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بوونــی زانیاریــی دروســت گرنگــە بــۆ زانســت و زانینــان، بــەاڵم زانســت جیــاوازە لــە زانیــاری، 

ــە. زۆر کــەس ڕەنگــە هەڵگــری  ــی هەی ــە چــاو زانســتدا بایەخێکــی زۆر الوەکی ــاری ل بگــرە زانی

زانیاریــی زۆر بــن و زانیارییەکانیشــیان دروســت بــن، بــەاڵم ئــاگاداری زانســت نەبــن. لــەوە ئەچێت 

بــۆ زۆر کــەس جیــاوازی نەبێــت لــە نێــوان ئــەم دووە و پێیــان وابێــت بــە لەبەرکردنــی کۆمەڵێــک 

زانیــاری ئیــر ئــەوان زانســتخواز بــن و ئــاگاداری کایەکــە بــن، بــەاڵم بوونی زانیاریــی کەڵەکەبــوو ڕەنگە 

زۆرجــار ببێتــە بــار بەســەر کەســێکەوە، بــە تایبــەت گــەر نەزانێــت ئــەم زانیارییانــە چــی دەگەیەنــن و 

بۆچــی هــەن. دەبینیــت زۆر جــار بــێ ئاگایانــە گاڵتــە بــە زانســت دەکرێــت، بــەوەی دەگوترێــت فاڵنــە 

بابــەت تیۆرەیــە! بــێ ئــاگا لــەوەی زانســت جگــە لــە تیــۆرە هیچــی تــر نییــە. زانیارییــەکان لــە خۆیانــدا 

ــی ئامــراز و لۆجیکــی  ــە بوون ــی قــوڵ و ب ــەوە و تێڕامان ــە ڕێــی بیرکردن ــەوە مرۆڤــە ل هیــچ دەرناخــەن، ئ

شــیاو، دەگاتــە دۆزینــەوەی پەیوەندیــی نێــوان ئــەم زانیارییانــە و کردنیــان بــە مۆدێــل. مــرۆڤ لــە پێشــدا 

فەلســەفەیەکی هەیــە بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە بوونــی دیــاردە گەلێــک، پاشــان گریانــە پێشــنیار دەکات و دواتــر 

ــتی دەکات و  ــە دروس ــەکان ب ــەی زانیاریی ــە ڕاڤ ــک تیۆرەک ــت دەکات. کاتێ ــۆرە دروس ــەوە تی ــە گریانەکان ل

ــە ڕێیــەوە زۆر زانیاریــی  لەگــەڵ ئەوەشــدا پێشــبینی دەکات، ئیــر دەبێتــە تیۆرەیەکــی کارا و ســەرکەوتوو و ل

تــری نەزانــراو دێنــە دەرەوە کــە مــەودای زانینــان زۆر فراوانــر دەکــەن. تیــۆرەکان پێــان دەڵێــن کە سیســتمێک 

چــۆن کار دەکات، لــەوەش گرنگــر، چــۆن هاتۆتــە بــوون. ئــەوە زانیارییەکــی دروســتە کــە دەڵێیــن کۆمەڵــەی خــۆر 

پێکهاتــووە لــە ئەســتێرەیەک و نــۆ هەســارە، لەگــەڵ بوونــی مانگێــک یــان زیاتــر بــۆ هەندێــک لــە هەســارەکان. 

بــەاڵم زانینــی ئــەم شــتانە زۆر ئاســانە و لــە خۆیــدا بایەخێکــی نابێــت، گــەر نەزانیــن ئــەم سیســتمە بــە یەکــەوە چۆن 

کار دەکــەن و چــۆن ئــەم هاوســەنگییە دروســت بــووە، لــەوەش گرنگــر، چــۆن پەرەیســەندووە و گەیشــتووە بــەم 

دۆخــە. ئــەوە گرنگــە وردەکاریــی پێکهاتــەی جەســتەیی گیانــەوەران بزانیــن، بــەاڵم ئەمــە تەنهــا زانیارییەکــی ســادەیە، 

ــەم  ــە ڕێگــەی پەرەســەندن ئ ــن چــۆن ب ــەم سیســتمە چــۆن کار دەکات و گرنگریشــە بزانی ــن ئ ــە بزانی زانســت ئەوەی

سیســتمە ئاڵــۆزە دروســت بــووە، هەڵبــەت لــە ڕێــی تیــۆری پەرەســەندنەوە. ئەلفرێــد ئایــەر لــە بابەتێکیــدا بــە نــاوی 

»یاســای رسوشــت چییــە« بــە وردی ئــەوە دەردەخــات کــە یاســای رسوشــت چییــە و چــۆن یاســاکان دێنــە بــوون و چــۆن 

زانینــی حەقیقــەت )واتــا زانیــاری( بایەخێکــی زۆر کەمــی هەیــە لــە چــاو ناســینی یاســاکانی رسوشــت، ئەڵبــەت ناســینی 

یاســاکانی رسوشــتیش تەنهــا بــە تیــۆرە درکیــان پــێ دەکرێــت. هەربۆیــە، گــەر کەســێک بیەوێــت ئــاگاداری زانســت بێــت، 

ڕێگــە چارەیەکــی نییــە جگــە لــە ئاگاداربوونــی وردی تیــۆرە زانســتییەکان.
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بۆچــی و چــۆن مــرۆڤ پیردەبێــت؟ چــۆن مــرۆڤ دەمرێــت؟ ئایــا دەتوانیــن ڕێگــە لــە پیربــوون بگریــن؟ دەتوانیــن تەمەنــی مــرۆڤ بــۆ 

ــی مــرۆڤ  ــە مردن ــن ڕێگــە ل ــان؟ دەتوانی ــۆ ژی ــەوە ب ــاش مــردن بگێڕین ــن كەســێك پ ــا دەتوانی ــەوە؟ ئای ــد هــەزار ســاڵێك درێژكەین چەن

بگریــن؟ یاخــود ڕوخســار وجەســتەی مــرۆڤ بــۆ هەتاهەتایــە بەگەنجــی بهێڵینــەوە؟ ئەمانــە ئــەو پرســیارانەن كــە چەندیــن ســاڵە و تــا 

ئێســتاش ژمارەیەكــی زۆر لــە زانایــان و پزیشــكانی بەخۆیــەوە ســەرقاڵ كــردوە، چەندیــن دامــەزراوەی زانســتی وتەكنەلۆجیــای پزیشــكی 

ــاز  ــەو دەرمانس ــۆ ئ ــاش ب ــی ب ــكەوتوەكان داهاتێك ــە پێش ــە واڵت ــەن. ل ــری كاردەك ــری ونەم ــۆكاری پی ــی وه ــە چییەت ــەوە ل ــۆ لێكۆڵین ب

وپســپۆڕ و دامەزراوانــە تەرخــان دەكرێــت كــە هــەوڵ بــۆ دواخســتنی پیــری و بەگەنجــی هێشــتنەوەی مــرۆڤ دەدەن. زانــاكان بۆچونــی 

ــان هەیــە و هەریــەك بەئاڕاســتەیەك كار لەســەر دۆزینــەوەی ســەرەداوێك دەكــەن.  جۆراوجۆری

ــر  ــەاڵم هەندێكی ــەوە، ب ــۆ نەدۆزراوەت ــن، نەخۆشــییەك كــە تائێســتا چارەســەری ب ــە نەخۆشــی دادەنێ ــوون ب ــان پیرب ــە زانای ــك ل هەندێ

بــە نەخۆشــیی دانانێــن. ئــەم بابەتــە لــە نــاو زانایــان بۆچونــی جیــاوازی لەســەرە و تــا ئێســتا بڕیــاری كۆتایــی لەســەر نــەدراوە. )دەیڤــد 

جیمــس( لــە پەیامنــگای )هێلســی ئەیجیــن(، ســورە لەســەرئەوەی كــە پیربــوون دەبێــت وەك نەخۆشــی لێــی بڕوانرێــت. ئــەو پێــی وایــە 

ــا پیربــوون نەخۆشــییە یــان  پیــری جۆرێكــی تایبەتــی نەخۆشــییە كــە توشــی جەســتە دەبێــت. گفتوگۆكــردن دەربــارەی ئــەوەی كــە ئای

ــی چارەســەركردن.  ــی دەرمان ــان دەكات بۆداهێنان ــی دەرم ــا، بابەتێكــی گرنگــە، چونكــە هــاوكاری پزیشــكە پســپۆڕەكان و كۆمپانیاكان ن

لــە ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا چەندیــن بــازاڕ هەیــە بــۆ فرۆشــن و ئامــادە كردنــی دەرمانــی دژەپیربــوون، یــان خاوكــەرەوەی 

ــە  ــی ئەمریكایی ــە دامەزراوەیەك ــن، ك ــتی دەكرێ ــن( وە سەرپەرش ــد درەگ ئەدمینسرەیش ــوود ئەن ــەن )ف ــە لەالی ــوون، ك ــەی پیرب پرۆس

ــەم  ــەت ئ ــی ئاسایشــی خــۆراك و دەرمــان ، کــە هەڵب ــری كردن ــە رێكخســن و چاودێ ــە پاراســتنی تەندروســتیی گشــتی، ب و بەرپرســە ل

ــان لەســەرە.  ــە خواســتێكی زۆری دەرمانان

 

ــەن و نەمــری.  ــەوەی تەم ــكات بۆدرێژكردن ــی زانســتی ب ــن هەوڵ ــە یەكەمی ــاس ل ــە ب ــە ك ــە ڕاســتیدا بەروارێكــی ورد و دیاریكــراو نیی ل

پێدەچێــت مۆمیاكردنــی میرسیــە كۆنــەكان و هەوڵــدان بــۆ دروســتكردن یــان دۆزینــەوەی شــەرابی نەمــری لەالیــەن كیمیاییــە كۆنەكانــەوە 

و هەوڵەكانــی ئەســكەندەری مەكدۆنــی بــۆ بەدەســتهێنانی ئــاوی ژیــان، بــە كۆنریــن هەوڵەكانــی مرۆڤایەتــی دابرنێــت بــۆ بەدەســتهێنانی 

نەمــری. لەســاڵی ١٩٧٠دا دامەزراوەیەكــی ئەمریكــی بــۆ لێكۆڵینــەوە لەهۆكارەكانــی پیربــوون دامــەزرا لەالیــەن )دێنهــام هارمــان(ەوە، 

كەخاوەنــی یەكێــك لــە بیردۆزەكانــی دژەپیربوونــە، كــە بیــردۆزی ڕەگــی سەربەســتە. دواتــرو لەســاڵی ١٩٧٦دا )جــۆل كورتزمــان( و )فلیــپ 

ــوو بەزمانێكــی ســادە  ــب ب ــن كتێ ــە یەكەمی ــت، نووســی، ك ــی دێ ــردن كۆتای ــە م ــاوی )No More Dying( وات ــان بەن ــۆردن ( كتێبێكی گ

لێكۆڵینــەوە لەســەر درێژكردنــەوەی مــاوەی تەمەنــی مــرۆڤ بــكات. دواتــر و لەســاڵی ١٩٨٠ دا)ســاوڵ كێنــت( كتێبێكــی بەنــاوی )شۆڕشــی 

ــرد  ــەن دروســت ك ــەوەی تەم ــەی درێژكردن ــرەودان بەبیرۆك ــۆ ب ــی خۆبەخشــی ب ــردەوە و دامەزراوەیەك ــەن( باڵوك ــەوەی تەم درێژكردن

ــەوە(  ــەن درێژكردن ــاری تەم ــاوی )گۆڤ ــەی بەن ــی مانگان ــە گۆڤارێك ــەم دامەزراوەی ــاوی )The life Extension Foundation(. ئ ــە ن ب

دەردەكــرد. لــە ســاڵەكانی ١٩٨٢ و ١٩٨٣ و ١٩٨٨ دا چەندیــن كتێبــی پڕفــرۆش بــۆ زیاتــر ناســاندنی دەســتەواژەی درێژكردنــەوەی تەمــەن 

و زۆرتریــن مــاوە بۆژیــان باڵوكرانــەوە. 

)ڕای کورزویــل(ی داهاتونــاس و هیومانیســت، كــە چەندیــن كتێبــی بەناوبانــگ و پڕفرۆشــی بــۆ بەقوڵــی شــیكردنەوەی بابەتــی نەمــری 

و درێژكردنــەوەی تەمــەن نووســیوە، ســەرەڕای ئەمانــە، كاتێــك بەنــاو ژیانــی تایبەتیشــی دا گوزەردەكەیــت واهەســت ئەكەیــت كــە ئــەو 

زۆر تامــەزرۆی پیرنەبــوون و تەمــەن درێژییــە، تەنانــەت واپێدەچێــت كــە ئــەو هەرگیــز ئامــادە نەبێــت بــۆ مــردن! چونكــە كورزویــل 

ســەرباری ئــەوەی پەیــڕەوی لــە سیســتمێكی خۆراكــی تایبــەت دەكات، هەروەهــا زۆرپابەنــدە بــە پارێزكردنــەوە و بەشــوێن ئەوخۆراكانەدا 

دەگەڕێــت كــە هــاوكارن لــە درێژكردنــەوەی تەمــەن، وەك خورادنــەوەی ٨-١٠ پــەرداخ ئــاوی كانزایــی و ١٠ كــوپ چــای ســەوز ڕۆژانــە 

ــڤ ئێكستێنشــن(  ــەزراوەی )ئەلكۆرالی ــە دام ــدی ب ــل پێوەن ــەك دا. كورزوی ــك شــەرابی ســور لەهەفتەی ــد پەرداخێ ــەوەی چەن و خواردن

ەوە كــردوە بــۆ ئــەوەی پــاش مردنــی جەســتەی بپارێزن)زانســتی دابــڕان ژمــارە ١(. ڕیمۆنــد كورزویــل لــە١٢ی فێربیــوەری ســاڵی ١٩٤٨ 

لەئەمریــكا لەدایــك بــوە، ئێســتا لەژیانــدا مــاوە و تەمەنــی ٦٦ســاڵە، واپێدەچێــت هەرگیــز نەچێتــە گــۆڕەوە!

ئــەو پێــی وایــە زاڵ بــوون بەســەر ئــەو نەخۆشــییانەی پەیوەســن بــە پیرییــەوە، ڕۆڵێكــی گرنــگ دەبینێــت لــە درێژكردنــەوەی مــاوەی 

ــوودا  ــۆ ٥٠ ســاڵی داهات ــە ٢٠ ب ــۆ دەچــن ل ــان وای ب ــە زانای ــك ل ــی مــرۆڤ، وەك نەخۆشــییەكانی دڵ وشــەكرە وشــێرپەنجە. هەندێ ژیان
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ــی  ــن و پێی ــەوە، یاخــود نەهێڵدرێ ــی زۆر كەمبكرێن ــەم نەخۆشــییانە تاڕادەیەك ــا وادەكات ئ پێشــكەوتنی تەكنەلۆجی

وایــە درێژكردنــەوەی مــاوەی تەمــەن بــۆ چەنــد ســاڵێك بەســە بۆئــەوەی بتوانیــن تەمــەن بــۆ هەتاهەتایــە درێــژە 

پێبدەیــن. هــەر لــەم كتێبــەدا تیشــك دەخاتــە ســەر ڕۆڵــی پارێزكــردن لــە خــۆراك و ســنووداركردنی بــڕی كالــۆری و 

ــردن.  وەرزش ك

ڕەی كورزوێــڵ پێــی وایــە بایۆلۆجیــای جەســتەی مــرۆڤ وەك سیســتمی نەرمەئامێــر وایــە كــە دەتوانرێت پێشــبخرێت 

و پرۆگــرام بكرێتــەوە. كورزویــل بۆگۆڤــاری ماكلیانســی كەنــەدی دەڵێــت )جەســتەی ئێمــە پێكهاتــووە لــە چەندیــن 

ــەدا  ــەو چاوپێكەوتن ــەر ل ــن(. ه ــوە دەبرێ ــەکارەوە بەڕێ ــی نەرم ــەن پڕۆسێس ــان لەالی ــە كەهەمووی ــۆن خان تریلی

ڕایدەگەیەنێــت کــە ئــەو هیواخــوازە ڕێنامییــە پزیشــكییەكان وەك )پارێزكــردن، وەرزش كــردن، خۆپاراســن لــە 

ــا شۆڕشــی  ــە زیندوویــی مبێنێتــەوە ت ــە درێژكردنــەوەی تەمەنــی و ب نەخۆشــییەكانی قۆناغــی پیــری( هــاوكار بــن ل

نانۆتەكنەلۆجیــا ســەرهەڵدەدات، چونكــە ئــەو پێیــی وایــە كــە درێژكردنــەوەی تەمــەن ســێ قۆنــاغ لــە خۆدەگرێــت، 

ــی دووەم  ــەوە و قۆناغ ــكییە هەنوكەییەكان ــە پزیش ــگای ڕێنامیی ــە ڕێ ــتەیە ل ــتنی جەس ــەم پاراس ــی یەك ــە قۆناغ ك

ــە .  ــێیەم ســەرهەڵدانی شۆڕشــی نانۆتەكنەلۆجیایی ــی س ــە و قۆناغ ســەرهەڵدانی شۆڕشــی بایۆلۆجیی

 

ڕای كورزوێل 

ــك دەكات  ــتكردنی ئامێرێ ــەی دروس ــا، گریامن ــی نانۆتەكنەلۆجی ــە دۆزەرەوەکان ــە ل ــە یەكێك ــرك دریكســلەر(، ك ) ئی

بــۆ چاككردنــەوەی خانــەكان لــە قۆناغــی پیریــدا، كــە ئــەو ئامێــرە قەبارەكــەی هێنــدە بچووكــە لــە نــاو خانەكانــدا 

ــەری  ــتمێكی كۆمپیوت ــاوكاری سیس ــان دەدات. بەه ــان نیش ــی خانەكامن ــۆكاری تێكچوون ــارودۆخ و ه كاردەكات وب

ــی  ــە ڕوون ــاوی )Engines of Creation(  ب ــدا بەن ــە كتێبەكەی ــل ل ــەكان، كورزوێ ــی نانۆڕۆبۆت ــەت و بەكارهێنان تایب

بــاس لەمــە دەكات. ئــەو پێــی وایــە نانۆڕۆبۆتــەكان دەتوانــن لــە ســاڵی )٢٠٣٠ ( دا دەســت بــەم كارە بكــەن، ئەویــش 

ــە زانســتی نانۆپزیشــکیدا ڕودەدات.  پــاش ئــەوەی گەشەســەندنێكی گــەورە ل

)الن پۆرســۆن( ی داهاتوونــاس بــڕوای وایــە لــە داهاتــوودا مــرۆڤ بــە جۆرێــك لــە جۆرەكانــی نەمــری دەگات. ئــەو 

واچــاوەڕوان دەكات لــە ســاڵی ٢٠٥٠ دا بیــر و هۆشــی مــرۆڤ لەســەر كۆمپیوتــەر هەڵبگیردرێــت وبپارێزرێــت، ئەمــە 

دەكرێــت بەجۆرێــك لــە جۆرەكانــی نەمــری دابرنێــت، كــە نەمــری دیجیتاڵییــە )Digital Immortality( كــە بریتیــە 

لــە پاراســتنی كەســایەتیی مرۆڤەكــە لــە ناوەندێكــی وەك كۆمپیوتــەردا و هەوڵــدان بۆدروســت كردنــی پێوەنــدی ئــەم 

كەســە لــە داهاتــوودا لەگــەڵ خەڵكــی، كــە ئەمــەش لــە ئەنجامــدا وەك ڕەفتــاری ئاڤاتــاری لــێ دێــت، واتــە كاردانــەوە 

و بیركردنــەوەی مرۆڤێــك لــە ســەربنەمای ئەرشــیفی مرۆڤێكــی دیجیتاڵــی دوای مردنــی، ئــەم كەســەش، ئــەم ئاڤاتــارە، 

دەتوانێــت وەك خــۆی مبێنێتــەوە. 
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ــاو  )Mind to computer Uploading(  بریتییــە لــە جێگیركردنــی كەســایەتی و یــادەوەری و بیرگــەی مرۆڤێــك لەن

سیســتەمێكی كۆمپیوتــەری دا و دواتــر بەخشــینی بــە منداڵێكــی ســاوا، كــە ئــەو منداڵــە ســاوایەش كەســایەتی 

ــت.  ــوە دەچێ ــو بەڕێ ــەی پێش ــیەتیی مرۆڤەك ــر و كەس ــەر بی ــت و لەس ــۆی نابێ ــە خ ــەت ب ــری تایب و بی

زانایــان وای بۆدەچــن ئــەم تەكنەلۆجیایــە لــە ســاڵی٢٠٤٥ دا بكەوێتــە كار.

 

 قۆناغی پیری شەمپانزی 

تێكــڕای مــاوەی ژیانــی زینــدەوەرە جۆربەجــۆرەكان جیــاوازە. تەمەنــی مــرۆڤ دەگاتــە ١٢٢ ســاڵ، 

ــۆری مێــروو تەمەنیــان تەنهــا  ــك ج ــك ٤ ســاڵ و فیــل زیاتــر لــە٧٠ ســاڵ دەژی. هەندێ مش

ــاڵ دەژی و  ــە ٣٠ س ــر ل ــەی زیات ــارە بچوكەك ــەرباری قەب ــەمەكوێرە س ــە، شەمش ٣٠ چركەی

شــەمپانزی٦٠ ســاڵ دەژی و گۆڕانكاریەكانــی قۆناغــی پیــری شــەمپانزی تاڕادەیەكــی زۆر لــە 

ــت. هــی مــرۆڤ دەچێ

 

تەمەنی هەندێ ڕووەك دەگاتە چەند سەدەیەك  

ــی دابرنێــت،  ــە تەمەن ــی ب ــی دڵ ــا وەســتانی لێدان ــك ت ــی مرۆڤێ ــە دایكبوون ــوان ل  گــەر مــاوەی نێ

ئــەوا دیــاری كردنــی مــاوەی تەمەنــی ڕووەك بەوشــێوەیە ئاســان نییــە و كارێكــی ســەخت و دژوارە، 

ــەوە  ــە ڕوان ــر دەســت ب ــی ت ــك جارێك ــەوەی و وشــكبونی ڕووەكێ ــاش بڕین ــك جــار پ ــە هەندێ چونك

ــی  ــت تەمەن ــە دەكات و نازانرێ ــر گەش ــی ت ــی درەختێك ــەر ڕەگ ــك لەس ــی درەختێ ــود لق دەكات، یاخ

ــان هەژمــار بكرێــت. جگــە لــەوەی تەمەنــی هەنــدێ ڕووەك دەگاتــە چەنــد ســەدەیەك. )تاكســاس  كامی

بەكاتــا( ئــەو جــۆرە دارەیــە كــە ســەر بــە پۆلــی ســنەوبەرەكانە و هەندێــك جــار تەمەنــی درێــژ دەبێتــەوە بــۆ 

٥٠٠٠-٩٥٠٠ ســاڵ، ئــەم جــۆرە درەختــە لــە واڵتــی فەرەنســا وئینگلتــەرا و ئیســپانیا و هەندێــك لــە واڵتــە ئەوروپییــەكان 

ــەر ڕووەك باردودۆخــی  ــۆ دەچــن گ ــك ســەرچاوە وای ب ــت، هەندێ ــەدی دەكرێ ــران و باشــوری ئاســیا ب ــوری ئێ و باك

لەبــاری بــۆ بڕەخســێت هەرگیــز نامرێــت. كۆمەڵێــك لــە پســپۆڕانی جیرۆنتۆلۆجــی یاخــود )زانســتی پیــری( پێیــان وایــە 

  DNA ئــەم جیاوازییــە لەنێــوان مــاوەی ژیانــی زینــدەوەرە جۆربەجــۆرەكان پێوەنــدی بــە جیاوازیــی جینــەكان یاخــود

ــی  ــی تەمەن ــە دیاریكردن ــڕن ل ــگ دەگێ ــی گرن ــەكان ڕۆڵێك ــە، هــاوكات هــۆكارە ژینگەیی ــەوە هەی ــەو زیندەوەران ی ئ

گیانــەوەران. گیانــەوەرە وشــكاوەكییەكان زیاتــر دەژیــن لــەو گیانەوەرانــەی وشــكایی كــە هەمــان قەبارەیــان هەیــە، 

لەڕاســتیدا پیربــوون هێواشــر ڕودەدات لەوشــكاوەكییەكان بــە بــەراورد بــە شــیردەرەكان، ئەمــەش لەوانەیــە تاڕادەیــەك 

پێوەنــدی بــە ســوڕی مــت بــون یاخــود نوســتنە زســتانەوە هەبێــت. ئــەو گیانەوەرانــەی لــە ناوچــە شــاخاویەكان دەژیــن 

و ئەوانــەی لــە جەمســەری باكــور دەژیــن تەمەنیــان درێژتــرە و درەنگــر پێدەگــەن. دوو جــۆر ماســی لــە ڕووی مــاوەی 

ژیانــەوە تــەواو لێكجیــاوازن )ڕۆك فیــش(ی زەرد كەنزیكــەی ســەدەیەك دەژی، نیشــانەكانی پیــری زۆربــە كەمــی تێــدا 

دەردەكەوێــت، هەندێكیــان ٢٠٠ ســاڵ دەژیــن و هیــچ نیشــانەیەكی پیــری تیایانــدا دروســت نابێــت، لــە كاتێكــدا لــە 

ئەفریقــا ماســی جــۆری ســەلەمۆن، كــە لــە ماســییە ئێســكدارەكانە، تەمەنــی لــە ١٢ هەفتــە تێپــەڕ نــاكات و زۆر بــە 

ــان  ــاش گەرادان ــورت پ ــی ك ــت. ســۆكی ســەلەمۆن ماوەیەك ــدا دەردەكەوێ ــری تێ ــی و بەئاشــكرا نیشــانەكانی پی زووی

دەمرێــت. 

 

جێلی فش 

)جێلــی فــش( ئەوجــۆرە ماســییەیە كــە لەدەریــای ســپی ناوەڕاســت و ئاوەكانــی ژاپۆنــدا دەژی. ئــەوەی تایبەتــە لــەم 
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ــدەوەرە  ــوو زین ــە هەم ــوون ل ــت. پرۆســەی پیرب ــر دادەنرێ ــەری نەم ــن گیانلەب ــە یەكەمی ــە ب ــە ك ــەوەرەدا ئەوەی گیان

ــت و  ــر دەبێ ــە پی ــن ن ــن بڵێی ــە دەتوانی ــە ك ــاك خانەی ــدەوەرە ت ــەو زین ــا ئ ــە، بەكری ــەك نیی ــۆرەكان وەك ی جۆربەج

نــە دەشــمرێت، بەڵكــو لەبــری ئــەوە دابــەش دەبێــت بــۆ دوو بەشــی یەكســان، لــە ئەنجامــدا دوو بەكریــا دروســت 

دەبێــت كــە ناتوانیــن جیایــان بكەینــەوە كامیــان دایكــە وكامیــان بەچكەیــە. بــەم پێیــەش بەكریــا بــە بونەوەرێكــی نەمر 

دادەنرێــت، چونكــە لەبــری مــردن دابــەش دەبێــت بــەاڵم بەكریــای ئی كــۆالی ڕووبــەڕووی پیربــوون دەبێتــەوە، چونكە 

بــە شــێوەیەكی نایەكســان دابــەش دەبێــت. ڕەنگــە ئــەم جیاوازییەیــی بەكریــا بەهــۆی جیاوازیــی كرۆمۆســۆمەكانییەوە 

بێــت، چونكــە كرۆمۆســۆمی بەكریــا بازنەییــە هەروەهــا مایتۆكۆندریــا، واتــە )وزە ماڵــە(ی نییــە. مایتۆكۆندریــا 

ئەندامۆچكەیەكــی نــاو ناوەنــدی خانەكامنانــە بــەزۆری شــێوەی گۆییــە. مایتۆكۆندریــا یاخــود )وزەماڵــە( چەندیــن ڕۆڵــی 

گرنگــی هەیــە و گرنگرینیــان دابیــن كردنــی ٩٠%ی ئــەو وزەیەیــە كــە لــەش پێویســتیی پێیەتــی لــە خۆراكــی ڕۆژانــەوە و 

هەروەهــا ڕۆڵێكــی گرنــگ دەگێڕێــت لــە ڕێكخســتنی كــرداری هەرســكردندا. بــەاڵم الیەنــی خراپــی ئــەم ئەندامۆچكەیە 

ئەوەیــە كــە بەهــۆی ئــەم چاالكییــە ئاســاییانەی خۆیــەوە مــاددەی كیمیایــی ناجێگیــر دروســت دەكات، كــە زیــان بــە 

ــە  ــت ل ــەر دەبینێ ــی كاریگ ــەش ڕۆڵێك ــت، ئەم ــە دەگەیەنێ ــاو خانەک ــری ن ــی ت ــۆی و پێكهاتوەكان ــە خ مایتۆكۆندریاك

پرۆســەی پیربوونــدا. چەندیــن تاقیگــە لــە هەوڵــی ئــەوەدان چــۆن تەكنیكێــك بــۆ چارەســەری ئــەم كێشــەیە بدۆزنــەوە 

و خانــە زیــان پێگەشــتوەكە چاكبكەنــەوە و ئەگــەر ڕۆڵــی مایتۆكۆندریــا هێنــدە گــەورە بێــت لــە پیربوونــدا، كەواتــە 

كاری ئــەم زانایانــە هەنگاوێكــی گــەورە بیرۆكــەی درێژكردنــەوەی تەمــەن دەباتــە پێشــەوە. 

ــی جەســتەن،  ــە ڕەگــە سەربەســتەكان هــۆكاری پیربوون ــی وای ــە كــە پێ ــەو بیردۆزەی ــردۆزی ڕەگــی سەربەســت( ئ )بی

ــەرچاوە  ــری. زۆر س ــەكانی دڵ و پی ــەكرە نەخۆش ــێرپەنجە وش ــەر و ش ــییەكانی ئەلزایم ــۆی نەخۆش ــە ه ــە دەبن ئەمان

هەیــە بــۆ دروســتبوونی ئــەم ڕەگــە سەربەســتانە لــە لەشــدا، لەوانــە، خــۆراك و ژینگــە و جگەرەكێشــان. یــەك جگــەرە 

ملیۆنــان ڕادیكاڵــی سەربەســت دروســت دەكات. مــادە ئەنتــی ئۆكســیدانتەكان وەك ڤیتامیــن C، ڤیتامیــن E، ڤیتامیــن 

A، ئەلفاتۆكــۆ فیــڕۆڵ، بێتاكارۆتیــن، لیپۆلیــك ئەســید و كارنۆســاین دەبنــە هــۆی تەمــەن درێــژی و دواخســتنی 

پیــری، چونكــە ڕەگــە سەربەســتەكان كــەم دەكەنــەوە. ڕەگــی سەربەســت بریتییــە لــە هــەر گەردیلەیەك)ئەتــۆم( كــە 

ئەلیكرۆنــی تاكــی هەبــێ لــە بەرگــی دەرەوەیــدا. كاتێــک ڕەگــی سەربەســت بــەر گەردیلەیــەك دەكەوێــت بەشــوێن 

ئەلیكرۆنێــك دەگەڕیــت بــۆ ئــەوەی ئەلیكرۆنەكــەی بەرگــی دەرەوەی جــوت بــكات، كاتێــك ئەلیكرۆنەكــە لــە 

گەردیلەكــە لێدەكرێتــەوە، دواتــر گەردیلەكــە خــۆی لــە ئەنجامــی ون كردنــی ئــەو ئەلیكرۆنــەوە ئەلیكرۆنێكــی تاكــی 

دەبێــت ودەبێتــە ڕەگێكــی سەربەســتی نــوێ و ئەویــش بــە دوای ئەلیكــرۆن دەگــەڕێ ئــەم پرۆســەیە بــەردەوام دەبــێ 

و زنجیرەیــەك كارلێكــی كیمیایــی لــە نــاو خانەكانــی لــەش دروســت دەكات. ڕەگەسەربەســتەكان زیــان بــە DNA ی نــاو 

نــاوك دەگەیەنــن و ناهێڵــن مایتۆكۆندریــا كاری خــۆی بــكات و بەمــەش ATP پێویســت بەرهــەم نایــەت، لەبەرئــەوە 

وردە وردە خانــەكان خاڵــی دەبنــەوە لــە وزە و دەمــرن. لــە ڕاســتیدا بــێ ئەنــدازە ســەرچاوە هەیــە بــۆ دروســت بونــی 

ڕەگــە سەربەســتەكان، تەنانــەت بڕێــك لــەو ئۆكســجینەی لــە كاتــی هەناســە وەرگرتــن دەچێتــە لەشــەوە لــە ئەنجامــی 

نەســووتانیەوە ڕەگــی سەربەســت دروســت دەكات.

لــە مرۆڤێكــی پێگەشــتودا، لــە ڕۆژێكــدا لــە نێــوان ٥٠-٧٠ بلیــۆن خانــە دەمرێــت و ڕێژەكــە نــزم دەبێتــەوە لــە منداڵــی 

٨-١٤ســاڵیدا بــۆ ٢٠-٣٠ بلیــۆن خانــە لــە ڕۆژێكــدا.

)فوڵیــن جیــن( واتــە جینــە كوشــندەكان بیرۆكەیەكــی ترمــان دەداتــێ دەربــارەی مردنــی مــرۆڤ. )ڕیچــارد داوكینــز( وای 

بۆدەچێــت کــە لــە جەســتەی ئێمــەدا كۆمەڵێــك جیــن هــەن، هەندێكیــان لــە قۆناغــی منداڵــی و گەنجــی و هەندێكــی 

ــە قۆناغــی كۆتاییــدا چــاالك دەبــن كوشــندەن  ــە قۆناغــی كۆتایــی تەمەمنــان چــاالك دەبــن. ئــەو جینانــەی ل تریــان ل

ــە  ــە كوشــندانە بكەون ــەم جین ــە ئ ــن ك ــت ڕێگــە نەدەی ــن، دەبێ ــری ڕزگار بكەی ــە مــردن و پی ــەوەی مــرۆڤ ل ــۆ ئ و ب

كار و ئــەوەی ئــەم جینانــە دەخاتــە چاالكــی، هــۆكارە ژینگەییەكانــە و ئــەو گۆڕانــە كیمیاییانەیــە كــە لەنــاو ژینگــەی 
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ــتە،  ــی جەس ــە كیمیاییەكان ــەر گۆڕانكاریی ــن بەس ــت گرت ــە دەس ــە ب ــوون دا، بۆی ــی پیرب ــە كات ــتەدا ڕوودەدەن ل جەس

دەتوانیــن دەســت بــە ســەر ژیانــی مرۆڤــدا بگریــن. 

ــۆ مرۆڤێكــی  ــە تازەتریــن توێژینــەوەی پزیشــكیدا، ئــەوە نیشــان دراوە كــە بڕێكــی كەمــی هۆرمۆنــی گەشــەكردن ب ل

ــی چــڕی  ــتایی چــەوری و زیادكردن ــەوەی بارس ــولكە و كەمكردن ــتایی ماس ــی بارس ــە هــۆی زیادكردن ــەن، دەبێت بەتەم

ئێســكەكان و هێــزی ماســولكە و باشــكردنی نەخۆشــی دڵ و كەمكردنــەوەیLDL ، كــە جۆرێكــی زیانبەخشــی 

ــژ  ــرج درێ ــك و ج ــی مش ــا تەمەن ــیلینیۆم و توتی ــزای س ــە كان ــەملێرناوە ك ــەوە س ــە تاقیكردن ــا ب ــە. هەروەه لیپۆپرۆتین

ــەوە. ــی نەكراوەت ــرۆڤ تاق ــەر م ــە لەس ــەاڵم ئەم ــەوە، ب دەكەن

ــری، بەڵكــو ئەمــە  ــەوەی پی ــواش كردن ــەوەی تەمــەن یاخــود هێ ــژ كردن ــە درێ ــاوازە ل  پرۆســەی )Rejuvenation( جی

ــوون. ــە كــە پیرب ــەو خانانەی ــەوەی ئ گەنجكردن

ــە  ــن ڕەنگ ــامن دەڵێ ــەوەكان پێ ــەن. توێژین ــەوەی تەم ــرە بۆدرێژكردن ــی ت ــردن بیرۆكەیەك ــردن و قەدەخانەک ــۆن ك  كل

ڕۆژێــك ئەمانــە ڕێگەمــان نیشــان بــدەن بــۆ دروســتكردنی خانــەكان و بەشــەكانی جەســتە، یاخــود هەمــوو جەســتە، 

كــە لــە ڕوی بۆماوەییــەوە هاوشــێوەی ئــەو جەســتەیە كــە لەناوچــووە. ژمارەیەكــی زۆر لــە بیرمەنــدەكان بەدیهێنانــی 

نەمــری بــە ســەرەتای ئاڵۆزبــون و تێكچونــی سیســتمی ژیانــی مــرۆڤ دادەنێــن.

 

ــە )نەمــرە مردووەكــە(  ــە چیرۆكــی )The Mortal Immortal( وات ــە كورت  )مــاری شــیلی( ڕۆماننووســی بەناوبانــگ ل

ــی  ــرن و كات ــە نەم ــەس دەكا ك ــك ك ــە كۆمەڵێ ــاس ل ــت. ب ــری دەگرێ ــژی و نەم ــەن درێ ــەی تەم ــە بیرۆك ــە ل ڕەخن

بێكۆتاییــان دەســت كەوتــوە، چیــر هیــچ پاڵنەرێــك نییــە وایــان لێبــكات كار و چاالكــی ئەنجــام بــدەن. ئــەو نەمــری 

بــە شــتێكی بێزاركــەر و ئەشــكەنجەدەر دادەنێــت و پێــی وایــە مانــای ژیــان لــە مردندایــە. )ســیمۆن بــالك بــۆرن( ی 

فەیلســوف، لــە زانكــۆی كامربیــج، دەڵێــت »هەمــوو شــتێك گــەر بۆماوەیەكــی زۆر یــان بــۆ هەمیشــە بــەردەوام بێــت، 

دەبێتــە شــتێكی بێزاركــەر و تەحەمــول نەكــراو و ماناكانــی خــۆی لــە دەســت دەدات«. )لیــۆن كاس(ی بایۆئیتیكیســت 

ــەی  ــە ڕوانگ ــی دا ل ــە كتێبەكان ــە و ل ــن كتێب ــی چەندی ــیكاگۆ، خاوەن ــۆی ش ــە زانك ــی ل ــی ئەمریك ــای بەناوبانگ و زان

ــە بابەتــی درێژكردنــەوەی تەمــەن. ئــەو هەروەهــا ڕاویــژكاری جــۆرج دەبلیــو بۆشــی ســەرۆكی  مۆڕاڵییــەوە دەڕوانێت

پێشــوی ئەمریــكا بــووە لــە ٢٠٠١-٢٠٠٥ لــە كونســوڵی بایۆئیتیــك، ئــەو ڕەخنــە لــەو هەواڵنــە دەگرێــت كــە دەیانەوێــت 

تەمەنــی مــرۆڤ درێژبكەنــەوە و نەمــری بكــەن، چونكــە ئــەو پێــی وایــە ئەمــە كاریكــی نامۆڕاڵییــە و دەبێتــە هــۆی 

زۆربونــی ژمــارەی دانیشــتوان. هەروەهــا پێــی وایــە بــۆ ئــەوەی تەمەمنــان درێژبكەینــەو یاخــود نەمربیــن دەبێــت ڕێگــە 

لــە لەدایــك بونــی منداڵــی نــوێ بگریــن، هەربۆیــە خواســتی نەمــری بــە خواســتێكی مندااڵنــە دادەنێــت، كــە تێیــدا 

ژیانــی كەســانێكی تــر دەخۆیــن بۆئــەوەی خۆمــان مبێنینــەوە. ســەرباری ئــەوەی ڕەخنەكانــی) لیــۆن كاس( بۆبیرۆكــەی 

درێژكردنــەوەی تەمــەن و نەمــری تاڕادەیەكــی زۆرلۆژیكیــن بــەاڵم واپێدەچێــت بــارگاوی بێــت بــەوەی ) لیــۆن كاس( 

لەگــەڵ جــۆرج دەبلیوبۆشــی ســەرۆكی پێشــوی ئەمریــكا و لــە كڵێســاوە نزیــك بــووە و بۆچونەكانــی سیاســی وئاینییــن 

ــەم کێشــەی خەمۆکــی  ــەکان ئ ــە دەســتکاری هۆرمۆن ــت زانســت ب ــێ دەڵێ ــن. ک ــی زانســتی ب ــەوەی بۆچوون ــر ل زیات

تەمەندریژیــەش چارەســەر نــاکات؟
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گۆران ئیرباهیم

ئێمــەی مــرۆڤ هەڵــە دەکەیــن، جیــاواز لــە هەمــوو جــۆرە زیندەوەرەکانــی تــر، هەنــدێ جار هەســتیش بــە هەڵەکامنــان دەکەین. 

ــە  ــی دەدەن ب ــراوە، بەردەوام ــێکی جیانەک ــتدا، وەک بەش ــاو رسوش ــە ن ــەوان ل ــە، ئ ــای نیی ــەکان وات ــەالی ئاژەڵ ــردن ل ــە ک هەڵ

ژیانــی رسوشــتی؛ هــەر لــە نــاو ئــەو بەردەوامبوونییەدایــە کــە بوونیــان دەردەبڕدرێــت. بــە درێژایــی کات، مێشــکی مــرۆڤ ئــەو 

تایبەمتەندییــەی وەرگرتــووە کــە کۆمەڵــە هەســتێکی تایبەتیــامن بــۆ دروســت ببێــت بەرامبــەر دەوروپشــتی خۆمــان. رسوشــتی 

ئــەو گۆڕانکارییانــەی بــە ســەر مێشــکی مرۆڤــدا هاتــووە، بووەتــە هــۆکار بــۆ ئاگابوونــەوە لــە هەڵەکامنــان. لەگــەڵ ئەوەشــدا 

کــە ئــەو بــە ئاگابونەوەیــە لــە هەڵــەکان زۆر گرنــگ بــووە لــە مێــژوی بەرپابونــی مــرۆڤ، بــەاڵم هــەر ئەوبەئاگابوونەوەیــەش 

بووەتــە هــۆکار بــۆ : الدان و زیــادەڕەوی، دروســتبوونی خەیاڵــی خــاو، بــە هەڵــە تێگەیشــن، دروســتکردنی یــادەوەرە ســاختەکان، 

پەیدابــون و گەشەســەندنی هەســتە نادروســتەکان، دروســتکردنی ئەنجامــە هەڵــەکان، دروســتکردنی پێوەنــدی لــەو شــوێنانەدا 

ــە، ڕێکخســن و دیاریکردنــی هــۆکارەکان بەبــێ ئــەوەی هیــچ ڕیزبەندییــەک و هۆکارێکــی  کــە هیــچ پێوەنــدی راســتەوخۆ نیی

دیاریکــراو هەبێــت لــە ئــارادا، داتاشــینی مانــا و هۆکارێــک بــۆ ئــەو دیاردانــەی کــە هیــچ مانایــەک و هۆکارێکــی تایبەتییــان نییــە.

  ئــەو زانیارییانــەی کــە بــە هــۆی هەســتەکامنانەوە لــە جیهانــی دەوروپشــت کۆدەکرێتــەوە، بــەو ڕێــژە زۆرەی کــە وەرگیــراوە 

ناگاتــە نــاو بەشــەکانی مێشــک. لەگــەڵ قۆنــاغ بــە قۆناغــی گواســتنەوەی زانیارییــەکان بــۆ نــاو مێشــک، ڕێــژەی ئــەو خانانــەی 

ــۆ  ــەوە ب ــەکان دەگوازن ــە زانیاریی ــەی ک ــەو خانان ــگای ئ ــەوە و جێ ــر دەبن ــەم و کەم ــەوە، ک ــرن و دەگوازن ــاری وەردەگ ــە زانی ک

ــت  ــاری وەردەگرێ ــتی تیشــک، زانی ــە هەس ــەت ب ــەی تایب ــۆن خان ــەی ١٢٦ ملی ــە، نزیک ــۆ منوون ــەوە. ب ــکر دەبێت ــک، تەس مێش

هەڵەکانی 
مێشک 
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بــا لەســەر دیــاردەی بینییــن وەک منونەیــەک زیاتــر وردبینــەوە بــۆ ئــەوەی باشــر لــەم بابەتــە تێبگەیــن: بــۆ منوونــە، ئێمــە وا هەســت 

دەکەیــن کــە جیهــان جۆرێــک بەردەوامیــی هەیــە، شــتەکان، تــا ئەوەنــدەی ئاگاداربیــن، لــە جووڵەیەکــی بەردەوامــدان. چەنــدە وردبینەوە 

لــە ئاســتی بینینــامن، هەســت بــە هیــچ بۆشــاییەک ناکەیــن لەنــاو ئــەو شــێوازە بەردەوامبوونــەی جیهــان کــە ئێمــە دەیبینیــن. بــەاڵم لــە 

ــە  ــن ک ــان دەتروکێنی ــە چاوم ــدا، ئێم ــج چرکەیەک ــەری هــەر پێن ــە دەوروب ــن. ل ــە نابینی ــەو شــێوازە بەردەوامیی ــان ب ــە جیه ــتیدا ئێم ڕاس

ئەمــەش بــە مانــای داخســتنێکی تەواوەتــی چاومانــە. بــەو واتایــەش ئێمــە لــە مــاوەی شــەو و ڕۆژێکــدا، بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە دوو کاتژمێــر 

و نیــوو بــە تــەواوی هــەردوو چاومــان دادەخەیــن. لەگــەڵ ئەوەشــدا ئێمــە ئەوەنــدە هەســت بــە داخســن و تاریــک بوونــی چاوەکامنــان 

ناکەیــن. مێشــکی ئێمــە زۆر بــە باشــی ئــەو داخســتنەی چاوەکامنــان دەســڕێتەوە و ئێمــە ئەوەنــدە ســەرنجی چاوترکاندنەکامنــان نادەیــن، 

بــەاڵم کێشــەی نەبینینــی جیهانــی دەوروپشــت لێــرەدا تــەواو نابێــت.

ــە  ــی پەنج ــەیری نینۆک ــەوە و س ــی بهێڵیت ــە کراوەی ــتت ب ــەورەی دەس ــە گ ــەوە و پەنج ــۆ پێش ــت  ب ــژ بکەی ــتێکت درێ ــۆ دەس ــەر ت ئەگ

گــەورەت بکەیــت، ئەنــدازەی نینۆکــی پەنجــە گــەورەت بەقــەدەر ئــەو ئەندازەیەیــە کــە چاوەکانــت توانــای بینینــی تەواوەتــی هەیــە. 

ــە تایبەتانــە  ــا بــە ئەنــدازەی یــەک میلیمەتــر دەبێــت کــە لــەو خان ــا نــارساوە و ســەرچاوەکەی لــە چاوەکانت ــە بــە خاڵــی فۆڤی ئــەو خاڵ

پێــک هاتــووە کــە هەســتیارن بەرامبــەر بــە تیشــک. ئــەو خانــە تایبەتانــە کــە بــە فۆتــۆ ریســپتەر نــارساون، دەتوانــن لــە دووریــەک، کــە 

بــە ئەنــدازەی درێــژی باڵێکــت دەبێــت بــۆ پێشــەوە، لــە چوارچێوەیەکــی بــە ئەنــدازەی نینۆکــی پەنجــە گــەورەی دەســتت، جیهانــت بــە 

ڕوونــی بــۆ بگوێزنــەوە. لــە دەرەوەی ئــەو ئەندازەیــەی کــە باســمکرد، واتــە ئەنــدازەی نینۆکــی پەنجــە گــەورەی دەســتت، کــە درێــژت 

کــردووە بــۆ پێشــەوە، ئاســتی بینینــت لێــڵ دەبێــت و جیهــان بــەو ڕوونیــە نابینیــت وەک لەنــاو ئــەو ئەندازەیــەدا بەدیــی دەکەیــت . بــە 

ئەنــدازەی ١٠ پلــە الدان لــەو خاڵــەی فۆڤیــا، ئاســتی بینینــت کــەم دەبێتــەوە بــۆ لــە ســەدا بیســت.

هەڵبەتــە ئێمــە وا هەســت دەکەیــن کــە هەمــوو شــتەکان، پــر بــە ئەنــدازەی گۆشــەی کــراوەی چاومــان، دەبینیــن، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا 

ئــەوە شــێوازە پرکردنەوەیەکــی مێشــکە کــە ســوود لــەو وێنــە شــێواوە وەردەگرێــت کــە لــە دەرەوەی خاڵــی فۆڤیــادا دروســت دەبێــت. 

ــر  ــۆ خاڵێکــی ت ــەوە ب ــە خاڵێکــەوە دەگوێزین ــا ل ــەردەوام چەقــی فۆڤی ــدازەی چەقــی بیناییــامن زۆر بچوکــە، ئێمــە ب ــەوەی ئەن ــەر ئ لەب

ــە  ــا چارەک ــی فۆڤی ــن چەق ــە ســەر هــەر خاڵێکــی بینی ــت. ل ــە پچــر پچــری دروســت ببێ ــامن ب ــە شــێوازی بینین و ئەمــەش وا دەکات ک

چارەکێکــی چرکەیــەک دەهێڵینــەوە و پاشــان چەقــی فۆڤیــا دەگوازینــەوە بــۆ خاڵێکــی تــر. بــەم شــێوازە، لــە یــەک چرکــەدا، ئێمــە ســێجار 

خاڵــی چەقــی بینیــن دەگوازینــەوە و ئــەو جیهانــە دەبینیــن کــە لەالمــان وەک فیلمێکــی کــە بەردەوامــی هەیــە دێتــە پێــش چــاو. 

     ئــەو گواســتنەوەیەی چەقــی بینایــی پێــی دەوترێــت ســکاد، و وەک وتــم لــە چرکەیەکــدا ئێمــە ســێ ســکاد ئەنجــام دەدەیــن و لــە 

و کــۆی دەکاتــەوە لــە چاوەکامنانــدا. بــەاڵم تــا دەگاتــە شــوێنی مەبەســت بــۆ هەســتی بینیــن لــە مێشــکدا، تەنیــا ١،٢ ملیــۆن دەمــاری 

تایبــەت دەمێنێتــەوە بــۆ گواســتنەوەی زانیارییــەکان. ئــەو رێــژە ١،٢ ملیــۆن دەمــارە، زانیارییــەکان دەگەیەننــە بەشــی تایبــەت بــە بینیــن 

کــە کەوتووەتــە بەشــی پشــتە ســەر، کــە تایبەتــە بــە وەرگرتنــی ئــەو زانیارییانــەی لــە چاوەکامنانــەوە دێــت. ئــەم دیاردەیــە بــە تەنیــا لــە 

هەســتی بینینــدا ڕوونــادات، بەڵکــو هەمــوو هەســتەکامنان توشــی ئــەو کەمبوونەوەیــە و چوونــە نــاو یەکــی خانــەکان و تەســکبوونەوەی 

دەمــارەکان دەبێــت کــە ئەمــەش کار دەکاتــە ســەر ئاســتی ئــەو زانیارییانــەی دەگوێزرێتــەوە بــۆ نــاو مێشــک.
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هــەر جارێکیشــدا، بــۆ مــاوەی ٢٠٠ میلــی چرکــە لەســەر ئــەو خاڵــە دەمێنێتــەوە هــەر چرکەیــەک پێکهاتــووە لــە ١٠٠٠ 

ــەوە،  ــی چرکــە دەمێنێت ــۆ مــاوەی ٢٠٠ میل ــر و ب ــۆ خاڵێکــی ت ــەوە ب ــن دەگوێزرێت ــی چرکــە. دیســانەوە چەقــی بینی میل

پێــش ئــەوەی چەقــی بینیــن بگوێزیتــەوە بــۆ خاڵێکــی تــر. لەســەر هــەر خاڵێکــی بینیــن، ئاســتی بینایــی چاومــان زۆر 

ســنووردارە بــەو ئەندازەیــەی کــە پێشــر باســمکرد بــە پەیوەســت بــە توانــای بینایــی هــەر یــەک لــە ئێمــە. ئــەوەی کــە 

ــچ زانیارییەکــی  ــدا، هي ــەو گواســتنەوانەی چەقــی بینین ــوان ئ ــە نێ ــە کــە ل ــەوە ئەوەی ــەم بارەی زۆر ســەرنج ڕاکێشــەرە ل

ــن و  ــە کوێری ــکادەکاندا، ئێم ــوان س ــە نێ ــر، ل ــتەوخۆ ت ــی ڕاس ــە واتایەک ــت.  ب ــکامندا وەرناگیرێ ــە مێش ــی ل بینای

ــت  ــی دروس ــی بەردەوام ــە باش ــکامن ب ــن و مێش ــەوە ناکەی ــت ب ــە هەس ــەاڵم ئێم ــن. ب ــتێک نابینی ــچ ش هی

ــە  ــاو مێشــکامنەوە. ل ــە ن ــەو ســکادەنەدا هاتبێت ــوان ئ ــە نێ ــش ل ــچ زانیارییەکی ــەوەی هی ــێ ئ دەکات بەب

هــەر گواســتنەوەیەکدا، بــۆ مــاوەی ١٠٠ میلــی چرکــە چاومــان لــە کار دەکەوێــت و هیــچ زانیارییــەک 

ــاکات.  ــەی مێشــکامن ن ڕەوان

بــۆ باشــر تێگەیشــن، دەتوانیــت ئەزمونێکــی زۆر ســادە بکەیــت بــە پەیوەســت بــە کــرداری ســکاد. 

لەبــەر دەم ئاوێنەیەکــدا هەوڵــی ئــەوە بــدە ســەرنجی چــاوی خــۆت بدەیــت لــە کاتێکــدا کــە گلێنــەی 

ــە  ــت ک ــت دەکەی ــەوە. هەس ــە پێچەوان ــان ب ــت ی ــۆ الی ڕاس ــت ب ــەوە دەجووڵێنی ــە چەپ ــاوت ل چ

ناتوانــی ســەرنجی ئــەو جوڵەیــە بدەیــت. هەڵبەتــە ئەمــە لەبــەر ئــەوە نییــە کــە جووڵــەی چاوەکانــت 

ــە بدەیــت. ئەگــەر ســەرنجی چــاوی کەســێکی  ــەو جوڵەی ــۆ ناتوانــی ســەرنجی ئ ــران و ت زۆر خێ

ــر بدەیــت، هەســت بــە جووڵــەی گلێنــەی چــاوی ئــەو کەســە دەکەیــت؛ هــۆکاری ئــەوەی  ت

کــە ناتوانــی ســەرنجی جووڵــەی چــاوی خــۆت بدەیــت ئەوەیــە کــە مێشــکت ئــەو زانیارییانــە 

وەرناگرێــت کــە لــە نێــوان ســکادەکاندا لــە چــاوی خۆتــەوە هاتــووە. لەبــەر ئــەوەی چەقــی 

بینیــن و کاتــی گواســتنەوەی چەقــی بینینــت، جیــاوازە لــە کەســێکی تــر، لەبــەر ئــەوە، جووڵــەی 

ــەدی  ــەی چــاوی خــۆت ب ــەی گلێن ــەاڵم جووڵ ــت ب ــەدی دەکەی ــر ب ــەی چــاوی کەســێکی ت گلێن

ناکەیــت. 

ــای  ــە مان ــەش ب ــدا و ئەم ــە ڕۆژێک ــن ل ــە نزیکــەی ١٥٠،٠٠٠ ســکاد ئەنجــام دەدەی ــەم شــیوازە ئێم ب

ــدا  ــەڵ ئەوەش ــە لەگ ــن؛ ئەم ــچ نابینی ــدا هی ــە ڕۆژێک ــر ل ــوار کاتژمێ ــاوەی چ ــۆ م ــە ب ــە ئێم ــت ک ــەوە دێ ئ

ــەو  ــە وردی، چــۆن مێشــکامن ئ ــن. ب ــان دەبینی ــەردەوام جیه ــە ب ــن ک ــن و وا هەســت دەکەی ــە بەخەبەری ک

بۆشــاییانەی کــە دەکەوێتــە نێــوان چەقــی بیناییامنــەوە دەرسێتــەوە و جیهــان بــەو شــیوە پــڕ رەنــگ و 

ــە  ــەر ب ــتاش ه ــا ئێس ــەوە و ت ــادە دەکات، ڕوون نەبۆت ــان ئام ــن بۆم ــتی پێدەکەی ــە هەس ــەی ک بەردەوامیبوون

ــە  ــە مێشــکی ئێم ــە ک ــە، ئەوەی ــەو دیاردەی ــی ئ ــە هــەرە شــیکردنەوە بەهێزەکان ــک ل ــەوە. یەکێ ــی ماوەت نهێن

ــەکات و پاشــان  ــە پێشــبینیی ڕووداوەکان ئ ــەوە. مێشــکی ئێم ــی ڕووداوەکان ــە پێشــبینی کردن ــووە ب خــووی گرت

ــە. ــبینی کردنان ــەو پێش ــپاندنی ئ ــۆ چەس ــت ب ــەکار دەهێنێ ــاو ب ــی چ ــی بینین ــی چەق خاڵ

ئێمــە ئایدیــا لــە مێشــکامندا دروســت دەکەیــن و پاشــان دەگەڕێیــن بــۆ ئــەو دیاردانــەی کــە بیرۆکەکانــی ناو مێشــکامن 

دادەچەســپێنێت. مێشــکی ئێمــە لــە ئەزموونەکانــەوە فێــری ئــەو کــردارە بــووە، فێــری کــرداری پێشــبینی کــردن بــووە. 

ــر  ــبینیی گرنگ ــەاڵم پێش ــتەوە، ب ــی دووردەس ــە ئایندەیەک ــتەن ب ــان وابەس ــاوازن، هەندێکی ــبینییەکانیش جی ــتی پێش ئاس

هەیــە لــە ئــارادا کــە وابەســتەیە بــەم کاتــەی کــە تێیدایــن، واتــا وابەســتەیە بــە ئێســتاوە. 

ــە  ــکامنەوە، ل ــە مێش ــن، دێت ــی بینی ــن خاڵ ــرین و ڕوونری ــا باش ــا، وات ــی فۆڤی ــۆی خاڵ ــە ه ــە ب ــەی ک ــەو زانیارییان ئ

هەمــوو کاتێکــدا بــە کەڵکــی ئێســتا نایــەن. ئەگــەر مبانەوێــت لــە ڕێگــەی ئــەو زانیارییانــەی کــە لــە خاڵــی فۆڤیــا دێتــە 

ــا یەکــەم شــت ئــەو زانیارییانــە بــە دەمارەکانــی چاومانــدا  مێشــکامنەوە، بــە ئــاگا بێینــەوە، دەبێــت چــاوەڕوان بیــن ت

بــڕوات تــا دەگاتــە بەشــی ناوەنــد و پاشــان پشــتی مێشــک بــۆ وەرگێــران و شــیکردنەوەی ئــەو زانیارییانــە. ئەڵبەتــە کاری 
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بــە ئاگابوونــەوەی تەواوەتــی لــە پشتەســەر ئەنجــام نادرێــت، بەڵکــو دەبێــت ئــەو زانیارییانــە بگوێزرێنــەوە بــۆ نــاو مێشــک و لەگــەڵ 

زانیارییەکانــی تــردا کــە وەک یــادەوەری لــە مێشــکدا خــەزن بــوون، بــەراورد بکرێــن و هەڵبســەنگێندرێن تــا کاری بــە ئاگابوونــەوەی 

تەواوەتــی ئەنجــام بدرێــت. بــۆ ئــەم کارانــەش چەنــد ســەد میلــی چرکەیــەک پێویســتە تــا زانیارییــەکان دەگویزرێنــەوە و دەبــن بــە 

ــە  ــە هەمیشــە ب ــەی ک ــەو گۆڕانکارییان ــووە ل ــەردەوام ب ــی دەوروپشــت ب ــەش جیهان ــا ئەوکات ــەاڵم ت ــەوە. ب ــە بەئاگابوون بەشــێک ل

ســەریدا دێــت. جــا لەبەرئــەوە، مێشــک پێشــبینیی خــۆی دەکات کــە دوای ٢٠٠ میلــی چرکەیەکــی تــر چــی ڕوودەدات لــە ئاینــدەدا. 

بــەو واتایــە، مێشــک ئاینــدە دەبینێــت کــە ئێســتای جیهانــی دەوروپشــتە.

بەبــێ ئــەو پێشــبینیکردنەی کــە تــۆ دەیبینیــت، بەبــێ ئــەو پێشــبینیکردنەی کــە مێشــکامن دایدەڕێژێــت، تــۆ ناتوانیــت تۆپێکــی یــاری 

بگریتــەوە، یــان جوڵەیەکــی کوتوپــڕ بکەیــت، یاخــود بــە ڕێــگادا بڕۆیــت بــە بــێ ئــەوەی خــۆت بکێشــیت بــە شــتەکانی تــردا کــە 

لەســەر شــەقامەکەن. 

ــی و  ــە ڕوون ــت ب ــۆ هەســت ئەکەی ــەو شــتانەی کــە ت ــاگا بیــت ل ــدەکات نائ ــدا کــە وات لێ ــە سیســتمی بینین ــە ل ــر هەی شــتێکی ت

ــەو  ــەردەوام ئ ــە، کــە ب ــی فۆڤیای ــە و بەردەوامــەی خاڵ ــە نائارامیی ــەو جوڵ ــەوەش ئ ئاشــکرایی شــتەکانی دەوروپشــتت دەبینیــت. ئ

چەقــی بینینــە دەگوازێتــەوە. ئــەو حاڵەتــی گواســتنەوە نائارامییانــەی چەقــی بینینــی چــاو بــە شــێوەیەکی هەڕەمەکــی ڕوونــادات، 

بەڵکــو لــە الیــەن سیســتمی ســەرنجدان لــە مێشــکەوە، کــە ئــەوەش لــە الیــەن ئــەو ئایدیــا و باوەڕانــەی کــە هەمانــە، مەبەســتێکی 

پێشدەســتییان بــۆ داتــارشاوە و ڕێنومایــی دەکرێــت.

هەندێــک کات ئێمــە خۆمــان بڕیــار دەدەیــن لەســەر ئــەو خااڵنــەی کــە ســەرنجی دەدەیــن، وەک ســەرنج خســتنە ســەر کتێبێــک بــۆ 

خوێندنــەوە. لــە هەنــدێ کاتــی تریشــدا ســەرنجامن ڕادەکێرشێــت، بەهــۆی جوڵەیەکــەوە یــان دەنگــە دەنگێکــەوە، کــە لــە دەرەوەی 

چوارچێــوەی خاڵــی فۆڤیایــە و بــەو هــۆکارە خاڵــی فۆڤیــا دەگوازینــەوە. کێشــەی ســەرنجدان ئەوەیــە کــە ســنورێکی زۆر دیاریکــراوی 

هەیــە. لەبــەر چەنــد هۆیەکــی نەنــارساو، زۆربــەی کەســەکان ناتوانــن ســەرنجی زیاتــر لــە چــوار بــۆ پێنــج شــتی جــواڵو بــدەن لــە 

یــەک کاتــدا. ئەمــەش ئەبێتــە هــۆی نائــاگا بوونــت بەرامبــەر زۆر شــت، لــە هەنــدێ کاتیشــدا، تەنانــەت نائــاگا بوونــت لەو شتانەشــی 

ــدا. بەناوبانگریــن ئەزمــوون  ــە ئاســتی بینینت ــە بــێ ئــەوەی هیــچ کێشــەیەکیش هەبێــت ل ــە ڕوو ســەیریان دەکەیــت، ب کــە ڕوو ب

لەســەر ئــەم کوێریــی ســەرنجدانە، ئەزموونــی غۆرێــال نەبیرناوەکەیــە، کــە لەالیــەن دانیــەڵ ســایمۆن و کریســتۆڤەرەوە لــە زانکــۆی 

ئیلەنیــس لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا ئەنجــام درا. لــەو ئەزموونــەدا داوا لــە بینــەران کــرا کــە ســەرنجی پاســدانی تۆپــەکان 

ــە کــە  ــە ناوەنــدی ئــەو ئەزموون ــد یاریزانێکــی باســکە لەســەر ســەکۆی هۆڵێکــی منایشــگەریدا دەکــرا. ل بــدەن، کــە لەالیــەن چەن

یاریزانــەکان تۆپەکانیــان بــۆ یەکــری هەڵــدەدا، کەســێک بــە جــل و بەرگــی غۆریــالوە دێتــە ســەر ســەکۆکە و لــە نــاو یاریزانەکانــدا 

کــە خەریکــی هەڵدانــی تۆپــن بــۆ یەکــری، دوو ســێ کــەرەت ســنگی خــۆی دەکوتێــت و پاشــان ســەکۆی شــانۆکە جێدەهێڵێــت. 

بــەاڵم پــاش تەواوبوونــی ئەزموونەکــە، زیاتــر لــە نیــوەی بینــەران نەیانتوانــی ئــەو کەســە بــەدی 

بکــەن کــە بــە جــل و بەرگــی غۆرێــالوە دێتــە ســەر ســەکۆی شــانۆکە. هــۆکاری ئــەوەش 

ــی  ــی هەڵدان ــەر ژماردن ــتبووە س ــەرنجیان خس ــەران س ــەی بین ــە زۆرب ــوو ک ئەوەب

تۆپــەکان. وەک داواکرابــوو لــە بینــەران، گرنگیــی ژماردنــی هەڵدانــی تۆپەکــە لــە 

ســەروو هەمــوو شــتێکەوە دانرابــوو، بــەو مەبەســتەش بینــەران ســەرنجی خۆیــان 

بــۆ ئــەو مەبەســتە تەرخــان کردبــوو.

ئێمــە بــەردەوام ســەرنجی ژماردنــی ئــەو دیاردانــە دەدەیــن کــە مەبەســتێکی 

تایبەتیــی ئێمــەی تێدایــا. ئــەو مەبەســتانەش نــەک هــەر شــتێکی داڕێــژراون 

و ڕاســتییەکی ئەوتۆیــان نییــە لــە نــاو رسوشــتدا، بەڵکــو لــە زۆربــەی 

کاتەکانــدا، زۆر لــەوە الوازتــرن کــە بتوانــن مانایەکــی پــڕ بــە پێســتی خۆیــان 

بــۆ جیهانەکەمــان دروســت بکــەن.

گۆڕانکاری خودا لە زێهنی هۆوکینگدا
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هۆوکینگ 

گۆڕانکاری خودا لە زێهنی هۆوکینگدا

خوداو

نووسینی: حوسێن حوسێنی
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پێشەکی

ــە  ــە بابەتێک ــە؟ ک ــوداوە چیی ــەر خ ــی بەس ــەک هەق ــر فیزیایی ــتە ئی ــتی رسوش ــا زانس ــادام فیزی ــت، م ــە بگوترێ لەوانەی

ــە  ــەن و باســی خــودا ل ــری زانســتدا کار دەک ــی ت ــە بوارەکان ــەی ل ــەو زانایان ــن ئ ــاوە. دەگمەن ــە دەرەوەی فیزی دەکەوێت

نــاو کارە زانســتییەکاندا بکــەن، دیــارە بــە هــۆکاری عیرفانــی هــەر کەســێک ئــازادە بــۆ ئــەوەی بــڕوای بــە هەقیقەتێکــی 

ڕەهــا یــان خــودا هەبێــت و ستایشــی بــکات و بیپەرســتێت. هەڵبــەت ئەمــە دەچێتــە چوارچێــوەی ئــازادی کەســییەوە، کــە 

کەســێک ئیــامن بــە خودایــەک بهێنێــت و لــە ژیانیــدا پەیــڕەوی لــە ڕێنامییەکانــی ئاینێــک بــکات. بــەاڵم کاتێــک فیزیایــەک 

ــە/  ــی جوولەک ــی ئایینەکان ــەکان بەتایبەت ــی ئایین ــەڵ ئیامنداران ــی لەگ ــەردوون دەکات هەندێکجــار بەرکەوتن ــە گ ــاس ل ب

ــە ئیرباهیمییــەکان، باســی چۆنیەتیــی  ــە تاییبەتــی ئایین ــۆ دروســت دەبێــت. زۆربــەی ئایینــەکان، ب مەســیحی/  ئیســالم ب

ــی  ــەت شــیکاری چۆنیەتی ــان تەنان ــۆ دیاریکــردووە، ی ــەت ڕۆژ و ساڵیشــیان ب ــان کــردووە و تەنان دروســتبوونی گەردوونی

ڕوودانــی هەندێــک لــە دیــاردە فیزیاییەکانیشــیان بەپێــی بۆچوونــی خۆیــان کــردووە. بــەاڵم گــەردوون  لــە زانســتدا بابەتــی 

کاری فیزیاییەکانــە و زانســتی گــەردوون پێشــڕەو و ڕچەشــکێنی  زانســتی فیزیــا و کــۆی زانســتی  مرۆڤایەتییــە. هــەر بۆیــە 

جێگــەی سەرســووڕمان نییــە کاتێــک نیوتــن  باســی خــودا دەکات وەکــو ڕێکخــەری جووڵــەی هەســارەکان یــان ئایینشــتایین 

دەیەوێــت لــە بیرکردنــەوەی خــودا تێبــگات.  لــەم سەردەمەشــدا ژمارەیــەک لــە فیزیاییــە پلــە یەکەمــە تیۆرییــەکان ئاوڕیان 

لــە پرســی خــودا لــە زانســتدا داوەتــەوە و وەکــو هــۆی هــۆکارەکان پرســیارییان لەســەری هێناوەتــە ئــاراوە.

ــوەی  ــە چوارچێ ــەردوون ل ــی گ ــوو دیاردەکان ــالس)Scientific determinism( هەم ــتیی الپ ــی زانس ــی جەبرگەرای ــە پێ ب

یاســادایە و هیــچ دیاردەیــەک بــێ هــۆکار نییــە. کانــت پرینســیپی هۆئەنجــام بــە پێشــینی)priori( دادەنێــت واتــە بوونــی 

ــر  ــت دوات ــەدەکانی ناوەڕاس ــوفەکانی س ــان و فەیلس ــە زانای ــی زۆر ل ــرناوە. ژمارەیەک ــت پەژرێ ــە نەویس ــێوەی بەڵگ بەش

بوونــی خودایــەک بــۆ دروســتبوونی گــەردوون بــە پێویســت دەزانــن، هەندێکیــان بڕوایــان بــە خــودای لــە مرۆڤچــوو هەیە 

و هەندێکیشــیان بڕوایــان بــە خــودای ئاڵــۆزی فەلســەفی هەیــە، هــەر چەنــد لــە ســەدەی بیســتەمدا زانــای پلــە یەکــی 

ئاگنوســتیک و بــێ خــوداش دەردەکەوێــت، بــەاڵم ئەوانیــش زۆرجــار ناچــار بــوون چەمکــی خــودا بەکاربهێنــن.

بەهەرحــاڵ، چەمکــی خــودا یــان لــە رسوشــت بــەدەر بــە فراوانــی لــە فیزیــادا بــەکار هاتــووە و لــە ئێستاشــدا بەکاردێــت، 

ــی  ــت تەفســیری فیزیای ــە ناکرێ ــەی ک ــەو دیاردان ــۆ ئ ــە زۆر شــوێندا ب ــت، ل ــا ناوەکــەی گۆڕابێ ــە تەنه ــد لەوانەی هەرچەن

پێشــکەش بکرێــت،) النیکــەم بەشــێوەی کاتــی( چەمــک گەلێکــی وەک جەوهــەر ، شــەیتان یــان خێــو بــە کاردێــت.

لــەم وتــارەدا ئێمــە ســەرەتا باســێکی کــورت ســەبارەت بــە چەمکــی  لــە رسوشــتبەدەر  دەکەیــن و پاشــان دەچینــە ســەر 

ــە  ــە ل ــەم چەمک ــەندنی ئ ــگ دا و پەرەس ــی هۆوکین ــە زێهن ــودا ل ــەی خ ــە دەرکەوت ــە، ل ــەم چەمک ــی ئ ــی گۆڕانکاری باس

ــچ شــیدەکەینەوە. ــۆ هی خــودای ئایینشــتایینەوە ب
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خودا و لە رسوشتبەدەر لە فیزیادا

لەوانەیــە یەکــەم فیزیایــی لــە مێــژوودا باســی خــودای کردبێــت، ســەرەکیرین داهێنــەری فیزیــا واتــە ئەرەســتوو بووبێــت، کــە نــاوی 

جووڵێنــەری بــێ جووڵــە)Unmoved Mover(ی لێنــاوە. ئەرەســتوو جیهــان دەکات بــە دوو بەشــی ئاســامنی و خاکییــەوە. لــە جیهانــی 

ــە ئاســامنییەکانی  ــە و تەن ــر و خــاک دروســت بوون ــاو ، ئاگ ــە چــوار جەوهــەری هــەوا، ئ ــادەکان ل ــوو م ــە زەوی، هەم ــدا وات خاکی

ــە  ــە الی ئەرەســتوو ل ــوون. ل ــە ئەســتوقوس)quintessence( پێکهات ــە جەوهــەری پێنجــەم وات ــو ئەســتێرە و هەســارەکان ل ــر وەک ت

رسوشــتبەدەر خودایەکــی کەســی نییــە بەڵکــو خودایەکــی فەلســەفییە، لــە ڕاســتیدا لەســەردەمی ئەرەســتوودا خەڵکــی یۆنــان بڕوایــان 

بــە فرەخودایــی هەبــوو. بــەاڵم دواتــر بۆچوونــە فەلســەفییەکانی ئەرەســتوو لەالیــەن کلیســەوە وەک هەقیقەتێکــی ڕەهــا پەســەند 

ــدراو  ــی پێ ــاوی مامۆســتای یەکەم ــە فەلســەفەی ئیســالمی دا ئەرەســتوو نازن ــەوە. ل ــوو بەرپەرچــی بدەن ــان  نەب ــان بۆی ــرا و زانای ک

ــە.  ــە ڕێژەیی ــان تێگەیشــن جووڵ ــەاڵم لەســەدەکانی ناوەڕاســتدا زانای ــرنا. ب ــدی پەژرێ ــە کردنێکــی جی ــێ ڕەخن ــی بەب بیروبۆچوونەکان

کەوابــوو جووڵێنــەری بێجووڵــە ناکرێــت بوونــی هەبێــت. پرینســیپی جووڵــەی گالیلــۆ کــە لــە هەمانکاتــدا یاســای یەکەمــی جووڵــەی 

نیوتنــە لــە زانســتدا بەتایبەتــی بــۆ ئــەوە تەرخانکــراوە. زڕەزانســتێکی تــری ئەرەســتوو کــە بریتــی بــوو لــە ناوەنــدی گەردوونبوونــی 

زەوی، لەالیــەن تیکۆبراهــە، کوپەرنیکــوس و گالیلــۆوە  بەرپەرچدرایــەوە و فیزیاییــەکان ناچاربــوون مودێلــی تولەمایــی بــۆ جووڵــەی 

هەســارەکان فــڕێ بــدەن.  بــەاڵم خــودای کەســیی ئایینــی کریســتییان لــە نــاو زانســتدا مایــەوە. گالیلــۆ  گەورەتریــن فیزیایــی بــوو کــە 

لەســەر بۆچوونــە زانســتییەکانی و پاڵپشــتی کردنــی بــۆ مودێلــی خۆرناوەنــدی کوپەرنیکــوس دادگایــی کــرا. ســەرەڕای تەکفیرکردنــی 

لەالیــەن کلێســەوە، بــەاڵم گالیلــۆ بــڕوای بــە خــودای کەســایەتی داری کریســتییان هەبــوو، ئــەو دەیگــوت ئینجیــل ڕاســتە و کارەکانــی 

ئــەو لێکدانــەوەی تێکســتەکانی ئینجیلــە.

ــە پێشکەشــكردنی ســێ یاســای  ــە ب ــە، ک ــی ســەدەکانی ناوەڕاســت ئیســحاق نیوتن ــی و مامتاتیکزان ــن ئەســتێرەناس و فیزیای گرنگری

جووڵــە و یاســای کێشــکردنی گشــتی، ڕۆڵــی هــەرە گرنگــی لــە دامەزراندنــی فیزیــای کالســیکدا هەبــوو، ئــەو هەروەهــا داهێنــەری 

ــی  ــە فەرمانڕەوای ــی ب ــن کۆتای ــەی نیوت ــا یەکەمەک ــە. یاس ــرازی مامتاتیکیی ــن ئەم ــدا گرنگری ــە ئیمڕۆش ــە ل ــە ک ــی کاڵکڵس مامتاتیک

فەلســەفەی ئەرەســتوو بەســەر فیزیــادا هێنــا و یاســا کێشــکردنەکەی، جووڵــەی ئاڵــۆزی هەمــوو تەنــە ئاســامنییەکانی ڕوونکــردەوە. 
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ئــەو بــڕوای بــە خــودای کەســایەتی دار هەبــوو.  بــڕوای  وابــوو نەزمــی نــاو کۆمەڵــەی خــۆر بەڵگەیــە  لەســەر ئــەوەی  بوونێکــی بەهێــز 

و زیــرەک هەیــە. بــە پێــی بــڕوای نیوتــن ئەگــەر خــودا نەبێــت خــۆر هەســارەکەن هەڵدەلووشــێت، نیوتــن خــۆی بــە موفەســیری ئینجیــل 

دەزانــی. 

ــە زانســتدا دروســتکرد، فیزیایــی و مامتاتیکــی فرانســی پییەر-ســایمۆن الپــالس بــوو. ئــەو  فیزیاییــەک کــە تەنگــەژەی بــۆ ڕۆڵــی خــودا ل

ــوو.  ــچ شــوێنێکدا نەهێناب ــە هی ــاوی خــودای ل ــەوە، ن ــەی نیوتن ــە پێچەوان ــە ئاســامنییەکان نووســی و ب ــەی تەن ــی لەســەر جووڵ کتێبێک

کاتێــک ناپلێــون، ئەمپراتــۆری فرانســە، پرســیاری ڕۆڵــی خــودای لــە کتێبەکــەدا لێــدەکات، لــە وەاڵمــدا دەڵێــت »مــن هیــچ پێویســتییەکم  

بــەم گریامنــە نەبــوو«، کــە ئەمــە  بــە بەرەبەیانــی جەبرگەرایــی زانســتی)scientific determinism( دادەنرێــت. بــە پێــی ئــەم پرینســیپە 

ــتەمێک  ــتای سیس ــی  ئێس ــەر دۆخ ــە. ئەگ ــدراو نیی ــە پێ ــایانە ڕێگ ــەم یاس ــە و الدان ل ــاکانی فیزیایی ــی یاس ــتەمێک ملکەچ ــوو سیس هەم

بزانیــن دەتوانیــن داهاتــوو و ڕابــردووی پێشــبێنی بکەیــن. ئیــر لەرسوشــتبەدەر ڕۆڵــی نامێنێــت و ناتوانێــت دەســتێوەردان بــکات. ڕیشــەی 

جەبرگەرایــی زانســتیی الپــالس دەگەڕێتــەوە بــۆ فەلســەفەی کانــت و پرینســیپی هۆئەنجــام. هەرچەنــد خــودی الپــالس بــڕوای بــە خــودای 

فەلســەفی بەپێــی رشۆڤــەی کانــت هەبــوو. بــە پێــی کانــت زنجیــرەی هۆئەنجامــەکان ســەرەتایەکی هەیــە و ئــەو ســەرەتایەش واجــب 

بــە وجــودە.

ڕۆڵــی لــە رسوشــتبەدەر بــە جەبرگەرایــی زانســتی کۆتایــی نەهــات، شــەیتانەکەی ماکســوێل و الپــالس منوویەکــی تــری لەرسوشــتبەدەرن کە 

لــە تاقیکردنــەوە زێهنیییەکانــی  فیزیــای گەرمــادا  بوونیــان هەیــە.

ــدا  ــای کوانتەم ــە فیزی ــەم. ل ــای کوانت ــە فیزی ــە ل ــش بریتیی ــە ئەوی ــت، ک ــوێ دەردەکەوێ ــتێکی ن ــتەمدا زانس ــەدەی بیس ــەرەتای س لەس

جەبرگەرایــی زانســتی تووشــی شکەســت دەبێــت، بــە پێچەوانــەی فیزیــای کالســیک، بەپێــی یاســا و ڕێســاکان ناکرێــت ئایینــدەو ڕابــردووی 

سیســتەمێک دیــاری بکرێــت. لــە جیاتــی پێشــبینی ورد و دڵنیاکــەری فیزیــای کالســیکی، پێشــبینی ئەگــەری و نادڵنیایــی دێتــە کایــەوە. واتــە 

داهاتــووی سیســتەمێک ناکرێــت بــە پێــی زانینــی بارودۆخــی ئێســتایی بــەوردی دیاریبکرێــت، بەڵکــو تەنهــا دەکرێــت بــە ئەگــەر قســەی 

لەســەر بکرێــت. ئەمــە بەواتــای فەشــەلی پرینســیپی هۆئەنجامــی کانتــە، کــە ڕیشــەی ســەرەکی جەبرگەرایــی زانســتی الپالســە. هــۆکاری 

ســەرەکی ئــەم پێشــهاتە دەگەڕێتــەوە بــۆ پرینســیپی نادڵنیایــی هایزێنبێــرگ)Heisenberg Uncertainty( و لێکدانــەوەی فەلســەفی ئــەم 

.)Copenhagen Interpretation(فیزیاییــە پێــی دەگوترێــت لێکدانــەوەی کۆپنهاگــن

لێکدانــەوەی فەلســەفی بــۆ  فیزیــای کوانتــەم، فیزیاییەکانــی کــرد بــە دوو بەشــەوە، بەشــێکیان بــە ڕێبەڕایەتــی ئاڵبێــرت ئایینشــتایین، بــە 

توونــدی جەبرگەرابــوون و بەهــۆی پێســبێنییە ئەگەرییەکانییــەوە فیزیــای کوانتەمیــان بــە  زانســتێکی ناتــەواو دادەنا)بــا ســوودمەندیش 

بێــت(؛ بەشــێکی تریــان بــە ڕێبەڕایەتــی نیلــس بــۆر زانــای دانیامرکــی  فیزیــای کوانتەمییــان بەڕاســت و دروســت تــەواو دادەنــاو بڕوایــان 

وابــوو هیــچ ڕێگەیــەک بــۆ تێگەیشــن لــە ناخــی رسوشــت  جگــە لــە زمانــی ئەگــەر نییــە.

ــتایین  ــە.  ئایینش ــە ناوبانگ ــتدا ب ــژووی زانس ــە مێ ــوو، ل ــی دەچ ــا ڕادەی دوژمنایەت ــە ت ــە، ک ــەم  دوو گروپ ــەفییەکانی ئ ــە فەلس گەنگەش

وتەیەکــی بەناوبانگــی هەیــە کــە »خــودا زار هەڵنــادات« بــۆ ئــەوەی بڵێــت ئەلیکــرۆن بــە کام ئاڕاســتەدا بــڕوات. وشــەی خــودا  لــەم 

ــاو کۆنفرانــس  ــە ن ــا مەبەســتی ئایینشــتایین لــە خــودا چییــە؟ ئــەم خودایــە ل وتــەی ئایینشــتاییندا لێکدانــەوەی زۆری بــۆ دەکرێــت، ئای

و وتــارە زانســتییەکانی شاهەنشــای زانســتدایە. بــەاڵم ئاڵبێــرت ئایینشــتاین بــڕوای بــە خــودای ئایینــەکان نەبــوو، تەنانــەت چیرۆکەکانــی 

کتێبــی پیــرۆزی کریســتییان و جوولەکــەی بــە قســەی پروپووچــی مندااڵنــە دادەنــا. ئایینشــتایین بــڕوای بــە خودایەکــی تایبەتــی فەلســەفی 

هەبــوو، کــە زۆر نزیکــە لــە خــودای ســپینوزا. خــودای ســپینوزا یەکســانە بــە رسوشــت.

 .)Spookiness(هــەر لــەم گەنگەشــانەوە یەکێکــی تــر لــە رسوشــتبەدەرەکان  لــە نــاو فیزیــادا دروســت دەبێــت، کــە پێــی دەڵێــن  خێــو

چیرۆکــی ئــەم خێــوە دەگەڕێتــەوە بــۆ مەتەڵێــک کــە ئاینشــتایین بــەدژی فیزیــای کوانتەمــی دایدەهێنێــت، لــە یەکێــک لــەم مەتەاڵنــەدا 

ــڕ بەبــێ  ــە پ ــە شــێوەی ل ــای کوانتەمــی ڕاســت بێــت، دەکرێــت دوو تەنۆلکــە ب ــارساوە دەیســەملێنێت کــە ئەگــەر  فیزی ــە EPR ن کــە ب

ئــەوەی کات ببــات، کاریگــەری لەســەر یەکــری دابنێــن. هەڵبــەت تیۆریــی ڕێژەییــی تایبەتیــی ئایینشــتاین رێگــە بــەم کارە نــادات، چونکــە 
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بــە پێــی ئــەم تیۆرییــە زانیــاری ناکرێــت بــە خێراتــر لــە خێرایــی ڕووناکــی بگوازرێتــەوە. ئایینشــتایین ئەمــەی نــاو نــا کــرداری خێوەکــی لــە 

ــت  ــی ئایینشــتایین شکســت ناهێنێ ــی تایبەتی ــی ڕێژەیی ــەاڵم تیۆری ــە ب ــردارە بەڕاســتی هەی ــەم ک ــەوت ئ ــدا دەرک ــە دوایی ــەودای دوور.  ل م

چونکــە لــە ڕاســتییدا ناکرێــت ئــەم دیــاردە بــۆ گواســتنەوەی زانیــاری لــە جیهانــدا بــە کاربهێرنێــت.

هۆوکینگ و خودا

ــە وتــەی  ــای ئیمڕۆیــی )ب ــە وات ــۆ وەک زانایەکــی پێشــڕەو و یەکــەم فیزیایــی ب ــۆ لەدایکبــووە، گالیل هۆوکینــگ ســێ ســەد ســاڵ دوای گالیل

هۆوکینــگ( بەهــۆی ڕۆشــنگەرییە زانســتییەکانییەوە لــە الیــەن کلیســەوە تووشــی لێپێچینــەوەو ئــازاردان بــوو. دەوروبەرەکانــی هۆوکینــگ 

لــە تەمەنــی گەنجیــدا بەتایبەتــی یەکــەم هاوژینــی، گرنگــی زۆریــان بــە پرســی خاڵــق لــە گەردوونــدا دەدا. ئــەو  هــەر لــە هەڕەتــی الوێتییــدا 

ــی  ــە کتێب ــت. ل ــان دەزانێ ــی خودای ــە بەدیل ــەن و ب ــدا دەک ــەر گەردوون ــی بەس ــە فەرامانڕەوای ــانەیە ک ــەو هاوکێش ــەوەی ئ ــەیدای دۆزین ش

ــەوە »  ــۆ دەگەڕێت ــۆ تێگەیشــن لەســەرچاوەی گــەردوون ب ــە ســااڵنی ١٩٨٠ دا حــەزی ب ــە ل ــۆ هەمــوو شــت« باســیدەکات ک ــەک ب »تیۆریی

لەســاڵی ١٩٨١ حــەزم بــۆ پرســیارەکان ســەبارەت بــە ســەرچاوەی گــەردوون دووبــارە زینــدوو بوویــەوە. ئەویــش کاتێــک بــوو لە کۆنفڕانســێکدا 

ســەبارەت بــە گەردوونناســی لــە ڤاتیــکان بەشــدار بــووم. کلێســەی کاتولیــک تووشــی هەڵەیەکــی گــەورە بــوو کاتێــک هەوڵــی دا ســەبارەت بــا 

گالیلــۆ و پرســێکی زانســتی، کــە خــۆر بــەدەوری زەویــدا دەســوڕێتەوە یاســا دەر بــکات. ئێســتا دوای ســەدان ســاڵ بڕیــاری دابــوو، کــە باشــرە 

بــۆ ڕینامیــی کلێســە ســەبارەت بــە گەردوونناســی، ژمارەیــەک پســپۆڕ بانگهێشــت بــکات.

ــە پەرەســەندنی  ــەوە ل ــە  ئەگــەر لێکۆڵین ــی کێشــە نیی ــەو وت ــا. ئ ــی پاپ ــە خزمەت ــان بگەن ــی کۆنفڕانســەکەدا، بەشــداربووان توانیی ــە کۆتای ل

ــی  ــاتی ئەفراندن ــگ س ــە، بیگبان ــاش نیی ــی ب ــگ کارێک ــودی بیگبان ــەر خ ــەوە لەس ــەاڵم توێژین ــت، ب ــەوە بکرێ ــە دوای بیگبانگ ــەردوون ل گ

ــە. ــی خودای ــەردوون و چاالک گ

ــن زۆر  ــۆ! م ــی گالیل ــم بەهاوچارەنووس ــوو بب ــەزم لێنەب ــارم داوە. ح ــک  وت ــی بابەتێ ــە چ ــەبارەت ب ــن س ــت م ــا نازانێ ــووم پاپ ــحاڵ ب خۆش

هاوخەمــی گالیلــۆم، بەشــێکی دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی کــە ڕێــک سێســەد ســاڵ دوای مەرگــی ئــەو لــە دایکبــووم.«  لێــرەدا هۆوکینــگ دانــی 

پێدادەنێــت کــە بەشــێوەیەک لــە ژێــر کاریگەریــی گالیلــۆ بــۆ ڕۆشــنگەری زانســتیدایە. لەوانەیــە کاریگــەری ئــەم وتــارەی پاپــا بووبێــت کــە 

هۆوکینگــی هانــداوە بــەردەوام هێڵــە ســوورەکەی کلێســەی کاســولیک ببەزێنێــت.

لەســاڵی ٢٠١٤ دا هۆوکینــگ ڕایدەگەیەنێــت، ئــەو کەســێکی بێخودایــە و خــودا بوونــی نییــە. بــەاڵم تاوەکــو بەم قۆناغــە گەیشــتووە ڕێگەیەکی 

دوورودرێــژی بڕیــوە. لــە هیــچ کام لــە کتێبەکانیــدا هۆوکینــگ هەوڵــی نــەداوە دان بــە نەبوونــی خــودا بنێــت بەڵکــو زیاتــر جەختــی لەســەر 

فەرمانڕەوایــی قانــوون بەســەر  دیاردەکانــی گەردووندا)بــە بیگبانگیشــەوە( کردووەتــەوە کــە تەنانــەت خــوداش )ئەگــەر هەبێــت( ناتوانێــت 

دەســتێوەردانی تێــدا بــکات.

لــە ســاڵی ١٩٨٨دا لــە کۆتایــی کتێبــی کورتــەی مێــژووی کاتــدا دەنووســێت »ئەگــەر ئێمــە بتوانیــن تیۆرییەکــی تــەواو بدۆزینــەوە کاتێکــی 

زۆر نابــات هەمــوو کەســێک نــە تەنهــا ژمارەیەکــی کــەم زانــا، پرینســیپەکانی تێبگــەن. ئــەو کات هەمــوو کەســێک فەیلەســووفەکان، زانــاکان 

و خەڵکــی ئاســایی دەتوانــن بەشــداری گەنگەشــەکان لەســەر پرســیاری بۆچــی گــەردوون هەیــە بکــەن. ئەگــەر ئێمــە وەاڵمەکــە بدۆزینــەوە 

ــە  ــر ل ــگ بی ــرەدا هۆوکین ــەوە.« لێ ــر دەکات ــن خــودا چــۆن بی ــت بزانی ــەو کات دەکرێ ــری مــرۆڤ دەبێــت- ئ ــی ژی ئەمــە ســەرکەوتنی کۆتای

ڕەخنەکانــی ئاینشــتاین لەســەر فیزیــای کوانتەمــی دەکاتــەوە، کــە دەیگــوت مــن دەمهەوێــت بزانــم خــودا چــۆن بیردەکاتــەوە، نــەک ئــەوەی 

ــە ڕێگــەی پێشخســتنی  ئەلیکــرۆن بــە چــی ئاڕاســتەیەکدا دەڕوات! هەڵبــەت هۆوکینــگ وەاڵمــی ئایینشــتایینی داوەتــەوە، کــە ئــەم کارە ل

فیزیــای کوانتەمــی و یەکگرتنــی لەگــەڵ تیۆرییەکانــی تــردا بەتایبەتــی تیۆریــی ڕێژەییــی گشــتی دەکرێــت. لێــرەدا هۆوکینــگ دڵنیایــە، ئــەو 

تیۆرییــە دەدۆزرێتــەوە. بــەاڵم لــە ســاڵی ٢٠٠٥ لــە کتێبــی کورتیلــەی مێــژووی کاتــدا، کــە بەشــێوەیەک نۆژەنکردنــەوەی کورتــەی مێــژووی 

کاتەکــەی ســاڵی ١٩٨٨ ە، گومانــی لــە بوونــی وەهــا تیۆرییــەک هەیــە و دەنووســێت:

ــەوە،  ــی ئ ــکات. لەجیات ــەک دابهێرنێــت شــیکاری هەمــوو گــەردوون ب ــووە، زۆر قورســە تیۆریی ــەوەی له ســه رکراوە و دەرکەوت »وەک لێکۆڵین
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ئێمــە دێیــن کێشــه کە ورد دەکەینــەوە و ژمارەیــەک وردە تیــۆری دادەهێنیــن.« 

ســەبارەت بــە ڕۆڵــی خــودا لەگەردوونــدا لــە هەمــان کتێبــدا جەختدەکاتــەوە »بــۆی هه یــه  خــودا فەرمانــی قانوونەکانــی رسوشــتی 

ــتا  ــتێنێت  و ئێس ــە پەرەبس ــەم قانوونان ــی ئ ــا بەپێ ــتووه  ت ــۆی جێهێش ــی وەک خ ــەوە گەردوون ــارە، دوای ئ ــەاڵم وادی ــت، ب دەرکردبێ

دەســتتێوەردانی تێــدا نــاکات. پرســیارەکە ئەوەیــە، ئــەو چــۆن دۆخــی ســەرەتایی 

 boundary( یــان پەیکەربەنــدی گەردوونــی هەڵبــژاردوە؟ مەرجــە ســنووریه کانی

conditions( کاتــی ســەرەتا چــۆن بــووە؟ لــە ڕێژەیــی گشــتیی کالســیکدا ئەمــە 

کێشــەیە، چونکــە ڕێژەیــی گشــتیی کالســیک لــە ســەرەتای گەردوونــدا تووشــی شکســت 

ــت«. ــان دەبێ  و داڕم

وەک دەبینیــن لێــرەدا هۆوکینــگ تــا ڕادەیــەک گــوێ بــە کلێســەی ڤاتیــکان دەدات و 

ڕۆڵێــک بــۆ خــودا دادەنێــت کــە ئەویــش بریتییــە لــە دانانــی دۆخــی ســەرەتایی  بــۆ 

گــەردوون، بــەاڵم  هــەر زۆر زوو پەشــیامن دەبێتــەوە دەنووســێت »ئەگــەر ســنوورێک 

بــۆ فــەزا-کات بوونــی نەبێــت، پێویســت نــاکات ڕەفتارکــردن له ســه ر ســنوورەکە 

دیاریبکەیــن- پێویســت نــاکات دۆخــی ســەرەتایی گــەردوون بزانیــن. فــەزا-کات لێــواری 

نییــە تــا  ئێمــە ناچارببیــن پەنــا بــۆ خــودا به ریــن، یــان کۆمەڵــێ یاســای نــوێ مەرجــە 

ســنوورییەکانی فــەزا-کات دەستنیشــان بکــەن. ئێمــە دەتوانیــن بڵێیــن »مەرجــی 

بوونــی  ســنوورێک  هیــچ  ئەوەیــە  گــەردوون   )boundary condition(ســنووریی

ــۆی  ــە دەرەوەی خ ــتێک ل ــچ ش ــەره  و هی ــی خۆتێرک ــە بەتەواوی ــەم گەردوون ــە.« ئ نیی

کاری تێنــاکات. ئەمــە نــە چێدەکرێت}تخلیــق{  و نــە تێکدەدرێــت. ئەمــە تەنیــا هەیــە، 

چونکــە ئێمــەی مــرۆڤ باوەڕمــان وابــووە گــەردوون ســەرەتای هەیــە، کــە وابــوو رۆڵــی 

ئافەرینەرێــک ڕوونــە، بــەاڵم ئەگــەر لــە حەقیقەتــدا گــەردوون خۆتێرکەربێت، بێســنوور 

ــەم پرســیارە زۆر  ــەودەم وەاڵمــی ئ ــی بێــت ئ ــار بێســەرەتاو بێکۆتای ــوار و بێکەن و بێلێ

ــە: ڕۆڵــی ئافرێنــەر چییــە؟« ڕوون نیی

وەک دەبینیــن هۆوکینــگ لێــرەدا بــە تەواوەتــی دەکەوێتــە گومانــەوە، ئایــا بەڕاســتی 

ئەگــەر گــەردوون بــێ ســنوور بێــت ئیــر ئــەو ڕۆلــەش بــۆ خــودا نامێنێتــەوە، هەروەها، 

ــە  ــگ ل ــەوەی بیگبان ــەوە ل ــت دەکات ــت، جەخ ــوو ش ــۆ هەم ــەک ب ــی تیۆریی ــە کتێب ل

تیۆریــی ڕێژەییــدا خاڵــی تەراییــە نــەک لــە فیزیــای کوانتەمــدا »میکانیکــی کوانتەمــی 

ــە دەرەخســێنێت کــە گــەردوون  بەبــێ خاڵــی تەرایــی دەســتی پێکردبێــت.  ئــەو هەل

ــدا  ــەرەتای گەردوون ــا لەس ــاکانی فیزی ــاکات یاس ــت ن ــە پێویس ــەی ئەوەی ــە واتاک ئەم

ــە  ــەرەو ناکەوێت ــی خۆتێرک ــەردوون بەتەواوەت ــن.... گ ــن و دابڕمێ ــت بێ ــی شکس تووش

ژێــر کاریگــەری هیــچ شــتێک لــەدەرەوە. گــەردوون نــە ئەفرێــرناوە و نــە لــە ناویــش 

ــت«. دەچێ

لێــرەدا هۆوکینــگ دەیەوێــت ئــەوە پیشــانبدات، ئەگــەر تیۆریــی ڕێژەییــی گشــتی لــە 

بیگبانگــدا تووشــی شکەســت دەبێــت و ئەمــەش بــووە بەهــۆی ئــەوەی هەندێک کەس 

ــە،  ــە ڕاســتیدا وانیی ــە، ل ــەو شــوێنە شــوێنی خودای ــن ئ ــای ڤاتیکانیشــەوە وابزان ــە پاپ ب

ئەگــەر تیۆرییــەک فەشــەل دەهێنێــت تیۆرییەکــی تــر ئــەو فەشــەلە ڕاســتدەکاتەوە.
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ــەم  ــەی ل ــگ و هاوکارەک ــی هۆوکین ــدەکەوێت.  ئامانج ــر پێش ــی ت ــگ قۆناغێک ــەزن، هۆوکین ــی م ــی دیزایین ــە کتێب ــاڵی ٢٠١٠ و ل لەس

کتێبــەدا ڕوونکردنــەوەی تیۆرییــە نوێیەکانــە بــۆ ئــەوەی پیشــانی بــدەن هەمــوو شــتێک لــەم گەردوونــەدا بــە پێــی یاســا و ڕێســایە و 

الدان لــەم یاســایانە موومکیــن نییــە. هــەر بۆیــە لــە رسوشــتبەدەر ناتوانێــت خــۆی تێهەڵقورتێنێــت. لــە بەشــی کۆتایــی کتێبەکــەدا واتــە 

ــاره کاندا  ــگ و هه س ــۆر ، مان ــامنییه کانی  وه ک خ ــه  ئاس ــه  ی ته ن ــه  جوڵ ــن ل ــت »ڕێکخس ــدا دەڵێ ــەڵ هاوکارەکەی ــتەم لەگ ــی هەش بەش

ــان  ــوا ی ــاره زووی خ ــه ز و ئ ــی  ح ــه  پێ ــن  ب ــه وه ی بڵێی ــره  ل ــه  باش ــن   و ئه م ــۆڕەکان ده جوڵێ ــا نه گ ــی یاس ــه  پێ ــه وه ن   ب ــانده ری ئ پێش

شــه یتان ده جوڵێــن.. یاســایانه  ده بێــت لــه  هه مــوو کاتێــک و هه مــوو شــوێنێکدا راســت بــن؛ ئه گینــا یاســایان پێناگوترێــت. لێــره دا هیــچ 

ــدا بکــه ن«  ــی گه ردوون ــه  کارکردن ــن ده ســتتێوه ردان ل ــان شــه یتان ناتوان ــه . خــوا ی ــی نیی ــه ک بوون ــان موعجیزه ی به ده رێک}ئیستیســنا{ ی

لێــرەدا هۆوکینــگ بــە پێــی پرۆســەی پەرەســەندن، باشــرەکە هەڵدەبژێرێــت، ئەویــش دەبێــت، بــەاڵم ئــەم باشــرە! بــەاڵم هەمیشــە باشــر 

دەمێنێتــەوە.

ــاری گــەردوون و چەمکــی هەقیقــەت  ــە ســەرچاوەو ڕەفت ــەکان ســەبارەت ب ــاوەڕی ئایین ــدا هۆوکینــگ بیروب ــە کتێبــی دیزایینــی مەزن ل

دەداتــە بــەر ڕەخنــەی توونــد و ئاڵرناتیڤێکــی نــوێ پێشــکەش دەکات، کــە بەنــدە لەســەر پەرەســەندنی تیۆرییــە زانســتییەکان. هۆوکینــگ 

جەختدەکاتــەوە چونکــە بــڕی وزەی نیگەتیــڤ و پۆزەتیڤــی گــەردوون نەگــۆرە، کەوابــوو گــەردوون لــە هیچــەوە دروســتبووە. هەمــوو 

شــتێک لــەم گەردوونــەدا بــە ســەرەتای گەردوونییشــەوە بــە پێــی یاســایە و الدان لــەم یاســایانە مومکیــن نییــە.

ئەنجام

ــا بــە  ــا پلەیەکەکانــی فیزی ــە فیزیــای کــون و نــوێ دا دەســتیپێکرد و دیــدگای زان ئــەم وتــارە بــە ناســاندنی شــوێنی لــە رسوشــتبەدەر ل

درێژایــی مێــژوو باســی  لێکــرا. هــەر لەســەرەتای مێــژووی زانســتی فیزیــاوە لــە رسوشــتبەدەر لــە هەندێــک لــە گرنگریــن شــوێنەکانیدا 

ــەم  ــی ئ ــە زاناکان ــک ل ــن. یەکێ ــتبەرداری ب ــن دەس ــرن و ناتوان ــوە دەگ ــووی پێ ــک خ ــەت خەڵ ــار تەنان ــردووەو هەندێکج ــەی ک هێالن

ســەردەمە کــە هۆوکینگــە بــە گــژ گرنگریــن  لــە رسوشــتبەدەردا چووەتــەوە و تاڕادەیــەک لــە دەســتەاڵتەکانی دایامڵیــوە و پیشــانیداوە  

ئــەم گەردوونــە بــۆ دەســتپێکردن و بــەردەوام بــوون پێویســتی بــە خاڵــق نییــە. هەڵبــەت هۆوکینــگ  نەک لــە کتێبــە زانســتییەکاندا بەڵکو 

لــە ڕاگەیاندنەکانــدا باســی لــە نەبوونــی خــودا کــردووە، بــەاڵم دەکرێــت بەمــە بگوترێــت هەســتێکی شەخســی. وتــە لۆجیکییەکــەی و 

زانســتییەکانی هــەر ئەوەیــە  تاوەکــو ئێســتا کــە لــە کتێبــە زانســتییەکانیدا باســی دەکات.

ئــەو بەزەقــی لەژێــر کاریگەریــی رۆشــنگەریی گالیلۆدایــە و خــۆی بــە درێژەپێــدەری ڕێگەکــەی دەزانێــت. لەهەمانکاتــدا، ئــەو خودایەیــی 

لــە کۆتاییــدا دەبێــت بەهیــچ و بوونــی نامێنــت ئــەو خــودا فەلســەفییەی ئاینشــتایینە کــە زار هەڵنــادات و هۆوکینــگ هــەر لــە ســەرەتای 

ژیانییــەوە  دەیەوێــت لــە بیرکردنەوەکانــی بــگات و هاوکێشــەکانی بدۆزێتــەوە.
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سەرچاوەکان بە کوردی

ــێن  ــەییەکان« و. حوس ــەرە ڕیش ــیارە ه ــۆ پرس ــەکان ب ــە نوێی ــەزن وەاڵم ــی م ــو » دیزایین ــاردۆ میلۆدین ــگ، لیۆن ــتیڤن هۆوکین ١-س

ــووس، ٢٠١٥ ــدی غەزەلن ــێهەم،  ناوەن ــی س ــابیر، چاپ ــار س ــێنی، کامی حوس

ــدی  ــەم ناوەن ــی دووه ــێنی،هاوڕێ عومەر،چاپ ــێن حوس ــژووی کات« و. حوس ــەی مێ ــو » کورتیل ــگ، ل. میلۆدین ــتیڤن هۆوکین ٢- س

غەزەلنــووس، ٢٠١٦

٣-ستیفن هۆوکینگ » تیۆرییەک بۆ هەموو شت« و. حوسێن حوسێنی چاپی یەکەم  ناوەندی ئەندێشە ٢٠١٦

٤-ئامیــر ئەســل  » گیرۆدەیــی گەورەتریــن نهێنــی فیزیــا« و. حوســێن حوســێنی، ئومێــد غەریــب  چاپــی یەکــەم  ناوەنــدی غەزەلنووس 

٢٠١٥

٥-وێرنەر هایزەنبێرگ » ئەو دیوی فیزیا« و. حوسێن حوسێنی  چاپی یەکەم،  ناوەندی غەزەلنووس ٢٠١٥

٦- ستیفن هۆوکینگ » گەردوون لە توێکڵە گوێزێکدا«  و. حوسێن حوسێنی ، ناوەندی غەزەلنووس ٢٠١٦

٧-حوسێن حوسێنی » ئاسامن و ڕێسامن«   ناوەندی غەزەلنووس ٢٠١٥

سەرچاوەکان بە ئینگلیزی

 ١٩٨٨ ,Hawking S. “ the Brief History of time”, Bantam book.١

٢٠٠٧  “ ,Jane Hawking “ travel to infinity: My Life with Stephen, Alma book .٢

 H. Hossieni et al. “Heisenberg uncertainty principle and Kant philosophy, Why Hawking thinks Philosophy is .٣

 ٢٠١٦ dead”, Latin American Journal of Education Physics

دوایین نامەی ئاڵبێرت ئایینشتایین سەبارەت بە خودا 

و دین

ــۆ  ــی  ب ــی ئەڵامن ــاڵی ١٩٥٤ دا بەزمان ــە لەس ــەم نامەی ئ

ــیووە  ــدی نووس ــش گوتکین ــی ئیری ــووفی ئەڵامن فەیلەس

و بریتییــە لــە ٤٣٥ وشــە، کــە لــەودا دەڵێــت »بــۆ 

ــر  ــی ت ــوو ئایینەکان ــو هەم ــە، وەک ــی جوولەک ــن ئایین م

ســەرچاوەی خورافــەی مندااڵنــەن.« هەروەها ســەبارەت 

ــرەی  ــت »مــن ئەندامێکــی تی ــە دەڵێ ــی جولەک ــە ئایین ب

جولەکــەم و لەگــەڵ بیرکردنــەوە و ڕەفتاریانــدا کــواڵوم، 

ــرن  ــی ت ــەوە وەک تیرەکان ــەالی من ــرە ب ــەم تی ــەاڵم ئ ب

و هیــچ الیەنێکــی هەڵبژێردراوییــان نییــە )جوولەکــە 

ــودان( ــردراوی خ ــرەی هەڵبژێ ــە تی ــان وای بڕوای
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ئامادەکردنی: تەیمور حەسەن هەڵەبجەیی

ــه  ماده یه كــی  ــوو ب ــاكاو ب ــه كان ده درا، له ن ــدارە ماڵیی ــه  گیان ــا ب ــرا و ته نه ــێ ســود ناوده ب ــوو وه ك ماده یه كــی ب ــه  ســاڵه ها ب ــی ماســی، ك ڕۆن

خۆراكيــی گرنــگ بــۆ مرۆڤــه كان و كاریگه رییــه  باشــه كانی بــۆ مــرۆڤ ڕوونبوونــه وه  و بــوو بــه  یه كێــك لــه  خۆراكــه  گرنگــه كان. 

بــه  بــاوه ڕی پســپۆڕان ترشــه  چه وريــی ئۆمیــگا ٣، كــه  لــه  چه وريــی ماســیدا هه یــه ، نــه ك ته نهــا ده بێتــه  هــۆی ده ستخســتنی ته ندروســتیه كی 

بــاش و ده رونێكــی ئــارام، بگــره  ده بێتــه  هــۆی زیادكردنــی توانــای بیركردنــه وه  و زیره كــی. هــه ر له بــه ر ئه وه شــه  ئــه م بابه تــه  بــه  گرنــگ لــه  

ــه وه   ــه و خۆراكان ــڕاوه  و ســه ره كی له ســه رجه م خۆراكــه كان، هــه ر ل ــی ماســی بكــه ن به به شــێكی نه ب ــده ده ن ڕۆن ــت و هه وڵ به رچاوده گیردرێ

كــه  لــه  مریشــك دروســت ده كرێــت تــا ده گات بــه  شــه ربه ت و ئــاو میــوه كان. بــه اڵم ئــه م بڕیــاره  ته مه نێكــی زۆر دووری نییــە، گه وره تریــن 

ــواره دا كارده كات.  ــه م ب ــاڵه  ل ــه ی ١٣ س ــه  نزیك ــه  ك ــه دی( ی ــای كه ن ــی ده ری ــاده ی خۆراك ــای م ــگا ٣ )كۆمپانی ــی ئۆمی ــۆ به رهه هێنان ــد ب ناوه ن

ئۆمیگا٣
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ئــه م كۆمپانیایــه  له ســاڵی ٢٠٠٢ دا بــۆ یه كــه م جــار لــه  ڕۆنــی ماســی تــام و بــۆن ناخــۆش هاڕاوه یه كــی بــێ ره نــگ و بــۆی دروســتكرد. 

ــرا  ــتیوانی لێك ــان پش ــۆ به كارهێن ــیاو ب ــت و ش ــی ته ندروس ــی خۆراك ــه  وه ك ماده یه ك ــه م ماده ی ــه،  ئ ــاش به رهه مهێنانه ك ــاڵ پ دوو س

ــا  ــراوه  ته نه ــاد نه ك ــه كان زی ــه رجه م خۆراك ــۆ س ــه  ب ــه م هاڕاوه ی ــتا ئ ــا ئێس ــه اڵم هه ت ــی دی. ب ــه  جۆربه جۆره كان ــۆ خۆراك ــرا ب و زیادك

ده كرێتــه  نــاو هه ندێــك لــه  خۆراكه كانــی وه ك نــان و ماســت. هه روه هــا ده كرێتــه  نــاو ئــاوی پرته قــاڵ و هاوشــێوه كانی و ده شــكرێته  

نــاو زۆربــه ی چپســه كان.

ــه اڵم  ــه ش، ب ــۆ ل ــه  ب ــه و ئاســته ی كــه  گۆشــتی ماســی به ســوده  و پڕمــاده ی خۆراكیی ــده  هــه زاران ســاڵه  مــرۆڤ گه یشــتووه  ب هه رچه ن

ــه وه   ــه م باره ی ــاڵی ١٩٣٠. ل ــۆ س ــه وه  ب ــه  ده گه ڕێت ــگا ٣ هه ی ــه وری ئۆمی ــه  چ ــیدا ترش ــی ماس ــه  ڕۆن ــه  ل ــه ی ك ــه و زانیاریی ــن ب گه یش

ــاری  ــود و دی ــه ری زۆر به س ــه  كاریگ ــه  چه وری ــه م ترش ــی ئ ــه  كاریگه ریه كان ــه وه  ل ــۆ لێكۆڵین ــه كان ب ــی یە ك ــە  دوای ــەک ل ــه  ی هه وڵ

ــاو  ــە ن ــه  بكه ون ــه ردین و تون ــییه كانی س ــه  ماس ــردووه  ك ــۆكاره ش وای ك ــه م ه ــتووە . ئ ــه ش و ده رون دەرخس ــه ر ل ــه ی له س ــه م ترش ئ

ــه  نه خۆشــییه كانی وه ك  ــت ل ــگا ٣ ده توانێــت ڕێگربێ ــوه  كــه  ئۆمی ــه م كۆتایانه شــدا ده ركه وت ــه وه . ل لیســتی باشــرین خواردەمەنییه كان

ــه وە  ــه وه . لێكۆڵین ــی وه ك له بیرچون ــی شــێرپه نجه  و  كاریگــه ری باشــی ده بێــت له ســه ر نه خۆشــییه  ده رونییەكان ئه ڵزایمــه ر و جۆره كان

ــە.  ــە ئارادای ــەردەوام ل ــه م باره شــه وه  ب ل

دكتــۆر جۆزیــف هایلیــن، ده رووننــاس و به رپرســی فه رمانگــه ی لێكۆڵینــه وه ی )National Institutes of Health( ی ئه مریكــی زیــاد 

لــه  ١٥ ســاڵه  هه مــوو هه وڵه كانــی خــۆی خســتوه ته  گــه ڕ بــۆ دۆزینــه وه ی كاریگه ريــی ئۆمیــگا ٣ له ســه ر زۆربــه ی نه خۆشــییه  

له شــی و ده رونییــەكان. جۆزیــف بــاوه ڕی وایــه  له ســه رەتاكانی ده یــه ی ١٩٦٠ وه  كــه  شــێوازی خۆراكــی مرۆڤــه كان گۆڕانــی به ســه ردا 

ــه و  ــوون. ب ــگا ٣ ب ــی ئۆمی ــی كه م ــه س توش ــان ك ــن ده ی ــاڵو به كارده هێرنێ ــێوه یه كی به رب ــراوه كان به ش ــه  ئاماده ك ــووه  و خۆراك هات

ــه وه   ــن و له بیرچون ــی و خۆكوش ــی توره ی ــۆكاری زیادبوون ــه  ه ــت داوه  و بوه ت ــان له ده س ــه ش و ده رونی ــه نگی ل ــه وه  هاوس هۆیه ش

وســه رهه ڵدانی چه نــد نه خۆشــییه كی تــری جەســتەیی. 

 )The Lancet( لــه  باڵوكــراوه ی لــه  ســاڵی ١٩٩٨دا به باڵوكردنــه وه ی ئه نجامــی پشــكنینه كانیان  توێــژەرە و هاوكاره كانــی  ئــه م 

ــی  ــن. پشــكنینه كان ده ریانخســت كــه  هاواڵتیان ــه ن مرۆڤــەوە  ده خورێ ــدا كــرد كــه  له الی ــوان خۆراكــه  جۆربه جۆره كان ــان له نێ به راوردی

ــه ر ئه وه شــدا  ــه وه  و هیالكــی كه مــره ، له به رانب ــژە ی له بیرچون ــه  ماســی زۆر ده خــۆن و ڕێ ــه ن ك ــه و واڵتان ــا ل ــوان و كۆری ــۆن و تای ژاپ

لــه  واڵتــی بولگاریــا كــه  ڕێــژە ی خواردنــی ماســی و خۆراكــه  ده ریاییــه كان تێیــدا زۆركه مــە ڕێــژە ی خۆكوشــن بــەرزە.  هه مــان تیــم بــه  

ــگا  ــژە ی ئۆمی ــده  ڕێ ــه ن چه ن ــی ده ك ــدراوه  تێبین ــه وه  ئه نجام ــه ن نه ته وه یه كگرتووه كان ــه  له الی ــی ٣٨ واڵت، ك ــه  ئاماره كان ــه وه  ل وردبون

ــادده كات.  ــكات ئامــاری مــرۆڤ كوشــن و خۆكوشــن زی ــدا زیادب ــه  خۆراكــه  ئاماده كراوه كانــی وه ك ماكدۆناڵ ٣  ل

ئــه و ئه نجامــه ی كــه  ئــه م توێــژەرەو هاوڕێكانــی لــه  مانگــی شه شــی ٢٠٠٦ و لــه  باڵوكــراوه ی )Clinical nutrition America( باڵویــان 

ــدی  ــه ر پێوه ن ــناك و مه رگهێن ــی ترس ــێزدە  نه خۆش ــه  س ــتوه  ك ــان خس ــه وان ده ری ــه  ئ ــه . چونك ــی زۆر گه وره ی ــه وه  هه نگاوێك كردۆت

ــیه كانی دڵ و ٩٨%ی  ــۆی نه خۆش ــاكاوه كان به ه ــه  له ن ــردن و مردن ــه  ٢٧% ی م ــه . ك ــگا ٣ هه ی ــه وه ی ئۆمێ ــه ڵ كه مبوون ــان له گ ته واوی

ــناكانه ن.  ــیه  ترس ــه و نه خۆش ــه وه  ل له بیرچون

له هه مــان كاتــدا ئه نجامــی ســه رجه م هــه وڵ و لێكۆڵینــه وه كان و تێبینــی ســه رجه م لێكۆڵــه ران له گــه ڵ ئــه م ئه نجامانــه  یــه ك ناگرنــه وه . 

به تایبــه ت ئــه و نورساوانــه ی كــه  مانگــی یه كــی ٢٠٠٦ لــه  باڵوكــراوه ی )Medical Association of America( باڵوكراونه تــه وه  و بــاس 

ــردۆزی  ــورساوه  بی ــه م ن ــای ئ ــه ر بنه م ــه وه ، له س ــێرپه نجه  كه مناكات ــه  ش ــبون ب ــه ری توش ــگا ٣ ئه گ ــتیدا ئۆمی ــه  ڕاس ــه  ل ــه وه ده كات ك ل

ــراوه .  ــچ پشــتگیری نه ك ــه م ترشــه  چــه وره  هی ــی ئ ــی به كارهێنان ــه  شــێرپه نجه یه كان له ئه نجام ــه وه ی خان ــه وه  و كه مبوون بچوكبون

ــی  ــه س ئه نجام ــه زار ك ــه ر ٧٠٠ ه ــه وه  له س ــاڵ تاقیكردن ــل س ــی چ ــو ئه نجام ــه ت. به ڵك ــی پێنای ــه روا كۆتاي ــیه یه  ه ــه م دۆس ــه اڵم ئ ب

جیــاوازی ده رخســتووه . به شــێوه یه ك هه ندێــك لــه  تاقیكردنــه وه كان ئه وه یــان ســه ملاندوه  كــه  نــه ك ته نهــا ئــه م ترشــه  چــه وری 

ڕێگــری ده كات لــه  توشــبوون بــه  هه ندێــك جــۆر لــه  شــێرپه نجه،  به ڵكــو ته نانــه ت ڕێگریــش ده كات لــه  په ره ســه ندنیان. 
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بــه اڵم به پێــی ئــه و نورساوانــه ی كــه  لــه  مانگــی ســێی ٢٠٠٦ لــه  باڵوكــراوه ی )British Medical Journal( باڵوكرابــووه وه  ئامــاژە ی 

ــه   ــته یه ك ل ــه  )University of East Anglia( و ده س ــه ر( ل ــی هۆپ ــۆر )ل ــه  دكت ــرد. به شــێوه یه ك ك ــاواز ده ك ــی زۆر جی ــه  ئه نجام ب

ــی  ــوان خواردن ــدی له نێ ــا پێوه ن ــه ك ته نه ــه  ن ــه ی ك ــه و ئه نجام ــتنه  ئ ــه وه  گەیش ــرۆژە ی لێكۆڵین ــی ٨٩ پ ــه  ئه نجامدان ــی ب هاوكاران

ــی زۆر  ــه  ڕێژە یه ك ــه و كه سانه شــی ك ــە، بگــره  ئ ــه  نه خۆشــیه كانی دڵ نیی ــردن ل ــه وه  و ڕێگــری ك ــه  و كه مكردن ــه م ترشــه  چه وریی ئ

ــه م ترشــه  چه ورە یــه  ده خــۆن ڕێــژە ی توشــبونیان بــه و نه خۆشــییانه  زۆرتــره .  ل

ــه   ــه ر ده ڵێــت هه رچه نــده  ئه نجامــی پشــكنینه كامنان له الیــه ن خه ڵكــه وه  توڕە یــی لێكه وتــه وه ، بــه اڵم كاری زانســت له وجێگای هوپ

ــه   ــه ری هه ی ــت )ئه گ ــه ر ده ڵێ ــۆر هۆپ ــه وه . دكت ــان باڵوده كه ن ــه  ڕای خۆی ــه و كاردانه وان ــه  ئ ــێ گوێدان ــه  و به ب ــتی هه ی ــه  ڕاس ك

ئۆمیــگا ٣ له هه ندێــك بــاردا كاریگــه ری باشــی هه بێــت، بــه اڵم به دڵنیاییــه وه  له هه ندێــك باریشــدا زیانبه خشــه (. به بــاوه ڕی 

ئــه و، ئــه و كه ســانه ی كــه  ئــه م ماده یــه  لــه  له شــیاندا زۆر بــووه  كه ســانی ده وڵه مه نــدن و له ئه نجامــی ڕژێمــی خۆراكــی 

دروســت و چاالكییــه  جەســتەییەکان و بــاری ژیانــی دروســتییان، لــه ش ســاغربوون. هــه ر ئــه م هــۆكاره ش ده توانێــت ببێتــه  هــۆكاری 

كه مبونــه وه ی نه خۆشــییه  جۆربه جۆره كانــی تــر لــه  له شــیاندا. 

بــه اڵم هه رچۆنبێــت، ده زگای ته ندروســتی كه نــه دا )Health Agency of Canada( ئۆمیــكا ٣ ی وه ك به شــێك لــه  ژە مه خۆراكــه كان 

بــۆ ته ندروســتی مرۆڤــه كان دانــاوه . له هه مــان كاتیشــدا هوشــداری ده دات لــه  زۆر به كارهێنانــی، چونكــه  زۆر به كارهێنانــی 

ئه گــه ری الوازبونــی كۆئه ندامــی به رگــری لێده كه وێتــه وه . 

ــان  ــه واداری زۆری ــۆ دڵ( ه ــوود ب ــرۆڵ( و )به س ــێ كۆلیس ــورساوه  )ب ــان ن ــه ی  لێی ــه و خۆراكان ــتادا ئ ــه  ئێس ــه  ل ــتییه كه  ئه وه ی ڕاس

ــە.  ــه م خۆراكانه وه ی ــتی ئ ــه ره وه ی لیس ــه  س ــان ل ــگا ٣ن ناوی ــری ئۆمی ــه  هه ڵگ ــه ی ك ــه و خۆراكان ــه وه ش ئ ــه ر ئ ــه ر له ب ــه . ه هه ی

ــردوه .  ــادی ك ــژەی ٣٠٠% زی ــه  به ڕێ ــه م خۆراكان ــتنی ئ ــژە ی فرۆش ــدا ڕێ ــاڵه ی كۆتایی ــد س ــه م چه ن ــه  ل ــێوه یه ك ك به ش

دكتــۆر )جۆزیــف هایبلیــن( بــاوه ڕی وایــه  كــه  له ســه رەتای ده یــه ی ١٩٦٠ە وه،  كــه  شــێوازی خۆراكــی مــرۆڤ گــۆڕا كۆمه ڵێــك توشــی 

ــی و  ــن و توڕە ی ــی خۆكوش ــۆی زیادبوون ــووه  ه ــه  ب ــه م كه مبوونه وه ی ــی ئ ــه وه ، ئه نجام ــیاندا بوون ــه  له ش ــگا٣ ل ــه وه ی ئۆمی كه مبون

ــر.  ــتەیی ت ــيی جەس ــك نه خۆش ــه وه  و كۆمه ڵێ له بیرچوون

بــه   ئــه م زێده ڕەوییــه   ئــاوه ر( ســه رۆكی ده ســته ی به رێوه به رانــی كۆمپانیــای مــاده ی خۆراكــی ده ریــای كه نــه دا،  )رابــت 

ــه و  ــاڵی ١٩٦٠ ەوه . ئ ــووه  له س ــدا هات ــه ر خۆراكیان ــه  به س ــه ی ك ــه و گۆڕانان ــۆی ئ ــت به ه ــی ده زانێ ــانی خه ڵك ــی هه راس ئه نجام

ــان  ــی درێژتری ــه  ته مه نێك ــت ك ــوازراوه  ، ده یانه وێ ــه  نه خ ــه م گۆڕان ــۆ ئ ــان ب ــه  تێڕوانی ــی ب ــت )خه ڵك ده ڵێ

ــی  ــی خۆراك ــش به خواردن ــه ن ئه وی ــه م كاره بك ــن ئ ــه  ده توان ــر ك ــه وه  باش ــت و ل هه بێ

ــوو(.  ــت هات ــان به ده س ــتی و ئاس رسوش

به رهه مهێنه رانــی  لــه   یه كێكــە  ناوبراویــش  کۆمپانیــای 

ــاواز لــه  مــاده ی خۆراكــی ئۆمیــگا ٣.  ١٥ جــۆری جی

بــه   ده گه یه نێــت  خۆشــی  به رهه مه كانــی 

زۆربــه ی بــازاڕ و فرۆشــگاكانی جیهــان و جێــگای 

خــۆی كردۆتــه وه  لــه  بــازاڕی نێوده وڵه تیــدا. 

ــه   ــه م كۆمپانیای ــبینییەكانی ئ ــه ر پێش ــه اڵم ئه گ ب

لــه و باره یــه وه  ڕاســت ده ربچــن ئــه م هه مــوو 

به به شــێكی  ده بێــت  فرۆشــتنه   و  به رهــه م 

كۆمپانیــای  چونكــه   پیشــه یه .  لــه م  زۆركــه م 

بــه    )Consultancy Frost & Sullivan( نێوده وڵه تــی 
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ــۆن دۆالر  ــی ٧٠٠ ملی ــاڵی ٢٠٠٥دا به نرخ ــه  س ــا ل ــه  ته نه ــات ك ــه  ده ریده خ ــه م به رهه م ــازاڕی ئ ــه  ب ــی ب ئاماژە دان

ــه م  ــازاڕی ئ ــی ب ــه  به زووی ــه ری هه ی ــه  ئه گ ــه م ڕێژە ی ــن ل ــرۆرشاوه . به تێڕوانی ــێوه كانی ف ــی و هاوش ــی ماس ڕۆن

ماده یــه  بــگات بــه  ملیارێــك دۆالر. 

ــی  ــازاڕی جیهان ــگا٣ ب ــه  ئۆمی ــڕ ل ــۆری پ ــی جۆراوج ــه  به رهه م ــه دی ب ــای كه ن ــی ده ری ــاده ی خۆراك ــای م كۆمپانی

ــه  ڕێكه وتنه كانــی ئــه م كۆمپانیایــه  له گــه ڵ گه وره تریــن كارگــه ی ماســی به ریتانییــە  خــۆی فراوانــر ده كات. یه كێــك ل

به نــاوی )مولــر(. كاتێــك كــه  ڕابــت ئــاوه ر بۆیه كه میــن جــار بــۆ دیــدار له گــه ڵ به رپرســانی ئــه م كۆمپانیــا گــه وره  به ریتانییــە چــوو، 

ــی  ــاده ی خۆراك ــی م ــه  تاقیگه كان ــه وه  ل ــش ئ ــی زۆر پێ ــرۆڤ ماوه یه ك ــۆ م ــودی ب ــه  س ــرد. ك ــگا٣ی ب ــڕ ئۆمی ــی پ ــدا ماس ــه ڵ خۆی له گ

ــراوان  ــی ف ــدا كۆمه ڵگه یه ك ــه  كۆنه كه ی ــاڵ بینای ــه  له پ ــرد ك ــه  ك ــه  كۆمپانیاك ــه  وای ل ــه م ڕێكه وتن ــه دی ســەملێندرابوو. ئ ــای كه ن ده ری

ــده وه .  ــه ی بوژان ــی كۆمپانیاك ــكات و به ته واوه ت ــت ب دروس

ــه ی  ــه  زۆرب ــگا ٣ ل ــه  ئۆمی ــە. چونك ــه رچاوه ش نیی ــه  س ــه اڵم تاك ــه،  ب ــگا ٣ی ــی ئۆمی ــه رچاوه یه كی باش ــی س ــی ماس ــه  ڕۆن ــدا ك له كاتێك

ســه وزه واته كان و گوێــز و دانه وێڵه كانــدا بوونــی هه یــه . له هه مــان كاتــدا پێدانــی ئــه م ترشــه  چه وریــه  بــه و ئاژە اڵنــه ی كــه  

به رهه مه كانیــان ده خۆیــن ســه رچاوه یه كی تــری به ده ستخســتنی ئۆمیــگا ٣یــه . هه روه هــا هێلكــه ش خراوه تــه  نــاو لیســتی ئــه و 

ــگا٣ن.  ــری ئۆمی ــه  هه ڵگ ــته وه  ك ــه و لیس ــاو ئ ــه  ن ــش خرای ــتی به رازی ــه ش گۆش ــه م نزیكان ــه  و ب ــێیان تێدای ــگا س ــه  ئۆمی ــه ی ك خۆراكان

ســتیڤن نیســۆن مامۆســتای خۆراكــی ئــاژە اڵن لــه  )University of Guelph( كــه  توانیویه تــی هێلكــه ی هه ڵگــری ئۆمیــگا ٣ به رهه مبهێنێت 

و كار له ســه ر به هه مهێنانــی گۆشــتی مریشــكی هه ڵگــری ئۆمیــگا ٣ ده كات، ده ڵێــت )ئــه م كاره  كێشــه یه ، چونكــه  ئه گــه ر ڕێــژە ی ئــه م 

ــه   ــه وه  ل ــه وه ش دورده كه ون ــه  تامــی ماســیده كه ن و به وهۆی ــدا هه ســت ب ــی خواردنی ــت ، خه ڵكــی له كات ــه  پێویســت بێ ــر ل ترشــه  زیات

ــی  ــه وه  ڕێژە یه ك ــه ن ئ ــاره زوی نه ك ــی ئ ــی خه ڵك ــه دا یه ك ــه ر له س ــه  ئه گ ــه  ك ــی ئه وه ی ــاده ی خۆراك ــه ی م ــان كاتدا،كێش ــی. له هه م كڕین

ــت( ــت له به رچاوبگیرێ زۆره  و ده بێ

ــردۆزه ش  ــه م بی ــگا٣ و ئ ــی و ئۆمی ــی ماس ــوده كانی ڕۆن ــاره ی س ــكات له ب ــتیه كان فێرب ــكه  گش ــده دات كه پزیش ــه  هه وڵ ــه م كۆمپانیای ئ

ــه   ــه  ب ــه م ڕۆن ــدی ئ ــا په یوه ن ــدان ت ــی له هه وڵ ــكنه ری كلینك ــه ڵ ٣٠ پش ــدا له گ ــان كات ــه كان. له هه م ــی خێزان ــه  ئه ندامان ــت ب بگه یه نێ

ــه ملێنن.  ــەكان بس ــی و ده رونیی ــیه  له ش ــه وه ی نه خۆش ــه م كردن ك

ــك باریشــدا  ــه  هه ندێ ــه اڵم ل ــت، ب ــی باشــی هه بێ ــاردا ئه نجام ــك ب ــه  هه ندێ ــگا٣ ل ــه  ئۆمی ــه ری هه ی ــت )ئه گ ــه ر ده ڵێ ــی هۆپ ــۆر ل دكت

ــی  ــكه وتووترین واڵت ــن و پێش ــی ده وڵه مه ندتری ــه ی خه ڵك ــه  زۆرب ــه وه  ك ــه رده وام ده گوترێت ــه  به ب ــزه  تاڵ ــه و ته ن ــه اڵم ئ ــده (. ب زیامنه ن

ــدا،  ــه وه . له هه مانكات ــه ، كــه  به شــێوه ی به ســتوو ماوه ت ــان پیتزای ــه وه  خۆراكی ــه  كارده گه ڕێن ــك كــه  شــه و ل ــه،  كاتێ جیهــان، كــه  ئه مریكای

له ســه ر بنه مــای زانیارییه كانــی ناوه نده كانــی ڕێگــری و كۆنتڕۆڵكردنــی نه خۆشــیه كانی ئه مریــكا، خه ڵكــی ئــه م واڵتــه  هه مــوو 

ــه و  ــن و هاوشــێوه كانی خــه رج ده كــه ن، ئه مــه  له كاتێكــدا كــه  له شــیان پێویســتی ب ــی ڤیتامی ــه  كڕین ــارد دۆالر ل ســاڵێك نزیکــەی ٢ ملی

ڕێــژە  ڤیتامینــه  نییــە. ئــه و بیــره  نــا ته ندروســته ش زۆر بــاوه  كــه  ده ڵێــن ئه گــه ر ئــه م به كارهێنانــه  ســودی بــۆ مــرۆڤ نییــە، بــه رده وام 

ــت ده كات؟ ــه یه ك دروس ــه ری چ كێش ــوون له س ب

ــی وه ك  ــتبكه وێت؟ لێكۆڵه رێك ــییه وه  ده س ــی ماس ــی ڕۆن ــه  خواردن ــگا ٣ ل ــت ئۆمی ــه ر ده بێ ــا ه ــه  ئای ــت ك ــاس له وه ده كرێ ــه ر ب ئه گ

ــه و باره یــه وه   ــه  ســكوڵی پزیشــكی زانكــۆی تۆرینتــۆ ڕای خــۆی ل ــاڵ ل دكتــۆر ده یڤــد جه نگیــز ســه رۆكی پشــكنه رانی خــۆراك و زینده پ

ــی ســه وزه  و  ــه  خواردن ــگا٣ی ل ــت و ئۆمی ــی بێ ــه ر زینده وه رێكــی گیاخــۆر ســێزده  ســاڵ ته مه ن ــه  ئه گ ــه  ك ــی وای ــه و پێ ــت. ئ ده رده بڕێ

ڕووه كــه وه  به ده ســت هێنابێــت، مرۆڤیــش ده توانیــت هه مــان كاری ئه وبــكات و لــه  خواردنــی ســه وزه  و دانه وێڵــه وه  بــڕی ئۆمیــگا٣ی 

پێویســت وه ربگرێــت. 

ــه  و  ــه  به رده ســتدا هه ی ــان ل ــی ماســی( م ــاده ی )ڕۆن ــه ر ئێمــه  م ــت ئه گ ــه  و ده ڵێ ــاوه ڕی هه ی ــان ب ــن هه م ــف هایبل ــه اڵم دكتۆرجۆزی ب

چاره ســه ری كێشــه  جەســتەیی و ده رونییەكامنــان ده كات ده بێــت بــه كاری بهێنیــن. 
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ــی  ــە بەش ــدەدەر ل ــۆری یاری ــەزا )پرۆفیس ــەد ج ــم محەم ــەن د. ئیرباهی ــوێ لەالی ــوورساوی ن ــی ن ــە بەرهەمێك ــەم دواییان ب

زەویناســی-زانكۆی ســلێامنی( باڵوكرایــەوە. بەرهەمەكــە بریتییــە لــە فەرهەنگێكــی ئینگلیــزی – كــوردی بەناونیشــانی 

»فەرهەنگــی جیۆكیمیــای ئەندامــی« ))  Dictionary of Organic Geochemistry )English-Kurdish(. ئــەم پەڕتووكــە 

هەوڵدانێكــی نووســەرە بــۆ لێكدانــەوە و ڕوونكردنــەوەی زۆرێــك لــەو زاراوە گرنگانــەی بــواری زانســتی جیۆكیمیــای ئەندامــی 

كــە نووســەر پســپۆڕی ئــەو بوارەیــە. كتێبەكــە لــە چوارچێــوەی ٢٢٣ الپــەڕەی قەبــارە ١٧ســم بــە ٢٤ســم و ڕەنــگاو ڕەنگــە و 

زاراوەكان پــاش لێكدانەوەیــان بــە زمانــی كــوردی و لــە پێنــاو زیاتــر ڕوونكردنــەوە و تێگەیشــتنی خوێنــەر بــە دەیــان وێنــەی 

ــراون و  ــە ســوودیان لێوەرگی ــەو ســەرچاوانە دراوە، ك ــە لیســتی ئ ــاژە ب ــەدا ئام ــی فەرهەنگەك ــە كۆتای جــوان پاڵپشــتكراون. ل

ــە  ــە و یەك ــاو فەرهەنگەك ــەی ن ــەو وێنان ــە ســەرچاوەی ئ ــن ب ــە تایبەت ــت، ك ــە چــوار پاشــكۆ لەخۆدەگرێ پاشــان فەرهەنگەك

ــەكان.  ــی توخم ــتەی خولی ــی و خش ــی جیۆلۆج ــتەی كات ــردن و خش ــی پێوانەك پێوانەییەكان

ــۆ  ــەی زاراوەكان ب ــە زۆرین ــی، وات ــای ئەندام ــواری جیۆكیمی ــی ب ــە و زاراوە پێوەندیدارەكان ــە وش ــە ب ــە تایبەت ــەم فەرهەنگ ئ

ــەم فەرهەنگــەدا هەوڵــدراوە  ــە فەرهەنگــی زەویناســیدا، كــە ســاڵی ٢٠١١ باڵوبووەتــەوە، نیــن و ل ــازەن و ل زمانــی کــوردی ت

بەرامبەرییــان بەزمانــی كــوردی بــۆ بدۆزرێتــەوە و بــەوردی و دروســتی لێكدانەوەیــان بــۆ بكرێــت. لەالیەكــی تر ئــەم فەرهەنگە 

دەیــان وێنــە و هێڵــكاری تێدایــە لەپێنــاو زیاتــر ڕوونكردنــەوەی زاراوەكان و هەوڵــدراوە منوونــە لــە كوردســتان بخرێتــە ڕوو. 

ــر بەكارهێنانــی ٨٠ ســەرچاوەی زانســتی بەزمانەكانــی كــوردی و ئینگلیــزی و عەرەبــی و فارســی  كــە هەوڵــدراوە  خاڵێكــی ت

ســوودییان لــێ وەربگیردرێــت. ئــەوەی ئــەم فەرهەنگــە زۆر بــەوردی لــە هاوشــێوەکانی جیادەكاتــەوە ئەوەیــە كــە لــە پاشــكۆدا 

بەشــێك هەیــە بۆئــەوەی ســەرچاوەی یەكەیەكــەی ئــەو وێنانــەی نــاو فەرهەنگەكــە ئامــاژەی بۆبكرێــت و دیــاری بكرێــت.

 

بەرهەمی زانستیی نوێ: 

فەرهەنگی 

جیۆكیمیای 

ئەندامی
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بەرهەمی زانستیی نوێ: 

پەڕتوکــی ســەرەتایەک بــۆ کیمیــای ژینگەیــی، بریتییــە لــە پەڕتوکێکــی نــوێ بــە زمانــی کــوردی و لــە نزیکــەی ٢٠٠ الپــەڕەدا، 

ئــەم بەرهەمــە لەالیــەن د. خالیــد محەمــەد عومــەرەوە ئامادەکــراوە. ناوەرۆکــی ئــەم پەڕتوکــە پێکهاتــووە لــە کۆمەڵــە باســێکی 

ــی  ــاوکات پیســبوون و جۆرەکان ــاو و خــاک، ه ــەی هــەوا، ئ ــە، ژینگ ــای ژینگ ــە، کیمی ــە، زانســتی ژینگ زانســتی لەســەر ژینگ

پیســبوون. هەروەهــا بــاس لــە گرنگــی و زەرورەتــی ئــەم زانســتە دەکات لــە ژیانــی هاوچەرخــدا. کیمیــای ژینگەیــی، بــاس لــە 

گۆڕانکارییــە کیمیاییــەکان لــە نــاو پێکهێنــەرە ســەرەکییەکانی ژینگــە دەکات، وەک هــەوا، ئــاو و خــاک. 

ــا، دەتوانــن رسوشــتی هاوســەنگی ژینگــە  ــا و بەرهەمەکانــی تەکنەلۆجی ــە جۆربەجۆرەکانــی مــرۆڤ، وەک تەکنەلۆجی چاالکیی

ــەردەم  ــە ب ــرۆڤ بخات ــی م ــۆی زەوی و ژیان ــت و گ ــان هەبێ ــەر ژی ــۆ س ــی ب ــی نەرێن ــە کاریگەری ــێوەیەک ک ــە ش ــۆڕن، ب بگ

ــەوە و  ــە خەم ــاوازەکان ب ــوارە جی ــەرجەم ب ــی س ــە زانایان ــک ل ــان و زۆرێ ــە ژینگەناس ــەر بۆی ــەوە. ه ــە ناوچوون ــی ل مەترس

ــەوە  ــان چڕکردوەت ــەن،  و هەوڵەکانی ــوارەدا دەب ــەم ب ــە ئاڕاســتەی ئ ــان ب ــەوە توێژینەوەکانی ــە لێپررساوێتیی ــە هەســتکردن ب ب

بــۆ ڕێگاکانــی پاراســن و چاککردنــی ژینگــە، پەیداکردنــی وزەی خاوێــن و خۆنوێکــەرەوە، کۆنتڕۆڵکردنــی پیســکردنی ژینگــە، 

بــرەودان بــە بەردەوامبــوون )sustainability(، ســەوزڕاگرتنی گــۆی زەوی،......هتــد. هەربۆیــە زانــاکان پەیامــی مرۆڤدۆســتیان 

ــت  ــا تەندروس ــەوە، هەروەه ــەوەی ژینگەکەی ــە مان ــتە ب ــرۆڤ پەیوەس ــەوەی م ــە مان ــتی، چونک ــە ژینگەدۆس ــردوە ب هاوتاک

ــەوە. ــە دروســتبوونی ژینگەکەی ــی مــرۆڤ پەیوەســتە ب ــی مــرۆڤ و ژیان بوون

بوونــی ســەرچاوەی ئەکادیمــی لەســەر ئــەم زانســتە گرنگــە بــە زمانــی کــوردی، ئەرکێکــی نیشــتیامنی و زانســتییە، بەمەبەســتی 

ئاشــناکردنی گەنجانــی زانســتخواز بــەم زانســتە و دەوڵەمەندکردنــی کتێبخانــەی زانســتی کــوردی و هەروەهــا دەوڵەمەندکردنی 

زاراوەی زانســتیی کــوردی.

سەرەتایەک بۆ 

کیمیای ژینگەیی
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د. یوسف عوسان

بەشێوەیەکی گشتی دزیی زانستی به   الدان یاخود سه رپێچیکردن له  ره وشتی باڵوکردنەوەی  تویژینه وه ی زانستی دادەنرێت.

وشــه ی دزيــی زانســتی، پاڵجیاریــزم)plagiarism( لــه زمانــی التینــی، به مانــای ڕفانــدن یاخــود دزیــن دێــت. ئــه م جــۆره  لــه  دزی خــۆی 

ــتی . ــی زانس ــه دزی ــه  ل ــه ره کییەکەی بریتیی ــه  کارە س ــی ک ــاو ئه کادیم ــێکی به ن ــه  که س ــه وه  ل ده بینێت

ــه   ــه  ل ــه م شــێوه یه  پێناســه ی دزیــی زانســتی ده کات: بریتیی ــکا ب ــه  یه کگرتووه کانــی ئه مری ــه  ویالیه ت ــه وه  ل ئۆفیســی ده ســتپاکی بۆتوێژین

بردنــی بیرۆکــه ، پڕۆسیســێک، هاوکێشــه یه ک، ئه نجامێــک، یاخــود چه نــد وشــه یەک به بــێ ناوهێنــاىن ســه رچاوه که ی به شــێوه یەکی 

ــی. ــردن به خاوه ن ــر و خۆک ــێکی ت ــژراوی که س ــاش دانه ڕێ ــی ب ــتنه وه ی توێژینەوەیەک ــاره  داڕش ــود دووب ــه رەکی. یاخ س

بنەمــای توێژینــه وه ی زانســتی پشتبه ســتنه  بــه  پێداچوونــه وه و ســودوه رگڕتن لــه  تۆێژینــه  باڵوکــراوه کان. بۆیــه  به شــێوه ی گونجــاو 

ــه وه کان و تیکشــکانی که ســێتی  ــه وه ی توێژین ــۆ باڵونه کردن ــراوه کان هۆکارێکــی ســه رەکین ب ــه  باڵوک ــان و ریســاکڵینی تۆێژین به کارنه هێن

ــتییەوە . ــی زانس ــه ی گزي ــه  خان ــژە ر که ده چێت ــتیی توێ زانس

دزیی زانستی 

 American Journal Express : سه رچاوه
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هۆکاره کانی دزی

ــژە ر  ــوون به تۆێ ــه  ب ــی، چونک ــی ئه کادیم ــی باش ــت به توێژەرێک ــت ببێ ــێک ناتوانێ ــوو که س ــک هه م ــودی؛ به جۆری ــیاوی خ ۱. نه ش

ــژی  ــه م جــۆره  که ســانه  ڕێژە یه کــی که مــی توێ ــه ی ئ ــه منون ــت ک ــه رده وام و خۆنه ویســتیه کی زۆری ده وێ هــه وڵ و ماندووبونیکــی ب

ــاوه  کــە  هه ڵگرانــی  ــه به شــی زۆری  واڵتانــی رۆژهه اڵتــی ناوه راســت، چونکــه  تێگه شــتنێکی هه ڵــەی  ب ئەکادیمــی پێــک دەهێنــن. ل

بڕوانامــه ی ماســته رو دکتــۆرا به توێــژە ر داده نرێــت، که لــه  ڕووی زانســتییه وه  بڕوانامــه ی بــێ توێژینــەوەی کاریگــه ر و ئاســتبەرز هیــچ 

نرخێکــی زانســتی نییــه  و جگــه  لــه  به فیڕۆدانــی کات و پــاره  شــتێکی تــر نییــه .

۲. الوازی ئاستی زمانه وانی و زمانی توێژینه وه ی زانستی.

۳. کێشه  له  ده ربرینی به شه  ئاڵۆزه کانی توێژینه وه  به  وشه ی خودی توێژە ر.

. )Survey( ٤. ئاگانه بوون له و توێژینه وانه ی له و بواره دا کراون، واتە الوازی لە ئەنجامدانی سێرڤەی

٥. پشت به سن به ژماره یەکی که می توێژینه وه ی باڵوکراوه .

٦. هۆکاری کلتوری، که  زۆرجار دەستخۆشی له  شێوازی کۆپیکردنی ده قاوده ق دەکرێت.

ــه   ــه وه ی ک ــه رەڕای ئ ــی دز، س ــی دزی و که س ــه  جۆره کان ــه ل ــتی جۆریک ــی زانس ــه وه ی دزی ــه دان ل ــوێ پێن ــن و گ ــاش تێنه گه ش ۷. ب

ــدا  ــەی تێ ــۆینه ی که تویژنه وه ک ــه و ش ــتی ئ ــتی زانس ــی ئاس ــۆی دابه زین ــه  ه ــژە ر، ده بێت ــودی توێ ــی خ ــۆی له که دارکردن ــه  ه ده بێت

ــه کان. ــده  ئه کادیمیی ــه ر له ناوه ن ــژە ری گزیک ــتنه وه ی توێ ــۆکاری دوورخس ــه  ه ــار ده بێت ــه زۆر ج ــام دراوه ، بۆی ئه نج

۸. زۆری ژماره  باڵوکراوه  زانسته کان و ئاسانی ده ستکه وتنی و که  ڕێگه  خۆشکه ره بۆ پرۆسه ی کۆپی و په یست

جۆره کانی دزيی زانستی:

١. دزینی ده قاوده ق: کۆپی کردنی په ره گرافێک یاخود ڕسته یه ک ده قاوده ق له  سه رچاوه یه ک، بەبێ دەستکاریکردن.

ــه رچاوه که ی،  ــاىن س ــێ ناوهێن ــۆی به ب ــوون، زاراوه ی ن ــۆد، بۆچ ــا، میت ــیکردنه وه ، دات ــۆری، ش ــه، تی ــی بیرۆک ــه: دزین ــی بیرۆک ۲. دزین

ته نانــه ت ئه گــه ر به زمانێکــی جیاوازیــش داڕێژرابێتــه وه .

۳. دزینی ساده : داڕشتنه وه ی ڕسته یه ک که گۆڕانکاریه کی ئه وتۆی تێدا نه کرابێت واته  چه ند وشه یه کی که می گۆڕابێت.

ــا  ــا، ســیمینار، محــازه ره، چاوپێکه وتنــی تیڤــی ت ــه  ڕۆژنامــه، وێــب په یــج، ویکپدی ــه  ســه رچاوه ی گشــتی: گــزی کــردن ل ٤. دزینــی  ل

دوایــی..

٥. گــزی کردنــی خــودی یاخــود دووبــاره  باڵوکردنــه وه : رێســاکڵکردن یاخــوود دووبــاره  باڵوکردنــه وه ی په ره گرافیــک کــه  خــودی توێــژە ر 

بــاڵوی کردۆتــه وه ، یــان دوو بــاره  باڵوکردنــه وه ی توێژینــه وه  کــه  له ژیــر تایتڵــی جیــاواز و گۆڤــاری جیــاوازدا.

ڕێگه کانی ناسینه وه ی دزی :

۱. گۆڕانــکاری لــه  شــێوازی نووســین )ڕێزمــان ، کــورت بــڕی و درێــژ بــڕی( به درێژایــی توێژینه وه کــه. واتــه  ده بینیــت که ســی دزیکــەر 

ــه ی زانســتی و وێژە یــی نووســیوه .   ــه ی نووســیوه  به دوایــدا په رە گرافێکــی پــڕ هه ڵ په ره گڕافیکــی پۆختــی بــێ هه ڵ

۲. به کارهێنانــی نەرمەئامێــری تایبــه ت بــه  دیــاری کردنــی دزی و ڕێژەکــه ی لــەو  منوونــه ی کــه  لــه  ئێســتادا زۆربــه ی ژوڕناڵە زانســتییه  

ئاســت بــه رزه کان بــه کاری ده هێنــن .

چۆنێتی خۆ دوورخستنه وه  له  دزیی زانستی:

۱. له کاتێکــدا کــه  خه ریکــی نووســینی تۆژینه وه یەکیــت، زۆر به وریاییــەوه  ئــه و ســه رچاوانه  تۆمــار بکــه  کــه  به کارتهێنــاون.  

به کارهێنانــی نەرمەئامێــری تایبــەت ئاســانکاریت بــۆ ده کات.

۲. لــه  کاتێکــدا کــه  خه ریکــی نووســینی تۆژینه وه یەکیــت و ڕاســته وخۆ ســوود ته نهــا له یــه ک ســه رچاوه  وه رمه گــره ، به ڵکــو 

ــە . ــۆری ناوەرۆکەک ــه  ج ــه  هه م ــوون ل ــا ب ــۆ دڵنی ــه  ب ــه رچاوه  به کاربهێن ــن س زۆرتری

ــه   ــوون ل ــا ب ــت بۆدڵنی ــۆ بکرێ ــی ب ــەوەی کۆتای ــه  پێداچوون ــت توێژینه وه ک ــه ، ده بێ ــینی توێژینه وه ک ــه  نوس ــوون ل ۳. دوای ته واوب

 plagiarism( به کارهێنانــی ســه رجه م ســه رچاوه کان، به شــێوه یەکی گونجــاو و تــه واو. پاشــان به کارهێنانــی نەرمەئامێــری دزی

checker( بۆدیــاری کردنــی دزی ئه گــه ر هه بێــت و  دیــاری کردنــی ڕێژە کــەی.
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ئامادەکردنی: ئاکۆ سەمەد

ــە  ــی تاقیکردنەوەک ــچ، بەرەنجام ــی گرینی ــە کات ــوەڕۆ ب ــاش نی ــر ٣:٣٠ ی پ ــکا، کاتژمێ ــی ئەمری ــە یەکگرتووەکان ــە والیەت ــە ١١-٢-٢٠١٦ ل ل

ڕاگەیەنــدرا و دەنگدانەوەیەکــی گــەورەی لــە سەرتاســەری جیهانــدا دروســتکرد.

چــۆن تیۆرییــە گەورەکانــی کایــەی زانســتە رسوشــتییەکان شۆڕشــی گــەورە بەرپــا دەکــەن، هەمــان شــت تاقیکردنــەوە گەورەکانیــش شۆڕشــی 

ــە  ــەر تیۆرییەک ــۆری: گ ــۆ تی ــن ب ــەوەکان گرنگ ــت. تاقیکردن ــە پێشــینی دەردەچێ ــت ل ــدا دێ ــە دوایان ــەوەی ب ــەن و ئ ــەورە دروســت دەک گ

بســەملێنن ئــەوا شۆڕشــی زانســتی بەرپــا دەکــەن و گــەر تیۆرییەکــەش ڕەت بکەنــەوە ئــەوا دەبنــە هــۆی ســەرهەڵدانی تیۆریــی جێگــرەوە و 

 )Ptolemy(زۆر جــار گۆڕانــی دونیــا بینــی و قڵپکردنــەوەی کایەیــەک بــە تــەواوی. بــە منونــە، ئــەوە کۆپەرنیکــۆس بــوو کــە مۆدێلــی تۆلەمــای

ــە تیــۆری باشــر ڕاڤــەی  ــوو و ب ــە ســەنتەر ب ــا کــە خــۆر ل ــۆ گــەردوون ڕەتکــردەوە )ســەنتەربوونی زەوی( و لەبــری ئــەوە مۆدێلێکــی دان ب

دیاردەکانــی دەکــرد و لۆجیکــی تــر بــوو و ئاســانر بــوو، زۆر شــتی تــر کــە بــۆ تیۆرییــەی ســەرکەوتوو پێــوەرن. ئــەم مۆدێلــە دوای مردنــی 

کۆپەرنیکــۆس بەیانکــرا، بــەاڵم کــەس بــاوەڕی پێنەدەکــرد، جیۆردانــۆ برۆنــۆ نەبێــت کــە بەهــۆی ئــەم بــاوەڕەوە پیاوانــی کلێســا بــە زیندوویــی 

و بــە بەرچــاوی خەڵکــەوە ســوتاندیان. ئــەوەی وایکــرد مۆدێلەکــە ببێتــە جێــی متامنــەی خەڵکــی زانســتخواز، تاقیکردنەوەکانــی گالیلــۆ بــوون. 

گالیلــۆ تەنهــا بــە تاقیکردنــەوەی ورد لــە ڕێــی تەلەســکۆپی تــازەوە، کــە خــۆی دروســتی کردبــوو، ڕاســتی و دروســتیی مۆدێلەکــەی ســەملاند. 

کــە ئەمــە بــووە بــەردی بناغــەی زانســتی مۆدێــرن و دواتــر کیبلــەر مۆدێلــی وردتــری دانــا و نیوتــن بــە یاســا ســادە و ناوازەکانــی بــەردی 

بناغــەی فیزیــای مۆدێرنــی دانــا و بــە دوای ئەمانــدا شۆڕشــەکانی زانســت لــە بــن نەهاتــوون.

تاقیکردنەوەیەکی زانستیی پڕ بایەخ

دۆزینەوەی شەپۆلەکانی 

هێزی کێشکردن
Gravitational Force
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ــا،  ــان بونیادن ــی ئەمڕۆی ــرد و جیهان ــان بەرپاک ــەدوای یەکی ــەک ل ــی ی ــە شۆڕش ــک زۆرن ک ــا گەلێ ــەی فیزی ــی کای ــەوە گرنگەکان ــەت تاقیکردن هەڵب

ناودارترینــی بریتییــە لــە تاقیکردنەوەکــەی مایکڵســۆن-مۆرلی بــۆ خێرایــی ڕووناکــی لــە ســاڵی ١٨٨٧ دا. بــە پێــی فیزیــای نیوتــن خێرایــی تەنــەکان 

رێژەییــن و ناتوانیــن بــە ڕەهایــی پێوانەیەکــامن هەبێــت، واتــا کاتێــک باســی خێرایــی تەنێــک دەکەیــن، دەبێــت بڵێیــن بــە نســبەت فاڵنــە چاودێــرەوە. 

ــە.  ــەوە ئەوەندەی ــرەی چیی ــە گوێ ــە ب ــەم خێرایی ــە ئ ــاکان ک ــە پرســیار الی زان ــوو ب ــەوە، ب ــە وردی دۆزیی ــی زۆر ب ــی ڕوناکی ــک ماکســوێڵ خێرای کاتێ

لەبــەر ئــەوەی ڕووناکــی بــە شــەپۆل دانرابــوو و شــەپۆل پێویســتیی بــە ناوەنــدە، ناوەندێکــی گریامنەییــان دانابــوو بــە نــاوی ئەســیر و دەگوتــرا کــە 

خێرایــی ڕووناکــی بــە پێــی ئــەو ناوەنــدە ئــەو بــڕەی ماکســوێڵ دەکات. بۆیــە مایکڵســۆن و مۆرلــی زیرەکانــە هەســتان بــە تاقیکردنــەوەی خێرایــی 

ڕووناکــی و ئەگــەری بوونــی ناوەندێــک بــە نــاوی ئەســیر: زەوی لــە جوڵەدایــە بــە دەوری خــۆردا، بــەو ئاڕاســتەیە پێوانــەی خێرایــی ڕووناکــی بکرێــت 

دەبێــت جیــاواز بێــت بــەراورد بــە هەمــوو ئاراســتەکانی تــر. بــۆ ئــەم مەبەســتە تاقیکردنەوەیەکــی زۆر زیرەکانەیــان کــرد، بــە ناردنــی ڕووناکــی بــۆ 

ســەر ڕوویــەک و کردنــی بــە دوو ئاراســتەی ســتون لەســەر یــەک و پاشــان گەڕاندنەوەیــان بەهــۆی ئاوێنــەوە و وەرگرتنیــان لــە وەرگرێکــەوە. گــەر 

خێرایــی ڕووناکــی لــە هــەردوو ئاراســتەکە جیــاواز بــوون، ئــەوا الدان لــە خاڵــی ترۆپــک و چاڵــی دوو شــەپۆلەکە دروســت دەبێــت و ناچنــەوە ســەر 

یــەک و بــەم هــۆکارە هێڵــی تاریــک لەســەر وەرگرەکــە دروســت دەکــەن؛ و ئەگــەر خێراییــی ڕووناکــی وەک یــەک بــوو، ئــەوا شــەپۆلەکان بەیەکــدا 

دەچــن و یــەک گــەورە دەکــەن و خاڵــی ڕوونــاک دروســت دەکــەن. هــەر چــۆن تاقیگەکەیــان دەخوالنــدەوە بــە گۆشــەی جیــاواز لەســەر ئاراســتەی 

ــاک  ــی ڕوون ــی خاڵ ــی دەدا: دەرکەوتن ــان بەرەنجام ــتنی زەوی، هەم ڕۆش

لەســەر وەرگرەکــە، واتــا لــە هەمــوو بــارەکان ڕووناکــی بــە هەمــوو 

ئاراســتەکان یــەک خێرایــی نەگــۆڕی هەبــوو! ئەمــە درزی گــەورەی 

ــەو ئاســتەدا  خســتە ســەر یاســاکانی نیوتــن و ڕێژەیــی بوونــی خێرایــی ل

شکســتی خــوارد: یانــی چــی خێراییــی ڕووناکــی ڕەهایــە؟ ئەوەبــوو ئــەم 

قەیرانــە ئایینشــتایینی دروســتکرد و بــە تیۆریــی ڕێژەییــی تایبــەت ئاســان 

ــەوەی کات!  ــرد، خاوبوون ــەی چارەســەر ک گرفتەک

 

یاســای ڕێژەییــی تایبــەت لەگــەڵ رسوشــت نەدەگونجــا، چونکــە خێراییــی 

ــی بەردەوامــی  ــە گۆڕان ــە ل ــن بریتیی ــەوەی دەیبینی ــە و ئ ــۆڕ دەگمەن نەگ

خێرایــی، چ بــە هــۆی کات بێــت یــان ئاڕاســتە. پــاش هەشــت ســاڵ 

ــی  ــوو: تیۆری ــک ب ــا لەدای ــۆری فیزی ــن تێ ــەردەوام، ناوازەتری ــی ب کۆشش

ڕێژەییــی گشــتی. بــە پێــی ئــەم تیۆرییــە، کێشــکردن ڕاکێشــان نییــە، بەڵکو 

ــایی- ــی بۆش ــەوەی چــوار ڕەهەندی ــەش بەهــۆی چەمان ــە! پاڵنانەک پاڵنان

کاتەوەیــە. تیــۆری جگــە لــەوەی دەبێــت ڕاڤــەی گرفتــە کەڵەکەبــووەکان 

ــارد و زۆر  بــکات، هــەروا دەبێــت پێشــبینیی هەبێــت و تاقیبکرێتــەوە. تیۆریــی ڕێژەییــی گشــتی ڕاڤــەی هێــزی کێشــکردن و الدانــی خولگــەی عەت

شــتی تــری دەکــرد، بــەس پێشــبینی بەهێزتریــن چەکــی هــەر تیۆرییەکــە. ئەوەبــوو لــە ســاڵی ١٩١٩دا تاقیکردنەوەیەکــی گرنــگ لــە الیــەن ئارســەر 

ئیدینگتنــەوە بــۆ تیۆرییەکــە کــرا، بــەوەی ســەملێندرا کاتــی خۆرگیــران ئەســتێرە دەرکەوتووەکانــی پشــت خــۆر ڕێــرەوەی تیشــکەکانیان دەچەمێنــەوە 

ــە  ــد وئایینشــتایینی کــردە سوپەرســتاری زانســت و ب ــای هەژان ــی خــۆی دونی ــە پێشــبینیی دەکــرد! ئەمــە کات ــە تیۆرییەک ــڕەی ک ــەو ب ــان ئ ــە هەم ب

ــی مرۆڤــی  ــە هاوکێشــەیەک ســەرلەبەری دونیابینی ــن، کــە ب ــووە بزان ــا دەرکەوت ــەم زان ــدەوارەوە دەیانویســت شــت لەســەر ئ ــدەوار و نەخوێن خوێن

گــۆڕی..

ــەردوون  ــەوت گ ــایە دەرک ــەو یاس ــی ئ ــە پێ ــردەوە. ب ــی ڕەتک ــی زۆر بەرەنجام ــتایین خۆش ــە ئایینش ــوو ک ــۆک ب ــدە ش ــتی هێن ــی گش ــای ڕێژەیی یاس

دەکشــێت، کــە ئــەوکات بــە وەســتاو دادەنــرا، ئەمــە ئایینشــتایینی والێکــرد نەگۆڕێــک بــۆ هاوکێشــەکە زیــاد بــکات، بــەاڵم هێنــدەی نەبــرد هەبــڵ 

بــە تەلەســکۆپەکەی پێوانــەی خێرایــی گەلەســتێرەکانی کــرد و بــۆی دەرکــەوت گــەردوون دەکشــێت و ئایینشــتایین ئــەو گۆڕینــی هاوکێشــەیەی ناونــا 

ــۆڕی  ــە ت ــی بارســتایی زۆر پچــڕان ل ــی گشــتی، کەڵەکەبوون ــی ڕێژەیی ــە. بەپێ ــۆ بنەڕەتییەک ــەوە ب ــی و هاوکێشــەکەی گێڕای ــەی ژیان ــن هەڵ گەورەتری

هێڵکاریی تاقیگەکەی مایکڵسۆن-مۆرلی 
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بۆشــایی-کات دروســت دەکات و بەمــەش کونــەڕەش دروســت دەبێــت، ئایینشــتایین درکــی بەمــە کــرد، بــەاڵم ڕەتــی کــردەوە لــە واقعــدا شــتی وا 

دروســت ببێــت. ئەڵبــەت نزیکــی ٢٠ ســاڵ دوای مردنــی ئەمجــار ئــەو تەنــە نامۆیانــە درکیــان پێکــرا! هــەر بەپێــی ڕێژەییــی گشــتی، مــادام تــۆڕی 

بۆشــایی-کات بەهــۆی بارســتاییەوە دەنوشــتێتەوە، کەواتــە زۆر ئاســاییە کــە بەهــۆی تەقینــەوە و تێكشــکانی بارســتە گــەورەکان شــەپۆل لــەم تــۆڕە 

دروســت ببێــت و بەمــەش شــەپۆلەکانی کێشــکردن دروســت بــن. ئایینشــتایین ســاڵی ١٩١٦، واتــا ســاڵێک دوای دانانــی ڕێژەییــی گشــتی درکــی بەمــە 

کــرد، بــەاڵم ئەوەشــی ڕەتکــردەوە کــە لــە گەردوونــدا ئــەو دیاردەیــە ڕووبــدات و ئەگــەر ڕووشــبدات تەکنەلۆجیــا بتوانێــت درکــی پێبــکات!

ــی  ــەوە و بەرەنجام ــەو رەتیدەکردن ــتانەی ئ ــەو ش ــاوە ئ ــکەوتنی تەکنەلۆجی ــۆی پێش ــت بەه ــە ببینێ ــا ک ــدا نەم ــە ژیان ــتایین ل ــەوە ئایینش ــە داخ ب

ــەپۆلی  ــی ش ــەری بوون ــر و ئەگ ــی ت ــە زەبەالحەکان ــەکان و تەن ــە ڕەش ــە کون ــی درک ب ــە دوای مردن ــت. دوو دەی ــوون، ببینێ ــۆی ب ــەی خ تیۆرییەک

ــەو  ــەوە و ئ ــدا دەخولێن ــە دەوری یەک ــەورە ب ــی زۆر گ ــتێرەی نیوترۆن ــە دوو ئەس ــرد ک ــان ک ــی ئەوەی ــا تێبینی ــاڵی ١٩٧٤ دوو زان ــرا. س ــکردن ک کێش

ــرد و  ــەم دوو ئەســتێرەیەیان دەک ــی ئ ــاوەی هەشــت ســاڵ تێبینی ــۆ م ــکات. ب ــە ئەگــەری زۆرە شــەپۆلەکانی کێشــکردن دروســت ب ــەوە خێرای خوالن

دەیانبینــی وردە وردە لێــک نزیــک دەبنــەوە و جوڵەکانیشــیان تــەواو بــە پێــی یاســای ڕێژەییــی گشــتی دەڕوات، بۆیــە زیاتــر دڵنیابــوون لــە ئەگــەری 

بوونــی شــەپۆلەکانی کێشــکردن و خۆیــان بــۆ تەرخانکــرد. لــە مــاوەی ئــەم ٤٠ ســاڵەدا بــەردەوام زانــاکان بــۆ ئــەم شــەپۆلە گــەڕاون و ناراســتەوخۆ لــە 

ڕێــی تیشــکە شــەپۆلەکانەوە درکیــان پێــی کــردووە، بــەاڵم چونکــە پێوانــی ڕاســتەوخۆ نەبــووە، هەرگیــز بــە شــتێکی دڵنیــا وەرنەگیــراوە. گرفتــی ئــەم 

شــەپۆالنە ئەوەیــە کــە زۆر وردن و درک پێکردنیــان زۆر گرانــە و تاقیگــەی یەکجــار هەســتیاریان دەوێــت. بــەاڵم پێشــکەوتنی تەکنەلۆجیــا و هەوڵــی 

ــاکان ئــەوەی هێنایــە دی!  بەردەوامــی زان

دوو کونــەڕەش لــە دووریــی ١،٣ ملیــار ســاڵی ڕووناکــی بــە خێرایــی ٣٠ کــەڕەت لــە چرکەیەکــدا بــە دەوری یەکــدا دەخولێنــەوە و وردە وردە بــەرەو 

نــاو یــەک کێــش دەبــن و شــەپۆلی بەهێــز دروســت دەکــەن و بە 

تەقینەوەیەکــی گــەورە یــەک دەگــرن و دەبنــە یــەک کونــی ڕەش! 

ــدەی  ــتاییەکەی ٣٦ هێن ــان بارس ــە یەکێکی ــە ڕەش ــەم دوو کون ئ

بــەاڵم  تریــان ٢٩ هێنــدەی خــۆر دەبێــت،  ئەویــی  خــۆر و 

تیرەیــان نزیکــی ١٥٠ کیلۆمەتــر دەبێــت! بیهێنــە بەرچــاوت ئــەو 

بارســتاییە یەکجــار زۆرە بــەو تیــرە یەکجــار بچوکــە و بــە خێرایــی 

٣٠ کــەڕەت لــە چرکەیەکــدا بــەرەو نــاو یــەک بخولێنــەوە دەبێــت 

چ شــەپۆلێک دروســت بکــەن؟ ئەڵبــەت ئــەو شــەپۆالنە یەکجــار 

بەهێــزن و دەوروبەریــان تــا دووریــی هــەزاران ســاڵی رووناکــی 

ــد  ــە ناوەن ــش وەک هــەر شــەپۆلێک، ل ــەاڵم ئەمانی ــن. ب ڕادەماڵ

بەهێــزن و کــە دوور دەکەونــەوە وردە وردە الواز دەبــن، تــا 

ــن،  ــەک هەســتی پێناکەی ــن و ن ــە ئێمــە زۆر الواز دەب دەگــەن ب

ــە  ــاکات. کــە شــەپۆل ل ــان پێن بەڵکــو ئامێــری زۆر وردیــش درکی

تــۆڕی بۆشــایی-کات دروســت دەبێــت، ئــەم تــۆڕەش پێکداچــووە 

بــە بارســتایی هــەر تەنێکــدا، دەبێتــە هــۆی چوونەوەیــەک و درێژکردنــەوەی ئــەو بارســتەیە بــە بەردەوامــی، واتــا گــۆی زەوی وەک الســتیکێک دێتــەوە 

یــەک و درێــژ دەبێتــەوە، بــەاڵم ئەوەنــدە کەمــە کــە بــۆ ئــەو قەبــارە گەورەیــەی گــۆی زەوی بڕەکــەی کەمــرە لــە تیــرەی ناوکــی ئەتۆمێــک! ئەوجــا 

چــۆن دەپێورێــت؟

ئــەو تاقیکردنــەوە زیرەکانەیــەی مایکلســۆن و مۆرلــی، کــە بوونــە هــۆی لەدایــک بوونــی رێژەیــی و بوونــە مۆدێلــی بــاوی تاقیگــە بــۆ کایــەی فیزیــا، 

بــە هەمــان شــێوە و بــە پەرەپێــدان و ئاڵۆزکردنــی زیاتــری، بوونــەوە هــۆی ســەملاندنی چەنــد پێشــبینییەکی زۆر گرنگــی تیۆرییەکــە! 

ئــەم تاقیکردنەوەیــە لــە الیــەن تاقیگــەی Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory )LIGO( ئەنجامــدرا. ئــەم تاقیگەیــە 

ــەوە  ــۆ پێچەوان ــە ب ــە هەی ــدا ئاوێن ــە کۆتاییەکانی ــەوەی ل ــی ٤ کــم. جگــە ل ــە درێژی ــەک هــەر یەکــەو ب ــی ســتون لەســەر ی ــە دوو تونێل پێکدێــت ل

شەپۆلەکانی کێشکردن بە هۆی خوالنەوەی دوو کونەڕەش بە دەوری یەکدا
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ــە  ــە هەی ــە سەرەتاشــەوە هــەر ئاوێن ــزەر، ل ــەوەی تیشــکی لەی کردن

بــۆ ئــەوەی ٤٠٠ کــەڕەت ئــەو تیشــکە لــە تونێلەکــەدا بێــت و 

ــم.  ــۆ ١٦٠٠ ک ــەوە ب ــژ دەبێت ــە درێ ــەوە ڕێرەوەک ــەم هۆی ــت، ب بچێ

هەلبــەت تــا درێــژی زیاتــر بێــت کاتــی زیاتــر دەخایەنێــت و الدانــی 

شــەپۆلەکان ئاســانر و هەســتیارتر تۆمــار دەکات. هەمــان بیرۆکــەی 

مایکلســۆن و مۆرلــی، بــەاڵم لــە بــری ڕووناکــی، لەیــزەر دەدرێــت لــە 

ــە و  ــت و هەریەک ــان دەبێ ــی یەکس ــی دوو بەش ــەک و دابەش ڕووی

بــە ئاراســتەیەک، کــە ســتوونن لەســەر یــەک. گــەر زەوی بلەرێتــەوە، 

ــە پێچەوانــەی یــەک  ــە ســتونە لەســەر یــەک ب ــەوا ئــەم دوو تونێل ئ

رەفتــار دەکــەن: کــە یەکیــان درێــژ دەبێتــەوە ئەویــی تریــان کــورت 

ــە  ــە زۆر کەم ــورت و درێژیی ــەم ک ــە پێچەوانەشــەوە. ئ ــەوە، ب دەبێت

کــەڕەت   ٤٠٠ دوای  کاتێــک  بێگومــان  دەکات؟  دروســت  چــی 

ــەوە  ــەوە و دەچن ــزەرەکان وەردەگیرێن ــورزە لەی ــی گ چــوون و هاتن

ــەوا  ــت، ئ ــەک ڕووینەدابێ ــورت و درێژیی ــچ ک ــەر هی ــەک، گ ــەر ی س

ــاو  ــەک لەن ــەک و ی ــەوە ســەر ی ــەواو دەچن ــوو ت دوو شــەپۆلی هات

دەبــەن و وەرگرەکــە هیــچ لەیزەرێــک وەرناگرێــت، بــەاڵم گــەر الدان 

رووبــدات، ئــەوا وەرگرەکــە لەیــزەر وەردەگرێتــەوە بــە چڕیــی جیــاواز، لــە کەمــەوە بــۆ زۆر. دیــارە بــە تەنهــا بەرەنجامــی تاقیکردنــەوە مانــا نابەخشــێت، 

دەبێــت حیســاباتی تیــۆری بکرێــت و بــەراوردی هــەردوو زانیاریــی بەدەســتهاتوو بکرێــت. ئــەم دوو کونــە ڕەشــە ئاســان نییــە بــە حســابات ڕەفتــاری 

شــەپۆلەکانیان بدۆزرێنــەوە، پێویســتیی بــە بەمۆدێلکردنــە بــە بەکارهێنانــی یاســای ڕێژەییــی گشــتی لــە ســوپەر کۆمپیوتەرێکــدا و بــۆ مــاوەی چەندیــن 

ــان دەســت دەکەوێــت.  مانــگ، ئەمجــا ژمارەی

ــدرا.  ــکا ئەنجام ــی ئەمری ــە یەکگرتووەکان ــە ویالیەت ــا و واشــنتۆن ل ــی لویزیان ــە ویالیەتەکان ــە دوو تاقیگــەوە ل ــدا ل ــەک کات ــە ی ــە ل ــەم تاقیکردنەوەی ئ

دیــارە بــۆ دڵنیابــوون دوو تاقیگــە بــەکار دەهێنــن، ئەمــە دڵنیایــی تاقیکردنەوەکــە زۆر بــەرز دەکاتــەوە. ئــەوەی سەرســوڕمانی دروســتکرد ئەوەبــوو کــە 

بەرەنجامــی هــەردوو تاقیکردنــەوە زۆر ورد لەگــەڵ حســاباتە تیۆرییــەکان هاتنــەوە و شــەپۆلەکانی کێشــکردن هەمــان ئــەوەن کــە تیۆریــی ڕێژەییــی 

گشــتی پێشــبینییان دەکات. بەمــەش تیۆریــی ڕێژەییــی گشــتیی ئایینشــتایین لــە هەمــوو تاقیکردنەوەکانــی تــا ئێســتا کــراون دەرچــوون و ئــەوەی خــۆی 

ڕەتــی دەکــردەوە هەمــووی ســەملێندرا! کونــە ڕەشــەکانیش، کــە پێشــر ناڕاســتەوخۆ درکیــان پێکرابــوو، لــەم تاقیکردنەوەیــە ڕاســتەوخۆ درکیــان پێکــرا. 

بۆیــە ئــەم تاقیکردنەوەیــە شۆڕشــێکی زانســتیی گــەورە لــە بــواری فیزیــا بــە گشــتی و بــە تایبــەت گەردونناســی دروســت دەکات. کەســێک کــە زۆر 

بەمــە خۆشــحاڵ بــوو، حەمتــەن ســتیڤن هاوکینگــە، زانــای تایبەتــی بــواری کونــە ڕەشــەکان. هەرچەنــد پێشــر بــە هەڵــە خەڵــک ئــەوە حاڵــی بــوو کــە 

گوایــا هاوکینــگ گوتویەتــی کونــەڕەش بوونــی نییــە. دیــارە ئــەو مەبەســتی ئــەوە بــوو کــە هێنــدە رەش نیــن نەبیرنێــن، بەڵکــو کوانتــەم ڕێگــە دەدات 

کــە لــە هەندێــك حالەتــدا تیشــک دەربــاز بێــت و زانیــاری درک پێبکرێــت، بــەاڵم لەمــەودوا پێویســت بــەوە نــاکات، شــەپۆلەکانی کێشــکردن پــڕن لــە 

زانیاریــی زۆر ورد و تێکنەچــوو.

 

بۆچی بەرەنجامەکانی ئەم تاقیکردنەوەیە گرنگن؟

ــان  ــەپۆالنە کاری ــەم ش ــان زۆرە. ئ ــە گرفتی ــی، ک ــییەکان دەبین ــەپۆلە کارۆموگناتیس ــە ش ــوودیان ل ــەوە، س ــان دەکۆڵی ــە گەردونی ــاکان ل ــە زان ــر ک پێش

تێدەکرێــت بــە هــۆی تــۆزی گەردوونــی و تێپەڕینیــان بــە گاز و تەنەکانــی تــری گەردوونــدا و هەروەهــا چینەکانــی بەرگەهــەوای زەویــش کاریگەرییــان 

تێــدەکات و بــەو هــۆکارە بەرەنجامــی ورد نــادەن بــە دەســتەوە. هەروەهــا ناتوانرێــت بــە هۆیانــەوە زانیــاری دەربــارەی کونــە ڕەشــەکان بەدەســت 

LIGO هێڵکاریی تاقیگەی
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بێــت، چونکــە کونــەڕەش ئــەم شــەپۆلە دەمژێــت و نایداتــەوە، بۆیــە پێشــر کونــەڕەش بەهــۆی کاریگەرییەکانیــەوە و بــە نزیکــی زانیاریــی لەســەر 

کۆدەکرایــەوە. هەروەهــا کارۆموگناتیســی بــەکار نایــات بــۆ زانیــاری بەدەســتهێنان لەســەر مــادەی تاریــک کــە بارســتایی زیاتــر ٩٠% ی گــەردوون 

پێکدەهێنێــت. زانیــاری لەســەر تەقینــەوەی گــەردوون تــا ٣٨٠ هــەزار ســاڵ دوای تەقینەوەکــە بــە تاقیکردنــەوە هەیــە، چونکــە دوای ئەوەنــدە ســاڵ 

ئەمجــار ئەتۆمەکانــی هایدرۆجیــن دروســت دەبــن و دەســتدەکەن بــە ناوکەیەکبــوون و دەرکردنــی تیشــک، ئــەوەش نــارساوە بــە پرشــنگدانەوەی 

ــەکەیامن  ــان نەخش ــە زۆرم ــە ڕەنگ ــەردوون Cosmic Micro-wave Background Radiation )CMBR( ک ــخانی گ ــی پاش ــەپۆلە مایکرۆییەکان ش

بینیبێــت و ئــەوەش کۆنریــن نەخشــەی گــەردوون بــوو مــرۆڤ پێــی گەیشــتبێت، چونکــە پێــش ئــەوە ڕووناکــی لــە دایــک نەبــووە تــا بیپێویــن. کــە 

تەمەنــی گــەردوون دەخەمڵێندرێــت بــە ١٣،٨ ملیــار ســاڵ، ئــەو ٣٨٠ هــەزار ســاڵەی ســەرەتا بــە رێگــەی تیــۆری بەدەســت دێــت نــەک پێوانــە، بۆیــە 

ئێســتا کاتــی تاقیکردنــەوەی ئــەو تەمەنەشــە!

شــەپۆلەکانی کێشــکردن بــە دەســتهێنانیان زۆر گرانــە، بــەاڵم شــیانی لێکۆڵینــەوە و بەدەســتهێنانن، چونکــە: ناشــێوێن و ئــەوەی ســەرەتا دروســت 

ــاز دەبێــت و بــەو هۆیــەوە دەتوانیــن زانیــاری بــە  دەبێــت وەک خــۆی دەگات پێــامن؛ پێویســتی بــە ڕووناکــی نییــە و لــە هەمــوو هێزێــک دەرب

دەســت بهێنیــن لەســەر کونــە ڕەشــەکان و مــادەی تاریــک و تەقینــەوەی گــەورە و زۆر شــتی تــر.... بیرمــان نەچێــت شــەپۆل خــۆی بریتییە لــە تۆماری 

داتــا، درێژیــی شــەپۆل و لەرەلــەر و زۆر خەســلەتی تــر، دەتوانــن 

زانیاریــی وردمــان بدەنــێ لەســەر ئــەوە ناوەنــدەی لێــوەی 

دروســت دەبــن. زانــاکان کــە باســی ئــەوە دەکــەن ئەســتێرەیەک 

و  چەنــدە  گەرمیــی  و  چەنــدە  بارســتایی  و  دوورە  چەنــد 

ــڵەتانەیان  ــەم خەس ــر، ئ ــتی ت ــن و زۆر ش ــاوی چی ــی ن مادەکان

لــە ڕێــی شــیتەڵکاریی شــەپۆلی روناکیــی بەدەســتهاتووەوە 

چنــگ دەکەوێــت. شــەپۆلەکانی هێــزی کێشــکردن هەمــان 

ــێ لەســەر  ــی وردمــان بدەن ــن زانیاری ــە هەمــان شــێوە دەتوان ب

هەمــوو ناوەندێــک. هەلبــەت بــۆ زانیــاری لەســەر زۆرێــک لــە 

ــێ  ــودی ل ــە س ــە کۆنەک ــەر رێگ ــارەکان، ه ــتێرەکان و هەس ئەس

دەبیرنێــت، چونکــە شــەپۆلی کێشــکردن زەحمەتــە لێیانــەوە 

ــت. ــت بێ بەدەس

سوودی چی دەبێت بۆ لەمەودوا؟

ــەکان و  ــەر کونەڕەش ــەواو لەس ــی ت ــتهێنانی زانیاری ــە دەس ١- ب

پێکهاتــەی ناوکیــان کــە تــا ئێســتا بــە تیۆرییــش پێشــبینی نەکــراوە و نازانرێــت چــی دەگوزەرێــت و لــە دەرەوەی هاوکێشــە فیزیاییەکانیــش بــووە. 

٢- کاتێــک دوو ئەســتێرەی نێوترۆنــی بــە یەکــدا دەڕمێــن چــی دەگوزەرێــت لــەو چرکەیــەدا؟ یاخــود زانیاریــی ورد لەســەر تەقینەوەکانــی ســوپەر 

نۆڤــا.

٣- گەڕانی وردتر بۆ مادەی تاریک و بە دەستهێنانی زانیاریی ورد لەسەری و لێکۆڵینەوە لەسەر کردنی.

ــی ســەرەتایەدا،  ــەو کات ــەی ل ــەواوی، پێکهاتەک ــە ت ــەی ب ــە. کاتەک ــەوە گەورەک ــی تەقین ــە چرکەســاتی یەکەم ــر: گەیشــن ب ــووی گرنگ ــە هەم ٤- ل

ــۆم. ــەم ئەت ــەرهەڵدانی یەک ــان س ــەکان و پاش ــە بنەرەتیی ــتبوونی تەنۆلک ــان و دروس ــزەکان و جیابوونەوەی ــڵەتی هێ خەس

٥- هەڵبەت بۆ یەکبوونی هێزەکان گرفتی نێوان کوانتەم و ڕێژەییش زۆر بە سود دەبێت.

ــە بــواری  ــا ســودیان لــێ بیــرنا، بێگومــان ئەمــەش دەشــێت ل ــە بــواری تەکنەلۆجی ٦- وەک چــۆن تیشــکە جۆربەجــۆرەکان کــە دۆزرانــەوە دواتــر ل

ــت. ــی پێبکرێ ــادا زۆر داهێنان تەکنەلۆجی

وێنەی یەکێک لە تاقیگەکان - ویالیەتی لویزیانا
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هەندێک زانیاریی سەرنجڕاکێشی تر:

١- مێژووی گەڕان:

 ســاڵی ١٩٦٢ دوو زانــای ڕووســی پەیپەرێکیــان نوســی دەربــارەی چۆنییەتــی گــەڕان بــە دوای شــەپۆلەکانی کێشــکردن. ســاڵی ١٩٧٢ ڕاینــەر وێیــس لــە 

زانکــۆی MIT پێشــنیاری شــێوە بینایــی )Optic( ێکــی کــرد بــۆ دۆزینــەوەی شــەپۆلەکانی کێشــکردن و دوای ئــەوە ســاڵی ١٩٧٤ تێبینیــی خوالنــەوەی 

دوو ئەســتێرە نیوترۆنییەکــە کــرا، ســاڵی ١٩٧٩ دەزگای NSF پــارەی تەرخانکــرد بــۆ دیزاینــی تاقیگــەی LIGO لەســەر پێشــنیارەکانی وێیــس. ســاڵی 

١٩٩٤ دەســتکرا بــە جێبەجێکردنــی پڕۆژەکــە و بــڕی ٢٥٠ ملیــۆن دۆالری بــۆ تەرخانکــرا، ســاڵی ٢٠٠١ تــەواو بــوو. ئــەم تاقیگەیــە ســاڵی ٢٠٠٢ تــا ٢٠١٠ 

بــەردەوام لــە گەڕانــدا بــوو بــە دوای شــەپۆلەکانی کێشــکردن، بــەاڵم بــێ بەرەنجــام بــوو، هەربۆیــە ســاڵی ٢٠١٠ تــا ٢٠١٥ کاری تــری تیــا کــرا و بــڕی 

٢٠٥ ملیــۆن دۆالری تــری تیــا ســەرفکرا بــۆ کۆمەڵێــک تەکنیکــی تــازە تــا بتوانــن پێوانــەی شــەپۆلەکانی کێشــکردنبکەن. 

:LIGO ٢- تاقیگەی

 دانانــی دوو تاقیگــە، کــە لــە یــەک کاتــدا پێوانــە بکــەن، جگــە لــە ســودی دڵنیایــی ســودی تریشــی هەیــە. لــە ئەنــدازەی پێوانــەدا شــتێک هەیــە 

پێــی دەوترێــت سێگۆشــەکاری، کــە بــە هــۆی پۆتانــی دوو خاڵــی زانــراوەوە دەتوانرێــت شــوێنی خاڵــی نەزانــراو دیاریبکرێــت، چ بــە هــۆی پێوانــی 

گۆشــەوە بێــت یاخــود درێــژی. تاقیگەکــەی لویزیانــا حــەوت میلــی چرکــە زووتــر شــەپۆلی پێگەیشــت، بــەم هۆیــە زانــرا کــە ئاڕاســتەی شــەپۆلەکە 

لــە نیوەگــۆی باشــووری زەوییــەوە هاتــووە. هەروەهــا بەهــۆی زانینــی دووریــی شــوێنی ڕووداوەکــە، دەتوانرێــت تــا ئاســتێکی بــاش شــوێنەکەی لــە 

گەردوونــدا دیاریبکرێــت. 

ــە  ــەوە ل ــەک و درێژبوون ــڕی هاتنەوەی ــەش ب ــە، بەم ــوان -٢١ ی مەترێک ــە نزیکــی ١٠ ت ــەو دیاردەی ــۆڕی بۆشــایی-کات ی ئ ــی شــەپۆلی ت کاریگەری

ــی تیشــکی  ــۆی درێژی ــە ک ــە ل ــەم گۆڕانکارییان ــی -١٤. ئ ــە توان ــە ١٠ ب ــە دەکات ــت، ک ــک دەبێ ــی ئەتۆمێ ــدازەی ناوک ــی ئەن ــە نزیک ــدا ب ــۆی زەوی گ

تاقیگەکــە، کــە ١٦٠٠ مەتــرە، دەکاتــە نزیکــی ١٠ تــوان -١٥. ئەڵبــەت بــۆ تاقیگــە تەنهــا ئــەوە گرنــگ نییــە ئــەم بــڕە هەســت پێبــکات، لــەو دۆخــەدا 

تاقیکردنەوەکــە ســەنگێکی نابێــت، بەڵکــو ئــەم تاقیگەیــە توانــای هەســتپێکردنی تــا ئاســتی ١٠ تــوان -١٩ هەیــە، واتــا ١٠،٠٠٠ هێنــدەی بــڕی ئــەوەی 

ــەراوردی ئــەو  ــە وردی ب ــە ب ــە درێژیــی تاقیگەکــەدا ڕوودەدات. پاشــان ئــەم زانیارییان کــە ل

داتایانــە دەکرێــن کــە لــە هاوکێشــەی ڕێژەییــی گشــتییەوە بەدەســت دێــن و دەبێــت ئاســتی 

ــواری  ــۆ ب ــتانداردە ب ــەم س ــت )ئ ــیگام وە بێ ــەروو پێنج-س ــە س ــە ل ــی تاقیکردنەوەک دڵنیای

فیزیــای تەنۆلکــە پێــوەرە(. دیــارە بــە دەســتهێنانی وەهــا وردییــەک ئاســان نییــە. چــۆن ئــەو 

وردییــە لــە هاتوچــۆی ئــەو شــەپۆالنە بەدەســت دێــت لــە کاتێکــدا بــەر ئاوێنــە دەکــەون و 

بەهــۆی لەرینــەوەی کوانتەمــی ئــەم تیشــکانە وەک خۆیــان ناگەڕێنــەوە؟ ئەمــە ئــەو تەکنیکە 

تازەیــە بــوو کــە لــە چاکســازیی سیســتمەکە بــەکار هــات، ئەویــش بــە بەکارهێنانــی جــۆرە 

ــی  ــاردەی گیرۆدەی ــە لەســەر دی ــاوی )Quantum Optic( ک ــە ن ــی ب ــی بینای تەکنەلۆجیایەک

کار دەکات و ئــەو وردییــەی بەدەســتی دەهێنێــت لــە خەیــاڵ بــەدەرە. ئەمــە وەک ئەوەیــە 

لــە خــۆرەوە بــۆ نزیکریــن ئەســتێرە، کــە ئەســتێرەی ســێنتاورییە، پێوانــە بکەیــت بــە بڕێــک 

هەڵــە کــە هێنــدەی ئەنــدازەی تاڵــە موویــەک بێــت.

ئــەم تاقیگەیــە زیاتــر لــە ١٠٠٠ زانــای بــواری جۆراوجــۆر کاری تیــا دەکــەن و زیاتــر لــە ٩٠ 

ناوەنــدی زانســتی تیایــدا بەشــدارن. یەکێــک لــە زانــا نــاودارەکان، زانــای فیزیای تیــۆری »کیپ 

ســۆرن«ە. ئــەم زانایــە پێشــر بەشــدار بــووە لــە نوســینی ســیناریۆی فیلمــی ئینتەرســتێال، کــە 

ــواری  ــاردە ســەمەرەکانی ب ــە دی ــە ب ــە فیلمێکــی ســەرنجڕاکێش و تایبەت ــرا ب ســاڵی ٢٠١٤ ک

فیزیــا، وەکــو تونێلــی کرمــی و کونەڕەشــەکان.

هێڵــکاری و بــەراوردی شــەپۆلە بەدەســتهاتووەکان 

و پێشــبینی کــراوەکان
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٣- دوو کونە ڕەشەکە:

بــە پێــی هەندێــک زانیاریــی ســەرەتایی، پێدەچێــت ئــەو دوو کونــە ڕەشــە لــە یــەک ئەســتیرەی زەبەاڵحــەوە لــە دایــک بووبــن. لــە 

ــەورەی  ــەری گ ــد دەرک ــە ناوەن ــە هێزێکــی ل ــووە ک ــەوەی وەهــا زۆر ب ــی خوالن ــدا، خێرای ــاو خۆی ــی ئەســتێرەکە بەن ــی تێکڕمان کات

ــەو دوو بارســتە  ــوان ئ ــی نێ ــووە و دووری ــەت ب ــەڕەش دوو ل ــە کون ــی ب ــش بوون ــەم هــۆکارە ئەســتێرەکە پێ ــردووە و ب دروســت ک

جیاوەبــووە نزیکــی هێنــدەی تیــرەی زەوی بــووە. هــەر یــەک لــەم دوو بەشــە جیایــە خێــرا بــوون بــە کونــەڕەش و خوالنەوەکەشــیان 

بــە دەوری یەکــدا بەهێزتــر بــووە. پێــش تێکــەڵ بوونیــان خێراییــان گەیشــتووەتە نیــو هێنــدەی خێرایــی ڕووناکــی، واتــا ١٥٠،٠٠٠ 

کیلۆمەتــر لــە چرکەیەکــدا. بۆیــە کــە تێکــەڵ دەبــن وزەیەکــی هێنــدە گــەورە دەردەپەڕێنــن لــە شــێوەی شــەپۆلەکانی کێشــکردن، 

کــە نزیکــەی ٥٠ هێنــدەی کــۆی وزەی گەردوونــی بیــرناو دەبێــت. ڕەنگــە ئــەوە جێــی بــاوەڕ نەبێــت، بــەاڵم ئــەو دوو کونەڕەشــە 

کــە بارســتایی هەردوکیــان ٦٥ هێنــدەی بارســتایی خــۆرە، دوای تێکەڵبوونیــان ئــەو بارســتاییەیی دەمێنێتــەوە ٦٢ هێنــدەی بارســتایی 

خــۆرە. واتــا ســێ هێنــدەی بارســتایی خــۆر تیادەچێــت و دەگۆڕێــت بــۆ وزە. گۆڕانــی بارســتایی بــۆ وزە بــە پێــی یاســا ناودارەکــەی 

ــت.  ــی دوو بکرێ ــە توان ــی ب ــی ڕووناک ــی خێرای ــۆر کەڕەت ــتایی خ ــدەی بارس ــێ هێن ــت س ــە دەبێ ــەم پێی ــتایینە: E=MC٢، ب ئایینش

بارســتایی خــۆر نزیکــەی ٢ کەڕەتــی ١٠ تــوان ٣٠ کیلۆگرامــە و خێرایــی ڕووناکیــش ٣٠٠ ملیــۆن مەتــرە لــە چرکەیەکــدا. گــەر ئــەو 

ــەی  ــەو وزەی ــۆ جــوڵ! ئ ــوان ٤٣ کیل ــەڕەت ١٠ ت ــت؟ نزیکــەی ١٨ ک ــە دەســت دێ ــەک ب ــە هاوکێشــەکەوە چ ژمارەی ــە بخرێن نرخان

ــدەی  ــار هێن ــدا نزیکــەی ١٠ ملی ــە چرکەیەک ــۆ وزە، ل ــی بارســتایی ب ــوون و گۆڕین ــە یەکب ــت بەهــۆی ناوک خــۆر بەرهەمــی دەهێنێ

بۆمبێکــی ئەتۆمییــە، دیــارە خــۆر پێنــج ملیــار ســاڵە وزە بەرهــەم دەهێنێــت و پێنــج ملیاریشــی مــاوە، واتــا ١٠ ملیــار ســاڵ بــەردەوام 

ــە دەســتهاتووە یەکســان  ــەو وزە ب ــۆی ئ ــەوەی ک ــە ل ــرد. جگ ــڕەی باســامن ک ــەو ب ــدا ب ــە هــەر چرکەیەک وزە دروســت دەکات و ل

ــش  ــە پێ ــار بیهێن ــت. ئەمج ــتەیە دەگۆڕێ ــەم بارس ــی ئ ــی زۆر کەم ــو بڕێک ــۆ وزە، بەڵک ــۆر ب ــتایی خ ــۆی بارس ــی ک ــۆ گۆڕین ــە ب نیی

چــاوت لــە چرکەیەکــدا ســێ هێنــدەی ئــەم بارســتاییە بــە تــەواوی بگۆڕێــت بــە وزە؛ حەمتــەن جێــی سەرســامی نابێــت کــە بڕەکــەی 

ــە نزیکــەی ٤٠٠ گەلەســتێرە، هــەر  نزیکــی ٥٠ هێنــدەی کــۆی وزەی گەردوونــی بیــرناو بێــت. گەردوونــی بیرناویــش پێــک دێــت ل

گەلەســتێرەیەکیش ســەدان ملیــار ئەســتێرەی تیایــە، بــە قەبــارەی بچوکــر و زۆر گەورەتــر لــە خــۆر.

ــەوا  ــەوە، ئ ــەک ڕەتبکەن ــەر تیۆرییەی ــن. گ ــدا دەهێن ــە دوای خۆیان ــەورە ب ــەورەکان شۆڕشــی زانســتیی گ ــەوە زانســتییە گ تاقیکردن

زانســت دەخەنــە دۆخــی قەیرانــەوە و بــەم شــێوەیە زانســتی نــوێ ســەرهەڵدەدات. وە ئەگــەر پێشــبینیی نــاوازەی تیۆرییەیەکیــش 

بســەملێنن، ئــەوا ئــەو بــوارەی ئــەو تیۆرییەیــە گومانــی لەســەر نامێنێــت و دەچێتــە بــواری تیــۆری و پراکتیکــە زانســتییەکانەوە و 

شــتی نــوێ ئاشــکرا دەکــەن.

سەرچاوەکان:

»گیرۆدەیی« نوسینی ئامیر ئەسل

»هیچ« نوسینی فرانک کلۆز

A Universe From Nothing« Written by Lawrence M Krauss«

www.ligo.caltech.edu
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خۆكوژیی كوانته می

ڕێگایەک بۆ پشتڕاستكردنه وه ی 

گریانه ی گه ردوونه  تەریبەکان 

)Parallel Universe(
مه نسور ئه كره م
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ــۆ  ــان ب ــه  ی ــۆ ئه مالی ــا ب ــە؟ ئای ــک چۆن ــه وه ی ئەتۆمێ ــا خوالن ــه  ئای ــن ك ــت بزانی ــه م  ده مانه وێ ــی كوانت ــاو جیهان ــه  ن ــك ده چین كاتێ

ــەوەی  ــواره وه ؟ لێکدان ــان خ ــه ره وه دایه  ی ــپینی س ــی س ــه  دۆخ ــک ل ــپین)Spin(ی ئەتۆمێ ــی س ــا  دۆخ ــر  ئای ــی ت ــه  واتایەک ــه وال؟ ب ئ

كۆپنهاگنــی ده ڵێــت كــه  ئەتۆمەکــە  هــه ردوو دۆخه كــه ی لــه  یــه ك كاتــدا هه یــه ! واتــا دۆخــی ســه ریه ككه وتنی كوانته مــی لــە 

)Quantum Superposition(ئارادایــە

هه ركاتێــك زانایــەک بیه وێــت چاودێــری دۆخه كــه  بــكات، ئــه وا دۆخــی ئەتۆمەکــە  تێــك ده دات و به شــێوه یەكی هەڕەمەکــی 

ــه .   ــبینیكردن نیی ــیاوی پێش ــە  ش ــە ک ــه ش ڕێکەوتێک ــه  ئه م ــت. ك ــواره وه  وەردەگرێ ــان خ ــه ره وه  ی ــپینی س ــه ك دۆخ ، س ــه  ی ئەتۆمە ك

ــۆرە. ــس ب ــرگ و نیل ــه ر هایزه نبێ ــی وێرن ــن دامەزرێنەران ــەوەی  گرنگری لێکدان

ــته ڕوو.  ــری خس ــی ت ــۆی، لێکدانەوەیەک ــەی خ ــزی دكتۆراک ــه  تێ ــت ل ــو ئێڤه رێ ــته م  هی ــه ده ی بیس ــی س ــوه ی دووەم ــه  نی ــه اڵم ل ب

ــو  ــی هی ــت. به پێ ــارادا نەبێ ــی  لەئ ــی و هەڕەمەک ــه ریه ككه وتنی كوانته م ــی س ــاره ی دۆخ ــه وباس ده رب ــر قس ــت   چی ــه و ده یویس ئ

ــه  دۆخــه   ــه  كاتــی چاودێــری كردنــی ئەتۆمێــک، تــه واوی گــه ردوون ده بێــت بــه  دوو گه ردوونــی هاوڕێــک و  هه ریــەک ل ئێڤه رێــت ل

لــه   و  خواره وه یــه   ســپینی  گه ردوونێــك  لــه   بۆمنونــه   ده بیرنێــت.  گه ردوونه كانــدا  لــه   یه كێــك  لــه   گه ردیله كــه   ئه گه ریه كــه ی 

گه ردوونه كــه ی تــر ســپینی ســه ره وه یه . بــه و لێکدانەوەیــە  ئیــر ســه ریه ككه وتنی كوانتۆمــی دیارده یەكــی سه یروســه مه ره  نییــه  

ــه   ــتا گه ردوون ــه  هێش ــه  ك ــی  دۆخێك ــه ریه ككه وتنی كوانته م ــتیدا س ــه  ڕاس ــو ل ــت . به ڵك ــت نابێ ــی دروس ــێوەیەکی هەڕەمەک و به ش

ــرا  ــه وه ش ناون ــه  ئ ــن. ك ــه ك داده نێ ــه ر ی ــه ری له س ــه دا كاریگ ــته  كوانته میی ــه و ئاس ــه وه  و ل ــری جیانه بوونه ت ــه  یه ك ــەکان ل هاوڕێک

" لێکدانــەوەی فره گه ردوونــی". هه ڵبه تــه  ئــه و گریامنه یــه  وه ك ناونیشــانی تێــزی دكتــۆرا، لــه  زانكــۆی پرنســتۆن وه رگیــراوه  و 

ــه .  ــیرێكی بــێ بنه مــا نیی ته فس

ــو ئێڤه رێــت، لێکدانەوەیەکــی  ــه  كــه  ته فســیره كه ی هی ــه و باوه ڕە دای پڕۆفیســۆر ماكــس ته گــامرك، پرۆفیســۆری زانكــۆی پرینســتۆن، ل

ــه . ــی هه ی ــە بوون ــۆ ئه ولێکدانەوەی ــی ب ــه وه ی ئه زموون ــه  و تاقیكردن ــا نیی ــێ بنه م ب

ئــه و ئایدیایــه  ئه شــێ لێــره وه  هاتبێــت كــه  تاقیكردنــه وه كان ئه وه یــان پێشــانداوه  كــه  كاتێــك ئەتۆمێــک بهاوێژیــن بــۆ دوو كه له بــه ر 

)تاقیكردنــه وه ی دوو كه له بــه ری یۆنــگ( ئــه وا ئەتۆمەکــە  لــه  یــه ك كاتــدا لــه  هــه ردوو كه له به ره كــه وه  تێپــه ڕ ده بێــت. واتــا ئەتۆمێــک  

ــه و  ــه م ب ــی كوانت ــاری جیهان ــدا به یەكداچــون ده كات! ڕە فت ــۆم، خــۆی له گــه ڵ خۆی ــان ئەت ــە دوو شــوێن! و پاشــان هه م ــت ل ده كه وێ

ــرد . ــە باســامن ک ــێوه یه یه ک ش

لێکدانــەوە فره گه ردوونــی ده ڵێــت " گــه ردوون گه لێكــی بــێ شــومار، به ســه ر یه كــه وه ن. بــه اڵم له بــه ر ئــه وه ی خــاڵ به خــاڵ 

ــومار  ــه  پێش ــە  ل ــومار ئەتۆم ــه و بێش ــوه ی ئ ــن. نی ــاب دەکرێ ــه ردوون حیس ــه ك گ ــه  ی ــه  ب ــه و گه ردوونان ــه وا ئ ــەریەکدەکەون، ئ س

ــدا  ــه و دۆخه ش ــه ڕن و  ل ــه وه  تێئه پ ــه ری چه پ ــه  كه له ب ــر ل ــەی ت ــه ڕن و  نیوەک ــته وه  تێئه پ ــه ری ڕاس ــه  كه له ب ــک ل ــی هاوڕێ گه ردوون

ــی   ــن چاودێري ــه اڵم گــه ر بێی ــه ت له گــه ڵ یه كــر به یه كداچــون ده كــه ن. ب ــن، ته نان ــەک داده نێ ــه  كاریگــه ری لەســەر ی ــه و گه ردوونان ئ

ــن،  ــه ك  نی ــه ر ی ــاڵ له س ــاڵ به خ ــه   خ ــومار گه ردوونان ــه و بێش ــر ئ ــەک دۆخ. ئی ــۆ ی ــت ب ــە دادەڕمێ ــن دوو دۆخەک ــە  بكه ی دۆخەک

ــه   ــت ب ــه  ده بێ ــه م گه ردوون ــه و شــێوه یه  ئ ــت.  ب ــان دەبێ ــی شــیاوی جیابوونه وه م ــه  دوو گه ردوون ــه م گه ردوون ــه  خاڵێكــی ئ النیكــه م ل

ــه ر  ــاڵ به س ــه  خ ــاڵ ب ــر خ ــی ت ــووەدان، چ ــه ك جیاب ــی له ی ــه  دۆخ ــەکان ل ــه  هاوڕێک ــتیدا گه ردوون ــه  ڕاس ــاواز.  ل ــی جی دوو گه ردوون

یه كــه وه  نیــن و  ڕێچکــەی گه ردوونــه كان ده گۆڕدرێــت.  لــه و باره یــه وه  ماكــس ته گــامرك بــۆ لێكۆڵینــه وه  ســه باره ت بــه   لێکدانــەوەی 

فره گه ردوونــی، تاقیكردنه وه یەكــی ســه یری پێشــنییاز كــردووه لــه  ژێــر ناونیشــانی  "خۆكوژیــی كوانته مــی".   تاقیكردنه وه كــه ی ماكــس 

ــه ی  ــانی دوگم ــه ڵ كێش ــه  له گ ــۆ منون ــتینه وه  ، ب ــی ببه س ــی كوانتەم ــه  دۆخێك ــەك  ب ــه ر ده مانچه ی ــێوه یه یه :  ئه گ ــه و ش ــامرك ب ته گ

ــوو  ــه ر ســپینی خواره وه ب ــكات و  ئه گ ــه  ب ــوو، ته ق ــه ر ســپینی ســه ره وه  ب ــابكات، ئه گ ــک ته ماش ــەک  دۆخــی ســپینی ئەتۆمێ ده مانچەی
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ــار  ــا ج ــە   په نج ــەوە هەی ــەری ئ ــن ئەگ ــه وه  بنێی ــه ی ده مانچه ك ــه  دوگم ــاڵ ب ــار پ ــه د ج ــه ر س ــێوه یه  ئه گ ــه و ش ــكات. ب ــروک ب ــا چ ــه  ته نه ده مانچه ك

ــروک دەكات. ــا چ ــر ته نه ــای ت ــه دا په نج ــكات و س ــه  ب ته ق

ــت  ــس ده ڵێ ــێت، ماك ــه  ڕاكێش ــت و  دوگمه ك ــۆی بكوژێ ــت خ ــه  بیه وێ ــه وه ی ك ــت وه ك ئ ــه وه  بنێ ــە ده مانچه ك ــكی ب ــێك مێش ــه ر كه س ــتا ئه گ ئێس

"به پێــی لێکدانــەوەی كۆپنهاگنــی ســه دا په نجــا ئه شــێ ته نهــا چروکێکــی ســاده بێت و ســه دا په نجــای تــر دەمرێــت .

ــه ر  ــیت ه ــه  ڕاكێش ــار دوگمه ك ــه د ج ــه ر س ــا ئه گ ــه وه . وات ــاده  ده بێت ــی س ــه ك چروک ــه ڕووی ی ــا ڕووب ــی ته نه ــەوەی فره گه ردوون ــی لێکدان ــه اڵم به پێ ب

ــه ردوون  ــه  گ ــانی دوگمه ك ــار ڕاكێش ــه ر ج ــه ڵ ه ــە  له گ ــه و لێکدانەوەی ــی ئ ــه  به پێ ــی؟ چونك ــە . بۆچ ــێ ته قەی ــە  و به ب ــا چروک ــه  ته نه ــه د جاره ك س

ــه   ــدووه . كەو ات ــدا زین ــه كه  تێی ــه  كه س ــه  ك ــی ئیدراك ــه  خاوه ن ــه و گه ردوون ــا ل ــت "ته نه ــس ده ڵێ ــک . ماك ــی هاوڕێ ــۆ دوو گه ردوون ــت ب ده گۆڕدرێ

ــی  ــت فره گه ردوون ــت بڵێ ــه  ده توانێ ــی ته قه ك ــوێ لێبوون ــار گ ــه د ج ــه ڵ س ــان له گ ــون ده كات و  پاش ــه  ئه زم ــی ته قه ك ــوێ لێبوون ــا گ ــه كه  ته نه كه س

پشتڕاســتكرایه وه . هه ڵبــه ت  لــه و كاتــه دا هاوڕێكــه ی ئــه و كه ســه  لــه  گه ردوونێكــی هاوشــانی تــر، ته ماشــای الشــه ی هاوڕێكــه ی ده كات و  الی 

خۆیــه وه  ده ڵێــت ، وه ی ئــه و ته فســیره ش ره تبوویــه وه!"  واتــا به پێــی  تاقیكردنــه وه ی ماكــس ته نهــا  ئــه و كه ســه ی تاقیکردنەوەکــە دەکات، ده توانێــت 

ــه ی.  ــی هاوڕێك ــه ك ه ــته  ن ــی دروس ــره  گه ردوون ــەوەی ف ــه  لێکدان ــت ك ــۆی بهێنێ ــه ت به خ قه ناع

هه روه هــا ماكــس ته گــامرك ده ڵێــت "ئه گــه ر كۆمپیوتــه ری كوانتەمــی دروســت بكرێــن، كــه  به شــێوه ی ســه ریه ككه وتنی كوانتەمــی کاردە كــه ن 

ــن. ــدی وه ربگری ــی( زۆر به ج ــت )فره گه ردوون ــو ئێڤه رێ ــەوەی هی ــته  لێکدان ــتی پێویس ــه  به ڕاس ــه ن(، ئه وكات ــن کار ده ك ــدا چه ندی ــه ك كات ــا له ی )وات

هــه ر چه نــده  ئــه و تاقیكردنه وه یــه  زۆر ســه یرو ســه مه ره  یــان ئه شــێ بگوترێــت زۆر گاڵته جاڕیانه یــه ، بــه اڵم ماكــس ته گــامرك تــا ئاســتێك لــه  

تاقیكردنه وه كــه ی دڵنیایــه  و ئه ڵێــت"  ئه گــه ر ئــه و تاقیكردنه وه یــه  ئه نجــام بده یــت هــه ر بــه و شــێوه یه  بێــت كــه  مــن گوتــم، وابزانــم كــه  قه ناعــه ت 

ــه ری زۆره وه  شــتێك  ــه  ئه گ ــه  ب ــت چونك ــر بكه ی ــه  كه ســێكی ت ــه ت ب ــی قه ناع ــه  ناتوان ــه  ك ــوه ! كێشــه كه  ئه وه ی ــت ڕاســتی وت ــو ئه ڤه رێ ــت هی ده كه ی

كــه  تــۆ ده یبینیــت كوشــتنی منــه  .
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ــامن  ــه  هه ردووك ــم ك ــزه  داده نێ ــه و مێ ــه ر ئ ــه وره  له س ــی گ ــه  بۆمبێك ــه ، ك ــه ش هه ی ــه و تاقیكردنه وه ی ــر ل ــی ت ــت "كۆپییەك ــس ده ڵێ ــا ماك وه هه روه ه

ده كاتــه  هاوبــه ش لــە یــه ك ده ره نجامــدا، واتــە لــە ده ره نجامــدا هه ردووكــامن ده گه ینــه  ئــه و قه ناعه تــه . تــا ئێســتا هیچــکام لــه  هاوكارانــم نه دۆزییــه وه  

ــان پێبكــه م!«. ــه و شــێوه یه  قه ناعه تی ــا ب ــده ن ت ــوار ب كــه  ب

بــه و پێیــه  تاقیكردنه وه یەكــی تــر هاوشــێوه ی خۆكــوژی كوانتەمــی بونــی هه یــه  كــه  دووكــه س یــان زیاتــر به یه كــه وه  ئه نجامــی ده ده ن تــا بگــه ن بــه و 

ــو ئێڤه رێــت باســی كــردووه . ــه ی كــه  هی حه قیقه ت

ئه ویــش بــه م شــێوه یه یه : دوو كــه س له ســه ر مێزێــك داده نیشــن، بۆمبێكــی چێــرناو له ســه ر مێزه كــه  داده نێــن و بــه  دۆخێكــی كوانتەمــی ده یبه ســتنه وه ، 

ــوو، بۆمبه كــه  ته نهــا دوكه ڵێكــی  ــه وه، و  ئه گــه ر ســپینی خــواره وه ش ب ــی ته ماشــاكردنی ســپینی ســه ره وه ی ئەتۆمەکــە ، بۆمبه كــه  بته قێت ــه  كات بۆمنوون

ــێ هەڵده ســتێت. بۆچــی؟  ــا دوكه ڵێكــی ســاده ی ل ــه وه، ته نه ــت بته قێت ــه  بیه وێ ــه  بۆمبه ك ــك ك ــه ڵ هــه ر جارێ ــه  له گ ــێ هه ڵبســتێت. كه وات ســاده ی ل

چونكــه  لــه و دۆخــه دا تــه واوی گــه ردوون ده گۆڕێــت بــۆ دوو گه ردوونــی هاوشــان و  ئــه و دوو كه ســه ش ته نهــا لــه و گه ردوونــه  زینــدوون كــه  خاوه نــی 

ــر. ــه ك كه ســی ت ــی پشتڕاســكراوه ته وه  ن ــه و دوو كه ســه  قه ناعــه ت ده كــه ن كــه  ته فســیری فره گه ردوون ــا ئ ــا ته نه ئیدراكــن. وات

سه رچاوه :

سوود له  دیامنه كه ی ماكس ته گامرك وه رگیراوه  كه  ڕۆبێرت لۆرانس كوین له گه ڵی ئه نجامداوه .

.) Max Tegmark's Multiverse( دیامنه كه  له  كەناڵی یوتوب باڵوبووەتەوە
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