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بۆچی پەرەسەندن راستە؟



گەرچــی بنەچەیــان یەکــە، کەچــی پیاهەڵپژانــی زۆر هەیــە لــە نێــوان بیرمەنــدان و ایەنگرانــی ئــەم دوو کایــەدا، 

ئــەم جــۆرە لــە هەســتیاری و هێــرش لــە نێــوان کایــە جیاوازەکانــی مەعریفــە هەیــە. ســەرباری ئــەوەی ئەمــڕۆ 

ــە  ــۆ هــەردوو کایەک ــەام رەنگــە ب ــەوە، ب ــە جیاکراونەت ــاوازی مەعریف ــەی جی زانســت و فەلســەفە وەک دوو کای

زیانبەخــش بێــت ئەگــەر مانەوێــت تــەواو لێکیــان دابڕیــن و هــەر لقەیــان بــە ڕێــی جیــاوازی خۆیــدا بــڕوات بــە 

تایبــەت لــەم واتانــەی خۆمــان بەرەنجامــی ئــەو دابڕانــە دەبینیــن. داهێنــان مێژوویەکــی درێــژی هەیــە، تەنانــەت 

ــن.  ــت دانانرێ ــە زانس ــی ب ــە هیچ ــەام ئەمان ــردووە، ب ــی ک ــرۆڤ داهێنان ــتانییەتەکان م ــتبوونی شارس ــش دروس پێ

ــە  ــەت ل ــە واقعێکــی تایب ــەوە ســەرهەڵدەدات، هاوشــانی فەلســەفە، کــە ئەویــش گەیشــتنە ب ــە گریکەکان زانســت ل

ڕێــی بیرکردنــەوەوە، داهێنانــی گریانــە و پاشــان تیــۆری و ئەوســا خســتنە بــەر تاقیکردنــەوە. ئــەوەی لــەم پرۆســەیەدا 

ــە دوای چەســپانی هــەر  ــەکان و ب ــی بابەت ــرۆک و ناواخن ــە ک ــەوە دەگات ــە و تیۆرییەکان ــی گریان گرنگــە، مــرۆڤ لەڕێ

ــەش.  ــری مەعریف ــی ت ــۆی کایەکان ــەر ک ــە س ــە کار دەکات ــت، ک ــا دەبێ ــەورە بەرپ ــی گ ــێکی مەعریفی ــدا شۆرش تیۆرییەک

ئەڵبــەت گریانەکــردن و تیــۆری دانانیــش هــەروا پرۆســەیەکی ئاســان نیــن کــە کەســێک لــە خۆیــەوە قەبانــدن بــکات، 

بەڵکــو پێــش ئــەوە دەبێــت کەســەکە بــە پرۆســەی سەرســامی و گومــان و بیرکردنــەوەدا بــڕوات و خــۆی داڕنــێ لــە هــەر 

ــی  ــە زانایان ــد ل ــەی تون ــد ڕەخن ــی فەلســەفە و خــودی فەلســەفەیە. فایەربێن ــەش کرۆک ــە ئەم ــی ئەفســانەیی، ک ئایدیایەک

ســەدەی بیســت دەگرێــت و ناویــان دەنێــت مێرولەمــرۆڤ، کــە وەک مێرولــە لــە تاقیگــەدا ئیــش دەکــەن و هەقــی ئەوەیــان 

نییــە بەرەنجامــی کارەکانیــان چــی دەبێــت و زانستیشــیان تەنهــا لــە تەکنەلۆجیــا کــورت کردۆتــەوە و لــە ڕەهەنــدە ڕۆشــنگەر 

و شۆڕشــگێڕییەکەیان داڕنیــوە، بــە پێچەوانــەی زانایانــی ســەدەی هــەژدە و نــۆزدە، کــە شــارەزایی باشــیان لــە فەلســەفە هەبــوو 

و دونیابینیــی مرۆڤیــان تــەواو گــۆڕی. تەنانــەت زانایانــی ســەرەتای ســەدەی بیســت، زۆربەیــان هاوشــانی زانســت، قاچێکیشــیان 

لــە فەلســەفەدا بــوو و بــەردەوام لــە مشــتومڕی قــووڵ و هەژێنــدەردا بــوون. ســەرەتای ســەدەی بیســت لــە ســەرجەم بــوارەکان 

قڵپبوونــەوەی زانســتی کاســیک و لــە دایکبوونــی زانســتی نــوێ لــە ئــارادا بــوو. ئــەو ژینگــە هەاوســاوە بــە زانســت لــە کیشــوەری 

ئەوروپــا و لــە هەمــان کاتــدا ســەرهەڵدانی زانســتی ســاختە و دژایەتــی کردنــی تیۆرییــە زانســتییەکان لــە ایــەن زۆر ناوەنــدەوە، 

بــووە هــۆی ســەرهەڵدانی لقێکــی فەلســەفە بــە نــاوی فەلســەفەی زانســت. کاری ئــەم کایەیــە پرســیار بــوو لەســەر ئــەوەی زانســت 

چییــە، گریانــە و تیــۆری چییــە، تیۆریــی ســەرکەوتوو کامەیــە، چــی زانســت لــە نازانســت جیــا دەکاتــەوە و زانســتی ســاختە چییــە، 

ــکا، کاتێــک  ــە واتێکــی وەک ئەمری ــر. ئەمــڕۆ ل ــە چ ژینگەیەکــدا ســەرهەڵدەدات و چــۆن گەشــە دەکات و زۆر پرســیاری ت زانســت ل

دژەکانــی زانســتی پەرەســەندن لــە دادگا شــکات دەکــەن بــۆ قەدەغەکردنــی ئــەو زانســتە بــە بیانــووی ئــەوەی گوایــا زانســت نییــە و 

تەنهــا تیۆرییــە! فەیلەســوفانی کایــەی فەلســەفەی زانســت ئــەوە یــەکا دەکەنــەوە کــە پەرەســەندن زانســتە یــان پێشــنیاری ڕکابەرەکانــی. 

بایەخــدان بــە فەلســەفەی زانســت لــە واتــی ئێمــەدا یەکجــار پــڕ بایەخــە، بــۆ ئــەوەی زانســت لــەو وشــک و بــێ ڕۆحییــە قوتــار بــکات 

و زانســت خــوازان لــە گرنگیــی تیۆرییــەکان و ایەنــی ڕۆشــنگەریی زانســت تێبگــەن، و لــە هەمووشــی گرنگــر: زانســت و زانســتی ســاختە 

لێــک جیابکرێنــەوە، کــە جۆرەهــا بــاوەڕی خورافــی بــە نــاوی زانســت بــە خەڵــک دەفرۆرێــن و زانســتی ڕاستەقینەشــیان لــێ دەکــەن بــە 

زانســتی ســاختە! ئەڵبــەت ئــەوە تەنهــا زانســت نییــە کــە پێویســتی بــە فەلســەفە بێــت، هەمــان شــت فەلســەفەش پێویســتیی بــە زانســتە، 

تــا نەبێتــە قســەی ئەبســراکت، یاخــود زۆر جــار بــوون بــە سەفســەتە. ئــەوەی کــە ســتیڤن هاوکینــگ دەڵــێ فەلســەفە مــرد، ئــەم قســەیە بــێ 

ســیاق نییــە، ئــەو باســی ئــەو دۆخــە دەکات کــە فەیلەســوفان بــێ ئــاگاداری لــە کایــەی زانســت و ئــەو هەمــوو گۆڕانکارییــە 

ــن و  ــە زۆر وت ــە ل ــن جگ ــەوەی دەیڵێ ــەن و ئ ــا دەک ــەی دونی ــن ڕاڤ ــە، دێ گەورەی

کاخــەز ڕەشــکردنەوە جێیــەک ناگرێــت.

w w w . d w r y a n . n e t 

ئیدیتۆڕیاڵ

زانست و فەلسەفە
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لــەم وتــارەدا ورد دەبینــەوە لەســەرچاوەی ژیــان بەزمانێکــی ســادە و باســی ئــەو بۆچوونــە دەکەیــن کــە جەخــت دەکاتــەوە 
ژیــان لەســەر ســنووری نێــوان سیســتەمێکی کاســیکی و کوانتەمــی دەردەکەوێت.

پاشخانی فەلسەفی
بیرکردنــەوە لــە روشــتی مــادە لەوانەیــە دوورتریــن تۆمارکــراوە مێژووییەکــەی بگەڕێتــەوە بۆ ســەردەمی یۆنانی کــۆن. ئەو 
کاتــەی فەیلەســووفەکانی پێــش ســوقرات بیریــان لەهەمــوو ایەنەکانــی ژیــان، بــە مادەشــەوە دەکــردەوە، و لێکدانــەوەی 
هزرییــان بــۆ دەکــرد. یۆنانییــەکان وایاندادەنــا هەمــوو مادەکانــی گــەردوون لــە چــوار توخمــی ســەرەکی پێکهاتــوون: ئــاو، 
ــە لەگــەڵ یەکــری بەڕێژەیــەک )بەشــێوەی چۆنایەتــی نــەک چەندایەتــی(  ــەم مادان ئاگــر، هــەوا و خــاک. تێکەڵبوونــی ئ
مــادە جۆراجۆرەکانــی جیهانــی لــێ دەکەوێتەوە)وێنــەی ١(. بــە پێــی تێڕوانینــی ئــەوان کــە دواتــر لــە ئایینەکانــدا ڕەنــگ 
دەداتــەوە، جەســتەی مــرۆڤ بەشــی زۆرتــری لــە خــاک و ئــاوە دروســت بــووە، بــەام فریشــتەو بوونــەوەرە ئاســانییەکان 
پێکهاتەکەیــان ئاگــر و هەوایــە. لــە تێڕوانینــی ئەوانــدا جەســتەی خاکــی نەدەکــرا هەڵگــری ژیــان بێــت بەڵکــو دەبــوو ژیــان 
بەشــێوەی هەناســەیەک بێتــە نــاو جەســتەوە، ئــەم هەناســە هەمــان هەناســەی ئاســانی عارفەکانــە و هــەر ئەمەشــە دوای 
لەکارکەوتنــی جەســتە دەچێتــەوە بــۆ ئاســان، یــان نەخێــر دەڕواتــە جەســتەیەکی تــرەوە درێــژە بەمانــەوەی خــۆی لەســەر 
زەوی دەدات. ئــەم تێڕوانینــە دواتــر بەنــاوی ڕۆح جێگــەی خــۆی لەنــاو ئاییــن و کلتــوری هەمــوو گــەان دەکاتــەوە و بــە 

شــێوەیەک بەرســەڤی غەریــزەی نەمــری مــرۆڤ دەداتــەوە.

 
وێنەی)١(: چوار توخمەکەی یۆنانی کۆن

بۆمــاوەی هــەزاران ســاڵ مــرۆڤ بــەم بیرکردنــەوەوە ژیــا، کــە ژیــان لەناوچــەی زانســتدا نییــە و ئاییــن و عیرفــان یــەکای 
کردوەتــەوە، کــە بەشــێکی لەوانەیــە بگەڕێتــەوە بــۆ ئاڵۆزیــی بوونــەوەری زینــدوو، بــەام بێگومــان بەشــی هــەرە گرنگــی 

پوختە
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دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی کەمــر زانایــەک هەبــووە جورئەتــی ئــەوەی هەبێــت ڕەخنــە لــە بیرکردنــەوەی بــاو بگرێــت، کــە 
بەجۆرێــک دەســەاتی ئایینــی و سیاســی و تەنانــەت ئــاکاری گشــتی لەســەر بنیــاد نــراوە.

 سەدەی تەحەدا گەورەکان
ــدا  ــە هەمــوو بوارەکان ــە، ســەدەیەکە لەهەمــوو ایەکــەوە سەرکەشــی ل ســەدەی نۆزدەهــەم ســەدەی تەحــەدا گەورەکان
ــە بایۆلۆجیــدا تووشــی  ســەرهەڵدەدات. ئەمــە سەرکەشــییە بوارەکانــی زانســتیش دەگرێتــەوە، بەتایبەتــی تێروانینــەکان ل
گۆڕانــی جەوهــەری دەبێــت. بەتایبەتــی هەڵبژاردنــی روشــتی دارویــن شــوێنی بەهەمــوو تێڕوانینەکانــی تــر بــۆ 
ســەرچاوەی جــۆرەکان لــەق کــرد. هــەر لــە هەمــان ســەردەمدا کیمیــای ئەندامــی تــا ڕادەیەکــی زۆر شــوێنی خــۆی لەنــاو 
بایۆلۆژیــدا دەکاتــەوە و ئیــر بــۆ هەمــوو چااکییەکانــی جەســتە بــە مێشــک و پرۆســەی بیرکردنەوەشــەوە بــەدوای ڕێگــەی 
کیمیایــی و فیزیاییــدا دەگــەڕان. دارویــن ئــەو تێڕوانینــەی هێنایــە ئــاراوە کــە دەبێــت ژیــان لە بوونــەوەری وردەوە دەســتی 
پێکردبێــت و بەرەبــەرە بــۆ بوونــەوەرە گــەورەکان پــەرەی ســەندبێت. هــەر لــەو ســەردەمەدایە دیاریکردنــی جیــاوازی لــە 
نێــوان بوونــەوەری زینــدوو و نازینــدوو بــە جیــدی بیــری لێدەکرێتــەوە. هەوڵدەدرێــت جارێکــی تــر بارودۆخــی ســەرەتایی 
زەوی لــە تاقیگــەدا دروســت بکرێتــەوە و ببینیــن ئایــا دەکرێــت ژیــان لێــوەی دەر بکەوێــت! بەمــە دەگوترێــت تیۆریــی 

شــلەی ســەرەتایی)وێنەی ٢(

 

وێنەی)٢(: لە تیۆریی شلەی سەرەتاییدا هەوڵدەدرێت بارودۆخی سەرەتایی زەوی بۆ دەرکەوتنی ژیان دروست 
بکرێتەوە.
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ــای  ــتی فیزی ــوەی زانس ــە چوارچێ ــەکان ل ــتا هەوڵ ــر ئێس ــپێردران، ئی ــژوو س ــە مێ ــەکان ب ــەفی و ئایینیی ــە فەلس  تێڕوانین
ــوو. ــدا ب ــا و بایۆلۆجی ــیک و کیمی کاس

سەدەی بیستەم سەدەی شۆڕشی زانستی
ــگ  ــی گرن ــا تاقیکردنەوەیەک ــژەی کێش ــدا درێ ــەدەی بیستەمیش ــە س ــەم ل ــەدەی نۆزدەه ــی س ــەرم و گوڕەکان ــە گ هەوڵ
لەایــەن دوو زانــاوە، بەناوەکانــی ئــوری و میلــەر، لەســاانی ١9٥0 ئەنجامــدرا و بینینیــان بەڕاســتی لــە دروســتکردنەوەی 
ــەی  ــت! )وێن ــت دەبێ ــەکان، دروس ــەی پرۆتین ــەردی بنچین ــە ب ــۆ، وات ــی ئامین ــەرەتاییدا، ترش ــەوای س ــی بەرگەه بارودۆخ
ــان  ــتکردنی ژی ــەر دروس ــەوە لەس ــەند و چربوون ــەدا زۆر پەرەیس ــە تاقیگ ــان ل ــتکردنی ژی ــبینییەکە بۆدروس ــر گەش ٣( ئی
ــە دەکــرا دوای ماوەیەکــی  ــەوەی گریان ــەام ئ ــی، ب ــە جیهان ــدوو بووب ــەوەری زین ــی بوون و دەرخســتنی تایبەمەندییەکان

ــووە. ــەدی نەهات ــە ٦0 ســاڵ هێشــتا ب ــر ل ــاراوە، دوای زیات ــە ئ ــژ دێت ــەزۆر درێ ن

 

وێنەی)٣(: تاقیکردنەوەی ئوری-میلەر؛ کە لەودا هەندێک لە پێکهێنەرەکانی بوونەوەری زیندوو لە بارودۆخی زەویی 
سەرەتاییدا دروست دەبێت.

ــی  ــدووە و بەش ــدووی هەڵتەکان ــەوەری زین ــتێک بوون ــە؟ زانس ــی کەم ــدا چ ــی بایۆمۆڵکیوڵی ــتی زیندەناس ــە زانس ــا ل ئای
هــەرە زۆری بچوکریــن خشــتی پێکهێنــەری بوونــەوەری زینــدوو، واتــە خانــەی شــی کردوەتــەوە، بــەام هێشــتا ناتوانێــت 

بوونێکــی زینــدوو دروســت بــکات. 
ــدا  ــی سیســتەمە زیندووەکان ــە بنچینەیرین ــی فەلســەفەی زانســت ل ــە پێ ــەر ب ــوو زانســتەکانە ئەگ ــەی هەم ــا بنچین فیزی
یاســاکانی فیزیــا کاردەکات، بــەام ئــەو فیزیایــەی زیندەناســەکان لــە بنچیەیریــن بارودۆخــدا بــەکاری دەهێنــن، فیزیایەکــە 
ــە  ــن ل ــدە لەســەر یاســاکانی نیوت ــای کاســیک بەن ــان نیمچــە کاســیکی! فیزی ــای کاســیکی ی ــت فیزی ــی دەگوترێ ــە پێ ک
میکانیــک و ســێرمۆدینامیک و یاســاکانی ماکســوێل لــە بــواری کارۆموگناتیســیدا. فیزیــای کاســیک جگــە لــە چەنــد موونەدا 
کــە لــە کۆتایــی ســەدەی نۆزدەهەمــدا دەرکــەوت، فەرمانڕەوایــی ورد لەســەر هەمــوو دیاردەکانــی ئــەم جیهانــە دەکات کــە 

بەچــاوی ڕووت یــان نیمچــە ڕووت دەبیرێــت. 



١١

تەمموزی  2017
زانست
دابڕانی

7

بەرەو ناخی جیهانی ورد
جیهانــی ورد واتــە جیهانێــک کــە نــە بەچــاوی ڕووت دەبینڕێــت و نــە بــە مایکرۆســکۆپی ئاســایی، لــەدەرەوەی 
فەرمانڕەوایــی یاســاکانی فیزیــای کاســیکیدایە. لــەوێ دیــاردەکان ســەیرتر لــەوەن کــە تەنانــەت بکرێــت بەزمانــی ئاســایی 
پاســاو بدرێتــەوە و لێکدانــەوەی بــۆ بکرێــت. لــەوێ فیزیایەکــی تــر کاردەکات کــە پێــی دەگوترێــت فیزیــای کوانتــەم یــان 
ــەوە بــۆ ســەرەتای ســەدەی بیســتەم. ئەویــش کاتێــک  میکانیکــی کوانتــەم. ســەرەتای دەرکەوتنــی ئــەم زانســتە دەگەڕێت
ــە  ــەم دیاردان ــەوە، ئ ــای کاســیک پاســاو بدرێن ــە یاســاکانی فیزی ــاردە هــەن کــە ناکرێــت ب ــوو دەرکــەوت هەندێــک دی ب
ــی ڕەش  ــە تیشــکی ڕادیۆئاکتیــڤ، تیشــکدانەوەی تەن ــوون ل ــی ب ــوو لەگــەڵ ناخــی مــادە، بریت ــی مــرۆڤ ب کــە بەرکەوتن
و دیــاردەی کارۆڕووناکی)درووســتبوونی کارەبــا بەهــۆی تیشــکی ڕووناکییــەوە(. پینەپــەڕۆی تیۆریــی کاســیکی ئەنجامــی 
نەبــوو، بەرەبــەرە تیۆرییەکــی نــوێ بــۆ فیزیــا لەدایکبــوو. ئــەم تیۆرییــە لەمــاوەی تۆزێــک کەمــر لــە یــەک ســەدە تەمەنــدا 
توانایــی خــۆی بەســەر هەمــوو دیاردەکانــی جیهانــی ورددا ســەماندووە و لــە هەمــوو تاقیکردنــەوەکان ســەربەرزانە، کــە 

ــوو. ــۆ شکســتپێهێنانی دادەڕژا، ســەرکەوتووانە دەربازب ــە ئەنقەســت ب ب
هــەر سیســتەمێکی کاســیک لــە بارودۆخێکــدا شــتێیەکی ماماتیکــی بەنــاوی نەخشەشــەپۆل نوێنەرایەتــی دەکات، خــودی 
ــەپۆل  ــای نەخشەش ــت، دووج ــت بپێورێ ــەی دەکرێ ــەام دووجاک ــە، ب ــۆی نیی ــی ئەوت ــادا واتایەک ــە فیزی ــەپۆل ل نەخشەش
پیشــاندەری ئەگــەرە! ئەگــەری ئــەوەی ئــەو سیســتەمە لــەو بارودۆخــەدا بێــت. ژمــارەی بارودۆخــەکان زۆربــەی جــار بــۆ 

سیســتەمێک بێکۆتاییــە. بــەام بەشــێوەیەک جیــاوازن لەیەکــری.
یەکێــک لــە تایبەمەندییەکانــی سیســتەمە کوانتەمییــەکان کــە لــە سیســتەمە کاســیکییەکاندا نییــە، بریتییــە لــە 
دووروشــتی)دوالیتی(. بــە پێــی ئــەم تایبەمەندییــە بوونێکــی کوانتەمــی، جــا تەنۆلکــەی ڕووناکــی، واتــە فۆتــۆن بێــت، 
یــان ئەلیکــرۆن، یــان هــەر تەنۆلکەیەکــی تــر، هــەم دەکرێــت هەڵگــری تایبەمەندیــی شــەپۆلی بێــت هــەم تەنۆلکەیــی. 
بــەام ئــەم دوو تایبەمەندییــە لــە تاقیکردنەوەیەکــدا هــاوکات پێکــەوە دەرناکــەون. واتــە بوونــە کوانتەمییەکــە یــان وەکــو 
ــیفەتە  ــەم دوو س ــک ل ــە یەکێ ــاری دەکات ک ــە ناچ ــت. تاقیکردنەوەی ــۆپ دەهاوێژرێ ــو ت ــان وەک ــەپۆل دەدات ی ــاو ش ئ
هەڵبگرێــت. کــە هەڵبــەت لــە فیزیــای کاســیکی ئــەم شــتە ڕێگەپێــدراو نییــە، بــۆ موونــە، ڕووناکــی شــەپۆلە و ئەلیکــرۆن 

ــە.  تەنۆلکەی
ــەم  ــی ئ ــەم. بەپێ ــی کوانت ــە تایبەمەندییەکان ــرە ل ــی ت ــدا یەکێک ــای کوانتەم ــە فیزی ــرگ ل ــی هایزەنبێ ــیپی نادڵنیای پڕینس
ــوێنی  ــک ش ــوێن، کاتێ ــەوژم و ش ــە ت ــت، بۆموون ــاری بکرێ ــت دی ــاوکات ناکرێ ــدراو ه ــەوە گرێ ــڕی پێک ــیپە دوو ب پڕینس
ــە. ئەگــەر  ــۆ وزەو کات هەی ــە، هەمــان شــتیش ب ــی بزانــی خێراییەکــەی چەندەی ــر ناتوان ــاری کــرد، ئی ئەلیکرۆنێکــت دی

ــووە.  ــەو وزەی هەب ــدا ئ ــە چ کاتێک ــی ل ــر نازان ــە ئی ــتەمێک چەنێک ــت وزەی سیس زانی
ــەم  ــن(. ئ ــی )سوپەرپۆزیش ــەریەککەوتنی کوانتەم ــە س ــە ل ــەم بریتیی ــی کوانت ــی جیهان ــە تایبەمەندییەکان ــر ل ــی ت یەکێک
پڕینســیپە باســی ڵێڵــی سیســتەمێکی کوانتەمــەی دەکات، بــۆ موونــە ئەگــەر ئۆتۆمبێلێــک لــە ســلێانییەوە بــەرەو کەرکــوک 
ــە  ــت ل ــر دەبێ ــە کاتژمێ ــت دوای فان ــت پێشــبێنی بکەی ــت دەکرێ ــەوەی ســەیری بکەی ــڕوات بێئ ــۆڕ ب ــی نەگ بەخێراییەک
کوێــدا بێــت. بــەام ئەگــەر تــۆ لــە جیاتــی ئۆتۆمبیلێــک ئەلیکرۆنێــک بنێــری ئــەو ئەلیکرۆنــە دوای ماوەیــەک دەکرێــت 
بەئەگەرێــک! لــە هەرشــوێنێکدا بێــت، دەکرێــت لــە هەڵەبجــە بێــت یــان لــە کەرکــوک یــان لــە ســەرمانگ، تەنهــا کاتێــک 

دڵنیــا دەبێــت لەکوێیــە کــە بچیــت بیپێویــت. 
ــە بــادران )ســپین(ی تەنۆلکــە کوانتەمییــەکان. ئــەم  ــە تایبەمەندییەکانــی سیســتەمی کوانتەمــی بریتییــە ل یەکێکــی تــر ل
ســیفەتە تایبەتــە بــە تەنۆلکــە کوانتەمییــەکان و تەنــە کاســیکییەکان لێــی بێبەریــن. بــۆ موونــە هــەر تەنێکــی کاســیکی 
ــۆ  ــەام ب ــەوە، ب ــە دەبێت ــر ڕووەو قیبل ــت بەیەکجــار ســووڕانەوە جارێکــی ت ــە بێ ــە قیبل ــە ئێمەشــەوە( ئەگــەر ڕووی ل )ب

موونــە ئەلیکــرۆن وانییــە، ئــەو بــە دووجــار خوانــەوە ڕووەو قیبلــە دەبێتــەوە!
دۆخــە کوانتەمییــەکان لەگــەڵ یەکریــدا هاوبــارن، واتــە جۆرێــک هاوئاهەنگــی لــە نێوانیانــدا هەیــە، بــۆ موونــە گۆڕانــی 
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دۆخێــک دەبێــت بــە گــۆڕان لــە دۆخێکــی تــردا. ئەمــە بەشــێوەیەک دەربڕینێکــی تــری گیرۆدەیــی کوانتەمییــە، کــە بــە 
پێــی ئــەو لەنــاو سیســتەمێکی کوانتەمیــدا ئەگــەر دوو تەنۆلکــەی گیــرۆدە هەبــن هەرچەشــنە گۆڕانێــک لــە بارودۆخــی 
تەنۆلکەیەکــدا بەشــێوەی لــە پــڕ دەگوازرێتــەوە بــۆ تەنۆلکەکەیــر، گرنــگ نییــە مــەودای دووری ئــەم تەنۆلکانــە لەیەکــری 

چەنێکــە دەکرێــت یەکێکیــان لێــرەو ئەویــر بــۆ موونــە لەگــەڵ ئەســتێرەیەکی زۆر دوور بێــت.
ــەر  ــرەدا ه ــە لێ ــتی ئێم ــۆ مەبەس ــە ب ــی ک ــی هەیەت ــتەمێکی کوانتەم ــە سیس ــە ک ــەو تایبەمەندییانەی ــک ل ــە هەندێ ئەم
ــی  ــتە شۆڕش ــەم زانس ــێ ئ ــن بەب ــدە بزانی ــەر ئەوەن ــەم ه ــتی کوانت ــی زانس ــەبارەت بەگرنگ ــەام س ــە. ب ــدە بەس ئەوەن
ئەلیکرۆنــی نەدەهاتــە کایــەوەو وزەی ناوکــی و لەیــزەر مەگــەر هەر لە چیرۆکــە خەیاڵییەکانــدا بخوێندرایەوە. پێشــکەوتنی 
تەکنەلۆژیــا لــە ئەنجامــی پێشــکەوتنی زانســتی پەتییــەوە دێــت و بەبــێ شۆڕشــی زانســتی، شۆڕشــی تەکنەلۆژیــی تەنهــا 

ــە. خەیاڵێکــی نەزۆک

زیندەناسیی کوانتەمی
ئایــا ژیــان لــە بنچینەیریــن بارودۆخــدا لــە چوارچێــوەی یاســاکانی فیزیــای کاســیکدایە یــان کوانتــەم؟ زۆربــەی هــەرەزۆری 
زیندەناســەکان تاوەکــو ســاانی کۆتایــی ســەدەی بیســتەم هێنانــی کوانتەمیــان بــۆ ئــەم ناوچەیــە بــە ناپێویســت دەزانــی. 

بــەام گرنگیــدان بــە کوانتــەم لــە زیندەناســیدا تەمەنــی بەنزیکەیــی هاوتەمەنــی میکانیکــی کوانتەمییــە.

لــە ســەدەی نۆزدەهەمــدا بۆجیــاوازی کــردن لــە نێــوان مــادەی زینــدوو و نازینــدوو چەمکێکیان بەنــاوی هێــزی ژیان)ڤیتال( 
داهێنابــوو، کــە نەدەزانــرا چییــە و لــەدەرەوەی یاســاکانی فیزیــادا بــوو، بــەام دامەزرێنەرانی فیزیــای کوانتەم بڕوایــان وابوو 
کــە بەبــێ یاســای زیــادە بــۆ زانســت دەکرێــت هــەر بــەو یاســایانەی کــە هەیــە، پرســی ژیــان چارەســەر بکرێــت. هەندێــک 
ــی  ــۆ بەدشانس ــەام ب ــدرا، ب ــیدا ئەنجام ــە زیندەناس ــەم ل ــی کوانت ــە بەکارهێنان ــەبارەت ب ــاانی ١9٣0 س ــدی لەس کاری ج
پێشــڕەوی ئــەم کارانــە زانایەکــی ئەڵانــی ســەر بــە نازییــەکان بــوو، کــە گومــان دەکــرا دەیەوێــت بەڵگــەی زانســتی بــۆ 
ئایدۆلۆژیــای نازیســم بدۆزێتــەوە، هەربۆیــە گرنگــی بەکارەکانــی نــەدەرا)١(. هەڵبــەت لــەو کاتــەدا زانایانــی پلــە یەکــی 
فیزیــا بەڕادەیــەک بــە پرســەکانی فیزیــای ئەتۆمــی و ناوکییــەوە مەشــغوڵ بــوون، کاتــی ئەوەیــان نەبــوو بەزیندەناســییەوە 
ــان  ــان لەســەرچاوەی ژی ــە کەمــر خۆی ــوو ئەنجامبدرێــت بۆی ــە زانســتی زیندەناســیدا کاری زۆر گــەورە هەب خەریکــن. ل

دەدا، کــە هــەم وزەی زۆری دەویســت و هــەم لــەوە نەدەچــوو پێشــکەوتنێکی گــەورەی تێیــدا بکرێــت بهێرێتــە ئــاراوە.
ــا  ــن دەژی ــە دۆبلی ــە ل ــەم، ک ــای کوانت ــی فیزی ــە دامەزرێنەران ــک ل ــر یەکێ ــن رۆدینگێ ــەرەتای ١9٤0 ئیروی ــاانی س لەس
چەنــد ســمینارێکی ســەبارەت بــە »ژیــان« پێشــکەش کــرد، کــە دواتــر لــە چوارچێــوەی کتێبێکــدا بەنــاوی » ژیــان چییــە؟« 
باوکــردەوە. کــە لەوێــدا بەباســکردنی دەرکەوتنــی ژیــان هەندێکجــار بەڕێگــەی » نــەزم لــە نــەزم« و هەندێکجــار بەڕێگەی 
» نــەزم لــە بێنەزمــی« و زەقکردنــەوەی واتــای بازدانــی جینیتیکــی وەکــو پرۆســەیەکی کوانتەمــی، ســەرنجەکانی جارێکــی 
تــر بــەرەو ســەرچاوەی فیزیایــی ژیــان ڕاکێشــا، بــەام جگەلــە هەندێــک کاریگەریــی ناڕاســتەوخۆ لەســەر زیندەناســەکان، 

کــە بــوو بــە هــۆی دۆزینــەوەی مٶلکیوڵــی DNA، کاریگەرییەکــی ئەوتــۆی بەجێنهێشــت.
ــوە  ــو لەوێ ــوو تاوەک ــەک ب ــو دەرچەی ــە وەک ــەوە ک ــدا دۆزیی ــە بایۆلۆجی ــان ل ــک دیارەی ــان هەندێ ــاانی ١9٧0 زانای لەس
ــا و زیندەناســیدا  ــۆدە ئاســاییانەی کــە کیمی ــەو مێت ــای کاســیک و ئ ــە فیزی ــەم دیاردان ــدوو. ئ ــادەی زین ــە ناخــی م بڕوانن
ــە  ــان ل ــی دروســتبوونی ژی ــوە میکانیزمەکان ــەوەی نەیانتوانی ــە ســەرەڕای ئ ــە پاســاودانی. وات ــووە ل ــۆڵ ب ــت کڵ ــەکار دێ ب
تاقیگــەدا بدۆزنــەوە، ناشــتوانن پاســاوی ئــەم دیاردانــە بدەنــەوە. یەکێــک لــەوان دیــاردەی ڕۆشــنە پێکهاتنــە لــە ڕووەک 
وهەندێــک لــە باکریاکانــدا. لــەم دیــاردەدا ڕۆناکــی وەرگیــراو لەخــۆرەوە وزەی پێویســت بۆژیــان لەســەر زەوی دروســت 

ــەی ٤(. دەکات)وێن



١٣

تەمموزی  2017
زانست
دابڕانی

7

وێنەی)٤(: گەای ڕووەکەکان و خانەخۆرییەکان یەک کار ئەنجامدەدن بەام بە جیاوازیی چوستی زۆرەوە
 

هاوشــێوەی ئــەم کارە خانــە خۆرییــەکان کــە کارەبــا بــە وزەی خــۆر دابیندەکــەن، دەیکــەن، بــەام هــەم تێچووییــان زۆرە و 
هــەم چوســتییان نــزم! بــەام چوســتی گەایەکــی ڕووەک ١00%ە، میکانیزمــی ئــەوەی لــە گــەای ڕووەکەکانــدا ڕوودەدات 
ــن  ــەکان و ئەوان ــە ئەلیکرۆن ــەون ل ــی دەک ــی ڕووناک ــە. فۆتۆنەکان ــی ملکەچــی یاســاکانی کوانتەم پرۆســەیەکە بەتەواوەت
وزەکــە دەگوازنــەوە، بــەام هاوبــارن)Coherence(. هاوبــاری ســیفەتێکی کوانتەمییــە، ئــەو کارەی کــە ڕووەک و باکریــا 
ــە باڵندەیەکدایــە بەنــاوی  ــە دیــاردەکان ل بەســادەیی دەیکــەن هێشــتا مــرۆڤ ناتوانێــت اســایی بکاتــەوە یەکێکــی تــر ل
ــۆ  ــرووەکان موگناتیســی زەوی ب ــاژەل و مێ ــە ئ ــن کــە ژمارەیەکــی زۆر ل ــان دەزان ــان(. زانای ســینگ ســووری ئەوروپی)ئاڤی
دۆزینــەوەی ئاڕاســتەی خۆیــان بــە تایبــەت لــە کــۆچ بــەرەو باشــور بەکاردەهێنــن، بــەام ئــەم باڵنــدە گریانــە دەکرێــت 
ڕێگەیەکــی ســەیر بەکاربهێنێــت، کــە ئەویــش گیرۆدەیــی کوانتەمییــە! وردتریــن تاقیگــەی کوانتەمــی لەســەر پرۆتۆنێکــە 
ــووی کوانتەمــی  ــی جووتب ــک ئەلیکرۆن ــە و جووتێ ــاوی کریپتۆکرۆم ــە ن ــەم پرۆتۆن ــاو چــاوی ســینگ ســووردایە ئ ــە لەن ک
دایــە، گیرۆدەیــی کوانتەمــی دەبێــت بەهــۆی ئــەوەی ئــەم دوو تەنۆلکــە هەرچەنێــک لــە یەکــری دوور بــن بەشــێوەیەک 
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ یەکریــدا مێننــەوە. دوو ئەلیکرۆنــی جووتبــووی کوانتەمــی لەنــاو خانەیەکــدا دەکرێــت ســەمایەکی 
ورد ئەنجــام بــدەن کــە زۆر هەســتیارە بــە جووڵــە موگناتیســی زەوی، ئەمانــە دۆخێکــی کوانتەمــی دروســت دەکــەن کــە 
بەنــدە لەســەر اربوونــەوەی بەگۆشــەی بــواری موگناتیســی زەوی و بــەم شــێوە باڵندەکــە ڕێچکەکــەی خــۆی بــەرەو باشــور 

دەدۆزێتــەوە )وێنــەی ٥(. 
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وێنەی)٥(:باڵندەی سینگ سوور گریانە دەکرێت وردترین دیاردەی کوانتەمی کە بریتییە لە گیرۆدەیی بەکاربهێنێت.

تەنانــەت پرۆســەی بۆنکردنیــش بــەدەر لەمــە نییــە، مێتــۆدە بــاوەکان ناتوانن پاســاوی پرۆســەی بۆنکــردن بدەنەوە، شــێوازی 
کارکردنــی ئەنزیمــەکان یەکیکــی تــرە لــە نهێنییــەکان کــە ئەویــش ناکرێــت کوانتەمــی نەبێــت. بــەام لێــرەدا دەگەیــن بــە 
شــوێنە هــەرە گرنگەکــە، واتــە خــودی مێشــک! ئایــا مێشــک چــی ڕێگەیــەک بــۆ تێگەیشــن بــەکار دەهێنێــت ئایــا مێتــۆدە 

ئاســاییە کاســیکییەکانە یــان کوانتەمــی؟ 
ئــەو موونانــەی باســانکرد بەڵگــەی جیدیــن لەســەر ڕۆڵــی میکانیکــی کوانتەمــی، واتــە گرنگریــن دەســکەوتی فیزیاییــەکان 

لەناوچەی کاری زیندەناســەکاندایە.

سەرچاوەی ژیان لە کوێدایە؟
بــەام ئایــا ژیــان لــە کوێــدا دەســتپێدەکات؟ بــۆ وەامدانــەوە بــۆ ئــەم پرســیارە پێویســتە ســەرەتا ئاوڕێــک لــە پرســێکی زۆر 
ــا بگەڕینــەوە بــۆ پشــیلەکەی  ــە پرســی پێــوان. لێــرەدا ب ــە فیزیــای کوانتەمــدا بدەینــەوە، کــە ئەویــش بریتییــە ل گرنــگ ل
رۆدینگێــر کــە لــەودا تاوەکــو ســەری ســنوقەکە نەکرێتــەوە نازانرێــت پشــیلەکە زینــدووە یــان مردوو)وێنــەی ژمــارە)٦(( 
)زانســتی دابــڕان ژمــارە ٣( بــەام بــە موونەیەکــی ڕاســتەقینە نــەک خەیاڵــی. بــۆ دۆخــی سیســتەمێکی کوانتەمــی ئێمــە 
ــە  ــت ل ــت )مەبەس ــراوی کوانتەمیدابێ ــتەمێکی داخ ــە سیس ــک ل ــەر ئەلیکرۆنێ ــە، ئەگ ــۆ موون ــن، ب ــەر دەکەی ــی ئەگ باس
سیســتەمی داخــراو سیســتەمێکە کــە کەمریــن کارلێکــی لەگــەڵ ناوەنــدی دەوروبــەردا هەبێــت( ســەبارەت بــە ئاڕاســتەی 
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ســپین)بادراوی( ) ئایــا لــە ئاڕاســتە چەپــدا خوانــەوەی زاتــی هەیــە، یــان ڕاســت!( دەکرێــت بگوترێــت بــە ئەگــەری ٥0% 
ئاڕاســتەی ســپینەکە بــەرەو چــەپ و بــە ئەگــەری ٥0% ئــەم ئاڕاســتە بــەرەو ڕاســتە. واتــە سیســتەمەکە لــە ســەرکەوتنی دوو 
دۆخەکەدایــە. بــەام کاتێــک دەتەوێــت بزانــی لــەم کام ئاڕاســتەدایە دەبێــت پێــوان ئەنجــام بدەیــت. بــۆ موونــە دەتەوێــت 
بزانــی لــە ئاڕاســتەی چەپدایــە، پێشــپێوان ئەگەرەکــە ٥0%ە بــەام دوای پێــوان ئەگەرەکــە ١00%ە، واتــە بەدڵنیایــی ئاڕاســتەی 
ــەری  ــەودەم ئەگ ــت. ئ ــت ئاڕاســتەی چــەپ هەڵبژێرێ ــە ناچــار دەکەی ــە ئەلیکرۆنەک ــت بەچــەپ، وات ــە دەبێ خوانەوەک
هەبوونــی لــە ئاڕاســتەی ڕاســتدا بــە دڵنیاییــەوە دەبێــت بــە 0%. ئیــر بــۆ لەمــەودوا بارودۆخەکــە هەمیشــە بــەو جــۆرە 
دەبێــت لێڵــی لــە سیســتەمەکدا نامێنێــت. لێــرەدا باجیاوازییەکــی گرنــگ لــە نێــوان پێوانــی کاســیکی و پێوانــی کوانتەمــی 
ــە  ــەربەخۆ ل ــە س ــەو هێندەی ــت ئ ــەک بپێوی ــت هێندەی ــک دەتەوێ ــیکییدا کاتێ ــتەمێکی کاس ــە سیس ــەوە. ل ڕوون بکەین
چاودێــر یــان ئامێــری پێــوان هەیــە و بەنــد نییــە لەســەر چاودێــر یــان ئامێــری پێوانەکە. بــەام لــە سیســتەمێکی کوانتەمییدا 
بــەو شــێوە نییــە. کاتێــک پێــوان ئەنجــام دەبێــت خــودی ئامێــری پێــوان یــان چاودێرەکــە بەشــێک دەبێــت لــە پرۆســەی 

پێوانەکــە، واتــە ئامێرەکەیــە هێندەکــە دیــاری دەکات نــەک پێچەوانەکــەی.
 

وێنەی ژمارە)٦(: پشیلەکەی رۆدینگێر دەکرێت هاوکات هەم زیندوو بێت هەم مردوو

بابەتــی هــەرە گرنــگ لێــرەدا کارلێکــی سیســتەمێکی کاســیکی و سیســتەمێکی کوانتەمییــە. هەتــا سیســتەمە کوانتەمەکــە 
ــە  ــک ل ــت یەکێ ــەوڵ دەدرێ ــک ه ــەام کاتێ ــەوە، ب ــی دەمێنێت ــە کوانتەم ــەر، ب ــیکی دەوروب ــی کاس ــە جیهان ــڕاوە ل داب
تایبەمەندییەکانــی بزانرێــت، بەواتایەکــی تــر دیــاری بکرێــت، یــان بپێورێت، ئــەوکات کارلێکێکــی بەهێز لەنێــوان ناوەند)کە 
ئامێــری پێــوان و چاودێــر بەشــێکن لێــی( و سیســتەمە کوانتەمەکــە دێتــە پێشــەوە و لەماوەیەکــی زۆر کەمــدا سیســتەمەکە 
لــە سیســتەمێکی کوانتەمییــەوە هــاڕە دەکات بــۆ سیســتەمێکی کاســیکی ئاســایی. بــەو کاتــەی لەگــەڵ دەســتپێکی پێوانــدا 
سیســتەمەکە بەخێرایــی دەبێــت بــە سیســتەمێکی کاســییکی دەگوترێــت کاتــی داباریــن)decoherence( واتــە سیســتەمە 
کوانتەمییەکــە کــە هەمــوو دۆخەکانــی لەگــەڵ یەکــری هاوباربــوون بــە هاوبــاری نامێننــەوە و دەبن بــە ناهاوبار. ســنووری 
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نێــوان هاوبــاری و ناهاوبــاری ســنووری نێــوان سیســتەمی کاســیکی و کوانتەمییــە و گریانــە دەکرێــت ســەرچاوەی ژیــان 
لــەو ســنوورەدا بێــت. ڕیشــەکەی لــە جیهانــی کوانتەمدایــە و پەروبــاڵ و دەرکەوتەکــەی لــە جیهانــی کاســیکدا.

ــۆ  ــە خ ــدوو ک ــت زین ــت بگوترێ ــتەمێک دەکرێ ــە سیس ــت ب ــت بگوترێ ــەام دەکرێ ــە ب ــان نیی ــۆ ژی ــەیەکی ورد ب پێناس
چاککــەرەوە بێــت، وەکــو خــۆی وەبەربهێنێتــەوە و گەشــەبکات و پەرەبســتێنێت.

پرســیار هــەرە گرنگەکــە بریتییــە لــەوەی چــی سیســتەمی کوانتەمییــە، ئایــا ڤایــروس سیســتەمێکی کوانتەمییــە، ئایــا خانــە 
دەکرێــت سیســتەمێکی کوانتەمــی بێــت؟ بــۆ ئــەوەی بزانیــن کــە ئایــا سیســتەمێک کوانتەمییــە یــان نــا دەبێــت بزانیــن ئایــا 
تایبەمەندییــە کوانتەمییــەکان لــە خــۆی پیشــاندەدات، بــۆ موونــە ئایــا لــە تاقیکردنــەوەی یەنگــدا دەکرێــت خاڵــە تاریــک 

و ڕوونــەکان دروســت بــکات؟
ــاڵە و  ــە ٢00 س ــر ل ــی زیات ــە تەمەن ــن ک ــەک بکەی ــن پێویســتە باســی تاقیکردنەوەی ــە بدەی ــژە بەبابەتەک پێشــئەوەی درێ
ســەرەتا بــۆ ســەماندنی ئــەوە بەکارهــات کــە بســەمێرێت ڕووناکــی وەکــو ئــاو و هــەوا تایبەمەندیــی شــەپۆلی هەیــە و 
ــەم.  گورزەیەکــی ڕووناکــی  ــی کوانت ــە گەورەکــەو دڵ ــێ دەڵێــت هەڵگــری نهێنیی ــی پ ــای گــەورەی ئەمریکای فاینمــەن زان
دەکەوێــت لــە دوو کەلەبــەر و دابــەش دەبێــت بــە دوو گــورزە ئــەم گورزانــە لــە پشــت دوو کەلەبەرەکــەوە دەگەنــەوە 
ــە  ــەوە ل ــەم تاقیکردن ــەپۆلییە. ئ ــی ش ــی تایبەمەندی ــە بەتەواوەت ــەن، ک ــت دەک ــک و ڕوون دروس ــی تاری ــر و خاڵ بەیەک
فیزیــای کوانتەمــدا بــۆ پیشــاندانی ســیفەتی شــەپۆلی ئــەو مادانــە بەکاردێــت کــە ژیــری بــاو بەشــەپۆلیان دانانێــت) وێنــەی 

.)٧
 

وێنەی)٧(: تاقیکردنەوەی یەنگ بەهەردووی ئاو و ڕووناکی

 ئەگــەر لــە جیاتــی گورزەیــەک ڕووناکــی، گورزەیــەک ڤایــرۆس )یــان یــەک دانــە ڤایــرۆس( بەکاربهێرێــت ئایــا ئــەم دیــاردە 
دەبیرێــت؟ وەامەکــەی بریتییــە لــە بەڵــێ! دەبیرێــت )وێنــەی 8(، لەســاڵی ٢009 ڕۆمێرۆ-ئیســارت و هاوکارەکانــی 
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پیشــانیاندا ئەمــە ڕوودەدات)١(، کــە پیشــاندەدات دەکرێــت ڤایرۆســەکان لــە ســەریەککەوتنی کوانتەمیدا بن، سیســتەمەکە 
بەتەواوەتــی کوانتەمییــە، ئایــا هەمــان تاقیکردنــەوە بــۆ خانــە و بەشــە پێکهێنەرەکانــی دەکرێــت؟ دەبێــت چــاوەڕێ بیــن!

 

وێنەی)8(: سەریەککەوتنی کوانتەمی لە ڤایرۆسەکاندا

دەرئەنجام
گریانەکانــی  ئێســتا لەســەر ئــەوەن کــە ژیــان لــەو ناوچەدایــە کــە سیســتەمێکی  کوانتەمــی ڕەفتــاری بــەرەو سیســتەمێکی 
کاســیکی دەگۆڕێــت و ئەمــەش بەپێــی بــارودۆخ دەکرێــت ناوچەیەکــی زۆر بەرتەســک یــان بەربــاو بێــت. کاتێــک پێــوان 
لەســەر سیســتەمێکی کوانتەمــی ئەنجــام دەدرێــت ئــەو سیســتەمە بەخێرایــی دەگۆڕێــت بــۆ سیســتەمێکی کاســیکی، بۆیــە 
لێکۆڵینــەوەکان بەچــڕی لەســەر ئەوەیــە ئــەم کاتــە بکرێــت هێنــدە درێــژ بکرێتــەوە تاوەکــو تایبەمەندییەکانــی بوونــی 

زینــدوو دەربکەوێــت.

سەرچاوەکان:

1 Johnjoe McFadden  , Jim Al-Khalili , Life on the Edge: he Coming of Age of Quantum Biology, 
Chapter 3, )2014(
2. O. Romero-Isart, M. L. Juan, R. Quidant, J. I. Cirac. Toward Quantum Superposition of Living Or-
ganisms, New. J. Phys. 12 )2010(, pp. 033015
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فەزا
نووسینی: سەروەر موحەمەد
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پێشەکی

 هەرچەنــدە واباشــربوو پێشــئەوەی لەبــارەی »کات«ە وە بنووســین )وتارەکــەی نووســەر لــە ژمــارە ٤ی گۆڤــاری زانســتی 
دابــڕان(، لەبــارەی فــەزاوە ماننووســیایە. چونکــە مێــژووی کێشمەکێشــم و مۆدێلســازیی ســەبارەت بــە فــەزا دێرینــرە تــا 
کات. تاوەکــو ســەردەمی ئاینشــتایین  کات ڕەهەندێکــی ســەربەخۆ و ڕەهابــوو لەگــەڵ فــەزا یەکنەخرابــوو. لــەم وتــارەدا  
بیرمــان لەوەکــردەوە؛ چونکــە فــەزا-کات دووانەیەکــی لێکدانەبــڕاوو و پەیوەســتە بەیەکــەوە، لەبــارەی فەزاشــەوە بنووســین 

و بەجۆرێــک کــۆی مۆدێلەکــە تەواوبکەیــن.
دەپرســین؛ کــێ بــوو یەکــەم جــار ســەری بەرزکــردەوە و لــە فــەزای ڕوانــی؟  فــەزا خــۆی چییــە؟ شــوێنی ئێمــە لەفــەزادا 
ــو فــەزا »کوێیــە« ؟  ــە؟ ئەودی ــە؟ کۆتایــی هەی ــە؟ ســەرەتای هەی ــە؟ کــە شــێوەدارە چۆن ــە کوێــوە؟ شــێوەی هەی دەکەوێت
ــە و  ــت؟.... ئەمان ــی لێدێ ــان چ ــت ی ــوێ« دەچێ ــێ، »بۆک ــەر نەمێن ــووە؟ ئەگ ــوە هات ــە؟ لەکوێ ــەزا بەتاڵ ــتیی ف هەربەڕاس

ــن. ــێ لەســەریان بووەســتین و هەڵوەســتە بکەی ــە دەب ــەن ک ــەو پرســیار و بیرکردنەوان ــر، ئ زۆری
ئەگەرچــی وشــەی »فــەزا« ســەرچاوەکەی عەرەبییــە و کــوردی نییــە، بــەام لەبەرئــەوەی وا خــۆی چەســپاندووە، لەبەرامبەر 
»space« فەزامــان دانــاوە، بۆشــاییش بــۆ »vacuum« بەکاردێنیــن. هەروەهــا، لەبەرامبــەر »sky« دا ئاســان. فــەزا: 
درێژەپێدەرێکــی بێســنووری ســێ ڕەهەندییــە، کــە تێیــدا تەنــەکان و ڕووداوەکان شــوێنی نســبیی خۆیــان هەیــە. بۆشــایی: 
ئــەو شــوێنانەی فەزایــە کــە بەتەواویــی دابــڕاوە لــە مــادە. ئاســان: زیاتــر چەمکێکــە کــە مــرۆڤ بۆخــۆی لەکۆنــەوە، کــە 
ــەو شــوێنەیە کــە بەنســبەت  ــەر و ســەروی ڕێژەیــی خــۆی دایڕشــتووە. ئاســان ئ ــۆ دەوروب لەســەر زەوی نیشــتەجێیە، ب

شــوێنی نســبیی خۆمانــەوە لــە فــەزادا، پێانوایــە ســەروی خۆمانــە.

فەزا لەسەردەمی یۆنانی کۆندا

پێبــج ســەدە پێــش زایــن، ئەناکســیمێنس )Anaximenes(، پێشــنیاری بــۆ چــوار توخــم کــرد؛ زەوی، ئاگــر، ئــاو و هــەوا، کــە 
پێکهاتــەی هەمووشــتێکن. دواتــر ئەرەســتوو لەســەرهەمان بنەمــا ڕۆیشــت. لــێ توخمێکــی بنەڕەتیــی تــری زیادکــرد، نــاوی 
لێنــا جەوهــەر، کــە بەبۆچوونــی ئــەو، بنەڕەتــی هەمــووان بــوو. لەوســەردمەدا مۆدێلــی جیۆســەنتەریی)زەوی ناوەنــدی( 
ــی  ــوو. چەمک ــدا ب ــە ناوەن ــوون و زەوی ل ــەرەو دەرەوە ڕیزکراب ــەوە ب ــە زەویی ــۆر ل ــارەکان و خ ــە هەس ــوو، ک لەگۆڕێداب
ئاســانیش هــەر بەهــۆی ئەمــەوە ســەریهەڵداوە. ئــەو پێیوابــوو زەویــی و گــەردوون هەمیشــەیین، بــڕوای بــە جووڵێنــەری 
ــۆ  ــا ب ــە بنەم ــوون و بوون ــای ســەرەتایی زانســتیی ب ــی ئەرســتۆ ئایدی ــەکان. ئایدیاکان ــی تەن ــۆ جوواندن ــوو ب ــەم هەب یەک
هەریــەک لــە گالیلــۆ و کۆپەرنیکــۆس و نیۆتنیــش. ئەرەســتوو بــڕوای وابــوو کــە فــەزا ســێ ڕەهەندییــە و جیهــان شــێوەیەکی 
گۆیــی هەیــە هەروەهــا تەنهــا یــەک جیهــان هەیــە و ناکرێ چەنــد جیهانێــک هەبێــت. لەبەرامبەر ئەمەشــدا پرســیاری ئەوە 
دەکــرا کــە ئایــا لــەدەرەوەی جیهانــە گۆییەکــەی ئێمــە چــی هەیــە ؟ ئەگــەر بەتاڵییــە، ئایــا چــۆن شــتەکان شــوێنی خۆیــان 
گرتــووە؟ بەبــڕوای ئــەو فــەزا بەتــاڵ نییــە، ئەمــەش لەگــەڵ بۆچوونەکانــی ایبنیــز یەکدەگرێتــەوە بــەام لەگــەڵ نیۆتــن دژە. 
ئایدیایەکــی تــری ئەرەســتوو ئەوەبــوو کــە بــڕوای بــە جێگیریــی فــەزا یــان شــوێن هەبــوو لەهەمانکاتیشــدا دەیــوت فــەزا 
ئاڕاســتەدارە، لــێ بــەردەوام و سنوورداریشــە. ئــەوەی گرنــگ و سەرنجڕاکێشــە ئەرەســتوو پێیوابــوو کــە جووڵــەی تەنــەکان 
ــەی  ــەلەی جووڵ ــۆ مەس ــە. ب ــش زەویی ــە ئەوی ــدا، ک ــەنتەری جیهان ــە س ــەوە ل ــە تەنێک ــتە ب ــە و پەیوەس ــەزادا ڕێژەیی لەف
ڕێژەیــی ئاینشــتایین دوای ٢٣00 ســاڵ گەڕایــەوە ســەر بۆچوونەکــەی ئەرەســتوو، بــەام بــە تێڕوانینێکــی گەلێــک بەرزتــر و 

بــە فۆڕمێکــی گەڵێــک جیاوازتر)دواتــر بــاس لــەای فــەزا ای ئاینشــتایین دەکەیــن(.
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پێویســتە ئامــاژە بــەوە بدەیــن کــە تێرمــی »فــەزا« لەســەردەمی ڕێنــێ دێکارتەوە هاتــە نــاو ئەنــدازەوە، ئەگەرنــا یۆنانییەکان 
ــەو شــوێنەی  ــەکان و ئ ــۆ تەن ــد ب ــدازەی یوکلی ــووە. ئەن ــر »شــوێن« بەکارهات ــدازەی یوکلیدیشــدا زیات ــە ئەن ــەت ل و تەنان
داگیــری دەکــەن، سیســتەمێکی ئەنــدازەی ســێ ڕەهەندیــی بــوو. بــەدوای ئەنــدازەی یوکلیدیــدا، هەنــدێ ئەنــدازەی تــر 
هاتنەکایــەوە. لەوانــە ئەنــدازەی گۆیــی و هایپەرپۆلیکــی، کــە لەهەندێــک بــاردا ئەنــدازەی یوکلیــد تێدەپەڕێنــن. بــۆ موونە، 
ــە  ــەام ل ــە. ب ــب هەی ــی تەری ــەک هێڵ ــا ی ــت تەنه ــی ڕاس ــۆ  هێڵێک ــراودا ب ــی دیاریک ــە خاڵێک ــددا ل ــدازەی یوکلی ــە ئەن ل

ئەنــدازەی گۆییــدا هیــچ تەریبێــک نییــە. لــە ئەنــدازەی هایپەربۆلیکیــدا بیشــومار تەریــب هەیــە.
دوا بــەدوای ئــەوەش، تولەمــای هــەر درێــژەی بــە سیســتمی زەوی ناوەندیــدا. لــە مۆدێلەکــەی تولەمایــدا هەســارەکان و 

خــۆر بــەدەوری زەویــدا دەســووڕانەوە. 

ڕێنسانس و گۆڕانی ئایدیاکان

دوای کاتێکــی زۆر، کۆپەرنیکــۆس بــە مۆدێلێکــی جیــاوازەوە دەرکــەوت. لەمۆدێلەکــەی ئــەودا، خــۆر بــووە بــە ناوەنــدی 
ــای  ــی ئەستێرەناســی ئیتاڵی ــە ڕێبەڕایەت ــوو، ب ــری بیناکراوب ــە و چاودێ ــەی کۆپەرنیکــۆس لەســەر بەڵگ ــارەکان. کارەک هەس

گالیلــۆ گالیلــی.
ــر  ــە فــەزا و کات کــە دوات ــە، فــەزا فەزایەکــی ســێ ڕەهەندیــی و ســەربەخۆیە. وات ــوو فــەزا ڕەهای ــن، پێیواب ــزاک نیۆت ئای
ــە  ــو ل ــان. وەک ــڕاووی دان ــی لەیەکداب ــە دووانەیەک ــەو ب ــڕاو، ئ ــی لەیەکدانەب ــە دووانەیەک ــتایینەوە بوون ــەن ئاینش لەای
ــە  ــەوەی کاربکەن ــێ ئ ــەربەخۆیانە و ب ــەزا و کات س ــە ف ــەک ل ــی وابوو،هەری ــداوە پێ ــان پێ ــەی »کات«دا ئاماژەم وتارەک
ــەوە و  ــکردنی دۆزیی ــەوە. کێش ــکۆپییەکانی دۆزیی ــە ماکرۆس ــەی تەن ــاکانی جووڵ ــن یاس ــتە نیۆت ــەن. ڕاس ــەریەکری ه س
ــاو  ــە کیشــکردن چــۆن بەن ــەوەی، ک ــوو ل ــی ب ــوو بریت ــەوەی نادیارب ــەام ئ ــەوە، ب ــی لێکدای ــە زەبەاحەکان ــەی تەن جووڵ
بۆشــاییدا گــوزەردەکات و چــۆن کاریگەریــی خــۆی لەســەر تەنــەکان دادەنێــت. ئەمــەش ســەرهەڵدانی ئیســەری 
لێکەوتــەوە. ئیســەر وەک مادەیەکــی نادیــار و ئاڵــۆز لەنــاو فــەزادا نیشــتەجێبوو. هەمــوو فــەزای پڕکردبــوو. جووڵــەی تــەن 

ــەوە.  ــێ لێکدەدرای ــارەکانی پ و هەس

دەرکەوتنی ئاینشتایین و تیۆریی ڕێژەیی

لەوتارەکــەی ســەبارەت بــەکات زانیــان، ئیســەر بەهــۆی تاقیکردنەوەکــەی مایكڵســن- مۆڕلێیــەوە ڕەتکرایــەوە و ســەمێرا 
ناوەندێکــی لــەو چەشــنە بوونــی نییــە. دووەم ویســتگەی کارکــردن لەســەر فــەزا بەشــیوەیەکی نەبەردانــە، لەایــەن ئالبێرت 
ــد و  ــدازەی فــەزای مینکۆوســکی، سیســتمەکەی کــردە چــوار ڕەهەن ــە ئەن ــن ل ــەو بەســوود وەرگرت ــوو. ئ ئاینشــتایینەوە ب
کاتــی خســتەپاڵ. بەپێــی هەندێــک بۆچــوون، ئاینشــتایین دەوری مینکۆوســکی نادیدەگرتــووە و کەمــر ئامــاژەی بــەوە داوە 
ــەو پرســیارەی  ــەو داڕشــتووە. بەهەرحــاڵ، ئاینشــتایین، وەامــی ئ کــە سیســتەمە فەزا-کاتییەکــەی لەســەر ئەندازەکــەی ئ
دایــەوە کــە دەربــارەی کیشــکردنی نیۆتنــی دەکــرا. چونکــە، سیســتمە کێشــکردنییەکەی جارێکــی تــر پێناســکردەوە. دوو 
ــی  ــەزا، خێرایی ــتی ف ــەر ئاس ــەو لەس ــرا. ئ ــی لێک ــیر نکوڵ ــتیی و تایبەت(،ئەس ــی گش ــت )ڕێژەی ــی داڕش ــی بەناوبانگ تیۆری
ڕووناکــی بــە خێراتریــن و نەگــۆڕ ناســاند، بــەام لەهەمــان کاتــدا، هەریــەک لــە چەمکەکانــی فــەزا و کاتــی بــە ڕێژەیــی 
کــرد. ســەماندی فــەزا و کات هەردووکیــان پەیوەســن بەیەکــەوە و کاردەکەنــە ســەریەکر. بــەم شــێوەیە، فــەزا-کات بووبــە 
بەردەوامییــەک و زاراوەکــە چەســپا. بەپێــی تیۆرییەکــەی ئاینشــتایین بەردەوامیــی فــەزا-کات توشــی چەمانــەوە دەبێــت. 
بارســتایی تەنەکانــی نــاو فــەزا کاریگەردەبــن لەســەر فــەزا. بــەم شــێوەیە ئــەم چەمانەوەیــە کێشــکردن درووســتدەکات. 
تەنانــەت ئــەو چەمانەوەیــەی فــەزا تیشــکی ڕووناکیــش دەچەمێنێتــەوە. جــا بۆیــە ڕێــڕەوی تەنــەکان کــە تێیــدا دەجووڵێــن 
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دەبێــت بــە چەمــاوە. بــۆ ئەمــەش چەنــد بەڵگــەی پشتڕاســتکەرەوە لەبەردەســتدایە.
ــا  ــەوە ت ــە یۆنان ــژوو، ل ــی مێ ــەزا بەدرێژی ــان، ف ــەزا. زانی ــی ف ــەر بناوان ــەوە س ــن و دەچین ــێ هەڵدەگری ــەرەودواوە پ ب
ــەرچاوەی  ــا س ــەام ئای ــراوە. ب ــۆ ک ــاوازی ب ــەوەی جی ــەرکراوە، خوێندن ــی زۆری لەس ــە و باس ــتایین، قس ــەردەمی ئاینش س
ــەم  ــۆ ئ ــن ؟ ب ــۆن هات ــوە هاتن؟چ ــادە لەکوێ ــو کات، وزە و م ــانەکانی وەک ــەڵ هاوش ــەزا، لەگ ــە ؟ ف ــە و کوێی ــەزا چیی ف
ــگ  ــەی بی ــە بەناوبانگەک ــۆ مۆدێل ــەوە ب ــەوەی بگەڕێین ــە، جــودا ل ــان لەبەردەســتدا نیی ــی ترم ــچ بژاردەیەک مەبەســتە هی
بانــگ، کــە خاوەنەکــەی قەشــەیەکە بەنــاوی »لێمەتــرێ«. بەپێــی ئــەم مۆدێلــە، گــەردوون بــە هەمــوو پێکهاتەکانییــەوە، 
١٣.٧٢ ملیــارد ســاڵ لەمەوبــەر لــە خاڵێکــی فــرە چــڕ و گەرمــەوە هاتووەتــە ئــاراوە. فــەزا وەک یەکێــک لــە پێکهاتەکانــی 
ــێ  ــە. ل ــی چڕوپردای ــە هەوڵ ــت ل ــە زانس ــڵی تەراییەک ــڵ و فەس ــارەی ئەس ــە. دەرب ــە تەراییەی ــەم خاڵ ــەردوون زادەی ئ گ
ــا ئیســتا بەردەســتە لەگــەڵ تەقینەوەکــەدا، گــەردوون توشــی کشــان هاتــووە. کشــان بەڕادەیــەک لەهەندێــک  ئــەوەی ت
بــاردا خێراتــر لــە خێراییــی ڕووناکــی. ئەمــەش مانــای تێپەڕاندنــی ڕێژەیــی ئاینشــتایینن نییــە، چونکــە ڕێژەیــی ئاینشــتایین 
بەســەر ڕەهەندەکانــی نــاو گــەردوون و فــەزادا دەچەســپێت، نــەک بەســەر خــودی فــەزادا. بەمانایەکــی تــر، هیــچ شــتێک 

ــاو فــەزادا ناتوانــێ لــە خێراییــی ڕووناکــی تێپەڕێنێــت نــەک خــودی فــەزا خــۆی. لەن

بیگ بانگ و کشانی فەزا

بەڵگــە لەســەر ڕوودانــی بیــگ بانــگ، پاشــخانی تیشــکە گەردوونیــەکان، فرەیــی ناوکــە ســووکەکان و کشــانی گەردوونــە. 
ــەوەی  ــەام دوای ئ ــە کشــانی گــەردوون دەکــرد، ب ــی ل ــی نکوڵ ــی ڕێژەی ــدە ئاینشــتایینی خــاوەن هــەردوو تیۆری هەرچەن
ئیدویــن هابــڵ لــە ســاڵی ١9٢9 دا ســەماندی کــە گــەردوون دەکشــێت، ئاینشــتایین لــە قســەکەی خــۆی پاشــگەز بــووەوە 
و دانینــا بــە کشــانی گەردوونــدا و بــە گەورەتریــن هەڵــەی خــۆی ناوبــرد. کەواتــە زانیــان بەپێــی مۆدێلــی بیــگ بانــگ 
فــەزا ســەرەتایەکی هەیــە و پــێ بــە پــێ لەکشــاندایە. لــە گەردوونــی ســەرەتاییدا و لــە بەشــێکی چرکەیەکــدا، دیاردەیــەک 
ڕوویــداوە بەنــاوی هەاوســان. هەاوســانی گەردوونــی کشــانی گەردوونــە بــە ڕادەەیەکــی زۆر خێــرا و لەپڕ. بەپێــی تیۆرییە 
ــە  ــە بووت ــەم لەرینەوان ــداوە، ئ ــەکان ڕوویان ــی( کوانتەمیی ــەوە )زبری ــانەدا، لەرین ــەم هەاوس ــی ئ ــە دەرەنجام ــازەکان، ل ت
هــۆکاری هەرەســهێنانی کیشــکردن و هەمــوو ئــەوەی ئێســتا دەیبینیــن، خۆمــان و هەســارە و ئەســتێرە و گەلەســتێرەکان، 
ــوان مــادە و دژەمــادەدا درووســت بــووە،  ــەدا نایەکســانییەک لەنێ ــە، چونکــە لەوکات ــەو لەرینەوانەوەی ــە دەرەنجامــی ئ ل
کــە یەکریــان ســڕیوەتەوە. بــەو هۆیــەوە بەشــێکی کــەم لــە مــادە ماوەتــەوە و بووەتــە هــۆکاری بەرهەمهێنانــی هەمــوو 

مــادەی ناوفــەزا.
ڕاســتە فــەزا پــڕ نییــە لــە مــادە، بــەام بەتاڵیــش نییــە. ئــەی چــی لەناودایــە ؟ بێجگــە لــە مــادەی ئاســایی، بڕێکــی زۆر لــە 
مــادەی ڕەش لــە فــەزادا نیشــتەجێیە، کــە تاوەکــو ئیســتا ســەرچاوەکەی نەزانــراوە. هەروەهــا بڕێکــی زۆر لــە تیشــک هەیە. 
بــەام ئــەوەی لــە هەمــووی سەرنجڕاکێشــرە، فــەزا، کــە جگــە لــە مــادە بــە مــادەی ئاســایی و مــادەی ڕەشــەوە هەروەهــا 
جگــە لــە تیشــکی ئاســایی، تەژیــە لــە جۆرێــک لــە وزە، کــە بــە وزەی ڕەش نــاراوە. ئــەم جــۆر وزەیــە هەمــوو فــەزای 
پڕکــردووە. ئــەم وزەیــە زاڵــە بەســەر پەرەســەندنی ئێســتای گەردوونــدا. فــەزای بەتــاڵ فەزایەکــی شــێواوە، پــرە لــە تەنۆلکــە 
ــە  ــە خەیاڵییان ــەم تەنۆلک ــەوە. ئ ــوون و ون دەبن ــە ب ــدا دێن ــی کورت ــە ماوەیەک ــە ل ــە خەیاڵیان ــەم تەنۆلک ــەکان. ئ خەیاڵیی
مانیفێســتی سیســتمە کوانتەمییەکانــن. تەنۆلکــە خەیاڵییــەکان بەشــێوەیەکی نــاوازە، بەهــۆی لەرینــەوە کوانتەمییەکانــەوە، 

لــە فــەزای بەتاڵــدا، دەبــن و نامێنــن. ئەمــەش وا پیشــاندراوە کــە لــە هیچــەوە دێــن و ون دەبنــەوە.
هەژمــارە تــازەکان پیشــانی دەدەن کــە لــە ئێســتادا گــەردوون بــە خێراییــەک لــە فراوانبــوون بەردەوامــە کــە زۆر خێراتــرە 
لــەوەی پێشــبینی کرابــوو. ئــەم کشــانە پێدەچــێ لــە کۆتاییــدا گــەردوون لەبەریــەک هەڵتەکێنــێ. ئەمــە بــە جۆرێــک دەبێت 
کــە کشــانی گــەردوون زاڵدەبێــت بەســەر کێشــکردندا وئەمــەش دەبێتــە هــۆی لەبەریــەک ترازاندنــی ســەرجەم گەلەســتێرە 
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ــە  ــی ئاماژەی ــەوە. جێ ــدا دەمێنن ــە گەردوون ــەکان ل ــە تاک ــا تەنۆلک ــت تەنه ــدا وایلێدێ ــە کۆتایی ــو ل ــارەکان. تاوەک و هەس
زاڵبوونــی کشــانی گــەردوون بەهــۆی وزەی ڕەشــەوە دەبێــت بەســەر کێشــکردندا. لەایەکــی تــرەوە پێشــبینی ئــەوە کــراوە 
کــە خێرایــی کشــانەکە لەخاڵێکــدا هێــواش ببێتــەوە و گــەردوون بەیارمەتــی کێشــکردن کــە دەبێتــە هێــزی زاڵ، بچێتــەوە 
ــەورە.  ــهێنانی گ ــرێ هەرەس ــی دەوت ــەش پێ ــەوە، ئەم ــگ بگەڕێت ــگ بان ــی بی ــەرەو خاڵ ــە ب ــتەی پیچەوان ــە ئاڕاس ــەک. ب ی
پێدەچــێ ئــەم خاڵــە تەراییــەی کــە لــە هەرەســهێنانی گــەورەوە درووســت دەبێتــەوە جارێکــی تــر ببێتــەوە بــە بنەڕەتــی 
ــازە.  ــی ت ــان و بوون ــەت ژی ــە فــەزا و کات و مــادە و تەنان ــازە ل ــازە و درووســتبوونەوەی زنجیرەیەکــی ت بیــگ بانگێکــی ت
ئەمــەش تەنهــا لەیــەک حاڵەتــدا ڕوودەدات، ئەگــەر بێــت و پڕۆســەیەک ڕووبــدات بەنــاوی »دۆخ گــۆڕان«ەوە. بــۆ موونــە 
ــی  ــی تیۆری ــداوە. بەپێ ــدا ڕووی ــە گەردوونەکــەی خۆمان ــە پێشــر ل ــەم دۆخ گۆڕان ــم. ئ ــۆ هەڵ ــاو ب ــی دۆخــی ئ وەک گۆڕان
هیگــز، لــە بلیۆنێــکای چریکەیــەک دوای بیــگ بانــگ ڕوویــداوە یــان ڕوودەداتــەوە. دەبێتــە هــۆی بزاوتنێــک لــە شــەبەکەی 
فەزا-کاتــدا. لەمــاوەی ئــەم دۆخ گۆڕانــەدا، فــەزای بەتــاڵ پڕدەبێــت لــە مادەیەکــی نادیــار بەنــاوی بــواری هیگــز. جــا ئەگــەر 
چــڕی ئــەم بــوارە بوونــی هەبــوو، ئــەوا لەهــەر کاتێکــدا و لــە هــەر شــوێنێکی گەردوونــدا، بڵــق دەردەکــەون، ئینجــا ئــەم 
بڵقانــە بــە خێراییــی ڕووناکــی بــە هەمــوو فــەزادا دەکێشــن و جارێکــی تــر بــواری هیگــز لــەو دۆخــی تێیــدان وەادەخــەن 
بۆنــاو یەکێکــی تــازە. هەروەهــا، وەکــو باســانکرد بەپێــی یاســاکانی میکانیکــی کوانتــەم، تەنۆلکــە بەشــێوەی هەڕەمەکــی 
و کاتیــی لــە بۆشــاییەوە درووســتدەبن و ون دەبنــەوە. بــڕوا وایــە کــە وزەی ڕەش هــۆکارە بــۆ ئــەم زبرییــە کوانتەمیانــە. 
ــەزن«  ــرێ »بەســتنی م ــی دەوت ــل پێ ــوێ. ســێهەم مۆدێ ــی ن ــگ بانگێک ــەوە ســەرچاوەی بی ــر ببن ــی ت ــرێ جارێک ــە دەک ک
یــان »مەرگــی گەرمیــی«. بەپێــی ئــەم ســیناریۆیە، لەگــەڵ کشــانی گــەردوون، ئینتڕۆپــی زیاتــر و زیاتــر دەبێــت تــا دەگاتــە 
بەرزتریــن ئاســتی خــۆی. ئینتڕۆپــی بەرئەنجامــی یاســای دووەمــی داینەمیکــی گەرمییــە. بەپێــێ ئــەم یاســایە هەموو شــتێک 
لــە گەردوونــدا تــا دێــت لــە ڕێکییــەوە بــەرەو ناڕێکــی ملدەنێــت. ئینتڕۆپیــش هەژمــاری ئــەم گۆڕانەیــە. کاتێــک ئینتڕۆپــی 
دەگاتــە بەرزتریــن ئاســتی خــۆی، سیســتمی گەرمــی بــە گشــتیی تێــک دەچێــت. ئیــر شــوێنێک بــۆ ســودوەرگرتن لــە وزە و 
گەرمــی نامێنێــت یــان بــە مانایەکــی تــر جووڵــەی میکانیکــی لــە گەردوونــدا پەکــی دەکەوێــت. بــەم شــێوەیە گــەردوون لــە 

بۆشــاییەکی بــێ گەرمیــی و بەســراودا کۆتایــی پێدێــت. وەک ئــەوەی هەرگیــز هیــچ ڕووینەدابێــت.

سەرچاوەکان:

1.On the heavens, by Aristotle.
2.A universe from nothing, by Lawrence krauss.
3.Relativity, special and general theory, by Albert Einstein.
4.Dreams of a inal theory, by Steven Weinberg.
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تیمێکــی توێژینــەوەی نێودەوڵەتــی بــە پێشــڕەویی توێژەرانــی زانکــۆی ئەمســتەردامی هۆلەندی: جیرۆن بــۆس و مارتن 
ڤینــک و ســاینێل پێنارتــز، توانیــان جۆرێکــی تایبــەت لــە دەمارەخانــە بدۆزنــەوە، کــە ڕۆڵێکــی ســەرەکی دەگێرێــت لــە 
تواناکانــی مــرۆڤ بــۆ گــەران و ناســینەوەی ژینگــە و ڕێگــەی دەوروبــەری. ئــەم دۆزینەوەیــە بــە هەنگاوێکــی گرینــگ 
دادەنرێــت بــۆ زیاتــر تێگەیشــن لــە فرمانەکانــی مێشــک و هەروەهــا دەرگایەکــی تــازە واا دەکات بــۆ دۆزینــەوەی 
ــت داوە، وەک  ــە دەس ــان ل ــە ژینگەکەی ــەران ل ــینەوەی و گ ــای ناس ــە توان ــانەی ک ــەو کەس ــۆ ئ ــەت ب ــی تایب دەرمان
نەخۆشــی ئەڵزهایمــەر. ئــەم توێژینەوەیــەش لــە دواییــن ژمــارەی گۆڤــاری Nature communication باوکراوەتــەوە.

دۆزینەوەی دەمارەخانەی 
GPS لە مێشکدا 

وەرگێرانی: ڕۆژگار حمید علی
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رۆژانــە چەندیــن میلیــارد ئادەمیــزاد بــە شــێوەیەکی ســەرکەوتوو لــە زەویــدا گەشــت دەکــەن و هاتووچــۆ دەکــەن ئــەوەش 
بــە کەمریــن ماندووبــون و هــەر بــە شــێوەیەکی لــە خــۆوە و ئاســان مێشــک زۆرتریــن زانیــاری بەکاردەهێنــێ بــۆ ئــەوەی 
 ،)Hippocampus(شــوێنی خــۆی لــە ژینگــەی دەوروبــەر دیاریبــکات، ئــەم توانایــەی مرۆڤیــش دەکەوێتــە هیپۆکامپــەس
کــە پێکهاتەیەکــی شــێوە ئەســپیە لــە پلــی تێمپــۆرال)Temporal lobe( لــە توێکڵــی دەرەوەی )Cortex( میشــک. 
توێژینــەوەکان ئــەوە دەردەخــەن کــە میکانیزمــی ســەرەکی ئــەم توانایــەی مێشــک دەکەوێتــە جــۆرە خانەیەکــی تایبــەت 
ــی  ــۆری جااک ــە ج ــتووە ک ــان خس ــان دەری ــەس. زانای ــە هیپۆکامپ ــوێنیەکان)Place cells( ل ــە ش ــرێ خان ــی دەگوت ــە پێ ک
کیایــی لــەم خانانــەدا دەگۆرێــت بــە پیــی شــوێنی مرۆڤەکــە، هەروەهــا ئــەوەش دەرکەوتــووە کــە ئــەو بەشــەی مێشــکی 
مــرۆڤ گرینگــی نــادا بــە زانیــاری ووردی ئەوشــوێنانی کــە لیــوەی تێپــەر دەبــن، وەک جــۆر و ڕیزبەنــدی خانــووەکان لــە 
کۆانێــک، بەلکــو زیاتــر گرینگــی بــە زانیاریــە دیارەکانــی وەک دەســتە چەپــی مۆزەخانەکــە، یاخــود لــە کۆتایــی ڕێگاکــە 

.)Topographic orientation(ــرێ تۆپۆگرافیــک ئۆریەنتەیشــن ــەر ســوپەر مارکێتەکــە، ئەمــەش پێــی دەگوت بەرامب
ســەرۆکی تیمــی توێنژینەوەکــە لــە زانکــۆی ئەمســردام جیــرۆن بــۆس گووتــی »توانیــان جیاوازیەکــی زۆر دیــار بدۆزنــەوە 
لــە نێــوان چااکــی و وەامدانــەوەی خانەکانــی پلــی تێمپۆراڵــی لــە)perirhinal cortex( لەگــەڵ بەشــەکانی تــری میشــک« 
ــەردەوام  ــێوەیەکی ب ــە ش ــۆرال ب ــی تێمپ ــە پل ــس ل ــال کۆرتێک ــی پێرینی ــژاودا )Maze( خانەکان ــەوەی گێ ــە تاقیکردن ، »ل
وەامیــان هەبــوو بــە درێژایــی ڕێڕەوەکــە، هەرچــی چااکــی خانــە شــوێنیەکانی هیپۆکامپەســە ئــەوا لــە شــوێنی جیاجیــای 
گێژاوەکــە بــە شــێوەکەی پــەرت و بــاو خۆیــان دەردەخســت. ئــەوەی جێگــەی سەرســوڕمان بــوو ئەوەبــوو کــە خانەکانــی 
پێرنیــال کۆرتێکــس بــە شــێوەیەکی زۆر ڕێــک چااکیەکانــی خــۆی ڕێــک دەخســت بــە درێژایــی ڕێــڕەوی گێژاوەکــە، ئەمــە 
لــەوە دەچــێ دەمارەخانەیەکــی تــازە بێــت کــە وا لــە میشــک بــکات توانــای ناســینەوە و جیاکردنــەوەی شــوێنەکانی نزیــک 

یەکــری هەبێــت لــەو ژینگــەی کــە تێیدایــە«.
ــر  ــۆ زیات ــتەڕوو ب ــازەی خس ــی ت ــە دەروازەیەک ــی توێژینەوەک ــێ »ئەنجام ــز دەڵ ــاینێل پێنارت ــی س ــواری دەمارزان ــای ب زان
ــۆ  ــی هیواشــە ب ــە و دەرگایەک ــەر و ژینگ ــە دەورو ب ــەت ب ــاری تایب ــی زانی ــۆد کردن ــۆ ک ــی مێشــک ب تێگەیشــتنی تواناکان
ئــەو کەســانەی کــە کێشــەیان هەیــە لــە ناســینەوەی دەوروبــەر ) تۆپۆگرافیــکال ئۆریەنتەیشــن(، چونکــە ئــەو کەســانەی 
کــە لــە دەســت نەخۆشــی ئەڵزهایمــەرەوە یاخــود تێکچونــی پلــی تێمپۆراڵــەوە دەناڵێنــن، کێشــەیەکی زۆریــان هەیــە لــە 
ناســینەوەی ڕێگاکانیــان بــە تایبەتــی رێــگای دوور« هەروەهــا گووتــی » ئەنجامــی توێژینەوەکەشــان بــە هیــچ شــێوەیەک 
پێچەوانــەی توێژینــەوە کۆنــەکان نییــە، وەک توێژینــەوەی شــۆفێری تەکســی لــە لەنــدەن، کــە توانــی بگاتــە ئامانجەکەی کە 
زۆر دوور بــوو، لــە کاتێکــدا بەشــێکی پلــی تێپۆرالــی تێکشــکابوو. ئەمــەش ڕەنگــە هــۆکاری ئــەوە بووبێــت کــە شــۆفێرەکە 
پشــتی بەســتووە بــە خانەکانــی پێرینیــال کۆرتێکــس بــۆ ناســینەوەی شــوێنە گشــتیەکان، بــەام نەیتوانیــوە پشــت ببەســتێ 

بــە خانەکانــی هیپۆکامپــەس«.
ســەرەرای ئــەوەی کــە توێژینەوەکــە ئاســۆیەکی فراوانــی کــردەوە بــۆ تێگەیشــن لــە توانــای ناســینەوەی شــوێنەکان، ڕەنگــە 
ــر  ــی ســراتیژی ت ــۆ بەکارهێنان ــن ب ــە دەســت نەخۆشــی ئاڵزهایمــەر دەناڵێنی ــەو کەســانەی ل ــۆ ئ ــت ب رینیشــاندەریش بێ
بــۆ ناســینەوەی ڕێگاکانیــان و توێژینەوەکــە خانەکانــی پێرینیــان کۆرتێکــس وەک ئامانجێــک دەردەخــات بــۆ دۆزینــەوەی 
چارەســەری. لــە کۆتاییــدا توێژینەوەکــە ئاســۆی درووســتکردن و چاندنــی ئامێــری پزیشــکی شــوێنگرەوەی دەمارەخانەکانــی 

مێشــکی بــۆ ئــەو مەبەســتە کــردەوە.

سەرچاوە:

Jeroen J. Bos et al. Perirhinal iring patterns are sustained across large spatial segments of the task envi-
ronment, Nature Communications )2017(
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ــا و  ــاوەن توان ــەزی خ ــێ ڕەگ ــی ب ــودا بونەوەرێک ــت، خ ــەوە بێ ــە ئ ــودا ڕەنگ ــۆ خ ــە ب ــاوی ئێم ــەی ب ــە؟! پێناس ــودا چیی خ
زانیاریــی بــێ ســنور و دروســتکەری هەمــو شــتەکانە و خــودا لــە هەمــو شــوێنێک هەیــە، بــەام لــە ڕاســتیدا ئەمــە تەنهــا 
ــی دیکــە  ــەام خوداکان ــدی یەکتاپەرســتی بێــت، ب ــدەکان دەکات، کــە دەشــێت خواوەن ــە خواوەن ــە یەکێــک ل گوزارشــت ل
ــە  ــە و ل ــەر یەک ــە ه ــوداکان، ک ــە فرەخ ــی و ئایین ــی هیندۆس ــی ئایین ــنوردارە، وەک خوداکان ــەاتیان س ــان دەس هەندێکی
ــودای  ــتییەکاندا خ ــە دوالیس ــە ئایین ــن، ل ــتەکان نی ــو ش ــتکەری هەم ــوداکان دروس ــو خ ــا هەم ــە. هەروەه ــتێک بەرپرس ش
خراپــە جەســتەی دروســتکردوە و خــودای باشــەش ڕۆح. هەروەهــا خــوداکان نێــر و مــێ و دوایــەن و بێایەنیــان هەیــە؛ 
هەندێکیــان لــە شــێوەی مرۆڤــن، هەندێــک ئــاژەڵ و هەندێــک هیــچ شــێوەیەکیان نییــە، یاخــود مــرۆڤ ناتوانێــت وێنایــان 
بــکات. کۆنریــن شــێوەی خوداپەرســتی فرەخوداییــە، پاشــان لــە فرەخوداییــەوە یەکتاپەرســتی و دوانەگەراییــش پەیــدا بــووە. 
دواتــر لــە یەکتاپەرستیشــەوە جارێکــی تــر فرەخودایــی و تــا ڕادەیــەک دوانەگەراییــش دەرکەتونەتــەوە. وا دەردەکەوێــت کــە 
فرەخودایــی زیاتــر لــە روشــتی مرۆڤــەوە نزیــک بێــت، بەوپێیــەی هەرمرۆڤــە و بــە شــێوازی خــۆی خواپەرســتی دەکات 
و شــێوازی خــۆی پــێ ڕاســترە لەوانــی دی. زۆربــەی ئایینــە کۆنــەکان تەنهــا لــە ســنورێکی جوگرافیــی دیاریکــراو بوونیــان 
ــودای  ــۆی خ ــدی خ ــرەی تایبەمەن ــە گوێ ــەک ب ــەر ناوچەی ــەک، وە ه ــە ناوچەی ــووە ب ــەت ب ــە و تایب ــەر ئایین ــووە؛ ه هەب
تایبــەت بــە خــۆی لــە زهنیــدا دۆزیوەتــەوە. لەبــەر ئــەوەی مرۆڤــی کــۆن لــە ســنورێکی جوگرافــی بچــوک و تــا ڕادەیــەک 
ــە یــەک ژیــاون، وە بــە هــۆی کەمــی هۆکارەکانــی پەیوەنــدی و هاتوچــۆ و هــۆکاری دیکــە، مرۆڤــی ناوچەیــەک  دابــڕاو ل
دابڕاوبــون لــە مرۆڤــی ناوچەکانــی دیکــە، هــەر بۆیــە ئــاگاداری خواوەنــدی ڕۆحــە لۆکاڵییــەکان و شــوێنە پیرۆز و شــومەکانی 
ئەوانیــش نەبــوون. هەندێــک لــە لێکۆڵــەران پێیــان وایــە شۆڕشــی ئاییــن و خــوداکان دەگەڕێتــەوە بــۆ پــاش قۆناغــی شۆڕشــی 
ــوو  ــی واب ــاو و کارەســاتە روشــتییەکان نەدەگەشــت و پێ ــاژەڵ، یاخــود اف ــی ئ ــە مردن ــەو دەمــەی مــرۆڤ ل کشــتوکاڵ، ئ
ئەمانــە کاری هێزێکــی ســەرو مرۆییــن. هــەر کارەســاتە و ئەنجامــی توڕەبونــی خودایەکــە وە هــەر کاروبــارە و خودایــەک 
ــەوە وەک  ــە کای ــرەوە خــودا هات ــە لێ ــان، بۆی ــدن، خــودای ئاســان، خــودای دەرم ــات، وەک، خــودای پیتان ــوەی دەب بەڕێ
هێزیێکــی ســەروو مرۆیــی. هەندێــک لــە مێژونووســان ئایینــی هیندۆســی و هەندێکــی دیکــە ئەنیمیــزم بــە یەکەمیــن ئاییــن 
دادەنێــن، هەندێکــی تریــش پێێــان وایــە ڕەنگــە زۆر ئایینــی دیکــە هەبوبێــت کــە هیــچ بەڵگەیەکــی ئەوتۆیــان پــاش خۆیــان 

لــێ بەجێنەمابێــت.

فرەخودایی
 

باوەڕدارانــی فرەخودایــی وایــان بیــر دەکــردەوە کــە جیهــان لەایــەن گروپێــک خــودای بەهێــزەوە کۆنتــڕۆڵ کــراوە و بەڕێــوە 
دەبرێــت، وەک خــودای پیتانــدن، خــودای بــاران، خــودای جەنــگ... بــەم جــۆرە هەر شــتێک لە ســەرو توانای مرۆڤــەوە ڕووی 
بدایــە دەدرایــە پــاڵ خودایــەک. فرەخودایــی ای باوەڕدارانــی یەکتاپەرســت و وەرگەڕانخــواز مانایەکــی دزێــو و نەخــوازراوی 
ــە: فرەخودایــی کــۆن، یاخــود فرەخودایــی بــەر لــە  هەیــە، بــەام دەبێــت ئــاگاداری ئــەوە بیــن دو جــۆر فرەخودایــی هەی
یەکتاپەرســتی، جــۆری دووەم فرەخودایــی نــوێ. ئــەم جۆرەیــان دەکرێــت بــە فرەخودایــی نــاو یەکتاپەرســتی نــاوی برێــت، 
کــە تێیــدا بــاوەڕداران لــە بنەمــادا یــەک خــودا دەپەرســن، بــەام زۆری مەزهەبــەکان و جۆراوجۆریــی کلتــور و پیاوچــاکان 
ــەر  ــدە لەس ــن هێن ــودا دەپەرس ــەک خ ــەی ی ــە وادەکات ئەوان ــۆکاری دیک ــەت و ه ــەکان و سیاس ــەزارەکان ومەرجەع و م
شــێوازی پەرســن ناکــۆک بــن کــە بگاتــە یەکــر کوشــن و دوژمنایەتــی، هاوشــێوەی جەنگــی شــیعە و ســوننە و کاســۆلیک و 
پرۆتســتانت. لێــرەدا دەکرێــت خاڵێکــی پۆزەتیڤــی ئایینــە فرەخــوداکان ببینیــن، ئــەم ئایینانــە بــە گشــتی تەبشــیری نەبــوون، 
ــن توندوتیژیــان لــە مێــژووی مرۆڤایەتــی تۆمــار  هــەر ئەمــەش وایکــردوە بــە بــەراورد بــە ئایینــە یەکتاپەرســتەکان کەمری
ــە هەمــان  ــزم ب ــە، ئەگــەر بڕوادارانــی هیندوی ــد هەی ــۆن خواوەن ــزم دا ٣٣0 ملی ــە هیندوی ــەوە بکــەرەوە ل ــر ل کردبێــت. بی

شــێوەی ئیســام و کریســتیان ناکــۆک بــن ئاخــۆ هەمــو چەکــی دونیــا بەشــی جەنگــی ٣٣0 میلیــۆن خواوەنــد دەکات؟!
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دووانە پەرستەکان 
ئایینــی فرەخودایــی هــەم یەکتاپەرســتی و هــەم دووانــە پەرســتی بەرهــەم هێنــا. ئایینــە دوانەییــەکان پێیــان وایــە جیهــان 
یــەک ایەنــە لــە ایــەن هێزێکــی باشــەوە بەڕێوەنابرێــت، بەڵکــو ئــەوان دان بــە بوونــی دوو خــودای دژ بەیــەک دەنێــن: 
ــەو پرســیارەی  ــەکان دا وەامــی ئ ــە دوانەیی ــە ئایین ــەی یەکتاپەرســتییەوە، ل ــە پێجەوان ــە. ب ــە وخــودای خراپ خــودای چاک
خراپــە لــە کوێــوە دێــت، شــتێکی ئاســانە: خــودای خراپــە خراپــە دەهێنێــت. دوانەگــەراکان باوەڕیــان وایــە خراپــە هێزێکــی 
ســەربەخۆیە، نــە لەایــەن خــودای چاکــە دەخولقێرێــت نــە پاشــکۆیەتی، چاکــە و خراپــە شــەڕ بــۆ کۆنتڕۆڵکردنــی جیهــان 
دەکــەن و تــەواوی گــەردون شــەڕگەیە لــە نێــوان ئــەم دو هێــزەدا. ئایینــە دووخوداگــەراکان، بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە هــەزاران 
ــە  ــزم(ە. ئایین ــیزم، و مانی ــتیزم، گنۆستیس ــان )زەردەش ــن، گرنگرینی ــش زایی ــە ١٥00- ١000ی پێ ــردوە ل ــەیان ک ــاڵ گەش س
یەکتاپەرســتەکان ئایینــە دوانەگەراکانیــان کــز کــرد و ئەمــڕۆ رێژەیەکــی کەمیــان لــە هیندســتان و خۆرهەاتــی ناوەڕاســت 

دا زینــدوو ماونەتــەوە.

یەکتاپەرستی
یەکەمیــن ئایینــی یەکتاپەرســتی کــە بــە ای ئێمــەوە زانــراوە لــە میــر لــە ســاڵی )٣٥0( ی پێــش زاییــن دەرکــەوت، کاتێــک 
فیرعــەون ئەخناتــون ڕایگەیانــد کــە )ئاتــون( خــودای هەمــو گەردوونــە، کــە بــەر لــەوە ئاتــون خواوەندێکــی اوەکــی بــوو 
لــە نێــو خواوەندەکانــی میــر. ئەخناتــون پەرســتنی ئاتونــی کــردە ئایینــی ڕەســمی و گومانــی دەربــارەی خوداکانــی تــر 
دروســت کــرد، بــەام هەوڵەکانــی ســەرکەوتوو نەبــوون. پــاش مردنــی ئەخناتــون، پەرســتنی ئاتــون وازی لێهێرا،بــەم جــۆرە 
دەکرێــت بڵێیــن لــە هەنــاوی فرەخوداییــەوە یەکتاپەرســتی ســەریهەڵدا. بــە تێپەڕبونــی کات فرەخوداگــەراکان ئەوەنــدە 
ــی  ــەدەی یەکەم ــە ســەرەتای س ــرد. ل ــۆش دەک ــان فەرام ــی دیکەی ــە خوداکان ــوون ک ــراو دەب ــی دیاریک ــری خودایەک هۆگ
ــاش دەرکەوتنیشــیان هــەر وەک  ــا پەرســتەکان پ ــە یەکت ــرا، ئایین ــە کەمــی بەدیدەک ــدا ب ــە جیهان ــدا یەکتاپەرســتی ل زایینی
شــتێکی اوەکــی تەماشــا دەکــران و ئایینــی بــاو هــەر فرەخودایــی بــوو. ئــەوەی ئایینــە یەکتاپەرســتەکانی باوکــردەوە زیاتــر 
لــە هەرشــتێک تەبشــیری بونیــان بــوو، تەنانــەت بەکارهێنانــی هێــز و ناچارکردنــی خەڵکــی  بــۆ وەرگــەڕان لــە فرەخودایــی 
و پەرســتنی خودایەکــی دیاریکــراو. ســەرکەوتنی مەســیحییەت بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان ســەرکەوتنی یەکتاپەرســتی بــوو. 
ــیحییەتیش  ــەر وەک مەس ــەوت، ه ــت دەرک ــەی یەکتاپەرس ــی دیک ــام وەک ئایینێک ــەم دا ئیس ــەدەی حەوت ــە س ــر ل دوات
ــی ببڕێــت و ســنورێکی جوگرافــی داگیــر بــکات لــە  بــوە ئایینێکــی تەبشــیری و توانــی بیابانەکانــی نیمچەدورگــەی عەرب
زەریــای ئەتانتیکــەوە تــا هیندســتان. بــە هاتنــی ســەرەتاکانی ســەدەی شــانزە یەکتاپەرســتی زیاتــر تەشــەنەی کــرد، ئەمــڕۆ 

سیســتەمی سیاســی جیهانــی لەســەر بنەمــای یەکتاپەرســتی بونیــاد نــراوە.

)سینکریتیزم( و تێکەڵبونی فرەخودایی و تاکخودایی و دوانەگەرایی
هەرچەنــد وا دەردەکەوێــت یەکتاپەرســتی جێگــەی بــە فرەخودایــی و دوانەگەرایــی لێژکردبێــت، بــەام دەتوانیــن 
ڕەگوڕیشــەی چەندیــن کــردار و بــاوەڕی فرەخودایــی و دوانەپەرســتی لــە نــاو بــاوەڕی یەکتاپەرســتی جولەکــە و مەســیحی 
و موســوڵان بەدیبکەیــن. باوەڕبــون بــە بەهەشــت )قەڵەمــڕەوەی خــودای چاکــە( و دۆزەخ )قەڵەمــڕەوی خــودای خراپــە( 
لــە بنــەڕەت دا باوەڕێکــی دوانەگەرایــی بــوو. لــە کتێبــی پەیانــی کــۆن )عهــد عتیــق( هیــچ شــوێنەوارێکی ئــەم بــاوەڕە 

لــە ئــارادا نییــە.
ــن  ــزم کۆنری ــەی ئەنیمی ــەو پێی ــن ب ــەدی بکەی ــردا ب ــی ت ــاو ســەرجەم ئایینەکان ــە ن ــزم ل ــەی ئەنیمی ــو ڕیش ــت ڕەگ دەکرێ
ئایینــی مرۆڤایەتییــە و کاریگەریــی لەســەر هەمــوو یاخــود زۆرینــەی ئایینەکانــی دیکــە هەیــە. بڕوابــوون بــە خێــوەکان 
و پەرییــەکان و دێــوەکان و کانییــە پیــرۆزەکان لــە ســیاکانی باوەڕدارانــی ئەنیمیزمــن، کــە ئەمــڕۆش ئــەم جــۆرە باوەڕانــە 
لــە زۆر شــوێنی جیهــان بەدیدەکرێــت. تــا ئێســتاش تەنانــەت لــە ناوجەرگــەی هەندێــک لــە شــارەکان دەبیســتین گوایــە 
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ــەڕەت  ــە بن ــە ل ــە ک ــیفا بەخش ــان ش ــرۆزە ی ــراو پی ــەی دیاریک ــاوی کانیی ــان ئ ــە! ی ــوی هەی ــود خێ ــومە یاخ ــەک ش خانوی
ــە  ــان بــە خێوەکانــی ئەنیمیــزم و ب ــان باوەڕی دا ئەمــە دیدێکــی ئەنیمســتییە. باوەڕدارانــی یەکتاپەرســت ڕێژەیەکــی زۆری
هەمــان شــێوە باوەڕیــان بــە شــەیتانێکی بەهێــز هەیــە، کــە زۆر شــتی لەدەســت دێــت، کــە ئەمــە شــەیتانی دوانەگەرایــە 
وە باوەڕیــان بــە قەدیــس و شــێخەکان هەیــە، کــە ئەمــە دیدێکــی فرەخوداییــە. لێکۆڵەرانــی ئاییــن بەمــە دەڵێــن: 
ــی یەکتاپەرســتی  ــە هاتن ــەن ک ــەوە دەک ــەی یەکتاپەرســتەکان بانگەشــەی ئ ــی(. گەرچــی زۆرین ســینکریتیزم، )ئاوێتەگەرای
فرەخودایــی لەنــاو بــردوە، بــەام لــە ڕاســتیدا فرەخودایــی میراتێکــی زۆری بــۆ یەکتاپەرســتی جێهێشــتوە، بەتایبــەت گــەر 
لــە ئایینــی کریســیانی وردببینــەوە کۆمەڵێــک یاســا و کەســایەتی و بۆنــەی ســەردەمی بتپەرســتەکان دەبینیــن کــە بەرگێکــی 

ــراوە. ــتیانیان بەبەرداک کریس

ئەو خودایەی لەبیرکراوە!
 بەگشــتی لــە زۆربــەی ئایینــە فرەخوداگــەراکان دا خودایــەک هەیــە کــە هەمــو خوداکانی دروســت کــردووە و لــە هەمویان 
باادەســترە، بــەام بــڕواداران زۆر بــە کەمــی ئــەم خودایــە دەناســن و بایەخێکــی زۆری پێنــادەن، چونکــە ئــەم خودایــە 
ــەم  ــون ب ــد ب ــۆ پابەن ــی مــرۆڤ. ب ــی دونیای ــۆ ژیان ــە ب ــۆی نیی ــراو و ئەوت ــە هاناوەهاتنێکــی خێ ــێ باکــە و ب خودایەکــی ب
خودایــەوە دەبێــت بــاوەڕدار دەســتبەرداری خۆشــییە دونیاییــەکان ببێــت، بــەام بــە گشــتی لــە هەمــو ئایینــەکان دا تەنهــا 
چەنــد باوەڕدارێکــی دەگمــەن هــەن کــە ئامــادەن دەســت لــە خۆشــییەکانی دونیــا هەڵگــرن و لــە خەڵــوەت و دورەپەرێــزی 
دا بژیــن و زۆرینــەی بــاوەڕداران تەنهــا بــەو روت و ڕێوڕەســمە ئایینیانــەوە پەیوەســت دەبــن کــە دیوێکــی کۆمەایەتیــان 
هەیــە. لــە فرەخودایــی یۆنانــی کاســیکدا، ســەرجەم خــوداکان: زیــۆس، هێــرا، ئاپۆلــۆ و خوداکانــی تــر، هەمویــان پاشــکۆی 
هێزێکــی باادەســن کــە )چارەنــوس(ە. لــە ئایینــی فرەخودایــی یۆروبــای خۆرئــاوای ئەفریقــا هەمو خــواکان لــە ئۆلۆدومێری 
خــوای بــاا لــە دایــک بــون وە هــەر بــە پاشــکۆی ئەویــش ماونەتــەوە، هەروەهــا لــە ئایینــی هیندۆســیدا )ئامــان( بەســەر 
ســەرجەم خوداکانــدا باادەســتە، تەنانــەت ئەنیمســتەکان باوەڕیــان بــە بونــی هێزێکــی بــاا کــردووە کــە لــە پشــت هەمــو 
خــوداکان و دێــوەکان و بــەردە پیرۆزەکانــەوە هەیــە. لــە ئایینــی هیندۆســیدا بــێ ســودە گــەر بــۆ چارەســەری نەخۆشــی 
یاخــود ســەرکەوتن لــە جەنــگ و بارینــی بــاران داوا لــە خــودای فەرمانــڕەوای گــەردون بکەیــت، چونکــە ئــەو هێزێکــی بــێ 
باکــە بــە ژیانــی دونیــا و بــۆی گرنــگ نییــە کــێ لــە جەنــگ دەیباتــەوە و کــێ دەدۆڕێــت، کــێ نەخــۆش دەکــەوێ و کــێ 
دەمــرێ! بۆیــە هیندۆســەکان ئــەم شــتانە لــە خــوادای بــاا داوا ناکەن. نــەک هەر ئــەوە، هیندۆســەکان هیچ پەرســتگایەکیان 
ــوس(  ــان )چارەن ــاای خۆی ــۆ خــودای ب ــان ب ــچ قوربانییەکی ــەکان هی ــە هەمــان شــێوە یۆنانیی ــا، ب ــاد نەدەن ــۆ ئامــان بونی ب
نەدەکــرد. ئــەوەی کــە بــە گشــتی بــاوەڕداران لــە بــری خــودای بــاا پەیوەنــدی لەگــەڵ چەنــد خودایەکــی بچوکــی ناوەنــدی 
دەبەســن و تــەواوی خواســتە دونیاییەکانیــان لــەو داوا دەکــەن، ئــەو گومانــە دروســت دەکات کــە مــرۆڤ ناڕاســتەخۆ دان 
بــەوەدا دەنێــت کــە خــودای بــاا لــە کاروبارەکانــی ســەر زەوی ناتوانرێــت هەمیشــە پشــتی پێببەســرێت. هەروەهــا مــرۆڤ 
پاڵنەرێکــی بەهێزتــری هەیــە بــۆ فرەخوداگەرایــی بــە بــەراورد بــە یەکتاپەرســتی، بۆیــەش هەمیشــە هەوڵــی دۆزینــەوەی 
پاســاو دەدات بــۆ فرەخودایــی. کاتێــک پەیامبــەری ئیســام ڕەخنــە لــە بتپەرســتەکان دەگرێــت و پێیــان دەڵیــت بۆچــی ئێــوە 
ــە  ــدا ئەمان ــە کاتێک ــەن ل ــان لێدەک ــە دەپەرســن و داوای شــیفای نەخۆشــی و ســەرکەوتنی جەنگی ــە جۆربەجۆران ــەم بت ئ
هێنــدە بێتوانــان کــە ناتوانــن لــە جێگــەی خۆیــان ببزوێــن؟! لــە وەامــدا بتپەرســتەکان دەڵێــن: ئێمــە )بۆیــە دەیانپەرســتین 
بــۆ ئــەوەی لــە خــودای بــاا نزیکــان بکەنــەوە(. لــە ڕاســتیدا لــە نێــو ئــەو ئایینانــەش دا کــە یەکتاپەرســتی بناغــەی ئیانــە 
و باوەڕبــون بــە هــەر هێزێکــی دیکــەی خودایــی تاوانــە، هێشــتا لەســەر ئــەرزی واقیــع خەڵکــی بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان 
ــی زۆر  ــن ڕێژەیەک ــت بڵێی ــت. دەکرێ ــەرس ناکرێ ــۆ ه ــەواوی ب ــە ت ــتییان ب ــام دەدەن و یەکتاپەرس ــی ئەنج فرەخوداگەرای
مــرۆڤ هــەن بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان فرەخوداگــەران و ماســکی یەکتاپەرســتییان پۆشــیوە، یاخــود تەنهــا لــە تیــۆری دا 
باوەڕیــان بــە یەکتاپەرســتی هەیــە، ئەگــەر نــا لــە واقیــع دا هــەر یەکــە و خــودای خۆیــان هەیــە، بەمونــە، موســوڵانێک 
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ــری  ــە ب ــکات ل ــەوەی داوای شــیفای نەخۆشــییەکەی ب ــۆ ئ ــت ب ــی شــێخێک یاخــود مــەزاری پیاوچاکێــک هەڵدەبژێرێ ماڵ
ئــەوەی ڕاســتەوخۆ داوا لــە خــودا بــکات، هەروەهــا لــە ڕابــردوودا مەســیحییەکان کۆمەڵــە قەدیســێکیان بەرهــەم هێنــا کــە 
هەریەکــە و کاروبارێکــی بەڕێــوە دەبــرد و هەریەکــە و ناوچەیەکــی دەپاراســت. ئینگلتــەرا ســەینت جــۆرج دەیپاراســت، 
ســکۆتلەندا ســەینت ئەنــدرو دەیپاراســت، هتــد. بــەم جــۆرە هەمــو شــار و شــارۆچکەکان قەدیســی خۆیــان هەبــوو. نــەک 
ــەوە  ــت سەرئێش ــۆ بەدەس ــەر ت ــوو. گ ــان هەب ــی خۆی ــییەک قەدیس ــەر نەخۆش ــە و ه ــەر پیش ــەت ه ــەوە، تەنان ــەر ئ ه
بتنااندایــە، ئــەوا دەبــوو ای ســەینت ئاگۆســیۆس نــزا بکەیــت، بــەام ئەگــەر دانئێشــەت هەبوایــە، ئــەوا ســەینت پۆڵۆنیــا 
ــک  ــە، مەزارێ ــۆ مون ــە ناوبانگــە، ب ــەک ب ــە بەهرەی ــی ئیســامیش دا هــەر مــەزارە و ب ــە ئایین ــوو. ل چاودێرێکــی باشــر ب
تایبەتــە بــۆ ئــەو ژنانــەی دەیانەوێــت منداڵیــان ببێــت، مەزارێکــی تــر چارەســەری نەخۆشــیی دەرونــی دەکات، شــێخێک 

شــتە ون بــووەکان دەدۆزێتــەوە و شــێخێکی تــر یارمەتیــت دەدات هاوســەرێکی گونجــاوت دەســت بکەوێــت!

خودای نوێ
لــە ســەردەمی مۆدێــرن دا جــۆرە خودایەکی نوێ هەیە، بــەام خودایەکی دان پێــدا نەنراو! ئەویش زانســت و تەکنەلۆجیایە. 
ئەمــڕۆ کاتێــک خەڵکــی نەخــۆش دەکــەون لــە بــری چونــە ســەر شــەخس و مــەزارەکان دەچنــە نەخۆشــخانەکان، کاتێــک 
ــی  ــە ئەندازیاران ــوە، داوا ل ــان وابێــت خــودا توڕب ــە قوربانیکــردن و پێی ــەوەی خەڵکــی بکەون ــری ئ ــە ب ــەدات ل ــاو ڕوئ اف
ــی  ــەوەی خەڵک ــری ئ ــت لەب ــەرزە دەبێ ــک بومەل ــەن، کاتێ ــت بک ــر دروس ــەکان باش ــرد و ڕێگاوبان ــەن پ ــارەوانی دەک ش
دەســت بــە نوێــژ و نــزا بکــەن، بیــر لــەوە دەکەنــەوە خانــوی تایبــەت و کەرەســتەی گونجاوتــر بــۆ بیناکانــان بەکاربێنــن و 
دەزانــن کــە هــۆکاری ڕودانــی بومەلــەرزە جووڵــەی تەکتۆنــی زەوییــە نــەک خراپیــی خەڵــک! چیــر لەبــری ئــەوەی لەکاتــی 
بومەلــەرزەکان گــوێ لــە ئامــۆژگاری مامۆســتایانی ئایینــی بگــرن گــوێ لــە جیۆلۆجیســت و ئەندازیــارەکان دەگــرن، ژنــەکان 
لــە بــری ئــەوەی پەنــا بــۆ شەخســەکان ببــەن بــۆ ئــەوەی منداڵیــان ببێــت دەچنــە تاقیگــەکان و پەنــا بــۆ منداڵــی بلــوری و 
چارەســەرە پزیشــکییەکان دەبــەن، تەنانــەت هەمــو ئەوانــەش کــە باوەڕیــان بــە قــەزاو قــەدەر هەیــە و پێیــان وایــە ڕۆژی 
مردنیــان دیــاری کــراوە و نــە دوادەکەوێــت و نــە پێــش دەکەوێــت، هەمیشــە هــەوڵ دەدەن ئامــۆژگاری ئــەو پزیشــکانە 
پەیــڕەو بکــەن کــە دەڵێــن وەرزش و خۆراکــی گونجــاو هــۆکاری تەمــەن درێژییــە! تەنانــەت ئەوانــەی پێیــان وایــە زانســتی 
ئەندازیــاری جینــی دەســتکاریکردنی ئیشــی خودایــە و تەنهــا خــودا بــۆی هەیــە شــێوەی مــرۆڤ دیاریبــکات، پــۆل پــۆل 
ــە  ــوت و بەشــەکانی دیکــەی جەســتەیان! ڕێژەیەکــی زۆر ل ــکاری ل ــی نەشــتەرگەری جوان ــۆ ئەنجــام دان ــز دەبەســن ب ڕی
خەڵکــی ڕەخنــە لــەو هەوڵــە زانســتییانە دەگــرن کــە دەیەوێــت مــرۆڤ و زیندەوەرانــی دیکــە بــە شــێوازی نــوێ دروســت 
بــکات یاخــود گــۆڕان لــە شــێوەی مــرۆڤ دا بــکات، بــەو پاســاوەی کــە ئایــا ئــەوەی ئــەو کارە دەکات ئامادەیــە لێپرراوێتــی 
ــەکان  ــی ئێســتای مرۆڤ ــە لێپرراوێت ــچ کەســێک هەی ــا هی ــا ئێمــە بپرســین ئای ــەام ب ــت، ب ــە ئەســتۆ بگرێ ــە ل ــەو مرۆڤ ئ
ــەواوی  ــت و ت ــک دەبێ ــە دای ــە شــێوەی روشــتی ل ــەواو ب ــدام و نات ــی کەمئەن ــەک منداڵ ــەردەوام ڕێژەی ــت؟! ب هەڵبگرێ
ــە  ــە دایــک بــوون ب ــا ل ــە هەڵبگرێــت؟ ئای ــە لێپرراوێتــی ئەمان ــا کەســێک هەی ــازارەوە بــەڕێ دەکــەن، ئای ــە ئ ــان ب ژیانی
شــێوازە روشــتییەکەی هێنــدە شــیاوە کــە ئێمــە هــەوڵ بدەیــن بیپارێزیــن؟ یاخــود تەنهــا هــۆکاری بەرگریکردمــان لــە شــتە 
روشــتییەکان ئەوەیــە کــە لەگەڵیــان ڕاهاتویــن؟ ئێمــە شــەرعییەت بــە هەمــوو ئــەو شــتانە دەدەیــن کــە پێیــان ئاشــناین و 
هەڵــە و کەموکورتییەکانیــان نابینیــن، بــەام هەمیشــە ســڵ لــە شــتە نوێــکان دەکەینــەوە و کەموکورتییەکانیــان بــە زەقــی 
دەبینیــن. جێــگای سەرســوڕمانە ئەوانــەی شــتە روشــتییەکان بــە باشــر لــە شــتە دەســکردەکان دادەنێــن هەمــان ئەوانــەن 

کــە لــە ئارایشــتگاکان چەندیــن کاتژمێــر لــە ڕەنگکردنــی قژیــان و گۆڕینــی ڕەنگــی چاویــان بەســەر دەبــەن!

سەرچاوە: )مێژووی مرۆڤ( - نوسینی: یوڤال نوح هەراری - وەرگێڕانی: کارزان کاوسین
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مێژوو 
ــەو  ــان ب ــووە، ی ــاراو ب ــە ئاتەشــگەکاندا ن ــران ل ــان قەت ــر، ی ــە شــێوەی گاز، قی ــد ســەدەیەک، ل ــش چەن ــە، پێ ــەم مادەی ئ
جــۆرەی لــە کتێبــی پیــرۆز و کتێبــە مێژووییەکانــدا باســی لێــوە کــراوە، کــە چــۆن لــە دروســتکردنی کۆشــکی بابلــدا ســوود 

لــە قیــر وەرگیــراوە، یــان لــە دروســتکردنی کەشــتیی نــوح و چەنــدان بابەتــی مێژوویــی تــردا ئامــاژەی پــێ دراوە.
بابلییــەکان، وەک مادەیــەک، کــە توانایــی ســووتانی هەیــە بــۆ چــرا و لــە هەویــری پتەوکــەری بەنــداوەکان و دروســتکردنی 

ڕێــگای هاتوچۆیــش، ســوودیان لــە نــەوت بینیــوە.
تــا ماوەیەکــی زۆر، نــەوت تەنهــا وەک پێداویســتییەکی مــاان، یــان بــۆ چەورکردنــی هەنــدێ ئامێــر بەکارهێــراوە، بــەام لــە 
ســەرەتای ســەدەی شــازدەیەم و بــەدواوە ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ، پــەرە بــە بەکارهێنانەکانــی نــەوت درا. تــا ســاڵی ١8٥٤ز دوو 
کەســی دەرمانســاز پێکهاتەیەکــی ســووکیان لــە ڕۆنــی زەوینــی دا دۆزییــەوە، کــە توانــای ســووتانی هەیــە و بــە ســوودبینین 

لــە کــردەی دڵۆپانــدن، چەنــد مادەیەکــی تریشــیان دۆزییــەوە، کــە بــۆ ڕوونــاک کردنــەوە بەکاردەهاتــن.
لەســەر ئــەم بنەمــا تاقیکارییــە، دیزایــن و دروســتکردنی دەزگا مەزنەکانــی پااوتنــی نــەوت و پااوگــە نەوتییــەکان 

دروســتکران و پەرەیــان پــێ درا. کارگــەی بەرهەمــە نەوتییــەکان لــە ئاتازونــی ئەمریــکا لــە ١8٥9ز خرایــە کار.

نەوتی خاو 
لــە ئێســتادا چەنــدان چاڵــە نــەوت لــە جیهانــدا هــەن، کــە نەوتیــان لێــوە دەردەهێرێت، بــەو نەوتە لــە چاڵــە نەوتییەکانەوە 

دەردەهێرێــت دەوترێــت ›نەوتی خاو‹.
نەوتــی خــاو پاڵفتــە دەکرێــت و چەنــدان جــۆری هایدرۆکاربۆنی جیــاواز، )کــە نەوتیان لێ پێکهاتــووە( لێــک جیادەکرێنەوە، 
ــەم کارە ئەنجــام دەدرێــت. نــەوت ســەرچاوەی وزە و  ــە پااوگــە نەوتییەکانــدا ئ ئــەم کــردارەش بــە پااوتــن نــاراوە و ل
مــادەی ســەرەتایی چەنــدان ئاوێتــەی کیمیایــی جیــاوازە و ڕۆڵێکــی گرنگــی لــە ئابووریــی جیهانــی مۆدێرنــدا هەیــە. لــە 
پیشەســازییە نوێیەکانــدا ســەروەتێکی ئێجــگار گرنگــە و شــیکار و گۆڕانکاریــی و دەستخســتنی مــادە ســەرەتاییەکانی نەوت، 

ســوودێکی ئێجــگار زۆریــان لــێ دەبیرێــت.

نەوت چییە؟
وەرگێڕان: کاروان ساڵح
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پێکهاتەی نەوت
شــێوازی دروســتبوونی نــەوت تــا ئێســتا بــە تــەواوی ڕوون نییــە، لــەم بــارەوە چەنــدان گریانــە پێشــنیاز کــراون. هەندێــک 

لــەو تیۆرییانــە دەربــارەی مــادە کانزاییــەکان و هەندێکــی تریــان لــە بــارەی پێکهاتــە ئەندامییەکانــی نەوتــەوەن.
١- گریانه ى پێكهاتنى نه وت له  ماده  كانزاییه كان

بنچینــه ى ئــه م گریانه یــه  ئه وه یــه،  كــه  پێكهاتــه  كاربــۆ- كانزاییــه كان لــه  قوو ایــی زه ویــدا به هــۆی به ركه وتنیــان 
ــه  هــۆی  ــی، پاشــان ب ــه  زنجیره ی ــیتیلینى و كورت ــی ئه س ــه  هایدرۆكاربۆن ــه  ســه ره تادا ده بن ــردووه وه ، ل ــاوى دزه ك ــه ڵ ئ له گ
ــر(. ــى تێ ــره ى هایدرۆكاربۆنی ــرن )زنجی ــه ى تێ ــان ئاوێت ــۆز، كــه  زۆرینه ی ــه ى ئاڵ ــه  ئاوێت ــزه وه  ده بن پێكداچــوون و پۆلیمه رای

٢- گریانه ى پێكهاتنى نه وت له  ئاوێته  ئه ندامییه كان:
بــه  پێــى ئــه م گریانه یــه ، دروســتبووى نــه وت به هــۆی هه ڵوه شــاى جه ســته ى زینــده وه ران له گــه ڵ ئــاو و به بــێ 
ــه  و  ــه كاى جه ســته  هه ڵده وه شــێن و پێكهات ــی و گۆگردیی ــه  نایرۆجین ــه ى پێكهات ــه م بارودۆخــه دا به شــی زۆرین ــه . ل هه وای
ــى  ــر كاریگه ری ــش له ژێ ــه  ئامینۆکانی ــت. ترش ــه ردا دێ ــان به س ــاوه وه  هایدرۆایز)ئاواندن(ی ــۆی ئ ــه كان به ه ــاده  چه وریی م
ــی  ــاك گه ردیله ی ــۆى ت ــتبووى هایدرۆكارب ــه ڵۆكییه كه یان، دروس ــتداى ترش ــه  له ده س ــه رزدا، ب ــى ب ــه ى گه رمی ــتان و پل په س

ــت. ــر ده رده كه وێ ــی كه م كاربۆنی
ــادەی  ــه وه  م ــداره  ده ریاییه كان ــتەی گیان ــدى جەس ــۆی دڵۆپان ــواى به ه ــوو، ت ــاس ب ــى زینده ن ــه  ئه ندازیارێ ــەر، ك ئینگل
نەوتــی بەدەســتبخات و بــه  تێبینىكــردى تایبه مه ندێتیــى )optical rotation( كــه  لــه  مــاده  نه وتییه كانــدا هه یــه  و 
ــره .  ــە  باوه ڕپێكراوت ــه م گریانەی ــه (، ئ ــدا هه ی ــته ى گیانداران ــه  جه س ــه  ل ــرینه  )ماده یه ك ــووى گلیس ــی هه ب هۆكاره كه ش
ــه وه   ــه ى نه وت ــه م تایبه مه ندێتیی ــاره ى ئ ــه وه ن، له ب ــی نه وت ــه ى كانزای ــاره ی پێكهات ــه  ب ــه  ل ــر، ك ــه كاى ت ــه  كاتێكــدا  گریان ل

ــه داوه . ــته وه  ن ــان به ده س ــی باوه ڕپێكه ری ــه وه  و بەڵگەیەک ــۆره  ڕوونكردن ــچ ج هی
 optical( دەشــتوانرێت نــه وت لــه  ڕێگــه ى شــیكاریى ڕووه كیشــه وه  بەده ســت بهێرێــت. لــه م بــاره دا تایبه مه ندیــى
rotation(ى پێكهاتــه ى نــه وى بــه  هــۆكارى هه بــووى ئاوێتــه ى هاوشــێوه ى گلیســرین لــه  ڕووه كــدا, واتــه  پۆلــی 

ــت. ــۆڕە  ده زانێ ــۆڕان و ئاڵوگ ــه و گ ــۆكاری ئ ــاكان بــه  ه ــچ، به كری ــه وه . مرازی ــك بدرێت ســتیرۆڵه كان، لێ
ــى  ــه ى نه وتی ــه وه ى پێكهات ــە لێكدان ــه ندتره  و ب ــه كان، په س ــاده  ئه ندامیی ــه  م ــه وت ل ــى ن ــى پێكهاتن ــتیدا تیۆری ــه  ڕاس ل
ــاس  ــایەى ب ــه  ش ــت ، ك ــه دى ناكرێ ــدا ب ــه رچاوه  نه وتییه كان ــه  س ــۆ ل ــه ى ئه وت ــه،  جیاوازیی ــه م گریانه ی ــای ئ ــه ر بنه م له س
بێــت )ئــه و جیاوازیانه شــی هــەن،  ده گه ڕێنــه وه  بــۆ بارودۆخــى جیــاوازی ئــه و جێگایانــه ى  ســه رچاوه  نه وتییــه كاى لێیــه (.

ماده  پێكهێنه ره كاى نه وى خاو
ــەوە،  ــە هیرۆئەتۆمییەکان ــەی پێکهات ــە روانگ ــا ل ــۆن و هەروەه ــەی هایدرۆکارب ــە ڕوانگ ــەوت ل ــی ن ــادە پێکهێنەرەکان  م
بەســراون بــە شــوێنگە و چۆنییەتــی پێکهاتنیانــەوە. بــەو پێیــە ڕێــژەی ســەدیی مــادە بەشــداربووەکان لــە پێکهاتنــی نەوتدا، 
لــە چاوگەیەکــەوە بــۆ چاوگەیەکــی تــر جیــاوازە. بــە گشــتی مــادە پێکهینەرەکانــی نــەوت ئەمانــەن: هایدرۆکاربۆنــەکان – 

ئاوێتــە ئۆکســجینییەکان) ئۆکســایدەکان( – ئاوێتەکانــی گۆگــرد – ئاوێتەکانــی نیرۆجیــن – مــادە کانزاییــەکان.

تایبەمەندێتییەکانی نەوتی خاو

١- خەستی
ــی  ــی )چڕی ــی خەســتیی تایبەت ــە جێ ــت ل ــەی A.P.I دەردەبڕدرێ ــای پل ــە زۆری لەســەر بنەم ــە خــاوەکان ب ــی نەوت چڕێتی
ــە  ــەوەی خەســتیی تایبەتیی ــی خەســتیی API کەمبوون ــە جۆرێکــە، زیادبوون ــە ب ــەم دووان ــوان ئ ــی نێ ــی(. پەیوەندی ڕێژەی
)پێچەوانــە هاوڕێژەیــە لەگــەڵ خەســتیی تایبەتیــی(. دەبێــت خەســتیی نەوتــی خــاو لــە نێــوان کەمــر لــە ١0API و زیاتــر 
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) API ٢- ٤٥0 ( دا بێــت، بــەام خەســتیی زۆرینــەی نەوتــە خاوەکانــی نــاو کێڵگــە نەوتییــەکان، لــە نێوانــی API ٥0 لــە
دایــە. لــە کاتێکــدا خەســتیی API لــە پلــەی ٦0 فەهرەنهایتــدا )١٥.٥ پلــەی ســەدیی( بــە موونــەی شــل دادەنرێــت.

٢- بڕی گۆگرد
 بــڕی گۆگــرد و خەســتیی API دوو تایبەمەندیــن، کــە زیاتریــن کاریگەرییــان لەســەر بەهــای نەوتــی خــاو هەیــە. بــڕی 
گۆگــرد بــە پێوانــەی رێــژەی ســەدیی بارســتەی گۆگــرد دەردەبڕدرێــت، کــە لــە نێــوان 0.٥-٥%ە. ئــەو نەوتانــەی زیاتــر لــە 
0.٥% گۆگردیــان تێدایــە لەچــاو ئەوانــەی ڕێــژەی گۆگردیــان کەمــرە، پێویســتییان بــە چارەســەرییەکی )معالجــە( بەرفراوانــر 

هەیــە.
٣-  پلەی ڕژۆکیی

ــی  ــان ئەرۆماتیکیبوون ــی ی ــە پارافین ــان ســیلیزی، پەیوەســتە ب ــت ی ــوەری فەهرەنهای ــە پێ ــی خــاو ب ــی نەوت ــەی رژۆکی  پل
نەوتەکــەوە. چەنــدە پلــەی رژۆکیــی نزمــر بێــت، بــڕی پێکهاتــەی پارافینــی کەمــر و بــڕی پێکهاتــەی ئەرۆماتیکــی زیاتــر 

دەبێــت.
٤- توانستی توانەوە

 توانســتی توانــەوەی هایدرۆکاربۆنــەکان لــە ئــاودا، بە گشــتی زۆر کەمە. بــڕی ئاو لــە هایدرۆکاربۆنەکاندا بــە بەرزبوونەوەی 
پلــەی گەرمــی زیــاد دەکات، توانــەوەی هایدرۆکاربۆنــەکان لــە کلۆرۆفــۆرم، گۆگردیــدی کاربــۆن و چوارەکلۆریــدی کاربۆنــدا، 
جێگــەی گرنگــی پێدانــە، کــە بــە بەرزبوونــەوەی پلــەی گەرمــی زیــادەکات و بــە کەمبوونــەوەی بارســتەی گەردیــی، کەمــر 
دەبێتــەوە. پلەبەندیــی توانســتی توانــەوەی ئەرۆماتیکــەکان زیاتــرن و دوای ئەوانیــش ئۆلیفینــەکان– نــەوت و ئەلکانەکانــن. 
هەروەهــا توانســتی توانــەوەی ئۆکســیدەکان –ئاوێتەکانــی نیرۆجیــن– ئاوێتەکانــی گۆگــرد، لــە هایدرۆکاربۆنــەکان کەمــرە. 
بــە گشــتی نــەوت، توێنەرەوەیەکــی باشــە بــۆ هایدرۆکاربۆنــە شــێوە گازییــەکان – گریــس – رۆنــی بەســتوو – گۆگــرد و یــۆد.

٥- پلەی کوان
ــان  ــارەی کاربۆنی ــە ژم ــان، ک ــرە جیاوازەکانی ــی زنجی ــتەی گەردی ــی بارس ــرەی زیادکردن ــەکان بەگوێ ــە خاوێن هایدرۆکاربۆن
ــە  ــەم پێی ــاد دەکات. ب ــان زی ــەکان – نــەوت و ئەرۆماتیکــەکان( پلــەی کوانی ــرەکان )ئۆلیفین ــە تێ یەکســانن، هایدرۆکاربۆن
هایدرۆکاربۆنــە تێرەکانــی وەک ئۆلیفینــەکان پلــەی کوانیــان لــە هەموویــان کەمــر و ســایکلۆئەلکانەکان و ئارۆماتیکــەکان 

پلــەی کوانیــان لەوانــی تــر زیاتــرە.
لــە پااوگــە نەوتییەکانــدا، کــە تێکەڵەیەکــی هایدرۆکاربۆنــە جیاوازەکانــی تێدایــە، پلەیەکــی کوانــی ســەرەتایی و پلەیەکــی 

کوانــی کۆتایــی دیــاری دەکرێــت و نێوەنــدی ئــەو دو خاڵــە بــە مــەودای دڵۆپانــدن ناودەبرێــت.
٦- گەرمەوزەی شاراوەی هەڵاندن

وزەی شــاراوەی هەڵمیــن لــە زنجیــرەی هاوتــای هایدرۆکاربۆنەکانــدا، لــە مــادەی ســووکەوە بــۆ مــادەی قــورس کەمــدەکات 
و بڕەکەشــی لــە زنجیرەیەکــەوە بــۆ زنجیرەیەکــی تــر دەگۆڕێــت، بــۆ موونــە، لــە ئەرۆماتیکەکانــەوە بــۆ نــەوت و 
هایدرۆکاربۆنــە تێــرەکان، بــڕی ئــەو وزەیــە کەمــر دەبێتــەوە. بــەم پێیــە، گەرمــەوزەی شــاراوەی هەڵانــدن، بەســراوە بــە 

ــی پێکــەوە بەســراوەکانەوە. ــی ڕێژەی چڕی
٧- توانستی بەخشینی گەرمی 

ــادەوە  ــی م ــووتانی گرامێک ــی س ــە ئەنجام ــە ل ــە، ک ــڕە گەرمەوزەیەی ــەو ب ــین، ئ ــی بەخش ــتی گەرم ــە توانس ــت ل  مەبەس
ــە گەردییەکانیانــەوە.  ــەکان، بەنــدە لەســەر شــێوەی پێکهات بەدەســت دێــت. توانســتی بەخشــینی گەرمیــی هایدرۆکاربۆن
توانســتی گەرمیــی میســان لــە هەمــوو هایدرۆکاربۆنەکانــی تــر زیاتــرە، کــە دەکاتــە ١٣٣١0 کیلۆکالــۆری بــۆ هــەر 
کیلۆگرامێــک. مــادە قورســە بەرهەمهاتوەکانیــش، کــە لــە نەوتــی خــاوەوە بەدەســتهاتوون، توانســتی گەرمییــان نزیکــەی 

١0000 کیلۆکالۆرییــە.
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٨- کاریگەریی ترشی نیریک
 هایدرۆکاربۆنــەکان بەهــۆی ترشــی نیریکــەوە، دەگۆڕێــن بــۆ ئاوێتــە نیریتــی یــان پۆلینیریتــەکان، نایرایشــنی هەندێــک 

لــە مــادە نەوتییــەکان، دەبێتــە هــۆی پێکهاتنــی تەقەمەنییــەکان.

هەندێک لە سوود و بەکارهێنانەکانی نەوت و بەرهەمە نەوتییەکان

١- شیرینکردنی ئاوی دەریا
ــوێری  ــاوی س ــە ئ ــیرینە ل ــاوی ش ــتهێنانی ئ ــەکان، بەدەس ــە نەوتیی ــووی پااوگ ــوودەکانی گازی بەرهەمهات ــە س ــک ل یەکێ

ــاوە. دەری
٢- نەوت وەک سووتەمەنی

ــووتەمەنیی  ــەرچاوەی س ــپی س ــی س ــان نەوت ــرۆزۆن، ی ــل، ک ــۆری ئۆتۆمبێ ــک ج ــۆ هەندێ ــووتەمەنی ب ــن وەک س  بەنزی
بزوێنــەری جێتــی فڕۆکەکانــە، ســەرەڕای بەکاربردنــی لــە ماانــدا بــۆ ســوتەمەنیی و گەرمکــەرەوەکان، وەک ســووتەمەنیی 
بزوێنــەری چەنــد ئامێرێکــی کشــتوکاڵی سوودبەخشــە. گازۆیلیــش وەک ســووتەمەنیی بارهەڵگــرە گــەورەکان ســوودی لــێ 
وەردەگیرێــت. مــازۆت ســووتەمەنییەکی تــرە، کــە توانســتی گەرمیدانــی زیاتــر لــە ١0٥00 کالۆرییــە و جێگرەوەیەکــی باشــی 

خەڵــوزی بەردینــە و سووتانیشــی تــا ڕادەیــەک بــێ دووکەڵــە.
٣- ڕووناکی

 کــرۆزۆن یــان نەوتــی ســپی، بــۆ ڕووناککردنــەوە ســوودی لــێ دەبیرێــت، لەبەرئــەوەی ســووتانی کــرۆزۆن بەرزتــر لــە ٣٥ 
پلەیــە، بۆیــە لــەڕووی مەترســیی ئاگرکەوتنــەوەوە، پارێــزراو یــان بــێ مەترســییە.

٤- توێنەر
ــەر  ــێت وەک توێن ــاواز، دەش ــی جی ــەرەتایی و کۆتای ــی س ــەی کوان ــڕی و پل ــە چ ــا C١0 ( ب ــە ) C٤ ت ــە هایدرۆکاربۆن  ل
بەکاربرێــن، بــۆ موونــە، ئیســەری پێــرۆل توێنەرێکــی ســووکە بــە پلــەی کوانــی ) ٣0- ٧٥ ( پلــەی ســانتیگراد و ســپرایتی 
ــی وێنەکێشــان و  ــەری ڕەنگەکان ــت، وەک توێن ــەوە بەدەســت دێ ــی بەنزین ــە دڵۆپاندن ــە ل ــورس( ک ــی ق ســپی )توێنەرێک
بۆیــەی نینــۆک بەکاردەهێرێــت. هەروەهــا بــۆ خاوێنکردنــەوەی ڕیشــاڵە گیایــی و گیانەوەرییــەکان یــان ڕووی کانــزاکان، 
توێنــەری زۆر فــرۆک )زوو بەهەڵمبــوو( )پێــش پلــەی ١١0 ی ســانتیگراد دڵۆپێــراوە(ی ئەوتــۆ بەکاردێــن، کــە لــە بەرهەمــی 

پااوگــە نەوتییەکانــن.
ــەری  ــی بزوێن ــن، وەک چەورکردن ــردا بەکاردەبرێ ــواری ت ــدان ب ــە چەن ــەم ســوودانە، ل ــەکان ســەرەڕای ئ ــە نەوتیی بەرهەم
ئامێــرە پیشەســازییەکان و بزوێنــەری ئۆتۆمبێــل و تۆربایینــەکان. هەروەهــا قیــر و زفــت لــە ڕێگەوبانــدا بەکاردێــن. پارافیــن 
و ڤازلیــن لــە بــواری تەندروســتیی مــرۆڤ، گلیرینیــش ســەرەڕای ئــەوەی وەک دەرمــان سوودبەخشــە، وەک تەقەمەنییــش 

بەکاردێــت. 

سەرچاوە: دانیشنامەی ڕوشد 



لێکدانەوەیەکی مێژووی و فەلسەفی بۆ پەرەسەندنی زانستی پەرەسەندن
بەشی یەکەم: لە سەردەمی گریکەکانەوە تا سەردەمی چارلس داروین

نوسینی: ئاکۆ سەمەد

بۆچی پەرەسەندن 
راستە؟
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پێشەکی
هــەرکات باســی زانســتی پەرەســەندن بکرێــت، ای زۆرینــەی خەڵــک وێنــەی دارویــن و گۆڕانــی مەیمــون بــۆ مــرۆڤ دروســت 
دەبێــت. ئەمــە تەنهــا ای خەڵکــی نەخوێنــدەوار و نائاشــنا بــە زانســت وانییــە، بگــرە ای خــاوەن بڕوانامــە بــااکان و تەنانــەت 
ــە پــڕدا و  ــە ل ــە ســەرهەڵدانی زینــدەوەران و پێــان وای ــواری بایۆلۆجیــش وەهایــە! وەک چــۆن ئێمــە نائاشــناین ب پســپۆرانی ب
هیزێکــی ســەروو روشــت خوڵقاندبنــی بــۆ مەبەســتێکی تایبــەت، ئــاواش لەبــەر نائاشــناییان بــە زانســت وادەزانیــن ئــەوەی 
پێــی دەوترێــت زانســت و تیۆرییــە زانســتییەکان هــەروا لــە پــڕدا بــە خەیاڵــی کەســێکدا هاتــن و هەڵتۆقابــن و بــۆ مەبەســتێک 
ئەمــە کرابێــت. ئارگیومێنتێکــی تــری دژ بــە پەرەســەندن ئەوەیــە کــە دەڵێــن ئەمــە تەنهــا تیۆرییــە، وەک ئــەوەی تیــۆری زانســت 
نەبێــت، کــە لــە ڕاســتیدا زانســت یانــی تیــۆری، دیــارە ئەمــەش بــۆ بــێ ئاگایــی دەگەرێتەوە لــە چەمکــە زانســتی و فەلســەفییەکان 
و جیانەکردنەوەیــان لــە قســەی ڕۆژانــە. چــۆن گیانــەوەران بــە پرۆســەیەکی پەرەســەندنی درێژخایــەن و ئاڵــۆز لــە یــەک بنەچــەوە 
ــە  ــووە، بەشــێکە ل ــڕ نەهات ــۆ خــودی زانســتیش ڕاســتە، کــە هــەر زانســتێک بگــری لەخــۆوە و لەپ ــوون، هەمــان پرۆســە ب هات
پرۆســەیەکی مێژوویــی درێژخایــەن و زاناکانیــش تەنهــا ئەڵقەیەکــی بازدانــن لــەو پرۆســەیەدا. ئــەم بابەتــە تایبەتــە بــە باســێکی 
مێژوویــی دەربــارەی پەرەســەندنی زانســتی پەرەســەندن و گۆڕانــی چەمــک و ئایدیــاکان و گۆڕانــی لــە گریانــەوە بــۆ تیــۆری و 
بــۆ ڕاســتییەکی تــەواو ســەمێندراو و ئێجــگار گرنــگ لــە جیهانــی ئەمــڕۆدا، کــە دەرەنجامەکانــی نکۆڵــی کردنــی کارەســاتبارن وەک 

نکۆڵــی کــردن لــە گۆبوونــی زەوی و ســوڕانەوەی و بوونــی هێــزی کێشــکردنە.

کورتەباسێکی مێژوویی
سەردەمی گریک

ــە  ــت، بۆی ــان چووبێ ــۆ پەرەســەندنی ژی ــان ب ــل بۆچوونی ــر و باب ــش گریکــەکان شارســتانییەتەکانی می ــە پێ ــراوە ک ــەوە نەزان ئ
ــوو )٦١0-٥٤٦پ.ز(.  ــیاندەر ب ــش ئەنێکس ــەم بیرمەندی ــن. یەک ــتە دادەنرێ ــەم زانس ــەری ئ ــای دامەزرێن ــە بنەم ــەکان ب گریک
ــت و  ــک بووبێ ــە دای ــاودا ل ــە ئ ــش ل ــەم مرۆڤی ــت و یەک ــاوەوە هاتبێ ــە ئ ــداران ل ــی گیان ــە ڕەچەڵەک ــوو ک ــەی ئەوەب گریانەک
بەشــێک لــە ژیانــی لەســەر وشــکایی ژیابێــت، هەروەهــا ئــەو مرۆڤــە ســەرەتایەش جیــا بووبێــت لــە مرۆڤــی ئەمــڕۆ و توانــای 

ــت. ــتی هەبووبێ ــی روش ــی ژیان ــی زەحمەتییەکان بەرگەگرتن
 بــە دوای ئــەودا ئەمپیدۆکڵــس )٤90-٤٣0 پ.ز( کــە پێــی وابــووە ژیانــی گیاندارانــی پێشــوو وەک پارچــەی لێکــدراوی گیاندارانــی 
ئەمــڕۆ بــوون و ئەوانــە دەربازبــوون و مانــەوە کــە شــیوە پێکهاتنــی جیاوازیــان وەرگــرت. واتــا پرەنســیپی مانــەوە بــۆ گونجاوتریــن 

ســەرەتاکەی دەگەڕیتــەوە بــۆ ئــەم بیرمەنــدە.
 هــەر لــەو ســەردەمەدا چەنــد بیرمەندێکــی کاریگــەری تــر قســەیان لەســەر ژیانــی بوونــەوەر کــردووە و ڕاکانیــان تــا ســەدان 
ســاڵ بــاڵ بەســەر دونیــادا دەکێشــێت، ئەوانیــش ئەفاتــون و ئەرســتۆ بــوون، لــە ســەدەی ســێ و چــواری پێــش زایینــدا. چەمکــی 
کرۆکگەرایــی )Essentialism( داهێنانــی ئەفاتونــە. ئــەو پێــی وابــوو کــە هــەر زیندەوەرێــک کرۆکێکــی تایبــەت بەخــۆی هەیــە 
و جیــای دەکاتــەوە لــە زینــدەوەری تــر. بــەای ئــەوەوە هــەر زیندەوەرێــک قاڵبێکــی ئایدیاڵــی بــۆ دیزاییــن کــراوە لــە هــزری 
ــدەوەرە  ــوو زین ــەوەوە خــودا هەم ــە ای ئ ــە. ب ــەو قاڵبەی ــەواوی ئ ــە بەرهەمێکــی نات ــە روشــت هەی ــەوەی ل ــدا و ئ خوداوەن
جیاوازەکانــی دیزاییــن کــرد بــۆ ئــەوەی گــەردوون کامــڵ و تــەواو بێــت و هیــچ کەموکورتییەکــی نەبێــت. ئەڵبــەت دواتــر ئەمەیــە 

دەبێتــە بنەمــا بــۆ هــزری مەســیحی و وەک بەڵگەیەکــی حاشــاهەڵنەگری ســەماندنی خــوداش تەماشــا دەکرێــت!
بیرمەندێکــی تــری کاریگــەری بــواری بایۆلۆجــی بریتییــە لــە ئەرســتۆ، قوتابیــی ئەفاتــون. ئەرســتۆ جیــاواز لەوانیــی پێــش خــۆی، 
چۆتــە روشــت و ســەرنجی گیاندارانــی داوە و پۆلێنــی کــردوون. چــۆن دارویــن ئیلهامــی لــە دورگــەی گاپەگــەس وەردەگــرت بــۆ 
داتاشــینی تیۆرییەکــەی، بــۆ ئەرســتۆش دورگــەی لێســبۆس جێــی ســەرنج بــوو. ئەرســتۆ لــە پۆلێنکردنەکەیــدا هەرەمێکــی دروســت 
کــرد بــە نــاوی »پەیــژەی ژیــان«  یاخــود »زنجیــرەی گــەورەی بــوون« کــە تێیــدا گیانــداران پۆلێــن دەکات لــە ســادەوە بــەرەو ئاڵــۆز 
و ئــەوەی توانــای جوڵــەی زیاتــرە بــە گیانــداری بەرزتــر نــاوی بــردووە و لــە ســەرەوەی پەیژەکــە داینــاوە. بــەای ئەرستۆشــەوە 
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هــەر زیندەوەرێــک لــە ایــەن خــوداوە بــۆ مەبەســتێک دیزایــن کــراوە، کــە ئەمــەش لەخۆیــدا رەتکردنــەوەی بیــری پەرەســەندنی 
ئەوانــەی پێــش خۆیەتــی. بــەدوای ئەفاتــون و ئەرستۆشــدا چەنــد بیرمەنــدی تــر دێــن کــە لەســەر هەمــان تــەرزی ئــەوان دەڕۆن 

و بــرەو بــە کرۆکگەرایــی و نەگۆڕیــی گیانــداران و بوونــی دیزاینەرێکــی ســەروو روشــتی دەدەن.
 ئەپیکــۆر، کــە دوای ئەرســتۆ دێــت، بــاوەڕی وەهــا بــووە کــە زۆر جــۆری گیانــداران لــە ڕابــردوودا پێکــەوە هاتوونەتــە بــوون و 
بــەام تەنهــا ئەوانــە ماونەتــەوە و نەوەیــان خســتووەتەوە کــە توانــای بەرگەگرتنــی روشــتیان هەبــووە. واتــا پرەنســیپی مانــەوە 

بــۆ گونجاوتریــن ســەرەداوێکی هەیــە لــە بیــری ئەپیکــۆردا.

سەردەمی ڕۆم
فەیلەســوف و شــاعیر لوکریشــەس لــە ســەدەی یەکــی پێــش زاییــن، لــە ڕێــی هۆنــراوەوە بــاوەڕی خــۆی دەربڕیــوە ســەبارەت 
ــگای  ــە کۆمەڵ ــر و ب ــی ت ــۆی پێکهاتەکان ــەردوون و زەوی و ک ــو گ ــان، بەڵک ــا ژی ــە تەنه ــەو ن ــتییەکان. ای ئ ــاردە روش ــە دی ب
مرۆییشــەوە بــە پرۆســەی گەشەســەندندا دەڕۆن بــێ ئــەوەی هیــچ هێزێکــی سەرووروشــت ڕۆڵــی لــەو گۆڕانکارییــەدا هەبێــت، 
کــە نــاوی دەنێــت میکانیزمــی روشــتی. لــە ســەردەمی ئــەودا بیرمەندانــی وەکــو شــیرۆ و پلینــی دژ بــەم بۆچوونــە بــوون و 
ــە مەبەســتی  ــۆ مەبەســتێک دروســت کــراوە و دەبێــت ل ــان مەبەســتدارە و هــەر گیاندارێــک ب ــوو کــە ژی ــان واب ئــەوان باوەڕی

دروســتبوونی خــۆی تێبــگات.
ئــەوەی سەرنجراکێشــە لــە ســەردەمی ڕۆمــەکان، هــزری قەشــەیەکی بیرمەنــدی وەک ئۆگەســتینە. ئــەو کــە لەســەدەی چــواری 
زاییــن ژیــاوە و ناوێکــی نــاراوی کایــەی ئایینناســییە، بــاوەڕی وەهــا بــووە کــە ناکــرێ دەقــە ئایینییــەکان لێکدانــەوەی حەرفییــان 
ــەای  ــت. ب ــە بەرەنجامــی هەڵوەشــانی شــێوازە کۆنەکــەوە هاتبێ ــت ل ــان دەکرێ ــی ژی ــە شــێوەی نوێ ــووە ک ــت. پێیواب ــۆ بکرێ ب
ئــەوەوە تەنهــا فریشــتەکان بوونێکــی کامــل و نەگۆڕییــان هەیــە، ئــەوەی پێــی دەوترێــت زینــدەوەر ناکرێــت وەک فریشــتە کامــڵ 
و نەگــۆڕ بێــت، بەڵکــو بوونێکــی بــەردەوام ناکامڵــی هەیــە و دەبــێ بــەردەوام لــە پرۆســەی گۆڕانــدا بێــت بــەرەو کامــڵ بــوون. 
»گۆڕانــی لەســەرخۆی گیانــداران بەپێــی تێپەڕینــی کات«  دەگەڕێتــەوە بــۆ ئۆگەســتین. زاناکانــی کایــەی بایۆلۆجــی باوەڕیــان وایــە 
کــە ئەگــەر ئــەم بیرکردنــەوەی ئۆگەســتین پــەرەی پــێ درابــا و لــە کەنیســەکان بخوێندرایــەت، ئــەوە زانســتی پەرەســەندن زۆر 
زووتــر پێــش دارویــن لــە دایــک دەبــوو و دەچەســپێت و هیــچ ڕێگرییەکیشــی بــۆ دروســت نەدەبــوو. بــۆ ئۆگەســتین چیرۆکــی 
خەلقــی کتێبــی پیــرۆز دەبێــت وەکــو مانــا لێــک بدرێتــەوە، وەک ئــەوەی کــە خــودا هــۆکاری یەکەمــی دروســتکردنی مــادە و 
جوڵــە و دیــاردەکان و ژیانــە، ئەگینــا بێانایــە کــە وای دابنێیــن خــودا بــە دەســتی خــۆی مرۆڤــی لــە قــوڕ دروســت کردبێــت و 

دەمــی نابێــت بــە قوڕگییــەوە و فــوی تێبــکات تــا بــژی! و ئــەوە نــاو دەنــێ بیرۆکەیەکــی منداانــە.

سەردەمی شارستانییەتی ئیسام
ــی  ــە، کــە بەهــۆی دروســتبوونی ئیمپراتۆرییەییەکــی بەرفــراوان و بەریەککەوتن ــۆ ١٣ ی ــەو ســەردەمە ســەدەی 8 ب  مەبەســت ل
ــی ئاســیا و بەهــۆی خەلیفەیەکــی ڕۆشــنگەری وەک مەمــون  ــە ڕۆژهەات ــوون ب لەگــەڵ شارســتانییەتی ڕۆم و ساســانی ئاشــنا ب
و بــەردەوام بوونــی ڕێبازەکــەی بــۆ چەنــد خەلیفەیەکــی پــاش خــۆی و دەســتکردن بــە وەرگێڕانێکــی چــڕی کتێبــە نــاودارەکان، 
ــەو  ــی ب ــنگێکیان بەخش ــکۆمەندی و پرش ــەکان و ش ــۆی کای ــە ک ــن ل ــان دەرکەوت ــی زم ــای عەرەب ــە توان ــدی ب ــن بیرمەن چەندی
ــارەی  ــە ب ــەیان ل ــک قس ــد بیرمەندێ ــە چەن ــوو، ک ــا ب ــەی بایۆلۆجی ــوون کای ــەر ب ــدا کاریگ ــەی تیای ــەو کایان ــەک ل ــەردەمە. ی س

ــردووە. ــەوە ک ــەندنی گیانداران پەرەس
جاحــز، کــە لــە ســەدەی نــۆدا ژیــاوە، لــە کتێبــی »حەیــوان«دا بــاس لــە پەرەســەندنی گیانــداران دەکات و چەمکــی »مانــەوە بــۆ 
بەهێزتریــن« دادەهێنێــت. ئــەوەی ســەیرە کــە زۆرکــەس ئێســتاش وا حاڵــی بــوون کــە فکــری دارویــن یانی مانــەوە بــۆ بەهێزترین، 
کــە ای دارویــن چەمکەکــە بــووە بــە مانــەوە بــۆ گونجاوتریــن و زۆر جیــاوازە وەک لــە مانــەوە بــۆ بەهێزتریــن. ئەڵبــەت جاحــز 
لەخــۆوە ئــەو چەمکــەی دانەهێنــاوە و چاودێریــی روشــتی کــردووە و ئــەوە شــی دەکاتــەوە کــە چــۆن هــەر گیاندارێــک لــە 
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خــۆی اوازتــر هەیــە لــە روشــتدا کــە ئــەم دەیخــوات بــۆ مانــەوەی خــۆی و چــۆن لــە ســەروو ئەمیشــەوە بەهێزتــر هەیــە و 
ئــەم دەخــوات بــۆ مانــەوەی خــۆی. بــە ای ئــەوەوە مرۆڤیــش هــەر لــەم بازنــەی اواز و بەهێــزە دەســوڕێتەوە و جیــاواز نییــە 

لــە گیانــداران و مانــەوە بــۆ مرۆڤــە بەهێزەکانــە و ئەمیــش بــە تێپەرینــی کات نــەوەی نــوێ و جیــاواز و بەهێزتــر دەخاتــەوە.
نەرەدیــن ئەلتوســی، لــە دایکبــووی خۆراســان لــە ســەدەی ســیازدە ژیــاوە. فەریــد ئەلئەکبەرلــی گوتارێکــی دەربــارەی نوســیوە 
بــە نــاوی داروینــی ســەدەی ســیازدە. ئــەو ئێســتا لــە شــاری باکــۆی ئازەربایجــان کــۆی کارەکانــی و کتێبەکانــی پارێــزراون، کــە 
ــی  ــد، بۆچوون ــارەی فەری ــەو گوت ــی ئ ــراوە. بەپێ ــاوەوە ک ــتیی بەن ــەزراوەی زانس ــن دام ــە، و چەندی ــی هەی ــە 80 کتێب ــر ل زیات
ئەلتوســی دەربــارەی پەرەســەندن زۆر گشــتگیر و فــراوان بــووە و جێــی تێڕامانــە. توســی دەڵێــت »ســەرەتا گــەردوون پێکهاتبــوو 
لــە توخمــی چوونیــەک و یەکســان، بــەام دواتــر دابەشــبوونی نایەکســان دێتەکایــەوە و بەمــەش بەشــەکانی گــەردوون وەک یــەک 
گەشــە ناکــەن و جیــاوازی دروســت دەبێــت. لــە ئەنجامــی ئــەم گەشــە ناچوونیەکــەوە توخمــەکان دەگۆڕێــن بــە ڕووەک و بــۆ 
گیانــدار و هەروەهــا لــە کۆتاییــا بــۆ مــرۆڤ.« بــە ای توســییەوە بۆماوەیــی ســیفەتە باشــەکان لــە نەوەیەکــەوە بــۆ نەوەیەکــی 
تــر هــۆکارە بــۆ پەرەســەندن. شــایانی باســە ئەمــە یەکێکــە لــە بنەمــا لۆجیکییەکانــی تیۆرییەکــەی دارویــن، کــە نازانرێــت ئایــا 
ــی پێــش  ــاوەڕی ئەوان ــر کاریگــەر بووبێــت. ئەلتوســی هەمــان ب ــە ڕیگــەی ت ــارەی ئەلتوســی بیســتبێت، یاخــود ب هیچــی دەرب
خــۆی هەبــووە لەســەر ڕیزبەنــدی کردنــی گیانــداران لــە بــەرزەوە بــۆ نــزم و بوونــی جوڵــەی زیاتــر یانــی ئاســتی بەرزتــر. ئــەوەی 
سەرنجراکێشــە ئەوەیــە کــە ئەلتوســی بــە ئاشــکرا ئامــاژە بــەوە دەکات کــە دەشــێت مــرۆڤ لــە ئەیپەکانــی رۆژاوای ســودانەوە 
ــی  ــە گیانداران ــە ل ــی نیی ــچ جیاوازی ــەوە هی ــە ڕووی بایۆلۆجیی ــەوەوە مــرۆڤ ل ــە ای ئ ــەوە! ب گەشــەیان ســەندبێت و باوبووبن
روشــت، تەنهــا لــە ڕووی ڕۆح و ئیــرادەوە جیــاوازە و کــە دەتوانێــت خــۆی بگۆڕێــت و لــە ژیانێکــی نزمــەوە بچــێ بــۆ ژیانێکــی 

ئاســت بــەرز.
ئیــن خەلــدون لــە ســەدەی چــواردەی زاییــن ژیــاوە، کــە دەکاتــە ســەردەمی ئاوابوونــی شارســتانییەتی ئیســام، ســەرهەڵدانی ئــەم 
بیرمەنــدە لــەو ســەردەمە تاریکــەدا جۆرێکــە لــە پەرجــوو. ئــەو گەرچــی بــە مێژوونــوس و کۆمەڵنــاس نــاوی دەرکــردووە، بــەام 
بۆچوونــی زانستیشــی هەیــە ودەربــارەی روشــتی گیانــداران لــە کتێبــی »امقدمــة« بۆچوونــی خــۆی دەربڕیــوە. بــە ای ئیــن 
خەلدونــەوە لەروشــتدا ڕیزبەندیــی گیانــداران هەیــە لــە نزمــەوە بــۆ بــەرز، ئەڵبــەت ئەمــە دووپاتکردنــەوەی هەمــان بیرۆکــەی 
ئەرســتۆیە، بــەام بــە جیاوازیــی ئــەوەی ئیــن خەلــدون کرۆکــی گیاندارانــی پــێ نەگــۆڕ نەبــووە. ئــەو ای وابــووە کــە دەکرێــت 
جۆرێــک لــە گیانــدار بەرزبێتــەوە بــۆ ئاســتی ســەرووتری خــۆی و گۆڕانــکاری لــە کرۆکیــدا ڕووبــدات. هەروەهــا ئیــن خەلــدون 

هەمــان ڕای ئەلتوســی هەبــووە کــە پێدەچێــت مــرۆڤ لــە جیهانــی مەیمونەکانــەوە هاتبێــت.

بیرمەندە مەسیحییەکان
مەبەســتان لــە بیرمەندانــی ســەدەی ســیازدە بــە دواوەیــە، کــە ئیــر ئەوروپــا وردە وردە ســەردەمی تاریکــی تێدەپەڕێنێــت و 
بــەرەو ڕێنیســانس هەنــگاو دەنێــت. بەهــۆی هــەزار ســاڵ تاریکــی و حوکمــی دینــەوە، کیشــوەری ئەوروپــا تــەواو بــێ ئــاگا بــوو 
ــە  ــەو دەگــوزەرا. پێکــدادان و شــەڕەکان لەگــەڵ جیهانــی ئیســامی و ب ــە جیهانــی دەرەوەی ئ ــەوەی ل ــردووی خــۆی و ل ــە ڕاب ل
ــە ڕیــی وەرگێڕانــە عەرەبییەکانــەوە  ــارە بــە شارســتانییەت ئاشــنا ببنــەوە و ل ــە ئەندەلوســەوە وەهــای کــرد کــە دووب تایبــەت ل
دووبــارە هــزری گریکیــی کــۆن بژێننــەوە و هەروەهــا ئــەوەش کــە لــە مــاوەی پێنــج ســەدەدا بیرمەنــدە موســوڵانەکان کردبوویان 
وەریــان بگێــڕن و پەرەیــان پێبــدەن. بەهــۆی کاریگەریــی درێژخایەنــی حوکمــی دینــی و ســەرهەڵنەدانی ســیکواریزم و بوونــی 
کەنیســەکان وەک ناوەنــدی خوێنــدن، ئــەو زانایانــەی لــەو ســەردەمە دروســت دەبــوون پێیــان دەگوتــرا روشتناســی ئایینــی. ئــەم 
بیرمەندانــە تــەواو لــە ژێــر کاریگەریــی ئــەو سیســتمە هەرەمییــەدا بــوون کــە ئەفاتــون و ئەرســتۆ دایانتاشــی بــوو، ئیــر گــەر 

باوەڕیــان بــە پەرەســەندن هەبووبێــت یــان نــا، هــەر لەســەر ئــەو پەیژەیــە ســەروخواریان کــردووە.
قەشــە و بیرمەنــدی نــاراو، تۆمــاس ئەکوینــاس، لــە ســەدەی ســیازدە ژیــاوە، وەک ئۆگەســتین ڕای وابــووە کــە نابێــت دەقەکانــی 
ــارەی  ــە ب ــوفان ل ــەوەی فەیلەس ــن. »ئ ــت دەیڵێ ــوفانی روش ــەوەی فەیلەس ــن ب ــەوە و دژ ب ــک بدرێن ــی لێ ــە حەرف ــن ب ئایی
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ــۆ  ــوو ب ــە بیان ــان بکەین ــەک ئی ــن، ن ــی بکەی ــت وەک خــۆی قبوڵ ــە و دەبێ ــە هەی ــک ک ــە واقعێ ــە ل ــن بریتیی روشــتەوە دەیڵێ
ڕەتکردنــەوە و دەبێــت لێکدانــەوەی دەقــە ئایینییەکانــی بــۆ بگۆڕیــن« بــۆ ئــەو کاتــە ئەمــە ڕایەکــی یەکجــار بوێرانــە بــووە! ئــەو 
دەڵێــت روشــت هیــچ نییــە جگــە لــە هونەرێــک، هونەرێکــی خودایــی، کــە وای لــە شــتەکان کــردووە بــەرەو خاڵــی کۆتــا جووڵــە 
بکــەن، وەک ئــەوەی وەســتایەک ئــەو توانایــە بــدا بــە تەختــەکان بجوڵێــن و خۆیــان ڕێــک بخــەن بــۆ ئــەوەی لــە کۆتاییــدا شــێوەی 

بەلەمێــک بگــرن.

سەردەمی ڕێنیسانس و ڕۆشنگەری
لەســەدەی حەڤدەهەمــدا فەیلەســوفی فەڕەنســی ڕینییــە دیــکارت، خــوازەی »گــەردوون وەک مەکینەیــەک« ی هێنایــە ئــاراوە. 
ــێ  ــن ب ــدا بگەڕێ ــە دوای هــۆکار و ئەنجام ــەوە و ب ــاردە روشــتییەکان بکەن ــە دی ــر ل ــد بی ــا زۆر بیرمەن ــا ت ــووە بنەم ئەمــەش ب

پەنابردنــە بــەر هێــزی لــە روشــت بــەدەر. 
ــرد و  ــان ک ــۆ ژی ــەی ب ــەواو ماتریاڵیان ــی ت ــوەس لێکدانەوەیەک ــای فەرەنســی ماوپێرت ــدا زان ــە ناوەراســتی ســەدەی هەژدەهەم ل
بــاوەڕی بــە نەگــۆڕی و کرۆکگەرایــی نەبــوو. گریانــەی ئــەو وەهابــوو کــە وردە گۆڕانکاریــی روشــتی لــە گیاندارانــدا ڕوودەدەن 
ــوێ و  ــە بەرەنجامــدا رەگــەزی ن ــەوە و ل ــەوە دوای ن ــەوە ن ــە دەگویزرێن ــەو گۆڕانکارییان ــە کاتــی وەچەخســتنەوەدا و تەنهــا ئ ل
ــوو  ــوەس ب ــەی ماوپێرت ــەم ڕای ــی جــۆن ڕای دژی ئ ــای پۆلێنزان ــەو ســەردەمەدا زان ــاراوە. ل ــە ئ ــدار دێنن ــی گیان بگــرە جــۆری نوێ
ــوو کــە هــەر گیاندارێــک  ــە ب ــەو بنەمای ــەوەران لەســەر ئ ــۆ گیان ــی ڕای ب ــی. پۆلێنبەندی بەهــۆی کاریگەریــی روشتناســی ئایین

کرۆکــی نەگــۆڕی خــۆی هەیــە و لــە گیانــداری تــری جیــا دەکاتــەوە و هەرگیــز ســنوری یــەک نابەزێنــن.
ــە  ــای وشــەکە ل ــراوە و مان ــە وشــەی اتینــی Evolutio وە وەرگی ــاو کایەکــەوە، کــە ل ــە ن ــە ســاڵی ١٧٦٢ دێت زاراوەی ئڤلوشــن ل
ــە  ــردن ل ــۆ تەعبیرک ــێ ب ــەکاری دەهێن ــاڵەدا ب ــەو س ــت ل ــس بۆنێ ــەم جــار چارل ــە یەک ــک. ک ــەوەی لولەکێ ــی کردن ــدا یان بنەڕەت
ــت و  ــووە و وردە وردە گــەورە دەبێ ــەوەی داهات ــە شــێوەیەکی بچوککــراوەی ن ــە کۆرپەل ــوو ک ــەو وایداناب ــە. ئ گەشــەی کۆرپەل

ــگ لەســەر زانســتی پەرەســەندن. ــی یەکجــار گرن ــگ و بەڵگەیەک ــی گرن ــە کایەیەک ــر کۆرپەلەناســی دەبێت ــەوە. دوات دەکرێت
ــداران و هەروەهــا  ــی ژینگــە کــرد لەســەر گیان ــە کاریگەری ــە ســەدەی هــەژدەدا فەیلەســوفی فەڕەنســی دی بۆفــۆن باســی ل ل
چەمکــی باوانــی هاوبەشــی داهێنــا. ئــەو گریانــەی ئــەوەی دەکــرد کــە شــێر و پڵنــگ و پشــیلە و چەنــد جۆرێکــی تــری گیانــدار 
هەمــوو ڕەچەلەکیــان دەچیتــەوە ســەر یــەک. وە وایدانابــوو کــە ئــەو ٢00 جــۆری شــیردەرەی تا ئــەو کات نارابــوون، ڕەچەڵەکیان 
بچیتــەوە ســەر ٣8 جــۆری بنەڕەتــی، بــەام ئــەو تێگەیشــتنەی نەبــوو کــە ڕەچەڵەکــی کــۆی گیانــداران بباتــەوە ســەر یــەک بنەچــە. 
لــە کۆتاییەکانــی ســەدەی هەژدەهەمــدا زانایانــی وەک دیــدەرۆ و مۆنبــۆدۆ و ئیراســمۆس داروینــی باپیــری چارلــس دارویــن بــە 
شــیوازی جیــا باســی پەرەســەندنی گیاندارانیــان کــردووە. مۆنبــۆدۆ گریانــەی ئــەوەی کــردووە کــە گیانــداران لــە ژێــر کارلێکــی 
ــەڵ  ــک لەگ ــەر گیاندارێ ــی ه ــە دەبین ــن، بۆی ــان دەگونجێن ــۆڕن و خۆی ــان دەگ ــەن خۆی ــی درێژخای ــی کات ــە تێپەڕین ــە ب ژینگ
ــی  ــەرچاوی هەرچ ــرد س ــەوەی ک ــی ئ ــە گریان ــوو ک ــڕەو ب ــەوەدا پێش ــن ل ــری داروی ــرە. باپی ــەواو یەکانگی ــۆی ت ــەی خ ژینگەک

ــاون. ــوڕدا ژی ــە ق ــەوە ســەر ئۆرگانیزمــی زۆر بچــوک کــە ل ــە دەچیت ــدەوەر هەی ــی زین فرەجۆری

سەردەمی پەیلیەنتەلۆجی و جیۆلۆجی
بۆیــە بــە ســەردەم ناومنــا، چونکــە کۆتاییەکانــی ســەدەی هــەژدە و ســەرەتای ســەدەی نــۆزدە دەرکەوتنێکــی چــڕ و نائاســایی 
ئــەم دوو زانســتە گرنگــەن. هەمــوو کــەم تــا زۆر ئاشــناییان هەیــە بــە زانســتی جیۆلۆجــی، بــەام ڕەنگــە کــەم کــەس لــە بــارەی 
ــە  ــاوە ب ــی پاش ــە ڕێ ــە ل ــە، ک ــتی جیۆلۆجیی ــدراوی زانس ــتە و گرێ ــی زانس ــی گرنگ ــەش لقێک ــن. ئەم ــەوە بزان پەیلیەنتەلۆجیی
بەردبووەکانــەوە لــە شــێوزازی ژیــان دەکۆڵێتــەوە لــە چاخــە کۆنەکانــدا، ئــەوەی کــە بــە پاشــاوەی بەبەردبــوو نەبێــت زەحمەتــە 
بــە ڕێگــەی تــر بتوانیــن زانیارییــان لەبــارەوە چنــگ بخەیــن. شۆڕشــی پیشەســازی لــە بەریتانیــا بــووە هــۆی پێشــکەوتنی تەکنیــک 
و بەرهەمهێنانــی ئامیــری بەهێــز و بــە توانــا، کــە بەهۆیــەوە مــرۆڤ توانــی زیاتــر روشــت بپشــکنێت، ســەرباری زیانگەیاندنــی 
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زۆریــش بــە روشــت، لەبــەر نەبوونــی هۆشــمەندی ســەبارەت بــە ژینگــە لــەو ســەردەمەدا. ســەرهەڵدانی پــرۆژە گــەورەکان و 
پێویســت بــە هەڵکەندنــی زەوی تــا قوایــی زۆر، شــتی ســەمەرە و نــاوازەی دەردەخســت. ڕاســتە لــە کۆنــەوە مــرۆڤ ئاشــنای 
پاشــاوەی کۆنــی هەنــدێ گیانــداران بــووە، چونکــە هەندێکیــان بەکاریگەریــی ژینگــە و داخورانــی زەوی دێنــە ســەرەوە، کــە 
ــە  ــە ل ــەوە جگ ــی زەویی ــە قۆای ــەام چوون ــن، ب ــردوو بووب ــەو پاشــاوەی دەیناســورانە ســەرچاوەی ئەفســانەکانی ڕاب ــە ئ رەنگ
ــیدییەک  ــن و وەک س ــەت بکەی ــەر زەوی ل ــا. گ ــدا هێن ــەڵ خۆی ــری لەگ ــدی ت ــاوە، زۆر ڕەهەن ــی زۆر پاش ــکراکردنی بڕێک ئاش
ــۆ  ــدەوە ب ــە ناوەن ــەی ل ــە شــیوەی بازن ــازە ب ــۆ ت ــەوە ب ــە کۆن ــا ل ــاو ســیدییەکدا دات ــە ن ــەوا چــۆن ل ــن، ئ ڕووکارەکــەی دەربخەی
دەرەوە ریــز دەبــن، زەویــش هەمــان شــتە: ڕووداوە کۆنــەکان لــە نــاوەوە نوقــوم بــوون و بــەرەو ڕووکاری زەوی ڕووداوی تازەتــر 

تۆمــار بــوون.
لــە ســاڵی ١٧9٦ جــۆرج کاڤیــە دۆزینەوەکــەی خــۆی بەیــان کــرد ســەبارەت بــە جیاوازیــی نێــوان فیلــی ئێســتا و ئــەوەی کــە لــە 
پاشــاوە بەردینەکانــەوە دۆزرابوونــەوە. ئــەوەی بــۆ دەرکــەوت کــە مامۆتــەکان زینــدەوەری تــەواو جیاوازبــوون لــە فیلــی ئەمــڕۆ. 
هەروەهــا کۆتایــی بــەو دیبەیتــە درێــژە هێنــا کــە ئایــا جــۆرەکان تیاچووبــن یــان نــا. پێشــر و لــە ســاڵی ١٧88 جەیمــس هوتــن 
باســی لــە گۆڕانکارییــە جیۆلۆجییــە خــاوەکان کردبــوو کــە چــۆن بــە بەردەوامــی بــە کاتــی درێژخایــەن ســیفەتی زەوی دەگــۆڕن. 
بەهــۆی کاری لێکۆڵینــەوەی زانایانــی وەک جــۆرج کاڤیــە و ویلیــام ســمیث و ئەلیکســاندەر برۆنیــارت، توانــرا تەمەنــی رێژەیــی 
چینەبــەردەکان دیــاری بکرێــت و جیــا بکرێنــەوە بەهــۆی پاشــاوە بــە بەردبووەکانیشــەوە چەمکــی کاتاســرۆفیزم )کارەســات( 

یــان داهێنــا، کــە ئاماژەبــوو بــۆ تیاچوونــی گشــتیی بوونــەوەران لــە قۆناغــی جیاجیــادا.
ــۆن  ــەردەمی ک ــۆ ســێ ســەردەم: س ــردەوە ب ــاوی ســەردەمەکانی جیاک ــەردەکان ن ــە ب ــی چین ــپ، بەپێ ــۆن فیلی ــاڵی ١8٤١ ج  س
Paleozoic کــە لــەو ســەردەمەدا تەنهــا پاشــاوەی گیانــەوەرە ئاوییــەکان دەبیرێــن؛ ســەردەمی ناوەنــد Mesozoic کە ســەردەمی 
ــەوکات  ــەت ئ ــەون. ئەڵب ــیردەرەکان دەردەک ــەردەمەدا ش ــەم س ــە ل ــوێ Cenozoic ک ــی خشــۆکەکانە؛ و ســەردەمی ن دەرکەوتن
زانســتی فیزیــا زۆر پەرەینەســەندبوو و زڕتوخمــەکان نەدۆزرابوونــەوە تــا بەهۆیــەوە تەمــەن بــە وردییەکــی بــاش دیــاری بکرێــت. 
بــەام ئــەم زانایانــە زۆربەیــان لەژیــر کاریگەریــی ڕەوتــی روشتناســیی ئایینــی بــوون و هەوڵیــان دەدا ئــەم ڕووداوانــە ببەســتنەوە 
ــا کــە کارەســاتەکانی تیاچوونــی گشــتی تــەواوی زیندەوەرانــی قــڕ  بــە چیرۆکەکانــی کتێبــی ئنجیلــەوە. بــە مونــە، وایــان دادەن
کردبێــت و بــە دوایــدا خوداوەنــد ســەرلەنوێ لــە ســفرەوە ژیانــی دروســت کردبێتــەوە، تەنانــەت هەوڵیانــدەدا دواییــن تیاچوونــی 

گشــتی پەیوەســت بکەنــەوە بــە ڕووداوی افــاوە گەورەکــەی نوحــەوە!
 ســاڵی ١8٣0 بــۆ ١8٣٣ زانــای نــاودار چارلــس ایــەڵ توێژینەوەیەکــی وردتــری لەســەر چینەبــەردەکان کــرد و گەیشــتە هەمــان 
بۆچوونــی هوتــن کــە گۆڕانکارییــە جیۆلۆجییــەکان لەپــڕدا و بەهــۆی هیــزی ســەروو روشــتەوە ڕوونــادەن، بەڵکــو بەرەنجامــی 
ــت  ــەرەخۆ دروس ــی لەس ــتا گۆڕانکاری ــەی ئیس ــەو هیزان ــان ئ ــی هەم ــر کاریگەری ــە ژێ ــن ل ــۆی جیۆلۆجی ــی بەکاوەخ گۆڕانکاری
ــەم  ــوو، و ئ ــاو ب ــەوکات ب ــە ئ ــدرێ ک ــەوە بقەبڵێن ــر ل ــی زەوی زۆر زیات ــە تەمەن ــرد ک ــەوە دەک ــتیی ب ــەش پێویس ــەن. ئەم دەک

ــن.  ــی کــردە ســەر چارلــس داروی ــر کاریگەری ــەڵ دوات ــەی ای دۆزینەوەی
هــەر لــە ســەرەتای ســەدەی نــۆزدەدا زانــای فەرەنســیی نــاراو )امــارک( گریانەکــەی خــۆی لەســەر گۆڕانــی گیانــداران خســتە 
ــەردمەش  ــەو س ــی ئ ــوو و زاناکان ــتۆوە داتاراب ــون و ئەرس ــە ئەفات ــەی ل ــینە کۆن ــەو پێش ــوو ل ــەو دانەبڕاب ــەی ئ ڕوو. بیرۆکەک
لەســەری دەرۆشــن، ئەویــش تەماشــاکردنی ژیانــی بوونــەوەران لەســەر شــێوەی پەیژەیــەک لــە خــوارەوە بــۆ ســەرەوە، گیانەوەری 
نــزم لــە خــوارەوە و بــەرز لــە ســەرەوە. امــارک بــەوە جیــاواز بــوو کــە بــاوەڕی بــە نەگۆڕبوونــی ئــەم گیاندارانــە نەبــوو، بەڵکــو 
دەیــوت هــەر گیاندارێــک هــەوڵ دەدات بــەو پەیژەیــەدا ســەربکەوێت و پەرەبســەنێت، هێزێکــی ناوەکــی هەیــە هانــی دەدات 
بــۆ ئــەوە، بــە خــۆ گونجاندنــی لەگــەڵ ژینگــەی نــوێ و پەیداکردنــی ســیفەتی نــوێ و گواســتنەوەی ئــەم ســیفەتە نوێیانــە بــۆ 
نــەوەی دواتــر. شــایانی باســە تــا ئیســتا ای زۆر کــەس ئــەم بیرۆکەیــە دەخرێتــە ئەســتۆی دارویــن و لەوێــوە هیــرش دەکەنــە 

ســەر بیردۆزەکــە و ڕەتکردنــەوەی!
ــەڵ  ــدەوە لەگ ــە دیبەیتێکــی تون ــەوە کەوت ــی بەراوردکاریی ــی زانســتی توێکاری ــە ڕی ــت ل ــد گران ــن، ئیدمۆن ــس داروی ــش چارل پێ
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کاڤیــە و زانایانــی تــردا ســەبارەت بــە گۆڕانــی گیانــداران. زانســتی توێکاریــی بــەراوردکاری ڕۆڵێکــی گرنگــی بینــی لــە بەدیهاتنــی 
زانســتی پەرەســەندن، لــەم کایــەدا زانــاکان بــە توێکاریــی گیانــداران دەکەوتنــە بــەراوردکاری و دۆزینــەوەی لێکچــوون و جیــاوازی، 
ــای  ــەژدەدا زان ــەدەی ه ــە س ــر و ل ــا. پێش ــان دەکێش ــی ژیانی ــەی درەخت ــەک وێن ــا ڕادەی ــرد و ت ــان دەک ــەوە پۆلێنبەندیی بەهۆی
ســویدیی نــاراو )کارل لینــۆس( پۆلێنکارییەکــی وردی بــۆ گیانــداران کــرد و بــە ئاشــکرا ڕووکاری درەختەکــەی کێشــا، بــەام ئاشــنا 
نەبــوو بــە پەرەســەندن تــا لــە رێــی لقەکانــەوە بەیەکــەوە بیانلکێنێــت. ئــەو تەنانــەت مرۆڤــی لەگــەڵ ئەیپــەکان پۆلێــن کردبــوو، 
کــە لــەو ســەردەمەدا بــووە هــۆی تووڕەبوونــی کەنیســە! گرانــت لــە ڕێــی توێکارییــەوە گەیشــتە گریانــەی ئــەوەی کــە نەتەنهــا 
ئــاژەان یــەک ڕەچەڵەکیــان هەیــە، بەڵکــو ڕووەکەکانیــش لەگــەڵ ئاژەڵــدا لــە یــەک بنەچــەوە هاتــوون. چارلــس دارویــن وەک 

قوتابییەکــی گەنــج ای ئــەم زانایــە دەخوێنیــت و کاریگــەر دەبێــت بــە دۆزینەوەکانــی. 
ــی  ــاوداری و کاریگەری ــەام ن ــی، ب ــەرەی ماتریاڵ ــی و ب ــەرەی ئایین ــوان ب ــە نی ــوون ل ــد ب ــەردەمە زۆر تون ــەو س ــی ئ دیبەیتەکان
زانایەکــی وەک کاڤیــە توانــی هێــز بــە ای بــەرەی ئایینیــدا بخــات و بــاوەڕی ماتریاڵیســتەکان لــە ناوەنــدە زانســتییەکان وەدەر 
بنێــت. ئەڵبــەت هــاوکار لەگــەڵ کاڤیــە، لویــس ئاگاســز و ڕیچــارد ئۆیــن بــەردەوام هێرشــیان دەکــردە ســەر قوتابخانــەی بەرامبــەر 
ــە  ــەکان، ک ــە کۆن ــردەوە ســەر بۆچوون ــوو دەیان ــان هەب ــان، وە هەرچــی بەڵگەی ــە دژی ــەڕان ل ــدا دەگ ــەی نوێ ــە دوای بەڵگ و ب
بــۆ هــەر جۆرێــک گیانــدار ئارکیتایپێــک هەیــە لــە فکــری خــودادا و ئــەوەی لــە روشــت هەیــە بەرەنجامێکــی ناتــەواوی ئــەو 
قاڵبەیــە. ئــەوەی ئەمــڕۆ گروپــی دیزاینــی زیــرەک و خەلقییــەکان و بــە دوایــدا ئیســامییەکانی رۆژهەاتــی ناوەراســت دەیکــەن، 
ــەی  ــە کای ــو زانســتین و ل ــەداوە، بەڵک ــەوە ســەریان هەڵن ــە ئایین ــە هیچیشــیان ل ــەوە، ک ــاوەڕە کۆنان ــەو ب ــە ب هــەر پابەندبوون
ــاوداری وەک  ــش زانایەکــی روشــتیی ن ــە دوای ئەوانی ــەوە و بەســەرچوون. ب زانســتەوە ســەریانهەڵداوە و دەمێکــە ڕەتکراونەت
 »Natural heology« ولیــەم پالــەی هێــرش دەکاتــە ســەر ئەوانــەی باوەڕیــان بــە میکانیزمەکانــی پەرەســەندن هەیــە و کتێبــی
دەنوســێت کــە پــڕن لــە بەڵگــە هێنانــەوە دژ بــەو قوتابخانەیــە. مونــەی بەناوبانگــی کاتژمێــر دروســتکەرەکە ئارگیومێنتــی پالەیــە 

دژ بــەو بەرەیــە، کــە تــا ئیســتا ای دژە پەرەســەندنەکان بــەکارە، ســەرباری رەتکردنــەوەی و پوچەڵکردنــەوەی!

چارلس داروین
وەک دەبینیــن، ئــەو لەنــاو دۆخەکــەدا بــوو، ئــەو هەمــوو زانیارییــە کەڵەکــە بووبــوون و هیــچ بیردۆزەیــەک کــۆی نەدەکردنــەوە، 
ئــەوەی گریانــە دەکــرا لــە تاقیکردنــەوە دەرناچــوو، ئــەوەش لــەواوە بوەســتێ کــە ئــەم کایەیــە بێایەنیــی لەدەســتدابوو بەســەر 
ــن دەبــێ  ــن کــە داروی ــەوە تیدەگەی ــان دەکــردە ســەر یەکــری. ل ــوو کــە هێرشــی توندی ــا دابــەش بووب ــەرەی ئایدیۆلۆجی دوو ب
چەنــد بــە هەســتیاری و چەنــد بــە خشــکەیی بــۆ بیردۆزەکــە چووبێــت. جێــی سەرســوڕمان نییــە کــە ٢0 ســاڵ دوای دۆزینــەوەی 
بیردۆزەکــە ئەمجــا هەســتا بــە کەشــفکردنی، کــە ئەویــش رەنگــە گــەر نامەکــەی ئەلفرێــد واڵــس نەبوایــا وەک کۆپەرنیکــۆس دوای 

مردنــی بیردۆزەکــەی بــاو بکردایەتــەوە! 
ــەراوردکاری و  ــی ب ــدی و توێکاری ــە پۆلێنبەن ــوو، هــەر ل ــە بب ــۆ کەڵەک ــەوە ب ــش خۆی ــەی پێ ــن زانیاریگەلێکــی زۆری لەوان داروی
ــەی  ــان دەدا بنەچ ــە هەوڵی ــی زۆر ک ــا گریانەگەلێک ــی و هەروەه ــی و بایۆجیۆگراف ــی و پەیلیەنتەلۆج ــی و جیۆلۆج کۆرپەلەزان
هاوبــەش بدۆزنــەوە و ڕاڤەیەکــی ماتریاڵــی بــۆ ژیــان بکــەن و لــە تاقیکردنــەوە دەرنەدەچــوون. جگــە لەمــە، دارویــن بــە خــۆی 
ــاوە  ــە بەریتانی ــاوازی زەوی گــەڕا، ل ــۆ مــاوەی پێنــج ســاڵ چەندیــن جێــی جی ــاوی بیــگڵ، ب ــە ن و کەشــتییە بەناوبانگەکەیــەوە ب
ــوی  ــە دی ــەوە ب ــۆ ئوســتورالیا و هاتن ــوە ب ــەس و لەوێ ــی گاپەگ ــەت دورگەکان ــە تایب ــکای باشــوور و ب ــی ئەمری ــۆ کەناراوەکان ب
ئەمدیــوی زەویــدا و کەناراوەکانــی کیشــوەری ئەفریقــا و پاشــان گەڕانــەوە بــۆ بەریتانیــا. ئــەو لــە مــاوەی ئــەو پێنــج ســالەدا زۆر 
زانیاریــی لەســەر جــۆرە جیاوازەکانــی ئــاژەڵ و ڕووەک و مرۆڤــە ســەرەتاییەکانی ئەفریقــا و زۆر شــتی تــر کۆکــردەوە. دواتــر لــە 
بەریتانیــاش بــەردەوام خەریکــی نامــە گۆڕینــەوە لەگــەڵ زاناکانــی تر و ئالوگــۆڕی بیــر و لێکدانــەوە و شــیکردنەوەی زانیارییەکانی 
ــا ســاڵی ١8٣8،  ــاش گەشــتەکەی، وات ــن نزیکــەی دوو ســاڵێک پ ــت. داروی ــاون دەبێ ــی خــۆی بەدەســتی هێن ــش خــۆی ئەوان پێ
بیردۆزەکــەی بــە خەیاڵــدا دێــت لەســەر میکانیزمــی هەڵبژاردنــی روشــتی، بــەام ســاڵی ١8٥9 لــە کتێبــی بنەڕەتــی جــۆرەکان 
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بیردۆزەکــەی دەخاتــە ڕوو. ئــەو لــە ســاڵی ١8٥8 نامەیەکــی لــە ئەلفرێــد واڵســەوە پێــدەگات، کــە تێیــدا باســی ئــەوە دەکات لــە 
ڕێــی توێژینەوەکانییــەوە لــە چەنــد دورگەیەکــی واتــی مالیزیــا گەیشــتووە بــە دۆزینــەوەی هەڵبژاردنــی روشــتی. ئــەم ڕووداوە 
ــدەن  ــار ب ــەی واڵسیشــەوە بڕی ــەو نامەی ــەوەی بیردۆزەکــەی دوانەخــات و بەهــۆی ئ ــر باوکردن ــن هــان دەدات کــە چیی داروی
پێکــەوە کتێبەکــە دەربکــەن، هەرچەنــدە دواتــر هێرشــەکانی پیاوانــی ئاییــن تەنهــا بــۆ ســەر دارویــن بــوون و کــەس نــاوی واڵســی 

نەدەهێنــا، دەیانزانــی کــە چەنــد ســاڵە دارویــن خەریکــی چ پرۆژەیەکــە.
ــوو،  ــەفەش ب ــی فەلس ــارەزایەکی باش ــدا ش ــان کات ــە هەم ــەو ل ــو ئ ــوو، بەڵک ــی نەب ــەی بایۆلۆج ــی کای ــا زانایەک ــن تەنه داروی
دەیزانــی مەرجەکانــی تیۆریــی زانســتی چیــن و چــۆن دەکرێــت تیۆرییەکــی تۆکمــە دابڕێژێــت. بــۆ ئــەم مەبەســتەش ســودی لــە 
فرانســس بیکــۆن و جــۆن ســتیورات میــل بینــی. فرانســس بیکــۆن لــە ســەدەی شــازدەدا پێشــنیاری ئــەوەی کــرد کــە لۆجیکــی 

ــت.  ــەکار بێ ــتی ب ــی زانس ــتنی تیۆری ــۆ داڕش ــتیقرا( )Inductive Logic( ب گشتاندن)ئیس
 Inductive( )جۆرەکانــی لۆجیــک زۆرن، بــەام دیارترینیــان بریتیــن لــە لۆجیکــی گشتاندن)ئیســتقرایی( و بەرەنجامگیری)قیاســی
and Deductive Logic(. هەرچەنــد وەرگێرانــی تەواومــان نییــە بــۆ ئــەو دوو چەمکــە بــۆ زمانــی کــوردی، لــە خــوارەوە بــە دوو 

مونــەی بچــوک ڕوونیــان دەکەینــەوە:

لۆجیکی بەرەنجامگیری:
گشت مرۆڤەکان دەمرن

سۆکرات مرۆڤە
کەواتا سۆکرات دەمرێ

لۆجیکی گشتاندن:
ئێمە هەرچی مرۆڤ هەیە بینیان نەمر نەبووە و دەمرن

هیچ هۆیەک نییە ڕێ لە مەرگی مرۆڤ بگرێ و بە نەمری دابنێین
کەواتا مرۆڤ نەمر نییە

ــراو و  ــۆ هەمــوو حالەتێکــی نەبی ــوەر ب ــە پێ ــی تێبینیکــردن دەکات ب ــە دۆخێکــی تایبەت ــە ک ــی لۆجیکــی گشــتاندن ئەوەی گرفت
تاقینەکــراوە، کــە ئەمــەش لــە زۆر بــاردا هەڵــە دروســت دەکات. فرانســس بیکــۆن پێداگریــی لەســەر ئــەوە دەکــرد کــە تیۆریــی 
زانســتی بــە لۆجیکــی گشــتاندن دابرێژرێــت، لەســەر بنەمــای چاودیــری و تێبینیــی وردی دۆخێکــی تایبــەت و گشــتاندنی، ئەڵبەت 
ئەمــە تەنهــا بــۆ زانســتە روشــتییەکان. لــە زۆر باریشــدا بــاوەڕ و پێشــمەرجی میتافیزیکــی زەرورن بــۆ لــە دایکبوونــی تیۆرییــەک، 
کــە دواتــر ئەگــەر لــە تاقیکردنــەوە دەرنەچــوو ئــەو پێشــمەرجانەش هەڵوەشــێن، وەک ئــەوەی نیوتــن لــە داڕشــتنی تیۆرییەکــەی 
ــۆ  ــی لێکــدا ب ــن هــەردوو لۆجیکــی گشــتاندن و بەرەنجامگیری ــە پێشــمەرجی میتافیزیکــی، نیوت ــەت جگــە ل ئەنجامــی دا. ئەڵب

تێگەیشــن لــە هیــزی کێشــکردن و داتاشــینی یاســاکان.
پێشــمەرجە میتافیزیکییەکانــی نیوتــن ئەوەبــوون کــە یاســاکانی روشــت لێــرە و لــە هەرجێیەکــی تــر وەک یــەک کار دەکــەن 
ــی  ــر توش ــمەرجانە دوات ــەم پێش ــەت ئ ــن. ئەڵب ــر وەک یەک ــی ت ــوێن و کات ــەر ش ــوێنە و ه ــەم ش ــادەش ل ــلەتەکانی م و خەس
گرفــت دێــن و ئاینشــتایین ئــەوە دەســەمێنێت کــە خەســلەتەکان و یاســاکان نەگــۆڕ و ڕەهــا نیــن. ســەرباری ئــەم پێشــمەرجانە، 
نیوتــن هەنــدێ بنەچــەی بــۆ لۆجیکــی گشــتاندن-بەرەنجامگیری دانــا کــە هەندێکــی لــە کیپلــەرەوە وەرگرتبــوو و هەندێکیشــی 
گریانــەی خــۆی بــوون و لــەوەوە گەیشــتە دەرەنجامــی بوونــی هێــزی کێشــکردنێک کــە لــە ئاســتی هەمــوو گەردوونــدا وەک 
یــەک کار دەکات و لــە نیــوان هــەر دوو ئەتۆمێکــدا کــە بارســتەیان هەبێــت. ئــەم گوتــارە جێــی باســی ئــەو ئیشــکالە نییــە کــە 
پێشــمەرجی میتافیزیکــی و لۆجیکــی گشــتاندن چ جــۆرە گرفتێکیــان بــۆ تیۆرییەکــە دروســت کــرد، کــە ئــەو گرفتانــەش ئەرێنیــن 
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و دەبنــە هــۆی پەرەســەندنی زانســت و لــە دایکبوونــی تیۆریــی نــوێ و ئاڵۆزتــر. گرنگیــی لۆجیکــی گشــتاندن لەوەدایــە ئاســۆی 
ــە زۆر ڕووبــەری دووردەســت و نەبیــراو. بیرکردنــەوە فــراوان دەکات و دەســتی دەگات ب

inductive-( دارویــن بــۆ گەیشــن بــەو بەرەنجامــەی کە پەرەســەندن حەمییــە و ڕوودەدات، لۆجیکــی گشــتاندن- بەرەنجامگیــری
deductive( ی بەکارهێنــا بــە پێــی ئــەم چــوار بنەمــا ســەرەکییە:

١- ڕوودانی گۆڕانکاریی ورد لە نێو جۆرەکاندا.
٢- گواستنەوەی گۆڕانکارییەکان لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی تر.

٣- لەهەر نەوەیەکدا، تاکی لەوە زیاتر لە دایک دەبن کە ئەگەری مانەوەیان هەیە.
٤- ئــەو گۆڕانکارییانــەی لــە ئۆرگانیزمێکــدا ڕوودەدەن و ســەرکەوتن بەدەســت دەهێنــن بــە ئەگــەری زیاتــرەوە دەگویزرێنــەوە 

بــۆ نــەوەکان.
کە ئەمەش یانی هەڵبژاردنی روشتی و حەمیەتی ڕوودانی پەرەسەندن و گۆڕانی جۆرەکان لە ماوەی درێژمەودادا.

گەر تێبینی بکەین، هەریەک لەو چوار بنەچەیەی لۆجیکە بەرەنجامگیرییەکە بۆخۆیان لۆجیکی گشتاندنن.
ئــەوەی کــە گۆڕانــکاری ڕوودەدات لــە نیــو جۆرەکانــدا، دارویــن بــە وردی چاودیریــی چەندیــن جــۆر دەکات لــە گەشــتەکەیدا و 
هەمــوو ئــەو گۆڕانکارییــە وردانــە تۆمــار دەکات، کــە بــە ناوبانگرینــی چۆلەکــەکان و کیســەڵەکانی دورگــەی گاپەگەســن. دیــارە 
دارویــن چاودیریــی هەرچــی گیانــەوەر هەیــە نەیکــردووە تــا بــەو بەرەنجامــە بــگات، بــەام هەرچیــی ئــەو چاودێریــی کــردووە 
گۆڕانــی بەســەردا هاتــووە، هیــچ ڕیگرییەکیــش نییــە بــۆ هیــچ جۆرێــک کــە گۆڕانــی وردی بــە ســەردا نەیــەت، کــە واتــا دەگەینــە 

ئــەوەی هەمــوو جــۆرەکان گۆڕانکارییــان تیــا ڕوودەدات.
بــە هەمــان شــێوە بــۆ بنەچــەی دووەمیــش، دارویــن تێبینیــی ئــەوەی کــردووە کــە نــەوەکان ســیفەتی باوانیــان بــۆ دەگوێزرێتــەوە، 
ــۆ  ــی ب ــری باوان ــیفەتی غەی ــۆرەکان س ــە ج ــک ل ــە جۆرێ ــش نیی ــچ هۆیەکی ــدات، هی ــا ڕووب ــان تی ــی کەمی ــەر گۆڕانکاری مەگ

ــە ئەمــەش گشــتاندنێکی دروســتە. ــەوە، ک بگوازرێت
بنەچــەی ســێیەم لۆجیکییــە، چونکــە گــەر وەهــا نەبێــت ئــەوا ئــەو جــۆرە توانــای بەردەوامیــی نابێــت و تیادەچێــت، کــە ئەڵبــەت 
مونــەی وەهــا زۆرن و ئــەو جۆرانــەی کــە لــە ژیانــدان زۆر رێژەیەکــی کەمــن بــە چــاو ئەوانــەی تیاچــوون. پەرەســەندنیش لەســەر 

ئــەو جۆرانەیــە کــە دەمێننــەوە نــەک تیاچــوون.
ــن لەســەر  ــی داروی ــری و تێبینییەکان ــەڵ ٢0 ســاڵ چاودی ــەوە لەگ ــاش دێت ــە و هــەم هاوت ــش هــەم لۆجیکیی بنەچــەی چوارەمی
گیانــداران. ئــەو میکانیزمــی هەڵبژاردنــی روشــتی، یاخــود هەڵبژاردنــی ســیفەتە گونجــاوەکان لــە ایــەن روشــتەوە، لــە ســاڵی 
١8٣8ەوە بــە بیریــدا دێــت، تــا کاتــی باوکردنــەوەی بیردۆزەکــەی خەریکــی ئــەو هەمــوو زانیارییــە کەلەکەبووەیــە ای و تێبینــی 

کردنــی ئــەوەی کــە ئایــا ئــەم گریانەیــە دروســتە و لەگــەڵ زانیارییەکانــی واقــع دێنــەوە؟
بە پێی پێوەرەکانی فەلسەفەی زانست، تیۆریی سەرکەوتوو دەبێت ئەم خەسڵەتانەی هەبێت:

١- توانای لێکدانەوەی بۆ دیاردە تێبینیکراوەکان
٢- پشتڕاستکردنەوە بە بەڵگەی زۆر

٣- چەسپاندن
٤- لە هەمووی گرنگر: خستنە بەر پوچەڵکردنەوە و پێشبینی کردن.

تیۆییەکــەی دارویــن توانــی زۆر بــە باشــی هەمــوو گرفتــە کەڵەکەبــووەکان و زانیارییــە زۆروزەوەنــدەکان یــەک بخــات و 
لێکدانــەوەی تــەواو بــکات بــۆ هەمــوو ئــەو ڕووداوانــەی کــە تــا ئــەو کات تێبینــی و چاودیــری کرابــوون. ڕوونــی دەکــردەوە کــە 
بۆچــی توێکاریــی چەنــد جۆرێکــی نزیکــی گیانــەوەرە لــە یــەک دەچــن، بۆچــی جــۆرەکان لەگــەڵ ئــەو روشــتەی تیــای دەژیــن 

ــر. ــەوەی ت ــوون و زۆر ڕوونکردن ــەش ب ــا داب ــەواو گونجــاون، بۆچــی ڕەگــەزەکان و جــۆرەکان بەپێــی جوگرافی ت
ــە  ــە ئەم ــوو، ک ــە ب ــی کۆرپەل ــوون، گۆڕان ــووەکان ب ــە بەردب ــاوەی ب ــردەوە پاش ــان دەک ــتی تیۆرییەکەی ــە پشراس ــەکان ک بەڵگ
ــاغ  ــوون قۆن ــە قۆناغــی ســەرەتا لێــک دەچــن و لەگــەڵ گەورەب ــاوازەکان ل ــەی جــۆرە جی بەڵگەیەکــی یەکجــار گرنگــە و کۆرپەل
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دوای قۆنــاغ بــە پێــی دوورونزیکییــان جیاوازییــان زیــاد دەکات، هەروەهــا توێژینــەوەی دارویــن لەســەر گیانــەوەر و ڕووەکــی 
ــد  ــە چەن ــە ل ــەو هەمــوو جــۆرە ڕووەک و ئاژەڵ ــی دەســتکرد ئ ــی هەڵبژاردن ــە کاریگەری ــی کات ب ــە تێپەڕین ــی، کــە چــۆن ب ماڵ

ــداون. ــەرەی پێ ــە پێــی حــەزی خــۆی پ ــوون و مــرۆڤ چــۆن ب ــدا ب رەچەلەکێکــی کەمــی روشــتەوە پەی
ــەی  ــە هەڵ ــە ب ــەک بەڵگ ــەام ی ــەوە، ب ــتی بکەن ــە پشراس ــەک هــەزاران بەڵگ ــی فەلســەفەی زانســت، تیۆریی ــی پێوەرەکان بەپێ
بخەنــەوە، ئــەوا ئــەو تیۆرییــە شکســت دەخــوات، وەک چــۆن تیۆرییەکــەی نیوتــن بــە تاقیکردنــەوەی مایکلســۆن-مۆرلی شکســتی 
ــەوە، بــەام  ــە ســەدان تاقیکردن ــارد، ســەرباری دەرچوونــی ل خــوارد، لەگــەڵ یەکنەهاتنــەوەی ادانــی خولگــەی هەســارەی عەت
دوو تاقیکردنــەوە هەرەســیان پێــی هێنــا. تیۆرییەکــەی دارویــن بێشــومار بەڵگــە ســەماندیان، بــێ ئــەوەی یــەک بەڵگــە دەســت 
بکەوێــت پوچەڵــی بکاتــەوە. زۆرتریــن بەڵگــەی پشراســتکردنەوە لــە مێــژوودا تــا ئێســتا لەســەر ئــەم تیۆرییــە بــووە، کــە ئەمــەش 

یانــی چەســپاندنی تیۆرییەکــە.
ــەکە.  ــی باس ــی دووەم ــە بەش ــەرکەوتووە، دەخەم ــی س ــی تیۆری ــن چەک ــە و بەهێزتری ــبینی کردن ــە پێش ــوارەم، ک ــی چ ــۆ خاڵ ب
ئــەوەی گرنگــە لێــرەدا ئامــاژەی پێبــدرێ، نیوتــن جیــاواز لەوانیــی پێــش خــۆی کــە باســی پەرەســەندیان دەکــرد وەک پەیژەیــەک 
لــە نزمــەوە بــۆ بــەرز، پەرەســەندنی بەشــێوەی درەخــت نەخشــە کێشــا. کــە بــە پێــی ئــەوە جۆرەکانــی ئێســتا هــەن هیچیــان 
لــە یەکــرەوە نەهاتــوون و هیچیــان لــە هیچیــان بااتــر یــان نزمــر نیــن، بەڵکــو ســەرجەمی ئــەوەی ئیســتا هەیــە بریتییــە لــە 
ڕووکاری درەختەکــە و لقەکانــی خوارتــر ئامــاژەن بــۆ باوانــی هاوبەشــی تیاچــوو. ئەمــەش ئیگــۆی خــۆ بــە بــاا زانینــی مرۆڤــی 
شــکاند و خســتییە نــاو بازنــەی ئیکــۆ سیســتمەوە کــە هاوتــای گیانەوەرانــی تــرە. درەنجامەکانــی ئــەم بازدانــە گەورەیــەی دارویــن 
ئەنجامیــدا لــە پەرەســەندنی زانســتەکە، بێشــومار و لەبــن نەهاتــوون، و لــە بەشــی دووەمــی باســەکە ئامــاژە بــە چەنــد بەشــێکی 

گرنگــی دەدەیــن.
لەبەشــی دووەمــی باســەکەدا باســی ئــەو مشــتومڕ و هەژانــە گەورەیــە دەکەیــن کــە دارویــن بــە دوای خۆیــدا هێنــای، باســی 
هەولــە زۆرەکان بــۆ پوچــەڵ کردنــەوەی و ئاوابوونــی بــۆ ماوەیــەک و دووبــارە ســەرهەڵدانەوەی و بــوون بەهــۆی ســەرهەڵدانی 

چەندیــن لقــی زانســتیی تــر و چوونــە بــواری جێبەجێکــردن و بەکارهێنانــی لــە کایــەی تەکنەلۆجیــادا.
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