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شۆڕشــدا«  لــە  »عەقــڵ  کتێبــی  باڵوبوونــەوەی 

پێشــوازییەکی گەرموگــوڕی لێکــرا لەالیــەن خەڵکێکــی 

ــەن  ــدا، بەڵکــو لەالی ــاو چەپەکان ــا لەن ــەک تەنه زۆرەوە، ن

تیــۆرە  تازەتریــن  و  فەلســەفە  چاودێرانــی  و  زانایــان 

زانستییەکانیشــەوە، وەک تیــۆری شــێواوی  و ئاڵــۆزی ، 

کــە لــە چەندیــن ڕووەوە ڕەنگدانــەوەی تێڕوانینێکــی 

رسوشــت. بــۆ  دیالەکتیکییــە 

شــێوەیەکی  بــە  ئارکیۆلۆژییــەکان،  دۆزینــەوە  دواییــن 

تایبەتیــش کارە پێشــەنگەکانی )ســتیڤن جــەی گۆڵــد(، 

شــێوەیەکی  بــە  لێکبچــڕاو«،  »هاوســەنگیی  واتــە 

جەوهەریــی ئــەو تێڕوانینــە کۆنــەی هەمــوار کــردەوە 

پلەبەپلــەی  پڕۆســەیەکی  پەرەســەندن  دەڵێــت  کــە 

ــن  ــاکاوەکان، ناتوان ــە لەن ــاتەکان و بازدان ــە، کارەس هێواش

ــی  ــۆی بایەخێک ــد خ ــدا. گۆڵ ــت لەبەردەمی ــە بەربەس ببن

لــەم  ئەنگڵــس  بەشــدارییەکەی  بــۆ  دانــاوە  بێپایانــی 

»ڕۆڵــی  نایابەکەیــدا  کتێبــە  لــە  ئەویــش  بارەیــەوە، 

کارکــردن لــە گۆڕینــی مەیمــون بــۆ مــرۆڤ«، کــە لەوێــدا 

دۆزینەوەکانــی  دواییــن  داهێنەرانــە  شــێوەیەکی  بــە 

خســتۆتەڕوو. مرۆڤایەتــی  ڕەگوڕیشــەی  دەربــارەی 

کاتێــک کتێبــی عەقــڵ لــە شۆڕشــدا بــۆ یەکــەم جــار 

باڵوکرایــەوە، هــاوکات چەندیــن هەنگاوی سەرنجڕاکێشــی 

ــدا- بــە شــێوەیەکی تایبەتیــش  ــە جیهان دیکەمــان بینــی ل

ــی  ــتی جینات ــۆم )زانس ــواری ژین ــی ب ــگاوە گرنگەکان هەن

هەنگاوانــە  و  دۆزینــەوە  ئــەم  ئەنجامــی  مــرۆڤ(. 

چەکوشــێکی بەهێــز بــوون بــۆ تێکشــکاندنی هەڵوێســت 

و بیروبــاوەڕە حەمتیــی و جەبرگەراییــە بۆماوەییــەکان، 

هەمــان ئــەو هەڵوێســت و بیروباوەڕانــەی ئێمــە لــە 

عەقــڵ و شۆڕشــدا ڕەخنەمــان لــێ گرتبــوون. ئــەم لێدانــە 

کەســانە  ئــەو  هاتوهــاواری  بــەرەوڕووی  کوشــندەیە 

بــە چیرۆکــی خوڵقانــدن هەیــە،  بــوو کــە باوەڕیــان 

بەشــە ســەرەتاییەکانی  دانانــی[  ]بەڕاســت  لەپێنــاو  و 

ــەوە. هــاوکات  ــزم ڕەتدەکەن ــدا، داروینی ســفری پەیدابوون

ئــەو کەســە  لەبــەردەم  بــوو  گــەورەش  بەربەســتێکی 

زانســتی  باشــییەکانی  دەدا  هەوڵیــان  ڕەگەپەرســتانەی 

بۆماوەزانــی )علــم الوراثــة( بەکاربهێنــن بــۆ گەرمکردنــی 

بــازاڕی »تیۆر«ـــە زانســتییە کۆنەخــوازە ســاختەکانیان.

هەندێــک کــەس لــەو بــاوەڕەدا بــوون کــە بەشــێکی 

قورســە-  هەزمکردنــی  شۆڕشــدا  لــە  عەقــڵ  کتێبــی 

ــوو  ــان کراب ــە تەرخ ــوو ک ــە ب ــەو بەش ــان ئ ــەوەش هەم ئ

بــۆ کۆســمۆلۆژیا )زانســتی گــەردوون(، چونکــە ئێمــە 

لــەو بەشــەدا کەتبووینــە نــاو مشــتومڕەوە دژ بــە تیــۆری 

تەقینــەوەی مــەزن. وەهــا دیــارە ئــەو منوونــە ســتانداردەی 

و  دەســتکاریکردن  چەســپیوە،  گــەردوون  دەربــارەی 

بەبــێ  خەڵکیــش  زۆرینــەی  بێــت.  ئەســتەم  گۆڕینــی 

ــان کــردووە. گومــان لێکردنیشــی  هیــچ ڕەخنەیــەک قبوڵی

ــکان  ــای ڤاتی ــە پاپ ــەوە وای ــتەمە، وەک ئ ــەک ئەس تاڕادەی

 )Immaculate Conception( بێــت و چەمکــی پاکیزەیــی

ــەوە. ــتەری گومان ــر نەش ــە ژێ بخات

تیــۆری تەقینــەوەی مــەزن )Big Bang theory( هەوڵێکــە 

پشتبەســن  بــە  گــەردوون  مێــژووی  ڕاڤەکردنــی  بــۆ 

بــە دیــاردە دیاریکــراوەکان، بەتایبــەت ئــەو فاکتــەی 

کــە ئێمــە دەتوانیــن ببینیــن کــە هەســارەکان ئێســتا 

هەربۆیــە  یەکــەوە،  لــە  نییــن  نزیــک  زۆر  و  تەنکــن 

ــەم  ــە ئ ــاوەڕەدان ک ــەو ب ــە ئەستێرەناســەکان ل ــک ل زۆرێ

ــە  ــردوودا ب ــە ڕاب ــەی ئەســتێرەکان، ل پێکــەوە کۆبوونەوەی
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــوون.  ــک ب ــەوە نزی ــە یەک ــر ل ــک زیات ــی گەلێ مەودایەک

ئەگــەر بــە فالشــباکێک بگەڕێینــەوە بــۆ دواوە، ئــەوا مــادە 

و فــەزا و کات لــە خاڵێکــدا و لــە میانــەی تەقینەوەیەکــی 

زەبەالحــەوە لەدایکبــوون، ئــەم تەقینەوەیــەش بڕێکــی 

ــووە. ــدا ب ــەالح وزەی تێ زەب

لەســەر  کۆســمۆلۆژییەی  مۆدێلــە  ئــەو  گوێــرەی  بــە 

بــە  ئاســتێکی بەرفــراوان قبــوڵ کــراوە، کــە نــارساوە 

مۆدێلــی هەاڵوســان ، گــەردوون بــە یــەک جــار و لــە 

مــادە و وزە دروســتبووە. کەواتــە ئەمــە چییــە جگــە 

لــە هاوبەرامبــەرە مۆدێرنەکــەی ئــەو بــاوەڕە ئایینییــە 

دێرینــەی پێــی وایــە جیهــان لــە هیچــەوە دروســت بــووە. 

]تیــۆری[ تەقینــەوەی مــەزن بانگەشــەی ئــەوە دەکات 

ــدی  ــە. ئی ــادە هەی ــەزا و کات و م ــۆ ف ــە ســەرەتایەک ب ک

ــەو ڕووداوەوە،  ــاش ئ ــدا لەپ لەگــەڵ هەاڵوســانی گەردوون

ــەڵ و بارســتەیەکدا  ــە تۆپ ــی کۆمەڵ ــە فۆڕم ــادە و وزە ل م

باڵوبوونەتــەوە. ئــەم باڵوبوونەوەیــەش دەشــێت تــا ئەبــەد 

ــت. ــەردەوام بێ ب

ئــەم مۆدێلــە لــە ئاســتێکی فراوانــدا پەســەند کــرا، چونکــە 

کۆمەڵێــک تایبەمتەندیــی گرنــگ شــیدەکاتەوە کــە لــە 

گەردوونــدا دەیانبینیــن؛ بــۆ منوونــە وەک ئــەوەی هەمــوو 

ئاڕاســتەکاندا،  هەمــوو  لــە  خۆیەتــی  خــودی  شــتێک 

هەروەهــا ئــەو حەقیقەتــەش کــە گــەردوون »ڕووتەختــە 

Flat« )واتــە هێڵــە هاوتەریبەکانــی چەندێکیــش درێــژ 

ــەون(. ــەک ناک ــەن و بەری ــەک ناگ ــەوە بەی ببن

)ڕۆبــەرت بــی کیرشــنەر(ی فیزیانــاس و ئەســتێرەناس 

لــە زانکــۆی هارڤــارد، تێبینیــی ئــەوەی کــردووە کــە 

بەرفراوانــی  کاریگەرییەکــی  هەاڵوســان  تیــۆری  »کــە 

ــە هەڵەبوونــی  ــچ بەڵگــە و ســەرنجێکیش نیی ــە«. هی هەی

بســەملێنێت. پــاش دەڵێــت »بــەاڵم ئەمــە بــەو مانایــە 

ــوز؛  ــک نی ــناڵ جیۆگرافی ــت« )ناش ــت بێ ــە ڕاس ــەت ک نای

.)2002 نیســانی 

ــەری  ــە و کەلەب ــن کێش ــۆرە چەندی ــەم تی ــتیدا ئ ــە ڕاس ل

بەرچــاوی تێدایــە، کــە ئێمــە لــە کتێبــی عەقــڵ لە شۆڕشــدا 

ــەت  ــتومانەتەڕوو. بەتایب ــەلی خس ــی و تێروتەس ــە وردی ب

ئــەو پرســیارانەی پەیوەســن بــەوەی »پێــش« تەقینــەوەی 

ــۆ  ــە ب ــەک نیی ــچ ڕێگەی ــە هی ــداوە، ک ــی ڕووی ــەزن چ م

ــەوە  ــەی ئ ــە گریامن ــیارانە، چونک ــەم پرس ــتنەڕووی ئ خس

دەکرێــت کــە »پێشــر« هیــچ نەبــووە- بەوپێیــەی زەمــەن 

نەبــووە. بــەم شــێوەیە کۆتوبەندێکــی ڕەهــا دانــراوە 

دەربــارەی ئەگــەری تێگەیشــتنامن لــە گــەردوون، بەمــەش 

دەرگاکــە بــە کراوەیــی جێهێڵــدراوە لەبــەردەم گشــت 

جــۆرە ئایدیایەکــی غەیبیــی و ئەبســراکتدا- کــە لــەم 

ــە لێزمــە دادەباریــن.  ــاران ب ــدا بــە وەک ب ســااڵنەی دوایی

کۆتایــی  لــە  هەاڵوســان،  تیــۆری  ئەوەشــدا  لەگــەڵ 

ــەوە کــە ســەریهەڵداوە هەتاوەکــو ئێســتا هــەر  حەفتاکان

ــە،  ــووە و هەی ــی زانســتیی وجــودی هەب لەســەر گۆڕەپان

بــە دوای  لــەو دەمــەی زانایانــی گەردووننــاس یــەک 

یــەک ئــەو ئایدیایانــەی دیکەیــان پشــتگوێ خســتووە کــە 

خراونەتــەڕوو.

ــەم  ــۆ ئ ــوێ ب ــەیەکی ن ــە کێش ــەرەتاکانی کۆمەڵ ــەاڵم س ب

ــاڵی  ــک س ــە کاتێ ــۆ منوون ــوون. ب ــتا دەرکەوت ــۆرە ئێس تی

تەقیــوەکان  دوورە  ئەســتێرە  لــە  لێکۆڵینــەوە   1998

ڕیتمێکــی  بــە  گــەردوون  کــە  دەرخســت  ئەوەیــان 

ڕوولەخێــرا درێژدەبێتــەوە. ئەمــە جێگەی سەرســوڕمانێکی 

ــوو  ــان واب ــژەران پێی ــەی توێ ــە زۆرین ــوو،  چونک ــەورە ب گ

کــە گــەردوون هــەر بــە هەمــان ڕیتــم درێژدەبێتــەوە 
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دەچێتــەوە  و  خاودەبێتــەوە  یــان  هەتاهەتایــە،  بــۆ 

دەگۆڕێــت  گــەردوون  فراوانبوونــی  بەمــەش  و  یــەک، 

ــۆری  ــە تی ــەش ب ــە ئەم ــەردوون، ک ــەوەی گ ــۆ یەکگرتن ب

ناودەبرێــت.  »Big Crunch مــەزن  »یەکهاتنــەوەی 

لــە ماوەکانــی ڕابــردوودا )پــۆڵ جــی شــتاینهاردت( و )نیــڵ 

ــان  ــج ڕاپۆرتێکی ــۆی کامربی ــە زانک ــی ل ــۆرۆک(ی هاوڕێ ت

ــتەکان  ــداری »زانس ــاری بایەخ ــە گۆڤ ــرد و ل ــکەش ک پێش

Science«دا باڵوکرایــەوە، ڕاپۆرتەکــە تەحەدایەکــی جدیــی 

حکــوم و بڕیــارە چەســپیوەکان بــوو. ئــەم دوو زانایــە 

ڕاڤەکردنــی  بــۆ  کــرد  پێشــکەش  نوێیــان  منوونەیەکــی 

–کــە  گــەردوون  چارەنووســی  و  گــەردوون  ماهیەتــی 

هەمــان ئــەو دیدگایەیــە ئێمــە لــە کتێبــی عەقــڵ لــە 

شۆڕشــدا پێــی گەیشــتووین- کــە بەوپێیــەی گەیشــتوونەتە 

ئــەو بــاوەڕەی گــەردوون »نــە کۆتایــی هەیــە و نــە 

ــەرەتا«. س

شــتاینهاردت و تــۆرۆک ئاماژەیــان بــەوە داوە کــە »مۆدێلی 

پێــوەر« چەندیــن کەموکورتیــی هەیــە. چونکــە ناتوانێــت 

پێــامن بڵێــت کــە چــی ڕوویــداوە پێــش تەقینــەوەی مەزن، 

یاخــود ناتوانێــت ڕوونکردنەوەمــان بداتــێ دەربــارەی 

ــا  ــە ت ــا ئــەم گەردوون چارەنووســی کۆتایــی گــەردوون. ئای

ــوون[  ــە فراوانب ــود ]ل ــت، یاخ ــراوان دەبێ ــە ف هەتاهەتای

هەندێــک  ئەمــە  یــەک؟  دەچێتــەوە  و  ڕادەوەســتێت 

لــەو ڕەخنانــەن کــە لــە کتێبــی عەقــڵ لــە شۆڕشــدا 

وروژاندوومانــن.

ــە  ــەردوون ب ــە گ ــەن ک ــەوە دەک ــاس ل ــە ب ــەم دوو زانای ئ

تەقینــەوەی  لــە  بێکۆتاییــدا دەڕوات –هــەر  خولێکــی 

ــێوییەکاندا- و  ــەوراز و نش ــە ه ــن ب ــە تێپەڕی ــەوە ب مەزن

پاڵنەرەکەشــی )وەک ئــەوەی ئێمــە ڕاڤەمــان کردبــوو( 

 .»Dark energy تاریــک  »وزەیەکــی  لــە  بریتییــە 

هەروەهــا جەخــت لــە پێویســتیی بەهەنــد وەرگرتنــی ئەو 

دۆزینــەوە تازانــە دەکەنــەوە کــە دەســتەبژێری زانســتییان 

تووشــی سەرســوڕمان کــردووە- بــە منوونــە وەک ئــەو 

تێبینییــەی دەڵێــت هەمــوو شــتێک لەنــاو گەردوونــدا و بە 

ــەم  ــی ئ ــە. چاودێری ــە جوڵەدای ــی ل ڕیتمێکــی ڕوولەخێرای

ڕوولەخێراییبوونــە کــراوە و دەرکەوتــووە کــە ڕاســتییە. 

ــە  ــەی ]ل ــەم تایبەمتەندییان ــبینیی ئ ــوەر پێش ــی پێ مۆدێل

ــردووە. ــەردوون[ نەک گ

هەســتان  فەلەکناســەکان  زیاتــر،  ڕوونکردنــەوەی  بــۆ 

بــە وروژاندنــی ئایدیایەکــی کــۆن، کــە دەڵێــت فــەزا 

)بۆشــایی( ئــەو شــتە لەخۆدەگرێــت کــە بــە وزەی تاریــک 

ناودەبرێــت، کــە بــە پــاڵ بــە هەســارەکانەوە دەنێــت بــۆ 

دوور. )شــتاینهاردت و تــۆرۆک( ئــەم وزەیــە –یــان بــە مانــا 

مامتاتیکییەکــەی ئــەم کایــە ژمارەییــە- بــە چەقــی مۆدێلــە 

نوێیەکەیــان دادەنێــن. ئــەوان لــەو بــاوەڕەدان وزەیەکــی 

ــەم  ــی دەکات، ئ ــی خولی ــی چاالکییەک ــک ڕابەرایەتی تاری

ــاش  ــەش تەقینەوەیەکــی مــەزن لەخۆدەگرێــت، پ چاالکیی

ئــەو تەقینەوەیــەش قۆناغێــک لــە فراوانبــوون دێــت، کــە 

وەهــا دەکات گــەردوون نــەرم و بەتــاڵ و ڕووتەخــت 

بێــت.

پێــوەرە.  مۆدێلــی  ئەڵتەرناتیڤــی  نوێیــە  مۆدێلــە  ئــەم 

ــەزن  ــەوەی م ــە[ تەقین ــە نوێی ــەم مۆدێل ــرەی ئ ــە گوێ ]ب

ســاتی خوڵقــان و دروســتبوون نییــە، بەڵکــو ]خاڵــی[ 

وەرچەرخانــە لەنێــوان دوو خولــدا و لــە پڕۆســەیەکی 

کۆســمۆلۆژییدا.  دووبارەلەدایکبوونــەوەی  بێکۆتــای 

ــەوەی  ــە دوای تەقین ــە، ب ــەم مۆدێل ــرەی ئ ــە گوێ ــەر ب ه
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ئێمە لەسەر هەسارەیەکی 
گەلێک بچووکی ناو 

ئەم گەردوونە فراوانە 
دانیشتووین، ناتوانین بچین 
بۆ هیچ کوێیەک تا ئەزموونی 

نوێ تاقیبکەینەوە- هەموو 
ئەوەی دەتوانین بیکەین، 

بەکارهێنانی ئەو ڕۆشناییەیە 
کە دەکەوێتە سەرمان و 
لەوێوە بگەینە هەندێک 

ئەنجامگیری دەربارەی 
گەردوون

و  هێــواش  بەرفراوانبوونێکــی  لــە  ماوەیــەک  مەزنــدا 

کەڵەکەبوونێکــی پلەبەپلــەی وزە تاریکەکــە دێــت. کاتێــک 

ــدەری  ــە هان ــەم وزە تاریکــە بااڵدەســت دەبێــت، دەبێت ئ

ــەر  ــەردوو نووس ــی. ه ــی گەردوون ــاودان و خێرابوونێک ت

بــاس لــەوە دەکــەن کــە ئــەم چاخــەی ئێســتا نزیــک 

دەبێتــەوە لــە مــاوەی وەرچەرخانــی نێــوان ئــەم قۆناغانــە.

ئــەوان لــەو بــاوەڕەدان کــە گــەردوون بــە قۆناغێکــی 

ــتاش  ــەی ئێس ــەم فراوانبوون ــت، ئ ــدا تێدەپەڕێ فراوانبوون

ــەوەی  ــش ئ ــت، پێ ــەردەوام دەبێ ــاڵ ب ــا س ــۆ ترلیۆنەه ب

پڕۆســەکە  لەوێشــەوە  و  شــڵۆق،  خاڵێکــی  بگاتــە 

ئاڕاســتەیەکی نــوێ وەربگرێــت. وێــڕای ئــەوەی چەندیــن 

پرســیار بــێ وەاڵم ماونەتــەوە )بەتایبــەت دەربــارەی ئــەم 

ــە  ــە نوێیەک ــەاڵم مۆدێل ــراوە(، ب ــە« گریامنەک »وزە تاریک

ــەم  ــابی ئ ــەر حس ــاوە لەس ــک بەرچ ــکەوتنێکی گەلێ پێش

ــت  ــتا[ دەڵێ ــەی ئێس ــەم مۆدێل ــە ]ئ ــتا، ک ــەی ئێس مۆدێل

تەقینــەوەی مــەزن ســەرەتای کات و مــادە و فــەزا و 

ــەش تێگەیشــتنێکی ئەبســراکت  ــە ئەم ــە ک ــە- ڕوون وزەی

ــە  ــەو ئایدیای ــۆی ل ــە خ ــۆرە تازەی ــەم تی ــتییە. ئ و نازانس

دادەماڵێــت کــە دەڵێــت گــەردوون ســەرەتا و کۆتایــی 

هەیــە- ]لەکاتێکــدا گــەردوون[ لــە ڕووی کات و شــوێنەوە 

ــە. بێکۆتای

و  ســتاندارد  وێنەیەکــی  »لــە  دەڵێــت:  )شــتاینهاردت( 

بــاو«دا، ئەگــەر و گریامنــەی ئــەوە هەیــە کــە تەقینــەوەی 

مــەزن ســەرەتای کات و شــوێن بێــت؛ واتــە ســەرەتا 

نەبــوون )عــدم nothingness( هەبــووە، پاشــان کتوپــڕ لە 

نەبوونــەوە کات و شــوێن )فــەزا( و مــادە و تیشــکدانەوە 

ــوون. ــە ب ــد هاتوونەت و ...هت

ــەم  ــتنەوەی ئ ــردن و دوورخس ــەوەی جێپێچۆڵک ــڕای ئ وێ

مۆدێلــە ]کۆنــە[ وەک شــتێکی قــورس تەماشــا دەکرێــت، 

ــە زانایــان نیگەرانیــی خۆیــان دەربڕیــوە  بــەاڵم زۆرێــک ل

بەرامبــەر ئــەو لێکــدژی و پارادۆکســانەی ]ئــەم مۆدێلــە[ 

تیــۆرە  )شــتاینهاردت(  بەپێــی  هــەر  لەخۆیدەگرێــت. 

کەمــر  پێکهاتەگەلێکــی  بەکارهێنانــی  »بــە  نوێیەکــە 

تایبەمتەندییەکانــی  گشــت  پێشــبینیی  دەتوانێــت 

لــە  هەندێــک  لەڕاســتیدا  بــکات«.  باوەکــە  مۆدێلــە 

ــی  ــە: ئەندازەزانی ــۆ منوون ــەردوون، ب ــی گ تایبەمتەندییەکان

گــەردوون، یونیفــۆڕم و چوونیەکییــە گشــتییەکەی، بــە 

شــێوەیەکی تایبەتیــش بوونــی تاودانــە ڕوولەخێراییەکــەی، 
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ــە شــێوەیەکی  ــە ڕێگــەی مۆدێلێکــی خولییــەوە ب تەنهــا ل

باشــر ڕوون دەبنــەوە. نووســەرانی ڕاپۆرتەکــە ئایدیاکانــی 

خۆیــان لەگــەڵ زانایانــی دیکــەدا باســکردووە و گفتوگۆیان 

ــاوکات  ــەاڵم ه ــڤ، ب ــی پۆزەتی ــردووە، و وەاڵم ــەر ک لەس

پێگەیشــتووە. »هۆشــدارانە«یان 

ــای  ــەر یاس ــە لەس ــی دیکەی ــە منوونەیەک ــە نوێیەک مۆدێل

دیالەکتیکیــی گۆڕانــی بڕیــی بۆ جۆریــی. پۆڵ شــتاینهاردت 

بــە کەناڵــی )بــی بــی ســی(ی ڕاگەیانــد: »کایــەی ژمارەیــی 

ــە تێپەڕینــی کات، ســیام و خەســڵەتەکانی دەگۆڕێــت«،  ب

ــە  ــەم کایەی ــدا، ئ ــە کۆتایی ــت: »ل ــر دەدوێ هەروەهــا زیات

خاڵــە  ئــەو  بــۆ  وزە  دروســتکردنی  بــە  دەســتدەکات 

ــادە و  ــەوە و م ــاکاو دەتەقێت ناســەقامگیر و شــڵۆقەی لەن

تیشــکدانەوە دروســتدەکات و گەردوونــی پــێ پــردەکات، 

فراوانبــوون  دیکــەی  قۆناغێکــی  دەروازەی  لەوێــوە 

دەکەنــەوە«.

ئێمــە لێــرەدا بــاس لــە مــاوەی زەمەنیــی هێنــدە زۆر 

دەکەیــن کــە ئەندێشــە ناکرێــت. چەندێــک بــە درێژایــی 

ترلیۆنەهــا ســاڵ خێرایــی بەرفراوانبوونەکــە زیادبــکات، 

پلەبەپلــە  شــێوەیەکی  بــە  وزەش  و  مــادە  لەگەڵیــدا 

بەنــاو گەردوونــدا باڵودەبنــەوە. لــە کۆتاییــدا مــادە و 

تاریکەکانیــش،  و  ڕەش  کونــە  تەنانــەت  تیشــکدانەوە، 

 )nothing( دەکشــێن و درێژدەبنــەوە تــا دەگــەن بە هیــچ

ــە  ــڕ ل ــی پ ــی زەبەالح ــەوە گەردوونێک ــاش خۆیان ــە پ و ل

بۆشــایی جێدەهێڵــن.

مــادە  وردەبەشــەکانی  بازنەکــەدا،  خاڵــەی  »لــەم 

پــەرت و بــاڵون –بــە خێراییەکــی زۆریــش لــە یەکــر 

کارلێــک  ناتوانــن  کــە  بەجۆرێــک  دووردەکەونــەوە- 

بکــەن، و بــە شــێوەیەکی چــاالک بــەرت دەبــن بــۆ چەنــد 

ــتاینهاردت و  ــودا. ش ــک ج ــەربەخۆ و لێ ــی س گەردوونێک

تــۆرۆک بــەم قۆناغە شــێوە بۆشــاییە دەڵێــن »یەکهاتنەوەی 

مــەزن«. بۆشــایی دەبێتــە مایــەی لەدایکبوونــی وزەی 

ــەدا  ــی دیک ــی مەزن ــە تەقینەوەیەک ــو ل ــک، هەتاوەک تاری

لــە مــادە و تیشــکدانەوەدا بەرجەســتە ببێــت، کــە دواجــار 

دەبێتــە هــۆی تازەکردنــەوەی خولــی فراوانبوونەکــە« 

.)National Geographic News, April 25, 2002(

ئــەم مۆدێلــە کۆتایــی بــەو هاتوهــاوارە دێنێــت کــە 

بــووە: لــە هیچــەوە دروســت  گــەردوون  دەڵێــت 

ــە  ــن، ئەوەی ــەدا پیشــانی دەدەی ــە نوێی ــەم وێن ــەوەی ل »ئ

کــە تەقینــەوەی مــەزن ســەرەتای کات نییــە، بەڵکــو 

زنجیرەیەکــی  لــە  دیکەیــە  ]حەڵقەیەکــی[  لەڕاســتیدا 

بێکۆتــای قۆناغەکانــدا، کــە لــە میانــەی ئــەم زنجیرەیــەدا 

گــەردوون بــە قۆناغگەلــی جیاجیــای گەرمیــی، فراوانبوون، 

ــوە، پاشــان دیســان  ــدا تێپەڕی ــن و بەتاڵبوون شــێ، داکەوت

جارێکــی دیکــە فراوانبۆتــەوە و هەروەهــا بــەو شــێوەیە« 

ــی ســی(. ــی ب )ڕاپۆرتێکــی ب

ئــەم وێنەیــەی لێــرەدا دەربــارەی گــەردوون خراوەتــەڕوو، 

دیالەکتیکییــدا  ماتریالیزمــی  تیــۆری  لەگــەڵ  پڕاوپــڕ 

ماتریالیزمــی  چونکــە  گونجــاوە،  و  یەکدەگرێتــەوە 

بــەردەوام  گــەردوون  کــە  پێیوایــە  دیالەکتیکیــش 

لەگۆڕاندایــە و بێکۆتــا و ئەبەدییــە. بــەاڵم ئەمــە بــە مانــای 

بەدوورگرتنــی ئەگــەری ڕوودانــی تەقینــەوە مەزنەکــە 

ــد  ــە ڕاشــکاوی ڕامانگەیان ــەت. لەڕاســتیدا ئێمــە زۆر ب نای

ــەزن  ــەوەی م ــن تەقین ــە چەندی ــەوە هەی ــەری ئ ــە ئەگ ک

هەبووبــن. گومــان لــەوەدا نییــە ئــەوەی کــە دەبێــت 

بیخەینــە الوە، ئــەو پرســەیە کــە ]دەگوترێــت[ مــادە 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

)یاخــود وزە، کــە هــەر یــەک شــن( دەشــێت لــە هیچــەوە 

تەقینــەوەی  تیــۆری  ئــەوەی  )وەک  بووبــن  دروســت 

ــەری  ــت ئەگ ــود دەگوترێ ــی(، یاخ ــاوەڕی پێیەت ــەزن ب م

لەناوچوونیــان هەیــە.

ــکاالنە  ــەو ئیش ــۆ ئ ــەک ب ــە چارەی ــک گران ــان گەلێ بێگوم

ــت.  ــی دەیانوروژێنێ ــی بێکۆتای ــە گەردوون ــەوە ک بدۆرێت

ــمۆلۆژیادا،  ــواری کۆس ــە ب ــژەر ل ــاون(ی توێ ــۆس چ )مارک

مۆدێلێــک  گرانــە  گەلێــک  کــە  دەنێــت  بــەوەدا  دان 

بــۆ گــەردوون جێگیــر بکرێــت. بەوپــەڕی ڕوونییــەوە 

مێژووییەکــە  کۆســمۆلۆژیا،  »مێــژووی  دەڵێــت: 

دەربــارەی هەڵەبوونــی تەواوەتیــی ئێمــە. مەبەســتمە 

لەنــاو گشــت  زانســتە  قورســرین  بلێــم کۆســمۆلۆژیا 

گەلێــک  هەســارەیەکی  لەســەر  ئێمــە  زانســتەکاندا؛ 

ئــەم گەردوونــە فراوانــە دانیشــتووین،  نــاو  بچووکــی 

ــوێ  ــی ن ــا ئەزموون ــەک ت ــچ کوێی ــۆ هی ــن ب ــن بچی ناتوانی

بیکەیــن،  دەتوانیــن  ئــەوەی  هەمــوو  تاقیبکەینــەوە- 

ــەرمان  ــە س ــە دەکەوێت ــناییەیە ک ــەو ڕۆش ــی ئ بەکارهێنان

و لەوێــوە بگەینــە هەندێــک ئەنجامگیــری دەربــارەی 

گــەردوون«.

وێــڕای ئەمــەش، زانایــان بەردەوامــن لــە کەشــفکردنی 

نهێنییەکانــی گــەردوون و رسوشــت و یــەک لــەدوای یــەک 

بــە ئەنجامــی نــوێ دەگــەن. مێــژووی زانســت بریتییــە لــە 

ــەوە  ــە جەهــل و نەزانیی ــی ل ــی مرۆڤایەت ــژووی ڕابوون مێ

بــەرەو مەعریفــە و زانیــن، لــە هەڵــەوە بــەرەو حەقیقەت. 

دیالەکتیکییــە،  پڕۆسێســێکی  ئەمــە  لەخۆیــدا  خــۆی 

کــە هەمــوو نەوەیــەک دەگاتــە تیۆرێــک و لــە ڕێــی 

رووندەکاتــەوە.  شــتەکان  لــە  زۆرێــک  تیــۆرەوە  ئــەم 

بــەاڵم لــە ئاڕاســتەی ئــەم ڕەوتــەدا، هەندێــک الدان و 

ــە  ــەری مۆدێل ــە و دژب ــە پێچەوان ــراف ڕوودەدەن ک ئینحی

ــن  ــار سەردەکێش ــە دواج ــەر ئەمانەش ــەن. ه قبوڵکراوەک

جێگرتنــەوەی  و  قبوڵکراوەکــە  مۆدێلــە  خســتنی  بــۆ 

بــە مۆدێلێکــی نــوێ، دواتــر خــودی ئــەم مۆدێلــەش 

دەکەوێتــە بــەر ڕەحمەتــی تێپەڕانــدن و جێگرتنــەوەی بــە 

ــە. ــی دیک مۆدێل

 بــەم شــێوەیە مەعریفەی مــرۆڤ زیاتر و زیاتــر ڕۆدەچێتە 

نــاو قوواڵیــی نهێنییەکانــی گەردوونــەوە، ئەمــەش الی 

خۆیــەوە پڕۆسێســێکی بێکۆتاییــە. هەرگیــز ئــەو ڕۆژە 

ــتا  ــدی ئێس ــت: »ئی ــت بڵێ ــی بتوانێ ــە مرۆڤایەت ــەت ک نای

ــە،  ــەردوون بێکۆتای ــن«. گ ــتێک دەزانی ــوو ش ــە هەم ئێم

مرۆڤیــش  تێگەیشــتنی  پڕۆسێســی  چــۆن  هــەروەک 

بێکۆتایــە، بێگومــان ئــەم پڕۆسێســە بــە زنجیرەیەکــی 

تــەواو پــڕ لــە هەڵــەدا تێپەڕیــوە، یــان بــە مانایەکــی 

دیکــە بــە زنجیرەیــەک لــە حەقیقەتــی بەشــەکی )جــزيئ(

دا تێپەڕیــوە.

و  تێبینیکــردن  ڕێگــەی  لــە  تازەکــە  تیــۆرە  پێویســتە 

تێڕامانــەوە بســەملێرنێت و ســاغ بکرێتــەوە. چەندیــن 

ــەپۆلەکانی  ــە ش ــۆ منوون ــاوەدا. ب ــەو پێن ــەن ل ــەش ه ڕێگ

کێشــکردن، تایبەمتەندییەکــی گەردوونــە کــە ڕێژەگەرایــی 

گشــتیی پێشــبینیی کردبــوو، لــەم دوو مۆدێلــەدا دوو 

ــدا  ــی خولیی ــە گەردوون ــت. ل ــاواز وەردەگرێ ــی جی فۆڕم

نییــە،  بوونــی  درێــژ  کێشــکردنی  شــەپۆلێکی  هیــچ 

ــت و  ــاودا بەدیدەکرێ ــی هەاڵوس ــە گەردوون ــدا ل لەکاتێک

ــە. هەی

و  کێشــکردن  شــەپۆلەکانی  پێوانــەی  شــێوەیە  بــەم 

ببنــە  دەشــێت  تاریــک«،  »وزەی  تایبەمتەندییەکانــی 

ڕێچکەیەکــی یەکالکــەرەوە بــۆ جوداکردنــەوەی دوو وێنــە 
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ــۆ  ــن ب ــەکان بەردەوام ــەوە. هەوڵ ــەی تێبینیکردن ــە ڕێگ ل

ــکردن،  ــەپۆلەکانی کێش ــەوەی ش ــردن و جوداکردن پێوانەک

ــۆ  ــت ب ــن ســاڵ هەبێ ــە چەندی ــەاڵم ڕەنگــە پێویســتی ب ب

دەســتکردی  مانگــی  بەکەڵــک.  داتــای  کۆکردنــەوەی 

ــی  ــەن ئیســا )ئاژانســی فەزای ــە لەالی ــک Plank«، ک »پالن

هاوکارێکــی  دەکرێــت،  فــەزا  ئاڕاســتەی  ئەوروپــی(وە 

تــەواو دەبێــت بــۆ یەکااڵکردنــەوەی ئــەم پرســە.

هێشــتا زووە کــە بڵێین بــەو هۆیــەوە لێکۆڵینەوەیەکی ورد 

ــە  ــت ک ــەاڵم پێویســتە بگوترێ ــت. ب و تێروتەســەل دەکرێ

ئیــدی کەلێــن و کێامســییەکانی تیــۆری تەقینــەوەی مــەزن 

ڕوونــن و ناشــاردرێنەوە، گەڕانیــش بــەدوای ئەڵتەرناتیڤــی 

ــەی  ــەی قس ــۆرە نوێی ــەم تی ــە. ئ ــۆرەدا بەردەوام ــەو تی ئ

ــت  ــدا ڕاس ــە وردەکارییەکانی ــەر ل ــت ئەگ ــەر دەکرێ لەس

بێــت یاخــود نــا، بــەاڵم ئــەو میتــۆدەی نووســەران و 

دانەرانــی گرتوویانەتەبــەر –کــە میتۆدێکــی ماتریالیســتی 

زۆر  چــۆن  وەک  ڕاســتە.  میتۆدێکــی  دیالەکتیکییــە-  و 

»زانســتەکان«دا  گۆڤــاری  لــە  ڕاشــکاویی  و  ڕوون  بــە 

ــتە«. ــی الی رسوش ــاری کۆتای ــیویانە: »بڕی نووس

سەرچاوە:

https://www.marxy.com/philo-science/big-bang_

alternative_april2002.htm
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