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Partant de l’origine anglaise de l’idée de modèle, telle que Duhem l’avait perçue et critiquée, il
s’agit en cinq pages de définir ce concept très utilisé actuellement dans les recherches
scientifiques.
ملخّص
انطالقا من األصل االنجليزي لفكرة النموذج كما أدركها و نقدها بيار دوهام ،يتعل ّق األمر في هذه المقالة
بتعريف مفهوم النموذج المستعمل بكثرة في المباحث العلمية.
Abstract
On the basis of the English origin of the concept of model, as Duhem have perceived and
criticized it, the topic of this paper is to introduce a definition of such a concept which is widely
used in scientific researches.

252
صخّ التفس ر والتنني،
اخترب "بيار دوهمي" يف كتابه املتعلّق ابلنظرية الفزياييئية سئ ل ة ّ
واترخي العلوم عىل سئاس سهنا مناذج مياكنيكية .فقد ّقمي الامنذج املياكنيكية من وهجة نظر ثراهئا
(الفنل الرابع) .وهكذا قد اع ُت ررب المنوذج من قبل "دوهمي" كعنرص سجنلزيي عىل وجه
اخلنوص .فبالنس بة إليه يكون الفزياييئيون الفرنس يون سو األملان؛ مثل "بوائون" 253سو
251فضلنا ترمجة مفهوم ) (Modèleبنموذج عوضا عن "منوال" حرصا على تنسيق تعريب املفاهيم.
252

النظرية الفيزيائية :موضوعها وبنيتها ،ط ،1091 ،1الطبعة الثانية ،حتقيق وتنقيح دار مارسيل ريفيار ،باريس1011
 253س.د .بواسون ()1419-1411

"غوس" 254عند اعتبارمه كياانت جمردة كنقطة مادية سو حشنة كهرابيئية مبثابة القوة اليت
صخضع لها تكل النقطة املادية .وهبذا املعىن فإن النظرية اإللكرتوئ تاتية يه مج ة من املفاهمي
اجملردة ومن القضااي العامة .وعىل عكس ما هيم الفزياييئ األجنلزيي فإنه ئ يبتكر منوذجا لميثل
ذهنيا الظواهر اليت حتدث واقعيا .وئ يبين "فرداي" منوذج األفعال اإللكرتوئ تاتيّة واذلي
ئ ياليق ائ تحسان "ماكسوال" ولك املدارس األجنلزيية .واذلي بدا يف فرتة "دوهمي" حمتكرا
عىل املدرئة الفزياييئية األجنلزيية ُ ُِّعم دلى لك الباحثني.
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بيد سن منطلح "منوذج" ميكن سن يفيد حقايئق خمتلفة حبسب درجة التجريد اخملتارة .وميكن
اليوم تعري ،المنوذج اكآليت:
"هو متث ّل م ّبسط ويف الغالب ُمريَّض لعالقات سو وظايئ ،تو ّحد وحدات نسق ما من نوع
اكن وصفيا سوعرضيا سو ائ تقرايئيا ويتجىل المنوذج كنسق للتفاعل ادلاخيل اذلي ينل
عنارص اجملموعة وحيايك الواقع سو عىل األقل خنايئنه املنائ بة للوجاهة من وهجة نظر
خمتارة .فبناء المنوذج من اآلن فناعدا سصبح املشرتك بني مجموع الاختناصات العلمية؛ من
حيث بناهئا سو دحضها( ".ب .ابرلباس "منوذج" املوئوعة الفلسفية الكونية اجملدل 2ص
.)1646
لكن هناك عدة تعريفات سخرى ممكنة حسب تنوران للمنوذج مثل العالقة بني ملفوظات
لغة صوريّة والتأويالت سو البىن اليت جتعل من امللفوظات صايئبة سو خاطلة .سو حسب
تنوران للمنوذج عىل سنه فرع من فروع الرايضيات هيم طرق تنني ،البىن الرايضية.
254س.ف .غوس ()1411-1444

والمنوذج قمية متثّلية واملشلكة الابستميولوجية اليت هتم المنوذج وصالحيّته وقدراته التعمميية يف
عالقة مببدإ التشالك املتعلّق ابلوضعيات واألشاكل.
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ويتّضح لنا ّسن "وضعيتني ئ يننفان يف نفس فئة التاكفؤ ومن مثة يعرفان يف النن ،نفسه
إذا ما ّتبني لنا سهنام متتلاكن البنية نفسها(".املندر نفسه  .)1641وت ّمتزي احلاةل ابلتشالك عندما
وإن منوذجا لعمل حساب "بيانو" ذو بنية تكون فهيا
تنجر عهنا قدرة يقينية يف التأويل ّ .
مسلّامته حمقّقة.
وهكذا يف جمال منطق اجلهة (اذلي يدرس مفاهمي الوجوب واإلماكن اليت دش هنا سرئطو يف
طور كواين يف مقالته عقيداتن يف الامب ريقية
العبارة والتحليالت األوىل) (كواين  .)1591هل ّ
نظرية النالحية يف عالقهتا مع نظرية المنوذج اليت حس هبا تكون النالحية مسة للقواعد اليت
تضمن احلقيقة .وهذا دلى لك تأويالت الرموز غ ر املنطقية (مثل واص ،وعدة رضوب
خمتلفة من السور ) يف امجلل املتن ة بقواعد الائ تدالل .واذلي يتضمن بعض احلقايئق
املنطقية؛ مثل "لك العزابء مه عزابء" لكن ائتبعاد "لك العزابء مه سشخاص غ ر مزتوجني".
املسور اذلي يدمج اجلهات من
وبعد سن اكتشفت "ريث ابركون ماركزي" املنطق اجلهايت ّ
255
انحية األش ياء ومن انحية اخلطاب.
و ّبني "ت .ارئونز" 256سن منطق اجلهات يقبل "منوذجا سقىص" سي منوذج يتضمن ابلنس بة
إىل لك اجملموعة املامتئكة من األلفاظ غ ر اجلهتية عاملا تكون فيه حصيحة مبعىن عامل فيه
تكون ظواهره خاصة به ولكن ال حتتوي سي لفظ غ ر حصيح.
255ريث باركن ماركيز"،وظائفية حساب القواعد األوىل املرتكزة على الشروط امللزمة " جملة الرموز املنطقية1011 ،

وإذا اكن ائ تعامل مفهوم "منوذج" هبذا املعىن مل يعرف إال منذ  1543ف ّإن الفكرة موجودة
من قبل؛ مفن ذكل يف نظرية الامتم لـ"غودل" ) :257 (1930فلومل نس تنتج تعارض مج ة من
القواعد فهذا يعين ّسن هذه اجملموعة لها منوذج سو يف نظرية الكثافة لـ"غودل" ( )1503سي
لو سن لك العنارص تنهتي إىل مجموعة (س) من قاعدة إىل منوذج يعين سن (س) يه نفسها لها
منوذج.
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وكذكل ّعرف "اترئيك" عام  1594نظرية الامنذج عىل سهنا جزء من دالةل النظرايت املنورنة
اليت تدرس العالقات املتبادةل بني قضااي احلساب املنطق واألنظمة الرايضية اليت تكون فهيا
القضااي اكفية .حيث قطيعة النظرايت الرايضية مع رصامة همينة املضمون بوائطة تركيهبا
وحرك ّيهتا اخلالقة وبوائطة احلركية الربهانية .ويتعلق األمر اآلن ابلتفاعل التأئييس اذلي
يسمح ابئ تحضار مفاهمي جديدة بقدرما تكون من هجة الرتكيب فإهنا تكون من انحية ادلالةل.
ويف عام  1561سيضا اكن "بيرت سشنس تاين" 258ائ تنتج وجود سربعة سنواع من الامنذج:
المنوذج المتث ّيل اذلي ميثل منوذجا سرىق إلجناز جتارب سو حساابت.المنوذج الامتثيل اذلي ال يعيد إنتاج خنايئّ المنوذج لكن هذه الوضعية يف عالقة متاثليةمعه.
المنوذج النظري افرتض ملوضوع منوذج طموح فهو يس ند إىل (ج) بنية داخلية سو آليةتأخذ بعني الاعتبار بعض خنايئّ الظاهرة.
256ت .بارسونز" ،املاهية ومقدار منطق اجلهات" ( )1010مرجع لنسكي واجلهات ،قراءات أكسفورد الفلسفية ()1041
 257كورت غودل)1044-1091( ،

 258بيتر أشنستاين ،مفاهيم العلوم ،فلسفة التحليالت ،بالتيمور ،ومطبعة جون هوبكنس 1014

المنوذج التخيييل ين ،نسق (ج) مبساعدة فرضيات دون قبول حقيقته :وهذه نقطةانطالق البحوث املنسوبة اليه مفثال؛ احلقل الالكرتومغنطييس هو مياكنييك خالّ كام
اقرتح "ماكسوال".
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فإذا اكن المنوذج (س) لنظرية (ب) ميكن سن يكون سداة ملحوظة ابلفعل وميكن سيضا سن ميثل
خفا ابلقوة .وحسب "سرنست انجل"(259)1561؛ إذا جازفنا بأخذان لعنرص غ ر متاح للنظرية
(س) وخنايئنه ليست هممة ابلنس بة إىل المنوذج (ب)؛ سو إذا جازفنا برؤية النجاحات
التفس رية والتنبؤية لـ(س) تقود الباحثني لالعتقاد يف واقعية عنارص المنوذج (ب) مأخوذة من
النظرية (س) :ومثال فإن األث ر ابلنس بة إىل منوذج النظرية الالكرتومغنطيس ية هو من مادة
القرن التائع عرش.
فإن "بيار دوهمي" 260طرح السؤال
ومبا سن الفزيايء تطمح ليك تكون فزيايء رايضية ّ
النحيح ":يف سي ظرف ميكن خلاص ّية فزياييئية سن تدل بوائطة رمز رمق ؟" واكن سرئطو
اخلاصية جيب سن تنمت إىل مقوةل المكية وليس إىل مقوةل الكيفية
قد سجاب عن ذكل فهذه ّ
إذن فإن املضمون األئايس للقياس موجود يف لك نظرية فزياييئية.261

 259ارنست ناجل ،بنية العلوم ،مشاكل يف منطق العلم التفسريي ،نيويورك1011....

 260بيار دوهيم ،النظرية الفيزيائية  ،موضوعها وبنيتها ،املرجع نفسه
261أ كرمري –مارييت" ،قياس ومبادئ" بنية النظريات الفيزيائية ،اجمللة العلمية للفيزياء :بري دوهيم عدد  141بروكسال 1001/3

وعرف "سبراهام روبنسون" 262عام 1599مفهوم "المنوذج-الامتيم" يك يربهن كامل بعض
ّ
النظرايت دون القدرة عىل الربهنة يف البدء عىل سن هذه النظرايت تقبل ائتبعاد السور:
ونذكّر بأن يف منطق احملموالت يكون السور عامال منطقيا و حيدا ابمس ّ
املتغ ر الفردي.263
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ويريد "روبنسون" إعطاء بديل لنظرية "اترئيك" ليك يربهن عىل اكامتل و ّ
بت النظرية
البس يطة لألجسام املنظمة من األعداد الواقعية والهندئة اإلقليدية خملطط سو لنظرية
الكياانت الواقعية املغلقة ولنظرية الكياانت اليت تعترب جرباي مغلقة وذات خنايئّ
معدومة .وإذا فإن مفهوم المنوذج الامتيم مشدود إىل خنايئّ مرتبطة بنظريتني تومئتني يف
الرايضيات  :وبفضل "س .ئ تايزن"  1513و"س .سرتن" و "س.رشاير" 264فإن تعري ،معياري
"روبنسون" يرتكز عىل مفهوم ريئييس يف نظرية الامنذج هو مفهوم الرمس البياين اذلي يراهن
عىل مفهوم مجع الثوابت.
تعري ،الرمس البياين للمنوذج :نسم رئام بيانيا لمنوذج (ب) مجموع امللفوظات اذلرية لـ(سج)
املش بعة وامللفوظات اذلرية لـ(سج) غ ر املش بعة يف (ب) .فالنظرية (د) تسمى منوذجا متاميا
إذا اكن ابلنس بة إىل لك منوذج (ب) من (د) فالنظرية (د) حتنل عن طريق اجامتع (د) و
الرمس البياين لـ(ب) اكمل .وحبسب املعيارين 1و 2للمنوذج الامتيم وسيضا التعري ،الثاين
والثالث.

 262أبراهام روبنسون " ترتيب البىن وعالقة املفاهيم" يف تأويالت رياضية للنظام الشكلي ،مشال هولندا 1011
 263يوجد نوعان من التسوير :تسوير كوين وتسوير خاص
264أ .شراير ()1011-1011

وتوجد نظرايت اتمة دون سن تكون مناذج-ات ّمة؛ مفثال نظرية اجملموعات مرتبة لكيا وكثيفة مع
العنارص األوىل واألخ رة.
توجد نظرايت مناذج -اتمة غ ر اتمة؛ مفثال نظرية الكياانت اجلربية املغلقة (ال متزتج بنظرية
الكياانت اجلربية املغلقة ذات اخلنايئّ الثابتة ويه اتمة ومنوذج متايم).
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