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ڕاستييهکانی گهشهسهندن

ک شه زانستييهکانی چار ز داروين
ههرچهند قهشه و سروشتناس نيکۆﻻوس سنت نۆ " "Nicolaus Stenoخۆی بهشداری
دامهزراندنی جيۆلۆگی کﻼسيکی بووە ،له سهردەمی ژيانی ئهو زانايهدا زانستی زەوی
مود ڕن گهل ك نهناسراو بوو .دوای ئهوەی جۆرج باور ") "Georg Bauerبه ناوی
ئاگريکۆﻻ " (١٥٥٥ – ١٤٩٤ "Agricolaچهمك ياخود زاراوەی فوسيل )به بهرد
بوون(ی داه نا ،زانستی شو نهوار ناسی که له بهشی س ههمی ئهم بابهتهشدا باسمان
ل وەکرد ،له ﻻيهن ژۆرژ کوير " "Georges Cuvierسروشتناسی فهرانسييهوە پهرەی
پ درا.
بۆ ئهوەی بتوانين له دامهزراندنی ديسيپلينی زانستی بايۆلۆژيای کۆن ت بگهين ،که
له ل کۆ ينهوەی کﻼسيکی بهردبووەکانهوە سهريهه داوە ،پ مان خۆشه لهم بهشهدا باس
له ک شهکانی داروين بکهين سهبارەت به زيندەوەرناسی سهردەمی خۆی .بهشی دەيهم
و يازدەههم له کت بی چهشنهکانی داروين ) (١٨٧٢/١٨٥٩تا ڕادەيهکی زۆر
تهرخانکراون بۆ ئهم بابهته :ئهوان ئهو بهشه زەق دەکهنهوە که لهسهر کهل ن و مهودای
ن وان فۆسيلهکان و در ژەی بابهتی جيۆلۆگی دەدوێ .لهم بهشانهدا سروشتناسه
خۆڕەخنهگرەکه ههموو ئهو ک شه و ناڕەزايهتييانهی وا له بواری پاليۆنتۆلۆجياوە
هاتوون و دەکرا له دژی تيۆری ڕەچه هکييهکهی بوەستن ،دەخاته ڕوو .داروين باس
له "ناتهواوی" )کهل نی ن وان فۆسيلهکان( دۆزراوەکانی بهردبووەکان دەکات،
دەرکهوتنی "لهناکاو"ی ههند ک فوسيل به تايبهت به هه سهنگان لهگهڵ سهرەتای
سهردەمی کامبرين ،فۆرمهکانی ن وان بوونهوەران که ئهوکات تا ڕادەيهکی زۆر ون
بوون و ئهو ڕاستييهی که له دەوروبهری سا ی  ١٨٧٠هيچ ئاسهوار کی ڕوون
لهسهرژيانی بوونهوەرانی پ ش کامبرين به دەستهوە نهبووە و ههروەها لهسهر
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"پ شبينييهکهی" داروين سهبارەت به تهمهنی زەوی لهم بهشانهدا باس دەکر ت )بڕوانه
بهشی شهشهم(.
له کۆتاييدا داروين گهيشته ئهنجام کی سهرنجڕاک ش:

… that species have been produced by ordinary

" ...All the chief laws of palaeontology plainly

generation: old forms have been supplanted by new and improved forms of life, the products of

" )داروين .(١٨٧٢ / ١٨٥٩

Variation and Survival of the Fittest

ئهو د رە سهرەکييهی چاڕ ز داروين دەکری بهم ش وەيه وەرگ ردر ت ..." :ههموو
ياسايهکی سهرەکيی کهوناراناسيی زەوی ،بهش وەيهکی ساکار دەريدەخهن  ...که
چهشنايهتييهکان بههۆی ئهفراندنی ئاساييهوە بهرههمهاتوون :ش وەی نوێ و چاککراوی
ژيان ج گيرەوەی ش وە کۆنهکان بوون] ،ئهوەش[ بهرههمی چهشنايهتی و مانهوەی
باشترينهکانه)داروين ."(١٨٧٢ / ١٨٥٩
بۆچی داروين که به پ چهوانهوە دوودڵ بوونی خۆی و سهرەڕای ئهو پرسيارە
ب شومارانهی لهسهر گهشهسهندنی بوونهوەرانی ههبوو ،ئهوەندە له سهر ڕاستيی
پهرەسهندنی زيندەوەران د نيا بوو؟
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و نهی  :٦١و ناکردنی نهخشهيی زنجيرەی بهردبووە ناسراوەکان لهو ماوەيهدا که چاڕ ز داروين خهريکی
نووسينی کت بی چهشنهکانی بوو .سهرنج بدەنه دابهشکردنی س ﻻيهنه بۆ "سهرەتايی ،ﻻوەکی و س يهم"
)پاليۆزۆيک ،م زۆزۆيک و س نۆزۆيک( .ر کوپ کی گرنگترين چينهکانی ئ سکدار يا کڕکڕاگهکان له بنهڕەتدا
لهگهڵ دۆخی ئ ستای زانياريماندا دەگونج ت :ماسی ) (Piscesله ديڤۆنی ،پهلهوەرەکان له کاربۆنيف رۆس،
شيردەری سهرەتايی يهکهم ) (Mammaliaله کۆتايی تراياس ،شيردەرەکان و با ندە ) Birds and
 (Mammalsله قۆناغی س يهمدا .مرۆڤ تهنها له کۆتايی سهردەمی سههۆ بهندان )پل ستۆسين( دەردەکهوێ
)دوای ئۆين ،ر :پال ۆنتۆلۆجی .لهندەن.(١٨٦١ ،
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سهيرکردنی دۆخی زانياری له بواری شو نهوارناسی له دەوروبهری سا ی ١٨٦٠
وە می پرسيارەکه دەداتهوە .و نهی  ٦١زنجيرەيهک له کڕکڕاگه بهردبووەکان )و گيا
ياخود ڕووەکهکان( که لهو کاتهدا بنيات نراون و نا بکا ،که له ههموو خا ه
بنهڕەتييهکاندا هاوتايه لهگهڵ بۆچوونه تهواوترەکهی بۆم لی "(١٨٩٠) "Bommeli
"و نهی  "٣٨لهگهڵ و نهی ئهمڕۆيی ئهو تهوەرە کهم وزۆر يهکدەگر تهوە .بهو پ يهی
ههموو بوونهوەرە زيندووەکان له زيندەوەرە پ شهنگهکانهوە سهرچاوەيان گرتووە
)نهوەی دايک و باوک( ،دەب ت له «ڕەچه هک کی بهردەوام لهگهڵ گۆڕانکاريدا» )واته
گهشهسهندن( پ کهاتب  .بۆ داروين ،بهم ش وەيه گۆڕانی جۆرەکان لهﻻيهن
دۆزينهوەکانی زانستی بهردبووی ئهو سهردەمهوە به باشی به گهدار کرا ،ههرچهندە
ه شتا دەيويست "گهشهسهندن خۆی" وەک تيۆر ک يان ت ز ک بسهلم ندرێ.
ژمارەيهکی زۆر له بهردبووەکانی پ ش کامبرين )بۆ نموونه سترۆماتۆليتهکان( له
دەوروبهری سا ی ١٩٨٠وە دۆزراونهتهوە و بۆشايی گهورەتر له زنجيرە
بهردبووەکاندا پڕ دەکاتهوە ،ئهمهش بهو مانايهيه که و نهی ئ مه له جۆر و
گۆڕانکارييهکانی فۆرم له ماوەی مليۆنان سا دا دەتوانر ت به وردی و تهواوتر بنيات
بنر تهوە.

در ژەی ههيه...

