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ڤیتالیزم - فیزیكالیزم

د. حەمید عەزیز
)زانكۆی سەاڵحەددین  - كۆلێژی ئاداب(

ــی زانســتی سروشــت،  ــە بیركاریكردن ١ - دوای ب
ــی  ــە تایبەت ــە بەســەر زانســت، ب ــەی ك ــەو گۆڕان ئ
و فەلســەفەی سروشــت بــە گشــتیدا هاتــووە، پتــر 
بــەالی كەرەســتە و بابەتــی توێژینــەوەدا بــووە، 
چەمكــی وزە ئــەو كەرەســتەیە بــووە كــە لەالیــەن 
ــك  ــی نزی ــت و توێژەران ــەفەی سروش ــا و فەلس زان
لــە زانســتەوە بایەخــی پــێ دراوە، تاووتــو كــراوە و 
ڕۆڵ و ســەنگ و كێشــەكە شــرۆڤە و لێكدراوەتەوە.
ئــەو چەمكــە چ دەگەیەنــێ؟ پێوەنــدی بــە مــاددە 
ــە فەلســەفەی  و بزووتنــەوەوە چییــە؟ چ ڕۆڵێــك ل
ــەو  سروشــتدا دەگێــڕێ؟ چ جــۆرە پێوەندییەكــی ب
ڕێبــازەی فەلســەفەی سروشــتەوە هەیــە كــە بــوون 

دەكات بــە دوو بەشــە، ئۆرگانــی و نــا ئۆرگانــی؟
ڤلهێلــم  پرۆفیســۆر  ســەرچاوەكان،  بەپێــی   -
ئۆستڤاڵد )١٨٥٣ - ١٩٣٢ز( فەلسەفە سروشتییەكەی 
بــە فەلســەفەی )وزە( ناوبــردووە، ئــەو ناونانــەی بەوە 
پاســاوداوەتەوە كــە وزە بنەمــای بنەڕەتــی هەمــوو 
ڕووداوێكــە كــە دەقەومــێ، هەمــوو پرۆســەیەك، بــەو 
ــاردەی وزەن،  پێیــە چەنــد فۆرمێكــی دەركــەوت و دی
ئــەوەی لــە جیهانــدا دەقەومــێ و ســەرئاودەكەوێ، 
بــۆ  فۆڕمێكــەوە  بــە  وزە  كــە  پەیدابــووە  لــەوەوە 
فۆڕمێكــی دیكــە دەگــۆڕێ، بــەاڵم گەوهەرەكــەی بەبــێ 
ــۆڕێ،  ــەوەی دەگ ــەوە، ئ ــۆی دەمێنێت ــۆڕان وەك خ گ
ــەی  ــەو بنەمایان ــا، خەســڵەتەكانیەتی، ئ ــی بنەم بەپێ
ناوەرۆكــی قانوونەكانــی سروشــت پێــك دەهێنــن، 



83 ژ )٢٩٥/ ٢٩٦( ٥/ ٥ - ٦/ ٢٠٢٢

گەرمــی نــە جووڵەیــە، نــە بزووتنــەوە، وەك لــە تیوری 
ــە!  ئەتۆمــدا نیشــان دراوە، بەڵكــوو وزەی بزووتنەوەی
جێگیــر  و  دیــار  قانوونێكــی  چەنــد  بەپێــی  كــە 
هەمــوو شــتێكی  لــە  دێــت،  بەســەردا  بارگۆڕینــی 
ڕاســتەقینە )ڕیئالــی( كۆنكرێتیــدا وزە وەك بەشــێكی 
گەوهــەری هەیــە و تێیدایــە، هــەر وزەیــە كــە بوونــی 
ــە دوو  ــە ل ــەو بوون ــتەقینە دەبەخشــێ. ئ لەشــی ڕاس

ڕەهەنــددا دەردەكــەوێ:
ــەی )وزە( ڕاســتەقینە  ــەو بوون ــەوەدا، ئ ــەك: ل ی
دەبــێ كــە كاریگــەرە، لــە هــەر جێگایــەك شــتێك 
ڕووبــدات و بقەومــێ لەوێــدا بەبــێ ســێ و دوو وزە 

بەشــداری كــردووە و ڕۆڵــی هەبــووە.
دوو: وزە لــە ڕەهەنــدی دووەمیــدا دەبێتــە مایــەی 

ئــەوەی ناوەرۆكــی ڕووداو ڕابگەیەنــرێ)١(.
هــەر شــتێك پەیــدا ببــێ، ڕووبــدات، ســەرئاو 
و  دەقەومــێ  وزەوە  لــە  و  وزە  بەهــۆی  بكــەوێ 
دەكەوێتــەوە)٢(. ئــەو بڕیــارە پشــتكردنە زانســتی 
مەتریالیزمییــە ئــەو ئاراســتە زانســتییەی بەالیــەوە 
ــە ئەتۆمــی جــوواڵوە و بزاوتــوو  ــدا ل ــە خۆی شــت ل
ــەو  ــەوە ئ ــاددە و بزووتن ــە م ــەو پێی ــووە، ب پێكهات
دوا چەمكانــەن كــە هەمــە جــۆری و فرەڕەنگــی 
ــەوە،  ــان پاســاو دەدرێن ــی سروشــت پێی دیاردەكان
خۆیــەوە  لەســەردەمی  هــەر  بۆچوونــە  ئــەو 
گازنــدە و ڕەخنــە كــراوە و جــۆرە لێكدانەوەیەكــی 

میكانیكیانــەی لــە پارســەنگ نــراوە:
ئــەو بۆچوونــە، گشــت دیاردەكانــی سروشــت بــە 
ــەی یەكــەم ببرێنــەوە ســەر بنەمــای میكانیكــی  پل
توێژینــەوە  سوودبەخشــی  گریمانەیەكــی  بــە 

دانانــرێ، بگــرە لەخۆیــدا بــە هەڵەچوونــە)٢(!
- ڕێبــازی میكانیــزم بــە جێگیــری و نەگۆڕیــی 

دژی هاتنــەوە و بادانــەوەی كاتــە.
ــە  ــە ك ــە هەی ــتدا نموون ــی سروش ــە ڕووداوەكان ل
ــەكان  ــەك ئاراســتەدا دەڕۆن و ت ــە ی ــەر ب ــا ه تەنی

درەخــت.   - نەمــام  بوونــی  شــین  وەك  دەدەن، 
ــێ  ــە پەســەند ب ــەو بۆچوون ــرەدا ئ ــرێ لێ ــا دەك ئای
شــرۆڤەكردنی  بنەمایەكــی  وەك  میكانیــك  كــە 
ــوود  ــێ س ــە بەب ــان نیی ــانەی بادانەوەی ــەو پرۆس ئ
دابنــرێ؟! ئەگــەر وەاڵمەكــە ئــارێ بــێ، ئــەوە دوو 

ڕێتێچــوون لەبەردەســتدا دەبــن:
ــوواڵوە(  ــرەوت )ج ــی نەس ــوری ئەتۆم ــەك: تی ی
پەســند بكــرێ و بكــرێ بــە بنەمــای ڕشــتنی ڕەنگــی 

وێنــەی جیهانــی فیزیكــی، یــان ئەوەتــا:
دوو: توێژەر دەســتبەرداری جیهاندیدی میكانیكی 
ــە جیهاندیــدی)٢( وزە  ببــێ و لەجیاتیــان پشــت ب

ببەستێ.
٢ - كاتێــك مــرۆڤ نــاوی جیهانــی سروشــت 
ــە چــی دەكات؟ چــی  ــك( دەهێنــێ، قســە ل )فیزی
لێــوەی  بارەیــەوە دەزانــی؟ دەتوانــێ چــی  لــە 
فێرببــێ؟ ئایــا سروشــت بوونــی ســەربەخۆی هەیە؟ 
ئاشــكرایە كــە هەســتەكان ئــەو ئامرازانــەن كــە 
ــە مرۆڤــی  ــەوە هــاوردە دەكــەن و ب ــە بارەی شــت ل
ــە  ــە ك ــە كامەی ــەو هەلومەرج ــە ئ ــن، باش دەگەیەن

ڤلهێلم ئۆستڤاڵد
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دەبێتــە مایــەی چــاالك بوونــی ئــەو ئامرازانــە؟ بــا 
ــن: ــە بدەی ــەرنجی بابەتەك ــە س بابەتییان

ئامــرازە هەســتییەكان لــە چاالكییانــدا لــە الیــەن 
ــرێ  ــێ دەك ــان ت ــە كاری ــەو وزەی ــی ئ جیاوازییەكان
هەســت  دەوروبــەری  و  خۆیــان  لەنێــوان  كــە 

پێكــراودان)٥(.
ڕووداوە  هەمــوو  گوایــە  ئــەوەی  گریمانــەی 
سروشــتییەكان، پرۆســەی ڕووت و پەتی بارگۆڕینی 
جــۆرە جیاوازەكانــی وزە و ئاوێتەبوونــی یەكتریــن، 
ئەگــەر هەندێــك پرســیاری وەاڵم دابێتــەوە و چەنــد 
كێشــەیەكی یەكالیــی كردبێتــەوە، كێشــەی دیكــەی 

ــدا هێنــاوە: ــەدوای خۆی ب
- لەبــەر هــەر هۆیــەك بێــت، وزە هەمــوو كاتێــك 
و لــە هەمــوو شــوێنێك بــەدی ناكــرێ و پــەی پــێ 
نابــرێ، لێكدانــەوە و تێگەیشــتنی سروشــت بەهــۆی 
وزەوە، بــەوەی ئــەوەی لــە سروشــتدایە لــە فۆرمــە 
ــە و  ــە نیی ــەوالوە شــتێكی دیك ــی وزە ب جیاجیاكان
نابێتــە مایــەی كڵۆمــی و یەكگرتوویــی فیزیــك، 
ــی دەكات!  ــە و دابەش ــە پارچ ــەوە پارچ بەپێچەوان
هۆكارەكەشــی ئەوەیــە جــۆری زەبەنــدە و جیــاوازی 

وزە هەیــە و لــە ئارادایــە)٦(.
ئەركــی  گوتــرا،  بــەوەی  ئەســتوور  پشــت   -
لــە  دوور  لــەوەی  بریتییــە  فیزیــك  سەرشــانی 
ئــەو  خودییانــە،  تێگەیشــتنی  كاریگەریــی 
ــی  ــی گۆڕان ــری و ڕەوش ــە ناجێگی تێگەیشــتنەی ل
ئۆرگانەكانــی مرۆڤــەوە كەوتووەتــەوە، بــە تایبەتــی 
بەهــۆی ژمــارە و جــۆری هەســتەكانەوە كــە مــرۆڤ 
ــی  ــە جیهان ــەی ب ــەر پ ــی دەوروب ــە جیهان ــان ب پێی
لێــك  و  شــرۆڤە  سروشــت  دەبــات،  دەوروبــەر 

بداتــەوە)٧(.
- گومــان لــەوەدا نییــە چەمكی وزە لە ســەردەمی 
خۆیــدا ڕۆڵــی ســەرەكی لــە توێژینــەوەی سروشــت 
ــك  ــچ جۆرێ ــر بەهی ــەاڵم دوات ــڕاوە، ب ــدا گێ - فیزیك

لێــك  ئەتــۆم  ناوەكــی  پێكهاتــەی  نەیتوانیــوە 
بداتــەوە، ئــەو بێتواناییــە هانــدەری دەركەوتنــی 
ئۆپتیــك  و  موگناتیــس  و  ئەلیكتــرۆن  دیــاردەی 
ــە جیهانــی ئەتۆمــدا توێژینــەوەی ئەنجــام  ــووە، ل ب

ــراوە. ــز ك ــۆڕش ئامێ ش
- وردبوونەوەیەكــی شــیكارییانە ســاغی دەكاتەوە 
ــە  ــی ل ــۆی گۆڕان ــە بەه ــە(ی گوای ــەو )وزەی ــە ئ ك
ڕووداوەكانــی  تــر  دۆخێكــی  بــۆ  ڕەوشــێكەوە 
»گەوهەرەیــە«ی  ئــەو  هــەر  لێكەوتوونەتــەوە، 
ســەردەمی كــۆن و ســەدەكانی ناوەڕاســتە كــە 
ــووە،  ــەوەی فەلســەفەی سروشــت ب ــی توێژین بابەت
جیــاوازە.  لەیەكتــری  ناوەكانیــان  هــەر  تەنیــا 
پێداگرتــن لەســەر ســوود و بایەخــی وزە گەڕانەوەی 

دواوە)٨(. بــەرەو  زانســتییە  توێژینــەوەی 

ڤیتالیزم
١ - لــە فەلســەفەی سروشــتی ســەدەی نــۆزدەدا 
دوو  لــە  و  یــەك  لەبــەر  جیهاندیــد  جــۆر  دوو 
ســەنگەری بەرانبــەر یەكتــری چــاالك و كارابــوون:
یــەك: جیهاندیدێــك وای دانــاوە كــە دەكــرێ 
ســەر  ببرێنــەوە  ژیــان  دەركەوتەكانــی  دیــاردە 
بایۆلۆجــی  قانوونەكانــی  نازینــدوو.  سروشــتی 
فیزیــك. قانوونەكانــی  ســەر  بــۆ  بگەڕێنرێنــەوە 
ــەربەخۆیی  ــە س ــەی ل ــدە قس ــەو جیهاندی دوو: ئ
)ئۆتۆنۆمــی( ژیــان كــردووە، وای دانــاوە كــە شــان 
بــە شــانی قانوونــە سروشــتییە- فیزیكییــەكان لــە 
گەوهــەرە زینــدووەكان )لــە زیندەوەرەكانــدا( چەنــد 
ــۆرە  ــتبەكارن، ج ــی كار و دەس ــی تایبەت قانوونێك
وزەیەكــی تایبەتــی هەیــە كــە لــە هەمــوو ژیانێكــدا 
ــك( ــا ئۆرگانی ــدوو  )ن ــی نازین ــە جیهان ــە و ل هەی
ــاوی  ــزم ن ــە ڤیتالی ــازە ب ــەو ڕێب ــە، ئ ــی نیی دا بوون

ــردووە. دەرك
- ئەوەنــدەی بابەتەكــە پێوەنــدی بــە فەلســەفەوە 
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بە گشــتی و بە فەلســەفەی سروشــتەوە بە تایبەتی 
هەیــە، دەكــرێ گریمانــە پرســیارێك بكرێــت: ئەگــەر 
بشــێ و ڕەوا بێــت تێكــڕای دیــاردە دەركەوتەكانــی 
ژیــان  دیاردەكانــی  بەهــۆی  هــەر  تەنیــا  ژیــان 
ــەوە  ــەوەش بردن ــەوە، لێكدان ــك بدرێن شــرۆڤە و لێ
ســەر چەنــد بنەمایەكــی گشــتی هاوبــەش بــێ، 
ئــەو چەمكــە دەكەوێتــەوە كــە لــە فەلســەفەدا بــە 
)ئۆرگانیــك( زینــدوو نــاو دەبرێــت و بەرانبــەر بــە 
چەمكــی )نــا ئۆرگانێــك( دابنــرێ، ناكــرێ ئــەو 
هاوكێشــەیە: مــردوو بــە زینــدوو لێك بدرێتــەوە؟ لە 
دواییــدا هــەردوو چەمكەكــە یــەك بخرێــن بــەرەواژوو 
بكرێتــەوە و زینــدوو بــە مــردوو لێك بدرێتــەوە؟ ئەو 
ــان  ــدەوەر زان ــەن زین دوو پرســیارەی پێشــوو لەالی
ــەر ئــەوە داگرتــووە  »نــا« كــراوە و پێیــان لەس
كــە ڕووداوە فیزیكییــەكان خەســڵەتی میكانیكیــان 
زیندەوەرزانــی  قانوونەكانــی  ناكــرێ  و  هەیــە 

ــك. ــی فیزی ــەوە ســەر قانوونەكان ببرێن
٢ - ڤیتالیــزم، ڕێبــازی زیندوویــی، ئاراســتەیەكە 
وای دادەنــێ كــە ژیــان خــۆی تەنیــا هــەر لــە 
بەهیــچ  و  بــووە  پەیــدا  زیندوویــی  بنەمایەكــی 
جۆرێــك پشــت بــە پرۆســەی فیزیكــی - كیمــی 

نابەســتێ.
ئەگــەر ڕێبــازی میكانیــزم بــە هــەر جۆرێكــی 
و  دیتبــێ  هۆكارێكــی  ئەنجامێــك،  دەركەوتــەی 
بەهۆیەكــی )هــۆكار و ئەنجــام(ی سروشــتی نــاوی 
هەمــوو  ڤیتالیزمــەوە  ڕێبــازی  بــەالی  بردبــێ، 
ــە  ــە ك ــك ملكەچــی بنەمایەكــی تایبەتیی زیندەوەرێ
هێــزی ژیانــی پێدەگوتــرێ! ئــەو بنەمایــە لــە گشــت 

بــێ ژیانــە میكانیكییــەكان جیــای دەكاتــەوە.
ئــەو  بەگەیشــتنە  ڤیتالیســتەكان  كۆششــی 
ئامانجــە كــراوە، لــە نــاو ڕێكوپێكــی و پابەندبوونــی 
ژیــن  قانوونەكانــی  و  ڕێنمایــی  بــە  بوونــەوەران 
شــتێك ببیننــەوە كــە لــە كایــە و دەڤــەری نــا 

بــۆ  نییــە.  ئۆرگانێكــدا(  )لەنــاو  زینــدووەكان 
نموونــە ئەندامــە تاكەكانــی ئۆرگانیزمــەكان هەوڵــی 
ــۆرەكان  ــەز و ج ــاك و ڕەگ ــتنی ت ــەوە و پاراس مان
دەدەن، ئــەو ڕەوش و دۆخــە لــە جیهانــە بــێ ژیانــە 

مردووەكــەدا بــەدی ناكرێــت:
- مەكینەیــەك لــە چەنــد ئامێرێــك پێكهاتــووە بــە 
ئیــش دەخرێ، بەشــێكی، ئامێرێكــی پەكی دەكەوێ 
و لــە ئیــش دەخــرێ، مەكینەكــە ڕادەوەســتێ و لــە 
تواناییــدا نییــە ئــەو ئامێــرە پــەك كەوتــووەی چــاك 
بكاتــەوە و هەســت بــەو پەككەوتنــەی نــاكات. بــە 
پێچەوانــەوە، ئۆرگانــە زینــدووەكان )ئۆرگانیــزم( بە 
تێكچوونــی ئەندامێكــی، دەســتبەجێ هەســتی پــێ 
دەكات، مشــووری چاككردنــەوەی دەخــوا و ئەگــەر 
پێویســت بــێ نوێــی دەكاتــەوە، هیــچ مەكینەیــەك 
ناتوانــێ وا بــكات ئامێرێكــی، یــان بەشــێكی كاری 
ئــەوی دیكــە بــكات و جێــگای بگرێتــەوە، هــەر 
ئامێــرە و لــەو مەكینەیــەدا ئەركــی دیاریكــراوی 
پــێ ســپێردراوە و ســنووری ئــەو كارەی خــۆی 

نابەزێنــێ.
- بەهیــچ جۆرێــك مەكینــە ئــۆرگان نییــە. دەكــرێ 
مەكینــە بــە دوو الدا تێــی بگەیشــترێ و لێــك 

ــەوە: بدرێت
ــی  ــدی قانوون یــەك: سیســتمێكە ملكــەچ و پابەن

فیزیكییــە یــان:
دوو: شــتێكە هــەر بەشــەی )ئامێــرە(ی ئەركێكــی 

ــراوی هەیە. دیاریك
- بەپێــی پەرەســەندنی زانســتی كۆتایــی ســەدەی 
نــۆزدە و ســەرەتای ســەدەی بیســت ئــەو بۆچوونــە 
پارچەكانــی  و  بــەش  دەكــرێ  كــە  بــووە  بــاو 
ــن،  ــەكان بگوێزرێنــەوە و جــێ گۆڕكــێ بكرێ ئۆرگان
جێگایەکــەوە  لــە  خانەیەكــی  چەنــد  ئۆرگانیــك 
بــۆ جێگایەكــی دیكــە بگوێزرێنــەوە ئــەو ئەركــە 
جێبەجــێ دەكــەن كــە جێگایــە نوێیەكــە پێویســتی 
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دەكات)٨(!
ئــەو بۆچوونــە لــەو ڕاســتییەوە كەوتووەتــەوە كــە 
ــی  ــدا هەمیشــە ورووژاندن ــتی نائۆرگانیك ــە سروش ل
وەك یــەك و لــە یەكچــوو هــەر ئــەو كاردانەوەیــەی 
ورووژێنەرێكــی  پێشــتر  كــە  دەكەوێتــەوە  لــێ 
ــتی  ــە سروش ــەاڵم ل ــی، ب ــوو ورووژاندوویەت ــەو چ ل
زینــدوودا ڕەوشــەكە بــە تــەواوی بەپێچەوانەوەیــە: 
لەشــێكی مــردووی بــێ گیــان كاردانــەوەی بەرانبــەر 
بەشــێوازی دیاریكــراو دەبــێ، كەچــی ئۆرگانــی 
زینــدوو لــە ڕەوشــی جیــاوازدا بەشــێوەی جیــا 
كاردانــەوەی بەرانبــەر بــە ورووژێنــەرە دەرەكییەكان 
دەبــێ، )ورووژێنــەر( و )كار و كاردانــەوە( لــە 
هەمــوو ڕەهەنــد و بەشــەكانیاندا ســەر بــە یەكتــری 

نیــن.
سروشــتەوە  فەلســەفەی  ســۆنگەی  لــە   -
ــدوو  ــوان زین ــدا، لەنێ ــۆرگان و نائۆرگان ــوان ئ لەنێ
و نازینــدوودا، جیــاوازی بنەڕەتــی بوونــی نییــە. 
ــدووەوە  ــا زین ــتەی ن ــاددە و كەرەس ــە م ــدوو ل زین
پەیــدا بــووە، ئــەوەی كــە بــە كێشــە و گرێكوێــرەی 
لــە  ناودەبــرێ،  ژیــان  دەركەوتەكانــی  دیــاردە 
چەنــد ســەختییەكی چەندێتــی بــەوالوە شــتێكی 
ــتمێكی  ــد سیس ــەكان چەن ــە. ئۆرگانیزم ــە نیی دیك
سروشــتن جــۆری پێكهاتــە و بنیادیــان بــە تایبەتــی 
ــە تەواوەتــی و هارمۆنــی  ئاڵــۆزە، بــەاڵم دەكــرێ ب
و ڕێكوپێكــی لەنێــوان وێنــەی جیهانــی فیزیكــی 

دابنرێــن و پۆلێــن بكرێــن)٩(.
ئامانجەكــی،  بنەمــای  و  ئاراســتە  هەبوونــی   -
ــرێ  ــی دەك ــەزم و ڕێكوپێك ــەوە و ن ــان، بزووتن ژی
بەپشــت بەســتن بــە تیــوری پەرەســەندنی دارویــن 
)١٨٠٩ -١٨٨٢ز( لێــك بدرێنــەوە. ئــەو تیورییــە 
ڕوونــی كردووەتــەوە چــۆن بنەمــای لــە ئارادابــووی 
ــە  ــەوە، ب ــە ڕێككەوتەكان ــی گۆڕان ــی بەپێ ئامانجەك
ــوون  ــاوی ب ــان لەپێن ــان و نەم ــی م ــایەی جەنگ س

ــەرەو  ــاوەوە هەمیشــە ب ــۆی بۆم ــەوەدا و بەه و مان
ــەو  ــرێ ئ ــوو دەك ــێ)١٠(، كەواب ــوون دەچ ــڵ ب كام
كاتێــك  هیــچ  كــە  بهێنــرێ  بەدەســت  ئەنجامــە 
سروشــت بــەدوو كایــە و دەڤــەری لــە یەكتــری 
دابــڕاو پێــك نەهاتــووە كــە نەكــرێ پــردی پێوەندی 
لەنێوانیانــدا هەڵببەســترێ، بەڵكــوو تەنیــا هــەر 
یــەك نــەزم و ڕێكوپێكییەكــی پشــت ئەســتوور بــە 
ــدا  ــەكانی جیهان ــوو بەش ــە هەم ــە و ل ــوون هەی قان

.)١١( دەســتبەكارە 
- ئــەو بۆچوونــە ئەگــەر ماوەیــەك، لــە ســەردەمی 
خۆیــدا، پەســند بووبــێ و بــە شــێوازی جیــاواز 
زاناكانــەوە  لەالیــەن  دواتــر  درابێتــەوە،  پاســاو 
گازنــدە و ڕەخنەكــراوە، بــەالی ڤێرنــەر هایزنبێــرگ 
و  فیزیــك  زانســتی  هــەردوو  ١٩٧٦ز(   -  ١٩٠١(
ــە  ــك ل ــچ كاتێ ــاوازن، هی ــری جی بایۆلۆجــی لەیەكت
ــا  ــەن زان ــی لەالی ــەی بایۆلۆج ــەت پرۆس ــردن نای ك
پرۆســەی  وەك  ئەزموونییەكانــەوە  سروشــتییە 
فیزیــك كاری لەســەر بكرێــت، هەردووكیــان دوو 
بابــەت و كەرەســتە و میتــودی لەیەكتری جیاوازیان 
هەیــە، چەمكەكانــی بایۆلۆجــی: ژیــن، ئــۆرگان، 
خانــەكان، پتــر خەســڵەتی چۆنیەتییــان هەیــە، 
فیزیــك و كیمــی هیــچ كاتێــك لــە تواناییانــدا نییــە 
بــە تەواوەتــی ئۆرگانیزمــی زینــدوو شــرۆڤە بكــەن، 
ــووە،  ــۆی چ ــە ب ــەو زانای ــتە، وەك ئ ــە پێویس بۆی
ــوون بەســتووی  ــە قان ــەزم و ڕێكوپێكــی پشــت ب ن
فیزیكــی شــتێكی لــێ زیــاد بكــرێ و شــتی بخرێتــە 
ســەر بــۆ ئــەوەی بكــرێ لــە دیــاردە دەركەوتەكانــی 

ــترێ)١١(. ــێ بگەیش ــی ت ــە تەواوەت ــی ب بایۆلۆج

فیزیكالیزم
١- ڕێبازی فیزیكی ئاراســتەیەكی نێو فەلســەفەی 
سروشــتە و بایــەخ بــە پێوەنــدی دەســتیاوی نێــوان 
فەلســەفە و فیزیــك دەدات، ئــەو پرســیارە: چــۆن 
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ــدا خــۆی  ــە بنەڕەت دەكــرێ ڕاســتی )حەقیقــەت( ل
ســاغ و دووپــات بكاتــەوە؟ ئەوجــا ئەگــەر فەلســەفە 
زانســتە  بەدامێنــی  دەســت  خۆیــەوە  لــەالی 
ــرە(  ــارەزایی )خیب ــوون و ش ــتەقینەكانی ئەزم ڕاس
بگرێ و دەســتبەرداری ڕامان و میتودەی تیورییانە 
ببــێ و بنەمــا و پێوەرێكــی چاكتــری گەیشــتن بــە 
ــی  ــا؟ وەاڵم ــان ن ــێ، ی ــتگیر دەب ــتی« دەس »ڕاس
ئــەو دوو پرســیارە، دەروازەی چوونــە نێــو جیهانــی 
ڕێبــازی فیزیكــی )فیزیكالیــزم( ئاواڵــە دەكاتــەوە.
- چەمكــی فیزیكالیــزم ئاماژەیــە بــۆ تیورییەكــی 
فەلســەفەیی كــە كاتــی خــۆی لــە چوارچێــوەی 
چاالكییەكانــی كــۆڕی ڤییەننــا پــەرەی پــێ دراوە، 
تێــزە ســەرەكییەكەی بریتــی بــووە لــە گێڕانــەوەی 
بــۆ  زانســتەكان  چەمكــی  تێكــڕای  ســەرجەم 
ــی  ــتە و بابەت ــك: كەرەس ــی فیزی ــەر چەمكەكان س
توێژینــەوەی زانســتە ڕێئالــەكان )زانســتە تاكەكان( 
ــودە  ــان میت ــە هەم ــرێ ب ــۆرن و دەك ــەك ج ــە ی ل
پەیــان پــێ ببــرێ و بزانرێــن)١٢(. ئــەو كەرەســتانە 
پرۆســەی  لــە  دەتوانــرێ  كــە  فاكتێكــن  چەنــد 
بــەدوای یەكتریــدا هاتنــی كات - جێــگا ســەرنج 
ــەش  ــەو پێیــە داب ــن، زانســتەكان ب ــن و بزانرێ بدرێ
نابــن بــە چەنــد كایــە و دەڤەرێكــی تــاك و تــەرای 
دیســپلینە تاكــەكان. ســنووری نێوانیــان ڕووكەشــە 
و نامێنــێ ئەگــەر بێتــو توێــژەری وردبیــن جیــاوازی 
نێــوان زانســتەكان و چاالكــی پرۆســەی زانســت 
لەبەرچــاو بگــرێ، ئەو دابــڕان و جیابوونەوەیە تەنیا 
ــزە  ــە پراكتی ــە، ل ــێ كردندای ــەی جێبەج ــە پرۆس ل
كــردن و میتــودی توێژینــەوەدا چڕبووەتــەوە)١٣(. 
ئــەوەش لــە هەڵوێســتی مرۆڤــەوە بەرانبــەر بــە 

ــەوە. ــت كەوتووەت زانس
كــە ڕاســتەوخۆ  تاكــەكان  - فاكــت و ڕووداوە 
و  دەبــرێ  پــێ  پەیــان  هەســتەكانەوە  بەهــۆی 
ــتەكی  ــای هەس ــە وات ــن ب ــن و دەب ــاوردە دەكرێ ه

و  دادەڕێژرێــن  پرۆتۆكۆلیــدا  دەســتەواژەی  لــە 
ــەوە  ــتەواژە پرۆتۆكۆلییان ــەو دەس ــن، ل دەردەبڕدرێ
قانوونە زانســتییەكان ڕۆدەنرێن و دادەڕێژرێن)١٤(، 
ــن.  ــە دەكرێ ــو زمانێكــی سیســتمیانەدا فۆرمۆل لەنێ
زمانــی فیزیكــی تاكــە زمانــی نێو خــودی - هەمەكی 

گشــتییە)١٥(.
- ئامانجــی ســەرەكی فیزیكالیــزم بریتییــە لــەوەی 
توانایــی و شــیاوەكی یەكگرتنــەوە و یەكڕەنگــی 
ــە پشتڕاســت و  ــەكان تیورییان ــی زانســتە تاك كردن
ــزەی  ــت. تێ ــت و دابمەزرێ ــێ بكرێ ــاغ و جێبەج س
ــگاو  ــەوە هەن ــەو گریمانەی ــەوەی زانســت ل یەكگرتن
چەمكــە  دەكــرێ  بنەڕەتــدا  لــە  هەڵدەگــرێ، 
زانســتییەكان ببرێنــەوە ســەر چەمكەكانــی زانســتی 
سروشــت )فیزیــك(، ئەو گریمانەیــە بەو بۆچوونەوە 
پشــت ئەســتوورە: تەنیــا هــەر جیــاوازی چەندێتــی، 
ــی  ــی هەڵكەوت ــوان دەڤەرەكان ــی لەنێ ــەك چۆنێت ن

ــە. ــع(دا هەی ــەر )واقی دەوروب
٢ - هەر لە ســەرەتاوە تێزەكانی ئەو ئاراســتەیەی 
فەلســەفەی سروشــت )زانســت( شــەنوكەو كــراوە و 

ڕەخنــەی لــێ گیراوە:
- ئاراســتەی ڕێبــازی فیزیكــی پێوەرێكــی ڕوون و 
ڕەوان و ئاشــكرای »ڕاســتی)١٦( – هەقیقــەت«ی 

. نییە
لەســەر  كۆشــكەكەی  زەمینەیــەی  ئــەو   -
دامەزرانــدووە)١٧( پتــەو و قایــم و جێــگای دڵنیایی 

نەبــووە. لێكــردن 
- ئــەو پرســیارە هــەر لــە ســەرەتاوە تــا كۆتایــی 
بەكراوەیــی ماوەتــەوە و وەاڵمێــك نەدراوەتــەوە دڵ 

لێــی ئــاو بخواتــەوە:
ــە  ــزم - ل ــازە – فیزیكالی ــەو ڕێب ــرێ ئ ــا دەك ئای
ڕیــزی بابەتەكانــی فەلســەفەدا پۆلێــن بكــرێ؟ ئایــا 
ــە و پاوانێكــی  ــۆ كای ــە ب ــە خــۆی ئاماژەی چەمكەك
ــی  ــەر زانســتە سروشــتییەكان الف فەلســەفە؟! ئەگ
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پێوەندییــان  ڕاســتەوخۆ  كــە  بــدەن  لــێ  ئــەوە 
بــە هەڵكەوتــی دەوروبــەر )واقیع(ـــەوە هەبــێ، 
دەكــرێ زانســتە مرۆڤییــەكان لــەو پێوەندییــە بــەو 

ــن؟ ــەش بكرێ ــێ ب ــەوە ب هەڵكەوت
- ڕابەرانــی كــۆڕی ڤییەننــا ئەگەرچــی بەكــردەوە 
دەســت و پەنجەیــان لەگــەڵ ئــەو ئاراســتەیەدا نــەرم 
ــاپ  ــە چ ــە بەرهەم ــەوان وەك ل ــەاڵم ئ ــردووە، ب ك
تایبەتــی  بــە  دەردەكــەوێ،  باڵوكراوەكانیانــدا  و 
لۆجیكــی-  گەرموگــوڕی  مەیلێكــی  و  ئاراســتە 
بیركارییــان هەبــووە، بایەخیــان بــە پێوەندییــە 
لۆجیكییەكانــی نێــو دەســتەواژەكان داوە و ئەمانــە 
چ پێوەندییەكیــان بــە دەوروبــەری هەڵكەوتــەوە 

ــووە! ــگ نەب ــەوە گرین ــە، بەالیان هەی
بنەمــای  بــە  پرۆســەیەدا  لــەو  كــە  فیزیــك   -
بنەڕەتی دانراوە، هەموو ئەو كەرەســتانە پشــتگوێ 
دەخــات ئەگەربێتــو لــەكات و جێــگادا پێناســە 
و دیــار و دەستنیشــان نەكرێــن، ئەوجــا پشــت 
دەكاتــە خەســڵەتە چۆنییەتییــەكان و خەریكــی 
چەندایەتییەكانــی  پێوەندییــە  شــرۆڤەكردنی 
جیهانــە، بۆیــە پشــت بــەوەی گوتــرا، دەكــرێ 
بگوترێ كە »الدان و دوورخســتنەوە و ســڕینەوەی 
خەســڵەتە چۆنییەتییــەكان« لــە دووركەوتنــەوە لــە 
ــتێكی  ــەوالوە ش ــع( ب ــەر )واقی ــی دەوروب هەڵكەوت
دیكــە نییــە! فیزیــك لەخۆیــدا، ســەرەڕای ئــەو 
دەســت،  داویەتــە  ســنووربەزێنانەی  دەســكەوتە 
یــەك ڕەهەنــدە و لــە تواناییــدا نییــە ژیانــی ڕەنگیــن 
و بــە پیــت و پێــز و بــە بڕشــتی مرۆڤ ئاوێنە ئاســا 
بداتــەوە و دەرببــڕێ، لــە زانینــی دەوروبەریشــدا 
ئــەرك و تواناییەكــی ســنوورداری هەیــە، واتــای 
ــە  ــە دەســت ك ــڕ دەدات ــڕ پچ ــە و پچ ــە پارچ پارچ
دەبــێ تــەواو بكرێــت، چوارچێوەیەكــی بەتــاڵ و 
بۆشــی كات و جێگاییانــە پێشــكەش دەكات كــە 
دەبــێ بــە نــاوەرۆك پــڕ بكرێتــەوە. ئــەو ناوەرۆكــە 

سروشــتێكی دەروونــی )ســایكۆلۆجی( هەیــە.
- شۆڕەســواری ڕەشــبین و بۆ ئومێدانی فەلســەفە 
قۆناغبەزینــی  لــە شــاكاری  ئارتــور شــۆپنهاوەر 
»جیهــان وەك خواســت و بۆچــوون«دا وای بینیــوە 
ــە،  ــە جیهان ــە و هەرچــی ســەر ب كــە هەرچــی هەی
بوونەكــەی پەیوەســتە بــە هەلومەرجــی بوونــی 
خــود – مــن - و لەپێنــاوی خــوددا هەیــە لەوێــدا. 

ــی:  ــەو شــاكارەدا گوتوویەت ل
»ئــەو تاكــەی كــە هەمــوو شــتێك دەزانــێ و 
كەســیش )هیــچ تاكێــك( ناتوانــێ پــەی پــێ بــەرێ 
و تــۆزی بشــكێنی خــود )مــن( خۆیەتــی.«)١٨(.

قانوونە زانستییەكان
دەســتپێكی ســەدەی بیســتەم، لــە ســەرەتادا لــە 
واڵتــی فڕەنســا، ئەوجــا دواتــر لــە واڵتانــی دیكــەی 
ئەوروپــا، ئاراســتەیەك - ڕێبازێكــی لێكدانــەوە و 
ــە  ــی ل شــرۆڤەكردنی زانســت و ڕێســا و قانوونەكان
باڵوبووەتــەوە،  ئەكادیمییــەكان  و كۆمەڵــە  كــۆڕ 
چەمكــی كۆنڤێنســیۆن )ڕێككەوتنــی( بــۆ نــاوی 
خــۆی هەڵبــژاردووە، بیــركار و زانــای فیزیكــی 
تیــوری فڕەنســایی پڕۆفیســۆر هنــری پوانــكارێ 
ئــەو  ڕابــەری  و  دامەزرێنــەر   )١٩١٢  -  ١٨٥٣(

ڕێبــازە زانســتییەیە.
تیورییــە  ڕێبــازەوە،  ئــەو  ڕابــەری  بــەالی 
بنەڕەتییەكانــی زانســت لــە چەنــد ڕێككەوتنێــك 
قانوونەكانیــش  نیــن،  دیكــە  شــتێكی  بــەوالوە 
ــە  ــت و ل ــە مەبەس ــرۆڤ ب ــان و م ــیمبۆل و هێم س
پێنــاوی ئاســوودەیی و ســوود و قازانجــی خــۆی و 
ــی سروشــت،  ــاون، قانوونەكان ئاســانكاری دای هێن
ڕاســتە، لــە شــارەزایی و ئەزموونــەوە پەیــدا بــوون، 
كەوتوونەتــەوە، هــەر ملكەچــی ئــەو دەبــن و لەژێــر 
كۆنترۆڵەكەیــدا دەمێننــەوە، زانســت ناكــرێ ڕاســت، 
بابەتەكــە  بەڵكــوو  بــێ،  چــەوت )هەڵــە(  یــان 
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ــە  ــیمبۆلدا ك ــوەی س ــە چوارچێ ــەوەی ل ــە ل بریتیی
فۆرمۆلەكردنێكــی  دەكــرێ،  لەســەر  ڕێككەوتنــی 
گونجــاو و ئاســوودەی ســەرتاپاگیری شــیاوەكی 
داتــا و هاوردەكانــی شــارەزایی دەســتەبەر بكرێــت.
- بــەالی )پوانــكارێ(وە بەڵگــە نەویســتەكانی 
ئەندازیــاری لــەالی خۆیانــەوە وەك قانوونەكانــی  
زانســتەكان، نــە بڕیــاری لێكــدراون و نەفاكتــی 
چەنــد  لــە  بەڵكــوو  )تەجرەبــەن(،  ئەزموونــی 
ڕێككەوتنێكــی جێگیركــردن و دووپــات كردنــەوەوە 
پەیــدا بــوون، ئــەو بەڵگەنەویســتانەی ئــەو زانســتە 

چەنــد پێناســەیەكی داپۆشــراون)١٩(.
- گومــان لــەوە ناكــرێ شــارەزایی- ئەزمــوون 
ــی  ــدا ڕۆڵێك ــدازە و ئەندازیاری ــی ئەن ــە پەیدابوون ل
هیــچ  بــە  بــەاڵم  گێــڕاوە،  ناچاریــی  گرینگــی 
ــە  ــەو بابەت ــێ ئ ــێ و ناب ــرێ و ناگونج ــك ناك جۆرێ
ــت، بنەمــا  ــی هەژمــار بكرێ ــە زانســتێكی ئەزموون ب
بنەڕەتییەكانــی ئەندازیــاری فاكتــی دەركەوتــەی 
ئەزمــوون نیــن، ڕاســتە شــارەزایی ڕابــەری ڕۆنانــی 
یارمەتــی  بــەاڵم  دەكات،  بەڵگەنەویســتەكان 
نــادات مــرۆڤ بزانــێ كام ئەندازیارییــە ڕاســت و 
دروســتە، بەڵكــوو دەبێتــە مایــەی ئــەوە پــەی 
بــەوە ببــرێ كامەیــان گونجــاوە)٢٠( كەوابــوو، بــەو 
پێیــە، ســیمبۆلە بنەڕەتییــەكان، بەڵگەنەویســت 
و گریمانــەكان بەهــۆی ڕێككەوتنــەوە پێناســە و 
دیــار و دەستنیشــان دەكرێــن، زانســت لەخۆیــدا 
تەنیــا پۆلێــن كردنێكــە كــە ڕاســتی نییــە، بەڵكــوو 
گونجــاوە، بــەاڵم ڕاســتەقینەیە )هەقیقەتــە( كاتێــك 
گونجــاو دەبــێ. هەڵكەوتــە )واقیعــە( بابەتییــەكان 
پێوەندییەكانــی شــت و شــمەكەكانن كــە لێیانــەوە 
هەماهەنگــی و هاڕمۆنــی جیهــان پەیدابــووە، بــەاڵم 
ئــەو پێوەندییانــە، ئــەو هارمۆنییــە ناكــرێ لــە 
دەرەوەی گیان - دەروون كە پەی پێیان پێ دەبات 
و هەســتیان پــێ دەكات، تێیــان بگەیشــترێ، ئەوان 

ــو گشــت  ــە لەنێ ــن، چونك ــدا بابەتی ــەڵ ئەوەش لەگ
مرۆڤــە )گەوهــەرە( هزرمەندەكانــدا هاوبەشــە)٢١(. 
هــەر لــەو ڕوانگەیــەوە پوانــكارێ لــەو باوەڕەدابــووە 
ــدس،  ــدازەی ئۆیكلی ــا ئەن ــیارە: ئای ــەو پرس ــە ئ ك
یــان هــی نائۆیكلیــدس لــە سروشــتدا جێبەجــێ 

ــە: ــە چونك ــێ واتای ــرێ، ب ك
بنەڕەتییەكانــی  دەســتەواژە  و  »تیــوری 
ــی ئۆیكلیــدس  ــە گریمانەكان ــۆ نموون ــاری، ب ئەندازی
لــە  ڕێككەوتــن  لــە  ئیقلیــدس(  عەرەبــی  )بــە 
ــا  ــن، هەروەه ــە نی ــتێكی دیك ــەوالوە ش ــەریان ب س
كارێكــی ژیرانــە نییــە لێیــان بكۆڵرێتــەوە ئایــا 
ــە  ــا ژیران ــن(، هەروەه ــە )چەوت ــان هەڵ ــتن، ی ڕاس
نییــە بپرســرێ ئایــا سیســتمی مەتــری ڕاســتە، 
یــان نــا؟ ئــەو ڕێككەوتنانــە گونجــاو و ئاســوودەن 
ــە  ــەش ل ــن، ئەم ــە ئاســانكاری دەســتەبەر دەب و ب

دەبیــن)٢٢(. فێــر  شــارەزاییەوە )خیبــرە( 
بەڵگەنەویســتەكانی  ڕێبــازە  ئــەو  بەپێــی   -  ٢
لــە  ئەنــدازەش  و  پێناســەكردنن  ئەندازیــاری 
زانســتی چەمــك بــەوالوە شــتێكی دیكــە نییــە، 
هیــچ  بــە  دابنــرێ،  جێــگا  بەزانســتی  ئەگــەر 
لێكــدراوی  دەســتەواژەی  بــە  پشــت  جۆرێــك 
پێشــییانە نابەســتێ، ئەمــەش دووركەوتنەوەیــە لــە 
ئیمانۆییــل كانــت )١٧٢٤ -١٨٠٤ز(،  بڕیارەكــەی 
ــەی  ــە پێناس ــەوە، ل ــد ڕێككەوتنێك ــوو لەچەن بەڵك
گریمانــەوە  و  ســەلمێنە  بــە  ئەســتوور  پشــت 
هەنــگاو هەڵدەگــرێ، بۆیــە دەبــێ دەســتەواژەكانی 
خەســڵەتی پێشــییانە و هەمیشــە ڕاستودروســتیان 
هەبێــت، ئــەو بڕیــارە لــەو ڕاســتییە كاڵ ناكاتــەوە 
كــە ئــەو دەســتەواژانەی پێوەندییــە جێگاییەكانــی 
ــەی  ــە خان ــڕن، ناچن ــەر دەردەب ــی دەوروب هەڵكەوت
ئــەو ئەندازییارییــە بێگــەردەوە، بەڵكــوو دەچنــەوە 
و  كەرەســتە  بەســەر  كردنیــان  ســەر جێبەجــێ 
مــاددە ئیمپیرییــەكان. ئــەو چەنــد بڕیــارە )حوكــم(



90 ژ )٢٩٥/ ٢٩٦( ٥/ ٥ - ٦/ ٢٠٢٢

ێكــن دەربــارەی چۆنێتــی بەكاربردنــی پێــوەرەكان و 
ڕەوشــی لەشــەكان دەدرێــن. لــەو ڕەهەنــدەدا ئــەوان 
خەســڵەتی لێكــدراوی پاشــیانەیان هەیــە و دەكــرێ 
بەهــۆی شــارەزاییەوە دەربــارەی ڕاستیودروســتیان 

ــدرێ.)٢٣( ــار ب بڕی
- جێگا كەرەســتەیەكی ئەندازییارییە، ئەو ڕێبازە 

چۆن پێناسەی دەكات و هەڵیدەسەنگێنێ؟!
ــك  ــچ بنیادێ ــگا وەك چەمــك و بۆچــوون، هی جێ
ــێ  ــرە ب ــە، بگ ــراوی نیی ــاری ك ــترۆكتۆری( دی )س
وێنــە و ڕوخســارە، ئــەو شــمەكەی لــە جێــگادا 
هەیــە، ئــەو ڕوخســارەی پــێ دەبەخشــێ، بۆیــە 
دەكــرێ لــە وەاڵمــی ئــەو پرســیارەدا زانــا پشــت بــە 
كام ئەندازیارییــە ببەســتێ، ئۆكلیــدی، یــان ئــەوی 
تریــان؟ بــەوە وەاڵم دەدرێتــەوە كــە شــارەزایی 
هیــچ كاتێــك لــە كاتــی شــرۆڤەكردنی فیزیكییانــەی 
سروشــتدا ئەندازەیەكــی دیاریكــراو هەڵبژێــردرێ 
بــە  بەكاربهێنــرێ،  و  ببەســترێ  پــێ  پشــتی  و 
تایبەتــی ئەگــەر بویســترێ ســاكارترین فۆرمۆلــەی 
قانوونەكانــی سروشــت دەســتگیر ببــێ، بۆیــە هیــچ 
پێویســت نــاكات، بەبــێ بایەخــدان بــە فیزیــك، 
لەشــە سروشــتییەكان قســە  بــە هەڵســوكەوتی 
جێــگا  دەستنیشــانكراوی  ئەندازیارییەكــی  لــە 
ــەوە  ــی ئ ــۆی دەرفەت ــارەزایی  خ ــت)٢٤(. ش بكرێ
هەڵبژێردرێــت  ئەندازیارییــەك  جــۆرە  چ  دەدات 
شــێوازێك  چ  بــە  دەدات،  نیشــانی  كاتێــك 
هەڵســوكەوتی لــەش بــە ســادەترین ڕێــگا و شــێواز 

دەكــرێ دابڕێــژرێ و فۆرمۆڵــە بكرێــت.
- مــرۆڤ دوور نــاڕوات ئەگــەر بڵــێ: بــە تەواوەتی 
بابەتەكــە  ئەوەنــدەی  زانســتی،  بەڵگەیەكــی 
هەیــە،  سروشــتەوە  فەلســەفەی  بــە  پێوەنــدی 
لەبەردەســتدا نییــە بتوانــرێ بــە هۆیــەوە ســاغ 
بكرێتــەوە كام ئەندازیارییــە لــەوی تریــان ڕاســتترە، 
كامەیــان ڕاســت و كامەیــان چەوتــە؟ ئــەوی هەیــە 

ــك  ــدرێ جیهاندیدێ ــان ب ــرێ نیش ــەر دەك ــا ه تەنی
لــەوی تریــان ســادە و ســاكارترە و دەبێتــە مایــەی 
پەســندی)٢٥(  كۆشــكێكی  بنەمــای  داڕشــتنی 

ــی. وێنــەی جیهان
- دوو پرسیار لێرەدا دەردەكەون:

ــای ســادە و ســاكاری  ــرێ بنەم ــا دەک ــەك: ئای ی
ــە  ــك ل ــندكردنی جۆرێ ــۆ پەس ــوەر و ب ــرێ بەپێ بك
ئەندازیــاری و دوورخســتنەوەی جۆرێكــی دیكــە 
پشــتی پــێ ببەســترێ؟ وەاڵمەكــەی بەهــەر جۆرێــك 
تیــوری  ڕێتێچــوون و شــیاوەكییەكی  لــە  بێــت، 
بــەوالوە نابێــت. ئــەو نموونــەی لــەو كایەیــەدا 
لــە  ئاینشــتاینە  هەڵوێســتەكەی  لەبەردەســتە، 
تیــوری ڕێژەییــدا كــە نیشــانی داوە دەكــرێ زانــا بــۆ 
نیشــاندان و شــرۆڤەكردنی پێوەندییــە جێگاییــەكان 
لــە فیزیكــدا پەنــا بــۆ ئەنــدازەی نائیكلیدســی)٢٦( 

ــەرێ. ب
خەســڵەتی  فیزیــك  قانوونەكانــی  ئایــا  دوو: 
ــە  ــان بابەتەك ــا؟ ی ــان ن ــە، ی ــەكردنیان هەی پێناس
بــەو جۆرەیــە: ڕێنمایــی قانوونەكانــی زانســت جۆرە 
ئــەوی  و  دەكــرێ  بارەیانــەوە  لــە  ڕێككەوتنێــك 
واتــای  دیاریكردنــی  دەیگرێتــەوە  بنەمایــە  ئــەو 
قانوونــی سروشــت)٢٧(! نــەك  دەســتەواژەیە، 
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