ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ و ﺋەوەی ﭘێﺸﮑەﺷﯽ ﮐﺮدوە..
ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ و ﺋەوەی ﭘێﺸﮑەﺷﯽ ﮐﺮدوە..
ﻫەﻣﻮان ﺋﺎﮔﺎداری ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯿﻦ .ﮐﺎﺗێﮏ ﺗەﻧەﮐﺎن ﺑەردەﺑﻨەوە ﺑەر
ﻋەرد دەﮐەون .راﮐﺮدن ﺑە ﻫەورازدا ﺳەﺧﺘﺘﺮە وەک ﻟە ﻫﺎﺗﻨە ﺧﻮارەوە ﺑە ﻫەﻣﺎن
ﻫەورازدا .ﺑەڵﺎم ،ﻻی ﻓﯿﺰﯾﮑﻨﺎس ،ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن ﻟەوە زﯾﺎﺗﺮە و ﻣەوداﮐەی زۆر
ﻓﺮاواﻧﺘﺮە وەک ﻟەوەی ﻟە ژﯾﺎﻧﯽ رۆژاﻧەﻣﺎﻧﺪا ﭘﯿﺎدەی دەﮐەﯾﻦ .ﻫەﺗﺎ ﺋﯿﻌﺘﯿﺒﺎر ﺑۆ
ﮔەورەﯾﯽ ﻣەودای ﺷﺘەﮐﺎن ﺑﮑەﯾﻦ ،ﺋەوا ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن ﮔﺮﻧﮕﺘﺮ دەﺑێﺖ .ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن
زەوی ﺑە دەوری ﺧۆردا راﭘێﭻ دەﮐﺎت و ﻣﺎﻧﮕﯿﺶ ﺑە دەوری ﻋەردا دەﺳﻮڕێﻨێﺘەوە و دەﺑێﺖ
ﺑە ﻫۆی دﯾﺎردەی ﻫەڵﮑﺸﺎن و داﮐﺸﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﮓ .ﻟەو ﺑﻮارەﺷﺪا ﮐە ﺷﺘەﮐﺎن ﭘەﯾﻮەﺳﺘﻦ ﺑە
ﺋەﺳﺘﺮۆﻧۆﻣﯿﯿەوە ،ﻫێﺰی ﮐێﺸﻜﺮدن ﺑﺰوێﻨەری ﺗﺎک و ﺗەﻧﻬﺎﯾە .ﺑەﻣﺠۆرە ﺋەﮔەر ﺑﺘەوێﺖ ﻟە
ﮔەردون ،وەک ﯾەﮐەﯾەﮐﯽ ﺳەراﭘﺎﯾﯽ ،ﺗێﺒﮕەﯾﺖ ،ﺋەوا ﭘێﻮﺳﺘە ﻟە ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن ﺣﺎڵﯽ ﺑﯿﺖ.
ﻫێﺰی ﮐێﺸﻜﺮدﻧﯽ ﮔەردوﻧﯽ
ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯽ ﮔەردوﻧﯽ ﯾﺎن ﮔﺸﺘﯽ ﯾەﮐێﮑە ﻟە ﻫێﺰە ﺑﻨەڕەﺗﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺷﺖ .ﺗەﻣﺴﯿﻠﯽ
ﻣەﯾﻠﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﻫەﻣﻮ ﻣﺎدە دەﮐﺎت ﺑۆ راﮐێﺸﺎﻧﯽ ﻫەﻣﻮ ﻣﺎدەﯾەﮐﯽ ﺗﺮ .ﻟە ﻫەﻗﯿﻘەﺗﺪا ﭼﻮار
ﻫێﺰی ﺑﻨەڕەﺗﯽ ) ﮐێﺸﮑﺮدن ،ﺋەﻟﮑﺘﺮۆﻣﺎﮔﻨێﺘﯿﮏ ،دو ﻫێﺰەﮐەی ﻧﺎوک ،ﺑەﻫێﺰ و ﻻواز( ﻟە
ﺳﺮوﺷﺘﺪا ﻫەن .ﮐﺎﺗێﮏ ﺑﺎس ﻟە ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن دەﮐەﯾﻦ ،ﮔەردوﻧێﺘﯽ ﯾﺎن ﺷﻤﻮﻟﯿەﺗﯽ ﺋەم
ﻫێﺰە ﻟەو ﻫێﺰە ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯿە ﺟﻮدادەﮐﺎﺗەوە ﻟە ﻧێﻮان ﺗەﻧە ﺑﺎرﮔﺎوﯾﯿەﮐﺎﻧﺪا ﻫەﯾە.
ﺑﺎرﮔەی ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯽ دەﮐﺮێﺖ دو ﭼەﺷﻨﯽ ﺟﻮدا ﺑﻦ ،ﯾەﮐەﻣﯿﺎن ،ﭘۆزەﺗﯿﭫ و دوەﻣﯿﺎن ﻧێﮕەﺗﯿﭫ.
ﻫێﺰە ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯿەﮐﺎن ﻟەواﻧەﯾە ،ﯾەﮐﺘﺮ راﺑﮑێﺸﻦ)ﺋەﮔەر ﺑﺎرﮔەﮐﺎن دژ ﺑە ﯾەک ﺑﻦ( ﯾﺎن ﻟە
ﯾەﮐﺘﺮ دورﺑﮑەوﻧەوە) ﺋەﮔەر ﻫەﻣﺎن ﺑﺎرﮔە ﺑﻦ ،(.ﺑەڵﺎم ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن ﺗەﻧﻬﺎ ﯾەک ﺟۆرە،
ﺋەوﯾﺶ ﻫێﺰی ﯾەﮐﺘﺮ ﮐێﺸﮑﺮدﻧە و ﺑەس .ﻫەر ﺋەﻣەش ﺑﻮە ﺑە ﻫۆی ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺋەم ﻫێﺰە ﻟە
ﮐۆﺳﻤۆﻟۆژﯾﺪا.
ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن ،ﻟە زۆر روەوە ،ﻫەﺗﺎ ﺑڵێﯽ ﻻوازە .زۆرﺑەی ﺗەﻧە ﻣﺎدﯾﯿەﮐﺎن ﺑە ﻫۆی
ﻫێﺰێﮑﯽ ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯽ ﻧێﻮان ﺋەﺗۆﻣەﮐﺎﻧەوە ﺑەﯾەﮐەوە ﺑەﺳﺘﺮاون و ﻟە روی ﺑڕەوە زۆر ﻟەو
ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدﻧە ﮔەورەﺗﺮە ﻟە ﻧێﻮاﻧﯿﺎﻧﺪا ﻫەﯾە .ﺑەڵﺎم ،ﺳەرﺑﺎری ﻻوازﯾﯿەﮐەی ،ﻫێﺰی
ﮐێﺸﻜﺮدن ﺋەو ﻫێﺰە ﺑﺰوێﻨەرەﯾە ﻟە ﺣﺎڵەﺗە ﺋەﺳﺘﺮۆﻧۆﻣﯿﯿەﮐﺎﻧﺪا ﻫەﯾە ،ﭼﻮﻧﮑە ﺗەﻧە
ﺋەﺳﺘﺮۆﻧۆﻣﯿﯿەﮐﺎن ،ﭼەﻧﺪ ﺣﺎڵەﺗێﮑﯽ ﺑﭽﻮﮐﯽ ﻟێﺪەرﭼێﺖ ،ﻫەرﮔﯿﺰ ﻫێﺰی ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯽ ﻟەﺳەر
ﯾەﮐﺘﺮ دروﺳﺖ ﻧﺎﮐەن ،ﻫۆﮐﺎری ﺋەﻣەش دەﮔەڕێﺘەوە ﺑۆ ﺋەوەی ﻫەﻣﯿﺸە ﻫەﻣﺎن ﺑڕ ﻟە ﺑﺎرﮔەی
ﻧێﮕەﺗﯿﭫ و ﺑﺎرﮔەی ﭘۆزەﺗﯿﭫ ﻟەﺧۆدەﮔﺮن.
ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﯾەﮐەم دەﺳﮑەوﺗە ﮔەورەﮐﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﯿﻮری ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮ ﻟە ﺗﯿﻮری ﻫێﺰی
ﮐێﺸﻜﺮدﻧﯽ ﮔەردوﻧﯽ ﯾﺎن ﮔﺸﺘﯽ ﻧﯿﻮﺗﻨﯽ ،ﺋەو ﺗﯿﻮرﯾﯿەی ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﺧۆﯾﺪا ،ﭼەﻧﺪ
دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺟﻮدای ﭘەرش و ﺑڵﺎوی ﯾەﮐﺨﺴﺖ .ﺗﯿﻮری ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻟەﻣەڕ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧۆ ﻟە
ﺳێ ﯾﺎﺳﺎدا ﮐﻮرت دەﮐﺎﺗەوە:
ﯾەﮐەم :ﻫەر ﺗەﻧێﮏ ،ﺋەﮔەر ﻟە ﺣﺎڵەﺗﯽ وەﺳﺘﺎن ﯾﺎن ﺟﻮڵەدا ﺑێﺖ ﺑە ﺧێﺮاﯾﯿەﮐﯽ ﻧەﮔۆڕ
ﻟەﺳەر ﻫێڵێﮑﯽ راﺳﺖ ،ﺋەوا ﺋەم ﺗەﻧە ﻟە ﺣﺎڵەﺗﯽ وەﺳﺘﺎن ﯾﺎن ﺟﻮڵەی رێﮑﯽ ﺧۆﯾﺪا
دەﻣێﻨێﺘەوە ﺋەﮔەر ﻫێﺰێﮑﯽ دەرەﮐﯽ ﮐﺎرﻧەﮐﺎﺗە ﺳەر ﺗەﻧەﮐە.
دوەم :ﺗﺎودان راﺳﺘەواﻧە دەﮔۆڕێﺖ ﻟەﮔەڵ ﺋەو ﻫێﺰەی دەﺧﺮێﺘە ﺳەر ﺗەﻧێﮏ ،ﺋﺎڕاﺳﺘەی
ﺗﺎوداﻧەﮐەش ﺑە ﻫەﻣﺎن ﺋﺎراﺳﺘەی ﻫێﺰەﮐە دەﺑێﺖ.
ﺳێﯿەم :ﺑۆ ﻫەر ﮐﺎرێﮏ ﮐﺎرداﻧەوەﯾەک ﻫەﯾە ،ﻟە ﺑڕدا ﯾەﮐﺴﺎﻧێﺘﯽ و ﻟە ﺋﺎڕاﺳﺘەدا
ﭘێﭽەواﻧەﯾەﺗﯽ.
ﺋەم ﺳێ ﯾﺎﺳﺎﯾەی ﺟﻮڵە ﺳﯿﻤﺎﯾەﮐﯽ ﮔﺸﺘﯿﯿﺎن ﻫەﯾە ،ﺑە وردی ،ﻫەروەک ﭼۆن ﺑەﺳەر رەوﺷﯽ

ﺗۆﭘێﮑﯽ ﺑﻠﯿﺎردا راﭬەدەﮐﺮێﺖ ،ﺋﺎواش ﺑەﺳەر ﺟﻮڵەی ﺗەﻧە ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯿﯿەﮐﺎﻧﺪا
ﻫەﻣﻮاردەﮐﺮێﺖ .ﺋەوەی ﻧﯿﻮﺗﻦ ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﭘێ ﺑﻮ ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮ ﻟە دۆزﯾﻨەوەی ﻫەﯾﮑەﻟێﮏ ﺑۆ
وەﺳﻔﮑﺮدﻧﯽ ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن .ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑۆی دەرﮐەوت ﮐﺎﺗێﮏ ﺗەﻧێﮑﯽ وەﮐﻮ ﻣﺎﻧﮓ ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ
ﺑﺎزﻧەﯾﯽ دەﺳﻮڕێﺘەوە ،ﺋەوا ﻫێﺰێﮏ ﺑە ﺋﺎراﺳﺘەی ﭼەﻗﯽ ﺟﻮڵە راﭬەدەﮐﺎت )ﻫﺎوﺷێﻮەی ﺋەﻣە
ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟەوەی ﮐﺎﺗێﮏ ﺗەﻧێﮑﯽ ﺑﭽﮑۆﻟە ﺑە ﺟەﻣﺴەری ﭘەﺗێﮑەوە دەﺑەﺳﺘﯿﻦ و ﺑە دەوەی
ﺳەری ﺧۆﻣﺎﻧﺪا ﻫەڵﯽ دەﺳﻮڕێﻨﯿﻦ( .ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن ﻫەروەک ﭼۆن ﻫۆﮐﺎری ﺋەم ﺟۆرە
ﺟﻮڵەﯾەﯾە ،ﺑە ﻫەﻣﺎن ﺷێﻮەﯾەش ﺳەﺑەﺑﮑﺎری ﮐەوﺗﻨە ﺧﻮارەوەی ﺳێﻮێﮑە ﻟە دارێﮑەوە .ﻟە
ﻫەردوک ﺣﺎڵەﺗەﮐەدا ،ﻫێﺰەﮐە دەﺑێﺖ ﺑە ﺋﺎڕاﺳﺘەی ﭼەﻗﯽ زەوی ﺑێﺖ .ﻧﯿﻮﺗﻦ ،دوای
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗێﮑﯽ ورد و ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەی زۆر ﻗﻮڵﯽ ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﺳﺎڵ ،ﺑۆی دەرﮐەوت ﮐە ﻓۆرﻣﯽ
راﺳﺘەﻗﯿﻨەی ﻫﺎوﮐێﺸەی ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە ﯾﺎﺳﺎی ‘دوﺟﺎی ﭘێﭽەواﻧەﯾﯽ’ ،ﺋەو
ﯾﺎﺳﺎﯾەی دەڵێﺖ‘ :ﻫێﺰی راﮐێﺸﺎن ﻟە ﻧێﻮان دو ﺗەﻧﺪا ﺑەﻧﺪە ﻟەﺳەر ﻟێﮑﺪاﻧﯽ ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ
دو ﺗەﻧەﮐە و دوﺟﺎی دوری ﻧێﻮاﻧﯿﺎن’.
ﺋەﻣە ﺑۆ ﺧۆی ﺳەرﮐەوﺗﻨێﮏ ﺑﻮ ﺑۆ ﺗﯿﻮرﯾﯿەﮐەی ﻧﯿﻮﺗﻦ ،ﮐە ﺑەﻧﺪﺑﻮ ﻟەﺳەر ﯾﺎﺳﺎی دوﺟﺎی
ﭘێﭽەواﻧەﯾﯽ ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯽ ﮔەردوﻧﯽ ،ﻫەر ﺋەم ﺗﯿﻮرﯾﯿە ﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﮐێﭙﻠەر ﻟەﻣەڕ
ﺟﻮڵەی ﻫەﺳﺎرەﮐﺎن ،ﮐە ﺳەدەﯾەک ﭘێﺸﺘﺮ ﺑﻮ ،ﺗەﻓﺴﯿﺮﺑﮑﺎت .ﺑەﻣﺠۆرە ،دەﺑﯿﻨﯿﻦ،
ﺳەرﮐەوﺗﻨەﮐەی ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺋەوەﻧﺪە ﮔەورە و ﻧﺎﯾﺎب ﺑﻮ ﮐە ﺋﺎﯾﺪﯾﺎی ﺗەﻓﺴﯿﺮﮐﺮدﻧﯽ ﮔەردون ﺑە
ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻟەﻣەڕ ﺟﻮڵە ﺑﻮن ﺑە ﭼﺮا و ﺑۆ زﯾﺎﺗﺮ ﻟە دو ﺳەدە ﺑﺎڵﯿﺎن ﮐێﺸﺎ ﺑەﺳەر
ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەی زاﻧﺴﺘﯿﺪا ،ﻫەﺗﺎ ﻟە ﺳەرەﺗﺎی ﺳەدەی ﺑﯿﺴﺘەﻣﺪا ﺋەﻟﺒێﺮت ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﻫﺎﺗە
ﺳەر ﺗەﺧﺘﯽ ﺷﺎﻧۆ و ﻫەﻣﻮ ﺷﺘێﮑﯽ ﮔۆڕی.

ﺷۆڕﺷﯽ ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ
ﺋەﻟﺒێﺮت ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ،ﻟە 14ی ﺋﺎداری  ،1879ﻟە ﺋﻮڵﻢ ،ﻟە ﺋەﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻟەداﯾﮑﺒﻮە ،ﺑەڵﺎم
ﻫەر زو ﺑە ﺧێﺰاﻧەوە ﭼﻮن ﺑۆ ﻣﯿﻮﻧﯿﺦ و ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﻟەوێ ﺳﺎڵﺎﻧﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧەی ﺑەﺳەرﺑﺮد.
ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑە ﻫەرزەﮐﺎری ﻫﯿﭻ ﺳﯿﻤﺎﯾەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﯾﺎن زﯾﺮەﮐﯽ ﺗێﺪا ﻧەﺑﻮ ،ﻟە ﺳﺎڵﯽ 1894
دا ،ﮐﺎﺗێﮏ ﺧێﺰاﻧەﮐەی ﮔﻮاﺳﺘﯿﺎﻧەوە ﺑۆ ﺋﯿﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺋەوﯾﺶ ،ﺑە ﺗەواوی وازی ﻟە ﺧﻮێﻨﺪن
ﻫێﻨﺎ .دوای ﺋەوەی ﺟﺎرێﮏ ﻟە ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەی ﻗﺒﻮڵﮑﺮدﻧﯽ زاﻧﮑۆدا ﻓەﺷەﻟﯽ ﻫێﻨﺎ ،ﻟە ﺳﺎڵﯽ
 1896دا ،ﭼﻮە ﭘەﯾﻤﺎﻧﮕﺎی ﺳﻮﯾﺴﺮی ﺑۆ ﺗەﮐﻨەﻟۆژﯾﺎ ﻟە زورﯾﺦ .ﻫەرﭼەﻧﺪە ﻟەم ﻗۆﻧﺎﻏەدا
ﺗﺎ رادەﯾەﮐﯽ ﺑﺎش ﻗﻮﺗﺎﺑﯿەﮐﯽ ﺳەرﮐەوﺗﻮﺑﻮ ،ﺑەڵﺎم ﻟەو ﺋﺎﺳﺘەدا ﻧەﺑﻮ ﻟە زاﻧﮑۆی ﺳﻮﯾﺴﺮی
ﭘۆﺳﺘﯽ دەﺳﺖ ﺑﮑەوێﺖ ،ﭼﻮﻧﮑە وەک ﻻوێﮑﯽ زۆر ﺗەﻣەڵ ﺳەﯾﺮدەﮐﺮا .دەﺳﺘﺒەرداری ﺑﻮاری
ﺋەﮐﺎدﯾﻤﯿﺎ ﺑﻮ ،ﻫەﺗﺎ ﻟە ﺳﺎڵﯽ  1902دا ،ﻟە ﺑێﺮن ،ﻟە ﺋۆﻓﯿﺴﯽ ﭘەﯾﺘﻨﺖPatent Office ،
 ،ﮐە ﻓەرﻣﺎﻧﮕەﯾەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﺑﻮ ﺑۆ ﭘﺎراﺳﺘﺘﻨﯽ ﻣﺎف و ﭘەﯾﭙەر و داﻫێﻨﺎﻧﯽ زاﻧﺎﯾﺎن،
ﮐﺎری وەرﮔﺮت و ﺑﻮ ﺑە ﻣﻮەزەف .ﺑەﻣﺠۆرە ﺑﻮ ﺑە ﺧﺎوەﻧﯽ ﻣﻮﭼە و ﮐﺎﺗﯽ ﺑە ﭘﯿﺖ ﺑۆ ﺋەوەی
ﭘەﯾﭙەری زاﻧﺴﺘﯽ و ﺑڵﺎوﮐﺮاوەی ﻓەﻟﺴەﻓﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺨﻮێﻨێﺘەوە.
ﻟە ﺳﺎڵﯽ  1905دا ﺗﯿۆرﯾﯿە ﺗﺎﯾﺒەﺗەﮐەی ﻟەﻣەڕ ﻧﺴﺒﯿەت ﺑڵﺎوﮐﺮدەوە .ﺋەم ﺗﯿﻮرﯾﯿە ﻟە
ﻣێﮋوی رۆﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯿﺪا ﺑە ﯾەﮐێﮏ ﻟە دەﺳﺘﮑەوﺗە ﻫەرە ﮔەورەﮐﺎن ﻫەژﻣﺎرد
دەﮐﺮێﺖ .ﺋەوی زﯾﺎﺗﺮ ﺋەم ﺗﯿﻮرﯾﯿەی ﮐﺮدە ﺷﺘێﮑﯽ ﻧﺎﯾﺎب و ﺟﻮان ﺋەوەﺑﻮ ﮐە ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ
ﻫێﺸﺘﺎ ﻟەو ﮐﺎﺗەدا ﻣﻮەزەﻓێﮑﯽ ﺳﺎدەی ﺋۆﻓﯿﺴﯽ ﭘەﯾﺘﻨﺖ ﺑﻮ و ﻓﯿﺰﯾﺎﺷﯽ ﺗەﻧﻬﺎ وەک
ﺧﻮﻟﯿﺎﯾەک ﭘﺮاﮐﺘﯿﺰ دەﮐﺮد ،ﻧەک وەک ﭘﯿﺸەﯾەک .ﺟﮕە ﻟەﻣﺎﻧەش ﮔەﻟێﮏ ﺑەرﻫەﻣﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ﺗﺮی
ﻟەﻣەڕ ﮐﺎرﯾﮕەری ﻓۆﺗۆﮐﺎرەﺑﺎﯾﯽ ) ﮐە ﺑﻮن ﺑە ﺋﯿﻠﻬﺎم ﺑۆ ﭘەرەﺳەﻧﺪﻧﯽ زۆر ﺑﻮاری ﺗﯿﻮری
ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯽ( و ﺟﻮڵەی ﺑﺮاوﻧﯽ )ﺟﻮڵەی ﺑﺮاوﻧﯽ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە ﻫەڵﺒەز و داﺑەزی ﺗەﻧۆﻟﮑە
ﻣﺎﯾﮑﺮۆﺳﮑۆﭘﯿﯿەﮐﺎن ﮐﺎﺗێﮏ ﺋەﺗۆﻣەﮐﺎن ﺑەر ﯾەﮐﺘﺮ دەﮐەون( ﺑڵﺎوﮐﺮدەوە .ﺑەڵﺎم ﻟێﺮەدا
ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺋەوە ﺑڵێﯿﻦ ﺑۆﭼﯽ ﺗﯿﻮری ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻧﺴﺒﯿﯿەت ﻟە ﻫەﻣﻮ ﺑەرﻫەﻣەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮی ﺧۆی و
ﮐﺎرە ﻓﯿﺰﯾﮑﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎوﭼەرﺧﺎﻧﯽ ﺧۆی ﺑﺎڵﺎﺗﺮ و زﯾﺎﺗﺮ دەرﮐەوت .ﻫۆﮐﺎری ﺋەﻣەش ﺋەوەﯾە
ﮐە ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑە ﺗەواوی ﺋەو ﺳﻨﻮرە ﺑﺸﮑێﻨێﺖ ﮐە ﭼەﻣﮑﯽ زەﻣەن وەک ﺧەﺳڵەﺗێﮑﯽ
رەﻫﺎ ﺑۆ ﻫەﻣﻮ ﮐەﺳێﮏ و ﻫەﻣﻮ ﺷﺘێﮏ ﺑە ﻫەﻣﺎن رێﮋە رەت دەﺑێﺖ .ﺋەم ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﯾە ﺧۆی
ﻟەﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی وێﻨەی ﻧﯿﻮﺗﻨﯽ ﻟە ﻫەﻣﺒەر دوﻧﯿﺎ داﮐﻮﺗﺎوە و زۆرﺑەی زۆرﻣﺎن ﺷﺘەﮐە وەﻫﺎ
ﺑە راﺳﺖ دەزاﻧﯿﻦ ﮐە ﻫﯿﭻ ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﻧﺎﮐﺎت ﮔﻔﺘﻮﮔۆی ﻟەﺳەر ﺑﮑەﯾﻦ .ﺑۆﯾە دەﺑﯿﻨﯿﻦ
ﭘێﻮﯾﺴﺘﻤﺎن ﺑە ﺑﻠﯿﻤەﺗێﮏ ﻫەﯾە ﺑێﺖ و ﺋەو ﮐۆﺳﭙە ﭼەﻣﮑﯿﯿﺎﻧە ﺑڕوﺧێﻨێﺖ ﮐە ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿەﮐﯽ

ﻗﻮرس و ﻫەﯾﺒەﺗێﮑﯽ ﮔەورەﯾﺎن ﻫەﯾە.
ﺑﻨﺎواﻧﯽ ﺋﺎﯾﺪﯾﺎی ﻧﺴﺒﯿەت ﺑە ﺗەﻧﻬﺎ ﻫﯽ ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﻧﯿﯿە ،ﺑەڵﮑﻮ ﮔﺎﻟﯿﻠۆ ﻧﺰﯾﮑەی ﺳێ
ﺳەدە ﭘێﺶ ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﻣﺸﺘﻮﻣڕی ﻟەﻣەڕ ﭘﺮﯾﻨﺴﯿﭙە ﺑﻨەڕەﺗﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺋەم ﻫﺰراﻧە ﮐﺮدوە.
ﮔﺎﻟﯿﻠۆ ﺑﺎﻧﮕەﺷەی ﺋەوەی ﮐﺮد ﮐە ﺗەﻧﻬﺎ ﺟﻮڵەی ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮﻧﮕە و ﭘﺮﺳﯽ وەﮐﻮ ﺟﻮڵەی رەﻫﺎ ﺑە
ﻫﯿﭻ ﺟۆرێﮏ ﺑﻮﻧﯽ ﻧﯿﯿە .ﻟەﺳەر ﺋەوە ﺋﺎﺧﺎوﺗﻮە ﺋەﮔەر ﻟە ﺑەﻟەﻣێﮑﺪا ﺑﯿﺖ و ﺑە
ﺧێﺮاﯾﯿەﮐﯽ ﻧەﮔۆڕ و ﻟە دەرﯾﺎﭼەﯾەﮐﯽ ﺋﺎرام و ﻣەﻧﺪا ﮔەﺷﺘەﮐەت ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪەﯾﺖ ،ﺋﻨﺠﺎ ﻟە
ﮐﺎﺑﯿﻨەﯾەﮐﯽ داﺧﺮاودا ﺑﯿﺖ ،ﺋەوا ﻟەو ﮐﺎﺑﯿﻨەﯾەدا ﻫەرﭼﯽ ﺗەﺟﺮوﺑەﯾەک ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪەﯾﺖ و
ﺋەو دەرەﻧﺠﺎﻣەت ﻧﺎداﺗێ ﯾﺎن ﺋﯿﺸﺎرەﯾەک ﺑێﺖ ﺑۆ ﺋەوەی ﺗۆ ﻟە ﺣﺎڵەﺗﯽ ﺟﻮڵەداﯾﺖ.
ﺑێﮕﻮﻣﺎن ،ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﮔﺎﻟﯿﻠۆدا زاﻧﺴﺘﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺋەوەﻧﺪە ﻟە ﺋﺎراد ﻧەﺑﻮ ،ﻫەر ﺑۆﯾە
دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﺋەو ﺟۆرە ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەﯾەی ﮔﺎﻟﯿﻠۆ وێﻨﺎی دەﮐﺮد و ﺋەﻧﺠﺎﻣﯿﺪەدا ﺳﻨﻮردارﺑﻮ.
ﻓۆرم و ﺗەرزی ﭘﺮﯾﻨﺴﭙﯽ ﻧﺴﺒﯿﯿەﺗﯽ ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑە ﺷﯿﻮەﯾەﮐﯽ ﺳﺎدە و ﺳﺎﮐﺎر ﺑﻮە ﺣﺎڵەﺗێﮏ
ﮐە ﻫەﻣﻮ ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺷﺖ ﺑۆ ﻫەﻣﻮ ﺳەرﻧﺠﺪەرێﮏ ﺗەواو ﻫەﻣﺎن ﺷﺘە ﮐﺎﺗێﮏ دێﺘە ﺳەر
ﺟﻮڵەی ﻧﺴﺒﯽ .ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ،ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ،ﺑﺮﯾﺎرﯾﺪا ﮐە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺋەم ﭘﺮﯾﻨﺴﯿﭙە ﺑەﺳەر
ﺗﯿﻮری ﺋەﻟﮑﺘﺮۆﻣﺎﮔﻨێﺘﯿﮑﺪا راﭬەﺑﮑﺮێﺖ ،ﺋەو ﺗﯿﻮرﯾﯿەی ﻟە ﻻﯾەن ﺟەﯾﻤﺲ ﮐﻠێﺮک
ﻣﺎﮐﺴﻮێﻠەوە ﺑﻨﯿﺎﺗﻨﺮا ،ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ،ﻟە ﻧێﻮ ﮔەﻟێﮏ ﺑﺎﺑەﺗﺪا ،وەﺳﻔﯽ ﺋەو ﻫێﺰە دەﮐﺎت ﻟە
ﻧێﻮان ﺗەﻧە ﺑﺎرﮔﺎوﯾﯿەﮐﺎﻧﺪا ﻫەﯾە ،ﻫەر وەک ﻟەوەﺑەر ﺋﯿﺸﺎرەﻣﺎن ﭘێﺪا .ﯾەﮐێﮏ ﻟە
دەرەﻧﺠﺎﻣەﮐﺎﻧﯽ ﺗﯿﻮری ﻣﺎﮐﺴﻮێڵ ﺋەوە ﺑﻮ ﮐە ﺧێﺮاﯾﯽ روﻧﺎﮐﯽ )ﻟە ﺑۆﺷﺎﯾﯿﺪا( وەﮐﻮ
ﻧەﮔۆرێﮑﯽ ﮔەردوﻧﯽ وەﻫﺎﺑﻮ ) ﻫێﻤﺎﮐەی ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە  .( cﺋەﮔەر ﭘﺮﯾﻨﺴﯿﭙﯽ ﻧﺴﺒﯿﯿەت ﺑە
ﺟﺪی وەرﺑﮕﺮﯾﻦ ،ﺋەوە دەﮔەﯾەﻧێﺖ ﮐە ﻫەﻣﻮ ﺳەرﻧﺠﺪەران دەﺑێﺖ ﻫەﻣﺎن ﺑەﻫﺎ ﺑۆ c
ﭘێﻮاﻧەﺑﮑەن ،ﺟﺎ ﺣﺎڵەﺗﯽ ﺟﻮڵەﯾﺎن ﻫەرﭼۆﻧێﮏ ﺑێﺖ .ﺋەﻣە ﺷﺘێﮑە ،ﺗەواو دﯾﺎرە و
راﺳﺘەوﺧۆﯾە ،ﺑەڵﺎم دەرەﻧﺠﺎﻣەﮐﺎن ﻫﯿﭻ ﺷﺘێﮑﯿﺎن ﻟە ﻫەﻧﮕﺎوی ﺷۆڕﺷﮕێﺮاﻧە ﮐەﻣﺘﺮ ﻧﯿﯿە.
ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑﺮﯾﺎرﯾﺪا ﭘﺮﺳﯿﺎرﮔەﻟێﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ﺳەﺑﺎرەت ﺑەوەی ﭼﯽ ﺗێﺒﯿﻨﯽ دەﮐﺮێﺖ و
ﺳەرﻧﺞ دەدرێﺖ ﺋەﮔەر ﺟۆرە ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەﯾەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﺧۆﺑﮕﺮێﺖ ﮐە ﮔۆڕاﻧﮑﺎری ﻟە
ﺳﯿﮕﻨەڵە روﻧﺎﮐﯿﯿەﮐﺎﻧﺪا ﺑﮑﺮێﺖ .ﺑۆ ﺋەم ﻣەﺑەﺳﺘە ،ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ زۆر ﺧۆی ﺳەرﻗﺎڵﮑﺮد ﺑە
ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەی ﺧەﯾﺎڵﺒﺎﻓﯿﯿەوە]) [iواﺗە ﮐەﺳەﮐە ﺑە ﺧەﯾﺎڵﺎت ﺧەرﯾﮑﯽ ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەﯾە(.
ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ،ﺗەﺳەورﮐە ،ﮔڵۆﭘێﮏ ﻟە ﻧﺎوەڕاﺳﺘﯽ ﻓﺎرﮔۆﻧﯽ ﺷەﻣەﻧﺪەﻓەرێﮑﺪا ﻫەﯾە و ﻟەﺳەر
ﺳﮑەﮐە دەﺟﻮڵێﺖ .ﻟە ﺟەﻣﺴەری ﻫەر ﯾەک ﻟە ﻓﺎرﮔۆﻧەﮐە ﺳەﻋﺎﺗێﮏ ﻫەﯾە ،ﺑە ﺟۆرێﮏ ﮐە
ﺷەوﻗﯽ ﮔڵۆﭘەﮐە رۆﺷﻨﯽ دەﮐﺎﺗەوە ،دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﺳەﻋﺎت ﭼەﻧﺪە .ﺋەﮔەر ﺷەوﻗەﮐە
ﺑﮑﻮژێﺘەوە ،ﻟە ﭼﺎوی ﻧەﻓەرەﮐﺎﻧەوە ﮐە ﻟە داﻧﯿﺸﺘﻮن ،ﺳﯿﮕﻨﺎڵﯽ روﻧﺎﮐﯿﯿەﮐە ﻟە ﻫەﻣﺎن
ﺳﺎﺗەوەﺧﺘﺪا دەﮔﺎﺗە ﻫەردو ﺟەﻣﺴەری ﻓﺎرﮔۆﻧەﮐە .ﻫەردو ﺳەﻋﺎﺗەﮐەش ﻫەﻣﺎن ﮐﺎت ﻧﯿﺸﺎن
دەدەن.
ﺋێﺴﺘﺎ ﺑﺎ ﻟە ﮔۆﺷەﻧﯿﮕﺎی ﭼﺎودێﺮێﮑەوە ﺳەرﻧﺞ ﻟە وەزﻋەﮐە ﺑﺪەﯾﻦ ﮐە ﻟە ﺳەر ﺷۆﺳﺘەﮐە
داﻧﯿﺸﺘﻮە و ﺳەﯾﺮی ﺷەﻣەﻧﺪەﻓەرەﮐە دەﮐﺎت .ﺋەﮔەر ﺳەرﻧﺠﺪەرەﮐە ﺑﮑەﯾﻦ ﺑە ﺳەرﭼﺎوە،
ﺋەوا دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﺷەوﻗﯽ ﮔڵۆﭘەﮐە ﺑە ﻫەﻣﺎن ﺧێﺮاﯾﯽ رەت دەﺑێﺖ ﮐە ﻧەﻓەرەﮐﺎن ﻟە ﻧێﻮ
ﺷەﻣەﻧﺪەﻓەﮐەدا ﺳەرﻧﺠﯿﺎﻧﺪا .ﺑەڵﺎم ﺋەﮔەر وردﺑﯿﻨەوە ،ﻧەﻓەری ﻓﺎرﮔۆﻧەﮐﺎﻧﯽ دواوە ﺑە
ﺋﺎڕاﺳﺘەی ﺳﯿﮕﻨەڵﯽ روﻧﺎﮐﯿﯿەﮐە دەﺟﻮڵێﻦ و ﻧەﻓەری ﻓﺎرﮔۆﻧەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺸەوەش ﻟە ﺳﯿﮕﻨەڵﯽ
روﻧﺎﮐﯿﯿەﮐە دوردەﮐەوﻧەوە .ﺑەﻣﺠۆرە ،ﭼﺎودێﺮەﮐە ،واﺗە ﺳەرﻧﺠﺪەرەﮐە ،ﺳەﻋﺎﺗەﮐەی
دواوە دەﺑﯿﻨێﺖ ﺑەر ﻟەوەی ﺳەﻋﺎﺗەﮐەی ﭘێﺸەوە روﻧﺎک ﺑێﺘەوە .ﺑەڵﺎم ﮐﺎﺗێﮏ ﺳەﻋﺎﺗەﮐەی
ﭘێﺸەوە روﻧﺎک دەﺑێﺘەوە ،ﻫەﻣﺎن ﺳﺎت ﭘﯿﺸﺎن دەدات ﮐە ﺳەﻋﺎﺗەﮐەی دواوە ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ دەدات،
واﺗە ﻫەﻣﺎن زەﻣەن ﻧﯿﺸﺎن دەدەن! ﺋەم ﭼﺎودێﺮە دەﺑێﺖ ﺑﮕﺎﺗە ﺋەو دەرەﻧﺠﺎﻣەی ﮐە
ﺳەﻋﺎﺗﯽ ﻧﺎو ﻗﯿﺘﺎرەﮐە ﮐێﺸەﯾەﮐﯽ ﺗێﺪاﯾە.
ﺋەم ﻧﻤﻮﻧەﯾە ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺋەوەﻣﺎن ﺑۆ دەﮐﺎت ﮐە ﭼەﻣﮑﯽ ﻫﺎوﺳﺎﺗﯽ  ) simultaneityﻟە ﻫەﻣﺎن
ﺳﺎﺗﺪا روﺑﺪات( ﺷﺘێﮑﯽ ﻧﺴﺒﯿﯿە .ﺷەوﻗﯽ ﮔڵۆﭘەﮐە ﻟە ﻧێﻮ ﻓﺎرﮔۆﻧەﮐەدا ﻟە ﻫەﻣﺎن ﺳﺎﺗﺪا
دەﮔﺎﺗە ﻫەردو ﺳەﻋﺎﺗەﮐە ،ﺑەڵﺎم ﻟە دﯾﺪی ﭼﺎودێﺮەﮐەی دەرەوە ﻟە ﺳﺎﺗە وەﺧﺘﯽ ﺟﯿﺎوازدا
رودەدات .ﻧﻤﻮﻧەی ﺗﺮی ﺳەﯾﺮی دﯾﺎردەی ﻧﺴﺒﯿﯿەت ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە زەﻣەن ﮐﺸﺎن time dilation
)ﺟﻮڵەی ﺳەﻋﺎت ﺧﺎو دەردەﮐەوێﺖ( و ﭼﻮﻧەﯾەﮐﯽ درێﮋی) راﺳﺘەﯾەک ﻟە ﺣﺎڵەﺗﯽ ﺑﺰاﭬﺪا
ﺑێﺖ ﮐﻮرت دێﺘە ﺑەرﭼﺎو( ﺋەﻣﺎﻧە ،ﻫەﻣﻮ دەرەﻧﺠﺎﻣﯽ ﺋەو ﻓەرزﯾەﯾەن ﮐە ﺧێﺮاﯾﯽ روﻧﺎﮐﯽ

ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻟە ﻫەﻣﻮ ﭼﺎودێﺮەﮐﺎﻧەوە وەک ﯾەک ﺑﻦ و ﻫەﻣﺎن ﭘێﻮاﻧەﯾﺎن ﻫەﺑێﺖ .ﺑێﮕﻮﻣﺎن،
ﺋەو ﻧﻤﻮﻧﺎﻧەی ﺳەرەوە ﮐە ﺑﺎﺳﻤﺎن ﮐﺮدن ،ﺗۆزێﮏ ﻧﺎواﻗﯿﻌﯿﻦ .ﺑۆ ﺋەوەی ﮐﺎرﯾﮕەری
ﺑەرﭼﺎوﯾﺎن ﻫەﺑێﺖ ،ﺋەو ﺧێﺮاﯾﯿﺎﻧە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻟە ﺧێﺮاﯾﯽ روﻧﺎﮐﯽ ﻧﺰﯾﮏ ﺑﺒﻨەوە .ﭘێﻨﺎﭼێﺖ
ﺋەم ﺟۆرە ﺧێﺮاﯾﯿﺎﻧە ﻟە ﺷەﻣەﻧﺪەﻓەردا ﺑەدەﺳﺖ ﺑﻬێﻨێﺮێﻦ .ﺑە ﻫەرﺣﺎڵ ،ﮔەﻟێﮏ
ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوە ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪراون ﺋەوە ﻧﯿﺸﺎن دەدەن ﮐﺎرﯾﮕەری ﮐﺸﺎﻧﯽ ﯾﺎن ﺧﺎوﺑﻮﻧەوەی زەﻣەن
ﺷﺘێﮑﯽ راﺳﺘە .رێﮋەی ﺷﯿﺒﻮﻧەوەی)ﯾﺎن ﺑۆﮔەﻧﮑﺮدﻧﯽ  ( decayﺗەﻧۆﻟﮑە رادﯾۆﺋەﮐﺘﯿﭭەﮐﺎن
زۆر ﺧﺎوﺗﺮە ﮐﺎﺗێﮏ ﺑە ﺧێﺮاﯾﯿەﮐﯽ ﺑەرز دەﺟﻮڵێﻦ ﭼﻮﻧﮑە ﺳەﻋﺎﺗەﮐەی ﻧﺎوەوەﯾﺎن زۆر ﺑە
ﺧﺎوی رەت دەﺑێﺖ.
ﻫەروەﻫﺎ ﻟە ﺗﯿﻮری ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻧﺴﺒﯿﯿەﺗەوە ،ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎوﮐێﺸە ﻟە ﻓﯿﺰﯾﮑﺪا
ﻟەداﯾﮑﺒﻮ ، :ﺋەو ﻫﺎﮐێﺸەﯾەی ﮔﻮزارﺷﺖ ﻟە ﻫﺎوﺳەﻧﮕﯽ ﻧێﻮان ﻣﺎدە و وزە دەﮐﺎت .ﺟﮕە
ﻟەوەش ﺋەم ﻫﺎوﮐێﺸەﯾە ﻟە روی ﭘﺮاﮐﺘﯿﮑەوە ﺗﺎﻗﯿﮑﺮاوەﺗەوە؛ ﻟە ﮔەﻟێﮏ ﺑﻮاری ﺗﺮدا ،ﺋەم
ﻫﺎوﮐێﺸەﯾە ﭘﺮﯾﻨﺴﯿﭙﯽ ﻫەم ﺗەﻗﯿﻨەوە ﮐﯿﻤﯿﺎوﯾﯿەﮐﺎن و ﻫەم ﺋەﺗۆﻣﯿﯿەﮐﺎﻧە.
ﺑێ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻣﺎﻧێﮏ ،ﺗﯿﻮری ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻫەﺗﺎ ﺑڵێﯽ ﻧﺎﯾﺎب و ﮔەورەﯾە ،ﺑەڵﺎم ﺑە ﺟﺪی و
رژدی ﻧﺎﺗەواوە ،ﭼﻮﻧﮑە ﮐﺘﻮﻣﺖ ﻣﺎﻣەڵە ﻟەﮔەڵ ﺋەو ﺗەﻧﺎﻧەدا دەﮐﺎت ﮐە ﺗەﻧﻬﺎ ﺧێﺮاﯾﯿەﮐﯽ
ﻧەﮔۆڕﯾﯿﺎن ﺑە ﻧﯿﺴﺒەت ﯾەﮐﺘﺮﯾﯿەوە ﻫەﯾە .ﺗەﻧﺎﻧەت )ﭼﺎﭘﺘەری ﯾەﮐەم( ﮐە ﭘەﯾﻮەﺳﺘە ﺑە
ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺷﺘەوە و ﻟە ﻻﯾەن ﻧﯿﻮﺗﻨەوە داڕێﮋراون ،ﻟەﺳەر ﺑﻨەﻣﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫۆﮐﺎر و
ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﺋەو ﺧێﺮاﯾﯿﺎﻧە داﻣەزراون ﮐە ﻟەﮔەڵ ﮐﺎﺗﺪا دەﮔۆڕێﻦ .ﯾﺎﺳﺎی دوەﻣﯽ ﻧﯿﻮﺗﻦ
دەرﺑﺎرەی ﺗێﮑڕای ﮔۆڕاﻧﯽ ﺗﺎوداﻧﯽ ﺗەﻧێﮑە .ﺗﯿۆری ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻧﺴﺒﯿﯿەت ﺧۆی ﻟەو ﺟﻮڵەﯾەدا
ﮐﻮرت دەﮐﺎﺗەوە ﮐە ﭘێﯽ دەﮔﻮﺗﺮێﺖ ﺟﻮڵەی ﻧەﺳﺮەوﺗﻦ ،ﺑە ﻣﺎﻧﺎﯾەﮐﯽ ﺗﺮ ،ﺟﻮڵەی ﺋەو
ﺗەﻧۆڵﮑﺎﻧەی ﮐە ﻧﺎﮐەوﻧە ژێﺮ ﻓﺸﺎری ﻫﯿﭻ ﻫێﺰێﮑﯽ دەرەﮐﯿﯿەوە .ﺋەﻣەش ﺋەوە دەﮔەﯾەﻧێﺖ
ﮐە ﺗﯿﻮری ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻧﺴﺒﯿﯿەت ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ وەﺳﻔﯽ ﻫﯿﭻ ﺟۆرە ﺟﻮڵەﯾەﮐﯽ ﺗﺎودراو ﺑﮑﺎت ،ﺑە
ﺗﺎﯾﺒەﺗﯿﺶ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ وەﺳﻔﯽ ﺟﻮڵەﯾەک ﺑﮑﺎت ﻟە ژێﺮ ﮐﺎرﯾﮕەری ﻫێﺰی ﮐێﺸﻜﺮدﻧﺪا رودەدات.

ﭘﺮﯾﻨﺴﯿﭙﯽ ﻫﺎوﻧﺮﺧﯽ ﯾﺎن ﻫﺎوﺗﺎﯾﯽ

Equivalence Principle

ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ زۆر ﺑە ﻗﻮڵﯽ ﺑﯿﺮﯾﮑﺮدەوە و ﺧﻮرﺑﻮﻧەوەی ﻟەﺳەر ﺋەوە ﮐﺮد ﭼۆن ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن
ﻟە ﺗﯿﻮری ﻧﺴﺒﯿﯿەﺗﺪا ﺑەرﺟەﺳﺘە ﺑﮑﺎت .ﺳەرەﺗﺎ ،ﺑﺎ ﺳەﯾﺮێﮑﯽ ﺗﯿﻮری ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻟەﻣەڕ ﻫێﺰی
ﮐێﺸﻜﺮدن ﺑﮑەﯾﻦ .ﻟەم ﺗﯿﻮرﯾﯿەدا ،ﺋەﮔەر دو ﺗەﻧۆﻟﮑەﻣﺎن ﻫەﺑێﺖ ،ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗەﻧۆﻟﮑەی
ﯾەﮐەم  Mﺑێﺖ و ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ دوەﻣﯿﺎن  mﺑێﺖ ،ﺋەو ﻫێﺰەی ﺗەﻧۆﻟﮑەی  Mﻟەﺳەر ﺗەﻧۆﻟﮑەی m
دروﺳﺘﯽ دەﮐﺎت ﺑەﻧﺪە ﻟەﺳەر ﻟێﮑﺪاﻧﯽ دو ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿەﮐە و دوﺟﺎی دوری ﻧێﻮان دو
ﺗەﻧۆﻟﮑەﮐە .ﺑە ﮔﻮێﺮەی ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻟەﻣەڕ ﺟﻮڵە ،ﺋەﻣە دەﺑێﺖ ﺑە ﻫۆی ﺗﺎوداﻧێﮏ ﻟە
ﺗەﻧﯽ ﯾەﮐەﻣﺪا ﮐە ﺑەم ﻫﺎوﮐێﺸەﯾەی ﺧﻮارەوە ﮔﻮزارﺷﺖ دەﮐﺮێﺖ:

ﻟێﺮەدا

a

ﺗﺎوداﻧە m ،ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿە و  Fﻫێﺰەﮐەﯾە.

 mﮐە ﻟێﺮەدا ﻫﺎﺗﻮە ﺑە ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧەﺳﺮەوﺗﻨﯽ ﺗەﻧﯽ ﯾەﮐەم ﻧﺎودەﺑﺮێﺖ و ﺑەرﮔﺮی
ﺗەﻧۆﻟﮑەﮐە ﻟە ﻫەﻣﺒەر ﺗﺎودان دﯾﺎری دەﮐﺎت .ﻟە ﯾﺎﺳﺎی دوﺟﺎی ﭘێﭽەواﻧەﯾﯽ ﻫێﺰی
ﮐێﺸﮑﺮدﻧﺪا ،ﻫەرﭼۆﻧێﮏ ﺑێﺖ ،ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ  mﭘێﻮاﻧەﯾەﮐە ﺑۆ ﭘەڕﭼﺪاﻧەوەی ﯾەﮐێﮏ ﻟە
ﺗەﻧەﮐﺎن ﻟە دژی ﺋەو ﻫێﺰی ﮐێﺸﻜﺮدﻧەی ﻟە ﻻﯾەن ﺗەﻧۆﻟﮑەﮐەی ﺗﺮەوە دێﺘە ﺑەرﻫەم .ﻫەر
ﺑۆﯾەش ﭘێﯽ دەﮔﻮﺗﺮێﺖ ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯽ ﻣﻮﺳﺎﻟﻢ  . passiveﺑەڵﺎم ﻟە ﻫەﻣﺎن
ﮐﺎﺗﺪا ،ﯾﺎﺳﺎی ﺳێێەﻣﯽ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻟەﻣەڕ ﺟﻮڵە ﭘێﻤﺎن دەڵێﺖ ﺋەﮔەر ﺗەﻧﯽ  Aﻫێﺰێﮏ ﺑﺨﺎﺗە ﺳەر
ﺗەﻧﯽ  ، Bﺋەوا ﺗەﻧﯽ  Bﻫێﺰێﮏ دەﺧﺎﺗە ﺳەر ﺗەﻧﯽ  Aﮐە ﻟە ﺑڕدا ﯾەﮐﺴﺎﻧێﺘﯽ و ﻟە
ﺋﺎراﺳﺘەدا ﭘێﭽەواﻧەﯾەﺗﯽ .ﺋەﻣەش ﺋەوە دەﮔەﯾەﻧێﺖ ﮐە  mﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫێﺰی
ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯽ ﭼﺎﻻک  activeﺑێﺖ )ﺧۆ ﺋەﮔەر ﺣەزدەﮐەی ،ﺋەوا ﭘێﯽ دەڵێﯿﻦ ﺑﺎرﮔەی ﻫێﺰی
ﮐێﺸﮑﺮدن( ﮐە ﻟە ﻻﯾەن ﺗەﻧۆﻟﮑەﮐەوە ﺑەرﻫەم دێﺖ .ﻟە ﺗﯿﻮری ﻧﯿﻮﺗﻨﺪا ،ﻫەر ﺳێ
ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿەﮐە – ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧەﺳﺮەوﺗﻦ ،ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯽ ﭼﺎﻻک و ﻣﻮﺳﺎﻟﻢ –
ﻫﺎوﺳەﻧﮕﻦ ) ﯾﺎن ﻫﺎوﺗﺎن( .ﺑەڵﺎم ﻟێﺮەدا ﭘێﺪەﭼێﺖ ﻫﯿﭻ ﻫۆﯾەک ﻟە ﺋﺎرادا ﻧەﺑێﺖ ﮐە

ﺑۆﭼﯽ ﺋەﻣە ﺑەﻣﺠۆرەﯾە .ﺋﺎﯾﺎ ﻧﺎﮐﺮێﺖ ﺟﻮدا ﺑﻦ؟
ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑﺮﯾﺎرﯾﺪا ﮐە ﺋەم ﻫﺎوﻧﺮﺧﯿﯿە ﭘێﻮﯾﺴﺘە دەرەﻧﺠﺎﻣﯽ ﭘﺮﯾﻨﺴﯿﭙێﮑﯽ ﻗﻮڵﺘﺮﺑێﺖ ﮐە
ﺑە ﭘﺮﯾﻨﺴﯿﭙﯽ ﻫﺎوﻧﺮﺧﯽ ﻧﺎودەﺑﺮێﺖ .ﺑە زﻣﺎن و وﺷەی ﺧۆی ،ﺋەﻣە ﺋەوە دەﮔەﯾەﻧێﺖ ﮐە
‘ﻫەﻣﻮ ﺗﺎﻗﯿﮕەﮐﺎﻧﯽ ﮐەوﺗﻨە – ﺧﻮارەوە و دەﭬەرﯾﯿەﮐﺎن  localsﻟە ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ ﻫەﻣﻮ
ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەی ﻓﯿﺰﯾﮑﯿﺪا ﻫﺎوﻧﺮﺧﻦ ’.ﻣەﺑەﺳﺖ ﻟەﻣە ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺑﻨەڕەﺗﯽ ﺋەوەﯾە ﮐە
ﺋﻨﺴﺎن دەﺗﻮاﻧێﺖ ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن وەک ﻫێﺰێﮑﯽ ﺟﻮدای ﺳﺮوﺷﺖ ﺣﯿﺴﺎب ﺑﮑﺎت ﻟە ﺑﺮی ﺋەوەی ﮐە
دەرەﻧﺠﺎﻣﯽ ﺟﻮڵە ﺑێﺖ ﻟە ﻧێﻮان دو ﺳەرﭼﺎوەی ﺗﺎودراودا.
ﺋەﮔەر ﺑﻤﺎﻧەوێﺖ ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﺋەﻣە ﭼۆﻧە ،ﺋەوا ﺑﺎ ﺑﯿﻬێﻨﯿﻨە ﺑەرﭼﺎوی ﺧۆﻣﺎن ﻣەﺳﻌەدێﮑﻤﺎن
ﻫەﯾە ،ﺋەم ﻣەﺳﻌەدە ﮐەﻟﻮﭘەل و ﺋﺎﻣێﺮی ﺗﺎﻗﯿﮕەﯾەﮐﯽ ﻓﯿﺰﯾﺎﯾﯽ ﻟەﺧۆدەﮔﺮێﺖ .ﺋەﮔەر
ﻣەﺳﻌەدەﮐە ﻟەﺳەر زەوی ﺑێﺖ و وەﺳﺘﺎوﺑێﺖ ،ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوە ﺋەوەﻣﺎن ﺑۆ واڵﺎ دەﮐﺎت ﮐە
ﺧەڵﮑﺎﻧﯽ ﻧێﻮ ﻣەﺳﻌەدەﮐە ﻫەﺳﺖ ﺑە ﻫێﺰی ﮐێﺸﻜﺮدن دەﮐەن .ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ،ﺋەﮔەر ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿەک
ﺑە ﺳﭙﺮﯾﻨﮕێﮑەوە ﺑﺒەﺳﺘﯿﻦ ﺑە ﺳەﻗﻔﯽ ﻣەﺳﻌەدەﮐەوە ،ﮐێﺸﯽ ﺗەﻧەﮐە ﺑە ﺳﭙﺮﯾﻨﮕەﮐەوە ﺑە
ﺋﺎراﺳﺘەی ﺧﻮارەوە دەﮐﺸێﻨێﺖ .ﺋﻨﺠﺎ ،دواﯾﯽ ﺋەﮔەر ﻣەﺳﻌەدەﮐە ﺑۆ ﺑﯿﻨﺎﯾەک ﺳەرﺑﺨەﯾﻦ و
وازی ﻟێ ﺑﻬێﻨﯿﻦ ﺧۆی ﺑەرﺑێﺘەوە ،.ﺳەﯾﺮدەﮐەﯾﻦ ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﺑەرزﺑﻮﻧەوەدا ،ﻫﯿﭻ ﺟۆرە ﻫێﺰی
ﮐێﺸﻜﺮدﻧێﮏ ﻟە ﻧێﻮ ﻣەﺳﻌەدەﮐﺪا ﻫەﺳﺖ ﭘێﻨﺎﮐﺮێﺖ .ﺳﭙﺮﯾﻨﮕەﮐە ﻧﺎﮐﺸێﺖ ،ﭼﻮﻧﮑە ﮐێﺸەﮐە ﺑە
ﻫەﻣﺎن ﺧێﺮاﯾﯽ ﻣەﺳﻌەدەﮐە دێﺘە ﺧﻮارەوە ،ﺳەرﺑﺎری ﺋەوەی ﮐە ﺧێﺮاﯾﯽ ﻣەﺳﻌەدەﮐە
ﻟەواﻧەﯾە ﺑﮕۆڕێﺖ .ﺧۆ ﺋەﮔەر ﻣەﺳﻌەدەﮐە ﺑەرﯾﻦ ﺑۆ ﺋﺎﺳﻤﺎن و ﻟە ﮐﺎﯾەی ﻫێﺰی ﮐێﺸﻜﺮدﻧﯽ
ﻋەردی دورﺑﺨەﯾﻨەوە ،ﻫەر ﻫەﻣﺎن ﺷﺖ رودەدات .ﺑەﻣﺠۆرە دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﺑﺰرﺑﻮﻧﯽ)ﻏﯿﺎﺑﯽ(
ﮐێﺸﮑﺮدن ﻫەروەک ﺋەو ﺣﺎڵەﺗە وەﻫﺎﯾە ﮐە ﺗەﻧێﮏ ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺋﺎزاد وەک ﭘەرﭼﺪاﻧەوەﯾەک
ﻟە ﺑەراﻧﺒەر ﻫێﺰی ﮐێﺸﻜﺮدﻧﺪا دەﮐەوێﺘە ﺧﻮارەوە .ﻟەوەش زﯾﺎﺗﺮ ،ﺗەﺳەورﮐە ،ﺋەﮔەر
ﻣەﺳﻌەدەﮐەﻣﺎن ﻫەر ﺑە راﺳﺘﯽ ﻟە ﻓەزادا ﺑێﺖ)دور ﻟە دەﺳەڵﺎﺗﯽ ﮐێﺸﮑﺮدن( ،ﺑەڵﺎم
رۆﮐێﺘێﮑﯽ)ﺳﺎروﺧێﮑﯽ( ﭘێﻮە ﺑەﺳﺘﺮاﺑێﺖ .ﺋەﮔەر رۆﮐێﺘەﮐە دەرﭼێﺖ ،ﺋەوا ﻣەﺳﻌەدەﮐەش
ﺗﺎودەدات .ﻟە ﺑۆﺷﺎﯾﯿﺪا )واﺗە ﮐێﺸﮑﺮدن ﺑﻮﻧﯽ ﻧﯿﯿە( ﺳەرو و ژێﺮ ﺑﻮﻧﯽ ﻧﯿﯿە ،ﺑەڵﺎم ﺑﺎ
وەﻫﺎ داﺑﻨێﯿﻦ رۆﮐێﺘەﮐە ﺑە ﺟۆرێﮏ ﺑە ﻣەﺳﻌەدەﮐەوە ﻧﻮﺳﺎوە ﮐە ﺋﺎراﺳﺘەی ﻣەﺳﻌەدەﮐە ﺑە
ﭘێﭽﻮاﻧەی ﺋﺎڕاﺳﺘەی ﻟەوەﺑەر ﺗﺎودەدات ،ﺑە ﻣﺎﻧﺎﯾەﮐﯽ ﺗﺮ ﺑە ﺋﺎراﺳﺘەی ﺳەﻗﻔەﮐە
دەﺟﻮڵێﺖ.
ﺋەی ﺳﭙﺮﯾﻨﮕەﮐە ﭼﯽ ﺑەﺳەر دێﺖ؟ وەڵﺎﻣﯽ ﺋەﻣە ﺋەوەﯾە ﮐە ﺗﺎوداﻧەﮐە وا ﻟە ﮐێﺸەﮐە
دەﮐﺎت ﺑە ﺋﺎراﺳﺘەی ﭘێﭽەواﻧەوە ﺑە ﻧﯿﺴﺒەت ﻣەﺳﻌەدەﮐەوە ﺑﺠﻮڵێﺖ ،ﺑەﻣﺠۆرە ﺑە
ﺋﺎراﺳﺘەی ﻋەردەﮐە دەﮐﺸێﺖ) .ﺋەﻣە وەک ﺋەوە واﯾە ﮐە ﺳەﯾﺎرەﯾەک ﻟە ﭘڕ ﺗﺎودەدات –
ﺳەری ﻧەﻓەرەﮐەش ﺑۆ دواوە دەﭼێﺖ (.ﺑەڵﺎم ﺋەﻣەش ﺗەواو وەک ﺋەوە واﯾە ﮐە ﮐﺎﯾەی
ﮐێﺸﮑﺮدن ﺳﭙﺮﯾﻨﮕەﮐە ﺑەرەو ﺧﻮار دەﮐﺸێﻨێﺖ .ﺧۆ ﺋەﮔەر ﻣەﺳﻌەدەﮐە ﺑەردەوام ﺑێﺖ ﻟە
ﺗﺎوداﻧەﮐەﯾﺪا ،ﺋەوا ﺳﭙﺮﯾﻨﮕەﮐە ﻟە ﺣﺎڵەﺗﯽ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪا دەﻣێﻨێﺘەوە ،ﻫەر وەک ﭼۆن ﺋەﮔەر
ﺗﺎوﻧەدات ،ﺑەڵﺎم ﻟە ﮐﺎﯾەﯾەﮐﯽ ﮐێﺸﮑﺮدﻧﺪا ﺑێﺖ .ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﮐەی ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑەوﺟۆرە ﺑﻮ ﮐە
ﺋەم ﻫەﻟﻮﻣەرﺟﺎﻧە ﺗەﻧﻬﺎ وەک ﯾەﮐﺘﺮ دەرﻧﺎﮐەون :ﺗەواو ﺟﯿﺎﻧﺎﮐﺮێﺘەوە .ﻫەﻣﻮ
ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەﯾەک ﻟە ﻣەﺳﻌەدێﮑﺪا ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪرێﺖ ﮐە ﻫەم ﻟە ﺑۆﺷﺎﯾﯿﺪا ﺑێﺖ و ﻫەم ﻟە
ﺣﺎڵەﺗﯽ ﺗﺎوداﻧﺪاﺑێﺖ ﺋەوا ﻫەر ﻫەﻣﺎن دەرەﻧﺠﺎﻣﻤﺎن دەداﺗێ ﺋەﮔەر ﻣەﺳﻌەدەﮐە ﻟە ژێﺮ
ﮐﺎرﯾﮕەری ﮐێﺸﮑﺮدﻧﺪا ﺑێﺖ .ﺑۆ ﺋەوەی وێﻨەﮐەﻣﺎن ﺗەواو ﺟﻮان ﺑێﺘە ﺑەرﭼﺎو ،ﺑﺎ ﺣﯿﺴﺎب
ﺑۆ ﻣەﺳﻌەدێﮏ ﺑﮑەﯾﻦ ﻟە ﻧێﻮ دەﭬەرێﮑﺪا ﺑێﺖ ﮐە ﮐێﺸﻜﺮدن ﺣﺰوری ﻫەﯾە ،ﺑەڵﺎم دەﺗﻮاﻧێﺖ
ﻟە ﮐﺎﯾەﯾەﮐﯽ ﮐێﺸﻜﺮدﻧﺪا ﺋﺎزاداﻧە ﺑﮑەوێﺘە ﺧﻮارەوە .ﻫەﻣﻮ ﺷﺘێﮏ ﻟە ﻧێﻮ ﻣەﺳﻌەدەﮐەدا
ﺑێ ﮐێﺶ دەﺑێﺖ ،ﺳﭙﺮﯾﻨﮕەﮐەش ﻧﺎﮐﺸێﺖ .ﺋەم ﺣﺎڵەﺗە ﯾەﮐﺴﺎﻧە ﺑەو ﺣﺎڵەﺗەی ﮐە ﻣەﺳﻌەدەﮐە
ﻟە وەﺳﺘﺎﻧﺪاﯾە و ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯿﺶ ﺑﺰرە .ﺋﻨﺠﺎ ﭼﺎودێﺮێﮏ ﮐە ﺋﺎزاداﻧە دەﮐەوێﺘە
ﺧﻮارەوە ﻫەﻣﻮ ﻫەﻗێﮑﯽ ﻫەﯾە ﺧۆی وا ﺣﺴﺎب ﺑﮑﺎت ﻟە ﺣﺎڵەﺗﯽ ﺟﻮڵەی ﻧەﺳﺮەوﺗﻨﺪاﯾە.

وێﻨەی ژﻣﺎرە  : 2ﻟە وێﻨەﮐەدا ،ﮐە ﺑەﻧﺪە ﻟەﺳەر ﺗەﺟﺮوﺑەی – ﺧەﯾﺎڵﺒﺎﻓﯽ ،ﭘﺮﯾﻨﺴﯿﭙﯽ
ﻫﺎوﻧﺮﺧﯽ دەﺧﺎﺗەڕو .ﮐێﺸێﮏ ﺑە ﺳﭙﺮﯾﻨﮕێﮑەوە ﺑەﺳﺘﺮاوە ،ﺑە ﺳەﻗﻔﯽ ﻣەﺳﻌەدەﮐەوە
ﻫەڵﻮاﺳﺮاوە .ﻟە ﺣﺎڵەﺗﯽ) (aدا ،ﻣەﺳﻌەدەﮐە وەﺳﺘﺎوە ،ﺑەڵﺎم ﻫێﺰێﮑﯽ ﮐێﺸﮑﺮدن ﺑەرەو
ﺧﻮارەوە ﻫەﯾە ،ﮐێﺸەﮐە ﺳﭙﺮﯾﻨﮕەﮐە ﺑۆ ﺧﻮارەوە دەﮐﺸێﻨێﺖ .ﻟە وێﻨەی) (bدا ،ﻣەﺳﻌەدەﮐە
ﻟە ﻗﻮڵﺎﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺑۆﺷﺎﯾﯿﺪاﯾە ،دورە ﻟە ﻫەﻣﻮ ﺳەرﭼﺎوەﯾەﮐﯽ ﮐێﺸﮑﺮدن ،ﻣەﺳﻌەدەﮐە ﻟە
ﺣﺎڵەﺗﯽ ﺗﺎوداﻧﺪا ﻧﯿﯿە ،ﺳﭙﺮﯾﻨﮕەﮐە ﻧﺎﮐﺸێﺖ .ﻟە وێﻨەی) (cدا ،ﮐﺎﯾەی ﮐێﺸﮑﺮدن ﺣﺰوری
ﻧﯿﯿە ،ﺑەڵﺎم ﻣەﺳﻌەدەﮐە ،ﻟە ژێﺮ ﮐﺎرﯾﮕەری رۆﮐێﺘەﮐەدا ،ﮐە ﭘێﻮەی ﻧﻮﺳﺎوە ،ﺑە
ﺋﺎراﺳﺘەی ﺳەرەوە ﺗﺎودەدرێﺖ ،ﺳﭙﺮﯾﻨﮕەﮐەش ﻟێﺮەدا دەﮐﺸێﺖ .ﺗﺎوداﻧەﮐە ﻟە وێﻨەی )(c
دا ،ﻫەر ﻫەﻣﺎن ﮐﺎرﯾﮕەری ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن دروﺳﺖ دەﮐﺎت ﮐە ﻟە) (aدا دروﺳﺘﯽ دەﮐﺎت .ﻟە
) (dدا ،ﻣەﺳﻌەدەﮐە ﻟە ﮐﺎﯾەﯾەﮐﯽ ﮐێﺸﻜﺮدﻧﺪا ﺋﺎزاداﻧە دەﮐەوێﺘە ﺧﻮارەوە ،ﺑە ﺟۆرێﮏ
ﺑە ﺋﺎراﺳﺘەی ﺧﻮارەوە ﺗﺎودەدات ﮐە ﻟە ﻧێﻮ ﻣەﺳﻌەدەﮐەدا ﻫﯿﭻ ﻫەﺳﺖ ﺑە ﮐێﺸﮑﺮدن
ﻧﺎﮐەﯾﺖ؛ ﺳﭙﺮﯾﻨﮕەﮐە ﻧﺎﮐﺸێﺖ ،ﭼﻮﻧﮑە ﻟەم ﺣﺎڵەﺗەدا ﮐێﺸەﮐە ﮐێﺸﯽ ﻧﯿﯿە و ﺣﺎڵەﺗەﮐە
ﯾەﮐﺴﺎﻧە ﺑە )(b

ﺗﯿﻮری ﮔﺸﺘﯽ ﻧﺴﺒﯿﯿەت
ﻟەم ﻗۆﻧﺎﻏەدا ،ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ زاﻧﯽ دەﺑێ ﭼۆن ﺗﯿﻮری ﮔﺸﺘﯽ ﻧﺴﺒﯿﯿەت ﺑﻮﻧﯿﺎت ﺑﻨێﺖ .ﺑەڵﺎم
دە ﺳﺎڵﯽ ﺗﺮی ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑﻮ ﻫەﺗﺎ ﺗﯿﻮرﯾﯿەﮐە ﺑە دوا ﻓۆرﻣەﮐەی ﮔەڵﺎڵە ﺑﮑﺎت و ﺑەرﻫەم
ﺑﻬێﻨێﺖ .ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑﻮ ﮐۆﻣەڵە ﯾﺎﺳﺎﯾەک ﺑﺪۆزێﺘەوە ﮐە ﻣﺎﻣەڵە ﻟەﮔەڵ ﻫەﻣﻮ ﻓۆرﻣێﮑﯽ ﺟﻮڵەی
ﺗﺎودراو و ﻫەﻣﻮ ﻓۆرﻣێﮑﯽ ﮐﺎرﯾﮕەری ﮐێﺸﮑﺮدﻧﺪا ﺑﮑﺎت .ﺑۆ ﺋەم ﻣەﺑەﺳﺘە ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑەوە
ﺑﻮ ﻫەﻧﺪێﮏ ﺗەﮐﻨﯿﮑﯽ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﺗۆﮐﻤەی وەﮐﻮ ﺷﯿﮑﺎری ﺗێﻨﺴەر] [iو ﺟﯿۆﻣەﺗﺮی
رﯾﯿﻤﺎن] [iiﻓێﺮﺑێﺖ ،ﭘﺎﺷﺎن دەﺑﻮ ﻓۆرﻣﺎﻟﯿﺰێﮏ داﺑﻬێﻨێﺖ ﮐە ﺑە راﺳﺘﯽ ﺑەس ﺑﻮن ﺑۆ
وەﺳﻔﮑﺮدﻧﯽ ﻫەﻣﻮ ﺣﺎڵەﺗە ﻣﻮﻣﮑﯿﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺟﻮڵە .ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﮔەﯾﺸﺘە ﺷﻮێﻨﯽ ﻣەﺑەﺳﺖ ،ﺑەڵﺎم
ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾە ﺷﺘێﮑﯽ ﻫەروا ﺋﺎﺳﺎن ﻧەﺑﻮ .ﮐﺎﺗێﮏ ﻟە  1905دا ،ﭘەﯾﭙەرە ﮐﻼﺳﯿﮑﯿەﮐەی ﻧﻮﺳﯽ،
ﺳﯿﻤﺎﯾەﮐﯽ ﺋﺎﺳﺎن و ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەﯾەﮐﯽ رۆﺷﻨﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﻻی ﺧﻮێﻨەر ﻫەﺑﻮ ،ﻟە ﺑﺎری وردەﮐﺎری
و ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑەوە ﻫەﺗﺎ ﺑڵێﯽ ﮐﻮرت و رەزﯾﻼﻧە ﺑﻮ ،واﺗە ﻫﯿﭻ زﯾﺎدەرۆﯾﯿەﮐﯽ
ﻧەﮐﺮدﺑﻮ ،ﺑەڵﺎم ﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ داﻫﺎﺗﻮی ﭘڕﺑﻮن ﻟە وردەﮐﺎری ﺗەﮐﻨﯿﮑﯽ ﻗﻮرس و زەﺣﻤەت.
ﺧەڵﮑﯽ دەﯾﺎﻧﮕﻮت ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ،ﻟە ﭘﺮۆﺳەی ﭘەرەﭘێﺪاﻧﯽ ﺗﯿﻮری ﮔﺸﺘﯿﺪا ﺧۆﺷﯽ وەک زاﻧﺎﯾەک
ﮔەورەدەﺑﻮ .ﺧۆ ﺋەﮔەر ﺷﺘەﮐە واﯾە ،ﺋەوا ﺷﺘێﮑﯽ ﺋﺎﺷﮑﺮا و ڕوﻧە ﮐە ﺋەﻣە ﺑۆ ﺧۆی
ﭘﺮۆﺳەﯾەﮐﯽ ﺳەﺧﺖ ﺑﻮ ﺑۆ ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ.
ﺑە راﺳﺘﯽ ﺋەرﮐێﮑﯽ زۆر ﺳەﺧﺘە ﺋﻨﺴﺎن ﺗێﺒﮑۆﺷێﺖ ﻟە وردەﮐﺎری ﺗەﮐﻨﯿﮑﯽ ﺗﯿﻮری ﮔﺸﺘﯽ
ﻧﺴﺒﯿﯿەت ﺑﮕﺎت .ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﮔەر ﻟەﺳەر ﺋﺎﺳﺘﯽ ﭼەﻣﮑﺎﯾەﺗﯿﺶ ﺑێﺖ ،ﻫەر زەﺣﻤەﺗە ﻣﺮۆڤ

ﺑﺘﻮاﻧێﺖ ﻟێﯿﺎن ﺣﺎڵﯽ ﺑێﺖ .ﻧﺴﺒﯿﯿەﺗﯽ زەﻣەن ،ﭼۆن ﻟە ﺗﯿﻮری ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻧﺴﺒﯿﯿەﺗﺪا
ﺋﺎﻣﺎدەﮔﯽ ﻫەﯾە ،ﺑە ﻫەﻣﺎن ﺷێﻮەش ﻟە ﮔﺸﺘﯿﯿەﮐﺪا ﺣﺰوری ﻫەﯾە ،ﺑەڵﺎم ﻟێﺮەدا ،واﺗە ﻟە
ﺗﯿﻮری ﮔﺸﺘﯽ ﻧﺴﺒﯿﯿەﺗﺪا ،ﮐﺎﺗﯽ ﮐﺸﺎو و درێﮋی ﭼﻮەوەﯾەک ﮐﺎرﯾﮕەری زﯾﺎدەﯾﺎن ﻫەﯾە ﻟە
ﮔﺴﺘﯿﯿەﮐەدا .ﺋﻨﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘەﮐﺎﻧﯿﺶ ﻟەﮔەل ﮐﺎﺗﺪا ﺗەواو ﻧﺎﺑﻦ ،ﭘﺎﺷﺎن ،ﻟە ﺗﯿﻮری
ﺗﺎﯾﺒەﺗﯿﺪا ،ﻫەر ﻫﯿﭻ ﻧەﺑێﺖ رەوﺷﯽ ﻓەزا ﺑﺎش ﺑﻮ ،ﺑەڵﺎم ﻟە ﺗﯿﻮری ﮔﺸﺘﯿﺪا ،ﺋەﻣە ﻟە
ﻫەڵﺴﻮﮐەوت و رەوﺷﺪا ﻧﺎﻣێﻨێﺖ و ﻟە ﭘەﻧﺠەرەﮐە دەﭼێﺘە دەرەوە ،ﭼﻮﻧﮑە ﻟێﺮەدا ﻓەزا
دەﭼەﻣێﺘەوە.

ﭼەﻣﺎﻧەوەی ﻓەزا
ﺋﺎﯾﺪﯾﺎی ﭼەﻣﺎﻧەوەی ﻓەزا ﺋەوەﻧﺪە ﺷﺘێﮑﯽ زەﺣﻤەﺗە ﺋﻨﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧێﺖ ﻫەروا ﺑە ﺋﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺋەزﻣﯽ ﺑﮑﺎت ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﻓﯿﺰﯾﮑﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺶ ﻫەوڵﻨﺎدەن ﺷﺘﯿﻜﯽ ﺋﺎوەﻫﺎ وێﻨﺎﺑﮑەن .ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ
ﻣﺮۆڤ ﻟە ﻫەﻣﺒەر ﺧﺎﺳﯿەﺗە ﺟﯿۆﻣەﺗﺮﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ دوﻧﯿﺎی ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺑەﻧﺪن ﻟەﺳەر دەﺳﺘﮑەوﺗﯽ ﯾەک
ﻟە دوی ﯾەک و ﮐەڵەﮐەﺑﻮی ﻧەوە ﻟە دوی ﻧەوەی ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﯾۆﻧﺎﻧﯽ ،ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ
ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﺑە ﻓۆرﻣﻮﻻﮐﺮاوی ﺋەﮐﻠﯿﺪس ،ﺋەو ﻫێڵە ﺗەرﯾﺒﺎﻧەی ﻫەرﮔﯿﺰ ﯾەﮐﺘﺮ ﻧﺎﺑڕن ،ﯾﺎن
ﺗﯿﻮرﻣﯽ ﻓﯿﺴﺎﮔۆرس ،ﮐە دەڵێﺖ ﮐۆی ﮔۆﺷەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎوەوەی ﺳێﮕۆﺷەﯾەک دەﮐﺎﺗە  180ﭘﻠە و
ﺋﯿﺘﺮ ﺑەﻣﺠۆرە .ﻫەﻣﻮ ﺋەم رێﺴﺎﯾﺎﻧە ﻟە ﺟﯿۆﻣەﺗﺮی ﺋەﮐﻠﯿﺪﺳﯿﺪا ﭘێﮕەی ﺧۆﯾﺎن ﻫەﯾە.
ﺑەڵﺎم ﺋەم ﯾﺎﺳﺎ و ﺗﯿﻮرﻣﺎﻧە ﺗەﻧﻬﺎ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﭘﻮﺧﺖ ﻧﯿﻦ .ﺋێﻤە ﻟە ﺋەزﻣﻮﻧﯽ ژﯾﺎﻧﯽ
رۆژاﻧەﻣﺎﻧەوە دەزاﻧﯿﻦ ﮐە ﺋەﻣﺎﻧە ﻫەﺗﺎ ﺋەوﭘەڕ ﺑە ﺟﻮاﻧﯽ و ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ وەﺳﻔﯽ
ﺧﺎﺳﯿەﺗەﮐﺎﻧﯽ دوﻧﯿﺎی واﻗﯿﻌﯽ دەﮐەن .ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەرﮐەﻣﯿﺪس رۆژاﻧە ﻟە ﻻﯾەن ﺗەﻻرﺳﺎزان،
ﺋﺎﻣﺎرﺳﺎزان ،دﯾﺰاﻧەران و ﻧەﺧﺸەﺳﺎزاﻧەوە ﺑەﮐﺎردەﻫێﻨﺮێﻦ – ﻟە راﺳﺘﯿﺪا ،ﻫەر ﮐەﺳێﮏ
ﮐە ﭘەﯾﻮەﺳﺘە و ﺑﺎﯾەخ دەدات ﺑە ﺧەﺳڵەﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺷێﻮە و ﺟێﮕﯿﺮﮐﺮدﻧﯽ ﻣەوﻗﯿﻊ و ﭘێﮕەی
ﺗەﻧەﮐﺎن ﻟە ﻓەزادا ﻟە ﻻی ﮔﺮﻧﮕە .ﺟﯿۆﻣەﺗﺮی ﺷﺘێﮑﯽ راﺳﺘەﻗﯿﻨەﯾە.
ﺷﺘێﮑﯽ ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾە ﺋەم ﺧەﺳڵەﺗﺎﻧەی ﻓەزا ﮐە ﺋێـﻤە ﻫەر ﻟەﻣﻨﺪاڵﯿﯿەوە ﻟەﮔەڵﯿﺎﻧﺪا
راﻫﺎﺗﻮﯾﻦ و ﺋﺎﺷﻨﺎﯾەﺗﯿﻤﺎن ﻟەﮔەڵﺪا ﻫەﯾە ،زۆر ﻟەوە زﯾﺎﺗﺮ ﻗﻮڵ دەﺑﻨەوە ﮐە ﺗەﻧﻬﺎ ﺑۆ
ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺑﯿﻨﺎﺳﺎزی و ﺋﺎﻣﺎری زەوی و زار ﺑەﮐﺎرﺑﻬێﻨﺮێﻦ .وەک ﯾەﮐەﯾەﮐﯽ ﺳەراﭘﺎﯾﯽ ﺑە
ﺳەر ﮔەردوﻧﺪا راﭬەدەﺑﻦ .ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﮐﻠﯿﺪس ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻟە ﻟەﺳەر ﭘێﮑﻬﺎﺗەﮐﺎﻧﯽ دوﻧﯿﺎ
ﺑﻮﻧﯿﺎﺗﻨﺮاﺑﻦ .ﺑەڵﺎم ﺗۆ ﺑڵێﯽ ﺋەﻣە واﺑێﺖ؟ ﻫەرﭼەﻧﺪە ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﮐﻠﯿﺪس ﻟە روی
ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯿﯿەوە ﻫەﺗﺎ ﺑڵێﯽ ﻧﺎﯾﺎب و ﻟە ﺑﺎری ﻟۆژﯾﮑﯿﯿەوە ﺗۆﮐﻤەن ،ﺑەڵﺎم ﺋەﻣﺎﻧە ﺗەﻧﻬﺎ
ﮐۆﻣەڵە رێﺴﺎ ﻧﯿﻦ ﮐە ﺑەﮐﺎردەﻫێﻨﺮێﻦ ﺑۆ ﺑﻨﯿﺎﺗﻨﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﺟﯿۆﻣەﺗﺮی.
ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﺳەدەی ﻧۆزدەﯾەم ،ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ﮔﺎوس ،رﯾﻤﺎن ،ﺑۆﯾﺎن دەرﮐەوت ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەﮐﻠﯿﺪس ﺗەﻧﻬﺎ ﺗەﻣﺴﯿﻠﯽ ﺣﺎڵەﺗێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺟﯿۆﻣەﺗﺮی دەﮐەن ﮐە ﻓەزا ﺗێﺎﯾﺪا ﺗەﺧﺘە.
دەﺷێﺖ و ﻣﻮﻣﮑﯿﻨە ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﺗﺮی ﺟﯿﺎواز ﺑﻨﯿﺎت ﺑﻨﺮێﺖ ،ﺑەڵﺎم ﯾﺎﺳﺎی ﺟﯿۆﻣەﺗﺮی ﺋەﮐﻠﯿﺪس
ﭘێﺸێﻞ دەﮐﺎت.
ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ،ﺗەﺳەوری ﺳێﮕۆﺷەﯾەک ﺑﮑە ﻟەﺳەر ﭘەڕە ﮐﺎﺧەزێﮑﯽ ﺗەﺧﺖ .ﺗﯿﻮرﻣﯽ ﺋەﮐﻠﯿﺪس
ﻟێﺮەدا ﺑە ﺋﯿﺴﺮاﺣەت راﭬەدەﮐﺮێﺖ ،واﺗە ﮐۆی ﮔۆﺷەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎوەوەی ﺳێﮕۆﺷەﮐە دەﮐﺎﺗە 180
ﭘﻠە )دەﮐﺎﺗە دو ﮔۆﺷەی وەﺳﺘﺎو( .ﺑەڵﺎم ﺋێﺴﺘﺎ ﺑﯿﺮﺑﮑەوە ،ﭼﯽ رودەدات ﺋەﮔەر
ﺳێﮕۆﺷەﯾەک ﻟە روﯾەﮐﯽ ﮔۆﯾﯿﺪا ﺑﮑێﺸﯿﺖ .دەﮐﺮێﺖ ﻟە روﯾەﮐﯽ ﮔۆﯾﯿﺪا ﺳێﮕۆﺷەﯾەک ﺑﮑێﺸﯿﻦ
ﮐە ﺳێ ﮔۆﺷەی ﮔۆﺷەوەﺳﺘﺎوی ﻫەﺑێﺖ .ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ،ﺧﺎڵێﮏ ﻟە ﻗﻮﺗﺒﯽ ﺑﺎﮐﻮر ﺑﮑێﺸە و دو ﺧﺎڵﯽ
ﺗﺮﯾﺶ ﻟەﺳەر ﻫێڵێ ﺋﯿﺴﺘﯿﻮا ﺑﮑێﺸە ﮐە دوری ﻧێﻮاﻧﯿﺎن ﭼﺎرەﮐە ﭼێﻮەی ﺑﺎزﻧەﯾەک ﺑێﺖ .ﺋەم
ﺳێ ﺧﺎڵە ﺳێﮕۆﺷەﯾەک ﭘێﮑﺪەﻫێﻨﻦ ﮐە ﺳێ ﮔۆﺷەی وەﺳﺘﺎو ﻟەﺧۆدەﮔﺮن ،ﺑەﻣەش ﯾﺎﺳﺎی
ﺟﯿۆﻣەﺗﺮی ﺋەﮐﻠﯿﺪس ﭘێﺸێﻞ دەﮐﺮێﺖ.
ﺋەﻣﺠۆرە ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەﯾە ﻟە ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﺟﯿۆﻣەﺗﺮی دو رەﻫەﻧﺪﯾﺪا ﺑە ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ و ﺟﻮان ﮐﺎری
ﺧۆی دەﮐﺎت ،ﺑەڵﺎم دوﻧﯿﺎی ﺋێﻤە ﻓەزاﯾەﮐﯽ ﺳێ رەﻫەﻧﺪی ﻫەﯾە .وﯾﻨﺎﮐﺮدﻧﯽ روﯾەﮐﯽ
ﭼەﻣﺎوەی ﺳێ رەﻫەﻧﺪی ﺷﺘێﮑﯽ زۆر زەﺣﻤەﺗﺮە .ﺑەڵﺎم ﻟە ﻫەر ﺣﺎڵەﺗێﮑﺪا ﺑێﺖ ﻟەواﻧەﯾە
ﻫەڵەﺑێﺖ ﻫەر ﺑﯿﺮ ﻟە ‘ﻓەزا’ ﺑﮑەﯾﻨەوە .ﺋەوەی ﺋﻨﺴﺎن دەﺗﻮاﻧێﺖ ﭘێﻮاﻧەی ﺑﮑﺎت ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە
ﻟە دوری ﺋەو ﺗەﻧﺎﻧەی ﻟە ﻓەزادا داﻧﺮاون ،ﺑۆ ﺋەم ﻣەﺑەﺳﺘە ﭘێﻮاﻧەﮐﺎری ﯾﺎن راﺳﺘە
ﺑەﮐﺎردەﻫێﻨﯿﻦ ﯾﺎن زﯾﺎﺗﺮ واﻗﯿﻌﯿﯿﺎﻧە ﻗﺴەﺑﮑەﯾﻦ و ﺑڵێﯿﻦ ﻟە روی ﺋەﺳﺘﺮۆﻧۆﻣﯿﯿەوە،

ﺗﯿﺸﮑﯽ روﻧﺎﮐﯽ ﺑەﮐﺎردەﻫێﻨﯿﻦ .ﮐﺎﺗێﮏ ﻣﺮۆڤ ﺑﯿﺮ ﻟە ﻓەزا دەﮐﺎﺗەوە وەک ﭘﺎرﭼە ﮐﺎﺧەزێﮑﯽ
ﺗەﺧﺖ ﯾﺎن ﭼەﻣﺎوە ،ﻫﺎﻧﻤﺎن دەدات ﮐە زﯾﺎﺗﺮ وەک ﺷﺘێﮑﯽ ﻣەﻟﻤﻮس ﺑﯿﺮ ﻟەم ﻓەزاﯾە
ﺑﮑەﯾﻨەوە وەک ﻟەوەی ﮐە ﺷﺘێﮑﯽ ﻣەﻟﻤﻮس ﻧەﺑێﺖ .ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﻫەﻣﯿﺸە ﺗێﮑۆﺷﺎوە ﺧۆی ﺑەدور
ﺑﮕﺮێﺖ ﻟەوەی ﻣﺎﻣەڵە ﻟەﮔەڵ ﻗەوارەﮐﺎﻧﯽ وەﮐﻮ ﻓەزا ﺑﮑﺎت ﮐە ﮐﺎﺗﯿﮕۆرﯾﺎی ﻫەﺑﻮﻧﯽ رون و
ﺋﺎﺷﮑﺮا ﻧەﺑﻮە .ﺑە ﺑﺎﺷﺘﺮی زاﻧﯿﻮە ﻟە ﺧەﯾﺎڵﺎﺗﯽ ﺧۆﯾﺪا ﺗﺎووﺗﻮێﯽ ﺑﮑﺎت زﯾﺎﺗﺮ وەک
ﻟەوەی وەک ﭼﺎودێﺮێﮏ ﺑە راﺳﺘﯽ ﺑە ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوە ﺑﮑەوێﺘە ﭘێﻮاﻧە و ﭘێﻮاﻧەﮐﺎری و ﺋﯿﺸﯽ
دەﺳﺖ.
ﺋەﮔەر وەدوی ﺋەﻣە ﺑﮑەوﯾﻦ ،دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﭙﺮﺳﯿﻦ ﺋﺎﯾﺎ ﺑە ﭘێﯽ ﺗﯿﻮری ﮔﺸﺘﯽ ﻧﺴﺒﯿﯿەت ﺗﯿﺸﮑﯽ
روﻧﺎﮐﯽ وەدوی چ رەوﺗێﮏ دەﮐەوێﺖ؟ ﺑە ﮔﻮێﺮەی ﺟﯿۆﻣەﺗﺮی ﺋەﮐﻠﯿﺪﺳﯽ ﻟەﺳەر راﺳﺘە ﻫێڵێﮏ
ﮔﻮزەردەﮐﺎت .دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺋەم رەوﺗەی ﺗﯿﺸﮑﯽ روﻧﺎﮐﯽ ﺑە ﺷێﻮەی راﺳﺘەﻫێڵێﮏ ﻟە ﺑﻨەڕەﺗﺪا
وەﻫﺎ ﺗەﻓﺴﯿﺮﺑﮑەﯾﻦ ﮐە ﻓەزا ﺗەﺧﺘە .ﻟە ﻧﺴﺒﯿەﺗﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯿﺪا ،ﺑە ﻫەﻣﺎن ﺷێﻮە ﺗﯿﺸﮑﯽ
روﻧﺎﮐﯽ ﻟەﺳەر راﺳﺘە ﻫێڵ دەڕوات ،ﺑەﻣﺠۆرە ﻓەزا ،ﻟەم دوﻧﯿﺎﺑﯿﻨﯿﯿەوە ،دﯾﺴﺎن ﺗەﺧﺘە.
ﺑەڵﺎم ﺑﯿﺮت ﺑێﺖ ﺗﯿﻮری ﮔﺸﺘﯽ ﺑەﺳەر ﺟﻮڵەی ﺗﺎودراودا راﭬەدەﮐﺮێﺖ ،ﯾﺎﺧﻮد ﺟﻮڵە ﻟە
ﺣﺰوری ﮐﺎرﯾﮕەری ﮐێﺸﻜﺮدﻧﺪا .ﮐەواﺗە ﺗﯿﺸﮑﯽ روﻧﺎﮐﯽ ﻟێﺮەدا ﭼﯽ ﺑەﺳەر دێﺖ؟
ﺑﺎ ﺑﮕەڕێﯿﻨەوە ﺑۆ ﺋەو ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوە ﺧەﯾﺎڵﺒﺎﻓﯿﯿەی ﮐە ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﻣەﺳﻌەدەﮐە ﺑﻮ .ﻟە
ﺑﺮی ﺋەوەی ﺳﭙﺮﯾﻨﮕەﮐە ﮐێﺸەﮐەی ﭘێﻮە ﺑەﺳﺘﺮاﺑێﺖ ،ﺑﺎ ﻣەﺳﻌەدەﮐە ﺋێﺴﺘﺎ ﮔڵۆﭘێﮑﯽ
ﻟەﯾﺰەری ﭘێﻮەﺑێﺖ ﮐە ﻟەم ﺳەر و ﺋەو ﺳەر ﺑە ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺪرەوﺷێﺘەوە .ﻣەﺳﻌەدەﮐە ﻟە
ﻗﻮڵﺎﯾﯽ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪاﯾە و دورە ﻟە ﻫەﻣﻮ ﺳەرﭼﺎوەﯾەﮐﯽ ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن .ﺋەﮔەر ﻣەﺳﻌەدەﮐە ﻟە
ﺣﺎڵەﺗﯽ وەﺳﺘﺎودا ﯾﺎن ﻟە ﺣﺎڵەﺗﯽ ﺟﻮڵەدا ﺑێﺖ ﺑەڵﺎم ﺑە ﺧێﺮاﯾﯿەﮐﯽ ﻧەﮔۆڕ ،ﺋﻨﺠﺎ
دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﺗﯿﺸﮑﯽ ﻟەﯾﺰەرەﮐە ﺑەر ﺋەو ﻻﯾەی ﻣەﺳﻌەدەﮐە دەﮐەوێﺖ ﮐە ﺑەراﻧﺒەر ﺋەو ﻻﯾەﯾە
ﮐە ﺗﯿﺸﮑﯽ ﻟەﯾﺰەرەﮐەی ﻟێ دەرﭼﻮە .ﺋەﻣە ﭘێﺸﺒﯿﻨﯽ ﺗﯿﻮری ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻧﺴﺒﯿﯿە .ﺑەڵﺎم ﺋێﺴﺘﺎ
ﺳەﯾﺮﮐە و ﺗەﺳەورﮐە ﻣەﺳﻌەدەﮐە رۆﮐێﺘەﮐەی ﭘێﻮەﯾە و دادەﮔﯿﺮﺳێﺖ و ﺑە ﺋﺎڕاﺳﺘەی
ﺳەرەوە ﺗﺎودەدات .ﭼﺎودێﺮێﮏ ﻟە دەرەوەی ﻣەﺳﻌەدەﮐەداﯾە و ﻟە ﺣﺎڵەﺗﯽ وەﺳﺘﺎﻧﺪاﯾە،
ﺳەﯾﺮ دەﮐﺎت ﻣەﺳﻌەدەﮐە ﺗﺎودەدات و دوردەﮐەوێﺘەوە ،ﺑەڵﺎم ﺋەﮔەر ﻟە دەرەوە ﺗﯿﺸﮑﯽ
ﻟەﯾﺰەرەﮐە ﺑﺒﯿﻨێﺖ ،ﺳەﯾﺮدەﮐﺎت ﻫێﺸﺘﺎ رێﮑە ،واﺗە ﻟەﺳەر راﺳﺘە ﻫێڵێﮑە .ﻟە ﻻﯾەﮐﯽ
ﺗﺮەوە ،ﻓﯿﺰﯾﮑﻨﺎﺳێﮏ ﻟە ﻧﺎو ﻣەﺳﻌەدەﮐەداﯾە و ﺗێﺒﯿﻨﯽ ﺷﺘێﮑﯽ ﻏەرﯾﺐ دەﮐﺎت .روﻧﺎﮐﯽ ﻟەم
ﺑەری ﻣەﺳﻌەدەﮐەوە دەﭼێﺖ ﺑۆ ﺋەوﺑەر ،ﺣﺎڵەﺗﯽ ﺟﻮڵەی ﻣەﺳﻌەدەﮐە ﮔۆڕاﻧﯽ ﺑەﺳەردا
ﻫﺎﺗﻮە ،ﺗﺎودراوە ،ﺑەﻣﺠۆرە ﮐﺎﺗێ روﻧﺎﮐﯿﯿەﮐە ﮔەﺷﺘەﮐەی ﺗەواو دەﮐﺎت ﻟەو ﺷﻮێﻨەوە ﮐە
دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮدوە و ﺧێﺮاﯾﯿەﮐەی ﺑەرزﺑﻮەﺗەوە .ﺋەﻣەش ﺋەوە دەﮔەﯾەﻧێﺖ ﻟەﺳەر دﯾﻮارەﮐەی
ﺋەوﺑەر ،ﺋەو ﺧﺎڵەی ﺗﯿﺸﮑﯽ ﻟەﯾﺰەرەﮐە ﺧۆی ﭘێﺪادەدات ،ﺋەﮔەر ﭼﺎودێﺮێﮏ ﻟە ﻧﺎوەوە
ﺳەرﻧﺞ ﺑﺪات ،ﺋەوا دەردەﮐەوێﺖ ﺗﺎوداﻧەﮐە ﺑﻮە ﺑە ﻫۆی ‘ﭼەﻣﺎﻧەوەی’ روﻧﺎﮐﯿﯿەﮐە ﺑە
ﺋﺎراﺳﺘەی ﺧﻮارەوە.

وێﻨەی ژﻣﺎرە  :3ﭼەﻣﺎﻧەوی روﻧﺎﮐﯽ .ﻟە )  (aدا ،ﻣەﺳﻌەدەﮐە ﺑە ﺋﺎراﺳﺘەی ﺳەرەوە
ﺗﺎودەدات ،ﻟە وێﻨەی ژﻣﺎرە ) (2cدا ،ﻟە دەرەوە ﺳەرﻧﺞ دەدەﯾﻦ ،ﺗﯿﺸﮑﯽ ﻟەﯾﺰەرێﮏ
وەدوی ﻫێڵێﮑﯽ راﺳﺖ دەﮐەوێﺖ .ﻟە ) (bدا ،ﻟە ﻧﺎوەوەی ﻣەﺳﻌەدەﮐەوە ﺳەرﻧﺞ دەدەﯾﻦ،
ﺗﯿﺸﮑﯽ روﻧﺎﮐﯿﯿەﮐە وەک ﺗﯿﺸﮑێﮑﯽ ﭼەﻣﺎوە ﺑە ﺋﺎراﺳﺘەی ﺧﻮارەوە دەردەﮐەوێﺖ .ﮐﺎرﯾﮕەری
ﻣەﺳﻌەدێﮑﯽ وەﺳﺘﺎو ﻟە ﻧﺎوەﻧﺪی ﮐﺎﯾەﯾەﮐﯽ ﮐێﺸﮑﺮدﻧﺪا ،ﻫەر ﻫەﻣﺎن ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﻫەﯾە ،وەک
ﻟە ) (cدا ،دەردەﮐەوێﺖ.

ﺋێﺴﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺮ ﻟە ﺣﺎڵەﺗﯽ ﺳﭙﺮﯾﻨﮕەﮐە و ﭘﺮﯾﻨﺴﯿﭙﯽ ﻫﺎوﻧﺮﺧﯽ ﺑﮑەﯾﻨەوە .ﭼﯽ رودەدات
ﮐﺎﺗێﮏ ﺗﺎودان ﻟە ﺋﺎراد ﻧﯿﯿە ﺑەڵﺎم ﮐﺎﯾەﯾەﮐﯽ ﮐێﺸﮑﺮدن ﺣﺰوری ﻫەﯾە ﮐە زۆر ﻫﺎوﺷێﻮەی
ﻣەﺳﻌەدە ﺗﺎودراوەﮐەﯾە .ﺋﻨﺠﺎ ﻟێﺮەدا ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﺑۆ ﻣەﺳﻌەدێﮏ ﺑﮑەﯾﻦ ﮐە ﻟەﺳەر روی
ﻋەردە .ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺗﯿﺸﮑﯽ روﻧﺎﮐﯿﯿەﮐە ﻫەر ﻫەﻣﺎن ﺷﺖ ﺑﮑﺎت ﮐە ﻟە ﻧێﻮ ﻣەﺳﻌەدە
ﺗﺎودراوەﮐەدا ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ دەدات :واﺗە ﺑە ﺋﺎراﺳﺘەی ﺧﻮارەوە دەﭼەﻣێﺘەوە .دەرەﻧﺠﺎﻣﯽ
ﻫەﻣﻮ ﺋەﻣﺎﻧە ﺋەوەﯾە ﮐە ﮐێﺸﮑﺮدن دەﺑێﺖ ﺑە ﻫۆی ﭼەﻣﺎﻧﺪﻧەوەی روﻧﺎﮐﯽ .ﺑەﻣﺠۆرە ،واﺗە
ﺋەﮔەر روﻧﺎﮐﯿﯿەﮐە ﭼەﻣﺎوەﺑێﺖ ،ﺋەوا ﻓەزا ﺗەﺧﺖ ﻧﯿﯿە ،ﺑەڵﻜﻮ ﭼەﻣﺎوەﯾە.
ﯾەﮐێﮏ ﻟەو ﻫۆﯾﺎﻧەی ﮐە زەﺣﻤەﺗە ﻟە ﭼەﻣﺎﻧەوەی ﻓەزا ﺑﮕەﯾﻦ ﺋەوەﯾە ﺋێﻤە ﻟە ژﯾﺎﻧﯽ
رۆژاﻧەﻣﺎﻧﺪا دﯾﺎردەﮐە ﺑەدی ﻧﺎﮐەﯾﻦ .ﺋەﻣەش دەﮔەڕێﺘەوە ﺑۆ ﺋەوەی ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن
ﺋەوەﻧﺪە ﻻوازە ﻟە ﻫەﻟﻮﻣەرﺟﯽ ﺷﻮێﻨە ﮔﺸﺘﯿﯿەﮐﺎن ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﻣەدای ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﺧۆرﯾﺸﺪا
دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﮐە ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن ﺑە ﺟۆرێﮏ ﻻوازە ﮐە ﺋەو ﭼەﻣﺎﻧەوەﯾەی دروﺳﺘﯽ دەﮐﺎت دەﮐﺮێﺖ
ﻓەراﻣۆش ﺑﮑﺮێﺖ و دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻠێێﻦ ﺗﯿﺸﮑﯽ روﻧﺎﮐﯽ زۆر ﻧﺰﯾﮑە ﻟەوەی ﺑە راﺳﺘە ﻫێڵێﮏ
دەڕوات و زەﺣﻤەﺗە ﺋﻨﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧێﺖ ﺟﯿﺎوازﯾﯿەﮐە دﯾﺎری ﺑﮑﺎت .ﻟەم ﻫەﻟﻮﻣەرﺟﺎﻧەدا،
ﯾﺎﺳﺎی ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑۆ ﺟﻮڵە ﺑەﻫﺎﯾەﮐﯽ ﻧﺰﯾﮑەﯾﯽ زۆر ﺑﺎﺷە ﺳەﺑﺎرەت ﺑەوەی ﭼﯽ رودەدات.
ﻫەرﭼۆﻧێﮏ ﺑێﺖ ،ﺋەﻣﺎﻧە ﭼەﻧﺪ ﺣﺎڵەﺗێﮑﻦ ،ﺋﻨﺴﺎن ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺑە ﻫۆی ﻫێﺰی ﮐێﺸﻜﺮدﻧﯽ ﺑە
ﻫێﺰەوە ﺋﺎﻣﺎدەﺑێﺖ ﻣﺎﻣەڵەﯾﺎن ﻟەﮔەڵ ﺑﮑﺎت.

ﮐﻮﻧە رەﺷەﮐﺎن و ﮔەردون
ﯾەﮐێﮏ ﻟەو ﻧﻤﻮﻧە ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﺎﻧەی ﻫﯿﺰی ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯽ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺗێﯿﺪا ﺷﮑﺴﺖ دەﻫێﻨێﺖ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە
ﻟەوەی ﺗەﻧێﮑﯽ ﺋێﺠﮕﺎر ﮔەورەی زەﺑەﻻح ،ﻟە روﺑەرێﮑﯽ ﻓەزاﯾﯽ زۆر ﺑﭽﮑۆﻟەدا ﭼڕدەﺑێﺘەوە
و ﺧۆﻧﻤﺎﯾﺶ دەﮐﺎت .ﮐﺎﺗێﮏ ﺋەم ﺣﺎڵەﺗە رودەدات زەﺑﺮ و ﺑەﻫﺎی ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن ﺋەﻣەﻧﺪە
ﺑەﻫێﺰ دەﺑێﺖ ،ﻓەزا ﺑەﺟۆرێﮏ ﻟﻮل دەﺧﻮات ،ﺋﯿﺘﺮ ﺋﺎ ﻟێﺮەدا روﻧﺎﮐﯽ ،ﻧەک ﻫەر
دەﭼەﻣێﺘەوە ﺑەڵﮑﻮ ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ ﻗﻮﺗﺎرﯾﺶ ﺑێﺖ .ﺋﺎ ﺑەم ﺣﺎڵەﺗە دەﮔﻮﺗﺮێﺖ ﮐﻮﻧﯽ رەش.

ﺑﻨﺎواﻧﯽ ﻫەﺑﻮﻧﯽ ﺋﺎﯾﺪﯾﺎی ﮐﻮﻧﯽ رەش ﻟە ﺳﺮوﺷﺘﺪا دەﮔەڕێﺘەوە ﺑۆ ﺟۆن ﻣﯿﭽﯿڵ ،ﮐەﺷﯿﺸێﮑﯽ
ﺋﻨﮕﻠﯿﺰی ﺑﻮ ﻟە ﺳﺎڵﯽ  1783دا ،ﺋﻨﺠﺎ ﻻﭘﻼس ﻗﺴەی ﻟەﺳەر ﮐﺮدوە .ﺑەڵﺎم ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ
ﮔﺸﺘﯽ ﺋەم ﭘﺮﺳﺎﻧە ﭘەﯾﻮەﺳﺘﻦ ﺑە ﺗﯿﻮری ﮔﺸﺘﯽ ﻧﺴﺒﯿەﺗﯽ ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻨەوە .ﻟە راﺳﺘﯿﺪا
ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﯾەﮐەم ﺣﻠﮑﺮدﻧﯽ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯿﯿﺎﻧەی ﻫﺎوﮐێﺸەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮ ﻟە
وەﺳﻔﮑﺮدﻧﯽ ﺋەم ﺟۆرە ﺗەﻧﺎﻧە .ﺗەﻧﻬﺎ ﺳﺎڵێﮏ دوای ﺑڵﺎوﮐﺮدﻧەوە و ﭼﺎﭘﮑﺮدﻧﯽ
ﻫﺎوﮐێﺸەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﻟە  1916دا‘ ،ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ’ی ﻧﺎودار ﺋەم ﺋەﻧﺠﺎﻣﺎﻧەی
ﺑەدەﺳﺘﻬێﻨﺎ .ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ] ،[iدوای ﺳﺎڵێﮏ ﻟە ﺟەﻧﮕﯽ ﯾەﮐەﻣﯽ ﺟﯿﻬﺎﻧﯿﺪا ﻟە ﺑەرەﮐﺎﻧﯽ
رۆژﺋﺎوا ﮐﻮژرا .ﺑە داﺧەوە ﻫەرﮔﯿﺰ ﺑەﻫﺎی ﮐﺎرە ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯿەﮐەی ﺧۆی ﺑە ﭼﺎواﻧﯽ ﺧۆی
ﻧەﺑﯿﻨﯽ .ﺣﻠەﮐەی ﭘەﯾﻮەﺳﺖ ﺑﻮ ﺑە داﺑەﺷﺒﻮﻧﯽ ﺧۆﺟێﯿەﺗﯽ] ii] symmetricﻣﺎدە ﺑە
ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﮔۆﯾﯽ و ﻟە ﺋەﺳڵﯿﺸﺪا ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺋەوە ﺑﻮ ﺑﻨﺎﻏەﯾەک داﺑڕێﮋێﺖ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە
ﻣۆدڵﯽ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯿﯿﺎﻧەی ﺋەﺳﺘێﺮەﯾەک .ﺑە ﻫەر ﺷﯿﻮەﯾەک ﺑێﺖ ،زۆر زو دەرﮐەوت ﮐە ﻫەر
ﺗەﻧێﮏ ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿەﮐەی وەک ﺣﻠﯽ ﻣۆدڵەﮐەی ﺷﻮارﺗﭽﺎﯾەڵﺪ ﺑێﺖ ﺋەوە دەﮔەﯾەﻧێﺖ ﮐە ﻧﯿﻮە
ﺗﯿﺮەﯾەﮐﯽ ﺷﻠۆق ﻟە ﺋﺎرادا ﻫەﯾە )ﺋێﺴﺘﺎ ﺑەو ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەﯾە دەڵێﻦ ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەی
ﺷﻮارﺗﭽﺎﯾەڵﺪ( .ﺑەﻣﺠۆرە ﻫەر ﺗەﻧێﮏ ﺳەراﭘﺎ ﻟە ﻧێﻮ ﺳﻨﻮرەﮐﺎﻧﯽ ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەی
ﺷﻮارﺗﭽﺎﯾەڵﺪا ﺑێﺖ ﺋەوا روﻧﺎﮐﯽ ﻫەرﮔﯿﺰ ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ ﻟەﺳەر روی ﺗەﻧەﮐە ﻫەڵﺒێﺖ ،واﺗە
رزﮔﺎری ﺑێﺖ و ﺑۆی دەرﺑﭽێﺖ .ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەی ﺷڵۆﻗﯽ ﻋەرد وەک ﻫەﺳﺎرەﯾەک ﺗەﻧﻬﺎ
ﯾەک ﺳﺎﻧﺘﯿﻤەﺗﺮە ،ﺑۆ ﺧۆرﯾﺶ ) 3ﺳێ( ﮐﯿﻠۆﻣەﺗﺮە .ﺑەرﻫەﻣﻬێﻨﺎﻧﯽ ﮐﻮﻧﯽ رەش ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە
ﭼڕﮐﺮدﻧەوەی ﻣﺎدە ﺑە ﭼڕﯾﯿەﮐﯽ ﻟە ﺋﺎﺳﺎﺑەدەر.
دوای ﮐﺎرە ﻧﺎوازە و راﺑەرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ ،ﺗﻮێﮋﯾﻨەوە ﻟەﻣەڕ ﮐﻮﻧە رەﺷەﮐﺎن
ﺑﺮەوی ﺳەﻧﺪوە .ﻫەرﭼەﻧﺪە ﻫەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ ﺑەڵﮕەی راﺳﺘەوﺧۆ و ﺗۆﮐﻤە ﻟەﺳەر ﺑﻮﻧﯽ ﺋەم ﮐﻮﻧە
رەﺷﺎﻧە ﻟە ﺳﺮوﺷﺘﺪا ﻧﯿﯿە ،ﺑەڵﺎم ﺑە ﻟێﺸﺎو ﺑەڵﮕەی ﻫەﻟﻮﻣەرﺟﯽ ﻫەن ﭘێﺸﻨﯿﺎزی ﺋەوە
دەﮐەن ﮐە دورﻧﯿﯿە ﻟە ﺟۆرەﻫﺎ ﺗەﻧﯽ ﺋەﺳﺘﺮۆﻧۆﻣﯿﺪا ﺧۆﯾﺎن ﺣەﺷﺎرداﺑێﺖ .ﭼڕی ﺋەو ﮐﺎﯾە
ﮐێﺸﮑﺮدﻧەی دەوری ﮐﻮﻧێﮑﯽ رەﺷﯽ داوە ﻧﺰﯾﮑەی  100ﻣﻠﯿۆن ﺋەوەﻧﺪەی ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧۆرە و
وەک ﻣﺎﺷﯿﻨێﮏ ﺑﻮە ﺑە ﻫێﺰی ﺑﺰوێﻨەر و روﻧﺎﮐﯽ و ﺷەوﻗﯽ ﻟە ﺋﺎﺳﺎﺑەدەری ﺑە ﺟۆرێﮑﯽ
دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ﻟە ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿەﮐﺎن ﺑەرﻫەم دەﻫێﻨێﺖ .ﻟەم دواﯾﯿﺎﻧەدا ﭼەﻧﺪ ﺗﻮێﮋﯾﻨەوەﯾەﮐﯽ
ﺗێڕاﻣﺎن ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪراون ﻟەﻣەڕ داﯾﻨەﻣﯿﮑﯽ ﺋەﺳﺘێﺮەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺰﯾﮏ ﭼەﻗﯽ ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿەﮐﺎن ﮐە
ﺋﯿﺸﺎرەدەدەن ﺑەوەی ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ زۆر ﺑەﻫێﺰی ﭼڕ ﻫەن ﮐە ﺳﯿﻔﺎﺗەﮐﺎﻧﯿﺎن زۆر ﻧﺰﯾﮑە
ﻟەواﻧەی ﻫﺎوﺷێﻮەی ﮐﻮﻧﯽ رەﺷﻦ .ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﺋێﺴﺘﺎدا ،ﺑﺎوەڕی ﺑڵﺎو ﺋەوەﯾە ﮐە
ﺋﯿﺤﺘﯿﻤﺎﻟﯽ زۆرە ﻟە ﭼەﻗﯽ ﻫەﻣﻮ ﮔﺎﻻﮐﺴﯿﯿەﮐﺪا ﭼﺎڵە رەﺷێﮏ ﺑﻮﻧﯽ ﻫەﺑێﺖ .ﻟە ﻫەﻣﺎن ﮐﺎﺗﺪا
ﮐﻮﻧﯽ رەش ﻫەن ﻟە روی ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿەوە زۆر ﺑﭽﮑۆﻟەﺗﺮن ﻟەﻣﺎﻧە ،ﭼﻮﻧﮑە ،ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ،ﮐﺎﺗێﮏ
ﺋەﺳﺘێﺮەﯾەک دەﮔﺎﺗە ﮐۆﺗﺎﯾﯽ ژﯾﺎﻧﯽ و ﭼێﺘﺮ ﺳەرﭼﺎوەی وزەی ﻧﺎﻣێﻨێﺖ ،ﺋﯿﺘﺮ ﺋەﺳﺘێﺮەﮐە
ﺑە ﺋﺎراﺳﺘەی ﻧﺎوەوەی ﺧۆی ﻫەرەس دەﻫﯿﻨێﺖ و ﮐﻮﻧە رەﺷێﮑﯽ ﺑﭽﮑۆﻟە دروﺳﺖ دەﮐﺎت.
ﻟە رۆژﮔﺎری ﺋەﻣﺮۆدا ﺑﺎﯾەﺧێﮑﯽ زۆر دەدرێﺖ ﺑە ﮐﻮﻧە رەﺷەﮐﺎن ،ﺑەڵﺎم ﮐﺮۆﮐﯽ
ﭘەرەﺳەﻧﺪﻧﯽ ﮐۆﺳﻤۆﻟۆژﯾﺎ ﭘێﮏ ﻧﺎﻫێﻨﻦ.

ﺳەرﭼﺎوە.
OUP Oxford. Kindle
.Edition

Coles, Peter. Cosmology: A Very Short Introduction.

ﭘەراوێﺰەﮐﺎن و ﺗێﺒﯿﻨﯿﯿەﮐﺎن

] [1ﺗەﺟﺮوﺑەی ﺧەﯾﺎﻟﺒﺎﻓﯽ ﻟە ﻣێﮋودا دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ زۆر ﺳەﯾﺮە و ﻫەﻣﻮ ﮐەﺳێﮏ ﺋەو ﺑەﻫﺮە
ﻣﻮﻋﺠﯿﺰەﯾەی ﻧﯿﯿە .ﺋەم ﺗەﺟﺮوﺑەﯾە ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟەوەی ﮐەﺳەﮐە ﺑێ ﺋەوەی ﻫﯿﭻ ﺗەﺟﺮوﺑەﯾەﮐﯽ
ﺗﺎﻗﯿﮕەﯾﯽ ﯾﺎن ﭘﺮاﮐﺘﯿﮑﯽ ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪات ،ﺗەﻧﻬﺎ ﻟە ﺧەﯾﺎڵ و ﻣێﺸﻜﯽ ﺧۆﯾﺪا ﺗەﺟﺮوﺑەﮐە
دەﮐﺎت و دواﯾﯽ دەرەﻧﺠﺎﻣەﮐﺎن دەﺧﺎﺗە ﺳەر ﮐﺎﺧەز .ﻟە ﻣێﮋودا ،وەک ﻣﻦ ﺑﺰاﻧﻢ ،ﺑەڵﺎم
ﻟەواﻧەﯾە ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﺶ ﻫەﺑﻦ ،ﺗەﻧﻬﺎ ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ و ﮔﺎﻟﯿﻠۆ ﺋەم ﺟۆرە ﺗەﺟﺮوﺑەﯾەﯾﺎن
ﺋەﻧﺠﺎم داوە و ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯽ و ﭘﺮاﮐﺘﯿﮑﯽ ﻧﺎﯾﺎﺑﯿﺎن دەﺳﺘەﺑەرﮐﺮدوە .ﻧﻤﻮﻧەﮐەی
ﮔﺎﻟﯿﻠۆ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟەو ﺗەﺟﺮوﺑە ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮕەی ﻟەﺳەر ﺗﺮۆﭘﮑﯽ ﺑﻮرﺟﯽ ﭘﯿﺰا ﺋەﻧﺠﺎﻣﯿﺪاوە،
ﺋەوﯾﺶ ﻓڕێﺪاﻧﯽ دو ﺗۆپ ،ﯾەﮐێﮑﯿﺎن دە ﺋەوەﻧﺪەی ﺋەوی ﺗﺮﯾﺎن ﻗﻮرس ﺑﻮە ،ﺑەڵﺎم ﻫەردوک
ﻟە ﻫەﻣﺎن ﺳﺎﺗەوەﺧﺘﺪا ﺑە ﻋەردﯾﺪا دەدەن ،ﮔﺎﻟﯿﻠۆ ﺑەﻣە ﻫﺰرە ﺋەرﺳﺘۆﯾﯿە ﮐﻼﺳﯿﮑﯿﯿەﮐەی
ﺑە ﺗەواوی رەﺗﮑﺮدەوە ﮐە ﺗەﻧە ﻗﻮرﺳەﮐﺎن زوﺗﺮ ﺑە ﻋەردﯾﺪا دەدەن وەک ﻟە ﺳﻮﮐەﮐﺎن.
ﺋەوەی ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻨﯿﺶ ﻟە ﺳەرەوە ﺑﺎﺳﮑﺮاوە.
] [2ﺷﯿﮑﺎری ﺗێﻨﺴەر :ﺋەو ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑە ﺋﺎڵۆزەی ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑە ﻫۆی ﺑﺮادەرێﮑﯿﯿەوە
ﺗﻮاﻧﯽ ﺳﻮدی ﻟێﻮەرﺑﮕﺮێﺖ ﺑۆ ﺑەرﺟەﺳﺘەﮐﺮدﻧﯽ ﺗﯿﻮری ﮔﺸﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑە ﻓۆرﻣێﮑﯽ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯽ.
] [3ﺟﯿۆﻣەﺗﺮی رﯾﻤﺎن :ﻫەﻧﺪێﮏ ﺟﺎر ﺑە ﺟﯿۆﻣەﺗﺮی ﻫێﻠﮑەﯾﯽ ﻧﺎودەﺑﺮێﺖ .ﺋەم ﺟﯿۆﻣەﺗﺮﯾﯿە
ﻫەرﭼەﻧﺪە ﻟە ﻫەﻧﺎوی ﺟﯿۆﻣەﺗﺮی ﺋەﮐﻠﯿﺪﺳەوە ﻟەداﯾﮑﺒﻮە ،ﺑەڵﺎم ﻟە ﻫەﻧﺪێﮏ ﭼەﻣﮑﺪا دژی
دەوەﺳﺘێﺘەوە .ﺑۆ ﺋەﮐﺴﯿۆﻣﯽ ﯾﺎن ﭘۆﺳﺘﯿﻮﻟەﯾﺘﯽ ﭘێﻨﺠەﻣﯽ ﺋەﮐﻠﯿﺪس ﮐە دەڵﯿﺖ ‘ ،ﺋەﮔەر
ﺧﺎڵێﮑﻤﺎن ﻟە دەرەوەی ﻫێڵێﮏ ﻫەﺑێﺖ ،ﺋەوا دەﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﺗەﻧﻬﺎ ﯾەک ﻫێڵ ﻟەﺳەر ﺋەم ﺧﺎڵە
ﺑﻮﻧﯽ ﻫەﺑێﺖ ﮐە ﺗەرﯾﺐ ﺑێﺖ ﺑە ﻫێڵەﮐە ﮐە ﺧﺎڵەﮐەی ﻟەﺳەر ﻧﯿﯿە ’.ﺟﯿۆﻣەﺗﺮی رﯾﻤﺎن
ﺑەوﺟۆرە ﻧﯿﯿە ،ﻫێڵێﮏ ﻧﯿﯿە ﻟەﺳەر ﺧﺎڵەﮐە ﮐە ﺗەرﯾﺐ ﺑێﺖ ﺑە ﻫێڵە دراوەﮐە ﮐە ﺧﺎڵەﮐەی
ﻟەﺳەر ﻧﯿﯿە .ﺟﮕە ﻟەوەی ﻟە ﺟﯿۆﻣەﺗﺮی رﯾﻤﺎﻧﺪا ﮐۆی ﮔۆﺷەﮐﺎﻧﯽ ﺳێﮕۆﺷەﯾەک ﻧﺎﮐﺎﺗە 180
ﭘﻠە ،ﭼﻮﻧﮑە ﻟە ﺟﯿۆﻣەﺗﺮی رﯾﻤﺎﻧﺪا ﻓەزا ﭼەﻣﺎوەﯾە ،ﺑەڵﮑﻮ دەﮐﺎﺗە زﯾﺎﺗﺮ ﯾﺎن ﮐەﻣﺘﺮ ﻟە
 180ﭘﻠە.
][4

ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ

ﮐﺎرل ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ ) : (1916 – 1873ﻓﯿﺰﯾﮑﻨﺎﺳﯽ ﺋەڵﻤﺎﻧﯽ ،ﺑەوە ﻧﺎﺳﺮاوە ﮐە ﯾەﮐەم
ﮐەس ﺑﻮ ﻟە ﺳﺎڵﯽ  1915دا ،واﺗە ﻫەر ﻫەﻣﺎن ﺳﺎڵ ﮐە ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﻧﺴﺒﯿەﺗﯽ ﮔﺸﺘﯽ
ﺑڵﺎوﮐﺮدەوە ،ﻫﺎوﮐێﺸە ﮔﺸﺘﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺎووﺗﻮێﮑﺮد و ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺣﻠﯽ ﺑۆ ﻫﺎوﮐێﺸەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎﯾەی
ﻫێﺰی ﮐێﺸﮑﺮدن دۆزﯾﯿەوە .ﺑە ﮔەﻟﯿﮏ ﭼەﻣﮑﯽ ﻧﻮێ ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮕە ،وەﮐﻮ ﭘۆوﺗﺎﻧﯽ
ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾڵﺪ ،ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەی ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ.
ﺣﻠەﮐەی ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ زۆر ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸە ،ﺑﺎس ﻟە ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەﯾەک دەﮐﺎت ،ﮐە ﺋێﺴﺘﺎ ﺑە
ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەی ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ ﻧﺎﺳﺮاوە .ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەﮐە ﭘەﯾﻮەﺳﺘە ﺑە ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺋەﺳﺘێﺮەوە،
ﺋەﮔەر ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺋەﺳﺘێﺮەﯾەک ﺋەوەﻧﺪە ﺑﭽﻮک ﺑێﺘەوە ﯾﺎن ﺑﭽێﺘەوەﯾەک ﻫەﺗﺎ دەﮔﺎﺗە ﺋەو
ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەﯾەی ﺑە ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەی ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ ﻧﺎﺳﺮاوە ،ﺋەوا ﻫﯿﭻ ﻫێﺰێﮏ ،ﯾﺎن ﻓﺸﺎرێﮏ
ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ ﺋەم ﺋەﺳﺘێﺮەﯾە ﺑﻮەﺳﺘێﻨێﺖ ﻟە ﺑەردەواﻣﺒﻮن ﺑەرەو ﻫەرەﺳﻬێﻨﺎن و ﮔۆڕان ﺑۆ
ﺗﺎﮐێﺘﯽ ﮐێﺸﮑﺮدن ﯾﺎن ﭼﺎڵە رەش .ﺑەﻣﺠۆرە ﮐﺎﺗێﮏ ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەی ﺋەﺳﺘێﺮەﮐە ﯾﺎن ﺗەﻧەﮐە
ﮐەﻣﺘﺮ ﺑﻮ ﻟە ﻧﯿﻮەﺗﯿﺮەی ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ ،ﺋەوا ﻫﯿﭻ ﺷﺘێﮏ ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﻓۆﺗۆﻧەﮐﺎﻧﯽ روﻧﺎﮐﯿﺶ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﻟێﯽ ﻗﻮﺗﺎرﺑﻦ و ﺣەﺗﻤەن ﻟە ﻻﯾەن ﭼەﻗﯽ ﺗەﻧەﮐەوە ﻗﻮﺗﺪەدرێﻦ  .وەک
دەرەﻧﺠﺎﻣێﮏ ،ﮐﺎﺗێﮏ ﭼڕی ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺋەم ﭼەﻗﯽ ﺗەﻧە ﮔەورەﺗﺮ دەﺑێﺖ ﻟە ﺣەدێﮏ ،ﺋەوا
دەﮔﺎﺗە ﭘﻠەی ﻫەرەﺳﻬێﻨﺎﻧﯽ ﮐێﺸﮑﺮدن و ﺋەﻣەش ﺑە ﭼﺎڵە رەﺷﯽ ﺷﻮارزﭼﺎﯾەڵﺪ ﻧﺎﺳﺮاوە.
ﻫەﺗﺎ ﻧﺎوەڕاﺳﺘﯽ ﺳەدەی ﺑﯿﺴﺘەم ﺋەم دﯾﺎردەﯾە ﺷﺘێﮏ ﻧەﺑﻮ ﮐەس ﺑﺎوەڕی ﭘێ ﺑێﺖ و ﮐەﺳﯿﺶ
ﻗەﻧﺎﻋەﺗﯽ ﭘێ ﻧەﺑﻮ ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﺷﻮارﺗﺰﭼﺎﯾەڵﺪ ﺧۆﺷﯽ ﺑﺎوەری ﺑە واﻗﯿﻌﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭼﺎڵە ڕەش
ﻧەﺑﻮ ،وای دەزاﻧﯽ ﮐە ﺣﻠە ﺗﯿﻮرﯾﯿەﮐەی ﻟە روی ﻓﯿﺰﯾﮑﯿﯿەوە ﺷﺘێﮑﯽ ﻫﯿﭽە و ﻫﯿﭻ
ﻣﺎﻧﺎﯾەﮐﯿﺶ ﻧﺎﺑەﺧﺸێﺖ.
] [5ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﺧۆﺟێﯿﯽ :ﻟە روی ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯿﯿەوە ،ﻣەﺑەﺳﺖ ﻟە ﺧۆﺟێﯿﯽ ﺋەوەﯾە
ﻓۆرﻣێﮏ ﯾﺎن ﺷێﻮەﯾەک ﯾﺎن ﺗەﻧێﮑﯽ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﺠﻮڵێﻨﯿﺖ ،ﺑﺨﻮﻟێﻨﯿﺘەوە ،ﺋەم
دﯾﻮی ﺑﮑەﯾﺖ ،ﯾﺎن ﺑﺴﻮڕێﻨﯿﺘەوە و ﻫﯿﭻ ﺷێﻮەی ﻓۆرﻣەﮐە ﯾﺎن ﺗەﻧەﮐە ﻧەﮔۆڕێﺖ
ﺑﻤێﻨێﺘەوە ،ﺋەوا دەﮔﻮﺗﺮێﺖ ﺧۆﺟێﯿﯿە .ﺑۆ دو ﺗەﻧﯿﺶ ﻫەﻣﺎن ﺷﺖ راﺳﺘە ﺋەﮔەر

ﺋەﮔەر
دﯾﻮ ﺋەو
و وەﮐﻮ ﺧۆی
ﻫەﻣﺎن

ﭘﺮۆﺳەﯾﺎن ﺑەﺳەردا ﺑﻬێﻨﯿﻦ و وەﮐﻮ ﺧۆﯾﺎن ﺑﻤێﻨﻨەوە.

