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تێگه  یشتنێكی باشرت
!له  زانست و گه ردون

کوژانەوەی چرای زانست لە خۆرهەاڵت



هــەرکات بــاس لــەوە بکەیــن چــۆن پێــش بکەویــن، باســی ئــەوە دەکەیــن کــە چــۆن پیشەســازی پێــش بخەیــن. ڕاســتە 

پیشەســازی و تەکنەلۆجیــا بــۆ هــەر والتێــک گرنگــن و لــە جیهانــی ئەمــڕۆدا دەوڵــەت ناتوانێــت بــێ بوونــی پیشەســازی 

و تەکنەلۆجیــا بوونــی هەبێــت، بــەاڵم  لــە کایــەی زانســتدا ئــەوە مانــای پێشــکەوتن نییــە. تەکنەلۆجیــا تەنهــا ڕوویەکــی 

ــە ڕۆشــنگەری و شــکاندن  ــە ل ــرە. ڕووی هــەرە گرنگــی زانســت بریتیی ــەوە زیات پراکتیکیــی کایــەی زانســتە، زانســت زۆر ل

ــە ســەر خوداناسییەکەشــی.  ــەت کارکردن ــرۆڤ، تەنان ــی م ــی جیهانبینی ــوەکان و فراوانکردن ــە داڕزی ــی داب و نەریت و فڕێدان

بەهــۆی پەرەســەندنی زانســتەوە، ســتایڵی ژیانــی مــرۆڤ لــە واڵتانــی پێشــکەوتوو گــۆڕاوە، جیهانبینــی و خوداناســی گۆڕانــی 

ــەردا  ــی بەس ــی بنەڕەت ــەوە گۆڕان ــی ڕووەک و ئاژەاڵن ــر و جیهان ــی ت ــە مرۆڤەکان ــی ب ــووە، پەیوەندی ــەردا هات ــەورەی بەس گ

هاتــووە، هەروەهــا زانســت کاری کردۆتــە ســەر کــۆی کایەکانــی تــری مەعریفــە، وەک ئــەدەب و هونــەر و فەلســەفە و تەنانــەت 

خــودی ئاینیــش. بــە بــێ شۆڕشــگێڕانی وەک کۆپەرنیکــۆس و گالیلــۆ و دیــکارت و نیوتــن، ســەرگرتنی ڕێنیســانس و ســەرهەڵدانی 

ــە واڵتانــی ئیســامی، خەڵکــی ئەکادیمــی و خــاوەن بڕوانامــە، کۆکــن لەســەر ئــەوەی بایــەخ  بزاڤــی ڕۆشــنگەری مەحــاڵ بــوو. ل

بــە زانســت بدرێــت بــەو مەرجــەی زانســت هەقــی ئــەوەی نەبێــت کــە جیهــان چــۆن خوڵقــاوە و بــۆ کــوێ دەچێــت، کارەکانــی 

خــودا هەمەکــی و هەندەکیــن یاخــود بــەس هەمەکــی، خــودا چییــە و دەبێــت چــۆن بێــت، ... هەڵبــەت زانســت گــەر هەقــی ئــەم 

پرســیارانەی نەبێــت، هەرگیــز ناتوانێــت زانســت بێــت، دەکرێــت نــاوی بنێیــت تەکنیــک، بــێ ئــەوەی ڕووبــەرە تاریکەکانــی زێهنــی 

مــرۆڤ ڕۆشــن بکاتــەوە. هەمــوو ئــەو زانــا مەزنانــەی کــە جیهانبینیــی مرۆڤیــان گــۆڕی، ئــەو پرســیارانە الیــان جەوهــەری بــوو و لــە 

ــەو پرســیارانەدا گەیشــتنە دۆزینــەوەی یاســا گرنگــەکان. بەهــۆی زانســتەوە دەزانیــن کــە گــەردوون چــۆن  ــە دوای وەاڵمــی ئ گــەڕان ب

دروســت بــووە و چــۆن پــەرەی ســەندووە و بــۆ کــوێ دەچێــت؛ بەهــۆی زانســتی کوانتەمــەوە مــرۆڤ درکــی بــەوە کــرد کــە ڕووداوەکان 

ــە  ــان«، ک ــە ڕوودانی ــە ل ــرس نیی ــەاڵم بەرپ ــی شــتەکان، ب ــە بوون ــت »خــودا بەرپرســە ل ــا وەک ســپینۆزا دەڵێ ــەک حەمتــی، وات ــن ن ئەگەری

ســەردەمی شارســتانییەتی زێڕینــی ئیســامیش کەســانی وەک فارابــی و ئیــن ســینا ڕایــان وابــوو خــودا گەردوونــی بــە گشــتگیری دروســت 

ــت و  ــق بێ ــت خــودا خال ــووە، ناکرێ ــراوان ب ــەوە؛ هــەر بەهــۆی زانســتەوە خوداناســیی مــرۆڤ ف ــاو وردەکارییەکانیی ــە ن کــردووە و ناخزێت

ــەخ لێپرســینەوەی  ــەوە لەســەر شــتگەلی بێبای ــی مرۆڤ ــت بەســەر ژیان ــەر بێ ــت و چاودێریک ــرۆڤ دروســت کردبێ ــری م ــە خات ــی ب گەردوون

لــێ بــکات. ئــەم واڵتانــە بــەو هــۆکارە زانســت نەیتوانیــوە گۆڕانکارییــان تێــدا بــکات کــە زانســت لــە پرســە فەلســەفی و وجودییــەکان دابــڕاوە 

ــراودا.  ــی دیاریک ــە بوارێک ــککار ل ــێکی تەکنی ــە کەس ــان دەبین ــردن و جێبەجێکردنی ــە لەبەرک ــە ب ــووە ک ــێ هاوکێشــەمان وەرگرت ــا کۆمەڵ و تەنه

ــەن،  ــای دەک ــن تەماش ــە دی ــک دژ ب ــەر وەک حیکایەتێ ــک ه ــەوە و خەڵ ــۆی نەکردۆت ــی خ ــتا جێ ــا ئێس ــەندن ت ــی وەک پەرەس ــتێکی گرنگ زانس

بەهەمــان شــێوەش تەماشــای کوانتــەم میکانیــک و زانســتی ئەگــەرەکان دەکرێــت، چونکــە دژ بــە بــاوەڕی قــەدەری و حەمتییــەت دەوەســتنەوە. 

ــەک  ــت، ن ــەم بهێنێ ــک بەره ــت تەکنی ــا زانس ــت و تەنه ــت بێ ــک دروس ــە تەکنی ــەربەخۆ ل ــت س ــە زانس ــە ک ــە نیی ــەو مانای ــەش ب ــەت ئەم هەڵب

تەکنیــک بتوانێــت زانســت بەرهــەم بهێنێــت. پێشــکەوتنی زانســتی و درک کــردن بــە یاســاکانی رسوشــت، بــێ یارمەتیدانــی تەکنیــک مەحاڵــە. زانســت 

ــا  ــر پشــکنینی گــەردوون. بــێ یارمەتیــی تەکنەلۆجی ــۆ زیات ــان ب ــە زانای ــر دەبەخشــێت ب ــە کایــەوە و تەکنەلۆجیــاش چاوێکــی وردت ــا دێنێت تەکنەلۆجی

ــا  ــی تەکنەلۆجی ــێ یارمەتی ــن؛ هەروەهــا ب ــەم ببەی ــە یاســاکانی کوانت ــەی ب ــن و پ ــۆم و تەنۆلکــەکان درک پێبکەی ــان لەســەر ئاســتی ئەت ــن جیه ناتوانی

ناتوانیــن لەســەر ئاســتی مەزنــردا درک بــە گەورەیــی گــەردوون و تەنــە سەیروســەمەرەکان بکەیــن و لــە یاســاکانیان تێبگەیــن. بەهــۆی تەکنەلۆجیــاوە 

زانــاکان درکیــان بــەوە کــرد کــە یاســاکانی نیوتــن کەموکورتــی تێدایــە و ئەمــەش بــووە هــۆی ســەرهەڵدانی بیــردۆزی ڕێژەیــی. بەهەمــان شــێوە بەهــۆی 

تەکنەلۆجیــاوە بــوو کــە مــرۆڤ لــە جیهانــی تەنۆلکــەکان وردبــووە و بینیــی بەپێــی یاســا کاســیکییەکان ڕەفتــار ناکــەن و ئەمــەش بــووە هــۆی ســەرهەڵدانی 

کوانتــەم میکانیــک. بێگومــان گــەر بەهــۆی تەکنیکــەوە مــرۆڤ زیاتــر بــە ناخــی زەویــدا ڕۆنەچووبایــە و پاشــاوە بــە بەردبووەکانــی درک پێنەکردایــە، لــە 

دایکبوونــی تیۆریــی پەرەســەندنی داروینــی مەحــاڵ دەبــوو. ئێمــە دەبێــت لــە یــەک کاتــدا هــەم بایــەخ بــە پیشەســازی و تەکنەلۆجیــا بدەیــن و هــەم بایــەخ 

بــە تیۆرییــە زانســتییەکان، تــا لــەم قاوغــە کۆنــە ڕزگارمــان ببێــت و بەشــێوەیەکی تــر پــێ بخەینــە جیهانــەوە.
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سەربەست حسێن 
ماستەر لە ئەندازیارى

 )THE ORIGIN OF SPECIES( لــەو ســاڵەوە، واتــە ســاڵی١٨٥٩، کــە چاڕڵــز دارویــن کتێبەکــەى بــە نــاوى بنەڕەتــی جــۆرەکان

باڵوکــردەوە، زانایانــی زانســتی رسوشــتی لەالیەکــەوە و هەنــدێ زانــا و پیــاواىن ئایینــى، کەوتنــە دوو ســەنگەرى دژ بەیەکــەوە. زانایانــی 

زانســتی بایۆلۆجــی وا وەریانگــرت کــە بــۆ یەکەمجــار توانــرا بەشــێوەیەکى زانســتى زینــدەوەران پۆلێــن بکرێــن و لــە ســەرەتا و دەســپێکى 

ژیــان لەســەر زەوى تێبگەیــن. پێــش ئــەم تیۆرییــە، ژیــان وەک گەڕەالوژەیەکــى ئاڵــۆز، کــە شــیاوی پۆلێــن کــردن نەبــوو، دەهاتــە بــەر چــاو. 

لــە بەرامبــەردا، پیاوانــی ئایینــی بــە ســوکایەىت بــە مــرۆڤ و ئافەرێنــەر لەقەڵەمیــان دەدا.

پەیانگــەی دیســکاڤەری)DISCOVERY INSTITUTE( لــە ئەمریــکا، هەوڵێکــى زۆرى دا کــە بابــەىت خەڵــق شانبەشــاىن داروینیــزم لــە 

پۆلــەکاىن قوتابخانــە بخوێندرێــت. پرســەکە گەیشــتە دادگــە. دادگــە دژى هەوڵەکەیــان بڕیــارى دا، لەســەر ئــەو بنچینەیــەى کــە زانســت 

لەســەر ئــەوە بینــا ناکرێــت کــە تــا چەنــد خەڵــک پەســەندیەىت، بەڵکــو لەســەر بەڵگــە بینــا دەکرێــت.

ــا کۆکرایــەوە دژ بــە تیورییەکــەى دارویــن. کــە بــە وردى تەماشــا کــرا، بیــرا کــە خــاوەىن ئیمــزاکان  لــە ســاڵى ٢٠٠١ دا، ئیمــزاى ٦٠٠ زان

ــە. ئەویــش دروســتبوىن ئاڵۆزیــى  ــە بنەمــاکاىن هەی ــە ســەر یەکــێ ل ــەوە، بەڵکــو ســەرنجیان ل ــان ڕەت نەکردوەت ســەرلەبەرى تیۆرییەکەی

 .)COMPLEXITY OF LIFE(ژیانــە

 SCIENTIFIC SUPPORT OF DARWINISM(لــە بەرامبــەر ئیمــزا کۆکردنەوەى دیســکەڤەرى، دەزگاى پشــتیوانیى زانســتیى دارونیــزم

(، لــە مــاوەى چــوار ڕۆژ دا، زیــاد لــە ٧٠٠٠ ئیمزایــان کۆکــردەوە، ١٢٩٠ لەوانــە زانــا و پســپۆڕى خــودى بوارەکــە بــوون و پشــتیوانیان لــە 

داروینیــزم کــرد.

١٥٧ ســاڵە ڕەنگــە هیــچ تێزێکــى تــر لــە دنیــادا هێنــدەى ئڤلوشن)پەرەســەندن( باســی لێــوە نەکرابێــت. چــی لــە بەرژەوەنــدى و چــی لــە 

دژى نەنورسابێــت. لەڕێگــەى بەڵگــەى زانســتى و مۆڕاڵــەوە، هــەر بەرەیــە هەوڵــى داوە پارســەنگى خــۆى بەهێــز بــکات.

ئەم نووسینە هەوڵێکە بۆ خستنە ڕووى هەردوو الیەىن ئڤلوشن )داکۆک و دژ(.

تیۆریی ئڤلوشن )پەرەسەندن(ى داروین

ڕاستە یا هەڵە؟
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تیۆریی پەرەسەندن) ئڤلوشن( چییە؟

ئڤلوشن)پەرەســەندن(، کــە بــە عــەرەىب پێــى دەڵێــن )االرتقــا( پێــى وایــە: هەمــو زینــدەوەراىن ســەر زەوى )واتــە ژیــان(، لــە یــەک فۆڕمــى ســادەوە )کــە 

بەکریایــە(، نزیکــەى ٣،٥ ملیــار ســاڵ بــەر لــە ئێســتا دەســتى پێکــردوە و پــەرەى ســەندووە. دارویــن پێــى وایــە ژیــان بــە پڕۆســەیەک بوژاوەتــەوە، 

بــەرەو ئاڵــۆزى پــەرەى ســەندووە، کــە پێــى دەڵێــت هەڵبــژاردىن رسوشــتى)NATURAL SELECTION (، ئەمــە بــووە بــە بنچینــە و بڕبــڕەى پشــتى 

تیۆرییەکــە.

بنەماکاىن ئڤلوشن چوارن

١. لــە نــاو خــودى هــەر جــۆر )SPECIES ( یکــى زینــدەوەردا، جیــاوازى هەیــە. بــۆ منونــە: ســەگ یــەک جــۆرە، بــەاڵم پــۆىل جۆراجــۆر و جیــاواز لــە 

خــۆ دەگرێــت.

٢. ئەم جیاوازییە لە ناو یەک جۆردا دەبیتە هۆى دروستبووىن جین) GEN(ى جیاواز لە ناو خودى جۆرەکەدا.

٣. لەمــەوداى ئــەم جیاوازییانــەدا، ئــەو تاکانــە دەمێننــەوە کــە شــیاوترین خەســڵەىت گونجــاو بــۆ ژینگــەى ئــەو کاتەیــان تێدایــە. ئەوانــن کــە چانــى 

زاوزێ و گواســتنەوەى جینەکانیــان زیاتــرە. بۆیــە دەڵێــت، مانــەوە بــۆ شــیاوترین لــە ڕێگــەى دیــاردەى هەڵبــژاردىن رسوشــتى.

٤. بــەم شــێوەیە، ئــەو تاکانــە بــەردەوام نــەوە و نەتیجــە دەخەنــەوە، کــە هەڵگــرى شــیاوترین جینــن. هەڵگــراىن جینــى نەشــیاو بــە دەوروبــەر، چانــى 

مانــەوە و نەوەخســتنەوەیان کەمــرە. چانــى لەناوچونیــان زیاتــرە. لــە ئاکامــدا توخمیــان نامێنێــت.

ئەم چوار خاڵە، یەک پڕۆسەیە. هێواش هێواش، بە درێژایى هەزاران نەوە و نەتیجە، شوێنکارى ئڤلوشن دەبیرێت.

خاڵەکاىن دژ بە ئڤلوشن

 INSTITUTE OF(ــق ــەوەى خەل ــى. دامــەزراوەى توێژین ــژداىن ئایین ــان وی ــە ڕێگــەى زانســتەوە، دووەمی ــان ل ــەوەن. یەکەمی ــە دوو قۆڵ ــەکان ل ڕەخن

CREATION RESEARCH(ى ئەمریکــى)٣( لــەم بــوارەدا یەکێکــە لــە چاالکریــن دامــەزراوەکان. د. هیــرى مۆڕیــس)HENRY MORRIS ()٤(لــە 

دامــەزراوەى ناوبــراو، گرنگریــن خاڵــەکاىن دژ بــەم جــۆرە ڕیــز دەکات:

١. ئڤلوشــن نــە لــە ڕابــردوو ڕووى داوە، نــە ئیســتاش ڕوودەدات. ڕاســتە جــۆرى جیــاوازی زینــدەوەر هــەن، بــەاڵم هەرگیــز بــە درێژیــى ژیــان، جۆرێکــى 

گیانــدار )SPECIES( نەگــۆڕاوە بــۆ جۆرێکــى تــر. ســەگى جــۆراو جــۆر هــەن، پشــیلەى جۆراوجۆریــش هــەن. بــەاڵم ڕۆژێــک نەمانــدى تێکــەڵ بــن و 

جۆرێکــى نوێــى گیانــدار درووســت بکــەن، تــا نــاوى بنێیــن )سەشــیلە()٧(.

٢. ئڤلوشــن دەڵێــت، ژیــان لــە DNAەوە ســەرى هەڵــداوە و ئەویــش لەپێشــدا لــە شــۆرباویەکی کیمیاویــى نازینــدووەوە هاتــووە و لــە ئەنجامــى پلــەى 

گەرمــا و شــێى گونجــاو، ژیــاىن کــراوە بەبــەردا. هیــچ بەڵگەیــەک بــۆ ڕاســتیى ئــەم ڕووداوە لەبەردەســتدا نییــە.

٣. ئڤلوشــن دەڵێــت، مەیمــون %٩٠ ى جینــەکاىن وەک هــى مرۆڤــە. خــۆ ئەگــەر واش بێــت، ئــەوا ئــەو %١٠ جیــاوازە، زیاتــر و کاریگەرترە لــە لێکچوونەکان 

رسوشــت لــە توانایــدا نییــە مەیمــون بــکات بــە مرۆڤ. 

٤. تەنهــا بــەوەى کــە نــاو نــراوە )تیــۆری( نیشــانەى ئەوەیــە کــە لەســەر )گریانــە( بەنــدە، نــەک هەقیقــەت. بــۆى هەیــە هەڵــە دەرچێــت. لەبــەر ئــەوە، 

ئڤلوشــن زانســت نییــە بەڵکــو ئایینــەو دارویــن بــە نــاوى تیۆریــى زانســتییەوە هەڵیبەســتووە بــۆ دژایەتــی کــردىن ئاییــن. 

بەڵگەکان بۆ داکۆکى لە ئڤلوشن

ئڤلوشــن تیۆرێکــى زانســتییە. زانســتیش پشــت بــە بەڵگــە )Evidence( دەبەســتێت. لەبەرئــەوە، بەڵگــە بەرجەســتەو ســەملێراوەکان دەهێننــەوە بــۆ 

داکۆکیکــردن لــە تیۆرییەکــە.

 ١. شــوێنەوارناىس )ARCHIOLOGY(: بەڵگــە هەیــە کــە زەوى چــوار ملیــار ســاڵ و نیــو پێــش ئێســتا دروســت بــووە . بەڵگــە هەیــە کــە ژیــان دواى 

١ ملیــار ســاڵ دەســتى پێکــردوە. لــەو کاتــەوە، قۆنــاغ بــە قۆنــاغ، زینــدەوەران دواى مردنیــان، هەندێکیــان کــە لــە زەمینــەى گونجاوبــوون، لەشــێوەى 

بەبەردبــوو )FOCIL( بەجــێ مــاون. )بەبەردبــوو بریتیــە لــە بەبەردبــوىن جەســتەى گیانلەبــەر دواى مــردن(. ئــەو بەبەردبووانــە دەکرێــت بەرێگــەى 

ــە  ــەم بەبەردبووان ــت. لەسەرانســەرى گــۆى زەوى ئ ــە وردى دەستنیشــان بکرێ ــان زۆر ب ــن )CARBON DATING(، تەمەنی ــی دەڵێ ــە پێ زانســتى، ک

بەربــاڵون. لــە نــاو بــەردى چینــەکاىن ژێــر زەوى پارێــزراون و بەرچــاو دەکــەون. مــن خــۆم، لــە ناوبــەردەکاىن ناوچــەکاىن کلکەســاقى کۆیــە، شــاخى 

گۆیــژەى ســلێاىن و ســەرکەپکاىن ڕانییــە دۆزیومەتــەوە . بەبەردبــووی هــەر جۆرێــک )SPECIESE( لەگیانلەبــەر، کــە لــە کۆنــەوە بــۆ تــازە ڕیزدەکرێــن، 
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لــە ڕووى بایۆلۆژیــەوە لــە ســادەوە دەڕۆن بــەرەو ئاڵۆزتــر. دەگاتــە ســەردەمانێک لەمێــژوى زەوى، 

ــووە.  ــا نەب ــەوە، وات ــووی نەدۆزراوەت ــە بەردب ــان ب ــچ شــوێنێکى جیه ــەرە لەهی کەئەوجــۆرە گیانلەب

بۆمنونــە، لەســەرەتاى دروســت بــووىن ژیانــەوە، بــەر لــە ســێ ملیــار ســاڵ و نیــو تــا ٤٠٠ ملیــۆن ســاڵ 

پێــش ئێســتا، هیــچ بەبەردبوویەکــی زینــدەوەرى ســەر وشــکاىن نەدۆزراوەتــەوە، واتــە ژیــان لەســەر 

وشــکاىن بــووىن نەبــووە و ئــەوەى هەیــە، هــى گیانــداراىن نــاو ئــاوە. ئــەو کەللــە ســەرانەى مــرۆڤ 

ــەوە.  ــک دەبن ــون نزی ــەرى مەیم ــێوەى کەلەس ــر لەش ــن، زۆرت ــر ب ــا کۆن ــەوە هەت ــە دۆزراونەت ک

ئەمــە نیشــان دەدات کــە گیانلەبــەران بەدرێژیــی کات لەســادە پێکهاتــەوە بــەرەو ئاڵــۆزە پێکهاتــە 

هەنگاویــان نــاوە.

٢. گیانــداران، لەگــەڵ ئەوگیانەوەرانــەى جــۆرى خۆیــان کــە پێشــر ژیــاون، لێکچوونیــان هەیــە. ئــەم 

بەڵگەیــە بــاىس ئــەوە دەکات کەهەرچەنــدە بەدرێژیــی کات گیانــداران خەســڵەتیان دەگورێت)وەک 

لەبنەمــاکاىن تیۆریــی ئڤلوشــن پێشــر باســان کــرد(، لێکچــووىن بنەرەتــی دەهیڵنــەوە. ئەمــە 

ــەزار  ــەدان ه ــدە س ــەرشات( هەرچەن ــرو )ح ــە، مێ ــان )SPECIESE(ە. بۆمنون ــڵتى جۆرەکەی خەس

ــان وەک  ــان خەســڵەتە بنەرەتییەکانی ــە، بــەاڵم وەک یــەک جــۆر )SPECIESE(، هەمووی پــۆىل هەی

یەکــە. بــۆ منونــە )شــەش قاچیــان هەیــە( ژمارەیــەک خەســڵەىت تــرى ئەندامــەکاىن لەشــیان وەکــو 

یەکــە. ئەمــە بــووە بــە مایــەى ئــەوەى کــە هــەر جۆرێــک لــەو زیندەوەرانــە کــە لــە نــاو خۆیانــدا 

زاوزێ دەکــەن، جینــە باشــە گونجــاوەکان زاڵ دەبــن و نەگونجاوەکانیــش بــە شــێوازێکى رسوشــتى 

ــەوە.  دەبڕێن

ــان  ــۆ ژیانی ــە جەســتەیاندا مــاوە، کــە ئێســتا ب ــۆ ل ــا بــەىش ئەوت ــدام ی ــدێ لەجــۆرەکان، ئەن ٣. هەن

پێویســت نییــە، یــان ئیشــەکەى گــۆڕاوە، بــەاڵم هێشــتا مــاوە. ئەمــە دەگەڕێتــەوە بــۆ کاىت چەندیــن 

جیــى پێــش خۆیــان. کــە ئەوکاتــە، ئــەم ئەنــدام، یــا ئــەو پارچــەى لەشــە، ئەرکێکــى ئەنجــام داوە. 

بــۆ منونــە، نەهەنــگ )کــە تاکــە شــیردەرە لــە ئــاودا دەژى( لەپــەڕەکاىن تەنیشــتیدا، کــە وەک ســەوڵ 

مەلــەى پێــدەکات، وەک شــیردەرى وشــکاىن، ئێســقاىن دەســت و پەنجــەی هەیــە. لەئیســتادا لەئــاودا 

ئیــى پێیــی نییــە. بــەاڵم زانایــان پێیــان وایــە، ئــەم شــیردەرە، لەزەوییــەوە )بەهەرهۆکارێــک بێــت( 

جارێکــى تــر گەڕاوەتــەوە بــۆ ژیــاىن نــاو ئــاو و خەســڵەتە جینییــە وشــکاییەکەى هێشــتا تێــدا مــاوە. 

منونەیەکــى تــر، کــە زانــاکان دەیهێننــەوە، دوا بڕبــڕەى پشــتى مرۆڤــە، کــە هــى ئەوگیاندارانەیــە کــە 

کلکیــان هەیــە، وەک بەڵگەیــەک کــە مــرۆڤ لــە مەیمونــەوە گەشــەى کــردوە.

ڕەتکردنەوەی تیۆری و ئڤلوشن وەک دوو بیرۆکە

 دژە ئڤلوشــن، ســەرنجیان لەســەر دوو وشــە هەیــە. کــە بــە زمــاىن ئینگلیــزى بەکاردەهێــرێ، 

هەریەکەیــان تەعبیــر لــە کڕۆکــى بیرۆکەکــە دەکات. ئەوانیــش، یەکەمیــان وشــەى )تیــۆری – 

.  )EVOLUTION وشەى)ئڤلوشــن  تریــان،  ئــەوەى   ،)THEORY

)THEORY(ڕەخنە لە بیرۆکەى تیۆری

 دژە ئڤلوشــن دەڵێــن، مــادام ئەمــە تیۆرییــەو تیۆرییــش لەســەر گریانــە بینــا کــراوە، بــۆى هەیــە 

ــت  ــا بکرێ ــۆش بین ــەوەى لەســەر ب ــت. ئ ــت و پووچــەڵ دەرچێ ــە بتەپێ ــۆى هەی ــت. ب ڕاســت نەبێ

هــەر بۆشــە.

زانایــان بــەم جــۆرە وەاڵمــى ئەمــە دەدەنــەوە: تیــۆری، )لــە زمــاىن ئینگلیــزى دا( یــەک وشــەیە، بــەاڵم 

ــۆری  ــدا، تی ــاىس و کۆمەاڵیەتی ــوارى مرۆڤن ــە ب ــا دەدات. ل ــا جی ــاى جی ــدا مان ــوارە جیاجیاکان ــە ب ل

ــت.  ــە دەرچێ ــە هەڵ ــۆىش هەی ــت، ب ــت دەرچێ ــە ڕاس ــۆى هەی ــت. ب ــا دەکرێ ــە بین ــەر گریان لەس
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 )OBSERVATION(ــن ــی لەســەر بەڵگــە و تێڕوانی ــۆژى، تیۆری ــا و بایۆل ــک، فیزی ــەاڵم لەزانســت دا وەک مامتاتی ــی مارکســیزم. ب وەک تیۆری

ــە مامتاتیکداڕووبــەرى سێگۆشــە یەکســانە بــە نیــوەى درێــژى  ــا بەڵگــەکان نەگــۆر بــن تیۆرییەکــەش ناگــۆڕێ. بۆمنونــە، ل بینادەکرێــت. هەت

بنکــە کــەڕەت بــەرزى، ئەمــە تیۆرییــە. هەرگیزیــش ناگۆڕێــت. دژە ئڤلوشــن دەڵێــن، تیۆریــى ڕووبەرى سێگۆشــەمان قەبوڵــە، چونکــە دەتوانین 

تاقیبکەینــەوە. بــە دەســتى خۆمــان بیپێویــن. تیۆرییــەک چــۆن شــیاوی پەســەندکردنە ئەگــەر نەکرێــت تاقیبکرێتــەوە، بیبینــى، بیپێــوى، بیگــرى 

و بیســەملێنى، هــەر بــە قســە نابێــت. زانــاکان دەڵێــن، تەنهــا ئــەو تیۆرییانــە ڕاســت نیــن کــە دەتــواىن خــۆت تاقیبکەیتــەوە. تیــۆری هەیــە کــە 

دەســتت نایگاتــێ، ناتــواىن بــە دەســت بیپێــوى، بــەاڵم بەڵگــە و تێڕوانیــن دەیســەملێنن. منوونــەى تیــۆرى گالیلــۆ دەهێننــەوە کــە کاىت خــۆى 

لــە ئەنجامــى بەڵگــە و تێڕوانیــن، گەیشــتە ئــەو تیۆرییــەى کــە زەوى بــەدەورى خــۆردا دەســووڕێتەوە. نــەک بــە پێچەوانــەوە، کــە تــا ئــەو 

کاتــە، بــە درێژایــى هــەزاران ســاڵ، هەمــو مرۆڤایــەىت پێــى وابــو کــە ئــەوە خــۆرە بــەدەورى زەویــدا دەســووڕێتەوە. گالیلــۆ، زەوى و خــۆرى 

نەبــردە تاقیگــە، خۆیــى مەتــرى هەڵنەگــرت بیانپێوێــت. بەڵکــو لــە ئەنجامــى ژمارەیــەک ڕاســتی)FACT(ى فیزیایــى و ئەستێرەناســی ئــەم 

ــاکاىن ئــەو ســەردەمە، دژى وەســتانەوە. بــەاڵم وا ئێســتا بــووە بــە تیۆرییەکــى  ــا. زۆربــەى زۆرى خەڵــک و زان دەرئەنجامــەى بەدەســت هێن

حاشــا هەڵنەگــر. ئەمــە ئــەوە دەســەملێنێت کــە تیــۆری، بــۆى هەیەحاشــا هەڵنەگربێــت، هەتــا ئەگــەر ئەســتەمیش بــوو بەدەســت بیپێــوى.

 )EVOLUTION( ڕەخنە لە وشەى ئڤلوشن

پێناســەى وشــەى ئڤلوشــن، بۆتــە مایــەى مقۆمقــۆ و دوبەرەکییەکــى زۆر، چونکــە ئــەم وشــەیە، لــە بــوارە جیاجیــاکاىن زمــاىن ئینگلیزیــدا، مانــاى 

جیــاوازى هەیــە. لــە بــوارى زانســت و بایۆلۆجیــدا، ئڤلوشــن بریتییــە لــە )گــۆڕاىن جینــى زینــدەوەران، بــە نــەوەى یــەک بــە دوایەکــەکان(. 

بــەاڵم لــە بــوارەکاىن تــرى زانســت، وەک ژمێریــارى، کۆمپیوتــەر، مۆڵکیــول، سوســیولۆژى و ڕۆحــى، وشــەى ئڤلوشــن پێناســەى جیــاوازى هەیــە. 

بۆیــە زۆرجــار، کــە پیــاواىن ئایینــى بەرەنــگارى تیــۆرى ئڤلوشــن دەبنــەوە، دژایەتییەکــە لــە پێناســەى ئڤلوشــن، لــە ڕوانگــە ئایینییەکەوەیــە 

نــەک بایۆلۆژیەکــە.

بۆمنونــە، لەبــوارى خواپەرســتیدا، ئڤلوشــن ئامانجــى هەیــە. بــەاڵم لــە بایۆلۆجیــدا، ئڤلوشــن هیــچ ئامانجێکــى نییــە. کــە زیندەورانیــش بــە 

ئڤلوشــن بــەرەو پێــش چــوون، لەبەرئــەوە نییــە کــە ئامانجــى ئڤلوشــن بــەرەو پێــش چوونــە، بەڵکــو بەرەوپێــش چــوون دەرئەنجامــى ئڤلوشــنە، 

کــە بریتیــە لــە مانــەوە بــۆ شــیاوترینە.

بۆمنوونــە: لەهێانەیەکــى هەڵــۆدا، دوو هێلکــە تــروکاون. دوو جوجــک لــە یــەک دایــک و بــاوک هاتونەتــە ژیانــەوە. جــار هەیــە، یەکێکیــان 

هەرلــە زکاکیــەوە نوقســانییەکى بایۆلــۆژى تێدایــە. هەرچەنــدە لەســەرەتاوە، دایــک وبــاوک، بــێ جیــاوازى خــواردن بــەدەم هەردوکیانــەوە 

دەکــەن، نوقســانەکە گەشــەناکات و لــە ئاکامــدا دەمرێــت. هەڵــۆ زۆرجــار، پێــش مــردىن جوجکــە نوقســانەکە، خــۆى دەیکوژێــت و دەرخواردى 

جوجکــە ســاغەکەى دەدات. لــە ئەنجامــى ئەمــە، تــۆوى نوقســانەکە لەنــاو دەچێــت، ســاغەکەش گــەورە دەبێــت و لەجینــە ســاغەکاىن خــۆى 

نــەوە و نەتیجــە دەخاتــەوە. ئــەم حاڵەتــە، ســەدان و هــەزاران جــار دووبــارە دەبێتــەوە، هەرجــارە جینــە باشــەکە پێــش دەکەوێــت. لەئاکامــدا، 

نەســڵى هەڵــۆ بەرەوپێــش دەچێــت، واتــە مانــەوە بــۆ شــیاوترینە. 

ــرى زانســت، ئڤلوشــن قەتعــى  ــەکاىن ت ــە وەک هەمــوو تیۆریی ــێ دادەگــرن کــە ئڤلوشــن تەنهــا تیۆرییەکــە. بۆی ــە ئڤلوشــن، پ ڕەخنەگــران ل

ــە ڕووى  ــە خــودى وشــەى ئڤلوشــن ل ــەوەى ئڤلوشــنە کــە ل ــەو جــۆرە رەتکردان ــە. ئەمــە ئ ــر و بۆچون ــۆرى بی ــە، تی ــۆرى بەڵگــە نیی ــە. تی نیی

زمانەوانییــەوە تەماشــا دەکرێــت. بۆمنونــە، لەسیاســەت و ئابــورى و کۆمەاڵیەتیــدا، تیۆریــى مارکســیزم، ســەرمایەدارى وەک تیــۆر، بۆیــان هەیــە 

ڕاســت بــن، یــان هەڵــە. بۆیــان هەیــە دوێنــێ ڕاســت بووبــن، ئەمــڕۆ هەڵەبــن. بــەاڵم لەزانســت دا، تیــۆری بریتییــە لــە دەرەنجامێــک، لــە 

ــەى  ــەو بەڵگــە و تێڕوانینان ــن ئ ــان دەڵێ ــن. زانای ــەوان ناگۆڕێ ــا کــراوە، کەئ ــن )OBSERVATION( بین ــەک بەڵگــەو تێڕوانی ئەنجامــى ژمارەی

ئڤلوشــنیان لەســەر بینــا کــراوە، دوێنــێ ڕاســت بــوون، ئەمــڕۆش ڕاســن، ســبەیش ڕاســن، بۆیــە تیۆرییەکــە ڕاســتە.

کێشەى ویژداىن

ــۆ  ــاوەڕى وا بێــت، مــادام مانــەوە ب ــە ســەر هەڵبــدات. بــەوەى کــە ڕەنگــە باوەڕدارێکــى ئڤلوشــن ب لێــرەدا کێشــەیەکى ویــژداىن بــۆى هەی

گونجاوترینــە، بــا ئێمــەى مرۆڤیــش بکەوینــە نــاو کۆمەڵــگا، لــە خێزانــەکاىن خۆمانــەوە دەســت پێبکەیــن. مناڵــە نوقســانەکان لــە نــاو خێــزان 

و نــاو کۆمەڵــگا لەنــاو بەریــن، تاکــو بــە زوویــى کۆمەڵــگا لــە جینــى نوقســان پاکتــاو بکەیــن. ئــەم کــردارە، بــە پێــوەرى ئڤلوشــن هەڵەیــە، 
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چونکــە ئڤلوشــن دیاردەیــە، ئامانــج و پــاىن پێشــوەختى نییــە، وەک هەمــو دیاردەیەکــى رسوشــتى، بــۆى هەیــە ســوودى بــۆ مــرۆڤ هەبێــت 

و بــۆى هەیــە زەرەر. بومەلــەرزە دیاردەیەکــى رسوشــتییە، دیاردەیــەو زەرەریــى بــۆ مــرۆڤ هەیــە. بــەو مەبەســتە نییــە کــە ئــەم پرۆســەیە 

ــە  ــەم واقع ــە ئ ــت ک ــان نەچێ ــە بیرم ــا زۆر گرنگ ــن. هەروەه ــەیرى بکەی ــک س ــت وەک واقعێ ــا دەبێ ــە تەنه ــتەوەیە، ئەم ــى لەپش ئامانجێک

لەکۆمەڵــگاى مرۆڤایەتیــدا دەبــێ وەک خــۆى قبــوڵ نەکرێــت، بەڵکــو دەبێــت بــە یاســا ڕێــک بخرێــت.

 مەبەستامن چییە؟

ئەگــەر واقیعــى ئڤلوشــن لەژیــاىن مرۆڤــدا پیــادە بکەیــن، واتەباشــرە کۆمــەڵ، نوقســان و کــەم توانــاکاىن خــۆى لەناوبەرێــت )پێــش ئــەوەى 

رسوشــت و ئڤلوشــن لەناویــان بەرێــت(، بۆئــەوەى نەســى خــراپ البربێــت و نەســى چــاک زیادبکرێــت. هەندێــک ســەرۆکی وەک هیتلــەر، 

الیەنگیــرى ئــەم بۆچونــە بــوون. لــە ســایەى ئــەم جــۆرە بیرکردنەوەیــە، کۆمەڵــگاى مرۆڤایــەىت دووچــارى ئــازار و زەرەرى زۆر بــوو.

ــە مەبەســت. هــەروەک چــۆن وشــکە ســاڵى،  ــج و ئاراســتەیەکى ب ــەک ئامان ــێ ئڤلوشــن وەک دیاردەیەکــى رسوشــتى تەماشــابکەین، ن دەب

ــۆ مــرۆڤ باشــیش نیــن. مــرۆڤ هەوڵــى داوە بەســەریاندا زاڵ بێــت.  ــاردەى رسوشــتین و ب ــەرزە، الفــاو، گەرمــا و ســەرما، هەمــوو دی بومەل

ئــاواش دەبێــت تەماشــاى ئڤلوشــن بکەیــن و بەئاقارێــک ببینیــن کــە بەقازانجــى کۆمەڵــگاى مرۆڤایــەىت بشــکێتەوە. ئەوانــەى ئیانیــان بــە 

ئڤلوشــن هەیــە لەبەرئــەوە نییــە کــە بــۆ مرۆڤایــەىت بیرۆکەیەکــى باشــە و لەســاییەیدا دەحەســێینەوە، لەبەرئەوەیــە کــە دیاردەیەکــى ژیانــە. 

دەرى دەخــات ژیــان چــۆن گەیشــتۆتە ئــەم قۆناغــەى ئێســتاى. ئێمــە باوەڕمــان پێــی بێــت یــان نەبێــت، خــۆى هەیــە، وەک هاتنــى شــەو و 

ڕۆژ.

ســەنتەرە زانســتەکاىن داکۆکیــکار لــە ئڤلوشــن زۆرن. ئەکادیمیــاى میــى زانســت)National Science Academy(، کەپێکهاتــووە لــە ٦٧ واڵت، 

لــە ســاڵى ٢٠٠٦ داکۆکیــى خۆیــان بــۆ ئڤلوشــن دەربــڕی، کــە تــەواوى وواڵتــاىن ڕابــەر لــە زانســت و تەکنەلۆژیــا وەک: بەریتانیــا، ئەمریــکا، 

و واڵتانــی تــرى ئەوروپــاى ڕۆژئــاوای تێدایــە. لــە هەمــو ئــەو واڵتانــە و زۆرى تریــش، داروینیــزم کــراوە بــە بنچینــەى خوێنــدىن بایۆلــۆژى لــە 

ــی ئڤلوشــن و  ــۆ تیۆری ــان ب ــان، پشــتیوانی خۆی ــەرى ســەدان هــەزار زان ــە نوێن ــگا زانســتییەکان، ک ــەواوى کۆمەڵ ــى ت ــە نزیکەی ــدا. ب پۆلەکان

ڕەتکردنــەوەى تیۆریــی خەڵــق باڵوکردۆتــەوە. ٧٢ زانــاى بــراوەى خــەاڵىت نۆبــڵ، مەزبەتەیەکیــان ئیمزاکــرد بــۆ پشــتیوانیى گوتنــەوەى زانســتى 

ئڤلوشــن لــە پۆلــەکاىن خوێنــدن لــە ئەمریــکا.
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سازدانی چاوپێكه تن: فیلیپ نۆگێریا

له  ئینگلیزییه وه : دانا محەمەد

Skeptica inquirer Site 

ــوو  ــا و یه كێــك ب ــه  زانكــۆی ئاریزۆن ــه  ل الورانــس كــراوس فیزیاییه كــی نوێگــەرای تیۆریی
لــه  یه كه مینــی ئــه و كه ســانه ی پێشــنیاری ئــه وه ی كــرد، زۆرینــه ی مــاده ی تاریكــی 
گــه ردون لــه  بۆشــایی بەتاڵــدا جێگیرده بێــت. بیرۆكه یــه ك كــه  ئه مــڕۆ نــاو ده برێــت بــه  

ــك«. »وزه ی تاری

باڵوكــراوه ی   ٣٠٠ لــه   زیاتــر  نوســه ری  كــراوس 

و  گفتۆگــۆ  لــه  چه ندیــن  كتێبــه ،  زانســتی و ١٠ 

زانســت  كردنــی  خۆشه ویســت  بــۆ  دیبه یــت  

بــه ره و  چــوون  بــۆ  هاندانیــان  و  خه ڵكــی  الی 

لــه   زانســتیانه   تێگه یشــتنێكی  و  بیركردنــه وه  

لــه   جگــه   ئه مــه   كــردووه .  به شــداری  گــه ردون 

ــه ری  ــه  سه رانس ــه  ل ــن وان ــكردنی چه ندی پێشكه ش

نوێیه كــه ی  كتێبــه   بــه   ســه باره ت  جیهانــدا 

ــنیازی  ــه  پێش ــه م كتێب ــه وه ». ئ ــه  هیچ ــه ردون ل »گ

لــه   گه ردونه كه مــان  له وانه یــه   ده كات  ئــه وه  

هاتبێــت! هیچــه وه  

ــه ی  ــه ن كۆمه ڵ ــه  الی ــاڵی ٢٠١٥ دا ل ــه  س ــراوس ل ك

مرۆڤدۆســتانی ئه مریــكاوه  وه كــو »هیۆمانیســتی 

ســاڵ« هه ڵبژێــردرا.

چاوپێكه وتن له گه ڵ الورانس كراوس

تێگه  یشتنێكی باشرت له  زانست و گه ردونگه ردون
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فیلیپ: له  چه ندین بۆنه دا ئاماژە ت به وه  داوه  زانست شت نیه ، بەڵکو پڕۆسیسێكه ، زانست له  باره ی چییه وه یه ؟

ــته ماتیكی و وه اڵم  ــێوه یه كی سیس ــه  ش ــردن ب ــیار ك ــۆ پرس ــه  ب ــاڵ، میتۆدێك ــه  خه ی ــتی ل ــی ڕاس ــۆ دیاریكردن ــه  ب ــت میتۆدێك ــراوس: زانس ك
دانــه وه ی ئــه و پرســیارانه  بــه  ڕێگه یــه ك كــه  شــیاوی هەڵســەنگاندن بێــت. زانســت میتۆدێكــه  لــه  ســه ر بنه مــای به ڵگــه ی ئه زمونــی. كه واتــه  
ــەو،  ــێ وردبوون ــه كان و ل ــه  پرســیاره  ئه زمونیی ــت، ب ــۆ ده كرێ ــر هەڵســەنگاندنی ب ــت و دوات ــەردون ده كرێ ــه  ســەر گ ــه  ســه ره تادا پرســیار ل ل
ــت  ــتی ناتوانرێ ــه  ڕاس ــه : ب ــته وه  ئه وه ی ــاره ی زانس ــه  ب ــگ ل ــتێكی گرن ــت. ش ــی ده رده خرێ ــان هه ڵه بوون ــه كه  ی ــی بانگه ش ــت بوون ــر ڕاس دوات
ــێرلوك  ــه روه ك »ش ــه ملێرێت، ه ــتێك بس ــی ش ــه  بوون ــت هه ڵ ــتی ده توانرێ ــه  گش ــو ب ــه ملێرێت، به ڵك ــی بس ــه  ته واوەت ــتێك ب ــتبوونی ش ڕاس

ــه  ڕاســتی. ــت ل ــی ده بێ ــه وه  بریت ــه وه ی ده مێنێت ــت و ئ ــه كان ڕزگارت بێ ــه  هه مــوو شــته  هه ڵ ــت ل ــت: ده توانرێ هوڵمــز« ده ڵێ

ــوو  ــۆی هه م ــه  ك ــوێ ل ــه  گ ــتامن به وه ی ــه  پێویس ــه  و ئێم ــا ڕایه ك ــت ته نه ــه وه ی زانس ــه  ل ــتنێك هه ی ــراپ تێگه یش ــه  خ ــت وای ــپ: پێ فیلی
بگریــن؟ چیرۆكه كــه   الیه نه كانــی 

ــه .  ــه  به رچاوگرتنــی ته نهــا الیه نێــك هه ڵه ی ــه  ل ــاره ی زانســته وه  هه بێــت، ئه وه ی ــه  ب كــراوس: به ڵــێ، وه ك زۆر جــار وتوومــه ، شــتێكی مــه زن ل
ــێوه یه كی  ــه  ش ــت و ب ــت هه بێ ــه ر ئایدیایه ك ــه  گ ــه . كه وات ــراوه  هه ی ــیاری ك ــه پرس ــت هه ی ــی و دیبه ی ــه  نادڵنیای ــوێنه ی ك ــه و ش ــه  ل هه میش
ئاســایی ناته بــا بێــت له گــه ڵ ســه ر نج دان و تێبینــی كردنــه  زانســتیه كاندا، ئــه وا فــڕێ ده ردێــت و ئیــر هیــچ گفتوگۆیــه ك لــە ئــارادا نامێنێــت . 
هیــچ پێویســت بــه  دیبه یــت نــاكات لــه  ســه ر ئــه و پرســیاره ی ئایــا زه وی هێلكه ییــه  یــان ته ختــه !؟ هێشــتا كۆمه ڵــه  خه ڵكێــك هــه ن 

ــه ن! ــانایی هه ڵ ــه  س ــه  زۆر ب ــه اڵم ئه مان ــه ، ب ــه ن زه وی ته خت ــه وه  ده ك ــه ی ئ بانگه ش
ــه دان. یــان ئــه و كه ســانه ی دژی كاریگــه ری  ــه  هه ڵ ــادات، بــه اڵم ل ــه  خه ڵكێــك هــه ن هێشــتا پێــان وایــه  ئیڤوڵوشن)پەرەســەندن( ڕوون كۆمه ڵ

ــه دان. ــه  هه ڵ ــان شــێوه  ل ــه  هه م ــش ب ــه ن، ئه وانی ــاو و هــه وادا به ڵگه ســازی ده ك ــكاری ئ ــه  گۆڕان مــرۆڤ ل

فیلیپ: چی تێبینیه كتان هه یه  له  باره ی خراپ تێگه یشتنی » زانست هه موو كات ده گۆڕێت«؟

ــه كراو  ــراوی پێناس ــی دیاریك ــه  ڕێگایه ك ــت ب ــت، زانس ــك بێ ــكه وتن«. هه رچۆنێ ــت »پێش ــی ده وترێ ــه  پێ ــت، ئه م ــت ده گۆڕێ ــراوس: زانس ك
ده گۆڕێــت. خــراپ تێگه یشــتنێكی دیكــه ی زانســت ئه وه یــه : ئێمــه  هه مــوو ئــه وه  فــرێ ناده یــن كــه  پێشــر كــراوه . هــه ر شــتێك تێســته كان 
و تاقیكردنــه وه كان ڕازی بــكات ڕزگاری ده بێــت. بــۆ منونــه ، یاســاكانی نیوتــن، لــه  الیــه ن یاســای كێــش كردنــی ڕێژەییــی گشــتی و میكانیكــی 
ــان تێدایــه . یاســاكانی  ــه  پێودانگــی خۆیانــدا توانــای گونجاندنی ــان پــێ ده گیرێتــه وه ، بــه اڵم یاســاكانی نیوتــن هه میشــه  ل کوانتەمــه وه جێگه ی

ــت. ــێ ده بێ ــێ به ج ــه ریاندا ج ــاون و به س ــه  گونج ــۆل هه میش ــس ب ــی به ی ــۆپ و تۆپ ــه  ت ــه ی گول ــۆ جوڵ ــن ب نیوت

ــه وه  گــه ردون چــون كار  ــه  ڕووی لۆژیكیی ــن ل ــه وه  نابی ــری ئ ــه  پڕۆســه ی زانســتدا، فێ ــه  ل ــه  باســت كــردووه  ئه وه ی ــر  ك ــپ: خاڵێكــی ت فیلی
له مــه ؟ چییــه   مه به ســتت  ده كات، 

كــراوس: لۆژیكــی كاســیكی لــه  ســه ر ئــه و بنه مایه یــە چــی شــتێك لــه  ســه ر بنه مــای ئه زمونه كامنــان ژیرانەیــە. بــه اڵم لــه  كاتێكــدا 
ــک  ــک ئەتۆمێ ــه . كاتێ ــن منونه ی ــەم تەواوتری ــت؟ میكانیكــی کوانت ــت بگۆڕدرێ ــە ده كرێ ــن، چــی شــتێكی ژیران ــراوان ده كه ی ــان ف ئه زمونه كامن

ــەم دا ڕووده دات!  ــی کوانت ــی میكانیك ــه  جیهان ــه  ل ــه اڵم ئه م ــه ، ب ــدا نیی ــی تێ ــچ ژیرایەتێک ــه  هی ــوێنه ، ئه م ــه  دوو ش ــدا ل ــه ك كات ــه  ی ل
ــی  ــۆ دانان ــت ب ــك بێ ــت. هه رچۆنێ ــكه ش بكه ی ــی پێش ــی و عه قڵ ــی لۆژیك ــی ئارگۆمێنت ــردن ده توان ــه رنجدان و تێبینیك ــای س ــه ر بنه م ــه  س ل
ــان  ــه وه ی جیه ــه ر ئ ــت، له ب ــیار بێ ــت زۆر هۆش ــه كه  ده بێ ــیكی، كه س ــی كاس ــی لۆژیك ــۆ به كارهێنان ــان ب ــه  ی ــتێك لۆژیكی ــی ش ــه وه ی چ ئ
كاســیكی نییــه . لــه  ســه ر ئاســتی زۆر بچــوك و زۆر گــه وره ش، گــه ردون بــه  شــیوه یه ك هه ڵســو كه وت ده كات كــه  پارادۆكــس ئامێــزه ، چونكــه  
ــە . زانســت فێرمــان ده كات ڕوانینــی كورتبینانه مــان نوێنه رایه تــی هه مــوو  ــد به شــێكی بچوكــی هەقیقەت ــه  ســه ر بنه مــای چه ن ژیــری ئێمــه  ل

هەقیقــەت نــاكات. هه روه هــا ده بێــت زۆر وریــا بیــن لــه  بــه  گریانــه  دانانــی ئــه وه ی ئێمــه  بــه  گونجــاوی ده زانیــن.
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ــه م  ــه ر ئ ــه  س ــه  ل ــۆ چیی ــه فه وه ، ڕای ت ــاره ی فه لس ــه  ب ــووه  ل ــه رنجت هه ب ــی و س ــن تێبین ــدا، چه ندی ــن و دیبه یتێك ــد ده ركه وت ــه  چه ن ــپ: ل فیلی
بابه تــه ؟

ــوفه   ــه و فه یله س ــوو ئ ــت. هه م ــادی ده نێ ــت بنی ــه ی زانس ــه و مه عریفه ی ــه ر ئ ــه  س ــه  ل ــه وه ی هه ی ــه  و ڕەنگدان ــه فه  سوودبه خش ــراوس: فه لس ك
ــه وه  ده كــه ن، پرســیاری نــوێ  ــه  ســه ر مه عریفــه ، لێكدان ــه وه ی ل ــۆ ڕەنگدان ــه  كار ده هێنــن ب ــه  ب باشــانه ی مــن ده یانناســم، لۆژیكــی ورد و عه قڵیان
ــته یه   ــه و ش ــت ئ ــه اڵم زانس ــیاره كامنان. ب ــه  پرس ــین ب ــوه  به خش ــۆ چوارچێ ــه  ب ــوود به خش ــار س ــدێ ج ــه فه  هه ن ــه  فه لس ــاراوه ، كه وات ــه  ئ ده هێنن
ــازی  ــه  به ڵگه س ــوفێك ك ــه ر فه یله س ــه  ه ــم وای ــه . پێ ــی مه عریف ــاد نان ــیاره كان و بنی ــه وه ی پرس ــردن و وه اڵم دان ــكه ش ك ــۆ پێش ــه  ب ــوود به خش س
ــه وه ی  ــن ب ــان قایلی ــه  هه موم ــم وای ــوفن و پێ ــه  فه یله س ــی زۆرم هه ی ــن هاوڕێ ــه كات. م ــاده ڕەوه ی ن ــكات و زی ــیارانه  بی ــت هۆش ده كات، ده بێ
ــی  ــر په ل ــه اڵم دوات ــا، ب ــه  فیزی ــوو ل ــووه  ب ــێكی جیانه ب ــتیدا به ش ــه فه ی رسوش ــه رده می فه لس ــه  س ــر ل ــه فه  پێش ــه . فه لس ــی باش ــه فه  بۆچ فه لس
هاویشــت و لقــی لــێ بــووه وە . فه لســه فه  ته نهــا ڕێگایه كــی دروســت نییــه  بــۆ به رهــه م هێنانــی مه عریفــه  لــه  بــاره ی جیهانــه وه ، به ڵكــو  

ــه . ــه ر مه عریف ــه  س ــه وه ی ل ــۆ ڕەنگدان ــه  ب ڕێگایه كیش

فیلیپ: وتت ئه و مه عریفه یه ی گرنگ بێت، ئه زمونییه ، ده توانی كه مێك له  باره ی ئه مه وه  بدوێی؟

ــه  ســانایی  ــه وه  ب ــن. ئ ــه  ده ســت بهێن ــه وه  مه عریفــه  ب ــه  ڕێگــه ی وه حیی ــن ل ــن ده توان ــه وه  تێبگــه م كاتێــک خه ڵكــی ده ڵێ ــم ل كــراوس: مــن ناتوان
بــه ره وه  وه هــم دەمانبــات، لــه  ڕاســتیدا ئێمــه  هه مــوو لــه  ژیانــی ڕۆژانــه دا فێــڵ لــه  خۆمــان ده كه یــن، بــه اڵم پێویســته  هه میشــه  گومانــكار بیــن 
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ــكات  ــه وه  ب ــه ی ئ ــه س بانگه ش ــه ر ك ــت، ه ــه وه  وه  دەردەکەوێ ــەنگاندن و تاقیكردن ــه رنجدان و هەڵس ــه  س ــه ل ــەنگێنین. مه عریف ــته كان هەڵبس و ش
ســه رچاوه ی مه عریفه كــه ی شــتێكی دیكه یــه   و نه شــتوانێت بیســه ملێنێت، ئــه وا لــه  هه ڵه دایــه .

فیلیپ: ڕۆڵی زانست چییه  له   سه ر مۆراڵ ؟

كــراوس: زانســت ده ره نجامــی كرده وه كامنــان پــێ ده ڵێــت. ئەگــه ر ده ره نجامــی كار و كرده وه كامنــان نه زانیــن، ته نانــه ت ناتوانیــن دیــاری بكه یــن چــی 
ــه   ــه وه ی گونجــاوه. یاســای زۆرینــه ی گــه الن ل ــۆ دیاریكردنــی ئ ــه  كار ده هێنیــن ب ــه . پاشــان عه قــڵ و به ڵگــه ی ئه زمونــی ب شــتێک باشــه  و چــی خراپ

ــت: ــو ســتیڤ پیكــه ر ده ڵێ ــه كان. وه ك ــه  ئاینیی ــای ته لقینات ــه  ســه ر بنه م ــه ك ل ــه ، ن ــڵ و به ڵگــه ی ئه زمونیی ــای عه ق ســه ر بنه م
خــودا چــۆن ده زانــێ چــی باشــه  و چــی خراپــه ؟ دوو ئه گــه ر هه یــه : یه كێكیــان ئه وه یــه  خــۆی هه ردوكیانــی بــه  هــه وه س و بــه  بــێ هــۆ خولقانــدووه ، 
لــه م دۆخــه دا ئیــر نیگــه ران بــوون لــه  پــای چــی!؟ دووه میــان ئه وه یــه  بنچینــه ی چاكــه  و خراپــه  بــۆ ئه وه یــه  بزانیــن كامیــان ژیرانەتــرە ؟ و  گــه ر ئه مــه ی 
ــه   ــه وه  ژیرانە ك ــری و لێكدان ــه ره و ژی ــان ب ــن و راســته خۆ خۆم ــه  ڕزگار بكه ی ــه  خودا(ی ــدی ناوه ڕاســت )ك ــه  نێوه ن ــن ل ــان ده توانی ــه وا خۆم ــت، ئ كردبێ

ببه یــن.

فیلیپ: مه به ستت چییه  له وه ی گه ردون له  هیچه وه  هاتووه ؟

ــە و  ــت ژیران ــان ده ڵێ ــه وه ، پێ ــاره ی گه ردون ــه  ب ــراوه  ل ــه  و زان ــه ی كردوومان ــه و پێوانه كارییان ــوو ئ ــن و هه م ــتانه ی ده یزانی ــه و ش ــوو ئ ــراوس: هه م ك
قایلكــه ره  كــه  گــه ردون لــه  هیچــه وه  هاتبێــت، نــه  بۆشــایی هه بــووه ، نــه  كات، نــه  ئەتــۆم  و نــه  تیشــكدانه وه . بــه  یاســا زانراوه كانــی فیزیــا و هه نــدێ 

ــه . ــت زۆر كه م ــه  هیچــه وه  هاتبێ ــه ردون ل ــه وه ی گ ــی ئ ــه  بوون ــه ری هه ڵ ــه وه  ئه گ ــان ڕوون بووه ت ــش، بۆم ــەی تری ــه وه ی ژیران لێكدان

فیلیپ: ئه و سێ قۆناغه ی »هیچ« چیه  كه  له  كتێبه كه تدا پێناسه كراون؟

ــۆ  ــێ! ب ــچ« شــتێكه  ته نهــا خــودا ده توانێــت، كاتێــک شــتێك بخولقێن ــم: پێناســه كردنی »هی ــه  كاتێــک ده ڵێ ــێ خــۆش نیی ــان پ كــراوس: خه ڵكــی ئه وه ی
زۆرێــك لــه  خه ڵكــی »هیــچ« بۆشــاییه كی بەتاڵــی ئینجیلییــه ، بۆشــایی گه ردوونــی »هیــچ« نییــه ، كاتێــک بــه  ئاســانی شــتێك دروســت بكرێــت، ئــه وا 

بــه  دڵنیاییــه وه  ئــه وه  »هیــچ« نییــه .
ــا  ــت. پاشــان كۆت ــه وه بێ ــی ڕاكێشــانی کوانتەمیی ــی مه عقول ــی هــه ر تیۆرییه ك ــه  پێ ــه وه  ب ــاو بوون ــه  ن ــن بێن ــت كات و بۆشــایی ده توان ــك بێ هه رچۆنێ
ــه ره   ــه وت پ ــه  ڕێك ــێوه یه كی ب ــه  ش ــدا، ب ــه  گه ردونه كه مان ــه ن ل ــوه  ده ب ــته كان به ڕێ ــایانه ی ش ــه و یاس ــت ئ ــه  ده كرێ ــه ، ك ــان هه ی ــچ« م ــی »هی ڤێرژەن

بســتێنن. ئه مــه ش كۆتــا ڤێرژنــه، نــه  بۆشــایی، نــه  كات، نــه  مــادده  و نــه  تیشــكدانه وه ش نییــه !

فیلیــپ: لــه  نوســینێكدا ئامــاژەت بــه وه  داوه  »تیۆریــی ڕێســامن«)String Theory( تیۆرییــه ك نییــه  وه كــو تیۆریــی ئیڤوڵوشــن، ده توانــی ئه مــه  ڕوون 
بكه یتــه وه ؟

ــه ی   ــه  میان ــه  ل ــه م تیۆریی ــه وه ی هێشــتا ئ ــه ر ئ ــه  ب ــكات، ل ــەواو ب ــچ پێشــبینییه كی دروســت و ت ــێ هی ــی ڕێســان ناتوان ــتیدا تیۆری ــه  ڕاس ــراوس: ل ك
ئــه و  پێنه گه ییــوه .  و  ناكامــڵ  پێشــبینییه كه   ده زانرێــت  دواتــر  ده كات،  پێشــبینییه ك  جارێــك  هــه ر  و  دایــه   ســه رڕێگه كه وتنی  و  په ره ســه ندن 
پێشــبینیانه ی ده یــكات، لــه  ده ره وه ی توانــای تاقیكردنه وه یــه . له گــه ڵ ئه وه شــدا، تیــۆری دانــەرە  زیره كــه كان به رده وامــن لــه  بیركردنــه وه  لــه  ڕێگایــه ك 
ــت  ــه  بکرێ ــوك هه ی ــی زۆر بچ ــاده . ئه گه رێك ــی ڕەهه نــدی زی ــەنگاندنی بوون ــەن، وه كــو هەڵس ــا بتوانــن هەڵســەنگاندن بــۆ ئــەم ئایدیایــە بک ت
ــل  ــان گریــن«ە ، قای ــم كــه  »برای ــه  هاوڕێكان ــه وه ی توانیومــه  یه كێــك ل ــه  وتنــی ئ ــن. مــن زۆر خۆشــحاڵم ب ــاده  بكه ی ــۆ ڕە هه نــدی زی هەڵســەنگاندن ب

ــت. ــاو نه برێ ــۆری ن ــه  تی ــه  و پێویســته  ب ــۆری نیی ــی ڕێســان، تی ــه وه ی تیۆری بكــه م ب
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ئایا پیربوون 
سودی هەیە؟

وەرگێڕانی: ئاراس حوسێن

پیربوون چییە؟
هەرگیــز مــرۆڤ حــەزی لــە قۆناغــی پیــری نەبــووە،  پیربــوون 

ــەش و  ــی ل ــەوەی چاالک ــەم بوون ــۆی ک ــە ه ــتەیە و دەبێت ــی جەس ه

الوازبونــی ئەندامــەکان و لــە کۆتایــدا دەبێتــە هــۆی مــردن.
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هۆکاری پیربوون چییە ؟

لەکۆتایــی هەمــوو کرۆمۆســۆمەکاندا زنجیــرەی کورتیDNAهەیــە، کــە پێــی دەگوترێــت تیلۆمــەر، کــە زنجیــرەی تفتــی نایرۆجینیــن، ئەمانــە 

وەکــو DNA توانــای دروســتکردنی پرۆتینیــان نییــە.

لەهــەر دابەشــبونێکی خانــەدا درێــژی تیلۆمــەرەکان کــەم دەکات تــا دەگاتــە ئــەوەی کــە نامێنێــت. ئــەم کــرداری  کــورت بوونــە ناوەســتێت، 

بەڵکــو ئــەم جــارە درێــژی DNA یەکــە جــار لــەدوای جــار کــەم دەکات، زانیارییــەکان لەنــاو خانــەدا ون دەبــن و خانەکــە ناتوانێــت پرۆتینــی 

پێویســت درووســت بــکات، بەمــەش وادەکات خانەکــە چاالکــی کــەم ببێتــەوە و  پەکــی بکەوێــت بەمــەش کار دەکاتــە ســەر ئەندامــەکان و 

الوازیــان دەکات و کــرداری پیربــون ڕودەدات. 

ئایا دەتوانین پیری دوابخەین، یان دەتوانن تیلۆمەرەکان درووست بکەنەوە؟

لــە مانگــی پینجــی ٢٠١٦ دا، زانایانــی بایۆلۆجــی ســەرکەوتنێکی گەورەیــان بەدەســت هێنــا لەدواخســتنی پیــری بــۆ نزیکــی ٢٠ ســاڵ. بۆیەکــەم 

جــار بــۆ خاتــوو ئیلزابیــت، ئــەم خاتوونــە چارەســەری جینــی بــۆ ئەنجــام درا، بەمەبەســتی درێژکردنــەوەی تەمەنــی خانەکانــی لەشــی، ئەمــەش 

بەهــۆی ئەنزیمێــک کــە یارمەتــی درێژکردنــەوەی تیلۆمێــرەکان دەدات، کــە وای لــەم خاتوونــە کــرد کــە بەشــێوەی بایۆلۆجــی ٢٠ ســاڵ الوتــر 

دەربکەوێــت. 

ئایا پیربوون سوودی هەیە؟

بەڵێ، چونکە خانەکانی لەشی مرۆڤ بەنزیکەیی ٢٠  جار دابەش دەبێت. 

بە دابش بوونی خانەکان بەبێ سنوور، ئەگەری بازدان زۆردەبێت، بەمەش ئەگەری توشبوون بە شێرپەنجە زیاد دەکات.

کەواتە ئێمە پیر دەبین تاوەکو توشی شێرپەنجە نەبین!
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تەکفیری زانایانی موسڵامن 

لە جیهانی ئیسالمدا

کوژانەوەی چرای زانست لە خۆرهەاڵت

پوختە

لــەم وتــارەدا تیشــک دەخەینــە ســەر هۆکارەکانــی بــە کافرکردنــی 

زانایانــی موســڵان بــە درێژایــی مێــژوو و پیشــانی دەدەیــن چــۆن 

تەکفیــر و ســادەبینی، بــووە بەهــۆی ئــەوەی زانســت لــە جیهانــی 

ئیســامدا تووشــی وەســتانی جەوهــەری ببێــت.

حسێن ڕابی
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١. پێشەکی

کاتێــک دەڵێیــن جیهانــی ئیســام، شــوێنی فەرمانڕەوایــی خەالفەتەکانــی عەباســی و ئومــەوی و تەنانــەت عوســانی دەگرێتــەوە، ناوچــەی جیوگرافــی 

ــک  ــە هەندێ ــتان و ل ــدی، هیندوس ــیای ناوەن ــاز، ئاس ــا، قەفق ــوری ئەفریق ــت، باک ــی ناوەڕاس ــی ڕۆژهەاڵت ــە ناوچەکان ــە ل ــە بریتیی ــەم فەرمانڕەوایی ئ

سەردەمیشــدا ناوچەکانــی ئیســپانیا و قورتوبــە. لــە ســەدەی حەوتەمــی زاینیــدا، ئیســام لــە نیمچــە دوورگــەی عەرەبییــەوە دەردەکەوێــت و لــە ماوەی 

بەنزیکەیــی ســەد ســاڵدا، ئەمپراتۆرییەکــی گــەورە لــە باکــوری ئەفریقــا و ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و ئاســیای ناوەندیــدا لــە ســەر ئــەرزی فەرمانڕەوایــی 

ئەمپراتــۆری ئێــران و ڕۆمــی خۆرهــەاڵت دروســت دەبێــت و دەپەڕێتــەوە بــۆ ئیســپانیا )ئەندۆلــۆس( و باشــوری فەرانســە. ئــەم ئەمپراتۆرییــە، کــە 

ــدا،  ــورە جۆربەجــۆرەکان، لەســەردەمی خەالفەت ــی کلت ــە تێکەڵکردن ــارساوە، ب ــی ن ــی عەرەب ــە خەالفەت ــی ئیســامی و هەندێکجاریــش ب ــە خەالفەت ب

گەشــانەوەی زانســتی بەرهــەم دەهێنێــت. ئــەم گەشــانەوە زانســتییە بەنــدە لەســەر زانســت و فەلســەفەی یۆنــان. زۆر پێــش دەرکەوتنــی ئیســام و 

دروســتبوونی ئەمپراتــۆری خەالفــەت، ئاڵۆگــۆری زانســت و کلتــور لــە نێــوان ناوچەکانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و یۆنــان و هنــد و چیــن دەســتی 

ــی  ــۆ ناوچــەی ڕۆژەهەاڵت ــەوە ب ــە ســەرەکییەکەی خۆیان ــە ژینگ ــگ و زانســتە ل ــەم فەرهەن ــوزی، ئ ــی مەســیحی و ب ــەی ئایین ــە ڕێگ ــوو. ل ــرد ب پێک

ناوەڕاســت دەگوازرانــەوە. تەنانــەت فەلســەفەی یۆنانــی بەڕێگــەی قشــوون کەشــییەکەی ئەســکەندەر گەیشــتە هنــد و عیرفانــی بــوزی بــۆ ئەوروپــا 

گوازرایــەوە، کــە بەنزیکەیــی مێژووەکــەی ١٥٠٠ ســاڵ پێــش دەرکەوتنــی ئیســامە. 

لەکۆتایــی ســەدەی حەوتەمــی زایینــی، دەزگای خەالفەتــی ئیســامی لــە شــام دادەمەزرێت و دوای شۆڕشــی عەباســییەکان ئــەم دەزگایــە دەگوازرێتەوە 

بــۆ بەغــدا. مەنســوری عەباســی بیــروڕای ئەستێرەناســەکانی بــۆ بنیادنانــی بەغــدا وەرگــرت و لەســەدەی هەشــتەمی زایینیــدا بەغــدا بووبــە پایتەختــی 

ــزانەکانی  ــا و حەدیس ــوو زان ــی هەم ــدا دەدا و بانگهێش ــکۆداربوونی بەغ ــە ش ــان ب ــی زۆری ــییەکان گرنگ ــامی. عەباس ــی – ئیس ــی عەرەب خەالفەت

موســڵانیان بــۆ ئــەم شــارە کــرد. هارونەڕەشــید یەکێــک بــوو لــە گرنگریــن خەلیفەکانــی عەباســی، کــە لــە ســاڵی ٧٨٦ی زایینی گەیشــت بەدەســەاڵت، 

ــی  ــی عەرەب ــۆ زمان ــی ب ــە فەلســەفە و زانســتی یۆنان ــاراوە و بەشــێکی بەرچــاو ل ــە ئ ــدا هات ــە بەغ ــڕان ل ــی وەرگێ ــەودا بزوتنەیەک ــە ســەردەمی ئ ل

وەرگێــڕا، کــە هــەم فەلســەفە و پزیشــکی و هــەم زانســت بــە گشــتی و ئەستێرەناســی و فیزیــا و کیمیــای لــە خــۆ دەگــرت. 

ــەم فەلســەفە دەگوترێــت فەلســەفەی  ــاراوە. ب ــە ئ ــە بەغــدا بێت ــەوەی بزوتنەیەکــی فەلســەفی و کەالمــی ل ــە هــۆی ئ ــوو ب ــی فەلســەفە ب وەرگێڕان

ــا. ــا فیزی ــە ســەر میت ــان حیکمــەت، کــە ســەرنج دەدات ئیســامی ی

ــەفەی  ــەر فەلس ــدە لەس ــە بەن ــا)Peripatetic school( ک ــەی مەش ــە: قوتابخان ــن ل ــە بریتی ــەن، ک ــامیدا ه ــەفەی ئیس ــە فەلس ــگ ل ــی گرن دوو بزاڤ

 School of(ئەرەســتوویی و جەخــت لەســەر ئارگیومێــت ســازی دەکاتــەوە، گرنگریــن فەیلەســووفی ئــەم بزاڤــە ئیبنــی ســینایە. قوتابخانــەی ئیــراق

Illumination( کــە لەالیــەن شــێخ شــەهابەدین ســوهرەوەردیییەوە پێشــکەش کــرا، کــە بەپێــی ئەمــە هەمــوو بوونەرەوەکانــی جیهــان لــە ڕووناکــی 

دروســت بــوون و ڕووناکــی لــە یــەک دەدەن. بەپێــی ســوهرەوەردی، بــوون هیــچ نییــە جگــە لــە ڕووناکــی. بەڕوونــی دیــارە فەلســەفەی ســوهرەوەردی 

درێژکــراوەی فەلســەفەی ئەفاڵتونــی نــوێ و فەلســەفەی کریســتانی ســەرەتایی ســنت ئاگوســتینە، لــەم فەلســەفەدا تەنهــا ئارگیومێنــت بــەس نییــە، 

بەڵکــو ئەزموونیــش ڕۆڵ دەبینێــت.

شــێخ شــەهابەدین بەهــوی ئــەوەی ئوســتورە زەردەشــتییەکانی بــۆ دەربڕینــی بیرواڕاکانــی بــەکار دەهێنــا، تەکفیــر کــرا و لــە ژێــر فشــاری پیاوانــی 

ئایینیــدا، ســەاڵحەدینی ئەیوبــی فەرمانــی کوشــتنی دەرکــرد.

زۆربــەی زانایانــی موســڵان ســەرەڕای کاری زاناییەکەیــان، جــا لــە پزیشــکیدا بووبێــت یــان فیزیــا و کیمیــا و ئەستێرەناســی، دیــدگای فەلسەفیشــیان 

هەبــووە و بەهــۆی دیــدگا فەلســەفییەکانیانەوە ژمارەیەکــی زۆریــان تەکفیــر کــراون.

لــەم وتــارەدا هەوڵــدەدەم هــۆکاری تەکفیرکرانــی چەنــد زانایەکــی موســڵان بــاس بکــەم و گەنگەشــەی ئــەو بابەتــەش دەکــەم کــە چــۆن ئەمــە بــووە 

بــە هــۆی کوژانــەوەی چــرای پێشــکەوتنی زانســتی لــە جیهانــی ئیســامدا.

٢. کافر و مرتد

دەزگای ئاییــن و پیاوانــی ئایینــی کۆمەڵــەی مــرۆڤ دابــەش دەکــەن بــۆ دوو بەشــی ســەرەکی، بەشــێک کــە موســڵانن و بەشــێک کــە موســڵان 

ــاوازی  ــدی یاســاکانی ئیسامەوە)شــەریعە( جی ــە دی ــە، ل ــۆ منوون ــت، ب ــر هەبێ ــن وردەبەشــی ت ــت چەندی ــەم دوو بەشــەدا دەکرێ ــاو ئ ــن. لەن نی

ــاو خــودی  ــە ن ــەاڵم ل ــدی و ...(. ب ــوزی و هن ــک )ب ــە( و ناموســڵانی مورشی ــب )مەســیحی و جوولەک ــی کتێ ــوان ناموســڵانی ئەهل ــە لەنێ هەی

موسڵانیانشــدا یاســاکانی ئیســام بــۆ هەموویــان یەکســان نییــە، لەوانەیــە دەزگای ئایینــی مەزهەبێکــی ئیســام) بــۆ منوونــە A( مەزهەبێکــی تــری 

تەکفیری زانایانی موسڵامن 

لە جیهانی ئیسالمدا
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ئیســام )بــۆ منوونــە B( بــە ئیســامی ڕاســتەقینە نەزانێــت و بــە گومــڕا)heterodox( یــان مورتــەدی دابنێــت)Apostasy(، بــەاڵم مەزهەبێکــی تــر بــۆ 

منوونــە )C( دەکرێــت B بــە موســڵان بزانێــت لــە کاتێکــدا A کــە B بــە ناموســڵان دەزانێــت ، مەزهەبــی C بــە موســڵان دەزانێــت. بــۆ منوونــە، 

پیاوانــی ئایینــی و دەزگای دیــن لــە مەزهەبــی شــافعی، شــیعە بــە موســڵان دەزانێــت، بــەاڵم دەزگای ئایینــی وەهابــی، شــیعە بــە موســڵان نازانێــت، 

لەکاتێکــدا وەهابــی و شــافیعی یەکــری بــە موســڵان دەزانــن. ســەلەفییەکان ئەهلــی تەریقــەت بــە مورشیــک دەزانــن، لــە کاتێکــدا پیاوانــی ئایینــی 

مەزهەبــی شــافیعی یــان حەنەفــی بەشــی بەرچــاوی دواکەوتووانیــان ئەهلــی تەریقەتــن. لــە هەمــوو مەزهەبەکانــی ئیســامدا، ئەگــەر کەســێکی 

ــت و  ــەد دەبێ ــکات، مورت ــەت حەدیســەکانی ســەحیح ب ــان تەنان ــان ی ــی قورئ ــان ئایەتەکان ــی ئیســام ی ــە ڕوکنەکان ــک ل ــکاری یەکێ موســڵان ئین

دەزگای ئاییــن و پیاوانــی ئاییــن تەکفیــری)Excommunication( دەکــەن.

بــۆ موســڵان، کەســەکە پێویســتە بــڕوا بــەوە بهێنێــت کــە یــەک خــودا هەیــە، کــە نــاوی اللــە یــە و محەمــەد نێــردراوی اللــە یــە، بەمــە کەســەکە دەبێت 

بــە موســڵان، بــەاڵم زۆر شــتی تــر هەیــە دەکرێــت هــەر هەمــەن کــەس بــکات بــە ناموســڵان، تەنانەت ئەگــەر ئــەو دوو بڕوایەشــی پاراســتبێت.

تەکفیــر بــە واتــای ســڕینەوەی هەمــوو مافــە ئینســانییەکانی کەســەکەیە و ئەگــەر دەزگای ئاییــن دەســەاڵتی هەبێــت ئــەو کەســە دەکوژێــت. بــەاڵم 

تەکفیــری زانایانــی رسوشتناســی موســڵان زۆر جــار ئــەوە نییــە کــە بــە زەقــی لــە یاســاکانی رشیعــەدا هەیــە، بەڵکــو دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەر پشــکنینی 

فکــر، ئایــا بیرۆکــە و تێڕوانینــی ئــەم زانایــە بــە ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ دژایەتــی لەگــەڵ یەکێــک لــە ڕووکنەکانــی ئیســامدا، بــە پێــی خوێندنــەوەی 

دەزگای مەزهەربــی زاڵ لــەو شــوێنەدا هەیــە یــان نــا؟!

ــروڕا  ــۆ ســەر بی ــەوە ب ــو دەگەڕێت ــە، بەڵک ــەوە لەســەر زانســتی رسوشــتی نیی ــە کارەکانیی ــدی ب ــای موســڵان پێوەن ــری زان ــەت زۆر جــار تەکفی هەڵب

فەلســەفی و ئایینــی و تەنانــەت سیاســییەکانی. هەندێکجاریــش کەســەکە دوای مردنــی تەکفیــر دەکرێــت و بــەم ڕێگەیــە ڕێگــری لــە پەرەســەندنی 

ــەن. ــی دەک بیرکردنەوەکان

٣. ڕازی و ئیبین سینا

ــاوە، کحــول و  ــدا ژی ــی زایینی ــەم و دەیەم ــە لەســەدەی نۆی ــەری و فەیلەســووفی ئیســامییە، ک ــای ڕازی پزیشــک و کیمیاگ ــوڕی زەکری موحمــەدی ک

ترشــی ســولفۆرەی داهێنــاوە. ڕازی هەرچەنــد فەیلەســووف بــوو، بــەاڵم لــە هیچــکام لــە دوو قوتابخانــەی مشــا و ئیراق)ئەرەســتوویی و ئەفاتونــی( 

ــە  ــووە، هەربۆی ــە وەحــی نەب ــڕوای ب ــوو. ڕازی ب ــەوی لەســەر ب ــدی و مان ــی هن ــوو، کاریگــەری عیرفان ــی هەب ــاوەڕی تایبــەت بەخۆی ــوو، بیروب دا نەب

تەکفیــر کــراوە، بــەاڵم بــە مەرگــی رسوشــتی مــرد.

ئیبیــن ســینا پزیشــک و فەیلەســووفە و لــە هــەردوو بوارەکــەدا بەرهەمــی گرنگــی هەیــە، گرنگریــن بەرهەمــی ئیبینــی ســینا لــە پزیشــکیدا کتێبــی 

قانوونــە و لــە فلســەفەدا شــیفایە. ئیبیــن ســینا ٦٠ ســاڵ دوای مردنــی لەالیــەن غەزاڵییــەوە، کــە نووســەر و بێرمەندێکــی موســڵانی زاهیربینــە، تەکفیــر 

کــرا. زاهیربینــەکان لــە قوواڵیــی بابەتــەکان ورد نەدەبوونــەوە و واتــا زاهیرییەکەیــان وەردەگــرت، غەزاڵــی فەلســەفە و مامتاتیکــی بــە کوفــر دەزانــی، 

هــەر بۆیــە ســەیر نییــە کــە فەیلەســووفەکانیش تەکفیــر بــکات. کاریگەریــی فتــوای غەزاڵــی بەڕادەیــەک بەهێــز بــوو، کــە فەلســەفەی لــە جیهانــی 

ئیســامدا تووشــی وەســتانی جەوهــەری کــرد. لــە کتێبــی پێــرۆزی موســڵاناندا، هەســتانەوەی ڕۆژی قیامــەت بــە شــێوەی جیســانییە، بــەاڵم ئیبیــن 

ســینا بــاوەڕی وابــوو ناکرێــت هەســتانەوەی ڕۆژی قیامــەت بەشــێوەی جیســانی بێــت، ئــەم هەســتانەوە دەبێــت ڕۆحــی بێــت، بــەاڵم چونکــە خەڵــک 

تێگەیشــتنیان الوازە لــە قورئانــدا بەشــێوەی هەســتناوەی لــەش باســکراوە. بەهــۆی ئــەم تێڕوانینــەوە، غەزاڵــی ئیبیــن ســینای تەکفیــر کــرد.

یەکێــک لــە گرنگریــن پرســیارەکانی فەلســەفەی یۆنــان، بریتییــە لــەوەی ئایــا گــەردوون هەمیشــە هــەر هەبــووە یــان ئافرێــراوە، بەســەرنجدان بــەوەی 

ئیــن ســینا مشــایی، واتــە الیەنگــری قوتابخانــەی ئەرەســتوو بــوو، بــڕوای بــە هەمیشــەیی بوونــی جیهــان هەبــوو، کــە بەئاشــکرا لەگــەڵ دەربڕینــی 

زاهیــری قورئانــدا دژە، ئەمــە هۆکارێکــی ســەرەکی بــوو بــۆ ئــەوەی فەیلەســووفەکانی موســڵان تەکفیــر بکرێــن.

هەرچەنــد ئــەم دوو تەکفیــر کردنــە بەناوبانگــە زیانــی جەســتەیی بــۆ تەکفیرکــراوەکان نەبــوو، بــەاڵم بووبــە هــۆی ئــەوەی کتێبەکانیــان وەکــو کتێبــی 

ــا  ــینا تەنه ــن س ــەر ڕازی و ئی ــەن. ئەگ ــان بک ــرو ڕاکانی ــری بی ــرن الیەنگ ــک نەوێ ــان خەڵ ــن، ی ــدا نەچ ــدار بەالی ــی ئیان ــن و خەڵک ــراوی ببێزرێ کوف

فەیلســووف بوایەتــن زەحمــەت بــوو بیــروڕا فەلســەفییەکانیان لەســەردەمی نەبوونــی چاپــەوە بــگات بــە ئێمــە. هــۆکاری ســەرەکی ئــەوەی کتێبەکانــی 

ئــەم دوو کەســە مایــەوە و گوازرایــەوە بــۆ نەوەکانــی داهاتــوو، پزیشــکبوونی هاوکاتــی ئــەم دوو کەســە بــوو، کــە ئێســتاش کتێبەکانیــان وەکــو پزیشــکی 

نەریتــی پیشــوازی لــێ دەکرێــت و دەخوێندرێتــەوە.
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٤. عبدوسەالم و ئەحمەد زوەیل

دووان لــە زانایانــی موســڵانی ســەدەی بیســتەم کــە توانییــان خەاڵتــی نۆبــڵ لــە فیزیــا و کیمیــا وەربگــرن، بریتییــن لــە زانــای پاکســتانی، پرۆفیســۆر 

عەبدوســەالم و زانــای میــری، ئەحمــەد زوەیــل. جگــە لــەم دووانــە تــا ئێســتا تەنهــا یــەک کەســی موســڵانی تــر توانیویەتــی خەاڵتــی نۆبــڵ لــە بــواری 

زانســتدا وەربگرێــت کــە ئەویــش بریتییــە لــە عەزیــز ســەنجار، زانــای بــە ڕەگــەز عەرەبــی تورکییەیی-ئەمریکایــی لەدایکبــووی ماردیــن لــە کوردســتانی 

باکــور. بــەاڵم جیاوازییەکــی گرنگــی عەبدوســەالم و ئەحمــەد زوەیــل لەگــەڵ عەزیــز ســەنجاردا لەوەدایــە ئەمانــە جگــە لــەوەی زانابــوون، کەســانێکی 

موســڵیح و پێشــکەوتنخوازی کۆمەاڵیەتیــش بــوون و لــە مــاوەی ژیانیــان، بەتایبەتــی دوای وەرگرتنــی خەاڵتــی نۆبــڵ، هەوڵــی زۆریــان بــۆ گواســتنەوەی 

زانســت بــۆ واڵتانــی جیهــان ســێهەم و موســڵان دا. 

ــدی  ــی ســەرەتایی و دواناوەن ــوو. خوێندن ــک ب ــە دای ــا و پاکســتانی ئێســتا ل ــی هندســتانی بەریتانی ــی پەنجاب ــە ویایەت عەبدوســەالم لەســاڵی ١٩٢٦ ل

و کۆلێــژی هــەر لــە پەنجــاب بــوو، دکتــۆرای لــە تاقیگــەی کاڤیندیــش لــە کەمربیــج وەرگــرت و لــە دامەزرێنەرانــی ئەنســتیتۆتی فیزیــای تیۆریــی لــە 

ئیمپریــاڵ کۆلێــژی لەندەنــە. ئــەو بەشــداری زۆر گرنگــی لــە پێشخســتنی فیزیــای تیۆرییــدا هەبــوو، بــە تایبەتــی لــە یەکخســتنی هــەردوو هێــزی ناوکــی 

ــاوی وەکــو یەکــەم  ــە ســاڵی ١٩٧٩ بــە هاوبەشــی لەگــەڵ واینبێــرگ و گاشــۆ خەاڵتــی نۆبڵــی بــردەوە و ن الواز و کارۆموگناتیســییدا. کــە بەهۆیــەوە ل

زانــای موســڵان کــە خەاڵتــی نۆبڵــی بردوەتــەوە تۆمــار کــرا. عەبدوســەالم دەســکەوتی مــادی خەالتەکــەی بــۆ پەرەپێدانــی زانســت لــە جیهانــی ئیســام 

تەرخــان کــرد و ئەنســتیتۆتی تریەســتی لــە ئیتالیــا بــۆ ئــەو مەبەســتە دامەزرانــد.

ــە فیرقــەی ئایینــی  ــە، چونکــە ســەر ب ــە پاکســتان، کەســێکی خۆشەویســت نیی ــدا، وات ــە واڵتەکــەی خۆی ــا گــەورەی جیهــان و ئیســام ل ــەم زان ــەاڵم ئ ب

ــە ناموســڵان و مورتــەد ناوهێــران.   ــە ئایینــی ئیســام دەرکــرد و کــران و ب ــە یاســا ئــەم فیرقــەی ل ــە. پارلەمانــی پاکســتان لەســاڵی ١٩٧٤ ب ئەحمەدیی

ــد. ــە زانســتییەکانی خــۆی لەگــەڵ پاکســتان نەبچڕان ــەاڵم پێوەندیی ــارە پاکســتانی بەجێهێشــت، ب ــەم بڕی ــی ئ ــە دژایەت عەبدوســەالم ب

ئەحمــەد زوەیــل لــە ســاڵی ١٩٤٦ لــە دەمنهــوری واڵتــی میــر لــە دایــک بــوو. خوێندنــی بەکالۆریۆســی لــە کیمیــا لــە زانکــۆی ئەســکەندەرییەی میرەوە 

دەســت پێکــرد و لــە ئەمریــکا و لــە زانکــۆی پیســلڤانیا بــە فیزیــای کیمیایــی درێــژەی پێــدا و لــە یەکێــک لــە گرنگریــن ناوندەکانــی توێژینــەوەی جیهــان، 

واتــە کاڵتــچ ) California Institute of Technology( دامــەزرا. ناوچــەی کاری زوەیــل بریتــی بــوو لــە فیمتۆکیمیــا، کــە لــە ڕاســتیدا ئــەو یەکێــک لــە 

پێرەوەکانــی بــوو، کــە بریتییــە لــە لێکۆڵینــەوە لــە کارلیكــە کیمیاییــەکان لــە کاتێکــی زۆر زۆر بچووکــدا و بــە بەکارهێنانــی لەیــزەری زۆر خێــرا. یەکێــک 

لــە گرنگریــن ئەنجامەکانــی ئــەم کارە ڕێگــە کردنەوەیــە بــۆ تێگەیشــن لەســەرچاوەی ژیــان بەڕێگــەی کیمیــای ئەندامــی. لــە ســاڵی ١٩٩٩ بەهــۆی کارە 

پێرەوەکانییــەوە وەکــو دووەم موســڵانی بــواری زانســت خەاڵتــی نۆبڵــی کیمیــای وەرگــرت. زوەیــل لــە بــواری سیاســی و کۆمەاڵیەتیــدا، بــە تایبەتــی 

بــۆ پەرەپێدانــی زانســت، چــاالک بــوو. لــە ســاڵی ٢٠٠٩ لەگــەڵ ئیلیــاس زیرهونــی و بــروس ئاڵبێــرت لەالیــەن بــاراک ئۆبامــاوە وەکــو وەفــدی زانســتی 

ئەمریــکا بــۆ جیهانــی ئیســام دیــاری کــرا و ســەردانی زۆربــەی واڵتانــی ئیســامی کــرد.

لــە بەهــاری عەرەبیــدا، ئەحمــەد زوەیــل پشــیگیری خەڵکــی ڕاپەڕیــوی میــری بــۆ چاکســازی سیاســی کــرد. بــەاڵم لەالیــەن یەکێــک لــە داعیــە ئیســامییە 

ســەرەکییەکانی ئیخوانــەوە لــە میــر تەکفیــر کــرا، بــە هــۆکاری ئــەوەی لــە ئیرائیــل و ئەمریــکا کاری کــردووەو خۆشەویســتی هەیــە بۆیــان و خزمەتــی 

کــردوون بــۆ ئــەوەی ســەرکەون! هەرچەنــد ئــەم تەکفیــرە لەالیــەن ئەنجومەنــی فتــوای میــرەوە ڕەد کرایــەوە، بــەاڵم نەیتوانــی هانــی خەڵــک بــدات بــۆ 

ئــەوەی بەشــداری ڕێوڕەســمی ناشــتنەکەی لەســاڵی ٢٠١٦ دا بکــەن. ژمارەیەکــی کــەم لــە خەڵــک بەشــداری ناشــتنی ئەحمــەد زوەیلیــان کــرد.

٥. تەکفیر و وەستانی زانست لە جیهانی ئیسالمدا

ــتییەکان و  ــۆی کارە زانس ــارەکان بەه ــەی ج ــا زۆرب ــی ئەوروپ ــن زانایان ــن، دەبینی ــا بکەی ــە ئەوروپ ــتی ل ــنگەری زانس ــژووی ڕۆش ــەیری مێ ــەر س ئەگ

یەکنەگرتتنــەوەی لەگــەڵ خوێندنــەوەی فەرمــی دەزگای دینــی مەســیحیی بــۆ زانســت و فەلســەفە تووشــی تەکفیــر و تۆبەکــردن و تەنانــەت مــەرگ 

دەبوونــەوە، بــەاڵم لــە جیهانــی ئیســامدا بابەتەکــە تاڕادەیــەک جیــاوازە. تەکفیرەکــە لەســەر بۆچوونــە فەلســەفییەکان و ئایینییــەکان بــووە، بــەاڵم هــەر 

ئەمــەش بــووە بەهــۆی ئــەوەی زانســت لــە جیهانــی ئیســامدا تووشــی وەســتانی جەوهــەری ببێــت. کاتێــک غەزاڵــی و ئیــن تەیمییــە و هێڵــی فکــری 

زاهیربیــن، فەلســەفە تەکفیــر دەکــەن، چــی بیانەوێــت چــی نەیانەوێــت ڕیشــەی زانســت وشــک دەکــەن، بەتایبەتــی لــە ســەردەمێکدا کــە زانســت و 

فەلســەفە بەتەواوەتــی تێهەڵکێشــی یەکــری بــوون و زانســتیش بــە بەشــێک لــە فەلســەفە هەژمــارد دەکــرا. بــە کوفردانانــی فەلســەفە هیــچ نییــە جگــە 

لــە بــە کوفردانــی پرســیاری جەوهــەری کــە هەوڵــدان بــۆ وەاڵمدانەوەیــان گۆڕانــی جەوهــەری لــە بیــر کردنــەوەی مرۆڤــدا دروســت دەکات. پرۆفیســۆر 
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عەبدوســەالم بــڕوای وایــە، لــە ســەدەی دوازدەی زایینیــدا بیرکردنــەوەی خــەاڵق لــە جیهــان ئیســامدا ڕوو لــە کــزی دەکات و ســۆفیگەری و بیروبــاوەڕی 

وشــکی ئایینــی جێگــەی دەگرێتــەوە، کــە ئــەم پرۆســە زۆر پێشــر لــە هێرشــی مەغــول، لــە شارســتانیەتی ئیســامی جێگیــر ببــوو. 

ئیــن خەلــدون، مێژوونووســی کۆمەاڵیەتــی موســڵان لــە ســەدەی چواردەهەمــی زایینیــدا ئــاوا دەنووســێت: »لــەم دوایانــەدا بیســتوومە کــە لەواڵتــی 

ــە زانســتی فەلســەفی دەدرێــت. دەگوترێــت لــەوێ بابەتــە فەلســەفییەکان  ــای ناوەڕاســت، گرنگــی زۆر ب ــە کەنارەکانــی باکــوری دەری فرانکــەکان و ل

جارێکــی تــر لێکۆڵینــەوەی لەســەر دەکرێــت و بــە دەرس دەیڵێنــەوە. هــەر وەهــا دەگوترێــت زۆر بــە بەرفراوانــی کاردەکرێــت و ژمــارەی قوتابییــەکان 

زۆر زۆرە... خــوا بــۆ خــۆی دەزانێــت چــی لــەوێ هەیــە، بــەاڵم ڕوونــە کــە پرســە فیزیاییــەکان نایەنــە نێــو کاروبــاری ئایینــی ئێمــەوە و ئەســڵەن گرنــگ 

نیــن. هــەر بۆیــە لێیــان بگــەڕن بــا مەشــغوڵ بــن.«

ــە  ــە ســەدەی پانزدەهەمــی زایینیــدا ڕەنگدەداتــەوە. ل ــە دەردەدڵــی زانایەکــی موســڵان ل هــەر ئــەم بیرکردنــەوە ســۆفیگەریی و ســەلەفییانەیە کــە ل

ــۆ باوکــی دەنووســێت: ــاوا ب نزیکــەی ســاڵی ١٤٧٠ زایینــی ســەفییەدین ســەملان ئەستێرەناســی الوی قەندەهــاری ئ

ــی  ــتی جوان ــۆی رسوش ــە ه ــتووم، ب ــەمەرقەند دانیش ــە س ــتا ل ــتی و ئێس ــم هێش ــدا بەجێ ــی پیری ــە تەمەن ــە ل ــە ک ــتم مەک ــزم سەرزەنش ــی بەڕێ » باوک

ــە  ــە نەکتێبخانەیــەک و ن ــە زانایــەک هەی ــە قەندەهــار ن ســەمەرقەندەوە نییــە مــن قەندەهــارەم زۆر خۆشــر دەوێــت، بــە هــۆی زانســتەوە لێــرەم. ل

ڕۆبعێــک و نــە ئوســرالبێک لــەوێ گاڵتەیــان بــە حــەزی مــن بــۆ ئەســتێرەکان دەکــرد. خەڵکــی الی ئێمــە زۆر تــر لــە زانســت حەزیــان لــە شمشــێرە.«

بۆیــە ســەیر نییــە گرنگیدانــی زیــاد لــە ئەنــدازە بــە ئاییــن و دژایەتــی فەلســەفە و تەکفیرکردنــی فەیلەســووفەکان بــەم شــێوە وەســتانی زانســت بــەدوای 

ــە رسوشــت و  ــووە نــەک تێگەیشــن ل ــن ب ــووە، ئایی ــی زانســت گرنــگ ب ــەالی موســڵانەکانەوە دوای گەشەســەندنێکی کات ــەوەی ب ــدا بهێنێــت. ئ خۆی

زانســت.

٦. دەرئەنجام

ــە  ــەوەی ل ــەر ئ ــەوەی لەس ــت کردن ــردووە، جەخ ــامدا ک ــی ئیس ــە جیهان ــتم ل ــەی زانس ــکبوونی ڕیش ــۆکاری وش ــی ه ــێوەیەک باس ــارەدا بەش ــەم وت ل

ــە کاردەهێرێــت نــەک  ــۆ پیاوانــی ئاییــن ب ــر ب ــا زۆرت ــەوە ناچێــت زۆر ڕاســت بێــت. وشــەی زان ــا دەدرێــت ل ــە زانســت و زان ئیســامدا گرنگــی زۆر ب

ــە  ــە ب ــن تەیمیی ــن، ئی ــدا ب ــی دەزگای دین ــە خزمەت ــت ل ــە دەبێ ــا، ک ــەک زان ــراون ن ــککار بی ــو تەکنی ــر وەک ــی زانســتی زۆرت رسوشتناســەکان. توێژەران

ــە حــەرام دادەنێــت. بەســەرنجدان  ــە حــەالل دەزانێــت بــەاڵم فەلســەفە ب ــا ب ــا و فیزی ــر بینــی موســڵان کیمی ــە غەزاڵــی و کەســانی زاهی پەیــڕەوی ل

بــەوەی زمانــی زانســت لــەو ســەردەمەدا فەلســەفەبووە و ڕێگــەی گەشەکردنیشــی بیرکردنــەوەی فەلســەفی بــووە، ڕوونــە ئــەم فتوایــە وشــک کردنــی 

زانســت و بڕینــی زمانیەتــی. ناکرێــت بەبــێ گەنگەشــەی فەلســەفی پێشــکەوتنی ئەوتــۆ لــە زانســتدا بێتــە ئــاراوە. لەوانەیــە بگوترێــت حــەرام بوونــی 

فەلســەفە تەنهــا پێوەنــدی بــە پرســیاری گرنگــی بوونــەوە هەیــە، واتــە ئایــا گــەردوون قەدیمــە یــان نــوێ، یــان ئایــا مەعــاد جیســانییە یــان ڕۆحانییــە! 

جیــاواز لــەوە بڕوامــان بــە مەعــاد و هەســتانەوەی ڕۆژی دوایــی هەبێــت یــان نــا، ئــەم پرســیارانە گرنگریــن پرســیاری زانستیشــە، کــە ژیــان و گــەردوون 

لــە کوێــوە هاتــووە و بــۆ کــوێ دەچێــت، ئەگــەر ســەردەمێک خەڵــک گەنگەشــەیان لەســەر ئــەوە بووبێــت گــەردوون کۆنــە یــان نــوێ، ئێســتا زانســتی 

گەردوونناســی ســەملاندوویەتی گــەردوون نوێیــە و ســەرەتای هەیــە. ئەگــەر ڕازی ڕەخنــە لــە مەعــادی جیســانی دەگرێــت و بەڕاســتی نازانێــت )هــەر 

بــەم هۆکارەشــە تەکفیــر دەکرێــت( هۆکارەکــەی زانســتکار بوونــی ڕازییــە. 

کاتێــک زانایــەک تەکفیــر دەکرێــت، لــە ئەنجامــدا ئــەو زانایــە بــە شــێوەی کاتیــش بێــت ڕەش دەبێــت و کاریگــەری لەســەر کۆمەڵگەکــەی نامێنێــت. 

بــۆ منوونــە، عەبدوســەالم لــە واڵتەکــەی خۆیــدا، پاکســتان، کەســێکی خۆشەویســت نییــە و بێــزراوە، یــان ئەحمــەد زوەیــل ژمارەیەکــی کــەم لــە خەڵــک 

بەشــداری لــە ناشــتنەکەیدا دەکــەن.

٧. سەرچاوەکان

ــۆ  ــت ب ــز دەتوانێ ــەری بەڕێ ــەن و خوێن ــەم کتێبان ــان ئ ــە گرنگرینی ــوە ک ــگ بینی ــەرچاوەی گرن ــن س ــە چەندی ــوودم ل ــەدا س ــەم بابەت ــینی ئ ــە نووس ل

ــت. ــەکاری بێنێ ــە ب ــاو وتارەک ــی ن ــەوەی فاکتەکان ــت کردن پشتڕاس

١. الفتاوى الكربى البن تيمية 

٢. تهافت الفاسفة أبو حامد محمد بن محمد الغزايل

A. Salam, Ideals and Realities .٣
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 ئەگــەر دارویــن لــەم رۆژەدا مبایــە چیــی دەنووســی؟ ئەگــەر مبانتوانیایــە دارویــن زینــدوو بکەینــەوە، بــە دڵنیاییــەوە 

ئــەو زۆر تووشــی سەرســوڕمان دەبــوو بــەو هەمــوو گۆرانکارییــەی کــە لــە مــاوەی ســەدە و نیوێکــدا هێناومانەتــە 

کایــەوە. لــەو ماوەیــەدا، ئێمــە توانیومانــە نــەک بــە تەنیــا بەشــێکی زۆرتــری ســەر ڕووبــەری زەوی بــۆ خۆمــان داگیــر 

بکەیــن، بەڵکــو توانیومانــە رسوشــتی هەمــوو ژیانــی ســەر زەوی بگۆڕیــن. ئــەو یاســایانەی کــە دارویــن ناســاندنی، 

ــی  ــە )هەڵبژاردن ــەوە ک ــە کای ــان هێناوەت ــی وام ــە هەلومەرجێک ــدا. ئێم ــرۆی ژیان ــەن لەم ــدە کار ناک ــر ئەوەن چی

ــە  ــاوازی بهێنێت ــدە جی ــە ئەوەن ــە رسوشــت ک ــن ب ــە نادەی ــر رێگ ــی(؛ چی ــی مرۆڤ ــە )هەڵبژاردن ــووە ب رسوشــتی( ب

کایــەوە، ئێمــە ئاســتی هاتنەکایــەوەی جیاوازییەکامنــان ســنوردار کــردووە و زۆر پیــش دارویــن، دەســتان کردبــوو 

بــە پرۆســەی دەســتێوەردان لــە رسوشــت؛ ئێســتا ئاینــدەی هەمــوو ژیــان لــە دەســتی ئێمەدایــە.

 روداوەکان شــکڵ و شــێوە دەدەن بــە گۆرانکارییــەکان، لەبــەر ئەوەشــی هــەر یــەک لــە روداوەکان هەلومەرجێکــی 

تایبەتــە، گۆرانکارییەکانیــش ڕارەوێکــی تایبەتــی و جیــاواز دەگرێتــە بــەر. هاتنەکایــەوەی مــرۆڤ ڕووداوێــک 

بــوو لــە مێــژوی ژیانــدا کــە بــە تــەواوی شــکڵ و شــێوەی رسوشــتی ژیانــی ســەر زەوی گــۆری. لــە ئەنجامــی ئــەو 

گۆرانکاریانــەی کــە هێناومانەتــە کایــەوە، ئێمــە نــەک رسوشــتی هەمــوو ژیانــی ســەر زەویــان گۆریــووە، بەڵکــوو 

ــە  ــازاد. ئێم ــاو باوەشــی رسوشــتی ئ ــەوە ن ــن بگەرێین ــر ناتوانی ــە چی ــک ک ــە جۆرێ ــوە، ب رسوشــتی خۆشــان گۆڕی

ــۆ خۆمــان دروســت کــردووە. ــی کراومــان ب رسوشــتێکی ماڵ

ئێستای ئڤلوشن

گۆڕانی مرۆڤ

گۆڕینی هەموو ژیانی سەر زەوی

نووسینی: گۆران ئیرباهیم

لە زنجیرەی باڵوکراوە زانستییەکانی ناوەندی غەزەڵنووس

کتێبی نوێ
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ساڵی
وڕاستی

هەڵەی ساڵنامەی کۆچی

ئاکۆ سەمەد
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ــە  ــدا، کــە زانیاریــی فەلەکــی ل ــە کۆن ــە دەوری ئەســتێرەکەیدا. ل ــەو هەســارەیە ب ــەواوی ئ ــە خولێکــی ت ــە ل ســاڵی هــەر هەســارەیەک بریتیی

ــن  ــا تایبەت ــە تەنه ــەو دیاردان ــوو کــە ئ ــان واب ــن، پێی ــی شــەو و ڕۆژ و ســاڵ چــۆن دروســت دەب ــوو و نەیاندەزان ئاســتێکی زۆر ســەرەتاییدا ب

بــە هەســارەی زەوی. بــەاڵم ئەوەیــان دەزانــی کــە ســاڵێک یانــی چــوار وەرز و لــەو ماوەیــەدا زۆر دیــاردەی رسوشــتی ســوڕێک وەردەگــرن و 

ــارە دەبنــەوە. دووب

زۆربــەی ئاژەڵــە کێوییــەکان لــە مــاوەی ســاڵێکدا یەکجــار زاوزێ دەکــەن، بــە پێــی جــۆری گیانەوەرەکــە، ئــەم زاوزێیــە لــە کاتێکــدا دەبێــت کــە 

گونجــاو بێــت بــۆ مانــەوەی وەچەکــە و بەرگــەی گەرمــا و ســەرمای شــوێنەکە بگرێــت، کــە ئەمــەش بــە هــۆی پەرەســەندن و خــۆ گونجانــدن 

ــە شــوێنە  ــە وەرزی زســتاندا ل ــان و کوێســتان دەکــەن؛ ل ــە مــاوەی ســاڵێکدا گەرمی ــدەکان ل ــە باڵن ــوون. زۆرێــک ل ــری ب لەگــەڵ رسوشــت فێ

گەرمــەکان دەژیــن و لــە هاوینیشــدا کــۆچ دەکەنــەوە بــۆ شــوێنە ســاردەکان. باڵنــدەی جــۆری ڕۆبــن، پێــش دەســتپێکردنی وەرزی ســەرما، لــە 

واڵتــە ســکەندەنافییەکانەوە کــۆچ دەکــەن بــۆ واڵتانــی ســەر دەریــای ناوەڕاســت، کــە لــە زســتاندا ژینگەیەکــی تــا ڕادەیــەک گەرمیــان هەیــە. 

بــۆ دۆزینــەوەی ئاراســتە و شــوێن، ســود لــە کێڵگــەی موگناتیســیی زەوی دەبینــن. ئــەو ڕووەکانــەی کــە هەمیشــە ســەوز نیــن و وەرزیــن، لــە 

مــاوەی ســاڵێکدا ســوڕێکی ژیانیــان هەیــە، لــە ســەوزبوون و بەرگرتــن و هەڵوەریــن و وشــکبوون و دووبــارە دەســتپێکردنەوە. وە درەختــەکان 

لــە مــاوەی ئــەم ســوڕەدا بەرگێــک دروســت دەکــەن، کــە بــە ژماردنــی ژمــارەی بەرگــە بــە ئەڵقــە بــووەکان، دەتوانــرێ تەمەنــی درەختەکــە 

بزانرێــت. 

گــەر زەوی الربوونەوەیــەک لــە تەوەرەکەیــدا نەبوایــا بــە بــڕی ٢٣.٤٤ پلــە، ئــەوا دیــاردەی وەرزەکان بوونــی نەدەبــوو. ئەڵبــەت وەرزەکان لــە 

هەمــوو شــوێنی زەوی بوونــی نییــە، لــە ناوچەکانــی کەمــەری زەوی و بــە پانییەکــی دیاریکــراو، وەرزەکان بوونــی نییــە. ئــەو الربوونەوەیــە وا 

دەکات کــە لــە زۆربــەی ناوچەکانــی گــۆی زەوی، بــە پێــی شــوێنی زەوی لەســەر تــەوەرەی خوالنــەوەی بــە دەوری خــۆردا، گۆشــەی تیشــکی 

خــۆر لەســەر زەوی جیــاواز بێــت و لــە کاتێکــەوە بــۆ کاتێــک پلــەی گەرمــی گۆڕانــی بەرچــاوی بەســەردا بێــت. بوونــی وەرزەکان تایبەمتەندیــی 

جیــاوازی بەخشــیوە بــە ســەرجەم رووەک و گیانــەوەران، تــا هەریەکــە و بەپێــی ســیفەتی خۆیــان لەگــەڵ ژینگــەی دەوروبەریــان بگونجێــن.

ــان  ــێوازی ژی ــووە و ش ــت ب ــاکانی رسوش ــری یاس ــر جەب ــە ژێ ــر ل ــی ت ــەوەرە کێوییەکان ــوو گیان ــاوە، وەک هەم ــتدا ژی ــە رسوش ــە ل ــرۆڤ ک م

ــە رسوشــت بەهــۆی  ــی بەشــێک ل ــە رسوشــت و ڕکێفکردن ــرۆڤ ل ــی م ــەاڵم دەربازبوون ــردووە. ب ــان ک و وەچەخســتنەوەی، وەرزەکان دیاریی

گەشەســەندنی ئەقڵییــەوە، گۆڕانــی بەســەر ئــەم هاوکێشــەیەدا هێنــا. بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا پێداویســتیی خــواردن و خواردنــەوەی مــرۆڤ 

هــەر وەرزەکان دیارییــان دەکــرد. مــرۆڤ دەبــوو بزانــێ کاتــی وەرزەکان کەیــە، تــا بزانێــت جــۆرە رووەکێکــی دیاریکــراو کــەی بچێنێــت و کــەی 

دروێنــەی بــکات؛ بەهەمــان شــێوە پێویســتیی بــە زانینــی کاتــی وەرزەکان هەبــوو تــا بزانێــت ئاژەڵەکانــی کــەی زاوزێ دەکــەن و گــەورە دەبــن 

و چــۆن پێداویســتیی خۆراکیــان بــۆ دابیــن بــکات؛ ئەڵبــەت کــە هێشــتا دەســتی لــە ڕاوکــردن بەرنەببــوو، دەبــوو کاتــی زاوزێ و گەورەبــوون و 

کۆچــی ئاژەڵــە کێوییــەکان بزانێــت.

ــە لەگــەڵ ســەرهەڵدانی شارســتانییەتدا، بــەالی مرۆڤــی هەمــوو شارســتانییەتەکانەوە زانینــی ژمــارەی ڕۆژەکانــی ســاڵ جێــی بایــەخ  هەربۆی

بــووە. بوونــی مانــگ یارمەتیــدەر بــووە تــا مــرۆڤ بــە نزیکــی ئــاگای لــە هاتنــی وەرزەکان بێــت. ڕووی دیــاری مانــگ، لــە ســفرەوە تــا دەگاتــە 

پــڕ بــوون و دوایــی ســفر بوونــەوە، نزیکــی ٢٩.٥ رۆژی پێدەچێــت. تێبینیــی ئــەوە کــراوە کــە دوانــزە گۆڕانکاریــی وەهــا، یەکســانە بــە چــوار 

ــە کوتوپــڕی نایــەن،  ــە رۆژێکــدا و ب ــە ناکــرێ، چونکــە وەرزەکان ل ــە هەڵ ــدا هەســت ب ــۆ ســاڵێک تیای ــەراوردە ب ــەم ب ــارە ئ وەرزەی ســاڵ. دی

بەڵکــو بەرەبــەرە دەردەکــەون و ئــەو جیاوازییــەی کــە هەیــە لــە ســوڕی مانگــدا درک پێناکرێــت. دیاریکردنــی ســاڵ بەهــۆی ســوڕی مانگــەوە 

لــە زۆربــەی شارســتانییەتەکاندا باوبــووە، وەک ڕۆمــەکان و چینییــەکان و تایانــد و هینــد و نیمچەدورگــەی عەرەبــی و زۆر ناوچــەی تــر. 

لەگــەڵ ســەرهەڵدانی ئیمراتۆریەتــەکان و ئالۆزتــر بوونــی شارســتانییەتەکان، پێویســتیی بوونــی رۆژژمێــر هاتــە کایــەوە. مــرۆڤ تەنهــا 

نەیدەویســت ئــەوە بزانێــت کــە لــەم ســاڵدا وەرزەکان کــەی دێــن و چــۆن کاروبــاری خــۆی ڕیــک بخــات، بەڵکــو پێویســتیی بــەوە بــوو کــە 

بزانێــت لــە ڕابــردوودا چــی ڕوویــداوە و لــە داهاتــوودا چــی ڕوودەدات و چــۆن پانــی خــۆی بــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵێک دابڕێژێــت. ژمــارەی 

رۆژەکانــی ســاڵ بەهــۆی ســوڕی مانگــەوە ٣٥٤.٣٧ رۆژ دەردەچێــت، لــە کاتێکــدا ســاڵی ڕاســتەقینە ٣٦٥.٢٤٢٢ رۆژە، واتــا جیاوازیــی ١١ رۆژ 

هەیــە لــە ســاڵێکدا. کاتێــک رۆژژمێــر دانــرا و کەڵەکەبوونــی ســالەکان تۆمارکــرا، ئــەم ١١ رۆژە بــوو بــە گرفــت، چونکــە ســاالنە ئــەم هەڵەیــە 
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کەڵەکــە دەبیــت و دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە وەرزەکانیــش لــە شــوێنی خۆیــان نەیــەن و الدانــی زۆریــان تــێ بکەوێــت. ڕۆمــەکان لــە ســێ 

ســەدە پێــش زایینــەوە دەســتیان کــرد بــە دانانــی ڕۆژژمێــر و جیاکردنــەوە و ناونانــی مانگــەکان و هەوڵــدان بــۆ دیاریکردنــی ژمــارەی ڕۆژەکانــی 

ســاڵ. ئــەوان بــە خیــربەی چەنــد ســاڵێک ئەوەیــان بــۆ دەرکــەوت کــە جیاوازیــی ســاڵی هەتــاوی و ســاڵی مانگــی نزیکــی ١١ ڕۆژە، بۆیــە لــە 

رۆژژمێرەکەیانــدا دوو ســاڵ جارێــک بــڕی ٢٢ رۆژ و دوو ســاڵی دواتــر بــڕی ٢٣ ڕۆژیــان لــە مانگــی فەبرایــەردا دەخســتە ســەر ئــەو مانگــە و 

بەمــەش الدانەکەیــان دەهێنایــەوە جێــی خــۆی تــا وەرزەکان لــە شــوێنی خۆیــان النــەدەن. شــایانی باســە عەرەبەکانیــش لــە پێــش ئیســامدا 

هەمــان شــتیان دەکــرد، کــە دوو ســاڵ و هەشــت مانــگ جارێــک، مانگێکیــان بــۆ ســەر مانگەکانــی ســاڵ زیــاد دەکــرد و ئــەو ســاڵە دەبــووە 

ــان، دواتــر  ــە شــام دەژی ــان ل ــان دەهێنایــەوە شــوێنی خــۆی. عەرەبەکانــی نیمچــە دورگــە بەشــێکی زۆری ســیانزە مانــگ، بەمــەش وەرزەکانی

رۆمــەکان دەریانکــردن و لــە حیجــاز نیشــتەجێ بــوون، پێدەچــی ئــەو زیادکردنــە لــە ڕۆمەکانــەوە فێربووبــن. 

ــوەی  ــە نی ــوو. ل ــیزاردا ب ــوس س ــەکان، یولی ــاری ڕۆم ــۆری دی ــەردەمی ئیمپرات ــە س ــی ورد ل ــی ڕۆژژمێرێک ــۆ دانان ــاو ب ــگ و بەرچ ــی گرن هەوڵ

ســەدەی یەکەمــی پێــش زاییــن، رۆژژمێرێکیــان دانــا بــە نــاوی رۆژژمیــری یولیــا )Julian Calendar(. ڕۆمــەکان دەیانزانــی کــە لــە ســەرەتای 

وەرزی بەهــار و ســەرەتای وەرزی پاییــز، درێژیــی شــەو و ڕۆژ یەکســانە. بــە چاودیریکــردن بــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵ و چاودیریکردنــی کاتــی 

ــە  ــن، ســاڵیان کــرد ب ــە نەهێڵ ــەو کەرت ــەوەی ئ ــۆ ئ ــە ٣٦٥.٢٥ ڕۆژ دیاریکــرد. ب ــی ســاڵیان ب ــی یەکســانیی شــەو و ڕۆژ، ژمــارەی ڕۆژەکان هاتن

ــەر  ــوالی ه ــی ج ــەر. مانگ ــی فەبرای ــەر مانگ ــتە س ــان دەخس ــەو ڕۆژە زیادەی ــە ٣٦٦ ڕۆژ و ئ ــۆڕی ب ــک دەیانگ ــاڵ جارێ ــوار س ٣٦٥ ڕۆژ و چ

بــە نــاوی یولیــوس ســیزارەوە ناونــرا. ســەری ســاڵ لــە ســەردەمی دەســەاڵتی ڕۆمەکانــدا چەندیــن گۆڕانکاریــی بەســەردا هاتــووە، بــەاڵم لــە 

ســەردەمی یولیوســدا ئــەوە جێگیرکــرا کــە مانگــی جانیــوەری ســەرەتای ســاڵ بێــت. دواتــر کــە ئاینــی مەســیحی تێکــەڵ بــە دەســەاڵت بــوو 

و ئیمپراتۆرییــەت پارچەپارچــە بــوو، لــە ناوچــە جیــاوازەکان ســەری ســاڵی جیــاواز دانــرا، کــە هەندێکیــان مانگــی ســێپتەمبەر و هەندێکیــان 

مانگــی مارچیــان کــرد بــە ســەری ســاڵ، تــا ئــەوەی لــە ســەدەی بیســتدا ســەرجەم ئــەو واڵتانــە دەســتبەرداری ئــەوە بــوون و گەڕانــەوە بــۆ 

ئــەوەی کــە مانگــی جانیــوەری ســەرەتای ســاڵ بێــت. 

عەرەبەکانــی نیمچــە دورگــە نــاوی جیــاواز جیاوازیــان هەبــوو بــۆ مانگەکانــی ســاڵ، بــەاڵم نزیکــی ١١٠ ســاڵ پێــش دەرکەوتنــی ئاینــی ئیســام، 

خێڵــە عەرەبــەکان بــە سەرپەرشــتیی باپیــری محمــد، پەیامبــەری ئیســام، کۆبوونــەوە تــا نــاوی مانگــەکان یــەک بخــەن و ئــەو پەرتییــە نەمێنێت. 

هــەروەک چــۆن نــاوی مانگــە کوردییــەکان دەربــڕی خەســڵەتی ئــەو مانگــەن، نــاوی مانگــە عەرەبییەکانیــش هەمــان شــتە. بــە منونــە، ربیــع 

االول و ربیــع الثانــی، یانــی بەهــاری یەکــەم وبەهــاری دووەم، لــە مانگــی ســێ و مانگــی چــواردا بــووە، چونکــە نیمچــە دورگــە بــەس دوو 

مانــگ بەهــاری هەبــووە. ڕەمــەزان ســەرەتای وەرزی پایــز بــووە، واتــا ٢١ ی مانگــی ٩ بــۆ ٢٠ی ١٠، کــە لــەو کاتــەدا یەکــەم بــاران باریــوە و 

زەویــی لــە تــۆز و گەرمــا پاککردۆتــەوە، نــاوی مانگەکــەش هــەر بــە مانــای ئــەو دیاردەیــە دێــت. ئــەو مانگانــەی کــە وەهــا ناونــراون شــەڕی 

تیــا حــەرام بکــرێ، لــە ڕاســتیدا ڕاوکردنیــش تیایــدا قەدەغــە بــووە، چونکــە لــەو کاتانــەدا ئاژەلــە کێوییەکانــی نیمچــە دورگــە زاوزێیــان دەکــرد 

و بــۆ ئــەوەی ڕێ لــە زۆربــوون و گەشەســەندنیان نەگــرن، ڕییــان داون زاوزێ بکــەن و گــەورە بــن تــا ســەرەتای وەرزی بەهــار، ئەوســا دەســت 

بــە ڕاوکــردن بکــەن. حەجکــردن لــە وەرزی زســتاندا بــووە، چونکــە ئــەو وەرزە گونجــاو بــووە تــا گەشــتیاران بــە پیــادە ســەفەری حــەج بکــەن 

و گەرمــای وەرزەکانــی تــر هەراســانیان نــەکات. 

وەک پێشــر ئاماژەمــان پێیــدا، عەرەبەکانیــش مانگیــان بــەکار هێنــاوە بــۆ زانینــی کاتــی هاتنــی وەرزەکان و ڕێکخســتنی چاالکییــان بەرمەبنــای 

ــان  ــەکان کاتی ــت و وەک ڕۆم ــەوە و کــورت دەهێنێ ــەڵ وەرزەکان نایات ــە لەگ ــەو ســاڵی مانگیی ــە ئ ــووە ک ــەوە. هەروەهــا بۆشــیان دەرکەوت ئ

ــاوی  ــۆ ن ــان ب ــر( ی ــەو ســاڵەدا پاشــگری )الکبی ــان زیادکــردووە. ل ــاد کــردووە، کــە هــەر دوو ســاڵ و هەشــت مانــگ جارێــک، مانگێکی ــۆ زی ب

مانگەکانــی دواتــر زیادکــردووە تــا بیناســنەوە. ئــەم زیادکردنەشــیان نــاو نــاوە )النســیء(. ئــەوەی ســەیرە ئاینــی ئیســام ئــەم زیادکردنــە حــەرام 

دەکات و ئایەتــی لەســەر دادەنــێ کــە ژمــارەی مانگەکانــی ســاڵ الی خــودا دوانــزە مانگــە و هەمــوو زیادکردنێــک بریتییــە لــە کفــر! بۆیــە لــە 

ــە شــوێنی خۆیــان الدەدەن و نــاوی وەرزەکان مانــای  ــە ناکرێــت و بەمــەش وەرزەکان ل ــۆ ئــەو الدان دوای هاتنــی ئیســامەوە ڕێککردنــەوە ب

خۆیــان نــادەن. بەهــاری یەکــەم و دووەم لەبــری ئــەوەی بکەونــە بەهــارەوە، هــەر ماوەیــە و لــە وەرزێکــدا دەبــن. ڕەمــەزان لەبــری ئــەوەی 

بکەوێتــە ســەرەتای پایــزەوە، هــەر ســاڵە و لــە کاتێکــی جیــاوازدا دەبێــت. عومــەری کــوڕی خەتتــاب لــە ســەردەمی خۆیــدا ڕۆژژمێرێــک بــۆ 

دەســەاڵتدارێتییەکەی دادەنێــت و نــاوی دەنێــت ســاڵنامەی کۆچــی. بــە گەڕانــەوە بــۆ کاتــی کۆچــی موســوڵانەکان لــە مەکــەوە بــۆ مەدینــە، 

ئــەو ســەرەتایە دەکەنــە دەســپێک بــۆ ســەرەتای ســاڵی کۆچــی. بــەاڵم بیــر لــە چارەســەری ئــەو الدانــە ناکەنــەوە کــە بەهــۆی دوانــزە مانگــەوە 
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دروســت دەبێــت و بــەم شــێوەیە لەســەر ڕۆژژمیرییەکــی هەڵــە دەڕۆن کــە نــە دەتوانرێــت وەرزەکانــی پــێ دیاریبکرێــت، نــە ڕووداوەکانــی 

ڕابــردووی پــێ تۆمــار بکرێــت و نــە بــۆ داهاتــوو پێشــبینیی پــێ بکرێــت، واتــا وەک ئەوەیــە کــە بوونــی نەبێــت.

یەکــەم دیاریکردنــی زۆر وردی ژمــارەی ڕۆژەکانــی ســاڵ، لــە ســەردەمی ســوڵتان جەاللەدینــدا بــوو، کــە لــە ســەدەی یانــزەی زایینــی ســوڵتانی 

ــدا  ــە نێویان ــەوە، ل ــۆ بدۆزن ــە وردی ب ــی ســاڵی ب ــارەی رۆژەکان ــا ژم ــا ت ــک هێن ــەو لیژنەیەکــی پێ ــران. ئ ــە ناوچــەی ئێ ــوو ل ســەلجوقییەکان ب

ــی  ــک و فەلەکناســێکی مەزن ــەو مامتاتیکزانێ ــەاڵم ئ ــە شــیعرەکانیدا دەناســین، ب ــا ب ــام تەنه ــەری خی ــوو. ئێمــە عوم ــا ب ــی تی ــەری خەیام عوم

ســەردەمی خــۆی بــوو. نزیکــی ١٠ ســاڵ خەریکــی چاودێریــی فەلەکــی و زانینــی کاتــی ســەرەتای بەهــار بــوون، کــە تیایــدا شــەو و ڕۆژ وەک 

یەکــە. ئــەوان ژمــارەی رۆژەکانــی ســاڵیان بــە شــێوەیەکی سەرســوڕهێنەر ورد دۆزییــەوە، کــە ســاڵێکیان دانــا بــە ٣٦٥.٢٤٢١٩٩ ڕۆژ، لــە کاتێکــدا 

ئەمــڕۆ دەزانیــن کــە ژمــارەی راســتەقینەی ڕۆژەکانــی ســاڵ ٣٦٥.٢٤٢٢٤٦ ڕۆژە، ببینــن ئــەو جیاوازییــە کەمــە! ســاڵنامەی گریگــۆری لــە ســەدەی 

١٦ دانــرا، کــە ژمــارەی ڕۆژەکانــی ســاڵی بــە ٣٦٥.٢٤٢٥ دانــا. وەک دەبینیــن، ســاڵنامەی جەاللــی زۆر لــەو وردتــرە، کــە نزیکــی ٥٠٠ ســاڵ پێــش 

ئــەو دانــراوە!

ــا گریگــۆری حەوتــەم هەســتا بــە چاکســازیکردن لــە ڕۆژژمێــری یولیــان، پــاش ئــەوەی بۆیــان دەرکــەوت بــە  لــە ســاڵی ١٥٨٢ ی زاینیــدا، پاپ

تێپەرینــی کاتــی زۆر الدان دەکەوێتــە ســەرەتای وەرزی بەهــار، ئــەو رۆژەی شــەو و ڕۆژ تیایــدا یەکســانن، ئــەوان ســاڵیان بــە ٣٦٥.٢٤٢٥ ڕۆژ 

خەماڵنــد. بــەالم هــەر لەســەر ئــەو ســتایڵەی ســاڵنامەی یولیــان ڕۆیشــن، کــە ســێ ســاڵی یــەک لەســەر یــەک ٣٦٥ ڕۆژ بێــت و ســاڵی چــوارەم 

ــی عیســا  ــە دایکبوون ــەر ل ــە گ ــاڵدا، بۆی ــاوەی ٤٠٠ س ــە م ــت ل ــی ٣ ڕۆژی تێدەکەوێ ــدا الدان ــاڵنامەی یولیان ــەڵ س ــە لەگ ــەالم ئەم ٣٦٦ ڕۆژ. ب

ســفری ئــەو ڕۆژژمێــرە بێــت، ئــەوا لــە ســاڵەکانی ٤٠٠ و ٨٠٠ و ١٢٠٠ و ... پێویســت بــە لێدەرکردنــی ٣ ڕۆژ دەکات. لــە ســەدەی نۆزدەهەمــدا، 

کــە فەلەکناســی و پێوانەکــردن پێشــکەوتنی بەرچــاوی بەخــۆوە بینــی، جــۆن هێرشــێل چاکســازیی لــە ســاڵنامەی گریگــۆری کــرد و ژمــارەی 

ڕۆژەکانــی کــرد بــە ٣٦٥.٢٤٢٢٥. ئەمــڕۆ بــە پێوانــە و حســاباتی وردتــر، دەزانــرێ کــە ژمــارەی ڕۆژەکانــی ســاڵ ٣٦٥.٢٤٢٢٤٦ ە. هەرچەنــد لــە 

داهاتــوودا ژمــارەی ڕۆژەکانــی ســاڵ بەهــۆی دیاردەیەکــی تــرەوە دەگۆڕێــت، کــە ئەویــش خاوبوونــەوەی خوالنــەوەی گــۆی زەوییــە. دیــارە ئــەم 

خاوبوونەوەیــە بــەردەوام هەیــە، بــەاڵم بــە تێپەڕینــی کاتــی زۆر بڕەکــەی هەســتپێکراو دەبێــت. 

ئەمــڕۆ لــە نــاو گەالنــی وەک چیــن و تایانــدا ڕۆژژمێــری مانگــی وەک عادەتێــک بــەکار دەهینــن، بــۆ هەنــدێ بۆنــەی کــۆن کــە بــەو شــێوەیە 

لەســەری ڕاهاتــوون، بــەاڵم بــۆ ڕاپەراندنــی کاروبــاری رۆژ و مانــگ و ســاڵیان، پابەنــدن بــە ســاڵی ڕاســتەقینەوە. مــەرج نییــە هەمــوو گــەالن 

ــاڵنامەیە  ــەو س ــتپێکی ئ ــت و دەس ــۆی هەبێ ــە خ ــەت ب ــاڵنامەی تایب ــەالتدارێتییەک س ــەر دەس ــرێ ه ــڕۆن، دەک ــی ب ــاڵنامەی زاین ــەر س لەس

ــە هــۆی الدانــی وەرزەکان و  ــەوە دەبێت ــاواز بێــت، چونکــە ئ ــەالم نابێــت ژمــارەی ڕۆژەکانــی ســاڵ جی ــە ســاڵنامەی زاینــی، ب ــاواز بیــت ل جی

ــز، کــە  لەکەڵکخســتنی ئــەو ڕۆژژمێــرە، هــەر وەک چــۆن ڕۆژژمیــری کۆچــی ئەمــڕۆ بــووە بــە ڕۆژژمیرێکــی بــێ کەڵــك و بگــرە گرفــت ئامێ

ناتوانــرێ نــە ڕووداوەکانــی ڕابــردووی پــێ دیــاری بکرێــت و نــە پشــیبینیی پــێ بکرێــت بــۆ داهاتــوو و تەنانــەت بۆنەکانــی وەک ڕەمــەزان و 

جەژنــەکان و ســەرەتای ســاڵ و زۆر شــتی تــری پــێ دیــاری بکرێــت.

ئایــا ناکــرێ گەالنــی موســوڵان بیــر لــە دروســتکردنی ڕۆژژمێرێــک بکەنــەوە کــە ژمــارەی ڕۆژەکانــی ســاڵی تــەواو بــن و مانگــەکان بخاتــەوە 

ــی شــەو و ڕۆژ  ــدا درێژی ــەواوی گــۆی زەوی ــە ت ــەو وەرزەدا ل ــز، کــە ل ــەوە ســەرەتای پای ــەت مانگــی ڕەمــەزان بخات ــە تایب شــوێنی خــۆی و ب

وەک یەکــە و لــەم جیاوازییــە زۆرەش قوتاریــان دەبێــت کــە لــە وەرزی تــردا بەهــۆی شــوێنی جوگرافییــەوە دروســت دەبێــت، کــە لــە هەنــدێ 

شــوێنی زەوی خــۆر هەرگیــز ئــاوا نابێــت و لــە هەنــدێ کات یــان شــوێنی تــر بــەردەوام شــەوە و خــۆر نابیرێــت؟
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لەهــەر لقێكــی زانســتییدا، كۆمەڵێــك یاســا و ڕێســا هــەن كــە بەبــێ ســەملاندن، ڕاســتی و دروســتیان قبووڵكــراوە. بــەو ڕێســایانەش 

دە گوترێــت »بنەما)پرینســیپ(«. بــەو پێیــه,   لــه  هــەر زانســتێكدا كۆمەڵێــك بنەمــا هــەن كــە بــۆ پســپۆرانی ئــەو بــوارە بەتــەواوی 

ئاشــنان و قبووڵكــراون. هــەر ئــەو بنەمایانــەن كــە پایەكانــی ئــەو زانســتە دادەمەزرێنــن. وەكــو  بنەمــای پاراســتنی مــادە و وزە، یــان 

ئەلبێــرت ئاینشــتاین، لــە تیــۆری ڕێژەیــی تایبەتیــدا، نەگــۆڕی خێراییــی ڕووناكــی وەكــوو بنەمایــەك دانابــوو. بنەماكانیــش هەمــوو 

ــەی  ــەو هــەزاران بنەمایان ــش، یەكێكــە ل ــی هایزەنبێرگی ــای نادڵنیای ــت؛ بنەم ــان زانســت لەخــۆ دەگرێ ــاو هەم ــی ن وردەكارییەكان

نــاو فیزیــا، كــە وێرنــەر كارل هایزەنبێــرگ، فیزیاییــی ئەڵانــی لــە ســاڵی ١٩٢٦، لــە میكانیكــی كوانتــەم داڕشــتنی بــۆ كــرد. بەپێــی 

ــۆ شــوێنی  ــەر ت ــت. ئەگ ــە وردی بكرێ ــەك ب ــە ی ــه( ی تەنۆلك ــە )شــوێن( و )جووڵ ــوەری هــەردوو ل ــت پێ ــە: ناتوانرێ ــەو بنەمای ئ

ئــەو تەنۆلكەیــه بــەوردی  بزانیــت، ئــەوا تــۆ هیــچ شــتێك نازانیــت ســەبارەت بــە جووڵــەی ئــەو تەنۆلكەیــە و  بــە پێچەوانەشــەوە.  

بــە گشــتی هەمیشــە ڕێژەییەكــی نزیكەیــی )ناوەنــدی( هەیــە لــە ئــارادا كــە ســنورێك بــۆ پێــوەرەكان دادەنێــت. ئەگــەر شــوێنی 

تەنۆلكەیــەك بزانرێــت كــە لــە ســنوری دووری بــا بڵێیــن )r( دایــە لــە خاڵێكــەوە و  لــەو كاتــەدا دەبێــت جوڵــەی ئــەو تەنۆلكەیــە 

قەتعــی نەبێــت لــە ســنوری ڕێژەیــی بــا بڵێیــن p دا. 

مەنسور ئەكرەم

بنەمای نادڵنیایی 

هایزەنبێرگ 
و ڕەفتاری لە خۆڕایی
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ئــەو بنەمایــه  بــه  دوو میتــۆدی جیــاواز لێكدانــەوەی بۆكــراوە: بەپێــی هایزەنبێــرگ، ناتوانرێــت لــە یــەك كاتــدا خێرایــی و شــوێنی تەنۆلكەیەك، 

ــۆ  ــدگای دووەم: ب ــت. دی ــت، بیپێوی ــت بیەوێ ــە دڵ ــەك ك ــە دڵنیایی ــان ب ــە ڕێكــی ی ــر، ب ــان هــەر تەنۆلكەیەكــی ت ــە ئەلیكــرۆن، ی ــۆ منوون ب

كەســێكی وەك باڵنتیــن، ئــەم بنەمایــە پیوەســت نییــە بــە ســنورداری دەربــارەی پێوانەكــردن لــە سیســتەمەكاندا ؛ بەڵكــوو پرســێكی رسوشــتییە، 

زاتــی ئــەم سیســتەمە وەهایــە كــە هاوكێشــەكانی میكانیكــی كوانتــەم رشۆڤــەی دەكات. لــە میكانیكــی كوانتەمــدا، تەنۆلكەیــەك لــە ڕێگــەی 

دەســتە شــەپۆلەوە رشۆڤــە دەكرێــت. ئەگــەر شــوێنی تەنۆلكــە لەژێــر چاودێریــدا بێــت، بەپێــی هاوكێشــەكان، تەنۆلكەكــە ئەشــێ لەهــەر 

شــوێنێكەوە بێــت و ئــەوەش بەواتــای نادڵنیایــی بوونــی شــوێنی تەنۆلكەكــە دێــت. بــۆ بەدەســهێنانی شــوێنی دەقیقــی تەنۆلكەكــە، ئــەو 

دەســتە شــەپۆلە دەبێــت تــا حــدی مومكیــن تۆكمــە و گــورشاو بێــت. واتــا تەنۆلكــە دەبێــت ژمارەیەكــی زۆری شــەپۆلەكان كــە بەســەریەكەوە 

كۆبونەتــەوە دروســت بێــت. لەالیەكــی تــرەوە، جووڵــەی تەنۆلكەكــە  یەكســان بێــت بــە درێــژی ئــەو شــەپۆالنە، بــەاڵم ڕەنگــە هەر كامێــك 

لەوانــە بێــت. لەســەر ئــەو بنەمایــە، هــەر چەنێــك كــە شــوێنی تەنۆلكەیــەك  بــە هــۆی كۆبونــەوەی ژمــارەی زۆر تــری شــەپۆل، بەوردبینــی 

زیاتــر بپێورێــت، جووڵەكــەی  وردبینییەكــەی كەمــر دەبێــت ) بەپێچەوانەشــەوە(.

بەگوێــرەی ئەزموونــی ڕۆژانــە، دەتوانیــن هــەر دیاردەیــەك چاودێــری بكەیــن و تایبەمتەندییەكانیــان بپێویــن بەبــێ ئــەوەی ئــەو دیاردەیــەی 

لەژێــر چاودێریــان دانــاوە، كاریگــەری لەســەر دابنێیــن. بۆمنوونــە، كاتــی ســەرپێچیی ئۆتۆمبێــل، كامێــرای چاودێــری بــە وردیەكــی تــەواوەوە 

ــەوە.  ــر كاریگەریی ــە ژێ ــه بخات ــەی ئۆتۆمبێلەك ــەوەی ڕێچك ــێ ئ ــدا بەب ــە یەككات ــە دەكات ل ــوێنی ئۆتۆمبێلەك ــی و ش ــانی خێرای دەستنیش

بــەاڵم ئەمــە بەپێــی یاســاكانی فیزیــای كاســیكی و تیۆریــی ڕێژەییــی ئەلبێــرت ئاینشــتایین رشۆڤــە دەكرێــن و پەیوەســتە بــە دونیــای تەنــە 

گەورەكان)ماكرۆســكۆپیك(. دونیــای ئەتــۆم و تەنۆلكــە ســەرەتاییەكان بــەو یاســایانە پابەندنیــن و بــەو شــێوەیە ڕەفتــار ناكــەن. لــە دونیــای 

ــی  ــر و ئامرازەكان ــا چاودێ ــەكان . وات ــی تەنۆلك ــاردە و ڕەفتارەكان ــە دی ــن ل ــردن بەشــێكی بنەڕەتی ــری ك ــرازی چاودێ ــر و ئام ــدا چاودێ ئەتۆم

ــان  ــەك، كاریگــەری دادەنێــت و شــوێنەواری خۆی ــی هــەر تەنۆلكەی ــەی شــوێن و خێرای ــی جووڵ ــارەی بەدواداچوون ــری كــردن، دەرب چاودێ

هەیــە. هــەر ئــەو پرسەشــە دە بێتــە هــۆی دروســتكردنی نادڵنیایــی لــە پێوانەكردنــەكان.

ــای  ــای بنەم ــكرا بەرمەبن ــەرەوە باس ــت. وەك لەس ــە دەگۆڕێ ــان تەنۆلك ــدی هەم ــەك، تایبەمتەن ــی تەنۆلكەی ــری كردن ــدا چاودێ ــە كوانتەم ل

نادڵنیایــی، ناتوانرێــت لــە یەككاتــدا شــوێن و جووڵــە و خێرایــی تەنۆلكەیــەك، بــه وردبینــی تــەواوەوە، پێوانــە بكرێــت. هەرچەنــد شــوێنی 

ــۆ  ــە ب ــە ك ــەو پرســەش ئەوەی ــە. هــۆكاری ئ ــان تەنۆلك ــی هەم ــی خێرای ــە هــۆی نەزانین ــەوا دەبێت ــت، ئ ــە ڕێكــی بزانرێ ــە ب ــەو تەنۆلكەی ئ

دیاریكردنــی شــوێنی تەنۆلكەیــەك، بــۆ منوونــە دیــاری كردنــی شــوێنی ئەلیكرۆنێــك، دەبێــت فۆتۆنــی بــە شــەپۆلی كورتــەوە لــێ بدرێــت. 

بــەاڵم ئــەم كارە دەبێتــە هــۆی زیادبوونــی وزەی تەنۆلكەكــە و ڕادەی جووڵەكــەی زیاتردەبێــت  و لــە ئەنجامــدا وردبینــی لــە پێوانەكــردن و 

ــە كــەم دەبێــت. دەستنیشــان كردنــی خێرایــی و جووڵ

تێڕوانینــی هایزەنبێــرگ لــەو بارەیــەوە ئەوەبــوو، كــە چاودێــری كردنــی تەنۆلكەیــەك، تایبەمتەندییەكانــی دەگۆڕێــت و زانیاریــی تەواوەتیــان 

دەربــارەی تەنۆلكەكــە كــەم دەبێــت. بــەو پێیــە ڕەفتــاری ڕابــردوو و ئاینــدەی هیچێــك لــە تەنۆلكــە ســەرەتاییەكان، ناتوانرێــت بــە ڕێكــی 

ــەو  ــەر ئ ــەری لەس ــر( كاریگ ــوێنەواری چاودێ ــردن و )ش ــە پێوانەك ــت، چونك ــاو دەچێ ــی لەن ــر: دڵنیای ــی ت ــە واتایەك ــت. ب ــبینی بكرێ پێش

ــت. دەرەنجامــە دادەنێ

شوێنەواری چاودێر)observer effect( واتا كاریگەری كرداری چاودێری كردن، بۆ سەر ئەو دیاردەیەی  كە دەخرێتە ژێر چاودێرییەوە.

زۆرینــەی ئامرازەكانــی پێوانەكــردن، بــۆ ئەنجامدانــی كارەكانیــان، بــۆ ئــەو دیاردەیــەی كــە دە خرێتــە ژێــر چاودێــری كــردن، كاریگــەری خۆیــان 

دادەنێــن. واتــای چاودێــری كردنیــش ئەوەیــە كــە یەكێــك لــە كوانتاكانــی ئەلیكرۆمەگناتیــك، وزەی ئەلیكرۆمەگناتیــك، بۆمنونــە فۆتــۆن بــەر 

تەنێــك بكەوێــت و بگەڕێتــەوە بــەر چاومــان یــان دەســتگای چاودێــر بكەوێــت.

كاتێــك كــە چاودێــری كــردن ئەنجــام دەدەیــن، جوڵــەوزە، یــان هەمــان پێوانەكردنــی تەنۆلكــەی ڕووناكــی )فۆتــۆن( هێنــدە بااڵیــە كــە لەبــەر 

ئــەو وزە گواســراوەیەی كــە لــە ئەلیكــرۆن دەدات، سیســتەمەكە دەگۆڕێــت. كــە ئەمــەش نامۆیــە بــەو ئەزمونانــەی لــە تەنــە گــەورەكان 

دەیبنیــن؛ كــە دە توانرێــت هــەر تەنێــك بخرێتــە   ژێــر چاودێــری، بەبــێ ئــەوەی كاریگــەری لەســەر تایبەمتەندییەكانــی وەكــو جووڵــه  و خێرایــی 

هەمــان تــەن دابنێــت.

وایدابنــێ كــە بــەدوای دیــاری كردنــی شــوێنی ئەلیكرۆنێكەوەیــن، بــۆ زانینــی ئەمــە، پێویســتە ڕاســتەوخۆ تەماشــای بكەیــن. هەڵبەتــە ئــەم 
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تەماشــا كردنــەش لــە تاریكییــەوە نابێــت. بۆیــە ناچــار دەبێــت ســوود لــە هەندێــك ڕووناكــی وەرگریــن. بــەاڵم وزەی فۆتۆنەكانــی ئــەو 

ــت،  ــی هەبێ ــە دەرك ــەوەی ئەلیكرۆنەك ــت. وەك ئ ــە دەگۆڕێ ــی ئەلیكرۆنەك ــی زاتی ــە خێرای ــت دەكات ، چونك ــە درووس ــە كێش ڕووناكیی

لەدەســتان ڕادەكات. بــەاڵم دەتوانیــن توونــدی ڕووناكییەكــە كــەم كەینــەوە تاوەكــو بتوانیــن حەدێكــی نێونــدی بــۆ دیاریكردنــی خێراییــی 

ئەلیكرۆنەكــە دیــاری بكەیــن. بــەاڵم تەنۆلكەكــە شــوێنەكەی جێدەهێڵێــت و ونــی دەكەیــن. ئیــر دەبێــت حەدێكــی نێوەنــدی بــۆ دابنێــن 

و بڵێــن: كــە ئەلیكرۆنەكــە  لــە فاڵنــە كاتــە بــۆ منوونــە ٤٠% لێرەیــە و ٦٠% لەشــوێێكی تــرە لــە یەككاتــدا. چونكــە نادڵنیایــی لــە بوونــی 

ئەلیكرۆنەكــە لــە شــوێنێكدا هەیــە.

 ناكرێــت بــە دەســتێك دوو شــوتی هەڵگریــت. لــە كوانتەمیشــدا ناتوانرێــت لــە یەككاتــدا خێرایــی و شــوێنی تەنۆلكەیــەك دیــاری بكرێــت، 

ئەمەیــە واتــای »بنەمــای نادڵنیایــی هایزەنبێــرگ«. هەڵبەتــە ئــەم پرســەش بەهــۆی ســنوردابوون و كــەم توانایــی لــە پێوانەكردنــی شــوێن 

و جوڵــەی تەنۆلكەكــە نییــە، بەڵكــو لــە بنەڕەتــدا رسوشــتی جیهانــی كوانتــەم بــەو شــێوەیەیە. واتــا ســەرنجی ئامــرازی پێوانەكردنەكامنــان 

هەرچییــەك بێــت و هەرچەنــد بەهێــز و پێشــكەوتوو بێــت، هێشــتا ناكرێــت دوو تایبەمتەنــدی لەیەككاتــدا پێوانــە بكەیــن.

ســەیرتر لــە هەمــوو ئەوانــە ئەوەیــە كــە ڕەفتارەكانــی دونیــای كوانتــەم هەڕەمەكیــن و  لــە هەڵومەرجــی یەكســان بەبــێ گۆڕانــی هــۆكاری 

هەڵو مەرجەكــە، نەتیجەكــە شــیاوی پێشــبینی كــردن نییــە. لــە جیهانــی ماكرۆســكۆپی و تەنەگەورەكانــدا ئەگــەر هەلومەرجــی ئێســتای 

سیســتەمێك بزانیــن، ئــەوكات دەتوانیــن هەلومەرجــی ڕابردووشــی بزانیــن و ئایندەشــی بــە وردی پێشــبینی بكەیــن. بــەاڵم پرســیارێك دێتــە 

پێشــەوە كــە: ئایــا هیــچ )هۆكارێــك( لــە ئارادایــە كــە ببێتــە هــۆی گۆڕانــی نەتیجــەی ئــەو هەڕەمەكییەتــە؟ بنەمــای »هۆئەنجــام« وەكــوو 

بنەمایەكــی فەلســەفی كــە لــە هەنــاوی میكانیكــی نیوتنــی ســەری دەرهێنــاوە، بــەاڵم ئایــا ئــەو بنەمایــە لــە دونیــای كوانتــەم و ڕەفتــارە 

هــەرە وردیلــەكان و تەنۆلكــە ســەرەتاییەكاندا كار دەكات؟ بــۆ ئــەم پرســە چارەیــەك جگــە لــە تاقیكردنــەوە لــە ئــارادا نییــە: بــە ئامێرێكــی  

و رد لــە سیســتەمێكی داخــراودا، ســكەیەك هەڵدەدەیــن؛ گریــان شــێر هــات، ئەگــەر هۆكارگەلێــك بونەتــه  هــۆی دیاریكردنــی شــێر یــان 

ــەوكات ئەگــەر تاقیكردنەوەكــە هــەزاران جــار  ــت، ئ ــە شــێوەیەكی هەڕەمەكــی نەبێ ــان خــەت ب ــی شــێر ی ــەو ســكەیە و  هاتن ــی ئ خەت

ئەنجــام بدرێتــەوە، دەبێــت دوبــارە شــێر بێتــەوە. چونكــە ڕێگــە نــەدراوە هۆكارەكانــی هەلومەرجــی سیســتەمه  داخراوەكــە بگۆڕدرێــت، 

ــر  ــتی ت ــن، ش ــەم ئەنجامبدەی ــای كوانت ــە دونی ــە ل ــەو تاقیكردنەوەی ــەر ئ ــەاڵم گ ــت. ب ــەش ناگۆڕدرێ ــی تاقیكردنەوەك ــە ئەنجام كەوات

دەردەكەوێــت. لــە كوانتەمــدا ســكەی كوانتەمــی لــە حاڵەتــی ســەریەككەوتندایە؛ واتــە لــە یەككاتــدا هــەم شــێرەو هــەم خــەت. تــا كاتێــك 

ــە شــێر  ــۆ منوون ــەك دۆخــدا دەردەكەوێــت. ب ــە ی ــەو  كات ل ــن، ئ ــری كــردن تەماشــای دەكەی ــە ئامرازێكــی چاودێ ــری دەكرێــت ب چاودێ

دێــت، پاشــان هەمــان ســكە لــە هەمــان سیســتەمی داخــراودا ئەگەڕێنینــەوە بــۆ دۆخــی ســەر یەككەوتن، دوبــارە  هەمــان هەڵومەرجــی 

سیســتەمەكە چاودێــری دەكەیــن، بــەاڵم ڕەنگــە ئەمجارەیــان لــە دۆخــی خەتــەوە بێــت. بــەو پێیــە ڕوداوەكان لــە كوانتەمــدا هەڕەمەكیــن. 

واتــا لــە هەڵومەرجــی یەكســان بەبــێ گۆڕانــی هــۆكاری سیســتەمەكە، نەتیجەكــەش شــیاوی پێشــبینی كــردن نییــە و هەڕەمەكییــە. ڕەنگــە 

عقــڵ پێــان بڵێــت هــۆكاری شــاراوە لــە ئــارادا بووبێــت كاتێــك ســكەكە كەوتــە دۆخــی شــێر. هــەر ئەوەشــە بۆتــە هــۆی ئــەوەی لــە 

تاقیكردنــەوەی دووەم ســكەكە كەوتووەتــە دۆخــی خــەت. هۆكارگەلێكــی شــاراوە كــە هێشــتا زانســت دەســتی پێڕانەگیشــتووە، ئــەوەش 

ــە ڕوو. بەپێــی بنەمــای هــۆ  ــە ڕاســتیدا بنەمــای هۆئەنجــام خراووەت ــەڕوو. ل ــان خــەت خرای ــرەدا هــۆكاری هاتنــی شــێر ی ــه، لێ لۆجیكیی

ئەنجــام، ئەگــەر هــۆكاری شــاراوە لەپشــت هاتنــی شــێرەوە بێــت )گریــان( هەمــان هــۆكار دیســان دەبوایــە ببوایــە بــە هــۆكاری هاتنــی 

خــەت نــەك شــێر. تەنهــا مەگــەر ئــەو هــۆكارە شــاراوانە گۆڕابــن. چونكــە ئەگــەر نەگۆڕابــن دیســان شــێر دەهــات. ئــەو هــۆكارە شــاراوانە 

بەبــێ هــۆ گــۆڕاون؟ بەپێــی بنەمــای هــۆ ئەنجــام، گۆڕانــی ئەوانــە خۆیــان هــۆكاری دیكەیــان پێویســتە. كەواتــە ئەگــەر هــۆكاری شــاراوە 

ــێ  ــەر بەب ــام، ئەگ ــە. دەرەنج ــی ئەنجامە ك ــە بەهــۆكاری گۆڕان ــه  ببای ــۆڕاوە نەدەبوای ــە نەگ ــە سیســتەمێك ك ــت، دیســان ل ــارادا بێ ــە ئ ل

ــەوا بنەمــای هۆئەنجــام هەڵوەشــاوەتەوە. دیاردەكــە بەشــێوەیەكی خۆڕایــی و هەڕەمەكــی  گۆڕانــی سیســتەمەكە نەتیجەكــە گــۆڕاوە، ئ

كەوتووەتــەوە. تەنانــەت ئەگــەر هــۆكار گەلێكــی شــاراوەش لــە ئــارادان، بــەاڵم ئایــا دڵنیایــن سیســتەمەكە هیــچ نەگــۆڕاوە؟ ئێمــە بــەر 

لــە تاقیكردنەوەكــە كارێكــان كــردووە كــە ســكە كوانتەمییەكــە بــۆ حاڵەتــی ســەركەوتن بگەڕێنییــەوە. ڕەنگــە هەمــان كار، كاریگەریــی 

لەســەر هــۆكارە شــاراوەكە دانــاوە.

ــۆ سیســتەمی تاقیكردنەوەكــە، ســكە كوانتەمییەكــە  ــردن ب ــێ دەســت ب ــل، میتۆدێكــی خســتەڕوو، كــە ئێمــە بەب ــاوی بێ ــەك بەن فیزیایی

بگەڕێنینــەوە  بــۆ دۆخــی ســەریەككەوتن. بەگوێــرەی پێشــنیارەكەی بێــل، ئێمــە چەندیــن كیلۆمەتــر دوور لــە تاقیگەكــە كارێــك دەكەیــن 
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كــە ســكە كوانتەمییەكــە بچێتــە دۆخــی ســەریەككەوتن. واتــا بەبــێ ئــەوەی خۆمــان لــە سیســتەمەكە هەلقورتێنیــن، تاقیكردنەوەكــە 

ــەوان  ــی ئ ــۆ گۆڕان ــك ب ــچ هۆكارێ ــەوا هی ــت، ئ ــان هەبێ ــەر هــۆكاری شــاراوە بەڕاســتی بونی ــە ئەگ ــەوە. كەوات ــارە دەبێت خــۆی دوب

بونیــان نییــە. كەواتــە ناتوانــن ببنــە هــۆكاری گۆڕانــی ئەنجامــی تاقیكردنەوەكــە. بیســت ســاڵ دواتــر، فیزیاییــی فەڕەنســی » ئــاالن 

ئاســپێكت« ، تاقیكردنەوكــەی بێلــی بــە كــردەوە ئەنجامــدا؛ ئەنجامە كــەش ئەوەبــوو كــە هــۆكاری شــاراوە و نهێنــی كاریگــەر نیــن 

ــێرە و  ــار ش ــك ج ــە، هەندێ ــكە كوانتەمییەك ــەی س ــاندا، نەتیج ــی یەكس ــە هەڵەمەرج ــن. ل ــەكان، هەڕەمەكی ــە  كوانتەمیی و ئەنجام

هەندێــك جاریــش خــەت. هەڵبــەت ئەمــەش بنەمــای هــۆ ئەنجــام لــە جیهانــی كوانتەمــدا هەڵدەوەشــێنێتەوە. تەنۆلكەكانــی كوانتــەم 

تایبەمتەندییەكیــان هەیــە كــە پێــی دەوترێت«ســپین«، ســپینەكان دەتوانــن لــە دوو دۆخــدا  بــن. ســپینی ســەرەوە و ســپینی خــوارەوە. 

لــە ڕاســتیدا پێشــنیارەكەی بێــل ئەوەبــوو كــە ســپینی تەنۆلكەیــەك لــە دۆخــی ســەریككەوتندایە، واتــا هــەم ســپینی ســەرەوەیە و 

هــەم ســپینی خــوارەوەی  لــە یەككاتــدا هەیــە. تــا كاتێــك ئەوانــە پێوانــە دەكرێــن، ئینجــا دەردەكەوێــت كــە ئایــا تەنۆلكەكــە دۆخــی 

ســپینی ســەرەوەی هەیــە یــان دۆخــی ســپینی خــوارەوە. بــۆ گەڕانــەوەی هەمــان ســپینی تەنۆلكــە  بــۆ دۆخــی ســەریككەوتن كــە 

هــەم دۆخــی ســپینی ســەرەوە و خــوارەوە بێــت لــە یەككاتــدا، ئــەوكات دەكرێــت تایبەمتەندییەكــی تــر لــە تەنۆلكــە جووتەكــەی 

ئــەو، لــە مــەودای چەندیــن كیلۆمەتــر دوور، پێوانــە بكرێــت. بــە گوێــرەی بنەمــای نادڵنیاییــی هایزەنبێــرگ، ئــەو پێوانــە كردنــە لــە 

ــە  ــان تاقیكردنەوەك ــەریككەوتن و  پاش ــی س ــەوە دۆخ ــپینه بگەڕێت ــەو س ــی ئ ــە دۆخ ــەوەی ك ــۆكاری ئ ــە ه ــتەوە، دەبێت دوورەدەس

ــەو شــێوەیە  ــن. ب ــی تێهەڵقورتێنی ــت و خۆمان ــان بەســەر سیســتەمەكەوە هەبێ ــەوەی هەق ــێ ئ ــەوە بەب ــارە  ئەنجــام دەدرێت دووب

ــەم هەڕەمەكــی  ــی كوانت ــە و دیاردەكان ــارادا نیی ــە ئ ــچ هــۆكاری شــاراوە ل ــە شــوێنی تاقیكردنەوەكــە، هی دەركــەوت كــە النیكــەم ل

ــپینی  ــی س ــی دۆخ ــە. گۆڕان ــبینی نەكردن ــیاوی پێش ــۆڕا، ش ــە خ ــۆكار، ل ــی ه ــا نەبوون ــی، وات ــەوە، هەڕەمەك ــتەقینەن. لێرەش ڕاس

ــە حالەتــی ســەریەككەوتن بــۆ دۆخــی ســەرەوە یــان خــوارەوە، هۆكارەكــەی، بوونــی چاودێــرە كــە پێوانــەی دەكات،  تەنۆلكەكــە ل

بــەاڵم هەڵبــژاردن لــە نێــوان ســپینی ســەرەوە یــان خــوارەوە ، ئیــر ) بــێ هــۆكار( دەكەوێتــەوە و هەڕەمەكییــە. 

سەرچاوە: 

پێناسە یەكی زۆر كورت بۆ هیچ. فڕانك كڵۆز.   و. گۆران ئیرباهیم.
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  جاك بنینی بوسوێ: )تەواوی زانست و زانیاری دنیا لە خاچەكەی مەسیح دایە(

  رۆجێ بیكۆن: )هەموو زانست لە ئینجیل دا هەیە(

   گالیلۆ: )هیچ كام لە پیاوانی ئایینی ناتوانن ئیدیعای ئەوە بكەن كە زانستی ئەندازە یان 

   گەردون یاخود میكانیك یان پزیشكی ناوەڕۆكەكەی لە كتێبی پیرۆز دا هەیە چاكر لەوەی كە 

   لە كتێبی ئەرخەمیدس یان بەتڵیمۆس و جالینۆس یاخود بۆیسی و گالینۆس دا هەیە( 

    گالیلۆ: )دەبێت پیاوانی ئایینی دەربارەی ئەو زانستە رسوشییانەی هیچی لەبارەوە نازانن و 

    بەدرێژایی تەمەنیان ئەزمونیان نەكردوە هیچ بڕیارێك نەدەن و هیچ نەڵێن(

    بیارمان: )گەر لە داهاتودا كەسێك توانی دروستی تیۆریاكەی كۆپەرنیكۆس بسەملێنێت ئەوا 

     پێویستە لەسەرمان سەر لەنوێ تەئویلی ئینجیل بكەینەوە بۆ ئەوەی لەگەڵ ئەو تیۆریایەدا 

     هەنگاو بنێ و لەگەڵ حەقیقەتێكی زانستی حاشاهەڵنەگردا ناكۆك نەبێت، چونكە ناكرێت 

      مانای ڕاستەقینەی كتێبە پیرۆزەكان لەگەڵ هیچ حەقیقەتێكی دیكەدا ناكۆك بێت ئیر ئەو 

      حەقیقەتە فەلسەفی بێت، زانستی، یان گەردونی بێت(

      كڵێسای مەسیحی: )لە حاڵێكی وادا كە زانست و ئایین ناكۆك بن دەبێت زانست بگۆڕریت 

      نەك دەسكاری دەقە پیرۆزەكان بكەین(

ئایین
شاژیر محمد

ملمالنێی نێوان

وزانست
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زانست لە سەدەكانی ناوەڕاست

ســەرەتای ســەرهەڵدانی زانســت لــە ئەوروپــای ســەدەكانی ناوەڕاســت دا دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەر لەنــوێ ســەرهەڵدانەوەی فیكــری یۆنانــی، 

ــدازە و  ــە ن ــواری ئ ــە ب ــە ل ــرات، ك ــۆس و هیپۆك ــدس و جالین ــی ئەرســتۆ و بەتلیمــۆس و ئەقلی ــی بەرهەمەكان ــە ڕێگــەی وەرگێڕان ــش ل ئەوی

پزیشــكی و ئەستێرەناســی و گەردونناســی دا نورسابــون، وەرگێڕانــی ئــەم ســەرچاوانە جموجوڵێكــی گەرمــی زانســتیی دروســت كــرد. ئەنــدرۆ 

ــەو جەنگــە ســەختە دەكات كــە  ــاس ل ــی مەســیحی دا( ب ــە جیهان ــا ل ــوان زانســت و تیۆلۆژی ــە نی ــژووی جەنــگ ل ــی )می ــە كتێب دی وایــت ل

فەندەمێنتالیزمــی مەســیحی لــە دژی زانســت بەرپایكــرد بــۆ ئــەوەی ڕێگــە لــە باڵوبونــەوەی بگرێــت، پیاوانــی ئایینــی، زانســت و فەلســەفەی 

یۆنانیــان بــە هەڕەشــەیەك دەزانــی بــۆ ســەر دەســەاڵتی ئاییــن، چونكــە لــە ســایەی زانســت دا ئەقــڵ ئــەو ئازایەتییــەی پەیــدا كــرد داوا لــە 

ئاییــن بــكات كــە بــە بەڵگــە ڕاســتی و دروســتی ئــەو شــتانە بســەملێنێت كــە باســیان دەكات. ســەدەكانی ناوەڕاســت هــەزار ســاڵی خایانــد و 

بــە درێژایــی ئــەو ماوەیــە بزاوتــی بەرەوپێــش چونــی زانســت ڕاگیــرا، و لــە جیهانــی ئیســامی دا ڕێبــازی ســۆفیگەیی و دەروێشــی تەشــەنەی 

كــرد و لەگەڵیشــیدا فیكــری زانســتی و ئەقاڵنــی پاشەكشــەیانكرد. .

قەشە ئۆگستین هەوڵی بە مەسیحی كردنی ئەفالتون دەدات!

)ناكرێــت لــە هەمــان كات دا مەســیحت خــۆش بوێــت و ئەفاتــون و شیرۆنیشــت خۆشــبوێ(، ئەمــە ئــەو دێــڕە بــوو كــە لــە ســەدەكانی 

ــت و  ــەوەی زانس ــۆ زیندوكردن ــەی ب ــەو هەواڵن ــەر ب ــرا بەرامب ــەك دەوت ــەوە وەك ڕەخنەی ــیحە  توندڕەوەكان ــەن مەس ــە الی ــت دا ل ناوەڕاس

فەلســەفەی یۆنانــی دەدرا، بیروبــاوەڕی قەشــە ئۆگســتین دەچــوەوە ســەر ئەفاتونیــزم وە بیروڕاكانــی بــۆ مــاوەی چەنــد ســەدەیەك لــە مــاوەی 

نێــوان )٣٥٤ - ٤٣٠( بــە ســەر مەســیحییەت دا زاڵ بــوو، ئۆگســتین هەوڵــی ئاشــت كردنــەوەی  زانســت و ئیانــی دەدا. دوای چــوار ســەدە 

لــە پشــێوی و ناكۆكییــان، ئۆگســتین دەیگــوت: )گــەر هاتــو تێكســتە پیــرۆزەكان لەگــەڵ زانســت دا ناكــۆك بــوون ئــەوا دەبێــت ســەر لــە نــوێ 

ــە حاڵێكــی وادا دەبێــت زانســت  ــوو و دەیــوت )ل ــەو بۆچونــەی هەب رشۆڤــەی تێكســتە پیــرۆزەكان بكەینــەوە( بــەاڵم كڵێســا پێچەوانــەی ئ

بگۆڕرێــت نــەك دەســكاری دەقــە پیــرۆزەكان بكەیــن(. بیروڕاكانــی قەشــە ئۆگســن توانــی تــا بەراییەكانــی ســەدەی دوانــزە مبێنێتــەوەو لــەوە 

بــەدواوە كاریگەریــی نەمــا. 

تۆما ئەكویناس هەوڵی بە مەسیحیكردنی ئەرستۆ دەدات!

هەرچەنــدە مەســیحییەت لەگــەڵ ئەفاتونیــزم دا تاڕادەیەكــی بــاش هەڵــی كردبــوو، بــەاڵم نەیدەتوانــی لەگــەڵ ئەرســتۆ دا هەڵبــكات، چونكــە 

ــر  ــە دێ ــەو ل ــان ئەزەلیی ــەوە دەكات جیه ــاس ل ــە، ئەرســتۆ ب ــەڵ مەســیحییەت، بەمنون ــوو لەگ ــر ب ــان زیات ــی ناكۆكی ــی ئەرســتۆ خاڵ بیروڕاكان

زەمانــەوە هەیــە، لــە كاتێكــدا مەســیحییەت بۆچونێكــی پێچەوانــەی هەیــە و پێیوایــە جیهــان ئەزەلــی نییــە و لــە الیــەن خالقێكــەوە دروســت 

كــراوە؛ هەروەهــا ئەرســتۆ پێــی وانەبــوو رۆح بــە بــێ جەســتە بونــی هەبێــت، بەڵكــو پێــی وابــوو رۆحیــش لەگــەڵ جەســتەدا دەمرێــت، بــەاڵم 

بــە گوێــرەی مەســیحییەت )دوای مەرگــی جەســتە ڕۆح دەمێنێتــەوەو نامرێــت( لــەم ڕووەوە ئەفاتــون لەگــەڵ مەســیحیەت كێشــە ی نەبــوو. 

لــە مێــژوودا، یەكەمیــن  شۆڕشــی زانســتی گــەورە، شۆڕشــی زانســتی یۆنانــی و ئەرستۆتالیســییە، بــەر لــە دوبــارە ســەرهەڵدانەوەی زانســتی 

ــدا  ــیحی ئەوروپی ــەی مەس ــاو كای ــە ن ــی ل ــتۆ هەژانێك ــی ئەرس ــارای بەرهەمەكان ــەوە ئ ــت بوو،هێنان ــیحی بااڵدەس ــای مەس ــتۆ، تیۆلۆژی ئەرس

دروســت كــرد، لــە ڕاســتیدا ئەرســتۆ ڕابــەری فیكــری بتپەرســتی یۆنانــی بــوو و زۆر لــە پرەنســتیپەكانی بیروبــاوەڕی مەســیحی دووربــوو، بۆیــە 

جــۆرج گۆســدروف دەڵێــت )پێویســتە لــە نێــوان ئەرســتۆ و یەســوعی مەســیح واتــە لــە نێــوان ئەقــل وئیــان یەكێكیــان هەڵبژێریــن( گــەر 

هەوڵیــش بدەیــن هەردوكیــان پێكــەوە هەڵبژێریــن، ئــەوا ســەرەنجام بــەوە دەگەیــن لــە یــەك كاتــدا هــەر یــەك لــە ئەقــل و ئیــان بشــێوێنین.  

بــەاڵم ئامانجــی تۆمــاس ئەكوینــاس ئەوەبــوو دەیویســت زانســتی یۆنانــی و عەقیــدەی مەســیحی لەگــەڵ یــەك دا ئاشــت بكاتــەوە، هەروەهــا 

پێــی وابــوو ئەگــەر كێشــەیەك لەنێــوان ئــەم دوانــە دروســت بــوو، ئــەوا قســەی كۆتایــی بــۆ ئایینــە. واتــە ســەرەنجام هــەر دەبێــت زانســت 

هەوڵــی خۆگۆڕیــن و خۆگونجانــدن لەگــەڵ ئاییــن بــدات و ببێتــە قوربانــی. قەشــە تۆمــاس ئەكوینــاس تێكەڵییەكــی لــە تیۆلۆژیــای مەســیحی 
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و زانســت و فەلســەفەی ئەرســتۆ ســەپاندبوو، ئەمــەش لــە كۆتایــی ســەدەكانی ناوەڕاســتدا، كــە تێكــەڵ بــوو لــە زانســت و ئیــان، بەســەر 

ئەقڵییەتــی ئەوروپییەكانــدا زاڵ بــوو. دواتــر ئەكوینــاس كایــەی زانســت و ئایینــی لەیــەك جیاكــردەوە، تــا كێشــە لــە نێوانیــان ڕونــەدات و بــەر 

ــا ئەوكاتــەی كۆپەرنیكــۆس هــات و  یــەك نەكــەون. ئــەوەی لــەو ســەردەمەدا بااڵدەســت بــوو دنیابینییەكانــی ئەرســتۆ و بەتڵیمــۆس بــوو. ت

شــتەكانی ســەرلەبەر گــۆڕی. بەتڵیمــۆس پێــی وابــوو زەوی جێگیــرە و ســەنتەری گەردونــە و خــۆر بــە دەوریــدا دەســوڕێتەوە. كۆپەرنیكــۆس 

)١٤٧٣ - ١٥٤٣( باســی لــەوە كــرد كــە زەوی دەســوڕێتەوە و چەقــی گــەردون نییــە، ئــەوەی دەســوڕێتەوە بــەدەوری خــۆردا زەوییــە نــەك بــە 

پێچەوانــەوە. بــەم جــۆرە بۆیەكەمیــن جــار تیۆریاكــەی ئەرســتۆ كەوتــە ژێــر پرســیارەوە، پــاش ئــەوەی لــە ســەدەكانی ناوەڕاســتەوە تــا كۆتایــی 

ســەردەمی ڕێنســانس بااڵدەســت بــو، دنیابینییەكانــی بــۆ جیهــان و گــەردون لــەق بــوو.

 كۆپەرنیكۆس كودەتا بەسەر ئەرستۆدا دەكات!

ــا ســەدەی حەڤدەهــەم.  ــە ســەردەمی گریكــەوە ت ــە ل ــا بااڵدەســت بــوو، وات ــە ئەوروپ ــە درێژایــی دوو هــەزار ســاڵ ل زانســتی ئەرســتۆیی ب

كۆپەرنیكۆســی پۆلەنــدی و كیپلــەری ئەڵانــی و گالیلــۆی ئیتاڵــی و دیكارتــی فەرەنســی، بنەمــای زانســتی مۆدێرنیــان لــە ســەرەتاكانی ســەدەی 

حەڤــدەدا داڕشــت و بــەم جــۆرە گەورەتریــن كودەتــا لــە دژی ئەرســتۆ ڕویــدا. لــە ڕاســتیدا تیــۆری ئەرســتۆ لــە ڕووی زانســتییەوە لــە ســەدەی 

چــواردەوە هەرەســی هێنــا، بــەاڵم لەبەرئــەوەی بــۆ مــاوەی ســەدان ســاڵ لــە مێشــك وبیركردنــەوەی خەڵكیــدا چەســپی بــوو و فــەزای كلتــووری 

و كۆمەاڵیەیتــی پــاوان كردبــوو، هەروەهــا كڵێســا پەیــڕەوی دەكــرد، بۆیــە تــا ســەردەمی دیــكارت و گالیلــۆ هەژمونــی هەرمابــوو. تەنانــەت 

ــا تەنهــا ســەملاندنی نادروســتی تیۆریاكــە لــە ڕووی زانســتییەوە  ــا دوای ئــەو میــژووەش هــەر دەســتبەرداری نەبــون، وات زۆرینــەی خەڵــك ت

ــا ئــەو هەلومەرجــە كۆمەاڵیەتــی و ئەقڵییــە بــاوە  بــەس نەبــوو بــۆ ئــەوەی هــەرەس بێنــێ و لەنــاو بچــێ، بەڵكــو كاتێكــی زۆری ویســت ت

بگۆڕێــت كــە پشــتیوانی لێــدەكات و لــە ئامێــزی گرتــووە. فرانســیس بەیكــۆن لــەم ڕوەوە دەڵێــت: )لەمــڕۆ بــەدواوە نابێــت شــكۆ و دەســەاڵتی 

ئەرســتۆ یاخــود كتێبــە پیــرۆزەكان بەكاربێنیــن بــۆ كۆســپ خســتنە بــەردەم پێشــكەوتنی زانســتی(.

فەلسەفەی سیكوالئیستی، ئاشت كردنەوەی زانست و ئایین

ــاری  ــەوەی ئاق ــت. ئ ــەوە بگونجێنێ ــن پێك ــل و ئای ــە عەق ــی ئەوەدای ــە هەوڵ ــە ل ــتی ئەوەی ــەفەی سیكوالئیس ــەرەكیی فەلس ــڵەتی س خەس

سیكۆالئیســتی پێــوەی خەریــك بــوو ئــەوە بــوو نیشــانی بــدات كــە چــۆن دەكرێــت فەلســەفەی بتپەرســتی )ئەفاتۆنیــزم و ئەرســتۆ تالیــزم( 

ــتیپەكانی  ــەڵ پرەنس ــت لەگ ــی وای لێبكرێ ــەفەی یۆنان ــتە فەلس ــە پێویس ــت، وات ــیحی دا بگونجێنێ ــاوەڕی مەس ــتیپەكانی بیروب ــەل پرنس لەگ

ئایینــی مەســیحی دا بگونجێــت. لەســەر دەســتی سیكۆالئیســتەكان، فەلســەفە و زانســتی ئەرســتۆ بــوو بــە عەقیدەیەكــی پیــرۆز. لــە ڕاســیتدا، 

ئــەم ئەرســتۆ مەســیحییە پەیوەندییەكــی ئەوتــۆی بــە ئەرســتۆی ڕاســتەقینەوە نەبــوو. لــەو ســەردەمەدا هەركەســێك دژ بــە تێزەكانــی ئەرســتۆ 

ــد دەكــرد،  ــەوا خــۆی دوچــاری ســزایەكی تون ــە دەوری دا دەســوڕێتەوە، ئ ــە و خــۆر ب ــەوە دەكات زەوی چەقــی گەردون ــاس ل ــە ب ــە، ك بوای

چونكــە دوای تەبەنــی كردنــی لــە الیــەن كڵێســای مەســیحییەوە، بــوو بــە باوەڕێكــی موقــەدەس. هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا گالیلــۆ لــە ســاڵی 

ــزەوە  ــی ســەدەی دوان ــە بەراییەكان ــدا ل ــاوەڕی ئایینی ــی عەقــڵ و زانســت لەگــەڵ بیروب ــە ڕاســتیدا كێشــەی هەڵكردن ــرا. ل ــی ك ١٦٣٢ دادگای

دەســتی پیكــرد و لەســەدەی ســیانزەدا گەیشــتە لوتكــە، واتــە لەســەردەمی تۆمــا ئەكوینــاس. لەڕاســتیدا ناوەڕۆكــی فەلســەفەی سیكوالئیســتی 

زۆر زوو لــە ئەوروپــا كەوتــە بــەر ڕەخنــە و شكســتی هێنــا، بــەاڵم لــە جیهانــی ئیســامی دا ئێســتاش وەك بابەتێكــی نــوێ مامەڵــەی لەگەڵــدا 

دەكرێــت.

ڕێنیسانس و وەستانی گەشەی زانستی ئیسالمی و بوژاندنەوەی زانستی ئەوروپی

دوای جەنــگ و ماڵوێرانییەكــی زۆری ئایینــی، كــە ئەوروپــا بەخۆیــەوە بینــی، خەڵكــی هەســتیان كــرد پێویســتیان بــە ســەقامگیربونی سیســتم 

ــان  ــی زانای ــتیوانی كردن ــەر پش ــردن لەس ــی ك ــە كێبەرك ــا كەوتن ــاكانی ئەورپ ــە پادش ــە، هەربۆی ــور هەی ــت و كلت ــچوونی زانس و بەرەوپیش

ــەم دا  ــەدەی حەڤدەه ــی س ــوەی یەكەم ــە نی ــاو ل ــە ئەوروپ ــت ل ــەوەی زانس ــۆی ئ ــە ه ــە بون ــتی. ئەمان ــای زانس ــی ئەكادیمی و دامەزراندن
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قەلەمبــازی گــەورە بــدات، هــاوكات جۆریــك لــە ڕیفۆرمــی ئایینــی بــە دی بیــت. لەســەردەمی رینیسانســدا، ئەوروپییــەكان ویســتیان شــوێن 

پێــی گریكییــەكان هەلگــرن و بەرهەمــی ئەمــەش ســەرهەڵدانی چەندیــن زانــای بــە توانــا بــوو، وەك كۆپەرنیكــۆس، بارســیلیس و ڤیــزال. لــە 

ســەردەمی رینسانســەوە ئەوروپــا بــە شــێوەیەكی بەرچــاو پێشــی تــەواوی شارســتانییەتەكانی دیكــەی دایــەوە، وەك شارســتانییەتی هینــدی و 

چینــی، بەتایبــەت پێشــی ڕكابــەرە مێژووییەكــەی، واتــە شارســتانییەتی عەرەبــی ئیســامی، دایــەوە.  ئیــر لــەو چركــە ســاتەوە، ئەوروپــا دەســتی 

بــە هەڵكشــان كــرد و هەمــوو ئەوانــی تــری لــە دوای خۆیــەوە بەجێهێشــت. تــا كۆتایــی ســەدەكانی ناوەڕاســت، موســوڵان و مەســیحییەكانی 

ئەوروپــا لــە ڕووی شارســتانییەتەوە هاوتــا بــوون. ئیــن روشــد تاڕادەیــەك هاوشــانی تۆمــاس ئەكوینــاس بــوو، بــەاڵم لــە ســەدەی شــانزەهەمەوە 

ڕەوشــەكە بەتــەواوی گــۆڕا. رێنیســانس ســێ ســەدە بــەردەوام بــوو، پێیەكــی لــە ســەدەكانی ناوەڕاســت دابــوو پێیەكیشــی لــە مۆدێرنــە بــوو. 

لــە كاتێكــدا زانســتی كاســیكی عەرەبــی لــە ســەدەی ســیانزەهەم دا لــە جوڵــە كــەوت، ئــەوا زانســتی ئەوروپــی لــەو چركەســاتەوە دەســتی 

پێكــرد و لەســەدەی شــانزەدا گەشــەیەكی بەرچــاوی بەخــۆوە بینــی. شۆڕشــی زانســتی لەسەردەســتی فرانســیس بەیكۆنــی ئینگلیــزی و گالیلــۆی 

ئیتاڵــی و دیكارتــی فەڕەنســی دەســتی پێكــرد. هاشــم ســالح لــەم بارەیــەوە دەلێــت: )ســێ ســەدەیەك مــاوەی جیــاوازی ئێمــەو خۆرئاوایــە، 

لەمــاوەی ئــەو ســێ ســەدەیەدا زانســت گەشــەیەكی قوڵــی كــرد، ئێمــەش بەقوڵــی لێــی نوســین. كاتێكیــش بەخەبەرهاتیــن، لــە هیــچ حاڵــی 

نەبویــن! لەســەردەمی ڕێنسانســەوە كەلێنێكــی گــەورە لــە نێــوان شارســتانییەتی ئیســامی و عەرەبــی دروســت بــوو و كاتێــك بــە ئــاگا هاتیــن، 

ئەوروپییــەكان لــە ســەدەی نــۆزدەدا لــە دەرگایــان دایــن و مۆدێرنــەی ئەوروپــی توشــی شــۆكێكی گــەورەی كردیــن(. هەروەهــا دەڵێــت: ) لــەو 

قۆناغــەدا مەســیحییەكان كەوتنــە نێــوان بەرداشــی زانســت و بەرداشــی ئاییــن، نەیاندەزانــی بــاوەڕ بــە كامییــان بهێنــن؟! گــەر متانــەی خۆیــان 

بدایەتــە دەســت زانســت، ترســی ئەوەیــان هەبــو دینەكەیــان بدۆڕێنــن، گــەر بــە ئایینیشــیان بدایــە، دەترســان لــە ڕۆحــی ســەردەم و ڕۆشــنایی 

زانســت داببڕێــن، بــەم جــۆرە دووچــاری قەیرانێكــی قــوڵ هاتــن، كــە بــە قەیرانــی هۆشــیاریی ئەوروپایــی ناودەبرێــت. كارێكــی هــەروا ئاســان 

نییــە كــە دەســتبەرداری شــتێك بیــت كــە لــە بــاوو باپیرانتــەوە بــۆت مابێتــەوە(.

زاناكان لەبەردەم دادگای بیرپشكنیندا

ــۆ  ــگ گالیل ــای بەناوبان ــوون، زان ــكنیندا ب ــی دادگای بیرپش ــەردەم مەترس ــەی لەب ــەو زانایان ــن ئ ــە ناوبانگری ــن و ب ــە گرنگری ــە ل ــەر یەك ه

ــە  ــۆی ل ــەوە خ ــە وریایی ــی زۆر ب ــۆس توان ــرد. كۆپەرنیك ــۆردا دەك ــە دەوری خ ــوڕانەوەی زەوی ب ــە س ــیان ل ــە باس ــوون ك ــۆس ب و كۆپەرنیك
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دەســتیان قوتــار بــكات. ئــەو كتێبــەی كــە باســی لــە تیۆرییــە تازەكــەی دەكــرد، باڵوكردنــەوەی دواخســت بــۆ كاتــی لــە دنیــا دەرچونــی! دیــكارت 

ــەاڵم كــە  ــكات، ب ــوو كتێبێــك چــاپ ب ــەدا خەریكــی ئەوەب ــەو كات ــی خــۆی دەترســا، ل ــە ژیان ــۆ ســالی ١٦٣٢، زۆر ل دوای ســەركۆنەكردنی گالیل

ئــەو هەواڵــە دەبیســتێت، دەســتبەجێ پەشــیان دەبێتــەوە و كتێبەكــەی دەشــارێتەوە تــا كــەس پێــی نەزانێــت. لەســاڵی ١٦٦٦ دا كتێبەكانــی 

ــا و  ــە تیۆریاكــەی كۆپەرنیكــۆس دەكــرد، ئــەو تیۆریایــەی پاپ دیــكارت  بــە بڕیارێكــی تیۆلــۆژی قەدەغەكــران. جۆردانــۆ بڕۆنــۆ كــە پەیــڕەوی ل

فەندەمینتالیزمــی مەســیحی قەدەغەیــان كردبــوو، گومانیــان لێــی پەیــدا كــردو كەوتنــە ڕاوەدونانــی، بۆیــە ناچــار بــوو ئیتاڵیــا جێبهێلێــت. دوای 

ســااڵنێكی زۆر ئاوارەیــی، بازرگانێكــی گــەورەی شــاری ڤینیســیا داوای لێــدەكات بگەڕێتــەوە ومنداڵەكانــی فێــری خوێنــدن بــكات.  دەســتبەجێ 

لــە كاتــی گەڕانەوەیــدا، دایــە دەســت دادگاكانــی بیــر پشــكنین لــە ڤاتیــكان و ئەوانیــش زمانیــان بــڕی و ســوتاندیان. زانــای بەناوبانــگ گالیلــۆ، 

هەمــان چارەنوســی دەبــوو، ئەگــەر لــە دوا ســاتدا فریــای خــۆی نەكەوتایــە و دەســتبەرداری تیۆریــا بەناوبانگەكــەی نەبوایــە. لــە بەرامبــەردا 

ڤاتیــكان چاوپۆشــییان لێكــرد و حوكمــی لــە ســێدارەدانیان بەســەردا جێبەجــێ نەكــرد، بــەاڵم دواتــر ڕەوانــەی فلۆرەنســایان كــرد و لــە یەكێــك لــە 

گەڕەكەكانــی ئــەو شــارەدا دەســت بــە ســەریان كــرد، بــۆ ئــەوەی لــە ژێــر چاودێــری خۆیانــدا لێكۆلینەوەكانــی ئەنجــام بــدات. دوای تێپەربونــی 

زیاتــر لــە ســێ ســەد ســاڵ بەســەر دادگاییكردنەكەیــدا، كڵێســای كاتۆلیكــی دانــی بــەودا نــا كــە ناهەقــی بەرامبــەر گالیلــۆ كــردووە!

 

جیهانی ئیسالمی لەبەردەم ئەگەری جەنگی زانستدا 

لــە ئێســتادا، دونیــای مەســیحی تاڕادەیــەك لەگــەڵ زانســت ئاشــتەوایی كــردووه،  ئەویــش بــە جیاكردنــەوەی ئــەم دوو كایەیــە لــە یەكــر. ئێســتا 

بــە نزیكەیــی دۆخەكــە بــەو جۆرەیــە، كــە زانــاكان لــە تاقیگەكانــی خۆیــان ســەرقاڵی زانســت و كاری خۆیانــن و پیاوانــی ئایینیــش لــە كڵێســاكان 

ســەرقاڵی رسوت و مەراســیمی ئایینیــن، بــێ ئــەوەی بەریــەك كــەون، یــان ڕێگــە لــە یەكــر بگــرن. بــەاڵم ئــەوەی ماوەتــەوە دونیــای ئیســامە، 

كــە تــا ئێســتا هەڵوێســتێكی ڕوون و ئاشــكرای لــەم بابەتــەدا نییــە. بەشــێكی زۆری هۆكارەكــەش ئەوەیــە لــە دونیایــی ئیســامیدا جموجوڵــی 

زانســتی زۆر الوازە و تاڕادەیــەك دەتوانیــن بڵییــن )جموجوڵــی زانســتی بــە مانــا قوڵەكــەی( هــەر نییــە! ئــەوەی كــە هەیــە، هەوڵدانــە بــۆ بــە 

ئیســامی كردنــی زانســت و ســەملاندنی ئــەوەی هەمــوو زانســت لــە قورئــان دا هەیــە، واتــە هەمــان ئــەو شــتەی مەســیحیەكان بــەر لــە ســێ 

ســەدە هەوڵیــان بــۆ دەدا! بــەاڵم دەبێــت پیاوانــی ئایینــی لــە دونیــای ئیســام النــی كــەم لــەوە بگــەن كــە هەوڵــدان بــۆ بەزانســتی دەرخســتنی 

ــە  ــە و ئەم ــی ئایین ــێواندنی پەیام ــكێتەوە و ش ــە دەش ــە ئایینییەك ــی دەق ــە زیان ــتێك ب ــوو ش ــە هەم ــەر ل ــی، ب ــی ئایین ــەر دەقێك ــان و ه قورئ

بچوككردنــەوەی ئایینــە، نــەك شــكۆداركردنی. لــە ڕاســتیدا، پێویســت نییــە ژمــارەی ئۆكســانی توخمــەكان لــە نــاو دەقێكــی ئایینــی وەك قورئــان 

دا هەبێــت، كــە نییــە، پێویســت نییــە جیــاوازی نێــوان ویندۆزەكانــی كۆمپیوتــەر لــە قورئــان دا هەبێــت. دواتــر هەمــوو بیــردۆزە زانســتییەكان 

ــی  ــی ئایین ــەدا كــە پیاوان ــە. دەشــێت لەوكات ــرەوە هەی ــردۆزی تازەت ــەن بی ــە الی ــان ل ــكاری و شــوێن گرتنەوەی ئەگــەری هەڵوەشــانەوە و گۆڕان

ــان  ــە تاقیگەكانی ــان ل ــدا زانای ــان كات ــە هەم ــدا، ل ــی  ئایینی ــتی و دەقێك ــی زانس ــوان بیردۆزێك ــە نێ ــن ل ــی لێكچون ــەوەی خال ــەرقاڵی دۆزین س

ــا  ــە ســەدەكانی ناوەڕاســت ڕوویــدا، هەت ســەرقاڵی پوچەڵكردنــەوەی ئــەو بیــردۆزە و بناغەدانانــی بیردۆزێكــی نــوێ بــن! هــەروەك ئــەوەی ل

كڵێســا زانســتی ئەرســتۆی قبوڵكــرد و پیــرۆز و تەبەنــی كــرد، كۆپەرنیكــۆس و گالیلــۆ پێچەوانــەی ڕاكانــی ئەرســتۆیان ســەملاند! بۆیــە لــە ڕاســتیدا، 

ــە  ــای ئیســام دەگوزەرێــت، ڕێــك دوبارەكردنــەوەی هەڵەیەكــی مێژوویــی مەســییحەكانە.  ئــەو جــۆرە لێكچونانــەی ئێســتا ل ــە دونی ئــەوەی ل

جیهانــی ئیســامی لــە نێــوان زانســت و دەقــە ئایینییــەكان دروســت دەكرێــت، هێنــدە الوازە كــە ئەگــەر ئــەو جــۆرە بەراوردكاریانــە بــەس بێــت 

و بەڵگــە بێــت لەســەر لێكچونــی زانســت و قورئــان، ئــەوا دەكرێــت لــە دەقێكــی وەك ئەلیــازە و ئۆدیســا و گلگامشــیش، یــان هــەر چیرۆكێكــی 

كۆنــی ئەفســانەییدا، هەندێــك لێكچونــی لــەو جــۆرە بدۆزینــەوە.

 جیاوازیــی نێــوان دونیــای ئیســام و دونیــای مەســیحی لــە بابەتــە پەیوەندیــدارەكان بــە بــواری زانســت و ئایینــەوه،  تــا ڕادەیــەك لــە جیــاوازی 

نێــوان منــداڵ و گــەورە دەچێــت. دەكرێــت دونیــای ئیســامی منداڵەكــە بێــت، كــە هێشــتا هەمــان ئــەو شــتانەی ئەزمــون نەكــردووە كــە دونیــای 

مەســیحی ئەزمونــی كــردوە. بــەاڵم لێــرەدا قســەیەكی دیكــەش هەیــە، مــەرج نیــە دونیــای ئیســام ناچــار بێــت دەقــاودەق هەمــان ئــەو ئەزمونــە 

ــارە بكاتــەوە  ــدا تێپەڕیــوه،  هــەروەك چــۆن خوشــكێكی بچــوك پێویســت نیــە هەمــان ئــەو هەاڵنــە دووب ــا پیای ــارە بكاتــەوە كــە ئەوروپ دووب

كــە خوشــكە گەورەكــەی كردویەتــی، مــەرج نیــە ببێتــە نوســخەیەكی كۆپــی كــراوی ئــەو. دەشــێت بتوانێــت ســود لــە هەڵەكانــی وەرگرێــت و 

بــەوەش ببێتــە مرۆڤێكــی باشــر و ســەركەوتوتر.

هــەروەك پیشــر ئاماژەمــان پێكــرد، كاتێــك مێــژووی فەندەمینتالیزمــی مەســیحی دەخوێنینــەوە، زۆر لــە فەندەمینتالیزمــی ئیســامی دەچێــت. 
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ــەردا  ــە ســێ ســەدە لەمەوب ــای ئیســامی هــەر ل ــەاڵم دونی ــەم دۆخــەی ئێســتا دەگات ب ــاوا ب ــاراوە: بۆچــی رۆژئ ــە ئ ــە پرســیاریك دێت كەوات

دەمێنێتــەوە؟ وەاڵمەكــە دەشــێت ئــەوە بێــت، ڕاســتە جیاوازییەكــی ئەوتــۆ لــە نێــوان پیاوانــی ئایینــی مەســیحی و ئیســام، یاخــود لــە نێــوان 

ــەو  ــە. ئ ــامی دای ــای ئیس ــی دونی ــاوا و بیرمەندان ــی خۆرئ ــە بیرمەندان ــە ل ــەاڵم جیاوازییەك ــووە، ب ــود نەب ــە، یاخ ــا دا نیی ــەوت و كڵێس مزگ

گۆڕانكارییانــەی لــە دونیــای مەســیحیدا ڕوویــداوە، قەشــەكان بــە ویســتی خۆیــان نەیانكــردوە، بەڵكــو بوێــری و جموجوڵــی زانســتیی زانــاكان 

ــی  ــا ئێســتاش بوێری ــووە، ت ــان نەب ــچ داهێنانێكــی زانســتی ئەوتۆی ــەوەی هی ــای ئیســام، ســەرباری ئ ــی دونی ــاوە. بیرمەندان ــان هێن بەرهەمی

ئەوەیــان نییــە كــە بڵێــن ئــەوەی زانســت دەیڵێــت لــە قورئــان دا نییــە و پێویســتیش نییــە هەبێــت، دەقــە زانســتییەكان و دەقــە ئایینییــەكان 

لێــك  جــودان. بیرمەندانــی دونیــای ئیســام، لــە ترســی لــە دەســتدانی پێگــەی كۆمەاڵیەتــی و ســۆزی جەمــاوەر، ســڵ دەكەنــەوە لــە داننــان 

بــە ڕاســتییەكی ســادەی لــەم جــۆرە، كــە زیاتــر لــە ســێ ســەدە لەمەوبــەر زانــا و بیرمەندانــی ئەوروپــا ڕووبــەڕووی كڵێســای ســەركوتكاری 

مەســیحی دانیــان پێدانــاوە. تــا ئێســتاش وتووێــژی بیرمەندانــی دونیــای ئیســامی لــە چوارچێــوەی بابەتــە كۆمەاڵیەتــی و بابــە تــە الوەكییــەكان 

تێپــەر نــاكات.

بەكورتی

لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــدا، بەگشــتی كاتێــك ڕاســتییەكی زانســتیی ناكــۆك لەگــەڵ ئاییــن ئاشــكراكراوە، ســەرەتا ڕەوتــی ئایینــی بەرپەرچیــان 

داوەتــەوە، بــەاڵم پــاش چەســپاندن و شــوێن گرتــن و ســەملاندن و باڵوبونــەوەی ڕاســتییەكە و شكســتهێنانی دژایەتییەكــە، وردە وردە ڕەوتــی 

ــن و چ  ــار، چ ئایی ــك زۆرج ــەڵ داوە. بەجۆرێ ــی لەگ ــی لێكچون ــتكردنی خاڵ ــان و دروس ــتەوایی و گونج ــتكردنی ئاش ــی دروس ــی هەوڵ ئایین

زانســت، شــێوێراون، بــۆ ئــەوەی وەك یەكیــان لێبكرێــت! هەوڵــدان بــۆ دروســتكردنی ئاشــتەوایی و لێكچــوون لــە نێــوان زانســت و ئایینــدا، 

الیەنــی ئەرێنــی و نەرێنــی هەیــە. ئەگــەر ئــەم ئاشــتەواییە نەبوایــە، ڕەنگبــوو زۆرێــك لــە زانــاكان ژیــان و بەرهەمەكانیــان لــە دەســت بدایــە 

ــە، یاخــود درەنــگ  ــان هــەر ڕووی نەدای ــە، ی ــە مــرۆڤ ســەخت و دژوار بوای ــەوە و گەیشــتنی ڕاســتییە زانســتییەكان ب ــوو باڵوبون و لەوانەب

ڕوویبدایــا. بــەدەر لــەوەش، جێگرتنــەوەی ڕاســتەوخۆی ئاییــن لــە الیــەن زانســتەوە، بابەتێكــە لەســەر دەرونــی مرۆڤــەكان قــورس دەكەوێــت. 

بــەاڵم ئــەم تێكەڵكردنــە وادەكات خەڵكــی نــە لــە دەســكەوتە زانســتییە مۆدێرنــەكان بێبەشــن، نــە لــە مــوژدەی بەهەشــتی ئایینــەكان. بــە 

گشــتی، ئــەم ئاشــتەواییە ڕێگــەی لــە ڕودانــی زۆر جەنــگ و توندوتیــژی گرتــوە. ئەمانــە بەشــێكن لــە الیەنــە ئەرێنییــەكان. لەكاتێكــدا الیەنــی 

نەرێنیــی كارەكــە لەوەدایــە، زۆرێــك لــە ڕاســتییەكان لــە خەڵكــی دەشــێوێرێن. تێكەڵكردنــی زانســت و ئاییــن، لــە الیــەك ئاییــن لــە ئەفســون 

و ئێســتاتیكا و پێگــەی ئاســانی و شــكۆمەندی دادەماڵێــت و دەیكاتــە كەرەســتەیەكی ســادە و ســاكاری مــادی و زەمینــی، لــە الیەكــی تــرەوە 

زانســت ســنوردار دەكات و ڕەوتــی گەشــەی زانســت خواروخێــچ دەكات. بەگشــتی، لەكاتــی تێكەڵكردنــی زانســت و ئاییــن، هــەردوو كایەكــە 

زۆرێــك لــە ماناكانــی خۆیــان لــە دەســت دەدەن و ڕێ لــە گەشــەی یەكــر دەگــرن و  زۆرجــار خۆیــان بــۆ یەكــر بچــوك دەكەنــەوە و ســیای 

ــن دا گورزێكــی  ــوان زانســت و ئایی ــە نێ ــە ل ــەم جــۆرە لێكچون ــی ئ ــر بچــن، دروســت كردن ــە یەك ــەوەی ل ــە دەســت دەدەن. بۆئ ــان ل خۆی

كوشــندەیە لــە خــودی ئاییــن، بەپێچەوانــەی ئــەوەی كــە پیاوانــی ئایینــی وەك دەســكەوتێك لێــی دەڕوانــن. 

سەرچاوە 

)دابڕانی ئەپستمۆلۆژی لە فیكرو ژیان دا( ،نوسینی هاشم ساڵح ،وەرگێڕانی شوان ئەحمەد

)سەرەتایەك دەربارەی ڕۆشنگەری ئەوروپی( نوسینی هاشم سالح ،وەرگیرانی شوان ئەحمەد
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Anthurium scherzerianum

ــەوە  ــە ئەگەڕێت ــەم گوڵ ــەی ئ ــە بێوێنەك ــەرم و شــێدارەكانە. جوانیی ــی باخچــە گ ــن گوڵەكان ــی )Araceae(ە و باوتری ــە ســەربە خێزان ــەم گوڵ ئ

بــۆ پــەڕە گوڵــە شــێوە جوانەكــەی كــە لــە كاتــی پشــكوتنی گوڵەكــە لــە وەرزی زســتان و بەهــاردا وەك پەڕەكانــی كاســە دەردەكــەون. یەكێــك 

لــە جیاكەرەوەكانــی ئــەم گوڵــە بــەردەوام گوڵكردنێتــی بەدرێــژای ســێ مانــگ. ئــەم گوڵــە بەتەواوەتــی خــۆی گونجانــدوە لەگــەڵ بارودۆخــی 

كەشــوهەوای مــااڵن و دەتوانێــت ماوەیەكــی زۆر و بەبــێ ئــەوەی كێشــە لــە گەشــە كردنیــدا دروســت ببێــت لــە مااڵنــدا بژیــت، وە گونجاوتریــن 

پلــەی گەرمــی بــۆ گەشــەی ئــەم ڕووەكــە )١٦-٢٢س(.

نیشــتیانی ئــەم گوڵــە ئەمریــكای التینــە و لــە تێكەڵەیــەك لــە خاكــی پاشــاوەی دار و گــەاڵ و خاكــی ڕەش و پاشــاوە ئەندامــی رسوشــتی و ئەو 

خاكانــەی كــە پڕمــادەی ئەندامــی پێویســت دەتوانــن بڕوێــن. گۆڕینــی گوڵدانــی هەمیشــە دەبێــت لــە پــاش وەرینــی ســەرجەم گوڵەكانەوەبێــت 

و پێویســتە خاكەكــەی هەمیشــە بــە شــێداری پێویســت بهێڵرێتــەوە. 

ڕووەكە ماڵییەكان

تەیمور حسن هەڵەبجەیی
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 Crossandra
infundibuliformis

ئــەم ڕووەكــە ســەر بــە خێزانــی )Acanthaceae( و بەرزییەكەی 

لەنێــوان )٦٠-١٠٠ســم( دەبێــت، بــەاڵم لــە گوڵدانەكانــدا توانــای 

ــە  ــی گوڵەك ــت. لق ــەرز دەبێ ــر ب ــرە و كەم ــەكردنی كەم گەش

لــە چــواردەوری قــەد گەشــەدەكات هەڵگــری چــوار پــەڕە 

كاســەی ســەربەخۆیە كــە لــە هەریەكەیانــەوە گوڵێــك بەڕەنگــی 

ــەر  ــەورە لەس ــی گ ــدا لولەیەك ــورە و لەكۆتای ــر س ــە زیات ــاڵ ك ئ

كاســەكە دەردەكەوێــت. هەروەهــا پەڕەكانــی كاســە بەچینێكــی 

نــەرم داپــۆرشاوە. تەمەنــی درێــژی گوڵكــردن و گوڵەكانــی 

ــەم  ــە ســەرەكییەكانی ئ ــە تایبەمتەندیی ــە ل ــە یەكێك ــەم ڕووەك ئ

ــە. ــە هندیی ڕووەك

ئــەم ڕووەكــە لــە خاكــی تێكــەڵ بــە خاكــی ئاســایی و كــەم تــرش 

دەچێرێــت و بەشــێوەی ئاســایی خاكــی ئــەم ڕووەكــە دەبێــت 

پێكبێــت لــە دووبــەش لــە خاكــی ڕەش و یــەك بــەش لــە خاكــی 

ملــی. 

ــدوە لەگــەڵ بارودۆخــی  ــی خــۆی گونجان كرۆســاندرا بەتەواوەت

گەرمــی ماڵــەوە، بــەاڵم باشــرە ئــەم گوڵــە پێــش گەیشــن 

بــەوەرزی گوڵكــردن بگوازرێتــەوە بــۆ ناوەندێكــی فێنكــر و ئــەم 

ــە  ــەكان. ل ــی گوڵ ــی ڕەنگ ــر كراوەی ــۆی زیات ــە ه كارەش دەبێت

كاتــی گەشــەكردنی ســەرەتایدا، پێویســتە بــەردەوام ئاوبدرێــت، 

ــەوە.  ــەی كەمبكرێت ــت ئاودانەك ــەرە دەبێ ــەاڵم بەرەب ب

Maranta bicolor

ئــەم ڕووەكــەش وەك هەمــوو جۆرەكانــی تــری نیشــتیانی 

ســەرەكیان )بەڕازیــل(ە، ســەر بــە خێزانــی )Marantaceae( یــە. 

ــەی دەگات  ــدە و درێژیەك ــارە مامناوەن ــی قەب ــا ڕووەكێك مارانت

ــك  ــی كۆمەڵێ ــەوزە تۆخەكان ــەر ڕوی گەاڵس ــم(. لەس ــە )٥٠ س ب

لەنێــوان  كــە  دەردەكەویــت،  كاڵ  ســەوزی  ڕەنــگ  پەڵــەی 

دەمارەكانــی گەاڵكاندایــە. لــە كاتێكــدا كــە پشــتەوەی گــەاڵكان 

رەنگیــان پەمەییــە. ئــەم ڕووەكــە بــۆ ئــەوەی گەشــەبكات 

ــی  ــی مل ــە خاك ــە ك ــادەی خۆراكیی ــی پڕم ــە خاكێك ــتی ب پێویس

تێكــەڵ كرابێــت. ئــەم ڕووەكــە پێویســتی بــە ئــاوی زۆرە، بــەاڵم 

ــە  ــدە ك ــاری ئاین ــا بەه ــەكردنەكەیدا ت ــای گەش ــە وەرزی كۆت ل

كاتــی گۆڕینــی گوڵدانەكەیەتــی دەبێــت بەرەبــەرە ئاودانەكــەی 

ــتەوخۆ  ــت ڕاس ــە نابێ ــەم ڕووەك ــا ئ ــەوە. هەروەه ــەم بكرێت ك

ــی  ــەوا گەاڵكان ــت ئ ــۆر بكەوێ ــەر بەرخ ــۆر و ئەگ ــە بەرخ بدرێت

ــت هەمیشــە جێگاكــەی بەگەرمــی  ــەاڵم دەبێ ــت، ب وشــك دەبێ

بهێڵدرێتــەوە .
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پەنجەرەیەكی نوێ 
بۆ تەماشاكردنی 

ڕابردوو 
گۆران ئیرباهیم
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لــە ســاڵی ١٩٨٤ دا بــوو، كــە رووس هیگوچــی و هاورێكانــی لــە ئەمەریــكا، توانیــان بەشــێكی DNA (لــە پاشــاوەی جــۆرە 

ئاژەڵێكــی )زێربایــەك( كــە بــە Quagga( نــارساوە و ئێســتا بوونیــان نەمــاوە، بــە دەســت بهێنــن لــە مۆزەخانەیــەك. ئــەوەی 

ــۆ  ــەوە ب ــا دەگەرای ــە تەنه ــەك ب ــە، ن ــاوە جینیتیكیی ــەو پاش ــە ئ ــوو ك ــەوە ب ــەدا، ئ ــەو كات ــوو ل ــوڕهێنەر ب ــە زۆر سەرس ك

ســەردەمێكی كۆنــر لــە ١٥٠ ســاڵ دوای مردنــی ئــەو ئاژەڵــە، بەڵكــو دەتوانــرا ئــەو ریزبەندییــە جینیتیكییــە بخوێرێتــەوە. 

پاشــان زانــای ســویدی بــە نــاوی )ســڤانت پەبــۆ( ئــەوەی دەرخســت كــە دەتوانرێــت خوێندنــەوەی جینیتیكییــە، نــەك بــۆ 

پاشــاوەی ئــەو زیندەوەرانــە بكرێــت كــە لــە مۆزەخانەكانــدا پارێــزراون، بەڵكــو دەتوانرێــت ئــەو خوێندنــەوە جینیتیكییــە 

ــانەوە  ــردوون. دیس ــاڵە م ــا س ــە هەزارەه ــە ب ــت، ك ــراوەكان بەكاربێ ــە مۆمیاك ــری وەك مرۆڤ ــاوەی ت ــا پاش ــۆ چەندەه ب

 Polymerase ــی ــەوەی تەكنیك ــە كای ــەڵ هاتن ــان لەگ ــەاڵم پاش ــەدا، ب ــەو كات ــوو ل ــورهێنەر ب ــتێكی زۆر سەرس ــەش ش ئەم

chain reaction، كــە رێژەیەكــی زۆرتــری كۆپیــی ریزبەندیــە جینیتیكییــەكان دروســت دەكاتــەوە و یارمەتیــدەرە لــە 

خوێندنەوەیەكــی باشــری ڕیزبەندیــی DNA،لــە كۆتایــی هەشــتاكاندا، خوێندنــەوەی ریزبەندیــی DNA گەشەســەندنێكی 

ــە  ــە، ل ــۆ منون ــەوە، ب ــە كای ــی هێنای ــەیەكی زۆر گەورەش ــە كێش ــەاڵم كۆمەڵ ــی. ب ــەوە بین ــە خۆی ــرای ب ــەورە و خێ زۆر گ

 DNA ســەرەتای نەوەدەكانــدا بــوو كــە چەنــد لێكۆڵینەوەیــەك باڵوبــووەوە ســەبارەت بــە توانینــی خوێندنــەوەی ڕیزبەندیــی

زینــدەوەرە كۆنــەكان كــە بــە Antediluvian دەناســاندرا و بــاس لــەوە دەكــرا كــە گوایــە دەتوانرێــت ریزبەندیــی جینیتیكــی 

ــەك  ــوو كــە لێكۆڵینەوەی ــە ســاڵی ١٩٩٤دا ب ــاون. ل ــە ملیۆنەهــا ســاڵ لەمەوپێــش ژی ــەوە كــە ب ــە بخوێرێت ــەو زیندەوەران ئ

ــە  ــت، ك ــۆرێكەوە وەربگیرێ ــكی دایناس ــە ئێس ــا ل ــیDNA مایتۆكۆندری ــراوە ڕیزبەندی ــە توان ــەوەی ك ــەر ئ ــووەوە لەس باڵب

ــر باڵوبــووەوە لەســەر ئــەوەی  ــەر! پــاش ئــەوە چەنــد هەواڵێكــی ت ــۆ ٨٠ ملیــۆن ســاڵ لەمەوب تەمەنەكــەی دەگەرایــەوە ب

ــی  ــۆ كاتەكان ــەوە ب ــان دەگەرێت ــە تەمەنی ــت ك ــر وەربگیرێ ــی ت ــدێ ئاژەڵ ــی جینیتیكــی هەن ــراوە ڕیزبەندی ــە توان ــە گوای ك

پێشــریش، بــۆ منونــە، لــە هەواڵێكــدا بــاس لــەوە دەكــرا كــە گوایــە توانــراوە ڕیزبەندیــی جینیتیكــی ئاژەڵێــك وەربگیرێــت كــە 

ــۆن ســاڵ لەمەوپێــش!! ــۆ ٢٥٠ ملی ــەوە ب ــی دەگەرای تەمەن

ــتی  ــی زانس ــچ لێكۆڵینەوەیەك ــە و هی ــان تێدای ــەی زۆری ــن و كێش ــت نی ــە ڕاس ــەو هەوااڵن ــە ئ ــەوت ك ــان دەرك ــەاڵم پاش ب

ــە  ــەو ڕیزبەندیی ــت. ئ ــد ســەد هــەزار ســاڵێك تێپەڕێ ــە چەن ــوە ل ــەكان، نەیتوانی ــدەوەرە كۆن ــۆ بەدەســتهێنانی DNA زین ب

جینیتیكییانــەی كــە ئــەو كەســانە بەدەســتیانهێناوە، زۆر هەڵــەی تێــدا بــووە و تێكەڵبــوون دروســت بــووە لەگــەڵ ڕیزبەندیــی

ــەو  ــەوت ئ ــەت دەرك ــوو. تەنان ــێ وەرگرتب ــە ســامپڵەكانیان ل ــان ك ــەو دەوروپشــتەدا دەژی ــە ل ــەی ك ــەو مایكرۆبان DNA ئ

ــە كرۆمۆزۆمــی )Y( مــرۆڤ.  ــە ب ــە هــی دایناســۆرەكانە، تایبەت ــە جینیتیكییــەی كــە گوای ڕیزبەندیی

ــن و  ــك دەچ ــەكان تێ ــت، ڕیزبەندیی ــدا دەبێ ــازدان( پەی ــدا )ب ــی جینیتیكیی ــی مۆڵیكیول ــاو ڕیزبەندی ــی كات، لەن ــە درێژای ب

ــە  ــە هەمووشــی كێشــەدارتر، ئەوەی ــدا. ل ــاو تاقیكردنەوەكان ــەو تێكچونانــەش، لەوانەیــە هەســتی پێنەكرێــت لەن هەنــدێ ل

 DNAــی ــە ڕیزبەندی ــت، وات ــت ببێ ــەاڵوی دروس ــە تێك ــەوەی ك ــەر ئ ــە لەس ــەورە هەی ــی زۆر گ ــە، ئەگەرێك ــە هەمیش ك

زیندەوەرێكــی تــری وەك مایكرۆبــەكان یاخــود ڤایروســەكان، كــە یەكجــار بچووكــن و ئەوەنــدە بــە ئاســانی نادۆزرێنــەوە، 

تێكــەڵ بــە ســامپڵەكان بــن. لــە ســاڵی ٢٠١٢دا لێكۆڵینەوەیەكــی زانســتی باڵوبــووەوە لەســەر ئــەوەی كــە ئایــا ســنورێكی 

ــەو  ــە ئەنجامــی ئ ــەواوی تێكبچێــت و چیــر نەتوانرێــت بخوێرێتــەوە. ل ــە ت ــە كــە ریزبەندیــی جەنەتیكــی ب تایبەتــی هەی

ــی  ــەری تێكچون ــە، دوو بەرامب ــی خان ــیDNA ی ناوك ــی ڕیزبەندی ــی تێكچون ــتی خێرای ــە ئاس ــەوت ك ــە، دەرك لێكۆڵینەوەی

DNA مایتۆكۆندریــای هەیــە و تەنانــەت ریزبەندیــی DNA مایتۆكۆندریــاش لــە هەلومەرجێكــی زۆر لەبــاردا، لــە پلەیەكــی 

)-٥(، واتــە پێنجــی خــواروو ســفری ســەدییەوە، دوای ٦،٨٣٠،٠٠٠ ســاڵ، تەنیــا یــەك دانــە جــوتDNA دەمێنێتــەوە و ئــەوەی 

تــری هەمــووی تێكدەچێــت بــە تــەواوی. 

ــەش  ــەت، ئەم ــەكان بەتایب ــۆ ئێســكە كۆن ــت ب ــی DNA بەدەســت بێ ــت ڕیزبەندی ــەڵ ئەوەشــدا، زۆر ســەختە بتوانرێ لەگ

زیاتــر لەبــەر ئەوەیــە كــە زۆر بــە ئاســانی دەكرێــت ڤایــروس و باكریــا و تەنانــەت ریزبەنــدی مرۆڤــی ئێســتا، تێكــەڵ بــە 



42

کانونی یەکەمی  2016
زانست
دابڕانی

5

ــەڵ  ــەاڵم لەگ ــتبهێنین. ب ــی بەدەس ــاری جینیتیك ــت زانی ــە دەمانەوێ ــەو پاشــاوانەی ك ــن ل ــە وەریدەگری ــت، ك ــامپڵەكان ببێ س

ئەوەشــدا، توانــراوە ڕیزبەندیــیDNA لــە هەنــدێ ئێســكی پاشــاوە وەربگیرێــت. بــۆ منونــە، لەنــاو مرۆڤــە كۆنەكانــدا، توانــرا 

ــوو كــە  ــەم ســااڵنەی دوایشــدا ب ــت. ل ــەكان و مرۆڤەكــەی دینۆســۆڤان وەربگیرێ ــای نیاندەرتاڵ ــی DNA مایتۆكۆندری ڕیزبەندی

توانــرا ڕیزبەندیــی كۆنریــن مــرۆڤ وەربگیرێــت )مرۆڤــی هۆمــۆ هایدڵبێرگێنســیس(، كــە تەمەنەكــەی دەگەڕایــەوە بــۆ نزیكــەی 

ــەر.  ٤٣٠٠٠٠ ســاڵ لەوب

لەالیەكــی تریشــەوە، توانــرا كۆنریــن ڕیزبەندیــیDNA بەدەســتبهێرێت لــە ئێســكی یەكێــك لــە ئەژدادەكانــی ئاژەڵــی )ئەســپ( 

كــە تەمەنەكــەی دەگەڕایــە بــۆ نزیكــەی ٧٠٠٠٠٠ ســاڵ لەمەوبــەر. لەگــەڵ ئەوەشــدا كــە ئــەو دوو لێكۆڵینەوەیــەی تایبــەت بــە 

بەدەســتهێنانی ڕیزبەنــدی جینیتیكــی یەكێــك لــە مرۆڤــە كۆنــەكان و ئەســپێكی ٧٠٠٠٠٠ ســاڵی، ســەركەوتنێكی زۆر بەرجەســتە 

ــتهێنانە،  ــەو بەدەس ــە ئ ــت ك ــەوە بكرێ ــاژە ب ــتە ئام ــەاڵم پێویس ــەكان، ب ــدەوەرە كۆن ــی زین ــتهێنانی جینیتیك ــە بەدەس ــوو ل ب

ــدا  ــی تایبەتی ــە چاڵێك ــە ل ــە، ئێســكی مرۆڤەك ــۆ منون ــوو. ب ــەو ئێســكانەی تێداب ــە ئ ــەو هەلومەرجــەی ك ــوو ب ــتە ب زۆر وابەس

دۆزرایــەوە، كــە هەلومەرجــی چاڵەكــە ئێســكەكەی پاراســتبوو. ئێســكی ئەســپەكەش، لــە شــوێنێكی بەســتەڵەكدا دۆزرابــووەوە، 

كــە هەلومەرجــی ئــەو كــەش و هەوایــە زۆر یارمەتیــدەر بــووە لــە پاراســتنی ڕیزبەندیــی جەنەتیكــی ئــەو زینــدەوەرە. ئەمــە 

دیاردەیەكــی زۆر دەگمەنــە و لــە زۆربــەی ئێســكەكانی تــردا نادۆزرێتــەوە. 

بەدەســتهێنانی زانیارییــە جینیتیكییەكانــی ئــەو زیندەوەرانــەی كــە لــە رابــردودا دەژیــان زۆر گرنگــە لــە لێكۆڵینەوە زانســتییەكان. 

ئــەو زانیارییانــە، نــەك بــە تەنیــا دیــاردە ئێســكییەكان باشــر دەناســێنن، بەڵكــو ئــەو پێوەندیــە شــاردراوەیەش دەردەخــەن كــە 

بــە درێژیــی كات دروســت بــووە لــە نێــوان جــۆرە جیاوازەكانــدا. بــۆ منونــە، ئەگــەر لێكۆڵینــەوە جینیتیكییــەكان نەبوایــە، ئەگــەر 

نەمانتوانیایــە ریزبەندیــی DNA نیاندەرتاڵــەكان وەربگریــن، ئــەوە لــەوە دەچــوو كــە هەرگیــز نەمانزانیایــە كــە لــە نێــوان جــۆرە 

مرۆڤــی ئێمــە و نیاندەرتاڵــەكان جووتبــوون رویــداوە و منداڵــی هاوبــەش خراوەتــەوە. یاخــود لــە نێــوان مرۆڤــی دێنێســۆڤان و 

جــۆرە مرۆڤــی ئێمــە یــان لەنــاو جــۆرە مرۆڤەكانــی تــردا.

ــدا  ــە ڕووی زاناكان ــە ب ــوو ك ــەخت ب ــەیەكی زۆر س ــی كات، كێش ــە درێژی ــی DNA ب ــی ڕیزبەندی ــدا، تێكچوون ــەڵ ئەوەش لەگ

دەوەســتایەوە و هیــچ ڕێگەیەكیــش نەبــوو كــە بتوانرێــت بەهۆیــەوە ئــەو كێشــەیە چارەســەر بــكات. ڕیزبەندیــی جینیتیكــی 

ــەوە  ــری لێكۆڵین ــرەوە، شــێوازێكی ت ــی ت ــەاڵم، لەالیەك ــت. ب ــەواوی تێكدەچێ ــە ت ــی كات، ب ــە درێژی ــە و ب ــدا نیی ــی تێ خۆڕاگری

هاتــە كایــەوە كــە بــە شــێوەیەكی جیــاواز ئــەو ســنورەی دەشــكان كــە خوێندنــەوەی DNA دروســتی كردبــوو. وەك دەزانــن، 

ڕیزبەندیــی جینیتیــك بۆیــە گرنگــە، چونكــە پرۆتیــن دروســت دەكات. زیــادەرەوی نییــە ئەگــەر بڵێــم هەمــوو كارەكانــی لەشــی 

ــدەوەرەكان دروســت دەكات.  ــی لەشــی زین ــن هەیكەڵ ــەوە ئەنجــام دەدرێــت، پرۆتی ــە هــۆكاری پرۆتینەكان ــدەوەرەكان ب زین

خوێندنــەوەی پرۆتینــەكان، هەلێكــی زۆر گرنگــی رێكخســتووە لەبــەردەم زاناكانــدا بــۆ ئــەوەی بتوانــن بگەرێنــەوە بــۆ كاتێكــی 

زۆر زووتــری مێــژوی ژیــان. لــە ســاڵی ٢٠١٦دا بــوو كــە توانــرا ڕیزبەندیــی پرۆتینــی پاشــاوەی هێلكەیەكــی نەعامــە وەربگیرێت، 

كــە تەمەنەكــەی دەگەرایــەوە بــۆ نزیكــەی ٣،٨ ملیــۆن ســاڵ لەمەوبــەر. پرۆفیســۆر )ماســیوو كۆلیــن( ســەر بــە زانكــۆی یــۆرك 

لــە بەریتانیــا، بەشــی ئاركیۆلۆجــی، كــە سەرپەرشــتیاری ئــەو لێكۆڵینەوەیــەی كــردووە، بــڕوای وایــە كــە دەتوانرێــت كەڵــك لــە 

هەمــان كار وەربگیرێــت بــۆ خوێندنــەوەی جینۆمــی ئــەو مرۆڤانــەی كــە بــە ملیۆنەهــا ســاڵ لەمەوپێــش ژیــاون لــە شــوێنێكی 

زۆر دژواری وەك ئەفەریقــا، كــە رەچەڵەكــی مرۆڤــە كۆنەكانــی لێــوە هاتۆتــە كایــەوە. 

ــە  ــاو ئێســكە ب ــەوە لەن ــن دۆزراوەت ــی پرۆتی ــە هەیكەل ــەوەی ك ــووەوە لەســەر ئ ــد هەواڵێكــی زانســتی باڵوب پێشــریش، چەن

ــاكان لەگــەڵ  ــاون. بــەاڵم هەمــوو زان ــەر ژی ــە ٦٦ ملیــۆن ســاڵ لەمەوب ــر ل ــە دایناســۆرەكان، كــە زیات بەردبووەكانــی هەنــدێ ل

ئــەو بۆچونــەدا نیــن كــە بتوانرێــت هەیكەلــی پرۆتیــن بخوێرێتــەوە لــە پاشــاوەیەكی یەكجــار كۆنــی وەك دایناســۆرەكانەوە. 

لەگــەڵ ئەوەشــدا، ئــەم شــێوازە تازەیــەی خوێندەنــەوەی پرۆتینــی ئێســكە كۆنــەكان كــە ڕیزبەندیــی DNA یــان دەســتناكەوێت، 

لــە گەشــەكردنێكی بەردەوامدایــە و لــەوە دەچێــت دەســپێكردنێكی نــوێ بێــت بــۆ بەدەســتهێنانی زانیاریــی وردتــر ســەبارەت 

بــە جینۆمــی زینــدەوەرە كۆنــەكان.
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