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ئاگایی چییە؟
زیرەکی و نەژادەکان !



گەلــی کــورد و گەلــی پۆڵەنــد لــە زۆر بــارەوە لەیــەک دەچــن، لەســەدەی 

ببــوو،  نۆزدەهەمــدا پۆڵەنــد لەنێــوان ئەمپراتۆرییەکانــی ئەوروپــادا دابــەش 

بەهــۆی بەهێــزی دراوســێیەکانییەوە تاوەکــو جەنگــی جیهانــی یەکــەم نەیتوانــی 

ــەن  ــتانیتیەوە لەالی ــاک و شارس ــد بەخ ــبهێنێت. پۆڵەن ــۆی بەدەس ــەربەخۆیی خ س

ســێ ئەمپراتــۆری ڕووســیا و پــروس و نەمســاوە داگیرکرابــوو. لەمــاوەی ئــەو 

داگیرکارییــەدا، کیژێــک ئەڵــوەدای زانســت واڵتــە داگیرکراوەکــەی لەبەشــی ڕووســیا 

ئــەو،  لــەوێ درێــژە بەخوێنــدن دەدا.  بەجێدەهێڵــی و ڕوو دەکاتــە فەرانســا و 

ــەردەم  ــوو، بەربەســتێکی گــەورەش لەب ــدی ب ــەوەی دەربەدەرێکــی پۆڵەن ســەڕەڕای ئ

ــوو! ــوون ب ــش ژنب ــە ئەوی ــوو، ک ــکەوتنیدا هەب پێش

مــاری هەمــوو بەربەســتەکانی تێپەڕانــد. لەکاتێکــدا لــە فەرانســا دەژیــا، ســەرەڕای 

ــە نیشــتیامنپەروەرانە  ــە پۆڵەندیی ــەو گروپ ــدام و هــاوکاری ئ ــەوە، ئەن ــدن و توێژین خوێن

بــوو، کــە هەوڵیــان دەدا واڵتەکەیــان لــە ژێــر دەســتەیی ڕزگار بکــەن و بیکەنــەوە 

بەواڵتێکــی یەکگرتــووی ســەربەخۆ.

مــاری کــوری لــە فەرانســا دەمێنێتــەوە و تەنانــەت دەبێــت بــە فەرانســییەکی تــەواو، بــەاڵم 

ــا  ــی نۆبڵدا)تەنه ــی دوو خەاڵت ــی وەرگرتن ــە کات ــەو ل ــرد. ئ ــر نەک ــە بی ــەی ل ــز واڵتەک هەرگی

کەســێکە لــە مێــژوودا دوو خەاڵتــی نۆبڵــی لــە دوو بــواری جیــاوازدا وەرگرتــووە(، هەرچەنــد 

بەتەواوەتــی فەرانســی بــوو، بەڵکــو خــۆی بــە پۆڵەنــدی دەناســاند و خەاڵتەکــەی پێشکەشــی 

خەڵکــی ژێردەســتەی پۆڵەنــد دەکــرد. خــۆی بــە هاواڵتــی واڵتێک دەناســاند کــە لەو ســەردەمەدا 

ــەدی  ــدا ب ــتیعامریی ئەوروپی ــزی ئیس ــێ زلهێ ــوەی س ــە چوارچێ ــۆ ڕزگاری ل ــۆیەک ب ــچ ئاس هی

نەدەکــرا. ئــەو هەرگیــز ناســنامەی واڵتەکــەی فەرامــۆش نەکــرد و تەنانــەت زمانــی پۆڵەندیشــی 

فێــری کچــە بــە بــاوک فەرانســییەکەی دەکــرد.

ــنامەی  ــت، بەناس ــد دەچێ ــەی پۆڵەن ــە کۆچەرەک ــاری کوریی ــە م ــورد زۆر ل ــەی ک ــرکارە کۆچەرەک بی

واڵتێکــی داگیرکــەری کوردســتانەوە خــۆی دەگەێنێــت بــە بەریتانیــا، بــەاڵم لــەوێ ئــەو ناســنامە فــڕێ 

دەدا و خــۆی بــە ڕۆڵــەی گەلێکــی ژێــر دەســتە دەناســێنێت و خەاڵتە نۆبڵە بیرکارییەکەشــی پێشــکەش 

بەگەلــە ژێردەســتەکەی دەکات، کــە زۆر کــەس الیــان وایــە هیــچ ئاســۆیەک بــۆ یەکگرتنــەوەی خــاک 

و نەتەوەکــەی لــە ئــارادا نییــە. گەلێــک، ســەرەڕای ســەدان ســاڵ داگیرکــراوی و ژێردەســتەیی، هێشــتا 

هێنــدەی توانــا و وزە هەبێــت کەســێکی وەکــو کۆچــەر بیــرکار دروســت بــکات، بێگومــان هیــچ 

خەونێکــی مەحــاڵ نییــە.
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بزەی سەر لێوی 
زیاتر لە چل ملیۆن کورد

ئامادەکردنی: زانستی دابڕان

 

ــت و  ــەر، نیوساینتس ــەی نەیچ ــە منوون ــان، ل ــی جیه ــتییە گرنگەکان ــەرە زانس ــوو ماڵپ ــە هەم ــک ل ــاب، هەواڵێ ــی ئ ــەم ڕۆژی مانگ یەک

ــی  ــدز) نۆبڵ ــی فیل ــی خەاڵت ــە براوەکان ــە ل ــورد یەکێک ــی ک ــانە: »ئاوارەیەک ــەم ناونیش ــر ئ ــووەوە، لەژێ ــد باڵوب ــن و ... هت کوانتامەگەزی

مامتاتیــک(«. ئــەم هەواڵــە بەماوەیەکــی کــورت بــوو بــە ســەردێری هەواڵــی هەمــوو دەزگاکانــی ڕاگەیاندنــی جیهــان. ئاوارەیەکــی کــوردی 

ئێــران و پرۆفیســۆری مامتاتیکــی زانکــۆی کەمربیــج، بــووە بــە بــراوەی خەاڵتــی نۆبڵــی بیــرکاری و هیــوادارە ئــەو خەاڵتــە بــزە بخاتــە ســەر 

لێــوی زیاتــر لــە چــل ملیــۆن کــورد، کــە جگــە لــە چیــاکان هیــچ دۆســتێکیان نییــە. جیــا لــەوەی زانایەکــی کــوردە و بلیمەتێکــی بیرکارییــە، 

خــودی ژیانــی کۆچــەر بیــرکار، سەرنجڕاکێشــە! باســەرەتا ســەرنج بدەینــە باســی ژیانــی خــۆی لەســەردەمی مناڵیــدا، بــە قەڵەمــی خــۆی 

کــە لــە فەیســبووکەکەیدا بــە دوو بــەش و بەنــاوی )چیرۆکــی ســەرکەوتن( بــاڵوی کردوەتــەوە، کــە هەڵبــەت جارێــک تەنهــا ئەوەنــدەی 

ــی  ــینی »چیرۆک ــەر نووس ــت لەس ــەردەوام دەبێ ــی دا ب ــڕان بەڵێن ــتی داب ــۆ زانس ــدا ب ــە ئیمەلێک ــەر ل ــۆر کۆچ ــێ اڵوکردوەتەوە)پرۆفیس ل

ســەرکەوتن«(. 
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ژیانی منداڵی

ــە  ــوان ل ــە شــاری مەری ــێ(ی ســەر ب ــدی )ن ــە گون ــە ســاڵی 1978 ل ل

ــوان  ــە مەری ــێ و ل ــە ن ــۆم ل ــە زانک ــەر ل ــی ب ــووم و خوێندن ــک ب دای

تــەواو کــرد. هــەر لەوێیــش شــەیدای جوانــی بیــرکاری بــووم. دوایــی 

چــووم بــۆ زانکــۆی تــاران و بەکالۆریوســی بیرکاریــم خوێنــد. پاشــان لــە 

زانکــۆی نۆتینگهامــی بریتانیــا دکتــۆرای بیرکاریــم تــەواو کــرد. دوایــی 

لــە زانکــۆی وارویــک ماوەیــەک کارم کــرد تــا ســاڵی 2006 گوێزامــەوە 

بــۆ زانکــۆی کەمربیــج و تاوەکــو ئێســتا لەوێــم. بــە هەمــوو پلەکانــی 

ــا بــووم بــە پڕۆفیســۆری تــەواو.  زانکــۆدا ســەرکەوتم، ت

ــەوە،  ــە: توێژین ــە گشــتی مامۆســتای زانکــۆ ســێ جــۆر ئەرکــی هەی ب

وانەوتنــەوە و ڕاپەڕاندنــی کار و بــاری ئیــداری زانکــۆ. مــن خــۆم 

ــاڵو  ــین و ب ــەوە و نووس ــی توێژین ــەرە زۆری کات خەریک ــەی ه زۆرب

کردنــەوەم لــە ژوڕناڵەکانــدا. بــۆ فێــر بوونــی تازەکانــی دنیــای بیــرکاری 

ــۆڕ و  ــداری زۆرێ ک ــت بەش ــێمینار دەبێ ــی س ــکەش کردن ــۆ پێش و ب

کۆبوونــەوە و ژمارەیــەک زۆر لــە زانکــۆکان و واڵتــان بکــەم. دوو ســاڵ و نیــو لــەوەو پێــش پێــم بــاش بــوو کــە لــە زنجیرەیەکــدا 

ــی خوێندمنــدا.  ــە ژیان ــە ڕێگــرم ل ــا بوونەت ــە هــۆی ســەرکەوتنم ی ــەو شــتانە و کەســانە بکــەم کــە بوونەت ــڕێ ل باســی ب

لــە مەریــوان خوێندنگــە و خوێنــدن بــە شــێوەی ئــەم ســەردەمە مێژوویەکــی کۆنــی نییــە، هەرچەنــد خوێندنــی حوجــرە لــە زۆر 

کۆنــەوە هەبــوو. دووربوونــی شــارەکە لــە شــارە گــەورەکان لــە الیەکــەوە، و کــورد بوونــی خەڵکەکــەی لــە الیەکــی تــرەوە، بوونەتــە 

هــۆی ئــەوەی کــە دەوڵەتانــی ئێــران ئــەو ناوچــە پــەرە پــێ نــەدەن. چەنــد مانــگ دوای لــە دایــک بوونــم شۆڕشــی ئێــران ڕوویــدا 

و زۆری پــێ نەچــوو کــە شــەڕی ئێــران و ئێــراق دەســتی پــێ کــرد. شــەڕێک کــە پێوەنــدی بــە کــوردەوە نەبــوو. شــەڕی فــارس و 

عــەرەب بــوو، بــەاڵم ماڵــی کــورد وێــران دەکــرا. واڵتەکەمــان پەراوێــز خرابــوو و بــاری ئابووریــی نالەبــار بــوو. خەڵکەکــە هــەر 

فریــای فڕکەفــڕک و کۆچــکاری دەکەوتــن.

پێنــج ســااڵن بــووم کــە لــە دێــی شــێخەکوێرە پەنابــەر بوویــن! باوکــم جاروبــار ئەیــربدم بــۆ خوێندنگــە تــا وردە وردە خــووی پــێ 

بگــرم. خۆیشــی لەگەڵمــدا دائەنیشــت لــە پۆلەکــە. لــە شــەس ســاڵیدا بــە فەرمــی لــە گونــدی )نــێ( دەســتم کــرد بــە خوێنــدن . 

خوێندنگەکەمــان ڕووت و قــووت بــوو؛ مــاڵ بــوو و کرابــوو بــە خوێندنگــە. تەنیــا دوو ســێ دیــوی تێــدا بــوو و بەشــی نەدەکــرد، 

جــا بۆیــە بــڕێ لــە پۆلــەکان لــە نــاو چــادردا بــوون. کاتێــک چوومــە پۆلــی ســێ، خوێندنگەکەمــان گوێزرایــەوە بــۆ شــوێنێکی تــر. 

کــە چوومــە پۆلــی چــوار دیســان گوێزراینــەوە خوێندنگەیەکــی نــوێ کــە شــیاوتر بــوو. ســەرەڕای ئــەو کەموکووڕییانــە، خوێنــدکاری 

گوندنشــینی وەکــو مــن دەبوایــە کاری کشتوکاڵیشــی بکردایــە کــە زۆر ماندووکــەر بــوو.

ــەرەتایی  ــدکاری س ــی خوێن ــەروەردە کردن ــەن. پ ــان بک ــان دەدا فێرم ــوون و هەوڵی ــش ب ــتاکامنان زەحمەتکێ ــتی مامۆس ــە گش ب

ناڕەحەتــرە لــە خوێنــدکاری زانکــۆ. هەندێــک لــە مامۆســتاکان دڵــڕەق بــوون و هەمــوو ڕۆژێ شــووڵکاری و دارکارییــان دەکردیــن. 

ــەکانم،  ــەرە باش ــتا ه ــە مامۆس ــک ل ــتامن. یەکێ ــا مش ــووریان دەن ــەوە و س ــیمی ک ــەی س ــی ڕەش پەلک ــەی زولف ــی پەلک ــە جێ ل
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مامۆســتای پۆلــی پێنجــم بــوو بــە نــاوی کاک ڕەحــامن، کــە خەڵــک بــە ڕەحامنــی خاتــوو مەلێعــا ناویــان دەبــرد. پیاوێکــی زۆر 

هێمــن و لــە ســەرخۆ بــوو. هەمــوو ڕۆژێ دوای تــەواو بوونــی وانــەکان چیــرۆک و حەکایەتی بــۆ دەگێڕاینــەوە. لە ڕۆژە خۆشــەکانی 

بەهــاردا دەیربدیــن بــۆ دەشــت و چیــا و لــەوێ وانەکانــی دەوتــەوە. جــاری وایــش بــوو دەیربدیــن بــۆ دەشــتی کانیســانان و پۆلێکــی 

خوێنــدکاری کانیســانانیش دەهاتــن بــۆ ئــەوێ و هــەردوو مامۆســتا بــە یەکــەوە فێریــان دەکردیــن.

تــا ئــەو شــوێنە لــە بیــرم بــێ، یەکــەم جــار کــە هەســتم کــرد حــەز لــە بیــرکاری ئەکــەم لــە پۆلــی پێنجــی ســەرەتایی بــووم. زۆریــش 

خەریکــی نەدەبــووم بــەاڵم باشــم لــێ دەزانــی. لەوانەیــە لــە بــەر باشــی مامۆســتاکەمان بووبــێ.

 

وێنەی کۆچەر لەکاتی منداڵیدا لە گوند

ــووە  ــی زل دەســتیان ناب ــرد. دوو واڵت ــە ســەر ب ــراق ب ــران و ئێ ــای ئێ ــێ مان ــووری شــەڕی ب ــاو تەن ــە ن ــم ل هەشــت ســاڵی منداڵی

ــران  ــان وێ ــە کوشــت دا و ژمارەیەکــی زۆر ماڵی ــان ب ــرد. ژمارەیەکــی زۆر خەڵکی ــرم شەڕەشــەقیان دەک ــر، شــەمل کوێ قوڕگــی یەک

کــرد. زۆر جــار بینیومــە فرۆکــە بۆردمانــی کــردووە و بۆمبــی ڕژانــدووە بــە ســەر مەریوانــدا. تــۆپ و هــاوەن و تەنانــەت بۆمبــی 

ــش، شــەڕی  ــە الیەکیری ــن. ل ــان کردی ــێ هەناردەی ــر و بەرەکەت ــۆ خێ ــان داوەشــێن ب ــن. هەردووالی کیمیاییشــیان پێشــکەش کردی

ــەر  ــەڕەش ه ــەم ش ــکەنجە دران، ئ ــران و ئەش ــی ک ــوژران، زۆرێ زیندان ــەس ک ــوو. زۆر ک ــداران هەب ــوپای پاس ــمەرگە و س پێش

ــەوە. ــوردی لێکەوت ــی ک ماڵوێران

پێنــج ســاڵ تەمەنــم بــوو، کــە شــەڕ تــەواو گــەرم بــوو و خەڵکــی گوندەکەمــان، واتــە )نــێ( و خەڵکــی گوندەکانــی دەوروبــەری، 

ئــاوارە بوویــن و کۆچــامن کــرد بــۆ گوندەکانــی دوورتــر لــە ســنووری ئێــران و ئێــراق لــە بنــاری کێــوی قەلەبــەرد. لەگــەڵ چەنــد 

بنەماڵــەی تــردا بــە تەراکتــۆر گواســتامنەوە و یەکــەم شــەو لــە گونــدی دەری یــان نشــکاش لــە ژێــر کەپرێکــدا خەوتیــن. ڕۆژی 

دواتــر ڕێکەوتینــەوە و گەیشــتینە دێــی چــۆڕ و نەنــە. مــاڵ باپیــرم لــە چــۆڕ مانــەوە و ئێمەیــش چووینــە دێــی شــێخەکوێرە.

لــە بیرمــە لەگــەڵ بــرا و خوشــکەکەمدا بــە قــوڕ فڕۆکــە و شــتامن درووســت دەکــرد. جــار جــار فڕۆکــەی ڕاســتەقینە دەهــات بــە 

دەنگێکــی زۆر بــەرز دەینەڕانــد و کاک حەیــدەری بــرام بــە گەمــەوە دەیــوت ئــەوە ئێســتە دەمــان بینــێ و بۆردمامنــان دەکات، 

ئێمەیــش بــە پەلــە شــتەکامنان خــراپ دەکــرد.

ڕۆژێکیــان دوانیــوەڕۆ بــوو، مــن و کۆمەڵێــک منــداڵ ڕۆیشــتین بــۆ بــەر ئاوایــی. لەگەڕانــەوەدا مــن وتــم دەڕۆم بــۆ )چــۆڕ( بــۆ 

مــاڵ باپیــرم. بــە تاقــی تەنیــا ڕێکەوتــم. ئیــر نازانــم چــۆن گەیشــتمە )چــۆڕ( و چــۆن لــە نــاو ڕێــدا جڕوجانــەوەر نەیــان خــواردم و 

لــە بیــرم نییــە چــۆن ماڵــی باپیــرم دۆزییــەوە.

وەکــو باســمکرد، لــە )شــێخەکوێرە( بــوو کــە یەکــەم جــار چوومــە خوێندنگــە، بــەاڵم بــە نافەرمــی. باوکــم دەیــربدم و خۆیشــی 

لەگەڵــم دادەنیشــت تــا خــووی پــێ بگــرم. ئــەو تــرس شــکاندنە زۆر بــاش بــوو چــون لــەو دەور و زەمانــەدا هیــچ جــۆرە ئامــادە 

کردنێــک نەبــوو بــەر لــەوەی منــداڵ دەبــوو بــە شــەش ســاڵ و دەچــووە بــەر خوێنــدن.

دوای چەنــد مانــگ دیســان گەڕاینــەوە گوندەکــەی خۆمــان، واتــە نــێ. بــەاڵم چــوار ســاڵ دواتــر دیســان ئــاوارە بووینــەوە، ئەمجــارە 

ڕوو بــە گاڕان ڕۆیشــتین و لــە دێــی دووەیســە گیرســاینەوە. مــاڵ نەبــوو تێــی چیــن، لــە نــاو خوێندنگــەی گووندەکــەدا لەگــەڵ 

چەنــد بنەماڵــەی تــردا دەژیایــن. هەندێــک ڕۆژ لەگــەڵ دایکمــدا دەڕۆیشــتین بــۆ ســەر کێــوەکان بــۆ گیــا کەنــدن. گــۆزروان، کنگــر، 

ــە کاغــەز  ــرد و ب ــامن دەک ــرد. تۆپێن ــان دەک ــرام گەمەم ــدەر و شــاخەوانی ب ــەی ڕۆژەکان مــن و حەی ــەاڵم زۆرب چاوکووتکــە، ... ب

فڕۆکــەی جۆراوجۆرمــان درووســت دەکــرد. دوای چەنــد مانــگ دیســان گەڕاینــەوە نــێ.

ماوەیــەک بــوو لــە بــەر زۆری بۆردمــان، خەڵکــی ئاوایــی بەیانیــان زوو دەڕۆیشــن بــۆ ســەر کێــوەکان و نزیکــەی شــەو دەهاتنــەوە 
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ئێمــە  بنەماڵــەی  ئاوایــی.  نــاو  بــۆ 

دەچوویــن بــۆ شاپانەســەرە الی کێــوی 

شــەڕگا. خەڵکــێ زۆری تریــش دەهاتــن 

بــۆ ئــەو شــوێنە و دەوروبــەری. کابرایــەک 

خــۆی  جاروبــار  بــوو،  خــۆش  ســەیر 

ــو  ــدا و وەک ــە بنەدەوەنێک ــاردەوە ل دەش

عالەمــە  ئــەو  ئیــر  ئەیگرمــان.  فڕۆکــە 

ــدا ڕای  ــە الیەک ــە و ب ــە ترســا هــەر یەک ل

دەکــرد.

ــوەی  ــێ زۆر بێ ــە، ن ــەو ئاوارەییان ــە ل جگ

ــی  ــە گوندەکان ــوان و ل ــە مەری ــوو ل ــر ب ت

ــی زۆر  ــە ژمارەیەک ســەر ســنوور. جــا بۆی

ــان دوای  ــان و زۆری ــێ دەژی ــە ن ــاوارە ل ئ

شــەڕەکەیش هــەر لــە نــێ مانــەوە. ســاڵی 

لــە  زۆر  ژمارەیەکــی  یــەک،  و  نــەوەد 

باشــووری کوردســتانەوە هاتنــە نــێ و تــا ماوەیــەک لــەوێ بــوون. یارمەتــی ئــاوارە و لێقەومــاو دابونەریتێکــی کوردانەیــە کــە ئەبــێ 

ــکا. ــوە ب ــورد شــانازی پێ ک

تــا ئێــرە )چیرۆکــی ســەرکەوتن(ی کۆچــەر بیــرکار بــوو بــە قەڵەمــی خــۆی کــە هێشــتا تــەواوی نەکــردووە، ســەبارەت بــە ژیانــی لــە 

زانکــۆ، یەکێــک لــە هاوپۆلەکانــی لــە زانکــۆی تــاران بــە نــاوی ئیــرەج ئەبــەدی ئــاوا دەنووســێت:

»ئیمشــەو هەواڵێکــم بیســت کــە هــەم خۆشــحاڵی کــردم هــەم خەمبــار، ئەویــش هەواڵــی وەرگرتنــی خەاڵتــی فیلــدز، لەالیــەن 

فەرەیدونــی درەخشــانی)کۆچەر بیــرکار( بــوو. ئــەو دووەم ئێرانییــە، دوای مەرێمــی میرزاخانــی، ئــەم خەاڵتــە وەردەگرێــت. ئەڵێــی 

هــەر دوێنــێ بــوو، ســاڵی 1999 کــە لــە ناوخۆیــی زانکــۆی تــاران لەگــەڵ فەرەیدونــی درەخشــانی ئاشــنابووم، ســاڵێک کــە دواییــن 

ســاڵی ژیانــی قورســی فەرەیدونــی دوێنــێ و کۆچــەری ئەمــڕۆ لــە ناوخۆیــی زانکــۆی تــاران بــوو. 

بنەماڵــەی فەرەیــدون لــە مەریــوان زۆر هــەژار بــوون، ئێمــە کۆمەڵێــک خوێنــدکاری ســێ ژوور بوویــن )ســەرجەم 18 کــەس( کــە 

لەســەر یــەک ســفرە کــۆ دەبووینــەوە، ئــەو قورســرین بارودۆخــی هەبــوو. ناوەڕاســتی ســاڵ بــوو کــە فەرەیــدون بــۆ پێشــبڕکێی 

جیهانــی بیــرکاری لــە لەنــدەن هەڵبژێــردرا، ئــەو کــە لــە کڕینــی خواردنــی زانکۆشــدا کێشــەی هەبــوو، ئێســتا دەبــوو ٥ میلیــۆن 

ــکات. دەردەســەری زۆری چەشــت، دوای عەزابێکــی زۆر و  ــەو پێشــبڕکێیە ب ــێ، تاوەکــو بتوانێــت بەشــداری ئ ــە دابن متــەن بارمت

لێــدان لــە کەســایەتییەکەی ، کــە هەمــووان دەیانزانــی پێــی بــگات بــە لەنــدەن دەبێــت بەیەکەمــی جیهــان، لــەو کەفالەتــە ڕزگاری 

بوو)لــە بیــرم نییــە چــۆن(، لــە کۆتاییــدا فەرەیــدون گەیشــتە لەنــدەن و بووبــە کۆچــەر.«

ماڵپــەڕی کوانتــا مەگەزیــن یەکێــک لــە متامنەپێکراوتریــن پێگــە زانســتییەکان، لــە زاری کۆچــەر بیــرکارەوە، کاتێــک لــە زانکــۆی 

ــەوە  ــە بەرخۆم ــرد، ل ــدزم دەک ــای فیل ــی مەدالی ــەی براوەکان ــەیری وێن ــاران س ــۆی ت ــە زانک ــک ل ــێت« کاتێ ــووە دەنووس ــاران ب ت

ــم  ــرد بتوان ــەوەم نەدەک ــەوری ئ ــەت تەس ــران تەنان ــە ئێ ــەدا ل ــم؟ لەوکات ــانە ببین ــەو کەس ــک ل ــک یەکێ ــی ڕۆژێ ــوت بڵێ دەمگ

ــە بــوارە  ــا بچێت ــە پەنابــەری سیاســی، پاڵــی پێوەن ــۆ لەنــدەن و بــوون ب ــە ئێرانــەوە ب ــاوا«. بــەاڵم فڕینــی ل ســەفەربکەم بــۆ ڕۆژئ
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ــاوی  ــدز ن ــی فیل ــە چــوار براوەکــەی خەاڵت ــک ل ــو یەکێ ــرۆ( وەک ــۆدۆ ژانی ــە )ڕی ــڕۆ ل ــک و ئەم ــی مامتاتی ــدراو و چۆڵەکان بەجێهڵ

ــدز  ــای فیل ــە براوەکانــی مەدالی ــوو یەکێــک ل ــارەوە دەڵێــت« الی مــن ویســتێکی مەحــاڵ ب ــەم ب ــرکار ل ــەوە. کۆچــەر بی بخوێرنێت

ــە ٤0 ســاڵ.« ــم بووب ــراوەکان کــە لەمانگــی جــوالی تەمەن ــە ب ــەاڵم ئێســتا خــۆم یەکێکــم ل ــم ب ببین

 ،)Polynomial equation(کۆچــەر بیــرکار کارەکــەی وەکــو بیرکارێــک، یارمەتیــداوە نــەزم بدرێــت بــۆ ئــەو هاوکێشــە ڕادەدارنــەی

کــە بەشــێوەی ناکۆتــا)infinite( دەگۆڕێــن، ئــەو هاوکێشــانەی کــە هەڵگــری گــۆڕاوی جیــاوازن و بــۆ تــوان)power(ی جۆراجــۆر 

بەرزدەبنــەوە. هیــچ دوو هاوکێشــەیەک بــەوردی یەکســان نیــن، بــەاڵم کۆچــەر بیــرکار ئــەو ڕاســتییەی دەرخســت کــە ژمارەیەکــی 

ــووەوە،  ــە لەســاڵی 2016 باڵوب ــە دوو باســی زانســتییدا، ک ــن. ل ــدا ڕێکبخرێ ــەوادەی بچوک ــەک خان ــە ژمارەی ــت ل ــان دەکرێ زۆری

بیــرکار پیشــانیدا کــە ژمارەیەکــی بێکۆتایــی لــەم ڕادەدارنــە)polynomial( دەکرێــت بــە ژمارەیەکــی ســنوردار ســیفەتی ژمارەیــی 

پێناســە بکرێــن.

خانەوادەکــەی دەڵێــن ئــەو هەمیشــە لەکاتــی خوێندنــەوەدا گوێــی لــە موزیــک دەگــرت، خوویــەک کــە ئێســتاش هــەر هەیەتــی. 

براگەورەکــەی دەڵێــت: کۆچــەر کاتێــک لــە دواناوەنــدی بــوو، کتێبــە دەرســییەکانی منــی دەبــرد و پرۆبلێمەکانــی شــیکاردەکرد.

بــە پێــی ڕاپۆرتــی کونتــا مەگەزیــن، بیــرکار لەیەکــەم هەنگاوەکانی لــە پســپۆری مامتاتیکدا ویســتویەتی ئــەو شــتانەی دۆزراونەتەوە 

تێپەڕێنێــت »مــن هەمــوو ئــەو کتیبانــەم دەخوێنــدەوە، بــەاڵم بەرەبــەرە هەســتم کــرد تەنهــا خوێندنــەوە بــەس نییــە، دەبێــت کاری 

تایبــەت بەخۆمــم هەبێــت و شــتێک خەڵــق بکــەم تایبــەت بــە خۆم.«

ــە  ــام ل ــە شــاری نۆتینگه ــەری دەکات و حکومــەت ل ــا داوای پەناب ــە بەریتانی ــە گەلێکــی ژێردەســتەن، ل ــک، ک ــو کوردێ ــەو وەک ئ

ناوەڕاســتی ئینگلــرا نیشــتەجێی دەکات. لــەو مــاوەدا کــە حکومــەت خەریکــی لێکۆڵینــەوە لــە بــارە پەنابەرییەکــەی بــوو، بیــرکار 

ســەردانی مامۆســتاکانی زانکــۆی نۆتینگهامــی دەکــرد، کــە دوای ئــەوەی پەنابەرییەکــەی وەرگیــرا لــەوێ وەکــو خوێنــدکار نــاوی 

نووســی.

 

بیــرکار حــەزی لێبــوو بچێتــە بــواری ئەنــدازەی 

لــە  بــەاڵم   ،)algebraic geometry(جەبــری

ــپۆرییەی  ــەو پس ــەس ئ ــام ک ــۆی نۆتینگه زانک

نەبــوو، بــەاڵم تیۆرییزانێکــی بــواری ژمــارەکان 

لــەو زانکۆیــە، بەنــاوی ئیڤــان فســینکۆ، هانیــدا 

دەرەوەی  زانســتییەکانی  ڕوداوە  بەشــداری 

ــکات.  زانکــۆ ب

ــی  ڤیســنکۆ دەلێــت »بەدەســپێکردنی خوێندن

مــن  دەرکــەوت،  بیــرکار  بلیمەتــی  دکتــۆرا 

هەوڵمــدا پرۆبلێمــی بــۆ دیزاییــن بکــەم کــە بۆ 

تواناییەکــی مــام ناوەنــد شــیکارەکەی مــاوەی 

٣ ســاڵ کات دەبــات، بــەاڵم ئــەو لەمــاوەی 

ســێ مانگــدا شــیکاری کــرد! ئــەو ئاســتی زیرەکییەکــەی زۆر بــەرزە، کاتێــک قســەی لەگــەڵ دەکەیــت ، تێدەگــەی چەنــد هەنــگاو 

لــە پێشــتەوەیە، بــەاڵم هەرگیــز لــەم تایبەمتەندییــەی کەڵکــی خــراپ وەرناگرێــت و بــە مێهرەبانــی هەوڵــدەدا یارمەتــی خەڵکــی 

ــزە. ــرکار بەڕاســتی کەســێکی بەڕێ ــدا پێشــبکەون. بی ــر ب ت
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ــاوی  ــرکار چ ــج، بی ــۆی کەمربی ــە زانک ــاڵی 2002 ل ــە س ــێک ل ــە کۆنفرانس ل

بــە ڤیچیســاڤ شــۆکورۆڤ، بیرکارێــک لــە زانکــۆی جــان هۆپکیــز، کــەوت. 

ــەرمن و  ــێکی ش ــەو کەس ــت« ئ ــرکار دەڵێ ــەر بی ــە کۆچ ــەبارەت ب ــەو س ئ

ــە بنەماڵەیەکــی  ــەوە بووببێــت ل ــە هۆکارەکــەی ئ ــوو، لەوانەی ــەدەب ب بەئ

نەریتــی و لــە گونــد گــەورە بــووە« شــۆکورۆڤ لــە بیــرکاردا بلیمەتییەکــی 

نــاوازەی دۆزییــەوە.  لــە ژورەکەییــدا لــە زانکــۆی کەمربیــج بیــرکار وێنــەی 

ئەلیکســاندەر گرۆســندیکی هەڵواســیوە، بیرکارێــک کــە لــە ئەڵامنیــای نــازی 

ــدز. ــای فیل ــراوەی مەدالی ــە ب ڕای کــرد و بووب

کۆچــەر بیــرکار خێزانــدارەو خێزانەکــەی خەڵکــی تایلەنــدە و کوڕێکــی 

ــۆ. ــاوی زانک ــە بەن هەی

 

زانکۆ، کوڕی کۆچەر بیرکار

خەاڵتەکەی)کــە  وەرگرتنــی  دوای  بیــرکار  کۆچــەر  پەیامــی  دواییــن 

کــورد: گەلــی  بــۆ  دزرا(  لێــی  کــەم  بەماوەیەکــی 

خەاڵتی فیڵدز، پێشکەشە بە گەلی کورد

ــم  ــع و پێ ــە ســەر گڵکۆکــەی قان زۆر حــەزم دەکــرد هــەر ئێســتا چوومایەت

وتایــە کــە خەمــت نەبــێ، کوردیــش دەتوانــێ پێشــکەوێ. پێــم بوتایــە قانــع 

ــوو،  ــک ب ــە دای ــەوێ ل ــرکار ل ــە کــوێ ئاشــەوانیت دەکــرد، کۆچــەر بی ــۆ ل ت

لــەوێ فێــری بیرکردنــەوە بــوو، لــەوێ خولیــای بیــرکاری بــوو. حــەزم دەکــرد 

کێلەکەیــم مــاچ کردایــە و پێــم وتایــە دە ئیــر بــە ئارامــی بنــوو.

زۆر خۆشــحاڵم ئەگــەر ئــەم هەواڵــە کەمــێ خەمــی دڵــی هــەر کــورد و ناکوردێکــی ڕەواندبێتــەوە. هیــوادارم ئەمــە ببێتــە هانــدەر 

بــۆ زیاتــر تێکۆشــانی خوێنــەری کــورد و بــۆ باشــر ناســاندن و ڕێزگرتنــی زانایانــی کــورد.

هەواڵــی دزرانــی مەدالیاکــە ڕاســت بــوو. لــە نــاکاو کەســێ کیفەکەمــی ڕفانــد کــە مەدیاڵەکــەی تێــدا بــوو. ئەمــە هیــچ گرنــگ نییــە 

و دانەیەکــی نوێــم پــێ دەدەن. دڵگــران مەبــن و هەڵپەڕکێــی خۆتــان کــەن.«

کە هەڵبەت کۆچەر بیرکار چەند ڕۆژ دواتر مەدالیایەکی نوێی وەرگرت. 

نۆبڵی بیرکاری چییە؟ 
 

نۆبــڵ خەاڵتەکانــی لــە بوارەکانــی فیزیــا، کیمیــا، زیندەناسی-پزیشــکی، ئابوریــی ، ئــەدەب و ئاشــتیدایە، لەوانەیە جێی سەرســوڕمان 

بێــت بۆچــی کاتــی خــۆی ئــەو خەاڵتــەی نــەدا بــە بیــرکارەکان! بــەاڵم خەاڵتــی بیــرکاری لەنــاو خەاڵتەکانــی نۆبڵــدا نییــە.

جێگــرەوەی خەاڵتــی نۆبــڵ بــۆ بیرکاری)مامتاتیــک( مەدالیــای فیلــدزە، کــە هــەر چوارســاڵ جارێــک، لــە کۆنگــرەی نێوەدەولەتــی، 

یەکێتــی بیرکاریــی جیهانــی دەدرێــت بــە چــوار بیــرکاری ژێــر ٤0 ســاڵ، و بــۆ ڕێزگرتــن لــە دامەزرێنــەری خەاڵتەکــە، جــان چارلــز 

فیلــدز، کــە بیرکارێکــی کەنەداییــە، نــاوی فیلــدزی لــێ نــراوە و بڕەکــەی 1٥000 دۆالری کەنەدییــە.

ــەن  ــەک کار بک ــەر زانکۆی ــە، لەه ــۆ منوون ــت، ب ــەڵ دەکرێ ــوکەوتیان لەگ ــڵ هەڵس ــراوەی نۆب ــو ب ــە وەک ــەم خەاڵت ــی ئ براوەکان

ــەوە. ــۆ بەرزدەکەن ــەو زانک ــت(ی ئ ــڵ ڕەنک)ئاس ــی نۆب ــەڕادەی براوەیەک ب



بابەتەکــەدا )زانســتی دابــڕان ژمــارە 9( تیشــکم خســتە ســەر  لەبەشــی دووەمــی 

پەرەســەندنی زانســتەکە و بڕینــی کۆمەڵــێ قۆناغــی گرنــگ، لــە ســەردەمی داروینــەوە تــا 

ناوەڕاســتی ســەدەی 20. باســی ئاوابوونــی تیۆرییەکــەی داروینــامن کــرد، کــە چــۆن چەنــد 

ــە  ــوو ب ــەوە هەم ــان دوای تاقیکردن ــران، و پاش ــنیار ک ــرەوە پێش ــەک وەک جێگ گریامنەی

هەڵــەدا کەوتنــەوە و پــاش نزیکــەی ســەدەیەک زانایــان گەیشــن بــە هەمــان دەرەنجامــی 

ــە ئاســتی  ــی ورد ل ــێ گۆڕانکاری ــی کۆمەڵ ــە کەڵەکەبوون ــە ل ــن: پەرەســەندن بریتیی داروی

ــە  ــتی. ل ــی رسوش ــی هەڵبژاردن ــە کاریگەری ــە ب ــەم گۆڕانکارییان ــاوی ئ ــەکان، و پاکت جین

بەشــی یەکــەم باســی پێوەرەکانی فەلســەفەی زانســتامن کــرد بــۆ تیۆرییەکی ســەرکەوتوو، 

کــە بریتــی بــوون لــە: لۆجیــک، ڕوونکردنــەوەی دیــاردەکان، پشتڕاســتکردنەوە بــە 

تاقیکردنــەوە، بوونــی پشتڕاســتکردنەوەی زۆر تــا دەگات بــە چەســپاندن، و لە هەمووشــی 

ــا ناوەڕاســتی ســەدەکە،  ــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەمەوە ت گرنگــر: پێشــبینی کــردن. ل

ــی  ــەوەی زۆر یەکای ــەاڵم ئ ــردەوە؛ ب ــان ک ــەوەکان پشتڕاســتی تیۆرییەکەی ــۆی تاقیکردن ک

کــردەوە و چەســپاندی، دۆزینــەوەی جــووت رشیتــی DNA ی بــوو. کــە پێــش ئــەوەش 

زانــای بەناوبانــگ، ئیرویــن رشۆدینگــەر، لــە ڕێــی کوانتــەم میکانیکــەوە پێشــبینیی 

ــەی  ــەوە و هەڵ ــی دەبن ــە وردی کۆپ ــە زۆر ب ــرد ک ــتاڵگەلێکی دەک ــا کریس ــی وەه بوون

کەمیــان تێــدا ڕوودەدات، کــە ئــەو هەڵــە کەمــە بازدانــی جینــی دروســت دەکات. ئــەم 

ــە  ــە تیۆرییەکــەدا و تەکانێکــی زۆر گــەورەی دا ب ــوو ل ڕووداوە شۆڕشــێکی زۆر گــەورە ب

کایــەی زیندەناســی و زۆر کایــەی تــر. ئــەم باســەمان تەرخانــە بــۆ زیاتــر پەرەســەندن و 

.DNA ــی ــەوەی رشیت ــاش دۆزین ــی زانســتەکە پ ئاڵۆزتربوون

بۆچی پەرەسەندن ڕاستە؟

لێکدانەوەیەکــی مێژووی و فەلســەفی 
بۆ پەرەســەندنی زانســتی پەرەسەندن

بەشی سێهەم و کۆتایی : لە ناوەڕاستی سەدەی بیستەمەوە تا ئەمڕۆ

نوسینی: ئاکۆ سەمەد
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پــاش ئــەم دۆزینــەوە گرنگــە، تیۆرییەکــە کەوتــە بــەر مەحەکــی تاقیکردنەوەیەکــی گرنــگ: گــەر بڕیــارە ســەرجەمی بوونــەوەر، 
بــە مرۆڤیشــەوە، لــە خانــەی ســەرەتاییەوە پەرەیــان ســەندبێ، کەواتــا دەبــێ پێکهاتــەی DNA ی کــۆی زینــدەوەران وەک یــەک 
بــن! ئایــا وا دەرچــوو؟ هەرچــی زینــدەوەر هەیــە کــە تــا ئەمــڕۆ دۆزراونەتــەوە، ســەرجەمیان رشیتــی DNAەکەیــان پێکهاتــووە 
لــەو چــوار توخمــی بنەڕەتــی: ئەدنیــن و ســایمین و گوانیــن و سایتۆســین. گــەر بگوتــرێ DNA تەنهــا ئــەو رێگایــەی هەیــە و بــە 
ڕێــگای تــر کار نــاکات، ئــەوە زانســتی ئەمــرۆ ســەملاندویەتی  هەڵەیــە، چونکــە زانایــان لــە تاقیگــە DNAیــان دروســت کــرد بــە 
شــەش توخــم لــە بــری چــوار )توخمــی X و Yیــش زیادکــرا(. گــەر بوونــەوەر بەرەنجامــی دیزایــن بوایــا، هیــچ نەبــوو دەکــرا مــرۆڤ 

پێکهاتەیەکــی جیــاوازی هەبوبــا، وەک ئــەوەی زانایــان ئەمــڕۆ دیزاینــی ئەکــەن. 

لــەو تاقیکردنەوەیــەش گرنگــر، بریتییــە لــە بــەراوردی ڕیزبەندیــی DNA لــە نیــوان جۆرەکانــدا. ئــەو چــوار توخمــە بنەرەتییــەی 
رشیتــی ناوکیــی DNA هــەروا هەرەمەکــی پێکــەوە تۆپــەڵ نەبــوون، بەڵکــو یــەک لــە دوای یــەک ڕیــز دەبەســن و چەنــد ریزێــک 
پێکــەوە جیــن دروســت دەکــەن و جینەکانیــش بەرپرســن لــە ســیفەتەکانی گیانــەوەر. کەواتــە گــەر بگوترێــت دوو جــۆر نزیکرینــن 
لــە یەکــەوە، ئــەوکات دەبــێ ڕیزبەندیــی DNAەکەشــیان زۆر لێکچــوو بێــت. دەگوتــرێ ڕەچەڵەکــی مــرۆڤ و شــامپانزی نزیکــی 
6 ملیــۆن ســاڵ لەمەوبــەر جیــا بوونەتــەوە، بــە تاقیکردنــەوەی رشیتــی DNA دەرکەوتــووە کــە لێکچوونــی ڕیزبەندییــان نزیکــی 
98%ە! ئایــا ئەمــە ڕێککەوتــە؟ ئــەم ڕیزبەندییــە چــۆن بــەراورد ئەکــرێ؟ داینــێ ئەمــەی خــوارەوە ڕیزبەندیــی دوو پارچــە رشیتــی 

DNAە:

AAGCTTTCGG
AAGCTATCGG

ــە، بەمــەش یانــی لێکچوونــی  ــان هەی ــان وەک یەکــن و یــەک جیاوازیی ــۆ دانەی ــە کــۆی دە توخمــی بنەرەتــی ن وەک دەبینیــن، ل
90%یــان هەیــە. 98% لێکچــوون یانــی 100 دانــە توخمــی بنەرەتــی ڕیــز بکــە و لــە بــەراوردی ڕیزبەندییەکــە تەنهــا دوو جیــاوازی 
ــەو ژمــارە زۆرە %98  ــار، و ل ــە ســێ ملی ــرە ل ــی رشیتێکــی DNA زیات ــن کــە ژمــارەی توخمەکان ــەوە بزانی ــت. ئەمــە گــەر ئ هەبێ
لێکچــوون هەیــە! و کاتێــک مــرۆڤ و شــامپانزی بــە ئەیپەکانــی تــر بــەراورد دەکرێــن، تــا جــۆرەکان لێــک دوورتــر بــن جیاوازیــی 

ڕیزبەندییەکــە زیاتــر دەبــێ. ئەمــە پشڕاســتکردنەوەیەکی یەکاکــەرەوە و ســەملاندنێکی ڕەهــای بیردۆزەکەیــە.
ــدان:  ــە مەی ــی گرنگــر هات ــواری DNA، بەراوردکاری ــە ب ــەوەی بێشــومار ل ــا و توێژین ــری تەکنەلۆجی ــاش بەرەوپێشــچوونی زیات پ
بــەراوردی بازدانــی جینــی. کاتــێ جینێکــی تایبەتــی چەنــد جۆرێــک بــەراورد دەکرێــن، دەبیــرنێ بازدانێــک لــە جینــی هەندێــک 
جۆریانــدا ڕوویــداوە کــە جینێکــی ناچــاالک کــردووە و لــە هەنــدێ جــۆری تریانــدا ئــەو بازدانــە ڕووینــەداوە و جینەکــە چاالکــە 
و پێویســتە بــۆ ئــەو جــۆرە. شــیردەرەکان بــە گشــتی جینێکــی تایبەتیــان هەیــە بــە نــاوی گلــۆ جیــن)Gene GLO( کــە بەرپرســە 
لــە گۆڕینــی شــەکری گلوکــۆز بــۆ ڤیتامیــن c. دیــارە ئــەم ڤیتامینــە زۆر پێویســتە بــۆ هەمــوو شــیردەرەکان تــا توشــی نەخۆشــیی 
داهێــزران نەبــن. هەنــدێ لــە شــیردەرەکانی وەک ئەیپــەکان و مــرۆڤ و هەنــدێ جــۆری بــەراز، بازدانێک لــەو جینەیانــدا ڕوویداوە 
کــە بووەتــە هــۆی ناکارابوونــی و جینەکــەی گۆڕیــوە بــە زڕەجیــن )pseudogene - جینــی ســاختە(، بــەو جینــە ناچاالکــەش لــەم 
جۆرانــەدا دەگوتــرێ پســایگلۆ. هــۆکاری ئەمــەش ئەوەیــە کــە ئــەم جۆرانــە بەهــۆی خواردنــی میــوە ترشــەکانەوە راســتەوخۆ لــەو 
میوانــەوە ڤیتامیــن c وەردەگــرن و جیــن پێویســتی بــە وزەی زیــاد کارکــردن نییــە بــۆ بەرهەمهێنانــی، بــەو هــۆکارەش پوکاوەتــەوە. 
ئــەو بازدانــەش کــە ڕوویــداوە لــەو جینــەدا لــە هەمــوو ئــەم جۆرانــە وەک یــەک نییــە: تــا جــۆرەکان نزیکــر بــن بازدانەکەیــان 
ــەی وەهــا  ــەو هــەزاران منون ــا منونەیەک ــە تەنه ــارە ئەم ــدات؟ دی ــەم ڕووداوە وردە ڕووب ــە ڕێککــەوت ئ ــە! دەشــێ ب چــوون یەک
دۆزراونەتــەوە. دیــاردەی بۆنکــردن لــە بــەراوردی نێــوان ئەیپــەکان و مشــک زۆر ئاڵۆزتــر و ســەمەرەترە، کــە چــۆن چەندیــن بــازدان 
جەندیــن جینــی تایبــەت بــە بۆنــی لــە مــرۆڤ و ئەیپــەکان پوکاندۆتــەوە بــەراورد بــە مشــک. بۆخــۆی جینــە مــردووەکان جیهانێکی 
ــردوون. وەک  ــی م ــوو جین ــر هەم ــی ت ــن و ئەوانی ــەکان چاالک ــی 2%ی جین ــە نزیک ــدا ب ــە مرۆڤ ــدا، و ل ــە گیانداران ــەمەرەن ل س
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ــەش %98  ــە، ئێم ــادەی تاریک ــی 9٥%ی م ــەردوون نزیک ــۆن گ چ
ــە لەشــامندا  ــی ســەمەرە ل ــی تاریکــن و ڕۆڵ ی جینەکامنــان جین
دەگێــڕن. ئەگــەر دیزایــن کرابایــن نەدەبــوو ئــەو هەمــوو جینــە 
مــردووە ناچاالکەمــان هەبێــت. هەمــوو ئــەو جینانــەش ئەوانــەن 
کــە بــە درێژایــی ملیۆنــان ســاڵ لــە لەشــی ئێمــەدا پوکاونەتــەوە 

و ســیفاتی ناپێویســتی البردوویــن.
 

وێنەی ژمارە 1: 
خانە و کرۆمۆسۆم و DNA و جین

سەرهەڵدانی زیندەناسیی گەردی و زیاتر هاتنەناوەوەی زانستی فیزیا

ــی و  ــی کارکردن ــە میکانیزم ــن ل ــر تێگەیش ــە DNA و زیات ــنابوون ب ــر ئاش ــاش زیات ــردوو، پ ــەدەی ڕاب ــتەکانی س ــەرەتای شەس ــە س ل
هاتنەنــاوەوەی کیمیاگــەرەکان بــۆ توێژینــەوەی زیاتــر، هــەردوو زانــای بایۆکیمیایــی، لویــس پاوڵینــگ و ئێمیــل زوکەرکانــدڵ، پێشــنیاری 
گریامنــەی کاتژمێــری گــەردی )Molecular Clock Hypothesis (یــان کــرد. کــە بەپێــی ئــەم گریامنەیــە، گــەر بــەراوردی ڕیزبەندیــی 
پرۆتینــی دوو جــۆری نزیــک بکەیــن، دەتوانیــن ئــەو کاتــە بدۆزینــەوە کــە ئــەو دوو جــۆرە لێــک جــودا بوونەتــەوە. لــە هەمــان کاتــدا، 
بەهــۆی دۆزینــەوەی زڕتوخمــەکان و ســیفاتی ئــەم توخامنــە، بــە تایبــەت شــیبوونەوەیان بەپێــی کات، کــە هــەر زڕتوخمێــک تەمەنێکــی 
ــە  ــی ب ــەوەی تەمەن ــۆ دۆزین ــن ب ــەکار هات ــە ب ــەم زڕتوخامن ــر، ئ ــی جێگری ــۆ توخم ــەوە ب ــی بێت ــوەی ش ــا نی ــە ت ــراوی هەی ــاری ک دی
بەردبــووەکان و تەمەنــی چینەکانــی زەوی، کــە یەکجــار کاریگــەر بوون لە نەخشــاندنی مێــژووی پەرەســەندنی جۆرەکان و دروســتکردنی 
درەختێکــی دروســت. ئەمــڕۆ هــەردووی ئــەم تەکنیکانــە پێکــەوە بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە مێــژووی هاوبەشــی جــۆرەکان و دۆزینــەوەی کاتــی 
جیابوونەوەیــان بــە وردیەکــی پەســەند کــراو بــەکار دەهێرنێــن. لــە ڕۆژگاری ئەمڕۆمانــدا پرۆژەیەکــی مــەزن هەیــە بــە نــاوی »پــرۆژەی 
جینۆمــی مــرۆڤ«)Human Genome Project(، کــە هــەر کــەس بیەوێــت دەتوانــێ منونــەی لیکــی دەمــی پێشــکەش بــە تاقیگەیەکــی 
تایبــەت بــکات و پــاش ماوەیــەک شــیکاری ئــەوەی بــۆ بکــەن کــە ئــەو کەســە لــە چەنــد ڕەگــەزی تێکــەڵ پێکهاتــووە و باوانــی لــە کوێــوە 
بــۆ کــوێ کۆچیــان کــردووە. بــە وەرگرتنــی منونــە لــە چەندیــن نەتــەوە و کۆمەڵــە مرۆڤــی جیــاواز، ئــەوە دۆزرایــەوە کــە ڕیشــەی هەمــوو 
دەگەڕێتــەوە  زەوی  ســەر  مرۆڤەکانــی 
بــۆ کۆمەڵــە مرۆڤێکــی ئەفریقــی کــە 
ــەر  ــاڵ لەمەوب ــەزار س ــە 100 ه ــر ل زیات
ــە  ــردووە. وات ــان ک ــاوە کۆچی ــە ئەفریق ل
ڕاســت  دارویــن  گریامنەیــەی  ئــەو 
دەرچــوو، کــە لــە کتێبــی بنەڕەتــی مــرۆڤ 
ئامــاژەی بــەوەدا کــە دەشــێت مــرۆڤ لــە 
ئەیپەکانــی ئەفریقــاوە پەرەیســەندبێت و 

کۆچــی کردبێــت. 
 

وێنەی 2: 
قۆناغەکانی پەرەسەندنی لێکۆڵینەوە لە جین
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وێنەیەکی ناتەواو
ــدا، بــەالم  ــە بــواری جیــن ڕووی ســەرباری ئــەو بازدانــە گەورەیــەی ناوەڕاســتی ســەدەی بیســتەم و ئــەو تەقینــەوە گەورەیــەی ل
هەمــوو ئەمانــە وێنەیەکــی ناتــەواوی جینــی گیانەوەریــان دەنەخشــاند و لێکەوتــەی خراپیــان لــێ دەکەوتــەوە. لــە کۆنــەوە لــە 
کایــەی فەلســەفە و ئایــن ئــەو پرســیارە دەوروژێــرنا: ئایــا ئێمــە ئازادیــن لــە کردارەکامنــان یــان ناچاریــن و دەســەاڵمتان بەســەریدا 
نییــە؟ وربوونــەوە و قاڵبوونــەوە لــە جیــن، ئــەو وێنەیــەی دا بــە دەســتەوە، کــە ڕاســتە جینــەکان بــازدان و الدانیــان تێــدا ڕوودەدات 
ــە دەرەوەی ویســتی بوونــەوەرە.  ــە و ل ــە زۆر درێژخایەن و دەگۆڕێــن،  ئەمــەش پەرەســەندن دروســت دەکات، بــەاڵم ئــەم گۆڕان
لــە کاتێکــی دیاریکــراوی ژیانــی گیانەوەرێکــدا، ئــەوەی ســیفات و ڕەفتــاری گیانەوەرێــک دیــاری دەکات بریتییــە لــە جینەکانــی 
ــە  ــە هەی ــەو واقیعــەی ک ــەوە و ئ ــەوەی ڕەگەزپەرســتەکان بیقۆزن ــووە بەهــۆی ئ ــە ب ــە. ئەم ــێ ئیرادەی ــەوە ب ــەر ب ــەو بەرامب و ئ
بیکەنــە بیانــوو بــەوەی کــە فاڵنــە نەتــەوە لــە فانــە نەتــەوە زیرەکــرە چونکــە جینەکانــی ئــەوە دیــاری دەکــەن؛ نێــر لــە مــێ 
زیرەکــرە چونکــە جیــن بەرپرســە لــەوە! هەڵبــەت پێشــر، ســەرەتای ســەدەی بیســتەم و دوای تەشــەنەی تیۆرییەکــە، ڕێبازێــک 
پەیــدا بــوو بــە نــاوی سۆشــیاڵ داروینیــزم. ئەمانــە بیانویــان دەدا بــە جیــاکاری، بــەوەی رسوشــت ڕێ بــە مانــەوەی بەهێــزەکان و 
تیاچوونــی الوازەکان دەدات و الدان لەمــە یانــی تێکدانــی رسوشــت! زانینێکــی ســەرەتایی دەربــارەی پەرەســەندن ئــەم بانگەشــەیە 
ــە  ــە گونجان ــەوەی هەی ــکەوتوو؛ ئ ــان پاش ــەندوو ی ــزم، پەرەس ــان ن ــەرز ی ــەزی ب ــاوی رەگ ــە ن ــە ب ــتێک نیی ــەوە: ش ڕەت دەکات
لەگــەڵ ئیکۆســیتمێکی دیاریکــراو و مانــەوەش بــۆ گونجاوترینــە نــەک بەهێزتریــن، گونجاوترینیــش ئەوەیــە کــە وەچــەی زۆر و 
جیاوازیــی زۆر دەخاتــەوە. ئەمــە جگــە لــەوەی ئەمــە ڕاڤەکردنــی ژیانــی رسوشــتە، نــەک ژیانــی دەســتکردی مــرۆڤ. نازییــەکان 
بــە ئاراســتەیەکی خراپــردا ڕۆشــن، ئەوەیــش بــەوەی جیــن بکەنــە بیانــوو بــۆ رەگــەزی بــەرز و نــزم، کــە بــە ڕای ئــەوان جینــی 
ئەڵــامن وەهایــە نەتەوەیەکــی بــااڵ بــن و جینــی ئەوانیــی تــر نــزم بــن، لەمەشــەوە جینۆســاید داهــات.  تــا ئەمــڕۆش بــاوە کــە ئــەو 
دۆخــە کۆمەاڵیەتــی و سیاســییە دەســتکردانە بیانــووی جینیــی بــۆ بهێرنێتــەوە و رەگەزپەرســتی و بــە نــزم تەماشــاکردنی بەرامبــەر 
بیانــوووی زانســتیی بــۆ بهێرنێتــەوە! یوڤــاڵ هــەراری، لــە کتێبــی هۆمــۆ ســایپیەنز، ئامــاژە بــە دۆخێکــی پارادۆکســی ســەیر دەکات: 
کاتێــک ســپی پێســتەکان ئەمریــکا داگیــر دەکــەن، ئــەو ژینگــە پــڕ زەلــکاو و پــڕ مێــش و مەگــەزەی ئەمریــکا بــۆ ئــەوان کوشــندەیە، 
بۆیــە ناچــار لــە ئەفریقــاوە کۆیلــە دەهێنــن تــا لــەو ژینگەیــە کار بکــەن و کارئاســانی بــۆ ئەمــان بکــەن. گــەر بەپێــی گونجاویــی 
رسوشــت بــا، دەبــوو ڕەشپێســتەکان ســەروەر بــن و ســپی پێســتەکان کۆیلــە، بــەو پێیــەی ئــەوان گونجــاون بــۆ ژینگەکــە! هەروەهــا 
باســی بیانــووی ڕەگەزپەرســتەکان دەکات، بــەوەی کــە بۆچــی پــاش نەمانــی یاســای جیــاکاری، کەچــی رەشــەکان هــەر نەیانتوانــی 
ــە ڕووی  ــەم نایەکســانییە ل ــەاڵم ئ ــردوون، ب ــۆ فەراهــەم ک ــواری ب ــا ب ــە، گەرچــی یاس ــەی ئەوەی ــەت هۆکارەک پێشــبکەون؟ هەڵب
کۆمەاڵیەتییــەوە النەچــووە، و رەشــەکان نــە خاوەنــی هێــزن و نــە ئابــووری و نــە شــارەزایی تــا هاوتــای ســپییەکان پــەرە بــە توانــای 
خۆیــان بــدەن، جگــە لــە بــەاڵی کەلتــوری کۆیایەتیــی هــەزاران ســاڵە. هەمــان شــت بــۆ جیاوازیــی دۆخــی نێــر و مێــش تــەواوە. 
ــەی  ــە کای ــرێ زڕەزانســت)لە زانســت چــوو-Pseudo science(؛ کــە ل ــی زانســت پێــی دەگوت ــە بەکارهێنانــی خراپ ــەم جــۆرە ل ئ

فەلســەفەی زانســتدا زۆر تیشــکی دەخرێتــە ســەر و زۆر بــە مەترســیدارتر لــە نەزانــی لــە قەڵــەم دەدرێــت.

گرفتەکە لە چی دایە؟
لــە کایــەی زانســت بــە گشــتی، کاتــێ بابەتێکــی زۆر گرنــگ دەدۆزرێتــەوە، ئیــر ئــەو بابەتــە دەبێتــە جێــی ســەرنج و توێژینــەوەی 
ســەرجەم زانایــان، بەشــێوەیەک کــە زۆر جــار دەبێتــە عەقیــدە و دەرگای ڕێــڕەوی تــر دادەخــات. لــە دوای دۆزینــەوەی رشیتــی 
DNA و پــەی بــردن بــەو جیهانــە ســەمەرەیە و بەهــۆی زیاتــر پێشــکەوتنی تەکنەلۆجیــا و بــواری کۆمپیوتــەر، کــە ئاســانکاریی 
زۆری کــرد بــۆ توێژینــەوە لــە جینــەکان، زانایانــی کایــەی پەرەســەندن بــە گشــتی تەنهــا چڕبوونەوەیــان لەســەر جیــن بــوو، کــە 
ــە  ــوو، ک ــز ب ــە ڕیچــارد داوکین ــەو ڕەوت ــز و پێشــەنگەکانی ئ ــا بەهێ ــە زان ــەک ل ــرا »Gene Centered View«. ی ــە ناون ــەو ڕەوت ئ
کتێبێکــی نایابــی لــەو بــارەوە نوســی بــە نــاوی جینــی خۆپەرەســت)Selfish Gene(. ســاڵی 19٥9 لــە واڵتــی یابــان ســەرنجی ئــەوە 
درا کــە لــە نێــو بەکریاکانــدا جیــن بــە شــێوەی ئاســۆیی دەگوازرێتــەوە. پاشــر بەشــێک لــە زانــاکان ســەرنجیان چــووە ســەر جیهانی 
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میکرۆبــەکان، و ئەوەیــان بینــی کــە جیهانێکــی زۆر فــرە و ئاڵــۆزە و دیــاردەی زۆر ســەمەرەیان تیــا ڕوودەدات. پــاش توێژینــەوەی 
زیاتــر، ئــەوە ئاشــکرابوو کــە جیــن لــە میکرۆبەکانــدا تەنهــا بــە دابەشــبوونی خانــە بــاڵو نابێتــەوە، بەڵکــو زۆر ئاســان لــە نێویانــدا 
ــی زۆر  ــس بەربەرەکانێ ــوو. مارگولی ــس ب ــن مارگولی ــو لی ــوارە، خات ــەو ب ــەنگەکانی ئ ــا پێش ــە زان ــەک ل ــت. ی ــۆڕ دەبێ ــن ئاڵوگ جی
دەکــرا لەالیــەن ئــەو زانایانــەی کــە تەنهــا ســەرنجیان لەســەر جینــات بــوو. ئاســان نەبــوو ئــەوە پەســەندبکرێت کــە جگــە لــەو 

دابەشــبوونە ســتونییەی جیــن، هــۆکاری تــری گرنــگ هەبێــت بــۆ پەرەســەندن، کــە دابەشــبوونی ئاســۆییە.

)Horizontal Gene Transfer (دابەشبوونی ئاسۆیی جین
 

وەک لــە وێنەکــە دیــارە، بەکریــاکان 
ــن  ــۆڕی جی ــدا ئاڵوگ ــو خۆیان ــە نێ ل
ئاســانی.  کاتــێ  بــە  دەکــەن زۆر 
جینێکــی تایبــەت لــە بەکریایەکــەوە 
تــرەوە،  بەکریایەکــی  دەچێتــە 
ئــەو  ســیفەتەی  ئــەو  ئــەوا 
بەکریــا  لــە  هەڵیگرتــووە  جینــە 
ــە  ــت. وە ب ــەدا دەردەکەوێ وەرگرەک
ســێ ڕێگــەش ئــەم گواســتنەوەیە 
ڕوودەدات: جینــەکان دیــواری خانــە 
دەبــڕن و دەچنــە خانــەی بەرامبــەر، 
جینێــک  ڤایرۆســەکانەوە  بەهــۆی 
دەگوازرێتــەوە  و  وەردەگیرێــت 
ــود دوو  ــەر، یاخ ــەی بەرامب ــۆ خان ب
ــن  ــن و جی ــەوە دەلکێ ــە پێک خانەک
لیــن  ئــەوەی  دەکــەن.  ئاڵوگــۆڕ 
شــتێکی  پێیگەیشــت  مارگولیــس 
ســەیرتر بــوو و دەرگایەکــی نوێــری 
بــۆ پەرەســەندن کــردەوە: ســەرنجی 
دا کــە مایتۆکۆندریــا و کلۆرۆپاســتی 

ــە  ــەی ڕووەک، ل ــاژەڵ و خان ــەی ئ خان
ــەوە ســەملێندرا  ــر ئ ــوە. کــە دوات ــان گۆڕی ــەی خانەکەی ــە خانەیەکــەوە، و پێکهات ــوون و چوونەت ــای ســەربەخۆ ب ــدا بەکری بنەڕەت
ــتنی  ــۆ رێکخس ــی ب ــەک و بەکارهێنان ــی بەکریای ــە خۆگرتن ــە ل ــەندووە ب ــەوە پەرەیس ــەی پرۆکاریۆت ــە خان ــۆت ل ــەی ئیوکارت خان
وزە! ئەمــەش دیدێکــی تــری داروینــی هێنایــەوە بــەر بــاس، کــە فەرامــۆش کرابــوو: هەڵبژاردنــی گــروپ. بەپێــی ئــەم پرەنســیپە، 
فرەخانەیــی بــە هــۆکاری باشــر گونجــان و بەهێــز بــوون لــە کۆبوونــەوەی تــاک خانەییــەوە پەیــدا بــوون، هەروەها زینــدەوەرە فرە 
خانەکانیــش بــە زۆری بــە گــروپ کار دەکــەن بــۆ زیاتــر مانــەوە، کــە ئەمــەش دۆخــی بەکۆمەڵــە بــوون دروســت دەکات. تەنانــەت 
ــا  ــە پشــتە! وە لیــن مارگولیــس ئــەوەی دۆزییــەوە، کــە مایتۆکۆندری خــودی کۆبوونــەوە ئاینــی و کەڵتییــەکان ئــەم هانــدەرەی ل
رشیتــی DNA تایبــەت بــە خــۆی هەیــە و لەگــەڵ بەکریــاکان ئاڵوگــۆڕی جیــن دەکــەن، دەشــتوانێ لەگــەڵ DNA ناوکــی خانــە 
جیــن ئاڵوگــۆڕ بکــەن. پاشــر ئــەوە زانــرا کــە باکریــاکان بــە ئاســانی جیــن دەگوازنــەوە بــۆ ناوکــی خانــە و ڤایرۆســەکان زۆر ئاســانر 

وێنەی ٣: گواستنەوەی جین بە ڕێگەی ئاسۆیی لە بەکریاکاندا، چ ڕاستەوخۆ یاخود بەهۆی ڤایرۆسەکانەوە
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ئــەم کارە دەکــەن، و ئەمــەش دەرگای کــردەوە بــۆ زیاتــر ئاشــنابوون بــە نەخۆشــییە میکرۆبــی و ڤایرۆســییەکان و تێگەیشــن لــە 
میکانیزمــی کارکردنیــان. مــرۆڤ وەهــا لــە میکــرۆب و ڤایرۆســەکان دەڕوانــێ کــە تەنها ســەرچاوەی نەخۆشــی بــن و ئەرکی زانســتە 
ڕێــگا بدۆزێتــەوە بــۆ لەناوبردنیــان. بــەاڵم دواتــر ئــەوە ئاشــکرا بــوو کــە ژمــارەی بەکریــاکان لــە لەشــی مرۆڤــدا بــە نزیکــی دە 
هێنــدەی ژمــارەی خانەکانــن و ژمــارەی ڤایرۆســەکانیش نزیکــی 100 هێنــدە! و مــرۆڤ ناتوانــێ بــژی بــە بــێ بوونــی ئــەو بەکریــا 
و ڤایرۆســانە، کــە ملیۆنــان ســاڵە لــە لەشــی مرۆڤــدا کار دەکــەن و بەشــێکی گرنگــن لــە پەرەســەندن و ئاڵۆزتربوونــی مــرۆڤ و 
گیانەوەرانــی تــر. ئەمــڕۆ زانایــان باســی ئــەوە دەکــەن کــە چــۆن خۆپاراســن و دژایەتیــی بەکریــا و ڤایرۆســەکان زیانــی جەســتەیی 
و دەروونــی و ئەقڵیــی پێگەیاندوویــن. دابڕینــی مــرۆڤ لــە رسوشــت و ئاژەڵــەکان و میکرۆبــەکان کردویەتــی بــە بوونەوەرێکــی 
بــێ هەســت و بــێ هــۆش، جگــە لــە هەنــدێ مرۆڤــی زیرەکــی رۆبــۆت ئاســا کــە پرۆگــرام دادەنێــن، ئیشــی مرۆڤەکانــی تــر تەنهــا 
الســایی کردنەوەیــە. مــرۆڤ کــە لــە رسوشــتدا بــووە زۆر هۆشــمەندتر و بەتواناتــر بــووە لــەم جــۆرە مرۆڤــە زیانبەخشــەی ئەمــڕۆ.

ئەمــە شــۆڕش بــوو بەســەر درەختەکــەی داروینــدا. گەرچــی دۆزینــەوەی درەختــی ژیــان لــە الیــەن داروینــەوە شۆڕشــێکی یەکجــار 
گــەورە بــوو بەســەر پەیــژەی ژیانــی ئەرســتۆدا و نــەک پیــاوە ئاینییــەکان، بەڵکــو زاناکانیــش دژی بــوون، کەچــی دواتــر دەرکــەوت 
چواندنــی ژیــان بــە درەخــت کەموکورتــە؛ بەڵکــو ئــەوەی هەیــە تۆڕێکــی پێکداچــووی ئاڵــۆزە، کــە پێــامن دەڵێــت بوونــەوەران 
ــەرە  ــەوە پ ــوو پێک ــەن و هەم ــۆز کار دەک ــی ئاڵ ــەوە وەک تۆڕێک ــدا پێک ــە ئێستاش ــو ل ــە، بەڵک ــان هاوبەش ــا ڕابردووی ــەک تەنه ن
دەســەنن. ئەوانــەی دەڵێــن دارویــن لــە رۆژئــاوا بــاوی نەمــاوە، بەشــێکە لــە ڕاســتی، بــەاڵم ڕاســتیی تــەواو ئەوەیــە کــە پەرەســەندن 
ــە  ــوو ک ــوڵ نەب ــان قب ــەوان ئەوەی ــردەوە. ئ ــان دەک ــزگارەکان ڕەتی ــانی دەدا و پارێ ــن نیش ــەوەی داروی ــرە ل ــە و زۆر ئاڵۆزت هەی
ڕابردوومــان لەگــەڵ گیانــداران یــەک بێــت، چــۆن ئــەوە بپەژرێنیــن ئێســتامان پێکــەوە بــە تۆڕێکــی ئاڵــۆز و نهێنــی گرێــدراو بێــت؟ 
گرنگیــی ئــەم کایەیــە لــەوەدا بــوو، کــە بیانــووی رەگەزپەرســتەکانی کــرد بــە خورافیــات، بــەوەی گوایــا جینیــان لــە رسوشــتەوە 
بــۆ ماوەتــەوە و کردوونــی بــە بــااڵ لــە چــاو رەگەزەکانــی تــر و لێــی دابڕیــون! کــە ســەملاندی هیــچ دابڕانێــک ڕووینــەداوە و ئــەو 
ــۆ  ــا ب ــەک تەنه ــە، ن ــی زۆر کوشندەشــی هەی ــردە و کاری سیاســی و ئایدیۆلۆجیســتەکانە و بەرەنجام ــرۆڤ ک ــە م ــەی هەی دابڕان
مــرۆڤ، بەڵکــو بــۆ کــۆی رسوشــت. واتــا یاســاکانی رسوشــت و پەرەســەندن بــە ڕەهایــی دژی ڕەگەزپەرســتین؛ بگــرە لــەوەش زیاتــر، 
دژ بــە جیاکاریــی نیــوان مــرۆڤ و گیاندارانــی تــرن. پۆلێنبەنــدی و جیاکردنــەوە کاری مرۆڤــە و زیانــی زۆری بــە رسوشــت و خــودی 
مــرۆڤ گەیانــدووە. گــەر مــرۆڤ بیــەوێ لەگــەڵ رسوشــت و یاســاکانی هەڵبــکات، دەبــێ ئیگــۆی فــڕی بــدات و ئیکــۆ پەســەند 
ــەکان  ــا جین ــرد: ڕاســتە تەنه ــی نەدەک ــی زانســتی و فەلســەفی و ئاینی ــدێ گرفت ــەاڵم ئەمــەش هێشــتا چارەســەری هەن ــکات. ب ب
بەرپــرس نیــن لــە ســیفات و ڕەوشــتامن، بەڵکــو بەکریــا و ڤایرۆســەکانیش هاوتــا بەشــێکی گرنگــن لێــی، بــەاڵم هەمــوو ئەمانــە 
لــە دەرەوەی ویســت و ئیــرادەی مرۆڤــن و ئێمــە هیــچ توانامــان ناشــکێ، نــە بەســەر جینەکانــدا و نــە بەســەر ئاڵوگــۆڕی جینــامن 
ــمەندیی  ــەروەردە و هۆش ــەی پ ــەن؟ ئ ــامن دەک ــن کۆنرۆڵ ــن و میکرۆبەکان ــەوە جی ــا ئ ــدا، کەوات ــرۆس و بەکریاکان ــەڵ ڤای لەگ

خۆمــان؟ ئــەی ویســت و ئیــرادە چ ڕۆڵــی هەیــە؟ ئایــا ئــەوەی هەیــە بۆنــورساو و ناچارییــە؟

ئەپیجەنەتیک
لــە بەشــی یەکــەم باســامن کــرد، کــە المــارک دیــدی بــۆ پەرەســەندن وەهــا بــوو، کــە گیانــدار لەگــەڵ پێدراوەکانــی دەوروبــەری 
کارلێــک دەکات و ئــەم کارلێکــە تۆمــار دەبێــت و دەگوازرێتــەوە بــۆ نەوەکانی. بەمەش بــە تێپەڕینی نەوە دوای نــەوە و گۆڕانکاریی 
ورد، پەرەســەندن دێتــە کایــەوە. المــارک هیــچ بەڵگــەی نەبــوو بــۆ ئــەم گریامنەیــە، بۆیە هــەم دژەکانــی پەرەســەندن گریامنەکەیان 
کوشــت، هــەم خــودی دارویــن، کــە بــە پێــی مۆدێلەکــەی دارویــن گۆڕانــکاری لــە جینــەکان ڕوودەدەن و پێدراوەکانــی رسوشــت 
تەنهــا کاری پاکتاوکــردن دەکــەن بــە ڕێگــەی هەڵبژاردنــی رسوشــتی. گەرچــی لــە کۆتاییەکانــی ســەدەی 19 المارکییــە نوێیــەکان 
گریامنەکەیــان زینــدوو کــردەوە وەک جێگــرەوە بــۆ هــزری دارویــن، بــەاڵم لەبــەر نەبوونــی بەڵگــە دووبــارە فەرامــۆش کرایــەوە. لە 
ناوەڕاســتی ســەدەی بیســتەمەوە چەمکــی ئەپیجەنەتیــک ســەریهەڵدا، بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە کاریگەریــی رسوشــت لەســەر دەربڕینــی 
ــەوە  ــی ســەدەی 20 و ســەرەتای ســەدەی 21 پەرەیســەند. ئ ــە کۆتاییەکان ــر ل ــەاڵم ئەمــە زیات ــپ. ب ــەت فینۆتای ــەکان، بەتایب جین
تێبینــی کــرا، کــە بوونــی جــۆرە جینێــک، ڕاســتەوخۆ مانــای دەربڕینــی ســیفەتی هەڵگــر ناگەیەنێــت لــە زیندەوەرەکــەدا، بەڵکــو 
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ــەن  ــەن وا دەک ــک ه ــد میکانیزمێ چەن
جینێــک بتوانێــت دەرببڕدرێــت یــان 
ــە کار  ــەش ک ــەو هۆکاران ــەوە. ئ بکوژێت
ــن  ــە، بریتی ــەم دیاردەی ــە ســەر ئ دەکەن
لــە ژینگــە و خــۆراک و لــە مرۆڤــدا 
وەرزش و بیرکردنــەوە و مێدیتەیشــن. 
بەرکەوتنــی گیانــدار لەگــەڵ ژینگەکەیدا 
و جــۆری خۆراکەکــەی و هەوڵــی خــۆی، 
وا دەکات هەنــدێ جیــن لــە لەشــیدا 
چــاالک بــن و هەندێکیــش ناچــاالک، 
تەنانــەت ئــەم چــاالک بــوون و ناچــاالک 
ــۆ نەوەکانیشــی! ــەوە ب ــە بگویزرێن بوون

لــە تاقیکردنەوەیەکــدا، کــە هــەردوو 
ــۆی،  ــا دۆلین ــڵ و دان ــدی جیرت ــا، ڕان زان
ئەنجامیانــدا لەســەر مشــکی تاقیگــە، 
ــی  ــە جوان ــی ئەپیجەنەتیــک ب کاریگەری

مشــکیان  دوو  ئــەوان  کــەوت.  بەدیــار 
ــەواوی  ــە ت ــان ب ــە جینەتیکی ــرد ک ــۆن ک کل

ــاواز  ــدی جی ــە دوو ناوەن ــەاڵم ل ــوو، ب ــەک ب وەک ی
گەورەیــان کــردن. پاشــر کــە مشــکەکان گــەورە 
ــەک  ــان وەک ی ــە قەبارەی ــان و ن ــە ڕەنگی ــوون، ن ب
ــان  ــە جینی ــوون ک ــک نەدەچ ــە دوو مش ــوو، ل نەب
ــارە: ــە دی ــە وێنەک ــت! وەک ل ــەک بێ 100% وەک ی

ــەر  ــە ه ــردا، ک ــی ت ــە تاقیکردنەوەیەک ــا ل هەروەه
لەســەر مشــک ئەنجــام دراوە، بەرەنجامــی ســەیرتر 
دەرکەوتــووە. لــە کاتێکــدا گێــاس بــۆ مشــکێک 
گێاســەکە  بۆنــی  مشــکەکە  کاتــێ  و  دادەنێــن، 
ــی  ــەدا تەزویەک ــەو کات ــت، ل ــۆی دەچێ دەکات و ب
ــەم  ــت و دەترســێت. ئ ــە مشــکەکە دەدرێ ــا ل کارەب
ــەوەی  ــا ئ ــەوە، ت ــارە دەکرێت ــد جــار دووب کارە چەن
مشــکەکە وای لــێ دێــت هــەر بــە بۆنکردنــی گێاس 
ــکە  ــەم مش ــێ ئ ــەیرە، کات ــەوەی س ــت. ئ ڕابچڵەکێ
بۆنکردنــی  بــە  وەچەکانــی  دەخاتــەوە،  وەچــە 
گێــاس ڕادەچەڵکــن بــێ ئــەوەی هیــچ تەزویەکــی 

ــت! ــارادا بێ ــا لەئ کارەب
کەواتــە ئــەوەی پەرەســەندن و ســیفات و رەفتــاری ئێمــە دیــاری دەکات بریتییــە لــە: جینەکامنــان، کاریگەریــی بەکریــا و ڤایــرۆس، 
و ئەپیجەنەتیــک، کــە دیاریــی دەکات چــی جینێــک کار بــکات و چــی جینێــک ناچــاالک بێــت. گــەر بگەڕێینــەوە بــۆ ئــەو پرســیارە 
ــە  ــە، ک ــەوەدا ناچاریی ــان. ب ــن هەردوکی ــێ بڵێی ــە؟ دەب ــە یاخــود ناچاریی ــی خۆمان ــە هەڵبژاردن ــە ب ــی ئێم ــا ژیان ــە: ئای ــەی ک کۆن

وێنەی ٥: 

دوو مشکی کۆپیکراو کە جینیان 100% وەک یەکە،

 بەاڵم لە دوو ناوەندی جیا گەورە بوون

وێنەی ٤:

ئەپیجەنەتیک و چاالکبوونی جین
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ــە جــۆری خــۆراک  ــە، ک ــژاردەی خۆمان ــووە؛ بەوەشــدا ب ــای ئێمــە ســیفاتیان هەڵگرت ــە دەرەوەی توان ــەکان ل ــەکان و میکرۆب جین
ــە چ ئاراســتەیەک  ــەکان چــۆن و ب ــی دەکــەن جین ــەوە و مێدیتەیشــن، دیاری ــن، وەرزش و بیرکردن ــی دەژیی ــەی لێ ــەو ژینگەی و ئ
کار بکــەن، و تەنانــەت ئەمــە بشــگوازرێتەوە بــۆ نەوەکامنــان. ئەمــەش شۆڕشــێکی تــرە بەســەر ئایدیۆلۆجیــای ڕەگەزپەرســتەکان 
ــە  ــااڵن ل ــەی ب ــە، ئەوان ــرۆڤ نیی ــۆ م ــی ب ــچ کاریگەری ــتم هی ــۆری سیس ــن و ج ــەروەردە و ژینگەگۆڕی ــەوەی پ ــاکارەکان، ب و جی
رسوشــتەوە بــااڵن و ئەوانیــی تریــش جینیــان وایــە کــە بــە نزمــی مبێننــەوە و لــە خزمەتــی ڕەگــەزی بــااڵ بــن! ئــەوە ڕاســتە، کــە 
ئــەو نەتەوانــەی ســەدان ســاڵە سیســتمی دروســتیان هەیــە و جێگیــرن و پەروەردەیــان پێشــکەوتووە، ئەمــە کاری کردوەتــە ســەر 
جینەکانیــان و منداڵیــان کــە لــە دایــک دەبــن پێــش پــەروەردە خاوەنــی کۆمەڵــێ بەهــرەن؛ بــەاڵم ئەمــە نــە دیاریــی رسوشــتە نــە 
نەگــۆڕ و نــە تایبەتــە بــە ڕەگەزێــک و حەرامکــراو لــە ڕەگــەزی تــر. کام ڕەگــەزی مــرۆڤ ئەمــڕۆ لــە دۆخێکــی خراپدایــە، گــەر بێــت 
و ببنــە خاوەنــی سیســتمێکی بەڕێوەبردنــی دروســت و پەروەردەیەکــی گونجــاو، ئــەوا دەبنــە جــۆرە مرۆڤێکــی تــر و بەردەوامیــی 
ئــەم دۆخــە دەربڕینــی جینەکانیــان دەگۆڕێــت و دەشــگوازرێتەوە بــۆ نەوەکانیــان. بــە هەمــان شــێوە، ئــەو ڕەگەزانــەش کــە خۆیان 
پــێ بــە بنــەڕەت زیرەکــە، گــەر سیســتمەکەیان توشــی هەڵوەشــان بێــت و ئــەم دۆخــە جێگیرەیــان نەمێنێــت، ئــەوە دوو نــەوەی 
یــەک لــە دوای یــەک بەســە بــۆ ئــەوەی بکەونــە دۆخێکــی زۆر خراپــی مرۆییــەوە و کار لــە جینیــان بــکات و بشــگوازرێتەوە بــۆ 
نەوەکانیــان. مێــژوو شــاهیدی ئەوەیــە، کــە چــۆن ناوچەیــەک لــە کۆنــدا جێــی ســەرهەڵدانی فکــر و شارســتانییەت بــووە و ئەمــڕۆ 
گەیشــتووە بــە چ دۆخێکــی وێــران؛ چۆنیــش هەنــدێ ناوچــەی دوور لــە هــەر شارســتانییەتێک ئەمــڕۆ بــوون بــە پێشــەنگی جیهــان. 
کەواتــە بــە دەســت خۆمانــە: ئایــا ئیرادەمــان تەســلیمی جینەکامنــان بکەیــن و چــۆن هاتــووە ئــاوا بــڕوا؟ یاخــود جیــاواز خۆمــان 

پــەروەردە بکەیــن و کار بکەینــە ســەر جینەکامنــان و دەربڕینــی ئەوانیــش بگۆڕیــن؟

پێشبینی کردن
یــەک لــە پێــوەرە گرنگــەکان بــۆ تاقیکردنــەوەی هــەر تیۆرییەیــەک، بریتییــە لــە پێشــبینی کــردن. بــەاڵم جــارێ دەبێــت ڕوونــی 
بکەینــەوە لــە پێشــبینی مەبەســتامن چییــە. لــە زمانــی ڕۆژانــە، مەبەســتامن لــە زاراوەکــە ئەوەیــە کــە، دیاردەیــەک لــە داهاتــودا 
ڕووبــدات ئێمــە پێشــر بیزانیــن. بــەاڵم لــە زانســتدا جیاوازیــی هەیــە. ڕاســتە زانینــی ڕووداوێکــی داهاتــوو بریتییــە لــە پێشــبینی، 
بــەاڵم ئــەو ڕووداوانــەش کــە لــە ڕابــردودا ڕوویانــداون و پێــامن نەزانیــون، یــان ئێســتا ڕوودەدەن و پێــی نازانیــن، بــەاڵم لــە ڕێــی 
تیۆرییەیەکــەوە درکــی پــێ دەکەیــن و دوای تاقیکردنــەوە وا دەردەچــن، بــەوە دەگوتــرێ پێشــبینی. بــە منونــە، کاتــێ بــە تیۆرییــەی 
ڕێژەیــی پێشــبینیی تەقینــەوەی گــەورە دەکرێــت، ئــەو تەقینەوەیــە نزیکــی 1٤ ملیــار ســاڵ لەمەوبــەر ڕوویــداوە، بــەاڵم کاتێــک 
درکــامن پێنەکــردووە و تیۆرییەیــەک ئاگاییــامن دەخاتــە ســەری، و پاشــر دەردەکەوێــت کــە وایــە، ئەمــە پێشــبینییەکی زانســتییە.

بــەاڵم بەپێــی تیــۆری پەرەســەندن چــۆن پێشــبینیی دەکرێــت و چ جــۆرە پێشــبینییەک، کــە هاوکێشــە و داتــا بوونــی نییــە؟ پێــش 
بەرەوپێشــچوونی ئــەم تیۆرییــە، دۆزینــەوەی پاشــاموە بــە بەردبــووەکان کارێکــی هەڕەمەکــی و گــران بــوو، بــەاڵم ئێســتا بەهــۆی 
بوونــی زانیاریــی زۆر و پێشــبینیکردن بــە تیۆرییەکــە، زانــاکان ئاســانر چــی جــۆرە پاشــاموەیەکیان بوێــت دەیدۆزنــەوە. ئــەوەی 
ــان  ــەو پێیــەی کــۆی زینــدەوەران ڕەچەڵەکی ــە لینکــی لەدەســتچوو)Missing Link(. ب ــە ل ــن، بریتیی ــدا دەگەڕێ ــە دوای ــاکان ب زان
یەکــە، کەواتــە بــەردەوام ئــەم لینکــە لەدەســتچووە لــە نێــوان جۆرەکانــدا هەیــە. کاتێــک دەزانرێت جۆرێــک تەمەنی ســەرهەڵدانی 
بــۆ کــەی دەگەڕێتــەوە و جۆرێکــی نوێــر کــەی ســەریهەڵداوە، دەبێــت لینکــی لەدەســتچوو تەمەنەکــەی لــە نێــوان هەردوکیانــدا 
بێــت. کاتێــک تەمەنێــک دەقەبڵێندرێــت، ئەمــە لــە جیۆلۆجیــدا ئاماژەیــە بــۆ قوڵییەکــی دیاریکــراو، کــە وەک باســامن کــرد لــە 
بەشــی یەکەمــدا، چینەکانــی زەوی هەرەمەکــی نەکەوتــوون بــە ســەر یەکــدا، بەڵکــو لــە کۆنــەوە بــۆ نــوێ چیــن چیــن دروســت 
بــوون، کــە ئەمــڕۆش بــە هــۆی تەکنەلۆجیــاوە نەخشــەی جیۆلۆجیــی چینــەکان و تەمەنەکانیــان هەمــوو دیــاری کــراون. کەواتــە 
ــن  ــەو جــۆرە بگەڕێی ــۆ ئ ــی زەوی ب ــە قواڵییەک ــێ ل ــەوا دەب ــە زەمەنێکــی دیاریکــراودا، ئ ــن ل ــدار بگەڕێی ــک گیان ــۆ جۆرێ ــەر ب گ
کــە چینــە بەردەکــە هــی هەمــان ســەردەم بێــت. بــەاڵم لەســەر زەوییەکــی فــراوان لــە چ شــوێنێک بــۆ ئــەو قوڵییــە بگەڕێیــن؟ 
ــرێ  ــرێ بزان ــە و دەتوان ــان هەی ــی دیاریکراوی ــتم و جێیەک ــە و ئیکۆسیس ــەر یەک ــو ه ــن، بەڵک ــی نی ــداران جیهان ــکرایە گیان ئاش
جۆرێکــی لەدەســتچوو لــە کــوێ ژیانــی کردبــێ، بــە پێــی زانینــی جــۆری پێــش خــۆی و دوای خــۆی. بــەم جــۆرە دەتوانــرێ هــەم 
شــوێن و هــەم قوڵیــی پاشــاموەیەکی بــە بەردبــووی گریامنەیــی دیــاری بکرێــت! هەرچەنــد گرفتێــک هەیــە لێــرەدا: ئەگــەر زۆر 
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کەمــە گیاندارێــک مبــرێ ببێــت بــە بەردبــوو. گیاندارانــی ســەر وشــکانی هەمــوو شــی دەبنــەوە، مەگــەر لــە دۆخێکــدا بکەونــە 
ژێــر ئــاو و لیتــەوە ببنــە بەبەردبــوو، یاخــود خۆڵــی بورکانــی دایانبپۆشــێت. ئــەم ئەگــەرە بــۆ گیانــدارە ئاوییــەکان زۆر زیاتــرە، بــەو 
پێیــەی لــە نــاو ئــاو دەژیــن و ئەگــەری داپۆشــینیان بــە لیتــە و شــینەبوونەوەیان هەیــە و بــۆ ئــەو ژمــارە زۆرەی جۆرێــک ئەگــەر 
بــەرزە کــە چەنــد دانەیــەک ببنــە بەبەردبــوو. ئــەوەی کــە پێشــر باســامن کــرد، بــە شــیکاری جینــی ئــەوە دۆزرایــەوە کــە کــۆی 
ــرۆڤ  ــرد م ــەی دەک ــە گریامن ــە، ک ــەش ســەملاندنی پێشــبینییەکەی داروین ــا، و ئەم ــۆ ئەفریق ــەوە ب ــرۆڤ دەگەڕێت ــی م ڕەچەڵەک
ــە.  ــزی تیۆریی ــی بەهێ ــە خاڵ ــێ ب ــەک ورد، ناب ــتە ن ــبینییەکی درش ــە پێش ــارە ئەم ــەریهەڵدابێت. دی ــاوە س ــی ئەفریق ــە ئەیپەکان ل
منونــەکان زۆرن بــۆ پێشــبینیی ورد، بــەاڵم دیارتریــن و بەناوبانگرینیــان بریتییــە لــە دۆزینــەوەی پاشــاموەی بەبەردبــووی ماســیی 

 .)Tiktaalik(ــک تیکتالی
ــدار  ــەوەی کــە چــۆن یەکــەم گیان ــوو لەســەر ئ ــەوە ب ــان ســاڵ خەریکــی توێژین ــل شــۆبین، دەی ــواری پالیەنتۆلۆجــی، نی ــای ب زان
 acanthostega(ــاوی ــە ن ــووەوە ب ــکاوەکی دۆزراب ــی وش ــۆرە گیاندارێک ــوێنەواری ج ــر ش ــەر زەوی. پێش ــە س ــاوەوە هاتۆت ــە ئ ل
gunnari( کــە مێژووەکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ نزیکــی ٣60 ملیــۆن ســاڵ لەمەوبــەر )وێنــەی ژمــارە 6(. هەروەهــا بــە توێژینــەوە 
ئــەوە ســەملێندرا کــە ئــەم جــۆرە گیانــدارە وشــکاوەکییە لــە ماســیی جــۆری پەڕەکــەی کڕکڕاگەییــەوە پەیــدا بــووە، کــە مێــژووی 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ٣90 ملیــۆن ســاڵ لەمەوبــەر، و نــاوە زانستییەکەشــی)eusthenopteron foordi( یــە. ئــەم ماســییە پەڕەکــەی لــە 
کڕکڕاگەیەکــی ڕەق دروســت بــووە، کــە بەهۆیــەوە دەتوانــێ بەســەر خاکــی ژێــر دەریــادا بــڕوات )وێنــەی ژمــارە 7(. شــوبین بــۆ 
ئــەو لینکــە لەدەســتچووە دەگــەڕا کــە لــە گیانــەوەری ئاوییــەوە بــووە بــە وشــکاوەکی و دەبــێ خەســڵەتی لــە هــەردوو جۆرەکــەوە 
نزیــک بێــت. بــەو پێیــەی ئــەم گیانــدارە گریامنــە کــراوە تەمەنــی دەکەوێتــە نێــوان ئــەو دوو جــۆرەوە، کەواتــا تەمەنــی دەبــێ 
نزیکــەی ٣7٥ ملیــۆن ســاڵ لەمەوبــەر بێــت. بــۆ ئەمــەش شــوبین لــە نەخشــە جیۆلۆجییــە ئامادەکانــەوە دەیزانــی دەبــێ لــە چ 
چینێــک و لــە چ قوڵییەکــدا بگــەڕێ بــۆ پاشــاموەی بەبەردبــوو. هەروەهــا بــۆ دیاریکردنــی شوێنەکەشــی، ئــەوە زانــراوە کــە ماســیی 
پەڕەکــە کڕکڕاگەیــی لــە ئــاوی شــیریندا ژیــاوە نــەک ئــاوی ســوێر، واتــا لــە دەریاکانــدا نەژیــاوە. شــوبین تەنهــا شــوێنێکی شــک 
دەبــرد کــە چینــی جیۆلۆجیــی بــەو تەمەنــە لــێ بێــت و لــە ئــاوی ســوێر پێکنەهاتبــێ، ئــەو جێیــەش باکــوری کەنــەدا بــوو. شــوبین 
چونکــە دڵنیــا بــوو لــە هەڵســەنگاندنی خــۆی و دەیزانــی کــە دەبێــت ئــەو جــۆرە لــە وەهــا جێیــەک بدۆزرێتــەوە، بۆیــە ســاڵی 
ــە شــوێنی گومــان لێکــراو. هەڵبــەت شــوێنەکە هێنــدە بچــوک نەبــوو هــەروا ئاســان  1999 دەســتی کــرد بــە کاری هەڵکۆڵیــن ل
بەبەردبووەکــە بدۆزنــەوە، بەڵکــو گەڕانــی زۆری دەویســت. ئــەو لێبڕاوانــە مــاوەی پێنــج ســاڵ بــێ ماندووبــوون کاری کــرد. نزیــک 
بــوو لــەوەی بێهیــوا بێــت، بــەاڵم لــە مانگــی جــواڵی ســاڵی 200٤، نزیــک شــوێنەواری ڕووبارێکــی کــۆن، بینیــی ســەرێک لێکچــوو 
ــووە. هــەروەک وێناشــیان دەکــرد،  ــەو ب ــی ئ ــەوە، ئەمــە خۆشــرین ســاتی ژیان ــە! وەک دەگێڕێت ــە دەرەوەی ــە ســەری ماســی ب ل
ئــەو گیانــدارە هێشــتا پێــی بــۆ دروســت نەبــووە و پەڕەکەکانیشــی جیــاوازە لــە پەڕەکــەی ماســی، واتــا لــە نێــوان پەڕەکــە و پێــی 
دایایــە. هەروەهــا هێشــتا ســەری لــە لەشــی دوور نەکەوتۆتــەوە و بــە تــەواوی شــێوەی لــە نیــوان گیانــەوەری پێــش خــۆی و پــاش 
 Your Inner( پاشــر نیــل شــوبین ئــەم گــەڕان و پشــکنینەی خــۆی دەکاتــە کتێبێکــی نایــاب بــە نــاوی .)خۆیەتــی )وێنــەی ژمــارە 8
Fish(واتــا ماســییەکەی نــاوت. ئــەم گــەڕان و پشــکنینانەش دەکات بــە بنەمــا 
بــۆ توێژینــەوە لــە چۆنیەتیــی دروســتبوونی ئێســکەپەیکەری قــاچ و دەســت. 
ــە  ــت؟ ک ــێ بکرێ ــاوا وردی پ ــبینیی ئ ــت و پێش ــە بێ ــەک هەڵ ــرێ تیۆریی دەک
ئەمــە تەنهــا منونەیەکــە، و ئەمــڕۆ زانــاکان هــەر بــەو جــۆرە بــە دوای پاشــاموە 
ــە  ــە کاری ڕێککــەوت. بەمــەش تیۆرییەک ــەک ب ــن، ن ــووەکان دەگەڕێ بەبەردب

لــە بەهێزتریــن پێــوەر، کــە پێشــبینییە، ســەرکەوتنی بەدەســت هێنــاوە.
  

acanthostega gunnari :6 وێنەی ژمارە
  

eusthenopteron foordi :7 وێنەی ژمارە
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Tiktaalik Roseae :8 وێنەی ژمارە
  

وێنەی ژمارە 9: پاشاموەی دۆزراوەی تیکتالیک

هەڵبژاردنی سێکسی
ــدا و باســی ئەوەمــان کــرد کــە چــۆن ئــەم چەمکــە گرنگــە هیــچ بایەخــی  ــە کورتــی ئاماژەمــان پێ ــدا ب ــە باســی داروین پێشــر ل
ــەر  ــەوە ب ــان هێنای ــەم چەمکەی ــە دواوە ئ ــردوو ب ــە ســااڵنی هەفتاکانــی ســەدەی ڕاب ــاکان ل ــەواو فەرامــۆش کــرا. زان ــەدرا و ت پێن
بــاس. ئەویــش پــاش دۆزینــەوە و قوڵبوونــەوە لــە جینــات و چۆنیەتیــی دابــەش بــوون، کاتــی پرۆســەی ســێکس و پاشــان پیتاندنــی 
هێلکــە و پرۆســەی دروســتبوونی کۆرپەلــە. ســێکس ئــەو پرســیارەی الی زانــاکان دروســت کــرد: ئایــا ســودی ســێکس چــی بــووە 
کــە لــە پرۆســەی پەرەســەندن هاتۆتــە کایــەوە؟ هامڵــن و ویلیامــز وای بۆچــوون کــە ســێکس جۆرێتیــی گیانــداران زیــاد دەکات و 
بەمــەش ســودی دەبێــت لەکاتــێ بــەر پاکتــاوی هەڵبژاردنــی رسوشــتی دەکــەون زۆرترینیــان دەمێنێتــەوە. بــەاڵم پاشــر، هــەردوو 
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ــە بــەردەم فرەجــۆری.  ــا هێنــگ و گۆرلیــک، بــە بەڵگــە ئەوەیــان دەرخســت، کــە ســێکس لەبــری زیادکردنــی جــۆر، ڕێگــرە ل زان
ئــەوان وای بۆچــوون کــە ســێکس بــۆ ئــەوە ســودی هەیــە ســیفاتە خــراپ و بێکەڵکــەکان پاکتاوبــن، بەهــۆی ســیفاتی زاڵــی یــەک 
ــین  ــتی پێش ــچ مەبەس ــەیە و هی ــەم پرۆس ــت)Byproduct ی ئ ــە بایپرۆدەک ــە ل ــی بریتیی ــاوەکان و جۆرێت ــۆمە بۆم ــە کرۆمۆس ل
ــی  ــتا قبوڵ ــا ئێس ــاوا ت ــۆن ڕۆژئ ــە چ ــەوە دەکات ک ــاس ل ــی، ب ــەندنی جوان ــی پەرەس ــە کتێب ــروم، ل ــارد پ ــا ڕیچ ــە. زان ــی نیی بوون
ــە  ــی دەکات ک ــی سێکس ــەی هەڵبژاردن ــەم وا پێناس ــی یەک ــە کتێب ــن ل ــە. داروی ــان نیی ــیی داروینی ــی سێکس ــی هەڵبژاردن چەمک
ــت.  ــەوەی وەچــە بێ ــۆ پاراســن و مان ــری پەســەند ب ــی نێ ــە هەڵبژاردن ــێ ل ــت و ئامانجــی م ــی رسوشــتی بێ ــی هەڵبژاردن فێڵێک
ــە کتێبــی دووەم وەهــا پێناســەی هەڵبژاردنــی سێکســی دەکات کــە  ــە 20 ســاڵ، ل ــر ل بــەاڵم پــاش زیاتــر توێژینــەوە و دوای زیات
هێزێکــی ســەربەخۆ بێــت و گیانــداران تەنهــا بــە خاتــری جوانــی ئەمــە دەکــەن، نــەک بــە مەبەســتی مانــەوە! هەڵبــەت لەمــەدا 
ئەلفرێــد واڵــس دژی دارویــن وەســتایەوە تــا ئــەو ســاتەی مــرد، ســاڵی 191٣، هەمــوو هەوڵــی بــۆ ئــەوە بــوو هەڵبژاردنــی سێکســی 
بکوژێــت و هــەر وەک ڕای خــۆی و داروینــی پێشــین ســێکس تەنهــا وەک پەنجەیەکــی هەڵبژاردنــی رسوشــتی ببیرنێــت. ڕیچــارد 
پــروم دەڵــێ هــەردوو ئــەم زانایــە پێکــەوە درکیــان بــە هەڵبژاردنــی رسوشــتی کــرد، بــەاڵم کــەس نــاوی واڵســی نەهێنــا، چونکــە 
دەیانزانــی دارویــن دەمێکــە توێژینــەوە دەکات؛ بــەاڵم واڵــس لــەوەدا ســەرکەوت کــە چەمکــی هەڵبژاردنــی سێکســیی دارویــن 
بکوژێــت، و پەرەســەندنی دارویــن بــەو شــێوەیە دابڕێژێــت کــە خــۆی تێیگەیشــتووە. لەمەشــدا ســەرکەوتوو بــوو و تــا ئەمــڕۆش 
لــە ناوەنــدە زانســتییەکانی ڕۆژئــاوا ژمــارەی ئــەو زانایانــە کەمــن کــە هەڵبژاردنــی سێکســی وەک ئــەوەی دارویــن تێگەیشــتوون. 
ــە منداڵییــەوە خولیــای ناســینی رسوشــتی هەبــوو، بــە تایبــەت باڵنــدەکان. ئــەو بــە تەنهــا  ڕیچــارد پــروم هاوشــێوەی دارویــن ل
یــەک لەســەر ســێی باڵنــدەی هەمــوو جیهــان دەناســێ )نــەک زانیــن لــە بارەیانــەوە، بەڵکــو ناســینیان!(. لــە کتێبەکەیــدا بــە وردی 
بــاس لــە زەوق و ســەلیقە و جوانــی ناســیی باڵــداران دەکات، کــە هاوتــای جوانــی ناســیی مرۆڤــە و هیــچ مەبەســتی مانــەوەی 
لــە پشــت نییــە، بەڵکــو خــودی جوانــی بــۆ ئــەوان سەرنجڕاکێشــە! ئــەم چەمکــە و بابەتــی ســێکس بــە گشــتی، هێشــتا لــە نێــو 
زاناکانــدا جێــی مشــتومڕی زۆرە و زەحمەتــە وا ئاســان یەکایــی بێتــەوە. بــەاڵم ئــەوەی زانــراوە، جوانیــی گیانــداران، بەهێزییــان، 
دەنــگ خۆشــییان و هــەر ســیفەتێکی دیــاری تــر، دەگەڕێتــەوە بــۆ هەڵبژاردنــی مێیەنــە بــۆ نێرینــە،و ملمانێــی نێرینــە لەســەر 
بەدەســتهێنانی مێینــە. ئــەم هێــزەش لــە زۆر بــاردا پێچەوانــە لەگــەڵ هەڵبژاردنــی رسوشــتی دەوەســتێت و زاڵیشــە بەســەریدا!

پەرەسەندن لە ئەمڕۆدا
هەمــوو ئــەو باســانەی ســەرەوە نەگەیشــتوون بــە خاڵــی کۆتایــی، بەڵکــو بــەردەوام لــق و پۆپیــان لــێ دەبێتــەوە و ئاڵۆزتــر دەبــن 
و ملیۆنــان کتێــب و توێژینەوەیــان لەســەر دەنورسێــت. گەرچــی ســەرەتای ســەدەی 20 رشۆدینگــەر کوانتــەم میکانیکــی هێنایــە 
کایەکــەوە و چەنــد پێشــبینییەکی وردی کــرد، بــەاڵم پاشــر میکانیکــی کوانتەمــی لــە کایەکــە ون بــوو. لەمــڕۆدا، پــاش توێژینــەوەی 
ــەی  ــی کای ــدا، زانایان ــاو ڕووەک و ئاژەڵەکان ــە ن ــی ل ــاردەی کوانتەم ــی زۆر دی ــی و بینین ــی کوانتەم ــەی میکانیک ــە کای ــر ل زیات
زیندەناســی و فیزیــا پێکــەوە کار دەکــەن تــا دیاردەکانــی ژیــان و پەرەســەندن لــە بنەڕەتــەوە بــە فیزیــای کوانتــەم لێکدانەوەیــان 
بــۆ بکــەن و داهێنانــی تیــا بکــەن. ئــەم بــوارەش ناونــراوە زیندەناســی کوانتەمــی و کوانتــەم ئڤلوشــن. دەبــێ بــەردەوام چاودێــری 

بکەیــن و بخوێنینــەوە تــا بزانیــن لــەم یەکگرتنــە چ بەرەنجامــی ســەمەرەتر دێنــە کایــەوە.

دەرەنجامەکانی بیردۆزی پەرەسەندن:
وەک هــەر زانســتی تــر، کــە قۆناغەکانــی بــە تیۆریــی بــوون دەبڕێــت، و پاشــان دەســەملێرنێت و دەچەســپێ، پاشــر ســودی کــرداری 

لــە تیۆرییەکــە دەبیرنێــت. ســودە کردارییــەکان بێشــومارن، ئەمانــەی خــوارەوە باســکردنی چەنــد ســودێکی بەرچاون:
ــەوە.  ــر کردۆت ــی زۆر قوڵ ــای ژیان ــەوە، مان ــە پێچەوان ــەن، ب ــۆ دەک ــەوەی ب ــک خــراپ لێکدان ــە خەڵکانێ ــاوە، ک ــە ڕووی مان 1- ل
تێگەیشــن لــە تیۆرییەکــە وات لــێ دەکات کــە نــەک دژ بــە رەگەزپەرســتی، بەڵکــو دژ بــە جیاکاریــی نێــوان مــرۆڤ و گیاندارانیــش 
ــە  ــن. ل ــەر نەشــێوێرنا ب ــە، گ ــش نیی ــازە ڕۆحانییەکانی ــە ڕێب ــە دژ ب ــت، ئەم ــۆ ببی ــە ئیک ــەڵ ب ــت و تێک ــڕێ بدەی ــۆ ف ــت، و ئیگ بێ
ــە  ــەک، چ ل ــەک و جیاکاریی ــوو پلەبەندیی ــێ هەم ــااڵ، دەب ــی ب ــتێکی ڕۆحی ــە ئاس ــگات ب ــەوەی ب ــۆ ئ ــرۆڤ ب ــۆگادا، م ــەری ی هون
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نێــو مرۆڤەکانــدا بێــت، یاخــود لــە نێــو مــرۆڤ و گیاندارانــی تــر بــن، نەهێڵدرێــن. وەک دیگــراس تایســنیش لــە زنجیــرەی دووی 
کۆزمــۆس دەڵێــت: بــۆ مــن نەشــئەیەکی ڕۆحییــە کــە هاوبەشــیم لەگــەڵ ئــەم رسوشــتە مەزنــە هەبێــت و نامــۆ نەبــم پێــی.

2- سیســتمە سیاســییە جیــاکار و ڕەگەزپەرســتەکان، کــە دەیانەوێــت ئــەم تیۆرییــە بکــەن بــە بیانــوو بــۆ بەردەوامییــان، تێگەیشــتنی 
دروســت لــە تیۆرییەکــە هەرچــی سیســتمی سیاســی هەیــە هەڵیدەوەشــێنێتەوە. ئەمــڕۆ بیرمەنــدان بــە پشتبەســن بــەم تیۆرییەیــە، 
بــاس لــە مۆدێلــی تــری بەڕێوەبــردن دەکــەن جیــاواز لــە ســەرمایەداری و کۆمۆنیــزم و سیســتمەکانی تــر. ئــەم جــۆرە سیســتمە 
ــن و  ــەکان دەپاریزرێ ــورە لۆکاڵیی ــەکان و کەلت ــوو کەمین ــدا هەم ــە تیای ــی، ک ــی ئیکۆلۆج ــە دیموکراتی ــە ل ــنیارکراوەش بریتیی پێش

هەروەهــا ژینگــەش بەهەمــان شــێوە.
ــە مــرۆڤ  ــا ببەخشــێ ب ــەوەی توان ــووە هــۆی ئ ــەکان، ب ــات و مایکرۆب ــە جین ــەوە ل ــا و ئاســان توێژین ٣- پێشــکەوتنی تەکنەلۆجی
ــم  ــەش توخ ــە ش ــت و ل ــە تێپەڕێنێ ــوار توخمیی ــە چ ــەو پێکهات ــرە ئ ــکات، بگ ــش ب ــکات و کاری ــت ب ــتکرد دروس ــەی دەس و خان
DNA دروســت بــکات. لــە هەمــان کاتــدا بیردۆزەکــەش هەمــان کاریگەریــی بــۆ ســەر کایــەی تەکنەلۆجیــا هەیــە، کــە ئەویــش 
دانانــی پرۆگرامــە بــۆ ئامێــرەکان کــە لەگــەڵ دەوروبــەر بەرخــورد ئــەکات و پــەرە دەســەنێت. ئــەوەی کــە یاریــی شــەترەنج وەهــا 
پێشــکەوتووە لــە مــرۆڤ دەباتــەوە، دەگەڕێتــەوە بــۆ پەرەســەندنی بەرنامــەی ئــەو یارییــە و زۆربــەی گەمــە کۆمپیوتەرییــەکان 

بــەو شــێوازە پرۆگــرام دەکرێــن.

٤- بیردۆزەکــە بــووە بەهــۆی تەقینــەوە و پەرەســەندنی چەندیــن کایــەی تــر، کــە بە هەمــان بنەمــا کار دەکەن. وەک: پەرەســەندنی 
زمــان، پەرەســەندنی کایــەی پالیەنتۆلۆجــی، لێکدانــەوەی پەرەســەندنی ئەســتێرە و هەســارە و سیســتمە گەردوونییــەکان، 
پەرەســەندن لــە ئاســتی ئەتــۆم و تەنۆلکــەکان، پەرەســەندنی کەلتــور و ئاینــەکان و زۆر بــواری تــر. لــە ڕاســتیدا ئــەوەی ڕوودەدات 

لــە گەردونــدا، لــە ئاســتی مــادە بێــت یــان نامــادە، تەنهــا بریتییــە لــە پەرەســەندن.

٥- پێــش گەشەســەندنی ئــەم تیۆرییەیــە، کایــەی زیندەناســی زۆر الواز بــوو، مــرۆڤ وەک مەکینەیــەک تەماشــا دەکــرا کــە هــەر 
پارچەیەکــی ئەرکێکــی هەیــە و بــۆ نەخۆشــیش هەنــدێ چارەســەری کوشــندە هەبــوو. بــەاڵم دوای دارویــن کایــەی زیندەناســی 
ــر بــووە، کــە چــی تێڕوانینــامن بــۆ مــرۆڤ  ــۆز و جــوان و فــراون بــووە، هێنــدە تێکــەڵ بــە رسوشــت و گیاندارانــی ت هێنــدە ئاڵ

جیــاواز بــووە و چــی چارەســەری نەخۆشــییەکان ئاســان و کاریگــەر بــوون.

6- لــە بــواری بەرهەمهێنانــی ڕووەک و ئــاژەڵ، پەیــربدن بــە جینــەکان و شــێوازی کارکردنیــان و هەڵبژاردنــی دەســتکرد، بووەتــە 
هــۆی بەرهەمهێنانــی زۆر کــە دابینــی ئــەم ژمــارە زۆرەی مــرۆڤ بــکات لەســەر ئــەم هەســارەیە. گــەر ئــەو پەرەســەندنە نەبوایــە 

مەحــاڵ بــوو خۆراکــی 7 ملیــار مــرۆڤ دابیــن بکرێــت.

7- لــە بــواری دەرمانســازی، زۆر گرنگــە دەرمانســاز و دکتــۆرەکان ئــاگاداری ئــەم بیــردۆزە بــن. لەبــەر ئــەوەی کــە دەرمــان دەدرێت 
ــە الوازەکان  ــی دەســتکرد دروســت دەکات: میکرۆب ــە هەڵبژاردن ــەم دەرمان ــک، ئ ــی جــۆرە مایکرۆبێ ــاو بردن ــۆ لەن ــە نەخــۆش ب ب
دەکوژێــت و بەهێــزەکان دەهێڵێتــەوە. کاتــێ تەنهــا چەنــد میکرۆبێکــی بەهیــز دەمێننــەوە، نەخۆشــەکە هەســت بــە چــاک بــوون 
ــۆ  ــاش دەڕەخســێنێت ب ــەاڵم ئەمــە ناوەندێکــی ب ــۆ ســەر جەســتەی نابێــت. ب ــان ب ــەو ژمــارە کەمــە کاریگەریی دەکات چونکــە ئ
میکرۆبــە بەهێــزەکان کــە زۆر خێــرا دەســت بــە تەشــەنە و زیادبــوون بکــەن، لەبــەر بوونــی ســەرچاوەی باشــی خــۆراک بۆیــان. کــە 
ئــەوە ڕوودەدات، ئــەوکات دەرمانــی پێشــوو چارەســەری نەخۆشــییەکە نــاکات، ناچــار دەبــێ دەرمــان بگۆڕدرێــت. دیــارە گۆڕینــی 
دەرمــان هەمــان دۆخــی پێشــوو دروســت دەکاتــەوە، کــە میکرۆبــەکان دەگەنــە ئاســتێکی پەرەســەندنی وەهــا کــە زۆر زاڵ بــن 
ــە کــە ئەمــڕۆ ڕووبــەڕووی جیهــان  ــە گشــتی. ئەمــەش ئــەو مەترســییە گەورەیەی ــا ب بەســەر پەرەســەندنی دەرمــان و تەکنەلۆجی
ــان کــەس دەکــوژن!  ــە جــارێ ملیۆن ــەوەی نەخۆشــییە کوشــندەکان دەکــەن، کــە ب ــە کارەســاتی گەڕان ــاس ل ــاکان ب ــەوە و زان بۆت

گرنگــە هەمــوو مرۆڤێــک هۆشــمەندیی هەبێــت و هــەروا ئاســان بــۆ هەمــوو نەخۆشــییەک پەنــا بــۆ دەرمــان نەبــات.
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دوا وتە
گەرچــی باســەکە بــە ســێ بــەش تەرخــان بــوو بــۆ ســەملاندنی ڕاســتیی پەرەســەندن، بــەاڵم ئــەوەی گوتــرا تەنهــا کورتکردنەوەیەکــە 
ــن، کــە ڕاســتە  ــەم زانســتە بزان ــە ل ــا کاری زیندەناســییەکان نیی ــە. ئەمــە تەنه ــۆز و جوان ــە ئاڵ ــەم کای ــەر ب ــۆ ئاشــنابوونی خوێن ب
ــە گشــتی،  ــاگاداری کایەکــە بێــت ب ــۆ هەمــوو مرۆڤێــک گرنگــە ئ ــەاڵم ب ــە کایەکــەوە، ب ــر ڕۆ دەچن ــر و مەنهەجــی ت ــەوان زیات ئ
بــێ چوونــە نــاو وردەکاریــی ئەکادیمییــەوە. ئەمــە چیرۆکــی ژیانــە، ژیانــی هــەر یــەک لــە ئێمــە، لــە ملیــاران ســاڵەوە تــا ئەمــڕۆ 
و بــۆ داهاتــوش. هەرکــەس پرســیاری لــە وجــودی خــۆی هەبــێ دەبــێ لــەم کایەیــەدا بــۆ وەاڵمــی زۆر پرســیار بگەڕێــت. تاکــە 
ــە بەردەســت  ــۆ گشــت دەینوســن و کورتکــراوەی توێژینەوەکامنــان دەخەن ــاکان ب ــەن کــە زان ــەو کتێبان ــەوەی ئ ڕێگــەش خوێندن
ــو  ــان، بەڵک ــی ژی ــە چیرۆک ــە ل ــا خۆبێبەشــکردن نیی ــەم زانســتە، تەنه ــی ســەرنجڕاکێش. خۆبێبەشــکردن ل ــە چیرۆکگەل و دەیکەن
خۆبێبەشکردنیشــە لــە توانــای خەلقــی ژیــان. ئــەم بیــردۆزە توانایەکــی بەخشــی بــە زانایــان کــە ژیانــی دەســتکرد دروســت بکــەن 
و بیــر لــەوە بکەنــەوە بــەم میکانیزمانــە هەســارەکانی دەوروبەریــش بژێننــەوە و بیخەنــە بەرنامــەی کاری ســااڵنی داهاتــووەوە.

سەرچاوەکان:
داروین و ڕەچەڵەکی مرۆڤ - نوسینی گۆران ئیرباهیم

ئێستای ئڤلوشن – نوسینی گۆران ئیرباهیم

The History of Evolutionary Thought - Jonathan P. Kellerson
On the Origin of Species - Charles Darwin
The Descent of Man - Charles Darwin
Why Evolution is True? - Jerry Coyne
Philosophy of Science - Crud, Cover, and Pincock
Life on the Edge - Jim Al-Khalili and Johnjoe McFadden
Your Inner Fish – Neil Shubin
Sapiens, A Brief History of Human Kind – Yuval Harrari
The Evolution of Beauty – Richard O. Prum

 



ئاگایی چییە؟

 

نووسینی:
تاڤان عەاڵئەدین، ئاکۆ عەزیز، بەمۆ مەجید، حوسێن ڕابی

بەکورتی
لــەم وتــارەدا هەوڵدەدەیــن هەوڵــەکان بــۆ ڕوون کردنــەوەی دیــاردەی ئاگایــی ))consciousness تــا ئــەم 

ــی  ــو دیاردەیەک ــی وەک ــی ئاگای ــە بەرچاوگرتن ــە ل ــە بریتیی ــە، ک ــن رشۆڤ ــەوە، و گرنگری ــەردەمە ڕوون بکەین س

ــن.    ــاس دەکەی ــاردەدا ب ــەم دی ــی شــەپۆلەکانی کارۆموگناتیســی ل ــدا ڕۆڵ ــاس. لەکۆتایی ــەر ب ــە ب کوانتەمــی، بخەین

پێشەکی
پرســیار ســەبارەت بــە ئاگایــی یەکێکــە لــە گرنگریــن پرســیارەکانی مێــژووی مرۆڤایەتــی. لــەو ڕۆژەوە مــرۆڤ لــە 

ــە، پرســیارێکی  ــە هەی ــەوەی ک ــووە ل ــاگا ب ــە بەئ ــی خــۆی کــردووە، وات ــا هەســتی بەبوون پێدەشــتەکانی ئەفریق

گرنگــی لەخــۆی کــردووە. پرســیارەکەش ئەمەیــە: مــن بــۆ لێــرەم؟ کــە ئــەم پرســیارە بێگومــان ورد دەبێتــەوە بــۆ 

دوو پرســیاری گرنگــی تــر،  یەکــەم: ســەرچاوەی ئــەو ژینگەیــەی تێیــدام لــە کوێوەیــە؟ ژینگەکــەی ئــەو یەکســان 

بــووە بــە گەردوونەکــەی کــە پێکهاتبــوو لــە کێــو و پێدەشــت و دارســتانەکان و  خــۆر و ئــەو شــتە ڕووناکانــەی 

کــە شــەوان دەدرەوشــانەوە واتــە مانــگ و ئەســتێرەکان.  دووەم: مــن لــە کوێــوە هاتــووم؟ واتــە ســەرچاوەی ژیــان 

چییــە؟  بــەاڵم لەگــەڵ ئــەم دوو پرســیارەدا لەوانەیــە پرســیارێکی گرنگــی تریشــی لەخــۆی کردبێــت! مــن بــۆ ئــەم  

دوو پرســیارە دەکــەم، بۆچــی هێنــدە ئــاگام لــە خۆمــە، کــە ئــەم دوو پرســیارە بوروژێنــم؟ ئایــا گیاندارانــی تــری 

ژینگەکــەم ئــەم پرســیارە دەکــەن؟ جیــاوازی منــی مــرۆڤ و ئــاژەاڵن لــە چیدایــە؟
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پرســیاری یەکــەم، واتــە ســەرچاوەی گــەردوون، دوای ئەفسانەســازیی ســەرەتایی کەوتــە چوارچێــوەی زانســتێکەوە کــە ئێســتا پێــی 

دەلێیــن گەردوونناســی و ڕێگــەی دوورودرێــژی لەســەردەمی یۆنانــی کۆنــەوە، بــە مودێلــی تۆلەمــای بــۆ گــەردوون لــە یۆنانــی 

ــن،  ــکردنی نیوت ــزی کێش ــات، و هێ ــەردا ه ــەری بەس ــی جەوه ــەر گۆڕان ــوس و کیپل ــی کۆپرنیک ــە مودێل ــرد، ب ــتی پێک ــۆن دەس ک

ــە خاڵێکــی تەرایــی  ــان کــردەوە تاوەکــو زانســتی گەردوونناســی بــگات ب ڕێژەیــی گشــتی ئاینشــتاین، و تیۆریــی کوانتــەم  ڕێگەی

بــۆ ســەرچاوەی گــەردوون، بەنــاوی بیگبانــگ و چۆنییەتــی دروســتبوونی ئەســتێرە و گەلەســتێرەو هەســارەکان تاڕادەیەکــی زۆر 

ــڕان ژمــارە 7،9،٣،٤،٥،2( ــەوە )زانســتی داب ڕوونبکات

پرســیاری دووەم، واتــە ســەرچاوەی ژیــان، هەرچەنــد بــە گرنگیــی پرســیاری یەکەمــە، کاری زانســتی لەســەر کردنــی زۆر درەنگــر 

دەســتی پێکــرد. لەســەرەتادا بــۆ جیــاوازی کــردن لــە نێــوان مــادەی زینــدوو و نازینــدوودا لــە یۆنانــی کــۆن جەوهــەری ڕۆح داهێرنا، 

ئــەم جەوهــەرە چــووە نــاو ئایینــەوە و بــوو بــە بەشــێک لــە ویژدانــی گشــتی و بووبــە ڕێگرێکــی گــەورە لەبــەردەم کاری زانســتیدا. 

جگــە لــەکارە ســەرەتاییەکانی فەیلەســووفی فەرانســی، دیــکارت، بــۆ دیاریکردنــی شــوێنی ڕۆح لــە جەســتەدا، کارکردنــی گرنــگ 

لەســەر ســەرچاوەی ژیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ کۆتایــی ســەدەی نۆزدەهــەم و کارەکانــی دارویــن و زیندەناســان و بایۆکیمیاییەکانــی 

ســەدەی نــۆزدە و بیســتەم. کارکــردن لــەم بــوارەدا لــە ئێســتا بــە گەرمــی بەردەوامــە و یەکێکــە لــە ئاڵۆزتریــن بوارەکانــی زانســت، 

بــەاڵم گومــان نەمــاوە ســەرچاوەی ژیــان بــووە بــە ناوچەیــەک بــۆ کاری زانســتی )زانســتی دابــڕان ژمــارە، 6 ، 7، 8، 9(.

بــەاڵم ســەبارەت بــە پرســیاری ســێیەم،  واتــە ســەرچاوەی ئاگایــی مــرۆڤ و جیــاوازی نێــوان مــرۆڤ و ئــاژەڵ، ئەویــش بیرکردنــەوە 

ســەرەتاییەکان دەگەڕێتــەوە بــۆ یۆنانــی کــۆن و داهێنانــی جەوهــەری ڕۆحــی نەباتــی و جەمــادی و ئاژەڵــی، بــەم شــێوە جیــاوازی 

نێــوان مرۆڤــی پرســیارکەر و ئاژەاڵنیــان پاســاو دەدایــەوە. هەڵبــەت گرنگــە لێــرەدا ئامــاژە بــەوە بکرێــت، ئێمــە ئێســتا گومانــی 

ــە.  ــە ئارادای ــاژەاڵن ل ــوری ئ ــە کلت ــوارەدا، وات ــەم ب ــەوە ل ــن. توێژین ــی نەب ــری ئاگای ــاژەاڵن هەڵگ ــە ئ ــەوەی ک ــە ل ــان هەی تووندم

ــە  ــەاڵم ل ــەکان، ب ــوەی کاری دەروونناس ــە چوارچێ ــر دەکەوت ــتەمدا زۆرت ــەدەی بیس ــی لەس ــەرچاوەی ئاگای ــەر س ــەوە لەس توێژین

ــان  ــوارەدا کاری گرنگی ــەم ب ــر، بەتایبەتــی هەستەدەمارناســەکان، ل کۆتایــی ســەدەی بیســتەم و ســەدەی بیســتویەکەم زانایانــی ت

کــردووە و ڕێگەیــان کردووەتــەوە فیزیاییــەکان لــەم بــوارەدا ئەســپی خۆیــان تــاو بــدەن.

ئاگایــی چییــە؟  لەیەکــەم نیــگادا ئــەم پرســیارە ســادە دەردەکەویــت. بــەاڵم وەاڵمەکــەی ئاســان نییــە، هــەزاران ســاڵە زانایــان و 

فەیلەســوفەکان بیــری لــێ دەکەنــەوە، بیرۆکــەی جۆراجــۆر  بــۆ چۆنییەتــی کارکردنــی ئاگایــی مــرۆڤ پێشــکەش دەکــەن. ئاگایــی 

هــەر ســێ بــواری زانســتی:  زانســتی دەمــار، زیندەناســی، و دەروونناســی پێــوەی ســەرقاڵن.  ئاگایــی یەکێکــە لــە هــەرە دیــاردە 

ڵێــڵ و نادیــارەکان کــە تاوەکــو ئێســتا مــرۆڤ ویســتویەتی تێــی بــگات، هێشــتا بەڕاســتی نازانرێــت کــە ئاگایــی ئایــا دیاردەیەکــی 

فیزیاییــە، یاخــود شــتێکی تــرە، کــە دەکەوێتــە ناوچەیەکــی تــری زانســتەوە و هێشــتا ئێمــە نەماندۆزیوەتــەوە.

وەکــو ئاماژەمــان پێــدا، پێــش ئــەوەی  زانســت بەگشــتی دەســتبخاتە ئــەم بــوارەوە، بــاوەڕ وابــوو کەســەرچاوەی ئاگایــی  ڕۆحــە 

و رۆحیــش بەشــێک نییــە لــە جەوهــەری مادیــی جەســتەی مــرۆڤ، بــەاڵم ئێســتا زۆر کــەس بڕوایــان وایــە دەکرێــت دیــاردەی 

ئاگایــی بەپێــی زانســتی کوانتــەم شــی بکرێتــەوە، واتــە هەمــان زانســت کــە ســەرچاوەی گەردوونــی ڕوون کــردەوە و بەربژارێکــی 

گرنگیشــە بــۆ ڕوون کردنــەوەی ســەرچاوەی ژیــان.

کیشــەی ســەرەکی لــە پێوەنــدی زانســتی کوانتــەم بــە ئاگاییــەوە، جەبرگەرایــی لــە فیزیــادا بــوو، کــە ئەمــە واتــای ئەوەیــە هەمــوو 

ــەش  ــت، ئەم ــر بگرێ ــدا جێگێ ــەزا و کات ــە ســنوری ف ــدا ل ــک هاوکێشــەی فیزیایی ــوەی کۆمەڵێ ــە چوارچێ ــت ل ــەک دەکرێ دیاردەی

دژە بــەو بیرکردنــەوە بــاوەی کــە دەڵێــت مــرۆڤ خاوەنــی ویســتی ئــازادە. ئەگــەر ئاگایــی بووبــە دیاردەیەکــی کوانتەمــی، واتــای 

ــی هایزەنبێرگدا)زانســتی  ــوەی پڕینســپی نادڵنیای ــە چوارچێ ــا ل ــە، تەنه ــازادی ڕاســتەقینەمان نیی ــچ ویســتێکی ئ ــە ئێمــە هی ئەوەی

دابــڕان ژمــارە ٣( نەبێــت و توانــای بڕیاردامنــان نییــە،  هەمــوو شــتێک بەپێــی کۆمەڵێــک یاســا و ڕێســای لەپێشــدا جێگیــر دەچێتــە 

پێــش و  ئــەوەی هەیــە خەیاڵــی ویســتی ئــازادە نــەک خــودی ویســتی ئــازاد.
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ــەوە  ــی کەم ــە بەالیەن ــەن، کەوات ــڕکەر کاری تێدەک ــادەی س ــول و م ــو ئەلکه ــی وەک ــادە کیمیاییەکان ــی« م ــن »ئاگای وەکودەزانی

ئەوەمــان بــۆ ڕوون دەبێتــەوە کــە ئــەم دیاردەیــە رسوشــتییە و بــە تــەواوی لــە دەرەوەی فیزیــادا نییــە. کاتێــک جەســتە ئەلکهــول 

وەردەگرێــت بــاری دەروونــی دەگۆڕێــت، و تەرکیــز و ڕەفتاریــش دەگۆڕێــت. ئــەم بەریەککەوتنــەی مــاددە کیمیاییــەکان لەگــەڵ 

ئاگاییــدا تاکــو ئێســتا هەمــوو الیەنەکانــی بەتەواوەتــی ڕوون نەبووەتــەوە.

چاالکییەکانــی مێشــک بەهــۆی ئامێــری تۆمارکردنــی تیشــکی تەنــوری )MRI SCAN( تۆمــار دەکرێــت تەنانــەت ئەگــەر کەســەکە 

ــی  ــە ه ــاوازە ل ــیکار دەکات، جی ــک ش ــیاری مامتاتی ــە پرس ــێک، ک ــوری  بۆکەس ــکی تەن ــراوەکان   تیش ــە تۆمارک ــت.  وێن خەوتبێ

کەســێک، کــە داوای لێکــراوە بیــر لــە ڕەنگــەکان بکاتــەوە.

لەبەرئــەوەی دەزانیــن کارلێکــی مــاددە کیمیاییــەکان لەگــەڵ ئاگایامنــدا و دەمــارە چاالکییــامن لەئارادایــە دەتوانیــن وایدابنێیــن کــە 

ئاگایــی دیاردەیەکــی فیزیاییــە، دەشــێت لــە ئاســتی  کوانتەمییــەوە ســەرچاوەی گرتبێــت. 

ئاگایی، زیندەناسی و گریامنە کوانتەمییەکان
ــت  ــان دەگوترێ ــە پێی ــتەمانەن، ک ــەو سیس ــەی ئ ــەکان، منوون ــتەمە ئابووریی ــەوا و سیس ــەش و ه ــییەکان، ک ــتەمە زیندەناس سیس

سیســتەمی ئاڵــۆز، کــە مــەرج نییــە بــۆ پێشــبێنی و چۆنیەتــی کارکردنــی سیســتەمەکە، دەبێــت پەنــا بــۆ فیزیــای کوانتــەم بربێــت.  

ــاو مێشــکی  ــە؛ ئێســتا دەزانیــن شــوێنی ئاگایــی لەن ــاو دڵــی مرۆڤدای ــە ن ــرا کــە شــوێنی ئاگایــی ل ــدا وا دادەن ــە ســەردەمی کۆن ل

مرۆڤدایــە. مێشــک بریتییــە  لــە تۆڕێکــی چێنــدراو لــە ژمارەیەکــی زۆر خانــەی زینــدوو، کــە  هــەر خانەیــەک پــڕە لــە دەیــان هەزار 

یەکــەی گەیانــدن، کــە بەلەرەلــەری ســەرو 1000 هێرتــز لەگــەڵ یەکــری کارلێــک دەکــەن. دەمارەخانــەکان، کــە ئەرکــی گەیاندنیــان 

لــە ئەســتۆیە،  لــە قۆناغەکانــی ســەرەتای دروســتبوونی کۆرپەڵــەدا دەســت دەکــەن بــە دابەشــبوون و تاوەکــو ناوەڕاســتی تەمــەن 

درێــژە بــەم پرۆســەی دابەشــبوونە دەدەن، کــە تاقیکردنــەوەکان ســەملاندوویانە هەســتیارن بــە  کۆمەڵێــک چاالکــی.

خانــە هەســتەدەمارەکانی مێشــکی بەئــاگا  لەهاوســەنگی ســێرمۆداینامیکدا  کاردەکــەن و بــۆ مەودایــەک لــە  هانــدەری کیمیایــی 

و فیزیایــی  هەســتیارن. خانەکانــی تــری مێشــک، جگــە لــە هەســتەدەمارەکان، تاوەکــو ئێســتا  شــتێکی ئەوتۆمــان ســەبارەت بــە 

ئاگایــی ، النیکــەم ســەبارەت بــە مــرۆڤ پــێ بڵێــت. لەگــەڵ ئەوەشــدا، بەهــۆی ئــەوەی هەموویــان پێکــەوە سیســتەمێک بەنــاوی 

مێشــک پێکدەهێنــن، ناکرێــت بەبــێ کاریگەریــی بــن.

بــۆ تێگەیشــن لــە شــێوەی دروســتبوونی ئاگایــی، پێویســتە بگەڕێینــەوە بــۆ پەرەســەندنی مێشــکی گیانــداران لــە مــاوەی ســەدان 

ملیــۆن ســاڵدا.  ئێســتا دەزانیــن زانیارییــەکان لەنــاو مێشــکدا کەڵەکــە دەبــن و دەکرێــت جارێکیــر  نــوێ بکرێنــەوە و دووبــارە 

وێنــا بکرێنــەوە. بەشــێکی بەرچــاو لــە کردارەکانــی مــرۆڤ دەربــڕی ئاگاییــن، هەڵبــەت دەبێــت ئــاگادار بیــن ژمارەیەکــی زۆر  لــە 

ــە  ــر ل ــی دڵ ، و چاوترۆکاندمنــان و زۆر پرۆســەی ت ــن: ڕێ ڕۆیشــتنامن، هەناســەدان و لێدان ــە نی ــز بەئاگایان کــردار هــەن، هەرگی

جەســتەماندا بەشــێوەی ئۆتۆماتیکــی و بەبــێ ئــەوەی پێویســت بــکات بیــری لــێ بکەنــەوە ڕوودەدات. هــەر بۆیــە زانایــان ئاگایــی 

ــە  ــە مێشــکەوە دەگات ب ــان ل ــک دەنووســی فەرم ــە، کاتێ ــۆ منوون ــن. ب ــاو مێشــک دادەنێ ــە  پرۆســەی ن ــاواز ل ــک جی ــە  جۆرێ ب

ماســولکەکانی دەســتت و  بەشــێوەی هوشــیارانە پەنجەکانــت دەجووڵێــن و نووســینەکەت لەســەر کاغــەز تۆمــار دەبێــت. بۆیــە 

دەبینیــن ئــەو کردارانــەی هۆشــیارانەیە زۆر جیــاوازە لــەو کردارانــەی بەشــێوەی ناهوشــیارانە ڕوودەدەن.

چۆن دەتوانین ئاگایی ڕوون بکەینەوە، بەپێی چ میکانیزمێک بڕیار لەناو مێشکدا دروست دەبێت؟
سەرنجڕاکێشــرین تیۆریــی ســەبارەت بــەم دیاردەیــە لەالیــەن بپیــرنۆز و هامیــرۆف وە پێشکەشــکرا و پێشــنیازیان کــرد چارەســەری 

 Orchestrated(( ئــەم گرفتــە بەپێــی فیزیــای کوانتــەم بکرێــت. بــۆ ئــەو مەبەســتە تیۆریــی وردکردنــەوەی ئۆبژیکتیڤــی ڕێکخــراو
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objective reduction(Orch-OR( لەالیــەن ئەوانــەوە هاتــە ئــاراوە کــە دیــاردەی ئاگایــی دەباتــە ئاســتی کوانتەمییــەوە.

بــە پێــی تیۆرییەکــەی ئــەوان  لەسیســتەمی هەســتەدەماردا میکــرۆ لوولەکــەکان)Microtubules( هــەن، کــە  ڕێســامنی درێــژی 

ــە  ــوارساون ب ــە هەڵ ــن- ک ــەی تیوبولی ــەم پرۆتینان ــە ئ ــا ک ــرنۆز وایاندان ــرۆف و پی ــن)Tubulin(. هەمی ــاوی تیوبولی پرۆتینێکــن بەن

ــە نێــوان النیکــەم دوو ڕووخســاری جیــاوازدا هەیــە. بەشــێوەی کشــاو و گــورشاو و توانــای   ڕێســامنەکانەوە- توانــای گۆڕینیــان ل

ڕەفتــاری تەنــە کوانتەمییەکانیــان هەیــە، کــە لــە ســەریەککەوتنی هــەردوو ڕووخســارەکەدا دەســتەبەر دەبێــت، شــتێک نزیــک بــە 

بیتــی کوانتەمــی. نــە تەنهــا ئــەوە، ئــەوان ئــەو گریامنەیــان هێنایــە ئــاراوە کــە پرۆتینەکانــی تیوبولیــن لــە نــاو نیرۆنێکــدا  لەگــەڵ 

ژمارەیەکــی زۆر لــە نیرۆنەکانــی تــر گیــرۆدەن)Entangled(.  گیرۆدەیــی)Entanglement( بریتییــە لــە » کــرداری خێوەکــی لــە 

مــەودای دوور کــە توانــای ئــەوەی هەیــە تەنــەکان لــە هــەر مەودایــەک پێکــەوە گــرێ بــدات. ئەگــەر  پێوەندییــە خێوەکییــەکان 

لەنێــوان ســەدان میلیــارد نیــرۆن لەنــاو مێشــکی مرۆڤــدا مومکیــن دەبێــت، کەوابــوو ئــەوان دەکرێــت توانــای ئەوەیــان هەبێــت 

هەمــوو زانیارییــە بەکۆدکــراوەکان لەنــاو هەســتەدەمارەکاندا پێکــەوە گــرێ بــدەن، و دەکرێــت  زێهنــی بەئاگایــش دروســت بکــەن، 

کــە لــە ئاڵۆزییــدا وەکــو کۆمپیوتەرێکــی کوانتەمــی دەبێــت.

کەناڵە ئایۆنییە کوانتەمییەکان 
دەشــێت شــوێنی دیاردەکانــی فیزیــای کوانتەمــی لەنــاو مێشــکدا  لــە پــەردەی دەمارەخانەکانــدا بکەوێتــە نــاو  کەناڵــە 

 nerve( واتــە نیشــانەی دەمــاری )action potentials( ئــەم کەنااڵنــە  بەرپرســیارن لــە ئەرکــە کار .)ion channels( ئایۆنییەکانــەوە

signal( زانیاریــەکان لــە مێشــکدا دەگوازرێتــەوە. کەواتــە ڕۆڵێکــی ســەرەکییان هەیــە لــە دروســت کردنــی دەمــارە زانیارییــەکان.  

پانــی کەناڵــەکان بــە نزیکــەی   تەنهــا1.2 نانــۆ مەتر)یــەک لەســەر یــەک میلیاردمــی مەتــر- nm1.2(، لەبەرئــەوە ئایۆنــەکان یــەک 

ــان  100  ــەاڵم هــەر ژمارەیەکــی زۆرن و رێژەکەی ــەک دەڕۆن، ب ــەک ی ــە ی ــەوەی ک ــەڵ ئ ــن، لەگ ــەڕ دەب ــدا تێپ ــەک پێی ــەدوای ی ل

ملیــۆن لــە چرکەیەکدایــە.  کەناڵــەکان هەروەهــا زۆر دیــاری کــراون، بۆمنونــە، کەناڵــەکان بەرپرســیارن لــە ڕێگــەدان بــە ئایۆنەکانــی 

ــۆ هــەر 10000 ئایۆنێکــی پۆتاســیۆم، ئەمــەش  ــی ســۆدیۆم ب ــەک ئایۆن ــی ی ــە تێپەڕبون ــاو خانەکــە و ڕێگــەدان ب ــۆ ن پۆتاســیۆم ب

ســەڕەڕای ئــەو ڕاســتییەیە کــە ئایۆنــی ســۆدیۆم تۆزێــک بچوکــرە، واتــە دەبێــت ســۆدیۆم زۆرتــر بــڕوات!  ڕێــژەی گواســتنەوەکە 

زۆر بــەرزە، بــەاڵم چــۆن ئــەم ئایۆنانــە بــە دیاریکــراوی و بەخێرایــی دەگوازرێنــەوە بەڕاســتی، هێشــتا مەتەڵــە.

ئایــا فیزیــای کوانتەمــی  بــۆ ڕوون کردنــەوەی ئــەم مەتەڵــە یارمەتــی دەرە؟  لــە ســاڵێ 2012  زانــای دەمارنــاس، گوســتاڤ بیرنــادر 

لــە زانکــۆی ســالزبێری، هاوشــان لەگــەڵ تیمــی جــان ســابهام لــە ئەنســتیۆتی ئەتــۆم لــە زانکــۆی تەکنەلۆژیــای ئوکلەنــد، بەشــێوەی 

ســەربەخۆ پیشــانیاندا کــە فیزیــای کوانتــەم لــە ڕۆیشــتنی ئایۆنــەکان بــە دەروازەی پەســتانی کارەباییــدا )voltage -gated( ڕۆڵ 

ــکاوی  ــە پێکەوەل ــر ل ــەدا  زیات ــاو کەناڵەک ــەکان لەن ــتنی  ئایۆن ــن و ڕۆیش ــوێن گۆڕی ــە ش ــەوە ک ــیان دۆزیی ــت  و ئەوەش دەگێڕێ

شــەپۆل دەچێــت تاوەکــو تەنۆلکــە، هەروەهــا شــەپۆلی ئایۆنــە ســوڕاوەکان لــە لەرەلــەرە زۆر بەرزەکانــدا وزە بەڕێگــەی جــۆرە 

کردارێکــی زرینگانــەوەوە  بــۆ پرۆتینەکانــی چــوار دەوری خۆیــان دەگوازنــەوە. کەناڵــە کاریگــەرەکان وەکــو ســاردکەرەوە کاردەکەن 

و  جوڵــەوزەی ئایۆنــەکان  بــۆ نیــوە دادەبەزێنــن. ئــەم ســاردکەرەوانە بەڕێگــەی دۆخــی کوانتەمــی گۆڕیــن  دووری دەکــەن لــە 

لــکان بەلێوارەکانــەوە و بەمــەش خێرایــی گواســتنەوە کوانتەمییەکــە بەنــاو کەناڵەکــەدا بەرزدەبێتــەوە. لەالیەکــی تــرەوە، فیزیــای 

ــاوازە.   ــۆدیۆم زۆر جی ــیۆم  و س ــۆ پۆتاس ــۆن ب ــاردکەرەوەی ئای ــەی س ــداری دەکات،  پل ــەکان بەش ــی ئایۆن ــە هەڵبژاردن ــەم ل کوانت

بەیەکداچوونــی دروســتکەر دەکرێــت گواســتنەوەی ئایۆنەکانــی پۆتاســیۆم بەرزبکاتــەوە و لەهەمانکاتــدا بەیەکداچونــی لەناوبــەر 

دەتوانێــت ڕێگــری لــە ئایۆنەکانــی ســۆدیۆم بــکات. )بــۆ تێگەیشــن لــە میکانیزمــی بەیەکداچــوون ســەیری زانســتی دابــڕان ژمــارە 

7 بکــە(.

وەکــو دەبینیــن، زیاتــر لــە یــەک بەڵگــە هەیــە کــە پیشــانیدەدا فیزیــای کوانتــەم لــە هەســتەدەمارەکامنان، واتــە شــوێنی 
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بیرکردنەوەمــان، ڕۆڵ دەبینێــت. پیــرنۆز و هامیــرۆڤ بڕوایــان وابــوو کــە ڕۆڵــی گرنگیــان لــە ڕوون کردنــەوەی ئاگاییــدا هەبــووە، 

بــەاڵم تاڕادەیەکــی زۆر دڵنیاییــن کەناڵــە ئایۆنییــەکان ڕۆڵــی ڕوون دەبینــن. بەپێــی تیۆرییەکــەی پیــرنۆز و هامیــرۆڤ، پرۆســەکە 

دەگەڕێتــەوە بــۆ بــاری دەمارەخانــەکان،  ئەگــەر دەمارەکــە چــاالک بــوو، ئایۆنــەکان بەشــێوەی شــەپۆلی بەنــاو کەناڵەکانــدا بــە 

ــە  ــەو کات ــە ل ــت،  بۆی ــەدا نەجــواڵو دەبێ ــە کەناڵەک ــک ل ــوو ئایۆنێ ــە پشــووبدات هەم ــەر دەمارەک ــی دەڕۆن، کەچــی ئەگ خێرای

ســەرجەمی کــۆی دەمــارە چاالکــەکان )firing(  و ناچاالکــەکان )nonfiring( لــە مێشــکامندا بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان زێهنــامن 

بەکــۆد دەکات. هەڵبــەت ئــەو بیرکردنەوانــە دەکرێــت بەڕێگــەی  ڕۆشــتنی کوانتەمــی ئایۆنــەکان بــۆ نــاوەوە یــان دەرەوەی دەمــارە 

ــن. ــەکان  رشۆڤەبکرێ خان

ــە  ــەوە چی ــرەکان دروســت ببێــت؟ ئ ــی  بەشــێوەی ، بیرۆکــە یەکانگی ــەوە تاوەکــو ئاگای ــە کۆدەبن ــاک کرداران ــەو ت ــەاڵم چــۆن ئ ب

ــتانی  ــە پەس ــەوە  ب ــۆن بەدڵنیایی ــی ئای ــی کەناڵەکان ــتانی کارەبای ــات؟ دەروازەی پەس ــان دەخ ــەوە و دای ــەکان دەکات ــە کەناڵ ک

کارەبایــی هەســتیارە، پەســتانی کارەبایــی تەنهــا پێوانــی دابەزینــی بوارێکــی کارەباییــە ، هەمــوو قەبــارەی مێشــک پــڕە لــە بــواری 

کارۆموگناتیســی، کــە بەهــۆی چاالکــی کارەبایــی دەمارەکانــەوە دروســت دەبێــت. زۆربــەی زانایــان ڕۆڵی بــواری کارۆموگناتیســییان 

ــە پرۆســەی ئاگاییــدا پشــتگوێ خســتووە چونکــە واهەســتدەکەن جۆرێــک بەتاڵبوونــەوەی چاالکییەکانــە. ل

رۆڵی بواری کاروموگناتیسی)EM( لە ئاگاییدا
بەکردنــەوە و داخســتنی کەناڵەکانــی ئایۆنــی دەروازەی ڤۆڵتییەیــی، بــواریEM جــووت دەبێــت بــەو ئایۆنــە هاوبارییــە 

کوانتەمییانــەوە کــە بەنــاو کەناڵەکانــدا گەشــت دەکــەن.

ــی  ــچ بەڵگەیەک ــرا، هی ــکەش ک ــەدەدا پێش ــەم س ــەرەتای ئ ــە س ــی ل ــۆ ئاگای ــواری Em ب ــی ب ــار تیۆرییەکان ــۆ یەکەمج ــک ب کاتێ

ــۆ  ــک  ب ــی مێش ــێوازەکانی چاالکبوون ــەر  ش ــی لەس ــت کاریگەری ــک دەکرێ ــواری EMی مێش ــدات ب ــانی ب ــە پیش ــتەوخۆ، ک ڕاس

دروســتکردنی بیرکردنــەوەو کــردار هەبێــت، لەئــارادا نەبــوو. بەهەرحــاڵ، تاقیکردنــەوە ئەنجامــدراوەکان لــە چەندیــن تاقیگــە، کــە 

لــەم دواییانــەدا ئەنجامــدراون، پیشــاندەدا کــە بــوارە دەرەکییەکانــی EM هاوشــێوە لــە توونــدی و ڕێســەی ئەوانــەی کــە مێشــک 

خــۆی دروســتی دەکات، بەڕاســتی کاریگەریــی لەســەر دەمــارە چاالکبــووەکان دادەنێــن. لەڕاســتیدا، وادیــارە بوارەکــە چاالکبوونــی 

EM دەمارەکــە ئاڕاســتە دەکات:  کۆمەڵێکــی زۆر دەمــار  هــاوکات پێکــەوە چــاالک دەکات. دۆزینــەوەی ئــەو بابەتــەی کــە بــواری

ی  مێشــک، کــە لەالیــەن دەمــارە چاالکبووەکانــەوە دروســت دەبێــت، کاریگەریــی لەســەر چاالکبوونــی دەمــار دادەنێــت، جورێــک 

ســووڕی پشتئەســتور بەخــۆ ئامــادە دەکات، کــە زۆر لــە تیۆرییزانــەکان پێیــان وایــە بەشــێکی بنەڕەتــی ئاگاییــە.

هاوکاتــی چاالکبوونــی دەمــارە چاالکبــووەکان بەهــۆی بــواری EMی مێشــکەوە لــە چوارچێــوەی مەتەڵــی ئاگاییــدا گرنگــی زۆری 

هەیــە، چونکــە ئەمــە بریتییــە لــە چەنــد الیەنێکــی چاالکــی هەســتەدەمار، کــە گرێــدراوە بــە ئاگاییــەوە. بــۆ منوونــە، هەموومــان 

ــە،  ــاو کۆمەڵێــک شــتی تردای ــە، وەک چاویلکەکەمــان کــە لەن ــۆ تەنێــک کــە لەبەرچاوماندای ــاردەی گــەڕان  ب ــی دی ــەو ئەزموون ئ

زانیاریــی بینایــی بەکۆدکــراو لــە تەنەکــەوە بەڕێگــەی چاومــان دەگات بــە مێشــک، بــەاڵم زۆرجــار ئــەو تەنــەی بــۆی دەگەڕێیــن 

نایبینیــن، واتــە ئاگاییــامن ســەبارەت بــەو نییــە، بــەاڵم دواتــر دەبینیــن. چــی شــتێک لــە مێشــکامندا، لــە نێــوان جارەکانــی بینینــدا 

ڕوودەدات، کــە ســەرەتا لەنائاگاییدایــن و دواتــر لێــی ئــاگادار دەبینــەوە، ئەویــش بــۆ شــتێک کــە لــە هەمــان شــوێندا کــە دەیبینین؟ 

بەڕوونــی دیــارە کــە لــە چاالکبوونــی  دەمارییــدا نابێــت  شــتێک بگۆڕێــت: هەمــان دەمــارە چاالکــە کاتێــک چاویلکەکــە دەبینــن 

یــان نــا. بــەاڵم کاتێــک چاویلکەکــە نادۆزینــەوە دەمــارە چاالکــەکان هــاوکات نیــن و کاتێــک دەیبینــن ئــەوان بەهــاوکات چــاالک 

دەبــن. بــواری EM هەمــوو ئــەو کەناڵــە ئایۆنییــە هاوبارانــە لــە شــوێنە جیاوازەکانــی مێشــکەوە بــەرەو الی یــەک ڕادەکێشــێت بــۆ 

ئــەوەی چاالکبوونــەوەکان هــاوکات بــن، کــە دەکرێــت رۆڵ لــەم گواســتنەوەیە لــە نێــوان بەئاگایــی و نائاگاییــدا ببینــن.

دەبێــت جەخــت بکەینــەوە کــە پشتبەســن بەئایدیای وەکــو بوارەکانــی EM، یان لە ڕاســتیدا هاوبــاری کوانتەمــی کەناڵەکانی ئایۆن 
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 )paranormal phenomena(بەمەبەســتی ڕوونکردنــەوەی هۆشــیاریی بەهیــچ ڕێگەیــەک پشــتگیریی بــۆ دیــاردە نائاســاییەکانی

ــاو  ــتەدەمارییەکانی ن ــە هەس ــۆ کاریگەریی ــا ب ــە تەنه ــەردوو چەمکەک ــە ه ــاکات، چونک ــت ن ــی)telepathy( دروس ــو تلەپات وەک

مێشــکێک بەکاردێــن- بــۆ پێوەنــدی نێــوان دوو مێشــکی جیــاواز ڕێگەپێــدراو نیــن!

ئەنجامگیری
ــەی  ــە رشۆڤ ــی کوانتەمــامن ل ــرد و  گرنگــی تیۆری ــەوە ک ــی لەســەردەمی کۆن ــە ئاگای ــامن ســەبارەت ب ــی مرۆڤ باســی  بیرۆکەکان

ئاگایــی وەکــو دیاردەیەکــی کوانتەمــی  تاڕادەیــەک ڕوون کــردەوە. لــە کۆتاییــدا باســی بەکارهێنانــی شــەپۆلی کارۆموگناتیســیامن 

لەســەر خانــە دەمارییەکانــی مێشــک کــرد، کــە ڕۆڵــی لەســەر  ئاگایــی هەیــە. بــەاڵم هێشــتا لــە ڕاســتیدا دەکرێــت دانــی پێدابنێیــن 

شــتێکی ئەوتــۆ ســەبارەت بــە ئاگایــی نازانیــن! توێژینــەوەکان زۆر ســەرەتایین و  بەکارهێنانــی تیۆرییــەکان زۆربــەی جــار تووشــی 

دژەبەیەکــی لۆجیکیــامن دەکات. کەســانێک هــەن کــە بڕوایــان وایــە ئــەم  تیۆرییانــەی ئێســتا لــە رشۆڤــەی ئاگاییــدا کڵۆڵــن، بــەاڵم 

لەگــەڵ ئەوەشــدا دەبێــت هۆشــیاربین بــەرەو زڕەزانســت و میتافیزیــا )pseudo Science ( نەچیــن. بــەاڵم بەکارهێنانــی زانســتی 

کوانتــەم لــە بــواری زیندەناســیدا، کــە ئاگایــی  دەکەوێتــە ئــەو بــوارەوە، تــازە دەســتی پــێ کــردووە. دەبێــت چاوەڕێــی پێشــکەوتنی 

زیاتــر بــۆ ڕوون کردنــەوەی یەکێکــی تــر لــە پرســیارە بنچینەییەکانــی مرۆڤــی بەئــاگا لــە چوارچێــوەی زانســتدا بیــن.

سەرچاوە
باشرین سەرچاوە بۆ خوێندنەوەی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بریتییە لەم سەرچاوەی ژێرەوە

کە لەالیەن )حوسێن حوسێنی(وە کراوە بەکوردی و لەداهاتوودا باڵو دەبێتەوە

 J. McFadden , J. Al-Khalili , Life on the Edge: The Coming of Age of Quantum Biology, )Broadway book, New

)201٤ York
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ئامادەکردنی: زانستی دابڕان

بــۆ تیۆرییەکــی زانســتیی بەهێــز، تەنهــا ســەملاندن و پشتڕاســتکردنەوە و چەســپاندن بــەس 

ــێ تیۆرییەکــە  ــەوە بریتییــە لــە پێشــبینی کــردن. دەب ــو گرنگریــن تاقیکردن نییــە، بەڵک

ــان  ــەوا زانای ــەرکەوت ئ ــەر س ــە گ ــوەخت، ک ــەوەی پێش ــەدای تاقیکردن ــەر تەح ــە ب بخرێت

ــران و  ــۆی قەی ــە ه ــەوا دەبێت ــەوت، ئ ــەریش نەک ــەر س ــان، و گ ــۆ خۆی ــا ب ــە بنەم دەیکەن

پاشــان هاتنەئــارای تیۆریــی جێگــرەوە. واتــا لــە هــەردوو بــاردا شۆڕشــە بــۆ زانســت. ئــەو 

هەلومەرجــی تاقیکردنەوانــەش ئاســان نیــن، چونکــە فەراهەمکردنــی وەهــا دۆخێــک 

ــە. دەگمەن

کاتــێ ئاینشــتاین تیۆریــی ڕێژەییــی گشــتی فۆرمولــە کــرد، ئــەو خــۆی تیۆرییەکــەی خســتە 

بــەر ئــەو تەحەدایــە، بــەوەی گوتــی کــە کاتــی خۆرگیــران ڕێــڕەوی تیشــکی ئەســتێرەکانی 

ــان بپێورێــت  ــڕی الدانەکەی ــن و ب ــی بکرێ ــرێ تێبین ــەوە و بەمــەش دەتوان پشــتی دەچەمێن

ــە  ــاڵی 1919 ئەم ــوو س ــتەوە. ئەوەب ــە دەس ــدات ب ــەکە ب ــی هاوکێش ــان بەرەنجام و هەم

ســەملێندرا و ســاڵی 1921 دووبــارە ســەملێندرایەوە و بــووە پەرجــوی زانســتیی ســەدە و بــەو 

هۆیەشــەوە ئاینشــتاین بــووە یەکــەم ئەســتێرەی درەوەشــاوەی بــواری زانســت.

لــە ژمــارە٣ی زانســتی دابــڕان بابەتێکــامن بــاڵو کــردەوە لەســەر دۆزینــەوەی شــەپۆلەکانی 

کێشــکردن، کــە هەمــان شــت پێشــبینیی تیۆریــی ڕێژەییــی گشــتی بــوون و بــوو بــە 

ــەوە  ــەو هۆی ــەک ب ــد زانای ــش چەن ــاڵی پاری ــا و س ــەی فیزی ــەوەی کای ــن تاقیکردن گرنگری

ــرت. ــان وەرگ ــی نۆبڵی خەاڵت

ــەوەی  ــی تاقیکردن ــە هەوڵ ــان ل ــەوە و زانای ــۆ تاقیکردن ــی زۆرە ب ــە الیەن ــەت تیۆرییەک ئەڵب

ــەک  ــا ی ــە بپرســن: ئای ــن. ڕەنگ ــدا دەب ــەوە پەی ــە تیۆرییەک ــە ل ــەو پێشــبینییانەن ک ــۆی ئ ک

تاقیکردنــەوە بــەس نییــە بــۆ ســەملاندن؟ نەخێــر، دەشــێت تیۆرییەک لــە دەیــان تاقیکردنەوە 

ســەربکەوێت، بــەاڵم لــە یــەک تاقیکردنــەوە شکســت بهێنــێ خاتــری تیۆرییەکــە ناگیڕێــت. 

ئەمــە دەبێتــە هــۆی ســنوردارکردنی تیۆرییەکــە و هــەوڵ بــۆ دۆزینــەوەی تیــۆری باشــر و 

بەهیزتــر.

تاقیکردنەوەیەکی گرنگ و 
پڕ بایەخی تیۆریی ڕێژەیی
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 .)Gravitational Redshift(دیاردەیــەک هەیــە لــە تیۆریی ڕێژەییی گشــتی پێــی دەگوتــرێ »بەرەوســورالدان بەهــۆی کێشــکردنەوە

بەپێــی ئــەم پرەنســیپە، کاتێــک تیشــک بــەالی ناوەندێکــی زۆر بەهێــزی کێشــکردندا بــڕوات، ئــەوا شــەپۆلەکانی درێــژ دەبنــەوە، 

ئەمــەش وا دەکات کــە ڕەنگــی تیشــکەکە بــەرەو ســور البــدات، چونکــە ڕەنگــی ســور درێژیــی شــەپۆلەکانی زیاتــرە وەک لــە ڕەنگــە 

دیارەکانــی تــر )وێنــەی 1(.

لــە سیســتمێکی وەک کۆمەڵــەی خــۆر و کۆمەڵــە نزیکەکانــی دەوروبەرمــان، وەهــا تاقیکردنەوەیــەک مەحاڵــە، بەهــۆی نەبوونــی 

هێزێکــی کێشــی وەهــا بەهێــز کــە ئــەم دیاردەیــە دروســت بــکات. تاکــە شــوێنی شــیاو لــە گەلەســتێرەکەماندا بریتییــە لــە کونــە 

ڕەشــەکان. ئەڵبــەت دەبــێ ئــەو کونــە ڕەشــە زۆر گــەورە بێت و ئەســتێرە بــە دەوریدا خــول بخۆن. ناوەندی گەلەســتێرەی کاکێشــان 

زەبەالحــی  زۆر  ڕەشــی  کونێکــی 

 Sagittarius نــاوی  بــە  تێدایــە 

ــەی ٤  ــتاییەکەی نزیک ــە بارس A*، ک

ــۆرە!  ــتایی خ ــدەی بارس ــۆن هێن ملی

دەوری  بــە  ئەســتێرە  کۆمەڵــێ  و 

ــۆن،  ــول دەخ ــەدا خ ــەم کونەڕەش ئ

ــەوە  ــۆ تاقیکردن ــان ب ــەاڵم هەمووی ب

نابــن، تەنهــا ئەوانــە نەبێــت کــە 

ــەریان  ــش لەس ــزی کێ ــن و هێ نزیک

زۆر بەهێــزە. )وێنــەی ژمــارە 2 – 

کونــی ڕەشــی ســاگیتاریەس ئــەی و 

دەوری(. ئەســتیرەکانی 

Gravitational Redshift :1 وێنەی  

بریتییــە  ئەســتێرانە  لــەو  یــەک 

 ،S2 بــە  نــارساو  ئەســتێرەی  لــە 

چاودێــری  ســاڵە   26 نزیکــەی  کــە 

دەکرێــت. لــەو ماوەیــەدا دوو جــار 

نزیــک بووەتــەوە لــە کونــە ڕەشــەکە، 

ــدە  ــردوو هێن ــی ڕاب ــەاڵم تەکنیکەکان ب

بەهێــز نەبــوون بتوانــرێ بــە وردی 

بکرێــت. لەســەر  پێوانەکاریــی 

ئەوروپــا،  باشــوری  تاقیگــەی  لــە 

نــارساو بــە EOS، بەهــۆی بوونی ســێ 

تەلیســکۆپی زۆر بەهێــز بەناوەکانــی: 

GRAVITY, SINFONI, and NACO، و بەهــۆی ئــەو چاکســازی و تەکنیکــە نوێیانــەی تێیانــدا ئەنجــام دراوە، توانــرا چەندیــن 

ــەالی  ــوو ب ــەڕ ب ــدا تێپ ــن خاڵی ــە نزیکری ــتێرەکە ب ــدا ئەس ــە کاتێک ــت. ل ــەرز بگیرێ ــی زۆر ب ــە وردبین ــتێرەی S2 ب ــەی ئەس وێن

وێنەی 2: کونی ڕەشی Sagittarius A* و ئەستێرەکانی دەوری
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کونەڕەشــەکەدا، بــە دووریــی 17 کاتژمێــری ڕووناکــی و خێرایــی 2٥ ملیــۆن کــم لــە کاتژمێرێکــدا، تێبینــی کــرا تیشــکی ئەســتێرەکە 

بــەرەو ســور الدەدات، بــە تــەواوی وەک ئــەوەی تیــۆری ڕێژەیــی گشــتی پێشــبینیی دەکات! ئەمــەش بــووە ســەرکەوتنێکی تــری 

ــی. ــی ڕێژەی ــەورەی تیۆری زۆر گ

زانــاکان هــەر بەمــەوە ناوەســن، دەیانەوێــت الیەنێکــی تــری تیۆرییەکــە تاقــی بکەنــەوە: الدانــی خولگــەی ئەســتێرەکە. دەزانــرێ 

ــۆ  ــەدا ڕوودەدات. ب ــە خولگەک ــو الدان ل ــە، بەڵک ــۆڕ نیی ــڕەوە نەگ ــەم ڕێ ــەاڵم ئ ــە، ب ــامنییەکان هێلکەیی ــە ئاس ــەی تەن ــە خولگ ک

ــە هەســارەی  ــۆ دەکرێــت، جگــە ل ــەوەی ب ــی لێکدان ــە یاســای نیوتن ــە ب ــەم الدان ــەی خــۆر، ئ ــە هەســارەکانی وەک کۆمەڵ کۆمەڵ

ــۆ  ــەوەی ب ــر لێکدان ــی ت ــچ تیۆرییەک ــی هی ــە ڕێژەی ــە ل ــە ڕەشــەکان، جگ ــدی کێشــی زۆری وەک کون ــۆ ناوەن ــەاڵم ب ــەری. ب مێرک

ئەســتێرەی  چاودێریکردنــی  بــە  ناکرێــت. 

S2، زاناکانــی EOS دەیانــەوێ لــە داهاتــودا 

ــڕی  ــەی خولگــەی ئەســتێرەکە بکــەن و ب پێوان

بکــەن  بــەراوردی  و  بدۆزنــەوە  الدانەکــەی 

بەدەســت  ڕێژەییــەوە  تیــۆری  لــە  بــەوەی 

ــت. دێ

 

 European Southern  :٣ وێنــەی 

Observatory EOS

 

وێنەی ٤: الدانی ڕەنگی تیشکی ئەستێرەکە بەرەو ڕەنگی سور کاتێ نزیکر دەبێتەوە لە کونە ڕەشەکە

سەرچاوە:
Sciencealert و iflscience ماڵپەڕەکانی
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ئامادەکردن و نووسینی : ڤیلیا شوان

ئەگــەر کەســێک ئــەم پرســیارەی لــێ کردبێتــی، ئاخــۆ بەنرخرییــن شــتی جیهــان 

چییــە؟ لەوانەیــە یەکــەم شــت کــە بــە مێشــکتدا هاتبێــت، ئەڵــامس بووبێــت.

ــی وەک  ــە، مادەیەک ــۆ منون ــاکان. ب ــتەی گرانبەه ــەر خش ــە س ــک بخەین ــا تیش ب

ــن  ــە گرانری ــە ل ــەوە، یەکێک ــاڵی 19٥0 دا دۆزراوەت ــە س ــە ل ــۆم«، ک » کالیفۆرنی

ــرام  ــەک گ ــەوە. نرخــی ی ــا ئێســتا دۆزرابێت ــە ت ــە رسوشــتییەکان ک ــادە کیمیایی م

لــەم مــادە بەنرخــە 26 ملیــۆن دۆالرە, بەمــەش دەبێتــە یەکــەم گرانریــن بەرهــەم 

لــە ســەر رووی زەوی. بــەاڵم گرانریــش هەیــە، بــەو پێیــەی لــە بەرهــەم هێنانــی 

یــەک میلــی گــرام لــە » پۆزیــرۆن« کــە 2٥  میلیــۆن دۆالری تێدەچێــت، واتــە بــۆ 

»یــەک« گــرام 62 تریلیــۆن دۆالری تێدەچێــت! هەڵبــەت ئــە مــە دەبێتــە جێــی 

پرســیار کــە ئــەم نرخــە زۆرە بۆچــی؟!

 بــۆ وەاڵمدانــەوەی ئــەم پرســیارە، بــا گەشــتێک بکەیــن بــۆ نــاو« ســێرن 

»)CERRN(، کــە ئــەم جــۆرە مادانــەی لــێ بەرهــەم دێــت و کــە ڕێکخراوێکــی 

ــی. ــەوەی ناوک ــۆ توێژین ــە ب ئەوروپیی

چی بەنرخرتینە؟ 
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ــن  ــن و ئاڵۆزتری ــی گەورەتری ــە بەکارهێنان ــەن، ب ــەکان دەک ــاردە گەردوونی ــەر دی ــەوە لەس ــارەکان لێکۆڵین ــەکان و ئەندازی فیزیایی

ــە نزیکــی  ــە »ســێرن«دا تەنۆلکــەکان ل ــی مــادە. ل ــارەی بەشــە ســەرەکی و بنچینیەکان ــەوە دەرب ــۆ لێکۆڵین ــان ب ــی جیه ئامێرەکان

ــە ســاڵی  ــن. ســێرن ل ــی پێکدادەکێرشێ ــی ڕووناک خێرای

ــە نزیکــی  ــە ناوچــەی »فرانکــۆ- ســویرسا« ل 19٥٤ دا ل

ئەندامــی    22 نزیکــەی   کــە  دامــەزراوە،  ژنێــڤ 

هەیــە، هەربۆیــە کاتێــک بڕیارێــک دەردەچێــت, ئــەوا 

ــت و  ــێرنەوە دەردەچێ ــی س ــوڵی تایبەت ــەن کونس لەالی

هەمــوو بەرپرســیارێتییەکە دەگرنــە ئەســتۆ. هەروەهــا 

ئــەم پرۆســانە بیرۆکــە و تێبینــی زیاتــر دەدات بــە 

کار  پێکــەوە  تەنۆلکــەکان  چــۆن  کــە  فیزیاییــەکان، 

ــەن. دەک

ــەوەی دەرگای  ــۆ کردن ــە ب ــو دەروازەیەک ــەش وەک ئەم

ــت.  ــی رسوش ــا نادیارەکان ــارەی یاس ــاری دەرب زانی

کۆبوونەوەی زاناکان بۆ پێکهێنانی سێرن – جینێڤ

ئــەو ئامێرانــەی کــە لــە ســێرن بــە کاردێــت، تــاودەری تەنۆلکــە و پشــکنەرە. تــاودەرەکان تــاوی تەنۆلکــەکان دەدەن بــۆ بــازدان 

ــی  ــکنەرەکان تێبین ــر پش ــراوە، دوات ــەوە دیاریک ــەی وزەک ــۆی خولگ ــە ه ــە ب ــەی ک ــە دیاریکراوان ــەو خاڵ ــر ل ــەرەو وزەی زۆرت ب

ــەن.  ــەکان دەک گۆڕانکاریی

چیرۆکی دژە مادە چۆن دەستی پێکرد؟
ــە جــواڵوەکان«  ــاوی »ئەلیکرۆداینامیکــی تەن ــە ن ــن« باســێکی زانســتی ب ــی« ئانالی ــای ئەڵامن ــی فیزی ــە ٣0 - 6- 190٥دا جۆرناڵ ل

باڵوکــردەوە، کــە گــەورە زانــای جیهانــی »ئەلبێــرت ئاینشــتاین« نوســەرەکەی بــوو. بــاس لــە پەیوەنــدی نێــوان »کات و بۆشــایی« 

ــی«.  ــی ڕووناک ــای خیرای ــی دووج ــتایی کەڕەت ــت »وزە= بارس ــەی دەڵێ ــە بەناوبانگەک ــە هاوکێش ــتایی« دەکات، ک و »وزە و بارس

نورساوەکــە بــاس لــە نەگــۆڕی »خێرایــی ڕووناکــی« دەکات، کــە چــۆن ڕووناکــی بــە بۆشــایی دا تێپــەڕ دەبێــت. دواتــر لــە مــاوەی 

ســااڵنی بیســتەکاندا، پســپۆڕانی فیزیــا هەوڵــی ئەوەیــان دەدا یاســاکەی پانــک ســەبارەت بــە کوانتەمــی بوونــی وزە بــۆ ئەتــۆم 

ــەم،  ــای کوانت ــاوی فیزی ــا بەن ــان داهێن ــی نوێی ــرگ« فیزیایەک ــا »رشۆدینگــەر و هایزەنبێ ــە هــەردوو زان ــڕەو بکــەن، هــەر بۆی پەی

بــەاڵم لــەو کاتــەدا کێشــەکە ئــەوە بــوو کــە تیۆریــی کوانتــەم ڕێژەیــی نەبــوو؛ یاســا و ڕێســاکانی نــاو تیۆرییەکــە تەنهــا بــۆ تەنۆلکــە 

بەخێرایــی هێــواش بەکاردەهــات. کاتێــک خێراییەکەیــان بــەرز دەبــووەوە بــۆ نزیــک خێرایــی ڕووناکــی، یاســاکانی فیزیــای کوانتــەم 

کەڵکیــان نەدەمــا، هەروەهــا لەگــەڵ فیزیــای » کاســیک و لۆجیــک«دا زۆر یەکــی نەدەگرتــەوە.  لــە ســاڵی 1928 دا زانــای فیزیایــی 

بەریتانــی »پــاول دیــراک« هاوکێشــەیەکی دۆزییــەوە، کــە تێیــدا پێکەوەبەســتنی تیۆریــی کوانتەمــی و رێژەیــی لــە خــۆ دەگــرت 

ــەم هاوکێشــەیە  ــەوەی ئ ــۆ دۆزین ــی ب ــی نۆبڵ ــراک« خەاڵت ــی و جوڵەکــەی دەکــرد. »دی ــە رسوشــتی ئەلیکــرۆن و خێرای ــاس ل و ب

بــردەوە، یاســاکە بەزمانــی ســادە و بــەدوور لــە هەرچەشــنە تەکنیکێــک بــەم جــۆرە بــوو:

٤=X2 ئەگەر 

ئەوکات X دەکرێت دوو ژمارە لە خۆ بگرێت

 2+ = X ، 2- =X
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ئەگــەر هاوکێشــەکەی دیراکیــش شــیکار بکرێــت، دەکرێــت دوو وەاڵمــی هەبێــت: واتــا ئەلیکــرۆن دەکرێــت وزە یــان بارســتایی 

پۆزەتیــڤ و نیگەتیڤــی هەبێــت، ئەمــەش دەروازەیــەک بــوو بــۆ ئــەوەی قســە لەســەر ئــەو ئەگــەرە بکرێــت، کــە گــەردوون لــە 

مــادە و دژە مــادە پێــک هاتبێــت. 

ــا، تێبینــی  ــە پەیامنــگای تەکنەلۆجیــای کالیفۆرنی ــە ســاڵی 19٣2دا، کاڕڵ ئەندرســۆن، کــە پرۆفیســۆرێکی کەنــەدی بــوو ل پاشــان ل

شــتێکی کــرد کــە بارگەکــە موجەبــە، بــەاڵم بــە هەمــان بارســتایی ئەلیکــرۆن. لــە پــاش ســاڵێک لــە تەماشــاکردن و تێبینــی کــردن، 

بــۆی ڕوون بــۆوە کــە ئەمــە دژە ئەلیکرۆنــە و پاشــان نــاوی »پۆزیرۆنــی« لێنــا و لــە جۆرناڵــی زانســت دا بــاڵوی کــردەوە. 

ــی  ــۆ تاودان ــە ســاڵی 1929 دا ب ــا و ل ــاوی ســایکلۆترۆن داهێن ــە ن ــس« ئامێرێکــی ب ــاوی »ئیرنێســت الدرێن ــە ن ــر کەســێک ب دوات

تەنۆلکــەکان و زیادکردنــی خێراییەکەیــان بــە بــێ بەکارهێنانــی ڤۆڵتییــەی زۆر بــەکاری هێنــا، ئەمــەش ڕێگــە خۆشــکەر بــوو بــۆ 

ــەوە. ــە کای ــادا هات ــە فیزی ــەرز ل ــدا زانســتی وزەی ب ــۆن و لەگەڵی ــەوەی دژە پڕۆت دۆزین

جێــی باســە ئــەو تــاودەرەی کــە بــە کاردێــت بــۆ دروســت کردنــی دژە تەنۆلکەکانــی تــر، وەکــو دژە پڕۆتــۆن، نــاوی »باڤــێ تــرۆن«ە، 

کــە وزەکــەی بیلیــۆن ئەلیکــرۆن - ڤۆڵتــە و زۆرتریــن وزەی تێــدا بەکاردێت.

ــە الیــەن »ئۆویــن چامبــەر لیــف« و هاوکارەکانــی باڵوبــووەوە، کــە   هــەر بۆیــە نورساوێکــی زانســتی لــە ســاڵی 19٥٥ دا، کــە ل

تێیــدا ئامــاژە بــە دۆزینــەوەی تەنۆلکەیەکــی نــوێ دەکات، کــە هــەر پرۆتۆنــە، بــەاڵم بارگەکــەی نیگەتیڤــە. دواتــر دژە نیوترۆنیــش 

لــە الیــەن تیمێکــی تــرەوە لــە هەمــان تاقیگــە دۆزرایــەوە

 بێڤا ترۆن

کرۆنیــن و فیــچ هــەر لــەوێ جیــاوازی نێــوان مــادە و دژە مادەیــان بینــی، دواتــر تاقیکردنەوەیــان لەســەر جــۆرە تەنۆلکەیــەک کــرد، 

کــە پێــی دەوتــرا کایــۆن. ئــەو کایۆنانــە نیــوەی مــادەی ئاســاییە و نیوەکــەی تریشــی دژە مادەیــە. تاقیکردنەوەکــە لەســەر دووجــۆر 

کایــۆن بــوو، یەکێکیــان مــاوەی بوونــی کەمــر و ئەوەیریــان مــاوەی بوونــی زۆرتــر بــوو، بــەاڵم هەمــان بارســتاییان هەبــوو. پــاش 

تاقیکردنەوەکــە ئەنجامێکــی پێشــبینی نەکراویــان تێبینــی کــرد. 

بــە بەراوردکردنــی ئەنجامــی نێــوان دوو کایۆنــە تەمــەن جیاوازەکــە بەڵگــە لــە ســەر هەبوونــی لێکچوونــی نێــوان مــادە و دژە مــادە 

دەرکــەوت. دواتــر یەکــەم بینینــی دژە نــاوک لــە ســاڵی 196٥ دا بــوو.
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 ئــەو بەشــانەی کــە گەردیلــە پێــک دێنــن بریتیــن لــە »پڕۆتــۆن، ئەلیکــرۆن، و نیوتــرۆن« هــەر بۆیــە زاناکانیــش دەیــان ویســت 

ئــەوە پشــت ڕاســت بکەنــەوە کــە ئایــا ئــەوەی لــە جیهانــی مــادە دا دەگوزەرێــت هەمــان ئــەو شــتەیە کــە لــە نــاو جیهانــی دژە 

مــادەدا دەگوزەرێــت؟ 

ســێرن ئامانجــی ســەرەکی کار کردنــە لەســەر دژە مــادە، بەشــوێن هەمــوو رێگەیەکــدا دەگەڕێــت بــۆ ئــەوەی بتوانێــت ئــەم دژە 

مــادە یــە ئەگــەر بــە بڕێکــی زۆر کەمیــش بــێ بهێڵێتــەوە.

ــۆ  ــە ســێرن ب ــووە ڕاســتی. ل ــو ب ــە ســاڵێ 1978 داب ــە ل ــەو خەون ئ

یەکــەم جــار لــە مێــژوودا توانــرا دژە مــادەی جــۆری »دژە پڕۆتــۆن« 

بــۆ چەنــد چرکەیــەک بهێڵدرێتــەوە، دواتــر بەریەککەوتنــی نێــوان 

پڕۆتــۆن و دژە پڕۆتۆنیــش لــە ســاڵی 1981دا بیــرنا، کــە بــووە هــۆی 

دۆزینــەوەی بەشــی بچووکــری پێکهاتــەی نــاوک، واتــە کــوارک. 

پێنتا کوارک

ــاڵی 199٥دا  ــە س ــا ل ــرد، ت ــاو و دەب ــان دەهێن ــتی گریامنەی ــاڵ و راس ــە خەی ــەکان ب ــوون، فیزیایی ــەردەوام ب ــەوەکان ب تاقیکردن

ــام. ــتنە ئەنج گەیش

 بــۆ یەکــەم جــار دژە ئەتــۆم واتــە »دژەگــەرد«، کــە دژە تەنۆلکــەی هایدرۆجیــن بــوو، لــە الیــەن تیمەکــەی واڵتــەرەوە بیــرنا، ئەوەش 

لــە ئەنجامــی بەریەککەوتنــی دژە پڕۆتــۆن و ئەتۆمــی نیۆنــەوە بــوو، کــە بــە خێرایــی ڕووناکــی دەجواڵنــەوە. بــۆ یەکــەم جــار دژە 

ئەتــۆم، واتــە ) گــەرد( کــە دژە تەنۆلکــەی هایدرۆجیــن بــوو، لــە الیــەن تیمەکــەی واڵتــەرەوە بیــرنا، لــە ئەنجامــی بەریــەک کەوتنــی 

دژە پڕۆتــۆن و گــەردی نیۆنــەوە بــوو، کــە بــە خێرایــی ڕووناکــی دە جواڵنــەوە. ئــەم 9 گــەردی هایدرۆجینــە لــە مــاوەی ٣ هەفتــەدا، 

کــە هەریەکەیــان بــۆ مــاوەی ٤ بلیۆنــی یــەک چرکــە مانــەوە و پاشــان لــە لــە الیــەن مــادەی ئاســاییەوە لــە نــاو بــران. 

 پــاش تێپەڕبوونــی چەنــد ســاڵێک، واتــا تاوەکــو گەیشــتینە ســاڵی 2002، کــە تێیــدا بــۆ یەکــەم جــار مــادەی ســاردیان دروســت کــرد، 

واتــە مادەیــەک کــە بــە خێراییەکــی هێــواش بجوڵێــت بــۆ ئــەوەی بتوانــن زۆرتریــن زانیــاری لەســەر کۆبکەنــەوە. دواتریــش لــە 

ســاڵی 2011 دا بــە تاقیکردنەوەکــەی ئەلفــا توانــرا بــۆ مــاوەی شــانزە خولــەک، کــە ماوەیەکــی بــاش بــوو بــۆ لێکۆڵینــەوە لەســەر 

 ASA»خەســڵەتەکانی دژە مــادە، توانــرا دوا تاقیکردنــەوە بــۆ ئــەم بابەتــە ئەنجــام بدرێــت، کــە لــە جۆرناڵــی نەیچــەردا لــە الیــەن

CUSA »وە، کــە ڕێکخراوێکــی ژاپۆنــی ئەوروپییــە، بەبەکارهێنانــی لەیــزەر ئیشــەکەیان بەڕێوەبــرد، بــاڵو کرایــەوە. ئەمــەش بــە 

کێشــانی بڕەکــەی، کــە بــە یــەک بــەش لــە میلیارێکــدا مەزەندەیــان کــردووە.

کەواتــە تــا ئێســتاش گرانریــن و بەنرخرییــن بەرهــەم کــە بخەمڵێرنێــت بریتییــە لــە »دژە مــادە«، چونکــە دروســتکردنی بڕێکــی 

زۆر کــەم چەندەهــا » کات و وزە و بــواری موگناتیــس« ی دەوێــت و مــاوەی مانەوەشــی لــە گەردوونــدا زۆر کەمــە .

سەرچاوە :
CERN accelerating science



ن: شاژیر محەمەد

بەشــێکی  ئــەوەی  لەســەر  کۆکیــن  هەموومــان  نزیکەیــی  بــە 

ڕابردومــان تاریــک و شــەرمەزارکەر بــوو، کاتێــک بــە هــۆی جیــاکاری 

ڕەگەزییــەوە ڕەشپێســتێک لەخوێندنــی زانکــۆ یــان بەکارهێنانــی 

ئەمــڕۆ  خۆشــبەختانە  دەکــرا.  بێبــەش  گشــتییەکان  ئۆتۆمبێلــە 

زۆرینــەی خەڵکــی لەگــەڵ بەکارهێنانــی هــەر دەســتەواژەیەک، 

ــت  ــەاڵم دەبێ ــن، ب ــەران دەب ــت، نیگ ــتی لێبێ ــی ڕەگەزپەرس ــە بۆن ک

بتوانیــن بیــر لــە بابەتێکــی دیکــە بکەینــەوە، ئەویــش ئەوەیــە بۆچــی 

نەتەوەکانــی جیهــان وەک یــەک لە ڕووی ئابوری و کلتوری و زانســتی 

و فیکرییــەوە گەشــەیان نەکــردوە؟ بۆچــی بەشــێکی جیهــان زۆر بــە 

ــای  ــە دەکات و توان ــەوە و گەش ــەکان دەبوژێت ــاش جەنگ ــی پ خێرای

ــە  ــێکی دیک ــەاڵم بەش ــە، ب ــۆی هەی ــەکانی خ ــەرکردنی کێش چارەس

نــا؟ بۆچــی نەتەوەیــەک گەشــەی بەرچــاوی تەکنەلۆجــی و زانســتی 

ــتودا  ــی چەقبەس ــە دۆخێک ــر ل ــی ت ــری دەکات و نەتەوەیەک و فیک

دەمێنێتــەوە؟ بۆچــی مرۆڤەکانــی نەتەوەیــەک بەخێرایــی بەرەوپێــش 

دەچــن و نەتەوەیەکــی دیکــە بەجێدەمێنێــت؟ بۆچــی بەشــێکی 

ــاکی  ــەت پۆش ــەوە و تەنان ــان و بیرکردن ــی ژی ــڕۆ مۆدێل ــان ئەم جیه

ــاری دەکات؟ ــان دی ــەکانی جیه ــوو بەش ــەی هەم نزیک

زیرەکی و نەژادەکان !
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زیرەکی چییە؟ 
زیرەکــی ســیفەتێکی ئاڵــۆزی زیندەوەرانــە، کــە چەندیــن جــۆری هەیــە بــەاڵم بــە گشــتی ) فێربــون لــە ئەزمونەکانــەوە، توانــای 

ــای  ــە کان، توان ــەرکردنی کێش ــای چارەس ــان، توان ــان دان ــای پ ــەکان، توان ــی و کۆمەاڵیەتیی ــە ژینگەی ــەڵ گۆڕانکاریی ــان لەگ گونج

دروســت کردنــی پەیوەنــدی لــە نێــوان بابەتــەکان، توانــای یــادەوەری، داهێنــان، دۆزینــەوەی هــۆکاری ڕوداوەکان( دەگرێتــەوە. 

زیرەکــی بــە ڕێــژەی جیــاواز لەنێــوان گیانلەبــەران و ڕووەکیــش بونــی هەیــە. ئێســتا خەریکــە دەبێتــە ســیفەتێکی بێگیانەکانیــش، 

ــە  ــت ل ــاوەڕوان دەکرێ ــە دەکات. وا چ ــر گەش ــر، زیات ــی ئامێ ــتکرد، یاخــود زیرەک ــی دەس ــە دوای ڕۆژ زیرەکی ــەی ڕۆژ ل ــەو پێی ب

داهاتــودا ئامێــری وەهــا دروســت بکرێــت کــە ملیۆنــان جــار لــە مــرۆڤ زیرەکــر بێــت )ئەگــەر ئەمــە بەدیبێــت، چیــر مــرۆڤ 

بــە دەســتی خــۆی پێگــەی خــۆی وەک زیرەکریــن بونــەوەر لــە دەســت دەدات(. بــە گشــتی زیرەکــی لەنــاو گیانــەوەران دا بــە 

یەکســانی دابــەش نەبــووە، تێکــڕای قەبــارەی دەمــاخ بــە گوێــرەی جەســتە کاریگــەری گــەورەی هەیــە لەســەر ئاســتی زیرەکــی و 

هــۆکاری زیرەکــی؛ مرۆڤیــش بەبــەراورد بــە زۆرینــەی گیاندارانــی دیکــە گەورەیــی قەبــارەی دەماخێتــی بەبــەراورد بــە قەبــارەی 

جەســتەی. ژمارەیــەک لــە توێژینــەوەکان جەخــت لەســەر ئــەوە دەکەنــەوە کــە زیرەکــی لەنێــوان نــەژادەکان و ڕەگــەزەکان وەک 

یــەک نییــە، تەنانــەت ئاســتی زیرەکــی هەمــان مــرۆڤ لــە قۆناخــی منداڵــی و پێگەشــتویی و پیــری وەک یــەک نییــە.IQ یەکێکــە 

لــە پێوەرەکانــی زیرەکــی، کــە بــەم پێــوەرە  ڕێــژەی پلــەی زیرەکــی نێــوان 8٥ بــۆ 11٥ بــە ئاســایی دادەنرێــت؛ لــەو ڕێژەیــە بەرزتــر 

بلیمەتــە و نزمریــش بــە کەســێکی کــەم ژیــر دادەنرێــت. ئاســتی زیرەکــی مرۆڤــەکان لێکجودایــە، تەنانــەت ئەگــەر ئەندامانــی 

یــەک خێزانیــش بــن، بــەاڵم لــە هەمــان کاتیــش دا ئاســتی زیرەکــی ئەندامانــی هەمــان خێــزان نزیکــرە وەک لــە ئەندامانــی دوو 

خێزانــی لێــک جــودا. دروســتبوونی زیرەکــی لــە پێــش قۆناغــی لــە دایکبونــەوە دەســت پێــدەکات، دوو هۆکاریــش دەســتبەجێ 

ــەی دووەم،  ــە پل ــە ب ــەم، و ژینگ ــەی یەک ــە پل ــەکان ب ــش: جین ــن، ئەوانی ــی جێدەهێڵ ــتی زیرەک ــەر ئاس ــان لەس ــەری خۆی کاریگ

ســەرباری ئــەوەی ژینگــە وجینــەکان کار لــە یەکریــش دەکــەن.

دوو هۆکاری سەرەکی هەن کە کار لە ئاستی زیرەکی دەکەن

یەکەم: هۆکاری جێنەتیکی
جیاوازییــە جێنەتیکییــەکان ڕۆڵێکــی بنەڕەتییــان هەیــە لە شــێوازی دروســتبونی دەمــاخ و چۆنییەتــی کارکردنی. ئــەو لێکۆڵینەوانەی 

کــە لەســەر مرۆڤــە دوانــەکان کــراون جەخــت لەســەر ئــەوە دەکەنــەوە کاریگــەری جینــەکان لەســەر ئاســتی زیرەکــی لــە نێــوان 

ــووە  ــان هاوشــێوە یاخــود زۆر لێــک نزیــک ب ــەی لێکچــو ئاســتیIQ ی ــوە کــە دوان ــە، دەرکەوت ــۆ لەســەدا 80 دای ــە ســەدا ٤0 ب ل

بــە بــەراورد بــە دوانــەی لێکنەچــوو. هەروەهــا جینــەکان ڕۆڵێکــی گەورەتریــان هەیــە لــە ڕۆڵــی ژینگــە لــە دیاریکردنــی ئاســتی 

زیرەکــی.

لێکۆڵینەوە  گوماناوییەکان
کارکــردن لەســەر هــۆکارە جێنەتیکییەکانــی زیرەکــی هەندیکجارجێــگای بــڕوا نییــە، بــەو پێیــەی کــە دەشــێت لــە الیــەن دەســەاڵتی 

ــت و  ــام بدرێ ــی ئەنج ــی سیاس ــی مەرام ــتی کردن ــۆ پاڵپش ــادا ب ــە بنەم ــود ل ــت، یاخ ــی لێوەربگیردرێ ــی خراپ ــییەوە کەڵک سیاس

بەرەنجامەکەشــی زانســتی و جێــی متامنــە نەبێــت. ژمارەیــەک لــە لێکۆڵــەران جیاوازییــان لــە تێکــڕای قەبــارەی مێشــکی مرۆڤــی 

ئەفریقــی و ئەوروپــی و ئاســیاییەکان تۆمارکــردووە. جــەی پــی ڕوشــن بــاس لــەوە دەکات کــە ئەفریقییــەکان بــە گشــتی مێشــکێكی 
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بچوکریــان هەیــە لــە ئەوروپییــەکان، و ئەوروپییــەکان مێشــکێكی بچوکریــان هەیــە لــە خەڵکانــی ئاســیای خۆرهــەاڵت. هەروەهــا 

دوو زانــا بــە ناوەکانــی ڕیچــارد لیــن و تاتــو ڤانهانــن گەشــتون بــەو ئەنجامــەی دانیشــتوانی جیهانــی ســێیەم، بەتایبــەت ئەفریقــا، 

ئاســتی زیرەکییــان ســنوردارە بــە هــۆی پێکهاتــەی جێنەتیکییانــەوە، لەبەرئــەوە پــەروەردەش ناتوانێــت ڕۆڵێکــی ئەوتــۆ بگێڕێــت لــە 

بــەرەو پێــش بردنــی ئاســتی ژیانــی ئــەم واڵتانــە. بــەاڵم کاریگــەری جیــاوازی قەبــارەی دەمــاخ لەســەر ئاســتی زیرەکــی ڕوبــەروی 

ڕەخنــەی جۆربەجــۆر دەبێتــەوە، لەوانــە لێکۆڵینەوەیــەک ئامــاژە بــەوە دەکات کــە جیــاوازی قەبــارەی دەماخــی ژن و پیــاو زیاتــرە 

ــی  ــە نزیکەی ــەوەیIQ ب ــە تاقیکردن ــاو ل ــارەی دەماخــی مرۆڤــی ڕەش و ســپی، لەگــەڵ ئەوەشــدا ژن و پی ــاوازی قەب ــە جی وەک ل

هەمــان ئەنجــام تۆمــار دەکــەن، هەروەهــا بەشــێکی زۆر لــە توێــژەران پێیــان وایــە زیرەکــی مــرۆڤ و شارســتانییەت لــە هەمــوو 

ــەوە ســەریهەڵداوە و  ــە ناوچــە گەرمەکان ــردودا ل ــە ڕاب ــووە، بەڵکــو شارســتانییەت ل ــی نەب ــە هەمــان شــوێن بون ســەردەمەکان ل

ــە، دەشــێت  ــە بەشــێکی جیهــان دای ــەرزی زیرەکــی ل ــن ئاســتی ب ــەوەی ئێســتا دەیبینی ــاوا چــووە. ئ ــۆ خۆرئ ــەوە ب ــە خۆرهەاڵت ل

تەنهــا دۆخێکــی کاتــی بێــت، بۆیــە نابێــت لەســەر دۆخێکــی کاتــی بڕیــار بدەیــن، لەوانەیــە لــە داهاتــودا شارســتانییەتی بەهێــز 

لــە جێگایەکــی دیکــەی جیهــان ســەرهەڵبدات کــە پێشــبینیامن نەکــردوە. زیرەکــی جــووە ئەشــکەنازییەکان یەکێکــە لــەو پرســە 

ســەرنج ڕاکێشــەکانەی گفتوگــۆی زۆری لەبــارەوە دەکرێــت. ڕێــژەیIQی ئــەم کۆمەڵەیــە لەســەرجەم نەتەوەکانــی تــری جیهــان 

زۆرتــرە و لــە نێــوان11٣- 11٥ دایــە. ئەمــان گروپێکــی تــا ڕادەیــەک دابــڕاون و هاوســەرگیری دەرەکییــان زۆر بــە کەمــی ئەنجــام 

داوە و هــۆکاری زیرەکییەکەشــیان بــە ڕونــی دیــاری نەکــراوە، بــەاڵم یەکێــک لــە هــۆکارە بەهێــزەکان دەشــێت بازدانــی جێنەتیکــی، 
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ــی گواســتنەوەی  ــە هــۆی خێراکردن ــارساوە، کــە دەبێت ــە نەخۆشــی)Tay- Sach(  ن ــە ب ــت ک یاخــود نەخۆشــییەکی جێنەتیکــی بێ

ــە هــۆی  ــی دەبێت ــی دوو کۆپ ــەاڵم بوون ــی زیرەکــی، ب ــە هــۆی هاندان ــە دەبێت ــەو جین ــی ل ــەک کۆپ ــی ی ــەکان  و بوون دەمارەخان

نەخۆشــی و لــە زۆر بــاردا کوشــندەیە. نەخۆشــییەکە پەیوەنــدی بــە سیســتمی ســفینگۆلیپیدەکان و ئــەو چەورییــەوە هەیــە کــە 

ــەت  ــە تایب ــەکان، ب ــوارە ئەکادیمیی ــەی ب ــە زۆرب ــان ل ــە زیرەکیی ــەوە. جــووە ئەشــکەنازییەکان ب ــەکان دەگوازێت ســیگناڵە دەماریی

ــە الیــەن  ــڵ، ل ــە خەاڵتــی نۆب ــا و خەاڵتەکانــی جیهــان، لەوان ــواری مامتاتیــک جیادەکرێنــەوە. هەروەهــا بەشــێکی زۆری مەدالی ب

ــەن.  دیســان  ــەم گروپ ــەی دوو کەســایەتی بەرچــاوی ئ ــد( منون ــرت ئاینشــتاین و ســیگمۆند فرۆی ــت )ئەلبێ ــەوە وەردەگیرێ ئەوان

زیرەکیــی جولەکەکانیــش ڕوبــەڕوی ڕەخنــە دەبێتــەوە، بــەوەی وەرگرتنــی مەدالیــا و خەاڵتــە نیودەوڵەتییــەکان لــە الیــەن 

جولەکــە ئەشــکەنازییەکانەوە بەڵگــە نییــە لەســەر زیرەکــی ئــەوان. هەروەهــا زۆرێــک لــەو لێکۆڵینەوانــەی جیــاوازی دەماخــی 

 IQــوەری ــی و چ پێ ــەی زیرەک ــادا  چ پێناس ــە بنەم ــدا ل ــە کاتێک ــن، ل ــژەیIQ دەبەس ــە ڕێ ــت ب ــان دەدەن، پش ــەزەکان نیش ڕەگ

ســەرنج و تێبینییــان لەســەرە و هیــچ کامیــان بــە تــەواوی ســاغ نەبونەتــەوە. جیــاوازی لەرەلــەری ئەلیلــەکان لــە نێــوان نــەژادە 

جیــاوازەکان دا منونەیەکــی دیکەیــە بــۆ کاریگــەری جینــەکان. هەندێــک ناوچــەی ئاســیایی لەرەلــەری 0.60  یــان هەیــە لــە ئەلیلــی 

COMT MET 1٥8 کــە ئەمــەش چاالکــی ئەنزیمــی COMT  کەمدەکاتــەوە، لــە کاتێکــدا توانــای درکپێکــردن زیــاد دەکات لــە 

قەوقازییــەکان دا، کــە بــۆ هەمــان ئەلیــل لەرەلــەری 0.٤2 یــان هەیــە. دەبێــت ئــاگاداری ئــەوە بیــن کــە زانســتی جێنەتیــک ئەمــڕۆ 

بــەو ئەنجامــە گەیشــتوە کــە ئەگــەر جیــاوازی جێنەتیکیــش هەبێــت لــە نێــوان نــەژادەکان دا  هێشــتا مانــای ئەوەنییــە کــە ئاســتی 

زیرەکییــان بــە یــەک نــەگات، چونکــە جیــن شــتێک نییــە پۆاڵییــن و نەگۆڕبێــت، بەڵکــو دەشــێت بــە چەندیــن شــێوە بگۆڕێــت. 

ــەم  ــوان ئ ــک. کارلێکــی نێ ــرۆم، ئەپجێنەتی ــۆم، ڤای ــەکان، مایکرۆبای ــە مرۆیی ــە چــوار بەشــەوە: جین ــن ب ــی مــرۆڤ دەکرێ جینەکان

بەشــانە ســیفەتە جۆربەجــۆرەکان بــە دی دێنێــت، گۆڕانــی ژمــارە و جــۆری مایکــرۆب و ڤایرۆســەکانی جەســتە بــە هــۆی خــۆراک 

ــە  ــەڵ جین ــۆم لەگ ــرۆم و مایکرۆبای ــەکان، چونکــە ڤای ــی جین ــە گۆڕان ــەوە  یەکســانە ب و کــەش و هــەوا و ژینگــەو شــێوازی ژیان

مرۆییەکامنــان تێکهەڵکێشــن. ژینگــە دەتوانێــت جــۆر و بــڕی بەکریــا و ڤایرۆســەکامنان بگۆڕێــت،  بۆیــە دەتوانێــت جینەکانیــش 

ــەروەردە و  ــە پ ــەوە ک ــەوە دەکەن ــەر ئ ــت لەس ــک جەخ ــەی ئەپجێنەتی ــەم دوایی ــی ئ ــە تاقیکردنەوەکانی ــەک ل ــت. ژمارەی بگۆڕێ

ــک  ــە هەندێ ــە منون ــەوەکان، ب ــۆ ن ــەوە ب ــەوە بگوازرێت ــەی جینەکان ــە ڕێگ ــت ل ــە  دەتوانێ ــەری ژینگ ــی و کاریگ گوشــاری دەرون

ســیفەتی وەک تــرس لــە جەنــگ دەشــێت لــە دایکــەوە بــۆ چەنــد نەوەیەکــی کــچ بگوازرێتــەوە، بــێ ئــەوەی هیــج کام لــەو نەوانــە 

ــەش  ــەو گۆڕان ــەت ئ ــن، بەڵکــو تەنان ــەکان دەگۆڕێ ــا جین ــەک تەنه ــەروەردە ن ــی ژینگــە و پ ــە کاریگەری ــت! بۆی ــان بینیبێ جەنگی

بــۆ نــەوەکان دەگوازرێتــەوە. بــە گشــتی ژمارەیەکــی کــەم لــە زانــاکان خۆیــان لــە کارکــردن لەســەر بابەتێکــی  هەســتیاری وەک 

ــوارە  ــەم ب ــی ئ ــەوەی توێژینەوەکان ــود پوچەڵکردن ــتکردنەوە، یاخ ــە پشتڕاس ــی دەدەن، بۆی ــەر زیرەک ــک لەس ــەری جێنەتی کاریگ

ــە  ــر بێــت ل ــە بەهات ــە. هەرچۆنێــک بێــت، ڕەنگــە دروســت نەبونــی پشــێوی کۆمەاڵیەتــی و نەتەوەیــی شــتێکی ب کارێکــی گران

ڕاســتی و دروســتی ئەنجامــی ئــەم لێکۆڵینەوانــە. 

دووەم: ژینگە
ــی  ــی گرنگ ــە ڕۆڵ ــۆکاری ژینگ ــەی ه ــەو پێی ــەن، ب ــش دەک ــۆکارە جێنەتیکییەکانی ــە ه ــەکان کار ل ــۆکارە ژینگەیی ــتیدا ه ــە ڕاس ل

هەیــە لــەوەی کام جینانــە چــاالک بــن و بکەونــە کار. دەتوانیــن بڵێیــن تــا ڕادەیــەک هــۆکارە جێنەتیکییەکانیــش کار لــە هــۆکارە 

ــەکان زۆرن و  ــت. هــۆکارە ژینگەیی ــاد دەنرێ ــەوە بنی ــەن مرۆڤەکان ــە ژینگــە لەالی ــەی بەشــێک ل ــەو پێی ــەکان دەکــەن، ب ژینگەیی

ــت.  ــردن بێ ــەروەردە و فێرک ــان دەشــێت سیســتمی پ گرنگرینی
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هەروەها هەندێک هۆکاری دیکە هەن کە ئەمانەن :

خۆراک 
 IQالوازی بەهاخۆراکییەکانــی دایــک، هەروەهــا الوازی بەهــای خۆراکــی منــداڵ لــە تەمەنــی 1 بــۆ ٥ ســاڵی دەبێتــە هــۆ دابەزینــی

بــە ڕێــژەی 1٥ خــاڵ لــە داهاتــودا. هەندێــک لــە مــاددە جۆربەجــۆرەکان ڕاســتەوخۆ کار لــە ئاســتی زیرەکــی دەکــەن، بــە منونــە، 

ڤیتامیــن B12  بــە یەکێــک لــە هــۆکارە ســەرەکییەکانی گەشــەی مێشــکی مــرۆڤ دادەنرێــت .

هۆکاری کەش و هەوا

ڕیچــارد لیــن، پرۆفیســۆر لــە زانکــۆی ئەڵســتەر لــە باکــوری ئێرلەنــدا، وایدادەنێــت کــە ســاردی کەشــوهەوا قەبــارەی مێشــک زیــاد 

ــۆی  ــە ه ــە  دەبێت ــی ژینگ ــا  ژەهراویبون ــن، هەروەه ــر دادەنرێ ــە زیرەک ــاردەکان ب ــە س ــتوانی ناوچ ــەش دانیش دەکات، هەربۆی

دابەزینــی ئاســتی زیرەکــی منــداڵ  .

تەندروستی جەستەیی
توشــبونی منــداڵ بــە نەخۆشــییەکانی هەوکــردن و نەخۆشــییەکانی کرمــی گــەدە، وادەکات لــە داهاتــودا ئاســتیIQیان نزمربێــت. 

یەکێــک لــە هۆکارەکانــی الوازی گەشــەی عەقڵــی مرۆڤــی ئەفریقــی باڵوبونــەوەی نەخۆشــییە جۆربەجۆەکانــی ئــەو ناوچەیەیــە، 

چونکــە نەخۆشــی بەشــێکی زۆری وزەی جەســتە بــە فیــڕۆ دەدات، لــە کاتێکــدا مێشــک پێویســتی بــە ڕێژەیەکــی بەرچــاوی وزەیــە 

بــۆ کارکــردن .

ئەنجام 
تێكەڵێــک لــە جێنەتیــک و ژینگــە زیرەکــی دروســت دەکات بــە ڕێــژەی نیــوە بــە نیــوە، یاخــود کەمێــک جیاوازتــر، لەبەرئــەوەش 

کــە جینــەکان و ژینگــەکان لێــک جــودان، بۆیــە ئاســتی زیرەکــی مرۆڤــەکان لێکجودایــە، بەتایبــەت ئەگــەر دابڕاوبــن و ئاڵوگــۆڕی 

کۆمەاڵیەتــی و جێنەتیکــی لەنێوانیــان بونــی نەبێــت.  ئــەم بابەتــە پرســێکی ئاڵــۆز و هەســتیارە و هەمــوو ســەرەداوەکانی بــە ڕونــی 

دیــار نیــن. ئــەوەی کــە ئەمــڕۆ دەتوانیــن بیڵێیــن ئەوەیــە کــە ژینگــە قابیلــی گۆڕانــە و جینیــش شــتێکی دابــڕاو نییــە لــە ژینگــە، 

بەڵکــو بــەردەوام بــە گوێــرەی شــێوازی ژیانــی مرۆڤــەکان خــۆی ئەپدەیــت دەکاتــەوە، بۆیــە لەمــەوە بــەو ئەنجامــە دەگەیــن مادەم 

ژینگــە و جینــەکان دەگۆڕێــن ئاســتی زیرەکیــش قابیلــی گۆڕانــە. هەروەهــا ئــەم دابەشــبوونە نایەکســانەی زیرەکــی لــە جیهــان دا 

دەشــێت دۆخێکــی کاتــی بێــت و لــە داهاتــودا گۆڕانــی بەســەردابێت.  نــەژادەکان لــە ڕابــردوودا تێکــەڵ بــوون و یــەک بنچینەیــان 

هەبــووە. وا چــاوەروان دەکرێــت لــە داهاتــوش بەهــۆی گۆڕانکارییەکانــی دونیــای مۆدێرنــەوە جارێکــی دیکــە بــە شــێوازێکی نــوێ 

تێکــەڵ ببنــەوە. پێشــبینی دەکرێــت لــە داهاتــودا ئــەو دوو هــۆکارەی کار لــە ئاســتی زیرەکــی دەکــەن، چ جێنەتیــک و چ ژینگــە 

گۆڕانیــان بەســەردابێت، لەوەشــەوە ئاســتی زیرەکــی دانیشــتوانی جیهــان بــە جۆرێکــی دیکــە دابــەش بێتــەوە .

سەرچاوە :
نیویۆرک تایمز، ئیرسائیل ئۆناین نیوز، iq-resaerch، ئیکۆنۆمیست
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ئامادەکردنی: دان فۆک
وەرگێرانی: دابان ژیان

ســتیڤن واینبێــرگ لــە دوا کتێبیــدا بــاس لــە چۆنیەتــی دروســت بوونــی زانســتی مۆدێــرن و داهاتــووی ئــەم 

دەکات.  زانستە 

 

ستیڤن واینبێرگ کێیە؟
 فیزیایــی لــە زانکــۆی تێکســاس لــە ئۆســتین، بــراوەی خەاڵتــی نۆبێــل لــە فیزیــا لــە ١٩٧٩ بــۆ ئــەو کارەی 

کــە بــوو بــە بــەردی بناغــەی فیزیــای تەنۆلکــە.

ــەی  ــەو دیاردان ــۆ یەکخســتنی ئ ــك ب ــەوە وەك هەوڵدانێ ــا بکەین ــژووی فیزی ــە مێ ــر ل ــن بی ئێمــە دەتوانی

ــتووین  ــە گەیش ــەدە ئێم ــدان س ــی چەن ــە درێژی ــی ب ــان: بەهێواش ــی دەوروبەرم ــە جیهان ڕوودەدەن ل

ــدی  ــە تون ــت، ب ــەوە نەبێ ــان بەیەک ــچ پەیوەندییەکی ــەون هی ــەی وا دەردەک ــەو دیاردان ــە ئ ــەوەی ک ب

ــە.  ــەوە هەی ــدی پێک پەیوەن

ســتیڤن واینبێــرگ لــە کتێبــە نوێیەکەیــدا )تــا جیهــان شــیبکەینەوە( "دۆزینــەوەی زانســتی مۆدێــرن" بــە 

بەدواداچــوون بــۆ ئــەو رێبــازەی کــە زانایــان پێیدەڵێــن" ڕێبــازی زانســتی"، کــە جەخــت دەکاتــەوە لەســەر 

تاقیکردنــەوە و بینیــن، بۆمــان شــیدەکاتەوە کــە چــۆن زانســتی مۆدێــرن لــە دایــك بــوو. 

ڕێچکەی زانست لە ئەفسانەوە بۆ فرەگەردوونی

چاوپێکەتن لەگەڵ ستیڤن واینبێرگ
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واینبێــرگ جەخــت دەکاتــەوە لەســەر ئــەوەی کــە زانســت جیــاواز لــە ڕێبازەکانــی تــر بــۆ شــیکاری جیهانــی دەوروبــەر دەتوانێــت 

پێشــکەوتنی بەرچــاو بــدات بەدەســتەوە. بــە هــۆی زانســتەوە تێگەیشــتنامن لــە جیهــان پەرەدەســێنێت بــە پێــی کات بــە بنیادنــان 

لەســەر دۆزینەوەکانــی پێشــووتر هەڵــە روودەدەن، بــەالم لــە کۆتاییــدا ڕاســت دەکرێنــەوە. 

دان فۆک: لەبەرچی چەقی سەرنجت لەسەر فیزیا و گەردوونناسی بووە؟ 

ــا و گەردوونناســی  ــە فیزی ــە ل ــە ک ــر ئەوەی ــەاڵم هۆکارێکی ــە، ب ــارەزاییم هەی ــوارەدا ش ــەو ب ــەوەی ل ــەر ئ ــرگ: لەب ــتیڤن واینبێ س

زانســت ســەرەتا بــوو بــە "مۆدێــرن". نیوتــن لــە کۆتایەکانــی ســەدەی حەڤدەهــەم ئێمــەی نزیــک کــردەوە لــە فیزیــای مۆدێــرن، 

هەرچــی لقەکانــی تــری زانســتە بــەم دواییــە بــوون بــە مۆدێــرن؛ کیمیــا لــە ســەرەتاکانی ســەدەی نۆزدەهــەم و زیندەزانــی باشــرە 

بڵێیــن لــە ســەرەتاکانی ســەدەی بیســتەم. بۆیــە ئەگــەر بتەوێــت لــە دۆزینەوەکانــی زانســتی مۆدێــرن تێبگــەی -کــە ناونیشــانی 

کتێبەکەمــە- ئــەوا ئــەو دۆزینەوەیــە ســەرەتا لــە چوارچێــوەی فیزیــادا بــوو ، بەتایبەتــی لــە گەردوونناســی. 

دان فــۆک: فیزیــای تیۆریــی زۆرجــار وەك گەڕانێــك بــەدوای یەکانگیریــی لێــی دەڕوانرێــت، بــۆ منوونــە، نیوتــن فیزیــای زەمینــی و 

ئاســامنی یەکانگیرکــرد و ماکســوێڵ کارەبــا و موگناتیــس و ڕووناکــی یەکانگیــر کــرد و بەدڵنیاییــەوە کارەکانــی تــۆش هێــزی الواز 

و هێــزی کارۆموگناتیســی یەکانگیــر کــرد، ئــەی لەمــڕۆدا ئــەو یەکانگیرییــە بــە کــوێ گەیشــتووە؟ 

ــە  ــەی ئێم ــەو بیردۆزان ــە ئ ــتییەی ک ــەو ڕاس ــە ل ــوە، جگ ــەوە نەبینی ــەندنی بەخۆی ــەوە زۆر پەرەس ــەو کات ــرگ: ل ــتیڤن واینبێ س

پێشکەشــامن کــرد لەالیــەن تێڕوانینــەکان پشتڕاســت کراونەتــەوە. لــەو بیــردۆزەی کــە مــن پەرەمپێدا لــە 1967 ) عەبدولســەالم(یش 

هەمــان بیــردۆزی پەرەپێــدا لــە 1968. بــواری هاوجێ-شــکێنی" رۆلێکــی ســەرەکی بینیــوە بــە خــۆ نیشــاندان لەنــاو تەنۆلکەیــەك 

کــە پێیدەوترێــت بۆزۆنــی هێگــز، کــە ئێمــە توانیــامن پێشــبینی تایبەمتەندییەکانــی بکەیــن، جگــە لــە بارســتاییەکەی نەبێــت، لــە 

ئێســتادا بەڕێگــەی ئــەو تاقیکردنەوانــەی لــە "ســیرن" ئەنجــام دراون هێگــز ســەملێرناوە، بۆیــە ئێســتا لەســەر بنەچەیەکــی کەمریــن، 

ــردۆزی  ــە چوارچێوەی"بی ــی ل ــان بەتایبەت ــر هەنگاون ــۆ زیات ــرشاون ب ــەورە کێ ــی گ ــتووین، ڕەنج ــر نەڕۆیش ــەوە دوورت ــەاڵم ل ب

ڕێســامنەکان". بیــردۆزی ڕیســامنەکان دەکرێــت بتوانێــت هەمــوو هێــزەکان یەکبخــات، هێــزی بەتیــن و الوازی ناوەکــی و هێــزی 

ــووڵ  ــی ق ــەی مامتاتیک ــدان بیرۆک ــامنەکان چەن ــردۆزی ڕیس ــکردن. بی ــزی کێش ــەل هێ ــەوە لەگ ــوو بەیەک ــی هەم کارۆموگناتیس

پێشــکەش دەکات لەســەر چۆنیەتــی کارکردنــی ئــەو شــتانە، بــەاڵم ئێمــە زۆر دووریــن لــەوەی بتوانیــن ئــەو بیــردۆزە لــە داهاتــووی 

نزیکــدا بســەملێنین.

دان فــۆک: پــالن وایــە کــە هــادرۆن بەیەکداکێشــەری گــەورە )LHC( دووبــارە بخرێتــەوە گــەڕ بــە دووقــات زیاتــر لــەو توانایــەی 

کــە ســەرەتا بەکارخــرا، هیــوات وایــە چــی نــوێ بدۆزێتــەوە؟ دڵنیــا نیــم ئەگــەر "هیــوا" وشــەیەکی گونجــاو بێــت. 

ســتیڤن واینبێــرگ: "هیــوا" رێــك وشــە گونجاوەکەیــە، خــۆی بابەتەکــە پشــت دەبەســتێت بــەوەی چ تەنۆلکەیەكــی نــوێ 

بارســتاییەکەی لــەو مەودایەدایــە کە)LHC(بتوانێــت هەســت بــە بوونــی بــکات، بەدڵنیاییــەوە شــتگەلێک هــەن کــە بەدوایانــدا 

ــی  ــە شەش ــج ل ــە پێن ــن ک ــیەوە دەزانی ــۆی گەردوونناس ــە بەه ــە. ئێم ــادەی ڕەش ــەی م ــر تەنۆلک ــووان زیات ــە هەم ــن، ل دەگەڕێی

ــە شــتێك پێکدێــك کــە لەناومۆدێلــی ســتاندارد شــوێنی نابێتــەوە، بــەاڵم ئێمــە هیــچ زانیارییەکــامن لەســەر  مــادەی گــەردوون ل

بارســتاییەکەی نییــە، گەردوونناســەکان دەتوانــن بارســتایی گشــتی تەنۆلکــەی ڕەشــامن پــێ بڵێــن، بــەاڵم نازانــن هــەر تەنۆلکەیــەك 

ــاو  ــدە قورســە و چــۆن لەن ــە چەن ــەوەی ک ــتێتە ســەر ئ ــادەی ڕەش پشــت دەبەس ــەوەی م ــووە. دۆزین ــتایی هەڵگرت ــد بارس چەن
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ــی.  ــەی ببین ــی بەرهەمــی لەناوچوونەک ــا دەتوان ــی تەنه ــە ببین ــی خــودی تەنۆلکەک ــز ناتوان ــت، چونکــە هەرگی دەچێ

هەروەهــا دەکرێــت )LHC(ئاماژەیــەك بــۆ بوونــی "بەرزەهاوجێــی)Super Symmetry( بدۆزێتــەوە، ئــەو بیــردۆزەی کــە پێشــنیار 

دەکات کــە هەمــوو ئــەو تەنۆلکانــەی دەیانناســین هاوەڵێکیــان هەیــە، بــەاڵم ئێمــە دووبــارە نازانیــن کــە بارســتایی ئــەو هاوەڵــە 

تەنۆلکانــە چەنــدن و هێشــتا نادڵنیایەکــی قووڵرمــان هەیــە: ئێمــە نازانیــن ئاخــۆ بیــردۆزی بەرزەهاوجێــی راســتە یــان نــا. 

دان فــۆک: زۆرجــار دەڵێــن کــە ســەملاندنی بەرزەهاوجێــی دەبێــت بــە نیشــانەیەکی بــاش بــۆ درووســتی بیــردۆزی ڕێســامنەکان، 

ــۆ ڕاســتی  ــەك ب ــچ بەڵگەی ــەوە، ئینجــا ئەگــەر)LHC( هی ــە ڕێگایەکــی ڕاســتەوخۆ تاقیبکرێت ــووە ب ــو ئێســتا مەحــاڵ ب ــە تاوەک ک

بەرزەهاوجێــی نەدۆزرێتــەوە ئــەوا چــی بەســەر بیــردۆزی ڕێســامنەکاندا دێــت؟ 

ســتیڤن واینبێــرگ: بریــا مبزانیبایــە، بەداخــەوە بیــردۆزی ڕێســامنەکان پێشــبینی هیچــی وامــان بــۆ نــاکات لــەو ئاســتە وزە نزمانــەی 

کــە لــە بەردەســتامندان، ئــەو وزەیــەی کــە بیــردۆزی ڕێســامنەکان مامەڵــەی لەگــەڵ دەکات هێنــدە بــەرزن کــە لەوانەیــە هەرگیــز 

ــە  ــووە، بۆی ــاو ب ــدا زۆر ب ــی گەردوون ــەرەتاکانی تەمەن ــە س ــە ل ــۆرە وزە بەرزان ــەو ج ــن. ئ ــان بگەی ــەکان پێی ــە تاقیگ ــن ل نەتوانی

ــە، ئەگــەر چــڕی  ــۆ منوون ــە، ب ــەو وزە زۆر بەرزان ــای ئ ــە فیزی ــگات ب ــی دەکرێــت دەســتامن ب ــی تێڕوانینــی گەردوون بەئەنجامدان

مــادە-وزە لــە کاتــی هەاڵوســانی گەردوونــی دە جــار گەورەتــر بووبێــت لــەوەی کــە بیــردۆزی ڕێســامنەکان دەیخوازێــت. ئــەو کاتە 

تیشــکدانی کێشــکردنی زۆر درووســت دەبــوو و شــوین پەنجــەی خــۆی بەجــێ دەهێشــت لەسەر)CMBپاشــاموەی تیشــکدانی 

مایکرۆشــەپۆلی گەردوونــی)، بینینەکانــی ســەتەالیتی پانــك دەکرێــت وەاڵمــی ئــەو پرســیارەمان بداتــەوە، پێموایــە ئــەوە یــەك لــە 

بەجۆشــرین ئــەو بابەتانەیــە کــە ئێســتا لــە زانســتی فیزیــادا دەگــوزەرێ. 

دان فــۆک: ئایــا ئامانجــی ســەرەکی تیۆریــی ســازەکان ئەوەیــە کــە شــتێك لــە هاوکێشــە دابڕێــژن کــە لەســەر "تــی شــێرت"ێك 

شــوێنی ببێتــەوە؟ 

ســتیڤن واینبێــرگ: بەڵــێ ئــەوە ئامانجەکەمانــە، مودێلــی ســتاندارد بەجۆرێــك ئاڵــۆزە کــە زەحمەتــە لەســەر تــی شــێرت شــوێنی 

ــردۆزی  ــە بە"بی ــە بۆی ــکردنی تێدانیی ــەاڵم کێش ــیت، ب ــی بینووس ــە بچووک ــک ب ــت کەمێ ــەاڵم دەبێ ــە، ب ــتەم نیی ــەوە، ئەس ببێت

ــەکان  ــە تاقیگ ــە ل ــە ئێم ــتانەی ک ــەو ش ــوو ئ ــردۆزی هەم ــە بی ــت ب ــار دەکرێ ــەاڵم هەژم ــت، ب ــار ناکرێ ــتێك" هەژم هەمووش

دەیانخوێنیــن. مودێلــی ســتاندەراد کەمێــک ئالــۆزە وە ڕووکارانێکــی زۆری هەیــە، کــە پێیانــەوە دەزانیــن وەاڵمــی کۆتایــی نییــە. 

ــوێنی  ــك ش ــێرت" ێ ــی ش ــەر "ت ــن لەس ــە بتوانی ــرەوە، ک ــە ڕووکاری کەم ــت ب ــادەترمان هەبێ ــی س ــە بیردۆزێک ــە ئەوەی ئامانجەک
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ــە. ــەو خاڵ ــتووین ب ــتا نەگەیش ــەاڵم هێش ــەوە، ب بکەین

ــە  ــە لەوانەی ــن، ک ــاواز رێکبخەی ــردۆزی جی ــك بی ــتە کۆمەڵێ ــە پێویس ــەن ک ــنیاری ئەوەدەک ــی پێش ــک فیزیای ــۆک: هەندێ دان ف

ــاواز  ــەو شــیکارانە گەردوونێکــی جی ــۆ هاوکێشــەکانی بیــردۆزی ڕێســامنەکان. لەوانەیــە هەریــەك ل ــاواز بنوێنــن ب شــیکاری جی

ــر.  ــە فرەگەردوونێکــی گەورەت ــت، بەشــێک ل بنوێنێ

ــر،  ــی گەورەت ــە فرەگەردوونێک ــت ل ــێک بێ ــە بەش ــی ئێم ــەوا گەردوون ــم ک ــە نی ــەو بیرۆکەی ــری ئ ــن الیەنگ ــرگ: م ــتیڤن واینبێ س

بابەتەکــە بــە گرینگییــەوە وەك ئەگەرێــك وەرگیــراوە، ســەرەڕای ئــەوەی دەمانگەیەنێتــە دەرئەنجامانێکــی ســەرنجڕاکێش. 

بۆمنوونــە، شــیدەکاتەوە لەبەرچــی هەندێــک لــە نەگۆڕەکانــی رسووشــت ، بەتایبەتــی وزەی ڕەش، نرخێکــی هەیــە کــە لــە قازانجــی 

ســەرهەڵدانی ژیاندایــە، وایدابنــێ کــە فرەگــەردوون هەیــە کــە تیایــدا نەگۆڕەکانــی وەك وزەی ڕەش نرخــی جیــاوازی هەیــە لــە 

ــان. هــەر یەکێکی

 ئێســتا ئەگــەر ئــەو پرســیارە بکــەی کــە لەبەرچــی گەردوونــی ئێمــە ئــەو نرخــەی هەیــە کــە لــە قازانجــی ســەرهەڵدانی ژیانــە، 

ئــەو کاتــە دەبێــت حیســابی ئــەوە بکــەی کــە کاریگــەری هەڵبــژاردن دەور دەبینێــت: تەنهــا لــەو گەردوونانــەی کــە نرخــی وزەی 

ڕەش وەك نرخــی گەردوونــی ئێمەیــە ژیــان ســەر هەڵــدەدات و تەنهــا ئــەو کاتــەش کەســانێک دێنــە ئــاراوە کــە پرســیاری ئــەوە 

بکــەن بۆچــی گەردوونــی ئــەوان نەگۆڕەکانــی ئــەو نرخانەیــان هەیــە. 

ــارەی خــۆر و زەوی مشــتومڕیان  ــاوەی هــەزاران ســاڵ دەرب ــە فەلەكناســان بۆم ــەو پرســیارەیە ک ــە زۆر هاوشــێوەی ئ ــەو بابەت ئ

لەســەر دەکــرد. لەبەرچــی خــۆر لــەو دوورییــە گونجاوەیــە لــە زەوی؟ ئەگــەر نزیكــر بوایــە ئــەوا زەوی زۆر گــەرم دەبــوو تــا ژیــان 

لەخۆیــدا هەڵبگرێــت و ئەگــەر دوورتــر بوایــە ئــەوا زۆر ســارد دەبــوو، لەبەرچــی رێــك ئــەو دوورییــە گونجــاوەی هەیــە؟ 

ــۆ  ــان خســتەوە ب ــە ڕێکی ــە ک ــەی خوداوەندەکان ــەر چاک ــە لەب ــوو ک ــی واب ــی"، پێ ــك، وەك گەیلن،"پزیشــکی ڕۆمان ــەی خەڵ زۆرب

ــان هەســارە  ــە بلیۆن ــە ک ــن ئەوەی ــە ئێمــە ئەمــڕۆ پێشکەشــی دەکەی ــەوەی ک ــە، ئ ــەاڵم وەاڵمێکــی باشــر هەی قازانجــی ئێمــە، ب

لەنــاو گەلــە ئەســتێرەکەماندا هەیــە و بەمیلیــارد گەلەســتێرە هــەن لــە گــەردوون، بۆیــە سەرســامکەر نابێــت ئەگــەر کەمێــک لــەو 

هەمــوو بلیۆنانــە شــوێنی وایــان بــۆ ڕەخســا بێــت کــە بــە قازانجــی ســەرهەڵدانی ژیاندایــە بشــکێتەوە 

دان فــۆک: بــەاڵم خــۆ بــە النیکــەم ئێمــە دەتوانیــن بەشــێك لــەو هەمــوو هەســارانە ببینیــن، هەرچــی فرەگەردوونییــە شــتێکی 

تــرە ئێمــە ناتوانیــن گەردوونەکانیــرت ببینیــن. 

ســتیڤن واینبێــرگ: پێویســت نــاکات هەمــوو ئــەوەی کــە بیردۆزێــک پێشکەشــی دەکات شــیاوی بینیــن بێــت تاوەکو بــە بیردۆزێکی 

ســەرکەوتوو هەژمــار بکرێــت، یان هەمــوو پێشــبینیەکانی بیردۆزەکــە پشتڕاســت بکرێتەوە. 

ــی  ــۆن و نیوترۆن ــی پرۆت ــە کوارکەکان ــی ک ــی ناوەک ــزی بەتین ــۆ هێ ــە ب ــەرکەوتوومان هەی ــی زۆر س ــە بیردۆزێک ــە، ئێم بۆمنوون

ــوان  ــی دووری نێ ــە زیادکردن ــن ب ــزی بەتی ــت هێ ــە دەڵێ ــک)QCD( ک ــەم کرۆمۆداینامی ــن کوانت ــی دەڵێی ــتووە، پێ بەیەکەوەبەس

کوارکــەکان ڕاســتەوانە زیــاد دەکات، بۆیــە ئێمــە هەرگیــز ناتوانیــن تــاك کوارکێکــی جیاکــراوە ببینیــن، تەنهــا دەتوانیــن تێڕوانینــی 

ــتە.  ــن )QCD( ڕاس ــەاڵم دەزانی ــکنین، ب ــەکان بپش ــن کوارک ــن، ناتوانی ــری)QCD( بکەی ــەرکەوتووەکانی ت ــبینییە س پێش

ــی  ــە بینین ــامنەکان ب ــردۆزی ڕێس ــن بی ــی دەکات، ناتوانی ــە پێشــنیاری فرەگەردوون ــێوە ک ــان ش ــامنەکانیش بەهەم ــردۆزی ڕێس بی

ــن  ــەر چەندی ــن. ئەگ ــەملاندن ب ــیاوی س ــە ش ــکات ک ــر ب ــبینی ت ــک پێش ــت هەندێ ــەاڵم دەکرێ ــەملێنین، ب ــر بس ــی ت گەردوونەکان

ــە دەڵێیــن بیــردۆزی ڕێســامنەکان ڕاســتە، چونکــە پێشــبینی فرەگەردوونیــش دەکا، بۆیــە  پێشــبینی کــرد و ســەملێندران، ئــەو کات



دەڵێیــن ئەویــش ڕاســتە، پێویســت نــاکات هەمــوو پێشــبینیەکان پشتڕاســت بکەیتــەوە تــا بزانــی کــە بیردۆزێــك راســتە یــان نــا. 

دان فــۆک: کاتێــك باســی فرەگــەردوون دەکەیــن وەك ئــەوە وایــە کــە فیزیــا دەســت لــە فەلســەفە بــدات، ژمارەیەکــی زۆر لــە 

زانایــان وەک ســتیڤن هۆوکینــگ و لۆرێنــس کــراوس، فەیلەســوفانیان تــوڕە کــردووە بــەوەی وەســفی فەلســەفە دەکــەن وەك 

شــتێکی بــێ ســوود، لــە کتێبــە نوێیەکەتــدا وا پێدەچێــت کــە تــۆش هــاوڕا بیــت لەگەڵیــان، وایــە؟ 

ســتیڤن واینبێــرگ: پێموایــە فەلســەفەی ئەکادیمــی لــە ڕووێکــەوە ســوودی هەیــە، ئەویــش ئەوەیــە کــە هەندێــک جــار زانایــان 

هانــدەدەن بــە بیرۆکــە فەلســەفیەکانیان، بەجۆرێــك کــە دەکــرێ بیســتنی ئــەوەی کــە بیرۆکەیــەك لەنــاو فەلســەفە مشــتومڕی 

لەســەرە ســوود بەخــش بێــت، بۆمنوونــە) پۆزەتیڤیــزم( کــە دەڵێــت دەبێــت تەنهــا باســی ئــەو شــتانە بکــەی کــە بەشــێوەیەکی 

ــتانە  ــەو ش ــە ئ ــە باش ــۆ ئێم ــەن، ب ــەوە دەک ــان مشــتومڕ لەســەر ئ ــە فەیلەســوفەکان خۆی ــن. پێموای ــیاوی تێڕوانین راســتەوخۆ ش

بزانیــن.

لەالیەکــی تــرەوە، ئــەو گفتوگۆیــە فەلســەفیانە لەنــاو فیزیاییەکانیــش دەگــوزەرێ، بۆمنوونــە، ئــەو گفتوگۆیــەی پێشــوومان لەســەر 

فرەگەردوونــی، بــوو بەهــۆی ســەرهەڵدانی ئــەو کێشــەیەی کــە پێویســتە چــی لــە بیردۆزێکــی زانســتی بخوازیــن -کــەی ڕەتــی 

دەکەینــەوە وەکــو بیردۆزێکــی نــا زانســتی، کــەی قبووڵــی دەکەیــن وەك بیردۆزێکــی چەســپێندراو.

ئەوانــە پرســیاری نازانســتین، پرســیاری فەلســەفین، پێناچێــت زانایــان هەرگیــز بگەنــە رێککەوتــن لەســەر ئــەو شــتانە- وەك ئــەو 

بابەتــەی فرەگەردوونــی، بــەاڵم لەهەمــان کاتــدا فەیلەســوفە پیشــەگەرەکانیش ناگەنــە رێكکەوتــن. 

هەندێــك جاریــش کاری فەیلەســوفە پیشــەگەرەکان ڕێــگا لــە پێشــکەوتنی زانســت دەگرێــت، وەكــو ئــەو بیرۆکەیــەی کــە پێــی 

دەڵێن)کۆنســرەکتیڤیزم(، کــە دەڵێــت بیــردۆزە زانســتییەکان درووســت کــراوی کۆمەڵگــەن، وەك دامــەزراوە سیاســیەکان و 

ــە  ــە و پێموای ــدە هەڵەی ــەو دی ــە ئ ــە ک ــن پێموای ــوری. م ــە ناوەندێکــی کلت ــن ب ــن و بابەتگەلێکــی تایبەت ــان تێبگەی پێویســتە لێی

ــاڵ دەکاتــەوە، ئەویــش  ــە گەورەتریــن پاڵنەرەکانــی زانســت بەت ــەر ئــەوەی یــەك ل ــە بــەردەم کاری زانســتی، لەب کۆســپ دەخات

ــەواوی ڕاســتە. ــە ت ــەکان و هــەر خــۆی ب ــدە کلتوریی ــە ناوەن ــەوە ل ــەواو جیاکراوەت ــە ت ــەوەی شــتێکە ک دۆزین

دان فــۆک: تــۆ ئێســتا ٨١ ســاڵی، خەڵکــی زۆر بیــر لــە خانەنشــین دەکەنــەوە لــەو تەمەنــە، کەچــی تــۆ زۆر چاالکــی، ئێســتا کار 

لەســەر چــی دەکــەی؟ 

ســتیڤن واینبێــرگ: شــتێك هەیــە کــە مــاوەی ســاڵێك زیاتــرە ئیشــی لەســەر دەکــەم، دەکــرێ هــەر خولیــای پیــرە پیاوێکــی وەك مــن 

بێــت، بــەاڵم مــن دەمەوێــت ڕێگایــەك بــۆ مامەڵەکــردن لەگــەڵ میکانیکــی کوانتــەم بدۆزمــەوە کــە زیاتــر مانــا بــدات بەدەســتەوە 

لــەو ڕێگایانــەی کــە ئێســتا هــەن. تــازە چاپــی دووەمــی کتێبەکــەم تــەواو کــردووە )وانەکانــی کوانتــەم میکانیــك( کــە تیایــدا ئــەو 

ئارگیومێنتــەم بەهێزتــر کــردووە، کــە هیــچ یــەك لــەو لێکدانــەوەی ئێســتامان بــۆ کوانتــەم میکانیــك بەتــەواوی قایلکــەر نیــن.

ــی  ــەوە و بەدواداچوون ــە وانەوتن ــژ ل ــەم، چێ ــە دەیک ــەوەی ک ــرم ل ــژ وەردەگ ــە چێ ــە، چونک ــم نیی ــین بوون ــازی خانەنش ــن نی م

توێژینــەوە زانســتییەکان وەردەگــرم و چێــژ لــە توێژینــەوە بچووکەکانــی خۆشــم وەردەگــرم. دوو ســاڵ بــەر لەئێســتا بــەر لــەوەی 

بچمــە نــاو ئــەو بابەتــی کوانتــەم میکانیكــە دەربــارەی کێشــە پراکتیکیەکانــی بیــردۆزی تەنۆلکــە ســەرەتایەکان دەمنووســی، و کارم 

لەســەر گەردوونناســی دەکــرد، هیــوام وایــە بگەڕێمــەوە ســەر ئــەو بابەتانــە.

Quanta magazine :سەرچاوە



نووسینی :: هەرێز هەژار

نــاوی تــەواوی )ئێرویــن رودۆڵــف جۆوســێف ئەلێکســاندەر رشۆدینگــەر( ، فێزیازانێکی نەمســاییە 

و خــاوەن خەاڵتــی نۆبڵــە لــە بــواری فیزیــا، بەهــۆی دۆزینــەوەی چەندیــن بنەمــا و یاســای گرنــگ، 

کــە بۆتــە هــۆی بەهێــز بوونــی زانســتی کوانتــەم. وەکــو، هێنانەکایــەی )هاوکێشــەی شــەپۆلی(. 

رشۆدینگــەر پێشــنیازی شــتێکی کــرد کــە دواتــر بــوو بــە چەمکێكــی ســەرەکی بــۆ تێگەشــن لــە 

کوانتــەم، کــە پێــی دەوتــرێ )نەخشــە شــەپۆل( و خاوەنــی چەندیــن کار و دۆزینــەوەی گرنگــە 

ــا، وەکــو، )داینامیکــی گەرمــی، ڕێــژەی گشــتی، داینامیکــی کارەبایــی(  ــە بوارەکانــی تــری فیزی ل

ــی  ــن کتێب ــی چەندی ــتێک داوە.  خاوەن ــوو ش ــۆ هەم ــەک ب ــی تیۆری ــۆ پێکهێنان ــی ب ، وە هەوڵ

گرنگــە وەک )ژیــان چییــە؟( کــە تیایــدا پرســی جێنەتیکــی وروژانــدوە و لــە ڕوانگــە و چاوێکــی 

فیزیــاوە لــە بابەتەکــەی ڕوانیــوە و لەبــواری ئاینــی و فەلسەفەشــدا کتێبــی نووســیوە، و خاوەنــی 

ــی  ــتە بچووکەکان ــی ش ــەورەکان و جیهان ــتە گ ــی ش ــە جیهان ــە ک ــزری گرنگ ــی ه تاقیکردنەوەیەک

تێکــەڵ بەیــەک کــردوە و پێــامن دەڵێــت کــە ئایــا ئێمــەش کوانتەمیــن، کــە پێــی دەوتــرێ 

ــەر(. )پشــیلەکەی رشۆدینگ

ئێروین رشۆدینگەر 
کێیە؟
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ژیانی منداڵی
ــف  ــاوی ڕودۆل ــی ن ــووە. باوک ــە دایکب ــی  نەمســا ل ــای پایتەخت ــی ڤییەن ــە ئێردبێرگ ــی 1887 ل ــە ڕۆژی 12ی مانگــی ئاب ــن ل ئێروی

ــە  ــوو، وە ســەر ب ــی ب ــوە بەڕیتان ــوە نەمســای و نی ــن نی ــا رشۆدینگــەر. دایکــی ئێروی ــن ئیمێڵی رشۆدینگــەر، و دایکیشــی جۆرجی

ــە خێزانێکــی  ــی ل ــوو. ســەڕەڕای گەورەبوون ــوو. هەروەهــا باوکیشــی کریســتیانێکی کاســۆلیک ب ــی کریســتیانی لووســەرن ب ئایین

کریســتیانیدا، بــەاڵم ئێرویــن بــاوەڕی بــە هیــچ یــەک لــە ئایینــەکان نەبــوو. هەرچەنــدە زۆر سەرســام بــوو بــە دینەکانــی رۆژهەاڵت. 

ئێرویــن توانــی لــە دەرەوەی قوتابخانــە فێــری زمانــی ئینگلیــزی ببێــت، ســااڵنی 1906 بــۆ 1910 رشۆدینگــەر لــە ڤیەننــا  دەیخوێنــد.

رشۆدینگــەر زۆر بــە فەیلەســوفی ئەڵامنــی ئارســەر شــۆپێنهاوەر سەرســامبوو، بەهــۆی خوێندنــەوەی قوڵــی کارەکانــی شــۆپێنهاوەر، 

بــووە هــۆی ئــەوەی کــە رشۆدینگــەر زۆر سەرســامبێت بــە فەلســەفە.

ژیانی گەنجێتی
رشۆدینگــەر لــە ســااڵنی 191٤ بــۆ 1918 بەژداریکــرد لــە جەنگــدا وەک یاریــدەدەری ئەفســەر لــە تۆپهاوێــژی قــەاڵکان. لــە 6ی 

ــە 1927 دا  ــورخ، ل ــۆی زی ــۆ زانک ــە 1921 دا ڕۆشــت ب ــرد،  ل ــل( ک ــی بێرت ــەڵ ) ئان ــاڵی 1920دا هاوســەرگیری لەگ مانگــی ٤ی س

ــە 19٣٤ هەرچۆنێکبێــت رشۆدینگــەر بڕیاریــدا  ــە زانکــۆی هەمبەڵتــی ئێســتای بەرلیــن. ل گەیشــت بــە دیــداری ماکــس پانــک ل

ــەر  ــفۆرد، ه ــۆی ئۆکس ــە زانک ــن ل ــژی ماکدال ــە کۆلێ ــاوەڵ ل ــە ه ــوو ب ــوو، ب ــەکان ب ــە دژی  نازی ــت چونک ــا جێبهێڵێ ــە ئەڵامنی ک

ــاش  ــفۆرد ب ــە ئۆکس ــەر ل ــوێنی رشۆدینگ ــتبهێنێت. ش ــراک بەدەس ــاوڵ دی ــەڵ پ ــڵ لەگ ــی نۆب ــی خەاڵت ــتنی ، توان زوو دوای گەش

ــە  ــە 19٣٤ وانــەی دەگوتــەوە ل ــاش نەدەگونجــان. ل ــان، لەگــەڵ شــڕۆدینگەر ب ــە هاوبەشــی دەژی ــوو، لەگــەڵ دوو ئافــرەت ب نەب

ــە  ــت ک ــوای دەخواس ــارە هی ــرد. دووب ــی نەک ــەاڵم قبوڵ ــکرابوو، ب ــی پێشکەش ــی یەکجارەک ــوێن و پلەیەک ــتەن، ش ــۆی پرینس زانک

ــەر  ــتکردبێتەوە. رشۆدینگ ــەی دروس ــارە کێش ــەرەکەی دووب ــە هاوس ــە ک ــەرەکەی و لەوانەی ــەڵ هاوس ــەوە لەگ ــک پێکبهێنێت ماڵێ

بانگهێشــتنامەی چاوپێکەوتنــی وەرگــرت بــۆ کارێــک لــە زانکــۆی ئەدەمبــەرە، بــەاڵم ڤیــزا کێشــەی بــۆ دروســتکرد، و لــە کۆتاییــدا 

کارێکــی دەســتکەوت لــە زانکــۆی گــراز لــە نەمســا لــە 19٣6، هەروەهــا کورســی دەرس وتنــەوەی لــە بــواری فیزیــادا پێشکەشــکرا 

ــراوان لەگــەڵ  ــە 9٣٥ ، دوای گفتۆگۆیەکــی ف ــادا ل ــواری فیزی ــە ناوەڕاســتی کێشــەکانی ب ــە هیندســتان. ل ــاد ل ــە زانکــۆی ئااڵهاب ل

ــەوەی هــزری )پشــیلەکەی رشۆدینگــەر(. ــرێ تاقیکردن ــی دەوت ــە ئێســتا پێ ــرت ئاینشــتاین، شــتێکی پێشکەشــکرد ک ئالبێ

سااڵنی کۆتایی
 لــە ســاڵی 19٣8دا، رشۆدینگــەر کێشــەیەکی بــۆ دروســت بــوو بەهــۆی گەشــتێکی بــۆ ئەڵامنیــا و ئــەو دژایەتیــەی کــە دەیکــرد 

ــۆ  ــەی  ب ــە هۆکارەک ــڕی ک ــر پەشــیامنی زۆری خــۆی دەرب ــە دوات ــەوە ) ک ــان باڵودەکات ــە دژی ــک ل ــەکان و وتارێ ــەر نازیی بەرامب

ئاینشــتاین ڕوون کــردەوە(. بــووە هــۆی ئــەوەی کــە لــە زانکــۆی گــراز دەربکرێ بەهــۆی بــاری ناجێگیری سیاســی، پاشــان دووچاری 

هەراســانکردنێکی زۆر بــووە و رێنــامی پێــدرا کــە بــۆی نییــە واڵت جێبهێڵێــت، بــەاڵم لەگــەڵ هاوســەرەکەیدا هەاڵتــن بــۆ ئیتاڵیــا. 

ــە بنیادنانــی  ــان ل ــۆ ئــەوێ و یارمەتــی دانی ــدا بــۆ ڕۆشــن ب ــە ئێرلەن ــە هەمــان ســاڵدا بانگهێشــتنامەیەکی تایبەتــی بــۆ هــات ل ل

ــە  ــوو ب ــوو، و ب ــە ڕازی ب ــە داواکارییەک ــەر ب ــدا. رشۆدینگ ــی ئێرلەن ــی پایتەخت ــە دبلن ــی پێشــکەوتوو ل ــۆ خوێندن ــەک ب پەیامنگای

بەڕیوەبــەری بەشــی فیزیــای تیــۆری لــە ســاڵی 19٤0 وە بــۆ مــاوەی 17 ســاڵ لــەوێ مایــەوە. لــە ســاڵی 19٤8 بــوو بــە هاواڵتیەکــی 

ئێرلەنــدی، بــەاڵم ناســنامەی نەمسایشــی الی خــۆی هێشــتەوە . لەســەر زیاتــر لــە ٥0 بابەتــی جۆراوجــۆر نووســیویەتی. لــە دەبلــن 

ــەفەیەکی  ــە فەلس ــا( ک ــەفەی ) ڤێدانت ــامی فەلس ــااڵنەدا زۆر سەرس ــەو س ــت. ل ــین دەبێ ــاڵی 19٥٥ خانەنش ــە س ــو ل ــەوە تاک مای

هیندۆســیە، کــە یارمەتیــدا لــە وەاڵمدانــەوەی پرســیارەکەی ) ژیــان چییــە؟(. لــە ســاڵی 19٥6، رشۆدینگــەر گەڕایــەوە بــۆ ڤیەننــای 
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پایتەختــی نەمســا. لــە پێشکەشــکردنێکی گرنگــدا بەنــاوی کۆنفرانســی وزەی نیودەوڵەتــی، ڕەتــی کــردەوە هیــچ وتارێــک لەســەر 

ــە ڕۆژی ٤ی مانگــی 1ی ســاڵی  ــارەی فەلســەفە بــدات. ل ــە جیاتــی ئــەوە بڕیاریــدا کــە وتارێــک دەرب وزەی ئەتۆمــی بــدات، و ل

1961 دا ئێرویــن رشۆدینگــەر لــە تەمەنــی 7٤ ســاڵیدا بەهــۆی نەخۆشــی ســیلەوە  لــە ڤیەننــا کۆچــی دوایکــرد و لــە ئەلپباچــی 

نەمســا لــە گۆڕســتانێکی کریســتیانی نێــژرا، هەرچەنــدە کریســتیانی نەبــوو. هاوسەرەکەشــی ئانــی کــە  لــە ٣ی مانگــی 12ی ســاڵی 

1896 دا لەدایکبــوو بــوو، لــە ٣ی مانگــی 11ی ســاڵی 196٥ کۆچــی دوایکــرد.

ژیانی زانستی
هــەر زوو لــە گەنجێتیــەوە رشۆدینگــەر تاقیکردنــەوەی زۆری لــە بوارەکانــی ئەندازیاریــی کارەبــا، کارەبــای بەرگە هەوا، تیشــکەکانی 

بەرگــە هــەوا، دەکــرد. بــەاڵم بــە زۆری کاری لەگــەڵ مامۆســتاکەی )فرانــز ئێکســنەر( دەکــرد. لــە هەمــان کاتــدا، ســەبارەت بــە 

تیــۆری لەرینــەوە و جووڵــەی برۆونیــان و ئامــاری بیــرکاری دەیخوێنــد، لــە ســاڵی 1912دا لــە داواکاریەکــی بــۆ) نامیلکــەی کارەبــا 

 Dieelectrism(  و موگناتیــس(دا. رشۆدینگــەر وتارێکــی نووســی بــە نــاوی )دیلەکریســم

میکانیکی کوانتەم
لــە ســەرەتای کارەکانیــدا رشۆدینگــەر ئاشــنابوو بــە بیرۆکــەی میکانیکــی کوانتــەم، کــە پەرەیپێدرابــوو بەهــۆی کارەکانــی ) ئالبێــرت 

ئاینشــتاین و نێلــس بــۆر و ماکــس پانــک (. زانیاریــەکان یارمەتیانــدا کــە کار بــکات لەســەر هەمــان کێشــە، بــەاڵم ئــەم فیزیاناســە 

ــی  ــاڵو کراوەکان ــەم ب ــیک. یەک ــای کاس ــی فیزی ــە کلتوریەکان ــە رێگ ــێک ل ــە بەش ــێ ب ــوو بب ــادە نەب ــەدا ئام ــەو کات ــاییە ل نەمس

ــەم  ــەر یەک ــاڵی 1921 دا رشۆدینگ ــی 1ی س ــە مانگ ــتیپێکرد. ل ــاڵی 1920 دەس ــش س ــۆم پێ ــی ئەت ــارەی تیۆری ــەر دەرب رشۆدینگ

وتــاری خــۆی لەســەر ئــەم بابەتــە تەواوکــرد. دەربــارەی گاریگــەری )بۆر-ســۆمەرفیلد( لەســەر کارلێکــی ئەلکــرۆن لەگــەڵ کانــزا 

ئەلکالیــەکان )کانزاکانــی کۆمەڵــەی یــەک و دووی خشــتەی خولــی( . هــەر زوو هاوکێشــەی رشودینگــەری داهێنــا بــۆ لێکدانــەوەی 

گاریگــەری ڕێژەیــی دۆپلــەر. بەهــۆی رشۆدینگــەر و زانایانــی تــری بــواری میکانیکــی کوانتــەم، ئەمــڕۆ بەهــۆی ئــەو زانســتەوە 

مرۆڤایەتــی بــە ڕادەیەکــی چاوەڕواننەکــراو پێشــکەوتووە، کــە بــووە هــۆی دروســتکردنی ترانزسیســتەرەکان، کــە بــەکار هێــرنا لــە 

گشــت بــوارە ئەلکرۆنیــەکان، وەک ئــەو موبایلــە زیرەکــەی پێتــە، یــان الپتۆپەکــەت و تەلەڤزیــۆن و هەمــوو ئامێــرە کارەبایەکانــی 

چــواردەورت، بەرهەمــی میکانیکــی کوانتەمــن و بەبــێ زانســتی کوانتــەم دەگەڕێینــەوە بــۆ ســەدەی 19هــەم.

هاتنەکایەی نەخشە شەپۆل
ــەری  ــەی رشۆدینگ ــی و هاوکێش ــەپۆلی میکانیک ــارەی ش ــدا دەرب ــێکی تایبەت ــە باس ــەر ل ــاڵی 1926، رشۆدینگ ــی 1ی س ــە مانگ ل

باڵوکــردەوە. لــەو باســەدا رشۆدینگــەر شــیکردنەوەیەکی پێدایــن دەربــارەی هاوکێشــەی شــەپۆلی  سیســتەمێکی پشــت نەبەســتوو 

بــە کات، و پشــانی دایــن کــە دەتوانێــت بــڕی وزەی تــەواوی ئەتۆمێکــی هایدرۆجینــامن بداتــێ.

ئــەم باســە بــووە هــۆی ئاهەنــگ گێرانێکــی گەردوونــی بــۆ بەدەســتهێنانی دەســتکەوتێکی گرنــگ لــە ســەدەی 20دا، و شۆڕشــیکی 

ــردەوە  ــی باڵوک ــا. باســی دووەم ــا و کیمی ــۆ فیزی ــە پێویســتییەک ب ــەم و بووب ــی میکانیکــی کوانت ــەی بوارەکان ــە زۆرب ــرد ل بەرپاک

ــن کێشــەی  ــەرەی کوانتەمــی( و چەندی ــەی ڕەق، ل ــی )پەروان ــووە هــۆی چارەســەرکردنی بابەتەکان ــە ب ــە، ک ــا دوای ٤ هەفت تەنه

تــری کوانتــەم. باســی ســێیەم لــە مانگــی ٥ی هەمــان ســاڵدا بــاڵو کرایــەوە، کــە زیاتــر پەیوەندیــدار بــوو بــە کارەکانــی هایزەنبێــرگ 

ــەو  ــەڵ ئ ــن لەگ ــە بکەی ــە چــۆن مامەڵ ــن ک ــە پیشــانی دای ــرە باڵوکراوان ــەم زنجی ــەوە. باســی چــوارەم ل و پشــت ڕاســتی دەکردن
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کێشــانەی کــە لــە سیســتەمێکدان کــە لەگــەڵ کاتــدا دەگۆڕێــن )واتــا سیســتەمەکە لەگــەڵ کاتــدا گۆڕانــکاری بەســەردا دێــت(. لــەم 

باســەدا چارەســەرێکی ئاڵــۆزی پێشکەشــکرد بــۆ هاوکێشــەی شــەپۆلی لــە کاتێکــدا کــە هاوکێشــەکە ناهێڵێــت هاوکێشــەیەکی تــری 

لەگەڵــدا بگونجێرنێــت ) کــە ئەمــە بەڵکەیــە لەســەر بابەتــی تــەوژم کاتێــک کوانتــەم میکانیــک لــە ژمــارەی ڕاســتیەوە دەگۆرێــت 

بــۆ ژمارەیەکــی ئاڵــۆز )خەیاڵــی((. ئــەم باســانە، کــە دەســتکەوتێکی گرنگــن و کاتێــک بــۆ یەکــەم جــار ڕێکخــران بــوو بــە کرۆکــی 

کوانتــەم و جێــی بایەخێکــی گرنگــی کۆمەڵــەی فیزیایــی .

نەخشــە شــەپۆل بەتەنهــا هیــچ مانایەکــی نەبــوو، تاکــو زانایەکــی تــر بەنــاوی ماکــس بــۆرن هــات و ئــەوەی دەرخســت کە نەخشــە 

شــەپۆل هیــچ واتایەکــی نییــە، بــەاڵم دووجاکــەی واتــای ئەگــەر دەبەخشــێت، کــە رشۆدینگــەر هیــچ ئاســوودە نەبــوو لەگــەڵ ئــەم 

بەشــەی کوانتــەم، کــە کوانتــەم بــوو بــە دونیــای ئەگــەری. لــە بــارەی ئەگــەری کوانتەمییــەوە زانایــان بــوون بــە دوو کۆمەڵــەوە: 

کۆمەڵەیەکیــان پێیــان وابــوو کوانتەمــی ئەگــەری تــەواوە، کــە تیایــدا زانایانــی وەک نیڵــز بــۆری تێدابــوو، و کۆمەڵەکــەی تریــان 

پێیــان وابــوو کــە مومکیــن نییــە کــە لــە بچووکریــن و گرنگریــن بەشــی فیزیــا و گەردوونــدا شــتەکان لەســەر ئەگــەر بنیــات نرابــن، 

ــە نێــوان  ــا بــوو، کــە زۆر گفتوگــۆ و زۆرجــار ناخۆشــی دروســت بــووە ل ــدا زانایانــی وەک ئاینشــتاین و رشۆدینگــەری تی کــە تیای

ــۆی  ــن بووه ته ه ــه پۆل(ی م ــه ی ش ــه ر )هاوكێش ــت: ئه گ ــۆر ده ڵێ ــز ب ــه  نیڵ ــه ر ب ــك رشۆدینگ ــیامنیەک جارێ ــو پەش ــان. وەک زانای

ــه م. ــیامنی ده ك ــە په ش ــت ب ــتی هەس ــن به ڕاس ــه وا م ــه رهه ڵبدات،  ئ ــادا س ــه  فیزی ــه ر ل ــی ئه گ ــه وه ی چه مك ئ

کارکردن لەسەر تیۆریەک بۆ هەموو شتێک
ــە بــکات،  ــەم تیۆری ــە ئەرکێکــی گــەورەی زانــی کــە کار لەســەر ئ ــەم ، ب رشۆدینگــەر لەگــەڵ کارەکانــی لەســەر میکانیکــی کوانت

کــە زۆربــەی زانایــان هەوڵیــان بــۆداوە. تیۆرەکــە بریتیــە لــە یەکخســتنی هێزەکانــی )کێشــکردن، کارۆموکناتیســی، ناوکــی بەهێــز، 

ــۆ  ــدا ب ــە وتارێکی ــردەوە. ل ــی باڵوک ــاڵی 19٤7دا ئەنجامێک ــە س ــتاین، ل ــتیی ئاینش ــی گش ــی رێژەی ــە بەکارهێنان ــی الواز(. ب ناوک

ئاکادیمیــای ئێرلەنــدی شــاهانە، کــە ئەنجامەکــە رەخنــەی لێدەگیــرێ لــە الیــەن ئالبێــرت ئاینشــتاین، وەکــو زانیاریەکــی ســەرەتایی 

نــاوی دەهێنــێ و شکســت بــۆ پێشــڕەویکردنی تیــۆری هەمــوو شــتێک. دوای ئــەم شکســتەی، رشۆدینگــەر کــۆڵ دەدات لەســەر 

ئــەم کارە و ڕودەکاتــە بابەتــی تــر.
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