ص231 – 222؛ عبد
الوهاب المسيري ،رحلتي الفكرية ،...مرجع سابق ،ص
.391-390

((( عبد الوهاب المسيري ،العلمانية الجزئية ،...المجلد األول،
مرجع سابق ،ص.220

(ب) العلامنية الشاملة :هي مرحلة تتسم
فيها العلامنية بالرؤية الشاملة التي تصل إىل
األبعاد الكلية والنهائية ،وتذهب العلامنية يف
هذه املرحلة إىل رضورة فصل القيم األخالقية
والدينية واإلنسانية ليس فقط عن الدولة ولكن
عن كل جماالت احلياة األخرى ،وهي رؤية
حلولية كمونية ترى أن مركز الكون كامن
فيه ،وبالتايل ال يوجد ما هو متجاوز للواقع
املادي وال يوجد مقدس .وتسود هذه الرؤية
حينام تتزايد قوة الدولة ومؤسساهتا (خاصة
اإلعالمية) بحيث تصبح قادرة عىل اقتحام
مجيع جماالت احلياة اخلاصة والعامة .ومن
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ال يعنى اخت�صا�ص كل نموذج من النماذج الثالثة
بم�ستوى معين� ،أنه يقت�صر على هذا الم�ستوى ،فهناك
م�ساحة كبيرة للتداخل بين هذه الم�ستويات ،تجعل
كل نموذج يتبدى على كافة الم�ستويات
اجلدير بالذكر أن حتقق هذه املتتالية ليس ً
رشطا
له أن يتم بنفس الطريقة وبذات املقدار ،فقد
تتحقق املتتالية بصورة جزئية أو بطريقة خمتلفة،
ويرضب املسريي مثالاً عىل هذا األمر بالقول
أن املتتالية العلامنية يف أوروبا الغربية حدثت
أولاً عىل املستوى االقتصادي أواخر العصور
الوسطى ،ثم انتقلت إىل املجال السيايس يف
القرن السادس عرش ،ثم إىل املجال الفلسفي يف
القرن السابع عرش ،ومنه إىل املجال الوجداين
واألحالم يف القرن التاسع عرش ،وانتهت إىل
علمنة احلياة اخلاصة وسلوك الفرد يف القرن
العرشين .يف حني أن هذه املتتالية حتققت يف
العامل الثالث عىل نحو خمتلف وبمقادير خمتلفة
عىل أيدي اجليوش الستعامرية والدولة املهيمنة
عىل النخب املغرتبة .ويالحظ ً
أيضا أن املتتالية
جتب بالرضورة ما يسبقها من حلقات .فبعد
ال ُّ
أن تسود العلامنية الشاملة تظل هناك دائماً
جيوب مقاومة من ترفض هذه الرؤية احللولية
وتؤمن بالقيم املتجاوزة(((.

الوحدة المعرفية للنماذج التف�سيرية
الثالثة

سوف نتناول يف هذه النقطة العالقة املعرفية
الكامنة واجلامعة بني النامذج التفسريية الثالثة
((( المرجع السابق ،ص.232 – 231
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السابقة حتت نموذج معريف واحد،
وذلك من خالل اآليت:

�أ – الوحدة المعرفية الكامنة بين
النماذج التف�سيرية الثالثة:

برغم االختالف والتنوع
القائم بني النامذج التفسريية الثالثة (اجلامعات
الوظيفية – احللولية الكمونية – العلامنية
الشاملة) ،وبرغم أن لكل نموذج حيزه
اخلاص واستقالله وآليات عمله التي متيزه
عن النموذجني اآلخرين ،إال أن هلذه النامذج
(مجيعها) وحدة معرفية كامنة جتمع بينها،
حيث تشرتك هذه النامذج يف أهنا واحدية تنكر
التجاوز وتلغي الثنائيات الفضفاضة واحليز
اإلنساين ،ويتبني ذلك من خالل اآليت(((:

احللولية الكمونية :هي رؤية للواقع
تذهب إىل أن اإلله حيل يف العامل ويتوحد
معه ،ومن ثمة فال مسافة بني اإلله واإلنسان
والطبيعة ،فهم جيسدون شيئًا واحدً ا ،ويف
هذه احلالة ختتفي ثنائيات (اخلالق /املخلوق)
و(اإلنسان /الطبيعة) و(الكل /اجلزء) ،وتبقى
فقط الواحدية املادية.

العلامنية الشاملة :هي رؤية تذهب إىل أن
العامل بداخله ما يكفي لتفسريه ،والقوانني التي
ترسي عىل اإلنسان هي نفسها التي ترسي عىل
الطبيعة ،وال حاجة لتجاوز اإلنسان واقعه
((( عبد الوهاب المسيري ،دفاع عن اإلنسان ،مرجع سابق،
ص.344–343
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املادي املحيط ،وهذا يعني أن مركز هذا الكون
ليس مفار ًقا له ،وبالتايل فال مسافة بني (اخلالق/
املخلوق) و(اإلنسان/الطبيعة) ،وهو ما يقيض
عىل الثنائيات.

اجلامعات الوظيفية :ال ينظر أعضاء املجتمع
املضيف إىل اجلامعات الوظيفية نظرة ترامحية يف
إطار إنسانيتهم املركبة املتعددة األبعاد ،ولكن
ينظر إليهم نظرة تعاقدية يف إطار واحديتهم
الوظيفية البسيطة ،فعضو اجلامعة الوظيفية
هو إنسان يتم اختزاله يف بعد واحد هو بعده
الوظيفي.

ب – التداخل المعرفي بين النماذج التف�سيرية

مما سبق يتضح انطواء هذه النامذج الثالثة
حتت نموذج أكرب ووحدة أساسية كامنة تتمثل
يف الرؤية الواحدية للعامل؛ حيث تتبدى هذه
الواحدية يف نموذج احللولية الكمونية عىل
املستوى الديني واملعريف ،بينام تتبدى يف نموذج
اجلامعات الوظيفية عىل املستوى االقتصادي
والوظيفي ،وتتبدى يف نموذج العلامنية
الشاملة عىل املستوى السيايس واالقتصادي
واالجتامعي.
ال يعنى اختصاص كل نموذج من النامذج
الثالثة بمستوى معني ،أنه يقترص عىل هذا
املستوى ،فهناك مساحة كبرية للتداخل بني
هذه املستويات ،جتعل كل نموذج يتبدى
عىل كافة املستويات ،كل ما يف األمر أن
تبديه يكون بصورة أكثر كثافة عىل مستوى

معني دون املستويات األخرى ،لذلك حيتفظ
املسريي بتعدد املستويات واستقالهلا ومقدرهتا

التفسريية مع تأكيده عىل الوحدة الكامنة بينها
عىل املستوى املعريف األعمق(((.

جـ – الوحدة المعرفية بو�صفها وحدة
ف�ضفا�ضة واحتمالية وجزئية ولي�س بو�صفها
وحدة �صلبة وحتمية وكلية
جيب اإلشارة إىل أن النموذج األكرب الذي

تنضوي حتته كافة النامذج التفسريية ال يتبدى

بالطريقة نفسها يف كل زمان ومكان وحالة،
فالنموذج مثل اإلمكانية قد يتحقق أو ال

يتحقق ،وإن حتقق فهو يتحقق بشكل جزئي
وحسب .وهذا يربهن عىل أن النموذج مهام

بلغ من الرتكيب سيظل أقل تركيبا من الواقع،
وستظل هناك مسافة تفصل بينه وبني الواقع.
هذه املسافة متثل احليز اإلنساين احلر ،الذي

جيعل خيلق لكل حالة قانوهنا اخلاص ،األمر
الذي جيعل النموذج ال يطرد بنفس الطريقة

أو يتطور بنفس األسلوب .لذلك تظل الوحدة

الكامنة واجلامعة بني النامذج التفسريية الثالثة
وحدة فضفاضة ،يمثل فيها النموذج املعريف

األكرب جمرد إطار تصوري عام للغاية له قيمة
حتليلية وتفسريية كلية ال تغني عن دراسة كل

حالة عىل حدة بام فيها من تفاصيل وتعرجات
ومنحنيات خاصة(((.
((( المرجع السابق ،ص.344

((( المرجع السابق ،ص.345

خر يف 2012

99

عمرو نور الدين

خاتمة
عرضنا من خالل هذه الدراسة دور
النامذج التحليلية يف بناء منهاجية حتليل
الظاهرة السياسية ،حيث تبني أن هناك نوعني
من مصادر بناء النموذج املعريف عند املسريي،
ُيمثل النوع األول املصادر غري املبارشة؛ وهي
مصادر ذات طبيعة حضارية عامة سابقة عىل
فكر الدكتور املسريي وحمددة له ،وتتمثل هذه
املصادر حتديدً ا يف “النموذج املعريف الغريب”
ريا يف
باعتباره النموذج األكثر
ً
شيوعا وتأث ً
اإلنتاج املعريف احلديث واملعارص ،و”النموذج
املعريف اإلسالمي” باعتباره النموذج موضع
التحيز املعريف واحلضاري للمسريي .ولكل
نموذج من هذه النامذج إشكالياته ومداخله
اخلاصة .و ُيمثل النوع الثاين املصادر املبارشة،

وهي مصادر ذات طبيعة خاصة وفردية،
بمعنى أهنا مصادر اختصها الدكتور املسريي
باالهتامم وتفاعل معها فأثرت يف فكره وبناؤه
النظري بشكل مبارش.

كام تعرفنا عىل النامذج التحليلية ورصدنا
االختالفات األساسية والسامت املشرتكة
بينها وبني التحليل البنيوي والصورة املجازية
اللغوية ،هذا باإلضافة إىل ِذكر السامت
التحليلية التي يتسم به النموذج ،وطريقة
صياغته وتفاعله مع الواقع .كام استعرضنا
النامذج التحليلية والتفسريية الثالثة األساسية
عند املسريي كحالة تطبيقية من منظور سيايس،
وتطرقنا إىل املتتالية النامذجية لكل واحد من
هذه النامذج ،كام بيينا الوحدة املعرفية الكامنة
خلفها واجلامعة بينها.

YZ
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