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 ەکی پێش 
 

د  مرۆڤەکان  و ەتوانن  کاتێک  سروشت  لە  بەزانستی  و  و  وگەرد   بەباشی  ون 
سەهرەگ ئە   ،  تێبگەن  ناەکاو ودڕو زانس جدانێنراتوو  سیستەماتیکی  کی  و  تی 

ە  و ە نجئەو سەر  یەگۆشو لە    ، بکەنست  ی لە بیری پێشڕەوی خۆیان درو ریف مەع
هەموو بڕ دیاردەکانکاە یەنال  واننە  چ  دەبێت  چۆن  ئەمە   بەاڵموەکان.  ا دوڕو    نی  ؟ 

دسەرن بۆ  بکات  کێشمان  دەتوانێ  زانس؟  ێگایە رئەو    زینەوەیۆجدانێک    ک ێت چ 
  بۆ دۆزینەوەی ڕاستیەکان؟  تدەبێ نشاندەرما ی پ ا ڕێگمای ە بن

سەفە  ئەو  فەل  اترە سە   ؛ەدانایارمی ئەم پرس وەاڵ تپێکردن بە گەڕان بەدوای  دەس بۆ  
یۆنۆلەڕ فەلەسەفەی  گێڕا،  تێڕام  یانی  لەڕێگای  دیارد  ە انەوکۆن  تا  بۆ  ەکان 
یەم  ەی هەژددە ەفەی سلس دوایش فە و    ، ەگات بەفەلسەفەی سەدەکانی ناوەڕاستد
ئ یەم دەۆزن  و زەوە.  سەردەمانەدانش  لەو  زانست  پراوە  نەبوو،  ا  ێشکەوتوو 

دۆز وردبینە یئامڕازی  پێدیاردەکا  ێتوانبت   کو تا  بوو ە ن  ین ینوەو  ری  شیکا  نی 
لسەفە تاکە ڕێگا بوو بۆ  ، لەبەرئەوە فە یان لەسەر بکەیتەو ە نڵیە و لێکۆ  یتە بک

 .دنیانرک رفسی ەتو ن و دیاردەکا بە شوێن شتەکانگەڕان 
  ، نی تر ی زانستەکا شانشان بە  ،  زانستێکبە    بوو    ەش لسەفە فن  یڵێب ن  نیاودەت 

ی ژیانی نوێ.   داویستیەکانبۆ پێ  ناو گەڕ  انجیه  ە لن  شت ک بۆ تێگە تیەبووە پێویس 
ب  دەستپێکردم ە فەلسەفە  فەلە  ف،  و  تەنیا ە فسو یلە ە سەفە  بە  کاریان  کان 

دیات بۆ  بوو  سرو ەفسیرکردن  و  کۆش ردەکان  و  ل   ە.گڵە م ت    ەی ەدس ەبەاڵم 
پێشکدا  مەۆزدەین داهبەهۆی  و  زانست  مەیدانی انێەوتنی  هاتنە  و  نەکان 

سەریەدسەرما و  کرینیکچی  یناڵدهە اری  قوناکی  گۆڕا،ر،  ژمارەیک    اغەکە 
هاە مبیرو  فەیلەسوف   کند  مەیدان  بەشوتنە  تەنیا  و    ڕووداوفسیرکردنی  ەت   ێن ە 

بەڵ نەبوون،  ل   کودیاردەکان  ،  ەوە کرددە  نجیهاینی  ڕگۆ   ی ە فەلسف  ە جەختیان 
کتەی  ێگا ڕە ل بۆ  شیکاریان  و  نەگڵمە ۆفسیر  خستەوی  ڕێگایان  سروشت،  و    ێ 

چینیبە  هەوگۆری  بۆ  ە گ مەڵکۆ  و   ەاز ت  ردەم  لە  ئەنی.  بوون  ەوڵی  دا 
بەدەس  و ی  یاساکان و  روشتفسیری ستەبۆ    نب گانیشاندەرڕێ و  پاشان  تەوەگرتن 

  ەو و ڕش ەکی پێییینبایدن  و ک سەفەیە ل ە واتە ف  رۆڤایەتیدا.ی لەخزمەت منبەکارهێنا
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دەڕووخپێشکەوت تەریب  کە  ز  تاواز  و  پێشکەوتن  سە لەگەڵ  مدا.  ردەانستی 
نیکە ەی ەف فەلس جیها  ایتەنەک  ش  شرۆڤەی  بەڵبۆ  دەستگ ن،  بۆ  بەسەر  کو  رتن 

س ای و  روشتدساکانی  لە بەکا ا  کە   خزمەت    رهێنانی  فەلسەفەیەک  مرۆڤایەتیدا، 
ینەوەی  زو دۆ  نجیهاینی  گۆر  ۆبڕێگای دروست    ینەوەیبۆ دۆز  بێتکەرڕێگاخۆش  

ڕ  ئارە فلسە ە ف  و   بازێڕاستیەکان.  کە   هە ایەک    یناێبۆپێکه  بووستەیەکی 
کۆ   ەکان تشسەیری  بەجۆرێک  ەیەک  تئاراس نجێک،  امئا دەک ە گ مەڵو     کە   دری 

 .ندنی هەمیشەیی و بەردەوامدانرەسە و پە ڵوگۆڕ ە ئا ێک ل هەموو شت 
  ووداو و ، ڕرە وب لە دەور  شتنەگتر تێبۆ باش   کە ینیبا یدن  ەکو کۆمەڵە فەلسەفەش و 

دیدگا دیارە  و  یشتەکان،  هەیە  هە مەرج  جیاوازی  ش یانفەکە فەلس   موونیە 
  ، هەبوو  سفەیانلە بنەمای فە  ک  ایانە دگدیک لەو  بووبن. هەندێ  ادا ڕاست ن  ماەهلە 

کدانەوەی  ێو لدەهاتنەوە و پێچەوانەی مەعریفە بوون، وەکە ا نزاستد  لەگەڵ  مبەاڵ
ا ینلەدەرەوەی مەعریفەی د  و، کە وبە ه  نتیایدیالسمای ئاەەفانەی کە بنس لفە و  ئە

شتەکان بوو و  گەردوون  ماو    ن،   ب   یانەکی دددیاردە  لە  هۆشیاریان    ی ەرهەمبە 
واتدادەقەلەم   دسەە  ،  ئەوانستبوونو ررچاوەی  بە ی  یانهۆشی ە    ەدیشمەنۆه اریە 

(awareness ) فیکروتێگە پاشاندا   وون، لە هەب  رۆکەو بیشتن  ی ، بەواتایەکی تر 
شتەارمبەدەورو  دنیای و  دن  کا ن  مادو  دروستکدیاردە  بەشە  ون. اریەکان  لە    ئەم 

دەکەین بە    رد اوربە   ناوەڕۆکیانو    تدەگرێ   زۆر   یگاجای  اکتێبەکەد  ناوباسەکانی  
  شت ئەستور بە زانست لەکتیک پ سفەی دیاە فەلریفە. لە دوایشدا بەعزانست و م 

  ین.ردەگ   نەکانیانبیروبۆچە  ڕەخنە لە
ملمالنە ه ن  ێرچەندە  دوورف  کەێچرەو  ئ  انێولە  مێژوویەکی  ژی  رێودەلسەفیانە 

تەواو ناتوانرێ  بهەیە،  وبابەتی  بابکەیت  جێگاکدا  ت بێێت ک   لە   ان اکاس  و    س ەوە 
بادوادبە و لەسەری  دەتوانرێیتکە چوونی  بەاڵم  بنج  ،  دیاوازییە  ەست  ەڕتیەکانی 

بکەیت  جیاواز   ،نیشان  گۆشە  لە  بو  هەرچەندە ە ک ب  اوردیەردەکانەوە    یت. 
تە زانس  ینوتپێشکە  و  جیاوازەککنولۆجت  بوارە  لە  بەگشتی    و   انیا  زانستەکاندا 
وە  لە  خۆی بی  ە دنەوشیکر  لە  کێ ر زۆ  میاڵ خۆیدا  اوانەی  ێوێشرلسە   وەڕی روباو 

بە ەکست ئایدیالی داوەتەوە،  فە   اڵمانی  گ الیەنی  و  لسفیەکەی  هەیە  خۆی  رنگی 
 . تبۆ بکەی  پێویستە شیکردنەوەی
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بنەماکیش  ەیفەلسفە  دانەبڕ  تبێهە   زانستیی  کە  تر،    بێت او و  زانستەکانی  لە 
بنەما ەفەی  لسفە  کە  ئەست پش  کەیماددیە  اری  بو  لە  کیت ک ە لاید    بە ە  وور ت 

ر  دەم. هەتی سەری زانسنەکاناهێناودە  بە مەعریفە  ار و چەکدا،  ژیاند  سروشت و 
 . نەی ڕاستیەکاسەر ڕێچکەی دۆزینەو  تە وەشە کە دەمانگەیەنێئە
 کە  ی خۆیە بەمانا سەرەتایەک نە ین پێدەکە  تسەد  وە ە  یک(ت )دیالیک ە ش ل یککاتێ 

ن  گەشت هات، وەکو  دەکار  و بە  ەویە اک ە تا هاۆنانیدی یکانەیلەسوف ە سەردەمی ف لە 
بۆ زانینی  یەکەی  زە فەلسفە ڕێباانا  بەڵکو بەمە،  ەو دنفتوکۆکرگ   ایێگ ڕستی لە ەڕا ب

ی  اررانکۆ رەسەندن و گەپ   اندا لە یهشتێک لە ج  ڕاستی و دەرخستنی ئەوەی هەموو 
  .دایە شە میهە ەوام و د رە ب

بەهەر   یان  ت ساڕگەیشتن  دیاردەکلەس شیکردنەوەیەک   یەک،    او دوڕو  ، ناەر 
ئامانجێ  انۆسەکپر تەنیاو درکی  بەرەو  پەلف  ست،  و  کان،  نیەبیێشسفە 

و یرەکتەفس بەسریەکاۆتی  ان  بە   ن  ئەزموون  ۆتی  دەبێت کو  ڵنییە،  و  ری 
  .ە ناێک لەوکیەتە ێەڕواننە تاکالیەنە ب  ی، یەکترە ەکرێتەوە لجیان

ئێمە لەم باسێ    و   ە، (سروشتتیکی  لێکدیاە سەر)نەدا تیشک خست ێبکت  ناوەڕۆکی 
ئەمە باسێک    کە،  ە ئەنگلسفرێدریک      یت( وشسری  دیالێکتیککەی )ە کتێبکاری  یش

لێ بنەوەیەکی  کوڵیو  لە  فریدریک  اسەکانقوڵە   بەناونیشانی   ئەنگلسی 
رنگە  گ  .  Dialectics of Nature ( یانعة كتيك الطبيلايد  -وشت  ر س   دیالێکتیکی)

کە   مەید گنە ئبزانین  لەم  شارلس  ی ونوبۆچوریب  و   ، ەوهەبو  باشی   یایەزانەشدا 
 نی سروشت. کادەدیاروە بۆ تەفسیرکردنی تایبەتیشی خۆی هەبو

گکارێ  بنە کی  و  یان   ؛لێرەدا  ڕەترنگ  سەلماندن  چۆنیەتی  دەرخستنی 
میکارهێنابە  بۆ  لایدی  دیکۆت نی  سەردەم.    تیوش سری  تنس زاوەی  یکردنە شیکتیکیە 

ونە  وۆچبور یب  ەیوە چدانە رپبە   بۆ  ماددیدیالێکتیکی    گەشەی  ینداشانهەروەها نی
ئاگنۆسئیدی بو  ،کان  (  agnosticism  - )الالادرية  تیسم الستیەکان،  اری  لە 

 .وشتداانستی سرز
بە پلەی    یە وەۆی ئ بەه    ،باسەکانن  لە ئاڵۆزتری یەکێکە    دیالیکتیکی سروشت(  )

و نەدا درێژەی پێبدات    ئەنگلستەمەن ڕێگای بە  رابوو،  ەواو نەک تە  سەک ا بەم  یەک
ل  واوی تە  کە ش    ەوەئرەبەبکات،  سەخت  یکاری  کە  سێبا ۆ  ب  دەبێتمێ  ک 
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  ئەنگلس ێڕوەی  و بیرو ڕڕێک وەک  بێتت  لەوانەیە کەمێ سەخ  انی  ،بێتتەواونەکرا
بڕبەتەو وبیۆاوی  پب   نەکانیوچوروبۆیت،  جێلۆەتەوای  بکەیت.  بن  ە  گرنگ  ۆیە ا 

دێکا دەیتێک  باسەکان  شیکاری  سەر  بی   تبێ تە  و  جۆراوجۆر  ە  چوونۆروب الیەنی 
،  ەکات پێش هەر شتێکلێدان  وام  لێرەدا  ەرئەوەشە یتەڕوو. ه ە خش بیناوازەکاجی
بچیتەپێ ئەوەی  بنا  ش  بو  و  دەلێکۆلین  و   وارەکاناسەکان  تا  سەرە   ت ێبەوەکان 
سە یت بچ بانومێژووی  ر  ە  کاکەس وسینی  ی  ناغەکان ۆقو    ئەنگلسەی  تێبەکنی 

  ۆ بەکاتەوە  ر د شنت ۆان ڕلە خۆیدا بەرچاوم  خۆی   ە م نی بەشەکانی ، کە ئە نووسی
 .بواری زانستی سروشتیداە ل  ئەنگلسی نیەکانبیێش و پ شتنە گێت
 

کە    ترگرنگی  کی  ەمەسەلەی ئەویش  تبێدەهەیە  پێبکرێت،  ی  مەسەلە  ئاماژەی 
تی  اڵی ڕۆژهە یەن بلۆکال  ەل  ەک ،  ە ئەنگلس ی  ەکانڕ ەواکی بیروب ۆڕ ەنی ناوردێدابڕ بەال

سۆشیالزم  دەکە  ەو بەناو  برا.  ڕابەرایەتی  ئۆیە  جا    و ر ەوس ونەو  زوربەی 
بە هەڵدەساکە  ی  انە ۆڤەکارشر سەرچشر  ن  لە  باسەکان  بیروباوەڕی    ەیاو ۆڤەی 

  الەکتیک دیسەر  ی لە بەت. بەتاین بۆ دەکردریاووسی یان شیکابلۆکەوە دەیانئەو  
  وە هەیە. جا بۆیە من هەوڵی ە گڵی کۆمە و ژومێ  ە ب دی  وەنە پەیئەوان  ،ییاساکان  و
ونی وۆچوە ب  ەم،یان بکانە نووبۆچ  ئەوە بژاری  وە ک ە دادم لەسەر ئەم بابەت ورو

 .بۆ زیاد بەکەم  خۆمی
لەسەر  یخمە ڕوو، شیکاری  ێبەدا  دەی ئەم  کتوسینو نو  مادەکردنئا  لە ن  ئەوەی م

بیروبۆب  یەکە ەدنەو شیکرەکەم،   د پێشبینن  ووچۆ    ەل   ە ک  لسئەنگانی  یەک و 
هاتوونالێکتیکی  ید) دا  زیادکردنی    ،سروشت(  دۆزو  یرب  لە   هەندێلەگەڵ 

لە سەردکەوە شیکردن و    ن اەکراومێنسەل  کە  بانوو ی  ەمان  دا  ئەنگلسسەکانی  سینی 
بی زۆری  یبەشێکنەبووە،   دەسەلمێنروبۆچونئەو  ئانە  کە  بەو  ێت     وارە لە 

واتون بوردک   لێوە   یس اب  دایزەکانجیاوا تا.  تەواوککە   یەکی ڕادە  ە  یان  م  اری 
دەوڵە زیادک بۆ  باسرددک نماری  بوار نی  سردیالە)  یەکانی  کی  ە یالەل   (.وشت کتیکی 

ەتی  نی، بەتایباسەکاو بکە  چاپی کتێبە  ڕیەکانیکوکەمو  دەستنیشانکردنی  ە وە تر
وێنەر  خ  داشوێنزۆر  ونکە لە وە، چکتریە یە ن بە دی و پەیوەندی بابەتەکاەنلەڕیزب
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ان و  کاەتاببەکە و دانانی بوکاری کتێدی تەواوخ  .ەکاتنە دکوڕیاو کەموبەت  س ە ه
   ت.ێ ە بکربەو خااڵن ئاماژە   یە گرنگە ۆب وە،ارەوە نەکئەنگلسن  الیە ڕیزبەندی لە 

لە کتێبەکەی    کی سوودە ەر س  ەکیبەشێوەی  ،کتێبەدا  ن لەمەکاباس شیکردنەوەی  بۆ  
لە    دسوو   اروەههە   ،وە اریگر وە  لسنگئە و  مارکس  ی  تر ەکانی  رچاووسە  ئەنگلس 

سەرچرێ زۆ ت ک  وەرگاوەی  پێ  یراوەر  نوو سەر  لە  شترکە  باسە  بەسراوئەم    ە 
  ەرچاوە زانستیەکانی س  هاەچەند  ڵلەگە ەبی.  ەر ع، و، ئینگلیزییدیوس نەکانی  زما

  لە... هتد  ک و کیمیا و بیولوجی.ماتییا و مات کانی فیزلە بوارە   ە زتا ی  سەردەم
ە  ریۆتی  بە   کانەباس   یە بەش ەندێک له   یە وو بەستنە  دیەنەیو ی پاو دۆزینەوە نێپ

  ە.اریەوندێ بوهە ە ب دنکە پەیوەن  نێیەکانو انە داهێنکانی نوێ و  زانستیە
ب   بێتە دوەها  ەر ە ه   بکەم،ئاماژە  سەرچاو  ەوە  لەو  یەکێک  بوو  ی  انە کە  کە 

(ە  )تۆفیق سلوم  رۆ شیکردنەوەکەی دکت   ەم کارە بکەم،  من دەست ب  ەیەو بەهۆی ئ
زت.  سروش   الەکتیکیید  ەرلەس شێوەی بینیوە  ێل  مدوسوۆر  کە  ئەوم    ، 

ناولە زۆر    ،ەکارهێناوەب ڕب  منیشانەکانی ئەوباسدا    ن کاوەشیکرنە ەندی و  یزب ۆ 
جه  ،داناوە پەرشوێندەندێ  لەه  راەندێ  ش  ەگرافیا  بە  یکاریەیان  ئەوم  کەی 

 .مەتەڕووتکاریەوە خستوو ن بەدەس ەوە  یاناوەت ۆی داتەواوی وەک خ 
تاخ پێبکرڵێکی  ئاماژەی  گرنگە  کە  ئەویش  ێتریش  ل ،   زۆر  لەوانەیە خوێنەر  ە 

بە  ساتد هەست  بابەتەکانداا  لەنێوان  بکات  جیاواز    دابڕان  بە  بابەتەکان  یان 
ب ئەملەیەکتر  باسەکانش  بینێت،  خودی  بۆ  لەخۆیدا  ئەنگلسخۆی  گشتی  بە   ی 

باسیێتەوەدەگەڕ بەشێوەی  باسەکان  بنەڕەتدا  لە  چونکە  و  ونەکرتەوا  ،  یان  او 
 خراونەتەڕوو.  تێبینی

 
ئمرۆڤە ی  کێشە  ەترینور گە لەیەکێک   وەڕی  بیروبا  ئێستاش  و تاککە    یە ەوەکان 

ڕۆیالستیئاید بەردەمە حیان،  خورافات  و  ئی  ت    وی زەگۆی    ینەکاسانن چاوی 
، و  یانی خۆیاندا بکەنژشەیی لە نکاری ڕیڕاۆن و گە بکەئیراد   ئەوەی  بۆە  وتو گر

ە، کە  ایەدو ی ئە ا ست ە لە ڕاست لەم باسەمەبنەبن.    اڵیەیخ  ایەکیچاوەڕوانی دنی
بڕوئەگە  انڤەکۆ رم و  بێیایە  دن  بەم  ار  لنن  سەرواز  دنیای  خۆیاە  بهو   ێنن،ن 

  ن.نبێ تن بە دەسدەتوانن دنیای خۆیا
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لئەی  گرنگ  باسە  گەوەوەدایە  م  د   ،ەهاترینە ب  و   رینرەت مرۆڤ   ەتوانێ مرۆڤ 
خزمەت  اکانی سروشت بخاتە  یاس و    دا شت ر سرو بەسە   بێتات و زاڵ  هەموو شت بک

ی  ت کە سروش  ڤۆ ر مە.  ەو ۆیخ بیە تێگ  وناسی  کانی  اس و  هە شتنی  ئەوا  ت بێۆی   ،
بە دە   بۆدات  هەوڵب  ێتدەتوان ی  رێککاە  سایانا یەم  ی ئناڵم ناسیستبەسەرداگرتنی. 

لەبە نییە    ان ئاس  نیردەست و  تا دەستپێبەنەوە  رین ت بچوکت ە  ل  دەبێتیە،  دا    کەیت 
بە  دەگ گەردوون.   نەرزتریب ات  شتی  گەورەترین  گر  و    بینیانەی شپێو    ە نایمئەو 

 . ێچکەیەدالەم ڕ ایەکە ا  بنەمدوشت ی سر ست نازواری  لە ب ئەنگلس 
رانە  ەستیار هزۆ  دەبێتو    ە ییان نئاس   رێکیەدا کااربوو لێکۆڵینەوە لەم  ردن  کارک 

لەگ مامەڵە هەری چونکە    ، بکرێت  داەڵی  بوارەبۆ  لە  بنەمای  ەک  و    ،یزانست کان 
 مناڵێ  ێرەدال  من    . اوەڕێژرداۆ  ری بجۆاوەتی جۆرری تایبۆۆ بەشێکیان تیەها بهەر
ت کار ندەکەم    و ەواێک  کیان  ئەنجاڵێم  دەدارێک  بە ام  هەوڵێەم،  دەڵیم    کی ڵکو 

د ب بە ەدەم چووک  تریش  س کەم  هیوا،  کار انی  لەس  ی هەبن  ئەزیاتر  بابەر  ەتە  م 
 . ەنبک
  یەک ڕاستبکەمەوە، یان زیاتر م هەڵە ن بتوا  وتاوەکگرنگە  خالێکی تریش بۆ من    

ڕ  بواتەوکە   ە  ەو بکەم ن  ووئەوە  ناسروش  کیکتیدیالە )  ەکانیاس ی  و  وەک   بێتت( 
  نی سەکاباە  ونک، چتبدرێ ەم  قەڵ ی مارکسیزم لە نەگۆڕ   یاسایی  ڵێک باس ومە کۆ
  کی تایبەتی ێۆچوونوبوەکو بیر م دەکرێت   ، بەاڵکیە ل و ناکۆ ێنی جەدە شو  ێشتاه

کدرێ بم  قەڵە لە   ئەنگلس  خۆت،  ئەداە  باس   تی  کۆمەڵە  بە لە  کە  ە  ب   کیشێ ێک 
بەنا تبەو،  مابوێجتەواوی  خودلەال  لە   ی شیرشێکی  ە  ەوئەنگلسی  یەن 
 . وەرابوونەاڵونەک ب

ای  دو  دەکەم لە ئەوانە    ، سوپاسی یە یوڕی ن کەموک  بێکتێبەکە    م  دەڵێت لە کۆتایدا  
ک ون ئەم  کەموسنیک  دوکوڕیەکاثێبە  تەواو  هەروەکەننی  ئەو    اسیپسو ەها  ، 

پکەسان لە  دەکەم  کت ێداچوونە  هە ک ە بێەوەی  ڕاچونک  ،بوون  ارماوکدا  لە  ستیدا  ە 
 کە. تێبەی ک باسەکان ەمندکردنیۆ دەوڵم بێکردیان پاشکی بمە کۆ
 

 ریم کاوە کە 
 2020بەهاری
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 ی سروشت( دیالێکتیک )   ۆ بک  پێ تدەس 
 

ب مێژووئەگەر  سە ۆ  بۆچرەتا ی  بیرو  فریدرکەنوو ی  گەڕێینەوە،  ب  ئەنگلسیک  انی 
یەنە  الگی بە  نوە گردەیەمە زۆن  یدەسە   نیتای چلەکاهەر لەسەرە  ئەنگلسدەبینین  
باسان ر ۆجۆراوج ئەم  هەکانی  بەاڵم  داوە،  س ە  بووەرتایەوڵدانەکەی  ە،  ی 

سەرشێوەبە  ڕ ار ک  یکە یەکی   فەلسەی  ەنەگرانخەی  دلهیگ)فەی  لە  وە  ت  سە( 
 ی سیاسی.  ئابوورتی ابە واری بە بی ل کار تا دەگات بە پێدەکات،  
مەزن    یهێناندادوو    دەیەمدازۆن  دەیسە ی  ەنجاکانپ  نی چلەکان و سااڵ   لە کۆتایی

بوا  سروشتید   ی رلە  ئ زانستی  دۆزرایەوە،  وناست گو  تیۆری ەویش  ا  و  زەوەی  ە  
بوو  یۆرتی کە ئ  ،خانە  بەستەر چمانشاری    لە   ئەنگلس   ەات و  و  ریتانی  دەژیا  یا 
خوێندنەوەس  بیۆلۆجیفیزەی  رقاڵی  داهێ  کاتێک  وو، ا  ئەو  ەی  نانبەوردی 

داوای    ، دیالێکتیکەوە  ەی ە پێگکرد لبۆیانی  نووچادادوبە ە و  ردنەوو شیک  ێندەوەخۆ
م کارل  کلە  کرد  )ارکس  کتێبی  هسر  فەلسەفەیە  بۆوشت(ی  تاکو    یگلی  بنێرێ 

ە  ل   کەوتنە مەزنە و ئەو دووسەر  ە ئەو کتێباسەکانی  ان بنێو  ە لبکات      ێکوردراە ب
 .  تی  زانساری  بو

هەمان   پەنجاکانی  کۆتایی  کاتێک  سەدەلە  مار  ئەنگلس دا،  ون  وب  ە وێکەپ  کس و 
ئ دۆزرایە سێیەم    یێنانداه داروینش  ویە وە،  بە  و،  بو  تیۆریی    تیۆری کە 

هەردووو  ئەهەر  اسراوە.  ن   گەشەسەندن بەخایتەسد  ن ایککاتە    ەوەیندنێو ن 
داروینکتێبەکە و  چەشنەکا  ڕەچەڵەکی )  کرد   ی  چڕگفتوگن(  لڕیاوپۆی   نێوان ە ن 

 ند، نرخاان  بەرزیەراک ئەو    نئەوا کرد،  دانی ئەو بوارەیاخۆیان و زانا و شارازا
الەامەی نلە س  کمار  یەکوەشێە ب بۆ  لەباکیدا  کتێبەکەوە،  سال    "   دەنووسێترەی 

گ  یبەکەکتێ ئیە ە هەری  ەد ەبدڕالە   یکرنگیە داروین  دەگو،   بکرێەمە  بە    تنجێ 
   1ی چینەکان(.* یمێژوو یێالنملم ە شتن لتێگە  ستی سروشتی بۆ بنەمای زان

ڕوابەگرن   گلس ئەن دا  نیە گەوە  بوچ،  نە ناهێئەو  ئەو  داەدوانکە  و  ێک  شتن ڕ ی 
  ت سروش  یدیالیکتیکۆ بیرۆکەی خۆی کە  مەوە بوو بزانستی تۆکیەکی  وەینە س ونو

 
 أنواع( صل  حول كتاب ) ا٩١٨٥ غلز الي ان لة ماركس رسا*  1
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هەو ب   و بودرک   یدرک   ئەو   بوو.  پ  ێنانداه  وو مەەی  زانستەکانی وتنی  ێشکەو   لە 
و    ی ئەوکانبۆ بیرو بۆچوونە  دەبێت  زیاتر    ییدا کۆمەکۆخدا ، خۆی لە  سروشت 
 . اتدەک ن اس زیاتر ئا کاەکەی

شتدا گەشەسەندنێکی  و رس   ە بوارینست لزازدەیەمدا  نۆ  دەیە می س دووە لە نیوەی  
گەورەیشوڕشگێڕا بەهنییبیەوە  بەخۆ  نەی  مەزوەدۆزین  سێو  ئە   ی ۆ،  :  وە نەە 

  لەسەر خانە    ینەوەیەوە،  دۆزمایر دۆزی ئەڵمانی    کە زانای  وزە  ی راستن ی پا یاسا 
و  ا ئەروەه روین. هەاد   نی ند سە شە تیۆری گە،  انا شیلدن و شڤ زانی هەردوو  دەست 

ی  ی موگناتیسکناسی، کارەبا، یاسا ەک، فەل یتانی ماتماوارەکەبتنانەی لرکەو سە
بەهێز بوو بۆ  رێکی  وەنە اڵپێپ  کە،  یلیفدننی میاڕسوی  ۆل ب اتە تیشک،  سویل ل ماک

فیزیاز و  کیمیا  بوارنستی  لە  فی ا.  بیری  هاکس زیولوجیا  و   هایکل  و  لیدۆزەکەی 
ەدا، وونەو ەبتاز  ی جنین وری زانست بوا  ی تر لە ناکەتنەو شکپێهەروەها    ،رۆاست پ

 ەورەی لەو بوارەدا بینی.گ  ڕۆڵی
لەوسەراڵبە  سەرە دەمەدم  رێگرێکی  کە هەبودا  ە نانهیێادئەو    مەردبەلە   یکا    بااڵ   و 

وە بوو،  بەسەر  دەست  کێشابوو  بی   باڵی  لەبواری  زۆربەی  رکردنەواکاندا 
ئەویشنی  زانستەکا   ەش ئەو ،  بوو  کییز یاف میت   ەیەو بیرکردن   سروشتدا، 

  رد ن دەکستەکاە زانل  بەجیاەوەیان  بوونقووڵ  چونکە   ،ووەبه  تایبەتی  تێکیخەسڵە 
وەو ە ن ست گوا   ینیشانە یان  چاوو   ل   ئەڵقە   نوانێ  ەکانییوندیپە   کان  دوای  یەک  ە 
 نەدەبینی.   گەشەسەندنیان ەکەکانیی

بیرکروەکو     *2میتافیزیک هادنە ڕەوتێکی  کە  بوو  شووە  ،  دا ە ف سەفەل   ڵگە لە ان 
زانستیەکااویپێدەاڵمدانەوەی  و  بۆ بوو  نە ی  یاتوان س ەکستنی  ڕێگر    ،روشتانی  و 

 
زارا  کیزیمیتاف*2 یوکە  نا هێندرونیکوسەوە  ئەن  یەنەال لنانییە  ۆیەکی  زانستیرایە  ) نااەمب  ،ە روشتەوس  و   ی 

ف ) لەدوا یزیاوە(  لەپشت  ب یونانی ئەرس  وفیەسیلەیەن فالە(، لەشتەوی سرو،  اسرا،   دەن  فەلسفەی یەکەمە  تۆ 
کتێبەکەی لە سردلە  باسیوا  ئ  یونبونی  بیرەکا  شت  دەکات،  بیرانەبەرز  بە  ەو  بەنۆچوبی  ئەو  درک   ی  عەقڵ 

ش  دا ، ئەمەستەکانهەموو زان   سەربەێت  ەسەپەمەش دئ  ناگۆڕێن،گیرن و  جێ  ەست، ئەوانەشنەک بە ه،  تدەکرێ
چنرا  ێهاردەبەک دوەکاەرختا  هیگو  یی  ا نی  ماتا  دانا  نال  بۆ  تری  ئەویشیەکی  نادی  ،  لە    لەکتیکیاشێوەی 

وببیرو ف  .داکرفی  ۆچون  ئەم  پیشا  اییناتوان  یەشدنەوەبیرکرکە  دا نخۆی  وەاڵم  لە  داو ەوندا  بە  ریەکانی اکاە 
 تی. تی سروشانس ز
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لەبەردەمبو ئکەوتنەکاندا شپێ  و  و   یست یوێپڕە  ەو ابیروبەم  .  هەبو ەست بە  و  انەوە 
 ر بنرێت.  توی دواهەنگا ۆ ئەوەیەریدا ب انبلەبەر

سەرد ە ه لەو  لەێوونبۆچەمەدا  ر  تر  هازان  مەیدانی  کی  ی  ەو ە ب     ەاراو ئ   ە تستییدا 
بێپت  سنزا ل  (میم)تەع   ەگشتاندنیویستی  نییە،  پفەلسەفی    ۆزتیڤیزم ەمەشەوە 
(Positivismه ) کرد، کە    یدانی پە اگوبانان  و  وەتە سروش   نیکامەیدانی زانستە   اتە  

جی پەیدا  ەواانیا ڕمەتی لە ئەڵ، و بەتایباەمە هێنوایان بکان بڕە زاناک ل ە ژمارەی
 .  نەوە هەبوو ادماڵبەوە  یت سپێوی ەێوش   ەمانبەه ئەمەش . بوو  ردک

جێگە ئەو ک  رنجە سە ای  ی  بەرا پاری  نەۆمۆ پاش  م ە بمیس  و    لمالنێیرکێ 
ەش ێینملمال   ، ئەوبوواوی دژوار وە بەت   ی زواۆرجب  وریا  تالی ڕۆپ  نێوانی  ۆجایدۆلئ 

لەسەرد  گیڕەن سرو   ایەوە  بیرمتیەکانشزانستە  و ،    رجوازی بۆ  الیەنگرانیەند 
بیدەیان کۆنسالدیئای  روڕاوویست  زیندا کە تە  ب   ەوەەنک بوون  لەکارو  ە  یبهێنن 

ف لەو ،  داسیستەمەکەیانت  زمە خ ملیکت دیا  رییکەشەوە  البدەن،  یکی  هەتا  اددی 
ئ ددە  وڵیانهە  مەزنانەیە ک ست ە د  وەا   وبشێو  زانستی  اربو  وتە  بیرۆکەی    ێنن 

دادەتاتریا قان  ڕێژەیی کە وایە مەیلی  وانلە   شی،ن  بۆ  هەموو  دەدا کە    ەڵەم لە 
ڕ ەکاریایناز هیین  ەژێن  بێ توخمێک  چ و  نپایای  تێدا  ب ییە نی  نکۆڵی ەمە ،  ش 

ڕاستیە ژێکت ئۆب د نیکایقی  بەهەکردان  مەی،  شێوە  ئاگنەمان  ن  ا مەکۆستیس لی 
agnosticism   وا پێیان  زۆئەویاوازی  بانگا  و  بووکە  کە  دەکرد  لە  رێ ن  ک 

لدیاردەکا تن  زاە  مرۆقایەتیوانای  ئەمنییە   دا نینی  ڕ.  و  ئاانە  ن  کا یە ینەوتە 
ئا یجنامەئاک بووون  واەدانێیەرکانبەرب لەو  ابوو  رکشان   نیگەران  و  لە  و 

لە ئەمە  ە،پێشکەوتنان زانای  الیەنش  میویەو انئەڵم  هەردوو  ولە  تس  لوهمهیل  ر 
،  بە  وونو بیدیالست ناسرائاەی فیسیولوژی  ابخانە قوتکە ب   راەک ی دڕابەرایەت

 ن. سراوبووردارە( ناو نریفە س مەع) تیۆری وەنی خا
اڵم  بە اردبووەوە،  شوە  انەکەوتنەکت پێشلەپش   خۆیان  ە ک   وبویداپە   ش ی تریێکل یە م

بلەڕاستید ئەوان  بەرگریکا   سیست  ردنۆ  لە    ش ەنائەو   ، یرەرمایەداس   ەمی بوو 
بانگ پێد  کانیان یەتیە اڵە کۆم داروینییە   کە  د ەوەوترا،  ئەوەیان  ک ەکرازی  ە  د 

بەپگەکۆمەڵ مرۆڤایەتی  یاساکی  بیوێی  گەشەجولانی  کری    لەێ  نالملم ە،  دوی 
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مرۆڤە،ەسخ  دا،انەوە م  ویناپێ دەمێن  هەیە   ونیبو   ڵەتی  خۆی   ،یو    ئەمەش 
 ەکان. نیچی ن ووبو ەرمایەداری  لە سیستەمی س  و بوی بەرگر  بۆ لەخۆیدا

سەرم  انبەرگری  انانیەکبیرمەندشە  ەمیه ر ت بەواتایەکی   سیستەمی    ەداری ایلە 
و کرددە لەناو   ،  نێهدا  دەیانویست  شت وێیەکانانە    ەی ەو ئ  ۆ ب  ە بدۆزنەو   ک ێندا 
خۆیانتسیس  دژایە   بهێڵنەوە    ەهەتاهەتای  بۆ  ەمی  باوەڕی  بیرو  یتو 

پەوتخوپێشک لەالیەکیێبکازی  ئ وتکەواود  ەڕە بیروباو  وەترە  ەن.  و  اینیەکان  وکان 
کە    دەیانزانیا، چونکە  دەم ئەو پێشکەوتنانە دابنێن لەبەرد   استەنگست ئ انویدەی

پێشک بیروباوەڕاسە انە  ەوتنئەو  د ڕە  نیواە ئەوتی  چ   ڕیوخۆ  لەرک ەت    دوەوە. 
ارێک یان  ن، هەرکدەبینی  بیروباوەڕانە  ەوئ   ماوەیشدا پاشێمە ی ئ سەردەمی ئێستا

ببێنا داهیێ کە  لنێک  پێگەیێج  یردنکقە تە  نگ  ئاستە  ،  نیانڕەکاباوبیرو  گاو 
 .ەردەمیێننە بدەه

  
  انی کە نووچی لەسەر بیروبۆ بە تێبینیەکان  ئەنگلساسەکانی  نووسینی بتای  رە سە

)و بر  ە شنبۆ ەی  کەکتێب و  مرو و  سروشتدەگێجڤ  لە  سالە    کە(  ای  ا  د   1٨٧2لە 
لەو  کێک  یە ر  ەبۆشن  .وە ە ویکرداڵب کەسانەکەبوو  ەر  سەل  ی ەکەبیروباوەر   ی 
مابەاڵم    دەکرا،  هەژمار  یەتددام ڤۆلگارددیبە  د  ەکەی  قەڵەم  و    ەدرالە 
الیەنەکانی  یروبۆچوب دارونلەڕیزی  کۆمەاڵگرانی   لس ئەنگ  دادەنرا. ن  یەتیەکاینیە 

بیسیدەیو ل نەکانوبۆچورت  شێوای  بەنبۆش  ئەنتی)   ووسینین  ی زە  بخاتە  ەر  ر( 
بڕەخنە.   کۆتائەوە  لە  موو  ساڵی  ئ   انگییی  د 1٨٧٣ایاری  بە    کردتیسەدا 

ار بوو  بڕی کە    کەم  تێکیاتە پێش کا ەو ڕەخنانە، ول  کی ەەر بەشی س  سینەوەی نوو
نو  ئەنگلس  بە  بکات  لەوو سردیالێکتیکی  )  وسینیدەست    لس نگئە ا  دێشت(. 

انی الیەنگر  بەررانبە  ەخنەین و ڕە ڤۆلگارەکایدادم  نە گرتن لەخەرد بە ڕ کستیەد
ی بۆ  مادد  نیشت یتێگە اڕشتنی  ، دکیتالێکید  ە ەکان، بەرگری ل یەتیمەاڵ روینیە کۆ دا

 کرد.رت دە سروش
بۆ ئە )   لە   ئەنگلس  هەرد د  ر( ەشننتی  لەنێوان  ناکۆکی  دەیویست  جەمسەری  ا  وو 

میتافی  یکدیالێکت  باسەکەوەنااتە  بکا  کدیزو  بەاڵم  ندی  ئاسان ارک  ە ئەم ی،    ێکی 
ا  ت شێوشتی هەبوو کە ه سر  -نستیایەکی زاە بنەمپێویستی بمە  ئە  ە ، چونک نەبوو
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هۆی   نەبوو،  وون ڕ   زۆر  نەئەمەشە  بە  کەوچووە  ئەوەی  سەر  کی  نەخشەیە  ە 
 .  رەکەی دابنێبۆ کاێویست پ

ئ  مانگی  کۆتایی  بە  یە گ  ئەنگلس دا  1٨٧٣ایاری  لە  گنا هێاد شت  کە  گ  رن نێکی 
گەورە بەربەست  نووەردەمیدا  ەب ل  و بو  ێکی  ببۆ  ئەویش    ەی. سەک اسینی 

بۆ   (لێکل )  یکە زینەوەدۆ ئە  بوو  سروشت لەن  یەی ایبۆش  وپڕکردنەوەی    ی ێوان 
و  ئورگ هۆینیکنائۆرگاانیک  بە  بۆش  ،  تابابووانرنەت  ەوەیایئەو  وێنەی  لۆی  و 

بکرێتەوە.  ڕپ  ە ایبوودە  یەە یە گەورەییشا ئەو بۆ   ،ت بکێشێرێگشتی گەشەی سروش
یری  ویش )بە، ئە ڕ بکاتەو ە پییئەو بۆشا  زۆر توانیکەم تا    یرە بەو کا   ئەنگلس

 (.The general idea of evolutionووگەشەکردن ب گشتی 
 

هخۆ  ئەنگلس کار ی  بەسەختی  نەبەستی  و  هەر بووکرد  کات   وونیەکەی  بەاڵم   ،  
پێش لە  نەدا.  دووەمیکۆڵی  چاپی  دۆت نەئ)  ەکی  بۆیە    "دەنووسێت  دا*  ( گهرینی 

ی  پانتاو لە    بدۆزمەوەتی  زانسایبەتی  چەمکێکی توانیوە  تمنەک جار  ەندێئەگەر ه 
بەرەو  یشهێوا  ەب  یداتیۆریسروشتیی    نستیزا ب شەو ێپزۆر  دە  ب ەبێت  چم  ە  زۆر 

وەربگی بەئ ترەو   یەکیرێت. لەالسروشتی  ال ا ە  لەسەر  بوا گام  لەم  رەدا،  وازییەکەم 
بەس هێشتا  نە   ادریە کە  بم.  وری  ئەوەی   هۆیبە   بوو  ەمەشئ  ،مووب بزاڵ    س کەا 

بسە ناتوانێ پێم  لت  کە  ڕو ەڕالمێنێت  ئەوونەکانستییە  ی  دەمەسەر  ی  ان  المداوە. 
 ٣ەڵەیە(.*ی ئەو سەردەمە ه وەکانژینراپەر  ریە تیۆرەت بە  سەبا منەوەکانردشیک

 
بابەت ینی کتێبەکوس ۆ نو ب  ئەنگلس  ۆ  بش  با ەکانی دەیویست خۆی  ەی و داڕشتنی 
لەس وێنبخ  ر زیاتو    تاکب  ئامادە ن  ەری، ێتەوە  زیاتر  وموبۆ  هەشت  نە  اڵ  س لە 

  دە بەنەیوە پ  کە   لەو بەشەی   ێتتوانەی ب ئەو  و، بۆ و کاری بنی بیرۆێند خەریکی خ
ەدا  ن سەرچاواملە هەە.  هەروەها  نزیکی بکاتەو  ێکتیکالدیزیاتر لە    ەوەاری بیرک

ی  نست او زاری  رکبی دووبارەی ەی ێندنەووە خامانجی من ل ڕوونە کە ئ   ت"دەنووسێت 
بری س  بروشتی  لە تی  ور  ە ک  وەی وو  دڵنیابم_  کایە دەکاریلە  گ نیش    اری شتکلە 

 
 ەرەبی ع یاپچ   ینگ هرۆتی دئەن* 3
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نگوم زۆەبووانم  گۆڕان،  کە  ر  دڕو  اشتدو ر س   لە کاری  یاسای  الێکتیکی یودەدات 
خۆ وڵجو بەکاردەهێنێەی  دی  لەوە  کە  ڕومێژووشد  ە لەچێت  ت،  لەسەر  وداوە  ا 

نی پەرەسەند  وویمێژ  ش لە انیوەئ   ە اگەلێک ک س یاا بێت.  ەکان فەرمانڕەوبەڕێکەوت
بەراتنکلەهەما مرۆڤ،    ەی نەو یرکردب هێڵێکی  ددەوادا  دە روسم    بەرە بەرەکەن،  ت 

 ". وەڤە ۆ ری م یااگئ  ە ناوچەیدەکەون
یاسای بۆائەو  کە  جاەک ی  نەی  هیگەم  لەالیەن  بەشر  ئەوانی  هەمەێوەیەکل    گیر ی 

نهێنی لە  پەرەپبەاڵم  ئێمە   ێدا.دا   ەی  وەل  یبوو یت بر ”(ئەنگلس  ، سمارک)   هەوڵی 
بەر ەوانئ  لە  نهێناگی  جیاە یویە  وبکەینە کە  گەرساد  وە  و  بوودوونەیی    نەکەی ی 
 ." ەوەنیە بک ەق ز

پێشەکی لەواناڵبە   ت"دەنووسێت   ادە بێت ک   وئە  لەهەمان  زانستی  پێشکەە  ەی م   وتنی 
کات،  م  بێسوود ب شێکی کارەکە ر و بەگشتی  بە زۆەیەکی  تا ڕاد  یتیۆری وشتی  سر 

کە    شتیدا،وسر   زانستی  یتیۆربەسەر    ەو ونداپسە   خۆیکە    کوەی شۆڕشێئە لەبەر
رێپێویس ەنیا  ت بە  ئەزموونیە  هێداە  ل   کڵێکۆمە   نەوەیکخست تی  نانە 

دەبێت  و ە ناکە و وکەبە کەڵ  هەیە.  زۆریە  توندڕ ئەزلە  ان  هەتا  ەوەکان  موونگەریە 
بۆێکێشڕاب زیاتریانکرددرک  ت  دیالە  نی  شێوەی  پرۆسەکانیبۆ    سروشت.   کتیکی 
ان  ەگۆرەی نەد ، ئەوانشوو ی پێکانە ییەیەکو دژبە هەمو  یترازی  تروا یڕینەوەی زس 
 .   ”دەکراڕ نە تێپە  نکەیایژەە ترەو اکەیسنورە ج و
 

وە تاکو  باسەکانی کرد  ئەنگلس  ە ی ک ەو سەردەم ین لە ێئێستا بڵ   ە گن رگ   ەئەو   بەاڵم 
  لە  ی ریا و زانست، هێشتا  زۆو پێشکەوتنی تەنکنولوژ  ئێستا دێرنی  ەردەمی مۆس 

  گلسئەن یقسەکان
خۆت سڕا  هەیە ی  نات  ی  زێتەوەربک   ڕەت  ێتناوو  هێسروش   انستی،  ئێستا  ندە تی 

 .اتدیالێکتیکی البد یاندنت شگ  لە   کرێت خۆیێتر ناکە ئ وە،  چو  وپێشەوەرەبە 
  مەر فۆ  لە  ەتیبەتایبسروشتی    سفەی فەل  ت"دەنووسێت  ئەنگلس  هەروەها

  شت روی بۆ س کێندنسە پەرە  ەنشهیچ چە ئەوهەڵەیە ببوو کە   هیگلیەکەیدا، تووشی
مە  ئە  ون،وەبوەشێوەی پێکە نە ب وە    رەیی،زنجی  وەیەشێ، نە بنەگرتبەرچاو  لە 
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لە  یەکی  لەال   ،ەکیلەال پ یتەندا  هیگل   یمتە سی س دی  خوترەوە  رەسەندنی  ە ا 
 دەگیرا.  ی بۆ رۆح لەبەرچاویوژومێ
شبە   لەو  یە ێوەم  زۆر    هیگل  )کانتدەکەوێتە  بارەدا  کە  پێش  وە،   ی تیۆری( 
بسەبا  Nebular Theoryمەکەی  ە ت دەرکە رەت  کە  و خۆڵی  ۆمەوتنی    ر 

بە هێکەی سەزینەوەدۆ زەنەوە النەوەی خوووواشببارەت  بی  کاریگە وی    ری ەهۆی 
وو. سەرئەنجام  مەڵەی ڕاگەیاندبئەم کۆ   اوچوونیەنل   و  tidesداکشان    و  انشکڵهە 

ر  ە بەسە یینساکانی دیالەکتیک  اندنی یە سەپابنەڕەتدا پرسەک   بەمە لە رەت  سەبا
لە زینەوەیدۆ  کوەڵ ب  ا،تدوش ر س  سر ان  لەنادانیانەپێپەرو  دا  وشت ناو  خودی  ە  و 

 ا.   خۆید
 

بە تیکرەس د   ئەنگلس چەمکەکد  د  ل  ، Concepts  ان اڕشتنی  فراوانتر  ەو  زۆر 
مامەڵەیان    چەمکانەی زاناکان  وات پێو کە  کی  چەم  ەڕوویتنخسە  ەدەکرد، 

)  ێوەکانیش کیمیاینیکیمیکاوزە  و  فیزیایی  ،  وژی ولیب  ەیسۆ پرەمکی  چ  ،  ی(، 
ات  ون بکاداچودوبە   دەیویست  ەکانچەمی ئەو  تارمەیە  ب   و   ڕێگا ە ل .  جووڵە    ەی ێوش
و   یییاانیکی، فیز ی جووڵەی میکانکەو شێ  یوگۆڕڵۆنیەتی ئالەسەر چنیا  ک تە ە ن

ی  ەی جووڵەتی ئاڵوگۆڕی شێونیە ڵکو چۆوە، بە ەوی تریانە ل  انکیمیایی، یەکێکی
قوناغێکیمیای لە  دکی،  بردنەکگەشلە      اراودیکرایی  بیولوشۆ  ،  وایژ ێوەی    ەت ، 

 . یانژ نیڵداهە سەرتی  یە ۆنچ
  

یەکە قونا  ێبەکەی کت ی  ینسنوو  ۆ ب  ئەنگلس  پرۆژەکەی   وە 1٨٧٣  یر اایئ   لە   یم غی 
ئەویتپێکرد ەسد 1٨٧٦   یئایارهەتا   کۆکردنە  گخستنبە چنش  ،  ددەکانی  ما  وەیو 

  ی(. یووێژ م  یکشەپێی )کەبەێت وسینی بەشی یەکەمی کنو  بە   پاشانەی بوو،  تێبەکک
  نی نووسی  ە رد بتیکدەسو  هێنا    لێی  واز  1٨٧٨اری  یائ   اتە  و   1٨٧٦اری  م لە ئایاڵبە 
دەبوایە  رنگ بوو  گسێکی  ئەم با  ، چونکە رینگ(هودتی  ئەن بە بەناوبانگەکەی ) تێک

ب بەوەدرایەتە وەاڵم  تە ودمەش  ،  ساڵی  دوو و  کارەکەی  واو  لە  رکەوتەوە 
  ی ێڕهاو  گی مەر  مەاڵ ە، بکاتەو تپێبدەس  تی سیپاشاندا و  ە ل   ت(.دیالێکتیکی سروش )
خەباتێڕ لێڕ  (سرکما)ی  گای  دەس ێگەی  و  کرگرت  بە تی  کارەکانی    د  تەواوکردنی 
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نا تەواوی  مارکس کە هەندێ کاری بە    سەرمایە(ی)  یەمیو سێ  م ی دووەبێت ک   بەشی 
دەبێشتبوبەجێهبۆ   تەو  لەپاشانیشدا  وایە  بکات.  تر واوی  کاری  ک  وە  یهەندێ 

ە  ی کار ل ڕۆڵینی )  س ونونگ( و  ی دوهریت ئەن) وەمی  پی د چا   ۆب  یکنی پێشەسیوون
 ندێ کاری تر.  هە و  ۆڤ(مر   ی مەیمون بۆگواستنەوە

ونی تەواو بکات، پاش تەواوبو  یپرۆژەکەی خۆ  هەبوو  یاهەر هیو  ئەنگلسم  بەاڵ
ک ل ماسەرمایی)تێبەکە ەکاری  ی  نە(  سااڵنی  لەسەرەتای  و  سەدەی  یرکس،  وەی 
سەها  ەمدۆزدەین   ە ب  شە ئەو   ، ەردویپێکست ەد و  ۆیخ   ەیەکۆژپر  راتەوە 

بەش جیاکردنە کتێبە کەوەی  ئەوانە انی  و  لە ک  یە ەد اڕات  ی کە  کردبوو  گەڵ  تەواوی 
کە اشەب  ئەو بوونهێشتا    نەی  تێبین  هەروەها   ، ناتەواو  کە  کۆکردنەوەی  یەکان 
بەس هەموو    بوو.    تێبینی   200نزیکەی ارەیان  ژم کۆمئەمانەی  چوار  ڵەدا  ە ەر 
بڵ وانیدەت  ش ە م ە ب  ، کردبووەشداب تەاک ەئاماد   ئەنگلسکە  ین  ێن  بۆ   واوی ری    کرد 

)   ینکردتەواو   سروشت(لێکت دیا  -ێبیت ک کارەکەی  مر،  یکی  ر  سە  ەت اه  ن دبەاڵم 
 نجام نەدا. و کارەی بەتەواوی ئە ئە دا 1٨٩٥لە ئابی و   ێگایڕ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 

 

 ، ( سروشت   ی کی کتێالدی )   نی ا ک ە باس 
 ئەنگلس   ی مردن   دوای   لە 

 
 
 کی دیالێکتی)  نیاکەباس   ، ئەنگلس  مردنی  دوای  کە   ینبڵێ  ئەوە  دەبێت   ارەتەس 

 ینی دبور و   ، وەکۆبکاتە  کان باسە تەواوی   تاکو ئەمین   یێکدەست  ەنەکەوت( سروشت 
  ی بەشێک  وە،وانە پێچە   بە   بەڵکو  بکرێت،  چاپ   تاوەکو   تبکا  مادەیا ئ   و  اتبک  تێدا

  تەواوی   زیهێبێ  یکێڵ خا  ەشئەم  کە   زۆر،  کیە یە ماو   بۆ     وەرایە شارد   زۆری
 .گشتی  بە   بوو  یکتێبەکە  یپرۆژە 

  کارەکانی   خۆی  دوای  ە ل   ککەسێ  وهەبو   ئەوەی  سیشان  مارکس  ن دەڵێت   کێ زۆر
  بەاڵم   باڵویبکاتەوە،   و   بکات  واوەت  بۆ   وورابونەک تەوا  ە ک  ی(  ە مایسەر )   ەیەکێبکت 

  ت ە رخ سە  بوونی  لە   ندارنەبووگائا   کزۆری   نەتناتە   بوو، نە   یانسە ئەوش  ئەنگلس 
(    بەرنشتاین  ارودئە )  لەوانە   نەبێت  کەسێک  ندە چ  ایتەن  کتێبە،   و ە ئ  سەی رە کەو
 .  ووب

  خۆی   ەک   انیڵمئە   یتا وکردیم  السیسو  پارتی  ڕابەرانی  لە   ووب  کێک ە ی  بەرنشتاین
  مەیلێکی  و،  ایەوەهەڵگەڕ  مزمارکسیس   لە   دوایدا  لە   بەاڵم  دەزانی،  رکسیستام  ە ب

  ی، دنپلەبە   بە   زمیالیش ۆ س   یاوبەن  ندیاگە ڕا  کرێکاری  یە بزووتنەو  والەن  تری
  ڕ شگێشۆر  ی مالیزسۆشی  نەوەی کردڕەت  و  هیگلی  تیکیکێالدی  یدنەوە ڕەتکر  ئەمەش

  بە  نگەشت   بە   وەڕبووناب  ە وات   ە،هەی  مدانیز مۆکۆ  یمانیفست   لە   ئەوەی  ، وەک  بوو
 .  نیەوەمەدە اتی خەب  لەڕێگای زمی لیاشۆس 

  میتۆدی   ەک  اندەیڕایگ  بەرنشتاین  دا1٨٩٦    لەساڵی   ەەو ئەنگلس   کۆچی  لەدوای 
  دا دە  یواوەت  هەوڵی  شمەەب.  مارکسیزم  رەس لە  ترسیییە ە م   گەورەترین  یکت کدیالێ

  کە  داەر ابو  لەو  ێتبینە ن  ئەنگلس  رەکانیا ک  و  نووسینەکان  تیشکی  کەس  کە 
 . دیالێکتیک بۆ بوو کرا  تەرخان

  ا یتەن  ،بوارەدا  و ە ل  بوو   دایت ەسەرد کەلەب   ئەنگلس   ەی انووسینن  لەو   بەرنشتاین
  ستنەوەی واگ  لە   رکا  ڕۆڵی )  یشئەو  ؛  باڵوکردوە  دا  1٨٩٦  ساڵیە ل  ینیس ونو  دوو
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  تی ا ک  لە   هەتا  ،(ادکانڕۆحە  انیهجی  لە  سروشتی  تینسزا)   و  (مرۆڤ  بۆ  ونیممە 
  لە  یان  ووە،کەوتدەست   نووسینانەی  ئەو   چۆن  ەو ەنەکرد  ڕوونی  انداوەیە کردنباڵو

  لە   کە   کرد  وەلە   باسی  ریچانا  بە   ساڵ  وود  پاش   ماڵ ە ب.  وەریگرتووە  کوێوە
  ، ت وشر س  زانستی   یکیدیالێکت   لەسەر  ە تو وەریگر  ەوە ئەنگلس  کانیسەبا   زنجیرە 

  لەم   یە ەه   یرت   ینینووس   ک ێڵکۆمە   نە سینو   وود   ولە   جگە   کە  نا  بەوەدا  یدان  م اڵە ب
 . ەتەوە ن باڵونەکراو ە ک  بوارەدا

  ک کاتێ   بەاڵم   . مایەوە  ی ۆخ  وەک  ئەنگلس  کۆچی  ای ود   لە   اڵس   ندەهاە چ  ئەمە 
 دیالێکتیکی )  یەەککتێب  کەمیە ی  چاپی  کانیتە بە اب  و  باس   ەوەیکردنۆ ک  بە   کرات سەد

  هانەە ب   ێتدەب  ناچار  کە   کرد   بەوە  کی در  بەرنشتاین  ،ئەنگلس  (شت سرو
 .  تر  کەسانی ئەستۆی  بیخاتە  و  وەبێنێتە   کتێبە   ئەو یکانەبەش    نەوەیاردبۆش

  س ل ئەنگ  یدنرم   یدوا  لە  ینامئەڵ   کراتیو مید  سوسیال  پارتی  زیرک مە   میتە کۆ
  ە پارتەک  ینامائەند  لە   بوو  کێکیە کە   ئارنوس  لیو  ناوبانگە ب  ایزان  کە   دا  ی بڕیار

  یک،تماتام  بواری ە ل  ئەنگلس  انیکەسیننوو   سەر  لە  کۆڵینەوەە ل  ۆ ب  تێرێبسپاڕ
  . بکەنەوە  باڵوی   ێت و گونجب ئەوەی بۆ  سروشتدا،  و زانست

  ی انوری لوئ   ماڵی  چووە  و  کەوتێبەڕ  نلەند  رەوە ب  س نروئا   بڕیارە  ئەو  ایدولە  
  لەوێ  ا ەدار وب  لەو  نیەکانییبتێ  و  ینەکان وس نو  لە  زۆرێک  کە   سمارک  کچی

  م بەاڵ   . بوو  یتسککاو_ یبرخرف   الویز  لەالی  تری  بەشێکی  اەهرو ە ه   ە،ەوونبوما
  نووسینانە  و ە ئ  بەوەی   ە ەوبەرنشتاین  کاریگەری ژێر   وەتبوکەو  ئارونس  داخەوە ە ب

  سیال وس  پارتی  . وەتەدۆنەکر  یوباڵ  ینیبرنشتا  ەیۆبهەر  نین،  اەدئاست  لەو
  انی کبەشە   و  ردایکبڕو  ونسئار  ڕاپۆرتەی  و  ە ندنگان هەڵسە   بەو  دیموکراتیش

   .وەەباڵونەکرد تریان
  جێگای   ە ئەو   و،وب  ئەزمونگەرایی  ێکیکەس   خۆی  ئارونس  سە با  شایەنی  ئەوەی
 دیالێکتیک   بە   دژ  ادیتاسلەڕ  خۆی   ئەزموونگەرایی  ی باوەڕبیرو   کە  نییە   گومان 

   سەکانی ا ب  ەیکۆکردنەو  ۆب  کارکرا  ت سۆڤی  ییەکێت   لە   وەیە ئ  پاش  اڵم ە ب .  ووب
  خەتای   بەرنشتاین   بوو   ئەوە   ،ە نەودوکراڵب  بۆ (  ت سروش  کیکتیدیالێ)

  قەناعەتی   ئەمە   بەاڵم  نس،روئا  سەرئەستۆی  خستە   کانیسەا ب  دنەوەکەیکرباڵونە 
  زانی ەد  شاب نسی وئار  رەڕی ابو بیر ینبەرنشتا ە ک  وابوو پێیان و اێننەه کێزۆر   بە 
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  ڕۆڵی   بەرنشتاین   ربۆیە ەه  ت،کاردەکا  یکدیالێکت   ریفیک  ژیلەد  نیدەیزا  و
  بە   تان سە ه   بۆ  داپارتەکی  لەناو  ئارونس  یکردنیرادیە ل   وبو ە ه   یکە رسە

  رونسا ئ   بڵین  ندەتوانی.  مەیدانەدا  لەو  ئەنگلس   باسەکانی  بۆ  ن چوواداودە ب
  ونەوەی وبو باڵ  لە  ێگەگرتن ڕ  ۆب  ەوە بەرنشتاین  تبەدەس   بوو   مڕازێکائ 
 .  ئەنگلس  ێکتیکیالدی انیونەکبۆچو وریب
 

 ن تای بەرنش   ی کەشەێ ک  ، ن ئەنشتای   و   ئەنگلس 
 
  نی ەکاساب  ەیشاردنەو   ر سە ە ل   زۆر  یکڕەخنەیە   بەر  کەوتبووە   نشتایرنبە 

  ی ۆخ  و   ۆزێتەوەدب  نە اهبە   کە   کرد  نبەرنشتای  لە   کەوای   بوو  هەرئەوە  ،ئەنگلس
  کەی ینەوە لێکۆڵ بە  ن ست بە پشت  وابوو  پێ  ئەو  ە نکچو   بکات،  ازربەد  خنانە ەڕ  لەو 

  ئەوەی   بۆ   نییە،  کەس  ڕی ە باو  یگاێج  و  نییە   کردننەپی  ایجێگ  ئارونس 
  سی   ماوەی  بۆ  ئەنگلس  یباسەکان  وەیە دنلەشار  ێتداپۆش  خۆی  ئەوکردارەی

  ی نئەڵما  یگنبەناوبا  ی نازا  شیوئە   تر   سێکیەک   بۆ  بردن   پەنا  بە   هەستا   ساڵ،
 . بوو تایننش ئە   رتئەلبە 

  ک هەندێ   و؟بو  چیۆب  ئەو   بۆ  بەرنشتاین  دنەیبرناپە   مە ئ   ؟ئەنشتاین  بۆچی  ماڵ ە ب 
  و  یە یایفیز  ایتوانە ب   جیهانی  زانایەکی  ئەنشتاین  نیزادەی  بەرنشتاین  ندەڵێت 
  کاری   نیات ئەنش   کە  وبو وای  پێ  برنشتایین  زانستتدا،   گۆڕەپانی  لەنێو  ە اوخۆشن

  ، خۆی  سەرەکیەکانی  کارە  شێپ  ە ناخات  رت   کیرێکا  و  ەیە و ەبەسەر  یۆ خ  گەورەی
.  ەتێپەڕیو  ساڵ   سی   لە  زیاتر  انیدمەتە   ر سە بە  کە  ک ە مەسەلەی  تیەبەتایب
  لە   اوەر ئا   ە هاتبوو  ەگەور   یکەوتنە شپێ  و  نانداهیێ  سەردەمەش  ئەو  هاەهەرو 
  ەان یڤ گەتێن  بە   ئەنشتاین  کە   ووابو  یپێ   یە بۆ  کارەبادا،  و  فیزیا  گرنگەکانی  بوارە

  دا 1٩2٤  ساڵی  لە  و  د ارهەڵبژ  ئەوی  هۆیانە   ئەو  ەر لەب   ،انێتدەڕو  نیکالەباسە
 دیالێکتیکی)  کتێبەکەی  یونەوە وبواڵب  شێپ  تە او  ،نارد  بۆ  ینسەکاا ب  لە  کێهەند

 .  اەتدڤی سۆ تیکێ یە  لە  ئەنگلس  ی(  سروشت 
  کەبوو(  ا ەبر اک)   یوتار  شت،یە گ  نئەنشتای   بەدەست  کە   باسانەی  لەوک  یەکێ 
  ، ( جنتنرۆ )  یشکتی  دۆزینەوەی  پێش  تەاو  ووی،نووسیب  لسئەنگ   اد1٨٨2  یڵەسال
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  ی ۆلشەپ  بۆ  سهیرت  وەکەی ەنیدۆز  پێش  هەتا  ،تیشکی  یچاالک  و   رون،ەکت ل ە ئ 
  دوای   ،1٩2٤  شەشی   ینگام  ٣0  تا   وە یەما  ننشتایە ئ   الی   ەسیننوو  ئەو .  کاروتیسی

  سەری   ربەسە  کە   بوو  مێاڵوە  اڵمبە  ، تەوەدادە  بەرنشتاین  وەاڵمی   ئەوە
  ەینەک وس نو  کە  "تتدەنووسێ  ئەنشتاین  کتێکا   ، کەوتەوە  دابەرنشتاین

 ٤*  (.انە رهێنبەکا   یقابیل  مبەاڵ  ،وە وب ن ۆک مێەک  شداە وئە  لەگەڵ ەوبکرێتەو اڵب
  تر   باسەکانی  ئەگەر  بوو ەد  چی  ینئەنشای  میاڵوە   ئایا  تێبپرسر  رێتدەک 

  وو هەم  ی ە ژڕێ   لەسەر   بینیانەیێت  و ئە و   ئەنگلس   ی(  سروشت   دیالێکتیکی)
  بەڵکو   ا،یتەن  ەب   نییە   ان بوونی  نتەنەکا  ڵەی ووج  ت ڵێت ەد  کە  ،یەکان وسەنگاه

  تنی یەکگر    ڵە وجو  یماهیەت  یەکەی،ە ژڕێ   نامابە  ێتبکر  لەسەر  یەسق   تدەتوانرێ
   . شوێنە   و کات  خۆیو ڕاستە 

  نەکترولەە ئ   یدۆزینەوە   پێش  ساڵ  دەیەها   دەکات  باسانە   ئەو  ئەنگلس   ێککات
  درکی   نیشاتینشئە   ئەوخاڵە  تاهە   ،اد  1٨٩٧ساڵی  لە   تۆمسونەوە  الیەن ە ل
  و   ،تبێ  ووب  ئەنگلس   سەکەی ا ب  یخۆێندنەوە  ییخێرا  بە   ە نەیوالە  کە   نەکردبوو،ێپ

  ەکانی نبۆچوبیرو  یست ڕا   و   ەتیبلیم   ینندتوا   اەدێرل.  ت بووبێ  ەڕتێپ  ادیبەسەر
 . ربخەینەد مەیدانانەدا لەو ئەنگلس 
  ناوکی و  با کارە  یز ۆردبی  وانێن  هاوسەنگی  باسی   سەر   دێتە  کتێکا   ئەنگلس 

  ت ا دەک  نناهێدا  چاوەڕوانی  باکارە  است ئێ  هەتا  "لەوەی   تەوەدەکا  جەخت  ی،یامیکی
  ، "ێشەخ بب  نستاز  بە   چەق   یخاڵ  کە  ک،نانێداهێ  ، وندالت   یکەنانە هێدا  کو ەو
  تر   ییەکاتاو  بە  ناوکی،  کێشەی   بۆ   نەۆت ڵدا  داهیێنانەکەی   لسنگئە   بەستی ە م

  ەگخول  لە   کە  ا برەکا (  ناوکی )  یباس   سەر   تە دێ  خۆوەناڕاست  بەشێوەیەکی   ئەنگلس 
 ٥. * cretedis تدێ پێک خامۆشەکان

 
  ساڵ   هاچەندە   کردبوو  شبینیێپ  ئەنگلس  ە ک   هەیە   تر  گیگرن  کیەیەسەلەم   هەروەها

  دا،   1٨٨٧  لەساڵی   ئەلەکترولیتی  نەوەی کردجیا  بۆ    وسینیئار  ی ەکە ردۆز یب  شپێ

 
 ەبی ەرع ینگ چاپیهرۆتی دئەن* 4
 ٢٦  پەڕەال ، عەرەبی چاپی ، موەدو کتێبی ، ەنگلس ئ مارکس، ئەرشیفی * 5
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  کرداری   و  ییکیمیا  یر داکر  وانێن  پتەوی  پەیوەندی  بۆ    بوو  گەشتنیێت  ئەویش
  انی مەیدانەک  لە   نگرگ   امینجە ئ  دەبێتە   کە   ،وانەوەبەپێچە   یی،ەباکار

 222  ل*.ادالوهەردو 
  ئەویش   ن،تاینش ئە   پێش  اتە ه  کە   کرد  یگرنگ  یەکیەلەمەس   ریەسەچار  ئەنگلس

  جووڵەو  ەکو   ئەو   لەالی  (کات )  دا،  ییژەڕێ   و  ەهار   نێوان  پەیوەندی  لە   یککۆان
  کاتدا و   شوێن   لە   ئەمەش  وە، یتە جودایبکە   ێتناتوان  ە ددما  ینو ولەب  و   وایە 

 . بوو داێپ  گەشەی نیائەنشت   کە  بوو  بیرکردنەوە  مانە ه  ە ک  ،ڕوودەدات
 
 

 کە کتێبە   ر لەسە  ، زاناکان   لە  ک ێ هەند   ی ون و چۆ ب بیرو 
 
 ایزان  ،ئەنگلس (  شتسرو   دیالێکتیکی)  کتێبی  ئینگلیزی  پیاچ  پێشەکی  لە 

  بۆ   کە ن  و بو  ت ەساکار   ئەوە  "تدەنووسێت  ٦*دینهول  نگلیزی ی ئ   گینابەناوب
  بەرنشتاین   ە ک  سروشتی،  نستیاز  یکانلقە  یو واە ت  ۆ ب  بەڵکو  ا،یتەن  بە   مارکسیزم

  یەنی ئەوە  لەکە سە مە  تدەڵێت . ەوەهێشتی ی خۆ ی اللە  وەوە ەکردنباڵو نەیباسا ئەو
  باسانە  ئەو   ر ئەگە   ڵکوەب   ، بوو  کرد   رەەسچار  زانستی  مەسەلەی  زۆر  ئەنگلس   کە

 زاناکانی   یهزر   یارمەتیدەری  نیتوادەی  ە چەند  باڵوبکرایەتەوە،  ا یدخۆ  تیلەکا 
  ەی رلەبا.    "بدایە   خۆیان  ی ڕە وابرویب  بە  گەشەیان   یە وەئ   ۆب  ایەوب  ت شور س 

 ایە، ببمزانی  پێشتر  ەینەو دارو  ەی لەبار  مئەنگلس  ەکانیتێبینی  گەرەئ  "  ەوەشم خۆ
   ."مالبدە  خۆم  ئاڵوز  ونیو چۆبیروب ندێلەهە ئەوەوە یهۆ بە   دەمتوانی

 
  ی ینوس نو   یکخەری  کاتێک  تدەنووسێت  هولدین  دا  ینەکاوەریدەیا  لە   لەیەکێک

  ، (توشسر  ەیارد ژب  ۆزی بیرد  بۆ  سەردەمیانە   یێکڵەتاح)  لەبارەی   وموب  کێ اروت
  لەچەمکەکانی   هەڵبژاردە   سەر ە ل   لییفمندی  ی ردۆزەکە یب  ەدا هەوڵمد  دایتێ  کە

 
  تر   ژمارەیەکی  ە ل  انی  ١٣٥  الپەڕە  سمدەنوو  ە ک   تردا  ەبەشەکانیل   هەتا  و    ەدارلێ   کە  گرنگ   ینیەکیبتێ * 6

  جا.    موسکۆ  –  یە ەک عەرەبی  اپیچ (  شترو س  ک تیدیالکێ)  ئەنگلس   ەی ێبەک کت  الپەڕەیەی   لەو   ەبەستم ،م

 .  وسمودەن ەڕەکە پال  ەی رژما   تەنیشتی لە  انهتە بۆیە   ، وەمەاکە ن ووبارەد ئەمە ێک جار ەمووه نم
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  بووم   ماتماتیکی   ەکیی ەو دنە کرشی  خەریکی  کتێکا   رپێشت  ڕوو،  بخەمە   تیکداکێالدی
  هەوڵدانێکی   کە   ،(سمتیسی کل وئ   یریجۆراوجۆ  نێوان  هاوسەنگی)  مەسەلەی  ەر لەس

  و ئە  داڕێژم،  ساکەای  انیموت  ە ەوئەنگلس   زلیفە  بەهۆی  دەویست،   یر زۆ  ینیەز
  ێنەرەکان وڕهرسوە س  ڕاستییە  لە   زۆرێک  تێگەشتنی  کلیلی  یکییە ز ن  ەنگیەوس ها

 مدەتوانیە ن  و ئە   نەکانیبیروبۆچوو  بێ ە ب   ە ک   م ئەنگلس  قەرزاری   نم   اهەرەه.  بوو
 .  یەات دەسبەر ە ل  ئێستا  کە  ادیت سنزا انییدەم  ۆرلەز بکەم  لێکۆڵینەوەکانم 

 
  لە  اوسینێکدون  لە   سامویلوف   یووس ڕ  نگیوبانابە   ژی ۆ لۆیزیف   ی نااز  هەروەها

 لس نگەئ  باسانەی   ئەو  ردنەوەیاش  "تدەنووسێت   دائەنگلس  کتێبەکەی  پیچا  ایود
 .  "نە تاوا لەخۆیدا یخۆ  ساڵ  سی  ماوەی  بۆ
  " ٧* دەڵی  نوفمیسی     ەکان ی رەیجیزن  ەکێش هاو  دانەری  و  کیمیا  بەناوبانگی  ایزان

  شی هاوبە  دیوەنپەی)  تنی پێشخس  بۆ  ئەنگلس   نینەکابیروبۆچوو  بە  ست ەب   م پشت 
  لەو   ئەو  پێناسەکەی   یمانتو  نووسی،   باسەکەیم   کە  کاتێک   "میایک  و  یافیز  وانێن

 . یندایپێ کە   بکەم تەواو   ەربوا
  ، ( ناوکەکان  یفیزیا  -کیمیا)  کیمیا  بۆ   گەشەپێدا  ی ئەنگلس  ناسەیێپ  سیمینوف

  بەم   ستدا ی ب  سەدەیە ل   زانست   یتنەوشکپێ  لەگەڵ  ئەنگلس  یەسەک ناپێ   کە   ەیاندیگاڕ
  ندێکە ه  ۆڕیئاڵوگ  کاتی  لە   ناوکاکان  وڵەیو ج  فیزیای  -کیمیا)    تبێ دە  شێوەەیە 

 .  (تر  ینائەو بۆ  شەکانە ب  لە 
  انینەکوبیروبۆچو  کاریگەری  رژێ لە  ت دەڵێت   ئوبارین  سوڤیەتی  انگیبوانبە   زانای
  ی شت روس  زانستەکانی   یە گێج  لە   ،دا  (سروشت  کیتیکلێدیا)   لە   لسئەنگ
  لەسەر   ئەنگلس  ەکەییینشبپێ  سەلماندی  ڵیهەو  ،کیمیا  ادڵیشیلەگە   ،ەوەمەردسە

  و،و ب  زۆڵ ئا  زۆر  کە  ەوە،یامییک  سەیڕۆ پ  ێگای ڕ   لە )   ویەز   سەر ە ل  ژیان  بنەڕەتی
 .  دا ( ئاڵۆز  امیندئە رتنییەکگ  لەگەڵ او تەواوکر
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  وی ەز  لەسەر   ژیان  یەوتنکدەر   رە لەس  نئوباری  یەکە ینپێشبی  ە س اب  شایەنی   ەیەوئ 
 کانی نااز  بۆچوونی  ەل   نازیندوەوە،  ماددەی  لە   ییکیمیا  بەرەو  یڕەوڕێ لە 

 .  دانرا ڕاستبە   نییەکاسەرک  خاڵە   سەردەمدا
  ەی بەک کتێ  ڕۆکیناوە  لەسەر  یانباش  ونیو چۆبوریب   تر  ی ازان  ندەهاە چ   و   ئەمە

 . سینووبن ان یووهەم ادەلێر ناکرێ  کە  نووسیوە ئەنگلس 
 
 کتێبەکە   ەی ردنەو پک چا   و   ن رد چاپک   ی ژوو ێم  لەسەر  نیەک بی تێ   د ن ە چ 
 ( سروشت   دیالێکتیکی ) 
 

 ٨* ئەنگلس  ک فریدر  ی (سروشت  یتیکلێکدیا)  کتێبەکەی  کەمیەی  چاپی  ەزانراو   وەکو 
  شێوەی   ن ەمابەه   ێبەکە،ت ک   کەرەسەی   انیدان  ە،رایەووکباڵ  1٩2٥  ساڵی  لە 

  لە بەردەست  وتە ەک  ئەوەی ن یا و،ابودانر ئەنگلس یچ ۆک  ایود ی ئەوە  ە ک   یخۆیەت
  م اڵ بە   بوو،  نسروئا  و   بەرنشتاین  الی   ئەوەی  ووەکهەر   ێک، ست دە   دنە چ   ایود

 . وەئەوانە  یەن لەال ەکراو  کاریدەست  چەند  ێتنرانازا
  شتێکەوە   وهەمو  لەپێش  ،کرد  نێپۆل  ەداکۆمەڵ  راوچ  رە سبە  ماتریالەکانی  ئەنگلس
  تا   بوو  تەواو  نیێبڵ   انینتودە  کە   کرد  دیبەنڕیز  ادوتار  زدەدوان  ە ل   ئەنگلس

  بەاڵم   ، وتارە  شەش  کۆمەڵێکهەر  رێکیخستن،  ڵدا کۆمە دوو   ە ل  ک،یە ندازەە ئ 
  ن، نووسرابوو  تر  کاری  بۆ  کە   تگردە   ۆخە ل   انەیارتو  ئەو  یەکەمدا  یمەڵۆ کلە 

  پی چا  کی ەشپێ  بۆ  تێبینیانەی  ئەو  وەکو.   ە باسەک   لەسەر   وبو  ەندایوپە   ە ل   مبەاڵ
  ەوەی استنوگ  ەل  ر اک  ڕۆڵی )   ی، وونووسیب  (نگیهر دو  ئەنتی)   ی ێبکت   دووەمی

 کۆتایی   لیۆپ  لە.  فیورباخ  کانیتێزە  رەلەس   باسی  ێک هەند  و (  مرۆڤ  ۆب  یمونە م
  تی سناز)  ریوتا   سروشت،  ێکتیکیالدی  لەسەر  بوو  نە انیوس ون  ئەو  ەکە کتێب

 .   (داکانۆحە ڕ جیهانی لە ت سروش
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  واو تە کە  تر   یکانتێبینیە   ، انتەکنەویسبەڵگە   و  تر  ینکاسەرخەتە  م بەاڵ
  ئەو   بەسەر  ندابەشکرابوو  ننەکرابوو  سەرەل  نەیانەوڵیلێکۆ  نیا    ن،ابوورکە ن

  لە(.   ست یپێو  ،  ڕێکەوت)   یباس   لە   بوو  انتێبینەک  وانە ەل  وو،ماب   کە   پۆلەی 
  لی ۆپ  لە.  ودانرابو(  گەرمی)و (  دیالێکتیک)  واوی ناتە   یشبە  دوو  داکۆتای  پۆلی

  بە  وو ب  مەش ەئ  .ابوو نردا(  تسروش  کیکتیێالدی )  کانیە خەت سەر   ەمدا ارچو
 یەتێبن  اوەو تکرکور  1٧٣  و  ،ە بەش   ەووتار1٥  بەگشتی   واتە .  ەبەکێت ک   تیس ە هرفە 

 .  ەکەکانبچو
  ێک کەم  تیداسڕالە   یوەدنە ێنخو   بەاڵم  ، دانرا  یە وەشێ  بەو  رە ه  اەمدیەک  پیچا  لە 

 یان   وکردنیواتە بۆ  کردبوو   یدنە زبڕی  وا  ئەنگلس  ەیرئەو لەبە   بوو،  سەخت
 .  ەیکرە ا ک کردنیوواتە بۆ  اسانیرئ اک

  انی زمبە  ساڵ   پێنج  دوای   کرا،  چاپ  ئەڵمانی  انیزمبە   کەەێبکت   ساڵ   10  پاش
  یانبووەکاوتەو  ە دماد  کە  وەبووەئ   کتێبە   دوو   ئەو  ەکانیسیفەت  لە  م بەاڵ .  زی لیئینگ
 کتێبکی   خرانە   ن کانیە یبتێ  و  کراوەکانرتکو  و  سەرخەت  بەاڵم   ویەوە،ان  ە خران

 .  ترەوە 
  تێبینی   ێکهەند  ،کە ئینگلزیە  بەشە   ریە دەک ئاما  ین لدوه  باسە   نی یە شا  یە ئەو

 .  بوو ە ه  خۆی ەتی بتای ینگگر  کە  ا،ەکەدکتێب  پێشەکی لە زیادکرد  بۆ گرنگی
  لە  وەرگرتنود سو  بە   چوو،رەد   یوس ڕو  زمانی  بە   ی دووەم  پیچا  1٩٤1  لەساڵی 
  ، ارک  اچاپەد  لەو  ترگەورە   کارێکی  ،ە کەزیلیئینگ  و  ئەلمانی  چاپە  هەردوو

  لەڕیزبەندی   ڕانکاریۆ گ  ەهاو رهە   بکرێتەوە،  ڕاست  داێت  ڵەکانیە ه   ە ک   هەوڵدراو
  ندە هەرچە   .ادرالبر  لێ  شیی کێوتار  ندچە   کرا،  ندابەشەکا  یەکانوتار  و  بەشەکانی

  هەتا   و  کە کتێبە   باشکردنی  بۆ  وەمەوەود  یپاچ  پاش  ە ل   نبووامبەردەو  کانهەوڵە
  .ەکەێبکت  کۆتایی کردنیاوەتبە  بۆ بووە ە ن  اوتەو  هەواڵنە   وەئ    اشست ئێ
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 ێک سەرنج   د چەن   و (  وشت سر   کی تی ک ێ دیال )   ینی نووس   قۆناغەکانی 
 
 

  کارەکانی   کردنیتەواو  بۆ   سەرقاڵی   ۆی هە ب   لس نگئە   ەک  کرد   اسمان ب پێشو  لە  وەکو 
  ی ئەنت)  یکتێب  لەسەر   یخۆ   ریکا  و   ، (ە مایسەر )  کتێبی  تایبەتی  بە  رکس ام

  ە کار   ئەو   نینەیتوا  و  هات  ا ەردسە ب   خۆی   ای دو  کۆچی  کە   نداشاپا   ەل  ، (ینگدوهر
  دائێستا  لە  سەختە  ئەوەش   رلەبەر ەه .  بگەیەنێ  ام ئەنج  بە  بەتەواوی  مەزنەی 

  ئەنگلس   تری  کانیباسە  وەکو  تەواوی  بە    پرۆژەکە   ئەگەر  ئایا  نێەنگێ هەڵس  ئەوە
  وایە،وب   نداامتەس ەرد بلە  واویەت  بە   ( دوهرینگ  ئەنتی)  ەیبەککتێ  کوە و   ئەگەر  یان

   ین؟ت ەشەگد  چی بە  بزانیایە  انەمگنگر   ەتە باب مەئ  ر لەسە  نگلس ە ئ   فیکری  تەواوی
  لەسەر   ە کتێبێک  کە  بڵێن  ایەوەینڵبەد   دەتوانرا  یەئەوە  ئەمەش   یکەوەاڵمە 

  کە  ە،وڵجو   شێوازەکانی  بنەڕەتی  تیۆری  کە  سروشت،  نستەکانیاز  دیالێکتیک
  ر گە ئە  ەشدائەمان  لەگەڵ   بەاڵم  .دەگرت  بەرزی  ای جایگ  هەیە،  ماددی  یە گپێ

  و   نکاسەرخەتە   و  انەکباس   لە   ووردی  بە   نستیاز  و  یسروشت   بواری  یکە یەزاشار 
  کارێکی   چ   شوێن  بە   ئەنگلس  یدەزان   ت،بکا  ۆب  ەکاریردوو  و  بڕوانی  انیتێبینیەک
  لە  نبتوانی  کە   دەدات  ە ەوەست بەد  انئەوندەم  باسەکان  ناوەڕۆکی  وە، وب  مەزنەوە
 .نیتێبگە   (ت شور س   کتیکیدیالێ)  لەسەر ئەنگلس  یەکان ڕ ەبیروباو 
  سروشتە  زانستەکانی  انیلقەک  لە  قل  مکا   :تسەرهەڵداد  کە   نگگر  تری  یکیپرسیار

  ئەگەر   جووڵە؟  شێوەکانی  لە   وەەڵینکۆێل  بۆ  ناوە ێه  ریکابە   ئەنگلس  کە
  ا وەئ   پەیوەندیەدا،  مەل   ئەنگلس  انینامەک  و  تێبینی  هەندی  بۆ   ەوەڕێن بگە 

 . بکەوێت دەست  نماکەەماڵ وە ییندەتوان
  داتێ  ،٩* ی س ووەند   مارکس  بۆ   یەکەنام  ٨٧٣1  یساڵ  لە   ئەنگلس   یتەکا  ولە  هەر  

  بە  ئەو  کە   مبەاڵ   ە،کردو  ی وەە ندۆزی  وئە  شدائەوە   لەگەڵ)  ت،دەکا  بەوە   اژە ئام
  ۆرگانیک ئ   یت وش ر س   یتیک دیالێک  لەسەر  شێوەیەک  هیچ  بە   کە   نییە   ئەوەوە  ێنوش

  یەوە نێ وشبە   ئەنگلس   کە   تەکەوێرد دە  ۆب  نا ەمئەو   شەوەلەمە   (.بنووسی
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  گانیکدا، ر نائۆ  شتیوسر  لە  ە هەی  بوونی  ئەوەی  بوو،  ڵە جوو  ی وەشێ  یکیالێکت ید
  هەر .  ژیان   یاربو  بۆ  وە  کیمیا  یاربو   لە   دایە ینشکەوتێپ  ئاڵۆزی  پەڕی  وە ل   کە 
  ام دەوبەر  الێردەد_  ئورگانیک))   :  دەنووسێت  مارکس  بۆ   نامەکەیدا  کۆتایی  لە   یە ۆب

 ((.* دا کالێکتیید  هەر لە  ئێستا، کو تا ،مبنا
  دیاریکرد   یخۆ   سەکەی با   یوەچێارچو  ئەنگلس  گرنگەی،  نە داهینا   ئەو   یدوا   تە او 

  بەبێ   دەکات،  وەلێکۆڵینە   کیمیا  و  یاز فی  ،کانیکیم  لە  ەک  جووڵە،  شێوەکانی  بە 
  ی بناغە   چوارچێوەی  بووە   شمەئە  دایش تاو ک  لە.  بایەلۆژی  بۆ  ببرێ  دەست   وەیەئ 

 .  ی ە ک ڵە رژیناۆئ   خشتە 
  و، هەبو  ئەودا  دوایی  انی ینەکوس ون  لە   تری   ەی وە ەندانگنەڕ   لەیەش سەمە  ئەم  هەر

 انیتکنس زا  کیت دیالێک)  ر لەسە   کانیەویستەبەڵگەن  ،  ەکانتێبینی  ە ننمو  ۆب
  و (  ئالوگۆڕ  کرداری)  باسی  یان  کات،ە د  ئۆرگانی  سروشتی  باسی  کە(  ت وشسر 

:  دەکەین  جووڵە  نیوەکا ێش  ە ل  کرەیەجیزن  بە  هەست   بەهەموان)  دەنووسێت 
  و  یەکگرتن  یسی،ناتموگ  بایی،ەرا ک  ،تیشکی  ، یرمگە  ،ییککان یم  ەی جوڵ
  کە   یکانرگئۆ  یناژی  وە، کۆبونە  باری  بۆ  ریەکان گۆڕانکا  ی،کیمیا  ینەوە درکشی

  بۆ   وەشێوەیەکە  لە _  کاتی  ئۆرگانیکی  ژیانی  ەل  جگە _  ێتەوەاستردەگو  هەمووی
 .  (ە یانرت  ویئە  رجیەم  کەیەکێکیان تر،  کیەیەوێش
 
  ی بەکارەکە  رد تیکدەس  ئەنگلس (  گندۆهری  تی ئەن)   یبێت ک  لە  وونیتەواوب  دوای   لە 
 ، ڵداە ه  ریە س  تر  ەیمەسەل   داکاتە   لەو   هەر  مبەاڵ  ،(شت سرو   یتیکدیالێک)  یۆخ

  تی کۆمەاڵیە   دارویینیە   باسەکانی  لەوانە   ێکیەک  بوو،  چارەسەر  بە  یویست کەپێ
  ک کێیە   بداتەوە،   وەاڵمیان  و  ێرگب  لێ  یڕەخنە  ودابو  بریاری  ئەنگلس  کە   و،بو

 ل یکاه  و  یتشم  یڵمانئە   زیندەزانی  ینازا  ووردهە  یینارانە مس  ئەو  ە انلەو
  ئازاد،   یزانست )  و(  یەوەکراتدیمو  لسوسیا  بە   بوو  مداروینز   یوەندیە پ )  ەرلەسبوو

  خۆی   باسەکەی   ڵیە کێت  ە باس  و ئە   دەیویست  ئەو   هەرچەندە.  بوو(  ئازاد  خوێندنی
  ی وەاستنە وگ  لە   ر اک  ڕۆڵی)  کەی ە نووسین  بۆیە  هەر  ت، کاە ن   (سروشت   یێکتیکلادی)
 .  دا 1٨٧٦ ی ساڵ  لە  یوس نو یاج بە  دا( ۆڤر م  ۆب یمونە م
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  نووسی، (  سروشت   یتیکلێکدیا)  ۆب  تری  کییشبە  چەند  ئەنگلس   ا  یدیدوا  ساالنی  لە 
  کی اوەڕۆن  بە   ەندیانیوپە   ە ک   ەوەکۆکرد   سەرخەتەکانی  و  تێبینیەکان  لە  زۆرێک
  بێ ە ب  و،وب  یکانگر ۆنائ   وشتیرس  بواری  ئەویش  کە  وهەبو  ەو ۆیە خ  یکە باسە 

  لەسەر   قسەکە   دەچەنهەر .  تیوش سر   کیینرگاۆئ   مەیدانی  بۆ  تێرەتب ەس د  یوە ئە
 . دەسەلمێنرا شزیندوەکانی  تەنە  لەسەر یاساکە  اڵمە ب  و،وب کان وەاڵو نەجو نەتە 
 

  بە  و   ی ەتیاچلۆن  بۆ  چەندایەتی  ی ەوە ستنگۆا   یاسای   لەسەر   قسە  دالێرە
(  ە جووڵ  تیە ەڕبن  نیەکاشێو)  ادینباسەکا  لە   یەکێک  لە.  ت دەکرێ  نەوەاوە پێچ

  وە شە پێ  بۆ  دەڕوات  ئاراستە   هەمانە ب  انژی  یەداردی  لە   ەوەنلێکۆڵی   ت"دەنووسێت 
  بنەڕەتی   نیوبەدواداچو  بەاڵم.  کیمیا  فیزیاو   نیک،کایم  ی ەوتنپێشک   بڕی   بە

  دایەیەکەمی  یغۆناق  لە  است ئێ  وتاک  نژیا  دیاردەی  بۆ  ییامیکی   -یاییفیز
  سروشتی   لە   وەینە لێکۆڵ  رسە  بچینە   ین،ناچار  وە وە ئە  بەهۆی  ن،لەپێشکەوت

  ن اشهاو  و   ،بێنین  انیکرگئۆ  جووڵەی  نی ەکاشێو  لە  بەشێک  لە   ز او  ، ە جووڵ
  لە   جووڵە   وەیێش  بۆ  بکەینەوە  کورتی  ناچارین  ئێمە  ست،زان  ئاستی   گەڵە ل

 " .ندااکوەاڵجو ە ن سروشتی
 

  و   ج نرە س  ک هەندێ  ووب   رناچا  ئەنگلس  ،ەکانیت ە خر سە ردنی  اوکوەت   بۆ   ەهاهەرو 
  ەب   پەیوەندی  رزۆ   تا  م کە  یوە ئە(  سروشت  دیالێکتیکی)  بۆ   بکات  دایز  تر  ەتی باب

  لە  کردبوو  باسی  پێشتر   کە  یف ەفەلس  بەتی اب  ێدنهە  نەوالە   و،هەبو  باسەکەوە
  ی کەلەیسەەم  چەند  باسی  دایێکەت  دا،(  گدوهرین  ئەنتی )  کتێبی  یەکەمی   یبەش

  تر  یێک جار   کە   انە س با   وە ل  یەکێک.  کات ەد   تیکماتما  وشتیرس  نستیزا  فیەفەلس
. ایکدماتمات   لە  کۆتا   بێ  _بووندا  روز ه  نێوان  لە  ووب   تن ڕێکەو  مەسەلەی   ەوەنایهێ
  لە  بەتایبەتی  باسەکەیەوە  ناو  تیەسخ   و  کرد  زیاد  بۆ  شتی   ێکهەند  شدایادوە ل

  هەر   اویشداد  لە .  ((اننسیەک _    و  +  رنووناس   هێڵی  یکماتت ام:  ادارچو  بەندی  پێش
  ر، اک:  ی کناس ەفەل   باسی  ر سە لە   :    ددکر ایزبۆ    تری   ی کلەیە ە سەم  رداچوا  دیلەبەن

  ریەک ەب )    تیەکەیەوتار  گلسنئە   بەستیە م   لێرەدا(( .  انهەڵکش  پولیەش  امینجئە 
 (. داکشان  و  هەڵکشان  نجامیە ئ   لە  کەوتن
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   ەبوو، ه   ازیوجیا  داکەە ای رەتە س  پۆلینە   گەڵ  لە   ەکەبکتێ  ەی نوێی  پۆلینە   ئەم 
  کرد   فراوانی  رات زی  دا   ایدکۆتا  لە   کە  اتیکمتام  وەی ناوە  ە خستن  یبەتیبەتا

  کی اتیتمما  ا تکۆ  بێ_  یدەر مەتیار  دیالێکتیکی  مەکەکانیە وچ   کانە زئامڕا )  ەتیبابو
  ۆ ب  یل یکها  کیمیکانی  ۆزی ردبی   حەوتدا  بەندی  لە   جگە   ئەمە (.  (ڕاستیدا  لە   نیووب

  وو کردب  سیا ب(  گدۆهرین  ئەنتی)   لە  کە  ن کاگرنگە  سەلە ە م لە   تر   ێکییەک.  زیادکرد 
  باوەڕی رو بی   لە   بوو  ە گرانڕەخنە   ڵینەوەیکیکۆلێ  کە (  یلی گان)  ناونىشانی  بە 

(   عریفەە م  سنووری)  ەهارو ە ه  ،(  ( تشو سر_  نستاز  زانیاری  سنووری)   ناگیلی
  بوو   ە ەخنڕ   ەیهێنانەو  شداەملە  مەبەست.   و بو((  هیوم  ،  کانت  ،ناگیلی  و  ریمون

  پاشان   بوو،   ن کا  agnosticism  م یسئاگنۆست   ی وتە ڕ    رانینوێنە   ەر انبربە 
  ی باسەکە   کۆتاییەی   پالنە  م ئە   نیبڵێ  انيندەتو  وە.  سیاسی  ی روبو ئا  یەلەس ەم

  بۆ   تری  باسانەی   ئەو  ییتاکۆ  کانیبەشە  ۆب  ە نکوچ  ،بوو  انترفراو  ئەنگلس 
 .  دبووزیادکر

 
 

 ! ی وڕیەکان ەموکو ک   ا د کتێبەکە  و ێن ڕیزبەندی لە  
 
 

ب  (کتیک سروشت ێدیال)  تانەیبە بائەو    وێلەن   یەە ه یست پێو و ڕێکەوت  تیابە دا 
(Serendipity and necessity)  .چەند چارەسە  ئەنگلس  داشە بە م  ە ل   ری 

د  پاشان  مەسەلەیەک  سەر دەچێتەکات،  بەویندار  ە  بابەتە  ئەم  بەاڵم    زم. 
مکە  چە و  و ئەو دچۆن  خات  بریدەیویست دە  نگلسئە ، چونکە  ەوە ت ەی ماو وکوڕ کەم

پێویێکەوتڕ) کاردەکات ،  کارەکانی    ست(  بە رودالە   کتێبەکەی  ە لایبەتی  تیندا، 
   .ادن(کا چەشنە ڵەکی ڕەچە )

ئەوا سیپر ئەمە  ە  بوایە د    ەیەر  بەشێکدا  چ  ی  بەش  ناو   یەتە رابخ؟  دابنرایە لە 
ز ە بتێک  لۆژیکی  یێپ بە   یا(ژبیولۆ)  زانیوەرەیندز یان  ب  یە رابکییادکە،    ەشی بۆ 

گەکانمەسەل  یاێلیاد  شتیی  و  بنەڕکتیک  نموسا  بۆ  یاسای  ەتیەکانی_  نە 
 ؟ نی دژەکاکداچوونەیە ب
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بگەڕ بێیبا  تێبندهە   ۆنەوە  وپێ  ی دەنب)   گشتی   ینێلپۆ   لە   ینیێ  اتە  نج( 

تێبینیپێشبینیەکا) و  گرانەکن  زانستەلن(  نەکایما،  و  ەسەر  کی  ۆەڕ ناو  تاکەکان 
ئەویکت کێلدیا لێرەدا  کنرازا  ە ی.  دیالۆجۆراوج  ست یویدە  ئەنگلس ە  وە  کی کتیێ ری 
 کتیکێدیالدا وەاڵمی  مەدی سێیەن، لە ب ووڕ   سروشت بخاتە   ەکانیتکانی زانس لقە 
 .  دەربخات ەکانیڕەتیبنە   ساایو  شتیەندی گیوە پلە  نستو زاوەک

پ بەشی  لەلە  تەرخانکرا ەمجپێنندی  بە   ێنج  ئەوەی  بدا،  بیوە    ن یا   یژ ۆلۆۆ 
،  " پێویست  ێکەوت وم. ڕوینزداری،  ژ ۆلۆیاب  "تدەنووسێت   ئەنگلس،  زانیوەردەینز

ئەمە   نیی  گومانیکە  بنە   ، یژلۆۆەر بەشی بی سایەتە  خرب  بوایە دە ە  تێدا  ەشی  ک 
دی ت شگ لە  سە ە م ( ه  و  ککتی ێیالەکان  بنەڕەتیەکانی(.  تیاسا  ئەو  ی  ێبینە ەروەکو 

پێدەکات  ئەنگلس ودی  خ ئاماژەی  بد نیشانبێت  دە) کە   وین،ردا  ری ۆتیکە  ەیت  ی 
ڕێکەوت و    بە  لە پەیوەند     هێنێتێک دەگلیی پۆزی هید ری بیانست ز   کیندنێماسەل 
 . )ەوە ت سیپێو

ەم بۆ  ەک ا. یەیدیەک ژۆل ۆبی  شیبە  لە   ت ەکەوێردک دەیەهەڵە ،  داە ەم ئ  یشکر تیلەبە 
میتۆد دار   ەکەی،گشتی  ە ڕاستیە  نمویتەن  ۆبە  ڕاوۆگزم  وینکە  کەوا    نەیەک، 

ە  مانج  ل ئا ەی  ئەو تی  جیالە    ەوە،  دەکاتنیست( ڕووپێوت و  وێکە ڕ )  انیکەکچەم
وەی  نە زیۆد واری  لە ب  چەمکە  وو خستنی چۆنیەتی کارکردی ئەو د دەرەی  نەو شیکرد

 ێتجیە کە ئەو کارە ناگونئەوە میشووە . دبێت ادیکییت کێلوینزمی دیارای دکۆ ڕناوە
 . ینادا ئەنگلسکە   ەییە خش نە ئەو نی ڕشت لەگەڵ دا

ل  ؟ینببپرس   بێتدە  ئەو  بەکەدا  تێک   یتریالا می  بەندڕیزن  یادا  ە هێڵکاریەک ە  بۆ 
لۆژیکی    بەە  تیبەتا  بوو، ئەوەی   وە خۆی بەدوایە   ئەنگلسنییە کە    ەتەایبە تبەش 

بۆ    کە خۆی بەشێکی دیاریکراوی  ،انساکیا   گۆرییت اکلە  از  ی، بەجیاویککت ێلیاد
ە،  کرایزیاد  ی بۆ ئەو بەشە   ووەبد   وشت. لە بەرئەوە نە سر  ساکانیایبۆ  بوو  ادان
  ەکانی چەمک  مەسلەی یان    .ی مەعریفەتیۆر یک و  ت کێلا ی دیۆژیکبۆ لراوە  ی دانە ەوئ 

تایبەت  د  یتاک،  بۆ  ڕزینەوە ۆوگشتی  دیالێڕە ی  روباوەڕی  بی  یکیت کێوی 
  ێشووی پ  وەیرزتر لەر، بەەکی ت لەیەکەوە بۆ پلەی لە پەوە  وون رزببە،  تیەڤایمرۆ 

یە بۆ  بکرا   دازیە  نووسینەک  ە ل   یە پارچە ئەم    وایە دەب  . کە بە بۆچۆنی زۆرێک خۆی
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ف بەشو  نا لە یزیاوەی  شو ،  ک و  باس  ێنەی  دەکات لە  ە  جەمسەری    ، دۆزینەوەی 
بەو  ەئ  فیزیادا،ل   ێت د  یە تاوا وەی    بە  ەپەیوەند  کە   ویندار   یەیتیۆرئەو  یان    ە 
  و، هەر وەکو ئەوەی ەبو ر د ۆکمە ت ت  رزۆ رایە بیرۆکە  ئەگەر ئەوە بک  یەوە.  ژولۆیب

لەکەیرووتا لە   کە گەرەر  س ەدا  ڕ   می،  ل مێژ  یەوتتێدا  هەر وە یرااوگەبەرچووی   ،  
مرۆڤ   رەتایلەسە  بەکامەعریفەی  بۆ  لەڕەگا   یرهێنانایەتی  لێکخئاگر  ،  ە ەو شانی 

بونوبو ەواەت ب و  بز   ۆبۆڤ  مر  ەگەشتنیی  پاشان  هەڵمی  ەرینێ ودروستکردنی   ،
 وو. نەڕخراوە میە ێنەری هەڵە بەهۆی بزوک نە وونازمئە  و  ورینی ئەو تیگشتاند

 
تیلەبە  ئە ر  ئەو    تیەکە ردسەیدا  انە دنانەنگهەڵس و  شکی  نووکە    نە سیبەشە 

)  چەمکەکان) لە  شیکردنەوەکان(    ( وشتسر  یکتیکێلدیا)  یکتێبەکە (  ٣0٩ڕەیپەال و 
    . دابنرایە اد (میر ە گ )  یوتار  لە 
ب  ئەنگلس،  شەوەە م لە  نووسینەکدەیویست  ڕاستی    ستیزانکی  ریە یکاش  کە   یەۆ 
کتێبن  ،تبێ فێرەک  تێدەکاباس  کاری،ێکی  بنی  دواکات،  ب  اسا  ا دیشلە 
 یان.  دنەوە بۆنەکان، ڕوونکرومون
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 ؟ کەین بسروشت(    ی کی تک ێلیا د ) یری  ۆن سە چ             
 
 
 
بزاێت  دەب  بە بن  لە   ئەنگلس نین  ئەوە  نەبوو  کتێبێکی  )دیال چینەدا   ی یککت ێناوی 

با مو کۆ بەڵکسروشت(،   ل هەبوو کە خ  یسێکەڵە  یاس ێدیال)ە  ۆی  ،  یناکاکتیک و 
و   و  تەکازانسسروشت  لە ە ەی ژمارنی،  تێبینیەکاننی  شبیپێ  ک    ەوە. دەبینی  ( و 

تەواو وشتسر  ییکت کێدیال)بەناوی    کیە ەژ رۆپ  وو ب  ئەوەوەێن  بەشو   ئەنگلس   )  
شان  و پا،  کاری ترەوەمی سەرقاڵی بەکارەی بۆ نەکرا لە ئەنجا   ەوئ   ماڵ ە ببکات،  
 یکتیکێدیال ایە )بەردەست لە کەا  و کتێبەی ئێست م ئە بەاڵ  .تردا هاسەەبخۆی  مردنی  
  ، اسەکانراوەی بۆک ک کە کراچاپ  ڤیەتسو  ێتیەوە لە یەکئەنگلس ناوی  ت( بە سروش

 .  بوو ئەو یانەکینیبشێکان و پ یە نیێبت
 
ن  ئەوەی باسەکاا هێنا، لەبەرقسەوباسی زۆری بەدوای خۆید  تێبەکە کپکردنی  اچ

س تەمە  ب   ینی  باڵونەکراو  نوببتێپەرەریدا  سە ساڵ   ئەمە    نەوە ووماب  یەیبە 
لەالیلەالی وە  ترەوەەک،  ستالیسەرلە  ەکی  ی  بەبنەماا  کرسەکان  ا ب  ندا  دەمی 

فە  و   نیزم ۆۆمک  لەسەفەیگشتی  پو  بواری ل  ە( سەرمای)  یتێبک  ویکشا ەکو    ە 
قەڵەم سروشتد لە  ن  بەکورتی   . دەدرا  ا  با   اوەوەی خستنە  لە    سەکانیهەندێ 

سەکتیکدیال وە س و ری  بنەمت  مارکسیزم،   ایکو  کاتەش تا  کە    سەرەکی    ئەو 
تە  ککۆدەنگی  نەبوو،لە  انینیستەکۆۆمواوی    ش ستاێ ئ انی  سەردەمتاکو    سەر 

 .  ەرەسە گۆی ل تو گف جەدەل و 
الدەردەم س ەب  ستالین  بیروڕای  و   ستالین  یمکو ح   سەردەمی  کۆمونیزم  ی  لە  ان 

تەواوی  ر  سە ا، بەڵکو لە دیدد ماەفەی ەلس ی فوارلەب  ا ینە بەت نەک  ، تە قەڵەمدەدرێ 
س  .لیزم سۆشیاو    زمسیرکا مەماکانی  بن   ک کۆمۆنیزمێ  وەێشتالیندا  لەسەردەمی 
  ، ق لار  چوە  ب   اەشکرم دابنیزۆمۆک  ادیەتێ ک   ،  یۆختایبەتی  بە بیری  بوو    تس دە ااڵب

د مێژوودادم  ی،دماد  کتیکیێیالیەکەم  س یی  ئابووری  و ی،  ی  زمسۆشیالییاسی، 
پێیهەندێ زانستی.   کانوای ک  ئ    ەە  ئد ادم  ەو لەوێدا   مێژوویەی    ان وە ەیە 
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بووەوەیایانکردج جیاکردنەوە  نێوان   ،  هەێیالد   لە  و  یەت،  دد امردوو  کتیک 
ساکان  می یا ەست سیتێدا    کە  ،ییی مێژوودماد  اوینێلەپ  ە یککت ێلنەوەی دیاڕەتکرد

ماد  یەگەڕانەوە  ئەمەشدەکات،    وو مێژ  یمحوک کۆتا    ،ی کۆندبۆ  لە  ا ڕێگایدکە 
و بە  کو بووە تا ەکردنیارزە ب   ئەنگلسو  ە مارکس  ک   ە،ست دەچووەو ل ایدیئا  و بەرە

  تی حاڵە لە  سەیرکردنی شتەکان تر   ەکیواتایەبکتیکەوە،  ێالدی  لە ڕێگای  زانستێک
وتەش   تنی  ەشێگت بۆ  دنەوەوتوانو زبە ن و جووڵە  ەل  انکدیاردەکان    کەی 

 . داڕێرەوەکەی
ترەویەلەال  وهەند ەکی  دەبینێک  کە  ای  ی  یومێژو  لیکتیکی  ایدماتریالیزمی    ین 

ن سر  ورهز  نیمێاڕتێی  کتیکێدیال دیاوشت  بەڵکو  وە  ژومێ  کتیکی ێلییە، 
  نەوەی واست و گ  ریادەەرماینی س هێنای بەرهەمواز، واتە شێختی ئێستالەساتەوە

سو اتوو  ه داغی  وناق  ۆب د  ئەمەش  نێتاناتو  ،ە زم الشیکە  حاڵەتێک  کە  ابنبە  ێت 
پاش  ێتبارداهێن لە  واو  پێویستە  قاندا  بکات یە پیع  بە ڕەوی  لە ڵک،  ی ئەنجامو 

 .دەکاتری دیا  ۆسەکە دی پروقیعیەوەیە کە خی واەیەکوەتنوو بز
ی ۆنچ  ۆتەوە ورد ک  کتیکێلیاد  لە یری  بچۆن  ارکس  ئایا م  ە زۆرە،سەر ئەولە  قسە 
شیکراوە  نێهربەکا  تێز  ە ەودنبۆ  یەکانیدلە  الیەنگگرانی  سوڤیەت،  ەکێا،  تی 

کاوڕب وابوو  مارکسیان  شێوبەه  ە  کۆم   بۆکی  کتیێدیال  ی ەەمان  و    گەەلسروشت 
ئتووە  ی شۆڕ لێکە  ب یەوان  لتێگەشتوون.  مارکس، است ڕە ەاڵم  ئەوەی    یدا 
دیالەیاایگر کە  ئەوڕێگیک  ت کێندبوو  )کتێب  ە لە،  ای    ە و ئە   دا  (ەیسەرمای 

کە وڕوتە خادە ئە ڕن  یا  ئەو   ەی ێوش  ،  بیرکردنەوەی  و  کتیکانەیە  ێدیالو  ێگای 
بە  ئ  گرتووە. ەوە  کتیکێلیاد  دەستی  هەر مەبەستی  دیالەک   ەو  هکەتیئەو  ە،  یگل ی 

بە ۆیخ  یسەرپێ خستنەوە  پاش    اڵمە ب دیالامان .  مارکسلەال  کتیکیی  شێوەی    ی 
 بوو. یکاری شە و شرۆڤ  ێوەی و ش یرکردنەوەب

م  ارکسم  نیڕوانیێت  رەئەگ وسەییش  میز الریاتبۆ  بکەین  بکە   ر  بە    ینبەراوردی 
تیڤی  وبژێکئ   هانی، جیکس مار  ێشریالزمی پماتینین  ، دەبپێش خۆیماتریالزمی  

وێنە قڵی  عە و  ە  یە ه  نیووب بە  هۆشیاریمرۆڤ  بەوێی  مرهو  نەی ،  ی  ڤۆ شیاری 
ڕادەوەلەبەرانبە  و  ست ریدا  پێجەویۆخلە ێ  ڵ  عەق  سک ر ما  الی     وە.اتەدەک  انەیدا 

جتە   کە ن پێلە   ەتیببای  انیهنیا  دەکاتەو چخۆیدا  ڕێت.  دیگۆهەم  بەڵکو    ە،ەوانە 
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مار عە عونسوکس  الی  عوقڵ ری  گچاالسوری  ن،  پ ینەۆڕکی  واتە    بە  ،یککت را، 
جکتیکپرا خۆشی  بابەتی  ی  بە  ت.دەگۆڕێیهانی  و   مانایپراکتیکیش    مرۆڤ 

مرۆڤ  ڕۆڵەکە ئەپس یە دەاردیی،  وسروش و    راکت کی  کو  ەڵب  ییە،ن  یە زیغەر  تی 
 .  ڵگایە و بەرهەمی کۆمە   یە ەتیاڵیە ۆمک کییاردەیەد

دیال ل کتیێچەمکی  مارکک  دەخولێ ەالی  دەو ت س  بە  ومر ەوە  مرۆڤ  ێژووی  ی 
لنە ،  مرۆڤایەتیدا سر ەسە ک  مارکێدیال  وشت.ر  لەالی  کۆمە کتیک  لە    کڵێس 
کیاساکان   کار  نییە  سروشتدەکەن  ە  گبۆش  یان  لەسەر  یا و ەردوایی    ن ن، 

  .ڕووەک و ئاژەاڵنداهانی جی ا وییم ک او نو لە  ویزەر ژێ ی ۆجلۆ یج یچینەکان
زۆ  مارکس  بە کاری  تنەبووسروشت    ری  سروشت یەن،  ج  کێ ا    نگیگر  گایێکە 

بو  بڤایە مرۆ تی  وش سر و  مارکس  لووو تی  مارکس  ترژ .  دانایکێکی  ک ی  ە  ، 
زانیەناوەڕۆکل بو دا  لەب ستی  لە  و،  پێدەست   عەوەواقیەرئەوەی    ەکرد، دی 

کەوەدەردەکشی  ینائامڕازەک بەواتایەکی    . هەیە   عدااقیوە  ل   کە ئەوەی    ،    تر یان 
ی  ریالییانە ماتکی  کتیێدیال   کشتێهەموو  ە  ل  دا بەر مارکس   انگەیوکتیک لە ڕێدیال

 . یەتاێسئ   تیکا  و وژومێ
ل  ڕەخنەی  بە  ئابو مارکس  دەستێد سیاری  ە  ئایەکات،  سی  ئەڵمانی  ژدولولە  یای 

  ت، کێشێە ی دیووزمی مێژی لیاترماکتیکی  ێلایانی دیەکگشت ە  یکسەرە هێڵە    ەوەیگل ه
تێ هییکە  چەمکەکانی  وەکو  گلدا  شێوەو    ،دژبەیەکنەفی،    نەفی)وەردەگرێت 

بەاڵم  ..هتد(.  سە.. پرۆ   و،ییوژوێم  می تە سیس  ،یکیژلۆەمی  ست سی، ۆک،  ڕەناو
دیالمارک تێڕامایککت ێس  دەد هنناسی  ی  بەر  یگلی  ی  سیستەم ەی  بەو  ڕەخنە،اتە 
وەیە،  ێدا هەڵگەڕاتیەتی ۆمەاڵک  دیهۆشمەن و  تیاڵیە ەۆمک نیژیانێوان ردنی کیدیار
 ت.نێدادە ە کەیانەو ە عقین بە وانسانەکائیی  ژوی ئایدۆلپەیوەند  یەک لە وەشێبە  
 

)سەخ   نیراگنە ی الە  ل   بەشێک پ  یکتیکێدیالتی  ئەم    ترێ دواندەتیە  ێیانواسروشت( 
  و و دم لە  اڵە ب   ،بکرێاورد  بەر  س کیەی( مارسەرما)  یبێکت   بە  زۆر  یدەیەکتاڕا  کتێبە 

عریفە  ەم   و  یژەکانی میتودولۆویواناتە   وتەواوی هەڵە   ادیتێکە  ازدا،اوجیاری  بو
Cognitive  فەل بەکورت بورنایانزااوەڕی  یروبب  فیەسی  سروشت    ەرس ەل  ازیوژی 

رتن  گ ەخنە بۆ ڕ     امیدائەنج  ی مارکس ە رکا   و ئە   ان هەمتە  ە. وابەڕەخن  دراوەتەدا  تێ
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ب ک یڵێب دەتوانین    شبەمە  .ی وازژر ۆب  انیس وورینائابانی   کە نو ویروبۆچلە  ە  ن 
 ی کێێدانرگ ،  وەەت گرێبدرێ   بەیەکەوەوە    ت بە )سەرمایە(دەبێ(  سروشت  یکتیکێدیال)

نەک ئۆرگان بەمیکانی  ی،  خستنەهە   کیە شێوەکی،  بەیەکەوە  ی  یەک ڕوو ردووکیان 
ە  ددما  جووڵەی  اییترینەتەرس   ەسەندن، لە ش ر تەواوی پرۆسەی گە ەسەل   بەش هاو
ی  ۆمەڵگەبزووتنەوەی ک  ئاسۆی  یزینەوەۆ د  بە ات  دەگ  ، تاووندزیانوشتی   سر  لە 
سەرممر لە  بۆڤایەتی،  سۆ ایەداریەوە  ب ییالشۆ    وو د  ئەم  دانیێکل   یەمانا زم.  

مارکنووس  ج  ئەنگلس   و   سینەی  هاوبەشدێلەیەک  یەک  لە   نیکردیزە کت پراا،  گای 
 مانج.  و یەک ئاەبەر   کتیک،ێدیال میتۆدا_ میتۆدی

 
دیێکبەش ەها  و رهە  نا  انوایە ێیپ  ە کی  بکەینە  ت کێیالد  گشتگیری )  ێتب کە  یک( 

کۆن،  ڤی  اتیئەلتەرن بەرزبیخەیننابێت)فەلسەفەی  زانس پلە ن  ریت ە  ،  ەوە(انەک ت ی 
تێخاسیە  نابێت بیکەینە  ەیدبی  ڕامانتی  و  پاڵ  تا زانس) نە  بە  یبەت  تی 

   ا. یەکترد گەڵ ێک لە و شت هەموپەیوەندی  دیدارێتی گشتی( واتەوەنپەی
 

ی  امڕاز ەک ئتەوە، بۆیە و ون بکاوتیک ڕکێالدیی  کیژۆ لە  ت لبەس مە   اوڵیدن هە یلین
چارەسەرک فیک بۆ  پردنی  ر  پرسەکاهەموو  ئە مر ڵە ە ق  .ە کردووەی  ناس ێن  م  ەویی 
لەوەدئام مەک  ە یاڕازەش  زانست ێ لە  هەموو  و ژووی  داوەەرگیرەکان  کتیک  ێیال. 

بە  دژ  م  کە   یە، میتافیزیک  میتۆدێکی  کارەنت  کیە یزفی میتایتۆدە  ئەم   یکی ژلۆبە    یا 
درما ۆف  ج  . تەکال  نوێیێدیال  ئەم رەۆبەم  لە  کتیکە  زبیرکر ە  لە  انستە  دنەوەدا، 

کۆ  سروشتی ئۆبەندێت تایبەتم   و  ە رایاک  یەکاندایەتمەاڵو  وەک    یناەکیکتیڤژی 
دەسەپێنێت.ێپ نات کێیالدنی  ەکردڵ ۆ فۆرم  ویست  فەلسەفی  پێاری  چیکی    ویستە، و 

ی  ەەم هەڕەشەردلەبە  ش یەما هئەوێت  رەکاربهێنبکست  ێت ۆن وور لە کد   ئەگەر  اڵمبە 
  ر هز تی  انسن: زیبڵێ  شدا دەتوانینم. لەگەڵ ئەوە امتیزو دۆگدایە بۆ نێوونەوەبەرب 

تیرکردنیب) ب تای  ریۆەوەی  مێژووییێغانقوەهەر  یبەت  بیر   ،کی  ەی  کردنەو پاشان 
بە س   لە  رییۆتی مێژوروشت،    ادکانجیاوازە  سەردەمە   ە ل   ە ک   کردەیە   و رهەمێکی 

ناوەڕۆ  فۆرم وات نێتببیوە  ۆیەبەخاواز  یج  یکو  هەر  هزی  زانست   ە .  وەکو  ر، 
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ری  هزی  یوێژومی  رەسەندنپە  نستیش زایوێژووییە، ئە زانستێکی م  کی تر،زانستێ
 تییە. ڤایەمرۆ 

دوابەدوایڵرمۆۆف   وئەهەتا   خلی  و   ئەنگلسکە    ییانەیە  ک نین   ی ۆدەنگ ستیانەڕوو 
لەسە کانستە مارکسی   موو هە  بە  ری  دوشگنەبوو،  لەم   و تی  و ر اوب  هێڵ  ەک  ەدا 

 ن. کەوتوورئاڵوز دە کی  ەیەکێش
 
ەر  ەسل   ، هەڵدایسەردا  ەمدوو  نالینترناسیوسااڵنی ئە لە  ڤزم تیێک ژبلێکدانەوەی ئو  
تیۆێننو  وەک  ئەنگلس   کانیکۆڵینەوەێل بۆ ەری  ماتریالستی  کە  جیها  ری  ن 
ە  زڕێبا  م ە وی ئ وە بەڕوکاردانە ،  ێتتێدەپەڕێن  ی بەرهەمهێنانیی مێژوودنسەنەرە پ

ن ەمهێنای بەره ز دەدات بە هێ  ية( األول)  ۆریەی پێشنەو ب   دا،یڕووەدا  تڤیسی ێکت ژ ئۆب
مێدیالستی  ئالە   ک وتنبزو،  داێژوویکتیکی  بە    کاریێرەوەی  ەتی  س اسیناچار 

ەم ڕەوتە پێشنیاری  ئ ت.  ەکاد  اریدامایەدشێوازی بەرهەمهێنانی سەرە  ی لناوخۆی
سداێکل دەکرد،ێکتیڤستان ژ بە نەوەی  سرککتیێلادی   ەی  وی  ی  زمیالیرتا م  وشت 

کسیانە  مار  -ەیەکی پێشکدانەوەمە لێئ   پێوابوو  ەهاهەرو  ،ەەتدەکردەو ڕی  شت وسر 
دیا مێلو  و ە هبەێژوویی  کتیکی  ەفەی  لسفە  لەسنووری   کە چونناگرێت،  رەند 

   تەوە. ێسدا لێکدراوەت پراک
 

بیروبۆچەی  ورچالەسە  بە ئەو   ی کتیکێدیال)  باشترەن  م  چوونیۆب وونانەوە، 
وست  سر  بۆ  ئەنگلسای سەربەخۆی  ڕ و ریبکو  وە  تکرێب  یرسەربەخۆ سە   (شت روس 
بیروڕا هەرەها  ،  کانیستەزان  و   ێتەنەدر  لس ئەنگو   کسرماهاوبەشی    یوەکو 

بەشلەمقە  یان  بکر  وەیەکیێ،  کتێبی)  بە ت  ێتر  مارسەرمایپاشکوی  ی  کس  ە( 
  ، رکس وونی ماچبە بۆ  نەکرێت   یب ەرهاوت، یان لە گشتیەکەیدا  سروشتدای  وارلەب

)ن  ای مارکس(ستنیکۆمۆ   تیسێیف مانوەکو    ێستی مانیف   ە ب   ێتکرب  ئەنگلسو  ی 
جیهاننیستەکۆمۆ تردالەبوارێ  کانی  گۆل   ەکە مەسەل  نکە چو    . کی  گای  نیە ش ە 

 یکتیکێالدی)انی  باسەک  بەیۆر ز  ن هەڵەن، نەخێراکاباس   ێت بوتر  ە یە ک ە نیئەوەو 
گرن باسی  هەمووی  ل ،  سەردەمنزانستی  و  گ  سروشت(  و   ینیپێشب ە   زۆرێک 

یە و  ۆی هە خگای  ێج  نست تنی زاوسەردەمەی پێشکە   م ە ئ  و اکت  لسئەنگ   انیباسەک
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ن  لەدەست  خۆی  مەداو گرنگی  کە  بۆ    نەوەکەمدادرشیک  لە  مەتیش مەبەس   نە، 
داهێناناکانی ە بە وەتمبەسیب  و  مەڕووەانی بخنە گرنگەکە الی  شت(سرو یکیت کێالید)

نوێ  مەس  ،سەردەمی  ئەو بەڵکو  باسە ەلەکە  وەککا ەیە  ببین  ون  ،  ت ێرخۆی 
چەوێش بە  کانسە با کاولێبیەک  ە  ئەنگلسی  تەواونەکراو   یەکیپرۆژە  ە کەیت 

ی  ۆبەشی خری هاوانە کاباس   ئەو    ، یدانکازانستە   سروشت و بەتی  لەبوارێکی تای
ڕاستە    سرکما  و ه  ئەنگلسنەبووە،  مارێ ت ش   ەمووهەمیشە  بۆ  خۆی  کس  کی 

هەردکار تە  ەنەبوو   بەاڵم ناردووە،   هاوبەشی  ی  یەکەال ل   ،ەالیەکل  ەمئەال  ووی 
ئەو    ە رەوت زانی  مەید  ت ێ بزاندر  ە دەبێت  و  مانسسروشت  وت  فراوانە   ەیدانێکی 
هێنان و  ادر  زۆ  ە ەیە لەوانوێت، کێشدەکە و پ  ناویە  دێت  وێێنانی نۆژ داهیۆژبەڕ ڕ

ی  خۆ   ئەنگلس    .ی تر شتێکی تر بێتبۆ سەد ساڵ  مەاڵات بدەستبد  ۆۆ ئەمڕ ری بۆتی
خاڵە ئ  بەم  پێشکەوتنی ە ناولە   کە  "تدەڵێتک  کاتێات  کەدگرنگە    اماژە  یە 

داهاتوسرو  تەکانیسزان لە  بکات  شت  وا  من ودا  بب  باسەکانی  بکێ    " ات. ایەخ 
ت  شئەمە ب هەندێ  ئەنگلس نی  ت ێگەش بە  لە  گریمشبینیەکێپو  ن  اکسەاک  انین انی 

    .بکرێت یر سە  وتەوا یکامڵ زانستی   ناکرێ وەکو کتێبێکی ە ۆیی، بنەک ڕەهای
خاڵەئ  یوڕەچا   تە پێویس لەگەڵ    یڵاەرقس   ە ک  ینکە ب  ەو  ی  گەڵکۆمە مارکس 

بووە ۆڤایمر ن زیا  ەتی  یاساکانیتر  و  سروشت  بۆیەک  دەکرێ.  سەیری ە    )   ت 
تەواونەکراژەیپرۆ  و کوەبکەین    ئەنگلسی  سروشت(    ییکت کێیالد  ئەنگلس وی  ەکی 

  ستیانەن بابەتی زاەشی زۆری  ب  کە بە بۆچوونی من  و یاساکانی.   تش روسەر س لە  
زۆر    ئەنگلس. کە  ە یکاندان و زانستە ا کایاس   ت وسروش  یدنگەشەسەنوی  ەر ڕێلەو  

بوارەدا. نی کردوە لەداهێنا  ۆ  ووان بەمهۆگە برنۆرگز  ە م باسان ە ەوەی ئخوێندن  و 
زیاتر ئەوە  زا  ت واچر ە ب  ی  و  بێتەوە    سەر   ەل   تبکەوێ دەست    ت  نیاریڕۆشن 

   .سروشت  زانستەکانی
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 ؟ راستە ام ئا بە ک   سروشت(   ی کتیک ێ الدی ) 
 
کنووس   لە   یدارایبڕ  ئەنگلس تێک  اک لەوە    شت(سرو  یکیت کێدیال)  بیێت ینی  بیری 

کتێبێکی  وە ە نەکردبوو بنووس کار رفێ  کە  نمونە  یان    کتیک،ێدیاللەسەر    تێ ی 
ی  وەرگیراوە لە بوار ، ئەوەی  ڕووبخاتە  کتیکێالدی  کانیکەەمچ  ن و ەر یاساکا ەسل

ئەو ئامان  ئەنگلسبەڵکو  ،  سروشتدا  یانەکزانست  لێکجی  وەیەکی  ەنەڵۆەبوو 
ک یرۆتی ت،  دمیت دا  یێ ە  کێش   تبەکاربێنێستە  ە کەرو  کوەکتیک  ێالیۆدی  نی  ەکابۆ 
سز هەری  ت،  روش انستی  بە تە نسزالە    ەکە بۆ  بۆجیا،    کان  ەمووی،  ه  یان 
 . اتدانی سروشکە کتیکەکان لە نێو زانستێیالنا دوتە تەواوی ڕە  یان دڕێا فهەو رە ه
خستە   سئەنگل   چۆنپێچە   ئەرکی  سەر چاوی  کارکردتە ی وانەی  نی  ساکاا ینی  ی 
  ، چۆن تی سروشتینسزا  لە ماتماتیک و  انیکەکچەمو   نا کڕەاوەیروبو ب یککت ێالید

بەندی  ێزڕ  یە بۆجا    رانەدا.  واب  لەو   تاریبێنێەکب  اوای کربەرجەستە  بە   ستەپێوی
، بۆ ئەوەی  نگی خۆی هەیە روەی گ بۆ باڵوکردنە   سروشت(   یکتیکێدیال )  لی یاماتر

مەبەسل بیە ێنشو   ەب  خۆی کە  گەیت  ب تێ   ئەنگلستەی  ەو  دەیوی،  وووە  ست  کە 
بێت بە    ت ئەستوورپشوو کە  بخاتە ڕ  ی  ددام  یکتیکێک بۆ دیالوپێکی ڕێکێدومیت 

زاددام و  _ سروش نستیە  پاشاندا    ،یکانیاساڕووی    ەتنخستی    ردنەوە ونکو ڕ  لە 
   .انیەکان بۆیت س و ڕاونە وهێنانەوەی نم بۆیان و

تی  ەکێی )  ەکان ی دژوبەشاه  ونیوبەیەکداچ  ی لەسەر یاسا  اس ب  ونە کاتێک  و بۆ نم
لە    ت ێرکبری  یەمسەرگاردەی ج دی  ە بەماژ ئا  ، دەتوانرادەکرێتن(  ژەکاد  ێینملمالو  
ز  روشتیس  )کاویندونا  لە ه  ،( ساتیموگن  ،  ا بەر دا  )    ودا ویندز  تیسروش   ەروەها 

  ەکو ی چەمکی جووت، وهێنان، وە  (   Elevation theory  گۆڕان و جینێتیس، و
   ..هتد. ...(  یمەندەتیبتا و ناسوش) ،(یستو ێپێکەوت و ڕ)

لونمو   ەویستنەید  ئەنگلس  چ نەیەک  یکێەمک ە  ی،  یک ت کێالدی   لە  اسایەکان 
، تکاربێنێکتیکی بە ێل ۆدی دیایت ت مس یەیوکو د ڵبە ە،  ڕوونی بکاتەوو    ترێڵبژێهە 

ت  زانستی  میتۆدێکی  بوەکو  لێکەواو  لەباۆۆ  دیاڵینەوە  ەی  دیاردریکراوی  زنەیەکی 
ی  کێشەی  ەر ەسچارو    شتیسرو تی  زانسوی  یکراار دی  یرێکبوابۆ    سروشتی،



 

42 

 

بە   یت سروش   کانیزانستە بەستن  سەردەم  بەک  پشت  ونانارهێبە    انەی نیردبیی 
   یکی.ت کێلدیا یزمیالمیتۆدی ماتر

 
 

   بۆ ناونیشانی کتێبەکە نینێک  تێڕوا 
 
 

زانراوە   ئەووەکو  بکە  تەواونا انەی  باڵئەنگلس)   نیەکراوەکاسە  ە  ل ە  وکردەو(یان 
نێ ژ ە ل  ،بێکداێت ک بوو ت(وشر س   ییککت ێالید)  انیشاویر  هەمانئێمە .  دا    ئەو   ش 
الی  لنیشانە  ونا دەبینئەنگلس) ە  نام  ە وبگەڕێنەەر  ئەگ  ینەوە.(  نێوەکابۆ   ان نی 

 :ت دەنووسێت  بۆی  دا 1٨٨2لە ساڵى لە نامەکەیدا  ئەنگلس  ،رکس ا م خۆی و 
ئ   " خ ستە  ویپێ  یترئێستا  سەربە  بچینە  ڵ  لەگە    ."سروشت(  یکتیک ێدیال)  ێرایی 

کا دا  وەشئە لی سێی  گۆریتلە  کە  ایندپۆلە چوار  ەمدا    دا ێت  ییەکاننتێبی  ئەنگلس، 
لو وابەشکردد د شت(  سرو  یکیت کێدیال ا)ناود  مانهە  ر ەژێە،   .تهێنێە ناوی 

 ئەوەیە:   ینەکانپۆلناونیشانەکانی تری 
وێدیال) دیال  ڵینەوەیکۆلێ)  وەم دو،  شت(سرو   تینسزا کتیک  و    ، (کیکتێسروشت 

وسر  زانستی  وی  کاربیر )  سێیەم هەروەها  وازەکان(،  ای ج  تە بابە  وشت 
  ئەنگلس ە  ک  تدەردەکەوێ   نا ەوە بۆمش، لێرە تدێنێ  اون  نامەهدا،  نی تراکشە بە لە 
 . تەی دابنێونیشانە بۆ کتێبەکانوە ئەم وبمەبەستی   ۆیخ

ناو  لە  جگترد  کانیۆریە گکاتی  نیشانیبەاڵم  لە ا  ئەوە    ئەنگلس سێیەم،    ە 
لە    تادەردەخ زۆر   دا،ویتواهاد  بیێت ک کە  یەکە  ی خستنەڕووکە ە ک ۆ ناوەڕ  یبەشی 

ە  ، ک ییڤێکت ژسوب   ییککتێدیال  وی خستنەڕو   اتە و  ت،ش وسر ی  نست از  کی تیەکلابۆ دی
 کتیڤە.  ژ بکتیکی ئۆێلیادانەوەی دەنگڕ

  ەبابەت   یککت ێدیال  یوە لە   بەستمە   (وشتسر   یکتیکێدیال)   تەواژەیدەس ڕاستە  
بەکارهێن  سروشت( )   ە ەو زیندۆ  انیشێوەک  و  ەکانڕێگ  نایبەما   لێرەدا،  یانبەاڵم 
 (. ە عریفە م ) یژکو گنۆسیۆلۆەڵب ، انی ژ ۆنتۆلە ئە وات کتیکە، ێدیال ەر ئەوەسل
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ئە  تیایەمبنم  لەسەر  قوڵەکب  شکیە، لەسەر  ی کتێبەکە،  مادەکان  انی لەسەراسە 
 ی یککت ێدیال)  نەوە بووە واتە شام ناونیشوێن ئەە ب   ئەنگلس کە  ێتەوە  ئەوە ڕووندەب

بۆ  ەکدیالدنی  نەسگەشە  پرۆسەیوی  خستنەڕو  یشیدالەگەڵ  ،سروشت( تیکی 
   شت.سرو   تینسزا
 

ئەوەی وازایج  ەکی بدات بە رەنگی س گر  یست استیدا دەیوەڕل   ئەنگلس    چۆن   یەکان 
سرو سزان هەتی  دشتی  بە  دیالستاوە  سەر  لە  شتی  سرو  ییککت ێۆزینەوەی 
ە،  کەوکتیێیالگای دێجلە  .  ە وتوهادا بەکاریکە تێ  ە ڕازانێگا و ئامڕ، ئەو  یڤت ک ژ ئۆب

لێنجامەکە ئ  ش  دە اریدۆ  ب  زمونگەراییئەوەی  نە ڵیکۆانی  چۆن  شت و رستە  و  یەکان 
لۆڕکردوە،    یانکارگشت  ئ اکە ییکژ ێگا  پشتین  لەو  ست بە ێ  پ  ەوەی  رەدا  ابوراوە 

میتۆدیە   کامانەن؟ بڕێگاسەر    اتۆتە ه  کەی  ئەو سەختیە   ی یککت ێالدیاسینی  ۆ نی 
کدانانە  ال ئەو      ەیە؟و ە کوێیە  ل   کتیڤژ ئۆب   یسروشت    لەک  ندێهە   بە   اڵیپە  چین 

بۆ  ڕ  ەل   ەوەکەون بردوو کە    داوە ەوەکان  ەرێکۆڵل ڕاست  هۆکار ە ریفمەع ێگای  ە  ؟ 
پل   نااەکشاراو الدت شە  ئەو  ئەمە امانەنکەوە  انانی  پێکهاتەی  مەسەلەکان  ؟  کە  ن، 

 دەهێنن.( پێک سروشت یکتیکێیالد) یدەکاندما  سەرەکی  ناوەڕۆکی
ەوەی  هۆی ئ ێتە  نابتر  ی ئەمە ئ بەاڵم    ،بوایە   هەر ئەوە  ەکە بێت ی کناش ناونیە  دەبوای

 ی کتیکێدیال)  ەل  داوە تی(  بابە، ) ی(ژۆەنتۆل ) ئبە الیەنی  یگنگر  ئەنگلس  کە ن  یبڵێ
دی  (سروشت  بەڵکو  خۆیدا،  دیالەکت سوبجێکتیڤی()  یالەکتیکی  پرۆس ،  ی  ە یکی 

 و. وب  یەکەمی ی قاڵسەرت، ری سروش زانیا
 

 ەکە! کتێب  ی ەسەر ە ک  ۆ ب   ی گشتێکی  تێڕوانین
 
  : هاتووە  یە وەێش  مەب  ن اکە باسدا  (سروشت   ییکت کێالدی)  تیگششی  ەب   لە  
وەها  یک(، هەرت کێدیالان(، )کە ح ۆڕ  یهانیج  بۆ   وشتسر  انیستەکزان)   (، یپێشەک)

و  تێبی م)  -کراوەکانکورتنیەکان  و  زانستە)ت(،  زانسێژووی  لە  سروشت  کانی 
   . (سەفەل ە ف 
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سروشت ستەک زان  ی ڤە ڕا  ئەنگلس دا  پێشەکی    ە ل لە  اکدە  انی    ەی د سە ت 
هە زدەیەمانپ خدنسە ە رەپ  روەهاەوە،  و  ودی  نی  م ڵگە ە مۆک سروشت    تی. ایە رۆڤی 

گ ب  نە ەیبد   سەرنج   ە تپێویس   لێرەدا پێشکە))  رنگابەتێکی  فەزلی  خودی  بە  وتنی 
 مەحاڵ((. بوو بە  یزیک میتاف  نەکانیوبۆچوانستەکانی سروشت  ز

بەدەکات    اداچووندو  بە   ئەنگلس  نێواا کە رربەبۆ  و    ( الستئایدی  و ی  دماد )  ننی 
م  یککت ێدیال)  ێوانن د (کی زیاف ت یو  کە  ەری،  دیاەد دەخات  لە کتیکێلرگای    ڕاڤەی   ی 

 ست، ئایدیال لە لێدانێکی بەهێز بۆ کاتی خۆیدا، ەل ،تێ زە دەب دا ادسروشت 
م))   سروش داد بۆچونی  بۆ  چڕبوتی  دەکاتون ،  لەوە  ئەمڕۆ  بنەمە،    زۆر   یاسەر 

لەوەحک مە  سەد ەمتر  ئەپێشوت  ی ەی    ، کەمەوە ەنی  بەالی  ت وشسر ۆ  مڕر..... 
ل سی  وەیێشر  سە لە   تکەوێپێشدە پە ستەمێک  ئا دییوەنە  پرۆ ۆڕەڵوگە  سە  کان، 
 2٦٥لدا( ((. بنەمایانلە هێلەکانی )  ناکەنواوە ڕو شیکر

 
کتیک ێل الەسەر دی  قسە   ئەنگلسکاتێک     ،نگیهرۆدەنتی  بۆ ئ  یەکەمدا  ەکیلە پێش 

پەیوەنسەمە کات،  ەد فە لەی  بە  سل دی  سنزانستەکاەفە  گرتروشی  نگی  ەوە، 
ماد ەف فەلسە پێاتەڕ دەخ  یک تیێلاید  -یدی  لە  زاەو پێشکناو  وو  نستەکانی تنی 

 شت. سرو
زاکادە ە  اژ امئ   لسنگ ئە   بەوەی  سروشت   ت    بابەت لەسەر  ەت  بابنستەکانی 

ئاستی بەرزدەکاتە  لە  ئەزانز  وە  ئاستی  ستی  بۆ  ی توانای  ی پێویست   ، یتیۆرمونی 
وەاوەکانیکرردیاە  فیمەعری چەمکە    ینرهێنابەکا  لەسەر و    ایەتیندچە )و  ک، 

ئەنجامکار ۆه)  ،(ی ەتاینۆل چ وو  وپێڕێکەو)   (  بەوەی(ستیوت   ی توانای  . 
ڕاستیب  نیناهێربەکا  کە    ەشێوەی  چەمکانە  ئەو  ف بۆ    مرۆڤایەتی کری  یزگماکی 

 ٣٤0ڵ  مرۆڤدا هاتبێت. یدایکبوونلەگەڵ لە  ،بوونە 
دوا  ئەنگلس  شێیلە  سەیری    یستی پێو  ت،کاە د  یککتێدیالبۆ    مێژوو  ی وەکانیدا 
دیا مەعری  بخاە درە د  ککتیێلفەی  زت  زۆ  رتی  کو  سروشت،انی  تەکانسانایانی 

بۆدەکا  کە  ێیالد  ەیەوب  ک چەمکێ  تەوە  ڕاڤەیۆ میت تەنیا  کتیک  ی  پرۆسەکان  دی 
ۆ  مان بتر   کیبوارێیان لە بوارێکەوە بۆ  گواستنەوەندیەکان و  یوەپە   ،دنگەشەسەن

 . اتوشتدا ڕوودەدر س   ە وەی ل، ئە تادەک



 

45 

 

پئەمە   رلەسە  بە    ویستە ێوە  مادفەل   ەی ف ی رعە می  گن رگئاماژە    -یدسەفی 
ک کە  ەموو کەسێەڵکو بۆ ه، ب شتروس  نیاایزان  ا بۆیەنین، نەک ت کەیکی بت کێیالد

یکی بکات، تیۆرکی  ێبەگشتاند  بکات، یان  سێک ی با ەوە یان ڕاڤەێت شیکردندەیەو 
ی  د ادمفەلسفەی    .ارێکدابولە    تنێاربهێکە ب   ریانە کە فکئەو چەمبیەوێت    ئەگەر  نیا
بۆ    دەکات  تیانە پێویس  می ئەوە راهفە  ەوەلە ڕێگایە کە ەی ف ەسل ە ف ا  ینتە کتیکی  ێیالد
 . کانە چەم وتی ئەنسزا ینت شیە ێگت
 

بەشی  دیال،  کتیک(ێ)دیال  لە  دکتی ێپێناسەی  بەوەیک  پ  ەکات  ەیوەستی  زانستی 
  اتەوە ەک یکی، جەخت د ت کێلاەی دییاساک  بۆ سێ  دەدات  یت گشفی  س گشتگرە، کە وە 

یاساەو ل دیکەی  دەێالانی  وژوو مێ  لە   وەراشێرککتیک  سروشت  ی  ڵگە مە کۆ  ی 
باسهەرلەو  ەتی.ۆڤایمر گرێدا  دێالید  یدتۆیم  ینگی  لە کتیکی    خزمەت   ەکات 

سرزانستە هەموکانی  بەوەی  واووشتدا،  یاسای  ویان    سروشتدا   ە ل   قیعین 
 . کاردەکەن

 
ی  ک وەیە شێ  بە   ئەنگلس  ا د  کان(ڕۆحە  ینالە جیهسروشت  ەکانی  زانست)  یوتار  لە 

کتدەیسەلمێنێ  ورد کی کتیێالدی  -یدماد  فەلسەفەی   لە  ندرک ڵ اف خۆ خ  ە ، 
  ی، تیۆرری  ی و فک  ن بە فەلسەفە سوکایەتی کرد  تە ێبە ۆ د خوە ستڕابە نا  تووپێشکەو 

ئەوە   هەر  ئەوچونکە  هۆی  ئەوەی ب  بکات   خۆش    ڕێگا  ی  ە دەبێتە  ب باو  ۆ    ەەڕ 
غە ڕوحەکری  یف  و  و   یبەکانکان  بیگەرازە ت   بکەین  بان    " ت دەنووسێتکەین.  ۆ 

د بەنزمگرت نامێنێێ  ەب ب  ککتیێلاینی  ئاوئ   وە....ەت سزا  ەکان  یایونگەر ەزموا  
د  یان  کیت کێلدیا  انەی وەئ  ک لە عاقڵترین  ەی ژمارەیە سزادران، بەو   ەگرت،بەکەم 

بوونە  اکەییرازموونگە ئە قوربانی   -نفیەکااروخ ەی  هەڵی  لێکدانەوەقوربانی  ن 
 .  ٥٨ل  ی"سەردەمەکانی ت ە حیانڕۆ

نی ێلۆبۆ پ   اوە نکررخاکە تە  سروشت(  یکیت کێالید)  ە بنەماکان ل ،  ەمداو دو  ەشیلەب 
جووڵشێوەکان می  و  د ادەی  کێش  ئەنگلسنستەکان.  زای  نێلپۆە  ئەو  انە  ڕاڤەی 

لە  دەک بشێوی) وتار ات  بۆن ە  وجووڵە  ەڕەتیەکان  تروتار  لە   (،  ، ایدادوی  کانی 
ک  ەلا  هەرەه و  )) تورتێبینیەکان  مجووڵانی  وەکێشکراوکاندا  ی ێنپۆل،  ەدادەی 
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بزانستە فە م  ،یر ایرککان،  و  ف لەکیکانیک    ، (( نیازوەر زیندەو  ،  کیمیا زیا،  ی، 
شێوە    ئەنگلس لەالی   مجیاوازەکانی  ڕاڤەی  پەیوەد اجووڵەی  و  و  دە،  ندی 
پێش  ڕەکانی،ئاڵوگۆ   و   نەوەگواست  ڕوولەسەر لە  کانی  ەوشێە  ل  ن ەوەیاکەوتنی 

بۆ   دیالەاڤ ڕ  بەمەشن.  اکە زبەرنزمەوە  ی بەما  تسروش تیکی  ێی  ەکەم،  نای 
 . وەکاناڵو ە جود مادێوەکانی جووڵەی  ش  ەیوە ڵینلێکۆ

تێب کینیلە  سروشت(  یککتی ێدیال)  ۆب  وەکراخانەر ت   ە ەکدا    ئەنگلس   زانستەکانی 
بابەتی   کانیەنست زا  یکتیکێ دیال"  تدەڵێت  جواڵو.  د ماد  -سروشت.    ەب  لێرەداەی 

لێبووردنەوە  واد شمەعریفە  تیناوناتای  جەک ۆر ج  ون  کاێوەی  زانیت، ب ووڵە  انی 
ل تەنی جە یە ک ڵە و وجە  ا  لە  نەبێت،  بەتە ڵەکەیدوووە  خەسڵەتینا    ن تەنەکای  ا 

ک یبڵێ  کشتێ   کتەنێر  لەسە  توانیتان ،  ەوەۆزیت ەدد نت  بجە ە  بەم وواڵو    ێت، 
. ل  دەدات"ڵە ره ە س  یانەوەشێوەی جووڵەکە ە   جواڵوەکان ل   ە تەنروشتی  شێوەیە س

٣٣٧ 
دەکا ە ج  ئەنگلس جیاناک   ، بوونست وە پەی  ەیر کیف   ەرلەس  تەوەخت    لە  ەتەو رێکە 

مادوێن جووڵ دان  و  ئەو ە ە    و   اد  نگ( یهرۆدنتی  ەئ)  لە  پەرەپێدەدات  بیرەش   ، 
کاردانتەنەکانێ  بەب  ت" دەڵێت  کە  لە،  هەیە،  ەوەیان  یەکتر  بوونی    ڵە جووگەل 
 ."نابێت

 
سروشتدا    ە ل جیادەکاتەوە  ێش  ئەم   لس نگئە بواری  جول وانە    ە: ەو دماد  ەی ڵ وە 
میکا ووج فی ن(شوێەی  ۆرک جێگ)  یکینڵەی  و  ڕا یسیە تروکا)  ییازی،  کێشان،  ، 
ی) گۆڕینی تد(، کیمیا.ه... . ناونەوەکۆب ک  یەتەکانڵگۆڕینی حا  و  ەنگی،رمی، دەگ

گەردەکئەتۆمەکان   بو  و  کە ) )  یژ ۆلۆیاان(،    ۆلیسم میتاپ  -رەسەکانئاڵوگۆڕی 
ل  ۆبایی  کیم  ۆسەی ڕ پ) وزە  ل ادوزیندو  یکتەنێ  ەدەستکەوتنی  دو(.  ئەو ە    ای 

تیەکان،  ەاڵیە ە کۆماریانکڕگۆ )  دێت  تی یە ەاڵکۆم  ی ە انی جووڵ وەکشێ  ە ەوانناڵجوو
ئت  ەخج   ئەنگلس.  ەوە( کردنربی ی  ەس پرۆ   و شێوە    ەوە لەسەر  کە  دەکاتەوە 

 .  نەەرزەکاشێوە بجووڵەی   ن لە جووڵە زامنینزمەکا
پێوە بەش  ندەشەسەنگلەسروشتدا    کە   تاخە دەردوە  ئە   ئەنگلسهەروەها   بە  لە  ی 

ڕو  لە ەدودپلە  نشێات،  بزمەکوە  ب شێو  ۆانەوە  مەکاەرز ە   ینیناس بۆ  رۆڤ  ن، 
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سرپ شێ رۆسەی  لە  دەس کانەو ە نزم   ەووشت،  دەگاتە    تکا دە پێت ە  شێوە  تا 
میکبەرزەکا لە  و انیکی  ن،  زمینیەکان  ئاسمانیە   تەنە  بکاتەنە  شرۆڤەی  نەوە  ۆ 

   .کیەکان یوەرە ئۆرگانونە بو  یوی زیندپرۆسەی چاالک 
ئ لەسەرچ ئە ەکێی   ت"دەنووسێت   سئەنگلەمەوە  اوەی  لەو  تە  وێ کە ەد ی  نە اکرک 

دنی  نەسە گەش ی  انتاکی دادوا  ەیە ک ەوکتیکی سروشت، ئەێالی دیەڤ رۆ ش  انیرشسە
 .  "تەوێ بک  بە جیا کاننستەیە یەکی بوارە زا لەدوای یەک

 
زانستە  بۆ  دانەوەیشیکردلە   سر گەشەسەندنی    ی بابەتێک  ئەنگلس   ت،ش وکانی 

ئەویاتەڕووخەد گرنگ   پەیوەند،  سرو نستەکازای  ش  بنی  بەره شتە    . ە ونە ێاهمە ە 
  رکاری، بی ە  نونم )  ان ستەکە زانک خات  دە ەرئەوە د  (وی زانستو مێژلە  )  ینیدالە تێب

فەلکناسیم و  دەریکانیک،  وپێش(  پێداوی  بەهۆی ەوتن  ککەوتن  کانی  ستیە فەزلی 
ە  زی لپیشەساو    ڵاکی کشتوەکاناویستیپێد  ن چۆ  وکوە   هەر .  بوو  بەرهەمهێنانەوە

  لەو   ،  ە شتەو سرو   نیکا نستەزای  نتەوشک ێپبە    ناهێزی  کی بە ێا پاڵزەدپاندەی  سە 
 .نداگەشەسەند للولیگەردەلە   د، رکپێتیان دەس زانستەک  یدەتمەنکاتەوە تایب

ل یەکێ مەسە ک  گرنگانەو  کە  لە  مەەسەری  ار چ  ئەنگلسەی  کرد،  سەلەی  بۆ 
و  زانستەکا  دی پەیوەن لەک ێڕ  ەب  بوو،  دنیرکپۆلێنن  شێەپل گەڵ  ەوتن  نی  وەکای 
سر   جووڵە  ڕیزشێ  بەم  ئەنگلس  وشتدا،لە  زانست دنبە وەیە  سی  روشتی  ەکانی 
ماتڕێکخس میکم ت:  کردەوە  ژلۆ ۆیابو  میا،  کی ،  اییزف   انیک،اتیک،  جەختی  یا.  

هەروەکولەو  جووڵێو ش  چۆن  ەی  زانستەکانی  ئەوا    ،  تنێشەدەسێگە ە  ەکانی 
ن  ێکیاەیەکە، ک لە جووڵو شێوانە  ئە ی  ەو ە نڕەنگداەتی  بەسیف   ت خرێوشت ڕێکدە سر 

 ت. ێدا ندایی ترئەو  ای بەدو
نگی گرم  ەکیەی  بەپلە   ئەنگلس ی  ر ابیرک  کتیکیێدیال  اوەڕۆکی لەسەر ن  یدنکرلەباس 
ڕ دەرکەوتبە  واستی  بیرکاری  دەدات،  پێ  نی  گ  ەکشکەوتنی  ان  ڕۆمەرجداری 

 یەتی.ویستیەکاندارهەمهێنان و پێەوتنی بەوپێشک
  و ک ە و)  کاریدابیر تی  انسزلە    سەفیی فەلانەکشبۆ کێ  نگلسە ئ  یاریەکەشیک  چێژی
ئ   لەیمەسە  ماه  یەکان بیرکار  ستراکتەپەبنەمای  دڵن  ، یانێت و    ەی ەو یاکەرپێوەری 
سنووری  رکابی  راوە مێنسەل  و  نرخ  بەکارهێنانتوریەکان،  ڕێگا  انایی  ی 
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گرنگی....کان ریە بیرکا ڕۆژ  ی گەورە   میتۆدی   هتد(  کەاندامانە لە    ە خزانۆت  خۆی  ، 
و  ومیەکان هە مە ردسەە  ستناوە زێهاتووای ل  تەوە، تازانس   ەکانیزابوارە جیاو   وان

 وە. کاریان وەرگرتو بیر  شێوەی 
 
تەوە، لەسەر  ێت و البالس دەوست نەکەی کانبە گریما  ئەنگلس ا  کدانیمیکواری  ب  ە ل

گەردودروس جەخت  پەڵە لە  ون  تبوونی  یەکەمەوە.  ئەوە   هەورەکەی    لەسەر 
 ،ییزیکیتاف وەڕی مبای بیرو ە شێوەکرد ی  رە درزێکی گەو   ە انمی ئەو گر  کە ە  دەکاتەو 

  لەە  ەیو مێژووی ه   ،دەکات   ، گەشە ت دەگۆرێ  کە تێخۆری ش  یمنا سیستە ادی  وا ە  ک
 دا. کات

بۆ  اختەر  ( ەباکار) و   گەرمی()   ی وتارهەردوو    ئەنگلس  دەکات  فیزین  ،  ابەشی 
پاراستنی    لەوێدا وگۆڕیاسای  جوزە  و  یبە اتگای  ێینی  دتی  سەر  ە لێت.  بەگرنگی 

ی کە دپاتیکروو د  ئەنگلس یە  اسائەم   پاریا  ەوە  گۆڕینی  وزە نی  است سای   ،و 
  ت" دەڵێت تێک  کا   تی،شگ ی  ەف لس فە   یروباوەڕیڕاستی  ب  ۆتییە بێکی زانسسەلماندن

ماد جووڵ   ەدناتوانی  بە  و  لەن  کەیتدروست  ئەوەی    ئەنگلس   ."اویبەریتیان 
کە   الیەنە یەنت  ێتنابجووڵە    مانەوەیدەرخست  لە  کەوە  یە ت ە ینداە چ   ا 

ندا، گەردوو ووهەملە  ی.کەشیەتە یت ە یۆنال چ  بەمانا  وکبەڵ یت،بگە یتێلێ
لە  یاهەتایهەت  نێکیووڕاس  جێنشهەیە،  ە  کات   لە   انە کە انیهج  نییوێدا 

کالتیۆر لە    ڕەخنە  ئەنگلسەدا  لێر  بێسنوورەکاندا. دە ی  لەسەر گوزیوس    رێت 
 ووە.  تاهدا یک ماەمی تەرمۆدینوود یکەلە یاسا   ،گەردوون مردنی گەرمی( )
 

وستبوونی ر ەکانی دلە ەسم ەی  کێش   ت بۆکادە  وەیڕە پ   کتیکێالمیتۆدی دی  ئەنگلس 
ی لە بۆشایی یشکی توزە   بەوەی ە،  تەواکە انی کورتدنیا( قسەکۆجۆکسم )  گەردوون 

تگەردو گەرمراایبەتیکوندا،  لەوی  مەرجیی،  دەگەڕێتەوە  دیاریکراود  ژێر  و  ا، 
  جانەەو مەر ئ ردن.  بۆ کارک ەوە  تێ ڕدەگە   رجارێکی ت   ،تەوە ەکاکۆدی  خۆ تر    جارێکی

ئار  اریکراودی  یکانۆسەرپ  بۆ ڕوودانی  نیست وێپ پابە  ئەم چێستەی  بە  ش  ە ەوانە، 
بەێتەو دەک دەر  ت(وڕێکە)  ەی شێو بەپێویاڵ،  پێو  بەهێزکی  یە ست م  یست  و 

ڕێکە ێت  دەردەکەو میت ئەو  بۆ    ئەنگلسکاری  یشوتەکە.  بۆ  و  دی  ۆمەسەالنە 
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تێزەمئەنجا  ،داتێزەکەی  لە  یکیت کێیالد لە  مگیری  گرنگی  بیهە  نیزەکەی،  ۆ  ە 
وون  وستبوونی گەردەی درش ، کێیەستەکرائا   ووون  گەرد   نیندە سە ش گەشتنی گەتێ

 .ی کە یە او ناکۆت
وەک   سەکانیداابلە    ئەنگلس  گرنگ  بە  خست رگرت،  یمیای  ەڕووی  ن لە 

ند بوو بۆ  ەمە دەوڵ ەکی  رەسەی ەیا دەکات بەوەی کیمک   بۆ   اماژە یدا ئ ە ۆڵینەوەک لێک
و  ان،  کیە ەتیانۆل کان بۆ چیەەتایندە چنە  اڕنی گۆری گۆڕیتی کرداڕاس   ینندەلماس 

  . ەەوانەو بە پێچ 
لەو    ت،ێبوەستێن  دا   (سروشت  یکتیکێلدیا)  ە ل   و کارەکەی ناچار بو  ئەنگلس م  اڵبە 

ک  سەرقا  ە کاتەی  کێشەکانڵکیمیا  بوی  خۆی  لەبەرئەوە  وی  بۆ    پرۆژەکەیدا  لە ، 
زۆر یکیم تەا  تەنکرە ن   رخانی  تێبینیەی مارەە ژا  ید،  لە  و ک    ن اوەکارکورتک  ەکان 

ی  بۆ پێویستی شرۆڤە   ئەنگلس   ینەکابۆ ویستگ نجمان  ەرە سیست ولێرەدا پێ.  ێتەبن
ق،  ینەدب   دیاردەکان  د کە  گواس   ەکاتسە  شێو لەسەر  لە  جوو ەتنەوەکان  بۆ  ڵ ی  ە 

تر:  ە ی جووڵە کێکی  بۆ یفیزیای  ی لە  وکیمای  ەوە    یبەتی بەتا   ەوە،نبەپێجەوا  ی 
شیاکاش کایررۆڤەی  تێەبایی ر ی  کە  د ی،  کارەبا   یا،کیمبۆ  وە  تە ێ رت سوا گەدا 
د  ە ک   ناڵقوڵە ه کیمیا  کارەبتەوە  ێ ەگەڕتێدا  دەکات امئ   ئەنگلس با.  ۆ  ە  و ە ب  اژە 

 ین.ەامی مەزن بکجنتت چاوەڕوانی ئە دەبێ اڵەدالەو خکە دەکات  
 

 ،پێدا  تیتایبە   نگیگر   ئەنگلس  یا(ژۆلۆیاب)  زانیوەرەزیندلەی  مەسە   لەسەر
تایبەتی  ل ە مەس   ەڵیشیدالەگ  گەشەسەندەی  بیردۆڕۆ وەناو    نژیا  ینبە    ی ز کی، 
 . دەدات  ینیەکەی داروتیۆر و  ، ە نخا

و لە  وی زینددەرکەوتن  پرۆسەیی،  زەو ەر  لەسیان  دایکبوونی ژلەسەر بابەتی لە  
ئەوە   جەخت  ئەنگلسوە،     ووندنازی ە  ەککتیکیێازدانە دیالدەکاتەوە کە ب  لەسەر 

  ی ۆریت  ر ە لەس  ڕەخنە  ئەنگلس   رەداێنیک. ل اگئۆر  گانیکەوە بۆر ۆئ تی نا سروش   لە 
هە ))  )یی( هەتااتژیانی  ژ(  ئەوەی  بوا یبەقسەی  زەو ون  لەسەر  هەبووە  بە  ی  نی 

 ە پرۆتینی ل  ، ژیان  زەڵۆ هاتەیەکی ئاە پێککات ک ەدخانە  بە    ئاماژە(.  تاییهەتاهە
 . وەردن کردبەگەشەک   یەست شێوەوە د  بێ
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س   یکتیکێدیال)  نەوەیوێند خلەکاتی   چارەسە   تجنرەسروشت(    ئەنگلس   یر بۆ 
چمەسەل  لەسەر  ت ێرش ێکدەڕا مادێالدی  کەکانیمەەی  و دکتیکی  ) وەکی    و   ڕێکەوت: 

 شتی(. کی و تایبەتی و گتا)  ۆک(،اوەڕ و ن وەشێ) م( ، کارو ئەنجاۆه)  پێویست(،
سێیە   م اڵبە  لەبەشی  ڕەختەرخان   سروشت(  یکتیکێالدی)  م  بۆ  ل کراوە    ەنە 
ەو  ئ  ەینانونم  لەو  یەکێک  نی سروشت.ەکاتسناز  رلەسەستی  یئایدیال  روباوەڕیبی
ی دێکندا(، هەروەها هەنحەکاڕو  ینە جیها ی سروشت لناەکستزانی)وتار   ە ەخنانڕ

 ان. راوەکورتک ن و ککایە نتێبیتر لە  
پشتبەستن   بە  یکانزانستە  بە بە  مەیلی  ررپە سروشت  چی 

فیسین،)ستەکائاگنوی می(  ژلۆۆئایدیالستی    و  ن،ەکا یسمڤیتال  ان،یەکیتافیزو 
کۆمەاڵیینوردا مت کێیالد  ینووچۆببیرووە،  ەتادەد  ەکانیەتی ە  ی  دادیکی 

 ن. اتیەکتنەڕووی ڕاس وی هەڵەکانیان و خسەڕو ستن ۆخب  تهێنیەبەکارد
 

کار  )  بەناوبانگانیدا  ەوتارلە  یەکێک   مەیمون  گواستنەوە   بۆڕۆڵی  مرۆڤ( ی    بۆ 
گە تیۆر   ئەنگلس  بۆ  زانستی  ئا   نیندشەسە ی  کادە   سانمرۆڤ   ینئینسار  کاتەوە. 
کە دروست  سرو رهەڵبژا)نەک  یە.  کە یەتیۆری  کە سەر  باسی  کرد    نەک   ، ی(ت ش دنی 

ژیان وپێناە  ل   ێنملمال) بە ی  بەڵکو  کاریتەیکۆمەاڵرهەمهێنانی  (،  خی  ۆی  گەری 
بۆ  ەکارب ف   پێکهاتەی  ی یەکالکردنەوە هێنا  جۆریبنەمای  بۆ  مرۆڤی      یزیایی 

سەندنی  ەشەو لە گ   تی نەفسیاسیف   ەندنیلە گەشەس  Homo sapiensسەردەم  
 ی. ەندهۆشم 

  ەدێت  ئەنگلس  دایکوتار  تایی کۆلە   ،ۆڤدای مر دگەشەسەن  لە   ار ڵی کی ڕۆ ە ۆڤشر   ە ل
ەواوبوون  ت   بێ ەوە بە داخ   بە   اریەکەی م هێلکاڵبە سی.  ئابووری سیا   سەر مەسەلەی

هەر ام مە  ئەنگلسچەندە  یەوە،  گوسدەیویست  یاەلەی  لە  انی  اساکستنەوە 
لەگە گ کۆمەڵیاساکانی    بۆ   تەوەسروش  یاساکیشیڵە،  ی  ە وئە  نناهێمە ه بەرنی  ادا 

 کەی.  نی کتێبەەرکیەکاەباسە س ل ێککیە  ە اتبیک اد ە( سەرمای )  ە ل زیەوە ۆدکس مار
 
پێ یستە  ەوگەنبەڵ  ئەوە   ما  زانستوتنی  شکە کە  سالە  سەد  ەسەر  ب  ڵ وەی 

هەباسە  لەناوکاندا،  مادەی  خانە   ندێ  لکرد  نشینباسەکاندا  مەس ەوا،  ی  ەلەنە 
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گرس ەئ   انینەکگریما  بردنیال و  کە کانت  و س  البال  ەینەک یمای    ئەنگلس ەمە  ئ   ، 
پێشە شی  خۆ زانسشکەوتنپێ  ەنالەو  " دەڵێتا  کیدلە  داهی  لە  بت  ک   ەشێاتوودا 
گر ەکباس لە  خان  لەدۆیانگی  بن  کرۆک  ." داتەست  و  یبەاڵم  و  یاساکان    باسەکان 

 ت نەداوە. سلەدەی خۆی رنگگ    دەمە تاکو ئەم سەر ئەنگلس پێسبینیەکانی 
 

 ؟ سروشت   کی تی ک ێدیال  بۆچی 
 

پ  لە  کرد،  با   وەە ێشهەروەکو  ئەوەبە    ئەنگلسسمان  ک شوێن  بوو  ر  کا ە  وە 
سروش ێکلیادەسەر)ل هەر  کاتب  ت(تیکی  ن،  مانیدا  اامەکلە  لە  و  س  رکبۆ  هەر 

دەکات    ( وشتدیالێکتیکی سر )ئاماژە بە،  داە ناباس   بەوند  ەپەیو   دا لە انیەکنینووس 
 شت(. روس  دیالێکتیکی ) ەکەشی ببێت بە ی کتێبناشیویست ناونو دەی

 
وشت(  سر)  ی بابەتتیکالێکیە بۆ دیت( ئاماژەسروشیکی  ت دیالێک)  ینا شیناونڕاستە  

بەک لاربەاڵم  شێبێرەدا  هێنانی  مانای  دۆوە ە     لێکتیکەیە،دیا  ئەووەی  زینە کانی 
بەڵکو  نت ئە  انماەبتە  وا بەکارنایەت  گنۆسیۆلامبەۆلۆژیەکەی  ونا  اتە  وژیەکەی 
 یەکەی. یف عرمە 
 

ك،  بابەتێ  ێت بۆ بەکاربەیەک  واژ ستە د   ر رجای زانستیدا زۆ ەدەبیاتارو ئوبلە زۆر  
   کات. دەوەی لەسەر  ە لێکوڵینکەی کە  یە ت زانس   بۆ بارە   بەکاردێت شدا  تیکاان  ملەهە

  -بەمانای مێژووی ڕاستی شتێک،  ێتد رابەک  وو(مێژ )دەستەواژەی   کێ کات  ە وننم  ۆب
 ەڵگا.ی مێژووی کۆم کێێژوو وەکو زانست می  نابەما تی، ئەمەشوی مرۆڤایە وژێم

ب نە  وەێنگەڕئەگەر  دەدەۆزئەو   ئەنگلس   نەکانییووس بۆ  هەندێکینەوە  ە  جار    ە 
انای  مەب وشت  ی سر تیک، دیالێکاکورتکراوەد  کهەندێ  بۆمان لە   ەسانکاری کردوائ 

شتە  شت. هەمان و رسگەشەسەندی خودی بابەت، واتە  کیتیکێلدیا  شە،ی و تایبەت
دا  رەێل  ە ک   ە(. ەکانی جووڵ یک)شێوە سەرە  ری ا تپێشەکی( و لە و) میوە شی دو لە بە

خودیدگەشەسەنڕێڕەوی  ی  وێنە  ئەنگلس  بۆاسروشتم  نی  لە  گ ەد   ن  رێت، 
 . ی رین شێوەتزتە بەر ەگاا دتەیەوە  ین شێو رتسادە 
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خستبووە  وا چ  ئەنگلس  بەوەی   ی ناکتە سنزا  ر سە ی    سەرەکی   گرنگی   سروشت 
 بابەتەکانی   بۆ    دیالێکتیکی   وەیە یندۆز  ەتیچۆنی  ستنیدەرخ  سەر ەل    دەدات

  ئەو   بۆ  چوونبەدوادا بۆ  ێت ی دەبست یکی دیالێکت ڕەوڕێ  بە   تشپ  گلسئەن .  سروشت، 
  ە و کە کتیالێید  جێگای  لە   بەکاردێت،   داە ەک ۆس پڕ  لە  کە   یئامرازانە   و  اگرێ

دەکاتەو رە ه  ت. اکدە   ۆب   تاندنیان گش بەدواداچوون   یناکەمئەنجا  بۆ  ها 
  فۆرمە   و   گا ێر  ئەو   و  وشت رس   شتەکانی  و  دیاردە  بۆ   وونیزمئە   وەی لێکۆڵینە 

   تاکو   کاتەد   وردبینی اوە مان جێگە لەه  ئەنگلس.  ەوان پێبەستراشتیپ   ە ە ک ناکیلۆژ

ە  تێا ددشتتیکی سرو الێکید  ینیناس   یلەڕێڕەو   ە ک   چیە   نە داتۆی م   کۆسپە   ئەو  ێنبزا
  ڕێگای   لە   دەنێت  انەوەتوێژرەک  بە   ڵ اپ  ە ک   چین  الدانانە   ئەو   گایان، یانێڕ  رەس 

 ین. ە چاناندال وئە  پشت رەکانیا کهۆ الدەدەن مەعریفە  ڕاستی
ئە مەس ئەمانەش  ناو ەالنەن،  و  سەەکە  سروش یا)د  رەکیڕۆکی  پێک    (تلێکتیکی 

 دێنن.
 

 دی مێژوویی ی ماد ان ێشەک هەندێ لە ک
 

بیرکر کارەی    ئەنگلسی  ەەو دنسەرەتای  ئەو  بیکات کارێکیەیود و  ب  یست  وو.  تر 
سەرد ل بەتەە  و  کدەرچوون  یوادتی  بەایمێکدا  دبەناوبا  ێبە ت ی  واروینگەکەی    ن 

تیۆبوووباڵ بەناونەوەی  هەندێک  بانگەکەیرە  وەکانی  توێژەرەەرو  ووس ن، 
تڕێ  لە   یستدەیانوزی  بۆرژوا  ئەو  ش   وەرە یۆگەی  بگ بە  تر  بیخەنە  تێکی  و  ەن، 

سەرمایە انەو مت  مە خز سیستەمی  پێیان  دار ەی  ئەمانە  دار دەوتری.   وینییەا 
و بڕا  کە   ن،کا کۆمەاڵیەتیە    نرشبو.  و بو ( بۆشنر) لەش مەیە    ەو ئ   یر ێنە نو   ەر 

  ستویەی د  ئەنگلس   لێرەدا   .لگاری ڤو  یکەیمادد  بەاڵم  بوو،  ماددی   ەکەی باوەڕ روبی
ڤولگارەک کۆمەاڵیتیەک   ە ینییداروی  بۆچوونەکان  ی و تەوا و  بان  بەرڕەخنە.  اتە  دان 

کا  گ  لسئەنگەی  رەکبەاڵم  ک  ۆڕالەمەوە  ئ تارێکی  بۆ  بە  بوو    زۆر کی  ەرکێر، 
لوانافر  گرانگترو لەوەی    ری چارەسە   ویشئە    ،وە وەردبکلێ  یر بیەسەرەتاوە  تر 

  . شتسرو  بۆ بوو  کیت دیالێک -ماددی
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ڕا سە با ە  ک   ستەئەوە  سروتیدیالێک) کیە ر سی  ڕاس شت(کی  تەوخۆ  بەشێوەیەکی 
نە  خەاڵم ڕى(، بە یماددی مێژوو)  بۆ مێژوو ی  دبە تێگەیشتنی ماد  وبو نە ندی  پەیوە
دار دەتیەکاڵیە موک وینییە  لە  نوبەان  پەیوەندی  یاساکاایە  پنێوان  و    ەندنس رە ە ی 

گەشەس کۆمەڵگ یاساکانی  ن  نزمتری   لە   گواستنەوە  سیبا   ەهاروهە ە،  ەندنی 
بجشێوەی   بۆ  شێەر ووڵە  ڕەچەوزترین  ومەسەلەی  . ە،  مرۆڤ     ،هتد..  ڵکەی 

  .بخاتەڕوو

 
ی اڵناس  یەردەمانبوو، واتە س   کانیباسە ی  نخەریکی نووسی  ئەنگلسی  ەاتلەو ک

لەو  ١٨٧٦-١٨٧٣ان  نێو کۆمد مادبۆ    نت شێگەیتڕێرەوەدا،    هەر  مێژوویی  ەڵێک  ی 
ن هاتە  رنگو وێ  بابەتی  تەوا مەیدانگ  کە  زۆەباسوی  ،  ،  کرد  دەوڵەمەند ر  کانی 

داروینیە ابەتانەش، ڕەخنە  بلەو   پێناسەی  یە مەاڵکۆ   لە  و  دتیەکان، و  یالێکتیک 
د بالێکت یتێگەیشتنی  ڕۆۆ  یکی  کار  مێژوو،  گەشەسپرۆ   ە ل ڵی  مرۆڤ،  نی  دنسە ەی 

  . هتد  ووڵەی ماددە..جەی شێو  نیرەرزتب دنەوە وەکو بیرکر
  ، یە ڕووخست   ئەنگلس کە  د  یانە کررەسە چارئاماژەمان بەو    پێشوودای  نکالە بەشە 

ماد کێشەی  مێژوویی،هەندێ  فراولێ  اڵمبە   دی  بەشێوەکی  لەو  ارەدا  هەندێك  نتر 
 . کەیناس دەبکێشانە 
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 ا د   وشت( ر س   ییک ت ک لێدیا )  لە  ەکی سەر ی  ە زن با 
 
 

یارمەتیمان بدات بۆ    تدەتوانێ  یە ناتینەڕەنە بزا ب  وەلیەکێکە    (work)  کار  ی مکچە 
هەموو     لە  ئەنگلسونەکانی  وبیروبۆچیەکەکانی    یوادە ل  کیە  بازنە ناسینی 

گ نست زا  باسێکی   ؛سە با  مە ئدا.    سروشت(  یتیکێدیال) یەکێکە  رنگی  و  ە  اس ب  لەە  
 (. سروشت یکتیکێالید) وان نیاشەک سەرنجراکێ

پەد  ار( ک  _ یژپۆلۆەنترئ )   ی رتیۆە  ل   ا ب  اترە سە .  دایهێنا  ئەنگلسکە    ین ێبکە ست 
دەزانین ە  ەبەرەوگیانەلانی  جیه  ە ل   ۆڤ  مر   کە  ەی بەو   گەییشت  داروین    وەکو 

ئەو هاتووە دەستپێکەش  ،  مەبەست    کە،  ەوەژیۆلۆبایراوەکانی  ێکپڕوە بای  لە 
  ندنی ەسە پەر  یونبۆچو  و  وارکورد  بەرا انی  دانااس ی  زانستی  اکانیاتد  دالێرە

پاشماوەی  و  داتاکانی زانستی جنین    ا  وەهرە ه،  ادوو ندتی زیوش ر راو لە س ەک ادیپ
  . (foosil  )  نئۆرگانی کۆ

بگەڕێ  م بەاڵ بۆ  ئەگەر  ئە ینرودا  انیبەدواداچونەکنەوە  د،  کە  یبە وە   دارویننین 
ب بێنێت نەیتوانی  ئ  بۆ   ەوەەڵگە  شیدە ئ  ەک ەوەی  هۆیەکان،  ن  ۆچە  ەکاتەو وە 

گۆڕا بۆ ۆڤ( مر  یووچەک ەیل  ید ازەمید ائ   دیاەژنا  دلێرە  تمەبەس)  زەر ب   ریانلەبە گی
ەستدا  ی لەبەردژۆیۆلاب روشتی،  بیری س   اوی ە تەوتاکو ئێستا ب  مرۆڤ. کاتێک کە

   .ە سیاردانەوەی ئەم پر  یە بۆ وەاڵمنی
هۆیابە ە  ژ امئا   ئەنگلس ا  بەرانبەرد  لە  د و  دەچێتە    اتەکنە    بە  ،یەکانۆهر  سە و 

کۆمە کانە رهۆکا کەونبو لقخە   =ە پێکهات  +ئادەمیزاد (ینیسژۆترۆبئەن   تییەاڵی   ،)  
لە    ئەوانە  زۆرێک  گەورەکانبەسەر  نێویشیاندا ی،  پەڕێ ت  دا یت وشسر  ی زانا  لە 
   . داروین

ە  گواستنەوزانی بۆ  تی دەبنەڕە   مەاڵیەتیۆکری  بە هۆکا  ئەنگلس کارەوە،لەبارەی  
م   *10ەەو مونی مە   لە  تەوا  ڤ.رۆبۆ  کۆ  مرۆڤوی  کار    خەلق ەتی  ایۆڤ رم  یمەڵگەو 

هەموو  ن، سەرچاوەی  دەڵێت ابوری سیاسی  ئ ی  وارکانی بو زاناکەوهەر   کار،  کرد:

 
ان  ەشەیگ ی بڕبرەدارەکانەوە لقلە ، ئەوانە  مەیمونە  یود لەیەکچوئادەمیزای نەژدادا مبەست لە  رەدلێ  *10

 یە.  ەه  اتێسی ئ ە مەیمون  ک ئەو  نە   ردوە.ک
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ە  ەشەو لەم     ،اتەرهام دەکەمان بۆ ف د کە ماد  سروشت،  شانی  ەب  شان  ،  ە کسامانێ
بۆ دەتوانین    .نماسا دەگۆڕی  مەرجیبڵێین  یان  نی ژیاە  ل  ەکەم یکی  ە سەر  ، 

 ە. و ودر ک قل خەمرۆڤی کار  یەک:   بە پلە    ،دایتەیرۆڤام
ن  وباشبوو ە( بەر Hand  (دەست  چۆن  ات دەخدەر وە  ئە  نگلس ە ئ وە  ئەمەشە   وایلە د 
  ۆن چ  دا ا، لەگەڵ دەست لەژێر کاریگەری کارد    وو،کتربالچا،  ندسە   یو پەرە   چوو

ون  ێدراگر   کە     ،دا زمانوت و لەگەڵیشیەرکردنەوە دەرکیب  د،مێشک گەشەی سەن
ی  رە و بەرهەمهێنکڵە ەس، بو ب ە یین  ارک  ەندامیا ئ یست تەنەد ))  یردارک   یکال ە چاب

   شە((.  کاری
لەهەمان  ێشکە و مامۆستاشی زمەتکاری مخ   تسەد دی  شمەنی هۆکاالچ  ا. تداکەتی 

دە  کار گەییشت تێ  توانیش مرۆڤیشە،  بۆ  بۆ  ە ب  وبکات    ەوتو هەڵسوک ن  رنامەڕێژی 
 . کاتب

ڕۆڵی  ک ێوشبە  وە، ەار ک  ەیو ە رکەیەکااڵ   بەهۆی  نە اڵیەتیۆمە ە  ک  ەکی 
بشور س ،  ی ەک ە ژیۆلۆیاب گ ازێت  دەداوتپێشکەو ورەی  ە کی  لە  و  وەی  ێرچچوا ت، 

سرو جێگۆخودی  دەردەچێ،  بۆ  ێکڕشت  سسەر  یدانمەی  دەکات  بۆ  رو  وشت، 
  پرۆسەی گەشەی   شە ی ە توەکەی.  بەم ئاراس مرۆڤایەتی و مێژو   یەیدانی کۆمەڵگە م

دە  تەواو  ل سروشت  دەبتەوا  وشتیسر   ە تسزان  ووریسن  یشدادوا  ەبێت،    ە بێت  و 
 تی.  شگ
پ  نا چۆکۆمەڵگ  ی ئابوور  شەیە گ   ماڵە ب ئێدەکاتدەست  انەی  شە سەردەمیگە  ەو ، 

و   لێد  ئەنگلسمارکس  سەنکە باسی  لە وەو  ەرچا؟   ئە  بنەماکانی  یە؟   گەر  کوێ 
دەبێ  ماڵ وە  بمانەوێت  پر  ، نیڵێب  تبدەینەوە  چاالکی  کۆمەاڵیە لە  تی  اکتیکی 

ی  وورب ائ   وریسندایە   رەێلوە،  وردی خەلق ک ڤ ۆ مری  ئەوە  ،رکا تە  او    ەوە،ڤ مرۆ 
 سەرمایە.    ۆ سترێتەوە باو ەگە د رەشەو ێلهەر   ،تەکادەست پێد یس سیا

 

 لە زانستی سروشتدا   ن ا ک ا س ا ی 
 

کتێبی بەشەکانی  زۆربەی  یاساکادا    (سروشت   یکتیکێل)دیا  لە  دەکرباسی  ،  ێتن 
  و ە ل  ستمانمەبە  اوازن، واتە جی  داوشت ر ی س لە زانست   انەکمو حوک یاساکان  مانای  
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لنییە    ە ناسایای بدانراوە  کەسانێکە ن  یە ەالکە  مەبەستمان  ڵەبن،  و  لە کو 
 دا هەیە.  گە ەناو سروشت و کۆمەل ل  یڤت کێژ شێوەی ئۆبیاسایانەیە کە بە  

 
پ لەو  بریتییە  ک یاسا  لە بەه  ە ەیوەندییەی  هەلومەرجێکی  و  ناۆی  دەرەوە  کاوی 

بە یین  یگوزار ڕا دیاردنا  یت روش س لە  کو  ڵە،  هاووەوەی  پکە ی دنپەیوەە    دا یە ان 
لە دەبێت هەموو شداس ا ی  .  بەڵکرەد  ەکان وەندیپەی  ا  پەیوەندیە  تە   وناکەون،  نیا 

ک و  بەاڵ کەەر گیاربنچینەیی  دەێنەڕوو،  خان  دەربارەی  ئەمە  یاسم  ا  ەسڵەتەکانی 
لە   و  نیساداینییە  دەگمەن و شاز  مانایە ا  وتەیە  ئەم  ی،  ،  ندەکاتەوە ووڕ  ااس ی 

لەهەنا  س ایتە  او د تەنیا  کی  یاردەیە د  تشگو  لەنابەڵکو  ،  تا رناکاک  ادیاردەدێک 
 کارکردنەی هەیە. و  ە ئی تایبەتیدا کێتش ی و اوخۆین

اندا.  دەکان و پرۆسەکو هاوبەش لە دیار   ێکە بۆ شێوەی گشتینیبڕر ەد  اییاسا تەن
یاس  پ دالە  پێویستیش  ا  یایە،  هە ەیوەندی  شتەی  دەکانی  بڕیردەسا  ئەو  ت،  بۆ 

 . ەی ەک س ناو پێشتەکە    رەلەس  ە ەیه  نواوماری تە ەوەیە زانیائ ی اەمانب
 

شت  ەکان دیارد سرنالە    ەکانو  بوشو  ئە  تدا  هە ێ ژ وبشێوەی  بوونیان    یە، کتیڤ 
نی  بوو  ن ندیەکانیشیاوەندی بەردەوامدان، واتە پەیوەپەیلە  یاردەکان  ن و دا کە تش

خۆ هە بابەتی  یاییان  و  بە   پندیانپەیوە ئەو    ەپێیساکانیش    ەون. ێشدەکە 
یاسیفە   لەبەرئەوەی بابە ی ەشێو  بەا  س تی  هکی  دە  ەیە، ەتی  بڵ توانکەواتە    ین ێین 

سرەشەسەند گ کە   کۆموشنی  و  ئارەزوو    لگە ە ت  هلەسەر  ڤ  مرۆ   ی رایۆشو 
یاساکنەوەستاوە،   کار بەڵکو  و  هەیە  بوونیان  دەک ان  خۆیان  انی  یاساک.  ن ە ی 

لبوون   وشت سر  کۆمەلگ یان  بەبووەه  وەە ەپێش  لە  باس  تێک  کا   ە نو ونم  ۆ. 
خۆی    کاریو    هەبووە   ونی بو  ەگڵکۆمە ە پێش  م تیسس   ەو ن، ئدەکەیخۆر    سیستەمی 

ش هەروایە،  ە ەڵگۆم ک  ۆبە  ەونیتایبەتی خۆی. ئەگەر بگەڕێ  یی یاساە بەپێوردو ک
  واتە   ،یەەبتیانەی هە باب   یتی سروشتێکندنی کۆمەاڵیەە گەشەسنمونە یاسای    بۆ

 .  ەێنەو بکر  ڵاتبە تێاتوانرەمانە ن، ئکتیڤی هەیە ێژ ئوب
دی بیککت ێاللە  وا  سرو ا کاس یا  ۆدا  و  نی  مان  توکو  وە   کە رێت  دەڕوان  گە ڵکۆمە شت 
) بابە  بە کتیڤن ژ بئۆتین  ب(،  میتافیزیکیەکان  یجەوپێ  ەاڵم  بانەوە،  وونی  اساکان 
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خاوەنی  باب سروشت  نییە،  هیبە اتیەکی  یاساەتیان  نییە،  شتتی  لە  اەکەموو  ن 
شوێنی  و ڕێو ستەم  وانێت سیدەت  کە ە  ڤ مرۆ ڵی  ە عەق ەو ئ  ن،هە   (مەکیهەڕە   ی شێوە

بی  تدابنێ  یساای   ەبن ن  انئینسانەک  ئەگەر  یا مانبە   ەشئەم وە،  سروشتە   باتە و 
 .  ان نییە نیش بوونییاساکا

نی بوو    کە  ەەکانپەیوەندی نێوان شتەکان و دیارد  اکان یاس   ێینڵ بوانین  تەد   یە ۆب
ان هەیە و  ینە ایایاس ەو  ینی ئ اس ن  وانایکان تمرۆڤە  ە.ندا هەیاهیان لە جیابەتیب
 . نەوە خۆیا  خزمەت خەنە نو بیا  نێنهبریان ان بەکەتواند
 

 کان داهێنانە 
 
دێتێکا سەریک  دەاب  ەمئ  نە  ئەێبسە،  کوت  بزانیین  گ  ەە  و    باسرنگترین  ئەمە 

ف ڕۆکی  ناوە کووسین  بۆ  ە ئەنگلس کری  ینێو  خس نی  و  ڕووی  نت تێبەکەی  ە 
ن  یشت یگەتێ  ا بۆینک تە نە   سروشت(، ئەمە   ییککت ێدیال)  رلەسە   نیا کەونبۆچو بیرو

بۆڵبە سەکان  با  کیەڕۆ ناو   لە  ل گەییشت تێ  کو  ت ن  بنەمە  فە ەواوی  ەی  ەف س لەای 
نسری  انستەکزان داهێ   ەڕۆکیواوشت.   با  ە نانئەم  ێتە  دەبەری  لەس  ردنسەک و 
 .  تێبەدا.لەم ک  کاریەشیشم  ئەی تەواوی  ەڕۆکناو

د  ەستیکر وەشەوە دگ، لە  انێکی گرنبە داهێن  گەییشت  ئەنگلسدا  1٨٧٣لە بەهاری  
  رکس بۆ ماامەیەکدا  ە ن. ل نی سروشتاکانستە ز  کتیکیێالدی  کانیاسە ی بواوە ت بە  

جو  کاننەتە "   تدەنووسێت   ئەنگلس  ،*11دا    ٨٧٣1ی  ئایار   ٣0ە  ل ڵە  ولە 
تەنها    تو جۆرەکانی بزانیەکان  ەنت  ێوەکانی شی  ارزانی   تنیناتوانەوە،  ناکرێجیا
جوگێڕلە  نەب و ای  زاڵەکەیەوە  تەواو  نیاێت.......  ە  شێو   و وهەملەسەر  ری 
ب وجوی  ناوازەکیاج ئ  کانە،  نە تە ی  مەعریفە ،  یو کراریا ەدڵە،  لە   ەمە کە    خۆی 

  کانی سروشت انستەز  کیە سەر  یاس ب  ڵەوشێوەکانی جو   ر سە لە   ڵینەوەۆکێل  ا  خۆید
بە بوونی تکی ڕاستیانێداهێنهەروەها  .  تێهێندە  ێکپ ی  گەشە   یە سای پرۆ ین ە یە 

هە تیکی  ێکدیال سروشت  کە  هەمدەگرێتەو موو    ە یەکەو بە ان  رەکاوبوو  ە، 
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ل ستێتەو بەدە تایبە قاڵب  کەیە ە  لە  د رک  ندارویئەوەی  ،  تیدای  و   ،ادۆژیبایۆلی 
 هتد. سروشت ..... نستی زا لە   ئەنگلسکیمیادا، لە   فییمندل

لێکۆڵینەو ەسوفەل ەی ف   و   زانا  ،دا  ئەنگلس  پێش  ە ل لە  بۆە کان  نا رس   یاندا    وشتی 
ب هێزی سر )  یمکچەئۆرگانیک،   یان    وزە( )  کیمچە دا  یایدو  ەلا،  ێناردەهک ە وشت( 

کە  نی  کاوەێش)و د مانە ئە وزە(،  ،  ەڵوجو  یناشێوەکەسەر  لبوو  نیان  ەربڕیش 
  و بە جیا مایەوە ودينز  بەاڵم سروشتی  و.هەبوودا  ودنينا زتی  روش ی لە سە نئەوا

 ..داووروشتی نا زيندیەوە لە سا مبەدابڕاوی  ور ئەوچەمکانەوە  ە ژێ تو و نەکە 
ناغی  ۆێ قند ەهە ، ب وی سروشت(اوە تە تاو)  ەددما  اشدڵیگە لە ،  ڵە وجو   رمەکانیۆف  

درااریکدی ن   ،ۆزاڵ ئ   ۆبیەوە  سادەیە  ل   ،ەڕواتودا  بۆریمت زلە    . ن یبەرزتر  نەوە 
انە و  نە ئاسمانیەکە تڵەی میکانیکیە  و ، جوئەنگلس  ی اترین شێوەیان بە بڕوسادە 

  تی کالە ،  میڵەی گەرو بۆ جو ۆڕێت  دەگڵە  ووەیە لە جو. ئەو شێە نزەمینیەکا   نە ە ت
وندخشاکلێ خۆەوەک بەری  ن  ش  ندا،کێشاادیپتندا،  یی زیافی  ڵەی وو ج  ێوەیواتە 
دیاکێغناۆق  ە ل رێت.  ەردەگ و فیزەڵوجو  ێزدابەه   اویکرریی  دە ی  بۆ    ێتگۆڕ یایی 

   ات.دەدو وڕ( interaction) ایییمی، واتە کرداری کی یکیمیا ی  ەڵوجو
سا زان  1٩٤0ی  ڵلە  بەنادا  هولدین  اناوبی  شێوەیگ  بیربەم    یلسگنئەی  کەوکەە 

 تیینەبد   ،تیێنەخشزبر دێکی  ی لە شت سوک  ارتە بە ق ش  ەنکێکد  کێت کا  "وەە ایکدلێ
دەب  ا یتەن  ەکە دەنک بەاڵ گەرم  ئەگێت،  دەبیهێز بە   ر ەم  بیخشێنی  زیاتر  ت  نیی 

یەکەمحاڵ  لەدەگرێت.  ڕگ جوەتی  میکانیکیە ودا  بۆ  د  کەڵەی    رمی ە گ ەگۆڕێت 
حفیزیایی(،  ) دووە اڵەتلە  فیی  جووڵەی  بۆڕێ ۆ گدە  یاییزمدا  چی  یکیمیات  ی.  

کی جووڵ تێک  کا  ەداتڕوود  بێئاڵو  زۆر میایەکە  ە  و ز    و ە گەش ەڕی  وپ بە  اتبگ   ت 
لێرەوڵائ  هەرو زی؟  ژیاەڵد  لسنگئە ەکو  دا  کیمیایی  جووڵەی  دەبێ،  س ور دن  ی  ت 

 دا. تش و ە لە سردادڵەی م ویی جوژیۆلۆ اێوەی بی بۆ شواتە گۆڕان
 
 وەم دو   ی اهێنان د 

ە،  ددوماڵە  وتنی جو رگ کە بیری ی   یپێکەست لەد     ەم، کە نی یلە داهێنا  ێ ساڵپاش س 
ج   و  انانینێوندی  ەیوەپ بەوەی  ەوە  کورتیدەکات  ئەنگلس ،   ننەوەیا وبونە یالێک 
لە  بە  شێوەیەک    و ومە ه جیاکرا  ،  ڵە وجوتایبەتی  تایبەتی  وەیە  شێوەیەکی 
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discrete  ماد پێچەوانە ی   ، لە ەک ەیە  ڕاستە،  کی  ە ەیماد  شێوەیەموو  ه  شی 
میکاوجوە.  ڵدایگە ە ل   ڵەیوجو  اوییکریار دەکی  یەشێو  جیاکراوە، یکی  نڵەی 

قەگەل   تە و ڕێکە  )کاەوارە ڵ    ەنتە و    Celestial bodies  ناکە نی سمائا   نە ە ت ن 
جوەو شێ،  (Earth objects  ەکاننیمیەز ڕێکەویفیزیا   یڵەوکانی  لەگەڵ ی     تە 

ئەسیرگریمانکراا  هە وهەر)partiklar  گەردەکاند جو(وی  کیمیایی_ و،  ڵەی 
بە  یلۆژۆیباو    ،ەکانەتۆم ئ  ئەوە ی س   پرۆتین،  هفەتی  ژیاند دما  ەڵگریی  ە.   ی 

ڕەفتاری کاەد ێناسە  پ  ژیان وەدا  لێرە  گلس ئەن بەوەی    واتە   ە،هەی  ینیپرۆت   ت 
 . ە اتین ی پرۆتیکیمیا

دەتوانین   لە هە بڵێینلێرەوە  لە  رگواستن :  فۆرمێکی    بۆ  ەڵوجو  فۆرمێکیەوەیەکدا 
  بڵێین   نیناتوەتر،  د   ی کگرێڵەبۆ ه  اوەوەجیاکردی  دما   ێکیەڵگرلە ه  ،ری جووڵە ت
   . ە یرەوەکە الکی یەیانێکن  دوڕیاە کتیکێلدیا ێکیدانبازا ەەمئ 

االجرام  )   مانیەکاناسئ   ەنە تە میکانیکی  ەوەیە لتنگواس   وەڵەتی ئ وەکو حا  ئەمەش
وە  ستنە ەروەها گوان، هورە نیە گ   ، ئەوانەی بارستایەکانمیکانیکی    ۆ ب  السماوية( 

می بارس لە  بۆیەکاات کانیکی  ەی  ئەو   ، partiklar  گەردەکان کی  ینکایم  ن 
گەر ەڵوجو   وەکوە  ایێدت  انیڵەکووجهەموو  تی   و   کارەبایی،  ،یکیشمی، 

یزیای  یای بەشەکیەکانەوە بۆ ف زیف   لەتنەوە  تەیەش گواس راس بەم ئا  .ییساتگنمو
وندا یەکی زۆر ڕولە ەوە، لە پرکەێکی یەکال نادز_ لە ڕێگای با کیمیاۆ  ۆمەکان_ بئەت
کیمیاک   ە ل یە  ەوەستنواگ  ئەو دەبیئ   ییرداری  بنیاسایی  کیمن  پ ۆ      ، نۆتیریای 
لە  ان ژی  ترێدەوت یپێی  وە ئە لە  ئەمەشی  اود.  انەکان  دزابااندا،  یژی  اربوەوە، 

 . بەاڵم زۆر دیاردەبن دەبنەوە  ر تەمک  ژمارەیان
  بە گشتاندنی   ێتبب  بەوەی ت(سروش  ی کتیکێلادی)  لەدانانی  پێداگری دەکات ئەنگلس
زوئە  ن،کاەئەنجام  دی  تۆمی  یبەپێ  ، تێگردەوەر  بۆی   سروشت   کانیەتنساەی 

  ۆ ب دە(اس  ،نزم) یێکئەپستراکت   ەل  ەەو نوبوز بەر  چاویەڕ ە ک   ی،دماد  کتیکیێدیال
وی  بەو ڕێچکە و  هەموو پرۆسەیەکیش بە تەواڵوز(.  ائ ۆر ز  بەرز،)  تەکراوجەس بەر 

،ڕواە دەدا  ئاراستەی  هەمهەرئەم   ت  لە  ڕووپر   ووەش    ی و سەرو ەل   ۆسەیەکی 
 .  ودەداتوڕ  زاوخەوتوپێشک
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 وە:ە ە پێش دێتیار ێ پرسا س درەێل
هە     هەڵبژاردی  ەت ەڕنب    ی ە(ان)خ  چیۆب  لسنگئە   ،کەمە ی تەکانی  سن زا  ومو بۆ 

د    سروشت، خاڵی  ؟ردنی  کێتپەس وەکو    چۆن  ئەنگلس  ،دووەم  گەشەسەندن 
(  خزاو  زۆر لەگۆشە )  وە ردنە ی دەستپێکخاڵ  لەوە  تنە ساپرۆسەی گو  لە  بیریکردەوە 

  ی (  ازر ام ئ )  ر لەسە     ، رکی ت ایە، بەواتواکرتە جەس بەر ئاڵوزی    رۆز نی  اخاڵەک  بۆ
 ەی کە لەو رگرت  چی وە   ئەنگلس  ،ەمسێی.؟  ە یکردەورین بچۆ  ئەنگلس  ەوەکە ستن گوا

مانە چیبوو کەپاڵی  ائەو تێڕپرۆسەی گەشەسەندنە،    لوتکەی(  ووسەندپەرە   نیتە )
 .ینەوە سیارانە دەدەوەاڵمی ئەم پر  بەردەوامیماندالە    ەنا؟وێپ
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 ەتی ڕ ە ی بنە ن ا خ 
 
 

جودت وشرسی  شەگەەی  لەپرۆس   تیڕە ەنبەی  خان  ئەنگلس لە  می وا    داکینیکاڵەی 
واتەبید گوا نێتەوە،  شوێنی    دەسای  یەکەوە ستنە  یان   ،داوجواڵ  تەنێکیلە 

کە   .ێجێگۆڕک زانراوە  د  ئەوە  فراوزۆرترین  لە یاردە  جوشتدسرو   انەکان  ی  ڵەوا 
  ە. تەو ەبێدوی مرۆڤ  وڕەوڕەب  كێنێولەهەموو ش  ەها جاریار مل   ش. ئەمە نیکانیمیک
ێت  رێت، دەبدەکڵە  ووتی جوش سر   ە ل  ینەوە کۆڵلێ  تێکاکستە  یەنەوبەڵگ  وەئە بەرلە 
تێیبگەیت  بەتەواوی  یت، دەبێت  ە دەست پێبک  ەەونیەترین شێوەکاادوس  ینزمترن  لە 

سەربچیت   پاشان  لەس ێ تۆ  ە  بە ێش  رەژینەوە  و وە  لەنی.  زەکاۆئاڵ   رز    ئەمەش 
  ی وە ە نوبوو باڵبە    اژەئام ا  پاشاند  لە .  دەکات   بۆی  ژەامائ   ایدە ک کتێبە   ی٧١ڕەی  الپە 
ج ف ر بە  میووراوانی  بۆ  نیکی  کاڵەی  هەموو    :تدەڵێت ،  کانیەویە کڕ اتدەکات، 

بەستراوەتەوەی شوێنەو ە وبەگواستنە  ک  ە ی ە ڵوجو گواس جا      -  ە  تنەوەی  ئەگەر 
  ن ا مەکۆوئەت   گەردیەکانن  ن، یازەمینیەکا  ییە ستابار، یان  بێت  انەکینئاسما  تەنە 
  ەک ڵە بوون  ووجی  ز ر بە   ی شێوەان  ەموویه  انەەمئ  .  *12ر سیەئ ی  کەکانەگخول  یان

کیگۆڕکێجێ  ۆیه  بۆتە  حاڵەتە لئەوانە    .گیگرن  ەمیەکی  وڵەیەکی  وجا  کدێهیچ 
   .ەجودانابێتەو  ەکە ڵ وولە ج ، بەاڵمێتدیاریکراوی لێدەرناچوشتی ر س 

هە ەپل   ،لەوەیە   لێرەدا  مەبەست پێویستە شت   موو ێش    کە  ە گنرگ   و  ێکەوە 
 .  ت ەیە بکرێجوڵ ەو ل  ەنەویکۆڵێل
 

س  پێکهاتوخمێ  ەنخا  کە   ەورادنمێل ە ئەوە  ەموو  هبۆ    رەکییە سە   و  ییتە کی 
وئە انەکرگئۆ ئەندامە  ی  ە نبنچیەها  و رهە ،  انندامەکان  هەموو  هاوبەشی 

ی  ک تایە بەوا   بوو.  وسەلمێنرایەک  است بەڕ  دابایەلۆژیلە    ئەمەشیشە،  بەرزەکان
بوونەوەرە تر،   ئ     ، ناەکودینز  هەموو  سەرناەکنیکرگاۆ لە  نە  خا  لە  نایەتادا 

 
ە  وەندەی ک نا  ەوئ   ت بیاهارنۆزدەیەمدا بەک  ەدەی اوەیەک بوو لە سزار  ەمەئ ،    خولگەکانی ئەسیر*12 

فی ل ئەم لە دوایدا    اڵمبەوە،  اڵودەبێتەە تیشک برابوو لە ڕێگای ئەوەونکو گریما  شکەری تی گ هەڵ ا  زیادە 

 . هات ەبەکارن  یەوە وراڕەتک 
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دوا   مەشە ئ.   نووتاکهێپ دۆزینلە  ئۆرگانەکگر ی  ی ە وەی  لە  ەتنی  اتن کهپێکان 
وات ادرێنسەلم   ەداوگەش  بە  ڕەچەڵەکی(. )  یا،   یەکگرتنی  پێکهاتەیی،    یەکگرتنی 

با  باب   لەسەر   یکەسەبۆ شرۆڤەی  وەگرێتد  ەو ڕ ڕێ  ان ەمه   ئەنگلسە  ەت ئەم  بەر    ە 
 .ی ە سەک با  ۆب ێکپت س ە د ەتایکدە
 

ه  تایدەخدەر  ئەنگلس  لە  وجو  یەکانفۆرم   وو مە کە    ەب ؛اسروشتدڵە 
گواسەکانیشەوە،  یاردد میتنە لە  دە  ە ودە ساکانیکی  وەیەکی  ئەوەی  نبدروست   .

دەکات  گەشە  پار و  لێوەی  بە  لەگەدەمێنێتەوە  ن  ری بەرزتەو  بەر ا  دیخۆڵ  ێزراوی، 
بەتێ ێنیهدەۆناغ  ق  هیگل  وەی ئە و  کوە  ( یو ارکیپۆک)   ەلەبەرگرتنەو ی  شێوە ، 

ڵەی  وجو،  Marco  ێکی گەورە شلە   ناولە    ان دەکگەر  یڵەوو وەک جهەر    . تدەیڵێ
ناوخۆئەت هەروەهگەردەکاندی  و می  ئەلەکت و جوا  ،  لەناو  و رڵەی  ناو  )  ئەتۆمدان 

 . انداکرە گەو  تەنە و  گەردئەتۆمی(، لەناو   بەرگی
ئەوەشدا  گە لە   نیکیکایم  ڵەیوجو   ەەندهەرچ  ،  یە ڵە و جو  ەیێوش  ینتردەسا کە  ڵ 

نامهە ە ب  انیایەکسەرەت  دەرکەوتەاڵم  بە  اویستی  پێد  ە ک ،  تێدایە   ە ونیەاککۆکیە وو 
بەرزاکشێوە پێشنی  وی  جوولەدا  خۆدی    لە    ەوات  دەکات.  نبی داز  ئاڵو  کەوتن 

  ی هەبێت لەوونک بتەنێبێت  ە ئ،  دات  سادە ڕوودە  یوڵەناکوکی هەیە، کاتێک جو
ساتە ێکدا  ێنشو لە  دیو  ها  ادورااریکوەختی  ب  هەمان  اتکوو  هەتەن  لە وونی    یە 
   . اترد ینێکوێش
گو ئەگەر " ت دەنووسێت   ئەنگلس ە  ئەمەر  ەس ل  س کانمیە  استنەو ئەو  دەیە  ایکیە 

بێتۆ ناک  ینامابە  بەسەر  ؟کی  جو ئەمەش  بەرزەکانی  ماوشێوە  دە  دڵەی 
 ...  "ی شەکە و گە نیکۆرگاژیانی ئ دا  یشڵیگە لە ، ت رێدلمێنە سدە
 
 ی کپێت سە دە ر ل ت، هەێدەب  اوداگۆڕی  ێکت و ش نا  ەل  ن کاەیایە فیزگۆڕانکاریهەموو   

گوا   تایەکانەوە،  مرگە  ستنەوەاگو بە   کەنست دەگات    ەلۆژی بایە   و   ایییمیوە 
ەشەوە   ئەمپێچەوانەی  بە ساری دەرەکی وەردەگرێ.  ئەمە ڕوخ   ان،  بەپێەکتیە یبتا

لە    بینیندە  ئەوە متنە گواسکە  د کە  یکی  انیکوەی    ار کهەیە  ەرەکی  کارەکتەری 
رمەکانی  ۆف ەی  ەڵ گەش لەگ     م اڵە ب ان.  وەکجواڵ  تەنە  خۆی ناو   تیڵە ر حاسە ە  ت ە کنا
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گوڕانکار،  ە ڵوجو شو دەرەکی   ە یئەو  دەگۆڕێتیاۆشب  لە  کە تەنە  ێنیەی  بۆ    دا 
دەردەچێ گەشە  پرۆسەی  بەمەش  ناوخۆیی.  چوارچگۆڕانی  لە  ڵەی  وجو  ێوەی ت 

هەموو  نە خا) ینیکمیکا لە گی  بەیەکەشە(  دژ  د گەڵیشیدا    لە     . نێڕگۆ ەەکان 
 شە دەکات. ەگو  دەبێت  زیاد ن کاەیاڵوزئ  ەشوەبی، یناوخۆبۆ  ەو یە دەرک

 
ئ س  ەنگل ئ   کاتی  مادەکردناداملە  ئەنتی  ەکانیدی  ز  نگ(یهرۆد   )  زۆر  تر  ایدا 

کە  د سەرنج   ناکۆکییە،  ئەو  سەر  دەدنیشانەکانەم  یەکەداتە  کات   وەنەۆزیی  ی  لە 
دا  ێتی  ن ەکاژ د  ك ێشت   ر ە گ ە ئ  -نکادژە   "   دەڵێتەدا.  ساد کی  کانیمیا  نەوەی است گو

و  کەکۆکی تێدایە، وان  نمونە شتێک   ۆب   دا.خۆیگەڵ  ە ل ە  کۆ ناک  و شتە ە ە ئوەبێت، ئ 
ێرەدا ناکۆکی  لم،  بەردەواەی  و ێبە ش  تێدەگۆڕ   دااتلەهەمانک    ،ەتەودەمێنێخۆی  

 *1٣.ەی" ەکانڕگۆ  کە( و بوونی شتە ن )هەیە لە نێوا
 

ق لەسلێرەدا  ناکۆسە  دەکەر  دیالەکتیکی  و    وناسش  ێوانن  ەل ت  رێ کی 
لتمەنبە ایت گرتنێکدا،  یەکلەناو    تی ێدمەنبەتتایامی  وەرد ە بی  نتدەرکەو ەر  سە دی، 

ل  ) واتە  شتەکە ب  ا ڕەه  هاوتابوونیۆب  امبەردەو” ینەف   ”کۆپى(ەسەر  بۆ  )  ۆ  یان 
 . دەبێت ێکیڕانەموو گۆ هدا وە لەوێشخۆیدا.   گەڵ لە  تێگەشتنمان لەسەری(

هەرگەئە وەر  ر  ئەوشتێک  رئەوەی  بەلە،  وەە زیندەدۆ   اێدت  یە انگۆڕ  گرین 
لتز ڵۆائ   زۆر ی  کەونە وب گوارە  میکانیکی،ەو ستنە ە  بوونەکەیوە بە   ی    رو سە)   ی 

 . ۆییە(اوخی نەکەیشێو  یە واتە انیکمیک
 

دەستپێکی)  فیزیایەکان  ریە اکگۆڕان کیمیاگەرمیەکا گۆرانکاریە    بە   و   ،یین(، 
تژلۆیۆاب دەایبی  نبەتی  لە  گشتێک  اوێت  ێکی  خسارو ڕ  ە وئەبەپێی    اودا،ڕۆی 

وەەر دە ش  میکانیکیی  ستنەوە واگ   ەوەئەو   یوانە ە پێچەب.  ردەگرێتکی  کی  ە ەیێو کە 
 اڵوەکە. و وج تەنە ناوخۆیی بۆ  یەتاڵ ح ەرس ەنابێت لری یگە کار  ەیە،دەرەکی ه 

ش پەرەسەندنی  جووڵ لەگەڵ  ئەو  ێوەکانی  دەرەکیڕاگۆە  بنە  شە    ەکەتەننی  وێۆ 
دەبۆشلە  بۆتەواسترێ گوایدا  ناوڕگۆ  ە  ی  ەس پرۆ   ەو لەمەشە ی.  ۆب  ییخۆانی 
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لە دنەرەسە پ دەراکیمی  ەو ێچرچوا  ن  ه   ەچێت" دنیکی     "  نە ۆڕاوگەمو خانەی 
دەگ ۆکیناکیدا  ەڵیشەگ ل د ە وئە،  تێڕۆەکە  لە  باسمانکرد،  بۆ  ر ەی  ەکیەوە 

 ن. تە گەشەسەندزی، وازیادبوونی ئاڵۆییی، واتە   ناوخۆ
 
سە گ ۆسەی  پر  شتیگ  ەی(خان) لە بریشتی،  رو شەی  و  ە ئ  نای   کیە ۆ ناک  وتییە 

ئەگ هە   یدایکنکایمی  ەڵووج  اولەن  ەیەیاوشارکە  دژبەیە  ڕەچایە،  ڕێژ ەر  ەیی  وی 
دەببکە  وڵەکەیجو بەە بینیت  یت،  دەبدەچێت،   داتر  کییە ڕو ڕوونی  ە  ت ێبەوەش 

هەردووکیان،  یەکێکیان،  گۆڕینی شوێنی   لەش  واتەیان    ەمەش ئ   دا،وێنجێگۆڕکی 
نبەما هاووەونە بویکزنای  دبەشی  یان  نێوەبواه  ی ورکەوتنەوەو ،   ن.انیاشی 

یەکەەو ب یان  تێشێدەکا ڕان  یکێیەکن  ێکیای  پاڵ  کیکێیە ،  ئەو ان  تریابە    نەوە ی 
 . تدەنێ

هەم  کدە دەستە   مان ەو ئەە  و ە ئەمانەش   وو لە    هەموو   بنەڕەتیێوەی  شەکەوێت 
نزیکبوونە   كە ڵەی وجو دوورکەو وەیە یان  چوونەن  وە،تنە ،یان  و    كاویە یان 
نناکەژ د  ری یسەرگم جە   بەواتای   ە،نەوەیووێژبدر لە  و  کڕا  وانێە  ێشان 
 *1٤ . نەناەواڵپێپ

لەسە ا  ەدلێر جوسەرچاو   رقسە  پەتیهۆکارەکانی  و   ڵە وەی  کە  بە    یێویست ، 
ههە   سێسۆ رپ   كهەندێ دەبێتە  کە  ناکۆ  یۆ یە،   نووستوو  چارەسەری  لە  کی 

  رین بەرزتەڵ  لەگ   تێجندەگو    ی نوێ، کەکاکو ۆ نرێتەوە بواست دەگ  ن پاشاناویدا،  
 ڵە. ووج شێوەی 

ڵە،  وجو  یڤ کتیژێۆبئ   تیس ئا ر  سە   لە     ایتەنبە    اتەوەناک  تکورەی  سەک اب  سل گئەن
بەدبەڵک بۆداوو  لە   چوونی  گەئاست   دەکات  سری  بە  ش گە  ب   تشو شەی  تی، 

لەسەر رت دەربڕینێکی   گەردو ،  هەموو  لە ئاستی  ئوە ون.  بۆ    ەوەمانشەوە 
ج  تێ دەردەکەو میووکە    نەکانی شانیە  ک  تنێپێکدێ  یە خانە ەو  ئ   کانیکیڵەی 

 ە.یادتێ  یۆز ڵابەرزو ئ ی  ڵەوو ەی جنی شێوایەکککۆنا
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 سەندن گەشە  کانی ە راز ئام 
 
د ە  ەیه   كە ەی ۆس ڕپ پێشکەوتو سەۆ ڕپ ە  ب  رێت ک ە پێناسە  گەشەی    ئەمەش خواز،  ی 

دەڕوات.    رژوووەی بەر ڵلەسەر هێ  کشاوبە شێوەی هەڵە  ک  رێتوت دەڵەیە  وبەوجو 
ناکۆکتسەرهەڵدەدانوێ    کۆکیانا  ەدڕیوگئالو  ە پڕۆس ەم  ل و    تدێ  رت ی  یەك، 

 .  ێنێتما رنێکی تیەک
د سەۆ ڕپلە    شئەمە یەکەخ  کیمیکانیتنەوەی  اس گوکردنی  اننیش ت سەی    کە  ،مانەی 

لە  پێدەکدەست   ەوابڕداخانەیەکی    لە  چو پاشانات،  ناودا  بۆ   تەنێکی)  ونی 
  ی پڕۆسەتە  ت، واێبکەودوای    بێتە م ڕێچکەیە کە دئە ،  هەستپێکراو  ی ردوو(گەشەک

 ەی. ەک ەوی ڕێرهەڵکشان
 
    :تدەڵێتت و باسی دەکا سل ئەنگ  

ە  ل  شێوەیەکوو  هەمبۆ    ایی  خاڵی کۆت  :تەکەوێ رد ن بۆدەما رنگی گتیەکڕاس  ەلێرەو 
بۆەرەتایس   یاڵخ  هاوکات،  ڵە وجو بەرزە   ە  بەدوای  شی کەیشێوە  کە   خۆیدا، 

دێنێوجو  گەشەی  کانیشێوەلە    کۆمەڵێک ئەمتڵە  بە .    ەی و ئە   مانای ەش 
ئێستا  ،  ینردشەکگەی  پڕۆسە ە  ات بکدە   ڵە وجو  ینشێوەکا   ە ل  ەموووەی ه ێچچوار

وخانەی  ەئ ان کاتدا هەر ملەهەووە  گەشەسەند  تەنە ئەو    .کەتلو ە  تگا دە   تر ان دوای
  ، ی بەتتای ڵەدا بە خا  لەو  ؛انایەکی ترەم ب   ڵەکە.  وجو  رزی ێوەی بە ش  ۆب  سەرەتاییە 

 .  راواریکی دیەکوڵەیجوی ە وێشچێوەی  چوار لە  تەچێندن دەردە ی گەشەس پڕۆسە
هەگ  تیگش  زیئامرا  ێینیبڵ ێپ  ینتواندە   شئەمە لە  ،  ور وژ ەوەرب  یناش کڵەشەی 
زی  ڕامئا ن  یا  ،رجەستە ە بن  یاستپێکراو  ەهبۆ    ەەو ێک  تراک(بسئە)  کشانیهەڵ

ڵەیەکەوە  وجو  یشێوە  ێ، لە تی نوۆنایە ل بۆ چ   کۆنەوە  ۆنایەتیل لە چ  ەگواستنەو 
ئەوەی   ەشەی  گنی  اەکیتایسەرەە  غناقۆلە  ەش  از رمئا   ئەمتر.  بۆ 

کە    انیندەز  وە.ە ەکەیکییانیکڵەی موجو   یتا ەرەتە لەسوا،  تێ ەوک ەدەرد جواڵوەددما
تەوێ ڕشە  میهە نیکی  میکاڵەی  وجو بەداێکتساو   کاتلە  ،  بێتەاودژەییە،   ،  

 . ادجواڵوەکان تەنە  اننێو لە  گەیشتنریەکت
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ی خشاندنکێلن  یا  ریەک کەوتنتنە لەوانەیە بە ش یگە بەیەکتر   ەوئ   تدەڵێت  ئەنگلس
لبێت  ایەنخدرێژ   و   تبێەد  نو ەکی  دەر  یکنییکاڵەی موجوتەکدا  ڵە اح  ەردوو ە ه . 

   . (کیوە نا) میگەرەی ڵ وجو ۆب  ەوە ت اسرێ وەگد
کانیک تی می زانس   ،  خشاندنو لێک  ککەوتنیە بەر"   تدەنووسێت   ئەنگلس  لەسەر ئەمە 

ا  دتیس الە ڕ. بەاڵم  اتڕوودەد  ڕوونێوەی  بەش  نیەککەوتاری بەرکە کرد  تێنوایدەبی
  کیینکایم ڵەی  وجوە  ل ک شێنێکدا بە بەریەککەوت و موە ه لە  ،لەمە  ەوازاجیەکە ئەرک 

بەریەیشێوەدا  شانلێکخ لە    .رمیە گ ە  ب  تێبدە  میکانیکی  ڵەی جووی  کەوتنکەکی 
ئاەرهبە)   گەرمیۆ  ب  ێتڕگۆ دە بەشێوەیمهێنانی  سەردلێکخشاند  گر  لە  ەمە  ن 

 ٣٨2"لداانەککۆن
 

جو نوێنە میکاڵەی  و هەرەوەها  )خارایەتنیکی    ە ڵجوو  نیوەکاشێ  مووهە   ی  نە(ی 
ۆ ب  نیکیمیکای  ەڵووج  ڕینیۆگۆ  ب  وەشێو  ود  .دەکات  (کیانیمیک  روسە ) بەرزەکان  

یان  توبەریەکە )ی  گەرم    . دەکەن( ەخان)ەرەتای  س  ی ەتایرنوێنە کە      ( شانلێکخن 
گواسە  وات بۆ  شێوە  ل دوو  بۆچلۆنایەتە  تنەوە  سرو اربو   ی  سەرو  )  شتی 
بۆ می لە وە ل ،  زگا   بۆ   شلە   وەی ە گواستن   ەتی حاڵلە    نمونە  کانیکی(.    انەیە 

هەڵچەهب   اتێکدحاڵە  خوونۆی  تیا  بێت ە  وارێی  ئنە یقە ن  شالنوەی  کە  ەو  ەی 
 مەوە. کە  و رخۆسەوونێکی لە بم ڵ ەهە ە هۆی ب ن بای.  تڵێوەکد
 
بە    ێورێکی نجۆ   کە  ێ،نر بیەووڵە د ە لە جئەو دوو شێوەیۆژیشدا  بواری بایەل   لە 

ئەوەش لە    ،توێ ەکە ەردەوە دەنایرێژخد  شەیی گەێگا لەڕ  هێنەری سەرسوڕشێوە
گۆ ئەنجام کتوکنڕای  ی  فورم   یە ڕانکاریانگۆو  ئە ،  تکەوێدە ەرد  انەوە ک ڕپ اریە 

باسە  شایەنی  ەی  ەوئ   .  رەوسەرەبە  ڕی وپاریەکی کت کناگوڕهەیە، واتە    ازادنیانب
   باس لە   کە  ە نییەهەڵەیەو و بۆچونە  بە یوەندی  ە وە پەڕەتە لە بن و گۆڕانکاریە  ئە

ئەوەی    ەر ه   ،دەکات  تر   ێکیشنچە   نیووکبایلەد  ێیونی  تیۆرلە    وەکو 
  ی کیەژمارە  ەین کە کوە بئە ی  ێرەدا باس پێویستە ل.  ترێ ەک ێد ی پە ژاما ئ دا  کانچەشنە 

گواستنە ناکێوەش  ە لسنوور  بێ چ  هەیە   بازدان()  وەی  بۆ    ۆنایەتیکەوەل لە 
ترۆنایەتیە ل چ کە کک یەبەر  ، کی  خێرا  پاوتنی  یەک  بە    م بەاڵ   دات،ەوودڕڵ  ە 
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بنە ێژخایرد   خۆیسەر لە   وەیتنە گواس  دویەتەن،    لە   تەیە بەرجەس   تیە اڵوحا 
 ە.  یانە زدبا  ئەو  یە نمون
 

ن ێڵودەجوین کە  ە ک ەد   اندەستنیش  ەو ە، ئ ادتەندا دوو  نگەیشت   تر ەیەک وەی ب لە شێ
 انبوونەوەی نێوبەرەڕووهۆی  ە بێتدەش  ەمم ئەاجسەرئەن میکانیکی، ی  ڵە وبە جو

  ی ڵەی بەرز  ووجو    یکی(نیکا)م  ە دو سا  ییرەتاسە   وانلە نێ  دوو شێوەی جووڵە 
گو)  وزاڵئ   ر زۆ بینوخساروڕ   ڵە وجو  ەهاهەرو.  ەرمی( اتە  د راوەکایە    ۆ ب   ڕێتەگۆ ن 

میک  نادیاربوکروس جووڵە  بەردەوام  ک   ،انەکیە  شێوە بێە دە  لە  گەرمی ت    ی 
  ، تدەردەکەوێ  خاڵێك  کووە ریکراوی  بەدیا  لێرەدا   . یکراودیار  ینێکە ت گەردەکانی  

  جووڵەی ونی  ەرچودلێ  یگات بە خاڵەد ،  لوتکە تە  ایکی دەگنامیک  یجووڵە  تێدا  کە 
دەک لە ،  (یرم ە گ )  ایییزیف  دووەم  ی  ەوێتە وێدا  شەم.  ک ە سەر  وتەکەش  جو  ێوەئەم 

پشتی    ئەنگلس ،  وخستمانەڕو   کە ووڵە  انی جندنی شێوەکلە گەشەسە   ە ن اڵخاو  لە 
ڵەتەش  حا  مە ئ  ە.انەککی گەرد یانیکم  زیا ، بەوەی فیزیا فی  تێ بۆ پێناسەیەبەسپێد

ڕەقدار  بەسە تربارە   ۆب    ەپێنێسەد  باری  لکانی  لە    ،ادنکازە گاووڵەی  جە  ، 
بەهەڵمبوپڕۆسە جو وندای  دەگn   (massەکاتایسبار   وڵەی،  بۆ  وەت ێ رستوا (  ە 

گە ووڵەج ڕا  ردەکان ی  دە ش مەەئ بەهۆی  و    ستەوخۆ بە  هەسبێەوە  ە  بت  تێت 
 ٣٩1لبۆ فیزیا.  ەوە  ە میکانیکگواستنەوە ل ە ۆرکێ، وات جێگ

 
دەکات،  ە ب اژە  ئام  ئەنگلس  ڕائ   کە وە  لە  ی یست ەو  تەواوی ە  دورگەی  )  سەر 

  کان، یە کییانمیک  ڵەووج  یەنە اون لە ینین بڵێاەتو: دبەکاردەهێنرێت  ان( مەکەدونگەر
لئەو وسەریه  ۆرداخە ەی  لەنا هەیە  نێوانژایە د  کیکۆەڵداوە    ناکێشاڕێزی  ه  تی 

 . بێت لێک دوورکەوتنەوە  ڕاکێشان و 
واز  ی جیاەێو ش  وو د  تنی شی ندا، بەیەک گە اڵۆزەکابەرز و ئ   یەتیشدیاردە سرو   ە ل

فۆ ووجلە   وەردەگرنۆلائ   یێکرمڵە،  بەاڵم  زتر  بەرگلەڕێ،  دیەککەوای    ەکی ر ەتنی 
دا، کاتی  امیکی ۆی کار پڕۆسەلە    بۆ نمونە   ،بێتە ناجواڵو   نیە ت  وود  یخۆەو ڕاست
کواڵ   نەکاخان ساتی  ئەوسا  ندەگەنە  ب دەگۆڕ  کیمیا،  لە  ۆێ    نەی خا  کارەبا، 

 .  میایک  ڕی بۆگۆبا دە ە ارک وەنە ەواچێبایدا، بە پ ە رەوەی کاشیکردەن 
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کەوت  بارەکەدا  وورد هە   ە ل ڕوبەریەک  نێەدات  ودن  دواولە    ەلز  واوەی جیا شێ  ون 
ی  نەوە تواسپێویستی گ  ەوتن،ککەی، بەرییکیمیا  وزیایی() فی  ەباییڵە : کارەوجو

لە  ئەوی    یەکێکیانەوە  هاوبەشە  بەریحاڵ  لە هەروەکو    ، نتریابۆ    ەکەوتنی ەتی 
  ی ی، کە گەرم ۆیوخنا  ی ە ڵ وەڵ جوگ ە ( لتەنڵەی  ووج)   کینیکامی  ،یڵەی دەرەک ووج
بک  لە  (گەردەکان ) ئەویکیکێە ی  ،داتەنو  ود  یشتنیگە یەکە اتی  و  ە بەر تریان  ان 

 . دەبات ر ڕێڕەوێکی ت
  

جو و   دالێرە لە  خۆی،  گش فی)  دای رەبایکا   یەڵوەکو  ئەوەی  زیای    نا   انناومتی( 
کارەبەڵ وجو  : (ووەکردگەش   تەنی) دەگ ی  لوایی  بەم تنکەو ێشپ  ەی ک تاتە  لە  ،  ەش 

  و ، ئە ت ەداڵدەرهە دا سییاییمکی  پڕۆسە ێت، لە بواری  چەد دەری  دوێوەی خ چرواچ
ی کیمایی  رداکر  انپتەوی نێوپەیوەندی  )  شێوەیت لە ی لێدەردەچێەیینە مون  تەنە 
ک  هەرکا ی  ردارو  ئەوەی  ە ورەبایی(،  پە خاڵلە  "  یڵێت دە  ئەنگلسکو    دی نەیو ێکدا 
 ٤00ل . "تدێنێ ت س ەدە ب می تۆئە   بە زانستی نگەردەکاستی زان
ئەم  ئەنگلسی  ناسە پێن  وانیدەت   ەێرەشەو ل ش انە  بۆ    فیزیا   ین:  ە کب  ێوەیە بەم 

گەریم  ینامابە  گەر)   ە ان ەکد کانیکی  لە  بچ  ەکان د مەبەست  بەشی  یترکو،  ن 
 کان.  ەتۆمە ئانای فیزیای ا  بەمکیمیسەی  ەها پێناەرو، ه(نە مادەکا

 
لەو  یانبڕور  ەئەگ زنجیرەیە یپڕۆسە ن    ت دەس  ن ما ڵە وجو  یانوەکشێە  ل  کەدا 

کەێ دەکەو و دیکنە ب ڕیز  ت  سادەترین  لە  ی  ە وشێ)  ت اکترئەپسرین  ت رزۆ  راوە 
دەگاتانە(خ  ییکانمیک تا  ز بە    ،  و  بواری    راوکێهەستپرین  ت رۆبەرزترین  لە 

کی _شێوەیکەوەئورگانپێش  لە    داشت سرو )ی  ە  ل  تە وا  دوو(.شەسەنەگتەنی  میای 
سەبەەست رجبە  کیتێش  بۆ  )مجرد(   ئەپستراکەوە   یکێنتە    س ئەنگل مە  بە  ەت ار.  

لێکخشاندن  ری ە ب "  دەڵێت و  نیەکە ڵ وجوەککەوتن  اودا رکیاردی  نێکیە ت لە  وەکی  ای 
دەکات،درو جوجو  ست  بەشەکان  ب ڵەی  هە پە یاوازە،  گ لومە ێ  بۆ  ،  میەررج، 
جو   ماڵ.بە تد..ەبا،هکار بە وئەم  کاتیە  ت  :ایتەن  ڵەیە  هۆونبواو ەولەگەڵ  کاردا  ی 

ق  ،بێتەد   واتەو  ەرەکەش کاریگ دوئە   ادراوریکیاد  ێکیۆناغلە  بەێ ە    ەر ست 
 ٤٠٠ل. ”اییی میک  ریانکاڕۆن، گەشەکامی بدەوابەر هەموویدا، گۆڕانکاری
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دەر  ئەنگلس  اهەروەه کە  ئەوە  گە پڕۆسە نی  رچووەد دەخات  ە  ل   ڵە و جو ی  شە ی 
  یەکان هەمان ییامی ک  دەرادیری  ۆ بواونی ب وچ  و  ەکاندایفیزیای  شێوەچێوەی  چوار

ڕوود  هەت  ادەشت  س لە    ەبارەی لن(.   کەماوونە د رگە   گەیر دو)  شتداور موو 
هە و  کارەێتئەس لە    ێندکوژانەوەی  خۆردا،  ی  ن اکیە انئاسم  ە تەنن  سیستەمی 

و  ر  زۆوێ،  دەکە دەر  دبوونەوەیادبوونی سارز  " ەڵ  گ ە دەکات ل   ئاماژە بەوە   ئەنگلس 
ی ناگۆڕەکان،  ییزیایێوە ف ی شەڵوجو  ناوێە نبەش ل ی هاور ە زۆرتر، ڕۆڵی کاریگ

بۆیکیەکێ خا  ت دەگا  ایداکۆت  ەلتا  ن،  اتری  ئەوی  ان  و  ئە  ەکبڕیاردان،    یڵێکبە 
کاریبڕ خییایمی دانە  کاتێکەلبس   ۆی ە  ئە،  دەگرێەر و   انتوخمەک  مێنێ  کاتتا  ە  و 
سالبە ەک ییایمیک کیم تایبەتمە ە ب ،  ەی  یە ندی  لەدوایایی  سیفاتی یەک  یک   ،  

 1٨ل((.ترکی کێە ی ڵ رتن لەگە کات بە یەکگ ەدت  ەس د  ێ،گردەتر وەر  ییکیمیا
گەشە    ەک ە پڕۆسکە    ت  ئەوەی دەبینرێو دا  امییکبواری    ەلنجە  رەی س ێگاجەی  ئەو
دەکاتئاڵ   ڵە جوو  یەکانوێوش ەی  شگەکە  ی  پڕۆسە   ولەناکرێتەوە     اودج  و  ۆز 
کیمادماد دئال  یەکانە  ئەوانتەکا ۆز  هەڵگ،  مادەی  شێد ری    ەکانی یمیای ک  وەی 
لە   وئەو ەکور ەه  ن.ڵەووج   و(  -*1٥ی ژ مولۆۆه)  ییرە زنج  یناکە ی ڕیزبەندەی  
 ا داتر یمم لی  ۆ ی بانەکجیر زن  لە   بەندیڕیز  لە   و*1٦ی ژلۆ ۆزییئ )  و  (eticGen  وەما ۆب)

١٧olymersP*  یبینین. ەد 
 

،  ددەکەن زیا  نایە ئالۆزەکڵەی کیمیایو جوی  وەشێ،  ێشوو هەمان ڕێرەوی پەر  لەس
ل دەگ  تا لوتکە،  گەش پڕۆسەدا  ەوێاتە  سروشتی    چێوەیارچو  ە ل   نسەندە ی 

ئ ێپ)  وودنازین سروشت بواتە  چێدەو    تێودەکە دەر  یک( ۆرگانش    زیندوەوە   یری 
ئابەاڵک(.  ئۆرگانی) ئەورمم  هەڵیەپە  انداباز  ازی  پێکهاتەی  بە  ماگوەندە  دی  دری 

پرۆتین  ای  کاتێک کیمی)   تینغەی پرۆ بنابە  _  هەیە   ە یەوژلۆۆیب  ڵەیووشێوەی ج
وەی  ئە  ،تچێەدرەی دە چێوەک چوارودی  خ  ی لە ایکیمی  یپڕۆسەوا  ئە ،  بێت  بەرهەم

 
 .و خانەکان جنینوەسفی پێکهاتەی ستی زان  *15
کەۆلۆبی   تەس انز   ەوئ   *16 نێوان     لە  ژیەی  نێو ئۆ پەیوەندی  ژینگەی  و  دە انیارگانەکان    کۆڵێتەوە ن 

 .سەندن گەشە   ەویێڕای یەکدا دێن لە ڕدوبەکە
 ا ئۆرگانەکاند لە بەشەکان   ەکی درێژی یرەی تووە لە زنج ە پێکها، ک ەییایمی ی ک ککهاتەیەپێ *17
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دە ح  کردن  مایشانستنکە     یەکی بازنە   دەچێتە ،  کانیکیمی  یپڕۆسە   یاڵەتلە 
 ی  ئۆرگانیکە.انژیبازنەی مندتر، ئەویش ە ڵ ودەو رانتفراو وە، ترە 

 
ئ   نجە،سەر  جێگایی  وە ەئ  بەرزەکا لە   ن  کەوتندا،  ێشپ  نیاستە  لە    ن واێناکۆکی 

  کرد، پێمان  اماژەئ   ر ت ێشپ  کور وە ە ه  ەکاکۆکی وە، نەە کایت دا دێناڕۆ گ  و   داری پایە 
ئە د پێکرهەست    اننیشاندەرەکانیم  کیداکانیی میە ەو ستناگو  لە  ن  امهە   ی لەوانە، 
 دا. ێکی دیاریکراوخاڵلە  وندان نەبولە بوون و دااتک

ێوەی  ش  ین ەوێت لە بەرزتردەک رەو ناکۆکیە د ئە   رگانیکداۆنی ئ ناغی ژیاۆق  م لە اڵبە 
پێش لەوە   انیدسەندەگەش   ەکان وودزین  ە نەوەروب "  ت دەڵێت   ئەنگلسخۆی.    یر ت ی 

  ن و اکتەتر،  ش   ێکیشت     بێتدە  لەهەمان کاتدا  ۆی و  خبە    بێتدەدا  ێکاتس   ر ە ەهل
  ە ژیان خۆی وات کە ،  ە وە ێننهەڵدەوەش  ان و خۆی  ەنست دەک درو   انکان خۆی ەۆس ڕپ

کئە   ناکۆکییە، ن   اتەیو  دکییۆاکئەو  لەگە  ژیشەڵەوستێت،  و    تێتدەوس   نیایدا 
 1٤٥ل هرنگدو یتنە ئ”." وەی دەگرێتەێگان جمرد

بت بەگش  ریە دوە دا  ئەم"  تدەڵێت  ئەنگلس  دەسەاڵتی  تە ی  گ واو ەسەر    شەی ە ی 
بەوەئاماژ  ئەمەشەر  لەس    ،"ەوورت گ   داشت وسر  لەسەر    کاتدە  ە  ئەگەر 

ئ ەی ێرئەست  دابەکی  گەرماسمانی  ب کەم  یەنی  بەالی_  ەزینی  زۆری  ەشلە  ێکی 
بۆ  داییپانتا ڕ یە پلە _  ک ووبک    لەوێدا    ێت،ڕێنە پنە تێ ەکە  سنور  ڵیدالەگە ە  دات، 

 ی یکیمیایی  ەتار سە   تریانی  مەرجە گونجاوەک  رگە ژی، ئە تێدا ب  ێتناوەتتین د ڕۆپ
 20ل  . ت ێبدروست دە 1٨lasmtoppro*ما  پالزۆت. پڕۆبێت  اماهەرف ۆب
 

 نانە،وو ۆچەلماندی ئەو بدا، لەسلەو بوارە  ئەنگلسبۆچونانەی    ئەو   تی ڕاس بۆ  
 :     ەینکە د  اسا بدلەم بوارەی انست ێی زونکی ونەیە نم

 
ی هەیە لە  بوونکە  دەیەی  دما  ئەون  ، یاندویی بوونەوەرێکی ز رک ی سە بەمانای بناغەزما  پالتۆۆ پر *18

پێکه  ەیخان ڕووەکدا،  و  که  ئۆکسجین،   لە  اتەیەکە  ئاژەڵ  ناربۆنایدرۆجین،  ،  یسیوکال  رۆجین،یت ،  م 

  ەمەمیکرومەترە. ئ  ٠.١تا  ٠.٠٠١     رەکەیی... ت  ێوخ ،    یسیوم ، ئاوت، ماگنبریک  م،ۆاسیپۆت  ر،فۆسفۆ 

وە    ٢٠٠٠  نی لە دوای سااڵ  وانەوە.  ە بە پێچە، و قیڕە   ی ڵەتاە بگۆڕێ بۆ ح لەونای هەیە لەحاڵەتی ش توا

کیمیایی  بیولۆژ  زانا  هەوڵ و  لە  کردنی ی  یەکان  پ ئە  دروست  د  ەنچ   لە  ،  ان زمەد ۆپال برۆتتەیەی  هاێکۆ 

 . دالەم بوارە  ەنجامێکی باشەشتوونەتە ئەوبەر گ لەم   کڵێ اس
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س  ئ ەم انژۆڕ٢٠١٩  ىڵا لە  بەندپێنیندی  زاناکاریتانەتی  لەدەمی  ی  اسێکب  وە نە ی 
ب شێوەیە یێت  ە، ەود رکاڵو گرنگی  بەم  ساڵ ۆملی  ٤٩٠ شپێ  بوو:  دا  کی  مێتە   ن 

ئ   وونیگەرد هەڵوەشلە  تەنێکوە ە ندانەنجامی  ئاسمی   ۆشاییب   لەزەبەالح  انی  ی 
و  و ب  ئەمەشری  اکدا، هۆوویڕ  دانوتکەەکبەریەنجامی  ئ   لە ،  ووب  تروسا دەدرەودە
بەبە  سەرت سهۆی  زەوی  نی  و    ێکانبازد  هۆیبە  و  بو ا  ەشدکە ییتا کۆ لە  ،  ڕووی 

 . زەوی  ڕووی سەر لە ی انکانی زیندەوەرزەر لە جۆەزن کی مپێشکەوتنێ
 

ئاسمانیە  تئەو  زاناکان   پب ەنە  دەخم لوکی   ١٥٠انتایی  ە    کە،  تنرێ ڵێمەەتر 
موشت   خیمەر  ەیێر ست ئەن  لەنێوا  وەتە شاوەهەڵوە  ک ەو  دا،  ب و ب  ەری  ەهۆی  و 

پلەکگکی  زینێدابە  لە  گەورە  ب بەه  بوو   ەرما،انی  مومژی  ەت ە  ل   ورەە گێکی  ڕۆی 
ڕوەبەر  زەو  خ،  رێنێبوی  وی  تیشکی  گر  ۆکە  تەرماو  ڕادەیی  بەرز  ا  زۆر  یەکی 
ماوەی  ،شتێهێنە  ساڵیە   و  ملێون  بوورد بە   ک    ۆی بەه  بوو   شمەەئ   . ەوام 

ز ێکتنس ەب  ەو بوونەو سار زەو لە  ۆر ی  ئی سەر    ئەمەش .  ایەوە مە  مژو متە ەو  ، 
ەی  لە دوایشدا گەش  ،وی زەەر سەان لەکەکەچەڵ ونجاندنی ڕهۆی خۆگبە وو  بوایکرد

 . زەوی    رەەس ل  ژیانیان هەبوو نەوە وی ماوانات  ە ک  وجۆر کردجۆرا  ەوەریبوون بە 
 
ت زانر  وەکو  کە  ئومەماوە  ت ژی  دە راوە  نزا  نە ناە ەو  س گکە  زەوی.اتە  اکان انز   ەر 

زتر  زۆر جیاوااڵم  ئەوەیان  ە زەوی، ب دەگەنە    ەوانە لتەن    ر هەزاچل    سااڵنە   نت ێدەڵ
ز لە  یز،  وەوترب   الح ەبە و  لە  تربوو گەور  ر جار هەزا  ١٠اتر  کە  بڕەی  ک  ەبەی ە  و 
زانیاریەشئۆی  بەه  ، زەوی  گۆی سەر دەگاتە  اڵ  س  ئە ە ەم  نەخشەی    یاری ازندوە  

 . ورەی ناوی گە هەنگا ەداوارو بەلست زان
 
شووتر باسمان  ێوانەی پەموو ئە، لە ه نخۆما  ەیسەکبا   ەی ر درێژ سە  ەو ە نیبێ  با
دەتوک شێو  سەر لە  مێجائەن  بە   ەینبگ  انینرد،  جکانەزنجیرەی  هو وی  ەر  ڵە، 

بە  وە ییکیمیای  ڵەوجو  یدندەستپێکرلە  کۆتایی  تا  بیو جوە    ئەنگلس ی.  ژۆلۆڵەی 
هە  سنو  ێكدنوەسفی  زن ئە ی  کانورەلە  ددەکا  ەیجیرەو  لە  و    ڵیقوی  ید ت 

 ی.  د دەسەر هەڵگری مالدابووە  وەی پەیوە، ئە ە یانرانکۆڕاو گئەەکانی  ڵەت س خە
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ف ۆڵیلێک   ێککات  انە لەم ەک  ەیوننم لەسەر  کار وازەکاجیا  ۆرمە نەوە  دانەوە  نی 
ت  دەڵێت  نگلس ئە ت.  انست یان ئەم زسزان  ئەودات لە بواری  ی ڕوودەەوە ، ئەینک دە
مییە نەوەارداک  وو هەم  ەی کاردانەو " ا  کەدوەڕوودا  کاتیلە   ،یایزیفینیکی،  اککی 

،  ە وەت ێبێ ناون  و   گۆڕێ اوەکە دە کری لەشە کارتێەپێکهات  ان ەکیکیمیای  ی ەەو نادکار
 ٤0٣  . ل" نەکەی ادزی کە نە بۆ تە  ازەکی تبڕێ ئەگەر  بێتە ا لە کاتێکدا نینتە 
 

بەتەن زیندو   ایئەوە  کە  وتەنی  دەوە دانەکار  بەخود  خود ە  بەتبێی    شێوەی ،  
ل سەربە  ت سنە  خۆ  خ ە لەم  یەکەمیش  رجیمە  خۆیدا،نی  اەکیینااوووری  ۆراکە.  دا 

دااڵبە  خۆراکە  ینکردبم  ئەو  خکار نی  دەرنەخ  وكتا   ناکات  یۆ ی  ە  ات و  ، اتخۆی 
ناکات  ۆڕاستەوخ ئە ، هەر وەکهیچ    لەکە   هەیە.   یهانداکانی جاغە نقۆی لە  ەو و 

  ل  (.  بێتا  دلەخۆیهەر    تبێدە  ەکانێینوەوە  کاردان   کە لێرەداا،  انیکدئۆرگ  ەنی  ت
111 
 
 
شێوەیە ە ب ومەو لە   م  پایە  بۆ    سروشت(  یکتیکێدیال)  ینەکیەکاسەر   ە هێڵ   ە  مان 

هەرو ت ێبندە وڕو ئەوەیکەەوە،  یەکنکردنە لێ ۆپ  لە   و  هە کەی  م  بەاڵ یە.  ەمدا 
ل ە ک وانە فرا  کردنە پۆلێن  یکار هێل لە  زیاتر  ڕۆشم ە دا  تەن  ئەمەش،  تووە ی ە  ا  یبە 

گلەس   ەوە  بێتناکورت لنستاوەر  ژیب  وەکیمیاە  ەوە  گەهەم  وکەڵب،  انۆ    شەی وو 
 . ە یەگەڵدال  یشرۆڤیمندوو بۆ  زی
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 ! ئاستدا   ترین ڵ با   لە  جووڵە   گەشەی    یشێوە 
  

باسی دەکەینندوویزی  شتسرو  یە ەش گ   کاتێک  ئاست بااڵ لە    و  لیترین  ەمان  هەدا، 
   ا. دیت سئا ن اڵتریلە با ی جووڵەیە انوەک شێ  نی گەشەی سکردبا لە  ەستمانکاتدا مەب 

:  سروشتدا  گشتی  ەیچێو ارچو  لە  جووڵە   ینشێوەکا  سەندنیشەگە  ی ست ئا  اڵتریناب
د پڕۆس  گەشەوچ ەرەی  ناوەاری سروشتدا  بو  لە ە  نسەندونی  ۆ  ب   یەتوەیو چوونە 

  ی.مرۆڤایەتژووی  ێمری  بوا
ل بااڵیە  خاڵە  بە    ەئەم  زنجیر   لس نگئە ی  ۆچوونبگەشەسەندن،  لە    کە  ەیەئەو 

یەبە   ،ە و درکپێتیس ە د  کانەوە ە بڕبردار بگەشە   ایەکدولە   کقوناغی    وە دوکر  ااڵی ی 
 کۆتایی هاتووە.   دەمرەڤی س مرۆ   ە ب
چۆنیەتیشت ە گتێ  ۆب لە  بەو شەیگ   ین  ترۆپکشەس گە   تەنە   تن  کە     ی ەندوە، 

دوامێژ   خانەی   وڵەیو ج   و  ەکلەالی  سروشتە   یتنو ە شکپێ مروویی  و  ۆڤ  یی 
ی  یری فۆرمە سە ت سویێپ   ایەدپرۆسە   لەو   .  ترەوە یەکی  لەال  رۆڤایەتیە ی مڵگەومە ک
ی ئەو  ۆه ، بە ڕوویداوە  سەندنداگەشە  کانیە بااڵقۆناغ  لە   ە ین، ککە تمەندی ب ە بیتا
  داوە. وویو ڕسەرو  و رەغەکانی دوایی بە استنەوە بۆ قۆناگوە ورەشەۆکاه

دەکات،  بە   ە اژ امئ   ئەنگلس  متایبەتم   کەوە  ل ادەندی  کادە  کیمیاب  تیە  وە  واری 
 کرد. ستیپێدە

لەو دەردەکە   differentiationیەندمت ە ب یتا  لە   گرنگیش  یل ی مە     ی ت ساێ 
ئارگەشەس  پرۆسەی   وونیبەشباد دوو  بۆ  ئۆ ە ت اسەندن  نا  پێکهاتەی  و  ن گار:  یک 

پێکها ب ەکەی   قیل  ئۆرگانیک.  تەکانیگەشەی  جی  ە م  اییدا کیم_  وپرۆسەکانی 
  اڵم نیک(، بەۆرگانا ئ )  تی مردوو روش ی سبوونروست د   بەهۆی   بووە ە  ک  ێ، تێدەپەڕ

  .وک( بو انیۆرگ)ئ   وشتی زیندووور س   وەەر وەم ب ی دولق

  ناکۆکی   تێیدا  کە   ییایکیم  چوارچێوەی   لە   ەندنگەشەس   ۆسەیرپ  لە   وونچر دە 
پێشک ئا کە  دەبێت،  بووە را  شاراوە  کەنال  شتر  لەگەڵیشیدا  ادایمیو  نی  تەورک دە، 

ل دوو  ل  قەی ئەو  دواسروشت   رگانیک ئۆنا   تیسروش   گەشەی   _  یەکەم   ا،ییدە 
دووەیە رو ە درراچو   بە   زەوی   ڵیێک تو) س ەندشەسەگ  م_وە(.  ئ رو نی    ک یناگرۆ شتی 
  ەستێرەکەمان(. ەسەر ئیان ل ژ)
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  ونەبەشبوووەمە لەو دوو داسی لێبکەین لقی د اا بانە لێرەدستمبە م تر  زۆرئەوەی  
جووڵە ه  رەس بە لەکیکتیکێالدیی  ێڵی  ئە دەرکەوتناتی  دا:  دو ی  ا،  ولقەدو 
وێنە ڕو ج وودانێکی  پ رکەوت  دەەرگیری  ەمسی  بەوەندنە س ەش گە   رۆسەیلە  ی  دا، 
لب  ەو اارش  پێشترکە  ەی  ۆکیناکو  ئە بەڕوونی   شێوەی  ە وو  ئیتر  پێشوو، 

دوو  ، تەودەرک لەئقە لق  بەناکۆکی  ل رەبووبوەوە،  یەکێک  ان  لقەکە  ەنجامدا 
قۆارتس گوا بۆ  کەناوی بی  ێکناغیەوە  بەپیدەن  ااڵ،  ب ێین  ئەو    دووەملقی    ەاڵم ت. 

ی  ناو کە  .  دااودیاریکر  ەکی یەوێارچلە چوەوە  ی، مایەدۆیەوە نبەخەی  گواستنەو 
 . کۆەز ن ەنێینێ دل
جۆەئ  یەو  درەی  بەپیتەکە،  واتە  زی  ە ێتەکەوکەم؛  سروشتی  بەاڵم  وو ندوناو  ەوە، 

دەکەوێتە جۆرە  تر  لن  کەی  لە    ە اتو  وە،نازیندوووە   ی ت ش سروقی  او  نەزۆک، 
د قۆنا جواییغەکانی  بە  گیری  ەمسەردا  ئمێکفۆروەردەگرێ،  زۆر  ۆزی  اڵی 
 . یە کە جووڵەژی  ۆلۆبی  وەیشێی دنگەشەسەن پێیەب ش ەوەۆر، ئراوججۆ
 

ئۆرگانیکدا    لە "  تدەڵێت  ئەنگلس پێکهاتەیی ە س   دەبێتژیانی  خانەکان  کی  ناو  ری 
کە  ١٩ پادە مگردبوونەوەی    شوێنی*  بک  ینیرۆتی  ۆزی  دبیر.  ەینزیندووە 

دەرئندن  گەشەسە  ک دەخاەوە  هەموت  ه ە  پێشە ەنگو  بۆ    خانەیەکی   لە  وەاوێک 
کەکاڵوزئاە  ەکڕوو  بە  کات،دە پێ  ستەد   وەاییە سەرەت دێۆتاین    ەکەوە یال لە    ت،ی 

و واێن  ەی توند  ەکانێیە ر ە رب بە   و ە ب   تری   الکەی    ەوە،ۆڤمر   بە  خۆگونجاندن    ن 
لێرە٢٠بۆماوەیی ۆ  ب  ەندن گەشەس  ەتییبتا  ڵیهێ  سەر  بچینە   ،ە ن رماەەس ل   دا*. 

نە  یانەوەر( گ)   تی بەپی   ی بەرابەروودبۆ شێوەی  اژە  ئام  ئەنگلسڕووەک(.  )   زۆکو 
  ت دەنووسێت    وشتدارس  ە ل کات  ەدان  رەکوەونە بو  گروپی  لە ا  ەهجۆر   بۆ
 *٢١انەوەر.  یگ.   ٢  ڕووەک،  . ١ کانیرگئۆ بوونەوەری  "

 
مادەی میراتی  ری  زۆ  ەشیب   اوە،ەدرردەو  توێکڵ  بە  ەیئەو  نەکە،خا  یێکهاتە پ  ایمانبە:    خانە  وکینا*    19

تێدای  بەرهەمهێناوە ڕێکخ   ە. خانەی  پرۆتیەری  تۆڕنی  تێومادەزووی کرێ  نەکانە...  کەداتینی  ت یە،  رشی  لە 

  دێ(. ێک پ ات نۆتیپر  و DNAمی ئەتۆ
 سروشت دیالەکتیکی   832ەڕە الپ *20
 وشت سر  دیالەکتیکی 034الپەرە  *21
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ن  ی بدەیتوانین لێکدە ، و ڕو  ەیخست  ئەنگلساڵ  س  ١٣٠ێش ە پچوونەی کیروبۆ ئەو ب
  سەر لە  کاری  ە ک   یەکدا  و  بیست  دەیە س   ە ل کە  ەوەن و دۆزینک دوو داهێناەڵ یە لەگ 
بەو اکر و  بابەراومێندەل س   کیشێە  بەاڵسناز  واوە ت ە  ەکتە.     هەمان   متییە 

ئەنرگ  جا  ە، ئەنگلس  کانیە یەتاسەر  ە بیروبۆچوون   و لێکۆڵینەوانەگی خۆی هەیە 
   ە:و ە انۆمەکی خباسی سەر  بە وە ە ستینببە 

   کە   بەوەی  نگەیشت    ٢٢* بان تی یاوالنی  لۆژیەکاانا بیۆز  اد٢٢٠ساڵی    ایسەرەت  لە  
   ویلیتا  ناو   لە    ەەو ەتاورز ۆد   کە    ( منیز ۆرگارۆئ کیام  )  ەیناوندویز  تەنە   ئەو

کە باز  ئەو  نەئەوا  باندا،ای  نیاکاریدە  کەنار   قواڵیی ونبوەن    نێوان   لە    نە 
ی دنەسەنگەش  رەتایەس  بەهۆی  ەبوو  یئەوە  نەکاندایە،اخ  و  کۆن   یایبەکتر

لەسەر زان  مرۆڤ  بەد زەوی.  کنیچووودااکان  ئ ان  لەسەر    وەرد 
  ڕێگای   لە  .ەو وەورابدوز   امەترد  ٢٦٧٠  ییاڵقو  ەل   کە    انە مز نیگاۆرکرۆئ مای

  .بکات  گەشە  یە وئە ۆب نداهانیا تاقیگەکانەوە
 
زانپو گر لە  نیشتمگپەیمان اکانی  ێک  یابای  و  بۆ  نی  اانی   ا جیلۆتەکنۆ زانست 

مایئ"  ندەڵێت  پەیوەندکانیۆئۆرگاکرەم  جنە  نێوان  خاۆی    انەنەکری 
Prometheoarchaeum syntrophicum   تەنە   ان نێو  اغیقۆن  لە  ە ربڕینێکەد  

  بە  نبوو  کە   ئاڵوزانەی  ە نخا  ئەو   بەکتریا،  ی وەکوەکانخان  کان واینتە   ووەیندز
  ک.و ڕووە  ئاژەڵ

با ئەوانە خانە  تیرەکەی نەیزیەکی  دەبێت ە منونا  ٥٠٠  ین،  گەش وەکە خا  تر    ەی نی 
لد کە  کۆمەڵەیرێژن.  دە  وونهاتکەوە  ەە  کarchaeaوترێت  پێیان  ل،  یە  ەک ە 
پانیکرگئۆی  دە ساەی  ناخ هژێ ڕی  ەشێوبە  ،  اتووەێکهی  نەیکە ەیی  و    اوخۆییلی 

 انن. تای خانەکیۆوکارپری  بە گروپ رەس ە،  ن نییناوکیا
 یگۆران  ەرلەس  ،گەورەوە  ی کیە دەپێچی  نە ناو وووتبکە  ن زاناکا  وەیەکی زۆر بووام

  ێ ر ەوتپێد   کە   ڵوز ائ   زۆر   خانەی  بۆ  ریا کت بە  کو ەو   ەوەساد   خانەی   لە  گەشەسەندن
 . ای ۆتربپروکا

 
  ی میلگۆڤاری دیل چاوەسەر  * 22
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ئ خانئەو   گواست   دەدەن   ڕێگە کە    ێتەوە رەگد   ە وانئە   نە الۆزاە  ەی  ناخلە  نەوە  بە 
  .ڵەکان ژەئا  ک وە یاو ڕوو ا بەکترگەڵیشیدلۆز، لەخانەی ئا یژیان بۆە  سادەو

بیردۆب  تنش ەیبۆگ د لە  نکررخا ان تە دەیان ساڵیلە یابان    پە رو ، ئەو گنزەکەیاە 
ن  یشت گە، تا  کەیشەەگ   ەرلەس    Prometheoarchaeumی  ناهاند  گاکاندا بۆتاقی

  ەسەر لاندا  ەیەکێکۆڵینەول  ە ا ل رەوەهڕاست. هە   ەشێوەی ەن ب ی بک اودێر چی  وەە ب
  ا چەند بزانن ت   یە ەوۆئ رد بکنوونیااچوادبەد   ی تردا،ڵ بەکتریایەکگەلە  ەندی پەیو

گ داهاتەسەر  بێت لدەی  اریگەر ک ل ووی    ان ناوکی  ئەوانەی  انئاڵۆزەک  ەشان   ەەشە 
  .ایە تێد

گەشەمان  " چۆن  تدەڵێت نی  وەرزاەندزی  اری بو  نیاناکاە زک لیەکێ،  پونوو  ماسار 
لک خرد_  ڕاستەقە ن اە  ئەمە  ک   ارەوە؟ دکناو   ەیینی  لە  سەرەکی  پرسیاری ە  ە 

  . مرۆڤ" مان وەکونوبوست درو  یتچۆنیە ە  د ب وەنیپە 
نب ش  کە پرۆسە خستنە  سەلفیە  هایاوی  ناو  ۆ  ب Hydrogen sulfide  جیندرۆدی 

  ئاویداەرێکی  سەنت  ە ل  Fe(CN)6/3  نیدی ئاسانای سیەڵێکت  و  ەکانت الترینەمینۆئ 
 . ان بتیداتەکپ ینانکهێپێی هۆ  دەبێتە  کە 
 
ئ   وەە ل توان ریالتەمینۆنت ئەچێت  هانداەکان    ی ند پەیوە کهێنانیێپی  نای 
  ەل   سانترا ئ   رۆ ز  یشێوەەب  خۆیی،  ەی بەشێو   ئاودا  وان  لە   ێتهەب  یانتیدیەکانبپ

و    رجمە   ونێ  لە  تادە ڕوودەسەک پرۆ   کەن  ەچد   ی بۆوا   کان اانن. زیەکاینەمئ  ترشە 
کی م وە  ەکانە کانربو  کانیگازە   هەستانی  یجامئەن  لە  کە  دا،کانمیاییەادە 

 یانداوە. ووڕ  ویی زە وو سەر ڕلە  اڵس   ا ملیارەه نەیەبن، ئەواپەیداد
  

هاندانەوە  داموەاڵ بە    شەپۆل، کردنی  ست رود "ت  دەڵێت   لی ێل کانەڤ   پییرری    نیبە 
مەرجخونایان  ی  گە نیژ مڕێکبۆ    کیرەسە ی  ۆی    مە توخ )  کانەە یسم بۆلاتیخستنی 

وئەم لەبەر  ان(، ێژەکهەڵڕ بوونی  دروست   ە ک   یەوانە ە ل    ینەوە،کەە دبیر  اە 
  اکانی ە لەسەرەتڕوویانداو  ەی انئەو  ،ی وشت سر  ی نە زا بێک بن لە  شداتەکان بەپبتی

 ژیان".  ی گەشەکردنیوو ز
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الی  ئ دەڵێت   م سالئیسایدول    وۆردک  ەوەتر ەکی  لە  یەک وەت"  بۆ  ئەوە  ە  ار ج  ەم ە 
روست  د   یا ەرەتلەس  ئەوانەی )   تپبتیدا  ستبوونیدرو  ی پرۆسە دا  تێی  کە،  ترکەوێدە
ز وونب بەشێوەیە نهەبوو  یەوە وەی  باوەڕپێ(  تەواککی    ترشە  ەل  و،راوی 

  انرێ دەتو دا ناوەڕاست   ی ڕێژە   هەڵومەرجی   ژێر   ە ل  ئاودا،  ناو  لە ، انەکئەمینی
   ."بهێنرێ   مبەرهە 

ای  لە ڕێگە  ەونیلێکۆڵ  ترزیا  ەب   تن هەڵدەس   ناکانزاە  ل   وپەر گ  وئە  ا،اتوودهدالە  
شێوەدۆزی پهێناپێکبۆ  نکراو  واڕە چاو  ی تر  ی نەوەی  لە  یدا بت نی  ت 

لە  یالتەکائەمینونتر خ دتاسئێنەوە،  پشکەری ا  وسی  نینیکی    فەتەکانی ئەرک 
ب ەتیدابت پ ئەوەی  ئەنجامیاکانن،  گە  ل یاند ە ن  ب ینوەکاکردنە تاقی  ە وە  ی  ایوەهان، 
پێش   لە    ست بووەودر  ر زەویسە ن لە اژین  انن چۆز شتر ببای  ەکوەیشێەب  ەیەوئ 

  .ە وکە ر ساڵێد ملیاچەن
باس  سەرچاوەک دلان  ئەوەکەن  ەوە  گە زانای  کە    واری ێل  رسە  یشتوونەتە انە 

  ووە.ب ێوەیە بەو ش لەسەر زەوی ان ژیەی بزانن کە ەوئ 
 :ین ە کێبپ  ماژەیائ  گرنگە   کە  بواردا هەمان لە  رت ەوەیکیلێکوڵین  ە ل
 
  سێکیانا ب  لەندەن   زانکۆی  ەرەوەکانیژ ێتۆ   ە ل   پێکگرو  دادوای  ی ڵە ا س   چەند  م  لە 

باڵ  ٢٣*Nature  ویراڕپێکباوە تیزانس  اریگۆڤ   لە    ی تە ینۆ چ  لەسەر   وەوکرددا 
  ەل  رگانیزم وئ   ژیانی  نیەڵداسەره   تی چونیە   ، ویزە   ەر لەس  ژیان  بوونیدروست 

لە    انک زیندووە ە  ەر نەوووب  یندنسە گەشە  یا وات  بە   مەوە،انیزئورگان  انیتوخمەک
نما هەر  م ئە   ووە.ندازیددەی  دەچووەش  پرسیارە  یان  کەەیمریشک  )   لەو  مە 
   . لکە(هێ

پێکهگروپەک لە اتبووە  ماMatthew Powner  پرۆفیسۆر    ن  لە مۆست ،    ای کیمی   ا 
 Pierre   سورپرۆفی   وهەردو   ەن،ندلە   ۆینکزا  ایمیکی  شیە ب   لە   انیرگئو

Canavelli,  و  Saidul Isalm     ی انرگئو   و  زیندوو  میاییک  یبەش  لە   وە رەەێژ تو  
  . ندەنە ل  زانکۆی ە ل

 
 سایتی انا اصدق علم  -اسر ی وەرگێڕانی بۆ عەرەبی محمد، تروشی سار ۆڤوە گاسەرچ  23* 
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ئ کەیەو زەوی،  پ کهێپە  ە  پێ رۆتیاتەی  ئەوە،  ێنێتکدەهن  ئەنزیلەبەر  مە  ی 
 . ە ناەکووسە زیندەری پرۆ هاند ی ۆه تە ێبیشی دەئەرک

پ چاو   اونەردکتۆر  لە پێکەوتنلە  هێکدا  ئامابا  دا  UCLانی  ەواڵەکگەڵ  نجی سی 
بۆ  ژەیەکە  اوەستە کە د  -(ت  پبتیدا)  ە کەاورتی" دانوو گ  د وکر  انیەینەوەک یڵکولێ

ی  جۆرەکانبۆ هەموو    یتەواو تە بە ویستوخمێکی پێ  -نا ینیەکەمئ  زنجیرەی ترشە
  ەکانە، ئەنزیم   بە   تیپێویس  یەکدەڕا  تا   پبتیدات  اوەنرزا  کوە و   ی،وە لەسەرز ژیان  

ر  ە س   ەوە یندەچەش  بەم ".  کانئەمینیە   شە تر   یەکهاتێپ  لە   تبڕیاردەدا  کە 
  دروست بووە؟ ی یەکەممیئەنزچۆن  ە تواێلکە: شک و هریم ێرەکەی  کورێگ

باس ێوت وەی  ئە   هەر کریاژەرەکان  پێشووۆڵینەوەکلێک  ە، دو ن  توانی  انیان دا 
  بەاڵم   ژیان،   دەرکەوتنی  بە   ادەد  ڕێگا  کە  وە، ەنۆزبد   ن یەکەمتەکاتیداپب  ی ە تهاێکپ

ئەترشەک  ەسەرل  ن اکینەوەلێکۆڵ بومینیانی  کانردکا  یت جیا لە و  ی  ییە  اییمەوە 
  . aminonitrles یالتمینۆنترەئ   و بە اسران  توەکانکەو پێش

  
شە  ر تی  ناێنکهیە بۆ پێی هە سەخت ەرجی  ئەوەی م   یالتترۆنئەمین  د لەگەلراوربە ە ب
ترەمینئ  پمەئ   شە یەکان،  بە  یستوێینیەکانیش  دی    یەەز و  ەستکەوتنیدووبارە 

پالیلە  ب داتەکانەوە بتیەن  ز.  تکە یگاڕێ  نناکااەاڵم  بەتوەدۆزی  انریی  دان ۆالۆ خ وە 
  توسدر  ەوخۆست ڕا  بە   تەکان الیمیۆنترە ئ   کە   هەوڵبدەن  شئەوی  ە،وا هەنگ  دوو  وە ل

  .ەوز  بە مەندە دەوڵە  ئەوانەی   ،ەنبک
ئەوش  گایە ێڕم  ەئ  کارک بوو  ەک  داەی یارمەتی  ئەمینۆردی  نی  تەکان  یالنترخودی 

 . یەکەمی رەستێە ئەی نگیژ  لە  نوو بەشێک بوەی کە  ئە  تر،نی دەکا گەر  ڵلەگە 
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زاناک  Ribose  یپو گر  ترەوە  الیەکیە ل  واڵتیلە  لێکۆیابان    انی  وەیان  ەنیڵبۆ 
تواربورهەمان  لەسە  شە،  سەرەک انیان  پێکهاکرە  نی  گەکاگرن   وەو دنیز  تە یەکانی 

ەو  پشتی ب ئەمەش  بدۆزنەوە,    Meteoritesاندا  زەکەکنەیکێک لە  ەی  ەر ەسژیان ل
قاب بکات  ۆچونانە  ئ باس  کە یم  ن  ە ک دەەکان  یییاکیم  ەتاوێی 

س  ،asteroidناەککباتکویسەر لە  د ئەوەی  نەیروستکەرەرچاوەی    -ەکانەک ەز ی 
هە ئەوانە  ل ی  پێکندێ  ژیاهە  دروس اتەکانی  دەکەن.  ن  نی ەلمێدەس   وە ەئ   ش مە ئەت 
نی لەسەر  ژیاگەشەی  یارمەتی    ەوی کۆندابە ز   نە ەکاوتنی نەیزەکەکک  یە کە بەر

 ەوی داوە. ز
ئە شە ە  ل  ک ندێهە   وپەگر  وهەروەها    و   ز لۆلی یس   وەکو   انەتیبنەڕ  ی کرجۆری 

 NWA 801   نیکاربۆ  بە   دەوڵەمەند  ازی اویج   کینەیزە   دوو   لەسەر   سیانبینۆئەرا
  . وەە ت یوەۆزد CM2لە جۆری  Murchisonو 

 
ئەتۆمی  رشی  و پێکهاتەی تناە  ئەوەی دەچێت  اناتە گرنگرکپێکه  ە ل  کە ڕیبۆز یەکێ

لەهەموو.  RNAوزوە  بزی ئ رت ،  ەمیدارد سەنی  اژیی  انەکشێو  وە  می  ەتۆشی 
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ی  ریبوزترشی ئەتۆمی    ە ل دەکات  ناتەکان کۆپی  جیداریە  اگا، ئ بەرەەیامپ  ریبوزی
  کە  ribosomesن  ەکامات و وس ڕیب  بۆ  ت دینێرێ  پاشان   وە،   DNAە  ب   مبووکە
ی ئەتۆمی  شەر ئەو تر ین هدا، وەکو دەزانکردنی خانەکان  ستهەیە لە درو   انڵیۆڕ
کە ر کەدە ت  روس دن  ەکان یپرۆت  یبۆزەیە  زپ  بۆارن  ۆکه  کات    ووی دینرۆسەی 

  .ازواجی

 
  بۆ  ئەمریکی،  یفۆرد ان ست   زانکۆی  کانینازا  ەل   ەڵێکۆم ک  ٢٠٢٠ی  ساڵ  یانزست   ە ل

 . ەوەنە کب  نوێ مرۆڤ خانەکانی  بەوەی بگەن نیاانوت  مێژوودا  لە  جار ەمیەک
ی  ە ونە ئەدی خاە یان ق، توانە بکەنکار ەو  توانیان ئ   ەەو ێک ن بەهۆی ئامێراکنازا

ئەهەڵگری ترش   کە  کرد  نەکە اخ  لە  ان ای، وننپێکبێ  DNA  ە زیڕیبو   تۆمیەڵۆکی 
به  Yamanaka Factorsکامانایا  اریکهۆوانی  بت  ئەوانەش  ،  ێتنێبەرهەم  کە 

هەیەتا  اتی نپرۆتی گرنگیان  ڕۆڵی  کە  انی  نەکخا  تبوونی وس در   لە  یبەتین 
 . کۆرپەلەدا

پرۆسەیەر  ئەگ ب ئەو  بێت  ە  ماوە اس ئ ەکی  ەیخان  ەگەڵ ل ەردەوام  بۆ  دوو  ایدا  ی 
دەتهە  نوێیخانە   نیوافتە،  ئە کڵۆ رشە ت   ریەڵگه  ی  دەوزبڕی  تۆمیی    ست یە 
زاوێتبکە  هناکا،  کئە  دەدەنەوڵن  ماوەیە  بکە تبروو  ئەوەی  بۆ  ن وانت نەوە، 
سخ هۆکارە  لە  بکەنەوە  پاک  ئەوەکبیل انەکان  بااڵبوونبەهەی  ان    ەی ەو ۆی 

 . ڕێ  ە تەمەنەوە دێت
پرۆسەی زلەم  ک   تنشگەی   ناناکاەوە  دە بەوەی    ە، ەنەو ک ب  نوێ  نەکانا خ   تواننە 

 ٢٤ێت.* نەبزی ااودا جی ووبوست ی درتازە  ەیخان  ڵگەلە ەی بەو 
ت"  دەڵێت ن  اباکو یتوهولە زانکۆی    Yoshihiro Furukawaروکاوە  فو هیرۆ  یوشیی

پێکهات سەرەئەو  لەسەر ژیانما  ەیانیکە  هەۆد  ن کانیازکە  ن  ترشە    روەهازیەوە، 
د ەمینیەکائ  و  تیۆ رپ   ری کە روست نی  ئەتۆمینب نەکان،  پکە  کە  لە  کێەکان  هاتوون 

شەکرە  نەوەی  زیدۆەاڵم  ین. بکسجئو  ێەبی بۆمەتئ   و ترشیی  زبومی ڕیتۆئەشی  تر 
   وەدایە".ژینە ر تۆ ن تا ئێستا لە ژێیاژ  ناکیەکسەرە 

 
   retuNaگۆڤاری  \وە سەرچا *24
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ەی  ۆزینەودا لە  د لە پێشدرکناسمێیەی بانەوە نوەو دۆزیئ   ە،وەای ئەمبەاڵم لە دو
 .دەداتەوە فورۆکاوە   یئەم وەاڵم،  ناەککیرە ە سەشەکرجۆری 

 
هە  تر  ئامنگ گر  ە یشتێکی  ئ رجۆیش  ئەون،  پێبکەیی  ە اژە  لەسکاربۆن ەو  ی    ر ەەی 

ه  کارب   ، C12  ری لەجۆ ەیەزەوی  جۆری  ئەو  د  بۆنەیەاڵم  لەسەر  ۆزراوەت کە  ەوە 
ئەوەC13جۆری    لە ن  اکنەیزەکیە ئەمەش  ئ ک  تمێنێلە ەسد  ،  شەە    کرانەەو 
 وی. زە   تونەتە سەرسمانەوە هابۆشایی ئا  ە ل یان  وەکە چا وە سەرلەسەرەتا 

 
  باسی  لسئەنگ   ەیشبینیپێ  ئەو  وکوهەر  ،  خەندەردەی  ت س ا یەک ڕی  وو مە ه   ئەمانە 

 ژیانی   لە  زیندووو،  انییژ  دنیگەشەن  یان  تبوونیوسدر  ی تە نی چۆ  دەکات، 
  . ەوەنازیندوو
دابە  بنەمای لەسەر   قوڵبوو   ە نووشبئەو  هەر  دوای  نەوەیو  ی  ئەوەوەکو  یشی، 

پ   س ئەنگل  ناس دەریخست،  لێرەدرۆسەکە  تای  -اراوە    جۆری   دی ەنتم ە بپرۆسەی 
  لە  کەمەی  ەیخان  کاتێک   دا.دووزینوشتی  لە سروو  ەرچدنی  وەکاشێبۆ  ەوام  ەرد ب

  بنەمای   ڵیدا،ە گەل  یبەرگەکە  و  ناوک  فەزلی  بە   دەرچوو،  ەمەوفۆر  بێ  پرۆتینی
 . دەرچوو یکرگانوئ  یهانیووجم هە  پێکهاتەی

  ەم ک ە ی   لە   ەندنە،سە ش ەو گەکەوی ئدەردە   ٢٥ا *لیونتولوژیابنستی  ی زاشکتیەر  لەب 
ئ ندەبوست  دروە  ەکانە ر نوسێۆرە بج قۆندەگۆ  یاندێکە هەننەی کەوا،  بە    اغڕێن 
  لە  ەدا،ەکردنگەشەک    بەردەوامی  لە.  ئاژەڵەکان  بۆ  انتری  هەندێکی  ڕووەک،  بۆ

  ەی راژم  بۆ  ی مەندیبەتات  ڕێگای  لە  تی ش گ  ەی بەشێو  –  ەو ە نکایە سەرەتای  ئاژەڵە

 
 22ژوو(* لێ ووینە ناو مچ  *25

هاز)   یان  –جی  بالیۆنتۆلۆ یەکێککڵەنستی  لقەکانەندن(  لە  زانستە  ە ک  ،یۆجۆلبیی  ی 
یدا یشڵەلەگ   ژوو، مێش  وای ژیاندا لە پێو گەڕان بە د  دنەڵکەنه  ت لەسەرا کدە  وەنەلێکۆڵی

 .ژینگە ەڵلەگ نە زیندووەکان و کارکردنیاەوەرنەوە لەسەر بوونێکۆڵیل
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پۆ ە بن   زۆری و  خێماڵە  جۆرەککە نزالەکان،    ە ل   تا   ە، وەڵەکانژەئای  ناان، 
  مێشک   بزوێنەری  یداێت   ەک   شێوەیەک   بە  ندنێکگەشەسە   یقۆناغ  تە گاە د    اتاییدوک

   ەک   ابڕبڕەد  ئەو  نێوە ل   (.کانە رات فەقە )  بڕبڕەکان  واتە   -دەکات  گەشە   ویەوابەت 
  واتە  -دی  نهۆشمە   خودی  ەب  گات ە د  وشت رس   وە هۆیە   بە   تایی،ۆ ک  ەی گەش  دەگاتە
 مرۆڤ. 

ئە کا ڕە بڕب   پەیوەندی  ازیجیاو و  ە،یوەن    یڵێت دە  ئەنگلس  ەوەیئ و  ەکهەر 
(.  العصبي  جهاز )  کاندەمارە   کۆئەندامی  ی ردەو   لە   بەتەواوی   لەش   ەوەیکردنکۆ"

  ە ل )  یەکانندە م ت بە تای  خودی   لە  نێکوەرگرت  ەک  ەیئەوە  هەمووی   ئەمەش
  ا ت  ردوەدەستیپێکساتەوە    ەو ل ئەوەی    (،یەیەک ددما  ەەر ڵگ ە ه  و   جووڵە   کانیوەشێ

ب پر وورچدە ە  دەگات  گ ەۆسنی  چ  نەندەشەسی  ی  یکمیکان  جووڵەیی  وە ێوارچلە 
 ەوڵەمەنتر". ڵەی زۆر دووج ااڵترین شێوەیبواری ب بۆ ەوە و، چوونە ناسادەوە

 
  گەشەی   ەنەو ەکاتایبەتمەند  یاگڕێلە  ڕۆڵی،  بەپێی مرۆڤ"   تدەڵێت   ئەنگلس 

  گات ەک تا دەی لکە هێ  -خانەوە  گەشەی لە  ەب  بەڵکو   کیا ت  وەی شێبە   نەک   ، کردوە
بسر ی  ە ئەو  ەکان،مییزرگانئۆ  ە ەر وونەو ب  بە     وەها هەر  اوە"یهێنەرهەموشت 

  .وییوژ ێم ای بەمان
  ابووەوە، یج  قاچ  ە ل  ت س دە   کۆتاییدا  لە   ساڵ،  هەزارەها  یانەکبەربەر  لەدوای 

  ە ردەو اکیج  وەیە ێش  و  لە   یخۆ   مرۆڤ   بەمەش  ت،کەودەر  ڕێک   ی وەشێە ب   ڕۆیشتن 
مەیمون ل  کە ل کەێشپبۆ  بنچینە    یناندا  دەچوون،   ە  نی  ووڕ  چڕی،چڕپ پە  وتن 
  لێ   خۆتی  کە  بوو  تەمسئا  مە ە ئ  فەزلی  بە    اغ،دەم  هێزینی بە شکەوتپێ،  نەکردقس
 ٢١ ل  ..نومەیم  و مروڤ نێوان نێوانی لە ەی، دبال
فر  ە ل ئەوە راکورتک  وشت(دا،سر  یکتیکدیالێ)  ەیک ە اناونەخشەکاریە  د ی  ە  نت اڕشم 

ەی  و، ئەهێنەرمهە اری بەرک  ،ێبەڵ  ار(ی کەزلف بە    اوەی مروڤ جیاکروە)ەدەدۆزین
کومەاڵهۆکا  دا،یانئەنجامئێمە    پێشەی  نەوائ  کە  ڵەکچە ڕە  ،یەتیری  جۆری،  ی 

دەرکر   پڕوسەی مەیدانی  گەشەسەندنی  لە  مەیدان  یەوە  گواست   شت،سرود    ی بۆ 
  تنی کەو نای دەر ت بەماسەنی دردنکاەرخخۆت   مرۆڤ   لەگەڵ)  انەکمەاڵیەتیوک  ەرداید
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ئام رداری  کی  بەمانا   نی،ئینسا  یناڵیشۆف پر  کیالاچی  مانا بە   رازیشئامراز، 
 .  (انێنهەمهرەتدا، واتە بسروش   لە   رۆڤ ڕینی مگۆ

  
کەس  لە  کە کەواتە  مرۆڤەوە،  بە  ی  دەستیکردبوو    سروشت  ن، وستبوودر  تازە 

خاخ  تریناڵ با  بۆ  ، ئاست  بۆ )(  پێشکەوتوو  شیەل)  بە   ت گەیش بۆ  زۆر ڵ اڵ،    ی 
نمونەکاو(لەبەرچ ئەوەی  هە ،    مەڵگا ۆ ک  مێژووی  ی(  نەخا)  دا،  استئێ لە یە  ەی 

س ردندەستپێک  ڵیاخ) خاڵی  ئ  -ەتاییەر،  مواتاک  رت ەپس زۆر  خاڵەە  ئەو    جرد(. 
بئەو دیالەکتیک ەی  ڕوو  ازدانی  م سروشت   لە  یداتێیدا  بۆ    ی واەوت   لەرۆڤ،  ەوە 

جووڵشێوەکا سروشتینی  بییگەڵیشلە )  ەی  ج   ۆب  (،ۆلۆژی دا  ی  ووڵەشێوەی 
خوە د  بژارەڵه  ەی مەئ   ئەنگلسمەاڵیەتی،  کو شت(  وسرلێکتیک  )دیا  کە   اڵێککو 

ب دەسەرمایە()   ە ئەگات  ئەو  لە  جەسبەر   ئەنگلسربڕینە  .  دەکاتەوە  تەی 
مون  ی ە م   ەیو نە ست ە گوا ڕۆڵی کار ل )  یەەلە مەس  بەم  تایبەت  ەی وتارەکەیراورتک کو
  .(ۆ مرۆڤب 
  ی و ڕێرە   ی سۆئا   نەی نیشا  وەکو  دێت(  شت سرو   یتیکدیالەک )  راستەیەا ئ   بەم   هەر  
دەمائ  وموهەکانە،  تیەک دیالدی  تۆمی  یەک تییارمە  ە ب   وە  نست،از   تەخاەنەت 

  ەوە ەکی سادجووڵەی   ەلپێکردنی  سروشت، لە دەست   لەسەر  زانیین  لە   ەست،بەرد 
زوتە   و  (یانیکمیک) جوڵەیەکی  بە  جووڵە،  وزڵئا  ۆر اوبوونی  ئەو    کە    یە ئەویش 

   بە  ندگەشەسەن   ی ەس ۆ رپ  ەوتنشکپێ  اشدڵیگە لە   کە  هەیە،   ە ەو ڤۆمر  بە  پەیوەندی 
جبازدانێک مەیی  ەتتایب  ۆریی  س دانلە  بۆ ە شت ور ی  هەر مێژوانی  دیە م   وە     و. 

  لە  یکتی ەکلاید  دیمیتۆ  دروستکەرەی  انە رهێنا بەک  ئەو)  بە   دەستت  ئەمەوە  یێگا لەڕ
  کات   هەمان  وە  دەگات،  (سروشتی  زانستی  نیوت ەشکێپ  لەسەر  لێکۆڵینەوە

ڕەستکرو   ،تس ئایدیال  نیاریاز  نیڕەگەکا  وەیینەدۆز) ک  میتافیزی  نەوەی دە 
 کەوێت . دە ت دەس  یەوەاێگڕ لەم ( ناەکم تیسگنوس ائ و
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 دەکەین  وەراو خ ریەیکاشی  ە ئەمشەم ب ەئ ەسەر ل  یشتنتێگە زیاتر  وە بۆ 
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 میکانیک   و  یک ات تم ا م 
 
 

بۆچوونەێژدرە  ب  نامەوێت  ادلێرە ناوەڕۆکی  سەر  بچمە    لەسەر   ئەنگلس ی  کانی 
ی  تر ردوار و و شیک  بکرێتەسەر  ەی لت زیاتر قس دەکرێونکە  چ  ە،ئەم دوو زانست

 .م کە س دە انی باەک ۆچوونرتی بکو یە من بە ێت، جا بۆبکر بۆ
 

 ( ک یت ما مات )   ری کا یر ب   بە  سەبارەت 
 
رەکانی تری  ابوو  هەمودۆتە ناو  نازاتیک خۆی ختمما   ێگاکانیڕ  ین کە اندەز  وەکو 

تی زمانی زانسوەک  )  ی تر انهەموو زانستەک  میسەردەنستی  ازە  ب   ، بووەزانستەوە
لوواتێهل باس ە(.  ماتماتڕناوەبۆ    ایدێکە  دیالێکتیکی  پلەی  ە  ب   ئەنگلس،  یکۆکی 
  ەی ل پێشکەوتن  اوایشدد لە   یک دەدات،تاتمی مانداەڵره سە تی  ڕاس ە  ب   یگگرن  ەکەمی

ود  یقۆناغەکان و ەمهێنهربە   گەشەی  و  گۆڕان  بە    بوون   رجدارە م    ەکوواییدا،  ان 
  ەب  تیپێویس   ندنشە گە  و  ێنانبەرهەم  داویستیێپ  تە او   اویستیەکانی.پێد
بوو نتکەو پێش بیرکاری  بەرهەمی  ی  تنوە پێشک انی  هۆیەک  و   زیاتر نانی  هێ. 
وە بووە  زانست  ەب   یستیوپێن  ناهێەمه ربە  زانست ل   یەکێک  ،  هۆکار    ی انە ەو  کە 
 .  بووە   کیتا مستی ماتنی بەرهەمهێنانە زان دەنەس گەش   ە بۆ ئەو ووب

گرنلەزەت  ئەنگلسەی  نەوەکشیکرد میتۆدی  ی    نی ژاڕۆ  بۆ   ایە دێت  ەی گەور گی 
  و وەک  دەکات  اتیک تما م  نستیاز  ناو  ییەکانەف فەلس  کێشە  باسی  کاتێک  ،امانئێست 

مەسەلەی    ،ڵەتەکەیانسە خ   مجردات(( و) )  کانتیکیە ماتما  اکتە رت بس ئە   یکەەەڵ چە ڕ)
دوەپێ   ڕاستیەوە،   دنیای   بە   ماتماتیک دی وەنیە پ سەلمێنراکەرەوڵنیاری    وە ەی 

ی ڕێگا ماتماتیکیەکان  ان ەکارهێنب بۆ    ەکان توانای  وریونس   یەکان، نرخ و اتیکیماتم
  .( تد... ه ..

ب امئا   ئەنگلس  ئەشێوەیەا  شدە ئەوگەڵ  ە ل   ت،اکدە یرکاری  ب  ە ژە    کت ا تربسکی 
ی  هەیە، بەوە ە جیهانی واقیعیەوە  ی بدارکر  دیەکین ەیوبەاڵم پە   ە،ەیهمجرد( ی  )
لڕاستە   نیوویەکچە ل هەیە  بپرۆس   نێوانە  وخۆ  چەمکە  و  ان  کە یرکار یەکان 
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:  دەڵێت  ئەنگلس عی.  قی نی واجیها  نیە لەنێوان پرۆسەکاەو تر   لەالیەکی ەک،یلەال
کەوە، کە  راستب قەاڵی ئە   وان  زێننەان بخری خۆیکایربنی  نایااز  کە  کردوای  ەیو ە ئ)
تەوە،  یر بچێلەبان  نەیوناەو لەیەکچو ڕووت، تاکو هەموو ئ   ی کارر بیە  سراوە ب ان

بتاناکۆ بکان  و  بێت  شاراوەیەك  بەستراوکوەرۆنا  ان،ۆیب  كهمێەوە  بە    ەی 
ب ببێت  ناەو شیکردنەوە  لەی  نێیکرێ  ئل  تبێ  ۆكاکتێبگەیت،    و   ونو ەزمەگەڵ 

بی  کە رچوو  بەسە  ئەوە   .. دا.عەقڵ  کار  ری کار دەوترێت  ئ  ڕووت    کان ەکت راستب ە بە 
ێن  دەگۆڕ ەکان  کتبستراوو ئە، هەمنەیە رائەگە کی  ، دەربڕینێدەکات، هەموو بڕەکان

ک پاڵلە  ل ورێسنو  ەبن  انیا ناتی  بۆ ڵك بێکە بۆ    ڕادەبەرزداە کی  یان  (.  کەیانژەد  ، 
 ٣٧٠ل
 
 

 یک انیک م   بەسەبارەت  
 
سە ەب  ئەنگلس   یکدان اکمیاری  بولە    الپالس   -کانت  ەینەکگریما یایرەتبیری 

  ئەو    ە،مەوکەیە   ەوریه  ڵەە پ   لە  گەردوون   دروستبوونی  سەر  لە   وەە تێدەوەست 
ا  دفڕێ  یکیافزمیت   یڕ روباوەی ب  ە ل  كرێ زۆ  ە گریمانەی  ئەو  کە   تەوەدەکا  خت جە 

بیروبۆچونیاەسە ل گەردوتبدروس   لەسەر ن  ر  خسیائەوە   .ون وونی     ە ک   ڕوو  تە ن 
  ی ووژمێ   انوویهەم   کەوێت، دەپێشت،  گۆڕدرێ دەن  ەکا تێرەسئ   و  ڕۆژ   یەمستیس 

 . هەیە   خۆیانی کاتی
 

 ەورەکە ه  ۆزەی پەڵە د یان بیر   س پل ی ل بیردۆزەکە 
 

تە ڕوو.  ەی خسمانەیدا ئەم گری١٧٩٦ ی ە ساڵل  السن الپێر سیمۆ ی پیرەنسی فە زانا
  کی رێەوه ە ڵ پە   تاوە ەەر ەسان لێرەکت س می خۆرو ئەئەو سیستە  ەیمانەکی گری پێە ب
دازگ بە بارستان  رەخشای  دەبەدەر بەرز،  ڕا  گەرمی  ەکیلەیو پییەکی مەزن  بووە 
دووە،  رک ڵە  رمۆخۆی گەیی،  لە بەپل پشێوەیەکی    ی گەرمی بە نوبووونمی  ەئەنجال

زیادخێرا  ائەوەدی  امجلەئەن دووە  بیەکەی  خۆیدابە    هێزی   نیڕوودا   ،ەوری 
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 می ئەنجالە  ،  ووب  ست رودە  لێوCenterifugal force  ناوەندی   ری پاڵپێوەنە 
ژما بائەوەشەوە،  زۆری  لکانزنە رەی  ژماردەبجودا  ێ ی  وەکو  ل ێتەوە  ە  ەیەك 

  ن دەدە  لەدەست  نەیایەک گەرم  ێک لە نەش بەشای خۆر، ئەمانی سیستەمکە ێرەست ئ 
ەو  ەورە دا. لەهو پەڵ ری ئەەو دەوەیان بە  وڕانتی س الە هەمان کدەبن    رمۆڵە گ   و

وەی  روست دەبێت، ئە د   کی ترەیە ددماو  وە نە ە کە دکۆن  یاخۆ  نیدەکاماد  ادپڕۆسەیە 
نەوە  ەبن لە سوڕاد  ەوامبەرد   نە مائە.  وەربگرێت  تۆپ  یفۆرم   کەش نەە ت ت  وا دەکا
  بە  بندە   یشداتاکۆ  لە    ەدا،نەکباز  ێنیوش  هەمان  له    ا ، ەکەدهەور   ری پەڵەبە دەو 

ئەستێرەکخۆ خۆ بەاڵ.  نارو  لەم  ب  ر  پە سەنتەری    ست رود   وە رەکەهەو ە ڵ ارستایی 
وە  م بوردەواە ە ب سسێرۆ وونەوە، ئەم پلە دوای جیاب ەواوەتەنی ماک نە بازکە  ە ووب

 . ەبێتەوەکانی لێجیادزنە و مانگەە باک  ش،انی تریبۆ ئەستێرەک
  
 لنی ئیمانویەڵماوفی ئا، فیەلەس السدپ الپێش    لەم  ڕ بەاڵ باوەیروان بسەر هەمە ل

لکا سانت  ئ   ١٧٥٥ڵی  ە  کردوو باسی    و   رۆخ  میە ستیس   یا ەتسەر   کە   ەەوەی 
زۆر لە    راییەن خێوخا   یوکبچلە لەشی ڕەقی  مەڵێکی گەورە  ۆکن لە  رەکاێ ت ئەس 

ە  ە، ل انەواکێشزی ڕێە هۆی هك کەوتوون ب ەمانە بەریە ە، ئوو ب  ا دروستبۆشاید
بە ئەنجا ت لێکخش  و کەوتن  کە ری می  ئەو  بە وە  انە ەنانی     نوێی  زر گەرمیەکی 

  ەک   یانەگاز  ئەو  وە، رچوەەدلێو  گازی   زۆری  یەیەکژمار   کە  وە پەیدابو
ەوە  اندا سووڕاونەتخۆی  دەوریە ە بنزاگا ە، پاشان ئەو  ەیان پێکهێناوکە ەهەورپەڵ 
دوایدلەڕادەبەدە  یەکیراخێبە   لە  جیابور،  بنەتە وا  باوە  ب   زنەیۆ  هۆی گازی    ە 

پاڵپزێه و  ەشەوە  ەم ل  وە ،  Centerifugal force  وەناوەندیە   وەنەریێی  خۆر 
 ون . بو ت س ان دروێرەکئەست 

بیری  رەچارەسبۆ    ك یێکت الدی  یۆد ت یم  ئەنگلس گەردوون ی    دروستبوونی 
د  شاییۆ ب  لە   یکیە تیش  وزە   ئەو    "دەڵێتت،  اکەەود ڕ ەیپ ەردەچێت،  گەردوونەوە 
بەت تایبە   ە ک   و   ەوەدەگەڕێت  ،یدابەتیتا  رجیەم  ر لەژێ    ری، اچابەن   ،یمگەر  ە 

  بۆ   ستەیوێپ  نەارجمە   ئەو .  نکرد کار  بۆ   ەوە دەگەڕێت   تر،  کیێرجا   کۆدەبێتەوە 
پ  و ریکرادیا  ی ە پرۆس  ینادڕوو ئاراستەی  بەلە  ەوت  کڕێ  یوە شێێچەوانەدا، 

بۆ    ئەنگلسەیەی  م شیکردنەوۆ ڕێکەوت. ئە زە بهێبە ێویستی  کەوێت، بەاڵم پەردەد
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م ئ  میەسەل ەم  لێکۆلێکتیك  لادیتۆدی  ەیە،  ئە داڵینەوەکەیە  کەپنجام،    ی ێ ەکانی 
  ی دنەنس ەش ە گ سەر ە ل  ن ت ەشتێگ  ویناێ پ  لە   هەیە   گەورەی   ەکیگرنگی ، ەیشتگ
  بۆ    . سەردەم  یاس نکە فەل   نیکاکێشە  لەسەر  لێکۆڵینەوە  ناوێپ  لە   ، وندوەرگ

لە   ڕێڕەوی  مەسەلەی  نمونە  خ  گەردوون،   گەشەسەندن  ی  کێشە وە،  النەوبیری 
جیییەکەیا بێکۆت  و  ونگەردوکهاتەی  پێ ڕۆڵی  ماو،  کۆۆدیلە ازی    ۆژی ۆلم سکانی 
  تد.. ه..ان،زانینی جیهبۆ   ەردوون(تی گزانس)
  

بیەن اش  یئەوە  ئەم  اس ی  گ ە  کانتیردوو  ب  -مانەیەی  وەك    ی یەک ە ۆکیر الپالس 
 Bigانگ  یەکەی بیگ برچەندە تیۆر. هە وەبوپەسەند    ئەنگلسلەالی    تاییسەرە 

Bang Theory  (ەکمەزنەوە  ینە تەق )   نوییورت  و د ێی ە  ئەو  ەی  نەیووگریماەکان 
و  دەخاتەال ێوەیبەش  پالسال   کانت  تیۆرەك  و    تەخاەدر  ت   تی زانس  کی ە ی وە 

ە  سەد ند  چە   کە   السالپنەیەی کانت و  ئەو دووگریما  اتیدڕاسلە  اڵمبە.  کەی نیێوش
  تایی باشەر سە   ۆچوونێکیبۆیدا بیرو، خۆی لەخ وەەوە بو نوێیەکان  پێش تیۆریە 

بنەو بۆئ  بوو بیگ ەتیۆری   یتایەی  لێوبا  کی  دانگی  ببێتە    ژرێبڕێ ە    ك ە ایەمنبو 
 . بۆی

تەقزاناکان   وایە  پێش  وینە پێیان  مەزنەکە  پساڵر  یال م١٣،٨ە    ئێستا   ێش ی 
(،  ر ت سانتیم  ون ترلیملیار  )  و بچوکڕوچ رم  گە   لە  بەدەر ی لەڕادە اوە لەخاڵێکرووید

 .  ووە ب  ردووننی گە ستبوودرو  سەرەتای مەئە
یە  یسەرەک  هێزە  هەموو ،  یە بێسنووریەکەیرمیە گ   ی وڕ چەر  ن لەب دوو رە تا گ سەرە 

کۆبونەوە،  وشتیەسر  هێزدا  لەیەک  و ە یلەکان  فراوانبوون    پلەی ی  زینابە د  کەم 
هێزەکهێزی    ،دارماگە لە  توانی  پا ببێتەوە،    داجو  تر   انیکێشکردن  بە  دا  شانلە 

و  ن وەکوتکەر دەر ەکانی تهێزک  ەک لەدوایە ونەوەی یان و ساربو ش چەند کهۆی  
سێسەوە  دوای ئەو پرۆ   . لە یستیاروموگنابران و ککی و هێزی لەیەک داەی ناو ێزه

و ساردتر  نتر  فراواەورە  ر گ جگائێکی  ە یایرخێو گەردوون بە  اته  ان کاتی هەاڵوس 
تێدا کە  فیزیایدی چەنای  دو  بوو،  گۆڕانکاری  و  ن  تەنیاییکیمی  انی  ۆلکەک، 

  پاش چەند سەد   .ایەوەک  نە تها  ن  وتروو نی  وەی پرۆتونێشلە  ەردیلە  هێنەی گکپێ
  گەردیلەن  کانەو نیوترو  تونۆ گەڵ پرترونەکان لەکیئەل   یپێکبەند  بە ک  ێر ساڵهەزا
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و  ن  ەکاتێر ئەس هەسارەو    ملیارها ساڵ    پەڕبوونی تێبە  ام  ەنجەرئ . دهەمرهاتە بە
گەرد  تری  دروست  ووتەنکانی  تن  تەقینە یو بوو.  مەزنە ری  لەسەردەوە    می کە 

 ی پشتیوان  اناناکە، زگرتوەر وای تەواوی و ڕگای بجێا  دمردەە ستی  ەزانسئێستادا ل
پاشماوە   ،کەنلێدە مایکروودۆزینەوەی  ،  ە کتەقینەوە روسکەی  ت   ڤیێی ی 

دەرکەوتنی گەلەئەستێر  ون دوگەرنی  بوواوانفر دکدیلەیەکان  و  تنیسانکردنی ەس، 
ین و  نی هایدروجکاکازی توخمەاشماوەی  . بوونی پانووناکیەبەنگی ڕش   ەیدرێژ 
گەرد    ەهاوسەنگیبکە      تد..ه..وم  هیلی باڵبە  ایەکی  شارەز  ونەتەوە وب ووندا 

مانە  ەئ   اڵم بە   ێن،ینرنابکە    و سەرەتاییەکان   رد و  لە دەداتێت لەسەر شتگەباشمان  
بۆئەوەی   بەکەرەسەیەک  ب اکازانببن  توێژینەکن  بۆ  بۆ    وەکانیان  ە اریبهێنن 

  . ن ردووی گە وانە ێکردنی پاریدی

پێ  ەوەێزینوتترین  نوێ   پێبە  ئەوە    ،اوەکرگەردوون    ییەێژ ڕ    ەیوانبو  کە 
ماددەپەدا  سەل   دەردەخات بە  کە  ئاساییە  مادەی  ناسراوە،ریبای  ێنجی    لە  ونی 

ماد  %2٥ ک تا  دەیی  پێدریک  بەشەک  Dark Matterەوتری  ە    لەشی  تری ەی  ، 
  ەک  ڵێنرێت،خەمدە   %٧0  ەنزیکەیکە بدێت  ک  پێ  Drak Energy  ووزەی تاریک  

  ا. ەردووندوانبوونی گرالە ف ە ییەک سەر  ری ۆکایەش هئەو ووزە
 بۆشایی   لە  یەی کشتی  وزە   ئەو ی  ڕوانینکەی ئەنگلس بەوەنە تێیەرنج بدر سە ئەگە

ددوورگە گەرمتایبەت  کە   ت، چێەردەنەوە  بە    ی مەرج   رژێ لە   بەناچاری،   ،یە 
،  ن درکر اک  بۆ  ەوەێت دەگەڕ   ،رت  کیجارێ   وەبێتە دەکۆ   و  ێتەوەدەگەڕ  ،تایبەتیدا

همایە نبنین  دەبی تیوریەکانی  لەگە ە  ەیه  یش ە ب اوکی  لەسەر    سەردەمداڵ 
 . کەیە و فراوانبوون  گەردوون بوونیت سدرو
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 ( ت شسرو   یکی کتێل دیا )   ی چەمک
 ێکتیڤ ی سوبژ لێکتیک یا تیف و د ێک بژ ۆ ێکتیکی ئ الدی 

 
د  شە بە ئەم    انینئەتو پرسیارێك  ئ پرس   تپێبکەین،سە بە  مەیارەکە  بەستی  ەوەیە 

پرسیار بوو  چیت(  روشس   یککتییالێد ) لە  ئەنگلس  ئەم  ت؟  پەیوەندیەکی  وندی  ە 
مەهەیە   زۆرەیلە سە بە  ترەوە،ت ش گ  کی  بئەویش    ی  ی  د وخ  ەپەیوەندی 

 یە. ە هە وە ککتیێیالد
 

پرسی دگشتگ  ئەگەر  چ ێکت یال یری  ڕ شێەند  یک  هکێواڵەت وەو    تەوا کە ەبێت،  ی 
هە  کۆیەک لە  موویان  ناتوانین  بەشێوە بکەینەوە  ەیەکدا  هەمیشە و    ییی 

 ن. ەیی بک ناشتنیدەس
 
  لە  دەچەنرەه  بکات،  سەناپێ  نوێ  ژیکیۆل  ک وە  دیالێکتیک   ەهەوڵیداو  نگلسە ئ 
بەشل  ایداود مارکسکتیدیالێ)  ڕشتاید  تر  یکیەێوەینین  لە  تک  ی  یۆریزمدا 
تیکی لێکیڤی و دیات یکی سوبژێکالێکت ید نێوان    لە  ەکک  ییە تیۆر  ەکە، ویفەی ەعرم

،  ی، مێژووییوشت سر   سەی ی پڕۆ رەبادەرەش  ک تیۆریە    ت، اریدەکرێێکتیڤی دیئوبژ 
ی خۆیدا هەناو   ە ل   یەکەم  یەۆسپڕ   کە   یەکە وی مێژو  و    ، شترو پڕۆسەی ناسینی س 

  .ێت( رگدە ەڵه

 
پپ  بۆ بابەتعریفە مە ەی  س ڕۆ ێویستی  وی    ەر لەس  ینەوەارداک  ڕۆسەی پ  ەکە 
بەتایبۆشمەندی مر ه دیۆڤ،    ی گرنگی ت کە شوێنیفەی سروشعرە ێکتیکی مالەتی 

لێرە  یڤت کئۆبژێ  دیالەکتیکی  اننێو  یوەندیە پ   یەلەمەس   ستە یوپێ دا،ئێمەیە 
ت  ش ور ی سککتیە لادیتە  ەکەیە، واباس   خودیی ناوخۆی  کتیە یسوێکە پ   ، (بابەتی)

  بزانین. ی(ۆیخ ) ڤ بژێکتیویکی س الێکت دیگەڵ ودا، لەیاریکرای دتڵە لە حا

  
سوبژتیلێکدیا) دەڕبڕینی پڕۆ ێالدی)  بەمانای  دالێرە تیڤ( ێک کی  سەی  کتیکی 

)یە  فە(ی رعمە  پڕ  ەیپڕۆس ک  تیکێدیال،  کە  بە  نیییان  ەیوەندەنگدانەوە(،  ە 
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،  ەتییە پ   یر ی فککشتنێداڕ  ککتییالێد  یوە ێکتیکەوە، بەبۆ دیال  خۆیی() ینت شیە تێگ
ئۆب  ب ئەم   نییە.ێدا  ت  ڤیتیێکژبناغەی  ئەو مە ەش  دانای  باەی  تی  بە یالێکتیکی 

 خۆیی.  بۆ دیالێکتیکو یەکەمینە  کە ێەستپد
 

مە ە ئ  ەر لەس  ئەنگلس  د وبەڕ   سەلەیە م  ترێ  پێیدەوئەوەی    ێکتیک،یالد):  ەڵیونی 
ئۆیالد دەسێژبێکتیکی  بەکتیڤ،  سروشتداەاڵتی    و ئە  مبەاڵ ە، وتو گر  سەر 

  نها بەتە   ،هزر  تیکیدیالێک(  یڤێکت بژسو   کییت دیالەک )   بە   دەکرێ   بانگ  کەیدیالێکتی
لە ە ەی وڵجو  نەوەیڕەنگدا باڵوە  کە  سروش  ،  جووڵتەواوی  ئەو    ەیەش تدا. 

دژە نا  لەت  دادەوڕو ککاو  ژندا،  دیاری  یانە  سروشت  م ی  بە  نێیە لمالدەکات 
  ی یەکێوەن بۆ ش، یاتریان  ەویبۆ ئ  ان یکستنەوەی یەکێە، بەگوایەکەشەو ماوەبەرد 

 ٢٨٣ەڕە  پبااڵتر(. ال 
 

دەکات  دیالێکت پێناسەی    ەیەکشێو  بە   ئەنگلس  پەیوەندی    یت نسزا)   بەوەییک 
یە.گشت  دیە ناوننا  ئەم  ائای  ێرس بپ  کەسێک  نەیە لەوا   ی(  )  ەی  بەو تیک  الێکی 

گشپەیوە   زانستی لەگ کناتی(  ندی  نییە  بەوەی  دیالێکت   پێناسەی   ڵ ە ۆک  یک 
لە  (  دنەنرەسە)پ  ەوەیبکوک نییە،  انێر  نەخ  اڵمەکە ؟ وە سەندنەپەر لە    ە ەک یرتیۆ

پە   مانای  دائەنگلس  نیۆچووب لەبەرئەوەیی تیشگ یوەندی  زانستی  پەرەسەندن    ە. 
  لەیەک  ئەوەی   شتەکان  وانێن یەندپەیو  ەکورو هە  ،داکات  ە ل  ەکندیە پەیوە    ایەتەنب

  بە  ارەمەرجد  یایود  ەی یدنوەپەی  ئەو   دا.لە شوێن  یوەندی ە پ   ڵلەگە    هەیە،   داکات
  بە  وبەشیان،اه  یەتاسەر   بە  ،لەخۆی  بەر  انیشتەک   سەندنیەشگە  وویژمێ
و  و و دە ئەندا. لەبەرئەو ێوان هەموویا، هاوبەش لە نەەو ر ت  شتی  لە   ەوتنیانرکدە
دی  ەیە س انپێ وەڵ  لەگ یک  ێکت البۆ  دێنەوە  نین  یەکدا    ناوەڕۆکدا،   لە   ناکۆک 
شێوەی    و دو  بە   م ، بەاڵەوە دەکەن  ە ناوپێچە  ۆکەڕتادا یەک ناوکۆ   لە    ن ووکیاردهە 

 تری. کز لە یەجیاوا
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   ڕێکەوت   ، هۆکار، پێویست
(Causation, Necessity, Coincidence ) 

 
 
ن هەموو شتێک  دەڵێت بەشێک  ە.  لەیسەمە م  ر ئە هەیە لەسەرە بیروباوەڕ  جۆ و  ود
پێوە ل گەردوونەدا  هیچ شتێکتە یسم  ڕێکەونی  ،  بە  بیە  بە تێ ت  تر  اڵم  ،  بەشێکی 
یە  ۆی هە ەتی ختایب  ی نگە گرسا م بئەە.  کەوت بە ڕێ  و شتێکەمو، هنەخێرن  ڵێت ەد

  گرنگیان هەیە  ڵیڕۆسروشت، ئەم باسە    کییت کێالدی  ۆە بتی ئێم اسی گشلەسەر ب
  . تداروشس   نیتەکازانسشەی  گە لە 
سروشت()  لە  باس  ئەنگلسدا  دیالێکتیکی  بخدە ە  ئەو  ڕوو  چەمە  اتە  کە  تایبەتی 
  جام(. ئەن  اروهۆک)، و  ست( ێوی، پکەوت ێڕنی، وەکو )ەکاەفیلسفە 
ەکان  یکیفیزامیت ی  نوبۆچوروبی   دەکاتە ەی ەخنەک ڕ  ری تی  وویڕ  گلس ئەن  اەدرێل

وا یە چەمکن  وو د  پێویست(  ،  ڕێکەوت)و  بوکەپێیان  تریانوەئ   انکیکێ،    ڕەت    ی 
ئ   دەڵێت  کە   لمێنێ،سە ەد  ێکتیکیالدی   ڕاستی   بیری   شەوەە رێل   دەکاتەوە، ەو  " 

تەواد یکەرووانە    ە، هەی   دا اننیواێن  لە   نە والیە ود   ەیگواستنەو   و   نەکتری 
 . "ەوەات کە ەت دڕ انتری  ئەوی  یەکێکیان ەەندرچ هە 

  لە   ە گج  ،یە نی  چیه  ماددی   قەوارەیەکی  هەموو  کە   وە دەکاتە   جەخت  لسنگئە  
  . تبێنە  پێویست  و  کەوتێڕ ۆب دیالێکتیکی یەکگرتنێکی

ئبەڵگ ( ت)پێویس هڵوئاە  ەندیپەیوەو  ەی  نمیشەیە گۆڕە  داێویەی  ە.  انەکیارد ن 
ئەوە ێوی)پ ڕویە ان لەو  ە ک ییە  ن  ست(  د   ،توبداە  ڕوبەڵکو    لە   کە نو، چوبداتەبێت 

بی  مائەنج پەیداب  یتڕە نە چەند هۆیەکی  لە ووە،  وقوڵەوە  ی  وشت سر   دیەناون  کە 
دیاردەکانەوە سە  هەر   ەدات. رهەڵدناوخۆیی  پڕۆسەیەک  و شێوە ەکو   )پێویست(  ی 

تەواپلە  دازەکانجیاوا  ناغە قو  لە   کە وێ،  دەکە دەر بوەر  وبوونیی  م  ەاڵدەگرێ. 
بە ڕاستیەک  بنەما  ە ب   ستێدەبە  تشپ    ەوت کڕێ   ڕێکەوت،   : رتێکی  رجۆ   لە   م اڵان، 

  بەیاسابوونیەکی   پشت   نیکاوە راشا    رە هۆکا  سەر   ناخاتە  چاو   ەی ئەو  ی بەهۆ
 (. ئەگەرەکان )  شیاوەکان  و شێوە   هارەجۆ  بە دەبێت بۆیە   ەوە،دیاریکراو
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لە  ڕ  گە ە ت بخا  یۆ خ  توانایی  وەئە رد بۆ  خۆش ک   گلسئەنی بۆ  چونە ڕێگابۆ   ئەم
دژ سەف فەل   نەیڕەخ بیروبی  ه ی  بەتە )  ی ەانەوئن،  کاەڵە اوەڕە  ا ینپێویست( 

کەبید کردەوە  جەختی  دەبننەوە.  نەنێ  وت( ێکەڕ)   نستزات  ێە  ئەوەش  توەال   ،
    .ت ببەی بۆ ستی ە د تیککێلدیا بەبێ   ئەگەر ەسەخت   ارێکیک
  یی خۆ  کیەیە و شێ  ( تپێویس  ، توڕێکە )   وانێن  ی کارجیا  ەکاندادیالێکتیکان  بیری  لە 

ناتوبەرئە  لە   ێت،ەگر رد وە  پەتی لە   ەلێرێ  رناوە  ژێر  بخ  ێ و و    ی مکچە رێتە 
  ک ەیە شێو  بە   پێویستە   هەروەها  .یە دا(  ویست ێپ)  یلەڕیز   ئەوانەی یاساکانەوە،

تز  کە   دیانەی نوەپەی  ئەو   تەواوی  کە   ت رێبک   سەیر ئێستا  اکانست  یتوانیوە ە نو 
لستى(ە وی)پێ  سایییا  ڕیزی   ە تیخاب زانو ینە ێژو تیزی  ەڕوە،  تی  سەیەکی 
بەشێبەڵ   ت،رێناناد تەنیوە پتەنیا    کە   کەیەو کو  بە  مەعریفەی    یاو ەودە 

هەر  توێژ  جار ۆی بەرەوەکەوە.  زۆر  بئە   ە  چوار ۆچوو  دەخرێتە  چێوەی  نانە 
 کانەوە. تەگنوسیسنی ئاونەکاچو بۆبیرو  ەکوو  وونی ترەوە، بیروبۆچ

ک دیالێکتی  یشەە گۆ ل  ئەنگلسر،  تانی  ەمکەکبۆ چ  کەیینەوەژۆ وی تسەر ڕێڕە  ە ل
دەداۆی ز وڵە ه  هۆکار(، )  چەمکی  ەر س  تە دەچێ گل لەسەر  یهی  انبۆچونەکبیرو  تر 
کردایەکگ هۆو  بداتە ئر) رتنی  مادتەوەدەس بە   نجام(  تەفسیرێکی  بکات. و  بۆ    دی 

هیگ)) نل  لپەیڕەوکردنی  هێواە  وسن  لەنێاەرچاوەکێز  کارن  وانی،  و  ا،  دریگە هۆ 
کانی  شێوە  ڕانیۆ گ  لە   ەن ڕوودەد   ە ک  ،اندوە مل سە   یخۆ  یانەرکاریب   ونی، کە بویەک
  هێز   :ەو درا  لەسەر  بڕیاری  پێشتر  کە   ی کە رەەوێپ  نرخی  نامە ه   بەشێوەی   . ادەددما

 ٣٨٤  ەڕالپە(. ە یەکەیەو کاریگەر   بە  هۆ واتە   سەرچاوەکەیەوە،  بە  رێ دەپێو
ب دەستدتایبەتیمی  کگرنگیە   ارەوە لەم  و  ز  تیۆری  ، تێەوەک ان  انستی 

  انی کەمانی شیکردنەوەی بباس   ڕوولە   خستنیە   گلسئەن  ەینائەو  ن،ا ونەکوبۆچربی
تە  ەنسیەوە هاەر فئەوەی لە ماددی    ٢٦* الحتمية(   sminirmdete)  وەیێش   میتۆدی 

 انستی سروشتەوە. ز ناو

 
 . imsindeteni, isim rmineetd  :ةتمیلالح ، اتمیة لح ,ا*26 

  لە   ی،ەتنەکەی اپێچەو  میة الحتال  و (  ردراو لەسە ڕیار ب   ێشەوە لەپ)  بەمانای  ە فەلسەفی  کیەزاراوەی   الحتمیة  

قەدەر،  بەمان   دا ردیکو ق ای  د ەدەنا  نەگەیەنێ  ر  ماناکە  تەواو  لەوانەیە  بەاڵم   ، من ،  ێت    زیاتر  بۆیە 

  . دێت رکا بە جبر   عەرەبیدا   لە   شیرجا ەندی ه  و دافارسی لە  ،یەکەەبی رعە یا  نمەکار دێیەکەی ب یزئینگل
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دەتمحە  وای  پێویەکان  کە  ەر  سدەستبە ۆ  تەوخڕاس   ە، دەیسا  یست بینن" 
  ، ەوتک ڕێ)  ی ت شسرو   بۆ   شتنەتێگەی  ئەو    ". ەرابڕەک  بێ ە ب    ێەگر وشتدا دهەمووسر 

  تمیەتی ە ح   و  تپێویس  نواێن  پەیڕەوی  و  ەاتەو کڕەتدە  ڕێکەوت   داتێ  کە (تسپێوی
  واوی تە نا  و  هەڵە  بۆچوونە   ئەم   . توەردەگرێ  یانە ت  بە    سەرەتایی  ڕووداوی
ڕێە دنەورڕەتک:  تێدایە   ر زۆ  بنەڕەتی ئۆبژێسروەالیەن  ل  کەوتی  کتیڤەوە  شتی 

درە باڕ ڕایەتیت  دەکاکەکات و  راو دڕێپێەی  ئەو   (fatalism)  ەردقە   ری بیۆ  ا بێشت 
ئاین  ا لەگەڵیشید   دەمێنێتەوە،   واتا بێ    کی یە اتاو  وەکو پێویست( )  اەدلێر  ،دالە 

  ی ۆ ه   دەبێتە   میتافیزیکیە   رەیب  ئەو .  دەمێنێتەوە   یۆخ  و وەک(وت ە ک ێڕ)
ر  سیتەف تەوە  پێویس  ە ل  ،لێرەداکە ڕێکەوت،  )   ە ک شە ڕۆکی کێوە ە نال  ەوەەوتندوورک

  ٢٩٥ەڕە پات(( ال بک  دروست تو ێکەا ڕنێ تەبەزێدت دایسوێکو پەڵناکرێ، ب
ککێانیمگر-ية(متالح)  دەرە ق فەلسەفیە  ڕوود  تدەڵێت ە ی    لە   کانە اوهەموو 

گەڵی و    نداگەردوو هۆشمە لە  دەک شیدا  هەڵسوکەوتی  و  مرۆڤ  ژ ندی  ێر  ەوێتە 
لریجنز هۆکاۆژیکە  لەژێرەوە ە رەو ی  کە    لە  مە ەواردبە   وە،ا ردیاریک  ، 

  ەتی، یبتا  سایای  بەپێ  تدەبێ  نەوەیاتر  ویە ئ  یهۆەب   نیایەکێک  ە ک   ،ادڕووداوەکان
  و   گەردوون  یخشە ن  ە ک   خودایە   قەدەری  ئەوە  ندەڵێت   نکایەمت ە ح  ە ل    کێهەند

.  دایە ئەو  ی رە دقە   ژێر  لە   دیاردەکان   و  ڕووداو  هەموو  کێشاوە،  ونەوەرەکانی وب
ئەو  یپێبە   یان  تو کەێڕ  بۆڕووداوێکی   ە نیی  رێکبوا  هیج   بەشە  بیروبۆچوونی 

  .نو وبۆوەلەخ
خۆالدێنالەپ سان  وی  ئەخ لە  کیتۆد مەو  تی  س تۆت اهە  ە،  لە  گا ێڕ  ەرە  زانست،  ی 

چ بۆ  پەار هەوڵەکانیدا  ڕێکەوت،   پێویست  واننێ  ی ەیوەندسەری    ناوەڕۆکی    و 
  ڕەو پەی  دیالێکتیکی  -اددی مدی  ی میتۆیرەکە زب  ئەنگلس  ، ەوتڕێک  هۆکارو  یاسا،

دکاتدە ئەوە  بێد رە.  کە  سەبکانازا  ە لزۆرێک    ییانوات  ەخات  بە    تارەن 
 و   جیهان  دیالێکتیکی  نتوانیوەیاە ن  کە    تەوە ێ ڕگە ە دەئەو  ۆ، بیتۆدم  کانیەلەمەس 

 ی هیگل   دیالێکتیکی  لە   باشیان  یناوەڕۆکێک  هیچ  بکەن،  زمەه  یفە عر مە   سەیۆ پڕ
هەو ورتنەگ وەر ئ.  هۆکەر  ئ  شارەەم  هۆی  بۆتە    ر بەرانبە    دی تونبە  ەوەیبووە 

  ا تد اک  ان ەملەه .ە ەەستنەووب  لهیگ  ی یککت الێید  و  پێویست   و   تەوڕێک  مەسەلەی
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  ی گشت  وویڕنە خست   بۆ  بووە  ڕاستی  لەسەر   هیگل  ە ک   ەوەدەکات  تخ جە   ئەنگلس
  .ەلەکمەسە 

 
مەتدەڵێت  ئەنگلس خستنەڕووی  لە  بوو  ڕاست  هیگل  بەگ ەک ەل س ،  کە  ی،  ت ش ە 

دووالی  یاندڕایگە  ه   ەنە مەرجداری  پێویس)   انیمکەکچە  دوو رە بۆ     (، تڕێکەوت، 
  ت کەوێڕ   کە "  کە ە ل سە مە  ۆ ب  هیگلی  یکیدیالێکت   ناو  نەچوو  ڵگە لە   بوو  هاوبیر

  بنەمایە  ئەو   ینوەخا  خۆی   دا،کات  ن ما هە کەلە   ئەوەیە  دا،   پێویست  لە   ەمایە بن
 ".نییە 

  فیکر،   تیکیلێکدیا  ەرلەس   بوو  ازوای ج  گلهی  و   ئەنگلس  نێوان  بیری  هەرچەندە  
بیگهیلە  گری  بەر   لس ئەنگم  بەاڵ لە  دەکرد  دیالۆ بوورل  ر  سە ە لنەی  یکاێکت چوونی 

 ( . تویسێپ  ،وتکە ڕێ)  ڤەیشرۆ    ەسەلەیم
پێویستدا،شاراەوت  ک ێڕ  ای ەمنب لە    گەڵیدا، ەل   ە وتەیکەڕێ  وت ڕێکە  ایەمبن   وەیە 

  نە دەربڕی  ڕێکەوت   کەم ەی  : تدێ  وت ڕێکە   شێوەی   لێرەدا.  نایەنەوە  یەک   لەگەڵ  کە
 ویستە. ێی پەواوکەرت تکەو، ڕێمە پێویست، دوو بۆ

رت  کوا  ینەتە ەی ب نەماک بو    نارمەکۆف  ریراوجۆجۆ  ەک،  ینە بکە بەو   ژەامئا  دەبێت
دەبێر ڕێکەوتەلە س   ەەو ێتکران بەڵکو  بێتڵدەگە ت(ی لیسێوپ)   ت،  ئەوە  ەرەب ل .  ا 

ە  خۆت ل  تیناتوان  :م ە یەک :  ت(سپێویدەبێت جیاوازی بکەیت لە نێوان دووشێوەی)
 .  بێت مە هار ە ف بۆ   اوی هۆی راریکمەرجی دیلوهە  گەرەئ   ام البدەی ئەنج

  انی رەکیەکەس   ە ڵ ێه  یێنەرکهپێ  یداگشت   لە   کە   نەیمائەنجا   وە ئ   وتنیرکە ەد:  موە دو
  دیاردەی   لە  هۆیەکان  کە  ینانبز  ئەوەش   ت بێدە.  تمییە ەح  وە ێش  بەهەمان  بابەتە

 ێکن شت   دا  ڕێکەوت )دەی دیار   لە   مبەاڵ   ن، و ە ک ردەەد  ناوخۆیی  شتی  وەکو  ( پێویست)
  ەرەوەن.د  ە ل

بە    ە وتێتەسدەبە   وت(ێکە ڕ   ،ستیوێ پ)  نێواندی  ن وەەیپ   چارەسەری   لس ئەنگ
جە لێرە  . کانیەراهۆک پ تەو اکدەت  خدا  لەوەی  ) ە  و  ەیوەندی  دەبێت مجائەنهۆ   )  
لە  اچابەن ب ای  ڕێگری  تەنێکەوە  لە  جووڵە  جیاوازەکانی  شێوە  ۆ  گواستنەوەی 

  .بێت  رت   نێکیە ت
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ری  کردا  لە  تن ساجام( دوو  نە ئ کارو )هۆ ەمکی چ  ە ک ات دەک ئاماژە ئەنگلس  هەروەها
ب  یەنەیدووال تێگشتی،  دیار   نیشت گەۆ    ەندیەیوپە   لە   دەبێت   ان، کاکەت  دەلە 

  جووڵە  لەوێدا   ی، بکە   بۆ   ەیوینە توێژ   ایج  بە  دەریکێشی،  انیگشتیەک
ی  کتێب  لە    (.جامئەن)  نیارت   ی و ە ئ  ، هۆ  یەکێکیان  کە:  دەردەکەوێ  دووالیەنەکە 

دو و "  ت ژێ ێڕ دایدەشێوەیە    ەم ب  اگدهرینئەنتی   ،نبۆچوون  دوو  امنجئە   هۆ 
،  رنبەکا  ی  تاکێکلە    نەبێ  اندیانارهێنبەکا   لە   هانە ت   هەیە،  ی ەئەو و  وەکایەن 
ڵەتە تاکییە دەکەی لە پەیوەندی  حاو  ە ەیری ئکە س  کم بۆجارێەاڵب   ریکراودا،دیا

هەموو  بە  تا  ەوە وونردگە گشتیەکەیدا  گەیش،  ه ت بەیەک  بۆچنی    و ن  کاوونە ەردوو 
   ام جنئە   و  هۆ  لەوێدا    ،شتیداگ  الیەنەی دوو  ریداکر  ن لە فیکری یەکیا  چوونە ناو

  ەب   دەبێت  هۆ  ،داساتێک  و  شوێن  ە ل  بەوەی،   امی،وە ردبە  بە   ەندەک   ڕوگۆئاڵ  شوێن
 ٢٧" * چەوانەوەشەوە پێ بە    ، جام ئەن

هێ  ئەنگلس  مەسەلە  بەهەمان  ددەی  ما  لە  دەکاتەوەۆ ک  ر اتزی  خۆی   زیسەبارەت 
ە  ک   ەکان(نشڵەکی چە چە ڕە )   یناروکتێبەکەی دە سەر  کاتێک دێت  توشسر  -تیزانس
و  ە بن  ترین انلەفراو)   ویندار  تێیدا ل وەستا  ا،دتڕیالس ما  ڕێکەوە    لە   ،وت( ەسەر 
 . دەگرێت میکانیکی تیمیەحەت   لە دتون  یە خنڕە   ئەمەوە  رسە

باسەکەی   گرنگی  کێشەی  ب  ،ییالێکتیکیەتدنی  ت شتێگەی   ئەنگلس الیەنێکی  ۆ 
پێویسێنی  ەیوەندپ ڕێوان  و  یاس  وت کە ت  بەد  وونیب  اییو  دیە  پەیوەن  ەل  وور ، 

  ارەکان. هۆک
  بوو   وەئە  تدا،وش سر   زانستی   لە   (  پێویست  ،توە ڕێک)   جێگای   یلەمەسە   ێندنیوخ 

(    هۆ  و   ڕێکەوت)   نێوان  پەیوەندی   کێشەی   راوی ریک دیا  سەریچارە  یاواد  کە
هەر ڕێکە   لەوەی  نەبوو  انیگوم  ئەنگلس.  دەکات   مەرجداری   ،تێب   چیەکوت، 

  و نا  ە کەوتن  بۆ   ت البدا  خۆی   یانتو  ئەنگلس   کەی، کە ی ت الێکید  دنەیرکرسە ە  هۆیە. ب
 ن یا  دەکات،  دا(  پێویست)   یڵۆڕ   لە   ڕەوی   زیاد  کە  (    indeterminsm   مية حتالال)

  شێوە   بەهەمان .  دەکات  دا  ڕێکەوت   لە   زیادڕەوی  کە    حەتمیەوە،  ناو   تنە کەو 
 ڕێکەوت(.  کار یانۆه ن یانەی )ەی درۆیاوکێشلە ه نداخۆال

 
 29-28   ی ال ەرەبچاپی ع  * ئەنتی دوهرنگ  27



 

100 

 

  سەیر   او سترەب  وەبەیەکە    کیچەم  و دووکەو یست(  ، پێووتکە ڕێ)  وورد هە   گلسئەن
 یکانە جیاواز  نەیە ال  ە ک    ستاوە، وە ڕا  تریان   ئەوەی   لەسەر   کێکیانێک ەی  ەک   ت، کادە

یاوازی  ج   اتدکا  ن ماهە   لە   ماڵ ە ب  دەداتەوە،  ڕەنگ  مەعریفەدا  پڕۆسەی    لە  بوونیان
پە لە  دەکات،   هۆسەر یە  ەندوینێوان  لە  ان،  کەرەوەکال کیە   ،کارەکیەکانی 

  .اد( ەوت ڕێک )  نیاکوە دو  ە پل  دیە وەنپەی  نوانێ لە   ەتدا،باب
دەرەک  پەیوەندیە  بەردە کایە زنجیرەکانی   ،   لە  هەر بێکۆتاکان،  تا    ت دەبێوام  ن 

وە  ڕێکەوت()  رییسە   نە،بۆچوو  ئەم.  جودادەبنەوە  بێکۆتاکانیشدا    و کدەکات 
  ە الدان لخۆ  ۆب  ەەکاتەود   وار، ب)پێویست(  ە ر لتزیا  زنجیرە یان   ودوکی  ینێڕب یەکتر
  لە  کیەکرەدە  وهەمو  یندەزان  وەکو   . لەگەڵیدا  (یمتناحە)  مەیلی و  ( ی تمحە)  مەیلی
  لەسەر   نبەست   پشت  بە  نابێت  خۆالدانەش  ئەو   بۆیە  ،ە ۆییوخان  خۆی  دنیادا

  ای دەبێت لە ڕێگ  ە اندەو خۆالەڵکو ئ ب  ،بێت   ەکیدەر ی و  وخۆیان ناێوی نبەربەست 
وەاڵ   حەتمی) کردنەوەیەتڕ کە  ک یەو ئە   ەکانجیرزنبۆ    یمبێت،   خاڵێکی  ەل    ە ە 
 . کردوە دەستیپێ وەوەراکیارید
 
 
 
 



 

101 

 

 ۆڕ اڵوگاری ئ کرد ان  ەنە، ی ی دووول کرداری  
 

هۆ  ئەنگلس  دەبەلێکوڵینەوەی  چەمکبەتێ  ستێتەوەکار،  کردگەیشتنی    ی ر ای 
شیکاریماندا   لە   ەو دەبێتە وڕومان  رەە ب کە  ەم شتە  یەک   -گۆڕی ئاڵو دار "کرگۆڕئاڵو

ماددەیب گدووالی  رە ادرک   ئەو    ."داییەکە کە گشتلە  اڵو  جوو  ۆ  کە  شتەکی ەنە  ە، 
.  ٣١٢  ل .  ڕیالیستی  ری کا ۆه  ەندییوپە   بە  تیەنێانگە مب  دەتوانێت  یا،بەتەن

  ( تیخۆیە   ەی هۆک   ڕۆکوە نا) گە نوبانا بە   سپینوزا  یبەت ا ب  کە  ینێدەب  وای  ئەنگلس 
 . ٣١٣اڵوگۆڕ( ل ئ ری  بۆ کرداوانە ج کیێنبڕی دەڕ ) ئەوەش 

تێ ە بن  ە ل دەدۆزینەوەئ ت  سیڕیال  بۆ  کیێکت لاید  تنییشگە مای  موو  ە ه )  ەوە 
هەموویان بە    کە ،  تست دەکادرو مێ  یستەپێدەگات، س ، ئەوەی دەستمان  سروشت
بەسترتەنەکانە  مەبە لێرەد  اوەتەوە.وە  با  هست  ل ماددیەکاننە  تە وو  ەمە  ە  ە، 

  استیەکەڕ  ەوە. ئلگە ئەسیریەکان و خوۆمەکان  ئەتبە  ات  گەا دکانەوە، تێرە ەست ئ 
  رداری ئاڵوگۆڕەیە کار، ئەو کە  تر دەخەنن، یەکوارەستب کەوە  ەیبە   ە انەنت   کە ئەو

 ٧٢(. لکاتزدە ە ساکە جووڵەک 
پەیوەندیەکۆس پڕ مەعریفە  ڕاستەوەی  هەیە ی    کی ارێدرک  وەکو ە،ڵەو بەجوو  خۆی 
کان  شتە   سیفەتی  وەگۆڕە ئاڵو   اریکرد  ڕێگای  لە  یاتەن  ە نکچو   گۆڕ،ڵوئا

  کەیانەوە جووڵە  ی اگڕێ  ە نیا ل ە ت   ن ە خناەرد  خۆیان   ی ماهیەت  ن اتەک. ش دەدۆزیتەوە 
ەت بەمە  ەبار س  ت.ێەوە نەبکەی وڵەی جونیت لەڕێگەاری ناتوانێت بزا ەبێت، زانین

دەکئا  ئەنگلس کماژە  کە  هۆئاڵوگۆرداری  ات"  کڕ  شتەکانە است ڕ  اییۆت ی    . ی 
نا  سەرلە  ەختجنگلس  ە ئ  وتە کۆڕوەگرنگی  ئەو  دە ی  ناتوانین  تەوەکایە  لە " 

بەوچیب   تریاوگۆڕ زڵائ کرداری   ئەمەاودلە   ە چونک  ،ەوال ن  نیىچ شتێه   وەی  یە  ک 
  ماددەکە   خودی  ئەوە...    زانی  مانددەام  یوڵەوج  شێوەکانی  ئەگەر   مەعریفە، ۆ  ب
 ٣١٣  ڵ. "ێت دەب واوە ت  کەمانعریفە ە م  بەوەش ناسین،ەد

میەکەپێکهاتهەموو   بە سترابێتەوەبە  تدەبێاددی  ی  ییەک،  تێ  یەکێکی  ،  رەوەان 
  ادەیەکی ی مکانێکهاتە ەر بە پگیرکا  یوەیەک ە ن ت س ەوخۆ بستە ڕانان  خۆ یاوە تبەڕاس 

ب  لەم  لۆچوترەوە.  گەونەشەوە،  هوندردوە  بێتێشت یچ  ا  تەریک  نییە  لە  )  ک 
خزا  گۆش  جێەدا  بێتبێت(،  نگیر  و    لە  یاواز یج  پێویستە   داەلێر   بێت.  ۆڕ ەگ، 
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ب  هۆکارەکان   یە د نەیوەپ  نێوان بکەین،  یەەشەکو  پە لەالکان  ندیە  ەو ییەک، 
  یان، لەالیەکی اکۆتان  ڕی لوگۆ ااری ئ و کرد ن  اکشتە  ی ی گشت شە گە   ەکانی ەییاتکهپێ
 ەوە. تر
 

د  جووڵە    ئەنگلسی  تە بابین  ەزانوەکو  کە  ئەوەی  بلەسەر  پایانی سیفەتی   ێ 
ۆ جووڵە  ب  لسئەنگ  یشتنیگە تێ   ەن کینتە بزاویسپێ  مبەاڵ اوە.  سرنا  باش  بوونە،

کرد  ەی نەدەوڕداەک زیێوەی ش  یچه  ەوە بەئ لە بەر   بوو،  دیالێکتیکیی  ێکشتنگەیتێ
ژەی  ڕێ  اوی وەست " توانایی    ااندە گشتی بوونەکڕان لگۆ   ی سات  وەی ردنەەختکج  ە ل

حاڵەتەکانی  تەنە توانایی  پ  هاوسەنگیکان،  م ێکهێنەرکاتی،    رنگی گ  یەرجی 
  .٣٣٤  ە" لانژیرجی گرنگی  ی مەتایە وێنەرە نشەوەوەل  ،ە ەی ماددەیرەو ەجیاک

  
ی الێکتیکێت دیم دەباڵبە  ، ەمادد  کیێتەو سیفەکد وکرن  ماجووڵە  یتر باس پێش   مەئێ

هەبێت تێگەیشت  بۆی    ساتی   بەتایبەتی   بزانیت،  ە دەکماد  ەتیسیف   ئەوەی  بۆ   نت 
  ی گەنوس اه  حالەتی  یایانتو  ، نتەنەکا  ەییڕێژ   ستانیە و  اناییوت  یان   ە، گۆڕانەک 

گ ر مە  کە   تیان اک جیاکە جی  ماوەرەرنگی    ریکهێنە ێپ  یایەتچلۆن  ە چونک   ەن. دد ی 
بە هەی  زیان جیاواتی  سڵە خە  ،وازناتر جیەکی  ڵلەگە  اندەکادم تەنی ە،  ئەمە  ا اڵم 
حالەل وەڕێگای  دەزانی  و (inactivity)  اوەست تی  بتهاوسەنگیانەوە  ئەم.  ە  ەاڵم 

ن واگەیەنێ  ئەوە  هایاگێج مان  هە   سەنگی(و اه  و  ڵە جوو)  اتای کە  ر  لەبە ە،  یە ن 
  و   ەاددەیمی  ەتسڵ ڵە خەووج  مە، بەاڵیی کاتیی و ڕێژە  گیەک هاوسەنوەی هەموو  ئە
 . یوونیەتب ەرجیم

  تەنیا   بە  کانە دەک اردی  و  شتەکان   یتن دەبینین ناتوان بدەی  سەرنج  ئەگەر  کەواتە 
  بێ   ،ەدو انزخ  خۆیان  ەکداگوشەی   لە   کە   بکەیت  سەیر  وا  شتەکان  بکەیت،  سەیر

خۆیدەو  یان  تر  یشتێک  ڵە گ ەل  دینپەیوەن   انەکشت  ناتوانین  ە وات   اندا،روبەری 
تر   یکنالیە  اڵمە ب   وە.ە نبکەییاج  نکانیاەتیگش ە  وەندیەیپ   ڵلەگە    هەیە  گرنگی 

تێکە بکەنابێت  ئەویشڵ  کەیئەو   کرێت،  لە  تەدەک  اتێە  تتێگەیشتن  وێت 
  و  ن کاگشتیە   یوەندیە ە پ  لە ڕیتدایب تاسەرە   دەبێت  ت، تێک بکەیەک یان ش دیاردەی

 ەیت. جودا بۆ بکبە   ەوەینۆڵیلێک
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 هاتن! پێک  ، و ن د ر یکاریک شوخۆ،  ڕاستە ی مان ا ڕێ ت ە،  ریف مەع   ەوی ڕێڕ
 

 
زاەو زانراوە  لە کو  بوارێكنست  سەرە  ،داینلەبوارەکا  هەر  ات  ەستدەکد  تا کاتێک 

کۆکرنەوەی دەچێتەکاناتا د  بە  پاشان  دۆ  ،  پەیسەر  وەندیە  زینەوەی 
لیبوویاساسەر  لە ە  دەربڕینە  ک ،  نییەکاۆخناو پێویست    بابەتێکی خۆی  ناو   ە نی 
بزوو ەگشت با  ەدەوێڕڕم  لە  او.کرۆڤە شر   ەستەیە، جر ە ب   زۆر کە  ەەیه  ک نەوەیە تی 

 بۆ  دیاردەکان،  لەسەر  ەلێکۆڵینەو  ۆب  ە ی تمرۆڤایە   ریفیک  ەیتنەو بزوو  شئەوی
  بۆ   ەتانەوەسڵ خە  ئەو  ییقواڵ  ناو   نە چوو  دوایشدا  لە،  خەسڵەتەکان  ی ەوەدۆزین

 . قوڵتر ورتروود کیێست ائ 
نیۆشگ  ە ل مەعە  بە ئ   نیێ ڵ ب  نینادەتوریفەوە  گای    ەیوە نڕەنگدا   نەوەیە زووت و 

ق یەکنۆچەندەها  ب  اغی  یەکە  نا  ۆلەدوای  گشتیچوونە  ەی  ەوینڵوێکل  وەوەی 
متە باب لە  تۆژێک،  بۆ  گشتی  لەسەرەتاکەیوەیینە یتۆدی    ک تێ اک   دا.ەک 

 ینتێڕاما  لەڕێگای  تارەە س  ،ەکدیاردەی  نیا  ێکت ش  سینیان  بۆ  ەکرێت دەستپێد
بەو ستڕا و اسیف  ۆناسینیخۆەوە  دە  ،یەکانیرەتاسە   ە ت و ە ک رە د  ت  بە    ێنیە ە گ تکە 

  وێت، ە ک دە   دەست   وەە ی گاڕێ  لەو   یانەیزانیار  وەئ    کی و ڕوخساری.کی دەرێنناسی
  لە  ،هەیە   وەوەان  چوونە   بە   یپێویست   لێرەدا.  نین  واو ە ت   م بەاڵ  گشتیین،  زانیاری

ەی  دۆزینەوامانجی  بەئ   ەکە،ت بابە   ۆییەکانیوخنا  ە ر بوا  ۆب  ونەوەزمئە  یگاڕێ
هخو ەت ساڕ  ە یەنال شیکاری    ڕێگایە ل  بەتەنیا  شەەمئ    ,ەکانیو ێنەکراەستپۆ 

 ەسەردەکات. و اکری ل  یەشەکانب  بۆ  تکادەکە دابەشی  ە دبێت، وەبابەتەک
شیکاربڵێین  دەتوان هەموو  دەین  بنبیەک  لەسەر  بنچینە ێت  کانی  ە ی ەما 

لێراوبتەو   ت دەکا ەوەیەک  توێژین  تێکاک،  کیمیا"   تدەنووسێت   نگلسە ئا  ەدکرێت. 
دتێ  ی ر ۆز  یراکشی زۆری  ەب  یر اشیکاتە  وەکات،  دا  پێک  ێژینەو وتشی  ەکە 

 بەبێ دژەکەی یەکسان نابێت  ە کات، چونکە د  انکە ژار لەسەر دوێدا کلە ،  تدەهێنێ
 ٣٠٧". ل ەیک ە پێکهات بەبێ  -هیچ شتێک ە ب
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بابەتە  ڕۆژانەمانژیالە    ەیە ه   ەستەکراویج ر ە ب ی  گرنگیەک  ئەم  کادنی  تێک  ا، 
نی  دنار بۆ دامەز   وە تور ەیدا گکێکهاتە ی پ ە ودنەکرشی  ر ە سبە  یدەست سەردەم  کیمیای  

 رەسەی نوێ. کە
  لە  ا،ی مەعریفەیە لە گشتدجووڵە  ی غن قۆناریزت ەرب   ؛نن دامەزراندان یاانەدبناغ

  پاشان   ،انکشەبە   بۆ   نودابەشبو  بە   دەگات  تا   ،انکردنیدابەش  پاشاندا
  ینرتگکەی   و  ە وتنەس ی بەلە ڕێگا و گشتە  ئە   یتنەوەاپێکه  دووبارە  بە  نیووبوواتە 
  مەعریفەی   گشتی   وی ە دەتوانین ڕێڕەبۆچوون  مەن لەسەر ئ وتکە ێە. بەڕنو بەشائە

  لە   شیکاری،  بۆ  ۆڕاستەوخ  تێڕامانی  لە :  بڕژیناد  شێوەیە   بەم   تشوسر 
 . بۆی وپێشو ری کایش  بە   ئەستورە  پشت   کە  دندامەزران  ۆ ب ەوەاریشیک

ەکە لە  ی ر  هە ۆ  ب  ەف یرع مە تی  ڕێڕەوی گش  س ئەنگل دا    ینگ(دۆهر  ئەنتی)   پێشەکی  ە ل
ول   ناکبەتەاب سروشت  شێوەە  ەڵگکۆم   ە  بەم  فیکردا  ککورت  ەیو    ێك اتدەکاتەوە" 

مێلێکۆڵینەوەی    لەسەرمان  فیکر یان  چ  ویژوسروشت  یان  ی  کاالکیە مرۆڤایەتی 
دادە ئەوڕۆحی  دەردەکەوێ دانەمرد لەبە   یە نێین،  لا  پت،  هەموویانەوە،  ێش  ە 

بە تابلۆ  کیەکداچووی  کنەکەی،  کرد  ندیەکانەیوپەۆ  ب  ە یین  ییۆتاە    ی ر او 
ک ئ  تێشتێچ  هی  ە اڵوگۆڕ،  ناجێگیری  بە  بەڵنامێ  ادکی    شتێ وو  مەه  کونێتەوە، 

دەگۆڕێ  ت ڵیدەجوو و   ،تو  دەکات    نە چوبۆ  ئەو   هەرچەندە    .تێنێامن  گەشە 
  و، بونە   بەس  ئەمە   اڵمە ب  ت،رگ  دیاردەکانی  یلۆبات   هەموو  یداڕمان  ریچواردەو 

بۆ  ەشەکانب  یڤەرۆ ش   ی ەوەئ  ی هۆ  نەبووە  ئەمە    نکە وچ ک مان    کهاتەی ێپ   ە بکات 
  زی ڵۆئا  و  وەییراشا  بە   گشتییەکە   ۆبل تا  ە بۆی رهە   پێکدێنێت،  گشتیەکە  بلۆات

  ەندیە ویپە  لە  ڕیندایب  ن ناچاری  ین،اس بن  بەشانە  ئەو   یوە ە ئ  بۆ   بەاڵم.  دەمێنێتەوە 
پێین،  کەیب  یاتەن  بە   یانلەهەریەکە   نەوەڵیکۆلێ  ی،کەوویەومێژ   یشت ور س   بە 

 ٢٨. *   ..هتد..ی خۆ ەب یبەتتایەنجامی و ئ  ور ا کۆه و  سیفات
  یە شتیسرو  پڕۆسە    دنیپکرگرو  بە   ،کانیبەشە  ۆ ب  سروشت   شیکاریکردنی
  ی ەپێکهات  لە  ە ینەوتوێژ  ەکاندا،دیاریکراو  گروپە   لە   شتەکان  و   جیاوازەکان

 -ان انیرییەکتۆێکا  یە ەیفر  فۆرمی   رەیگوێ   ە ب  ان ەکانیکئۆرگ  نەە ت  ناوخۆیی
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مان لەسەر  فەریع ە مبە  ەت  بارسە   وبوە  ەیور وتنە گەکەشێپەو  ئ   ییەبنچین  مەرجی
 ٢٩* .ەشتوویندا پێی گاییدو ڵەیەم چوارسەد سائێمە ل   سروشت، کە 

  ندنی ە س ە پەر   یژوو لە مێ  ت سروشفەی  عریۆ گەشەسەندنی مە ە بئەو ڕێڕەوە گشتی
گ   ووە هەب  یانەوە ڕەنگد   فیزیک تا می  و   کتیدیالێک  چوونی ۆ ب  ودو و  ەردوبۆ  ون 

  ی. ناکەدیارد
یۆنف  ە ل دیالێە د  نامبۆ   نە،نموۆ  ب   ا،انیدەلسەفەی  فیکری  تیکی کردەکەوێت 
وەسەرەتایەکەیدل لەبەرئەوەیواویەکەیشێ  لە   ا  کاتە  تا  یۆنانیەکان    دا"  ئەو 

  ان نیردرک مان سەیبینی  ،یوە شیکردنە   ۆبشت  ەی سرو اندنەو ەڵوەشتن بە ه نەگەیش 
سەیر سروشت  گشبۆ  بکردنێکی  هەمبەوەوو،  تی  ەندیە  ویەپ .  نێککەی  وویانی 

نەسەلماندایانک ەوشتیسرە  داریدی  نەکاشتی گ درێژی  بە  ئەنجامی   ئەوەش  . ن  لە 
  ٣٨٠ان بوو" ل استەوخۆیی ڕمانێڕات
 

  ت دەنووسێت  ئەنگلس وشت  انی سرەمیەکتە سەردەر زانسکردنیدا لەس لە کاتی قسە 
گەڕائ " ئێمە  سە وەنە مادنەوە  بۆ،  ی ەراندامەزرێن گەورەی    سەیرکردنی  رلەنوێ، 

ین بەشیەوە  بچوکتر  لە ،  تش وسر   مووهە  کە   نیاگوت  نانی، ئەوانەیۆیی  فە سل فە 
دەنگەورە   ات لە  خێکلم کە  ترینی،  تا  ل ەکۆر ەوە  گاڵتەوان،  مە  بۆ  رۆڤ،  گەپەوە 

گە  لەنا  شەسەندنئەو  ودر گە ) ەوچوونو  ایین، تەهەتاه   دەڵی(نە گ وون 
  کە ی  بە  مبەاڵ ن.  تایداتاهەی هە جووڵە و گۆڕان  ە ل،  دانکی بەردەوامێنت لەبەرڕۆش 
  داوی  بوو، ە ه  ە نزیرەکا  زۆر  هەڵهێنانی   ننیەکاانیۆ   لەالی   ە ک وە،  گرنگە  جیاوازی

ون،  ور لەسەر ئەزموئەستو پشت    ورد،  ستیزان  ۆڤەی رش  ئەنجامی   مەێئ   ی ال  ە ئەو
 دەستدەکەوێت.  ن اموردی زۆر  و  نڕووەکی یەشێو رئەوە  لەبە 

 
قۆناوا د  لە  )تێی  لەڤەوەمرۆ  ڕاستەوخۆی  مانیاڕغی  ونی وچۆ بروبی  ایدگەڵیش(، 

ش دیالێکتی   ستەزان  ڕێڕەوی   لە  هات   کردنەوەیش   Phaseی س فا    و،اوێکی 
و   کتیکیدیالێ)  لە   ئەنگلس(.    سانڕێنێس  یدەمرسە   لە )   سروشتیەکان   سروشت( 

دینگدۆهر  ئەنتی) لەیژمار    ا(  فیت  ەک  و  لەسەربەنر ی  کرێبینی    سەا ف و  ئە  خی 
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  بەاڵم "   تدەڵێت   کتێاک   ،  دا(  خربافیو  یگدف لو)  لە   کردوە   کورتی  کە    ڕوو،خستە  
  ە ر اوبو د  کە  هێشتین،جێبە  ۆب  ئەوەی(  شیکردنەوەیی  ی شێوە  واتە  )  ڤەشرۆ  ی ەشێو

ین،  ا بکە ی تریاندە جیا یەکێکیان لەو تدا ب سروش  لە   انسەکپڕۆ   و  نکا شتە   سەیری
   سەیرکردنی   ،شەوەئەمەلە دوای    دا، یاننێوان  رە لە ەو ی گ تنەوەی گشت سە ب بێ  ە ب

  توانای   کە  وەیە ب  نەک  تەمبەڵیەکەی،   یتڵەحا  ۆب   بەڵکو  ی جووڵەکە   بۆ  نەک
 ک نە   ،ییهەمیشە   گۆڕیەن  و  وەستاو  سیفەتی  بە   وکبەڵ   هەیە،  جەوهەری  انیگۆڕ

  .یەکەی ی مردوویەی، بەڵکو بە سیفەتوییەک زیند  سیفەتی  ە ب
میتافیزێشەش  مئە دەککە زنەوە،  یژیبۆ تۆە  یکیوەی  لەیادەڕۆیی  نی  کاساتە   ات 
   دەکانی سروشت. رادیو  ننی شتەکا ودابەشبوەستاو و و
  سروشتی  و  ویژوێ م  ڕیزبەندی  لە   شتەکان   ردنەوەدا، کیش   اسیف   ە ل

لەس کۆڵینەوێل   تاک  ەیشێو  بە   ، ێنشرەکێدەرد  دەکەی  زانستی ەر  بەوەش   ەیت، 
ل و  سروشت  زکاتانە ە  لەسە   ستنادا  شبوو  فەزلکان.  تەر  ەکانی  غانقۆی  بە 

قۆدوایی نیشان،،  دیناغی  گۆڕانیان، ،  نایە ک جووڵە ە  ل   اردەکانەکردنی 
یە واستنەوەیگ  وان  نیاکەیپەیوەند بۆ  قۆناان  تر،  پێغ کێکی  تیۆکهاتی  ری  ەی 

  ن.سێسەکاپرۆ   لە ێکت انس ە زروشت بوو س   تیانسز
ە  ینەوە ل لێکۆڵە  یست و، کە پێوبو ە هیان  خۆ  تنیس ەڕخبەگ    یکیبەاڵم ڕێگای میتافیز

 نگلسەئ  .ناکەەر پڕۆس ەسینەوە لت بە توێژبکەیت ی دەس ئەوە   ن بکەیت پێشا کتە ش
وەی  بۆ ئە  چییە،  تە م دەبێت بزانیت ئەو شە ک " یە :  تدەڵێت  اخ(بریفو   لۆدفیگ)   لە 

تی  زانسکە بەسەر  ەوەیە  ئەمەش ئ  .بکەیت  نی شرۆڤەریەکاکاانلەسەر گۆڕ  تیانبتو
ەواو  نیان ت ان پێکهاتکەشت کە  ی  وایان دەردەبڕ ن  کۆ یکی  میتافیز  . بوودا هاتروشت س 

ئەمەش  بووە زان،  سروشتست لە  زینهە   یر ەس ە  و ە ی  و  مردوو    ی بەوە   ، ودوڵدا، 
بکۆ   تەیپێکها شتەکانن،    ەشت   ڵینەوەی کۆێل  بۆ   ێشدەکەوێتپ   کاتێكم  ەاڵتایی 
ب   نەیە والە   بەیانی  پلەیەک،  بە   انتاکەک هەنگاوهەستین    ەوە یەکالکەر   یە 

وا بۆپێشەوە ی  انهاتووەکت  ەس بەد  اریە گۆڕانک  ۆدی یت م  لێکۆڵینەوەیە  ب   تە، 
 . سروشتداان لە شتەک
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  ەوی ڕڕێ  یقۆناغ  سێ   بڵێین  یندەتوان  کە  ،دەکەین  اغقۆن  سێ  دەستنیشانی  اەدرێل 
لەگە ەرەوەیمداڵ ەو  تسروش   ییارنزا نە  سێ    ە، سەف فەل   نێوان  مێژووی   مونەی ڵ 

  سروشت. زانست، و  
،  یمەکەڕە لێکتیکی های و د  ن دخۆی هەستپێکرو ە تڕاس اغی  دا، قۆنمە یەک لە قۆناغی  

  ، وستابوەو ڕاوو، لەسەر ئەزموون  بەن   ۆخەەربس   سروشتانستی  ئەو کاتە ز  هەتا 
زانستیرە سە هەموو   فە ە یلەسەر  سروشت  تاکانی  بۆ  کە  بو   ەفە لسک  پێی  و، 

 کی زانستەکان. را دایدەوت 
قۆنا دوولە  قۆناغغی  درس تی  زانسکردن،  شیکاریی  ەمدا،  دەرکەوتوشت  ی  ت ەس، 

 ی انست ز ەفەی  ا فەلس فە، لەسەرەتەە فەلسنەوە ل خۆجیاکرد  ،ەوەونوبکرد بە جیا
فازک،  ین امیکبیرکاری،  )   یەکان راکریب   یەمدای هەژدە(، لە سەدەناسیەلەکنستی 

بایۆلدواید  ە ل.  کیمیاو    زیافی جا  و  جیابووژی  لیۆلۆژی    ەسەدەی وەوە، 
زانستەنۆزدەیەمیشد تا اکیەەاڵیەتکۆم   ا  ئ سەردە   ن.  ەکو  و   ەبەردەوام   تاشێسمی 

 مێشکی   و  ونیرو دە    کی چاال  رلەسە  وە ڵینە لێکۆ  کە   تنەی زانسا  ئەو   ی ەو نە یابووج
 .  کەنە د  ڤمرۆ 

قۆناغی   ق ،  سێیەمدالە  گشتیل   کە   ،یە ینە یچنبی  ۆناغکە    بۆ ەسێ  ڵد هە   دا ە 
نێوان  قوەندی  پەیو لە  تازەئەوانە)  یەکانتایبەتزانستە  ڵ   ن ایبوون،  یداپە   ی 

ی   ونوبوبڕادا  نەیەوائ  ب سەف فەلگەڵ  ەل  (ەکتری لە  فە  ماددی  لسەفە ەمانای  ەی 
مەعتۆیم  ە ب  ەر چەکدا  ەک  کتیکی،دیالێ زانستی    ڕۆڵی   ش ە مئە   ،ریفیدی 
 . ێتدەگێڕ یزانست   یۆچوونبیروب

 
 
 

 مێژوویی ژیکی و  نی لۆ ەکگرت ی 
 

مەعریفە ەوت پێشک  ینگرنگەکالەیاسا     سروشت،   یەیف عرمە   یشیدالەگەڵ   دا، نی 
 . دێت یوویمێژ و  کیژیلۆ یدنەوکرپەیڕ  ییاسا
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دوو مێژوو   هاتووە،  بە  یان  گۆمەڵ ک)   ە ودەرە  نیهاجی  یگەشە   ەم، ک یە   شێوە  ە 
پێک کە  ل هاسروشت(،  ژمتووە  یەک  قۆن  ەیەک ار ە  یەک.  ە ل اغی     ، دووەم   دوای 

ژ  وەئ    وتنە،پێشکە   ئەو  بۆ  مرۆڤ   عریفەی ە م  پڕۆسەی بە  یەک  مارەپڕۆسەیەش 
  . ەبێتێپەڕدتغدا قۆنا

ب  فیرگرتنەو وەم  وەدو  سەیڕۆ پ ە  ک  ویستە ەڵگەنە ئەوە  خودی ەی    سەی پڕۆ    کری 
لە ەو   وەیە ە ن ترگ وەر  ئەو  اڵم ە ب    ، ەمە یەک دەیبی  ك  تای نیخوارەوە  دی  ەنبەتم ن، 
هەی خۆ ڕاس ی  لەگە وتە ە،  ناگونجێت  وەکیەکبوونخۆ     ، یڤیتکئۆبژێ  پڕۆسەی   یڵ 

  ە.نەکاتەو  ە خۆیلشت  ژمارەیەک یدا تایی ڕێرەوەکە کۆ   ە ل  گەرەئ 
کرەلێ   ۆ ب   ە لۆژیکەی  ئەوزنجیرە   مەبەست؛  ینکە دە  ژیکلۆ ی  س بااتێک  دا 
  و ئە  ژیکۆ ل   .ریکراویانە بۆ بابەتی د فیمایرع ی مە ەو ە ناڕەنگد  ەی ئەو  ەکان،مک چە 

 تیکردنی ش گبە  یەکەمی،  وەی ێش   : شێوەدا  ودو  لە   مێژوویەیە   نە بەگشتیکرد
گەش ئۆب  یپڕۆسە بۆ  سروشەسەنجێکیتڤ  و  دنی  شێوەیۆمەڵگ کت     شیدووەم  ە. 

  عریفەی ەم  ۆب  یەکۆمەڵگە   و   سروشت   ەی مەعریف  یووی مێژ   ی ڕێڕەو  ینردتیک گشبە 
 ڤی. ێکتیجبۆ نی ئ دنە س ەگەش  بۆ  ڤمرۆ 

کە یەکێکیان تەنیا ئەوە نییە    ییمێژوو  ڕۆسەی وەی پشێو  دوی نێوان  جیاکردنەوە 
گەشپەیو بە  ئ سەەندە  تریانیڤ ۆبجێکت ەندنی  ئەوی  و    وەی ڕەنگدانە   بە   ی، 

  پڕۆسەی   بەڵکو  ،داۆڤ مر  ری فیک  ە ل   ە ەک کتیڤی ئۆبجی  پڕۆسە  بۆ   بجێکتیڤی ەس 
دە  ارەی مەعریفەی دیپڕۆس   ڵ ە لەگ  ەرۆ ز   جیاوازی    ڵگە کۆمە   نیەکادار ید  مەعریفەی

 ن. کاشتیەسرو
زانستی  ێم  زووتنەوەیب  لە  بژووییدا،  گەشەس کۆمەاڵیەتی  دوای    ی نەندە 

لە  ژوازی  یاسی بۆر وری س وئاب  بۆ نمونە ات.  ە دەڕوی کۆمەڵگەو ودتیڤی خ ئوبجێک
  بوو. ەداری  یرماە ی ستنی کۆمەڵگەپێشکەو  ، ئەویشکەوت دەر   ادکراوریایدیەکی  پلە 

سیر ووئاب  ەوێش  نەهەماب سۆسیالیستیی  لبەتەن  –  اسی  ی  قۆناغە  یا 
سوسیالست ک ی  ستبووندرو دەردەکەو ۆمەڵگەی  ئ ێت،)یدا   یعدالەواق   ەێمهەرچەندە 

شێوەیەمان  اشت ێه بلۆ ئەوە  چونکە بینیوە،  نە   ئەو  لە  سۆڤ ی  و  ی کی  و  ەت  چین 
ئەو  بین  ترداەکانی  وننم نرا،  بەڵشێوەیە  شکەبوو  تری  ە ی وەێو    وری ئابوکی 

ئابە  ک  ووب ی  را دە یماسەر بە  دەودا مایە سەر) ریووناسراوە     اڵ ەرحبەه   ڵەتی(.ری 
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تی لە زانستە  نس از  ەیریفمەع   تنیوکە پێش  لە   بەرز  تی ئاس   کە  بڵێم  ئەوە  دەمەوێت 
بە اڵیەتیەککۆمە  کان    دی ۆخ  تنیەو شکپێ  ەوی ڕێڕ  ایدو  لە   دێت،   ات پێی 

  ی سایس   ئابووری  رسە لە  نیکردقسە   تیاک  لە    ئەنگلس  دارەلێ.  گەوەڵمە کۆ
   نووسیت بەبێ ی بەدارسەرمایبووری  ئا ووی  یت مێژ انت" ناتودەڵێت ری  دا یە مارسە

 ".بۆرژوازی   کۆمەڵگەی  ویمێژو
 
زاناڵبە  لە  سم  جرو ستی  تابلۆکە  فۆرمێوازایشتیدا  ترە،  هەیکی  هەروەی  کو  ە، 

  وە بزووتنە  هەموو   لە   ئێستادا  کاتی  لە    ەکات"د   سیبا  ئەنگلسەی  ئەو
ل  ەی ێمئ   یینناز  یکێبەش   وشترس  ،ەکەیداوی ژوێم ک  بەشێنووری  ەس تێپەڕاندوە، 

مەع لەریفەمالە  ڕ   سەرن  هەموو  جووڵە  گەردوون،  کە  مێژووی ێگای    بە ەکەی، 
گوەژێرە   لەکانیپ ڕۆی  دەیشتو ەشەسەندندا  لە  قۆنستپێکە،  سادەی  و    اغە 

بە  دەگا  تا،  انیەوەتایەکە سەر و  ئاڵۆت  ئەوە    رەەبل".  اقۆناغید  بەرزترینزترین 
،  رێتەوەوەرناگ ی  ەکانو فۆرمە  ەمان ڕێچکەی پله  تری  کرێاج  تشور نی ساتەکانسز

  زانستە   تیحاڵە   لە   ئەوەی  ووەک   ە ەوێتەودەردەک   سەرلەنوێ   وەیئە
 ەکاندا هەیە. ەتی یکۆمەاڵ

 
کە  ەکەوێدەرد   ەوەلێر بویاوازی  جت  هە کات  لە  ونی    ەی پڕۆس   ویژومێ   نوانێ یە 

   .شت روسبۆ    ،   ە کەبابەت  دی خۆ  بۆ   ژووێم  ینەندگەشەس  و  سروشت  فەیمەعری 
سروشتۆس ڕپ  ڕاستیدا  لە    .ایە خێر  اشتێکیردبە  ئەمە   بەاڵم  مەعریفەی  لە    ەی 

تایبشێوەکان دێت ی  وەردەگرشەس گە کانی  پڕۆسە   ە، ەوەتیدا  ئەوەی ێتەو ەندنی    ە، 
  بووە. ساڵ  ارەهان ملییا ا لوێنەهەتا م هبووە، ەها ساڵ هەزار پێش 

بەر ئەو  وەکو  بۆ چوواداوبەد  ەل   تسدەریدەخ  گلسئەن   کە  ەیە داورئەوە  نیدا 
لمرۆ   زانیاری  مێژووی بارڤ  سرە  ،وشتەوەی  گەش   ە  مێژووی  ەسەندنی لەگەڵ 

خۆیسرو ئەوە  شت  کەەنەویسڵگبە دا.  ب ز  تە  لەو  بەڕاست  کە    اسانەی ۆرێک 
لەادەنرد سرزانستەک  ان  لە انی  نۆەدس  نیوەی   وشت  و  مدا،زدەیە ەی  لە    ئێستا 

ئێستاڕۆژا دەچیپێ  اندام نی  هەڵە   ەنەویدا  ڕاستیان    و ە ئ  مبەاڵ   .دەکەینەوە  کانی 



 

110 

 

کیتۆم  ە سبا گشتیانەی  لە یەڕخست  سئەنگل ە  دیە  یوو  و  ژیلۆنی  ەکگرتسەر  کی 
 ردوە. ک  ی خۆی و ڕاست ی نگاری لە گرتاکو ئێستا پارێزگمێژوویی  
تێ پێشەبینیلێرەدا    نی گرتیەک  یکر فی  باسی   (گڵیه)ر  شت ێ پ   نەوە. دێنی  کیانەەکی 

فیکە ب   یەکگرتنە،  وە ئ  مبەاڵ .  وو کردب  وییمێژو  و  یکیلۆج   تی سلایدیئا  ی رهۆی 
هەڵگەڕایه بوو،  گڵەوە،  ه  پێکەست دوە  لۆجلەالی  مێژوودا ەرالەب یک  یگڵ     نبەر 

ئەست پش  کە   سیرک ما  ریبی  اڵمە ب .  وەشتێکە   هەموو  پێش   خرابووە بە    وورەت 
  بۆ   ۆڤەیدارش  لەکاتی  ت،ەکاپێد  دەست   ەوە(ڵهیگ)   ی پێچەوانە   بە،  یالزمماتر

وەیەك بۆ  ە نگدانەڕ  وک وە  ت اەکژیک دۆل  لە  چاو    ن،دسەنەگەش  ۆسەیڕپ  ژیکیۆل
سەرە قۆن کە   انییەکک اغە  یاس اوجی  نیایەکێک  مێژوو،  بەشێوەی  لەوی  ازە  ایی 

  تریان..
 ک تێکا   ، تەوەدەکا   سادە  بۆ  یمانوویمێژ  و   لۆژیکی  رتنیگکەی  لەی سەمە  ئەنگلس   

  ، شتێ  و موهە  پێش  یتەوە،ووردەب   لەیە مەسە   ئەو  ەر لەس   ئەنگلس  نیەکاس ق  لە 
دیایگپارسەن  ئەو ئوبژێک  واننێ  ە ل   وە ارکریە  گەش مێژووی  خودی    دنیسەنەتیڤی 

 سروشت دەدۆزیتەوە. انیاری مرۆڤ بۆ ز  ویوژمێ  و   ت، سروش
   شتێک  وو هەم  پێش  ، مەسەلەیە   و ە ئ  لەسەر   ئەنگلس  نیاەکقس  بۆ  ن شرۆڤەما  لە 

  ووی ژمێ  نێوان  لە  هەیە   دیاریکراو  یرسەنگێکاپ  ە ک   ەوندەبێتەو وڕ   بۆ   نئەوەما
ووش ر س   یودخ  یتنپێشکەو   بۆ   ئۆبژێکتڤ  مەعریف  ت  مرۆڤ  مێژووی  ۆ  ب ەی 

نمونروشس  بۆ  دەستکپشت بە    ئەنگلس ە  ت.  بە  خۆی بەستن    ، ەوتەکانی سەردەمی 
بێشبەم    مان  (گەردوون  ەیدورگ)  ەددما  ندنیەسە شگە  ڕێڕەوی   وێنەی ۆ  وەیە 
کواڵوەپەڵ   ولیلەد ەرگ  خوالنەوەی  لە"  ێتدەگر هەورە    ۆری خی  مەسیست   کەوە،ە 

ئە پدەرکەوت،  سال  یەش ە ڕۆسو  ڕاڵتدەس   ی ە ی ە  جوڵە ی  میکانیۆڵی  ی  کی 
ڕوسو ) وە     مەنێت   دای   وا" :    ت دەڵێت    ئەنگلسئەمە    رسەلە  ویدا. ڕانەوە( 

جواڵومادەیە  لە  ەجگ   الپالس  ەیۆزەک بیرد پێوڕانەو سو  -ەبێ  ن  کی  بۆ  سیە  تە 
   ٣٧٤ردووندا" لی گە شایبۆ  لە ن اڵواسراوەکەنە هە وتهەمو

پشتبەس الپالۆبەو  بتن  بە  باژ ما ئ   ئەنگلس   س خۆی،چونەی  هەورەکە ە  پەڵە  ی  ۆ 
تێدات"  ەکاد م  یەکە ت   هیچی  پێکهاتەکان  ا  نهە نەبوو  بەاڵم  بنچینەی  نەبێ، 

 ٣٣٠تن" ل ادا هە دوایەکان لو جیاکەرە
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دروە م یەکە   رەکەی پەڵەهەو  لەئەوانەی   بوە  ئەستێرەخۆر  -نوو ست  ،  انک، 
تر   کان،ارە هەس  تەنەکانی    ا دڵە وج  شێوەی  بەسەر   تیاڵ سە ەدا  د الەسەرەت  -  و 

  پڕۆسەکە   ننیواتدە  ئەمە   بەپێی    .رمیە گ   راوت پێیدە   کە   شێوەیەی  و ە ئ   ، ووبتگر
 :بکەین ڕیزبەندی   یە شێوە  بەم

  یەوە میکانیک  جوڵەی  اڵتی دەسە   یاربو  لە   سروشت  گەشەی   ڤییئۆبژێکت   ەیپڕۆس   
ش  مەە ئ  شا پ  لە   ایی،یزفی   جووڵەی  رمیۆ ف   تیەاڵدەس   یاربو  بۆ  یەوەاستراوگ

اڵوگۆڕ لە  ئ   داریکرگەشەی  ان لە جووڵە و  یەکیازیف  مە ر ۆی ف اکەرەوەڕوودانی جی
بە    وی بور ئەوە ەدا هە ڵ ۆرمی کیمیایی لە جووکۆتایدا دەرکەوتنی ف ە  ل  ،ێوانیانن

  شبوون بەدا  و  کاندازیندوە   ۆرمە ە لە ف ەوەریاکش جنیشاان، پا ژی  هۆی دەرکەوتنی
  دا ەشگەی  ەل ن پ بەرزترییشدا و لە  تاکۆ   ا کۆت  لە    ەر،و ە نگیا  و  ڕوەک  انیجیه  بۆ
 ە. ەو د خاڵی کر ەسەندن خۆی ەشەی گۆس مەش پڕۆڤ دەرکەوت، بەمر

ه لەگەڵ  ئۆبژێکتیڤانەهاوتەریب  گەێڵی  سروشی    تر   هێڵێکی  ئەنگلس   ت،شەی 
  ی وشترس  زانستی  نیا  شت،سرو   ەرلەس  ەمانیفیعرمە   ڵیهێ  ئەویش  ،دادەنێ

لقە ی  وادە ل  کیە   ندنەە س شەگە   توێژینەوەی   پێویستە"   نی اکەخۆسەرب  یەکەکانی 
یشت رو ی ست سناز بکەین:  زای  کف   نستیەکەم،  ێشبکەوێت  پ  ێتنناتوا  ە ەلەکناسی، 

...    ،تێ میکانیک پێشدەکەو   ی.. زانست ی ئەمەش.اتی بیرکاری... لە دوبەبێ یارمە
ماینسزاەی  نەوژیوێت بتی  قۆناغەدرێژاەوە،  ،  کۆن   ووی مێژانی  ەکیی 

س بە   ارکراوسنوورد لقە و  زانیە تیسناز   ێ  کاتی  هە ...    دە سە   یاود،  وەە یستاست 
ی  کیمیا  جودابووەوە... بیول  اکیمیلە    یوزیا بە تەوافی ...  ناوەڕاستاریکەکانی  ت

زا بۆ    وە تەکرێرتبکو ە  ک   وەیەما  ڕووەک  و  ەرزانیدەونزی  نستیاز   ست... نگۆڕی 
ی  رەە س و ژینە توێ   ی زانستیئەو کاتە تا    (،ائعالوق)  فاكتەكانی  وەنەکۆکرد  لەسەر 

  ردەمی ە س  لە   گرت،  یلەنگەر   یاۆژۆل یج   مەیەدنۆز  دەی ە س  ییکۆتا  لە   ڵدا،هە 
پێیدەوترا  ازرامەد  نستاز  -نوێدا ناسەرکەشێبە) ئەوەی  بە  وتوو(وەیەکی 

ۆڤ،  رمۆلۆژی  و فیس  ژیا مورفولۆلە  وە  تە رێبگواست    و ەوانەبول کە   ،ژی لۆتروپۆئەن
 ٢٤٤ -٢٤٢ ل" مێژوو ۆ ب  ەو ۆڤە مر   تایسەرە 
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نێواەر وتاهدا  ەلێر لە  تەواو  هێڵ یبی  سروشتسەندنە ش ەگ   یتە ببا  ىن  و    ی 
  ت ێ ڕۆشن دەردەکەوئەمەش    ، کبوونوەکیە ش  ینشاپا، ێت.دەردەکەو  ۆ بن  فیمامەعری 
  ژووی ێم   ە ل   ئەوەی   کووە   ،اتدەک   نهۆیەکا  بۆ   ۆڤە رش    تێککا   ئەنگلس لەالی  
 . داە ک ە یەندڕیزب لە دەردەکەون  تاکەکان   ەاروب کە  ،نداکاسروشتیە  زانستە

 
زانیمێژوو  ی تارە ەس   ە ک   ماددە   ڕێژەی   کانی شێوە مرۆڤە  اری  سی  و    شت، رو بۆ 

ی  زەکانی جووڵەڵوزەکان و بەررمە ئاهاتووی فۆ سەندنی داەش گە ی  ینەە بنچەبێتد
 .ئەنگلس  یلەال   دا، سروشت ێژووی م لە  ڵی دەستپێکە خا  دە،ماد

ە  نەوە لڵیکۆێلکە  تە  سی ەخۆیدا ئەوە بەڵگەنەوت" ل دەڵێت   ئەنگلس  مەش،ر ئەلەسە 
  بێت،   ەوە نزمەکانی  و  دە اس   فۆرمە   ستپێکیەد   لە   تێبدە    ، تەیکە وڵە دتی جوسروش 

تێگۆچت  بێدە بزاننیەتی  پێەشتن  بتوانین،  ئەوەی  بڵێین  ش  شتێ  ر  لەسە ین 
بەرزرۆڤش شتە  ئا   ن ەکاەی  ئکانزە ڵۆو  د،  لە  ەبینەوەش  ی  مێژووی  ڕێڕەوی ین 
ک ش سرو تی  انسز دروست  تی  ئەوانە  پێش  تربوو  بی  ساجێگۆڕ  زیدۆ ری،  دە،  کەی 
ت ئاسمانیتێرە  سە ئی  کیناکیم  انستیز و  لەینیەکانزەم  ەنەەکان   شدا دوای  ، 

 ستی زان  ن  نەکا ی پێشکەوتدوالە  پاشانیش  ،    ن، فیزیابەشەکا  ی جوڵەیدۆز بیر
  بۆ  ە ناوازایج  ە لق  ئەو  نیگەیشت    ەمانەشای ئ . لە دواته کیمیا ی، م ۆ جووڵەی ئەت

دەس ەندنگەشەس  بەرزی  کییەە ل پ   ە ل   ڵە،جوو  فۆرمەکانی  زانینی   ر ەبەس   یتاڵ ە دا 
دبووگرت  دانەبزواوی  سروشت  بواری لە  ئ ،    بە   کەیتدەستب   توانرا،   ەوەوە وای 

  ٧١ ال.  ژیانە   سەیپڕۆ ریێنە ون کە   کان، ردەدیا جوڵەی  ەیۆڤشر

 
دوومێژوویی  ە پڕۆسئەو   یالیەنە ە   : گەشەیە  خندە س ەکەم،  ئوود نی     بژێکتیڤ. ی 

بۆی،ف ری مەع  دنینەسە گەش   دووەم،   لە  اتەوەکیدەترکو  کی لۆژ  بە   نگلسە ئ   ە 
ل  وە ئ   کیتپێدەس  .زانستەکاندا  ینکردپۆلینە  یتابلۆ  جووڵەی  پۆلێنکردنە  ە 

پڕ )  کانیکیەوەیەمی سەرەتای  سەرە نە شەس گە   ۆسەیکە  و  ی  فە مەعری  تایدن 
س ەتییە  ڤایمرۆ  فۆر روشت(  بۆ  فیزیایە بۆ  جناکمە    گەرمی   بە  ەک   ،ە ووڵ ی 

  بەبوو    ئەمەش  رهە   ەک   ی.ژۆلبیۆ  اد کۆتاییی و لە  یاکیم  ناپاش  و   دەستپێدەکات
 دا..  روشت( ی س تیککالێید )ی لە کتێبی کە رسە  بنچینەی
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  ی وە ئە  بۆ  ە اریی بیرک  بە   ی یست پێو   نیکیمیکا  شێوەی   یفەی مەعرئەوەی  ەر  لەب 

  بەو .  یکەوە نکایم  پێش  تەخس   بیرکاری   ئەنگلس   بۆیە   ،   اتبک  لەگەڵ   یتوکەو هەڵس
  . نتەکازانس   ی دنەیوپە   "تررگوە  یمەفۆر   مئە   کە  رد،ێنکپۆل  انیکزانستە  شێوەیە 
  ١٠  ژیا"لۆلۆ بی ،کیمیا  ، فیزیا کانیک،یم  ،بیرکاری

 
و    ویو ژ ێوان مێەواوی نگرتنی ت یەک نین دەتوا ،پێشوو  یەکەباس تنمان لە ێگەشت  ە ب

 . وەیکی بدۆزینە ژلۆ
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 !! ی ووی مێژ   و   کی ژی لۆ  نی ت ر گ یەک   ی ەلەمەس    ارکس بۆتێگەشتنی م 
 
 

  نێکی دیالەکتیکانەکەی، تێگەشت ەوەڕێرو    ە کۆمەڵگ  ێژووی ی بۆ مشتنیگە س تێکمار
ئ ووب شیکاەگە.  لە  چاوێ  مار  بری  س ە  سەرمای   ۆ رکس  بکەین؛  ەرمایە و  داری 

 ڕوات. دەی یکی و مێژوویجۆل تنیکگریە لەیمەسە  ن چۆن بۆدەبینی
 

( goods)  ااڵ ی کینەوەێکۆڵبەل  کەیەیۆجیکل  سەسەرمایە( دا با )   مارکس لە کتێبی
باەک دتپێدەس  وە پێش  ی  ووژێم  یننامهێەرهە ت:  دەکەو کااڵ    ێ، سەرمایەداری 
پێکدێ  نەینچیب با tنێهەلومەرجی  کاتێک  نرخ.  ئ سی  دە اڵوگۆڕی  کااڵکان  کات،  ی 

لێسەرە  ڕێژەی)تپێدەکات دەسدە  ساخی  نر  بە  ەوەکۆڵینتا  تێی  -ییان  نرخی کە    دا 
  بیست  بە   ەنبەر ابەر  ورە ت    ە،ونمن  ۆب  ات،کدە   اریید  تر  یەکیکااڵ  بە    ککااڵیە 

 (. م ەنگ  لە  لۆیک
 

،  وسروشتی بوهێنانێکی  مبەرهە   گشتیدا،لە  کۆمەڵگە    ەمهێنانیرهبەلەو ساتەدا  
ڕێژە نە تەنها  دانەنراب  هیچی  تێبیەک  ئەوەبۆ  بۆ  بوو  بە  ی  چ  اڵکابێ    کەنو، 

 دەکران.  گۆڕئالو  یەکتریدا ڵ ن لەگە مەکاەرهە ب
سە شێ  ئەولەشیکردنەوەی   لنەو یلێکۆڵ  بە ات  کە تددەسس  کر امتاییە،  ەر وە    ە ە 

زنر پخی   بۆ  کیلۆژی  یشیکار   سەر   دێتە  دارە لێ  هەروەها   . و..توەو ێشکۆر 
  بۆ   ڕاستی  وییمێژو  ڕێرەوی   تیۆرێکی  ێنەریون  وەکو  نەوە،وەرگرت  لەیمەسە 

 . کانکااڵ  ڕی ۆگوئاڵ نیندگەشەسە 
 

ز گەشەیمای سەرە  ک  انراوەوەکو  قۆناغی  کۆتا    کە  ،کااڵیە   ینمهێنارهە ە ب   ەداری 
  دەبێت   گەشەکەیدامی  ا نجە ئ   لە ت،  گۆڕێدە  ەوەشیرکا   زیهێ  ە کان بمەرهەە با  ێیدت

کا   یان   ی یەتیالکۆ  قۆناغی  لە   نەبوو  بوونی  شێوەیەش  ئەم  ەک    اڵ،بە 
 . دا( فیوداڵی) ابەگایەتیدرەدە
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  شیکاری   بۆ    گوێزێتەوە ەد   رەپا  و  اڵ کا  شیکاری  مارکس   ەشەوە یدەگاید  لەم  
  -نوکیاکەهەردو   ،خرن  ەی د ێز  یمە رهبە   ەل  وە نە لێکۆڵی  بۆ  پاشان   ، ە سەرمای

مەش  کانن. ئە مایەدارەر ە ی سرەکی سەئامانجێنەری  پێکه  -نرخ  ی  دەێز و    ایە سەرم
لۆژیڕی ماکیەکەی زبەندیە  کە  تێزە  لە    لەکان سەمە   و موهە  بۆ   و    ەکەیدارکس 

  هێنانی مەهربە  سەرەکی  مێژووی  قۆناغەکانی  ەوەیڕەنگدان  کە   ڕوات،ەد  یدانبەشوێ
  .یە راایەدرمسە   یاڵاک

دۆهس  مارکم  بەاڵ یەکگرتنی تنیشە گتێکەش  ڕوو   لە  ەداتشداری  و  لۆژیک  ی  ی 
مێژوویلۆژیکی    یەبەو ی،  ژوویمێ بەتە و    وەکو   ەکن، کی وە   داگشتی  لە    نهای 

  لە  نەوەڕاگە  کە   یدا،دبینرو    ەتیڵ حا  لە  کنە    ا،نیبەتە   گشتی  تەی ئاراس
  تیڤی ژێکئۆب  یوویژێم  ەیۆسڕپ  لۆژیکی  یە و ئە   بۆ    .ڕوودەدات  راستەکەیداائ 
  ەپڕۆسەک  خودی  ە ل   نەوەلێکۆڵی  دەبێت   ، تاس ڕ  کینەیە ەواپێچ   ە،ینەوە ک ە انچەوێپ

  خەسڵەتی   یبەرچاگرتنە ل   بە   ا،ەکانیدناوخۆی   یاسا   لە  و   ویستیداێپ  لە  ت،ەیبک
 . ن کااغە نقۆ لە  غێکناقۆ هەموو ی جۆر

  ان کیهەردوو  کە   ەدا،کد لێ  بانکی  و  بازرگانی  سەرمایەی  ووهەرد   مارکس   لێرەدا 
مێژووکەوپێش  ەو ئ  م بەاڵ.  وندەکە  شەسازیی پ  ی ەمایرەس   وی ژوێم  شێپ ییە  تنە 

ئەما ننای  ل  کە   ییە وە  باسی  دلە  پیشەبێت  ۆژیکیدا  لە  ەسازی  سەرمایەی 
 . ەوەەرد کێشینە ەری د انی و بانکایەی بازرگسەرم

  ە، یە یسەرما   بنچینەی  شێوەیەکی   زی ەسا پیش   رمایەی ە س  یدا،ەداررمایە س  لە 
  وو د  ،ن رییەداسەرما  ی ە ەڵگ کۆم  تیە ی اەرنوێن  یبانک  و  انیگبازر   یرمایەەس   بەاڵم

 شێپ  سەردەمی  لە  یەکتر  لەگەڵ  ەجیاواز  انجۆری   کە    ،رمایەنەکی سەشێوەی الو 
  ەیە تا شێو   و دوو ە ئ  اری کشی  رەس   ناچێتە   سمارک  ئەمەیە  رلەبە   یدا،ەدارمایسەر

 . تکانە ە لەسەر سەرمایەی پیشەسازینەو ێژیو تدوای 
  کەش ڕوو  بە   ماڵبە   ، ەوەکات ەد  وانە ە چێپ  یوویژێم    یکژیلۆ  سک مار   ێرەوەل 

  و ڵک بە    ستەوخۆ،اڕ  بە   یەکەپێد  هەستی  کە   ییە وەشێ  بەو   ی ناکاتەوە،پێچەوانە 
ڕەوی  ڕێەسەر  بارە  دت سەاڵ ە د  کە   یوە ئە    بابەتی،   ۆییناوخ  نیاکایاس   یپێبە 

   دا.ە کەوتنەک پێش
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 ی زانست   ەوەی ین ۆز د بۆ    ڕێگا 
 ی ت گش  و   ەتی، تایب   ، ی تاک

 
 

 
 
ک اک هەسێتێک  بەس ڵدە ک  دیاردەیەک    ە ێت  الیەنە    انیشرۆڤەی  باسێک، 

شوێناجۆرراوجۆ و  حاڵەت  لە ەکانکانی،  ش  ی  جیاوازادا  و  ەکاتەو دیساتی  ە 
بۆشی و  بە  ەک  ەیرددیا  هیج   .دەکات  کاری  پەیوەندی  ڕاودابتەنیا  لە  بە    نییە 

   ان، بوونەوەرەک  نیا  نەکان ە تان،  کە و ووداڕیان    دەکان اردیە.  وەەیەک ەروب دەور 
بە    ،هەیە  انخۆی  تایبەتی  خەسڵەتی   و  هەیە   ناسەیەکیانێپ  اتێکدحاڵە   ر هە ە ل و 

د لەەڕۆنڕێڕەوێکدا  وێ  ،  ماڕەوەکێ ڕ  ستگەیەکی هەموو  تاەدا،  ی  دنیبەتمە ناو 
ی ایکۆت  یسە ناپێا  کە لەوێدکۆتایی کە دیاردە   گەیێست نە و دەگە تا    یە،ە ه  ۆیانخ

 .ەکاتدەواو خۆی ت
ئ   ( وشترس  کییکت یالێد)  لە  چۆن  ەوە دا  بۆ  اید  ێڕەوی ڕ  باسکراوە  لەکتیکی 

دەکەنەژیتوێ زانستی  لە  وەیەکی  ڕ یت،  دۆزینەوەی  نوێیەکانەوە،  س اڕێگای  تیە 
یاس زینە ۆ د  بۆ تی  ەبتایبە  بە وڕە ڕێ   وێدالە   ت.وشسر اکانی  وەی  کورتی  ێك 
بۆراوەتەڕخ ڕێرەو  پایەر بە ڕۆیشتن    وو،    وە تاکە  لە  کە   رزتر بە ی  ەکیە و 

 . دێتیی ۆتاشتی کە گ ، ب بەتیایت بۆ  اتێدەکدەسپ
 
  ەبێت؟چۆن د ؟ەئەو پایە بەرزە چیی ڕۆیشتنە بەرەو    ئەو یائا

 
 انیتاکەک داتا  نەوەیبە کۆکردتا  سەرە  ،کیان دیاردەیە   سەر شتێەل  لێکۆڵینەوە

  کەی، ە و چارە س  ەی،ەک ەت خەسڵ  وەکو  دەدا،  الیەن  لەزۆر   خۆی  کە  ەکات، دپێست دە
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ل هتدنی...سەکاپڕۆ   تی کای  وەە نبووێژ در  و  ،ین کایەرەە کاریگ   یە ۆناغق  ەم. 
  .یتاکی نایی یاڵەتی بەتەنیوەکو حا ن دەدەینبەسەر شتەکا یەکەمیدا دادوەری
پ بداتایەو  ست ل وێکاتێک ژمارەی  فەراانەمان  بوە هۆ  ەین  ت دەک ەس د  ائەوس و،  م 

لەنێوابەراووربە   بۆدکردن  وات یف س   یزینەوەۆد  نیاندا  ە  وت کە رە د  ەکانیان 
بەمانای  نێپۆل  بۆا  دەد ان  رمەتیمیا  مەشئە  کە   ،نایکانتیەتایبە  ەوەی  ئ کردنیان، 

لە ەدلەیەک    ئەوانەی دایچن  گروپدا  بەك  جیادەکەین،  ێنیان  وە.  ە نجیاوازەکان 
داقۆناغە  لەم دەکەیردەکایاد  وکان  شتە ەسەر  لدوەری  شدا  گۆن  لە  شەی  ن 

 وە. تایبەتیە
ئ  پۆە وەپاش  یایا د  یە نلیی    وپی گر  ە نماخستو    کرد مان  ەکانتشن  ردەکان 

کە   ناترم   کیکێئەرە،  کراوەو اریدی دەبێت  زیاد  ئەویش  بۆ  ئاڵۆزترە،    زۆر 
گشتیەکانیدۆزینەو  یاسا  بەیناەی  کۆیاندەکاتەوە  کە  نووری  لەسەوە  ک ە ە 

 ا. دیەی گشت وارچێوچ
  لە  .تنی سروشکانەی یاسابە بنچی  ت دەبەستێپشت  دنە  بەگشتیکرە  ل   جۆرە  ئەم 

بەرزی  و  ردەدیار  سە ەب داوەری    ساوەا یدی  دی  لەا،  دیفە مەعرسەی  ۆ پڕ  پلەی 
 .ەکو گشتیەکەی مەش و ە کە ئ، دەداتکاندا ە تش

   -گشتی  و   ەتییبات  ی،یتاک  –  ستنیشانکراوەکانیەد  الیەنە  باسە   یەنیاش  ئەوەی 
ئەوەی  تا بەوا  ،وننەخزا   لەگۆشە نین  سەربەخی  یەکتری.  ۆ    ی سەرچاوەکانلە 

بۆیکات خەسڵ کاتەش   ی  وە  بکاندپەرو گ  لە  نتیابە تای  ەشی اوبه  تیەن،  ەوەی  ا، 
گروپەکە.   ۆب  گشتیی  سایا  یەک   ر ەکتبەی  ندوت  بەشێوەیەکی   ئەمانە  تەواوی 

  بە  نداا کەارد دی  ن یانە شێوەکا ن لکانیاە زو فۆرمی الیەنە جیاوا  ،ە تەو بەستراونە 
پتەونرتیەکگ درادەور  ێکی  بڵ ە  ڕوونتر  سرووە.  کە  الی  شت ێین  تەکان  ش  نە ە ی ەک 
تیى(  شگو  ی،  ەتیبتا  کی،تا   -اەیەدسێین)  ئەو  یوەرچێورالە چ  کوەڵ ، بتێس نانا

 ەوە.دا دەیناسێت
  کە  سی س ئاگا   لەوانە   دەگرێت  30 *اننە لە ئەنتۆلۆجیکڕەخ  گلسئەنیکەوە  ژلەم لۆ 

  رەوەکانی سروشت( ێژە )تو   ری اسی فیک ب  کاتێ  .کردەوەدە   اجود  تر لەیەک   سیانە   وەئ 
  یس دێت، س ا گا ئ ی    لق(خە   -نی  پال)  یخستنەڕووەکەە  ب   یە گاڵت  لسئەنگدەکات،  

 
 عەرەبی. ئەنتی دوهرینگ چاپی17 * ال 30
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د ە  ک   بە  ییادو  گشتی،  بە  کرد  خەلق  جیهانی   داەرەتاسە ل   داوەنخود  تنیەبیوای 
  . کانەکتا بە  دەستیکرد   شدا تایەکۆل  کردوە، ەتییبتا
بزبێەد ئەوە  ئ ت  کوس   ەوانین  و  یبە تا،  تاک)   ە کەی چێ  بەیەکجار  گشتی(  تی، 

 ا قۆناغیدەرێلد،  ن کرباسمای  ەو ە ئ  دی هەر وەکو ەن زب یکو بە ڕڵە ، ب زرێتەوەنادۆ
، هیج  ت ادەسپێدەک  رێ و لێوەیگە ی بە هەند وەردخۆ  پێشغی  انقۆ  نینابااڵ لە ز

ئەو.ن بەبێ  قهەم  اکات  ژمارەیە وو  بە  قۆن  کۆناغێک  خۆی  دوی  اغلە  ای 
هەرتێەو ەک پێشد ئوەک  .  ب دەیڵ   ئەنگلس  یەوەو  تێت"  لە  بۆ  اکەوە  ەرزبوونەوە 

ئ ش گ  ۆبتایبەتیەوە  ە  ل  ە و ایبەتی،  ت فکرینت وبزو ەمەش  تی"،  ڕاستی    ەوەی 
  نە.ییزانتی نسزا
ەی  ڤشرۆ   ەکانە و ەلسەفیباسە ف لە    یەکێکەوجود(  )  بوون  یت نتۆلۆژی یان زانسە ئ 

دەکات  بو لەەس   و  هەیە،  ە ک   بەوەی ون  م  ئە   وی،  نایەکبەتتایشێوە    ربەخۆ 
  .وە لسفە ۆنانی خستیە ناو فە ەرستۆی یباوەڕە ئ روبی
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 ا تد سروش اری  نی زا   ۆسەی یک، لە پڕ ت ک الێ ی د  یاساکانی 
 
   
 

 یگڵیدا کی ه و دیالێکتی ددی ما  یکی کت لێ دیا   ە ل   -اندژەک 
 

ەو  ئ   ک،یکت انی دیالێکە یاساک  اتەوەت دەک جەخنی  و وبە ڕ  ئەنگلس  اکانیدسەلەبا 
ە، لە  راوە دەرکێشت و کۆمەڵگەووشسر ندنی  ەشەسە مێژووی گ  ە لە ەن ک یاسایان

  . وەە ی سروشت وو ێژو م ی تەی مرۆڤایە ەڵگکۆم   یمێژوو 
قۆ  گشتی  یاسای  نهابەتە   نەیاسایا  ئەو  لەم  گەشەسەندن  ووییێژمناغی  دوو  ن. 
  لە  نە ایاەو یاس گرێ" ئیگڵ دە ه  تی السیدیی ئار لە فکڕەخنە    سئەنگل ە  ەستپێکەو د

مێژروشس  و  دە ووەو ت  ب نەکێشرابرە    -ووسەپاب  بەسەریدا  سەرەوە ەل   ەڵکووو، 
 ٦١" ل نن وستکراوەکارە د شتنوەی داڕچا ەرە س ی ە مئە  هەر . فیکرن سایای کە  بەوەی 

ب  نگلس ە ئ  ئەوەی    دات،دەێپەرەپچوونە  ۆئەم  وان نێبنەڕەتی  جیاوازی  بۆ 
   خات.یک دەربێکت الدی  بۆ ڵی  نی هیگێگەیشت کی و تتیێکیالی دالست یماتر  ەیشتنیێگت
  ەی ەورئەب   لە   بوو،  نە بیا غەی  بۆچونێکی  چەمکەکان  بۆ   هیگڵ  بۆچونی"  تدەڵێت   و

وائ   یلەال  ە نچەمکا  ئەو پێشتر  وبوانراد  ەو  هبو  کە  دوە  وەبونی  ی تیکیالێکو 
بە واق  هانیجی ڕەیعی  بە یەنگدانەوەتەنیا  لە  اڵ تی.  بە    ئەوە یدا  ت ڕاس م 

دیالێکەەو وانپێچە  تە عەق  تیکییە:  بە  جوڵەی    انی ەکێوش  دانەوەیەنگڕ  یان ڵ 
 ٢٧١. ل کەوە"بۆ سروشت و مێژوو بەیە  ن واقعی جیهانی

 
کالس   لسئەنگ مایدکی  یپێناسەی  بۆ  ایمددالێکتیکی  .  ..   کتییالێکد"  دەکاتن 

گیا  انستیز هانکە شتیی سا  بۆ  جووە  ئەمە ەموو  ع واقی  انییاساکی  بەماناش  ڵە. 
بیداەتیا ڤ مرۆ   مێژووی  و  سروشت  لە  وڵە وج  بۆ   ویستی ێپبە  یان  ی  ەن یالە ، 
ف ج لیکرووڵەی   یدا، ددما  یدیالێکتیک  شتنی تێگەی  لە   ئەمە   لەبەر   وە    .٣٦٤  " 

  ەکەن اردکە ک  نەی ایاس یا ئەو    ڵە، موو جووهە  شتی ی گە یاساکانل  تانسز  بەمانای 
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دەرهایجلە   ئ بژێکتیڤ(ۆئ )   ەوەدانی  یان  ف جیهالە  انەی  ەو،  کاردیکنی  ،  کەنردەا 
 ڤدا. مەندی مرۆ لە هۆش  ە و رەو ە نی دجیهابۆ  ییۆخناو  دانەوەیلە ڕەنگواتە 

  سەی پێنا   ایدێت  ە ک  ،  ادعریفە مە   لە   دیە دما  تیۆری   :ئەنگلس واتە دیالێکتیک بۆ  ە ک
ڕەچاودەک تێی  ەیددیەک ما  ەیۆرنشێپ  نیکاسایا   تیک،لەک دیا وادا  بوونی رێت.  تە 
  ی ە شێوەا ل ندرمافیک  وانە لەە ن ئەکائایدیالیستی  لەال م  بەاڵ ت.  ڤی هەبێژێکتی ئۆب

   ونیان هەیە.بو  ەرەوەجیهانی دینی بۆ ی زەوێنە 
مجرد(  )   تاکترسئەپ انی  ەکەمک چ  ینکاەوننمدەکاتەوە لە  نوڕوەتە  ئەم باب  ئەنگلس
  لە  ریارک بی   ناکۆتاکانی  ایبنەم)   لەسەر  یداەکراوەیکورتک   ەدا. لیاقعوی  هانلە جی
و    کانناکۆتا   کووە   کاری، بیر  کانیکە چەم  کە   دەخات  دەری   (ادیقعوا  نیجیها

ماتمۆس پڕ وەکو  ەی  تە کارجیااتیکی،  و  (،  derivativ, integral)  واوکاریی 
ل وە ەئ  وای  دەکر ەسەلی  قسە  داقعیە  لر  ویە ەسێ،  یەکەمیدا  ە  ئێم بۆ    ا رکردنی 
ڕۆحجامەنبەرئ   کەوێت،ەد ەرد چاالکی  مرۆڤ ی  ئەو  کرفي  ۆب)   ایەتییە ی  ە  ئەم (. 
ئ   –  ە تەوەچێپێیداد  -وەاتە دەکونوڕ وینە بنج   ناوویەمهوانە  ەکە  هەیعاقیی  ە  یان 

 ی واقیعیە.سەوەی پڕۆ وەی ڕەنگدانەە ب لە سروشتدا، 
  )   دیرگە  پڕۆسەی  هەندێ  ی نە وێ  ینواندەت  کە   اتدەردەخ  وە ئە  ئەنگلس   اههەروە

Moecularبنچی م(  وماتتا نەی  بکێشین،  کورت  بەم   یک  دەک شێوەیە  ەوە"  اتی 
کاردەکارییاکج  بەو ت  وشسر  بەیدیلەکانگەر،  اتانە  ەپێی ب  وەگە،  ێڕان  ەمه  ش 
  ل"  ەوەن اکاوەبڕدا  اکارییە یج  بە  پێدەکات  کاری  یکماتمات  ئەوەی  یاسا،    ەمان ه

٣٦٧.  
ئ رزبە ی  ر بیرکا ب دایە،  یێت  اریوکواەت  و  جیاکاری   کە   یەیکاربیر    ەو ،  رە  وائەو 

کە   دیالەکت یاساکازانستییە  تێنی  بەرجەیدیک  ە  بڕ   ماتماتیکی)   ،ەوەێتدەبە  ست ا 
پ  ، راوەکانۆگ ژ اتەکهێکە  لە کۆتا نا  دنیماری  بەشی    کانە  رنگیدا، گ بچوکترین 

دبەا،  لەڕاستید * انداکە تیکتما ما  ە دیەنپەیو  لە   کییالێکت کارهێنانی  ەش  ئەم   ٣١( 
لکمکەچەبنچینەی    واتایە ب ویهج  ە ان  کااقعیدانی  ئەپس،  بناغەی  ە  تراکتە 

ڕ  ەکانی ماتماتیکی بنچینە ەوائ،  ەو ستااوەلەسەر  مادنە  یی  اساکانی  دی 
  کۆمەڵگە(.  ە زانیاری سروشت وستی ل زانۆدی  میت   کووە کن،تیک دیالە 
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  وەکو   تیکالێکید  انیساکای  لە   تنەیشگتێ  بۆ  انمەناوەو  ە چوون  شانییۆ ڕ  لەبەر  

کئە  ادئەنگلسری  بی ە  ل  تی، سزان  ی فیکر  یاساکانی دەبینیت،  ئەووە  بە    ە 
لە  ە  ی عریفە تیۆری مە وەی  تی ئە ت، بەسیفە ەکادپێت سدە   تیکدیالێک  یەکردنپراکتیز

   دا.ددیی ماکتیکلێدیا
 
 
 ەندندا س اکوکی لە گەشە ن 
 

سوب  یبەدوا  ئەنگلس  دەک الیەنی  ئەوەی  بۆ    ،تیکلێکا یدە  ل  ت ێەوجێکتیڤ 
گ شانتنیدەس دیالێکرنی     دانەوەیڕەنگ  وەکو   و  ،اتبکریفە  مەعەی  سپڕۆ  کیتیگی 

 . تبکا سەیری  ڤیێکتی ئۆبژ کدیالێکتی
 بەیەکداچوونی)  سایای  دا،الەکتیکید   ەی یاسا سەرەکیان  وو ئە لە نێ))  نە،ومن  بۆ

  ن ی زتر بەر   ەنە گدە   ریان کاتێکبۆ ئەوەی ت   ناییەکێک  ینیگۆڕ  و(  انەک ژ د  ئاڵوگۆڕی 
  وەکو    ا،ڵگەدکۆمە   و   سروشت    ەەکات لردکا ە  بابەت   ەم . ئ١٠  ێ لدەندا  (نوریان( س 
 .کتیکدیالێکانی سالە یا  یەکاسای
 لۆژیکیان  و   ە ریفمەع   رکی ە ئ  و    فيکردا،  بواری  ە ل    تدەکەوێ   کەسەای  دوای  لسئەنگ 

   ەک  تا ەخد تیک، دەرین و سەبژێکاکە دردیا  بۆ  ریشیکا  لە    ە وننم  بۆ .  دەدۆزێتەوە
  وە تارەلەسە   هەر(  کیە بە   دژ  یانەرەکجەمس   لە  کێەی)  جەمسەرەکان  لە   ککێیە 

  ەگۆڕێت ا داودی دیاریکر، لە خاڵێکوەرانەی لە ەبە شێو  اتردەی  لەو  هەیە   بوونی
   ، تبێنەلەو دژ بەیەکانەوە    ا  یتەن  بێ نا  روستد  ویەواتک بەلۆژی)  ی تر،وئەبۆ  
 ٢٧١( ل ە وەبەرەو پێش  تیدەجووڵ کە 

ئەو داکر  ئەنگلس  بیاس بە   ری  لەسەرنمونەیوو ا  کی تیکێالدی  ستیڕا  ەکینە 
بە وونگەرا ئەزم  یمەیلچۆن  کە  ەوە،  کات ندە ڕوو هە رتەیی  لە سکی   ینکازانا  ندێک 

بە   بوو   ە یینبپێش  ئەو   ڵە لەگ   کرد دە   دژایەتیان  کتێکا   ی،بانقورسروشت 
ە  ب  ەانبەستەو دەکرت و دەی  ااکتەکاندسترئەپلە  یان  زیادڕەوەکانانەی کە  تیۆریەک

و  ۆر  ە ب  ونوباوبڕ لە..( .ی ە ک وەتازەبوونە ح  ڕێڕە ر  سە.    لە  لسئەنگ ە  وئەم 
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  بابەتێکی"   تدەنووسێت   ( انهانی ڕۆحەکلە جی  سروشت   ستی زان)  تاریتای وسەرە 
کتیککالێدی "  تدەڵێت   کە   گشتی،  ندیە شم هۆ  بۆ  ە ەوزیدۆ  ایڕێگ  کە    هەیە،   نۆی 

کەپە ە ئ  ەیسەف فەل   هاوشێوەی ڕێ   انڵمانی،  بۆ  سرنسازڕەوی  نابات  ،  تی شو تی 
  ی وەبە  ی، یەکە خۆیناو وەرچێچوا ناو ەوەات بب تیڤژێک ب ۆئ   دنیای زۆر بە   وێتە ەید

بەکوئەزمو   ایبەتەن و  ن  مامەڵە  ەتیەو سوکای  بە اردێنێت  د رفیکەڵ  لەگ ە  ەکات،  دا 
 ٤٤٠ل  ورترین سنووری بۆشایی فیکری" و ۆ دب تادەڕو کیە تە ئاراس ئەمەش بە  

 
دس ە وکاتێ    ئەنگلس میتۆدی  پلی  ەوەب   ،تدەکاکی  یەتیالکفی  یەکەمدا    لەی ە 

و  دیاردەکی  خۆیەکانونا  کیە ناکۆی  ەوەزیندۆ   دی تۆمی   الێرەشدەکانە،  ۆس پڕان 
ئە دژەکا  کەدەکاتەوە    جەخت  پاڵیان،  پگەر  تێبن  ێوەن  یەکێکیت  کۆتایی،  یان  ا 

  وی تریان.ە ۆ ئب ە و ترێتە سواەگد
ئۆ کیمیایی  یەک   نێک رگامێژووی  نیوەی  نۆزد  یمە لە  نسەدەی  یەکی  نە و مەدا 

دا ەمەسترجە ب گواس ەدان  لەو  لە ڵێە م ۆ . کەیە ەوتن تێ  بە نمیا کی  ک  لە رگاسان    ریان 
ڕەگەکدۆزبیر) دەکرد،Roots theoryان  ی    وەی اڵجوە ن  الیەنی  لە   تجەخ  ە ک    ( 
  لە  هەیە   ڕەگیان   ئەوانەی   ، ەوەنە دەک  ن مەکاتۆ ئە   لە  او دیاریکر  گروپی   كندێە ه

بیردۆزی  ) انی  ەنگریاللە    تر   ەڵێکیۆمک   تردا  لە حاڵەتێکی  .رگانیکەکانداوئ   ە هاتپێک
دە،جەخت (Pattern theoryان  ەکێوش خۆی د   الیەنی  سەر  ە ل    وەدەکریان     ژە 
ئ یەکانکیمیا  ریە نکااڕگۆ  سەرلە   تواناییان  و  ،نیانڕیۆگ  لە:  اناتەککهێپ و  ەو  ، 
س ائ ە  ب  ەک  ایەیناوت شێوە  ئەو  بەپێی  دەگات،  گۆڕانکاریە   ە ادەیمانج    لە 

 ا.کیمیایەکاند
ڕ  ئ ەو ێڕ لە  م ی  نێنلمالەو  بێوان  یەی  دوو  زانەکەدبەی  دژ  نە ووۆچئەو     اکانا، 
شوێئەوانە    ەک  وە،دۆزیە  نیائەوە بە  بەەگد  ێوە نوانوی  بی  نی  البردنی    ۆ ڕێن 

ینەکەی بەرانبەر  ال  ریۆتی  ەی ئەو   یاتجی  ە ل   یدالەڕاست    ەی تر،کەنی ەڕی الباو یروب
  ڕوان وەچا   ش ە م ئە    کە  ،انبۆی  شەییهەمی    یری گشوە، بوونە پال  ە ن یخە البەرن و ب

  بوون،   کبەیە ژد  ەندەچ رەه  بەرە  دووهەر  تر،  کییەانامبە   ن،یابۆ   بوو  نەکراو
 وون. ەک بۆسەی پڕی  ر یان تەواوکە ووالد بەاڵم هەر
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زان  تدەڵێتە  ەمئ   لەسەر   ئەنگلس تا  ب   یر یپشتگاکان  "    لە   بکەن  اتریز   گریەر و 
ئ کە ە ی بە ژ د  الیەنە   لە  یەک نەفی  و  بو ەکان  تریان  ئەبەبە،  کەنەو ی    بە   وەی ێ 
بزخۆ نیان  ل تزیای  وە زیکبوونە انن،  دئە   نێوانە  ر    ەل   ت،دەدا  ووڕ  الیەنە وو  و 

   . "دەوە دەکر یانڕەت ی پێشتر  ەوە، ئعیقیالە ناکۆکی و تر یدنی الیەکسەلمان
  انی ی، لقەکی کیمیا، فیزیا، بیۆلۆژژوو مێ  -ی گشت   ە ب   روشت ستی س مێژووی زان

فاكتپ  -رت لە  جەخ  ،ڕە  دەکئەوەی  ڕوە  اتە ت  دیاابەب  یاست لە  ی  لەکتیک تی 
 . ورادیاریک

 
 

 و بادرا    یان   پێچی ول ندنی ل ە س ە گەش
Helical Evolution 

 
 

ینێو    ە ل سەرەکیائەو  دیااسا  ڕێگای  ە  ل   نەندشەسگە)   ای یاس ا،  کتیکدلێنەی 
نە کیکۆنا یان  نەفیدرک  ەفیوە  ئەم  ە ب  ١٠  ل ە  هەی   ( پێچیلولبەشێوەی    -نی  پێی 
پڕۆسەیسایا ل یەتۆڤامر  فەی عریمە   یە    رکەە ئ  کە  ێک کات   ێت،ەردەچد  ەوە ی 
لە    راوریکدیا  یێکیبابەت  رتنیگر وە  لە   بریتیە   ییداکۆتا   سەرەتاو  لە  ەیەکتینسزا

لە گشتیەکەید و  کاتیەک بینورد  ا  وەردەگرەتە بابێک  ەیدا.    ۆ ب  شیکاری   و  تێکە 
  تەوە دەگەڕێ   انشاپ.  تاکەکانی  ە بەش  و  یانالک  بۆ  دابەشکردنی  واتای  بە   ت،اکەد

  ی ە کۆکردنەو   ی هۆ  بە   و  ە،ەکەیەو ایفیزی  اتە کهپێ  ایڕێگ  ەل  ییەکەم  ریاب  بۆ
 ووە. دابەش ب لێوەی  یوەئە  ،ینکاوال بەشەکان و موهە 

ڕ ئەم  هەموگش  ەویڕێڕ بۆ  کاتەوەردە بی  ئەنگلس   ێچکەیە لەسەر  ە،  ریف ەع ومتی 
 یکری . ف ی  کالاچ گە، یانهەیە، یان کۆمەڵ اوشتدرس ە  ل ی ئەوە 

شایە ئە لێرەدا   باسکردنوەی  یاسانە  ی    تیسا   فی، نە   ەی ەو ندکرەفینی  کە 
ئەوە    ەمانای ب   ەش ئەم  م اڵە ب.  کدەستپێ  خاڵی  بۆ  ە تێیدای  ێکیبەش  یگەڕانەوە 

کە  ن نەف ییە  کراوهەموو  لەەی  لەناغقۆ  یەک،  م سەندشەگە  ێک  ، داەعریفەنی 
 ک.پێت س دە بێ گەڕانەوە بۆ خاڵی ەوە، و بە تاەکد وو نەفی هەم
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،  فەعریمە   نیندە سشە گە  یکە ڕێچلە    ێکپت اڵی دەسختا و بۆ  رەگەڕانەوە بۆ سە 
وازی  کەوتوخ شپێ  هایبە   کەکە،  بۆ ئەو لۆژیەمە  ک فی یە نی نە ەڕاندپئەنجامی تێ

قۆنادۆزێتەو دە لە  بەرە  گز غە    ری سەی  ئەنگلسەوە  م   لە  دندا.سەنەشەەکانی 
  ، عەفەویەکانەوە   نە ۆ ک  ە یانیۆن  مادی  بە   پەیوەندی   لە    کاتدە   نە ما ی سەردەاددم
 . اتدەک وەسفیان (  بەرز  اغیقۆن لە کۆن یانەمهێنرهبە  ڕانەوەی ەگبە)  بە و
  

تێگەی  سەرلە  بەڕێکەوتن ئسەلە شتنە  ئەم  سای  یا ە  ک   ە، مەعریف ی  ەرکر 
نەف نەفیکردنەو ئەنجی  ەی  دەخئە   ئەنگلس،  ەیەنێدەگام  بە  م  ردەبە ە  ات وە 

خۆیردسەی  کانزانا بگەڕێنەوە   ەمی  گرنگە  د  کە    و ئە  بەاڵم  تیک،کێلا یبۆ 
  ا ربەست پێنە  پشتی   اکدزیفی تایم  یغناقۆ   لە   شت سرو  بۆ    فە مەعری  ەی گەشەسەندن

   .ە یەو راڕەتدەک  و
  ەوە دانئاوڕ  ۆبناکانە  ەرانەوەی زاگ   ئەنگلس  وڵیدا هە  ت(ی سروشکیالێکت ید)لە 
  . تیکیالێکدلە 

 
 

 اندا د ز با ی  لە فۆرم دن ەن گەشەس 
 

بە تو  ئەنگلس ئەرکەکاێژینەو گرنگی  ل  ریفیمەع دیالەکتیکی    ینەی  دەو  دا ۆجیکی 
مەۆڤ ر ش  کاتی  ە ل زداهێنا ێژووی  ی  تاکنە  کە  ەانستیە  لە  اهەریەکەی کاندا،  ن 

بازدان ڕاستی بدا  بوون     لە   بوون  وەگواستنە   ی وانە ئە   گەشەسەندن،ۆ  ێک 
   ەکەی.ەتی چلۆنای  بۆ  ەتییاندچە 

دەردەکەون،  اچۆن  اریە کنڕاگۆ  لێرەدا ییەتیەکان  پلەی  فۆرەمەکلە  لە  می  دا، 
ف وونکەڵەکەب  ندیڕیزبە  بنکااکتە ی  ف ،  ئەزمکتەکاناۆ  گی  بەاڵم  لەا ڕۆوونی.     ن 

فکر  ەر بەس  ەی ئەو   ،(ۆریج  یبازدان)  ەلۆنایەتیەو چ زانست گەشەسەندنی  یدا ی 
لەداه شێوەی  دەرنوێی  نێکی  بووایکت،  تێوایکبوەدل   کەوتەوە، لێ  نی  ت شەیگنی 

یاننوێ نوێ،  ،  پڕۆسەی  ب  پێشبینی  ش ەشێوواتە  یمێنراسەل رۆڤەی  ەی  ان  و 
 . نراوو بەگشتیکردنیانی زاتەک فاکۆ ب تیی کاراونیکپێشبی
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 دا زانستی  مەیدانێکی   هەمووە  ل ات )ە دەکئەو  اسیب  ئەنگلسە  م مەسەلەیلەسەر ئە
  داوای   ن اەکفاکت  ،(بکەیتێپ  دەست  وەلەفاکتەکانە  دەبێت  -وژو ێم  یان  سروشت   لە 

  .دەکات  بەگشتیکردن و  شرۆڤە 
م پڕ  شەسەندنیگەازی  ئامر ئەەعۆسەی    شێوەیەبەم  ێ  نییبەد  ئەنگلس   وەیریفە، 

کان  تەفاک   یشرۆڤە  شووپێ  یڕێگا   ەک   ت ادەک  وا  دۆزێتەوە، ە د  ی ڕاست    تێبینیەک"
  وێ ێگای نستی بە ڕپێوی  دواییە.  و ڵە گروپي محا  انەمە هدەکەوێتبکات، ئەوەی  

بۆه د  ەک ،  شرۆڤە   ەیە  دیاریک  ەستێ ەبپشت  ژمارەیەکی  لە بە  و  فاک  راو  ت 
  ێکیان دەخاتە ڕوو ، هەندەکانرەگئە  ی دنارکربژ  بە   هەڵدەسێ   انن. پاشەکاتێبینی

تا  و ە ت اڕاستدەکندێکیان  هە و   ک ە،  یاۆتایدلە  فۆرمی  د  سایەکا  بۆ  ادەنێ 
 . ٣٢٥ ل  ەی"ۆتاییەکک
 

گ د  شتیبە  ریە  ڕانکاۆ گ  لە انە  وگواستنە و  ئە ەکان  زانستی   اهێنانە هەموو 
بودایەتیەکاندا )چەن ت یتۆی مبوار)یتچلۆنایەبۆ  ماددەدا(    اقعیاری ولە  ی  ر یۆدی 

واقعە اددم شرۆ   ی ی  بەگشت و  و   تێدا   نیندڕابچ  ەکەڕۆس پ   بەاڵم   ی(.کردن یڤەیی 
یە  ۆڕانکارن و گکا ە ەتیندایچە ریە  نکاا ان گۆڕار درێژخایەن، لە نێوج   رزۆ  دەبێت،
لەوانە ان ەکتی چلۆنایە  بموونگزەئە  داد م  یە:  شرەرایی  بە  پێویستی  کە  ی  ۆڤە ێ، 

  ت دەکەوێدوا  ەیولێ  یۆر یت  میاجنە بەرئ   م ەاڵب،  تووببێەراهەم بو فهەیە،    ۆری تی
مێژووی    هەیە  وتنەشمان دواکە  وەئ  ەیونمن.  تر  بەیەکێکی  یان  کیە ۆه  بە لە 

 رکەوت. دا دەدەیەمژهە  ەدەیس   کانییە تاۆک لە  کە    کیمیادا
 

  ی سویدی یستلی و زانای جۆزیف پرئینگلیز زانای    ا،نزا  وو کە هەرد   وەراانز  ئەوە 
  ەروەکو ئەوەی اڵم، هەنی، بوو مئەزای  ە بە ڕێگوە زییان دۆ ینئۆکسج  هامڤیل   کارل

بەردەستیان،   تا   رد پێنەک  یانهەست   نوائە   ات،دەک  یدەستنیشان  ئەنگلس    کەوتە 
و ل بریست چەچێوەرچوالە    شیلە   ی  فلوجی  مانەمکی  لەئ   ە،وستینی  ش پێ  ەوەی 

بۆیا نە اۆیخ مابوو وە  ) ن    ەی ەالوەوتنخس  وانایت  کە  وە، مایە   توخمە   ئەو  ەوە. 
  مایەوە   ڵی بەقو  کە   کیمیا،  وونیهەڵچ  ە و  بوو،هە   یستینوجفل   نەکانیچووبیروبۆ

هنفەرە  انایز  دوایی  ات  و(  یانالە ل الڤوازییە  ئەنتۆنی  و  سی  ڕلە ات  یە  استیو 
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دە ە وێین گا  دینیت سفلوج کیمیای  ە  ل   ێداچوونەوەیێکرد و پستی وە  بە کرد ،    ەیشت 
ت ڕاسئەنجامی  لیۆریەکی  دۆزت  ئەزموویەکینەوەە  ئ ەونیی  و  لی  ستبری  ەیو ە ە، 

الڤ   هەتا.)نگەیشتێیپ  یلە ش ئۆکسجینی  وزییە ئەگەر  لەیەک  بانەدا  پێ  وەسفی  یە، 
ە  مەشدا، ل ئەلەگەڵ    ان،لەو  ەربەخۆ ی س ەیەکەڵ ئەوانی تر یان بە شێوکاتدا لەگ 
ئ بووە  و ە ڕاستیدا  ئ  ئەو  ئدۆزیەوەی  نکسجیۆکە  نەک  دووانە،،  بەتەن  ەو  ا یکە 

  (. کردوە ف وەس  ناچی   ە ک بێت نداخیاڵیا  بە   ئەوەی   ێبەس، بەبو  کرد ەسفیان و

 
سەلمێنراوی  کوە  لێکتیکدیا  بۆ   دنرک ەیرەوپ  و   تێگەیشتن   چینەی بن   ە کەوات   و 

ل  زانمەعریفە  دوانەیە تێگەیشت   ،لس ئەنگ  یەالدا لی سروشت ست ە  یاس ب)نی  کانی ا ۆ 
لیاد جیهالێکتیک  دەرەوە،  ە  یاس نی  مەعری اکاوەکو  لە  وەی  ڕەنگدانەو    فەنی 
   ا. ڤدمرۆ شکیێم
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 ایی ەرگیۆری و ئەزموون ی تتیک دیالێک
Theoretical and experimental dialectics 

 
 

  ەب روشت د سر ئاماژەمان پێکرێشتپەکو سروشت، هەر و   کتیکە بۆالێێمە دیباسی ئ 
وەمه ڕووداو    ا د وێژوم  لە  ئەمەش  شرۆڤەی  بۆ   .تده ...  ەڵگەکۆم   و دیاردە  وو 
سروشتدفەلس  لە   نهەبوو  ڕەوت  و  مەیل   ەهاندە چ بیروببە   ا، فەی  ۆچوونی پێی 

نگەرایی مووسی ئەزەیە باه   خۆی  گرنگی  ەدالێر.  ردوەک  بۆ  وەیانردنە شیک اوازجی
  نستیانەاز  شیکاریەکی  ترێ دنبتوا  بۆئەوەی ێتەوە ڕوو،بخر  ی ترو تیۆری جارێک

  (.سروشت  کتیکیێدیال)ۆ  ب بکرێت 

 
  یۆری، ت  کیتیدیالێک م:یەکە   ،وو ڕ  بخرێتە   شێوە  دوو  ە ب  رێ وانتەد ش  دیالێکتیکی

مەیلی  و    ڕەوت  ەڵێکۆمک  ەریەکەیانه.  نگەراییزمووئە  کتیکیدیالێ:  ەمودو
ئەوەیتێیدازی  جیاوا لێرەدا  بزاناستمەمەب  یە.  دیدگانە  ئەم  ۆ  ب  ئەنگلسی  ین کە 
 .ئێمەیە  ەیکباسە رۆکیک  ئەوەش   چییە؟ دووانە 

 
توێژینەوەی   مەعرڕەوڕێەی  نیچبنلە  بەرجەستس ئا   وود  ئەنگلس ،  ەدایفی  ە  ت 

  اتی دەدێکتیکیمان  لدیا  رەسەرێکیچا  تێیدا  ە ک  .یونگەرایئەزم  و  ریۆتی ەوە،ەکاتد
یان    یتەس ه  یێشترپێدانلەسەر پ  کۆن  ( فية )المعر   گۆنوسیولوژیەکانیەی  کێش   بۆ

مەعریفە   زەینی کە لە  دوورودرێژی   کێشەیەکە   دا،    ری ە مسجە  ،هەبووە  مێژووی 
ئاست رائ   دوو  نێوان  نێیمالمل بوعە  ورایی  گەەزمونەی  تیۆر وقاڵنی  لە  ی  ە 

 ٣٢دا* مەعریفە 
 

 
لە    وت دەرکە  نیاریدا. عەقالنیردۆزی زایلە ب بوون    ەوتڕو  ود  \ اییرنگە ەزموئقالنی و  عە *32 

لندیەکانتایبەتمە شرۆڤەی    هەوڵی زانیاریۆژیکی  بۆ  ەوانە  ل   رە:بواو  ەئ  یەنگران بیرکاری، الی   ی 

  یپنتیس، کانت...هتدول  وسادیکارت، سبین
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ب ستیلەڕا ئەگەر  چتەودا  بەدوای  تاک  ەو  ئەسەری  ار ێت  نابێت  بیت  کێشەیەوە 
بڕوال یە ایەنە  تنیتە  دوورەم رد ە س  اکێکیان. چونکە  هەرد   انێکی  درێژ  بە و  رەی  وو 

تیۆ  ئەزموونگەراییگرانی  الیەن هەڵوونوتبکە   ریو  گەورەوە، ەیەە  ەی  و ە ب  کی 
  ەنەالی  تاک  ێکیانیەنال .  کە سەلە مە   وانیە دەیانڕ  نە ەالی  تاک ە بەرەکانل   ەکەهەری

یەنی تیۆری.  وانیە الیەنە دەیڕالیەنەکەی تریشیان تاک ال  ن ووئەزمو  یە دەیڕوان
رکس ئاماژە بەم مەسەلەیە  ، هەتا ماهەڵە گەورەکە بوو  ی لە خۆیداخۆ ە  م ئە  کە 
  ئەو ەنێکییال انیتەبڕو الیەنە کتا ەدالەیە سە م ەیە کە لەو ئەوە هەڵەی  بەو ت اەکد

 ٣٣* .دووانە 
 

چار بۆ    ئەنگلس مەسەلەیی  ەسەر ئەوەی  بکاتئەو  ل ە  ب،  هەڵسا  ە  ەسەرەتاوە 
پرنسیبە   دەستپێکی  شتیەکان گشرۆڤەی  لە ۆرتی  مووە ه  کە  دواییدا   یەکەیە، 

ب دەرشیکاری  هۆی  مەعریفەۆ  ئەو  پێیە  نو  کەوتنی  تر  جارێکن  ااشدەکات،  ی 
بدەچ  و   ە ودەگەڕێتە    Inducation  )   عریفەدامە   پرۆسەی   لە  ڕۆڵیان    ۆ ێت 

deduction ) ێشئاکامگیری. پری وامگی ئاک 
 

 ت سپێوی  ر، زیات  خۆی  ەیڕاد  لە   نێ،ناتوا  ونگەراییئەزم   تێبینی "  ت دەڵێت   ئەنگلس 
تیۆریب  ئەمەش  ،تەواوەتی  لماندنێکیسە   ەلمێنێ،بس یاسا  هەموو  و  ان  ەککۆ 

 . "تبگەی پێی  ەئەزموونەو  ا لەیبەتەن تێاتواننکە هەر وایە، ان کبابەتە
 

ه کلە  مە ڕەخ  ئەنگلسدا  ات ەمان  لە  خێنە  کە  دە   ریسم(وئەپری)   کیڵەیلی  گرێت 
مەعر  ت:دەڵێت  هە "  بوونی  و  یفە  لە  سەربەخۆیە  لە  شت پێ  یگەراینزمووئە یە  ر 
 نیاجیه  بۆ  ریفە ەع م  یاساکانی   الوەکی  ەرلەس  وەدەکاتە   جەخت  پاشان    ". خۆی

  و   ت سروش  لە   نەکرێ   و پەیڕە   ک بڕێ  بە   تا   نییە   اقیعیو  ڕێكەو یروباب   یچه)  بەتی با
ک ابب  و   اوەڕبیروب  ەو ئ  ،(ا مێژوود پراکتیمانسەل  ە ەتانەی  لە  خۆیان  کدا  دنی 

ئەنتی دۆهرینگ_ ل عریفەدا.)مە   ە گ لگرن   ییتۆد ئامرازی موونەتە  ە، ب سەلماندوو 
٤٦)  

 
 52, 19ص  24د المجل ت،س ، المؤلفاماركس و انجل*33 
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سیربهەندێك    ئەنگلس   ێشتر پ  بۆ باسکردوو   ەرەکی ۆکەی   ی نکێشار دەتۆدی  یم)   ە 
سەر  کیلۆژی گریمانەکانمیتۆ  ،چاوەلە  ک دی  ڕۆژان  ە (  ئێ لە  ستاماندا  ی 

  ێت.هێندربەکاردە
ڕێ    ەتی ەڕ بن  روباوەڕێکیبی   ەندیمب فور  کە   ڕوودەدات  ئەوە مەعریفەدا  یرەو لە 

هەموو    ییئەزموونگەرا  پاشاندا  لە   گریمانەکان،  شێوەی  رلەسە   کەیت ب  كێتیۆر
 نوێدا   ێکیبوار  لە   ەڕەبیروباو   وئە  ێکاتک   .توێ تدەکە س دە   کەتنی تیۆرییە اافەکم

یان  دەکەیت  تێدا  دنیچاکر  یان  نیت،ێاردبەک بە  ێیەکبە   تڕیدەیگۆ ،  تر،  کی 
ناگونجپاساوی   کە  بوا  ێتئەوەی  نوێدا.لە  وەری  پێ  اڵەتەدحا  ەمل   رێکی 

  ەوتیکەڵسوه  قیعداوا  لە  دەبێت   ە،یروباوەڕ ب  ئەو  ڕاستی  بۆ   کەرەوەیەکال
 و   بەکارهێنانی  اىیشیدلەگەڵ   مێژوویی،  -یەتی اڵکۆمە   تیسوکەوڵ هە   یت،پێبکە 

 .ردنیەئەزموونکب
زا و گشتی  ئەزمیتەنبە انی  وناتنی  ەکاویستی پێدا  نیاری  لە  دەرکێشا    تیوونەوە 

وشە بەمان) گشتی  کە  ای  چاالکی  ستە ه نی  ئەزمو،  ئەزمونگەری  ،  زانیاری= 
بکەیت،بەگش   و تی(گش خوکیدە کورت  کوڵبە  تی  لە  ع ەیتەوە  لە  یان    دا،ەقڵ دی 
  ، بەشن   دوو  کە    ییرائەزمونگە  یگرانالیەن  بەاڵم  ا،ەقڵدع  لە   کیزگما   یکەکانمە چ
ماگەزمونەئ  هوبس،  ن کا دیە ریە  بیکون،  ئەزمون  وەکو  گەریە  لوک... 
  ەم ک یە   ئەزموون   کە   دادەنێن  واییرکیلی،  پ  و  یومهە   کووە   ایدیالستیەکانئ 

  ی ئەنجام   لە  ە وۆزیتەدەد  ەموویه  زانیاری    ندەڵێت   انیاریمان،ز  بۆ   وەیەسەرچا
ئەزمونگعەقال  نێوان  ڕەتیبنە   جیاوازی  مبەاڵ  وونەوە،ئەزم و  دەوری نی  لە    ەری 

و  ز ناخولێتەوە رە سانیاری  عەقالنی)  چاوەی  ههە   هەندێ  لەگەڵ  ایە  وڕان 
بوونی  ئەگەر    ا نییە،ڵدقعە   لە  کهیچ شتێ  -نگەکەبەتە بەناوباا ب  لە ران  ەزمونگەئ 

  و   ریانیاز  ێشانیدەرک  واناییت  ەی ەلمەس  ەرلەس    کوڵهەستکردن(، بە   ش پێ  نەبێ
 . ئەزمون   ە ل ەکانیپێداویستی

سەلماندووە لە پراکتیکدا،   خۆی  وەڕی ڕاستیوە کە بیروبازۆرجار ڕوویدا
ئەوەبدە  شمەەئکە   هۆی  ببێتەێتە  لێنەدراو ەد  کیشتێ  ی    ست 

  لە  زۆرێک   مونە ن  ۆب   بچیتەوە،داپێی   ناکات  تسی وپێ  کە   )بەڵگەنەویست(،
 کەیەکدا، رۆ بی   یبوار   لە   یان   ،کداێموو زانست هە  لە   :اریکبیر  اوەکانیەلمێنرس
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  دیاریکراوی   قۆناغێکی  لە  وە، راشێدەرک   عیداواق  دنیای   لە  یاساکانی  ەوەیئ 
  سیفەتی   بە   ردەخاتدە  خۆی  یعیی،اقو  یهانیج  لە   ە، جیادەبێتەو   اندنیدسە گەشە

 ن جیها  ەسەر ل   ۆیەب   دەرەوە،  لە   ووتها  یاساکانی  تی فە سی  بە  ربەخۆ،سە   ی شت 
بکات، ەیڕ پ  ویستە ێپ خۆجیاکردنەوەئە   ەوی  د و  ببەتیە    دەستپێکی   بە   تێوانێت 

ل خۆ   ئەمەش.  ئەبستراکت  بیرکاری  مکیچە  لە   مارەیەکژ  بۆ  زانیاری دا یە خۆی 
ئ دوەاڵمی  مب   وەەداتە ەوانە  سەیری  دەک ەوەی  بیرکاری  وەی  ە ب  ەنەعریفەی 

  عەوە. ە بە جیهانی واقیینیو پەیوەندی   ە ەخۆیسەرب 

 
مەعریعاقوبەاڵم   وشکپێزانستی،    یفەی ی  تەکنیک  ەمهێنانی  رهبە  ەوتنی 

ڕاۆک مادمەاڵیەتی،  میتۆدی  سەلمستی  ئەوەی  دنادیان    ئەنگلس ووە، 
دەکات  انستیدا ز  چاالکی  لە   ری کابیر  نیڕەویکردپەی ریدا،ابیرکلە    پەیڕەوی 

  بە  کوبەڵ   جیهاندا،  سەر ە ب   سەپاندوە   خۆی  کانییاسا   وەی ە ب   یە نی  بەڵگەیەک
 . وەراگیانەوە وەر جیه ە خۆدیل  وەە پێچەوان

 
 ی و پێشئاکامگیری ئاکامگیر

Inducation, Deduction 
 

مە ل پرۆسەی  میت ە  دوو  هەعریفەدا  خۆیان  گرنگی  بۆ  مدوو  ،  ە یۆد  یتۆد 
و    نیا  دەکشن ئین  پێیدەوترێت  ئەوەی   یمیتۆد    ندن.ماەل س   بەڵگەهێنانەوە 

  ەبەش   عیقیوا  لە  کەکەیدستپێ  ەوە،کتەکانفا  نێو  دەکەوێتە  ەیئەو    ، امگیریئاک
ش زیاتر  ە، ئەمدێت  ییتاکۆ   سەرجەم  ەرلەس  گشتی  رئەنجام بەدە  و  وەیە انەاکەکت

سروش لە   زاڵ  زانستەکانی  ئەزمونیدا    ای واتبە  دیکە   بەواتایەکی  انی   . وەوبتی 
  لە   هەبووە   یبوون  ەک  رمانێکفە  یهەبوون  بەپێی  گشتی،  لەسەر  وەریادد

  رئەنجامەبە    یکیلۆژ  کیانیێشدەرک  یامگیر ئاکپێش  اڵمبە    .ا گشتەد  ئەو   ەکانیش بە 
بال  دنانسەلم  یان  ان، بەشەک  بۆ  گشتەوە   لە  لەدەستپبەسەر  ێکی  ەتێ 
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  لە  تر ۆرز  ئەمەش   لۆژیک،  یاساکانی  بە  تور ەس ئ   پشت   انی ترەوە،  کە ـــیکیپێشە 
 . هەیە  یرکاریداب بواری

 
لە  ەیی،  ی و پێکهات یکارش  (پێشئاکامگیری  وی  ئاکامگیر)   انە ئەو دوەی ڕۆڵی  ەبار ل

مەعریەپرۆس  بە دەوەستێ  ەنگلس ئدا،  فە ی  بەرانبەر  ل  تەوە  سەر  ە  زیادڕەویەی 
ل) فە،  ی ەکانی مەعروڕۆڵی شێ تایبسەرکەوتن  بۆ  تاکەوە  ەوە  یتایبەتی  ە ، لتیە ە 

  . ٣٠٤ل  دەبێت(  اــر ڕێگ، بەڵکو بە زۆتابێا ڕێگایەک ننهتە ە  بۆ گشتی... ب
  ت کا دە  انێژەرەوەکتو   لە   داوا  جیاوازەکان  ردەادی  بۆ  ئۆبژێکتیڤی  ینیەکگرت 
  ی ن ژمارد   بە  اینتە   بە )   کە   ت،بکا  دیالێکتیکی   لۆژیکی  وباوەڕیبیر  ەیڕەویپ

  چهی   ێەبب   یەک  تەنیشت  بینانخاتە   یان  ... ەەو ناوەستێت   فیکر  ەی جوڵ   شێوەکانی 
  دەردەکێشێت،  رت  فۆرمێکی  لە   نکافۆرمە  یکدیالێکت   لۆژیکی.  ٣٠١  ل (  ك پەیوەندیە 

  بۆ   وەیال  خستنە )  ەنگی اهەمه  جیاتی  لە   بێن،  ا یەکد  بەدوای  دەکات لێ  نوایا
 ٣٠١. لپێدەدات(  ە ەکانی گەش رزبە  شێوە ەوەنینزمەکا شێوە  لە  ،(الیەک

 نی کاـا ڕێگ  ڕۆڵی  ەل  ویزیادڕە  بەوەی  دەکات،  انایانەز  وەئ  یلۆمە   ئەنگلس 
 شێوەی  لە  تدەگرێ  ەنڕەخ  دەکەن،  ەدامەعریف  یپرۆسە  لە  یفۆرم   لۆژیکی

ــ بەرەکانەرب ەوانە  ئ" گیریاکامپێشئ  و  کامگیریئا  نێوان  لە  یانێـ
، ووانەدائەو د  نێوان  لە  نیەکانیاــ ێـکانبەربەرە  ولەنێ نیان دەکرد،چاوەڕوا

لموەهەی  بەو بەڵگەهێنانەوەی  شێوەکانی  بی  یکۆژو  ئەو  ڕەتبکەنەوە  ۆ 
ئەوەیدووانە،   بەکاتێبینی    بەبێ  بکەن  لەژێرئەوە  یەکەم:  ئەو ر  ەکەیان: 

   ە. بەڵگەهێنانەو  جۆراوجۆریوەی  ۆ شێب  ەکاردێننی بئاگاه، نادوو ناوەدا
:  سێیەم  .ندەکە  بێبەش  انەکدەوڵەمەند  ەڵگەب  هەموولە  خۆیان:  دووەم
وات  شتێکی  ەب  ەندەک  شێوەکە  هەردوو  نجامەیان،ئە  وبە  ئەوان   ل "  ا  بێ 

٣٠٥.    
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پێشئاکئاکامگیری     بەستنێکی   وەە یەکبە   ،ەتەوە بەستراون  ەەکەو بەی   مگیریاو 
و)شیک  یستنەەوەبپێک   ەکوو   ،ویستپێ لپێ  اری  هەڵەیە  ەبکهاتەیی(،  ەرئەوە 

بەڵکو    ر، ت  وەیی ئە لەسەر حساب  لەوانە بکەیتێک  یەک   ۆڵیوی لە ڕ زیادڕە ر  ئەگە
 بەکاربێنیت. ونجاوی خۆیانی گێنشودەبێت هەردووکیان لە  

سهەرلە   هە دوو  نۆزد ژەدەی  و  ڕەوتێكیدەەیەم    زانستدا   ەر بەس  باڵی   ەمدا 
.  مەعریفەدا  سەیۆ رپ  لە   مگیری ا کئاڕۆڵی  لەسەر  رد  ک ی دەەڕەوزیاد  کە  بوو،کێشا

  بۆ   ێر گ دە  ەسکبەرت    امگیری کئا  تێگەشتنی  لە   نەڕەخ  ئەنگلس  ئەوە  رسە لە 
  نەڕەخ   شە ارەکهۆ   ئەم  لەبەر   گشتی،  انستیز  ی فە ریمەع  گەشەی   لە   تێگەیشتنیان

  ەڕێتەوە دەگ   کە    رێت،ئینگلیزی دەگ   (all induction  ) گیریامکا ئ تێکڕا      ییل مە    لە 
ێژووی  ەکانی مە مادد ل   اناری بڕێکی فراویکەسەر بنەمای شن. لبیکو  رنسیسف   ۆب
  ەەڵ ه  بە  ۆدەکەیان میت   و  ، ەکاتەوەتدەڕ   نە ئەوا  یروبۆچوونیب  ئەنگلس   ت،انسز

  . دەباتناو

 
کە  ئەو توێژەرەە سروشتییە  چ ئەو  مادد  ارندەک وانەی  دی بە    ت پش یالێکتیکی،  ەی 
بنچینبەدە بە  بەاڵم  یریاکامگئ ەی  ستن  تمە ە ئ،  لە  نوانایش    ی شرۆڤە  کە    ییە دا 

ی  مەعریفەی نوێ گشت ێ بکات، یان  نو گاکانی  ان و ڕێتیۆریەک  ینتەواوی دەرکەوت
رۆڵی    بۆچوونە بوو کە   ەرەوڕووی ئەوبا  ەدلەو کات   ئەنگلس وێستی  هەڵ   وە. اتە کب

مەعریفیانەس پرو   فیکریودی  س ەب   کەرودروست  سیفە د دەکر  ت ڕە  ی  کە    تێکی ەوە، 
 . ووب   میەسەدەی نۆزدە ٣٤*  positivismیەکانی ەرازەتیفگ ۆپە  زۆرێک ل  زیجیاوا

 
  ۆرمی ف   ە یەن ال  کیە (  ئینگلیزی   رایینگە ئەزمو)  دانۆزدەیەم  سەدەی   لە  

 ییراگە هۆش  مەیلی  سەرلە  زیادکرد  ایان پۆزەتیفگەر  ە و  ، رتوەرگ  زەتیفگەرایان پۆ

 
کر  ەوێت فیەی د  ت، کەە جیاوازەکان دەکافەلسەف   انی ەکڕەوت   بەە  ژا امئکە  ەک  ی وەازار  ، ۆتیفیزمپۆز*.  34

هەستی، وە لە ڕێگای  یی  راگە ون زممای ئە ە یفە لەسەر بنبەواتای مەعر  کان، یەەر ڕاستدابمەزرێنێ لەس

بابەتێک ڵین کۆ لێ سیفەتەکانی  توێژەر  ئەزمونیەکانەوە،  دوەردەکد  ەوەوە  و  لە  دەکا  ان ەیوبارێشێ  تەوە 

 دا. رت  یاڵەتح 
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پشک  ٣٥*   msalisensu  کۆن لە  ڕەخ  ئەنگلس،  الادرية(  -ن انیناز)ی  نینبە  نەی 
مەردنوس    نێکی لێدا  دااتک  نمالەهە  و  گرت   دەرئەنجام  ەی بنچین   یلیاری 

 . جامرئەندە بۆ ووب  تەوخۆشڕاس 
 

دجەخ  ئەنگلس  معقولەسەر    ەوە کات ە ت  و  ڕاست  هی  نکالەالیەنە  فیکری  گلدا،  لە 
گە فۆرمەکلەسەر  ڕێرە ودا  انیشەسەندی  لە  کمەعریفەدا  ی وەری  فۆ اتێ،  ك  رمێک 
ی هیگلی بۆ  کە پۆلێنکردنەوە دەکات  ئە بۆ  اژ امکی تر، ئ کێە یبۆ    تەوە دەگواسترێ

دەر  ن، اکااس ی لە یه  بێ    کە دەکەوێت  وا  ب هەندوایی  هەیە،  خاڵیدا    م ەاڵ ێ 
 انییە. تیدا، وڕاسلە 
 
 هیگلی   نیاساکیا  پۆلینکردنی  بنچینەی  بۆ  اریشیک  ماددیەوە  ریبی   لە   ئەنگلس 

کە  دەرە د  کەکێشە   بۆ  لێکتیکیدیا  اوەیەنوونچ  باشترین   ، دەکات ۆی  هبە خات. 
بلفەز ئەوەوە  پۆلینی  ئەو  هات،وو    اساکانی ی  بۆ   بوو  دانەوەنگڕە  کە    کردنە 

مپ بەاڵەعر رۆسەی  سروشت.  و  الەئ م  یفە  کە  یە و  لە  نەی  ونە    ری بیکۆتاییەکەی 
ی  ئەوەی ال )  ناکبۆ یاسا  بوو  وەە یگل یدیالستەکانی هۆی دەستپێکە ئا هیگلدا، بە ه

داوەری    ری، لێرەدا ەبۆ داو  یەزەینی هە ی  ەون شێسەندتووە، گەشەرکەوگل دەهی
دەبێبەرە گەشبە وە  تە وڕوومان  موەی  دانراوە    نە، تیۆریما  ی ەعریفە ەسەندنی 

 . ٣٠٣ل   ی(شت سروشتی جووڵە بە گ  ونی، لە زموئە  یەاغلەسەر بن
  

بەکاردێنئەم    ئەنگلسان  پاش لەەخۆڕبێ  بابەتە  :  کان اگنۆستیسمە ئ   نەگرتنی 
ف یاساکا) سیاو  کر  ینی  لەگە و رساکانی  پێویسدێنەو یەک    ڵشت  بە  لە  ە،  تی، 

  ەی ەو و ئوەک  اسایایانە بناسی ێ ئەو یجربەمە  ەڵ ئەوی تر،ێک لەگ ەک، یاننێوانی
لهەیەکە   دەستپێکە ٣٠٣  (  لەو  یاساکان  پۆلێنەک   ئەنگلس  وە.  بۆ  ردنی  دەکات 

تای دە و    ەتی بتاک،  ویدرگشتی،  هەر  بە   ئەوەی  ەکوەخات  سێدا  ند لە  و  لەنای 
بەناو  و  وە  کە زۆردا، لە تا  ، لە حالەتی ەڕواتیفە در سەی مەعور پ  -وارداچ  شی بە 

 
اوەی  چ ەستەکان یەکەم سەرن ه دەڵێتە  ک   یاری،کە لە بیردۆزی زان ، مەیلێ   smliensuaSتیسەه  * 35
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  جەخت   ئەو  کو ەروەه  ە؛ ەیەڵ ه  ە ئەو  بەاڵم    بە گشتی. یی دێت  اتتا کۆتایبەتیدا،  
  ، یفە ەعرم   گەشەی  لە   شێوەیە  ئەو  ڕۆڵی   لە    زیادەڕەوی  ی،ر سە لە  دەکاتەوە

  لە  ر،ۆج   بۆ   ەوە اک ت  لە  یموونئەز  تنیەوسەرک   ە ب  تەوە ترێدەبەس  کە  کیە وزیادڕە 
 ٣٠٧-٣٠٣ ل(  ێوەش بۆ ایشداود
 

دەخ ج  ئەنگلس گرنگاتەوە  ەکت  گەولەڕۆڵی  گریماە ری  ڕ   نەکانی    وی ێڕە لە 
گ ەعری م پێشکەو   -ریمانفەدا"  سروشتە زی  تنشێوەی  پرۆسەی  انستی  بە   ،

پێویست ل  بۆ  بیرکردنەوەی  ب ل.    ٣٢٥ی"  پێپرۆ وارەکانی  ە  بۆ  شکەوتوودسەی  ا، 
فیزیاناس لکفە   ونە ونم قو دەچ)  میکانیک  و  کیمیا،،  ی،  گریمانەکینە  ەوە،  اناڵیی 
ئەکو دارخورمو  لە  ب ەوەی  ناچیا  خانەیەکەوە(. نە  دڵی    بەو   ەکەەرک ئ   بێتدە    و 

  فیزیا،  لە   ەکەیند  گەردەکان   جووڵەی  سەریرە چا   ە ئێم    بێت،  ییە پێویست 
  .کیمادا لە   دەکەین انئەتۆمەک کانیەدیەلگەر  تەیکهاپێ

  بە  ب،نایا  بە   ایەکە کوت  و  اییکۆت  بە   ێتدەب  یەکانتاسڕ   ات،تنی کەوک پێش  لەگەڵ
پەی  ٣٦(* ەیەدازنبا  لەو ،  ەرسوڕهێنەرس  یوەشێ دۆزینەوەی  و اک دیە وەن.    ن 

و  ربەسترا بەیەکت نوێ  لەگەڵیشیداو  ێ،نووەکانی  بۆ  )  پێویستی  زیادبوونی  ە 
ڕاگ ەورچوارد   ەگریمان   کۆمەڵێ  بە   یکۆتای  و  کۆتایی،کانی  ە ستی رتنی 

 . ٣٧ان( *ارەکەدقیبر
بو بە  گریمانەکونمەش  ج  دەبێتان  ی  خەسڵەتی  پێێگبە  پرۆسەی  ەوتشکیری  نی 

ئاماژەەبارەس ە.  مەعریف  دەبێت  بەمە  زگگرن  بە  ت  وی  گشتی    فەلسەفی   انستی 
ئەوەی  بن  کاگریمانە  بۆئەوە بەر   ئەنگلسکەین.  لێدەکات  تگری    کان ێژەرەوە و ی 

 . وە رتەسکە بە  کامگیریآئ لیەی موی  اکەونە دبۆ ئەوەی نە ە بەر گرنڕاست ب  ڕێگای
  
ی  ی ڕۆڵس با   ئەزموونی  و  تێۆری  انێون  ێشەی ک  چارەسەری  یكانساتە  ە ل   ئەنگلس 

ل دەکات  پئایدیالست  تێعریفەدامە   یەرۆسە  لە  لەسە.  ئاماژە  رکار  بینیەکیدا  نو 
کاردە کە  لە کات  لێکۆڵینەوەی  کرد مهەڵوێنەری  و بز  نو"  چارە   ی  کرد، سەر و    ی 

 
 structures 108-107ە ەڕپال  عەرەبی دوهرنگ، چاپیئەنتی  *36
 107دوهرنگ، چاپی عەرەبی الپەڕە تی نئە *37
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دۆزی کە  ئەوەی  لەەکیەرس   ە پرۆس ەوە  ت اکدەرنکەیدا  نەخاوێە  ێوش  ەکە  ا  ەوێ، 
پرۆسە  دوای خستننی  کاوەکیە ال  بلۆکی  النەکەی.  الە  الوەکیەکانی،  وەی  کە  یەنە 

پکات انکار سەر  سەە  لەدوارۆسە    ی نمونە   ەڵمیه   بزووێنەری   دایشرەکیەکە، 
  ەتدەبێ  عریفیە مە   کارە  ئەو  بەاڵم.  ٣٠٩  ل"  اەدەکرن  وەئە  تیداک پرا  لە   کە   دروستکرد،

خ ی،  ەتیەکە بتایرێگا  بە  )) ئە زمە بەهەمان  ئەپستراکە ت،  ن  کا یە اتماتیک م  وەی 
دەدا شێوەی  پیشا   ە ۆس ر )پ(  ئەنجامی  لە  دەدا  بەبێ  بەخۆەرس  ،ێنخاون  تێک    و 

 ٣٠٩. ل (وون( چ
 
مەعریفی،ێوەیە چوارچێش  ەمب   او، کرشووکەڕ  رۆسەیپ   ە ب   تایبەتمەندە  کە    وەی 

  ەگرێ، لەدەکانی وەر ن تە، الیە ەسەرجب  ی کتیڤ ئۆبژێ  تیۆری   شتنیداڕ  ەب  تێهەڵدەس 
ڕەواجێکی رمەش  فۆ   ەمئە الوەکیەکانی.  الیەنە  ن بدایاتر، بەبێ گوێک شێوە زیە 

  ا.مددە نستیەکانی سەرە زاوێژینەو لە ت ەدورا ک زۆری پەید
الیەنی  گەورەکردنی ل  -تیۆری  ڕۆڵی  ساز  ە ئەپستراک  تێیدا دامەردەنستی  کە   ،   

هەررەتنێردێەکاب  ان بەرزەک  ئاست  ردنە گشتیک بە  داڕشتنە ه،  ەری  ەکچن و سترکاا 
ئەمانە ئاید کە  ئەنگلس  چوونیروبۆبی   دووربینی  بۆ  وننڕو  ەیڵگبە    یالیستی،   ،

سروشتدا،    یفەی کالسیکیعرمە ی  وەی زانستەکانرچێلە چوا  ئێستا  واکتو    توانی
تو  لە  پرۆسەی  و  زنە یێژمیتۆد  لێوەر  ا،دانست وەی  و  رێت  بگیسوودی 

  . بوونە   نرخەی وئە  پێنەکرا  یدەرک تا   ێشدالەپکە  ندرێت،بەکاربهێ
زانستی سروشتی    رۆڤەیش  بۆ  یکدیالەکتی  میتۆدی  لە  سئەنگل    و نمونانەدا کەلە 
  تنی پاراس   یاسای  لە   داهاتوودا  یەشب   لە   ئێمە    ،تکادەەیرەوی  و پ  تنێێەهدکاربە 

 .نبینیدە گۆڕانیدا  و وزە 
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 دا و کردنی پێڕە ك لە  یت ێکیالیتۆدی د م
 !  ینی گۆڕ زە و  استنی و ر یاسای پا 

 
 
 
 
بۆ    ئەنگلس اتێك  ک وزسپارایاسای  شیکاری  میتۆدی گۆڕین  وە  تنی  دەکات،    ی 

بەکارتیێکدیال و  ك  لەد  ەیڕەوی پ دەهێنێت    ڕێڕەوی   ی وە نە شیکرد ەکات 
 . سەرچاوەکەی  و روشتیس نستیزا ەشەسەندنیگ
پیا و  ی ست ارا سای  وزە  ڕۆڵێکنی  ی گۆڕینی  گ ەوی  کەركال ە ی  لە  ەشەسەندنی بینی 
نەك  نستدااز زانستەکان ب  دایافیزە  ل نیا  تە ،  تەواوی  ه   یەڵکو  ە  ۆیب  رەسروشت. 

داهێنانە   ئەنگلس  خستە ئەو  دوو یڕ  ی  ترەزنەكە م داهێنانە    زی  سەدەی  لە  ەوە ی 
ری مەزن  کابە هۆبوو  انە  نێنائەو داهتیۆری خانە(،    ۆری داروین وتی )   ەیەمدازدۆن

 روشت. س   بۆ ژێت ڕێدای كکتیالێی دیری ماددیۆ تت توانێب ەوە بەهۆی  بۆی کە
دۆزینە ەڕێڕ ڤەی  رۆ سێ گۆشەوە ش   لە   ئەنگلسکتیكی سروشت(  دیالێ)  لە  ەی  ووی 
 :ە دەکاتی و یاسائە

ە ناوەوە  ی چوون سەندنشەەدا، گەیف رعگەشەسەندی گشتی مەی  گۆشە  یەكەم: لە 
،  کاریۆ شی ب  ێتدەچێڕامانی ڕاستەوخۆوە  ە توەی لئەان،  یەكبۆ دیاردە سروشت 

 یی.ە اتهێکبۆ پ اندالە پاش
گۆش:  دووەم نیلە  د ە  تەنیاکگای  الیەنە  لەۆزینەوەی  جووڵە    -داروشت س   انی 

ێ لە  ەكی  و لە کۆتایشدا  ەتیچەندای  دوای الیەنیەتاوە،  ری لەسەتنی چلۆنایەالیە 
  پێوەر. نیان، یاووکهەرد

لەبەرتیش شێوەکانیچەمکەکاننی  اگەڕاادبەدوکی  سێیەم:  د  یر داوە  و  ێکی  ەستپلە 
   .گشتی  بە  شیۆتایوک ،داایبەتێت بە  ینشت ی ڕۆ یەوە،یتاک

 ە. ردنەو ک شی ئەنگلس  کە    وەەینە دەک ونوانە زیاتر ڕو لێرەدا ئەم ڕێڕە
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  دۆزینەوەی  ناغەکانی ۆ ق   ە ل   ی پێکهاتەی   و    شیکاری،  ، وخۆ تە ڕاس   انی تێڕام 
 کە یاسا 

 
 

 م كەغی یەقۆنا
 
کۆنەكان  ۆی یە دەڵێت نانیە  ماكگرن  فەرمانێج  و   ددەتنی  ،  ەنەویستەبەڵگکی  وڵە 

دەگۆڕێن،  بە    شتەکان و  هەمو شتەکان  )  بەوەیبەردەوامی   ینیربادا   ە لهەموو 
و (  مدان وابەردە ئەوەی  هەر  دەیڵێقلیت )هەر یراکلیتسهەکو  مجێ  ،تس(  اددەی  گای 

ەر  یی و لە جووڵە. لەب ۆاوخکی نچاال  اڵ لە ، یان لەکارکەوتوو، بەتیە نیوو  مرد
ف وت   تیشکی یونانیوەس لەیەکانی  ئەنکتا)نكاە وفە  ئسمندرلیس،   یمنس، ەناکس ، 

ئنباد هتد(   هیراکلیتس،  کلیس.....  دردگە )  ددەام  کە    و  و  ووە  نەبست  رو وون( 
ڕاستربو  نافەوتێ، بی بەاڵم  ج ک   انووتایە و  لە  ەیدماد  پێویستی  ووڵە،ە  خۆی  ە، 

 ا ێدت  یوردبین   ۆرز    بابەتە   و ئە   بەاڵم   دەچێت. و  الەنو نە  ت  ست دەبێخۆیدا نە درو 
  تالیس   اتێكک  نمونە   بۆ    :ەکانشت  بۆ  بوو  شتیگ  ێکیسەیرکردن  یاترز  ،ونەكرابو 

خب  دەچوو    ،رددەک   یسیموگنات  باسی    ئاسن   ەرئەوەی ب لە    ناتیس، موگ  ودیۆ 
 . کێشێترادە

  ا، زیفی  و  ڵەجوو  بنەڕەتی  شێوەکانی  ر سە ەل  داباسەکانی  لە   ئەنگلس 
  ی خۆ   ساتینموگ  کە  ە رایت وبو   بوو  شتربا ) تالیس  ی بیر  بۆ  دەکات   ندنگانڵسە هە 

  ەل  هێزی  هەیە،  ڕاکێشانی  یهێز  ت بڵێ  ئەوەی  یجیات   ە ل(  سالیت  ینیبەدەربڕ)
کە  یاکەیتەوە،ە جماددە  ل  ەت، کەڵ خەس  جۆری  بۆ بچین  زی  لە  وای  ە  اد شێوەی 

  .یە( ە ددەک تی ما، کە سروش ئەوە جووڵەیەكی خۆیەتیان ، ی predicateایە د
 

بابەتە  دەرکەوتكەمییە   ئەنگلس شت(  سرو   -فەلسەفەی)  دافەلسەفیە   لەم  لە    ن 
فیاسای دەبینێت،زیایی  ی  چەمکی  سەرکیدا  یان    -نفس  )  لەبەرئەوەی 
ەی،  رەک ڵگ وە لە هە ەکرێت شتێك، کە جیاناچوون لەسەر  بۆە بە  ەوێت بەست دە ود(خ
  .ماددەدا -ی دیاریکراوی ێکتحاڵە اتە لە و
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و  یادا  تە بابە م  ئە   ئەنگلس  دەکات  لە    کە  دەریدەخاتشت  شتنی  گە تێتالیس، 
پ بدا  تێگش ئاۆ  نڵوگۆڕ ەیوەندی  نزیک    ماددە  نێوای  جووڵە،  تیۆری  و  لە  بووە 

زاناکی  دکردنوررابە    بە    ،  وزە  ر ە لەس  سەردەم لە  لەگەڵ  کە  تر،    یجیاتانی 
لەو  ( force  -هێز ) ەمکی چ  ( زەو)   چەمکی  بەکاردەهێنا.  زانسەردەمەد  یان   اناکا 

 ەر ماددە. ستە ەکاد ە کار یە کیکشتێکی دەرە   کە   ئەوەبوو، بۆ هێز ەشتنیانتێگ
یەكئاماژ   سئەنگل  روەهاهە  وتەی  بە  دەکات،ە  وجووڵە  ماددە    ی ەال ل   گرتنی 
ئەتۆمییەنگراال   لە ەندێك  ه دیمکرل) نی  کئەبیتس،  وکیبوس،  ان  وایە  یکۆر(، 
   ەترەو   یلەالیەك    ێن.ڵاجویەك نهیچ شێوە  مەکان هەتاهەتاین، بەۆ ئەتکە    دەنادا

  یەكی ڵە جو  بە  ێندەجوڵ  تۆمەکانئە "    وتگودەی  کە   ف سو ە فەیل  بیکۆریئە   وتەکەی 
 ٢٥  ل(" دەوام بەر

 . یاساکە ەی وەدۆزین ردنیک ەد ئەمە قۆناغی یەكەمە لە ئاما
 
 

 ووەم دقۆناغی 

باسەک  پێشکەلەسەیدا  لە  ف بیردۆ نی  وتەر  جووڵە،لیی  یزیازی   ئەنگلس    ەسەر 
  زۆر    کە   ت، ودەرکە    ستدازان  سەرەتای   لە    کە   ەکات،د   ونە وبۆچ  ئەو   بۆ  ئاماژە

  دوای   لە   لەوەی   بوو  تر  ڕاست  زۆر   مبەاڵ   و،بو  ردیا  پێوە  ناووردبینی  ،بوو  شتیگ
 . ٣٨٢  ل. ەوە الیەنی كیە  دەست  ە ب دەینااڵند  ەک  ،اته خۆی
ئەوازیکفی میتا ک نەیەكان،  د  ە ی  شرۆڤەی  ەکدابەش سروشت  ئامانجی  بە  ەن 

وردبەشەکانی   سەیریەكانرەکاو  سنوری،  بی  نێوان  جیاوازەواری  نی  کاە 
  ڕەهایی   یسنور   ڵکو بەوەیەیە، بە هی  ری ڕێژەیبەوەی سنوورد  ک ەدەن  تیانسروش 
  کان تە یاندا، ئەوان ش انەیوەندیەكەپگرت ل ەدە نرکانیان وە دە اردی  و  شتەکان.  هەیە 

دینیۆمیئ   ) لە خۆیدا و   یان وا   انی  رن،وەردەگ   یاج  بە    فینۆمینا()  یاننکااردەا( 
  ە ک  بوو  کارەشهۆ  ەمئ  ەره  ،جیا  بە   اونزلەگۆشەخ  و  تریلەیەك  دانجو  کە   ادەناد

نی  اان نەبزووی  یوەستان  باری   باسی  بەڵکو  ەن،نەك  جووڵە  سیبا  کە  کردنێل  وای
  یاتی.جکەن لە ب
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ک مادد   یری افیزیکیەكان سە ت می ناو ڵەجووە  ە دەکەن،  ناوخۆی  ینی  خۆییی  لە  ە، 
  و   ددەام   بەوەی   ت، گرێوەریدە  وە ەرەد   لە  ڵکوبە   ە،یین  ڵەجوو  ەب  پێویستی   خۆیدا
  خۆی،   سروشتی  پێی  بە   ردوەم  شتێکی  دەدما  اوی،تەو  بە   ودانج  تریك ەیە ل  ەجووڵ
 یی نییە.ۆەی ناوخجووڵ  ۆیی نییە،خاون چاالکیەكی  هیچ

م پێش دوو یان سێ  اڵ بە   بێت، نامۆ  ە  ئێم ۆ  ئێستادا ب  نە لەچووەوانەیە ئەم بۆل
(  ی مانو ئاسی  زەمین) نییکاساتەدا م  ەورئەوەی ل لە بە و،هەبویەتی  دە مەشروعسە 
  میکانیكی  گەشتنێکیتێ  کانیكمی  زانستی  .ۆیخ  ندیگەشەسە  لوتکەی   تبووە ش گەی

  ەتەنەك   بەر   تێدایە   ی ێکشت   کە   دەکرد   یری سە    وا  ، ماددە  یەڵجوو  بۆ  هەبوو 
  بو   تن،ەرکەو ب   یان   ان پاڵن  یارمەتی  بە )  ەوەدەر   لە  ە ێتەووازیگدە   و   وێتدەکە 
  ە بوو   ەمەش ئ  رەه  را،سەپێن   ت سروش  بەسەر  وایبەتە   ونەوبۆچ  ئەم   (. نە نمو

 د. کر  باسمان لەسەرەوە ئەوەی کرێت،ب ماددە بۆ  الیەنە  ەكی تنیتێگەش بەهۆی 
کە  دەبینیەو  ڕێڕ   ەمان هەسەر  ل   ، شتداڕ  سیکیکال   کیمیاکنی  بنەمای    تن، نیون 
  لە  ئەوەی   ، دەکات  سیبا (  کانداگەورە  وتە دەستکە)  باسی   ە ل    ئەنگلس  وەی ەرئە ه
  و   ازیفی  لەمەیدانی   بەدیهات  اشتدور س  انستی ز  نیگەشەسەند  میەكەی  ناغیقۆ
ئ خێزان  لە   بکات  دەرباز   خۆی  توانینەی  کە   تماتیكدا،ام ونە  بۆچووبیر   ەوی 

  . ماددە  بە   رەتاسەب   یەەکدەر  ێکیشت   وڵە جو  رابوودان  وا  کە    وە، راوەتنیشانکسدە
  بە  یگۆڕ  ووڵەیج  یبەوە   کرد  ۆب  تری   کیشتنێداڕ  ابنەم  ەمانه  لەسەر   نیوتن

 .تخشێپێدەبە   ڵەیو جو  ناشاپ دەرەوە، لە  انتەنەك  رسە   تە ا ەکد  کار کە   ،(هێز)
 

 ساتی جووڵە 
 

دەمەوێ لێر سەر ب  تەدا  جوواس  چمە    و   ێشە هاوک  لە  بەشێك  کە    ،ڵە تی 
  اومان بەرچ  زیاتر   وەیە بۆئ  ڕوو  ەخەمە د  ووڵەج  تیسا  لەسەر  انۆچوونەكبیروب

   ان، نەكتە   ەیووڵ ج  رلەسە  زیاتر  تێگەشتنی  ۆب  تبکا   مەکمانکۆ  و   ڕوونبکاتەوە
  اومان ن  میکانیكی  ووڵەیج  بە    کە   زەو  یمەسەلە   بە   بگەین  توانیندە  ەمەشەوەل

  . ەو بردو
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هوچوونە ب  ەزانیند  و وەک  و    ڵە، جوو  لەسەر  جیاوازن  فیزیا   یکانکێشە اوكان 
  ۆڕە نەگ  جێگیرو   شتێکی  ماددە   کە  نەڕواند  ۆی ب  ئەوەوە  ی سەرچاوە  لە   یانهەندێك

  کە  دەکرد  یماددە   ەسفیو  یوتنن  ونەنم  بۆ   ،یە نی  ی خۆ  وزەی  خاوەنی  و
یاس   ناەکهاوکێش  ەوەئەمەش  سەرچاوەی  ە ل   هەر  الکە،ناچا  ایەكیست بار نی  ااکو 
بەەڕداد ترشت.  سەیاشێكی  بن   یرین  جیاسای  تەنکرد  دە   ووڵەیانەڕەتی  ها  کە 

  واتای ئەوەی بە  ەشئەم  نی،لەناوچوو  و  وزە  نیستبوودرو    اقیعیە بۆ داڕشتنێکی و
  زە و   نیگۆڕی  یۆز بیرد  نشا پا  لە  ەنیا،ت   بە   دایەتیەنچ   ینالیە   ۆب   هەیە  یاساک
شێوەی  ۆڕینی  گ  ی لەاسە بو، ک بوادتێ  نایەتیچلۆ  پڕۆسەی   ناوەڕۆکی   کە  هات،

لە    ودیاریکرا  یەكێکیان بڕێکیا،  وو تەندلە نێوان ددەکرد    پڕۆسەکەدالە    ووڵەیج
ن  ما ەن هتریای  ئەو   انبەردا، لەبەرمی(و گەروەک)   کاتلۆنایەتی ون دە جووڵەی چ
   چۆن   و بڕێک لەگەڵوەک  دا چەندلێرە....،  ێت ەردەگرنایەتی و ڵەی چلۆبڕ لە جوو
  ە. اراستەکەو و ئ هەردو بە ، وێت ک دەکە ڕێ ریان ەی تەو ەڵ ئگەیەكێکیان ل

ئ سات جووڵە،  فیزی  بڕە  لە    یاییە ەو  فیزیاڕێ کە  کالیگای  ناسراوە،  ی  سیکەوە 
بارستا  ئەنجامی  بەوەی لەلێکدانی  لە ن  یا  ک شێیی  ،  كەیخێراییەڵ  گە تەنێک 

 ، ی پاراستن لە فیزیای کالسیکداو بیروباوەڕ وەک  جووڵە   ەر تت لەسەو دەکرێ پەیڕ 
 ەیە. جووڵ  نیای پاراست یاس ە یان وڵەیجو  ی ساتیتنس پارا یری ب  ئەوە

 
 ا:وتنیدیکانیكی نیلە م

 
نەوە  بڕانەش دەناسرێ  ەی. ئەوک تت بە بڕەکەی و ئاراستە ەکرێ دڵە دیاری  وجبڕی  

لاەیتئاراس   و   ڕب ەی  و بە  هەیە.  د خەسڵەو  ن  راستەی  ئا  پێشبینین  انیەتوەتەوە 
ەو بڕە  ئوەسفی  انین  و تن. دەكەیاخێرایە   و   ان بکەین پاش بەریەكکەوتنیان تەنەك
ئاراستە  ی  ین لە ڵەیە بکە جوو ئاراستەەك  دواو  ئەو.کانی  ئ   ی  ەیە  راستائەو بڕە 

  ە پێوەرەکان.نی بڕ ەکادادەنرێت بە هاوکێش

 ا. ەندلە یەك ت
ت  ی بڕ   دەتوانین پیتی  كە  ەنە جووڵەی  ئ ڕیەربد  Pبە  کە  لێکدانی  ەنجا ن  می 

 P=MVارستایی و خێرایەكەیتی:ب
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ێرایی لۆگرام و خکی وەکو  بیپێوین  ۆی  یبەتی خ اەكەی تن بە ییەتوانمە د ائەنج  وەئ 
م چبە  لە  بۆ    رکەدا.ەتر  ڕادەیە رێک زۆئەمە  تا  و  ناسراو  شا مان  مان  رەزایك 

 هەیە.  یەوەلەبارە
 
 ڵەکە: وو بڕی ج نی  ت راس پا 
 

جوڵەک ئاڵوگۆڕیک ) ااودداخرەمێکی  سیست  لە   ە بڕی  دەوروبەردا    ە  لەگەڵ  ماددە 
هیگە کار  ات،دڕوونا وندەرەکی  زی  ێری  ئەو گجێاتە  ییە(  کە  بیر یرە،  ی  ەش 

ەن  . ئەگەر دایبنێین دوو تجووڵە   یوتن بۆن، کە تێگەشتنی  بڕی وزەیە   استنیپار
یە  لەگە لەگەڵ  کار  یەكدكدا  دەکڵ  بەکارهێنانینرهاوکا ان  یەن  ا  بە  ای  یاس   ، 

لە    بێتانە  چەوێكسان بێت لە نێوانیان، بەاڵم پە دەبێت یە ێزەک، هیەمێتنی س نیو
 ە: دەکات Fاتە کەو٢،١تەنە   ووەو دەگەر ئ ئستەدا، ارائ 

F1=dp1/dt , 
 F2=dp2/dt 

 

 مەش: بە

dp1/dt =  _ dp2/dt 

 یان هەیە.وازی جیااراستەدوو تەنەکە ئ( بە مانای نیشانەی ) _  

d/dt( p1+p2) = 0 
 
  پاش   بن، پێش بەریەك کەوتن، خێرایی  u1, u2رای  ە خێە ب نەكە دوو تەر هەرەگئ 

 : v1,v2ن تیەك کەو بەر
M1u1 + m2u2 = mv1 + mv2 

  
  لوگۆڕی ئا  ەی ڵ جو  بڕی   ، دۆزیەوە  تەنمان  هەندێك  ەر ئەگ   كیە  کو وە  هەر  

  ، سفرە   هەر   یشت گ  ڵەیجوو   ڕی ب   گۆڕینی  ەوە لەمەش.  سفر   دەکاتە   نێوانیان
پڕۆسە    کەوتن   ریەكبە   و ەموه  ر سە بە   یتبکە   و یڕەە پ  دەتوانیت  ئەمەش و 
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 ندێ بواردا هە   لە   تیی بهێنی بەکاروانتەمەش دەوە. ئ زە ێجیاکەرەوەکان بەهۆی ه
 . تدەچەسپێبەسەریدا   یوتنۆکەی نکە بیر

 

 ان ک ە یاواز ە ج تەن 
 

  یە، هە   انداەهەموویلجووڵەیە کە  ەڵە  ۆم ەڵێك تەندا، ئەو کبڕی جووڵە لە کۆم 
،   v1, v2ووڵەکەیان  وە ج  m1, m2تاییبارس  بە هەیە  ەن  و تابنیێن دوەگەر وای دئ 

 : ە بریتیی  نا ەکی جوڵیە بڕ 
P= p1 + p2 

  = mv1+ mv2 
 : بکەین  كە دیاریی هەردوو تەنەوڵەی جوانین بڕ رەدا دەتوێل
 

P= ∑ m1v1 
 

 وەیە دەبێت: م شێبە  قیوی کۆمەڵێك تەن دەتوانین خاڵی چە 

 
 

هە جئەگەر  لە  تەنەكان  خەدا  ووڵ موو  کەواتە  چەقیبن  ە  ل  انوویهەم   اڵی 
خا  جووڵەدان، خ  چەقڵی  ئەگەر  کەوب  Vcmایی  رێبە  بڕی  جوڵێت،  اتە 
 جووڵەکەی: 
P=MVcm 

 ناسرێت. ر دەیل سای ئویا ە ش ب ئەمە
 
 هێز   ەڵلەگ ندی  ەیوە پ 
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 ە: ب   كسانە و یەگۆڕا ڕی جووڵەی ئەوا ب  tاتی و ک Fبڕیەر بە ئەگ

 
Δp=F Δt 

ئەمەش دووەمی   وە  یاسای  کە وتن  نی  بە  دەکرێت  یریاە دجووڵتێکڕای    ناسراوە، 
 ەكە: لەسەر تەن  واتە ەسەر ل  ارکەر ی کهێزێگای بڕی  لە ڕ 

 

F=  
 

ە  ان لە گۆڕتا، کەوt1, t2ڕانی کات  بە کات و گۆ  تتێبەسشت بهێزێك پ  وە ئەگەر
 دا بەم شێوەیە دەبێت:بڕی جوڵە 

ΔΔ 

 
 گۆڕە ە ئەو تەنەكە بارستایەكەی ن دابنێت کە وای ەگەر ئ 
 

m  =F 
 

 ە سوڕانەكەبارستای ل دانیی لێکمائەنج  بە  انە هێز یەكس لەبەر ئەوەی
 
 ا کید السی میکانیكی ک  لە 
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  ی بەمە دیاری رایبە خێ ەێک و  ەر لە تەن ڵن پا  وڵەیی جوبڕالسکیدا  كی ک نیە میکال
 دەکرێت 

= P 
 

 نەر اڵ ڵە و پ جوو   بڕی 
 

ێویە  وە بەم ش  ێوەنراوەکەیەاڵپەنی پت   Δpە  نی جووڵەی ڕاگۆ  بڕی  imulseپاڵنەر  
 : ێتەبڕدردەرد 

Δp= mv2_ mv1= J 
  j ی بەگەر هەردووال ە ئە وەولە هاوکێشەی پێشو 
 Δt :دەبێت ەم شێوەیە  ب   دەی ک ب لێ 

J= F Δt 
 
 
 ێژەیی : بیردۆزی ڕ  پێی  م بە اڵە ب 
 

ە  ێوان جووڵن  لە  یوتننی ن کاپێی یاساو بە ی  کالسیککی  یاکنە میهەر وەکو وتمان ل
 : کرێتتدە دیاری  بڕی جوڵەکە و  kEەدا و وز 

 ,   E= K 

 p ڵە جوو 
M  تای س بار 
 
 

ردنی  کدە زیا ب  د ناکاتتەن زیا  ین، بڕی جووڵەیتاەنشژەیی ئبیردۆزیی ڕێ   ێیبەپ
شوێنەكەی دیاریدەکرێ خێرایی  بەاڵم  کا ،  خێراتت  بە  ڕ  ییتێك  واتە  ژ،  ۆ تیشکی 
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حاە ب خێررزترین  بڕی  اییڵەتی  بەپێ  تە  یجووڵە،  بیردۆزن  دیاری  ئەم  وا  ە 
 :دەکرێتت

 

,  

 
 

 : شێوەیە دیاریدەکرێت تەن و بارستایی بەم  یە جووڵ  ی ان وزەێو پەیوەندی ن 
 

 

 
ده جووڵەی  بڕی  بەست ەرەوەها  پشتی  بیاریکراو  جوڵەی  ووە  بۆ ینتێبە    یکراو، 
ئەوننم سێوێك  ە  ح گەر  ناو    ار بەروخو  کاتێ  بنێیتدا  اشەدشوو    ێکیەوز لە 

  ر، سف   بە  یەنی  یەكسان  ڵەی وجو  بڕی   یت ە دەک   ریسەی  ەلەدەرەو   کاتێ   دەڕوات، 
ل  ئەگەر  بکەیتس  وەوە ەنابەاڵم  سێەیری  دەبینیت  ناجوە ،  رەدا  ێل ڵێت،  وکە 

 بە سفر.  جوڵەکەی یەكسانە 
  جوڵە  کە  بکەین  ی سەیر  تردا  یەكی وەچێر چوا  لە   Xک  ێین کە تەنێدابن  وای   ئەگەر

  tكە دەگۆرێت بەپێ کات شێوەی تەنە  بەمەش  u بە  اتدەک
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  لە سەرچاوەی یەكەمدا  vی نێک بە خێرا گەر تە ئە 

V= 
 uی  دا بە خێرا چاوەی دووەم سەرلە  
 

 = v-u 
 

 ەتی ۆی ر خ ە كە ه ە ڕۆیشتن  سوڕانەكە یا ن   ێت بەمانای ەگۆڕ ن   uئەگەر  
 

= a 

 

 بەریەك کەوتن ەر  لەس اندن سپ ە چ 
 
ماس ای بڕ نەوای  جەی  دیی  بۆ  نییە  بەس  دووڵەی  وج  ییکردنارووڵە  ای  تەن 

ەم  ەن. ئ تی  وەکو وزەی جووڵەناسی؛  تی تری بفە یسەبێت  بۆیە د ن،  بەریەكکەوت
نی لە  ەستاو و   یە وزەیە مەرج  بەریەكدو  بێت  ئەوتکەای  ئەور و گەن،  بێت  ا  ەستاو 

وبەریەكک  بووە،  نەرم  بەریە ابێگۆرەگەر  ئ   ەەوتنێکی  کەواتە  نوتنەک ە ک كت  ەرم  ە 
 وە: ەبون
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نین واتە یان ددەیت،  نا  ە زۆر لە دەست ی جووڵا وزەدرمە تنی نەو لە کاتی بەریەكک
لێکخشانێ  حاڵەتە بەم   ل کەم،    کیبڵێین  ئەوەی  وەکو  ئ نێە  هەر    ندا ەتۆمەکاوان 

ن  ەن یات  وێوانیان، بەاڵم کە دو کارەبای نبڵێن بارگەی    نینوان دەت یا،  ڕوودەدات
بەریەكدەکە وو  د چەكک بەری  بەو ئەوا    ن وتۆپ  نەرم،  ناڵێن  وزونەوتنە    کە ە کە 

 ێ: دەگۆڕ
 ریەكکەوتن بە  شپێ u1,u2و توو ە یەك ک نی بەرتە  ەر خێرایی دووئەگ

 v1,v2كکەوتنبەریە ایلە دو
 اری دەکاتجوڵەکەیان دی  (ە وز استنیپار  هاوکێشەی)ر ەیەكی تاوکێش ه تە کەوا 

 

M1u1+m2u2= m1v1+m2v2 
 

 
 

ش  بۆ  دەتوانی  بکەی یکاری  ب   ت، بەریەكکەوتنەكەی    ۆیەه ئەوەش 
 ونە: ۆ نم، ب ە وچوارچێوەکەیانە 

 
ئەوی  وە،  ستایەكێکیان وە  mە ان هەی ستایاربەمان  ەن هت وای دابنێین دوو    ئەگەر

جووڵەییان  رت بە  لە  خاڵی vخێرایی  ە  دەجوقچە   ،  خێرایی  ی  بە  ە  و   وڵى 
بەهەر تەنەكە  دەەر ڕێ  دوو  دەبێت    ەكکەوتنایان یبەر  دوای   جووڵێن. وێک 

لەگەڵ    جیاواز، ە دوو ڕێڕەوی  ب  دەجوڵێن  خێرایی یەكسان   ن اهەمان بە  وکیهەردو 
چە ایخێر هەردووکیی  تە بێت  دە   ن اقی  پێشدکە جوواڵ نەی  ئەو  لە    ەستێ، دەو   اوە 

تە بەاڵم   ک ئەو  دەجووڵنەی  وەستاوە  خە  بە  وvرایێی  خێدەتوا  ،  رایەكەیان  نن 
 ژمێردرێت. ەم شێوەیە دە ب كە کۆتایە   خێرایە  بکەن و رگۆ وئاڵ

V1= v2 
V2= vi 
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 ەیت اری بک دی ی کۆتایی  ی خێرا   تایی دەتوانیت سەرەێرایی  لەکاتی زانینی خ 

 (= 1V

 
‘ 

= ( 2V

 

 :رم وتنی نە كکە بەریە 
 

ئەو کاتی  کەمکەوتنە یەكربە   لە  یاندا  تشێك  بە  ێ  وزەی  دەگۆلە  بۆ  ڕێ  ەنەكان 
 .تری وزە یكەیەشێو

ان  مەكە هە ن ە هەردوو ت  وتنەداکەەو بەریەكل  نگ،ەرمایی یان دەگ ەی  ونە وزبۆ نم 
 :ڵەکە بڕی جوونەوەی  ی ماۆز یردەوتن، بکای بەریەكهەیە دواییان خێر
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Mv1= ( m1+m2) vi 
 

V=  

 
لەکان  ۆم اوکێشە و فور سەیری ه ەین،  دەک   ەی سەرەوە س ەو با ئ  یریسە  بەاڵم کاتی

پب جووەندی  یە ۆ  وز   وڵە نێوان  پێیدەوو  ئەوەی  یان    تی ڕاس  هێز،   ت ترێە، 
مئەنگلس)  بینیەكانیپێش بۆ  ا(  باس  ن  کاتێك  پەیوەندەردەکەوێت،  نێدلە   وانی 

تەن،  یجووڵە دوو  ئە   دوو  لیان  دەداەردووندا  گ ەوەی  دوو  ت  ڕوو  نێوان  لە 
دەگۆڕی ێکیایەك  ت"دەنووسێت کاتێك    ەدا،شێو تر  ن  ئەوەی  بب  بۆ  پێی  ڕی  ە 

بڕەیانوەک دیارکرا  یوەندیەپە  کاتێ  شێوەیەك  بە  دن  لەیەكێکیاێك  ،  ەبێت  ون 
سەرترلەوی   سرڵدەداهە یان  لە  جوڵەیەك  هەموو  وەاڵ ت،  بۆ  ەوەرمدە وشتدا  یە 

  ی تر" ەكبۆ شێوەیوەیەكەوە ێشم لە  بەردەواروشتی گۆڕینی س 
  

  ن، کااناز  بیری  ەر س  کردە   کاری   زۆر   یەكی ماوە   ێزن لەسەر هی نیوتەۆکەیبیرئەو  
لێهو  کە بهەمو ات  ایان  بکەن  دابەش  سروشت  ب و  جیا  ۆ  کە    یەك،لە واری 

بە بەتی خۆی کاردەکات و پە ی تایێزان بە هەیهەریەك   ە ی ترەوکانە هێز  یوەندی 
ه گرنگی    لێرەدا  نییە. بۆچویەخۆی  کە  بخەینیونەكانی  ە  کەمێ    ، ڕوو  ەنەوتن 

نتیۆریەكا  چونکە  سا  یوتن نی  سایتاکو  زۆر    سەر بە  وو کێشاب   ەیاڵنی 
 اسان و زاناکاندا:زیانفی  وبۆچوونیبیر
ی  ڵەی ماددە گۆڕا بۆ شێوەە جوول  تاکەکانی  هەندێ فۆرممدا  یە دەی هەژدەسە   لە 

  ( ری الحرا  ایلالس)  ماییرگە    نیبەرڕۆشت کێش(، وەکو لە ەی بێ  شل) ۆن باماددی ی
  هتد .... ..کارەبایی  و  وگناتیسی م  ژمیتەو  تر  ایەكیتوا  بە    ی، ەرمگ   تەوژمی  یان

یەكانی  ەرما دیاردە گ   ووهەمدە فیزیایەكانەوە کە  دیاروو  انەی هەم پێچەو  شئەمە
گ   ەوو خستب   ەوژمی ت )  شئەوی  بەش،وها  هۆکاری   یەك  لەبەر   ،ەوەروپ یەك 
 . بوو(  ییاگەرم
جیابۆچونا  ئەو بنەڕەونە  هەبوازی  لە تیان  لێکتێگەیو  یەكانەكشتنگەڵ  م،  ەی 

  ە.ێکە لە جووڵ ەرمی جۆرگوت گدەیئەوەی 
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  ێکیسوود  هیچ  و  ەیە هەڵ  گەرمایی  تەوژمی  یتیۆر    ەئەوەیە ک نای  ما  ئەمە   بەاڵم 
  لە  کۆن   ی ا ێگڕ" ت دەڵێت (  خ فیوربا  لودفیک)  لە  ئەنگلس  ێر،نەخ  ت؟سان ز  بۆ   نەماوە

کە  رکردنەو بی  و  ژینەوە وێت میهە،  بە  خناوبرتافیزیکی  یگڵ  کاتی  لە   اۆیدد، 
 . ۆی هەبوو"وی خێژوگەورەی م ی ەهانە ب

گەرو شێتێگەشتنی   جلمایی  ەی    (ماددە )   لە   تایبەتی  رێکیجو  بەوەی   ە ووڵ ە 
  ەست د  هەژدەیەم   سەدەی   انیەكیزیایف   ەی ەو ئ  بۆ   بوو   هۆکار  (اییگەرم  تەوژمی)

  كان. گەرمیە  دیاردە دی تمەنبەتای ڤەیۆرش   بە   بکەن
گشتی  کە لە    لە جووڵە،کە  ۆرێی جمەر یوابوو کە گ ونە پێشدا ئەو بۆچگەڵ ئەوە ە ل

بخۆید دروست  ب ووا  بنایە توائەو    ەاڵم ،  نەدا  دی    ی لێکۆڵینەوە   بۆ   ێکردنەستپۆ 
  دەی سە   لە   فیزیا  ئەرکی  چەندەەره  ان، ردەکگە   و  یبەتمەندیانە ات  و ئە   ۆب  ەرچاوب

وشرۆڤ ناتایبەتحاڵەتە    لەو   بوو  نەوەڵیلێکۆ  دامە یهەژدە شێوە  ە،  ەی 
گ وازەکاجیا دیاردە    کو وە   کردایەب  گەرمایی  سەیری  دەبوایە   ە ک    ان،یەك مەر نی 
  کات.ە بوو چارەسەری ئەو ئەرکخت بسە  جووڵە کە لە  ەتیتایب رێکیجۆ

گەرما وەنە زیدۆ"ت  دەڵێت   ئەنگلس ا  ێرەدل گەردەک   ییی  جووڵەی    )   انە بەوەی 
زۆرک داهێنانێ  ،جزيئات( بو  ی  ئەگەگرنگ  شتێکو،  نەبێت  یر  گەرمی  رت  بۆ  ت، 
تەنیا    بیڵێیت، شوێناس گو ەی  ەوئ بە  گەتنەوەی  باش ی  دردەکانە،  بێ  گ  ەنترە 

  ٣٤٣ ل  ."تبی

ک زانئەوە    بەڵێ،  پشرا  فیزیا،  زاناکانی  تیۆر تیاە  بە  گەرمید میکای  ن  لە  ا  نیكی 
تابنە  شاراوەتە )   ەست،  گەرمی  بدۆوژمی  کە (  س  زنەوە،  هەموو  رەکی  ە بنەمای 
قون. ئەهەژەیەمداسەدەی  لە    می بووۆری گەر تی ای  ڕێگ  و لەبو  اغی دووەممەش 

 سەکە.  ی یاەدۆزینەو 
 

 م غی سێیە قۆنا 
 
کل لەسە جەخت  ئەنگلسكدا  اتێە  گ ی  دەکردەرنگر  بۆچونانە  ئەو  کە    ،وەی 

ئەوانەی    تدا،سەندی زانستی سروشگەشە   کیدا لە ییزاف لە قۆناغی میت   ابوورداڕێژ
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سروفەل  ەیچوارچێو  ە ل دسەفەی  دۆز  ووباڕێژراشتدا  یاساپێش  ی  ینەوەی 
  ینی.ۆڕنی وزە وگپاراست 

بێ  لە  ش) ن( و هێزەکا)  لە   دەکردان  ۆریاوجنانی جۆرزاناکان داهێرلە  کاتێكدا زۆ   ە ل
ئاسان کە  دابەشرکاکێشەکان(،  بۆ  دەکرد   دنیکری  فەیا  نزا  .سروشت  لەسوفی  و 

دیکارت  ف  یەرەنسی  بۆ  ی  نپاراست گشتی    فەلسەفی  ابەتیبێشنیاری  پەكەم جار  ، 
 ..٣٨*رد وڵەی کجو

گۆ هەنگاننەلسە ه  ئەنگلسە  شەنیگایەولەم  بۆ  دەلە    دێدن  کە بابەتەکان    کات 
داهی کرشتنی  ڕگڵ  بوا  د بۆ  ڕاستە    شتی سرو ری  لە  ئەوە  ڵ  گهیجووڵەوە. 

ئێکفەیلەسوف  بوو،  ای  بۆبۆچوونەكئەوە  ەر ب لە یدیالستی  بە گشتی    سروشت   انی 
ب  یبۆچوونێک )  نێکیبوو)  ایبەتەنئەو    وشت لەالیو. سر وشێواو  (  نامۆتر( بوو، 

اغێ، ۆنە قەگەیشت ا دیدە لە پێشکەوتن( یی ڕەها فیکر)   ئەو .  بوو  ها(ی ڕە)فیکر   بۆ
دواید  ەک دلە  ئەگوا  سروشت،  بۆ  دەەو استرایەوە  سروشتی  بە  ود روستکری  ە، 

ی کە  نیدەبی اوڵ  یە هیگ. بەم شێوەیەك جار  چاوەکانیەوە بە ەرس  و   هەموو شێوە 
سره لەموو  ماددە یەگەڵیشوشت  لەالیەند  دا  (،  کر یف )  رۆحێکەوە  روستکراوە 
هپێشبکە نی  توانا بەەمووێت،  شێوەکانی  یەك ەنیت   و  هیچیان ،  انراوند  ەوە شت 
  ،دەوە گەشە ناکاتاس  شێوەی  ی ئاڵۆز لە ە ێوسەری هەڵنەداوە، ش ەوە تر   ەویل
 .ارەوە لەسەرەوە بۆ خو انی

ئە  هەموسەڕەڕای  ڕیە هو  و  ک شە ڵە  داڕشییە،  انەی  ست ئایدیال  یشێواو  تنێکیە 
هئەو    هەبوو، لە  پێگوە  ندە سە نە   گڵیڕاستیەی  لەیشتبوکە  فەلسەفەی  و  ە 

با ڕ  فیکری  دێهەنبۆ    ،تداوش سر  و  زیرەکانە، ز  یبەتاست  لە    تیبەتایبە   ۆر 
بە    ئاماژە   ئەنگلسەدا  لێر  .تاکەکانەوەە  ردیانەی هەندێك لە دە یی دووالپەیوەند

ناچوکانی  اترە سە دیبدەکات  هیگڵ  وەوەی  ونە  ناو  ئەو الۆ  سروشت،    ێکتیكی 
بڕواتەەخدسەرەتایانە   ب و  لەەرابەرۆ  زان  گەڵکێی  لە  می  سەردە  انیاکهەندێ 

 .ا یدو نامۆردەی هەڵە  ە پ  یەنە ڕاستەکانی لەژێرال ۆە باکەوتنێککە دوی،  خۆ
 

  ە نایەكە تواڵ جوو  تنی سرا ا پ  ن یا  ەوە ن بووکەم  ەردووندا. لە گ  ە گیرە جێ و هەمیش  ەوە،ێتبڕی جوڵە دەمێن*38 

   -ەکانلەالی خودا بۆ ماد

 ( جزء الثاني  –  فةس بادئ فل سەرچاوە ) م   .کارتینی دی ل
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وەکو  ەرێوە ه ش  انبەهەم  دە  نییە ،بێ ماد  شتردا کە جووڵە  پێە  ل  وەکو سەلمێنرا 
هئ  ب ەوەی  دەیگڵ  ف کاسی  لە  کە  ەل ات   سروشتدا  ب  سەفەی  بە    وڵە خ  ێماددەش 
 .ییە ن
سۆ  ئا وان  نوردارەکونە س ۆچوب  بۆ  ڕەخنەیلە  ا  ی تایبەتی هێنیەكتێبینە   ەنگلس ئ 

لەسەر  ئەو  ز(ێ ه)  بەرتەسکەکان  نۆزد ایگەرئەزمون ،  وایان   مەیەانەی سەدەی  کە 
دەدادەنا   شرۆڤەیکە  ئەوبکەیت  کانردە ادیوو  هەم  توانی  ەوەیان  نلێکۆڵیانەی  . 

ئەو لەس تاکو  نەكراون  ئەوی  ەر  )ە  دانەور ەکاب   ش کاتە،  بەرز بۆ  دنەوە،  کر هێزی 
ل لە   (،د ...هت ردن،..تکەهێزی  تە  ەسە کەرڕێگای  یان   : ی  م وژنەناسراوەکانەوە 

  یی، ...هتدباکارەەوژمی گەرمی، ت 
ئەورە ب بە   لەگەڵ  میتافیزیبۆچ  اوردکردن  کە نییەبد  ە،کانوونە  ونی بۆچوبیرو    ن 

لە ه زسیگڵ  سروشت  بووۆ ەر  پێشکەوتووتر  ئەو  ،ر  مای  ە بنا  ەشدلەگەڵ 
هەبوو،یالسیدئا سەر ل   تی  چتەەبەرئەوەی  دیاواوونەن اکانی  كی لێکتیەوەی 

امۆ  ن  ە و جووڵە، کە ئەمە  مادد  نێوانەوەی پتەوی  ستنوو بۆ تێگەشتن لە بە بتێدا
 . ەکان کێش لە بێز و شێهر لەسە  کیكانی میتافیزیوونە بوو لەالی بۆچو

لەسەر  گڵهیفەلسەفەی    ئەگەر کەمەر گ  نی  دیاردەکا  بخوێنینەوە  و  با  رەی 
سەر   ،   تد ........ه و لە  ئەوبینیدە  ،(  کەرەسە ) و(  هێز)  ەسەلەی م   یان  هیچ    ن 

لەم ج  انەیەکێکی  ماددە  شێوەکابەڵ  ەکردوە،یانەدلە  وەکو  سەیر    نیکو  ماددەی 
مادد دەکرد،   حاڵەتی  لێرەدەیان  بەردەخا د ئەوە    ئەنگلس   ا.  کە  هیگۆت  ڵ چوونی 

بۆچو لێر وەکو  تەواو  فاەدا  وونی  وپێ  رادای  گرو وەکشتریش  و  لەسەر  ف  مایەر 
کە  دەخادەری  اددە.م  تیحاڵە  تۆونگەرئەزم  ایە زیفی   ت  وەکو    ، مسنایەكان 

ت فاراداب   وونەب  ایانەواوتێگەشتنی  تیۆری  سروشت()  وی  ۆ  هفەلسەفەی     یگڵ. ی 
بو  یانداەودنخوێن  لە   ە ئەوان تەنهب   یگڵ  ها  دەبینیئەوەیا    اە  کاتی    ن  لە  کە 

بارگە کتایبەتی  ەددماەبایدا  کار تەوژمی   تەنێکی  کاریگە اوی  نابر ی  لە  ێت  ی 
هێمایەک  ەکو  و   تایی سادەەسەر ە رێگایەکی  دەکرێت ب یاری  د   اا، تەنهۆسەکەدپر
کاکەیداۆحە ڕ  ە ل و  نا  با ەر ،  هەڵچوونە   ( هەڵقواڵوخۆئەو  ی  ناوخۆ نی  ییە، 

خ  ە(ە، نتە  )ڵچووە(هە )  یۆکە  تەنێ  لە،  کاتێ   کداهەموو  دێت    ک لێوەی 
    ێت(. هەڵدەچ
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 اتیسوگنباسی م  سە کاتێكتالی  ییونان  فیلەسوفەی   بیروبۆچوونیمان  ە ئەمەش ه
دەڵی موخ)   دەکات  ئەبەوات  -اتیسوگندی  موگناتی ای  هەیس ڕۆحی خوەی  ە.  ۆی 

بۆ  یروب  ەمئ  ئائەزمونگە بۆچونەش  تەسک رایە  جۆریەکسۆ  لکان  پ ە   ینەێشبە 
.  ناتیسگمو  ە بۆکری ڕۆح روشت، کە هاوشێوەی ف ۆ فەلسفەی س کتەکانە با ئەبست 

بە  ی هیگلدا، کە  یکردف  ەڕوو لوڵە دەخاتە یە قنە عەقاڵۆکەڕناو  ئەنگلس ئەو   ەاڵم ب
فیزد   شێوە لە  ڕێکە   یاوە.وورە  نەبوو ئەوەش  ئە  وت  خۆی  بەتایت  نگلسکە  ی 
نەڕەتی  ە فیکری بک بڵێن    ەشئەو   وە   .( کارەبا)   ی ی مقالە نووسین  ن کرد بۆ تەرخا

و بو   هیگڵ  یەکێک  دووکیاهەرد  و،فارادای  بو ئە  ژین  کاون  وە  بووتری    ا رەبکە 
مادحالە  اڵەتێک  ح بینیدە  ڵەتەکانی  دە ە،  جەختیان  کارەبا     کە   کردوەەڵکو 

    ددە. ە ماکەوتووە لتایبەتی دەر شنێکیچە 
بەشێوەیە گەەئ  بیڵێ ر  تر  زكی  و  هیگڵ  کە  فیزیان  دی  فارادای  ی انای  نە  ێکاتێ 

كگرتنی  یە  :  ەی  بەو ن  ەکە وەیە د شێ  مبە   ەباوە ئەنجامگیرینی دیاردەی کار مەیدا
 . ڵە ووو جماددە

 
ئیتئ  ەدالێر دەنگلس  هیگلەس   تێست ەوە ر  کارەکانی  دەر  و  زیاتر  یکاڵ  رت، 

قسە ه کە  یاسال  ەوڵدەدات  سەەسەر  نزفیبۆ  رەکی  ی  سەدەی  بکیای  ات  وزدەیەم 
گۆڕە وز  نیپاراست   یاسای  واتە   ئەو یینو  چۆئاماژە       ،  دەکات  فیکری  بەوە  ن 

پ پرەوتشکپێ  بەسەرکەوت  ێش فەلسەفی  ف اکنی  زانستی  ت   دەڵێت،    وەیایزتیکی 
، وەی تیوریکی  ەر بیرکردنەانببەرە  ترس نەکردایە  ل ان بەتیهەسناکان  گەر زائە

  ا ڕێگ فی کە  لسە نجامگیری فە ەکەن لە ئە ۆیان ڕزگار ب خ  انیندەتونەیاا ئەوان   ئەو
 ێکی بەرجەستە.  ژینەوەی ئەزموونیبۆ توێ ان بێ ریێشاندەپ
 
لەسر گە تێ  س ەعریف م و  وشت شتن    بوارە   بۆنی  ەدابەشکردب یا  بەتەنروشت  ەی 

شت  لەسرونەوێت زیاتر  ئەگەر بما   ت ،ەوێاکنابێت و دەستت نانی   ەکجۆر جوراو
دبێت    ە. و ێچکەکانیە و ڕتر بچیتە ناکەیت و زیاەی تێدا بنەووووڵببێت قن دەتێبگەی

بوارەکاوقوڵب    ڕێگای   لە  لە  بە ونەوە  و ڕۆشتن   لرێبوا   گاکانی  جۆ  ناو  نی  ە  ک 
وەیەتەنب  و    بڕۆین  دایرەکانبوا   لە   بێت  تر زیا  نمااریزانی  ا ت   ین،گرریبا 
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جیاەیووڵج  یەكشێوەی بە  شێوەکانی  دا    کەتا   ەردید    یڕوون  بە   تری،  لە 
یستە  ان پێومکە بۆ  وەدۆزیتە دە  وێت، ئەوەەکە ەدا بۆ دەرد ە توێژینەو یەنیمان لال

گواستنەو  شێوەکانی  لە  بۆ  پەیوەنل  جووڵەە  کە  ۆڕیداڵوگئا دی  ە  توانای  ، 
بڕێکیوتکەدەس لس   بێ  تنی  گەرمنوور    یەك بەر  یئەنجام  لە   هەیە   وزە   یا   یە 

  دەڵێت ە  دا ک   رمی(گە  می وژەت)   ری ڵ بیهەیە لەگە زۆری  ەمەش ناکۆکی  ەوتندا، ئک
 ەبێت. نیکراو رکی دیاڕێبە  ، جگە لنییە یچی تێدا تەن ه

فیزیان ساتی    ی لەیکانیكمەی  ووڵ ەخەن کە جدان ڕێکاسان گریمانەكبەم شێوەیە 
بوونیدانلێکخش    تێدەردەکەو   هیچەوە  ە ل   یە ەرمگ  ی تەوژم  ئەو   ،ە نیی  ندا 

وەستانی  بە  قیعوا  دوو  وئە  ردکردنیەراووب  بۆ   بەسە   ەمە ئ   تەدا،وسالە  ۆ 
ونی ونبو    لە ئەنجامی  مهاتووە بەره ی  رمە گ   وونە کەە ڕانیان: ئەوپەیوەندی نێو

میکانیكیە جوو   کە  یوە بە   گەیشتن  ن خۆیا  یەكانای یزف   ە ەیشێو  بەم    .وەیەڵەی 
 ك نە   ەكانیدا،یوەندیپە   لە   کەیت ب  ە جووڵ  یانوازەکجیا   شێوە  ۆڤەیر ش  تە پێویس

  ەكتری.ی  لەاو ڕداب  شێوەی تەریک و  بە 
جیا    ە کی و با ت بە تکاە د  بەشەکانریفە، شرۆڤەی ئەوەی کە مەعای ش بەمانەەمئ 

  ەتاییەسەر   باوەڕەوربی   ەوئ   بۆ  ێتەوەدەتگەڕێن   لەنوێ  سەر  ەشئەم    لە یەكتری،
  ەب  بوو  بۆچوونە   ەوئ  اێرەدل  مبەاڵ.  دەبینێ  تەواو  ی بەش  یەك  وەک  تشرو س   کە 

بەشەکالەپ  یەوە توێژین بەمەشێشەوەی  وەی  ئە   هەر  وو، بترورد  ۆسەکە پڕ   ن، 
  وخۆ بۆ سروشت. ە ی ڕاستن تێڕامای مجاوو، ئەننیە کۆنەكان بالی یۆنا

س  داهێ  ١٨٤٥-١٨٤٢ی  ااڵنلە  جر گ  ،یەرما  نانەكەی دا  و    گۆرینی)   هاتویل  وف 
  ( یگەرم  كی یکانیم  هاوکێشەی   ی ەوەزیندۆ   تر،   ویئە   بۆ    یزیاییف   ێزیه  لە   ەكێکی
ش  ڵە، لەسەر ئەمە جوو  تاک لە ی  کانان شێوەە نێوزیکی لکردنەوەی میتافی پڕ  ۆب

یاسا زینەوەدۆ   ەک  یدەخاتدەر  ئەنگلس  گۆڕی  ی ی  وزەو  لەپاراستنی  پلەی    نی 
بەمان سەلیەكەمدا  یو پەینی  ماندای  دیاردە  ەكگەندی  نا  رسرتنی  وشتیە 

 نیکەکانە: گائۆر 
ی  ەرئەوە اییە البرا، لەب فیزی  ێزین ئەو هە یابوونی ئەو بڕ   وتی ێکە ا ڕانستدلە ز
   ن،ی تریاەو ئ  بۆێکیان  و گوڕینی یەكندی دووالیەنە  ەیوەەسەر پل  نراە سەلمێئەو
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  ماددە   ی ەوە ڕانسو   ۆب  یستیپێو  بە   ئاماژە  امەی؛ ئەنج  بەو  گەیشت   فیزیا  ەوەم لە 
   ١٧ل. ستەزان  ییکۆتا  ئەنجامگیری وەیبە  ،  بکات یەكەاتهەتاهە  واڵوەجو

 وەیە:ەم شێنەوە ب سێیەم کورت بکەیاغی نقۆ ەتوانیندا دلێرە
 

لەب دەخئەوە    ئەنگلس کە  تیۆراتەڕوو،  تیشکی  گۆڕیەر  سە زو  نیی  یری  ەوە 
ازە  ت  ە ە بزتا   ئەمش  یە،و جووڵەی بەردەوامداۆڕان  شت دەکرێت بەوەی لە گ وسر 

  ەرچوو بەس   چوونە بۆ  ەوئ  ر،ک و کاریگەچاال  ێت بە ماددە دەب  ێشکی زاناکانە مل
  وەکو   رهە)  کە ناچاال  بارستاییەكی   کە   بەوەی   بکات  دەدما   ڕۆڵی  ریسەی   کە 
  چوونی نیوتن(.ۆب

 
ئ لە  ەوە دەکات  جەخت   ئەنگلس  ڕاس ەسەر  کاتێك باسیتو  تایبەتیە؛   زاراوەی  ییە 

دەکات  ) بە  ) وزە(  ش هی کە  دەڕبەیە ێوچ  پەڕیك  هەموو  جوەندیەكایونی    وڵە نی 
ەورەی  د   ێکیشت   ی بەوە  ەکەوێد دەر(  وزە ) کە  وە ئەوەشە  ر لەسە    "دەڵێتنییە(،  
نماددەیە  دێتە  حاەم هلە    بەاڵم اوی،  ،  ل ڵوو  باشترە  بەکارهێنانەتەکاندا،  ی  ە 

 ٨٧" ل یبۆێز( ه) ینەڕبڕید
یاسای   گەڕ  نیپاراست دۆزینەوەی  وگۆڕینی،  ونی بۆچو  ۆ بە  یەك انەوەوزە 

سە دی بەتار الێکتیكی  ف ۆچوونیی،  یۆناەیل ی  بە ک  ییەسوفەکانی  ئەو    اڵمۆن، 
بە    نە بۆچوونا ببەستێەی  و بوون  شرۆڤ  تپشت  ماتربە  ب یەی  و ەشەکااڵی    ن 

 نی.ردشتیک ەگ ب
ترد شوێنێکی  ئێستادەڵێت  ئەنگلس ا  لە  هۆکارە    ،رامێندەل س  "  هەموو  کە 

نییکان،  کاریگارە  کە سنووری  لە  ئەوەی  ئەدات وش سرە،  بە،  لە  کاریهێناوە  وەی 
ئ ک شنێبوو  ێستا،اتی  کە  ناڕۆشن  ش... ناکرێ. ە  ڤرۆکی  ئەوەیە  بۆ  ێو..  ەکان 
 . ٢٦٢ وڵە". ل هەمان وزە، واتە جونی ووب
جووڵەیەكی"  ێەل د  اەههەرو  هەموو  سروشتدگرتنی  لە  تە اەك  بە  وەك  ا  ین ، 

 ٢٦٢  ل ".زانستیدەبێت بە ڕاستیەكی  بەڵکوتێکی فەلسەفی نامێنێتەوە، خ جە 
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 ەم سەرد کانی  او و داهێنانەلمێنرەس 
 
ێرنی ئێستا  دمۆ  لەگەڵ سەردەمی  ەر، ئەگ ئەنگلسکانی  نستیە زا  اسە فەلسفەیی وب

  و  ەزنم  ینانێداه   ردا بوا  زۆر  لە    .بینیندە  اتک  زیجیاوا ن،لێبکەیچاوی  
  کە  نبکەی  بوارانە   ەول  ندێكهە   ەل  چاو  ئەگەر  بەاڵم   وە،ڕوویدا  گەورە  ی ەو دۆزینە 

بەود ەیوەنپ   رزیات هەی   ی  بە باسانەوە    راورد بە   یئەنگلسنەکانی  وبۆچووبیر  ە، 
لە  ەوتن،  ەرک ڕاست درەتایەکی زانستی  ەك س روبۆچونەکان وەبیدەبینین  ،  نبکەی

   .وارێدانی هەندێ بپەر ێک بۆ پە ەستپە د ن ب وونانە بویاندا ئەو بیروبۆچوێکەشکب
سەردەمی    وە بە ە ەستینب بی   ئەنگلس   باسەکانەی   و  نگگر  ارەبو  ولە   ئێمە   پێویستە 

 . ئەنگلس ای کتێبەکەی  ەمی دوسەرد رن و  مودێ
ماددەابوسەر  لە   توانیندە   ە، گلسئەن  باسەکانی  نگیگر   کیبوارێ  کە    وزەو    ری 

  -سەردەم  یایزفی    .بەشە  بەم   ەوە تینسببە   ێنانداه  و   سەلمێنراو  و   اسب  ێهەند
 Theory of  ییەێژڕ   بیردۆزی   ،Quantum Mechanics  کوانتۆم  نیکییکام

Relativity    فیزیای بهێناندا  کۆمەڵە  Nuclear Physicsی  ئەتۆمو  بۆ    نووێک 
فیزسەنگەشە یاسای  ئەمانەش  ی  یای دنی  ڕی  هەمووبنەڕەتی،     دااستە لەیەک 

  ر لەسە   بوون  ڵگە ە ب   کە.  کەیووڵەج  و  دەدما  ێوانن  پەیوەندی  لە   ریتیە ب
 . یەکتری لە  ە جووڵەی و  دەماد ودانەبوونەوەیج
ن ێوایوەندی پتەوی ن ە ن کە پکەیب ئەنشتاینی گشتی  ایاس  یسەیر ە ن موبۆ ن  رگەئە

  ئەنگلس ک  کاتێو بارستایی دایە،    زەی و ی پەیوەندی بڕ ێوەوڵە لە شوج  دە و ماد
تەنیاب   ژەیئاما دەکرد،  جووڵە  پێناسە  ە ەکمیکانیکیرمە  فۆ   بە  ی جووڵە  ە  ی 
  زە دی و نەپەیو   نشتاینئە  کەش. لە یاساکەداوزە(  ی یان  گەرم)  ، بەڵکو بەکردنەدە

  ە دەکرد :اس یە پێنوەەم شێو بارستایی ب
 
  ²mcE= =وزە   ,M ستایی, =بارC  کی ڕۆژ تیش = خێرایی 
 

یاسایە   یایخێر  بە  مادەیەک  یان   تاییەک رس با  نیا  تەنێک   گەرئە:  واتە    ئەم 
  یاسایە  ئەم .    دێنێ  رهەمبە  وزە  رەترینگەو   ئەوا  بکەیت،ێپ  یووڵەج  ژڕۆ   کیتیش
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  ی د سو  ئەتۆمیدا  یبۆمب  لە   وەاخە د  بە )   کراوەتەوە تاقی  ادربوا  زۆر  ەل    یدات ک پرا  لە 
ا بوو: ئەو  یزێکی گەورەی زانستی فیرکەوتنسە   ە(، ئەمە وەرگیراو  سایە یا   ەمل   زۆر
ک با ایە  یاس  سەلماند  سەرەکی  دەر تێش  وزە  ە  بەتی  نیکی  بەکی  الیەنی   ەیە 
نییە ەوەمادد شتێ  لەدەرەوە    ،  بە  بچێتەکە  لە  جۆ  ئەوە  ڵکوناوی،  رێکە 
  ەی. کڵەجوو

باش گە   ینلین  ئەنگلس اش  پ بەو  بە پشەی  دا  ،  ە نوێیەکاننانداهێ  بە   ەستن ببەتە 
ڕ   مادی   ڕاستی  ر اتزی  شەمەهەرئ  ٣٩* تەوەرێ اکجیان  جووڵە   لە  اددە م   ەیاندایگکە 

 . ندماسەل یکیدیالێکت 
مێژووی  بوو  شێوەیە بەم   دڕێگای  یی  فیزیایی،ۆزینەوەی  سەرەتای  لە    اسای 

ڕیێشبپ بۆ  استنی  جودماەوخۆەوە  گشتیدادەی  لە  بە    ێپەڕبوونیتبە  ،  اڵو 
شێوەجیاکردنەوە و    اددە،وم  ووڵە جبەشکردنی   یتا   ی  لەوی  کەکانی  ەکێکیان 

  .جواڵو ماددەی ی تەکهای پێبە گەڕانەوە بۆ بینینن ونیا وبوشان بە تەواپا ، تریان

 

 
 س خامب نقد التجربة( فصل الذهم و  مادیة لا  -ینینل* 39
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 چەندایەتی و چلۆنایەتی   دۆزینەوەی 
 ! ەی یاسا  ریف غی مەع ۆنا ەکو ق و ان  ەک ەر و و پێ

 
پارا  ی ۆزینەوەد گۆڕی س یاسای  و  وزە  ڕنیتنی  بۆ    ەر کێگاخۆش ،    ئەوەیبوو 
بدۆزرساای دیالێکتیک  تری  کۆمتەو ێ یەکی  کە  یاسایەک  بەە،  کرد  تەواوی  ۆ  کی 
گۆڕان  شیو قوناغەکانی  قگوو    دن ەسەنگەش   و اری  یاسای  غەکان،  ونااستنەوەی 

 و.و چلۆنایەتی و چەندایەتی ب
ڕێڕەو نی  وادچووبەدلە    ئەنگلس  پاراس   زینەوەیۆ د ی  بۆ  و  ت یاسای  وزە  نی 

دەئە  ی،گۆڕین ئەوخسر وەی  کە  دەلە   وە ڕێڕە   ت  دیالێکتیکی  بنەمای    ێت، بسەر 
ە.  ەوەوانپێچ ە بتیەوە بۆ چلۆنایەتی و  یەندااستنەوەیە لە چە ولەنێویدا یاسای گ

چلۆئە لە  شێو نایمەش  چەندایەتەتی  لە  پاشان  جووڵەدا،  لە    دا،ەیەک یەی 
 وێت. ە ت دەربکێنواەکەی دەتوانشدا پێتایکۆ
 

لە    یالیەن جووەک شێچلۆنایەتی  دەسدەتوانێ  ڵە وانی  لە  شاێتنت  هەر  بکەیت  نی 
...هتد. سەبارەت بەمە  .. ەکەرمیەکە یان تیشکە ردنی ڕاستەوخۆ بەگ ستک ە قوناغی ه

ددەڵێت   ەنگلسئ  کاەس"  بەمان رەبتەواژەی  وشەی ا  شێوە  بەهەمان  کارەبایی،    ی 
دەربڕب  می(ەرگ ) شێۆ  ئەوە    ەوەن ەستماهێگای  ڕ لە   ەوەیب  ، گەرمیەکە   وەیینی 

 . "ییەرمەگ کە  ەوەێتدەدۆز 
 

دەکەین  ێکتکا ئێمە   بە شتێک  دەدلۆناچ  ،هەست  ئەوەمان  وێوە    اتێ یەتی  لە  کە 
 ان. کەکتا  دەدیارو  ان کەین بە مەعریفەی شتەکبەست د

نییە)لەسەر   ینەوەی دۆزبەاڵم   بەس  تەنها  بە     شێوەی   ینیناس ۆ  ب  چۆن( 
ببەتە   ەیئەو  ۆب  اویاریکرد   ەکیجووڵەی  لەبەرئەتناسییواوی   یەنیال  ی وە ، 

هێایەتیمچەند مەعرشر  شتاان  تەواوی  نەکردوە.  ل ۆڤە  جووڵیفە  شێوەی  ە  ەسەر 
دابپێ بە  شرتڕانیە ویستی  و  خەسڵەتەکانی  لە  چەنالی   یڤە ۆ ی  واتەەندای    یەتی، 
  ئەنجامی پێوانەکەی.ەکەی،  بڕ
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د بەشێوجووڵە    ێوەکانیش  بڕیلە    لێکۆڵینەوە لە   ێتەب ەیەک  یە  یاوازج  کە 
و گۆشەیەوە کە تا چەند  لە   ەیتبک  دی بەراور   ت،ێدایبڕان  نیایەتیەکەی نێوانچۆ
لێب  توانیدە ئەنجامگیریکەیتئەنجامگیری  هەموو    گشتی  ،  لە  هاوبەش  و 

 . انداکتە ە حاڵ
هەژدەیەمسەدەلە   پە لیکۆڵی دا  ی  چەندایەتی  فیزیای  لەسەر  کرا، دەنە   ڕەوینەوە 
لە  تە  بارە بێنە ودا  ج  دابوارێکچەند  نیا  لە  گەرمی    یت.  ب نەکتە حاڵەتی    ۆ ان، 

ب نمو  ، یارنە  دەتت   یمەتە  کالورمیتر  و  بکوانی  ەرمۆمیتر  دیاری    ەیت. بڕەکەی 
 تی جووڵە. ی گشانە ێوەی پو نە یبەردەوام بوون بۆ دۆز ن وڵەکاهەرچەندە هە 

 
حەڤد ە سەد  لە   بوو  نە اڵهەو   ەوئ   بنەمانی  گەردوون  بۆ  میکانیکی ۆچوونیب  ە  ی 

بەداژد وهە  لەو  ه ،  جو  موە ۆچوونەوە    نەوەی گواست   ەوەی نکارداڵە  ووشێوەیەکی 
شرۆڤەکا   یکیکانمی بەمەش  جدەبێت.  چلۆنایەتران  نێویاوازی  شێوە  ی  ان 
نەدەبیاوازەکیاج جووڵەیان  دوای  نی،نی  شێوەکانهەم  ەناادان  جوو  ن  ووڵەکای 

ەی  ووڵج  ێک کەدا کاتەیکانیکیە. لێرم   ڵەی جوو  جۆرەکانی و ڕەنگەکانی بڕێک لە 
  : مە ۆروا بە پێ ئەم فێنیکیان دەپ میکا

  F= MV ،   M= ی, تایبارسV خێرایی = 
و جووڵە. دیکارت وی هەمەر ا بۆ پێور، دان ەی میکانیکی بووجووڵ   کە ئەمە پێوەری

 :  کە   وابوو نیان چووبۆ نی انگرە الیو 
و  ەوە بو ەشبۆچون  لەو  هەر.  ێکەتەن  جووڵەی   گشتی   پێوەری   خێرایی  و   ی ارستاب

گەشت  یکارد  کە  بیردۆزت  لە ە  بە  جسە ناسراوەکەی  ج  ێگیریر  لە  ووڵە  بڕی 
 یهاندا.ی جواو تە 
 

حاڵەتانە ڕاستە    ەوۆ ئ ەنها بتی ت دیکار  ە پێوەری جووڵەیەوت ک دەرک  لە کۆتایدا
گواس میکوڵەجوەی  و نە ت کە  گۆڕو  تێدا  انیکیی  بەبێ  شێوەی  ودەدات،  ڕانی 
ڕێت  گۆکانیکی دە وڵەی میک جوتێ، کای ترداکانەتە حاڵ   م لە، بەاڵکەی ە چلۆنایەتی 

ش وزەی    پێوەرەی   ەو ئ  ، گەرمی  وەکو   جووڵە  تری   ی ەکوەیشێ  بۆ   یان    اراوەبۆ 
  بوو   کەس یەکەم    ز نیت لیب.  رێتهێنببەکار   یان  رێت بک   ەیڕەوپ   رێت  ناتوان  رتدیکا
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ان،  ەی تەنەککەوتنەخوارەو سایە ناکۆکە لەگەڵ یاسای  یا  کرد، ئەو   ەەو ی ب ەست ه
 . ەتانەدااڵ ح لەو رێتناک ڕەوپەی مە ئە  ە ک  دیانمسەل   پاشان

 
 ەی دیکارت یاساک   ز و ین لیب   یام ڤون راید ویل ف گۆت 

Gottfried Wilhelm von Leibniz 
 

  لە  یلیامد وگۆتفرای  ادت سروش یک و  ات متاری ما بولە      ئەڵمانی  لەسوفیزانا و فەی
الیپزیک  ٤٦١٦سالی   شاری  ب  لە  دایک  زالە  ئەم  خاو ووە.  ندین  چە ەنی  نایە 

  و   کاریکە جیا   کەس بوو  مبینیز یەکەلی  .و سروشتداماتماتیک    ریوا ە لە باننداهێ
ناو  واوکار تە  هێنایە  مزانستی  هەروەها  اتیکەواتمی  بیردۆ   خاوەنیە،  ز  چەندین 
ئەمەوە  لە   حاسبە()  ای نەمب  ا،ریدبیرکا   یربوا  لە   ایە یاس و    و ە ێش کهاوو الیەن 
لێد مەبەساڕێژا.  من  برەدا  نییە  بە ی  ێنانەکانهاد  کاروسەر  ە  چمتم  الم  لیبینیز، 

پێ  ەی  اماژ ئێمەوە هەیە ئ اسەکەی  ە بب دی ە پەیوەنبواردا کا لەیەک  یەنت  دەمەوێت 
  یکارتە.د ۆرمولەکەیف و  جووڵە یش بواریکەم، ئەوب

 ە: گشتی جووڵە، ب  بڕیسەبارت بە رت یکاد کەی کە یاسا  ماژەمان پێکردا وەکو ئ 
نێوان وزەپەیو  ئەو   انباسمەکو  و   دەکرێت.   رییاد و خێرایی  ەندی  یان  کرد کە    یاسایە 

   ەوئ    ،بهێنرێت بەکار  جووڵە  یحاڵەتەکان  وەموه  بۆ  رانوادەت  نە  ،میلەیەر ۆ ف
هەمووکرێت  ب   ەویڕە پ  نەدەتوانرا  ۆلە مفۆر   ئەو    V=MF  نمونە   بۆ   ، نبارەکا  بۆ 
ناپێ هە وەرە  کەوتلە   بووکۆکی  یاسای  خوارەو گەڵ  هتەنەکا   ەینە  ەروەها  ن، 
میکانەوڵ وج  گۆڕانی  تیکا لە  ش  ییکی  وزەی  ببۆ  یان  تر شێۆ  اراوە  لە    وەکانی 

و لە زۆربوونی  اتەبایە  ن  جووڵە  شتی گ   بڕی   ،نراوەزا  کو وە   ی.ەرمە وەکو گ جووڵ
 . دات روش لە س ەوامیدایە بەرد 

 
کە لی یەکەم  ببینیز  هەڵە  ئە   کە وو  س  ناتەواو  دیکئە   ویو  فورمێلەی  ارتی  و 

لیبیوەدۆزیە نەوەس مە بە ا  یبەتەن  نیز،  بەڵی تاشەوە  د  کوەوە  بە  انانی  هەستا 
  وسیەوە :ی بەم شێوە نوە لەک می ۆرز ف ینیەکە. لیبۆ فۆرمۆلڤی خۆی باتیرنئەلتە
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 *F = mv² 
  یندوو(.ێزی زه) ی لێناناو کەی خۆی لە میفورلیبینیز 

 
متیکیە بەناوبانگە دروست  ماتدوو زانا  هەرن  ێوالە ن  ۆی گەورە توگوەیە گفێشم  بە 

  ینەی جووڵە. ەری ڕاستەقوبکرێت بە پێ ناایا کامیئ   ایا :ەوەی ئ ئ ر بوو لەسە 
یان  Mv  واتە   ەوە،مای  انیکدامیک  باسی  چێوەی چوار  لە  لەدەجە   و   توگۆ گف  ئەو 
 mv² یبڕەکە  ەبەرچاوگرتنیبە ل . 

  لە   ەوانە ئ   چونکە   ،ەشتدەگبەئاکام نە دەلەکان  جە   توگۆ وگف  ەی شایەنی باسە ئەو
ی مێک ئەنجا  انی بگەن بە توەاندنەی  ەش ، بەم نینەڕوا  نایەوە لێیالیەنی چلونایەت

 پێویست. 
 
 یەتی تی و چەندا ۆنایە ینەوەی چل ۆز د 

  زی یاساکەی لیبین وای  د   –ان  و پێوەرەک 
 

شتی جووڵە،  سەر پێوەری گ   جیاواز لەنی  وبۆچەی لەسەر دوو  جەدەلو  پاش ئە 
د وات ف ە  لیبینیز،    ارتدیک  ۆلەکەیۆرموو  دۆ   ایبەتەن  ئەنگلسو  ەوەی  ینز بە 

جەد ن نەوە ەەکلەاوەڕۆکی  ئەو سەری  ینە دێ  داایود   لە   کە    ستایەوەوە  بەڵکو   ،  
بوو  یەکە کەس  فیزیم  مێژووی  چا لە  بەدەسرەسەادا  دا  پشت  ەوە ت رێکی    کە 

 ی وزە. ڕینۆی گر بوو بە یاسا ەستووئ 
بڵێیدە ئەوە  بە بێت  بنەمای  کە  نبڕێک    دنیردکرروان  جیاوازێوالە  ەکانی ن شێوە 

ف لە نە   ەراهامجووڵە  هەژد  بوو  بەاڵ دەمی ەسەدەی  هەوڵەکانیا.  تاک  ت  ردیکا  م 
 کانیک.ی میپرسێک  ستبوو بۆ هەمووی فیزیا بەوەاڵمو، پشتی بە  ە بو یەنال

پاریا   ”مایەر   وزاسسای  دتی  وگۆرینی”  کر  کە   ،اناە،  بۆ  بواری  دەوە 
بڕێک  بەراو  جشێوەلە  وردکردنی  وکاری،  گەرمووڵەی  ی  ئەمە  میکانیکی  ەبا، 
  اتێک وو، کەبهکانی  هەموو هێزە   ی نێواننردکدنایی بەراورکە تواو  وونێک ببۆچ
 : وتی
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ێشەی  اوک هێرەشەوە بۆچونی  ەر له   .ەکسانە بە ئەنجام هۆکاری یهۆکار،    هێز( ) 
 40 *گەرمی هات. یکی میکان

ز  لە  بەر پاشاندا  فیزیای  بریانای  جیمس  و  ل  جوی کۆت  سیتانی  بۆ  پێوەرهات  ی 
جووڵە وشێوەی  میکانیکی  ئە  یگەرم  ی  سەلمان دانا،  گرام_  کیلو   ٤٢٥  ە ک  دوەی 

  گەرمی(. یەکەی ) ک بە یە ە  ان سیەکمەتر 
ئ  بزادەبێ  کە  ەوە  نارژمتەنها    ٤٢٥نین  چەندایەتی  ە  بە ەبو نەبوو،  ڵکو  و 

بەررەیژما کە  کراورەک،  شد  بە  د ابوو  چلۆنایەتی  جوێوەی  لە    وڵە. یاریکراو 
کێشەکە”  هەموو هاوی  بەوە ی گەرمایی،  ەتی یەکگرتنی وزە اڵبۆ حشتیش    مانهە 
وات ەی(  تی نایە لۆچ   چەندایەتی)   ژمارەیەک  ی رەێوپ پێوەر تی،  شێوەی   ە    بۆ 

 کراو لە جووڵە. دیاری
پارا کێ وها  لە   فیکری  بوزە   تنیس شەکەدا  تێدا  بووی  ئەوەی  ب،  وە  لە  نڕی  بووی 
ە  کە لە یەکێکیانەو یایە فیزهێزە    وەی تنە گواسەهێنا لە کاتی  ەست چوو ناومان د د

 .ان تریبۆ ئەوی 
 

ئ بابەتەبەاڵم  داڕشت یەنتەب  ەم  ماتری ا  ئ اڵنیێکی    گشتی   ەفەی فەلەس   یێکتیڤبژوی 
چەندی لە    یریجێگ  لەسەر   جووڵە،   او(ێزرپار)  نەبزواندنی  لەسەر   و،بو  یدیکارت

سوا  گەردووندا. متە  بە ەیرکردنی  شتێکاددە  ناوەی  لە  جێگیرو   دا خۆیخۆی  وی 
 ە. ە نییی وزخاوەن

  تێگەشتنی )   شێوەی  بە   نارکردنەوەیبی   لەسەر  ەەو مان  زیایەکانفی  لە    هەندێک
  چاوی   ۆرز  کە (مایەر )  رانبەردابە   لە    بەاڵم   یاساکە،  ۆب  یەنە ال  یەک  ( یتایە ندچە 

لجووڵە  لە    چلۆنایەتی  ییەنال   سەر  بڕیە  الیەنی لەگەڵ    گرتنییەک   ەسەرو 
  لەوانە   زۆر    ناسانە   یزیاف   بەو  ەیتبک  ردیبەراو   ر ەگە ئ   شئەمە    ەتی. چەندای

  .و و ب وچو  ەوەبەرەوپێش  اترزی
 

ف پێشی  لوتکە   ر(ەایم)  یکە نەبیروبۆچوو بە   یزیاکەوتنی  لەگەڵ  ووربەرا  بوو  د 
کە   الیەنپێشتر    انەیئەو  ڕابردوو،  پرۆسەکەیان ە س   ە یەک  ک ەکردد   یری  ە  ، 

 
 وزەی  شێوەلێرەدا هێز بەکاردێ بەمانایەکی نوێ ، با مانای  *40 
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سەردەخ   ویانچا چلۆنای  ستە  شێوەکالیەنی  لەسەڵە ووجانی  ەتی  یەکگ،  رتنی  ر 
  ەکانی شێو   ایەتی ۆنچل   نی یە ر الایان لەسە جەخت   نئەوا.  الیەنی چەندایەتیلەگەڵ  

یەکێ  یەکیجووڵە   ،  ەوە دودەکر  یانە ڵووج لەسکیادابراو  یان  تریان،  لەوی  ەر  ن 
چەندایەتی،الیە  ئەئە   ە ک    نی  بەمانای  هەوە مەش    جووڵەی    کڵەیە جوو  موو ی 

  .میکانیکیە 
 
بۆ  دنیرماژەکائ   کاتیلە    نگلسئە  پاراسدا  وزە یاسای  بۆچوڕاستیەک  ،تنی   ینی 
دەردی) تێبینشێ بەم  ت،  دەخاکارت(  دەوەیە   انی زاناک  نیربڕیە د   سێت"ونوو یەکەی 

ئەوس  بۆ  کەی  ە ن یڕدەرب  بە   کاتێ  و، بو  انەەتبێسف  بۆچونێکی   رۆکەیە،بیروشت 
: ج    وڵە،جو:  نییە   سبە   ئەویش  کە   ،ڕووت  کیبڕێ   ندەڵێت)  زهێ  ریێگیدیکارت 

  کە  ماددە،  وونیب  وەیشێ  لە   ناوەڕۆکی،  لێوەهاتنێکی  کووە   ، جووڵە   ەکو و
  ی ەنی چەندایەتالی  داڕشتنەش  ئەم  ،اددە م  دیخو  وەکو  ە نیی  چوونیولەنا  نایتوا

 . ٣٣٣تێدایە( ل  
پلەی    ئەنگلسبەستی  م  لێرەدا نە ک ە یبە  دۆزینەوە  ئەو  بو)مای  ەییوێ م  کەر(  ە  و 
فیزهێنای زانستی  ناو  ئ ە  ش یاوە.  ئە   تە ەو  دەنوێیەش  گورب و  بوولە  ڕینی ڕینە 

ایەتی دچەنبوونی    بوو لەسەرێکرد ەی پماژت ئاشتر دیکار) پێ  ،ە ڵووچلۆنایەتی ج
م گۆڕینی ە....بەاڵ اوربڕین، کە ئێستا داڕێژردەی بە هەمان  نزیک  ڵەدا، بە جوو  ە ل

نەدۆزرایەو گ  ی ەشێو تاەرمی  ئەمەشک  –  ١٨٤٢  ساڵی کو  ە  شتێک  ە  ی  لەڕاستیدا 
  ٣٨٣چەندایەتی( ال   ێگیرییاسای ج ەکنوو، نوێی ب

  ر ەسە ل   ستاوە وە   جووڵە،  بۆ   ەیەکرۆڤش  ەر ه  کە  ێیە، نو  کە  یوە ئە    لێرەوە،
  ئەنگلس ونە  چوبە هاوڕا لەگەڵ ئەم بۆ  ی.و چلۆنایەت  ایەتیچەند  واننێ  یدپەیوەن

  بە   کە  رەتاوە،سە  لە    ەکرابۆد   یەشتنتێگ  وا   ەبنەڕەتی جووڵ  ی اس ا، ی تدەنووسێت 
  ەمانای ب  ش ئەمە   چوونی،  ەناول   و  وزە  تبوونیسدرو  یڕاست   بۆ  کیێڕشتندا  تەنیا،
انی شتاکهە  کاتی  لە )  الەدواید   .اتەنی  بە   یچەندایەت  نیالیە   بۆ  ەیە ه  یاساکە

جێهێشت و  بە   ی ردە شوێنی خۆبیە وردە و ل دەیەمەوە( ئەو داڕشتنە س زسەدەی نۆ
بە    ،ووزە بگۆرینی و  ئەویش بیردۆزی   گرتەوە، ای  نە جێگتیفاە ۆزتنی پداڕش کە 

 و. یدابوی تیەتسەی چلۆناکی پرۆ ۆڕیەکەم جار، ناوە  وەیەکی ڕوون، بۆنە نگداڕە
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یەمدا دەکرد  ەە سەدەی نۆزدتی ل یی بنەڕە فیزیای یاسای  کەڕۆ ەیری ناوس  ئەنگلس 
گۆشەنیگا چەندایەتی  گواستنەوە   ی لە  بەچ  ۆ بی  و  لە    ەوە. نواپێچە   لۆنایەتی 

گ ونە نم ئەو    یاساکانی  نریگرنت   خاوەنی  ە ب  وبو  افیزی   چۆن   واستنەوانەدای 
  .ماددی ێکتیکیدیال

  نەی ئەوا  هەموو  ، ەوردەڕوونک  یئەوە  ەداوز  گۆڕینی  ەینەو دۆزی  یشکی ت  بەر لە  
بە وترپێیدە هێزەکان،  میاکانیک  ا  وزەی  تەواوبو  یدەستپێکی  کیمیاو  بە  ، ییونی 

شێوەکانن   ووڵەی ج  سەرچاوەی  بۆ   ،جیاوازن  ادنایەتیچلۆ  ە ل   کە    هەموو 
   ەکات،د   سیبا  اد(  فیورباخ  فیکلود)  لە   ئەوەی  و وەک   ە شێوان  ئەو   .نیردووگە
بە  ەیدیارکراوەک   یەندپەیوە  ڕیب   ێیپ  بە   رت  ئەوەی   بۆ  دەگۆڕی  یانکێکیە  ان، 

ەدات، هەموو  ڵدە هتریان سەر  ن دەبێت لەویوکاتێ بڕێک لەیەکێکیان    ک شێوەیە 
سل ەک  ڵەی جوو گ اڵمدەرەە و روشتدا  ە  سروشتی  بۆ  بوەیە  لە    وامەردە ۆڕینی 

 . شێوەیەکی تر ە بۆ ەوشێوەیەک
 بۆ  ییەت چەندا  ستنەوەیگوا  گۆشەی  ە ل   ەوز  گۆڕینی  ەیرۆسپ  ۆب  سەیرکردندا  لە  

گ   شێوەیە   بەم  تیایە چلۆن مەر دەردەکەوێت:  جووڵەی  بۆ  دەگۆڕی  کانیکی،  ی می 
  چەندایەتی   مبەاڵ   یا،ەنت   بە  یە ەتییۆنا چل   گۆڕینی   ساریدا،وخڕ   ی لە یەکەمبەوە
  . بێتدە  ی خۆ ەکو هەرو 

ئەم ح تێداڵەتە  اچۆن  ب  دەبێت؟ کە  یە  ڵۆزئا   ئەم   ئەنگلس ؟  چۆن  ۆچەند دەگۆڕی 
 تەوە ەکاڕووند

ڕوود ۆسە پرجووڵە  ی  ە شێو ڕینی  گۆ) هەمیشە،یەکە،    لە   کەم  ەالیەنیب   ەدات، 
جووڵە دی  یبڕێک  ێکیانیەک  تەندا،  وود  نێوان لە    ات کدە  ون  تیایە نچلۆ   اریکراو 
  چلونایەتی   وڵەیجو  ە ل   بڕ  هەمان  ناتری  ەویئ   ەردالەبەرانب  ،"گەرمی  وەکو 

  ک ڕێ  تریان  ئەوەی   ڵ لەگە  کێکیانەکێی   نچۆ  و  چەند  ەداێرل  ،.... وەردەگرێت 
 ٦٧راستەکەوە( ل هەردوو ئا   لە  ، ەکەوێتد

  ن سا یەک  چەمکی   تییە،یە ادایەتی وچەنجووڵەی چلۆن  یهەردوو الیەن  پێوەرەکەی
  ەەندییوپە   ئەو  بوو   یستپێو  .جووڵە  لە  تاک   شێوەی   بە   پێوەر   ینڕیدەڕب   ۆ ب  ووب

  کدادەستپێ  ەل.  نتاکەکا  ازە یاوج  پێوەرە  ەمووه  نالەنێو   رایەتەوە بدۆز   ئاڵوگۆڕە 
بە اوازەکانی  جی  وەشێ  ینیۆڕگ  لە  دەبێت  کە  بڕی    وزە  پەیوەندیەکانی  پێی 
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  لە  ندەڕبڕی   ن"وانیماو ت وە بەوکات کە بەهۆی ئەودە   ەئاماژ   ئەنگلسیاریکراو،  د
  بە  یلوگرامک  -تر  شێوەیەکی  بڕی  بە  بەرانبەر  نکەیب  ەکشێوەی  جێگیری   بڕیکی

ر  هە   ینگۆڕی  نیانەتود  ەهاهەرو   ،  ٤١* کان ڤۆڵتە   ە ب  ،رمیگە   کەکانییە  ە ب   ،رمەت 
 ١٣٠کی تر( ل ەپێوان بە یەکەی  یەکەیەکی
دا ئە نلەکاتی  هەموو  پێوەرانە انی  ڕیزبەندیدا،  ە  ل   و  ە  انکاریگۆڕ  پێیبە یەک 

جووڵە اقیعیەکو شێوەی  لە  یە  ان  د  ، تر  کێکیبۆ  دە ەس ئەوەمان  کە  ت  کەوێت 
ناوە  ئەنگلس پەیوۆدالنڵی  ێه)  ناوی  پێودیە ەنی بۆ   تیایە چەند  گۆڕانی   ەر(کانی 

ی وا دلە   ەکی   دەبێت   ەوە گواستن   یەتی، کە تێیداناهۆی گۆڕانی چلۆ ەک دەبێتە  ی 
و ئاڵۆزەکان،  رزەکان  بەۆ شێوە  بان  ینیرانی جووڵە و نزمت وەکێش  ادەترینس   لە 

ر،  ێوەپیوەندیەکانی  پە   الخط العقدي(-  nodal line)  دالینۆڵی  ی هێئەوە  لەبەر
ئۆبژپر پێچەوتیڤ ێکۆسەی  واتدەکاتەوەانە  ی  لەوزبوونەربە   ە ،  سادەوە  یە  بۆ  ە 

 ەوە بۆ بەرز. م ئاڵوز، لە نز
ئەمە سادەترەی  وشێ  یەکەم   " دەڵێت  ئەنگلس  لەسەر  و  شینیجووڵە    ی ێوە، 

 ٣٣٧ا(. لدوێنلە شی سادە ، واتە گواستنەوە ەکەیەتیییکمیکان
پرۆ ئاماژە    ئەنگلسدا  دوایە  ل بۆ  و  کەوەبەری)  یکیمیکانەی  س دەکات  تن 

ان لەدایک ەکفیزیایە ئاڵوز  دا دیاردەبەتیایتەرجی  وم ەلر هلە ژێ دن( کە  خشانلێک
ه یان  * ێدەبێت،  تیشک  گەرم  -  ٤٢زەکان  تررەباکا  ،ی،  هی  پل )  ،  کی  لەیە ە 

جیاوازە لە    پلەکە   ،ەو هێزانە کە ل یە   هەر   ک بۆە گەڵ زیادکردنی بڕێودا لرادیاریک
ئە تەنێکە  بۆ  لەکا   تەنەی  ووە    تەی کهاپێ   تەنەکە گەر  ئە   -بووە،  ەر  س ریگەری 

ەبایەکان(. ال  ر گۆڕانکاریە کا  -ی بێتمیایێکی سادەی کی ان چەند تەنی  بێت  ی میاکی
٣٣٨   
 ڕینیراستنی وزە و گۆپا   ی یاسا  لە    یبەت تا  رنگیە گ ێویستە بووتری، ک ی پە ئەو
ک  ەیەئەو ڕێگا،  لە  بە ئەوەو  ی ە  بگەیت  دەتوانی  بۆ  گش   یزیاییف پێوەری    ە  تی 

لڵجوو   بۆ  بڕینێکە دەر  ڕاستیدا  ەل   یە   تی گش   یە زیافی   پێوەرە  ئەو   ە سروشتدا.ە 

 
 .ی یاتج  ە ل  اتو  ەیبوترا  ەای دەبو  رەدالێ  * 41
 ڵە جوونای  ە ماب  لێرەدا *42
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  ڵ گەدەتوێتەوە لە ی(ەکەواشارە)چەندایەتی لە جووڵ  الیەنی  تێدا  کە   وزە،  ەمکیچ
  .کەی( ەگۆڕینی شێو)  ڵەکەیجوو  لە  تییەلوناەنی چالی
 

رت اکینێوان د  لیەڕۆکی جەدە ونا  ئەنگلس،  ەوە بۆ وزەێگەشتنگای تشە نیلەم گۆ 
الیەنگرا لیو  دەکاتەوەڕ کارەکان  هۆ دەخات،ەرد  بنیتزنی  بۆتە وون  کە  هۆی    ، 

جەدەلێک وسدر نیەکە    تبوونی  چارەسەری  لەچوارچێوکە ئتا    توانای  وەی  اتەی 
  ە. ەومێنێت انیکدا بیکم
 

بۆ  شتە  هەمان    شێوەی   بۆگۆرینی   بڕینە دەر   ە ک  ،(work)   ارک  یەمکچ    ئەمە 
  ناکات،   ووی هەم  لە   دەبڕین  کە   -وزە  چەمکی  ەی ێچەوانپ  ە ب   –  بەاڵم  ، کە جووڵە
 . نەبێت تیچەندایە  ەنییال تەنها

ل اتک  لە    لێکۆڵینەوە    کار   چەمکی   زە،و  ینیگۆڕ  جیاوازەکانی  ۆسەپر   ە ی 
بەراو   بێتدە  ەیەو بەرئلە   ، ێنرێتهدربەکا  بۆ  بنەما  چکردنردبە  بە  یەتی  ەندای 

ڕێنجامی  ئە  ئەمە  ف   گابەرهەمهێنان،  بە  دایزیدەدات  تەواوی   بڕنیایەکان    لە 
ا یتەن جەخت الێرەد  کی جووڵە،شێوەکانی تان لە نێوا تیەکەیایە ن چلۆزیە  جیاوا

 ەکرێتەوە. ش دە هاوبی چەندایەتی گشتی و  الیەنلە 
 
تەن  اییفیزی  ای یاس   دۆزینەوەی  ویمێژو   دیسەرەکی  بە  ری  پێوەەی  ینەوۆزا 

نجو   بە  تن بەس   پشت   بە   انیەکفیزیا  مەوەەئ   دوای  لە  بەڵکو    یەوە، ەوەستاوڵە 
ی ینگۆڕ  ەتیماهی   ەسەرل  گونجاو   دیتۆ می  نەوەیدۆزی  ۆب  نت ڕۆش  ڵە،جوو  ری پێوە

  خۆی   اریک  یکتیکدیالێ  یاسای  رداێل   .جووڵە بۆ یەکێکی تر   ەکانیکێک لە شێو یە 
باس   وەیئە  ت،خاەردەد هیگل  پێشتر  بۆ  دەگۆڕوەر  پێ)  کردی  کە  بە  ماهیەتی   ،)

بۆ    ەوەت ەکاگا دراو ڕێەکی دیاریکدەیریان دیا   شتێکێوەرەکانی  پ  واتای دۆزینەوەی
 کەکەی. ان ناوەڕۆ ۆ ماهیەت یە ب ونەناوەوچو
 
نستی  از  واری گەورە لە ب  ەکییەنەورایەوە، وەکو دەنگدازە دۆزە گۆڕینی وەر که

نۆزدەیە   اسانیزیانف   دا،فیزیا سەدەی  زۆ مدلە  لرترا  کرد نەوەیێکۆڵیین    ان 
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ئەو  تەکەی  ەوەی ماهیە زینۆویش بۆ د، ئەنیکی گەرمیاکلەسەرشێوەی جووڵەی می
بربوا وا ە  دەستبوو،  وردبین  ردنتە  پرۆسەی  بە  گول  ناوخۆییی  استنەوەی  ە 
گەرمی،ووڵەی  ج بۆ    ی ماهیەت  وەی ە یندۆز  بە  گەیشتن   ە شەو ە م لە    میکانیکی 
 . میەرگ

داهێن  ئەنگلس گەرمی لە جووڵەی  سڵەتی  ەی خە زینەو دۆ " تدەڵێت ە  انلەسەر ئەو 
تەنێکدااکگەردە  گە نی  ئەو    پاشە  ل  بوو.فیزیا  ەوتنەکانی  ەرک س ورەترین  ، 

 ک بە سیفەتی ەین نە ر گەرمی بک ە سەل  قسە   ستیپێویبە    یتر توانراە ئ ۆزینەوەید
  . وەی جووڵەیە ە ئ فەتیبەڵکو بە سی ی، تە یب)هێز( تا

  وەیە دەردەبڕێ بەم شێەتەکە  خەسڵسینی  نا   ە بۆەیئەو گواستنەو   ئەنگلس    رەدالێ
ڵەی  لە جوواو  رریکدیابڕێکی    ی میکانیکیوڵە وبڕێکی ج  چەند انیمان تا  زکاتێک  "

دگەرم ئەوی  هێەگۆڕێ،  ئێمە  شتێا  س ازانن  شتا  لەسەر  گەرمی،  روشتی  ین 
لێکۆ ئەووە  ە نڵیهەرچەندە  وونی وداچ بەد  ۆب  یە پێویستی  ریە انک گۆڕا   لەسەر 
ئەو ج   ،ە جووڵ  لە  شێوەیەکە  کە  ەی بەو  میگەر   ۆ ب  شتن تێگە    ،ڵەیە ووسروشتی 

  ٣٨٥ ل.  ووبوایکرکۆپ( هێز یچەمک) تێدا كە   بوو، یازفی  یسەرکەوتن
  کە   گازەکان،  جووڵەیتی تێۆریی  بابە    ت "دەنووسێتتردا    لە شوێنکی  ەهاهەرو 

گازی  مۆل)  انیەک ردگە  ئەوەی  ن، ەکاێرایخ  دووجای   کە   دەڵێت  یدەقەکە کیول( 
گا تەواولە  ێت،  ووڵپێدەج لە  زەکاندی  یەکساندا،ا،  گەرمای  شێوەی    پلەی  بە 

هاونچەواپێ کێژەێ ڕەی  لەگەڵ  گەردیە  گ ا.  یدکە یەشی  جێگە ئیتر  خۆی  ای  رماش 
شێوە  دەگرێت  ڕاستەو بە  لە خی  شێوەۆ  جو نێوان  دەتوانرێکانی  کە    بە   وڵە 

 ٤٣*  ٠١٤  ل ( .. ڵە و و ج شێوەکانی  ی ەتفسی  ە ب  بپێورێ ۆەوختاس ڕ
یاسا وزە  ستنپارای  ئەمڕۆ  دەستپخاڵی  بی  و  قوێک  لێکۆڵینەوەی   ی ڵنەمای 
دی دێنێ،  کا ە یفیزیاە  ارد ماهیەتی  پێک  ەکەی  قسڕاستی  تی  اووپ دبەمەش،  ن 

  بیری   دەڵێت  کە  دەکات،  یباس    ینگ(دۆهر ئەنتی  ) بیەکی کتێکە لە پێش  ئەنگلس 
ت  ەپیوی توێژینەوە، بپێنا  لە   ە کم تۆ  بنەکەیەکی   ە ب   ووە ب(  وزە )  ە ووڵ ج  ینپاراست 

هەی لە   تر   ی ەڕەت بن  ۆسەیەکیپر  ،گۆڕان  پرۆسەی  بۆ   ێ،ناکر   رپێوە   کە    ە وەی 

 
 15ی ال ەبعەرچاپی  رنگوهئەنتی د  \ ئەنگلس *43
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(  تسروش   هەموو  ەیمەعریف   ۆب  ەۆزیتەودەد  یدنرەگشتیکب  بەهۆیەوە  کە   ە، رگەو 
*٤٤ 

کا  ت  تێکدالە  گەرکە  لەشوێنیۆری  دەکمی  بەرزونزمی  خۆی  بە قوو ن،  ردی  بوو    م 
ڕێگای    بۆ دەکات    اژە ئام  گلسئەنان، لێرەدا  بەتیەکباە  د ادبێ سنوور لە می  کبڕێ

کە  ەرچووند قەیرانە،    لەڕێگای   بێتدە  ە رانەیق  ەول  دەرچوون  تدەڵێت    لەو 
و    میاییکی  ەیجووڵ  ی شێوە  ەکانیبەشهاو  اریە انکگۆڕ  تیهیە ما   ی ەۆزینەو د

 ٤٠٠بێت. ل   رەبایەوەکا
ی شبینیە پێ  وەئ    کیمیا،  و  زیافی   ێوانن  ربەندینووس   رسەلە  ساڵ  چەند  پاش 

نوێ  زانستێک  نیدەرکەوتیش  ئەو  دی،  هاتە   ئەنگلس  کیمیای  ی  زانستی  بوو، 
 ەکترونی ئەل   ەشانیەڵوه   یر وتی   تە زانس  ئەو  ڕۆکیاوە ن  داتاسەرە   لە   کە    ا،یزیف 

ئامڕ  لە   دۆزیەوە،رۆنی  ەلەکتئ  سەیپرۆ   تیماهیە  کە   ،بوو ناوخۆیەکەی.  )  ازە( 
  ردنی م   واید  لە   زیادا،فی  لە   ەکە ورگە   شۆڕشە  بۆ    ووە بگ بەڵش یەکەم  ریە و تیم  ئە

  .ئەنگلس 
دەلێ د   توانینرەدا  گشتی  ڕێڕەوی  یاسا زینۆ وەسفی  پارەوەی  و    وزە   تنیاسی 

و  پا   گۆڕینی،  ەی  ڵینەولێکۆ  لە  ڕۆشتنی  یبەوە   بکەین  یتنپێشکەو   انیشدشالە 
شچلۆنایەتیەنی  ال هەموو  جووڵە، ی    نی الیە   وەی ینە ڵکۆلێ  بۆ    ێوەکانی 
ە  جووڵەک   ەری تە پێووا   ەنە، ووالی کگرتنی ئەو دیە  ینی بین  اشدلەدوای  ایەتی،ەندچ

  پرۆسەی امڕازەکەی(  ئ )   یکەتەهیلە ماڵبوونەوە  قو  ەڕینی، تەواوبوونیشی ب و گۆ
 ەکە. وڵودی جوی خۆڕینگ
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 تایبەتی و گشتی،   یاسای تاک، 
 ی یاسا دۆزینەوەنی  ا پلەک 

 
سدیا" ەڵێتدە  ک  دەکاتەوە،ونوڕ ڕاستیەک    ئەنگلس    " ەبژێکتیڤلێکتیکی 

ئۆبژکێکت الدیڕەنگدانەوەی   پنمو  ەر لەس    ڤە، تییکی  لۆێناس نەی  :  ەی  ک،  تاژیکی 
  ت". ێوڵدەج ێدات هەموو مەعریفەی  ە ک  ، و گشتیتایبەتی

 ێدا پ  زانستی  ەیف مەعری  کە  قۆناغانەن،  و ئە    تایبەتی و گشتی،،  کی  ان، تا یاساک
  واتە   مەعریفی،   االکیەکیچ  هەموو  دا، یست ڕا   لە    "ت دەڵێت   ئەنگلس  تدەبێ  تێپەڕ

زەیۆسەیەکپڕ  ە ل   گە ج  نییە  هیچ  یر،شتگگ  پڕۆسەی نی  تێیدەبێ،  نی  لە  ا  کە 
تاکیەوشێوەیەک بە شێوەیەکیدە  ی  "  ەییەک گشت   بۆ   لەوێشەوە   ی،یبەتتا  ەگەیت 

  ٣١٦ل
یا دەیس   لس ئەنگ ڕیزبەندی  کە  گش تایبەتتاکی،  )  ن اکاس ەلمێنێ  و  پشت  ی،  تی( 

یاس ەسابن بە  ف ااکتێ  بە نی  د یکر،  پشت  خڵکو  یاساکانی  بە  دی  وەبەستێت 
ئەگەرسرو یادوابە   شت.  سەر ی  فینکیەکاسا  بچی زیایە ی    کە   ێتدەردەکەو    ت،وە 

دیالێکتیکی ۆژل  ی ارچێوەچو  لە   یانەااس ی  ەوئ   لەسەر  مەعریفەمان  یو ڕەڕێ یکی 
 سیانە دایە.ئەو  

سەردەمە مێژ  یانکلە  سەرپێش  مرۆڤە  لێکخشاەهب  ەتاییەکانوو،  ەوە  نندۆی 
  ژووی مێ  ی ەتاسەر  بە    انینەتود   ەو ڕوودا  ئەو    دەستکەوێت،ئاگریان    توانیان

  ان وتنیکەفیکری پێش  تاییەکانەەر مرۆڤە س هەرچەندە    ن،م بدەیقەڵە  ی لە ترڤایە م
ئاگر    نیا نێت بۆ ئەو پڕۆسەیە، تواهیچ یاسایەکیان هەب  ەیئەو بەبێ    الواز بوو،

بێنن.بە    و   ئاگر  ەستهێنانیبەد   نیناسی  ەربەس   ێپەڕیت  اڵس   ەزارەهاه   دەست 
گەە ەرچاووس   رمی گە   ی هۆ  ێتەدەب  شاندنێکخل  ە ک   ئەنجامگیریەک  نەوە،  رمکردی 

ت  ها  اتک.    ننبێی  بەدەست   یگەرم  اتوانر  میکانیکیەوە  یڵەجوو   جامیئەن  لە    تە وا
مرۆڤەکان   مێشکی  کرد،و  .  ەری داو   بە   بوو   ەجووڵەی  ەییرگئەنجام  ئەو   گەشەی 

 .هەستپێکراو تیڤانەیپۆزە  عێکیواقی  ەر لەس ە ان پۆزەتیڤ  یەکریداوە
ساڵ،  هەزای  ود ناهەنگست  زانران    پەیوەندی   ەیۆڕینەوگ   گایڕێ  ر ە لەس   اوی 

ەکانی تری  ۆس پڕ  و  نەوەلێکخشاند  یا ێگلەڕ   میگەر  بەدەستهێنانی  ی ە ۆسپڕ  نێوان
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  ی لەسە مە  لە  هەر    وێژەرەوەکانت  بەردەم  یەاخر  ئەوە:  نمونە   بۆ    وە، هاوشێوەیە
  یان    ەرم،ن  ینێکە ت   بە  بەریەکەوتندا  اتیک  لە  نیکیمیکا  ەیجووڵ  سیچارەنوو 

  تا   ،اننێوانی  ی پەیوەند  نیتاوەس    ،نەکانتە   ی ە وارەوخ  وتنە کە  یکاتلە 
تایبەت   یشتن تگە دەس  تا  ،انپشتی  یو تاوەس  ری هۆکا  دۆزینەوەی پێوەری  ی  بە 

میکانیکی.....    ن وەستا    انە،رددیا  ئەو   نێوان  وردکردنیبەرا   د.ت .ه.جووڵەی 
  ی ەکانکار هۆ   زینەوەیدۆ   بۆ  ووب   یارمەتیدەر  انیان،نێو  ەکانیپەیوەندی  ەسەرل

  ەوڵ انی تایبەتی بە جوەکرەوەی پێوە یشدا دۆزینامە ئەنج، لنە ڕۆساپ ەو  ئ  پشتی 
 کیەکەیان.ینامیک

نجەدەل الێوای  و  دیکارتیەکان  ئەوە   یەنگرانین  ئاماێپ  یلیبنیتز،  ژەمان  شتر 
  لە  ایتەن    ەردەمەداس  لەو   ەیرئەو ە ب   لە  نجام،ئە   بە   نەگەیشت   پێکرد؛

ج  ەکردد  ەتیانبنەڕ   اییزیف   یاسای   یریسە   اخەسڵەتەکەید ی،  یکمیکان  ووڵەیبۆ 
 وڵەی گەرمیەوە. جو  تنەوەی بە نەک بەس

 
لەسەدەشدە ئەو  ەڵەگ ل حا  هەڤد کانی  نووسینەکان ەو  لەسەر    ەژدەدا  کرد  زیادیان 

گایەک  ا ڕێیتەن  زانیەەدیچیان نەی هانتی، ئەومێژووی مرۆڤایە  سەرەتایی  نیگەال
گەر نەب دەستکەوتنی  بۆ  لە مێت  لێکخڕێگی  ڕل  بەاڵم   وە،دنە شانای  ا  ستید اە 
نەچون  یاناسافیز وئەوەی  سەری    ان ەمه  وەی شێاوه  پێنەدا،   نگیانگر   ونە 

ا  وان تەنی ە ئ  .زینەوەی بزوێنەری هەڵمی تیان بوو لەسەر دۆ باالمو  بێ  ستیهەڵوێ
 ۆچوونەکانیان ب  کردبوو،  خەریک   انخۆی   وەکتەکانە و فا ن  قیعیەکابە نووسینی وا 

 تە. بەرجەس  یییەکاسای یداڕشتن بۆ ردوە کنە بەرز
کی  نیامیک  ەیێش ل و کولدینگ هاوکیوومایەر و ی  کە   ١٨٤٢ڵی  ساا و لە ۆتایدلە ک

  انی ئاگر نهێت کۆڵینەوەی پڕۆسەی بەدەسئەمەش لە ڕێگای لێوە،  زیە یان دۆگەرما
 : دکر ریەیانداوە  شتنەداڕ  مئە   ایانە زان ەونەوە، ئ بەهۆی لێکخشاند

بۆ  شاندنلێکخ  مەتی یار   بە  ۆڕێت، بگ  نێدەتوا  کیانیمیک  جووڵەیەکی   هەموو )   ،
کگە ئەم  ئەو  رمی(،  هە هەمارەش  ویست،  کاتەی  زۆرەی  ڕ ب  ئەو  ومووو  ە 

تا  ئە   فەی لەمەعری بابەتی مەعریفزموونی،  بە  گەیشت    بوونی   ی اس ا ی   ەمان 
 ٣٠٣  ل .ەتىی گش   یوەندیپە  ەو ئ داوەری  بۆ پۆزەتیڤانە
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یا  زفی  زانستی  ،رمیداگە  کیمیکانی  کەیکێشە هاو  دۆزینەوەی   بەسەر  ڵ سا  سێ  واید
دوو ب گەشەیخ  هێڵى   ە  ما  ێرادا  ئۆر )  باسیەر  ی سەند،  ە  ل یک  نگاجووڵەی 
ئاڵو  ەیوەندی پ   اسایی  ینداڕشت   تێیدا  کە   وکردوە، ەرەسەکانەوە(ی باڵی ک گۆڕبە 

 نێوان   نگیهاوسە   بە   ئاماژەی  ەریما  ا ەدباس   ەو ل  ،نێدای  ڕینیگۆ   و  وزە  استنیپار
کەر نگۆڕی  لە  ەوە ێکۆڵینل  کە   کیمیا  رد،ک   ا یفیز  و  کیمیا د ەسەکی  لە  ەک ان  ات 

   ەها ەروه  انەوە، ییەکانیاست ر با  یتنپاراس  بە  هاوکات   وە، ەفۆرمەکەیگۆشەی  
  ئەنجام    پێداویستیەکان  نیکردنیداب  بۆ   هەڵدەسێت  پێی  کیمیا   ەی ئەو  وەکو   فیزیا

 . (دێت   وزە بەمانای  هێز ێرەدال. )زەکان ێه نییە ال  بۆ رێددە
رجی  ەرچاوگرتنی مە ەبە ل ی، ب زەکاناجیاو و شێوە  ێزانە  هەو  لەسەر ئ   ەوەڵینۆلێک
  ایە. یزیف   زانستی  یەکەمی کیەرئ  ایدئەمش خۆی لەخۆ   ی، ەکە انگۆڕ

دەکاش   چەندمایەر   دەستینشان  جووڵە  جتێوەی  می،  گەرمی، ووڵەی   ،   کانیک 
 ەوان ێش  لەو  هەریەکە  ەتوانرێد   ێنێ کە ەوەی بیسەلمبۆ ئ  ی،کیمیاو    ی،کارەبای

لە    -توانی)   مایەر  "   دەڵێت  ئەنگلس  اێرەدل.  تر  یلەوان  ێیەک  بۆ  گۆڕیب
کەمەو نسیرس پ بەالیەنی  ل  ێشەوەیپەو ەر ب  -ە پدا  پێشتتر  ئاسەو  بەری  کە  تەی 

ێ،  ۆڕبگو ناچارە  توانای هەیە    نی جووڵەکاە وێدابوو: هەموو شێوەیەک لە شتێی
مەرژێ لە  جێگیر  هە جەکانی  بۆ  حاڵەتەکان، ردا    یان   خۆتەو س ڕا   بە   موو 

  کی مێحوک   ،وکمی چەمکەکەیە ح  ەشئەم ووڵە.  جتری    شێوەکی  بۆ  ،وخۆتە ناڕاس 
 ٣٠٣تی." ل گش   بە   حوکم یێوەکانش  نریزت ەر ب  واتە  سەلمێنراوە، 

 
ە  ل  کە گۆڕینی،    اراستنی وزە ویاسای پ  ەیو ە نێ قوناغە لەسەر ڕێگای دۆزیئەو س 

  لە   ە ئەو یاسای ەی  نەویوە، ئەوە دەردەخات دۆزا داڕێژراەو حوکمانەدانی ئەکشێو
ب بکەدا  چێوەیەچوار هووە،  دیه  ۆی ە  چەمکی  سێ  دەتوانرێت  وە  کە الێکتیەر 

  .تەیبک ۆ ب دەربڕینی
  حوکمێکی   کە   نیوانین یاسای یەکەم وادابنێدەت" تدەڵێت تەوە و  ەکایدکورت  ئەنگلس

تێی کە  واقیتاکییە:  لێکخشان  وسی،نودە  کە تەعە دا  بەبەوەی  وزە  دێنێ. دن     رهەم 
ووڵەی  ج  ە ک )  جووڵە   ی انشێوەک  لە   یەکێک:  ە یتتایبە   یوکمح  ەم وو د   یاسای
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سیف میکانیکیە  گ(  دەردەخات،  واسەتی  دانک ە ەرج م  لە تنەوە    بە   ،یاریکراودای 
تلێکخش) یارمەتی تایبەتی  شێوەی  بۆ  ل اندن(،  یاسای  بۆ    -وڵە جو  ە ر  گەرمی. 

لە  ڵە توانا و ناچارە  ەیەکی جووەخات کە هەر شێودە دەر ەو ئ :  ە ی یێیەم، گشت س 
بۆ  تنە گواس  ترێوەیەکشوە  حو   . ی  کۆتایدکمەلەم  کۆتی  ای  داڕشتنی   ایی اساکە 

لە    رێ.وەردەگ  یاسایە  وه،  ایدخۆی  ت گش ئەو  ناوەڕۆک  شێوەکەی    هەم  ەم 
بکناتوا فراوانی  زیاتر  لەوە  شتێکیا   ، ەیتنیت  بخود  زیاد  بۆ  نۆێی  لەی    کەین 

یاسایەکی   ،کەیدانە ت اڕشد و   بەوەی  سەلماندنی  ڕەهایە  ل یتبکە  بۆ  دەتوانی   ".   
٣٠٤_٣٠٣ 
لەگۆش ئەگە چ ئ ەی  ر  سێ  سەیرمک ە ەو  کرد  باسمان  ینەوەی  دۆزمێژووی  ی  ەی 

خۆش    ئەنگلسای بۆ  ئەمە بوو ڕێگ  هەرن  کەین، دەبینیبی  کەسەر   ای زییاسای فی
  تنی لەگەڵ کگریە   ( و ە زونی  اسای گۆڕیی  -گشتی) نێوانجیاوازی  نی  وەڕو کرد کە ب 

  لە    کە   وو،ڕ   تە بخا  وە ئە   ەروەهاه   خات، بتاکیەکانی گۆڕان( دەرشێوە    -کی )تا
  ۆی خ  ی رێشتپ  ئەوەی  یاسایە،  وئە   زینەوەی دۆ  مێژووییدا  وناغێکیق  هەموو

گشتیەکە  یا  ئەوەلەبەر .  ێدایە ت کە  سا  نەهاتووە،  بەتاڵەوە   -ێکیکلۆژیلە 
 تێدا  یتاک   و  تایبەتی  کە   تووەها  ەوەگشتیەکەی  بە   بەڵکو   بێت،  ڕووکەش

 . بووە  رجەستە بە 
ژینەوە و خستنەڕووی  ێ وە بۆ تەوئەنگلس   ن الیە یکی لە لێکت دی دیایتۆنی مدپیڕەوکر 

ی)  اریکراودی  ارەسەری چ فیزیاتەەڕ بن  ی اسامێژووی  بۆ  میتۆدی  ەکەگرنگی (  ی  ی 
لێکۆڵینگ لەپێناوی  بوو  مێژوویزانست وی  ێژومەوەی  ەورە  گشتی،  و    ی  فیزیا 
 ەتی.یبتا  بە ا یمیک
  شت، سرو  تری  کانییاسا  ە ل   کزۆرێ  ،وزە  گۆڕینی  یاسای   ی دۆزینەوە  جۆرە   بەو 

سەرەتاکەیک   راداڕێژ ک  ێوەیە بەش   بە   ڕۆیشتنی  تاکی،  میحوک   ەیوشێ  بە   ە 
  شتی.بە حوکمی گنی وابووتە  وە دا، تیە بایت  میحوک

بگەڕێ هیگل  بۆ  ئ ئەوە  نینەبیدنەوە  ئەگەر  بە  ئەو  الی  دەرکی    ەوت اشکرا 
زەینیندنەسە ەشگ شێوەی  ح  ی  بۆ  حوکمەی  وکمبوو  ئەو  هەر  دا  لێرە، 

گەبەو   وە،دەبێتە   وومانبەرەوڕ تیوریمانەمە ی  سەندنشەەی    ەسەر ل   عریفەی 
یاساکەیە بەڵگ  ئەمەش.  هەیە   ینیومو ەزئ   ی بنەما   کە   جووڵە   تیروش س  کە  انی  ، 
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  کێ یە ن،  لە نێوانیا، بە پێویستی،  ێنەوە ک د یە   ڵلەگە   فیکر و یاساکانی سروشت 
 ٣٠٣ال ل . هەیە  کە   وەیبە   ەو یاسایانە بناسیەرجێ کە ئ ئەوی تر، بەمگەڵ  لە 

  مێژووی   لە   تیایە مرۆڤ   یر بۆ گەشەسەندنی فیک  ییخۆ ی ناویکلۆژ  ئەنگلسم  بەال
بە    سنوردار نەکردەو باسەکەی  زیێتەوە، ئەدۆیدا دگۆڕین   و  وزە   یتنسراپا   اییاس 
ڕلۆژری  ابو نەبڕی  ووت، یکی  مێژووی   دای  ایەتی،  مرۆڤ ەی  ڵگ مە کۆ   لە 

  .ی لێوە بوو نیکردستپێدە  خاڵی بەردەوامی  بەهەمیشە و بەڵکو
  بە  ۆڤایەتیمر   ماددی  یهەڵسوکەوت  ئەنگلس   ،اد   وشت( سر کتیکی  الێدی)  لە 

گەش ل  تدەبینێ  وەەر ە ک ال  ەک ی  ی کارکرد مێژووەسە ە  شێوەی  ندی  کاتێک  ییدا. 
گەدیالێکت  دەرفیز   ندنیەسە شیکی  وزە  بۆ  لەگ یای  اچوون  ەدوادبیدا  شیەڵدەخات، 
ڕەدەکات   ئەو  بەریەکک بۆ  کە  قواڵنەی  ل دە  ەوتنگە  ئکات  بۆچووەگەڵ  نە  ناەو 

خەڵرهە ە بالکی  چاەگەڵ  ل ماددی  لە کمهێنانی  وبو  دا،  تەکنیک    ارەکانی 
  .دایازەس پیش

 کنین پش  ە یست وپێ  کە   دەکاتەوە،  کۆمەڵگا  ماددی  یبنکە   لە   تجەخ   لێرەدا  ئەنگلس
  لە  تدەکا   ەکان گۆڕانکاری  گیبان  ی ەئەو   ،تەیبک   ەرەکەیجوڵێن  هێزە  بۆ

دەکات    ەتییامرۆڤ   یری فیک ناچار   کە    ، (وزە  بۆ)    جووڵە   بۆ   دافیزیای  تیورەکانی
  ە.کانەڵکشانێکی لۆژیه   ە ات ، وری ت کەیەکەوە بۆ پلەیەپل ڕوات لە بەرەوسەر ب 

  ماددی   جێگای  لە   ەکات د   ەزو  ڕینیگۆ   ومێژووی   زانست    سەیری  ئەنگلس
  گەشەکەی  و   وزە    نەوەیدرێژبوو  ۆب   کرداری  ڕەوی ڕێ    یئەوە   ۆب   ژووییەوە، مێ

نملە    ت دەکرێ  ی دیار  کە   ا،دقۆناغەکان   ەمووه لە   خات دەرب بۆ     ونە پراکتیکیدا. 
لە گ   دانەکات اڵە ح  لە   لەیەکێک   ەیەوانلە  بۆپل  واستنەوەیەک  پلەیەکی    ەیەکەوە 

.  وێتب  ێکیڵاس   دچەن  تەنیا   تردا  حاڵەتێکی  لە   ەاڵمب   ، ی بوێتدیکە هەزاران ساڵ
  و   یفیمەعر  ۆکارەه  ۆب  وەناگەڕێتە   یەکەم  پلەی  ە ب   کاتییە   جیاوازیە  ئەو
هەموو شتێکەوە    پێشڵکو لە  ۆڵی خۆی هەیە( بە ش ڕمە ەەندە ئهەرچ)  کەکەی یلۆژ

هب  ەتەوێ ەڕەگ د ماددیەکاۆ  وەستاوەنی  ۆکارە  پێشکەوتنی    کە  بنەمای  لەسەر 
 ۆمەڵگە. ک

ت  پێشوەخ  رانستدا، ئەگەفەی زفەلس  ی ر بوایبەتی لە  سەیەکدا، بەتاپڕۆ  ەموو لەه
  وە، شە ێ چیتە پنگاو دە ا هە ئەوا چەندهەیت،  ەکە بک ڕۆسۆ پ بپشکنین ولێکۆڵینەوە  
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نزیکت زۆر  یاسا    ەوەدەکات   ئەوەش  داڕشتنی  پاشان    نیاکشەکێاو هو  لە  و 
  نەبوو،   وەیە شێ  وبە   ە وز   ڕینیگۆ  مێژووی  بۆ  داخەوە  بە   مبەاڵ    ردنی. زەکپراکتی 
  دەست   تاکو   نەخستدەر  خۆی  یپێویست   کنیکتە   ،ایەند خ  ۆریز  کاتێکی   ە چونک
  بۆیان   تاکو   سەیە پڕۆ   و ە ئ  واتە    سایە.یا  و ئە   بۆ   انانحوکمد  و   اری شیک  بۆ  نەبرا

هەیە، تی کاپر  و   ناێنبەکاره  توانای  کە   ەوتدەرنەک   لە   یانبیر    زەکردنی 
 . لەسەری نەکرد ۆڵینەوەلێک
   ،تەنوێنێخۆی د   ایەخیب  ٤٥* گەرمی( ەر ) لەس   ئەنگلس  ینەکەووسین ە  یلێرەدا  هەر

  ڵەیجوو   ۆڕینیگ  لە   ت دەرخس  یەینست از  داهێنانە   ئەو  ئەنگلس   کە   اتێکک
بۆگمیکانیک لێکخشا  بە  رمیەی  لەسە ەو  ئ)  دننیارمەتی  کە    ەک    ەرەودۆزینەوەی 

ەی  گ وی کۆمەڵەوەی پێشکەش کردین کە مێژوتاکى( ئ  کمی راوە لە وێنەی حوژڕێاد
  بین. ی پێ ئاشانایەتمرۆڤا

 
  تاکو   وە،دنە نلێکخشا  ڕێگای   لە   ئاگر  هەمهێنانیبەر   یوودانڕ  یسەپڕۆ    می ائەنج

  ی ووڵە ج  کە   بوو،   ئەوە   ەویش ئ  ،ادەکر  سەیر  یەنیال  یەک   نێکسەردەما
   بکرێت،  تەواو  پڕۆسەکە   ەبویسترای  ئەگەر    ماڵە ب    رمی،گە   بۆ   دەگۆڕا  یکانیکیم

بوو    نی گۆڕی   ی امان  بە  گرێت،وەربی  هەند  بە   وانەشێچەپ   پڕۆسەیپێویست 
بزو جووڵەیە  میکانیۆ    لە  ێبدر  اییدڵنی   نراتوا ەد   بوو   بەمەش  هەر   کی.ەی 

  -زانستی  بازنەی   نیبووەواوت   بە   وبو   گەیشتن  وەشبە    یکی،ت پراک  کتیکیدیالێ
 . م کە ە ی یوناغق
 

  یەیەڕوانچاو   ەبێت ئەو ، د ئەنگلسی  وتە  بە   بێت   ك پڕۆسەیە یک  ئەگەر دیالێکت 
مەنەس ەش گ   لە   رێبک   پراکتیزە  ە ک    لێبکرێت   سوود   ێویستیپ  بۆ   دا،ێژووییدی 

  ئەوە .  انداانەکهێناد  ی او تەو  ازنەی ب   لە  کراودیاری  کیڕۆسەیەپ   لە  یلێوەرگرتن
   ،ئەمەوە  واید  لە   ماوەیەک  بۆ   اتکب   یڕواناوەچ  لەسەرێتی  ەعریفە م  یتیکلەک دیا
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تاهێنانەکان  د  پڕۆسەی   تا بۆ ۆرییشرۆڤەی  بدە  کی  گشتکردنیدۆزێتەوە،    ۆ ب   ە 
  ساکانی دەکات.انە بۆ یالۆژیک شتنیاڕ د و  ەکاتد

لە  ئبن  ەرس  هەر   ردنی شتیکبەگ  و  ە ۆڤشر  پڕۆسەی  سەیری  گەرئە   ەوە،ەمای 
  کێشا،   درێژی   یەکی وەام  تیەبیند  ، بکەیت  راکتیکیەکان پ  ەجامئەن   بۆ  تیۆری 

تیۆری گەشەس   الوازی  ی بەهۆ   ەشئەو بوو  ەندنی  م ک ەوە  دواکەوتویی  ری  ەرجداە 
ل بوو  هسەرچ،  دایک راکت پ ە  مێژوویی  ئەمااوەی    بااڵدەستێ   نەشەموو 

 . و بو  ۆنەوەک میتۆدی  و  ەڵە ه  یونچو بیروبۆ
نمون   کە   ا،هەژدەیەمد  سەدەی   ە ل   ت ەوێدەک دەر  هەڵمی  نەریبزوێ   کێکاتە  بۆ 

وزەپ  یاسای  ینەوەیدۆز  بۆ  بوو    کەرەوە   یەکال   یێکراۆکه گۆڕین  اراستنی  ، یو 
   ەرمیانیکی و گ ەی میکجووڵ وان  نێشەی  ێک  تیکانە بوو بۆ سەرێکی پراکارە ەمە چئ 

  ەل  ،یەرم گ  بۆ  بوو  ڵەوجو  لە   کەیسەرەتا   اتێید  ە ک   ،تیبە تای  شێوەیەکی  بە 
  بواری   لەگەڵ  کەین ب  د راوربە   ەئەم  ئەگەر  بەاڵم.  وڵە جو   بۆ  ەوەەرمیگ   لە  شانداپا

  . بوو دواوەوە جیاواز و لە   تەواوی  بە    ا،ریەکەیدتیو
 
 تێدا  فییزیایی  تیوری   کە   اتەداس   ەول   ایوه  بێ   یبۆ هەلومەرجێکەلماندنیدا  ە سل

  ەی بەو  دەکات  ەیەم ەژد ه  و   ەمحەڤدەی  ەید سە   یزیاییفی  بۆ   ژە ئاما   ئەنگلس   دەژیا،
  ا، نەد  وزە  بۆ   میکانیکی  جوڵەی   نییڕگۆ   کانیۆسەپڕ  بە   گرنگیان  یەکێوەش  چەهیب

،  وەیە ا م  ئەو  بەردێژایی  بکەن  راوانف   ەڵمیه  ی ربزوێنە   یتیۆر   ا کە  نەد  هەوڵیان
هەر  پڕ چە کە  زۆرندە  بنەۆسەکە  بە  بگات  نەمابوو     کە   ەلەکە،مەس مای  ی 

  ەشوێن ب  ی خۆش  نۆکار   هەرچەندە  . ەوەرێتزبدۆ  ی گەرم  نیکیامیک  کێشەیهاو
ی  حاڵەت  هەمان   و هەروەک  ویشئە   مەسەلەکە،  ماینەب   ەب  گاتب  ونەبو  ئەوەوە

تەو گەرمتیۆری  کلێ  یژمی  بهات  رێژەی  د   هۆی  ە ب   ئەمانەش   .چوو  دا  هەڵە    ەە 
  ەست د  بااڵ   کە   بوو،  کۆن  یزیکیتاف می  یڕێگا  میراتگری  کە   بوو  یرکردنەوەب   مان هە 

   .١٣٣ ل. داخۆی ەمیدسەر  ە ل  بوو

  بەتی تای  کمی حو   دوو   هەر      زۆر،   یکەەیو ما  تا  وبو  ڕێگرەش    ا هەر ئەم تیدڕاسلە  
   لە   ێتب نە   زۆر  ەیەکیماو   تا   وێترکە دە    ە وز  یەر گۆڕینەیتوانی لەس ن    گشتی  و
  یزیا ف    کە  وو ب  کاتە   وش ئەسەدەی نۆزدەیەم، ئەوە  ی پێنجەمی ی دەیە نەرەتاکاس 
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 خۆیان    هەڕەمکی   ەکیوەیەشێب  ا،ڕاستیەکاند  اریفش   رەژێل   بەناچاری  نناسا
   رکردنەوەی بی  بۆ    برد   یانپەنا   ، زیکمیتافی  وبەندی  ۆتک  لە    ەو کردەاڵیخ

 .یکدیالێکتی
 

اراستنی  ی یاسای پمێژوو  بۆیکەوت  واد   ئەنگلس  گایە بوو کەئەمە ئەو ڕێتی  بەکور
گۆڕینی   و  ه وزە  گۆش ەر  لە    ی نکەوتادو   گۆشەی   لە    یەکەم:ەکەوە:  سێ 

 ڕامانیێت  -وشت سر   ی یفەمەعر  گشتی  دەرگای  لە   وەوەنا  ونە چو  بۆ   خۆوەەسەر ل
  بۆ   یەک  ی دواە ل   یەک  ەیگۆش  لە    ەم:دوو .  پێکهاتەیی  و   کاری،شی  ڕاستەوخۆ،

ە هاوبیرەکانی  ندنی چەمکگەشەسە و  جووڵە  ی  رەکانجۆ اوجور  الیەنە   ی  دۆزینەوە
  -کمی حو  یکانەشێو  یڕێکخستن  ەیگۆش  لە   م:ر. سێیە ، پێوە ەندن، چچۆ  -بۆی

 . شتیگ  و -تی بەتای تاکی،
 

شایەن بئەوەی  لەیەکتری  ک  ێ س ئەو اسە  ی  نین،داب وچکەیە  بەیەکەو  ڕاو  ە  بەڵکو 
یکاری  ش   ۆچونیب  غینمونە، قونایەکتری. بۆ  بە   جدارنمەر  ەستراون،بەتوندی ب

جووڵەشێوەک  بۆ لێکۆ  انی  لەگەڵ  الیوە  ڵینە ڕێدەکەوێت  چەنلە  و  ەنی  دایەتی 
لەگەڵ دەک   ڕێک  ەمەشب لۆنایەتی،  چ لە  شێوفەی  ری مەع  ەوێت  جووڵە  ەکانی 
 دا.یناکدیەتمەنیبە تا

ناوەڕۆ  ق کی  ئەمەش  مێژوو ۆناغی میتافیزیسەرەکی  لە  فیزیا  کی    ا،دەهێنێک  پی 
  بۆ   پێکهاتەیی  بۆچوونی   ۆناغیق  بەاڵم  ی.ایبەتت  تی بنەڕە  یاسای  مێژووی  لە 

 الیەنی   گەڵ لە   تکەوەڕێکد  اکەکانیدا،ت   شێوە  لە   و  کەیداگشتیە   لە   اددە م  جووڵەی
  شتیەکەی گ  ەپێوەر  یەکگرتنی  یناشیستندە  ە وات  چلۆنایەتیەکەیدا،  و   یەتیداچەن

قوناغەش  ئ (.  وزە   چمکی) دەکەوەم  لێ ڕێک  چت  بووەگەڵ  قواڵیی نەناوەوە  ۆ 
جووداچوونی    بەدوا  ووزە،  ینی  گۆڕ  یەتیماه شێوەکانی  لپەیوەندی    ەڵە 

کی  ەمە هەڕیکی  دیالێکت   ۆناغیکی قۆ وەڕاسەرەکی ن  یەش بە شێوە یدا. ئەمشتیەکە گ
پێک فیزیای  یاسوژمێ   لە   ێنا دەه  مێژووی  دۆزینەوەی  و  پاراستنای  وی  وزە  ی 

 . گۆڕینی
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ستی  ڕا  ەر ەسل   دەداتێ  ەمان بەڵگ   رەکی،سە   زیاییفی  ییاسا   ژوویمێ   بەمەش 
 . وی فیکری مێژوردنشتیکتیکی کورتکردنەوەو بەگلە دیالێکگشتی  تی بابە 

  ئەنگلس وای لە    ایەیاس   ەوەی ئ دۆزینەو  ێژووی ەی منڕۆساقوناغ و پ و  هەموو ئە 
ڕاکر ی  میتۆد   یەکگرتنی   -لەسەر   ێنیبسەلم  خۆی  گشتی  ینوچۆب   ستید 

 ژوویی.مێ  وەی لۆژیک لێکۆڵینەو
مافیل بیڵ   ێرەدا  ڕە   سروشت(  یکییالێکت د)  ە ک   ێنخۆمانە  تابلۆی  کلیلی  ئەو  سمی 

دەدالەکتیدی  لزمی ماتریا مێژکیمان  بۆ  زانستی وواتێ  ل وسر  ی  نێویشت،  اندا  ە 
  . یزیاف 
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 ت لیسا ی ئاید میتافیزیک و  دژی    ک کتی الێ ی د 
 

 
 ەر بەرانب  خنەیڕە   لە   تدەکا  پەیرەو  یکت دیالێک  ۆدیمیت    ەکەیداباس ە  ل   ئەنگلس

ئەئاگنۆستیسیمەکان  و   یدیالیستئا  انیەکلێکدانەو  و هەمو لوانە ،  دەمی  ەسەری 
ن دیالێۆت می   ئەنگلس هەبوو.    اوبانگیانخۆیدا  بەکاردەهێکت دی  بۆ    تنێیک 

گنەگەکاڕ   دۆزینەوەی  ڕەوتان   ۆلۆژی ۆسی نی  کەئەو  مۆچوونب  ە    ان کییتافیزیی 
 . هەبوو

 
  (یەکەم  ەری پاڵن )  تیۆری  لە   ڕەخنە   ەم:یەک 

 
  لە   ە کانئایدیالیستە  تیۆری   یدیارانە   نموونە  لەو  یەکێکە(  ەمک ەی  لنەری پا) 
سروشتدا،از بڕوای  نستی  بیر  کە  خباو بە  هەیە،دووەڕی  توانای  ە  ک   ایی 
شردنروستکد وی  هدیارد  تەکان     لە  سەنگلئ   سروشتدا. لە  یە  ەەکانی 

  ەڕەتی بن  سەلەیەکیمە  فەلسەفیە،   یەرتیۆ    لەو   انەگرانەیدڕەخ   ی ۆڵینەوەکلێ
  (. بوون  یان یەکەمە  هۆشمەندی)  مەسەلەی ئەویش ەوە، دەر کێشاوەرەد تێیدا

  اوی تکردروس  گەردوون   اایئ    ؛ ەردەمب  ەهاتۆت   م وابەردە  کە   ەییەکە پرسیارە هەمیش
و  کان  یالیستەدئای   ؟ەوەئەزەل   لە  وەهەبو  نی وبو  هەر  یان    ،خودایە 

ری هەموو  کە ت س کو درو وە   -ۆ فیکری خوداب دەبرد  یانناپە  ەیەکان هەمیشیتافیزیکم
 بۆ   شرۆڤەیان  ەیوانئە   تڕوودەدا  تێیدا  تیەکانیوشسر  اردەدی   کە    ،اڵەتێح

 یدا.ت روش س   ینست زا ۆچوونیب ەستپێکید  لە  یان یت وش ر س   کاریۆ ه بە  اوەنەکر
  

  ت ندن دەپچڕێگەشەسە   انیێڵەکک ه" کاتێتەڵێت د  نگلسئە رینگ( دا  دۆه ئەنتی  )   لە 
کێشەوە".*ەکە د مەبەست   ویتە  ئەوەیلێرەدا  کە ی  وەاڵمت،  ب  اتێک  ۆ  نابێت 

ر  ئیت ئەوا    حاڵەتەکە،    بۆ  توەستێدە  ەوەتو، یان توانایی شیکردنونبوتێکی  حاڵە 
 . تدەبژێرێکی تر هەڵو ڕێرەوێ ەکاتدەستپێدە کێش
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متوێژەر  ۆب  مەاڵ ب  ئددیەکاناەوە  می  ەی ەوان،  بە  دتۆد چەکدارن  ێکتیکی، الیی 
لە ڕێڕەوی    بوونو  بەشی   بۆ  یان بووە ینڵەتەکاندا پشکنحا  وکیان لە هەمودەستپێ

   نوماتەوا   زانیاری  و  نوراەناس ن  ئێستادا  تاکو  ەوانەیئ   ندندا،گەشەسە زنجیرەی  
 .یە نی ریان سە لە 

ەیاند کە  انگی ڕایەەو ەوەیە. ب نێچەواان بە پیەکزیکفی میتایست و  ۆ ئایدیالبەاڵم ب
ان  ییە  ەماندا خودابکات لە مەعریف ان  کبازنە ونبووە بتوانێ شرۆڤەی    ار هۆککە  تا

  کەی شتیەو سر  سەرەتا  کە   دەکات،  اردەکاندادی  و  نشتەکا  لە   داهێنان  کە    ە،قخال
   .تا ئێس  وتاک  نەدۆزراوەتەوە

دەکاما ئ   ئەنگلس میتژە  بە    ەب   نا بڕوای  کە   یەوانە ئ  یبەتیتابە    ن،ەکا افیزیکیات 
  وەی بە   یدیالیستە، ئا  مەعریفیان ری فیک  سەرچاوەی    نەی ەوائ   ،هەیە  ڕەها  ی یکرف 

 انێکیمەید  لە   نیا  شتیگ  ەب  سروشت  سەر  لە    نییە  نەندیاس ەگەش   توانای
  .تایبەتدا

 
لە    افیزیکمیت   اغیقۆن  ەسەر ل دا،  (ێژوویىم  واریب  لە )  باسی پێشەکی   لە   ئەنگلس 

زانست ندەسە گەش سر نی  چۆە  ک" ت  تدەنووسێشتیدا  وی  بکەیت  ف قسە  ی  یکرن 
دەستیەگ ڕێڕەشەسەندن  لە    ا لەوێد   ر ەگە ئ  سروست،  زانستەکانی  بۆ یداوپێکرد 

  و   شتو سر  لەگەڵ  گشتیەکانی  یە پەیوەند   لە   ەیتدەربخ  کیدیالێکتی  میتۆدی 
  ت و لیسدیائای  انیدەتو  وائە  کەیت،ب   ی انە گهەماهن  یویەکپەیڕە  و  ەرەسەندنیداپ
   نلەسەر گەردوو  ننیاەکاوون شوێنک بۆ بۆچ،  کەیتبرە زانستدا د  ن لەهووتەکاال
 ." وەە نەهێڵیت بۆ
 

 انیانستەکز  یپەرەسەندن  بەهۆی  ن چۆ ە،و اتە دووپاتدەکئەوە    ئەنگلس 
  وشت رس  بۆ  زیکیمیتافی  نەکانیردیە ب   ە یەک دوا  لە   یەک  بۆچوونە  وشتەوە، سر 
.  نستدااوە لەناو ز ە ەماییان بۆ نیان جیگاتیوریەکان  لەباس و ، زۆریک وەال  ە یخرا

پ ئاراست  انهەم  سەرلەهەروەها   میت ەیوەە  نێوان  و  بۆ  یک  فیزاندی  سروشت 
الهل  یانوەنەۆبەدەستاداخ بەرژەوەندی  هۆی ووت  ە  یەکەم(  )   بە  پاڵنەری 
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پاڵنەری  )  نگراەنالی  نوانێ  ەوخۆیە لە پەیوندی ڕاستتەو دەکا  دەردەخات. جەخت
 .تی خوداییدروس ەی سانئەف   م( وەکەی

ی  ت ی لێبەکەین: پە گشت   یری نجامگە ئ  و   یەنەوە بکە   کورت  ەەک باس   ا دەتوانینرەدلێ
دەگات  ەسە ەشگ کە  سروشت،ت   کانیەبوار   بەندن     تکراوی روسد  بچڕاندی   ری 

  ۆ ب   وە ا کرنە  بۆ   ماددی  شرۆڤەی   ەک  اوێنانەدش  لەو  تایبەتی  بە   تێدەکەوێت،
   وێدالە   .یداگشت   سەندیگەشە   ەیجیر زن  ە ل  ییدوا  ئەڵقەکانی  تنیکەو ەر د

بە بیتە دە   انراود  ڵی هێ  و  ست بەربە  دێەنه   وویڕبەرەو  سەختە  کە  ی انئاس   وە 
بب باز  هە ەسەریدا  بچڕاوانەدایە ە ئ   لەو  ردەیت.     بۆ  کراوەتەوە  اربو  کە    ڵقە 

  انەەوئ   یەمونن  ە ل  ،خۆیان  بۆچوونەکانی  ویخستنەڕو  بۆ  ئایدیالیستەکان
  ستەجەربە  سروشتدا  یانیژ  ە ل   و (  ەکەمی  یڵنەر پا)  لە   اییخود  ڕۆڵی  سەلەیمە
 . ەکەنەوەد

  ( کانساتە کارە ) لەسەر  ەکان وڤیک  ریۆتی  نمونەی  ئەنگلس   ەلەیمەسە   و ئە لەسەر  
) نێد لەسە ێتەوە،  کوڤیی  زەوی ر  تیۆری  لەسەر  کە  ئەوانەی    شۆڕشەکان، 

   اتیلەجی   . یکۆنەپەرست   ۆکیاندااوەڕ ن  لە   ڕی،گێششۆڕ  داڕشتنیاندا  لە    ڕوویاندا،
بە  ت  ەسێد هەڵ  کاندا،راوە یکدیار  ەسات  لە  بکات   خودایی  دروستی   باسی   ئەوەی

ا، ڕۆڵی گرنگی دت ش ولە سر او  لەسەر کاری دروستکرن  اەکز نی ڕیزێک لە بیردۆ دانا
 . ١٦ ل( کارانەدا لەو   ەداد بە موعجیزە

بە    ئەنگلس و  (  یلال)ئاماژە    عەقڵی   کە   بوو  کەس  ەمەکی   لالی "  تدەڵێتدەکات 
  ی زم ونبەرزو   وەسیهە   ە ب   ەپڕانەی ل  شوڕشە  و ئە    وژیاوە،لجیو  ناو  دەبر  ی ت ڕاس 
  " یی لەسەرخۆ بۆ زەوی.رەی نجزۆڕی بە پرۆسەیەکی ، گدەدەنوڕو  قخال

 
خاڵج  ادلێرە ئەم  لەسەر  خۆیەتی  بڕۆ  ەێی  الیل زیاتر  چارلیز  کی  زانایە  ین. 

ڕێ  هاو ەو ل یەکێک بو  ، ا ژیاوەەمدەیزدنۆەی دوسکوتلەندی بوو لە سە ی ئجیولوژ
خنزیکەکان داروین،  کتێای  )وەنی  جیەکمیتۆد بی  ی  ڕەویە پ   الیل   یا(یە.ولوژ انی 

  کە   یل وابووال  یروباوەڕ جیمس هوتون(ی کرد. بی)  رییبری شۆڕشگێڕانەی بۆ  کا
  روودەدەن   و  کەنکاردە   ستاشئێ  تاکو  کە   پرۆسانەی  ەوئ   هەمان  ۆی ه  بە    زەوی

  .وە بو  دروست
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   وەها ەکان، هەران و بورکانەکمەلەرزو ی بەوە نشیکرەبوو بۆ  ه  ی زۆریڕۆڵیل  ال
الهەمولە    یو زە  چینەکانی  ۆب  ەیکردنەوشی  لە  قۆناغەکانیدا.  بۆ اد  لیو  ڕشتنی 

سەر  سەردەمیجی  یدەمەکانناوەکانی  وەکو  کرد،  کۆنژ   ولوژی  سەردەمی  یانی   ،
سەردەمناوەند  ژیانی و  ژ ی  ئێی  تا  کە  سەردەم  دا ژیجیولو  ستی زانلە    ستا یانی 
البۆ بیرو  وئە   .ت رێندەهێبەکار   ی بوون دروست   ەیبناغ  ەردی ب   بە   یل،چوونانەی 
خک  ،تێ دادەنر  زەوی بەرپەچدا  ۆی ە  خۆیدا  بۆ  یەکەوەنلە  بوو  زانستیانە  ی 

  ەکان.تیخورافی ئاینەکان و الهوو ڕی ەبیروباو 
ت هووال   نیدەرکربینین لەسەر هۆکاری ددە  ئەنگلس ی  ونوبۆچووەها لێرەدا بیر هەر

  فیکری   یتیشک  ەبەرل   لوژیا،شت واتە جیورو نی س اتەک زانس   کراویری دیاریلە بوا
 بۆ   خودایی  ەڕیباو وبیر   بە   تدەبەستێ  پشت  ە ک   ا،ەدندامەی  لەو  سەندنگەشە
  چۆن    ەخات،دەرید و  ەوە ێتدێن  زۆر  نموونەی   ئەنگلس    .ناشتەک   تیدروس
  دەخاتە  گشتیەکە   اسە ب   .تەهووال  و  ئایدیالیست   ریفیمەع  ەرچاوەیس  کفیزیمیتا
مدەۆبە خ   "دەڵێت  ە ک   ڕوو   یاردە د  ری بوا  ەول  یان   لەم   یتافیزیکیستەوەدانی 

  ە تەو ابڕو   نە دیاردا  ئەو  ڤەکردنیشرۆ  لە  ، دەکات  شرۆڤەکار  لە   وا  ا،دنکاسروشتیە
  .هووتالو ئایدیالیست  جێگای بۆ

  ەگی ، ڕت ێگرگ دەدی میتافیزیکی دوهرینمادخنە لە  ڕە   ئەنگلسلەو جێگایەوە  هەر  
 ۆهرینگد   تەوە، کەالهووت وو ئایدیالیسناتە  ە زاوهەڵخ ە  ەوە کدەدۆزێت   مەعریفی

  ەڵگرساندبوو. ه ان ژید لە  جەنگی زارەکی  بە 
 نایە هێ  دۆهرینگ  کە  ( بەخۆی   نە کساەی   ەکەمی  گەردوونی  حاڵەتی)  مکی ە چ   رەلەس  

  دا شێوەیە   بەو   جیهان  ۆژان ڕ  ەل  ۆژێکڕ   ر ئەگە "    تدەڵێ  ئەنگلس   ناوەوە، 
چەدنەد  وویڕ  انگۆڕ  یەکشێوە  یچ ه  بە  ەوائ  ت،ێتبشیڕۆ کەواتە  ن  ۆا، 

  تی ە بەتایب  نەگۆڕابێ،   چ یر هگە ە ئ   گۆڕانکاری؟  بۆ  ەوەاڵەتێکح  ە ل    ایەوەگواستر
   لە  تووبێ دەرچ  نابێ  شێوەیەک  هیچ  بە    ،وبێوب  ەوە ەل ئەز  لە   حاڵەتەکە   ەرئەگ

  و   نگۆرا  لە   رت  ێکیحاڵەت  بۆ  بگواسترێتەوە    و   خۆی  ەستید  رلەسە  حاڵەتێکەوە
 . ڵەجوو

لە  ری  ە نپاڵ)   تبێ دە  واتەکە     بێتدە یەکەم(    کە   ن،دوو گەر  ەی رەو دە   لە    ، رەوە 
بەاڵمەوڵجو  ی هۆ   بە   بووە دەزانین  م(ەکە یپاڵنەری  )  کە.    ە ل  جگە    ،هەموومان 
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  وە ەکاتەد  جەخت   کە  دۆهرینگ،  رێزبە .  نییە   تر   یچیه  نەبێت  خودا  بۆ  کبڕینێدەر
  ووە، دکر  گارز ڕ  بەتەواوی  اییۆتک  یهانیج  و  وداخ  لە    یخۆ  جیهان  تابلۆی  لەوەی

ت د جارێکی  ناویەیهێنێتە ر  تیژەکوێنەی  لە  -وە  و  قوڵ  زۆر    او نۆ  ب  -دای 
 46 فەلسەفەی سروشت. * 

سەرچاەر  گئە مە میتافیزیک  ئی رعوەی  بێفی  الهووت  و    ئەوا    ،ت ایدیالیست 
  نی ادال  ۆ ب  ئەنگلس  لێرەدا   . باوەڕیە   بێ  و  دیماد  فیی مەعر  سەرچاوەی  دیالەکتیک

بۆ   یکیمیتافیز  ی بۆچۆنینەوەە ڕەتکردستێ بەبەد  شت پ(  یەکەم   رینە پاڵ)  تیۆری
 بخات. ر ماددی دەدی ید  یاست ڕ  ئەوەی بۆ   شت، وسر 

خۆییالددا  ەلێر  ڕۆڵی  پێش  ڕۆڵى،  تدەبینی  ێکتیک  کە  مەعریفە،     ترو تیۆری 
  دژی   باتیخە   بۆ  دەهێنا  بەکاری  سنگل ئە   ە ک  بوو  ووڕابرد  چەکێکی  خۆیدا  اتیلەک

 . تیە تالهوو و لیستاایدیئ   اوەڕیوبیرب
 
لەسەەرو ه هەەها  بنەمر  میتود مان  کە  بو  ای  خۆی    ەنگلس ئو  خست  دەرڕەخنەی 
 Heat death)  .(یرۆپت دنی ئینمر)  ون( یانردوگە می  ر مردنی گە گریمانی)  سەرە ل

erseof the univ ) 
  ەر لەس  ردک  ناادڕەویزی  زۆر    هەبوو،  یانافیزیکلی میت مەیکان ئەوانەی  ژەرەوەتوێ

  تکراوەی کور   کە    ینامیک،رموداتە  ستی ناز  بۆ  ( دووەم  باوەڕیرو بی)   ڕۆڵى
  لوتکەی ین  زتربەر   موو گەردووندا دەگاتە هە   ە ل  پیائینترۆ   دێت  ڕۆژێک   ،ەبووئەو
لەوێخۆ هەمدی،  گ وا  لە  و  دەوەستێ  هە سروشتدەشەسەندنێک  گۆڕانێکی  موو  ا، 

 . شتىردنی گواتە م ی، جۆر
  ەیە کە ه  ییزیکێوەیەکی میتاف رچەی چواو ت بە ەگرێد ریە  ۆلەو تیڕەخنە    ئەنگلس

کۆتایشی  و    ە ی ە ی هەوەی جیهان سەرەتائ   ، بۆیستئایدیال   اتەوە بۆکی دەتبلۆژی
   هەروەها    .خودایی  ی ( ەمکیە  ەرینپاڵ)   ەل  تایبەتی  کیۆرێج  ۆب   واتە    هەیە،

شێو  ماژەئا الیەنەی  ەی  بە  دوویاس یەک  تەرای  اینامیکی مودەمی 
بە دەک٤٧وس* کالزی لەنا  یناتوان  "دەڵێتوەی  ات  سروش ت  یوبەرئیتروپی     تدا، لە 

 
 * 66 الپەڕە عەرەبی چاپی  – دوهرنگ  ئەنتی 46
 * .  گەرمی  یکیداینام  نەریهێدا ، یوسکالوز  ۆلفرۆد نیاەڵمئ ی یزیای ف ی زانا  47
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 دەدات   انی ەکوت   بە   درێژە   ئەنگلس.  "ێتێنربه  م بەرهە  ێدەتوانر  هاوکات
گەرد"   لە   دەبێت  ەردەوامب  اسئەو   ت، ێرببەسترجا  یەکەم   ێت ەبدن  وکاتژمێری 

م  نی دووە ێیتەوە بۆ دەوراگەڕوانی ب، ناتەنگیحاڵەتی هاوس اتە  و دەگتاک  ردنکارک 
بەمەگ نە جموع   ەر  وێبیزە  کە  ئەوەی  و چۆ  نبوو،  لە  بەکارهات زەی  نیەتی  وو 
ێت.  ەبن ی  کنها بە پاڵنەرێکی دەرەتە   وە یتە، ناتوانی بیگەڕێنەدارەکتژمێ ستنی کابە

پ بڕ لەمەشەو    ستییە بۆ سەرەتاکەش، ێوی پەرەکی  داڵنەری  لێرەدا  وڵە،  ی جوە، 
وز  لیان  گەرە،  نەبووەهە  دوونداە  یەک  بۆیە  میشە  و ،  دەبڕی  روست  دبێت  زە 

 ٣٩٠. ل تبێارک
 

  ی زیکمیتافی  ردنەوەیەکیرکبی  ە ک    ،وەبەتەبا  بەو   ەستێتەوەی دەبەخنەکەڕ  ئەنگلس
   وتی،هو ال  و   ستیئایدیال  ەنجامگیری ئ   ۆب  ێتبدە   ستەوخۆ ڕا   و  هەیە  ەیهەڵ
ئەگەر    .کراواریی دیۆ مەسەلەیەکفانە بپۆزەتی  کیچارەسەرێ  انیپێد  هەوڵەکانیبە 

لبەد یە ەر پاڵن )  ە ەوبوردنێاوای  هەبێک ی  بوونی    مێرەکەی کاتژ  ەوەیهۆبە   ،تەم( 
وە  لەئەزەلە   هەر  ددەام  ،بڵێین  بوو  پێویست  یکیلۆژ   ،تەسترابێب   ەردوون گ

تەوە" ل  ئەو حاڵەتی زیندووبکا  نیانی ئەم  اکە دەتویی هەیە،  وخۆای نکتوانایە 
٣٠-٢٧ 

پەیوە بەلە  پێشەو رنگگ بابەتێکی    وەمە ند  دێتە  تر  کە  ی  ە  شێوەی بەم    ئەنگلسە، 
 ک و ڕانێلە سو   دەجووڵی  شت هەمووی سرو   کەرا  لمێنبۆ کرد" ئەوە سە نی  ت داڕش
 ١٧پۆلێکی ئەزەلیدا"لشە 
 

 پەنا    ە،و رەسە   ەیەی شکێ   ئەودا بۆ  ەریارەسە چل  ئەنگلسنی باسە،  ایە ئەوەی ش
  ( ئەنگلس)   یەی اژەئام  ئەو   لێرەدا   ،( پێویست   و  ڕێکەوت)  لێکتیکیدیا  بۆ  دەبات

  ی نەوە دروک یندو ز  دووبارە  بۆ  تیسروش  یۆکاره  بۆ   تەکاد  شکنینپ  کە   سە بە
  لە  تر  یکێکیە   یان  کەشێ ب   بۆ  بەرەوسەرەوە  ندنەسە گەش  لەسەر   ماددە،  توانایی

هام بوایە  دەبوایە ئەوە فەرا  یندەڵێت کەین،  ەمگیری د ئەنجا   ەیە شێوەم  ب )  ەردوونگ
  رەو بە  –ێک  بە جۆر   ، توانایی گۆڕانیونولە بۆشایی گەردر  ، تیشکدابۆ گەرمی

جور تەکی  شێوەی ڕۆژێک  ی  کە  بیدۆ ستی  ناز  ەبێتد وڵە،  کە    زێتەوە،سروشت 
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کاربکاتە خەس ێت  ەتواند قور ی.  چاالک  بەوە  تبێتەوە،  گشتیبەمەش  کە  ەسیە 
کە تێەبر الد س  ،  رێگایە دێتە  خۆر نپدا  ر  گۆڕینی  بە  پە ێنان  بۆ  کووژاوەکان  ڵە  ە 

 ٢٩ەڵچوەکان" ل ههەورە 
 
بەراب وەستانەوە  فک ۆ  ئایدنبەر  لی ف میتاو    یستیالری  گریمانی زیکی   ەسەر 

گ نووناوچلە  گەردوی    ، ڕوو دەخاتە  دیالێکتیکی  کیەیەبیرۆک   ئەنگلس   ون،ەرمی 
بە .  ماددەیە  ڕی سو  ئەویش وورد  تر  ایەکی وات  یان  ارە  وبدو  ئامڕازی  ەکاری 

گ  گەرد خسەتکردنەوەی  لە  تیشکی  بە  ەرمی    ەوە ئ   ئەنگلسبۆچوونی  ووندا، 
  ن چۆ  تبدا  پیشانی  سەریلە  ستە یوپێ  ە ک  ،نستزا  رکەکانیئە   لە   ەگرنگ   ئەرکێکی

  ا ئێست  اکو ت  ەوەئەنگلس  کاتی  لە  یە ەلەمەس  ئەم  شتدا،سرو   لە  دەبێت  سوڕە  ەوئ 
س دەڵى"ئە  ئەنگلس  بەمە ەت  سەبار ە.  یکراوە  ەسەلەیەکیم   دەستناکەوێت    ەوڕ و 

نەدۆزیتەوە ئ  تاکو  ێت، ناکەو  دەستیشت  ەدا،لێر سەر   کە  ەوە  تیشکی    گەرمی 
 ٣٩٠ل  ". تەوە ێنیارببەکبتوانی لەنوێ 

ک ئەم  چلۆوەستان  بیروباوەڕی  ئەنگلس یە  ێشە لەسەر  جنایەتی  وزە(ی  )  ە ووڵ ی 
دەب  کە  ێتەست پێوە  زۆر بیروباوە  ئەو ەوە،  چقوڵتو    وانتر فرا  ڕە  لە  مکی  ە رە 

چ تانوەس  گی  جووڵە.  گەرمەندایەتی  فەوتانی  گەردوونریمانی  بەمانای    ی 
  شێوە   ۆڕانیگ  بۆ  یخۆ  نایتوا  ەتوانێد   جووڵە   بەوەی   ەوادانە،ەستخۆبەد 

  کە  ئەوەی   ییاناتو  ەشەوەلەم   بدات،  ت لەدەس   تر   یکانە یزیاواج  ە پێویستی
حاڵە ل  ئەمەش  ،ڵیتنەهێ  کەی یە یەتچلۆنا ل تە  جووڵە    وونینەچەناو  ی 

   ۆنایەتیەکەشی.چل   بەڵکو  ،نا  چەندایەتیەکەی   لەناوچوونی   ەنیابەت   ،وودەداتڕ
  وون، ەرد گ   گەرمی  تانیفەو  نیاگریم  مای بنە   نیالبرد  ە دەبێت   ۆڕاستەوخ  بابەتە   مئە
  ەل   یکراوارید  بوارێکی  لە   هووتیال  ی( ەمیەک  اڵنەریپ)  ۆکەیبیر  ىیشیداگەڵە ل
  .شتیەکان سرو  یاردەد

  یاسای   لەوەوپێش  اڵس   دە  تەنیا  ەکاتێکدال"  ت دەنووسێا  د  ١٨٨٥ڵىە سا ل   ئەنگلس 
دوب  مەزنی جووڵە،  بەتازەای  نچینەیی  دۆزرئەوەی  هایی  هێشت یەوە،  وەک  ەر  ا 

و  سایەکی ای د پاراستنی  وەک و  ،راەبینزە  هەر  لەناودەربڕی  اتە  و    ونچو نی 
جووڵە د ل چەندایەتی  نە الیە   اینتە    ،روستنەبوونی  د بەرە ەکەی  بەاڵم    را، ەگیچاو 
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ئەمئ  نێگەتیربڕیدە   ێستا  سنووردارو  ڕنە  دوای  لە  ڕۆژ  جێگە ڤە،    خۆی   ی ۆژ 
بدەدالەدەست   پۆەدەرب ت  وگزەتیڤی  ڕینی  لە  زە،ۆڕینی  جار  بوێدا  کە  یەکەم  ۆ 

 پرۆسەیەدا دوایین  لەم  ە،ەو دەدۆزێت  گەی خۆی کە جێۆسەپر   یەتۆکی چلۆنایوەڕنا
 " لق( نامێنێ.خا )  سروشت -ەرو وەری دروستکەری س دەای
 
  ی ەرچاوە لەس  کە   ژینەوەکانیتوێ   زۆری  زۆربەی  لە  ،نجە سەر  جێگای   یەەو ئ 

کو  زانستی وەرگیەمەوانت میکنیکی  ب ە  لەسەر  ەکنوێی  هێنانە دا  تایبەتیەراوە،  ان 
  کە  دەخنەڕوو  ەوەئ   ،وە  ٢٠٠٠ساڵی   ە دوای ونی لتبوروس د   وی گەردوون  اوەسەرچ

  یخود  بەڵکو   ،یدنتکروسدر  بۆ   بووەنە   ر دروستکە   نی بوو  بە   پێویستی  ن وودەرگ
ی  ەوە هەروەکو ئ   . بووە  وستدر   ەوە فیزیای  پرۆسەیەکی  چەند  لەئەنجامی  دوون گەر
بەنزا پ ئەمفیزیای    اوبانگینای  فرا)ۆر رۆفیسریکی    کتێبە   لە نس( لورانس 
  شیکردوە   وونیڕ بە   ئەوەی  ٢٠١٢  ساڵی  ە ل   (ەوەچهی  لە   ونە گەردو)    اگەکەید باناونە ب

گەروست رد  چۆنیەتی)   کە  هە ب   ون،دو بوونی  پێویستی  س ێزبێ  سەرو  بۆ  ی  روشت 
   نی(.دروستکرد

 
 اپێچەوانە وانە و ن پێچە رۆسەی  پ 

Reversible and Irreversbile Processes 
 

  شتی گەب  کە  ەکات،د  وانەە وناپێچ  ە ەوانپێچ  ەیوەندیپ  لە  باس  کە   یەهە   ەتێکباب  
ئێو دنە کرشی  ەب  زۆری   پەیوەندی   مبەاڵ   فیزیاییە،  کیبەتێبا هەیە،  مەو ەکەی  ە 

  ەاڵم ب    وە،نەهاتودا    وشت( تیکی سردیالێک)تەوخۆ لە  بابەتەکە بە ڕاس  دە هەرچەن
  ە ل   ێکبەش  ومرەدا شت م   و ئە   وەندینێ  ەل   یشە، ت نسزا  بابەتێکی   ە،نگگر   کە  بابەتێک 

  الیەنی   دێک هەن   ەوە،می ئەنجالە  ان ی ێت،و دەکە   ستە د  ان موەاڵمەکان
  ەوە.تەکا د  ستا پشتڕ نگلس ئە  یەکانینبیشپێ

  ئێستا   اکوت  سەرەلە   زۆری   شتومڕێکیم  کە   گرنگانەی  اسە ب  لەو  یەکێکە    ەکە باس 
د  دەیە کە  بیس  وو  ولەسەدەی  ئە ە یەک ت  تێپەڕیوە،  بم  وم  زاناککردیااسە   انیوە 
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ای  یدگن لە دیاوە، هەریەکە ریەکەە چەند ب   ە ات ب ەردووناسی بکو گ زیا  واری فی ب
بەرگ  بیرووبۆچونەکانیری  خۆیەوە  تک دە  انخۆی  لە  و  دادەڕێژن.یۆرەن  بۆ     ی 

پێشبینی کرد    ئەنگلسێشتر  پ   کە   ەیە قەیران  ئەو   پاشماوەی   ەشئەم   بڵێین   ەتوانیند
  ان بە جۆرێکی مەیم ئەا. بەاڵ دواتور لە داهبوا  ێهەند  ستیسەر ڕێگای زان  ە دێتکە  
ەم و سەرەتای  یست نەکانی سەدەی بمەزیۆریە  ت  ێنانە نوێ وی داهۆ کە بەه  ، ترە

   .ە بوو ەمەوە کیە   توبیس  سەدەی 
ەوە،  دۆزیژەیی گشتی  ری ڕێتیۆ  ئەنشتاینەرت  دەی بیستەمدا ئەلب سەلەسەرەتای  

ڕەکەب بەهۆی  بینەو تکردوو  لە  بەشێک    یزیای ف   و  ننیوتو   یانەکنچوووۆروبەی 
  سفی ەو   تاینئەنش .  ڕاکێشان   هێزی  و   ماددە   ی وڵە و ج  و   ماددە   رەس   لە  ن کۆ

شتەنی  ە ل  نوڵێدەج  چۆن  بەوەی  نەکرد  ایەنت بە   شتەکانی چۆا  بەڵکو  ن  وێندا، 
درێژدەب خۆشی  خشوێن  دەچێتەوە  و  دیبەشێوەیەک   ۆی، ێتەوە  و ی    نامیکی 

 ماددە.  یونبەبو دەچەمێتەوە
  بەاڵم    ، دەمرسە   فیزیای  ینکاەوتە دەستک  ینترەزنم  لە   بوو  ککێە ی  یەرتیۆ  ئەو 

  ەڵ گلە  هەبوو   ناکۆکی  ە ک یە رتیۆ  نمونە   بۆ  ، ونەبو  ی وڕوککەم  بێ   یۆرەت  ئەم
بەوەیئە   ەکانیووەڕ خست سەردەمە  ئەزگ  و  جێگیرو    پاش   بەاڵم   ەلیە.ەردوون 

وها  انەکانیاهێند تە سەلماند  بل  بەهۆی    ی ئەوە   وە،ەناوبانگەکەیە ب ە  لسکۆب نی 
کە  ەل س  ناکرێ دو گەرماند    کە  کرد  ئەنشتاین  لە   وای   ئەمە   بێت،   و راداخ  ون 

ا ەریدس بەە ک  ڵە هە   نگەورەتری   کە   تیەنێە بگیڕا  و  بنێت  پێدادان  ۆی خ  یکەهەڵە
  لە  بوو  ئەوە   ە، وەسفکردو  بەداخراوی  گەردوونی  کە  بووە  وەئە   ،تێپەربووبێت
گۆرپ بەاشاندا  تی انکاری  هریۆسەر  لێناەکەی خۆیدا  گەێر.  بە  و  راداخەردوونی  دا 

  ێت.دکۆتایی  ی خاڵەستپێک و ی د خاڵ مانای
  ویش ئە   ،نەبوو  دروست   داەکە ۆریتی  لە   کە   کە   وو هەب  تر  کیڵێخا  هەروەها 
  ی ەوەب  دەبینیەوە،  میشەییهە   بە   ڕاکێشانی  شیکێ   ئەنشتاین هێزی ەی  ئەو رەبە ل

کۆتگ  وەکێشن  یەکترڕاد  ئەستێرەکان و    هەسارەکان    ت،دێ  ایی ەردوونیش 
  کۆتا   لە   ش ئەمە   . هەیە   شی ییۆتاک  و  هەیە   اییەرەتس   ەردوون گ   کە  ووواب  وونیبۆچ

دوون و  گەرنی  وتبودروس   سەرە ل  میتافیزیکی  ری بی  بۆ  بوو   گەڕانەوە    گیریداجامەنئ 
 ون. دوکی لەسەر گەر یزیۆ هەمان فیکری میتاف ، واتە گەڕانەوە ب ەیکۆتاییەک
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  ئێمەدا   یکەوە رنە شیک  خودی  گەڵە ل   دائەنشتاینڕێژەی  ی  رلە تیۆ تایبەتی    گرنگی
  یان   ،ددەیە ما  و   نوشوێ  کات  اننێو  ینئۆرگا  ی دنیوەپە   ئەویش  ان، تەب

بفیزکی  ێندنسەلما  کە   ماددەوە،   جووڵەی  بە  انپەیوەندی بوو،  نوێ  ەی  ەو یایی 
هە  بوونی  کاماددە  بابەتی  بەبوونی  س و  ت  یە  کە  لشوێنەوە  ە  ەربەخۆیە 

ەن،  گی ڕووبد ەنوس ها  ووان  بزونە  رەەگ، ئەوەانراوی جووڵ ی زی و خودهۆشمەند
  ەکەاددم  تەواوی  بۆ  کەن  دا،نەکە تە    لە   ماددی  شتێکی   دەن بۆەدڕووا ڕێژەیی  ئەو
ی  وڵە، نەک بۆ تەواو جو ەک لە شێوەکانی  وەیشێ  ۆب   نودەدە ڕو  ە ئەمان  گشتی،  بە 

کە   جووڵە    لس ەنگئ   ئەمەش  کە   کراو،دیاری  تێکیش   بۆ  بێت   ەتیبتاشێوەکانی 
 . وواندبدامەزر ر سە لە  نیباسەکا  ینەماب ،بووکرد پێشبینی

  ی ۆسەپر   ڕاکێشانەوە  زیێه  انیاکێشڕ   ئەنجامی   لە    ەوە، ل نشتاین  ە ئەی  مەبەستەک 
کەبەوت،  ادەدڕوو  ندوورگە   تەواوبوونی هێزە  تاکە  فراوانبوونب  ەی  ی  توانێت 

بوەستێنێ لێەاڵب   .تگەردوون  پرسیار  ئەوەیە م  ئرەدا  ئایا  هێزە ؛  کێشانەمان  ڕا   ەو 
  ؟تێبوەستێن ونە بووانئەو فرا وانیت بکە    ەیە ه

  اتەو  نە،کۆتایی پێچەوا  خاڵی  ەینەەگەبێت ئەوا د مان هە ڕاکێشان  هێزەەر ئەو  ئەگ
لەن و  گوچوا داڕمان  پرۆسەیەش،  ینیندەب  ندووەرونی    پێجەوانەی   اوتەو  ئەم 

ەاڵم  ب    .ێت. داخراو بکە گەردوون  ێکدا دەبێت  کاتلە   ئەمەش   .مەزەنکەیە   وەتەقینە 
  ردوون ەگ  اتدەک  او  ئەوا   شان،اکێزی ڕهێە  ت لێزیاتر بوون  بوانرای ف ێزئەگەر ه

 .بێپایان کو تا ێتب اەردەوامدب وانبوونیراف لەبەر  و  ێتب اوەرک
هێئەگەری ڕێش  هێزییەکاکێشان  زی  بە  بێت  ئەوا ف   سان    گەردوون    راوانبوون، 
ی  . ئەمەش بەهۆڕواتدە   اوانبوونی لەسەرخۆفردەچێت، بەرەو    هاوسەنگی  بەرەو

نۆکناک هێزان  اکێشڕ  زیهێ  یڕاکێشانوان  ێی  فراونو  ک بوونە ی  ی  ە وە  کتر  ە نەفی 
ز د زانارێۆەکەنەوە.  لە  ئەم  کک  بۆچوونە  مە  دە سەرانی  ئەم  ستر  وەدربزیاتر 

 دەزانن. 
بەفراوانبووهێزی    فیزیا  یبەپێ  وونبکەینەوە، ڕ  زیاتر   ئەوە   ەگەر ئ  پشت    ن 
دەبەستێت،    ی جێگیر) ههەرهابل(  ڕاکێشانە چی  پ ی  چڕ  بە ت  پش  ێزی  ەستانی و 

ماب  ەتیبتا گەرددەە  دەی  ئەتستێبەدوون  پەست گ.  نزەر  هەروان  بێت  لە    کوە م 
ی گەردوون  ووس ە چارەنئەو  ین،س دەکاندا کە دەیان ناماد  وەیهەموو شێ  یحاڵەت
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چڕی.ێتدەکەو حوکمی  سەر  بێ  ستانپە  ئەگەر   ە  )پەسکەمتر  ڕێژەی  لە  نی  تات 
  م بەاڵ .  نپایابێ  تا   نوفراوانبو  لە  تبێدە   ام ەوبەرد   گەردوون  ئەوا   (حرج  -کریتیکڵی

  ان ڕاکێش  ێزێه  ئەوا  ڵی، یکت کری  چڕی  لە   ربێتبەرزت   نوگەردو   چڕی  ئەگەر
 . کاتەد  ر وخاپو  گەردوون و  ەبێتاڵدز

باسە شا  ئەوەی مانگێک  ٢٠٠١  ساڵی  ەل  ئەمریکی  ناسای  تیلە وەکا    یەنی  ی دا 
هەڵد ویلکنسون  ا  دەستکردی  شەپئەوەبۆ  بەناوی  پێوانەی  ن  ەکاێیویڕادە  ۆلی 

 امی نجئە  لە   ەکەوتن، ەرد د   (نوڤا   سۆپەر )   ن تەقاوەکا  ێرەەست ئ  لە   نەیوائە   بکات،
دەڕواونوانبوبەرەوفرا  گەردوون   ەک   ت ەوەرک د  بۆیان   ەوە ئەم بە  ت،  ی  نەک 

  . پێچەوانەوە
  ە گەردووندا، بەل ی شاراوەی دەکرێت  ەسەر وزە ەی لەوە ئەو لەتازەترین توێژین

تە  ە هەتا بۆ، ک ەوەەکانزیایفیا  لە زان  ۆرێکی زوشوپێ  نینەی پێشبینیەکاەواپێچ
رکەوتنەوەی  دووک  لێ  دەکات بۆکاروزەیە    ەو ئ  ، ئەوەیە کە یاننرسوڕماسە گای  جێ

باهەسارەک لەخێەن  نزیکبوویە  رایی  نەک  یەکتری. س نە کتری،  لە  ەبارەت  وەیان 
  ەر ەسل  ئەنشتاین  ەییەک یۆرت  زۆرێک"  دەڵی   ولرکا  گەردووناس  و  اسفیزیان   بەمە 

  نی ەکایپێشبین  ە ویست پێ  و   گرنگ  زۆر  اڵمبە   انن،دەز  سترو د   بە   یەسەلە مە   مئە
ی  وروسن  ی مەعریفە   بۆ   ڕاستی   ینست زا  نیداتاکا  ەسەر ل   ێتەوە کربتاقی  تریش
 ." ەکە تیۆری

 
ترەو  ئەنشتاینە  لەالیەکی  تیووری  هاتولە  کە دا   Gravitatinڕاکێشان  هێزی    وە 

  ەاڵم ر، بت  نیماددەکابۆ    شان ێاکی ڕێزێزی هاوشێوەی هه  بە   شێتیشکەکان ڕادەکێ
.  نییە  یەشێوە  بەو   کە   ە ودەرکەوتو   ابل ه  یێنو   بیکۆتەلسکانی  دۆزینەوە  پێیبە 
  کات   انەوەیەمچ   ردەوە کە چەمکیویکرول باڵ کا  سین  فیزیایی  زانای  ئەمە   ەر ەسل
  دا هەڵەی تێیدایە. شتاینئەنی  تیۆر لە شوێن و

  ارنووردس   ک نە   شوێن  و  اتک   یکیێکت ل دیا  بۆچوونی  ەپێ ب   جەەرنس  جێگای   ئەوەی 
  .اشە بێکۆت  ەڵکوب ییە ن
زاناکازۆ   ادانپاشە  ل لە  بەتایبە فیزیابواری    ینریک  میکانیکی    لە  تی ،  بواری 

و نتە اکو ب ڕێژەیی  م  ت،  پێشکەوتنی  هۆی  بوارە ەکە  لەم  زیاتر  نۆلوجیاش  دا 



 

194 

 

سە ەوەیئ  گەردوون  ان  کە  خلەبە لماند  بەهىچ    ایەێرادرفراونیەکی  ناکرێ  و 
 نی یتار بە   اییزیفی  یگ بەناوبان  نایا ز  وانە لە   ،تانیوڕلێیب  وانە اخراد   یەک وەێش

ۆشی  رائ   جسیر  ٢٠١٢ساڵی  نۆبڵی  تیاڵخە  خاوەنی  نایدووزاهەر   و  گ نهوکی  ستیڤن
  دافید واینالد.ی سی و زانای ئەمریکەرنف 

ترەو لە  ب الیەکی  پێیە   اسانی ن وووگەرد  زانا  ۆمەڵە ک  (گاردیان)   سەرچاوەی  ە 
  ی سکوبتەلی  رێگای  ەل    دا  ٢٠٢٠   ی اڵس   ەرەتای لەس(  وییکاهۆل)  بە   ناسراو

  و  خێرا  یوونبوانفرا  سەی پرۆ  لە   ن ردوو گە  کە   دەرخست   وەیانئە  وە،ابلەه
پێشزۆرەمەش  ب  ، ە ایدبەردەوام بۆچونەکانی  لە  دەکردەوە وو ێک  پێچەوانە    ی 
ناڕوات،ون  گەردو بەوەی   نێویشیان  بەروفراونبوون  تیۆلە  وای  ی  ردا  کە  ڕێژەیی 

  ەوە دەڕوات. ن ووچڕب وون و ب وکبەرەو بچدوون ەرو گنابودا
  و   انە وێجەپ  رۆسەی پ  بزانین  مانخۆ  باسەکەی  سەر   ەوە ێنبگەڕ  با   ستائێ 

  ئینترۆپی   ەهۆیەوەب   کە   پرۆسەیە  ئەو  ەوانە پێچ   سەیۆ رپ    ؟ە چیی  ناپێچەوانە 
  بە  دەچێت،  وەنە وکەمبو  بەرەو   بگرە  و  ناکات  زیاد   ەردوون(ە گ اوە لشار  ەیوز )

 مانینە   یهۆ   ە دەبێت  مەشەوە ە ئ  ەهۆیب  ەی،تاکسەرە  ەوەەچێتد  ت کا  تنیشڕۆی
  ن وگەردو   لەمەشەوە   ، (اوەسرنا   ەردوونگ  گەرمی  یردنم  بە  کە )   گەردوون  یمگەر

ی  سەچی پرۆهەر  کی تر نەمانی گەردوون.یە دەچێتەوە خۆی، بە واتادە  دە وررو
پر ئەو  پێجەوانەیە  بە ۆسنا  کە    کات، دە  ادزی  گەردوون  نترۆپیئی   هۆیەوە ەیە 

  . بێتدە ان بەرفراو کات یتنەڕۆش ب  نوەردوگ  ەشەوەلەم 
پرۆس پم  بەاڵ هیچ  پرۆسەی  کە  ە  نییەرمان  کاربەڕێک  ەکیەی راکتیکی  بە  دابنرێ 

تاوچە ێپ هەندێکەوانەی  بوونی  تەنها  نزیکل  و،  کە  نەبێت  پرۆسە  تەوە  دەبێە 
 نی اکش  و   ئینترۆپی   بوونییادز  ەبێتە د  ئەمەش  ەک   ەی پرۆسەی پێچەوانەیە،ەو ب

  ربوونەوەی چ   و  کشان  ەاڵمب    ن،ئازادەکا  ازەگ  یکشان  کوەو   ە،یستەمەکس   ایخێر
 ا. ی دنترۆپیئ   ە ل  گەورە گۆڕانی  هۆی ێتە ابن نهات  دایەک ەدوایب و  ۆلەسەرخ

قەبا لە  گۆڕانێ  د رەهەر  پێچەوانەدا  پرۆسەی  )نەجواڵو(    ەبزێو ن   نیمچە   ەبێتی 
 بێت: رئەوە دە ەبە بێت، ل

 W = P Δ V 
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  ەگەر ئ  تنە بێەکە ناپێچەواسرۆێت پەبد ت، و بزێو بێە نە نیمچی کیە سە دەبێت پرۆ 
 . بێتهە ریەوروبە د و  یستەمس  نوانێ لە  گەرمی  گۆڕیواڵئ 

نەگۆرانی   ل ر ت ینئ هۆکاری  پ ۆپی  دەبێ ە  پێچەوانەدا  پەنا  ت  رۆسەی  کە  وایتێبگەیت 
میک یت  ببە  کوانتەم،انبۆ    ماوەکانی چە   خاوەنی  گاز   کانیردە گە  بەوەی   یکی 

  لە  ێکبەش  هەریەکەیان   ، رجۆۆراوج  وەیەشێب  نتەمن،کوا  یکیکانمی  ( فەنکشن)
  کاتێک   هەیە،  ەکبەی  زیکن  وزەی  استەکانیئ .  ەەو پڕدەکەن  سندوقەکە   بۆشایی

کورتبوسە  خەیتە ەد   ناپەست  هۆی  دەبێتە  موجەبەکان،  ونری  چەماوە  ەوەی 
  نەکە لەسەرخۆ بێت تاس گەر پەەاڵم ئەن. ب زیادبوونی وزەی بەشەکا  بۆ  ەشەوەەم ل
ەموو  هەمانای  مەش ب ، ئەربوونەوەی زۆزەرتی بس ە ئاگات دەکان ناگەر زەی  ا وەوئ 

کە   لەسە ردەکگە ڕێگاکان  ڕێکخرانی  ناگۆلە    اوەر  وزەی  لە    ،ێتڕئاستەکانی 
 ادات.وونەکە ڕەمفرەیی یان ئینترۆپی سیست  ییمی ئەمەشەوە گۆڕانکار نجائە 

ەنێکی ە ت وە ل تنەاس گورمۆداینامیک، کە  تە   یاسای   دا بەپێ وانە لە پرۆسەی ناپێچە 
برمە گە دەبێت،  یێکتەن  ۆوە  ڕووپرۆس   ئەم  سارد  لەبەرئەوەی  دەیە  ەیی فر ەدات 

  پیدا.ترۆە ئینل  ونوکە دەبێتە هۆی زیادبت، ادەکە زیاد سیستەمەک
پێ تەندا  چە گواستنەوەی  دوو  نێوان  لە  بۆ  وەیاستنە گووانە  لەسەرخۆیە  ەکی 

یەکسرمە پلەی گ نەکە و  و تە هەردو  بەنزیکی  تێبیندەبەک.  بەیە  انایی  ئ ێت  ەوە  ی 
زێر ل  تکەیب هەر  کە  پلبوونێیادەدا  لە  تەنە ە ک  دوو  گەرمی  د کە ی  هۆدا  ی  ەبێتە 

  .ادە نلە پرۆسەی ناپێچەوا  رمیگە  تەوژمی
کەهەموو ەی  ئەو سەرنجە  ڕوویپ  جێگای  لەگەردووندا  نەتە  بوواوە  اندرۆسەکان 

   ،وونە بەوانێچپموویان پرۆسەی نا  هە  ەوانەشی، کە ئرۆپهۆی زیادبوونی ئینت 
  ەی پرۆس  یان  دارێک،  یسووتان  یان  ، ەوەخۆر   بەهۆی  ویزە  وونیمبگەر  نە ونم  بۆ

 هتد ....... مکردنهەز
ب   دێکهەن توێژەرەوەکانی    سەدەی  ایەتسەر   ئەوانەی  ەتایبەتیب    یزیاف   یراولە 

کە    ێتدوای لێ م، خۆر  ەواهۆی سەرفکردنی وزەی بەرد بە   ا کە دەندا  وایان  بیستەم
  ردوون گە  ی ڕوودەدات وۆپرئینتە  رە لەوگ ڕانکاری  گۆ  مەش ، بەێتبوزەکەی تەواو  

دەداتەگەرمای لەدەست    سەدەی   ینەوەکانیوێژت  نتازەتری  بەپێی  مبەاڵ   . کەی 
  لەزۆربوونی   گەردوون   ترۆپیینئ   کە  ندەڵێت   ئەمە  انەیچەوپێ   کە ی و  تبیس
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  ن کاە لەفەیلەسووف  هەندێک   یئەوە   ەر وەکو، ه ایە و پێچەوانە نابێتەوەوامدردەبە 
 . ژیان  ونجاوی گ یشوێن ۆب  ێتۆڕگب  لەوانە  نیڵێدە
زبە  لە پێی    گەردوون    ن،اما ئێست   یەی سەدە  ئەم   انیاس نگەردوو   بۆچوونی  ۆرێک 

ناچپێچ ەی  س رۆ پبە  و  تداناڕمێ و  ناڕوات  یەکەمی سەرەتایی ێت ەوانەدا  باری    ەوە 
وزە بەهی،  خۆی گشتی  کۆی  شێوەیەکیش  ناگات کەچ  سفری  وزەی  ه ،  ە  ەرچەندە 

  ردوون.ەگە یە لنی راوە ا ش زەی سفریم واڵە، بە ەیسفری ه
 

  ان ،ە دابڕاوەک ت اردە و شدی   -دووەم 
Isolated objects and phenomena 

 
  دادەنێن کەەخنە کە وای  ڕ  ۆچوونە میتافیزیکانە دەداتە بەرب  وەئ هەموو    ئەنگلس

  و ڕو   دەخاتە   ئەوە   ی.کتر ەبەخۆن لەیەرن و س ردەکان لە یەک دابڕاوو دیاتەکان  ش
 کردنی ندەستنیشا  ە ب  تاکەکان،   دیاردە   یان   کان اکە ت  شتە   سەرلە   یفە رمەع  ە ک

بە  نیاوێن  ەکانیاو بەستر  سەۆ پر  و  شتەکان  یگشت   یزبەندی ڕ  ەل   ەکەیشوێن ان 
ن الپەڕە  بکە  یەنەدووالەی کرداری  سەیری نمون)  تشێوەی یاسایی دەست پێدەکا

کە٣١٣-٣١٢ بووتێیدا    (  ن  ا کشتە   لە   نجیاوازەکاەندیە  زبڕی  نیڕاستی 
  سەر   لە   نمونە   بۆ   .تەوە کاە دڕوونی   ییاسای  بەشێوەی   دالەوێ   ،تەلمێنێسدە
زنجیرەی  نەومن  ندلییف،می  شتەیخ   یولخ  میایەکانیکی   توخمە  ەیرجینز ی 

 دا.گانیکئور  لە کیمیای مونەکانی تر ن  هومولۆجی گەشەسەندن و
چار  ئەنگلس ێرەدا  ل ڕ بۆ  مەعرەسەری  سروشت، نەکانتە   فەییێرەوی    پشت    ی 

 کتیکی دیالێ  یداتێ  ە ک   تاکی،   دیالێکتیکی  و   شتی گ  کییدیالێکت   بە  تتێسدەبە
یان  )  یت گش   یەکی  ی والەد   یەک  اننێو  لە   یەنە دووال  ەندییوەپ  و  گرتنیەک

   ەتەنیاکان بتاکە تەنە    ە، بەوەیەستە دەکاتەو رج سیستەمی( و تەنە تاکەکان بە 
 . وەتە رێ ناس دە وایەکەوە لەد  یەک  ەرزنجی ەناول  و  کەداسیستەمە  لە 

  کراوە  لێبوردن   داوای  وە،سینانە   ەیانشتەک   کاتێ  انستداز  لە   وەبو   جار  ۆرز 
  (   agnosticism)  سماگنۆستیئ   و   ت لیسدیائای  ەرهەنگیف  لە  ئەمەش   ،یۆب
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ئەو  باو هۆکاری  لە  خۆالدانناسینەشیان  نە بووە.  کاتێک  الێکت دی  بووە  یک، 
شرۆڤویستویا گنە  مەعریو    وشت سر   یەشەسەندنەی  مر ف ڕێگای  ۆ  ب  ۆڤ ی 

 ەن.  ە بکەندنەک سشەگە
بڵێین     ان ی  سروشت  وەیە دنکرڕوون  بۆ  یزیکیف میتا    انێکیبڕداهەموو  دەتوانین 

بەستراوەتە  کڤەی شتێ شرۆ  بۆ   وستکراودر  ی ێکنداال  هەموو کە  بە    وەلە شتەکان 
بوو دەبنەکەییاسای  مە توانای  رلێشێواوویەک کەهۆی سە  ێتەەوە،  بۆ ی    عریفەی 

ناهێڵێشسینی  نا ئ تتەکە  باتە ەتبد شی  ەکەامنجە،  ئاگوە  بەوەی  ۆ  نۆستیسم، 
  .ینی شتکەۆ ناسبوردن بکەیت  بولێوای دا
ن ل ئەو ە  پەیزیافی ت می   دابڕانانەی   مونەی  م دوەنکی،  بۆ    -ووی ێژی  سروشتی 

سرو )شت جیاکردنەوەی  ئۆرگانیک  سیندوزی  لە  نائۆر روشت وو(   گانیک ی 
کەبوو  وو(نازیندو) تهەملە    کاننۆستیسمئاگ  و  تسئایدیالی   ،  ێزە  وو 

 دێنن. ی ەکاری سروشتی ب ستنزابۆ  پەرستەکانیانداکۆنە 
سروشتینەوردجیاک ل  ەی  سئۆرگانیک  دەبێتە  ت ڕاس  نیک،نائۆرگای  وشت رە  ەوخۆ 

اڵم  ، و بێ وەرگانیکدای سروشتی ئۆ مەند کرێت لە تایبەت ب  هۆی ئەوەی زیادڕۆیی
ی ێزێکی هدانیمە   نە ێناه   دخو  د بەئەمەش خونیک،  گا تی نائوربۆ سروش وەستیت  ب

هاوکێش   ترە  دەرەکی ناو  پێیدە،  ە ەک بۆ  که)  رێ وت کە  چاالک  بەوەی  ەرێزی   )
ڕرهۆکا تایبەتمەندی  ە ه   وکانە  یولۆژیە ب  ردەدیاانی  وود ی  تەنە  ڵگری 

وەسف   ئەنگلس ە.  نزیندوووەکا چەمکە  لە  بۆ  بە یدا  چاال)  کە  ک هێزی  ی  ناو  ەر(ک 
 . ە((حەک ەالی زەب زبە هێران  وەڕدااۆ ب نە بیاای کۆتای"جێگ  تدەنووسێت دەبات و 

چ)  چەمکی ئاەر ک   االکهێزی  کێکهەلومەرجلە    الیست یدی(ی  دەرکەوت    ک اتێ دا 
گانیک ر یان لە نێوان ئۆوشتی نازیندووو،  سر  ە لایەوە  و جیاکرووندزی  وشتیسر 

نائۆرگان خەبات  پێ  لەبەرئەوە   یک. و  کۆنەپەرسبۆچئەو  دژی  ویستە  تانە  وونە 
کورتنبەتە  البوە  رێتە ەکنیا  ڕەگە  یست پێوڵکو  بە یەکە،  تیۆر  ردنیبۆ  ە 

 . تکێشرێ ەر تێدا دی انفیەکمەعری 
ڕەخنەیەو ی  لەسەرچاوە  گرمەسەلەی بە  نگیگر  ئەنگلسە  ئەو  کە    تدادە  گنەکی 
د  داهات  تەکرێچاوەڕوان  بە وو لە  بگات، ئ   ەوە بە تنی زانست هۆی پێشکەودا  ەنجام 

ئورگانیی  ەیندوووز  سروشتی  تنیو ش دەرکەەویئ    وەوە زیندوناتی  ش سرولە    کان 
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لێرەگانیک(نائور ) چاو،  ئەو  بە دەک   کیمیا  ەل  ە ەڕوانیدا  کار رێت  ه و  ،   تێت ەس ە 
ئ ەرکئ  بەکی  کە  و ز  اریەوە  ئەەالمانستی  بوی  بەئەنجام  ە  کارەکە  و  داتەوە 

 .  تێەنبگەی
کردنی  رقاڵن بە ئامادە ، کە سە تێدەن  کیمیاوە  زانستی  بە   پاڵ   ئەنگلس   بۆ ئەمە 

  ل٣٣٨. ۆزنئاڵزۆر    وانەیئە،  ەکانکیمیایاوێتە ئ 
  ت ێەست دەب   تیکێکیالد   بە  تپش  ئەنگلس  کە  وێتکە دەدەر  بۆ   ئەوەمان  ام سەرئەنج 

  ڕەگە   دۆزینەوەی   و   ئایدیالیست  ری ک فی  وەوەی خستنەال   ۆب  میتۆد  وەکو 
ئەو  شتبوو ەینەگ  زانست  دا  ئەنگلس  می لەسەردە  ندەهەرچە   یەکانی،ریف مەع ە 

خۆ  بت ئاستەی  کە  کاری  بکاب  ێوانێ  پادەک ئامۆ  ت  زیندرۆردنی  کە     وو،وتینی 
ا ئەم  دەم ویەک ی بیست  ەد ەردەمی سە م لەسبەاڵە،  ەدایەود  وێرەکەی اڵمی گرێ کوە
دەە خ ە  کار ئەنریکە    بەمە   ە ماژ ئا   ئەنگلس   کە   گرنگە  بەاڵم   کۆتایی.   امیجگاتە 
بتکسدرو  مادەکردنیئا  ایڕێگ"  دەڵێت  و   ات دەک کەرەسەی  راو   نیک ئورگاۆ 

 ٧١ۆتین(. "ال  ر پ)
ئێدەب بت  میکانیکیهەوڵەکا  ە ک   وترێتەوش  نەک  نی  بۆڕێگای  عریفەی  مە   ردوە 

ژاهیم تیاەتی  و  هۆکا یش ێگە ن  لە  ،  نرگانیکەکائۆاردە  یدی  نیەکاناوخۆ  رە تن 
میکچ سەیری  ونکە  سیستەمەکرد  ئورگانیکیانیک  وەکو  بزوێنەر.   ێکید    ئامرازی 

ژیو رازانئەوەش   کە  وەاڵمە  ڕێکخبنییە  دەرەوە    ان  ڕێگای    ی از امرئستنی  ۆ 
 . بەستووە میکانیک ی بەیاساکانی م( کە پشت یزیکانم)

حاڵەت لە  بب ئەگەر    ەدام  ماهی  وەە ڕوات  کە  ژیان ە بێت  هەر    ە ووبوا  تی  واش  و 
داوایدەب  دەبێت، بکەیت بەوەی  ێت  کەویت، کە  نا   عریفەکەت دەستمە   لێبووردن 

بی توێژە ەئ   وەیرکردنە ئەمەش  مەیلی  رەوانەن  و  هەیە. نمیکاکە    بەمەش   یکییان 
سەماهە  هەیە نیکاە سم ئاگنۆستیوەی  بیرکردنە   ەیرچاون    دیاردە   بۆ   ان 

  یای یزیولۆژف   یازان  لە  ەیانستپێکەک ە د کە  ژیان(،ی  دەرکەوتن)  نکاەسروشتی
نایشی  وە  ن،  زانی نا :    بەناوبانگەکەی  ە بەت با  داڕشتنی  ە ل  ادوبو  ڕیمون   ئەڵمانی

   انین! ز 
ڕەهەملەسەر    ئەنگلس ڕێچەکەی  لان  وبزکانیمیلی  یمە   ە خنە  ابەتی  مگەرایی 
دێتە  ک  وە کە کاتێال   تە دەخاەش  ەو مەیلئ   ونەکانیچوبۆدەگرێت،  انیان  ەکسەرەکی
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م س  ماهە س ەەر  بلەی  ژیان  دەدەنەوە.گنۆستیسئا   ە یەتی  وەاڵم    جەخت   ئەنگلس   م 
ردە  دیاوازی لەگەڵ  یاج  و  انژی  کانیردە دیا  ەتیچۆنای  تایبەتمەندی  لە   وەدەکاتە 

ژنەکایکیمیا  -فیزیایە    ، انژی  بۆ  یە کیمیا  -یفییزیای  رەکی سە  بنەمای   ەک   ن یای 
  شێوەی   لە   اوازەیج  انیکدئۆرگا  کیلەتەنێ  وڵە جو  ەی شێو)   ت دەکا  وە بە  ئاماژە 

 ٣٨٧ ل(( کیمیایەکەی  و  فیزیای یان ینیکامیک
 

 
  چەمکی یەکێتی دژەکان  -ەم یسێ
 
لەالیالێکد پەرەس تی،  ئەنگلسی  تیک  بەنێو  ەنۆری    ی تیۆر    ،ەکانداناکۆکی دنە 

  رت کو  نیابەتە   یەکەڕەخن  ئەنگلس  لێرەدا .  نە دژەکا  یەنەیوالدو  کداچوونی بەیە
  ئایدیالیست،  امگیری ەنج ئ   هۆی   دەبێتە  کە  ، انکیە ۆرتی  ینێکە الی   لەسەر  وە ە اتناک

  ەیتەوە، جیادەک   ووەکە ویندز  ناکۆکیە   لە   الیەنێک  یکی فیزمیتا   یە بەشێو  کاتێ
 تەوە. دەکا  ەی بەتەواوی ەک یەنە دژ ال ینەف 

  ەل   ی،ەکەشدژ   و  تیۆریەکە  ،تدەگرێ  رەکە بە   هەردوو   لە   ەخنە ڕ   ئەنگلس 
  تر یەک ە ل   دوور   ئەوەشدا  ڵگە ە ل   ە، ریەکتیۆ  دووهەر  ئەوەی  ەرلەب  ن،یەکەیا ەیوەندپ

  :نێندەه  پێک   ئۆرگانی  یەکێتیەکی   ە یەو ریف مەع  لەالیەنی  بەاڵم   ەکەون، دەرد 
مەعریف او سەرچ  یەک  ان ەردووکیه ه هاوبە   میتافیزیکی ی  ەی  دە ەیە شیان  ن  ۆڕ، 
  ەش.هاوبتی ی ئایدیالیسگیری مەعریف جامرەو یەک ئەن بە 
تیۆرڕاستیدلە  کەر(چ ی  هێز )  یا  ماالک  نازیندوو  نیز  کی،فیزییتای  لە  دوو 
زیندکاتەوەادەیج تایبەتمەندی  کاتێ  بۆ  الۆنچ  ووی ،  بەرزدەکاتەوە  یەتی 
لی  و مەی  تدیالیسزمەت ئایتە خەکەی دەخایوە ئەنجامگیرت، لێرەئاسرین  رزت بە 

  .. *vitalismەوە  راییگە ژیان
  ەوڵ ە، هخوارەوەی   بۆرەوە  کە لەسە  انیکیکمی  ونیبۆچو می  ریشدا وەاڵ بە لەبەران

ۆڵی  ڕلە  ت  ەکاوو، لەمەشەوە زیادڕۆیی دنازیندبۆ    یندوو بگەڕێنێتەوەز  کە ات  دەد
  لۆنایەتی تی چ ەفی خەسڵەنن، بەئاشکرا  وشتیەکاسر   اردەدی  الیەنی چەندایەتی لە
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لێ ە دەکات   ان ەکتسمئاگنۆسی  بە   تخزمە   کە    ێتد  امگیریەکەوەئەنجەب    ارەدوە، 
 . کاتدە
ه تیۆ  ودوهەر  بەرپەچی  ئەنگلس ەبەرئەمەش  ل ڕەگک ەەڵریە  و  دەداتەوە    یە 

دەدۆزێتەوە، وسیولگن   لە  ەیە ه  نادیالەکتیان   مەعریفی  یگیرجامئەن  کە   ۆژیان 
 .انداونەکانیچبۆ

اودا، ێکی دیاریکراڵەتحلە  ،  ەکاتو دپەیڕە ێکتیک  ا دیالەیەشیدو ڕەخنلە   ئەنگلس 
ن  ا ەکوشتی اردە سردیک لە  ەکانی ناکۆیەنال  نەییە والی دور پەیوەندلەسەجەخت  

چلۆنات  ە: کاتەو دە بەو ەتییایبەتمەندی  بەر ،  شێوەی  دیاردەیە  ئەو  زی  ەی 
توندیڵجوو پەیوەندی  بە  هە   ەکەیەتی،  فیپیە  نەوە،  کاایەیکیم  -زیاییرۆسە 

لە ئ  ئەەوە  دیارگەڵ  پکەو دەکە    دایە دەیە و  کۆمەڵێک  ێتە  تەنی شت    چاالکی 
 گانیکەوە. ئۆر 

  اتەوە، ک دە  ندووزی  ید ەنبەتم تای  لە   ییادەڕۆزی  کە   ەیەیهەڵ   ەوئ  وەکو   ر هە  
  الیەنی   بە  تادنا  ێوگ   و  کیمایەکەی،  -فیزیای  مایبنە   ە ل  ە و جیایدەکاتە 

کدەدۆزی  ەئەو   ئەنجام  سەر.  یەکەی تۆنایە چل   تایبەتمەندی دیالێنەوە  کتیک ە 
  و   لیستیاایدنی ئ ەعریفیەکاگە مرکێشانی ڕە ەکگرتنە بۆ د زی یەمرائا اکە  دا تلێرە

 تدا. روش س ی ن ەکاە زانستل ەکاناگنۆسیتسمئ 
  و   یولوژی ب  ی کانبوارە  لە  سروشت   زانستەکانی  کانیتنە وپێشکە   و   تنەکان کەوەر س 

ەر  لەس:  ە نمون  بۆ    .ارەدابو  لەو   دەرخست  یئەنگلس  یتۆدیم  یڕاست   بیوفیزیادا
ئاراهە  هسمان  نه  انی ڵوەشە تە  ترشە  گرێمای  تایبەتنگیەک یوکلینی  ی  ەی 
 انەوە. کەکنیاە ئۆرگانخ ە ب  ینتەی پرۆتاهر پێکتاوە لەسە وەس  کە، ترێگ ردەوە

 تەی دۆزیەوە کە ناتوانیو ئە   دا،ەدەیەی شەشەمی سەدەی بیست ە کە لنانێئەو داه
ژهیە ما ئتی  و  سەرەکیەکانییان  پرۆسە   کاتێک  تانیبز   ەرکە   -یزیاییف   لە 
زی  ەی ئەوکەی  ەیمایک تەنی  ڕووندولە  بک  دەداتودا    هەروەها   وە،ەیتە جودای 

هوەاڵ  تنیناتوا وەاڵ  ێتەبمت  ف بۆ  و  وزیند  یوە نەدامبۆ  بۆ  و    زیاینازیندوو، 
بەرزی    تی ئاس نی چلۆنایەتیەکەیە، واتە  یە الری  ێنە لەبەرئەوەی زیندوو نو   کیمیا،

  کەیەتی. ە هاتە ئاڵوزستی پێکئا   ،پەرەسەندنی ماددەیە 
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یدا ئەنگلسەتی  میارتیک  ۆن دیالێککە چ  ەکەوێتدەرد ئەوەمان بۆ  ە  یەو مونە نلەو  
چۆن  ان کاتدا  هەمە ە مەیدانەکە، لن لیانالبرد  و  انەکماگنۆستیس ئ   نی واکردبۆ ڕیس

  کە  ناگیلی   ابەری ڕ  اتێری ماددی لە مەعریفەدا. کتیۆ  دنیسەنبووە ئامرازی پەرە 
شێەوا ل   دەیگووت جوونەیە  بوونی  ڵوەکانی  س   ەبێتهە  بە  تدروش لە  کە  ا، 

درکستەکهە  پان  نەکەین،یان  ئەمەداتەو دوەالمی    ئەنگلس   ێ  جگە ە"  ە  ل   ە 
ه  یچیه  تنەبێ  منزی  ێکنخۆپاراست  کە  نییە،    لەگەڵ    دەیەکتاڕا  –ریب  وتە اتر 
  لەگەڵ .  تکردندروس   بۆ   وڵە جو  ناتوانایی  یاسای  لە   انهێنازو  -مانمەعریفە
لێ  ە وای  بۆ جووڵە ک   تێگۆڕ رێ بنەتوادەکراون،  انە هەستپێنئەو شێوا،  ئەوەشد

 ٣١٩ل   ت((ستیپێبکەیێت هەب
 

ە  ی لنتوانای گۆڕاوشتدا  سر  لە  وڵە ی جوکانو شێوەهەمو ە  ک   بەڵگەنەویستە  ئەوە 
بەهۆی  ین  ە ناتوانین هەستیان پێبکە ە کوانشێ  ئەو بۆ یەکێکی تر هەیە،  یەکێکەوە  

تر، کە    یشێوە  ن بۆێ ۆربگیکراودا  رارودۆخی دیارێ لە باندەتو   ەستەکانمانەوە،ه
پدر بە ێبکە کیان  ئەڕاستەوخۆ  ین  مانا  مەش،  ئبە  کی  شێەوەی  و  هەموی  وەکانە 

بەەیە جووڵ   بەو   دەبێت  تەوخۆ، ناڕاس   یان  ۆەوخت بەراس  الدا،بەو   نیا   دامالک 
  .بۆمان  بێت  فەراهام   کەی یفە ەعرم  ە وانشێ
 
خەسڵت یانگەراژ بیروباوەڕێکی  ژیانە یی،  ئ ی  بۆچوونی    لە ە  ایدیالیست ، 

شرۆڤالیەنگران  ،وژیدابیول پ ی  دژیانگەرا  رۆسەی ەی  تایبەتیە  رە  بەهۆکا  نەکەیی 
مادن خەسڵەتی  لەد  ندووەکاندا.زی  ەنە ت  ولەنا ( کەرچاال هیزی  )   کان یە ا  ەستپێکی 

ایی، کیمیای  فیزی  دیما   یەکان دادەبڕن لە یاساکاندوو زینە  رۆس جۆری زیندووە پ
بیوکیمیا بویو  هۆی ەکەی،  بە  دژا  ون    کە  بکەنەوە  وە ەئ   ەفین  و    تییە ئەوەی 

لە    یندووز  رت   یەکیبەواتا   یان  ،وە دەرکەوتو  وەنیکەئۆرگانا  لە  نیکۆرگائ 
وە ندوازین لەمەش ەوتدەرکوە  و  کە  وە  ە بێت،  بڵێین  لەوەی  جگە  نەماوە  هیچ 

 اوەندی بۆ ژیان.خو اییەتسەر
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سەریافیز  مێژووی بابەتی  ی  ڕاستی  ش  ئەنگلسدەم  جلەسەر  ووڵە  ێوەکانی 
ا  بیستەمد  دەیی سە ە سەردەممی کە لنتە کی کوالە میکانیە  نمون  ، بۆتێمێندەسەل 

، marcoە  رجیهانی گەو ەیە بۆ ی هکانردە ادی ینیڕیی گۆوانات  ەهۆیۆزرایەوە، ب د
بەوەی   یاسایی  بە    پشت   دەتوانین  رەدا لێ وە،یەدوابەستنەوەی 

ڕۆڵێەلەکت ئوکریما کە  ببەستین،  گەورەی  مەعریف   کیرونیک  هە ی  لە    موو بینی 
 ژی. یولومایکروب ەڵیشیدالەگ تیدا،  نستی سروشزاکانی  بوارە

 
  ، دیاربوایە   ئەبوایە رە  دیا نا  یەوەی ئە ی بەواتەده  ئەنگلس بینیەکەی  پێشبەمەش  

 . ەخساڕ نینوەی نەڕەخسابوو بۆ کۆئەندامی بیئە
لەف  دیالێکتیک  گۆیکری  ک چلۆنا  یینڕسەر  جووڵە،  شێوەکانی  اری  ردیەتی 

دەست  ترەوە    ەکیگۆشەی   ەخساند لەڕ  ئەنگلس بۆ    یەوەسروشتدا، ئوگۆری لە  ئاڵ
بەرداتێو بن  لە  ومستیسنۆئاگ  بۆچوونەکانییروکات    ڕەگە  ەی و دۆزینە    ، 

، یتزانبی   ە یینرۆڤدا  م  توانای  لە  ەواتەک  ،انینایزن  تدەڵێت   کاتێ .  کانیمەعریفیە
چو لەدەرەوەی  کردئەوەی  ئاڵارچێوەی  شێوەکاری  هەیووڵە ج  انیوگۆڕی  ە،  دا 

دەداتوە  س ئەنگل بەاڵم   ل ەمکانی جووڵەوتێ شێەوە" کا اڵم  زانی...  دە  مادا  ەوێدان 
دەعریمە ش  ەمە ب  ، ناسیەند تەواو  چیت  ێت" بفەکەمان  ئاگنۆستیسم  لەوێشدا  ر 

 ٣١٣ل . تاشار بد ێ کە خۆی تێیدا حە مێنبۆ ناکی جێگایە 
 

ەبەرانبەر  ەیدا لڕەخن ە  ن لدەبینی  ئەنگلسانەی  کی بنیاتنەرلێرەدا شێوەی ڕەخنەیە 
ئاگنلییاایدئ  و  نە یبەتەن  ئەنگلسبەوەی    ،کانداوستیسمەست  بە    ەوەای وەست ا 

بکاتەوە، بەڵکو بە    ەیان کە ڕەتینەک اۆچوونە کۆنەپەرست روببیی  دژ   لە   یخنەڕە
مەعریفی  وە  ەوانە پێچ بەرانبەریشنی  یاۆژلوگونوسیناوەڕۆکی  لە  یدا دەرخستن، 

ڕوواتیڤەکا ئەلتەرن خستە  میتۆیدگا د  لە   نی  دیالەکتیی  ەمان  ه  ە.کەو دی 
کسمولم   چارەسەری   ە لبینی  تیشمان  حاڵە    ریە نکهێپێستی  زان)  وژیا ەسەلەی 

  ۆ ب    ێوەش  نهەما  بە    گەردوون(.   ەمانی گەرمین)  یڕەخنەی لە تیۆر  و  ن(،ووردگە
نەی  ا مەسەلەی ڕەخبیولوژیادا و لەکۆتایشد  لە ان  یدانی ژسەرهەڵ   ریمانەکانیگ
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فیزیۆلۆژیەل ئیئەوانن،  اکە  تواناەی  م نکاری  دەکرەعری  جیه  دیفیان  لبۆ  ە  ان 
  .دارەورسنو نیەکاەی مروڤ هەست ئەو ەرچاوەی س 

  لەیەک   شێوە   و   ناوەڕۆک  کیزیف میتا   ئەگەر  باسە،  ەنیشای   ەی ئەو  
ەو شێوە جیاکردنەوەیە  ئم  تیسس ئاگنۆ  ڕاستەوخۆی  هۆی   ێتەدەب  کە  ە، و تە جیادەکا 

یاریکراو و  د  وانیست(، لە نێپێو  ت،ێکەو ڕ)  انکدا(، لە نێوو تاگشتی  )   ە نێوانل
 ری. گیجامەنئاتەوە بۆ هەمان  تبهتد دە  ،...اودرنەکرادیا

  ناکۆکی  بۆ  ەبێته  تێگەشتنی   نیا نەیدەتو  ناگیلی  کە   خاتریدەدە  گلسئەن 
و  تایبە  و   گشتی   ێوانن  ەل  یکیکت ێدیال نل تی،  کۆتاکان، ن  ێواە  و    ناکۆتاکان 

ئەمەشەوە   وکە بەهۆی  کۆت  ناو  شستیسنۆ ئاگ  ندیە ب وتە  ئەو    ێوە مەوە، 
و  ە بەرشتن  ڕۆتر  واداتەوە لەوی تر،  ەکان جیاددژەک  لە یەکێک  کە  یتافیزیکەی  م
مەعریف  سم، ۆستیاگنئ  گەلەبەرئەوەی  بەتەنی    مەعریفە   لەڕێگای    ایشتی 
ۆتاکانەوە  ا لەڕێگای کیاکان تەنوتناکری  اا زانیهەروەه  دەبێت،  ەوە کەی بەتیەایت

لە ئ   دەبێت. یەکێک  بژەکد   ەگەر  ناتوانیتە  خە ان  بالوە  مەعریگە ی  بە    فەی یت 
  تایی.ن کۆ ای گشتی، 

 
میتاج نێل  یکییزف یاکردنەوەی  و  بەتتای  وانە  دەبێتە گشت ی  ئەو  یدا  ک ەهۆی  ە  ی 

یەکەم( شێوەپ)  تیۆری ئە توەربگرێانە  یدیکۆم  ەکییاڵنەری  لەسەر    ئەنگلس   مە ، 
نايزدەنووسێت خودا=  ل"  بەد٢٦٩انم"  یان  تر:  ە .  کی ێبوارموو  هەربڕینێکی 

س نە  لە  الهووتیتدش روناسراو  بۆارد بەک  خالقەکان  ا،  ێپەڕاندنی ت  ەهێنن 
بەر ان  ەیفیکرەک دیار  ڤەیشرۆ   نید ەکرت ەسجبۆ  بۆ  س دناسروشتی    روشتیەکان، ە 

  تاکو ئێستا.  تبێ  اواسری نەنکانەکاتێ هۆکارە سروشتی
ڕێکە ێوە  شن  اەهەمب لەالیە جایاکردنەوەی  پێویست  و  ە  ەو میتافیزیەکان  نوت 

کیان  ردووو دژە هە دو  ئەو   ەوەی ەبەرئستیسم، ل اگنوئت  ر ئایدیالیسە سەو تباتە دە
هەییاوونب  لەراستیدا یل ،  ە ن  هەردو کی  یەکێت ەە  مەرجداری کیاوئۆرگانیکدا،    ن 

  ێ ئەوی تریان.بەب تاسیکیان بنەکێییەکترین، ناتوانرێ 
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  ەکات د  شتێ کە بێبەشی   ، ڕێکەوت دەتبات بۆڕێکەوت لە پێویست  وەینەدرجیاک
ەوەی  واستنمانای گ  بە   مەشەا، ئ ی ڕەهێکەوتێکبۆ ڕ  ە ات بوونەکەی، وای  اس لە ی

   یست.یالاید ئ   بۆ جێگای
بل ئایدیهەڵدا  ەمانە  ناو  بۆ  لێرەدالیساخزان    بە  هەڵدەسێت  میتافیزیک   ت، 

پێتون  نێیبەربەرەکا نێوان  لە  ود  ئەوانەی تەوڕێک  ویست  هەموو  دەتوانی   :  کە 
ن ناتواکە نەوانەی  ەموو ئه  پێویست بن،   کە   نرێ دادەیت واێ ناساکاندا دایبیلەژێر  

تر لێکدانەوەی    ەکییێوەبەش  مە ە ر ئەگە ن، ئوتکە ێیبنێن ئەوا ڕدا دار یاساکانژێ لە 
بۆ    وا دەگەڕێتەوەت ئە ەبێنت بۆی نەشت ێگ هەرچییەک توانای ت  ەین ئەوەیە،بک  ۆب
  وداوەند.دروستکەر، واتە خ  زیهێ یال

هە  ڕێچکە  ملەسەر  کدەخادەری  سئەنگلان  بت  ئەنت ە  مەیلی  واتە    -یۆچوونی 
التیکی  یکانم بەهەیاک  ئ ەنە،  دەمان  میەتحەتم.  ات گەنجامگیری  کیکینکایی    ە ، 

دنی یکرکە دیار   ەوەەک ابەندبوونی بە وتەیۆ پێویست، پە بو فی ڕێکەوت دەکاتە نە 
ۆمەڵگە،  کلە مێژووی سروشت و  داوەکانی داهاتوو  وو و ڕوبۆ هەمپێشوەخت ڕەها  

 شت. روبۆ س ەوەهێڵێتدا دەمانووتی هچوارچێوەی اللە  (ە ویستپێ)  ەو ێئەم ش
ئە تانە لەوەس بەرانبەر  بدو  وە  لە  ە،  ییزیکافی ت ی م  ونە ۆچووو  الیەنەی  یەک 

یەک   لس ئەنگوکیان،  ردو ە ه لەسەر  نالەکتیک دی  ێتیجەخت  و    ێوانی  ڕێکەوت 
  یست،ل یائاید  لە  ورسق یلێدانێک مەعریفی  دی ماد تیۆرێکی بە   وە. اتەکیست دە پێو

 .دەدات تیسم ۆسئاگن
خۆالتا کەو بە ە  ل دانی  دیاانزانایەو  شێک  لە  توانای  لێکت ەی  کە  ە  ی هە یکی 
تی سروشت، بووە  سەندنی زانسەرە پلە فەلسەفیەکانی  ەسەم  بۆ  بێت  ەەو دەر اڵموە
 . سمستی ۆئاگن  ئایدیالیست و  اوایە دی بکەونەوەی ئهۆ
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 تیک الێکیاساکانی دی 
 دا ( فیکر )   هزر  و   کۆمەڵگە   ت، ش سرو   وان ێن   لە 

 
 
  گ( ەنتی دۆهرینئ )  یبتێپی دووەمی ک پێشەکی چا  لە   شێک بۆ بە   وەئەگەر بگەڕێینە  

  دواتر   ک دەکات، کەبۆ ئەرکێ  داڕشتن   ئەنگلسێدا  ولە ەبینین  ینێ، دبدە   نجیو سەر
 ارەسەری: دا بۆ چە درێژەی پێد یکی سروشت( دالێکت یاد)  لە 
 

ئاماونە  ڕو خسمن  نجی  کە  دەستکەوتەکاەت  یووتەڕ لە  ماتماتیواوی  و  نی  ک 
کە  ،  نیش دڵنیابماەکی رکاوردە   کە لە ەوە بووە  ئێی  ت لمەبەس   تیزانستی سروش 

، کە    بۆ جووڵە  لێکتیکی بووانی دیاکساەوەش یا ، ئ نەبووم  گومان  کاریگشت لە  
خج سروش دەک  یۆێگای  لە  ڕێگااتەوە  بە  بێسنور گۆڕانک  یتدا     ەوە، ەکاناریە 
  ر سە لە   مێژووشدا  لە   بوون  نڕەوافەرما  کە   بوون  نەاایس یا  ەوئ   مان هە   ەوەشئ 

س ە و  ەک    یاساگەلێک.  ێکەوتەکانڕ بە   اوەڕوود هێڵێکی  دەڕوووکو  ڕەوی  لەڕێات  ر 
 کۆتایی   لە    .٤٨ۆڤ( * گایی مر دەگاتە ئا ی دەڕوات و  پلەدار   ە ب  یەتیدا،ۆڤاری مر یکف 

ئ  ڕێگادا ئەرکە ە چارەسەری  هۆی   و  گ  نوێێکی  ەزراندندام  دەبێتە    ی ارشتکبۆ 
   ی ماددی.ساکانی دیالێکتیکای
 

تێگەیشت  بۆ  ێیالد  -ددیما  نیبەمەش  دکتیکی    ئەنگلس ئەوەی    پێش  رااڕێژ مێژوو 
.  سروشت بۆ    ێکتیکی بکاتدیال  -یداد یشتنی مێگە ەری تەس شەوە و چارپێ  بڕواتە 
ه  ئەنگلس   بەاڵم کاتدالە   یکی لێکت دیا )  لە   ەیئەرک   ەوئ   چارەسەری  بۆ   ەمان 
  ، کرد   ماددی  تیکیدیالێک  انیاکیاس   گشتکاری  ندیالمە س   ڵگە بە   بە    وە (  شت سرو

 
چوێگوماب *48 یاساین  ئەو  گشتی  وا  ومێژو  ری بوا  لە   کرداری   بە    ەنا ارچێوەی    کە   تنرێ ەددایدا 

بۆتە  لسە  واتە    رکس ما  ی اسب  ئەنگلس   ئەمە  لەسەر.  دەریخستبوو  هیگل   پێشتر  ەمە ئ   یع،واق مێنراوە، 

بەوەدەکا گواست   یەوەان ئەڵمستی  ئایدیالی   یکیتێکلدیالە    اییگئا  تیکیکیالێ ی)دت  بێەکورتکردەوە،  ۆ  وە 

 * و(و ژنی ماددی بۆ سروشت و مێ ەیشتتێگ
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بەئ  پێویس بگا  ەئا و  لە  دۆوو  دیالێکچو  یزینەوەتی  بۆ  ارچێوەی  اساکانی یتیکی 
 . مێژوو ی ەی دیالێکتیکدۆزینەو بۆ وویی، ژمێ ندنی سە پەرە 

و  بۆچوو   ر لەسە   هەم   وو هەب  خۆی    ڕەنگدانەوەی   ئەنگلس کەی  رکەە ئنەکان 
 دیالێکتیکی   یاساکانی  ی ار کرد  دەرخستنی  بۆ  ەمه  تیک،دیالێک  بۆ  شتی گ   ناسەی پێ

 مێژوودا.   اریبو لە  یەکرسە
 
  و لە نا   کتییالێکد  اسەی کالسیکینڕشتنی پێجە کە یەکەم داەرنس جێگای  ەوەی  ئ 
ا  د ئەنتی دوهرینگ(  )  دا لە   ١٨٨٧لە ساڵی    ، بەڵکو نەهاتدا  یکی سروشت(دیالێکت )

  گەشەسەندنی   و   ەڵوجو   بۆ   گشتی   انیساکیا  یزانست    ...  دیالێکتیک)هات:  
 .ر(( فیکی، و تمرۆڤایە   گەیکۆمەڵ وە ، سروشت

م  ەاڵ بژرا،  ڕێ جار لێرەدا داەم  ۆ یەک دا بەی گشتکاریەکەیوێن  تە، لە ەبەاڵم ئەو باب 
  سەرخەتەکانی   ەیەکەمل  ،وخستیەڕو    دا  ١٨٧٣اڵیە س ل  وەڕۆکەکەیدالە نا  ئەنگلس

 .شنردابو  اوەیکورتکر  لە    ،(سروشت  یکیدیالێکت )
 
و  هەبو  یر شنۆپێ  کتیکیێنی دیالژەکاگل دەستەواالی هیلە "  ت دەڵێت   گلس ئەنرەدا  لێ

ش هە ەک وەی ێبە  غەیبی،  والێکت دیاروەها  ەی  جیهانی  ئ ەال ل  قعیی،یکی    ەو، ی 
سێبەرەکەب   : ئەمەیە   پێچەوانەی   ا،دڕاستی  لە   کارەکە   بەاڵم   بوو.ی  ەتەنیا 

  بۆ   ،عییە واق  نیهایج  جووڵەی  شێوەکانی  ەی انەوڕەنگد  اتەنیبە  عەقڵ  یکیدیالێکت 
  ٢٧١ ل ".اێکیاندەهەریەکل  مێژوو  و وشت سر 

  ی، ەی خۆابڕا لەو ئەرک ۆر دی ز اوەیەکم  ئەنگلسکرد  ن  سمااشەوە بوەکو لەسەرتا 
تەواوبوونی  د  لە   اڵمە ب جائ)  ەیک کتێبە لە وای  دۆهرینگ(،  دەستی  کێرەنتی  تر  ی 

ئەر   ەکردەو  خۆی، بە  بەدەست   کەکەی  تەواوکردنیەپێپەر  یکرد  و  اسەی  نێپ   دانی 
کەیالد پرۆژبەشێ  شئەمە  ێکتیک،  لە  بوو  ) ۆ ی خەکەک    ت(. دیالێکتیکی سروشی 

تەنیا  بەشە   لەو  کورتکردا  مدنەوەی  بە  نتیۆری  بەڵوەە ایوەست ە اددی    کو ، 
  د.رکتیکی بۆ زیاد کێلااسا بنەڕەتیەکەی دیێ یەر س ایی هۆتبەشێوەیەکی ک 
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یاساتدەڵێت  ئەنگلس دی"  سروشت   یکت الێککانی  مێژووی  ە  مەڵگەو ۆک  یلە 
  ەو ئ  ۆب   وبو  تر  گشتکاری   یاساکانی  یۆر ز  بە    بەتەنیا  انە یاسای  ئەو   دەرکێشران. 

  ئەم   یاساکانیش.  دایکریشف   ە ل   هاروەهە    مێژوویی،  ەسەندنیپەر   ناغەیقو  دوو
 : بوون ەوارەوخ ەی سیان

 
 . وەێچەوانە پ  بە  و چلۆنایەتی بۆ ەتییچەندا گۆڕینی سایای  -یەکەم

 کان. ژە وونی دچادایاسای بەیەکد -ەموود
 ی نەفی یاسای نەف  -سێیەم

 
ستی،  ئایدیالڕێگایەکی  ە، بەاڵم  نەوبوو کراان  ە لەالیەن هیگل ئاس یساا سێ یئەو  

بە  بۆ اس یا  نیتە   بەوەی  ئەو  یکرف   ان  کەە)هەڵەکە  و  اکان  یاس   یە  سروشت  لە 
دەرنەکێشرابوون و ە گکۆمەڵ سرابوون  سەپێن  بەسەریاندا  بەڵکو  ،ە    -وە رەە لە 

یاسان   ئەمەشمانئەگ    ....وە  ،  یکرف ۆ  ببەوەی  ه  ەر  کرد،  ك  ێت ش  ەمووقبوڵ 
 ٦١ئاسان دەبێت( ل

 
سروشلێکت دیا)  لە  د   ئەنگلست(  یکی  کرداریئەوەی  و  ێتی  ک یە  اسای ی  ەریخست 

دژەکان   دژەکان( ونکداداچوبەیە)ناکۆکی   جامی نبەرئە  کردارو  ا،ودمێژو   لە    ی 
ی مرۆڤ و  انهەڵدەرس   ی ۆودا، کە بوو بە هژوێ م  لە  سروشتە  اساییی  ەرەسەندنیپ

 یەتی. ەڵگەی مرۆڤاکۆم 
 

ک دەگەڕێتەوەەو اورتکرلە  کە  س ب  یەکدا  ئە  ئەنگلس،  ١٨٧٥  اڵیۆ    یاسایە  و کاری 
لە تەو بەڕێک   -ڕووندەکاتەوە سەرەکگە ن  میتۆدی  سروشت( کدیالێکتی)  بۆ  یڵ    ی 

شێ ماددی  ەکانولەسەر  ڕیز لەبە   -ەجووڵەی  تیشکی    مان ال  ەکەی ناسراو   بەندیە ر 
 مێژوو(.  بایۆلۆجیا وا، یکیم یا،ز میکانیک، فی )
ئەوەی  یالێکتیکد)  ت ەکاپێدست دە  گشتیکراو  ابەتێکیب  ە ب    ڕە دێ   چەند  ئەم     ،
دیالێکتیکی  یدەوترێێپ سروشاڵدەسە   ،ڤیبژێکت ئۆت  بەسەر  گرت تی  بەاڵدا  م  تووە، 

ئەوە دیالێەو پێیدی  دیالێکتیک  س کترێت  د تیکی  فیکیالێکت وبژێکتیڤ،  ە  ب    ر،یکی 
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ئەو    اوی سروشتداەوەی لە تەو، ئ ڵەیەجوو  تەنیا ڕەنگدانەوەی    ە یجووڵە هەیە. 
دژەکانەوە   ڕێگای  کەداتودە ڕولە  ژی  ،  دیاری  تێدا  بە دان  ملمالنێ   ەکات 

 (.  تریان   ئەوی  ۆب ەکێکیانی  اییتکۆ   واستنەوەیگ  ە، بە وەیامەکە ەوبەرد 
دێت  نمونەکانی  دادوایە  ل و  ڕاکێ)   وەکو   تر  میکانیکدا،  ە  ل نان  پاڵپێوەشان 

کاروگملە  ری  ە گ جەمسەر و  ڕاکێناتیس  پاڵپێەبادا،  و  پرۆسە    ەل  وەنانشان 
ی ژیان  نیکاتی پەرەسەنددوو لە  نرۆتینی زیماددەی پ ەری  ەرگ ەمسج  کیمایەکاندا،

 یۆلۆژیدا(. باجاندن لە خۆگون ا، بۆماوەیی،کدرگانیۆئ 
  

بەو ائام  ئەنگلس  ایداکۆت  لە  لە ژە  دەکات"  لەسەر  ەوک پێش  دا.....مێژوو  ە  تن 
ن دەردەکەوێبوونی هەی  کە ی  وەئە   یەف شێوەی  بایەلە  لە  بۆ  د ە  وۆژیەت"،  ەچێت 

ئ وودمێژ لە  )  مێژوو  دەو  ا  لەڕ   ەدۆزینەوە جووڵەیە  دژەکانەو کە  دێگای  ل ە  ە  ێت 
 ٢٨٣. ال  وە(شەنگەکانە لە پێگە سەختەکانی ە  و ساتموە ه

هەڵدە  نەمایە بەسەرئەو  ل  رەدالێ  ئەنگلس  یاسای    بۆ   ڕوو  دەیخاتەو    تچنێئەوە 
  ١٨٧٥سالی  ە  ل   (کتیک)دیالێ  بەشی   لۆنایەتی لە تیەوە بۆ چە داینچە   ە ە ل گواستنەو 

  یا و فیز  ک و انیمیک  لە بوارەکانی  دەکەوێتیاسایە    وکرداری ئەی  دوایدا  دوادا. لە  
هەک ل روەیمیادا،  بایەلۆژیها  مێژوو  اوە ە  بایە ل)  بۆ  لدالۆژیاە  وە  ی  مێژووە  ، 

یاسایە ەسلەخت  تیدا، ج مرۆڤایە کۆمەڵگەی   ڕاستی  ل ەر    ەنگاوەکان هموو  هە   ەکە 
دەکاتەو  بە دا  لێرەدا  ب  بە   اهتەن  ە،  پێوانی  وڕەکمەسەلەی  ەکانی  ایدو  ان 

 ٦٩. ل ستینەوە( ەدەو 
ساڵی   ،  ت دەنووسێتێکتیڤی  سوبجو    ئۆبجێکتیڤی  کتیکالێدیێک  کاتدا،    ١٨٧٥لە 

نی  ۆتایەکاوازی نێوان باری کجیا"  دەکات  د دێڕێکچەنبە    ەئاماژ   ەوێدا ل   ئەنگلس 
کهایج کۆ ربا   ۆن...نی  ستی  ناوایەکانی  کەدەکانی  لە  ەیدا  یەکۆتایەڕاست". 

دێنێت ەیە نمون یا  ەوەک  نلەسەر  م  ەفیسای  لە    بەهەستانەوەی   وودا"ێژنەفی 
سە   نیڕوخا  و   یە تینقوستەن کڕۆما  کۆتدەکانی  هات.ۆن  س  بەاڵم  ایی    ەردەمی بە 

 ٢٥٣  " ل  فیەفی ننە   -ەوەنەکان دەستی پێکرد نیە کۆیۆنا ناوەوەی هاتنە  بەنوێ 
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دیوەێش یاساکانیلێکتیکی  ای  مەرجدا  بۆ  پرە  سروشت  دیبە  کتیکی الێێویستی 
زانمادد لە  برس ی  ستەکانی  دیالێک  نمونە   ۆوشتدا.  بۆشێوەی    ی ان اکس یا  تیکی 
یاوومێژ بۆ  گە،  کۆمەڵشەسەندساکانی  مرنی  ە  ل  داوا  کە  ەتی،ۆڤای گەی 

بگەڕدەکا  ونووسان مێژو دت  جایگای  بۆ  میالێکتیێنەوە  هدد اکی     . یۆشمەندی 
 ت.هەزم بکا کتیکالێ نستی مێژوو دیتە لەسەر زاای پێویس نبەما

 دەکات :  ەاژلس ئام مەش ئەنگت بە سەبارە
سر اتێک  ک  ومێ زانستەکانی  هەموو هەزم    انتیکیکلێیاد  ژوو وشت    کرد، 

. ل  نەبێتکردا  لە فی  خاوێن    تیۆری  لە جگە    ،تدەڕوخێفی  فەلسە  ستیەکانی بەردە 
٢٨٢ 

 
شێوەی لەسە  پت ێکلدیا  ر  بۆ  لە    ١٨٨١سالی  لە    ئەنگلس  ویەکان،ومێژ   ۆسە ریک 

تا  تایبەت  ێڕەوەکەیڕ  ومێژو   مبەاڵ "   دەنووسێت  نیەکێبیت   دارمی( گە)   یر اوت یە، 
ڕ دێڕەوەکە چەند  بیک کت الێیی  پێێتی  لەسەر،  زۆدیالەک  ویستە  بە  ری  تیک 

ێوە  ێڕەوی ش، لە بەردەوامیدا ڕێژەییرێژی ڕاتێکی دبە کت  وو بکاوانی مێژ وەڕچا
 . ەوە زێت ەدۆد  لێکتیکەییاد
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 مرۆڤدا ەکی چەڵە گەشەسەندی ڕە ل  العمل( )   ڕۆڵى کار 
 
 
کر ان  وەمئە سەرەوە  لە  کە  فیکریباسکرد   کردنی پۆلێنروشت(  کی سێکتیال)دی  ۆکی 

جووڵە  شێوەکان لەگبوی  زاەڵیو،  کە  نسشیدا  سروشت  ئەو    شرۆڤەی تەکانی 
ی بۆ  شت شرۆڤە سرو   ەکانیست نزاکە    نەیئەواان  کشێوە سەرەکیە دەکات.  شێوانە  

  ژییە(. ی و بایەلۆمیاییک ،یکی، و فیزیاییانی میکجووڵە) ئەمانەن کات  دە
وبەپالێدی  لە  ما  ێیکتیکدا  نزموو شهەم  ی،ددفیکری  ڕێ  ەکانێوە  بازلە  ادانی گای 
ب ترێدەگواسەوە  کتیکیالێدی شێوەی  بۆ  ل نەوە  بە ەرزتر  خۆی...  یەکە  لە  اڵم  ێک 

ڕاڵخ ن  زتریبەرلە  کە    شێوەکان بە وودەیدا  و    شێوەکانی   لە   ەشێو   رزتریندات 
شێوەی  وا  یە،دەماد  وڵەیجو  ەرزترینب   ەیوشێ  ئەویش  ادەنرێت،د  جووڵە  تە 

  ردنەوە. رک بی
بجووڵ   ەیشێو  ەندەرچ هە  لە  یرکردنەی  با ەوە    لە  ئەنگلسەی  سەکئاستی 

سروشت(دیالێ) دەرد  کتیکی  بەاڵمەچێدا  دوای    ئەنگلس  ت.    ەی ێچکڕ دەبوایە 
سروش ل   ەوەاستن گو مێژوو تەو ە  بۆ  کۆمەڵگە ە  بکی  ی  ۆیە  ب  ،ەوتایەمرۆڤایەتی 

بگەیدا جێگشتیەکەی خۆ  اسەب ە  لهەردەبوو     وئە  ترەوە  ەکییلەال   کاتەوە.ۆ بی 
 . ێژوو م بۆ  یاددم یشتنیتێگە  یپەرەسەندن ۆشەیگ   لە  ەبوو ه  یزۆر گیگرن سە با

  جووڵەی   نتریبەرز  کووە   ەی و بیرکردنە    وەک:ینەڕوو  ەلە دەخە مەس هەندێ    لێرەدا
ان،  ڵەکە اژ ئ نێوان مرۆڤ و  ی  زجیاوا  سەندنی مرۆڤ،شە کار لە گەددە، ڕۆڵی  ما

نە  ڕەخین بە  ا دەگە ت  ت، روشاساکانی سیمێژوو لەگەڵ    انیساکیانێوان  جیاوازی  
د کۆمەاڵیوینیارلە  ئەوە یەکا ەتیە  شن.    شێوە   بە  بەتانە با  ئەو   باسە ایەنی  ی 
کەئ خ  دا  وشت( رس  کیێکتییالد)  ە ل  جار  یەکەم  بۆ  و   کەی،نوێ ەمەش  رانەڕوو، 

 ی بۆ مێژوو. دمادنی بۆ تێگەیشت  بوو  سەندنێکخۆیدا پەرە ە خۆی ل 
بەسفو   ئەنگلس  دەکاتی  بە   یرکردنەوە  جووشێوەکان  ینرزتربەوەی  ی  ڵەی 
شێوەی  دەڵێتە،  ماددەی بوونیئە   ەئەم  هەموو  گەری  جو  شێوەکانی  لە  وڵە  تری 

سرو  ویستە پێ دەکالە  جەخت  پەیوە ەکەالی  لە   ، ەوەت شتدا،  ئۆرگانیکی وەنبە   دی 
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یال ئاڵوگۆڕی   نێوان  یاساکانسروش  ساکانیە  و  کت  مرۆڤایەتی،ڵۆمە ی  لە    گەی 
  . یاسایە   ڵە کۆمە  ئەو دوو  اننێو ازی گرنگیرەوە لەسەر جیاوی ت یەکال
 
  تەڕوو خس  انکارم  یکەرەوەیەکەال   ۆڵیڕ  گرنگی  اپێشوود  انیشەکە ب  لە   بەشێک  ە ل 
 . رۆڤم  ۆب  ەڵژ ئا گواستنەوەی  ە ل
مرۆڤ لە    ین کەشنی بکە زی هەمەچە واکێشەی جیاش دەبێت باسی  مەارەت بە بەس 
ئەگەجی  ڵاژەئ  ب ادەکاتەوە.  ما  ەوەڕێنگە ر  باسەکانی  دەبینربۆ  ئەکس  باسە    مین 

  لە  ەکردو  بەتە با  ئەو  بۆ   ئاماژەی  سارک م   ی بۆکراوە،شسەریو و چارە ڕووەتەخرا
  و (ئابووری   -فیلسەفە   ١٨٤٤یکانەسەرخەت)وەکو   ازەکانیدجیاوا  وسینە نو
  ئەم   بەاڵم .  دا((  ١٨٦٧   لە یەکەم  لدی  ج  ٠یە سەرما)  ( و١٨٤٦ئەڵمانی    ئایدیۆلۆژی)
ل  اتە دەیخ   ئەنگلسئەوەی  ە،  بەت اب دا بەشێوەیشتیکی سرو ەکدیال)  ە ڕوو  کی  ە ت( 

لە جیا ترەوەشەنیگایە گۆ  وازە،  لێرەدکی  نییە بەمانا  ایە:  ئەوە    ئەنگلس   کە   ی 
ڤ  رۆ ) کە م   کارەکو لەسەر ڕۆڵی  بەڵ  ەوە، دۆزێت ب  رۆڤو م   ەڵژ ئا  جیاوازی نێوان

ئاژەڵل ئەومرۆدی  وخ  گۆرینی  حاڵەتی  ەیس پرۆ   لە   ەوە(، ەکات جیاد   ە    بۆ    ڤدا. 
  کرد   نا باسم  وەیئە   کرد،   تەرخان  یبەتی تا  وتاری  کیە   یە کێشە   ئەو   یسەرچارە 

  بۆ   مەیمون  واستنەوەیگ  لە   ارک  ڕۆلی)  یشئەو  دا،(سروشت   کی دیالێکتی)  لە 
 (. ڤمرۆ 
ئ دا یەک   (١٨٧٤ی  لسالە  )  روشت(،دیالێکتیکی س )  دا لە شەشپەڕەی  اللە   ژە  اماەم 

ی  هۆ ڵە، بە کە ئاژەتاتی گۆرینی مرۆڤ" مرۆڤ  اڵە حە  ل   دەدۆزیتەوە   کار ۆڵی  بۆ ڕ 
حاڵەتی  تچێدەرب   -ەوە کار   فەزلی لێرە٢٦٠ل    "سادەوە  ەڵیئاژ  لە    ئەنگلس دا  . 

ای  دۆلۆژیایئ )  ە ل   بووکرد   ەری س کە پێشتر مارکس چارە   ،ێشەکە گەڕێتەوە بۆ کدە
نێوانوگۆئاڵ  ریکێشەی کردا  ئەڵمانیدا(، ڕۆڵی کار  م  بەاڵ  ت. روشڤ و سمرۆ  ڕی 

سروشت(ێالید)  لە  بکتیکی  دانرا  تر ەکشێوەیە  دا  سیفەتکا)   ی  جێر  ەی  یاکراوکی 
  ڵ(. یهانی ئاژەە جچوون لرئامرازێکە بۆ دە  بەڵکو نیا،ۆڤ نییە بە تە مر

تابلۆی    هێڵە گشتیەکانیوێنەی    سئەنگل   ا،ەیدەک کی ە ش ێلە پ  دووەمدا وە   لە بەشی 
دەکێ سرو لەوێدششت  بۆێت،  لەسە نەکاچوونا  پ ی  ی  گەڵمە کۆ   ەرەسەندنیر 

تا خەسڵەتە  و  کور کانبەتیەیمرۆڤایەتی  دوائەگ  ەکاتەوە.تدی  ڕیز ەر  بەندی  ی 
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دەبکەوی  ئەنگلسفیکری   شێوەیە  بەم  لە بن  سەرەتائا   ێت"    ە نەو یەکاژەڵە 
سەرەکی بە) جاڕێگ  لە   -شێوەی  بێپاژ   انەوە(ککەرەوەیای  لە  ەمارەیەکی  یان 

پڵەکەکاە ڕەچ  خێۆلەکان  ن،  جۆرە   نەکازانو  ئاژەڵ  کانو  ند،  ە س   ەی گەش ی 
ەکان، لە  بڕبڕ  -کرد،  ەواوتەشەکەی  گ  مێشک  دامیۆئەنکلەکۆتاییدا ئەو شێوەی  

اند بە  سروشتی گەیکە    ەیە بوو، و بڕبڕ ئە  ەند،ەشدا کە گەشەی س بڕبڕانو  ئە نێو  
 ۆڤ...( مر  – یەندم ۆشخودی ه

بەرب  درێژپاش  هەزارا  ەرکانیەکی    ی دەست   دایەکە اییکۆت  لە  اند،خای  ساڵی   ن کە 
  و رۆڤ لە  م   وەیەشم شێ، بەتەوە، ڕۆیشتنی ستونی دەرکەودکریاج   چقا  لە   ۆیخ

پێشجۆر خۆی  کەوتوەە  مەیمون  ب  ردەوە،اکجیی  بنەما  و  پە پایە  ەندنی  رەس ۆ 
د کەپێش  اغیمدە  گەشەسەندنی  و  قسەکردن  ڕپچ   ڕپچ   وتن، بە  وستبوو،  روتوو 

ئەوە   سە فەزلی  بوو  خ نەبوایە  ئەو    ڤمرۆ ان  نێو  بۆشایەیئەو  ت  ە  شێو و 
  . ەوەکرێتپڕب  ڕدارەکانی لە چەشنی مەیمونببڕی توە پێشکەو 

دەرکەوتن بەم   ت(دەس )  ردنیکۆتەرخانخ ئ انای  مانای  راز،  مای  ی  چاالکئامرازیش 
واتە    وشتدا،سر  لە   ۆڤرم    گواستراوەی  ی کردار  مانای   اڵ،پرۆفیشن   مرۆڤی

  بەاڵم   ن،ئامراز   یوەنخا  ( وشە   ەسکیبەرت  یبەمان)  ئاژەڵیش  دێهەن   هەمهێنان.بەر
بەتەنیا)ەب  ریێنە نو لەشن  د،  ەمێروول شەکانی  (  هتد ...ئاوی    کیەڵە هەنگ، 
   سروشت،  انی بواری ێبەرهەمهەریان لەسەر  کاریگ  م ەاڵ بەرهەمهێنەرن، بژەاڵنی  ئا

 دا. ست دە نیێناههەمربە  لەچاو  ەهیچب  نییە  یەکسان 
شت  ۆڤ گەیمر   بدات،وشت  ە سرری خۆی ل ێت مۆانە کە دەتوتاکە بوونەوەر  مرۆڤ 
  نیدپەرەسەن  ەڵلەگ....  ستدە  فەزلی  بە   سەرەکی  و   یەکەم  لەیبەپ   تە،ئاس بەو  

  ە لەمەشەو   ،اڕووید  اسەرد   کاسەی  ەل   ەندنس ە ەر پ  هەنگاو  بە   گاوهەن  دا،ست دە
انی جیاوازەکە  ەرجم  اییگئا   ،ەمیەک:  دەرکەوت  هۆشمەندی  یان  یئاگای

پرۆسەی  ئەنجامەکان لەدوودمەنسوی  ئدی،  ئەو ەسل ەوە،  ەمەش ای  ە،  ەمایبن   ەر 
سر ن..پەرەسەند یاساکانی  تێگەیشتنی  مەشتو..  کە  ئەنجاماررجد،  کانی ەی 

زیادبوودمەندیسو لەگەڵ  س زانیار  یونە.  یاساکانی  یەکانی ۆه  روشت،ی 
 .تەو سروشتدا پێشکێچەوانە لەسەر  پریگەری  کا
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دەچینە ڤدمرۆ  لەگە ل  مێژ   ا  بواری  دەناو  بزابێووەوە.  کە ت    نیش ڵەکائاژە   نین 
مهەیە   انخۆی  ویژوێم سە،  بە رهە ێژووی  پلە  گەشەسەندنی  و    ەیانەوە پل  ڵدان 
ج  ژەڵەکان ئا ەاڵم  بئێستا.    کوتا لەو  یاودبابەتەکانیان  ئەگەە  ر  مێژووە، 

بە ربەشدا بن،  ئ و شداریبویش  بەبێ  بووە،نەکەیان  ت  بەسمە   بێە ب  نای   اگایی 
بە  ئەم   بووە.  خەڵکپێچەوانەی    لە  ەورخستەدو  نخۆیا  ئەوەی  یبڕ  بە    ەوە، 

بەهمێ  دەڕاهەمان  بە  کان،ەڵەئاژ  دروستکردوە،  ە،  ەویانهۆشمەندی  ۆ ژوویان 
کراویان  ەتەکانیقبعا  ەری کاریگ کاریگەری ەمکردەوەک   چاوەڕوان  هێزە    ، 

سی  ێوەرە باپ  و ئە   کیتیش   ەربلە  ئەگەر  بەاڵم   وو البردوە.ژلەسەر مێ ڕێکەکان،  ان
مرۆڤ  بکە مێژووی  هەتینایەتی  باسکرد،  کا  گەالۆنترنی  ن  ی دەبین  ەم، سەرد نی  ین 

ان لە نێو  و   کاناوەدیاریکر  جە مانێوان ئان  ە بڕێکی زۆر لە نەگوجان ل تا  ێستاکو ئ 
بەدەست  ئەو   توەکاندااهئەنجامە    بۆ    ووەب  رکەوتووسە  ئێستا  و تاک   ەش هەیە، 

کە  ێزه  و ئە   ان، کوەاچاوەڕوانەکر  تە عاقبە  بەسەرانەی  نیی دەسەاڵتت  زۆر  ە  یاندا 
 تر.  زەکانیە هێون ل ەهێزتربوب

   ەڵک،خ   کی ووی چاالێژ مزتر بوبێت، لەبەرئەوەی  اواجیکە لەمە  ەئاراست رێ  ناک
  ە وات   ۆڤی،رم   اڵەتیح  بۆ  ڵیەوەئاژە  ەتیڵاح  لە   بەرزیکردنەوە  کە   یەی کیاالچ  وئە

هەموو  ددام  انیهێنکپێ  بنەمای   کە    ەتی کۆمەاڵی   ێنانیهبەرهەم جۆرە  ی 
ئامچاالکیەکی و  داانانە  ڕۆژانی    لە   کە خەڵانی  ژی  یتیەکاناویسپێد  بینکردنیجی 

بەردەمتامێسئ  کەوتۆتە     ەاڵتت ەسد   ە ک   نهێزەکا  یانرەککوێ  ییەاری   اندا، 
 هێنانمبەرهە  نیهێزەکا  نیەخاو   بە   خۆیان   کە   یهێزانە   وەئ   نییە،  بەسەریاندا

بەسەریدا  ەاڵتیان  ەس د  ن نەرمهێە رهە ب   کە  ئەوانەشی   دەزانن، لەگەڵ  نییە  و 
م ئام  اندانانەکەشیهەمهێەرب ئە   . یەتەدی نا  تیانبەسە انجی  کانیان امەنجواتە 

  ۆ ب  مرۆڤەکان  شمەندی هۆ   ستنیکخ ڕێ  ۆیەهەرب   .. .. ایە ن ناتەبیانلەگەڵ ئامانجەکا
  ابەشکردنید  و  بەبەرنامە  ەمهێنانیبەره   ەگەڵ ل  یەتی، کۆمەاڵ  نانیبەرهەمهێ

بت وەێش  اکە ت  ە م ناربەبە  کە  بەر یە  خەڵک  ت بەزبکاتەوە  وانێت  ەواوی  سەر 
  نیاوونەوەیان لە بەرهەمهێنرزببە هەروەکو    ییەوە،یەتمەاڵکۆ  یلە بارکان  ژەڵەئا

 وە. ژیەەی بیۆلۆار ە بگشتی ل
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  ەاڵیەتی کۆم   ێنانیهبەرهەم  ڕێکخستنی  ،ەدەسێنێترەپ   مێژوو  ڕۆژ  داوای   لە   ڕۆژ 
بەد   ایود  لە  ڕۆژ  ر،تزیا  و  زیاتر   تیپێویس  بە   ەبێتد زیاتڕۆژ  و  یهاتنەکەی  ر 

 ٢٠.٢٣. ل  ەبێت(د  زیاتر
بۆ    کاری  ڕۆڵ )ری ا وت  لە   ێژیدر  ە ب  ەن بابەتا  ئەم  مەیمون  گۆڕینی  لە 

 . ڕوو  ە خراوت  ( ڤمرۆ 
ی ۆکار هکار...) بنەڕەتی  ژی  هەموو    بۆ   ەوەش ئ    یەتییە،مرۆڤا  یانیەکەمی 

 (. دانولق خ ڤیۆ مر کار  کە   :بڵێین لەگەڵیدا نەاسەرملە  ەکیش، پلەی 
  لە  ووبهە  نگیگر  یڕۆڵێک  کە  ەینکب   ەیەک پرۆس  بۆ   ئاماژە  یستەپێو  رەدا لێ 

  لە  مرۆڤ   اپیرانیبباو  بوو،   ستوونی  ڕۆیشتنی  شی ەوئ   مرۆڤدا،  نیەندگەشەس
  ۆژی جیول  می سەردە  لە   ی ەوانە ئ   ان،مەیمونەک  ڵەکی ڕەچە   جۆری   ن وتریتپێشکەو 

ژیانرتا ڕەف   هۆیە ب   دەچوون،   ۆڤمر  لە  کە  ئەوانەی  ،ژیاندە  ێیەمداس  یان ی 
ە  ک    یدازنجیرە  ینێکە ای رێژخد  لە    یاوازبوون،جتەکان  و دەسەکانی قاچەکان  ئەرک 

ئەمەشەوە ڵ سای  ساڵەها  لەڕێگای  و  ووڕاستبقاچەکان    ی خایاند  بۆ    ێگایڕنەوە 
کردوە   ڕۆیشتنی )ستوونی  ڕیەکالکەهەنگاوێکی  مەش  ە ب .  لە  رەوە  وویدا 

مس گوا بۆ  مەیمون  لە تنەوەی  ئازاکتە دەس وە  ە مەش رۆڤ...     پاشاندبوون(.  ان 
  دەر تیی یارەمە ۆ خ  ڵیڕۆ  بە   ریش کا  ،ن رکرد کا  ۆ ب  بن  ئازاد  اتلێه  یانوا  ن دەستەکا

( بەرەوپێشەوە.  بۆ  ئامرا،  وونەبکار    زیئامراا  یبەتەن  ستدەبوو  زی  بەڵکو 
 . وو( بنانیش بەرهەمهێ
  و وب  ەو ارەک  سەندنیپەرە   بەهۆی   ەتیەکان،یالکۆمە    ەڵە لە ئاژ   کۆنانە   ئەو جۆرە

ئەوەیهبە  دە   ۆی  بستبەسەر سروشتدمرۆڤ  ئ ا  و  فرااگرێ     .بکاتوان  مانجەکانی 
یار   ،ەوەتر  ەالیەکیل ئەنداماەتیدمەکار  ڕێکخستنی  بۆ    ئەو )  کۆمەڵگە،  نیربوو 
ک  پێویستیەە تێدا  ک گەیشتن کیە ە ، بە پل یان کردبووی تازە گەشە انەو، ئە ەڵکە خ

اتی  ە کارو س تە زمان ل سراا ئ   ن اەمر ه(. لەسە ە شتێک بەیەکتری بڵێن ک  دەرکەوت 
 ەرکەوت. د  کارکردنەوە

بکەینندگەشەسە   ۆسەیپر   رەسەل  ەکوردبینی  ئەگەر  ئەوا  ق  لەون  ەکە  وناغەدا، 
  پاڵنەرە   دوو  ەشەوەئەم   لەدوای  دن،ر قسەک  شان پا  ەکات دەستپێد  ر کا   بە   یەکەم

 ی کێشم   لە  پلەی   بە  پلە   گواستنەوەی   ادنکاریگەریا  لەژێر  یئەوانە  دێت   رکیەکە سە



 

216 

 

ڕوویو یمە م دا  مێن  بۆ  گدا  مرۆڤ...،  دەب   کەەسەندنە ەششکی  ببەردەوام  ە  ێت 
یاری  شهۆ   و هەستەکان، سەرکەوتن بۆک  مێشی  ەشەسەندنگ ۆ  بوونی کات بپەڕێت

بە ڕوو ل   ەوامرد نی  گەشەسپا   ە ،  توانشاندا  دەر ەندنی  ئەنجاێنهایی  و  مگیری  ان 
   ە کۆتایدال ،  وبو ە هن  زما لەسەر    ێچەوانەی لەسەر کار وپ  کاریگەری   ەینی، کە ز

ەو  ب  ،دەچێت   ۆتاییک  و   وام ەردەب  باشبوونی  ەوەرب  نوێوە   و   زۆر  پاڵنانی  یلەڕێگا 
  خۆی    دنیەسەنەشبە گ  ن کۆتاییوەیمەرەتاییەکانی لەیکچووی مس  ۆڤە مرجۆرە  

 49 .*هێنا
گەش د ئەو  لەتوخمێک  دەرکەوتنی  و  ە ەسەندنوای  نوێ  تە   ی  کۆمەڵگە  اومرۆڤی  و 

ئە لە  دەرکەوت  مرۆڤ بونۆک  یم جا ئەنوەش  لەد ەوەی  دا ەکان  یەکتر،  کاری  واەوری 
پپێداویستەکسە لە  بن ژیاانی  ر  بهۆ  ەروپێشچوونی،  بوو.  هێهەمەریەکانی  نانەوە 

بەڵگەن ئە سەویئەوە  کە  پرۆ تە  هە سە و  خایان  هاەزاریە  ئەوەساڵی  پێش  ی  د، 
و  کەین ئە ەوێت. ئەگەر پرسیار بکر مونەوە دەگەلێ مەیی لە مێی مرۆڤایەتگەڵکۆمە 

چیتا  ە زیاویاج لە    یبەتیە  کۆمەڵگەیبوو  لە  ی  رۆڤایەتم  نێوان  ومێگەلێک 
 .کارکردن  نیدەڵێترسیارەش م پ ەاڵمەکەی ئەۆ وبن؟ ەیمو م

و    زی ڕاورازانە ئامراین ئەو ئامنترۆ. ک زەکان رای ئام روستکردند بە  کار دەستیکرد  
م بووڕاوکردنی    بۆ   نەوە گواست  بە  سترابوونەوەەب  ڕاوکردن   و  ڕاو    . اسی 

  بۆ   گۆڕین  بۆ  ێنو  رنگیگ  هەنگاوێکی  مانای  بە   ەمەش ئ   گۆشت،  نیاێنهرکا بە 
  . رۆڤم
گرنگی    ە، ک انی دوو پێشکەوتنە نوێیە ڵدرهە سەبەهۆی و  وو  دنی گۆشتی براروخ
   . بوو  کان ئاژەڵە  دنیر کمڕا  ورئاگ   ارهێنانیبەک   ئەویشە،  یهە   خۆیانی  ایبەتت

ەهۆی  ب.  .. درکدیزیا   کردن هەزم  پرۆسەی    یەکەمەوە  پێشکەوتنی  بەهۆی 
دوپێشک خواردنیەوتنی  ز   ومیشەوە  بێت...یاتگۆشتی    ەوتنەشکێپ  وود   ئەم   ر 

  ۆڤ اری مر بۆ ڕزگ  وێی نەوخۆ بوون بە دوو هۆکاراست ی ڕوە ن بە شێاکیهەردوو
  ەکان. ندە سەرەتایوبە کۆت لە 

 
ست لەو مرۆڤە  ، مەبە یەتەیمونەی ئێستا ناو م ی ئەانا مبە  ادرەکەین لێ ەن دکاتێک باسی مەیمو *49

لقی   لە ن مویمە   وویچ یەکەی لکۆن  یمرۆڤین ین بڵێ . دەتوان ەبووه  سەرەتایانەیە کە لێکچووی مەیمونیان

 ندی ڕەچەڵەکاکان. شەسە ەی گە نجیرز  ە هاتووە لە ڵەکانەوئاژە ی ەکانەداربڕبڕ
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  د چەن  بۆ   دەڕوات  و  ەبێت د   بەردەوام  پلە   پلە    ارکردنک  ەندنەکەیس ەش گە   سەیپرۆ 
کایە ال  دن ە چ   و  کجۆرێ ئ نەیەک.  لە  چوو تێک  کشت   ناژەڵداریەوە    لە    ڵ،وکابۆ 

  و   هونەر  لەدوایدا  رکەوت،دە  ازیەس پیش    ان شپا   پیشەیی،  ریکا  ۆ ب  ەڵەو کشتوکا
 زەینی   دنیر کر کا  مدائەنجا  لە   ێتدەب  ەردەوامب  ەۆسەکپر.  تندەرکەو   ستەکان انز

  دایەتیاۆڤمر  مەڵگەیکۆ  بەسەر  دەسەاڵت  ەینیز  هەمەکانی بەر  و   بێتدە  زیاد
نی  ەکاکی الچا  و  غدەما  ەرەسەندیپ   ەیەکانەو نزەی  کارکردنە   میئەنجا  لە   دەگرێت.
دێدبە مێشکی   بەکاردەنمە   ت،وادا  ئاراوە،  دێتە  فیکر  انهێنیەت  وەاڵی  بە    مبۆ 

  ئەمەش   کە   ،تسێنێپەرەدە  یستەکانیانوادپێ  بۆ    یاتی وەاڵموتەکان لە جوکە هەڵس
شێو  ڤەکاندا،ۆ مر  یکێشم  لە   دەبێت  یڕەنگدانەوە    خۆیدا  لە   یخۆ ەیەش  بەم 

 بێت. دە  یکدالە هاندیالستی بۆ جیئایتیۆری   الەگەڵ کاتد
ئار  ەر لەس دەرکەوتنی  ئەنگلس  ەیەاستئەم  دید ئا  شرۆڤەی  بیالست  ەی  ەوەکات 

نانی  بەرهەمهێ  و ڕۆڵی  اری زەینیک  ی ڵی، ڕۆڕۆڵی هۆشیار  می زیادڕەوینجا رئە بە 
هۆ  ە.ڕۆحی بە  بوو  ئەمەش  جیهەر    لە   مرۆڤی  ەیئەو    ان،کیەرکە س  ە یاوزکاری 
دە  خۆی  ێیپ  وێنش  ەجیاوازیان  ئەو  مبەاڵ.  وەد جیاکر  ئاژەڵ   ت کاقایم 
   ا. ەڵگەدۆم یانی کات لە ژەکە دات، ڕۆڵی هۆشمەندی گەور ک  ونیڕبوبەتێپە

  کۆمەڵگەی   بە قوناغیئاماژە  شەسەندنە  گە  یڕێڕەو ت بەستن بەو  بە پش   ئەنگلس 
و  س  دەکات  لەگ   دەڵێتوشیالستی  بڤ رۆ م  یونوچەڵ  "  کۆمەڵگ ایەتی  ەی  ۆ 

ڕاس  جۆری    ێکدانزابا  ،تیسوسیالس  ەڵگەی کۆم  بۆ    ی، ت مرۆڤایەتی  رە  و گە لە 
  ڕی اڵوگۆئ  یوەندی پە   ڕێت؟ گۆ دە  هۆشمەندی  ڕۆڵی  چۆن   ەاڵم ب    ت،ەداڕوود 
  ئەنگلس   یلۆژیکەکان   ەبێت؟ د  چۆن  ەتیی اڵە کۆم  یبوون  و  اڵیەتیکۆمە   مەندیهۆش

وەردەگرینەوە لە  سیارەنە  ئەو پر   یم ەاڵو   ە م ێئ    .یارانە پرس   ئەو  بۆ  دەکەوێت  شپێ
   ا.دۆهرینگد تیئەن ەل  س ئەنگل کاریەکانی ادە ارە ئامک
 

ئاماژە  ا،  مەڵگەدکۆی  ەسەندنگەڵ گەش لەێت  وام دەبیشتەکەیدا بەردە گە لە    ئەنگلس
مرۆڤبەو  تا  کە  دەکات    کرداری   ی کاریگەر  ەورکەوێتەودو  ژەڵیئا  ژیانی  لە    ە 
لەسەر س خ دەۆیان    و دیاریکراوەکانی    ئامانجە   بۆ   ەخشەی ن   ڤ ۆمر  ،بێت روشت 

  توانایی  ەک  ە ڕاست  ئەوە"  تدەڵێت   رەوەهاهە    .تکێشێدە ئامانجەکانی    بە   گەیشتن
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  هەیە،   بوونی  رپەلە کۆ  ەشێوەیب  ،مەکانرنا بە   بە    ،ەستەکان ەب بەم   ردارەک  لەسەر
ئاژەڵەکان لەال   راو ێکخڕ   کرداری  هەموو    مبەاڵ  دا،ەڵەکانیشئاژ   ە ل   یوەنەیتوان  ی 

ە  بە سروشت بدات  ی لمۆری خۆ   ەوەی توانیبێتی، ئوشت بداتی لە سر ۆ ی خمۆر
 ڤ بووە." مرۆ  یاتەن

ئاو ەکب بۆڕۆیشتنیان سنوورد  کان ژەڵە رتی،  ەکی،  دەری  سروشت   رهێنانیکابە  ارە 
تێگۆڕ بۆانکاری  بەتەنیا  دەکەن    دەکەن   وا  مرۆڤ  ەاڵمب  نیان،بوو   وەی انە م  دا 
ک  ڕانکاری گۆ بکات  لەخزمە تێدا  ئ ە  بێاجەکمانات  د نیدا  تاکو  بەسەردا  ەساڵ ت  تی 
ئەمش ربگ ناوەڕۆکجی  ن.  ئاژەڵەک   رۆڤم ن  نێوا  یاوازی  جیاواە انو    بە  زیەک، 

 کی تر.نە جارێردارک داری کهۆیەوە مرۆڤ قەرز
د بە ) ب  بێتەاڵم  سەرکەوتنەکاشانازی  بە  بەس رۆڤایەتیم   ینکەین  سروشت  ەوە  ەر 
ڕاس د سەرکەوتنهەریەکە  ە  تا...  بە  لەو  ه   ەم کیە  ی پلە انە  ئەو  دەبێتە  ۆی 
چاوەەنئ  کە  بڕاوانکرجامانە،  باو  هەروەها  دپلە  ەوو،  دەبێتوو  ی   ،   ەوسێ 
چاوەڕواننەکرنە ەواپێچ  ەنجامیئ  زۆ ش،  جااو،  نی اجامەکەنئ   دنەوەیبەتاڵکر ر  ر 

بیەکەم...ئ  ڕاستیەکانمان  هەموخاتەوە،  دەری ەمەش  هەنگاوێکلە  دەست و    دا، 
سروشبە ناگرین،  سەر  ئە تدا  دەستی  ەرکازگ ڕ   وەیوەکو  گە ر  نامۆدا لێبەسەر  کی 

دەستیبگرێت و بەس  ،  ناگرین  د ەەردا  کەسێبەسەست کو  دەرەل  کرگرتنی  وەی  ە 
ئێشت سرو بۆ  بەڵکو  بەپدا،    بە   تینروش س   ربە   سە   ر سە   ێمەئ    ەوە، انێچەومە 

ە  ب   نێکمانرتگ تبەسەردادەس  هەموو  دەژین،  تێیدا   ،وە ە نمێشکما  و  خوێن   و  ۆشت گ
سروشتد پێسەر  بە  ترەوەنەوەرەکاوبو  ەیناچەوا  لەیەنی  ئێمە  بەوەی   ،  

یاساکان  انداتوانام دسینبنا  یهەیە  پەی،  یاساەو ڕ ەتوانین  استی  ڕ   بە  کانیی 
نا لێرەل مەس  وەڕۆکیبکەین(.  گە ەکە  م بوەیە  نەڕاەدا  پە ۆ  نێوانەسەلەی   یوەندی 

 ی لەدەکات. دا باس  (ینگی دوهرئەنت )  لە   ئەنگلسکە پێویست(   و  ی)ئازاد
بین  شت دەنی سرو اتێگەیشتنی یاساکی  ژێک، فێرهەموو ڕۆ ،انموموهە  ستی،بەڕا 

فێ    بە  ەش،لەم  دوور   ەبین،د   یکانزیکە ن  و   ر دوو   مەعریفیە   ەام جئەن   ری زیاتر، 
  ئەوەی   ە ات گب  کار  ئەگەر  بەاڵم..  .ەکەیەوەشتیروس   ەوەڕڕێ   ناو  ە دەچین  رکتچاال

ب فێ  تا   ، تبوێ  کردن کار  لە  ساڵی  ا هەزارەه دەبێت  هە ردەبین،    ە مجانە ئ   ندە 
کردارەکانموو بەد  کانیسروشتیە لە  وەرگا ر  بەرەوڕورین،  ن    وی ئەوەی 
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دەڕوات،مهە ەره ب زۆ ڵەتەک حا  ێنان  س ە  بە  ەختر  سەبارەت  ە  ئەنجامرە 
بۆ  یەتیەکەاڵکۆم  بەاڵم نە.راکردا   و ئە ان  ف   ..  بوارەشدا  لەم  بە  ە ردێهەتا  بین 

هئەزموون توند  زۆر،  بەر  ، جارەندێ  ی  مابە  بە    و   ییوومێژددی  اووردکردن 
ر و  وودن،  بیدەاڵیەتیان فێر  کومە   ریگەریا پلە جێگە پێی ک  بە  پلە   ی،یکاریەکەش

ب االکبۆ چ  خۆ،ناڕاستەو بە ەرهی  ئەەمهێنانمان،  فەرناو توامەش  دییە  ت  ێ ەباهام 
  خستنە بەاڵم ئەو رێک خستنی.  ە و رێک ن یارەرداگرتنی ئەو کاریگە دەستبەس  بۆ  انبۆم
دەوێ،   ریفەییەعمە  شێوەی    لە   لێدەکات  ەواومانت   ایت ە ودک  یداوا   زیاتری 

ئ   اندا،انەکەمنبەرهەمهێ تاکو  سیهەملەگەڵیشیدا    ە،یهە   تاێس ئەوەی  ە  ستەموو 
ئێس ومە ک ال اڵیەتیەکەی  ئ   ٢٣٩-٢٢٣  تا(  لە ییرەنجامگبەو  ەی  رۆس پ   ەش 

کگواست  بۆ  کۆمۆنیستی  لێکۆڵیکۆت  ئەنگلسگە،  ڵمە ۆنەوەی  بە  دی  دما  نەوەی ایی 
 .تویی دێنێمێژو
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 ۆر جۆراوجەی  ەسەلی م ەند ه
 
 

  سبا  ەندێ ه   گلسئەن  ،(شت ێکتیکی سرو دیال)  کیەڕۆناو   خستەنەڕووی  کۆتاییلە  
دێنبەکورت کە  ینەو ی  بۆخس ە،  مەچا   تیەڕوو  هەندێ  جودا، رەسەری  سەلەی 

 . ەەووییژوی مێ هەیە بە تێگەیشتن لە مادد نوەندیاپەی انەی ەول
دەچی یەکەم  پلەی  بە  سەرنلێرەدا  پەیوەندیەسم   ە    دنی سەنەرە پان  نێو  ەلەی 

و بەره گەشەسەن  زانست  ماددی،  انەمهێندنی  کورتکرای  ی  مێژوو   )  لە ەکدا  یوەلە 
ک  ساە  زانست(  دەگەڕێ   ١٨٧٥  ڵی بۆ  باباتێکی داڕشتن    ئەنگلس   تەوە،دا  بۆ 

دە ب پێشکەوتند"  ەکاتناوبانگ  و  زانست  وەکو  سەل  هەر   یەرکەوتنی  ەرەتاوە، 
دواید  نانێمهبەرهە پێداویستیەکی   لە  ئێتا   " دەڵێتا  بووە"،  ئەرکو  کەکە  ستا، 

لە ورتکراوە ک بەرهەمهێو تەوە  قەرزدەی  زبە  ،زانستە   ریانان  قەرزداناڵم  ی  ارست 
بەشێوەینانمهێهە بەر کە ە  ناکرێ  ەک   ئەنگلس  دەیە  وود  دووای    ت".بەراوورد 

  دا   ١٨٩٤  ساڵی  لە   بۆرگیوس  بۆ  یداکیمە نا  ە ل  مەسەلە،  هەمان  بۆ   ەڕێتەوەەگ د
  ەکنیک و لەسەر تە و زۆر،  زۆر گەور ی  یەکپلە   بە   ،تزانست دەوەستێ " ت  دەنووسێت 

ئەپێداویستیە کۆمەڵ  گەرکانی.  تەسپێویا  دگە لە  دەکنیتیەکی  وا ئ   وت، رکە کی  ەوا 
زیاتر لەوەی بە دەیان    ۆرز ات،  ەوە بڕوپێش وە بنێت بەرەوپاڵ بە زانستە کات و  دە

 ان دەیکەن". ک ۆنکە زاکەس ل
س )  لە  تر  جا  اد  روشت(دیالێکتیکی  نی پەرەسند  تیڕەولەی  ەسەم  ئەنگلسرێکی 

( باسی  ننداپال  ووری سیاسیب)ئا   یە وتارێش سی ساڵ ل ە، کە پدێنێتەو زانست  
ڕەێدا  لەو  .  دبووێکرڵ ت  خنەیئەنگلس  د جێبەجێکردنی  مالتۆس  بەر  ەدێوری  اتە 

 ە. ڕەخن
 

ت  ئەنگلس ڕووی  خستنە  دانیشتوان  م  ۆرەکەییلەسەر  لەسەر    " ت دەڵێت التوس 
ان  وانیشتوتوان گەشە دەکات. ددانیشنی  ودبوزیا یایکەم بەهەمان خێر نی  الزانست 
دە  بە  زیاد  لەگەڵ  گونجاکەن  پێارەی  ەبقندن  شەوە  ەوپێبەر  زانست   شوو، نەوەی 

قەبارەی مە گونجاندن لەات بدەڕو نەوەی پێشووەوە کە    یەن لەالیفە کە  عرە گەڵ 
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ل  ماوەتەوە  بارودۆخبەبۆی.  زۆر  لە  هەتا  سروشت ەرئەوە،  گەشە  ا،  دیی  زانست 
  ی ئینگلیزی ێکی لیبرالسوورینامالتوس ئاب Thomas Robert Malthu،نێدەسە 

س ب لە  کە  ئی  ١٧٧٦ڵیاوو  لە  لە نگلتدا  بودای  ەرا  مالتوک  تیۆرەکەی وە،  بە    س 
  و سیەتی  ر ب تێک دەیویست شرۆڤەی هەژاری وا بوو، کگی دەرکردنلتوسیە( ناوباما)

لە  بکات،    کێشەکانی  ب ودەیبەستەجیهاندا  زیادبوونە  مەسەلەی  ،  توان نیش دا  یە 
زیادببووکاتێک   ژمادەیووت  دانیشتور نی  جیهان  ەی  ئ بە انی  لە  ی  ت سارزترە 

کشهەمهێنانبەر خۆرهەمبە   و توکاڵ  ی  هاوسەنهێنانی  بەمەش  لە راک،  گی 
دەبدکۆمەڵگە  الر  ئەا  هەژامێت.  و  برسێتی  هۆی  دەبێتە  دەرکیر ەش  تنی  و ە ، 
 هتد ...ۆشیخ شتن و دزیکردن و نە کو  و یەتی وەکنابەجێی کۆمەاڵ دیاردەی 

ک  یە م  ەساڵ بەپێی ئ  ٢٥ەکەن هەر  کان زیاد دەە مرۆڤ ئەوەی خستەڕوو ک مالتۆس   
ئەنییە  لەدوایەک دە،...هتد ٣٢،  ١٦،  ٨،  ٤،  ٢،  ١)  دازە  دالە  ئەمەش  وە  ات  ڕو( 

دەرا کناکۆتا تاکو   ئەگەر برسیەتی، جەنگ و  کان،  ە وداوە سروشتیوڕ کان،  دەن، 
  بەرهەمهێنانی  بەریشیداانبەرلە    .  نەگرێت  بەری   ...  ون،ولەدایکبرێکخستنی  

  ( تد ه..........   ،٦  ،٥  ،٤  ، ٣  ،٢  ،)    دەکات  دازی  ەندازەییە ئ   شێوەیە   ەمب  راکخۆ
  ەسەری ار چ  بۆچون   هەمان  رسە لە.  کشتوکاڵ   ۆب  بەکەڵک  زەوی  ینەبوون   ۆی بەه

 تەڕوو. خس  ەنگیە وس ها ئەو ڕاگرتنی بۆ  خۆی
لەدوای  وەکو یەک  ئەندئەو    لە  ئەنگلس  دا  ١٨٧٤  لەساڵی   یە".زەیاەکە 
  (برنیکوسو ک)  کەیدۆزینەوە بە ە ئاماژ دا ( سروشت  تیکی کدیالێ) لە کراوەیەکدا کورت

 : تدەنووسێت  ە ک  دەکات، ٥٠*
ک" دۆزینەوەلە  ئەو  زانستەکاتی  ڕایەوە  سروشت  ناوەڕۆکی  وب  زگارینی  لە  و، 

کووو ن  ،ووتیه الکۆتوبەندی   دەکاتەوە  رسینەکەی  پێشکەودەڵێتت  زانست  نی  ت" 
  ا، ئەگەر هێز، دەگونجە ەرێکی بڕۆیشت، بە پالن  زەبەالح  ڵیوهێەدوب   لەو کاتەوە 

جیادەکاتەوە    ی(، ئەوەیە اتەک ک) ەوداکەیدام   ڵ دووجای گە ەل  ت،ێەکە ڕاست بتنو
  ی ەبەو   تێنبسەلمێ  جیهانی  بۆ  بوو  ویست پێ  ە ک  یبەوە   ەوە.دناڵی دەستێکرلە خ

 
بە  بووە.  یک  دا لەدا   1473لەسالی  کوس  رنیب کو  س والندی نیکەماتماتیک و فەلەکناسی پۆل ی  انزا  *50

بەناوبا دادەنرێ،و  نوێ  فەلەکناسی  گەورە   ترین گ ندامەزرێنەری  زو  سە اناترین  ،  وبو  یخۆ   میدەری 

بەک   مەکەی داڕشتنس  بۆوو  بەوەناو  ریتیۆ   ی  کرد،  لەشتێک  زەویی  ەندی خۆر  سوڕاوەدایە    خولێکیە 

 .شی تر   ینکائەستێرە بۆ هەروەها خۆردا،   خۆی وی ر وبەدە
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م   هەمهێنەرەرب بۆ  ئۆرگبەرزترینە  مرۆڤای   -نیکااددەی  ڕۆحی    داێرەل   ،ەتیبۆ 
 ٢٥٧ل . ە ئورگانیکنا  ەی مادد  ەیجووڵ یاسای ەیپێچەوان جووڵە،   بۆ هەیە یاسا

ری  دا، کروشت( بو دیالێکتیکی سرو)  یی باسەکانیکخەر   ئەنگلس کاتێ    کۆتایدا،لە 
باسمان    مێژوودا  و  ۆژیکلەشی  ب   ە ی گرنگی دۆزیەوە، ئەوەی لکێکتییالیاسای د
 تیدا بوو. مرۆڤایە  گەیەڵم ە کۆل وڕی کامڵبوون( س   یا یاس ) ئەویش لێکرد، 

خوێنلەکا  باسە دنە تی  بۆ  هیوەی  بچل )  لگکانی    سەی با  ئەو   ئەنگلس   وک( ۆژیکی 
  وو، بۆکردب  ژەیاما ئ   هیگل   کە   ئەوەی   بیری  ەوە،پێش   بۆ  داەیپێپەر   و  ت وەرگر

دابڵە لەق   کۆرپەلە  ەی ێو بەش لێرەدومی  لە  ه" دەنووسێت  ئەنگلس ا  و.  اوتەریبی 
و) زانستی  ی(  پەلەزاننستی کۆر ێوان )زاوتەریبی نهای=  رۆڤ م تاك و مێژوو    انونێ
بئ  هیگدەخاتەیرب  ەوەئ   ئەنگلس  ٢٩٩ل.  "fossilsنکۆ  بوونیدەبەر ۆرگانی  کە  ل وە 

یاسای ئەو  دۆزیەوەبوو  بەی  سەبار ،  چ ەاڵم  بە  فیکر ەمەت  مێژووی  بۆ    ، کەکان، 
ز کە ائەوە  بۆئەویگه  نراوە  داڕشتنی  کرد   ل  کامڵبو  یساای  -یاسایە  نی وسوڕی 

جیهاسەبارەت    -Evolutionaryکانمە توخ یان    -تاک)    ئۆرگانیکنی  بە 
پمردنەوەی  رەک وباود  -ستوجینینئاو جۆرندسە ەرە ێژووی  ئەوەی  نی  سەر  ی، 

( دا.  تشسرو   دیالێتیکی)    لە  ات کدە  بەمە   ە ئاماژ   گلسئەنلوجینیس(،  ئافی  -بەوە
و  ئە   اریکرد  ئەنگلس ( دا  ڤرۆ م ەوەی مەیمون بۆ  ی کار لە گواستنڵ ڕۆ)   ە وتاری ل

ڤی  ۆ ری متوخم  ویێژومەکات، " ڵک بەگشتی دخە اکتیکی  چاالکی پرە لەسەر  یاسای
ساڵ  ن  ژووی ملوێنامێ رتکراوە بۆ ونەوەی کووبارەبوو ە د ا ل ا، تەنهدکی دایکس لە  

گەش  سەژئا  ەسەندنیلە  سەرەتایەکانن،  لە  ە رەڵە  گە ک تا  ەندنی سشەرمەوە، 
ندنی ۆ گەشەسە چڕتر، ب  زۆرم  بەاڵ   وونەوەیەکە، برەاۆرپە تەنها دووبڕۆحی بۆ ک

  ٢٣٦بوون" لی سەرەتایی نەنی ئەوازەی
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 ن نەکا گریما   نی و شبی پێ 
 

 ن ەکاەر زانستلەسم: یەکە
 

بوونەوە، واتە یەکێکیان یاکرایەکتری جلە ستەکان  وە زانلە سەرەتا  و زانیمانوەک
تل بریاەوی  بپەی  وەیە ن،  سەرکیان  نییە وەندی  بە    لسئەنگ اڵم  بە   ،ەیەکەوە 
کرنواچە پێ هاوبەشەکانی  بوارە  پێشبینی  ئە ەوە  لە ی  وەد،  وان نێ  ڕوودەدات 
ئاندنستەکزا بواە ا.  .  کرابوو نە   لەسەر  ەوەیانڵینلێکۆ  اتە س   وئە   تاکو   یرانەو 
  سەی پڕۆ  ە ک   بکات،  ئەوە  پێشبینی  انیتو  ئەنگلس  ەوە یکدیالێکت   ڕێگەی لە 

زانستیدنی  سەنەگەش ئاراستەی  مەعریفەی  کەد  ک ە بە    ای توان   ەڕوات 
وونی تبس درو   اراستەیەئ ب  تانە،حاڵە   ئەو  پشکنینی  لە   هەیە   وونەوەی بوڵق
ئالێرەد  نوێ. کی  انستێز بە ا  دماژە  دەک اهێو  لەو  پێیگ  ئەنگلسکە    ەیننانە  ەیشت 
گ س  بەاتەی  دواستنەوەگ  رنگی  جیاوەزەکانکان  شێوە  لە  لە    ەداجووڵ   یەدا، 
هەمان ئەو    ەڵەگ ل   ە بوونە هاوشێوک  ە ڵ اوازانەی جوودا. ئەو شێوە جی١٨٧٣اڵیس 

  .بوونا ندستەکا گواستنەوانەی نێوان زان
یچ کەس  ەیدا هرانبەو بوا  ئەنگلس یەی کە  گرنگئەو    بڵێینتر  یەکی  ەشێوەر بئەگە

و    لە  تشرۆڤەکزاناکان  نەکبیێاران  گواست ردبونیان  ئەو  تایبەتی  بە  ەوە  ن و، 
ک ەیەنووالد لەی  جیا  ە  شێوە  جوونێوان   نی اازدب  نەیئەوا   ەن،ه   ە ڵ وازەکانی 

  مان باس   ێشترپ  ەکو و   .تر   بوارێکی  بۆ  رێکەوە بوا  لە   ڕوودەدات  تێیدا  دیالێکتیکی
  . دەکرا  لەسەر  ەیانلێکۆڵینەو  جیا  ە ب   نەریەکەیاه  اشدپێ  لە    ەەوانئ  رد،ک

هە ەوەبرد،  ک   ێنو  کیێ داهێنان  بۆ  پێشبینیەکانی  ئەنگلس  کە  وبوالێرەد ر  ی 
گواستنەو   لێکۆڵینەوەیەک  بۆئەوەی  ڕ،  ننیانێوا  وبەشەکانی ها  ە لە  ێگاخۆشکەرە 
خەسڵە  شێو بتوانێت  جووبە  ەتی  زو  ئاڵوزۆر    وانەیئە  نەوە،بدۆزیڵە  رزەکانی 

 . بەرزن
مابو   گەرهیە نمونە  نتی  ڕوون    لە  نستنەوەکا واگ  و  ەوەبەستن  تاکو   ەبوو،می 

و ایەرەدۆزن  یکانیکیم  جووڵەی   و   گەرمی   نێوان   ەوەش ئ    نەسەلمێنرا،  وە 
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  ی جووڵە  تیۆری   و  تەرمۆدینامیک  دواییدا  لە  و   ی مگەر  نیکیمیکا  یۆریت  ی تبەیارمە 
 . زەکان گا
 

بڵینەولێکۆ   ئەو  ئەنگلسدە  چەنهەر شێوەیەی  خستیە  کرد ە  ەو  بەاڵڕووو  لە  ،  م 
نێوانبوار کیبوارەکان،  ا وکیمی  فیزیا  ەکانی  گەڵیشی  لە  وبایەلۆژی،  ئە ی میا  و  دا 

منێواەی  نواراب و  بایۆلۆژیا  کۆمەڵگ ن  ەوە  نڵیۆلێکبەبێ  رۆڤایەتی  م  یە ێژووی 
بەاڵم   تێگە   ئەنگلسمایەوە.  بۆ  لە  ویشتنی  لە  جوووەکانشێ  پێشبینی  و  ڵە  ی 

ستانە  ەو زانندی نێوان ئ لە پەیوە  امگیریەنجگات بە ئی بانانیان تونێو  وەندیپەی
تئ   و کەەوانەی  ئەەهۆ ب.  تنو دەردەکە   ئەنجامیەوە   لە    ر  کە  ڵەشە خا  می  بوو  وە 

گروپێکی اێونلە  بکات  الێکتیکی  دی  ی بەستنەوەیەک  توانی وەکو  زانستانەدا  ئەو  ن 
لە  ستراوبە  بەیەکەوە   و او  ڕکدانەبلێ زاەو ئەنگلس ی  دوا.  ڕاستە    ئەو ی  نست 

 ند. سەلما نەی بۆچوونا
پلێرەد پێویستە  ترێشبینیا  بکەین  با  ەکی  زانستەکانی  لەسەس  رپەرەسەندنی 

ڕ  مەیلبە   روشت،س  ئەوەش  ەوتەو  لەکانیەوە.  کەوتنیریە ب مەبەستمان  ئەو    ەک 
زانسرئا   دوو پەرەسەندنی  لە  سەرکیەیە  و ان  جیایی  -شتداسرو  تەکانیاستە 
 . یان اوکارتەو
  ن، دەژیا  بەیەکەوە  ک،بەیە  دژ  یوتەریبها  بە   ەیەلو م دودەیەمدا  نۆز   سەدەیلە  
، کە هۆکەی  ەکانجامن ر ئە ەسەل   بووە قەر  پێدانی  بە   داواکراوە   وەمدو  مەیلی   ی ەبەو 
قوڵ لە نێوان   ە یەکگرتنێکیکرد ک  نییێشبوەی پئە   ئەنگلس م  اڵ ی یەکەمە. بە مەیل 

  هەیە لە  ەنە ی ونی دووالداچوبەیەک، وە  ەوەدەکات ۆیان  ە کلەدا هەیە ک مەی   ەو دووئ 
 ..داوانیاننێ
 

  پڕۆسە  ۆی دەرکەوتنی بوارەکان وتە هەکان ببێتی شتە سرو ی زانسەر پێشکەوتنئەگ
پڕک  ئەوە ن،  اێیەکنو هۆی  ئەو  دەبێتە  لەشاۆ بردنەوەی    ە ست نزا  نێو   ییانەی 

هەیە.سروش   سەرەکیەکانی   ابێتەن  ازییاوج  کە   ستەڕوو خ  ی ەئەو  ئەنگلس    تدا 
  ێتەدەب  بەڵکو   ، بووە  ێشتر پ  کە   ی ەوەئ  کاندا،ستە انز  نێوان  لە   ن واردهەاڵ   یهۆ
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لەیەنزیکبوونەوەیا  اتەو  ە،پێچەوان  میا ئەنج  یهۆ ب اکەدگرتنە کن  یان  ەوەستن ە ، 
 کتر.ری یەەاوکەوت  ەواتایەکەی تر بەیەکتری، ب

تری  بینپێش بەیەکدال   ئەنگلس یەکی  ئەو  فیزیالە    چوونەیەسەر  کنێوان  ا  یمیادو 
 فیزیایی  یایکیم  بۆ  یەلماندن س   رکەوتنیە ی دت مەوە ڕاس ی ئەرچاوە ، لەسەبووهە 

و یزیف رەدا  واب  لەو  ە ک .  ئەلەکترۆنی  ەشانەوەیهەڵو  تیۆری  یەتبتای  بە    کرد،   ا 
   دا،  قەڵەم  لە    ێکی نوێنست ی زاتنیکبە دەرکەو ی  ەمئە  ئەنگلسەن.  کیمیا بەیەکدەگ 

 نێوان  کەییەنەدووال  ەنەوواست گ  سەرلە   دەبێت  ینەوە کۆڵێل  ەرکیئ   تێیدا  کە 
 . جووڵە   یەشێو ودو
ساڵیل لە ١٨٨٢ە  دا)کارە   وتاری  دا  ت  با(  لە  تێبو    -کارو)   لەسەرریدا  ینیەکی 

کیمڵیێکۆل  لەسەرش  ێشتریپ  کیمیایی(، پڕۆسە    ئەنگلس یاییەکان،  نەوەی 
ب  ەلماندی س  دووالیەنەی یپە   یوونبە  د  وەندی  نێوان  و  یزف   یاردە هاوبەشی  یایی 

ا  یتەن  ناکان بە اون، کە زکەردە دەباییدا  کارە ۆلی  ەپاتی ش ە ککە ل ەکان،  ییاکیمی
ەکی  نیپێشبی  لسئەنگە کیمیا. لێرەدا  بەتە ب ئەوە تاین  کە بڵێیانەوە  بەوە دەوەست 

دەخاتەڕوو)هۆشەمەندانە  انەریەقە ەبع   وەندی یپە   ڵیخا  ەکاتیل   ستە،ویێپ "  ( 
گەردەکان    لە   هەریەک زازانستی  ە  خاڵ   ەردوواله،  ناوەکییەوە   ینستو 

ان  گەورەکی ئەنجامە  چاوەڕێ   گەیشتنداکاڵی بەیەخ  لە  ێت،ری بکردیا  نیانەکاوازال
 ٤٠٠. ل "نبکەی

دوای پلە  ئەو  ڕاستی  زانست  ئندسەلمای  بینیە ێشیدا  کەەم .  بوو  کاتێک    ەش 
لەسا دنەشاڵو هە تیۆری  دا  ١٨٨٧  یڵئارینیوس  ئەلکترۆنی  کە  ەوەی  اڕشت، 

و  بایکارەپڕۆسەی    بە یمیاییەکان  کدە  دیارشرۆڤەی   ە  ئاوێت  کانی ڵەتە خەس ی 
ئەلەک   کانی کردیەاویئ  تی  اوەندین. چەمکی نترۆنەکابۆ  ئایۆنرۆئەو    بوو کە  یە 

جەب و سالبیان گەی کارەبایی مواری ب گری هەڵنە ئەوا   و، الیەنێکی گەردەکان بو
 ەکەوێت. د دەرمیا نێوان فیزیا و کی پەیوەندی  انەوەیدەنگڕ  داچەمکە  لەم  . یە ە ه
 
سەر  اتەدی لە ه  ئەنگلس  ەیینیێشبئەو پ  ساڵ  ەیانە داش ل ە پباس  شایەنی  یوە ئە

گەشەسەنئاس  فی ۆی  کیدنی  کیمیمزیاو  و  فی ا،  پێشتر  یایی  کە  زیایی، 
 . وتبوو کەدەرنە
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هاو  ای نەمب  لەسەر   ڕووتە خسگرنگی  نیەکی  بیشێپ  ئەنگلسشێوە،  میتۆدۆلۆژی 
با و  کیمیا  لێبیۆکیمیا  -یەلۆژیلەسەر  لەس  ارەد .  پ  ەرمەبەست    تەی ێکهاکێشەی 

د ەلۆبای دەبکیمیا    "   دەڵێت   ئەنگلسەمە  ئ  سەر لە  کراوە.روست ژی  بۆ پێشەنگ    ێت 
کە ئەو  ،  داتب  یاییە ڵند   ئەو  ی ئەوە  بۆ  بڕیوە    گاوێکیوەش هەنگانی. ئەر ۆژیانی ئ 

گواستنەبەتەنیا   بدیالێی  ە وشرۆڤەی  ئۆرگانیکەکانوونەبو  ۆکتیکی  بۆ  ەرە  مان 
 . ٣٣٨بکات" ل
ب  ئەنگلس  دەک ژۆ  پێناسەی  بیان  کیەوە رد  پرمیای  وات ۆتینی  ژە.  نەماکەی  ب  یان ە 

بێت. ئەمەش بە  روست دەت ژیان دێبئاماددە  ئەوە  هەر کاتێک  ۆتینە،  یمیای پرک
پ مائا  تیپێویس ،  ئەنگلس  بۆچوونی تەنە  لە  ددەکردنی  سەی  رەە ک رۆتینیەکان 

  ن پرۆتینەکا  ە نتە   یەما بن  پێکهاتەو   تێککا   هەر  پێیوابوو  وئە   ک. یائۆرگانن
  ئەگەر " یندووز  رۆتینیپ  دەکردنیادئام  بە   ەستێته  ێتتواندە    میاکی   ئەوا   انرا،ز

  ەیەکی ێوش  لەسەر  پرۆتینە  ئەو  ی ددەکردنئاما  لە  ووب  کەوتووسەر   اکیمی
شێوە  کەو،  رایاریکد ئەو  دەکات  تێیدا  گەشە  پاودەن ن  ە کیە  بە  ما...  زپالۆتۆڕ رێ 

لێرە  گواستنەوەی  دەسەل   یڕاست دا  دیالێکتیکی  بەشێونمێئەوە  گ ێ  و    شتیەی 
 ٣٤٩لیی" ۆتاک
 

ب   ئاماژە   سئەنگل   ن،ەکەماهەسار   ەسەرل  سروشت  مێژووی  ۆب   ونیداچواداەدولە 
  جاوی گون  کیمیایی  انیەکەرج م    بوو،  و گونجا  اگەرم  پلەی  کە  دەکات  یەماوە  ەو ب

دروست  ا    کە     ین،رۆتپ  ژیانی  بۆ   وبو   مفەراهە  تر زیندوو  .  بوو پڕۆتۆپالزمای 
کدەڵێت دا  ەێرل  ئەنگلسم  اڵبە  ئ ت  تاکو  ئە ێست ە  مە ا  ئەنییە    ان مرجانە و    وەی بۆ 

 .ترهەم بێنێو بە ۆپالزمای زیندوڕۆتبتوانی پ
ب گرنابەتێک  ئەوەش  لە  یەکێکە  کێشو    چارەسەری   وەەیبەوهۆ   کان،ەترین 

سەر  لەخۆ  خۆی   ەش مئە   کە  ،ەکاتد  یت زانس   مەعریفی  ارەکانیبو کەوتۆتە  یدا 
 یا. ژایەلۆب  شانی کیمیا و

 
  ی ەلۆژبای  و  کیمیا  تیزانس  نداتامائێس   لەکاتی  ە نج رسە   گایێج  ئەوەی 

  سەدەی   سەرەتای  لە .  راو دروستک  یژۆ بایەل  ەییکهاتپێ  سنوورەکانی  ە ەت گەیشتون
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  ی یمیاو ک یزیاۆف یاپاڵێکی بەهێزی بە ب  دەرکەوت، کە   میاکی تی بایۆانسز  یستەمداب
نیەندامئ  شانبەشاەوە  نوێیە  زانستە  ئەم  (ۆ)بای  نیا.  بەهۆوب  سیبرنیتیک    ی و 
باەدایکبوونل گەۆژیایەلی  لێیرد ی  کە  لە  نەوەکۆڵی،  ژیان  د  دەکات  و  یاردەکانی 

لەسخە گ  رە سڵەتی  پێکهێنانەردەکان ئاستی  ڕاستە  تەنی  .  بەڕێگندوزیی    ای و 
نەهاتۆکیم دۆزینەیایی  بەاڵم  دی،  لکاە تۆمی ئە   ترشە   ەی وتە  و  لە  ۆڵینێکن  ەوە 

ژیاندسە پڕۆل   ئەرکەکانیان و ڕۆڵیان   نزیک(  .هتدبۆماوەیی..،  ڕالوگۆئ ) اەکانی 
چار  ەوەبۆت ئە ەسەرلە  کێشەیە، ی  گۆڕانکاری ه  و  پێن  زۆ  ەروەها  ەی  اس لەسەر 

زانسهێنراوژیان   ئەو  ناو  بەتە  پەی  ەو تەوە،  کیمیای   ەکەاس ێنئێستا    لە 
ب  بووە  پرۆتینەکان، تێ  کە   یرات،یملیۆبۆبا  میایکی  ە پرۆتیناتەوە  لە  جگە     یدا 

  ستی بەڕا  ۆیخ  کوە  اداین  ئەنگلس  کە   ەماکە بن   بەاڵم.  ە تێدای  انیشیەکئەتۆم   ە ترش
 . وەمایە 

 
ئامام  بەاڵ مەرجە  ئە ددەلەسەر  پێکهاتوەییەکان،  ژیای    پڕۆتۆپالزمای )  نەی 

لەسەرزەو سەر  لە دێنێت    پێک(  زیندوو بەنا  ی،  گریمانە  ن  ەکا گبانو بنەمای 
ئەو ەاودانر زا،  داینەی  ئۆبارین  سوڤیەتی  چلەس  ناهێ ای  دەرکەوتۆنیەر  نی  ەتی 

  باسەکەی. بۆدە بنەما  ی کرئەنگلسەکەی ینیپێشب ارینە ئۆبەر زەوی، کلەسژیان 
بەشەک  من  بەاڵم هچەند    پێشوودا  نیالە  نوێم  کێنایەونمونەیەکی  دوای  ەل ە  ە 
ئەنج  ٢٠٠٠نیسااڵ هەوڵەکاوە  کە  س تۆ شگەی  ارەبو   ملە   نامدراوە،  اتە  تە 

  خۆی   استیڕ  تدێ   ات  ئەنگلس ەکانی  ینیپێشبو    ایەکانی. بەمەش وردبینیەکان ۆتک
 .تێنێەسەلمد

د کە  ریاوا  بەر داه  ئەنگلسە  و  کەاتووی  پڕۆسەکان  شبینی پێێنانەکانی  داهوتی 
خاڵک   کرد،  دە لەسەر  قسە  بکردایە،نسزا  ەیشتنیگ بەیەک  انیەکەدەبوایە    تەکانی 

جیاکراب لێلەیەکتریە  وونە وکە  مە   ئەنگلس  ارەد.  میکانیزمگەرایی دژی   یلی 
لەوەستای و جەختی  و  بەیەسە ەە  بەس ر  دیالنتراکەوە  کرد  ێکتیی  نێوکی   انلە 

ێت بە وەاڵم  اڵم نابدایە، بەتێنزمترینی    رینی بەرزت یندا، بەوە نزمترن و  بەرزتری
  بۆی. 
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سروشتییالێکت د)  ککاتێ هەس ەد  ( کی  دەکەیخوێنیتەوە،  بەوە    نگلس ئە   کە   تت 
ئنی  ادەزەی  ئەو دێتکە  ئەوەی)  ەمڕۆژە  ل هە   هەروەکو  ئ یە  کە  ە  دێ  هەنێستادا( 
کەلەوە   رددەک داگریان  پێ فیزیاینابژیان  بنەمای    ی  و ێ  بە کیمای  ی  بێت،  ڵکو  ی 

 .  ە یەکی ڕووت لۆژبایە 
ئ  اردەکانی  ید  کە شرۆڤەی  وە کرد،بە ەی  ماژ زۆر بەڕوونی ئا  ئەنگلسەمە  لەسەر 

پێشژیان   پێشکب بە  وە  ە دەڕواتە  وکانمیی  ەوتنڕی  دووپاتی    یک  کیمیا.  فیزیاو 
وو  دینتینی زنانی پرۆستهێبەدە  ە ە لک دەبێتەو ا نزییمیەوە کاتێک ککرد ی دە ەوە ئ 

م کرگانیکەکاننائۆ  اددەلە  ئەو  ژیکیم-یایییزفبنەڕەتی    اتە،  ان  یایی 
 گانیک. کانی ژیانی ئۆر ەێوماهیەتی ش  زینەوەیدۆ وە ەشە دەدۆزێتەوە، لەو 

الیئەو   دا  ئەنگلسی  وبۆچوونر بی  لە   م بەاڵ کە  نیە،  ئەوە  مانای    ەنەە 
ماهدایچەن ژیایەتەتیەکان    ەمانای  ئەو  ەیەکشێو  بەهیچ   ات،پەکدەخ   نی 

  ەیلەم  وەکو)  ان ککیمیاییە   ۆسە پڕ  بۆ   ژیان  انەوەی گەڕ  کە   ،تاگەیەنێن
  لەگەڵ   کە   بکەین  بەوە  کدر  دەبێت   (.تدادەگر  رلەسەن  پێیا  کانیزمگەراکانمی

  کەکێشە (  یەلۆژ بای  جووڵەی)   ژیان   اهیەتیم  بۆ  ییمیایک  -یفیزیای  ی ەمابن  یبوون
  ان ڕەتیەکبنە   و  ەتاییسەر   ندییە پەیوە  یدنریکردیا  ە ب   ابەتەنی   تە وا  ،بێتان  تەواو

یەت.  نایی  ۆتامیایی( کێشەکە ککی  زیاییفی  نیکی،کامی)   جووڵە   انینزمەک   ەشێو  لە 
   یشتنێگەت  اوێنپ  لە   گەرنر گ ۆپەیوەندیانە ز   لەسەر ئەو  تان ەسهەمان شێوە و بە 
  ۆ ب  ە نیی  بەس  ە ئەم   م ەاڵ ب   جووڵە،   ەرزیب  شێوەی  وەکو  ژیان،  ماهیەتی  بۆ
  .نیاجۆریەک  ە ەتەسڵ خ  ووهەم ەرلەس یشتن ێگە ت
 
 یداتێ  انی لێوەدێت، کە ە بەرزەکەوەی شێوئ   دا،ە جووڵە ن ل وە نزمەکاوونی شێب 
بەرزەکە اهیەتی  م دەبەسترێتێدی  شێوە  ڕۆومانگبێ"  دەڵێت  ئەنگلس.  تا  ژێک  ، 
بەشێوەی کاربکەیکە  ێت  د وەاڵمێک  بۆ  بمووئەز   ن  جووڵەی  نی،  و    کانردە گەۆ 

 ات؟"پەک دەخر یەتی فیکهما  ئەوە م ئایابەاڵ شک، مێ  نیەکاکیمیایی
ل   نیکەوتنەکاسەر بزانست  کۆئەنواە  دەمری  هەروەهدامی  بەرز،  ا  اری 
 ،یاۆلوژکبسی  ێشک، و زانستیهەڵوەشانی مک،  شای پڕۆسەی مێ ی یزیۆلۆژف کترو 
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ڕ   rneticsCybe*٥١  تیکرنیبسای بۆ  بنەمایتەوە  کا ووندەئەوەمان  بادد م  کە  ۆ  ی 
 ێشکدا انەی لە م ی، ئەویاییی و کیمایزیانی ف پڕۆسەکبە    ستێتڵدەهەوە  بیرکردنە 

ب وود ڕ بوە ئە   وەك   بێت،  اڵموە  تواێتنا   ئەوەم  ەاڵەدەن،  لێدەک یر ی    یتەوە ە ی 
  پەک  کەیناوەڕۆکە    یتانتونااتە  ، و  یەوا  نیکیەکان بڕوایاوەی میکانئە   ەکوهەرو)

 . ( تیکەیەوەۆنایە چل  یەنیال لە  بخەیت
 
 انیەک ددما هەڵگرە   ووەم:د
 

لە    تیایبە ت، بەتەیشنێک گوری خۆیدا شوێویا لە سنا کیمەمدنۆزدەی  دەیلە سە 
ئەتبە با توخمە  تی  و  بانیەککیمیایۆمەکان  ف دا.  هێشتاەاڵم  قۆناغەکانی  ل  یزیا  ە 

یا  مکە کی  کردنی هەمان ئەرک ۆ جێبەجێی بەکانێزی هوە ۆکردنە بۆ کوو  بیەکەمیدا  
 ی. کرد 

و    ی ماددەنن بەشتریان بچوک مەکو کە ئەتۆابوو  انیزاناکان بڕوا  مەدا ە سەردلەو  
 نا زا  ستن بە بە پشت بە  ئەنگلس تەدا  کام لەو  اڵ. بە ش نابنابەیەک دبە هیچ شێوە

بۆ ەوتوەکپێشک ئەو  ڕەتکردەووچان،     ین،ن  ادە س   ەوەندە ئ  ان مەکۆئەت"     ە. ونەی 
  لە  زۆرێک   . ٣٦٩ل"ەبوو   وستدر  لێ  یماددە  کە   نین   چوکترینیشب  گشتی،  بە 

(،  Cosmic ather*یونگەردو   ی ئەسیر)  ێنبڵ   ەبووه   نئەوەیا  لی مەی   انکزانا
تیشئەو گەرم  کی ڕوونا  نیکەکاەی  دەگۆێزێتەوە، و  لپێکدێ  ی    گەردە ە  ت 

 ٣٦٩ل ن. یەکایافیز و گەردە ان  یەکیتۆمە کیمیاچوکترە لە ئە بر  اوەکان. زۆجیاکر
 

مف ەواوی  بەت  ئەنگلسوەها  هەر دەیانووت الوەە خست   یکانیکییکری  کە   ،
هەکاگلخو ماددی  )ەی نی  بە   ی(یکۆتاە  شێوکە  ناگۆڕێن،  ەیهیچ    بلۆکە ەک 

 
 ە بەهۆی ئامڕازەووونەوەری زیندوو ن لە بەکاپەیوەندیبڕیاردان و   *51

سەردەمەدا   لەوانەناکازالەو  ویبروا ول  ماکسی   ن  کە یدبۆشالە    ددەیەکە مانی  ودورگە   یریسئە   و ابوان    ا 

شتەکان   نە   و   هەیە  کێش  نە  ماددەیەک  ن،کەەد  تێیدا  مەلەی  خۆرەکان  یستەم سی  ەوستێرئە   بە    هەموو 

گڕووناکی    شەپۆلە  مووهە  ،   رێکێدەپ   تیهەس ئەمە ەرمیەک و  ڕێگای  لە  بەاڵان  دەبێت.  فیزیای  وە  لە  م 

ئەن ەسەر دەسدا لەمسەرد ئەسیر    پشتیی  وناکی ڕوکە تیشکد  یانەیگ ا، ڕ وە  ەرایکڕەت ئەم    ین ،شتاتی  بە 

   .ە نەبەستوو
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ازە  وێ جیاومی نەتۆی ئ تیۆر )  ەر دروست بووەونی لەسدوکە گەر،  یەکان رەتایسە
یە،    discreteە وەیاکراجی  دە ناڵێ ماد..  ەی. وی پێشتر بەو تیۆریەکانو هەملەگەڵ  

کیمیایی،   ۆمیتئە   ئەتۆمی ئەسیر،)  نیاوازەکوە جیاجیاکرا  و بەشە   بەڵکو خۆی
ت لەش  ئ ئە   یەکان(ئاسمان  ە ەن ەکان،  خاڵی  ک اڵۆزنمانە  شێو،  جیاە    زەکانی واە 

(  یشیان نییەشە کێشێوانەی ک   تا ئەو   کەن،دە  اریدە دیبۆ بوونی ماد  لۆنایەتیچ
 ٤٠٢ل

،  داەنگلسئ نەکەی  بەسەر نووسی  ەند دەیەیەکی چ ماوەای  ود نی باسە  یە شا  یئەوە 
گ زانا دۆزینەوەییشتە کان  بە  ئەتۆمەکا ەشکبدا  ن  بردنی  کە  بوگ ەڵن،  بە  ەیەک  و 

د  لەی پ بۆ  تی چاال  تنیەرکەو یەکەم  وات شککی  توخمە  شیکردنەو ە  ی،  ەی 
دۆزینەو ئەمەشە   دوای لە   ان. یەککیمیا خوە  ئە وەی  ئەتۆملگەکانی  ان  یوانەی 

ئ  اوکن))  روستبوودلێ   لگەخو)  لە  اوتەو  ەکی کۆمەڵەی  (ن  ەلەکترۆنەکا و 
  تیشک، ن((  خولگەکا  (انەنەکۆفۆت  سادەترینیان  ە ک  ن ەخە دەرید  کە (  ەکانیسەرەتای

نیترین جۆرە و  و  خاوەن  (کانیۆ  )ایبارست   یکە  نین  بارستای  ی  ی  بەمانای 
نییە،ەتیاایبت نەجبار   یان    ن  وەکواڵو(  وستایی  ناوی    ئەنگلس  لەبەرئەوە 
ێ  نی(، ئەب ادەز  ەیەک شتب   وزەیپاڵنەر و    ئەنگلسکە    وەکو زانراوە، )ەر(اڵنپ)نا
ئەو  ئەوە نییە کە    انایەجواڵو( منرستایی  با )  نیوبو ین کە ئاماددەنە انبزەش  ەوئ 

 ن. دی نەبدخولگانە ما
  

لێگرن خۆیەتی  برەدگی  دۆزینە بک   ئەنگلسپێشبینی  اسی  ا  بۆ  ی  ەوەین 
ەی  هاتسەر پێک لە  پێشبینیە لۆژیکیە بووو  ە وی ئ واڵق ش هەڵەمەئ ئەلەکترۆنەکان،  

ت  مەکان تۆ ئە ۆزی  ئاڵ بەشوو  هەشتاکان  ئەنگلس.  یان نکردانایی  ەدەی  س   یلە 
بەراورنۆزدەیەم کارەبای  دا  حاڵەتی  حاڵەکرد  دی  کیمیتلەگەڵ  ک   ا،ی  اتەی  لەو 
تی  باڵییی  ەرەبێسەروب داڕک   ۆری کارەبادا،کێشابوو بەسەر  نەتوانرابوو   تنی ش ە 

بو تەوا بک ی  هۆیەێترۆ  ئەو  لەبەر  هەر  ب.  م ش  کە  ئەزمەیل وو  ی ایەروونگی 
 . وارەدا سەپاندبووب ەوی ل ۆ ی خبااڵ دەست   تەسکبەر 

داهێ)   دا   کیمیا  لە  انبەردا، لەبەر  فەزلی  داڵتۆننانە بە  هاتێکڕێکوپ  ،کەی  ە  یەک 
  هێرشێکی   کە   دەرخست،   ئەوەی   کرد،  ێگرج  ئەنجامەکانی   ەکادەیا ڕە تئاراوە، ک 
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  ۆیەکی ارەمگ   ەیلەوێن    شێکە، هێر چە اڕێژراو بوو لەسەر ناو د  ە نەخش  و   خراو رێک
بوو کە    ە داهێنان  لەو  لە   ئەنگلس  ستیمەبە  لێرەدا.  ١٣٥(  یەکقەاڵ  سەر   بۆ  یت ڕاس 

ب   بە  ەکان،ەتۆمئ  -  انکیمیاییەک  پڕۆسە   یمادد  ی (ژێرخان )  ریهەڵگۆ  داهێنرا 
دئ   discreteیاکراوەکانج  یمادد   ولگەکەکانیخ  سیفەتی کنانە ێاهەو  پشتی  ە  ی 

سەرکەوتنەک دوا اهەموو  خنی  ئ ی  بوو،   ئەنگلس   هێنا.  یبەدەست   یمیاکوەی  ەۆی 
بوار ینپێشب کە  کرد  کی  چرەای  هبا  دااوەڕێی  ئهێەمان  وەکو  دەکات  ی  ەوەنان 

بنەمدا تا ڵتۆن،  بە  ونیەکی  دەبەد  داهاتوودەس  بۆ   خشێزانست     ی.تپێکەکانی 
پڕۆسە    ریەڵگه  بۆ   رێ بک  کەیە و دۆزینە   ئەوەیە،  ادرە لێ  داواکاری  ماددی 
بە کارەبایی کەوە کان،  تیۆری  دایرەباای  لەی  بنە سبنرێ  ۆکەی  بیر  مایەر 

کیمیاۆی،  خ  discretnessاخوازیجی پ  کە  لەسەردەمی ێبپشتی    ەستبوو 
 ەوە. ڵتۆندا
  

وگەردئەتۆمی  ەرئەوە ب لە   ت بەران،  ەکاەکان  نابینرێن  بە  ستەوخۆ  ەنانەت 
ون  و دەبێت. لەبەرئەوە دەرچی  یۆرتری  کفیبە    اینە بیش، دۆزینەوەی تۆسکمیکرۆ 
ببیربە   ک ەکار   ۆدۆزەیەک  چبا  لەو  تێاە  ئ  بوو   یدا ڵەی  جامی  ەنلە 

تەوە  ە انی بکردای رگاکدە   ، داواکراوبوو کەییمونگەراەیلی ئەز نی م رتگ ردادەستبەسە
ڕوەس ب تەر  فیکری  بەیدایۆروی  دیالێکتیک،  ئ   تایبەتی  بەیارمەتی  بتوانێ   ەوکە 

ن  ا کۆڵینەوەی لێ  ەوانەی ئدیاردە کارەباییەکان،  ی  یەتهما  ۆب  تەوەبکا  دەریچەیەک
 ەکرا. ەر دسلە 
 
ئ ۆزینەوەد ددا  ١٨٩٧یساڵ  لە وە  ەالیەن تومسۆنە ل  کترۆنەلە ی  واتە  مردنی  و،  ای 

ڕاستی دوو  بە    ئەنگلس  لەس ئەوی  ی  پێشبین  ساڵ،  پڕۆسە  تی  سروش ەر  دەرخست 
ۆ  ب   ۆنتداڵ  ی وەزینە دۆ  ۆب  بوو،  هاوچەشن  یکێڕووداو   ئەوەش    کیمیاییەکان.

کیمیاییەکان: تیۆ  ئەتۆمە  کلە  جب ارەبادا  ری  هات یاخویری  ئ   ە ازی  ش  ەمە ناو، 
بوو  ی  ۆڕشێکش دوای  زیا.فی بۆ  ڕاستەقینە  کەم  ەئەمەشەو   لە  ماوەیەکی  ب بە  ە  ، 
تیۆری  فە ماکک   وانتا،کزلی  داە  پالنک    ئەنشتاین   پاشان دا.  ١٩٠٠یساڵلە    یناس 

تی پێداە ۆری ئەو  گەشە  س   ی  فۆتەمکچا  د١٩٠٥ڵیالە  تیۆری  ۆ ی  ناو  هێنایە  ن 
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  و   ئەنگلس  نیەکاشبینیپێ  ویوهەم  انە ئەم  بڵێین  دەتوانین  کە   کەوە. شتی
 رەدا. ەو بوال ە دەکردەو  ڕاستشتپ یکیێکت دیال

  
 سروشتکانی م: یاساسێیە

 
ڕەکە ەوشیکردن لە   بۆ  زانگشتیەک  ێگا یدا  پێشکەوتنی  ،  انسروشتیەکستە  انی 

ڕوخسارو  ئەنگلس دەری  دیا  ۆیئاس   توانی  بک ببکات.  بەوە  ئاماژە  کێت     ە ەین 
  و نا   چوونە بۆ   بۆتەوە یکنز  قوڵ  انێکیقەیر  ەک  کردبوو  ەوەب   ستی هە  ئەنگلس :  ەمیەک
یرانی قە )   اناو ن  و قەیرانەیین ئە ەو، لینە دوای مردنی ئ . ل سروشت  نستەکانیزا
یانیزیف  س  ا(  زانستی    ی ف فەلسە  وەکەیرچێچوا  قەیرانە   ئەو روشت(، )قەیرانی 
ناوەڕنە ەوال   و،وب وەکو  ۆکەیە  هەر  لکەی  دەک  ٥٢* ینینئەوەی    ێر لەژ  ات، باسی 

چڕووخاد  کاریگەری هنست  زاەمکەکانی  انی  لەبیرو  پێش ڕەکانی  ە باوەندێ 
بووبێ.یەو خۆ   ی هێرش  یونبو بەهێز  هەلومەرجی  لە (  ە داڕوخان)  ئەو   ە 

  ی کانەتوێژەرەو  لە   ێکبەش  بەهۆیەوە  کە    ڕوویدا،  ماددیەت  دژی  تانە ۆنەپەرس ک
ئایدیبە  وشت سر  ڤۆلکاری  السرە  و    ناو   ۆب   نەئەوا  خزانیەڵه    ڕۆیشتن. ت 

ەوە  لەوەش  کەکان، رئە  ئەنجامدانی  بۆ   بوو  ەواناییانەونات  یەهۆب   ستئایدیال
ش لە  شۆڕ )  شیەکەهۆکار  کە ،  سروشت  زانستەکانییا و  ەیرانی فیزسەرهەڵدانی ق
 بیستەمدا.   دەیلەسەرەتای سە  دا بوو یەکان(زانستە سروشت

ە،  یرانقە   و ئە   کرد لەسەر   لوژی( گنۆسیۆ)   ری مەعریفی هۆکا   ی بۆ دووەژ امان ئ یینل
ش فیزیاییدیالئا  یێوە کە  دەس رگروەی  یستی  یەکەم:  ب  یەاڵت ت  لە یرکڕۆحی    اری 

مەیل فیزیادا.   ڕدووەم:  ئەوەشی  سنوورەماعریفمە   ایبەمان  ێژەیی،  لە    -دارە ن 
 . ۆ ئایدیالستن ب ڕۆیشت  -الێکتیکۆالدان لە دیحاڵەتی خ

ئەوەی  ەکو  ر و ە، هییە کردبووەعریف ۆکارە م بەو دوو ه  دەرکی  ئەنگلسا  دیاست ەڕل
گەشەی    شانداە پا دا، و لمدەیەی سەدەی نۆزیوە ە نل   بوو  ەتایدا  سەری  اغنۆە قل

 د. سەن
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ه یەکەم،  ۆکالەسەر  ئەوەشدا دە اری  کبیر بە    اژەامئ   نگلسئە ری  لەگەڵ    کات، 
ئە  )شێوەیەکی  پهە   مجرد( بستراک  بەاڵم  جیهکرداری    ەییەک ندوەیە یە،  انی بە 

هە واقیع بەیەوە  لەیەکیە،  هەیە استەوڕ  چوونیوەی  پێن  لە  خۆ  و  وان  ڕۆسەکان 
لەالکاریەکابیر ە  ک مچە  پڕۆسەکالەنێوا  ،یەک ن  جیهانین  لەال  نی  ی  یەک واقیعی 

ننە ناو  ی خۆیان بخزێ کە زانایانی بیرکار د  ایکرو  ەیئەو  ت"دەڵێت  گلس ئەنترەوە.  
بیرک  ەراو اس ن  ە ک ستراکتەوە،  ئەب قەاڵی   ڕووبە  هاری  تاکو  ئە ت،  و  ەموو 

لکچوونانەی لەیە بچێ ەبی ان  نر  ببکا تاکۆتەوە،  شاراوەان  بە  و ک  ە یێت  ەهمێک  و 
ناوەڕە بەو   ۆیان،ب ب ی  کە  فاکتۆرەسترابێتە ۆکێک  بە  نی  وە  اکرێت  شیکردنەوەوە 

وو کە  ەرچ دا... ئەوە بەس زموون و عەقڵ ناکۆک بێت لەگەڵ ئەی  بەوە  ،  تگەیبتێلێ
کار  اریرکبی   تبوترێ  ئەب  ڕووت  دەکاتستراکتەکابە  هەمو ن  برەکان، ،    و 

  نیان بە اپاڵنکاتی  ڕێن لە  ەگۆد  ن ائەبستراکتەک  هەموو  ،ە نەیگریمانانێکی  بڕیدەر
 ٣٧٠لەیان"  ، یان بۆ دژەکڵکرزدا بۆ بێکە لەڕادەبە سنوورێکی

گئەو لت   مانیوە  هەریەک  نییە  رکاریانە  بی  سروشت شێوەیەکیەزانستەکانی  ێیدا 
سەرکەووئە  ن،گربر وە گا  بۆتنێکی  نا  هەموو   زانست.  ەورەیە  ی  یەکوەوەچوونە 
بۆبیر زاه  ونا   کاری  زانەر  لە  پدەبێتە  ان  ەک ت س نستێک  گۆو ێشکە هۆی  و  ڕانی تن 

تێپۆزە  ز تیفانە  بەاڵم  بی ۆر یدا.  شێوە  ئەو  موبو  هۆیە ب  نەرکاریای  لەکانی  ەینی 
رجی  ە هەلومە ک نی  کایەعیداڕشتنە واقو    النانی بیرکاری اناکان بۆ وەهەندێک لە ز

  لبیەکان س   ردەاید  ۆیبەه   بوو  کە    دا،روشت ستەکانی س لە زاندولۆژی  رانی میتۆقەی
  ینی شبپێ  و  پێکرد  یئاماژە ١٨٨٥ساڵی  لە   ئەنگلس  ە ک  ە،یانەو سەفیەکە فەل  ەر اب  لە 
  .دکر  ەکە قەیران بۆ
 

جو   دەڵێت   ئەنگلسدووەم:  ی  ۆکار هەر  لەس و  زۆری  گریمان"  ن،  ەکاراوجۆری 
  -  اتەڕود   ەئاسانیب    ان، وەی ترییان بۆ ئەنی یەکێککترگەیشت ەیەب  و   ی غقەرەباڵە 

   ەی زەمین ینبوونە  لە ش ئەوە
ل  کیدیالێکتی ب و  ل ۆژیک،  زاەشێک  س نە  بڵێن  بەو   -روشتاکانی  ەی 

مەعریف اەکەمتەرخەمیم ب لەسەر  سیف ن  ل  ان"تەکش  ی اتەی  بڵێن  ٣٢٥.  دەتوانین   .
گریمانگ سەلمێنراۆڕینی  و  داڕمان  وەکەکان  بل ان،  چەماروبیە  کەکان،  وەڕو 
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بە ب بۆ ێگومان  هە کانمەعریفیە  ڕێژەی   ڵگەن  لە  انیشیکە ریمگیئەنجا  روەها.  ان 
بوو  ەوە ئی  ئەنجام خویوە  لکە  الدەددیالێک  ە ان  لەمەشە تیک    بۆ    وە ا، 
ەکان، یان ۆبژێکتیڤی مەعریفیەڕۆکی ئ ناووو  مە ه  ینەف  بۆ  هەڵە،   کردنێکییبەگشت 

ەکان.  ەسڵەتی شت عریفەی خات بە مە گن باستمە نادا نییە دتوامانای ئەوەی لە  بە 
ڕلێرەد  و مەیلی  ال  ئەگەریی،  ێژەا  تێل  نە یەیەک  ڕێگا  ێی  ات  دەکش خۆ بگەیت، 

 ا. تدشو سرەکانی  ستلە زان ستەکانو ئاگنوی کانی خۆییبۆچوونەوبیر  رانبەرلەبە 
 
فە ەسەلەی  م نێوان  زانسپەیوەندی  و  سروشتلسەفە    دەوامی بەربە   تەکانی 

  وای د  ردەمیسە   لە  ە بابەت   مئە  ،ئەنگلس  یەال ل  بوو  وەرگیرا  هەندبە   ێکیتبابە 
  ئەنگلس   یەیەێوش  بەو  د،سەن  پەرەی  انوێشد  ەردەمیسلە   و  ئەنگلس  نیەمان

  .دەکرد  پێشبینی
  نێوەی   لە   دا دەکرد شت و انی سرکستە انز  لە ی  تێکاڵوە  و ناکۆکیانە ک ڕزگاربوون لە 

نوهەنگاکاتێک      ، زدەیەمدانۆ  سەدەی  ەمیدوو بە ی  کپێشرەو  ا  میتەوە  زکی  افیە 
بەستی  مەیالێکتیک، بە دای  گێجە بەرەو  نەو گواست نان بۆ  هەنگاو  یبەواتا  ەالنرا،و

بۆەیشتێگ زانبنەڕەتی   ێشە ک  تن  سەردەستەکانی  ەکانی  دەستیێکرد.  سروشتی  م 
ب لە  بوو  یراویکدیار ە  وێدا  بۆ  ب ،  فەلسەفی  زەخیرەیەکی  نوێیەک ە  لە  شۆڕشە  ان 
سروشت نست زا   و   یمادد)   لە  سەرکردلە  ەی نەوێکۆڵیل  نینلی  انەی ئەو   ا،دەکانی 

 .اد  (موونیئەز   خنەیڕە   هەبیمەز
 

سەدەسلە   چبیستەمدی  ەرەتای  بۆێدیالەی  اوەو وونا  زانس  کتیک  تەکانی ناو 
ئەو زانایانەی    تابوو.  ە ن نگ  ە هەماه  کە چون  و،بووەی هەڕەمەکی  سروشت بە شێ 

ڕێگەیا دیالێکت کە  بۆ  کردوەن  و  بۆ  یک  نیۆرت  داهێنان  جیانکانوێیە یە  زۆر  ر  ا ، 
  ایەکی ێگ ر  هیچ  بوو  اێکداتک  ەل  ئەوە   . یکافیزمیت   تەیئاراس   وە بەرەو ەگەڕانە هەڵد

 .تنەبێ یالێکتیکد لە جگە  نە سەختیا  و  ناکۆکی لەو  وونچدەر  بۆ  بوونە یانتر
زاب  ەیەکیل ە مەس   سەلەیە مە  ئەم  پێویستە  کە  میتۆدی ەرجەستەیە،    ناکان 

  یاند، کەڕایدەگە ەوە و  دوە دەکرلە   ختی ە جە ەمیش ه   ئەنگلس ەرگرن،  ک و دیلێکتی
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ت  دەبێ کو  بەڵە،  لێکتیکەو یایاساکانی د  ناوە  یت چدەرەوە بلە  ییە  ئەوە ن  پێویست
  یدا.وشتی خۆەیت لە سر ۆڤەی بکرش

دەبێت  یدکۆتا  ە ل   کە   ئەوەیە   شئەوی  ە ەیه   گرنگ  تری  کیخاڵێ  هەر  زاناکان  ا 
بەدەستەوە  خۆیا لەب ن  دیالێەرابدەن    ڕازی  بە  ویست پێ  ۆیە ب  جا    ا،یکدت کنبەر 

  ت بیانەوێ   گەر ئە   یە نی  دەمیاندابەرلە  ر ت  ایەکیڕێگ   نکەچو  نییە،  ردنیانک
 . بێنن بەدەست   وست در ییارزان و  پێشبکەون

 
سە زا لەسەر  نستی  هردەم  ڕێچکە  ئەوەاتهەمان  انی وەڕ چاو  ئەنگلسی  ، 

بوو،دەر    ۆ ب  ووبهەی  ئەنگلس   ەی ترس   ئەو  خۆشحاڵیە   ایجێگ  ئەوە   کەوتەکانی 
  ەب   ەڵکوب  تەدی، نەها  دا(سروشت   یالێکتیکدی)ەل  خۆی  نیکا ارەک  ایبەه

  بوارە لە   وێ ن  یێنانداه  دەئەوەن   ت،پێشکەو  زانست  ندچە   ەێچەوانەو پ
و  ەوتو ک ێشپ  یڕاست   تیزانس  ە ک   سەرەکیە  ئەرکی  ئەمەش  رکەوت،دە  ندازانستیەکا

نەگۆڕ جل و  الواز  زانستی  بیادەکاتەوە.  ە  پتوانایی    تر،   یەکیانامبە ێشبینی،  ۆ 
پێشبەیە  هتوانای  هان  جی بکاتکە    ۆ ب  ورد  رییکاش  بە    بەستن  تپش  بە    ینی 
 . ەیەوەتوویەک داها نەوەجواڵ ە ب  تای ئێس تنیکەو پێش لەکانیەی م  و سەردەم  یت نسزا
   

نیگایەوە لەو  بنمون   ئەنگلسی  ارەکانک  گۆشە  کە  ەرز ەی  دەکات،  پێشکەش  مان 
  ەڕوو ت زۆری خس ینی  ێشبیک پلێکت دیا  بۆەی قوڵی  ریف ەو بە مەع یدەخات چۆن ئ دەر

   .ناستی لەسەر دانزاەی  گوشت، بەلسر   تەکانینی زانسەسەندئاسۆی پەر  لە سەر 
   ەیڕەنگدانەو کە   ریکا ردەو كەندێ ه ەنەیلەوا
بپەرەسەندن  تیئاس زانستەکان  خدەلەسەر  ووی  خبەها  ا،ۆیدمی  لەدەست  ی  ۆی 
  ەسەر ل  ئەنگلس  ییتوانا   مەاڵ ێتەوە، بمابوویەکەی  ا گرنگیە مێژ یو بە تەن  تدابێ

  خۆی   ینگ رگ  و  خۆی  ێگای ج  ن انستەکاز  بۆ  وی اهاتود  ئاسۆی  و  انیەکان ەڕواوچ
ەردەمی  تاکو س   ئێستادا  لە   تە پێویس  اترزی  ێینبڵ   نانیدەتو  ا،ێست ئ   تاکو  وەپاراست 

ئەم سەردەمە  پێویستە لەسەر زاناکانی    ە، و تیککالێدی  وەنیخابەوەی  ،  نگلسئە 
 . ن فێرب  وەە ئەنگلس    لە 
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  کێک بوو، یە مۆنیست  کو کۆ نەبوو، بەلمەندێک  بیرو  نایەک  زا  نهاە تە ب   ئەنگلس 
   ی. می زانست لزەرانی سوشیارێنامەزدبوو لە 

دەاتێک ڕگویک   " هوت  بەرهەمهێنا  ۆشیاریێکخستنی  کۆمەاڵیەتیبۆ  لەگەڵ  ،  نی 
بەرنابەرنابە  انی  هێنرهەمبە  بە  دابەشکردنی  و  بەتمە  ئەوە  دەیەنمە،  نێت تواا 

مان  ، بە هە ییەوەکۆمەاڵیەت  ە بارەین لکائاژەڵە وی  ەواەر ت ات بەسربخە س  مرۆڤ
بەگشتی  مهێ ەرهە ب ئەوانەی  ەی  شێو ێتی  ندە بەتمتایلە  وە  رزیکردنەبە نان 
رتر  ەباتر ل زیار و  اتییە زی ووپێشکەوتنە مێژەدوای ڕۆژ ئەو  ڕۆژ ل   شنەکاندا.چە 

سەردەمێد لەگەڵیشیدا  نەبێت.  مێژوویی  دەست کی  کە پێدوێ     خەڵک  یداێت  ەکات، 
  گەڵیشیدا لە   الکیان،چا  کانیلقە   وهەمو  لەگەڵ  دێنێت،  ستدە بە   کان تنە کەو سەر
"  وەستهاتوبەدە   ێستا ئ   تاکو   ەک  ۆشیدەپ دا  انە ئەو  واویتە  سروشت،  انیتەکزانس

 *٥٣. ٢٤ل
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 ن ا ەکەم ەو شیکردنکورتکراوەی 
 

س  بنەمالەس  ئەنگلسەرەکی  بیرۆکەی  پەیویسەر  بەستنەوەی  نێوان بوونت ی  ی 
جوو و    کە .  انە ژی  و  یافیز  ک، نیامکی  انستەکانیز  ابەتیب   ەشەوئ ڵەیە،ماددە 

  ر ت   وەیەکەیێش  ۆ ب  ێوەکانەوەش  لە   یەکێک  لە  لیجەدە   استنەوەی گو  داتێی
  جووڵە .  تر   تێکینسزا  بۆ  زانستێکەوە  لە   ەگواستنەو   بەدوایشیدا  ات،ڕوودەد

دەکمادد   اهیەتی م کە    ەردەخات، ە  ماهییەتەی  )ەردو هئەو  دژەکان  وو    ڕاکێشان 
یەکگرتنیت کۆدەکا  ( ەوە ن خست دوور نادژە  دوو    ەوئ   ەوە،  بەو  .  یانوامردەکۆکی 

ماددەەیەکەو کۆبونوو  هەمکە    ئەوەشە گەشەس تنەو بەس)  ی  (  گۆرانەندن،  ە، 
ان  ێشیا ڕاکتەنکە     دەکاتەوە  ەتڕ    کانە ۆیرب  و ئە   هەموو  ەو ە لێرەش    دیاریدەکات. 

ماهی  دەزانن،بە  ماددە    ش ەوە وتنورکە دو  ،هەبێت  ڕاکێشان  ئەگەر   ەیبەو    ەتی 
  الب س   و   جەب مو  روەکو هە  ، ترنکیە   یستیێداوپ  نەوەەوتک دوور   و  ڕاکێشان   ە،یهە 

  .یگڵه ی لەال
بەودەکا  بابەتەکە ڤەی  شرۆ   ئەنگلس  تەنەکات  یان  لەشەکان  جووڵە    نەی  لە 

تەنەکان  ێوە ش  نەوە، بناجودا لەڕ تەن بە  ی  نەبێت  جووڵەکە ای  ێگیا  یانەوە 
جووڵەکەت    رێت. ناناس  شێوەی  ئە ناسیئەگەر  دەناسیت.    ەکەش تەنوا  ، 

انە  ستەکزانرەکی  سە  ەتیباب   ە بنەمایجووڵ نی  اە شێوەکوە ل کۆڵینە لێ  ەەرئەو لەب 
پ شروستێکە  بکرە   شەسەندنیە گ  لۆجیکی  بەکارهێنانی  یەڕێگال ێتۆڤەی 

 . یکەوەت ەک دیال
 
یەکگرتنلە  جوو  نەکراوەی جیای  ەکتیکدیالی  سەر  و  ماددە    ئەنگلس   ڵە، نێوان 

فەلس بۆ  و    روشت س   ۆب  ڵ هیگەفەی  ئاماژە  لە دەڵێتدەکات  ا ئەوەشدەڵ  گ ت" 
پ بەاڵ  بوو  ایدیالستئ  زۆر  بوو  ت   تووێشکەوم  ممەی  لە ر  کە  یزیتاف ی ەلەکانی  کی 

  . ە"کردەو دە  لەیەکتر جودا انی ماددە و خودی ماددەیناوخۆوڵەی جو
هی  ڕەسەننەناوەوە چووی  گاکاندەر   گڵفەلسەفەی  دیالێکتیکی  تی  بۆ  ی  ێدایە 
لە   جوو   ننێوای  د ونت  دیپەیوەنتێگەیشتن  و  هماددە    و   رمیگە  سەیری   گڵیڵە. 
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  ەی بەو   ەکردد   یەیرس   بەڵکو  ە،مادد  ە ل   ودانج  ێزیه  وەیبە   دەکردنە   یەبارکا
  ئەنگلسە  ل  یوا  ئەمەش.  ددەما  جووڵەی شێوەکانی  لە ەوەیەکشێ

رادای کە کارەبا  و فا  ئەنگلس ۆچوونەکانی  نێوان بلە  ت  نی بکابوویەک کرد کە وەک
  ی. یەتنایاب ێکیرکو جۆدە نییە، بەڵدی ماکانەتە ڵحا ێک لە حالەت

سگرن  انە نداهێ وزدەنۆ  ەدەی گەکانی  پارا)یا  ەکو یەم  گۆڕین  وزە  تنیسسای    ی(،و 
تی  وەستکە د    ورەترینگە  ئەنگلس   یداروین(، لەال  ەیتیۆریەک ەوەی خانە(، )دۆزین)

 ە.مدایدەواە گۆڕان و جووڵەی بەرل  روشتوەیان سەلماند کە سن، ئەبوو ی زانست 
 

ناوەڕۆ س  ئەنگلس  فیزیەیری  دبنەڕەت  ایکی  لەوی  گۆشە   دەیەداسە   ەکرد  ی  لە 
گ تنەو واس گ چەندانکارۆڕاەی  گەکانە ەتیییە  بۆ  چۆرانوە  بە  کاریە  و  ۆنایەتیەکان 

لەڕێگا ەوپێچ گرنگترینفیز  ئەمەوەی  انەوە،    ماددی    کیتیدیالەک   ای یاس   یا 
  ەی ەو ئ   نییۆڕگ  و  وزە  یپاراستن  یاسای  ینەوەیۆز د  یگۆشە   لە   . دۆزیەوە

  بە  تا  یانیکمیک  ەیوز   سپێکیدە   لە  ێز،ه  ەوترێتێیدپ  ئەوەی  وهەمو.  ەڕوونکردوەو 
  جووڵەی لە  کە  چۆنایەتین  نایابی  وەکانیشێ  نهەموویا  دێت،   ییاکۆت  یاییکیم

 ون. ووە هاتنەگەردوو
  

واباوەبیروب   ئەنگلس    بنەمای    شتروس   دیاردەکانی   تیکیدیالەک  کە   وو ڕی 
چ  ەهیتوانێت ب نا  کریو ف  ی،نەوەیەتکر ڕەنگدا یف ی  یکەکت ال ید  و  کرە، یف   دیالەکتیکی

دەرب شێوە ڕ ێت  کێشریەک  لزگاربکرو  شێوەکانیێت  لبو  ە  خودی  ون    ، وەە خۆیە 
رێت بە  ک ەی بانگدە. ئەواوەدەای دەرنیلە د  تریبکێشیدەبەتەنیا دەتوانیت    کوبەڵ

لە ه   لە ەوە  ئۆبجێکتیڤ، باڵوبۆتتیکی  ک لە یاد وە  ێ،  شوێنەمووتەواوی سروشتدا 
خۆیی  یکدیالەکت پێیدەوترێ    شیوە ئە دی  یانی   بەتەنها  کتیکی،الە فکری 
بۆ  دانەوەنگڕ دژەکاجووڵەیە  ک ەی  جەختن    هەموو   ەل    تەوەەکاد لەخۆی    ە 

 . اتدسروش شوێنێکی
 

وشت، بە چەند  موو سر هە  تە وا   ددە مادا خودی  گەڵیشلە ڵە  وانی جوەکهەموو شێو
ە  ەولە نزم  ە بۆ ئاڵۆز،ەو اد لە س   ت،اەڕوندا دیاریکراو لە پەرەسەندد   ێکیقۆناغ
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بە    تەنە  نیکیمیکا  جووڵەی   ئەنگلس  نیبۆچوو  بە  جووڵە  ینسادەتر   رز.بۆ 
  دن نلێکخشا  یبەکاریگەر   ڕێت گۆ دە  جووڵە   تێیدا  کە   ە، ینیەکانەمز  تەنە   و   سمانیئا
بەریا بۆ ن  گ ج  کەوتن  د لێرەد  می،ەر ووڵەی  فیزیایی  جووڵەی  بۆ  ڕێەگۆ ا  ت 

کیمایی،   ئالۆز ی  ایکیم  یڵەوجو   کاتێکجووڵەی    یەک کرداری  بە دەبێت    زیاتر 
  ە لەوەشەو   بێت، دە  لەدایک  نیۆرگائ   یمیایک   ،کانییەوتە کیمابەریکە کی  لەدوایە

جولۆ ایە ب  شێوەی  ۆب  تاییەکەشیداکۆلە.  زیندەوەرزانی  اری بو  چێتە دە وڵەی  ژی 
 .ییی فیزیادە ماد

جۆر ب دیالە ەو  گەشەسەندنی  بەڕێککەوت  کیکتیە  لەگ بەرەوسەر،    ەندی بیزڕەڵ  ن 
جووڵێوش و  سر ەکان  لە  شێوەسروشت  نی  زانستەکا  ئەنگلس ت،  وشە  یە  بەم 
ماتما ەنێرداد   نوێنەری   ئەمانە    لۆژی،یە با  -کیمیا  -زیافی  -میکانیک  -تیک" 

هە ت   ەویئبۆ  ەیە وڵ جو  شێوەکانی  ە ل  یەکێک زانس ر،  ڕتە موو  نەوەی  گدا ەنکانیش 
 ستەکان. انز لێنیۆپ  ی ەماتە بنەکدا دێن، ئەمەش دەبێییدوائەو شێوانەن، کە بە 

بەئەم ئەو ماانەش    ەر بەس  ەندەک  حوکم    ەییانساکیا  هەموو   ەکەی  نای 
یا  ن ەماه   رمان،روبەدەو  جیهانی  نیسەندپەرە  سەربەخئەو  دیالەکتیکە  انە  ۆیسا 

خودی   ف   ڤایەتیرۆ م لە  جە یکرەوە،  و  فیکر دەلبەوە  تەنیا    نابێت  یوونب  ی 
 واقیع.نگدانەوەیە بۆجەدەلی رەە  لەوەنەبێت ک

 
  سروشت :  میەکە"  تەنێداد  روشت س   یالەکتیکدی  بۆ  ەتی بنەڕ   فیکری  ارچو  ئەنگلس 

  لەگەڵ   سروشت  یکار.  تیڤایە مرۆ  فەیعری مە   لقەکانی  اقیب  ەڵلەگ   ەوەێت نابجودا
 .کتیکییالەستەی دەرەو ئارا ت ب اکاردەکە  ک . فیکردایە   و  ە گکۆمەل

دەمدوو لە    ەڵ ەگل  ەتەباب   الەکتیکیدی  ڕەنگدانەوەی   ەنیاەت ب   ئەوەی   یالەکتیکدا: 
 .تایبەتی یجۆر  ازی جیاو بوونی

مە  دیالەفەمان  عری سێیەم:  بە  گەشکتیک  بۆ  بڕدەکات  زانە  گەشەی  بۆ  یمایاری  ن 
 ە. ەفزانست و فەلس  انوبەمانای پەیوەندی نێئەمەش   وشت.سر 
زا  ەم: رچوا سنستەکاهەموو  شرۆڤنیەتە ب  روشت،نی  ماا  دەکەن،  ماددە    دە دەی 

جو بەبێ  نییە  بەهبوونی  نیووج  وە شێ  ەمانوڵە،  بوونی  بەبێڵە  اددە،  م  یە 



 

240 

 

ماددە ووج نابفەوتێ  نا  ڵەی    یشەهەم  جیهاندا  لە   جووڵە  ی بڕ   . ێتەوەونوێ 
 . کێکە یە 
 

بە  اسەب فەلس رەت  نێوان  سێ دەت  سروشت، ی  نزانستەکا  و    فە ە پەیوەندی    وانین 
 :ینری بکە دیاقۆناغ 

چ هیا  ێیدت  ە ، ک وکی شێواڕاستەوخۆ و دیالەکتیی  انەکەم: قۆناغی تێڕامناغی یۆق
 . وون ئەزم ەب تبێ  ەستوورئ پشت  ووەبسروشت نزانستێکی 

  لە  خۆی  وشترس  ینستەکانزا  اێیدت  کە  کاری،شی   یقۆناغ   ەم:دوواغی  قۆن
شت  ەید تا گێکرە دەستییکانیکەو و م  تماتیکماسەرەتا لە    ە،ەو د کر  جودا  فەلسەفە

فیزیب بایۆلو ە  و  کیمیا  و  تەواوبوون  و  جیا  بە  جیۆلۆجی،   انیەکت انس زیشی 
 ت. ەفسی هاەاڵیەتی و ن ۆم ک

 وانەنێل  قوڵ   ەی تنەو بەس  ێیدات  کە  ، (کیبتر )   نەوە بەست  یناغقۆ   ێیەم: س   قوناعی
 . لسەفەدایە فە   و کانەت زانس  دیخو
 

تەواوت یش گە لێرەدا   باسەک  ئەنگلس ەڵ  ەگ ل دەبێت    ەکەمان  کی یکت لێ دیا)  نیاو 
بەو  سر  بەهیوام  شیکردنەوانەمادەکائا وشت(،  و    تی گش  بیری    مت یبێتوان  ریە 

  ی بەوە   ەی، اکسەرەت  و   گەردوون   بۆ  رۆکەیەكیب.  ەیەنم گب  خوێنەر  ە ب   ئەنگلس 
نێک  شت ەی تێگ  شیکردنەوەکانی؛  و  کتێبە   مە ل   مانجئا.  ەرێتب  نیەکانماڕاست   بەرەو

ز نێوانیانپەیوەند   ون  نستەکاابوو بۆ  و  نەما  ب   ها هەرەوە  .ی  فەلسەفی  فکری و 
  . انکااجیتە جیو مەیلەکان و ڕەو   ستەکانانز

 
هەندێانە ەول فە یە  بڵێن  بە هس لک  پێشکە ۆەفە  زانستە وتنی  جێگایی  ی  شتر پێ  وە 

  کی ەدا هەروەکو لە پێشە لەم بوار  م، بەاڵت دابێتدەس ی خۆی لە گرنگمابێت و  نە 
پێویستیەکی  بەڵکو    وەما  گرنگی  هەر  نەک  یە جێگا  ئەو    ە، کردوو  م ێبەکەدا باس ت ک

ب ڕێڕۆشنک  ۆگرنگە  بەردەم  ژیردنەوەی  گەیشتن  بۆ  ن  ڤەکامرۆ ی  انگەی 
   انی اوەکدروستکر  یینە ئا  ن وفایاتەکاەڕە خوراباونی بیرواو وەالن  ،نەڕاستیەکاب

  شێواوی ێ ە، یان سەرلوداێکت  مرۆڤەکانیان  لە   هاملوێنە   کیشمێ  انە ئەو.  وی زە  سەر
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بەو رک جیهدوون،  ئەم  کاتەی  چاو جیهانیو    یە انە  کە  هەیە  تر  ڕوانی  ەێکی 
،ک  دەکات  ئ کرێدەاشت  پادن  یا ەبەشێکمرۆڤەکان  بە  و  ژیانن  خۆشیان    یەزلی 

وە.  دەمێننە دا  ێو دۆزەخلە ناهەتایی  هەت  بۆ   یان کەی تریشێت، بەشە ەکر دابین دۆب
ئەو رهە  مێشکی  ەوەها  نێو  دەخاتە  گەردە ۆڤمرە  کە  و جوکان  پالنایهون  بە  و    ن 

ئیالهبەرنامە  بیر  خراوە،ڕێکی  ی  بە  پێویست  هەوڵدان  ردنەوەک هیچ  یان   ،
کۆمەاڵبارلە یان  ت.  کاناانینی  بۆز بەه ێپیەتیەوە  ەی    اتناک   وڵدان ە ویست 

  داەی رئی  و  ڵڕۆ  ەمەشب    . ناگۆڕێت  و  ت دەبێ  رواهە  ە هەی   ەی ئەو  ینی،بۆگۆڕ
خەباتیان  ب   ات دەک  بەند  و   کۆت   ەکان مرۆڤ  بەدە بۆ  دنیهست ۆ  باشت ێنانی  ر  ایەکی 

  !!!لێرەدایە  ە کتێب  مە ئ باسەکانی گرنگی  ویان .ێشوپ  لەوەی
باسە ە،  ڵگ کۆمە بە  ت  رەن سەبا یا ڕاستای  لە  ایبەتەن  ئەنگلسی  ەنفەلسەفیا  ئەو 
جیکردنەوە ش بە ندا  یهای  ئەوسەر ئامانجی  ڵکو  نییە،  جیهانە.    یگۆرین  ەکی 

ك لە  هەموو شتێ  اتەوە چۆنکدەلەوە    ت الێکتیک جەخید  نیبەپێی یاساکا  ئەنگلس 
گۆ  وون ردگە ئەم لە  ئاواش  بگۆڕدرێکۆمەڵگ   راندایە،  دەبێت  ی  داریە ما ت، سەر ەیە 
ئەزەلەمێستسی و  کی  نییە  بگۆڕەدی  بچێێبێت  و  دتە  ت  ک اهاتووەو قۆناغی  ە  ە 
 .زمە مۆنیلزم و کۆۆشیاس 
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