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ﻫەﻣﯿﺸە ﻓەﻟﺴەﻓە ﻟە ﺑەرەوﭘێﺸﭽﻮوﻧﯽ زاﻧﺴﺘﺪا ڕۆڵﯽ ﺑﻨەڕەﺗﯿﯽ ﮔێڕاوە ،ﺋەﻣەش ﺑەﺗﺎﯾﺒەت
ﻟە ﻓﯿﺰﯾﺎدا ڕەﻧﮕﯽ داوەﺗەوە و زۆر ﭘێﺪەﭼێﺖ ﻟەﺳەر ﺋەم ﻧەزﻣە ﺑەردەوام ﺑێﺖ.
ﭘێﭽەواﻧەی ﺋەو ﺑﺎﻧﮕەﺷﺎﻧەی دەڵێﻦ ﻓەﻟﺴەﻓە ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﺑە زاﻧﺴﺘەوە ﻧﯿﯿە ،ﻓەﻟﺴەﻓە
ﻫەﻣﯿﺸە ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﺑە ﻓﯿﺰﯾﺎوە ﻫەﺑﻮوە ،ﻫەﯾەﺗﯽ و ﻟەوە ﮐﺎرﯾﮕەرﺗﺮە ﻟەﺳەر زاﻧﺴﺖ ﮐە
ﺑەﺷێﻮەی ﮔﺸﺘﯿﯽ ﮔﺮﯾﻤﺎﻧە ﮐﺮاوە .ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا ﺋﺎﯾﺪﯾﻠۆﺟﯿﺎﯾەﮐﯽ دژە-ﻓەﻟﺴەﻓﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﻧەرێﻨﯽ ﻟەﺳەر ﺑەرﻫەﻣﺪارﯾﯽ زاﻧﺴﺖ ﻫەﯾە .ﺋەو ﻫەﻧﮕﺎوە ﺑﺎﯾەﺧﺪاراﻧەی ﺑەم
دواﯾﯿﺎﻧە ﻟەﻻﯾەن ﻓﯿﺰﯾﺎی ﺗﺎﻗﯿﮑﺎرﯾﯿەوە ﻧﺮاون ﻫەﻣﻮوﯾﺎن ﺋەو ﺑۆﭼﻮوﻧﺎﻧە ﺑەﺗﺎڵ
دەﮐەﻧەوە ﮐە ﻟە ﻓﯿﺰﯾﺎی ﺗﯿۆرﯾﯿﺪا ﻟەﺧۆوە ﻗەﺑڵێﻨﺮاون .دەرەﻧﺠﺎﻣە ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﯿەﮐﺎن،
وەﮐﻮ دەرﺧﺴﺘﻨﯽ ﺗەﻧۆﻟﮑەی ﻫﯿﮕﺰ ،ﺷەﭘۆﻟەﮐﺎﻧﯽ ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯿﯽ و ﺳەرﻧەﮐەوﺗﻨﯽ ﺋەوﻫەوڵەی ﺑۆ
دەرﺧﺴﺘﻨﯽ ﺑەرزە-ﻫﺎوﺗﺎﯾﯽ درا ﮐە زۆرێﮏ ﻟە ﺧەڵﮏ ﭘێﺸﺒﯿﻨﯿﺎن ﮐﺮدﺑﻮو ،ﻧﯿﺸﺎﻧەی ﭘﺮﺳﯿﺎر
دەﺧەﻧە ﺳەر ڕەواﯾەﺗﯽ ﺋەو ﮔﺮﯾﻤﺎﻧە ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻟەﻧﺎو ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧە ﺗﯿۆرﯾﯿەﮐﺎﻧﺪا
ﺑڵﺎون ،ﺑﺎﻧﮕﻬێﺸﺘﻤﺎن دەﮐەن ﺑۆ ﺑەﺷﺪارﯾﮑﺮدن ﻟە ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەﯾەﮐﯽ ﻓەﻟﺴەﻓﯿﺎﻧەی ڕووﻧﺘﺮ
ﻟەﻫەﻣﺒەر ﻣﯿﺘۆدی زاﻧﺴﺘﯿﯽ.

ﮐﺎرﻟۆ ڕۆﭬﯿﻠﯽ ،زاﻧﺎی ﺑﻮاری ﻓﯿﺰﯾﺎﯾﯽ ﺗﯿۆری

“ﻟەدژی ﻓەﻟﺴەﻓە” ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑەﺷێﮑﯽ ﮐﺘێﺒێﮏ ﮐە ﻟەﻻﯾەن ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﯽ ﮔەورەی

ﻧەوەی ڕاﺑﺮدوو ﺳﺘﯿﭭﻦ واﯾﻨﺒێﺮگ-ەوە ﻧﻮوﺳﺮاوە .واﯾﻨﺒێﺮگ ڕەواﻧﺒێﮋاﻧە ﺑەڵﮕەﺳﺎزﯾﯽ
دەﮐﺎت ﮐە ﻓەﻟﺴەﻓە زﯾﺎﺗﺮ زﯾﺎﻧﯽ ﺑۆ ﻓﯿﺰﯾﺎ ﻫەﯾە ﺗﺎ ﺳﻮود – زۆرﺟﺎر ﮐۆﺗﻮﺑەﻧﺪێﮑە ﮐە
ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﺎن ﺧۆﯾﺎﻧﯽ ﻟێ ڕزﮔﺎرﺑﮑەن .ﺋەو ﻗﺴەﯾەی ﺳﺘﯿﻔﻦ ﻫۆﮐﯿﻨﮓ ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮕە ﮐە
ﻧﻮوﺳﯿﻮﯾەﺗﯽ “ﻓەﻟﺴەﻓە ﻣﺮدووە” ﻟەﺑەرﺋەوەی ﺋەو ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﮔەوراﻧەی ﮐە دەﺑﻮو ﻟەﻻﯾەن
ﻓەﯾﻠەﺳﻮوﻓﺎﻧەوە ﮔەﻧﮕەﺷە ﺑﮑﺮێﻦ ﺋێﺴﺘﺎ ﻟەژێﺮ دەﺳﺘﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﺎن دان .ﻧﯿڵ دﯾﮕﺮاس
ﺗﺎﯾﺴﻦ ﺑەﺋﺎﺷﮑﺮا وﺗﻮﯾەﺗﯽ  …“ :ﻟەﺑﺎرەی ﮔەردووﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﺒﻮوەوە ﻓێﺮدەﺑﯿﻦ … ،ﻟەﺑﺎرەی
ﻓﯿﺰﯾﺎی ﮐﻮاﻧﺘەﻣەوە ﻓێﺮدەﺑﯿﻦ ،ﻫەرﯾەک ﻟەواﻧە دەﮐەوﻧە دەرەوەی ﺋەوەی ﺗۆ ﻟە
ﮐﻮرﺳﯿﯿەﮐەﺗەوە ]ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﻓەﻟﺴەﻓەﯾە[ ﺋەﻧﺠﺎﻣﮕﯿﺮﯾﯽ دەﮐەﯾﺖ ﮐە ﺗەواوی ﮐۆﻣەڵەی
ﻓەﯾﻠەﺳﻮﻓﺎن … ﻟەﺑﻨﭽﯿﻨەدا ﮐﺮاﺑﻮون ﺑە ﮐۆﻧەﺧﻮاز ” ﻫﺎوڕاﻧﯿﻢ .ﻫەﻣﯿﺸە ﻓەﻟﺴەﻓە ﻟە
ﺑەرەوﭘێﺸﭽﻮوﻧﯽ زاﻧﺴﺘﺪا ڕۆڵﯽ ﺑﻨەڕەﺗﯿﯽ ﮔێڕاوە .ﺋەﻣەش ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﻓﯿﺰﯾﺎدا ڕەﻧﮕﯽ
داوەﺗەوە و زۆر ﭘێﺪەﭼێﺖ ﻟەﺳەر ﺋەم ﻧەزﻣە ﺑەردەوام ﺑێﺖ .ﺋەﻣە وﺗﻮوێﮋێﮑﯽ
دوورودرێﮋە .ﺑەﺷێﮑﯽ دﯾﺎری ﺋەم وﺗﻮوێﮋە ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﮐﻼﺳﯿﮑﺪا ﻟە ﺋەﺳﯿﻨﺎ ﮐﺮاوە .ﻟەو
ﮐﺎﺗەدا ،ﮔەﻧﺠﺎن ﻟە ﺧﻮێﻨﺪﻧﮕﺎ ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮕەﮐﺎﻧﺪا ﻓێﺮﮐﺮاون .دوو ﻟەواﻧە دﯾﺎرن:
ﺧﻮێﻨﺪﻧﮕﺎی ﺋﺎﯾﺰۆﮐﺮاﺗﯿﺲ و ﺋەﮐﺎدﯾﻤﯽ ﮐە ﻟەﻻﯾەن ﭘﻼﺗۆ-وە داﻣەزراوە .ڕﮐﺎﺑەرﯾﯿەﮐەی
ﻧێﻮاﻧﯿﺎن ﺗەﻧﻬﺎ ﻟەﺑﺎرەی ﮐﻮاڵﺘﯿﯿەوە ﻧەﺑﻮو :ڕێﮕﺎی ﻓێﺮﮐﺮدﻧﯿﺎن ﺟﯿﺎوازﺑﻮو.
ﺋﺎﯾﺰۆﮐﺮاﺗﯿﺲ ﻓێﺮﮐﺮدﻧﯽ ﮐﺮدارەﮐﯿﯽ ﺋﺎﺳﺖ ﺑەرزی ﭘێﺸﮑەش ﮐﺮدووە .ﺋەو ﺗﻮاﻧﺎ و زاﻧﯿﻨەی
ﻓێﺮی ﮔەﻧﺠﺎﻧﯽ ﺋەﺳﯿﻨﺎ دەﮐﺮد ﮐە ڕاﺳﺘەوﺧۆ ﭘﯿﻮﯾﺴﺖ ﺑﻮو ﺑۆﺋەوەی ﺑﺒﻦ ﺑە ﺳﯿﺎﺳەﺗﻤەدار،
ﭘﺎرێﺰەر ،دادوەر ،ﺗەﻻرﺳﺎز و ﺷﺘﯽ ﻟەو ﺷێﻮەﯾە .ﺋەﮐﺎدﯾﻤﯽ ﺗﯿﺸﮑﯽ ﺧﺴﺘﺒﻮوە ﺳەر
ﮔەﻧﮕەﺷەﮐﺮدﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﮔﺸﺘﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻫەﻣﺒەر ﺑﻨەﻣﺎﮐﺎن :دادﭘەروەرﯾﯽ ﭼﯿﯿە؟ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ
ﯾﺎﺳﺎﮐﺎن ﭼﯿﻦ؟ ﺟﻮاﻧﯿﯽ ﭼﯿﯿە؟ ﻣﺎدە ﻟەﭼﯽ درووﺳﺖ ﺑﻮوە؟ ﭘﻼﺗۆ ﻧﺎوێﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺑۆ وەﺳﺘﺎن
ﻟەﺳەر ﺋﺎرﯾﺸەﮐﺎن داﻫێﻨﺎﺑﻮو “ :ﻓەﻟﺴەﻓە”.
ڕەﺧﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﯾﺰۆﮐﺮاﺗﯿﺲ ﻟە ڕێﺒﺎزەﮐەی ﭘﻼﺗۆ ﺑۆ ﻓێﺮﮐﺮدن و زاﻧﯿﻦ ڕاﺳﺘەوﺧۆ و
ﻧﺎﯾﺎﺑﺎﻧە وەﮐﻮ ﺋەو ﺑﺎﻧﮕەﺷەﯾە ﺑﻮون ﮐە ﺋێﺴﺘﺎ ﻟەﻻﯾەن زاﻧﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳەردەﻣەوە دەﮐﺮێﺖ و
ﻣﺸﺘﻮﻣڕ ﻟەﺳەر ﺋەوە دەﮐەن ﮐە ﻓەﻟﺴەﻓە ﻫﯿﭻ ڕۆڵێﮑﯽ ﻟە زاﻧﺴﺘﺪا ﻧﯿﯿە ” :ﺋەواﻧەی
ﺧەرﯾﮑﯽ ﻓەﻟﺴەﻓەن ،ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪﻧەﮐﺎن و ﺋﺎڕﮔﻮﻣێﻨﺘەﮐﺎن دﯾﺎرﯾﺪەﮐەن… و ڕاﻫﺎﺗﻮون ﻟەﺳەر
ﭘﺮﺳﯿﺎرﮐﺮدن ،ﺑەڵﺎم ﺑەﺷﺪارﯾﯿﺎن ﻟە ﻫﯿﭻ ﻻﯾەﻧێﮑﯽ ﮐﺮدارەﮐﯿﯿﺪا ﻧﯿﯿە …،ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﮔەر
ڕووﺑﺪات ﺑﺘﻮاﻧﻦ ﺷﺘێﮏ ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪەن ،ﺑەﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺋۆﺗۆﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﺧﺮاﭘﺘﺮی دەﮐەن،
ﻟەﮐﺎﺗێﮑﺪا ﺋەواﻧەی ﻫﯿﭻ زاﻧﯿﻨێﮑﯿﺎن ﻟەﺑﺎرەی ﺋﺎڕﮔﻮﻣێﻨﺘەﮐﺎﻧﯽ ﻓەﻟﺴەﻓەوە ﻧﯿﯿە ،ﺋەﮔەر
ﻟەﺳەر زاﻧﺴﺘە ﺑەرﻫەﺳﺘﯿﯿەﮐﺎن ڕاﻫێﻨﺮاﺑﻦ و ﺑۆﭼﻮوﻧﯽ ڕاﺳﺘﯿﺎن ﻫەﺑێﺖ ،ﺋەوا ﺑۆ ﻫەﻣﻮو
ﻣەﺑەﺳﺘە ﮐﺮدارەﮐﯿﯿەﮐﺎن ﻟەﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ﺑەرزﺗﺮدان .ﺑۆﯾە ﻓەﻟﺴەﻓە ﺑۆ زاﻧﺴﺘەﮐﺎن
ﺑەﺗەواوەﺗﯽ ﺑێﺴﻮودە”.
ﻟەو ﺳەروﺑەﻧﺪەدا ،ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎرێﮑﯽ ﮔەﻧﺠﯽ ﮔەﺷﺎوە ﻟە ﺧﻮێﻨﺪﻧﮕﺎﮐەی ﭘﻼﺗۆ ﻟە وەڵﺎﻣﯽ
ڕەﺧﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﯾﺰۆﮐﺮاﺗﯿﺲ-دا ﻧﺎﻣﯿﻠﮑەﯾەﮐﯽ ﻧﻮوﺳﯽ :ﭘڕۆﺗڕێﭙﺘﯿﮑەس )،(Protrepticus
ﻧﻮوﺳﯿﻨێﮏ ﮐە ﻟەﮐۆﻧﺪا ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮓ ﺑﻮو .ﺋەو ﮔەﻧﺠە ﺑەﺗﻮاﻧﺎﯾەی ﮐە داﻧەری ﻧﺎﻣﯿﻠﮑەﮐە
ﺑﻮو دواﺗﺮ ﺋەﺳﯿﻨﺎی ﺑەﺟێﻬێﺸﺖ ،ﺑەڵﺎم ﻟەﮐۆﺗﺎﯾﯿﺪا ﺑەﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﮐﺮدﻧەوەی ﺧﻮێﻨﺪﻧﮕﺎی ﺧۆی
ﮔەڕاﯾەوە ،دەﺳﺘﯽ ﺑە ﮐﺎرﮐﺮدن ﮐﺮد .ﻧﺎوی ﺋەرﺳﺘۆﺗﺎڵ ﺑﻮو .دوو ﻫەزار ﺳﺎڵ ﻟە
ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﯽ ﻓەﻟﺴەﻓە و زاﻧﺴﺖ داﮐۆﮐﯿﯿەﮐەی ﺋەرﺳﺘۆﺗﺎڵ ﻟە ﻓەﻟﺴەﻓە ﻟەﺑەراﻣﺒەر
ﺗۆﻣەﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﯾﺰۆﮐﺮاﺗﯿﺲ ﮐە دەﯾﻮت ﻓەﻟﺴەﻓە ﺑێ ﺳﻮود و ﺑێ ﺑەرﻫەﻣە ،ﭘﺎﺳﺎودەدات ﯾﺎن
ﺑەﻻﯾەﻧﯽ ﮐەﻣەوە ﺑەﻫێﺰی دەﮐﺎت .ﻫێﺸﺘﺎ ﺋﺎڕﮔﻮﻣێﻨﺘەﮐﺎﻧﯽ ﺑەﺳﻮودن و دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺳەرۆﯾﺎن
ﻟێﻮەرﺑﮕﺮﯾﻦ ﺑۆ ﺋەوەی وەڵﺎﻣﯽ ﺋەو ﺑﺎﻧﮕەﺷﺎﻧەی ﺋێﺴﺘﺎی ﭘێ ﺑﺪەﯾﺘەوە ﮐە دەڵێﻦ ﻓەﻟﺴەﻓە
ﺑێ ﺳﻮودە ﺑۆ ﻓﯿﺰﯾﺎ.
ﯾەﮐەم ﺋﺎڕﮔﻮﻣێﻨﺘﯽ ﺋەرﺳﺘۆﺗﺎڵ ﺋەو ڕاﺳﺘﯿﯿەﯾە ﮐە دەڵێﺖ ﺗﯿۆرﯾﯽ ﮔﺸﺘﯿﯽ ﭘﺸﺘﮕﯿﺮ و
ﺑەﺳﻮودە ﺑۆ ﺑەرەوﭘێﺸﭽﻮوﻧﯽ ﭘﺮاﮐﺘﯿﺲ .ﺋێﺴﺘﺎ ،دوای دوو ﻫەزار ﺳﺎڵ ﮐە ﺗێﯿﺪا ﻫەرﯾەک
ﻟە ﻓەﻟﺴەﻓە و زاﻧﺴﺖ ﺑەﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺑەرﭼﺎو ﺑەرەوﭘێﺶ ﭼﻮون ،ﺑەڵﮕەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﭘەﯾﻮەﺳﺖ ﺑە
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﻓەﻟﺴەﻓە ﻟەﺳەر زاﻧﺴﺖ ﮔەﻟێﮏ زۆرە.

ﺋەﻣﺎﻧە ﻫەﻧﺪێﮏ ﻧﻤﻮوﻧەی ﺋەو ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿەن ﻟە ﺑﻮارەﮐﺎﻧﯽ ﺋەﺳﺘێﺮەﻧﺎﺳﯿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﺎدا.
ﺋەﺳﺘێﺮەﻧﺎﺳﯿﯽ ﮐۆن -واﺗە؛ ﻫەﻣﻮو ﺋەوەی دەﯾﺰاﻧﯿﻦ ﻟەﺑﺎرەی ﺧڕێﺘﯽ زەوی ،ﻗەﺑﺎرەﮐەی،
ﻗەﺑﺎرەی ﻣﺎﻧﮓ و ﺧۆر ،دوورﯾﯽ ﻣﺎﻧﮓ و ﺧۆر ،ﺟﻮوڵەی ﻫەﺳﺎرەﮐﺎن ﻟە ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪا و ﺋەو

ﺑﻨﭽﯿﻨﺎﻧەی ﮐە ﻟێﯿﺎﻧەوە ﺋەﺳﺘﯿﺮەﻧﺎﺳﯿﯽ ﻣۆدێﺮن و ﻓﯿﺰﯾﺎی ﻣۆدێﺮن ﺳەرﯾﺎن ﻫەڵﺪاوە-
ﺑەرﻫەﻣﯽ ڕاﺳﺘەوﺧۆی ﻓەﻟﺴەﻓەﯾە .ﺋەو ﭘﺮﺳﺎﻧەی ﮐە ﻫﺎﻧﺪەری ﺋەم ﺑەرەوﭘێﺸﭽﻮوﻧە ﺑﻮون ﻟە
ﻫەرﯾەک ﻟە ﺋەﮐﺎدﯾﻤﯽ و ﻻﯾﺴﻮم ] ﺋەو ﺷﻮێﻨەی ﺋەرﺳﺘۆﺗﺎڵ ﻟە ﺋەﺳﯿﻨﺎ واﻧەی ﺗێﺪا
دەﮔﻮﺗەوە[ دا ﻟەﺳەرﯾﺎن وەﺳﺘﺎون .ﻫﺎﻧﺪەرەﮐﺎن ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺗﯿۆرﯾﯽ ﺑﻮون ﺗﺎ ﮐﺮدارەﮐﯿﯽ.
ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﺳەدە دواﺗﺮ ،ﻫەﻧﮕﺎوی ﮔەورەﯾﺎن ﺑەرەو ﭘێﺸەوە ﻧﺎ ﺑەڵﺎم ﺑە ﺋەﻧﺪازەﯾەﮐﯽ زۆر
ﭘﺸﺘﯿﺎن ﺑە ﻣﯿﺮاﺗە ﮐۆﻧەﮐە ﺑەﺳﺘﺒﻮو .زاﻧﯿﻨﯽ ﭘێﺸﻮوﯾﺎن ﺑەرﻓﺮاواﻧﮑﺮد ،دووﺑﺎرە
ﻟێﮑﺪاﻧەوەﯾﺎن ﺑۆﮐﺮد ،ﻟەﻗﺎڵﺒﯿﺎن داﯾەوە ،ﺋﯿﻨﺠﺎ ﻟەﺳەر ﺋەو ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾە دەﺳﺘﯿﺎن ﮐﺮد ﺑە
ﮐﺎرﮐﺮدن .ﺑەﺑێ ﻓﯿﺰﯾﺎی ﺋەرﺳﺘۆﺗﺎڵ-ﯾﯽ ﮐﺎرەﮐەی ﮔﺎﻟﯿﻠﯿۆ ﻧەﮐﺮدە دەﺑﻮو .ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾە ﮐە
ﻧﯿۆﺗﻦ ﻗەرزداری ﻓەﻟﺴەﻓەی ﮐۆﻧە ،ﺑەﺗﺎﯾﺒەت دێﻤۆﮐﺮاﯾﺘەس ،ﺑۆ ﺋەو ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﯾﺎﻧەی ﮐە
ﺑەﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾﯽ ﻟە ﻫﺎﻧﺪەرە ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿەﮐﺎﻧەوە ﻫەڵﻘﻮڵﯿﻮون ،وەﮐﻮ ﻓﯿﮑﺮەی ﻓەزای
ﺑەﺗﺎڵ] ،ﺗﯿۆرﯾﯽ[ ﺋەﺗۆﻣﯿﯽ و ﺟﻮوڵەی ﺳﺮوﺷﺘﯿﯽ ﻫێڵﯽ ڕاﺳﺖ .ﮔەﻧﮕەﺷە ﮔﺮﻧﮕەﮐەی ﻟەﻣەڕ
ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﻓەزا و ﮐﺎت ﻟەﺳەر ﮔەﻧﮕەﺷەﮐەی ﻟەﮔەڵ )و ﻟەدژی( دەﯾﮑﺎرت ﺑﯿﻨﺎﮐﺮاوە.
ﻟە ﺳەدەی ﺑﯿﺴﺘەﻣﺪا ،ﻫەردوو ﭘﯿﺸﮑەوﺗﻨە ﮔەورەﮐەی ﻧﺎو ﻓﯿﺰﯾﺎ ﺑە ﺋەﻧﺪازەﯾەﮐﯽ زۆر
ﻟەﻻﯾەن ﻓەﻟﺴەﻓەوە ﮐﺎرﯾﺎن ﺗێﮑﺮا .ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻮاﻧﺘەم ﻟە ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ ڕاﺳﺘەوﺧۆی
ﻫﺎﯾﺰﻧﺒێﺮگ-ەوە ﻫەڵﺘۆﻗﯽ ،ﻟەﺳەر ﺋەو ڕەوﺷە ﭘۆزەﺗﯿﻔﯿﺴﺘە ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿە ﺑﻨﯿﺎﺗﻨﺮاوە ﮐە
ﺧۆی ﺗێﺪا دۆزﯾەوە :ﮐەﺳێﮏ زاﻧﯿﻦ ﺑەدەﺳﺖ دەﻫێﻨێﺖ ﺗەﻧﻬﺎ ﺑە ﭘﺸﺘﺒەﺳﺘﻦ ﺑەوەی ﮐە
ﺑﯿﻨﺮاوە .ﭘﻮﺧﺘەی ﭘەﯾﭙەرە ﮔﺮﻧﮕەﮐەی ﺳﺎڵﯽ  ١٩٢٥ی ﻫﺎﯾﺰﻧﺒێﺮگ ﻟەﺑﺎرەی ﺗﯿۆرﯾﯽ ﮐﻮاﻧﺘەم
ﺑە ڕووﻧﯽ ﺋﺎﻣﺎژە ﺑەﻣە دەدات ” :ﻣەﺑەﺳﺖ ﻟەم ﮐﺎرە داﻧﺎﻧﯽ ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾەﮐە ﺑۆ ﺗﯿۆرﯾﯽ
ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻮاﻧﺘەم ﺑەﺗەﻧﻬﺎ ﺑﯿﻨﺎ ﻟەﺳەر ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻧێﻮان ﺋەو ﺑڕاﻧەی ﮐە ﻟە
ﺑﻨﭽﯿﻨەدا ﺑﯿﻨﺮاون “ .ﻫەﻣﺎن ﺋەو ﺑۆﭼﻮوﻧە ڕووﻧە ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿﺎﻧە ﻫﺎوﮐﺎری دۆزﯾﻨەوەی
ﺗﯿۆرﯾﯽ ڕێﮋەﯾﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮون :ﺑەﺗەﻧﻬﺎ ﭘﺸﺘﺒەﺳﺘﻦ ﺑەوەی ﮐە ﺑﯿﻨﺮاوە،
دەزاﻧﯿﻦ ﮐە ﻓﯿﮑﺮەی ﻫﺎوﮐﺎﺗﯿﯽ ﺳەرﻟێﺸێﻮێﻨەرە .ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﯿﻦ زۆر ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا ﻫەﺳﺘﯽ ﺑە
ﻗەرزدارﯾﯽ ﺧۆی ﻟەﺑەراﻣﺒەر ﻧﻮوﺳﯿﻨە ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎخ و ﭘۆﻧﮑﺎرێ ﮐﺮد .ﺗەﻧﺎﻧەت
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿە ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺳەر ﺑﯿﺮۆﮐەی ڕێﮋەﯾﯽ ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺑەﻫێﺰﺗﺮﺑﻮون .ﺟﺎرێﮑﯽ ﺗﺮ،
ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﯿﻦ ﺑەڕووﻧﯽ ﻫەﺳﺘﯽ ﺑە ﻗەرزدارﯾﯽ ﺧۆی ﻟەﺑەراﻣﺒەر ﺋﺎرﮔﻮﻣێﻨﺘە ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ
ﻫەرﯾەک ﻟە ﻻﯾﺒﻨﺰ ،ﺑێﺮﮐﻠﯽ و ﻣﺎخ ﮐﺮد .ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﯿﻦ وﺗﻮﯾەﺗﯽ ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ﺷۆﭘﻨﻬﺎوەر
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿەﮐﯽ ﺑەرﺑڵﺎوی ﻟەﺳەر ﻫەﺑﻮوە .ﻟەواﻧەﯾە ﻧﺎﺳﯿﻨەوەی ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﮐﺎﻧﯽ ﺷۆﭘﻨﻬﺎوەر
ﻟەﺑﺎرەی ﮐﺎت و ﻧﻮاﻧﺪﻧەوە ﻟەﻧﺎو ﺋەو ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﯾﺎﻧەی ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﯿﻦ-ﯾﺎن ﺑەرەو ڕێﮋەﯾﯽ
ﮔﺸﺘﯿﯽ ﭘەﻟﮑێﺶ ﮐﺮد ،ﻗﻮورس ﻧەﺑێﺖ .ﺑۆ ﮔەورەﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﯽ ﺳەدەی ﺑﯿﺴﺖ ﮐە ﺳەرﻧﺠێﮑﯽ
ﺋﺎﺷﮑﺮای ﻟەﺳەر ﻓەﻟﺴەﻓە ﺑﻮوە و ﻟە ﺗەﻣەﻧﯽ ﭘﺎﻧﺰە ﺳﺎڵﯿﺪا ﻫەرﺳێﮏ ﮐﺘێﺒەﮐەی ﮐﺎﻧﺖ-ی
ﻟەﺑﺎرەی ڕەﺧﻨەوە ] ڕەﺧﻨەی ﺋەﻗڵﯽ ﭘەﺗﯽ ،ڕەﺧﻨەی ﺋەﻗڵﯽ ﭘڕاﮐﺘﯿﮑﯿﯽ و ڕەﺧﻨەی
دادﮔەرﯾﯽ[ ﺧﻮێﻨﺪۆﺗەوە ،ﺋﺎﯾﺎ دەﮐﺮێﺖ ﺋەﻣە ﺗەﻧﻬﺎ ڕێﮑەوﺗێﮏ ﺑێﺖ؟

ﺑۆﭼﯽ ﺋەم ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿە؟ ﻟەﺑەرﺋەوەی ﻓەﻟﺴەﻓە ﻣﯿﺘۆدﮔەﻟﯽ وا داﺑﯿﻦ دەﮐﺎت ﮐە ﺑەرەو
ﺑۆﭼﻮوﻧﯽ ﻧﻮێ و ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەی ڕەﺧﻨەﮔﺮاﻧە ﺋﺎڕاﺳﺘەت دەﮐەن .ﻓەﯾﻠەﺳﻮﻓﺎن ﺋەو ﺗﻮوڵ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﺎﻧەﯾﺎن ﻫەﯾە ﮐە ﻓﯿﺰﯾﺎ ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﭘێﯿەﺗﯽ ،ﺑەڵﺎم ﻧﺎﮐەوﻧە ﻧﺎو ﮐﺎﯾەی ﭘێﮕەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ
ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﺎﻧەوە :ﺷﯿﮑﺮدﻧەوەی ﻫﺰرﯾﯽ ،ﺳەرﻧﺠﺪان ﻟە ﻧﺎڕووﻧﯿﯽ ،وردﯾﯽ ﻟە دەرﺑڕﯾﻦ،
ﺗﻮاﻧﺎی دەرﺧﺴﺘﻨﯽ ﮐەﻟێﻨﯽ ﻧﺎو ﺋﺎڕﮔﻮﻣێﻨﺘە ﺳﺘﺎﻧﺪاردەﮐﺎن ،داﻫێﻨﺎﻧﯽ ﺑۆﭼﻮوﻧﯽ ﺗەواو
ﻧﻮێ ،دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﺧﺎڵە ﻻوازە ﻫﺰرﯾﯿەﮐﺎن و ﮔەڕان ﺑەدوای ﻟێﮑﺪاﻧەوە ﻫﺰرﯾﯿە
ﺟێﮕﺮەوەﮐﺎن .ﮐەس ﻟە ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﯿﻦ ﺧۆی ﺑﺎﺷﺘﺮ ﺋەﻣە ﻧﺎڵێﺖ ” :زاﻧﯿﻨێﮏ ﻟە ﺑﺎﮔﺮاوﻧﺪی
ﻣێﮋووﯾﯽ و ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿەوە ﺑێﺖ ﺟۆرێﮏ ﻟە ﺳەرﺑەﺧۆﯾﯽ ﻟە ﺋﺎﻟﯿﮕﺮﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو ﮐﺎﺗە
دﯾﺎرﯾﮑﺮاوە دەڕەﺧﺴێﻨێﺖ ﮐە زۆرێﮏ ﻟە زاﻧﺎﯾﺎن دەﻧﺎڵﯿﻨﻦ ﺑەدەﺳﺘﯿﯿەوە .ﺋەو
ﺳەرﺑەﺧۆﯾﯿەی ﻟەﻻﯾەن ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوە ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿەﮐﺎﻧەوە درووﺳﺖ ﮐﺮاوە -ﺑەﺑۆﭼﻮوﻧﯽ ﻣﻦ-
ﻧﯿﺸﺎﻧەی ﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوەی ﺷﺎرەزا ﯾﺎن ﭘﺴﭙۆڕێﮑﯽ ڕووﺗە ﻟە ﻫەڵﻮەداﯾەﮐﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ﺑەدوای
ڕاﺳﺘﯿﺪا “ .ﻫەﻧﺪێﮏ ﺟﺎر دەوﺗﺮێﺖ زاﻧﺎﯾﺎن ﻫﯿﭻ ﺷﺘێﮏ ﻧﺎﮐەن ﺗﺎ ﺳەرەﺗﺎ ڕوﺧﺴەت ﻟە
ﻓەﻟﺴەﻓە وەرﻧەﮔﺮن .ﺋەﮔەر ﺋەوە ﺑﺨﻮێﻨﯿﻨەوە ﮐە ﮔەورەﺗﺮﯾﻦ زاﻧﺎﯾﺎن ﭼﯿﯿﺎن ﻟەﺑﺎرەی
ﺑەﺳﻮودﯾﯽ ﻓەﻟﺴەﻓە وﺗﻮوە ،ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﺎﻧﯽ وەک ﻫﺎﯾﺰﻧﺒێﺮگ ،ﺷﺮۆدﯾﻨﮕێﺮ ،ﺑۆڕ و
ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﯿﻦ ،دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﺑۆﭼﻮوﻧەﮐﺎﻧﯿﺎن ﭘێﭽەواﻧەی ﺑۆﭼﻮوﻧەﮐﺎﻧﯽ ﻫۆﮐﯿﻨﮓ و واﯾﻨﺒێﺮگ-ە.
ﺋەﻣەش دووەم ﺋﺎڕﮔﻮﻣێﻨﺘﯽ ﺋەرﺳﺘۆﺗﺎڵە :ﺋەواﻧەی ﺋﯿﻨﮑﺎرﯾﯽ ﻟە ﺑەﺳﻮودﯾﯽ ﻓەﻟﺴەﻓە

دەﮐەن ،ﺧەرﯾﮑﻦ ﮐﺎری ﻓەﻟﺴەﻓﯽ دەﮐەن  .ﺋەم ﻗﺴەﯾە ﻫێﻨﺪە ﺑێ ﺑەﻫﺎ ﻧﯿﯿە وەک ﻟەﯾەﮐەم
ﺧﻮێﻨﺪﻧەوەﯾﺪا دەردەﮐەوێﺖ .ﺳﺘﯿﭭﻦ واﯾﻨﺒێﺮگ و ﺳﺘﯿﻔﻦ ﻫۆﮐﯿﻨﮓ دەرەﻧﺠﺎﻣﯽ زاﻧﺴﺘﯿﯽ
ﮔﺮﻧﮕﯿﺎن ﺑەدەﺳﺖ ﻫێﻨﺎوە .ﻟەم ﺑﺎرەدا ﺧەرﯾﮑﯽ ﮐﺎری زاﻧﺴﺘﯿﯽ ﺑﻮون .ﻟێ ﻟە ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ﺷﺘﯽ
وەک “ﻓەﻟﺴەﻓە ﺳﻮودی ﺑۆ ﻓﯿﺰﯾﺎ ﻧﯿﯿە” و ” ﻓەﻟﺴەﻓە ﻣﺮدووە” ﺧەرﯾﮑﯽ ﮐﺎری ﻓﯿﺰﯾﺎﯾﯽ
ﻧەﺑﻮون .ﺑەڵﮑﻮ ﺑﯿﺮﯾﺎن ﻟە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ڕێﮕﺎ ﺑۆ ﺑەرەوﭘێﺸﺒﺮدﻧﯽ زاﻧﺴﺖ ﮐﺮدۆﺗەوە .ﮐێﺸەﮐە
ڕێﺒﺎزﻧﺎﺳﯿﯽ)ﻣﯿﺘۆدۆﻟۆﺟﯿﯽ( زاﻧﺴﺘە :ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺳەرەﮐﯿﯽ ﻟە ﻓەﻟﺴەﻓەی زاﻧﺴﺘﺪا ﺋەوەﯾە ﮐە
ﺑﭙﺮﺳﯽ زاﻧﺴﺖ ﭼۆن ﺋەﻧﺠﺎم دراوە و دەﺑێﺖ ﭼۆن ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪرێﺖ ﺗﺎ زﯾﺎﺗﺮ ﮐﺎرﯾﮕەرﺑێﺖ.
زاﻧﺎ ﺑﺎﺷەﮐﺎن ﺑﯿﺮ ﻟەو ڕێﮕﺎﯾﺎﻧە دەﮐەﻧەوە ﮐە ﺧەرﯾﮑﻦ زاﻧﺴﺘﯽ ﭘێ ﺋەﻧﺠﺎم دەدەن،
ﺷﺘێﮑﯽ ﮔﻮﻧﺠﺎوە ﮐە واﯾﻨﺒێﺮگ و ﻫۆﮐﯿﻨﮓ ﺋەو ﺷﺘەﯾﺎن ﮐﺮدووە .ﺑەڵﺎم ﭼۆن؟ ﺋەوان
ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﯾەﮐﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ﻟەﻣەڕ ڕێﺒﺎزﻧﺎﺳﯿﯽ زاﻧﺴﺖ دەردەﺑڕن .ﺋﺎﯾﺎ ﺋەﻣە ﯾەﮐەم و ﮐۆﺗﺎ
ڕاﺳﺘﯿﯿە ﻟەﺑﺎرەی ﺋەوەی ﮐە زاﻧﺴﺖ ﻫەﻣﯿﺸە ﭼۆن ﺋﯿﺸﯽ ﮐﺮدووە و ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﭼۆن ﺋﯿﺶ ﺑﮑﺎت؟
ﺋﺎﯾﺎ ﺋەﻣە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨە ﻟە زاﻧﺴﺖ ﮐە ﺋێﻤە ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا ﻫەﻣﺎﻧە؟

ﻫﯿﭽﯿﺎن ﻧﯿﯿە .ﻟەڕاﺳﺘﯿﯿﺪا ،ﺷﻮێﻨﻬەڵﮕﺮﺗﻨﯽ ﺑﻨەﭼەی ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﮐﺎﻧﯿﺎن ﻗﻮورس ﻧﯿﯿە .ﺋەم
ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﯾﺎﻧە ﻟە ﺑﺎﮔﺮاوﻧﺪی ﭘۆزەﺗﯿﭭﯿﺰﻣﯽ ﻟۆﺟﯿﮑﯿﯿەوە ﻫﺎﺗﻮون ،ﮐە ﻟەﻻﯾەن ﮐﺎڕل ﭘۆﭘەر و
ﺗۆﻣﺎس ﮐﻮن-ەوە ڕاﺳﺘﮑﺮاوەﺗەوە .ﺋێﺴﺘﺎ ﻟە ﻓﯿﺰﯾﺎی ﺗﯿۆرﯾﯿﺪا ،ﺋﺎﯾﺪﯾۆﻟۆﺟﯿﺎی
ڕێﺒﺎزﻧﺎﺳﯿﯽ ﻓەرﻣﺎﻧڕەوا ﭘﺸﺖ دەﺑەﺳﺘێﺖ ﺑە ﻓﯿﮑﺮەﮐﺎﻧﯽ ﭘەﯾﻮەﺳﺖ ﺑە ﭘﻮوﭼەڵﮑﺎرﯾﯽ و
ﺷۆڕﺷﯽ زاﻧﺴﺘﯿﯽ ،ﮐە ﻟەﻧﺎو ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﺎﻧﯽ ﺗﯿۆرﯾﯿﺪا ﺑەرﺑڵﺎوە؛ ﺋەﻣﺎﻧە ﺑۆ ﺋﺎڕاﺳﺘەﮐﺮدن
و ﻫەڵﺴەﻧﮕﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﺎری زاﻧﺴﺘﯿﯽ ﭘێﺸﻨﯿﺎردەﮐﺮێﻦ و ﺑەﮐﺎردێﻦ.

ﻟەﺑەرﺋەوە ،ﻟە ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑێﺴﻮودﯾﯽ ﻓەﻟﺴەﻓەدا ،واﯾﻨﺒێﺮگ ،ﻫۆﮐﯿﻨﮓ و زاﻧﺎ دژە-
ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﻟەڕاﺳﺘﯿﯿﺪا ﻻﯾەﻧﮕﺮﯾﯽ ﺧۆﯾﺎن ﺑۆ ﺋەو ﻓەﯾﻠەﺳﻮﻓﺎﻧەی زاﻧﺴﺖ ﺋﺎﺷﮑﺮا
دەﮐەن ﮐە ﺧﻮێﻨﺪوﯾﺎﻧﻨەﺗەوە ،ﯾﺎن ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﮐﺎﻧﯿﺎن ﮐە ﻟە ژﯾﻨﮕەی ﺋەواﻧەوە وەرﯾﺎن
ﮔﺮﺗﻮوە .ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿەﮐە ﺑەڕووﻧﯽ دﯾﺎرە .ﮐﺎﺗێﮏ وەﮐﻮ ﮐۆﮐﺮاوەﯾەﮐﯽ زڕە-ﮔﻮﺗە دەﺑﯿﻨﺮێﻦ،
واﺗە ﺋەو وﺷﺎﻧەی ﮐە وەﮐﻮ ﮔﻮﺗە دەردەﮐەون ﺑەڵﺎم ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﺎﯾەﮐﯽ ﮔﻮﻧﺠﺎوﯾﺎن ﻧﯿﯿە،
ﻟەوێﻨەی ﺋەو ﺟۆرە ﺗﺎزاﻧەی ﻧﯿﻞ دﯾﮕﺮاس ﺗﺎﯾﺴﻦ ﮐە ﻗەﺷﻤەرﯾﯽ ﺑە ﻓەﻟﺴەﻓە دەﮐﺎت ،ﺋەم
ڕەﺧﻨﺎﻧە ﺑەﺋﺎﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮێﻦ ﭘێﯿﺎن ﻫەڵﺪەﮔﯿﺮێﺖ ﺑۆ ﻫەڵﻮێﺴﺘە دژە-ﻣێﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ
ﺑﺎزﻧەی ﭬﯿەﻧﻨﺎ .ﻟە ﭘﺸﺘﯽ ﺋەو ﻧەﻓﺮەﺗﺎﻧەی دژی “ﻓەﻟﺴەﻓە” ،دروﺷﻤﯽ ﺑﺎزﻧەی ﭬﯿەﻧﻨﺎ
دێﺘە ﺑەرﮔﻮێ ﮐە دەڵێﺖ “ﻧﺎ ﺑۆ ﻣێﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ!
ﺑەم ﺟۆرە ،ﮐﺎﺗێﮏ واﯾﻨﺒێﺮگ و ﻫۆﮐﯿﻨﮓ دەڵێﻦ ﻓەﻟﺴەﻓە ﺑێﺴﻮودە ،دەﭼﻨە ﺗەک
ﻓەﻟﺴەﻓەﯾەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ زاﻧﺴﺖ .ﻟە ﺑﻨﭽﯿﻨەدا ،ﺷﺘێﮑﯽ ﺧﺮاپ ﻟەﻣەدا ﻧﯿﯿە ،ﺑەڵﺎم ﮐێﺸەﮐە
ﺋەوەﯾە ﺋەﻣە ﻓەﻟﺴەﻓەﯾەﮐﯽ زۆر ﺑﺎﺷﯽ زاﻧﺴﺖ ﻧﯿﯿە .ﻟەﻻﯾەﮐەوە ،ﻧﯿۆﺗﻦ ،ﻣﺎﮐﺴﻮێﻞ،
ﺑۆڵﺘﺰﻣﺎن ،داروﯾﻦ ،ﻟەﭬۆزﯾێ و زۆرێﮏ ﻟە زاﻧﺎ ﮔەورەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﻟە ﮔۆﺷەﻧﯿﮕﺎﯾەﮐﯽ
ڕێﺒﺎزﻧﺎﺳﯿﯽ ﺟﯿﺎوازﺗﺮدا ﮐﺎرﯾﺎن ﮐﺮدووە ،ﺑەﻫەﻣﺎن ﺷێﻮە ﮐﺎری زۆر ﺑﺎﺷﯿﺎن ﻟە زاﻧﺴﺘﺪا
ﮐﺮدووە .ﻟەﻻﯾەﮐﯽ ﺗﺮەوە ،ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﮐﺎرﻧﺎب ،ﭘۆﭘەر و ﮐﻮن-ەوە ﻓەﻟﺴەﻓەی زاﻧﺴﺖ ﭘێﺶ
ﮐەوﺗﻮوە ،داﻧﻨﺎن ﺑەوەدا ﮐە ﺋەو ڕێﮕﺎﯾەی زاﻧﺴﺖ ﮐﺎرﯾﮕەراﻧە ﮐﺎری ﭘێﺪەﮐﺎت
دەوڵەﻣەدﺗﺮە و زۆر دەﮔﻤەﻧﺘﺮە ﻟەو ڕێﮕﺎﯾەی ﮐە ﻟەﻻﯾەن ﺋەو ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪاﻧەوە
وێﻨەﮐێﺸﺮاوﺑﻮو .ﻫەڵەی وﯾﻨﺒێﺮگ و ﻫۆﮐﯿﻨﮓ ﮔﺸﺘﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑەﻫەڵەی ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ،
ﺑەﺷێﻮەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﺳﻨﻮوردراوی ،ﻟەﭼﻮارﭼێﻮەﮔﯿﺮاوی زاﻧﺴﺘە ﺑۆ ﻫەﻣﻮو ﻟۆﺟﯿﮑﯽ زاﻧﺴﺖ
ﺧۆی .ﻻوازﯾﯽ ﺑۆﭼﻮوﻧەﮐەﯾﺎن ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﺋﺎﮔﺎدارﯾﯿە ﻟە ﻻوازﯾﯽ زەرورەﺗە ﻣێﮋووﯾﯿەﮐەی.
ﺋەوان زاﻧﺴﺖ وەﮐﻮ ڕێﭽﮑەﯾەک ﭘﯿﺸﺎﻧﺪەدەن ﮐە ﺷێﻮازی ﮐﺎرﮐﺮدن ﺗێﯿﺪا ﺋﺎﺷﮑﺮا و ﺑێ
ﭼەﻧﺪوﭼﻮوﻧە ،وەک ﺋەوەی ﺋەﻣە ﻟەﺳەردەﻣﯽ ﺑەﯾﮑۆن-ەوە ﺗﺎ دەرﺧﺴﺘﻨﯽ ﺷەﭘۆﻟە
ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯿﯿەﮐﺎن ﺑەم ﺷێﻮەﯾە ﺑﻮوﺑێﺖ ،ﯾﺎن وەک ﺋەوەی ﻫەﻣﯿﺸە ڕوون و ﺋﺎﺷﮑﺮاﺑﻮوﺑێﺖ
ﻟەﮐﺎﺗﯽ ﮐﺎری زاﻧﺴﺘﯿﯿﺪا ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﭼﯽ ﺑﮑەﯾﻦ و ﭼۆن ﺑﯿﮑەﯾﻦ.
ﺣەﻗﯿﻘەت ﺟﯿﺎوازە .ﻫﺎوﺷﺎن ﻟەﮔەڵ ﻫەدەﻓەﮐﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺘۆدەﮐﺎﻧﯽ و ﺋﺎﻣﺮازەﮐﺎﻧﯽ ،زاﻧﺴﺖ
ﺑەﺑەردەواﻣﯽ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻦ ﻟە ﺧۆی ﭘێﻨﺎﺳەﮐﺮدۆﺗەوە .ﺋەو ﻣﺮوﻧەﺗە ڕۆڵێﮑﯽ ﮔەورەی ﻟە
ﺳەرﮐەوﺗﻨەﮐﺎﻧﯿﺪا ﺑﯿﻨﯿﻮە .ﺑﺎ ﻫەﻧﺪێﮏ ﻧﻤﻮوﻧە ﻟە ﻓﯿﺰﯾﺎ و ﺋەﺳﺘێﺮەﻧﺎﺳﯿﯽ وەرﺑﮕﺮﯾﻦ.
ﻟەژێﺮ ڕۆﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﯿۆرﯾﯿە ﮔﺮﯾﻤﺎﻧەﯾﯿە ﺑێﺌەﻧﺪاز ﺳەرﮐەوﺗﻮوەﮐﺎﻧﯽ ﻫﯿﭙﺎرﮐەس و ﺗﻮﻟەﻣﺎی،

ﻫەدەﻓﯽ ﺋەﺳﺘێﺮەﻧﺎﺳﯿﯽ دۆزﯾﻨەوەی ﮐۆﻣەڵە ﺑﺎزﻧە ﺗەواوەﮐﺎن ﺑﻮو ﺑۆ وەﺳﻔﯽ ﺟﻮوڵەی ﺗەﻧە
ﻗﻮورﺳەﮐﺎن ﺑەدەوری زەوﯾﯿﺪا .ﺑەﭘێﭽەواﻧەی ﭼﺎوەڕواﻧﯿﯿەﮐﺎن ،دەرﮐەوت ﮐە زەوی ﺑۆﺧۆی
ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﺗەﻧە ﻗﻮورﺳەﮐﺎﻧە .ﻟەدوای ﮐۆﭘەرﻧﯿﮑۆس ،وادەرﮐەوت ﻫەدەف دۆزﯾﻨەوەی ﮐۆﻣەڵە
ﺗەواو ﺑﺎزﻧەﯾﯿە ﺟﻮوڵﺎوەﮐﺎن ﺑێﺖ ﮐە ﺟﻮوڵەی ﻫەﺳﺎرەﮐﺎن ﺑەدەوری ﺧۆردا درووﺳﺖ
دەﮐەﻧەوە .ﺑەﭘێﭽەواﻧەی ﭼﺎوەڕواﻧﯿﯿەﮐﺎن ،دەرﮐەوت ﮐە ﺧﻮوﻟﮕە ﻫێﻠﮑەﯾﯿە
ﺋﺎﺑﺴﺘﺮاﮐﺘەﮐﺎن ﻟە ﺑﺎزﻧەﯾﯿەﮐﺎن ﺑﺎﺷﺮن .ﻟەدوای ﻧﯿۆﺗﻦ ،ﺑەڕووﻧﯽ دﯾﺎرە ﮐە ﻫەدەﻓﯽ
ﻓﯿﺰﯾﺎ دۆزﯾﻨەوەی ﺋەو ﻫێﺰە ﺑﻮو ﮐە ﮐﺎر دەﮐﺎﺗە ﺳەر ﺗەﻧەﮐﺎن .ﺑەﭘێﭽەواﻧەی ﺋەﻣە،
دەرﮐەوت ﮐە ﺑﺎﺷﺘﺮە ﺟﯿﻬﺎن ﺑەﻫۆی ﺑﻮارە داﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯿﯿەﮐﺎﻧەوە وەﺳﻔﺒﮑﺮێﺖ ﺗﺎ ﺗەﻧەﮐﺎن.
ﻟە دوای ﻓﺎرادای و ﻣﺎﮐﺴﻮێڵ ،ڕوون ﺑﻮو ﮐە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻓﯿﺰﯾﺎ ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﺟﻮوڵە ﻟەﻧﺎو
ﻓەزادا ﺑﺪۆزێﺘەوە ،ﻫەڵﺒەت ﺑە ﺗێﭙەڕﺑﻮوﻧﯽ ﮐﺎت .ﺑەﭘێﭽەواﻧەی ﮔﺮﯾﻤﺎﻧەﮐﺎن ،دەرﮐەوت
ﮐە ﻓەزا و ﮐﺎت ﺑۆﺧۆﯾﺎن داﯾﻨەﻣﯿﮑﯿﯿﻦ .ﻟەدوای ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﯿﻦ ،ڕوون ﺑﻮو ﮐە ﭘێﻮﯾﺴﺘە
ﻓﯿﺰﯾﺎ ﺗەﻧﻬﺎ ﺑەدوای ﯾﺎﺳﺎ ﺟەﺑﺮﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺷﺘﺪا ﺑﮕەڕێﺖ .ﺑەڵﺎم دەرﮐەوت ﮐە دەﺗﻮاﻧﯿﻦ
ﻟە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎڵەﺗﺪا ﯾﺎﺳﺎ ﺋەﮔەرﯾﯿەﮐﺎن ﭘێﺸﮑەش ﺑﮑەﯾﻦ ،وە ﻫەروەﻫﺎ .ﺋەﻣﺎﻧە ﭼەﻧﺪ
ﭘێﻨﺎﺳەﯾەﮐﯽ ﭘەﯾﻮەﺳﺘﻦ ﺑەوەی ﮐە زاﻧﺎﯾﺎن ﭘێﯿﺎن واﺑﻮوە ﮐە دەﺑێﺖ زاﻧﺴﺖ ﭼۆن ﺑێﺖ:
ﺋەﻧﺠﺎﻣﮕﯿﺮﯾﯽ ﯾﺎﺳﺎ ﮔﺸﺘﯿﯿەﮐﺎن ﻟە دﯾﺎردە ﭼﺎودێﺮﯾﮑﺮاوەﮐﺎﻧەوە ،دۆزﯾﻨەوەی ﭘێﮑﻬﺎﺗە
ﺳەرەﮐﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺷﺖ ،دۆزﯾﻨەوەی ﻟێﮑﺪاﻧەوە ﺑۆ ﻧەزﻣەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎو ﭼﺎودێﺮﯾﯿە
ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﯿەﮐﺎن ،دۆزﯾﻨەوەی ﻧەﺧﺸە ﻫﺰرﯾﯿە ﮐﺎﺗﯿﯿەﮐﺎن ﺑۆﺋەوەی ﻣﺎﻧﺎ ﺑە ﺟﯿﻬﺎن ﺑﺪەن
)ﺋەوەی ﮐۆﺗﺎﯾﯿﺎن ﺋەوەﯾە ﮐە ﻣﻦ ﺣەزی ﭘێ دەﮐەم( .زاﻧﺴﺖ ﭘڕۆژەﯾەک ﻧﯿﯿە ڕێﺒﺎزەﮐەی
ﻟەﺳەر ﺑەرد ﻧﻮوﺳﺮاﺑێﺖ ،ﯾﺎن ﭘێﮑﻬﺎﺗەﯾەﮐﯽ ﻫﺰرﯾﯽ ﺟێﮕﯿﺮ ﻧﯿﯿە .ﺑەڵﮑﻮ ﺗەﻗەﻻی ﻫەﻣﯿﺸە
ﮔەﺷەﺳەﻧﺪووی ﺋێﻤەﯾە ﺑۆ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮ ﻟە ﺟﯿﻬﺎن .ﻟە ڕەوﺗﯽ ﺑەرەوﭘێﺸﭽﻮوﻧﯽ دا
ﺑەﺑەردەواﻣﯽ ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﺧۆی و ﮔﺮﯾﻤﺎﻧە ﻣﯿﺘۆدۆﻟۆﺟﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺧۆی ﭘێﺸێﻞ ﮐﺮدووە.
وەﺳﻔﯽ ﺋێﺴﺘﺎی ﺋەوەی زاﻧﺎﯾﺎن ﭼﯽ دەﮐەن ﺋەوەﯾە ﮐە داﺗﺎ ﮐۆدەﮐەﻧەوە و ﺑەﻫۆی
ﺗﯿۆرﯾﯿەﮐﺎﻧەوە ﻣﺎﻧﺎی ﭘێ دەﺑەﺧﺸﻦ .ﻟەﮔەڵ ﺗێﭙەڕﺑﻮوﻧﯽ ﮐﺎت ،داﺗﺎی ﻧﻮێ ﭘێﻮﯾﺴﺖ دەﺑێﺖ
و ﺗﯿۆرﯾﯿەﮐﺎن ﭘەرەدەﺳﺘێﻨﻦ .ﻟەم ﺗﺎﺑﻠۆﯾەدا زاﻧﺎﯾﺎن وەﮐﻮ ﺑﻮوﻧﯽ ﻋەﻗڵﺎﻧﯿﯽ وێﻨەﮐﺮاون
ﮐە ﺑەﻫۆی ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧﯽ ﻫۆﺷﻤەﻧﺪﯾﯿﺎن ،زﻣﺎﻧێﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو و ﭘێﮑﻬﺎﺗەﯾەﮐﯽ ﭘﺘەوی ﻫﺰرﯾﯽ
و ﮐﻠﺘﻮورﯾﯽ ﺋەم ﯾﺎرﯾﯿە دەﮐەن .ﮐێﺸەی ﺋەم ﺗﺎﺑﻠۆﯾە ﺋەوەﯾە ﮐە ﭘێﮑﻬﺎﺗە ﻫﺰرﯾﯿەﮐﺎﻧﯿﺶ
ﭘەرەدەﺳﺘێﻨﻦ .زاﻧﺴﺖ ﻫەروا ﺑەﺋﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗەﻧﻬﺎ ﺗۆﭘەڵێﮏ ﻟە زاﻧﯿﺎرﯾﯽ ﻫەﻣﯿﺸە زﯾﺎدﺑﻮوی
ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﯽ و زﻧﺠﯿﺮەﯾەک ﻟە ﺗﯿۆرﯾﯿە ﮔۆڕاوەﮐﺎن ﻧﯿﯿە .ﺑەڵﮑﻮ ﭘەرەﺳەﻧﺪﻧﯽ ﭘێﮑﻬﺎﺗەی
ﻫﺰرﯾﯽ ﺧۆﺷﻤﺎﻧە .ﮔەڕاﻧێﮑﯽ ﺑەردەواﻣە ﺑەدوای ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﭘێﮑﻬﺎﺗە ﻫﺰرﯾﯿەﮐﺎن ﺑۆ
ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻦ ﻟە ﺟﯿﻬﺎن ﻟەو ﺋﺎﺳﺘەی زاﻧﯿﻨﺪا ﮐە ﻫەﻣﺎﻧە .ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﭼﺎﮐﺴﺎزی ﭘێﮑﻬﺎﺗەی
ﻫﺰرﯾﯽ ﻟەﻧﺎو ﺧﻮدی ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەی ﺧۆﻣﺎﻧەوە ﺑەدەﺳﺖ ﺑێﺖ ،وەﮐﻮ ﭼۆن ﮐﻮﯾﻦ ) (Quineﺋەو
ﮔﻮﯾەﺗەی ﺋۆﺗۆ ﻧۆراس ) (Otto Neurathدەﻫێﻨێﺘەوە ﮐە دەڵێﺖ دەرﯾﺎواﻧێﮏ ﭘێﻮﯾﺴﺘە
ﻟەﮐﺎﺗﯽ دەرﯾﺎواﻧﯿﺪا ﺑەﻟەﻣەﮐەی درووﺳﺖ ﺑﮑﺎﺗەوە.
ﺋەم ﺑەﯾەﮐﺪاﭼﻮوﻧەی ﻓێﺮﺑﻮون و ﮔۆڕاﻧﯽ ﻫﺰرﯾﯽ و ﺋەم ﭘەرەﺳەﻧﺪﻧەی ڕێﺒﺎزﻧﺎﺳﯿﯽ و
ﺑﺎﺑەﺗەﮐﺎن ﺑەﺷێﻮەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﻟە داﯾەﻟۆﮔﯽ ﻧێﻮان زاﻧﺴﺘﯽ ﮐﺮدارەﮐﯿﯽ و ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوە
ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿەﮐﺎﻧﺪا ﺑەرەوﭘﯿﺶ ﭼﻮوە .ﻧەﻣﺎﻣﯽ ﺗێڕواﻧﯿﻨەﮐﺎﻧﯽ زاﻧﺎﯾﺎن ،ﺟﺎ ﺣەزی ﻟێ ﺑﮑەن
ﯾﺎن ﻧﺎ ،ﺑە ﻓەﻟﺴەﻓە ﺋﺎودراوە .ﺋێﺴﺘﺎ دەﮔەڕێﯿﻨەوە ﺳەر ﺋەرﺳﺘۆﺗﺎڵ :ﻓەﻟﺴەﻓە ڕێﻨﻮێﻨﯽ
ﺑۆ ﭼۆﻧﯿەﺗﯽ ﮐﺮدﻧﯽ ﺗﻮێﮋﯾﻨەوە داﺑﯿﻦ دەﮐﺎت .ﻧەک ﻟەﺑەرﺋەوەی ﻓەﻟﺴەﻓە دەﺗﻮاﻧێﺖ
وەڵﺎﻣﯽ ﮐۆﺗﺎﯾﯽ ﻟەﻫەﻣﺒەر ڕێﺒﺎزی ڕاﺳﺘﯽ زاﻧﺴﺖ ﭘێﺸﮑەش ﺑﮑﺎت ) ﭘێﭽەواﻧەی ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوە
ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ واﯾﻨﺒێﺮگ و ﻫۆﮐﯿﻨﮓ( .ﺑەڵﮑﻮ ﻟەﺑەرﺋەوەی ﺋەو زاﻧﺎﯾﺎﻧەی ﻧﮑﻮڵﯽ ﻟە
ڕۆڵﯽ ﻓەﻟﺴەﻓە ﻟە ﺑەرەوﭘێﺸﭽﻮوﻧﯽ زاﻧﺴﺘﺪا دەﮐەن ﺋەواﻧەن ﮐە ﭘێﯿﺎن واﯾە ڕێﺒﺎزە
ڕاﺳﺘەﮐەﯾﺎن دۆزﯾﻮەﺗەوە ،ﮔەﯾﺸﺘﻮوﻧەﺗە ﺋەﻧﺠﺎم و وەڵﺎﻣﯽ ﻫەﻣﻮو ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﻫەﻣﺒەر
ڕێﺒﺎزﻧﺎﺳﯿﯿﺎن داوەﺗەوە .ﺑەم ﺷێﻮەﯾە ﺋەو ﮐﺮاﻧەوە ﻫﺰرﯾﯿەﯾﺎن ﮐەﻣە ﮐە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺑۆ
ﺑەردەواﻣﺒﻮون .ﺋەواﻧەن ﮐە ﻟەﻧﺎو ﺋﺎﯾﺪۆﻟۆﺟﯿﺎی ﺳەردەﻣەﮐەی ﺧۆﯾﺎﻧﺪا ﮔﯿﺮﯾﺎن
ﺧﻮاردووە.
ﯾەﮐێﮏ ﻟەو ﻫۆﮐﺎراﻧەی ﮐە واﯾﮑﺮدووە ﻟە ﭼەﻧﺪ دەﯾەی ڕاﺑﺮوودا ﻓﯿﺰﯾﺎی ﺗﯿۆرﯾﯽ ﻫەﻧﺪێﮏ
ﻧەزۆک ﺑێﺖ ﻟەواﻧەﯾە ڕێﮏ ﺋەوەﺑێﺖ ﮐە ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا زۆرێﮏ ﻟە ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﺎن ﺑەدەوری
ﻓەﻟﺴەﻓەﯾەﮐﯽ ﻫەڵەی زاﻧﺴﺘﺪا دێﻦ و دەﭼﻦ .ﭘۆﭘەر و ﮐﻮن ،ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮓ ﻟەﻧﺎو
ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﺎﻧﯽ ﺗﯿۆرﯾﯿﺪا ،ﺗﯿﺸﮑﯿﺎن ﺧﺴﺘۆﺗە ﺳەر ﮐۆﻣەڵێﮏ ﻟە ﻻﯾەﻧە ﮔﺮﻧﮕەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو
ڕێﮕﺎﯾەی زاﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎش ﮐﺎری ﭘێ دەﮐﺎت ،ﺑەڵﺎم وێﻨەی ﺋەوان ﺑۆ زاﻧﺴﺖ ﺗەواو ﻧﯿﯿە و ﭘێﻢ
واﯾە ،وەﮐﻮ ﻣﯿﺮاﺗێﮏ و ﻧﺎڕەﺧﻨەﮔﺮاﻧە ،ﺑۆﭼﻮوﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺋەوان ﺗﻮێﮋﯾﻨەوەﯾﺎن ﺑە

ڕێﮕﺎﯾەﮐﯽ ﻫەڵەدا ﺑﺮدووە.
ﺳﻮورﺑﻮوﻧﯽ ﺗۆﻣﺎس ﮐﻮن ﻟەﺳەر ﻧﺎﺑەردەواﻣﯿﯽ و ﻟەﭘێﻮاﻧەﻧەﻫﺎﺗﻮوﯾﯽ زۆرێﮏ ﻟە
ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧە ﺗﯿۆرﯾﯽ و ﺗﺎﻗﯿﮑﺎرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺑەو ڕێﮕﺎ ﻫەڵەﯾەدا ﺑﺮد ﺗﺎ ﻟە ﻧﺮﺧﯽ ﺋەو ﻫەﻣﻮو
ﻻﯾەﻧە ﮐەڵەﮐەﺑﻮواﻧەی زاﻧﯿﻨﯽ زاﻧﺴﺘﯿﯽ ﮐەم ﺑﮑەﻧەوە ﮐە ﻟەﺑەردەﺳﺖ دان .ﺳﻮورﺑﻮوﻧﯽ
ﭘۆﭘەر ﻟەﺳەر ﭘﻮوﭼەڵﮑﺎرﯾﯽ  ،ﮐە ﻟە ﺑﻨەڕەﺗﺪا ﭘێﻮەری ﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوەﯾە ،ﺗەواو ﺑەﻫەڵە
وەﮐﻮ ﭘێﻮەری ﭘەرەﺳەﻧﺪن ﻟێﮑﺪراوەﺗەوە .ﮐۆی ﺋەم دوواﻧە ﺑﻮوﻧەﺗە ﻫۆی ﺷێﻮاﻧﺪﻧﯽ
ﮐﺎرەﺳﺎﺗﺒﺎری ڕێﺒﺎزﻧﺎﺳﯿﯽ :ﺋەو ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﯾەی ﮐە زاﻧﯿﻨﯽ ڕاﺑﺮدوو ﻟەﮐﺎﺗﯽ ﮔەڕان ﺑەدوای
ﺗﯿۆرﯾﯿە ﺗﺎزەﮐﺎﻧﺪا ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﺪار ﻧﯿﯿە ،ﺋەوەی ﮐە ﻫەﻣﻮو ﺋﺎﯾﺪﯾﺎ ﻧەﺳەﻟﻤێﻨﺮاوەﮐﺎن
وەﮐﻮ ﯾەک ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸﻦ و ﻫەﻣﻮو دﯾﺎردە ﻫەژﻣﺎرﻧەﮐﺮاوەﮐﺎن وەﮐﻮ ﯾەک ﺋەﮔەری
ڕووداﻧﯿﺎن ﻫەﯾە ،ﻫەروەﻫﺎ ﺋەوەی ﮐە ﺋﯿﺸﯽ ﺗﯿۆرﯾﯿﺴﺎزێﮏ ﭘێﮑﺪێﺖ ﻟە ﻟەﺧۆوە ﻫێﻨﺎﻧﯽ
ﺷﯿﻤﺎﻧەﮐﺎن ﺑەﺷێﻮەی ﻫەڕەﻣەﮐﯿﯽ و ﭘەرەﭘێﺪاﻧﯿﺎن ،ﭼﻮﻧﮑە ﻫەرﺷﺘێﮏ ﮐە ﻫێﺸﺘﺎ
ﭘﻮوﭼەڵﻨەﮐﺮاوەﺗەوە ﻟەواﻧەﯾە ﻟەڕاﺳﺘﯿﯿﺪا ڕاﺳﺖ ﺑێﺖ.
ﺋەﻣە ﺋﺎﯾﺪﯾۆﻟۆﺟﯿﺎی ﺋێﺴﺘﺎی “ﺑۆﭼﯽ ﻧﺎ؟” ﯾە :ﻫەر ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﯾەﮐﯽ ﻧﻮێ ﺷﺎﯾەن ﺑە
ﻟێﮑۆڵﯿﻨەوەﯾە ،ﺗەﻧﻬﺎ ﻟەﺑەرﺋەوەی ﻫێﺸﺘﺎ ﭘﻮوﭼەڵ ﻧەﮐﺮاوەﺗەوە؛ ﺋەﮔەری ﻫەﻣﻮو
ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﮐﺎن ﯾەﮐﺴﺎﻧە ،ﻟەﺑەرﺋەوەی ﻫەﻧﮕﺎوێﮏ زﯾﺎﺗﺮ ﺑەرەوﭘێﺸﭽﻮون ﻟە زاﻧﯿﻨﺪا ﻟەواﻧەﯾە
ﻧﺎﺑەردەواﻣﯿﯿەﮐﯽ ﮐﻮن-ﯾﯽ  Kuhnianﻫەﺑێﺖ ﮐە ﺑﻨەﻣﺎ ﻟەﺳەر زاﻧﯿﻨﯽ ڕاﺑﺮدوو
ﭼﺎوەڕواﻧﮑﺮاو ﻧەﺑﻮو؛ ﻫەﻣﻮو ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەﮐﺎن وەﮐﻮ ﯾەک ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸﻦ ،ﭼﻮﻧﮑە ﺷﺘێﮏ
ﺗﺎﻗﯿﺪەﮐﺎﺗەوە ﮐە ﻫێﺸﺘﺎ ﺗﺎﻗﯿﻨەﮐﺮاوەﺗەوە.
ﭘێﻤﻮاﯾە ﮐە ﺋەم ﻓەﻟﺴەﻓەی ڕێﺒﺎزﻧﺎﺳﯿﯿە ﺑﻮوەﺗە ﻫۆی ﺋەﻧﺪازەﯾەﮐﯽ زۆر ﻟە ﮐﺎری
ﺑێﺴﻮودی ﺗﯿۆرﯾﯽ ﻟە ﻓﯿﺰﯾﺎ و ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ زۆر ﻟە وەﺑەرﻫێﻨﺎﻧە ﺗﺎﻗﯿﮑﺎرﯾﯿەﮐﺎﻧﺪا.
ﺑﺎزﺑﺎزێﻨﯽ ﻫەڕەﻣەﮐﯿﯽ ﻟەﻧﺎو ﻓەزاﯾەﮐﯽ ﺑێﺴﻨﻮوری ﺷﯿﻤﺎﻧەﮐﺎﻧﺪا ﻫەرﮔﯿﺰ ڕێﮕﺎﯾەﮐﯽ
ﮐﺎرﯾﮕەر ﻧەﺑﻮوە ﺑۆ ﮐﺮدﻧﯽ ﮐﺎری زاﻧﺴﺘﯿﯽ .ﻫۆﮐﺎرەﮐە دووﻻﯾەﻧە :ﯾەﮐەم ،ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ
ﻫێﺠﮕﺎر زۆر ﺷﯿﻤﺎﻧە ﻫەن و ﺷﯿﻤﺎﻧەی ﺗﻮوﺷﺒﻮوﻧﯽ ﺷﯿﻤﺎﻧەﯾەﮐﯽ ﺑﺎش ﺑەﺷێﻮەی ﭼﺎﻧﺲ ﻫێﺠﮕﺎر
ﮐەﻣە؛ ﻟەوەش ﮔﺮﯾﻨﮕﺘﺮ ﺳﺮووﺷﺖ ﻫەﻣﯿﺸە ﺳەرﺳﺎﻣﻤﺎن دەﮐﺎت و ﺋێﻤە ،ﺑﻮوﻧەوەری ﺳﻨﻮوردار،
زۆر ﻟەوە ﮐەﻣﺘﺮ ﺑەرﻫەﻣﺪار و داﻫێﻨەرﯾﻦ ﮐە ﭘێﻤﺎن واﯾە .ﮐﺎﺗێﮏ ﺑەﺷﺎﻧﺎزﯾﯿەوە وەﮐﻮ
ﺋەوە ﭼﺎو ﻟە ﺧۆﻣﺎن دەﮐەﯾﻦ ﮐە ” ﻣەودای ﻗەﺑڵﺎﻧﺪﻧەﮐﺎﻧﻤﺎن ﻓﺮاواﻧە” ،زﯾﺎﺗﺮ ﺧەرﯾﮑﯿﻦ
دەرﺑڕﯾﻨە ﮐۆﻧەﮐﺎن ﺑە ﺷێﻮازێﮑﯽ ﻧﻮێ ﭘەرەﭘێﺪەدەﯾﻦ :ﺗﺎزەﯾﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی ﮐﺎرا ﺷﺘێﮏ
ﻧﯿﯿە ﺗەﻧﻬﺎ ﻟە ﮔۆﺗﺮە ﺑﺪۆزرێﺘەوە.
ﺑێﮕﻮﻣﺎن ،ﮔۆڕاﻧە ڕادﯾﮑﺎڵە ﻫﺰرﯾﯿەﮐﺎن و ﺋﺎﯾﺪﯾﺎ ﻫەرە ﻧﺎﺑﺎوەﮐﺎن ،ﮐە ﻟەڕاﺳﺘﯿﯿﺪا
ﮐﺎراﺑﻮون ،ﻫەﻣﯿﺸە ﺑەﺷێﻮەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾﺎن ﻟەﻻﯾەن ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ زۆر ﻟە ﺋﺎدﯾﺎی
ﻧﻮێ ﯾﺎن ﺑەﻫۆی ﺷﯿﮑﺎرە ﭘڕزاﻧﯿﺎرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻫەﻣﺒەر دژﺑەﯾەﮐﯿﯿە ﻧﺎوەﮐﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺗﯿۆرﯾﯿە
ﺳەرﮐەوﺗﻮو و ﺋﺎﻣﺎدەﺑﻮوەﮐﺎن ،ﺑﺰوێﻨﺮاون و ﻧﺎﭼﺎری دەرﮐەوﺗﻦ ﮐﺮاون .زاﻧﺴﺖ
ﻟەﺑەردەواﻣﯿﯿﺪا ﮐﺎردەﮐﺎن ﻧەک ﻟە ﻧﺎﺑەردەواﻣﯿﯿﺪا.
ﻧﻤﻮوﻧەی ﺑﺎری ﯾەﮐەم -ﺗﺎزەﯾﯽ ﺑە ﻫێﺰی داﺗﺎ -ﺧﻮوﻟﮕە ﻫێﻠﮑەﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯿﭙﻠەر و ﺗﯿۆرﯾﯽ
ﮐﻮاﻧﺘەﻣﻦ .ﮐﯿﭙﻠەر ڕێﮏ ” ﺋﺎﯾﺪﯾﺎی” ﺧﻮوﻟﮕە ﻫێﻠﮑەﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺑۆ ﻧەﻫﺎت  :ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑﻮو
ﺳﺮووﺷﺖ ﺧﻮوﻟﮕە ﻫێﻠﮑەﯾﯿەﮐﺎن ﺑﮑێﺸێﺖ ﺑە دەﻣﻮﭼﺎوﯾﺪا ﭘێﺶ ﺋەوەی ﺑﺘﻮاﻧێﺖ ﺑﯿﺎﻧﺒﯿﻨێﺖ.
ﺋەو ﺧﻮوﻟﮕە ﻫێﻠﮑەﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ وەک ڕێﮕﺎﯾەک ﺑەﮐﺎردەﻫێﻨﺎ ﺑۆ دەرە ﺟﻮوڵەی ﺳەرﺑﺎزﻧەﯾﯽ
) (deferent-epicycleﻣەرﯾﺦ و ﺳەرﺳﺎم ﺑﻮو ﺑەدۆزﯾﻨەوەی ﺋەوەی ﮐە ڕێﮕﺎﯾەﮐە ﺑﺎﺷﺘﺮ ﻟە
ﻣۆدێﻠەﮐەی ﺧۆی ﮐﺎرﯾﺪەﮐﺮد .ﺑەﻫەﻣﺎن ﺷێﻮە .ﻓﯿﺰﯾﺎی ﺋەﺗۆﻣﯿﯽ ﻟە ﺳەرەﺗﺎی ﺳەدەی ﺑﯿﺴﺖ-
دا ﺑۆ ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ درێﮋ و ﺑەﻫێﺰەوە ﮐێﺸﻤەﮐﯿﺸﻤﯽ ﺑﻮو ﻟەدژی ﺋﺎﯾﺪﯾﺎی ﻧﺎﺑەردەواﻣﯿﯿەﮐﺎن
ﻟەﻧﺎو ﯾﺎﺳﺎ ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾﯿەﮐﺎﻧﺪا ،ﻫەرﺷﺘێﮏ ﻟەﺗﻮاﻧﺎﯾﺎﻧﺪا ﺑﻮو ﮐﺮدﯾﺎن ﺑۆ ﺧۆدزﯾﻨەوە ﻟە
ﻗﺒﻮوڵﮑﺮدﻧﯽ ﭘەﯾﺎﻣە ڕووﻧەﮐەی ﺷەﺑەﻧﮕﻨﺎﺳﯿﯽ ،ﮐە ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ دەدا ﻟەڕاﺳﺘﯿﯿﺪا ﻟەﻧﺎو
ﺟەرﮔەی ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﺪا ﻧﺎﺑەردەواﻣﯿﯽ ﻫەﯾە .ﻟە ﻫەردوو ﻧﻤﻮوﻧەﮐەدا ﺋﺎﯾﺪﯾﺎ ﺗﺎزە ﮔﺮﻧﮕەﮐﺎن
ﺑەﻫێﺰی داﺗﺎ ﻫﺎﺗﻨە ﺋﺎراوە.
ﻧﻤﻮوﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎری دووەم -ﺗﺎزەﯾﯽ ڕدﯾﮑﺎل ﻟە ﺗﯿۆرﯾﯿە ﮐۆﻧەﮐﺎﻧەوە -ﺑﺮﯾﺘﯿﯿﻦ ﻟە ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﺧۆرﺳەﻧﺘەرﯾﯽ و ڕێﮋەﯾﯽ ﮔﺸﺘﯿﯽ .ﻧە ﮐۆﭘەرﻧﯿﮑۆس و ﻧە ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﯿﻦ ﺑەﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺑەرﭼﺎو
ﭘﺸﺘﯿﺎن ﺑە داﺗﺎ ﻧەﺑەﺳﺖ .ﺑەڵﺎم ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﮐﺎﻧﯿﺸﯿﺎن ﻟەﺧۆەوە ﺑۆﻧەﻫﺎت .ﻫەردووﮐﯿﺎن
ﺑەﭼﺎوێﮑﯽ ﮐﺮاوەوە ﻟە ﺷﯿﮑﺎری ﺗﯿۆرﯾﯿە ﺳەرﮐەوﺗﻮوە داﻣەزراوەﮐﺎﻧەوە دەﺳﺘﯿﺎن ﭘێﮑﺮد:
ﺋەﺳﺘێﺮەﻧﺎﺳﯿﯽ ﺗﻮﻟەﻣﺎی ،ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯽ ﻧﯿۆﺗﻦ-ﯾﯽ و ڕێﮋەﯾﯽ ﺗﺎﯾﺒەت .ﺋەو دژﺑەﯾەﮐﯿﯽ و
ﯾەﮐﮕﺮﺗﻨەوە ڕووﻧﻨەﮐﺮاواﻧەی ﻟەواﻧەدا دۆزﯾﺎﻧەوە ڕێﮕﺎﯾەﮐﯽ ﮐﺮدەوە ﺑۆ ﻫﺰراﻧﺪﻧﯽ ﻧﻮێ.

ﺋەﻣە ﻫەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﺗﯿۆرﯾﯿە ﭘﻮوﭼەڵﻨەﮐﺮاوەﮐﺎن و ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﯿﺎن ﻧﯿﯿە ،ﮐە دەرەﻧﺠﺎﻣﯽ ﻟێﻮە
ﭘەﯾﺪا دەﺑێﺖ .ﺑەڵﮑﻮ ،ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧێﮑﯽ ﮐﺎراﻣەی ﺋەﻧﺠﺎﻣﮕﯿﺮﯾﯿە ] ﻟە ﮐەﻣەوە ﺑۆ زۆر[،
ﻟەﺳەر ﺑڕێﮑﯽ ﻫێﺠﮕﺎر زۆر و ﺑەردەوام-ﮔەﺷەﺳەﻧﺪووی زاﻧﯿﻨﯽ ﺗﯿۆرﯾﯽ و ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﯽ
ﮐەڵەﮐەﺑﻮو ﺑﯿﻨﺎﮐﺮاوە ﮐە ﺋەو ﺋﺎﻣﺎژاﻧە دەرەﺧﺴێﻨێﺖ ﮐە ﭘێﻮﯾﺴﺘﻦ ﺑۆ ﺑەردەواﻣﺒﻮون.
ﺋەﻣە ﺑەﻫۆی ﺗﯿﺸﮏ ﺧﺴﺘﻨە ﺳەر ﺗێڕواﻧﯿﻨە ﺳەرﮐەوﺗﻮوەﮐﺎﻧە ﺑەﺷێﻮەی ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﯽ ﮐە
ﺑەردەواﻣﯿﻦ“ .ڕێﮋەﯾﯽ” ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﯿﻦ “ﺋﺎدﯾﺎﯾەﮐﯽ ﺗﺎزە” ﻧەﺑﻮو :ﺋەوە درﮐﭙێﮑﺮدﻧﯽ
ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮو ﺑە ڕەواﺑﻮوﻧﯽ ڕێﮋەﯾﯽ ﮔﺎﻟﯿﻠﯿۆ-ﯾﯽ ﺑۆ ﻓﺮاواﻧﺒﻮون .ﻫﯿﭻ
ﻧﺎﺑەردەواﻣﯿﯿەک ﻧەﺑﻮو :ﻟەڕاﺳﺘﯿﯿﺪا ﺑەردەواﻣﯿﯽ ﺑﻮو ﻟە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎڵەﺗﺪا .ﺋەوە
“ﮐۆﻧەﭘﺎرێﺰﯾﯽ” ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻮواﻧەی ﺋﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮو ﻟەﺑەردەم ﺋەواﻧەدا ﮐە ﺗەﻧﻬﺎ ﻟەﺑەر
ﻫﺎوﮐێﺸەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﮐﺴﻮێڵ ﺗەواو ﺋﺎﻣﺎدەﺑﻮون ﺧێﺮاﯾﯽ ڕێﮋەﯾﯽ ﺗﻮوڕ ﺑﺪەن .
ﭘێﻤﻮاﯾە زۆرێﮏ ﻟە ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﺎﻧﯽ ﺳەردەم ﻟەو ﮐﺎﺗەدا ﮐە ﺋﺎڕاﺳﺘەﮔەﻟێﮑﯽ زۆری
ﺗﻮێﮋﯾﻨەوە زۆر ﺑەﺧێﺮاﯾﯽ ﺑەرەو ﺋەوە دەڕۆن دەﺳﺘﺒەرداری ﺋەوە ﺑﻦ ﮐە ﭘێﺸﺘﺮ ﻟەﺑﺎرەی
ﺳﺮوﺷﺘەوە دۆزﯾﻮﻣﺎﻧەﺗەوە ،ﺋەم واﻧەﯾﺎن ﻟەﺑﯿﺮﮐﺮدووە.
ﺳێ دەرەﻧﺠﺎﻣﯽ ﮔەورەی ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﯽ ﻓﯿﺰﯾﺎی ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾﯽ ﺋێﺴﺘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺸﺎﻧە ﮐﺮدووە:
ﺷەﭘۆﻟەﮐﺎﻧﯽ ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯿﯽ ،ﻫﯿﮕﺰ و ﺋﺎﻣﺎدەﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﺑەرزە-ﻫﺎوﺗﺎﯾﯽ ﻟە ﺑەﯾەﮐﺪاﮐﯿﺸەری
ﮔەورەی ﻫﺎدرۆن  LHCدا .ﻫەرﺳێﮑﯿﺎن ﭘﺸﺘڕاﺳﺘﮑﺮدﻧەوەی ﻓﯿﺰﯾﺎی ﮐۆﻧﻦ و ﭘﻮوﭼەڵﮑﺮدﻧەوەی
ﻗەﺑڵﺎﻧﺪﻧە ﺑەرﻓﺮاواﻧەﮐﺎﻧﻦ .ﻟە ﻫەر ﺳێ ﺣﺎڵەﺗەﮐەدا ﺳﺮوﺷﺖ ﭘێﻤﺎن دەڵێﺖ :ﻫەروا
ﻟەﮔۆﺗﺮە ﻗەﺑڵﺎﻧﺪن ﻣەﮐە .ﺑﺎ وردﺗﺮ ﻟەم ﻧﻤﻮوﻧﺎﻧە ﺑڕواﻧﯿﻦ.
دەرﺧﺴﺘﻨﯽ ﺷەﭘۆﻟەﮐﺎﻧﯽ ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯿﯽ ،ﮐە ﺑە ﺧەڵﺎﺗﯽ ﻧۆﺑڵﯽ ﭘێﺸﻮو ﭘﺎداﺷﺖ دراﯾەوە،
ﭘﺸﺘڕاﺳﺘﮑﺮدﻧەوەﯾەﮐﯽ ڕادﯾﮑﺎڵﯽ ﺗﯿۆرﯾﯽ ڕێﮋەﯾﯽ ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺗەﻣەن ﺳەد ﺳﺎڵ ﺑﻮو .دەرﺧﺴﺘﻨﯽ
ﻫﺎوﮐﺎﺗﯽ ﺋەم دواﯾﯿﺎﻧەی ﺳﯿﮕﻨﺎڵەﮐﺎﻧﯽ ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯿﯽ و ﮐﺎرۆﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺴﯿﯽ ﻟە ﯾەﮐﺨﺴﺘﻨﯽ دوو
ﺋەﺳﺘێﺮەی ﻧﯿﻮﺗڕۆن-ﯾﯿەوە  GW170817زاﻧﯿﻨﯽ ﺋێﻤەی ﻟەﻣەڕ ڕێﮋەی ﻧێﻮان ﺧێﺮاﯾﯽ
ﺑڵﺎوﺑﻮوﻧەوەی ﮐێﺸﮑﺮدن و ﮐﺎرۆﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺴﯿﯽ ﺑە ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ وەک  ١٤ﺳﻔﺮ ﻟەدوای ژﻣﺎرەوە
ﻟە ﯾەک ﺗﺎﮐە ﻟێﺪاﻧﺪا ،ﺑەرەوﭘێﺶ ﺑﺮد .دەرەﻧﺠﺎﻣێﮑﯽ ﺋەم زﯾﺎدﺑﻮوﻧە ﺑﺎﯾەﺧﺪارە ﻟە
زاﻧﯿﻨﯽ ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﯽ ﺋێﻤەدا ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ زۆر ﺗﯿۆرﯾﯽ ﮐە وەﮐﻮ ﺟێﮕﺮەوەی
ڕێﮋەﯾﯽ ﮔﺸﺘﯿﯽ ﭘەرەﯾﺎن ﭘێﺪراﺑﻮو ،ﮐﺮاﻧە دەرەوە .ﻟەﺑﺮی ﺋەوە ،ﺋەو ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﯾﺎﻧەی ﮐە
ﻟەﻣﺎوەی دەﯾەﮐﺎﻧﯽ ڕاﺑﺮدوو ﻟەﻻﯾەن ﮐۆﻣەڵﯽ ﮔەورەی ﺗﯿۆرﯾﺴﺎزاﻧەوە ﻟێﮑۆڵﯿﻨەوەﯾﺎن
ﻟەﺳەر ﮐﺮاﺑﻮو ﺋەوەﯾﺎن ﭘﺸﺘڕاﺳﺖ ﮐﺮدەوە ﮐە ڕێﮋەﯾﯽ ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺗەﻣەن ﺳەد ﺳﺎڵ ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا
ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿۆرﯾﯽ ﺑەردەﺳﺘە ﺑۆ ﮐێﺸﮑﺮدن .دەرﺧﺴﺘﻨﯽ ﺗەﻧۆﻟﮑەی ﻫﯿﮕﺰ ﻟە ﺳێﺮن ، CERNﮐە
دەﻧﮕﺪاﻧەوەﯾەﮐﯽ ﮔەورەی ﺑەدوای ﺧۆﯾﺪا ﻫێﻨﺎ ،دووﭘﺎﺗﯽ ﮐﺮدەوە ﮐە ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣۆدێڵ
 Standard Modelﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿۆرﯾﯿە ﺑۆ ﻓﯿﺰﯾﺎی وزە-ﺑەرز ،ﻟە دژی
ﻫەوڵەﮐﺎﻧﯽ ]ﺗﯿۆرﯾﯿە[ ﺟێﮕﺮەوەﮐﺎن ﮐە ﺑۆ ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ درێﮋ ﭼﺎوێﮑﯽ زۆرﯾﺎن ﻟەﺳەرﺑﻮو.
ﺑەڵﺎم ﺳﻮورﺑﻮوﻧﯽ ﺳێﺮن ﻟەﺳەر دۆزﯾﻨەوەی ﻫﯿﮕﺰ ﻟەﮐﺎﺗﯽ دەﺳﺘﺒەﮐﺎرﺑﻮوﻧﯽ ﺑەﯾەﮐﺪاﮐێﺸەری
ﮔەورەی ﻫﺎدرۆن ﺑەﻫەﻣﺎن ﺷێﻮە ﻟە ﺷﺎردﻧەوەی ڕاﺳﺘﯿﯿە ﺳەرﺳﻮوڕﻫێﻨەﮐە دەوری ﻫەﺑﻮو:
ﺋﺎﻣﺎدەﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﺗەﻧۆﻟﮑە ﺑەرزە-ﻫﺎوﺗﺎﯾﯿەﮐﺎن ﮐە ﻧەوەﯾەک ﻟە ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﺎﻧﯽ ﺗﯿۆرﯾﯽ
ﭼﺎوەڕواﻧﯽ دۆزﯾﻨەوەﯾﺎن دەﮐﺮد .ﺳەرﺑﺎری ﻧﻮوﺳﯿﻨێﮑﯽ ﻫێﺠﮕﺎر زۆر و ﺧەﯾﺎڵﭙڵﺎوﯾﯿەﮐﯽ
زۆر ،ﻟەﻧﺎﮐﺎو ﻣۆدێﻠﯽ ﻧﺰﻣﺘﺮﯾﻦ ﺑەرزە-ﻫﺎوﺗﺎﯾﯽ ﺗﻮوﺷﯽ ﮐێﺸەﺑﻮو .ﺑۆﯾە ﺟﺎرێﮑﯽ ﺗﺮ،
ﺳﺮوﺷﺖ ﺑەڕﺷﺪی ﻟەﮔۆﺗﺮە ﻗەﺑڵﺎﻧﺪﻧەﮐﺎﻧﯽ ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ زۆر ﻟە ﮐۆﻣەڵەی ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧە
ﺗﯿۆرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﭘﻮوﭼەڵﮑﺮدەوە ﮐە ﺑڕواﯾەﮐﯽ ﭘﺘەوﯾﺎن ﻫەﺑﻮو ﭘێﯿﺎن.
ﺑەرەﻧﮕﺎرﯾﯽ ﺑەردەواﻣﯽ ﺳﺮوﺷﺖ ﻟە ڕێﺒﺎزی ﮐﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﺋێﺴﺘﺎی ﻓﯿﺰﯾﺎی ﺗﯿۆرﯾﯽ ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻟە
ﺗێڕواﻧﯿﻨە ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿەﮐﺎﻧﻤﺎﻧﺪا ﻟەﺑﺮی ﻟﻮوﺗﺒەرزﯾﯽ ﻫﺎﻧﺪەرﺑێﺖ ﺑۆ ﺧﺎﮐەڕاﯾﯽ.
ﺑەﺷێﮑﯽ ﮐێﺸەﮐە ڕێﮏ ﺋەوەﯾە ﮐە ﺋﺎﯾﺪﯾﺎی زاڵﯽ ﭘۆﭘەر و ﮐﻮن )ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟەواﻧەﯾە ﺗەواو
ﻫەزم ﻧەﮐﺮاﺑﻦ( ﻟێﮑۆڵﯿﻨەوە ﺗﯿۆرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺋێﺴﺘﺎی ﺑە ڕێﮕﺎﯾەﮐﯽ ﻫەڵەدا ﺑﺮدووە.
ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﺎن زۆر ﮐەﻣﺘەرﺧەم ﺑﻮون ﻟە وەﻻﻧﺎﻧﯽ ﺗێڕواﻧﯿﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺗﯿۆرﯾﯿە داﻣەزراوە
ﺳەرﮐەوﺗﻮوەﮐﺎن .ﺑە ﺳﻮورﺑﻮوﻧﯽ ﺗۆﻣﺎس ﮐﻮن ﻟەﺳەر ﻟەﭘێﻮاﻧەﻧەﻫﺎﺗﻮوﯾﯽ ﻟەﻧێﻮان ﺷۆڕﺷە
زاﻧﺴﺘﯿﯿەﮐﺎﻧﺪا ﺑەﻻڕێﺪا ﺑﺮاون ،ﺳەرﮐەوﺗﻮو ﻧەﺑﻮون ﻟە ﺑﻨﯿﺎﺗﻨﺎن ﻟەﺳەر ﺋەوەی ﭘێﺸﺘﺮ
زاﻧﯿﻮﻣﺎﻧە ،ﮐە زاﻧﺴﺖ ﻫەﻣﯿﺸە ﻫەر ﺑەو ﺷێﻮەﯾە ﭘێﺸﮑەوﺗﻮوە .ﻧﻤﻮوﻧەﯾەﮐﯽ ﺑﺎش ﺑۆ ﺋەﻣە
ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە ﭘﺸﺘﮕﻮێ ﺧﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎﮔﺮاوﻧﺪی ﺳەرﺑەﺧۆی ڕێﮋەﯾﯽ ﮔﺸﺘﯿﯽ ﻟە زۆرێﮏ ﻟەو
ﻫەوڵﺎﻧەدا ﮐە ﺑۆ داﻧﺎﻧﯽ ﮐێﺸﮑﺮدن ﻟەﻧﺎو ﺗەواوی ﻓﯿﺰﯾﺎی ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾﯿﺪا دراون.
ﺑەﻫەﻣﺎن ﺷێﻮە ،ﭘێﺪاﮔﺮﯾﯽ ﻟەﺳەر ﭘﻮوﭼەڵﮑﺎرﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﺎﻧﯽ ﻟەﺋﺎﺳﺖ ﻻﯾەﻧە
ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ زاﻧﯿﻨﯽ زاﻧﺴﺘﯿﯽ ﮐﻮێﺮ ﮐﺮدووە :ﺋەو ڕاﺳﺘﯿﯿەی ﮐە ﻣﺘﻤﺎﻧەﭘێﮑﺮاوﯾﯽ ﭘﻠەی

ﻫەﯾە و ﭘﺸﺘﭙێﺒەﺳﺘﺮاوﯾﯽ دەﮐﺮێﺖ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻫەرە ﺑەرزدا ﺑێﺖ ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﮐﺎﺗێﮏ
دڵﻨﯿﺎﯾﯿەﮐﯽ ڕەﻫﺎش ﻧﯿﯿە .ﺋەﻣە دوو ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﻧەرێﻨﯿﯽ ﻫەﯾە :ﻟەﺑەرﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ
ﺗێڕواﻧﯿﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺗﯿۆرﯾﯿە ﺳەرﮐەوﺗﻮوەﮐﺎن وەک ﺷﺘێﮑﯽ ﻧﺎﭘەﯾﻮەﻧﺪ ﺑە ﺑەرەوﭘﺸﭽﻮوﻧﯽ زاﻧﺴﺖ
)ﻟەﺑەرﺋەوەی دەﮐﺮێﺖ ﺳﺒەﯾﻨێ ﭘﻮوﭼەڵ ﺑﮑﺮێﻨەوە( ،ﻫەروەﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻫێﻨﺎن ﻟە ﺑﯿﻨﯿﻨﯽ
ﺋەوەدا ﮐە دەﮐﺮێﺖ ﻟێﮑۆڵﯿﻨەوەﯾەﮐﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ﮐەﻣێﮏ ﻣﺎﻗﻮوڵﯿەﺗﯽ ﺗێﺪاﺑێﺖ ﺗەﻧﺎﻧەت
ﺋەﮔەر ﻫێﺸﺘﺎ ﭘﻮوﭼەڵ ﻧەﮐﺮاﺑێﺘەوە.
ﭘڕۆژەی زاﻧﺴﺘﯿﯽ ﻟەﺳەر ﭘﻠەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﻧەﭘێﮑﺮاوﯾﯽ ﺑﯿﻨﺎﮐﺮاوە ،ﮐە ﺑەﺑەردەواﻣﯽ ﻟەﺳەر
ﺑﻨەﻣﺎی داﺗﺎی ﻧﻮێ ﯾﺎن ﺑەرەوﭘێﺸﭽﻮوﻧﯽ ﻧﻮێﯽ ﺗﯿۆرﯾﯽ ﺗﺎزەدەﮐﺮێﺘەوە .ﮔﺮﻧﮕﯿﺪاﻧﯽ ﺋەم
دواﯾﯿﺎﻧە ﺑە ﻫەژﻣﺎرەﮐﺎﻧﯽ] ﺗﯿۆرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ[ ﺗۆﻣﺎس ﺑەﯾﺰ  Bayesian accountsﺑۆ
ﭘﺸﺘڕاﺳﺘﮑﺮدﻧەوەی زاﻧﺴﺖ ﻟە ﻓەﻟﺴەﻓەی زاﻧﺴﺘﺪا ﺑەرﺑڵﺎوە ،ﺑەڵﺎم ﺑەﺷێﻮەﯾەﮐﯽ
ﺑەرﻓﺮاوان ﻟەﻧﺎو ﮐۆﻣەڵەی ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﺎﻧﯽ ﺗﯿۆرﯾﯿﺪا ﭘﺸﺘﮕﻮێ ﺧﺮاوە ،ﮐە ﺑەﺑۆﭼﻮوﻧﯽ ﻣﻦ
ﮐﺎرﯾﮕەری ﻧەرێﻨﯿﯽ درووﺳﺖ ﮐﺮدووە.
ﺋەوەی ﻣﻦ ﻟێﺮدا ﻣەﺑەﺳﺘﻤە ڕەﺧﻨەﮔﺮﺗﻦ ﻧﯿﯿە ﻟە ﭘۆﭘەر و ﮐﻮن ،ﮐە ﻧﻮوﺳﯿﻨەﮐﺎﻧﯿﺎن
ﺑەﺑڕﺷﺖ و ژﯾﺮاﻧەﯾە .ﺋەوەی دەﯾڵێﻢ ﺋەوەﯾە ﮐە ﻟەﻻﯾەن زۆرێﮏ ﻟە ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﺎﻧەوە
ﭬێﺮژﻧێﮑﯽ ﺳﺎوﯾﻠﮑﺎﻧەی ﺑۆﭼﻮوﻧەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎﺑەرﭘﺮﺳﺎﻧە وەک ﮐۆﺗﺎ ﻗﺴە ﻟەﺳەر ڕێﺒﺎزﻧﺎﺳﯿﯽ
زاﻧﺴﺖ وەرﮔﯿﺮاوە.
ﻧەک ﻫەر ﻟە ﻓەﻟﺴەﻓە داﻧەﺑڕاوە ،ﻓﯿﺰﯾﺎی ﺋێﺴﺘﺎ ﺑەﻗﻮوڵﯽ ﻟەﻻﯾەن ﻓەﻟﺴەﻓەوە ﮐﺎری
ﺗێﮑﺮاوە .ﺑەڵﺎم ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﺋﺎﮔﺎﯾﯽ ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯽ ﺑۆ ﭘێﺰاﻧﯿﻦ ﺑەو ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿە و
ﮔﻮێ ﻧەﮔﺮﺗﻦ ﻟەو ﻓەﯾﻠەﺳﻮوﻓﺎﻧەی ﻫەوڵﺪەدەن ﮐەﻣﻮﮐﻮڕﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻧەﻫێڵﻦ ،ﺳەرﭼﺎوەﯾەﮐﯽ
ﻻوازﯾﯿە ﺑۆ ﻓﯿﺰﯾﺎ.
ﺋەﻣە ﺋﺎرﮔﻮﻣێﻨﺘﯽ ﮐۆﺗﺎﯾﯿە ﻟەﻻﯾەن ﺋەرﺳﺘۆﺗﺎڵەوە :ﻟەﮐﻮێﺪا ﺋﺎﺳﺘەﻧﮕەﮐﺎن ﮔەورەﺗﺮ ﺑﻮون
ﻟەوێﺪا زاﻧﺴﺘەﮐﺎن زﯾﺎﺗﺮ ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﯿﺎن ﺑە ﻓەﻟﺴەﻓەﯾە.
ﻟە ﺋەﻣڕۆدا ﻓﯿﺰﯾﺎی ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾﯽ ﻟە دۆﺧﯽ ﮔۆڕاﻧێﮑﯽ ﻫﺰرﯾﯽ ﻗﻮوڵﺪاﯾە ،ﻟەﺑەر ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ
ڕێﮋەﯾﯽ ﮔﺸﺘﯿﯽ و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻮاﻧﺘەم و ﺋەو “ﺗەﻧﮕﮋە” )ﺑەﭘێﯽ ﺗۆﻣﺎس ﮐﻮن ،دەڵێﻢ
“دەرﻓەت”( دﯾﺎراﻧەی ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا ﺑەﻫۆی ﻗﺒﻮوڵﻨەﮐﺮدﻧﯽ ﺗﯿۆرﯾﯽ ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯽ ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯿەوە
درووﺳﺖ ﺑﻮون .ﻟەﺑەرﺋەوەﯾە ﻫەﻧﺪێﮏ زاﻧﺎﯾﺎن ،ﺑە ﻣﻨﯿﺸەوە ،ﮐﺎر ﻟەﺳەر ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯽ
ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯽ دەﮐەن ،وردﺗﺮ ﺋﺎﮔﺎداری ﮔﺮﻧﮕﯿﯽ ﻓەﻟﺴەﻓەی زاﻧﺴﺘﻦ .ﺋەﻣﺎﻧە ﻟﯿﺴﺘێﮏ ﻟەو
ﺑﺎﺑەﺗﺎﻧەن ﮐە ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا ﻟە ﻓﯿﺰﯾﺎی ﺗﯿۆرﯾﯿﺪا ﮔەﻧﮕەﺷەﯾﺎن ﻟەﺳەر دەﮐﺮێﺖ :ﻓەزا
ﭼﯿﯿە؟ ﮐﺎت ﭼﯿﯿە؟ “ﺋێﺴﺘﺎ” ﭼﯿﯿە؟ ﺋﺎﯾﺎ ﺟﯿﻬﺎن ﺟەﺑﺮﯾﯿە؟ ﺋﺎﯾﺎ ﻟە وەﺳﻔﮑﺮدﻧﯽ ﺳﺮوﺷﺘﺪا
ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺣﺴﺎب ﺑۆ ﭼﺎودێﺮ ﺑﮑﺮێﺖ؟ ﺋﺎﯾﺎ ﺑﺎﺷﺘﺮە ﻓﯿﺰﯾﺎ ﺑەﭘێﯽ “ﺣەﻗﯿﻘەت” ﯾﺎن ﺑەﭘێﯽ
“ﺋەوەی ﭼﺎودێﺮی دەﮐەﯾﻦ” ﻓۆرﻣﻮﻟە ﺑﮑﺮێﺖ ،ﯾﺎن ﺋﺎﯾﺎ ﺑﮋاردەی ﺳێﻬەم ﻫەﯾە؟ ﻧەﺧﺸە
ﺷەﭘۆﻟﯽ ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯽ ﭼﯿﯿە؟ ﺑەوردی ﻣﺎﻧﺎی “دەرﮐەوﺗﻦ” ﭼﯿﯿە؟ ﺋﺎﯾﺎ ﺗﯿۆرﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧﮕﯿﺮﯾﯽ
ﮔەردوون ژﯾﺮاﻧەﯾە؟ ژﯾﺮاﻧەﯾە ﺋەﮔەر وا ﺑﯿﺮﺑﮑەﯾﻨەوە ﮐە ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﺎ ﺑۆﺧۆﯾﺎن
ﺑﮑﺮێﺖ ﭘەرەﺑﺴێﻨﻦ؟ ﺑۆﻣﻦ ڕووﻧە ﮐە ﻟە وەڵﺎﻣﺪاﻧەوەی ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗﺎﻧەدا ﻧﺎﮐﺮێﺖ
ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوە ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺋێﺴﺘﺎ و ڕاﺑﺮدوو ﻧﺎدﯾﺪە ﺑﮕﯿﺮێﻦ.
ﻟە ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯽ ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯽ ﻟﻮوﭘﯿﺪا ]ﺋەڵﻘەﯾﯿﺪا]  ،ﺑﻮاری ﺗەﮐﻨﯿﮑﯽ ﺧۆم ،ﻓەزا و ﮐﺎﺗﯽ
ﻧﯿۆﺗﻦ-ﯾﯽ وەﮐﻮ دەرﮐەوﺗەی ﺷﺘێﮏ ﮐە داﻧەدارە ،ﺋەﮔەرﯾﯿە و ﻟە ﻓەزاﯾەﮐﯽ ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯿﺪا
ﻫەڵﺒەزوداﺑەز دەﮐﺎت ،دووﺑﺎرە ﻟێﮑﺪراوەﺗەوە .ﻓەزا ،ﮐﺎت ،ﺗەﻧۆﻟﮑەﮐﺎن و ﺑﻮارەﮐﺎن
دەﺑﻦ ﺑە ﺗﺎﮐە ﻗەوارەﯾەک :ﺑﻮارێﮑﯽ ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯽ ﮐە ﻧە ﻟەﻓەزاداﯾە و ﻧە ﻟە ﮐﺎﺗﺪا.
ﮔۆڕاوەﮐﺎﻧﯽ ﺋەم ﺑﻮارە ﺗەﻧﻬﺎ ﻟە ﮐﺎرﻟێﮑەﮐﺎﻧﯽ ﻧێﻮان ﻧﯿﻤﭽە-ﺳﯿﺴﺘﻤەﮐﺎﻧﺪا ﺳﻨﻮوردارﯾﯽ
ﺑەدەﺳﺖ دەﻫێﻨﻦ .ﻫﺎوﮐێﺸە ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺗﯿۆرﯾﯿەﮐە ﻫﯿﭻ ﮔۆڕاوێﮑﯽ ﺋﺎﺷﮑﺮای ﻓەزا و
ﮐﺎﺗﯿﺎن ﻧﯿﯿە .ﺋەﻧﺪازە ﺗەﻧﻬﺎ ﻟە ﻧﺰﯾﮑﮑﺮدﻧەوەﮐﺎﻧﺪا دەردەﮐەوێﺖ .ﺗەﻧەﮐﺎن ﻟەﻧﺎو
ﻧﺰﯾﮑﮑﺮدﻧەوەﮐﺎﻧﺪا ﺑﻮوﻧﯿﺎن ﻫەﯾە .ڕﯾﺎﻟﯿﺰم ﺑە ﺑڕێﮑﯽ ﺑەﻫێﺰ ﻟە
ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﮕەرﯾﯽ)ڕﯾﻠەﯾﺸﻨﺎڵﯿﺰم( ﺋﺎودراوە .ﭘێﻤﻮاﯾە ﺋێﻤە وەک ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﺎن ﭘێﻮﯾﺴﺘە
ﮔەﻧﮕەﺷە ﻟەﮔەڵ ﻓەﯾﻠەﺳﻮﻓﺎن ﺑﮑەﯾﻦ ،ﻟەﺑەرﺋەوەی ﭘێﻤﻮاﯾە ﺑۆ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻦ ﻟە ﻫەﻣﻮو ﺋەم
ﺷﺘﺎﻧە ﭘێﻮﯾﺴﺘﻤﺎن ﺑە ﯾﺎرﻣەﺗﯿﯿە.

ﺑﺎ ﺋەوەش ﺑڵێﯿﻦ ،دەرﮐەوﺗﻨﯽ ﻫەﻧﺪێﮏ ﺑۆﭼﻮوﻧﯽ دژە-ﻓەﻟﺴەﻓﯽ ﻟە ﺑﺎزﻧەﮐﺎﻧﯽ زاﻧﺴﺘﺪا
ﮐﺎرداﻧەوەﯾەﮐﻦ ﺑۆ ﺑۆﭼﻮوﻧە دژە-زاﻧﺴﺘﯿﯿەﮐﺎن ﻟە ﻫەﻧﺪێﮏ ﺑﻮاری ﻓەﻟﺴەﻓە و زاﻧﺴﺘە

ﮐۆﻣەڵﺎﯾەﺗﯿﯿەﮐﺎﻧﺪا .ﻟە ڕەوﺷﯽ ﭘۆﺳﺖ -ﻫﺎﯾﺪﯾﮕەر-ﯾﯿﺪا ﮐە ﺑەﺳەر ﻫەﻧﺪێﮏ ﻟە ﺑەﺷەﮐﺎﻧﯽ
ﻓەﻟﺴەﻓەدا زاڵە ،ﺑێﺌﺎﮔﺎﯾﯽ ﻟە زاﻧﺴﺖ ﺷﺘێﮑە ﺑە ﺷﺎﻧﺎزﯾﯿەوە دەﺧﺮێﺘە ڕوو .ﻫەروەﮐﻮ
ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ زاﻧﺴﺖ ﻟەﻧﺰﯾﮑەوە ﮔﻮێ ﺑۆ ﻓەﻟﺴەﻓە دەﮔﺮێﺖ ،ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﻓەﻟﺴەﻓەش ﻟەﻧﺰﯾﮑەوە ﮔﻮێ
ﺑۆ زاﻧﺴﺖ دەﮔﺮێﺖ .ﺑەدڵﻨﯿﺎﯾﯿەوە ﻟە ڕاﺑﺮدوودا ﺑەم ﺷێﻮەﯾە ﺑﻮوە :ﻫەر ﻟە ﺋەرﺳﺘۆﺗﺎڵ
و ﭘﻼﺗۆ-وە ﺑۆ دەﯾﮑﺎرت ،ﻫﯿﻮم  ،ﮐﺎﻧﺖ ،ﻫەﺳڕەڵ و ﻟﻮﯾﺲ ،ﻫەﻣﯿﺸە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﻓەﻟﺴەﻓە
ﻟەﻧﺰﯾﮑەوە ﮔﻮێﯽ ﺑۆ زاﻧﺴﺖ ﮔﺮﺗﻮوە .ﻫەرﮔﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﮐﺎم ﻟە ﮔەورە ﻓەﯾﻠەﺳﻮﻓﺎﻧﯽ ڕاﺑﺮدوو
ﺑۆ ﺳﺎﺗێﮑﯿﺶ ﺑﯿﺮﯾﺎن ﻟەوە ﻧەﮐﺮدۆﺗەوە ﺋەو زاﻧﯿﻨە ﭘﺸﺘﮕﻮێ ﺑﺨەن ﮐە ﻟەو ﮐﺎﺗەدا زاﻧﺴﺖ
ﭘێﺸﮑەﺷﯽ ﮐﺮدووە.

زاﻧﺴﺖ ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑﻨەڕەﺗﯿﯽ و ﺗەواوﮐەری ﮐﻠﺘﻮوری ﺋێﻤەﯾە .ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ وەڵﺎﻣﯽ ﻫەﻣﻮو ﺋەو
ﭘﺮﺳﯿﺎراﻧە ﺑﺪاﺗەوە ﮐە ﺋێﻤە دەﯾﺎﻧﮑەﯾﻦ ،ﺑەڵﺎم ﺗﻮوڵێﮑﯽ ﻫەرە ﺑەﻫێﺰە .زاﻧﯿﻨﯽ ﮔﺸﺘﯿﯽ
ﺋێﻤە دەرەﻧﺠﺎﻣﯽ ﺑەﺷﺪارﯾﮑﺮدﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮارە ﺟﯿﺎوازەﮐﺎﻧە ،ﻫەر ﻟە زاﻧﺴﺘەوە ﺑۆ ﻓەﻟﺴەﻓە
ﺗﺎ دەﮔﺎﺗە ﺋەدەب و ﻫﻮﻧەر و ﺗﻮاﻧﺎی ﺋێﻤە ﺑۆ درووﺳﺘﮑﺮدﻧﯽ ﻫەﻣەﺋﺎﻫەﻧﮕﯽ
ﻟەﻧێﻮاﻧﯿﺎﻧﺪا.
ﺋەو ﻓەﯾﻠەﺳﻮوﻓﺎﻧەی ﻟە ﻧﺮﺧﯽ زاﻧﺴﺖ ﮐەﻣﺪەﮐەﻧەوە ،ﮐە ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ زۆرن ،زﯾﺎﻧێﮑﯽ ﮔەورە
ﺑە ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮﯾﯽ و ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯿﯿەت دەﮔەﯾەﻧﻦ .ﮐﺎﺗێﮏ دەڵێﻦ ﮐە ﻫﯿﭻ ﮐﺎم ﻟە ﺑﻮارەﮐﺎﻧﯽ
زاﻧﯿﻦ ﺑەﻧﺎو زاﻧﺴﺘﺪا ﺗێﻨﺎﭘەڕن و ﭘێﯿﺎن واﯾە ﺋەوە ﺧۆﯾﺎﻧﻦ ﺑﺎﺷﺘﺮی ﻟێ دەزاﻧﻦ ،دوو
ﭘﯿﺎوە ﭘﯿﺮە ﮔﺮﮔﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺳەر ﮐﻮرﺳﯽ ﭘﺎرﮐەﮐەم ﺑﯿﺮدەﺧەﻧەوە :ﯾەﮐێﮑﯿﺎن
دەڵێﺖ؛”ﺋەﻫﺎاااا” ،ﺑە دەﻧﮕێﮑﯽ ﻟەرزۆﮐەوە ” ،ﺋەوﻫەﻣﻮو زاﻧﺎﯾﺎﻧە ﺑﺎﻧﮕەﺷەی ﺋەوە
دەﮐەن ﮐە ﻟە ﺋﺎﮔﺎﯾﯽ ﯾﺎن ﻟە ﺳەرەﺗﺎی ﮔەردوون دەﮐۆڵﻨەوە” .ﺋەوەی ﺗﺮﯾﺎن دەڵێﺖ؛
“ﺋۆەەە” “ﭼەﻧﺪ ﺑێ ﻣﺎﻧﺎﯾە! ﺑێﮕﻮﻣﺎن ﺋەوان ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﻟەو ﺷﺘﺎﻧە ﺗێﺒﮕەن .ﺋێﻤە ﻟێﯿﺎن
ﺗێﺪەﮔەﯾﻦ!”

ﻟەﺑﺎرەی ﮐﺎرﻟۆ ڕۆﭬێﻠﯽ

زاﻧﺎی ﻓﯿﺰﯾﺎﯾﯽ و ﻧﻮوﺳەری ﺋﯿﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎرﻟۆ ڕۆﭬێﻠﯽ ﻟە  ١٩٥٦/ ٥/٣ﻟەداﯾﮏ ﺑﻮوە .ﻟە
ﺋﯿﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎری ﮐﺮدووە و ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ٢٠٠٠وە ﻟە ﻓەرەﻧﺴﺎ ﮐﺎردەﮐﺎت .زۆرﺑەی
ﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﻟە ﺑﻮاری ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯽ ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﺪان ،ﮐە ﺗێﯿﺪا ﯾەﮐێﮑە ﻟە داﻣەزرێﻨەراﻧﯽ
ﺗﯿۆرﯾﯽ ﮐێﺸﮑﺮدﻧﯽ ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯽ ﺋەڵﻘەﯾﯽ.
ﻫەروەﻫﺎ ﻟە ﺑﻮاری ﻣێﮋوو و ﻓەﻟﺴەﻓەی زاﻧﺴﺘﺪا ﮐﺎری ﮐﺮدووە .ﻫﺎوﮐﺎری ﭼەﻧﺪ
ڕۆژﻧﺎﻣەﯾەﮐﯽ ﺋﯿﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯿە ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﭘﺎﺷﮑۆی ﮐﻠﺘﻮورﯾﯽ  Corriere della Seraو Il Sole
 24 Oreو  .La Repubblicaﮐﺘێﺒە زاﻧﺴﺘﯿﯿە ﮔﺸﺘﯿﯿەﮐەی ،واﺗە “ﺣەوت واﻧەی ﮐﻮرﺗﯽ
ﻓﯿﺰﯾﺎ” ،ﺑۆ  ٤١زﻣﺎن وەرﮔێڕدراوە و ﻟە ﺟﯿﻬﺎﻧﺪا ﻣﻠﯿۆﻧﺎن ﮐۆﭘﯽ ﻟێ ﻓﺮۆﺷﺮاوە .ﻟە ﺳﺎڵﯽ
 ٢٠١٩دا ﮔۆﭬﺎری  Foreign Policyڕۆﭬێﻠﯽ وەک ﯾەﮐێﮏ ﻟە  ١٠٠ﺑﯿﺮﯾﺎری ﮐﺎرﯾﮕەر ﻟە
ﺟﯿﻬﺎﻧﺪا ﻟە ﻗەڵەﻣﺪا.
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