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Abstract
Is the model definitively realistic or unrealistic? Beyond this question, is it possible to
say that science, in constructing models, has engaged itself into a realistic path or an
unrrealsitic one? Is it true that every person who uses imagination and modeling its
products deserves to be called a scientist? Is science becoming rather a kind of activity
that is based only on imagination by creating anything, modeling it and working on it?
The author Salah Ghiloufi tries to answer all these questions through an
epistemological and ontological approach concerning the nature of contemporary
scientific activity and thought.
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ن العلم
ّ هل النموذج في نهاية األمر واقعي أم ال واقعي؟ ومن وراء ذلك هل بوسعنا القول إ
ل من
ّ  أم أنّه انخرط في مسار ال ّواقعي؟ هل أصبح ك،بإنشائه للنماذج انخرط في مسار واقعي
ل شيء ونمذجته واالشتغال عليه؟
ّ يتخيّل شيئا وينمذجه عالما؟ أم أ
ّ ن العلم أصبح تخيّال لك
ل هذه االسئلة عبر مقاربة
ّ يحاول الكاتب صالح الغيلوفي في هذه المقالة اإلجابة على ك
.ابستيمولوجية و أنطولوجية لكال من النشاط و الفكر العلميين المعاصرين
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Le modèle est-il en fin de compte réaliste ou non-réaliste ? Pourrions-nous affirmer
que la science, en construisant des modèles, s’est engagée sur la voix d’une science
réaliste, ou bien s’est-elle inscrite par ce biais même dans la sphére d’une science
non-réaliste ? Est-ce que toute personne qui imagine un objet et le modélise mérite-telle le qualificatif de savant ? La science serait-elle devenue plutôt une activité
d’imagination qui crée n’importequel objet, et travaille sur lui en le modélisant ?
Dans cet article, l’auteur salah Ghiloufi essaie de répondre à toutes ces questions
moyennant une approche à la fois épistémologique et ontologique qui porte sur la
nature de l’activité de la science et celle de la pensée scientifique contemporaines.
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مق ّدمة
حُتيل لكمة منوذج إيتميولوجيا عىل فكرة املوضوع ،اذلي يكون مبثابة القالب اذلي ينسخ أو
يعيد إنتاج يشء أصيل .إنه مرتبط بفعل "منذج " كام يشري إىل ذكل ميشال ابيت 215وفعل
منذج يعين ابدلرجة األوىل تشكيل مادة رخوة إلعطاهئا شالك معيّنا ،كام هو األمر يف املعجنة.
فالمنوذج والقالب هلام نفس األصل الالتيين  modelusواليت ُتمل دالةل اليشء والقالب
اذلي تحس تخرج منه أش ياء مامتثةل.
تتض ّمن إذا لكمة المنوذج فكرة اليشء.األمر اذلي جيعل فعل المنذجة مرتبط بإنتاج يشء
حمسوس ،فهيي معلية إعادة إنتاج ليشء أصيل ،تسعى إىل الامتيه مع هذا اليشء اذلي تعيد
إنتاجه.
ولكن ملا اكن المنوذج موضوع يعيد إنتاج موضوع أصيل ،اكن معىن ذكل أن ّه بناء جيسد فكرة
ورؤية وتصور من أنت َج حه.
ّإن هذا الطابع املزدوج للمنوذج واملمتثل يف كونه جتس ٌمي "لواقع" وجتس ي ٌد لفكرة .هو اذلي جيعل
مسأةل العالقة بني المنوذج والواقع مشالك ،هو ليس سوى الوجه األخر ملشلك العالقة بني
العمل والواقع أو مشلك واقعية العمل املعارص ،هذا العمل اذلي أصبحنا معه "ال نفكر إال من
خالل الامنذج" كام يقول بول فالري.
وهو مشلك إن مل يعاجل سينجر عنه خلط يف فهم الامنذج العلمية وفهم المنذجة وموقعها يف
النشاط العلمي ،إما إفراطا يف إعطاهئا األمهية فيتحول لك العمل ن َ ْم َذ َج ًة وإ ّما هتميشا دلورها
األسايس يف العمل العلمي.وهو خلط قد جير البعض إىل الاعتقاد يف أن المنوذج هو الواقع
وهو اعتقاد تغذيه رغبة يف ادلفاع عن واقع ّية علم ّية ،ت ّدعي الانتصار للعمل يف الوقت ذاته
اذلي تعلن فيه هزميته القاس ية .وقد جير البعض األخر إىل الاعتقاد يف ال واقعية المنوذج
215

- Michel Paty : « Notes sur les modèles et la modélisation », article in journée de l’association française
d’informatique (AFIT).19 mars 1994.paris numéro spéciale de la lettre de l’AFIT ; 1995 .25-34 et
également .EATCS ; bulletin (European Association of Theoretical Computing Science) July 1995.
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دفاعا عن اإلبداع العلمي وُتججا ابنتصاراته واخرتاعاته إىل حد القول بال واقعية العمل إطالقا
وهو اندفاع يدعي الانتصار للعمل أيضا ولكنه ال يعمل سوى عىل إفشاهل ملقيا به يف عامل
الالواقع.
بيد ّأن هذا الاعتقاد أو ذاك ،ميكن أن مينعنا من احلصول عىل دالةل المنوذج العلمي فتفلت
من بني أيدينا حيهنا أيضا دالةل الواقع العلمي .فال حنن مبدركني حينئذ العمل ،وال حنن مبدركني
واقعه ،وال حنن قادرين عىل متثل وجه العالقة اليت تربط علمنا ابلواقع .لنسقط ال حماةل يف
احد املزنلقني اإليديولوجيني ،م ّدعني إنتاج خطاب حول العمل يف الك احلالتني وما هو
بكذكل ،وهام منحدر التأسيس للعمل الناخس أو منحدر الترشيع لعمل ال واقعي.
يتحول العمل يف أذهاننا نسخا ،وهو عىل غري هذا النحو ،وحىت ال يتحول العمل من
حفىت ال ّ
منظوران شعوذة وهو ليس كذكل.ما عساه يكون المنوذج العلمي؟ وما عساه يكون الواقع
العلمي؟ وما يه طبيعة العالقة بني المنوذج و"الواقع" اذلي ميث ّهل؟
يه أس ئةل حناول من خالل معاجلهتا أن حُنيل بعضا من أوجه مشلك العالقة بني المنوذج
والواقع يف املقال التايل اذلي ال يدعي إماكن استيفاء لك جوانب مشلك العالقة بني المنوذج
والواقع ولكن حس به أن يلقي بعض املالحظات يف شاهنا عهل يكون منطلقا لبحث أكرث معقا
ودقّة.
وهو مقاربة للعالقة بني المنوذج والواقع ،س نتبع فهيا متش يا ناكحف فيه بني معىن المنوذج وبعض
املعاين اجملاورة هل مكعىن احملااكة ومعىن المتثل ومعىن التشالك ومعىن اجملاز.
وحنن هندف من وراء لك ذكل إىل تنقية معىن المنوذج يف العمل مما ميكن أن يلتصق به من
صفات جراء تداخهل ادلاليل ورمبا الوييفي واإلجرا ي سواء اكن ذكل يف العمل أ يف غريه من
نتاجات الفكر البرشي اكلفن والفلسفة واللغة لعلنا ندرك من بعد ذكل ما يكونه المنوذج
العلمي وما وجه العالقة اليت تربطه ابلواقع ومن وراء لك ذكل بلورة موقف فامي يتعلق بواقعية
العمل املعارص من عدهما.
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 .1النّموذج واحملااكة
ابلعودة إىل األصل اإليتميولويج للكمة منوذج ُند أهنّ ا ُتيل إىل القالب اذلي نس تخرج منه
مجةل من األش ياء املامتثةل ،وكأنّام أمر المنوذج يصبح حيهنا هو هذا اليشء اذلي عىل األش ياء
أن ُتاكيه -وهذا ما قد يحعتقد فامي يتعلّق ابلمنوذج العلمي –غري أن معىن المنوذج يف العمل يدفع
ُتول المنوذج العلمي إىل مثال أفالطوين.
اللكمة إىل مغادرة أصلها اإليمتولويج وأال ّ
ومن هجة أخرى حييلنا فعل"منذج" إىل الفعل يف مادة رخوة وتشكيلها إلنتاج يشء ينسخ أو
ُتول
يعيد إنتاج يشء ما أصيل .بيد أن فعل "منذج" يف العمل ال يفيد هذا اإلجراء أيضا وإال ّ
المنوذج العلمي إىل يشء يعيد تشكيل يشء متاما .واألمران يدفعان إىل ارتباط معىن المنوذج
بأن النّموذج ح َحي َاَك أو إىل الاعتقاد بأن ّه ححيايك.
مبعىن احملااكة ،ممّا حييل إ ّما إىل الاعتقاد ّ
يعرف ّ
املعمل
يف احلاةل األوىل يعتقد ّأن المنوذج حياَك كام هو األمر يف "منوذج الكتابة ،حيامن ّ
تالميذه عىل منوذج الكتابة أو المنوذج الفاليح حيامن يتحدث املهندس الفاليح عىل المنوذج
اإلنتايج أو المنوذج الاقتصادي حيامن يتح ّدث اخلبري الاقتصادي اللربايل عن المنوذج
الاقتصادي األمرييك".216
أو قد يعتقد أن المنوذج هو اليشء املثايل اذلي ينتجه العمل واذلي عىل األش ياء أن تع ّدل
وفقه ،وكأنّام أمر المنوذج أحضى فكرة مثالية كام هو األمر يف الفكرة األفالطونية الاكئنة يف عامل
املعقوالت واليت ال تكون األش ياء إالّ نسخا لها وليس لها من مصري أنطولويج إالّ أن ُتاكهيا.
بيد أن المنوذج العلمي "يقلب وضعية المنوذج األفالطوين ،مبا انه ميثل ُتققا عيانيا عوض أن
جمردة" .217فإذا اكن املثال األفالطوين ذو طابع جمرد فان المنوذج العلمي "ذو
يكون فكرة ّ
218
السهل
أصل تكنولويج" .كام يقول نوال مولود.إنه التصممي ؛ واليشء املصغّر و ّ
 -216جون ماري لوغاي" ،التجربة والنموذج :مقال في المنهج " ،ترجمة سفيان سعد اهلل ،دار محمد علي للنشر  ،9002ص .92
 -217نوال مولود "الموسوعة الكونية" Encyclopédie universalis, p. 529.
 -218نفس المرجع.
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الاس تعامل "ولكنّه أيضا اليشء املكرب -فامي يت ّعلق بامنذج اجلس اميت اجملهريّة -إنه ّ
اليشء املبين
واذلي يعاد من خالهل إنتاج خصائص يشء واقعي راهن يس تعيص عن اإلدراك أو ال راهن
(مىض أو ميكن أن يكون ) إن ّه يشء يبنيه املمنذج ،حبيث يكون قابال للحساابت والقياسات
والتعديالت وفقا لالختبارات التجريبية ويه أمور ال ميكن إجراؤها عىل اليشء اذلي يعيد
إنتاجه.
إنه ي ّمتّي عن املثال األفالطوين من هذه الناحية أي من هجة كونه جتس يدا لفكرة ال ِفكر ًة
جمردة ،األمر اذلي ال جيعهل شيئا مثاليا جيب أن حياَك  .وإن اكن المنوذج العلمي ميكن أن
ّ
يفعل فعل المنوذج األفالطوين ولكن إىل حني ،مبا أن ّه ميكن أن يتخذ كرمس مو ّجه دلراسة
اذلرية
موضوع علمي لفرتة وقد هيمين ملدة عىل قطاع علمي معني ،مثلام اكن األمر يف الفّيايء ّ
بداية القرن املايض عندما س يطر المنوذج المكي لذلرة لنيلز بور ملدة عرش س نوات من1110
اىل  1190عندما يهر منوذج آخر وهو المنوذج املويج للوي دي بروي .غري ّأن المنوذج
العلمي مع ذكل ال يتحول إىل يشء مثايل جمرد اكمل عىل األش ياء أن تع ّدل وفقه وُتاكيه بل
هو بناء اصطناعي يسمح للعمل مبقاربة "واقعه" ممّا جيعهل قابال للتداول والتعديل والتجاوز
ابس مترار وال مينع أن يزتامن معه منوذج آخر خيتلف معه يف رؤيته للموضوع مثلام اكن األمر
يف المنوذج املويج والمنوذج اجلس ميي للظاهرة الضوئية.
ُتول العمل بواسطة
هكذا ال يكون المنوذج العلمي شيئا يدعي متثيل األش ياء متثيال لكيا وإالّ ّ
الامنذج اليت يبنهيا ويش تغل علهيا إىل ادّعاء القدرة عىل استيفاء الواقع بشلك هنا يّ .إن األمر
يف المنوذج العلمي يتعلّق "بصنع يشء ما بفضل منوذج ،أو ّ
تعمل يشء ما بفضل منوذج" .219أو
فهم يشء ما بفضل منوذج ،فالمنوذج إذن" أداة" 220ويف لك األحوال ليس هو املوضوع اذلي
 -219جون ماري لوغاي "التجربة والنموذج ،مقال في المنهج " ،ص ، 93ترجمة وتقديم سفيان سعد اهلل ،دار محمد علي الحامي
للنشر.9002
220

 -لوغاي ،نفس المرجع ،نفس الصفحة.
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حياَك وإمنا هو أداة للبحث العلمي ال غىن عهنا يف يل الرتكيب األسايس للظواهر ويف يل
مشاريع اإلنسان املتناميةّ .إن هذا الاس تنتاج األخري ،يسمح لنا ابلقول أيضا ّأن المنوذج فضال
عن كونه ليس اليشء اذلي حياَك فهو ليس املوضوع اذلي حيايك الواقع.
فالمنوذج ال حيايك الواقع ألن ّه تركيب اصطناعي ،حيمل أثر اإلنسان وإبداعه ،إنه ال يعيد تصوير
املر ي بل حيمل رؤية للعامل لعلها رؤية العا ِلم للعالَم أو رؤية الس ياق الثقايف والاجامتعي
والس يايس أو القوى الاقتصادية أو العسكرية أو املشاريع اللوجستيكية املوهجة للعمل
العلمي ،وهمام يكن من أمر فإن المنوذج حيمل رؤية إنسان للعامل ويعكس معيش اإلنسان
وجتربته يف العامل وهبذا البعد الفينومينولويج أو "الفينومينو تقين "بلغة ابشالر ،ينأى المنوذج
العلمي عن أن يكون حمااكة للواقع فهو"المتثيل امل ّبسط اذلي ال ميكن أن خنلط بينه وبني
الواقع".221
ّإن المنوذج ال يكون أبدا هنائيا ،ألن األمر يف العمل يقتيض إبقاء اجملال مفتوحا أما فرضيات
جديدة حول اجلزء غري املالحظ من املوضوع املدروس ،وهكذا يأيت منوذج جديد يضع يف
اعتباره املعطيات اجلديدة وكذكل حياور معطيات المنوذج الساري يف توافق مع منطق العمل
املعارص اذلي ال يتبع عقيدة املوضوعية الالكس يكية القاضية برضورة التطابق املطلق بني
النظرية والواقع وإمنا يتبع منطق املعرفة املقربة بلغة قاس تون ابشالر أو من هجة أخرى منطق
القابلية للخطأ بعبارة اكرل بوبر  .بيد ّأن معىن المنوذج يقرتب أيضا من معىن آخر وهو معىن
المتثل مبا ّأن المتثل حييل يف معناه املبارش إىل إعادة اإلحضار والمنوذج قد يبدو أيضا عىل
هذا النحو.فهل المنوذج متثل؟

221

- Sylvain Auroux « encyclopédie philosophique universelle » sous la direction d’André Jacob », PUF
1990, p. 1650.

 .9المنوذج والمتث ّل
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حييل معىن المتثل إىل دالةل مزدوجة ،فهو حييل إىل معىن "المتثيل املرسيح" أو ّ
الفين بشلك
عا  ،كام حييل إىل مـعىن"المتـثيل ادلبلومايس" .222تقـتيض الـحاةل األولـى فـعل اإلحضار
ذكل ّأن فعل المتثيل يعرض أما املشاهد يف شلك جمسم ،وضعية إحيائية تكون عنارصها
املادية يه الشخوص واحلراكت واملشاهد ..اليت يه رموز ُتمل دالةل العامل واحلياة والقمي كام
يراها الفنان .ويف احلاةل الثانية يقتيض المتثيل ادلبلومايس تفويض صلوحيات يكون مبوجهبا من
تترصف ابمس ويف ماكن صخصية أخرى وتعمل عىل متثيل تك
املمكن لشخصية أن ّ
الشخصية اليت تنوهبا.
وملّا اكن المتثيل يف الك احلالتني جتس مي لمتثل اكن معىن ذكل ّأن المنوذج العلمي يلتقي ابلمتثل
اذلي يتضمن حضورين ،حضور ّأول هو احلضور الفعيل واملبارش لشخصية أو ليشء حيس
األول– لواقع ال ينمتي إىل حقل اإلدراك
وحضور غري مبارش وتوسطي – بواسطة احلضور ّ
املبارش.
األول ليس
حبيث خيتفي احلضور األول مبعىن ما أما احلضور الثاين ،وهذا جيعل حضور ّ
سوى حضورا أداتيا وإن اكن حضوره فعليا ومبارشا ،ذكل ّأن فاعلية حضوره مرشوطة
بدوره.
إالّ أن ّه يحمكِّن ذكل احلضور الثاين من اقتحا دائرة اإلدراك دون أن ّ
يكف عن احملافظة عىل
املسافة اليت تبقيه مبنأى عن هذه ادلائرة أي دائرة احملسوس واحلضور املبارش.
ويف جمال المنذجة العلمية قد يدرك المنوذج عىل انه املمثل للواقع املدروس ،فأن نعرف شيئا
هو أن منث ّهل اصطناعيا بواسطة المنوذج اذلي نبنيه وان ُنسمه واقعا حمسوسا مع الاحتفاظ هل
يف لك ذكل بواقعيته اخلارجة عن املعرفة والعصية عن التجس مي الهنا ي .
- Jean Ladriere «représentation et connaissance »article dans l’encyclopédie Universalis, p. 822.
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بيد ّأن هذا الاعتقاد ّ
يسمل مضنيا ابن للواقع كينونته األنطولوجية املس ّ
تقةل عن معرفتنا وهو
ذلكل يبقى جسني "الواقعية الساذجة" بعبارة ابشالر وعقيدة املوضوعية الالكس يكية اليت
س يطرت عىل نظرايت املعرفة وعىل الزنعات الوضعية عىل حد السواء.
وإذا ما انتهبنا إىل ّادلرس اذلي تعلّمنا ّإايه فلسفة "الفكر العلمي اجلديد" جيّدا ،يكون بوسعنا
مغادرة دائرة الاعتقاد البايل واملمتثل يف جعل املعرفة متثال .واذلي انتبه إليه "الدراير" يف
مقاهل املذكور معتربا "المتثل مبحثا ميتافّييقيا" 223وهو سليل "ميتافّييقا اذلاتية" دلياكرت أو
هو سليل اترخي امليتافّييقا اذلي ومس اترخي الفلسفة الغربية برمهتا منذ أفالطون وأرسطو
واليت معل هيدقري عىل هدهما ،هذه امليتافّييقا اليت قدمت نفسها عىل أهنا الصيغة اليت تتحدد
هبا كينونة الاكئن واليت يف ارتباطها الوثيق ابلبحث يف مساةل الطبيعة األنطولوجية للاكئن
انقادت إىل تأويل الكينونة انطالقا من الاكئن وسقطت ابلتايل يف نس يان الاختالف
األنطولويج بني الكينونة والاكئن ونس يان املعىن احلقيقي للكينونة اليت جيب أن تفهم يف
اختالفها.
ّإن هذا اإللها الهايدقريي هو اذلي مكّن الدراير فعال وبشلك ممتّي من نقد املوقف
بأن املعرفة متثل ،فالمتثل اذلي يقد ذاته عىل أن ّه المنط اذلي وفقه تتح ّدد كينونة
املتشبث ّ
الاكئن هو املمثل الفعيل مليتافّييقا احلداثة أيضا كام تبلورت عند دياكرت ومن بعده واليت
أدركت فهيا ماهية احلقيقة ذاهتا عىل أهنّ ا يقني المتث ّل.
بيد أن الفكر العلمي املعارص ال يتبع املعرفة -المتثل وإنّام هو ّ
يشلك معرفة من طبيعة أخرى
ليسـت يه "املعرفة – املوضوع " بـل هـي "املعرفة –املرشوع  .فالامنذج اليت يبنهيا العلامء
ويش تغلون علهيا ال متثل الواقع –الن ال واقع هل حضور أنطولويج مس تقل عن املعرفة يكون
موضوعها –بل يه الواقع العلمي اذلي يعمل عليه العلامء يف الوقت ذاته الـذي يبنونه فـيه
فليس من واقـع إالّ ما يتحقّق وما هـو قابل للتحقق .
- Jean Ladriere : «Représentation et connaissance », article dans l’encyclopédie Universalis, p. 824.
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وإن اكنت مالحظات مشال ابيت يف مقال هل بعنوان "مالحظات حول مفهو المنوذج
"مبناس بة يو امجلعية الفرنس ية لإلعالمية النظرية يف  11مارس  .1111مالحظات تسعى
بدورها إىل المتيّي بني المنوذج والمتثل فإهنا يف اعتقادي تبقى مالحظات غري مقنعة فامي يتعلق
هبذا األمر ألهنا وان نفت المتثل عن المنوذج فإهنا أحلقته ابلنظرية والعمل معلال ذكل الس يد
ميشال ابيت بأن المنوذج ليس المتثل عينه وإنّام هو أداة من بني عدة أدوات أخرى يس تعملها
العامل من أجل بناء متثل للعامل حني يؤكد "إن الهدف من العمل العلمي هو ابلتحديد الوصول
إىل تشكيل مثل هذا المتثل املتوافق مع تعقل اكف للظواهر والتوصل إىل رؤية واحضة لها
تكون قادرة عىل إدراك أس باب هذه الظواهر والتنبؤ ابس تتباعاهتا".224
إالّ أن هذا املأخذ ال ينقص من قمية مالحظات الس يد ابيت اليت نهبتنا بشلك ممتّي إىل ّأن
المتثل حيمل معاين أوسع وامشل من المنوذج اذلي ال يكون سوى أداة هل داحضا بذكل مغاالة
بأن العمل منذجة أو ّأن المنذجة يه لك العمل مب ّينا أن المنوذج هو قبل لك
البعض القائلني ّ
يشء شيئا إالّ ّأن املعىن ال ينعطي يف اليشء وبه بل بمتثل ذكل اليشء مما يعين ّأن المنوذج
من وهجة نظر ابيت ليس متثال وإنّام هو ابألحرى متثيل للمتثل وهو متثيل اصطناعي جيسم متثال
ما للعامل تتضمنه النظرية وتبعا ذلكل تكون المتثيالت الاصطناعية اإلعالمية .يه جتس يد
لوهجات نظر خمتلفة للموضوع أو ليشء متخيل ولكهنا تبقى دامئا يف إطار نظا التجس يد وال
ترتقي أبدا إىل مس توى المتثل اذلي يكون بواسطة النشاط النظري املتكون من مفاهمي وبنية
نظرية تدمج فهيا هذه املفاهمي اليشء اذلي يبقى معه المنوذج أو الصورة بشلك عا ليست
سوى ُتديد خاص لنظرية معطاة حىت وان أردان من خالهل وبواسطته اخلروج من هذه
النظرية فانه يكون حيهنا ابلقدر نفسه ُتديدا خاصا لتك النظرية اجلديدة.
224

- Michel Paty « Notes sur les modèles et la modélisation, article in journée de l’association française
d’informatique(AFIT).19 mars 1994.paris numéro spéciale de la lettre de l’AFIT ; 1995 .25-34 et
également .EATCS ; bulletin (European Association of Theoretical Computing Science) July 1995.
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ّإن متثل املوضوع يف نظر ابيت ي ّمت ابلنظرية الفّيايئية املريّضة واملصورنة .ال ابلمنوذج اذلي ال
تتعدى قميته القمية الوييفية األداتية بوصفه تطبيق معيل أو هو تبس يط للفهم عرب تشكيل
حاالت خاصة جمسدة فنحن نتحدث مثال عىل نظرية لك يشءال عن منوذج لك يشء .وهو
أمر يريد من خالهل ميشال ابيت جتاوز اخللط السائد دلى البعض بني النظرية والمنوذج واذلي
يدفعهم إىل ح ّد اعتبار النظريّة حمتواة بشلك لكي يف المنوذج ومن وراء ذكل إىل ر ّد ّ
لك
العمل العلمي إىل فعل المنذجة.
غري أن مقصودان هاهنا وحنن نعمل عىل المتيّي بني المنوذج والمتثل ليس هو عني الهدف اذلي
اكن يقصده ابيت والقايض بسحب المتثل من المنوذج ورده إىل العمل النظري بل ّإن مآخذتنا لـ
"ابيت" ترتكز أساسا عىل هذه النقطة ابذلات لنكشف ّأن العمل اليو ليس متثال ومن وراء
ألن الواقع اذلي هل وجوده
ذكل تكون الامنذج اليت يش تغل علهيا العلامء ليست أشاكل متثل ّ
املس تقل واذلي ميكن أن تأيت الامنذج لمتثيهل مل يعد مطروحا يف العمل اليو فليس من واقع يف
العمل غري الواقع العلمي اذلي تكونه الامنذج املبنية وعليه بوسعنا القول ّأن مشلك املوضوعية
ابملعىن الالكس ييك أصبح مشالك زائفا واملعرفة –المتثل أصبحت يف عداد املوىت من
امليتافّييقيات البالية.
فالعامل اليو جيد يف المنوذج اذلي يبنيه" واقعا "هو من صنعه يش تغل عليه ويتداوهل مع بقية
أفراد اجملموعة العلمية فيعدهل ويطوره ليخرتع يف الهناية واقعه يف الوقت ذاته اذلي يكتشفه فيه
ليصبح ما اكن ممكنا واقعا عرب التقنية ويبقى ما اكن يعد واقعا ليس سوى حلظة من حلظات
املمكن يف حركة يزتاوج فهيا النظري ابلتطبيقي .وهذا أمر يكشف ّأن الواقع ليس ما هو اكئن
بل ذاك اذلي ما يفتأ يكون فهو ذاك "اذلي نذهب إليه ال ذاك اذلي ننطلق منه" بلغة
قاس تون ابشالر .
ّإن هذا الطابع املركب للمنوذج وهذا البعد الاصطناعي اذلي ينأى ابلمنوذج عن المتثل واحملااكة
هو اذلي س نحاول تعميقه فامي ييل عندما نعاجل مساةل العالقة بني المنوذج والتشالك.

 .0المنوذج والتشالك
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ّإن البحث يف هذا األمر يضعنا أما النّظر يف اخلصائص املشرتكة بني النّسق المنوذج .نس ّمي
خصائص مالمئة اخلصائص املوجودة يف المنوذج والنّسق يف آن ،225ونس ّمي خصائص واقع ّية
اخلصائص املوجودة يف النّسق دون أن تكون يف النّموذج ،ونس ّمي خصائص صوريّة
اخلصائص املوجودة يف المنوذج دون أن تكون يف النّسق.
هناكل خصائص قابةل للمالحظة ميكن ُتديدها يف النّسق ( ) ،وهناك سامت غري قابةل
للمالحظة ويه مبثابة افرتاضات أدرجت يف النّسق ( ) ،حبيث تكون خصائص النّسق
بشلك عا ّ حم ّددة وفق املعادةل التالية .p( ,
خاصة ابلنّسق ،يأخذ المنوذج بعض سامت النّسق
خاصة ابلمنوذج وأخرى ّ
هناك إذن سامت ّ
ويرتك أخرى كام يضيف النّسق إىل المنوذج خصائص افرتاض ّية وال يكون المنوذج اكمال إالّ
إذا اكنت ّ
لك خاص ّية فيه يه خاص ّية يف الواقع( ،حبيث ال توجد خاص ّية واقع ّية رصفة مل تدرج
يف المنوذج) ويكون المنوذج ات ّما  tإذا اكنت ّ
لك خاصيّة يف النّسق يه خاصيّة يف المنوذج
(حبيث ال توجد يف هذه احلاةل خصائص صوريّة حمضة) .يبدو ّأن ّ
لك منوذج ليس منوذجا
ألن هناك خصائص يف النّسق هيملها المنوذج وفق "إسرتاتيجيا اإلهامل".226
اكمال ّ
ّإن المنوذج إذن ليس تصويرا للواقع كام هو ،إن ّه ال ي ّدعي ذكل وال يسعى إىل ذكل بوصفه
شيئا مركّبا حيمل األبعاد النظريّة لل حممنذج ومقاصده ومشاريعه .فهو يقو عىل اخزتال متع ّمد
وفق قرار واختيار ومعل ّية البناء هذه ال تتّبع قاعدة النّظر مثل  ،وإنّام ابألحرى تتّبع قاعدة
"الكام لو"  ،siوالعمل إذ يعمتد الامنذج املبنيّة عىل هذا النّحو يف دراس ته ملواضيعه إنّام يت ّبع
إسرتاتيجيا التنس يق و ّ
التحّك ابلنّظر إىل اس تعصاء املوضوع وتعقّده وابلنّظر إىل الغاايت
225

- Bernard Waliser : « Système et Modèles : Introduction critique à l’analyse de systèmes, essai, syntaxe
des modèles », éd Seuil, Paris VI, p. 117.
226
 -باسكال نوفال "بحث في مفهوم النموذج" ،ص  ،329مرجع سابق.
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واملقاصد اليت ُتّك العمل العامل واملعرفة املرشوع اليت ّعوضت املعرفة املوضوع.فالمنوذج ليس
الواقع بل هو "متثيل م ّبسط" 227وطريقة يف التقريب  ،كام ّأن ّ
لك منوذج ليس منوذجا ات ّما
ألن المنوذج يدرج خصائص غري موجودة يف النّسق يه خصائص افرتاض ّية ويه تك
ّ
السامت غري القابةل للمالحظة ( ) ،واليت أدرجت يف المنوذج .يف احلقيقة ّإن ومه التشالك
ّ
السعي إىل إجياد مماثةل بني األنساق :بني نسق الوقائع الاجامتعيّة
يأيت من رغبة اإلنسان يف ّ
مثال ونسق الوقائع الفّيايئ ّية.
لكن نسقني مامتثلني متاما ال يكوانن كذكل إالّ إذا اكنت معليّة التناسب ثنائيّة حبيث يكون
و ّ
ّ
األول متقابلتني يف النّسق الثاين ،ونقول أهنّ ام مامتثلتني فقط إذا اكنت
للك عنرص من النّسق ّ
هناك متقابةل واحدة ّ
للك عنرص ذلكل ال يكون هناك نسقني يف الواقع مامتثلني بشلك مطلق.
من هذا املنطلق اكن اللّجوء للنّامذج حبيث يكون هناك منوذجني متشاهبني يكوانن مامتثلني
بشلك ات ّ فتكون املامثةل بني منوذج نسق ومنوذج نسق آخر ال مبارشة بني نسق ونسق
آخر ،وهذا ما يبي ّنه ّالرمس التايل:228
Isomorphes
M2

Code de
modélisation
شفرة نمذجة

Homomorphes

S2

M1

Homomorphes

Code de
modélisation
شفرة نمذجة

S1

Non comparables directement

 سلفان أورو ،المرجع السابق ،ص .952- Bernard Waliser : « Système et Modèles : Introduction critique à l’analyse de systèmes, essai, syntaxe
des modèles », Op.cit, p. 121.

227

228
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مل ّا اكن نسق ما ومنوذجه ال يكوانن متشالكني بشلك مطلق ،اكن معىن ذكل أهنّ ام
األول ال تكون خصائص الثاين أو ال يكون لها
متشالكني بشلك أحادي فبعض خصائص ّ
معىن ابلنّس بة للثاين.
وفامي يتعلّق بنسق واحد ،فإن ّه يوجد عدد من الامنذج تكون متاكفئة يف األرحج ّية وميكن
أن تتداخل فامي بيهنا وفامي بيهنا والنّسق حبيث تكون اخلصائص اليت يركّز علهيا المنوذج مشرتكة
مع بعض خصائص الثاين والبعض اآلخر خمتلف كام يبي ّنه ّالرمس التايل:229

 مثال :في االقتصاد السّياسي :النموذج الميكرو اقتصادي أو النموذج الماكرو اقتصادي. كما يعبّر عن النموذج بصيغ مختلفة. مثال صيغة أدبيّة في البيولوجيا :الصّداع النصفي  La migraineله أسباب متعلّقة بالكبد hépatique


صيغة أيقونية  :iconiqueصورة تشريحيّة لجسم اإلنسان.

صيغة رياضيّة ( :Formelle, mathématiqueصوريّة) :نموذج الحركة العصبيّة.

ومن البدهييي أن ال تتساوى الامنذج ،مفعيار الصلوحيّة ليس التطابق مع واقع عيين ،وإنّام يف
مواهجة المنوذج مع ما ينبغي أن ميث ّهل .ولكن هذا اذلي ينبغي أن ميث ّهل هو أيضا املبدأ

229

- Bernard Waliser : « Système et Modèles : Introduction critique à l’analyse de systèmes, essai, syntaxe
des modèles », Op.cit, p. 123.
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التليونويم اذلي حيّك بناءه ،مفن املفروض يف المنوذج كنسق مركّب أن حيمل مرشوع
ومقصد من يبنيه.
يتض ّمن المنوذج يف مس توى بعده الرتكييب ّ
متغريات قاعديّة ويه اليت تفرتض ّأن الواقع
متحوةل ويف تفاعل مع احمليط ،هذه ّ
املتغريات يفرتض أن تتالء
املدروس نسقا مركّبا :ذا بنية ّ
متغريات ّادلخول واليت تنقسم إىل ّ
مع مداخل النّسق وخمارجه ،ويه ّ
متغريات احمليط
ومتغريات ّ
ّ
التحّك.
ومن هجة أخرى ّ
متغريات اخلروج واليت تتوافق مع ما ينتج عنه وفق نشاطه ّادلاخيل.
ّإن هذه العوامل اليت يتض ّمهنا المنوذج ليست عوامل واقع ّية وإنّام يه خصائص وأبعاد جرى
بناؤها وافرتاضها يف النّسق لغرض س يربنطيقي ،فالنّموذج ال يتشالك متاما مع الواقع اذلي
يصوره وهو ال يسعى إىل ذكل ،إن ّه "الواقع" اذلي يبنيه العمل ويش تغل عليه يف ذهابه إىل
ّ
الواقع ،فهل معىن ذكل ّأن المنوذج هو جماز الواقع؟
 .1المنوذج واجملاز (منوذج األنزمي)
يحبىن المنوذج يف العمل من أجل فهم وضع ّية ،ومن أجل ح ّل مشلك يتعلّق مبوضوع ّادلراسة،
وعىل هذا األساس اكن مثال بناء منوذج تأثري اجلزيء عىل األنزمي الربوتيين واملعروف عند
علامء البيولوجيا بـ أو منوذج الانتقال امخلريي (منوذج امخلرية) لوميان ،وشوُنو ،ومونو.
واذلي أشار إليه "مونو" يف كتابه "الصدفة و ّ
الرضورة يف طبعة  Paris, Le Seuilس نة
 1193ص  29وبشلك أكرث معقا يف مقال منشور يف ّ
جمةل Journal of Molecular
 ،biologyمونو ،وميان ومونو ص  .21هذا المنوذج يعاجل شالك غريبا اكن مبثابة األجحية
السلوك الغريب لألنزمي  ،Enzyme230فاذلي الحظه العلامء ّأن
للبيولوجيّني ،ويمتث ّل يف ّ
230

 -األنزيم :هو بروتين يعمل كمعدّل  catalyseurلعديد التفاعالت البيوكمياوية  ،تسهم األنزيمات في كمّية التفاعالت الكيميائيّة داخل

الخليّة وحولها .مثال تساعد الجهاز الهضمي على التقليص من القلوسيد والبروتينات التي تأتي من الموادّ الغذائيّة.
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األنزمي تزيد فاعل ّيته ابلتّناسب مع تركّز اجلزيء موضوع فعهل واذلي ي حس ّمى يف عرف
البيولوجيّني والنتيجة املرتت ّبة عن هذا التغيري تحس ّمى منتوج فبقدر ما يكون اجلزيء موضوع
التغيري أكرث تركّزا بقدر ما يكون األنزمي انجعا من أجل تغيريه وكأنّام األمر جيري بعمل من
بأن هناك جزيء قد تركّز.
األنزمي ّ
وقد اكن المنوذج املذكور مبثابة احل ّل لهذه األجحية ،ويمتث ّل منوذج "امخلرية" يف فرض ّيتني
بس يطتني :األوىل يف ّأن األنزمي يوجد عىل شالكتني تكون فهيام نشاطاته خمتلفة (األوىل ّ
يعرب
عهنا بدائرة واألخرى مربّع) و ّأن تثبيت اجلزيء موضوع ّ
التغري عىل األنزمي ينقل األنزمي ذاته
إىل حالته النّشطة .والثانية تمتث ّل يف ّأن األنزمي هو يف احلقيقة حارض يف شلك ّ
متكون من
لك ّ
وحدات غري متجانسة (اثنان أو أكرث من ّادلوائر أو املربّعات) .وتكون ّ
التغريات حاصةل
الصغرى ومتنقّةل من وحدة إىل أخرى ّ
حىت تصل إحدى هذه
داخل هذه الوحدات ّ
الوحدات إىل حالهتا األكرث نشاطا بفعل تثبّت جزيء من موضوع ّ
التغري وهذا التغيري حيدث
تغيريا يف اجملموع .وقد ّبني العلامء الثالثة أن ّه بفضل هذه الفرض ّية يصبح من املمكن فهم
السلوك املاقبيل العجيب واملفاجئ لألنزميات.
ّ
مطرزة وليست رسوما لواقع مادّي.
ّإن النّموذج النّظري هنا ( ّادلوائر واملربّعات) هو أشاكل ّ
مطرزة للواقع ،وليست عنارصه أش ياء واقع ّية .ولكن أال جيعل هذا األمر
فالنّموذج هو قراءة ّ
يصوره ؟
من المنوذج مبثابة جماز للواقع اذلي ّ
مبين ،يقع بناؤه وتركيبه من أجل إبراز بعض عنارص الواقع وبعض سامت
ّإن المنوذج نسق ّ
وضع ّية معطاة ،وهذا ما جيعهل خمتلفا عن اجملاز ،فاجملاز ي ّمتّي بأن ّه طريقة يف النّظر إىل يشء ما
مثل يشء آخر ،كام يف قولنا "النّقاش هو احلرب" .« »231

231

 -باسكال نوفال" ،نماذج ومجازات" ،مقال في الكتاب المشترك بعنوان "بحث في مفهوم النموذج" بإشراف :باسكال نوفال،9009 ،

ص .329
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فاجملاز يف هذا املثال يعمل وفق قاعدة النّظر مثل ممّا يقتيض أن يعكس اجملاز ما حجعل من
اليشء املشار إليه مبجازه ّ
أجهل وأن نس تعيض عن ّ
ابلشلك اذلي تصبح فيه خصائصه يه
عيهنا خصائص اجملاز.
بيامن يعمل المنوذج العلمي عىل قاعدة الكام لو ّأن ....وفق إسرتاتيج ّية يقتضهيا تركيب المنوذج،
ويه إسرتاتيج ّية مرتبطة بقرار المنوذج واملبدأ التلمولويج اذلي يفرتض يف بناء المنوذج ويه
إسرتاتيجيا اإلهاملّ .إن املمنذج هيمل بعض اخلصائص حبيث يكون المنوذج تطريز فشلك
األنزمي مأخوذا يف تفاصيهل أكرث تعقيدا وال ّ
شك ممّا يسمح لنا به المنوذج ّ
اليشء اذلي مينعنا
من اعتباره جمازا.
ّإن إسرتاتيجيا اإلهامل تقول لنا ال تنظروا إىل هذا انظروا إىل هذا فقط وهبذا تكون األش ياء
يفرس الواقع تفسريا لكّيا
واحضة ،إهنّ ا إسرتاتيجيا مرتبطة بفعل الفهم ال ّيدعي فهيا العمل أن ّه ّ
وموضوع ّيا ابلنّظر إىل املعىن التقليدي للموضوع ّية اليت تفرض تطابقا بني النظريّة والواقع.
ّإن األمر يف المنوذج ال يتعلّق بإيهار خصائص ،بل عىل العكس إىل تع ّمد إخفاهئا من أجل
الرتكّي عىل بعض اخلصائص فقط وفق ما يتالء مع قراراتنا ومشاريعنا ومشالكنا .وهكذا
يكون العمل ليس عمل موضوع بل عمل ذات وعمل مرشوع.
هكذا يربط العمل ابلعمل ويتحالف مع احلياة من انحية ويعرتف بعد القدرة عىل استيفاء
الواقع من انحية أخرى ،وهو بذكل ال يغادر الواقع لكّيا بل يؤكّد ارتباطه به ،إن ّه "يعمل عىل
تفسري املر ي املعقّد ابل ّالمر ي البس يط" وفق العبارة الشهرية جلون بران.
من املفارقة القول إذن ّأن المنوذج هو "ابلنّس بة للعمل ما يكونه اجملاز ابلنّس بة ّ
للشعر" 232كام
هو األمر عند "ريكور" أو ّأن "المنوذج هو ماهية اجملاز" 233كام هو األمر عند "ماكس
232

 -بول ريكور" ،المجاز الحيّ" ،القسم الرابع ،المحور السابع بعنوان "النموذج والمجاز" عن باسكال نوفال" ،بحث في مفهوم

النموذج"" ،نماذج ومجازات" ،ص .382
233

 -ماكس بالك" ،المجاز والتفكير" ،Metaphor and thought ،عن باسكال نوفال ،نفس المقال ،ص .382
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بالك"  ،إن ّه ابألحرى وكام يؤكّد عىل ذكل "ابساكل نوفال" "ما ال يكونه اجملاز ابلنس بة
ّ
للشعر".234
فالنّموذج ليس جماز الواقع كام هو أمر العالقة بني اجملاز وما يشري إليه مثلام يف جماز "الفلسفة
جشرة" عند دياكرت أو "امليتافّييقا عنكبوت" عند "فرانسيس بيكون" .مفا يحفرتض يف اجملاز
أن يكون امس يشء ما يقع تطبيقه عىل يشء آخر مل يكن هل هذا الامس من قبل واكن هل امس
أصيل.
اخلاص بيشء ما إىل يشء ما آخر ال حييل إليه ذكل
مثّة إذن معليّة ُتويل المس هو الامس ّ
الامس" 235ممّا يفرتض يف هذا الامس الثاين أن يكون ّ
لك اخلصائص اليت ّ
معربا عن ّ
لليشء
الصورة اجملازيّة اسام آخر ّ
لليشء املس ّمى.
اذلي وضع هل بفعل املامثةل وجيعل من ّ
بيد ّأن المنوذج ليس اسام آخر للواقع كام هو األمر يف منوذج اخلليّة أو منوذج ادلماغ
اإللكرتوين (احلاسوب) ،أو منوذج العضو النحوي ،أو منوذج الكرة ابلنّس بة للعالمة اللغويّة
كام عند "دي سوسري".
فامي يتعلّق بمنوذج اخلل ّية ،هذا اللّفظ أطلقه "هوكه"  Hookeس نة  1669عىل ما رآه ومل حي َر
من قبل .مل يكن جمازا ابلنّس بة للخل ّية كام يه يف "واقعها" البيولويج ويف تعقيدها ال ّالمتنايه
العيص عن اإلدراك بشلك مطلق وهنا ّ ي .وإذا اكن األمر عىل هذا النّحو لاكن لهذا الواقع
و ّ
هويّة حم ّددة مس بقا.
بيد ّأن األمر هو عىل غري هذا النّحو فامي يتعلّق هبذا الواقع املكتشف اجلديد آنذاك ،فمنوذج
اخلل ّية أو امس اخلل ّية أو صورة اخلل ّية مل يط ّبقها "هوكه" عىل يشء ما اكن هل من قبل امس
يصوره ليست عالقة جمازيّة بل
خاص .وهذا يعين ّأن عالقة المنوذج بـ"املوضوع" اذلي ّ
234

 -باسكال نوفال ،نفس المقال ،ص .322

235

 -آريلد أوتاكير ،Arild Otaker ،مماثالت ،مجازا ت ومفاهيم ،مقال ضمن الكتاب المشترك بإشراف باسكال نوفال "بحث في مفهوم

النموذج" ،ص .908
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المنوذج هو صورة لواقع يكتشف يف اآلن ذاته اذلي خيرتع فيه .وهو يعين من هجة أخرى ّأن
الواقع يف العمل ليس هل هويّة أصل ّية معطاة مس بقا ،يأيت المنوذج مبثابة جماز لها أو امس آخر
لها ،وكأنّام للواقع كينونة أنطولوجيّة مس ّ
تقةل عن املعرفة وعن اذلات العارفة.
يتحول الواقع
ّإن الواقع اذلي يش تغل عليه العمل اليو ليس سوى ما يحبىن من خالل المنوذج ل ّ
حلظة من حلظات املمكن ويكون املمكن واقعا عرب التقنية اليت ُتقّقه .وبوسعنا القول بعد هذا
ّأن اإلرادة اليت تدفع البعض إىل أن يكونوا واقع ّيني يه مقّة الطوابويّة ذكل أهنّ ا تتغ ّذى من
عقيدة جوهرانيّة ميتافّييقيّة غادرها العمل املعارص وطلّقها إىل األبد.
بأن العمل ببنائه لواقعه يف الامنذج املركّبة يكون ال واقع ّيا؟ أال
ولكن هل يدعوان هذا إىل القول ّ
نسقط بذكل يف ادّعاء عىل العمل ال حيمتهل ونصفه بصفة ليست هل فيكون مبوجهبا عمل ال واقعي
أو هو عمل شعوذة ،خمرتقني بذكل ّ
حىت حدود الفوضويّة املعرفيّة اليت تعلن عىل لسان
بأن ّ
لك يشء مقبول" 236ولع ّل الفوضويّة املعرفيّة تكون أكرث وفاء للعمل املعارص
"فايرابند" " ّ
لك يشء مقبول و ّ
من ادّعائنا ذاك إذ يه تعرتف ّأن يف العمل املعارص يكون ّ
لك يشء ممكن،
والعمل اليو هو من هجة ما كذكل؟
اإلجابة يه ابلتأكيد ّ
ألن الامنذج اليت يبنهيا العلامء وإن اكنت ليست حمااكة للواقع وال يه
الكّ ،
يتحول
جمازات للمواضيع اليت تدرسها فإهنّ ا ليست ّبواابت العمل الخرتاق جمال الواقع ّية أو ل ّ
العمل ال واقع ّيا .بل يه عىل العكس متاما أدواته البس يطة امل ّبسطة يف ّاذلهاب إىل الواقع املعقّد
قصد فهمه والفعل فيه وتغيريه خدمة للحياة وملشاريعها وفق ّمتش س يربنطيقي ال يبقى فيه
اإلنسان يف مس توى الفرجة عىل العامل وإنّام يضفي عليه شيئا من صنع يديه ّ
حىت يكون العامل
اذلي يسكنه اإلنسان حامال ألثر اإلنسان وملعانيه.

236

- Paul Feurabend : « Contre la méthode », éd Seuil, 1979, p. 151.
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ّإن المنوذج ّ
يعرب عن تك "املغامرة املهبرة اليت اخنرطت فهيا اإلنسان ّية منذ نشأهتا ...واملمتث ّةل
237
وإن التّفكري والعمل العلمي بواسطة الامنذج جيعل
يف ُتويل التّجارب اإلنسان ّية إىل عمل"
ّ
األولية لنوعه واليت ال
العمل ينخرط يف هذه املغامرة اليت يبتعد فهيا اإلنسان عن الرشوط ّ
ألن "األعامل اليت تطلهبا
تقترص عىل منجزات ا ّلطبيعة بل تتع ّداها إىل ما يصنعه اإلنسان ّ
العني من يد اإلنسان ال ح ّد لها".238
الصور :ليست لكّها واقعية
وبذكل تكون عنارص المنوذجّ :الرموز ،واألشاكل ،و ّالرسو  ،و ّ
احليس املبارش lو ّ
ألن العمل إذا اكن ال يس هتدف
ابملعىن ّ
لكهنا ليست أيضا اكئنات ال واقعيّة ّ
يكف عن أن يكون علام ،يقول "قراُني"" :قد ال توجد معرفة ّ
سوى اكئنات خيال ّيةّ ،
حىت
وإن اكنت مس تنبطة اس تنباطا صارما ّ
ومنظمة ،جديرة يف نظران بأن تحس ّمى علام إذا مل
تس هتدف سوى اكئنات خياليّة" ،239بيد ّأن العمل وإن اكن يس هتدف الواقع إالّ أن ّه ينترش
لكن ال ّالراهن هذا وإن مل يكن الواقع املبارش فليس
ابدئ ذي بدء يف مملكة "الالراهن" و ّ
ال ّالواقع بل هو الافرتايض والاحامتيل.
كذكل األمر ابلنّس بة للامنذج اإلعالميّة أو المتثيل الاصطناعي بواسطة احلاسوب  ،ليست
صورا جمازيّة لواقع هل كينونة أنطولوجيّة أصل ّية ،وقد انتبه إىل ها األمر آريدل أواتاكر عندما
قارن بني " ّادلماغ" و"احلاسوب" ،240وإن اكنت العبارة "احلاسوب هو دماغ" يه عبارة
ألن ذكل ينعكس سلبا عىل فهمنا
جمازيّة ،إالّ ّأن ذكل ال يعين ّأن احلاسوب هو جماز ّادلماغ ّ
ّ
للك من واقع " ّادلماغ" والواقع التقين لـ "احلاسوب" .فاجملاز يصبح ابلتّكرار جمازا ميّتا
حيول اجملاز إىل الهويّة -العينيّة ّ
لليشء ،
واحلاسوب يصبح تبعا ذلكل يعين حرفيّا دماغ ،ممّا ّ
237

- Jean Louis Lemoigne : « Le constructivisme », éd Hartmann, 2002, p. 211.
- Ibid., p. 212.
239
 -قرانجي ،االفتراضي والممكن والمحتمل ،ص .993

238

240

 -آريلد أوتاكير ،المرجع السابق.
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وننهتيي تبعا ذلكل إىل الاعتقاد يف متاه لكّي يبني احلاسوب و ّادلماغ ،وهبذا املعىن تصبح
الصورة أو المنوذج-اجملاز ُتارص املوضوع ومتنع التّفكري فيه.
هذا هو املرض الفكري اذلي يصيب اإلنسان املعارص ،املنهبر مبنجزات اإلعالميّة واذلي يدفع
ابلبعض إىل نقل التّحديدات املتعلّقة ابحلاسوبّ :
اكلشفرة ،واملعلومة ...واليت يه عبارات تقن ّية
مرتبطة بمنط اش تغال آيل للحاسوب إىل جمال هو ليس جمالها وهو اجملال العضوي أو
الفّييولويج ،وكأنّام صورة احلاسوب وآل ّيته ّعوضت ّادلماغ العضوي وأصبحت املنطلق
الوحيد ّ
للك نظريّة يف املوضوع العضوي.
بأن احلاسوب هو جماز ّادلماغ وامتداداته هذه اليت تغ ّذهيا رغبة املامثةل يف
ّإن الاعتقاد إذن ّ
التعود ،من شأنه أن يغ ّيب املوضوع ،ممّا جيعل ُتديدا مثل " ّ
الشفرة"
الامتداد حبّك التّكرار و ّ
نظري يسعى إىل بناء نظريّة يف األش ياء وكأنّام أمر المنوذج العلمي أصبح ما
يتحول إىل ُتديد ّ
ّ
به نس تعيض عن الواقع جاعلني من الافرتايض مط ّية لإلقالع ّمرة وإىل األبد عن الارتباط
ابلواقع.
غري ّأن هذا األمر ال ينطبق عىل المنوذج العلمي بشلك عا ّ وعىل الامنذج اإلعالميّة بشلك
بأن العمل ما عاد
ّ
خاص واليت وإن اكنت تقو عىل الافرتايض فإهنّ ا ال تسمح لنا بأن نقول ّ
نتوسلها
واقع ّيا واحلال ّأن الافرتايض يف العمل ال يعين الالواقعي ،بل هو وس يلتنا اذلهن ّية اليت ّ
ل ّذلهاب إىل الواقع.
ومن هجة أخرىّ ،إن الاعتقاد يف ّأن المنوذج هو جماز الواقع ينعكس سلبا عىل فهمنا للنظريّة
اخلاصة ابلنّموذج ذاته ،فنحن هبذا الاعتقاد مننع عن أنفس نا فهم ما يكونه الواقع العلمي ومننع
ّ
عهنا ابلتّايل إماكن فهم العمل ذاته.
اخلاصة
فالنّظر إىل احلاسوب مثال عىل أن ّه جماز ادلماغ من شأنه أن يعيق تق ّد النظريّة ّ
الصورة الراخسة يف أذهاننا بفعل اخنراطنا
ابحلاسوب ذاته (العلو اإلعالميّة) وتصبح هذه ّ
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الثقايف يف ثقافة املعلومة واملعلومات ّية" ،عائقا إبيس متولوجيّا" ابمتياز أمـا الفـتـح الهائل للـفكر
املعلومـايت إذا ما اس تعران آل ّية التّحليل النّفيس للفكر العلمي كام أنشأها ومارسها "ابشالر".
األولية
التعود يصبح مبثابة ّ
الصور واحلدوس ّ
ّإن النّظر إىل احلاسوب عىل أن ّه ّادلماغ ،وحبّك ّ
اليت حيملها الفكر ويعتقد فهيا ،األمر اذلي مينعه من فهم منط اش تغاهل ذاته مانعا نفسه من ّ
لك
حيوهل إىل جماز ّ
يعطل البحث النظري يف احلاسوب
تصور للحاسوب ّ
انفتاح وتق ّد  .هكذا ّ
ذاته.
الصورة (الصورة اجملازيّة) يه العائق اإلبيس متولويج اذلي مينع تق ّد البحث يف هذا
ّإن هذه ّ
اجملال واذلي عىل املش تغلني يف حقل اإلعالميّة ّ
التفطن إليه عرب معل ّية ُتليل نفس ّية للفكر
خيصهم ،وعىل اإلبيس متولوجيّني إذا راموا بلورة إبيس متولوجيا العلو اإلعالميّة أن
العلمي اذلي ّ
يربزوه.
الصور النّابعة من احلدوس املبارشة واملعرفة املشرتكة واليت رخست يف ّاذلهن حبّك واقعه
ّإن ّ
الثقايف وأصبحت مبثابة العادات الفكريّة جتعل الفكر ينخرط يف التارخي املقارن للمجازات
الصور اليت ينتجها يف الواقع ،ويه صور ميكن أن يتغ ّذى مهنا الفكر العلمي ويستمثرها
و ّ
حيولها إىل حدوس عقل ّية خ ّالقة تطرح أس ئةل وال تق ّد أجوبة هنائ ّية وجاهزة خالفا
رشيطة أن ّ
األولية اليت تقد أجوبة هنائ ّية وتهنيي البحث بدل أن ُتفّزه ،بيد ّأن هذه
للحدوس ّ
احلس ية ّ
الصور ميكن أن تعيق الفكر إذا أخذت عىل أهنّ ا صور "واقع ّية" وتطرح نفسها
احلدوس و ّ
كحلول هنائ ّية للواقع.
حيس ّأويل
يتحول إىل حدس ّ
بوسعنا القول إذن ّأن المنوذج إذا ما أخذ عىل أن ّه جماز الواقع ّ
ومعرفة مشرتكة متنع البحث وتعيقه .إذا ما انتهبنا جيّدا إىل ّادلرس الباشالردي يف كتاب
األولية اليت تعيق البحث
اذلرية" ّ
خاصة ،واذلي ّميّي فيه بني احلدوس ّ
احلس ية ّ
"احلدوس ّ
241
العلمي واحلدوس العقل ّية اليت تغ ّذيه بوصفها مسلّامت معل ال أجوبة هنائ ّية .
241

 -انظر :قاستون باشالر" ،الحدوس الذرّية" ،خاصّة في نقده للذرّية الواقعيّة.
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مبين ،ليست يه متاما العالقة بني عنارص النّسق
ّإن العالقة إذن بني عنارص المنوذج كنسق ّ
"الواقعي" وهو ليس جمازه اذلي ميكن أن نس تعيض به عنه ،ولكنّه صورة تقريبيّة ما تفتأ
تص ّحح وتع ّدل.
جمردة لها منطق تركيهبا ّادلاخيل  ،حناول من خاللها فهم
وهذه العالقة يه عالقة بني مفاهمي ّ
"الواقع" عرب بعدها ّادلاليل واملعىن اذلي تنطوي عليه عرب معل ّية تأويل ّية وكأنّام يه رموز
وعالقات بني عنارص النّسق الواقعي ،الراهين اكن أو الالراهين (الالراهن يف املايض :ألنّنا
قد نمنذج حداث أو ياهرة ماضية :مثال نـشأة الكون يف نـظـريّة الانفجار األعظم  ،أو حدث
احلي ،أو نشوء وارتقاء اإلنسان ....أو منذجة ال ّالراهين املس تقبيل
اترخيي مثل اترخي الاكئن ّ
مثال :بناء منوذج ملرشوع مزمع ُتقيقه يف الهندسة املياكنيكيّة أو املعامريّة أو الهندسة الوراث ّية:
كمنوذج الاس تنساخ أو التّخصيب الاصطناعي ....هذه الامنذج اليت تصبح بفضل التقنية
وقائع ،وكأنّام "الواقع" بفضل العمل املمنذج ليس سوى ذكل اذلي ما يفتأ يقع وهذا التحقّق
ليس تلقائ ّيا ،وإنّام هو ُتقّق لفعال ّية إنسان ّيةُ ،تقيقا لعمل يتحالف مع احلياة 242والقمي ،قمي
اإلنسان الرامز ومرشوع متعني العامل اذلي اخنرطت فيه البرشيّة منذ أقد العصور.
خامتة:
هل المنوذج يف هناية األمر واقعي أ ال واقعي؟ ومن وراء ذكل هل بوسعنا القول ّأن العمل
ببنائه لامنذج اخنرط يف مسار العمل الناخس ،أ أن ّه ينخرط يف جمال العمل ال ّالواقعي؟ هل أصبح
لك من يتخ ّيل شيئا ويمنذجه عاملا؟ أ ّأن العمل أصبح خت ّيال ّ
ّ
للك يشء ومنذجته والاش تغال
عليه؟
242

 انظر:» Brigogine et Stangers : « La nouvelle alliance
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ّإن ّ
حس يا وبناء افرتاض ّيا هو ّادلافع هبذا امليل أو ذاك
الطابع املزدوج للنّموذج بوصفه جتس امي ّ
إىل الاعتقاد يف ّأن العمل انخس وهو املوقف املدفوع بإرادة ترس يخ فكرة مفادها ّأن ما يقوهل
العمل هو الواقع عينه أو الاعتقاد اآلخر املمتث ّل يف ّأن العمل أصبح ال واقع ّيا وهو الاعتقاد
املرة بإرادة ترس يخ فكرة مفادها ّأن العمل مل يعد مشدودا
املعت ّد ابلعمل أيضا ولكنّه املدفوع هذه ّ
أبدا إىل الواقع.
ليس لنا من ب ّد إذا رمنا جتنّب املزلقني ،إالّ فهم طبيعة العمل املعارص وفهم فلسفة "الفكر
العلمي اجلديد" اذلي ال ّ
التطور العلمي،
تكف فيه "األنطولوجيا املبارشة" عن الرتاجع أما
ّ
تطور يسعى من انحية أخرى إىل إرساء أنطولوجيا علم ّية".243
ولكنّه ّ
مبين واليت قواهما التخ ّيل والافرتاض واحلدس
ّإن الامنذج أو هذه البناءات التصوريّة لواقع ّ
خيصه واللّغة
اجملسم ،يه أدوات العمل أو يه مصاعده لبلوغ املعىن املبارش والواقعي اذلي ّ
ّ
ّ
ختصه.
الرصحية اليت ّ
هكذا ُند يف أصل ّ
الصور واحلجج" ،244وداخل هذا املزجي من
لك مفهو علمي "خليط من ّ
التطوري للمفاهمي العلم ّية .كام اكن األمر
ّ
يتكون املصري التارخيي والتكويين و ّ
الصور واحلجج ّ
ابلقوة enيف
اذلرة مثال ،حيث ُند عاملا من ّ
لتطور مفهو ّ
الصور واحلجج موجودة ّ
ابلنّس بة ّ
لذلرية.
املذاهب األوىل ّ
ُتول إىل وجود ابلفعل وإىل آل ّية
بيد ّأن هذه التوأمة وهذا الرتكيب بني ّ
الصور واحلجج ّ
يش تغل وفقها العمل املعارص ،لتصبح لغة العمل م ّ
املتصور و ّ
الرصحي أو املبارش  ،مفن
تشلكة من ّ
املتصورة اليت ينطلق مهنا العمل إىل الل ّغة ّ
الرصحية أو املبارشة اليت يتبنّاها
اللكمة اجملازيّة أو ّ
اخلاصة بوصفه قول الوجود وفعهل ،تكون حركة العمل العلمي وجدل ّية نشاطه الفاحت.
لكغته ّ
243

- Angèle Kreman Marietti : article « Le figuré et le littéral dans le langage scientifique », Paris, article
électronique.
244
- Gaston Bachelard : « Les intuitions atomistiques : Essai de classification », éd J. Vrin, 1975, p. 2.
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هكذا يكون المنوذج العلمي "واقعا" اصطناع ّيا ليس حماكيا للواقع وال هو مط ّية العمل ل ّالواقعية
احلس ية
بل عىل العكس من ذكل هو مصعده إىل واقع ّية جديدة يه غري تك الواقع ّية ّ
الساذجة بل الواقع ّية العلم ّية اجلديدة اليت ال يدرك فهيا الواقع عىل أن ّه هنا حارضا يف كينونته
اخلاصة املس ّ
تقةل عن معرفتنا وإنّام هو الاكئن هناك اذلي "نذهب إليه" بلغة
األنطولوجيّة ّ
"ابشالر" عرب بناءاتنا ال ّالمنهتية ،مدركني ّأن الواقع املبارش ليس سوى حاةل من حاالت
املمكن ،و ّأن املمكن واقع ال حماةل ولكنّه لن ميكث ّ
احلس ية
حىت عندما يقع ( ححيقّق) يف واقع ّيته ّ
أبدا .ذكل أن ّه س يعود بدوره ممكنا يقارن -إذ يحمنذج-مع بقيّة ممكنات الواقع (الامنذج القادمة).
وهكذا تكون مغامرة اإلنسان املمتث ّةل يف إضافة واقع هو من صنعه عىل الواقع الطبيعي و ّ
لكهنا
أيضا مغامرة الفعل يف ا ّلطبيعي وتغيريه و ّ
التحّك يف مساره ،مغامرة تتجاوز إرادة املعرفة
وتتجاوز أيضا إرادة الس يطرة لتقرتن برغبة يف اخللود عىل املس توى الشخيص (صخص
املمنذج) وبرغبة يف عد الانقراض عىل مس توى النّوع (النوع البرشي) ومقرتنة مبرشوع
المتعني اذلي اخنرطت فيه البرشيّة منذ القدمي عرب خمتلف منتجات الفكر اإلنساين من
وفن وعمل ويه نتاجات يسعى من خاللها اإلنسان إىل جعل العامل مفعام
أسطورة ودين ّ
ابملعاين وليكون العامل سكنا لإلنسان درءا ّ
للك غربة أنطولوجيّة وتأسيسا ملواطنة أنطولوجيّة
تصبح مبوجهبا احلياة جديرة بأن تعاش.
املصادر واملراجع:
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