
؟ یه ھه سنوردارو پالنکی زانستی   خشه نهئایا 

 

 
 ھشام غصیب: نووسینی

 د  مه جیھاد موحه: رگانی وه

  وتووژی مۆدرن ـ حوار متمدن:  رچاوه سه
 

داری سنور دواچووی لکی به نگاوگه ھه  ر بهی سنوردا ڕبازکی زانستییانه  م ئایا به.   یه زانست ھه  وه هدنیایی  به
  ئایا  بوو؟  وه نشتاین ی ئه ڕچکهمان  و پشکنیندا ھه  وه لکۆینه  ی نیوتن له که ڕچکه  ؟ ئایا یه خت بوونی ھه پشوه
نیا  انستیی تهی ز پراکتیزه بوو؟  ئایای بور و ھایزنبرغ و فاینمان و ھوکنغ  مان ڕچکه نشتاین ھه ی ئه که ڕچکه

شتیوانک و  وانک و که فۆکهرک و دارتاشک و  زایی ئاسنگه ک پسپۆڕی و شاره وه  سنورداره یک ییهزا پسپۆڕیی و شاره
 و پسپۆڕیی و کنیکی ئه ڕووی ته  ویتردا له ک و ئه نوان زانایه  له  جیاوازی نییه  جۆرک که  ، به ک وایه ڕاوچییه

 ت؟ب نه  وه سنورداره  زاییه شاره

ین و ڕبازکی  حوکم بده  وه فه لسه فه  له یی زانست؟ بۆ میژووی پراکتیزه  وه ڕینه ی بگه هو پش ئه  شیاوه ئایام،  به
 سوفی ئنگلیزی، فرانس یله ک چۆن کاتی خۆی فه ربگرین وه وه  وه مکی لۆژیکه ت و چه قیقه مکی حه چه  له  زانستیانه

  به  زانستیی خۆی و وه یی بۆ مژووی پراکتیزه  وه ڕینه بگه  که  باشترنییه.  می نودا رده تای سه ره سه  له بیکون کردی،
مانکرد، چیمان بـۆ  مه ر ئه گه نوانیاندا؟ ئه  ین له راوردبکه ی زاناکاندا و به ڕچکه  ین له بکه وه قوی لکۆینه

 دا؟ بوارهم  له  وه بته ڕوونده

یشتن و  پگه  وامی له رده به  به  ن، که خه رده و ڕبازمان بۆ ده  میتۆد و ڕچکه  زۆرک له  وانه لکۆینه  م جۆره ئه
لکی  نگاوگه ھه  ڕبازکی سنورداردا به  ی له وه کورتکردنه) حایشبت مه  نگه ڕه( ته حمه زه  مه ئه  ، وه بووندایه وره گه

لکی  نگاوگه ھه  به  هیبم ڕبازکی زانستی بوونی نی  م که که ده  وه بوری ئه  وه رئه به له.  خت سنورداری پشوه
 . یــه و میتـۆدی جۆراوجۆرمــان ھه  ڕبــاز و ڕچکــه  ھاتوو لـه خزانکــی دوایینــهکو  خت، بـه سـنورداری پشــوه

 
کانیش  زانسـتییه  پراکتییـزه  کی بیرییـداین و وه رییـه روبه م بسه رده به له  ئمه  دت که  ومانایه به  مه ئه ائای

( یی ترداکان کان و پراکتییزه زانستییه  نوان ڕوخساری پارکتییزه  له  هیھیچ سنورکی ئاشکرا نی  ناسنوردارن، وه
م  ، به نییه  یانهانستڕبازکی ز  که  یه وه شم ئه که مه ؟ وه) یدا بۆ نموونهک له ناسی و فه ستره ریی و ئه جادوگه

تکی  قنییه م عه ندین جۆرن، به کان چه بسنوره  یهزانست  ڕبازه.   یه سنوردار ھه ی یانهتکی زانست هیقنی عه
ری زانستی  وھه جه  .کانی تردا یزهکان و پراکت یهزانست  پرارکتیزهنوان   کات له ده جیاوازی  که کات سنوردار حوکمی ده

 .ی سنوردار ڕبازکی زانستیانه  ک به ی ئالۆز، نه تکی زانستیانه قنییه عه  بت به سنوردارده ی زانستی بۆ پراکتیزه

کان  هگیشتی  شیه ، پرسیاری ھاوبه م پرسیاره ئه ی وه مدانه ؟ بۆ وه تی زانستیی چیه قنییه عه  ستمان له به م مه به
 .کانیی ماکانی و پایه بنه  ی زانستیی و وه کانی پراکتیزه یهسنوردار  یدا، واتهی زانست پراکتییزه  ن لهی که ده

ما  کان، بنه نتۆلۆگییه ما ئه کان، بنه ما ئیبستمۆلۆگییه بنه:  یه ما و سنوردارتیی ھه بنه  چوار جۆر له  زانم که واده
 .پنت سه ند ده ھه ڕه  فرهکی  ڕۆشنبیرییهو  کی ڕۆشنبیرییه یه ست پۆژهزان. کان ما سۆسیۆلۆگییه کان، بنه ئاکارییه

 



ی الی  م جۆره شی ئیبستمۆلۆگیی، به ماکان، به بنه  له  وه مه که شی یه به  به درت قی زانستیی گرده مکی عه چه
 : وه خواره

 :ری سه ت لهست به قده زانست چه  ماکانی ئیبستمۆلۆگییدا که کیی بنه پشه  له

،  وه وه و لتوژینه  وه ژر تاقیکردنه  خاته موو شت ده زانست ھه.  پ قبق نییه یندوچوون انست ھیچ شتکی ب چهز/  آ
ی  وه زموون و لتوژینه و ئه  وه نجامی تاقیکردنه ئه  له  که ک یهر ڕاست ھه  ھایی قبوناکات، بۆیه ڕه  کانیش به نجامه ئه

  نجامه ئه اترد ی وه و لیتوژینه  وه تاقیکردنه  ردابت و له سه ڕانکاریی بهگۆ  که  یه وه وای ئهاشی ھاتبت،  وه زانستیه
 . ندوچوون نییه ھاو بچه کی ڕه زانست ڕاسستییه  واته. لکی تر نجامگه ئه  کان بگۆڕدرن به زاسنتییه  ڕاستییه

تی ب  سه قیی و ده تی سیاسی و دینی و ده سه ک ده یدا، وهک ره کی ده یه رچاوه ھیچ سه  به زاسنت داننانت/  ب
نیا  ته  مه ئه.  کی زانستیه یه که قی زانستی و یه ی ڕاستی الی زانست عه رچاوه سه.  ندوچوون مالوالو ب چه ئه
 . دار زانست سه حوکم بکات به  که  یه رچاوه سه

ناوی  و ھهنا  چته دهکو  به. رناگرت وه کان دیارده شی  ڕووکه کان ناکات و به ماشای دیارده زانست ته/  ج
. ک ڕاستیه  ی بگاته و لوه  هو وت لیبکۆلته بیه  ک که یه ردیارده ی ھه وه ناو یاساکانی ناوه  چته ، ده وه کانه دیارده

 . تایی نییه تاھه الی زانست ھه  ک له ھیچ ڕاستیه.  یه ی زانستی ھهق داھنانی عه  زاسنت بوای به  بۆیه
 
 

بوونی   واته.  کاندا زانستیه  پراکتیزه  ریی له وه قکی زانستی و ته بۆ بوونی عه  یه ئاماژه  له ماگه م بنه ئه
کان ڕبازکی زانستی  زانستیه  زهبۆ پراکتی  واته کات، که کان دیاری ده زاسنتیه  پراکتیزه  که  تکی زانستیانه قنیه عه

 . یه ھه  تیكی زانستیانه قنیه کو عه ، به دیاریکراو نییه
 

توانینکی   نوان شکک له  له  کی دایالکتیکیانه ندیه یوه په  له  یه قی زانستی شاراوه ڕۆکی عه ناوه  وه رئه به له
  روریه زه  ندیه یوه کان په یکیهدایالکت  ندیه یوه په  ستمان له به ت مه به ھه.   کاریانه کی ورده ییه ندازه و ئه  بیرکارییانه

ک  رچ الیه وتانی ھه فه  دت که  ومانایه دا به نده م نوه کان له دایلکتیکیه  ندیه وه یه په .  کانه کان و ناکۆکه گۆڕدراوه
ر  سه گۆڕان به  گۆڕدرن، واته کتری ده گۆڕانی یه  به  نه م دوو الیه دوادادت، ئه ی تریشی به وتانی الکه فه  نانه م الیه له
.  یه ا ھهنوانیاند  وام له رده کی به ناکۆکیه  میشه ھه  واته ی تریشدا دت، که ر الکه سه کدابت گۆڕان به رچ الیه ھه
کان،  کارییه ورده  ییه ندازه ب ئه کات به کان خۆی وونده زانستیه  توانینه:  که  وه سته ده دات به ده  و مانایه ش ئه مه ئه
.   وه ناوییه  وتبته که بت و نه ک نه قووی تیۆریه ر ھه گه ئه  ڕاست نییه کان تاقیکارییه.   شی ڕاسته که وانه چهپ

  ی زانستی له ، تیۆره م جۆره به.  بت نه  وه ر شیاوی تاقیکردنه گه کانیش زانستی نیین ئه ینهھا توان روه ھه
و   نوان تیۆره  هل  هی ش ناکۆکی ھه میشه ھه.  شی ڕاسته که وانه بت، پچه ده سته رجه زانستیدا به کی یه وه تاقیکردنه
 .تاقیکاریدا

و   پراکتیزه  له  تۆڕکی گردراوه.   نده ھه ڕه  کداچوو و ئالۆز و فره هی کی به ندیه یوه په  ئۆرگانییه  ندیه یوه م په ئه
یان  که ریه و ھه  وه ینه تری جیابکهیک له  له گه و پرۆسه  پراکتیزهم  ر ئه گه ئه  یه ه ھه.  لکی ھزری ل و ئامرازگه گه پرۆسه

شیان  که ریه ھه  ھنن، وه کگرتوو پکده کی یه یه که یه موویان رھه ھه  کن که یه ه کۆمه  مه ئه.  ربگرین نیا وه ته  به
موویان  ھه.  ھنن عریفی پکده مکی مه رھه به  وه مووشیان پکه ر ھه ھه.  ی خۆی و پگه  بنکه  به  ویتری کردوه ئه
  لکی زانستیانه له گه یزهپراکت  له کی زانستی و وه یه وه یکردنهتاق  به  وه لکی زانستیه وانیگهت  تۆڕک له  ونه که ده

 .سروشدا  له  تدا، واته بابه
 

 :لکی ھزریدا لک و ئامرازگه گه پرۆسه  له  وه نوان توانین و تاقیکردنه  کان له دایالکتیکیه  ندیه یوه کانی په نده ھه ڕه

کی ت تایبه گۆڕینی  کان، واته کان بۆ توانینه وه ی گۆڕینی تاقیکردنه روازه ده  ستوردان له ده:  ننگاند سه ھه/   1
نگاندنی  سه ھه  نه گه ده  وه کانه ورده  ندازه ئه  کی سنوردار له یه ژماره  لهزاناکان   .بۆ گشتکی ب سنور سنوردار

  مه ئه! ، نا کی میکانیکی ئاساییه یه پۆسه  مه ئه  وابزانین که  یه ه ھه  وه م ئه به.  کان کان و یاسا گشتیه ندیه یوه په
کی  ڵ ژیرییه گه له  خۆگرتوه  ی جیاواز و دیاری له کی بیرکاریانه ییه کارامه  که  ره ی دروستکه رانه کی داھنه یه پرۆسه

  یه تیه چۆنیه و ، ئه یه له سه م مه ئه ر سه له  باشترین نمونه  .بشت  ی به کی زانستیانه یه وه هبیرکردنھز و  فیزیایی به



.  وری ڕۆژدا ده کان به هستر ی ئه یاساکانی جوه ، بۆ)1630ـ  1571(یشت، یوھانس کبلر مانی پیگه زانای ئه  که
کانی ڕۆژئـاواو  الھوتیـه  کارھنا، بیره ی خۆی به که مه رده ی سه انهیکی بیرکاری ییه کارامه  ی که وه ڕای ئه ره سه

یی فیزیایی دی قوی مادست هجوانکاریی و ھ و ) سوفی بیرکارزانی ئغریقی، فیثاغۆرسه یله فه  ست له به مه(فیثاغۆری
  .تدا ریه شه مژووی به  بکرت له  مه م جار بوو ئه که یه  نگاندنی یاساکاندا، که سه پناوی ھه  کارھنا له به

گۆڕینی گشتکی ب   کان، واته ورده  وه بۆ تاقیکردنه) بیردۆز( گۆڕینی تیۆره  ستوردان له ی ده پرۆسه  :نجامگیری ئه/  2
  هکردنی گشت ل سته رجه پناوی به  ھن له  کارده کان به لۆژیکیه  زاناکان ئامرازه.  تکی سنوردار سنور بۆ تایبه

).  رگر وه....  تکی سنورداره کان تایبه کارییه ورده  وه کردنه، تاقی گشتکی ب سنوره ـ ـ بیردۆز  تیۆره.  (تدا تایبه
کان  نۆکه ی ته جوه  کانی نیوتن بۆ یاساکانی غالیلیو له نجامگیرییه ، ئه یه له سه م مه ر ئه سه ش له وره ی گه نمونه

ھزی ی  جوه  کانی نیوتن له ردونیه یاسا گه  ا لهوری خۆرد ده کان به هستر ئهی  جوه  یاساکانی کبلر لهوی و  ر زه سه له
کی  چواریه  کانی فیزیایی سکتلندی بوو، جیمس کالر ماکسویل، له نجامگیرییه ، ئه وره کی تری گه یه نمونه.  ڕاکشان

 .با و موگناتیسدا ھره یاساکانی که  له  یه ھه) تیشک(ھرۆموگناتیسی پۆلکی که شه  دا، که دهی نۆز ده می سه سیه
 
تی  ر حاه سه جکردنیان له جبه  به  وه کاته وامی تاقیده رده به  کانی به بیر و گوته  میشه زانست ھه:   وه تاقیکردنه/  3

ــه ــه راوردکردنی ئه ئاشــکراو ب ــه  نجام ــه تیۆریی ــهتیۆر  کان ب ــه  ی ــه.  کانی وه تاقیکردن ــت  ده  ب ــر، گش ربینکــی ت
  دات، واته ک ده حه مه  سروشتدا له  له  ته ت تایبه م حاه نجامگیریی، دواجاریش ئه تدا بۆ ئه تایبه  کات له ده سته رجه به
،  مه ر ئه سه ش له نهمون.  دا که تاقیکراوه  ڵ واقیعه گه کراودا له سته رجه نوان گشتی به  کات له راورد ده به.  تاقیگادا  له

  واته.  جکرا دا جبه1919  دا، له1915سای   ئانشتاین دایھنا له  یی گشتی بوو، که ی ڕژه کانی تیۆره وه تاقیکردنه
ی  وه یشت به ، گه وه بوونه ودهدا بئاواوری ڕۆژ ده به  کان که وقی تیشکه ر شه سه جکرد له ی خۆی جبه که ئانشتاین تیۆره

بپوت،  بۆی   یه م گۆشه دا توانی ئه1919سای   له  وه.   وه منه چه کی بچوک و ئاشکرا ده یه گۆشه  به  م تیشکانه ئه  که
ــــه ده ــــه رک ــــه پوانه  وت ک ــــه  ک ــــه  ب ــــه ک ئه تی وه واوه ت ــــه تیۆرییه  نجامگیریی ــــه  ک ــــه وای ــــه  ، وات  .  ھاوجووت
 
،  ته حمه جکردنی زۆر زه کارھنانی و جبه به  که  رۆحی ھزرییه کی یه وه تاقیکردنه  هم ئه:  کان بیرییه   وه تاقیکردنه/  4

و  نرت لهبتوا  ڕۆککی ڕاستی که موو ناوه ھه  له  بیریی ڕووته ی وه بوونیش، تاقیکردنهحا تا ئاستی مهت  نانه ته
  یه وه بیرکردنه  له  هم جۆر ئه.  وه وه ژر تاقیکردنه  واقیعدا، واتا بخرته  زموونبکرت له و ئه تکریجی بهج  وه ڕۆکه ناوه
م  م ئه نی خۆی پیشان بدات، بهاک خۆی ڕۆشنبکات و شواز و ناکۆکیه  ت کهب دا ده وه وی ئه ھه ی بۆخۆی لهخۆ
سـایدا   نی شانزه مه ته  ن ئانشتاین له ده. چی ترکی ڕووت و ھی یه وه بیرکردنه  بهنیا  موویان ته ھه  ونه ھه

بوات   و خراییه وت و به کانی خۆر بکه تیشکه  کک له شت بتوانت دوای یه توانت، یان ئه ده  که  وه ته وابیریکردوه
   وه م تاقیکردنه ئه  کرت که ات؟  وا گومان دهد ڕووده ببت چی  مه ر ئه گه ئه  خۆی کردوه  خۆشی پرسیاری له. یدا گه له

 .ت یی تایبه ی ڕژه تیۆره  یاندیه گه  ی بوو که که بیرییه  وه ستپکردنی ڕه خای ده  یه وه م بیرکردنه ، یان ئه بیرییه

 
 
  کات له تی ده رایه نونه . ی زانستیدا دروستکردنی تیۆره  له  ییه چینهئامازکی بن:  دایالکتیکی ی پکھاته/  5

ر بۆ  سه چاره  بته ده  دروستکردنی بیرکی نوێ که  له  وه کاندا، پکه ناکۆکه  کاندا، یان  بیره جیاوازه  گردانی بیره
ر  سه له  وره ی گه نمونه.  کان یهزانست  کان و پشبینیه وه کدانهری ل ڕاندنیان و فراوانکردنی ڕووبه کان و تپه ناکۆکیه

ڵ یاساکانی کبلر  گه کرد له ویدا ئاوته هی ز جوه  نیوتن یاساکانی غالیلیو له  بوو که  تییه و چۆنیه ، ئه یه له سه م مه ئه
ـــــمانی  جوــــــه  لــــــه ـــــۆره  کاندا لــــــه هئاســ ــ ـــــه ی گــــــه تی ــ ـــــاندا  جوــــــه  ردونی گشــــــتگیردا ل   .و ڕاکشــ

 
 
لکی جۆراوجـۆر و  ڕگاگه  یان به وه دروستکردنه  کان و لکترازانیان و دووباره شیکارکردنی بیره:   خنه ڕه/  6

کانی و  یی و سنوره که ناوکیه  ی بونیاده وه پناوی دۆزینه  ڵ واقیعدا له گه کانی تردا و له ڵ بیره گه راوردکردنیان له به
بۆ ڕوخاندنیان و   وه درژبوونه  کانی و ئاسۆکانی، وه گه کانی و ڕه کانی و بناغه لنه کانی و که کانی و کشه کۆکیهنا
ی فیزیای  هغالیلیو ئاراست  بوو که  ره به  تیژه  خنه و ڕه ئه  مه ر ئه سه له  وره ی گه نمونه.  ندنیانڕا کردنیان و تپه شه گه

  م فیزیا ڕوخاوه ی ئه جگه  و له  ی بۆ نییه وه ڕانه گه  واوی که ته  ی تکشکاند به م فیزیایه ئه  ئارستۆی کرد، که
 .و ردوی ئه هر داروپ سه زراند له دامه یکی فیزیایی نو یه بنکه

 .دا که باوه  تیۆریه  ندی چوارچوه نوه کان له نویه  وته رکه کردنکی شیاو بۆ ده دروستکردنی ڕاڤه  واته:  گریمانه/  7



  جیاوازیـه  کان لـه وره گـه  رھنـانی راسـتیه کان، یـان ده وره گـه  ی ڕاستیه وه خوندنه:   کانه رنجی زیره سه/  8
ی خی  قینه می پش زاین، ڕاسته ی سیه ده سه  ی زانای ئغریقی، ارنستثنیس، له که وه خوندنه ، هنمون.   وه کانه بچوکه

ی ھاوینیی  وه ڕانه گه کاتی ھه) ستونیدا سنگکی ئه  له(ری کاژی خۆری ی سبه گۆشه  کان له بچوکه  جیاوازیه  وی له زه
  وی به ی زه کی وردبکات بۆ چوه یه وه خوندنه  وایلکرد که  مه ئه. و ئاسواندا  ریه نده سکه نوان ئه  ڕۆ له و کاتی نیوه

 . وه وره کی گه وردیه

ی زانستی و تاقیکاریی  ندی دایالکتیکی نوان تیۆره یوه کانی په نده ھه ڕه  زانستیانه  و پراکتیزه  ھزریانه  م ئامرازه ئه
ی  ھنن، بنچینه قی زانستی پکده بونیادی عه  وه مووی پکه ھه.   ه)سروشتی(کردنی زانستی راکتیزهتی پ زانستی و بابه

 . یکی زانستیانه ڕبازگه  له  ھاتووه دواینه  پۆله و شه ئه
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