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ڕۆژی ١٤-٣-٢٠١٨، هەواڵــی مەرگــی زانــای فیزیایــی نــارساو لەســەر ئاســتی جیهــان، ســتیڤن هۆوکینــگ، ســەرجەم میدیــا 

ــارەی ئــەم زانایــەوە کــرد؛  ــە گۆشــەنیگای خۆیــەوە قســەیان لەب فەرمــی و نافەرمییەکانــی تەنــی. هــەر کــەس و الیەنێــک ل

خەڵکــی کوردســتانیش بــە گشــتی لــە گۆشــەنیگای جیــاوازەوە قســەیان لەبــارەوە کــرد. ئــەو بــەروارە هاوکاتــی هاتنــە دونیــای 

مەزنرتیــن زانــای ســەدەی بیســتە: ئەلبێــرت ئانیشــتاین. 

هــۆکاری ئــەو هەمــوو لێکدانــەوە جیــاوازە بــۆ ئــەم زانایــە، نیشــانەی زیندوێتــی و چاالکــی ئــەم زانایەیــە. زۆربــەی بیرمەنــدە 

مەزنــەکان بــەم جــۆرە شــڵەقان دروســت دەکــەن و خەڵــک بــە یــار و نەیــارەوە قســەیان لەبــارەوە دەکــەن. ســتیڤن هۆوکینــگ 

ــا  ــە دونی ــی ل ــت چ ــەوە نەبێ ــێ و کاری ب ــوک ب ــەوەی بچ ــەرقاڵی دۆزین ــە س ــوو، ک ــە نەب ــەیەکی تاقیگ ــردووی گۆش ــی م زانایەک

دەگــوزەرێ. ئــەو لــە ســاڵی ١٩٤٢ لــە شــاری ئۆکســفۆرد لــە واڵتــی بەریتانیــا لــە دایکبــوو. لــە زانکــۆی کامربیــج دەســت بــە خوێنــدن 

لــە زانســتی فیزیــا دەکات. هــەر زوو زیرەکــی ئــەم الوە ســەرنجی مامۆســتاکانی ڕادەکێشــێت، کــە لــە مــاوەی خوێندنــی بەکالۆریــۆس 

ــاوەری هۆوکینــگ  ــەاڵم پاشــرت بەخــت ی ــی سەرســامیی مامۆســتاکانی. ب ــە جێ ــەوە و دەبێت ــەوەی زانســتی دەخوێنێت ــن توێژین زۆرتری

نابــێ. ئــەو کاتــێ ســەرقاڵی خوێندنــی دکتۆرایــە، توشــی نەخۆشــییەکی کوشــندە دەبــێ، کــە وای لــێ دەکات وردە وردە ئیفلیــج ببــێ، کــە 

نــەک توانــای ڕۆشــن و جوڵــەی دیــاری نەبــێ، بەڵکــو توانــای قسەکردنیشــی نەمێنــێ. ئــەوەی جێــی سەرســامییە، ئــەم نەخۆشــییە گــەر 

چــی دەبێتــە کۆســپی گــەورە لەبــەردەم ئــەم الوە، بــەاڵم ئــەو بڕیــار دەدات بــۆ گەیشــن بــە خواســتەکانی گــوێ بــە بەربەســت نــەدات. 

ــی، وەک  ــی لەســەر بابەتگەلێکــی سەرنجراکێشــی گەردوون ــە کارکردن ــش ب ــاو دەردەکات، ئەوی ــی ن ــج بوون ــاش ئیفلی ــەو پ ــە ڕاســتیدا، ئ ل

کونەڕەشــەکان و تەقینــەوەی گــەورە. جگــە لــەوەی کــە بڕیــار دەدات خەڵکــی گشــتی ئاشــنا بــکات بــە بابەتــە زانســتییەکان بــە زمانێکــی 

ســادە. پڕفرۆشــرتین کتێبــی زانســتی، کتێبێکــی ســتیڤن هۆوکینگــە بــە نــاوی »کورتەیــەک لــە مێــژووی کات«، کــە کتێبێکــە بــۆ گشــت. ئــەو 

بەشــێوەیەکی کــورت و پوخــت و ســەرنجراکێش فۆکــەس دەخاتــە ســەر درکــی مــرۆڤ بــۆ کات، لــە ئەفســانەکانەوە بــۆ گریکــەکان، لەوانــەوە 

بــۆ ڕێنیســانس و تــا ئــەم ســەردەمە. کتێبێکــی تــری گشــتیی هۆوکینــگ، کــە شــڵەقانێکی زۆری دروســت کــرد و زۆرتریــن قســەی لەبــارەوە کــرا، 

کتێبــی دیزاینــی مــەزن بــوو. ئــەو لــەو کتێبەیــدا، بــە پشتبەســن بــە دەســتکەوتە زانســتییەکان، لــە زۆر بــاوەڕی دەقگرتــووی خەڵــک دەدات، 

بگــرە زۆر بــاوەڕی فەلســەفی بــە دۆگامبــووش، کــە وا دەکات ســتیڤن وەک دژە فەلســەفە بنــارسێ! 

لــە ڕاســتیدا هۆوکینــگ تەنهــا زانایــەک نەبــوو، فەلســەفە لــە کارەکانــی ئــەو دابــڕاو نەبــوو، بەوپێیــەی هەمیشــە لــە گومــان و شــکانی چێوەکانــدا 

بــوو. ئــەو تەنانــەت دژ بــەوە بــوو کــە چێوەیــەک بــۆ خۆشــی بکێشــێ، کــە بــەالی زۆر کەســەوە پەســەند نەبــوو و وەک ڕاڕایــی و نەبوونــی دیــدگا 

لێکیــان دەدایــەوە، بــەاڵم بــۆ ئــەو نیشــانەی پەرەســەندن و زیندوێتــی و گۆڕانکاریــی زۆر خێــرا بــوون.

جگــە لــە بــوای زانســت، هۆوکینــگ قســەی لەســەر کۆمەڵــێ بابەتــی تــری هەســتیاری جیهــان و مرۆڤایەتــی هەبــوو. ئــەو لــەو زانایانــە بــوو کــە پێــی 

بــاش نەبــوو زیرەکــی وەهــا لــە مــرۆڤ بــکات ژینگــەی هەســارەکە و خــودی ژیانــی خۆشــی بشــێوێنێت، هــەر بۆیــە بــەردەوام ئاگاداریــی دەدا لــە 

دروســتکردنی ڕۆبۆتــەکان و زیرەکیــی دەســتکرد؛ ئــەو دژ بــەو جەنگــە ماڵوێرانکــەرە بــوو کــە ئێســتا زۆر جێــی زەویــی تەنیــوە بــە هــۆکاری ئابــووری، بــە 

تایبــەت قســەی دەربــارەی جەنگــی ســوریا هەبــوو؛ ئــەو دژ بــەوە بــوو مــرۆڤ هەوڵــی نەمــری بــدات و ژیــان درێــژ بکاتــەوە، بــەو پێیــەی ئەمــە ژیــان 

بێامنــا دەکات و ئیکۆسیســتمی زەوی خراپــرت دەشــێوێنێت؛ ڕێنامییشــی ئەوەبــوو کــە مــرۆڤ هــەوڵ بــدات زەوی جێبهێڵــێ، بــۆ ئــەوەی ئــەم ڕەگــەزە زیرەکــە 

تیانەچــێ، کــە بۆخــۆی خەریکــە بــە دەســتی خــۆی ژیانــی ســەر زەوی دەشــێوێنێت.

هەمــوو ئەوانــەی ســەرەوە نیشــانەن بــۆ مرۆڤێــک کــە قاڵبوونــەوە لــە زانســت و نەیگۆڕیــوە بــە ڕۆبۆتێکــی بێهەســت؛ گەرچــی ئیفلیجێــک بــوو بــە یارمەتیــی 

ڕۆبــۆت گوێبیســتی دەبوویــن، بــەاڵم ناخێکــی زینــدوی هەبــوو، کــە نــەک تەنهــا خەمــی مــرۆڤ، بەڵکــو خەمــی کــۆی ژیانــی ســەر 

زەوی هەبــوو.
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BBC پاالب غۆش: پەیامنێری زانستی
وەرگێڕانی: زانستی دابڕان

: هۆوکینگ و پاالب غۆش

مانگــی ئۆکتۆبــەری ســاڵی ڕابــردوو، داوام لــە  پرۆفیســۆر ســتیڤن هۆوکینــگ کــرد، ڕای خۆیــم ســەبارەت  بــە دۆزینــەوەی شــەپۆلەکانی 

کێشــکردن، کــە بەهــۆی بەرکەوتنــی دوو ئەســتێرەی نیوترۆنییــەوە دروســت دەبــن، پێیبڵــێ. کــە ئەمــە دواییــن چاوپێکەوتنــی تەلەفزیۆنــی 

ئــەو، پێــش مردنــی بــوو.

بەرکەوتنــی ئەســتێرە نیوترۆنییــەکان بەهــۆکاری زۆر هەواڵێکــی گرنــگ بــوو. النیکــەم لــەو دیــدگاوە چەنــد خولــەک دوای دۆزینــەوەی، 

تەلیســکۆپەکانی جیهــان وردبوونــەوە لــەم دیــاردە رسنجڕاکێشــەی گــەردوون.

ئەمــە واتاکــەی ئــەوە بــوو، کــە ســەرەڕای  هەســتکردن بــەو پشــێوییەی کــە ســەرچاوەکەی  بەرکەوتــن لەنــاو فــەزا-کات دایــە، 

ئەستێرەناســەکان بــۆ یەکــەم جــار  توانییــان ببینــن، کــە لــە کاتــی بەرکەوتنــی دوو تەنــی زۆر گــەورەدا چــی ڕوودەدات،  پرۆســەیەک کــە 

لەوانەیــە تاکــە ڕێگــەی دروســتبوونی زێــڕ و پالتیــن بێــت. مــن ئــەو کات تەنهــا  وەاڵمــی  یــەک پرســیارم  لــە ڕاپۆرتەکەمــدا بەکارهێنــا، 

بــەاڵم ئێســتا هەمــووی لێــرەدا پێشــکەش دەکــەم. ئــەو بــە پێشکەشــکردنی وێنەیەکــی هەســت بزوێــن و جــوان لــە گــەردوون ماڵئاوایــی 

لــێ کردیــن.

گەردونێکی جوان!
دوایین چاوپێکەوتنی ستیڤن هۆوکینگ: 
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پاالب غۆش: دۆزینەوەی بەرکەوتنی دوو ئەستێرەی نیوترۆنی گرنگییەکەی لە چیدایە؟

هۆوکینــگ: ئەمــە پێشــکەوتنێکی بەڕاســتی گەورەیــە. ئەمــە یەکــەم دۆزینــەوەی شــەپۆلەکانی کێشــکردنە، لەگــەڵ هاوتــا کاروموگناتیســییەکەیەتی و 

ــە  ــدا ڕوودەدات. ئەم ــی ئەســتێرە نیوترۆنییەکان ــی تێکەڵبوون ــا، لەکات ــاکاو و کــورت مــەودای تیشــکی گام ــی لەن ــە هەڵقوڵین ــەوە، ک پشتڕاســتی دەکات

ــۆ  ــەرزەوە ب ــڕی ب ــە چ ــادە ب ــاری م ــە ڕەفت ــەبارەت ب ــتامن س ــت و زۆر ش ــە بەردەس ــەکان دەخات ــەودا گەردوونیی ــی  م ــاری کردن ــۆ دی ــەک ب ڕێگەی

ــەوە. ڕووندەکات

وێنەی ١: هاوشێوەسازی بۆ تێکەڵبوونی دوو ئەستێرەی نیوترۆنی

پاالب غۆش: چی لەو شەپۆلە کاروموگناتیسییە فێر دەبین کە لەم بەرکەوتنەوە دەردەچن؟

هۆوکینــگ: تیشــکدانەوەی کارۆموگناتیســی شــوێنی خاڵێــک لــە ئاســامندا بــەوردی دیــاری دەکات. لەهەمانکاتیشــدا ڕادەی خــزان بــەرەو ســور دەخاتــە 

ــی  ــۆ پێوان ــوێ  ب ــی ن ــە ڕێگەیەک ــەم زانیارییان ــی ئ ــەوە. ئاوێتەکردن ــکدانەوەکە ڕوون دەکات ــەودای دووری تیش ــکردنی م ــەپۆلی  کێش ــت. ش بەردەس

مــەودای گــەردون دەخاتــە بەردەســتی ئێمــە. ئەمــە یەکــەم شــوێنپێی شــتێکە کــە لەکۆتاییــدا دەبێــت  بــە پەیــژەی مــەودا گەردوونییــەکان. مــادەی نــاو 

ئەســتێرەیەکی نیوترۆنــی  زۆر زۆر چڕتــرە  لــە هەرشــتێک کــە دەکرێــت لــە تاقیگــەدا دروســتی بکەیــن. نیشــانەی کاروموگناتیســی بەهــۆی تێکەڵبوونــی 

ئەســتێرە نیوترۆنییــەکان، ڕەفتــاری مادەمــان لــەم چڕییــە بــەرزەدا بــۆ دەردەخــات.

پاالب غۆش: ئایا هیچ سەبارەت بە دروستبوونی کونەڕەشەکان دەدا بەدەستەوە؟

هۆوکینــگ: لەبــاری تیۆرییــەوە، ئــەوە ڕاســتییە کــە  کــە لــە تێکەڵبوونــی دوو ئەســتێرەی نیوترۆنــی، دەکرێــت کونــەڕەش دروســت ببێــت. بــەاڵم ئــەم 

ڕوداوە یەکــەم  پێــوەر یــان پشتڕاســتکردنەوەیەتی. تێکەڵبوونــی  ئــەوان لەوانەیــە ببێــت بەهــۆی دروســتبوونی ئەســتێرەیەکی نیوترۆنــی زۆر گــەورە، 

کــە لــە پرۆســەی دواییــدا دادەڕمێــت بــۆ ئــەوەی ببێــت بــە کونــەڕەش. ئــەم ڕێگــە زۆر جیــاوازە لــەو ڕێگانــەی تــر کــە کونــەڕەش دروســت دەبێــت، 

ــادەی  ــی م ــە هەڵمژین ــی ب ــتێرەیەکی نیوترۆن ــک  ئەس ــان  کاتێ ــەکان(، ی ــتێرە زەبەاڵح ــەوەی ئەس ــوپەرنۆڤادا) تەقین ــتبوونی س ــە دروس ــە ل ــۆ منوون ب

ئەســتێرەیەکی  ئاســایی نزیــک، گــەورە دەبێــت. بەشــیکاریی وردی داتــاکان و مودێلســازیی تیۆریــی بــە ســوپەر کۆمپیوتــەرەکان، دەکرێــت تێگەیشــتنی 

نــوێ ســەبارەت بــە داینامیکــی دروســتبوونی کونەڕەشــەکان و هەڵقوڵینــی تیشــکی گامــا بهێنێتــە ئــاراوە.

پــاالب غــۆش: ئایــا پێوانــی  شــەپۆلی کێشــکردن دەبێــت بەهــۆی ئــەوەی تێگەیشــتنامن ســەبارەت بــە کــرداری فــەزا-کات  و کێشــکردن  بەتەواوەتــی 

بگۆڕێــت؟

هۆوکینــگ: بەڵــێ بێگومــان.  پەیژەیەکــی  مــەودای گەردوونــی لەوانەیــە ڕوانگەکردنەکانــی گەردوونناســی بــە ڕاســتەوخۆیی پشتڕاســت بکاتــەوە، یــان 

ڕاســتی گــەورە دەربخــات. دۆزینــەوەی شــەپۆلە کێشــکردنەکان ئــەو هەلەمــان دەداتــێ، تاقیکردنــەوە بــۆ ڕێژەیــی گشــتی  لەهەندێــک شــوێندا بکەیــن  

کــە بــواری کێشــکردنی بەهێــز و بەتەواوەتــی داینامیکــی لەئارادایــە. هەنــدێ کــەس  پێیــان وایــە دەبێت چاکســازیی لــە ڕێژەیی گشــتیدا بکرێــت تاوەکو 

پێویســت نــەکات پەنــا ببەیــن  بــۆ داهێنانــی چەمکیــی وەکــو وزەی ڕەش یــان مــادەی تریــش.  شــەپۆلی کێشــکردن  ڕێچکــەی نــوێ بــۆ دۆزینــەوەی 
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ــەوەی پەنجەرەیەکــی  ــە بەردەســت. کران ــی گشــتی  دەخات ــی ڕێژەی ــی چاککردن ڕێگــە مومکینەکان

نــوێ بــۆ بینینــی گــەردوون دەگات بــە شــتی سەرســووڕهێنەری نــوێ، کــە جــارێ ناکرێــت پێشــبێنی 

ــازە  ــان باشــر بڵێیــن گوێیەکامنانیــن، چونکــە ت بکەیــن. ئێمــە خەریکــی خوراندنــی چاوەکامنــان،  ی

بەدەنگــی شــەپۆلە کێشــکردنییەکان خەبەرمــان بووەتــەوە.

ــان  ــەکان ی ــە دەگمەن ــە ڕێگ ــک ل ــەکان یەکێ ــتێرە نیوترۆنیی ــی ئەس ــا بەرکەوتن ــۆش: ئای ــاالب غ پ

ــا  ــدا؟ ئای ــە گەردوون ــڕ ل لەوانەیــە تاکــە ڕێگــە بێــت کــە بــووە بەهــۆی دروســتبوونی توخمــی زێ

ــە؟ ــدە دەگمەن ــە ســەر زەوی هێن ــادە ل ــەم م ــە ئ ــە ک ــەو هۆکارەی هــەر ب

هۆوکینــگ: بەڵــێ وایــە، بەرکەوتنــی  ئەســتێرە نیوترۆنییــەکان یەکێکــە لــە ڕێگەکانــی بەرهەمهێنانــی 

ــی ســۆپەرنۆڤا  ــە خێراکان ــی نیوترۆن ــت بەڕێگــەی بەدواکەوتن ــە هەروەهــا دەکرێ ــەم توخم ــڕ. ئ زێ

دروســت بــن. زێــر لــە هەمــوو شــوێنێک نایابــە بــە زەوییشــەوە. هۆکارەکــەی ئەوەیــە کــە وزەی 

گرێدانــی ناوکــی  لــە توخمــی ئاســندا دەگات بــە لوتکــە، هــەر بۆیــە دروســتبوونی توخمــی قورســر 

لــە ئاســن زۆر زەحمەتــە. ســەرەڕای ئــەوە بــۆ بەرهەمهێنانــی توخمێکــی  قورســی هاوســەنگی وەکــو 

زێــڕ، هێــزی ناوکــی دەبێــت زاڵ ببێــت بەســەر هێــزی دوورخســتنەوەی کارۆموگناتیســی.

.

وێنە٢:کتێبــە نایابەکــەی هۆوکینــگ »کورتــەی مێــژووی کات« دەمیلیــۆن لــەم کتێبــە لەسەرانســەری 

جیهانــدا فرۆرشاوە)بەهەمــوو چاپــەکان و وەرگێڕانەکانییــەوە(«



ــڕان ژمــارە ٧( باســی مێــژووی پەرەســەندنی زانســتی  ــە بەشــی یەکەمــدا )زانســتی داب ل

ــە  ــن، ک ــز داروی ــەردەمی چارڵ ــا س ــەوە ت ــەردەمی گریکەکان ــە س ــرد، ل ــەندمنان ک پەرەس

دارویــن بازدانێکــی یەکجــار گــەورەی دا بــە کایەکــە و چــی تــر لــە ناوەنــدی زانســتی ئــەو 

مشــتومڕە نەمــا ئایــا پەرەســەندن ڕاســتە یــان نــا؛ بەڵکــو جەدەلــی ســەردەمی دارویــن و 

دوای دارویــن و تــا ئــەم ســاتەش، لەســەر میکانیزمەکانــی پەرەســەندنە.

یەکــەم کتێبــی دارویــن »بنەڕەتــی جــۆرەکان« باســی پەرەســەندنی مرۆڤــی تیــا نەبــوو، کە 

زۆر کــەس وا حاڵــی بــوون دارویــن لــەو کتێبــە باســی پەرەســەندنی مەیمونــی بــۆ مــرۆڤ 

ــۆ پشتڕاســتکردنەوە لەخــۆوە  ــە بــێ هەبوونــی زانیاریــی زۆر ب ــاکان ب ــارە زان کردبــێ! دی

ــی  ــە کتێب ــن ل ــەوەی داروی ــەن. ئ ــدەوەرێ ناک ــۆرە زین ــچ ج ــەندنی هی ــە پەرەس ــاس ل ب

یەکەمــی باســی دەکــرد، چوونەوەیەکــی ڕەچەڵەکــی کــۆی جۆرەکانــی ئــەو زیندەوەرانــەن 

ــۆ  ــەوەی ب ــی گشــتاندن ئ ــە لۆجیک ــووە، و ب ــی لەســەریان کۆکردب ــاتە زانیاری ــەو س ــا ئ ت

دەرکــەوت کــە دەبــێ کــۆی زینــدەوەر یــەک بنەڕەتــی خانــەی ســەرەتایی بــن. وەک لــە 

ــی  ــال، میکانیزم ــۆ دوو خ ــەوە ب ــی بکەین ــەر کورت ــدا، و گ ــان پێ ــەم ئاماژەم ــی یەک بەش

گۆڕانکارییەکــە بــەم جۆرەیــە: یەکــەم، ڕوودانــی هەڕەمەکیــی بچوکــی ســیفاتەکانی 

هەنــدێ  مانــەوەی  بــۆ  رسوشــتی  هەڵبژاردنــی  کاریگەریــی  دووەم،  زیندەوەرێــک؛ 

ســیفەت و لەناوچوونــی هەندێکیــان، بەردەوامیــی ئــەم پرۆســەیە بــۆ چەنــدان نــەوەی 

یــەک لــەدوای یــەک و دابڕانــی ئیکــۆ سیســتمیان لەیــەک، دەبێتــە هــۆی هاتنەکایــەوەی 

ــس  ــد واڵ ــن و ئەلفرێ ــز داروی ــیی چارڵ ــە هاوبەش ــەش ب ــەو کتێب ــەت ئ ــۆرەکان. هەڵب ج

ــی رسوشــتی کــرد. ــە میکانیزمــی هەڵبژاردن ــان ب دەرچــوو، کــە هــاوکات پێکــەوە درکی

بۆچی پەرەسەندن ڕاستە؟

لێکدانەوەیەکی مێژوویی و فەلسەفیی 
بۆ پەرەســەندنی زانستی پەرەسەندن

بەشی دووەم: لە سەردەمی داروینەوە تا ناوەڕاستی سەدەی بیست

نوسینی: ئاکۆ سەمەد
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ــەی  ــوان ئەوان ــە نی ــرد ل ــان ک ــە درێژەم ــێ مێژوویی ــەو ملمالن ــی ئ ــەم باس ــی یەک ــە بەش ل
ــەم  ــن ئ ــەردەمی داروی ــەوە، س ــی دەکەن ــە ڕەت ــەش ک ــەندنە و ئەوان ــە پەرەس ــان ب باوەڕی
ملمالنێیــە لــە ترۆپکــدا بــوو. هەڵبــەت ئــەو ســەردەمە هێشــتا رسوشتناســیی ئاینــی بەســەر 
زۆرێــک لــە زاناکانــدا زاڵ بــوو، ئەمــەش وای دەکــرد ڕەتکردنــەوەی مۆدێلــی زانســتیی ئــەو 
زانایانــە بــە دژایەتیــی دیــن لــە قاڵــب بــدرێ! ئەگینــا ئــەو ملمالنێیــە پەیوەنــدی بــە دینــەوە 
ــە شــۆڕش  ــی ب ــری زانســت، پەیوەندی ــی ت ــری کایەکان ــی ت ــە، بەڵکــو وەک هــەر ملمالنێ نیی
ــی  ــدە، گۆڕین ــە عەقی ــک دەبێت ــێ دیدێ ــە کات ــە، ک ــدە زانســتییەکانەوە هەی ــۆڕی دی و ئاڵوگ

ــە کفــر! ــاو خــودی زانایانیشــدا دەبێتــە جــۆرێ ل ــە ن تەنانــەت ل
گرفتــی ئــەم مۆدێلــە نوێیــەی دارویــن تەنهــا زانــا رسوشتناســە ئاینییــەکان نەبــوو، بەڵکــو ئــەم 
مۆدێلــە بــۆ ئــەو زانایانــەی تریــش گرفــت بــوو، کــە باوەڕیــان بــە پەرەســەندن هەبوو! کێشــە 
ســەرەکییەکەش بــە بنەماگرتنــی »پەیــژەی ژیــان«ی ئەرســتۆ و پۆلێنکردنــی زینــدەوەران لــە 
نزمــەوە بــۆ بــەرز بــوو. کــە بەپێــی ئــەم پەیژەیــە، زینــدەوەران لــە نزمــەوە بــۆ بــەرز ڕیــز 
کــراون و دەبــێ هــەر زینــدەوەرێ پــەی بــە جێــی خــۆی ببــات و هەوڵــی ســەر یــان خــوار 
ــی  ــە تێپەڕین ــوو، دەیانگــوت ب ــە پەرەســەندن هەب ــان ب ــەی باوەڕی ــەو زانایان ــارە ئ ــەدا. دی ن
کات و گۆڕانــی بچــوک، زیندەوەرانــی پلــە نــزم پلەیــان بەرزتــر دەبێتــەوە و مرۆڤیــش دواییــن 
و پلەبااڵترینــی پەیژەکەیــە، کــە ئەمــەش خــۆی تێڕوانینێکــی ئاینییــە، ســەرباری ئــەوەی کــە 
پەرەســەندن قبــوڵ دەکات! دارویــن بــەوە هەموانــی توشــی شــۆک کــرد کــە ئــەو میکانیزمــی 
پەرەســەندنەی ئــەو خســتییە ڕوو، لــە بنەمــاوە لێــدان بــوو لــەو پەیژەیــە و لــەو پۆلێنکارییــە 
تیۆلۆژییــە. وەک دەزانیــن، دارویــن پەیژەکــەی گــۆڕی بــە درەخــت، واتــا ئــەو زیندەوەرانــەی 
ــو  ــە، بەڵک ــر نیی ــان کەم ــر ی ــر، بااڵت ــان نزم ــر ی ــری بەرزت ــی ت ــی لەوی ــەن، هیچ ــڕۆ ه ئەم
هەمــوو گەاڵکانــی ڕووکاری درەختەکــەن، و لــق و قــەدی درەختەکــەش بریتییــە لــە ڕابــردوو، 
ئــەو جۆرانــەی کــە تیاچــوون و بنەمــان بــۆ ئــەم جۆرانــەی ئەمــڕۆ. ئەمــەش لێــدان بــوو لــە 
غــرور و ئیگــۆی مــرۆڤ، و ئــەوەی خســتەڕوو کــە لەبــری ئیگــۆ دەبــێ فۆکــەس بخرێتــە ســەر 
ئیکــۆ، کــە هــەر ئیکۆسیســتمێک جیــاوازە لــەوی تــر و هــەر یەکــەو بەپێــی پێــدراوی خــۆی 
ــە  ــۆ ب ــت و خ ــە رسوش ــرۆڤ ل ــتنی م ــێ. تێنەگەیش ــۆی دەئافرێن ــاو بەخ ــدەوەری گونج زین
بااڵزانینــی بــووە هــۆی ئــەوەی مــرۆڤ وا تێبــگا رسوشــت بــە خاتــری ئــەو دروســت کــراوە و 
ئــەم بااڵترینــە و چۆنــی ویســت بــۆی هەیــە ئــاوا رسوشــت بــەکار بهێنــێ بــۆ خوشــگوزەرانی 

خــۆی. دیــارە ئەمــڕۆ بەرەنجامــی ئــەو تێفکرینــەی مــرۆڤ دەبینیــن.
ئــەم شۆڕشــەی دارویــن وایکــرد پەرەســەندن قبــوڵ بکــرێ، بــەاڵم میکانیزمەکــەی قبــوڵ نەکــرا 
ــەو  ــە ســەر باســی ئ ــەوەی بێین ــر دەگــەڕان. پێــش ئ ــگای ت ــر و ڕێ ــۆ هــۆکاری ت ــان ب و زانای
ڕەوت و ڕێبازانــەی دوای دارویــن پەیــدا بــوون و باســیان لــە میکانیزمــی تــر دەکــرد، بــاس لــە 

هەوڵــی خــودی دارویــن دەکەیــن دوای باڵوبوونــەوەی کتێبــی بنەڕەتــی جــۆرەکان.
ــت  ــۆی الی دروس ــە خ ــەش ک ــەو تێبینیان ــران، و ئ ــتەی دەک ــەی ئاڕاس ــەو ڕەخنان ــۆی ئ بەه
ــری  ــی ت ــن کتێبێک ــاڵی ١٨٧١ داروی ــە س ــت، ل ــاو رسوش ــە ن ــر ڕۆچوون ــاش زیات ــوون، پ دەب
ــا  ــە بەتەنه ــوو ک ــەوەی کردب ــی ئ ــن تێبینی ــرۆڤ«. داروی ــەژادی م ــاوی »ن ــە ن ــردەوە ب باڵوک
میکانیزمــی هەڵبژاردنــی رسوشــتی ناتوانــێ لێکدانــەوە بــۆ زۆر ســیفەتی گیانــەوەر بــکات. بــە 
منونــە، بەپێــی میکانیزمــی هەڵبژاردنــی رسوشــتی بێــت، دەبــێ گیانــداران بــەردەوام ڕەنگیــان 
لــە ڕەنگــی ئــەو ناوەنــدە بچــێ کــە تیــا دەژیــن، ئەمــە یارمەتییــان دەدا ئاســان نەبیرنێــن و 
ڕاو نەکرێــن، هەروەهــا بەهــۆی نەبینینیانــەوە ئاســانیش ڕاو بکــەن، واتــا هۆکارێکــی گرنگــە 
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بــۆ مانــەوە. ئــەوەی ســەیربوو لــە رسوشــتدا بــە زۆری مێینــەکان ڕەنگیــان ســادە و لــە ڕەنگــی ژینگەکەیــان دەچــوو، کەچــی نێــرەکان 
زۆر پــڕ ڕەنــگ و ســەرنجڕاکێش دەردەکەوتــن! ئــەم ڕەنگاڵەیــی و بەرچاوییــەی نێرینــە ناتوانــرێ بــە میکانیزمــی هەڵبژاردنــی رسوشــتی، 
ــی سێکســی.  ــرد: هەڵبژاردن ــەی پێ ــری زۆر گرنگــی پ ــن میکانیزمێکــی ت ــز داروی ــەوە. چارڵ ــک بدرێت ــن، لێ ــۆ گونجاوتری ــەوە ب ــا مان وات
ئــەو تێبینیــی کــرد کــە نێرینــەکان لــە رسوشــتدا زۆر بەپەرۆشــن بــۆ جــوت بــوون لەگــەڵ مــێ، بــە شــێوەیەک بەالیانــەوە جوانــی مــێ 
ــان ســادە و  ــەوە کــە ڕەنگی ــە دەهێڵێت ــداران هەڵبژاردنــی رسوشــتی کاری خــۆی دەکات و ئەوان ــی گیان ــۆ مێ ــە ب ــە، بۆی زۆر گرنــگ نیی
لــە جــۆری ژینگەکەیانــە؛ بــەاڵم مێینــە هــەروا ئاســان کاری جووتبــوون ئەنجــام نــادا، بەڵکــو دەگــەڕێ بــۆ نێرێــک کــە زۆر پــڕ ڕەنــگ و 
قەبــارە گــەورە و دەنــگ خــۆش و دیــار بــێ! مێینــەی گیانــداران زۆر وردن لــە هەڵبژاردنــی ســیفەتی نێــر، ئــەوان وا لێــک دەدەنــەوە 
کــە گــەر نێــر بــەو جــۆرە بــێ، ئــەوا وەچــەی بەهێــز و تەندروســت دەخەنــەوە و وەچەکانیــان چانســی مانەوەیــان زۆرتــر دەبــێ. بۆیــە 
بــەردەوام لــە رسوشــتا نێرینــەکان کاتــی جوتبــوون شــەڕ دەکــەن و مێینــە لەگــەڵ ئەوەیــان جــوت دەبــێ کــە دەیباتــەوە؛ یاخــود بــە 
کــۆ نێرینــەکان دەنــگ دەردەکــەن و مێینــە لەگــەڵ دەنــگ زاڵەکەیــان جــوت دەبــێ؛ یاخــود نیرینــەکان لەشــی خۆیــان منایــش دەکــەن 
و مێینــە ئەوەیــان هەڵدەبژێــرێ کــە ڕەنگــی زۆر ســەرنجڕاکێش و جوانــە. بەمــەش چانســی ئــەو نێرینانــە بــۆ وەچــە خســتنەوە زیــاد 
دەبــێ کــە ســیفاتی دەرکەوتــەی زاڵیــان هەیــە، نــەک شــاراوە، بۆیــە ئــەم میکانیزمــە بــە دژی میکانیزمــی هەڵبژاردنــی رسوشــتی کار 
دەکات و زاڵیشــە بــە ســەریدا! شــایانی باســە لــە دۆزینــەوەی ئــەم میکانیزمــە ئەلفرێــد واڵــس هاوبیــری دارویــن نەبــوو، و نەدەچــوو 
بــە بیریــا گیانــداران هۆشــمەندییان هەبــێ و بتوانــن هەڵبــژاردن بکــەن بــەو جــۆرەی دارویــن وەســفی دەکــرد، بۆیــە ئــەم میکانیزمــەی 
دارویــن تــەواو فەرامــۆش کــرا، کــە دواتــر لــە ناوەڕاســتی ســەدەی بیســت بــە دواوە ئــاوڕی لێدرایــەوە و ئێســتا هــەزاران توێژینــەوە و 
کتێبــی لەســەر دەردەکــرێ و یەکێکــە لــە میکانیزمــە زۆر جــوان و کاریگەرەکانــی رسوشــت، کــە لێکدانــەوە بــۆ هاتنــە کایــەوەی جوانــی 
دەکات لــە نێــو گیانــداران و لــە نێــو خــودی مرۆڤیشــدا، کــە هەمــوو ڕەفتارێکــی سێکســیی مــرۆڤ بەرەنجامــی چەنــد ملیــۆن ســاڵەی 

هەڵبژاردنــی سێکســین!
ــەو  ــی ئ ــای رسوشتناس ــن زان ــی چەندی ــەوە و کتێب ــو توێژین ــوون، بەڵک ــۆی نەب ــی خ ــا گەڕان ــن تەنه ــی داروی ــەرچاوەی زانیارییەکان س
ــا بــوو لەســەر زۆر جــۆری گیانــەوەر. بابەتــی زانیاریــی وەک: فرەهاوســەری  ــدا ئامــاری تی ســەردەمەی دەســتەبەر کردبــوو. کــە تیایان
و تــاک هاوســەری، کاریگەریــی ئــەم خەســڵەتە لەســەر ڕێــژەی نێــر و مــێ لــە نێــو ئاژەڵەکانــدا؛ گۆڕانــی بەردەوامــی خەســڵەتەکانی 
نێــر و مــێ بــە تێپەڕینــی کات، بــە کاریگەریــی هەڵبژاردنــی سێکســی و زۆرجاریــش هەڵبژاردنــی مــرۆڤ بــۆ ئــەو خەســڵەتانە؛ ئامــاری 
زیادبوونــی ڕیــژەی بــااڵی مــرۆڤ لــە زۆر واڵت، بەهــۆی پەســەندیی بــااڵی بــەرز الی مــرۆڤ بــە گشــتی، کــە هەڵبژاردنێکــی سێکســییە؛ 

هەروەهــا شــێوازی ئەنجامدانــی ســێکس و وەچەخســتنەوە و زۆر ڕەفتــاری تــری تایبــەت بــە جــۆری سێکســی گیانــداران.
دارویــن بــۆ یەکــەم جــار لــەو کتێبەیــدا تیشــک ئەخاتــە ســەر ڕەچەلەکــی مــرۆڤ، کــە نــاوی کتێبەکەشــی هــەر وا ناونــاوە. هەڵبــەت 
ــە  ــەرەوە ل ــا وەک بەڵگــەی یەکالک ــووەوە، ت ــرۆڤ نەدۆزراب ــی م ــووی کۆن ــچ پاشــاموەیەکی بەبەردب ــوو هی ــدا ماب ــە ژیان ــن ل ــا داروی ت
ــی  ــە قاڵب ــر دەچێت ــی دەکات زیات ــرۆڤ باس ــەر م ــە لەس ــەم کتێب ــەوەی ل ــێ. ئ ــەکاری بهێن ــرۆڤ ب ــەژادی م ــەر ن ــەی لەس توێژینەوەک
ــرۆڤ و  ــووی م ــاردە و خ ــێ دی ــەکان، کۆمەڵ ــرۆڤ و ئەیپ ــی م ــیی ڕەچەڵەک ــەی هاوبەش ــۆ بەڵگ ــن ب ــۆر. داروی ــو تی ــەوە تاوەک گریامن
ئەیپــەکان دەکاتــە گریامنــە. ئــەو بەهــۆی گەڕانــی لــە کیشــوەرەکان و بینینــی کۆمەلــە مرۆڤــە ناشارســتانییەکان و بــەراوردی ڕەفتاریــان 
بــە ڕەفتــاری زۆر جــۆری ئەیپــەکان، زانیاریــی ســەیر دەدرکێنــێ و دەیــکا بــە گریامنــە بــۆ هاوبەشــیی ڕەچەڵەکــی مــرۆڤ و ئەیــپ. ئــەو 
بــاس لــە ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و ئەخــالق و شــێوازی یارمەتیدانــی ئەیپــەکان دەکات، کــە تــا ڕادەیەکــی زۆر هەمــان شــتی نــاو مرۆڤــە 
ناشارســتانییەکانە. هەڵبــەت مرۆڤــی شارســتانیش هەمــان رەفتاریــان هەیــە، بــەاڵم ئاڵۆزتــر و زیاتــر بەیەکداچــوون کــە بــۆ بــەراوردی 

ئــەوکات کەمــێ زەحمــەت بــوون.
ســیفاتێکی تــری هاوبەشــی مــرۆڤ و ئەیپــەکان بریتییــە لــە ڕەفتــاری سێکســی: چۆنیەتیــی ســێکس کــردن و هاوســەر دۆزینــەوە و تــاک 
هاوســەری و فرەهاوســەری و وەچەخســتنەوە و ملمالنێــی نێــرەکان بــۆ بەدەســتهێنانی مێینــە و زۆر ســیفاتی تــر. تێبینــی دەکات بــە 
هەمــان شــێوەی گیاندارانــی تــر، مێینــەی ئەیپەکانیــش ئــەو پەرۆشــییە زۆرەی نییــە بــۆ جووتبــوون بــە بــەراورد بــە نیرینــەکان، بۆیــە 
لــە ســێکس پەلــە نــاکات و ئــەوە هەڵدەبژێــرێ کــە ســیفاتی زەقــە. بــە پێچەوانەشــەوە، نێرینــەی ئەیپــەکان زۆر گــوێ بــە خەســڵەتی 
مێینــە نــادەن الیــان گرنگــە لەگــەڵ زۆرتریــن مێینــە جــووت بــن، بــۆ ئەمــەش شــەڕ و ملمالنــێ لەگــەڵ یــەک دەکــەن، چ بــە شــێوەی 
تــاک یــان بــە شــێوەی کۆمــەڵ. هەمــان ســیفاتە لــە کۆمەڵــەی مرۆڤیشــدا، کاتــێ نێرینــەکان لەســەر مێینــە شــەڕ دەکــەن و بگــرە زۆر 
جــار یــەک دەکــوژن، دەگاتــە ئــەوەی کــە شــەڕی کۆمــەڵ و خێڵەکانــی لێبکەوێتــەوە! بــەم هۆیــە لــە زۆر کەلتــورەکان مێینــە بــە شــەیتان 
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وەســف کــراوە، کــە گوایــا ســەرچاوەی شــەڕە؛ کەچــی دارویــن ئــەوە ئاشــکرا دەکا کــە ســەرچاوەی شــەڕ پەرۆشــیی زۆری نێرینەیــە بــۆ 
جوتبــوون لەگــەڵ مێینــە بەهــەر نرخــێ بــێ! ئــەوەی ئــەم شــێوەیەی داوە بــە کۆمەڵــەی مــرۆڤ و خۆیــان لــە هەمــوو ئــاژەاڵن پێجوانــرە، 
دەگەرێتــەوە بــۆ ئــەوەی بــە بنەمــا زەوقیــان لــە هەڵبژاردنــی جوانــی بــەو شــێوەیە بــووە کــە ئــەم شــێوانە بێنێتــە کایــەوە. ئەمــە تەنانــەت 
ئەوەشــامن بــۆ لێــک دەداتــەوە کــە بۆچــی مــرۆڤ لــە زۆر جێــی لەشــی مــووی کــەم دەبــێ بەچــاو ئەیپــەکان و بۆچــی نێرینــەش لــە مێینــە 
توکنــرە، لــە زۆر کەلتــور نێرینەکانیــش مویــان کەمــە )وەک هنــدە ســورەکان(، بــەاڵم لــە هەنــدێ کولتــور نێرینــە زۆر توکنــن، کــە هەمــوو 

پەیوەســن بــە هەڵبژاردنــی مێینــە بــۆ نێرینــە لــە کەلتــورە جیــاوازەکان.

سەردەمی ئاوابوونی داروین
ــا.  ــان ن ــای ئاوابوونــی پەرەســەندن نییــە. پەرەســەندن فاکتێکــە و ڕوودەدات، مــرۆڤ درکــی پێبــکات ی ئاوابوونــی بیــردۆزی دارویــن مان
ــەاڵم  ــرا، ب ــوڵ ک ــەندن قب ــە پەرەس ــە و ڕوودەدات، بۆی ــە پەرەســەندن فاکت ــەوەی دەرخســت ک ــن خســتنیە ڕوو ئ ــەی داروی ــەو بەڵگان ئ
میکانیزمەکانــی کــە دارویــن پێشکەشــی کــردن قبــوڵ نەکــران و لــە الیــەن زانایانــی کایەکــەوە پشــتگوێ خــرا بــۆ نزیکــی نیــو ســەدە! لەبری 
ئــەوە، چەندیــن بیــردۆزی جێگــرەوەی تــر خرانــە ڕوو، کــە بریتــی بــوون لــە: پەرەســەندنی خودایــی، المارکییەتــی نــوێ، ئۆرثۆجێنیســس، 
و ساڵتەیشــنیزم. هەڵبــەت ڕیبــازی تریــش پەیدابــوون، کــە لەســەر لێکدانەوەکانــی جــۆرج کاڤیــە دەڕۆشــن و هەوڵیــان دەدا زانیارییــەکان 
پەیوەســت بکــەن بــە ڕووداوە باســکراوەکانی نــاو ئاییــن، بــەاڵم لــە ناوەنــدە زانســتییەکان جێــی بایــەخ نەبــوون، کــە هەڵبــەت ئەمــڕۆش 

مــاون لــە ژێــر نــاوی جیاجیــای وەک: خەلقگــەرا و دیزاینــی زیرەکانــە.
پەرەســەندنی خودایــی: ئــەم ڕێبــازە لەســەر ئــەوە بەنــد بــوو کــە خــودا خــۆی پــەرە بــە گیانــداران دەدات، بــە ئاراســتەیەک کــە تــەواو 
نیشــانەی دیزاینــی پێــوە دیــارە. لــە نێــو زاناکانــدا، زانــای ئەمریکــی، ئاســا گــرەی، پەرەپێــدەری ئــەم ڕێبــازە بــوو. بــەاڵم لــە کۆتایــی ســەدەی 
ــە  ــە ئاراســتەی لێکدانــەوەی رسوشــتی دەڕۆشــن دوور ل ــر ب ــاکان زیات ــەو پێیــەی زان ــاوا بــوو، ب ــە ناوەنــدی زانســتی ئ ــاوەڕە ل ١٩ ئــەم ب
دەســتوەردانی هێــزی سەروورسوشــتی. بــەاڵم بــە هــۆکاری بــاوەڕ، نــاو خەڵــک هــەر الیەنگــری زۆری مایــەوە. شــایەنی باســە ئێســتاش 
زۆرکــەس بــاوەڕ بــە زانســتی پەرەســەندن دەکــەن و بەڵگــەی ئاینــی دەهێننــەوە کــە خــودا خــۆی پــەرە بــە گیانــداران دەدات بــە ئاراســتەی 

بــااڵ بــوون، کــە هەمــان ئــەو ڕایــە کۆنــەی زیاتــر لــە ســەدەیەک لەمەوبــەرە.
المارکییەتــی نــوێ: لــە کۆتاییەکانــی ســەدەی ١٩ کۆمەڵــێ زانــا گەڕانەوە بــۆ المارکیزم و هــۆکاری پەرەســەندنیان گێڕایەوە بۆ بەدەســتهێنانی 
ــگل، و  ــەر، ئێرنســت هی ــو: ســاموێل بەتل ــی وەک ــەوە. زانایان ــەوە دوای ن ــی ن ــەوە و پەرەپیدان ــەن وەچەکان ــەکان لەالی ســیفاتە بۆماوەیی
ــداران  ــتەداری گیان ــەندنێکی ئاراس ــووەکان پەرەس ــە بەردب ــاموە ب ــەوە پاش ــەالی کۆپ ــوون. ب ــازە ب ــەم ڕێب ــدەری ئ ــۆپ پەرەپێ ــدوارد ک ئی
نیشــان دەدەن، کــە ســەملێنەری المارکیزمــن. هەروەهــا هیگلیــش بــەوە نــارساوە کــە قۆناغەکانــی گەشــەی کۆرپەلــەی بــەوە دادەنــا کــە 
تــەواو نیشــاندەری گەشــەی گیاندارانــن لــە رسوشــتدا. هەڵبــەت داروینیــش گەشــەی کۆرپەلــەی کردبــووە یــەک لــە بەڵگــەکان بــۆ ڕاســتیی 
ــە قۆناغــی گەشەســەندنیان  ــدەوەرە ریشــە نزیکــەکان ل ــەی زین ــەوە کۆرپەل ــەالی داروین ــە ب ــگل، ک ــە هی ــاواز ل ــەاڵم جی پەرەســەندن، ب
ــگل  ــی دوای خــۆی، وەک هی ــی گیاندارێک ــە گەشــەی کۆتای ــێ ب ــاژە ب ــە ئام ــی کۆرپەل ــەک قۆناغێک ــەک، ن ــەوە ســەر ی ــێوەیان دەچێت ش
گریامنــی دەکــرد و دەیکــردە بەڵگــە بــۆ المارکیــزم. ئــەم ڕێبــازەش لــە ســەرەتای ســەدەی بیســت پوکایــەوە، کــە زانایانــی وەک ئەلفرێــد 

واڵــس و وێســامن ڕەخنەیــان دەکــرد، و دەیانگــوت کــە هیــچ بەڵگــەی تۆکمــە و یەکالکــەرەوەی لەپشــت نییــە.
ــە  ــوون. ل ــڵ ب ــر کام ــۆ بەرەوپێشــچوون و پەرەســەندن و زیات ــە ب ــی تیای ــان ویســتێکی ناوەکی ــە ژی ــەم ئایدیای ــی ئ ئۆرثۆجێنیســس: بەپێ
هەمــان ســەردەمی دوو ڕێبازەکــەی ســەرەوە، زانایانــی وەکــو لیــۆ بێــرگ و هێــرنی ئۆســبۆرن پەرەپێــدەری بــوون. ئــەو زانایانــەش باوەڕیــان 
وابــوو کــە پاشــاموە بەبەردبــووەکان پەرەســەندنێکی یــەک هێڵــی یــەک ئاراســتە نیشــان دەدەن، بــەاڵم بەڵگــەی ئەوەیــان نەبــوو کــە ژیــان 

لــە خــودی خۆیــدا ویســتی ناوەکــی وەهــای هەبێــت. 
ــان نەدەکــرد وەکــو هــۆکاری  ــی لەســەرخۆ و کەڵەکەبووی ــر، باســی گۆڕانکاری ــی ت ــاواز لەوان ــازە، جی ــەم ڕێب ــی ئ ساڵتەیشــنیزم: الیەنگران
پەرەســەندن، بەڵکــو دەیانگــوت کــە بازدانــی گــەورە هــۆکارە بــۆ بەدەســتهێنانی ســیفەتی تــەواو جیــاواز و خســتنەوەی جــۆری جیــاواز. 
بــەالی ئەوانــەوە لــە رسوشــتدا گۆڕانکارییــەکان خێــران و پەرەســەندنی لەســەرخۆ ناتوانــێ لێکدانــەوە بــۆ ئــەو هەمــوو جــۆرە جیــاوازە 
ــی وەکــو: هوگــۆ دی  ــازە زانایان ــەم ڕێب ــی ئ ــەوە. پەرەپێدەران ــە کای ــوێ بێت ــی جــۆری ن ــە خێرای ــی گــەورە و ب ــە بازدان ــێ ب ــکات، و دەب ب

ــا. ــە دایانهێن ــازدان Mutation یــش ئــەم زانایان ــەم باتســن، و تۆمــاس مــۆرگان بــوون. زاراوەی ب ڤرایــس، ویلی
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جینەتیکی مەندڵی 

ــن  ــدەی داروی ــان هێن ــن، هیچی ــزم دابنێ ــۆ داروینی ــردۆزی جێگــرەوە ب ــە دەیانویســت بی ــن، ک ــەی دوای داروی ــەو زانایان ــوو ئ هەم
کــرداری و رسوشــتناس نەبــوون. دارویــن جگــە لــە گەڕانــی خــۆی بــە بەشــێکی زۆری جیهــان و رسوشــتی دەوڵەمەنــد بــە گیانــداران، 
ــان  ــە هەم ــس ب ــد واڵ ــردن؛ ســەرباری بەئەنجــام گەیشــتنی ئەلفرێ ــردەوە و شــیکاری دەک ــۆ دەک ــری ک ــی ت ــی زۆری زانایان زانیاری
بەرەنجــام، و لــە دواییشــدا پێکــەوە کتێبێکــی بێوێنەیــان بەچــاپ گەیانــد. بــەاڵم بەشــێک لــەو زانایانــەش کــە باوەڕیــان بــە بیــردۆزی 
جێگــرەوە بــوو، لــە ســەرەتاکانی ســەدەی بیســت کەوتنــە تاقیکردنــەوەی بیــردۆز و گریامنەکانیــان. دی ڤرایــس وا بــاوەڕی دەکــرد 
ــەم  ــۆ ئ ــاوازە. ب ــە بەرەنجامەکــەی ڕەنگێکــی جی ــە، ک ــگ وای ــی دوو ڕەن ــر و مــێ، وەک تێکــەڵ کردن ــی نێ ــی جین ــە تێکــەڵ بوون ک
مەبەســتە کەوتــە تاقیکردنــەوە لەســەر ڕووەک و گیانــداران بــە مەبەســتی کردنــی ئــەو گریامنەیــە بــە تیــۆری. ئــەو کاتــێ وەک هــەر 
کارێکــی زانســتی پشــکنینی مێژوویــی کــرد بــۆ کاری بۆماوەیــی، بینیــی قەشــەیەک بــە نــاوی گریگــۆر مەنــدڵ لــە ســەردەمی دارویــن 
تاقیکردنــەوەی کــردووە لەســەر ڕووەکــی پۆڵکــە، بــۆ زانینــی ئــەوەی ســیفەتە بۆماوەییــەکان چــۆن دەگوێزرێنــەوە. کارەکانــی مەنــدڵ 
کــەس پێــی نەزانیبــوون، ئەمــە بــووە هــۆی دووبــارە دۆزینەوەیــان و هێنانــی بــۆ کایــەی پەرەســەندن. بەپێــی دۆزینەوەکــەی مەنــدڵ، 
ــەی ســەربەخۆ  ــو وەک دەنکۆڵ ــن، بەڵک ــەڵ ناب ــە تێک ــەو دوو ڕەنگ ــن، ئ ــاواز بچوێنی ــی جی ــە دوو ڕەنگ ــاواز ب ــی جی ــەر دوو جین گ

دەمێننــەوە، و ڕەنگــە زاڵەکــە زیاتــر بەســەر نەخشــی تابلۆکــەوە دەردەکــەوێ. 
ــای بیرکاریناســی ئینگلیــزی و ئەڵامنــی: هــاردی و واینبێــرگ، تاقیکردنەوەیەکــی  ــە ســەرەتای ســەدەی بیســت، هــەردوو زان هــەر ل
ــێ دوو  ــت، کات ــراو وەرگری ــی دیاریک ــراوی جۆرێک ــی دیاریک ــدا، جینێک ــی جینی ــە گۆمێک ــەر ل ــە ئەگ ــرد، ک ــادەیان ک ــی س ژمارەی
ســیفەت تێکــەڵ دەبــن دوای چەنــد نەوەیــەک کــۆی گۆڕانکارییــەکان چــۆن دەمێنێتــەوە. بەپێــی ئــەو مامتاتیکــە ســادەیەی ئــەوان، 
کــۆی گۆڕانکارییــەکان لــە کۆتاییــدا هــەر دەکەنــەوە ١، واتــا وەک ئــەوەی هیــچ جــۆرە گۆڕانکارییــەک لــە کــۆی گۆمــە جینییەکــە 
ڕووی نەدابێــت! ئەمــەش تەنگــژەی بــۆ بیــردۆزی پەرەســەندن دروســت کــرد و ئــەو بــاوەڕەی دروســت کــرد کــە گۆمــە جینییــەکان 

  گریگۆر مەندڵ، دۆزەرەوەی جینەتیکی مەندڵی
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ســەربەخۆن و گۆڕانکارییــە وردەکانــی ناویــان تەنهــا گۆڕانــی ورد لــە نێــو جۆرێکــی تایبەتــدا دروســت دەکات و هەرگیــز ســەر 
ناکێشــێ بــۆ ســەرهەڵدانی جــۆری جیــاواز.  بــەاڵم ئــەم لێکدانــەوە مامتاتیکییــە دوور بــوو لــە ئامــارە واقعییــەکان. دیــارە هیــچ 
جۆرێــک ســەربەخۆ و دانەبــڕاو نییــە لــە جۆرەکانــی تــر. ئــەوان لــە ئیکــۆ سیســتمێکدا پێکــەوە دەژیــن و کار لەســەر یــەک 
ــە گۆمێکــی جینــی بــە درێژیــی  ــاو دەبــەن و ســیفەتێک دەهێڵنــەوە، بەمــەش کــۆی گۆڕانــکاری ل دەکــەن و ســیفەتێک لەن
چەنــد نەوەیــەک ناکاتــە ١، بەڵکــو گــۆڕان لــە ژمــارەی ســیفەتەکان ڕوودەدات و دەبێتــە هــۆی الدانــی جینەتیکــی، کــە ئەمــڕۆ 

دەزانــرێ الدانــی جینەتیکیــش بەشــێکە لــە پرۆســەی پەرەســەندن، هەرچەنــد کاریگەرییەکــەی کەمــە.
هــەر لــەو ســەردەمەدا، چەنــد زانایەکــی وەکــو پێرســن و وێڵــدن و گاڵــن، کــە پێیــان دەگوتــرا بایۆمەتریکــەکان، فۆکەســیان 
لەســەر گۆڕانــی بەردەوامــی ســیفەتەکان بــوو لــە نــاو کۆمەڵــدا، نــەک تــاک و پشــتیان بــە زانســتی ئامــار دەبەســت. ئــەوان 
ــاژەی  ــدڵ ئام ــەوەی مەن ــی وەک ئ ــی جین ــی بچوک ــە گۆڕانکارییەک ــوت ک ــردەوە و دەیانگ ــان ڕەت دەک ــی مەندڵیی جینەتیک
پێــداوە، هەرگیــز ناتوانــێ ئــەو ئاڵــۆزی و فرەییــەی رسوشــت لێکبداتــەوە. وێڵــدن زاراوەی »فشــاری هەڵبــژاردن«ی داهێنــا، 
کــە گۆڕانکارییــە جینەتیکییــەکان بەهــۆی فشــاری هەڵبژاردنــی رسوشــتییەوە گۆڕانکارییــان بەســەردا دێــت و توشــی الدانــی 
جینەتیکــی دەبــن و بەمــەش کۆمەڵــە دابــڕاوەکان بــە ئاراســتەی پەرەســەندنی جیــاواز دەڕۆن. ڕەخنــەی مەندڵییەکانیــش لــە 
بایۆمەتریکــەکان ئــەوە بــوو کــە ئــەو گۆڕانکارییــە بچوکانــەی نــاو کۆمەڵێــک زۆر لــەوە بچوکــرە بتوانــێ ببێتــە هــۆی هاتنــە 

کایــەوەی ئــەو هەمــوو جــۆرە جیــاوازە.

  تاقیکردنەوەی تۆماس مۆرگان
 لەسەر مێشی میوە
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ــام دا.  ــی ئەنج ــی گرنگ ــاڵی ١٩٠٩ تاقیکردنەوەیەک ــۆرگان، س ــاس م ــاوی تۆم ــە ن ــوو، ب ــە ساڵتەیشــنیزم ب ــاوەڕی ب ــە ب ــەر، ک ــری کاریگ ــی ت زانایەک
وەک باســامن کــرد، ئــەو بــاوەڕی بــەوە بــوو کــە بــە یــەک بازدانــی گــەورە جــۆری جیــاواز پەیــدا ببێــت، بــۆ ئــەم مەبەســتەش، تاقیکردنەوەیەکــی 
پڕبایەخــی لەســەر مێشــی میــوە کــرد. بــەو پێیــەی مێشــی میــوە هــەم قەبارەکــەی بایــی ئــەوە گــەورە بــوو لــەو ســەردەمە ئاســان خەســڵەتەکانی 
دیــاری بکرێــن، هــەم زوو زووش نــەوە دەخەنــەوە، کــە بــە ماوەیەکــی کــەم ژمارەیەکــی زۆر نــەوە دەخەنــەوە و دەتوانــرێ تێبینیــی پەرەســەندنیان 
تیــا بکــرێ. ئــەو مــاوەی نزیکــەی ٥ ســاڵ خەریکــی تاقیکردنــەوە بــوو، بــەو هیوایــەی لــە ئەنجامــی بازدانێکــەوە جۆرێکــی جیــاواز مێشــی میــوە 
لــەو کۆمەڵەیــە بێتــە دەرەوە. بــەاڵم ئــەوەی بــەدی نەکــرد، بــە پێچەوانــەوە، تاقیکردنەوەکــەی جینەتیکــی مەندڵــی چەســپاند. بــۆی دەرکــەوت کــە 

لەبــری دەرکەوتنــی لەپــڕی جۆرێــک، بــازدان دەبێتــە هــۆی گۆڕانــی لەســەرخۆی ســیفەتەکان لــە نــاو کۆمەڵــەی جۆرێکــدا.

جینەتیکی کۆمەڵ 
ــاوی  ــرد بەن ــت ک ــان دروس ــران و کایەیەکی ــەڵ ک ــەکان تێک ــی و بایۆمەتریک ــی مەندڵ ــار جینەتیک ــەوە، دواج ــەو زانایان ــی ئ ــۆی کاری کرداری بەه
ــەر  ــردە س ــیان دەک ــان فۆکەس ــەک، زانای ــد دانەی ــان چەن ــەوەر، ی ــەک گیان ــیفاتی ی ــی س ــری چاودێری ــە دواوە، لەب ــرە ب ــەڵ. لێ ــی کۆم جینەتیک
ســیفاتەکانی کۆمەڵێــک. زانــای بەریتانــی، ڕۆناڵــد فیشــەر، کــە لــە کایــەی بایۆلۆجــی و ئامــار کاری دەکــرد، پــاش زیاتــر لــە ١٠ ســاڵ توێژینــەوە 
ــێ  ــێ بەهــۆی کۆمەڵ ــرێ بەرهــەم ب ــەن، دەک ــەی دەک ــەکان پێوان ــەی بایۆمەتریک ــە بەردەوامان ــەو گۆڕانکاریی ــە ئ ــەی ک ــەو دەرەنجام گەیشــتە ئ
جینــی جۆراوجــۆر و کارکردنــی هەڵبژاردنــی رسوشــتی لەســەر ئــەم جینانــە و هێشــتنەوەی گونجاوترینیــان. ئەمــەش دەبێتــە هــۆی گۆڕانــکاری لــە 
فریکوێنســیی جینــەکان، و بەرەنجامیــش ڕوودانــی پەرەســەندن. زانایەکــی تــری بــواری ئامــار، بەنــاوی هەڵدەیــن، شــیکاری ئاماریــی بــەکار هێنــا 
بــۆ گیانــداران لــە رسوشــتدا. ئــەوەی بــۆ دەرکــەوت کــە هەڵبژاردنــی رسوشــتی بــە ڕێژەیەکــی زۆر خێراتــر وەک لــە پێشــبینیی فیشــەر ڕوودەدات. 
واتــا دەبــێ هــۆکاری تــر هەبــێ جگــە لــە الدانــی جینەتیکــی. هاوشــانی ئــەم دوو زانایــە، زانــای بایۆلۆجــی، ســیوڵ ڕایــت، کــە کاری لەســەر کۆمەڵــە 
دابــڕاوەکان دەکــرد، کاریگەریــی ســێکس لەســەر ســیفەتە بۆماوەییــەکان، گەیشــتە هەمــان بەرەنجــام، کــە گۆڕانکاریــی جینەتیکــی بــە هــۆکاری 
هەڵبژاردنــی رسوشــتی دەبێتــە هــۆی هاتنــە کایــەی جــۆری جیــا. ئــەم ســێ زانایــە بــەردی بناغــەی جینەتیکــی کۆمەڵیــان دانــا، هەمــوو بیــردۆز و 

گریامنــە پەرتکراوەکانیــان یەکخســت و نزیــک بوونــەوە لــەوەی کــە پەرەســەندن چــۆن ڕوودەدات.

Modern Synthesis پێکهاتنی نوێ
لــە ســییەکانی ســەدەی بیســت بــە دواوە، زانــاکان زیاتــر ڕۆچوونــە نــاو رسوشــت، لــە هەمــان کاتــدا کاری تاقیگەییــان ئەنجــام دەدا و زانســتی 
مامتاتیــک و زانســتی ئاماریــان تێکــەڵ بــە کایەکــە کــرد. بەمــەش زیاتــر کایەکەیــان بــەرەو زمانــی ژمارەیــی بــرد و لەبــری قســە لەســەر کردنــی 
نزیکەیــی، بــە ئامــار و داتــا قســەیان لەســەر پەرەســەندنی جــۆرەکان دەکــرد. زانــای ڕووســی، دۆبژانســکی، کــە فێرخــوازی پۆســت دکتــۆرا بــوو لــە 
تاقیگەکــەی تۆمــاس مــۆرگان، بــە کاری تاقیگەیــی و ئامــاری جــۆرەکان لــە رسوشــتدا، هەروەهــا بەکارهێنانــی هاوکێشــەی مامتاتیکــی و ئاماریــی 
ئاڵــۆز، ئــەوەی دەرخســت کــە فرەیــی جــۆرەکان لــە رسوشــتدا زۆر لــەوە زیاتــرە کــە جینەتیکــی کۆمــەڵ پێشــبینیی دەکات، بۆیــە دەبــێ جگــە لــە 
الدانــی جینەتیکــی بــە هــۆکاری هەڵبژاردنــی رسوشــتی، هــۆکاری تریــش لــە ئــارادا بێــت. هــاوکات، زانایەکــی کاریگــەری تــر، بــە نــاوی ئێرنســت 
ــەی  ــا ئەوکات ــەر، ت ــی مای ــی توێژینەوەکان ــی. بەپێ ــی جیۆگراف ــۆ دروســتبوونی جــۆرەکان: دابڕان ــر ب ــی ت ــەر، فۆکەســی خســتە ســەر هۆکارێک مای
ــەم  ــاو ئ ــە ن ــڕان ل ــەر داب ــەاڵم گ ــەوە؛ ب ــێ ناکەوێت ــان ل ــت، جــۆری جیاوازی ــدا هەبێ ــوان کۆمەڵێک ــە نێ ــەوە خســتنەوە ل ــوون و ن ــرداری جووتب ک
کۆمەڵەیــە ڕوویــدا، و چەنــد نەوەیەکــی یــەک لــە دوای یــەک تێکــەڵ نەبــوون، ئــەوا ئیکــۆ سیســتمی جیــاواز دەبێتــە هــۆی ســەرهەڵدانی جــۆری 
جیــاواز، بــەو پێیــەی کــە وەچەخســتنەوە لــە نێوانیــان ڕوو نــادات. هــەر ئێرنســت مایەریــش بــوو کــە بــۆ یەکەمجــار پێناســە و ســنوری بــۆ جــۆر 
ــای  ــە. زان ــی هەی ــەری ڕوودان ــان ڕوودەدات، یاخــود ئەگ ــە نێوی ــوون و وەچەخســتنەوە ل ــرداری جووتب ــە ک ــەی ک ــەو گروپ ــن ل ــا: جــۆر بریتی دان
کایــەی جیۆلۆجــی، جــۆرج سیمپســن، پــاش توێژینــەوەی ورد، ئــەوەی دەرخســت کــە پاشــاموە بــە بەردبــووەکان گۆڕانێکــی ناڕێکــی فــرە ئاراســتەی 
پەرەســەندن نیشــان دەدەن، بــە پێچەوانــەی بانگەشــەکارانی المارکییەتــی نــوێ و ئۆرثۆجێنیســس، کــە بانگەشــەی گۆڕانــی ڕێــک و یــەک ئاراســتەیان 
دەکــرد. ئــەم ڕەوتــە نوێیــەش، کــە ئــاوا بــە چــڕی کاری تاقیگەیــی و ئامــاری رسوشــت و لێکدانــەوەی بــەرزی مامتاتیکــی و ئامارییــان دەکــرد، بــە 
پێکهاتنــی نــوێ Modern Synthesis ناوبــران. ئــەوەی زانایانــی ئــەم ڕەوتــە دەریــان خســت، پــاش نزیکــەی ســەدەیەک لــە پەرەســەندنی داروینــی، 
بــە نزیکــی هەمــان بیــردۆزەی دارویــن بــوو: پەرەســەندنی گــەورە Macro Evolution هیــچ نییــە جگــە لــە کاریگەریــی هەڵبژاردنــی رسوشــتی 

لەســەر پەرەســەندنی بچــوک Micro Evolution، بــە تێپەڕینــی کاتــی درێژخایــەن و کەڵەکەبوونــی گۆڕانکارییــەکان.
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هاتنەناوەوەی زانستی فیزیا
و  پەرەســەندن  و  ژیــان  ســەرچاوەی  بــۆ  لێکدانــەوە   ،١٩٤٤ ســاڵی  تــا 
گۆڕانکارییەکانــی رسوشــت، بــە گشــتی کاری بایۆلۆجییــەکان بــوو، و فیزیاییەکان 
قســەی ئەوتۆیــان نەبــوو لــە کایەکــە. بــەاڵم ســەرهەڵدان و پەرەســەندنی فیزیای 
کوانتــەم هاوکێشــەکەی گــۆڕی. فیزیــای کالســیک دەستەوەســتان بــوو بەرامبــەر 
ئاڵــۆزی و جوانیــی ژیــان، بۆیــە کاری فیزیــای کالســیک تەنهــا لێکدانــەوەی 
ــدە ســەرنجراکێش و  ــەم هێن ــەی کوانت ــوو. کای ــەکان ب ــێ گیان ــە ب ــاردەی تەن دی
ــی  ــی دەرەنجامەکان ــتاین قبوڵ ــی وەک ئەنیش ــی مەزن ــە زانایەک ــیحراوییە، ک س
نەدەکــردن، چــۆن دەبــێ مــادە لــە ئاســتی وردوا ڕەفتــار بــکات؟ ســیفەتە 
ــەی  ــی کای ــا زانایان ــووە هــۆکار ت ــە ئاســتی تەنۆلکــەکان، ب ــادە ل ســەیرەکانی م
ــا ئامرازیــان بکەوێتــە دەســت و لێکدانــەوە بــۆ دیاردەکانــی ژیــان بکــەن.  فیزی
زانــای فیزیایــی بەناوبانــگ، ئیرویــن رشۆدینگــەر، ســاڵی ١٩٤٤ کتێبێکــی نوســی 
ــردن  ــۆ قســە ک ــوو ب ــە تەرخــان ب ــە کتێبەک ــە؟ بەشــێک ل ــان چیی ــاوی: ژی ــە ن ب

ــکاری.  ــازدان و گۆڕان ــردن و ب ــی ک ــاردەی کۆپ ــات و دی ــەر جین لەس

زانای فیزیایی بەناوبانگ »ئیروین رشۆدینگەر«

هەرچەنــد ئــەودەم هێشــتا رشیتــی DNA نەدۆزرابــووەوە، بــەاڵم رشۆدینگــەر چەنــد لێکدانەوەیەکــی زۆر لۆجیکیــی کــرد بــۆ جینــەکان و 
دیاردەکانــی کۆپــی کــردن و بــازدان، کــە دواتــر هەمــوو ڕاســت دەرچــوون. بەپێــی لێکدانــەوەی رشۆدینگــەر، چــۆن کلــوە بەفرێــک بریتییــە 
لــە کۆپیــی کۆمەڵێــک کریســتاڵی دووبــارە، کــە بــە هــۆکاری کوانتەمــی دروســت دەبــن، جینەکانیــش لــە ئاســتی وردا کۆمەڵــێ کرســتاڵن بــە 
کــۆدی جیــاواز و ناچوونیــەک، کــە هــەر کۆدێــک ســیفەتێکی جیــاواز دەردەخــەن و بــە کــۆش کــۆی ســیفەتەکانی گیاندارێــک دیــاری دەکــەن. 
هەروەهــا رشۆدینگــەر وای مەزەنــدە کــرد، کــە ئــەم کۆدانــە کاتــێ کۆپــی دەبــن، دیاردەیەکــی کۆپــی کردنــی کالســیکیی ئاســایی نەبــن، کــە 
ئەگــەری هەڵەیــان تێــدا زۆر بــەرزە، بەڵکــو دیــاردەی کۆپــی کردنەکــە کوانتەمییــە و بــە وردییەکــی زۆر بــەرزەوە ڕوودەدات. بــەاڵم بەپێــی 
ــەوە  ــۆ دەبن ــەکان ک ــێ تەنۆلک ــار دەکات، کات ــە و شــەپۆل ئاســا ڕەفت ــە دۆخــی هاوباریی ــا ل ــە تەنه ــەک ب ــەر، تەنۆلکەی یاســاکانی رشۆدینگ
دۆخــی هاوبارییــان نامێنــێ و تێــک دەڕمێــن و تــا ژمارەیــان زیاتــر بێــت، زیاتــر وەک تەنۆلکــە ڕەفتــار دەکــەن. بەپێــی لێکدانــەوەی ئــەو بــۆ 
جینــەکان، لــە قەبارەیەکــی وەهــادان کــە ئەگــەری هەڵــە لــە کۆپــی کردنــەوەدا ١ لــە ١٠٠٠ ە. ئایــا ئــەم ســێ لێکدانەوەیــەی رشۆدینگــەر بــۆ 

جینــەکان دروســت بــوون؟

DNA دۆزینەوەی رشیتی
 ،DNA ــی ــڵ رشیت ــرد: دەب ــان ک ــان بەی ــک، دۆزینەوەیەکــی یەکجــار گرنگی ــا، جەیمــس واتســن و فرانســس کری ســاڵی ١٩٥٣، هــەردوو زان
کــە کــۆی کۆدەکانــی ژیانیــان لــە خــۆ گرتــووە جەســتە و ســیفاتی بوونــەوەر دروســت دەکــەن. وەک دەزانیــن، ئــەم رشیتــە لــە بەیســێکی 
شــەکری و هــەر چــوار توخمــی ئەدنیــن و ثایمیــن و گوانیــن و سایتۆســین پێکهاتــووە. کــە دوو توخمــی A و T بــەردەوام بەرامبــەر یەکــن و 
دوو توخمــی C و G یــش بەرامبــەر یــەک، هەڵبــەت بەهــۆکاری بۆنــدی کیمیایــی. بەهــۆی پۆلیمەرێکــی تایبەتــەوە ئــەم دوو رشیتــە لێــک 
دادەبڕێــن و کۆپییــان لــێ وەردەگیــرێ کاتــی دابــەش بوونــی خانــە، بــۆ دروســتکردنی خانــەی نــوێ بــە هەمــان ناواخــن. هــەر ئــەم رشیتەیــە 
ــۆ دروســت  ــن ب ــد دەب ــۆ دروســتکردنی ئەنزیمــەکان و پاشــان ئەنزیمــەکان ڕیزبەن ــرێ ب ــێ وەردەگی ــی ل ــی RNA کۆپی ــە بەهــۆی رشیت ک
کردنــی پرۆتینــی جیــاواز. لێکدانــەوەی رشۆدینگــەر، کــە جینــەکان کــۆدی کرســیتاڵی ناچونیەکــن و ســیفاتی جیــاواز دروســت دەکــەن، ڕاســت 

دەرچــوو! 
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وەک لــە وێنــەکان دیــارە، ئــەو بۆنــدە کیمیاوییــەی کــە چــوار توخمــی DNA پێکــەوە دەبەســتێتەوە، بریتییــە لــە بۆنــدی هایدرۆجینــی. ئەدنیــن 
و ثایمیــن دوو بۆنــد و گوانیــن و سایتۆســین ســێ بۆندیــان هەیــە. ئەمــە ڕێگــرە لــەوەی کــە کاتــی کۆپیبوونــی رشیتــی دی ئێــن ئــەی، بــە منونــە، 
دوو توخمــی ئەدنیــن و گوانیــن، یــان سایتۆســین و ثایمیــن، یاخــود جــۆری تــری بۆنــد ڕووبــدەن، بەڵکــو ناچاریــان دەکا هــەر بــەو شــێوەیەی 
وێنەکــە ڕووبــدەن و بــە وردیــی زۆر رشیتــی DNA خــۆی کۆپــی بکاتــەوە، لەمەشــدا هــەر پێشــبینییەکەی رشۆدینگــەر ڕاســت دەرچــوو، کــە 

دیــاردەی کۆپــی کردنــی جینــەکان کالســیکی نییــە، بەڵکــو کوانتەمییــە، هــەر بۆیــە بــە وردییەکــی زۆر بــەرز کۆپــی دەبنــەوە!

ئەی چی دەربارەی بازدانی جینی؟
وەک پێشــر ڕوومنــان کــردەوە، هەوڵــی زانــاکان لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەوە تــا ناوەڕاســتی ســەدەکە، ســەملاندنی ئــەوە بــوو کــە هــۆکاری 
ــۆ  ــیفەتە ب ــەر س ــتی لەس ــی رسوش ــی هەڵبژاردن ــی و کاریگەری ــی مەندڵ ــۆکاری جینەتیکی ــە ه ــی ب ــی جینەتیک ــە الدان ــە ل ــەندن بریتیی پەرەس
ماوەییــەکان. لێــرەدا ئــەو جینــەی کــە هەڵگــری ســیفاتە، هــەر بــە نەگــۆڕی وەک خــۆی دەمێنێتــەوە، تەنهــا گۆڕانــی ڕێژەکەیەتــی کــە گۆڕانــکاری 
ــا ئەوەیــان ڕوون دەکــردەوە کــە فرەیــی و ئاڵۆزیــی  ــاکان بــە دات ــە زان دروســت دەکات. هەروەهــا باســی ئەوەمــان کــرد کــە چــۆن زۆرێــک ل
رسوشــت بــەو هــۆکارە ســادەیە نایاتــە کایــەوە. رشۆدینگــەر پێشــبینیی گۆڕانــی خــودی جینەکانــی دەکــرد، بــەو هــۆکارەی زۆر وردن و دەشــێ 
ــۆدە  ــی ک ــی کردن ــی کۆپ ــەوە و چۆنیەتی ــان دۆزیی ــن ئەی ــی دی ئێ ــڵ رشیت ــک دەب ــن و کری ــێ واتس ــدات. کات ــا ڕووب ــان تی ــی کوانتەمیی بازدان
جینییەکانیشــیان درک پێکــرد، دواتــر پەیپەرێکیــان نوســی لەســەر ئــەوەی کــە دەشــێت هــەر یــەک لــەو چــوار توخمــەی DNA دۆخــی تاوتۆمێری 
وەرگــرن. دۆخــی تاوتۆمێــری ئەوەیــە کــە ئەتۆمــی هایدرۆجیــن لــە توخمــی خــۆی ببێتــەوە و بلکــێ بــە توخمــی بەرامبــەرەوە، وەک لــە دەســتی 

ڕاســتی وێنەکــەدا دیــارە:
 

وەک لــە وێنــەی خــوارەوە دیــارە، کاتــێ توخمــی ثایمیــن دەچێتــە دۆخــی تاوتۆمێرییــەوە، ئــەوا لەگــەڵ توخمــی گوانیــن لەبــری ئەدنیــن جــوت 
ــەوە و  ــرێ نامێنێت ــێ وەرنەگی ــە و ئەگــەری ڕوودانــی زۆر کەمــە. ئەگــەر یەکســەر کــۆدی ل دەبێــت. کــە ئەمــەش دۆخێکــی شــلۆق و دەگمەن
دەچێتــەوە دۆخــی رسوشــتیی خــۆی. هــەر بۆیــە بــازدان لــە نێــو جینەکانــدا بــە ڕێژەیەکــی زۆر کــەم ڕوودەدات. رشۆدینگــەر داینابــوو ئەگــەری 
بازدانــی کوانتەمــی نزیکــی یــەک لــە هــەزار بێــت، بــەاڵم دواتــر ئــەوە دۆزرایــەوە کــە بازدانــی جینــی بــە نزیکــی یــەک لــە ملیــارە. هەڵبــەت 
بــازدان بــە ڕێــژەی زۆر ڕوودەدات، بــەاڵم ئەنزیمــی تایبــەت ڕێککردنــەوە بــۆ بــازدان دەکات و ڕێژەکــە زۆر کــەم دەکاتــەوە، هــەر وەک چــۆن 
ــە هــەر بەســەریدا  ــە هەڵ ــک ل ــەاڵم بڕێ ــەوە، ب ــک بکات ــەکان ڕێ ــەی هەڵ ــکات و زۆرب ــۆ ب ــی ب ــەوە و هەڵەبڕی ــینێکدا بچێت ــە نوس کەســێک ب

تێدەپــەڕن.

  بۆندی نێوان دوو توخمی دی ئێن ئەی: ئەدنین و ثایمین                                     بۆندی نێوان دوو توخمی دی ئێن ئەی:  گوانین و سایتۆسین



19

ئایاری  2018
زانست
دابڕانی

9

  جووتبوونی توخمی ثایمین لەگەڵ گوانین، دۆخی تاوتۆمێری

ــی  ــدی ئەتۆم ــن، بۆن ــەکان دەیبینی ــە وێن ــرد؟ وەک ل ــبینیی دەک ــەر پێش ــە، وەک رشۆدینگ ــی کوانتەمیی ــە بازدان ــی جینیی ــەم بازدان ــا ئ ــەاڵم ئای ب
ــی  ــە دۆخ ــن ل ــی هایدرۆجی ــلۆق، ئەتۆم ــی ش ــی کوانتەمی ــۆ بۆندێک ــە ب ــەش ئاماژەی ــە ئەم ــت، ک ــڕ دەکێرشێ ــی پچڕپچ ــە هێڵ ــن ب هایدرۆجی
سەرشــوێنکەوتنە، کــە دەشــێت لــە یــەک کاتــدا لــە چەنــد جێیــەک بێــت -بەپێــی پرەنســیپی کوانتەمــی. ئــەم ئەتۆمــە بــە ئەگــەری زۆر لــە جێــی 
ــە توخمــی بەرامبــەرەوە، ئەویــش بەهــۆی دیاردەیــەک کــە پێــی دەگوتــرێ تونێلــی  خۆیەتــی، بــەاڵم ئەگــەری کەمــی تــێ دەکەوێــت بلکــێ ب

ــرد! ــەوەی رشۆدینگــەر پێشــبینیی ک ــک وەک ئ ــەرەوە، ڕێ ــێ پاڵن ــی، بەهــۆی کۆمەڵ ــی کوانتەم ــە هــۆی بازدان ــی و دەبێت کوانتەم
ــۆ پەرەســەندن،  ــن ب ــی داروی ــی جــۆرەکان و کێشمەکێشــمی زۆر لەســەر تیۆری ــی بنەڕەت ــەوەی کتێب ــە باڵوبوون ــەک ســەدە ل ــەی ی ــاش نزیک پ
زانــاکان گەیشــن بــە هەمــان بنەمــای دارویــن باســی کــرد: گۆڕانکاریــی زۆر ورد لەســەر ئاســتی مایکــرۆ، و پااڵوتنــی ئــەو گۆڕانکارییــە وردانــە 
بــە هــۆی هەڵبژاردنــی رسوشــتی و مانــەوەی گونجــاوەکان، کــە بەهــۆی بۆماوەیــی و کاتــی درێژخایــەن، دەبنــە گۆڕانکاریــی گــەورە )ماکــرۆ(، 

ــی جــۆرەکان. ــش پەیدابوون دەرەنجامی
تــا ئێــرە هاوتابوونــەوە بــوو لەگــەڵ تیۆریــی دارویــن، پــاش گەیشــن بــە وردەکاریــی پرۆســەکە و دەستخســتنی زانیاریــی زۆر و سەرســوڕهێنەر. 
پاشــر ئــاوڕ لــە میکانیزمێکــی گرنگــی تــر دەدرێتــەوە، کــە پێشــر ئاماژەمــان پێــدا: هەڵبژاردنــی سێکســی. هەنــدێ میکانیزمــی تــری گرنــگ پەیــان 
ــکاری بەهــۆی  ــەکان، و گۆڕان ــکاری بەهــۆی میکرۆب ــک، گۆڕان ــاوی ئەپیجێنەتی ــەت بەن ــۆ پەرەســەندن: ســەرهەڵدانەوەی المارکیی ــت ب پێدەبرێ
ڤایرۆســەکان. ئــەوەی دارویــن پەیــژەی ژیانــی تێکشــکان و گۆڕیــی بــە درەختــی ژیــان، شۆڕشــێکی مــەزن بــوو؛ بــەاڵم دوای ناوەڕاســتی ســەدەی 
بیســت، ئــەم درەختــەش شۆڕشــی بەســەردا دەکرێــت و لەبــری ئــەوە تۆڕێکــی پێکداچــووی ئاڵــۆز دەبێتــە جێگــرەوە. لەبەشــی کۆتایــی بــاس لــەو 
چەنــد بابەتــە دەکەیــن، هەروەهــا بــاس لــە وردبوونــەوەی تیۆرییەکانــی پەرەســەندن و پێشــبینیی زۆر ورد، کــە گرنگــن بــۆ ســەرکەوتنی تیۆریــی 

زانســتی، لەگــەڵ چوونــە بــواری جێبەجێکردنــی تیۆرەکــە بــۆ زۆر کایــەی تــر جگــە لــە کایــەی بایۆلۆجــی.

سەرچاوەکان:
داروین و ڕەچەلەکی مرۆڤ - نوسینی گۆران ئیراهیم

The History of Evolutionary Thought - Jonathan P. Kellerson
On the Origin of Species - Charles Darwin

The Descent of Man - Charles Darwin
Why Evolution is True? - Jerry Coyne

Philosophy of Science - Crud, Cover, and Pincock
Life on the Edge - Jim Al-Khalili and Johnjoe McFadden
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هەوڵــی مــرۆڤ بــۆ الســایی کردنــەوەی ژیــان مێژووەکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ 

یۆنانــی کــۆن.  خەونیــان ئــەوە بــوو ئامێرێــک دروســت بکرێــت، الســایی جووڵــەی 

ــۆ   ــت ب ــی هاویش ــە پەل ــەم تێڕوانین ــەرە ئ ــەرە ب ــەوە.  ب ــدوو بکات ــەوەری زین بوون

ــک   ــەدواوە ئامێرگەلێ ــەردەمە ب ــەو س ــەر.  ل ــری خۆس ــتکردنی ئامێ ــای دروس ئایدی

ــتکەرەکەی   ــتێوەردانی دروس ــتی بەدەس ــەوەی  پێویس ــێ ئ ــت بەب ــت دەکرێ دروس

هەبێــت، دەیتوانــی هەندێــک جووڵــە دووبــارە بکاتــەوە. مەشــینە پیشەســازییەکان  

لەســەردەمی شۆڕشــی پیشەســازییدا ئەنجامــی ئــەم جــۆرە  لــە بیرکردنــەوەن. 

بەرەبــەرە مــرۆڤ هەوڵیــدا ئامێــرەکان زیــرەک و ئاڵــۆز بــکات، بەشــێوەیەک بتوانێــت 

ــەوە،  ــۆ بدۆزێت ــە ســەر ڕێگــەی  خــۆی چارەســەری ب ــەو کێشــانەی دێن هەندێــک ل

ــەی  ناچــار  ــەوردی کارپێکەرەک ــک ب ــوو جارێ ــکات هەم ــەوەی پێویســت ب ــێ ئ بەب

ــی  ــارای شۆڕشــی ئەلیکرۆن ــە ئ ــە هاتن ــکات. زیرەکــی دەســکرد ب بێــت ئاڕاســتەی ب

لەســەدەی بیســتەمدا بــازی گــەورەی هاویشــت. بــەاڵم دروســتکردنی ئامێرێــک  کــە 

بتوانێــت بەتەواوەتــی خۆســەر و خــۆ دووپاتکــەرەوە بێــت، لــەوە دەچــوو پێویســتی  

بــە تێڕوانینێکــی تــر هەبێــت. واتــە ئامێرێــک نەتەنهــا دەتوانێــت کێشــەکانی 

خــۆی چارەســەر بــکات، واتــە زیرەکــە، بەڵکــو لــە هەمانکاتیشــدا دەتوانێــت وەکــو 

ــەرە بســتێنێت. ــەت پ ــەوەو تەنان ــات بکات ــدوو خــۆی دووپ ــەوەری زین بوون

حوسێن ڕابی
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ــۆ ئــەوەی زانســتی ڕۆبۆتیــک پــەرە  لەســەدەی بیســتەمدا چەقــی هومێــدەکان لەســەر کۆمپیوتــەرەکان بــوو. ئەمــەش ڕێگــەی کردوەتــەوە ب

ــی  ــوان ئەندازیاران ــاوکاری نێ ــەاڵم ه ــدەن.  ب ــام ب ــرۆڤ ئەنج ــی م ــی زۆر لەکارەکان ــن ژمارەیەک ــوو دەتوان ــە مرۆڤچ ــی ل ــتێنێت، ئامێرەکان بس

زانســتی کۆمپیوتــەرە کالســیکییەکان و تۆڕەکانــی نەرمەئامێــری وەکــو ئینتەرنێــت و ئەندازیارانــی میکانیــک و کارەبــا،  ســەرەڕای دروســتکردنی  

ئالٶزبوونــی زۆر، هێشــتا نەیانتوانیــوە  بوونێکــی خۆســەر بەرهــەم بهێنــن. کــە بتوانێــت وەکــو بوونــەوەرە زینــدووەکان پەرەبســتێنێت.

ئەی ڕێگەچارە چییە؟ ئایا دەبێت هەر بەو ڕێگەدا بڕۆین و هەوڵەکان زیاتر بکەین، یان نەخێر شتێک لەم زانستەدا ونە؟

 لــە مێــژە زانســتی کوانتــەم  وەکــو بەربژارێــک بــۆ گەیشــن بــەم ئامانجــە چــاو لــە زانایــان دادەگرێــت، بــەاڵم کێشــەکانی بــەردەم بەکارهێنانــی 

ــو هەمیشــە، کێشــەی  ــن کێشــە، وەک ــەوە. گەورەتری ــێ دەکرای ــری ل ــەوەی بی ــوو ل ــدا، زۆر قورســر ب ــرە زیرەکەکان ــە ئامێ ــەم ل زانســتی کوانت

پێــوان و هاڕەکردنــی سیســتەمی کوانتەمــی و بوونــی بــە سیســتەمێکی کالســیکییە، 

بەهــۆی کارلێــک لەگــەڵ ناوەنــدی دەوروبــەردا.  بۆیــە بــۆ گەیشــن بــەو ئەنجامــە ڕێگــەی 

دوورودرێــژو قــورس دەبــوو ببڕدرێــت. کــە وەکــو دیــارە کلیلــی کێشــەکە لــە دروســتکردنی 

ــە.  ــەری کوانتەمییدای ــری کۆمپیوت ئامێ

سەردەمی کۆن و کالسیک

لــە ئەفســانە یۆنانییەکانــدا باســی مرۆڤــی برونــزە دەکرێــت کــە لــە جەنگەکانــدا بەشــدارە 

و شــەڕ دەکات.  لــە ئەفســانە هندییەکانیشــدا هاوشــێوەی  ئەمــە هەیــە. لــە ئەفســانەی 

ــە زێــڕ دروســتکراوە و  جووەکانــدا باســی  گوێرەکەیــەک بەنــاوی ســامری دەکرێــت کــە ل

توانیویەتــی دەنگــی بــۆڕەی چێــل دەربــکات.  ئەفســانە ئایینییــەکان تەژیــن لــە چیرۆکــی 

ــە پــڕ دروســت دەکــران. جگــە لــەم  ئــەو بوونەوەرانــەی کــە لەالیــەن ســێحربازەکانەوە ل

ــە  ــن، بەڵگــە هەی ــن بەرهەمــی خەیاڵ ــەوەی ڕاســتی ب ــر ل ــان زۆرت ــە  بێگوم ئەفســانانە ک

هەندێــک ئامێــری ســادە لەســەردەمی کۆنــدا دروســتکراون، کــە هەندێــک جووڵــەی 

ــەی١(.  ــووە) وێن ســنورداری خۆســەریان هەب

وێنەی)١(: ڕۆبۆتی چایچی، ژاپۆن سەدەی نۆزدەهەم) سەرچاوە ویکیمیدیا(

لــە شارســتانیەتی ئیســالمی و هنــدو چیــن، ئامێــر و بوکەڵــەی کۆککــراو دروســتکراون، کــە توانیویانــە تەنانــەت نۆتــەی موزیــک دروســت بکــەن. 

ــەرنجڕاکێش و  ــی س ــری میکانیک ــەڕادەی کاتژمێ ــان ب ــە هیچکامی ــەاڵم لەوانەی ب

ــەی  ــەو بیرۆک ــەت ئ ــەی میکانیکــی  تەنان ــی جووڵ ــت.  ئامێرەکان ــۆز نەبووبێ ئاڵ

لــەالی فەیلەســووفەکانی  ســەدەکانی ناوەڕاســت، لــە منوونــەی دیــکارت، 

دروســت کــرد، کــە دەشــێت ئەندامەکانی لەشــی گیانــداران بەشــێوەی میکانیکی 

کار بکــەن. ئــەم بیرۆکەیــە ســەرەتایەک بــوو بــۆ دروســتکردنی ئامێــری بزوێنــەری 

هەڵمیــن، کــە دەکرێــت جووڵــە دروســت بــکات.  بەپێشــکەوتنی زانســتی 

ــڕۆڵ و ئاڕاســتەکردنی  ــۆ کۆنت کارۆموگناتیســی، شــەپۆلەکانی کارۆموگناتیســیی ب

ئامێــرە میکانیکییــەکان لەســەدەی نۆزدەهەمــدا بــۆ یەکەمجــار بەکارهــات 

ــەی٢ (.  )وێن

وێنەی)٢(:  قوتوی باڵندەی ئاوازخوێن) سەرچاوە: ویکیمیدیا(
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کۆمپیوتــەرە ســەرەتاییەکان ئامێــری زۆر زەبەاڵحــی میکانیکــی – کاروموگناتیســی بــوون، کــە 

دەکــرا  ژمێرکارییــە ســەرەتاییەکان وردتــر و خێراتــر ئەنجامبــدەن. ئــەوەی لــەم ئاڕاســتەدا بــۆ 

دروســتکردنی ئامێــری خۆســەری میکانیکی-کاروموگناتیســی ئەنجامــدەدرا بەنــد بــوو لەســەر 

یاســاکانی فیزیــا و زۆربەیــان داهێنانــی ئەندازیاریــی بــوون.  ڕادەی پێشــکەوتنی ئــەم بــوارە 

زۆر بەرفراوانــە و لــە ئێســتا زۆربــەی کارەکان لــە کارگــە و تاقیگــەکان و تەنانــەت توێژینــەوە 

ــدا  ــە زانکۆکان ــۆت ئەنجــام دەدرێــت. ل ــری ڕۆب ــی ئامێ ــی و پزیشــکییەکان بەبەکارهێنان فەزای

پێشــبڕکێی زۆر بــۆ دروســتکردنی ڕۆبۆتــی کاراتــر لــە ئارادایــە )وێنــەی ٣(.

وێنەی)٣(: یەکێک لە پێشکەوتووترین ڕۆبۆتەکانی  ئەمرۆ، 

کە لە زانکۆی تۆکیۆی واڵتی ژاپۆن دروستکراوە) سەرچاوە: رۆژنامەی ژاپۆن تایمز(

 بــەاڵم ڕێچکەیەکــی تــر بــۆ تێگەیشــن لــە بوونــەوەری خۆســەری-زیندوو لەســەدەی نۆزدەهەمــدا هاتــە ئــاراوە، کــە بەندبــوو لەســەر یاســاکانی  

زیندەناســی و کیمیــا  و بەبیرۆکــە ســەرەتاییەکانی دارویــن  دەســتی پێکــردو لەالیــەن )هاڵــدان( و  )ئۆپاریــن(ەوە پــەرەی پێــدرا. لــەم ڕێچکــەدا 

گریامنــەی شــلە ســەرەتایی لــە ئارادایــە، کــە وا گریامنــە دەکرێــت یەکــەم بوونــەوەری زینــدووی خۆســەر لــە زەریاکانــی  زەوی ســەرەتاییدا 

ــت،  ــە تاقیگــەدا دروســت بکرێ ــو شــلەی ســەرەتایی ل ــدەدرا تاوەک ــوەی یەکەمــی ســەدەی بیســتەم هەوڵ ــی نی ــت.  بەدرێژی دروســت بووبێ

تاوەکــو لەســااڵنی ١٩٥٠، دوو زانــای ئەمریکایــی، یــوری و میلــەر، توانییــان ئــەوە بەئەنجــام بگەێنــن و ترشــەکانی ئامینــۆ لــە تاقیگــەدا دروســت 

بکــەن.  بــەاڵم ســەرەڕای هەوڵــی بــەردەوام هێشــتا نەتوانــراوە بوونــەوەری خۆســەری تــەواو دروســت  بکرێــت. نزیکریــن ئەنجامــی مــەزن  

ــەت  ــە. کــە هەڵب ــدە لەســەر ٦ دان ــی A,C,T,G، بەن ــد بێــت لەســەر ٤ تفت ــەوەی بەن ــی ئ ــە، کــە لەجیات دروســتکردنی DNAی شــێوە ئالیەن

بوونــەوەری لــەو شــێوە بەشــێوەی رسوشــتی  لەســەر زەوی بوونــی نەبــووە.

ژیانی دەسکردی دیجیتاڵی کالسیکی
لەگــەڵ پێشــکەوتنی پیشەســازیی ئەلیکرۆنــی  و هاتنــە ئــارای کۆمپیوتــەرەکان، بیرۆکــەی ژیانــی خۆســەری دیجیتاڵــی هاتــە ئــاراوە، ژیانێــک 

ــە کۆتایــی ســااڵنی ١٩٤٠، تیۆریــی گشــتی و  ــە، کــە ل ــوارە مامتاتیکــزان جــان ڤــۆن نیومان ــە پێشــڕەوانی ئــەم ب ــاو کۆمپیوتــەردا. یەکێــک ل لەن

لۆجیکــی خۆســەری)Automata( پێشــکەش کــرد. لــە دیــدی ئــەودا ئامێــری خۆســەر بریتییــە لــە ئامێرێــک  کــە بەشــێوەی لۆجیکــی ڕەفتــار 

دەکات و پلــە بــە پلــە زانیارییــەکان لــە ناوەنــدەوە بەدەســتدەهێنێت و لەیەکیــان دەدات و بەبەرنامەیــان دەکات  و بوونــەوەری رسوشــتی لــە 

کۆتاییــدا ملکەچــی هەندێــک ڕێســای ســادەن. ئــەو قسەشــی لەســەر ئایدیــای ماشــینی خۆدووپاتکــەرەوە کــردووە. کۆمپیوتەرێکــی گەردونیــش 

لەالیــەن ئــااڵن تورینــەوە پێناســەکراوە.  ئــەم کۆمپیوتــەرە  تێهاتــووەکان لــە رشیتێکیــەوە دەخوێنێتــەوە و دەرچووەکــەی کۆمەڵەیــەک خانەیــە، 

کــە مەشــینەکە دوپاتدەکەنــەوە. یەکێــک لــە سەرنجڕاکێشــرین دەســکەوتەکانی ئــەم بــوارە ســەبارەت بــە داهێنانــی  خۆســەری خانەیــی، یاریــی 

ژیــان )Game of Life(ی کۆنوەی)Conway(یــە،  کــە لــەودا چەنــد بوونێکــی دیجیتاڵــی  بــە چەنــد یاســایەکی ســادە دەســتپێدەکەن و بەپێــی 

کات پەرەدەســتێنن و یاســاکانیان ئاڵــۆز دەبێــت. ئــەم یارییــە بەبــێ خاڵــق ناکرێــت دەســتپێبکات، و دەرکەوتنــی بوونــەکان بەشــێوەی خۆبەخــۆ 

نییــە )وێنــەی ٤(. 

 وێنەی)٤(: لە یاریی ژیانی کۆنوەیدا خۆسەرێکی خانەیی بەشێوەی دیجیتاڵی بەرەبەرە پەرەدەستێنێت

)/https://bitstorm.org/gameoflife  :سەرچاوە (
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  بەهەرحــاڵ، جیهانــی دیجیتاڵــی کالســیکی لەنــاو کۆمپیوتەرەکانــدا بــەردەوام ئاڵــۆز و  ئاڵۆزتــر دەبێــت.  هەرچەنــد دیدێــک هەیــە کــە گریامنــە 

ــەاڵم  ســەرەڕای  ــن، ب ــدا دروســت ب ــی ئینتەرنێت ــۆڕە ئاڵۆزەکان ــاو ت ــک بەشــێوەی خۆبەخــۆ  لەن ــە  ڕۆژێ ــی خۆســەر لەوانەی ــە بوون دەکات ک

ئــەوەی بــەردەوام ئــەو ئاڵۆزییــە  ڕوو لــە زیادبوونــە بــەاڵم تــا ئێســتا کــەس نەیبینیــوە ڤایرۆســێکی کۆمپیوتــەری،  بەشــێوەی خۆبەخــۆ تەنانــەت 

لــە ســادەترین فۆرمییــدا بەبــێ دەســتتێوەردانی مــرۆڤ دروســت ببێــت. ئایــا ســەرەڕای ئالــۆزی و بەرفراوانــی چــی شــتێکی تــر دەکرێــت کــەم 

بێــت. زۆربــەی زانایــان بڕوایــان وایــە  ئــەوەی ڕۆڵــی گرنــگ دەگێڕێــت خێراییــە. کۆمپیوتەرەکانــی ئێســتا بەپێــی ئالگوریســمە کالســیکییەکان کار 

دەکــەن، کــە خێرایــی پێویســت بــۆ ئاڵۆزییەیــی، کــە لــە ناخییــەوە بوونــی خۆســەر دێتــە ئــاراوە، دەســتەبەر نــاکات.  پرســیاری ســەرەکی لێــرەدا 

لەوانەیــە ئــەوە بێــت: چــی دەکرێــت جێگــەی بگریتــەوە، تاوەکــو بوونــی خۆســەری خــۆ دووپاتکــەرەوە بێتــە ئــاراوە؟  وەاڵمەکــەی لەوانەیــە 

ئەمــە بێــت: کۆمپیوتــەری کوانتەمــی.

کۆمپیوتەری کوانتەمی چییە؟ 

ــی   ــای کوانتەم ــی فیزی ــە لەدیاردەکان ــینێکە ک ــی مەش ــەری کوانتەم کۆمپیوت

وەکــو ســەریەککەوتن و گیرۆدەیــی بــۆ ئەنجامدانــی هەژماردکردنــەکان 

ســوود وەردەگرێــت، کــە لــە بنچینــەدا جیــاوازە لــە کۆمپیوتەرەکانــی ئێســتا.  

ــە  ــت، ک ــت  بی ــی دەگوترێ ــی پێ ــەی زانیاری ــاییدا یەک ــەری ئاس ــە کۆمپیوت ل

تەنهــا دەکرێــت ٠ یــان ١ بێــت. بــەاڵم لــە کۆمپیوتــەری کوانتەمیــدا  بیتــەکان 

دەگۆڕیــن بــە بیتــی کوانتەمــی، یــان کیوبیــت)qbit(، کــە ئیــر بیتــەکان تەنها 

هەڵگــری دوو بــڕی ٠ و ١ نیــن، بەڵکــو ســەریەککەوتنی ئــەم دوژمــارەش لــە 

ئارادایــە )وێنــەی ٥(.

وێنەی)٥(  : جیاوازی نێوان بیتی کالسیک و کوانتەمی ، لە سیستەمی کالسیکیدا تەنها دو بڕی ٠  و ١ مان هەیە، بەاڵم لە سیستەمی کوانتەمیدا  

جگە لە ٠ و ١ سەریەککەوتنی ئەم  دوو بڕەش هەیە، کە  ژمارەکەیان بێکۆتاییە.

 لــە کۆمپیوتــەری ئاســاییدا  هەژماردکردنــەکان بەپێــی ئاڵگوریتمــی کالســیکین، بەاڵم 

ــن،  ــی ئەڵگوریتمــی کوانتەمی ــەکان بەپێ ــدا هەژماردکردن ــەری کوانتەمی ــە کۆمپیوت ل

ــەکان  ــاییدا بیت ــەری ئاس ــە کۆمپیوت ــیکییەکەی. ل ــۆرە کالس ــە ج ــرە ل ــە زۆر خێرات ک

ــدەکان  ــەوەو داگیرســانی کلی ــان کواژان ــەزوو ی ــە ئاڕاســتەی ت ــن ل ــە ســود وەرگرت ب

ــە  ــرێت ب ــت دەبەس ــدا پش ــەری کوانتەمی ــە کۆمپیوت ــەاڵم ل ــن، ب ــت دەکرێ دروس

دیــاردە کوانتەمییــەکان، وەکــو ســپینی ئەلیکــرۆن یــان فۆتــۆن. بــۆ منوونــە، ســپینی 

ئەلیکــرۆن لەنــاو سیســتەمێکی داخــراودا دەکرێــت دوو ئاراســتەی ســەر یــان 

ــدا  ــەی هەبێــت،  و زانیاریــی لەناویی ــەم دوان ــوان ئ ــان ســەریەککەوتنی نێ خــوار ی

ــەی ٦(. ــت ) وێن ــەکەوت بکرێ پاش

 وێنەی)٦( : منوونەیەک لە کۆمپیوتەری کوانتەمی ئەمڕۆیی.

ژیانی دەستکردی دیجیتاڵی کوانتەمی  
یاریــی ژیــان، هەرچەنــد هەندێــک لــە الیەنەکانــی ژیــان پیشــاندەدات، بــەاڵم  بــۆ ئــەوەی لێکچوونێکــی تــەواو لەگــەڵ بوونەوەرێکــی زینــدوو 

دروســت ببێــت، لەوانەیــە کاتــی یەکجــار زۆر پێویســت بێــت، بــە هیــچ شــێوەیەک دڵنیاکــەر نییــە، کــە بکرێــت بــەم ڕێگــە ژیانــی هاوشــێوەی 

ــی  ــان و چۆنییەت ــتبوونی ژی ــی دروس ــێ الیەن ــت  هەن ــەاڵم دەکرێ ــکات، ب ــتەبەر ب ــیکیدا دەس ــی کالس ــاو کۆمپیوتەرێک ــتەقینە لەن ــی ڕاس ژیان
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ــۆ،  ــگ و ملۆدین ــە نووســینی هۆوکین ــەزن- ل ــی م ــی دیزایین ــر ســەیری کتێب ــی زیات ــۆ زانیاری ــی یاســاکان پیشــانبدرێت )ب دەرکەوتن

بەشــی هەشــتەم بکــە(. هەمیشــە زانســتی کوانتــەم و یەکێــک لــە بەرهەمــە گرنگەکانــی، واتــە کۆمپیوتــەری کوانتەمــی، کــە بــەرە 

ــە  ــک ل ــووە. یەکێ ــتەقینە ب ــی ڕاس ــتکردنی ژیان ــۆ دروس ــان ب ــی زانای ــی گرنگ ــاوە، بەربژارێک ــاو تەکنەلۆژی ــە ن ــە دێت ــەرە خەریک ب

گرنگریــن هەوڵــەکان لــە زانکــۆی  باســوک کانــری لــە واڵتــی ئیســپانیا لــە ئارادایــە. تیمێکــی توێژینــەوە لــە بەشــی کیمیــای فیزیایــی 

ئــەم زانکۆیــە ڕێبەڕایەتــی  یونایــی ئالڤیــرز- رۆدریگــۆز، دەســتیان بــە ئەنجامدانــی  کارێکــی لــەو شــێوە کــردووە، کــە بەزمانــی ســادە  

و بــە کورتــی دەکرێــت لێــرەدا بــەم شــێوە باســی بکەیــن.

ئــەم تیمــە کۆمپیوتــەری کوانتەمــی بیســت کوانتــەم بیتــی  کۆمپانیــای IBMیــان بەکار هێنــاوە بــۆ ئــەوەی  الیەنــە هــەرە 

ــەوان ســەرکەوتووانە  ــەکان پیشــانبدەن. ئ ــە سیســتەمە میکرۆســکۆپییە کوانتەمیی ــی  و پەرەســەندن ل ــی داروین ــی ژیان بەرچاوەکان

توانییــان الیەنــە کوانتەمییــەکان و ڕەفتــارە زیندەناســییەکان، کــە سیســتەمە زینــدووەکان ئەنجامــی دەدەن و هەڵبژاردنــی رسوشــتی 

ــن بەکــۆد بکــەن. داروی

ئــەو ســیفەتە ســەرەکییانەی پەرەســەندن  لــە سیســتەمەکەدا بەکاردێــن بریتیــن لــە  کارلێــک لــە نێــوان تاکــەکان، خۆدووپاتکردنــەوە، 

گونجانــی نــەوەکان و بازدانــە  بۆمــاوە گــوازراوەکان بەڕێگەی زانیاریی گیــرۆدەی کوانتەمی و مــەرگ. میکانیزمــی خۆدووپاتکەرەوەی  

ــەرکام  ــە ه ــک  ک ــەکان. کردارێ ــەکییە کوانتەمیی ــە بەش ــەر  ڕووداوە بەکلۆنکردن ــدە لەس ــەوە بەن ــەن توێژەرەکان ــوو لەالی بەکارهات

دەرکەوتــە ڕووخســاربابەت یــان  بۆماوەبابــەت )فینۆتیــپ یــان جینۆتیــپ( گــرێ دەدات بــە دۆخێکــی بەتاڵــەوە و بڕێکــی 

چاوەڕوانکــراو کیوبیتــی ســەرچاوەیی کۆپــی دەکاتــە نــاو  هــەردووی بیتــە کوانتەمییــە بەرهــەم هاتووەکانــەوە.

بەشــی کۆتایــی ئــەم توێژینەوەیــە کارلێکــی نێــوان تاکەکانــە، کــە بەشــێوەی مەرجــدار، روخســارە بابەتاکانــی بەشــێوەی بەنــد لــە 

ــت. پێکــەوە  ــەوە دەســت دەکەوێ ــی کوانتەمیی ــی چــوار بیت ــرداری یەکەی ــارە بەڕێگــەی ک ــەم ڕەفت ــت. ئ ــەکان دەگۆڕێ بۆماوەبابەت

بەســتنەوەی ئــەم بەشــانە دەگات بەکەمریــن بــەاڵم گونجــاو ســناریۆی کوانتەمــی داروینــی) بــۆ زانیاریــی زیاتــری ســەیری 

.)pdf.١٧١١.٠٩٤٤٢/https://arxiv.org/pdf ڕەشنووســی توێژینەوەکــە لــەم ماڵپــەڕەدا بکــە

ئەنجامگیریی
ــی  ــەکان ڕۆڵ ــەزادا ڕۆبۆت ــە ف ــە پێشــکەوتندایە، ل ــک ل ــە زانســتی ڕۆبۆتی ــە الیەن ــت بەشــێوەیەکی هەم ــە ئێســتا دەبیرنێ ــەوەی ل ئ

ســەرەکی لــە توێژینــەوەی فەزاییــدا دەگێــڕن. لــە پزیشــکییدا ئامێــرە ئۆتۆماتیکــەکان بــەردەوام کاراتــر و ژمارەیــان زۆرتــر دەبێــت. 

ــگاوەرن،  ــکارن، جەن ــە ئێســتا، کرێ ــەکان ل ــکات. ڕۆبۆت ــر ب ــادەکان داگی ــوودا ج ــە داهات ــە ل ــی لەوانەی ــی ڕۆبۆت ــەت ئۆتۆمبیل تەنان

خزمەتــکارن، تەناتــەت کۆیلــەی سێکســین! هەمــوو ئەمانــە ســەرەڕای زیرەکــی و الســایی کردنــەوەی هەندێــک ڕەفتــاری بوونــەوەری 

ــەرچاوەی  ــرێتەوە بەس ــێوەیەک دەبەس ــە بەش ــگات، ک ــی ب ــت پێ ــرۆڤ دەیەوێ ــەی م ــەو ئامانج ــتا دوورە ل ــەاڵم هێش ــدوو، ب زین

ژیانــەوە.  لــەوە دەچێــت زانســتی کوانتــەم  ئــەو ئامــرازە بێــت کــە  بکرێــت بەکاربهێرنێــت بــۆ دروســتکردنی ژیانــی دەســکرد لــە 

تاقیگــەدا، ئەویــش نــەک بەشــێوەی بایۆلۆجــی بەڵکــو بەشــێوەی فیزیایــی. بێگومــان ئــەو هەواڵنــەی لــە ئێســتادا  لەئارادایــە جــارێ 

هەوڵێکــی زۆر ســەرەتاییە بــۆ گەیشــن بــەو ئامانجــە.



لەتەقینەوە مەزنەکەوە 
بۆ چاڵە ڕەشەکان:

ژیاننامەی 
ئەستێرەکان و

دروستبونی 
توخمەکان د. پێشواز عەبدولکەریم

ئەمــڕۆ  ڕۆژگاری  تــا  کــە  زانســتەی  ئــەو  بەپێــی 

لەبەردەســتدایە، ئــەو گەردوونــەی تیایــدا دەژیــن نزیکــەی 

ــی  ــی تەقینەوەیەک ــەر لەئەنجام ــاڵێك لەمەوب ــۆن س ١٤ بلێ

هاتۆتــە  نــارساوە،  مەزنەکــە  بەتەقینــەوە  کــە  گــەورە، 

ئــاراوە. لەپێــش ئــەم تەقینــەوەدا هیــچ کام لەمــادە و 

ــاتی  ــە چرکەس ــوون. ل ــش نەب ــەزا و کاتی ــا ف وزە، هەروەه

ڕوودانــی تەقینەوەکــەدا کات دەســتی پێکــرد و کوتوپــڕ 

بڕێکــی بــێ پایــان لــەوزە بــە خــودی فەزاشــەوە دروســت 

بــوو و لەژێــر کاریگــەری ئــەم وزە زۆرەدا توشــی کشــانێکی 

ــەك  ــەرەتایی تاڕادەی ــی س ــۆ قەبارەیەک ــات ب ــرا ه زۆر خێ

ــەم  ــوو ئ ــکردن دەب ــزی کێش ــەرەتاوە هێ ــەورە.  لەس زۆر گ

ــەو  ــۆ ئ ــەوە ب ــەردوون بگەڕێنێت ــتێنێت و گ ــانە ڕابوەس کش

ســەرەتایەی کــە لێــووەی پەیدابــوو بــوو، بــەاڵم بــۆ ڕێگرتــن 

ــەو کشــانە ســەرەتاییە  ــەوە یەکــەی گــەردوون، ئ ــەم چون ل

بەشــێوەیەك ڕویــدا کــە لــە خێرایــی یەکــەی خێرایــی 

ڕوناکیــی تێپەڕانــدووە، ئەمــەش بە هەڵئاوســانی ســەرەتایی 

درووســت  دوای  لەســەرەتاکانی  نــارساوە.  گــەردوون 

گــەردوون  گەرمــی  پلــەی  مەزنەکــە  تەقینــەوە  بوونــی 

بەڕادەیــەك بــەرز بــووە کــە هیــچ شــتێك تەنانــەت مــادەش 
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ــە  ــەزی و وردە وردە تەنۆلک ــی داب ــەی گەرم ــانەکەدا پل ــی کش ــەڵ زیادبوون ــەاڵم لەگ ــووە، ب ــر نەب جێگی

ــەکان  ــە کــە ئەلیکرۆن ــاوەڕ وای ــوون. ب ــەکان دروســت ب ــرۆن و ئەلکرۆن ــۆن، نیوت ســەرەتاییەکانی ك پڕۆت

تەنۆلکــەی ســەرەتاین و هیــچ پێکهاتەیەکــی وردتریــان نــی یــە، بــەاڵم پڕۆتۆنــەکان لــە دوو کوارکی ســەروو 

ــە دوو کوارکــی  ــرە، ل ــە پڕۆتــۆن زۆرت کوارکێکــی خــواروو پێكدێــن،  نیوتــرۆن کەبارســتاییەکەی کەمێــك ل

خــوارو)down( و کوارکێکــی ســەرو)up( پێکدێــت. نیوترۆنــە سەربەســتەکان جێگیرنیــن و تەنهــا دەتوانــن 

بــۆ چەنــد خولەکێــك لەژیانــدا مبێننــەوە و دواتــر توشــی هەڵوەشــاندنەوە دەبــن بــۆ تەنۆلکەکانــی تــر، ك 

ئەلیکرۆنــەکان و پڕۆتۆنــەکان. پێــش هەڵوەشــانەوەیان دەکرێــت نیوترۆنێــك لەگــەڵ پڕۆتۆنێکــدا یەكبگــرن 

بــۆ دروســتکردنی ناوکــی گەردیلــەی هایدرۆجیــن، یاخــود بەڕێژەیەکــی کەمــر یەکگرتنــی دوو نیوتــرۆن 

ــەی  ــەرزی پل ــۆم. لەســەرەتاوە بەهــۆی ب ــەی هیلی ــۆ دروســتکردنی ناوکــی گەردیل ــۆن ب لەگــەڵ دوو پڕۆت

گەرمیــی گەردوونــەوە ئەلکرۆنــەکان نەیاندەتوانــی لەگــەڵ ناوکــی گەردیلەکانــی هایدرۆجیــن و هیلیۆمــدا 

یەکبگــرن، لەبــەر ئــەوە گــەردوون لەشــێوەی دەریایەکــی پالزمــی بارگاویــدا بــوو کــە ڕوناکــی نەیدەتوانــی 

لێــوەی دەربــاز ببێــت و ئــەم بارودۆخــەش بــۆ مــاوەی ســەدان هــەزار ســاڵ بــەردەوام بــوو. لەکۆتاییــدا 

ــوو  ــدا یەکیانگرت ــەڵ ناوکەکان ــەکان لەگ ــووەوە ئەلکرۆن ــاردتر ب ــانەوە س ــۆی کش ــەردوون بەه ــك گ کاتێ

ــەم شــێوەیەش گــەردوون بەشــێوەیەکی  ــوون، ب ــۆم دروســت ب ــن و هیلی ــی هایدرۆجی ــە هاوتاکان گەردیل

ســەرەکی لــە هەورێــك لــە گازی هایدرۆجینــی و کەمێــك هیلیــۆم پێکهاتبــوو و  ڕووناکــی توانــی کتوپــڕ 

بەنــاو گەردوونــە ســەرەتاییەکەدا تێپەڕێــت و دەربازبێــت، کــە تــاڕۆژگاری ئەمــڕۆش بەدیدەکرێــت و پێــی 

ــی. ــکدانەوەی گەردوون ــاموەی تیش ــت پاش دەوترێ

لــەو کاتــەی گــەردوون بــەردەوام بــوو لەکشــان، هێــزی کێشــکردن وردە وردە گەردیلــە درووســتبووەکانی، 

کــە بــڕی زۆرینەیــان گەردیلــەی هایدرۆجیــن بــوون، بۆیەکــری کێشــدەکرد. لەســەرەتادا بەشــێوەی 

ــان،  ــەوەی زیاتری ــەڵ نزیکبوون ــەاڵم لەگ ــن، ب ــی دروســت دەب ــووی گازی هایدرۆجین تۆپەڵێكــی گردەوەب

ــن، دواجــار  ــان بەدەســت دەهێن ــەوزەی زیاتری ــاد دەکات، بەمــەش جووڵ ــان زی ــەکان خێراییەکانی گەردیل

پلــەی گەرمیــش وردە وردە زیــاد دەکات، بەتایبەتــی لەکڕۆکــی تۆپەڵــە گازییەکــەدا و لەپلەیەکــی گەرمــی 

ــەوکات  ــان لەدەســتدەدەن و ئ ــی دەرەوەی ــی بەرگ ــەکان ئەلیکرۆنەکان ــە هایدرۆجین ــراودا گەردیل دیاریک

ناوەندێکــی بــارگاوی، کــە بــە پالزمــا نــارساوە، پێــك دێــت. ئــەم ناوەنــدە پالزمییــەش وردەوردە بەهــۆی 

ــر  ــر بۆخــۆی کێشــدەکات، بەمــەش پەســتانێکی زیات ــی زیات ــەی هایدرۆجین ــزی کێشــکردنەوە گەردیل هێ

ــی  ــەی گەرم ــەوەی پل ــر بەرزبوون ــە هــۆی زیات ــار دەبێت ــە دواج ــێ، ک ــەی دروســت دەب لەســەر کڕۆکەک

ــەکان،  ــە موجەب ــە بارگ ــە ناوک ــەوە ک ــەك بەرزدەبێت ــی بەڕادەی ــەی گەرم ــە. ســەرئەنجام پل ــە گازەک تۆپەڵ

لەدەریــا پالزمییەکــەدا، بەخێراییەکــی یەکجــار زۆر بەیەکــدا دەکێشــن و زاڵ دەبــن بەســەر هێــزی 

لێکدورکەوتنــەوەی کارەبایــی نێوانیانــدا و لەڕێگــەی کــرداری ناوکەیەکبوونــەوە ناوکــی گەردیلــەی هیلیــۆم 

پێکدێنــن. لێــرەدا پێویســتە ئامــاژە بــەو ڕاســتی یــە بدرێــت کــە دوو پڕۆتــۆن بەتەنهــا ناوکێکــی جێگیــر 

ــۆم،  ــەی هیلی ــۆ دەســتکەوتنی ناوکێکــی ســەرەتای جێگیــری ك ناوکــی گەردیل ــە ب درووســت ناکــەن، بۆی

دوو پڕۆتــۆن لەگــەڵ دوو نیوتــرۆن لەڕێگــەی زنجیرەیــەك کارلێککردنــەوە یەکدەگــرن. ناوکــی گەردیلــەی 

ــردووە،   ــتیان ک ــە دروس ــەی ک ــە هایدرۆجین ــەو دووناوک ــتایی ئ ــە بارس ــرە ل ــتاییەکەی کەم ــۆم بارس هیلی

ــتای  ــە بارس ــانە ب ــتاین، وزە یەکس ــەی ئاینش ــا بەناوبانگەک ــی یاس ــوو بەپێ ــتایی ون ب ــە بارس ــڕەش ل ئەوب

لێکدانــی خێــرای ڕوناکــی دووجــا، دەگۆڕێــت بــۆ پڕێکــی یەکجــار زۆر لــەوزە، کــەوادەکات بۆیەکــەم جــار 

لــە تۆپەڵــە هایدرۆجینەکــەوە ئەســتێرەیەك لەدایــك ببێــت و بدرەوشــێتەوە. ئــەو وزە زۆرەی لــە کــرداری 
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ناوکەیەکبونەکــەوە بەرهەمدێــت پەســتانێك دروســت دەکات بــەرەودەرەوەی ئەســتێرەکە و دەبێتــە هــۆی 

ڕێگرتــن لــە هێــزی کێشــکردن لەزیاتــر پەســتاوتنی کڕۆکــی ئەســتێرەکە و بەمــەش هاوســەنگییەك پێــك دێت 

کــە وادەکات قەبــارەی ئەســتێریەك ك خــۆی مبێنێتــەوەو لــە کڕۆکەکەیــدا هایدرۆجیــن بــەردەوام بگۆڕێــت 

ــەرەکی  ــەرچاوەی س ــەزەوی و بەس ــان دەدات ب ــێ پای ــی ب ــە وزەیەک ــە ڕۆژان ــۆرەی ک ــەو خ ــۆم. ئ بۆهیلی

بەردەوامــی ژیــان دادەنرێــت، هێشــتا زۆرگەنجــە و لــەم قۆناغــەی ســەرەتای ژیانیدایــە. پێویســتە ئامــاژەش 

بــەوە بدەیــن کــەوا لــە ڕێگــەی هەندێــك لــە کــرداری ناوکــی تــرەوە لــەم قۆناغــەی ژیانــی ئەســتێرەکاندا 

ــانەوە  ــە درەوش ــن ل ــەردەوام دەب ــە ب ــتێرە نوێیان ــەم ئەس ــن. ئ ــش بەرهەمبێ ــێۆم و برلێۆمی ــت لیس دەکرێ

ــان  ــی یەکەی ــە هایدرۆجین ــوو ناوک ــدا هەم ــی تەمەنیان ــە کاتێک ــو ل ــۆم هەتاوەک ــی هیلی ــت کردن و دروس

ــتا  ــتێرەکە هێش ــی دەرەوەی ئەس ــە بەرگەکان ــە ل ــۆم، لەوانەی ــی هیلی ــۆ ناوک ــن ب ــدا دەگۆڕێ لەکڕۆکەکانیان

بڕێکــی زۆر لــە هایدرۆجیــن لەخــۆ بگرێــت، بــەاڵم کــرداری ســەرەکی ناوکەیەکبــوون کــە ئەســتێرەکەی لــە 

هەرەســهێنان و پەســتاوتنی کڕۆکەکــەی پاراســتووە دەوەســتێت. هــەرکات کــرداری ناوکەیەكبونەکــە ســتا، 

جارێکــی تــر هێــزی کێشــکردن زاڵ دەبێتــەوە و دەســت دەکات بــە پەســتاوتنی زیاتــری کڕۆکــی ئەســتێرەکە 

و قەبارەکــەی بچوکدەکاتــەوە، ئــەم پەســتاوتنەش زیاتــر پلــەی گەرمــی کڕۆکەکــەی بەرزدەکاتــەوە. ئەگــەر 

ئەســتێرەکە بارســتاییەکی گونجــاوی هەبێــت، کــرداری ناوکەیەکبــوون لەنێــوان ناوکــی گەردیلــەی هیلیۆمــدا 

ڕودەدات، بەمــەش جارێکــی تــر ئەســتێرەکە دەســت دەکات بــە درەوشــانەوە و بەرهەمهێنانــی وزەیەکــی 

ــی  ــە لەکڕۆک ــی ناوکەیەكبوون ــەردەوام بوون ــتان و ب ــرداری س ــەم ک ــدا. ئ ــتبوونی کاربۆن ــەڵ دروس زۆر لەگ

ــەی گەرمــی ئەســتێرەکان،  ــە بارســتای و پل ــت، بەمــەش، بەپشــت بەســن ب ــەردەوام دەبێ ئەســتێرەکاندا ب

هەمــوو توخمەکانــی ك: نایرۆجیــن، ئۆکســجین، مەگنســێۆم، ئەلەمنیــۆم، هەتاوەکــو ئاســن، کــە جێگیرتریــن 

ناوكــە، دروســتدەبن.

ــەی  ــە ئەوتوخامن ــەوە، بۆی ــەڕووی وزەی پێکەوەبەســتنی ناوکیی ــن توخمــە ل ــەوەی ئاســن جێگیرتری لەبەرئ

ــت،  ــوون لەئەســتێرەکەدا بەرهەمبهێرنێ ــی ناوکەیەکب ــی بەردەوامبوون ــە ڕێ ــت ل لەئاســن قورســرن ناتوانرێ

ــت  ــی وزە پێویســتە وزە بەکاربهێرنێ ــری بەرهەمهێنان ــە ب ــە ل ــەو ڕاســتییەی ک ــۆ ئ ــەوە ب ــەش دەگەڕێت ئەم

بــۆ بەگەڕخســتنی کــرداری ناوکەیەکبــوون کــە بــێ گومــان بــڕی ئــەم وزەیــە زۆرە و ئەســتێرەکان ناتوانــن 

بەدەســتی بخــەن لەڕێــگای بەســتاوتنی کڕۆکەکانیانــەوە. لەبەرئــەوە هــەرکات ئەســتێرەیەك گەشــتە 

ــزی  ــر هێ ــی ت ــوون دەوەســتێت و جارێک ــرداری ناوکەیەکب ــە ئاســن، ک ــوو ب ــەی ب ــەی کەکڕۆکەک ئەوقۆناغ

کێشــکردن زاڵدەبێتــەوە،  چارەنووســی ئەســتێرەکان لــەم قۆناغــە بــەدوواوە ڕاســتەوخۆ پەیوەنــدی 

بەبارســتاییەکەیەوە هەیــە. بۆئەســتێرە بارســتە کەمــەکان، هێــزی کێشــکردن چیــر ناتوانێــت کڕۆکــی 

ئەســتێرەکان بپەســتێوێت بــۆ ڕودانــی کــرداری ناوکەیەكبــوون، ئەمــەش بەهــۆی بەربەســتی یاســای 

ــدا. بەربەســتی  ــان کات ــن لەهەم ــان ئاســتی زەداب ــن لەهەم ــدا دوو ئیلیکــرۆن ناتوان ــە تیای ــە ک پاوڵییەوەی

پاوڵــی بەســە بۆئــەوەی هێــزی کێشــکردن لەزیاتــر پەســتاوتنی کڕۆکــی ئەســتێرەکە بوەســتێنێت و ڕێگــری 

بــکات لەڕودانــی کــرداری ناوکــە یەکبــوون و بــەم شــێوەیەش ئەســتێرەکە دەبێــت بــە ئەســتێرەیەك لەجۆری 

گرگنــە ســپییەکان، کــە بــۆ بلێۆنــان ســاڵ لەدرەوشــانەوە بــەردەوام دەبێــت تــا لەکۆتایــی ژیانیــدا وردەوردە 

بــەرەو ئاوابــوون دەچێــت ون دەبێــت. بــەاڵم بۆئەســتێرە بارســتە گــەورەکان، هێــزی کێشــکردن دەتوانێــت 

ــڕ وزەی  ــەرەو کڕۆکێکــی پ ــوی دەرەوەی ئەســتێرەکە ب ــداو بەمــەش دی ــت بەســەر بەربەســتی پاوڵی زاڵ بێ

چــاالك هەرەســدێنێت و دەبێتــە هــۆی تەقینەوەیەکــی زۆربەهێــز، کــە بــە ســوپەرنۆڤا نــارساوە و لەوانەیــە 
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ــود  ــای، یاخ ــە هاوت ــت، ک ــەم بهێنێ ــە وزە بەره ــك ل ــدا بڕێ ــەردەوام بونی ــد ڕۆژی ب ــاوەی چەن لەم

ــە  ــەی ل ــەو وزەی ــت. ئ ــان ئەســتێرەی لەخــۆ گرتبێ ــە بلێۆن ــت، ک ــری وزەی گەلەئەســتێرەیەك بێ زیات

ســوپەرنۆڤایەکەوە بەرهــەم دێــت ئەوەنــدە زۆرە کــە دەتوانێــت ببێتــە هــۆی کــرداری ناوکەیەکبوونــی 

زیاتــرو بەرهەمهێنانــی ئــەو توخامنــەی لەئاســن قورســرن، هەتاوەکــو یۆرانێــۆم، کــە ناوکەکــەی ٩٢ 

ــتێرەکە  ــی ئەس ــکردنەوە کڕۆک ــزی کێش ــی هێ ــەدوواوە لەڕێ ــە ب ــەم قۆناغ ــت. ل ــۆن لەخۆدەگرێ پڕۆت

ــاندنەوە  ــان و هەڵوەش ــی تێکش ــەکان توش ــتاوتن، گەردیل ــەك و بەس ــت لەچونەوەی ــەردەوام دەبێ ب

دەبــن و ئیلکــرۆن و پڕۆتۆنــەکان لەژێرفشــاردا یەکدەگــرن بــۆ بەرهەمهێنانــی نیوترۆنــەکان. گەردیلــە 

و بۆشــایی نێــوان گەردیلــەکان چیــر بوونیــان نامێنێــت و ئەســتێرەکە دەبێتــە ئەســتێرەیەکی 

نیوترۆنــی، کــە یــەك کەوچکــە چــا لــەم ئەســتێرەیە بارســتاییەکەی نزیکــەی ٥٠٠ ملێــۆن تــەن دەبێــت. 

لــەدوای ئــەم قۆناغــە جارێکــی تــر بەربەســتی پاوڵــی بەشــێوەیەکی تــر دێتــە مەیــدان کــە تیایــدا دوو 

نیوتــرۆن ناتوانــن لەهەمــان ئاســتی وزەدا بــن لەهەمــان کاتتــد،ا بۆیــە ئەمــەش ڕێگردەبێــت لەزیاتــر 

هەرەســهێنان و چونەوەیەکــی ئەســتێرەکە. بــەاڵم ئەگــەر بارســتای ئەســتێرەکە بەجۆرێــك زۆربێــت، 

ئــەوا دەکرێــت ئــەم کۆتــا بەربەســتەش بشــکێرنێت و هێــزی کێشــکردن جارێکــی تــر بتوانێــت زاڵ 

ــەوا  ــدا ئ ــە ڕوی ــەرکات ئەم ــکات، ه ــەك ب ــتاوتن و چونەوەی ــاری پەس ــتێرەکە دووچ ــەوە و ئەس ببێت

ــەم  ــەوەی ئەســتێرەکە بەرەوخاڵێــك بپەســتێورێت. ل ــە کەڕێگربێــت ل هیــچ یاســایەکی فیزیامــان نیی

ــەوە،   ــارەدا کۆدەبێت ــێ دووری و قەب ــی ب ــتێرەکە لەخاڵێک ــتایی ئەس ــوو بارس ــدا هەم ــەی ژیانی قۆناغ

چڕییەکــی بــێ پایــان یاخــود یەکجــار زۆری دەبێــت، کــە هێــزی کێشــکردنەکەی ئەوەنــدە بەهێــزە کــە 

ــارساوە. ــی ڕەش ن ــە کون ــە ب ــی دەربازبێــت، هەربۆی ــەت ڕوناکیــش ناتوانێــت لێ تەنان

ــۆی  ــە بەه ــتێرەکانە، ک ــاموەی ئەس ــی پاش ــە هەرچ ــن ک ــەوە بدەی ــاژە ب ــتە ئام ــدا پێویس لەکۆتایی

ڕودانــی ســوپەرنۆڤاکانەوە بــە فــەزادا باڵوبونەتــەوە، جارێکــی تــر لەژێــر گاریگــەری هێــزی کێشــکردن 

بۆیەکــر کێــش دەکرێــن و ســەرلەنوێی ســەرەتایەك بــۆ ژیانــی ئەســتێرەیەکی نــوێ بنیــات دەنرێــت و 

بەمــەش پڕۆســەی لەدایــك بــوون و هەمــوو ئــەو قۆناغانــەی لەســەرەوە باســامنکرد دووبارەدەبێتــەوە 

ــناین،  ــان ئاش ــاوە و پێی ــان پێکهین ــادی ئێمەی ــی م ــە جیهان ــەی ک ــەو توخامن ــوو ئ ــار هەم و دواج

بەرهەمــی قوربانیدانــی ئەســتێرەکانن بەژیانــی خۆیــان، کــە بلوێنــان ســاڵ لەمەوبــەر لەدایــك بــوون 

و دواتــر دوچــاری پیربــوون و ئاوابــوون بــوون.

ئەم سەرچاوانەی الی خوارەوە بە شێوەیەکی سەرەکی سودیان لێ رگیراوە:

 Big Bang: The Most Important Scientific Discovery of All Time and Why You  -١

Need to Know About It Paperback - by Simon Singh

A Piece of the Sun: The Quest for Fusion Energy - by Daniel Clery  -٢



گەڕانەوە بۆ پرسیارەکانی منداڵیامن 

ــە  ــە؟ ئێم ــامن چیی ــە؟ ئاس ــین: زەوی چیی ــامن بپرس ــک و باوک ــە دای ــی ل ــی منداڵ ــە قۆناغ ــە ل ــە ئێم ــی زۆر ل ــە ڕێژەیەک ڕەنگ

ــان  ــەاڵم هەمیشــە گــەورەکان وەاڵمێکــی ناقایلکەری ــون؟ ب ــەم شــتانە بۆچــی دروســت ب چییــن؟ ئەســتێرەکان چیــن؟ هەمــو ئ

داوینەتــەوە، یاخــود هەوڵیــان داوە بێدەنگــامن بکــەن. لــە ڕاســتیدا ئەوانیــش وەاڵمیــان بــۆ ئــەم پرســیارانە پــێ نەبــوە. ڕەنگــە 

ــت،  ــی هەبوبێ ــان ئەنجام ــت و هەم ــان کردبێ ــک و باوکی ــە دای ــیارانەیان ل ــەو پرس ــان ئ ــی هەم ــی منداڵ ــە قۆناغ ــش ل ئەوانی

هەروەهــا ئێمــەش بــۆ منداڵەکانــی خۆمــان هەمــان شــت دوبــارە بکەینــەوە. بەڵــێ ئێمــەش کاتێــک بــەرەو گەورەبــوون چوویــن 

وردە وردە ئــەم پرســیارانەمان لــە یــاد کــردوە، چیــر ئێمــەش بــە شــتێکی بێهودەیــان دەزانیــن، چیــر لەگــەڵ نەبونــی وەاڵمــی 

ئــەم پرســیارانە ڕادێیــن. لــە بــری ئــەوەی بپرســین زەوی چییــە، هــەوڵ دەدەیــن ببیــن بــە خاوەنــی پارچەیــەک زەوی! لەبــری 

ئــەوەی بپرســین جەســتەی ئێمــە بۆچــی بــەم شــێوازە دروســت بــوە، هــەوڵ دەدەیــن لــە هۆڵێکــی لەشــجوانی وەرزش بکەیــن 

و بیــن بــە خاوەنــی جەســتەیەکی ڕێــک. لەگــەڵ تێپەڕبونــی تەمەمنــان ئێمــەش وامــان لێدێــت ئەگــەر لێــامن بپرســن بۆچــی 

ئێمــە لەســەر ئــەم هەســارەیە دەژیــن؟ پێکەنینــامن بــەو پرســیارە دێــت، بــەاڵم ئــەی وەاڵمەکەمــان چییــە؟ ڕەنگــە ئەوەبێــت، 

چ پەیوەندییەکــی بــە ئێمــەوە هەیــە کــە ئێمــە چیــن و بۆچــی لێرەیــن؟! چ گرنگییەکــی هەیــە ئــەو گەردونــەی تیــای دەژیــن 

چــۆن دروســت بــوە؟!

جێدەستی مرۆڤی بچوک 
لە گەردونی زەبەالح دا!

ن:شاژیر
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کەمینە ڕاسنت یان زۆرینە؟

 لــە ڕاســتیدا لــە تــەواوی دونیــادا خەڵکانێکــی کــەم بــە شــوێن وەاڵمــی ئــەم جۆرە پرســیارانە چــون و دەچــن، ئەی 

ــان  ــن، هەندێکی ــی پێ ــی تۆپ ــی یاریەکان ــە پەرۆشــەوە چاوەڕوان ــان زۆر ب ــی دی چیدەکــەن؟! هەندێکی مرۆڤەکان

ــە گشــتی هەمــوان  ــراوە. ب ــەکان ڕادێ ــۆ هەواڵ ــان ب ــەک گوێی ئارایشــتی ڕوخســاریان دەکــەن، یاخــود وەک خوی

ســەرقاڵی ئــەوەن ببنــە خاوەنــی بڕوانامەیــەک و پیشــەیەک و منداڵێــک و هیچــی تــر! بــەاڵم ئایــا هــەق بــە کام 

الیــە؟ ئــەو مرۆڤــە کــەم و دەگمەنانــەی بیــر لــە بــون و گــەردون دەکەنــەوە؛ یاخــود ئــەو زۆرینەیــەی تەنهــا بیــر 

لــە ژیانــی ڕۆژانــەی دەکاتــەوە؟ وەاڵم دانــەوەی ئــەم پرســیارە قورســە، ناکرێــت هــەروا بــێ بیرکردنــەوە بڵێێــن 

کەمینەکــە ڕاســن!

ــای  ــەن و توان ــە، تەم ــدا ئاژەڵێک ــوو بارەکان ــە هەم ــرۆڤ ل ــاوەی م ــەو پاس ــن ب ــت ب ــە ڕاس ــێت زۆرینەک دەش

بایۆلــۆژی مــرۆڤ بــە ڕادەیــەک ســنوردارە، کــە هەندێکجــار ڕەنگــە لێکۆڵینــەوەی مرۆڤێکــی بچــوک و بــێ توانــا 

ــرۆڤ  ــە م ــەردون ک ــەو بەشــەی گ ــدازەی ئ ــت! ئەن ــن بێ ــەی پێکەنی ــی مای ــڕ نهێن ــەالح و پ ــە گەردونێکــی زەب ل

دەتوانێــت بــە تــەواوی توانــا تەکنەلۆژییەکانــی خۆیــەوە هەندێــک زانیــاری لەســەر بزانێــت هێنــدە بچوکــە کــە 

ــە  ــا بپرســین ل ــد ملیمێکــی ســەر ڕاســتەیەکی یــەک مەتــری. ب ــە چەن دەکرێــت وەک خاڵێکــی بچــوک وابێــت ل

بنەمــادا پەیردنــی مــرۆڤ بــە گــەردون دەتوانێــت چ جێگایــەک بگرێــت، یاخــود چ گرنگییەکــی هەبێــت. ئــەوا 

ئێمــە لــە گــەردون گەشــتین پــاش ئــەوە چــی ڕودەدات؟ ئایــا زانیارییەکانــی ئێمــە دەربــارەی گــەردون بێهــودە 

نییــن؟ ئەگــەر وایــە ئێمــەی مــرۆڤ دەبێــت چیبکەیــن؟  دەســت لــە تەلســکۆبەکان هەڵبگریــن و هەمــو پێکــەوە 

ــدا  ــەی تێ ــی دیک ــن هیچ ــە چێژوەگرت ــە ل ــک جگ ــە ژیانێ ــت بدەیەن ــە؟ دەس ــی ئاژەاڵن ــە ژیانێک ــت بدەین دەس

نەبێــت؟ دیســانەوە ناتوانیــن! زۆرجــار گــوێ بیســتی ئــەوە دەبیــن خەڵکانێــک وەک نەفرەتێــک باســی دونیــای 

مۆدێــرن و پێشــکەوتنە زانســتییەکان دەکــەن و پێیــان وایــە مــرۆڤ دەبێــت بگەڕێتــەوە بــۆ رسوشــتی خــۆی. ئەمــە 

بۆچونێکــی ناواقیعــی و خەیاڵییــە، نەخێــر ئێمــەی مــرۆڤ ناتوانیــن بگەڕێینــەوە بــۆ رسوشــتی خۆمــان، چونکــە 

ئێمــە تەنانــەت دیزانینــی جەستەشــامن گــۆڕراوە. ئایــا دەتوانیــن بگەڕێینــەوە بــۆ ئەوکاتــەی لەســەر دەســتەکامنان 

ــە  ــگای ل ــک ڕێ ــە جۆرێ ــرۆڤ ب ــن؟ م ــێ پۆشــاک دەژیای ــەی ب ــەو کات ــۆ ئ ــەوە ب ــن بگەڕیین دەڕۆشــتین؟ دەتوانی

ڕێــی ئاژەاڵنــی دیکــە جودابۆتــەوە چیــر گەڕانــەوەی بــۆ رسوشــتی خــۆی مەحاڵــە، تەنانــەت ئەگــەر خۆشــی بــە 

ئیــرادە ئــەوەی بوێــت. دۆخــی مــرۆڤ هــەر وەک ئەوەیــە پاڵەوانێکــی ســێرک بێــت و لــە ناوەڕاســتی پەتێکــدا 

بێــت؛ ناتوانێــت بگەڕێتــەوە و ناشــتوانێت بوەســتێت، تەنهــا شــتێک کــە بتوانێــت بیــکات ئەوەیــە بــە ناچــاری 

بــۆ پێشــەوە بــڕوات، ئیــر لــە پێشــەوە هەرچییــەک هەبێــت هەرچییــەک ڕوبــدات دەبێــت وەک چارەنوســێک 

قبوڵــی بــکات! بــەدەر لــە هەمــو شــتێکیش ئــەو زانیاریانــەی مــرۆڤ دەربــارەی گــەردون بــە دەســتی هێنــاوە 

ناکرێــت بــێ بایــەخ تەماشــا بکرێــت. ئێمــە لــە ســەروەختێکەوە کــە پێــامن وابــوە زەوی لــە ژێرمانــدا تەختــە و لــە 

ئاســامنی ژور ســەرمان خواوەنــدی جۆربەجــۆر دانیشــتون، گەشــتووین بــەم دۆخــەی ئێســتا. ئایــا ناتوانیــن زیاتــر 

ــە وەک  ــرەکان ک ــڕۆ ئامێ ــەاڵم ئەم ــە ســنوردارە، ب ــی جەســتەی ئێم ــا بایۆلۆژییەکان ــن؟ ڕاســتە توان ــەوەش بڕۆی ل

درێژکــراوەی جەســتەی ئێمــە کار دەکــەن توانــا جەســتەیی و عەقڵییەکانــی ئێمەیــان ســی بەرامبــەر زیادکــردوە، 

ــە زۆر  ــی ئێم ــتێک زۆر تواناکان ــە ئاس ــەکان بگەن ــی و ئەلیکرۆنیی ــکەوتنە میکانیک ــودا پێش ــە داهات ــێت ل دەش

لــەوەش زیاتــر بکــەن، بۆیــە بێگومــان ناتوانیــن هەوڵەکانــی مــرۆڤ نادیــدە بگریــن و وەســتان بــە باشــر بزانیــن، 

لــە کۆتاییــدا دەگەینــە ئــەو ئەنجامــەی شــتێک لــە ڕاســتی لــە نێــو هــەردوو وەاڵمەکــەدا هەیــە .
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ئاگایی ئێمە و گەردون

   »بەجۆشــهێنان یاخــود خامۆشــکردنی خانەکانــی مێشــک لــە هەندێــک کات دا دەتوانێــت یــادەوەری دروســت بــکات یــان 

بیســڕێتەوە تەنانــەت ئــەو یادەوەرییانــەش دروســت بــکات کــە هەرگیــز ڕویــان نــەداوە. هەندێــک لــە تەوژمــە تایبەتییەکانــی 

تیشــک دەتوانێــت هەســتی تــرس لــە شــۆکی ئەلەکریکــی ببزوێنێــت لــە نــاو جرجــەکان دا، ئەمــە لــە کاتێکدایــە ئــەو جرجانــە 

بــە هیــچ شــێوەیەک شــۆکی ئەلیکریکییــان لــێ نــەدراوە! بەهەمــان شــێوە ڕیتمێکــی جیــاوازی تەوژمەکانــی تیشــک دەتوانێــت 

وا لــە جرجــەکان بــکات کــە هەســت کــردن بــە ترســەکانیان بیرچێتــەوە« ئێســتای ئیڤۆلوشــن ال ٣٣٠

لــە ســەر هەســارەیەکی بچــوک لــە نــاو هەســارە بــێ شــومارەکان دا،  کــە نازانرێــت بــە ڕونــی جێگاکــەی لــە کوێــی گــەردون 

دایــە، دیاردەیــەک پەیــدا دەبێــت کا ناومــان نــاوە ژیــان. کۆمەڵێــک زینــدەوەر پەیــدا دەبــن دەجوڵێنــەوەو ملمالنــێ دەکــەن 

بــۆ مانــەوە. نزیکــەی ٢٠٠ هــەزار ســاڵ لەمەوبــەر گیانەوەرێــک لــە نــاو ڕەگــەزی هۆمــۆدا ســەرهەڵدەدات، کــە جگــە لــەوەی 

وەک گیانەوەرەکانــی دیکــە ملمالنێــی خــۆراک و مانــەوە دەکات، بــەاڵم جــار جــار ســەر بــەرز دەکاتــەوە و ئــەو پرســیارەی 

ــۆ  ــت ب ــەل دەهاوێ ــان پ ــن؛ پاش ــی لەوێ ــێنەوە، بۆچ ــامن دەدرەوش ــە ئاس ــن ل ــە چی ــە ڕوناکان ــەو تەن ــت ئ ــت دەبێ ال دروس

ناســینی گــەردون. ئــەم زینــدەوەرە دەیەوێــت لــە گــەردون بــگات، دەیەوێــت بزانێــت بۆچــی گــەردون پەیــدا بــوە. ئایــا ئــەم 

گیانــەوەرە بچوکــە  شــایەنی پێکەنینــە کــە خواســتێکی هێنــدە گــەورەی هەیــە؟ ئایــا ئەنــدازە و مەزەندەکردنــی مــرۆڤ بــۆ 

ــن  ــە؟ چــۆن بزانی ــای مێشــکی ئێمــە شــایەنی متامنەی ــا توان ــت؟ ئای ــی ڕاســت و دروســت بێ ــت ئەندازەیەک ــەردون دەکرێ گ

بیرکردنەوەکانــی ئێمــە دروســن؟ چــی هەیــە یــان کــێ هەیــە هەڵســەنگاندن بــۆ بیرکرنەوەکانــی مــرۆڤ بــکات و پاســادانی 

بــکات؟ چــی هەیــە ئێمــەی مــرۆڤ بــەراوردی پێوەرەکانــی خۆمانــی پێبکەیــن؟ تــا ئێســتا شــتێکی ئەوتــۆ لەبەردەســتدا نیــە و 

ئێمــەی مــرۆڤ بــە تەنهــا لەســەر شــانۆی ژیــان ڕۆڵ دەگێڕیــن و نازانیــن ئاخــۆ ڕاســتین یــان هەڵــە! هەندێکجــار زۆر درەنــگ 

بــە هەڵەکانــی خۆمــان دەزانیــن، پــاش ئــەوەی قوربانــی زۆر گــەورە دەدەیــن، یــان پــاش ئــەوەی چییــر زانینــی ئــەوەی هەڵــە 

ــی  ــە ستایش ــن هەمیش ــە وا ڕاهاتوی ــت ک ــانەییە نەبێ ــتە ئەفس ــەو ش ــە ئ ــکی ئێم ــە مێش ــە. ڕەنگ ــی نی ــچ بایەخێک ــن هی بوی

ــاو ڕەگــەزی  ــاواز هێــدی هێــدی لەن بکەیــن. مێشــک ئــەو ئەندامەیــە کــە بــە چەندیــن هــۆکاری ژینگەیــی و بایۆلۆجــی جی

مــرۆڤ پەرەیســەندوە بــە تێپەڕینــی کات لــە نــاو ئێمــەی هۆمۆســاپیان بــەم جــۆرەی ئێســتا ئاڵــۆز بــوە، ئــەو ئەندامــەی کــە 

ڕەنگــە بــە ڕێکــەوت بــەم دۆخــەی ئێســتا گەیشــتبێت، ئەمــڕۆ ئێمــە چاوەڕوانــی زۆر شــتی لێدەکەیــن و هەمیشــە وەک بــە 

نرخریــن شــت ئامــاژەی بــۆ دەکەیــن. ئایــا ئــەم ئەندامــە شــایەنی ئــەو هەمــوو چاوەڕوانــی و ستایشــەیە؟  ئــەوەی ســەیرە 

لــە مێــژووی مرۆڤایەتــی دا، ئەوەیــە کــە مــرۆڤ ســەرەتا لــەوە دەکۆڵێتــەوە کــە گــەردون چییــە، پــاش ماوەیەکــی زۆر زیاتــر 

دێتــە ســەر خــۆی و دەپرســێت ئــەی مــرۆڤ چییــە؟ پــاش ماوەیەکــی کەمێــک دورتــر دێتــە ســەر مێشــک و دەپرســێت مێشــک 

چییــە، ئــەو شــتە چییــە کــە ئێمــە درکــی بــە خۆمــان و شــتەکانی چواردەورمــان پــێ دەکەیــن؟ چیــر مێشــک دەســت دەکات 

بــە لێکۆڵینــەوە لــە خــودی خــۆی!

ناکرێــت هــەروا بــە ڕەهایــی بڵێیــن مێشــک جیاکــەرەوەی مــرۆڤ و ئاژەڵــە، چونکــە شــێوازی ژیانــی هەندێــک لــە مرۆڤــەکان 

زۆر نزیکــە لــە ئاژەڵەکانــەوە، ژمارەیەکــی زۆر لــە مرۆڤەکانیــش هــەروەک ئاژەڵــەکان تەنهــا دەتوانــن بیــر لــە ژیانــی ڕۆژانــەی 

خۆیــان بکەنــەوە، ئەوانیــش کاتێــک ئەســتێرەکانی ئاســامن دەبینــن هیــچ پرســیارێکیان ال دروســت نابێــت و پێیــان وایــە ئەمانە 

شــتێکی ئاســایین هــەروەک شــتەکانی دیکــە هەمیشــە هەبــون و پرســی ئــەوەی ئــەو ئەســتێرانە چیــن هیــچ پەیوەندییەکــی 
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بەوانــەوە نییــە. الی ئاژەڵــەکان و ژمارەیەکــی زۆر لــە مرۆڤەکانیــش شــتەکان تەنهــا کەرەســتەی چێژوەرگرتــن و یاریکــردن و 

ــان و شــتەکانی  ــە خۆی ــە مرۆڤــەکان خــاوەن مێشــک و ئاگاییەکــی وەهــان کــە ل ــا کەمینەیەکــی زۆر کــەم ل پشــودانن، تەنه

چواردەوریــان بکۆڵنــەوە، هــەر ئــەم کەمینەیــەش دۆخــی مرۆڤایەتییــان بــە ئێســتا گەیانــدوە و هــەر ئەوانــن ئاڕاســتەی ژیانــی 

مرۆڤەکانــی دیکــە دیــاری دەکــەن. 

کاتێــک مێــژووی مرۆڤایەتــی دەخوێنینــەوە ســەرمان دەســوڕمێت لــەوەی ســەردەمانێک چەنــد بیرکردنەوەکامنــان ســاویلکانە 

بــون، چەنــد ئەفســانەییانە وەاڵمــی پرســیارەکامنان داوەتــەوە! ئێمــە بویــن خودامــان لــە بــەرد و قــوڕ دروســت دەکــرد و پێــامن 

وابــو ئــەو بارامنــان بــۆ دەبارێنێــت؛ بــە دەســتەکانی خۆمــان بەردمــان دادەتاشــی و ستایشــامن دەکــرد! کــێ دەڵــێ نەوەکانــی 

دو ســەد ســاڵی داهاتــوش بــە هەمــان شــێوە بــە ئێســتای ئێمــە پێناکەنــن کاتێــک مێژومــان دەخوێننــەوە؟ لەوانەیــە زۆرجــار 

مێشــک بــەرەو هەڵــەی جۆربەجۆرمــان بەرێــت. مێشــک ئامڕازێکــە ژینگــە و هۆرمــۆن و ئەنزیمــە جۆربەجــۆرەکان ئاڕاســتەی 

ــن؛ دەشــێت  ــان خــراپ بیبەی ــاش ی ــە ئاڕاســتەی ب ــرۆڤ ب ــن مێشــکی م ــەکان بتوانی ــە بایۆلۆژیی ــە تاقیگ ــەن، دەشــێت ل دەک

ــارەی ئــەو مێشــکە دەیــدات  ــە مێشــکی مــرۆڤ بکەیــن هەســتێکی دیاریکــراوی هەبێــت، واتــە چیــر ئــەو بڕی بتوانیــن وا ل

ــا  ــەکان دا ت ــاو تاقیگــە بایۆلۆژیی ــە ن ــازادی مــرۆڤ ل ــت. پرســی ئ ــت و ویســتی خــۆی نەبێ ــەی خــۆی نەبێ بڕیارێکــی ئازادان

ڕادەیــەک پێکەنینهێنــەرە. کام ئــازادی؟ ئاخــۆ مــرۆڤ لــە چیــدا ئــازادە؟ مێشــکی مــرۆڤ، کــە گرنگریــن شــتێکە کــە مانــا بــە 

ــت!  ــڕۆڵ بکرێ ــە کام الدا بویســرێت ئاڕاســتە بکرێــت و کۆنت ــە تاقیگــەکان ب ــت ل ــی ئێمــە دەدات، ئەمــڕۆ دەتوانرێ مرۆڤبون

ئەمــڕۆ ئێمــە دەتوانیــن بــە گۆڕینــی هۆرمۆنــەکان و جینــەکان و شــلەی دەمارەخانــەکان ویســت و ئیــردادەی مــرۆڤ بگۆڕیــن. 

ــان  ــدەکات پرســیار و گومامن ــان لێ ــە وام ــت، ک ــەکان ئەنجــام دەدرێ ــە بایۆلۆژیی ــاو تاقیگ ــە ن ــەوە ل ــی زۆر تاقیکردن ژمارەیەک

ــە  ــان وا ل ــی( توانی ــای ت ــم ئ ــۆی )ئێ ــە زانک ــدن( ل ــد بۆی ــەی )ئێ ــت. ئەزمونگاک ــت ببێ ــۆ دروس ــک ب ــی مێش ــەر تواناکان لەس

مێشــکی مشــکێک بکــەن کــە بــە شــێوەیەکی تایبــەت بجوڵێــت، هەســتێکی تایبەتــی بــۆ دروســت بێــت، یاخــود ژانەکانــی لــە 

بیرچێتــەوە، ئەمــەش لــە ئەنجامــدا بــوە هــۆکار بــۆ هێنانــە کایــەوەی ڕێگایــەک بــۆ فەرمانکــردن و کۆنتڕۆڵکردنــی بەشــەکانی 

مێشــک. توانــرا پەشــۆکی و پەرێشــانییەکانی مشــکەکە نەهێڵرێــت لــە ڕێگــەی تەوژمــی مێشــکەوە. ئەمــڕۆ دەتوانرێــت ســود 

ــە  ــتا ئێم ــک. ئێس ــی مێش ــە خانەکان ــتیارەکان ب ــە هەس ــە پرۆتین ــک ل ــی هەندێ ــۆ گەیاندن ــت ب ــەکان وەربگیررێ ــە ڤایرۆس ل

دەزانیــن کــە دەکرێــت لــە ڕێگــەی ڤایرۆســەکانەوە، یاخــود تەوژمــە کارەبایــی و ئەلیکرۆنییەکانــەوە، وا لــە مێشــک بکەیــن 

ــان هەڵســوکەوتێک  ــداوە، ی ــە ڕوی ــەوە ک ــی بیرچێت ــەداوە، یاخــود ڕوداوێک ــز ڕوی ن ــە هەرگی ــەوە ک ــک بکات ــە ڕوداوێ ــر ل بی

ئەنجــام بــدات کــە پێشــر نەیویســتوە. ئایــا دەتوانیــن جارێکــی تــر دڵنیابیــن لــە بڕیارەکانــی مێشــکامن؟ ئایــا بــە مێشــکێکی 

لــەم جــۆرەوە دەتوانیــن زانیــاری دروســت بــە دەســت بهێنیــن؟

جێهێشتنی زەوی و پەلهاویشتنی مرۆڤ بۆ ناو بۆشایی

ڕەنگــە هەندێکــامن کاتێــک بــاس لــە ڕۆشــتنی مــرۆڤ دەکەیــن بــۆ هەســارەیەکی تــر، وا بێتــە پێشــچاومان کــە جانتاکامنــان 

ــە  ــاوازە! ئێم ــەواو جی ــتە ت ــەم گەش ــتیدا ئ ــە ڕاس ــەاڵم ل ــن، ب ــان دەبەی ــەڵ خۆم ــەی ددان لەگ ــی و فڵچ ــن و خاول هەڵدەگری

خاوەنــی جەســتەیەکین زۆر مەحاڵــە بتوانێــت لــە دەرەوەی بەرگــە هــەوای زەوی بــەردەوام بێــت لــە ژیــان، بــەاڵم ڕۆشــن بــۆ 

ســەر هەســارەی دیکــە دەشــێت چەندیــن شــێوازی هەبێــت. )فرانــس کریــک( پێــی وایــە پێویســت نــاکات ئێمــە مرۆڤــەکان 

ــەش بکرێــت بەســەر بەشــی بچــوک  ــن. دەکرێــت جینۆمــی مــرۆڤ داب ــە دەکەی ــەکان ڕەوان ــن، بەڵکــو زانیاریی ــە بکەی ڕەوان
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ــەو  ــن، پاشــان ئ ــە بکەی ــر ڕەوان ــۆ هەســارەکانی ت ــە ب ــەو بەکریایان ــن و ئ ــاوازەکان بیانچێنی ــا جی ــاو بەکری ــە ن بچــوک دا و ل

بەکریایانــە کــە گەشــتنە شــوێنی گونجــاو، دوبــارە جینۆمەکانــی مــرۆڤ پێکبهێننــەوە. یاخــود، ڕەنگــە بتوانیــن لــە بــری خۆمــان 

ــە بکەیــن، کــە دەتوانێــت مــاددە کیمیاییەکانــی دی ئێــن ئــەی ڕێکبخاتــەوە، بــۆ  ئامێرێکــی چاپکردنــی دی ئێــن ئــەی ڕەوان

ــدەوەر  ــە شــوێنی مەبەســت جۆرێکــی زین ــەوەی بگات ــش ئ ــکات و پێ ــی جێنەتیکــی دروســت ب ــدی تەواوەت ــەوەی ڕیزبەن ئ

ــەو  ــە، ئ ــە منون ــاییدا، ب ــاو بۆش ــە شــوێنێکی دوورە دەســتی ن ــن ل ــک چــاپ بکەی ــن میکرۆبێ ــە دەتوانی ــەوە. ئێم ــە کای بهێنێت

مایکرۆئۆرگانیزمــە چــاپ بکەیــن کــە ئۆکســجین بەرهــەم دەهێنێــت، یاخــود ئــەو قەوزەیــەی کــە بــۆ خــواردن و ســوتەمەنیش 

دەســت دەدات. ئەمــە دەشــێت لــە ناردنــی تــۆوی زینــدەوەران یاخــود خانــەی بەســتوی زینــدەوەران شــیاوتر بێــت. 

ــان لەســەر هەســارەکان تــر بدۆزێتــەوە، بــەاڵم ئەمــڕۆ هــەوڵ  ســەردەمانێکی زۆر مرۆڤایەتــی بــەوەوە ســەرقاڵ بــوو کــە ژی

دەدات خــۆی ژیــان لەســەر هەســارەکانی تــر دروســت بــکات! مەرجیــش نییــە ســود لــە ئەزمونــی دەقاودەقــی دروســت بونــی 

ژیــان لەســەر زەوی وەربگرێــت، بەڵکــو دەشــێت بــە شــێوازێکی زۆر جیاوازتــر دروســتی بــکات. ئەگــەر تــۆ بیــر لــە کــۆدی 

جێنەتیکــی و ژیــان دەکەیتــەوە وەک سیســتمێکی خۆڕێکخــەری سەرتاســەری گەردونــی، ئــەوە لــەو کاتــەدا هیــچ هۆکارێــک 

نیــە بــۆ ئــەوەی ئــەو ژیانــە بــە تەنهــا لەســەر بنەمــای دی ئێــن ئــەی دامەزرابێــت؛ دی ئێــن ئــەی تاکــە وەاڵم نیــە بــۆ پێکهێنانی 

ژیــان. لــە ســاڵی ٢٠١١ دا )فیلیــپ مارلیێــر( یەکێــک لــە پیتــە بنەماییەکانــی چوارپیتــە کۆدەکــەی )دی ئێــن ئــەی (ی گــۆڕی: 

پیتــی )تــی( واتــە ســایمین ی گــۆڕی بــۆ ماددەیەکــی تــر کــە بــە )٥-کلۆرۆڕاســیل( نــارساوە. لــە ئەنجــام دا ئــەو دەیویســت 

ــە  ــاوازی نامــۆ بهێنێتــە کایــەوە، کــە ل ــە تــەواوی ژیانێکــی جی هەمــو چــوار پیتــە بنەماییەکــەی دی ئێــن ئــەی بگۆڕێــت و ب

چــوار پیتــی )ئــەی تــی ســی جــی ( پێکنەهاتــوە. هەروەهــا )بینێــر( لەســەر ئــەو خاڵــە پێداگــری دەکات لەوانەیــە )دی ئێــن 

ئــەی( باشــرین ڕێگــە نەبێــت بــۆ پەیدابونــی ژیــان. بــە کورتــی، کاتێــک بــاس لــە دروســتکردنی ژیــان لــە ســەر هەســارەیەکی 

تــر دەکەیــن، پێویســت نیــە یەکســەر بارودۆخــی ســەرەتایی ژیــان لــە ســەر زەوی بکەیــن بــە منونــە و دەســتبەجێ بیــر لــە  

ــەوەی ژیانێکــی وشــک  ــۆ ئ ــە ب ــە ئارادای ــک هــەوڵ ل ــەوە. لەئێســتادا هەندێ ــەی بکەین ــن ئ ــاو و گازی ئۆکســجین و دی ئێ ئ

دروســت بکرێــت، چونکــە بــە گشــتی ژیانێــک کــە بــە ئــاوەوە پەیوەســت بێــت ژیانێکــی تەمــەن کــورت و زوو لــە ناوچــوە. لــە 

ڕاســتیدا چییــر بابەتەکــە لــە ژیــان دەردەچێــت و دەچێتــە ســنورێکی فراوانــرەوە، دەکرێــت ناوبرنێــت داهێنانــی بــوون، یــان 

دەســتکاری کردنــی بــوون، یــان خولقاندنــی جۆرێکــی نوێــی بــوون. بــە گشــتی ئێمــە دەتوانیــن دوبــارە ژیــان یاخــود شــتێکی 

لــە ژیــان چــوو دابڕێژینــەوە. حــەزی مــرۆڤ بــۆ پەلهاویشــتنی لــە گــەردون دا و دروســتکردنی شــتێک کــە لــە نــاو نەچێــت و 

مبێنێتــەوە ڕەنگــە درککردنــی مــرۆڤ بێــت بــەوەی تەنهــا وەچەخســتنەوە بــەس نییــە بــۆ مانــەوە.

 دیزاینکردنــەوەی ژیــان و مــرۆڤ تەنهــا بــۆ ئــەو بــارە نیــە کــە مبانەوێــت ژیــان لەســەر هەســارەیەکی دیکــە دروســت بکەیــن. 

ــی ژینگــە  ــاش گۆڕان ــە پێشــەوە پ ــک بێت ــەوە ڕەنگــە ڕۆژگارێ ــت مبێنین ــە ســەر هەســارەی زەویــش مبانەوێ ــەت ل ئێمــە تەنان

ــەوە  پێویســتە  ــەردون دا مبێنێت ــە گ ــک ل ــە هــەر جۆرێ ــت ب ــەر مــرۆڤ بیەوێ ــت.  ئەگ و کــەش و هــەوا ژیامنــان ئاســتەم بێ

دوبــارە  دیزاینــی جەســتەی خــۆی بکاتــەوە. پێدەچێــت بــە دیزاینکردنــەوەی دووبــارەی جەســتە بتوانێــت جەســتەیەکی کــەم 

ــەن  ــەی مرۆڤێکــی )یاخــود بونەوەرێکــی( تەم ــەو کات ــکات. ئ ــەردون دروســت ب ــۆ پشــکنینی گ ــر ب ــان بەتوانات ســنوردارتر ی

درێژتــر و زیرەکــر و کــەم ســنوردارتر لــە ڕوی بایۆلۆژییــەوە دەخولقێــت، ئــەو کات چییــر ناومــان هۆمۆســاپیان نیــە. دەشــێت 

ــدەوەرە بچــوک و الوازە  ــەو زین ــرۆڤ ئ ــە م ــۆی پرســەکە ئەوەی ــت. ک ــە بێ ــان هــەر شــتێکی دیک ــاڵ ی ــۆ دیجیت ــان هۆم ناوم

نایەوێــت  هــەروا بــە ئاســانی دەســت بــەرداری گــەردون بێــت و دەیەوێــت هەرچۆنێــک بێــت جێدەســتی خــۆی لــە ســەر 

شــتەکان بنەخشــێنێت؛ دەیەوێــت تەنهــا میوانێــک  نەبێــت و زیاتــر یــان بــۆ هەمیشــە مبێنێتــەوە لــە گــەردون دا.



34

ئایاری  2018
زانست
دابڕانی

9

مرۆڤی مۆدێرن و بچوک بونەوەی خەونەکان!

ــەوە  ــارەی گەردون ــە ب ــن و ل ــەورەکان دەدەی ــیارە گ ــە پرس ــەخ ب ــی بای ــی منداڵ ــە قۆناغ ــە ل ــە ئێم ــرد ک ــەوە ک ــامن ل ــر باس پێش

ــەی  ــی ڕۆژان ــارەی ژیان ــە ب ــا ل ــن و تەنه ــەکان دەدەی ــیارە بچوک ــە پرس ــەخ ب ــر بای ــن، ئی ــەورە دەبی ــک گ ــەاڵم کاتێ ــین، ب دەپرس

خۆمانــەوە دەدوێیــن! ئەگــەر تەماشــای هەمــوو مێــژوی مرۆڤایەتیــش بکەیــن تــا ڕادەیــەک هاوشــێوەیە: مــرۆڤ لــە قۆناغێــک لــە 

قۆناغــە ســەرەتاییەکانی خــۆی بایەخــی بــە پرســە فەلســەفییەکان دەدا و بــە دوای هــۆکاری بونــی شــتەکان دەگــەڕا، بــەاڵم ئەمــڕۆ 

مرۆڤایەتــی چیــر بایــەخ بــەو پرســانە نــادات. لــە دونیــای مۆدێــرن دا خــەون و ئاواتەکانــی مــرۆڤ تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو بچــوک 

بونەتــەوە، خەونــی مرۆڤــی ئەمــڕۆ ئەوەیــە چــۆن بــە جوانریــن دیمــەن دەربکەوێــت، چــۆن هەســت بــە خۆشــی بــکات، چــۆن 

چێــژ وەرگرێــت، چــۆن تەندروســت بێــت، چــۆن خۆراکێکــی بەتــام دروســت بــکات، چــۆن ئاســتی گوزەرانــی هاوشــێوەی کەســە 

ــە ســەر  ــی کێشــیکی گونجــاو و ڕوخســارێکی جــوان. ئەمــڕۆ مرۆڤــەکان وزەیەکــی زۆر ب ــە خاوەن ــی بێــت،  چــۆن ببێت نزیکەکان

دەبــەن لــە نەشــتەرگەرییە جوانکارییــەکان، هەروەهــا چەندیــن کۆمپانیــا و کارگــە و دیزاینــەر بــەردەوام کار لەســەر دروســتکردنی 

پۆشــاکی نوێــی وەرزەکان دەکــەن، لــە کاتێکــدا ئاژەڵــەکان ئــەم کارە ماندوکەرانەیــە ئەنجــام نــادەن و پــەڕ و فــەرو و  پولەکــەی 

لەشــیان هــەم جوانییــان پێدەبەخشــێت، هەمیــش پارێزەریانــە. ئێمــە لەگــەڵ ئــەوەی پۆشــاکی رسوشــتی خۆمــان لەدەســت داوە 

ــە  ــدەوەرەی ل ــەو زین ــان! ئ ــاکی خۆم ــە پۆش ــن ب ــن و دەیکەی ــەش دادەماڵی ــی دیک ــی ئاژەڵەکان ــەرو و چەرم ــانە ف زۆر نابەرپرس

ــە  ــوە ب ــە الیەکــی دیکــەوە ب ــە گــەردون بنەخشــێنێت، ل ــە بگێڕێــت و جێدەســتی خــۆی ل ــەک هــەوڵ دەدا ڕۆڵێکــی خودایان الی

زیندەوەرێــک کــە بــە ئاســتەم ئــەو شــتانە بــە دەســت دەهێنێــت کــە زۆرینــەی ئاژەڵەکانــی دیکــە زۆر بــە ســانایی بــە دەســتی 

دەهێنــن. مــرۆڤ لــە مــڕۆدا هــەوڵ بــۆ هەمــان ئــەو شــتانە دەدات کــە ئاژەڵەکانــی دیکــە  هەوڵــی بــۆ دەدەن: مانــەوە، خــۆراك، 

خواســتە فەســلەجییەکان، بــەاڵم بــە ڕێگایەکــی ئاڵۆزتــر و جیاوازتــر و زەحمەتــر! چیــر مــرۆڤ ناڕاســتەوخۆ بیــر لــەوە دەکاتــەوە 

ــە هەمــوو شــت گرنگــر، ئەمــڕۆ  ــۆ دۆخــە ئاژەڵییەکــەی؛ ئــەوەی ســەردەمانێک بەجێــی هێشــت و لێــی ڕایکــرد. ل بگەڕێتــەوە ب

زۆرینــەی خــەون و ئامانجەکانــی مــرۆڤ لــە بازرگانیــدا کــورت بونەتــەوە، تەنانــەت زۆرجــار پرســە زانســتییەکانیش بازرگانیــان پێــوە 

دەکرێــت. ئەنجامدانــی توێژینەوەیــەک، کــە ســوود بــە الیەنــی ئابــوری و سیاســی الیەنێــک نەگەیەنێــت، بــە ئاســتەم بودجــەی 

بــۆ دابیــن دەکرێــت. بــە گشــتی زەوی بووەتــە مارکێتێکــی پالســتیکی و کۆنکرێتــی، کــە تەنهــا شــتێک تیایــدا ڕودەدات کڕیــن و 

فرۆشــتنە. ژیانــی مۆدێــرن پێــامن دەڵێــت بــێ هودەیــە ســەر بــۆ ئاســامن بەرزبکەیتــەوە تەنهــا ســەیری زەوی بکــە! ئێســتا  ئێمــە 

لەســەر توێکڵــی ســاردەوەبووی تەنکــی هەســارەیەک، کــە هێشــتا لــە نــاوەوە چینێکــی گەرمــی تواوەیــە، دانیشــتوین بــە ئارامــی و 

بیــر لــەوە دەکەینــەوە چــۆن ببینــە خــاوەن ســەرمایە!

سەرچاوە: ئێستای ئیڤۆلوشن - نوسینی: گۆران ئیراهیم



نوسینی: ڤیلیا شوان 

لــە کاتێــک دا هەمــوو لــە دەرەوەی ژووری نەشــتەرگەری چــاوەروان بــوون و دەســت لەســەر دڵ، 

دکتــۆر دکتۆریــان  بــوو و پرســیاریان لەســەر بارودۆخــی ژنەکــە دەکــرد،  منداڵەکــە لــە دایــک بــوو!  

دکتۆرەکەش بە پێکەنینەوە وتی:  پیرۆزتان بێت کوڕێکی جوانتان بووە، دایکیشی زۆر باشە!

دڵــی باوکــی منداڵەکــە پڕبــوو لــە خۆشــی. ئــەم منداڵــە دڵخۆشــی هێنــا بــۆ خێزانەکــە، منداڵەکــە 

وردە وردە گەورەبــوو پاشــان لــە دوای ٧ مانگێــک منداڵەکــە بــەرەو الواز بــوون چــوو، تــا چەنــد 

نیشــانەیەکی تێــدا دەرکــەوت؛ ئــەم نەخۆشــیە چییــە؟ 

ئەم نەخۆشیە تاالسیمیایە! کە زۆرینەی خەڵک بێئاگایە لێی و بایەخێکی وای پێ نەدراوە. 

ــوو،  ــدا هەب ــن و مندااڵن ــە خوێ ــپۆڕی ل ــوو، پس ــی ب ــی ئەمەریک ــی دکتۆرێک ــۆن کوڵ ــاس بێنت تۆم

ــەوە  ــۆ چارەســەرکردن و لێکۆڵین ــوون کاری دەکــرد ب ــێ هیــالک ب ــە ب ــەردەوام ب ــە شــێوەیەکی ب ب

ــە  ــان ل ــکا  ژیانی ــە ئەمری ــت ل ــەدەی بیس ــەرەتای س ــە س ــاڵ، ل ــژە زۆرەی من ــەو ڕێ ــارەی ئ دەرب

دەســت دەدا. 

نەخۆشییە 
شاراوەکە!

میا
سی

اال
ت
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تاالسیمیا چییە؟ 
تاالســیمیا نەخۆشــییەکی بۆماوەیــی خوێنــە.  پڕۆتینــی نــاو خڕۆکــە ســوورەکانی خوێنــی لەشــی مــرۆڤ، کــە بــە )هیمۆگڵۆبیــن( نــارساوە، ئــەم 

ــە  ــە ل ــەم ناتەواویی ــەش؛ ئ ــی ل ــۆ خانەکان ــتنەوەی ب ــجین و گواس ــی ئۆکس ــە هەڵگرتن ــە ل ــە بەرپرس ــەم پڕۆتین ــت دەکات. ئ ــییە دروس نەخۆش

ــە کاتــی ئاســایی خۆیــان تێــک بشــکێرنێن و هۆکارەکەشــی دەگەڕێتــەوە  پڕۆتینــی خرۆکــە ســوورەکاندا وا دەکات خڕۆکــە ســوورەکان زیاتــر ل

ــڕ ٤/٣ ی  ــاو پ ــی ن ــە بازنەیەکــی خەپلەی ــەوە وای ــو ئ ــە. وەک ــە ســوورەکاندا هەی ــە خڕۆک ــە ل ــەی ک ــەو هیمۆگڵۆبین ــڕی ئ ــە ب ــۆ نایەکســانی ل ب

ــەوە و  ــک دەجووڵێت ــان و ناڕێکوپێ ــی نایەکس ــە جووڵەیەک ــان ب ــە بێگوم ــکات، ک ــە ب ــلەدا مەل ــاو ش ــە ن ــت ل ــاڵ بێ ــەوەو ٤/١ ی بەت پڕکرابێت

قورســایی بکەوێتــە ســەری  خواروخێــچ دەبێــت و ناتوانێــت هەڵگــری بــڕی یەکســانی ئۆکســجین بێــت بــۆ خانــەکان، بۆیــە زووتــر تێکدەشــکێن 

ــر ئەبێــت. ــان کورت و تەمەنی

 هەربۆیــە وەک میکانیزمێکــی یەکســان کردنــەوەی بارودۆخــی نــاوەوەی لــەش، خڕۆکــە ســوورەکان دەســت دەکــەن بــە دروســتکردنی خڕۆکــەی 

ســووری زیاتــر. لــە پاشــان ئەگــەر ڕێــژەی نایەکســانییەکە هێنــدە زۆربێــت بــە ڕێــژەی ٤/٢ ی خڕۆکــە ســوورەکە پڕۆتینــی گڵۆبینــی تێــدا نەبێــت، 

زۆرتــر تێکدەشــکێت و کەمــر هەڵگــری ئۆکســجین دەبێــت. لــەم کاتــەدا ئــەم جۆرانــە بــە تاالســیمیای ســەرەکی)Major( نــاو دەبرێــن. ئــەم 

جــۆرە کەســانە پێویســتیان بــە دووبــارە و دووبــارە تێکردنــەوەی خوێنــە بــۆ بــەردەوام بــوون لــە ژیــان، بــەاڵم خڕۆکــە ســوورەکانی ئــەم جــۆرە 

نەخۆشــانە وەک ئــەوە وایــە پاســێک ٤ نەفــەر بگرێــت بــەاڵم بــە بەردەوامــی ٨ کــەس لــە مۆقیفــی پاســەکەدا بێــت، ئەمــەش دەبێتــە هــۆی 

کۆبوونــەوەی ئاســن لــە ســپڵ و جگــەر و شــوێنەکانی تــر، بــە هــۆی زۆر تێکردنــی خوێنــەوە.  لەهەمــان کاتیشــدا ئێســکەکان گــەورە دەبــن، 

ــە  ــەوەی خڕۆک ــر و قەرەبووکردن ــووری زیات ــەی س ــتکردنی خڕۆک ــۆ درووس ــکەکان ب ــی ئێس ــی مۆخ ــی زۆری کارکردن ــە ئەنجام ــی ل ــە تایبەت ب

ســوورە تێکشــکاوەکانی نــاو لــەش. یەکێــک لــە هەڵــە گــەورەکان و باوەکانــی، لــە کوردســتان بــە تایبەتــی، بریتییــە لــە خوێندنــەوەی ئەنجامــی 

پشــکنینەکان بــە شــێوەیەکی هەڵــە. زۆربەمــان ئــەو پرســیارەمان لێکــراوە: تــۆ خوێنەکــەت چەنــە؟ 

 PCV مــن ٧٠یــە، هــی  تــۆ ٩٠ە؟ مــن ٦٠ م زۆر نزمــە! ئــەم پێوانەیــە  هیــچ وردەکارییەکــی تیانیــە بێجگــە لــە ژمارەیەکــی ڕێــژەی نەبێــت کــە

ــەو  ــە ئ ــە ک ــەرەوە نیی ــی یەکالک ــەاڵم ئەنجامێک ــایی،  ب ــی ئاس ــی خەڵک ــۆ تێگەیاندن ــر ب ــی ت ــی ژمارەیەک ــراوە و دابەش ــەک ک ــی ژمارەی کەڕەت

کەســە کــەم خوێنــە یــان نــا. خوێــن لــە چەندەهــا خانــەو پێکهاتــەی جیــاواز پێــک هاتــووە، هەژمارکردنــی دانــە بــە دانــەی گرنگــە بــۆ هــەر 

بارێکــی نەخۆشــی بێــت، هــەر بۆیــە CBC، واتــە هەژماکردنــی تــەواوی خانەکانــی خوێــن، لــە زۆرینــەی پشــکنینەکاندا بــۆ شــیکارکردنی بــاری 

تەندرووســتی کەســەکە بەکاردێــت. 

جۆرەکانی تاالسیمیا چین؟ 
جــۆرە ســەرەکییەکانی و لقەکانــی بەنــدە لەســەر بــازدان )مییوتەیشــن( لــە ژمــارەی جینەکانــدا؛ یــەک جیــن یــان دوان، هەندێکجاریــش ســیان، 

ــە )تاالســیمیای بێتــای ســەرەکی، ثاالســیمیای بێتــای  تاکــو جینــی زۆرتــر مییوتەیشــنی کردبێــت، مەترســییەکەی زۆرتــرە.  جۆرەکانــی بریتیــن ل

 ،)major(تاالســیمیای ئەلفــای  هەڵگری شــاراوە، تاالســیمیای ئەلفای  ســەرەکی ،)intermediate( تاالســیمیای بێتــای نێوەنــدی ،)minor( الوەکــی

ثاالســیمیای ئەلفــای  الوەکــی )Minor(، ثاالســیمیای ئەلفــای نێوەنــدی )intermediate((. هیمۆگڵۆبیــن پێکهاتــووە لــە پرۆتینــە ئەڵقەییــەکان 

ئەلفــا و بێتــا، بــۆ جــۆری ثاالســیمییای ئەلفــا: 

چــوار جیــن بەرپرســە لــە دروســتکردنی پڕۆتینــی ئەلفــا، جینــەکان لــە باوانــەوە وەردەگریــت. ئەگــەر کەســەکە هەڵگری یــەک جینی مییوتەیشــن 

بێــت، هیــچ نیشــانەیەکی نەخۆشــیەکە دەرناکەوێــت و کەســەکە  تەنهــا هەڵگرێکــی شــاراوەیە و ئەگــەری گواســتنەوەی هەیــە بــۆ وەچــەکان؛ 
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ــەاڵم کەمــە و وەکــو  ــە شــێوەیەکی الوەکــی دەردەکەوێــت، ب ئەگــەر هەڵگــری دوو جینــی میوتەیشــن بێــت، نیشــانەکانی نەخۆشــیەکە ب

نەخــۆش نابیرنێــت؛ ئەگــەر هەڵگــری ســێ جینــی مییوتەیشــن بیــت،  نیشــانەکانی نەخۆشــیەکە بــە شــێوەیەکی زۆر بەرچــاو دەردەکەوێــت، 

ــەاڵم  ــە، ب ــت، زۆر دەگمەن ــی مییوتەیشــن بی ــری چــوار جین ــەر هەڵگ ــار ئەگ ــک ج ــە؛ هەندێ ــەواو خراپ ــاری تەندروســتی ت نەخۆشــەکە ب

زۆرینــە یــان  لەســکی دایکیانــدا دەمــرن یــان زوو دوای لەدایکبــوون دەمــرن. 

بۆ جۆری تاالسیمیا ی بێتا 

ــی مییوتەیشــن بیــت، نیشــانەکان  ــەک جین ــەوە، ئەگــەر هەڵگــری ی ــە باوانت ــا وەردەگریــت ل ــی بێت ــە شــێوەیەکی ئاســایی دوو جین ــۆ ب  ت

یــان دەرناکەوێــت، یــان بــە شــێوەیەکی زۆر الوەکــی دەردەکــەوێ، بــە اڵم ئەگــەری گواســتنەوەی هەیــە بــۆ وەچەکانــت، گواســتنەوەکەش 

بــە پێــی باوانەکــەی تــری دەبێــت، کــە ئایــا دەبێتــە ســەرەکی یــان الوەکــی، ئایــا ئەویــش هەڵگــرە یــان نــا؛ ئەگــەر هەڵگــری دوو جینــی 

مییوتەیشــن بیــت، نیشــانەکانی نەخۆشــییەکە بــە شــێوەیەکی زۆر بەرچــاو دەردەکەوێــت، نــە خۆشــەکە بــاری تەندروســتی تــەواو خراپــە، 

پێویســتی بــە خوێــن تێکردنــی بەردەوامــە. 

نیشانەکانی تاالسیمیا  لە جۆری سەرەکی  و الوەکیدا  
ــت و  ــی پێس ــی رەنگ ــەش، زەردبوون ــری ل ــکەکانی ت ــاو و  ئێس ــەر و  دەمووچ ــکی س ــی ئێس ــان و گەورەبوون ــانەکان، ئاوس ــەی نیش زۆرین

ــد.... ــە شــێوەیەکی گشــتی، هت ــەش ب ــازاری ل ــی و ئ ــەش، هیالک ــی گەشــەی ل ــز، دواکەوتن چــاوەکان، رەنگێکــی تۆخــی می

ــار  ــدا بــە زۆری زۆر الوەکــی دەبێــت، هەندێــک جــار هیالکــی پێــوە دی ــە کەســە هەڵگرەکان ــە کەســانی جــۆری الوەکیــدا، نیشــانەکان ل ل

دەبێــت، بەتایبــەت لــە کاتــی وەرزش کردنــدا. کــەم خوێنــی، یــان نیشــانەیەکی وای پێــوە دیــار نییــە، بــە پێــی کەســەکە ئەگۆڕێــت، بــەاڵم 

ــان وا  ــت، ی ــدا دەکــەن، دەبێ ــەو کەســەی هاوســەرگیری لەگەڵ ــۆ دروســت دەبێــت کــە ئ ــان ب ــا کێشــەی ئەوەی ــەم جــۆرە کەســانە تەنه ئ

باشــرە کــە هەڵگــر نەبێــت، چونکــە ئەگــەری ئــەوە هەیــە ٤/١ ی مناڵەکانیــان هەڵگــری ســەرەکی دەرچێــت، ٤/٢یــان هەڵگــری الوەکــی و 

٤/١ هەڵگــر نەبێــت. 

لــە شــیکارییەکانی تاقیگــە و پزیشــکی نوێــدا  ئاســانکاری کــراوە. ئەگــەر دوو باوانەکــە هەڵگریــش بــوون، لــە کاتــی ســک پڕیــدا دەتوانرێــت 

ســامپڵ لــە ســکی دایکەکــە وەربگیرێــت، بــۆ دیاریکردنــی شــیکاری بۆماوەیــی، کــە ئایــا مناڵەکــە هەڵگــری ســەرەکییە یــان نــا. پاشــان وەک 

چارەســەر، هەندێکیــان چاندنــی مۆخــی ئێســکیان بــۆ دەکرێــت، لەوانەیــە کاریگــەر بێــت، بــەاڵم  دڵنیاکــەر نییــە، ترشــی فۆلیــک و ئایــرۆن 

چیلیتینگیــان بــۆ دەکرێــت.

چارەســەری پێــش نەخۆشــیەکە لــەوەدا خــۆی دەگرێتــەوە، کــە بــە باڵوکردنــەوەی رێنامیــی بــۆ هەمــوو ئــەو کەســانەی ژیانــی هاوبــەش 

دروســت دەکــەن و پالنــی منــداڵ دروســتکردنیان هەیــە، لەگــەڵ تێبینیکردنــی ئەنجامەکانــی تاقیگەیــی بەشــێوەیەکی ورد و ســەرنجدان لــە 

بوونــی ئەنجامــی جیــاواز هــەر لــە منداڵییــەوە، چونکــە لــە جــۆری )تاالســیمیای ئەلفــای هەڵگــری شــاراوە( دا ئەنجامــەکان تێیــدا دەکەوێتــە 

نێــوان رێــژە ئاســاییەکانەوە و لــە خەڵکــی هەڵنەگــر جیــا ناکرێتــەوە، تەنهــا بــە شــیکاری گــەردی نەبێــت، واتــە شــیکارکردنی بۆماوەیــی. 

ــە  ــن، وەک ل ــەراورد بکرێ ــەکان ب ــە ئەنجام ــک، وا باش ــی ئەگەرێ ــیەکە و هەبوون ــارەی نەخۆش ــەرەتایی دەرب ــی س ــی زانیاری ــۆ وەرگرنت ب

جــۆری تاالســیمیای ســەرەکییدا )ژمــارەی خڕۆکــە ســوورەکان، قەبــارەی هیمۆگڵۆبیــن لــە نــاو خڕۆکەکانــدا، ڕێــژەی هیمۆگڵۆبیــن، قەبــارەی 

خڕۆکــەکان هتــد...( بەرچــاو دەگیردرێــت، کــە تێیــدا ڕێــژەکان زۆر کەمــرە وەک لــە کەســی ئاســایی، بــەاڵم جیاوازییەکــەی لەگــەڵ کەســە 

الوەکییەکانــدا لەوەدایــە، کــە ئــەوان ژمــارەی خڕۆکــە ســوورەکانیان بــەرز دەبێتــەوە، بــەاڵم ڕێژەکانــی تــری هــەر کەمــە. لــە تاقیگەکانــی 

ــژەی  ــە ڕێ ــیس(، ک ــن ئیلیکرۆفۆرییس ــە )هیمۆگڵۆبی ــیکارکردن ب ــە ش ــە ل ــەرەوە بریتیی ــی یەکالک ــێوەیەکی زۆر، ئەنجام ــە ش ــدا ب هەرێم

هیمۆگڵۆبیــن )A١, F ,A٢( دیــاری دەکات، کــە جیــاوازی لــە ڕێژەکانیانــدا بەرپرســە لــەم نەخۆشــییە. 
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ــاڵی  ــەزار س ــە دوو ه ــە، ل ــتە لوتک ــان گەیش ــنبیریی یۆن ــت و ڕۆش ــدا  زانس ــش زاین ــی پێ ــەم و چوارەم ــەدەکانی پێنج ــە س ــەوەی ل دوای ئ

ــن  ــە یەکەمی ــر. ل ــەی پیش ــوون لەوان ــە جیاوازب ــەبوو، ک ــک کێش ــەرگەرمی کۆمەڵێ ــراوان س ــێوەیەکی بەرف ــرۆڤ بەش ــکی م ــردا  مێش دوات

ســەدەکانی ڕۆشــنبیریی یۆنانــدا بەهێزتریــن پاڵنــەر لــە حەقیقەتێکــی بەرجەســتەوە هاتبــوو؛ حەقیقەتــی ئــەو جیهانــەی تێیدادەژیــن و بــە هەســتەکامنان 
ــان  ــڵ، ی ــاددە و عەق ــوان م ــاکاری لەنێ ــەوەی جی ــۆ ئ ــوو ب ــووڵ نەب ــی ماق ــچ هۆکارێک ــان و هی ــە ژی ــوو ل ــژ ب ــە لێوڕێ ــەو حەقیقەت ــن. ئ ــی پیدەکەی درک

جەســتە و ڕۆحــدا بکرێــت. بــەاڵم لــە فەلســەفەی پالتــۆدا بەڕوونــی حەقیقەتێکــی تــر دەبیــرنێ، کــە دەســتدەکات بــە گەشەســەندن. وەک لــە منوونــەی 

ئەشــکەوتەکەیدا باســیکردووە، فەیلەســووفی ڕاســتەقینە ئــەو زیندانییەیــە  کــە لــە ئەشــکەوتەکە ڕایکــردووە و بــەر حەقیقــەت کەوتــووە، ئــەو ئەوکەســەیە 

ــەڵ  ــن: لەگ ــیحییانە بڵێی ــی مەس ــن لەفزێک ــان دەتوانی ــەت، ی ــەڵ حەقیق ــە ڕاســتەوخۆیە لەگ ــەو بەرییەکەوتن ــتەقیینەیە. ئ ــەی ڕاس ــی مەعریف ــە خاوەن ک

خــودا، ئــەو حەقیقەتــە تازەیەیــە کــە دەســتیکرد بــە بەهێزتربــوون بەبــەراورد لەگــەڵ ئــەو حەقیقەتــەی جیهــان، کــە لەڕێگــەی هەســتەکامنانەوە درکــی 

پێدەکەیــن. بەریەککەوتنــی ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ خــودا لەنــاو ڕووحــی مرۆڤــدا ڕوودەدات، نــەک لەنــاو جیهانــدا، ئەمــەش ئــەو کێشــەیەبوو  کــە بــۆ مــاوەی 

ــەدا چــاوی فەیلەســووفان ڕاســتەوخۆ لەســەر ڕۆحــی مــرۆڤ  ــەم ماوەی ــوو. ل ــەوە مــژۆڵ کردب ــەوەی مۆرڤــی بەخۆی ــۆ بیرکرن دوو هــەزار ســاڵ دوای پالت

و پەیوەندیــی ڕۆحــی مــرۆڤ لەگــەڵ خــودا، کێشــە ئەخالقییــەکان و لێکدانەوەکانــی ئاشــکراکردن بــوو، لەبــری ئــەوەی لەســەر جیهانــی دەرەوە بێــت. 

لەســەردەمی ڕێنیسانســی ئیتاڵیــدا دووبــارە  هێــدی هێــدی گۆڕانێــک لــە عەقڵــی مرۆڤــدا ڕوویــدا، کــە لەکۆتاییــدا بــووە هــۆی زیندووبوونــەوەی مەیــل 

بــەالی رسووشــتدا. لــە ســەدەکانی شــانزە و حەڤــدەوە بەرەوپێشــچوونێکی گــەورە لــە زانســتی رسووشــتییدا چــێ بــوو، شانبەشــانی بەرەوپیشــچوونی ئایدیــا 

فەلســەفییەکان، کــە تــەواو نزیکبــوون لــە بیرۆکــە بنەڕەتییەکانــی زانســت. لەبەرئــەوە دەکــرێ قســەکردن لەســەر ئــەو ئایدیایانــە ســودمەندبێت، چونکــە  

لەکۆتاییــدا  و لــە ســەردەمی ئێمــەدا ئــەو ئایدیایانــە بــوون بــە زانســتی رسوشــتیی. یەکەمیــن فەیلەســووفی ئــەم مــاوە نوێیــەی زانســت  ڕێنــێ دیــکارت 

ــۆد.  ــارەی مێت ــەوە دەرب ــاو گوتارەکەی ــە ن ــەوەی زانســتییدا، دەکەون ــە گەشەســەندنی  بیرکردن ــە ل ــان هەی ــەو کــە گرنگــی زۆری ــەی ئ ــەو ئایدیایان ــوو. ئ ب

بەرئەساســی گومــان و بەڵگەکاریــی لۆجیکیــی هەوڵــدەدات ئەساســێکی تــەواو نــوێ و پتــەو بــۆ سیســتەمێکی فەلســەفیی بدۆزێتــەوە. نــە ئاشــکراکردن 

ــن؛  ــتی پێدەکەی ــتەکامنانەوە هەس ــەی هەس ــە لەڕێگ ــکات ک ــووڵ ب ــەوە قب ــە ئ ــێ ڕەخن ــیهەوێ بەب ــە دەش ــدەکات، ن ــە قبووڵ ــو بنچین )revelation( وەک

ــی  ــارەی دەرەنجامەکان ــن دەرب ــامن دەڵێ ــەوەی هەســتەکامنان پێ ــە گومــان خستنەســەر ئ ــۆدی گومــان. دەســتدەکات ب ــە مێت ــەوە دەســتدەکات ب لەبەرئ

بەڵگەکارییــامن و لەکۆتاییــدا دەگات بــە ڕســتە بەناوبانگەکــەی: »مــن بیردەکەمەوە،کەواتــە مــن هــەم«. دوای دامەزراندنــی هەبوونــی مــن، هــەر لــەو 

ڕێگایــەوە و بــەر ئەساســی فەلســەفەی سکۆالســتیکیی )scholastic philosophy(  هەوڵــی ســەملاندنی بوونــی خــودا دەدات. لەکۆتاییــدا، بوونــی جیهــان 

لــەو ڕاســتییەوە دێــت کــە خــودا خواســتێکی بەهێــزی پێــداوم تــا بــڕوا بــە هەبوونــی جیهــان بکــەم، ئــەوەش ئەســتەمە کــە خــودا منــی فریودابــێ.

ــی دەســتپێک ڕێســای بنچینەیــی  ــرەدا خاڵ ــان. لێ ــە هــی فەیلەســووفە کۆنەکانــی یۆن ــاوازە ل ــکاڵ جی ــکارت بەشــێوەیەکی ڕادی  بنچینــەی فەلســەفەی دی

ــن زۆر  ــەوەی لەســەر مێشــکامن دەیزانی ــەوەدەکات کــە ئ ــکارت درک ب ــە. دی ــی مەعریفــەی بنچینەیی ــە، بەڵکــو هەوڵ ــان سەبســتانس)substance( نیی ی

تەناهییــرە لــەوەی لەســەر جیهانــی دەرەوە دەیزانیــن، بــەاڵم خاڵــی دەســتپێکی ئــەو بــە سێگۆشــەی خودا-جیهان-مــن بنچینەکــە بەڕێگایەکــی خەتەرنــاک 

ســادە دەکاتــەوە، ئەگــەر مبانــەوێ بەڵگــەکاری زیاتــری لەســەر بنیاتبنێیــن. دابەشــکاری نێــوان مــاددە و عەقــڵ یــان ڕۆح و جەســتە، کــە لــە فەلســەفەی 

ــتێکی  ــۆ ئاس ــتییدا خــودا ب ــەوە. لەڕاس ــان جیاکراوەت ــە جیه ــن و ل ــە م ــەک ل ــە هەری ــا گەیشــتووە. خــودا ل ــە کۆت ــتا ب ــردووە، ئێس ــتی پێک ــۆوە دەس پالت

زۆربەرزتــر لــە جیهــان و مــرۆڤ بەرزکراوەتــەوە، کــە لەکۆتاییــدا لــە فەلســەفەی دیکارتــدا خــودا تەنهــا وەک خاڵێکــی هاوبــەش و بنچیەیــی  دەردەکــەوێ، 

کــە پەیوەندیــی نێــوان مــن و جیهــان دادەمەزرێنــێ.

بەراوردی نێوان گەشەسەندنی ئایدیا  فەلسەفییەکان 

لەسەردەمی دیکارتەوە تاتیۆریی کوانتەم
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بێگومــان ئــەوە هەڵــە دەبێــت ئەگــەر بێــت و بوتــرێ دیــکارت لــە میتــۆدە فەلســەفییە نوێیەکەیــدا ئاڕاســتەیەکی نوێــی بــە بیرکرنــەوەی مــرۆڤ بەخشــیووە. 

ــە  ــاژە ب ــۆرم ]ئام ــی و ڕێف ــە ڕێنسانســی ئیتاڵی ــرێ ل ــە دەتوان ــرد، ک ــەوەی فۆرمولەک ــەم جــار مۆدێلێکــی بیرکرن ــە بۆیەک ــوو ک ــەوە ب ــردی ئ ــەو ک ــەوەی ئ ئ

ڕیفۆرمــە دینییەکــەی مارتــن لۆســەر لــە کڵێســای کاســۆلیکی ڕۆمانییــدا[دا ببیرنێــت. لەنــاو مامتاتیکــدا خواســتێکی زینــدوو هەبــوو کــە دەرخــەری کاریگەریی 

زێدەتــری توخمــە پالتۆییــەکان بــوو لــە فەلســەفەدا، هەروەهــا مکوڕبــوون لەســەر ئاینــی کەســیی. ئــەو خواســتە گەشــەکردووەی نــاو مامتاتیــک  لەقازانجــی 

ــو  ــە هەروەک ــتییەک، ک ــد ڕاس ــە چەن ــگات ب ــدا ب ــۆدە هەوڵی ــەو میت ــتیپیکرد و ب ــەوە دەس ــی لۆجیکیی ــە بەڵگەکاری ــە ل ــەفییدابوو، ک ــتمێکی فەلس سیس

دەرەنجامــە مامتاتیکییــەکان دڵنیاکەربــوون. مکوڕبــوون لەســەر ئاینــی کەســیی » مــن« پەیوەندییەکــەی لەگــەڵ خــودای لــە جیهــان جیاکــردەوە. خواســتی 

بەیەکەوەگرێدانــی مەعریفــەی ئەزموونــی و مامتاتیــک، کــە لــە کارەکانــی گالیلــۆدا بیــرنا، لەوانەیــە بەشــێکی بەهــۆی ئــەو شــیامنەیەوە بێــت کــە دەکــرێ 

بــەو ڕێگایــە بگەیتــە مەعریفەیــەک کــە بەتــەواوی جیاوازبێــت لــەو ناکۆکیــە تیۆلۆجیانــەی بەهــۆی ڕیفۆرمــەوە ســەریانهەڵدا ]دووبــارە ئامــاژە بــە ڕیفۆرمــە 

دینییەکــەی مارتــن لۆســەر[. ئــەم مەعریفــە ئەزموونییــە دەکــرێ بەبــێ قســەکردن لەســەر خــودا یــان خۆمــان  فۆرمولــە بکرێــت، لــە قازانجــی جیاکاریی ســێ 

چەمکــە ســەرەکییەکەی خودا-جیهان-مــن بــوو، یــان جیاکاریــی »شــتی بیرکــەرەوە« و »شــتی جەســەدیی«. لــەم ماوەیــەدا و لەهەنــدێ بــاردا ڕەزامەندییەکی 

ئاشــکرا هەبــوو لەنێــوان پێشــڕەوەکانی زانســتی ئەزموونیــدا، کــە لــە گەنگەشــەکانیاندا  نــاوی خــودا یــان هــۆکاری بنچینەیــی  پێویســت نــاکات، ئامــاژەی 

پێبدرێــت.

میکانیکــی نیۆتــن و هەمــوو بەشــەکانی تــری فیزیــای کالســیک دوای ئــەو مۆدێلــە بنیــات نــران، کــە دەڵــێ  دەتوانیــن وەســفی جیهــان بکەیــن بــێ ئــەوەی 

ــەدا  ــەم خاڵ ــەاڵم ل ــۆ زانســتی رسووشــتیی. ب ــووە مەرجێکــی نزیکــە پێویســت ب ــەم شــیامنەیە ب ــن. بەشــێوەیەکی گشــتیی ئ باســی خــودا و خۆمــان بکەی

بارودۆخەکــە لەنــاو تیۆریــی کوانتەمــدا بەشــێوەیەک گــۆڕا، بۆیــە دەکــرێ ئێســتا بێینــە ســەر بــەراوردی  سیســتمە فەلســەفییەکەی دەیــکارت و بارودۆخــی 

ئێســتامان لــە فیزیــای مۆدێرنــدا. لــە لێکدانــەوەی کۆپنهانگــن بــۆ تیۆریــی کوانتەمــدا ئێمــە دەتوانیــن بەردەوامبیــن لــە بەرەوپێشــچوون بەبــێ ناوهێنانــی 

ــووە. زانســتی رسووشــتی  ــەوە بەرهەمهات ــەن مرۆڤ ــە زانســتی رسووشــتیی لەالی ــن ک ــتییە پشــتگوێ بخەی ــەو ڕاس ــن ئ ــەاڵم ناتوانی ــرۆڤ، ب ــان وەکوم خۆم

ــە؛ وەکــو وەاڵمــدەرەوەی میتــۆدی  بەئاســانی ناتوانێــت وەســف و لێکدانــەوە بــۆ رسووشــت بــکات؛ ئــەوە بەشــێکی کارلەیەککردنــی رسووشــت و خۆمان

پرســیارکردنی ئێمــە وەســفی رسوشــت دەکات. ئــەوە فەلســەفەیەک بــوو، کــە تێیــدا دیــکارت نەیتوانــی بیــری لێبکاتــەوە، بــەاڵم ئەمــە جیاکارییــە ئاشــکراکەی 

نێــوان جیهــان و مــن دەکاتــە شــتێکی ئەســتەم.

ئەگــەر بێتــو لــەو ئاســتەنگە گەورەیــە بکۆڵینــەوە، کــە تەنانــەت زانایانــی گــەورەی وەکــو ئاینشــتاین لــە تێگەیشــتنەکانیاندا توشــی ببــوون و لێکدانــەوەی 

کۆپنهاگن-یــان بــۆ تیۆریــی کوانتــەم قبــووڵ بــوو، ئــەوا  دەتوانــی ڕەگــی ئــەم ئاســتەنگ و کێشــەیە بــۆ دابەشــکارییەکەی دیــکارت بگێڕینــەوە.

دابەشــکارییەکەی دیــکارت بەنســبەت »شــتی جەســەدیی« ئەوەبــوو، کــە دەکــرێ پێــی بوتــرێ  ڕیالیزمــی مێتافیزیکیــی )metaphysical realism(. جیهــان، 

واتــە شــتە جەســەدییەکان، هــەن. دەکــرێ فۆڕمــە جیاوازەکانــی ڕیالیــزم بــەم شــێوەیە وەســف بکرێــن: ئێمــە  دەربڕینێــک)statement( بەبابەتیــی دەکەیــن 

ئەگــەر پێــامن وابــێ ناوەڕۆکەکــەی بەنــد نییــە لەســەر ئــەو هەلومەرجــەی تێیــدا دەکــرێ ئــەو  دەربڕینــە پشتڕاســتبکرێتەوە. ڕیالیزمــی پراکتیکــی وایدادەنــێ 

کــە  دەربڕیــن هــەن، کــە دەکــرێ بەبابەتیــی بکرێــن و لەڕاســتییدا بەشــی هــەرە گــەورەی ژیانــی ڕۆژانەمــان لــەم دەربڕینانــە پێکدێــت. ڕیالیزمــی دۆگامیــی 

)Dogmatic realism( پێیوایــە کــە هیــچ دەربڕینێــک نییــە پەیوەســتبێت بــە جیهانــی ماددیــەوە کــە نەتوانــرێ بەبابەتیــی بکرێــت. ڕیالیزمــی پراکتیکــی  

هەمیشــە  بەشــێکی بنچینەیــی بــووە لــە زانســتی رسوشــتی و دەشــبێت. هەرچەنــدە ڕیالیزمــی دۆگامیــی وەک ئــەوەی ئێســتا دەیبینیــن  مەرجێکی پێویســت 

ــای کالســیک ئەساســەکەی  ــە بەرەوپیشــچوونی زانســتدا؛ لەڕاســتییدا فیزی ــووە ل ــردوودا ڕۆڵێکــی گرنگــی هەب ــە ڕاب ــەاڵم ل ــۆ زانســتی رسووشــتی، ب ــە ب نیی

ــە  ــەی ل ــی. کاتێــک ئاینشــتایین ڕەخن ــۆ ڕیالیزمــی دۆگامی ــەوە ب ــێ گەڕان ــەو زانســتە شــیاوە بەب ــن ئ ــی کوانتەمــدا فێربووی ــە تیۆری ــە. ل ڕیالیزمــی دۆگامیی

تیۆریــی کوانتــەم گــرت، ڕەخنەکانــی بەرئەساســی  ڕیالیزمــی دۆگامیــی بــوون. ئەمــەش شــتێکی گەلێــک رسووشــتییە. هــەر زانایــەک کــە توێژینــەوە دەکات 

واهەســتدەکات کــە بــەدوای شــتێکدا دەگەڕێــت کــە بەشــێوەی بابەتیانــە ڕاســتە: دەربڕینەکانــی بەندنیــن لەســەر ئــەو هەلومەرجــەی کــە تێیــدا دەکــرێ 

پشتڕاســتبکرێنەوە. بەتایبــەت لــە فیزیــادا، ئــەو ڕاســتییەی کــە دەتوانیــن لێکدانــەوە بــۆ رسووشــت بکەیــن بەهــۆی یاســا ســادەکانی مامتاتیکــەوە پێــامن 

دەڵێــت کــە ئەوەتــا لێــرەدا ڕووبــەڕووی چەنــد تابەمتەندییەکــی ڕاســتەقینەی رسووشــت بووینەتــەوە، نــەک شــتێک بێــت کــە خۆمــان دامــان هێنابێــت. ئەوە 

ئــەو هەلومەرجەبــوو کــە ئاینشــتایین لــە مێشــکیدابوو، کاتێــک ڕیالیزمــی دۆگامیــی وەکــو بنچینــەی زانســتی رسووشــتی وەرگرتبــوو. بــەاڵم تیۆریــی کوانتــەم 

لەخۆیــدا منوونەیەکــە بــۆ شــیامنەی لێکدانــەوەی رسووشــت بــە یاســا ســادە مامتاتیکییەکانــەوە بەبــێ ئــەو بنچینەیــە.

ڕیالیزمــی مێتافیزیکیــی هەنگاوێــک زیاتــر لــە ڕیالیزمــی دۆگیامیــی دەڕوات، بــەوەی کــە دەڵێــت »شــتەکان لەڕاســتییدا هــەن«. لەڕاســتییدا  ئــەوە ئەوەبــوو 

کــە دیــکارت دەیەویســت بیســەملێنێت بەهــۆی ئــەو ئارگومێنتــەی کــە »ناکــرێ خــودا منــی فریودابــێ«. ئــەو دەربڕینــەی کــە شــتەکان لەڕاســتییدا هــەن 

جیــاوازە لــەو دەربڕینــی ڕیالیمــزی دۆگامیــی کــە تێیــدا جیهان«هەیــه« ڕوودەدات، هەروەهــا مەبەســت لــە دەربڕینەکــەی تریشــە »مــن بیردەکەمــەوە، 

کەواتــە مــن هــەم«. بــەاڵم قورســە ببینیــن لــەو خاڵــەدا مەبەســتەکە چییــە لــە کاتێکــدا بەشــێک نییــە لــە  تێــزی ڕیالیزمــی دۆگامیــی؛ ئەمــەش دەمانبــات 

بــۆ ڕخنەگرتــن لــە  دەربڕینــی »مــن بیردەکەمــەوە کەواتــە مــن هــەم« کــە دیــکارت وەکــو بنچینەیەکــی بتــەو داینــاوە تــا لێیــەوە سیســتمەکەی بنیــات 

ــە  ــوون« )sum( ب ــەوە«) cogito( و«هەب ــەکانی »بیرکردن ــەر  وش ــە، ئەگ ــەری هەی ــی دڵنیاک ــی مامتاتیک ــە دەرەنجامێک ــتە ک ــەوە ڕاس ــتیدا ئ ــت. لەڕاس بنێ
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ڕێگایەکــی ئاســایی پێناســەبکرێن، یــان  بــۆ ئــەوەی زیاتــر بەوریایــی و لەهەمــان کاتــدا بــە وردی بیڵێیــن، ئەگــەر وشــەکان بەشــێوەیەکی وا پێناســەکرابن کــە  

لەگــەڵ دەربڕینەکــە گونجاوبــن. بــەاڵم ئەمــە  هیــچ شــتێکامن لەبــارەی  ئــەوەی کــە تــا چ ئاســتێک دەتوانیــن چەمکەکانــی »بیرکردنــەوە« و »هەبــوون« 

ــا چ  ــە، ئاخــۆ ت ــدا و بەشــێوەیەکی گشــتیی ئەمــە هەمیشــە پرســیارێکی ئەزموونیی ــت. لەکۆتایی ــدا پێناڵێ ــەوەی ڕێگاکەمان ــەی دۆزین ــە میان ــن ل بەکاربهێنی

ئاســتێک چەمکەکامنــان دەکــرێ  بەکاربــن.

ــتگەرایی و  ــۆ هەس ــی، ب ــەفەی ئەزموون ــۆ فەلس ــتپێک ب ــی دەس ــووە خاڵ ــرا و ب ــی ک ــی مێتافیزیک ــەی ڕیالیزم ــە کێش ــت ب ــەر زوو هەس ــکارت ه دوای دی

ــزم. پۆزەتیڤی

ــی )Berkeley( و  ــۆک)Locke(، بێرکل ــە ل ــن ل ــن بریتی ــی دابرنێ ــی فەلســەفەی ئەزموون ــەرە یەکەمینەکان ــە نوێن ــرێ ب ــە دەک ــەو ســێ فەیلەســووفانەی ک ئ

ــرێ هەســتکردن و  ــە دەک ــەم ئەزموون ــراوە. ئ ــوون بیناک ــە لەســەر  ئەزم ــوو مەعریف ــە هەم ــەوە، ک ــەی دیکارت ــە، بەپێچەوان ــۆک پێیوای ــوم )Hume(. ل هی

درککردنــی کارکردنــەی مێشــکامن بێــت. هــەر وەکــو لــۆک دەیڵــێ؛  مەعریفــە تێگەیشــتنی ڕەزامەنــدی یــان ناڕەزامەنــدی دوو ئایدیایــە. هەنــگاوی دووەم 

لەالیــەن بێرکلیــی-ەوە نــرا. ئەگــەر لەڕاســتیدا هەمــوو مەعریفــەی ئێمــە لــە هەســتکردنەوە داڕێژیرابێــت، هیــچ مانایــەک لــەو گوتەیــەدا نییــە کــە دەڵــێ 

شــتەکان بەڕاســتیی هــەن، چونکــە ئەگــەر هەســتکردن ئــەوە دابیــن بــکات، هیــچ جیاوازییــەک درووســت نــاکات لــەوەدا کــە ئایــا شــتەکان هــەن یــان نیــن. 

لەبەرئــەوە، لێــرەدا هەســتکردن هاوتایــە لەگــەڵ هەبــوون. دوای ئــەوە ئاڕگومێنتەکــە لەالیــەن هیومــەوە  بەتــەواوی گومانــی خرایەســەر، کاتێــک نکوڵــی 

لــە هۆکارێتــی و ئیندەکشــن )induction( کــرد و لەمەشــەوە گەیشــت بــە ئەنجامێــک کــە ئەگــەر بــە جــدی وەربگیرێــت ئــەوا ئەساســی تــەواوی زانســتی 

ئەزموونــی لەبــن دێنێــت. ڕەخنــەی ڕیالیزمــی مێتافیزیکــی، کــە لــە فەلســەفەی ئەزموونییــدا لێــی گیــراوە، بەدڵنیاییــەوە پاســاو دراوە، ئــەوە نەبێــت کــە 

ئاگادارکردنەوەیەکــە لەبەرامبــەر بەکارهێنانــی ســاویلکانەی تێرمــی »هەبــوون«. دەربڕینــە ئەرێنییەکانــی ئــەم فەلســەفەیە دەتوانــرێ لەســەر هەمــان هێــڵ 

ــرەدا تیشــک  ــەوەی هەســتیپێدەکەین وەک شــتێک هەســتیپێکراوە، لێ ــن؛ ئ ــگ نی ــگ و دەن ــە ڕەن ــن. هەســتکردنەکامنان لەســەرەتاوە کۆمەڵ ــە بکرێ ڕەخن

ــە شــوێنی شــتەکان  ــا هیــچ شــتێک بەدەســتدێنین ئەگــەر بێــت و هەســتکردنەکامنان ل ــە ئای خراوەتــە ســەر وشــەی »شــت«، لەبەرئــەوە  گومــان لەوەدای

دابنێیــن، وەکــو توخمــە بنچینەییەکانــی حەقیقــەت.

ئارێشــە بنچینەییەکــە  لەالیــەن پۆزەتیڤیزمــی مۆدێرنــەوە هەســتیپێکراوە. ئــەم هێڵــی بیرکردنەوەیــە  ڕەنخەکارییــە لــەدژی بەکارهێنانــی ســاویلکانەی تێرمــە 

ــا  ــە گشــتییەی کــە پێویســتە  هەمیشــە پرســیاری ئــەوەی کــە ئای ــەو گریامن ــی  ئ ــە بەکارهێنان ــوون« ب دیارەکانــی وەک »شــت« ، »هەســتکردن« و » هەب

ڕســتەیەکی دیاریکــراو ئەســڵەن هیــچ مانایەکــی هەیــە، یــان نــا، بەتەواوەتیــی و بــە وردی بپشــکرنێت. ئــەم گریامنەیــە و هەڵوێســتە بنچینەییەکــەی  لــە 

لۆجیکــی مامتاتییکیــەوە داڕێــژراوە. پڕۆســیجەری زانســتی رسوشــتیی وەکــو پــردی نێــوان ســیمبوڵەکان و دیــاردەکان وێنەکــراوە. هەروەکــو لــە مامتاتیکــدا 

ــە  ــرێ ب ــاردەکان دەتوان ــەر دی ــی هەمب ــەش دەربڕینەکان ــەم ڕێگای ــەوە، هــەر ب ــراو کۆبکرێن ــای دیاریک ــی یاس ــرێ بەپێ ــیمبوڵەکان دەتوان ــەوێ، س دەردەک

کۆکــراوەی ســیمبوڵەکان پیشــانبدرێن. هەرچەنــدە، کۆکراوەیەکــی ســیمبوڵەکان کــە گوێڕایەڵــی یاســاکان ناکــەن هەڵــە نیــن، بــەاڵم هیــچ مانایەکیــش نــادەن 

بەدەســتەوە.

ــاری  ــت. بڕی ــا دابرنێ ــە بێامن ــک پێویســتە ڕســتەیەک  ب ــە چ کاتێ ــەوەی ک ــارەی ئ ــی پێوەرێکــی گشــتییە دەرب ــەدا نەبوون ــەم  ئاڕگومێنت کێشــەی ئاشــکرا ل

یەکالییکــەرەوە تەنهــا کاتێــک گونجــاوە کــە ڕســتەکە ســەر بــە سیســتمێکی داخــراوی چەمــک و ئەگزیۆمــەکان بێــت، کــە لــە بەرەوپێشــچوونی زانســتی 

ــی  ــێوەی مێژووی ــا بەش ــە بێامن ــراو ب ــتەیەکی دیاریک ــی ڕس ــاردا، قەباڵندن ــک ب ــە هەندێ ــا. ل ــەک یاس ــت، ن ــاز بێ ــتێکی ش ــر ش ــێ زیات ــتییدا دەب رسووش

سەریکێشــاوە بــۆ بەرەوپێشــچوونی گرنــگ؛ دەرگایەکــی کردۆتــەوە بــەڕووی بنیاتنانــی پەیوەنــدی نوێــدا، کــە ئەگــەر بهاتبایــەو بــە مانــادار لەقەڵەمدرابایــە، 

ــە تیۆریــی کوانتەمــدا: »ئەلیکــرۆن لــەکام خولگــەدا بــەدەوری ناوکــدا دەســووڕێتەوە؟ »بــەاڵم بەشــێوەیەکی گشــتیی  ئەمــە ئەســتەم بــوو. منوونەیــەک ل

ڕێــگای پۆزەتیڤیســتیی کــە لــە لۆجیکــی مامتاتیکییــەوە وەرگیــراوە بــۆ وەســفکردنی رسووشــت زۆر بەرتەســکە، کــە بەشــێوەی زەرووری وشــە و چەمکگەلێــک 

بەکاردەهێنێــت، کــە زۆر بــە ناڕۆشــنیی پێناســە کــراون.

ــە  ــت ب ــی پەیوەس ــە گریامنەیەک ــوو ب ــدا ب ــرناوە، لەکۆتایی ــوون بنیات ــەر ئەزم ــدا لەس ــە ئەساس ــە ل ــوو مەعریف ــێ هەم ــە دەڵ ــەفییەی ک ــزە فەلس ــەو تێ ئ

ڕوونکردنــەوەی لۆجیکیــی هــەر دەربڕینێــک دەربــارەی رسووشــت. ئــەم گریامنەیــە  لەوانەیــە لــە مــاوەی فیزیــای کالســیکدا وادرکەوتبــێ کــە پاســاودراوە، 

ــرۆن  ــی« ئەلیک ــە، وشــەکانی »شــوێن » و »خێرای ــۆ منوون ــت. ب ــام بگەیەنرێ ــرێ بەئەنج ــە ناتوان ــن ک ــر بووی ــدا  فێ ــی کوانتەم ــەاڵم  لەســەردەمی تیۆری ب

وادەردەکــەوێ لــەڕووی مانــا و پەیوەندییەکانیانــەوە بــە تێــر و تەســەلی پێناســە کرابــن، لــێ لەڕاســتییدا  لــە چوارچێــوەی مامتاتیکیــی  میکانیکــی نیۆتنیی-دا،  

چەمکــی تــەواو پێناســەکراو بــوون. بــەاڵم هــەروەک لــە پەیوەندەیاکانــی نادڵنیاییــدا بیــرناوە بەتــەواوی پێناســەنەکراون. لەوانەیــە یەکێــک بڵێــت پەیوەســت 

بــە شــوێنەکانیان لــە میکانیکــی نیۆتنــی-دا بــاش پێناســەکراون، بــەاڵم لەپەیوەندییەکانیانــدا لەگــەڵ رسووشــت نــا. ئەمــە پیشــانی دەدات کــە ئێمــە لەپێشــدا 

ــی مەعریفەمــان  ــە بەکارهێنانــی چەمکــە دیاریکــراوەکان، بەهــۆی فراوانکردن ــە ڕێگامــان پەیوەســت ب ــن  کام ســنوورداریەتی دێن ــن بزانی ــز ناتوانی هەرگی

ــە پڕۆســەی  ــە ئامــرازە وردکارەکان دەســتامن پێیانبــگات. لەبەرئــەوە، ل ــۆ ئــەو شــوێنانەی کــە دەتوانیــن تەنهــا ب ــاو بەشــە دوورەکانــی رسووشــت، ب ــۆ ن ب

ــرن.  ــەک هەڵدەگ ــچ مانای ــە هی ــاودراون و ن ــە پاس ــە ن ــن ک ــەک بەکاربهێنی ــان بەڕێگای ــار چەمکەکامن ــن هەندێکج ــوێنانە ناچاری ــەو ش دەستگەیشــتنامن ب

ســووربوون لەســەر گریامنەکردنــی ڕوونکردنــەوەی تــەواو لۆجیکــی، زانســت ئەســتەم دەکات.
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کانــت ئــەو پرســیاردەکات کــە ئایــا مەعریفــە تەنهــا لەســەر ئەساســی ئەزمــوون بنیاتــرناوە یــان لــە ســەرچاوەی تریشــەوە دێــت، تێیــدا گەیشــتە 

ئــەو ئەنجامــەی کــە مەعریفــەی ئێمە بەشــێوەی بەشــەکی »پێــش ئەزمــوون« )a priori( و لــە ئەزموونــەوە نەهاتــووە. لەبەرئــەوە، جیاکاریدەکات 

 )Analytic( »لەنێــوان مەعریفــەی ئەزموونیــی و مەعریفــەی پێــش ئەزمــوون. لەهەمــان کاتــدا جیاکاریــدەکات لەنێــوان حوکمــە »ئەناڵیتکییــەکان

و حوکمــە »ســینتێتیکییەکان« ) synthetic(. حوکمــە ئەناڵتیکییــەکان لــە لۆجیکــەوە دێــن، نکوڵیکردنیــان دەبێتەهــۆی دژبەیەکــی خودیــی. ئــەو 

حوکامنــەی کــە ئەناڵتیکــی نیــن پێیــان دەوترێــت »ســینتێتیک«.

بەپێــی کانــت، پێــوەر چییــە بــۆ مەعریفەیــەک کــە »پێــش ئەزمــوون« بێــت؟ کانــت ڕەزامەنــدە بــەوەی کــە هەمــوو مەعریفــە لــە ئەزموونــەوە 

دەســتپیدەکات، بــەاڵم شــتێک زیــاد دەکات، ئەویــش ئەوەیــە کــە ئــەم مەعریفەیــە هەمــوو کات لــە ئەزموونــەوە دانارێژرێــت. ئەگــەر حوکمێــک 

لەگــەڵ زەروریەتەکــەی بیــری لێکرابــۆوە ئــەوا پێویســتە »پێــش ئەزموون«بێــت. ئەزمــوون هەرگیــز گشــتگیریی تــەواو نــادات بــە حوکمەکانــی. 

ــە  ــوە، بۆی ــان نەبینی ــە جیاوازم ــتێکی لەم ــردوودا ش ــە لەڕاب ــە ئێم ــە ک ــای ئەوەی ــت« مان ــەک هەڵدێ ــوو بەیانی ــتەی »خــۆر هەم ــە، ڕس ــۆ منوون ب

ــی  ــتگیرییەکی تەواوەت ــە گش ــک ب ــەر حوکمێ ــەوە ئەگ ــن. لەبەرئ ــایە وێنابکەی ــەم یاس ــاواز ل ــتی جی ــن ش ــەاڵم دەتوانی ــتە. ب ــووش ڕاس ــۆ داهات ب

دەســتی پێکردبێــت، ئەگــەر ئەســتەم بێــت هیــچ جــۆرە شــتێکی جیــاواز لــەو خەیــاڵ بکرێــت، ئــەوا دەبــێ »پێــش ئەزمــوون« بێــت. حوکمێکــی 

ئەنالیتیکــی  هەمیشــە »پیــش ئەزموونــە«؛ ئەگــەر منداڵێــک لــە یاریکــردن بــە کەلــال شووشــە فێــری زانســتی ژمــارە بێــت، پێویســتی بــەوە نییــە 

دواتــر بگەڕێتــەوە  بــۆ ئەزمــوون تــا بزانێــت »دوو لەگــەڵ دوو دەکاتــە چــوار«. لــە الیەکــی تــرەوە، مەعریفــەی ئەزموونــی  ســینتێتیکە. بــەاڵم 

ــدا وا  ــەوە، کــە تێی ــە هێنان ــە منوون ــی ســەملاندنی ئەمــە دەدات، ب ــن؟ کانــت  هەوڵ ــی ب ــا گونجــاوە حوکمــە  ســینتێتیکییەکان پێــش ئەزموون ئای

دەردەکــەوێ ئــەم پێــوەرەی ســەرەوە بــە ئەنجــام گەیەنرابــێ. ئــەو دەڵێــت: فــەزا و کات  فۆڕمــە پێــش ئەزموونیەکانــی حەدســی پەتییــن. 

پەیوەســت بــە فیزیــاوە، جگــە لــە فــەزا و کات، کانــت یاســای هۆکارێتیــی و مەفهوومــی سەبستانســی وەکــو پێــش ئەزمــوون دانــا. لــە کارەکانــی 

ــوون  ــش ئەزم ــە پێ ــەت یاســای کێشــکردن ب ــەوە« و تەنان ــاددە، یەکســانیی »کار و کاردان ــە یاســای پاراســتنی م ــەک ل ــدا هەری ــدا هەوڵی دواتری

دابنێــت. ئەگــەر بێتــو تێرمــی »پێــش ئەزمــوون« بەمانایەکــی ڕەهــا بــەکار هاتبێــت، وەک ئــەوەی کانــت پێیوابــوو، لێــرەدا هیــچ فیزیاییــەک ئامــادە 

نییــە دوای قســەکەی کانــت بکــەوێ. لــە مامتاتیکــدا کانــت ئەنــدازەی یوکلیــدی بــە پێــش ئەزمــوون دانــا.

ئێســتا دێینــە ســەر بــەراوردی نێــوان ڕێبازەکــەی کانــت لەگــەڵ فیزیــای مۆدێــرن. لــە یەکــەم ســەیرکردندا وادەردەکــەوێ  مەفهوومــە 

ســەرەکییەکانی »حوکمــە ســینتێتیکییەکانی پێــش ئەزمــوون« بەتــەواوی لەالیــەن دۆزینەوەکانــی ئــەم ســەدەیەوە لەبــن هێرنابــن. تیۆریــی ڕێژەیــی 

تێڕوانینــی ئێمــەی بــۆ فــەزا و کات گــۆڕی؛ تایبەمتەنــدی تــەواو جیــاوازی فــەزا و کاتــی دەرخســت ،کــە هیچیــان لــە فۆڕمــە پێــش ئەزموونیەکــەی 

ــە  ــە تەنۆلک ــاددە ل ــتنی م ــای پاراس ــەت و یاس ــدا بەکارنای ــی کوانتەم ــە میکانیک ــی ل ــای هۆکاێتی ــر یاس ــن. ئی ــی-دا نی ــی پەتی ــۆ حەدس ــت ب کان

ســەرەتاییەکاندا ڕاســت نییــە. کانــت دەڵــێ هەرکاتێــک چاودێــری ڕووداوێــک دەکەیــن وا دادەنێیــن کــە ڕووداوێکــی پێشــر هەیــە، کــە بەپێــی 

یاســاکە ڕووداوەکانــی دواتــری لێدەکەونــەوە. دەڵــێ: ئەمــە بنچینــەی هەمــوو کارە زانســتییەکانە. لــەم گەنگەشــەیەدا ئــەوە گرنــگ نییــە کــە ئایــا 

هەمیشــە ڕووداوی پێشــر دەدۆزینــەوە یــان نــا، تــا لێیــەوە ئەوانــەی دواتــری بەدوادابێــت. لەڕاســتییدا، دەتوانیــن لــەزۆر بــاردا ئــەوە بدۆزینــەوە، 

ــەو ڕووداوەی پیشــر چــی بووبێــت، وە بەدواشــیدا  ــێ ئ ــەوەی پرســیاربکەین دەب ــە ل ــچ شــتێک ڕێگرمــان نیی ــەاڵم ئەگــەر نەشــیدۆزینەوە، هی ب

بگەڕێیــن. لەبەرئــەوە، یاســای هۆکارێتــی  بــووە بــە میتــۆدی توێژینــەوەی زانســتیی؛ ئەمــە هەلومەرجێکــە کــە زانســت دەکات بــە شــتێکی شــیاو. 

کاتێــک لەڕاســتییدا ئــەم میتــۆدە بەکاردەهێنیــن، یاســای هۆکارێتــی »پێــش ئەزموونــە« و لــە ئەزموونــەوە دانەڕێــژراوە.

ئایــا ئەمــە لــە فیزیــای ئەتۆمییــدا ڕاســتە؟ بــا ئەتۆمــی ڕادیــۆم لەبەرچاوبگریــن، کــە دەتوانــێ تەنۆلکەیەکــی ئەلفــا تیشــکبدات. کاتــی تیشــکدانی 

ــاڵدا  ــەزار س ــەی دوو ه ــە نزیک ــکدانەکە ل ــی تیش ــە بەتێکڕای ــن ک ــەوە بڵێی ــن ئ ــا دەتوانی ــت؛ تەنه ــبینی بکرێ ــرێ پێش ــا ناتوان ــەی ئەلف تەنۆلک

ــەوە تیشــکدانەکە  ــە لێی ــن، ک ــەدوای ڕوودای پێشــوودا ناگەڕێی ــن لەڕاســتییدا ب ــی تیشــکدانەکە دەکەی ــک چاودێری ــەوە، کاتێ ڕوودەدات. لەبەرئ

بەپێــی یاســاکە ڕووبــدات. لۆجیکییانــە  گــەڕان بــۆ ئــەم جــۆرە لــە ڕووداوی پێشــوەخت تــەواو شــیاوە و هــەر لەبەرئــەوەی تــا ئێســتا هیــچ شــتێکی 

وامــان نەدۆزیوەتــەوە مانــای ئەوەنییــە کــە دەستەوەســتان بیــن. بــەاڵم لەڕاســتییدا بۆچــی لەســەردەمی کانــت-ەوە مێتــۆدی زانســتیی دەربــارەی 

ئــەم پرســە تایبەتییــە گــۆڕا؟

دەکــرێ دوو وەاڵمــی شــیاو بــۆ ئــەم پرســیارە پێشــکەش بکرێــت. یەکــەم: بەهــۆی تاقیکردنــەوەوە قەناعەمتــان پێکــراوە کــە یاســاکانی تیۆریــی 

ــراوەدا  ــە کاتێکــی دیاریک ــۆ تیشــکدانەکە ل ــو هــۆکار ب ــە ڕووداوێکــی پێشــوەخت وەک ــن ک ــەوا دەزانی ــن ئ ــەر ڕاســتیش ب ــەم ڕاســن، ئەگ کوانت

ــی  ــاو ناوک ــە ن ــن ل ــەو هێزانەنی ــاگاداری ئ ــە وردی. ئ ــەک ب ــەاڵم ن ــن ب ــارەی ڕووداوە پیشــوەختەکەوە دەزانی ــەوە. دووەم: لەب ــرێ بدۆزرێت ناتوان

ئەتۆمــدا کــە بەرپرســن لــە تیشــکدانی تەنۆلکــەی ئەلفــا. بــەاڵم ئــەم مەعریفەیــە  نادڵنیایــی لەخۆدەگرێــت، کــە  ئــەم نادڵنیاییــە بەهــۆی کارلێکــی 

ــوو  ــکدراوە دەب ــراودا تیش ــی دیاریک ــا لەکاتێک ــەی ئەلف ــی تەنۆلک ــن بۆچ ــتبا بزانی ــەر مبانویس ــاراوە. ئەگ ــەوە دێتەئ ــی جیهان ــاوک و باق ــوان ن نێ

پێکهاتــەی مایکرۆســکۆپی تــەواوی جیهامنــان بزانیایــە بەخۆمانیشــەوە، کــە ئــەوەش ئەســتمە. لەبەرئــەوە، ئاڕگومێنتەکانــی کانــت بــۆ کارەکتــەری 

پێــش ئەزموونیــی یاســای هۆکارێتــی چیــر بەکارنایــەت.
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دەکــرێ هەمــان گەنگەشــە لەبــارەی کارەکتــەری پێــش ئەزموونیــی فــەزا و کاتــەوە وەکــو فۆڕمەکانــی حــەدس ئەنجــام بدرێــت؛ ئەنجامەکــەش هەمــان ئەنجــام 

دەبێــت. ئــەو مەفهوومــە پێــش ئەزموونییانــەی کــە کانــت وەکــو ڕاســتیی بێچەندوچــوون لەبەرچــاوی گرتبــوون، ئیــر ناکەونــە نــاو سیســتمی زانســتیی فیزیــای 

مۆدێرنــەوە.

لــێ هێشــتا بەجۆرێکــی جیــاواز بەشــێک لــە بنچینــەی سیســتمەکە پێکدەهێنــن. لــە گەنگەشــەی لێکدانــەوەی کۆپنهاگــن بــۆ تیۆریــی کوانتــەم  جەخــت لەســەر 

ئــەوە کراوەتــەوە، کــە ئێمــە لــە وەســفکردنی ئامێــرە تاقیکارییەکامنانــدا، بەشــێوەیەکی گشــتییر لــە وەســفکردنی ئــەو بەشــەی جیهــان کــە بابەتــی تاقیکردنــەوە 

نییــە، مەفهوومــە کالســیکییەکان بەکاردەهێنیــن. بەکارهێنانــی ئــەو مەفهوومانــە، بــە فــەزا، کات و هۆکارێتییــەوە، لەڕاســتییدا مەرجــی چاودێریکردنــی ڕووداوە 

ئەتۆمییەکانــە، بــەم مانایــە پێــش ئەزموونــە. ئــەوەی کانــت پێشــبینی نەکردبــوو، ئەوەبــوو کــە دەکــرێ ئــەم مەفهوومــە پێــش ئەزموونییانــە مەرجــی کاری زانســتی 

ــەی زنجیرەیــەک  ــن،  پێویســتە گریامن ــەک ئەنجــام دەدەی ــدا هەبێــت. کاتێــک تاقیکردنەوەی ــە کارپێکردن ــن و لەهەمــان کاتیشــدا مەودایەکــی ســنوورداریان ل ب

ڕووداوی بەهــۆکار بکەیــن کــە لــە ڕووداوە ئەتۆمییەکــەوە دێــت و بەنــاو ئامێرەکــەدا دەڕوات و لەکۆتاییشــدا دەگات بــە چــاوی چاودێــر؛ ئەگــەر ئــەم زنجیــرە 

هــۆکارە  گریامنــە نەکرابــن، ناتوانــرێ هیــچ شــتێک لەبــارەی ڕووداوە ئەتۆمییەکــەوە بزانرێــت. دەبــێ ئــەوە لــە مێشــکامندا چەســپبکەین کــە فیزیــای کالســیک و 

هۆکارێتیــی تەنهــا  مەودایەکــی ســنوورداریان لــە کارپێکردنــدا هەیــە. ئەمــە پاڕادۆکســی بنچینەیــی تیۆریــی کوانتــەم بــوو، کــە نەتوانــرا لەالیــەن کانتــەوە پێشــبینی 

ــەی  ــۆ حوکم ــەوە ب ــی مێتافیزیکیی ــە حوکم ــوون  ل ــش ئەزم ــە سینســیتییکیەکانی پێ ــارەی شــیامنەی حوکم ــی لەب ــەی کانت ــرن دەربڕینەک ــای مۆدێ ــت. فیزی بکرێ

پڕاکتیکــی گــۆڕی.... بۆیــە حوکمــە سینســێتیکییەکانی پێــش ئەزمــوون کارەکتــەری ڕاســتیی ڕێژەییــن.

ئەگــەر بێــت و یەکێــک دووبــارە پێــش ئەزموونەکــەی کانــت بــەم ڕێگایــە لێکبداتــەوە، هیــچ هۆکارێــک نییــە بــۆ لەبەرچاوگرتنــی هەســتەکان جگــە لــە شــتی 

پێــدراو. هەروەکــو لــە فیزیــای کالســیکدا، دەتوانیــن قســە لەســەر ئــەو ڕووداوانــە بکەیــن کــە بەهەمــان شــێواز چاودێریــی نەکــراون،  هەروەکــو چــۆن قســە 

ــت  ــدا«ی کان ــە. »شــت لەخۆیی ــارە لێکدانەوەکەی ــەوە، ڕیالیزمــی پڕاکتیکــی بەشــێکی رسووشــتیی دووب ــی کــراون. لەبەرئ ــن کــە چاودێری ــە دەکەی لەســەر ئەوان

 )Weizsacker(ــاکەر ــو وەیزس ــدا«. هەروەک ــت لەخۆی ــارەی »ش ــن دەرب ــتەکامنانەوە وەربگری ــە هەس ــتێک ل ــچ ش ــن هی ــە ناتوانی ــی ک ــت وت ــرە، کان لەبەرچاوبگ

ــوو  ــە هەم ــە کالســیکییەکان،  ل ــی  مەفهووم ــە  ســەرەڕای بەکارهێنان ــەو ڕاســتییەدا، ک ــە ل ــی خــۆی هەی ــی  فۆرمی ــە لەیەکچوون ــەم دەربڕین ــردووە، ئ ــی ک تێبین

ــەم مەفهوومــە  ــەاڵم ئەگــەر ئ ــی، ب ــۆ  فیزیکزانێکــی ئەتۆمی ــدا« ب ــەکان  شــتێکی شــیاوە. »شــت لەخۆی ــە ئەتۆمیی ــدا  ڕەوشــتی نا-کالســیکیی تەن تاقیکردنەوەکان

ــت. ــەوە دێ ــە ئەزموون ــە ل ــەم پێکهاتەی ــت، ئ ــۆ کان ــەوە ب ــەاڵم  بەپێچەوان ــە، ب ــدا پێکهاتەیەکــی مامتاتیکیی ــت،  لەکۆتایی بەکاربێنێ

لــەم دووبــارە لێکدانەوەیــەوە  »پێــش ئەزمــوون«ی کانــت بەشــێوەی ناڕاســتەوخۆ بەســراوەتەوە بــە ئەزموونــەوە، بەمەرجێــک بەدرێژایــی گەشەســەندنی مێشــکی 

مرۆڤــدا لــە ڕابردوویەکــی دوورەوە پێکهێرنابێــت. هــەر بــە پشتبەســن بــەم ئاڕگومێنتــە بایۆلۆجیســت لۆرێنتــز )Lorentz( جارێــک  مەفهوومــی »پێــش ئەزمــوون«ی 

لەگــەڵ ئــەو فۆڕمانــەی ڕەفتــار بــەراورد کــرد، کــە لــە نــاو ئاژەاڵنــدا بــە  »نەخشــە زگامکییــەکان« ناودەبرێــت. لەڕاســتییدا ئــەوە شــتێکی تــەواو ماقووڵــە کــە بــۆ 

ئاژەڵــە ســەرەتاییە تایبەتــەکان فــەزا و کات جیــاوازە لــەوەی کانــت پێیدەڵێــت »حەدســی پەتیــی« ئێمــە بــۆ فــەزا و کات. لەوانەیــە ئــەوەی دواییــان تایبــەت بێــت 

بــە جــۆری »مــرۆڤ« بــەاڵم نــەک بــۆ جیهانــی ســەربەخۆ لــە مــرۆڤ. بــەاڵم لەوانەیــە بــە قبووڵکردنــی ئــەم تێچنــە بایۆلۆجییــە لەســەر »پیــش ئەزمــوون« داخڵــی 

ــە پەیوەنــدی  ــا ببیــرنێ کــە چــۆن  تێرمــی »ڕاســتیی ڕێژەیــی« ل ــاو گەنگەشــە تــەواو گریامنەییــەکان ببیــن. لێــرەدا تەنهــا وەکــو منوونەیــەک ئامــاژەی پێــدرا ت ن

لەگــەڵ  »پیــش ئەزمــوون«ی کانتــدا دەکــرێ لێکبدرێتــەوە .

لێــرەدا فیزیــای مۆدێــرن  وەکــو منوونەیــەک بەکارهێــرناوە، یــان دەتوانیــن بڵێیــن وەکــو مۆدێلێــک بــۆ پشــکنینی هەندێــک سیســتمی فەلســەفیی گرنگــی ڕابــردوو، 

کــە بەدڵنیاییــەوە ئامانجیــان ئەوەبــوو لــە بــواری هێجــگار فراوانــردا بەکاربــن. بەتایبــەت ئــەوەی لــە گەنگەشــەکانی فەلســەفەی دەیــکارت و کانــت فێــری بوویــن 

دەکــرێ  بــەم ڕێگایــە دەرببڕدرێــت:

هەمــوو ئــەو چەمــک و وشــانەی لــە ڕابــردوودا لەنــاو کارلەیەککردنەکانــی نێــوان جیهــان و خۆمانــدا پێکهێــرناون بەپێــی ماناکانیــان تــەواو پێناســەنەکراون، واتــە  

ناتوانیــن بزانیــن تــا چ ئاســتێک یارمەتیدەرمانــن  لــە دۆزینــەوەی ڕێگەکەمــان لــە جیهانــدا. زۆرجــار دەزانیــن کــە دەکــرێ  بــۆ مەودایەکــی فراوانــی ئەزموونــە 

ناوەکــی و دەرەکییــەکان بــەکار بهێرنێــن، بــەاڵم هەرگیــز بــەوردی ســنووری بەکاربردنیــان نازانیــن. تەنانــەت ئەمــە بــۆ مەفهوومــە هــەرە ســەرەتاییەکانی وەک 

»هەبــوون« و »فــەزا و کات« ڕاســتە. لەبەرئــەوە، هەرگیــز شــیاو نابێــت بەهــۆی ئەقڵــی پەتییــەوە بگەیــن بــە ڕاســتیی ڕەهــا.

هەرچەنــدە لەوانەیــە چەمکــەکان بەپێــی پەیوەندییەکانــی خۆیــان تــەواو پێناســەکرابن. لەڕاســتییدا حەقیقەتەکــە ئەوەیــە کاتێــک چەمکــەکان دەبــن بــە بەشــێک 

ــراوەکان  ــە بەیەکەوەبەس ــای چەمک ــی وەه ــن، گروپێک ــرێ دەرببڕدرێ ــەوە بتوان ــەیەکی مامتاتیکیی ــۆی نەخش ــەکان بەه ــەکان و پێناس ــتمێکی ئەگزیۆم ــە سیس ل

ــردن بەشــێوەیەکی  ــەاڵم ســنووری بەکارب ــەوە. ب ــە بوارەکــەدا ڕێگاکەمــان بدۆزین ــدات ل ــی ئەزمــوون و یارمەتیــامن ب ــۆ مەودایەکــی فراوان دەکــرێ بەکاربێــت ب

گشــتیی ناتوانــرێ بزانــرێ.

ــە وردی ڕەهــاوە پێناســە نەکــراوە، هەندێــک چەمــک بەشــێکی تەواوکاریــی میتــۆدی زانســتیی  ــز ب ــای چەمکەکــە هەرگی ئەگــەر درک بــەوەش بکەیــن کــە مان

ــردووی زۆر دووردا؛ وە لەســەردەمی ئێســتاماندا  ــە ڕاب ــەت ل ــردوودا دەکــەن، تەنان ــە ڕاب ــی مــرۆڤ ل ــی بەرەوپێشــچوونی فیکری ــن، کاتێــک نوێنەرایەت پێکدەهێن

ئامــرازی پتەوبــن بــۆ کاری زانســتیی، ئــەوا بــەم مانایــە بەشــێوەی پڕاکتیکــی پێــش ئەزمــوون بــن. بــەاڵم لەداهاتــوودا ســنووردارییەتی زیاتریــان لــە بەکاربردنــدا 

ــەوە. دەدۆزرێت
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