تیوری كایۆس و
شیكاری ئەدەبی

ملكۆ ئەحمەد
(زانكۆی گەرمیان  -كۆلێژی پەروەردە)

نووســەر و مێژوونووســی ئەمریكی هینری ئادەمز
( )١٨٥٨ - ١٨١٨دەڵــێ :كایــۆس بەزۆریــی ،ژیــان
بەرهــەم دەهێنــێ ،بــەاڵم سیســتم نەریــت بەرهــەم
دەهێنــێ .ناوەڕۆكــی كایۆســیش هــەر ئەمەیــە،
پێدەچــێ دەســتپێكە ســادەكان بــەرەو ڕەفتارێكــی
ئاڵــۆز بچــن ،ئیلیــا بریگۆجیــن ،لــە توێژینەوەكانیــدا
بــۆ ئــەوەی پەســنی دۆخــی سیســتم بــكات ،بــاس
لــە هــەردوو چەمكــی هاوســەنگی و (دووركەوتنــەوە
لــە هاوســەنگی) دەكات ،ئــەو مەرجانــە دەخاتــەڕوو
كــە لــە (دووركەوتنــەوە لــە هاوســەنگی)دا هەیــە
و دەتگەیەنێتــە ڕەفتارێــك ڕێــك پێچەوانــەی ئــەو
ڕەفتــارەی كــە شــیكاری زانســتی بــاو پێشــبینی
دەكات ،بۆشــی دەركەوت كە دیاردەكانی پەرتبوون و
سیستمی خودی لەو سیستم و دەزگا هاوسەنگانەوە
دێنەكایــەوە كــە دووچــاری تێكچــوون دەبــن ،هــەر
ئــەم توێژینەوانــە بوونــە هەوێنــی دەركەوتنــی تیــوری
كایــۆس.
لــە ســەدەی ڕابــوردوودا زانســتەكان لەڕێگــەی
ســێ تیــوری ســەرەكییەوە پەرەیــان پــێ درا ،ئــەو
تیورانــەش (تیــوری ڕێژەیــی و تیوری میكانیكای
چەندێتــی و تیــوری كایــۆس)ن ،تیــوری كایــۆس
بــە تیــوری سیســتمە دینامیكییــە ناهێڵییەكانیــش
()nonlinear dynamical systems theory
دەناســرێ ،ئــەم ســێ تیــورە لــە زۆر بــواری
مەعریفیــدا پراكتیــزە كــراوە و ســوودێكی زۆریــان
لــێ بینــراوە ،بەتایبەتــی كایــۆس ،بــەاڵم لــە
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بــواری ئەدەبــدا ،یــان بــە دیاریكــراوی لــە بــواری
ڕەخنــەی ئەدەبــی و شــیكاری ئەدەبیــدا بــەكار
نەبــراوە ،لەكاتێكــدا  -پێموایــە  -زۆر گونجــاوە بــۆ
بــواری ڕەخنــەی ئەدەبــی لــە شــیكار و ڕاڤەكردنــی
بەرهەمــە ئەدەبییەكانــدا بــە هــەردوو جــۆری شــیعر
و پەخشانیشــەوە ،چونكــە دیــدگای نووســەران و
بۆچوونیــان بەرانبــەر شــتگەلی دەوروبــەر جیــاواز و
ئاڵۆز و هەمەچەشنە ،ئەوەی هەندێ نووسەر پەی
پــێ دەبــات و لــە قاڵبێكــی هونەریــدا دەیئافرێنــێ
شــیكار و ڕاڤــەی ورد و جیــاوازی دەوێ ،چــوون
نووســەران و شــاعیران بــەوە جیادەكرێنــەوە كــە
بــەردەوام لــە یاســاكانی سروشــت و شــتە بــاوەكان
الدەدەن ،بینــراو و نەبینــراو بەرجەســتە دەكــەن،
هەربۆیــە دەتوانیــن لەڕێگــەی تیــوری كایۆســەوە
شــتە پێشــبینی نەكــراوەكان دیــاری بكەیــن و
شــیكاری بــۆ بكەیــن.
ئــەو پێودانگــەی پێیوایــە فــەوزا یاســایە،
دەرخــەری بەیاســابوونی فەوزایــە ،واتــە :ئامانجــی
تیــوری كایــۆس ئەوەیــە ئــەو ڕاســتییە دەربخــا كــە
دەشــێ لێكدانــەوەی دەرنجامــە ئاڵــۆز و پێشــبینی
نەكراوەكان لە سیستمەكاندا بكرێ ،بە سەیركردنی
دەســتپێكەكەی ،واتــە :لەوانەیــە گۆڕانكارییەكــی
زۆر بچــووك لــە ســەرەتای سیســتمێكدا ببێتــە
هــۆی دروســتبوونی دەرئەنجامــی پێشــبینی
نەكــراو ،لەڕێگــەی دروســتكردنی زنجیــرە
ڕووداوێــك كــە بــە ڕۆیشــتنی كات پەرەدەســێنن
و گەورەتــر دەبــن ،هــەروەك چــۆن لــە ڕۆمانێكــدا
گێڕانەوەكــە لەســەر هێڵــی گشــتی ڕاستەوڕاســت
دەچــێ و هێشــتا خوێنــەر بــە بەرچاوڕوونی باســەكە
وەردەگــرێ ،لەپڕێكــدا ڕووداوێــك دێتــە كایــەوە،
شــوێنی كارەكتــەرەكان دەگــۆڕێ و ڕووداوەكان لــە
ئاڵۆزییــەوە بــەرەو ئاڵۆزتــر دەچــن.
دروســتبوونی تیــوری كایــۆس بــۆ شەســتەكانی
ســەدەی ڕابــوردوو دەگەڕێتــەوە ،كاتێــك ئیــدوارد
لۆرێنــزی پســپۆڕ لــە دەزگای كەشناســیدا شــێوازە

هێنری ئادەمز

جیاكانــی كەشــوهەوای خســتە نــاو كۆمپیوتەرێــك
كــە میمۆرییەكــەی بەرتەســك بــوو ،بــۆ ئــەوەی
شــیكار بــۆ ئــەو ژمارانــە بەدەســت بینــێ كــە لــە
شــەش ڕەنووس(ژمارە) پێكهاتبوون ،لەبەر توانایی
دیاریكــراوی كۆمپیووتەرەكــە ،كۆمپیووتەرەكــە
ســێ ژمارەكــەی ســەرەتای پشــتگوێ خســت و
تەنیــا مامەڵــەی لەگــەڵ ســێ ژمــارەی كۆتاییــدا
كــرد ،ئیــدوارد دەیــەوێ لــە ڕێگــەی دوازدە
هاوكێشــەی بیركارییــەوە هێڵكارییەكــی گونجــاوی
دەســت كەوێــت ،بــەاڵم ئــەوەی پێشــبینی نەكراوبــوو،
بــۆ ئــەو ڕووی دا ،چونكــە كۆمپیوتەرەكــە
گشــت پێدراوەكانــی وەرنەگرتبــوو ،بەڵكــو نیــوەی
وەرگرتبــوو ،بــوو بەهۆی دروســتبوونی هێڵكارییەك
كــە هێڵەكانــی زۆر لەیەكــەوە دووربــوون ،ئیــدوارد
كــە بینــی گۆڕانێكــی زۆر بچــووك لــە سیســتمدا
ئــەو هەمــوو گۆڕانــەی دروســت كــرد ،بیــری
لــەوە كــردەوە كــە بــەردی بناغــەی تیــوری
كایــۆس دابنــێ ،لــە هەمــووی گرنگتــر ئــەوە
بــوو هێڵكارییەكــە تاڕادەیــەك لــە وێنــەی پەپوولــە
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دەچــوو ،هەربۆیــە ئــەو ڕووداوە ناونــرا (كاریگــەری
پەپوولــە) چــوون ئــەو گۆڕانــە زۆر بچووكــە كــە لــە
هــەوای باڵــی پەپوولــە ســادەتر بــوو توانــی زریانێــك
دروســت بــكات.
هەربۆیــە ئیــدوارد وتارێكــی باڵوكــردەوە بــە
ناوونیشــانی «پێشــبینییەكان :ئایــا جووڵــەی
باڵەكانــی پەپوولــە لــە بەرازیــل دەبێتــە هــۆی
هەڵكردنــی زریــان لــە تەكســاس؟» هــەر لــەو
ناوونیشــانەوە كاریگــەری پەپوولــە لــە لێكدانــەوەی
تیورەكــە تــا ئەمڕۆكــە بــاس دەكــرێ ،زانایانــی
بیــركاری بــە ســوودوەرگرتن لــە بۆچوونەكانــی
ئیــدوارد و لــە ڕێگــەی كۆمپیووتــەرەوە چەنــد
تاقیكردنــەوە و توێژینەوەیەكیــان ئەنجــام دا ،لــە
كۆتاییــدا گەیشــتنە چەنــد شــێوەیەكی ئەندازەیــی
نــاوازە كــە هاوشــێوەن و بــە دوای یەكــدا دووبــارە
دەبنەوە و ناوی لێنرا شكانەوەكان ،یان كەرتبووەكان
( )fractals
گرنگترین خەسڵەتەكانی ئەم تیورە:
 -١گرنگیدانــی زۆر بــە خاڵــی دەســتپێك ،چونكــە
گۆڕانكارییــە كەمەكانــی وێنــای ئاراســتە و
قەبــارەی گــۆڕاوە پێشــبینیكراوەكان دەكات.
 -٢ئاڵــۆزی سیســتمەكان و نەبوونــی توانایــی
گەڕانــەوەی پێكهاتەكانــی ،لــە سیســتمە ئاڵۆزەكانــدا
ناواخنەكان دووبارە نابنەوە ،ئەگەرچی بارودۆخەكانیش
هاوشــێوە بــن ،دەبــێ هــەر جیاوازییەكــی بچــووك هەبــێ.
 -٣بوونــی كێشــكەری نامــۆ ،یــان ئــەوەی
پێــی دەوتریــت دوورگەكانــی ســەقامگیری لــە
هاوكێشــەكاندا ،لەوانەیــە كێشــكەرەكە خاڵێكــی
جێگیربــێ ،یــان چەنــد خاڵێــك ،یــان خولگەیەكــی
ئاڵــۆز بێــت ،پێشــبینی كــراوە لــە هــەر سیســتمێكدا
كێشــكەرێك ،یــان زیاتــر هەبێــت ،بە ڕۆیشــتنی كات
و بەپێــی هێــزەكان ،ئــەم كێشــكەرانە سیســتمەكان،
لە ڕووی ڕامیاری و كۆمەاڵیەتی و ئابووریشــەوە
بــەرەو گــۆڕان دەبــەن.

 -٤بوونــی فۆرمــە شــكاوەكان ()fractal forms
وەك یەكەكانــی سیســتمێك ،دەشــتوانرێ هــەر
یەكەیــەك لــە ڕێگەی پێوەندییەوە بە خەســڵەتەكانی
لــە سیســتمەكەوە شــیكار بكرێــت.
 -٥پەرتبوون ،دەركەوتنی ئەو شیكارە جیاوازانەیە
لــە هاوكێشــەی ئــەو سیســتمە ناهێڵییــەی لــە كاتــی
زۆربوونــی ئاڵۆزییەكــەی ،بــە زۆریــش پەرتبــوون بــە
ســەرچاوەیەكی ئەفرانئامێز دەزانرێت.
پێوەنــدی نێــوان تیــوری كایــۆس و ئەدەب لەوەدایە
كــە هاوچەشــنییەكی بەهێــز لــە نێــوان كایــۆس
(فــەوزا) وەك چەمــك و پۆســت مۆدێرنــەش هــەر
وەك چەمــك هەیــە ،بــەو پێیــەی دوو نموونــەی
لــەڕووی زەمەنــی و تیورییــەوە هاوشــانن ،لــە
ڕوویەكــی تــرەوە دەكــرێ ئەو سیســتمە كۆمەاڵیەتی
و فەنتازییانــەی زانســتە مرۆییــەكان لێكۆڵینــەوەی
لەســەر دەكــەن ،بــەراورد بكــرێ بــەو سیســتمانەی
زانســتەكان كاری تێــدا دەكــەن.
دەتوانــرێ لــە شــیكاری زۆربــەی دەقــە
شــیعرییەكان ،یــان ڕۆمــان و چیرۆكەكانــدا ،ئــەم
تیــورە زانســتییە بەكارببــرێ بــۆ ئەوەی شــیكارێكی
ورد و زانســتیمان دەســت بكەوێــت ،ڕۆمــان هەیــە
لــە ناوەڕاســتی گێڕانەوەكەیــدا ،ڕووداوێكــی
بچــووك ،یــان كارەكتەرێكــی الوەكــی دێتەپێشــەوە،
ســەرلەبەری ڕووداوەكان و ئاراســتەی گێڕانەوەكــە
دەگــۆڕێ بــەرەو الیەكــی تــر ،یــان لــە هەنــدێ
دەقــی شــیعریدا و لــە وێنەیەكــی شــیعریدا پەرتبــوون
ڕوودەدات و دیمەنــی گشــتی ،یــان ســینۆگرافیای
وێنــەكان فراوانتــر دەبــن و وێنــەو دیمەنــی جیــاواز و
تازەتریــان لێــوە دروســت دەبێــت.
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