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 چۆن من و دەکەن من سەیری چۆن خەڵک نازانم”
 دێتە منداڵێک وەک تەنها خۆم، من بەاڵم، دەبینن،
 جار یاریکردنم، سەرقاڵی دەریا کەنار لە و بەرچاو
 دۆزینەوەی بە دەکەم خەریک خۆم جارەش
 لەوانەی جوانتر سەدەفێکی یان سافتر بەردێکی

 هەقیقەت مەزنی دەریای کە کاتێکدا لە ئەمە تر،
 ”.ڕاکشاوە لەبەردەممدا نەدۆزراوەیی بە سەرتاپا
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 پێشەکى

نهێنیەکانى سروشت چین؟ لەوانەیە ئەمە پرسییارێکى سیەیر بێیت لەالت بەاڵم ئەمە    
 ،ئەو زانسییتەیە کەوا ئەو پێشییکەوتنەى ئێسییتاى لەسییەر بنیییاتنراوە کییرۆک و قەقیقەتییى

هەر لە سییییەردەمى ئەرسییییتۆوە تییییاوەکوو ئێسییییتا لەم هەمییییوو تەکنەلۆ یییییا و زانسییییتە 
پێشیییکەوتووەى هەمیییانە هەمیییووى لە ئەنجیییامى گەران بەدواى ئەم پرسییییارەى سیییەرەوە 

بەاڵم بە داخێکیییى گەورەوە لەم هەمیییوو ئاسیییانکاریەدا بیییۆ گەران بەدواى . بەدیهیییاتوون
انى هەزارەهیا وتیارى زانسیتى بەدەسیت زانستدا کە ئێسیتا تەنهیا بە چەنید کلیکێیک ئەتیو

لی  چیونکە . بێنى کەچى گەنجیانى کیورد دەبیینم بەدواى چەنید شیتێکى بێمانیاوە وێ ین
سیییەرچاوە و کتێبیییى زانسیییتى بە زمیییانى شییییرینى کیییوردى لە ئاسیییتێکى الوازدایە بیییۆیە 

بە شێوەى بەش  کە لە بلۆگەکەیدا( شێرکۆ رەشید)بریارمدا ئەم کۆمەڵە بابەتەى بەرێز 
بییۆیە میین و هییاوڕێم . کەوا چەنییدین هەڵەى رێزمییانى تیییابوو  بییاڵوى کییردوەتەوە شبە

بە کتێبێکییى جییوان و  ینبیییکە کەسییرەوان هەوڵمانییدا ئەم هەاڵنەش چارەسییەر بکەییین و 
بیخەیییتە سییەر کییا ەز و پییوختى ئەلیکترۆنییى، کتێبییى ئەلیکترۆنییى هەم دەتییوانى دواتییر 

ئەم کتێیییبەى لەبەر . بیخیییوێنیتەوەهەمییییە ئەتیییوانى لەسیییەر ئیییامێرە دیجیتاڵیەکیییان 
 . ە (ئیسحاق نیوتن)نى زاناى شۆڕشگێر دەستتدایە بریتیە لە  یاننامە و رووداوە گرنگەکا

 

 جرجیس شەقاڵوەیی
٢٤/٨/٢٠١٦ 
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 سەرەتاى لەدایکبوونى

 تەنها بیوە نێک، لینکۆڵنشێر، دەڤەری ووڵسترۆپ، ئاوایی لە دا، 1642 ساڵی کۆتایی لە
 میاڵی و م ک تەنها بە لێکردبوو، ماڵئاوایی یەکجارەکی بۆ مێردەکەی کە بوو مانگ س 

 تیریە، میانگی سی  بیوو چیاوەڕوان بەڕێیوەدەبرد، کیێ کەگەی مەڕومیااڵتی و فەالقەتیی
 بەم قەدەر بەاڵم ببەخشیێت، پی  منیداڵێکی کیۆچکردوەی، مێردە لەم میهرەبان، خودای

  نەی دووەم کیانونی ی 25 شیەوی نەبیوو، تەواو میانگەکە سی  و نەڕۆیشیت ئاڕاستەیە
 بەاڵم دونییاوە، هاتە کۆرپەیەک شەوە ئەو هەر کرد، مامانێکی داوای و گرتی  ان تەنها

 ئینجیانەیەکی لە دەگێیننەوە وەک کە بیوو زەعیی  و بچکیۆلە ئەوەنیدە کیۆرپەیەک، چ
 لە ئەوەی بیۆ کەوتینەڕی ئیاواییەکە لە کەس دوو پەلە بە .دەبیوەوە جیێگەی بچکیۆلەدا
 دوو .دایکبیووە لە تیازە منیداڵە و  نە ئەم بیۆ بهێینن قەکیمێیک دراوسی  گونیدەکەی
 بۆ خۆش قیکایەتی گێنانەوەی کەوتنە خۆیان بۆ تەمەڵییەوە دەم بە ڕێگا لە کەسەکە
 دووڕۆ  دوای منیداڵە ئەو وابیوو الییان چیونکە پەلەبیکەن، نەبیوو باکییان هیی  یەکتیر،
 بە الوازییە بە بەڵکو تەواونەکردووە، دایکیدا سکی لە مانگەی نۆ نەک چونکە دەمرێت،

 مەخلیوقە ئەم گەورە، خیوای ئییرادەی بە بەاڵم .بەرگەناگرێیت و نیا ی جۆرێیک هیی 
 بەرهەمی لە پن  یانێکی و باش سیحەتێکی بە بەڵکو نەمرد، هەر نەک الوازە و ریوەڵە

 نیوتن ئیسحاق لەدایکبوو شەوە ئەو منداڵەی ئەو . یا ساڵ هەشتا لە زیاتر زانستییەوە،
 ، )1642 – 1727(نییوتن .مردبیوو بوو مانگ س  کە بوو باوکی ناوی ئیسحاق .بوو
 بە بەڵکو پایەبەرزە، و گەورە زانایەکی هەر نەک مرۆڤایەتیدا، نوێی و کۆن مێژووی لە

 ئاسیابەدەری لە نمیونەیەکی و ئەفسیوناوی ب نیدی سییمایەکی زاناییان، زۆربەی پێیوەری
 راپرسیییەکی ئەمەریکیی تیایمزی گۆڤیاری کاتێیک دا، 2000 سیاڵی لە .بلیەمەتیییە
 بە نییوتن مرۆڤیایەتی، مێیژووی کەسیایەتی (سیەد )١٠٠ کیاریگەرترین لەمەڕ باڵوکردەوە
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 تەنانەت .بوو یەکەم پلەى (موقەمەد )ئیسالم گەورەی پەیامبەری دەرچوو، دووەم پلەی
 بیوو دییاردەیەک مەزنە مرۆ ئەم .دەرچوو سێیەم کە هات مەسیح ی(عیسا) پێە نیوتن

 ئەق یی تییژی و قیودرەت جۆرێیک هی  بە و ڕۆ گارێکدا هی  لە و لەوەبەر هەرگیز کە
 و شیازدە سیەدەی زانسیتی شۆڕشیی ترۆپکیی بە نییوتن .نەگەیشیتووە پیلەیە بەو میرۆ 
 سەرکەوتوانە زۆر توانی کە دادەنرێت پایەبەرز زانای بەدوایین هە ماردەکرێت، قەڤدە

 هەتیا کۆپەرنیکۆسیەوە، دەسپێکی لە هەر زانستی، شۆڕشی ڕابەڕانی پەیامی بلیمەتانە و
 ئاسیتێکی بگەیەنێیتە جیوانی بە گیالیلەی، گیالیلۆ و دێکیارت و کێیپلەر یۆهیان

 زانستی شۆڕشی یەکەمی قۆنا ی کە بگوترێت دەتوانرێت کە بەرز وەها ماتماتیکییانەی
 بیازدانی و خێیرا گیۆڕانی کە دەکرێیت قیسیا  بەوە سیەردەمە ئەو .گەیانید ئەنجیام بە

 ساڵێک سی لە کەمتر تەنها ک ێسە لەوەی جگە ئەمە .ڕویاندەدا زانستدا لە گەورە گەورە
 لە یەکێیک کە کۆپەرنیکیۆس، ئاسیمانییەکانی گیۆ سوڕانەوەی کتێبی دا، 1616 لە بوو،

 .کردبیوو قەدە ەى بیوو، زانسیتی شۆڕشیی (١) ئەسیترۆنۆمییەکانی زانسیتییە هەرە کتێیبە
 بە فەلەکناسان، تایبەت بە ڕۆشەنفکران، پێویستە کە کێشابوو سورانەی هێ ە ئەو ک ێسە
 چیۆنیەتی ک ێسیە .دەبینەوە سیەخت سیزای ڕوبەڕوی گینیائی  نەیبینن جۆرێیک هیی 

 ئەوەی دوای گیالیلۆ، 1642 سیاڵی لە کیردەوە یەکالییی تەواوی بە گەردونیی کارکردنی
 نیوتن بەاڵم .مرد بەسەربرد، خۆیدا ماڵەکەی لە دەستبەسەری بە ساڵی هەشت نزیکەی

 ڕادەیەکیی تیا بیوو واڵتێیک کە ئینگلترە، لە بەڵکو لەدایکنەبوو، ئیتالیا لە خۆشبەختانە
 بەخیۆوە بەرچیاوی مەودایەکیی بیروڕادەبیرین سەربەسیتی و بیرکیردنەوە ئیازادی بیاش
 کیارکردنی میکیانیزمی نهێنیی گەورەتیرین کە ناسیراوە بەوە مێیژوودا لە نییوتن.دیبیوو

 گەردونی پەنهانییەی هێزە ئەو و هەسارەکان جوڵەی لو زی توانی .ئاواڵەکرد گەردونی

 (فەلەک زانستى) فەلەکى واتە ئینگلیزی بە ئەسترۆنۆمى  : (١)
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 نێیوان لە هەر نەک هێزە ئەو گوتی و بدۆزێتەوە هارمۆنی و تەبا یەکەیەکی کردووەتە
 دوو وهەمیو نییوتن الی .هەیە بیونی مرۆڤیشدا دوو نێوان لە بەڵکو هەیە، هەسارەکاندا

 لەگەڵ دەگۆڕێیت ڕاسیتەوانە هێیزە ئەم قودرەتی کە ڕادەکێشن یەکتر هێزێک بە تەنێك
 لەگەڵ پێچەوانەش و تەنەکە هەردوو بارستەی لێکدانی
لەمەش لە نێیو خەڵکیی  جیگە .نێوانییان دوری دوجیای

 لەمەڕ بەناوبانگی یاسای س  کە ناسراوەئاساییدا بەوە 
 مرۆڤایەتی بە پێشکەش کێشکردنی هێزی یاسای جوڵە

 و هەیە خۆییان بیرەوی ئێسیتاش هەتیا کە کیردووە
 .مەزنە یاسیا سی  ئەم لەسیەر بەنیدە هاوچەرخ زانستی

 کالکیولەس ماتماتیکی توانی نیوتن ئەمانەش، سەرباری
 هەنیدێک وەک ییان )بدۆزێتەوە (جیاکاری و تەواوکاری)

  )ڕەنگیی – فیرە نهێنییەکیانی و (دابهێنێیت دەڵیێن
 و ئاوااڵبکیات خیۆر تیشیکی ڕونیاکی (پەلکەزێنینەییی

 هەرگیز زەقمەتە سەردەم  مئ  ئنسانی بۆ هەرچەندە .بدۆزێتەوە تریە بابەتی گەلێک
 ئیاڵۆزەدا چەرخە لەم چیونکە تێبگیات، دۆزیینەوانە ئەم گەورەییی و ناییابی لە بتوانێیت
 مێژووییی قۆنیا ی لە بەاڵم دەبیسیتین، زانسیتی دۆزیینەوەی و داهێنیان دەییان ڕۆ انە

 بیوون گەورە هەنگیاوی بیوون، شۆشگێنانە زۆر نیوتن دۆزینەوەکانی و یاساکان خۆیاندا،
 نییوتن، لە بەر  .بەشیەرییدا ک تیوری لە بوون فراوان بازدانی مرۆڤدا، بیرکردنەوەی لە

 هەتیا کیا ەزێکەوە پیارچە لە هەر مادەکیان، کە بەوەی سیەبارەت چەمکێیک هیی 
 کەس هیی  ئیارادانەبوو، لە بزوێنێت، دەیان چی و دەجوڵێن لەفەزادا چۆن هەسارەکان،

 ئەمە جوڵەن، یاسای هەمان ملکەچی ئەمانە، هەموو هەر کە نەدەزانی هەقیقەتەی ئەو
 باڵو و بااڵدەست باوەڕی نیوتن لە بەر .بکرێن پێشبینی یاسانە ئەم دەشێت لەوەی جگە
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 پەنهیانییەوە هێزێکیی چەنید ییان نیاوچەیی، هۆکیارێکی الیەن لە جیواڵنە ئەم کە وابوو
 بە گەردون، دەچین، و دێین خواوەنیدەکان ئیارەزووی بە ییاخود دەکیرێن، کیۆنترۆڵ
 .بیووە گۆڕانیدا لە هەمیشیە و ئەفسوناوی پێگەیەکی لە بوو بریتی بنەڕەتی، شێوەیەکی

 کردە ماتماتیکی کە بوو رینیسانس چەرخی زانستی شۆڕشی گەورەی رابەری دوا نیوتن
 بیرکیردنەوەی و سروشیت فەلسیەفەی گیۆرینی بیۆ تیۆکمە و جیورئەت بە ئیامرازێکی
 .ئنسان ملیۆنەها

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 وێنەى ئیسحاق نیوتن بە مناڵى
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 یهەرزەکار و منداڵی

 تەمەنیی کە ئەمەشیدا لەگەڵ کەچیی نەدییووە، خیۆی بیابی هەرگییز لەوەی جگە نیوتن
 هەتییوی نییوتنی و دەڤەرەکە دەوڵەمەنیدێکی بە شیودەکاتەوە دایکیی سیااڵن س  دەگاتە
 ئەزمیونێکی ڕوبەڕوی منیداڵییەوە لە هەر بەمجیۆرە .بەجێهێشیت باپیرییدا میاڵە لەگەڵ
 و دەسیتبەرداری ئەم پێیدەچێت دەبی ، بیاویی و داییک بێنیازی و تەنهیایی و  ییان تیاڵی

 و کەسیایەتی بەرجەسیتەکردنی و دروستکردن سەر کردبێتە کاریگەریان زۆر بێکەسییە
 دوای هەرچەنیدە نەچیوبێتەوە، بییری لە هەرگییز و نییوتن سیایکۆلۆ ییانەی بنیاتنیانی

 ئەو بەاڵم الی، بۆ دەگەڕێتەوە دیسانەوە دایکی و دەمرێت باوەپیرەکەی کە ساڵ قەوت
 خۆییدا دڵیی نیاو لە خەفەکیراو ڕقێکیی و تیوڕەیی  ییانی درێژاییی بە و هەمیشیە

 لەگەڵێیدا بتوانێیت مرۆ  بو زەقمەت کە وەها زاتێکی بوە کە جۆرێک بە هەڵدەگرێت،
 ئیاواتەوە بە دایکیی .بیوون باش کشتوکاڵی زەوی و موڵک خاوەنی نیوتن ماڵی .هەڵبکات

 دەرییدەهێنێت، قوتابخانی  لە زوو هەر  سیەرکەوتوو، فەالقێکیی بکیاتە کیوڕەکەی بیوو
 و بکات پ  کشتوکاڵی و فەالقی مەشقی تایبەت بە ئەوەی بۆ دەگرێت بۆ خزمەتکارێکی

 بنەماڵەکەییان ئا ەڵیداری سیامانی و م یک کاروبیاری بەڕییوەبردنی ئاینیدەدا لە بتوانێیت
 چەند نەدەهات، پیشانە جۆرە بەم خۆشی کلۆجێک هی  بە نیوتن .ئەو ئەستۆی بخاتە

 کاتێیک بیدزێتەوە، خیۆی کیارانە لەم ئەوەی بیۆ ڕاهێینەر کیابرای دایە بەرتیلیی جارێیک
 خەو و دەنیا کتێبیێکەوە نێیو بە سیەری خیۆی بیۆ نییوتن شیوانی، دەچیونە پیێکەوە

 و ڕانەمەڕ لە ئاگای نەدەما، ئەرکەکانی الی هۆشی هی  و لێدەدا داڵغەی یان دەیبردەوە،
 دەسیتدا لە ئەسیپێکی جی ەوی خۆییان میاڵی بیۆ گەڕانەوەدا لە ڕۆ ێیك .نەدەمیا گیاگە 
 دەگاتەوە کە دەڕوات، داڵغەی خەیااڵت،  ەرقی و بێهۆش هەمیشە نیوتنی بەاڵم دەبێت،
 .ناوە سەری تر شوێنێکی بۆ خۆی بۆ ئەسپەکە بەاڵم پێێە، ج ەوەکەی سەیردەکەن ماڵ،
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 چارەنوسیی لە جوتییاری دەزانێیت و دەبێیت نائومێید کیوڕەکەی لە دایکیی بەمجیۆرە
 منیداڵێکی نییوتن قوتابخیانە لە قوتابخیانە، بیۆ دەینێیرێتەوە بیۆیەش هەر نەنوسیراوە،
 بیۆ دەیبیردەوە خەییاڵ کۆاڵنیان، و کوچە لە بوو، تەنها هەمیشە و هاوڕێ ب  گۆشەگیر،
 منیدااڵنی بە تیێکەڵ ئەگەر خیۆ .تیر زارۆکیانی گەمەی نێیو لە بیوو دوور کە دنییایەک
 یەکێک کیژانەدا، ئەم نێو لە کوڕان، نەک کچان نێو دەچوە زیاتر ئەوا ببوایە گوزەرەکە
 منیدااڵنەی ڕومانسیییانەی هێالنەیەکیی بنیاتنیابوو، نیوتنیدا دڵیی لە تایبەتی مەنزڵێکی

 کچیی کاترین .بوو خۆی نیوتن تەمەنی نزیکە بوو، کاترین ناوی کیژە ئەم هەڵچنیبوو،
 بیۆ ییاری جیار زۆربەی دە ییا، لەگەڵییان کرێچیی وەک نییوتن کە بیوو میاڵە خاوەن ئەو

 (دەگەڕێیت بیا بە ئیاش) بیایەکی – ئاشیە جارێکییان دەکرد، پێشکەشی و دەکرد دروست
 لەوەی جیگە ئیارد، دەکیردە و دەهیاڕی گەنمیی جوانی بە کردبوو، دروست بۆ مندااڵنەی

 دەخسیتە ئاشیەکەی کە دروسیتکرد تەخیتە لە میکانیکییانەی مشیکێکی ئاشیەدا لەم هەر
 پێدەچێت .شاگەشگەبوو تەواو نیوتن قبوڵیکرد، و کرد کاترینای پێشکەشی کاتێک جوڵە
 تەمەنیی هەمیوو و هەرزەکیاری و پیاک ئەوینیداری ئەزمیونی دوا و یەکەم تەنها کاترین
 کردوە، خۆشەویستی هی  نە ئیتر نیوتن کچە، ئەم دوای هەرگیز چونکە بوبێت، نیوتن

 نەرمیی و گەرم دەسیتی بەر دەسیتی ڕۆ انییە لە رۆ ێیک نە و کیردوە هاوسەرگیری نە
 هاوسنفی هەم و هاوتەمەن هەم بوو،(٢)ئارتەر ناوی هەبو برایەکی کاترین .کەوتوە کچان
 و بەرەاڵ و شیەقاوە ب ێیی هەتیا دەبیوو، نییوتن ئەوەنیدەی دوو نمی بەت  بە بوو، نیوتن
 بە جیاریە گەلێیک پێیدەکرد، گاڵتەی و نیوتن سەر دەکردە سەری ڕۆ انە بوو، خوێری
 سیەروکەللەی زللی  و بیۆکس بە دەچیو تاقەتی هەتا و سوچێکەوە دەکردە ڕاپێچی شەق

 بیۆ دەکیرد بانیگ پۆلەکەی مندااڵنی جارانیە زۆربەی دەکرد، ڕەزیلی و دەکوتا نیوتنی
 جورئەتی کەس هی  .پێبکەنن و چێژببینن دیمەنە لەم خۆیان بۆ و سەیربکەن ئەوەی
 ئەمە .بکێشێت بۆ ئەدەبی سنورێکی و ڕاپەرێ چەکلە چەقاوەسوە منداڵە لەم کە نەبوو
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 نیوتنی لە بلیمەتی یان زیرەکانە نائاسایی هێمایەکی هی  ڕۆ انە ئەو هەتا لەوەی جگە
 ڕۆ ێیک دەڕ ێیت، لێیی بیوو پین جیام کە دەڵێن وەک .نەکرا بەدی سااڵندا دوازدە تەمەن
 دەوامیی کە بکیات، قبیوڵ سەرشیۆڕییە ئەم نەبیوو ئامیادە چیتیر و هات بۆ زۆری نیوتن

 هەمیوو بیوو، چیاوەڕوان مەکیتە  دەرەوەی لە ئامیادەکردبوو، خیۆی تەواوبیوو خوێنیدن
 گرتبیوو، گینی نیاوەوە لە ئامیادەبن، لەوێ و بێن کە کردبوەوە ئاگادار تری قوتابیەکانی

 هێزێکیی قیودرەتی و تەقییەوە تیوڕە، نییوتنی گرتیی، تیوانی هەتیا هیات، ئارتەر کە هەر
 لە هێیز هەتیا بیوەوە، زەبەالقە ملهیوڕە ئەم ڕوبەڕوی لەدایکبوو، جەستەیدا لە سیحری

 لە تیوانی، هەتیا خیوێری، و شیەقاوە ئیارتەری سیکی نیاو لە دا شیەقێکی بیوو بەدەنییدا
 ڕای خیۆڵەکەدا نیاو بە و گیرت یەخەی شیکاند، لیوتی و کیرد ڕەزیلیی هەموانیدا بەردەم
 بەردەم لە ئەبەدیییەت و یەکجیارەکی بیۆ  ییرەتە بی  ترسینۆکە ئەم بنیاڕییدا دەکێشیا،
 سیوربوو بەڵکیو نەوەسیتا، بەمە هەر ڕاپەڕییو، و منیداڵ نیوتنی سەرشۆڕبکات، هەمواندا
 ئەم دوای لە نیوتن ئیتر .بکات ڕیسوا چەپەڵە ئەم سنفیشدا لە دەبێت کە ئەوەی لەسەر

 بوو، زیرەک و چاالک زانستییەکاندا دەرسە لە ڕۆ انە دەرکەوت، تێدا بلیمەتی ڕوداوەوە
 کۆاڵندا لە کوچەکە، و مامۆستایان سەرسوڕمانی و سەرنج مایەی بە بوو کە جۆرێک بە

 تەختینەیی وازی گەلێک و کۆالرەیی چرای و ئاش و ئاوی سەعاتی دروستکردنی کەوتە
       .کچەکان بۆ تایبەت بە گەڕەک، مندااڵنی بۆ تر

 

 

 

 دەکیات لەوە باس ئاینشتاین، تا گالیلۆوە لە فیزیا مەزنانی نایابەکەیدا کتێبە لە گامۆ جۆرج ( :٢)
 .ونبوە مێژوودا لە ناوەکەی سەرسەرییە منداڵە ئەم کە
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 دەیخوێنێتەوە، و دەکەوێت بەردەست کتێبێکی گرانتام، لە لێرە، هەر نیوتن دەڵێن وەک
 ڕەوتی سەر دەکاتە کاریگەری دەبێت، ( یان و سروشت پەنهانیەکانى) ناوى کە کتێبەکە،

 نییوتن تێگەیشیتنی گەشیەکردنی و پەرەسیەندن هیۆی بە دەبێت و نیوتن بیرکردنەوەی
 چیۆنیەتی و هێزەکیان و خلیۆکە و نوێی  وەکیو میکانییەکیانی ئیامێرە بە سیەبارەت

 مۆدێ ە دروستکردنی بە سەبارەت لەخۆگرتبوو ڕێنمایی گەلێک لەوەی جگە کارکردنیان،
 نیوتن پەرتوکەدا ئەم سێبەری لە پێدەچێت هەر .مندااڵن یاری وەکو تری میکانییەکانی

 سیااڵنی .دروسیتدەکات کیوچەکەی کچانی بۆ کە بوبێت یارییانە ئەو دروستکردنی فێری
 کامبری ، زانکۆی چونە ساڵی هەتا ، 1642 لەدایکبونیەوە ساڵی لە هەر نیوتن، منداڵی

 لە جەنیگ .نیاوخۆ شەڕی و سیاسی گێژاوی و ئاشو  لە پنبوون کە بوون سەردەمانێک
 پەرلەمانییان پشیتگیری کە )1599 – 1658 (کرۆموێی  ئیۆڵیەەر هێزەکیانی نێیوان
 کیامبریجی زانکیۆی کە خۆی کرۆمێ  .هەڵگیرسا یەکەم چارلزی پاشا لەشکری و دەکرد

 .بوو (پیوریتانی) ڕادیکالی و توندڕەو مەسیحییەکی بوو، پەرلەمان ئەندام تەواوکردبوو،
 سیەپاندبوو، خەڵکییدا بەسیەر زۆری و قورس باجێکی لەوەی جگە یەکەم، چارڵزی پاشا

 و بکیات زەوت خیۆی بیۆ پەرلەمیان دەسەاڵتی هەمو ویستیشی کردبوو، هە ارتر هە اری
 بە ویسیتیان نەبیوون، ڕازی پادشیا کارانەی بەم پەرلەمان .بێت ڕەها فەرماننەوای خۆی

 الیەنگرانیی .بکیرێتەوە کەم تەواو پادشیا دەسیەاڵتی و بگیۆڕن دەسیتور دەنیگ زۆریینەی
 یاخیبوونی کرۆموێ  ئۆلیەەر سەرەنجام .ڕەتکردەوە توندی بە ئەمەیان یەکەم چارڵزی
 شیەڕ کە .هێنیا هێرشییان لەنیدەن بەرەو هێیزەوە بە لەشیکرێکی بە و ڕاگەیانید خیۆی

 و قێزەوەنتیرین ئەمە دەزانیی، ڕاسیت و خێیر بەرەی بە خۆییان هەردوال هەڵگیرسیا
 و سیاسیی سییمای لە جیگە شیەڕەکە .نیاوخۆ شیەڕی تیایبەت بە شیەڕە، سیمای زەقترین
 زۆر تیااڵنی، کەوتینە جەنیگ بەرەی هەردوو .لەخۆگرتبیوو ئاینیشیی خەسی ەتی ئابوری،
 تریان خەڵکی ماڵی و موڵک و جواڵنەوە یەکتر هەوادارانی و یەکتر بەرانبەر لە دڕندانە
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 گرت  یەکەمیان چارلزی و لەندەن هاتنە کرۆموێ  هێزەکانی کۆتاییدا لە .کردفەرهوده
 زۆربەی پەڕانید، سیەریان خەڵکیدا بەردەم لە دا 1649 دووەمیی کیانونی لە و

 دزێو وێنەی زوو زۆر پیوریتانەکان بەاڵم .گێنا ئاهەنگیان و بوون دڵخۆش جەماوەرەکە
 موناسیەبەتە هەمیوو قەدە ەکردنی کەوتنە نمایشکرد، خەڵک بۆ خۆیان ڕاستەقینەی و

 بە تەواویان ئیمانی ئەمانە چونکە تر، بیروباوەڕێکی هەموو یاساخکردنی  ئایینیەکان،
 تەمەنیی .خەڵیکەکە قەت یی کەوتنە ئەمەش دوای .پوخت مەسیحیەتی بۆ بوو گەڕانەوە
  1658 سیاڵی لە ئەوەی دوای بوو، کورت کرۆموێ  ئۆلیەەر ئایینی و سیاسی ئیدارەی

 کیردە کیاریگەری ئنگلیتەرا خوێنیاوییەی مێیژووە کیورتە ئەم .مرد کرۆموێ  ئۆلیەەر دا
 گەورەبیوو ئاییدیایەدا ئەو لەگەڵ .نەبیوو بێبەری لەمە نیوتنیە و خەڵک دەرونی سەر
 سیاڵی لە. ببێیتەوە بێدەسیەالت خەڵکیی قەت ی و چەوساندنەوە دکتاتۆریەت، لە ڕقی کە
 بۆ گەڕاندەوە شاهانەیان بنەماڵەی پەرلەمان و ئنگلتەرا خەڵکی تر جارێکی دا1661 

 و سیاسیی گۆڕانکیاری زۆر ئنگلتەرا واڵت، پادشای کردە دووەمیان چارلزی و قوکم سەر
 دیمیوکراتیەت و دەسیتەبەرکرد بەرچاوی دەسەاڵتێکی پەرلەمان و هات بەسەردا ئابوری
 .پێگەی خۆی قایمترکرد و کرد گەشەی
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 موجیزە سااڵنی و زانکۆ
 ئاشکرابوو، بۆ نیوتنیان بلیمەتی مامی و خاڵی و مامۆستاکەی لە هەریەک ئەوەی دوای
 .بخوێنێیت لەوێ و کیامبریج زانکیۆی بنێیرێتە کیوڕەکەی کە هانیدا نیوتنییان دایکیی

 .وەرگییرا بەناوبیانگە زانکیۆ لەم ساڵیدا 19 تەمەنی لە و دا 1661 ساڵی لە بەمجۆرە
 هەردەم و تەنهیا هەمیشیە مەخلیوقێکی زانکیۆدا خوێنیدنی یەکەمیی سیااڵنی لە نییوتن

 نزییک لێی  خوێنیدکارێکیە هیی  و دەکیرد کەسیی ئاشینایەتی نە بیوو، گۆشیەگیر
 هەمیشیە و تەنهیا بە کە دەبینێیت نییوتن ئەوەنیدە قوتابییەک تەنها بەاڵم نەدەبووەوە،
 بیووە دواییی قوتیابییە ئەو هیاوڕێی، دەبێیتە و دەسیوتێت پی  دڵیی پیاسیەیە، خەریکیی

  یان، پێکەوە  ورێکدا لە نیوتن لەگەڵ ساڵ بیست لە زیاتر بۆ و گەورە ماتماتیکناسێکی
 زۆربەی کە ئەوەیە لێیرەدا گیوتنە شیایانی ئەوەی .ویلکینزبیوو جۆن ناوی قوتابییە ئەو
 زۆربەییان تەنانەتە نەبوو، خوێندنیان خولیای ئەوەندە کامبری  قوتابیانی زۆری هەرە
 سیۆزانی کچیانی و مەشیرو  سیەرقاڵی و باڵودەبیونەوە کامبریچیدا نزیک گوندانەی بەو

 ڕۆ ی قەوت هەر بیوو، سەعیکردن و کۆشە خەریکی شێوەیەک هەمو بە نیوتن بوون،
 لە یەک هەر خوێنیدنەوەی و کتێی  بە سیەری کیا ێر هە دە شیەوەڕۆ انە و هەفیتە

 نوێی چەرخی مەزنەکانی زانا ئەرستۆ، ئەفالتون، وەکو کالسیکی گەورەکانی فەیلەسوفە
 دێکیارت، و گیالیلۆ کێیپلەر، و کۆپەرنیکیۆس بەیکین، فرانسییس تیایبەت بە ڕێنیسیانیس،

 و خوێنیدویەتی نییوتن کەوتبێیت، بەرچیاوی سروشیتیدا زانسیتی و ماتماتییک لە ئەوەی
 دوای لە گەڕان وی بیۆ گەورەبیوو، زۆر نییوتن ئامیانجی بەاڵم .نوسییووە لەسیەر تێبینی

 بەاڵم منن، هاوڕێی ئەفالتون و ئەرستۆ: ”دەڵێت خۆی هەروەک گەورەیە، زۆر هەقیقەت
 بە خوێنیدن بەرنیامەی کیامبری ، زانکیۆی لە”.هەقییقەتە مین بیۆ هیاوڕێ گەورەتیرین

 خوێنیدنیان پرۆگرامیی هەڵبژاردنیی توانیای خۆییان ئیازادانە قوتابییان کە بیوو جۆرێیک
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 ئەوەنیدە تیافەدا لەم تەنیانەت توێژینەوە، و خوێندنەوە کەوتە زوو زۆر نیوتن، .هەبوو
 خەرییک کە جۆرێیک بە بیرچوبوو، لە دەرسەکانی هەموو کە بوو، لێکۆڵینەوە سەرقاڵی

 پێە بەرەو زیاتر لەوان زۆر نیوتن بزانن، مامۆستاکانی ئەوەی ب  .بهێنێت فەشە  بوو
 تازە بە تازە زانستییانەی و ماتماتیکیی شۆڕشە لەو توێژینەوە کەوتبوە .نابوو هەنگاوی

 تیازە کە دێکیارت زانسیتییەکانی کیارە خوێنیدنی ڕویکیردە نییوتن .تەنیبیوو ئەوروپاییان
 ڕۆ گیارە ئەو گەورەی ماتماتیکناسیی ئاشینای بیووە نییوتن .ئنگلیتەراوە واڵتیی هیاتبونە
بییارۆ، جییگە لەوەی  Barrow Isaac )1630 –  1677  (بییارۆ ئیسییحاق

ماتماتیکناسێکی خاوەن بەهرە و زرنگ بیوو، بەاڵم ئاینناسیێکی لێهیاتوش بیوو، هەر زوو، 
کە دەرکی بە بلیمەتی نیوتن کیرد،  بگرە یەکەم پرۆۆفیسۆری ماتماتیک بوو لە کامبریج

ئەو کاتە خاوەن کورسی پرۆفیسۆری لۆکاسیانی ماتماتیک بوو، کە ئەمە خیۆی پۆسیتێکە 
، بییارۆ دەسییتبەرداری دا1669کاتێییک، دوایییی لە سییاڵی  .ئیسییتا هییی سییتیەن هییاوکینە

پۆستەکەی بوو، بە دڵێکی خۆش و شانازییەوە کورسییەکەی بەخشی بە نیوتنی قوتیابی 
زۆربەی موقازەرەکیانی ئیسیحاق بیارۆ دەربیارەی میتۆدەکیانی دۆزیینەوەی ڕوبەری  .خۆی

 ێر چەماوەکان و الری ئەم چەماوانە بون، کە هەمووی لە نوسین و ئامادەکردنی خۆی 
بون، نیوتن توانی سودێکی بە نرخ لەم کارانەی بیارۆ وەربگرێیت، بە جۆرێیک کە دواییی 

 (تەواوکییاری و جیاکییاری)کییانی کییالکیولەسبییوون بە ئیلهییام بەخییە بییۆ ئەوەی میتۆدە
یەکێک لەو ماتماتیکناسە ئنگلیزانەی تر لەو ڕۆ انەدا لە کامبریج مامۆستای  .بدۆزێتەوە

نیوتن بوو، جۆن واڵیس بوو، واڵییس بە ئەسی  خەلکیی کیامبریج و ئوسیتادێکی گەورەی 
شیای  کاتێیک شیەڕی نیاوخۆ لە نێیوان کرۆمیۆڵ و .نوسییە بیوو( شیفرە)جیۆمەتری و کۆد

ئنگلییتەردا هەڵگیرسییا، وەک کەسییێکی هەڵپەرسییت و زۆرزان کییۆدی بییۆ هەر دوو بەرەی 
جەنگ دەنوسی و کۆدەکانیشی بۆ هەردوو ال دەشکاند ب  ئەوەی هی  الیەکیان بەوی تر 

واڵیە  .بزانێت، هەتا ب ێی کەسێکی وریا بوو بۆ ئەو رۆ ەش ئەمە کاسبیەکی چاک بووە
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هەرچەنید نییوتن قوتیابی بیوو،  .ی ماتماتییک میایەوەوەک پرۆفیسۆر1703 هەتا ساڵی 
بەاڵم هەتا دوایی  یانی، نیوتنی لیدەرچێت، ئەم بلیمەتە گەورەترین ماتماتیکناسیی ئەو 

لەو ڕۆ گارەدا، بەناوبانگترین سەرچاوەی خوێندن لە زانکۆکانیدا، .ڕۆ گارەی ئنگلتەرا بوو
         ی ئەکلییییدس”بنەماکیییان”شانبەشیییانی ئەسیییترۆنۆمی و کۆسیییمۆلۆ یای ئەرسیییتۆ، کتێبیییی 

ئەم کتێبە سەرکەوتوترین دەقی ماتماتیکییە لە مێیژوودا،  .بوو( پێشزایین 325-270 )
کە ئەو سییەردەمە و هەتییا سییەرەتای سییەدەی بیسییتەمیە، یەکێییک بییوو لە شییاکارە هەرە 

کتێبیی پییرۆزی مەسییحانی لێیدەرچێت، ئەم پەڕتیوکە پین  .مەزنەکیانی ئەق یی بەشیەری
فراوانترین کتێ  بووە لە نێو خەڵک و ناوەندەکانی خوێنیدن و بنکەکیانی فرۆشترین و 

هەتیییا سیییەدەی بیسیییت زییییاتر لە دو هەزار جیییار چیییاپکراوە، ئەم شیییاکارە  .فێربونیییدا
جیومەترییە ئەوەندە کاریگەری هەبووە بۆ پێشکەوتنی زانست و فکری پەروەردەییی کە 

هەر لە  .ییوە ملمالنێیی بکیاتهەتا سەد سیاڵ لەمەو پیێە هیی  بەرهەمێکیی تیر نەیتوان
سەدەکانی ناوەڕاستەوە، قوتابیان پێویست بوو ئەم کتێبە بە باشیی بخیوێنن، بە تیایبەت 
ئەگەر مەبەسیییتیان بیییو بچییینە ک ێسیییەوە، هەر بیییۆیەش دەبینیییین گەلێیییک لە زاناییییان و 
 .ڕۆشنفکرانی ڕێنیسانس و سەرەتاکانی شۆڕشی زانستی لە بناواندا لە ی ێسەوە هاتبوون

ییاخود )ی پێشزاییندا نوسراوە و کیۆکراوەتەوە، لە سییازدە بەش 300 اکان، کە لە بنەم
پێکهییاتوە، بەسییەر سیی  پۆلییدا دابەشییبووە، جیییۆمەتری  (وەک دەڵییێن سیییازدە کتێیی 

 .سێگۆشەکاری، تیوری  مارەیی و تەنە ڕەقەکیان و ئەریتمەتیکیی یۆنیانی لەخۆدەگرێیت
جیومەتری ئەکلییدس لەخۆدەگرێیت، کە لە لەم کتێبەدا، هەر پێن  ئەکسیۆمە سادەکەی 

الیەن ئەکلیدس خۆیەوە داڕێیژراون، یەکێکییان بیریتیە لەوەی کە دەڵێیت تەنهیا هێ ێ یی 
ڕاست لە نێوان دوو خاڵدا دەکێشیرێت، یەکێکیی ترییان، ئەوەیە کە دەڵێیت ئەگەر ڕاسیتە 

ڕاسیتە  هێ ێک و خاڵێکمان لە دەرەوەی ڕاستە هێ ەکە هەبێیت، ئەوا دەکرێیت تەنهیا یەک
ئەم ئەکسیییومە لە  هێییل لە خییاڵەکەوە بکێشییرێت کە تەرییی  بێییت بە ڕاسییتە هییێ ەکە
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مێییژوودا بەوە ناسییراوە کە بییوو بە هییۆی سییەرهەڵدانی جیییومەتری گییۆیی و دواییییە 
هەر لەم سەرچاوە مەزنە ماتماتیکییەدا، بۆ یەکەم جیار لە  .ئەکلیدسی– جیۆمەتری نا 

جییییومەتری، زۆر بە شیییێوەیەکی ناییییا ،  مێیییژودا چەمکیییی سیییەلماندنی ماتمیییاتیکی و
سیسییییتەماتیکیانە و ورد خییییراوەتەڕوو، هەتییییا ئەم سییییااڵنەی دوایییییە لە قوتابخییییانە 

 ئەکلیدسیی جییومەتریناوەندییەکانی کوردستاندا جییومەتری ئەکلیدسیی دەخوێنیدران 
 نەڕۆیین، دوور هیی  هەر مێژوو، ناوداری کەسایەتییەکی هەمو سەر کردوەتە کاریگەری

 بنیاتنیانی بیۆ خسیتوەتەگەڕ ئەکلیدسیی جییومەتری گەورە خیوای دوستۆیەفسیکی، الی
 ئەزمی توانی زوو زۆر بەرچاوی هاتە ئاسان زۆر کە بنەماکان، لە جگە نیوتن گەردوون،

 کارتیزییانی جییۆمەتری تیازە بە تیازە کاتێکیدا لە تیایبەت بە جەبیر، بکیات،ڕویکردە
 بە فەڕەنسیییەوە گەورەی فەیلەسیوفی )1596 – 1650 (دێکیارت الیەن لە (پۆوتیان)

 سیاتێک بیۆ و الوە بخەیینە دێکیارت فەلسیەفییەکەی کایە ئەگەر .باڵوبوبوەوە ئەوروپادا
 کە ب ێیین دەتیوانین گەورەوە متمیانەیەکی بە و جیورئەتەوە بە ئەوا بخەیین، پشتگوێی
 نەمیری بە نیاوی ئەوەی بیۆ بیوو بەس ئەنجامیدا، ماتماتیکدا مێژوی لە دێکارت ئەوەی

 یەکبخات گراف شێوەی بە جیۆمەتری و جەبر توانی جار یەکەم بۆ دێکارت بمێنێتەوە،
 هەمیوو ئەمینۆ .بکیات مرۆڤیایەتی بە پێشیکەش ماتماتیکیدا نیوێی بیۆتەیەکی لە و

 چیۆن دەزانێیت و دەتوانێیت سیەرەوە بەرەو ناوەنیدییەوە قۆنیا ی لە هەر خوێنیدکارێک
 جەبرییانە هاوکێشەیەکی لە گوزارشت جیۆمەترییانە فۆرمێکی بە گراف پەڕەی لەسەر
 مرۆڤیایەتی بیۆ دێکیارت ئەوەی .دەسیتەبەربکات بەنیرخ زانییاری کۆمەڵێیک و بکیات

 و دەنگیدان بینکەی و ئەنیدازیاری و پزیشکی تاقیگەی سەدان لە ئەمنۆ دەستەبەریکرد،
 و دەهێنرێیت بەکیار چاالکیانە فیزیکیدا و ئەسیترۆنۆمی بوارەکیانی و دانیشیتوان ئاماری

 .خەڵیک بەردەم دەخیرێتە لیۆ یکییەوە و یەقیین ئەق ێکیی بە نایابەکیانی دەرەنجیامە
 دەڵێن، وەک .بەیانییەک بۆ دەگەڕێتەوە دێکارتی پۆوتانی سیستەمی دۆزینەوەی داستانی
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 بەییانییەک هەڵدەسیتا، خەو لە درەنیگ  ییانی هەمیو درێژاییی بە و هەمیشیە دێکیارت
 خیۆی  ورەکەی سیوچێکی لە دەدا، گینگ یی خۆییدا پیێخەفەکەی نێیو لە هێشیتا کاتییك

 دەڵێیت، و دێیت بیۆ فەزادا لە خیاڵێکی مەوقیعیی و پۆوتانە بیرۆکەی ئەم ورددەبێتەوە،
 و بگەیەنییت یەکترییان بە تەوەرەوە دوو هیۆی بە و بگرییت خاڵێیک هەر ئەگەر چییە

 ییان سیەرچاوە ییان)دەسیتپێکی خیاڵی بە و تەوەرە دوو ئەم بیۆ هەبێیت تیریە خاڵێکی
 هێمایەک بکەینە دەستپێکە خاڵی ئەم دەتوانین ئەوا (دابنێین سفری خاڵی یان ئۆریجین

 دا 1665 سیاڵی لە نییوتن .فەزادا لە تیر خیاڵێکی هەمیو دۆزیینەوەی و دییاریکردن بیۆ
 نەبیوو ئیارادا لە ئیشارەیەک هی  هێشتا کاتەش ئەم هەتا بەالم تەواوبکات، زانکۆ توانی
 لەم هەر .ماتماتیکیدا و سروشیتی فەلسیەفەی لە ئاسیابەدەرە لە بلیمەتێکیی الوە ئەم کە

 لەو مێیژوو بەالم ماسیتەر، خوێنیدنی بە بکات دەست ئەوەی بۆ ئامادەکرد خۆی ساڵەدا
 بیۆ بگەڕێیتەوە بیوو ناچیار نییوتن .هەڵگیرت هەنگیاوی تیردا ئاراسیتەیەکی بە سیاڵەدا

 چەنید کردبیوو، تەشیەنەی ئنگلتەرا باشوری لە تاعون پەتای چونکە خۆیان، گوندەکەی
 خوێنیدنی دەروازەی کیامبری  زانکیۆی کیاردانەوەیەک وەک .کوشیتبوو کەسیێکی هەزار

 ئاواییەکەی لە نیوێک و ساڵ نیوتن .خۆیان زێدی بۆ ناردەوە قوتابیانی هەمو و داخست
 و زانستی دۆزینەوە و ئەق ی داهێنانی موجیزەی سااڵنی بە ماوەیە ئەم مایەوە، خۆیان

 زانسیتییانەی دۆزیینەوەی یەکەم .هە ماردەکرێیت نییوتن شۆڕشگێنییەکانی ماتماتیکییە
 بوو بریتی داهێنانی دووەم .ڕوناکی شیکردنەوەی لە بوو بریتی ساڵەدا، دوو لەم نیوتن،

 زنجییرە خوێنیدنی بە سەرقاڵکرد خۆی کاتێک لەوەی جگە ئەمە باینۆمیاڵ، تیۆرمی لە
 بیوو، ماتماتیکیدا لە نییوتن دۆزیینەوەی گەورەتیرین و سیێهەم ماتماتیکیدا، لە ناکۆتیان
 باسیی دواییی کە بیوو، کیالکیولەس ماتماتیکیییانەی بەرزی هەرە سیسیتەمی ئەوییە

 دەڵیێن، وەک ئەوەبیوو، شۆڕشیگێنانەتر و سەرنجناکێشیتر ئەمانەش هەمو لە .لێدەکەین
 و بیرکیردنەوە  ەرقیی خیۆی بیۆ دارسیێوێک  ێیر لە نییوتن باخەکەیانیدا، لە رۆ ێیک
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 کەوتە نییوتن .دەکەوێیت عەرد بەر و خوارەوە دەکەوێتە سێوێک ناکاو لە بوو، تێنامان
 وەک لێرەدا نەجواڵ؟ ئاسمان ئاڕاستەی بە سێوە ئەم بۆچی خوردبونەوە، و بیرکردنەوە

 سیایەی لە نیوتن .چوو گشتی کێشکردنی هێزی تیوری بۆ ئەق ی یەکسەر نیوتن دەڵێن،
 دارسێوە ئەم .دۆزییەوە گەردونی کارکردنی میکانیزمی پەنهانی گەورەترین دارسێوەکەدا

 پسپۆڕبوون کە گروپێک، دا 1998 ساڵی لە مابوو، خاکدا لە قەدەکەی پاشماوەی تەنها
 دراوسیێی میاڵێکی دارسیێوی پشیکینینی دوای دار، تەمەنیی و مێیژوو خوێنیدنەوەی لە

 سیاڵ سیەد دو لە تەمەنی کە بوەوە ساخ بۆیان ڕادیۆکاربۆن، مادەی بە نیوتن باخەکەی
 سیایەیدا لە نێیوتن کە بیوو دارسیێوە ئەو تیۆوی هەمیان هەر تیۆو، وەک بەاڵم زییاترە،

 .دانیشتبوو
 

 

 

 

 گیۆڕانی ماتماتییک خوێنیدنی بەرنامەی ئەوەی دوای بەریتانیا، واڵتی لە سەرەوە، بۆ نەوەدەکان سااڵنی لە: (٣)
 سیەرهەڵدانی هیۆی بە بیوو ئەمەش کەمکیرایەوە، زۆر قوتابخانەکیان لە ئەکلییدس جییۆمەتری هیات، بەسیەردا

 هۆی بە دەبن ئەکلدیس جیۆمەترییانەی بیردۆزە ئەم چونکە لۆ یکناسان، و ماتماتیکناسان زۆری ناڕەزاییەکی
 واڵتیی ئێسیتا ڕاسیتیدا لە .منیدااڵن الی لۆ یکیییانە بیرکیردنەوەی و ئەق گەراییی بنیاتنیانی و پەرەسیەندن
 .هەیە ماتماتیکیدا پەروەردەی و فێربون لە گرفتی بەریتانیا
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 پەیوەنیدی و نیوتنەوە الیەن لە گشتی کێشکردنی هێزی دۆزینەوەی داستانی بوو؟ چی سێوە ئەم ئەرێ( : ٤) 
 ئەم نییوتن .واقیعیییانە زانسیتی ڕوداوێکیی لە وەک دەچێیت ڕۆمانسیی قیکیایەتێکی لە زییاتر سیێوەکەوە بە

 و لیو ز گەلێیک سیێو، مەسیەلەی .هۆنییوەتەوە ب ێیین وەک ییان گێیناوەتەوە،  یانییدا سیااڵنی دوا لە داسیتانەی
 ئیادەمی جەنیابی قەوا خیانمی و  ییاوە بەهەشیتدا لە میرۆ چیۆن وەک هەیە، مرۆڤایەتیدا مێژوی لە مە زای
 .جەهەنەم زەمینیی بیۆ گواسیتراوەتەوە بەهەشیتەوە لە مرۆ  چارەنوسی ئیتر خواردوە، سێوەکەی و فنیوداوە

 دەچێیت، شیانۆیی درامیایەکی لە زییاتر زۆر .یەکەم لە بیریتین هۆکانیشیی و خەیاڵبیافییە زییاتر داسیتانە ئەم
گومیانی لە داسیتانەکە  Brewster David بروستەر دەیەید ناوی کە نیوتن، بایۆگرافەری یەکەم دوەمیە،
تیوری هێزی کێشکردن، بەو قەبارە و کاریگەرییە مەزنەوە، لە ساتێکدا سێیمەیە، لە هەموی گرنگتر،  .هەبوو

و بەوجۆرە زەقمەتە دۆزرابێتەوە، بە تایبەت لە کاتێکدا کە دوا بریار لە تیورییەکە پێویستی بە ئەنجامیدانی 
ن ئیاال  ماتماتیکناسی گەورە و بابی مەزنیی کۆمپییوتەری هیاوچەرخ1954 لە ساڵی  .توێژینەوەی گەورە هەیە

تیییورین بە سییێوێکی  ەهییراوی بە سییایانید مییرد، هەرچەنییدە مەرگییی ئەم بلیییمەتە زۆر تەلیسییماوییە، بەالم 
کاتێک کۆمپانیای زەبەالقی ئەپل لەدایکبوو، بیۆ یادێیک لەم میرۆڤە مەزنە،  .ئەمەش هەر بە سێوەوە بەستراوە

 .بووە لۆگۆی کۆمپانیاکە .ناونرا ئەپل و وێنەی سێوێکی قەپاڵ لێگیراو

 

  



22 
 

 روناکی تیوری و زانکۆ بۆ گەڕانەوە

دا، گەڕایەوە بییۆ زانکییۆ،  ١٦٦1کە نیییوتن، لە سییاڵی 
 نەدەکیرد، کەسیی هیاوەڵی جیاران، وەک دیسانەوە
 کە دەکرد لەوە گلەیی دواتردا سااڵنی لە تەنانەت
 مانیدوبونی و داهێنیان لە ڕێیز هەر نەک خەڵیک

 ڕەنجیی بەرهەمیی بەڵکیو نیاگرن، بەهرەمەنیدان
 نێیو لە خۆییانەوە نیاوی بە و دەدزن شانیشییان
 دۆزیینەوە لە یەکێیک .دەکەنەوە بیاڵوی خەڵکیدا
 بە پەیوەست موجیزەدا سااڵنی لە نیوتن نوێکانی
 لە و زانکیۆ لە دوور کاتێیک .رونیاکییەوە تییوری

 دەچێیتە رۆ ێیک دەبێیت، خۆییان ئیاواییەکەی
 ئیامرازێکی تەنهیا سیەردەمەدا لەو کە دەکنێت، پوازکێک و میللی هەرزانبەهای بازاڕێکی
 و پوازکەکە بە تاقیکردنەوە دەکەوێتە ماڵ بۆ دەچێتەوە کە .بوو مندااڵنە یاری جوانی

 نیوتن گوزەردەکات، پوازەکەکەدا بە رووناکی کاتێک .خۆر رووناکی تیشکی بە یاریکردن
 زیرەکیانە زۆر نییوتن، .تیر رەنگی قەوت بۆ دەبێتەوە شی روناکییەکە کە سەرنجدەدات

 کە نەدەناسی  کەسیی هەرچەنیدە نەکیرد، ئاشیکرا شیتێکی هی  بەاڵم توێژینەوە، کەوتە
 مەیلیی هەرگییز خۆشیی نییوتن راسیتیدا لە بەاڵم بکیات، بیاس بیۆ خیۆی شیتەکانی

 بوبێت گۆشەگیری تەنها هۆکارەکەی پێدەچێت نەبوو، خۆی کارێکی هی  باڵوکردنەوەی
 بیارۆ ئیسیحاق .تەواوکیرد ماسیتەرەکەی دا 1668 سیاڵی لە .خەڵیک نێیو لە دوربێیت و
 بۆ نیوتنی ئاسابەدەری لە بلیمەتی و پێدا ئیشارەمان لەوەبەر کە ،)1630 – 1677 (

 چیونکە بیدرێت هیانی و درێژبکرێیت بیۆ ییارمەتی دەسیتی پێویسیتە گووتی بوەوە، ساخ
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 بوو نیوتن کە هەر ، خۆی بۆ پسپۆڕێکە و تێدایە ئاسابەدەری لە توانستێکی کەسێکە”،
 .بکات وانەبێژی  مارەیەک سااڵنە بوو پێویست ئەرکەکانی لە بەشێک وەک پرۆفیسۆر بە

 لە ئەگەر موقازەرەکیان، بیابەتی بە کیرد رونیاکی لەمەڕ خیۆی توێژینەوەکیانی زۆربەی
 لە قوتیابی  میارەی کەمتیرین کە هەبوبێیت مامۆسیتایەک کامبریچیدا، هەمیو مێیژووی
 کە ئەوەی بداتە گوێ هی  ئەوەی ب  تەنانەت بوو، نیوتن ئەوە قازربووبن، پۆلەکەیدا

 جگە بەاڵم دەگوتەوە خۆی وانەی نەبووە، ئامادە پۆلەکەدا لە .چییە قوتابی یەک تەنها
 هەنیدێک .نەبیووە دەنگیی لە گوێییان تر کەسی دیوارەکان و پەنجەرە دەرگا، و خۆی لە

 لە دەنا تێدابووە، قوتابی دەرس یەکەم تەنها موقازیر، دەبێتە کە هەر دەڵێن سەرچاوە
 هیی  نە و میتیۆد نە مامۆسیتاییدا لە نییوتن .نەبیووە لی  کەسیی دووەمەوە دەرسیی

 لە ئاییا کە نەبیووە قوتابیان لە ئاگای هی  هەر دەڵێن وەک تەنانەت .هەبووە ستایلێکی
 .نەبیووە وانەبێیژی لە قەزی هەرگییز خۆشیی نییوتن لەوەی جگە ئەمە .نە یان پۆلدان
 تیایبەتی نیوێی دییدی ڕۆشنایی  ێر لە نیوتن، دا، 1668 و 1667 ساڵی دوو لە هەر
 دروسیتکردنی لەسیەر کیارکردن بە دەسیتیکرد ڕونیاکی، سروشیتی تییۆری لەمەڕ خیۆی

 بازاڕدا لە ڕۆ ەدا لەو لەوانەی جیاواز سەراپا ستایلێکی و تەرز بە و نوێ تەلەسکۆپێکی
 و هێنیا کیانزایی ئیاوێنەیەکی خیۆی هەر .پەرچەداربوو جۆری تەلەسکۆپەکەی هەبوون،
 هەمیو خیۆی هەر تەنیانەت و بنیاتنیا لیولەکەی سیافکردنی، و سیمارتەکردن کەوتە

 شیتانە ئەم ئەگەر ”دەڵێیت، خیۆی هەروەک چیونکە .دروسیتکرد ئیشەکە بۆ ئامرازەکانی
 وێنەکان کە هەبوو توانستی نیوتن تەلەسکۆپەکەی فێرنەدەبوم هی  ئەوا نەیانکەم خۆم
 هیاوێزەیەکی ئەوسیا کە کاتێکیدا لە ئەمە بیدات، پیشان ڕۆشنتر و چنتر جوانتر، تەواو
 میتیۆدی و فرمیان هەمیان ئەنجامیدانی بیۆ بیوون پێویسیت درێیژ لیولەیەکی و گەورە

  .هەبوو ی( پەرچدانەوە نەک) شکانەوە سیمایەکی کارکردنەکەشی
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 بۆ برد تەلسکۆپەکەی بارۆ، ئیسحاق داوای سەر لە
 بینیان، ئەندامان کە بەریتانی، شاهانەی کۆمەڵەی

 تر کۆپی کە لێکرد داوایان و بوون سەرسام تەواو
 بەردەم گەیشتە تەلەسکۆپ زوو هەر .بکات دروست
 ئیعجابی ئەویە نمایشکردن، بۆ دووەم چارلزی
 نوسخەیەکی کاتدا هەمان لە هەر .نیشاندا خۆی

 – 1629) هۆیەجین بۆ نارد تەلەسکۆپەکەیان
                                هۆڵەندی گەورەی فەلەکناسی و زانا ،(1695

 (١٦11 – ١٦٣٠)ئیسحاق بارۆ وێنەى                                                   

 و کیۆمەڵە بیۆ نوسیی جیوانی زۆر نیامەیەکی وردبیوەوە، تەلەسیکۆپەکە لە کاتێککاتێک 
 مانگێیک چەنید دوای .دروسیتکردوە ناییابی ئیاوا شیتێکی کە کیرد نییوتن لە پیرۆزبیایی

 تەواو پێگەیەکیی ناوەنیدە ئەم کە هەسیتیکرد نیوتن .کۆمەڵەکە ئەندامی بە بوو نیوتن
 ئەم .بکیات پێشیکەش خیۆی زانسیتییەکانی دۆزینەوە بتوانێت مرۆ  ئەوەی بۆ گونجاوە
 .بیوو بەرەوپێشیچوون هەنگیاوێکی تەلەسیکۆپیدا تەکنەلۆجییای بیواری لە نییوتن کیارەی
 پراکتیکیی توانسیتی هەم و تییوری الیەنیی هەم کە بیو نییوتن بەرهەمیی یەکەم ئەمە

 ناوی و شۆرەت عەوداڵی ئەوەندە نیوتن هەرچەندە بەرجەستەکردبوو، خۆدا لە نیوتنی
 هۆیەشەوە بەم هەر و رۆیشت هەر ناوبانگی داهێنانەوە ئەم ڕێی لە بەاڵم نەبوو، گەورە

 و بەناوبیانگترین سیەردەمەدا لەو کە شیاهانە، کیۆمەڵەی ئەنیدامێتی بیۆ هەلبژێیردرا
 و بکەین هەڵوێستەیەک پێوستە لێرەدا .ئەوروپادا لە بوو زانستی کۆمەلەی کاریگەرترین

 دووەم چارلزی پادشا دامەزرا، 1660 ساڵی لە .بکەین شاهانە کۆمەلەی لە باس کەمێک
 سەرەکی دروشمی .بەخشی پ  دەسەاڵتەکانی و ماف هەمو کە دەرکرد تایبەتی یاسایەکی
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 هاتە کە ئەوەبوو لەمە مەبەست ،”.ناگرین کەس لە گوێ ” لە بوو بریتی کۆمەڵەیە ئەم
 فەلسیەفەی نە هیی  ئیێمە زانسیتی، نیوێی داهێنیانێکی و چەمیک دۆزیینەوە، هەر، سیەر

  ێیر دەخەیینە پرسیەکە خۆمیان لەبەرچیاودەگرین، کەس هیی نە ئەرسیتۆ، سروشیتی
 ئەم .هەبوو تاقیکردنەوە چەمکی بە تەواویان باوەری کۆمەڵە رابەرانی .تاقیکردنەوەوە

 خەڵیک کاتێیک بیوو، جورئەتیانە بە و نیوێ شیتێکی سیەردەمانەدا لەو دروشیمە جیۆرە
 یەعنی چییە، ”دەگوت، پێیان هەبوایە، فەلسەفەکەی و ئەرستۆ لەوەی جیاوازی دیدێکی

 شیتەکە باشیتر دێکیارت لە تیۆ چیییە ”، ییان ”.دەزانیی باشیتر ئەرسیتۆ لە شیتەکە تیۆ
 چەمیکە تەقەدای بۆ بوو دەزگایەک خۆیدا لە کۆمەڵە کە دەبینین بۆیە هەر ”دەزانی؟

 هیی  بەاڵم هەبیوو موبارەکییان سییمایەکی زۆربەییان کە سیواوەکان بیاوە تەقلییدییە
 کیۆمەڵەی پرۆگرامیی و یاسیا لە یەکێیک .نەبیوو ئەزمونگەریییان و زانسیتی بنەمیایەکی

 پراکتیکیی، ییان تییوری بهاتیایە، زانسیتی داهێنیانێکی هەر کە لەوەی بوو بریتی شاهانە
 ئێسیتا چۆن هەروەک .بووایە رەت تاقیکردنەوەدا و وردبونەوە قۆنا ی بە بوو پێویست
 پێویسیتە زانسیتییەکان،  ورنیاڵە بیۆ دەنێیرن زانسیتی پەییپەری تیوێژەران و خەڵیک

 بنەمیایە ئەم لەسیەر هەر .بیدات باڵوبونەوەی لەمەڕ بریار و بکات تاووتوێی لیژنەیەک
 دۆزینەوەکیانی لەمەڕ خۆی ”فەلسەفییەکانی پرینسپە ”کە کرد نیوتن لە داوای کۆمەڵە
 بیۆ بیوو پێویسیت ئەمە بکیات، بەرجەسیتە تیورییدا فیۆرمی لە کیا ەز سیەر بخیاتە

 و دیید هەمیو دا 1672 سیاڵی لە جیۆرە بەم .نییوتن داهێنیانەکەی هەڵسیەنگاندنی
 تییورییەکی گەالڵەکرد دا ”ڕەنگەکان و رووناکی تیوری  ”ناوی  ێر لە خۆی بیروڕاکانی

 روناکی کە خستەڕو ئەوەی تیورییەکە .هۆنییەوە ڕوناکی سیمای و سروشت لەمەڕ نوێی
 کۆرپۆسیکیولس لێنیا نیاوی و پێکهیاتووە ورد زۆر تەنیۆلکەی لە بنەڕەتیدا لە
 corpuscles  روناکی بە هێ ێکیی راسیت گیوزەر ناکیاتنیوتن ئەوەشی خستەڕو کە. 

هەروەها ئەو چەمکە نوێیەی داڕشت کە روناکی لە بنەڕەت و ناوەڕۆکیدا لە یەک ڕەنیگ 



26 
 

رەنگەکیانیە بیریتین لە سیور، پرتەقیاڵی، زەرد،  .دروسیت نەبیووە، بەڵکیو قەوت ڕەنیگە
دیاردەی بێگومان ئەمانە هەر ئەو رەنگانەن کە لە  .سەوز، شین، شینی تۆخ و بنەوشەیی

       شیییاعیری گەورەی ئنگلییییز، جیییۆن کییییتس .جیییوانی پەلکەزێییینینەدا دێییینە بەرچیییاو
دوای سییییەدەیەک لەمەڕ ئەم دۆزییییینەوەیەی نیییییوتن سییییەبارەت بە  ،(1821- 1795)

 .”.نیوتن سیما شیعرییەکەی پەلکەزێرینەی کوشت ”روناکی گووتی،

 

  

 

میللی کنی و تیورییەکی دۆزییەوەپوازکێکی مندااڵنەی لە بازاێکی : تاقیکردنەوەکانی نیوتن  

 کیۆمەڵەدا لە زانسیتییەکان کیارە سەرپەرشیتی کاراکیانی و بەرپیرس ئەنیدامە لە یەکێک
 پییاوی وی بیابی لەدایکبوبیوو، ئنگلتەرا لە دا 1635 ساڵی لە هوک .بوو هوک رۆبەرت
 بە 1648 سیاڵی لە بیابی .نەبیوو خۆشیتر نییوتن هیی لە هیوک منیداڵی .بیوو ک ێسیە

 و تەنهیا قوتیابیەیکی ب ێیی هەتیا زانکیۆ لە .هێنیابوو خیۆی  ییانی بە کۆتایی هەڵواسین
 موقەبەتی و نەکردووە کەسی هی  ئولفەتی بووە، گۆشگیرتر نیوتن لە بووە، هەستیار

 و کیردووە قیایم خیۆی  ورەوە لە کیات زۆر ڕانەکێشیاوە، خیۆی الی بیۆ قوتیابیەکی هی 
 کە بۆیی  رۆبەرت ییارمەتی هیۆی بە دا 1662 سیاڵی لە .ببینێیت کەس نەیویسیتووە

 .شیاهانە کیۆمەڵەی لە تاقیکردنەوەکیان بەرپرسی بە بوو بوو، ئنگلیز گەورەی زانایەکی
 دەهاتن ئامێرانەی و بابەت ئەو لەسەر ئەنجامدەدا تاقیکردنەوەی چوار تا س  هەفتانە

 لە .بیوو کیارامە و پسیپۆڕ کەسیێکی کارەکەیدا لە راستیدا لە .نمایشکردن بۆ کۆمەڵە بۆ
 دییاربوو، خیامەی و دەسیت زانسیتیدا شۆڕشیی رۆ گیاری زانسیتییەکانی کیایە زۆربەی
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 ئیامرازە و میکانییک فەلەکناسیی، ڕووەکناسیی، لە هەر هەبیوو، بەرچیاوی داهێنیانی
 ئامیادەیی پلەکیانی لە ئێسیتاش داهێنیابوو، فیزیکیی تییوری چەنیدەها .کیمیاییەکیان
 کە بیوو کەس یەکەم بایۆلۆ یشیدا لە دەخوێنرێیت، هیوک یاسیای فیزییادا لە خوێندنیدا

 بە لەوەی جیگە .داهێنیا کیمیاییەکیانی تیوخمە چەمکیی کیمیاشیدا لە دۆزییەوە، خانەی
 بریتی بەناوبانگەکەی هەرە کتێبە .دەکرێت هە مارد مایکرۆسکۆپ پێشخەری و داهێنەر

 لەمەر خیۆی تیورییەکیانی کە چیاپیکردبوو، دا 1665 ساڵی لە کە ،مایکۆگرافیالە بوو
 روناکی لەمەر خۆی تیۆری بەرهەمەیدا لەم هەر لەوەی جگە دەخاتەڕوو، مایکرۆسکۆپ

 .بوو نیوتن بوو سەرسام کتێبە بەم نهێنی بە کە کەسانەی لەو یەکێک .دەکات پێشکەش
 یارییدەدەری دەبێیتە 1666 بەناوبیانگەکەی ئاگرە دوای لەندەن بنیاتنانەوەی لە هوک

 ئەوەبوو کێشەکەی بەاڵم بوو، داهێنەر بوو، بلیمەت پیاوێکی گشتی بە .رێن کریستۆفەر
 خیۆی زۆر فەلەکناسیانەی لەو بیوو یەکێیک چیی کە نەبیوو، پسیپۆڕ ماتماتیکیدا لە کە

 سیەرەنجام کە پێچەوانەییی دووجیای یاسیای و هەسیارەکان سیسیتەمی بە سەرقاڵکردبوو
 و تیوڕە سییمایەکی ب ێیی هەتیا هیوک، .یاسیاکە یەکەمی ڕابەری و پاڵەوان دەبێتە نیوتن
 یەکەمجیار دەکیات، دروسیت نییوتن لەگەڵ نیاکۆکی سیەرەتاوە لە هەر .هەبیوو تینۆی

 .ڕەنگەکیان و ڕونیاکی تییوری لەمەر جیاریە دووەم و تەلەسیکۆپەکە بە سیەبارەت
 تەنهیا کۆتاییدا لە ساڵە، سی سەختی دو منایەتییەکی بە دەبێت ناتەباییەکە سەرەنجام

 ..دێت کۆتایی دا 1703 ساڵی لە خۆی هوک مەرگی بە
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 ڕەنگەکان و ڕوناکی جەنگی

، وەک بییوویەکەم راپییۆرت کە هییوک ئامییادەی کییرد لەسییەر تەلەسییکۆپەکەی نیییوتن کییورت 
، بیوودوایی خۆی گوتبووی تەنها س  سەعات توێژینەوەی لەسەر راپۆرتەکەی نیوتن کرد

، تەنهیا ئەوە نەبێیت کە گیوتی ونەخسیتەڕولە ئەنجامدا هیوک هەرچەنیدە ناتەبیایی زۆر 
 ئیامێریدا  ١٦٦٣خۆی دەمێکە پێە نیوتن و لە ساڵی 

 کە گیووتی لەوەی جیگە ئەمە .دروسیتکردووە وەهیای
 کتێیییبەکەی بە ئیشیییارەی هیییی  نییییوتن
 لەوانەیە هوک هەرچەندە .نەداوە” مایکۆگرافیا ”هوک
 ئامێرەکیانی لە بەاڵم نەکردبێیت، دروست وەهای شتی
 لەمەڕ .بیوو پسیپۆڕ مایکرۆسکۆپدا و تەلەسکۆپ وەکو

 نییوتن ئەوەی گیوتی هیوک ڕەنگەکیان و روونیاکی
 نیییە، ڕاسیت تیورییەکی دەڵێت رووناکی بە سەبارەت
 تیر، هیچیی و شیەپۆلە ڕاسیتیدا لە روونیاکی چیونکە

 کە ئۆلدینبێرگەوە، ڕێگای لە وەاڵمەکەی نیوتن، .نین قانع نیوتنیە جەنابی بەڵگەکانی
 و زبیر زمیانێکی بە و نوسیی نیامەیەکی توڕەبیوو، زۆر پێگەیشت، بوو، کۆمەڵە سەرۆکی

 دوای کە دڵنییام مین گیوتی دەکیرد، قسیەی زاڵ کەسیێکی وەک لەوەی جیگە رەق،
 نییوتنی وەاڵمەکەی هیوک .دەبێیت راست گوتومە من ئەوەی قوڵ و ورد توێژینەوەیەکی

 نیامە زاڵەوە دەنگێکیی بە کیرد سیەیری کاتێیک تیایبەت بە زانیی، گەورە ئیهانەیەکی بە
 ئەوە ئەویە بەدیکرد، خاڵێکدا لە نیوتنی الوازی و هێرش کەوتەوە یەکسەر .دەنوسێت

 فەرزییییە هەرگیییز نابێییت دەڵێییت پەیپەرەکەیییدا لە نیییوتن جەنییابی کە بییوو
 Hypothesis شت هەمان تۆزێک دوای خۆی هەر کەچی .بکرێن تێکەڵ هەقیقەت و 
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 کە زانی .گرت خۆی بەاڵم بووبوو، کەڵەکە ناوەوە لە توڕەیی هەرچەندە نیوتن، .دەکات
 خۆی توڕەیی نیوتن هەرچەندە راستیدا، لە .بکات شعوری بە یاری دەیەوێت تەواو هوک

 سوودی نیوتن هەقەت بە هەر کە ئەوەی لەسەر کۆکن زانایان لە زۆر بەاڵم نەشاردەوە،
 بیووایە ناڕاسیتەوخۆش بە نەبیووایە هیی  ئەگەر و وەرگرتیوە” مایکۆگرافییا”کتێبیی لە

 جیۆڕە بەو لەوانەبیوو هوک جۆرێک هی  بە ئەوا بدایە مەسەلەیە بەم ئیشررەی ئەگەر
 تەلەسیکۆپییەکەی داهێنیانە سیەیری رێزیشیەوە چیاوی بە و نەگرێیت نییوتن لە ڕەخنە
 بیوو سەرسیام زۆر هۆیژین پێدا ئیشارەمان لەسەرەتادا وەک هەرچەندە بکردایە نیوتنی

 کە گیوتی و نییوتن لە رەخینە کەوتە ئەوییە دواییی بەاڵم نییوتن، تەلەسیکۆپەکەی بە
 نییوتن جەنیابی ڕەنگیانەش ئەو .تیر هیچیی و دێیت پێیک سپی رەنگی لە تەنها رووناکی
 ئەم لەوەی جگە ئەمە .نین تر هیچی پوازکەکەن دەرەنجامی لەوەی جگە دەکات باسیان
 .دەبێیت دروسیت زییاتر رەنیگ پشیێوی ئەوا تێپەربێیت پێدا زیاتر روناکی هەتا شوشانە
 و هێنیا یەکی وەک پوازکی دوو هات و و هەڵەن ئەوان کە ئەوەی لەسەر سوربوو نیوتن
 قەوت هەر بیۆ بیوەوە شیی روناکییەکە ئەنجامدا لە گوزەرکرد، یەکەمدا ناو بە روناکی
 هەمو کە جۆرێک بە دانا، یەکەمدا پوازکی بەرامبەر لە دووەمی پوازکی پاشان .رەنگەکە
 دییوی لە و گیوزەربکەن دووەمیدا پوازکی ناوەندی بە جوان و ورد گۆشەی بە رەنگەکان

 رەنگی یەک بە و یەکدەگرنەوە دیسانەوە رەنگەکان هەمو دووەمدا پوازکی دیوەوەی ئەو
 پێچەوانەی تەواو ئەمەش .روناکییە تەقلیدییانەی رەنگی ئەویە کە .دەرەوە دێتە سپی
 دەڵێیت کە پێشکەشیکرابوو هیۆیژینەوە کریسیتیان الیەن لە کە بیوو بیاوە تییورییە ئەو

 گیۆڕینەوە نیامە لە نییوتن نێیوان م مالنێی و ناتەبایی .پێکهاتوە رەنگ یەک لە ڕوناکی
 پرسەکەی بوو، ئەڵمانی ئەسل بە کە ئۆلدینبێرگ، کۆمیەلە، سکرتێری تەنانەت دەرچوو،

 لە بەشێک بە ببێت نییە ئامادە چیتر چونکە بنوسێت، نامە خۆی کە هوک دەست دایە
 بەم .بێیت نییوتن و هیوک نێیوان ناوەنیدی نایەوێیت کۆمەڵە و کەس دوو نێوان ناکۆکی
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 دو منیایەتییەکی هەڵگیرسیانی هیۆی بە بیوو کە کیرد گەشیەی وەهیا نیاکۆکییەکە جۆرە
 1703 ساڵی لە هوکیە، مردنی بە نیوتن تەنانەت کە ساڵە )30 (سیی درێژخایەنەی

 نەیەتە چیتیر بریارییدا بیوو، تیوڕە بوو، پەست زۆر هێرشە بەم نیوتن .نەهێنا وازی دا
 زانسیتیە و فەلسیەفی بەرهەمێکیی هیی  و شیاهانە کیۆمەڵەی کۆبوونەوەکیانی نێیو

 و نەکیات ئیاواڵە گەمیژە و نەزان خەڵکیانی بیۆ داهێنانەکیانیە پرسیی و باڵونەکیاتەوە
 میاریفەت هەموو لەمەودوا پێویستە لەوەی جگە نەبێت، ڕێکخراوێکیە هی  بە تێکەڵ

 نییوتن .بپارێزێیت و بهێ ێیتەوە پەنهان و قایم سنێکی وەک خۆیدا دڵی لە زانیاریەک و
 سیکرتێری لەگەڵ پەیوەنیدی تەنهیا ، 1675سیاڵی هەتیا واتە داهیاتوو، سیاڵی پێین  بیۆ

 پاشیان و مرد ئۆڵدینبێرگ دا، 1677 ساڵی لە .هەبوو ئۆڵدینبێرگدا شاهانە، کۆمەڵەی
 دو مینە کە بیوو ئەوە ناخۆشتر هەموو لەمانەش .مرد بارۆ ئیسحاق دێرینی مامۆستای

 لێیرەوە ئیتیر .شیاهانە کۆمەڵەی سکرتێری بە بوو هوک، رۆبەرت واتە سەرسەختەکەی،
   .باڵونەکردەوە زانستی نامەیەکی هی  و گۆشەگیر تەواو مرۆیەکی بووە نیوتن
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 داستانی پرینکیپیا :  شۆڕشی کتێبەکان
داسییتانی لەدایکبییونی کتێییبەکەی نیییوتن زۆر سەرنجناکێشییە، سییەرەتا دەگەڕێییتەوە بییۆ 

ن لە هەر یەک لە کریسیتۆفەر و، کاتێک س  پسیپۆڕ ، کە بریتیی بیو١٦٨٤دەستپێکی ساڵی 
وەک   ، لە شیاری لەنیدەن،(لەوەبەر باسیمان کیرد) رێن، ئەدمۆند هەیللی و رۆبەرت هیوک
کەوتیینە تییاووتوێی پرسییە هەنییوکەیی و تازەکییانی  دەڵییێن لە قاوەخییانەیەک، کۆبییونەوە و

ئەم سییی  کەسیییایەتییە گەورەیە هەر یەکەییییان بیییۆ خیییۆی . ئەسیییترۆنۆمی سیییەردەمەکە
لە نێییو ئەم  .بییووپێگەیەکییی زانسییتی گەورە و بەرزیییان لە بییواری زانسییتی رۆ ەکەدا هە

مەسییەالنەدا یاسییای دوجییای پێچەوانەیییی و چەمکییی 
هێیزەی دەبێیت بە ڕەوتی هێلکەیی هەسارەکان و ئەو 

. هۆی سوڕانەوەی ئەم هەسیارانە بیابەتێکی گەرم بیوو
چەند دە ساڵێک لەوەبەر دێکارت تەفسییری تیایبەتی 

کە فەزا بە  بیییییییووخیییییییۆی بیییییییۆ ئەم پرسیییییییە ئەوە
تەنیراوە و وەک   (vortices) تەنیۆلکەیەکی نادییار

گەردەلییییو  دەجوڵێییییت، بە گییییوێرەی سیسییییتەمەکەی 
دێکارت، خۆر دەکەوێتە چەقی یەکێک لەم گەردەلولە 
ئاسییییمانییانەوە و لێشییییاوی ئەم تەنییییۆلکە نادیییییارانە 

الی دێکییارت . . هەسییارەکان لەگەڵ خۆیانییدا ڕاپییێ  دەکەن و دەبیین بە هییۆی سییوڕانەوەیان
ە هییییۆی سییییوڕانەوەی مانییییگ بە دەوری لێشییییاوێکی بچکییییۆلەی ئەم تەنۆلکییییانە بییییونەت

کریسیتۆفەر ڕێین، یەکێیک بیوو لە تەالرسیازە هەرە بە توانیا و ناودارەکیانی واڵتیی .زەویدا
دوای دامرکاندنەوەی ب ێسەی ئاگرە هەرە ترسناک و بە شۆرەتەکەی  ئنگلتەرا لەو ڕۆ ەدا

ەسییازی، لەنییدەن، یەکەم ئەنییدازیار بییوو کە ڕۆڵییی سییەرەکی هەبییوو لە پالنییدانان و نەخش
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 - 1632) کریسییتۆفەر ڕێیین  .ئییاوەدانکردنەوە و دیسییانەوە بنیاتنییاوەی شییاری لەنییدەن

سییاڵ بییوو، کەسییایەتییەکی ئەرسییتۆکرات ، سیاسییییەکی وردبییین، 52 تەمەنییی، (1723
فەلەکناسێکی زرنگ و تەالرسازێکی بلیمەت و کارامەبوو، لە ئۆکسیفۆرد بیووە مامۆسیتای 

بینی لە گەشەکردنی ماتماتیک، فیزیک و فسیۆلۆجی لە ڕۆڵێکی بەرچاوی  .ئەسترۆنۆمی
بەاڵم لە هەمییوی گرنگتییر بلیمەتییی ئەم پیییاوە لە تەالرسیییازیدا  .زانکییۆی ئۆکسییفۆردا

لەنیییدەن گنیگیییرت و تەواو خیییاپور بیییوو، کەوتە  دا1666دەرکەوت، کاتێیییک لە سیییاڵی 
وو، بەاڵم هەرچەنیدە تەالرسیازی پیشیەی یەکەمیی بی .بنیتناوە و نۆ ەنکردنەوەی شارەکە

یەکێکییە بیوو  .هەمیشە خولیای زانستی و پرسی ماتماتیکی و هیزری فەلسیەفی هەبیوو
، ئەم کۆمەڵەیە ئێسیتاش دەورێکیی 1660 لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵەی شاهانە لە ساڵی 

کییاریگەر یییاری دەکییات لە هانییدان و باڵوەکییردنەوەی داهێنییانی زانسییتی و ماتمییاتیکی و 
یەکەم کۆمەڵەی رەسمی بوو کە لە الیەن چیارلزی دووەمەوە فەلەکی، ئەمە جگە لەوەی 

ئەندامەکانی خەڵکیانی زانیا، دکتیۆر، فەیلەسیوف و ماتماتیکناسیان  .پشگیری دارایی دەکرا
ئێواران وەک بنکەیەکی چیاالک رۆڵیی بەرچیاوی هەبیوو لە گەرمکردنیی ئاخیاوتنی  .بوون

زانیای دووەم، ڕۆبەرت  .کەزانستی، ئەدەبی و فەلسەفی و چەنیدەها پرسیی تیری ڕۆ گیارە
بوو کە لەوەبەریە باسمان کردوە، دە ساڵ زییاتر بیوو یەکەم  )1635–1703 (هووک 

سییاڵ بییوو،  ٤٤رەقیبییی سەرسییەخت و نییاقەزی ئاشییکرای نیییوتن بییوو، ئەو کییاتە تەمەنییی 
الی خەڵک، کەسیایەتیەکی  .داهاتەکەی بە شێوەیەکی سەرەکی لە کۆمەڵەی شاهانەوە بوو

زانییای  .بییوو، هەمیشییە ڕەخیینەی دەگییرت و لە هییی  شییتێک ڕازی نەبییووزۆر نییامەقبو  
سیاڵ بیوو، بەاڵم  ٢٨بیوو کە تەمەنیی  )1656 – 1742 (سێهەمیە ئەدمۆنید هەی لیی 

دوای  .ناوێکی گەورەی لە بواری تیوری و تێنامانی ئەسترۆنۆمیدا بۆ خۆی پەییداکردبوو
م کەس بیییوو کە ئەم سیییەرکەوتنە گەورەکیییانی تییییوری هێیییزی کێشیییکردنی نییییوتن، یەکە

     تییۆرییەی خسییتە بییواری پییراکتیکەوە بییۆ دیییاریکردن و پێشییبینیکردنی کییۆمێتی هەیللییی
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لە کییۆمەڵەی شییاهانەش وەزیییفەکەی بریتییی بییوو لە . ( بێگومییان دوایییی نییاونرا هەیللییی)
هەر سیییێک پیییێکەوە کەوتییینە  .تۆمیییارکردن و بە فیییایلکردنی چاالکییەکیییانی کیییۆمەڵە

جییوڵەی هەسییارەکان و فییۆرمی سییورانەوەی ئەم هەسییارانە و هێییزی تییاوتوێکردنی پرسییی 
گومانی  کێشکردنی خۆر بۆ ئەم هەسارانە و چۆنیەتی دیاریکردنی ڕەوتی سوڕانەوەیەیان

تێییدا نییییە ئەم مەسییەلەیە شییتێکی تییازە نەبییوو، گەلێییک ماتماتیکنییاس و فەلەکنییاس ئەم 
لەر پێگەیەکیی نیاوازە و بەرچیاو لە نێوان ئەمانەدا یۆهان کێپ .پرسەیان هێناوە و بردوە

ئایییا دەبیی  فییۆرمی سییوڕانەوەی  ”هەیللییی کەوتە پرسیییاکردن و گییوتی، .و مەزنییی هەیە
هەسارەکان بە دەوری خۆردا چۆن بێت؟ ئاییا دووری نێیوان خیۆر و هەر هەسیارەیەک چ 
کیییاریگەرییەک دەکیییاتە سیییەر ئەو هێیییزەی بەرپرسیییە لە کێشیییکردنی ئەم هەسیییارانە و 

رەوتەکەیان بە دەوری خۆرد؟ ئایا تیۆ ب ێیی هیی  کەسیێک ئەم پرسیەی  هێشتنەوەیان لە
یەکالیی کردبێتەوە؟ هوک هیاتە وەاڵم و گیوتی کە عەییامێکە خیۆی پرسیەکەی یەکالییی 
کییردوەتەوە، الی وی فییۆرمی سییوڕانەوەی هەسییارەکان هێلکەییییە و یاسییاکەش کە قییوکمی 

انەیییە، بەالم ئامیادە نیییە ئەم جۆرە جوڵەیەی هەسارەکان دەکات یاسای دووجای پێچەو
ئاشکرای بکات، بەڵکو چاوەڕوانە بزانێت چەند کەس هەوڵیدەدەن قلیی بیکەن و فەشیە  

نە هەیللییی، نە کریسییۆفەر رێیین باوەڕیییان بەم الف و گەزافەی هییووک نەبییوو،  .دەهێیینن
چونکە ئەم پرسە پێویستی بە قودرەتێکی لە ئاسا بەدەری ماتماتیکی هەیە، هەموشیمان 

دەزانییین کە هییووک هەرگیییز توانسییتی ماتمییاتیکی خییۆی بییۆ پرسییێک نمییایە  زۆر بییاش
، ”!فەرمو کارەکەی خۆتمان پیشان بدە و بییخەرە سیەر ئەم مێیزە ”:ڕێن گوتی .نەکردوە

هەر کەس لە میاوەی چەنید مانگێکیدا بتوانێیت ئەم  ” :ڕێن گیوتی .هووک، وەاڵمی نەبوو
کی ماتمیاتیکی پێشیکەش بکیات ئەوا پرسە یەکالیی بکیاتەوە و سیەلماندنەکەی بە فیۆرمێ

 (دو پاوەندی بەریتانی، بێگومان ئەم پارەیە لەوە سەردەمەدا زۆر بیوو)من چ  شلینگی 
، هییووک نەیتوانیبییوو لە ڕووی ماتمییاتکییەوە بیسییەلمێنێت، هەرچەنییدە ”.خەاڵت دەکەم



34 
 

چەند کارێکی لەسەر کردبوو، بە تایبەت بە میتۆدی  مارەیی پوخت چەند خولگەیەکی 
هەرگییییز نەیتیییوانی  شیییێوە هێلکەییییی لەمەڕ جیییوڵەی هەسیییارەکان ئەنجامیییدابوو، بەاڵم

چەمیییییاوانەی ئەو پێشکەشیییییی بیسیییییەلمێنێت کە ئەو 
کردوون لە رووی ماتماتیکییەوە دەچنە قاڵبی پێناسیی 

لە ڕاسییتیدا ئەم مەسییەلەیە خییۆی  .وردی هێلکەییییەوە
پێویستی بە میتۆدێکی سیەربەخۆی ماتمیاتیکی هەبیوو 

هەی  ییی بیریکییردەوە کە  .هێشییتا لە دایکنەبووبییوکە 
کەسێک لە کامبریج هەیە، شەخسێکی تەواو گۆشیەگیر 
و دوورەپەرێزە لە هەموو کەسیێک و بە تەنهیا دە ی و 

هەیللی و ڕێن هەردوک ڕێکەوتن کە بچن سەردانی  .دوور نییە ئەم پرسەی ق  کردبێت
وت، بیۆیەش هەیللیی بریارییدا ئەم بەاڵم بیۆ ڕێین رێینەکە .ئەم پیاوە تەلیسماوییە بیکەن

دا،  ١٨٨٤لە مییانگی ئییابی  .ئەرکە بگییرێتە ئەسییتۆ و ملییی رێگییای کییامبریج بگییرێتە بەر
هەیللییی گەیشییتە شییاری کییامبریج، ئەو کەسییەش کە هەیللییی چییو بییۆ بینینییی، پییاڵەوانی 

نیوتن، وەک لە زاری یەکێیک لە یارییدەدەرەکانییەوە،  .داستانەکەمان، ئیسحاق نیوتن بوو
ە ناوی هەمفری نیوتن بووە، دەردەکەوێت و باسی دەکات، هەمیشیە سییمایەکی میۆن و ک

گر ی هەبووە، قژبژ بووە و بە زەقمەت و بە دەگمەنییە پێیدەکەنی، کەسیێکی تیوڕە و 
تنۆ بووە، لەگەڵ کەس قسەی نەدەکرد، بە درێژایی سااڵنی  یان و کارکردنی لە زانکیۆی 

هەمیشییە خەریکییی  .ئەویییە جییۆن وی کینیز بییوو کیامبریج، تەنهییا یەک هییاوڕێی هەبیوو،
هەرگیییز نەدەچییوە  .تییوێژینەوە و خوێنییدنەوە بییووە، تەنییانەت خەویشییی زۆر کەم بییووە

هۆڵی زانکیۆ بیۆ نیانخواردن، تەنهیا ئەوە نەبێیت لە پشیوەکاندا، ئەوییە جیار بە جارێیک 
 .رێیتسەریدەدا، بە ب  ئەوەی بزەیەک یان خەندەیەک لە سەر لێوانی ببارێت یان ببین

هەیللییی، هەرگیییز لەوەبەر نیییوتنی نەدیبییوو، بەاڵم هەمیشییە ناوبییانگی وەک کەسییێکی بە 
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جگە لەوەی زۆر بەر گوێی کەوتبوو کە نیوتن کەسێکی هەمیشە تەنهیایە  .توانا بیستبوو
 .و ئییارەزوی ئەوەش ناکییات کە کییارە زانسییتییەکانی لەگەڵ کەسییی تییردا تییاووتوێ بکییات

شییک بییوو، کەچییی ئەو رۆ ە پێشییوازییەکی گەرمییی لە هەرچەنییدە نیییوتن کییابرایەکی و
نیوتن لوتێکی تیژ و قژێکی چنی سپی و درێیژ و دوو چیاوی بە قواڵچیوی  .هەیللی کرد

ئەو کیاتە نییوتن، بی  ئەوەی کەس  .کە کەوتنە گفتوگۆ، گەلێک شیت هیاتە پیێە .هەبوو
تەنیانەت لە  بزانێت، بە تەنها زییاتر سیەرقاڵی تیوێژینەوەی ئایینناسیی و ئەلکێمیی بیوو،

نامەیەکییدا کە وەاڵمێییک بییوو بییۆ هییوک لەمەڕ پرسییی خییولگەی هەسییارەکان، نیییوتن ئەوە 
کاتێک باسیەکە   بەاڵم .دەڵێت کە چیتر ئارەزوی بیرکاری و لێکۆڵینەوەی زانستی نەماوە

چووە سیەر میکیانیکی ئاسیمان و هەسیارەکان و سیسیتەم و نیزامیی کیارکردنی گەردوون، 
ئایا ئەو ڕای چیییە سیەبارەت بە فیۆرمی چەمیاوەیی هەسیارەیەک  :هەیللی پرسیاری کرد

لە خولگەکەیدا؟ ئایا ئەم هەسارانە لە سوڕانەوەیاندا ملکەچی ئەو یاسایەن کە ئێستا بە 
یاسییای دووجییای پێچەوانەیییی لە ناوەندەکانییدا بییاڵوە؟ نیییوتن، بیی  هییی  هەڵوێسییتەیەک 

هەیللیی، زۆر ” .  کەییی هەیەئەو چەمیاوەیە فیۆرمێکی هێل ” :وەاڵمیی دایەوە و گیوتی
بیۆچی؟  ” :نییوتن وەاڵمیی دایەوە و گیوتی ”چیۆن دەزانیی؟ ” :قەپەسا و یەکسیەر گیوتی
 .هەیللی داوای لێکرد کە وردەکاری ئەم پرسەی پیشیان بیدات”.تەواو قساباتم بۆ کردوە

بەاڵم ئەو عیادەتی هەر وایە و  .نییوتن گیوتی دەمیێکە ئەم پرسیەی یەکالییی کیردوەتەوە
نیوتن کەوتە گەڕان لە دوای کا ەزی  .نی بە دەگمەن بە نێو خەڵکدا باڵودەکاتەوەشتەکا

سەرەنجام نییوتن گفتیی دا بە هەیللیی هەر  .شنوپری  ورەکەی، بەاڵم هیچی نەدۆزییەوە
هەرچەنیدە بە دەسیتی  .هەیللی بەمە ڕازیبوو .کە دۆزییەوە، ئەوا یەکسەر بۆی دەنێرێت

م ئەو وەعدەی نیوتن بۆ ئەو هەمو شیتێك بیوو، چیونکە بەتاڵ گەڕایەوە بۆ لەندەن، بەاڵ
لێرەدا پێویستە ب ێیین کە دوور نیییە نییوتن بە  .باش دەزانێت کە پیاوێکی گەزاف نییە

دەسییتی ئانقەسییت وەهییای گوتبێییت و قییلەکەی ئاشییکرا نەکردبێییت، چییونکە مییاوەیەکە لە 
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دا نییوتن 4168 لە میانگی تشیرینی دوەمیی  .خەڵیک دوورە و متمیانەی بە کەس نیییە
 ”لەمەڕ جوڵەی خولگەی تەنەکان”وەاڵمێکی نۆ الپەرەیی نارد بۆ هەیللی کە تایت ەکەی 

سەرباری ئەوەی کە هەیللی بە تەواوی لە مەسەلەکە نەگەیشت، بەاڵم دڵنیا بوو کە  .بوو
بەم وەاڵمە کورتەی نیوتن زۆر دڵخۆش بوو، بە تایبەت کاتێک هەر س  یاسا گیرنگەکەی 

دوای چەنیید رۆ ێییک بریاریییدا خییۆی بچێییت بییۆ کییامبریج و  .تییاووتوێ دەکییاتکێییپلەر 
بابەتەکە زۆر گرنگ دیارە و پێویستە لەگەڵ نیوتندا گفتوگۆی لەسەر بکات و لە هەمان 
کاتیشدا بە ئەرکی خۆی دەزانێت کە هانی نیوتن بدات بەڵکیو بە تەرزێکیی تیر ئامیادەی 

نیییوتن دیسییانەوە گییوتی کە  .شییی بکییاتبکییات بییۆ ئەوەی لە لە کییۆمەڵەی شییاهانە پێشکە
هەیللییی، وای زانییی دوای چەنیید مانگێییک  .گوتییارەکە فییراوان دەکییات و بییۆی دەنێییرێتەوە

گوتارە ورد و نایابەکەی نییوتنی بە دەسیت دەگیات، بەاڵم نییوتن سیوربوو لەسیەر ئەوەی 
ی کە سەرقاڵی دەبێت و پێویستە هەمو بیرکردنەوەیەکی لۆ یکییانە بخیاتەگەڕ بیۆ ئەوە

دوای دوو ساڵ، دوای کیارکردنی بێوچیان، نییوتن بە  .دەرەنجامەکەی درشت و راست بێت
تەنهیییا و دوور لە هەمیییوو خەڵکانێیییک، دەییییان هاوکێشیییەی وردی ماتمیییاتیکی و پرسیییی 
میکیییانیکی و تەفسییییری فەلەکیییی، دوای شیییەونخونییەکی درێژخیییایەن، گەلێیییک جیییاران 

و بە دیسیپلین و سیەلماندنی پیتەوەوە و نانخواردنیشی لەبیردەچوو، هەنگاو بە هەنگیاو 
زۆر بلیمەتانە تەفسیری ئەق گەرایی جوڵەی هەسارەکان بکات و توانی کتێیبەکەی بکیاتە 

بەمجیۆرە کتێبێیک هیاتە دونییاوە، بەاڵم چیۆن کتێبێیک؟  .شاکارێکی تەواو گەورە و نەمر
ا بە بیوو لە ڕاسیتید ”پرینسییپە ماتماتیکییەکیانی فەلسیەفەی سروشیت”کتێیبەکە نێیوی 

 بەشێکی شاهانە، کۆمەڵەی دا 1686 نیسانی کۆتایی لە .ناسراوە پرینکیپیا ئنگلیزی بە
 پیپییس سیاموێ  کیۆمەڵە سیەرۆکی کاتە ئەو .گەیشت دەست بە نیوتنیان دەسنوسەکەی

 و کیۆمەڵ لە قیایمی پێگەیەکیی بەاڵم نەبیوو، ڕۆشینبیر زۆر پییاوێکی هەرچەنیدە .بیوو
 بیوو، ڕۆشینبیران زۆربەیرێیز و رەزامەنیدی  مایەی و دڵسۆز ئیشکەر، هەبوو، کۆمەڵەدا
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 کۆبیونەوەیەکی لە .ئەدە  و زانسیت بەرەوپێشیچونی  ڕەوت لەسیەر هەبیوو کیاریگەری
 بە کە ئەوەی لەسیەر بیوون کیۆک الیەک هەمیو و کیرا کتێبەکە لەسەر گفتوگۆ فراواندا
 بخیرێتە شیاکارە ئەم ئەوەی بۆ بکرێت ئامادەباشی کە فەرمانیدا هەیللی .شاکارە ڕاستی

 ”ماسیی مێیژوی ”نیاوی بە کتێبێیک کیۆمەڵەوە الیەن لە میاوەیەدا لەم هەر . ێرچیاپەوە
 مایەکەشیی نییوەی بەاڵم چیاپکرابوو، لی  زۆری بنێکی هەرچەندە ، کتێبە ئەم .چاپکرا

 توانسیتی بیوو، نیابووت و ئیفلیج داراییەوە روی لە کۆمەڵە کە جۆرێک بە لێنەفرۆشرا،
 میاڵی کیۆمەکی هیی  نەبیوو ئامیادە خۆشی نیوتن .نەبوو نیوتنی ەیشاکارەک چاپکردنی
 ییارمەتی چیاوەڕوانی هەمیشیە کیۆمەڵە واتە خۆشیان، کتێبەکە، چاپی بۆ بکات کۆمەڵە
 بیۆ .بیوو کەم زۆر ییارمەتی سیاڵ ئەم بەاڵم بیوون، بەریتانییا دەوڵەمەنیدەکانی داراییی
 چیاپکردنی کە بنیاریدا خۆی ئاکامدا لە نەبوون، نیگەرانی هی  ئەمانە ئەمانە هەیللی
 دوو نییوتن دا، 1686 پیاییزی لە .خیۆی سەرشیانی بخیاتە سیەرەکی پلەی بە کتێبەکە

 و هیوک نێیوان لە سیەخت وەهیا مشتومنێکی دیسانەوە بەاڵم تەواوکرد، تری کتێبەکەی
 هەمیوو لە نییوتن و پەکبخیات پیرۆ ەکە تەواوی بیوو خەرییک کە دروسیتبوەوە نیوتنیدا
 هوک .هێورکردەوە نیوتنی و نێوەندەوە کەوتە هەیللی بەاڵم ببێتەوە، پەشیمان کارەکانی
 .. زانستیان نامەیەکی چەند ئاڵوگۆڕی نیوتندا لەگەڵ دا 1679 ساڵی لە کە دەیگوت
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 دووجیای یاسیای هیوک نامیانەدا لەو هەر و کیردووە هەسیارەکان ڕەوتیی پرسیی لەمەڕ
 بیۆ ڕێزێیک و ئیعتبارێیک پێویسیتە نییوتن ئێستاش و باسکردووە نیوتن بۆ پێچەوانەیی

 دەداتەوە هوک وەاڵمی سەردەمانەدا لەو نیوتن هەرچەندە .دابنێت هوک ماندوبونەکەی
 پێیی نییوتن کاتیدا هەمیان لە بەاڵم دەکەن، تیاووتوێ نامەکانیدا لە پرسیەکەش و

 رادەیەک تیا نیوتن وەاڵمەکەی نەماوە، شتانەی ئەو تاقەتی چیتر ئەو کە رادەگەیەنێت
 بە شیتەکە بێیت هەرچۆنێیک بیوو، ئەلکێمیی پرسیەکانی سیەرقاڵی چیونکە بیوو، راسیت

 نەکیا هیوک، لە دووربگرێت خۆی کە تێکۆشابێت نیوتن نییە دوور .ڕەتبووە تەلیسماوی
 و بااڵدەسیت ماتماتیکیدا لە نییوتن کە نیییە تێیدا گومیانی .دروسبکات بۆ تری بەزمێکی
 گەورە زانایەکی داهێنانەوە باری لە هەرچەندە هوکە، هەرچی بووە، وێنە ب  و بلیمەت

 ماتماتیکیدا لە بەاڵم بوبێیت، گەاڵڵە ال لە بییرۆکەکەی کە نیییە دور و بیووە داهێنەر و
 نەبوو کەس لەمەدا نیوتن و بوو هوک الوازی خاڵی ئەمە( ٥)بوو کۆڵ و کۆڵەوار کەسێکی

 هی  و بگرێت خۆیدا بە دان کە کرد نیوتن لە داوای هەیللی کاتێک .شانی لە بدات شان
 ڕۆ  هیی  و هەرگیز هەرگیزاو بوو کەسێک نیوتن بەاڵم نەدات، پیشان توڕەییەک جۆرە

 .بێیت گەورە ییان ییان بچیوک جیا نەکیردوە، قبیوڵ کەسیێک هیی  لە ڕەخینەی ساتێک و
 .. و گۆشە هەرچ لە و هات بەڵکو نەدایەوە هوکی وەاڵمی هەر نەک نیوتن

 

 هوک، و نیوتن مشتومنەکانی سەر دێنە کاتێک نوسراون، نیوتن لەسەر کتێبانەی ئەو زۆربەی داخەوە بە( : ٥)
 سیاڵی لە کە دیارە ئاشکرا بە کە کاتێکدا لە ئەمە دەکەنەوە، نزم پرسەدا لەم وی رۆڵی و دەگرن هوک خەتای

 لی  ئنکیاری خۆی نیوتنیە نوسیووە، نیوتن بۆ پێچەوانییەوە دووجای یاسای پرسی لەمەڕ نامەی دا1679 
 و رییوەڵە بەدەنەوە بیاری لە چیونکە تەنیانەت بوە، نامەقبو  کەسێکی خۆی کاتی ئەمانەش سەرباری .ناکات

 روی لە لەوەی جیگە ئەمە .کیردوە شیتانەش ئەو بیۆ قسیابیان خەڵیک هەبیوە، زلیی لیوتێکی و بیوە ناشییرین
 ئەوەی .هوک زانیوە کەم بە خۆشی و بوە ناخۆش ب ێی هەتا منداڵیشی بوە، بێتاقەت کەسێکی سایکۆلۆ ییەوە

 هێیزەی ئەو دەڵێیت کە خوێنیدوە هیوکی ناوبیانگی بە یاسیای بێگومیان خوێنیدبێت، دواناوەندییدا لە فیزیکیی
 یاسیایە ئەم ئێسیتاش هەتیا کە السیتیکەکەدا، کشیانی لەگەڵ دەگۆڕێیت راسیتەوانە السیتیکێک سیەر دەخەێیتە
 .پاراستووە خۆی زانستی هەیبەتی
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 و سینییەوە تەواوی بە ئەوا کردبێیت هیوکی سوپاسیگوزارییەکی کتێیبەکەدا هامشیێکی
 هیی  بە سیێیەم کتێبیی ئەوا نەوەسیتێت هەڵەوەڕیییە لەو کیابرایە ئەو ئەگەر گوتیشیی
 تەنیانەت دڕنیدە، کەسیێکی نەیاراندا هەمبەر لە ب ێی هەتا نیوتن .باڵوناکاتەوە جۆرێک
 مین پێاڵوەکیانی کە ئەوەیە شیایەنی تەنهیا هیوک ”وەکیو کیابرایەکی کە گیوتی جیارێ

 زییاترم شیتێکی مین ئەگەر ”ئەگەر گوتوبیووی نامەیەکیدا لە تیر جیارێکی” .بلێسیەتەوە
 شیانی بە داوە پیاڵم کە ئەوەی بیۆ دەگەڕێیتەوە هیۆکەی زانیبێیت، خیۆم پیێە لەوانیی

 ئەوە نییوتن مەبەسیتی دەڵێن بوو، بچکۆلە بااڵی چونکە هوک ”(گەورەکانەوە)مەزنانەوە
 هیی  هەرگییز نییوتن سیەرەنجام رییوەڵەیە و نیییە گەورە پییاوێکی هیوک کە بیوو

 هێیرش هوک کە نەبوو یەکەمجار ئەمە راستیدا لە هوک نەبەخشییە سوپاسگوزارییەکی
 پرسیی لە هەم و تەلەسکۆپ پرسی لە هەم هوک .نەبوو دواجاریە و نیوتن سەر بکاتە
 لەوەبەر وەک نییوتن، سیەر هێرشییکردە ڕەنگەکیان و روونیاکی لەمەڕ نییوتن تییوری

 و فەیلەسیوف و زانیا لەیبنیز، ئەلفرێد کە کاتێکێس لەوەی جگە ئەمە .پێدا ئیشارەمان
 سیاڵی لە شیاهانە کیۆمەڵەی لە میکانیکییەکەی قاسیبە ئەڵمانی، گەورەی ماتماتیکناسی

 قاسیبەیەکی دەتوانێت خۆی گوتی و گەزاف و الف کەوتە هوک پێشکەشکرد، دا1672 
 دیسیانەوە .نەکیرد کیارەی ئەم هەرگییز بەاڵم بکیات، دروسیت بچکیۆلەتر و سیادەتر زۆر

 سیەعاتێکی هۆڵەنیدی، بلیمەتیی زانیای هیۆیژین، کریسیتیان کە 1674 سیاڵی لە کاتێیک
 لە سیەعاتە ئەو گوتی هوک یەکسەر دەکرد، ئیشی قەلزونی ئسپرینگی بە کرد دروست
 بدەین ئیشارە پێویستە لێرەدا دزیوە لەوی هۆیژین بەاڵم خۆیەتی هوک داهێنانی ئەس دا
 کتێیبە ئەم هەرگییز هەیللیی گەورەی و بەرچیاو رۆڵیی بی  بە کە هەقییقەتەی بەو

 سیاڵی هیاوینی لە بەناوبیانگەکەی گەشیتە هەیللیی ئەگەر .زانسیتەوە دونییای نەدەهیاتە
 هێیور سەرسیەختی نییوتنی جارێیک چەنید ئەگەر و نەکیردایە کیامبریج بیۆ دا1684 

 ئەم ئەم ئەوا بکیات، تەواو ناییابی بە کتێبەکە کە نەدایە نیوتنی هانی و نەکردایەتەوە
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 و ڕێیز شایسیتەی خیۆی نییوتن هێنیدەی هەیللیی بیۆیەش هەر .نەدەبیوو دایک لە کتێبە
  5لە دواجار .گەیاندووە چاپ بە پەڕتوکەی ئەم خۆی گیرفانی بە لەوەی جگە خەاڵتە،

 ، خوێنەران بەردەستی کەوتە و گەیشت چاپ بە پرینکیپیا کتێبی ،  1687قوزەیرانی
 و خێیزان بە هەیللیی هەرچەنیدە دەرچیوو، هەیللییەوە گیرفیانی لە تێچیونەکەی هەمیو
 زۆری مەسرەفێکی نابوو، پێکەوە خێزانی بوو ساڵ قەوت بەاڵم دەوڵەمەندبوون، میراتی
 گەیاندە کتیبەکەتم دواجار ئەوا ”دەڵێت، و نوسیوە نیوتنی بۆ نامەیەکدا لە .بوو لەسەر
 بە چاپی یەکەم بەاڵم بوو، ناخۆش ب ێی هەتا خوێندنەوە بۆ ئەوەی سەرباری ”.کۆتایی
 نامەی گرنگتر لەوەش .پنکردەوە هەیللی بەتاڵی گیرفانی داهاتەکەی و فرۆشرا خێرایی
 بەرهەمەدا، ئەم چاپکردنی لە ”.دەڵێت کە پێگەیشت، نیوتنەوە لە قورمەتی و پێزانین
 راسیتکردنەوەی لە هەر نەک گەورە، ڕۆشینبیری و وردەکیار(هەیللیی)ئیدمۆنیدی جەنیابی
 هیۆی بە بەڵکیو داوە، منیی ییارمەتی جیومەترییەکیان شیێوە ئامیادەکردنی و هەڵەکیان

 ئەم ”.باڵوکیردنەوە و چیاپ گەیشیتە پەرتیوکە ئەم کە بیوو ئەوەوە ئامۆ گارییەکیانی
 کەسیی سوپاسیی  یانییدا لە نییوتن چیونکە گەورەبیوو، زۆر نییوتن سوپاسیگوزارییەی

 الپەڕە سیەد پێین  نیزیکەی کە پرینکیپییا، دەڵێن وەک یان پرینسیپیا، کتێبی. نەکردوە
 ئیاڵۆزی هاوکێشیەی لە پینە لەوەی جیگە ئنگلییزی، نەک نوسیراوە، التین زمانی بە بوو،

 زاڵە زیاتر یۆنانی جیومەتری و ئەکلیدس ستایلی و کالسیکییە زۆر تەرزێکی ماتماتیکی،
 تیازە جەبری لە سوود ب ێین یاخود لەخۆگرتبێت، هاوچەرخانەی فۆرمێکی لەوەی وەک

 مەبەست چونکە کردووە، کارەی ئەم ئانقەست بە نیوتن .وەربگرێت دێکارت لەدایکبووی
 هیاوڕێ لە زۆر تەنیانەت نەگیات، کتێیبە لەم کەسیێک هەمیو کە ئەوەبیوو مەرامیی و

 باڵوترین کە گالیلۆ پێچەوانەی بە .قەڵەمداوە لە قورسیان بەرهەمێکی بە نزیکەکانیشی
 تیایبەت بە واڵتەکەی، الوانیی ویسیتی چیونکە داڕشیت، ئیتیالی زمیانی بە خیۆی کتێبیی
 شیتانە بەم بیایەخی زۆر نییوتن رۆ گیار، زانستییەکەی فەلسەفە بگاتە دەستیان نەداران
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 یان کالسیک، میکانیکی بنچینەیی کتێبی بە پرینکیپیا .نەبوو گرنگ ئەوەندە و نەدەدا
 ئێسیتاش هەتیا و دەکرێیت هە میارد نییوتن میکیانیکی پێدەدەن، ئیشارەی هەندێک وەک

 قۆنیا ی لە تیایبەت بە و هەیە خوێندنیدا پرۆگرامیی لە کتێیبەکە نێیو پرسیەکانی
 بەم پێویسیتی بمێنێیتەوە، نەمیری بە نیاوی ئەوەی بیۆ نییوتن، هەرچەنیدە .ئامادەیییدا

 لە یەکەم کەسیایەتی بیووە نییوتن کە بگوترێیت، پێویسیتە بەاڵم نەبوو، گەروەیە کتێبە
 نمونەی نایابترین بە شاکارە ئەم .بەشەرییەتدا مێژووی هەموو لە و دونیا سەرانسەری
 تیوانی لەوەی جیگە هە مارددەکرێیت، فیزییا سیەرهەڵدانی مێیژوی و زانسیت ئەدەبییاتی
 هەمیوو تیر، واتیایەکی بە یەکبخیات، سیەردەمەکە مەزنیی دوو داهێنیانی جیوانترین
 هەسارەکان جوڵەی لەمەر کێپلەر ئاسمانیی جیومەتری و گالیلۆ عەردی سەر میکانیکی

 بەرجەسیتەیان ماتماتیکییدا جیوانی و تیۆکمە نەخشێکی لە و کۆبکاتەوە بۆتەدا یەک لە
 کالسییکەوە فیزیکیی پسیپۆڕانی الیەن لە جیار چەنیدین نییوتن نەمرەی کارە ئەم .بکات

 هەمیو نییوتن ناوبانگی کتێبەکە، باڵوبونەوەی دوای .کراون ئنگلیزی زمانی تەرجەمەی
 باسیی بیووە نییوتن .ئەوروپیا هەموو بۆ پەڕییەوە و شکاند ئنگلستانی واڵتی سنورەکانی

 سیاددە زمیانێکی بە کتێیبەکە تەفسییرێکی تەنیانەت خانەدانەکیان، خیوانی و سفرە سەر
 واڵتیی لە هەر نەک ئەرسیتۆکراتەکان، خێیزانە خانمیانی بە بیوو تیایبەت کە باڵوبیوەوە
 هەمیوو لە زییاتر ئەمەش .بیوو جیۆرە بەم ئەوروپییدا واڵتیی زۆر لە بەڵکیو ئنگ سیتان،
 و دەکیرا لەسیەر گفتوگیۆی و دەکیرا بیاس خیانەوادانەدا ئەم کۆبیونەوەیەکی و ئاهەنیگ
 لە نییوتن نیاوازەکەی کتێیبە ئەوەی لەسیەر سیوربوو هەیللیی .گەرم مشیتومنی دەبیووە
 الی تیایبەت بە بناسیرێت، و وەربگرێیت خیۆی هەقیی زانسیتییەکان ناوەنیدە دەرەوەی
 دیاری بە تایبەتیی کۆپییەکی و ڕازاوە نامەیەکی و هات بۆیەش هەر شاهانە، بنەماڵەی

 دییاری وەک کتێیبەکە لە کۆپیشی بیست .بوو، دووەم جەیمسی کە نوێ، پادشای بۆ نارد
 بیۆ نرخەکەشیی و کیامبریج کتێبفرۆشیەکانی بیۆ نوسیخەش چی  و نییوتن بیۆ نیارد
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 پێشەکییەکە .پێکهاتووە کتێ  یان بەش، س  و پێشەکییەک لە پرینکیپیا .دیاریکردبوو
 بریتییە یەکەم کتێبی .خۆی نیوتن یاساکانی بە ئیشارەدان و زاراوە و پێناس لە بریتی

 قسیاباتی و جیوڵە بە سیەبارەت یاسیاکەی سی  هەر و ”هەسیارەکان جیوڵەی لەمەڕ ”لە
 دیسیانەوە دووەمییە کتێبیی .هەسیارەکان هێلکەییی خیولگەی ماتماتیکیییانەی وردی

 تیاووتوێ هەسیارەکان جیوڵەی پرسیی کە ”.هەسیارەکان جیوڵەی لەمەڕ  ”بە پەیوەسیتە
 بیاس تەنانەت کاردەکەن، شلەدا وەکو ناوەندەکانی بەرهەڵستی هەمبەر لە کاتێک دەکات

 ئەو تەنیانەت و پەنیدۆڵەکان بەرانیبەر لە هەوا بەرهەڵسیتی کیاریگەری سیەر لە
 ئەم جیوڵەی سیەر کاردەکیاتە هەسارەیەک شێوەی چۆن کە دەکات تاووتوێ مەسەلەیەش
 بیۆ تەرخیانە و ”.دونییا سیسیتەمی لەمەڕ  ”بە تیایبەتە سیێیەمیە کتێبیی .هەسیارانە

 ،نیوتنیدا یەکەمیی یاسیای لە .نییوتن کۆسیمۆلۆ یای ییان گشیتی کێشکردنی هێزی یاسای
تتیدا یەکەمجیار لە الیەن گیالیلۆوە  ڕه لەخۆدەگرێیت، لە بن  inertia نەسرەوتن چەمکی

ئەم یاسایە دەڵێت کە ئەگەر تەنێک لە قاڵەتی وەسیتاندا بیوو، ئەوا هەر لە  .پێشکەشکرا
هەمان قاڵەتی وەستانی خۆیدا دەمێنێتەوە ئەگەر هی  هێزێکی دەرەکی کارنەکاتە سەر 
تەنەکە، بە هەمان شێوەش ئەگەر لە قاڵەتی جوڵەدا بوو، ئەوا هەر لە هەمیان قیاڵەتی 
جۆڵەی خۆی و بە خێراییەکی نەگۆڕ لەسەر هێ ێکی ڕاست بەردەوام دەبێت ئەگەر هی  

 .نەسرەتن هەندێک جار بەم یاسایە دەگوترێت یاسای .هێزێکی دەرەکی کارنەکاتە سەری
 و دەکیات بەرجەسیتە خیۆ ماتماتیکییدا سیاددەی هاوکێشەیەکی لە نیوتن دووەمی یاسای

 و تەنەکە و بارسیتایی و تەنێیک سیەر دەخیرێتە هێیزەی ئەو پەیوەنیدی بە پەیوەسیتە
هێزێیک    Fتیاودان و aبارسیتایی و   mئەگەر .دەبەسیتێتەوە پیێکەوە تەنەکە تیاودانی

 :بێت بخرێتە سەر تەنەکە ئەوا

 .تاودان x بارستایی= واتە هێز   
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هەرچی جوڵەیە بەندە لەسەر ئەم هاوکێشەیە و ئەوەی گالیلۆش لە سەردەمی خۆیدا بە 
شیێوەی تیاقیکردنەوە سیەبارەت بە جیوڵە ئەنجامییدا لەم هاوکێشیەیەدا بە جیوانی خییۆی 

لە بەرانیییبەر میکیییانیکی  بیییووئەم یاسیییایە گیییورزێکی زۆر کوشیییندە . بەرجەسییتە دەکیییات
دنیی هێیز لەسیەر تەنێیک تەنهیا دەبێیت بە هیۆی ئەرستۆییدا، چونکە الی ئەرستۆ واریکر

بەمجیۆرە ئەگەر . بیووگۆڕانی خێرایی ئەو تەنە، ئەمەش هەڵەیەکی گەورەی ئەرسیتۆیی 
لێییرەدا  v . بە هاوکێشییەکە بخەیییتە فۆرمییوالیەکی ئەرسییتۆیی ئەوا دەبێییت 

داینیییامیکی ئەرسیییتۆیی وەک هەمیییو زانسیییتەکەی زییییاتر سییییمایەکی . هێمیییای خێیییراییە
 .ۆدەگرێییت وەک لەوەی تییاقیکردنەوە یییان تییوێژینەوەی ماتمییاتیکی بێییتسییەلیقەیی لەخ

، بە زمانێکی سادە دەڵێت کە هەمیو کارێیک، کیاردانەوەیەکی هەیە نیوتن سێیەمی یاسای
نمیییونەی بیییاڵوی ئەم یاسیییایە . کە لە بیییندا یەکسیییانێتی و لە ئاڕاسیییتەدا پێچەوانەیەتیییی

کەنارەکە هەست دەکەیت هێزێک کە بریتییە کاتێک لەسەر بەلەمێکەوە بازدەدەیتە سەر 
یییاخود کاتێییک فیشییەکێک دەتەقێنیییت، . بەلەمەکە بە ئاراسییتەی پییێچەوانە دەجوڵێنێییت

 .قۆنا ی تفەنگەکە خۆی دەکێشێت بە شانتدا
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 هێزی کێشکردن

 هێیزی گرنیگ و گەورە هەرە پرسیی نییوتن سیێێەمدا، بەشیی لە و کتێیبەدا لەم هەر
 بیۆ دەگەڕێیتەوە نییوتن الی کێشیکردن هێزی بناوانی .دەکات تاووتوێ گشتی کێشکردنی

 .بیردن ناومیان ١٦٦٥ بیۆ١٦٦٤ میوجیزە سیااڵنی بە و پێیدا ئیشیارەمان کە سیاڵەی دوو ئەو
 سیێوێکی دار سیێبەری  ێیر دەچییتە گەرمیدا نییوەڕۆیەکی لە دەڵیێن وەک نییوتن کاتێک

 زەوی بەر و خوارەوە دەکەوێتە سێوێک ساتەدا لەم ئا ، دادەنیشێت کەمێک و باخەکەیان
 دەکەوێیتە و گوزەردەکیات مێشیکیدا بە بییرۆکە مەزنتیرین نییوتن لێیرەدا .دەکەوێیت

 دەبێت کە چوو ئەوە بۆ ئەق ی نیوتن .وردەوە بیرکردنەوەیەکی و قوڵ زۆر خەیااڵتێکی
 هیی  بە ناهێ ێیت و هێشیتوەتەوە خۆییدا خیولگەی لە میانگی کە بێیت هێیزە ئەم هەر

 کە هێیزەیە ئەم هەر بەڵی  .دەسیوڕێتەوە عەردا دەوری بە تەنهیاش و هەڵبێیت الیەکیدا
 هیارمۆنییە و تەبیایی شیێوە بەو گەردوونیی و خیۆر سیسیتەمی و هەسیارەکان هەمیوو
 داسیتانانە ئەم زۆر سیااڵنێکی دوای نییوتن هەرچەنیدە .هێشیتوەتەوە و راگرتیوە

 یەکتیر الی بیۆ یەک تەنێیک دوو هەمیوو کە لەوەی دڵنییابوو تەواو بەاڵم دەگێینیتەوە،
 نیوێ سیسیتەمێکی لێیرەدا نییوتن .هەیە گەردوونی خەس ەتێکی هێزە ئەم .دەکەن کێە

 پێشیتردا بەشیەکانی لە کە جیوڵە یاسیاکانی سی  هەر لەسەر بەندە کە دەکات پێشکەش
 پەییامەکەی گەیانیدنی و سیەلماندن بیۆ تەنهیا لەوەی جیگە ئەمە کیراوە، تیاوتوێ

 کیالکیولەس بە سیەردەمەدا لەم کە دەدۆزێیتەوە ماتمیاتیکی نیوێی سیەرتاپا سیستەمێکی
 هێلکەییی فیۆرمێکی بە هەسیارەکان دەخیاتەڕوو، پێشینیازێک چەنید نییوتن .ناسیراوە

قوکمی یاسای هێیزی دوجیای پێچەوانەییی و ئەو چەقە  سایەی لە ئەمەش دەسوڕێنەوە،
. وڕێنەوە هێزەی خۆر لەسەر هەسارەکان دروسیتی دەکیات کاتێیک بە دەوری خیۆردا دەسی

نیوتن زۆر بە وردی پێناسی چەقە هێز دەکات و بە فۆرمێکی ماتماتیکی دانسیقە، بەاڵم 
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لێرەدا پێویستە ئەوە ب ێین کە نیوتن هی  ئیشیارە و بایەخێیک . ئاڵۆز، پێشکەشی دەکات
بە پێکهاتە و سروشتی فیزیکی ئەو هەسارانە و سیستەمی خیۆر نیادات، بەڵکیو تەنهیا لە 

هەرچەنییدە ئەم چەمکییی هێییزی کێشییکردنە لە  .ەوە تاووتوێیییان دەکییاتبییاری ماتمییاتیکیی
بەاڵم لە راسییتیدا زیییاتر لە بیسییت سییاڵی   ن،بییووسییااڵنی مییوجیزەدا الی نیییوتن لەدایک

یاسیای  .کە دواجیار لە شیاکارەکەیدا بیاڵوی کیردەوە بووخایاندوە هەتا بەو جۆرە گەاڵڵە 
دوجییای پێچەوانەیییی دەڵێییت کە هەمییو دو تەنێییک، یییان تەنییۆلکەیەک لە گەردونییدا بە 
هێزێک یەکتر کێە دەکەن کە ڕاستەوانە دەگۆڕێیت لەگەڵ ئەنجیامی لێکیدانی بارسیتایی 

یاسیییاکە بە . هەردو تەنەکە و پیییێچەوانەش لەگەڵ دوجیییای دوری نێیییوان هەردو تەنەکە
  :فۆرمی ماتماتیکی بریتییە لە

 

 و  بریتییە لە هێیزەکە،    وێنەکەدا لە Fە هاوکێشەکەی سەرەوەدا، ل
بییریتییە لە دوری  بییریتیین لە بارسییتایی هەر دو تەنەکە کە یەکتییر کییێە دەکەن و 

جییا تەنەکییان، گرنییگ نییییە . ی بییریتییە لە نەگییۆڕی هێییزی کێشییکردن  نێوانیییان و
یییان دو تەنییۆلکە بیین، جییوانی  بارسییتاییەکانیان چەنییدە، دەکرێییت دو ئەسییتێرەی زەبەال 

 .یاساکەی نیوتن لەوادایە کە تەواو گەردونییە
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 کە گەردونیییە یاسیای بەرزی نمیونەیەکی راسیتیدا لە پێچەوانەییی دووجیای یاسیای
 بەرجەسیتە خۆییدا لە سروشیت و گەردونیییانە تیۆکمەی زۆر ماتماتیکی پەیوەندییەکی

 ئاینشیتاینی گشتی نسبییەتی  یاسای) گەردونیدا سیستەمێکی لە ئێستاش هەتا و دەکات
 ئەدای (گەورەدا ئێجگیار ڕەهەنیدێکی و مەودا لە گەردوون بە پەیوەسیتە کە لێدەرچێت

 بە ببەخشیرێت تەنهیا بە کێشیکردن چەمکیی ناکرێیت .ئەنجامیدەدات نایابانە زۆر خۆی
 سیاڵەی سەدان تێکۆشانی و کارکردن دەرەنجامی کە ب ێت دەتوانێت مرۆ چونکە نیوتن،

 و گەردوون سیسیتەمی هیارمۆنی و جێگییری و سوڕانەوە لە تێگەێشتن بۆ مرۆڤایەتییە
 مەزنیانی مانیدوبوونی و رەنیج نییوتن بەاڵم .خیۆردا دەوری بە هەسیارەکان جیوڵەی

 گەیاندە گالیلۆی و کێپلەر کۆپەرنیکۆس، لە یەک لە هەر فەلەکناسانی و ماتماتیکناسان
 الی .کیرد گەاڵڵەی جوانیدا و سیادە ماتمیاتیکی بیۆتەیەکی لە و زانستی شۆڕشی ترۆپکی
 کە نیییە خیۆڕا لە بیۆیەش هەر دەرەنجیامە، ئەم بگیاتە مەقاڵە مەزنانە ئەم ب  نیوتن

 دەگەڕیتەوە هۆکەی ئەوە زانیبێت، خۆم پێە لەوانەی زیاترم شتێکی ئەگەر ”گوتویەتی
 یاسیای نیۆزدەدا، و هە دە سیەدەی لە ”.مەزنیانەوە شانی بە داوە پاڵم چونکە ئەوەی بۆ

 لقێکیی کە نیوێ زانسیتێکی دایکبیوونی لە بیۆ خۆشیکرد زەمیینەی پێچەوانەییی دووجای
 ماتماتیکنیاس، .ناودەبرێیت ئاسیمان میکیانیکی بە کە بوو ئەسترۆنۆمی و فیزیا گەورەی

 پێگە میکانیکەدا ئەم سایەی لە توانیان نیوتن دوای گەورەکانی فیزیکناسە و فەلەکناس
 و بیکەن دییاری هەم خیۆری سیسیتەمی هەسیارەکانی وردی و ناییا  جوڵەی مەوقیعی و

 هەر رەوتیی لە نیاچێزە جیوڵەیەکی هەر کاتیدا هەمیان لە بیکەن، پێشیبینی هەم
 لە یەکێیک کە دەبینیین بۆیەش هەر .بخوێننەوە ماتماتیکی شێوەیەکی بە هەسارەیەکدا
 هەسیارەیەکی دۆزیینەوەی لە بوو بریتی ئاسمان میکانیکی گەورەکانی هەرە سەرکەوتنە

 ئادامس و فەرەنسا لە لێەییەر فەلەکناس، دوو کاتێک ئەویە دا، 1846 ساڵی لە تازە
 هەردوو .هەیە یۆرانەس هەسارەی جوڵەی لە الدانێک جۆرە کە سەرنجیاندا ئنگلستان لە
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 لەو تریان هەسارەیەکی پێشبینی نیوتندا کێشکردنەکەی هێزی سایەی لە فەلەکناسەکە
  ەریبەکەییان هەسیارە نزیکبیونەوی زەمەنی و مەوقیع و کرد وردی بە زۆر دەوروبەرە
 نیاونرا سیەرەنجام و بینیی تەلەسیکۆپ بە هەسیارەکەیان وردی بە زۆر هەتیا دییاریکرد،
 و ماتمیاتیکی وردی قسیاباتێکی بە سیەرەتا دیسیانەوە، دا 1930 سیاڵی لە .نیپتیۆن

 دۆزیییەوە نیپتۆنەوە سنوری دیو لەو تریان هەسارەیەکی میتۆد هەمان بە و تیورییانە
 لێکیدانەوەی و تەفسییرکردن توانستی پێچەوانەیی دووجای یاسای بەاڵم .پالتو ناونرا و

 و نییوتن تیورییەکیانی ئێسیتاماندا سیەردەمی لە .نەبیوو عەتیاردی هەسیارەی رەوتیی
 پیاپۆڕی مانیگ، بیۆ ئاسیمان، بیۆ خەڵیک نیاردنی لە هەیە سیەرەکییان رۆڵیی یاسیاکانی
 بیۆ وێنەمیان و زوقە  و میارس وەکیو هەسیارەکانی بۆ دەکات گەشت فەزایی زەبەالقی
 دەخیولێتەوە، زەوییدا دەوری بە و ئاسیمان دەنێیردرێتە سیەتەالیت لەوەی جیگە .دەگیرن
 خۆیان کاری جوانیە بە زۆر و ماتماتیکی تۆکمەی پالنی لەسەر بەندن هەموو ئەمانە
 تیورییەکیانی ماتمیاتیکی هەڵەی ئەوە ئیاراوە، بێیتە هەڵەیەک هەر ئەگەر خیۆ دەکەن،
 بلیمەتانە زۆر ورد، زۆر نیوتن راستیدا لە .مرۆیین میکانیکی شکستی بەڵکو نین، نیوتن
 لیو زی گەورەتیرین و تەفسییرکرد مرۆڤیایەتی بیۆ کێشیکردنی هێیزی قیودرەتی و هێیز

 چونکە بکات، تەفسیری نەبوو مەبەستی نیوتن هەبوو شت یەک بەاڵم وااڵکرد، گەردونی
 ئەوییە بەرێیت، پ  زەفەری ناتوانێت هەرگیز و نییە ئەودا ئەق ی دەسەاڵتی لەو ئەوە
 ”دەڵێت، خۆی هەروەک کاردەکات؟ کێشکردن هێزی چۆن و بۆچی نازانێت کە بوو ئەوە
 هەتیا بەاڵم تەفسییرکردوە، کیشیکردنەوە هێیزی هیۆی بە دەرییام و ئاسمان دیاردەی من

 پێشکەشییکرد نییوتن ئەوەی .نیییە ال لە کێشیکردن هێیزی بیۆ هیۆیەکم هیی  ئێسیتا
 بە چەمیکەی ئەم و هیات ئاینشیتاین ئەلبێیرت هەتیا مایەوە، ساڵ سەد س  تەمەنەکەی
 بە هەرە تییوری و بەرپیاکرد فیزییادا لە نیوێی شۆڕشێکی و داڕشتەوەەوە تر شێوەیەکی
 لە بەاڵم بیوون، گەورەتر نیوتن هی لە زۆر هەنگاوەکانی و پەرەپێدا نسبیەتی ناوبانگی
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 مەودایەکیی لە نیوتن کێشکردنی هێزی چونکە. نییە جیاوازیی هێ  پراکتیکییەوە روی
 کە بەاڵم هەیە، رۆڵیی خۆرییدا سیسیتەمی وەکیو سینورداری قەبیارەیەکی و دییاریکراو
 بەم .دەبینێت خۆی دەوری نسبییەت کێشکردنی هێزی رۆڵی ئیتر گەورەدەبێت گەردوون

 دواییە و گالیلۆ و کێپلەر کۆپەرنیکۆس، لە یەک هەر شۆڕشگێرەکانی بیروباوەڕە جۆرە
 بیۆ مەشیخەڵ بە بوبیون کێشیابوو، سیەردەمەکەدا زانسیتی فەزای بەسیەر باڵێیان نییوتن
 لە یەکەمین رابەری ئەمیانە ئاینیدە، سیەدەکانی بەرەو و هەڤیدە سیەدەی مرۆڤیی

 جیگە .نیوێ دونییایەکی بەرەو یۆنیانییەوە فکری لە ئەوروپا خەڵکی ئەق ی گواستنەوەی
 بیرکردنەوەیەکیی جیۆرە هەمو لە قوتارکردنی و زانستین توێژینەوەی پێشەنگی لەوەی

 پرینکیپییا تەرجەمەی لە بیریتییە بیدەم، پ  ئیشارەی پێویستە لێرەدا ئەوەی .خورافی
 لە زەقیمەت بە پییاوان سیەردەمەدا لەو ئیاخر فەرەنسیی، زمیانی بیۆ یەکەمجیار بیۆ

 هیاتوە  نێک دەبینیت کەچی گەیشتوون، نیوتن بیروباوەڕەکانی ناوەڕۆکی و چەمکەکان
 نەمر هەمیشە بەرز، و نایا  .وەرگێنانێک چۆن بەاڵم فەرەنسی، بۆ دەکات تەرجەمەی و
 ئەم .کتێیبەیە ئەو فەرەنسی تەرجەمەی باشترین ئێستاش رۆ گاری هەتا کە زیندوو، و

 گومیانی .ئەنجامدرا فەرەنسییەوە گەورەی شا نێکی الیەن لە سەردەمەدا لەو وەرگێرانە
 خوێنیدنی لە بیوون بێیبەری هەر نەک  نیان کە بیوو چەرخێیک رۆ گیارە ئەو تێدانییە،
 لەو یەکێیک .نەبوو کۆمەاڵیەتیشیان پێگەیەکی هی  بەڵکو فەلەک و ماتماتیک و زانست
 بااڵدەسیتیان و ناییا  قیودرەتێکی میکانیکیدا و ماتماتییک لە بەهیرانەی خیاوەن خیانمە
 لە سیاڵیدا، دو و چی  تەمەنیی لە مانە، و خان  نە ئەم .بوو شاتێل  دو ئەمیلی هەبوو

 زۆر بنییارێکی پرینکیپییا، باڵوبیونەوەی و چیاپ دوای سیاڵ شەسیت واتە دا،1749 
 زمانی بۆ پرینکیپیا تەفسیرکردنی و وەرگێنان لە بوو بریتی ئەویە .دا بەجورئەتانەی

 .بیوو گییانیە دوو بوو، منداڵ دوو خاوەن ئەوەی سەرباری چونکە بوو بوێر .فەرەنسی
 .بێت بەرزە بەاڵم سەختە، پرۆ ە ئەم دەستبەرداری ئامادەنەبوو جۆرێک هی  بە شاتێل 
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 پیرۆ ەکەش هەیە، هەمیشیەیی ئیارامی و چیاودێری بە پێوسیتی سیەختە، منیداڵبوون
 بە بیوو مەبەسیتی شیاتێلی دو بەالم ترسیانەکە، زۆر دووگیانییدا ییاتی لە و زەقیمەتە
 بەرهەمە بالوبیونەوەی و چیاپ بەسیەر سیاڵ شەسیت هەرچەنیدە .بگەیەنێیت ئەنجیامی

 هێیزی چەمکەکیانی فەرنسا لە هێشتا  بەاڵم کردبوو، گوزەری نیوتندا شۆڕشگێرییەکەی
 خەڵک و بوون گەرمدا مشتومنی قۆنا ی لە نوێکان کۆسمۆلۆ ییە فەلسەفە و کێشکردن

 گەردوونیی پەنهانییەکیانی نییوتن چیۆن کە بیگەن هەقییقەتە لەو بیوو مەبەسیتیان
 بیوو، کێشیکردن هێیزی فەلسیەفەی بە بیاوەڕی زۆر خۆی چونکە شاتێل ، دو .ئاواڵکردوە

 دووجای یاسای و کۆکردوەتەوە پێکەوە گەردونی سەرتاپای هێزە تەنها کە وابوو باوەڕی
 لەسیەر سیوربوو بیۆیەش هەر پێکیراوە، متمیانە و تیۆکمە هەقیقەتێکیی پێچەوانەیییە

 ئەم تەفسییرکردنی بیۆ بکیات دییاری رۆڵێیک فەرەنسیدا کۆمەڵگەی لە دەبێت کە ئەوەی
 دا 1706 سیاڵی لە کە شیاتێل .بکیات پیی قەنیاعەت خەڵیک پێویسیتە و نیوێیە زانسیتە
 نییوتن شاکارەی ئەم لەسەر کاری ر دی بە زۆر دووگیانەوە جەستەی بە بوبوو، لەدایک
 دەچیوو شیەوانەش و دەکیرد تەرجەمەی شیەو درەنگیانی هەتیا بەییانی لە هەر دەکیرد،

 بەردەوام هەر و چاوەکانی نەچێتە خەو ئەوەی بۆ سەهۆاڵوەوە ناو دەخستە دەستەکانی
 دا، 1649 ئەیلیولی لە کتێیبەکە، تەرجیومەی تەواوکردنیی دوای .کارەکەییدا لە بێیت

 .کرد دوایی کۆچی هەفتەیەک دوای شۆرە نە، ئەم بەداخەوە، زۆر بەاڵم بوو، منداڵەکەی
 زیرەکیانە، تیانەی و کۆمێنیت لە پنبیوو بەاڵم باڵوبوەوە، کتێبەکەی دا 1759 ساڵی لە

 گەورەیە، پیرۆ ە لەم بەر داخەوە بە .می انییک لەمەر بلیمەتیانە تێبینیی و سیەرنج
 کیۆمەڵگەی لە ناسیرابوو، فیزیکنیاس و ماتماتی نیاس بە هەر خیۆی هەرچەنیدە
 لە .دەهێنیا ناوییان ڤیۆلتێر دۆسیتەکەی بە دەکیرد شیاتێلێیان دو باسیی کە پیاوسیاالریدا
 دو” دەڵێیت، نوسییوە، پروسییای پادشیای دو، فرێیدرێکی پادشیا بۆ ڤۆلتێر کە نامەیەکدا
  . ”.بوو  ن کە ئەوەبوو عەیبەکەی بوو، مەزن پیاوێکی شاتێلی
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 نەک ب نیدی ناوێکی شاتێل  دو پرینکیپیا، فەرەنسییەکەی تەرجەمە باڵوبونەوەی دوای
 .بەرجەستەکرد وئەوروپا فەرەنسا  نانی هەمو بۆ بەڵکو خۆی، بۆ هەر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ئەمیلی دو شاتل وێنەى   
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 هەیللی و کۆمێتەکەی

 .کلکدارەکان یاخود کۆمێتەکان جوڵەی بۆ تەرخانکردووە سێیەمی کتێبی بەشێکی نیوتن
 سیەرقاڵی هەمیشیە چیونکە بیوو، ئەو دڵیی بە ئەمەییان هەیللیی کە نیییە تێیدا گومیانی

 و دەوران و دییاردە دێرزەمیانەوە لە فەلەکناسیان، .کلیدارەکان لەسیەر بیوو لێکیۆڵینەوە
 زانسیتی و تیۆکمە تەفسییرێکی هەرگییز بەاڵم تۆمیارکردوە، کلکیدارەکانیان سیەهەڵدانی
 خۆرییدا سیسیتەمی نیاو بە هەسیارەکان وەک کلکدارەکان .نەبوو بوونی بەمانە سەبارەت
 هەرچەنیدە ئەمیانە نیییە، هەسیارەکان وەک خولگەکەییان و رەوت بەاڵم دەگەڕێین،

 خواری و سەر جەمسەری ئەوەی وەک درێژکۆلەترە، زۆر بەاڵم هێلکەییە، دەورانەکەیان
 ئەمانە کە خستەڕوو ئەوەی نیوتن .درێژکۆلەبێتەوە هێلکەکەش و کشێنرابێت هێلکەکە

 هەر دروسیتبوون میاددە لە خیۆری سیسیتەمی تیری هەسیارەکانی و تەنەکیان بیاقی وەک
 سەبارەت کرد پێشکەشی نیوتن ئەوەی کێشکردنن، هێزی یاسای هەمان ملکەچی بۆیەش

 سیاڵی خیولگەی کە تێکۆشیا نیوتن .بێت مرۆڤدا ئەق ی بە بوو یەکەمجار کلکدارانە بەم
 بیۆ بکیات، بەرجەسیتەی ماتماتیکییدا فۆرمیولەیەکی لە و بکیات قسیا  کلکیدارانە ئەم

 وەک( گیرینیج) لەنیدەن فەزایی بنکەی لە کە بێشومارەی داتا بەو بەست پشتی ئەمەش
 ئەمە نیوتن بۆ .بوو (بوو نیوتن تری نەیارێکی ئەمیە کە)فالمستێد الی گەنجینەیەک

 ڕەهەنیدی، دو روتەختێکی تەنها لە گشتی بە هەسارەکان چونکە بوو، سەخت ئەرکێکی
 ڕەوتەکەشییان قسیابکردنی دەسیوڕێنەوە، خیۆردا دەوری بە گەردونیییە، پشیتێنی کە

 بەاڵم بیدرێت، ئەنجیام نیییە گیران شیتێکی و جییومەترییە رەهەنیدی دوو ڕوتەختیی
 بیۆ ڕێزێیک هیی  بزێیون و هیار بەڵکیو نین، شێوەیە بەم گشتی بە کلکدارەکانە هەرچی

 بەاڵم زەقیمەتە، ڕەوتەکەییان قسیابکردنی بەڵیی .دانیانێن گەردوونی پشتێنی ڕوتەختی
 ناییابی زۆر ماتماتیکی میتۆدی نیوتن .بدات ئەنجام کارە ئەم کە بوو گرنگ نیوتن الی



52 
 

 سیاڵەوە سیەدان ڕامیانی ئەنجیامی لە کە داتاکیان، بەراوردکردنیی کەوتە  و بەکارهێنیا
 کە دەرەنجیامەی ئەو گەیشیتە و بەکارهێنیا هەڵەکانی هەم  و تیوری هەم بوون،کەڵەکە

 خیولگەی تیوانی جیوان زۆر نییوتن .پیارابۆالیی فیۆرمی لە نیزیکە زۆر ڕەوتەکەییان
 ڕەوتەکەییدا لە کلکیدارە ئەم کە بیدات پیشانی و بدۆزێتەوە  1680 ساڵی کلکدارەکەی

 خۆری سیستەمی ڕوبەری سنوری نوقتەی دوا لە و خۆرەوە لە دووری ئەوپەڕی دەگاتە
 ئەوا بێت ڕاست لەمەدا نیوتن ئەگەر گوتی و توێژینەوە کەوتە هەیللی .دەبێتەوە نزیک

 داخیراودا ناییابی زۆر ڕەوتێکی لە ئەفسوناوییانە گەڕۆکە لەم زیاتر یان یەکێک دەشێت
لەم ڕەوتەیانیدا لە ( کلکیدارانە)بسوڕێتەوە، الی هەیللی ئەم کلکدارە ییان خۆردا دەوری بە

یپێیدەچێت لە خیولێکی زەمەنیی دییاریکراو و دەورانەکەشییان زەویە نزییک دەبینەوە و 
 .جێگیردا بێت

 

 

 

 

 لە سەر زەویدا دەبینرێت ٢٠٦١کلکدارى هەیلى لە ساڵى 

 ئەم ئاوابونی و سەرهەڵدان تۆمارکراوی مێژووی دوای لە گەڕان کەوتە هەیللی، ئیدمۆند
 ساڵی لە کە دەرکەوت بۆی متمانەپێکراوەوە  ێدەری و سەرچاوە چەندەها لە .کلکدارانە

 دواییی .تۆمیارکراون و دەرکەوتوون کلکدار)36 (شەش و سی ، 1698ساڵی هەتا837 
 و ورد گرافیی کێشیانی و کلکیدارانە ئەم دەرکەوتنیی سیاڵی لەسیەر کیارکردن کەوتە

 بە یەکێکیان هی  نەیتوانی سەرەتا بەاڵم ماتماتیکی، شیکاری و سەلیقە پن توێژینەوەی
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 قسیاباتێکی و خسیتەالوە کلکیداری چیوار و بیسیت و هات سەرەنجام بدۆزێتەوە، ئاسانی
 لە کە بکات دیاری کلکدارانە ئەو بۆ زەمەنی دەورانی توانی پاشان کردن، بۆ وردی زۆر

 گەیشیتە بێیت راسیتی یئەوه .دەردەکەون دیسیانەوە دا 1682 ییان 1680 سیاڵی
 ئەو هەیللیی الی .دەبێیت سەرسیام میرۆ  کە لیۆ یکی و جیوان ئەوەنیدە دەرەنجیامێکی

 هەر تۆمیارکراون و بینیراون دا 1607 سیاڵی لە پاشیان و 1531 سیاڵی لە کلکیدارەی
 هەیللیی بەمجیۆرە .کیردوینەتەوە سەردانی دا 1682 ساڵی لە کە کلکدارەن ئەو هەمان
 و هەفتیا هەمیوو کلکیدارە ئەم ب ێیێن تیر زمیانێکی بە ییاخود زەمەنیی، دەەورانیی گوتی
 دەورانە ئەم کە گیوت ئەوەشیی هەیللیی دەبێیتەوە، نزییک زەوی لە جارێیک سیاڵ شیەش

 هەسیارە الی بە گیوزەرکردنی هیۆی بە ئەویە درێژتربێت، یان کورتر کەمێک لەوانەیە
 بەم. خێراترکردنیی ییان خاوکردنەوەی هۆی بە دەبێت ئەمەش کە تردا، زەبەالقەکانی

 ئەم دا 1758 سیاڵی لە پێویسیتە ئەوا بێیت راسیت هەیللیی تییورییەکەی ئەگەر جیۆرە
 بە زۆر پێشیبینییە ئەم ئەوەبیوو ئاواتی هەرچەندە بکاتەوە، سەردانمان نازدارە کلکدارە
 هیۆی بە ئەوییە بگۆڕێیت، لەوانەیە کە ئەوەیە گیرفتەکە بەاڵم بکیات، دییاری وردی

 شییواندنی تۆزێیک هیۆی بە دەبێیت لەسەری کە هەسارەکان کێشکردنی هێزی کاریگەری
  یانیدا لە چیتیر ئەو لەوانەیە کیاتە ئەو دەڵێیت خیۆی هەیللیی وەک بەاڵم .ڕەوتەکەی
 بە خیۆی ناییابەی دەسیکەوتە ئەم و کردبێیت راپێچیی خیۆی الی بیۆ مەرگ و نەمابێیت
 لەم و ڕاسیتە تیورییەکەی کە دڵنیایە هەیللی کە بی ێم با بەاڵم نابینێت، خۆی چاوانی

 سینورەکانی سیەردانی دا 1758 سیاڵی لە نایابیانە زۆر کیۆمێتەکە .دەبێیت دەورانەدا
 هەیللیی کیاتە ئەو بەاڵم هەیللیی، کیۆمێتی نیاونرا ئەمە دوای لە ئیتر و کردەوە عەردی
  ییانە ئەم بیارگەی خیۆی بیوو سیاڵ چەنیدەها بوبوو، ون چاوان لە بوو عەیامێک خۆی

 .کردبوو هەتاهەتایی کۆچی فراوان ئاسمانی بەرەو و کۆکربوەوە کاتیەی
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