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ملخّص

فى هذه المقالة تسرد مارى هيس تاريخا موجزا لظهور الدراسات المتعلقة
 وكذا،  بوصفها نماذج ومماثالت- بالنظريات العلمية – على طول القرن العشرين
 وذلك فى مقابل، أهميتها وقدرتها على حل الكثير من المشكالت فى فلسفة العلم
 كل،الدراسات التى كانت تطرح النظريات العلمية بوصفها بناءات صورية استنباطية
 والتصور، هذا من خالل عرضها للتصور الفرضى االستنباطى عن النظريات العلمية
."الداللى للنظريات العلمية وأخيراً تصور النظريات بوصفها مماثالت ونماذج

Abstract.
In this paper, Marry Hesse presents a breif history of the genesis of the studies related to
scientific theories during the XX th Century, as they are models and analogies, which it
acquires its importance and its capacity to solve great number of problems in the field of
philosophy of sciences, in opposition to former studies that present scientific theories as
deductive and formal systems. Marry Hesse achieves this task through her presentation of
the hypothetical-deductive conception of scientific theories and their semantic conceptions as
they are models and analogies.
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Dans cet article, Marry Hesse expose une brève histoire de la genèse des études relatives
aux théories scientifiques, tout au long du XXème siècle, en tant que modèles et analogies,
d’où leur importance et leur capacité à résoudre grand nombre de problèmes dans le
domaine de la philosophie des sciences, par opposition aux études précédentes qui posent
les théories scientifiques comme des systèmes déductifs et formels. Marry Hesse accomplit
cette tâche à travers son exposé de la conception hypothético-déductif des théories
scientifiques, et de leur conception sémantique en tant qu’elles sont des anlogies et des
modèles.
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الامنذج ىف الفزيايء الالكس يكية
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لقد اكنت األس ئةل املتعلقة ببناء النظرايت وتربيرها وتأويل املعطيات ومشلكة الواقعية عىل
رأس قامئة املناظرات ىف فلسفة العمل املعارصة  ،ولقد أخذ مبحث الامنذج واملامثالت يلفت
الانتباه عىل حنو متصاعد بوصفه ممتامً لهذه املناظرة  .لقد اكنت مناذج املادة واحلركة
الفزيايئيتني – عىل سبيل املثال مناذج اذلرات والنظم الكوكبية – مألوفتني قبل ىف العمل
اإلغريقى  ،ولكن التحليل اجلاد ‘للمنوذج’ بوصفه تصوراً مل يدخل فلسفة العمل إال ىف القرن
التاسع عرش ؛ وذكل نتيجة تاكثر الكياانت النظرية ىف الفزيايء الالكس يكية من قبيل ؛
‘اذلرة’ ‘ ،املوجات اإللكرتو -مغناطيس ية’  ،و‘اإلليكرتون’ – هذه الكياانت الىت بدا أن ليس
مثة شواهد لها قابةل للمالحظة املبارشة .
اكنت معاىن ‘المنوذج’ الىت نوقشت ىف الفزيايء الالكس يكية عىل رضبني ميكن متيزي أحدهام
 .ال منوذج املادى )(Hesse 1966عن األخر عىل اعتبار أحدهام ‘مادى’ و األخر ‘صورى’
هو كيان فزيايىئ أو يصف كيا ًان فزيايئياً  ،واألمثةل املألوفة منه ىه ؛ كرات البلياردو  ،أو
الوسط املائع  ،أو الزنربك  ،أو اجلزئي الكهرىب جاذ ًاب اكن أو طارداً  .أما ال منوذج الصورى
فهو تعبري عن صورة أو بناء الكياانت والعمليات الفزيايئية  ،وذكل دومنا أن يكون هل أى
حمتوى دالىل يشري إىل موضوعات أو خصائص معينة  .عىل سبيل املثال ؛ قد تعرب ‘معادةل
موجية’ مصوغة برموز رايضية عن قوانني البندول البس يط  ،أو قوانني املوجات الصوتية أو
الضوئية  ،أو قوانني دوال موجات المك  ...اخل  .لك هذا بيامن تظل املعادةل حمايدة ابلنس بة
ألى تطبيق لها  .مثال آخر هو ؛ البناء الصورى لربانمج مكبيوتر (السوفت وير) اذلى قد

يتحقق ىف عدد من الرتكيبات الصلبة اخملتلفة  ،هذا البناء قدم مناذج صورية مفيدة لبنية املخ
ىف اذلاكء الاصطناعى  .تعد الامنذج الصورية بناءات تركيبية  ،بيامن تعد الامنذج املادية بناءات
داللية ؛ مبعىن أهنا تقدم إشارة لكياانت حقيقية أو ختيلية .
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أما املامثةل فس نأخذها هنا عىل أهنا تشري إىل عالقة ما من التشابه و/أو الاختالف بني
المنوذج والعامل  ،أو (وهو أقل مصادرة عىل املطلوب) بني المنوذج ووصف نظرى ما للعامل ،
أطرف العالقات ىف عالقات املامثةل :
أو بني منوذج وأخر  .تشلك الامنذج طرف من بني ُ
مبعىن أن المنوذج يكون أحد املامتثلني ىف عالقة مماثةل  .وقد تكون عالقات املامثةل أنفسها
صورية أو مادية  :فهىى قد تكون حمض مماثالت للبناء  ،مثل تكل الىت تقع بني موجة ضوئية
من هجة وبندول بس يط من هجة أخرى  ،أو قد تقدم تشاهبات مادية  ،كام هو احلال عندما
تُرى جزيئيات الغاز بوصفها كرات بلياردو ومن مث تشرتك معها ىف لك اخلصائص املياكنيكية
ذات الصةل بقوانني نيوتن .
جتئي عالقات املامثةل مثلها مكثل عالقات التشابه ىف درجات وابعتبارات خمتلفة  ،ذلا فهىى
غري متعدية عىل وجه العموم  .إن هذا جيعل من التناول الصارم لها شيئاً صعباً  ،لكن من
املفيد ىف البداية أن منزي بني ثالثة أمناط من عالقة املامثةل املادية  :مثة المنط اإلجياىب  ،والمنط
السىل  ،والمنط احملايد  .تلقط املامثةل (املادية) اإلجيابية من املامتثالت تكل القسامت الىت
تكون متطابقة أو متشاهبة بشدة ؛ أما املامثةل السلبية فهىى تلتقط من املامتثالت تكل
القسامت املعروف عهنا أهنا خمتلفة أو غري متشاهبة بشدة ؛ أما املامثةل احملايدة فتلتقط من
املامتثالت تكل القسامت الىت ملا يوجد علهيا بعد أية شواهد عىل التشابه أو عدم التشابه .
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عىل سبيل املثال ؛ مناذج جزيئيات ‘ادلى إن إيه’ املبنية من كرات ملونة ودعامات معدنية
تكون مامتثةل عىل حنو إجياىب مع جزيئيات ‘ادلى إن إيه’ ىف البنية املاكنية وكذا ىف ال ِرابطة ،
ولكهنا تكون مامتثةل معها عىل حنو سلىب ىف جحم ومادة وشلك ولون املكوانت  ...اخل .
تتحصل هذه الامنذج عىل مماثةل حمايدة مع اجلزيئيات بقدر ما تُس تخدم خصائصها املفصةل
الكثرية لسرب القسامت غري املعروفة بعد للامدة الوراثية  .إن اخلط الفاصل بني تكل األنواع
الثالثة من املامثةل سوف يروغ ابلطبع لكام تقدم البحث – إن المنوذج األفضل هو المنوذج
ذى املامثةل احملايدة املقبوةل ىف الهناية بوصفها إجيابية  ،بيامن المنوذج الفقري هو ما س يصبح
مامتث ًال سلبياً عىل حنو أكرب وأكرب .
إن التعريفات الفجة كيفام حصلت اكنت اكفية عىل حنو كبري لوصف الامنذج ىف الفزيايء
الالكس يكية والكميياء ؛ لقد اكنت الامنذج خادماً من أجل تقدمي الكياانت والعمليات غري
القابةل للمالحظة ىف النظرية الفزيايئية عن طريق املامثةل مع الكياانت والعمليات القابةل
للمالحظة  ،وهكذا فهىى اكنت تقدم صوراً من الكياانت املُفَ ِِسة مؤكدة أهنا تقع خلف
الظواهر  .ولقد أدت مشلكة تربير تكل الامنذج امل ُ ِفِسة إىل اس تقطاب وهجات النظر
اإلبس متولوجية ؛ فمتسك الواقعيون بأن الامنذج الناحجة ىه مماثالت إجيابية للعامل الواقعى ؛ بيامن
أنكر الوضعيون واقعية الكياانت النظرية املشار إلهيا  ،واعتربوا الامنذج بوصفها صوراً
مساعدة عىل العمل حفسب جيب الاس تغناء عهنا عن طريق النظرايت املقبوةل  ،وأن أفضل
ما دلهيا هو أن تكون مماثةل صورية مع العامل .
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اش تعلت املناظرة الفلسفية حول الامنذج عىل يد نورمان اكمبل وذكل ىف س ياق نقد ما أطلق
علهيا النظرية الفرضية الاس تنباطية عن النظرايت  .طبقاً لوهجة النظر هذه – الىت اكنت
نظرية ماكسويل اإلليكرتو -مغناطيس ية حاةل أمنوذجية لها – فإن النظرية امل ُ ِفِسة ىف الفزيايء
تتكون من فئة من املعادالت الرايضية  ،بعض حدودها  -وليس لكها  -تؤول بواسطة
خصائص قابةل للمالحظة أو القياس عىل حنو مبارش  ،من قبيل ؛ الشلك  ،املوضع  ،مكية
التحرك  ،الفرتات الزمنية  ،الوزن  ،النس يج  ،اللون  ،شدة الضوء  ،درجة احلرارة  ...اخل .
ولقد ُأطلق عىل هذه التأويالت ‘املبادئ اجلِسية أو ( عىل طريقة اكمبل) ‘املُعجم’  .والنظرية
تكون مؤكدة إذا ما أمكن اس تنباط القوانني والتنبؤات مبعية ‘املبادئ اجلِسية’  ،وتبيني أن
فِسات التجربية  :أما إذا اكنت املالمئة فقرية فإن النظرية
لك ذكل مالمئ عىل حنو جيد مع ا ُمل َ َ
تكون غري مؤكدة أو مفندة  .أما ىف النسخة الوضعية للنظرية الفرضية الاس تنباطية  ،فإن
الامنذج تُس تخدم بوصفها ُمعينات عىل الكشف حفسب  ،وال ت ُعد جزء جوهرى للنظرية من
الناحية املنطقية .
حاج اكمبل بأن الامنذج بوصفها تأويالت للحدود غري القابةل
عىل النقيض من هذا َّ ،
للمالحظة تعد عنارص جوهرية للنظرية  ،وذكل ألن حمض الرمزية الرايضية ال يعطى
معلومات ذات معىن إال تكل املتضمنة ىف القوانني واخلصائص التجربية أنفسها  .آخذاً منوذج
‘كرة البلياردو’ اخلاص ابلغازات مكثاهل الرئيس  ،ب ّ َّني اكمبل كيف تكون القوانني التجربية
مفِسة’ (موحدة ومعقوةل) عن طريق هذا المنوذج  ،والىشء األكرث أمهية أنه ب ّ َّني كيف يتقدم
‘ َ
الاس تنتاج النظرى عن طريق حتوير المنوذج ومد نطاقه كامي يعطى تنبؤات جديدة  .إن منطق
اس تنتاج كهذا يشلك جحة من املامثةل من خصائص المنوذج املصدر املألوف (اجلس مييات
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ملفِسات (الغازات)  .مثال ذكل ؛ أن منوذج النقاط
املياكنيكية القابةل للمالحظة ) إىل ا َ َ
األصىل للجس مييات اذلى فِس قوانني بويل وتشارلز قد ُمد نطاقه ليشمل اجلس مييات ذات
احلجم املتناىه  ،وهبذا تنبأ ابلتصحيحات الواجبة لقانون بويل وىه التصحيحات الرضورية
من أجل حتصيل مدى ودقة جتربتني أكرب للغازات احلقيقية  .هكذا يتبني جوهرية الامنذج
ابلنس بة إىل احلجج ىف الفزيايء  ،وأهنا ليست حمض أدوات للكشف ميكن الاس تغناء عهنا .
تربز مسألتني من هذا التحليل  ،واحدة إبس متولوجية واألخرى أنطولوجية  .اكمبل دليه
وضع إبس متولوىج مضمر ىف جحته خبصوص جوهرية الامنذج  :أعىن ؛ أهنم يربورن الاعامتد
فِس  .ولقد أشار
عىل التنبؤات من الامنذج مبقتىض املامثةل اإلجيابية املعروفة بني المنوذج وا ُمل َ
بوتنام ( ،3690ص  )776إىل هذا الاعامتد من خالل مثاهل الصارخ عن إنشاء القنبةل النووية
األوىل  .فلنئ اكنت الاختبارات املصغرة ىف املعمل لردود األفعال النووية املتضمنة قد أجريت
بنجاح  ،فمل جترى إال أن الاختبارات كبرية احلجم مل ُجترى ؛ ففشلها اكن ليعد اكرثة كربى .
اختبارات كهذه مل تكن ل ُتجرى مامل يكن هناكل مثة ثقة حدس ية بأن التقديرات الاس تقرائمين
الشواهد والنظرية قد بررت توقع النجاح .
تقع حتت لك هذه احلدوس ميتافزييقا عن ‘مماثةل الطبيعة’  ،وجتلب هذه معها أس ئةل
أنطولوجية حول ماكنة الامنذج  .عىل سبيل املثال ؛ إذا اكن المنوذج احلرىك ليس هل أية عالقة
مبامثالت حقيقية ىف الطبيعة تمكن وراء تكل الىت لوحظت قبل  ،فلن يوجد من مث أى
أساس للتنبؤ بتقديراته الاس تقرائية الىت من املامثةل  .عىل أية حال  ،هل يس تلزم هذا أن مثة
جزيئيات كام تصفها النظرية ؟ اكن رد اكمبل عىل هذا السؤال مصقو ًال  .فمنوذج اجلزيئيات ال
يتطابق مع البناء التحىت للغازات  ،فهو مماثل هل ماد ًاي حفسب  .الامنذج كياانت تشارك

خصائص اجلس مييات املياكنيكية بقدر ما تكون هذه مطلوبة من أجل تفسري الظواهر
املعروفة قبل (املامثةل اإلجيابية)  ،ومن أجل التنبؤ ابلظواهر املطلوب اختبارها عالوة عىل
ذكل (املامثةل احملايدة)  ،لكن املامثالت دامئاً ما يكون لها عنارص سلبية  ،ومن مث فإن القول
ابلهوية الواقعية للامنذج مع الطبيعة هو قول غري مربر .اكمبل إذن اكن ضداً للواقعية فامي خيص
الكياانت النظرية وبعض خصائصها الىت من ادلرجة األوىل  ،ولكنه اكن واقعياً فامي خيص
عالقات املامثةل اإلجيابية اخلاصة هبا .
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التصور ادلالىل للنظرايت
تستبق وهجة نظر اكمبل التأكيد األكرث معارصة بصدد اخلاصية التقريبية وادليناميكية الىت
تصنعها النظرايت  ،وذكل ىف مقابل البيان اذلى تقدمه النظرية الفرضية الاس تنباطية  ،وهو
البيان اذلى مييل إىل رؤية النظرايت عىل حنو ال-اترخيى ويعتربها أنسقة صورية إس تاتيكية .
فامي بعد  ،عىل أية حال  ،اكن مثة عناية كبرية ابألنطولوجيا الاس تاتيكية مما ابإلبس متولوجيا
ادليناميكية  ،وأصبح حتليل الامنذج جزءاً من املناظرات الفلسفية العامة الىت تدور حول
الواقعية  .لقد انتقل البيان الفرىض الاس تنباطى  -وهو بيان تركيىب  -إىل ما يطلق عليه
التصور ادلالىل للنظرايت  ،اذلى حتولت بؤرة الرتكزي فيه من البناء الصورى للنظرايت إىل
فئة الامنذج ادلاللية أو مابعد-الرايضية للنظرايت .لك منوذج من هذه الفئة هو تأويل ما
لألنسقة الصورية جيعل بدهييات النسق صادقة  .قد تكون الامنذج كياانت حقيقية أو  -وهو
األغلب  -أماثيل ختيلية للكياانت احلقيقية  ،من قبيل املس توايت عدمية الاحتاكك  ،أوالنقاط
اجلس ميية  ،أو ورشة معل ذات تصماميت ابحلجم الطبيعى ملاركة جديدة من س يارات
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اللميوزين الفارهة ؛ أو قد تكون كياانت رايضية من قبيل األمكنة الهندس ية الىت تعد مناذج
لفئة ما من البدهييات الهندس ية  .يُقال عىل احملتوى ادلالىل للنظرية إذن إنه الفصل الشامل
لامنذجه – أى إنه لك التأويالت املمكنة هل  .إذا ما اكنت النظرية مقبوةل إمربيقياً  ،فإن العامل
احلقيقى سوف يكون (رمبا عىل حنو تقريىب حفسب) من بني هذه الامنذج  .ت ُعد هذه ‘العائةل
من الامنذج’ تصوراً جمرداً دلرجة كبرية وال حتمل أية معلومات اللهم إال عن بناء النسق
الصورى األصىل لها  .وحىت لو مت تصور الامنذج بوصفها كياانت واقعية مبعىن ما  ،فإن
اخلصائص الىت دلهيا عالوة عىل بناهئا الصورى غري ذات صةل ابلنظرية ؛ فهىى بوصفها ‘مناذج
للنظرية’ تكون متاكفئة منطقياً  ،ومن مث ال تتنافس وبعضها البعض عىل ‘الواقع’ أو ‘الصدق’.
يقوم التصور ادلالىل بعمل خطوة ذات حفاوة  ،فبد ًال من احلديث عن الصياغات اللغوية
ينتقل إىل احلديث عن األش ياء والعمليات  ،وهو هبذا يقرتب أكرث من احلديث عن الامنذج
كام حتصل فع ًال ىف العلوم  .ولكن التصور ادلالىل للنظرايت يضيف القليل لالهامتم الفلسفى
مببحث الامنذج ذاته  ،وال يضيف شيئاً للمسائل اإلبس متولوجية املتعلقة ابلقسم السابق.
فالرتكزي ملا يزل يتعلق خبصائص نظرايت متجمدة ىف صياغة بنائية معينة  .ومما هل مغزى أن
العديد من بياانت التصور ادلالىل عن النظرايت تشري إىل األخرية كام يُعرب عهنا ىف ‘النصوص
املدرس ية’ .إن التصور ادلالىل عن النظرايت مث ه مكثل التصور الفرىض الاس تنباطى عن
النظرايت ال يقول شيئاً عن تبدل النظرايت  ،أو عن ُاألطر النظرية العامة  ،أو ‘الامنذج
املقياس ية’  ،وذكل ألن هذه اندراً ما تكون قابةل للصياغة ىف أنسقة بدهيية اس تنباطية  ،ومن
مث ال ت ُ َع ِّرف فئة الامنذج ادلاللية .أما املشلكة القدمية عن ‘معىن احلدود النظرية’ فإنه يُدفع هبا
إىل جمال فلسفة اللغة بد ًال من جمال فلسفة العمل ؛ فالسؤال عن كيفية اخرتاع الامنذج  ،وعن
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كيفية فهم اصطالحاهتا الوصفية ال خيتلفان ىف وهجة النظر تكل عن تقدمي أية حدود جديدة
إىل اللغة سواء ىف اللهجات اجلديدة  ،أو الرواايت  ،أو قصص اخليال العلمى  ،أو األدب
عىل وجه العموم  .لكن تفاريق من هذا القبيل بني فلسفة الامنذج وفلسفة اللغة غري مربرة ؛
ذاك أنه قد تأسست قب ًال – عىل سبيل املثال – الارتباطات الىت توجد بني اس تخدام
الامنذج بوصفها جمازات من هجة والتحليل اللغوى للمجاز عىل وجه العموم من هجة أخرى.
أخرىإن مقارانت كهذه لها مضامني هممة ابلنس بة لالك من فلسفة العمل وفلسفة اللغة ،
ولسوف يكون مما ال معىن هل أن نُقىص مناقشة تطور اللغة العلمية من حتليل بناء العمل .
يقع الضعف األكرب للتصور ادلالىل عن النظرايت ىف قبوهل املضمر للتفرقة املوجودة ىف
النظرية الفرضية الاس تنباطية بني احلدود النظرية وحدود املالحظة  .مفن املقبول اآلن عىل
وجه العموم أن هذه التفرقة ت ُعد تبس يط مُهكل  .ولكن منذ عام  ، 3693أخذ َسبْس يشري
إىل أن موضوع العمل ليس املالحظة الفجة  ،ولكن مناذج املعطيات  .فهذه جتيىئ  -ىف حاةل
العلوم الرايضية  -ىف صورة فئات من المكيات القابةل للقياس الىت متثل خصائص قابةل
للمالحظة مش تقة من أماثيل للعامل الواقعى  ،وليس ىف صورة خربة جفة  .عىل سبيل املثال ؛
تتعلق نظرايت املياكنياك ابخلربة عن طريق فئة من املتغريات املؤوةل كجس مييات وفرتات
زمنية وماكن وكتةل ودوال للقوة  .لك هؤالء ميثلون كياانت مياكنيكية مؤمثةل وخصائصها
القابةل للقياس َ .سبْس نفسه مل يدخل ىف مناقشة للحدود غري القابةل للمالحظة  ،ولكن فامي
بعد طمس الوضع العام جداً عن املالحظة املعبئة ابلنظرايت التفاريق الصارمة بني ‘ماهو
قابل للمالحظة’ و‘ماهو غري قابل للمالحظة’  ،وجعلت من حتلي ه وثيق الصةل ابلامنذج
النظرية أيضاً  .هذا وقد فقد السؤال عن اآلةل احلس ية املعينة لإلنسان العاقل الىت ميكن أو ال
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ميكن لها أن تالحظ عىل حنو مبارش – الكثري من أمهيته ابلنس بة لطبيعة وبناء النظرية .
ميكن أن نتصور املعرفة العلمية اآلن بوصفها هرياركية من الامنذج  ،بعضها أكرث عينية ويقع قريبا ً
جداً من املعطيات  ،بيامن بعضها اآلخر نظرى ويتعلق ابلعامل من مسافة أكرث بعداً .
ومع ذكل ما ىه عالقة النظرية ابلعامل ؟ تعمتد اإلجاابت عىل هذا السؤال داخل إطار
التصور ادلالىل للنظرايت عىل الكيفية الىت تؤول هبا نظرية العمل بوصفها واقعية أو مضادة
للواقعية  .وهجة النظر األكرث معومية والسائدة ىه الواقعية  ،عىل األقل ابملعىن اذلى يفرتض
فيه أن العامل احلقيقى يكون (عىل حنو تقريىب) من بني مناذج النظرايت اجليدة  .ولقد اكن مثة
حماوالت لتعيني معايري ‘اجليد’ الىت سوف ختزتل الفئة الكبرية للامنذج املمكنة عىل حنو غري
حمدد إىل فئة سهل التعامل معها  .وابلتعريف يتوجب عىل هذه املعايري أن تكون غري إمربيقية
؛ وذكل ألنه من املفرتض عىل عائةل الامنذج الىت تشلك نظرية انحجة أن تكون لكها متسقة مع
املعطيات إىل حد بعيد (أو ابألحرى متسقة مع مناذج هذه املعطيات)  .إن املعطيات اخملتلفة
حتدد مناذج خمتلفة  .ومن مضن املعايري الىت ُاقرتحت ؛ توحيد الظواهر  ،البساطة الصورية ،
الاقتصاد  ،وعدم غرضية النظرية  .ولكن مل حيالف هذه املعايري إال قليل جناح ىف تبيني أهنا
ذات صةل ابلصدق  ،أو ىف تبيني أن متتابعة النظرايت ىف جمال معني متيل إىل التقارب حنو
‘أفضل تفسري’ فريد .
ولقد اقرتح رواندل جري نسخة واقعية ذات مرونة أكرب من التصور ادلالىل للنظرايت وأطلق
علهيا ‘الواقعية اإلنشائية’  .ىف هذه النسخة مثة تعرف واحض أن مثة خِسان ما ىف املالمئة بني
الامنذج النظرية ومناذج املعطيات من هجة والعامل احلقيقى من هجة أخرى  .حفىت ىف التصور
الفرىض الاس تنباطى تعطل التقريبات العددية والرحجان اإلحصاىئ اخلاصة الاس تنباطية
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احملضة للنظرايت  .وعىل حنو أكرث معومية  ،حيدد جري التشابه بوصفه العالقة األولية بني لك
أمناط الامنذج من هجة والعامل احلقيقى من هجة أخرى .تكل العالقة غري متعدية منطقياً  ،وال
ميكن لها أن تنتج ‘الصدق’ أو ‘املطابقة’ ؛ ذلا يرتاجع جري عن مناقش هتا حبدود منطقية متاماً ،
ولكنه يعترب تعرف التشابه الاكىف ىف املسائل ذات الصةل بوصفه معلية معرفية طبيعية كلك ،
تعمتد عىل القدرات البيولوجية اإلنسانية وعىل املواضعات والامنذج املقياس ية املقبوةل اجامتعياً.
ىف هذا الرضب من الواقعية ليس مثة ضامنة عىل الاقرتاب من الهناية ىف العمليات اخلاصة
بصناعة النظرية  :فهىى حتليل أنطولوىج ملا تكونه النظرية وليس عن كيفية تطورها أو تربيرها.
جتعل واقعية جري اإلنشائية التصور ادلالىل للنظرايت أقرب إىل العمل احلقيقى  ،وأقرب
كذكل إىل رضب من الزنعة املضادة للواقعية أو ‘اإلمربيقية اإلنشائية’ اذلى تبناه فان فراسني.
ويبدو أن الفرق بني وهجىت نظرهام يتعلق عىل حنو رئيس بطبيعة التفرقة بني النظرية
واملالحظة  .فلنئ يرى جري هرياركية سلسة لامنذج النظرية واملعطيات  ،فإن فان فراسني
يقوم بعمل تفرقة (الىت ال ميكن أن تكون إال تفرقة براجامتية) بني املوامئة اإلمربيقية للنظرية من
هجة  ،والامنذج غري الواقعية الىت يتوسط بيهنا وبني اخلربة اجلهاز الاس تنباطى للنظرية ومبادهئا
اجلِسية  .وعىل هذا  ،هكذا تبقى عالقة النظرية ابلعامل واحدة من عالقات إش باع القضااي ،
أى واحدة من عالقات ‘الصدق’ أو ‘املطابقة’  ،ولكن عىل املس توى اإلمربيقى فقط  .أما
مناذج النظرايت فهىى ال حتمل قمي صدق ىف عالقهتا ابلعامل بأى معىن قد يلفت النظر  .يس متر
الك من جري وفان فراسني عىل أية حال ىف إهامل مشالكت تبدل النظرايت  ،واختيار
المنوذج  ،ويفضالن أن يشريا إلهيام ىف إطار فس يولوجيا األعصاب املعرفية أو الفلسفة العامة

لإلدراك واللغة  .بعبارة أخرى مازالت األش باح الصورية واإلس تاتيكية ملقارابت النظرية
الفرضية الاس تنباطية والتصور ادلالىل للنظرايت تتسكع هنا وهناك .
تصور النظرايت بوصفها مماثالت
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كامي نتعامل مع مسائل املعىن والتربيرر فرنحن ىف حاجرة إىل الرتخىل عرن عقيردتني ملرا ترزالان
تنسالن إىل التصور ادلالىل للنظرايت  .العقيدة األوىل تتعلق ابلرتكزي املفرط عىل األنطولوجيا
والواقعية عىل حساب استبعاد األس ئةل اللغوية واإلبس متولوجية من فلسفة العرمل  .أمرا العقيردة
الثانيررة فتتعلررق بتأكيررد الصررياغات اإلس ر تاتيكية واملدرس ر ية للنظرررايت عررىل حسرراب إهررامل
العمليات املس مترة ىف صياغة النظرايت  ،واملشالكت النامجة عن اختيار النظرايت وتبردلها .
لقد قامرت املناقشرات املعرارصة بعمرل انهتراك حراد للكترا العقيردتني  ،وذكل عرىل حنرو رئريس
بسرربب ادلراسررات املفصررةل لكيناميكيررات املعررارصة والتارخييررة اخلاصررتني ابلنظريررة والتجربررة .
تؤكد املقارابت اجلديدة ادلراسة اإلمربيقية للعمل ذاته أكرث من تأكيدها ‘إعرادة البنراء املنطقيرة’
هل  .وتوصف عالقة النظرية ابلعمل حبدود العمل الفس يولوىج واملعرىف بد ًال من اعتبارها مشلكة
فلسفية معيقة ومس تعصية عىل احلل  ،كرذكل فرإن حمراوالت إجيراد عالقرات منطقيرة صرارمة
داخررل النظرررايت العلميررة حررل حملهررا ادلرجررات املتعررددة مررن الاقررتاب وخِسرران املالمئررة ،
والتشاهبات  ،واملامثالت  .ويتوجب عىل املقارابت اجلديدة مواهجرة الاعررتاض برأن لك ذكل
يؤدى ابلرضورة إىل تفكري مهبم  .فهذه املقارابت مضطرة إىل ان تبيني أنه ابلرمغ من أن الواقع
والعمل مهبامن عىل حنو ال ميكن اخزتاهل  ،فإن احلرديث الفلسرفى حرومام مرع ذكل ميكرن أن ير
حبرردود صررارمة  ،وحممكررة  ،ومعقرروةل ولكررن دون الوقرروع ىف منطررق غررري واقعررى وغررري قابررل
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للتطبيررق .لقررد برردأت ترركل املقررارابت تفعررل ذكل عررن طريررق إعررادة تقرردمي التشررابه واملامثررةل
والتصورات ذات الصةل ىف املناقشات الفلسرفية اجلرادة  ،وهكرذا حتررر حرديث المنروذج مرن
قيود مابعد الرايضيات الىت كسراه هبرا التصرور ادلالىل للنظررايت (انظرر عرىل سربيل املثرال ؛
تنبثق هذه النقاط جبالء ىف التحليل اذلى قدمته اننىسر اكرترايرت وذكل فرامي أطلقرت عليره
‘النظرية الاصطناعية ىف التفسري’  ،وتصفها كام يىل  " :تفسرري الظراهرة هرو إجيراد منروذج ىف
اإلطار األساىس للنظرية يالمئها ويسمح لنا ابش تقاق مامتثالت للقوانينالفينومينولوجية املشوشة
واملعقدة الىت تكون صادقة عن تكل الظراهرة "  .تكرف الرامنذج هنرا عرن أن تكرون كيراانت
مابعد رايضية جمردة  ،وتُرى ىف ضوء اترخيى أكرب وتصبح مثل الرامنذج املقياسر ية الرىت يتبناهرا
مجموعات من العلامء والىت ميكن التعامرل معهرا  .وهكرذا ُخترزتل ‘عرائالت الرامنذج’ الكبررية غرري
احملددة إىل مناذج قليةل مساعدة عىل العمل مبعية مبادهئا اجلِسية اإلمربيقية  .وحتاىج اكرترايت
بأن لك هذه الامنذج ال تدعى ماكنة احلقيقة أو الصدق – فهىى ختييالت تُسر تخدم ابلقطعرة ،
وتُس تَغل  ،بل وت ُ َنسخ كامي تتوافق  .حىت اآلن جند أن تصورها مشابه لتصور فران فراسرني ،
وىه حتتفظ مث ه ابالنقسام بني مس توايت التنظري ادلنيا والعليرا  .ولكهنرا ختتلرف عنره ىف أهنرا
تسمح بوجود العلل والكيراانت غرري القرابةل للمالحظرة  ،وبرأن القروانني العليرة يكرون لهرا قرمي
صرررررررررررررررردق  ،عررررررررررررررررىل األقررررررررررررررررل عررررررررررررررررىل حنررررررررررررررررو جررررررررررررررررزىئ.
تدمع اكرترايت جحهتا برثوة من األمثةل املفصةل من الفزيايء  .ومع ذكل يظل غري واحضراً كيرف
ميكن متيزي تصور ‘العةل احلقيقية’ عن منراذج النظريرة التليليرة  .ال يبردو أن اكرترايرت تمتسرك
بتصور هجوى قوى عن ‘األنواع الطبيعية’ أو القوانني ؛ ذلا فليس من السهوةل مبراكن أن نررى
ما يسامه به تصور ‘العالقات العلية الصرادقة’ فرامي ال ميكرن أن يقرال ابلتسراوى (ىف سر ياقات
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جزئية) حبدود القوانني املوامئة إمربيقيراً ومنراذج املعطيرات  .يفضرل أن نقرول القصرة ذاهترا بلغرة
متصل ‘النظرية-املالحظة’  ،وأن نتحدث حبدود القضرااي لربهرة  .ميكرن أن نعتررب الرامنذج إذن
بوصفها قضااي نظرية مش بعة ذات قمي صدق طروال الوقرت ؛ لكرن ىف املسر توايت العليرا مرن
النظرايت تكون يقينراً وإىل حرد كبرري اكذبرة  ،لكهنرا قررب مسر توى الظرواهر مرن احملمترل أن
تكون صادقة جزئياً وعىل حنو تقريىب ؛ وذكل ألهنا تكون عرضة ملصادر عديدة مرن الشرواهد
والاختبار  .دلينا إذن تصور عرن النظررايت بوصرفها وبصرورة جوهريرة جتسر يد للمامثرالت -
الصررورية واملاديررة – الررىت تصررف الانتظامررات املوجررودة بررني معطيررات جمررال معلرروم ( منرراذج
املعطيات وقروانني الظرواهر) كرذكل ممراثالت برني هرذه ومنراذج املعطيرات ىف جمراالت أخررى
وهكررذا دواليررك ىف هرياركيررة مررن مس ر توايت نسررق نظرررى موحررد  .ويعطررى ‘معررىن احلرردود
النظرية’ بواسطة مماثالت مرع العمليرات الطبيعيرة ( الرنظم املياكنيكيرة عرىل سربيل املثرال) أو
بواسرطة منرراذج افرتاضررية (عرىل سرربيل املثررال ذرة برروهر الكوكبيرة)  .ىف لكتررا احلررالتني تُشر تق
احلرررررردود الوصررررررفية للمررررررامتثالت عررررررىل حنررررررو جمررررررازى مررررررن اللغررررررة الطبيعيررررررة .
المنوذج املفيد من مث هو ما ميثل العامل احلقيقى ليس عرن طريرق املطابقرة أو التشرالك ولكرن
عن طريق املامثةل وهذه قد تكون قوية أو ضعيفة اعامتداً عىل مك الشواهد املوجودة من جماالت
مامتثةل خمتلفة  .تربير التنبؤات من الامنذج إىل اجملاالت اجلديردة يصربح مسرأةل قروة احلجرة مرن
املامثةل داخل ش بكة النظرية واملعطيات برمهتا  .كذا فإن فكرة أن املامثالت القوية ترربر التنبرؤ
تعمتد بدورها عىل الافرتاض امليترافزييقى والاسر تقراىئ مبامثرةل الطبيعرة  :مبعرىن أن التشراهبات
والاختالفات والانتظامات املاضية تؤخذ عىل أهنا تشري إىل انتظامات بنائيرة حقيقيرة وابرزة
 .هذا الافرتاض أضعف من افررتاض ‘األنرواع الطبيعيرة’ املتعلرق ابلقروانني اللكيرة والرضرورية
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عىل حنو ِعىل  ،ولكن كامي جنرى تنبؤات مضادة للوقائع فال بد أن تتحصل مماثةل الطبيعة ابلطبع
عىل مكون هجوى  .ميكن أن نعرب عن هذا كام يىل  " :إذا ما وجد أن عردداً مرن املوضروعات
أكرث تشاهباً مما تكون أكرث اختالفاً ىف نواىح معينة  ،مفن املتوقع لها عىل حنرو مرربر أن تكرون
أكرث تشاهباً مما تكون أكرث اختالفاً ىف نواىح أخرى "  .ذلمك هرو أسراس التنظرري مرع الرامنذج
املتأمثةل مىت تُطبق هذه عىل العامل احلقيقى ىف متسلسةل من اخلطوات الىت مرن املامثرةل  .عرىل
سبيل املثال ؛ تأخذان املامثةل من احلاةل اإلبتدائية جلسم يسقط ىف الهواء إىل تصور كرة تسرقط
ىف الفراغ مبعية حاالهتا اإلبتدائية والهنائيرة الشربهية ابلقرانون  ،مث تأخرذان بعرد ذكل ابملامثرةل مرع
احلاةل الهنائية (عىل حنو تقريىب) للجسم احلقيقى  .جحج مضادة للوقائع مشاهبة مطلوبة من أجل
سرب وتطبيق لك الامنذج الىت تكون مفرتضة ولكن ال يُفرتض أن توجد ابلرضورة .
تقدم فزيايء المك اختباراً جيداً للتصور من املامثةل للنظرايت  .فتكل شلكت دامئاً حاةل صعبة
لنظرية المنوذج ؛ وذكل ألنه من املقبول عىل وجه العموم أنه ال توجد مناذج مياكنيكية (أو
غريها) مألوفة ت ُعد تأويل موامئ لبناهئا الصورى  .إن ما يُطلق عليه تأويل كوبهناجن يأخذ
وهجة نظر وضعية صارمة  .فطبقاً هل تقع ماهية نظرية المك ىف الرايضيات اخلاصة هبا الىت ال
حتتاج أو ميكن أن يوجد لها مماثالت متسقة وشامةل مع العمليات الفزيايئية األخرى  ،هذا
من انحية  .ومن انحية أخرى  ،يس متر الواقعيون ىف التفتيش عن مناذج ‘للمتغريات املس ترتة’
الىت ستسرتجع الواقع ادليناميىك الشامل للنظرية ومع ذكل دون كثري جناح  .أثناء لك ذكل ،
اس متر اس تخدام لغة ‘اجلس مي’ و‘املوجة’ و‘احلقل’  ،وتعمل علامء الفزيايء أن يس تخدموا هذه
الامنذج اجلزئية ابلقطعة ىف املواقف التجربية املناس بة  ،وذكل دون افرتاض أى ىشء اللهم
عالقات املامثةل مع الواقع .
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ال ينبغى ألى من لك هذا أن يكون مدهشاً حني يُصاغ حبدود التصور من املامثةل للنظرايت
 ،فهذا األخري حياج حفسب حلقيقة مماثالت صورية ومادية معينة ىف الطبيعة  .إن هذا ال
يس تلزم أية مناذج للواقع تكون ‘صادقة’ عىل حنو فريد  .ويبني اترخي نظرية المك أن هذا
التصور ليس حباجة إىل أن يس تلزم أننا نس تطيع تقعيد أية مناذج عىل اإلطالق تكون موامئة
لنظرية معلومة ومعطياهتا  .ومن خسرايت األمور أن التصور ادلالىل للنظرايت مبعية ‘عائةل
مناذجه’ اجملردة اكن يتطور ابلضبط ىف الوقت نفسه حيامن وجد أن مثة مشالكت ىف نظرية المك
غري قابةل للحل من أجل تقعيد حىت منوذج واحد شامل للرايضيات اخلاصة هبا  .عىل أية
حال  ،مثة مناذج ابلقطعة ومتصارعة ابلتبادل ىف مس توايت متنوعة من الهرياركية النظرية ،
وميكن النظر إىل هذه عىل أهنا تعمل مثل أية مناذج أخرى عىل مساعدة احلدس واملعاجلة
البارعة والسامح بتقديرات اس تقرائية جزئية مربرة حنو معطيات جديدة وذكل من خالل
الاس تدالل ابملامثةل  .وهكذا تقدم نظرية المك جحة أكرث قوة لصاحل تبىن التصور من املامثةل
للنظرايت ىف مقابل التصور ادلالىل للنظرايت .
ولكن تظل هناكل مشلكة للتصور من املامثةل للنظرايت  .فلنئ قد مت توضيح بناءات التشابه
واملامثةل داخل النظرايت وكذا بناءات التشابه واملامثةل بني النظرية والعامل  -بإسهاب ىف
األدب التارخيى والفلسفى  ،إال إهنا تظل وعىل حنو كبري أوليات غري حملةل داخل التصور
اجلديد  .ولقد ضلت بِسعة حماوالت من ِقبل اكرانب وأخرين من أجل تقدمي منطق صورى
للحجة من املامثةل – ىف ‘أدغال اندماجية’ للتشاهبات والاختالفات الىت من املضاف .
اجب إذن منطق مغاير للمنطق املعيارى من أجل إنصاف املوقف امليتافزييقى اجلديد  ،لكن
و ٌ

ال بد وأن يكون منطقاً هل رصامته اخلاصة  ،ويفضل أن يكون هل تطبيقات أكرث معومية من
تطبيقه حفسب عىل فلسفة النظرايت العلمية .
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ويبدو أن مثة مقاربة وحيدة معارصة ىه الىت تقدم أم ًال ابملروازة مرع البعردين السرابقني  .تركل
ىه الىت تعكس التطور اجلارى ىف العلوم املعرفيرة للمعاجلرة التوزيعيرة املتوازيرة  ،والرىت حللهرا
بول تشريشالند حتلي ًال من وهجة نظر فلسفة العمل  .إن نظرام املعاجلرة التوزيعيرة املتوازيرة هرو
نفسه منوذج (ولو أنه ليس بعد منوذجاً مرضرياً متامراً) لألخمراخ البرشرية واحليوانيرة – فهرو حقراً
منوذج ألى نظام يتعمل من اخلربة عىل حنو اقتصادى  .ولنأخذ مثا ًال مبسرطاً مرن تشريشرالند ؛
لنفرتض أن املشلكة ىه المتيزي بني الانعاكسات السوانرية من املنا م وانعاكسراته مرن األجحرار
كام تتلقاها سفينة ىف البحر  .ت ُق َّدم أطراف املُدخالت للمعاجلرة التوزيعيرة املتوازيرة بفئرات مرن
املتجهرات الررىت تعررني القسررامت املمررزية للمنررا م واألجحررار  .متررر هررذه عررىل حنررو مرواز ملسر توى
‘الوحدات املس ترتة’ وذكل عىل طول املمرات الىت تزن املُدخالت بطرق متغررية  .ميكرن تعرمل
هذا النظام وذكل عن طريق ش بكة مس ترتة ومركبة من التغذايت الارجتاعية الىت تبىن ملفات
خشصية بدئية ‘للمنجم’ و‘احلجر’ عىل التعاقب لكرجة الىت ي هبا وضع وتصرحيح اسر تجاابت
تفاضررلية ىف املُلرجررات  .وىف الهنايررة تنقرردح هررذه الاس ر تجاابت عررىل حنررو مناسررب وبرردون
تصحيحات رصحية مرن املعرمل مرىت ير التغذيرة مبعطيرات جديردة  ،حرىت أن مررحةل الرتعمل ال
تقتىض ابلرضورة مربمج برشرى  ،ولكرن ميكرن تصرورها بوصرفها نتيجرة معليرات طبيعيرة مرن
التغذيررة الارجتاعيررة مررن قبيررل الاس ر تجاابت الرشررطية لللطررر أو الانتخرراب ادلارويررىن .
تعرض اختبارات النظام لتعمل رسيع وانحج  ،ولكن أمهيتره الفلسرفية تقرع ابألحررى ىف مبرادئ
فِسر ىف التصرور
التعمل املقرتحة  .فهذه تتبني بوصفها منوذج ممتاز لامنذج التنظري العلمرى  ،كرام ت ُ َّ

اخملاطبات العدد  30الس نة األوىل
ISSN: 1737-6432

AL-MUKHATABAT Numéro 03 Année 01/2012

90

من املامثةل للنظرايت  .أما الفضيةل الرئيسة للمعاجلرة التوزيعيرة املتوازيرة فرتمكن ىف أهنرا تمنرذج
معليرة التصرنيف مرن املامثررةل عرىل حنرو أكرررث أمانرة ممرا أيرة منرراذج سرالفة ىف املنطرق أو نظريررة
الاحررامتل  .وىه تفعررل ذكل ببسرراطة عررن طريررق التشررييد ىف الافررتاض (املشررابه الفررتاض
فتجنش ر تاين ابلتشرراهبات العائليررة) اذلى مررؤداه أن اإلدراك والمتيررزي والتقررديرات الاس ر تقرائية
الناحجة حتدث عىل حنو طبعى عرن طريرق التجميرع ىف عناقيرد للموضروعات واخلصرائص ذات
التشرراهبات الاكفيررة ألغراضررنا  ،مث متيررزي اجملموعررات العنقوديررة عررن بعضررها الرربعض طبقرراً
لالختالفات ابالعتبار ألغراضنا.
خالصة القول  :متت مناقشة الامنذج ىف فلسفة العمل من وهجىت نظر متقابلتني  .وهجة النظر
‘املعيارية’ – مثال ذكل التصور ادلالىل للنظرايت وهو تصور صورى وال اترخيى  ،ويعرف
المنوذج بوصفه واحداً من الكياانت والعمليات الىت تش بع البدهييات الصورية للنظرية .
النظرية نفسها تتكون من بناهئا الصورى إضافة إىل عائةل لك مناذهجا  .أما النسخة الواقعية
من التصور ادلالىل للنظرايت فهىى تناحف من أجل تعريف النظرية ‘اجليدة’ بوصفها تكل
النظرية الىت ميكن لامنذهجا أن تؤخذ عىل حنو تقريىب كامي متثل العامل احلقيقى  .أما النسخ املضادة
للواقعية فهىى تنظر إىل الامنذج بوصفها ختييالت ليس لها أية عالقة مبارشة ابلواقع  ،ولكهنا
تُس تخدم كأداة للكشف عىل حنو حمض من أجل الكشف عن القوانني الىت تتعلق ابلظواهر
وتفسريها  .متيل الك من النسلتني ؛ الواقعية واملضادة للواقعية إىل حتليل النظرايت بوصفها
كياانت تتعلق ‘ابلنصوص العلمية املدرس ية’  ،وكذا إىل معل تفرقة صارمة بني النظرية و
مناذهجا من هجة واملعطيات املش تقة من املالحظة والتجربة من هجة أخرى  .وبنا ًء عليه

يتجاهل التصور ادلالىل للنظرايت املشالكت اإلبس متولوجية بصدد تطور النظرايت
واختيارها .
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أما وهجة النظر البديةل فلقد أطلقنا علهيا هنا ‘ التصرور مرن املامثرةل للنظررايت’  .طبقراً لوهجرة
النظر هذه فإن النظررايت كيراانت تتغرري اترخييراً  ،وتتكرون جروهر ًاي مرن منراذج افرتاضرية أو
مامتثالت للواقع  ،وال تكون أنسقة صورية عىل حنو أوىل  .فالامنذج النظرية ومنراذج املعطيرات
والعرامل الرواقعى لك هررؤالء يتعلقرون ببعضررهم الربعض ىف شر باكت مركبررة مرن املامثررالت  ،ومه
يتحررورون ابسر مترار لكررام حتصررلنا عررىل معطيررات جديرردة ولكررام طرروران منرراذج جديرردة  .تقرردم
املامثالت مع الكياانت واألحداث املألوقة حدوداً وصفية للتصورات النظرية وذكل عرن طريرق
معليات مشاهبة الس تخدام اجملاز ىف اللغة  .الاس تنتاجات داخل النظرايت  ،والاس تنتاجات
من النظرية إىل املعطيات  ،والتنبؤات  ،لك هؤالء يشلكون اس تنتاجات من املامثةل أكرث مرن
اس تنتاجات قضوية  ،يتح تربيرها من خالل مبدأ ميتافزييقى أال وهو ؛ مبدأ ‘ممراثةل الطبيعرة’
 ،وهو املبدأ اذلى يعد أكرث ضعفاً من الافرتاضات املعتادة عن ‘األنواع الطبيعية’ أو ‘القروانني
اللكية’  .ولقد اقرتحت بأن المنوذج الفلسفى املناسب للتصور الصعب عن ‘املامثةل’ قرد يوجرد
ىف نظم التعمل الاصطناعى من قبيل معليات التوزيع املتوازيرة .
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Adequacy. = موائمة
Ahistorical. تاريخى-= ال
Aid. = مُعين
Analogy =. المماثلة

Class. = فصل
Cognitive. = معرفى
Combinatorial. = اندماجى
Connectednessالرباطة
ِ =
Constructive. = إنشائى
Correspondence. = المطابقة
Confirmation. = التوكيد
DNA. = الدى إن إيه
explanandum. = ال ُم َفس ََّر
Explanatory= ُم َفسِ ر
Extrapolation. = التقدير االستقرائى
Fit. = مالئم
Goodness. = الجيد
hardware setups. = التركيبات الصلبة
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Anti-realistic. مضاد للواقعية/ضد
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Analogue. = متماثل

Idealization. = أمثلة
Idealized. = مؤمثل
Identification. = القول بالهُوية
Input. = مُدخل
Isomorphism. = التشاكل
Justification. = تبرير

Realistic. = واقعى
Reality. = واقع
Realism. = الواقعية
Relative. = من المضاف
relatum  = طرف عالقة.
Represent. = يمثل
Representation. = تمثيل
Semantic. = داللى
Set. = فئة
Simulacrum= االصطناع
Syntactic. = تركيبى
Theory-laddennes of observation. = المالحظة المعبئة بالنظريات
Thesis. = وضع

94

ISSN: 1737-6432

prototype profile. = ملف شخصى بدئى
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Output.  = مُخرجParadigm. = أنموذج مقياسى
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Metamathematics. = مابعد الرياضيات

