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ئەگــەر چاوێکــی خێــرا بــە کەناڵــی تیڤییــە جۆربەجۆرەکانــی هەرێمــی کوردســتان 

بخشــێنین، دواتــر پیاســەیەکی زانکــۆکان و هەندێــک لــە ناوەنــدە مەعریفییــەکان 

ــەرچاوە  ــەو س ــۆ ئ ــن و ب ــەکان بگەڕێی ــە کوردیی ــاو کتێبخان ــە ن ــان ب ــن، پاش بکەی

ــەو  ــردراون، ل ــە زمانــی کــوردی نــورساون، یاخــود وەرگێ زانســتییانە بڕوانیــن کــە ب

ــە  ــن، ک ــورد بکەی ــەوەی ک ــەی نەت ــا پێناس ــن وەه ــە بتوانی ــەوە ڕەنگ ــە خێرای ڕوانین

ــە  ــەو هەوڵ ــوو ئ ــتە(. هەم ــاالر و دژە زانس ــل س ــی جەه ــورد )نەتەوەیەک ــی ک گەل

ــت  ــە دەدرێ ــەم هەرێم ــەکان ل ــتی و کرداریی ــتە رسوش ــواری زانس ــە ب ــەی ل جدییان

ــە  ــڕ و ب ــارد و س ــی س ــاو ژینگەیەک ــە ن ــەوازەن ل ــڕ و پەرت ــڕ پچ ــی پچ ــد هەوڵێک چەن

زانســت نامــۆدا، ئەمــەش ئــەو گومانەمــان ال دروســت دەکات ئاخــۆ لــە بنەڕەتــدا ئــەم 

ــارەی  ــن ژم ــە یانزەهەمی ــە؟ ئێســتا ک ــەت نی ــە ســەرزەمینی ئەفســانە و غەیبانیی ناوچەی

ــان  ــە خۆم ــت، گرنگــە ل ــە هەرێمــی کوردســتان چــاپ دەبێ ــی زانســتی ل ــاری دابڕان گۆڤ

ــا ئێمــە  ــووە؟ ئای ــگای خــۆی گرت ــد جێ ــا چەن ــن ت ــەو کارەی ئێمــە دەیکەی ــا ئ بپرســین ئای

خەریکــی چیــن؟ کارێکــی بیهــودە دەکەیــن یاخــود بــە ئەنجــام؟ ئــەوەی ئێمــەش دەیکەیــن 

تەنهــا خۆماندوکردنــە یاخــود ئەنجامێکــی دوور مــەودای هەیــە؟ بــە ئەزموونــی ئــەم چەنــد 

ژمارەیــەی گۆڤارەکــە ئەوەمــان ال ڕوون بــووەوە کــە ژمارەیــەک گەنجــی تــازە خولیــای 

ــەی  ــارە کەم ــەو ژم ــۆ ئ ــە ب ــت ژینگ ــە دەبێ ــە و ئێم ــتیان هەی ــینی زانس ــەوە و نوس خوێندن

ــڕ  ــە پچ ــەو هەوڵ ــن و ل ــەوازەکان یەکبخەی ــە پەرت ــێنین و هەوڵ ــڕۆ بڕەخس ــتخوازانی ئەم زانس

ــەوا گەنجــە  ــن ئ ــن، خــۆ ئەگــەر وانەکەی ــەردەوام دروســت بکەی ــز و ب ــە ڕەوتێکــی بەهێ پچڕان

ــە  ــش لەوەی ــت، یانی ــز و الواز دەبێ ــی کات ک ــە تێپەڕبون ــان ب ــان بەهرەکانی ــە نوێکامن بەپەرۆش

بچنــە واڵتێکــی ئەوروپــی و دەســکەوت و تواناکانیــان ببێــت بــە دەســکەوتی نەتەوەیەکــی 

دیکــە. کاری هەموانــە ئەمــڕۆ ڕێگــە نەدەیــن کــە دۆخــی جەهــل لــەوە زیاتــر تیڤــی و ژینگــەی 

ــەر هــەر مینبەرێکــی  ــە بەرامب ــەم جەنگــەش بەجۆرێــک دەکرێــت کــە ل ــکات. ئ گشــتیامن داگیرب

جەهــل میبەرێکــی مەعریفــە و زانســت بخولقێنیــن، لــە بەرامبــەر هــەر مۆڵێکــی بازرگانــی و هــەر 

کافێیکــەی نێرگەلــە و جگەرەکێشــان، ناوەندێکــی مەعریفــی بــۆ گەنجــەکان بکەینــەوە، لــە بەرامبــەر 

هــەر ئەفســانەیەک کــە بــە گوێیــان دەچرپێرنێــت، ئێمــە ڕاســتییەکی زانســتییان نیشــان بدەیــن و بــۆ 

ــت  ــل دروس ــی بەدی ــەن ناوەندێک ــت دەک ــەکان سس ــکی گەنج ــەی مێش ــەو ناوەندان ــک ل ــەر یەکێ ه

ــن. ــەردەوام بی ــت ب ــەوان بەردەوامــن ئێمــەش دەبێ ــن. ئێســتا کــە ئ بکەی
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پەرەسەندنی مرۆڤ بەردەوامە
باجاو، قەرەجەکانی دەریا، بە منونە

 

نوسینی: ئاکۆ سەمەد

کــە بــاس لــە پەرەســەندن دەکرێــت، زۆر کــەس ئــەم پرســیارە دەکــەن: گــەر ئــەوە لــە ڕابــردوودا ڕوویــداوە، بــۆ ئێســتا نایبینیــن؟ گــەر 

مــرۆڤ لــە مەیمونــەوە پەرەیســەندووە، بــۆ ئەمــڕۆ نابینیــن مەیمــون ببــێ بــە مــرۆڤ، یاخــود مــرۆڤ ببــێ بــە شــتێکی تــر؟ لــە ژمارەکانــی 

پێشــووی گۆڤــاری زانســتی دابــڕان بــە درێــژی باســی بنەماکانــی زانســتەکەمان کــرد، لــە ســەرهەڵدانێکی ســەرەتاییەوە تــا دەگات بــەو بــازە 

گەورەیــەی دارویــن پێیــداو، و پاشــان پەرەســەندنی بەردەوامــی زانســتەکە تــا ئەمــڕۆ. هەڵبــەت شــارەزابوونێکی ســەرەتایی لــە بنەماکانــی 

زانســتەکە پێــامن دەڵــێ ئــەم جــۆرە پرســیارانە هەڵــەن. لــە رسوشــتدا گیاندارێــک نابێــت بــە گیاندارێکــی تــر، بەڵکــو لــە گیاندارێکــەوە 

ــەوەدا خــۆی  ــە کاتێکــی درێژخایــەن و نــەوە دوای نــەوە. هەروەهــا پەرەســەندن ل ــە تێپەڕیــن ب چەنــد جۆرێکــی تــر ســەرهەڵدەدەن ب

نابینێتــەوە کــە مــەرج ئــەوە بێــت جــۆری نــوێ بێتــە کایــەوە؛ هەمــوو گۆڕانکارییــەک پێــی دەگوتــرێ پەرەســەندن. کــە بنەماکــەی ئەمەیــە: 

ــی رسوشــتی و  ــەوە بەهــۆی هەڵبژاردن ــە کای ــەوە دێن ــەم هۆی ــەو ســیفەتانەی ب ــی ئ ــک، و پااڵوتن گۆڕانێکــی ورد لەســەر ئاســتی جینەتی

هەڵبژاردنــی سێکســییەوە. لەمــەوە، هــەر جــۆرە ســیفەتێکی نوێــی هــەر گیاندارێــک، کــە وای لێبــکات لەگــەڵ ئیکۆسیســتمێکی نــوێ، 

یاخــود لەگــەڵ گۆڕانــی ئیکۆسیســتمەکەی خــۆی هەڵبــکات و پــەرە بــە ژیــان بــدات، پێــی دەگوتــرێ پەرەســەندن.



6

زستانی ٢٠١٩
زانست
دابڕانی

11

ئێمــە دەتوانیــن لــە مــەودای ژیانــی خۆمــان، و شــتێک شــارەزایی لــە مێــژوو و جوگرافیــای مــرۆڤ، ئەو پەرەســەندنە کەمە هەســت 

پێبکەیــن. بــەاڵم بــۆ گۆڕانــی جــۆرەکان، یاخــود هاتنەکایــەوەی جــۆری نــوێ، ناتوانیــن لــەو مــاوە کەمــەی ژیانــی خۆمــان درک 

بــەوە بکەیــن. هەڵبــەت بــۆ کەســی تایبەمتەنــدی بوارەکــە، ئەوانــەی لــە تاقیگــەکان تاقیکردنــەوە دەکــەن، دەتوانــن ســەرهەڵدانی 

جــۆر لــە میکرۆبەکانــدا ببینــن. بــۆ مرۆڤیــش بــە گشــتی، گــەر پــەردەی ئایدیۆلۆجــی الببــات، دەتوانــێ بــە ڕوونــی پەرەســەندنی 

جــۆری خــۆی ببینێــت. بوونــی ڕەگــەزە جیاوازەکانــی مــرۆڤ، کــە بەپێــی هەڵکەوتــەی جیۆگرافــی دەگۆڕێــن، ڕوونرتیــن بەڵگەیــە. 

گــەر هەمــوو مــرۆڤ یــەک بنــەرەت بــن و هیــچ گۆڕانکارییــەک و پەرەســەندنێک ڕووینەدابێــت و ڕوونــەدات، ئــەوا دەبــێ کــۆی 

مرۆڤــی ســەر زەوی لێکچووبــان. لــە ڕاســتیا نــەک کــۆی مــرۆڤ، تەنانــەت لــە خێزانێــک و بگــرە لــە نێــوان دوانەیەکــی لێکچــووش 

جیــاوازی بــە بڕێــک هەیــە و بــە تێپەڕینــی کات زیاتــر ئەبێــت.

ــن کــە چــۆن  ــان ڕەنگــی پێســتە. دەبینی ــن، دیارترینی ــاس بکەی ــدێ ســیفەتی زەق ب ــەاڵم گــەر هەن ــاوازەکان زۆرن، ب ســیفەتە جی

ــم ڕەنــگ و ســورە و ...  ــۆ گەن ــۆ ســپی و ب ــە ڕەشــەوە ب ــی ناوچــەکان دەگۆڕێــت: ل ــە پێــی خەســڵەتی ژینگەی ڕەنگــی پێســت ب

ــە ژمــارەی خڕۆکــە  ــاوازی ل ــە جی ــاوە دروســتی دەکات، بریتییــە ل ــە ئاســتی دەری ــاد. هەروەهــا ســیفەتێکی زەق، کــە بــەرزی ل ت

ســورەکانی مــرۆڤ؛ بــۆ خەڵکێــک لــە ئاســتێکی بەرزیــا دەریــا بژیــن، ژمــارەی خڕۆکــەی ســوریان زیاتــرە وەک لــە خەڵکێــک لــە 

ــۆ  ــزن. ب ــی ئەندێ ــەکان و خەڵکــی بەرزاییەکان ــن، تبتیی ــەرزدا دەژی ــە ئاســتێکی ب ــەی ل ــەو خەڵکان ــەی ئ ــن. منون ــزم بژی ئاســتی ن

خەڵکێــک کــە لــە ئاســتێکی ئاســایی ڕووی دەریــا دەژیــن، گــەر بچنــە ئــەو شــوێنە بەرزانــە، لەبــەر کەمیــی ئۆکســجین، توشــی 

تەنگــە نەفەســی و سەرئێشــە و هەڵئاوســانی مێشــک دەبــن. توێژینــەوە لەســەر خەڵکــی ئــەو ناوچــە بەرزانــە کــراوە، بیــرناوە کــە 

هەنــدێ گۆڕانکاریــی جینــی بووەتــە هــۆی ئــەوەی ڕێژەیەکــی زیاتــر خڕۆکــەی ســور لــە لەشــیاندا دروســت ببێــت، بەمــەش، بــڕی 

ئۆکســجینی زیاتــر بــە لەشــیاندا بــاو دەبێتــەوە بــە چــاو کەســێکی ئاســایی. هەڵبــەت لــە نــاو ئەوانــدا ئــەم ڕێژەیــە وەک یــەک 

نییــە؛ ئەوانــەی مێژوویەکــی دێرینــرتی نیشــتەجێبوونیان هەیــە گونجاوتــرن وەک لەوانــەی نوێــرتن.

 

تابلۆ: خەڵکی بەرزاییەکانی تبت
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ــەم ســااڵنەی دواییــدا، منونەیەکــی ســەیر و زەق کــە زۆر بــاس دەکــرێ و توێژینــەوەی لەســەر دەکــرێ، خەڵکــی باجــاون، کــە  ل

بــە قەرەجەکانــی دەریــا نــارساون. ئــەوان لــە 

ئاوەکانــی نێــوان ئەندۆنیســیا و مالیزیــا و 

ــان لەســەر ڕاوەماســی  ــن. ژیانی ــد دەژی تایالن

و ئــەو شــمەکانەیە کــە بــۆ کاری ڕۆژانــە 

ــە  ــە ل ــانەیەک هەی ــن. ئەفس ــەکاری دەهێن ب

پشــت ژیانــی دەریایــی ئەمانــەوە، گوایــە 

کاتــی خــۆی لــە وشــکایی لــە ژێــر دەســەاڵتی 

و  هاتــووە  زریانێــک  ژیــاون،  پادشــایەک 

کچــی پادشــاکەی بــردووە. پادشــاش ئەمــری 

ــا  ــاو دەری ــن ن ــردووە بچ ــەی ک ــە خەڵکەک ب

ــە  ــەم خەڵک ــێ ئ ــەوە. کات ــن و بیدۆزن بگەڕێ

دەگەڕێــن و نایدۆزنــەوە، ئیــرت لــە ترســی 

نەچنــەوە  ئــەدەن  بڕیــار  پادشــا  ســزای 

وشــکایی و هــەر لــە دەریــادا بژیــن. زۆربــەی 

خەڵکــی باجــاو لــە بەلەمــدا لــە دایــک دەبن، 

دەبــن،  مەلەوانــی  فێــری  پێگرتــن  پێــش 

ــەرگری  ــن و هاوس ــەورە دەب ــدا گ ــە بەلەم ل

ــەوە، و  ــدا وەچــە دەخەن ــە بەلەم ــەن، ل دەک

ــرن.  ــدا دەم ــە بەلەمیش ل

 ژیانی دەریایی خەڵکی باجاو

 

ڕاوکردن لە قواڵیی دەریادا

ئاســایی  بــۆ مرۆڤێکــی  کاتێکــدا  لــە 

خولەکێــک  بــۆ  بتوانــێ  قورســە 

هەناســەی لــە ژێــر ئــاودا ڕابگرێــت، 

ــان  ــاو توانای ــی باج ــە خەڵک ــدێ ل هەن

ــاو بــن و  ــر ئ ــە ژێ ــە ١٣ خولــەک ل هەی

تــا قوڵیــی ٧٠ مەتــر بــێ هیــچ ئامێرێــک 

بچنــە ژێــر ئــاو! لــە قوڵییەکــی وەهــادا 

ــارە زۆرە  ــەو فش ــە، ئ ــە هەناس ــە ل جگ

بــۆ ســەر پــەردەی گــوێ و تورەکــەی ســی بەرگەگرتنــی بــۆ کەســی ئاســایی مەحاڵــە. کاتــێ ســەرت لــە ئــاودا نوقــوم دەبــێ، لەشــت 

ئۆتۆماتیکــی کاردانــەوە وەردەگــرێ؛ لێدانــی دڵ کەمدەبێتــەوە، دەمارەخانــەکان دەچنــەوە یــەک، ســپڵ کــرژ دەبێــت، هەمــوو ئــەو 
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ــت. ــجین دەبێ ــی ئۆکس ــی کەمی ــدا توش ــە کاتێک ــکات ل ــەرف ب ــەم س ــەن وزە ک ــەش دەک ــە ل ــە وا ل ــەی ک کاردانەوان

توێژینــەوەی نــوێ لەســەر ئــەو خەڵکــە، ئــەوەی دەرخســتووە کــە بازدانــی 

ــی  ــە ڕادەیەک ــایی ب ــی ئاس ــە خەڵک ــپڵیان ل ــەوەی س ــۆی ئ ــە ه ــی بۆت جین

بەرچــاو گەورەتــر بێــت. هەرچەنــد لەشــی مــرۆڤ دەتوانــێ بــێ ئــەو 

ــە  ــا ل ــی زۆرە، هەروەه ــری ڕۆڵ ــتمی بەرگ ــۆ سیس ــەاڵم ب ــت، ب ــە بژێ ئەندام

بەرهەمهێنــان و تازەکردنــەوەی خڕۆکــە ســورەکان. خاتــوو مێلیســا الردۆ 

)توێــژەر لــە زانکــۆی کۆپنهاگــن(، توێژینــەوەی لەســەر ســپڵی خەڵکــی باجــاو 

کــردووە. بەهــۆی ئامێرێکــی ســەروودەنگی، تاقیکردنەوەیــان لەســەر چەنــد 

کەســێک لــە خەڵکــی باجــاو و خەڵکــی ســالوان )کــە نزیــک بــەوان دەژیــن، 

بــەاڵم لــە وشــکاییدا( کــردووە. کاتــێ بەرەنجامــی قەبــارەی ســپڵی هــەردوو 

خەڵکەکــە وەرگیــرا و بــەراورد کــرا، تێبینییــان کــرد کــە ســپڵی خەڵکــی باجــاو 

ــا  ــە تەنه ــی قەبارەی ــەم جیاوازی ــەوە نەبێــت ئ ــرن! ئ ــژەی ٥٠% گەورەت ــە ڕێ ب

لــە گەورەکانــدا هەبــێ، وەک گونجانــی کاتــی بــۆ دۆخێکــی ژینگەیــی، بەڵکــو 

لــە منداڵییــەوە ئــەم خەســڵەتەیان هەیــە، واتــا گۆڕانکارییەکــە جینەتیکییــە.

 

شوێنی سپڵ لە لەشی مرۆڤدا

کاتــێ شــیکاری جینەتیکییــان بــۆ منونــە وەرگیراوەکانــی خەڵکــی باجــاو و ســالوان دەکــرد، ڕێککەوتــی جینێکیــان کــرد بــە نــاوی 

PDE١٠A، کــە کۆنرتۆڵــی لیکەڕژێنــی دەرەقــی لــە خەڵکــی باجــاو دەکات، بــەاڵم بــۆ خەڵکــی ســالوان کاریگەریــی نییــە. ئەمــەش 

بەرپرســە لــە گەورەبوونــی ســپڵ. ئــەوەی ئــەم ســیفەتەی داوە بــە خەڵکــی باجــاو، بێگومــان کاری کتوپــڕ و دوو ڕۆژی نییــە. ئــەوان 

هــەزاران ســاڵە لــە دەریــادا دەژیــن، گۆڕانکاریــی بچــوک لــە جینــات و پااڵوتەکردنــی ئــەو گۆڕانکارییانــە بــە کاریگەریــی رسوشــت، 

کــە بریتییــە لــە هێشــتنەوەی ئــەو خەڵکــەی ئــەو ســیفەتەیان زەقــرتە، بــەو مــاوە زۆرە کەڵەکەبوونــی ئــەو گۆڕانکارییانــە بۆتــە 

هــۆی گەورەبوونــی بەرچــاوی ســپڵی خەڵکــی باجــاو. هەڵبــەت ئەمــە تەنهــا جیــاوازی نییــە کــە دۆزراوەتــەوە، بەڵکــو نزیکــەی ٢٥ 

جیاوازیــی جینییــان دۆزراوەتــەوە، بــەراورد بــە خەڵکــی ســالوان.

ئــەم توێژینەوانــە هێشــتا ســەرەتایین، بــە ڕای توێژەرانــی کایــەی پەرەســەندن دەبێــت توێژینــەوەی زیاتــر بکــرێ تــا ئــەوە تــەواو 

بســەملێندرێ کــە گەورەیــی ســپڵ هــۆکارە بــۆ ئــەو خۆڕاگرییــە. هەروەهــا توێژینــەوە لەســەر بەرگەگرتنــی فشــار لــەو قواڵییــە 

زۆرە، کــە بێگومــان دەبــێ گۆڕانکاریــی جینیــی تــر بەرپــرس بــن لــەوە.

ــا  ــوون و هەروەه ــی ب ــی هاواڵت ــی ماف ــۆی نەبوون ــە. بەه ــوون دای ــی و لەناوچ ــر مەترس ــە ژێ ــاو ل ــی باج ــی خەڵک ــڕۆ ژیان ئەم

پیشەســازیی زەبەالحــی ڕاوکــردن، کــە ســەرچاوە خۆراکییەکانــی ئەوانــی الواز کــردووە، زۆرێــک لــە خەڵکەکــەی ناچــارن دەســت 

ــە ژیانــی وشــکایی. ــا بهێنــن و ڕوو بکەن ــاو دەری ــە ژیانــی ماسیئاســای ن ل

سەرچاوەکان:

www.livescience.com

www.scientificamerican.com

www.nationalgeographic.com



ــە.  ــیارەکانی ئایین ــەوەی پرس ــی وەاڵمدان ــی خەریک ــت بەخێرای زانس

ــیارانەیە  ــەو پرس ــەوەی ئ ــۆ وەاڵمدان ــەرەتایی ب ــی س ــن هەوڵێک ئایی

کــە هەموومــان دەیپرســین: بۆچــی ئێمــە لێرەیــن، ئێمــە لــە کوێــوە 

ــن؟ هاتوی

بــووە:  شــت  یــەک  هەمیشــە  وەاڵمەکــە  پێشــوو  ســەردەمانی   

ــوێنێکی  ــان ش ــردووە. جیه ــت ک ــتێکیان دروس ــوو ش ــوداکان هەم خ

وەکــو  خۆڕاگــری  خەڵکانــی  تەنانــەت  بۆیــە  بــوو،  تۆقێنــەر 

ــەوەری دەرەوەی رسوشــت  ــی بوون ــان بەبوون ــش بڕوای ڤایکینگەکانی

هەبــوو، تاوەکــو لــە دیاردەگەلــی وەکــو هەورەبروســکە، تۆفانــەکان 

یــان گیرانــی مانــگ و خــۆر تێبگــەن. ئێســتا زانســت وەاڵمــی باشــرت 

ــا  ــە پەن ــک هەمیش ــەاڵم خەڵ ــکەش دەکات، ب ــر پێش و زۆر گونجاوت

دەبنــەوە بــۆ ئاییــن، چونکــە ئارامییــان پێدەبەخشــی و لەهەمانکاتــدا 

ــەن. ــی ناگ ــان تێ ــە، ی ــت نیی ــان بەزانس بڕوای

چەنــد ســاڵ لــەوەو پێــش ڕۆژنامــەی تایمــز مانشــتێکی لــە الپــەڕەی 

یەکــەم دابەزانــد کــە دەیگــوت »هۆوکینــگ دەڵێت: خــودا گەردوونی 

خــودا  بــوو،  وێنەیــی  بەشــێوەی  وتارەکــە  نەکــردووە.«  خەڵــق 

بەشــیوەی وێنــە کێرشاوەکــەی میکلئانــژ دانرابــوو کــە ســەیری هەورە 

ــزان  بروســکەی دەکــرد و وێنــەی منیشــیان وەکــو کەســێکی خۆبەزل

ــەودا  ــن و ئ ــوان م ــە نی ــەک ل ــەوەی زۆرانبازیی ــو ئ ــوو. وەک چاپکردب

هەبێــت. بــەاڵم مــن دوژمنایەتیــم لەگــەڵ خــودا نییــە. مــن نامــەوێ 

وای نیشــان بــدەم کــە کارەکانــی مــن ســەبارەت بــە ســەملاندن یــان 

ــەوەی  ــە دۆزین ــەبارەت ب ــن س ــی م ــە. کارەکان ــەملاندنی خودای نەس

ــدا  ــەی تێی ــەو گەردوون ــن ل ــۆ تێگەیش ــە ب ــی ژیرانەی چوارچێوەیەک

دەژیــن. بــۆ ســەدان ســاڵ خەڵــک بڕوایــان وابــوو کەســانی نەتوانــی 

جەســتەیی وەکــو مــن، لــە ژێــر نەفرەتــی خــودادا دەژیــن. 

ئایا خودا هەیە؟

نووسینی: ستیفن هۆوکینگ
وەرگێڕ: حوسێن حوسێنی

بەشی دووەم
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ــرێ  ــتێک دەک ــوو ش ــە هەم ــەوە، ک ــەوە باوبکەم ــەو بیرکردن ــدەدەم ئ ــن هەوڵ ــەاڵم م ــت، ب ــزار کردبێ ــانێکم بێ ــە کەس لەوانەی

بەڕێگەیەکــی تــر ڕوون بکرێتــەوە، ئەویــش ڕێگــەی یاســاکانی رسوشــتە. ئەگــەر تــۆ وەکــو مــن بــڕوات بەزانســت هەیــە، دەبێــت 

بــڕوات هەبێــت کــە ژمارەیەکــی دیاریکــراو یاســا هــەن کــە هەمیشــە وەکــو خۆیــان کاردەکــەن. ئەگــەر حــەزت لــێ بێــت دەتوانــی 

بڵێــی کــە یاســاکان کاری خــودان، بــەاڵم ئەمــە زۆرتــر پێناســەکردنی خودایــە نــەک ســەملاندنی بوونــی. نزیکــەی ٣٠٠ ســاڵ پێــش 

زاییــن، فەیلەســوفێک بەنــاوی ئاریســتارکوس، حەیرانــی گیرانــەکان، بەتایبەتــی گیرانــی مانــگ، بــوو. ئــەو هینــدە دلێــری هەبــوو 

ــەوردی  ــەو ب ــوو. ئ ــە. ئاریســتارکوس بەڕاســتی پێشــڕەوێکی زانســتی ب ــەی خودای ــە هۆکارەک ــا بەڕاســتی ئەم ــکات، ئای پرســیار ب

ــێبەری  ــتیدا س ــە لەڕاس ــەو تێگەیشــت گیرانەک ــگ: ئ ــی زۆر گرن ــرد و گەیشــت بەئەنجامێک ــەوەی لەســەر ئاســامنەکان ک لێکۆڵین

ــەوەی  ــای ئ ــە، بەڕاســتی توان ــەم دۆزینەوەی ــی بێــت. دوای ئ ــەوەی ڕوداوێکــی خودای ــەک ئ ــە لەســەر مانــگ، ن ــی زەویی تێپەڕین

پەیداکــرد کــە نیشــانی بــدا چــی لەئاســامنی ژوور ســەری ڕوودەدا و هەندێــک هێلــکاری کێشــا کــە پێوەنــدی راســتەقینەی نێــوان 

مانــگ و زەوی و خــۆری پیشــاندەدا. لێــرەوە تەنانــەت گەیشــت بــە ئەنجامــی زۆر گرنگــرت. گەیشــت بــەو ئەنجامــەی کــە زەوی، 

بەپێچەوانــەی بیرکردنــەوەی هەمووانــەوە، ناوەنــدی گــەردوون نییــە، بەڵکــو بــەدەوری خۆردا دەســوڕێتەوە. لە ڕاســتیدا تێگەیشــن 

لــەم ڕێکخســتنە رشۆڤــەی هەمــوو گیرانــەکان دەکات. کاتێــک مانــگ ســێبەرەکەی خــۆی دەخاتــە ســەرزەوی ئــەوە خۆرگیرانــە. 

ــی  ــەو پێ ــر چــووە پێشــەوە. ئ ــەوەش زیات ــەاڵم ئاریســتارکوس ل ــە. ب ــەوە مانگگیران ــە ســەرمانگ ئ کاتێکیــش زەوی ســێبەر دەخات

وابــوو، بــە پێچەوانــەی بــڕوای پێشــینیانیانەوە، ئەســتێرەکان کــون و کەلەبــەری بنــی ئاســامن نیــن، بەڵکــو خۆریــرتن، هاوشــێوەی 
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ــر  ئــەوەی خۆمــان، تەنهــا زۆر دوورن. بەڕاســتی چــی تێگەیشــتنێکی سەرســوڕهینەری دەبــێ هەبووبێــت! گــەردوون مەشــینێکە لەژێ

فەرمانڕەوایــی پڕینســپ یــان یاســاکان- یاســاگەلێک کــە دەکــرێ زێهنــی مــرۆڤ تێــی بــگات.

ــە ئێســتا  ــەوە یاســاکانی رسوشــتە- ک ــووە، ئ ــی ب ــن دەســکەوتی مرۆڤایەت ــایانە گەورەتری ــەم یاس ــەوەی ئ ــە دۆزین ــە ک ــڕوام وای ــن ب م

ــن. یاســاکانی  ــەوەی بەگشــتی رشۆڤــەی گــەردوون بکەی ــۆ ئ ــە ب ــە خوادای ــا ئێمــە پێویســتیامن ب ــە ئای ــن ک ــامن دەڵێ ــە- پێ ــان وای ناوی

ــاری تنیســدا  ــە ی ــوودا، کاردەکــەن. ل ــردوو و ئێســتا و داهات ــە ڕاب ــەوەی شــتەکان بەڕاســتی چــۆن، ل ــەی ئ ــە رشۆڤ ــن ل رسوشــت بریتی

ــەوان  ــرەدا کاردەکات. ئ ــە لێ ــە ک ــش هەی ــای تری ــرێ و زۆر یاس ــتەی دەک ــە ئاراس ــەو شــوێنەی ک ــەرەو ئ ــە هەمیشــە دەڕوات ب تۆپەک

فەرمانــڕەوای هەمــوو شــتێکن، لــە وزەی هاوێشــن لــە ماســولکەی یاریچییەکــەوە بگــرە تاوەکــو دەگاتــە خێرایــی گەشــەی چیمەنەکــەی 

ژێــر پێیەکانــی. بــەاڵم ئــەوەی بەڕاســتی گرنگــە بریتییــە لــەوەی ئــەم یاســا فیزیایانــە نەگــۆڕ و گەردوونیــن. ئــەوان نەتەنهــا لــە فڕێدانــی 

ــن. یاســاکانی رسوشــت وەکــو یاســاکانی دەســتی  ــدا بەکاردێ ــەی هەســارەیەک و هــەر شــتێکی تــری گەردوون ــە جووڵ تــۆپ، بەڵکــو ل

مــرۆڤ نیــن، ئــەوان پێشــێل ناکرێــن. ئەمەیــە هــۆی ئــەوەی ئــەوان هینــدە بەهێــزن و کاتێــک لــە دیــدی ئایینییــەوە ســەیر دەکرێــن، 

گەنگەشــاوین. ئەگــەر تــۆ وەکــو مــن بیپەژرێنــی یاســاکانی رسوشــت نەگــۆڕن، زۆر نابــات لێــت دەپرســن: ئــەی ڕۆڵــی خــودا چییــە؟ 

ئەمــە بەشــی ســەرەکی دژبەیەکــی نێــوان ئاییــن و زانســتە، هەرچەنــد لــە دیــدی منــدا بەڕاســتی بەرکەوتنێکــی لــە مێژینەیــە. کەســانێک 

دێــن خــودا وەکــو هەڵگــری یاســاکانی رسوشــت پێناســە دەکــەن، بــەاڵم ئەمــە ئــەو شــتە نییــە زۆربــەی خەڵــک ســەبارەت بــە خــودا 

لــە زێهنیاندایــە. لــە دیــدی خەڵکــدا خــودا بوونێکــی لــە مرۆڤچــووە کــە ئــەوان دەتوانــن پێوەنــدی تایبەتــی لەگــەڵ دروســت بکــەن. 

کاتێــک ســەیری پــان و بەرینــی گــەردوون و چۆنییەتــی ژیانــی ناگرنــگ و بەڕێکەوتــی مــرۆڤ تێیــدا دەکەیــت، ئــەم شــتە بــە نامومکیــن 

دەردەکەوێــت.

هاوشــێوەی ئاینشــتاین، مــن وشــەی خــودا بەشــێوەی بــێ هەســت بــۆ یاســاکانی رسوشــت بەکاردەهێنــم، هەربۆیــە زانینــی بیرکردنەوەی 

خــودا وەکــو زانینــی یاســاکانی رسوشــتە، پێشــبێنی مــن ئەوەیــە تــا کۆتایی ئەم ســەدە دەزانیــن خوداچــۆن بیردەکاتــەوە. تاقــە ناوچەیەک 

بەجێــاموە کــە هێشــتا ئاییــن دەتوانــێ لــەوێ بنکــەی لــێ دابنــێ ســەرچاوەی گەردوونــە، بــەاڵم تەنانــەت لێــرەش زانســت پێشــکەوتنی 

ــە بەردەســت، کــە گــەردوون چــۆن دەســتی پێکــردووە. مــن کتێبێکــم  زۆری کــردووە و دەبێــت بەزوویــی وەاڵمێکــی دیاریکــراو بخات

ســەبارەت بــەوەی ئایــا خــودا گەردوونــی ئافرانــدووە و بەرپرســە لــە هەمــوو جووڵەیەکــی، باوکــردەوە. خەلكانێــک پێیــان ناخــۆش بــوو، 

کــە نابێــت زانســتکار قســە لەســەر هیــچ بابەتێکــی ئاییــن بــکات. مــن حــەزم لــێ نییــە بیروبــاوەڕی خــۆم بــە هەمــوو کەســێک بڵێــم، 

بــەاڵم بــەالی منــەوە پرســیار لەســەر بوونــی خــودا، پرســیارێکی ڕێگەپێــدراوە بــۆ زانســت. دوای هەمــوو ئەمانــە، پێموانییــە هیــچ شــتێک 

گرنگــرت و بنچینەیــرت بێــت لــەوەی چــی شــتێک یــان چــی کەســێک گەردوونــی ئافرانــدووە و کۆنتڕۆڵــی دەکات. 

ــەی زانســت  ــە بنچینەییەک ــە هیچــەوە دروســتبووە. گریامن ــەردوون بەشــێوەی خۆرســک ل ــە گ ــن پێموای ــی یاســاکانی زانســت م بەپێ

بریتییــە لــە دیاریکــراو ) جەبــر(ی زانســتی. ئەگــەر دۆخەکــەی لــە کاتێکــدا ڕوون بێــت، یاســاکانی زانســتە کــە پەرەســەندنی گــەردوون 

دیــاری دەکــەن. ئــەم یاســایانە لەوانەیــە، یــان لەوانــە نییــە لەژێــر فەرمانــی خــودادا بــن، بــەاڵم ئــەو ناتوانــێ دەســتێوەردان لــەم یاســایانە 

بــکات یــان پێشــێلیان بــکات، یــان ئــەوان ناکرێــت یاســا بــن. دەکرێــت خــودا سەربەســت بکرێــت بــۆ ئــەوەی بارودۆخــی ســەرەتایی 

گــەردوون دیــاری بــکات، بــەاڵم تەنانــەت لێرەشــدا وادیــارە یاســا هەیــە. کەوابــوو بەگشــتی خــودا سەربەســت نییــە. 

ســەرەڕای ئاڵــۆزی و جۆراجــۆری گــەردوون، بــەاڵم دەرکەوتــووە بــۆ دروســتکردنی تەنهــا ســێ پارچــە پێویســتە. بــا وای دێبنیــن لــەڕووی 

جۆرێــک کتێبــی لێنــان )چێشــت لێنــان(ی گەردوونییــەوە ڕیزیــان بکەیــن. کەوابــوو ئــەو ســێ پارچــە چیــن ئێمــە پێویســتامنە بــۆ ئــەوەی 

گەردوونێــک لــێ بنیــن؟ یەکــەم شــت مادەیــە، پێکهێنــەری بارســتایی. مــادە لــە هەمــوو دەوروبەرمانــدا هەیــە لــە ژێــر پێامنــەوە تــا 

ــی  ــەکان، لوولپێچــە زەبەاڵحەکان ــان و بەرین ــە پ ــادەن. هــەورە گازیی ــوو م ــەرد، ســەهۆڵ، شــلەکان هەم ــەزای ژورســەرمان. خــۆل، ب ف

ــارد خــۆر و لەمــەودای یەکجــار دووردا کشــاون. دووەم شــت کــە  ــە میلی ــە ب ــوون ل ــان پێکهات ــە ئەســتێرە، کــە هــەر کامی ــوو ل پێکهات

تــۆ پێویســتت پێیەتــی وزەیــە. هەموومــان دەزانیــن وزە چییــە تەنانــەت ئەگــەر هەرگیــز بیریشــت لــێ نەکردبێتــەوە. شــتێکە هەمــوو 
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ڕۆژێــک بەرکەوتنــامن لەگەڵــی هەیــە. ســەیری خــۆر بکــە گەرماکــەی لەســەر ڕووخســارەت هەســتپێدەکەی: وزە بەهــۆی ئــەو 

ــەو پرۆســەیە  ــە خــۆ دەگرێــت، ئ ــەوە. وزە گــەردوون ل ــل دوورە لێامن ــۆن مای ــەود و ســێ میلی ئەســتێرەوە بەرهــەم دێــت کــە ن

ــە  ــادەو وزە، ســێهەم شــت ک ــی شــوێنگوڕکێ دەکات. دوای م ــە بەشــێوەی بێکۆتای ــت، ک ــک ڕادەگرێ ــە داینامیکێ ــە کار ک دەخات

ــری-  ــەردوون هەڵبژێ ــۆ گ ــاو ب ــت زۆر ئاوەڵن ــە، فەزایەکــی زۆر. دەکرێ ــن، فەزای ــا بکەی ــک بین ــەوەی گەردوونێ ــۆ ئ پێویســتامنە ب

سەرســوڕهێنەر، جــوان، دڕ- بــەاڵم هەرگیــز ناتوانــی بڵێــی بەرتەســک. ســەیری هــەر الیــەک بکەیــت فەزایــە، فــەزا و فــەزای زۆرتــر. 

کشــانە لەهەمــوو ئاڕاســتەکان. ئەمــە بەســە بــۆ ئــەوەی ســەرت بســوڕمێ. بۆیــە دەکرێــت بپرســین ئــەم مــادە و وزە و فەزایــە 

لــە کوێــوە دێــت؟ ســەبارەت بەمــە تــا ســەدەی بیســتەم هیــچ ئایدیایەکــامن نەبــوو. واڵمەکــە لــە زێهنــی پیاوێکــەوە هــات، کــە 

لەوانەیــە بەرجەســتەترین زانــا بێــت کــە تــا ئێســتا ژیــاوە. نــاوی ئاڵبێــرت ئاینشــتاین بــوو. بەداخــەوە هەرگیــز نەمتوانــی بیبینــم، 

چونکــە کاتێــک ئــەو مــرد تەمەنــم ســێزدە ســاڵ بــوو. ئاینشــتاین هەندێــک بیرۆکــەی بەتەواوەتــی نائاســایی هێنایــە ئــاراوە: دوان 

ــو دوو ڕووی  ــن، وەک ــەک ش ــدا ی ــتایی و وزە- لەبنەڕەت ــتکردنی گەردوون-بارس ــۆ دروس ــن ب ــە پێویس ــەرەکیانە ک ــە س ــەو پارچ ل

ســکەیەک. هاوکێشــە نارساوەکــەی E=mc٢ بەســادەیی واتــای ئــەوە کــە دەکرێــت وای دابنیــن بارســتایی جۆرێــک وزەیــە و بــە 

پێچەوانــەوە. هەربۆیــە لەجیاتــی ســێ پارچــە، گــەردوون لــە دوو پارچــە دروســتبووە: وزە و فــەزا. بۆیــە دەکــرێ بپرســین ئــەم وزە 

و فەزایــە لەکوێــوە دێــت؟ وەاڵمەکــەی دوای دەیــان ســاڵ کاری زانایــان دۆزرایــەوە: فــەزا و وزە بەشــێوەی خۆڕســک)خۆبەخۆ( 

لــە ڕوداوێکــەوە کــە ئێســتا پێــی دەڵێیــن بیگبانــگ، هاتوەتــە ئــاراوە. لەســاتی بیگبانگــدا گەردوونێــک بەفەزاکەیــەوە بەتەواوەتــی 

ــەم هەمــوو  ــە ئێســتا دەکرێــت بپرســین ئ ــاراوە و ڕێــک وەکــو میزەاڵنێــک، کــە فــووی تێدەکرێــت هەڵدەئاوســێت. بۆی ــە ئ هات

فــەزا و وزە لــە کوێــوە دێــت؟ چــۆن گەردوونێکــی تــەواوی پــڕ لــە وزە و فەزاییەکــی بەشــێوەی سەرســوڕهێنەر پــان و بەریــن و 

هەمــوو ئــەو شــتانەی لەناویدایــە، بــەو ســادەییەیە لــە هیچــەوە دێــت؟ بــۆ هەنــێ کــەس ئێــرە ئــەو شــوێنەیە خــودا جارێکــی 

تــر دێتــە نــاوەوە. ئــەوە خــودا بــوو کــە فــەزا و وزەی ئەفرانــدووە، بیگبانگیــش ســاتی خەڵقەکەیــە. بــەاڵم زانســت چیروکێکــی 

ترمــان بــۆ دەگێڕێتــەوە، بــۆ ئــەوەی زۆر بیــری لــێ نەکەمــەوە دەکرێــت بڵێــم، ئێمــە زۆر زیاتــر لــەو دیاردانــە تێگەیشــتووین کــە 

ڤایکینگەکانــی دەتۆقانــد. ئێمــە تەنانــەت دەتوانیــن بچینــە ئەودیــوی هاوجێــی جوانــی مــادە و وزە کــە لەالیــەن ئاینشــتاینەوە 

ــێ  ــن، بەب ــەوە بکەی ــن و دۆزین ــەردوون بەکاربێنی ــە ســەرچاوەی گ ــک ل ــۆ زۆر نزی ــاکانی رسوشــت ب ــن یاس ــەوە. دەتوانی دۆزرای

ئــەوەی بوونــی خــودا وەکــو تاکــە ڕێگــە بــۆ رشۆڤەکردنــی بپەژرێنیــن. ئینگلتــەرای ســەردەمی گــەورە بوونــی مــن، ئینگلتــەرای 

دوای جەنگــی جیهانــی دووەم بــوو، ئابــوری خــراپ بــوو. بــە ئێمەیــان دەگــوت هەرگیــز هیچتــان بــە خۆرایــی نادرێتــێ. بــەاڵم 

ئێســتا و دوای ژیانێــک کارکــردن، مــن بــڕوام وایــە کــە بەڕاســتی تــۆ دەتوانــی گەردوونێکــی تــەواو بــە خۆڕایــی وەرگــری.

گەورەتریــن نهێنــی لەنــاو دڵــی بیگبانــگ بریتییــە لــەوەی شــیی بکاتــەوە چــۆن گەردوونێکــی لەڕادەبــەدەر گــەورەی فــەزا و کات 

دەکرێــت لــە هیچــەوە بێتەئــاراوە. نهێنییەکــە لــە ســەیرترین ڕاســتیدا، ســەبارەت بــە کــەون خــۆی شــاردوەتەوە. یاســاکانی فیزیــا 

وا پیشــاندەدن کــە شــتێک هەیــە بەنــاوی »وزەی نیگەتیڤ)ســالب(«. بــۆ ئــەوەی یارمەتیتــان بدەیــن لــەم چەمکــە ســەیرە، بــەاڵم 

ــەک  ــەر پارچــە زەویی ــەک لەس ــەوێ تەپۆڵکەی ــێک دەی ــە کەس ــێ ک ــەم. وایدابن ــک بک ــا بەراوردێ ــە، ســەردەرکەن، ب زۆر بنەڕەتیی

ــک لەســەر زەوی  ــت چاڵێ ــە دەبێ ــەم تەپۆڵک ــۆ دروســتکردنی ئ ــت. ب ــەردوون بێ ــە گ ــن تەپۆڵکەک ــا وای دابنی ــکات. ب دروســت ب

ــت  ــی دروس ــا تەپۆلەکەیەک ــەو تەنه ــوو ئ ــێ. کەواب ــە بەکاربێن ــتکردنی تەپۆڵەکەک ــۆ دروس ــەی ب ــۆڵ و بەردەک ــێ و خ هەڵکەن

نەکــردووە- چاڵێکێشــی دروســت کــردووە، کــە لەڕاســتیدا ڕووی نیگەتیڤــی تەپۆڵەکەکەیــە. ئــەو مادانــەی کــە لــە نــاو چاڵەکــەدا 

بــوو، ئێســتا بــووە بــە تەپۆڵکــە و ڕێــک هاوتــای یەکــن. ئەمــە ئــەو پرینســیپەیە لــە پشــتی ئــەو شــتەیە لەســەرەتای گەردوونــدا 

ڕوویــداوە. کاتێــک بیگبانــگ بڕێکــی زۆر وزەی پۆزەتیڤــی بەرهەمهێنــا، هاوکاتیــش هەمــان بــڕ وزەی نیگەتیــڤ بەرهەمدەهێنــا. 

بــەم پێیــە هەمیشــە ئەگــەر نیگەتیــڤ و پۆزەتیــڤ پێکــەوە کــۆ بکەیتــەوە دەبێــت بــە ســفر. ئەمــە یاســایەکی تــری رسوشــتە. ئــەی 

وزە نیگەتیڤەکــە لــە ئێســتا لــە کوێیــە؟ لــە ســێهەم پارچــەی کتێبــی لێنانــە کەونییەکەدایــە: لەنــاو فەزادایــە. ئەمــە لەوانەیــە ســەیر 
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بێــت، بــەاڵم بەپێــی یاســاکانی رسوشــت کــە پێوەندییــان بــە هێــزی کێشــکردن و جووڵــەوە هەیــە- ئــەو یاســایانەی کۆنرتیــن یاســای 

ــوو شــتێک  ــەوەی هەم ــن، کۆکردن ــەوەی دڵنیابی ــە بەســە بۆئ ــە، ک ــاری وزەی نیگەتیڤ ــن هەم ــدا گەورەتری ــەزا لەخۆی زانســن- ف

یەکســانە بــە ســفر. مــن ئەمــە پەســەند دەکــەم، مەگــەر ئــەوەی مامتاتیکەکــەی تــۆ شــتێکی تــر بێــت، قورســە ئەمــە بپژرێرنێــت، 

بــەاڵم دروســتە. 

تۆڕێکــی بێکۆتایــی لــە چەندیــن میلیــارد گەلەســتێرە، یەکــرتی بەهێزی کێشــکردن ڕادەکێشــن، کە وەکــو ئامێری پاشــەکەوتکردنێکی 

ــتایی  ــتەکان- بارس ــی ش ــە. الی پۆزەتیڤ ــڤ وای ــی وزەی نیگەتی ــی زەبەاڵح ــێوەی پاترییەک ــەردوون هاوش ــەاڵح کاردەکات. گ زەب

ــەزادا  ــاو ف ــتەکان، لەن ــی ش ــان الی نیگەتیڤ ــدراوەکان، ی ــە گرێ ــە. چال ــن- هاوشــێوەی تەپۆڵکەی ــە دەیبینی ــە ڕۆژان ــە ئێم و وزە ک

باوبووەتــەوە. لەگەڕامنــان بــەدوای بوونــی خــودا واتــای ئەمــە چییــە؟ واتــای ئەوەیــە ئەگــەر کــۆی گــەردوون یەکســان بــە هیــچ 

بێــت، کەوابــوو تــۆ پێویســتت بــە خــودا نییــە بــۆ ئــەوەی بیخوڵقێنــێ. گــەردوون لــە کۆتاییــدا ســفرەیەکی بەخۆڕاییــە. 

چونکــە ئێســتا ئێمــە دەزانیــن کــە کــۆی نیگەتیــڤ و پۆزەتیــڤ دەبێــت بــە ســفر، ئــەوەی ئێمــە پێویســتە ئێســتا بیکەیــن کــە 

چــی- یــان حــەزم لێیــە بڵێــم چــی کەســێک- چەخامخــەی کــۆی پرۆســەی یەکەمجــار لێــدا. چــی بووبەهــۆی ئــەوەی گــەردوون 

ــەدا نابینیــن  بەشــێوەی خوڕســک دەربکــەوێ؟ لەســەرەتا وادەردەکــەوێ ئەمــە پرســێکی گێژکــەر بێــت- چونکــە لەژیانــی ڕۆژان

شــتەکان لەخــۆوە دەرکــەون. کاتێــک حــەزت لــە کۆفییــە تەنهــا بــە چەقەنەیــەک ئامــادە نابێــت. ناچــاری بــە مــادەی وەکــو تــۆی 

قــاوە، ئــاو و لەوانەیــە شــیر و شــەکر دروســتی بکەیــت. بــەاڵم ئەگــەر بەنــاو کوپــی کۆفییەکــەدا بــەرەو خــوارەوە گەشــت بکەیــت- 

ــاو  ــە ن ــەرەو ئاســتی نیمچــە ئەتۆمــی، دەچێت ــۆ ئاســتی ئەتۆمــی و لەوێشــەوە ب ــە خــوارەوە ب ــی شــیردا بڕۆیت ــاو تەنۆلکەکان بەن

جیهانێکــەوە کــە دەرکەوتنــی هەندێــک شــت لــە هیچــەوە مومکینــە، النیکــەم لەکاتــی بــەڕادەی پێویســت کورتــدا. هۆکارەکــەی 

دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی لــەم ئاســتەدا تەنۆلکــەی وەکــو پرۆتۆنــەکان بەپێــی هەندێــک یاســای رسوشــت کاردەکــەن کــە ئێمــە پێــی 

دەڵێــن میکانیکــی کوانتەمــی. بەڕاســتی دەکرێــت بەشــێوەی هەڕەمەکــی دەربکــەون و ماوەیــەک هەبــن و پاشــان بســڕێنەوە بــۆ 

ئــەوەی جارێکــی تــر لــە شــوێنێکی تــر دەرکــەون.

ئێمــە دەزانیــن گــەردوون خــۆی لــە ســەرەتادا زۆر بچــوک بــووە- لەوانەیــە بچوکــرت لــە پرۆتۆنێــک- کــە واتــای ئەوەیــە هەنــێ شــتی 

ســەرنجڕاکێش لــە ئارادایــە. ئەمــە بەواتــای ئەوەیــە گــەردوون لەخۆیــدا، بەهەمــوو بەرفراوانــی ئاڵۆزییەکەیــەوە دەکرێــت بەبــێ 

ئامادەکاریــی و بەبــێ پێشــێلکردنی یاســاکانی رسوشــت بێتەئــاراوە. لــەو ســاتەدا بڕێکــی بەرفراوانــی وزە وەکــو فــەزا دوای کشــانی 

ــەنگی.  ــتەبەرکردنی هاوس ــۆ دەس ــت ب ــی پێویس ــی وزەی نیگەتیڤ ــۆ هەمارکردن ــوێنێکە ب ــەزا ش ــووە- ف ــۆی بەرەاڵب ــەی خ فەزاک

هەڵبــەت پرســیارێکی گرنــگ دووبــارە ســەردەردێنێ: ئایــا خــودا ئــەو یاســایانەی کوانتەمــی ئافرانــدووە کــە هــەل دەدا بــەوەی 

بیگبانــگ بێتــە ئــاراوە؟ یــان بەســادەیی، ئایــا ئێمــە پێویســتامن بــە خودایــە بۆئــەوەی تەقینەوەکــەی بیگبانــگ دروســت بــکات؟ 

حــەزم لــێ نییــە هیــچ ئیامندارێــک بێــزار بکــەم، بــەاڵم پێموایــە زانســت لێکدانــەوەی سەرنجڕاکێشــرتی لــە ئافرێنــەری خودایــی 

ــە  ــی ل ــت حەمتــەن هۆکارێک ــە ڕوودەدا دەبێ ــە هــەر شــتێک ک ــەوە ک ــان دەکات بیربکەین ــان ناچارم ــی ڕۆژانەم ــە.  ئەزموون پێی

پێشــرتدا هەبووبێــت، هەربۆیــە رسوشــتییە وابزانیــن شــتێک- لەوانەیــە خــودا- دەبێــت هەبێــت بــۆ ئــەوەی گــەردوون بێتــە بــوون. 

بــەاڵم کاتێــک قســە لەســەر گــەردوون وەکــو گشــت دەکەیــن، پێویســت نــاکات وابێــت. بــا ڕوونــی بکەمــەوە. تەســەوری ڕوبارێــک 

بکــە، کــە لــە داوێنــی کێوێکــەوە دێتــە خــوارەوە، چییــە هــۆکاری دروســتبوونی ڕووبارەکــە؟ دەزانیــن، لەوانەیــە بــاران بێــت کــە 

پێشــرت باریبێــت بەســەر کێوەکانــدا. دواتــر دەپرســن، چییــە هــۆکاری باریــن؟ وەاڵمێکــی بــاش دەکرێــت ئەمــە بێــت خــۆر، کــە دەدا 

لــە زەریــا و ئاوەکــەی دەکات بــە هەڵــم و دەچێتــە ئاســامن و هــەورەکان دروســت دەکات. باشــە، ئــەی چییــە هــۆکاری ئــەوەی 

خــۆر تیشــکبداتەوە؟ وەاڵمەکــەی بریتییــە لــەوەی ئەگــەر ســەیری نــاو خــۆر بکەیــن دەبینیــن پرۆســەیەک بەنــاوی ناوکەیەکبــوون 

لەئارادایــە، کــە لــەودا ئەتۆمەکانــی هایدرۆجیــن یەکدەگــرن بــۆ ئــەوەی ئەتۆمــی هیلیــۆم دروســت بکــەن، کــە بڕێکــی زۆر وزە 

ــرەدا شــتی  ــە بیگبانگــەوە. لێ ــوە دێ؟ وەاڵم: ل ــە کوێ ــن ل ــەی هایدرۆجی ــرەش زۆرباشــە، ئ ــا ئێ ــەرەاڵ دەبێــت. ت ــە پرۆســەکەدا ب ل
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سەرســوڕهێنەر هەیــە. یاســاکانی رسوشــت خویــان پێــامن دەلێــن کــە نەتەنهــا دەکــرێ گــەردوون بەبــێ هیــچ دەســتێوەردانێک، 

ــچ  ــەردوون هی ــتبوونی گ ــکرێت دروس ــو دەش ــە، بەڵک ــت نیی ــو وزە پێویس ــی وەک ــچ شتێکیش ــاراوە، هی ــک بێتەئ ــو پرۆتۆنێ وەک

هۆکارێکــی نەبووبێــت. هیــچ هۆکارێــک! لێکدانەوەکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ تیۆرییەکانــی ئاینشــتاین و تێڕوانینەکــەی بــە چۆنییەتــی 

فــەزا و کات لــە نــاو گەردوونــدا کــە بەشــێوەی بنەڕەتــی لێکئــااڵون. هەنــێ شــتی زۆر ســەیر بــۆ کات لــە ســاتی بیگبانــگ ڕوودەدا. 

کات خــۆی دەســتپێکی هەیــە. بــۆ تێگەیشــن لــەم ئایدیــا مێشــک- وروژێنــەرە، کونەڕەشــێکی نغرۆبــوو لــە فــەزادا بێنــە پێشــچاوی 

خــۆت. کونەڕەشــێکی جــۆری بریتییــە لــە ئەســتێرەیەکی زۆر زەبــەاڵح کــە هــاڕەی کردووەتــە ناوخــۆی. هینــدە بارســتاییەکەی زۆرە 

تەنانــەت ڕوناکیــش ناتوانــێ لــە کێشــکردنەکەی دەربــاس ببێــت. ئەمەیــە هــۆی ئــەوەی بەنزیکەیــی ڕەشــێکی تــەواوە. ڕاکێشــانی 

کێشــکردنییەکەی زۆر بەهێــزە، کــە نەتەنهــا ڕوناکــی، بەڵکــو کاتیــش لولــدەکات و دەیچەمێنێتــەوە. بــۆ تێگەیشــن لــەوەی ئەمــە 

ــەکە  ــاو کونەڕەش ــە بۆن ــری کاتژمێرەک ــر و زیات ــەوەی زیات ــەڵ نزیکبوون ــێت، لەگ ــک ڕادەکێش ــێ کاتژمێرێ ــۆن ڕوودەدا، وایدابن چ

هێواشــرت و هێواشــرت دەبێتــەوە.

خــودی کات دەســت دەکات بــە هێــواش بوونــەوە. ئێســتا وایدابنــێ کاتژمێرەکــە بچێتــە نــاو کونەڕەشــەکە- هەڵبــەت وایدابنــێ 

ــکانییەوە  ــتانەکەی بەهــۆی ش ــتێت. وەس ــتی دەوەس ــەو کات بەڕاس ــرێ- ئ ــزەکان دەگ ــکردنە زۆر بەهێ ــزە کێش ــەی هێ ــە بەرگ ک

نییــە، بەڵکــو لەنــاو کونەڕەشــدا خــودی کات نییــە. ئەمــە ڕێــک ئــەو شــتەیە لەســەرەتای گەردوونــدا ڕوویــداوە. لــەم ســەد ســاڵەی 

دواییــدا، ئێمــە پێشــکەوتنی زۆرمــان لــە تێگەیشــن لــە گــەردوون هەبــووە. ئێمــە ئێســتا ئــەو یاســایانەی فەرمانڕەوایــی دەکــەن، 

کــە لــە بارودۆخــی زۆر ســەختدا، وەکــو ســەرچاوەی گــەردوون یــان کونەڕەشــەکان چــی ڕوودەدا دەناســین.

مــن بــڕوام وایــە کــە ڕۆڵــی گێــڕدراو لەالیــەن کاتــەوە لــە ســەرەتای دەســتپێکی گــەردوون، کلیلــی کۆتایی ســڕینەوەی پێویســتبوونی 

دیزاینــەری مەزنــە و دەرخســتنی چۆنیەتــی دروســتبوونی گەردوونــە لــە خۆیەوە.

ئەگــەر لەکاتــدا گەشــت بــۆ دواوە بکەیــن بــەرەو ســاتی بیگبانــگ، گــەردوون بچــوک و بچوکــرت دەبێتــەوە، تاوەکــو لــە کۆتاییــدا 

دەگات بــە خاڵێــک، کــە هەمــوو گــەردوون بریتییــە لــە فەزایەکــی زۆر بچــوک بەکاریگەریــی کونەڕەشــێکی ناکۆتــا چــڕ و بچــووک. 

ڕێــک وەکــو کونەڕەشــەکانی ئــەم ســەردەمەدا کــە لــە فــەزای دەوروبەرمانــدا نغــرۆن، یاســاکانی رسوشــت هەنــێ شــت دەســەپێنن 

کــە بەتەواوەتــی نائاســایین.

ئــەوان پێــامن دەڵێــن لێــرەدا دەبێــت کات بوەســتێت. تــۆ ناتوانــی پێــش بیگبانــگ قســە لــەکات بکەیــت چونکــە پێــش بیگبانــگ 

کات نەبــووە. لــە کۆتاییــدا شــتێکامن دۆزییــەوە کــە هــۆکاری نییــە، چونکــە کاتێــک لــە ئــارادا نییــە ئــەو هــۆکارەی تێــدا بێــت. 

بــەالی منــەوە ئەمــە واتــای ئەوەیــە هیــچ ئیمکانێــک بــۆ بوونــی ئافەرێنــەر لــە ئــارادا نییــە، چونکــە هیــچ کاتێــک نییــە تاوەکــو 

ئافەرینەرێــک تێیــدا هەبێــت.

خەڵــک دەیانــەوێ وەاڵمــی پرســیاری گەورەکانــی وەکــو ئــەوەی ئێمــە بــۆ لێرەیــن بدنــەوە، ئــەوان چاوەڕێی ئــەوە نیــن وەاڵمەکەی 

ئاســان بێــت، بۆیــە ئامــادەن تۆزێــک تووشــی زەحمــەت بــن. کاتێــک خەڵــک دەپرســن ئایــا خــودا گەردوونــی دروســتکردووە، مــن 

پێیــان دەڵێــم کــە پرســیارەکە هیــچ واتایەکــی نییــە. کات پێــش بیگبانــگ نەبــووە، هەربۆیــە کاتێــک بــۆ خــودا لــە ئــارادا نەبــووە 

ــە و  ــکات. ئەمــە هاوشــێوەی پرســیارکردنە لەســەر ئاڕاســتەی کەنارەکانــی زەوی- زەوی گۆی ــدا دروســت ب ــی تێ تاوەکــو گەردوون

کەنــارەی نییــە، بۆیــە گــەڕان بەدواییــدا هەوڵێکــی بێهودەیــە. 

ئایــا مــن ئیامنــدارم؟ هەموومــان سەربەســتین لــەو شــتەی دەمانــەوێ، دیــدگای مــن ئەوەیــە کــە ســادەترین لێکدانــەوەکان دەلێــت 

خــودا نییــە. هیــچ کەســێک گەردوونــی خەڵــق نەکــردووەو کــەس چارەنووســی ئێمــە ئاڕاســتە نــاکات. ئەمــە مــن دەگەیەنێــت بــە 

تێگەیشــتنێکی قــووڵ: لەوانەیــە هیــچ ڕۆژی پەســان و ژیانــی دوای مەرگێــک لــە ئــارادا نەبێــت.

مــن پێموایــە بڕوابــوون بــە ژیایــی دوایــی تەنهــا وەهمــە. هیــچ بەڵگەیــەک بــۆ ئــەوە لــە ئــارادا نییــە، دژ بەهەمــوو ئــەو شــتانەیە 

ئێمــە لــە زانســت دەیزانیــن. مــن پێوایــە کاتێــک دەمریــن دەگەڕینــەوە بــۆ خــاک. بــەاڵم شــتێک هەیــە کــە ئێمــە تێیــدا دەژیــن، 
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ئەویــش کاریگەرییەکامنــان و جینەکامنانــە کــە لــە منداڵەکامنانــدا بەجێــی دەهێڵیــن. ئێمــە تەنهــا ئــەم ژیانەمــان هەیــە بــۆ ئــەوەی 

سپاســگوزاری دیزایینــی مەزنــی گــەردوون بیــن، بــۆ ئەمــە مــن زۆر سپاســگوزاریم.

******

ــەو  ــۆ ئ ــی گــەردوون دەگونجێــت؟ ئەگــەر خــودا هەبێــت و ت ــۆ ســەرەتا و کۆتای ــۆ ب ــی خــودا لەگــەڵ تێگەیشــتنی ت چــۆن بوون

ــێ دەکــەی؟ ــی، چــی پرســیارێکی ل ــوو بیبین بەختــت هەب

ــە  ــەت ب ــرداروە، هەڵب ــەن خــوداوە هەلبژێ ــەردوون دەســتی پێکــردووە لەالی ــەو ڕێگــەی گ ــا ئ ــەوەی » ئای ــە ل پرســیارەکە بریتیی

هۆکارگەلێــک کــە ئێمــە تێــی ناگەیــن، یــان بەڕێگــەی یاســاکانی زانســتەوە دیاریکــراوە؟« مــن بــڕوام بــە دووەم هەیــە. ئەگــەر 

حــەزت لێیــە دەتوانــی بــەو یاســایانە بڵێی«خــودا«، بــەاڵم ئــەوە ئیــرت خودایەکــی لــە مرۆڤچــوو نییــە، کــە بیبینیــت و پرســیاری 

لــێ بکەیــت. بەهەرحــاڵ ئەگــەر وەهــا خودایــەک هەبێــت، مــن حــەزم لێیــە پرســیاری لــێ بکــەم، کــە ئایــا ئــەو بیــر لــە شــتێکی 

ئاڵۆزتــر لــە تیۆریــی ــــM لــە یــازدە ڕەهەنــددا دەکاتــەوە.

سەرچاوە

ــۆ پرســیارە  ــەکان ب ــە کورت ــاوی » وەاڵم ــە نوێیەکــەی ســتیفن هۆوکینگــە، بەن ــردراوی پرســیاری یەکەمــی کتێب ــارە وەرگێ ــەم وت  ئ

ــەورەکان«. گ



خەاڵتی نۆبڵی کیمیا 

بۆ ساڵی ٢٠١٨

ئامادەکردنی زانستی دابڕان
 

ــوو. بەهــۆی  ــی ســەرنج ب ــا جێ ــواری کیمی ــی ب ــۆ زانایان ــڵ ب ــی نۆب ــڵ، خەاڵت ــی نۆب ــو خەاڵتەکان ــە نێ ئەمســاڵ ل

هەوڵــی گرنگــی ســێ زانــا لــە کایــەی پەرەســەندن، دەتوانیــن بڵێیــن شۆڕشــی دووەمــی زانســتی پەرەســەندن لــە 

دەســتپێکدایایە. شۆڕشــی یەکــەم بریتــی بــوو لــە درککــردن بــە زانســتەکە، ئــەوەی چارڵــس دارویــن پێــش زیاتــر 

لــە ســەدە و نیوێــک بازێکــی گــەورەی پێــدا، و شۆڕشــی دووەم بەهــۆی کاری ئــەم زانایانــەوە دەبێــت. ئەڵبــەت 

کاتــی دارویــن و دوای دارویــن و تــا ئــەم کاتــە، کاری کایەکــە زیاتــر شــیکردنەوە و لێکدانــەوەی ژیــان بــووە لــە 

مــاوەی ٤ ملیــار ســاڵی ڕابــردوودا، لەگــەڵ بەکارهێنــی ناڕاســتەوخۆ و کەمــی زانســتەکە، هەرچەنــد بــووە هــۆی 

هانــدان و بازدانــی چەندیــن کایــەی تــری زانســتی، لەبیریشــامن نەچێــت کــە چــۆن کاریکــردە ســەر هۆشــمەندیی 

مــرۆڤ و تــەواوی بۆچوونــە هەڵەکانــی هەڵوەشــاند.
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خەاڵتەکــە درا بــە هــەر ســێ زانــا: فرانســیس ئارنۆڵــد )٥٠%(، جــۆرج ســمیث و گریگــۆری وینتــە )هــەر یەکــەی بــە ڕێــژەی ٢٥%(. 

ــۆ بەرهەمهێنانــی ئەنزیــم و پرۆتیــن  کاری هەرســێ ئــەم زانایــە بەکارهێنانــی هێــزی پەرەســەندن و خێراکردنــی پرۆســەکەیە، ب

ــەم زۆر  ــە ه ــازی، ک ــوڵ و دەرمانس ــتکردنی بایۆفی ــۆ دروس ــن ب ــەش بەکاردێ ــە ئەمان ــتەکراو(، ک ــەندنی ئاراس ــەی )پەرەس بەڕێگ

 Phage( بــە ســودن بــۆ مــرۆڤ و هــەم هاوڕێــی ژینگــەن. هەروەهــا دروســتکردنی دژەتــەن بــە ڕێگەیــەک کــە پێــی دەگوتــرێ

Display(، کــە بــەکاردێ بــۆ چارەســەری نەخۆشــییەکانی دژەبەرگریــی لــەش و هەروەهــا چەنــد جۆرێکــی شــێرپەنجە.

ــە  ــی ئەنزیمــەکان ک ــۆ بەرهەمهێنان ــی پەرەســەندن، ب ــە ئاراســتەکردن و خێراکردن ــوون ل ــی ب ــوو فرانســیس بریت ــی خات کارەکان

ــد  ــە چەن ــە دەکرێــت ب ــە تاقیگــەدا ئــەو ماوەی ــە کاتێکــدا ل ــان ســاڵی پێدەچێــت، ل ــە رسوشــتدا پرۆســەکە زۆر خــاوە و ملیۆن ل

ــان  ــیش هەم ــەوە، فرانسیس ــە کای ــژاردن دێت ــی و هەڵب ــی جین ــە گۆڕان ــەندن ب ــتدا پەرەس ــە رسوش ــۆن ل ــەک! وەک چ هەفتەی

ــا  ــرتاویان تی ــیفاتی خواس ــە س ــەی ک ــەو ئەنزیامن ــی ئ ــان هەڵبژاردن ــی و پاش ــی هەڕەمەک ــدا دەکات: بازدان ــە ئەنزیمەکان کار ل

ــا دەگات بــەوەی ســیفەتی تــەواو  دروســت دەبێــت بەهــۆی ئــەم بازدانانــەوە. کۆپیکردنــەوە و دووبارەکردنــەوەی پرۆســەکە ت

زەق و خواســرتاو دێنــە ئــاراوە. ئەمــەش بــەکار دێ بــۆ دروســتکردنی دەرمــان )کــە بــۆ لــەش بــێ زیانــە و بەهــۆی پەرەســەندنی 

خێرایــەوە زاڵ دەبێــت بەســەر پەرەســەندنی میکرۆبەکانــدا، کــە دەرمانــی ئاســایی بەرامبەریــان شکســتی خــواردووە(، هەروەهــا 

ــەی ژمــارە-١(. ــە )وێن ــی ژینگەی ــوڵ کــە هاوڕێ دروســتکردنی بایۆفی

کارەکانــی هــەردوو زانــا، جــۆرج ســمیث و گریگــۆری 

وینتــە، بریتــی بــوون لــە پەرەپێــدان بــە ڕێگەیەکــی نــاوازە 

بــۆ بەرهەمهێنانــی پرۆتیــن، کــە بــە دیســپلەی فەیــج) 

Phage Display (نــارساوە. ئەمــەش بــە ئاراســتەکردنی 

ئــەو ڤایرۆســانەی دەچنــە لەشــی بەکرتیاکانــەوە، کــە وایــان 

لێدەکــەن پرۆتیــن و دژەتەنــی خواســرتاو بەرهــەم بهێنــن. 

ئــەم دژە تەنانــەش هــەم بــۆ نەخۆشــیی دژەبەرگــری و 

ــەکار  ــدێ جــۆری شــێرپەنجە ب ــۆ چارەســەری هەن هــەم ب

ــارە ٢ و ٣( ــەی ژم ــن. )وێن دێ

ئــەم دۆزینەوانــە لــە ســەرەتادان، بــەاڵم دەبنــە شۆڕشــێکی 

گــەورە بــۆ داهاتــووی مرۆڤایەتــی. کــە جــێ بــە دەرمانــە 

کوشــندە کالســیکییەکان لێــژ دەکــەن )ئــەو دەرمانانــەی لــە 

درێــژ مــەودادا بــۆ لــەش و بــۆ ژینگــەش زیانبەخشــن(.

 

وێنەی-١: پەرەسەندنی ئەنزیم
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Phage Display :وێنەی-٢

 

وێنەی-٣: پەرەسەندنی دژەتەن



نووسینی:  ڤیلیا شوان 

دوور لــە گشــتگیری جــۆری زینــدەوەران، مــرۆڤ ئاڵۆزتریــن و پڕبەرهەمرتیــن زینــدەوەر بــووە تاوەکــو ئێســتا، بــە تایبەتــی لــەوەاڵم 

ــەو  ــی ئ ــۆ گەیاندن ــی بەکاردەهێنێــت ب ــەی کات هەمــوو تواناکان ــەری. مــرۆڤ زۆرب ــی ژینگــە و دەورب ــۆ بەرکەوتنەکان ــدا ب دانەوەی

بابەتــە پوختــە دیاریکــراوەی کــە لــە مێشــک و ئەندێشــەیایەتی بــە ئاســان تریــن ڕێگــە، دووبــارە تیشــکدانەوەی زانیــاری و هەوڵــەکان 

ــک،  ــتە، نورساوێ ــی جەس ــان زمان ــن، ی ــی ئاخاف ــە زمان ــت ب ــردن بێ ــت ک ــە گوزارش ــا ب ــت، ج ــی دروس ــە رێگەیەک ــی ب ــۆ گەیاندن ب

کێرشاوێــک، منایشــێک، شــانۆیەک و... هتــد.

پەیوەندی زمانی جەستە 
بە فیکری نیمچە ئاگاوە
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لەگــەڵ ئەمەشــدا مــەرج نییە مــرۆڤ هەمووکاتێــک ویســتی دەربڕینی 

ڕاســتییەکانی هەبێــت، هەڵبــەت بــە خســتنە نێــو کەوانــەی ووشــەی 

ــراو و  ــاری وەرگی ــی زانی ــە دەربڕێن ــت ب ــت بێ ــە پەیوەس ــتی(، ک )ڕاس

دیاریکــراو و دانــەوەی لەالیــەن دەربڕینەکانــەوە، کــە لــە رسوشــت و 

گەردوونــەوە وەرگیــراوە. 

ــاوە،  ــای مانــەوەی تــاک شــتێکی ب وەک دەزانیــن بەرژەوەنــدی و توان

ــت  ــدان بێ ــت یاخــود هەوڵ ــش بەهەلقۆســتنەوە بێ ــی مرۆڤی هەوڵدان

بــۆ بەدەســتهێنانی شــتێکی دیاریکــراو لــەڕووی مــادی و مەعنەوییــەوە 

ئامانجێکــی دیاریکــراوی دەبێــت، پاشــان ڕێوشــوێنی زۆر جیــاوازو 

ــی. ــۆ بەدەســتهێنان و خاوەندارێت ــەر ب ــە ب ــار و ئاشــکرا دەگیرێت دی

ــاک  ــی ت ــۆ ڕازیکردن ــرۆڤ ب ــی م ــەی هەوڵدان ــادەترین منون ــەر س  گ

یــان کۆمەڵگەیــەک وەربگریــن لــە ڕێگــەی ئاخافــن و باوکــراوە، 

یاخــود هــەر ڕێگەیەکــی تــر، تێبینــی دەکرێــت هەوڵــەکان بــەردەوام 

ــڕەو  ــا یاســاکانی قایلکــردن پەی ــراوە، تەنه ــاری ک ــەی دی ــە و ڕاســتگۆیانە پەیامەک ــە کاتێکــدا مەبەســتەکە ڕوون و جۆراوجــۆرن، ل

ــت. دەکرێ

 بــە هەمــان شــێوە، وەک چــۆن ڕاســتییەکان بــە کار دەهێرنێــت بــۆ مەبەســت و بەرژەوەنــدی تاکــەکان، هەروەهــا شــاردنەوەی 

ڕاســتییەکان و دروســتکردنی چیرۆکــی ڕوونەداویــش بــە کاردەهێرنێــت بــۆ بەرژەوەندیــی تــاک.

ــی  ــە کات ــرۆڤ ل ــی م ــە ســەر تواناکان ــن و تیشــک دەخەین ــەکان دەکەی ــدی و دەربڕین ــرەدا باســی بەشــە شــاراوەکانی پەیوەن لێ

دەربڕینــدا بــۆ شــاردنەوە یــان گەمــە پێکردنــی زانیارییــە ڕاســت یــان دروســتکراوەکان بەتایبەتــی بــە بەکارهێنانــی زمانــی جەســتە 

بــۆ چەســپاندن و جێگیرکردنــی تــەواو.

 بــە شــێوەیەکی زانســتی لــە ڕووی ســایکۆلۆجییەوە پێویســتە هەڵســوکەوت و جووڵــەی مــرۆڤ شــیکاری بــۆ بکرێــت، و دەکرێــت 

مــرۆڤ ئــەو وشــانەی کــە لــە زاری دێتــە دەرەوە یــا خــود بــە جووڵــەی جەســتەی ئامــاژەی پێــدەکات بریتــی بێــت لەکاردانــەوە 

و وەاڵمــی ئــەو دۆخ و ســاتەی کــە تێیدایــە، یــان لەالیــەن )فیکــری بێئاگایــی(ەوە ئامــاژەی پێدرابێــت، یــان بــە مەبەســت بێــت.

 بۆ تێگەیشتنی زیاتر پێویستە زانیاریامن لەسەر دەروونناسی و ئەناتۆمی مێشکی مرۆڤ هەبێت. 

ــد ی  ــگ ســیگمۆیند فرۆی ــە وەک دەروونناســی بەناوبان ــوێ نیی ــی ن ــە مێشــکدا زانیارییەک ــاواز ل ــی ٣ ئاســتی جی  چەمکــی بوون

ــداوە. ــاژەی پێ نەمســاوی ئام

بوونــدا،   )Consciousness(بەئــاگا کاتــی  لــە 

دونیــای  نێــوان  لــە  پەیوەندییــەکان  مێشــک 

دەرەکــی لەشــی مــرۆڤ و ناوەکــی لــەش بەڕێــوە 

نــورساو،  ئاخافــن، وێنــە،  لــە ڕێــگای  دەبــات 

جووڵــە، و ئەندێشــە. لــە هەمــان کاتــدا لــە کاتــی 

نیمچە بەئاگابوونــدا)Subconscious mind( ، کە 

پەیوەندیــدارە لەگــەڵ یادگــە )بیرەوەرییــە کامنان( 

و بــە شــێوەیەکی بــەردەوام لــە پەیوەندیدایــە 

)نائاگایــی(  بەشــی  ســەرچاوەکانی  لەگــەڵ 

مێشــك )Unconscious mind(. ئــەم بەشــەی 

بیــرەوەری  لــە  پــڕ  مێشــک وەک خانوویەکــی 
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ــان  ــەوە بیرمــان ی ــە دێت ــەی ک ــەو بەشــە یادەوەریان ــەت ئ ــە، تەنان ــادگاری وای و ی

بەهیــچ شــێوەیەک نایەتــەوە بیرمــان، دەکرێــت بــە هــۆی کارەســاتێکەوە توشــامن 

بووبــن یــان لــە ڕێــی ئەزموونێکــەوە بووبێــت هــەر بۆیــە بــە هــۆی ئــەم بەشــەوە 

ــەوە  ــە هۆی ــت و ب ــاوەڕ، خووڕەوشــت، هەڵســووکەومتان قاڵبێــک وەردەگرێ بیروب

کەســایەتیامنی لەســەر بونیــاد دەنرێــت. 

بەشــی نائاگایــی مێشــک بــە هــۆی بەشــی نیمچــە ئــاگای مێشــکەوە بەشــێوەیەکی 

ــان  ــە وام ــەدا، هەربۆی ــەواوی ئێم ــی ت ــەڵ ئاگای ــە لەگ ــە پەیوەندیدای ــەردەوام ل ب

لێــدەکات تێکەڵبوونەکامنــان مانــادار بێــت وهەســت و بیــروڕاو و ســۆز و ئەندێشــە 

و خەومنــان بــۆ درووســت ببێــت.

 

ــرۆڤ  ــە وەک چــۆن ماســوولکەکانی لەشــی م ــان وای ــروڕاکان پێ ــە بی ــک ل هەندێ

پێویســتی بــە وەرزش کردنــە بــۆ بەهێــز بــوون، بــە هەمــان شــێوە مێشــکی مــرۆڤ 

ــەوە  ــە ڕێگــەی مێدیتەیشــن کردن ــە ل ــز کردن ــە هێ ــە چاالککــردن و ب پێویســتی ب

ــی  ــە کارهێنان ــە ب ــەروەک ب ــرەوەری، ه ــی بی ــتە قووڵەکان ــە ئاس ــن ب ــۆ گەیش ب

شــەپۆلی جیــاوازی دەنــگ و تایبــەت بــە ناوچەیەکــی مێشــک، وەک لــە وێنەکــەی 

ــارە. ســەرەوەدا دی

هــەر لەدیاریکردنــی ڕەنــگ یاخــود گوێگرتــن لــە میوزیــک، تەنانــەت ئــەو 

ــەی  ــکەوە پل ــەی مێش ــەو بەش ــەن ئ ــە الی ــت، ل ــارەزووی دەکەی ــی ئ خواردنانەش

ــە بــۆی بــێ  ــە ئارەزوومــان هەی ــااڵی پێــدراوە، بۆیــە هەندێــک جــار بــێ ئاگایان ب

ئــەوەی بزانیــن هۆکارەکــەی لــە چییــەوە ســەرچاوەی گرتــووە، هەروەهــا لــە کاتــی 

گفتوگۆکــردن دا تــا چەنــد هەوڵبدەیــن ئــەو مەبەســتە بشــارینەوە کــە لــە ڕاســتیدا 

مەبەســتامنە، بــەاڵم زمانــی جەســتەمان بێئاگایانــە دەربڕینــەکان دەردەخــات. 

ــا  ــە، چەندەه ــۆ منوون ــۆ، ب ــە خ ــە دەگرێت ــەش زۆر جوڵ ــۆڵ و ڕەفتاران ئەوجموج

ــان،  ــێ دان ــادان، دەســت جــواڵن، وەســتان، الق و پ جــۆری چــاو جــواڵن، ســەر ب

ــد. ــەکان ....هت ــۆ دەربڕین ــتەکان ب ــی دەس ــە کار هێنان ــردن، ب تەوقەک

  

هەمانــە  مــرۆڤ  ئێمــەی  ڕەفتارانــەی  و  هەڵســوکەوت  و  بۆچــوون  ئــەو 

ــدا  ــە مــاوەی ژیامنان ــە کــە ل ــەو ژینگــە و جێنێتیــک و پەروەردەی ــەوەی ئ ڕەنگدان

ــدان  ــە کارە نەخــوازراوەکان و هەوڵ ــە درک کــردن ب ــن، ئەویــش ب ــدا تێپەڕیوی پێی

بــۆ خــۆ ئاگادارکردنــەوە دەکرێــت کۆنتڕۆڵبکرێــت. بــۆ پــەروەردە کردنــی منداڵــی 

تەندروســت لــە خێزانــدا دەبێــت ڕەچــاوی ئــەو بابەتانــە بکرێــت کــە بەرکەوتنــی 

هەیــە لەگــەڵ منداڵەکانتانــدا، ســادەترین منوونــەش چاودێریکردنــی ئــەو فیلــم و 

زنجیــرە فیلامنەیــە کــە کاریگــەری نەرێنــی لەســەر هەســتی منــداڵ دروســتدەکات. 

ئــەو منداڵــە هەســت بەخەفەتبــاری و خــەم دەکات بــۆ ماوەیەکــی کاتــی، بــەاڵم 

لــە مێشــکی نیمچــە ئاگایــدا دەمێنێتــەوە و کاریگەرییەکــەی لــە تەمەنــی گەورەیدا 

ــت. دەردەکەوێ

بیرهێنانەوەی وێنەیەک

  

بیرهێنانەوەی دەنگێک

 

بیرهێنانەوەی هەستێکی ڕابردوو

  

قسە کردن لەگەڵ خوودی خۆت
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لەم وێنەیەدا منداڵەکە پاش وتنی درۆیەک دەست بە دەمییەوە دەگرێت

هەڵبــەت زۆربــەی کات، بــە دووبارەبوونــەوەی ئــەم ڕەفتــارە، دایکوبــاوک بــە ئاســانی 

ــی دەموچــاوی  ــەوەی دەربڕین ــە خوێندن ــان تێبگــەن. هەربۆی ــە منداڵەکانی ــن ل دەتوان

ــی  ــولکەی دەربڕین ــی ماس ــۆی بوون ــە ه ــەورە، ب ــە گ ــەراورد ب ــە ب ــانرتە ب ــداڵ ئاس من

ــوو.  ــافرت و زوو گرژترب س

 

بــەاڵم هەمــان ڕەفتــاری ســەرەوە، کــە لــە کاتــی منداڵیــدا دەکرێــت، لــە 

گەورەبوونــدا هەمــان مەبەســتە، بــەاڵم بــە شــێوەیەکی جیــاواز تــر. لــەم 

ــتدا،  ــی شــتێکی ناڕاس ــی وتن ــە کات ــەوە ل ــە زاریی ــوەردان ل ــۆ دەســت تێ ــک ب ــی هۆکارێ ــێ هەبوون ــەدا ب وێنەی

هەمــان دیــاردە دووبــارە بووەتــەوە، کــە دووبــارە دوپاتکردنەوەیــە لــە وتنــی ناڕاســتی کــە بــێ ئاگایانــە ئەنجــام 

دەدرێــت. 

 

لەم وێنەیەدا دڵنیایی لە وتن و وەاڵمی بابەتێک دەردەکەوێت

ــش  ــەوە و نەژادی ــەز و جــۆری کار و نەت ــی رەگ ــە پێ ــی جەســتە جــۆر و هــۆکاری زۆرە، ب زمان

دەگۆڕێــت، لەگــەڵ ئەوەشــدا هەندێــک ئامــاژە هــەن کــە زۆر بــاون لــە زۆرینــەی خەڵکــدا و 

ــە دیاریبکرێــت.  ــەم ئاماژان ــت ئ ــەی زۆر دەکرێ ــی منوون ــە وەرگرتن ــن، ب ــا دەگەیەن هەمــان وات

هەربۆیــە وەک چــۆن بیــروڕاو بۆچوونەکامنــان هەڵقــواڵو و بەرهەمــی ئــەو ئەزمــوون و زانیارییە 

وەرگیراوانەیــە کــە لــە مــاوەی ژیامنانــدا بەرکەوتنــامن هەبــووە لەگەڵیــدا و لــە ڕووی ئەناتۆمــی 

ــەوەی  ــامن کاردان ــار و جووڵەش ــێوە، ڕەفت ــان ش ــە هەم ــەوە، ب ــان ماوەت ــەوە بۆم و جێنێتیکیش

ڕابــردوو و ئێســتا هەڵدەگرێــت. 

سەرچاوەکان: 

 NCBI

 The definitive book of body language psychology



حوسێن ڕابی

ــە  ــاواز ل ــن بەشــێوازێکی جی ــارەدا هەوڵدەدەی ــەم وت ــی: ل ــە کورت  ب

هــۆکاری دروســتبوونی شــێرپەنجە بکۆڵینــەوە، کــە ئەویــش بریتییــە 

ــە زانســتێکی نــوێ بەنــاوی زیندەناســی کوانتەمــی.  ل

پێشەکی 

ــی  ــتی فیزیای ــی زۆر دراوە رسوش ــوو هەوڵ ــەدەی پێش ــی س بەدرێژی

ئــەو نەخۆشــییانەی کــە ســەرچاوەکەیان بازدانــە جینیکییەکانــە 

ــو  ــە وەک ــی ک ــی کوانتەم ــی زیندەناس ــی نوێ ــەوە. بواری ڕوون بکرێن

ــە سیســتەمە  ــەم ل ــای کوانت ــە یاســاکانی فیزی ــت ک ــک دادەنرێ پردێ

زیندووەکانــدا بەکاربهێرنێــت، ئامانــج لێــی لێکۆلینــەوە لــە بنچینــەی 

دیــاردە پەرەســەندیییەکانە، کــە لــە جیهانــی ئاســاییدا دەرکەوتنەکانی 

ــت. دەبیرنێ

لەگــەڵ دروســتبوونی تەواوەتــی فیزیــای کوانتــەم لــە ســااڵنی ١٩٣٠، 

ــەردەمەوە.  ــەو س ــی ئ ــەی فیزیاییەکان ــە کەڵکەڵ ــان کەوت ــی ژی پرس

ــادەی  ــوان م ــی نێ ــا جیاوازی ــەی فیزی ــت زانســتە نوێیەک ــا دەکرێ ئای

زینــدوو و نازینــدوو ڕوون بکاتــەوە؟ هەندێــک هەنــگاوی ســەرەتایی 

ــی  ــەی پرس ــۆ رشۆڤ ــگاو ب ــان هەن ــە گرنگرتینی ــران ک ــارەوە ن ــەم ب ل

ــەم  ــک و کوانت ــی مامتاتی ــوو بەزمان ــەکان ب ــە جینیکیی ــان و بازدان ژی

لەالیــەن فیزیایــی نەمســاوی و یەکێــک لــە دامەزرێنەرانــی فیزیــای 

کوانتــەم، واتــە رشۆدینگیــرەوە لــە ســااڵنی ١٩٤٠. بــەدوای ئــەم کارە 

ــر  ــە ژێ ــە ل ــەوە، ک ــۆن و کریک ــەن واتس ــەوەی DNA لەالی و دۆزین

ــگ و  ــوون بوارێکــی گرن کاریگەریــی تیۆرییەکــەی رشۆدینگێــردا ب

ــەوە. ــا و زیندەناســی کرای ــی فیزی ــۆ هــاوکاری زانایان ــراوان ب بەرف

بازدانی کوانتەمی و 
دروستبوونی شێرپەنجە
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ــەاڵم  ــکێڵەدان، ب ــەو س ــی DNA ل ــا و مۆڵکیوڵ ــرۆس و باکرتی ــە، ڤای ــکێڵی مایکرۆدای ــە س ــر ل ــەکان زۆرت ــی زیندەناس کارکردن

زانســتی کوانتــەم دەچێتــە ئاســتی زۆر قوڵــرت، بــۆ منوونــە، نــاوک بەقەبــارەی فمتــۆ) یــەک لەســەر میلیــۆن میلیاردەمــی مەتــر( و 

ئەتــۆم و مۆڵکیــوڵ لەئاســتی ئانگســرتۆم )یــەک لەســەر دەمیلیاردمــی مەتــر( لەناوچــەی کاری فیزیــای کوانتەمــدان.

ئەگــەر خــودی DNA یــان ڤایــرۆس بــە بوونــی کوانتەمــی دانەنین)کــە هــەن!( پێکهاتــەی ناویــان بێگومــان بوونــی کوانتەمیــن 

و دەبێــت دیــاردە کوانتەمییــەکان بــە بەرفراوانــی هەبێــت، بــەاڵم بوونــەوەری زینــدوو پێکهاتــووە لــە چەنیــن تریلیــۆن ئەتــۆم، 

ــوارە چــۆن پێکــەوە  ــەم دوو ب ــەوەی ئ ــە ل ــرەدا بریتیی ــوو گەورەتریــن پرســیار لێ کــە لەگــەڵ یەکــرتی کارلێــک دەکــەن. کەواب

دەبەســرتێنەوە؟

ــت،  ــارەوە بێ ــەم ب ــی ل ــن زانیاری ــت هەڵگــری زۆرتری ــە دەبێ ــەم شــوێن ک ــەکان، یەک ــە هەڕەمەکیی ــی نەخۆشــی و بازدان بەپێ

بێگومــان DNAیــە، بەناســینی میکانیزمــی بــازدان، زۆر کــەس بڕوایــان وایــە دەکــرێ کــۆدەکان بشــکێنن و بیدۆزنــەوە بۆچــی 

ــەکان بێــت؟ ــازدان و دروســتبوونی نەخۆشــییە جینیتیکیی DNA دەبێــت ئامــادەی ب

DNA بازدانەکانی
یەکێــک لــە سیســتەمە زۆر ئاڵــۆزەکان کــە ئێمــە هەمانــە جەســتەمانە. وا دەردەکــەوێ ســەرچاوەی ژیــان لــە زەریــا 

ســەرەتاییەکاندا بێــت کــە هەمــوو ڕووبــەری زەوی داپۆشــیبوو. ئەمــە چــۆن ڕوویــداوە، ئێمــە نایزانیــن. لەوانەیــە بەرکەوتنــی 

ــەوە و  ــەم بهێنین ــان بەره ــرێ خۆی ــە دەک ــت ک ــت کردبێ ــەی دروس ــەو ماکرۆمۆڵکیواڵن ــەکان ئ ــوان ئەتۆم ــە نێ ــی ل هەڕەمەک

بــۆ دروســتکردنی ڕێســەی زۆر ئاڵۆزتــر بــن بــە پــۆڕ. ئــەو شــتەی دەیزانیــن نزیکــەی ســێ و نیــو میلیــارد ســاڵ لــەوەو پێــش 

مۆڵکیوڵێکــی زۆر ئاڵــۆزی DNA وەدەرکــەوت. DNA بنچینــەی هەمــوو ژیانــە لەســەر گــۆی زەوی. ئــەو ڕێســەیەکی جــووت 

ــز  ــەن جەیم ــج لەالی ــە کەمربی ــش ل ــەی کاڤندی ــە لەســاڵی ١٩٥٣ لەتاقیگ ــچ، ک ــی لوولپێ ــێ پەیژەیەک لوولپێچــی هاوشــێوەی پ

ــەوە. ــەوە دۆزرای ــیس کریک ــۆن و فرانس واتس

دوو کۆڵەکەکــەی جــووت لوولپێچەکــە بەڕێگــەی تفتەکانــی نایرتۆجیــن هاوشــێوەی جــێ پێــی پەیــژە پێکــەوە لکاون)وێنــەی١(. 

چــوار جۆرەکــەی تفتــی نیرتۆجیــن بریتیــن لــە: سیتۆســین)C(، گوانیــن)G )ئادنیــن)A( و ســیمین)T(. ئــەو نەزمــە کــە تفتــە 

نیرتۆجینــە جیــاوازەکان بەدرێژیــی پــێ پەیــژە لوولەکــە دروســتی دەکــەن هەڵگــری زانیاریــی جینیتیکییــە کــە ئــەو توانــا دەدا 

بــە مۆڵکیوڵــی DNA بــۆ ئــەوە زیندەوەرێــک کــۆ بکاتــەوە کــە بتوانێــت خــۆی بەرهەمبهێنێتتــەوە.

لەکاتێکــدا DNA کۆپــی خــۆی دروســت دەکات بــەردەوام هەندێــک هەڵــەی ئاســایی لــە ڕێکخســتنی نیرتۆجینــەکان بەدرێژایی 

ــە  ــە هەڵ ــەوە، ئەم ــات بکات ــت DNA خــۆی دووپ ــی کردنیداناهێڵێ ــە کۆپ ــە ل ــارەکان هەڵ ــەی ج ــە ڕوودەدا. زۆرب لوولپێچەک

جینیتیکییــان یــان بازدانــەکان دەســڕێتەوە. بــەاڵم لــە هەندێــک بــاری دەگمەنــدا هەڵەکــە یــان بازدانەکــە بەختــی DNA ی 

ــەرە  ــن بەرەب ــی نیرتۆجی ــاو تفتەکان ــی ن ــەم شــێوە زانیاری ــەوە. ب ــەرز دەکات ــەوە ب ــان دووپاتبوون ــوون ی ــۆ ڕزگارب دروســتبوو ب

پەرەدەســتێنێت و لــە ئاڵۆزییــدا زیــاد دەبیــت. ئــەم هەڵبژاردنــە رسوشــتییە یەکەمجــار لەالیــەن زانایاکــی تــری کەمربیجــەوە، 

چارلــز دارویــن لــە ســاڵی ١٨٥٨ پیشــنیاز کــرا، بــەاڵم میکانیزمەکــەی نەدەزانــی.

کاتێــک بازدانــەکان لەناوچــەی بەکۆدکردنــی DNA ڕوودەدا، کــە بریتییــە لــە بەشــێک لــە DNA کــە لــە کۆتاییــدا بــۆ پرۆتیــن، 

لــە دوای لەبەرگرتنــەوە کۆدگــوزاری دەکــرێ، کــە گــۆڕان دەکــرێ ببێــت بەهــۆی ئەنجامــی تێکــدەر.
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DNA وێنەی١: لە خانەوە بۆ

ــەن،  ــاژەی پێدەک ــەکان ئام ــە جینیتیکزان ــگ، ک ــی گرن ئامارێک

ڕوودانــی ئــەم بازدانانەیــە لەنــاو جینۆمــدا. وا خەملێــرناوە لــە 

١٠٠٠٠ بــۆ ١٠٠٠٠٠ تفــت کۆپــی کردنــدا بەهــۆی پۆلیمیراســی 

DNAوە، هەڵەیــەک ڕوودەدا کــە ئەگــەر هــەر بەچاکنەکــراوی 

مبێنێتــەوە لەوانەیــە بــگات بــە ئەنجامــی کاولــکار.

ــاو ناوچــەی  ــازدان لەن بەشــێوەی تایبەتــی ئەمــە ڕاســتە کــە ب

لەبــەری   RNA بــۆ  کــە  ڕوودەدا،  DNAدا  کۆدکردنــی 

دەگیردرێتــەوەو دەگــۆڕێ بــە پرۆتیــن. ئــەم بازدانانــە دەبێــت بەهــۆی ژمارەیەکــی زۆر نەخۆشــی و لەناویشــیاندا جۆرەکانی 

شــێرپەنجە ڕووبــدات )وێنــەی٢(.

  

وێنەی٢: 

پێشکەوتنی شێرپەنجە لە بازدانی DNA یەوە بۆ کەڵەکەبوونی خانە

بەســەرنجدان بــە نەخۆشــی وەکــو شــێرپەنجە، چەندیــن جــۆر بــازدان 

هــەن کــە جێگــەی ســەرنجی زیندەناســە کوانتەمییەکانــە: تێــربدن و البــردن. 

ــەی کات  ــردن زۆرب ــەی بەکۆدک ــت لەناوچ ــک تف ــی جووتێ ــربدن و البردن تی

بەهــۆی بازدانــی خزانــی فرێمــەوە ڕوودەدا، کــە لــەودا خوێندنــەوەی فرێــم 

دەخــزێ و کۆدۆنــە ســەرچاوەییەکان هەمــووی بەهــۆی نیوکلۆتایدێــک یــان 

 DNA نیوکلۆتایدگەلێــک دەگــۆڕێ. منوونەیــەک لــە بازدانــی خزانــی فرێمــی

ــەی ٣ دا پیشــاندراوە.  ــە وین ل

 وێنەی٣ : بازادنی خزانی فرێم لە DNAدا کە دەبیت

 بەهۆی تێکچوونی وەرگێڕانی کۆدۆن و پرۆتین.
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ئەگــەر کەســەکە بەختــی هەبێــت خزانــی فرێــم لەوانەیــە لــە جــۆری بیدەنــگ )ســایلێنت( بێــت، کــە لــەودا کــۆدی کۆدۆنــەکان 

ــەی  ــۆ زۆرب ــاڵ ب ــتانن. بەهەرح ــی دەستپێک-وەس ــەی بەکۆدکردن ــەدەرەوەی ناوچ ــان ل ــەرەکین ی ــی س ــان پرۆتین ــۆ هەم ب

ــۆ ســەر  ــم دەکــرێ نەخۆشــییەکان و بارودۆخــی مەترســیدار ب ــی فرێ ــی خزان ــە دیاریکەرەکان هــەرەزۆری نەخۆشــەکان بازدان

ژیــان بــەرز بکاتــەوە.

وەهــا بازدانگەلێکــی هەرەمەکــی ســەرنجی فیزیایــی تیــۆری، جیــم ئەلخەلیلــی و جینیتیکناســی مۆڵکیوڵــی جانجــۆ ماکفیــدان 

لەزانکــۆی ســەری، بــەرەو الی خــۆی ڕاکێشــاوە. ئــەم زانایانــە گریامنــەی ئــەوە دەکــەن کــە تیۆرییەکــی کوانتەمــی لــە پشــت 

ئەمــەوە بێــت کــە چــۆن بــازدان لــە نــاو DNAدا دێتــە ئــاراوە. نیکلۆتایدێکــی تەنهــا بابەتی فیزیــای کوانتەمــە. جیــم ئەلخەلیلی 

بــڕوای وایــە هەنــێ شــتی کوانتەمــی لــە ئاســتی DNAدا ڕوودەدا.

لــەدوای بینینــی مودلــی ئــی کۆلــی بەپێــی گونجــان / نەگونجانــی الکتــوز، کــە جووتەکــە هەڵگریەتــی، پێــش لــکان، نیوکلۆتایدی 

لەبەرچاوگیــراو لــە هــەردوو دۆخــی بــازدارو ئاســاییدا لەســەر لوولپێچــی DNA یەکــە، هەیــە. لــەم ســۆنگەیەوە هاوڕێکییــەک 

دەکــرێ بەپێــی پڕینســیپی ســەریەککەوتن دروســت بکــرێ، کــە واتــای ئەوەیــە هەمــوو دۆخــە مومکینــەکان دەکــرێ هــاوکات 

هەبــن. ئــەم پرینســیپە دەڵێــت کــە تەنۆلکــەکان دەکــرێ هــاوکات لــە دوو شــوێندا هەبــن، کــە یەکێکە لە ســەیرو ســەمەڕەکانی 

ــای کوانتەم. فیزی

ــنەپێکهاتن،  ــەی ڕۆش ــە منوون ــت، ل ــەدا بی ــەکانی ناوخان ــرتی پرۆس ــت زۆر دیاردەی ــە پش ــتدەکرێ ل ــە واهەس ــەم ئەزموونان ئ

ــی  ــازدان هان ــۆ ب ــەکان ب ــەوە کوانتەمیی ــی. زۆری و گرنگــی لێکدان ــی ئەوڕوپ ــەت کۆچــی رۆبین ــۆن و تەنان گواســتنەوەی کارب

ــەوە. ــەوە ڕوودەدا ورد ببن ــییانەی بەهۆیان ــەو نەخۆش ــازدان و ئ ــی ب ــی ڕوودان ــە چۆنییەت ــو ل ــان دەدا تاوەک زانای

وەکــو هەمــوو بوارێکــی نــوێ دەبێــت قســەی زۆر لەســەر لێکۆلینــەوە ســەرەتاییەکان بکرێــت. هەندێــک دیــاردەی زیندەناســی 

دیاریکــراو هــەن کــە بەدڵنیاییــەوە دەکــرێ ڕۆڵــی زۆر گرنــگ لــە دیاریکردنــی میکانیزمەکانــی کوانتــەم لــە زیندەناســیدا بگێــڕن. 

دیاردەگەلــی وەکــو ڕۆشــنەپێکهاتن، ئەگــەر لــە نزیکــەوە ســەیری بکــرێ دەریدەخــات بەڕاســتی ئــەم میکانیزمانــە زۆر دوور 

نیــن. بــەاڵم بەســەرنجدان بــەوەی بوارەکــە نوێیــە زۆربــەی ئــەو توێژینەوانــەی کــە باودەبنــەوە هەســتدەکرێ کــرچ و کاڵــی 

لەڕۆڵــی تیۆریــی کوانتــەم لــە میکرۆپەرەســەندنی خانــەکان یــان ســڕینەوەی هەڵــەی دووپاتبوونــەوەی DNAی پێــوە دیــارە. 

ئەگــەر رسوشــت مێتــۆدی کوانتەمــی بــۆ بــازدان بەکارنەهێنێــت، زۆر جێگــەی سەرســوڕمان دەبێــت، چونکــە یەکــەم پرســیار 

کــە دێتــە ئــاراوە بریتییــە لــەوەی بۆچــی بــەکاری ناهێنێــت؟ بەپێــی دیــدگای کالســیکیش بــازدان لــە ئاســتی مۆڵکیوڵیدایــە و 

بــە بۆمــاوە دەگوازرێتــەوە. کەوابــوو بەشــێوەی مێژوویــی هــۆکاری بــازدان چڕبووەتــەوە لــە ئاســتی مۆڵکیوڵــی، واتــە شــوێنێک 

ــت  ــەوە دروس ــە هەڵەیەک ــرەی DNA ب ــتنەوەی زنجی ــان گواس ــەک ی ــە بەرگرتنەوەی ــەک، ل ــەکان کۆپیی ــینە خانەیی ــە مەش ک

دەکــەن، کــە پۆلــی مۆرفیســمی جینیتیکــی یــان بــازدان ئەنجامەکانییەتــی. خانەکــە ژمارەیەکــی زۆر مێتــۆد بەکاردەهێنێــت بــۆ 

ئــەوەی ئــەم هەاڵنــە لــە کــۆدی جینیتیکــی ژیــان بســڕێتەوە؛ لەڕاســتیدا ٩٩%ی بــازدان و هەڵــەکان چاکدەکرێــن. ئــەم هەڵــە 

 DNA ئەنزیمێــک کــە – DNA پۆلیمیراســی . DNAــە کۆڵەکەیەکــی ــە بەهــۆی بەســتنەوەی نیوکلۆتایدێکــی ناڕاســتە ب زۆران

لــەم نیکلۆتایدانــەدا دروســت دەکات- رۆلــی گرنگــی لــە چاککردنــدا هەیــە، بــەاڵم نــەک بەتەواوەتــی، ئــەم چاککردنــە پێــی 

دەگوتــرێ چاککردنــی هەڵــەکان. لــە دڵــی ئــەم بازدانانــەدا ڕاســتییەک هەیــە کــە لوولپێچــی DNA نەرمــە و شــیاو بــۆ گۆڕانــە و 

هــەوڵ دەدا هەڵــەکان دەربــاز بــن. ئارگیومێنــت دەکــرێ بــەم ڕێگــە دروســت بکــرێ کــە بازدانــەکان لــە ناخــدان، ســیفەتەکانی 

ڕێســەیی جــووت لوولپێچەکــە عەیبــدار دەکــەن کــە دەگەڕێتــەوە بــۆ خزانــی کوانتەمــی جــووت پایەکــە.
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ئەگــەر پۆلیمیراســی DNA هەڵەکــە لــە زنجیــرەری نیوکلیۆتایــد ون بــکات- کــە بــۆ ١ لــە ١٠٠٠٠٠ نیوکلۆتایــد ڕوودەدا، پێگــەی 

هەڵــە دەچێتــە نــاو زنجیــرەی کــۆدی پرۆتینــی RNA و ئەنجامــی بازدانــی لــێ دەکەوێتــەوە. لــەم دیــدگاوە لــە جیاتــی دیاردەکانــی 

ئاســتی کوانتەمیــی بــازدان بــە پانتایــی DNA، RNA و زنجیــرەی پرۆتیــن لــە ئارادایــە و بەهــۆی هەڵــە خانەییــەکان و میکانیزمــی 

چاککردنــی هەڵــەی ئەنزیمــە ناتەواوەکانــەوە هــەن.

ــەوەو  ــە دووپاتبوون ــێرپەنجە، ک ــێوەی ش ــە ش ــی ل ــتبوونی نەخۆش ــۆی دروس ــن بەه ــە ب ــان هەی ــای ئەوەی ــە توان ــەم بازدانان ئ

ــەی ٢  ــە وێن ــەوەی ل ــو ئ ــاو جەســتەدا، وەک ــوون لەن ــت بەهــۆی زیادب ــرێ ببێ ــدار دەک ــی عەیب ــەوەی وەهــا زنجیرەیەک باوبوون

ــە زیانبەخشــانە پشتڕاســتکراوەتەوە. بەڵگــەی  ــەم بازدان ــە دەگات ب ــی ک دا پیشــاندراوە. بەگشــتی وەهــا میکانیزمێکــی ناوخانەی

بەهێــز لــە وردەکاری نەرمــی لوولپێــچ یــان چاککردنــی هەڵــەکان، ســێبەرێکی لێــڵ دەخاتــە ســەر زیندەناســی کوانتەمــی. لەوانەیــە 

ــی  ــەوەی تیۆرییەکان ــی جینیتیکــی ڕەنگدان ــە کۆدەکان ــازدان ل ــی زیندەناســی کوانتەمــی بەڕاســتی تێگەیشــتبێن کــە ب توێژەرەکان

ــدا پرۆســەی کوانتەمــی بــن. کوانتەمــی بێــت لەجیاتــی ئــەوەی لەزات

ئەنجام
بــواری زیندەناســی فیزیــای کوانتــەم وا دەبینێــت کــە تەنهــا توانــای ئــەوەی هەیــە بــۆ ئاســتە نزمەکانــی بزوێنەرەکانــی خانــە و 

ــی پێشــنیاز  ــی بایۆلۆجــی کوانتەم ــەن توێژەران ــە لەالی ــە ک ــرازە کوانتەمییان ــەم ئام ــان هیشــتا ل ــت. زانای ــەکار بهێرنێ ــک ب جینیتی

ــدەدا  ــوارە فرەڕەهەن ــەم ب ــوو ل ــە. هــاوکاری داهات ــدی تیۆریی ــە بەتون ــەم توێژینەوان دەکرێــت ســود وەردەگــرن، کــە رسوشــتی ئ

لەنێــوان زانایانــی بــواری فیزیــا و زیندەناســیدا دەبێــت و بــەزۆری بابەتەکانــی بــازدان لــە DNA و پەرەســەندن و چاککردنــەوە لــە 

خــۆ دەگــرێ و هاوشێوەســازی کۆمپیوتــەری و تەنانــەت فەیلەســووفەکانی زانســتیش دەکــرێ ڕۆڵــی گرنــگ بگێــڕن.

.

سەرچاوە

بۆ خوێندنەوەی زیاتر لەسەر ئەرم بابەتە سەیری زانستی دابڕان ژمارەکانی ٥،٦،٧، ٨، و ٩ بکە.



نوسینی: دابان محمد

ــرتی،  ــێوەی یەک ــوی هاوش ــی دوو نی ــە هەبوون ــە ل ــرۆڤ بریتی ــکی م ــۆی مێش ــڵەتێکی نام خەس

ــە پرســیاردا بــوون  ئەوانیــش نیــوەی ڕاســت و نیــوەی چەپــی مێشــکە. زانســتکاران هەمیشــە ل

ــە مێشــکی  ــەم خەســڵەتە ناپێویســتەی بەخشــیوە ب ــە بۆچــی رسوشــت ئ ــەوەی ک ســەبارەت ب

مــرۆڤ، چونکــە ئەگــەر تەنانــەت تــەواوی نیوەیەکــی میشــک البربێــت، ئــەوا میشــک دەتوانێــت 

ئەرکەکانــی جێبەجــێ بــکات. لــە پلەبەنــدی ئاســایی هەرەمــی جۆرەکانــدا، تەنهــا مــرۆڤ ئــەم 

ــە. بــەاڵم ئەگــەر هــەر نیوەیەکــی مێشــک خاوەنــی ئاگایــی تایبــەت بەخــۆی  خەســڵەتەی هەی

بێــت، ئایــا ئەمــە ئــەوە دەگەیەنێــت کــە هەریــەک لــە ئێمــە دوو ناوەنــدی هۆشــیاریی جیاوازمان 

لــە یــەک کەلــە ســەردا هەڵگرتبێــت؟ 

 )Split-brain paradox(
پارادۆکسی جووت هزری دژیەک 
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لەســالی ١٩٨١ دوکتــۆر )ڕۆجــەر والکــۆت ســپێری( لــە پەیامنــگای کالیفۆرنیــا بــۆ تەکنەلۆجــی خەاڵتــی نۆبڵــی لەبــواری زانســتدا 

ــاواز  ــی جی ــن و ئەرک ــەک نی ــێوەی ی ــەواو هاوش ــرۆڤ ت ــکی م ــەی مێش ــە دوو نیوەک ــەوە ک ــەوەی دۆزیی ــپێری ئ ــرشا. س پێبەخ

ڕادەپەڕێنــن. ئــەم دۆزینەوەیــە خرۆشــانی لــە کایــەی زانســتی هەســتەدەمار دروســت کــرد. دکتــۆر ســپێری چارەســەری نەخۆشــی 

 corpus( ــاوی ــکی بەن ــێکی مێش ــپێری بەش ــۆر س ــە، دوکت ــەرکردنی حاڵەتەک ــتی چارەس ــار بەمەبەس ــک ج ــرد، هەندێ ــی دەک فێ

ــی  ــت و چەپ ــوان ڕاس ــی نی ــەوە گرێدان ــە پێک ــە ل ــرد. )corpus callosum( بەرپرس ــتەرگەرییەوە الدەب ــی نەش callosum( لەڕێ

مــرۆڤ. کاتێــک ئــەم بەشــە لــە مێشــک الدەبرێــت، دوو نیوەکــەی مێشــک پەیوەندیــان لەگــەڵ یەکــرتدا دەپچڕێــت و چیــرت ناتوانــن 

ئاڵوگــۆڕی زانیــاری بکــەن. 

پــاش نەشــتەرگەریەکە رێنامیــی بــە نەخۆشــەکان دەدرا کــە هەمــوو شــت ئاســاییە و دەتوانــن کارەکانــی ڕۆژانــە ئاســایی ئەنجــام 

بــدەن. بــەاڵم شــیکارییە ووردەکان ئەوەیــان دەرخســت کــە گۆڕانــکاری گــەورە لــەم کەســانەدا ڕوویــداوە.

لــە مرۆڤــی ئاســاییدا الی چــەپ و الی راســتی مێشــک تەواوکــەری یەکــرتن، بیرۆکــەی مــرۆڤ لــە جوڵــەی بەردەوامدایــە لــە نێــوان 

الی ڕاســت و چەپــی مێشــک. الی چەپــی مــرۆڤ بەرپرســە لــە شــیکاری و لۆجیــک، کارامەییــە زمانەوانیــەکان کەوتۆتــە نیــوەی 

چەپــی مێشــک. الی ڕاســتی مــرۆڤ زیاتــر تایبەتــە بــە هونــەر. بــەاڵم بەشــی چەپــی مێشــکی مــرۆڤ بااڵدەســتە و بڕیــاری کۆتایــی 

ــەر  ــەاڵم ئەگ ــەوە. ب ــۆ مێشــکی ڕاســت دەگوازرێت ــەوە ب ــە مێشــکی چەپ ــان ل ــی )corpus callosum( کار و فرم ــەوە. لەڕێ الی ئ

ئــەم پەیوەندیــە بپچڕێــت و ئــەو بەشــە بەهــۆی نەشــتەرگەریەوە البربێــت، ئــەوا الی ڕاســتی مێشــکی مــرۆڤ لەژێــر دەســەاڵتی 

دیکتاتۆریــالی چــەپ ڕزگاری دەبیێــت. بەکورتــی دەکرێــت دوو جیهانــی بەئاگایــی دژیــەک لەیــەک کاســەی ســەردا هەبــن کــە 

ــزری  ــووت ه ــی ج ــە پارادۆکس ــدا ب ــەی نیرۆلۆجی ــە لەکای ــەم حاڵەت ــتەدایە )ئ ــی جەس ــی کۆنتڕۆڵکردن ــە ملمالنێ ــان ل هەریەکەی
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دژیــەک ناودەبرێــت(. دەکرێــت دۆخێکــی نامــۆ بێتــە ئــاراوە، کــە تێیــدا دەســتی چــەپ )کــە لەالیــەن الی ڕاســتی مێشــکەوە 

ــە  ــە نیشــانەگەلی دەســتی بێگان ــە ب ــەم حاڵەت ــکات )ئ ــار ب ــارەزووی کەســەکە ڕەفت ــە ویســت و ئ ــەدەر ل ــڕۆڵ کــراوە( ب کۆنت

نــارساوە(. کەیســێکی دۆکیومێنتکــراو هەیــە کــە تێیــدا کەســی توشــبوو دەیەوێــت دەســتێکی بکاتــە ملــی خێزانەکــەی، بــەاڵم 

دەســتەکەی تــری ئەجێندایەکــی تــەواو جیــاوزی هەبــووەو یــەک قــوالپ دەکات بــە دەموچــاوی ژنەکەیــدا. لــە حاڵەتێکــی تــردا 

کەســی تووشــبوو دەیەوێــت بەدەســتی ڕاســتی کەوچکێــک خــواردن بخــوات، بــەاڵم دەســتەکەی تــری کەوچکەکــە لــە دەمــی 

دوردەخاتــەوە. لــە کەیســێکی ســەیردا ژنێــک بــە دەســتێکی جــۆرە جلوبەرگێــک هەلدەبژێرێــت، بــەاڵم دەســتەکەی تــری پــاڵ 

بــە دەســتی ڕاســتیەوە دەنێــت و جلوبەرگێکــی تــەواو جیــاواز هەڵدەبژێرێــت. کەســانی توشــبوو بــە پارادۆکســی جــووت هزری 

دژیــەک وا هەســتدەکەن کــە کارەکتــەری زنجیــرە کارتۆنێکــی مندااڵنــن کــە تێیــدا دەســتێک لــە ملمالنــێ و کێشــمە کێشــمدایە 

بــۆ کۆنتڕۆڵکردنــی دەســتەکەی تــر. لەپــاش لێکۆلینــەوەی وورد لەســەر کەســانی تــووش بــوو بــە پارادۆکســی جــووت هــزری 

ــەک  ــە ی ــەک ل ــاواز و دژی ــەواو جی ــر و هــزری ت ــەو دەرەنجامــەی کــە دەکرێــت دوو بی ــۆر ســپێری گەیشــتە ئ ــەک، دوکت دژی

مێشــکدا کارا بــن، ئــەو ووتــی » هــەر بەشــێکی مێشــک خــۆی لــە خۆیــدا سیســتەمێکی بــە ئــاگای جیایــە، هــەر یەکەیــان بــە 

جیــا توانــای پەیــربدن، بیرکردنــەوە، وەبیرهاتنــەوە، و هۆشــمەندی و ئیــرادە و دەربڕینــی هەســت و ســۆزی تایبــەت بــە خۆیــان 

هەیــە. دوو نیوەکــەی مێشــک دەکرێــت لــە یــەک کاتــدا هاوتەریــب بــە یــەک بەئاگابــن بەرامبــەر ئەزموونێکــی پــەی پیــرباو 

لــە ناکۆکــی بەردەوامــدان«. 

ــە.  ــواری پارادۆکســی جــووت هــزری دژیەک ــدی ب ــی پســپۆڕی پایەبڵن ــە زانکــۆی کالیفۆرنیا-بێرکڵ ــگا ل ــکڵ گەزەنی ــۆر مای دوکت

ئــەو دەڵێــت کــە میتــۆدی جیــاواز هەیــە کــە دەتوانیــن بەهۆیــەوە بــە جیــا پەیوەنــدی لەگــەڵ هــەر نیوەیــەک لــە مێشــک 
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بکەیــن بەبــێ ئاگایــی نیوەکــەی تــر. ئــەو دەڵێــت ئاڕاســتە کردنــی پرســیار بــۆ الیەکــی تایبەتــی مێشــک ئاســانە، بــەالم وەرگرتنــی 

ــن  ــی ئاخاوت ــە نێوەندەکان ــە )چونک ــەکردنی نیی ــای قس ــک توان ــتی مێش ــەوەی الی ڕاس ــەر ئ ــەختە. لەب ــی س ــەکان کارێک وەاڵم

کەوتونەتــە الی چەپــی مێشــک( وەرگرتنــی وەاڵم لــە نیــوەی ڕاســتی مێشــک کارێکــی قورســە. بــەاڵم دکتــۆر گەزەنیــگا میتۆدێکــی 

تایبەتــی دۆزیوەتــەوە، کــە لــە ڕێــی کۆمەڵێــک پیــت و هێــامی تایبەتــەوە دەتوانێــت توانــای دەربڕینــی زمانەوانــی بــە الی ڕاســتی 

مێشــک ببەخشــێت. لــە تاقیکردنەوەیەکــی ئەزموونیــدا، دکتــۆر گەزەنیــگا پرســیاری لــە نیــوەی چەپــی مێشــکی کەســێک کــرد کــە 

ئایــا پــاش تــەواو کردنــی زانکــۆ خولیــای چــی پیشــەیەکی هەیــە، لەوەاڵمــدا نیــوەی چــەپ خولیــای بــوون بــە وێنەکێشــی هەبــوو. 

ــەکە  ــکی کەس ــتی مێش ــتکەوت. الی ڕاس ــی دەس ــی سەرنجڕاکێش ــرد و وەاڵمێک ــک ک ــتی مێش ــوەی ڕاس ــە نی ــیاری ل ــان پرس هەم

خولیــای بــوون بــە شــۆفێری کێبڕکێــی ئۆتۆمبێلــی هەبــوو. وادەردەکەوێــت کــە نیــوەی ڕاســتی مێشــکی کەســەکە بــە بــێ ئــاگای 

نیــوەی چــەپ ئەجێندایەکــی تــەواو جیــاوازی هەبێــت بــۆ داهاتــوو. نیــوەی ڕاســت بــە تەواوەتــی خاوەنــی هــزر و بەئاگایــی و 

هۆشــمەندی تایبــەت بەخۆیەتــی، تــەواو جیــاواز لــە نیــوەی چەپــی مێشــک!

ــی الڵ و  ــە کاســەی ســەرماندا کیانێک ــت ل ــە دەکرێ ــە سەرســوڕهێنەرن، ئیم ــەم دۆزینەوان ــی ئ ــت لێکەوتەکان ــەر دەلێ ــا کارت ریت

بێزمامنــان بەنــد کردبێــت کــە خاوەنــی کەســایەتی، خــەون و خەیــاڵ و خودئاگایــی تایبــەت بــە خــۆی بێــت، کــە تــەواو جیــاوازە 

لــەوەی کــە وا بــڕوا دەکەیــن کــە خــودی ڕاســتەقینەی خۆمــان بێــت. لــەوە ســەیرتر دەکرێــت نیــوەی ڕاســت و چەپــی مێشــک 

ــی  ــدران وەســفی نەخۆشــێکی حالەتێک ــۆر ڕامانچان ــواری نیرۆلۆجــی دکت ــن. پســپۆڕی ب ــاواز ب ــی جی ــروڕای ئاین ــی دوو بی خاوەن

جــووت هزریــامن بــۆ دەکات. ئــەو دەڵێــت کاتێــک کــە پرســیارمان لــە نەخۆشــەکە کــرد کــە ئــەو بــڕوادارە یاخــود نــا، لــە وەاڵمــدا 

ــە  ــت ک ــاوەڕدارە. وادەردەکەوێ ــەو ب ــە ئ ــد ک ــدا ڕای گەیان ــە وەاڵم ــکی ل ــتی مێش ــوەی ڕاس ــەاڵم نی ــاوەڕە. ب ــەو بێب ــە ئ ــی ک ووت

دەکرێــت دوو بــاوەڕی ئاینــی جیــاواز لــە یــەک مێشــکدا هەڵگیرابێــت. ڕامانچانــدران بابەتێکــی هەســتیار دەوروژێنێــت، دەڵێــت 

کاتێــک ئــەم نەخۆشــە کۆچــی دوایــی دەکات، ئایــا نیــوەی چەپــی مێشــکی دەچیتــە دۆزەخــەوە و نیوەکــەی تــری بــۆ بەهەشــت؟ 

ئایــا لــە ڕۆژی دوایــی چــۆن چۆنــی مامەڵــە لەگــەل ئــەم حاڵەتــە دەکرێــت؟

سەرچاوەکان:

 The Future of the Mind, the scientific quest to understand, enhance and empower the .)٢٠١٤( .Kaku, M-

 .mind. Doubleday: New York, London, Toronto

 The Neurologic Examination. Lippincott Williams & Wilkins .)٢٠٠٥( .Campbell W, W -



هیوا ئەحمەد

ڕووبەرێکــى گــەورەى  شــێوە کێکــە، پێکهاتــووە لــە بارگــەى وزە بــەرز، کــە بەهــۆى 

ــۆى  ــە زانک ــی ل ــن  فیزیای ــان ئالێ ــس ڤ ــان داوە. جەیم ــییەوە دەورى زەوی ــوارى موگناتیس ب

ــداىن ئێکســپلۆرەر١  ــە ســاڵى ١٩٥٨ پــاش هەڵ ئایــۆوا )Iowa( ، ئــەم پشــتێنە تیشــکدانەى  ل

،)Explorer ١( کــە یەکەمیــن مانگــى دەســتکردى ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بــوو، دۆزییــەوە. 

ــرا.  ــەوەوە ناون ــاوى ئ ــە ن ســەرەنجام، پشــتێنە تیشــکدانەکەش ب

تاقیکردنەوەکــەى ڤــان ئالێــن لەســەر ئێکســپلۆرەر ١، کــە لــە ٣١ى جانیــوەرى ١٩٥٨ هەڵــدرا، 

ــى  ــە پێوەرێک ــە ل ــەکان، ک ــکدانە گەردوونیی ــارەى تیش ــوو دەرب ــەک ب ــاىن تاقیکردنەوەی دان

گایگــەر )ئامێرێکــە کــە بــۆ تۆمارکــردىن تیشــکدان بەکاردێــت( لەگــەڵ رشیتێکــى تۆمارکــردن 

پێکهاتبــوو.  تاقیکردنــەوەکاىن دواى ئــەوە لەســەر ســێ ئەرکــى دیکــەى ســاڵى ١٩٥٨ –

ئێکســپلۆرەر٣ ، ئێکســپلۆرەر٤ ، هەروەهــا پایۆنیــەر٣-  ئەوەیــان ســەملاند کــە دوو پشــتێنەى 

تیشــکدان هــەن کــە دەورى زەویــان داوە.

پشتێنە تیشکاوەرەکاىن ڤان ئالێن، 
ڕاستییەکان و دۆزینەوەکان
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ــەى  ــەو کات ــوو،. ئ ــر ب ــتێنەکان زۆر بەرزت ــارەى پش ــامن دەرب ــاڵ،  زانیاری ــان س ــۆ دەی ــەکان ب ــووىن ڕوانگەکردن ــەڵ بەردەوامب لەگ

لــە ســاڵى ٢٠١٢ مەکۆکــەکاىن ڤــان ئالێــن هەڵدرایــە بۆشــایی ئاســامن، بۆیــان دەرکــەوت کــە پشــتێنەکان زۆر لــەوە ئاڵۆزتــرن کــە 

پێشــرت بیریــان لــێ دەکــردەوە. مەکۆکــەکان دەریانخســت کــە شــێوەى پشــتێنەکان پشــت دەبەســتێت بــەوەى کــە چ تەنۆلکەیــەک 

ــە  ــى تیشــکدان ل ــۆ کەم ــوون ب ــە نیشــانە ب ــەوت، ک ــۆ دەرک ــان ب ــک زانیاریی ــت. هەرەوهــا کۆمەڵێ ــەوەى لەســەر دەکرێ لێکۆڵین

هەندێــک ناوچــەى دیاریکــراوى پشــتێنەى ڤــان 

ئالێــن، ئەمــەش مانــاى ئەوەیــە کــە کەشــتیە 

ئاســامنییەکان و مرۆڤەکانیــش هێنــدە پارێــزەرى 

ــەوە  ــەو بەش ــو ل ــەر بێت ــت، گ ــکدانیان ناوێ تیش

گەشــت بکــەن.

ناســا  ئێکســپلۆرەر١،  ســاڵەى   ٦٠ لەیــادى 

دەربــارەى  لێکۆڵینــەوەکان  کــە  ڕایگەیانــد 

ــان  ــى زۆرتری ــن گرنگییەک ــان ئالێ ــتێنەکاىن ڤ پش

زانــاى  ســیبێک،  دەیڤــد  لەمــڕۆدا.   هەیــە 

ــی  ــەنتەری فڕین ــە س ــن ل ــان ئالێ ــەکاىن ڤ مەکۆک

 )Goddard Space Flight( گــۆدارد  فەزایــی 

ســەر بــە ناســا لــە ویالیــەىت ماریالنــد، گــوىت  

»ئــەو تەکنەلۆجیایــەى ئێســتا 

ــۆ  ــە زۆر هەســتیارترە ب هەمان

تاودراوانــە،  تەنۆلکــە  ئــەم 

تەنانــەت  ئــەوەى  لەبــەر 

پیاکێشــاىن  بچوکرتیــن 

توانــاى  تەنۆلکانــە  ئــەم 

بچــوک  ئامێــرە  بێزارکــردىن 

ئەلیکرتۆنیکیــەکاىن  و 

)مەبەســت  هەیــە  ئێمــەى 

پێکــردىن  هەســت  پێــى 

لەڕاســتیدا   ، تەنۆلکەکانــە( 

چــووىن  بەرەوپێــش  لەگــەڵ 

تەکنەلۆجیــا پیداگــرى زیاتــر 

لــە تێگەیشــن لــە ژینگــەى 

لــە  دەوروبەرمــان دەکەیــن 

فــەزادا.« 
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دۆزینەوە سەرەتاییەکان 
بەشــێک لــە بایەخــدان بــە پشــتێنەکاىن ڤــان ئالێــن هەڵکەوتەکەیانــە. وەک دەزانرێــت  پشــتێنەکان هەڵدەئاوســێن کاتێــک کــە خۆر 

چاالکــرت دەبێــت. بەرلــەوەى مەکۆکــەکان هەڵبدرێــن، زانــاکان واى بۆدەچــوون کــە بــەىش نــاوەوەى پشــتێنەکان جێگیــر بێــت، بەاڵم 

کاتێــک کــە کشــا، کاریگەریەکــەى تاکــو خولگــەى وێســتگەى ئاســامىن نێودەوڵــەىت و چەنــد مانگێکــى تــرى دەســتکرد درێژبــووەوە. 

پشــتێنەى دەرەوە زۆر کات بەرزونــزم دەکات. وێســگەى ئاســامنیى نێودەوڵــەىت لــە ســاڵى ٢٠٠٠ ەوە ئاوەدانکراوەتــەوە، بــە 

ــۆ مــاوەى شــەش مانــگ. لەســاڵى ٢٠١٥-٢٠١٦ ئاســامنەواىن ناســا  ــى ب ــد ئاســامنەوانەنێکى )ئەســرتۆناوت( منونەی ــەوەى چەن مان

ســکۆت کیــى و ئاســامنەواىن ڕووىس میخائیــل کۆرنینکــۆ بــۆ مــاوەى ســاڵێک لــە وێســگەى ئاســامىن نێودەوڵــەىت مانــەوە. لەگــەڵ 

ــت،  ــر دەبێ ــکدانەکان زیات ــە تیش ــبوونیان ب ــەرى توش ــەوا ئەگ ــەى دەورى زەوى، ئ ــە خولگ ــامنەوانەکان ل ــرى ئاس ــەوەى زیات مان

ئەمــەش دەبێتــە هــۆى دڵەڕاوکــێ دەربــارەى زۆر مانــەوەى ئاســامنەوانەکان لــە بۆشــاییدا.

زانــاکان گرنگــى بــە لێکۆڵینــەوەى نزیکــرت دەربــارەى ئــەم پشــتێنانە دەدەن. لــە ســاڵى ٢٠١٢، کۆمەڵێکــى تــازە مەکــۆک هەڵــدران. 

مەکۆکــەکاىن ڤــان ئالێــن )بەشــێوەیەکى فەرمیــرت پێیــان دەوترێــت مەکۆکــەکاىن پشــتێنەى ڕەشــەباى تیشــکدان( چەنــد ئامانجێکــى 

ــن و  ــە پشــتێنەکاندا تاودەدرێ ــەکان- ل ــەکان و ئەلیکرتۆن ــەوەى چــۆن تەنۆلکــەکان –ئایۆن ــەوەى ئ ــە دۆزین ــە، لەوان زانســتى هەی

دەگوازرێنــەوە، چــۆن ئەلیکرتۆنــەکان وون دەبــن و چــۆن پشــتێنەکان کاىت ڕەشــەبایەکى ئەندازەیــى دەگۆڕێــن.  بەجۆرێــک پــالن 

ــەکان هێشــتا  ــو مانگــی پێنجــى ٢٠١٨ مەکۆک ــەاڵم تاک ــت، ب ــدە بخایەنێ ــت و ئەوەن ــە دووســاڵ بەرگەبگرێ ــە ئەرکەک ــوو ک دانراب

هــەر لــە کاردا بــوون، واتــە ئەرکەکــە دوو ئەوەنــدەى ئــەو مــاوەى پــالىن 

بــۆ دانرابــوو بەرگــەى گرتــووە. لەگــەڵ ئەوەشــدا، کــۆگاى ســوتەمەنییەکان 

بــەرەو نــزم بوونــەوە دەچــن، وە مەکۆکــەکان ئەگــەرى زۆرە چەنــد 

ســاڵیکى تــر لــە ئیــش بکــەون. 

ــت  ــان دەوێ ــد مانگێکی ــاکان چەن ــان زان ــاش هەڵدانی ــەى کات، لەپ زۆرب

ــی  ــکۆپى ڕێژەی ــە تەلیس ــک ب ــەاڵم تێمێ ــان، ب ــردىن ئامێرەکانی ــۆ ئامادەک ب

ئەلیکــرتۆن پرۆتــۆن )Relativistic Electron Proton Telescope( داوایان 

کــرد کــە ئامێرەکانیــان دواى ماوەیەکــى کــەم پــاش هەڵــداىن مەکۆکــەکان 

دابگیرســێن و دەســتبەکار بــن )واتــە ســێ ڕۆژ پــاش هەڵدانیــان(: ئــەوان 

ــەکان بکــەن.  ــەراوردى ڕوانین دەیانویســت پێــش هــەر ئەرکێکــى دیکــە ب

ســامپیکس)SAMPEX( دۆزەرەوەى تەنۆلکــەی وزەىخــۆر، نامــۆ، و بەرگــى 

ــەواى  ــاو بەرگەه ــە ن ــەوە و هات ــەى کێرشای ــە خولگەک ــفێر( ، ل ماگنێتۆس

زەوى.

» بڕیارێکــى پــڕ بەخــت بــوو« بــۆ ناســا لــە ٢٠١٣ ، هێامیــەک بــۆ ئــەوەى 

بــاى خــۆرى لەڕاســتیدا پشــتێنەى تیشــکداىن هەڵئاوســاندبوو لەگــەڵ 

ــەس  ــش ک ــە لەوەوپێ ــدا ک ــتێک ڕووی ــان ش ــەدا. »پاش ــاىن ئامێرەک داگیرس

ــە  ــوون، ک ــر ب ــوێ جێگی ــى ن ــەر پێکهاتەیەک ــەکان لەس ــوو: تەنۆلک نەیدیب

نیشــاندەربوون بــۆ پشــتێنەیەکى تــرى زیــادە کــە بــەرەو بۆشــایى ئاســامن 

درێــژ دەبــووەوە و لــەو چەنــد ڕۆژەى مــاوەى هەڵدانیانــدا، مەکۆکــەکاىن 

ــەوە ». ــارە بنورسێن ــەکان دووب ــت دەکات کتێب ــە پێویس ــاکان دا ک ــاىن زان ــتێکیان پیش ــن  ش ــان ئالێ ــتێنەى ڤ پش
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شان کاڕۆڵ
وەرگێڕانی: سەروەر محەمەد

زانســت و فەلســەفە مژۆڵــی پرســیارکردنن لەبــارەی ئــەوەی کــە شــتەکان چۆنــن 
و بۆچــی بــەم شــێوازەن کــە هــەن. لەبەرئــەوە شــتێکی رسوشــتی دەردەکەوێــت 
ئەگــەر هەنگاوێــک زیاتــر بڕۆیــن و بپرســین بۆچــی لەبنەڕەتــدا شــتەکان هــەن- 

بۆچــی گــەردوون هەیــە، یــان بۆچــی لەجێــگای هیــچ شــت هەیــە.
 فەیلەســوفە کۆنــەکان زۆر تیشــکیان نەخســتۆتە ســەر ئــەوەی هایدیگــەر پێــی 
دەگــوت" پرســیاری بنەڕەتیــی مێتافیزیــک" و ئەدۆڵــف گرونبــاوم پێــی گوتــووە" 
ــدا  ــە ســەدەی هەژدەهەم ــوو ل ــز ب ــەوە الیبن ــی." ئ ــی وجودی پرســیاری بنەڕەتی
ــاوی ڕێســای هــۆکاری  ــە میانــی گەنگەشــەکردنی ڕێســاکەی بەن بۆیەکەمجــار ل
تــەواو، بــە ڕوونــی پرســیی"بۆچی لەجێــگای هیــچ شــت هەیــە؟ " هیــچ بــێ بنەما 
ــز پشــتی  ــەم پرســیارە، الیبن ــەوەی ئ ــۆ وەاڵمدان ــە. ب ــێ هــۆکارە، بۆچــی وای و ب
ــودا  ــتی: خ ــرتاتیجیەتێکی گش ــووە س ــەدا بب ــە لەوکات ــەی ک ــەو وەاڵم ــت ب بەس
ــی،  ــی خۆیەت ــۆکاری هەبوون ــۆی ه ــەاڵم خ ــە، ب ــی گەردوون ــۆکاری هەبوون ه
ــە  ــەڵ داهێنان ــە لەگ ــە هاوتای ــە. )ئەم ــودا زەرورەت ــی خ ــەوەی هەبوون لەبەرئ
لەمێژینەکــەی ئەرســتۆتاڵ لەبــارەی جووڵێنــەری یەکــەم، کــە بەرپرســە لــە 
ــرەوە  ــتێکی ت ــچ ش ــەن هی ــەوەی خــۆی لەالی ــێ ئ ــەردوون بەب ــاو گ ــەی ن جووڵ

ــت(. جوواڵبێ

بۆچــی لــە جێــگای هیــچ 

شــت هەیــە؟
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بیرمەندانــی دواتــر کەمــرت کەوتنــە ژێــر کاریگــەری ئــەم جوواڵنــە. دەیڤــد هیــوم بەڕوونــی ئایدیــای بوونێکــی زەروریــی 
دوورخســتەوە، خــۆی و ئەمانوئێــل کانــت گومانیــان کــرد لــەوەی کــە ئــەو ئامــرازە مەعریفیانــەی پەرەمــان پێــداون بــۆ تێگەیشــن 
لــە جیهانــی ئەزمــوون بتوانــن بەشــێوەیەکی ژیرانــە فــراوان بکرێــن بــۆ دەستخســتنی لێکدانەوەیــەک بــۆ بــوون خــۆی. هەریــەک 
لەمانــەی دێــن بــە ســتایلە تایبەتەکــەی خۆیانــدا پرســەکەیان وروژانــد، بێرترانــد ڕاســڵ پرســیارەکەی وەال نــا و وتی"دەبــێ بڵێــم کــە 
گــەردوون ئەوەتــا هەیــە، ئەمــەش هەمــوو شــتێکە"، ئەمــە لەکاتێکــدا لودوینــگ ویتگنشــتاین پێشــنیاری ئەوەیکــرد کــە هەندێــک 
ــو  ــە، بەڵک ــوڕهێنەر نیی ــدا سەرس ــاو جیهان ــتەکان لەن ــی ش ــی بوون ــن: چۆنیەت ــگ بی ــەوە بێدەن ــتە لەبارەیان ــەن پێویس ــت ه ش
ــی  ــوان بۆچوونی"فاکت ــرد لەنێ ــی ک ــت" داوای نێوەندگیرییەک ــک پارفی ــە "دێرێ ــەم دواییان ــان خــۆی سەرســوڕهێنە. ب ــی جیه بوون
دەرهــۆ" و ئــەو ئایدیایــەی کــە دەڵــێ گــەردوون زەرورەتــە، بــە پێشــنیارکردنی ئــەوەی کــە یەکێــک یــان چەنــد تایبەمتەندییەکــی 

گەردوونەکەمــان، خــۆ ئەگــەر دەاللــەت لــەوە نەکــەن کــە زەرورەتــە، لەوانەیــە وا پیشــانی بــدەن کــە بەشــێوەیەک تایبەتــە.
رسوشــتیبوونی ئــەو پاڵنــەرەی دەیــەوێ پرســیاربکات بۆچــی گــەردوون هەیــە مانــای ئــەوە نییــە کــە پرســیارەکە گونجــاوە یــان 
ــت،  ــان هەبێ ــک بوونی ــان" ێ ــد "جیه ــێوەیەک چەن ــەر بەش ــەت ئەگ ــە - تەنان ــەت تاقانەی ــەوە. حەقیق ــت وەاڵمبدرێت دەتوانرێ
دەتوانیــن حەقیقــەت وەک تاکــە کۆکــراوەی هەمــوو ئــەو جــۆرە جیهانانــە وەربگریــن. لەوانەیــە دۆزەکــە بــەم شــێوەیە بێــت کــە 

ــاو حەقیقــەت بێــت، نــەک ســیفەتی هەمــوو حەقیقــەت خــۆی بێــت. " بوونــی هــۆکار" ســیفەتی ڕاســتییەکانی ن
ــەوە  ــرتاتیج و گریامنان ــەو س ــتنی ئ ــە پەراوێزخس ــە ل ــەیەیە ک ــەو ئاریش ــیارەدا ئ ــەم پرس ــی ئ ــەردەم کردن ــەورە لەب ــپێکی گ کۆس
ــە  ــە ب ــدا، ک ــەر جیهان ــە لەهەمب ــی ئێم ــن. ئەزموون ــان کردووی ــدا زۆر خزمەتی ــە بچووکرتەکان ــە پرس ــە ل ــت ک ــت دەبێ درووس
ــە پرســی  ــر ل ــی گونجــاو بی ــە ڕێگاگەل ــو ب ــێ تاوەک ــان نادات ــەو توانایەم ــراوە، ئ ــەت دیاریک ــی حەقیق ــەواو بچووک ــی ت پارچەیەک
بوونــی جیهــان خــۆی بکەینــەوە. بەپێچەوانــەوە، زۆر قورســە ڕێگــری لــەو فریــوە بکەیــن کــە وامــان لێــدەکات جیهــان ڕێــک وەکــو 
شــتێکی تــر ببینیــن، وەکــو مێرووخۆرێــک یــان مۆبایلێکــی زیــرەک، کــە بــە ڕێگاگەلــی نزیکــە ئاشــنا لێکدانەوەیــان بــۆ دەکرێــت. 

ــە پرســیار.  ــۆ ئــەم جــۆرە ل ــاگاداری ئەوەبیــن کــە ســوور نەبیــن لەســەر وەاڵمــە کێشــە لەســەرەکان ب پێویســتە هەمیشــە ئ
ــە دوو  ــش ب ــن. ئەوی ــە چێبکەی ــەت هەی ــی حەقیق ــیاری بۆچ ــارەی پرس ــکەوتن لەب ــک پێش ــن هەندێ ــدا، دەتوانی ــەڵ ئەوەش لەگ
شــێوە: ئــەوەی کــە دەبــێ مەبەســت لــە دەستخســتنی وەاڵمــی قایلکــەر چــی بێــت بــە وریاییــەوە لەبەرچاوبگریــن، هەروەهــا 
گــەڕان بــەدوای ئــەوەی کــە فیزیــای نــوێ و گەردوونناســی دەربــارەی رسوشــتی ئــەو گەردوونــەی ئێمــە هەوڵدەدەیــن لێکدانــەوە 
بــۆ بوونــی بکەیــن، فێریانکردوویــن. هەتــا ئێســتا باشــرتین وەاڵم ئەوەیــە کــە بوونــی گــەردوون پێناچێــت لــەو جــۆرە شــتانە بێــت 

کــە هۆکاریــان هەیــە.

١- مانای"بۆچی" چییە؟
بەالیەنــی کەمــەوە لەســەردەمی ئەرســتۆتاڵەوە، فەیلەســوفان پەرەیــان بــە پۆلێنــی ورد داوە بــۆ جــۆرە جیاوازەکانــی هــۆکارەکان 
یــان لێکدانــەوەکان یــان هۆیەکانــی پەیوەســت بــە پرســیاری ئــەوەی کــە بۆچــی شــتە جۆربەجــۆرەکان ڕاســن. لێــرەدا، بۆ مەبەســتە 
ــت(  ــەر هەبێ ــەی ئەگ ــەو میکانیزم ــەردوون، ئ ــی گ ــی هاتنەبوون ــوان چۆنیەت ــەوەی نێ ــتە جیاکردن ــە، پێویس ــەی ئێم دیاریکراوەک
ــە  ــت( ک ــەر هەبێ ــەوەی ئەگ ــای هــۆکاری کاریگــەری ئەرســتۆتاڵ و هــۆکاری ئ ــی هاوت ــوون )بەنزیکەی ــە ب ــرێ هێنابێتی ــە دەک ک
بۆچــی هەیــە )هاوتــای هــۆکاری کۆتایــی بــەس بێــت. ئەرســتۆتاڵ هــۆکارە کۆتاییەکانــی وەک کۆمەڵەیــەک کۆتایــی و مەبەســتگەل 
ــۆ  ــە دەکشــێنین ب ــت، کاتیگۆرییەک ــرت دەبێ ــک فراوان ــان کەمێ ــرەدا چوارچێوەکەم ــە. لێ ــە پشــتیانەوە هەی ــە هــۆکار ل ــی ک دەبین
ــەکان" و  ــی "میکانیزم ــە فیکرەکان ــاژە ب ــی ئام ــا بەکورت ــت. ب ــۆکار "ببیرنێ ــت وەک "ه ــە دەکرێ ــتێک ک ــەر ش ــاوەوەی ه هێنانەن
ــۆ  ــک ب ــە میکانیزمێ ــردن ب ــە ئاماژەک ــت، لەوانەی ــک مەبەس ــۆ هەندێ ــن. ب ــراو نی ــەکان تایبەتک ــن. کاتیگۆریی ــۆکارەکان" بکەی "ه
وەاڵمدانــەوەی پرســیارێک دەربــارەی ئــەوەی کــە بۆچــی شــتێک ڕوویــداوە بــەس بێــت؛ بــۆ هەندێکــی تــر، لەوانەیــە پشــکنین بــۆ 

جۆرێــک لــە هــۆکاری قووڵــرت کرابێــت.
پرســیاری "چ میکانیزمێــک گەردوونــی هێناوەتــە بــوون؟" وەک دیــارە پرســیارێکی زانســتییە. جگــە لــەوەی کــە دەبــێ ئەوەمــان 
ــۆ  ــەکان ب ــە، بەالیەنــی کەمــەوە پێویســتە هەوڵ ــەواو ژیرانەی ــە" وەاڵمێکــی ت ــارادا نیی ــەو شــێوەیە لەئ لەبیربێــت کــە "شــتێکی ل
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ناســینەوەی میکانیزمێــک کــە گەردوونــی هێناوەتــە بــوون لەڕێگــەی باشــرتین زانســتی ســەردەمەوە بــن، هەروەهــا ئایدیاکانــی 
ــی چ  ــە چاوەڕوان ــەوەی کــە دەکــرێ بەشــێوەیەکی ژیران ــان خســتۆتە ســەر ئ ــاو کاریگەری ــای ســەردەم بەشــێوەیەکی بەرب فیزی

جــۆرە وەاڵمێــک بیــن.
ــرە.  ــی ت ــەواوی بابەتێک ــە؟ "بەت ــان هەی ــتەکان بوونی ــە ش ــەک ل ــدا هەری ــی لەبنەڕەت ــە بۆچ ــەوە ک ــی دەکات ــک ڕوون "چ هۆکارێ
ــەی لەگــەڵ  ــاری حەقیقــەت مامەڵ ــی ئەندازی ــی و تابەمتەندییەکــی کامڵ ــی مێتافیزیکی ئەرســتۆتاڵ وەکــو کاتیگۆرییەکــی بنچینەی
ــەکان و  ــرەی ئەنجام ــەوەی زنجی ــری ئ ــت. لەب ــر دەبینێ ــرن شــتەکان بەشــێوەیەکی ت ــای مۆدێ ــرد. فیزی ــەکان دەک هــۆکارە کۆتایی
هــۆکارە پەیوەندیدارەکانیــان بێــت، گــەردوون بەهــۆی نەزمەکانــەوە باســی لێوەکــراوە، کــە پێیــان دەگوترێــت یاســاکانی فیزیــا. 
ئــەم یاســایانە ئاســایی بەهــۆی هاوکێشــە جیاکارییەکانــەوە لــەکات و شــوێنی جیــاوازدا هەلومەرجــەکان بەیەکــەوە گرێــدەدەن. 
جیــاوازی نێــوان دوو فیکرەکــە ئەوەیــە کــە ئــەوەی یەکــەم بەشــێوەیەکی رسوشــتی ڕوودانــی شــتەکان دەبەســتێتەوە بــە جــۆرە 
هۆکارێکــی قووڵــرت کــە بۆچــی ڕوودەدەن، ئەمــە لەکاتێکــدا لــە بۆچوونــی دووەمــدا هــەر پرســیارێکی "بۆچــی" بەبــێ چەندوچوون 
لەالیــەن "یاســا داینەمیکییەکانــی رسوشــت و هەلومەرجــە ســەرەتاییەکانی گــەردوون"ەوە وەاڵم دراوەتــەوە. ئــەو ئایدیایــەی کــە 
یاســاکان بەســانایی وەســفی نەزمــەکان دەکــەن، لەبــری ئــەوەی چاالکانــە فەرمانڕەوابــن بەســەر ئــەوەی کــە چ شــتێک ڕەوایــە، لــە 

فەلســەفەدا نــارساوە بــە "هەژمــاری هیوم-یــی" بــۆ یاســاکانی رسوشــت.
ــدا: کاتێــک  ــە دوو میان ــی کەمــەوە ل ــەوەکان و هــۆکارەکان بکــەن، بەالیەن ــاکان حەزدەکــەن باســی لێکدان بێگومــان، هێشــتا زان
ــان  ــت، ی ــوودا( دەدرێ ــی ئاســتی بەرزتردا)دەرکەوت ــە میان ــی ل ــک بارودۆخــی تایبەت ــۆ هەندێ ــەوە ب ــی لێکدان ــی دابینکردن هەوڵ
ــی.  ــان جووڵەکان ــەردوون ی ــیفەتەکانی گ ــۆ س ــەوە ب ــی لێکدان ــەکان، وەک دابینکردن ــا بنچینەیی ــە ڕێس ــت ب ــک ئاماژەدەدرێ کاتێ
فیزیــای بنچینەیــی بــە گەڕانــەوە بــۆ هەلومەرجــە ســەرەتاییەکانی گــەردوون بارودۆخــە تایبەتــەکان لێکدەداتــەوە، بــەاڵم تیۆرییــە 
دەرکەوتــووەکان هەڵگــری دانەدرشــتیی پلــەی سەربەســتی مایکڕۆســکۆپین، دەکــرێ ئامــاژەدان بــە ئەنجامگەلــی تایبــەت وەک 
ــە ســەر  ــاس دێت ــەکان ب ــری بارودۆخــە تایبەتیی ــک لەب ــت. کاتێ ــەوە شــتێکی رسوشــتی بێ ــی تایبەت ــە هۆکارگەل ــەک ل دەرکەوتەی
ــر  ــی ت ــا قووڵرتەکان ــان ڕێس ــیمیرتی( ی ــە هاوتاییەکان)س ــتوو ب ــی پشتبەس ــەزۆری فۆڕم ــەوەکان ب ــان، لێکدان ــیفەتەکانی جیه س
وەردەگــرن: دەڵێیــن کــە یاســای پاراســتنی بارگــە بەهــۆی هاوتایــی نەگۆڕیــی گەیــج )gauge( لــە کارۆموگناتیزیــدا ڕوونکراوەتــەوە. 
بــۆ بوونــی گــەردوون ئەمــە مانــای چــی دەگەیەنێــت؟ ئەگــەر زمانــی هــۆ- ئەنجــام لەکاتێکــدا کــە بــۆ بارودۆخــە تایبەتییــەکان 
بەکارهــات بتوانێــت لــە ئاســتەبەرزەکاندا سوودبەخشــانە دەربکەوێــت ئــەوا لــە فیزیــای بنچینەییــدا دەرناکەوێــت، گــەڕان بــەدوای 
"هــۆکار"ی گــەردوون گەڕانێکــی بــێ ئەنجــام دەبێــت. بەشــێوەیەکی رسوشــتی، گــەردوون بنچینەییرتیــن شــتە کــە هەیــە. باشــرتین 
ــت  ــاکانی رسوش ــە یاس ــن ک ــن وا دابنێی ــەرەتاییەکاندا، دەتوانی ــەرە س ــاتە ه ــە س ــەت ل ــا، تەنان ــە ئای ــە ک ــن ئەوەی ــیار بیکەی پرس
بەتــەواوی چۆنیەتــی ڕەفتارکردنــی گــەردوون لێکبدەنــەوە، یــان ئایــا ئێمــە ناچارکراویــن بــۆ گــەڕان بــەدوای هەندێــک هــۆکار پەنــا 
بــۆ دەرەوەی حەقیقــەت خــۆی ببەیــن. لەکاتێکــدا کــە لــە ئێســتادا تــەواوی یاســاکانی رسوشــت نازانیــن، هیــچ شــتێک لــەوەی کــە 
تــا ئێســتا لەبــارەی فیزیــاوە دەزانیــن ئامــاژە نــادات بــە هیــچ جــۆرە ئاســتەنگێکی زەروری لــە ڕێــگای بیرکردنــەوە لــە گــەردوون 
وەک شــێک کــە بەتــەواوی بەگوێــرەی یاســا دەروا بەڕێــوە و سیســتمێکی خــۆ تێرکــەرە. لــەم بــارەدا، هیــچ شــتێک بەنــاوی "هــۆکار" 
یــان هــۆکار بــۆ بوونــی گــەردوون بوونــی نابیــت، تەنانــەت ئەگــەر کاتێــک بــاس لــەوە دەکەیــن کــە بۆچــی پەرداخێــک دەکەوێتــە 
ســەر زەوی یــان بۆچــی گەمــژەکان ئاشــق دەبــن ئــەم جــۆرە بیرکردنەوانــە گونجاویــش بــن. منوونەکانــی دوایــی پەیوەســن بــە 

میانــە گەورەترەکانــی لێکدانــەوەوە لەکاتێکــدا حەقیقــەت نــا.
ــە  ــرتەکان، لەوانەی ــە ڕێســا قووڵ ــەوەی ســیفەتەکانی رسوشــت بەهــۆی پشتبەســن ب ــۆ لێکدان ــەوەدا، ب ــی لێکدان ــاری دووەم لەب
ــەم شــێوەیە کــە  ــەوەی کــە گەردوونەکەمــان ب ــارەی ئ ــەت هەبێــت لەب ــە شــتێکی تایب ــە لەوانەی ــەوە. وات ــن بیدۆزین هیواخوازبی
هەیــە، کــە دەتوانیــن وەک "هــۆکار" بــۆ بوونــی گەردوونەکەمــان ئامــاژەی پــێ بدەیــن. لەوانەیــە بچووکرتیــن گــەردوون بێــت کــە 
خەیــاڵ بکرێــت، یــان ئەوەبێــت کــە زۆرتریــن هاوتایــی هەیــە، یــان قەشــەنگرتین بێــت، یــان تەنانــەت تاکــە گەردوونــی شــیاو بێت 
)وای دابنێیــن کــە بابەتــی هەندێــک هەلومەرجــی ژیرانەیــە(. ئەگــەر هەندیــک لــەم ڕێســایانە دۆزرانــەوە، پێویســتە هێشــتا خــەم 
لــەوە بخۆیــن کــە پرســیارەکە ئاســتێک بەرزکراوەتــەوە و هیچــی تــر: بۆچــی گــەردوون بەپێــی ئــەم پێــوەرە تایبەتــە دەڕوا بەڕێــوە؟ 
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لەوانەیــە پیشــاندانی ئــەوەی کــە حەقیقــەت ســادەترین یــان جوانرتیــن منوونــەی نێــو پۆلێکــی دیاریکــراو لــە حەقیقەتــی شــیاو 
بــووە بڕێــک پێویســتی لێکدانەوەکــە دابیــن بــکات، بــەاڵم هێشــتا پرســیارەکە ئەوەیــە کــە بۆچــی دەبــێ لەبنەڕەتــدا ئــەم ڕێســایە 
ــاواز دەبــوو ئەگــەر  ــان ناڕێــک بێــت؟ جی ــە بــاش دابرنێــت بــۆ هێنانــە بوونــی گــەردون؟ بۆچــی نابێــت گــەردوون ناشــیرین ی ب

گەردوونەکەمــان تاکــە گەردوونــی شــیاو بووایــە، بــەاڵم وەکــو دەبینیــن کــە ئــەو شــیامنەیە کۆمەڵێــک ئاریشــەی خــۆی هەیــە.
ئــەم جــۆرە لــە دوودڵــی دەبێتــە خەمێکــی پەیوەســت بــە پاشــۆچوونی لێکدانەوەیــی )explanatory regression( هــەر هۆکارێکی 
دراوی بــە کەڵــک بــۆ وەاڵمــی ئــەوەی کــە بۆچــی حەقیقــەت هەیــە، بۆچــی ئــەو هــۆکارە ڕاوایــە، بژاردەیــەک ئەوەیــە کــە الیبنیــز 
ــەوەی  ــە، لەبەرئ ــر پێویســت نیی ــەوەی زیات ــدا لێکدان ــە تێی ــە ئاســتێک ک ــە دەگەین ــە ک ــش ئەوەی ــن، ئەوەی ــر دەیڵێ ــی ت و ئەوان
شــتێک بــەزەرورەت ڕاســتە. لــە الکــەی تــرەوە، لەوانەیــە لێکدانــەوەکان بــە فاکتێکــی دەرهــۆ کۆتاییــان بێــت: شــتێک کــە هــەروا 
بــە ســانایی بابەتەکەیــە، بەبــێ هیــچ هۆکارێکــی تــر، هەرچەنــدە پێویســت نەبــووە بەشــێوەیەکی زەروریــی بــەم شــێوەیەش بێــت. 
ــەڵ ئەوەشــدا  ــەاڵم لەگ ــە، ب ــەواوی زەرورەت نیی ــە بەت ــە ک ــدا شــتێک هەی ــت، تێی ــی هەبێ ــو- نێوەندی ــە هەنگاوێکــی نێ لەوانەی
ــەکی  ــی بەش ــەوە وەک لێکدانەوەیەک ــی کەم ــە بەالیەن ــی( ک ــادەیی و جوانی ــی س ــە ه ــاو دەدات )لەوانەی ــا پاس ــک ڕێس هەندێ
دەســت دەدەن. پێویســتە ئــاگاداری هەمــوو ئــەو شــیامنانە بیــن لەوکاتــەدا کــە خەریکــی پشــکنینین بۆئــەوەی بزانیــن کــە چــۆن 
گەردوونەکەمــان بکــرێ لــە کۆتاییــدا لێکبدرێتــەوە. بــە پشتبەســن بــەم لەبەرچاوگرتنانــە، لیســتێک لــە بــژاردە هەیــە کــە لەوانەیــە 

بکرێــت وەک وەاڵمێــک بــۆ پرســیاری "بۆچــی لــە جێــگای هیــچ شــت هەیــە" دەســت بــدەن: 
بەدیهێنــان: بــەدەر لــە حەقیقەتــی ماددیــی شــتێکی تــر هەیــە، کــە ئــەم حەقیقەتــە ماددییــە دەهێنێتــە نــاو بــوون، و   •
یــان دەیهێڵێتــەوە. لــە مێــژووی نــوورساودا، ئــەم قــەوارە گریامنەییــە زۆرجــار بــە خــودا ناســێرناوە، بــەاڵم بەشــێوەیەکی زەروری 

ــە. ــتیدا نیی ــەی سەروورسوش ــی تاکان ــرەی کۆن ــەڵ فیک ــزی لەگ ــی بەهێ ــچ پەیوەندییەک هی
ــە هۆکارگەلێکــی تۆڕئاســا، کــە وەســفی گــەردوون وەکــو گشــتێک  ــەوەی بەپشتبەســن ب ــی: هەروەکــو ئ مێتاگەردوون  •
دەکات، هەندێــک جــار دەتوانیــن ڕووداوەکان لەنــاو گەردوونــدا لێکبدەینــەوە، لەوانەیــە ئــەوەی وەکــو حەقیقــەت بیــری 
ــوون و ســیفەتەکانی  ــەوەی ب ــە لێکدان ــت ل ــە دەتوانێ ــەک ک ــر، مێتاگەردوونیی ــە میانێکــی گەورەت ــت ل ــەوە بەشــێک بێ لێدەکەین
گەردوونەکەمانــدا یارمەتــدەر بێــت. )لێــرەدا خەیاڵــی شــتێک دەکەیــن کــە زۆر قووڵــرتە لــە فرەگەردوونــی کۆنــی گەردوونناســیانە، 

ــاوازن (. ــەکان زۆر جی ــدا هەلومەرج ــوێن-کاتە جیاوازەکان ــە ش ــدا ل ــە تێی ــا گەردوونێک ــە تەنه ک
ڕێسا: حەقیقەت تایبەتە، ئەمەش هەندێک لە ڕێسا بنچینەییەکان پاساودەدات، لەوانەیە سادەیی و جوانیی.  •

شــیاویی: لەوانەیــە چەمکــی "هیچیەتیــی" نەشــیاوبێت و شــیامنەی نەبوونــی حەقیقــەت هەرگیــز بژاردەیەکــی بەجــێ   •
نەبووبێــت.

ــەم  ــت. ئ ــر هەڵناگرێ ــەوەی زیات ــە لێکدان ــە ک ــە، بەشــێوەیەک هەی ــی دەرهــۆ: حەقیقــەت بۆخــۆی ئاســایی هەی فاکت  •
ئەلتەرناتیڤانــە لــە مێشــکامندا دەپارێزیــن و دەســت دەکەیــن بــە لەبەرچاوگرتنــی کێشــە بنچینەییەکانــی تــر، لەکۆتاییــدا دێینــەوە 

ســەر هەڵســەنگاندنیان.

٢- مانای "شت" و "هیچ" چییە؟
لەنــاو پێناســەکانی ئێمــەدا بــۆ "شــت" و "هیــچ" زانســت کاریگەریــی لەســەر ئــەو پرســیارە دانــاوە. لــە کاتــە کۆنەکانــدا، پێدەچــێ 
وەکــو کۆکراوەیەکــی شــت)ماددە، وزە، و بــوارەکان( وەســفی گەردوومنــان کردبێــت، کــە بەنــاو فــەزادا باوبووەتــەوە و لەگــەڵ 

کات پەرەدەســتێنێت. ئینجــا دەتوانیــن دوو بابــەت لەیــەک جیابکەینــەوە:

١- بۆچی شت هەیە؟ بۆچی هەر شتێک لەناو گەردووندا هەیە، لەبری ئەوە تەنها گەردوونی بەتاڵ هەبێت؟
٢- تەنانەت بۆچی فەزا هەیە؟ بۆچی هەر شتێک هەیە کە ئێمە وەکو "گەردوون" دەیناسین؟

ــە  ــۆ دووەم نەبوونــی حەقیقەت ــاڵ"، لەکاتێکــدا ب ــە "فــەزای بەت ــە ل ــچ" بریتیی ــداری "هی ــۆ پرســیاری یەکــەم، فیکــرەی پەیوەندی ب
بەگشــتی. ئاشــکرایە کــە ئــەوە پرســیاری دووەمــە کــە لەنــاو مێشــکی زۆربــەی خەڵکیــدا گینــگڵ دەدات کاتێــک دەپرســن بۆچــی 
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ــک ئاســانرتە( زۆرجــار وەک  ــە بەدەســتهێنانیان گەلێ ــەم )ک ــۆ پرســیاری یەک ــەکان ب ــەاڵم وەاڵم ــە، ب ــچ شــت هەی ــگای هی ــە جێ ل
ــراون. ــە پرســیاری دووەم دان ــدار ب شــتێکی پەیوەندی

میکانیکــی نیوتنــی شــکڵێکی مامتاتیکــی ورد بــۆ ئــەم وێنەیــە دابیــن دەکات. لــە بــاری نەبوونــی دەســتێوەردانی دەرەکییــدا، فــەزای 
ڕەهــای نیوتنــی بــێ کۆتاییــە، چونکــە دەتوانرێــت هاوکێشــەکانی جووڵــە بێکۆتایــی بــەرەو ڕابــردوو یــان داهاتــوو درێژبکرێنــەوە. 
هیــچ میانێکــی رسووشــتی بوونــی نییــە تــا تێیــدا قســە لەســەر بەدیهێنانــی گــەردوون بکەیــن، بەبــێ پەنابردنە بــەر دەســتێوەردانی 
خودایــی یــان شــتێکی لــەو بابەتــە. )نیۆتــن بۆخــۆی وا بیــری لــە خــودا دەکــردەوە کــە گەردوونــی درووســت کــردووە و بوونیشــی 
ــە  ــتێک ل ــۆ هەرش ــتی ب ــەاڵم پێویس ــتێوەردانیش دەکات، ب ــاودا دەس ــی گونج ــار لەکات ــک ج ــەت هەندێ ــدەدات، تەنان ــژە پی درێ

دەرەوەی گــەردوون لەالیــەن الپــالس و بیرمەنــدە نیوتنییەکانــی دواتــر ڕەتکرایــەوە(.
لەگــەڵ لەدایکبوونــی ڕێژەیــی تایبــەت، فــەزا و کات لەنــاو فەزا-کاتــدا یەکخــران، هەروەهــا لــە ڕێژەیــی گشــتییدا فــەزا-کات دەبنــە 
جــوواڵو و وەاڵمــدەرەوە بــۆ ئامادەبوونــی مــاددە و وزە. پاڕادایمــە بنەڕەتییەکــە وەکــو خــۆی دەمێنێتــەوە، بــەاڵم بــە جیاوازییەکــی 
گرنگــەوە: فــەزا-کات بۆخــۆی دەتوانــێ لــە تەراییەکــی بیــگ بانگــدا یــان لــە تەراییەکــی بیــگ کڕەنچــدا )هەرەســهێنانی مــەزن( 
دەســت پێبــکات و کۆتایــی بێــت. بەدڵنیاییــەوە ســادەترین مۆدێلەکانــی گەردوونــی بیــرناو پێشــنیاردەکەن کــە بەڵــێ لــە ڕابــردوودا 
تەراییەکــی لــەم شــێوە هەبــووە. لەبەرئــەوە ڕێژەیــی گشــتیی لــە فــەزا و کاتــی ڕەهــای نیوتنییــەوە پەلدەهاوێــت بــۆ ڕێگــەدان 
ــر  ــە هیچــەوە بــۆ شــت بی ــدا. شــتێکی فریــودەرە ئەگــەر وەکــو گواســتنەوە ل ــە کات بــە گەردوونێکــی ســەرەتادار، یــەک ســات ل
ــە  ــر ل ــە زیات ــە ســەرەتایەکی، هەی ــک، ک ــە گەردوونێ ــەوە ک ــەر وا بیربکەین ــودەرە ئەگ ــەوەش فری ــەوە؛ هەروەهــا ئ ــە بکەین لەم
گەردوونێــک، کــە هەمیشــەییە، بانگەشــە بــۆ هۆکارێکــی ئاشــکرا دەکات- ئەگەرنــا بۆچــی ســەرەتا دەســتی بــە هاتنەبــوون کــرد؟ 

لــە بەشــی داهاتــوودا زیاتــر قســە لەســەر حیکمەتــی نــاو ئــەم فریودانانــە دەکەیــن.
ــەک  ــە کۆدەنگیی ــەوە ک ــەیە دەبین ــەو کێش ــەڕووی ئ ــرەدا ڕووب ــەم درا. لێ ــی کوانت ــاندنی میکانیک ــەڵ ناس ــە لەگ ــازە گەورەترەک ب
ــا ئەنتۆلۆجــی میکانیکــی کوانتــەم چییــە، چەنــد "لێکدانەوەیەکــی" جۆربەجــۆر هــەن  نییــە لەســەر ئــەوەی کــە لەڕاســتییدا کۆت
ــە  ــدا هاوبەش ــوان هەموویان ــەوەی لەنێ ــاواز. ئ ــی جی ــی فیزیای ــە تیۆری ــن ب ــتییدا دەب ــە لەڕاس ــەن، ک ــرت دەک ــی یەک ــە کێبڕکێ ک
ــدەکات.  ــۆ دابین ــە دیاریکراوەکامنــان ب ــە ئەگــەری بەدەســتهێنانی دەرەنجامــە ژمارەیی ــای نەخشــە شــەپۆلی سیســتمێکە، ک ئایدی
لــە میتــۆدی ئیڤێرێتیــان)Everettian(ی، یــان ئــەوەی پێــی دەوترێــت فرەجیهانــەکان، ئــەم نەخشــە شــەپۆلە هەمــوو ئەوەیــە کــە 
هەیــە، هەروەهــا لــە وەســفی کاریگەرانــەی جیهانــە دابــڕاوەکان دابــەش دەبێــت بەســەر لقەکانــدا، کاتێــک نیمچە-سیســتمەکان 
ــی  ــۆڕاوە شــاراوەکاندا )hidden-variables(، وەک تیۆری ــۆدی گ ــە میت ــاری. ل ــی جیاب ــە حاڵەت ــن و دەکەون ــرت دەب ــرۆدەی یەک گی
دیبڕۆلی-بۆهــم )de Broglie-Bohm(، پلــەی سەربەســتی زیــادە دادەنێیــن کــە بەشــێوەیەکی ئاســایی پەرەســەندنەکەی لەالیــەن 

نەخشــە شــەپۆلەوە ئاڕاســتەدەکرێت. لێــرەدا تیشــک دەخەمــە ســەر ئەنتۆلۆجــی بوونــی نەخشەشــەپۆل بەتەنهــا.
ــی  ــای نیوتن ــە فیزی ــی زۆر ل ــی ناڕێژەی ــی کوانتەمی ــت، میکانیک ــچ-ەوە هەبێ ــت و هی ــەلەی ش ــە مەس ــدی ب ــدەی پەیوەن ئەوەن
جیاوازنییــە. ژمارەیــەک تەنۆلکــەی جێگیــر هەن، نەخشــە شــەپۆل وەســفی ئەگــەری چاودێریانــەی نرخــە تایبەتەکانی شــوێنەکەیان 
یــان تەوژمەکانیــان یــان گۆڕاوەکانــی تریــان دەکات. ڕێژەیــی داوادەکات بــەرەو تیۆریــی بــواری کوانتــەم بڕۆیــن، کــە ڤێرژنێکــی 
تایبەتــی میکانیکــی کوانتەمــە تێیــدا ئــەو گــۆڕاوە کالســیکییانەی، کــە بــڕ بــڕ کراون بــۆ دروســتکردنی نەخشــە شــەپۆلێک، کۆمەڵێک 
ــی  ــتە ڕێگەپێدراوەکان ــن. ئاس ــەکان ب ــە تەنۆلک ــی تاک ــان تەوژمەکان ــوێنەکان ی ــەوەی ش ــری ئ ــەزادا، لەب ــاو ف ــوارن لەن ــی ب نرخ
تیۆرییەکــە "بۆشــایی" لەخۆدەگــرن، کــە وەکــو نزمرتیــن ئاســتی وزە پێناســەکراوە، هەروەهــا ئاســتە وروژێــرناوەکان وەســفی کۆمەڵە 
ــە  ــەت ل ــە. تەنان ــەوێ" نیی ــچ ل ــاڵ" ڕێــک وەکــو "هی ــادرە، چونکــە "فــەزای بەت ــەاڵم فیکــرەی بۆشــایی ن تەنۆلکــەکان دەکــەن. ب
بەتاڵرتیــن نزمرتیــن ئاســتی وزەدا، هێشــتا لــە پەیکەربەنــدی کوانتەمیــی تایبەتــدا، لــە هــەر خاڵێکــی فــەزادا پلــەی سەربەســتیی 
ــردن  ــی هەژمارک ــە ئامێرەکان ــت ب ــوون، دەتوانرێ ــرت ب ــرۆدەی یەک ــی زۆر گی ــە ڕادەیەک ــتییانە ب ــەی سەربەس ــەم پل ــوار هــەن. ئ ب
بپشــکرنێن. بــۆ منوونــە، دیــاردەی یونــڕا )Unruh( وەســفی دیاردەکــە دەکات تێیــدا چاودێرێکــی تــاودراو لــە بۆشــاییدا گەرماوێــک 
لــە تەنۆلکــەکان دەردەخــات. تەنانــەت لــەوەش ناوازەتــر، بیــردۆزی ڕیخ-شــالیدەر )Reeh-Schleider( دەڵێــت کــە دەتوانرێــت 
دەســتامن بــگات بــە هــەر ئاســتێکی گڵۆباڵــی کوانتەمیــی سیســتمەکە وەک گشــتێک بەهــۆی دەســتپێکردن بــە بۆشــایی و کارکــردن 
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بــە هەندێــک ئۆپەرەیتــەری دیاریکــراو بــۆ ناوچەیەکــی بچووکــی فــەزا. بەمانایەکــی تــر، لەبەرئــەوەی پلەکانــی سەربەســتیی بــوار 
لــە ناوچــە جیاوازەکانــی فــەزادا لــە بۆشــاییدا گیــرۆدەی یەکرتبــوون، کارکردنــە ســەر هــەر یەکێکیــان لــە ناوچەیەکــی دیاریکــراوی 

فــەزادا دەتوانێــت کاریگەرانــە هــەر ئاســتێکی شــیاو بــۆ تیۆرییەکــە بەرهــەم بێنێــت.
دەکــرێ لەنــاو هــەر تاکــە تیۆرییەکــی بــوار-ی کوانتەمــدا چەنــد جۆرێــک لــە بۆشــایی هەبــن: بۆشــایی ڕاســتەقینە، کــە نزمرتیــن 
ئاســتی وزەیــە، و بۆشــاییە درۆیینــەکان، کــە هیــچ تەنۆلکەیەکیــان تێدانییــە، بــەاڵم چــری وزەکەیــان بەرزتــرە لــە هــی بۆشــایی 
ــە  ــن بۆشــایی )ک ــی )spontaneous symmetry breaking(، هاوتاتری ــی لەخــۆوەی هاوتای ــاردەی نەمان ڕاســتەقینە. بەهــۆی دی
تێیــدا نرخــی چاوەڕوانکــراوی هەمــوو بــوارە کوانتەمییــەکان نامێنــن( بەشــێوەیەکی گشــتی بۆشــایی ڕاســتەقینە نییــە. پەرەســەندنی 
گەردوونیــی بەشــێوەیەکی ژیرانــە گواســتنەوەیەک لــە خۆدەگرێــت لــە دۆخێکــی هاوتــای بۆشــاییەوە، واتــە ڕەهــا لــە تەنۆلکــە، بــۆ 
ژمارەیــەک تەنۆلکــەی کۆمەڵەبــوو لــە باگراوندێکــی دابینکــراو لەالیــەن دۆخێکــی وزەی نزمــرتەوە. لــە هەندێــک مۆدێلــدا، ئــەم 
پەرەســەندنە توانیویەتــی بەشــێوەیەکی داینەمیکــی مــادە بەســەر دژە مــادەدا زاڵبــکات، بــەم شــێوەیە یارمەتیــدەرە لــە لێکدانــەوە 
بــۆ ناهاوتایــی ئێســتای نــاو گەردوونــە بیرناوەکەمــان. ئــەم جــۆرە لــە ســیناریۆ هــۆکاری دەرکەوتنــی ئــەم گوتــە پڕمانایەیــە کــە 
دەڵــێ لەجێــگای هیــچ شــت هەیــە چونکــە "هیــچ ناجێگیــرە"، هەڵبــەت ئەگــەر ڕێگــە بەخۆمــان بدەیــن پێناســەی "هیــچ" وەک" 
ــە،  ــەوە نیی ــەردوون خۆی ــەی گ ــە بنەچ ــدی ب ــێوەیەک پەیوەن ــچ ش ــە بەهی ــن. ئەم ــە" بکەی ــایی دۆریین ــای بۆش ــی هاوت دۆخێک
هەروەهــا بەدڵنیاییــەوە پەیوەندیشــی بــەوەوە نییــە کــە ئاخــۆ بۆچــی لــە یەکــەم شــوێندا نەخشــە شــەپۆلێکی کوانتەمیــی هەیــە.

لــە میانــی بەدیهێنانــی شــت لــە هیچــەوە، پێویســتە ڕووبــەڕووی ئاریشــەی "لەرینــەوەی کوانتەمــی Quantum Fluctuation"ش 
ــک جــار  ــەت هەندێ ــەراوەکان، تەنان ــە ل ــە تەنۆلکــە خەیاڵیی ــڕە ل ــی پ ــە بۆشــایی کوانتەمی ــت ک ــەی جــار دەوترێ ــەوە. زۆرب ببین
ئــەم تەنۆلکانــە دێنــە نــاو بوونــی ڕاســتەقینەوە، هەروەکــو لــە تیشــکدانەوەی هۆکینگــدا لــە کونــە ڕەشــەکاندا ڕوودەدات. ئەمــە 
پێناســەیەکی هەڵەیــە، لــەو خواســتەوە دێــت کــە دەیــەوێ بڵێــت نەخشــە شــەپۆلەکان نوماینــدەی کۆمەڵــە ئامارییەکانــی تەنۆلکــە 
ــە،  ــە ســانایی، دۆخــی کوانتەمــی دۆخــی کوانتەمیی ــن. هــەر ب ــی ڕاســتەقینە ب ــەوەی دۆخــی کوانتەمی ــری ئ کالســیکییەکانن، لەب
هەروەهــا دۆخێکــی بۆشــایی ڕاســتەقیینە جێگیردەبێــت و هیــچ جــۆرە لەرینەوەیەکــی تێــدا نابێــت. تەنۆلکەکانی هۆکینــگ دەکرێ 
لەالیــەن کونــە ڕەشــەکانەوە دەربدرێــن، چونکــە دۆخــی پەیوەســت بــە کونــی ڕەش دۆخــی بۆشــایی نییــە، هەروەهــا نەخشــە 
شــەپۆلی دۆخــی کونــی ڕەش بەشــێوەیەکی رسوشــتی پەرەدەســتێنێت بــۆ نەخشــە شــەپۆلێک کــە تێیــدا لەگــەڵ چوونەوەیەکــی 

کونــە ڕەشــەکە تەنۆلکــەکان تیشــک دەدرێــن.
ــک ڕوو  ــی، کاتێ ــر دراماتیک ــێوەیەکی زیات ــەت بەش ــت، تەنان ــەل دەهاوێ ــەوە پ ــەی ئێم ــەوە نیوتنییەک ــە بیرکردن ــە ل بارودۆخەک
لــە کێشــکردنی کوانتەمیــی دەکەیــن، کــە تێیــدا فــەزا-کات بــۆ خــۆی نەخشــە شــەپۆلی هەیــە. لــەو بــارەدا هیــچ جــۆرە "فــەزا-

کات"ێکــی تــاک نییــە، تەنهــا بیرۆکــەی نزیکەیــی هــەن لەهەمبــەر فــەزا-کات، کــە لــە چوارچێوەیەکــی کالســیکیدا بەکاردەهێرنێــن. 
هێشــتا تێگەیشــتنێکی تەواوەتیــامن لەبــارەی کێشــکردنی کوانتەمییــەوە نییــە، بــەاڵم هەرچۆنێــک بێــت، دەتوانیــن بــە جیــا لەســەر 
بنچینــەی ســیفەتە گشــتییەکانی هەریــەک لــە کێشــکردن و میکانیکــی کوانتــەم هەوڵــی بەرەوپیشــچوون بدەیــن. دەرەنجامێکــی 
ــەرەو  ــە شــت" ب ــڕ ل ــاڵ" و "فــەزای پ ــوان "فــەزای بەت ــاکاری نێ ــە کــە بەشــێوەیەکی پڕاکتیکــی جی کیشــکردنی کوانتەمیــی ئەوەی
نادیــاری بــراوە. یەکێــک لــە ئایدیــا مۆدێرنــە کاریگــەرەکان ئەوەیــە کــە دەڵــێ دەکــرێ فــەزا-کات خــۆی بەهــۆی گیرۆدەیــی نێــوان 

ســێتێک پلــەی سەربەســتی ئەبســتڕاکتی کوانتەمــی پێناســەبکرێت.
دەرەنجامــە پەیوەندیدارەکــەی تــری کێشــکردنی کوانتەمــی بــۆ ســەرەتای گەردوونــە. بەشــێوەیەکی کالســیکی، هــۆکاری بــاش هەیە 
بۆئــەوەی پێــامن وابێــت ڕێژەیــی گشــتیی لــە تەرایــی بیــگ بانگــدا تووشــی شکســت دەبێــت، کــە ئــەم تەراییــە ســنوورێک بــۆ 
فــەزا-کات لــە ڕابــردوودا دابینــدەکات. )بیــگ بانــگ خاڵێــک نییــە لــە فــەزادا، بەڵکــو دەبێــت وەکــو ڕوویەکــی فەزا-ئاســا بیــری 
ــە "کات" بەباشــی  ــە بۆی ــراوە، جگــە لــەوەش فــەزا-کات تەرایی ــدا" بەهەڵەداب ــە کات لێکرابێتــەوە؛ کەســێک کــە بڵێــت "ســاتێک ل
ــە کــە  ــای ئەوەی ــە ســادەیی مان ــدا، شکســتی تیۆرییەکــی کالســیکی ب ــی میکانیکــی کوانتەمی ــە جیهان ــەاڵم ل پێناســە نەکــراوە.( ب

پێویســتە لــەو خاڵــەدا ســنوورە کالســیکییەکە وەکــو وەســفێکی وردی بارودۆخەکــە وەرنەگریــن.
باشــرتین شــت بیڵێیــن ئەوەیــە، کــە تێگەیشــتنی ناتــەواوی ئێســتای ئێمــە لــە کێشــکردنی کوانتەمــی بەتــەواوی گونجــاوە، لەگــەڵ 
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دوو شــیامنە: یەکیــان ئەوەیــە کــە گــەردوون هەمیشــەییە، ئــەوەی تریــان ئەوەیــە کــە ســەرەتایەکی هەبووە. لــە بەشــی داهاتووەدا 
وردتــر بــاس لــە هــەردوو شــیامنەکە دەکەیــن. بۆئــەوەی تێبگەیــن کــە بۆچــی لــە جێــگای هیــچ شــت هەیــە، بەدڵنیاییەوە پێویســتە 
ــەوە وەســفکراوە،  ــە بەهــۆی نەخشــە شــەپۆلی کوانتەمیی ــە، ک ــدا جیهانێکــی فیزیکــی هەی ــن کــە بۆچــی لەبنەڕەت ــەوە تێبگەی ل

هەروەهــا لەوانەیــە پێویســتبکات تێبگیــەن کــە چــۆن ئــەم جــۆرە گەردوونــە توانیویەتــی لــە هیچــەوە "بێتــە بــوون".

٣- پرسیاری شیامنەیی: ئایا گەردوون دەتوانێت بەسادەیی هەبێت؟
ئێســتا دەتوانیــن بەشــیوەیەکی گونجــاو بگەڕێینــەوە بــۆ ســەر پرســیارەکە: بۆچــی لەجێــگای هیــچ شــت هەیــە؟ یەکــەم ئاریشــە 
ــی  ــە تاوەکــو بوون ــی هەی ــە شــتێکی دەرەکی ــی بۆخــۆی پێویســتی ب ــی فیزیای ــا حەقیقەت ــە کــە ئای ــێ باســبکرێت ئەوەی کــە دەب
ــەر  ــت ئەگ ــەدی بهێنێ ــان شــتێک ب ــت، ی ــەردوون هەمیشــەیی بێ ــەر گ ــدات ئەگ ــێ ب ــی پ ــە شــتێک بەردەوامی ــاوبدات؟ وات پاس

ــن. ــەو ســیناریۆیانە لەبەرچاوبگری ــەک ل ــدا هەری ــی خۆی ــن لەکات ــت؟ دەتوانی ــەردوون ســەرەتایەکی هەبووبێ گ
بــۆ ڕوونکردنــەوە بــا وێنــای ئەوەبکەیــن کــە هەندێــک فۆڕمــی میکانیکــی کوانتــەم لــە بنچینەییرتیــن ئاســتیدا پێناســەی ڕاســتی 
جیهانــی فیزیاییــن. ئەمــە لەوانەیــە ڕاســت نەبێــت، لەوانەیــە ئــەو وانانــەی فێــری دەبیــن بــۆ ئەنتۆلۆجیەکانــی تــر بگشــتێرنێن. 
ــی  ــا فەزایەک ــەدا تەنه ــە بنچین ــەرت ل ــەزای هێڵب ــرت-دا( H. ف ــەزای هێڵەب ــە ف ــەر ل ــتەیەکە )ڤێکت ــی ئاڕاس ــی کوانتەم دۆخێک
ئاڕاســتەدارە لەگــەڵ بڕێکــی ناوەکــی کــە لەنێــوان ئاڕاســتەکاندا پێناســەکراوە. )ئێمــە ئۆپەرەیتەرێکــی هامڵتۆنیــی گریامنــە دەکەیــن 

ــرەوە پێناســەکراون: ــەن هاوکێشــەی رشۆدینگێ ــی تیۆرییەکــە لەالی کــە وزەی دۆخێــک پێناســە دەکات، ئینجــا داینەمیکەکان
ــی  ــە ڕێژەییەکان ــدا تیۆریی ــت، لەناویان ــڕاو بەکاردەهێرنێ ــی داب ــی هــەر سیســتمێکی کوانتەمی ــۆ داینەمیکەکان ــەم هاوکێشــەیە ب ئ
بــواری کوانتــەم و هەروەهــا دەکــرێ کیشــکردنی کوانتەمیــش بگرێتــەوە، هەمــوو ئــەو شــتەی پێویســتە بکرێــت ئەوەیــە 
ــوو  ــتە هەم ــان پێویس ــڕاوە، ی ــەردوون داب ــن گ ــکات. )وادادەنێی ــت دیاریب ــی ڕاس ــت و هامڵتۆنیانێک ــی ڕاس ــی هێڵبەرت فەزایەک
ئــەو شــتانە بخەینــە نــاوەوە کــە وەک بەشــێک لــە گــەردوون کاری تێدەکــەن.( هاوکێشــەکەی رشۆدینگێــر دەرەنجامێکــی ورد و 
قووڵــی هەیــە: بەنزیکەیــی هەمــوو دۆخــە کوانتەمییــەکان بەشــێوەی هەمیشــەیی هــەم بــەرەو داهاتــوو هــەم بــەرەو ڕابــردوو 
پــەرە دەســتێنن. بەپێچەوانــەی مۆدێلــە کالســیکییەکانی وەک فەزا-کاتــی نــاو ڕێژەیــی گشــتیی، کــە دەگاتــە تەراییــەکان و لــەوە 
ــک وەک  ــەر دۆخێ ــت ه ــادەیە. دەتوانرێ ــی زۆر س ــەندنی کوانتەمی ــت، پەرەس ــت بەردەوامبێ ــەندنەکە ناتوانرێ ــەدواوە پەرەس ب
ــای  ــر مان ــەوە هاوکێشــەکەی رشۆدینگێ ــی ئ ــی وزەیەکــی دیاریکــراو )ئایگنســتەیتس( بنوورسێــت، بەپێ ســەریەکچوونی دۆخەکان
ئەوەیــە کــە نرخــی هــەر هاوکۆلکەیــەک بــە نەگــۆڕی دەمێنێتــەوە، ئەمــە لەکاتێکــدا فەیســەکە )phase( بــە خێراییەکــی نەگــۆڕ 
دەســوورێتەوە )بەالیەنــی کــەم بــۆ هامڵتۆنیانێکــی ســەربەخۆ لــە کات(. لــە فــەزای هێلبــەرت-دا هەمــوو پەرەســەندنی گــەردوون 
ــێوەی  ــە بەش ــددا ک ــی بەرزە-ڕەهەن ــاو فەزایەک ــدا لەن ــی ڕێک ــاو هێڵێک ــەیی دەکات لەن ــەی هەمیش ــفی جووڵ ــادەیی وەس بەس

ــە. تۆپۆلۆجــی شــێوەی دۆنەتــی هەی

ئەگــەر ئــەم بنەمایــە وەســفی جیهانــی حەقیقــی بــکات، ئــەوە نــە دەســتپێکردن و نــە کۆتایــی لــە کاتــدا نییــە. ئەمــە مانــای ئــەوە 
ــە ڕێژەیــی  ــەوەی ل ــە، وەک ئ ــە تەراییەکــی فیزیایــی حەقیقیی ــە کــە ن ــە، تەنهــا ئەوەی ــی نیی ــچ بیــگ بانگێــک بوون ــە کــە هی نیی
گشــتیی کالســیکییدایە، نــە یەکــەم ســاتی ســەرەتای گــەردوون پیشــاندەدات. ئەوەنــدەی پەیوەنــدی بــە فیزیــاوە هەبێــت، ئــەم 
ــت  ــک دەتوانێ ــتا یەکێ ــی. هێش ــی دەرەک ــچ هۆکارێک ــێ هی ــە بەب ــەیی هەی ــەرە، بەهەمیش ــەواوی خۆتێرک ــە بەت جــۆرە گەردوون
ــان گەردوونناســی  ــی ی ــەاڵم هیــچ کۆســپێکی فیزیای ــە پاســاودراوە؟ ب ــا گەردوونێکــی هەمیشــەیی بــێ هــۆکار ژیران بپرســێت: ئای

لەبەردەمــی هەبوونــی ئــەم جــۆرە گەردوونــەدا نییــە.
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ئــەم بارودۆخــە بەنزیکەیــی بــۆ هەمــوو دۆخــە کوانتەمییــەکان بەکاردێــت، لەبەرئــەوەی هەاڵوێرتەیــەک هەیــە: دۆخگەلێــک بــە 
وزەی ســفری تــەواوەوە. لەبەرئــەوە هاوکیشــەکەی رشۆدینگێــر دادەڕمــێ بــۆ:

کــە لــە کۆنتێکســتی کێشــکردنی کوانتەمییــدا بــە هاوکێشــەی ویلەر-دیویــت )Wheeler-DeWitt( نــارساوە. هاوکێشــەیەکی لــەم 
فۆڕمــە ڕاســتەوخۆ لــەو هەوڵــە ســادەیەوە دێــت کــە دەدرێــت بــۆ بەکارهێنانــی یاســا ئاســاییەکانی پڕۆســەی بــە کوانتەمیکردنــی 
ــە،  ــە نیی ــەی بەکوانتەمیکردنەک ــارەی پڕۆس ــەت دەرب ــتێکی تایب ــچ ش ــرەدا هی ــتیی. لێ ــی گش ــۆ ڕێژەی ــیکییەکان ب ــە کالس تیۆریی
هاوکێشــەی ویلــەر- دیویــت بەســادەیی ئــەو ڕاســتییە دەنوێنێــت کــە ڕێژەیــی گشــتیی لەژێــر دووبــارە بەپاڕامیتەرکردنــی ڕەهەندی 
کاتــدا ناگۆڕێــت، کــە ئــەوە تایبەمتەندییەکــە کــە تەنانــەت لــە تیۆرییــە کالسیکییەکەشــدا هەیــە. پێویســتە خەیاڵــی ئــەوە نەکەیــن 
کــە هۆکارێکــی پتەومــان هەیــە بۆئــەوەی چاوەڕوانــی ئەوەمــان هەبێــت کــە هاوکێشــەیەکی لــەم جــۆرە پێویســتە پەیوەندییەکــی 
بنچینەیــی کێشــکردنی کوانتەمیــی بێــت، بێگومــان ئــەوە ژیرانەیــە کــە فۆڕمــە گشــتیرتەکە )واتــە هاوکێشــەی یــەک( فەرمانڕەوایــە 
ــە  ــن و ل ــی گشــتیی نزیکەیی ــی ڕێژەی ــەوەش کــە هاوتاییەکان ــدا، هەروەهــا ئ ــی گەردوون بەســەر پەرەســەندنی دۆخــی کوانتەمی

ســنوورێکی کالســیکیدا دەردەکــەون.
ئەگــەر هاوکێشــەکەی ویلــەر- دیویــت )واتــە هاوکێشــەی دوو( ڕاســت بێــت، ئــەوا ئاڵەنگارییەکــی ڕاســتەوخۆمان پیشــاندەدات، 
کــە نــارساوە بــە "کێشــەی کات": هیــچ پاڕامیتەرێکــی کات لەنــاو هاوکێشــەکەدا نییــە، کەواتــە دەبــێ "کات" مانــای چــی بێــت؟ 
لەوانەیــە یەکێــک پێــی وابێــت کــە ئــەم جــۆرە هاوکێشــەیە بەهــۆی تاقیکردنــەوەوە دوورخراوەتــەوە، لەبەرئــەوەی ئێمــە ئەزموونی 
ــت.  ــی بێ ــەوەی بنچینەی ــری ئ ــت لەب ــە بێ ــە کات دەرکەوت ــەاڵم لەوانەی ــن. ب ــدا دەکەی ــی حەقیقی ــاو جیهان ــی کات لەن تێپەڕبوون
)هێشــتا کاتــی دەرکەوتــە دەکرێــت حەقیقــی بێــت ڕێــک وەکــو ئــەوەی کــە شــلەیەک دەکــرێ حەقیقــی بێــت تەنانــەت ئەگــەر 
ــر، دەتوانێــن وێنــای بەفاکتۆرکردنــی فــەزای  ئــەم شــلەیەش دەرکەوتــەی ڕەفتــاری بەکۆمەڵــی ئەتۆمــەکان بێــت(. بەمانایەکــی ت

هێڵبــەر بکەیــن بۆنــاو لێکدانــی فۆڕمەکــە بەشــێوەی تێنســەر.

 کــە تێیــدا HC وەســفی هەندێــک نیمچــە سیســتمی "کاتژمێریــی" گــەردوون دەکات، هەروەهــا HU وەســفی هەمــوو 
ــە HU لەگــەڵ  ــەو دۆخــەی بەســرتاوە ب ــن کــە ئ ــاس بکەی ــە گونجــاوە گــۆڕاوەکان بەشــێوەیەک پێن ــر دەکات. کەوات شــتەکانی ت
ــەی  ــەی هاوکێش ــک دەرکەوت ــی هەندێ ــەردوون بەپێ ــی گ ــەواوی باق ــت ت ــەوە وادەردەکەوێ ــووە، لەبەرئ ــە گیرۆدەب کاتژمێرەک
ــراوە  ــەوە ئەویــش ناون ــەڕووی کێشــەیەکی بەجۆرێــک ناگرنــگ دەبێت ــۆدە ڕووب ــەم میت ــدە ئ ــە "پەرەدەســتێنێت". هەرچەن جووڵ
ــە  ــاواز ل ــاواز بەفاکتــۆر بــکات، جــۆری جی ــە زۆر ڕێــگای جی ــە "ناڕوونیــی کاتژمێریــی": یەکێــک دەتوانێــت فــەزای هێڵبــەرت ب ب
دەرکەوتــەی پەرەســەندنی کات بەدەســتبهێنێت. ئەمــە ڕوون نییــە کــە پێویســتە چــۆن ئــەم ناڕوونییــە ڕوونبکرێتــەوە و بەدواییــدا 
ئــەوەش ڕوون نییــە کــە ئایــا هاوکێشــەی ویلەر-دیوێــت لەخۆیــدا دەتوانێــت وەکــو بنچینەیــەک بــۆ تیۆریــی پایــەداری کێشــکرنی 

ــکات. کوانتەمــی خزمــەت ب
لەبەرئــەوەی کات لــەم جــۆرە مۆدێالنــەدا دەرکەوتەیــە، لەوانەیــە تەنهــا بەرســەر مەودایەکــی ســنوورداردا بکشــێت، لەبەرئــەوەی 
ــەی  ــەوە هاوکێش ــێ(. لەبەرئ ــرێ بب ــتا دەک ــدا هێش ــک مۆدێل ــە هەندێ ــدە ل ــت )هەرچەن ــەیی نەبێ ــەردوون هەمیش ــە گ لەوانەی
ویلەر-دیویــت وەکــو بنچینەیــەک بــۆ ئــەو مۆدێالنــە بەکارهاتــووە کــە تێیانــدا گــەردوون ســاتێکی ســەرەتایی هەیــە. هەندێــک 
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ــای  ــە مان ــەوەی ئەم ــە، لەبەرئ ــی هەڵەی ــە دەربڕینێک ــوون". ئەم ــە ب ــەوە دێن ــە هیچ ــت "ل ــە دوترێ ــۆرە گەردوونان ــەم ج ــار ب ج
ئەوەیــە کــە پڕۆســەیەکە لــە کاتــدا کــە بــە هیــچ دەســت پێــدەکات و بــە گــەردوون کۆتایــی دێــت. بــەاڵم ئەگــەر گــەردوون بوونــی 
نەبێــت، کات بوونــی نییــە، لەمەشــەوە هیــچ پڕۆســەیەک بوونــی نییــە. لەجیاتــی ئــەوە، باشــرتە ئــەم شــێوازی قســەکردنە لــە کاتــدا 
بــۆ ئــەو بەشــەی حەقیقــەت هەڵبگریــن کــە تێیــدا کات بەڕاســتی بوونــی هەیــە. پرســیارەکە ئــەوە نییــە کــە ئایــا گەردوونێــک 
دەتوانێــت لــە هیچیەتییــەوە بێتــە بــوون، بەڵکــو ئەوەیــە ئایــا دەتوانرێــت گەردوونێکــی ســەرەتادار بەتــەواوی لەالیــەن ســێتێک 
یاســای فیزیاییــەوە وەســف بکرێــت بەبــێ پەنابردنــە بــەر یارمەتــی هۆکارێکــی دەرەکــی. وەاڵمەکــە ئەوەیــە کــە بوونــی ســاتێکی 
ســەرەتایی لــە کاتــدا خــۆی لــە خۆیــدا کۆســپ نییــە لەبــەردەم وەســفکردنی گەردوونــی فیزیکــی بــە کۆمەڵێــک تێرمــی تــەواو 
ــە  ــتییەک نیی ــچ پێویس ــت، هی ــاوە هەبێ ــە فیزی ــدی ب ــدەی پەیوەن ــەوە ئەوەن ــی کەم ــەوە بەالیەن ــەر. لەبەرئ ــاو و خۆتێرک گونج
ــان  ــت ی ــەیی بێ ــەردوون هەمیش ــا گ ــی، ج ــی فیزیای ــە حەقیقەت ــەدەر ل ــە ب ــارساوی هەی ــی ن ــوون هۆکارێک ــن ب ــەوەی بڵێی بۆئ

ســەرەتایەکی هەبێــت.
ئــەم رشۆڤەیــە بەجۆرێــک تەکنیکــی بــووە، بــەاڵم ئێمــە دەتوانیــن لێکدانەوەیەکــی زیاتر حەدســی لەســەر بنەمــای فیکرەی }یاســای 
ــە ســاتێکدا  پاراســتنی وزە{ دامبەزرێنیــن. دەتوانرێــت پاراســتنی وزە وەک ئــەو فیکرەیــە لێــی بڕوانرێــت کــە وزەی سیســتمێک ل
ــت  ــت، دەکرێ ــەر وزە ناســفر بێ ــەوە ئەگ ــت. لەبەرئ ــر دەبێ ــاتێک دوات ــو س ــا وەک ــاتێک پیشــرتە، هەروەه ــو وزەی س ــک وەک ڕێ
بڵێیــن پێویســتە کات بەهــەردوو ئاڕاســتەدا بکشــێت- پێویســتە وزەکــە "بــەرەو شــوێنێک" بــڕوات لــە کاتــدا. بــەاڵم هاوکێشــەی 
ــە  ــەواوی ل ــدا وزەی کێشــکردنی بەت ــە تێی ــک ک ــە وزە گشــتییەکەی ســفرە، یەکێ ــک دەکات ک ــت وەســفی گەردوونێ ویلەر-دێوی
نرخــدا یەکســانە و لــە نیشــانەدا پێچەوانەیــە بــە وزەی مــاددە و ســەرچاوەکانی تــر. )ئەمــە دەرخــەری بیرۆکــەی ڕێکخســتنی ورد 
نییــە، ئەمــە بەشــێوەیەکی ئۆتۆماتیکــی لــە گەردوونێکــدا ڕاســتە کــە تێیــدا فــەزا داخــراوە، بــۆ منوونــە فەزایەکــی ســێ ڕەهەنــدی(. 
ئــەم گەردوونانــە بەتــەواوی لــەو جــۆرەن کــە تێیانــدا پێویســت نــاکات کات بــۆ هەمیشــە بکشــێت – بەشــێوەیەکی کاریگەرانــە 
ــەر- ــی هاوکێشــەی ویل ــە گوێڕایەڵ ــی ک ــووە هەیەت ــە هەب ــەو گەردوون ــە ئ ــە ک ــان وزەی )ســفر( هەی ــوو هەم گەردوونێکــی نەب

دێویــت دەکات- لەبەرئــەوە دەتوانێــت ســەرەتایەکی هەبێــت. ئایــا ئێمــە لــە گەردوونێکــی وەهــادا دەژیــن یــان نــا، ئەمــە هێشــتا 
پرســیارێکی کراوەیــە.

ئــەم لەبەرچاوگرتنــە زانســتیانە دەکــرێ بــەوە وەاڵمیــان بدرێتــەوە کــە لەوانەیــە هاوکێشــە جیاکارییــەکان وەســفی ئــەوە بکــەن 
کــە گــەردوون چــی دەکات، بــەاڵم هــۆکاری ئــەوە لێکنادەنــەوە کــە بۆچــی ئــەو شــتانە دەکات. ئەمــە ئەوەنــدەی بــواری هەبێــت 
ڕاســتە )بۆچــی ئــەم هاوکێشــانە کۆمەڵێکــی تــر نــا؟ هــەر لــە بنەڕەتــدا بۆچــی هاوکێشــە؟(، بــەاڵم هەندێکجــار ئەمــە بــووە بــە 
داواکارییــەک کــە دەبێــت ئــەم جــۆرە لێکدانەوەیــە بوونــی هەبێــت. داواکاری لــەم جــۆرە زۆرجــار ئاماژەیــە بــە ڕێســای هــۆکاری 
تــەواوی الیبنیــز یــان ڤێرژنێکــی مۆدێرنــی ئــەو ڕێســایە: پێویســتە هەمــوو شــتێک هۆکارێــک یــان لێکدانەوەیەکــی هەبێــت، بــە 
ــکات کــە لەکاتێکــدا  ــەوە ب ــی، دەکــرێ یەکێــک پێشــنیاری ئ ــە پاشــۆچوونی بێکۆتای ــن ل ــۆ خۆبەدوورگرت گــەردوون خۆشــیەوە. ب
کــە گــەردوون نازەروریــە )لەخۆیــدا پێویســت نەبــووە کــە هەبێــت( دەکرێــت لێکدانــەوەی کۆتایــی بــۆ گــەردوون لــە بوونێکــی 
زەروریــدا بدرۆزرێتــەوە. ئایدیاکــە دەڵێــت بوونــە زەرورییــەکان لەخۆیانــدا پێویســتیان بــە لێکدانــەوەی زیاتــر یــان هــۆکاری زیاتــر 

نییــە.
ــۆکاری  ــای ه ــۆ ڕێس ــاوهێنانەوە ب ــو پاس ــن، هەروەک ــۆرە زۆر قایلکەرنی ــەم ج ــی ل ــەوە، ئاڕگومێنتگەل ــی مۆدێرن ــە ڕوانگەیەک ل
ــە  ــارەی خــودا، بۆی ــەو لەب ــی ئ ــە بۆچوون ــز خــۆی بەقورســی پشــتی بەســتووە ب ــەواو بەجۆرێــک بەســەرچووە. )پاســاوی الیبنی ت
ــی  ــدە پەیوەندییەکــی زەروری ــەوە، هەرچەن ــی دەمێنێت ــەواو و خوداگەری ــی ڕێســای هــۆکاری ت ــوان قبوڵکردن ــەک لەنێ پەیوەندیی
نییــە(. کاتێــک وا بیــر لــە یاســاکانی رسوشــت بکەینــەوە کــە نەزمــی وەســفکەرن لەبــری ئــەوەی هێــزی هۆکارداربــن، هەروەهــا 
فیکــرەی هــۆ و ئەنجــام بــۆ وەســفی دەرکەوتەکانــی دۆخــی گــەورەی جیهــان گونجــاو بــن لەبــری دۆخــە بنچینەییــەکان، ڕێســای 
هــۆکاری تــەواو ڕەونەقــی خــۆی لەدەســت دەدات. هەندێــک جــار وەکــو مەرجێــک بــۆ تێگەیشــن و قســەکردن لەســەر گــەردوون 
بەرگــری لێکــراوە: ئەگــەر شــتەکان بەبــێ هــۆکار ڕووبــدەن، ئێمــە چ مانایــەک لــە جیهانــدا دەدۆزینــەوە؟ بــەاڵم ئــەو داوایــەی کــە 
دەڵێــت دەبــێ جیهــان نەزمداربێــت و شــایەن بــە لــێ تێگەیشــن بێــت زۆر الوازتــرە لــەو داوایــەی دەڵێــت هەمــوو شــتێک هــۆ 
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یــان هۆکارێــک لــە پشــتییەوە هەیــە؛ کەلێنێکــی گــەورە لەنێــوان ڕێســای هــۆکاری تــەواو وەک ئــەوەی بەشــێوەیەکی گشــتی لێــی 
تێگەیشــتووین لەگــەڵ "بێنەزمیــی"دا هەیــە. بەتایبــەت ئایدیــای نێونێوەنــدی ئەوەیــە کــە گــەردوون نەزمــدارە بــەاڵم بەشــێوەیەک 
کــە لەالیــەن مرۆڤــەوە }یــان شــتی لــە مــرۆڤ چــووەوە{ کاری تێناکرێــت، پاتێرنێکــی کارتێنەکــراو- ئەمــە ڕێــک ئــەو گەردوونەیــە 
کــە کــە لەالیــەن فیزیــای مۆدێرنــەوە وەســفکراوە. ئــەم ســیفەتە بەســە بۆئــەوەی ڕێگــە بــە لێکۆڵینــەوە و گەنگەشــەی ژیرانــە 
بدرێــت لەســەر چۆنیەتــی گــەردوون، بەبــێ پشــت بەســن بــە هیــچ جــۆرە شــتێک لــە دەرەوەی جیهــان؛ هەروەکــو بینیــامن، هیــچ 

کەموکوڕییــەک لــەوەدا نییــە کــە جیهانــی فیزیکــی بتوانێــت هــەم نەزمداربێــت و هــەم خۆتێرکــەر.
ئایدیــای بوونێکــی زەرووری بەهەمــان شــێوە قایلکەرنییــە، نوورساوێکــی تیۆلۆجیانــەی زۆر هەیــە لەســەر ئــەم بابەتــە، مــن لێــرەدا 
ــی  ــە "ئارگومێنت ــە ل ــەوە بریتیی ــت دەهێنێت ــدا ئارگومێ ــە لەقازانجی ــەوەی ک ــەردەکەم. ئ ــەی لەس ــی گەنگەش ــە کورت ــا زۆر ب تەنه
ــا  ــە، هەروەه ــک هەی ــە هۆکارێ ــتی ب ــتێک پێویس ــوو ش ــدرا: هەم ــاژەی پێ ــی ئام ــە کورت ــەرەوە ب ــە س ــی" وەک ل گەردوونناس
بوونێکــی زەروری دەبێتــە هــۆکاری بنەڕەتــی بــۆ هەمــوو شــتێک. ئەگــەر ڕێســای هــۆکاری تــەواو )یــان هــەر گریامنەیەکــی لــەو 
ــاوی  ــە لەچ ــۆکار نیی ــە ه ــتی ب ــەردوون پێویس ــی گ ــە بوون ــت، چونک ــزی نامێنێ ــە هێ ــەم ئارگومێنت ــە، ئ ــی نیی ــێوەیە( بنچینەی ش
 Anselm of گشــتییدا. ئەڵتەرناتیــڤ بــۆ ئەمــە بریتییــە لــە "ئاڕگومێنتــی ئەنتۆلۆجــی" ، کــە لەالیــەن ئەنســێلم ئــەڤ کانتەربــەری
Canterbury پێشــەوایەتی کــراوە و دواتــر بــە ڤێرژنــی دەســکاریکراو زۆرجــار هێرناوەتــەوە بەربــاس. ئایدیــا بنچینەییەکــە ئەوەیــە 
کــە دەڵێــت دەتوانیــن وێنــای بوونێــک بکەیــن کــە تەواوترینــە، هەروەهــا بــوون لــە نەبــوون تەواوتــرە، لەبەرئــەوە تەواوتریــن 
ــە  ــز ئەوەی ــی بەهێ ــەوە، ناڕەزاییەک ــە دژی بەرزبکات ــی ل ــن ناڕەزای ــت چەندی ــک دەتوانێ ــە. یەکێ ــێوەی زەروری هەی ــوون بەش ب
ــەوردی  ــی" ب ــە، لەکاتێکــدا فیکــرەی "تەواوی ــن کــە تەواوترین ــک بکەی ــای بوونێ ــن وێن ــن کــە لەڕاســتییدا ئێمــە ناتوانی دەریبخەی
پێناســەنەکراوە. دەمێکــە زانــراوە کــە ئاڕگومێنتــە ئەنتۆلۆجییــەکان زۆر بەدەگمــەن گومانگــەراکان قایلدەکــەن بــە پێویســتی بــۆ 
ــە  ــت؛ ئەم ــی پێدادەنێ ــۆی دان ــەملاندنەکەی خ ــارەی س ــگا Alvin Plantinga دەرب ــن پالنتین ــو ئەلڤی ــی زەروری؛ هەروەک بوونێک
وەکــو پیشــاندانی گونجانێکــی لۆجیکــی بــۆ بڕوابــوون بەخــودا خزمــەت دەکات، نــەک وەک پێویســتییەک بــۆی. وادەردەکەوێــت 
ــە  ــە ک ــک نیی ــچ "بوون"ێ ــەوە، هی ــی کردۆت ــوم دووپات ــد هی ــو دەیڤ ــتابن؛ هەروەک ــەو وەس ــی پت ــەر پایەیەک ــەراکان لەس گومانگ
نەبوونــی دژبەیەکییەکــی لۆجیکــی تێدابێــت، لەبەرئــەوە هیــچ ئاســتەنگێک لەبەردەمامنــدا نییــە بۆئــەوەی وێنــای جیهــان گەلێــک 

بکەیــن کــە تێیانــدا هیــچ "بوون"ێکــی لــەم چەشــنە بوونــی نییــە.
ئایدیــای ئــەوەی کــە گــەردوون لەالیــەن بوونێکــی گەورەتــرەوە بــەدی هێــرناوە، بــۆ هەندێــک مەبەســتی تایبــەت یــان هەندێــک 
ســیفەتی تایبەتــی هەیــە، بەجۆرێــک وادەردەکەوێــت زیاتــر پاســاودراو بێــت لــە گەردوونێــک کــە بەبــێ فاکتێکــی دەرهــۆ بوونــی 
هەیــە. )پێویســت نــاکات ئــەوە بڵێیــن کــە ئایدیــای ئێمــە بــۆ لێکدانــەوەی پاســاودراو لەســەر ئەزموونــی ئێمــە لەنــاو بەشــێکی 
بچووکــی حەقیقــەت گەشــەی کــردووە، نــەک لەســەر بوونــی تــەواوەی حەقیقــەت خــۆی گەشــەبکات(. زیــاد لــەوەش، نیزامەکانــی 
ــا ئــەوە تــەواو بێــت  ــە مبانەوێــت لێکــی بدەینــەوە، تەنانــەت ئەگــەر بەتەنی ــدا شــتێکە لەوانەی وەک یاســاکانی رسوشــت لەخۆی
ــۆدە  ــی میت ــن بەبەکارهێنان ــەوە دەتوانی ــت. لەبەرئ ــێ تێگەیشــن بێ ــە ل ــە شــایەن ب ــە شــتێک ک ــکات ب ــەردوون ب ــەوەی گ ــۆ ئ ب
گشــتییەکانی زانســت و ئەقــڵ بــەدوای بەڵگــەدا بگەڕێیــن بــۆ ئــەم جــۆرە لــە قــەوارەی دەر-گەردوونــی. بــەاڵم هیــچ هۆکارێکــی 
لۆجیکــی یــان ئەزموونــی نییــە دەربــارەی ئــەوەی کــە بۆچــی ئــەم جــۆرە قەوارەیــە پێویســتە بوونــی هەبێــت؛ گــەردوون دەتوانێــت 

هەبێــت و هیچــی تــر.

٤- پرسیارە رسوشتییەکە: بۆچی ڕێک ئەم گەردوونە؟

تەنانــەت ئەگــەر گــەردوون ئاســایی بتوانێــت هەبێــت، دەتوانیــن بپرســین بۆچــی بــەم شــێوەیە هەیــە- چــی ســیفەتە تایبەتییەکانی 

یاســاکانی رسوشــت و ڕێکخســتنی شــت}مادە{ لەنــاو گەردوونــدا لێکدەداتــەوە؟ ئەمــە ئامانجــی لەمێژینــەی زانایــان بــووە؛ وەک 

ئاینشــتایین لــە وتــە بەناوبانگەکەیــدا دەڵێــت" ئــەوەی بەڕاســتی بــەالی منــەوە گرنگــە ئەوەیــە کــە ئایــا خــودا لــە درووســتکردنی 

جیهانــدا هیــچ بژاردەیەکــی هەبــووە؟" ئــەم قســەیە ئامــاژە بــە بەرزیخوازییەکــی زیاتــر دەدات: نــەک تەنهــا بــۆ ئاشــکراکردنی 
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ــەوەی  ــۆ دۆزین ــتاڵی ب ــێوەیەکی پۆتێنش ــو بەش ــە، بەڵک ــە هەی ــە ک ــێوەیە هەی ــەم ش ــەردوون ب ــی گ ــە بۆچ ــەوەی ک ــۆکاری ئ ه

ئــەوەی کــە ئــەم شــێوەیە تاقانەیــە، ئــەوەی کــە گــەردوون نەیدەتوانــی بــە هیــچ شــێوەیەکی تــر هەبێــت. ئــەوەی کــە ئایــا ئێمــە 

دۆزینەوەیەکــی چاوەڕوانکــراوی وەهامــان وەک دابینکــەری هــۆکاری بۆچــی گــەردوون هەیــە پۆلێــن کــردووە یــان وەک ئــەوە 

داماننــاوە کــە پێویســتی بــۆ ئــەم جــۆرە هــۆکارە ناهێڵێــت، بەدڵنیاییــەوە ئامانجــی تێگەیشــن لــە بوونــی دەپێکێــت.

ــەر هــەن کــە  ــا سیســتمی میکانیکــی کوانتەمیــی خۆ-گونجێن ــێ ئەنجامــە. ژمارەیەکــی بێکۆت ــە ب ــەم بەرزیخوازیی ــارە ئ وەکــو دی

ــێتی  ــە س ــان ب ــە هاوت ــە جیاوازان ــەم تیۆریی ــر ئ ــەکەی رشۆدینگێ ــی هاوکێش ــە. )بەپی ــەی ئێم ــە حەقیقیەک ــە گەردوون ــاوازن ل جی

جیــاوازی ئایگــن ڤالیــوەکان بــۆ ئۆپەرەیتــەری هامڵتۆنــی(. هەروەهــا وادەردەکــەوێ ژمارەیەکــی زۆر شــێواز هــەن کــە یاســاکانی 

ــە  ــر لەوانەی ــی ژیرانەت ــن. گریامنەیەک ــی نی ــدا هــەر بەشــێوەی میکانیکــی کوانتەمی ــە بنەڕەت ــە ل ــن ک ــی ب ــی پێ ــا دەیانتوان فیزی

ئەوەبێــت کــە گــەردوون و یاســاکانی رسوشــت بــەو ســادەترین شــێوەیەن کــە دەتوانــن بــن، بەهــۆی ئەمــەوە پاســاوی هەندێــک 

هەلومەرجــی تریــش دەدەن- شــتێکی تایبــەت وەک وەســفکردنی فەزا-کاتێکــی چــوار ڕەهەندیــی میکانیکــی کوانتەمیــی لەگــەڵ 

یاســاکانی فیزیــا، یــان شــتێک فــراوان وەک بوونــی چاودێــرە زیرەکــەکان.

شــتێکی سەرنجڕاکێشــە قەبانــدن بــۆ ئــەوە بکەیــن کــە ئایــا ئــەو یاســا فیزیاییانــەی فەرمانڕەوایــی لەســەر حەقیقەت دەکــەن وەک 

ئــەوەی ئێمــە ئەزموونــی دەکەیــن لــە هەندێــک ڕووەوە بەتــەواوی درەوشــاوەن یــان نــا. مۆدێلــی گشــتیی دۆزینــەوەی زانســتیی 

لــە چەنــد ســەدەی ڕابــردوودا بــۆ ئــەوە بــووە دیــاردە هــەرە ئاڵــۆزەکان لــە چوارچێــوە کارێکــی بەهێــز و ســادەدا لێکبدرێنــەوە. 

میکانیکــی نیوتنــی ژمارەیەکــی زۆر لــە دیاردەکانــی لەنــاو فیزیــای کالســیکییدا یەکخســت؛ کارۆموگناتیســیی ماکســوێڵ یــەک تاکــە 

لێکدانــەوەی بــۆ ڕووناکــی، تیشــکدانی گەرمیــی، کارەبــا و موگناتیــس دابیــن کــرد؛ پەرەســەندنی داروینیــی جــۆرە بەرباوەکانــی 

ــرن  ــوار-ی کوانتەمــی مۆدێ ــۆری ب ــی ئاینشــتاین و تی ــان لەســەر زەوی کۆکــردەوە؛ ڕێژەی ــژووی ژی ــەک تاکــە مێ ــری ی ــر چەت لەژێ

هێــزی هاوتاییــان بەکارهێنــا بــۆ دابینکردنــی هەژمارێکــی ســادە بــۆ ژمارەیەکــی زۆر لــە یاســاکانی فیزیــا؛ ئێســتاش دەزانیــن کــە 

ژمارەیەکــی جیــاواز لــە دیاردەکانــی نــاو ژیانــی ڕۆژانەمــان وەکــو مانیفێســتی جیــاوازی تەنهــا چەنــد تەنۆلکەیەکــی ســەرەتایی 

ــە خاڵێکــی  ــا دەگات ــە ت ــەم مۆدێل ــە ئ ــەن. لەوانەی ــک دەک ــدا کارلێ ــەڵ یەکرتی ــد هێزێکــەوە لەگ ــە بەهــۆی چەن ســەیردەکرێن ک

کۆتایــی بــەردەوام بێــت، خاڵێــک تێیــدا دەزانیــن هەمــوو ئــەو یاســا فیزیایانــەی بــۆ گەردوونەکەمــان بەکاردێــن لەنــاو یــەک تاکــە 

ڕێســای پوختەکــراودا کۆکراونەتــەوە.

ــە  ــە تایبەمتەندیی ــک ل ــت. زۆرێ ــت نەبێ ــە ڕاس ــت و لەوانەش ــت بێ ــە ڕاس ــە لەوانەی ــە، ک ــی سەرنجڕاکیش ــە نیگایەک ــە گۆش ئەم

چاودێریکراوەکانــی هەریــەک لــە فیزیــای بنچینەیــی و گەردوونناســی وادەردەکەوێــت لەخــۆوە بــن، هــەر لــە پێــوەرە گەورەکانــی 

ــتا وای  ــەکان ئێس ــە فیزیایی ــک ل ــەرەتاییەکان. زۆرێ ــە س ــتاییەکانی تەنۆلک ــا بارس ــتێرەکانەوە ت ــتێرەکان و گەلەس ــەی ئەس پێکهات

بۆدەچــن کــە یاســاکانی فیزیــای نــاو گەردوونــە بیرناوەکەمــان تەنهــا یــەک شــیامنەن لەنــاو "پانتاییەکــی" زۆر گــەورەی شــیامنەگەل، 

تایبەمتەنــدی تەنۆلکــە جیــاوازەکان، هێــزەکان، جووتبوونــەکان و تەنانــەت ژمارەیەکــی زۆر لــە ڕەهەنــدی فەزایــی فیزیکــی، کــە 

شــایەن بــەوەن بێنــە نــاو حەقیقەتــەوە. لــە تیــۆری ڕێســامندا، خەماندنــەکان بــۆ قەبــارەی پانتاییەکــە دەگاتــە نزیکــەی ١٠ تــوان 

ــەر  ــەت ئەگ ــەواو قەشــەنگن، تەنان ــک ت ــۆری ڕێســامن بەجۆرێ ــی تی ــە هاوکێشــە بنچینەییەکان ــت ک ــک بڵێ ــە یەکێ ٥٠٠. لەوانەی

مانیفێســتە تایبەتەکانــی وزە نزمەکەیــان، کــە ئێمــە چاودێرییــان دەکەیــن، وانەبێــت. بــەاڵم وانەکــە لــە ئێســتادا ئەوەیــە؛ بیرۆکــەی 

ــا بکرێــت ســادەن تەنهــا هیوایەکــە، شــتێک نییــە بەبەڵگــەوە پیشــنیار کرابێــت. زیــاد لــەوەش،  ــا یاســاکان هەت ئــەوەی کــە کۆت

بۆچوونەکــە هێشــتا هــەر ڕووبــەڕووی ئاڵەنــگاری پاشــۆچوونی لێکدانەوەیــی دەبێتــەوە، واتــە دەکرێــت دیســان یەکێــک بپرســێت 

بۆچــی دەبێــت یاســا بنچینەییــەکان زۆر ســادەبن.

ــت  ــە دەڵێ ــە ک ــەو ئایدیایەی ــدا "ڕێســای ئەنســڕۆپی" ئ ــاو گەردوون ــی هۆشــمەند لەن ــی ژیان ــە بوون ــە ب ــر ئاماژەدان ــی ت ڕێگایەک

بەهــۆی ئــەوەی دەزانیــن کــە شــتەکان دەبــوو بــەو شــێوەیەبن کــە هــەن بۆئــەوەی بــوار بــە بوونــی ژیانــی هۆشــمەند بــدەن، 
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تایبەمتەندییــە دیاریکراوەکانــی ژینگــە بیرناوەکەمــان بەباشــرتین شــێوە ڕوونکراونەتــەوە. چەندیــن ڤێرژنــی جیــاوازی ئــەم جــۆرە 

ــە هەڵبژاردنــی ژینگەیــی بەکاردەهێنیــت: بەهــۆی بوونــی  ــان ئەنرسۆپیــک وەکــو جۆرێــک ل بەڵگەســازییە هــەن، بەناوبانگرتینی

هــەر کۆمەڵێــک لــە ژمارەییــەک جــۆری جیــاواز لــە هەلومەرجــەکان )ناوچەکانــی فــەزا، لقەکانــی نەخشــە شــەپۆلی کوانتەمــی، 

ــە یەکێــک لــەو کۆمەڵــە هەلومەرجانــە خۆمــان  ــە یەکدابــڕاوەکان(، ئێمــە گرەنتــی ئــەوە کراویــن کــە ل ــە تــەواو ل یــان گەردوون

ــەوە ڕوون  ــامن هــۆکاری ئ ــی توانی ــە ڕێســای ئەنرسۆپ ــە پشتبەســن ب ــا ب ــی هۆشــمەند دەدەن. ئای ــە ژیان ــوار ب ــە ب ــەوە ک ببینین

بکەینــەوە کــە بۆچــی ئێمــە لــەم گەردوونــەدا دەژیــن لەبــری جۆرێــک لــە گەردوونــی تــر؟

لێــرەدا گرفتێکــی گــەورە دێتــە پێــش و دەچێتــە ســەر ئــەو ئاســتەنگەی کــە لــە تێگەیشــن لــەوەدا هەمانــە ،کــە دەڵــێ لەڕاســتیدا 

ــان دەدەن. یەکــەم، بــۆ هەندێــک پاڕامیتــەری وەک بارســتایی تەنۆلکەیەکــی دیاریکــراو  ــە بوونــی ژی ــە ڕێگــە ب کام هەلومەرجان

یــان تێکــڕای چــڕی وزەی گــەردوون، زنجیرەیــەک نــرخ دەبــن کــە بەشــێوەی ئەنرسۆپیکــی قبوڵکــراون. لــە نەبوونــی هەریــەک لــەو 

لەبەرچاوگرتنانــەی تــردا، پێشــبینیی ئــەوە دەکەیــن کــە ئــەو پارامیتــەرەی پرســیارەکەی لەبــارەوە کــراوە دەبێــت لــەو زنجیرەیــەدا 

"منوونەیــی" دەرکەوێــت. بــۆ منوونــە، وزەی بۆشــایی )یــان نەگــۆڕی گەردوونــی( لەنرخــدا زۆر بچووکــرتە لــە هــەر نرخێــک کــە 

ــەوا وزەی  ــە، ئ ــەورە و موجــەب بوای ــەر گ ــەاڵم ئەگ ــک-دا. ب ــی پالن ــوەری کیشــکردنی کوانتەمی ــک پێ ــت، لەنزی ــت هەیبێ دەکرێ

ــا  ــتەنگی دادەن ــن، ئاس ــت ب ــی دروس ــتێرەکان نەیاندەتوان ــە گەلەس ــەزا، ک ــڕی ف ــدە لەپ ــی هێن ــۆی تاودانێک ــووە ه ــای دەب بۆش

ــک  ــچ کاتێ ــەوە هی ــڕ تێکدەڕمای ــدە لەپ ــەردوون هێن ــەوا گ ــە، ئ ــڤ بوای ــەورە و نێگەتی ــەر گ ــدا؛ خــۆ ئەگ ــی ژیان ــەردەم بوون لەب

بەردەســت نەدەبــوو تــا ژیــان تێیــدا پەرەبســتێنێت.

ــە-وە  ــیڤن واینبێرگ ــەن س ــازی لەالی ــە بەڵگەس ــۆرە ل ــەم ج ــەکان، ئ ــە تیۆریی ــە فیزیکزان ــک ل ــی زۆرێ ــەدژی چاوەڕوانکردنەکان ل

بەکارهــات بــۆ پێشــینی کردنــی ئــەوەی کــە ئەستێرەناســەکان لــە کۆتاییــدا بەهــای ناســفری وزەی بۆشــایی دردەخــەن. دەیەیــەک 

دواتــر، ئەستێرەناســەکان ڕێــک ئەوەیــان کــرد، بەهایەکــی چاودێریکراویــان دۆزییــەوە کــە وادەردەکەوێــت بەنزیکەیــی منوونەیــی 

بێــت لەنــاو زنجیــرە ڕێگەپێدراوەکــە.

ــی  ــی حەقیق ــە گەردوون ــر ل ــتێکی زۆر جیاوازت ــبینی ش ــە پێش ــە ئەنرسۆپیی ــەم چاوەڕوانیی ــر ئ ــی ت ــۆ پارامیتەرەکان ــدە ب هەرچەن

دەکات، منوونەیەکــی ئاشــکرا نزمــی ئینتڕۆپــی )ناڕێکی(یــە لــە ســەرەتای گەردوونــدا، کــە بــە چەندنیــن پلــەی نــرخ }واتــە ســفری 

دوای ژمــارە{ کەمــرتە لــە نرخــی پێویســت بۆئــەوەی ڕێــگا بــە بوونــی ژیــان بــدات. لــەوە گشــتی تــر، ئاســایی وادەردەکەوێــت 

ــۆن  ــەک ترلی ــە ی ــر ل ــت، زیات ــە دایدەنێ ــی ژیران ــی ئەنرسۆپ ــەر پێوەریک ــە ه ــت ک ــتی لەناودابێ ــر ش ــەوە زیات ــەردوون زۆر ل گ

گەلەســتێرە هــەن، کــە هەریەکەیــان ســەدان ملیــار ئەســتێرە و هەســارەیان تێدایــە، هیــچ کام لەوانــە پێویســت نیــن بــۆ بوونــی 

ئێمــە لێــرە. ئەگــەر گــەردوون بچووکرتیــن مــاددەی پێویســت بوایــە بــۆ بوونــی ژیانــی هۆشــمەند، بۆچــی فۆرمــی کۆکراوەیەکــی 

ــۆ  ــەک ب ــەدەوری ی ــەوە ل ــۆ کۆبوون ــدا وەرنەدەگــرت، کــە تەواوبێــت ب ــاو باقــی فــەزای بەتاڵ ــی لەن تۆزێــک بچووکــی ئەتۆمەکان

درووســتکردنی ژمارەیەکــی کــەم لــە ئەســتێرە و هەســارەکان، پیــش ئــەوەی لەکۆتاییــدا بگەڕێتــەوە بۆنــاو بۆشــایی؟ ڕاســتی ئــەوەی 

کــە گەردوونەکەمــان وا دەرناکەوێــت هێنــدە بچــووک بێــت، تەنانــەت هەلومەرجــی پەیوەســت بــە بوونــی ژیانیــش، زەربەیەکــە 

ــەن،  ــیاوەکان ه ــە ش ــوو جیهان ــە هەم ــە، ک ــت هەی ــچ ش ــگای هی ــە جێ ــی ل ــیاری: بۆچ ــۆ پرس ــراو ب ــی چاوەڕوانک دژی وەاڵمێک

ــە کــە تێیــدا خۆمــان دۆزیوەتــەوە. قورســە بــە وردی بزانیــت کــۆی هەمــوو  هەروەهــا ئــەم جیهانــەی ئێمــەش ئاســایی ئەوەیان

جیهانــە شــیاوەکان چۆنــە، قورســرت ئەوەیــە وێنــای ئــەوە بکەیــت کــە بتەوێــت بیانژمێریــت تــا لێیــەوە یەکێــک بتوانێــت پێشــبینیی 

ــمەندەکان  ــرە هۆش ــەی چاودێ ــە زۆرب ــت ک ــە دەردەکەوێ ــتێکی ژیران ــدا، ش ــەڵ ئەوەش ــت. لەگ ــی دەربهێنێ ــی ئەنرسۆپ ئەگەری

ــەوارە  ــی کێشــەی ق ــە ڤێرژن ــە ل ــە، ئەم ــاددە و وزەی تێدای ــەوەی ئێمــە م ــە زۆر کەمــرت ل ــەوە ک ــان دەبینن ــەدا خۆی ــەو جیهانان ل

خودئاگاکانــی بۆڵتزمانــدا هەســتی پــێ دەکرێــت. ســەالمەترتین دەرەنجامــی دیــار بۆئــەوەی بکێرشێــت ئەوەیــە کــە ســیفەتەکانی 

گەردوونــە دیاریکراوەکــەی خۆمــان ناتوانرێــت تەنهــا ببەســرتێنەوە بــەو ڕاســتییەی کــە چاودێــری هۆشــمەندی تێــدان، تەنانــەت 
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ئەگــەر بتوانیــت هەندێــک لــە ســیفەتە تایبەتەکانیــش بــەوە ببەســتیتەوە.

٥- پرسیاری عەقاڵنی: بۆچی لە بنەڕەتدا هەرشتێک بوونی هەیە؟

گەیشــتووینەتە ئــەو خاڵــەی تێیــدا دەتوانیــن ڕوو بکەینــە ئــەو پرســیارەی کــە بۆچــی لــە بنەڕەتــدا هــەر شــتێک بوونــی هەیــە؟ 

بــا ئــەو پێــچ بژاردەیــە لەبەرچــاو بگریــن کــە لــە پیشــرتدا ئاماژەیــان پێــدرا- بەدیهێنــان، مێتاگەردوونــی، ڕێســا، شــیاویی، فاکتــی 

دەرهــۆ- بــە کورتــی هەڵیاندەســەنگێنین.

١- بەدیهێنان:

لەوانەیــە ئــەو ئایدیایــەی دەڵێــت حەقیقەتــی ئێمــە لەالیــەن هەندێــک بوونــی دەرەوەی حەقیقەتــەوە هێرناوەتــە بــوون 

ژیرانەتریــن لێکدانــەوەی پشتپێبەســرتاوبێت بــۆ بوونــی. بــۆ یــەک شــت، تەنانــەت ئەگــەر گــەردوون بیتوانیبایــە وەکــو فاکتێکــی 

دەرهــۆ هەبێــت، لەوانەیــە بــوون ئــەوە نەبێــت کــە چاوەڕوامنــان دەکــرد؛ هەروەکــو ســوینبێرن )Swinburne( وتویەتــی" شــتێکی 

دەرئاســاییە کــە دەبــێ لەبنەڕەتــدا هــەر شــتێک هەبێــت. ئاســایی، بەدڵنیاییــەوە رسوشــتیرتین دۆخــی گشــتی هیچــە ".

بەپێــی پێناســە، لەوانەیــە ئایدیــای "رسوشــتی" لــەم میانــەدا ئایدیایەکــی ڕاســت نەبێــت، حەقیقــەت هەرچییەکــە ئــەوە رسوشــتییە. 

ــەوە  ــوون، لەبەرئ ــە ب ــان ئاســانرتە ل ــوون ســادەترە ی ــە بێــت کــە دەڵێــت نەب ــەو کاریگەریی ــە ئ ــووە لەوانەی ــەوەی مەبەســتی ب ئ

لەبــەر هەندێــک هــۆ دەبــێ وا چاوەڕوانــی لــێ بکرێــت. بەشــێکی ئــەم چاوەڕوانییــە لــە بوونــی ئێمــەوە دێــت لەنــاو گەردوونــدا، 

کــە تێیــدا شــتەکان ئاســایی پێویســتە درووســت بکرێــن و لەوانەشــە پێویســت بــکات بهێڵرێنــەوە. بەشــێوەی ئاگاییانــە بێــت یــان 

نــا، لەنــاو مێشــکامندا سەرپشــکێکی مێتافۆریــامن هەیــە بــۆ حەقیقــەت، کــە ورد دەبێتــەوە لــە هەمــوو ئــەو ڕێــگا جیاوازانــەی 

گــەردوون دەیتوانــی پێیــان ببێــت )لەوانەیــە بــە نەبوونیشــەوە( و ڕێگایەکــی ســادە و قەشــەنگ هەڵدەبژێرێــت. بەهەمــان شــێوە، 

هەندێــک جــار پێشــنیارکراوە کــە ئــەو ڕێکوپێکیانــەی ئێمــە بــە "یاســاکانی رسوشــت" ناویــان دەبەیــن لــە ئامادەنەبوونــی هەندێک 

قــەوارەدا کــە دڵنیایــی دەدەن کــە ئــەو یاســایانە ملکەچــن، شــایەن بــە لێکدانــەوە نیــن، وەکــو ئــەوەی کــە پابەندبوونــی ئــەو 

یاســایانە مانــای ئەوەیــە کــە شــتێکی قانووندانــەر یــان یەکەیەکــی پاڵپشــت بــۆ یاســاکان بوونــی هەیــە. ئەمــە ڕێــک ئــەو جــۆرە 

لــە بەڵگەهێنانــەوەی حەدســی یــان مێتافۆرییــە کــە دەبێــت لــەم میانــەدا لەبارەیــەوە بەگومــان بیــن. لەوانەیــە ئــەو ئایدیایانــەی 

کــە لــە ئەزموونــی ڕۆژانەمانــەوە بۆمــان درووســت دەبــن بەهیــچ ڕێگایەکــی ســودمەند بــۆ پرســی تاقانــەی بوونــی حەقیقــەت 

نەگشــتێرنێن.

کاتێــک بەدیهێنەرێــک دەتوانێــت بوونــی گەردوونەکەمــان لێکبداتــەوە، ئــەوا دەبــێ ئێمــە بوونــی بەدیهێنەرێــک لێکبدەینــەوە. 

بۆئــەوەی خۆمــان بپارێزیــن لــە پاشــۆچوونی لێکدانەوەیــی، دەوترێــت کــە بەدیهێنــەر بوونــی خــۆی لێکدەداتــەوە، بــەاڵم ئینجــا 

ــەر وەک  ــە بەدیهێن ــەر ئێم ــەوە س ــۆرە، ماوەت ــەم ج ــکات؟ ب ــت ب ــان ش ــوە هەم ــەردوون نەیتوانی ــی گ ــین: بۆچ ــن بپرس دەتوانی

بوونێکــی زەروری بناســین، بەپێچەوانــەی دەرکەوتــەی رسوشــتیی گەردوونەکەمــان. بــەاڵم هــەر وەکــو لــە کۆتایــی بەشــی ســێیەمدا 

مشــتومڕمان لەســەری کــرد، لەڕاســتییدا ئایدیــای بوونــی زەروری بەتۆکمەیــی خــۆی ناگرێــت، هــەر بــە ســادەیی شــتی وا بوونــی 

نییــە. دەرەنجامەکــە ئەوەیــە پەنابــردن بــۆ بەدیهێنەرێــک ڕزگارمــان نــاکات لــە پێویســتی گریامنەکردنــی ئــەوەی کــە بەســادەیی 

شــتێک هەیــە لەبەرئــەوەی هەیــە، بەبــێ هۆکارگەلــی زیاتــر کــە بتوانیــن پشــتی پــێ ببەســتین. ئەگــەر ئەمــە بابەتەکــە بێــت، هیــچ 

هۆکارێــک نییــە بــۆ ئــەوەی هەمــوو حەقیقــەت نەهێنینــە نــاو ئــەم کاتیگۆرییــەوە، بــێ ئــەوەی هەرگیــز وێنــای بەدیهێنەرێــک 

بکەیــن. بوونــی بەدیهێنەرێکــی گــەردوون دەبــێ لەســەر بنچینــەی ئەزموونــە ئاســاییەکان بڕیــاری لەســەر بدرێــت )ئایــا 

ــە؟(، نــەک لەســەر بنەمــای ئاڕگومێنتێکــی  ــۆ تایبەمتەندییــە چاودێریکراوەکانــی دەوروبەرمــان هەی لێکدانەوەیەکــی بەســوودی ب

ئەپڕایــۆری )پێش-دانــراو( بــۆ زەروربوونــی.
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٢- مێتاگەردوونی:

ــە  ــرتە ک ــێ بایەخ ــەوە ب ــتیدا زۆر ل ــە لەڕاس ــتێک ک ــە ش ــاژەدان ب ــۆ ئام ــن ب ــی" بەکاردەهێن ــەی "فرەگەردوون ــان وش گەردوونناس

دەردەکەوێــت: تاکــە فەزا-کاتێکــی بەیەکــەوە بەســرتاو، بــەاڵم بــە ناوچەگەلێکــەوە )گەردوونگــەل( کە تێیانــدا هەلومەرجــەکان زۆر 

جیــاوازن لەیەکــرت. لــە میانەکانــی تــردا، بــە نووســینە فەلســەفییەکان و میدیــای گشــتییەوە، هەندێــک جــار وشــەکە بەکارهاتــووە 

بــۆ لقــە لێکدراوەکانــی نەخشــە شــەپۆلی میکانیکــی کوانتەمــی ئێڤێرتیــان. ئێمــە شــتێکی کەمێــک بااڵترمــان لەنــاو مێشــکدایە: 

کۆمەڵێــک لــە حەقیقەتــی تــەواو لەیــەک جــودا )کار لەیــەک ناکــەن، ڕابردوویــان یــەک نییــە، هەمــان یاســاکانی فیزیایــان نییــە(، 

یەکێــک لەوانــە ئەمــەی خۆمانــە. لەبەرئــەوە، ئێمــە بــەم کۆمەڵــە دەڵێیــن "مێتاگەردوونــی".

ــاو،  ــتێکی گونج ــە ش ــی دەبێت ــازی ئەنرسۆپ ــدا بەڵگەس ــە تێی ــکات ک ــن ب ــک دابی ــت میانێ ــمۆلۆجی دەتوانێ ــی کۆس فرەگەردوونی

لەبەرئــەوە لەوانەیــە ئــەوە لێکبداتــەوە کــە بۆچــی ناوچــە بیرناوەکــەی ئێمــە لــە فــەزادا هەندێــک لــەو ســیفەتانەی هەیــە کــە 

هەیەتــی. ئایــا مێتاگەردوونــی دەتوانێــت بەجۆرێــک ئــەوە لێکبداتــەوە کــە لەبنەڕەتــدا گەردوونەکــەی ئێمــە بــۆ هەیــە؟ هیوایەکــە 

لێــرەدا ئــەوە دەبێــت کــە مێتاگەردوونــی میانێــک دابیــن دەکات کــە تێیــدا زمانــی لێکدانەوەیــی دەبێتــە شــتێکی گونجــاو، ڕێــک 

ــە  ــن، دەبێت ــەکاری دەهێنی ــدا ب ــی ڕۆژانەمان ــە ژیان ــە ل ــدا ک ــەرزە دەرکەوتووەکان ــە باســە ئاســت ب ــەوەی هۆ-ئەنجــام ل ــو ئ وەک

شــتێکی بەســوود.

ــە  ــتی ل ــێوەیەکی رسوش ــێ بەش ــە دەتوان ــان ک ــمۆلۆجی ئاس ــی کۆس ــەی فرەگەردوونی ــە: پێچەوان ــەیەک هەی ــدە، کێش هەرچەن

پڕۆســە  بەهــۆی  مێتاگەردوونــی  بەشــە جیاوازەکانــی  لەڕاســتیدا  تیۆرییەکانــی هەاڵوســانی گەردوونییــەوە ســەرهەڵبدات، 

ــرەوە دروســت نەکــراوە،  ــەن یەکێکــی ت ــەوە بەیەکــەوە نەبەســرتاون. حەقیقەتێــک لەالی ــان کاریگەرییەکان ــەوە ی داینەمیکییەکان

لەبەرئــەوە قورســە وێنــای دیمەنێــک بکــەی کــە تێیــدا کۆمەڵــەی حەقیقەتــەکان بــوون یــان ســیفەتەکانی هــەر یــەک لــە تاکەکانــی 

لێکدەداتــەوە. لەوانەیــە باشــرتین شــت کــە بیکەیــن ئەوەبێــت کــە وێنــای مێتاگەردوونێکــی ئەوپــەڕی بکەیــن کــە تێیــدا هــەر 

ــە  ــەاڵم وەک ل ــن- ب ــدا دەژی ــە لەناوی ــن ک ــە بکەی ــە تایبەت ــەو دان ــۆ ئ ــەوە ب ــن لێکدان ــەوڵ بدەی ــا ه ــە، ئینج ــک هەی حەقیقەتێ

ســەرەوە تێبینــی کــرا، ئــەم پڕۆگرامــە ڕووبــەڕووی ئاســتەنگی بەرچــاو بووەتــەوە. زیــاد لــەوەش، هێشــتا مێتاگەردوونــی ڕووبەڕووی 

کێشــەیەکی خەتەرنــاک دەبێتــەوە کــە ئەویــش پاشــۆچوونی لێکدانەوەییــە، ئەوکاتــە دەکەوێتــە ســەرمان لێکدانــەوە بــۆ بوونــی 

ــە. ــەک دان ــری ی ــەوە لەب چەندیــن حەقیقــەت بکەین

ئەمــە بەڵگــە نییــە لــە دژی ئــەوەی کــە مێتاگەردوونــی )بــە هەندێــک بــاردا( ناتوانێــت هەبێــت. تەنانــەت ئەگــەر ئــەو جــۆرە 

شــتە بــۆ هەتاهەتایــە لەودیــوی توانــای ئەزموونیــی ئێمــەوە بێــت، گریامنەکردنــی بوونــی دەتوانێــت بەشــێوەی وێناکــردن ڕۆڵــی 

لێکدانەوەیــی بگێڕێــت لــە تێگەیشــن لــە ســیفەتەکانی گەردوونــە حەیقیقیەکــەی خۆمــان )هەرچەنــدە مــن بۆخــۆم بەگومانــم 

ــا  ــی زەرووری، هەروەه ــە بوونێک ــا ببێت ــە ت ــی نیی ــچ هۆکارێک ــدا هی ــی لەخۆی ــەوەی مێتاگەردوون ــو ئ ــەاڵم هەروەک ــەوە(. ب ل

لەبەرئــەوەی پڕۆســە داینەمیکیەکانــی نــاوی ناتوانــن بەشــێوەی هۆکاریــی لێکدانــەوە بــۆ درووســتبوونی گەردوونەکەمــان بکــەن 

)لەبەرئــەوەی بەشــێوەی گریامنەیــی بەشــە جیاوازەکانــی مێتاگەردوونــی ناتوانــن کار لەیەکــرت بکــەن(، ڕاســتەوخۆ وەاڵمێــک بــۆ 

پرســیاری بۆچــی لــە جێــگای هیــچ شــت هەیــە، دابیــن نــاکات.

ڕێسا:

جیــا لــە بوونێکــی حەقیقــی یــان مێتاگەردوونــی کــە بتوانێــت بوونــی حەقیقــەت لێکبداتــەوە، لەوانەیــە وێنــای ئــەوە بکەیــن کــە 

باشــرتین لێکدانــەوە فۆڕمــی ڕێســا وەردەگرێــت کە گەردوونەکــەی ئێمە لەنێــوان هەمــوو گەردوونــە وێناکــراوەکان هەڵدەبژێرێت. 

لەوانەیــە گەردوونەکــەی ئێمــە ســادەترین بابەتــی هەلومەرجــە دیاریکــراوەکان بێــت، یــان لەوانەیــە هەمــوو حەقیقەتە شــیاوەکان 
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ــی  ــەڕووی کێشــەی پاشــۆچوونی لێکدانەوەی ــە ڕووب ــەم وەاڵم ــرا، دیســان ئ ــی ک ــو تێبین ــت. هەروەک ــان هەبێ ــتیدا بوونی ــە ڕاس ل

ــان  ــە ی ــەردوون تاقانەی ــت گ ــە دەڵێ ــکات ک ــە ب ــەو الیەن ــی ئ ــت خزمەت ــە ڕێســا دەتوانێ ــەم جــۆرە ل ــی ئ ــەاڵم بوون ــەوە، ب دەبێت

زەرورییــە. گەورەتریــن ئاســتەنگ ئەوەیــە، کــە بەهــۆی ئــەوەی لەبــارەی گەردوونــی حەقیقــی دەیزانیــن، قوورســە ببینیــن ئــەم 

جــۆرە لــە ڕێســا دەبێــت چــێ بێــت. لەوانەیــە دۆزینــەوەی زانســتی زیاتــر ئــەم وەاڵمــە ئاشــکرا بــکات.

شیاویی:

ــەوەی  ــەرەڕای ئ ــە"، س ــچ هەی ــێ "هی ــە دەڵ ــە ک ــەو ئایدیای ــووە ئ ــان نەگرت ــەوردی لەبەرچاوم ــە ب ــەی ک ــەو بژاردان ــک ل یەکێ

فۆڕمولەکــە وا دەردەکەوێــت رسوشــتی بێــت، لەڕاســتیدا لەوانەیــە ئایدیایەکــی شــیاو نەبێــت. جارێکــی تــر توشــی ئــەو ئاڵەنگارییــە 

بووینەتــەوە کــە دەبێــت لەودیــوی ئەزموومنــان لەگــەڵ تەنەکانــی نــاو دونیــای فیزیکــی بیربکەینــەوە، واتــە ئــەو دونیــا فیزیکیــەی 

کــە تێیــدا زۆر ژیرانەیــە وێنــای ئــەوە بکەیــت کــە )بڵــێ ئــەو مێــزەی خەریکــم تایپــی لەســەر دەکــەم( شــتێکی هەبــوو دەیتوانــی، 

ــەردوون وەک  ــۆ گ ــان شــت ب ــدن هەم ــە لەیەکچوان ــا ب ــەر تەنه ــت. ئەگ ــەی ئێســتای، نەبێ ــی بوون ــەو حەقیقەت ــەی ئ بەپێچەوان

گشــتێک وێنــا بکەیــن، فریــودەرە؛ پاڕفیــت ئامــاژە بــەو شــیامنەیە دەدات کــە دەڵــێ "هیــچ دەبــوو".

ــە  ــەوەی ک ــە "ئ ــە ک ــەوە نیی ــو ئ ــک وەک ــە ڕێ ــە هەی ــەوەی ک ــی ئ ــە؟ ئامادەنەبوون ــای چیی ــرەدا مان ــوو" لێ ــەاڵم بەڕاســتی "دەب ب

ــە  ــدا ل ــاو حەقیقەت ــە "هیــچ" بتوانێــت بیــکات. شــتەکان لەن ــە "هیــچ" هەژماربکرێــت، چونکــە "هەبــوون" شــتێک نیی ــە" ب هەی

بــوون دەکــەون، بــەاڵم ئەمــە ڕێــک مانــای ئــەوە نییــە کــە حەقیقــەت خــۆی بیتوانیبایــە نەبێــت. )ئایــا دەمانتوانــی ئەگەرێــک بــۆ 

ڕاســتی ئەمــە دابنێیــن؟( لەبەرئــەوە دەکــرێ بڵێیــن گــەردوون هەیــە ئاســایی لەبەرئــەوەی هیــچ ئەڵتەرناتیڤێکــی شــیاو نەبــووە. 

پێشــنیارکردنی ئــەم شــیامنەیە پێویســتی بەوەیــە بڕوانینــە ئەودیــوی ئــەو مێتافــۆڕە بــێ کەڵکەکــەی پێــی دەوترێــت سەرپشــکی 

ــان  ــی بیرکردنەوەم ــە و حاڵەتەکان ــی ئێم ــە زمان ــت. لەوانەی ــچ" هەڵبژێرێ ــتیدا "هی ــی بەردەس ــوان بژاردەکان ــا لەنێ ــەت، ت حەقیق

فێڵــامن لێبکــەن، هەروەهــا بــوون شــتێکە کــە بەشــێوەی مێتافۆڕیــی خۆلێالدانــی نییــە. لــەم بــارەدا هەندێــک فۆڕمــی حەقیقــەت 

ــگاری  ــەڕووی ئاڵەن ــتا ڕووب ــت؛ هیش ــێ مابێ ــراوەی بەج ــە ڕووننەک زەروری دەبێــت، تەنانــەت ئەگــەر فۆڕمــە تایبەتەکــەی ب

ــەوە. ــە حەقیقیەکــەی خۆمــان دەبین ــە گەردوون تیشگەیشــن ل

فاکتی دەرهۆ:

ــۆ  ــی دەره ــەر فاکتێک ــە" لەس ــت هەی ــچ ش ــگای هی ــە جێ ــی ل ــیاری "بۆچ ــەوەی پرس ــۆ وەاڵمدان ــک ب ــەر هەوڵێ ــدا، ه  لەکۆتایی

ــە، هەروەهــا هیــچ بوونێکــی  ــە نیی ــە. گــەردوون تاقان دادەمەزرێــت، تایبەمتەندییەکــی حەقیقــەت کــە لێکدانــەوەی زیاتــری نیی

زەروری بوونــی نییــە، تەنانــەت ئەگــەر بڕیاربدەیــن کــە کۆنســێپتی هیچیەتــی نەشــیاوە، بەالیەنــی کەمــەوە لەکۆتاییــدا هەندێــک 

لــە ســیفەتەکانی گەردوونــە تایبەتەکەمــان نازەروریــن. بەپێــی ســتانداردەکانی زانســتی مۆدێــرن، ئەوپــەڕی قوورســە ببینیــت چــی 

دەتوانێــت وەکــو "هــۆکاری" کۆتایــی و یەکالییکــەرەوەی بوونــی گــەردوون خــۆی منایــش بــکات. 

ــان  ــچوونی مەعریفەم ــەڵ بەرەوپێش ــۆکهێنەربێت. لەگ ــەکات ش ــت ن ــۆکار پێویس ــە ه ــۆرە ل ــەم ج ــی ئ ــە ئامادەنەبوون لەوانەی

لەبــارەی گــەردوون، ئــەو پرســیارانەی کــە پێشــرت گرنــگ بــوون ئێســتا ناکرێــن، چونکــە دەزانیــن ئــەو میانــەی ئــەو پرســیارانەی 

تێــدا کــراون گونجــاو نەبــووە. لــە کاتــی کیپلــەردا، پرســیاری ئــەوەی کــە بۆچــی ڕێــک شــەش هەســارە )عەتــاورد، زوهــرە، زەوی، 

مەریــخ، مشــتەری و کەیــوان( هەبــوون، پرســیارێکی رسووشــتی بــوو، مۆدێلێکــی پێشکەشــکرد کــە تێیــدا پێنــج شــکڵە پالتۆ-ییــەکان 

)five Platonic solids( لەنێــوان ڕەوگەکانیانــدا بەشــێوەی هەڵکۆڵیــن درووســتکرابوونەوە. ئێمــە ئێســتا دەزانیــن کــە زیاتــر لــە 

پێنــج هەســارە هــەن، پێناســەی "هەســارە"ش جێــی مشــتومڕە، هەروەهــا لــە لێکدانــەوەی دابەشــبوونی ڕاســتەقینەی تەنەکانــی 

ــدا فۆڕمولەیەکــی  ــۆن هەوڵی ــە ســاڵی ١٩٣٠دا، ئیدنگت ــەت بەشــدارە. ل ــە هەڕەمەکیی ــەی خــۆردا بڕێکــی دیاریکــراو ل ــاو کۆمەڵ ن
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ئاماریــی دابڕێژێــت تــا لێکیبداتــەوە بۆچــی نەگــۆڕی ورد-ڕێــرساو کارۆموگناتیســی دەبێــت ڕێــک ١/١٣٦ بێــت، کــە لــەو کاتــەدا 

گومــان دەکــراو ئەوەنــدە بێــت؛ کاتێــک تاقیکردنــەوەکان نرخــە هەژمارکراوەکەیــان گەیانــدە نزیکــەی ١/١٣٧، ئیدنگتــۆن لەوەاڵمدا 

چاکســازی لــە فۆڕمولەکەیــدا کــرد. ئەمــڕۆ ئێمــە دەزانیــن کــە )α( هاوتــای هیــچ ژمارەیەکــی تــەواو نییــە. بێگومــان دەکــرێ هێشــتا 

ئــەوە ڕاســت بێــت کــە فۆڕمولەیەکــی دەگمــەن و درەوشــاوە بوونــی هەبێــت بۆئــەوەی بدۆزرێتــەوە تــا ڕێکوپێــک نــرخ درووســت 

ــەم و  ــواری کوانت ــۆری ب ــرتی تی ــاو میانێکــی فراوان ــە ن ــدا کارۆموگناتیســی خراوەت ــە تێی ــدا ک ــای مۆدێرن ــە فیزی ــەاڵم ل ــەوە، ب بکات

یەکانگیریــی کارۆالواز، بۆیــە گــەڕان بــەدوای ئــەم جــۆرە لــە فۆڕمولــە کارێکــی لەپێشــینە نییــە.

ــان  ــە تایبەتەکانــی فاکتــی دەرهۆی ــەدا بوونــی و تایبەمتەندیی ــە بنچین ــە ل ــە هەمــان شــێوە بێــت. لەوانەی دەکــرێ گەردوونیــش ب

هەڵگرتبــێ کــە لــە هەندێــک ڕووەوە بەتــەواوی هەڕەمەکــی بــن؛ یــان لەوانەیــە ڕێســایەکی قووڵــرت هەبێــت کــە لێکــی بداتــەوە 

بۆچــی ڕێــک ئــەم گەردوونــە، ئەوکاتــە تاکــە هــۆکاری دەرهــۆ ڕەوابوونــی ئــەو ڕێســایەیە. هەمیشــە دەتوانیــن بــەدوای مانــا و 

لێکدانــەوەی قووڵــرتدا بگەڕێیــن. ئــەوەی ناتوانیــن بیکەیــن ئەوەیــە داوا لەگــەردوون بکەیــن شــتێکی هەبێــت ئێمــەی مرۆڤــەکان 

وەکــو هۆکارێکــی قایلکــەر بــۆ بوونــی بیناســین.
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