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وەرگ

دوای خو ندنهوهی ئهو کت به به ئهرک ﮑی گرنﮕم زانی بۆ زانياريی گشتيی کيژ و
ﻻوانی کورد کت بهکه وهرگ ڕمهوه سهر زمانی کوردی  .بۆ ئهو کاره نامهيهکی
ئهل ﮑترۆنيم بۆ نووسهری کت بهکه له زانستﮕهی فڕايبۆرگی ئا مان نووسی و داوای
ئيزنی وهرگ ڕانی کت بهکهيم ل ﮑرد .ڕ زدار کووتچ را به د فراوانييهوه ئيزنی پ دام که
بۆ ئهو ميهرەبانييهی ،له ﻻيهن خو نهرانی کورد و خۆمهوە سپاسی زۆری دەکهم.
هيوادارم شايانی که ك ل وهرگرتنی خو نهران ب ت.

نادر فهتحی )شوانه(

ئهوەش دەﻗی وە مهکهی نووسهر:
ڕ زدار فهتحی بۆکانی خۆشهويست،
سپاس ،ئ وە دەتوانن نووسراوەکهم وەرگ ڕن ،خۆشحا م لهوەی کت بهکهی منتان پ
باشه ،بههۆی ڕەخنهی توندی من له ه زی خو ﻘ نهر ،له ﻻيهن ژمار ك له خو نهرانهوە
کت بهکهم پهسهند نهکراوە.
لهگهڵ س و ﮑی زۆر
ئولريش کووتچ را ،زانستﮕهی فڕايبۆرگ
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Lieber Herr Fathibokani,
danke, Sie können gerne die Texte übersetzen, es freut mich, dass Sie das
Buch anspricht, es wird nicht von allen Lesern geschätzt, wegen meiner
Kreationismus-Kritik.
Viele Grüße,
U.Kutschera, derzeit Universität Freiburg
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پ شهکی نووسهر

له پهنا کت بی ئايينيی ئينجيل و له کولتووری دنيای مهسيحيدا هيچ پهرتووک ك به
ڕادەی کت بی سهرچاوەی چهشنهکان ""Origin of Speciesی چارلز داروين )-١٨٠٩
 (١٨٨٢نهيتوانيوه ه نده کارت ﮑهری لهسهر بۆچوون و ت ﮕهيشتن سهبارهت به
سروشت و دنيای دهوروبهری مرۆڤ ههب ت .به پ چهوانهی کت بی ئينجيل که سا يانی
در ژه له ﻗوتابخانهکان و کۆمه ﮕادا به وردی دهرس دهگوتر تهوه ،پهرتووکهکهی
داروين که زياتر له  ١٥٠ساڵ بهسهر تهمهنيدا ت پهڕ بووه ،تهنيا ل ره و لهوی چهند
د ر ﮑی وهك نموونه ل دهه نر تهوه و به داخهوه ه شتا به وردی و به ش وهيهکی
جيددی نهچۆته ناو کۆمه نی خه ﻛهوە و شی نهکراوهتهوه.
لهم نووسراوه ياخود پهرتووکهی بهر دەستدا ،که له رۆژی بيرهوهريی و سا وهگهڕی
داروين له سا ی  ٢٠٠٩له سيمينار ک بۆ ﻗوتابيانی بيۆلۆژی زانستﮕهی شاری کاسﻠی
ئا مان ب و کراوەتهوە ،چۆنيهتيی سهلماندنی پ نﺞ ت زی داروين بۆ گۆڕانی چهشنهکان
ههروهها ئهو هه هی بۆچوونانهی وا ئهوکات کردوويهتی ،به م تۆدی زانستيی نوێ
دهخر ته بهر چاوی خو نهر .له بهش ﮑی ئهو نووسراوهيهدا بيۆگڕافيی ژيان و بهرههمه
زانستييهکانی چارلز داروين وهك موتزارت " "١Mozartی دنيای زانستيی ر زی
ل دهگيرترێ .من لهو کت بهدا ئاماژه به ڕۆڵ و کارت ﮑهريی بهردهوام "و به
هه ﮑهوت"ی  ٣٥٠٠مﻠ ۆن سا هی گهشهسهندن دهکهم .لهو پهيوهندييهدا پهيتا پهيتا
رووداوهکان به ش وهی هه ﮑهوت دوپات بوونهتهوه و له ل ﮑۆ ينهوهکانی زاناياندا به
پ ی کات چۆنيهتيی ئهو پ ﮑهاتانه دهسهلم ندر ن و ڕوون دهبنهوه .ههروهها به ڕوونی
دهسهلم ندرێ بۆچی پسپۆرانی باوهڕپ ﮑراو به گهشهسهندن ،گۆڕانﮑاريی بوونهوهران
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 -مۆتزارت مامۆستای مۆسيﻘا و مۆسيﻘا زانی بهن وبانﮕی ئا مانی )(١٧٩١ - ١٧٥٦
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له چهشن ﮑهوه بۆ يهکيتر که زياتر له مﻠيۆنان ساڵ کاتی پ ويست بووە ،به ڕاستهﻗينه
دهزانن.
لهم کت بهدا دوای ڕوونﮑردنهوهی گهشهسهندنی بوونهوهران لهسهر بنهماکانی
ژ ن تيک و سهلماندنی هه بژاردهی سروشتيی ،کاری نو ی زانايانی ئهو بواره لهسهر
ت ئۆريی کﻼسيﮑيی چارلز داروين له کانا ی داروينيزمی نو وه ههتا بيۆلۆژی مود ڕن،
شی دهکر تهوه که ئهمڕۆ وهك سيستهم ﮑی ت ئۆرييﮑی فره ﻻيهن ،زانايانی بهخۆوه
خهر ك کردووه .ل رهدا بيۆگڕافی و کاره زانستييهکانی چهند له پسپۆران و پشﮑ نهرانی
گهشهسهندن که ه شتا ههر له ژ ر س بهری چارلز دارويندا ماونهتهوه ،دهخر ته بهر
چاوی خو نهر.
خو نهر لهم پهرتووکهدا ت دهگا بۆچی هه س و کهوتی ئيدياليستيی ناتوان دژ به
بۆچوونهکانی داروين لهسهر هه بژاردهی سروشتی خۆڕابﮕرن و تهمهنی زهوی که
له ڕاستيدا بهردهوام گۆڕانﮑاريی بهسهردا هاتووه ٤٥٢٧ ،مﻠيۆن سا ه و به ﮕه
سهلم ندراوهکان بوونی خو ﻘ نهر ﮑی دروستﮑراو و چ ﮑراو له ﻻيهن مرۆڤهوه رهد
دهکهنهوه .سهرهڕای ئهوانهش لهگهڵ زۆربهی ت ئۆرييه گرنﮕهکانی بيۆلۆژهکان به
تايبهت هی چارلز داروين ناسياوی پهيدا دەکهين ههروهها دهيسهلم نين بۆچی ئهو
مرۆڤه ژيره بريتانياييه باشترين پسپۆری سهردهم بووه.
بهو هۆيهی ناکرێ زمانی کۆنی ئينﮕﻠيزی سهدهی نۆزده واته سهردهمی داروين
سهداوسهد وهڕبﮕ ڕينهوە ،له ههموو بهشهکانی ئهم پهرتووکهدا کاره زانستييهکانی
چارلز داروين به ش وهی ئوريجينا ی خۆی و به زمانی ئينﮕﻠيزی له پهنا
وهرگ ڕاوهکهی دەنووسر تهوە.
ههر وهك دهزانين کت بی بنهمای چهشنهکانی چارلز داروين که سا ی  ١٨٥٩بهم
ناوەوە چاپﮑرا:
„On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation
“of Favoured Races in the Struggle for Life
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له سا ی  ١٨٦٠يشدا له ﻻيهن ه .گ .برۆن )(H. G. Bronnهوه به ناوی "چارلز
داروين" به زمانی ئا مانی وهرگ ڕرا .دوو وشه لهو کت بهدا به هه ه وهرگ ڕراون.
مهبهستی داروين له وشهی " "Favoured Racesبه مانای "به ش وهی تهواو خۆ لهگهڵ
ژينﮕه گونجاندنی چهشنهکان" و ههروهها وشهی " "Struggle for Lifeبه مانای
"ک بهرک ی بۆ مانهوه" هاتووه.
له ﻻيهن ئهو کهسانهوه که کارايی زانستييان له بواری بيۆلۆژيدا کهمه بۆچوونی
چارلز داروين واته "پ شخستن و سهروهريی چهشن ك" به پ چهوانه لهژ ر ناوی
"داروينيزمی کۆمه يهتی" به مهبهستی سهروهری مرۆڤ ت ﮕهيهنراوه .ههروهها
سياسهتوانانی چهپ و ڕاست لهسهر بۆچوونی "ک بهرک ی چهشنهکان بۆ مانهوه"ی
داروين به پ ی بهرژهوهندی خۆيان ،به هه ه که ك وهردهگرن .ل رهدا مهبهستی داروين
شهڕ له مابهين ئاژه نی دڕهندهدا نييه ،به ﮑوو به گشتيی بهربهرهکانی بۆ پهرهپ دان به
وهچهکانيانه .زانايانی بيۆلۆژيﮑی زۆر جار بۆ گيا وگژهکانيش ئهو وشهيه بهکار
دهه نن ،له حا ﮑدا دهزانين گيا و گژ ناتوانن ڕاستهوخۆ دژ به يهکتر شهڕ بهڕ وه
بهرن.
ئولريش کووتچ را
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سهرهﺗﺎ
چﺎرلز داروين ،ئﺎ فر د واﻻس و ئهس ی هه بژاردهی سروشتی

Alfred Wallace

Charles Darwin

کات من له ڕۆژی ٢٢ی ژۆئ نی  ٢٠٠٧دا بڕياری چاپﮑردنم لهگهڵ چاپخانهی ئهو
کت بهی بهردهستتان ئيمزاکرد ،له ههمان رۆژدا له ﻻيهن کهس ﮑی نهناسراوهوه
نامهيهکی رهخنه ئام زم بهم ناوهڕۆکه پ گهيشت:

"ئهو گۆڕەپانهی شهڕ به ن وی بيۆلۆژيی و گهشهسهندن له ن و پسپۆرانی
ئا مانيدا پ ك هاتووە تهنيا بۆ سه ماندنی بۆچوونی کهسيی له ئا مان پ ﮑهاتووه
و ئ مه ناچار به بهرگری و هه و ست دهکات .ت ئۆريی گهشهسهندنی داروين
که له پرهنسيپدا لهسهر دوو تهوهری هه بژاردهی سروشتی و موتاسيۆنی
بههه ﮑهوت بۆ خو ﻘاندنی ژيان و گهشهسهندنی بوونهوهران پ ﮑهاتووه ،نه
لهگهڵ ڕاستييهکانی جيهان و نه لهگهڵ زانيارييه زانستييهکانی نوێ ناگونج ت
و بهوهۆيانهوە تهنيا دهتوان هه ه ب  .ئهگهر ئ وه جﮕه لهوه بۆچون ﮑيترتان
ههيه ،ئهوه ئادرهسی ما پهڕی ئ مهيه".
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)لهسهر ما پهڕهکهيان چهندين تهوهر به زانست ﮑی کاڵ لهسهر بيۆلۆژی بوونهوهران
وهبهر چاو دهکهو ت که زۆربهيان له ڕوانﮕهی پهرتووکی ئينجيﻠهوه وهرگيراون.
و نهيهکيش دهبينرێ که دهب پڕۆسهی خو ﻘان له ﻻيهن خوداوە نيشان بدا" .و نهی "١
له کۆتايی نامهکهشدا نووسراوه:

"شهڕافهت و سهربهرزيی بۆ پڕ کردنی ئهم دنيايه له بوونهوهری ههمهڕهنگ،
تهنيا پهيوهنديی به خوداوە ههيه و مرۆڤ ناتوان دهستی ت وهردا(".

و نهی ١

ئامانجی ئهم کت به دۆزينهوهی ڕاستييهکانی زانستی بيۆلۆژی ،گهشهسهندنی
بوونهوهران و ئاماژهکردن به ت ئۆرييه گرنﮕهکانی زانستيی لهسهر ئهو تهوهرانهيه.
ئهو نامهيهی سهرهوه و نهيهکی ڕوونه لهسهر زانياريی کا ی مرۆڤ سهبارەت به
بۆچوونهکانی چارلز داروين و دنيای مود ڕنی گهشهسهندن .له وه می نامهکهی
سهرهوهدا ئاماژه بهو چوار خا هی خوارهوه به گرنگ دهزانم-:
 -١وشهی گهشهسهندن " "Evolutionکه ئهو مرۆڤه له نامهکهيدا جهختی لهسهردا
کردووه ،له يهکهمين چاپی کت بهکهی چارلز دارويندا " On the Origin of
 (١٨٥٩) "Speciesتهنانهت يهك جاريش نههاتووه .داروين لهو کارهيدا باس
له ت ۆرييهکی ڕ ژهيی دهکات که له سهدهی نۆزدهههميشدا وهك ڕهچه هك،
بارهوباربوون و گۆڕان ياخود به زانستی ف رکردنی سووڕی پﻠهيی ناود ر
کراوه .چهمﮑی گهشهسهندن بهم ش وهيه مانا کراوهتهوه" :ﻗهدکردنی شت ﮑی

١١
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خوار و خ چ ،که ئهوکات ناوی گهشهسهندنی کهسيی
" "Individualentwicklungشيان لهسهر دانابوو و له ﻻيهن داروينهوه دوای
سا ی  ١٨٧٠بۆ گرووپ ﮑی تايبهتی بوونهوهر ) (Phylogeneseکه ﮑی ل
وهرگرتووه.
 -٢پ ﮑهاتنی ژيان )واته پ ﮑهاتنی يهکهمين خانهی ژيان که ناوی گهشهسهندنی
کيميايی لهسهر دانراوه( له هيچ شو ن ﮑی کت بی چهشنهکانی دارويندا به
ش وهی زانستی نهپشﮑ نراوه .داروين زۆر به ڕوونی و شهفافی گوتوويه که
يهکهمين فۆڕم و شﮑ ی ژيان بۆ ئهو ه چ ک شهيهك نييه ،سهرهڕای ئهوەی که
وهك پشﮑ نهری زانستی سرووشتی ،له نامه ب ونهکراوهکانيدا گريمانهيهکی
لهسهر ئهو بابهته داوه که تا ئهمڕۆش زانايان باسی لهسهر دهکهن.
 -٣چهمﮑی موتاسيۆن ") "Mutationگۆڕانی ژ ن تيﮑی چهشنهکان( له سا ی
 ١٩٠١وە هاتۆته ناو ئهدهبياتی زانستی و بۆ داروين که سا ی  ١٨٨٢کۆچی
دوايی کردووه نهناسراو بووه .هۆکاری بيۆلۆژی گۆڕان بهسهرداهاتنی ئاژهڵ
و گيا ) (Populationnenبۆ ئهو پشﮑ نهرە ئينﮕﻠيزيه وهك پهرجۆيهکی
ل هاتبوو.
 -٤له يهکهم بهشی "کت بی چهشنهکان"دا ،داروين روونی دهکاتهوه که دۆزينهوهی
"هه بژاردهی سروشتی" له ﻻيهن ئا .ر .واﻻس و خۆيهوه ،تهنيا هۆی
گۆڕانﮑاريی بهسهرداهاتنی بوونهوهران نييه .بۆ و نه باسی هه بژاردهی
س ﮑسی ن وان ئاژە هکانی کردووه که چهند سهده دواتر بههۆی هه س وکهوتی
ژمار ﮑی زۆر لهو ئاژە نه ،دەسهلم ندر ت.
ناردنی ئهو برووسﮑهيهی سهرەوە له ﻻيهن ئهو مرۆڤه ئايينييهوە يهك لهو به ﮕانهيه
که دەيسهلم ن  ،ت نهگهيشتن له بۆچوونهکانی داروين زۆرجار دەبنه هۆی هه سوکهوتی
ب هوودە و لهخۆڕا و دژايهتی کردنی بابهتی زانستی.
لهم بهشهی کت بهکهدا ههوڵ دەدەين لهگهڵ ژيان و کارەکانی چاڕلز داروين و
هاوکارەکهی ئا فر د واﻻس ناسياوی پهيدا بﮑهين .دوو کهس که وەك باوکی کهوەنی
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١٢

ئا وگۆڕی چهشنهکان ،ﻻی کهم وەك ڕوونﮑهرەوەی بهش ﮑی زۆری ت ئۆری
هه بژاردەی سروشتيی و ههروەها بيۆلۆژی زانستی له ئهژمار د ن .ههوڵ دەدەين له
بهشی کۆتايی ئهم پهرتووکهدا هۆکاری ناودەرکردنی داروين ،نهك واﻻس ،که ئهو
جياوازييه له سهردەمی ژيانياندا دەستيپ ﮑردوه ،ڕوون بﮑهينهوە.

١٣
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بهشی ١
داروين و واﻻس :ل کۆ ينهوەی ئهدەبی لهسهر بيۆگرافييهکﺎنيﺎن

لهسهر بيۆگڕافی ،ژيان و کارەکانی چاڕلز رۆب رت داروين )(١٨٨٢ - ١٨٠٩
و نهی  ،٢ژمار ﮑی زۆر پهرتووك به زمانی ئينﮕﻠيزی ب و کراونهوه.

و نهی ٢

له سا ی  ٢٠٠١دا پهرتووک ك لهسهر ژياننامه و کارهکانی ژنی چاڕلز داروين ،ئ ما
و جوود " (١٨٩٦ - ١٨٠٨) "Emma Wedgwoodب و کرايهوه .ههر له ههمان سا دا
پهرتووک ﮑيتر لهسهر مۆنۆگرافی ژيان و گرنﮕايهتی کچی داروين ،ئان ئيﻠيزاب ث
" (١٨٥١ - ١٨٤١) "Anne Elizabethب و کرايهوه .لهو کت بهدا به ت روتهسهلی باس
کراوه چﻠۆن چاڕلز داروين بههۆی له دهستدانی کچهکهی که نهشيتوانيوه له ناشتنهکهيدا
بهشداريی بﮑات ،خهمناك بووه و له ئايينی مهسيح چاوپۆشی کردووه .چهندين کت بی
تر ب وکراونهتهوه که له ههمووياندا لهسهر بيۆگرافی چاڕلز داروين به تهواوی باس
کراوه .بهوهۆيه ل رهدا تهنيا بهکورتی باس لهسهر بيوگرافييهکهی دهکرێ.
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١٤

تا چهند ساڵ بهر له ئ ستا لهسهر بيوگرافی و کارهکانی ئالفر د واﻻس زۆر کهم
زانياريی ههبوو .به م له سا ی  ٢٠٠١بهمﻼوه چهندين کت ب و نووسراوه ب و کرانهوه
که رووناکايی دهخهنه سهر ژيان و کارهکانی ئهو زانايه.

١٥
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چﺎڕلز داروين:

دهتوانين ژيانی چاڕلز داروين بهسهر چوار سهردهمدا دابهش بﮑهين .مندا يی و
گهنجی ) ١٨٠٩تا  ،(١٨٣١گهڕانی دهوری دنيای ) ١٨٣١تا  ،(١٨٣٦ئهو سا نهی
وهك پشﮑ نهری گهشهسهندن ،زهوی ناس و ئاژهڵ ناس کاری کردووه ) ١٨٣٧تا
 ،(١٨٧٢ههروهها ئهو سهردهمهی وهك گياناس ياخود فيزيۆلۆژی گيايی ) ١٨٧٢تا
 (١٨٨٢هه سووڕاو بووه.
سهردهمی مندا يی و ﻻويهتی :چاڕلز ڕۆب رت داروين وهك دووههم کوڕ له ١٢ی
فۆريهی  ١٨٠٩له بنهما هيهکی دهو همهنددا له شروسبۆری " "Shrewsburyئينﮕﻠيز له
دايك بوو .باوکی دوکتوور رۆب رت وارينگ داروين ""Robert Waring Darwin
) (١٨٤٨ - ١٧٦٦و دايﮑيشی ناوی سووزانه و جوود ""Susannah Wedgwood
) (١٨١٧ - ١٧٦٥بوو .هاوسهريی ئهو دوو کهسه ،شهش مندا ی ل کهوتهوه ،دوو
کوڕ و چوار کچ.
چاڕلز داروين ههر له سهردهمی ﻻوييهوه هۆگری سروشت بوو و وهك خو ندکاری
زانستﮕه ،کۆل ﮑسيۆنی م رۆ و بهتايبهت چهشنهکانی ﻗالۆنچهی کۆ کردۆتهوە .ل رهدا
ج ی باسه بﮕوترێ که باوکه گهورهی چارلز ،ئيراسموس داروين ""Erasmus Darwin
) (١٨٠٢ - ١٧٣١وهك دوکتۆر و نووسهر ،لهسهر زانستی سروشتی و ههروهها
سهرچاوه و چۆنيهتيی هاتنه سهر زهوی بوونهوهران بابهتی ب وکردبۆوه .دوای مردنی
دايﮑی ) (١٨١٧چاڕلزی ههشت سا ه چوو بۆ ﻗوتابخانه و دوای سا ك ﻗوتابخانهکهی
گۆڕی و چووه ﻗوتابخانهی دوکتور باتﻠ ر " "Butlerو لهو ش سا ی  ١٨٢٥بههۆی
تهمبه يﮑردنهوە له ﻗوتابخانه دهر کرا .باوکی چاڕلزی شازده سا ه لهسهر ئهو کارانهی
دهب گوتب تی" :تۆ هيچ تامهزرۆييهکت نييه جيا له گوو کردن ،سهگ و جرجهمشك

راوکردن ،بهو کارانهت تهنيا ئازار به خۆت و بنهما هکهت دهگه ينی!"
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له مانﮕی ئوکتۆبری ههمان سا دا لهسهر جهختﮑردنی باوکی لهگهڵ برا گهورهکهی
ئيراسموس " "Erasmusله زانستﮕهی ئيدنبوڕۆ " "Edinburghله بواری پزشﮑی
) ١٨٢٥تا  (١٨٢٧دهستيان به خو ندن کرد .دووساڵ دواتر چونﮑه چاڕلز داروين
نهيدهتوانی خۆڕاگری لهههنبهر نهشتهرگهريی نهخۆشهکان بﮑات ،که ئهو کات ب هۆش
نهدهکران ،دهستی لهو کارهش هه ﮕرت و در ژهی به خو ندن نهدا .دوای سهفهر ك بۆ
پاريس له سا ی  ١٢٢٨تا  ١٨٣١دهستی به خو ندنی تهوهری ئايين له کۆل جی مهسيحی
شاری کهمبريﺞ " "Cambridgeی بريتانيا کرد .لهوێ ناسياويی لهگهڵ يهك له
گرنﮕترين مامۆستاکانی ئاکاد ميک پهيدا کرد به ناوی پرۆفسوور جۆنس ستيڤنس
ه نسﻠۆ ،گياناس و زەوی ناسی ئينﮕﻠيزی "- ١٧٩٦) "Johns Stevens Henslow
 (١٨٦١و ههروهها لهگهڵ ئادهم س جويك "(١٨٧٢ - ١٧٨٥) "Adam Sedgwick
پ ﮑه نهری زوەی ناسيی نو دا پهيوهنديی پهيدا کرد .له ماوهی ئهو چوار سا ه له پهنا
خو ندنی ئايين له کمبريچ به تهوهرهکانی بوونهوهرناسی ،گياناسی و زهوی ناسييهوه
خۆی خهريك کرد و وهك باشترين و هه سووڕاوترين پسپۆری زانياريی سروشتی ئهو
سهردهمه خۆی سهلماند .لهگهڵ کار و ئهزموونهکانی ويﻠيام پﻠی ""William Paley
) (١٧٤٣ - ١٨٠٥ئاشنايی پهيدا دەکا که وەك گرنﮕترين زانياری سهردەمی خۆی
ناسرابوو.
داروين ههم وهك ئايين ناس و ههم وهك زانياری زانستی سروشتی )بوونهوهرناس،
گياناس و زهوی ناس( هه دەسووڕا .له بيوگرافييهکهيدا داروين ڕوونی دهکاتهوه که له
ژانويهی  ١٨٣١له بواری ئاييندا خو ندنی تهواو کردوه و وهك ﻗهشهی ئايينی له کﻠيسای
ئهنﮕﻠيﮑهن له ئينﮕﻠيز دهستی به کار کردووه و ويستوويه دهست به ژيان ﮑی ئارام لهوێ
بﮑا ،به م ژيانی بههه ﮑهوت ،ئهو مرۆڤه گهنجهی بۆ سهفهری دەوری دنيا بهڕێ
کردووه.
سهفهری دهوری دنيا ) ١٨٣١تا  :(١٨٣٦به هۆی ڕاسپ ری و پهندی مامۆستاکهی
" "J. S. Henslowبۆ داروينی  ٢٢سا ه ئهو هه هی ڕەخساند که وهك پشﮑ نهری
سروشت له سهفهر ﮑی چهندسا هی دهوری دنيادا به گهمی ،بهشداری بﮑا .کاپيتانی
کهشتييهکه کهس ك بووه به ناوی ڕۆب رت فيتزڕۆی " ."Robert FitzRoyئهو سهفهرە

١٧
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که به کهشتی ئهفسانهيی " "H.M.S. Beagleدەستيپ ﮑردووە)،و نهی  (٣ڕۆژی ٢٧
دسامبری سا ی  ١٨٣١له "دەيڤ نپۆرت"ی پﻠيمووث (Plymouth) Davenportەوە وەڕێ
کهوتووە و بهو و ستﮕهيانهی خوارەوەدا ت پهڕ بووە:
 ،١٨٣٢مانﮕی ژانويه /فوريه :دوڕگهی کاپف رديش " "Kapverdischeله ئهفريﻘا،
دوڕگهی سانﮑت پاول " "Sankt-Paulئهﻗيانووسی هيند ،ف رناندۆ دێ نۆڕۆنا
" "Fernando de Noronhaباشووری ئهمريﮑا ،برزيل ،ئارژانتين ،باهی )سان
سالوادۆر( ،مانﮕی ئاپريل تا نوامبهر :ريۆ دێ ژان رۆ ،مۆنتهويدئۆ
""Montevideoپ تهختی ئۆرۆگۆيه ،بۆينس ئايرس پ تهختی ئارژانتين ،له مانﮕی
د سامبر دا چوونهته دوڕگهی فالﮑﻼند " "Falklandله باشووری ئوﻗيانووسی ئات نتيك.
 ،١٨٣٣مارس/ئاوريل :باشووری ئهمريﮑا ،شيﻠی :دوڕگهی فيورﻻند "،"Feuerland
مالدۆنادۆ " ،"Maldonadoئاگوست تا دسامبر :ئ ل پاتاگۆنس له ريۆ نﮕرۆ El
 ،"Rio Negro" Patagonesبۆينس ئايرس ،مۆنتهويدئۆ ،پۆر تۆ د س دۆ " Puerto
" Deseado؛
 ،١٨٣٤مانﮕی ژانويه تا مارس :پو رتۆ سان يۆليان" "Puerto San Juliánله
ئارژانتين ،فۆرت فامينه " ،"Fort Famineدوڕگهی فالﮑﻼند ،ئاوريل تا دسامبر:
پاتاگۆنيا له باشووری ئهمريﮑا ،کاپ تۆڕن " ،"Cape Turnدوڕگهی شيﻠۆی ""Chiloé
له و تی شيﻠی و ههروەها چهند ناوچهيتری شيﻠی.
 ،١٨٣٥مانﮕی ژانويه تا مارس :سان کارلۆس له دوڕگهی شيﻠۆی ،ڤالديۆيا ""Valdivia
شار ﮑی باشووری شيﻠی ،کۆرديﻠ رن " "Cordillerenبهش ك له ناوچه شاخهوانييهکانی
ئهمريﮑا ،م ندۆتچا " "Mendozaله ئارژانتين .ئاوريل تا دسامبر :سانتياگۆ و ڤالپارايزۆ
" "Valparaiso- Santiagoله شيﻠی ،کۆکيمبۆ " "Coquimboله باشووری ئهمريﮑا،
ئيﮑويﮑوێ " "Iquiqueو ليما " "Limaله و تی پرۆ ،مانﮕی سپتامبر :گا پاگۆس
" "Galapagosله ڕۆژهه تی ئوﻗيانووسی ئارام ،تائيتی و نيۆزيﻠند.
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١٨

له ڕۆژی ٢٠ی ف بروای ئهو سا ه چاڕلز داروين له شاری ڤالديۆيا ""Valdiviaی
و تی شيﻠی شاهيدی بۆمهلهرزەيهك دەب  ،ئهو کارەساته کارت ﮑهرييهکی بهرچاو
لهسهر چاڕلز دادەن و دواتر بۆچوونی لهسهر "و ناکردنی دنيا" دەگۆڕدرێ )له بهشی
حهوتهمی کت بهکهدا دەگهڕ ينهوە سهر باسی ئهو تهوەرە(.
 ،١٨٣٦ژانويه تا ئاوريل :ئوستراليا ،سيدنی "King George Sound" ،له ئوستراليا،
دوڕگهکانی کيﻠينگ و کۆکوس" "Kokos" ،"Keelingههر له ئوستراليا و له مانﮕی
يوﻻی تا ئوکتۆبر :ماوريتيۆس " ،"Mauritiusکاپستات " "Kapstadtله باشووری
ئهفريﻘا ،ئاس نشن " "Ascensionله کانادا ،باهيا " "Bahiaو ت ﮑی ڕۆژهه تی ئهفريﻘا
و پ رنامبووکو " "Pernambucoله و تی برزيل.

و نهی  ٣کهشتی ئهفسانهيی "" H.M.S. Beagle
له ڕۆژی  ٢ئوکتۆبری سا ی  ١٨٣٦ئهو گرووپه بهسهر ئازۆرن " "Azorenو
فالمووث ""Falmouthدا گهڕانهوە بۆ ئينﮕﻠستان .دوو ڕۆژ دواتر دوای پ نﺞ ساڵ و
دوو ڕۆژ چارلز داروين گهڕاوه بۆ ج ی لهدايﮑبوونی شڕوسبری " "Shrewsburyو
خۆشحاڵ بوو له هاتنهوه بۆ ما  .له مانﮕی دسامبری  ١٨٣٦دا کۆکراوهکانی خۆی
له کهمبريﺞ " "Cambridgeر ك و پ ک کرد .مارسی  ١٨٣٧کۆچی کرد بۆ شارئ
لهندهن و دوای دوو ساڵ ژيان لهوێ ،له شاری ماڕلبورۆ " "Marlboroughزهماوهندی

١٩
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کرد .سهفهری دهوری دنيای داروين وهك ههواڵ و ڕووداو ﮑی ڕاستهﻗينهی زانستی
سا ی  ١٨٣٩به ش وهی کت ب له چاپ درا .چاپی دووههمی کت بهکه که له ﻻيهن
نووسهرهوه تهواوتر کرابوو ،له سا ی  ١٨٤٥دا داروينی به ههموو جيهان ناساند.
وەک ت ئۆريسيهنی گهشهسهندن ،زەوی ناس و ئاژهڵ ناس ) ١٨٣٧تا  :(١٨٧٢له
پاييزی سا ی  ١٨٣٦داروين دهستی کرد به ڕ ك و پ ﻛﮑردنی به ﮕهکانی لهسهر
چهشنهکانی وا کۆی کردبوونهوه و دوای سا ك واته  ١٨٣٧توانی ک شهی چهشنهکان
وهك نووسراوه کۆتايی پ ب ن  .ئهو نووسراوانه زۆر گرنﮕن و له بهشی ٣ی ئهم
کت بهدا به وردی باسی ل وه دهکهين .ک شهی چهشنهکان و گۆڕانيان بۆ چهشن ﮑيتر که
به ناوی "چهشنی ئوريﮕنال" ناودار بوو ،بيست سا ی ژيانی داهاتووی چاڕلز
داروينيان بهخۆيانهوه خهريك کرد .به تايبهت فوسيﻠهکانی باشووری ئهمريﮑا و به ﮕه
کۆکراوهکانی لهسهر چهشنهکان له دوڕگهی گاﻻپاگۆس " "Galapagosئهويان بهرهو
دروستﮑردنی ت زی گهشهسهندن هان دا.
له مانﮕی ئوکتۆبری سا ی  ١٨٣٨واته  ١٥مانگ دوای ئهوهی داروين دهستی کرد
به کارکردن لهسهر به ﮕه کۆکراوهکانی خۆی ،بۆ پشوودان کت ب ﮑی لهسهر
گهورهبوونهوهی حهشيمهت له سهر زهوی که تۆماس مالتوس ""Thomas Malthus
) ١٧٦٦تا  (١٨٣٤نووسيبوی ،خو ندهوه .ههر وهك له بيوگرافی دارويندا روون
کراوهتهوه ،ئهو پسپۆره خۆی لهسهر ئهو تهوهره ئامادهکردبوو' ،ک بهرک ی مانهوه' به
جيددی وەربﮕرێ ،که به هۆی چاوهد ری سرووشتيی ئاژهڵ  -و چهشنه
جۆراوجۆرهکانی گيا و دارهکان وهك شت ﮑی ڕاستهﻗينه ههستی پ ﮑردووه .يادداشتی
بڕياردهر له بيۆگرافييهکهی داروين بهم ش وهيه هاتووه:
"It at once struck me that under these circumstances favourable variations
would tend to be preserved, and unfavourable ones to be destroyed. The
result of this would be the formation of new species. Here then I had at last
"got a theory by which to work.
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"دەست بهج به م شﮑمدا هات ،که لهو بارودۆخه گونجاوهدا چهشنی سازگار مهيﻠيان
به مانهوە ههيه و ئهوانهی وا ناسازگارن ،لهناو دەچن .ئهنجامی ئهوە دەبووە هۆی
پ ﮑهاتنی چهشنی نوێ .ل رەدا هيچ نهب تيۆر ﮑم ههبوو که له ڕ ﮕهی ئهوەوە بتوانم
کار بﮑهم ".بيست ساڵ دواتر ) (١٨٥٨به دووﻗۆ ی لهگهڵ ئا فر د واﻻس ناوەڕۆکی
ت ئۆرييهکمان ب و کردەوە که سهرچاوەکهی ل رەوە دەستی پ ﮑردبوو.
سا ی  ١٨٣٨چارلز داروين وەك سهرپهرشتی کۆمه ﮕای زەوی ناسيی هه بژ ردرا.
ژانويهی سا ی  ١٨٣٩چارلزی  ٣٠سا ه لهگهڵ کچه مامی خۆی به ناوی ئ ما
و جوود "(١٨٩٦ - ١٨٠٨) "Emma Wedgwoodزەماوەندی کرد .ئهو پهيوەندييه بووە
هۆی ئهوەی داروين له ڕوانﮕهی ما ييهوە دەو همهندتر ب ت و ل رە بهوﻻوە کات ﮑی
زۆری بۆ ل ﮑۆ ينهوەکانی تهرخان بﮑات .له ههمان سا دا يهکهم کت بی به ناوی
"سهفهری پشﮑ نهر ﮑی سرووشتی بۆ دەوری دنيا" )داروين  (١٨٤٥/١٨٣٩ب و
کرايهوە که تهنانهت لهم سهردەمهشدا ههر له کت بفرۆشييهکاندا ماوەتهوە.
مانﮕی س پتامبری سا ی  ١٨٤١لهگهڵ بنهما هکهی له شاری لهندەنهوە کۆچيان کرد
بۆ گوند ﮑی بچووك به ناوی دۆون " "Downe villageکه ئهودەم به سواری کهژاوە
دوو کاتژم ر له لهندەنهوە دوور بوو ٢و لهوێ ڤيﻼيهکی گهورەی کڕی که باغ ﮑی
بهرفهراوانی لهگهڵ بوو) .ئهو ڤيﻼيه له سا ی ١٩٩٩وە وەك مووزە بۆ ههموو مرۆڤی
جيهان ئازاد کراوە(.

و نهی ٤

٢

ئ ستا کهوتۆته نزيک بڕوومﻠی يه له باشووری ڕۆژهه تی لهندەن و نزيک ناوچهی ک نت.
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ژنهکهی ئ ما له ن وان سا هکانی  ١٨٣٩تا  ١٠ ١٨٥٦مندا ی بوون که س يان زۆر
زوو مردن .مهرگی کچهخۆشهويستهکهی ئان ئيﻠيزاب ث"– ١٨٤١) "Anne Elizabeth
 (١٨٥١به ش وەيهك کارت ﮑهريی لهسهر دانا که بوو به ئات ئيست .کوڕە
خۆشهويستهکهی فانسيس" ١٨٤٨) "Francisتا  (١٩٢٥کاری باوکی پيری له بواری
پشﮑنينی فيزيۆلۆژی گيايی در ژە پيدا و دواتر له شاری لهندەن وەك ڕاه نهر کاری
دەکرد ،نامهکان و دۆکۆمينتهکانی باوکی ب و کردەوە )بۆ و نه دوو نووسراوەی لهسهر
ک شهی چهشنهکان ب و کردەوە.(١٩٠٩ .
وەك گيا ناس و فيزيۆلۆژی گيايی ) ١٨٧٢تا  :(١٨٨٢کاری شهشهم و کۆتايی چارلز
داروين سهرچاوەی چهشنهکان " (١٨٧٢) "Origin of Speciesسهرەدمی ت ئۆريسيهنی
گهشهسهندن بهرە بهرە کۆتايی پ هات .هاوکات لهگهڵ خۆ خهريﮑﮑردنی به بيۆلۆژی
کرمی خاکييهوە) ،(١٨٨١ههروەها ب وکردنهوەی کت ب ك لهسهر "ههستی مرۆڤ و
ئاژەڵ" ) ،(١٨٧٢ئهو پسپۆرە سروشتييه ههتا سهردەمی مردنی ،خۆی به کاری
گياناسييهوە خهريك کرد.
داروين بۆ ماوەی نيزيﮑهی چل ساڵ تا سهردەمی مردنی واته ڕۆژی ١٩ی ئاوريﻠی
سا ی  ،١٨٨٢وەك مرۆڤيﮑی نهخۆش لهگهڵ بنهما ه گهورەکهی ژيانی کرد .لهسهر
نهخۆشی داروين باس و گفتوگۆيهکی زۆر کراوە ،به م نو ترين بۆچوون به پ ی ئهو
نامه و نووسراوانهی ل ی بهج ماوە ئهوەيه که داروين دوای هاتنهوەی له سهفهرە
پ نﺞ سا هکهی که چهندين جار لهو سهفهرەدا تووشی نهخۆشی ببوو ،بارودۆخ ﮑی
ترسناکی ت دا پ ک هاتبوو که لهخۆی ڕانهدەدی لهناو کۆمه دا خۆی پيشان بدا ياخود
ﻗسه بۆ کۆمه ك بﮑات .به ش وەيهك ههستی به ترس کردبوو ،که له چهند سا ی کۆتايی
ژيانيدا تهنيا هاوڕێ لهگهڵ ئ مای هاوسهری بۆ پياسهکردن له ويﻼکهی دەهاته دەرەوە.
سهرەڕای ک شهی س مهتی ،تا دوايين ڕۆژەکانی ژيانی کارە زانستييهکانی در ژە
پ داوە .له پهنا  ١٦تهوەری زانستی که له نۆزدە کت بدا له چاپ دراون ،زياتر له ١٠٠
نووسراوەی له ڕۆژنامهکاندا چاپ کراون.
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ئﺎ فر د واﻻس
Alfred Russel Wallace and the Ternate essay

ژيانی ئا فر د واﻻس )و نهی  (٥ههر وەك ژيانی داروين دەکرێ بهسهر چوار
سهردەمدا دابهش بﮑرێ .سهردەمی مندا ی و گهنجی ) ١٨٢٣تا  ،(١٨٤٨سهردەمی
سهفهری مال زيا و ئامازۆن ) ١٨٤٨تا  ،(١٨٦٢سهردەمی پسپۆريی پشﮑ نهری
گهشهسهندن و جوغرافيا ناس ) ١٨٦٣تا  (١٨٨٩و ئهو سهردەمهی وەك زانای مادە
و فيﻠهسۆفی کۆمه يهتيی چاﻻك بووە ) ١٨٩٠تا .(١٩١٣

و نهی ٥

ئا فر د واﻻس له ڕۆژی ٨ی مانﮕی ژانويهی سا ی  ١٨٢٣وەك ههشتهمين منداڵ
له نۆ مندا ی بنهما هکهی له شاروچﮑهی ئوسك گو نت ") "Usk, Gwentئهو سهردەمه
پهيوەنديی به و تی ئينﮕﻠيزەوە ههبووە (٣له دايك بووە .باوکی له بواری دادپهروەريدا
دەرسی خۆ ندبوو به م ههرگيز وەك پيشه ئهو کارەی بهڕ وە نهبرد و سهرهڕای ل
کهوتنی زيان ﮑی مهزنی ما ی ،ههو ی داوە بنهما هکهی به ش واز ﮑی گونجاو بهخ و
بﮑات .دوای کۆچﮑردنيان بۆ شاری هرفۆرد " .(١٨٢٨) "Herfordئا فر د له
ﻗوتابخانهی " "Grammar Schoolی ئهو شارە دەرسی خو ندووە .به م بههۆی ک شهی
٣

ئ ستا بهش ﮑه له ناوچهی و ز و نزيک شاری نيوپۆرته.

٢٣

ڕاستييهکانی گهشهسهندن

ما ييهوە نهيتوانيوە تا کۆتايی لهو ﻗوتابخانهيهدا بمين تهوە و دەر کراوە ).(١٨٣٦
ئا فر دی  ١٣سا ه ناچار کراوە بۆ ﻻی برا گهورەکهی له لهندەن بڕوا .لهوی لهگهڵ
ﻻيهنﮕرانی سوسياليستی رابرت ئۆون " (١٨٥٨ - ١٧٧١) "Robert Owenناسياويی
پهيدا کردووه .سهرەڕای بارودۆخی ما يی و چهند جار مهرگی ئهندامانی بنهما هکهی
)چوار له خوشک و براکانی پ ش ئهوەی بﮕهنه تهمهنی  ٢٣سا ن ،مردوون( ،ژيانی
ئا فر د لهو چهند سا هدا ﻻيهنی پۆزيتيڤ ياخود ئهر نی خۆشی بووە :باوکی ئا فر د له
کت بخانهی شارەکه دامهزراوە و ڕيﮕای بۆ کوڕەکهی کردۆتهوە که دەستی به کت بهکان
ڕابﮕا.
وەرزی پايزی سا ی  ١٨٣٧شاری لهندەنی بهج ه شت و چوو بۆ ﻻی برايهکيتری
له ناوچهی ب دفردشر " ."Bedfordshireدوای دابڕانی له کاری سهعاتسازی که لهو
شارە دەستی به ف ربوونی کردبوو ،تا سا ی  ،١٨٤٣ئهو سا هی باوکی کۆچی دوايی
کرد ،ﻻی برا گهورەکهی ويﻠيام " "Williamکاری کردووە .ويﻠياميش سا ی ١٨٤٥
کۆچی دوايی کرد .ئا فر دی  ١٦سا ه له پهنا کاری ئازاد ،وەك ئهندازياری بواری
سروشتی )گيا ناس و زەوی ناس( بهردەوام له کۆبوونهوەکانی زانايانی ئهو بوارەدا
بهشداری کردووە .دوای پاييزی سا ی  ١٨٤٣کار و باری بهرهو خراپی ڕۆيی ،و
ئا فر د کارهکهی له دهست چوو .دواتر وهك مامۆستای ﻗوتابخانهی سهرهتايی له شاری
ل ستر " "Leicesterدامهزرا ) ١٨٤٤تا  .(١٨٤٥واﻻس دوای مردنی برا گهورهکهی
"ويﻠيام" گهڕايهوه بۆ ناوچهی ب دفردشاير " "Bedfordshireبۆ ئهوهی دهست بهسهر
کاری زهويداريدا بﮕرێ.
سا ی  ١٨٤٤ئا فر دی  ٢١سا ه لهگهڵ ه نری والتر بهيتس "" Henry Walter Bates
)(١٨٩٢ - ١٨٢٥که م رووی کۆ دهکردهوه ئاشنايی پهيدا کرد .ههر وهك داروين،
واﻻسيش تامهزرۆيی بۆکۆکرنهوهی م روو)حهشهڕات( ههبوو .سا ی  ١٨٤٥ئالفر دی
ﻻو سهفهرنامهکانی داروين ،ئهلﮑساندر ڤۆن هومبولت ""Alexander von Humboldt
) (١٨٦٩ - ١٧٥٩و پشﮑ نهرانيتری سروشتی خو ندهوه .به تايبهت کت ب ك لهسهر
ناوچهکانی ئامازۆن به ش وهيهك کاری لهسهر کرد که لهگهڵ ههڤا هکهی ه نری والتر
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بهيتس خهرجی سهفهر بۆ باشووری ئهمريﮑا  /مالزيايان ج بهج کرد .ههر لهو ش
کت به ناودارهکهی لهسهر پرهنسيپی هه بژاردن بهرههم ه نا.
سهفهری ئامازۆن و ئيندۆنۆزيا )سا ی  ١٨٤٨تا سا ی  :(١٨٦٢ڕۆژی ٢٥ی مانﮕی
ئاوريﻠی سا ی  ١٨٤٨واﻻسی  ٢٥سا ه و بهيتسی  ٢٣سا ه و تی ئينﮕﻠيزيان بهج
ه شت و ٢٨ی مای ههمان ساڵ گهيشتنه ب ﻠ م " "Belémکه ئهوکات ناوی پارا ""Pará
بوو له باشووری ئهمريﮑا ،بۆ ئهوهی پﻼنهکهيان به ڕاست وهڕگ ڕن .دوو ساڵ به دوو
ﻗۆ ی کاريان کرد و دواتر به هۆی ناديارهوه ههرکام لهوان به ج ا در ژهيان به
کارهکهيان دا .واﻻس دهستيﮑرد به پشﮑنينی ناوهندی ئامازۆن و ناوچهی ر ۆ ن ﮕرۆ
" ،"Rio-Negroبهيتسيش نيزيﮑهی يازده ساڵ باشووری ئهو ناوچهيهی پشﮑنی و به
هۆی دۆزينهوهی چهشنه م روويهك ) (Bates-Mimikryبيۆلۆژ ﮑی پهرهسهنراوی
ناوداری ئهو بوارهی ل دهرهات که تا ئهمڕۆش زۆربهی زانايان وهداوی ئيدهکهی
کهوتوون.
واﻻس چوار ساڵ له ناوچهی ئامازۆن مايهوه و ژمار ﮑی زۆر شتومهك و به ﮕهی
سروشتی کۆکردهوه ،و نهی ل ک شان و ناوچهی دۆزراوهکانيشی به نهخشه دياری
کردن .هاوکاتيش بهردهوام بيری له گۆڕان بهسهرداهاتنی چهشنهکان دهکردهوه .به
تايبهت به خو ندنهوهی نووسراوهکانی داروين و کت بی چاڕلز لي ل ""Charles Lyell
) (١٨٧٥ - ١٧٩٧به ناوی پرهنسيپی زهوی ناسيی " ،(١٨٤٢) "Principles of Geologyبۆ
پشﮑنين و کاری زياتر لهو بواره هان درا .واﻻس خهريﮑی ف ربوونی زمانی مرۆڤی
دانيشتووی کۆنی ئهو ناوچانه بوو و چهندين ههڤاڵ و ئاشنای له باشووری ئهمريﮑا
دۆزيبۆوه که بۆ ئهو کاره يارمهتيان دهدا .له مانﮕی جوﻻی سا ی  ١٨٥٢که تا ئهوکاته
چهندين جار بههۆی نهخۆشيی گهڕابۆوه بۆ ئينﮕﻠيز ،ئهو کهشتييهی سهفهری پ ﮑردووە
ئاگری ت بهردهب و زۆربهی نووسراوهکان،به ﮕه ،نهخشه و و نهکانی له ناو دهچن.
بهدوای سهرکهوتوو نهبوونی سهفهرەکهی واﻻسی  ٢٩سا ه گهل ك ب هيوايانه
مايهوە .بهوهۆيهوە دەستی به سهفهر ﮑی زانستيانهی تر له دوڕگهکانی ماﻻيی کرد،
که له ن وان باشووری ڕۆژهه تی ﻗوڕنهی ئاسيا و ئوستراليا ج يان گرتبوو ،تا ئهو
سهردەمه پشﮑنين لهسهر ئهو شو نانه نهکرابوو .به يارمهتيی ڕ ﮑخراوەی ئهنجومهنی

٢٥

ڕاستييهکانی گهشهسهندن

پادشاهيی جوغرافيايی " "Royal Geographical Societyله ٢٠ی ئاوريﻠی ١٨٥٤
سهفهری بۆ سهنﮕاپوور کرد و لهو وە سهفهری زانستيی ههشت سا هی خۆی
دەستپ ﮑرد.
له ماوەی ئهو چهند سا هدا واﻻس ههموو دوڕگهکانی ئهو ناوچهيهی پشﮑنی و
نيزيﮑهی  ١٢٦٦٦٠به ﮕه که زۆربهيان لهسهر چهشنی بوونهوەر بوون کۆ کردەوە و
تۆماری کردن و له نووسراوەيهکدا به ناوی " "The Malay Archipelagoله سا ی
 ١٨٦٩ب وی کردنهوە.
واﻻس هاوکات لهگهڵ ههموو ئهو ڕووداوانه له بواری ناوچهی ژيانی جوگرافييايی
ئاژە ن پشﮑنينی دەکرد و بهو هۆيهوە وەك يهك له پ ﮑه نهرانی ئهو بوارە ناسراوە و
ناوچهکانی باشووری ڕۆژهه تی ﻗوڕنهی ئاسيا ههتا ئوستراليا به ناوی "خهتی
واﻻس" ناو نراوە .له مانﮕی فوريهی سا ی  ١٨٦٢واﻻس ئهو دوڕگانهی بهج
ه شتووە و گهڕاوەتهوە بۆ و تی ئينﮕﻠيز.
تيۆريسين و بيردار ژی بيۆگڕافی و گهشهسهندن ) ١٨٦٣تا  :(١٨٨٩کات واﻻسی
 ٣٩سا ه له ڕۆژی يهکهمئ ئاوريﻠی سا ی  ١٨٦٢گهڕايهوە بۆ و تهکهی ،بههيوا بوو
وەك مامۆستای کهسيی و نووسهر نيشتهج ب و بحهس تهوە .به م ژيانی ئارامی ل
ش وا کات لهسهر تهوەری پرەنسيپی هه بژاردەی سروشتی داروين که تا ئهو سهردەمه
ناسياوی پهيدا کردبوو ،ئاگارار کرا .کت بهکهی داروين لهگهڵ نووسراوەکهی خۆی
بهناوی " "Ternate-Essayجياوازی ههبوو – به ش وەيهك که واﻻس ئاماژەی به
چهمﮑی هه بژاردەی سروشت نهکردبوو و زياتر تيئۆرييهکی حا هتی فهلسهفی مانايی
ههبوو .سا ی  ١٨٦٤کار ﮑی خۆی لهسهر پ ﮑهاتنی چهشنهکانی مرۆڤ له سهردەمی
کۆنهوە له پهيوەندايهتی لهگهڵ هه بژاردەی سروشتی ب و کردەوە.
له وەرزی پاييزی سا ی  ١٨٨٥واﻻس بانﮕه شتن کرا بۆ و تی ئهمريﮑا بۆ ئهوەی
لهسهر داروينيزم باس و گفت و گۆ بﮑا .له بهشی س ههمی ئهو کت بهی بهر دەستتاندا
لهسهری به وردی دەدو ن.
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فهيﻠهسۆفی واتايی و کۆمه يهتی) ١٨٩٠تا " (١٩١٣
 :"Sozialphilosophواﻻس وەك گهنج ﮑی کهم تهمهن له ن وان سا هکانی  ١٨٣٧تا
 ١٨٤٤لهگهڵ چهندين پسپۆری زانستی سروشتی له پهيوەندی دا بووە .ههروەها
پهيوەندييهکی نيزيﮑی لهگهڵ رابرت ئۆون " "Robert Owenﻻيهنﮕری سوسياليسم
ههبوو؛ واﻻس له تهمهنی  ٢١سا هييدا سهيری نمايشی خهوی مﮕناتيسی
" ٤"Mesmerismusدەکرد و تامهزرۆيی بۆ ه ز و ڕووداوی سهرووی سرووشتهوە
ههبوو .گومان دەکرێ لهژ ر کارت ﮑهری ژنهکهی ئانی ميتن "١٨٤٨) "Annie Mitten
  (١٩١٤که س مندا ی ل ی بووە ،له سا ی  ١٨٦٤بهوﻻوە گهڕاوەتهوە بۆ دنيایڕاستهﻗينه و لهو خهيا تانه ڕزگاريی هاتووە .به نووسراوەکانی سهبارەت به فهلسهفهی
کۆمه يهتيدا ،و دەچ واﻻس له ڕوانﮕهی سياسيهوە سوسياليست بووب ت.
Spiritualist und

 ٤خهوی مﮕناتيسی " "Mesmerismusبريتی بوو له کارت ﮑهريی ه زی مﮕناتيسی لهسهر مرۆڤ و له ﻻيهن کهس ك بهناوی فرانس
ئانتۆن م سمهر) (١٨١٥ - ١٧٣٤ەوە بهڕ وە دەچوو.
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ب وبوونهوەی دوو ﺗيئۆريی داروين و واﻻس

 :١٨٥٨ئاناليزەکردن و بۆچوون ﮑی وەك يهك
له مانﮕی فوريهی سا ی  ١٨٥٨دوای نيزيﮑهی چوار ساڵ سهفهر واﻻسی  ٣٥سا ه
له دوڕگهی ئيندۆن زی ههميسان تووشی نهخۆشی ماﻻريا هات .هاوکات لهگهڵ ئهوە،
نۆبهت ی بهردەوام که بههۆی نهخۆشی ماﻻرياوە تووشی هاتبوو پ شی به ب و
کردنهوەی تيئۆرييهکهی دەگرت که لهسهر چۆنيهتی سهرچاوەی چهشنهکان پ ی
گهيشتبوو .ماويهکی زۆر بوو ئيتر باوەڕی به مود ﻠی پيﮑهاتنی دنيا و بوونهوەرەکانی
له ﻻيهن ه ز ﮑی خو ﻘ نهرەوە نهمابوو وەک پهرتووکی ئينجيل ڕ ﮕﻼمهی بۆ دەکرد.
له ماوەيهکی کورت و چهند ڕۆژەدا واﻻس نووسراوەيهکی لهسهر تيئۆريهکهی خۆی
گه ه کرد که ناوی نابوو "سهبارەت به مهيﻠی ئهو چهشنانهی وا بۆ ههميشه خۆ له

ش وازی سهرەکی خۆيان دوور دەخهنهوە":
On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitively from the Original Type

له ڕۆژی ٩ی مارسی سا ی  ١٨٥٨نووسراوەکهی لهگهڵ نامهيك بۆ چارلز داروين
نارد که نيزيﮑهی دوو ساڵ بوو پهيوەندی نامهيان لهگهڵ يهکتردا ههبوو .کات ئهو
نووسراوەيه  ٣مانگ دواتر به دەستی داروين گهيشت ،چالز داروين به
سهرسووڕمانهوە تووشی شۆك بوو .باوەکوو لهو نووسراوەيهی واﻻس دا که ک له
ووشهی "هه بژاردەی سروشتی" وەرنهگيرابوو ،به م بۆچوون و چهشن و ش وازی
پ ﮑهاتنی چهشنهکان وەك تيئۆريهکهی خۆی دەچوو که به ب ب وکردنهوە نيزيﮑهی
 ٢ساڵ بوو له ﻻی خۆی ڕايﮕرتبوون .نوسخه نووسراوە  ٢٠ﻻپهڕەکهی واﻻس که له
ت زی زانای ئابووری – کۆمه يهتی تۆماس روبرت مالتۆس " Thomas Robert
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 ٥"Malthusەوە سهرچاوەی گرتبوو و ههردووکيان هاتبوونه سهر ئهو باوەڕە که ژيانی
بوونهوەرانی وەحشی ،خهبات ﮑی ب ئهمانه بۆ مانهوەThe life of wild animals is " :
 ."a struggle for existenceحيساب کردن ﮑی ئاسايی نيشانی دەدا که بوونهوەران له
ژينﮕهی ئازاددا به ب پ شﮕيريﮑردن له گهورەبوونهوەی حهشيمهتيان ژمارەی خۆيان
زۆر دەکهن ،ﻻوازەکانيان و ئهو بوونهوەرانهی کهمتر خۆيان بۆ در ژە به ژيان
ئورگانيزە کردووە لهناو دەچن دەنا سرووشت هاوسهنﮕی خۆی ل ت ك دەچ :
"حيساب کردن ﮑی ساکار پيشانی دەدا که له  ١٥سا دا ههر جووت ﮑی با ندە ژمارەيان
بۆ نزيﮑهی دە مﻠيۆن زۆر دەکا!  ....ههر بۆيهش ،ئاشﮑرايه ،که ههرسا هی دەب
ژمارەيهکی زۆری با ندە لهناو بچن".
" A simple calculation will show that in fifteen years each pair of birds would
have increased to nearly ten millions! … It is evident, therefore, that each year
" an immense number of birds must perish

ههروەها واﻻس له نووسراوەکهيدا باس له کونس پتی وەك يهکچوون ""Adaptation
دەکا .و نهی B - C ٦

و نهی ٦

 ٥توماس رۆبرت مالتوس زانای ئابووری ئينﮕﻠيزی ١٨٣٤ - ١٧٦٦
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چارلز داروين به پهله دوو نووسراوەی ب ونهکراوەی خۆی کرد به يهك ،که لهو دا
پهرەنسيپی پ ﮑهاتن بههۆی گۆڕان بهسهرداهاتن له ﻻيهن هه بژاردەی سرووشتييهوە
ڕوون دەکاتهوە .لهو نووسراوەيهدا باس لهسهر مﻠيۆنان وەچهی بوونهوەران دەکا که
دەب بهش ﮑی زۆريان لهناو بچن بۆ ئهوەی بب ته هۆی پهرەپ دانی وەچهی داهاتووی
بوونهوەرانی وەحشی .له در ژەی نووسراوەکهيدا دەچ ته سهر کۆنس پتی هه بژاردەی
س ﮑسی و هه بژاردەی چ ﮑراوی ئاژە ن له ﻻيهن مرۆڤهو).بۆ و نه جووت بوونی
ئهسپ و کهر که ئ ستری ل دەخو ﻘ ت .وەرگ ڕ( .ههروەها باسهکهی لهسهر
لهناوچوون و توونابوونی چهشنهکان ج ی ل ﮑۆ ينهوەيه :تاﻗيﮑاری سروشتی )داروين(
لهسهر ئهو بۆچوونه بووە که بوونی چهشنه نو يهکان کهمتر دەبنه هۆی خۆگونجاندنيان
له ژينﮕهدا.
)ههر چهشن يان جۆر ﮑی نوێ ،کات پ ک د ن ،بهگشتی ناتوانن خۆيان لهگهڵ شو نی
ژيانی دايک و باوکيان بﮕونج نن و بهوهۆيهوە لهناو دەچن( .داروين
(Each new vatiety or species, when formed, will generally take the place of, and
)thus exterminate its less well-fitted parent

گوته سهرەکی )پرەنسيب( ەکانی داروين و واﻻس لهسهر هه بژاردەی سرووشتی،
ب وکراوەکانی سا ی ١٨٥٨دا بريتين لهوانهی خوارەوە:
 .１بهرههمهينانی لهڕادەبهدەری وەچهی داهاتوو ] :داروين :ههر بوونهوەر ك
)تهنانهت "فيل" يش( وەچهی خۆيان بهڕادەيهك زۆر دەکهن که دوای
ت پهڕبوونی چهند ساڵ  ...زەوی به وەچهکانی داهاتووی تهنيا جووت ك لهو
بوونهوەرانه ،دەکرێ پڕ بﮑر تهوە .واﻻس :حيسابﮑردن ﮑی ئاسايی پيشانی
دەدا که به ت پهڕبوونی تهنيا  ١٥سا ی جووت ك با ندە دەکرێ تا دە مﻠيۆن
با ندەيان ل پ ك ب .
 .２ک بهرک ی مانهوە ،ماکهی سروشتی سنوور دار و ل هاتوويی
گۆڕانبهسهرداهاتن :داروين :تانيا ژمار ﮑی کهم لهو بوونهوەرانهی له سا دا
له دايك دەبن دەتوانن در ژە به ژيانيان بدەن و چهشنهکهيان ڕابﮕرن )خهبات
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بۆ ژيان  ... (struggle for liveبه پ ی هه ﮑهوت ،بوونهوەران لهگهڵ
گۆڕانﮑارييهکی کهمی تايبهتمهنديی لهشيان له دايك دەبن .واﻻس :ئهو ژمارە
بوونهوەرانهی سا نه دەمرن ،دەب گهل ك زۆر بن  ...ئهوانهی خۆڕاگری
دەکهن تهنيا ئهوانهن که س مهتيی و ه ز ﮑی تهواو و کاميﻠی لهشيان ههيه
)خهبات بۆ مانهوە  ... (struggle for existenceو زۆرجار گۆڕانﮑارييان ت دا
پ ك دێ.
 .３چهشنهکان – گۆڕانﮑارييان بهدر ژاييخشتهی کاتی :داروين :ههر چهشن
بوونهوەر يا وەچهيهکی نوێ که پ ك دێ ،کهمتر دەتوانی خۆی لهگهڵ
بارودۆخی ئهو ژينﮕهيهی ت يدا ژيان دەکا بﮕونج ن و ههر ئهوەش دەب ته
هۆی مردنيان .واﻻس :چهشنی نوێ دەيتوانی له ههر پهيوەندييهکدا باشتر
خۆی بﮕونج ن بۆ ئهوەی به پار زڕاگرتن و ئاگاداريی له خۆی ،وەچهی
داهاتووی پهرە پ بدا.
سهرەڕای ئاماژەکردنی داروين له بيۆگڕافييهکهيدا لهسهر بۆچوونهکانی واﻻس که
زۆر و چووووی ت ئۆرييهکهی خۆيهتی ،ئهو چهند جياوازييه گرنﮕانهی خوارەوە له
بۆچوونهکانياندا دەبينرێ:
 .１واﻻس جياوازی له ن وان ئاژە ی چ ﮑراو و سروشتی دادەن – ئاژە ی ما يی
وەك "نائاسايی" سهير دەکا ،که وەك سيستهم ياخود مود ﻠ ك ناتوانن له
خزمهت ناوچهيهکی ئازاد دا بن .به پ چهوانهی بۆچوونی واﻻس بۆ داروين
بهراوردکردنی هه بژاردەی ئاژە ی چ ﮑراو و سروشتی گرنﮕايهتييهکی
بڕياردەری بووە.
 .２واﻻس له و ناکردنی خهبات بۆ مانهوە " "struggle for existenceدا ،تهنيا
سهرنجی داوەته سهر ئاژە هکان )م روو و مۆرەداران( به م داروين
گياکانيشی لهگهڵ ئهوان بهراورد کردووە.
 .３واﻻس پ داگری لهسهر بهربهرەکانی ئاژە ن له پهيوەندايهتی لهگهڵ ژينﮕهدا
کردووە )ک بهرک ياخود شهڕی دژ به دوژمن له ن وان چهشنهکاندا( ،به م
داروين لهو پهيوەندييهدا به تايبهت پ داگری لهسهر شهڕی دابهشﮑاری
کردووە.
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 .４واﻻس کونس پتی ميراتی وەرگيراوی تايبهتمهنديی ئهندامانی رەد کردۆتهوە
)ت زی (J.-B. de Lamarckو له ت زەکهيدا به ناوی " "Ternate-Essayبه
ڕوونی گوتوويهتی" :تيئۆری ﻻمارك ،که گهشهسهندنی گۆڕانﮑاريی لهناو
چهشنهکاندا بههۆی تاﻗيﮑاريی لهسهر ئاژە ن بۆ گهشهسهندنی گۆڕانی
ئهندامهکانيان چهندين جار له ﻻيهن ناوەندی جياوازەوە ڕەد کراونهتهوە" و
 ...به م چارلز داروين به پ چهوانه باوەڕی به ت ئۆری ﻻمارك ههبووە و له
ڕوونﮑردنهوەی "دياردەی گرنﮕی زەڕافهکان" و چاوەد ريﮑرنی ت زی پانژنز
"٦"Pangenesis-Hypotheseی خۆی فورمۆليرەی کردووە.
 .５واﻻس تهنانهت له د ر ﮑيشدا ئاماژەی به چهمﮑی "کات" نهکرووە له حا ﮑدا
و ئاکامی دوايينی
داروين سهرنجی داوەته – کاتی زەويناسی
وەچهکان)ههزاران تا مﻠيۆنان( .ل رەدا ئهزموونی داروين وەك زەويناس د ته
گۆڕی – که بيری گهشهسهندن و گر دانيان لهگهڵ مﻠيۆنان وەچهی پ ش
خۆيان ،ب يمهتيی ئهو زانايه وەپ ش زاناکانيتری سهردەمی خۆی دەخات.
 .６سهرەتای سا ی  ١٨٥٨له ﻻيهن داروينهوە چهمﮑی "هه بژاردەی س ﮑسی"
وەك موتۆڕ ﮑی بهه زی گۆڕرانی چهشنهکان ب و کرايهوە ،له کات ﮑدا واﻻس
ه شتا ههستی بهو ت زە نهکردبوو).له نووسراوەکانی دواتريدا لهسهر ئهو
ف نۆم نه بيۆلۆژيﮑييه ئاخافتنی کردووە(
ج ی ئاماژە پ ﮑردنه که له بۆچوونهکانی واﻻس دا چهمﮑی کﻠيﻠی هه بژاردەی
سروشتی " "Natural Selectionنههاتووە ،به م داروين له نووسراەکانيدا چهندين جار
ئاماژەی پ ﮑردوون .واﻻس له چهمﮑی بهرانبهر بوون يا خۆ گونجاندن ""Adaptation
و حهشيمهت " "Populationکه ﮑی وەرگرتووە که تا سا ی  ١٨٥٨له نووسراوەکانی
داروين دا ئهو چهمﮑانه ئاماژەيان پ نهکراوە .هيچ کام لهو دوو زانايانه لهو
سهردەمهدا له وشهی گهشهسهندن " "Evolutionکه ﮑيان وەر نهگرتووە ،چهمﮑ ك که
ئهوان له نووسراوەکانی دوايينياندا جار و بار ئاماژەيان پ کردووە .ههروەها ج ی
 ٦پانژنز چهمﮑ ﮑه له زانستی ژ ن تيك دا و م تۆد ﮑی چارلز داروين بووە که چهشنی ئاژە ن و گياکانی لهژ ر
پرۆسهيهکی گۆڕانبهسهرداهاتنی دەروونی به ناوی " "Domestikationچاوەد ری کردووە .له بهشی س ی ئهم
کت بهدا ت زەکه ڕوون دەکر تهوە.
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٣٢

ئاماژەپ ﮑردنه که هيچﮑاميان له سهردەمی ب وکردنهوی هاوکاتی دوو ت زەکانيان،
چهمﮑی چهشن " "Speziesيان به ڕوونی شی نهکردۆتهوە) .داروين و واﻻس (١٨٥٨
چالز داروين لهسهر ئامۆژگاريی دۆستانی چارلز ليل " ١٧٩٧) "Charles Lyellتا
 (١٨٧٥و جۆزف هووکر " ١٨١٧) "Joseph Hookerتا  ،(١٩١١هان دەدر ت که
دەستنووسهکانی له کۆبوونهوەی" ٧"Linnean Society of Londonدا بخو ن تهوە .ڕۆژی
١ی جوﻻی سا ی  ١٨٥٨ههر س دەستنووسهکان خو ندراونهوە :دوويان نووسراوە
ب و نهکراوەکانی خودی داروين و س ههميان نووسراوەکهی واﻻس بوو .لهو
کۆبوونهوەيهدا  ٣٠کهس بهشدار بوون به م داروين و واﻻس خۆيان لهوێ نهبوون،
واﻻس بههۆی نهخۆشيی و داروينيش بههۆی مردنی مندا ی دەههمی) Charles
 ١٨٥٦ (Waringتا  ١٨٥٨بهشدارييان لهو کۆبوونهوەيهدا نهکرد.
دوای خو ندنهوەی ئهو س نووسراوەيه ،ماوەيهکی کورت دواتر به ش وەی چاپﮑراو
لهناو بهشدارانی کۆبوونهوەکهدا ب وکرايهوە و هيچ باس و ل ﮑۆ ينهوەيهك له ناو هۆ ی
کۆبوونهوکه لهسهری نهکرا .و نهی  ٧نامهيهکه که ئهوراﻗی نووسراوەکانی داروين
و واﻻسی پ پهيوەست کراوە و ن رراوە بۆ ئهندامانی ئهنجومهنی لهندەن:

 ٧کۆنترين ئهنجومهنی بايۆلۆجی جيهانه و له سا ی  ١٧٨٨له لهندەن دامهزراوە و تا ئ ستا بهردەوامه له کار
کردن.

٣٣
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و نهی ٧

نه سهرۆکی ئهنجومهنهکه " "Linnean Societyو نه بهشداران ههستيان بهوە نهکرد که
لهو ڕۆژەدا شت ﮑی تايبهتی خو ندراوەتهوە .دواتر ،له مانﮕی مای سا ی  ١٨٥٩دا ،له
ﻻيهن سهرۆﻛی ئهنجومهنهوە ڕاگه ينرا که له ڕوانﮕهی زانستييهوە سا ی ڕابردوو هيچ
دۆزينهوەيهکی سهرنجڕاک ش پ ك نههاتووە .به م دوای ئهوەی له سا ی  ١٨٥٩به
ش وەی کت ب له ﻻيهن خودی داروينهوە لهژ ر ناوی ""On the Origin of Species
)سهبارەت به بنهمای چهشنهکان( ب و کرايهوە ،شهپۆليﮑی لهناو خه ﮑانی ئايينی و
مرۆڤی دژ به ت زی داروين وەڕ خست که تا ئهمرۆش ههر در ژەی ههيه.
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٣٤

بهشی ٢
ڕاستييهکﺎن ،پ کهﺎﺗنی ﺗ ئۆری و هه کهوت له زيندەوەرنﺎسيدا

ئ مه دەمانهوێ ئهو تهوەرە ئهبستراکته بههۆی ڕووداو ﮑی ڕاستهﻗينهی ژيان و نا
بﮑهين .ئ وار يهکهی درەنگ تيشﮑی ڕۆژ که زۆر نهزم بوو ،له چاوی ژن ﮑی ٨٠
سا هی ئا مانی دابوو که به سهيارەکهی له ناو شار ﮑی گهورەدا به خ راييهکی ڕادەيی
خۆی به کاميۆن ﮑی ڕاوەستاو لهسهر شهﻗامهکهدا دا :دەنﮕ ﮑی گهورە لهو ل ﻛﮑهوتنهە
له دەور و بهر ب و بۆوە – کۆترەکان له ترسانه هه فڕين ،دوو سهگ دەست دەکهن
به وەڕين ،منا نی ﻗوتابخانه که له پهنا شهﻗامهکه ڕاوەستاون ،به ترسهوە هاوار دەکهن؛
تاﻗم ك مرۆڤی با غی ڕ بوار شۆکه بوون و به پهله دەچنه ﻻی سهيارەکه .دوای هاتنی
پۆليس و ئامبوﻻنس ڕوون دەب تهوە که تهنيا سهيارەکه خراپ بووە و کهس لهو ل ك
کهوتنهدا به ش وەی جيددی بريندار نهبووە .ژنه پيرەکه خۆی به کهمهربهندی
سهيارەکهوە بهستبۆوە و تهنيا چهند ج ی لهشی شيين هه ﮕهڕابوون ،چاويﻠﮑهکهی
شﮑابوو و بڕ ك شۆکه ببوو.
ڕۆژ ك دواتر له پرۆتۆکۆ ی ئيدارەی پۆليسدا هاتووە :وورتسبوورگ ،مهيدانی زاند،
بهرزايی زانستﮕه٢٥ ،ی جوﻻی  – ٢٠٠١نيزيﮑهی کاتژم ری  ١٦:٢٢ژن ﮑی
خانهنشين )مامۆستای ﻗوتابخانه"خانهنشين" تهمهن  ٨٠سا ه(به گورجايی  ٢٥کيﻠۆميتر
له کاتژم ردا خۆی به کاميۆن ﮑی پارك کراو لهسهر شهﻗامهکهدا داوە .تايبهتمهنديی
سهيارەی ژنهکه ) VW Poloمود ﻠی سا ی  (١٩٩٤يه و بههۆی خراپبوونی سهيارەکهی
دەبوو بههۆی ماش نی يهدەکی لهسهر شهﻗامهکه ﻻبردرێ .لهو ل ﮑﮑهوتنهدا کهس
بريندار نهبووە .پ نﺞ کهس وەك شاهيد ئاگاداری ليﮑدانهکه بوون و گوێ دراوەته
ﻗسهکانی ههرکام لهوان و ههموويان به ش وەيهکی وەك يهك ڕووداوەکهيان گ ڕاوەتهوە.

٣٥
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ئهو چيرۆکه که له ژيانی ڕاستهﻗينهی ڕۆژانهدا ڕوويداوە ،چ پهيوەندييهکی لهگهڵ
تهوەری "گهشهسهندن" ههيه؟ باوەکوو له ڕ ﮑهوتی ٢٥ی جوﻻی  ٢٠٠١ماوەيهﻛی
زۆر ت پهڕ بووە ،به ﮕه و پرۆتۆکۆلی ههواڵ له ﻻيهن شههيدەکانهوە وەك دوکومينت
لهسهر ئهو ڕووداوە که له ڕاستيدا پ ﮑهاتووە ،ههر ڕاگيراوە .سهيارەکه ماوەيهکی
زۆرە چاك کراوەتهوە و چاويﻠﮑهکهش تازە کراوەتهوە ،ج ی شينهه ﮕهڕاوەکانی
پير ژنيش چاك بوونهتهوە .سهرەڕای ئهوانهش هيچ کهس گومان ناکا که ئهو ڕووداوە
پ ك نههاتب  :کاميۆنهکه له ر ﮑهوتی ٢٥ی جوﻻی  ٢٠٠١وەك ڕووداو ﮑی
ڕاستهﻗينهيه )واته فاکتۆر ﮑه( .هۆکاری ئهو "ڕووداوە م ژوييه" )ليﮑدانهکه( له
بهرابهريدا تهنيا به ﮕهيهکه که لهسهر ﻗسهکانی پينﺞ شاهيد دەکرێ دوبارەسازی بﮑرێ:
ههر پ نﺞ پرۆتۆکۆ هکه پشتيوانی لهو ت ئۆرييه دەکهن که ژنه پيرەکه به گورجييهکی
ڕادەيی بههۆی ئهوەيﮑه تيشﮑی تاو کارتيﮑری لهسهر چاوەکانی کردووە و نهيتوانيوە
به باشی ببين سهيارەکهی خۆی به کاميۆنيﮑی پارك کراو لهسهر شهﻗامهکه داداوە.
ئهو "تيشﮑی تاو – ت ئۆريی"يه که بۆته هۆی پ دادانهکه ت ئۆريی – سيستهم ﮑه و
هۆکاری ڕووداو ك له داهاتوودا ڕوون دەکاتهوە .بههۆی دوکۆمينت و به ﮕهکان
ڕووداو ﮑی ڕاستهﻗينه و نا دەکرێ )ﻗسهی شاهيدەکان( ،ڕوونﮑردنهوەيهکی تهفسيری
پ ك د ن )ت ئۆرييهکه( ،که هاوکات له پهيوەندی بهشهکانيتری ئهو ڕووداوە
ت ئۆرييهکی پتهو پ ﮑد ن که دەب ته هۆی ڕوونﮑردنهوەی ڕووداو ﮑی ڕاستهﻗينه.
ڕووداوەکه به هۆی ئهو ت ئۆرييهوە بۆ پۆليسی شاری وورتسبوورگ ڕوونﮑراوەتهوە.
لهم بهشهی کت بهکهدا دەمانههوێ به هۆی م تۆدی زانستی سرووشتی زانياری
کۆکهينهوە ،ﻻيهنی م ژووييهکهيان لهگهڵ تاﻗيﮑارييه زانستييهکان هه سهنﮕ نين و
لهسهر مانای ڕووداوە بههه ﮑهوتهکانی ،باس و ل ﮑۆ ينهوە بﮑهين .له سهرەتاوە به
نيشاندانی نموونهيهك له م ژووی مۆسيﻘادا ،ههو ی دوبارەی ڕوونﮑردنهوەی
پهيوەندايهتی ن وان ئهو تهوەرە دەدرێ.
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٣٦

داروين ،مۆﺗزارت و به گهنﺎمهی بيۆگ افی

چارلز داروينی بيست سا ه ،ﻗوتابی ئايينی و زانستی سروشتی ﻻيهنﮕر ﮑی مهزنی
مۆسيﻘای کﻼسيﮑی بووە .بهتايبهت سيمفۆنيای وۆلفﮕانگ ئامادئۆس موتزارت)١٧٥٦
تا ) (١٧٩١و نهی  ،(٨به ڕادەيهك کاری ت ﮑردووە ،که بهردەوام له شاری کمبريﺞ
" "Cambridgeله کۆنس رتهکانيدا بهشداری کردووە.

و نهی  - ٨وۆلفﮕانگ ئامادئۆس موتزارت ،ئهو و نهيه له ڕۆژی شهشی نوامبری سا ی ١٧٩٠
ک شراوەتهوە و بهبۆنهی سا وەگهڕی ڕۆژی لهدايﮑبوونی موتزارتهوە ،ڕۆژی  ٢٧ژانويهی سا ی
 ٢٠٠٥له شاری برلين له پيشانﮕای و نه دانراوە .ئهو و نهيه ئاههنﮕسازی ناودار  ١٣مانگ پ ش
مردنی پيشان دەدات ) .(Aڕەسمی گو ی نائاسايی موتزارت هی سهدەی (B) ١٩يه.

دەيان ساڵ دواتر داروين دانی بهوە داناوە که دوای خهريﮑبوونی بهردەوام و دوور
ودر ژ به پرسياری زانستی لهسهر پيﮑهاتنی چهشنهکهن تامهزرۆيی بۆ موسيﻘای
کﻼسيك ت دا پ ك هاتووە ) .(١٩٥٨لهو پهيوەنديهدا دەب باس لهوە بﮑهين که داروين
کارت ﮑهری دەنﮕی مۆسيﻘای لهسهر ئاژەڵ بهتايبهت کرم و گياو گو هکان – به
ئهزموون ﮑی نهر نی تاﻗی کردۆتهوە.

٣٧
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له دەﻗی کۆتايی کت بی چهشنهکاندا داروين ڕوو به مۆسيﻘادانهرانی شاری ويهن،
دە  :له جياتی ل دانی پيانۆ له تهمهنی س سا ندا و به ش وەيهکی سهرسووڕه نهر به

تهمرين ﮑی کهمهوە "،ئهگهر موتزارت ههوا )لهحن( ﮑی به ب هيچ تهمرين ک ل بدايه،
واههبوو به ڕاستی بﮑرێ ب ی به غهريزە و له نههاد و دەروونی خۆيهوە کارەکهی
کردووە".
داروين ل رەدا دەيههوێ ب که موتزارت بههۆی تايبهتمهندييه ژ ن تيﮑهکانيهوە
ل هاتوويی و تواناييهکی مهزنی ههبووە" :موتزارت ب مهت ﮑی لهدايﮑبووی موسيﻘا
بووە".
زانای ئوتريشی )نهمساوی( بواری موسيﻘا ئۆتۆ ئ ريش" "Otto Erichوەك
پ ﮑهينهری دۆکوم نت – بيوگڕافی ناسراوە و باوکی پرەنسيپی "نو ژەنﮑردنهوەی
م ژوويی" له بواری زانستيی موسيﻘا له ئهژمار دێ .ئهو بههۆی کۆکردنهوەی ژياننامه
و دوکۆم نتهکانی مۆسيﻘازانان )کۆمپۆنيست( و ڕووداوی ژيانيانهوە و ميزانﮑردنيان
به ش وەی کرۆنۆلۆژی بهدوای يهکتردا ،دەتوان و نهيهك له ژيانی ئهو مرۆڤانه
دروست بﮑا که پيشاندەری ژيانی ڕاستهﻗينهی ڕابردوويان ب .
ژياننامهی وۆلفﮕانگ ئامادئۆس موتزارت کومپۆنيست ،پيانۆژەن و مامۆستای کاپل
توانراوە بههۆی دۆکوم نت ﮑی يهکجار زۆر و بهرب و به وردی نو ژەن بﮑر تهوە.
موتزارت ل هاتوويی ئهندامی گو ی به ڕادەيهك باش بووە که مرۆڤ لهمڕۆدا ناوی
"ل هاتوويی گو دانی ب سنوور"ی لهسهر داناوە .ئهو مرۆڤه ب يمهته ل هاتوويی ئهوەی
بووە دوای گوێ ڕاگرتن له دەنﮕ ك ههست به بهشه بچوکهکانی دەنﮕهکهش بﮑا ،بۆ
و نه)دەنﮕی کام ری  aبهرانبهر به  ٤٤٠هرتزە (.دەب شﮑڵ و ش وە و گو
کوڕەکهشی وەك هی خۆی بووب  .داروين له پهيوەندايهتی لهگهڵ فۆڕمی گو ی مرۆڤ
چۆنيهتيی باريﮑبوونهوەی ﻗوژبنی سهرەوەی گو ی موتزارتی شرۆڤه کردووە که دواتر
به "گو ی کهمانی داروين" ن وی دەر کردووە .و نهی  ٨گو ی کۆمپونيست موتزارت
پيشان دەدا که داروين وەبير ستروکتوری گو ی ئاژە ی شيردەر دەخاتهوە که ئهو
مرۆڤه زانايه سرووشتييه ناوی گو ی مهيموونی ل ناوە.
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٣٨

لهسهر چ هۆکار ك موتزارتی  ٣٥سا ه ڕۆژی ٥ی دسامبری  ١٧٩١مردووە؟ ئهو
سهردەمه هۆی مردنيان به نۆبهت ناساندووە .زانايانی دواتر مردنی موتزاتيان به
چهندين چهشن ڕوون کردۆتهوە که ل رەدا س لهوان دەخهمه بهر چاوی خو نهر:
به پ ی ت ئۆری دەرمانداوکردنی ) ،(١که بۆ يهکهم جار ڕۆژی ١٢ی دسامبری
 ١٧٩١له حهوتهنامهی ﻻپهڕەی موسيﻘا له شاری برلين فورمووله کراوە ،گۆيا موتزات
له ﻻيهن کهس ﮑی حهسوودەوە بههۆی جيوە يا ماکهيهکی پ ﮑهاتوو له ئارسنيك
کووژراوە .وەك بﮑوژ گومان له ئانتۆنيۆ سال ری " ١٧٥٠) "Antonio Salieriتا
 (١٨٢٥و سهرۆکی دادگا ،فرانتس هافدمل " "Franz Hofdemelدەکرێ )ه .لهندن
.(١٩٩٢
ت ئۆری خۆکوژی ) ،(٢له سا هکانی  ١٩٦٠هاتۆته گۆڕێ و له ﻻيهن ل .کۆپن " L.
 (٢٠٠٤) "Köppenبه ش وەيهکی جيددی به ﮕهی بۆ ه نراوەتهوە .به پ ی ئهو ت ئۆرييه
موتزارت دەب هاوينی سا ی  ١٧٩١نهخۆشيی سيفﻠيس ""Syphilisی گرتبی و
ويستب تی بۆخۆی چارەی نهخۆشييهکهی بﮑا .بههۆی که ك ل وەرگرتنی لهڕادەبهدەر له
جيوە دەب گورچيﻠهکانی بهڕادەيهك بريندار کردب که ماوەيهکی کورت دواتر بههۆی
لهکارکهوتنی گورچيﻠهکانی مردب .
" H.

ت ئوری ههو کردن ) ،(٣که کهمتر سهرنجڕاک ش بووە له ﻻيهن ه .لهندەن
 (١٩٩٢) "Landonدراوەته دەرێ و به چهندين دۆکۆم نتيوەو لﮑ نراوە .بههۆی
بهشداری کردنی ڕۆژی ١٨ی نوامبری سا ی  ١٧٩١له شاری وين و دانيشتن له
لۆژی ديواری ئازادەوە " "Freimaurer-Logeموتزارت تووشی نهخۆشييهکی باکتری
بووە و بههۆی ههوکردنهوە مردب  ،که لهو سهردەمهدا دەب مرۆڤ ﮑی زۆری شارەکه
تووشی ههمان نهخۆشی هاتب تن .ئهو نهخۆشييه دەب ته هۆی لهکارکهوتنی
گورچيﻠهکانی مرۆڤ.
کام لهو س ت ئۆرييه دەتوانن مردنی کۆمپۆنيستهکه ڕوون بﮑهنهوە؟ ت ئۆری )(١
لهمڕۆدا له ﻻيهن " (١٩٩٢) "H. Landonبه ت ئۆرييهکی هه وەشاو و ڕەدکراوە
دادەنرێ .بۆ ت ئۆری ) (٢چهند به ﮕهيهك پشتڕاستی دەکهنهوە به م ئهو به ﮕانه
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ناڕاستهوخۆن .ت ئۆری ههوکردن واته ) (٣بههۆی ئهو به ﮕانهی لهبهر دەستی مرۆڤدا
ههن به بۆچوونی من له ههموو ئهوانيتر باشتر مردنی موتزارت ڕوون دەکاتهوە.
چ پهيوەندايهتييهك له ن وان پشﮑنينی مردنی موتزارت و تهوەری "گهشهسهندنی
چهشنهکان" دا ههيه؟ ئهو پرسيارە بههۆی شهش ئاکام وەرگرتنهوە وە م دەدر تهوە.
 .１ههر وەك گ ربهر " (١٨٩٨) "Gerberڕوونی کردۆتهوە ،شﻛڵ و دەموچاو و
گو ی س کۆمپۆنيست لئۆپۆلد " ،"Leopoldوو فﮕانگ ئامادئۆس " Wolfgang
 "Amadeusو فرانس زاوەر موتزات " "Franz Xaver Mozartزۆر وەك
يهﻛتر دەچوون .ئهوە نيشانی دەدا تايبهتمهنديی سهير و سهمهڕەی ئاناتۆمی
وەك فۆڕمی نائاسايی گوێ ،دەتوانن وەك ميرات بۆ وەچهکانی داهاتوو
ڕاگو زر ن .ل هاتوويی مۆسيﻘايی ياخود "ب يمهتی" به ههمان ش وە له باوکهوە
بۆ کوڕەکهی گۆزراوەتهوە ،به م به کاردانهوەی جياواز :لئۆپۆلد
کۆمپۆنيست ﮑی ئاسايی ،وو فﮕانگ ئامادئۆس کۆمپۆنيست ﮑی مهزن و فرانس
زاوەر موتزارت له سهرووی کۆمپۆنيست ﮑی مامناوەنديی ج ی گرتبوو.
تايبهتمهندييهکان له ڕ ﮕای ژ ن تيﮑييهوە به وەچهکانی داهاتوو بهميرات
گهيشتوە) .و نهی (٩

و نهی ٩
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٤٠

 .２لهو سهردەمهدا له  ٦تا  ٧منداڵ ڕەنﮕه تهنيا دوويان بههوۆ نهخۆشيی
مندا ييهوە گيانيان ڕزگار بوايه و زوربهيان پ ش ئهوەی بﮕهنه تهمهنی
م رمندا ی ،زۆر جار بهتايبهت بههۆی نهخۆشيی ههوکردنی ئهندامانی
لهشهوە دەمردن .ئهگهر له ڕوانﮕهی بيۆلۆژيﮑييهوە فۆرمۆلهی بﮑهين:
هه بژاردەی سرووشتی ،مرۆڤی ﻻوازی ناو کۆمه ی هۆمۆساپ ينس لهناو
دەبات )پرەنسيپی خۆسازگارکردن لهگهڵ ژينﮕه و ئهو ميﮑرۆب و
باکترييانهی ت يدايه بۆ در ژەدان به ژيان(.
 .３دايك و باوك کاتی لهدايﻛبوونی يهکهم منداڵ تهمهنيان  ٢٥سا ن بووە و له
تهمهنی  ٣٠تا  ٣٦دوايين مندا يان له دايک بووە .در ژەی کاتيی ههر وەچه
بۆ مرۆڤ له سهدەی  ١٨دا نيزيﮑهی  ٣٠ساڵ بووە :به ش وەی مامناوەندی
ههر س دەيه مندا ﮑی نوێ ياخود نهوە يهك له دايك بووە و دوای مردنی
پ شينيانی ،ج ی ئهوانی گرتۆتهوە.
 .４ڕيز و زنجيرەی ڕەچه هك )وەچهی بهردەوام( دەتوانن نزم بنهوە و دواتر به
تهواويی ل ك هه بڕ ن ،ئهگهر ب ت و ژمارەی مندا ن به ڕادەی کهمترينی
خوارەوەی خۆی بﮕات)،ڕووداوی لهناوچوونی پﻠه به پﻠه( .بهوهۆيهی له
س ههم وەچهدا ئيتر مناڵ نههاتوونهته سهر دنيا ياخود له دايك نهبوون،
بنهما هی "موتزارت" به هۆی مردنی ههر دووك کوڕەکانی وەچهيان لهناو
چووە.
 .５دوکۆمينتهکردنی ڕووداوی م ژويی لهسهر ڕابردووی دوور ،دەبنه هۆی
دۆزينهوەی ئهزموونی گه ك ڕوون .بۆ و نه به دوکۆمنت کردنی
ڕووداوەکانی ژيانی ئامادئۆس موتزارت له ڕاستيدا ئهمرۆ دەزانين که ئهو
مرۆڤه لهو سهردەمهدا ژياوە و له ڕۆژی ٥ی مانﮕی دوازدەی سا ی ١٧٩١
دا مردووە .سهرەڕای ئهوەی ئهمڕۆ ئ سﮑه پهيﮑهر )ئيسﮑﻠ ت( و ﻗهبرەکهی
ناديارە ،دەتوانين به ڕاشﮑاوييهوە ب ين ئهو مرۆڤه لهو سهردەمهدا ژياوە و
بوونی بووە.
 .６وەك ئهزموونبهندييهکی گشتی ،دەکرێ بهو ش وەيه فورموولهی بﮑهين:
ت ئۆری زانستی ههو ی شيﮑردنهوەی ڕووداوی ڕاستهﻗينه دەدەن .ل رە
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ت ئۆری مردنی موتزات بههۆی دوکۆم نتی کۆکراوە ،چۆنيهتی ژيانی ڕوون
دەکاتهوە .به م ئهگهر له داهاتوودا به ﮕهيهکی نوێ ب تهگۆڕێ و دژ بهو
ڕوونﮑراوەيه ڕاوەست  ،ديارە به پ به ﮕه نو يهکه هه س و کهوت ﮑی نو ی
لهگه دا دەکر ت.

ڕاستييهکانی گهشهسهندن

٤٢

م تۆدەکﺎنی هۆگريی بۆ سرووشت و نﺎديﺎرەکﺎنی زانستی بوونهوەرنﺎسی

له سهردەمی ژيانی وو فﮕانگ ئامادئۆس موتزارتدا چهشنی ژيانی کۆمه ﮕا -
دەو هته ئورووپاييهکان لهسهر ڕوانﮕه و بۆچۆۆنی داب و نهريتی کﻠيسا – سياسهت
دامهزرابوو .چهمﮑی "ڕاستييهکانی ئيمان" بۆ نموونه وەك دەمارگيری پهرتووکی
ئينجيل ،له ﻻيهن ڕۆشنبيرانی ناو کۆمه ﮕاکانی ئهو سهردەمهدا پشتيوانی ل دەکرا ،به
ش واز ك که ڕەخنه لهسهر تهوەرەکان به سووکايهتی به ئايين دادەنرا .هاوکات لهگهڵ
ﻗهتاری ڕۆشنبيری که وەك ڕۆح و بزووتنهوەی فهرههنﮕيی له سهدەی  ١٩هاوتهريب
لهگهڵ تاﻗيﮑاريی زانستی سروشتی گهيشته لوتﮑهی بهرزی خۆی ،پرەنسيپی
ت ﮕهيشتوويی و عهﻗ نييهت له ن و خه ﮑيدا بوو به باو .فيﻠهسۆفی ناودار ئ مانۆئ ل
کانت " (١٨٠٤ - ١٧٢٤) "Immanuel Kantله نووسراوەيهکی سا ی  ١٧٨٤ی خۆيدا
بهم ش وەيه ڕوونی دەکاتهوە" :ڕۆشنﮕهری ڕ ی چوونه دەر ی مرۆڤ له دەروونی

نهپا وراوی خۆيهتی .بهستراوەيی ،ب ه ژاييه ،ليهاتوويی که ﮑوەرگرتن له
ت ﮕهييشتوويی خۆيهتی ،به م به ب يارمهتی کهس ﮑيتر ".ئهو مافه سهربهخۆييهی
فامﮑردن ،واته بيرکردنهوەی لۆژيﮑی به ئاو تهبوون لهگهڵ عهﻗ نييهت له ناوەندی
بزووتنهوی ڕۆحی و هاوتهريببوونی ڕەوەندی ڕوو به گهشهسهندنی زانستی
سروشتی ،به هۆی سهلماندنی ڕاستييهکانهوە ،دەب ته هۆی جياکردنهوی ناوەڕۆکی
باوەڕی نهسهلم نراو.
له بواری فيزيۆلۆژی گيايی زا بوون بهسهر شتهکاندا ،ڕوونﮑردنهوەی
"پهروهردهکردن بههۆی ه زی ژيان" لهگهڵ کاره سهرهکيهکانی گياناسانی وهك
يوليوس زاکس " (١٨٩٧ - ١٨٣٢) "Julius Sachsو ويﻠهيﻠم ف فهر ""Wilhelm Pfeffer
) (١٩٢٠ - ١٨٤٥تا ڕادهيهکی زۆر ڕوون کراونهتهوه و ناسراوە ،پشﮑنينی
گهشهسهندنی داروين و واﻻسه )(١٨٥٨ی گهنﺞ ئهو پ شﮑهوتووييانهيان پهره و در ژه
پ دا .تيئۆری خو ﻘاندنی ڕاه نان به ش وهی کهون له کت بی چهشنهکانی دارويندا که
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سا ك دواتر ب وکراوهتهوه ،باس و ل ﮑۆ ينهوهی لهسهر کراوه ،ئاناليزه ياخود شی
کراوهتهوه .به خو ندنهوهی کت بی )داروين  (١٨٧٢/١٨٥٩سهری مرۆڤ سووڕ
دهم ن که بۆچی داروين ه نده لهسهر ڕوانﮕهی ئهو سهردهمهی ئايينی مهسيحی و
پهرتووکی ئينجيل له پهيوهندايهتی لهگهڵ " "theory of creationباس و ل ﮑۆ ينهوهی
کردووه .ئهو کاره زۆر ئاشﮑرايه که داروين به نووسينی کت بهکهی ويستوويه
تيئۆرييهکی تهواو سروشتی پ ك ب ن  -داروين و واﻻسه بهو هۆيهوه له ﻻيهن
م دياکانی ئهو سهردهمه وهك کهسايهتی گهورەی ئينﮕﻠيزيی باوهڕمهند به سروشت
" "eminent British naturalistsناوبراون.
باوهڕمهندی سروشت " "Naturalistبه چ مانايهکه؟ ئهو چهمﮑه له دهرهوهی تهوهری
زانستی سروشتی چهندين مانای جياوازی ههيه :بۆ و نه ههوه ين ﻻيهنﮕرانی لهش
ڕووتی  -مهلهوانی ڕووت ،خۆيان باوهڕمهندی سروشت ن و بردووه .جوانﮑاريی -
دهمارگرژی "ياسای ژيانی  -سرووشتی" که تا شهپۆلهکانی پ ﮑهوهسازانی ژينﮕه له
سهدهی بيست و يهکهم در ژهی بووه ،پهيوهندی بهو چهمﮑهی ئ مهوه نييه .داروين،
واﻻس و زانياره گهورهکان پشﮑ نهری سروشت بوون ،که به پ ی نووسراوهيهکی
کانت " "Kantههر ههموويان خۆيان لهسهر ڕێ و شو نی سروشتی ڕاستهﻗينه
ڕاگرتووه .ئهو چهشنه باوهڕمهنديی سرووشتييه ،پرەنسيپی عاﻗ نه و ژيرانهی
زانايانی ڕاستهﻗينهيه که به "تيئوری ژين ناسيی سيفر" ناسراوه :تا ئهو کاتهی هيچ
به ﮕهيهك بۆ کارت ﮑهری ه زی م تافيزيﮑی )خوداکان ،ڕۆحهکان ،ش وهکار يا گه ه
داڕ ژ( بوونی نهب  ،له ﻻيهن زانايانهوه گرنﮕايهتی پی نادرێ و تهنيا متمانه به ناوهنده
زانستييهکانهوه دهکرێ .لهبهر ئهوەی زانستی سروشتی به فاکت ،دوکوم نت و
تاﻗيﮑارييهوه بهستراوهتهوه باوهڕمهندی سروشت تهنيا به م تۆده سنووردارهکانهوه
خۆی هه دهواس  .بۆ داروين ) (١٨٧٢/١٨٥٩چهمﮑی به ﮕه يا ڕاستييهکان ""facts
وهك خهت ﮑی سوور به تهواوی کت به دوور و در ژهکهيدا ک شراوه و سهرهڕای ئهوهش
تهفسير ،ئاناليزه و تيئۆری تايبهتی به دوادا ه ناون .به ﮕهی وورد و تهواو لهسهر
ئهوەی بۆچی م تۆدهکانی باوهڕمهندی سرووشتی نه ئيديۆلۆژی و نه ئالترناتيڤ ك بۆ
ئايينه ،له نووسراوهکانی " "A. Beyerئا .بايهر و " "M. Neukammم .نو مهن دا ههن
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که خۆم له نووسراوه کۆکراوهکانی سا ی  ٢٠٠٧به ناوی "ئايا گهشهسهندنی ئاتئيستی
ئايين ﮑی يهدهکييه؟" ئاماژهم پ ﮑردوون.
ئهوه به گشتی ناسراوه که له بواری زانستی سروشتيدا ماتريالی ڕاستهﻗينهی
ئاناليزهکردن و چاوهد ريﮑردن ،بهردهوام باشتر و به به ﮕهی زياتر و ڕوونهوه ئاماده
دهکرێ .بۆ و نه له سهرهتای سهدهی نۆزدهدا ههست بهوه کرا که به ت ﮑه وکردنی
ئاوەڕۆ لهگهڵ ئاوی ڕووبارهکان ميﻛرۆب و بوونهوهری بچووکی زۆر پ ك د ن.
و نهی ١٠

و نهی ١٠

دۆزينهوهی ئينفوزوريهن " "Infusorienياخود بوونهوهری ميﮑرۆسﮑۆپی له ناو ئاوی
پيسﮑراوی ڕووبار ﮑدا سا ی  .١٨٢٥له سهردهمی دارويندا پشﮑنينی بوونهوهری
ميﮑرۆسﮑۆپی زۆر پهرهی نهسهندبوو و له ش وهی سهرهتايی خۆيدا بوو.
ئهو بوونهوهره بچووکانه لهو سهردهمهدا ناوی ئينفوزوريهنيان لهسهر دانرابوو،
ئهمڕۆ لهو چهمﮑه که ك وهرناگير ت که زۆربهی ﻗهوزه " ،"Algenئاموبن ""Amöben
و باکتريا ههتا بوونهوهره بچووکهکانی ناو ئاوی شيرينيان لهخۆ دهگرت .داروين له
کاره سهرهکييهکهيدا زۆر کهم ئاماژه بهو بوونهوهره کهوهنانه دهکا .به پ ی کهرهسهی
پهرهس نراو لهمڕۆدا ئيمه دهزانين که باکترييهکان بهتايبهت بوونهوهری نهبينراو،
زۆرينهی بوونهوهرانی سهر زهوی پ ك د نن .گهشهسهندنی بوونهوهران به گشتی
لهمڕۆشدا زياتر له جيهانی نهبينراوی ميﮑرۆسﮑۆپيدا بهرچاو دەکهو ت که بهردهوام
ژمارهيان زياتر دهبنهوه .پڕۆسهی ئهو گهشهسهندنه که به چاوی ئاسايی ناکرێ
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بيانبينين ،له سهرانسهری ئهم جيهانهدا به تاﻗيﮑاری زانايان دهسهلم ندر ت که داروين
له سهردهمی خۆيدا نهيتوانيوه ل يان ئاگادار ب ت.
دۆزينهوهی بوونهوهری بچووك که وهك چهشنی بوونهوهر ياخود چهشنی باکتريای
ژينﮕه ناوی لی دهبهن ،زۆرجار به هه ﮑهوته .بهو پ يهی چهمﮑی بههه ﮑهوت له باسه
گشتييهکان لهسهر تهوهری گهشهسهندن ڕۆ يﮑی سهرهکی دهگ ڕێ ،دهب له بهشی
دواتردا ڕوونتر باسی ل وهبﮑر ت.
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بههه کهوت ،ئﺎ ۆزی و يﺎسﺎکﺎنی دووبهختی )ئيحتمﺎلی(

له ژياندا بهردەوام بارودۆخی بههه ﮑهوت بۆ مرۆڤ د ته پ شهوە! ڕۆژی ١٧ی
ئاگوستی سا ی  ٢٠٠٧کاتی من دەستم کرد به کۆکردنهوەی چهند يادداشت ك لهسهر
ئهو کت بهی بهر دەستتان ،ڕۆژنامهی شاری شتوتﮕارت نووسراوەيهﻛی ب و کردبۆوە
به ناوی "بهرههمی بههه ﮑهوتی گهشهساندن – ياخود نا؟" .ئهو بۆچوونه ب به ﮕهيه
که باس کردن لهسهری کار ﮑی ب هوودە و کات به ههدەر دانه ،ڕوونی دەکاتهوە :که
وابوو جياوازی ههيه ئايا ئ مه خۆمان وەك بهرههم ﮑی به هه ﮑهوتی گهشهسهندن
ببينين ياخود وەك نياز و پﻼن ﮑی داڕ ژراوی خو ﻘاندن .ههر بهو هۆيهشهوە دەب
لهسهر داروينيزم باس و ليﮑۆ ينهوە بﮑرێ) .له زانستی زيندەوەرناسيدا ماوەيهکی زۆرە
ئيتر هيچﮑهس لهسهر داروينيزم باس و گفت و گۆ ناکهن؛ بۆ پهرەپيدان به داروينيزم
ت زی کﻼسيﮑی – سيستهم بۆ گهشهسهندنی مود ڕن ،بهشی س ی ئهم کت به(
لهو حهوتوويهدا که من ئهو نووسراوەيهم دەستپ ﮑرد ،له کونفرانس ك که لهسهر ٢٠
سا ی چاﻻکی زانستﮕهی شاری بر من بهڕ وە دەچوو ،بانﮕ شتن کرابووم .چوارچ وەی
باسهکه لهسهر ئهو بۆچوونه بوو" :مرۆڤ تاجی سهری خو ﻘاندن يا بهرههمی
بههه ﮑهوتی گهشهسهندن؟" دوای ئهو ڕۆژە لهسهر ئينت رن ت دوو ب وکراوەم
دۆزييهوە که ناو ﮑی هاوچهشنيان لهگهڵ ئهوەی زانستﮕاکه ههبوو" :زانستﮕهی شاری
گوتينﮕن له باس ﮑی زمستری زستانيی  ٢٠٠٨/٢٠٠٧دا ئهو ن وەی لهسهر دانابوو" :
گهشهسهندن – بههه ﮑهوت و شياوی خۆ ﻻدان له خو ﻘاندن"؛ ههروەها نووسراوەيهکی
ب وکراوەی مانﮕی مارسی سا ی  ٢٠٠٨يان بهو ش وەيه ناو نابوو" :ژيانی د ڕف ن و
ڕاک شهر .ئيمه بههه ﮑهوت نين! – گهشهسهندن و خو ﻘاندن".
له ژيانی مرۆڤ و ئورگانيزمهکانيتر واته بوونهوەرانيتردا بهردەوام ڕووداوی
دياريﮑراو و بههه ﮑهوت ههبوون .ڕووداوەکان له ش وازی ئاساييدا به د نياييهوە
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ئاکامی کردەوەکانی پ ش خۆيانن :ئهوان له پهيوەندايهتی لهگهڵ هۆکاری کارت ﮑهريدان
)پرەنسيپی هۆکار تی( .مرۆڤ ل رەدا دەتوان له ن وان پ شبينيﮑردنی وورد و
"ڕەنﮕهی" ڕووداوەکان ،جياوازی دابن  .له پهيوەندايهتی لهگهڵ مرۆڤدا ئهم نموونهيه
د نمهوە:
ئهگهر ئيمه ههست بهو نيازە بﮑهين که دەب گوێ له مۆسيﻘا بﮕر ن ،ڕاديۆ يا
کهرەسهيتری ل دانی مۆسيﻘا هه دەکهين .دووههم نياز واته)کام چهشن له مۆسيﻘا(
ئاکامی دوايينی نيازی يهکهمه .ئهو ڕەوەندە بهتوندی دياريﮑراوە )تايبهته( له
پهيوەندايهتيی نموونهيهکی ئاسايی ئهزموونی ڕۆژانه ،زياتر وەك هه ﮑهوت ك وايه.
ژمارەی کۆی ئهزموونهکان ڕووداوی بههه ﮑهوتن .بۆ و نه بهش ﮑی زۆری
بارودۆخی کهش و ههوا پهيوەندايهتيی به چۆنيهتی پرۆسهی به هه ﮑهوتی بارودۆخی
فيزيﮑی – کيميايی يهوە ههيه .ئهگهر به ش وەی ناوچهيی سهرنجی بدەين  ،بۆ و نه
بههۆی تهوەری بههه ﮑهوت ناکرێ پ شبينی پ ﮑه نانی باران يا بهفر بﮑرێ ،ههر وەك
له تۆفانی ڕاستهﻗينهدا که هاوڕ يه لهگهڵ ههورەتريشﻘه و ههور گرماندنی سرووشتيدا.
ههروەها ڕووداوی دياريﮑراو و توند ،کهمتر ڕۆ ﮑی مهزن له ژياندا دەگ ڕن و
ڕووداوی بههه ﮑهوت پ ك د نن .بۆ ڕوونﮑردنهوەی ئهو چهشنه هه س و کهوته،
ياريی هه خستنی تاسی تهختهنهرد )تاو ه( نموونهيهکی پڕ به پ سته .تاس ك به شهش
ﻻيهوە کات دەخر ته خوارەوە ياخود هه دەخر ت)هۆکار( ،ئهزموون ﮑی بههه ﮑهوت
دروست دەکا :ژمارەکان )ئاسهوارەکان(  ٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١و  ٦به ئيحتمالی وەك يهك
هه دەخر ن )ئهزموون( .بههۆی دووپاتﮑردنهوە و پرۆتۆکۆله کردنی ئهزموونی
هه خستنهکان له کردەوەدا ئيحتمالی يهك له شهشی هاتنی ژمارەکان تۆمار دەکرێ .له
در ژەی ئهو بۆچوونهدا بهو ئهزموونه دەگهين :بههه ﮑهوت بوون ،کار ﮑی تهواو
ئا ۆز و ناڕ ك و پ ك نييه ،به ﮑوو به هۆکاری تايبهتييهوە بهستراوەتهوە .تايبهتمهنديی
ئهو ياسايانهی ڕووداوی بههه ﮑهوت دياری دەکهن" ،ياساکانی ئيحتمالی"ن.
ئهوە تهنيا ئهزموون ﮑی ڕۆژانهيه ،که ڕووداوی غهيری ئيحتمالی له ژيانی
ڕاستهﻗينهدا جار و بار بۆ مرۆڤ پ ش ب ن :به ب ئهو پرەنسيپه ،بۆ و نه دەبوو کهس
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ياری لۆتۆ)بﻠيتی شانس( نهباتهوە).له ئا مان ئهو يارييه  ٦له  ٤٩ژمارەيه( .ئيحتمالی
بردنهوەی ئهو يارييه ياخود  ٦ژمارە له  ٤٩ژمارە دروست ب  ،يهك له  ١٤مﻠيۆنه.
يا ئهگهر به ش وەيهکيتر فورموولهی بﮑهين ئيحتمالی ئهوەی له  ٤٩ژمارە  ٦ژمارەمان
دوروست دەرب ت ،نيزيﮑهی ٠،٠٠٠٠٠٦٤٣٦٠يه که له سيفر زۆر نيزيﮑه .ڕۆژی
١٣ی ئاوريﻠی  ١٩٩٩ڕۆژيﮑی گه ك بههه ﮑهوت بوو .بۆ يهکهم جار له م ژووی
ياريی لۆتۆ که  ٤١ساڵ تهمهنی ههبوو ،ژمارەی بردنهوەکه بهم ش وەيه بوو:
 .٢،٣،٤،٥،٦،٢٦هاتنی ئهو ژمارانه بهدوای يهکتردا به هۆی ئهندازياريی ئيحتمالی
گهل ك نا مومﮑينه .پ نﺞ ژمارە بهدوای يهکتردا هاتن گه ك نامومﮑينه به م سهرەڕای
کهمبوونی ئهو ئيمﮑانه ،لهو ڕۆژەدا ئيمﮑانيان بۆ پ ك هات .لهو ڕۆژەدا  ٣٨٠٠٨کهس
له سهراسهری ئا مان ئهو ژمارانهيهن هه بژاردبوو .بهو هۆيهوە لهجياتی وەرگرتنی
پارە له حا هتی ئاساييدا که له ن وان حهوتسهد و پازدەههزار مارك بوو ،تهنيا ههر
کهسهی  ٣٨٠مارکيان بردەوە .چﻠۆن مرۆڤ دەتوانی ئهو پارادۆکسه ڕوون بﮑاتهوە؟
به پ ی ئهزموونی پسپۆرانی ئهو يارييه ،زۆربهی مرۆڤ بۆ ياريﮑردن ژمارەی سهير
بۆ و نه  ١تا  ٦يا  ٤٤تا  ٤٩هه دەبژ رن.
ههروەها له ڕۆژی ١٤ی سپتامبری سا ی  ٢٠٠٣ههوا ك بهم ش وەيه له
ڕۆژنامهکانی ئا ماندا ب و کرايهوە :ژن ﮑی  ١٨سا ه له شاری داﻻس له ئهيالهتی
ت ﮑزاسی ئهمريﮑا دوو جووت مندا ی دوانهی بوو .لهدايك بوونی چوارمنداڵ بهو
ش وەيه هه ﮑهوت ﮑی گه ك بهدەگمهنه .به پ ی ناوەندی پزيشﮑی زانستﮕهی بهيﻠر
" "Baylor University Medical Centerئيمﮑانی له دايﮑبوونی دوو جووت دوانهی وەك
يهك ،يهك له  ٣٠مﻠيۆنه .لهويش سهيرتر ئهو ڕووداوەيه که ڕۆژی ١٨ی ئاگوستی
سا ی  ٢٠٠٤له ﻻيهن م دياکانهوە ب وکرايهوە :ژنيﮑی پير کاتی هه خستنی جﻠو بهرگی
شۆراو لهسهر تهنافی حهوشهکهيان بهرد ﮑی ئاسمانيی )م ترۆئيد(ی ل کهوتووە و
بريندار بووە – ئهو هه ﮑهوته يهك له ڕووداوە ههرە ناموومﮑين ياخود غهيری
ئيحتمالييهکانی سهر ئهم ههردەيه.
لهسهر ڕووداوی به هه ﮑهوت دەمهوێ باسی ئهوە بﮑهم که تهواو لهو حهوتووەدا
که چهند و نهيهکم لهسهر بوونهوەری دەريايی ) (Cirripediaکۆکراوەی داروين ئامادە
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کردبوو )و نهی  ،(١١و له ڕۆژنامهی ئاو نهی ڕۆژی  ٢٤سپتامبری  ٢٠٠٧ب و
کرابۆوە ،به پ ی هه ﮑهوت بهسهر ئهو نووسراوەيهدا کهوتم که لهو دا ئهو ئاژە نه بهو
ش وەيه شرۆڤه کرابوون : "Shock on Sylt" :ئاژە ی سهير و سهمهرە حهوتووی
ڕابردوو هاتبوونه کهناری ئاوی دەريا  ...ئهو مرۆڤانهش وا بۆ حهسانهوە چووبوونه
ﻗهراغ دەريا خهميان ل هاتبوو و بۆ بينين و ناسينی وورد و له نيزيﮑهوە ،ئهو بوونهوەرە
ناحهزانهيان دەخسته ناو پﻼستيﮑی سهت ی پهنا ئاوەکان ..له ڕاستيدا ئاو ئاژە نه شت ك
نهبوون جيا له چهشن ك نينۆکهشهيتانه که له ئاوە گهرمهکانهوە هاتبوونه ئهو ناوچهيه.
به م ئهو ڕاستييه که ئهو ئاژە نه تهنيا ) (Cirripediaب ئ سﻘان بوون و چارلز داروين
ههشت سا ی ژيانی خۆی بهوانهوە خهريك کردبوو له ههوا ی م دياکاندا هيچ
ئاماژەيهکی پ نهکرابوو.
ئهزموون :ئهو ڕووداوانهی وا به پ ئامار ناب ڕوو بدەن و سهرەڕای ئهوە له
ژيانی ڕاستهﻗينهدا زۆر جار )بۆ و نه بههۆی بهشداريی مﻠيۆنان کهس له ياری لۆتۆ(،
روودەدەن ،دەتوانرێ به پ ی ههموو ياساکانی ئيحتمالی حيساب بﮑر ن ياخود ﻻی کهم
ڕوون بﮑر نهوە.

و نهی ١١
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چهشنهکﺎن وەك بهرههمی بههه کهوﺗی گهشهسهندن و مهند ليزم ""Mendelism
)پسپۆرايهﺗی ژ ن تيكی(

دوای ئهو باسه گشتييانهی کردمان ،با بﮕهڕ ينهوە سهر باسی گهشهسهندن .ههروەك
پ شتريش ئاماژەمان پ ﮑرد ،حهشيمهت واته کۆی ب وبوونهوەی بوونهوەران بههۆی
ڕووداوە بههه ﮑهوتهکان )ت ﮑه ويی نو ی ژ ن تيﮑی ،موتاسيۆن يا بازدانی ميراتی(
بهردەوام بوونهوەری نوێ پ ﻛد ن و به گورەی تايبهتمهندييه ميراتييهکانيان ش وازيان
جياوازی لهگهڵ يهکتردا دەب ت .بوونهوەران بۆ که ﻛوەرگرتن له کانييه سنووردارە
سروشتييهکانی ژينﮕه له بهربهرەکانی يهکتردان و بهوهۆيهشهوە لهژ ر کارت ﮑهريی
هه بژاردەی سروشتيدان .سهرکهوتوويی ئهو هه بژاردنه بهستراوەيه به چﻠۆنايهتی
خۆگونجاندنی بوونهوەران لهگهڵ ژينﮕه واته گهشهسهندنی ئورگانيزمه
گهورەکان)ئاژە ن و گياکان( لهسهر هه بژاردەی ڕاستهوخۆی بههه ﮑهوتی سروشتی
بوونهوەران بونيات نراوە .ل رەدا بهگشتی ئا ۆزبوون و تهواوبوونی ئورگانيزمهکان
ناب ته هۆی هه بژاردنيان ،به ﮑوو زيندوومانهوە و دەربازبوونی ئهو بوونهوەرانهی وا
دەتوانن باشتر خۆيان لهگهڵ ژينﮕهی دەوروبهريان بﮕونج نن ،بڕياردەرە .ئهگهر
گهشهسهندن له حا هتی پ ويستدا تهنيا خۆی به پهرەسهندن ﮑی بهرز و ئا ۆزی
بوونهوەرانهوە خهريك کردبايه ،لهمرۆدا بوونهوەری ساکاری وەك ميﮑرۆب و باکتری
و تهك خانهييهکانيتر بوونيان نهدەبوو.
ههر چهشنه باکتری ،ﻗهوزە ،کارگ و گيا ،يا ئاژە ك لهسهر گۆی زەوی
بهرههم ﮑی تايبهت بهخۆی گهشهسهندنه که بههۆی زنجيرەيهك له هه ﮑهوته
سروشتييهکانهوە پ ك هاتوون .سهرەڕای ئهوەش کارزانيی )ديناميﮑی( هه بژاردن
ڕ ﮕای گهشهسهندنهکه دياری دەکا :فرەچهشنی و هه بژاردن ،واته بههه ﮑهوت و نياز،
له پهيوەندييهکی دوو ﻻيهنه و هاوبهشدا له بهرانبهر يهکتر وەستاون .هه س و کهوتی
عامهپهسندی ناو کۆمهڵ لهسهر تيئۆری گهشهسهندنی داروين بههۆی شانسی

٥١

ڕاستييهکانی گهشهسهندن

بههه ﮑهوت له پهيوەنديی کا ی نهزانی و ب زانياری خه ﮑی ناو کۆمه ﮕا دا بونيات
نراوە .له دڕ ژەی ئهم نووسراوەيهدا له ياسای ميراتی گيايی دەدو ين که له ﻻيهن
پسپۆری گياناس گر ﮕۆر مهندل " ١٨٢٢)"Gregor Mendelتا (١٨٨٤ەوە پشﮑ نراوە.
و نهی ١٢

و نهی ١٢

يهکهم ياساکانی مهند ﻠيزم )ياسای دابهشﮑردن( ليرەدا دەب له پهيوەندايهتی چهمﮑی
"تيئۆری کرۆموزۆومی ميراتی" که دوای مردنی مهندل هاته ناو ئهدەبيياتی
زانستييهوە ،بۆ ڕوونﮑردنهوەی چهمﮑهکانی "بههه ﮑهوت" و "نياز"ی گهشهسهندن
که ک وەربﮕير ت .و نهی ١٣
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و نهی  ١٣بههه ﮑهوت ،نياز و پهيوەندايهتی و خزمايهتی ميراتی ن وان گياکان
نيشان دەدات .له حهشيمهت ﮑی گهورەی ميراتی گياييدا نيزيﮑی ن وان ن ر و م
بهش وەی بههه ﮑهوت گامت " "gametesواته سپرم و توو ،که له ﻻيهن نير و م ی
گياييهوە بهرههم د ن و ههرکام کرۆمۆزومی تايبهت به خۆيان ههيه )."haploid" (n
بۆ و نه ئاوسبوونی گيای نۆك )ڕاگو زی سپرم( بههۆی ت ﮑه ويی گامت
""gametesی ن ر و م لهگهڵ کرۆمۆزۆمی ئاسايی ) (nبۆ کرۆمۆزۆمی دوانه " ٢
 "nپ ك دێ .ل رەدا چوار ئهگهر بوونی ههيه:
)(Aو ) (aو ناگهری با دەستی و سهرکهوتووييه و پيﮑه نهری ژ ن تيﮑی سهرکهوتووە.
) : (AAت ﮑه ويی "گامت"ی نيری  Aو "گامت"ی م ی  Aيه.
) : (aAت ﮑه ويی "گامت"ی نيری  Aو "گامت"ی م ی  aيه.
ههروەها  aAو  .(AA, Aa, aA, aa = diploide Zygoten) aaپيتهکانی  Aو  aل رەدا
نيشاندەری خانهکانی ژ ن تيﮑی ن ر يا م ن) .توو ،سپرم ياخود گامت((A) ،ی
سهرکهوتوو ياخود )(aی ژ رکهوتوو نيشانهی ميراتی چهشنهکانی)ژ ن( – )واته
ههموويان( لهسهر کرۆمۆزۆميﮑی ههوبهش پ ك د ن.
به پ ی تاﻗيﮑارييهکان هاوکات دەرەتانی پيﮑهاتنی ههر چوار حا هتهکه ههيه .له
کۆمه ﮑی گهل ك زۆری گيای نۆك )زياتر له ههزار چهشن(  - AAو  – aaتووی ئاوس
يهك له چوار و  - Aaو  – aAی ل ك ئاوس بوو نيوەی پهيوەندييهکه پ ﮑد نن ) AA +
 .(Aa + aA + aa = ١٠٠ %ئاوس بوونی سهرکهوتووی ) (AA + Aa + aAو نهی
دياريﮑراو " "Phenotypی ميراتی گيايهکه دياری دەکهن )بۆ و نه ڕەنﮕی زەردی
ناوکهکهی( .چهشنی "ژ ن"ی سهرکهوتوو تهنيا له ت ﮑه ويی لهگهڵ ) (aaپ ک د ن
)بۆ و نه  = aaڕەنﮕی ناوکی سهوز(.
ئهگهری ئهوەی چهشن ك سهرکهوتووانه به ش وەی " "Phenotypله کۆمه ﮑدا پ ک
ب  ،س له چوارە ) ،(AA, Aa, aAئهگهری پيﮑهاتنی گيای سهرکهوتوو يهك له چوارە
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) .(aaپهيوەندايهتی ناوکی نۆکی سهوز و زەرد له ﻻيهن بوونهوەری م و ن رەوە به
ش وەی ميراتی بۆ نهوەی نوێ دەگوازر تهوە .بهو هۆيهوە ئهگهرەکهی س له يهکه و
بهستراوەتهوە به چهشنی "ژ ن"ەکه يهك له دوو و يهك له يهکه) .يهکهم ياسای مهندل(.
ئهزموون :له جهمﻌييهت ياخود کۆمه ی گيای ڕاستهﻗينهدا )و نهی  (١٢ئاوسبوون به
ت ﮑه ويی تووی می و ن ر و به ش وەی هه ﮑهوت پ ك د ن .ژمار ﮑی زۆری ئهو
چهشنه بههه ﮑهوتانه ،چارناچار پ ويستيان به ياسای ئيحتمال ههيه که له يهکهم
ياساکانی مهندلدا ڕوون دەکريتهوە .ئهو ياسا ئيحتماله ت ﮑه وييهکی بههه ﮑهوتی گهل ك
تايبهتمهندييه که "ژ ن"ی ميراتی يهك له هۆکارەکانه بۆ پيﮑه نانی چهشنه
ڕەنﮕاوڕەنﮕهکانی گياکان.
دووههم ياسای مهندل )ياسای ت ﮑه ويی( دوو يا چهند تايبهتمهنديی لهبهر چاو
دەگرن )بۆ و نه ڕەنﮕی زەرد يا سهوزی ناوك کۆی فۆرمی خڕ يا چهندگۆشهی
ناوکهکه( ،له تاﻗيﮑارييهکاندا بۆته هۆی پيﮑهاتنی نۆ له س له س له يهك ) Futuyma
 .(١٩٩٨ئهو بۆچوونه دۆزراوەيهکی سا ی ) ١٨٦٥ياسای مهندل(ە که به ش وەيهکی
ئاسايی پرۆسهی ميراتی ڕوون دەکهنهوە – به م چهندين دەيه نهناسراو دەميننهوە.
ئهگهر چارلز داروين ياساکانی مهندلی ناسيبايه که بههۆی ژماريﮑی زۆری
تاﻗيﮑارييهوە خۆيان سهلماندووە ،ڕەنﮕه م ژووی گهشهسهندن به ش واز ﮑيتر پهرەی
سهندبايه .ئهودەم داروين هيچﮑات پرنسيپی به ﻻڕ دابردنی خۆی )Pangenesis-
 (Hypotheseب و نهدەکردەوە .دوای لهبهرچاوگرتنی ياساکانی مهندل که له سا ی
 ١٩٠٠زيندوو کرانهوە ،ياسای ميراتی بۆ پيﮑهاتنی کۆمه ه گيا و چهشنهکانيان ڕوون
کرانهوە .به ت ﮑه ويی ناوەڕۆکی تازەی چۆنيهتی ياسای پيﮑهاتنی چهشنهکان و
داروينيزمی نوێ )که له سا نی ١٩٠٠ەکاندا به ناوی وايزمانيزمووس
" "Weismannismusناودار ببوو( ،ههروەها ياساکانی مهندل له سا ی ١٩٣٧دا
" "Dobzhanskyismusپهرەسهندن ﮑی نو ی لهو بوارەدا پ ك ه نا .ئهو پهرەسهندنه بووە
هۆی پيﮑهاتنی تيئۆرييهکی مود ڕن و ئا ۆزی گهشهسهندنی بيۆلۆژيﮑی ئاژەڵ و گياکان
که له بهشهکهنی دوايينی ئهو نووسراوەيهدا باسی ل وە دەکهين.
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بهشی ٣
له "داروين"ەوە ههﺗﺎ گهشهسهندنی بيۆلۆژيکی :ﺗهرح دانﺎن به ب پﻼنی ئيﻼهی

ناشر و ژۆرناليست جان مۆری س ههم ) ،(١٨٩٢ - ١٨٠٨بازرگان ﮑی گهل ك
سهرکهوتوو بووە .دوای ئهوەی چاڕلز داروين سهرەتای سا ی  ١٨٥٩مانيۆسﮑريپت
)دەﻗی دەستنووس( ی نووسراوەيهکی خۆی به ناوی "کۆکراوەيهك لهسهر چۆنيهتی
پ ﻛهاتنی چهشنهکان بههۆی هه بژاردەی سروشتييهوە " An Abstract of an Essayon
 "the Origin of Species and Varieties through Natural Selectionی پ پ شنيار
کرد ،داوای ناو ﮑی دياريﮑراوی بۆ سهرتيتری نووسراوەکه له داروين کرد .مۆڕی
لهسهر ئهو بۆچوونه بوو ،له ﻻيهکهوە کت ب ك به  ٥٠٠ﻻپهڕەوە نووسراەيهکی کورت
و ئابستراکت نييه و لهوﻻشهوە خو نهر ناتوانی له چهمﮑی هه بژاردەی سروشتی
ت بﮕات .بهوهۆيهوە داروين ج ﮕر ﮑی ديﮑهی پ شنيار کرد.
ڕۆژی ٢٤ی نوامبری سا ی  ١٨٥٩يهکهم دەﻗی کت بی چهشنهکانی داروين لهژ ر
ناوی "لهسهر پ ﮑهاتنی چهشنهکان بههۆی هه بژاردەی سروشتی ياخود ڕزگاربوونی
وەچهی چهشنهکان بههۆی شهڕی مان و نهمانهوە " On the Origin of Species by
Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the
 "Struggle for Lifeله کت ب فرۆشييهکاندا ب و بووەوە .و نهی ١٤
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تهنيا لهو ڕۆژەدا نيزيﮑهی  ١٢٥٠دەﻗی ل فرۆشرا .ههروەها سهرەتای سا ی
 ١٨٦٠دەوروبهری  ٣ههزار دەﻗی چاپی دووههمی ئهو کت به که هيچ
گۆڕانﮑارييهکيشی بهسهردا نههاتبوو ،زۆر زوو تهواو بوو .سا ی  ١٨٦٦داروين
پ شهکييهکی له چاپی تهکميﻠﮑراوی ئهو کت به زياد کرد که ئاوڕدانهوەيهك بوو له
م ژووی ڕابردووی پ ﮑهاتنی چهشنهکان .لهو نووسراوەيهدا بههۆی و نه
م ژووييهکانی پ شﮑهوتوويی باوەڕی پ ﮑهاتنی چهشنهکانهوە " Historical Sketch of
 "the Progress of Opinion on the Origin of Speciesداروين پيشانی دەدا که نه خودی
گهشهسهندن و نه پرەنسيپی هه بژاردن له ﻻيهن ئهوەوە دۆزراوەيهکی تازە و نوێ نيه.
هاوکات له سهرەتای ئهو پ شهکييهدا ،داروين به ش وەی عاتيفی جهختی کردووە که تا
سا ی  ١٨٥٨زۆر ك له پشﮑ نهرانی سروشتی لهسهر ئهو باوەڕە بوون که چهشنهکان
دياری کراون و ژمارەيان نهگۆڕ و کۆنستانته ،واته ژمار ﮑی خو ﻘ ندراو که به ب
پهيوەندی لهگهڵ يهکتردا جياواز له يهکتر له ﻻيهن ه زی خۆ ﻘ نهرەوە بهو ش وەيهی
که ههن خو ﻘ ندراون.
ئهو کۆنس پته له ﻻيهن داروينهوە به ت ئۆری خو ﻘاندن "" theory of creation
ناس ندراوە .به م نووسهر ئاماژە بهوەش دەکا که پ ش خۆی تاﻗميﮑی کهمی پسپۆری
ئهو بوارە لهسهر ئهو بۆچوونه بوون که چهشنهکان گۆڕانﮑارييان بهسهردا دێ و
بوونهوەرانی ئهمڕۆ مناڵ ياخود لهدايﻛبووی ئهو گۆڕانﮑارييانهن .سهرەڕای ئهوەی
که داروين له کت بهکهيدا ئاماژەی به پرۆسهی وەك يهکی گهشهسهندنی مرۆڤ و
مهيموون کردووە ،و هيچﮑات ئاماژەی بهوە نهکردووە که مرۆڤ له مهيموونهوە
سهرچاوەی گرتووە ،ههر وەك و نهی  ،١٤به ئانﻘهست له ههر شو ن ك پهيوەندايهتی
مهيموون و مرۆڤ له ﻻيهن باوەڕدارانی ئايينييهوە بهيهکهوە دەلﮑ ندرێ.
له در ژەی بابهتهکهدا خۆمان به دەﻗی کۆتايی و شهشهمی چهشنهکانی داروينهوە
خهريك دەکهين که له ژ ر ناوی " The Origin of Species by Means of Natural
 "Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Lifeله
سا ی  ١٨٧٢ب وبۆتهوە .له دەﻗهکانی دواتردا ،ئهو کت به تهنيا لهژ ر ناوی ) The
 (Origin of Speciesله سا ی ١٨٧٢دا ب و کراوەتهوە.
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ههر بهو ش وەيهی که پ شتر باسی ل وە کرا ،داروينی  ٢٨سا ه چهند مانگ دوای
گهڕانهوەی له سهفهری پ نﺞ سا هی دەوری دنيا به کهشتی (١٨٣٧) ،دەستی کرد به
کۆکردنهوەی بابهتی ک شهی چهشنهکان .لهسهر زانياريی ئهوڕۆيی که بههۆی به ﮕه
و نووسراوەکانيهوە ڕوون بۆتهوە ،چارلز داروين بيست ساڵ پ ش ب وکردنهوەی
ت زەکانی لهسهر پرەنسيپی چهشنهکان ،ت ئۆرييهکهی خۆی به تهواوی ناسيوە و باوەڕی
پ ی بووە .سا ی  ١٨٤٤کت ب ﮑی  ٢٣٠ﻻپهڕەی ئامادەکرد به ناوی "چهشنه
سروشتييهکان" و له ئهگهری مردنيدا دەبوو ب و بﮑر تهوە؛ بۆ بهڕ وەبردنی ئهو کارە
داروين پارەی به ڕادەی پ ويست بۆ چاپﮑردن و ب وکرنهوەی تهرخان کردبوو .دوای
ئهوەی نووسهر سا ی  ١٨٥٨لهژ ر گوشاردا ناچار به ب وکردنهوەی نووسراوەکهی
کرا ،به دوو ﻗۆ ی لهگهڵ نووسراەکهی ئالفر د واﻻس له دوو نوسخهدا پرەنسيپی
سروشتی چهشنهکانيان کورت و گورج له ڕۆژنامهدا ب و کردەوە و سا ی  ١٨٥٩وەك
کت ب تهواوی نووسراوەکهی له چاپ درا.
گرنﮕايهتی ئالفر د واﻻس وەك دۆزينهوەی هاوبهشی ت ئۆريی پرەنسيپی سروشتی
چهشنهکان له بهشی يهکهمی ئهو نووسراوەيهدا باسی ل وە کرا .لهم بهشهی
نووسراوەکهدا دەمهوێ س مود ﻠی پ شووی داروين بخهمه بهر چاوی خو نهر که
تانانهت تا ئهمڕۆش ئهو ت زانه گرنﮕايهتييان ماوەتهوە.
له نووسراوەی ""Historical Sketchدا داروين چهند پسپۆريﮑی ئهو باوارەی ليسته
کردووە و ئاماژە به  ٢٩پسپۆر دەکا وەك :ئهرەستوو ) ٣٨٤تا ٣٢٢ی پ ش زايين( و
ژۆرژ بوفون " ،(١٧٨٨ - ١٧٠٧) "Georges Bufکه به ش وەی ڕاستهوخۆ هه س و
کهوتيان لهسهر گۆڕانی چهشنهکان" "Transformation of Speciesنهکردووە .ئهو
مرۆڤه پشﮑ نهرە سروشتييانه به ب پهيوەندايهتی لهگهڵ يهکتر و سهربهخۆ پ ش
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سهردەمی داروين ئاماژەيان به گۆڕانی چهشنهکان يان )گهشهسهندن له حا هتی ئاسايی
خۆياندا( و پرەنسيپی سروشتی چهشنهکان کردووە به م ت زەکانيان زۆرجار به ش وەی
ناديار و ب مانا فۆرمۆليرە کردووە .دوای هه سهنﮕاندن ﮑی ووردبينانه له ﻻيهن
بيۆلۆگی فرانسهيی ژان باپتيست د ﻻمارك "- ١٧٤٤) "Jean-Baptiste de Lamarck
 (١٨٢٩وەك باوکهگهورەی پرەنسيپی – ڕەچه هﻛی بوونهوەران ،داروين ئاماژە به
باوکهگهورەی خۆی ئيراسموس داروين " (١٨٠٢ - ١٧٣١) "Erasmus Darwinدەکا
که سا ی  ١٧٩٤له کارە زانستييهکهيدا به ناوی " "Zoonomiaلهسهر سهرچاوەی بير
و بۆچوونی ژان باپتيست د ﻻمارك باس و ل ﮑۆ ينهوەی کردووە .به ئهگهری زۆر
چارلز داروين گرنﮕايهتييهکی زۆری به بۆچوونهکانی باوکه گهورەی لهسهر تهوەری
گهشهسهندن داوە .ئهو ڕاستييه که چهمﮑی "داروينيزم" که وەك هاومانا و هاوتا له
کت بی ""On the Origin of Speciesدا که ﮑی ل وەرگرتووە ،و دوای سا ی ١٨٩٥
زۆر زوو خۆی سهلماندوە ،لهوانهيه له يهکهم پﻠهدا به پشت بهستن به ل هاتوويی
زانستيی و ئهدەبی پ شينيانيهوە بووب .
چالز داروين پ شهوای بيست و نۆ مرۆڤی زانياری پ ش خۆی بووە که له ليستهيهﻛدا
ئاماژەی پ کردوون :وەك ريچارد ئۆون " (١٨٩٢ - ١٨٠٤) "Richard Owenو
کارل ئرنست " ،(١٨٧٦ - ١٧٩٢) "Karl Ernstکه دەب له سا نی دواتردا به
ش وەيهکی ڕەخنهگرانه له ههنبهر ت ئۆری چهشنهکان هه س و کهوتيان کردب ؛ به م
له ليستهکهيدا ئاماژەی به دوو کهسی گرنگ نهکردووە :کارل فۆن لينه ) Carolus
 (١٧٧٨ - ١٧٠٧) "Carl von Linné" (Linnaeusو ژۆرژ کوير ""Georges Cuvier
) (١٨٣٢ - ١٧٦٩و نهی ١٥
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دوکتور و پسپۆری سرووشتی کارل فۆن لينه وەك پ ﮑه نهری مود ڕنی
سيستماتيﮑی ئاژەڵ و گيا )ڕەدەبهنديﮑردن و ناونانی چهشنهکان بۆ و نه دانانی ناوی
هۆمۆساپيهنس لهسهر مرۆڤی مود ڕن( له پهنا داروين وەك کهسايهتييهکی گرنﮕی
دنيای زانستی ناسراوە .به م ئهو لهسهر ئهو بۆچوونه بووە که چهشنهکان لهڕووی
پﻼن ﮑی ئيﻼهييهوە خو ﻘ ندراون .سا ی  ١٧٨٥کت ب ﮑی به ناوی سيستهمی سروشتی
" "Systema Naturaeچاپ کردووە که لهو دا مرۆڤی هۆمۆساپيهنسی لهگهڵ
بوونهوەرانی شيردەر له يهك پﻠه داناوە .ئهو بۆچوونهی بووە هۆی شهپۆليﮑی
نارەزايهتی له ﻻيهن مرۆڤی ئايينی ئهو سهردەمهوە .به م نووسهر به ش وەيهکی
چاﻻکانه بهرگری له بۆچوونهکهی خۆی کردووە.
و نهی پهنا کارل فۆن لينه )و نهی  (١٥ژۆرژ کوير ،کار و ت زی کارل فۆن لينهی
در ژە پ داوە و بههۆی پشﮑنينی فوسيل و ئ سﻘانی بهج ماوەی بوونهوەرانهوە )بۆ و نه
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ئ سﮑهپهيﮑهری فيﻠی ماموت( ،وەك يهکهم پ ﮑه نهری بواری فوسيل و ئ سﮑهپهيﮑهر
ناسراوە .تاﻗيﮑارييهکان لهسهر کارەکانی ژۆرژ کوير بووە هۆی پيﮑهاتنی "تيئۆری
کارەسات" " :"Katastrophentheorieچهشنه نهگۆڕەکان له پرۆسهی دووپاتبوونهوەی
کات ﮑی دياريﮑراودا له ﻻيهن کارەساته سروشتييهکانهوە به تهواوی له ناو چوون و
دواتر بههۆی پﻼنی خو ﻘاندنهوەی نو ی خوادی ئينجيﻠهوە ههميسان ڕ ك و پ ك
کراونهوە و به ش واز ﮑی نوێ خو ﻘ ندراونهتهوە .چيرۆکی خو ﻘاندنی ئايينی مهسيحی
لهگهڵ س وی نووح وەك کارەساتی کۆتايی ئهو ت زە ئايينيه له ناوەڕاستی
بۆچوونهکهيدا ج ی گرتووە که به ناوی کويريزم " "Cuvierismusناودارە.
سا ی  ١٧٩٦ژۆرژ کوير ،ج فرۆی سن هيﻠير""Etienne Geoffroy Saint-Hilaire
) (١٨٤٤ - ١٧٧٢ههروەها ژان باپتيست د ﻻمارك له شاری پاريس وەك پرۆفسۆری
پيﮑهينهری نو ی ر ﮑخراوەی نيۆنهتهوەيی " "Institut Nationaleناونران .ئهو س
مامۆستايه ههرکام بۆچوونی جياوازی خۆيان ههبووە ،که له ئاکاد می پاريس له ن وان
سا هکانی  ١٨٣٠تا  ١٨٣٢به دنيای زانست ناس ندراون .بهتايبهت ج فرۆی سن هيﻠير
وەك ئاژەڵ ناس دوای پشﮑنينی فوسيل و ئ سﻘانی بوونهوەران بۆ سهلماندنی گۆڕانی
چهشنهکان ئاماژەی به ت ئوويی وەك يهکتری دروستﮑردنی بوونهوەران کردووە.
چارلز داروين له پهنا ئهو پسپۆرە سرووشتيانه له زەويناس ﮑی گرنگ پهيرەوی
کردووە به ناوی جيمز هاتۆن " (١٧٩٧ - ١٧٢٦) "James Huttonکه به ش وەيهکی
ناڕاستهوخۆ پرەنسيپئ چهشنهکانی له سا ی  ١٧٩٤دا فۆرمۆليرە کردووە که له ت ئۆری
داروين زۆر نيزيﮑه.
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٦٠

کت بی چهشنهکﺎن  :١٨٧٢ / ١٨٥٩پ نج ﺗ ئۆری و جيﺎکردنهوەی زانست له بﺎوەڕ

له زۆربهی کاروبارە ت ئۆرييه بيۆلۆژی – زانستييهکاندا ،کت به سهرەکييهکهی چارلز
داروين )و نهی  (١٤وەك نووسراو ﮑی ئاسايی زانستی سروشتی سهير دەکرێ .ئهو
ل ﮑدانهويه و ماناکردنهوەيه زۆر تهواو نييه :کتيبهکهی داروين ناوەڕۆکی
ت ئۆرييهکانيتريشی ت دا گونجاوە ،که زۆرجار لهبهر چاو ناگير ن ياخود بازی بهسهردا
دەدەن .لهم بهشهی نووسراوەکهدا دەمهوێ بيسهلمينم که چارلز داروين وەك پسپۆری
ئيﻼهيات و پشﮑ نهری سروشتی که تا کۆتايی سهفهری دەوری دنيای خۆی )(١٨٣٦
وەک باوەڕمهند ﮑی بهه زی مهسيحييهت مابۆوە ،باوهڕی ئايينی و م ژووی خو ﻘاندنی
که لهناو خه ﮑانی ئهو سهردهمهدا شت ﮑی تهواو ئاسايی بوو ،له به ﮕه و ل ﮑدانهوهی
زانستيی جيا کردۆتهوە :ناوهڕۆکی باوهڕی ئايينی )ياخود دوگم( و به ﮕهی زانستيی
)ياخود ت ئۆريی( له کت بی چهشنهکاندا بهتهواوی ل ك جيا کراونهتهوه.
ئهو بۆچوونه دەب لهگهڵ هه سهنﮕاندن  -شيﮑردنهوەيهکی کهمهکی چاپی يهکهم
)داروين  (١٨٥٩لهگهڵ شهشهم چاپی کارەکهی داروين که سهرەتای سا ی ١٨٧٢
ب وکراوەتهوە ،بسهلم ندرێ .سهرتيتری  ١٥بهشی ) (I – XVکت بهکه سا ی  ١٨٧٢بهم
ش وەيه بووە:
Variation under Domestication

I.

ههمهچهشنيی بيۆلۆژی بوونهوەری دەستهمۆکراو
Variation under Nature

II.

ههمهچهشنيی بوونهوەران لهژ ر بارودۆخی ژيانی سروشتيدا
Struggle for Existence

III.

ک بهرک ی بوون
Natural Selection; or the Survival of the Fittest

IV.
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هه بژاردەی سروشتی؛ يا مانهوەی ئهو بوونهوەرانهی خۆيان گونجاندووە
Laws of Variation

V.

ياساکانی چهشنهکان
Difficulties of the Theory

VI.

پرسياری کراوە سهبارەت به ت ئۆرييهکه
Miscellaneous Objections to the Theory of Natural Selection

VII.

ڕەخنهی ههمهچهشنه لهسهر ت ئۆری هه بژاردنی سروشتی
Instinct

VIII.

تايبهتمهنديی ميراتيی بوونهوەران
Hybridism

IX.

پ ﮑهاتهی زۆ ی ئاژەڵ و گيا
On the Imperfection of the Geological Record

X.

لهسهر بۆشايی ن وان فوسيﻠهکان
On the Geological Successions of Organic Beings
Geographical Distribution
Geographical Distribution

XI.
XII.
XIII.

ب وبوونهوەی جوغرافيايی بوونهوەرانی سهر زەوی که در ژەی ههيه )دوو بهشی
حهوت و ههشت وەك يهکن(
– Mutual Affinities of Organic Beings: Morphology – Embryology
Rudimentary Organs

XIV.

پهيوەندايهتی دووﻻيهنهی ن وان بوونهوەرانی ئورگانيک مۆرفۆلۆژی ،کۆرپه ه ناسيی،
جهستهی سهرەتايی
Recapitulation and Conclusion

دووپاتبوونهوە و ئاکام بهندی

XV.
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٦٢

ئهو چهمك ياخود دەستهواژانهی دوپات بوونهتهوه:
 .١چهمﮑی "گهشهسهندن" ) (evolutionيهکهم چاپی سا ی  :١٨٥٩تهنانهت يهك
جاريش لهم کت بهدا نههاتووه ،جيا له وشهی ") "evolvedگهشهی سهند(.
چاپی شهشهم ،سا ی  ١٨٧٢ههشت جار وشهی گهشهسهندن و س جار
وشهی " "evolutionistبهکاره نراوه.
 .٢چهمﮑی " :"descent with modificationيهکهم چاپی سا ی  ٢١ ،١٨٥٩جار
و چاپی شهشهم ،سا ی  ٢٣ ،١٨٧٢جار.
 .٣چهمﮑی " "survival of the fittestيهکهم چاپی سا ی  ١٨٥٩تهنانهت جار ﻛيش
نههاتووه ،چاپی شهشهم ،سا ی  ١٦ ،١٨٧٢جار.
 .٤چهمﮑی " "creationياخود " "createdيهکهم چاپی سا ی  ٤٤ ،١٨٥٩جار،
چاپی شهشهم ،سا ی  ٦٨ ،١٨٧٢جار.
ئهو هه سهنﮕاندنه س کۆتايی گشتيمان پنيشان دهدا:
يهﮐهم :ت ئۆری نيزيﮑايهتی " :"Deszendenztheorieلهڕاستيدا هه هيه ئهگهر به
ئاماژهکردن به يهکهم چاپی سا ی ١٨٥٩ی کت بی "" On the Origin of Speciesی
داروين واته ت ئۆری گهشهسهندن ياخود ") "survival of the fittestڕزگاربوونی ئهو
بوونهوهرانهی باشتر خۆيان لهگهڵ ژينﮕهدا گونجاندوه ،به ش وهی ڕەمهکی و نادروست
بهناوی "ڕزگاربوونی بهه زهکان" وهرگ ڕدراوهتهوه( ئاخهفتن بﮑهين .چهمﮑی
") "fittestله گهشهسهندنی بيۆلۆگی مود ڕندا هاوتايه بۆ بوونهوەرانی جياواز ،کاتی
ژيان و سهرکهوتوويی پهرەپ دانه به وەچهی نوێ( له ﻻيهن فهيﻠهسۆفانی وەك ه ربرت
سپ نسر " ١٨٢٠) "Herbert Spencerتا (١٩٠٣ەوە بهرجهسته کراوە و داروين خۆی
له چاپهکانی دوايينيدا وەك هاوتايهك بۆ "هه بژاردەی سروشتی" که ﮑی لی
وەرگرتووە .له چاپی شهشهم ،سا ی) (١٨٧٢داروين ئهو کارەی بۆ و نه له بهشی س ی
کت بهکهدا بهم ش وەيه ڕوون دەکاتهوە:
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I have called this principle, by which each slight variation, if useful, is
preserved, by the term Natural Selection, in order to mark its relation to man’s
power of selection. But the expression often used by Mr. Herbert Spencer, of
the Survival of the Fittest, is more accurate, and is sometimes equally
convenient.

"من ئهو ئهس هی وا به گو رەی ئهو ههر چهشنايهتييهکی بچووک ،ئهگهر که ﮑی
ههب ت ،به پ ی ت رمی هه بژاردنی سروشتييهوە دەپار زر ت ،بۆيه ڕامﮕهياندووە که
له ڕ ﮕهی ئهوەوە پهيوەندييهکی به ه زی هه بژاردنی مرۆڤ بهرچاو .به م ئهو
بهيانهی سهبارەت به مانهوەی گونجاوان ،که زۆر جار له ﻻيهن ڕ زدار ه ربرت
سپ نسرەوە که ﮑی ل وەردەگير ت ،گهل ک ڕاستترە و ههند ک جار به ههمان ڕادەش
بهڕێ وج يه".
داروين لهم بهشهدا جهخت لهسهر هه سهنﮕاندنهکهی خۆی دەکات سهبارەت به
)هه بژاردەی چ ﮑراو له ﻻيهن مرۆڤهوە ،واته پرنسيپی دروستﮑردنی ئاژەڵ و گيا
ياخود دەستهمۆکردنی ئاژەڵ و گيا )و نهی  – (١٦هه بژاردەی سروشتی سهر زەوی
که به ئازادييهوە بهڕ وە دەچ ) ،کۆمه ی وەحشی( .ئهو کارە که له به ﮕهکانی ئهس ی
هه بژاردەی سروشتی پهرەپ دان و زاوز ی داروين – واﻻسهوە سهرچاوە دەگرێ له
بهشهکانی دواييندا به ووردی شی دەکر تهوە.

و نهی ١٦
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٦٤

ئهو و نهيه ئاژە ی دەستهمۆ بۆ پيﮑهاتنی سهگی ما ی ) (Canis familiarisله گورگهوە
) (Canis lupusپيشان دەدا .داروين له کت بی چهشنهکان و دوو کت بی دوای ئهويشدا
پرەنسيپی پيﮑهاتنی ئاژە ی دەستهمۆ ڕوون دەکاتهوە و د ته سهر بۆچوونی کرداری
)کۆمه ه کارگهل ک که بۆ ئامانج ﮑی تايبهتی بهڕ وەدەچن( ئازادی سروشتی ياخود
هه بژاردەی سروشتی.
دووههم :پ ناسهکردنی چهمﮑی گهشهسهندن :چارلز داروين له چاپی شهشهم،
سا ی) (١٨٧٢لهسهر پ ناسهکردنی گهشهسهندنی بيۆلۆژيﮑی )ئورگانيك( که تا
ئهمڕۆش له ناو زاناياندا ج ی باوەڕە ،لهسهر ت ئۆری گهشهسهندن " theory of
 "descent with modificationدەدوێ .بهو مانايه ڕەچه هکی گۆڕان بهسهرداهاتوو به
پ ی چهندين وەچه .له بهشی  Xی کت بهکيدا که سا ی  ١٨٧٢بۆ شهشهم جار له چاپی
داوە ،داروين ئاماژە بهم د رە دەکا" theory of evolution through natural selection" :
ت ئۆری گهشهسهندن لهڕ ﮕهی هه بژاردەی سروشتييهوە؛ له کورتﮑراوەی باسهکه له
بهشی  VXدا ئهو روونﮑردنهوەيهی بهدوادا دێalmost every naturalist admits " :
 "the great principle of evolutionکهم و زۆر ههموو زانايهکی سروشتی لهمڕۆدا دان
به ) (١٨٧٢پرەنسيپئ مهزنی گهشهسهندندا دادەن ت.
س ههم :پووچه ﮑردنهوەی گ ڕاوەکان و چ رۆکهکانی ناو پهرتووکی ئينجيل لهسهر
خو ﻘاندنی چهشنهکان :ئهو ڕاستييه که چارلز داروين له چاپی يهکهم و چاپی کۆتايی
کت بی چهشنهکانيدا ) (١٨٧٢/١٨٥٩چهمﮑی خو ﻘاندن ""creationی له يهکياندا ٤٤
جار و لهويترياندا  ٦٨جار ه ناوە ،به ڕوونی دەيسهلم ن که ويستوويهتی بۆچوونی
دوگماتيﮑی کت بی ئينجيل پووچهڵ بﮑاتهوە).بۆ و نه نامهيهکی چارلز داروين که له
در ژەی ئهو نووسراوەيهدا له بهشی چوارەم دەخر ته پ ش چاوی خو نهر( .ئهو  ٤٤يا
 ٦٨جار ئاماژەپ ﮑردنانه ياخود باس و ليﮑۆ ينهوە لهسهر باوەڕ به خو ﻘاندن ،ناوەڕۆکی
ئايينی مهسيحی کت به سهرەکييهکهی چارلز داروين پ ك د ن  .وشهی "ئينجيل" له هيچ
شو نيﮑی کت بهکهيدا ئاماژەی پ نهکراوە ،سهرەڕای ئهوەی له بيۆگڕافييهکهيدا چهندين
جار ئاماژەی پ ﮑردووە ،بهتايبهت به تهوڕات .(Barlow ١٩٥٨).وەك مرۆڤ ﮑی
پسپۆری ئايينی مهسيحی چارلز داروين به باشی دەيزانی که ناب ڕاستهوخۆ ه رش
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بﮑاته سهر نووسراوە پيرۆزەکه لهبهر ئهوەی ئيماندارانی ئهو سهردەمه دەيانتوانی
ک شهی بۆ ساز بﮑهن .ههر وەك له بهشهکانی داهاتووی ئهو نووسراوەيهدا دەيبينين
چارلز داروين به ههر ش وەيهك ويستوويه پ ش به ک شه سازکردنی مرۆڤی ئايينی
بﮕرێ.

و نهی ١٧

و نهی  ١٧و ناکردنی دياگرامی ڕەگهزنامهی زاوز ی کت بی چهشنهکانی چارلز
داروين که بهسهر پ نﺞ بهشدا دابهش دەکر ن.
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٦٦

ﺗ ئۆريی داروين لهسهر گۆڕانی چهشنهکﺎن و پهرەسهندنيﺎن

کت بی شۆڕشی بوونهوەرناسيی ئرنست ماير "(٢٠٠٥ – ١٩٠٤) "Ernst Mayr
سا ی  ١٩٦٤بههۆی سهدمين سا ی ب وکردنهوەی کت بی چهشنهکانی داروين له پ ش
گوتهکهيدا ئاماژەی کردووە که ئهو کت بهی داروين نهك ههر له ت ئۆرييهك به ﮑوو له
چهند ت ئۆريی لۆژيﮑيی جياواز پيﮑهاتووە .ئرنست ماير پسپۆری بوونهوەرناس له
بهرههمی کۆتايی خۆيدا به ووردی کۆنس پتی  – ٥ت ئۆريی داروينی ڕوون کردۆتهوە
)ماير.(٢٠٠٤ ،
ئهو بهشه له نووسراوەکه بههۆی کاری بهردەوامی خۆم لهسهر ئاناليزەکردنی
سهرچاوە سهرەکييهکان )داروين (١٨٧٢ / ١٨٥٩؛ پيﮑهاتووە که پ شتر لهﻻيهن
خۆمهوە ب و کراونهوە )سيستهمی  ٥ت ئۆريی کوتچ را  ،(٢٠٠٨و لهگهڵ کارەکهی
ئرنست ماير له چهند خا دا جياوازييان ههيه.
له سهرەتاوە ڕوونﮑردنهوەيهکی کورت لهسهر پ نﺞ ت ئۆريی داروين:
 .１شۆڕش )چهشنی پ شووی بوونهوەران لهسهر بنهمای گۆڕان بهسهرداهاتن(
پرۆسهيهکی م ژوويی ڕاستهﻗينهيه که به پ ی کات پ ﮑهاتووە و ئ ستاش ههر
در ژەی ههيه .به پ چهوانه" ،ت ئۆريی خو ﻘاندن" هيچ شت ك ڕوون ناکاتهوە.
 .２پيﮑهاتنی ههموو بوونهوەرانی سهر ئهم ههردە :ههموو بوونهوەران له ﻻيهن
چهشنی سهرەتايی ژيانهوە سهرچاوەيان گرتووە.
 .３کۆنس پت ياخود ت ﮕهييشتوويی له پيﮑهاتنی پﻠه به پﻠه که له ههنﮕاوی
بچووکهوە )ناڕ ك و پ ك( بوونهته هۆی گۆڕان بهسهرداهاتنی چهشنهکان.
 .４ت زی زۆربوون ياخود ب وبوونهوەی چهشنهکان ،به مانای ڕەنﮕا هيی ژيان
و چهشنی نوێ له در ژەی کاتيی وەچهکاندا.
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 .５ت ئۆری هه بژاردەی سرووشتی به مانای پرەنسيپی داروين – واﻻسه و
"هه بژاردن له سرووشتی ئازاددا".
له بهشی داهاتوودا ههوڵ دەدەين به پشت بهستن به نووسراوە سهرەکييهکی خودی
داروين ) (١٨٧٢ / ١٨٥٩باس لهسهر ئهو پ نﺞ ت ئۆرييانهی داروين بﮑهين .ل رەدا
ئاماژە به نووسراوەی خۆم به ناوی "بيۆلۆژی پهرەسهندن" )کوتچيرا  (٢٠٠١دەکهم
که لهسهر چوار له ت ئۆرييهکانی داروين نووسيومه )کۆنس پتهکانی  ٢تا  (٥و بهگشتی
تهوەری گهشهسهندن دەگر تهوە و زۆر پ شتر له داروينيش له ﻻيهن پسپۆرانی زانستی
سرووشتييهوە دۆزراونهتهوە .بهو پ يهی داروين له کارە سهرەکييهکهيدا باس لهسهر
گهشهسهندن و پيﮑهاتنی چهشنهکانی به ش وەی بهرب و بهڕ وە بردووە ،دەب
گهشهسهندن وەك م ژوويهکی ڕاستهﻗينه ,هه س و کهوتی لهگه دا بﮑرێ.
داروين ) (١٨٥٩ڕوونی دەکاتهوە که هه بژاردەی س ﮑسی )هه بژاردەی جينسی(
وەك کونس پت ﮑی جياوازە .و نهی ١٨

و نهی  : ١٨هه بژاردەی جينسی ئاژە ن ،تاووسی شين به کردنهوەی با هکانی
حا هت ﮑی س ﮑسی بهخۆی دەدا که سهرنجی تاووسهکانيتر بۆ ﻻی خۆی ڕادەک ش .
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مرۆڤ دەتوان ل رەدا له شهش ت ئۆری ئاخهفتن بﮑا .به م ئ مه ل رەدا هه بژاردەی
س ﮑسی وەك هه بژاردەيهکی سرووشتی دادەن ين و ئهو پرۆسهيه دەخهينه ژ ر ت ئۆريی
ژمارە پ نجهوە.
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داروينيزم ،وايسمﺎنيزم " (١٩١٤ - ١٨٣٤) "August Weismannو دونﺎنسکيزم
"(١٩٧٥ - ١٩٠٠) "Theodosius Dobzhansky

چهمﮑی داروينيزم له ﻻيهن ئيرنست هاکل " "Ernst Haeckelپزيشك ،ئاژە ناس و
بيرمهندی ئا مانی )(١٩١٩ - ١٨٣٤يهوە دوای سا نی  ١٨٦٠له ناوچه ئا مانی
زمانهکاندا ناس نراوە .ههر وەك له بهشی پ شووی ئهم کت بهدا باسمان ل وەکرد،
داروينيزم پ نﺞ يا شهش ت ئۆری ياخود ت ز لهخۆی دەگرێ که به در ژايی چهندين دەيه
کاری پشﮑنينيان لهسهر بهر وە چووە و تا ئهمرۆ زۆربهی بهشهکانی سهلمينراون يا
کاميﻠتر کراونهوە و بهردەواميش خهريﮑی ڕوون کردنهوە و پهرەسهندنن.
زی يهکهمی داروين" ) (١٨٧٢/١٨٥٩واته " descent

گهشهسهندن له خۆيدا وەك "ت
 "with modificationلهمڕۆدا وەك ڕاستييهك له ﻻيهن زانايانهوە سهلميندراوە .ت زی
دووههمی داروين واته )ههموو بوونهوەرانی سهر ئهم ههردە واههيه له يهک چهشنی
سهرەتايی ژيان سهرچاوەيان گرتب ت(All the organic beings which have ever " ،
 ،" lived on this earth may be descendend from some one primordial formله
ﻻيهن ژمار ﮑی زۆری تاﻗيﮕای مولﮑوول – بيۆکيمی – بيۆلۆژيﮑييهوە سهلمينراوە.
چهمﮑی پيﮑهاتنی پﻠه به پﻠه " "Gradualismusله ت ئۆريی س ههمی دارويندا و
ئارگۆمينتی فهيﻠهسۆفانهی "سروشت باز نادات" )،(Natura non facit saltum
دەتوانرێ لهمڕۆدا بهش ﮑی زۆری بههۆی زانستی کهوناراناسيی ""Paläobiologieی
بسهلم نر ت.
مود ڕنهوە
ت ئۆری چوار ياخود ت زی زۆربوون يا ب وبوونهوەی چهشنهکان واته فرە چهشنيی
" :"Diversifizierungلهمڕۆدا هيچ زانايهکی ئهو بوارە شك و گومانی لهسهر نييه که
بهردەوام به پ ی کات ،گۆڕان بهسهر چهشنهکاندا هاتووە و چهشنی نو يان پ ك ه ناوە.
سهبارەت به گرنﮕايهتی ت ئۆری هه بژاردەی سروشتی داروين واته ت زی پينجهم وەك
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موتۆڕ ﮑی بهه ز بۆ وەڕ خستنی گهشهسهندن ،هيچ باس ك له ن وان زانايان نهماوەتهوە
و ئهويش به تهواوی سهلم ندراوە.
ههروەها هه بژاردەی س ﮑسی )ت زی شهشهم(وەك ه ز ﮑی پا پ وەنهر له ن وان
چهندين گرووپی ئاژە دا بۆ و نه "با ندەکان و ماسييهکان" ،هيچ ج ی گومان نييه و به
ڕاشﮑاوی کارت ﮑهرييهکی گرنﮕی بۆ پهرەپ دانی وەچهکانيان ههبووە و ههيه.
ئ مه دەب ل رەدا دەستنيشانی هه ه و بۆچوونه ناڕاستهکانی داوينيزمی کﻼسيﮑيش
بﮑهين .داروين ) (١٨٧٢ / ١٨٥٩له هيچ شو ن ﮑدا ڕوونﮑردنهوەيهکی ڕازيﮑهر
سهبارەت به چهمﮑی چهشنهکان ناو نابات و لهسهر پرۆسهيهکی تايبهتيی نيشاندانی
چهشنهکان دۆش دادەم ن ت )دابهشبوون بۆهۆی خهتی دياريﮑراوی ڕەچه هك( .ناوی
کت بهکهی " "On the Origin of Speciesلهڕاستيدا دەبوايه ناوی "لهسهر گۆڕانﮑاريی
چهشنهکان )(On the Transformation of Speciesبوايه ،چونﮑه داروين )/ ١٨٥٩
 (١٨٧٢له بناغهوە پ ﮑهاتن و گۆڕانی چهشنهکانی له چوارچ وەی کاتييدا سهير
کردووە .لهسهر بنهمای سهرەکی " ، "Originيهکهم چهشنهکانی ژيان له کت بهکهيدا هيچ
فاکت ك بۆ و ناکردنيان نادۆزر تهوە .چارلز داروين لهسهر گۆڕان بهسهرداهاتنی
بيۆلۆژيﮑی) (١٨٧٢ / ١٨٥٩پشت به بۆچوونهکانی ﻻمارك "(١٨٠٩) "Lamarck
دەبهست ] ،که ك وەرگرتن /که ك وەرنهگرتن له ئهندامان ،له پهيوەنديی لهگهڵ
تهيبهتمهنديی ميراتيی جهستهکان[ – ،ت ز ك که بههۆی ئارگۆم نت و زانياريی نو وە
ل ك هه وەشاوەتهوە.
لهو پهيوەندييهدا دەب بﮕوترێ که تاﻗم ك له چهمﮑه ناوبراوەکانی چارلز داروين
) (١٨٧٢ / ١٨٥٩بهردەوام له چهمﮑی دووپاتﮑراو بۆ و نه فۆڕمی بهرز " higher
 "formsيا ئهندامانی کاميل " "perfectionيا خود ئهندامی ناتهواو " imperfect
"organsکه ﻛی وەرگرتووە ،که ئيتر له زانستی مود ڕنی گهشهسهندندا که ﮑی ل وەر
ناگير ت ،چونﮑه به پ ی بۆچوونی ئهمڕۆی زانست کارت ﮑهريييان نهماوە .گهشهسهندن
به مانای ئهوە نييه به ش وەی ئيجباريی پرۆسهيهك پ ك ب ن بۆ ئا ۆز ياخود "تﮑميل
بوونی گهشهسهندن"؛ ]تهواو و تهکميل[ .بهو مانايهی که گهشهسهندن ناب ههميشه
کاميل بووونهوەی بهدوادا ب ت .ههروەها دەب له ڕەوتی کارەکهيدا جهخت لهسهر ئهوە
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بﮑرێ که داروين ) (١٨٧٢ / ١٨٥٩لهژ ر دوو وشهی )ت ئۆری من( " "My theoryله
ش وەی ئاسايی خۆيدا وەك ت ﮑه وييهك له کۆی کۆنس پتهکانی يهك و دوو ت
گهيشتووە :له بهشی ١٥ی ئهم کت بهدا بۆ و نه چهندين جار چاومان بهو چهشنه
فورمۆلهکردنه دەکهوێThe theory of descent with modification through " :
 "variation and natural selectionواته ،ت ئۆريی سهرچاوەگرتنی چهشنهکان به
گۆڕانﮑارييهوە)به مانای گهشهسهندن( بههۆی چهشنايهتی و هه بژاردەی سروشتييهوە
)به مانای پرەنسيپی هه بژاردن() .و نهی (١٩

و نهی  :١٩ڕوونﮑردنهوەی داروين بۆ به ميرات وەرگرتنی تايبهتمهندييهکانی
جهستهيی مرۆڤ .به پ ی بۆچوونی داروين ) (١٨٦٨دەب خانهکانی جهسته به ناوی
چهﻗهرەکان ،بدر ته وەچهی داهاتوو .ئهو چهﻗهرانه دەب له سپ رمی مرۆڤدا بن و
بههۆی ژينﮕهوە گۆڕانيان بهسهردا ب  .ئهو بۆچوونهی داروين به پ ی زانستی ئهمڕۆ
ڕەد کراوەتهوە.
ئا فرد واﻻسه له کت بهکهيدا به ناوی "داروينيزم" ) (١٨٨٩لهسهر ههر س چهشن،
"تهك بينی چهشنهکان" واته کاری سيانهيیOn the Origin of Species, The ) ،
 ،(Variation of Animals and Plants under Domesticationسهبارەت به سهرچاوەی
چهشنهکان ،فرەچهشنی گيا و ئاژە نی ما يی؛ و ) The Descent of Manبنهچهکی
مرۆڤ(] ،داروين  [١٨٧١ ،١٨٦٨ ،١٨٧٢/١٨٥٩وەك يهکهيهك سهير دەکر ن .لهو
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پ نﺞ کت بهی داروينيزم ئاماژە به ت ئۆری پانﮕنزيس دەکرێ ٨.ليرەدا به ش وەی ورد
باس لهسهر دوو کت بی داروين ) (١٨٦٨دەکهين که دەﻗی شرۆڤهکراو يا
ڕوونﮑردنهوەی دۆبژانسﮑی " (١٩٥٥) "Dobzhanskyيشی لهبهر چاو گرتووە.
ههر وەك بينرا ،چارلز داروين له کت به سهرەکييهکهيدا )(١٨٧٢/١٨٥٩
جياوازييهکی ئاشﮑرای له ن وان گارانتی زانياريی به ﮕهيی ) (facts, theoryو
ناوەڕۆکی بۆچوونی نهسهلميندراو واته ت ئۆريی خو ﻘاندن دا ) the doctrine of
 (creationداناوە .جا لهبهر ئهوەی نووسهر نهيتوانيوە هۆکاری فرەچهشنيی بيۆلۆژيﮑی
ڕوون بﮑاتهوە ،ج ﮕا بۆ مانهوەی خو ﻘ نهر کراوە مابۆوە .له ناو بازنهی دۆستانی
چارلز دارويندا "پ ﮑهينهری گۆڕانﮑاريی" نهبينراو ،به ش وەی ئايينی ڕوونﮑراوەتهوە:
)خودای ئينجيل دەب جياوازيی له ن وان بوونهوەران داناب ( .چارلز داروين بهردەوام
بهدوای هۆکار ﮑی سروشتی ئهو گۆرانﮑارييانهدا گهڕاوە و دوای ماوەيهك بيرکردنهوە
لهسهر ئهو تهوەرە بهو ت ئۆرييه گهييوە"Provisional hypothesis of pangenesis" :
)داروين  (١٨٦٨واته ت ئۆريی کاتيی چهﻗهرە  -pangenesisئهو کارەی که له ﻻيهن
خودی نووسهريشهوە به چاوی ڕەخنهگرانهوە سهير کراوە ،و دەچ گومانی
ڕوونﮑردنهوەکهی وا بنو ن که ههموو خانهکانی جهسته ببنه هۆی دورستﮑردنی يهکه
بچووکهکان .ئهو چهشنه " "pangenesياخود چهﻗهرانه که ناوی جهستهی بچووکيشی
لهسهر دادەنرێ ،دەب خۆيان له ڕ ﮕای گهڕانی خو نهوە وەڕێ خستب و لهگهڵ
سﻠوولی جنسی ت ﮑهڵ بووبن )سپ رم( و لهو ڕ ﮕايهوە به ميرات بۆ وەچهکانی داهاتوو
ڕاگو زرابن و بههۆی کارت ﮑهريی ژينﮕهوە )واته :بهکارهاتوو ،يا بهکارنههاتوو(
ئهندامه ئيسﻼحﮑراوەکان له ڕ ﮕای ئهو بۆچوونهوە گۆڕانيان بهسهردا هاتب  .داروين
لهسهر ئهو ت ئۆرييه و لهڕ ﮕهی باوەڕمهندی به بۆچوونی ﻻمارﻛهوە هاتۆته سهر ئهو
ت ئۆرييهی که دەتوانرێ تايبهتمهندييهکانی جهسته بهو ش وازە به ميرات بۆ وەچهکانی
داهاتوو ڕابﮕو زر ن .ئهو بۆچوونهی چارلز داروين له سهردەمی حهياتی خو شيدا به
ش وەی ڕەخنهگرانهوە تاﻗيﮑاريی لهسهر کراوە و ئهزموونهکهی نهر نی بووە .بهو
هۆيهی تا ئهمڕۆ هيچ به ﮕهيهك بۆ سهلماندنی بۆچوونهکهی چالز داروين )و نهی (١٩
 ٨پانﮕنزيس ت ئۆرييهکی داروينه که دە ی ههر ئهندام ﮑی بچووکی جهسته که ناوی چهﻗهرەی لهسهر داناوە،
بۆ وەچهکانی داهاتوو ڕادەگو زر ن و ...
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نييه و دەب تهنيا وەك تاﻗيﮑارييهکی نووسهر سهير بﮑرێ .نوﻗسانی پرەنسيپی
هه بژاردنی چارلز داروين )ت ئۆری ژمارە  (٥له سهردەمی حهياتی خودی نووسهروە
ههتا ئهمڕۆ له ﻻيهن زۆربهی زانايانی ئهو بوارەوە باس و ل ﮑۆ ينهوەی لهسهر کراوە.
" August

بوونهوەرناس و زانای گهورەی بيۆلۆگی ئا مانی ئاگوست وايسمان
 (١٩١٤ - ١٨٣٤) "Weismannکهسايهتييهکی ناوداری ئهو تاﻗيﮑارييانه له ئهژمار
دێ که به پشت بهستن به گهل ك به ﮕه بۆ گۆڕان بهسهرداهاتنی چهشنهکان که له ﻻيهن
ئالفر د واﻻسهوە له سا ی  ١٨٨٩له کت ب ﮑيدا ب وی کردبوونهوە ،وەك پ ﮑهينهری
دارويزمی نوێ ناسراوە .ئاگوست وايسمان س ت ئۆری سهرەکی داڕشتووە که خۆی
به هۆی چهندين تاﻗيﮑاريی و به ﮕه و و نهی ميﮑرۆسﮑۆپييهوە بهڕ وەی بردوون:
 .１تايبهتمهنديی جهستهيی گۆڕان بهسهرداهاتوو )بۆ و نه ئهندامانی بڕاو(
ناتوانرێ به ميرات به وەچهی داهاتوو بدرێ.
 .２هاوکات لهگهڵ پهرەسهندنی ئاژە ك ههر خانهيهك که دەبنه هۆی پ ﮑهاتنی
سﻠوولی جينسی )سپ رم( ،له کات ﮑی زوودا بهڕ وەدەچ ) (Keimplasmaله
حا يﮑدا خانهکانی جهسته ) (Somaدەمرن ،ئهو جياوازييه ) – Keimplasma
 ( Somaله و نهی  ٢٠دا نيشان دراوە.
 .３بههۆی ت ﮑه ويی دوو سپ رمی" ،م " و "ن ر" يهکهی جياواز پ ك د ن )واته،
جياوازييان لهگهڵ يهکتردا ههيه( که له ههنﮕاوی دووههمی هه بژاردەی
سروشتيدا د نه گۆڕێ )زاوز ی جينسی وەك موتوڕی پ ﮑه نهری
گۆڕانﮑاريی له گهشهسهندندا(.
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و نهی  -٢٠جياوازيی ن وان Soma – Keimplasma

لهگهڵ پ ﮑه نانی داروينيزمی نوێ له ﻻيهن "وايسمان" ) ،١٩٠٤ ،١٨٩٢ئالفر د
واﻻسه (١٨٨٩وە ،يهکهم ههنﮕاو بۆ پيﮑه نانی ت ئۆرييهکی نوێ بهڕ وەچوو که بووە
هۆی پهرەسهندنی بيۆلۆژيﮑی گهشهسهندنی ئاژەڵ و مرۆڤ .ت ئۆريی
""Pangenesisی داروين و نهی  ١٩بههۆی چاﻻکييهکان و کۆنس پتی به به ﮕه
سهلم نراوی "وايسمان"ەوە بۆچوونهکهی داروين که دە ی دەتوانرێ تايبهتمهندييهکانی
جهسته لهسهر پشت بهستن به ﻻمارك به ميرات به وەچهکانی داهاتوو ڕاگو زر ن،
ڕەد دەکر تهوە .بهتايبهت ئهو بۆچوونهی وايسمان که زاوز ی جينسی وەك موتۆڕ ﮑی
گۆڕانﮑاريی چهشنهکانن ،وەك "بازدان ﮑی کوانتۆمی" له ئهژمار دێ .ئهو چهشنه
ت ئۆرييه نو يانه له سا ی  ١٨٩٥وەك "وايسمانيزم" ناونراون.
سهرەڕای پ شﮑهوتوويی زانستيی )و نهی  (٢٠له سا ی  ١٩٠٥ت ئۆری هه بژاردن
زياتر و زياتر کهوتبووە پشت بهست نهوە .ت ئۆری خۆهه دان يا بازدان ،سا ی ١٩٠١
واته "ت ئۆری موتاسيۆن" که له پ ﮑهاتنی چهشنهکان و ناوەڕۆکی سهرەکی باسهکه
واته بوونهوەران بههۆی ههنﮕاوی مۆتاسيۆن و به ب هه بژاردنيان دياری دەکر ن.
ئهو چهشنه "هيوادارييه مهزنه" دواتر دەب – وەك بوونهوەرانی تاﻗانهی ب يمهت –
چهشنی پ شووی خۆيان له ناو بردب ياخود گۆڕان ﮑی ئهوتۆيان بهسهردا ه نابن که
چهشنهکهيان به تهواوی گۆڕدراب ت .به پ ی ئهو و ناکردنه پهپووله پايزە و دواتر به
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هاوکاريی گو ﮑيتری مرواری "گو ی سپی" پ شيان به ب وبوونهوەی وەچهکانی
داهاتووی ئهو گو نه گرتب  .ئهو چهشنه بۆچوونانه دواتر ههموويان ڕەد کراونهوە.
پڕۆسهی گهشهسهندن ) (Endosymbiosis processesله بهشی ههشتهمی ئهم کت بهدا
به وردی باسی لهسهر دەکرێ.
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بوونهوەرنﺎسيی گهشهسهندن وەك ڕ ك و پ کييهکی زانستی و سيستم کی ﺗ ئۆری

پشﮑ نهری سروشت ت .دوبژانسﮑی " "Dobzhanskyکه خۆی به سيستهمی ژيانی
بنهما هيی ﻗالۆنچه ) (Coccinellidaeو م شوولهی ميوە )،(Drosophilaوە خهريك
کردبوو ،ئهمڕۆ بههۆی د ڕ ﻛهوە که له سا ی ١٩٧٣دا ب وی کردەوە ،ناوی
دەرکردووە" :هيچ شت ك له زانستی بوونهوەرناسييدا مانای ناب مهگهر لهبهر
ڕووناکايی گهشهسهندنهوە چاوی ل بﮑر تNothing in biology makes sense, ".
 ."except in the light of evolutionچاﻻکيی دوبژانسﮑی وەك ئاکتهری سهرەکی
ت ئۆريی چ ﮑراو زۆر کهم ناوی ل دەبر ت ،بۆ و نه کات له سا ی  ١٩٣٧دا کارە
سهرەکييهکهی خۆی وەك کت ب ب و کردەوە ،له هيچ شو ن ﮑی ئا مان ئيتر کت بهکهی
وەدەست نهدەکهوت و ئهوەش خۆی به ﮕهيهکه بۆ سهلماندنی گرنﮕايهتيدان به زانستی
بوونهوەرناسيی گهشهسهندن لهم و ته.

ت ئۆری چ ﮑراو) (Synthetischله کۆی شهش پهرتووك پ ﮑهاتووە:
 .１دوبژانسﮑی"١٩٧٣ "Dobzhansky
 .２مايهر "١٩٤٢ "Mayr
 .３هاکسﻠی "١٩٤٢ "Huxley
 .４سيمپسن "١٩٤٤ "Simpson
 .５ر نچ "١٩٤٧ "Rensch
 .６ست بينز "١٩٥٠ "Stebbins
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ناوەڕۆکی سهرەکی ئهو کت بانه به ش واز ﮑی کورتﮑراوە لهناو کت بيﮑدا کۆ
کراونهتهوە).کوچ را  .(٢٠٠٨ل هاتوويی دوبژانسﮑی که هاوکات لهگهڵ ئ رنست
مايهر " "Ernst Mayrپسپۆری ئا مانی – ئهمريﮑايی ،گرنﮕترين داهينهری ئهو ت ئۆريی
– سيستهمه له ئهژمار د ن و له سا ی  ١٩٥٠دا بووە هۆی پ ﮑهينانی ئورگانيك ،چی
بووە؟ دوبژانسﮑی هه ﮕری ياساکانی دانراو له ﻻيهن گر ﮕۆر م ندل " Gregor
 ١٨٢٢) "Mendelتا  (١٨٨٤بووە] ،ياساکانی ميراتيی کهسيی[ و ئهو ياسايانهی زەق
کردۆتهوە که گر ﮕۆر م ندل بۆ ڕاگو زانی ميراتيی بوونهوەران فۆرمۆليرەی
کردوون .ئاماژەشی به دوو چهمﮑی " "Phänotypواته فۆرمی ئاشﮑرای
ئورگانيزمهکان و " "Genotypساختاری ميراتيی چهشنهکان کردووە  ،لهسهر کۆمه ی
زا و ز ی بوونهوەران بههۆی درووستبوونی "ژ ن"ی نوێ )کۆبوونهوەی دوبارەی
"ژ ن"ەکان پ ش پ ﮑهاتنی گامت " "gametesواته سپرم( .موتاسيۆنی ميراتيی،
سهرچاوەی ههمهڕەنﮕيی بيۆلۆژيﮑی و دەست نيشان کردنی چهشنهکان وەك زاوز ی
ئورگانيزمهکانه )ههر جووت ك ئاوس ب پهيوەنديی به چهشنه بيۆلۆژيﮑييهکانهوە
ههيه( .بۆچوونهکانی دوبژانسﮑی سا ی  ١٩٣٧له ﻻيهن چوار کهسيترەوە واته مايهر
" ،١٩٤٢ "Mayrهاکسﻠی " ،١٩٤٢ "Huxleyر نچ " ١٩٤٧ "Renschو ست پينز
" ،١٩٥٠ "Stebbinsکاميل کراوە ،به ش وەيهك که ت ئۆرييهکی مود ڕنی گهشهسهندنی
پ ﮑهيناوە .زانايانيتريش چهمﮑهکانی گهشهسهندنی ميﮑرۆ و ماکرۆ يان زەق کردۆتهوە
بۆ ئهوەی چهشن و پڕۆسهی پيﮑهاتنی نموونه سهرەکييهکانی گرووپه ئورگانيزمهکان
واته خو ﻘاندنی چهشن ﮑی نو ی پ ڕوون بﮑهنهوە.
بوونهوەر ناس جوليان هاکسﻠی " (١٩٧٥ - ١٨٨٧) "Julian Huxleyله کت بيﮑی دا
که سا ی  ١٩٤٢ب وی کردەوە )و نهی  (٢١ئاماژەی به دوو چهمﮑی بڕياردەر
کردووە .ژ ر نووسی س نت زی مود ڕن " "The modern Synthesisبووە هۆی
پهيوەندايهتيی "ت ئۆريی چ ﮑراوی گهشهسهدنی بيۆلۆژيﮑی"؛ سهرەڕای ئهوەش جوليان
هاکسﻠی سا ی  ١٩٤٢بۆ يهکهم جار ئاماژەی به چهمﮑی " گهشهسهدنی بيۆلۆژيﮑی"
کردووە – ئهو چهشنه بابهته له کۆتايی سا ی  ١٩٤٠دا له ههموو جيهان باسی ل وە
دەکرا.
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ئايا چارلز داروين دەيتوانی له سا ی  ١٩٥٠لهو باسه کا هی گهشهسهندنی
بيۆلۆژيﮑی ئهو سهردەمه به سهرکهوتوويی ب ته دەرەوە؟ به ڕاشﮑاويی ئهو پرسيارە
دەب به نا وە م بدەينهوە .سهرەڕای ئهوەی که چارلز داروين بههۆی فۆرموولهکردنی
پ نﺞ ت ئۆرييهکهی وەك باوە گهورەی زانستی گهشهسهندنی بيۆلۆژيﮑی دەناسرێ ،ئايا
دەيتوانی خۆی له پهيوەندايهتی لهگهڵ چهمﮑی وەك" :ت ﮑه ويی نو ی ژ ن تيﮑی"
)" ،(genetic recombinationبازدان يا خۆهه دان" )" ،(Germline mutationsژ ن"،
ژ نۆتيپ " "Genotypو " "Phänotypو  ...هتد ،بﮕونج ن ؟

و نهی  -٢١سهرد ڕی کت بهکهی جوليان هاکسﻠی سا ی ١٩٤٢

له سهر باسی داروينی سا ی  ،٢٠٠٩نهك ههر پشﮑينهری بريتانيايی خۆی ،به ﮑوو
بناغه دانهرانی "ت ئۆريی چ ﮑراوی گهشهسهدنی بيۆلۆژيﮑی"يش به هۆی
ئا ۆزبوونهوەی تهوەرەکه سهريان ل دەش وا .ئهو لﻘهی زانستی بيۆلۆژيﮑيی زياتر
وەك بوارەکانی بيۆکيمی يا فيزيۆلۆژی ل هاتووە و بهرەو سيستهم ﮑی ت ئۆريی ئا ۆز
پهرەی سهندووە .ژمارەی ت ئۆرييهکان له ژ ر ناوی گهشهسهندن و بهتايبهت تهوەری
کۆنهناسيی لهسهر چهشنهکان و گۆڕان بهسهرداهاتنيان ،ئ ستا زياتر له  ٣٠٠گۆڤاری
زانستيی ن ونهتهوەيی بهخۆوە خهريك کردووە و به دژواری کونتڕۆڵ دەکرێ.
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زانستی گهشهسهندنی مود ڕن " "Evolutionary Sciencesبريتييه له ،ش وەسازيی
واته زيمۆﻻسيۆنی کامپيۆتری )گهشهسهندنی بوونهوەری ديجيتاليی( ،پشﮑنينی
گهشهسهندنی کردەوەيی)باکترييهکان – فيﻠوژنز و ريبۆزيم له لوولهی تاﻗيﮕاکان(،
پشﮑنينی خانهيی )پ ﮑهوە ژيان يا ئ ندرۆسيمبيۆز( پشﮑنينی بيۆلۆژيﮑيی گهشهسهندن،
ژن تيﮑی پۆپۆﻻسيۆن ،تاوتۆی کۆ ﮑهی بنهما ه)فيﻠۆژن تيﮑی مولﮑوولی لهسهر بوونی
بهردەوامی د .ن .ئا( ،زەوی ناسيی ،ژئۆفيزيك و کۆنه ناسيی)ج ﮕۆڕک ی ﻻيهکانی
زەوی ،کارەساتهکانی ژينﮕه وەك فاکتهری هه بژاردە و  .(...کۆمه ناسی لهمڕۆدا
بهش ﮑی جيا نهکراوە له پشﮑنينی گهشهسهندنه و بهو هۆيهی لهم کت بهدا ئاماژەی وورد
لهسهر ئهو تهوەرە بهڕ وە ناچ  ،دەمانهوێ لهگهڵ دوو ﻻيهنی کۆمه ناسيی )زانستی
ژيانی به کۆمه ی ئاژە ن و بنهڕەتی گهشهسهندنيان( ناسياوی پهيدا کهين.
چارلز داروين له بهشی کۆتايی کارە سهرەکييهکی خۆيدا ) (١٨٧٢ / ١٨٥٩پ ی لهسهر
ئهوە داگرتووە که بوونی کر ﮑار له کۆمه ی م روورلهکاندا زۆر به دژواری خۆی
لهگهڵ ت ئۆريی هه بژاردەی سروشتيدا سازگار دەکا .له ناو ئهواندا ،بۆچی کر ﮑاری
م له وەچهی داهاتووی چاوپۆشی دەکا و هه س و کهوتی دۆستانه ""altruistisch
لهخۆی نيشان دەدا؟ له سهرەتاوە دەب پ داگری لهسهر ئهوە بﮑهين که چارلز داروين
) (١٨٧٢ / ١٨٥٩به باشی له دياردەی چهشنی "ئالترۆيسمووسی دايك و بابی" واته
"دۆستايهتيی دايك و باوکيی" ت ﮕهيشتووە و ڕوونی کردۆتهوە که "له پﻠهی يهکهمی
ک بهرک ی بوون و ههو دان بۆ مانهوەی وەچهی داهاتووی بوونهوەران" دا مهبهست
بهج ه شنی چهندين وەچه له خۆيه" و به ئاگال بوون له مندا هکانيان باشترين شانسی
زيندوومانهوە و ڕاگرتنيان بۆ وەچهکانيان پ ﻛه ناوە .لهسهر ئهو بۆچوونه ،پرەنسيپی
هه بژاردەی چاڕلز داروين و واﻻسه دژ به چهشنی خۆشهويستيی ""altruism
ڕاناوەست  ،به م شارەم رووله به ش واز ﮑيتر بهڕ وە دەچ  .بۆ و نه م روولهی
سووری ل رەوار له شو ن ﮑی س ميترييدا ژيان دەکهن که له چهند شاژنی ئاوس و
ژمار ﮑی زۆر کر ﮑار ،ههروەها م روولهی ن ری با غ پ ﮑهاتووە که دوای نيزيﮑی
له شاژنهکان ئيتر هيچ کار ﮑی ئهوتۆيان لهسهر شان ناب  .ت ئۆريزان ويﻠيام د.
هاميﻠتۆن " (٢٠٠٠ – ١٩٣٦) "William D. Hamiltonله ت ئۆرييهکيدا که سا ی ١٩٦٤
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به ناوی هه بژاردەی بنهما هيی
باسهی شی کردۆتهوە.

")selection theory
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 "kinفۆرمۆلهی کردووە ،ئهو

ژيانی کاتيی – سهرکهوتوويی زا و زێ " "Individual-fitnessبهسترواوە به ههرکام
له بوونهوەرانی کۆمه هکهيانهوەيه ،هاوکات هاميﻠتۆن ئهندامی کاميل ""Overall fitness
بۆ ژمارەی وەچهی داهاتوو لهگهڵ کۆی ئهو ئهندامانهی نيزيﮑی بنهما هييان ههيه به
هۆکار دادەن  .ئهگهر به ش وەيهکيتر ب ين :سهرکهوتوويی ژ ن تيﮑی بوونهوەران
)ژمارەی ئهو "ژ ن"انهی به وەچهی داهاتوو دەدرێ( بهستراوەتهوە به ژمارەی
ڕاستهو خۆ و ناڕاستهوخۆی ئهندامانی کاميل )ژ نی مندا هکانيان لهگهڵ کۆی ميراتيی
بنهما هيی( .بههۆی ميﮑانيزمی تايبهتيی ميراتيی ناو شارە م روولهکانهوە
) ،(Haplodiploidyکر ﮑارانی م لهگهڵ خوشﮑهکانيان تا سهدا  ٧٥خزمايهتييان ههيه
– سهدا پهنجای مندا هکانيان دوای نيزيﮑی لهگهڵ ن رەکان "ژ ن" بۆ وەچهی
داهاتوويان ڕادەگو زن .بهو هۆيهوە و دەچ م يهکان به ههست ﮑی خۆپهرەستانهوە
منا هکان پهروەردە دەکهن )منا نی م ی شاژن( و له منا ی م ی خۆيان چاوپۆشی
دەکهن .بههۆی چاوەد ريی زۆربهی ئهو چهشنه ژيانانهوە ڕوون بۆتهوە که دژ بهو
بۆچوونهی چارلز داروين دەوەست – که "ئهندامان له کۆمه ی ئاژە ندا هيچ
تامهزرۆييهکی خۆپهرەستانهی کهسيی لهخۆيان نيشان نادەن ،به ﮑوو له تۆڕ ﮑی
ئا ۆزی بنهما هييدا ل ك گرێ دراون ".ياخود دەتوانين ب ين :ئاژە ن به پ
پهيوەندايهتيی بنهما هييان به دوو ش وەی "خۆپهرەستانه") (selfishيا "چهشنی
خۆشهويستانه" ) (altruisticهه س و کهوت دەکهن.
سهرەڕای ئهوەی چارلز داروين ) (١٨٧٢ / ١٨٥٩ت ﮑۆشان بۆ در ژەدان به ژيان
" "Struggle For Lifeله ن وان ئهندامانی کۆمه ﮑدا ،به سنووردار بوونی ماکه
سرووشتييهکان دەزان  ،بهردەواميش به ش وەی وورد لهسهر باسی ک بهرک ی ن وان
چهشنهکان ئاخافتنی کردووە .به پ ی بۆچوونی داروين دەب چهشن ك ئاژە ی ژير
بهسهر چهشنه ناسهرکهوتووەکاندا زاڵ بن و ج ی ژيانی ئهوان له ژينﮕهدا بﮕرنهوە.
بههۆی پرنسيپی "چهشنی يهك" – "چهشنی دوو"ی داروين ،پ شينيانی پشﮑنينی هه س
و کهوتی ئهخﻼﻗی )(Ethologyيهوە ،وەك کۆنڕاد لۆر نز "١٩٠٣) "Konrad Lorenz
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–  (١٩٨٩يش ئاماژەی پ ﮑردووە ،ئهندامان زياتر ههوڵ بۆ ئاسايش و پهرەپ دانی
چهشنهکهی خۆيان دەدەن .بهو پ يه ئهو هه بژاردەيه له پﻠهی يهکهمدا "ئهندامان"
دەگر تهوە .ئهو ڕوانﮕهی "داروين – لۆر نز"ە سهبارەت به هه بژاردەی سروشتی
)لۆر نز  (١٩٦٥له ﻻيهن مامۆستاکهی خۆشمهوە گ .ئۆشه " (١٩٧٢) "G. Oscheله
بواری گهشهسهندنی بيۆلۆژيﮑی له شاری فرايبۆرگ به دەرس دەگوترايهوە.
وەخو ندنی به ووردی زانستيی لهسهر هه س و کهوتی کۆمه يهتی ئاژە ی
جۆراوجۆر له در ژەی چهند دەيهی ڕابردووەوە گۆڕانی بهسهر ڕوانﮕهی زانياندا
هيناوە که له چوارچ وەی بوونهوەرناسيدا پشﮑنينيان لهسهر دەکرێ) .فۆﻻند Voland
سا ی (٢٠٠٠
لهمڕۆدا ئيمه دەزانين که هه بژاردەی سروشتيی ههموو بوونهوەران )واته فۆرمی
ئاشﮑرای ئورگانيزمهکان " ("Phänotypدەگر تهوە .ئهندامانی چهشن ك به ش وەيهك
هه س و کهوت دەکهن که ژمارەيهکی گهل ك زۆری کۆپيﮑراوی "ژ ن"ی خۆيان ،بۆ
وەچهی داهاتوويان ڕاگو زن که زۆر جاريش به زەرەری هاوچهشنهکانيان) پرەنسيپی
"ژين"ی خۆپهرەستانه(١٩٨٦ Dawkins ،تهواو دەب  .ئاژە ن و مرۆڤ له بارودۆخی
سروشتيدا له ڕەوگهی پهرەسهندنی بنهما هييدا به ڕادەيهکی زۆر تهمهنی زاوز ی
خۆيان )گرووپی بنهما هيی( دەگهيهننه ئهوپهڕی پﻠهی خۆی ،بهو ئهزموون وەرگرتنهی
که ژيانی ئاژە نی وەحشی )و ئورگانيزمه ئازادەکانيتر( پڕيه له ک شه و بهربهرەکانی
ن وانيان )شهڕی ک بهرک هاوڕێ لهگهڵ کوشتار ،ک بهرک و ک شهی ن وان خوشك و
برا – دايك و مناڵ و ...هتد( .لهبهر ڕووناکايی پشﮑنينی هه س و کهوتی
گهشهس نراودا ،ئيمه دەتوانين بۆ و نه کوشتنی مناڵ " "Infanticideله جيهانی ئاژە ندا
وەك کار ﮑی سهرسووڕهينهری ن وان چهشنهکان سهير بﮑهين) .و نهی .(٢٢
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و نهی  ٢٢کوشتنی منداڵ له ﻻيهن ش رەوە

٨٢

٨٣

ڕاستييهکانی گهشهسهندن

داروين ،وەك مرۆڤ کی کﺎرنﺎس و پسپۆڕ

بۆچی ئ مه تا ئهمرۆش ه شتا لهسهر ت ئۆريی و بۆچوونهکانی چارلز داروينی سا ی
 ١٨٠٩باس و ل ﮑۆ ينهوە دەکهين ،به م ئاماژە به زانايانی سهردەمی داروين ناکهين
و لهبهر چاويان ناگرين؟ ئهو پرسيارە به چاوخشاندن به ڕابردوودا بهو ش وەيه وە م
دەدر تهوە :داروين له ﻻيهکهوە مرۆڤ ﮑی پسپۆری تايبهت بوو )له زوربهی
تهوەرەکاندا( ،به م له ﻻيهکيتريشهوە مرۆڤ ﮑی ژ نراليست " "Generalistبووە.
دەمهوێ ئهو هه س و کهوتهی بههۆی بهش ﮑی ژيانی خۆم وەك بوونهوەر ناس ڕوون
بﮑهمهوە).نووسهر(
وەك گهنج ﮑی  ٢٢سا هی خو ندکاری زانستﮕه ناوی خۆم بههۆی دۆزراوەيهکی
بههه ﮑهوت لهسهر ش وازی سيستماتيك و پهرەسهندنی کرم ﮑی ناو ئاوی شيرين
ناساند ٩.وەك نووسهر تهنيا پا نهر و ئارەزووم ئهوە بوو له ب وکراوە زانستی –
ليﮑۆ ينهوەيی وەك کارناس ﮑی بيانی زانستی زەروو )هيرۆدينۆلۆژی (Hirudineologie
بناسر م.
هاوکات لهگهڵ خو ندن له زانستﮕه لهسهر بواری ئهدەبياتی تايبهتيی بيۆلۆژيی ئاوی
شيرين )لينۆلۆژی  ،(Limnologieتووشی کارەکانی پشﮑ نهر کارل ڤيتس ""Karl Viets
) (١٩٦١ - ١٨٨٢و ئ والد فرۆمينگ " (١٩٦٠ - ١٨٩٩) " Frömming Ewaldهاتم.
يهکهميان وەك مامۆستای ﻗوتابخانه کاری دەکرد ،دووههميشيان وەك ت ﮑنسيهن له
شهريﮑهيهکی پ شهسازيی کاری دەکرد؛ ههردووکيشيان پشﮑنينی زانستييان له کاتی
ئازادی دوای کاردا بهڕ وە دەبرد .له ڕوانﮕهی ئيدارييهوە ،هيچﮑاميان وەك زانای ئهو
بوارانه ئيشيان نهدەکرد به ﮑوو تهنيا وەك تامهزرۆييهکی تاکه کهسی وەدوای ئهو کارە

aquatische Anneliden, Schwerpunkt Egel, Hirudinea; s. Kutschera und Wirtz ٢٠٠١
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٨٤

کهوتبوون .ئهو بوونهوەرناسانه وەك گهنجی چاﻻك له بهش ﮑی تايبهتيی پشﮑنينيان
دەکرد :کارل ڤيتس وەك پسپۆری تايبهتی له بواری زانستی کنهی ئاويی
" ،"Hydracarinologieئ والد فرۆمينگ له بواری نينۆکه شهيتانهی زەوی و ئاوی
خۆما ی " ،"Malakologieچاﻻکيان دەکرد .چهند کت بی مهزن لهسهر سيستهماتيك و
بيۆلۆژی کنهی ئاويی )ياخود نينۆکه شهيتانه(يان ب و کردۆتهوە .چاﻻکيی ئهو دوو
کهسه له سا نی ١٩٧٠کاندا به ڕادەيهك کارت ﮑهرييان لهسهر من بوو ،که وەك
نموونهيهکی باش سهيرم دەکردن .وەك چارلز داروين )ئهو سهردەمه لهبهر خۆمهوە
پ م وابوو( .له پهنا کاری سهرەکی و له کاتی ئازادی خۆياندا به ب چاوەڕوانی له هيچ
کهس ک کاری پشﮑنينی خۆيان در ژە پ دەدا.
چارلز داروين له سا ی ١٨٤٦ەوە ههتا  ١٨٥٤به ش وەی سيستماتيك له مۆنۆگڕافی
کت به دوو بهرگييهکهيدا خۆی به پشﮑنين و تاﻗيﮑاری بوونهوەرانهوە خهريك کردوە.
به پ چهوانهی کارل ڤيتس و ئ والد فرۆمينگ که وەك زانيار و پشﮑ نهری سروشتی
در ژەيان به ل ﮑۆ ينهوەکانيان داوە و ڕاستيی و ئهزموونه کهسييهکانی خۆيانيان
کۆکردۆتهوە)و ناکردنی چهشنهکان(؛ داروين ) (١٨٥٤/١٨٥١زانيارييه تايبهتييهکانی
خۆی به ش ويهکی گشتی له بهست نی سيرپ ديۆلۆژی " "Cirripediologieبهکار ه ناوە و
لهبهر دەستی زانايانی ئهو بوارەی داناوە .م ژووناسانی زانستی ئهمڕۆ لهسهر ئهو
بۆچوونهن که ت ز و ت ئۆرييهکانی چارلز داروين بۆ پهيوەندايهتی و خزمايهتی و
ههروەها کۆلﮑهی بنهما هيی ن وان بوونهوەران ) (Phylogeneseبڕياردەر بووە .به
پ ی ل ﮑۆ ينهوە لهسهر چهندين دۆزراوە و به ﮕه ،چاڕلز داروين ت ز ياخود ت ئۆريی
وای خو ﻘاندووە که پهيوەندايهتيی بيۆلۆژيﮑی بوونهوەران ڕوون دەکهنهوە و بهو
هۆيهوە و نهيهك له ڕووداوی سروشتی ژيان پ ﮑد ن .له کت بی چهشنهکانيدا چهمﮑی
" "factsواته به ﮕهکان ،وەك ه ﮑی سوور بهناو نووسراويهکهيدا ک شراوە :بهردەوام
ئهم ،ياخود ئهو به ﮕه له ﻻيهن نووسهرەوە ليسته کراون ،ڕوون کراونهتهوە و
ت ئۆرييهکی خۆی لهسهر بونيات ناون .بههۆی ئهو به ﮕانهوە چاڕلز داروين له
ﻻيهکهوە پسپۆر ﮑی زانستيی چهند ﻻيهنهيه و له ﻻيهکيتريشهوە ژ نراليست
" "Generalistﮑی بيۆلۆژيﮑی بووە :بۆخۆی گه هيهکی سهرەکی بۆ گۆڕانی پﻠه به
پﻠهی ژيانی سروشتی بوونهوەران به پ ی کات ،پ شﮑهش کردوە و بهو هۆيهوە خۆی
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کردۆته باوکه گهورەی زانستی ژيان ﮑی نوێ که بۆته هۆی بونياتنانی ناوەند ﮑی ڕ ك
و پ ﮑی گهشهسهندنی بيۆلۆژيﮑی.
ئالفر د واﻻسه چالز داروينی وەك نيۆتۆنی زانستی بيۆلۆژی ناو بردووە .ئايا ئهو
هه سهنﮕاندنه شياوی ئهو مرۆڤه زانايه نييه؟ کارە زانستييهکانی داروين له کۆتاييدا
بوونهته هۆی ڕوونﮑردنهوەی پهيوەندايهتی حاشا هه نهگری ن وان بوونهوەرە
جۆربهجۆرەکانی سهر زەوی .ڕاستهﻗينهی پ شينيان لهسهر سيستهمی گۆڕانﮑاری
بهسهرداهاتن )پ شينهی بوونهوەران هاوڕێ لهگهڵ نۆژەنبوونهوە به مانای
گهشهسهندن( وەك يهکهم ت ئۆری ڕوونﮑردنهوەی گشتی )فرەچهشنی و هه بژاردەی
سروشتی( بههۆی چارلز داروينهوە گه ه کراوە.
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٨٦

ڕەدکردنهوەی ﺗ زی داڕشتن له ﻻيهن داروين و مردنی فيلهکﺎن

ههر وەك له بهشی يهکهمی ئهم نووسراوەيهدا ئاماژەی پ کرا چارلز داروين
هاوکات لهگهڵ خو ندنی تهوەری ئايين ناسيی له زانستﮕهی کمبريچ ،خۆی به
نووسراوەکانی ويﻠيام پهيﻠی " (١٧٤٣ - ١٨٠٥) "William Paleyله بواری ئاييندا
خهريك کردبوو .ئهو بيرمهندە گرنﮕه لهگهڵ زانستی بوونهوەرناسيی ئهو سهردەمه
ناسياوييهکی زۆری ههبوو .له کت به سهرەکييهکهيدا به ناوی ئايين ناسيی سروشتی
" (١٨٠٢) "Natural Theologyزانياريی گهل ك ووردی لهسهر ش وەی ژيانی
بوونهوەران )ئاژە ن و گياکان( به گشتی ت دا گونجاوە.
وەك ڕوونﮑردنهوەيهك بۆ گونجاندن ) (Adaptationو ئا ۆزيی بوونهوەرانی زيندوو،
ويﻠيام پهيﻠی گوته ناودارەکهی خۆی لهو سهردەمهدا ب و کردبۆوە :سهلماندنی کۆتايی
ناسييانهی خودا ) .(Teleological proof of Godههر وەك چﻠۆن سهعات ﮑی بينراوە له
ل رەواردا دەکری به سهعاتسازەکهيهوە بﻠﮑيندرێ ،ﻗالۆنچهش به خو ﻘ نهرەکهيهوە
دەچهسپيندرێ .ڕ ﮑخستن دەب ڕ ﮑخهری ههب ت"Design must have a designer" :
ههر وەك له بهش ﮑيتری ئهو نووسراوەيهدا به وردی باسی ل وە دەکرێ ،چارلز داروين
له کت بی چهشنهکانيدا ئهو ئارگۆم نته کﻼسيﮑييهی ڕ ﮑخستن به به ﮕهی زانستيی ڕەد
دەکاتهوە .بۆ کاميﻠﮑردنی ئهو باسه ل رەدا پ مخۆشه ئاماژە به نامهيهك بﮑهم که چاڕلز
داروين ڕۆژی ٢٢ی مانﮕی مای سا ی  ١٨٦٠واته شهش مانگ دوای ب وکردنهوەی
کت بهکهی ،بۆ گياناسی ئهمريﮑايی به ناوی ئاسا گری "(١٨٨٨ - ١٨١٠) "Asa Gray
ناردووە .له پهيوەندايهتيی لهگهڵ تهوەری باوەڕمهندی و زانست واته پرسياری
سهبارەت به خو ﻘاندنی – خودا داروين دە " :من ناتوانم باوەڕ به خۆم بينم که
خودايهکی د ۆڤان و به توانا به ويستهوە زەردەوا هی مشهخۆری خو ﻘاندب و ئهرکی
بۆ دياری کردب که له جهستهی ڕاوپ " "Raupenی زيندوودا "کرمی ههزار پ "
خۆی ت ر بﮑا يا پشيﻠه دەب ياريی لهگهڵ مشﻛدا بﮑا .بهو هۆيهی باوەڕم پ ی نييه ،هيچ
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نياز ك له باوەڕدا نابينم که ئهندامی "چاو" به پﻼن ﮑی پ شتر داڕژاوەوە بهرنامهی بۆ
دانراب ت .لهوﻻشهوە من ناتوانم بهوە خۆم ڕازی بﮑهم ئهو ئونيو رسامه سهرسامﮑهرە
و بهتايبهت کات سروشتی مرۆڤ سهير بﮑهی و ب يه سهر ئهو ﻗهناعهته که ههر
ههمووی ئهزموونی ه ز ﮑی خاو ب  .من زياتر پيموايه ههر ههمووی وەك ئهزموونی
ياسای دانراو بسهلم ندرێ باوەکوو وردەکارييهکانی جا چاك يا خراپ بهو شتهی ئ مه
ناوی بههه ﮑهوتی لهسهر دادەن ين ،بسپ ردرێ".

و نهی ٢٣

و نهی  ٢٣زەردەوا هی مشهخۆری ن ر ) .(Aئهو بوونهوەرە حازرخۆرەيه که م
کانيان ه ﻠﮑهی خۆ له جهستهيان يا له ﻻيهن جهستهی ناوەوەی ئورگانيزم ﮑی
خانهخوێ ڕادەگرن )بۆ و نه کرمی پهپوولهيی( " ."Rهاوکات لهگهڵ گهورەبوونی
بوونهوەرەکه ئهندامانی ناوەوەی ئورگانيزمی خانهخوێ دەخۆن و لهو ڕەوتهدا دەبنه
هۆی کوشتنی .له بهشی ) (Pی و نهی) (Bدا زەردەوا ه مشهخۆرەکان له جهستهی
مردووی ئورگانيزمه خانهخو هکه د نه دەرێ.
لهمرۆدا ئيمه لهسهر ئهزموونی چهندين ئهنستيتۆی تاﻗيﮑاريی ،دازانين که ههموو
نو نهرانی زەردەوا هی مشهخۆر ) (Ichneumonidaeله کردەوەدا بههۆی گهراخستن
له جهستهی ئورگانيزمی خانهخوێ ،وردە وردە ئورگانيزمهکه دەخۆن و له کۆتاييدا
دەبنه هۆی کوشتنی) .و نهی (٢٣
نموونهيهکی گهل ك سهرسووڕه نهر بۆ سهلماندنی هه س و کهوتی زا مانهی
سروشت فيﻠی ئهفريﻘايی و ئاسيايين .ئهو پ ست ئهستوورانه که م شﮑ ﮑی گهل ك
گهورەيان ههيه ،ههستی خهمبارييان له ههنبهر مردنی ئهندامانی بنهما ه و بيﮕانهی
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"Douglas-

هاوچهشنهکانياندا ههيه .فيﻠهکان له ڕوانﮕهی داگﻼس – هميﻠتۆن
"Hamiltonوە ههست به ئازار ک شان دەکهن و به ئهگهری زۆر ههست به ناسينی
مردنی هاوڕەگهزەکانيان دەکهن چونﮑه دوای مردنيان سهردانی ﻻشه مردووەکانين
دەکهن .بهتايبهت مهرگی سروشتی ئاژە ی پير سامناکه :ئهو پ ست ئهستوورانه دوای
له دەستدانی ئاخرين ددانی هاڕينيان ) ،(Molarenوردە وەردە له برسانه دەمرن چونﮑه
ئيتر ناتوانن ماکهی خواردەمهنی به باشی بجوون.

و نهی ٢٤

فيﻠی ئاسيايی ) (Elephas maximusله شو نی سروشتی خۆيدا .به پ چهوانهی فيﻠی
گهورەی ئهفريﻘايی ) (Loxodonta africanaله ئاسيا و بهتايبهت هيندوستان وەك ئاژە ی
باربهر که ﮑی ل وەردەگرن.
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و نهی ٢٥

وەچهی لهناوچوو و کۆلﮑهی بنهما هيی چهشنهکانی فيﻠی مامووت ).(Mastodon
ماستۆدۆن وەچهی لهناوچووی پ شينی فيﻠهکانن .پهرەسهندنی بهدوای يهکتری ئهو
ئاژە نه ڕوونی دەکاتهوە که خورتووميان له لووتی در ژکراوەيانهوە پ ك هاتووە.
نيشاندان و ئازارک شان و مردنی ئهو پ ست ئهستوورانه دەب "و ناکردنی داروين"
لهسهر زو م و زۆرداريی ژيانی سرووشتيی بوونهوەران ،سهرەڕای ئهوەی له
ڕوانﮕهی ئايينييهوە له ﻻيهن "خودايهکی د ۆڤان و توانا" پ ﮑهاتب تن واته )خو ﻘاندن(،
ڕوون بﮑاتهوە .ئهگهر چاڕلز داروين له سهردەمی خۆيدا سهبارەت به کارەساتی
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مردنی ههنﮕاو به ههنﮕاوی ئهو فيﻼنه بههۆی برسيهتی که له ڕوانﮕهی ئايينييهوە به
خو ﻘ نهرەوە دەچهسپ ندرێ ئاگادار بوايه ،بۆچوونی ن ﮕاتيڤی سهبارەت به تهوەری
خو ﻘاندنی ناو پهرتووکی ئينجيل ه ندەيتر توند و تيژتر دەبۆوە.
دەب ئاماژە بهوەش بﮑرێ که داروين له دەستنووسی سهفهرەکهيدا به وردەکارييهوە
باس له کۆيﻠه کردنی ئاژە ن دەکا و به خراپترين ش وە مهحﮑوومی دەکا .داروين وەك
مرۆڤ ﮑی پشﮑ نهری سروشتی ههستيار له باشووری ئهمريﮑا زۆر جار خۆی ناچار
کردووە به خۆت ﮑه ﮑردنی کهسی دژ به هه س و کهوتی نامرۆڤانهی حاکمانی سپی
پ ستی پهيڕەوی کت بی ئينجيل له ههنبهر مرۆڤی ڕەش پ ست هه و ستيان لهههنبهردا
بﮕرێ و زۆی بخاته مهترسييهوە) .داروين (١٨٤٥ / ١٨٣٩

٩١
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بهشی ٤
ﺗ ئۆرييه نهنﺎسراوەکﺎنی چﺎرلز داروين
" Origin

ئهگهر چارلزداروين پشﮑينهری سروشتی ،کت بی سهرچاوەی چهشنهکان
"of Speciesی نهنووسيبا ،سهرەڕای ئهوەش له بازنهی بوارەکانی بوونهوەرناسيی و
زەوی ناسيدا وەک ناو ﮑی ههميشهيی دەمايهوە :کارەکانی لهسهر پرسهکانی "ژيان –
و زانستی زەويناسيی به ڕادەيهك بهناوەڕۆك و ئورگينالن که ج ﮕايهکی بهرزی له
ن وان پشﮑ نهرانی سروشتيی سهردەمی خۆيدا بۆ تهرخان کراوە .لهم بهشهی
نووسراوەکهمدا پ مخۆشه چهند له گرنﮕترين ت ئۆرييهکانی چاڕلز داروين بخهمه
بهرچاوی خو نهر که له س کت بی سهرچاوەی چهشنهکان "،"Origin of Species
فرەچهشنی بههۆی ما يﮑردنی ئاژە هوە " "Domestication under Variationو
سهرچاوەی بنهچهکی مرۆڤ " ) "Descent of Manبه ڕيزبهند ،چاپی يهکهميان
سا نی (١٨٧١ ،١٨٦٨ ،١٨٥٩دا ئاماژەيان پ نهکراوە .ل رەدا له بنهڕەتهوە
دەمانهوێ لهسهر چالز داروينی بوونهوەر ناس خۆ چڕ بﮑهينهوە ،چونﮑه وەك زەوی
ناس له مۆنۆگڕافی ئهوڕۆييدا ناسراوە .تاﻗم ك لهو ئهزموونانهی داروين که ل رە
ئاماژەی پ دەکهين ،زياتر وەك ت ز ياخود چهمک دەب سهير بﮑر ن .لهبهر ئهوەی
پرۆسهی گۆڕانی ت ز بۆ ت ئۆريی ناکرێ به وردی بهڕ وەبچ  ،لهم بهشهدا به ش وەی
گشتی له ت ئۆرييهکانی چارلزداروينی پشﮑينهری سروشتی باس و ل ﮑۆ ينهوە دەکهين
تا ئهو ج ﮕايهی به به ﮕهوە پشت ئهستوور بن و باس له ڕاستييهکانی ژيان بﮑهن.
بۆچی ئهو ئهزموونانهی داروين که کهمتر ناسراون و له چهند بابهت ﮑدا پهيوەنديی
ڕاستهوخۆيان لهگهڵ ت ئۆريی چهشنهکان )ياخود گۆڕانی چهشنهکان( دا نييه ،بۆ ئيمه
لهمرۆدا گرنﮕن؟ ئهو ئهزموونه نهناسراوانهی داروين دەيسهلم نن که پشﮑ نهری
ئينﮕﻠيزی سروشت ،مرۆڤ ﮑی کارزان ،کۆکهرەوە ،چاوەد ر و تاﻗيﮑار ﻛی تايبهت بووە
که ڕادەی زانياريی و به ﮕه زانستييهکان و ت ز و ت ئۆرييهکانی گهل ك سهرەوەتر و
بهناوەڕۆکتر له پشﮑ نهرانی سهردەمی خۆی بووە.
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و نهی  ٢٦چارلز داروين له سا ی ١٨٥٤پيشان دەدا

لهو سهردەمهدا کت به دوو بهرگييهکهی که نيزيﮑهی  ١١٠٠ﻻپهڕە بوون لهسهر
مۆنۆگڕافيی سيستماتيﮑی ﻗڕژاڵ ) (Cirripediaنووسيبوو) .داروين .(١٨٥٤ / ١٨٥١
لهو کارە گرنﮕهيدا ژمار ﮑی زۆر فاکت و به ﮕه و ڕوونﮑردنهوە )ت ئۆريی( لهسهر
پرسياری تايبهتيی له بواری مرفۆلۆژی " ،"Morphologyئاناتۆمی " "Anatomyو
بوونهوەرناسيی " "Biologieئهو چهشنه بوونهوەرانهی ت دا گونجاندووە که ل رەدا
ناتوانين ئاماژەيان پ بﮑهين)نيۆمان  .(١٩٩٣ Newmanڕوخساری ماندوو به م
چاﻻک و هاندەری پشﮑ نهری سروشتی لهو و نهيهدا گهل ك بهرچاوە.
بيۆژﻧ ز " – "Biogenesisت ئۆريﯽ لهسهر پ کهﺎتﻧﯽ يهﮐهم خﺎﻧهﮐﺎن
به چاوخشاندن ك بهسهر کت بی چهشنهکانی چاڕلز داروين )(١٨٧٢/١٨٥٩دا ،بۆ
خو نهر ڕوون دەب تهوە ،له ﻻيهکهوە نووسهر به ڕوونی "ت ئۆری خو ﻘاندن"]
 ،[of creationبه به ﮕه و ئهزموونی لۆژيﮑييهوە هه دەوەش ن تهوە و به ڕەدکردنهوەی
بۆچوون و ت ئۆريی ئايينی مهسيحی ،ت ئۆری دابهزين و کهم وکورتيی ﻻبردن " theory
"of descent with modificationی له ج ی دادەنی .له ﻻيهکيتريشهوە چارلز داروين له
ﻻپهڕە کۆتاييهکانی کت بهکهيدا دەنووس  ،لهوانهيه خو ﻘ نهر يا پا پ وەنهر ﮑی سروشتی
فۆرم و شﮑ ی ساکاری ژيانی وەڕێ خستب  ،به م سروشت و گهشهسهندن بوونهته
هۆی دروستﮑردنی چهشنه ئا ۆزەکان.
theory

٩٣
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"There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been
originally breathed by the Creator into a few forms or into one; and that, whilst
this planet has gone circling on according to the fixed law of gravity, from so
simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have
"been, and are being, evolved

لهو بۆچوونهی سهرەوەدا بههۆی ههست ﮑی بهه زی ﻗهناعهت پ هاتوو چارلز داروين
دە " :لهو ڕوانﮕهيهی ژيانهوە به هۆی چهندين ه زی ب ژمار که ه زی سروشتی
له سهرەتاوە به يهك يا چهند ش وازی چهشنی ژيان وەڕ ی خستووە ،و پﻼن تهکهش
لهسهر ياساکانی ه زی ک شيی له خوﻻنهوەدا بووە ،له دەسپيﮑ ﮑی ئاوا ساکاردا ش وەی
ب کۆتايی و جوان و ئا ۆز بههۆی گهشهسهندنيانهوە پ ﮑهاتوون ".د ڕی کۆتايی يهکهم
و شهشهم چاپی کت بهکه وشهی "گهشهی ساند" ی ت دا هاتووە.
" H. G.

لهسهر ئهو بۆچوونهی چارلز داروين و به پ ی وەرگ ڕاوەکهی له ﻻيهن
) "Bronnسا ی  (١٨٦٠مرۆڤ و زوربهی پشﮑ نهرانی سرووشتی ئهو سهردەمه
هاتبوونه سهر ئهو باوەڕە ،که بوونهور ناسی بريتانيايی واته چارلز داروين
ڕ خۆشﮑهر بۆ چيرۆکی خو ﻘاندنی ئايينی مهسيحی به ش واز ﮑی نوێ بووە .له بهشی
پ نجهمی ئهم نووسراوەيهدا ت دەگهين که بههيچ ش وەيهك وا نهبووە.

ئ مه بههۆی نامهيهﻛهوە که چارلز داروين ڕۆژی ١ی فيبرواری سا ی  ١٨٧١بۆ
جۆزف دالتۆن هۆکر ""Joseph Dalton Hookerی نووسيبوو ،دەزانين که بههۆی
به ﮕهی تاکتيﮑييهوە ئهو ش وە نووسينه ياخود ئيمتيازەی له کت بی چهشنهکانيدا به
خو ﻘ نهر داوە ،ئهگهر داروين بنهچهکی خانهی سﻠﻠوولی به ش وەی سروشتی )لهژ ر
هه واردنی پهرجۆی کت بی ئينجيل( ڕوون کردبايهتهوە ،ڕەنﮕه له ﻻيهن ئايينييهکانی
ئهو سهردەمهدا گوشار ﮑی زۆری بۆ ه نرابايه و ک شهيان بۆ ساز کردايه.
له نووسراوە ئاماژەپيﮑراوەکانی سهرەوە دا که له ﻻيهن کوڕەکهی فرانسيس
""Francisەوە ،له سا ی  ١٨٩٨له زنجيرە نامهيهکدا ب و کراوەتهوە ،داروين
ت ئۆرييهکهی خۆی " "Biogenese-Theorieئاوا فۆرموله کردووە:
" If … we could conceive in some warm little pond, with all sorts of ammonia
and phosphoric salts, light, heat, electricity, etc., present, that a protein
compound was chemically formed ready to undergo still more complex
changes. At the present day, such matter would be instantly devoured or
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absorbed which would not have been the case before living creatures were
formed ".

کورت کۆکراوەکهی دە  :چارلز داروين لهسهر سهردەمی کۆن بيری له حهوز ﮑی
گهرمی بچووﻛی پيﮑهاتوو له خو ی ئامۆنيۆم و فوسفۆر کردۆتهوە که لهژ ر
کارت ﮑهريی تيشك ،گهرما و ئهلﮑتريسيته و هتد ...دا بووە .بههۆی پرۆسهی کيمياييهوە
چهشنه پرۆتئين ك پيﮑهاتوون که ههميسان ئا وگۆڕئ ئا ۆزيان بهسهردا هاتۆتهوە .لهو
مولوکووﻻنه دەب يهکهم خانهکان پ ك هاتبن .ههروەها داروين ئاماژە بهوە دەکا که
ئهو چهشنه پ ﮑهاتنه ئورگانيﮑه هيچ بهرههم ﻛی بهردەوام لهخۆيان نادەنه دەرەوە
چونﮑه ت ﮑه ويی ئورگانيك به ووزەی زۆر با بهپهله له ﻻيهن بوونهوەرانی
زيندووی مهوجوودەوە دەخور ن.
ئيدەکانی چارلز داروين لهسهر ئهو تهوەرە تهنانهت ئهمڕۆش له ئهدەبياتی زانستيدا
که ﮑی ل وەردەگيرێ .بۆ و نه پشﮑ نهر م .ب ڕنشتاين " (٢٠٠٦)"M. Bernsteinله
نووسراوەيهکدا لهسهر شۆڕشی کيميايی به ڕوونی ئاماژە به بۆچوونهکانی داروين
دەکا و به ت ئۆرييهکی جيددی دادەن  :نووسهری بابهتهکه ت زەکانی چارلز داروين ئاوا
دەست نيشان دەکا " the first … non-mythological conceptions of how life
 "emergedو ئاماژە به " "Origin-of-Life- Experimenteدەکا .بهو هۆيانهوە دەتوانين
چارلز داروين به حهق وەك پ شهوا و باوکهگهورەی بوونهوەرناسيی پشﮑ نهرانی نوێ
دابن ين.
ههر وەك پ شتريش ئاماژەمان پ ﮑرد ،پرسياری سهبارەت به بنهڕەتی پ ﮑهاتنی
يهکهم خانهکان ،پهيوەنديی ڕاستهوخۆی لهگهڵ ک شهی گۆڕانی چهشنهکانی داروين
نييه .تهنانهت ئهگهر يهکهمين خانهکان )ميﮑرۆبی سهرەتايی( نيزيﮑهی چوار مﻠيارد
ساڵ بهر له ئ ستا له پﻼن تی مارسهوە بههۆی ئاسترۆئيد بۆ پهرەپيدانيان لهسهر پﻼن تی
زەوی دابهزايهن ،بههۆی ڕوونﮑراوەکانی م ﮑانيزمی بهشهکانی  ٣و  ١٠لهسهر
چهشنهکان )فرەچهشنيی ژيان( ،ه شتاش ههر پ نﺞ ت ئۆرييهکانی داروين لهسهر
گۆڕانی چهشنهکان وەك کۆنس پتی سهرەکيی کﻼسيﮑيی شۆڕشی بيۆلۆژيﮑی،
دەمايهوە.
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ﺗ ئۆريی چﺎرلز داروين لهسهر سهرچﺎوەی سۆزداريی مرۆڤ و ئﺎژەڵ

له بهشی س ههمدا بينيمان که فيﻠهکان ئاژە ﮑی شيردەری گهل ك دڵ ناسك و به
ئيمپاتين واته سۆزدارن که له کاتی ئازارک شان يا مردنی ئهندام ﮑی گرووپهکهيان
ههست به بهزەيی پيداهاتن دەکهن و خهمناك دەبن .ئهو ههسته سۆزدارييه که زۆر له
ههستهکانی مرۆڤ نيزيﮑه و ماوەيهکی ه ندە در ژ نييه دۆزراوەتهوە ،بۆ چارلز
داروين ج ی سهرنجڕاک شان ﮑی گهل ك گرنﮕی بووە :بوونهوەرناسی بريتانيايی له پهنا
ئهو کارە ﻻوەکی و جانيبييهی لهسهر تهوەری پشﮑنينی سۆزداريی وەك باوکهگهورەی
ئهو تهوەرە ناوی چۆته ناو م ژووی زانستييهوە.
له کت بی "(١٨٧٢) "The Expression of the Emotions in Man and Animals
دەربڕينی ههستهکان له مرۆڤ و ئاژەڵ،ی چالز دارويندا که له ئا مان لهژ ر ناوی
"بزووتنهوەی ههستهکان له مرۆڤ و ئاژە دا" ب و کراوەتهوە ،ت ئۆرييهکهی خۆی
لهسهر بنهڕەتی پيﮑهاتنی سۆزداريی هاوبهشی ئاژە ن و چهشنهکانی مرۆڤ فۆرمووله
دەکا )نهتهوە و گرووپهکان( .له سهرەتاوە دەب ئاماژە بهوە بﮑهم چهمﮑی "سۆزداريی"
که داروين له کت بهکهی )(١٨٧٢يدا که ﮑی لی وەرگرتووە ،به گشتی بۆ بارودۆخی
زەينی وەك خۆشحا ی ،ترس ،تووڕەيی ،ڕق ،ب زاريی ،بهزەيی ،ڕ ز ،ژ ردەستی،
ئ رەيی ،خهم ،دوود ی و ئهڤينداريی و هتد  ..مانا کراوەتهوە .ئهو پرسيارە که ئايا ئهو
چهمﮑانه لهگهڵ پشﮑنينهکانی دوايينی ڕەوانناسی سازگارييان ههيه يا نا ،ل رە و لهو
نووسراوەيهدا باسی تهوەرەکهی ئيمه نين.
ههر وەك کت به سهرەکييهکهی "سهرچاوەی چهشنهکان" ی چارلز داروين ،ل رەش
واته له کت بی سۆزدارييهکهشيدا به ئهزموون و چاﻻکييهکانی پسپۆرانی پ ش خۆی
دەست پ دەکا .سهرەڕای ئهويﮑه له سهردەمی پ ش داروين ژمار ﮑی زۆر مرۆڤی
پسپۆر لهسهر ئهو تهوەرە نووسيويانه ،به م ئهو نووسهرانهی داروين خۆی ئاماژەی
پ ﮑردوون ،هيچ به ﮕهيهکيان بۆ چاوەد ريﮑردن و ڕوونﮑردنهوەی نهه ناوەتهوە.
چارلز داروين ئهو خا ه ﻻوازە دەگهڕ ن تهوە سهر ئهو ڕاستييه که پشﮑ نهران له ناو

ڕاستييهکانی گهشهسهندن

٩٦

بازنهی دوگمای خو ﻘاندنی ئايينيدا گيريان خواردووە .له ڕوونﮑردنهوەی کت بهکهيدا
چارلز داروين باوەڕی خو ﻘاندن له کت بی ئينجيل بهو ش وەيه بهيان دەکا :به پ ی
ت ئۆريی خو ﻘاندنی سهربهخۆ )مرۆڤ و ئاژەڵ(دەتوان ههمووشت ك )ف نۆم نهکان(
وەك يهکتر به باشی ڕوون بﮑر نهوە :له پهيوەندايهتيی و لهسهر ڕاه نان به ش وەی
سۆزداريی ههر وەك له پهيوەندايهتی لهگهڵ ههر شاخهيهکيتری م ژووی سرووشتی،
ئهو ڕوانﮕهيه زۆر ئهزموون ﮑی باشی نهبووە .داروين لهو پهيوەندييهدا دە " :ئهو
ڕاستييه که ت ئۆری خو ﻘاندن ههمووشت ك و ههروەها هيچشت ك ڕوون ناکاتهوە،
هاوکات به پشتبهستنی به ﮕهيی به "ت ئۆريی دابهزين به گۆڕانﮑارييهوە" و به لﮑاندن
به ههستی سۆزداريی مرۆڤهوە به ش وەيهکی لۆژيﮑی دەتوان ڕاستييه تايبهتييهکان
ڕوون بﮑر تهوە .ناوکی سهرەکی ت ئۆرييهکهی داروين له کت به سۆزدارييهکهی بهو
ش وەيه دەدوێ :بۆ مرۆڤ چهند ش واز ك له هه س و کهوت و بيچم و ش وەی ڕوخسار،
ڕاستبوونهوەی موو لهژ ر کارت ﮑهريی ڕووداوەکان و پ ﮑهاتنی ترس يا ددان
لهسهريهکدانان کاتی تووڕەيی ،زۆر دژوار دەکرێ ل ی ت بﮕهين مهگهر بههۆی
و ناکردنی ئهو ت ئۆريه که مرۆڤی سهردەمی زوو له بارودۆخ ﮑی گهل ك نهزمتردا
بوونيان بووە .يا ئهگهر به ش وەيهکيتر فورموولهی بﮑهين :به پ ی بۆچوونی داروين
بارودۆخی زەينيی بوونهوەران تهنيا لهژ ر ڕۆشنايی گهشهسهندن ج ی ت ﮕهيشتنه.

ما يی ) Canis

و نهی  ،٢٧دەربڕينی ههستهکان )هه س و کهوتی سۆزداريی(ی سهگی
 .(familiarisسهگ ﮑی با غ به هه و ستی بهرگری و دوژمنانه له کهس ك يا ئاژە ك
نيزيك دەب تهوە ) .(Aههر ههمان سهگ له بارودۆخ ﮑی ب ف ز و د ۆڤاندا ).(B

چالز داروين به ئاماژەکردن به به ﮕهی ب ژومار لهسهر هه س و کهوتی
سۆزداريی ئاژە ه ما ييهکان ت ئۆريی سۆزداريی خۆی پشت ئهستوور دەکا .بۆ وينه به
ش وەيهکی ت روتهسهل لهسهر بارودۆخی زەينی و ڕۆحيی سهگه ما ييهکهی که ڕۆژانه
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هاوڕ ی پياسهکردنی بووە دواوە )و نهی  .(٢٧بهناوەڕۆکترين بهشی کت به
سۆزدارييهکهی لهسهر کۆکراوەی چاوەد ريﮑردنی چهند مهيموونی جياوازە )ئۆران
ئۆتان ،شامپانزە ،گوريل و  (...ههروەها گرووپی مرۆڤ )نهتهوەکان و گرووۆی
ئهتنيﮑی( ،بووە که سهرچاوەيان له دەرەوەی و تانی ئورووپايين .بهش ﮑی زۆری ئهو
چاوەد ريانهی له ﻻيهن مرۆڤيترەوە بهڕ وە بردووە ،که له کۆتايی کي بهکيدا ناوی ل
ه ناون و ڕ زی ل گرتوون .و نهی شامپانزە که له کت بهکهيدا ) (١٨٧٢نيشانی داون
حا هتی زەينی ناهۆم دانه و ڕوخساری گهمژی ئهو بوونهوەرانه و نا دەکهن) .و نهی
(٢٨

تووڕە

د هکوته

پ ﮑهنين

گريان

بارودۆخی ئارام

خهمناك

و نهی  ،٢٨و ناکردنی شامپانزەی با غ ) (Pan troglodytesله بارودۆخی جياوازدا.
چارلز داروين پشﮑنين و تاﻗيﮑاريی لهسهر ئهو ههسته سۆزدارييانهی له کت بهکهيدا
) (١٨٧٢وەك به ﮕه که ﮑی ل وەرگرتوون.
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٩٨

دەب ئاماژە بهوەش بﮑهم که داروين ) (١٨٧٢لهسهر ئاناليزەکردن و شيﮑاريی له
کت بهکهيدا چهندين هه هی بچووکی کردوە .بۆ و نه لهمرۆدا ڕوخساری – ليچ کردن
و ب ڕ زی پ ﮑردن به ش وەی د هکوته و نای دەکهين )و نهی  .(٢٨پ ﮑهنين ﻻی
شامپانزەکان وەك بهرههم ﮑی پا هکی هه س و کهوتی ياريﮑردن سهير دەکرێ و نهك
وەك داروين له کت بهکهيدا گومانی کردووە که دەب هه س و کهوت ﮑی ترس ب  .به م
به ش وەی گشتی دەب ئاماژە بهوەش بﮑهين که سهرەڕای هه هی بچووك ،بهش ﮑی
زۆری ت ئۆرييهکانی داروين و بنهڕەتی شۆڕشی گهشهسهندن لهسهر ههسته
سۆزدارييهکانی ئينسانی بههۆی پشﮑنينی سا يانی در ژی پسپۆرانی ئهو بوارە
سهلم ندراون.
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ﺗ ئۆری مﺎکهی نهشونمﺎ و پﺎسﺎوی پهرەسهندنی فيزيۆلۆژی

ت ئۆرييهکانی چاڕلز داروين که له بهشی پ شووی ئهم نووسراوهيهدا باسمان ل وهکرد
به ساکاريی و به ب ک شه دهتوانن ت زی پ ﮑهاتنی مرۆڤ له مهيموونهوه ڕوون
بﮑهنهوه .ههر وهك له کت بی چهشنهکانی چارلز دارويندا ) (١٨٧٢/١٨٥٩نووسهر
ئاماژهی پ ﮑردووه ،ڕووناکايی دهخاته سهر چۆنيهتی پ ﮑهاتنی مرۆڤ .به سهيرکردنی
کاره سهرهکييهکهی ،مرۆڤ دەبين ت که چارلز داروين باسهکه بههۆی چهندين نموونه
له جيهانی گياکاندا ڕوون دەکاتهوە .بهو هۆيهوه ئيمه ل رهدا دهمانهوێ کهسايهتی داروين
وهك ڕوەکناس و دەروونناسی گيايی بناس نين و ت ئۆرييه ههره گرنﮕهکانی له بواری
"بيۆلۆژی سهوز"دا بخهينه بهر چاوی خو نهر .ل رهدا باس لهسهر ئهو کاره کاميﻠه
دوايينه دەکهين که له ﻻيهن داروينهوه ئاماده کراوه و دواتر کوڕهکهی فرانسيس ب وی
کردۆتهوه ) .(The Power of Movements in Plantsئهو کت به سا ی  ١٨٨٠له ئورووپا
)لهندهن( و سا ی  ١٨٨١له ئهمريﮑا)نيۆيۆرك( ب وکراوەتهوه و ماوهيهك دواتر
وەرگهڕاوەته سهر زمانی ئا مانيش .سهرهڕای ئهوەی کوڕهکهی داروين ،فرانسيس،
له بواری بۆتانيك)گياناسی( /دەروونناسی گيايی چاﻻکييهکی زانستی لهخۆی پيشان
داوه و کت بهکهی واته )داروين و ئاکتۆن " (١٨٩٢ "Darwin and Actonتهنانهت
لهمڕۆشدا ه شتا ههر باسی لهسهر دهکرێ ،ههر وهك کوڕهکهی موتزارت که له بهشی
دوودا باسمان ل وه کرد ،تهنيا لهژ ر س بهری باوکيدا ماوهتهوه .دياره ئيمه ل رهدا باس
لهسهر کاره کﻼسيﮑييهکهی داروين) (١٨٨٠دهکهين به م له پهناشيدا ئاوڕ له چاﻻکييه
گرنﮕهکانی فرانسيس دهدهينهوه.
له کت به ئا مانييهکهيدا ،که به ناوی "لهسهر پرۆسهی جوو نهوهی گياکان" ەوە
ناسراوه ،کت بی چاڕلز و  -فرانسيس  -داروين له س بهش پ ﮑهاتووه ،که به
ئارگيۆم نت و فاکت ههروهها ت ئۆرييهوه بهستراونهتهوه و له ڕوانﮕهی زانستی
ئهمڕۆييهوه گهل ك گرنﮕن:
 .١ت ئوری نهشونما )(Managementstoff - Hypothese
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١٠٠

 .٢شوبهاندن ياخود شيﮑردنهوەی م شﮑی ئاپيﮑال ) ،(Apical-brain-analogyو
 .٣ت ئۆريی دهورل دانهوه )(Circumuntations - Theorieی پرۆسهی
جوو نهوهی گياکان.
لهو بهشهدا توانايی مهزنی داروين له بواری دەروونناسی گياييدا نيشان دهدر ت که
بريتييه له ج ﮕيربوونی پ ﮑهاتنی چهﻗهرهی دانهو هکان وهك تاﻗيﮑاريی بۆ پشﮑنينی
نهشونما له پهيوهندايهتی ت ئۆريی گواستنهوەدا.
له زۆربهی کت به دهرسييهکاندا لهسهر دەروونناسی گيايی ،ههروهها له کۆکراوهکانی
لهسهر بابهتی ل ﻛﮑ شانهوه /کارت ﮑهريی خانهکان ""stretching / effect cellی
هۆرمۆنی گيايی ئاکسين " ،"Auxinباس و ل ﮑۆ ينهوه دهکرێ ،چارلز داروين وهك
باوهگهورهی ئهو بواره ناسراوه .له و نهی  ٢٩دا ش وازی پشﮑنينی گهشهسهندنی
م ژوويی پيشان دراوه که به تاﻗيﮑاريی باوك و کوڕهوه دهست پ دهکا ).(١٨٨٠

و نهی  ٢٩پهرهسهندنی نهشونمای پشﮑنينی )ئاکسين(

ئهو باوك و کوڕه له تاﻗيﮕا کهسييهکهی خۆياندا چ کار ﮑی نو يان بهڕ وه بردووه؟
بيوگڕافی ژيانی داروين له )١٩٩١،(Moore Desmond andدا بهو ش وهيه دهست
پ دهکات که چارلز داروين له ويﻼکهی خۆيدا چهندين چهشن با ندهی له ﻗهفهسی
گهورهدا ڕاگرتووه و خۆی دان و ئاوی داون .ههر بهو هۆيهوه ج ی باوهڕه که داروين
بۆ ت رکردنی با ندهکانی تاﻗيﮑاريی لهسهر گيا و دانهو هکان کردب  .بۆ و نه چهﻗهرەی
گيای جياوازی کردۆته خۆراکی با ندەکانی .جا ش وەکهی ههرچۆنی بووب  ،چارلز
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داروين و کوڕەکهی بۆ تاﻗم ك له تاﻗيﮑارييهکانيان ههو ی نهشونمای چهﻗهرەی چيمهن
و جۆ ) (Avena sativaيان له بارودۆخ ﮑی تاريﮑدا داوە ) .(Phaleris canariensisبه
که ك وەرگرتن لهو ش وە نهشونما خ رايه ،ئهو دوو فيزيۆلۆژيسته ههستﮑاريی تيشﮑی
کوليۆپتيل " "Coleoptilesيان چاوەد ری کردووە .ئهو ئهندامه پار زەرە که
تايبهتمهنديی چهﻗهری چيمهن نيشان دەدا و يهکهم بهرگی ناسك پ ﻛد ن  ،خۆی بهرەو
ناوەندی تيشﮑهکه خوار دەکاتهوە :لهمرۆدا ئهو پرۆسهيه به ناوی فۆتۆترۆپيسم
""Phototropismی ئهر نی ناودارە.
زانياريی چارلز و فرانسيس داروين بههۆی ئهو تاﻗيﮑارييه زەريفانهوە نيشانيان دا
که تهنيا نووکی کوليۆپتيل و نهك بهشی خوارەوەی ئهندامهکانی ،دەتوانن ههست به
ڕووناکی و تيشك بﮑهن .بههۆی ئهو چهشنه تاﻗيﮑاريی و به ﮕه ڕاستهﻗينانهوە هاتبوونه
سهر ئهو ئهزموونهی که نووکی گياکه کارت ﮑهری لهسهر ئهندامی خوارەوە دەب و
دەب ته هۆی خواربوونهوەی .ئهو پرۆسه و کارت ﮑهرييهی له نووکی گيايهکهوە دەست
پ دەکا و کار لهسهر بهشی خوارەوە دادەن  ،له ﻻيهن ڕووەکناسی هولهندييهوە فريتس
ونت " (١٩٩٠ - ١٩٠٣) "Fritz Wentله سا ی  ١٩٢٨لهژ ر ناوی ئاکسين )ئهسيد
ئيندول-٣-ئهستيک " ("Indole-٣-acetic acidسهلم ندراوە .سا ی  ١٩٨٢کهرەسهی
تايبهتی نهشونما دۆزرانهوە که لهمرۆدا له تاﻗيﮑارييهکانی کارت ﮑهريی هۆرمۆنهکان
که ﮑيان ل وەردەگيرێ.
بهو تاﻗيﮑارييانهی باوك و کوڕ له سهردەمی خۆياندا بهڕ وەيان بردووە ،چاڕلز
داروين دەتوان وەك باوەگهورەی پشﮑنينی هۆرمۆنی گيايی و داه نهری بهش ﮑی
گرنﮕی فيزيۆلۆژی نهشونمای گيا بناسر ت .ئهو بهشهی فيزيۆلۆژی ه شتا ههر به
تامهزرۆييهوە له بواری "شرۆڤهکردنی مﮑانيزمی بهرزبوونهوەی خانهکان" و
که ﮑوەرگرتنی زانستی "تاﻗيﮑاريی سهحرايی بۆ بهرزبوونهوەی بهرههمه
هه بژاردراوەکان" له کردەوەدا ج ی سهرنجی زانايانه و که ﮑی لي وەردەگير ت.
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ﺗيئۆريی سووڕانهوە و پ ۆسهی بزووﺗنهوەی گيﺎکﺎن

له پ ناسهی سيميناری کت به گرنﮕه  ٥٩٢ﻻپهڕهييهکهی داروين به ناوی
"ههنﮕاوهکانی جوو نهوی گياکان"دا ) (١٨٨٠چهمﮑ ﮑی بهکارهيناوه که تهنانهت تا
ئهمڕۆش زانايانی ئهو بواره که ﮑی ل وهردهگرن و به ڕەوت ﮑی سهلماوی دادەن ن.
جوو نهوەی بازنهيی نووکی گيای له حا ی گهورەبوون و گهشهکردندا )بۆ و نه ﻗهد
واته "ساﻗه"ی گيا( داروين ناوی " "Circumnutationsی لهسهر داناوە ]که به کوردی
دەب ته خوﻻنهوەی بازنهيی[  .به پ ی نووسراوەی " The Movements and Habits of
) "Climbing Plantsداروين  ،(١٨٦٧که ههشت ساڵ دواتر وەك کت ب ب و کراوەتهوە،
داروين چهندين جار لهو چهمﮑه که ﮑی وەرگرتووە.
داروين ) (١٨٨٠بههۆی به ﮕه لهسهر چهندين نموونه گيای گو دار سهلماندوويه
که ش وەی خوﻻنهوە و حهڕەکهی بازنهيی ئهو چهشنه گيايانه خۆيان بهسهر ههموو
شو ن ﮑی جيهاندا ب وکردۆتهوە .داروين سهلماندوويه ئهو دياردەيه له بنچﮑی گيای
گهنجيشدا ،که لهسهر زەوی گهورە دەبن ،پيك دێ .تيئۆری گهردوونيی خوﻻنهوەی
بازنهيی " "Theory of the Universality of Circumnutationsی داروين واته لق و
بنچﮑی لهحا ی گهورەبوون و گهشهکردندا ،دواتر له ﻻيهن زانايانی ئهو بوارەوە
سهلميندراوە .لهمرۆدا به ش وەی بهردەوام جوو نهوەی ئاوەنﮕی )هات و چۆ(
نهشونمای شهت ی گيا له فيﻠمی تهلهويزيۆنيدا دەبينرێ – که له سهردەمی ژيانی دارويندا
تهنيا له تاﻗيﮕاکاندا بهڕ وەدەچوو به م به ڕوونی ئهو دياردەيه سهلميندراوە.
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و نهی ٣٠

و نهی  ،٣٠تيئۆری داروين لهسهر بنهڕەتی جوو نهوەی نشونمای گياکان و نا دەکا.
نووکی سهرەوەی ) (Bryonia dioicaچهشنه گيايهکه ،و چهﻗهرەی گو هبهڕۆژە
) [a, b] ،(Helianthus annuusله کاتی خۆ ک شانهوە به هۆی پڕۆسهی
 Circumnutationsخوﻻنهوەی بازنهيی پ ﻛد نن .دوای پ چخواردنهوە و خۆ ها ندن له
دەوری ماکهيهکی ڕەق ) ،(cگياکه خۆی بۆ ﻻی سهرەوە ڕادەک ش  .ئهو لﻘانهی
پشتيوانيان بۆ پهيدا نهبووە ،زۆر زوو دەژاک ن ) .(dچهﻗهرەی گو هبهڕۆژە چهشنه
حهڕەکهيهکی بازنهيی لهخۆی پ شان دەدا) .(Aئهو ئهس هی ) (Circumnutationsداروين
به ش وەيهکی گﻠۆبالی له ن وان گياکاندا بهر وە دەچ  .بۆ و نه بههۆی تيشﮑی خۆر
) ،(Bيا بههۆی ريتمی شهو و ڕۆژ )(Cەوە هه س و کهوت دەکهن ،ههر بهو ش وەيهی
داروينيش ئاماژەی پ ﮑردووە.
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ههر وەك چﻠۆن له و نهی  ٣٠دا پ شان دەدا ،بۆ و نه لﻘی ) (Bryonia dioicaزياتر
به ب پشتيوانی له ههوادا ت ﮑدەها ن و دەخول نهوە .ﻻيهنی باشی هه بژاردنی
بيۆلۆژيﮑی بۆ گياکه که به ب شانهی پشتيوانی ل ﮑراو تا  ١٠ميﻠيميتر دەتوانن گهورە
بن ،کار ﮑی گهل ك ڕوون و ئاشﮑرايه .تهوەر واته ميحوەری لﻘهکانی له حا ی
گهورەبووندا له ﻻيهن ئهو حهرەکه بازنهييانهوە پا پشت ك )بۆ و نه لﻘی دار يا بنچﮑهدار(
دەدۆز تهوە )کورته ڕ ﮕايهك( دوای خۆ پ وەنووسان بهو پا پشتهوە خوی له دەوری
دەها ن و بهرە بهرە بۆ ﻻی سهرەوە خۆی ڕادەک ش  .له و نهی  ٣٠دا له بهشی )(A
له پهنا گيای ) ،(Bryonia dioicaچهﻗهرەی گو هبهڕۆژە ههر وەك تيئۆرييهکهی داروين
) (Circumnutationsبه ههمان ش وە خول دەخواتهوە .هۆکار بۆ ئهو حهڕەکه هات و
چۆيه ،داروين ) (١٨٨٠به هۆی دەروونی ئهو گيايانهوەی چهسپاندووە که لهمڕۆدا
ئهو چهشنه حهڕەکانه به ناوی پڕۆسهی دەروونزا واته پڕۆسهی به ب دياربوونی
کارت ﮑهری دەرەوە ،ناو نراون.
سی ساڵ پ ش يادکردنهوەی سا وەگهڕی داروين ) (٢٠٠٩فيزيۆلۆژيست و گياناسی
ئهمريﮑايی کيس " (٢٠٠٦) "J. Z. Kissله نووسراەيهکدا ڕايﮕهياند ،به ئاماژەکردن
به تاﻗيﮑارييه فهزاييهکانی " "Space Shuttle Columbiaتيئۆرييهکهی داروين
) ،(Circumnutationsڕاست دەردێ .به کووژاندنهوە ياخود پووچه ﮑردنهوەی
پشتيوانی پا نهران )له کهشتييه فهزاييهکهدا(  ٩٣له سهدی گو هبهڕۆژەکان به ههمان
خ رايی که ئهو گو نه لهسهر زەوی واته لهژ ر کارت ﮑهری ه زی ک شی زەويدا
بوويانه ،چاﻻك بوون .ئهو ت ئۆرييهی داروين بۆ گو هبهڕۆژە و چهند چهشنيتری گيا
ڕاسته و ههموو چهشن ﮑی گيا لهخۆی ناگرێ.
به پ ی پرەنسيپی پيﮑهاتنی بوونهوەران لهسهر بنهڕەت ﮑی ئا ۆزی تايبهتمهنديی،
داروين ) (١٨٨٠دە تهواوی ﻗۆناخهکانی حهرەکه و جوو نهوەی گياکان دەتوانرێ
وەك م ژوويهکی هاوبهش له پرۆسهيهکی جيهانی واته خوﻻنهوەی
بازنهيی) (Circumnutationsيهوە سهرچاوەيان گرتب .

١٠٥
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ﺗيئۆری م شك و ڕيشه و بيۆلۆژيکی گوڵ

له بهشی کۆتايی کارە سهرەکييهکهيدا واته "ههنﮕاوهکانی جوو نهوی گياکان" چارلز
داروين تيئۆرييهکی فورمۆله کردووە که دەيان ساڵ دواتر له ناو بازنهی زانيارييهکانی
سهبارەت به بيۆکيمی – مولوکول بيۆلۆژی و ڕەوانناسی گياييدا سهرنج ﮑی زۆری بۆ
ﻻی خۆی ڕاک شاوە .ئهو بوونهوەرناسه ئينﮕﻠيزييه نووکی چهﻗهرەی گياکانی لهگهڵ
م شﮑی ئاژەڵ هه سهنﮕاندوه .ئهو ت ئۆرييه به ش وەی خوارەوەيه:
»It is hardly an exaggeration to say that the tip … acts like the brain of
one of the lower animals: the brain being seated within the anterior end of
the body, receiving impressions from the sense-organs, and directing the
«several movements

"ئهستهمه به ز دەڕۆيی بزانر ت ئهگهر ب ين نووکی ]چهﻗهرە[ ههمان کار بهڕ وە دەبا
که م شﮑی ئاژە ﮑی ساکار دەيﮑات :ئهو م شﮑه ]چهﻗهرەکه[ وا له بهشی کۆتايی
پشتهوەی جهستهکهدا نيشتهج بووە ،شو ندانهريی ئهندامه-ههستيارەکانی لهسهرە و
بهڕ وەبهری چهندين جوو ه و حهڕەکهی دياريﮑراويشه".

و نهی ٣١
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و نهی  : ٣١چارلز داروين وەك تاﻗيﮑهری ڕەوانناس ) (A, Bو بايۆلۆژيست)زيندەوەر
ناس(ی گوڵ ) .(C, Dتيئۆری م شك و ڕيشه و بيۆلۆژيی )زيندەوەرناسيی( گوڵ خۆی
لهسهر ئهو دۆزراوانه ساغ کردۆتهوە که تهنيا بههۆی ههبوونی ﻗه خان )(Calyptraو
راديﮑۆل ]ڕيشهی چهﻗهرە[ )(Radiculaکار دهکا و هه س و کهوتی ڕاک شانی ئهر نی
لهخۆی نيشان دهدا)خواربوونهوهی بۆ ﻻی خوارهوه( .چهﻗهرهيهکی گهنمهشامی ) Zea
 (maysله بارودۆخی ڕاست و له در ژهوه بههۆی هاندهری بهه ز )(Vektor gی ک شی
زهوی هه س و کهوتی ئاسايی خواربوونهوه لهخۆی نيشان دهدا) .(Aدوای بڕينهوهی
ﻗه خانهکهی ) ،(Calyptraخواربوونهوه بۆ ﻻی خوارهوه نابينرێ) .(Bئورکيده
 (C) sesquipedale Angraecumی ماداگاسﮑار له ﻻيهن خورتووم ﮑی زۆر
پهرهس نراوهوه تووی خۆی ب و دهکاتهوه ).(D
ئايا ئهو ت ئۆرييهی داروين به کام ئهزموونی کردهوهيی پشت ئهستووره؟ له
تاﻗيﮑاری يهکهمدا پشﮑ نهر چهﻗهرهکه له بارودۆخی ڕاستدا ڕادهگرێ )و نهی (A ٣١
و ه زی ک شی راديﮑۆل ) (Radiculaدياری دهکا .دوای چهند خولهك ڕيشهی
پهرهس نراو دهست دهکا به خواربوونهوه بۆ ﻻی زهوی .ئهو چهشنه تاﻗيﮑارييانه
لهمڕۆدا بۆ ڕاه نان له ناوەندە زانيارييهکان کار ﮑی گهل ك ئاسايی و ڕۆژانهيه .چارلز
داروين سا ی  ١٨٨٠ههنﮕاو ﮑی بهرزتری هه ناوهتهوه :بۆ ئهوهی کونتڕۆ ی بﮑا ئايا
نوکی ڕيشه ) (Calyptraله ههست پيﮑردن به هاندەری – بهه زدا دەوريﮑی تايبهت
دەگ ڕێ؟ به چهﻗۆيهکی تيژی ميﮑڕۆسﮑۆپی نوکهکهی ل کردۆتهوە .ئهزموونی ئهو
تاﻗيﮑارييهی چارلز داروين له و نهی  (B) ٣١نيشان دراوە .ئهو تاﻗيﮑارييه دەيسهلم ن
راديﮑۆل له ڕ ﮕای نووکی گيايهکهوە ههست به هاندەری – بهه ز دەکا .ئهزموونی
تاﻗيﮑارييهکانی داروين له لهيهن کوڕەکهی فرانسيس و گياناسانی ترەوە وەك ت ئۆری
ه زی – ستاتۆليت " "strength statolite theory of graviperceptionپهرەی سهندووە
و لهمڕۆدا زۆر باوە .سهرەڕای ئهوەش داروين نيشانی داوە) (١٨٨٠که ريشه له ﻻيهن
نوکه ههستيارەکهيهوە هه س و کهوت لهههنبهر تيشك و هاندەرە ميﮑانيﮑييهکانيش
)لهمس کردن ،برينداربوون( لهخۆی نيشان دەدات.
" Joseph

له نامهيهکدا که چارلز داروين سا ی  ١٨٨٠بۆ گياناس جۆز ف هوکر
"Hookerی )(١٩١٠ - ١٨١٧نووسيبوو ،نووکی ڕيشهی ) (tipsلهگهڵ م شﻛی
""brainsی وەك يهک داناوە .لهو ڕوانﮕهيهوە دەتوانين ب ين چارلز داروين ويستوويه

١٠٧
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ئهو بۆچوون ياخود هه سهنﮕاندنه وەك نهزەرييهيهکی گهل ك جيددی له دنيای زانستيدا
پهرە پ بدا.
لهمرۆدا ئهو ت ئۆرييهی چارلز داروين "م شك" له ڕيشهی گياييدا چﻠۆن سهير
دەکهين؟ تاﻗيﮑاريی يهکجار بهرفراوان به يارمهتی مود رنترين کهرەسه و م تۆدەکان
نيشانيان داوە که نووکی ڕيشه ﻻی کهم به ب پهيوەندايهتی لهگهڵ يهکتر ،هه س و
کهوت له ههنبهر چوار هاندەر يا بزو نهردا دەکهن :ه زی ک شی )و نهی ،(A, B ٣١
تيشك ،لهمس کردن و ش يا نم .لهسهر چ مﮑانيزم ك ئهو هاندەرانه کار دەکهن ه شتا
بۆ زانايانی ئهو بوارە ڕوون نييه .لهو پهيوەندييهدا داروين ڕاستی گوتووە:
""Calyptraی ڕيشهی چهﻗهرەکان له کردەوەدا دەب وەك "م شك"ی چهﻗهرەکه سهير
بﮑرێ .لهڕ ﮕهی گه هکردنی ئهو ت ئۆرييهوە دەتوانين ب ين چاڕلز داروين وەك
باوکهگهورەی ڕەوانناسيی گيايی دەناسرێ که له سا ی  ٢٠٠٢وەوە لهژ ر ناوی " Plant
 "Intelligenceهزری گيايی ،سهبارەت بهو ئهو زانسته باسی ل وە دەکرێ .ئهوەی که
ئايا چهمﮑی "هزر" ] [Intelligenceله کردەوەدا ووشهيهکی گونجاو بۆ گيايه ،ج ی باس
وخواسه .و دەچ نووکی ڕيشهی چهﻗهرە ه ندە ژير ب ت که ههستيارييهکهی ه شتا بۆ
زانايان به تهواوی ڕوون نهبووب تهوە و نهزانر ت چۆن به خ رايی دەتوانی خۆی
بﮕه ن ته ناو خۆ ی ش دار و تاريﻛی پڕ له ماکهی خواردەمهنی.
له کۆتاييدا بۆ ئهزموون وەرگرتن له تاﻗيﮑارييهکانی چارلزداروين لهسهر بيۆلۆژی
گوڵ باس و ل ﮑۆ ينهوەيهکی کورت دەکهين .ئهو زانا سروشتييه کت بيﮑی سهبارەت به
گهرک ]گهردە[ پژ نی گو ی ئورکيدە له ﻻيهن م روولهکانهوە ،کارت ﮑهريی بيانی و
گهرک پژ نی خودی گيا و بيچم و ش وازی جياوازی گوڵ و گياکاندا نووسيوە )داروين
 .(١٨٧٧ ،١٨٧٦ ،١٨٦٢له پ شﮕوتهی کت بی سهبارەت به ئورکيدە دا له زمانی
ئينﮕﻠيزييهکهيدا دە :
(On the Various Contrivances by which British and Foreign Orchids are
)fertilised by Insects

واته لهسهر جيسمی جياوازی ئورکيدە که له ﻻيهن م رووەکانهوە ئاوس دەب ،
نووسهر دوو ئهزموونی گشتی ڕوون کردۆتهوە .دەکرێ ئهو ت ئۆرييهی بهو ش وەيه
مانا بﮑر تهوە" :ئهو کت به له پﻠهی يهکهمدا نيشانی دەدا ئهو ميﮑانيزمانهی ئورکيدە
ئاوس دەکهن به ڕادەی زۆربهی جوانﮑارييه گونجاوەکانی جيهانی ئاژە ن
تهواو)کاميل( و جۆراوجۆرە؛ و دووههم ،ئهو م ﮑانيزمه بۆ گهرک پژ نی ههموو
گو ك لهگهڵ گهرکی گو ی بيانی عهمهل دەکا )و نهی .(C ٣١
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ئهگهر ئهو چهمﮑه "کۆنهی – داروين" ،واته "تهواو و کاميل" لهبهر چاو نهگرين
دەب له ڕوانﮕهی زانستی ئهمرۆييهوە بۆچوونهکهی چارلز داروين بسهلم نين :گو ی
ئورکيدە پهرەسهندن ﮑی هاوتهريبی سهرسووڕه نهری "يهکﮕری" )(Convergences
لهگهڵ جيهانی ئاژە ن نيشان دەدات .زوربهی گهرک پژ نييهکانی گو ن به هۆی
کارت ﮑهری بيانييهوە بهڕ وەدەچن .تاﻗم ك له ئۆرکيدەکان شيﻠهکهيان له گو ﮑی
دڕووداردا دەشارنهوە که له ﻻيهن م رووی تايبهتييهوە هه دەلووشر ن و دەبنه هۆی
گهرکپژ نی .له کت بی ئورکيدەکهيدا ) (١٨٦٢داروين گومانی ئهوی داوە که چهشن ﮑی
ئهو گو ه که خۆی له دوڕگهی ماداگاسﮑار ب وکردۆتهوە ) ٢٥ ،(Angraecumتا ٣٠
سانتيمتر دڕوو دەوری شيﻠهکهی گرتووە که تهنيا م رووی خورتووم در ژی تايبهت
دەتوان گهرک پژ نی پ بﮑات .ئهو ت ئۆريهی داروين لهسهر گهرک پژ نی ،به تايبهت
له سا ی  ١٩٠٣دا سهلميندراوە .پشﮑ نهر و پسپۆرانی م روو )،(Entomologists
پهپوولهيهکيان دۆزيوەتهوە که به خورتووميﮑی در ژ ت ئۆرييهکی چارلز داروين
دەسهلم ن )و نهی .(D ،C ٣١

(On the Various Contrivances by which British and Foreign Orchids are
)fertilised by Insects

١٠٩
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ﺗ ئۆری بيۆﺗوربﺎسيۆن " "Bioturbationsو سهلمﺎندنی بيۆلۆژی خۆڵ

له و نهکانی  ٢٩تا  ٣١دا نموونهی گيای سهر زهوی نيشان دران که بههۆی
سيستهمی ڕيشهکهيانهوه خۆيان له زهوی ﻗايم کردووه .کهوابوو ج ی سهرسووڕمان
نييه به تامهزرۆييهوە چاڕلز داروين ئهو تهوەرەی بۆ تاﻗيﮑاريی هه بژاردووە و لهسهر
بنهمای توانای خۆی بۆ داڕشتنی ت ئۆرييهکانی بنهڕەتی لهسهر زانستی گيا و خۆڵ
دايناوە.
سا ك دوای گهڕانهوەی له سهفهرە پ نﺞ سا هکهی دەوری دنيای ) ،(١٨٣٧چاڕلز
داروينی  ٢٨سا ه به ميوانی چوو بۆ ﻻی خا ی خۆی جۆزيه و جوود " Josiah
 "Wedgwoodکه دواتر بوو به خهزوريشی .خا ی چهندين زەوی و مهزرای پيشانی
داروين دا که زياتر له پانزدەساڵ بوو ڕووکاری سهر زەوييهکانيان به خۆڵ)لم(
داپۆشرا بوو .ئهو ماکهيه خۆی لهناو جهرگی زەوييهکه ترينجاندبوو .خا ی داروين
گومانی ئهوەی دەکرد که کرمی ناو زەوييهکه بهرپرسی ئهو کارە بوون .ئهو ئهزموونه
واته چاوەد ريﮑردنی کاری باغداری سهرنﺞ و تامهزرۆيی داروينی بۆ ژيانی کرمی
ناو زەوی ڕاک شا .تهنيا چهند حهوتوو دوای ئهو چاوپ ﮑهوتنهی لهگهڵ خا ی،
کونفرانس ﮑی له ئهنجومهنی شاهانهی زەويناسی " "Royal Geological Societyلهژ ر
ناوی سهبارەت به پ ﮑهاتنی کهڕوو/کهڕەکيفه ""On the Formation of Mould
بهڕ وەبرد که چاپ کرا و زۆر زوو ب و کرايهوە .له يهکهم دهﻗی ئهو کت بهی لهسهر
کرمی ناو زهويدا که سا ی  ١٨٣٨ب وکراوهتهوه ،داروين ئاماژهی بهوه کردووه که
ئهو کرمانه بۆ پهروهدرهکردنی زهويی بهپيت رۆ ﮑی بهرچاو دهگ ڕن).و نهی (٣٢
چاﻻکانی زانستی بيۆلۆژيﮑی زهوی ) ،(Geologyپ ش ت ئۆرييهکهی داروين هيچ
تامهزرۆييهکيان بۆ تاﻗيﮑارييهکانی داروين لهسهر چاﻻکيی کرمی زهوی له خۆيان
پيشان نهدهدا.
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و نهی ٣٢

و نهی  ٣٢داتاشراو ك له زهوی لهسهر چاﻻکيی کرم لهناو جهرگی زهويدا پيشان دهدا،
) .(Lumbricus terrestrisڕوونه که کرمی ژ ر زهوی بههۆی چاﻻکيی خواردنيانهوه
به ش وهيهك سهرهوهی ڕووکاری زهوی پڕ له ماکهی بهکه ك دهکهن .ئهو کاره بنهمای
سهرهکی ت ئۆری داروينی لهسهر بيۆلۆژيی زهوی پ ك د ن .
سا ی  ١٨٨١تهنيا شهش مانگ پ ش کۆچی دوايی ئهو مرۆڤه زانا  ٧٢سا هيه
تاﻗيﮑارييهکانی وەك کت ب ب و کردەوە .لهو کت به زانستييهيدا که کت بی کۆتاييشی بوو،
کارت ﮑهريی کرم لهسهر زەوی و تاﻗيﮑارييهکانيتری خۆی وەك کۆکراوەيهکی گهل ك
بهکه ك ب و کردەوە .لهو کت بهيدا ئهزموونبهندييهکی بهرب ی لهسهر گۆڕانپ داهينانی
زەوی له ﻻيهن کرمی خاکييهوە کردووە و گوتوويه که بارودۆخ ﮑی لهبار بۆ
دروستﮑردنی "هوموس"ی زەوی پ ك د نن .ئهو کت به کورته ) ١٣٩ﻻپهڕهيه( بهناوی
"سهبارەت به پ ﮑهاتنی کهڕووی سهوزە له ڕ ﮕهی کردەوەی کرمهوە اوڕێ لهگهڵ
چاوەد ريﮑردنی عادەتهکانيان:
" The Formation of Vegetable Mould, through the Actions of Worms, with

 "Observations of their Habits,و له ژ ر ناوی ئا مانيی
 durch die Tätigkeit der Regenwürmerدا ب و کرايهوه] .ک نی زهوی بههۆی
چاﻻکيی کرمی خۆ هوە [.پرۆسهيهك که ساڵ به ساڵ دووپات دهب تهوه) .و نهی (٣٣
ئهو پرهنسيپه واته ش واندن ياخود ک نی زهوی له ﻻيهن بوونهوهرانهوه دواتر ناوی
""Bioturbationی لهسهر دانرا.

Die Bildung der Ackererde
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له پ شﮕوتهی کت بهکهدا داروين ههنﮕاوهکانی ئهو پڕۆسهيه ليسته دهکا و ئاماژهش
دهکا بهوەی ئهو ت ئۆرييهی لهسهر تاﻗيﮑاريه زانستييهکانی زانايانی پ ش خۆی گه ه
کردووه(١٨٨١).

و نهی ٣٣

لهسهر بنهمای ت ئۆرييهکهی داروين زهوی بههۆی چاﻻکيی کرمی خۆ هوە
سهرکهوتووانه له بهشی خوارهوه به ب بهرد ) (Aو لهگهڵ بهرد ) (Bبهپيت دەب ت.
بهشی بنهوهی زهوی له زيخی ڕهش و بهردی کوارتز " "Quarzپ ﮑهاتووه ).(C
ل رهدا هۆکار ﮑی سهرهکی ههيه بۆچی دوايين کت بی داروين هينده گرنگ بووه .تا
کاتی ب وکردنهوهی کت بهکهش زۆربهی زهويناسان لهسهر ئهو بۆچوونه نهبوون که
کرمی خۆڵ بتوانی کار ﮑی ئهوتۆ پ ك ب ن  .چارلز داروين پشﮑنينی لهسهر ژيانی
ئهو بوونهوهره ب ئ سﻘانانه کردووه و ئاماژهی بهو ڕاستييه کردووه که ئهوان زهوی
دهک ن و بهپيت و خۆشی دەکهن .لهسهر ههر ئهو به ﮕانهشه که ت ئۆرييهکهی خۆی
فۆرمۆله کردووه) .و نهی (٣٣
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١١٢

"مهرجﺎن"هکﺎنی داروين و سنتزی زهوينﺎسی و بوونهوهرنﺎسی

له د ری کۆتايی کتيبی کرمی خۆ يدا ) (١٨٨١داروين جار ﮑيتر ئاماژە بهو
بوونهوەر م ژووييه کهمبايهخانه دەکا و ئينجا بوونهوەری سهرەتايی وەك مهرجان
دەخاته بهر چاوی خو نهر .بوونهوەری وەك کرمی خۆ ی ڕۆ ﮑی سهرەکييان له
م ژووی زەويدا گ ڕاوە به م کار ﮑی بڕيك کهمڕەنﮕتريشيان بهج ه ناوە:
مهرجانهکان گاشهبهرد و دوڕگهيهکی ب ژوماريان له ئوﻗيانووسهکاندا پ ﻛه نا.
پيﮑهاته و

چارلز داروينی زەويناس سا ی  ١٨٤٢کت ب ﮑی لهژ ر ناوی
ب وبوونهوەی گاشهبهردەکانی مهرجانی " The Structure and Distribution of Coral
 "Reefsب وکردەوە که سا ی  ١٨٧٦به زمانی ئا مانی وەرگ ڕدراوەتهوە )لهسهر
دروستﮑردن و ب وبوونهوەی گاشهبهردی مهجانی( .لهو کت بهدا نووسهر ت ئۆرييهکی
لهسهر م ژووی پ شووی ئهو بوونهوەرە فورمووله و روون کردۆتهوە که له
چوارچ وەی زاناياندا زۆر زوو ناسرا) .و نهی  (٣٤بۆ ت ﮕهييشتن لهو مود ﻠه ساکارە
دەب بﮕهڕ نهوە بۆ سهفهرەکانی داروين .له مانﮕی ئاوريﻠی سا ی  ١٨٣٦تيمی کاپيتان
" "FitzRoyسهردانی دوڕگهی گهرمی " "Keelingله ئوﻗيانووسی هيند کرد .ئهو دوڕگه
مهرجانيانه له ماوەيهکی زۆر کۆنهوە به ناوی دوڕگهی مهرجانی به و نهی بازنهيهکی
لهدەوريخۆی ها و ناسرابوو به م هۆکاری شﮑڵ و شامايهله سهيروسهمهرەکهی
ڕوون نهبوو .داروين ) (١٨٣٩ڕوونی دەکاتهوە ،ئهو خۆی به ساختاری گهل ك
سرنجڕاک ش و هاوکاتيش ساکار و ههروەها چۆنيهتی پ ﻛهاتنی ئهو دوڕگهيهوە خهريك
کردبوو .ئهو زانيارييانه دواتر بوون به ناوەڕۆکی دامهزرانی ت ئۆرييهکهی که بهو
ش وەيه دەکرێ گه ه بﮑرێ :مهرجانهکان )ئاژە نی گوڵ ،ئانتۆزۆرا (Anthozoa -
ئ سﮑهڕووتهی ئاههکی پ ك د نن و تهنيا له ئاوی گهرم و ساف که زۆر ﻗووڵ نهب
دەتوانن پهرەبست نن .سهرەڕای ئهوەش گاشهبهردی فوسيﻠی که داروين ئاگاداريان بوو
ئهستووراييهکی گهل ك زۆريان پ ﮑدەه نا که دژ به ئاوی تهسك دەوەستان .ئهو

١١٣
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دۆزينانهوانه له ﻻيهن داروينهوە بههۆی نهزمبوونهوەی زەوی ژ ر دەرياکان ڕوون
دەکر نهوە ) :(١٨٤٢مهرجانهکان بهش وەی بهردەوام لهگهڵ ئهو دۆخه گهورە دەبن،
به ش وەيهك که ڕووکاری سهرەوەيان بهردەوم له ئاوی کهم ﻗوو دا دەميننهوە و گهرمای
پ ويستيان له ههتاو وەردەگرن )و نهی  ٣٤بهشی  .( C - Aلهسهر ئهو ش وازە و بهو
هۆيهی چهندين جار ئهو بۆچوونهی داروين له ﻻيهن زانايانی دوای خۆيهوە
سهلميندراوە" ،ت ئۆری نهزمبوونهوەی زەوی ژ ر دەريا" مهرجانهکانی گهرمسير پ ك
د نن .له و نهی  ٣٤بهشی  Dکه مهرجانی بهردين نيشان دەدا "،"Madrepora oculata
له ڕوانﮕهی شﻛ ی بيانييهوە له بنهما هی مهرجانی شو نه گهرمسيرەکان دەچن؛ به م
ئهو شو نه چهشن ئاو ﮑی ساردە که دەتوان گاشهبهردەکانی ناو ئاوی ﻗووڵ پ ك ب ن .
ئهو شتهی داروين نهيدەتوانی بيزان  :زۆربهی مهرجانه ڕەﻗهکانی شو نی
گهرمسير له پهنا جولبهکه)جﻠشين( چاﻻکه فوتۆس نتزەکاندا ژيان دەکهن که به ناوی
" "Zooxanthellenناودارن و بهو هۆيهوە تهنيا توانيويانه له ئاوی گهرمی تهسﮑدا
پهرەبست نن .دواتر ههر لهم نووسراوەيهدا به ووردی ئاماژە بهو ک شهيه دەکهين.
سهرەڕای ئهوەش ئ ستا دەزانين که بهرزبوونهوەی ئاوی زەرياکان له سهردەمی
کۆتايی دەورەی سههۆ بهندان له شو نه گهرمهسيرەکان بۆته هۆی زۆربوونهوەی
گاشهبهردی مهرجانی .بههۆی بهرزبوونهوەی ئاوی زەريا بهشی سهرەوەی
مهرجانهکان که تيشﻛی زياتريان پ گهييوە ،به باشی گهورە بوون و پهرەيان ساندووە.
له چهند سا ی ڕابردووەوە بههۆی پيسﮑردنی ژينﮕهی ئهو مهرجانانه و ئالوودەکردنی
ئاوی زەرياکان مهترسی لهناو چوونيان ل دەکرێ .مرۆڤ لهمرۆدا دەب ته هۆی
تووناکردنی ئهو چهشن بوونهوەرە که بۆ ئوکۆ سيستهم گهل ك گرنﮕايهتيان ههيه.
له پهنا ل رەوارە بارانييهکانی ناوچه گهرمسيرەکانی ئهم ههردە گاشهبهردە
مهرجانييهکان ڕۆ يﮑی گهل ك گرنگ له پ ﮑهاتنی ئۆکۆسيستهم دەگ ڕن .بوونهوەرە ب
ئ سﻘانهکان که تامهزرۆيی داروينيان بۆ ﻻی خۆيان ڕاک شابوو ) (Cirripediaلهسهر
بهردی ئاههکی ئهو گاسهبهردانه ژيان دەکهن و له و نهکهی داروينيشدا )و نهی ٣٤
بهشی  (Bنيشان دراون .بهو نووسراوەيه دەمانهوەی سهرنجی خو نهر بۆ ت ئۆرييهکی
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داروين ڕاک شين که کهمتر ناسياويان له ناو خه ﮑيدا ههيه .دوای ل ﮑۆ ينهوە لهسهر
بۆچوونهکانی خودی نووسهر لهسهر ﻗالۆنچهی به ناوی " "Coleopterologenدەدو ين.

و نهی ٣٤

و نهی  ٣٤بوونهوەرانی ژ ر زەريا نيشان دەدا :گاشهبهردی ﻗهراخ ئاو ""Saum-Riff
) ،(Aگاشهبهردی پ شﮕر " ،(B)"Barriere-Riffئاتۆل به داری ناگيﻠهوە " Atoll mit
 .(C) "Kokos-Palmenداروين ههستی بهوە کردبوو بههۆی نهزمبوونهوەی به
سهبرای زەوی ژ ر زەريا و گهورەبوون و پهرەسهندی هاوکاتی مهرجانهکان له ناو
ئاوی تهسك و گهرم هۆکارن بۆ پيﮑهاتنی گاشهبهردەکان.

١١٥
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ل هﺎﺗوويی داروين و ب ئيديعﺎييهکهی

به چاوپ خشاندنی چاﻻکی و توانايی زانياری سرووشتی چارلز داروين وهك
بوونهوهر ناس و زهوی ناس له بهشهکانی پ شووی ئهم نووسراوهيهدا )پ ﮑهينهری
ت ئۆريی نزمبوونهوە نهزم و سيستهم ناسی ئاژه ن ،باوکهگهورەی پشﮑنينی
بوونهوەران ،شيﮑهرەوەی دەروونناسی گيايی ،بيۆلۆگی زەوی و (...ئاماژەمان به
ليهاتووييهکانی کرد .مرۆڤ چاوەڕوانی دەکا ئهو زانا مهزنه لهخۆی دەرچووب يا
خۆی له مرۆڤيتر زۆر پ زاناتر بووب  .به م تهواو به پ چهوانه چارلز داروين له
بيۆگڕافييهکهيدا به ب ئيديﻌا بهو ش وەيه باس لهسهر ل هاتووەکانی خۆی دەکا:
"The love of science, unbounded patience in long reflecting over any subject,
industry in observing and collecting facts, and adwwr le layengry share of
invention as well as of common-sense. With such moderate abilities as I
possess, it is truly surprising that thus I should have influenced to a
"considerable extent the beliefs of scientific men on some important points

"خۆشهويستيی زانست ،سهبری ب سنووری بيرکردنهوەی لهسهر ههر
تهوەر ك و ل زانی له چاوەد ری کردن و گردوکۆی ڕاستييهکان ،و
بهشداريﮑردنی دوور له ﻻيهنﮕری و ل هاتوويی بۆ دۆزينهوە و کۆکردنهوەی
ڕاستييهکان و بهشداريی دادپهروەرانهی له دۆزينهوە و ت ﮕهييشتووييهکی
سالمی ئازاد کرد .بهو ڕادە توانا مامناوەندييهوە که من ههمه ،بهڕاستی ج ی
سهرسوووڕمانه که سهبارەت به ههند ک خا ی گرنگ تا ڕادەيهکی بهرچاو
کارت ﮑهريم لهسه باوەڕی مرۆڤی زانا بووب ت".
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دەب پ داگری لهسهر ئهوەش بﮑهينهوە که چهشنی بيرکردنهوەی زانستيی چار ز
داروين که چهند دەيه دواتر وەك م تۆد ﮑی سروشتی ناوی ل نراوە ،له ﻻيهن زانايان
و فهيﻠهسۆفانی دوای خۆيهوە زۆر به باشی در ژەی پ دراوە.
به پ چهوانهی داروين ،کارل ڤۆن لينه )"Carl von Linné" (Carolus Linnaeus
) ،(١٧٧٨ - ١٧٠٧که له بهشهکانی پ شوودا باسمان ل وه کرد ،وهك دامهزر نهری
سيستماتيﮑی مود ڕن ،به ڕادهيهکی زۆر خۆ پ زلزان بووە و شانازی به خۆيهوه
کردووە .بۆ و نه کاره سهرهکييهکهی خۆی به ناوی سيستهمی سروشتی "naturae
 ،"Systemaبه "کار ﮑی مامۆستايانه داناوه که به بڕوای خۆی هيچ کهس له
خو ندنهوهی ت ر ناب و له پ داهه ﮕوتنيدا ماندوو ناب  ".ههر وهك داروين ،کارل ڤۆن
لينهش بيۆگڕافييهکی لهخۆی بهج ه شتووه .لهو دا بهسهر تايبهتمهنديی تواناييهکانی
خۆيدا هه ﮕوتووه که سا ی  ١٩٦٦گۆر ﮑه " "Goerkeبهو ش وهيه وهريﮕ ڕاوهتهوه
سهر زمانی ئا مانی" :کهس نهيتوانيوه وا زوو کارهکهی خۆی به ئازاييهوه بهڕ وهبهرێ
و ژمارهی خو ندکاری له زانستﮕه زياتر ب  - ،ه چ زانيار ﮑی سروشتی له سرووشتدا
چاوهد ری زياتری نهکردووه - ،هيچ کهس ئاژهڵ ناس و گياناس ﮑی مهزنتر نهبووه،
 هيچ کهس کارهکانی وا به ڕ ك و پ ﮑی و خاو ن بهڕ وه نهبردووه - ،هيچ کهس بهتهواوەتی زانست ﮑی تهواوی دهست پ نهکردووه ،هيچﮑهس گفتوگۆيهکی ڕ ك و پ ﮑی
جيهانيی نهبووه - ،هيچ کهس له دنيادا ناسراوتر نهبووه ] -له خۆم[.
سهرهڕای ئهوهی ئهو بيرهوهرييانهی کارل ڤۆن لينه که له سا نی ١٨٠٠ه کاندا ب و
کراوەتهوە و لهوانهيه تهنيا بۆ که ك ل وهرگرتنی کهسيی خۆی ئامادهی کردب  ،به م
بهو حا هش بيوگڕافييهکهی به ش واز ﮑی گهل ك پووچ ئهو زانايهی به دنيا ناساندوە.
له بهشی س ههمی ئهم کت بهدا ئاماژهمان بهوه کرد چارلز داروين له ليستهی زانايانی
پ ش خۆی ناوی ئهو زانا سوئ دييهی نههيناوه ،ب ی لهبهر ئهوەی داروين ڕﻗی له
مرۆڤی خۆ به زلزان بووه ناوی ﻗرت کردب ؟

١١٧
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بهشی ٥
سهيرکردن كی م ژووی زهوی و خو ق نهری کو ری قﺎلۆنچهکﺎن

دووههم دهﻗی کت بی چهشنهکانی چاڕلز داروين مانﮕی ژانويهی سا ی ١٨٦٢
جۆرج برۆن " (١٨٦٢ - ١٨٠٠) "Georg Bronnبه زمانی ئا مانی ب وی کردهوه.
لهژ ر ناوی "چارلز داروين لهسهر پ ﮑهاتنی چهشنهکان له ههر می ئاژه ن و گياکان

و دهستهمۆکردنی سروشتی يا ڕاگرتنی چهشنی تهواو و کاميل و بهربهرهکانی بۆ
مانهوه و ڕاگرتنی وهچهکهيان"  -ئهو کاره سهرهکييهی سروشتناسه ئينﮕﻠيزييهکه له
زمانی ئينﮕﻠيزييهوه له ئا مان ب وکرايهوه .ئ رنست هاکل "١٨٣٤) "Ernst Haeckel
  ،(١٩١٩که له ژ ر نازناوی داروينی ئا مانی هاتۆته ناو م ژووی زيندەوەرناسييهوه،بهشدارييهکی گرنگ و بڕياردهری له ب وکردنهوهی ئهو کت به شوڕشﮕ ڕانهدا بووه.
دوکتورH. G. Bronns

ههر وهك له بهشی پ شووی ئهم کت بهدا ئاماژهمان پ ﮑرد،
جۆرج برۆن وهك ميراتﮕری سهده و کۆکهرهوهی کاری زانستی" ،چينهکان و ڕ ك و
پ ﮑيی جيهانی ئاژه ن) " ،ب وکراوه له چهندين دهﻗدا له ن وان سا هکانی  ١٨٥٩تا
 (١٩٦٠بۆچوونهکانی تهنانهت تا ئهمڕۆش بۆ پشﮑ نهرانی بواری گهشهسهندن و
ئاژه ناسی گرنﮕايهتی ههيه .له کۆم نتار ﮑدا برۆن ،چاڕلز داروين وهك پيﮑه نهری
يهکهم فۆڕمی ژيان و خو ﻘ نهری زانستی گهشهسهندن ناو دهبا که ئهو بۆچوونهی
دهکهو ته ژ ر ڕهخنهيهکی بهه زهوه .برۆن ) (١٨٦٠کورتﮑراوهيهك له بيرۆکه
سهرهکييهکه ئاوا دهخاته بهرچاوی خو نهر" :دهکرێ ت ئۆری داروين بهو ش وهيه بهيان

بﮑرێ" ،خو ﻘ نهر چهندين چهشنی ئاژهڵ و گيای فۆڕم داوه ،ياخود ڕهنﮕه تهنيا يهك
چهشنی به فووت ﮑردن ،ژيانی دابيت  ،بهو هۆيهوه ئهو گياندارانه بارودۆخ ﮑيان بۆ
پ ك هاتووه پهره بست نن و زاوزێ بﮑهن ،به م لهگهڵ ههر زاوز يهك بۆ ﻻيهن ﮑی
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١١٨

جياواز ،گۆڕان ﮑی کهميان بهسهردا هاتووه )زاوزێ به گۆڕانﮑارييهوه(" .دوای
ب وبوونهوهی نامهيهك له ڕۆژی  ٢١ی فوريهی  ١٨٧١که داروين ڕوانﮕهی خۆی
ڕوونﮑردبووه ،ئهو باسهی له ناو جيهانی زانستيدا ب و کردەوە :چارلز داروين
بۆچوونهکهی خۆی له ههنبهر "خودای خو ﻘ نهری ناو پهرتووکی ئينجيل" وهك
ئا ترناتيو ﻛی زانستيی ڕاگهياندووه چونﮑه نهيتوانيوه لهههنبهر ڕهخنهگرانی بهه زی
ئايينی ئهو سهردهمه خۆڕاگری بﮑا .له نامهيهکدا که ڕۆژی ٢٩ی مارسی  ١٨٦٣بۆ
هاوکار ﮑی خۆی جۆز ف د ه ﮑتۆر ""Joseph D. Hookerی نووسيوه ،جهخت لهسهر
ئهوه دهکا که له ژ ر چهمﮑی "خو ﻘ نهر" پڕۆسهيهکی ناديار وهستاوه و ههر وهك له
کت به سهرهکييهکهشيدا ئاماژهی پ ﮑردووه ،بۆ داروين ) (١٨٧٢/١٨٥٩ت ئۆرئ
خو ﻘاندن به ناشهفاف و هيچ دادهنرێ .له زۆربهی بهشهکانی کت بی چهشنهکانيدا
ئاماژهی کردووه که ت ئۆری خو ﻘاندن له ﻻيهن ئايينهوه دژ به باوهڕی زانستييه.

و نهی ٣٥

و نهی  ٣٥و نهی هاوکار ﮑی داروين نيشان دهدا که تامهزرۆيی کهسيی داروين بۆ
کۆکردنهوهی ﻗالۆنچهکان دياری دهکا و لهژير و نهکهدا نووسراوە :ئهو کاره بﮑه،
چارلی! ! ."Do it, Charlieکه ت يدا تامهزرۆيی چارلز داروين به ڕاوکردن و
سوارکاريی لهو و نهيهدا ن شان دراوه.

١١٩

ڕاستييهکانی گهشهسهندن

له گوتهی کۆتايی سهرهوهدا که جۆرج برۆن ) (١٨٦٠وهك کۆنهناس ئاماژهی
پ ﮑردووه ،ناوبراو چۆته ﻗوو يی باسی لهم ژبوونی زهوييهوه و د ته سهر ئهو
ﻗهناعهته که پﻼن تهکهی ئ مه زۆر کهم تهمهنه و ناکرێ به که ﮑوهرگرتن له مﮑانيزمی
گۆڕان و هه بژاردهی سروشتی داروينهوه کهوتب ته دوای چاﻻکيی خو ﻘاندنی
بوونهوهری بچووکی کهمبايهخ و بووب ته هۆی پ ﮑه نانی چهشنی ئا ۆزی ئهمڕۆيی.
له سهردهمی دارويندا تهمهنی زهوی له ﻻيهن زانايانهوه تهنيا چهند مﻠيۆن ساڵ گومان
کراوه.

و نهی ٣٦

ژمارە  ٣٦و نهيهﻛه له کت بيﮑی ر .بۆم ﻠی " (١٨٩٠) "R. Bommeliلهژ ر ناوی
"م ژووی و نهگريی زەوی" .لهو کت بهدا گۆڕان بهسهرداهاتنی بوونهوەران واته
"گهشهسهندن" له در ژايی م ژووی زەويدا وەك به ﮕهی ڕاستهﻗينه دەخر ته بهر چاوی
خو نهر.
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١٢٠

م ژووی زەوی له سﺎ ی  ١٨٩٠و ڕۆشنگهری

له پهرتووک ﮑی پسپۆڕانهی سا ی  ١٨٩٠دا به ناوی "م ژووی گ ڕاوەی زەوی" که
ئهمڕۆ تا ڕادەيهکی زۆر لهبيرچۆتهوە ،به که ﻛوەرگرتن له کۆتايی نامهی زانستﮕهی
مامۆستايهکی ﻗوتابخانهی سويسی له چوارچ وەی زمانی ئا مانيدا گرنﮕايهتی ت بينی و
ت ئۆری ڕەچه هك ناسيی چار ز داروين ڕوون کراوەتهوە).و نهی .(٣٦
ههر له پ ش گوتهکهيدا نووسهر رۆدۆلف بومﻠی "– ١٨٥٩) "Rudolf Bommeli
 ،(١٩٢٦که به هه ﮑهوت له سا ی سهرەتای تيئۆريی چهشنهکانی دارويندا له دايك
بووە ،گﻠهيی و سﮑاﻻی له کهمبوونی زانياريی زانستی زەوی ناسی کردووە" :سهدەی
ئيمه به سهدەی ڕۆشنﮕهری ناودارە ،بههۆی پ شﮑهوتوويی بهرچاو تايبهتمهنديی
خۆمان لهگهڵ پ شينيانمان دياری دەکهين ،ه شتا نهزانين ،گومان و خوڕافات به
ڕادەيهکی سامناك کارت ﮑهرييان لهسهر مرۆڤ ههيه ،ڕاستهﻗينه له زۆر شو ن خۆی
به تهنيا ،ڕەزاگران ،لهبهرچاو ڕەش بوو ،به ئازار و ئهشﮑهنجه کراو دەبين  ،و دەچ
ه شتا ههر له سهردەمی تاريﮑی سهدەی ناوەڕاستدا بژين .هۆکاری سهرەکی ...
لهوەدايه که کۆمه ﮑی بهرچاوی خه ﮑی لهههنبهر تيشﮑی ڕاستهﻗينهی زانست
پار زگاری دەکر ن .يهك لهو ڕ ﮕا ياخود چڵ و بهشه جياکراوانهی زانست که تهنانهت
له ن و ڕۆشنبيران و خو ندەوارانيشدا زۆر کهم ناسراوە ،زانستی م ژووی زەوی ياخود
زەوی ناسييه".
لهو پ شﮕوتهکهدا نووسهر بانﮕی سﮑاﻻی خۆی بهرز دەکاتهوە ،که دەتوانين به
نووسينی سا ی  ٢٠٠٩لهسهر داروين ،به مانای ڕاستهﻗينهی ووشه ،زانستی
بوونهوەرناسيی گهشهسهندن پهرە پی بدەين " :لهسهر م ژووی زەوی  ...له زۆربهی
سيمينارە زانستييهکانيش گو ﮕری نابين ،باوەکوو هيچ زانست ك ڕاه نهر ،ف رخواز و
سهرنجڕاک شتر له زانستی زەوی ناسی نييه ".م ژووی زەوی زانست ﮑه که به

١٢١
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هه سهنﮕاندن لهگهڵ تهوەرکانيتر گهل ك گهنجه ،تهمهنی کهمتر له  ١٠٠سا ه .نووسهر
به ڕوونی بۆچوونی خۆی دژ به هه سوکهوتی ئايين له سهردەمی خۆيدا دەردەبڕێ" :
تا ئهو کاتهی عهﻗڵ و فام له چوارچ وەی ئايينهکانی کاتۆليك و پرۆتستاندا وەك شهيتانی
لهشفرۆش )گوتهيهکی مهشهووری مارتين لۆتار( سهير بﮑرێ ،هيچ زانست ك به
ش وەی سهربهخۆ ،به ب دادوەری ب ئاگايانه ،زانست ﮑی ڕاستهﻗينه ناب و ﻻی کهم
لهسهر پرسياری "له کو وە" و "بۆ کوێ" ی ئهم جيهانه و خو ﻘاوەکانی هيچ ههو ی
بير ﮑی زانايانه نهدراوە")بومﻠی .(١٨٩٠
دەب ئهو شتهش بهرجهسته بﮑر تهوە که رۆدۆلف بومﻠی مرۆڤ ﮑی زانای زانستی
سروشتی بووە .سهرەڕای ئهوەش ئهو ناچار بووە داهاتی ژيانی خۆی وەك
مامۆستايهکی پسپۆر و نووسهر دابين بﮑا ،چونﮑه له ڕ ﮑخراوەيهکی تاﻗيﮑاريی فهرمی
دەو هتی کاری نهکردووە .بۆمﻠی وەك ڕۆشنﮕهر له بواری م ژووی زەوی ناسی –
ياخود گهشهسهندنی زەوی ﻻی کهم شت ﮑی گرنﮕی ليسته کرد به ب ئهوەی بۆ
پ شﮑهوتوويی زانستی لهسهر تاﻗيﮑاريی دەرفهتيان پ داب .
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١٢٢

واﺗﺎکردنهوەی چهمکی ﺗ ئۆری گهشهسهندن و ﺗ ئۆری ﺗرس نهری ڕەچه هکی داروينی

رۆدۆلف بومﻠی له کت به ناودارەکهيدا له ژ ر ناوی "م ژووی زەوی" به ووردی
لهسهر پهيوەنديی چهمﮑی کهونناسيی پال يۆنتۆلۆگی ") "Paläontologieزانستی فوسيﻠی
بهج ماو له بوونهوەرانی زيندوو( دواوە .ههر له بهشی يهکهمدا دوای باس ﮑی
ت روتهسهل لهسهر فوسيﻠه گرنﮕهکانی بوونهوەرانی زيندوو که لهمرۆدا به ت ﮑنيﮑی
نوێ دەکرێ چۆنيهتيی شﮑڵ و بيچميان دياری بﮑر ت ،دەست دەکا به ئاخافتن لهسهر
تهوەری گهشهسهندن) .و نهی (٣٧

و نهی ٣٧

و نهی  : ٣٧پرەنسيپی م ژوويی نو ژەنﮑردنهوەی بوونهوەرانی مردووی سهردەمی
پ شوو ،فوسيﻠی سهرەکی ) ،(Aههروەها با ندەی نو ژەنﮑراوی لهحا ی هه فڕين )(B
و نا کراوە .ئهو و نانه که له ﻻيهن رۆدۆلف بومﻠييهوە ئامادە کراون ) (١٨٩٠و لهسهر
بنهمای زانستی ئهو سهردەمه ک شراونهوە .لهمڕۆدا ئيمه دەزانين ""Archaeopteryx
دايناسۆر ﮑی وەحشی بووە ) .(Cزۆربهی ئهو نو ژەنﮑردنهوە مود ڕنانه له ﻻيهن

١٢٣
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چهندين مرۆڤی سهربهخۆوە که پشﮑنينيان لهسهر فۆسيﻠی بوونهوەران کردووە ،به ب
پهيوەندايهتی لهگهڵ يهکتر پ ﮑهاتوون.
رۆدۆلف بومﻠی له خا ﮑی گرنﮕی بڕياردەردا چهمﮑی ت ئۆريی گهشهسهندن بهم
ش وەيه ڕوون دەکاتهوە" :زۆربهی ئهو "به بهرد کراوە" ئاژە نه مﻠيۆنان سا ه له گۆری
خۆياندا ئارام ل ی نووستوون ،بۆ ئهوەی وەك به ﮕه بۆ سهلماندنی ت ئۆريی
گهشهسهندن ،که لهمڕۆدا بهتهواوی سهلم ندراوە ،بﮑهونه بهر دەستمان ".لهژ ر
چهمﮑی "ت ئۆريی گهشهسهندن" دا ،مهبهستی بۆمﻠی ت زی ژمارە ١ی داروين واته
)گهشهسهندن به ب کارت ﮑهريی هه بژاردەی سروشتی(يه.
رۆدۆلف بومﻠی جياوازبوونی بوونهوەران بهدر ژايی کاتی زەويناسيی واته
گهشهسهندن ،به ڕاستييهکی سهلميندراو داناوە و بۆچوونی خۆی بهم ش وەيه دەربڕيوە:
"ئهو بوونهوەرە کۆنانه له پڕ ﮑدا و پ ﮑهوە لهناو نهچوون ،به ﮑوو به سهبر و له
ماوەيهکی گهل ك دوور و در ژدا  ...له دوای ئهوان ههميسان بوونهوەريتر هاتوونهته
ج ﮕايان که دەب بههۆی دەستپ ﮑ ﮑی ههست پ نهکراو ،يا بههۆی پ ﮑهاتنی لق و
پۆپهوە به ش وەيهکيتر پهرەيان سهندب ت ،ياخود بههۆی پۆشته و پهرداخ نهبوون يا
ئهوەی خۆڕاگريی کهمتريان له ژينﮕهياندا بووب  ،ج ﮕای ئهوانيتريان گرتب تهوە يا
لهناو چووبن  ...و دوای ژمار ﮑی زۆری گۆڕان بهسهرداهاتن ،دەب ئاژە نی
ئهمڕۆيی پ ﮑهاتبن و ."...به ش وەی کورتﮑراوە ،بومﻠی به ﮕهی کﻼسيﮑی
گهشهسهندنی خۆی ئاوا فورمووله کردووە" :زەوی دەب ماوەيهکی گهل ك زۆر بوونی
بووب و شﮑڵ و بيچمی به ش وەيهکيتر بووب  .بهدر ژايی نيوەيهك لهو کاته زۆرە ،که
ه زە سروشتييهکان ههرگيز ئارام نهبوونهتهوە و بهردەوام چاﻻکييان بووە ،وردە وردە
به ش وازی ئهمرۆيی ل هاتووە ".و نهی ٣٨
له و نهی  ٣٨دا پهرەسهندنی ئاژە ن و گياکانی سهر زەوی بهستراوە به فۆسيﻠی
دۆزراوەی ئهو سهردەمه نيشان دراوە.
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١٢٤

و نهی ٣٨

و نهی  :٣٨خشتهی کاتيی زاوز ی زەويناسيی به و نهی نو ژەنﮑراوی ئاژە ن و
گياکانی سهردەمی خۆيان .زانياريی لهسهر تهمهنی بهوردی و ج ی باوەڕ لهو
سهردەمهدا بوونی نهبووە.

١٢٥
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سا ی  ١٨٩٠له ڕوانﮕهی کاتييهوە بهسهر س سهردەمدا دابهش کراوە:
-

سهردەمی کهونی زەوی )سيﻠۆرين ،دۆنين و سهردەمی کاربۆن(

Silur-,

Devon- und Karbonzeit

-

سهردەمی سهدەی ناوەڕاستی زەوی )دەورەکانی ترياس ،ژۆراسيك و
سهردەمی گهچ( Trias-, Jura- und Kreidezeit
سهردەمی نو ی زەوی )سهردەمی ت رتيهر و ديﻠوڤيال(
Tertiär- und Diluvialzeit

لهبهر ئهوەی مرۆڤ تهنيا فوسيﻠی ئهو ئاژەڵ و گيايانهی ناسيوە که به پ ی کات و
له ڕەوەندی م ژووييدا بهردەوام ئا ۆزتر بوونهتهوە )بۆ و نه له فوسيﻠی ماسييهوە بۆ
فوسيﻠی بوونهوەرانی شيردەر( ،چهمﮑی گهشهسهندن به هه ه به چهمﮑی "پهرەسهندنی
کاميل" دانراوە .ئهو چهمﮑه ،که له ﻻيهن داروين) (١٨٧٢ / ١٨٥٩يشهوە که ﮑی ل
وەرگيراوە ،لهسهر زانستی ئهمرۆيی ئيتر که ﻛی ل وەرناگيرێ .ئاماژەکردنی ورد به
کات )مﻠيۆن ساڵ( له ﻻيهن رۆدۆلف بومﻠييهوە نهدەکرا بهر وەبچ چونﮑه لهو
سهدەمهدا ه شتا ئهو زانيارييانه وەك فۆڕميﮑی پار زراو بوونيان نهبووە.
له کۆتايی کارەکهيدا رۆدۆلف بومﻠی ) (١٨٩٠دەچ ته سهر ت ئۆريی ڕەچه هکی
چارلز داروين" :بهو ش وەيه له ناکاودا دەچينه سهر ت ئۆريی بهناوبانﮕی ڕەچه هکی
چارلز داروين و بهو هۆيهی ئهو ت ئۆرييهی ه شتا بۆ زۆرينهی خه ﮑی جيهان ﮑی
نهناسراوە  ...لهبهر ئهوەی خه ﮑی به ترسهوە هه س و کهوت لهگهڵ ڕاستييه
مهزنهکانی سروشت دەکهن که ڕووناکايی دەخهنه سهر زانستی سروشتی ،کار ﮑی
باش دەب دانيشتنيان لهگه دا بﮑرێ و بۆچوونهکانی داروينيزميان بۆ ڕوون بﮑر تهوە".
له پهيوەندايهتی لهگهڵ فوسيﻠه دۆزراوەکانی ناوچهی ن ئاندرتا ی شاری دوسﻠدۆرف له
و تی ئا مان ،ئهو شو نهی سا ی  ١٨٥٧ئ سﻘانی مرۆڤ دۆزراوەتهوە ،نووسهر بهم
ش وەيه باسی ل وە دەکا" :سروشتيه بهو دۆزراوەيه پڕۆسهی ڕەچه هکی مرۆڤی چهشنی
مهيموون باشتر دەسهلميندرێ ،به م ت ئۆريی گهشهسهندن به ب ئهو به ﮕهيهش
ماوەيهکی زۆرە سهلم ندراوە و ڕاستييهکی حاشا هه نهگرە".

ڕاستييهکانی گهشهسهندن

١٢٦

لهسهر ک شهی پيﮑهاتنی يهکهم خانهکان )گهشهسهندنی کيميايی يا پ ﮑهاتنی بوونهوەر
ناسی( بومﻠی دە  " :پﻼنيتی زەوی ئيمه ،له سهرەتاوە به فۆرمی گاز بووە ،دواتر
بۆته تۆپيﮑی تهراوی ئاگرين ،بههۆی پڕژاندنی تيشﮑی ئاگرەکهی له فهزادا،
ساردبۆتهوە و پ ست ﮑی پتهوی دروست کردووە و بههۆی هه می سارد ،بارانی گهرمی
بهسهردا باريوە ،يهکهم زەرياکان پ ﮑهاتوون و دوای ئهو پرۆسهيه ژيانی بوونهوەران
له حا هتيﮑی ئاساييهوە دەستی پ ﮑردووە .ئهو سهرەتايه دەب گهل ك ﻻواز و سهبر
بووب  ،و تهنانهت لهمرۆشدا ئورگانيزمی ساکار و نزم شت ك زياتر له کۆگايهکی
بچووﻛی خﻠيسك و چهشنه ههوير ک نييه ،که ئ مه به پرۆتۆپﻼسما يا لينچهی سهرەتايی
دەيناسين ...به ت پهڕبوونی کات ﮑی يهکجار زۆر ،گيا و ئاژەڵ و بوونهوەرانی ئهمرۆيی
لهو بوونهوەرە سهرەتاييانه دروست بووە".
ئهو کارە زانستييه که تهنيا چوار دەيه دوای ب وبوونهوەی کارە سهرەکييهکهی
چارلز داروين ب و کراوەتهوە و لهمرۆدا لهبيرچۆتهوە ،نيشان دەدا که گهشهسهندنی
بوونهوەران زۆر پ ش ئ ستاش له ﻻيهن زانايانی سهردەمی خۆيهوە سهلميندراوە.
)و نهی  (٣٨سهرەڕای ئهوەش نو ژەنﮑردنهوەی م ژوويی به که ﮑوەرگرتن له
نموونهکان نيشانی داوە که لهوانهيه باشتر له نموونهکانی داروينيش فورمووله کراب
)له و نهی  ٣٧دا سهيری با ندەی " "Archaeopteryxبﮑهن( ،و مانايهکی
سروشتﮕهرايانهيان له گهشهسهندنی کيميايی )يانی کۆنترين کانياوی خانهکان(دا
پ دراب  .بهو باسﮑردنهی سهرەوە بۆچوونی سهرەکی رۆدۆلف بومﻠی کهوته بهر
چاوی خو نهر و بۆ ڕ زگرتن له چاﻻکييهکانی ئهو مرۆڤه زانايه ئاماژەيهکی کورتمان
به کارە زانستييهکانی کرد.

١٢٧
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چﺎرلز داروين وەك کۆکهرەوەی قﺎلۆنچه و هه بژاردەی سروشتی

ههر بهو ش وازەی له زۆربهی ژياننامهکانی چار زدارويندا دەبينرێ ،ئهو گهنجه
ب يمهته نهك ههر ﻻيهنﮕری مۆسيﻘای مۆتزارت بووە که پ شتريش له بهشهکانيتری ئهم
نووسراوەيهدا باسمان ل وەکرد ،به ﮑوو تامهزرۆييهکی بهرچاوی بۆ کۆکردنهوەی
چهشنی ﻗالۆنچهکان بووە .له بيرەوەرييهکانيدا بهو ش وەيه دەدوێ:
[No pursuit at Cambridge was followed with nearly so much eagerness or
]gave me so much pleasure as collecting beetles.

"هيچﮑام له چاﻻکييهکم له کمبريچ ئهوەندەی شهوق و زەوق پ نهبهخشيم و به ڕادەی
کۆکردنهوەی چهشنهکانی ﻗالۆنچه چ ژی پ نهگهياندم.
هاوکات لهگهڵ سهردەمی خو ندن له زانستﮕهی شاری کمبريچ )له بواری خواناسی،
گياناسی ،بوونهوەرناسی و زەوی ناسی( چارلز داروين کۆمه ﮑی گهل ك زۆری
چهشنهکانی ﻗالۆنچهی کۆکردبۆوە .له و نهی  ٣٥دا که له ﻻيهن هاوکار ﮑی داروينهوە
ک شراوەتهوە ،تامهزرۆيی کهسيی داروين بۆ کۆکردنهوهی ﻗالۆنچهکان دەخاته بهر
چاوی مرۆڤ .لهو سهردەمهدا داروين  ١٠٨چهشنی ﻗالۆنچه له بنهما هی
" "Bembidiidaeبه ش وەی کۆنس رفﮑراو ڕاگرتبوو .کۆکراوەکهی داروين له کۆتايی
سهردەمی زانستﮕاکهی دوو له س ی ههموو چهشنهکانی ﻗالۆنچه له و تی بريتانيای
لهخۆ گرتبوو .ئهو له کت بهکهيدا به ناوی "ڕەچه هکی مرۆڤ" ) (١٨٧١دەنووس :
"نهشونمای چهشنهکانی ﻗالۆنچه بههۆی "ه مای پياوانه"ی هه بژاردەی جينسييهوە پ ك
د ن) ".و نهی .( ٣٩
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و نهی  ،٣٩چارلز داروين تايبهتمهنديی ن ر و م ی ئهو م رووانه پيشان دەدا :شاخی
در ژی ﻗالۆنچهی ن ر که ١٠سانتيميترە ،و نهی ) (Aو ﻗالۆنچهی م و نهی ).(B
له بهشی نۆههمی ئهم نووسراوەيهدا لهگهڵ ت ئۆری چارلز داروين لهسهر
پرۆگڕام ﮑی ن ونهتهوەيی بهناوی کۆلﮑهی ژيان " "Tree of Lifeناسياوی پهيدا
دەکهين .لهم بهشهدا باس لهسهر تهوەری )ﻗالۆنچه ،وەك داری ژيان( " Beetle Tree
 "of Lifeدەکهين؛ و له پاراگڕافی دواييندا باس لهسهر فۆڕم ﮑی نو ی ﻗالۆنچه دەکهين
که داروين نهيدەتوانی سهبارەت بهوان زانياريی ههب .
له سهردەمی ژيانی باوکی کﻼسيﮑيی سيستماتيﻛی بوونهوەرناسی کارل فۆن ل نه
" ١٧٠٧) "Carl von Linnéتا  (١٧٧٨دا بۆ بوونهوەرناسان ڕوون بوو که ﻗالۆنچهکان
) (Coleopteraبه ش وەيهکی بهرچاو له ڕوانﮕهی فرەچهشنييهوە گهل ك دەو همهندن.
لهمرۆدا دەزانين که له نيزيﮑهی  ١،٧مﻠيۆن چهشنی سهرزەوی) ،که نيزيﮑهی نيوەيان
م رووەکان پ ك د نن( ،يهك له چواريان ﻗالۆنچهن :ﻗالۆنچهناسان ""Coleopterologen
له دوو سهد سا ی ڕابردووەوە زياتر له  ٣٤٠ههزار چهشنيان ناساندووە که وەك
دوکۆم نت له مووزەخانهکاندا ڕاگيراون) .و نهی (٤٠
گرووپی ) (Coleopteraخۆيان بهسهر چوار دەستهدا دابهش دەکهن ):(٢٠٠٥
 -１ﻗالۆنچهی کهون ) :(Archostemataتهمهنيان دەگهڕ تهوە بۆ  ٢٥٠مﻠيۆن ساڵ
بهر له ئ ستا و به فوسيﻠی زيندوو ناودارن .زۆربهيان لهناو داردا دەژين و
پ ست ﮑی تاڕادەيهك ئهستوور لهشی داپۆشاندوون .لهو ﻗالۆنچانه تهنيا ٤٠
چهشن ناسراون که بهسهر چوار بنهما هدا دابهش دەکر ن.
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 -２ﻗالۆنچهی ﻗهوزە " :"Myxophagaههموو ئهندامانی ئهو گرووپه بچووکه
لهسهر ئهو گاشهبهردە نمدارانهی ﻗهوزەيان ل شين بووە دەژين .نيزيﮑی ٩٠
چهشن که بهسهر چوار بنهما هدا دابهش دەکر ن ناسراون .ئهو ﻗالۆنچانه
ههموويان ﻗهوزە دەخۆن.
 -３ﻗالۆنچهی دڕەندە " "Adephagaلهو گرووپهدا بۆ و نه ﻗالۆنچهی زەوی
" "Carabidaeکه ل هاتوويی هه فڕينيان نييه .ههروەها ﻗالۆنچهی مهلهوان
" "Dytiscidaeکه بۆ ههر پسپۆر ﮑی بوونهوەرانی ئاويی ناسياوە .ﻗالۆنچهی
دڕەندە گۆشت دەخۆن و بهسهر دوازدە بنهما هدا دابهش دەکر ن .نيزيﮑهی
 ١٠له سهد واته  ٣٧ههزار چهشنی ﻗالۆنچهکان پ ﮑد نن .له و نهی  ٤٠دا له
بهشی سهرەوە و ﻻی چهپ ئهو ﻗالۆنچانه دەبينر ن.
 -４ﻗالۆنچهی زۆرخۆر " ٩٠ :"Polyphagaله سهدی ﻗالۆنچهکان پ ﮑد نن )بۆ
و نه ﻗالۆنچهی شاخ در ژ "Coccinellidae"،و " ("Cerambycidaeو بهسهر
 ١٤٤بنهما هدا دابهش دەکر ن .گومان دەکرێ نيزيﮑهی  ٣٠٠ههزار چهشن
و گرووپی ئهو ﻗالۆنچانهی له بريتانيا و دەوروبهری ژيان بﮑهن و بۆ چارلز
داروين ناسراو بوون .له و نهی  ٤٠دا ئهو چهشنانه له بنهما هکانی
" "Coccinellidaeو " "Cerambycidaeو ههروەها ﻗالۆنچهی ڕەنﮕيی
خورتوومدار " "Curculionidaeو نا کراون.
له بهشی داهاتوودا به ووردی باسی ﻗالۆنچهی کهون " "Archostemataدەکهين
چونﮑه ئهوان بۆ نۆژەنﮑردنهوەی " "Coleopteraگرنﮕايهتييهکی گهل ك زۆريان بووە.
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و نهی  ٤٠چهشنی زيندووی ﻗالۆنچهی ئهمرۆيی )(Coleoptera
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قﺎلۆنچهی کهون و فۆرم کی نوێ

لهو باسهی خوار دا که لهسهر گهشهسهندنی ﻗالۆنچهکانه ,دەب ئاماژە به پ وەری
کاتيی بﮑرێ که له بهشهکانی داهاتوودا باسی لهسهر دەکهين) .يهکهکان :مﻠيۆن ساڵ،
بۆ ڕوونبوونهوە چاو له و نهی  ٣٨بﮑهن(
ﻗالۆنچهی فوسيﻠيی بۆ سازکردنی بهردی پرمين " "Permگهل ك کهم و نهن.
)تهمهنيان نيزيﮑهی  ٢٥٠تا  ٣٠٠مﻠيۆن سا ه( کهمتر له يهك له سهدی فوسيﻠه
ناسراوەکانی دەگهڕ نهوە بۆ سهردەمی " ."Coleopterenلهگهڵ دەسپ ﮑی سهردەمی
ژوراسيك ") "Jura-Periodeنيزيﮑهی  ٢٠٠مﻠيۆن ساڵ بهر له ئ ستا(ژمارە و چهشنی
ﻗالۆنچهکان به ش وەی بهرچاو بهرزبۆتهوە .ههروەها نو نهری ﻗالۆنچهی کهون
)(Archostemataيش لهو سهردەمهدا چهشن ﮑی زۆريان خۆيان بهسهر ههموو
ﻗوڕنهکانی جيهاندا ب و کردبۆوە .لهمڕۆدا گرووپيﮑی بچووکيان پ ﮑهيناوە که له ﻻيهن
چهشنی پهرەس نراوی نو وە بهسهر زەويدا ب و بوونهوە.
له گفتوگۆيهك لهگهڵ ڕۆژنامهی ﻻبۆر " "Laborjournalڕۆژی  ١٠مانﮕی ژانويهی
سا ی  ٢٠٠٧پرۆفسۆر " "R. Beutelوەك پسپۆری ﻗالۆنچهی کهون له زانستﮕهی ژ نا
" "Jenaدە  :ئارشۆست ماتا " "Archostemataچهشن ك له ﻗالۆنچه ئا ۆز و ناديارەکانن
 ...ئهوان به ڕاشﮑاوی ساکارترين چهشنی ""Coleopteraکانن که لهڕووی
تايبهتمهندييهکانيانهوە دەکرێ کۆنترين ﻗالۆنچهی فوسيﻠی سهردەمی پ شووی پ
بناس نين که نيزيﮑهی  ٢٨٠مﻠ ۆن ساڵ بهر لهمڕۆ ژيانيان کردووە) .و نهی .(٤١
چهشنهکانی " "Archostemataزۆر کهم و نهن ،ههروەها گهل ك دژوار و ئهستهم
دەکرێ دەستمان پ ی ڕابﮕا .بۆ و نه له ناو چهشن ﮑياندا تهنيا نموونهيهکی فوسيﻠی
مردوو ههيه که له چۆميﮑی ڕۆژهه تی ڕووسيا دۆزراوەتهوە .بهو هۆيهی ئهو
چهشنانه گهل ك کهم و نهن له چوارچ وەی پرۆژەی ""Beetle-Treeof-Lifeدا ههزار
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دۆ ر وەك خه ت بۆ دۆزينهوەيان تهرخان کراوە .ههروەها تاﻗه نموونهی ئورووپايی
چهشنی " "Archostemataواته " "Crowsoniella relictaه ندە کهم و نهيه که به هيچ
ش واز ك نادۆزر تهوە .زۆربهی پسپۆران له ناوچه جياوازەکاندا بهدواياندا دەگهڕ ن،
به م ه شتا هيچ نموونهيهکيان ل نهدۆزيونهوە .ئهو چهشنانه وەك تارمايی گهشهسهندن
ناويان ل نراوە .به م باوەڕ ناکهم که چهشنيان به تهواوی له ناو چووب  .ﻗالۆنچهکان
تا ئهو کاته کهم و نهن که مرۆڤ ه شتا چۆنيهتی و شو نی ژيانيانی نهدۆزيبيتهوە .کات
به تهواوی شو نی ژيانيان دياری بﮑرێ ) ،(Habitatژمار ﮑی زۆريان دەدۆزر نهوە.
ڕەنﮕه ه شتا به تهواوی شو نی ژيانيان له ئورووپاش دياری نهکراب ت.

و نهی  ٤١ڕەسمی ک شراوەی فوسيﻠی ﻗالۆنچهی کهون نيشان دەدا) .(Aئهو م رووانه
وەك سهرەتاييترين ﻗالۆنچهکان ناسراون و ه شتا ئهستوونبهندی رەق و سهختيان
نهبووە .ﻗالۆنچهی کهونی ئهوڕۆيی له بهشی ڕاستی و نهکهدا نيشان دراوە(B) .
و چوونی فوسيل و ﻗالۆنچهی زيندوو گهل ك بهرچاوە.
چهشنيﮑی زيندووی گرووپی ﻗالۆنچهی فانتۆم " "Phantomو نهی  ٤١بهشی )(B
ويچووييهکی بهرچاوی لهگهڵ فوسيﻠی ﻗالۆنچهی کهون )"Coleopteren" (Aدا ههيه.
فوسيﻠی نيوان ئهو دوو دەستهيه که گرووپی " "Connectingپ ك د نن ،تا چهند ساڵ
پ شتر زۆر کهم دەسهلميندران .سا ی  ٢٠٠٦دوو زانای چينی ئهو بوارە که خۆيان به
فوسيﻠی ﻗالۆنچهی کهونهوە خهريك کردبوو ،ههوا ی دۆزينهوەی چهندين فوسيﻠی
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ﻗالۆنچهيان ب و کردەوە .ههر وەك له و نهی  ٤٢دا دەبينرێ ،يهك لهو ﻗالۆنچانه
" (A) "Furcicupes raucusنيزيﮑهی  ١٢٥مﻠيۆن ساڵ تهمهنيهتی .فوسيﻠی ئهو
ﻗالۆنچهيه دوای ئهو ههموو کاته دوور و در ژە به باشی ماوەتهوە و ڕەسمی ﻗالۆنچهکه
) (Bکه پ ش دۆزينهوەی له لهيهن زانايانهوە ک شراوەتهوە ،و چوون ﮑی گهل ك
بهرچاوی لهگهڵ دەﻗه ئوريجينالهکهی ههيه .دوای ئاناليزەکردنی ئهو دەﻗه و فوسيﻠيتری
گرووپی " " Archostemataدوو نووسهری ئهو بوارە ،تان " "Tanو ر ن ""Ren
)سا ی  (٢٠٠٦د نه سهر ئهو بڕيارە که دەکرێ " "Furcicupesوەك فوسيﻠی ناوەڕاستی
ن وان گرووپی " "Priacminiو " "Cupediniدەستهبهندی بﮑر ن .ديارە چارلز داروين
نهيتوانيوە سهبارەت بهو ﻗالۆنچانه زانياری ههب دەنا به د نياييهوە باوکه گهورەی ئهو
بوارە سپاسی خۆی ئاڕاستهی ئهو دوو پسپۆرە چينييه دەکرد.

و نهی  ٤٢فوسيﻠی ئوريجيناڵ ) (Aو ڕەسمی ک شراوە ) (Bی ﻗالۆنچهی کهون
" "Furcicupes raucusکه نيزيﮑهی  ١٢٥مﻠيۆن ساڵ تهمهنيهتی.
لهم حهوتووەدا که خهريﮑی نووسينی ئهم بهشهی کت بهکه بووم به هه ﮑهوت بينيم
له ڕۆژنامهی "کات" دا ههوا يﮑی کورتيان ڕاگهياندبوو و و نهی ﻗالۆنچهی
" "Tetraphalerusيان نيشان داوە که ﻗالۆنچهيهکی گهل ك کهم وينهيه).و نهی  (٤٣لهو
ههوا هدا ﻗالۆنچه سهرەکييهکانيان وەك مود ﻠی کۆن و له کار بهدەرچووی گهشهسهندن
ناو بردووە .وە م ك لهسهر پرسياری ئايينی ،بۆچی "خو ﻘ نهری کو ری ﻗالۆنچهکان"
) (١٩٨٦ Dawkinsکه له بهشی داهاتوودا باسی ل وە دەکهين ،به در ژايی چهند مﻠيۆن
سا ی ڕابردوو چهشن به دوای چهشندا لهناوی بردوون و وەچهيانی توونا کردووە.
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و نهی  : ٤٣لهناوچوونی وەچهی ﻗالۆنچهکان به پ ی کات له ڕابردوودا بههۆی ک بهرک ی ن وان
چهشنهکان و خۆگونجاندنی چهشنه نو يهکان لهگهڵ ژينﮕه.

١٣٥
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خو ق نهری کو ری قﺎلۆنچهکﺎن :بۆچی ئهو ههموو چهشنه قﺎلۆنچهيه لهسهر زەوی ههن؟

له ل دوان ﮑدا که خۆم له مانﮕی ف برواری سا ی  ٢٠٠٧له سانفرانسيسﮑۆ ،کاليفۆرنيا
)ئهمريﮑا( له کونفرانس ﮑی زانستيدا بهشداريم ت دا کرد ،بۆچوونی خۆمم بهو ش وەيه
دەربڕی" :خو ﻘ نهر دەب ﻗالۆنچه ساز بووب ! دەنا بۆچی دەب سهدان ههاز چهشنی
ئهو بوونهوەرە بخو ﻘ ن  ...و تهنيا  ٤٦٠٠چهشن بوونهوەری شيردەری خو ﻘاندووە؟
ديارە خو ﻘ نهر لهسهر ئهو پرسيارە هيچ وە م ﮑی نييه ،به م تيئۆری گهشهسهندنی
مود ڕن وە می بۆی ههيه ".کۆی ئهو ﻗسانهم که له ڕۆژنامهی ئاو نهی )ژومارە ،١٣
٢٢ی مارسی (٢٠٠٧دا لهژ ر ناوی "خو ﻘ نهر دەب ﻗالۆنچه ساز بووب !"
ب وکرابۆوە ،دواتر چهندين نامهی ڕەخناوی باوەڕدارانی ئينجيﻠم پ گهيين که
سﮑاﻻيان کردبوو و منيان به خودا نهناس و بۆچوونهکهميان به گ رەش و نی و ک شه
سازکهر دانابوو.
کهوابوو پ مخۆشه لهم بهشهی نووسراوەکهدا ڕووناکايی بخهمه سهر ئهو بۆچوونهم
که بۆ دەب له ههر چوار بوونهوەری سهر ئهم ههردە يهکيان ﻗالۆنچه ب  .کام
تايبهتمهنديی تايبهتی کﻠۆپترا" "Coleopterenکان وەك م رووی ڕ ك و پ ك لهوانيتر
جيا دەکاتهوە؟
کۆبهندی ئهو سيستماتيﮑه يهکهن وە می ئهو پرسيارە دەداتهوە .چهشنی ئاژە نی
وەك م رووەکان واته بهندپ يان يا گر داران " Insecta, Stamm Gliedertiere,
 "Arthropodaشهش پ يان لهخۆی دەگرێ" "Hexapodaکه به گشتی جهستهيان له سهر،
پرۆنۆتۆم ) (Scutumو زگ ﮑی گهورە ) (Abdomenپ ﮑهاتووە .ﻗالۆنچه م روويهکی
با هندەن )لهژ ر کﻼسهی (Pterygotaپهيوەندييان به ) (Neopteraوە ههيه .له نيزيﮑهی
 ٣٤٠ههزار چهشنی ناسراويان بۆ و نه له ئورووپا تهنيا  ٢٠ههزار چهشنيان ژيان
دەکهن .ئهوە نيشانهی ئهوەيه که ﻗالۆنچهکان بوونهوەر ﮑی جيهانين :ئيمه ئهو
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بوونهوەرانه له سهراسهری ئهم جيهانه و ئهو شو نانهی ژيانی ت دا گونجاوە واته له
سهر زەوی و ناو ئاو دەبينين.
ئهگهر چاوەد ری چﻠۆنايهتی پ ﮑهاتنی جهستهيان بﮑهين " ،"Coleopteraڕوون
دەبيتهوە له بهسی پ ش با هکانيان به ش وەی پار زەری ﻗايم گهل ك خۆڕاگر و پتهون.
ئهو تايبهتمهندييهيان ناوی ﻗالۆنچهکان دياری دەکا )ووشهی " "Coleopteraدەتوانرێ
به با ندەی ئهستوور مانا بﮑر تهوە(.
بهشی پ شهوەی با هکانيان وەك ﻻيهيهکی ئهستوور به ش وەی يهکپارچه ل ك نيزيك
بوونهتهوە و زگ و دەوروبهری جهستهی م رووەکه وەك سپهر ك دادەپۆش و
پار زگاری ل دەکا) .و نهی  (٤٠سهرەڕای ئهوەش با ی پ شهوەی ) (Elytrenبههۆی
ساختار ﮑی تايبهتی له ههنبهر عارەﻗﮑردن پار زگاريی ل دەکا .ﻗالۆنچهکان
بوونهوەر ﮑی بچووکی خزۆکهن که دەتوانن له ئيشﮑترين ناوچهکانی زەوی بوونيان
ههب  .جهستهيان ساختار ﮑی تايبهتی ههيه که له ههنبهر باکتری و نهخۆشييهکان
پار زگاريان دەکا .تهنانهت لهههنبهر نمی ههوای گهل ﻛيش زۆر دەتوانن خۆڕاگری
بﮑهن و و دەچ م روويهکی ئهوها ﻗايم بن که له ههنبهر جيهانی دەرەوەدا مۆر و مۆم
کرابن .با ی ئاستهمی پشتهوەيان له حا هتی ئاساييدا بهستراون و له کاتی فڕيندا پان
دەبنهوە .فۆرمی جهستهيان که له ئوتوموبيﻠی " "VWدەچ له ههنبهر لهدەستدانی ئاو
و نهخۆسييهکان گهل ك خۆڕاگرن و بارودۆخ ك بۆ ئهو بوونهوەرانه پ ك د ن که
بتوانن لهناو شو نی شاراوەی زەويدا ژيان بﮑهن .ئهو خۆگونجاندنانهيان له پرۆسهی
گهشهسهندنی هه بژاردەی سرووشتی داروين – واﻻسه دا وەك ڕەمزی سهرکهوتوويی
ئهو بوونهوەرە بچووکه ب ئيسﻘانانه ناو دەنرێ.
له ماوەی گهشهسهندنی ئهو بوونهوەرانه که نيزيﮑهی  ٢٨٠مﻠيۆن سا ی خاياندووە،
ﻗالۆنچهکان ژمار ﮑی زۆر ه ﻼنهی ژينﮕهيان بۆخۆيان تهرخان کردووە ،شو نيﮑی
تايبهت که به ب ک بهرک ﮑردن لهگهڵ بوونهوەرانيتر توانيويانه در ژە به زاوز ی
خۆيان بدەن – له ل رەوارە بارانييهکانی ناوچه گهرمسيرەکانهوە تا سارا
ئيشﮑهه ﮕهڕاوەکانی ئهم پﻼن ته.

١٣٧
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ئ ستا کام به ﮕهی فوسيﻠی فيﻠۆژنی) (Phylogeneseبوونی ﻗالۆنچهکان دياری دەکا؟
گريمالدی " "Grimaldiو ئ نﮕل ") "Engelسا ی  (٢٠٠٥گرنﮕترين م رووی
فوسيﻠﮑراويان به ش وەی ت روتهسهل نيشان داوە .کۆنترين م رووی بی باڵ که مرۆڤ
وەبير بوونهوەری بچووکی بههاری وەك ) (Rhyniellaد ننهوە ،زياتر له ٤٢٠
مﻠيۆنساڵ تهمهنيانه )و نهی  (٣٨تهنيا چهند مﻠيۆن ساڵ دواتر) نيزيﮑهی  ٢٨٠مﻠيۆن
ساڵ پ ش ئهمڕۆ تهمهنيان بههۆی کاربۆن دياری کراوە ،و نهی  (٣٨وەك يهکهم
ﻗالۆنچه سهرەکييهکان ناسراون .ئهو کﻠئۆپترا ""Coleopterenيانه که ه شتا به تهواوی
پهرەيان نهستاندووە ،فۆرمی ناوەڕاستی گهشهسهندن له ڕ ﮕای گهييشتن به ش وازی
سهرەکی ﻗالۆنچهکان نيشان دەدا .پهرەسهندنی کۆلﮑهی تايبهتمهنديی کﻠئۆپترا
" "Coleopterenکه ه شتا به ش وەی کاميﻠی خۆی لهسهر به ﮕه دۆزراوەکان نهدەکرا
بڕياری لهسهر بدرێ ،نيزيﮑهی  ٢٨٠تا  ٤٢٠مﻠيۆن ساڵ بهر لهمڕۆ پ ك هاتووە.
ﻗالۆنچهکان سهرەڕای تهمهنی  ٢٨٠مﻠيۆن سا هيان يهك له سهرەتايی ترين
بوونهوەران له ئهژمار د ن)و نهی  .(٤١کهوابوو کات ﮑی گهل ك زۆريان له پ ش بووە
تا بتوانن به پ ی ياساکانی چارلز داروين فرەچهشنی پ ك ب نن .بههۆی ژيانی شاراوە
و پار زراو به در ژايی م ژووی خۆيان نهکهوتوونه بارودۆخی لهناوچوونی
بهکۆمهڵ).له بهشی حهوتهمی ئهم نووسراوەيهدا ڕوونﮑاری زياتری لهسهر دەکرێ(
به تايبهت له پرۆسهی  ١٥٠مﻠيۆن سا ی م ژووييدا له ناوچه گهرمهکانی زەوی
بنهما هی ئا ۆزيان ل پ ﮑهاتووە وەك ﻗالۆنچهی ئاسايی يا ﻗالۆنچهی س شاخی ناوچهی
ئاسيايی )و نهی .(٣٩
ﻗالۆنچهی مود ڕن له سهردەمی ترياس ""Triasوە )نيزيﮑهی  ٢٣٠مﻠيۆن ساڵ پ ش
ئهمڕۆ( ناسراون .کهوابوو پهرەسهنديان بۆ ﻗالۆنچهی سهرەکی که له ﻗالۆنچهی
ئهمڕۆيی دەچن ،نيزيﮑهی  ٥٠مﻠيۆن سا ی در ژە بووە .له ڕاستيدا تهﻗينهوەی
فرەچهشنی له ناو ﻗالۆنچهکان ماوەيهﻛی دوور و در ژ دوای م ژووی زەوی پ ﮑهات.
له سهردەمی ژۆراسيك )نيزيﮑهی  ٢٠٠تا  ١٤٠مﻠيۆن ساڵ بهر لهمڕۆ( هاوکات لهگهڵ
پهرەسهندنی گياکانی زەوی )و نهی  (٣٨پرۆسهی گهشهسهندنی با ی ئهستووريان
پ ﮑهات .گرووپی پشﮑ نهری " "T. Huntو هاوکارانيان تا ئهمڕۆ پڕ بايهختر و
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کاميﻠترين کۆلﮑهی بنهما هی ﻗالۆنچهکانيان لهسهر بنهڕەتی بيۆلۆژيﮑی مولوکوولی
لهبهر دەست زانايان داناوە .زانايان هاتوونهته سهر ئهو ئهزموونه که تهﻗينهوەی
چهشنهکانی ﻗالۆنچه له سهردەمی ژۆراسيك بههۆی ب وبوونهوەيان بهسهر زۆربهی
ناوچهکانی سهر زەوی پ ﮑهاتووە و تاﻗهميﮑيان هاوکات لهگهڵ ب وبوونهوەی گياکانی
سهر زەوی بووە .سهرەڕای ئهوەش ئهو تاﻗيﮑارييه نيشانی داوە که به در ژايی
م ژووی زەوی کۆمه ی ئهو ﻗالۆنچانهی لهسهر ئيشﮑانييهکان ژياون ﻻنی کهم دەجار
به ش وەی سهربهخۆ و به ب پهيوەندی لهگهڵ يهکتر شو نی ئاوەکانيشيان گرتۆتهوە و
به در ژايی مﻠيۆنان ساڵ چهشنی ب ژوماريان گۆنجاو لهگهڵ ژينﮕه پ ﮑهيناوە
) .(Makroevolutionﻗالۆنچهی مهلهوان وەك " "Dytiscidaeکه پ شتريش لهو
نووسراوەيهدا باسمان ل وە کرد "Adephaga" ،و " "Gelbrandو ﻗالۆنچهی ئاويی
" "Polyphaga; Kolbenkäferئهزموونی گهشهسهندن بوون ) .( Hunt et al.٢٠٠٧لهو
پهيوەندييهدا باس لهسهر گرووپيﮑی چهند ﻗولووی ئورگانيزمی دەکهين )کﻠئۆپترای
ئاوی( که له ﻻيهن چهندين فۆرمی کۆنيترەوە به ب پهيوەندی لهگهڵ يهکتر گهشهيان
سهندووە.
باڵ ئهستوورەکانی بهه ز ه شتا له ڕۆانﮕهی ژمارەی چهشن بهسهر زۆربهی
ناوچهکانی زەويدا ب و بوونهوە و به ش وەی سهرسووڕه نهر له ﻻيهن مرۆڤهوە
ههڕەشهی لهناوچوونيان ل ناکرێ) .( Hunt et al.٢٠٠٧بۆ و نه بهربهرەکانی له
ههنبهر م رووی زيانه نهر )وەك ﻗالۆنچهی پهتاته و نهی  (٤٤که ک شه بۆ مرۆڤ
دروست دەکهن چونﮑه سهرەڕای بهکار ه نانی ماکهی کيميايی بۆ لهناوبردنيان خۆيان
لهگهڵ ماکه کيمياييهکه ڕاد نن و چهشنيﮑی نو يان ل دروست دەبی که له جيهانی
نو ی کيمياييدا دەست دەکهن به زاو و زێ و خۆ ب وکردنهوەيان .ئهو چهشن
بهربهرەکانييهی مرۆڤ له ههنبهر گهشهسهندنی بوونهوەرانی بچووك ک شهيهکی
کردەوەييه و گرنﮕايهتييهکی ئابووری زۆری ههيه که دەبيته هۆی لهناوبردنی
بهرههمی گيايی و دانهو هکان .به که ﻛوەرگرتن له نموونهکانی ﻗالۆنچهی پهتاته يا
کﻠرادۆ " "Leptinotarsa decemlineataکه له خوارەوەی ﻻی ڕاستی و نهی  ٤٠دا و
ههروەها و نهی  ٤٤نيشان دراوە توانايی زاو زێ و گهورەبوونهوەی چهشنی کﻠئۆپترا
" "Coleopterenو نا بﮑرێ .زۆرخۆری زەرد که پهيوەندييان به ﻗالۆنچهی گهورە

١٣٩
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""Chrysomelidaeوە ههيه دەتوانن دوو ساڵ زيندوو بم نن .به ش وەی مامناوەندی
ﻗالۆنچهی م نيزيﮑهی  ٢٥٠٠ه ﻠﮑه دەکهن که ماکهيهکی سووريان ل د تهدەرێ.
ﻗالۆنچهکانی گهنﺞ که ڕ ﮕا بۆ ناو زەوی دەدۆزنهوە ههميسان ه رش دەکهنهوە سهر
گياکان .کهوابوو ﻗالۆنچهکان م رۆی ""holometaboleن که زۆر بهختهوەرانه زا و
زێ دەکهن ،دوای هاتنهدەر له هيﻠﮑهکانيان پڕۆسهيهکی ژيان دەستپيدەکهن که بۆ ئيمهی
مرۆڤ و ناکردنی گهل ك ئاستهمه.

و نهی ٤٤

و نهی  ٤٤ﻗالۆنچهی زۆرخۆر نيشان دەدا ) .(Adephagaﻗالۆنچهی پهتاته
) ،(Leptinotarsa decemlineataبه ههلﮑهکانيانهوە ) ،(Aﻻرۆی دەريايی ) ،(Bﻻرۆی
بﻠووغ ) (Cلهسهر گه ی گيای پهتاته ).(Solanum tuberosum
له کۆتاييدا دەبی ئاماژە بﮑرێ به در ژايی ميژووی زەوی )سهردەمی کاربۆن و نهی
 ،(٣٨ڕادەی بهرزبوونهوەی ئوکسيژ ن دوای پرۆسهيهکی چهند مﻠيۆن سا ه به  ٣١له
سهد گهييوە )ڕادەی ئوکسيژينی ئهمرۆيی نيزيﮑهی  ٢١له سهدە( .ئهو ئوکسيژينه
زيادييه له سهردەمی خۆيدا بۆته هۆی زۆربوونی لهڕادەبهدەری م رووەکان .ئهوەيﮑه
ئايا له سهردەمی کاربۆن ﻗالۆنچهی گهورە بوونيان بووە ،نهناسراو ماوەتهوە .به
ئهگهری زۆر ﻗابغی دەرەوەی م رووەکان ﻗورستر لهوە دەبوو که بتوان ئهو
بوونهوەرانه زيندوو ڕاگرێ .ڕەسمی ک شراوەی ژمارە  ٣٥که چاڕلز داروين لهسهر
پشتی ﻗالۆنچهيهکی مهزن نيشان دەدا ئاماژەکردن بهو باسهيه.
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سﺎغکردنهوەی هه ه :گﺎڕانی فيل و گﺎڕانی قﺎلۆنچﺎن

لهم بهشهی نووسراوەکهدا ههوڵ دەدەم هه هيهکی بچووك که له گفتوگۆی سهرەوە
له ڕۆژنامهی ئاو نه دا هاتووە ،ساغ بﮑهمهوە .ژمارەی چهشنهکانی بوونهوەری
شيردەر که سا ی  ١٩٩٣به  ٤٦٠٠م دانابوون ،پازدە ساڵ دواتر واته سا ی ٢٠٠٨
ژمارەيان نيزيﮑهی  ٥٤٨٠بوونهوەر بوو .به پ ی دۆزراوەکان چهشنی ماماليا
" "Mammalia speciesبه نيزيﮑهی  ٦٠٠٠مهزندە دەکرێ )مک دونالد ""McDonald
 .(٢٠٠١بوونهوەری شيردەری گهورە بۆ و نه فيل يا گۆريﻼی ک وی مهترسی
لهناوچوونی وەچهيان لهسهرە .چهشنهکانی ماماليا به هۆی ڕاوی ئهو بوونهوەرانه له
ﻻيهن مرۆڤهوە مهترسی تووناکردنيان ل دەکرێ و ژمارەيان به ڕاشﮑاوی له
داهاتوودا گهل ك کهم دەب تهوە.
لهسهر بۆچوونی گريمالدی " "Grimaldiو ئ نﮕل ") "Engelسا ی  (٢٠٠٥بهو
هۆيهی ڕۆژ بهڕۆژ چهشنی نو يان ل زياد دەکرێ دەب ژمارەی ڕاستهﻗينهی چهشنی
ﻗالۆنچان بﮕاته ﻻنيﮑهم  ١،٥مﻠيۆن .لهسهر ئهو زانيارييانه دەکری گومان بﮑرێ که
ژمارەی چهشنهکانی ئيستای ﻗالۆنچه ﻻنيﮑهم  ٢٥٠جار زياترە له ژمارەی چهشنهکانی
ئاژە نی شيردەر.
ئهزموون :خو ﻘ نهر )به مانای گهشهسهندنی کو ر( دروستﮑهر ﮑی گهل ك فناتيﻛی
ﻗالۆنچه بووە به خۆشهويستييهکی تايبهتهوە بۆ " "Polyphagaو ب زاری له ههنبهر
""Archostemataی زو مﻠيﮑراو )و نهی  ٤١تا  (٤٣و ويست ﮑی بهرب وی بۆ
ميﮑرۆئورگانيزمی تهك خانهيی )باکتری ،ﻗهوزە ،ئاميب و هتد  ...ههروەها
دەستهبهنديی ئهو ئورگانيزمانهی وا له بهشی  ٨تا ١٠ی ئهو نووسراوەيهدا باسی ل
دەکرێ( ههبووە .به پ چهوانهی ﻗالۆنچه ،خو ﻘ نهر بۆ بوونهوەرانی شيردەر )ماماليا و
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چهشنی هۆمۆ ساپييهن( تهنيا هيﻼنهيهکی بچووکی ئ ﮑۆلۆژيﮑی لهسهر زەوی بۆ
دروست کردوون که ژمارەی کهمی بوونهوەری شيردەری لهخۆ گرتووە.
ئهگهر به ش وەيهکی ساکارتر ڕوونی کهينهوە :م رووە بچووکهکان )(Coleoptera
توانيويانه شو نی ژيانی ميﮑرۆئورگانيزمی بچووک داگير بﮑهن و بهرگری له
توونابوونی خۆيان بﮑهن له حا ﮑدا بۆ بوونهوەرانی تا ڕادەيهك گهورەی مۆرەدار
)ماماليا( که نهيانتوانيوە ژمارەی خۆيان به هه سهنﮕاندن لهگهڵ م رووەکان پهرە پ بدەن
– چونﮑه فيل و ئاژە ه گهورەکانی چهشنی ئهو ،پ ويستييان به ج و شو ن ﮑی گهورەتر
و ماکهی خواردەمهنی زياتر بووە .مرۆڤ دەتوانی ل رەدا ئيديﻌای ئهوە بﮑا که لهمرۆدا
که دەوروبهری حهوت مﻠيارد کهس لهسهر زەوی دەژين – به لهبهر چاوگرتنی ئهو
ڕاستييه چهشنی ساپييهن لهگهڵ ﻗالۆنچه هه سهنﮕ ن ! وەك وە م ک ،دەکرێ ئهو
ئارگۆمينته بينينهوە که بهرزبوونهوەی ژمارەی ساپييهن له سا نی  ١٩٠٠بهمﻼوە
هۆکاری ئابووری – کۆمه يهتی خۆی ههبووە و به ﮕهی بيۆلۆژيﮑی نييه )جيا له
ئاکام( و بهوهۆيهوە هه سهنﮕاندن و باس و ل ﮑۆ ينهوە لهسهر ژمارەی چهشنهکان
ل رەدا دەب لهبهر چاو نهگيرێ .له بارودۆخی سروشتيدا )واته پ ش سهردەمی شوڕشی
پ شهسازی( مرۆڤ خۆی به ش وەيهکی بهرچاو بهسهر زەويدا ب و نهکردۆتهوە و به
ش وازی بوونهوەرانی شيردەر وەك گورگ ،ڕ وی ،ورچ ،ش ر و  ...لهناو سروشتدا
توابوونهوە و لهسهر خواردەمهنی و ماکهی سهرەتايی ک بهرک يان لهههنبهر
بوونهوەرانيتردا کردووە.
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ﺗ ئۆری هه بژارەی سروشتی داروين و ﺗهمهنی زەوی

لهم بهشهدا لهسهر بنهڕەتی ڕوونﮑردنهوەی زانياری سروشتی ر .بۆميﻠی "
 ،(١٨٩٠) "Bommeliنيشانماندا که تهنيا چهند ساڵ دوای ب وکردنهوەی کارە
سهرەکييهکهی چار ز داروين ) (١٨٧٢/١٨٥٩جياوازبوونی چهشنی بوونهوەران
)واته گهشهسهندن به گشتی( وەك ڕاستهﻗينهيهك ناسرا .ئهو ئاکام بهندييه پشتيوانی بۆ
نيشاندانی گهشهسهندنی ") "Coleopterenﻗالۆنچهکان( دەکا .لهسهر بنهمای دۆزراوە
ناسراوەکانی فوسيﻠی ﻗالۆنچه و زانياری مولوکووليی لهمرۆدا دەتوانين فرەچهشنی و
پهيوەندايهتی ن وان م رووەکانی ج ی سهرنجی چارلز داروين )و نهی  (٣٥به باشی
نۆژەن بﮑهينهوە )هانت " "Huntو هاوکارانی .(٢٠٠٧

R.

ههر وەك له بهشی س ههمی ئهم نووسراوەيهدا نيشان درا  ٥٠ساڵ دوای
ب وکردنهوەی کت بی چهشنهکانی چارلز داروين ) (١٩٠٩گۆڕان ﮑی سهرەکی له
پهيوەندايهتی لهگهڵ سهلماندنی ه زی پا پ وەنهر بۆ چهشنهکان بهڕ وەچوو .ت ئۆری
موتاسيۆن که فرەچهشنی بوونهوەران بههۆی گۆڕانی ژ ن تيﮑيهوە ڕوون دەکاتهوە،
ج ﮕای فرەچهشنی  -هه بژاردە و ماناکانی لهو پهيوەنديهدا گرتۆتهوە)بهگشتی کۆی
کۆمه ی ئورگانيزمهکانی زاوزێ و هتد.(...
لهو پهيوەندايهتييهدا باسی "زەوی تا ڕادەيهك گهنﺞ" لهو سهردەمهدا گرنﮕايهتييهکی
گهل ك زۆری ههبووە .له پهرتووک ﮑی کﻼسيﮑی لهژ ر ناوی "ت ئۆری ڕەچه هك" ،به
پ شاندانی ت ﮕهييشتووييهکی گشتی  -ڕەخنهگرانه له ت ئۆرييه جياوازەکانی ج ی ل
حا يبوون بۆ مرۆڤ به سهرنجدانی تايبهتی به ت ئۆری مۆتاسيۆن نووسهری لهبير
کراو ،پ.گ .بۆرک رس " (١٩٠٩) "P. G. Buekersلهسهر ئهو پرسيارە بۆچوونی
خۆی دەربڕی .دوای ڕوونﮑردنهوەيهکی ت روتهسهل دژ به به ﮕهکانی ئهو سهردەمه
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لهسهر پرەنسيپی هه بژاردەی سروشتی چارلز داروين و واﻻسه ،بۆرک رس لهسهر
تهمهنی زەوی بهو ش وەيه باس دەکا" :کات لۆرد ک ﻠوين "(١٨٩٩)"Lord Kelvin
ئهزموونی تاﻗيﮑارييهکانی ئهو سهردەمهی بۆ ڕوونﮑردنهوەی تهمهنی  ...زەوی گه ه
کرد ،هاته سهر ئهو بڕيارە که تهمهنی زەوی دەب له ن وان  ٢٠تا  ٤٠مﻠيۆن سا دا
ب  .ئۆيﮕن دۆبيس ""Eugen Duboisيش ) (١٩٠٢/١٩٠٠تهمهنی زەوی به  ٣٦تا ٤٥
مﻠيۆن ساڵ دادەن  .ئهگهر ئهستوورايی تو ژەکانی زەويناسی به گشتی به  ٨٠کيﻠۆميتر
و گورجايی پ ﮑهاتنی خرتوخاڵ نيشتن)رسوبات( به  ٣٠سانتيميتر له ههر سهدساڵ
دانرێ ،تهمهنی زەوی دەب  ٢٦مﻠيۆن ساڵ ب  ".ل رەدا بۆرک رس ) (١٩٠٩د ته سهر
به ﮕهی دژ به "ت ئۆری چهشنهکانی چارلز داروين"" :هاکس ﻠی " "Huxleyو دوای ئهو
بروکس " "Brooksلهگهڵ تاﻗميﮑيتری پشﮑينهران حيسابيان کردووە به پ ی ت ئۆری
چالز داروين دەب پرۆسهی گهشهسهندنی بوونهوەران  ٢٥٠٠مﻠيۆن سا ی خاياندب .
هاکل " "Haeckelدر ژايی تهمهنی ژيان به  ١٠٠مﻠيۆن ساڵ دادەن  .ئهو ئا ۆزييانه
که به ش وەيهکی جيددی لهمپهريان له ههنبهر ت ئۆری چهشنهکانی داروين دروست
کردووە ،بۆ ت ئۆری مۆتاسيۆن گرنﮕايهتيان نهبووە ،ياخود له بارودۆخی خۆياندا گهل ك
ساکارتر هه س و کهوتيان لهسهر کراوە و دەب له نيزيﮑهوە ووردتر چاوەد ريان
بﮑهين"
ئهو ڕوونﮑردنهوەيه نيشانی دەدا که پ نﺞ دەيه دوای ب وبوونهوەی ت ئۆری
چهشنهکانی چارلز داروين پرسيار ﮑی سهرەکی ه شتا به تهواوی کراوە ماوەتهوە:
"تهمهنی زەوی چهند سا ه؟" ئايا زەوی ه ندە پيرە که بتوانی بۆچوونهکانی چارلز
داروين و واﻻسه لهسهر پ ﮑهاتنی چهشنهکان لهخۆيدا بﮕونج ن ؟ ئايا ئهندازياری و
تهخمينی دەورەکانی زەويناسی که تهنيا چهند مﻠيۆن ساڵ دەگرنهوە ،ڕاستن؟ ئهو
پرسيارە له بهشی داهاتوودا باس و ل ﮑۆ ينهوەی لهسهر دەکرێ و وە م دەدر تهوە.
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بهشی ٦
کﺎت يﺎ زەمﺎنی گهشهسهندن ،زەوينﺎسی و ﺗهمهنی زەوی

چهمﮑی "کات" له ژيانی ڕۆژانهدا به چهندين چهشنی جياواز و نا دەکر ت .بۆ و نه
گو مان له "کاتی ژيان" دەب  ،که له ڕوانﮕهی ئامارييهوە ه شتا بڕ ﮑمان بۆ ماوەتهوە،
له ڕۆژنامهدا لهسهر "کاتی کاريی"دەيخو نينهوە يا بۆ پ شنيارکردن سهبارەت به
چۆنيهتی بهربهرەکانی له ههنبهر ماندوويی لهژ ر ناوی "کاتی بهفيڕۆچوو" ئاخافتن
دەکهين .سا ن ﮑی در ژە ئهو کهسانهی باوەڕيان به کت بی پيرۆز ههيه و دژ به
گهشهسهندنن ،داوای "ماش نی کات" دەکهن که به يارمهتی ئهو بتوانرێ بۆ ڕابردووو
سهفهر بﮑهن و پهرەسهندنی ماسی ئاسايی بۆ دووژيانييهکان سهير بﮑهن – له ڕوانﮕهی
ساويﻠﮑهييانهوە تهنيا بههۆی شاهيدبوون و سهيرکردنی خۆيانهوە دەتوانن باوەڕ به
زانستی ئهمرۆيی ب نن .تاﻗم ك مرۆڤ سﮑاﻻيان ههيه "کات" به زۆربوونی تهمهن
گورجتر ت پهڕ دەب و گهنجان کات ﮑی زۆر بۆ ف ربوونی پيشهکهيان تهرخان دەکهن
چونﮑه پ يان وايه "دەورە هکی کاتی" گهل ك زۆريان له پ شه .بۆ مرۆڤی نهخۆش کات
بهزوويی ت پهڕ دەب چونﮑه مهرگ ل يان نيزيك دەب تهوە.
"دەورەی کاتی" پهيوەندييهکی ڕاستهوخۆی لهگهڵ گهشهسهندنی بوونهوەراندا ههيه
که له ن وان يهك لهدوای يهکی وەچهکاندا بهڕ وە دەچ  .ههر وەك له بهشی دووههم
)مۆتزارت(دا بينيمان کاتی بهڕ وەچوونی ن وان وەچهکان نيزيﮑهی  ٢٥ساڵ لهخۆی
دەگرێ .ئهوە بهو مانايه دەب که به ش وەی مامناوەندی له سهدە ياخود سهد سا دا چوار
وەچه دەتوانن بهدوای يهکتردا ب ن)باوك و دايﮑی باپيران  -باپير و داپير -باوك و دايك
 مندا هکانيان( .لهسهر ئهو پڕۆسهيه ياسايهکی گشتی پ ﻛدێ " :کات و چرکهیگهشهسهندن بههۆی يهکهی بيۆلۆژييهوە ل دەدا  :وەچهکان) ،کات يا زەمانی
گهشهسهندن(" .به م سهرەتای "کات"ەکه له کو وە دادەنرێ؟ يا ئهگهر به ش وەيهکيتر
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فۆرموولهی بﮑهين :له کام ﻗۆناغ يا بڕگهی کاتيدا ههموو شت ك دەستی پ ﮑردووە؟ لهو
ڕوانﮕهيهوە که بوونهوەرناسی گهشهسهندن ههوڵ دەدا له بوونهوەرانی سهرزەوی ت
بﮕا extraterrestrial creatures) ،ه شتا ناديارن( ،سهرنجی بۆ پرسيار لهسهر تهمهنی
زەوی ڕادەک شرێ.
و نهی  ٤٥زەوی و مانگ له
بۆشاييهوە نيشان دەدا که سا ی
 ١٨٨١ب و بۆتهوە .لهسهر
تهمهنی پﻼن تی شين و مانﮕهکهی
لهو سهردەمهدا تهنيا گۆمان
بوونی ههبووە .خا ی سپی سهر
زەوی لهو و نهيهدا ت ئۆری
جيابوونهوەی مانگ له زەويی
گهنجی ئهو سهردەمه نيشان دەدا
که لهمڕۆدا حاشای ل دەکرێ.
ئهو و ناکردنه له ﻻيهن جۆرج
هاوارد داروين کوڕی دووههمی
چارلز داروين ) ١٩١٢تا
(١٩٤٥ەوە هاتۆته ناو کت بی
زانستييهوە.

و نهی ٤٥

له و نهی  ٤٥دا و نهيهکی کﻼسيﮑی پﻼن تی زەوی پ ﮑهوە لهگهڵ مانگ نيشان
دەدرێ که به پ ی تيۆری داروين مانگ له زەوی پ ﮑهاتووە .سا ی  ١٨٨١کات ئهو
و نهيه ب و کراوە ،پرسيار لهسهر تهمهنی پﻼن تی شين ه شتا ههر به تهواوی وە م
نهدرابۆوە .دوای ڕوونبوونهوەی تهمهنی زەوی ،پرسيار بهدوای تهمهنی ئونيو رسام
د ته گۆڕێ :لهمڕۆدا لهسهر ئهو پرسيارە سهرەکی و گرنﮕه وە می گهل ك ﻗانﻌﮑهر
بوونی ههيه .له بهشهکانی داهاتووی ئهو نووسراوەيهدا دوای "سهفهری کاتيی" ئيدە و
بۆچوونی تاﻗم ك له خو ﻘ نهرانی ئهو بوارە دەخر ته بهر باس و ل ﮑۆ ينهوە .ئينجا
دەمانهوێ وە می پرسياری ڕووننهکراوەی چارلز داروين ) (١٨٧٢/١٨٥٩لهسهر
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تهمهنی ڕاستهﻗينهی زەوی بدەينهوە و پ وانهی کاتيی زەويناسيی پ شﮑهشی خو نهر
بﮑهين.
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سهفهر کﯽ ﮐورتﯽ ﮐﺎتيﯽ و ديﻠوڤيۆم

"١٠ "Diluvium

له سهردەمی خۆشی کاتی پ شوو ئهو دەمهی چاڕ ز داروين ه شتا ههر ﻗوتابی
زانستﮕه بوو ) ،(١٨٣٠مرۆڤ له ئورووپای مهسيحيدا "ک شهی کات"يان نهبوو.
تهمهنی مامناوەديی پهنجا سا ی ئهو سهردەمه به کار ،دۆعا ،منداڵ گهورەکردن و
خهبات لهپ ناو بهڕ وەبردنی ژيان ) (Struggle for Lifeپڕ کرابۆوە .تهنيا تاﻗم ك خه ﮑی
دەو همهند ک شهی کاتيان ههبوو و ناچار بوون کاتی خۆيان بۆ ﻗوماری وەرەق ،ئهسپ
سواری ،سهفهری خوشﮕوزەرانی و هتد  ..تهرخان بﮑهن .به ش وەيهکی
سهرسووڕه نهر مرۆڤی دەو همهندی وەك چاڕ ز داروين که لهسهر ئارەزووی خۆی
و به ب چاوەڕوانيی پارە وەرگرتن له ناخی د هوە له سروشتدا چاﻻکی دەکرد ،گهل ك
کهم بوون .کۆمه ی کر ﮑار که ه شتا به گشتی تهنيا به ئهرکی وەرز ڕييهوە خهريك
بوون ،له بهرنامهی کاتيی که له ﻻيهن ئايينييهکانی کﻠيساوە بۆيان دياری کرابوو گهل ك
ڕازی بوون  -دواتر باسی ل وە دەکهين .ئيمه دەمانهوێ سهفهری "گهڕانهوە بۆ
ڕابردوو"مان دوو ههزار ساڵ بهر له سهردەمی مود ڕن )لهدايﮑبوونی مهسيح = سا ی
سيفر( دەستپ ﮑهين.
و نهی  ٤٦سهفهر ﮑی مهجازی کاتيی بۆ ڕابردووی
ئورووپای ناوەندی .سا هکان خه م ندراون)تهﻗريبی(.
سا ی  (A) ٢٠٠٠وەك ژمارەيهکی سهرڕاست
هه بژ ردراوە ،کاتهکانی ) (Bو ) (Cدەورەی تايبهتيی
نهشونمای ئينسانی نيشان دەدەن .سا ی (D) ١٢٠٠
ئاماژەيهکه به شهڕی س ههمی خاچپهرەستی که تهواوی
ئورووپای گرتهوە.
 ١٠ديۆڤيۆم چهمﮑ ﮑی زەويناسييه بۆ خرتوخا ی ڕووکهشی پ ﮑهاتوو له ئاوی س و ،به پ چهوانهی خرتوخا ی ئالۆوڤيۆم ""Alluvium
يا ئالۆڤالن " "alluvialenکه بههۆی پرۆسهيهکی سهبر و به کاوەخۆ پ ك د ن.
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سهفهری کاتيی که له و نهی  ٤٦دا نيشان دراوە ،گهڕانهوەيهکه بۆ سهردەمی پ شينی
)داروين " ،"Darwinواﻻسه " ،"Wallaceهاکل " "Haeckelو وايسمهن "("Weismann
که نيزيﮑهی چوار تا شهش وەچهی مرۆڤ لهخۆ دەگرێ و دەتوانين به ش وەيهکی
ڕوون و نای بﮑهين )بۆ و نه بههۆی بيرەوەری مندا يی لهسهر دايهگهورەمان که
ماوەيهکی زۆرە کۆچی دوايی کردووە( .کات چاو له ديمهنی ئاسايی و فهرههنﮕی
سهردەمی سهدەکانی ناوەڕاست بﮑهين )سا ی  ١٦٠٠له و نهی  (٤٦ل هاتووييمان له
ههنبهر دەرههستﮑاريی )ئهبستراکشن( ههرەس د ن  .تهنيا شازدە وەچه پ ش ئ ستا
پ شينيانی ئ مه له گوندە بچووکهکان ژيانيان دەکرد و خۆيان له ژينﮕهيهکی
دەستﻠ نهدراودا گونجاندبوو .بۆ و نه لهو سهردەمهدا پ شينيانمان لهگهڵ ئهو گورگ و
ورچ و ئاژە ه شيردەرانهی ئهمڕۆيی ژيانيان دەکرد و لهسهر سهرچاوەی خواردەمهنی
ک بهرکييان لهگهڵ يهکدا دەکرد ،که له ﻻيهن "مرۆڤی ناو شارستانييهت"ی ئهمڕۆيی
زۆربهيان لهناو چوون و ژماريان گهل ك کهم بۆتهوە .له بهشی ) (Dی و نهی  ٤٦دا
و سا ی  ١٢٠٠ديمهن ﮑی سروشتی و نا کراوە که تاﻗم ﮑی کهمی مرۆڤ خۆيان به
وەرز ری و ڕاوەوە خهريك کردووە ،که بۆ ئيمه وەك ڕابردوويهکی بۆر ماوەتهوە .بۆ
و نه شهڕی خاچپهرەستی س ههم ) ١١٨٩تا  (١١٩٢يا کهسان ﮑی وەك ڕيچارد
لۆونه رچ " ١١٥٧) "Richard Löwenherzتا  (١١٩٩شای ئينﮕﻠيز بۆ ئ مه چهمﮑ ﮑی
ههست پ نهکراون .کهوابوو لهمڕۆدا بۆ ئ مه گهل ك دژوارە بﮕهڕ ينهوە بۆ ئهو شو نه
سروشتييه چونﮑه به ش وەيهکی بهرچاو ،له ڕوانﮕهی کاتييهوە مهودامان ل گرتووە.
بۆ و نه ،ئهمڕۆ لهڕاستيدا له ناوەڕاستی ئورووپا )ئا مان( که له ڕابردوودا به
ناوچهيهکی ل رەواری دەستﻠ نهدراو ناودار بوو ،ئيتر ل رەوار ﮑی ئهوتۆی نهماوەتهوە،
به ﮑوو تهنيا ئهو تاﻗمه دارانه دەبينر ن که له ﻻيهن مرۆڤهوە دانراون .ل رەواری ڕەشی
ناودار که خۆم له دەوری ئهودا گهورە بووم )فرايبۆرگ( له ڕاستيدا سروشتی لهناو
چووە و تهنيا داری چ ﮑراو له ﻻيهن مرۆڤهوەی ل ماوەتهوە.
به سهرنجدان بهو سهفهرە که تهنيا  ٨٠٠سا ی خاياندووە )نيزيﮑهی  ٣٢وەچهی
مرۆڤ( سهرسووڕه نهور نييه که تهنانهت له ﻻيهن مرۆڤی ڕووناکبير و
خو ندەواريشهوە تا ب وکردنهوەی کت به سهرەکييهکی داروين ) (١٨٥٩له ههنبهر
تهمهنی زەوی که ئهو سهردەمه به پ ی چيرۆکه ئايينييهکان و ت ﮑسته پيرۆزەکانی
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پهرتووکی ئينجيل له ن وان  ٦تا  ١٠ههزار ساڵ خهم نرابوو ،به ڕاست دانراوە .لهو
ڕوانﮕهيهوە که ئهو ت زانه لهو سهردەمهدا له ﻻيهن کﻠيسا و خودای ئينجيﻠهوە لهناو
خه ﮑيدا بانﮕهوازی بۆ دەکرا گۆيا زەوی و کاکهشانی دەوروبهری له ماوەی حهوت
ڕۆژدا له ﻻيهن خوداوە خو ﻘ ندراوە ،له "سهردەمی کهرەسهی هه م" دا "و نهی
 "(B)٤٦هه و ست و بهرگريی مانايی له ﻻيهن مرۆڤهوە هيچ ک شهيهکی جيددی بۆ
ئايين پ ك نهدەه نا .تهنانهت يهکهمين زانايانی زانستی سروشتيش وەك دوکتۆری
زوريخی يۆهان ياکوب شۆتزەر " ١٦٧٢) "Johann Jacob Scheuchzerتا ،(١٧٣٣
لهسهر ئهو باوەڕە بوون فوسيﻠی ماسی بهردين چيرۆکی س و و کهشتی نوح
دەسهلم نن ،که نيزيﮑهی چهند ههزار ساڵ بهر له ئ ستا ڕووی داوە .لهو پهيوەندييهدا
له بهشی پ نجهمی کت بی بۆم ﻠی " (١٨٩٠) "R. Bommeliکه پ شتر لهم نووسراوەيهدا
باسمان ل وەکرد ههو ی ڕوونﮑردنهوەی چهمﮑی که ﮑوەرگيراوی " «Diluvialzeit
) "(Diluviumدەدرێ .له زانستی زەويناسيی کﻼسيﮑدا ئهو چهمﮑه بهرانبهر به
سهردەمی سههۆ بهندان ) (Pleistozänبووە .سهرەڕای ئهوەش تهوەری دوگماتيﮑی
خو ﻘاندنی کت بی پيرۆزی مهسيحييان ) (Diluviumئاماژە به س و له سهرانسهری ئهم
جيهانه دەکا) .و نهی  (٤٧ﻻيهنﮕرانی ڕاه نهری ئايينی س وی جيهانی کت بی ئينجيل
له سهدەی نۆزدەدا لهژ ر ناوی ) (Diluviumناسرابوون .له بهشی داهاتوودا دەمانهوێ
لهگهڵ باوەڕی نالۆژيﮑی لهسهر تهمهنی زەوی له ﻻيهن مرۆڤی ) (Diluviumەوە ئاشنا
بين.
و نهی  ،٤٧خوڕافاتی ئايينی
مهسيحی لهسهر س وی جيهانی،
چوونی بوونهوەران بۆ ناو کهشتی
نووح ،و نا دەکا .و نهکه دەگهڕ تهوە
بۆ سا نی  .١٦٠٠مرۆڤ دەبين که
له پهنا جووت ك ئاژە ی ڕاستهﻗينه،
ئاژە ی خهيا ی وەك يهك شاخيش بۆ
چوونه ناو کهشتييهکه لهڕ دان.
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پشکنينی خو قﺎندن و ووشه – و چهمکی ئﺎ مﺎنی ""Diluvianer

پ مخۆشه ل رەدا جار ﮑيتر باس لهسهر ڕووداو ﮑی سهرسووڕه نهر بﮑهم،
)هاوکاتبوونی دوو ڕووداوی بههه ﮑهوت( و ئاماژە به بهشی  ١ﻻپهڕەی  ١٥و بهشی
 ٢ﻻپهڕەی  ٤٥بﮑهم .ڕۆژی پ نﺞ شهممهی مانﮕی ژانويهی سا ی  ٢٠٠٨به زانستی
مود ڕنی ئهمڕۆ خۆم به تهوەری تهمهنی زەوی سهردەمی پ شووەوە خهريك کردبوو.
سهرچاوەی پهيوەنديداری ئهو سهردەمهم ڕ ك وپ ك کرد و تهواو ئهو بهشه ياخود ئهو
نوسخهيهکی دەستنووسم چاپ و ئامادە کرد که خو نهر لهبهر چاويهتی .له ههمان
ڕۆژدا ئيمهيﻠ ﮑم له و تی سويسهوە پ ﮕهيی که به ئاماژە کردن به کت بهکهم "تهوەری
باس لهسهر گهشهسهندن" )کووتچ را  (٢٠٠٤ئهم د رە سهرنجڕاک شهی ت دا
نووسرابوو" :ئهو شتهی ئاغای کووتچ را لهسهر ڕاستهﻗينهبوونی تهمهنی زەوی واته
 ٤،٦مﻠيارد ساڵ )کاتژم ری ڕاديۆئاکتيڤی( دەي  ،گوتهيهکی ب مانا و پووچه! من
خۆم نيزيﮑهی بيست سا ه لهو بوارەدا پشﮑنين دەکهم و ت ﮕهيشتووم که لهڕاستيدا
ڕابردووی ل ﮑب وبوونهوەی راديۆئاکتيڤی به خ رايی بهڕ وە چووە  ...له پهنا ئهوەشدا:
دەب بۆچوون و ت زە سهرکهوتووەکانی فيزيﮑزان و بيرکاری زانستی دوکتور " H.
 "Müllerلهبهرچاو بﮕيرێ و بخو ندر تهوە ".سهرەڕای ئهوەش نووسهری پهيامهکه
ئاماژە به زانياری بواری کيميايی پرۆفسۆر " "E. Boudreauxکردووە که گۆيا نيشانی
داوە "کاتژم ری راديۆم تريك تهنيا لهگهڵ کات ﮑی گهل ك بچووك سازگارە".
ئهزموونبهندی نووسهری نامه" :من خۆم لهسهر ئهو ڕاستييه که مﻠيۆنان چهشنی
جياواز ههن ،هيچ شﮑ ﮑم نييه ،به م دەکرێ ئهوکارە له ڕ ﮕای خو ﻘاندنيشهوە ڕوون
بﮑر تهوە".
ل رەدا نامهوێ بچمه سهر گوته ناڕاستهﻗينهکانی دوکتور " ."H. Müllerههروەها
ﻻيهنﮕری له زەوی کهم تهمهنی ئ دوارد ئا بۆدرا " "Edward A. Boudreauxبﮑهم که
لهژ ر تهوەر ﻛدا به ناوی 'ک ک يهی بواری ئهفراندن /گهشهسهندن' " Who’s Who in
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 ."Creation/Evolutionوەك ﻻيهنﮕری چيرۆکی س وی نوح ""Diluvianer
پرۆفسۆری بواری کيميايی بوو و خۆی به ت ئۆری کت بی پيرۆزی ئينجيل هه واسيوە:
"کت بی پيرۆز گوتهی خودايه ،شهش ڕۆژی خو ﻘاندن و چيرۆکهکانی ڕاستن ".ئ دوارد
ئا بۆدرا دە لهسهر ئهو به ﮕهيه و پهيوەندی لهگهڵ گ ڕاوەکانی کت بی پيرۆز دەب
تهمهنی زەوی کهم ب و بۆچوونی بڕ ك له زانياران لهسهر تهمهنی در ژی زەوی
هه هيه.
ﻻيهنﮕری زەوی گهنجی ئهمريﮑايی چ پهيوەندييهکی لهگهڵ چهمﮑی ""Diluvianer
و کت بی ") "W+W-Diluvianerﻻيهنﮕرانی خو ﻘاندن(ی ئا مانيدا ههيه که لهسهرەوە
ئاماژەی پ ﮑراوە؟ خو ﻘ نهری ناودار بۆدرا لهسهر باوەڕی پشﮑنينی خو ﻘاندنی جيهان
له ﻻيهن ه ز ﮑی ئاسمانييهوە و لهگهڵ ناوەندی ميسۆری و ته يهکﮕرتووەکانی
ئهمريﮑا هاودەنﮕه .ئهو ناوەندە سا ی  ٢٠٠٠پ ﮑهوە لهگهڵ ئهنستيتۆی کاليفۆرنيايی
ئهنستيتوتی تو ژينهوەی ئهفراندن " Institute for Creation Research (ICR) in El
 "Cajonلهسهر تهمهنی زەوی و لهژ ر ناوی ڕاديۆ ئيزۆتۆپهکان و تهمهنی زەوی
" "Radioisotopes and the Age of the Earthکت بيﮑيان ب و کردەوە .کۆمه ﮑی
پشﮑنينی ئا مانی که شو نی تاﻗيﮑارييهکانيان بايربۆڕن – ل رەواری ڕەش بوو ،ئهو
کت بهيان به زمانی ئا مانی وەرگ ڕاوە و به ش وەيهکی بهرب و بۆ سهلماندنی تهمهنی
کهمی زەوی و پهيوەنددانی به چيرۆکی خو ﻘاندنهوە لهناو خه ﮑدا ب ويان کردەوە.
سا ی  ٢٠٠٤ئهو کارە لهژ ر ناوی ڕاديۆئيزۆتوپ " "Radioisotopeو تهمهنی زەوی
هاوکات لهگهڵ مۆنۆگڕافی ف .گرادشتاين " "F. Gradsteinب و کرايهوە .تهنانهت
ئهگهر مرۆڤ ﮑی ئاساييش کت بی زەوی گهنﺞ لهگهڵ کارە زانستييهکهی ف .گرادشتاين
هه سهنﮕ ن  ،دەتوان ههست به جياوازی له ن وان ڕاستييهکان و چيرۆکی خو ﻘاندن
بﮑا .کت بی ") "W+W-Diluvianerﻻيهنﮕرانی خو ﻘاندن( به ش واز ﮑی زانستييانه
داڕ ژراوە و بهش ﮑی ت دا گونجاوە که تاﻗم ك له به ﮕه فيزيك – کيمياييهکانی ڕاستن.
سهرەڕای ئهوەش "پ شهکی وەرگ ڕاوە ئا مانييهکهی" گهل ك ڕاه نهر و شايانی
ف رکردنه .لهو دا ئاماژە به س کۆتايينامه کراوە:

ڕاستييهکانی گهشهسهندن

١٥٢

 .１ڕاه نانی کت بی پيرۆز و چيرۆکی خو ﻘاندن له جياتی ڕەوت ﮑی مﻠيۆنان سا هی
گهشهسهندن ،چيرۆکی کورتی جيهان به خۆ هه واسين به کت بی ئايينيهوە به
ڕاست دادەن )موسا  ١تا .(١١
 .２به ﮕه ڕاديۆميترەکان ماوەيهکی کاتيی دەسهلم نن و نيشانی دەدەن بۆ
بهڕ وەچوونی پڕۆسهی گهشهسهندنی بوونهوەران کات ﮑی گهل ك دوور و
در ژ پ ويست بووە.
 .３پشﮑنين له چوارچ وەی ڕاه نانی کت بی پيرۆز )که له و ته يهکﮕرتووەکانی
ئهمريﮑا وەك "خو ﻘاندنی زانستی" سهير دەکرێ( بۆ ت ﮕهيشتنی جياواز له
ههستپيﮑردنی کاتيی جيهان و زەويناسی چاﻻکی دەکا) .و نهی (٤٧
لهو د رانهدا داب و نهريت و چيرۆکی ئايينی مهسيحی )بۆ و نه س وی جيهانی(
که هيچ به ﮕهيهکی زەينی و زانستی بۆ بهڕ وەچوونی نييه ،له پﻠهی ڕەوت ﮑی زانستی
دادەنرێ که سا ی  ١٩٥٦بونياد نراوە .لهسهر ڕەوتی باوەڕداريی کت بی ئينجيل
داواکاريی"پشﮑنين"ی زانستی دەکرێ که دژ به چيرۆکی "س وی جيهانی" دەوەست .
س وی بهيانﮑراو له کت بی ئينجيل گ ڕاوەيهکی خهيا ييه لهحا ﮑدا زەويناسی
زانست ﮑی ڕاستهﻗينهی سروشتييه .لهو دا باوەڕی ئايينی ئاو تهی ڕاستييه زانستييهکان
کراون و چهشنه زەويناسييهکی نوێ پ ﮑهاتووە .ههر وەك له زۆربهی نووسراوەکانمدا
به ووردی ئاماژەم پ ﮑردووە ،ئهو ت ﮑه ويی و زانسته وەك و ناکردن ﮑی ش وە زانستی
ناساندراوە )کوتچيرا  ٢٠٠٧ ،٢٠٠٤و .(٢٠٠٨
ڕوانﮕهی جياواز لهسهر ""Diluvianerی ئهمريﮑايی که خۆی وەك "خو ﻘ نهری
زانستی" ناساندووە ،و هاوکارانی " "W+W-Diluvianerئا مانيی )ﻻيهنﮕرانی
خو ﻘاندن( دوای باس و ل ﮑۆ ينهوە هاتوونهته سهر بڕيار ك که ش وەی کورتﮑراوەکهی
ئهوەيه :لهسهر ئهو به ﮕانهی له کت بی پيرۆزەوە سهرچاوەيان گرتووە ههر دووك
گرووپهکه نيزيﮑهی  ١٠ههزار ساڵ تهمهن بۆ زەوی دياری دەکهن .تاﻗم ك له
نووسهرانی ئهو ڕوانﮕهيه تهمهنی زەوی تهنيا به  ٦ههزار ساڵ مهزندە دەکهن.
دەگوترێ پ ﮑهاتنی زەوی له حهوتووی خو ﻘاندن ) .١موسا  (١پهيوەنديی به
چاﻻکييهکی بهرچاوی زەويناسييهوە ههبووە .تا کاتی دەسپ ﮑی س وەکه )و نهی (٤٧
ﻻيهنﮕرانی ""Diluvianerی ئهمريﮑايی سهردەم ﮑی ئارامی زەويناسی گومان دەکهن
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له لهپڕ ﮑدا بههۆی س وەکهوە سهردەم ﮑيتری ل جيا دەکر تهوە .لهسهر ڕوانﮕهی
'ﻻيهنﮕرانی خو ﻘاندن' " "US-ICRدەگوترێ ئهو فوسيﻼنهی وا له سهردەمی کامبرين
له سهراسهری ئهم جيهانهدا دۆزراونهتهوە ،لهڕاستيدا ههموويان له کاتی ئهو س وە
و له پهيوەندی لهگهڵ ئهودا بووە .دوای ئهو له ڕوانﮕهی زەويناسييهوە سهردەم ﮑی
ئارام و پشوودان گومان دەکرێ .له ﻻيهکيتريشهوە )ﻻيهنﮕرانی خو ﻘاندن(ی "W+W-
"Diluvianerی ئا مانی گومان دەکهن چاﻻکييهکی لهڕادەبهدەر پ ش و دوای ئهو س وە
بوونی بووە .بۆ پ ﮑهاتنی ﻻيهکانی فنرۆزۆبيك ") "Phanerozoicسهردەمی کامبرين تا
ئهمڕۆ( نهك ههر سا ك به ﮑوو دەورەيهکی چهند ههزار سا ه له بهر دەست دايه ...
مرۆڤ تامهزرۆيی بۆ پ ﮑه نانی "زەويناسييهکی پهيوەنديدار لهگهڵ کت بی پيرۆز" ههيه
 ...مهبهستی کت بی ئينجيل لهسهر زەوی کهم تهمهن لهو کۆنس پتهدا گه ه کراوە.
له کۆتاييدا زەوييهکی گهنجی  ٦تا  ١٠ههزار سا ه به ش وەيهکی دوگماتيك له
""W+W-Diluvianerی ئا مانيدا گه ه دەکرێ که ئهزموونهکهی ڕاستهﻗينهی کردەوەيی
ئاو تهی کت بی پيرۆز دەکا و بۆچوونی ئايينی پ دەسهلم ندرێ )به ﮕهی بازنهيی(.
ئهو ش وە بيرکردنهوەيه زياتر له  ٢٠سا ه له چهندين پهرتووکی )کت بی ڕەخنه لهسهر
گهشهسهندن( بۆ ڕاه نانی زانستيی که ﮑيان ل وەردەگيرێ و له و تانی نهمسا ،سويس
و ئا ماندا ب و دەکر نهوە .ل ﮑۆ ينهوەيهکی ت ر و تهسهل لهسهر ئهو چهشنه
بيرکردنهوەيه )ت ئوری زەويناسيی " ("W+W-Diluvianerله ﻻيهن نووسهری ئهم
کت بهی بهردەستتانهوە ب و کراوەتهوە )کوتچيرا  ٢٠٠٧ ،٢٠٠٤و  .(٢٠٠٨ئهزموون
بهندييه پڕو پووچهکانی ئهو چيرۆکه خهيا ييانه که بۆته هۆی سهرل ش واويی تهوەری
زانستی زەويناسی ،له بهشهکانی داهاتووی ئهم نووسراوەيهدا ڕوون دەکر نهوە.
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ئهزموونهکﺎنی سﺎ ی  :٢٠٠٧ﺗهمهنی پﻼن تی شين چهندەيه؟

ڕ ﮑخراوەی تاﻗيﮑاريی خو ﻘاندنی و ته يهکﮕرتووەکانی
 "(ICR) Creation Researchله ﻻيهن هنری مۆريس ""Henry M. Morrisەوە )١٩١٨
  (٢٠٠٦بونياد نراوە .ههروەها له کۆتايی ١٩٩٠کاندا به پشتيوانی ئابووری،گرووپی ڕاديۆ ئيزيتۆپ و تهمهنی زەویRadioisotopes and the Age of the Earth
) (RATEدامهزراوە .ئهزموونهکانی ئهو گرووپه گهنجه ،کاری بهکۆمهڵ لهسهر
تهمهنی زەوی له کارە ب وکراوەکانی " (٢٠٠٤) " Vardiman et alنيشان داوە .له
پ شﮕوتهی ئهو مۆنۆگڕافييهدا سهرۆکی ) (ICRجان دی موريس ""John D. Morris
)کوڕی بونيادنهری  (ICRله دوگمای کهسيی خۆيدا "پشﮑنينی  -کۆمه يهتی" بهو
ش وەيه ڕوون کردۆتهوە" :مود ﻠی خو ﻘاندنی زەوی که لهسهر کت بی پيرۆزی ئينجيل
بونياد نراوە ،له کات ﮑی گهل ك کهمدا توانيويه ههموو شت ﮑی ئهم جيهانه بخو ﻘ ن به
تايبهت خو ﻘانی زەوی که له ڕوانﮕهی خوداوە گهل ك باش بهڕ وە چووە )Mose.
 .(١ .١.٣١لهسهر ياخيبوونی ئادەم خو ﻘان کهوته ژ ر تهليسمی خودايی )١.٣ Mose
 ١٩تا  (٢٤و ئيتر وەك ڕابردوو نهماوەتهوە .دواتر ،له سهردەمی ژيانی نووحدا
ياخيبوونی جيهانی شﮑ يﮑيتری له جيهان دروست کرد .ئ مه له جيهان ﻛدا دەژين و
پشﮑنينی زانستی خۆمان بهڕ وە دەبهين که له ﻻيهن خودايهکی کاميل و تهواوەوە
خو ﻘ ندراوە ،به م نهفرەت و ب زاريی ل کراوە .له ڕوانﮕهی زانايهکهوە که بڕوای
به کت بی پيرۆزە ،ئهوانه ڕووداوی مهزنی جيهانين و دەب بنهڕەت و بناغهی ههر
چهشن نۆژەنﮑردنهوەيهکی ميژوويی بن".
ئهمريﮑا US Institute for

له ڕۆژنامهی تايبهتی کريسمهس )دسامبری (٢٠٠٧ی نووسراوەی )(ICRدا لهژ ر
ناوی کردەوە و ڕاستييهکان"( vol٣٦-١٢) "Acts & Factsسهرۆکی پرۆژەی )(RATE
ل .ويدمهن " "L. Vardimanئهزموونه سهرکييهکانی "پشﮑنينی س و – زەويناسی"
کورت دەکاتهوە و ئاماژە به س ک شه دەکا .پشﮑ نهرانی ئهمريﮑايی "س وی نووح"
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ڕوونيان کردۆتهوە له ڕاستيدا گنخاويی ڕاديۆئاکتيڤی تاﻗم ك ماکهی کيميايی بهڕ وە
چووە ،به م هاوکات لهگهڵ دەورەيهکی تايبهتی م ژووی زەوی )واته هاوکات لهگهڵ
"حهوتووی خو ﻘان"( مﻠيۆن ك جار گورجتر بهڕ وە چووە .کهوابوو تهمهنی دياريﮑراو
له ڕوانﮕهی کاتييهوە هه هيه – ل رەدا ئهزموون وەردەگرن که تهمهنی زەوی چهند
ههزار ساڵ و نهك چهند مﻠيۆن سا ه!
له ڕوانﮕهی ئهزموونی ئهو پشﮑنينهوە ل .ويدمهن ) (٢٠٠٧وەك مرۆڤ ﮑی متمانهکهر
به کت بی پيرۆزی ئينجيل ،د ته سهر ئهو بۆچوونه س ک شهی سهرەکی ههن :ک شهی
خواناسی ،ک شهی جهستهيی و ک شهی ژينﮕهيی .ک شهی خوداناسی دەکرێ بهو ش وەيه
ڕوون بﮑر تهوە :چهمﮑی "ڕووخان و گنخانی ڕاديۆئاکتيڤی خ رايی پ دراو" بۆ
پرۆسهی ناوکی ئهتۆمی "حهوتووی خو ﻘان" لهگهڵ "گوتهی خودا که له ئينجيﻠدا دە
له ڕوانﮕهی خۆيهوە گهل ك باش بهڕ وە چووە ،دژ و پ چهوانهی يهکترن .گرووپی
 RATEناوی کهس يان شو ن و ...گۆيا توانيويه نيشانی بدا ڕووخان و گنخانی گورج
هاوکات لهگهڵ "س و"ەکه پ ﮑهاتووە .ئهو جياوازييهی ن وان " گهل ك باش بهڕ وە
چووە" ی خو ﻘ نهر و " ڕووخان و گنخانی گورج" لهمڕۆدا ڕ ﮕا چارەی گونجاوی
نييه ) .گرووپی  RATEپ شنياری کردووە که چهمﮑی "گنخان" لهگهڵ چهمﮑی
"پرۆسه" بﮕۆڕنهوە( .له پهيوەندی لهگهڵ گهرمای پ ﮑهاتوو بههۆی يهك مﻠيۆن جار
زياتری گنخانی ڕاديۆئاکتيڤی خ رايی پ دراو ،هاوکات دەب ئاوی "س و"ەکه بووب
به هه م و زەوی تواب تهوە .پشﮑ نهرانی  RATEئهرخهيانن که ڕووخان و گنخانی
ڕاديۆئاکتيڤی خ رايی پ دراو ،تهنيا له ﻻيهن خوداوە پ ﮑنههاتووە – "ئهو" به ڕوونی
ههستی به ک شهی گهرما کردووە .ئهوەی که چﻠۆن دەکرێ ئهو پهرجۆ فيزيﮑييه چارە
بﮑرێ ،دەب ڕوون بﮑر تهوە .سهرەڕای ئهوەش ک شهی ژينﮕه له ههر دوو ک شهکهيتر
جيدديترە .چﻠۆن نووح و بنهما هکهی توانيويانه بههۆی ههرەسه نانی ناوکی ئهتۆمی له
ماوەی يهك ساڵ س ودا له ههنبهر تيشﮑی گهرمای مهزنی ڕاديۆئهکتيڤ خۆڕاگری
بﮑهن؟ به گوتهی ل .ويدمهن ) (٢٠٠٧دە " :ئاوەکه وەك فيﻠتهر ﮑی پار زەر پ شی
به گهرماکه گرتووە! ئهنيستۆی ل ﮑۆ ينهوە له ئهفراندن – ]بهشی تۆفان[ "ICR-
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 Diluvianerدانی پ دادەن ن که ئهو ڕوونﮑردنهوەيه ڕازيﮑهرەوە نييه .بۆ ڕوونﮑاريی
ئهو چهشن ت ئۆرييانه سهير ﮑی و نهی  ٤٧بﮑهنهوە.
ئهو باوەڕ و ت ﮕهييشتنی وشه به وشهيهی کت بی پيرۆز لهسهر تهوەری خو ﻘان
)خو ﻘهت گهرايی  -زەوی گهنﺞ( هاوڕێ لهگهڵ به ﮕه زانستييهکان دەب ته هۆکار بۆ
ئهو ئاخهوتنه پووچانهی سهرەوە که تهنيا دەتوان وەك ﻻدانی زەينی ،به ﮕهيی و
عهﻗ نی هه سهنﮕ ندرێ .چارلز داروين ،رۆدولف بۆمﻠی و زۆربهی بيرمهندان و
پشﮑ نهرانی سهردەمی هه م ئهگهر بزانن له مانﮕی ديسامبری  ٢٠٠٧دا بۆچوونی وا
پڕوپووچ له پهيوەندی لهگهڵ ت ئۆری گهشهسهندن و بيۆلۆژيدا خهريﮑی پهرەسهندنن،
چهند جار لهناو گۆڕەکهياندا خول دەخۆنهوە! دوای ئهو سووڕانهوە و گهشت و گوزارە
له جيهانی سهيرو سهمهرەی بيرۆکهی دژبهرانی گهشهسهندنی مود ڕن ،که له
م دياکانی ب وکهرەوەی ئهو ت زە خوڕافاتييانه دەرمه ناون )ﻻپهڕەی ئينترن تی (ICR
با بﮕهڕ ينهوە بۆ تهوەرە سهرەکييهکهی خۆمان .له سهردەمی داروين دا ،کامه تهمهن
بۆ زەوی له ﻻيهن پشﮑ نهران و بيرمهندانی لۆژيﮑی – عهﻗ نييهوە ج ی باوەڕ بوون؟
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چﺎلزداروين ،لۆرد کلوين و گ اند کنيۆن

مانﮕی ديسامبری سا ی  ٢٠٠٣زەويناسانی ناوداری و ته يهکﮕرتووەکانی ئهمريﮑا،
بۆ و نه سهرۆکی ئهنجومهنی زەويناسيی ئهمريﮑا و سهرۆکی ڕ ﮑخراوەی ژئۆفيزيك،
لهسهر فرۆشتنی ئهو پارکه نهتهوەييه له ئاريزۆنا سﮑاﻻی خۆيان گهياندە بهر دەستی
بهرپرس و سهرۆکی بهڕ وەبهری پارکی نهتهوەيی گڕاند کانيۆن "."Grand Canyon
له ناميﻠﮑهی م ژوويی پارکی نهتهوەييدا له ژ ر ناوی "زانست" و سهرد ری گڕاند
کانيۆن ،پ شنياری ]"[A Different Viewڕوانﮕهيهکيتر" کراوە ،که لهو دا چهندين
نووسراوەی هۆگرانی خو ﻘ نهری و ته يهکﮕرتووەکانی ئهمريﮑا له چاپ دراون.
پهيامهکهيان بهو ش وەيهيه:
ديوارە مهزنهکانی گڕاند کانيۆن )و نهی  (٤٨دەب "خو ﻘانی شهش ڕۆژە" و نا بﮑات
– ئهو ڕووداوانه دەب "چهند ههزار ساڵ" بهر لهمڕۆ ڕوويان داب  .سهرەڕای ئهوەی
چهندين تاﻗيﮑاريی زانستيی سهلماندوويانه ڕووباری کﻠۆڕادۆ به ڕاشﮑاوی له در ژايی
بيست مﻠيۆن سا ی ڕابردووەوە پ ﮑهاتووە و نيزيﮑهی  ١،٦کيﻠۆميتر ﻗو يی لهو
ناوچهيهی زەوێ دروست کردووە) ،واته  ١٦٦تا  ٤٠٠ميتر له ههر مﻠيۆن سا دا(ه شتا
ههر لهسهر بۆچوونی خو ﻘاندنی زەوی له چهند ههزارسا ی ڕابردوودا سوورن .ئهو
ههنﮕاوانه هاوکات لهگهڵ گۆڕان بهسهرداهاتنی شﮑ ی ﻗوڕنهکانی زەوی بووە که له
بهشی حهوتهمی ئهو نووسراوەيهدا به ووردی ئاماژەی پ دەکرێ .به پ وان له ژ رەوە
ههتا ل وارەی سهرەوەی ئهو ناوچهيه به ﮕه بۆ نيزيﮑهی  ١٨٠٠مﻠيۆن ساڵ م ژووی
زەويناسيی ئهو ناوچهيه دۆزراوەتهوە .به خۆ بهستنهوە بهو به ﮕانهی له ﻻيهن
ﻻيهنﮕرانی ئايينی مهسيحيی ز دەرۆوە باسی ل وەکراوە ،که هيچ پهيوەندايهتييهکيان به
زانستی ڕاستهﻗينهی زەويناسييهوە نييه ،ﻻنيﮑهم ئهو بۆچوونه له پهرتووکه
زانستيياکانی ئهمريﮑا ﻗرت کراوە .مهبهستی باسﮑردن لهسهر تهمهنی زەوی که له
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چهند سا ی ڕابردووەوە ههواڵ ساز بووە ئهوەيه ،پ داگری لهسهر باس ﮑی نوێ لهسهر
ئهو تهوەرە بﮑا.

و نهی  ،٤٨و نهی گڕاند کانيۆن له ئاريزۆنای ئهمريﮑا نيشان دەدا .به در ژايی نيزيﮑهی  ٢٠مﻠيۆن
ساڵ چۆمی کﻠۆڕادۆ )خهندەﻗی ناوەڕاستی و نهکه( که بهردەوام س وی دروست دەکرد ،دۆ يﮑی
ﻗوو ی لهو ناوچهيه پيﮑه ناوە.

چارلز داروينی زەويناس نهيتوانيوە چاوی به گڕاند کانيۆن )و نهی  (٤٨بﮑهوێ –
چونﮑه له سهردەمی ژيانی ئهودا ئهو ناوچهيه گهل ك ئا ۆز بووە .ئهگهر ئهمڕۆ چاو ك
به خرتوخا ی ناو ئهو دۆ هدا بﮕ ڕين ،ههست ﮑی چاوەڕواننهکراوی مهزنمان بۆ
سهردەمی کاتيی زەويناسی ت دا پ ك دێ )ئهو دۆ ه له ماوەی سا ن ﮑی در ژدا
پ ﮑهاتووە( .کاتی هاتنهخوارەوە لهو ديمهنﮕايه که له گاشهبهرد و دۆ ﮑی زۆر
پ ﮑهاتووە ،پشﮑ نهرانی سروشتی ههست به چهشنه ڕ زل نان ك )ی غهيری ئايينی(
دەکهن که ه ز ﮑی ههميشهيی فيزيﮑالی و سروشتی بهپ ی کات پ ﮑی ه ناوە.
له کارە سهرەکييهکهی خۆيدا ) (١٨٥٩ /١٨٧٢داروين باس له تهمهنی ئهو
سهردەمهی زەوی دەکا .له بهشی " "Xو لهژ ر ناوی 'سهبارەت به ناتهواويی تۆمارە
زەويناسييهکان' ) (On the Imperfection of the Geologic Recordداروين لهسهر
پرسياری "بۆچی فۆسيﻠی ن وان چهشنهکان ديار نين" ،پ ﮑهوە لﮑاندنی پهيوەندييهکان
) ،(Connecting Linksو ئهو ک شه ئا ۆزە به ت ز ك وە م دەداتهوە که دۆزراوە
فۆسيﻠييهکان به کار ﮑی گهل ك ئا ۆز و پڕکردنهوەی ن وان چهشنهکان به ت پهڕبوونی
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کات ﮑی زۆرەوە دەچهسپن  .ههر وەك له بهشی حهوتهمی ئهم کت بهدا دەيبينين ،ت زەکهی
داروين به ڕاست وەردەگهڕێ .ئ مه بههۆی نامهکانی سا ی  ١٨٦٩يهوە دەزانين که
داروين لهو سهردەمهدا لهگهڵ تهمهنی ڕاستهﻗينهی زەوی ک شهيهکی ئا ۆز و جيددی
بووە و ئهزموونبهندييهکانی لهسهر ڕەوتی دانانی سهردەمی دوور و در ژی پ ش
دەسپ ﮑی کامبرين بوون .داروين دوای باس ﮑی ت ر و تهسهل لهسهر سيﻠۆريان ""Silur
"و نهی  (١٨٥٩/١٨٧٢) "٥١د ته سهر بابهتی ناوەنديی ک شهکه که دەکرێ بهم ش وەيه
و نا بﮑرێ:
"ئ مه ل رەدا تووشی ئيراد ﮑی گهل ك جيددی هاتووين .و دەچ ج ی گومان ب ت ئايا
پﻼن تی زەوی بۆ ژيانی بوونهوەرانی زيندوو بارودۆخ ﮑی گونجاوی دوور و در ژی
کاتيی ههبووب  .سر و .تامپسۆن " "Sir W. Thompsonله پشﮑنينهکانی خۆی
ئهزموونی ئهوەی وەرگرتووە که تو خی زەوی  ٢٠تا  ٤٠٠مﻠيۆن ساڵ بهر لهمڕۆ
پتهو بۆتهوە ،به م لهوانهيه  ٩٨تا  ٢٠٠مﻠيۆن سا ی خاياندب  ".له سهردەمی کاتيی
"کامبرين"ەوە تا ئهمڕۆ داروين ) (١٨٥٩/١٨٧٢له ن وان  ٦٠تا  ١٤٠مﻠيۆن سا ی
گومان کردووە .ئهو دەستنووسانه نيشانی دەدەن که چار ز داروين له کت بی
چهشنهکانيدا تهمهنی زەوی که ه شتا له ﻻيهن ﻻيهنﮕرانی خو ﻘ نهرەوە پشتيوانی
ل دەکرا ،چيتر به ڕاست دانهناوە .وەك مرۆڤ ﮑی پسپۆری ئهو بوارە ديارە دەيزانی
ﻗهشهی مهزن جيمز ئوشر " (١٦٥٦ - ١٥٨١) "James Ussherو نهی  ،٤٧له
م ژووی خو ﻘاندنی ئينجيﻠدا به ووردی تهمهنی زەوی ناساندووە :له سا ی  ١٦٥٠دا
ئهو مرۆڤه ئايينيه ڕايﮕهياند کاتژم ر ٩ی بهيانی ڕۆژی يهك شهممه  ٢٣ئوکتوبری
سا ی  ٤٠٠٤ی پ ش زايين خو ﻘاندنی جيهان له ﻻيهن خواداوە پ ﮑهاتووە .سا ی ١٩٩٦
ج ژنی شهش ههزار سا هی خو ﻘاندن له ﻻيهن زۆربهی ﻻيهنﮕرنی ئهو بۆچوونه له
سهراسهری جيهان گيرا.
دێ ﻻمارك له نووسراوە بيۆلۆژييهکانی خۆيدا لهسهر تهمهنی زەوی ،خۆی له
بۆچوونهکانی کت بی پ رۆز دوور ڕاگرتووە و جهختی کردووە که پﻼن تی ئيمه دەب
چهندين جار تهمهنی پيرتر له  ٦٠٠٠ساڵ ب  .هاوو تيانی ئهو ،جۆرج لۆئيز ل ﮑﻠرك
" ،"George-Louis Leclercکام د بۆفۆن "(١٧٨٨ - ١٧٠٧) "Comte de Buffon
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رەنﮕه يهکهم سروشت ناسی ئهو سهردەمه بووبن که به لهبهرچاونهگرتنی
بۆچوونهکهنی کت بی پيرۆز سا ی  ١٧٧٨تهمهنی زەويان به  ٩٦ههزار و  ٦٧٠ساڵ
داناوە .بۆفۆن لهسهر ئهو بڕوايه بوو که دەب زەوی وەك پﻼن ت ﮑی ئاسنينی مهزن
سهير بﮑرێ که له سهردەمی کهونهوە بهردەوام له حا ی ساردبوونهوە دايه ،به م ئهو
بۆچوونهی دواتر درايه دواوە.

و نهی  ،٤٩و ناکرنی بيچم گرتنی بهردە خرتوخاڵ نيشتووەکانی سهرزەوی نيشان دەدا .له داو نی
شاخهکان ) (Aبه در ژايی مﻠيۆنان ساڵ بههۆی دابڕينی باران ،تۆفان ،گهرمای خۆرەتاو ،گۆڕانی
کهش و ههوا و تهﻗينهوەی سهههو بهندانهکان ،کهندا ی ئاوی ڕووبارەکان سواوەتهوە .ئهو بهرد و
زيخانهی بههۆی ئهو پڕۆسهيهوە ل ی جيا بوونهتهوە ،له ژ ر زەوی زەريا که بهردەوام له حا ی
پهرەسهندندا بووە کۆبوونهتهوە و بوونهته هۆی پ ﮑهاتنی بهردی خرتوخاڵ (B) .ئهوانه دەتوانن ج ﮕا
بۆ بهش و ئهندامه ڕەﻗهکانی مردووی بوونهوەران خۆش کهن و وەك فوسيل پار زگارييان ل بﮑهن.
)( C

چارلز داروين له سهردەمی خو ندن و ڕاه نانی خۆيدا بهتايبهت لهژ ر کارت ﮑهريی
کار و پشﮑنينهکانی چارلز ﻻيل " (١٨٧٥ - ١٧٩٧) "Charles Lyellدا بووە .چارلز
ﻻيل له کارە سهرەکييه س بهرگييهکهيدا ) (١٨٣٠لهژ ر ناوی بنهماکانی زەويناسی،
بوون به ههنﮕاو ک بۆ ڕوونﮑردنهوەی گۆڕانﮑارييهکانی پ شووی تو ژی زەوی
" Principles of Geology, Being an Attempt to Explain the Former Changes of the Earth’s Surface,
 ،"by Reference to Causes nowتهمهنی  ١٠٠تا ٣٠٠مﻠيۆن سا ی بۆ زەوی بهراورد
کردووە .ههر بهو ش وەيهی ناوی دوور و در ژی کتيبهکه نيشانی دەدا چارلز ﻻيل له
بنهڕەتدا سهرنجی بهرەو نووسينی ڕاستهﻗينهی تهوەرەکان ڕاکشاوە .ئهوە بهو مانايهيه
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که پڕۆسهی گۆڕانی زەوی بۆ مﻠيۆنان ساڵ بهردەوام وەك خۆی بهڕ وەچووە –
کهوابوو سهردەمی کاتيی ئهمڕۆ کﻠيﻠی ڕابردووە .ئ مه له بهشی ئاناليزەکردنی
م تريۆئيد )بهردی ئاسمانی( و نهی  ،٥٣د ينهوە سهر ئهو باسه.
سر دبﻠيۆ تامپسۆن " "Sir W. Thompsonک بووە که داروين باسی ل وە کردووە؟
ديارە ههموومان زانيارييمان لهسهر يهکهی پﻠهی گهرما)ت رمۆدينامئك( ،کﻠوين )(K
ههيه .ئهو يهکهيه بهتايبهت خا ی سيفری تهواو) ٠کﻠوين بهرابهرە لهگهڵ  –٢٧٣پﻠهی
سانتيﮕڕاد " ،("Cوەبير فيزيﮑزانی ئينﮕﻠيزی ويﻠيام تامپسۆن )(١٩٠٧ - ١٨٢٤مان
د ن تهوە که دواتر ناوی لورد کﻠوين ﻻردی لهسهر دانرا .ل هاتوويی و ئهندازيارييهکانی
تامپسۆن له مۆنۆگڕافييهکدا له ﻻيهن بورچفﻠيد ""Burchfieldەوە) (١٩٧٥گه ه کراوە
که ئهو زانيارييانهی خوارەوە لهخۆی دەگرێ .ئهو نووسهرە بهراوردکارييهکانی
تامپسۆنی لهسهر تهمهنی زەوی به ڕوونی باس ل وەکردووە .سا ی  ١٨٦٢ويﻠيام
تامپسۆن تهمهنی زەوی به نيزيﮑهی  ٤٠٠مﻠيۆن ساڵ بهراورد کردووە .سا ی ١٨٦٨
ئهو د نيا بووە تهمهنی زەوی و )بوونهوەرانی زيندوو( زياتر له  ١٠٠مﻠيۆن ساڵ نييه.
سا ی  ١٨٧٦به  ٥٠مﻠيۆن سا ی داناوە و سا ی ٢٤ ،١٨٩٧مﻠيۆن سا ی به تهمهنی
ڕاستهﻗينهی زەوی ناساندوە .بۆچی فيزيﮑزان ﮑی وەك ئهو ئهو ههموو ژمارە
جياوازانهی بۆ تهمهنی زەوی ب و کردۆتهوە؟ هه سهنﮕاندنهکانی تامپسۆن لهسهر
ڕەوتی ت ئۆری خۆی لهسهر ف نك بوونهوەی بهردەوامی زەوی دامهزراندبوو که پ شتر
نيزيﮑهی  ٣٧٠٠پﻠهی سانتيﮕڕاد گهرم بوو ،به م دواتر بۆچوونهکهی خۆی به هه ه
ناساند .پﻼن تی ئ مه سهرچاوەيهکی ناوەوەی گهرمای ههيه )ڕاديۆئاکتيڤی سروشتی(
که له بهشی حهوتهمی ئهم کت بهدا باسی ل وە دەکهين.
تهمهنی مهزندەکراوی ڕادەيی زەوی به  ٤٠٠تا  ٢٠مﻠيۆن ساڵ ،که له ﻻيهن
زانايانی ئهو سهردەمهدا ب و کرابۆوە ،چارلز داروينی به تهواوی ناهوم د کردبوو –
لهو پهيوەندييهدا دەکرێ ئهو ئا ۆزييه بهڕاشﮑاوی به "ک شه و گرفتی دووههمی
داروين" دابنرێ .ئهگهر ئهو بهراوردانه لهڕاستيدا دروست بايهن سيستهمی ت ئۆری
داروين لهسهر گۆڕانی چهشنهکان پووچهڵ دەکرانهوە .بۆچوون و د ری ب ژومار له
نووسراوەکانيدا به ﮕهی ڕاستهﻗينه بۆ ئهو بۆچوونهن که چارلز داروين له سهرەتای

ڕاستييهکانی گهشهسهندن

١٦٢

دەيهی  ١٨٧٠دا بۆ هاوکارەکانی دەربڕيوە )کوڕی دووههمی جورج هوارد داروين،
ژئۆ فيزيﮑزان ،که سا ی  ١٨٧٩ب وی کردۆتهوە ،له ژ رەوە ئاماژەی پ دەکهين(.
بۆچی زۆر زوو بهراوردەکانی تامپسۆن به هه ه ناسران؟ سا ی  ١٩٠٣زانايان
دۆزييانهوە که خو ی ڕاديۆم گهرمايهکی تايبهت به خوی ههيه .دواتر لهم نووسراوەيهدا
باس لهسهر ئهو دۆزراوە ڕاديۆئاکتيڤييهی زەويناسی دەکهين .پ ش ئهو ،دەب دەورانی
زەويناسی به ب زانياريی پهيوەنديدار به تهمهنی ڕاستهﻗينهی زەوييهوە سهير کهين.

لهژ ر

و نهی  ،٥٠کارتپوستال ﮑی ناوچهی د ڤۆنشير ""Devonshireی ئينﮕﻠيز سا ی .٢٠٠٧
ناوی 'د ڤۆن " "Devonبناسه' ،تايبهتمهندييهکانی گهشت و گوزاری تڕەستی نهتهوايهتی " National
 "Trustی ناوچهی د ڤۆن دەخر ته بهر چاوی بينهر .به پ ی پ ﮑهاتهی بهردين ناوی د ڤۆن
""Devonيان لهسهر دانا .و نهی .٥١
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و نهی  ،٥١پهرەسهندنی م ژوويی )گهشهسهندن(ی ئهندازەی ستانداردی زەويناسی ڕادەيی بۆ
پالئۆزۆئيك ") "Paläozoikumسهدەکانی ناوەڕاست( .بهو ش وەيهی له و نهکهدا دەبينرێ
سيستهمهکانی زەويناسی لهژير ناوی " "Typus-Sektionenت ﮑه وی يهکتر بوون .ئهو ش وازە
سا ی  ١٨٢٢کاربۆن " "Karbonدەستی پ ﮑردوە و سا ی  ١٨٧٩به ش وازی ئهردۆويسيان
" "Ordoviziumکۆتايی پ هاتووە) .به گوتهی لوين ".(Earth Through Time :Levin, H. L
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و نهی  ،٥٢پ وەری
زەويناسيی
کاتيی
لهگهڵ
٢٠٠٨/٢٠٠٤
گرنﮕی
تهمهنی
گهسهسهندنی بيۆلۆژی.
تهمهنی زەوی نيزيﮑهی
 ٤،٦مﻠيارد ساڵ گومان
دەکرێ.
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١٦٤

١٦٥

ڕاستييهکانی گهشهسهندن

و نهی  ،٥٣و نهی بهش ﮑی بهردی م تريۆئيد کوندريتی کاربۆنی "،"kohlenstoffhaltiger Chondrit
نيشان دەدا که سا ی  ١٩٦٩له و تی ميﮑزيك له ئاسمانهوە کهوتۆته خۆارەوە .ئهو کوته بهردە به
ئهگهری زۆر له پشت ندی ئاسترۆئيدييهوە هاتووە و پاشماوەی سهردەمی کهونی سيستهمی پﻼنيتی
خۆمانه .تهمهنی ئهو کوته م تريۆئيدە نيزيﮑهی  ٤٥٥٠مﻠيۆن سا ه.
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دۆزينهوەی ڕ گﺎی بهراوردکردنی ڕادەيی زەوينﺎسی

به سهيرکردنی ديواری هه مساو و ناڕ ك و پ ك ،به م ﻗايم و ڕاوهستاوی گراند
کانيۆن " "Grand Canyonو نهی ) ،(٤٨مرۆڤ گومانی ئهوه دهکا که تو ژی
لهسهريهك کۆبووهوهی گاشهبهردهکانی له ماکهيهکی ﻗايمی بهردهوام پ ك هاتوون،
ماکهيهك که هيچ گۆڕان ﮑی بهسهردا نههاتب ) .(Metamorphoseبه م تهواو به
پ چهوانهيه .زهويناسان ماوهيهکی زۆره چﻠۆنايهتی پ ﮑهاتنی ئهو بهرد و تو ژە
زهويانهيان پشﮑنيوه و ڕوونيان کردۆتهوە؛ بڕشت ﻛی ئهو پ ﮑهاته کاتييه به ش وهيهکی
ساکار له و نهی ) (٤٩دا نيشاندراوه .ئ مه شاخ ك لهبهرچاو دهگرين که سنووری
دەوری زهريايه و به گشتی بههۆی گۆڕانبهسهرداهاتنی شﮑ ی ﻗوڕنهکان )بهشی
حهوتهمی ئهم کت به( و پرۆسهی کهش و ههوا واته گهرمای ههتاو ،سهردەمی
سهههو بهندان ،باران ،بهفر و هتد  ...پ ﮑهاتووە .به ت پهڕ بوونی دەورەی کاتيی
زەويناسی )مﻠيۆنان ساڵ( که له چوارچ وەی بيرکردنهوەی ئ مه گهل ك دوورە )و نهی
 (٤٦شاخهکان زۆر به ئهسپايی بهرە بهرە بههۆی ئاوی باران لهناو دەچن و گاشهبهرد
و بهردی گهل ك بچووك و زيخ و خۆ ی ل دروست دەب و لهسهر ياساکانی به هه م
کردنی تيشﮑی ههتاو )جوو نهوە بۆ ﻻی سهرێ( ،ههروەها کارت ﮑهريی ه زی ک شی
زەوی و بارينی باران له ناو ئاوی چۆمهکاندا کۆدەبنهوە .له کۆتاييشدا ماکهی
کۆکراوەی ناو ئاوی چۆمهکان له ژ ر زەوی زەرياکاندا ج ﮕير دەبن .ژمارەی گهل ك
زۆری زيخ و بهردی ورد کراو له پ ﮑدادانی گاشهبهردەکان که چۆم ﮑی خوڕ دەتوانی
لهگهڵ خۆيدا بيانبا ،به سهيرکردنی زەوی ژ ر چۆمهکان بۆمان ڕوون دەب تهوە که
چﻠۆن به پ ی ت پهڕبوونی مﻠيۆنان ساڵ بهستراوە به گوشار ،ﻻيهيهکی خرتوخاڵ له
بهردی ﻗايم و پتهو بههۆی کۆبوونهوە و ت ﮑه بوون لهگهڵ ئهندامانی ڕەﻗی بوونهوەرانی
مردوو )ئاژەڵ ،گيا و ميﮑڕۆبهکان( واته فوسيل ،پ ك د ن .
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پشﮑ نهری سروشتی نيﮑوﻻوز شت نۆ " ١٦٣٨) "Nicolaus Stenoتا  (١٦٨٦يهکهم
مرۆڤی زەويناس بووە که توانيويه نيشانی بدا خرتوخا ی ژ ر ئاو بهش وەی ياسا
سروشتييهکان پ ك د ن .ئهوەی که ئهو چهشنه خرتوخا نه ههلﮕری فوسيﻠی تايبهتين
دەتوانن وەك زانيارييهکی گشتی لهسهر تو ژەکانی زەوی )تو ژە کۆنهکان له ژ رەوە
ج ﮕير بوون( تهمهن ﮑی ڕادەيی بۆ زانستی زەويناسی پ ك ب ن  .ئهو چهشنه
بيۆستاتيﮕرافی ""Biostratigraphieيه کﻼسيﮑييه دەرەتانی ئهوە پ ك د ن چهمﮑی ڕادەيی
وەك کۆن يا تازەتر بخو ﻘ ن به م لهڕاستيدا ئهو ش وەيه بۆ دياريﮑردنی زانياريی
کاتی تهواو و کاميل بۆ تهمهنی زەويناسی ش واز ﮑی گونجاو نييه.
له زانستی زەويناسی مود ڕندا وەك مهزنترين يهکهی کاتيی ئيۆن ""Äonenەکان د نه
گۆڕێ"Archaikum"] :واته کاتی کهون "Proterozoikum" ،ياخود " "Eozoikumکاتی زوو،
ههروەها " "Phanerozoikumواته سهردمی ههستپ ﮑردن به ئاسهواری ژيان[ .سهردەمی
پ ش ""Archaikumواته کاتی کهون لهژ ر ناوی ")"Hardaikumدەورەی کاتيی ن وان
پ ﮑهاتنی زەوی و پ ﮑهاتنی يهکهم بهردەکان( لهم نووسراوەيهدا ئاماژەی پ دەکرێ
به م باس و ل ﮑۆ ينهوەی لهسهر ناکرێ .ئ مه دەمانهوێ ههر وەك له بيۆلۆژی
گهشهسهندندا باوە ،دەورەی کاتيی ن وان پ ﮑهاتنی زەوی و پ ﮑهاتنی يهکهم بهردەکان
بخهينه ژ ر پرۆسهی کاتيی سهردەمی کهون )واته يهکهم ههنﮕاوەکانی سهردەمی
کهون(.
له سهدەی نۆزدەههمدا زەويناسان له چهمﮑی وەك سهرەتايی"،"primary
دووههم" ،"secondaryس ههم " "tertiaryو چوارەم " "quaternaryی ئيۆن " "aeonئاخافتنيان
کردووە .ئهو چوار پرەنسيپهی ئيۆن " "aeonدواتر وەﻻ نراوە به م دوو چهمﮑی س ههم
" "tertiaryو چوارەم " "quaternaryتا ئهمرۆش که ﮑی ل وەردەگيرێ.
بهکه ﻛوەرگرتن له چهمﮑی فانرۆزۆئيك " "Phanerozoikumsکه چاڕلز داروين
) ١٨٥٩تا  (١٨٧٢ئاماژەی پ ﮑردووە ،دەکرێ پ وانهی کاتيی زەويناسی به ش وەی
ڕادەيی ڕوون بﮑر تهوە .مرۆڤ ئيۆن ""aeonی فانرۆزۆئيك " "Phanerozoikumsبهسهر
س دەورەدا دابهش دەکا) Paleozoic :سهردەمی کهونی زەوی() Mesozoic ،سهدەی
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ناوەڕاستی زەوی( و ) Cenozoicسهردەمی نو ی زەوی( .لهو ﻗۆناغهدا دەب ئاماژە
بﮑرێ که در ژەی تو ژی خڕت و خا ی بهردەوام– تهنانهت له داو نی شاخهکانی
گراندکانيۆنی بهه ز )و نهی  –(٤٨که ههموو ﻗۆناغهکانی زەويناسی لهخۆ دگرێ ،پ ك
نههاتووە چونﮑه پﻼن تی زەوی به در ژايی مﻠيۆنان ساڵ بهردەوام گۆڕانی بهسهردا
هاتووە.
وەچهکانی زەويناسی بهدر ژايی دەيان ساڵ ﻗۆناغهکانی زەويناسيان بههۆی پيﮑهاتنی
بهردی جياواز وەك سيستهم ﮑی ڕ ك و پ ك نو ژەن کردۆتهوە .بههۆی نموونهی
پالئۆزۆئيك ") "Paläozoikumو نهی  ٥٠و  ،(٥١ئهو بۆچوونه باشتر ڕوون دەب تهوە.
زەويناسی ئينﮕﻠيزی ئادام سدويك " (١٨٧٣ - ١٧٨٥) "Adam Sedgwickله باکووری
ڕۆژئاوای و ز " "Walesتيﮑه وييهك له بهرد و فۆسيﻠی دۆزييهوە و سا ی ١٨٣٥
ناوی "سيستهمی کامبرين" ی لهسهر دانا) :کامبريا به ﻻتينی بۆ و ز( .له ههمان سا دا
خو ندکار ﮑی سدويك -رودريك مورچيسۆن "-١٧٩٢) "Roderick I. Murchison
 ،(١٨٧١لهسهر ڕەوتی تاﻗم ك فۆسيل سيستهمی سيﻠورين ""Silurische Systemی
ڕوون کردەوە) .سهردەمی سيﻠورين؛ ئهو ناوە له دانيشتوانی ناوچهيهکی ڕۆژئاوای
و تی ئينﮕﻠيز و و ز وەرگيراوە( .ههر وەك له و نهی  ٥٠دا دەبينرێ سيستهمی
ئوردۆڤيسيان " "Ordovizische Systemياخود دەورەی ئوردۆڤيسيان بۆ يهکهم جار
سا ی  ١٨٧٩دۆزراوەتهوە و ڕوون کراوەتهوە) .ئوردۆڤيسيان لهسهر ناوی
ئۆردۆڤيسين " "Ordovizenناوی خ ﮑی ناوچهکهيه( .زەويناسان ناوچهکانی سيستهمی
کامبرين و سيﻠورينيان که پ شتر سا ی  ١٨٣٥ڕوونﮑرابوونهوە ت ﮑه وی يهکتر کرد
و لهسهر ڕەوتی فۆسيﻠی تايبهتی ئۆردۆڤيسين ""Ordoviziumيان پ ك ه نا .ئهو
ئهزموونبهندييه دواتر سهلميندرا که تهواو ڕاسته .ئۆردۆڤيسيان ""Ordovizium
نيشاندەری دەورەيهکی جياوازی م ژووی زەوييه )کۆو ن " "Cowenسا ی ،٢٠٠٠
ل وين " "Levinسا ی .(٢٠٠٣
سيستهمی د ڤنيان " " Devonische Systemيا دەورەی د ڤنيان له ﻻيهن سدويك
" "Sedgwickو مورچيسۆن " "Murchisonسا ی  ١٨٤٠له نيزيﮑی گوندی د ڤۆنشير
" "Devonshireئهو ناوەی بۆ دۆزراوەتهوە .فۆسيﻠی دۆزراوە لهو ناوچهيه جياوازييهکی
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بهرچاوی لهگهڵ سيستهمی کاربۆن " "Karbonischen Systemsههيه که له سهرەتای
سا ی  ١٨٢٢ڕوونﮑراونهوە .ههر وەك و نهی  ٥٠نيشانی دەدا ،د ڤن " "Devonی
دەورەی کۆنهناسی سهردەمی ماسی له ئينﮕﻠيز شو ن ﮑی گهل ك خۆشه و شايانی
چاوپ ﮑهوتنه .بهداخهوە لهو شو نه زانياريی لهسهر پهيوەندايهتی ن وان زەويناسی يا
کۆنهناسی بو ميوانانی توريست زۆر کهم ڕوون دەکر تهوە.
سا ی  ١٨٤٠زەويناسی ئينﮕﻠيزی مورچيسۆن لهگهڵ تاﻗم ك له هاوکارانی چوونه
ڕۆژئاوای ڕووسيا و لهسهر بنهمای فۆسيﻠی تايبهت ،ئهو سروشتناسه توانی
پ ﮑهاتهکانی بهردی سيﻠويرين " ،"Silurischeکاربۆنی " "Karbonischeو د ڤن
" "Devonischeبدۆز تهوە و ڕوونيان کاتهوە .مورچيسۆن فۆسيﻠيﮑی تايبهتی دۆزييهوە
که به ڕاشﮑاويی لهگهڵ تو ژی سهر و خوارەوەی خۆی جياوازييان ههبوو) .و نهی
 (٥٤مورچيسۆن ئهو چهشنه بهردانهی به سيستهمی پرم" "Permische Systemناو
لهسهر داناوە).سهردەمی پرم؛ ن و :پرميا ،پاشای کهونی ن وان " "Uralو " "Wolgaله
ڕووسيا(.
لهسهر ڕەوتی و چوون که چﻠۆن سهردەمی پالۆزۆئيك " "Paläozoikumدەورانی
زەوی لهگهڵ سهردەمهکانی کامبرين " ،"Kambriumئهردوڤيسيان "،"Ordovizium
سيﻠۆرين " ،"Silurد ڤ ن " ،"Devonکاربۆن " "Karbonو پرم " "Permپ ﻛهاتوون،
دۆزراونهوە و ڕوون کراونهوە .زەوی ناسان له ن وان سا نی  ١٨٢٩تا  ١٨٧٤تهمهنی
سهردەمی پ شووی زەوی و سهردەمی نو يان دياری کردووە .له بنهڕەتدا سهردەم
ياخود سهردەمهکانی پهيوەنديدار )پﻠهی س ههم و چوارەم( و نهی  ٥٤لهسهر ڕەوتی
فوسيﻠه ئاساييهکان ناسراون و ناويان لهسهر دانراوە .کهوابوو به در ژايی چهندين دەيه
کار و ت ﮑۆشانی لهڕادەبهدەری زەويناسان که زۆرجاريش به هه ﮑهوت
دۆزيوياننهتهوە ،کار ﮑی باشی زانستيان لهسهر تهمهنی زەوی و دياريﮑردنی
سهردەمهکانی بهڕ وە بردووە .سهرەڕای ئهوەش کات ويﻠه ﻠم شيمپهر " Wilhelm
 (١٨٨٠ - ١٨٠٨) "Schimperناوی پالۆسن "" Paläozänی بۆ يهکهم دەورە له سا ی
 ١٨٧٤پ شنيار کرد و چهمﮑهکانيتر لهو پهيوەندييهدا ههموويان دۆزرابوونهوە ،ه شتا
باس و ل ﮑۆ ينهوە لهسهر تهمهنی زەوی له ئارادا بوو.
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و نهی  ٥٤پ وانهی کاتيی زەويناسی لهگهك تهمهنی گرنﮕی سهردەمهکانی پ ﮑهاتنی زەوی نيشان
دەدا).پ وانهی ژمارەکان مﻠيۆن سا ن( تهمهنی زەوی نيزيﮑهی  ٤٦٠٠مﻠيۆن ساڵ گومان کراوە.
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جۆرج داروين ،مﺎنگ و زەوينﺎسی

له بهشی دووی ئهم نووسراوەيه و لهژ ر تهوەری " داروين ،مۆتزارت و به ﮕهنامهی
بيۆگڕافی"دا لهگهڵ کۆمپۆنيست وۆلفﮕانگ ئامادئۆس موتزارت ناسياويمان پهيدا کرد.

به ش وەيهکی هاوچهشن دەتوانين " "phylogenyفيﻠۆژنی داروين لهسهر ڕەوتی
باوکهگهورەی ئ راسموس " ١٧٣١) "Erasmusتا  (١٨٠٢نو ژەن کهينهوە .لهناو ههشت
مندا ی بهج ماوە له چارلز داروين و ئ ما داروين ههردووك کوڕەکانيان فرانسيس
" (١٩٢٥ - ١٨٤٨) "Francisو جۆرج هاوارد " (١٩١٢ - ١٨٤٥) "George Howardوەك
ناسياوترين گياناس و ژ ئۆفيزيﮑزانی سهردەمی خۆيان ناويان دەرکرد .کارەکان و
دەسﮑهوتهکانی فرانسيس داروين پ شتر له بهشی س ی ئهم نووسراوەيهدا ناس ندرا.
ل رەدا دەمانهوێ گرنﮕايهتی برا گهورەی فرانسيس له بواری زەويناسيدا بناس نين.
جۆرج داروين وەك زەويناس و بيرکار دەرسی خو ندووە و دوو ساڵ دوای مردنی
باوکی کات وەك پرۆفيسۆر له بواری ئهست رەناسی و فهلسهفه ) (١٨٨٣له کمبريﺞ
ههلبژ ردرا ،به لووتﮑهی بهرزی ئاکادميﮑی خۆی گهيی .جۆرج داروين وەك
پسپۆريﮑی ناسياوی جيهانی له بواری تاﻗيﮑاری لهسهر هه ﮑشان و داکشانی ئاوی
زەريا و نووسهری کت بی ت زی چﻠۆنايهتی سهرچاوەی پ ﮑهاتنی مانگ )که دواتر رەد
کرايهوە( يهك له زانايانی زانستيی ناوداری سهردەمی خۆی بووە .بهوهۆيهی ههڤالی
ويﻠيام تامپسۆن ""William Thompsonبوو و تامپسۆن به ت زەکهی لهسهر تهمهنی زەوی
)به  ٢٤مﻠيۆن سا ی گۆمان کردبوو( ،لهمپهری لهسهر تيئۆری چهشنهکانی داروين
دانابوو ،خۆی تيﮑه ی ئهو باسه واته تهوەری در ژايی تهمهنی زەوی کرد.
جۆرج داروين لهسهر ڕەوتی ت زی داروينی واته سهرچاوەی پ ﮑهاتنی مانگ
])و نهی  (٤٥خا ی سپی سهر زەوی لهو و نهيهدا ت ئۆری جيابوونهوەی مانگ له
زەويی گهنجی ئهو سهردەمه نيشان دەدا که لهمڕۆدا حاشای ل دەکرێ[ ،پشﮑنينی
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دەست پ ﮑرد .جۆرج داروين به زانياری لهسهر هه ﮑشان و داکشانی ئاوی زەريا
) (١٨٧٩تهمهنی زەوی به  ٥٦مﻠيۆن ساڵ بهراوەرد دەکا .لهسهر ئهو ڕاستييه که
دواتر ت ئۆری داروين لهسهر مانگ بهڕاست وەرنهگهڕا ئهو بهراوردە تهنيا گومان ﮑی
ڕادەيی و ب متمانه بوو -و تاﻗيﮑارييهکانی لهبهرچاو نهگيران .ههر بهو ش وەيهی
کۆشن ر " (١٩٩٣) "Kushnerروونی کردۆتهوە جۆرج داروين لهسهر ڕەوتی کردەوەيی
يهك له دامهزر نهرانی سهرەکی زانستی ژ ئۆفيزيﻛی مود ڕن له ئهژمار دێ .لهژ ر
کار ﮑی کﻼسيک به ناوی "زەوی" و وەک کوڕی دووههمی چارلز داروين بهو
ش وەيه دەناس نرێ :به يادی س ر جۆرج هووارد داروين ،بناغهدانهری کهيهانناسی و
ژ ئۆفيزيﻛی مود ڕن" To the Memory of Sir George Howard Darwin, Founder of Modern
.(Jeffreys ١٩٢٤) "Cosmology and Geophysics
مۆنۆگرافی ه .ج فريس " "H. Jeffreysکه  ٨٥ساڵ پ ش ب وبوونهوەی يادی
سا وەگهری داروين له سا ی  ٢٠٠٩له ﻻيهن نووسهر ﮑی زانستﮕهوە ب و کرابۆوە
)چاپی زانستﮕهی کمبريﺞ( ،ه شتا ههر ههيه و لهبهر دەست دايه .حهوت دەيه دواتر
کت ب ك به ناو ﮑی هاوچهشن له ﻻيهن زانيار ﮑی کاليفۆرنيايی زانستﮕهی ستانفرد
""Stanfordەوە له چاپ درا که ه شتا ههر وەك گرنﮕترين پۆخته و هه بژاردەی ههموو
ش وەکانی ستاندارد لهسهر پشﮑنينی تهمهنی زەوی The Age of the Earthبۆ داهاتوو
که ﮑی ل وەردەگيرێ ."G. B. Dalrymple" .دالريمپل ) (١٩٩١له پ شﮕوتهی کت بهکهی
خۆيدا "به ﮕه زانستييهکان" خو ﻘ نهرە سروشتييهکانی ئهمريﮑايی بۆ سهردەمی ﻻويی
تهمهنی زەوی به "ب هوودە" دەناس ن  ،که دواتر ڕەد کرايهوە .لهمڕۆدا مۆنۆگرافی
ستاندارد نيشانی دەدا که تهمهنی زەوی نيزيﮑهی  ٤٦٠٠مﻠيۆن ساڵ واته  ٤،٦مﻠيارد
سا ه .بهپ ی ت پهڕبوونی کات )وينهی  (٥٥هاوڕی لهگهڵ پ وەری زەويناسی
 ٢٠٠٨/٢٠٠٤تهمهنی ئهو سهردەمه کهمه به سيفر نيشاندراوە .له بهشی داهاتوودا
لهسهر ڕەوتی دالريمپل " (١٩٩١) "Dalrympleله گهڵ ڕاستييه سهرەکييهکانی ئهو
تهوەرە ناسياوی پهيدا دەکهين .بۆ ئهو کهسانهی تامهزرۆی زانينی تهمهنی ووردی
زەوين ،خو ندنهوەی کارەکانی دارليمپر پ شنيار دەکرێ که لهو دا کهسايهتی جۆرج
داروينيش دەناس ندرێ.
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و نهی  ٥٥پ وەری تهمهنی زەويناسی  ٢٠٠٨ / ٢٠٠٤هاوڕێ لهگهڵ گرنﮕترين زانياری لهسهر تهمهنی زەوی
که به  ٤،٦مﻠيارد ساڵ گومان دەکرێ ،نيشان دەدرێ.
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کلهير سی پترسۆن " ،"Clair C. Pattersonم تۆدی قوڕقوشمی ئۆرانيۆم و مهرگی
لوودويگ بيتهۆڤن
ههر بهو ش وەيهی له مۆسيﻘای کﻼسيك دا ههيه ،له زانستی سروشتيشدا مرۆڤی
ب يمهت ،مهزن و ناودار بوونيان ههيه که به در ژايی دەيان ساڵ وەچهکانی داهاتوو
له کارەکانيان که ﻛوەردەگرن و بۆ خو ﻘاندنی کاری نوێ هانيان دەدەن .ئهو خو ﻘ نهر
ياخود کۆتايی ه نهرانه ،ههميشه دياردەيهکی تاﻗانه بوون وەك مۆتزارت ،داروين يا
بتهوون.
بهست نی دياريﮑردنی تهمهنی بهرد ،کانزا )ژ ئۆکرۆنۆلۆژی( و له ئهزمووندا
"ک شهی تهمهن" ڕاستهوخۆ لهگهڵ پشﮑ نهرانی وەك و .تامپسۆن " "W. Thompsonو گ.
داروين " "G. Darwinپهيوەندايهتی ههيه .زانايانی کهمتر ناسياو و ئاژاوەچی به خۆ
خهريﻛﮑردن و دۆزينی مهرگی ئاههنﮕسازی ناودار لودڤيگ بيتهوڤن )- ١٧٧٠
 (١٨٢٧بۆ ڕوونﮑردنهوەی ئهو بهشه له م ژوو گهل ك يارمهتيدەر بوون ،وەك زانياری
کيميای ئهمريﮑايی " .(١٩٩٥ - ١٩٢٢) "Clair C. Pattersonئيزن بدەن با له سهرەتاوە
خۆمان به تهوەری م ژوويی چيرۆکی سهردەمی داروينهوە خهريك بﮑهين.
به دۆزينهوەی ڕاديۆئاکتيويته له ﻻيهن هانری ب ﮑرل "- ١٨٥٢) "Henri Bequerel
 (١٩٠٨له سا ی  ١٨٩٦هاوڕێ لهگهڵ سهلماندنی ئهوەی که ئهتۆمی ڕاديۆئاکتيڤ
لهژ ر ئازادکردنی تيشك و گهرما به خ رايی نهگۆڕ و سهربهخۆ له گهرماکهی
گۆڕانيان بهسهردا دێ )دۆزينهوەکانی ماری " "Marieو پيهر کوری " Pierre
 (١٩٣٤ – ١٨٦٧)،("Curieو ) ،(١٩٠٦ – ١٨٥٩له سا ی  ١٩٠٢سهرەنجام
کاتژم ر ﮑی ورديان بۆ دياريﮑردنی چهرخهکانی زەويناسی دۆزييهوە .به دۆزينهوەی
ڕاديۆئاکتيويته له ﻻيهن هانری ب ﮑرل  – ١٨٥٢بۆ و نه نوکﻠۆئيد)ئهتۆم يا ئيزۆتۆپ(
ئۆرانيۆمی  ٢٣٨بههۆی ن وان بهرههمی جياواز به ن وە تهمهنی نهگۆر )½  (Tواته
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 ٤٥٠٠مﻠيۆن ساڵ ﻗوڕﻗوشمی  ٢٠٦بۆ ناوک ﮑيتر گۆڕانی بهسهردا دێ )
 .(٢٠٦لهکات ﮑدا ئۆرانيۆمی  ٢٣٥که له ڕوانﮕهی ڕادەيی ماکهی ناوکييهوە ههژارترە،
له ﻻيهن ن وان بهرههمی جياواز به ) (T ½ ٧٠٤مﻠيۆن ساڵ به ب تيشﮑخستنی
ڕاديۆئاکتيڤی دەب به ﻗوڕﻗوشمی ) .(U-٢٣٥/Pb-٢٠٧) ٢٠٧گهرديﻠه و ماکهی ووردی
ئالفا ،يانی ناوکی ئهتۆمی هﻠيۆم – .(٤

U-٢٣٨/Pb-

ههر وەك نووسهران ئالﮕير " (١٩٩٥) "Allegreو دلهيتهر"(١٩٩٨) "DeLaeter
ڕايانﮕهياندووە ،ئ رنست رادرفرد " (١٩٣٧ - ١٨٧١) "Ernest Rutherfordفيزيﮑزانی
نيۆزيﻠهندی بۆ يهکهم جار تهمهنی  ٣٤٠٠سا هی لهسهر ڕەوتی ڕاديۆئاکتيڤ بۆ زەوی
دياری کردوە .ڕادەی نوکﻠۆئيدی سهرەتايی نموونه بهردەکان به کهرەسهی تايبهتی له
کۆتايی دەيهی  ١٩٢٠پ وراوە .دلهيتهر" (١٩٩٨) "DeLaeterئهو کهرەسهيهی به
"ماش نی کات"ی ناو ل ناوە .پانتايی م ژوويی ئهو ژ ئۆکرۆنۆلۆگی ""Geochronologieيه
م تۆدی پ وانی رادەيی نوکﻠۆئيد به که ﮑوەرگرتن له پ وانی خرتوخا هکهی بووە که له
ﻻيهن " (١٩٩١) "Dalrympleو " (١٩٩٨) "DeLaeterبه وردی ڕوونﮑراوەتهوە .ئهو
ههشت ش وازەی ژ رەوە سا ی  ١٩٩٨له تاﻗيﮕاکانی ژيئۆ فيزيﮑی سهرانسهری ئهم
جيهانه ئهزموون کراون.
.１

.２

ش وەکانی ئۆرانيۆم – ﻗوڕﻗوشم " :"Uran-Bleiئهو م تۆدانه له سا ی ١٩٢٩
که ﮑيان ل وەرگيراوە .بهو مانايه که سا ی دۆزينهوەی ئۆرانيۆم )– (U
ﻗوڕﻗوشم ) - (Pbدا "ماش نی کات" به ش وەی بهردەوام باشتر پوخت کراوە
و پا ووراوە .لهسهر ئهو به ﮕهيهی ههر دوو ئا وگۆڕی ئورانيۆم – ﻗوڕﻗوشم
) ،(U-٢٣٨/Pb- ٢٠٦ und U-٢٣٥/Pb-٢٠٧لهگهڵ بايهخی ½ ٧٠٤ Tمﻠيۆن ساڵ دەکری
هاوکات بپ وردرێ - ،له ش وەی ئاسايی خۆيدا پهيوەندايهتييان واته Pb- ٢٠٧/Pb-
 -٢٠٦دياری دەکرێ که لهڕووی ئهويشهوە تهمهنی نموونهکان دياری دەکر ن.
ئهو چهشنه پ وانه به م تۆدی ﻗوڕﻗوشم – ﻗوڕﻗوشم ) (Pb- Pbناسراوە.
ش وە ياخود م تۆدی کاليۆم  -ئارگۆن " :"Kalium-Argonماکهی کاليۆم ) (Kله
ئيزۆتۆپی ) K-٤٠, K-٣٩و  (K-٤١پيﮑهاتووە .که ڕاديۆئاکتيڤی  K-٤٠دوو بهرههمی
کۆتايی واته گازی ئارگۆن " "(Ar)-٤٠و کالسيۆم " "(Ca)-٤٠پ ك د ن نيزيﮑهی
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)½  ١٢٥١ Tمﻠيۆن ساڵ( .له سا ی  ١٩٦٦ەوە م تۆدی کاليۆم  -ئارگۆن ""Kalium-Argon
وەك ش وە پ وانيﮑی متمانهپ ﮑراو ناس ندراوە.
م تۆدی رۆبيديۆم – سترانسيۆم " :"Rubidium-Strontiumماکهی رۆبيديۆم
) ٨٧(Rbله ماوەی  ٤٨٨ههزار سا دا ½ Tل ك جيا دەب تهوە و دەب ته نوکﻠۆئيد
سترانسيۆم ) .٨٧(Srئهو م تۆدە " "Rb-Srبۆ دياريﮑردنی تهمهنی بهرد له سا ی
١٩٥٣وە که ﮑی لی وەرگيراوە.
م تۆدی سامارديۆم – نئۆدينيۆم " :"Samardium-Neodyniumماکهی دەگمهنی
زەوی سامارديۆم ) ١٤٧ – (Smل ك هه دەوەش و له ماوەی  ١٠٦ههزار
مﻠيۆن سا دا ½ Tنئۆدينيۆم ) (Ndی  ١٤٣ل دروست دەب  .لهسهر دۆزينهوەی
ئهو م تۆدە ،ش وازی  Sm-Ndبنيات نراوە که له سا ی ١٩٧٥ەوە بۆ
ئاناليزەکردنی گاشهبهردەکانی مانگ که ﮑی ل وەردەگيرێ.
م تۆدی لۆتتيۆم – هافنيۆم " :"Lutetium-Hafniumماکهی زۆر باش و دەگمهنی
و له ماوەی  ٣٥٧٠٠مﻠيۆن سا دا ½
لۆتتيۆم ) ١٧٦ – (Luل ك هه دەوەش
Tهافنيۆم ) (Hfی  ١٧٦ل دروست دەب  .ئه م تۆدە له سا ی  ١٩٨٠وە له
زەويناسی که ﮑی ل وەردەگيرێ.
م تۆدی ر نيۆم – ئۆسميۆم " :"Rhenium-Osmiumماکهی ر نيۆم )١٨٧ – (Rh
له ماوەی  ٤٤٧٠مﻠيۆن سا دا ½ Tل ك هه دەوەش و ماکهی ئۆسميۆم )– (Os
 ١٨٧پ ﻛد ن  .ئهو م تۆدە له سا ی ١٩٦١ەوە ش وەيهکی متمانهپ ﮑراو بۆ
دياريﮑردنی تهمهنی بهردی سهر زەوی بووە.
م تۆدی کاليۆم – کالسيۆم " :"Kalium-Calciumئهو ش وەيه که پ شتريش له خا ی
دوودا ئاماژەی پ ﮑرا )ش وە ياخود م تۆدی کاليۆم – ئارگۆن( ،تهنيا بۆ چهند
بارودۆخی تايبهتی بۆ دياريﮑردنی تهمهن که ﮑی ل وەردەگيرێ و کاتی
خۆمانی پ وە خهريك ناکهين.
م تۆدی کاربۆنی  :" Karbon-١٤" ١٤چهندين دەيهيه به سهرکهوتووييهوە له
بواری شو نهوەرناسی "سهردەمی کهون" ،مرۆڤناسی کهون و "Paläo-
) "Anthropologieزانستی سهرەتايی مرۆڤی مود ڕن( که ک لهو ش وەيه
وەردەگيرێ .لهبهر ئهوەی به ش وەی ئاسايی خۆی ،تهنيا دەتوانين بهو م تۆدە
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تا  ٢٠٠ههزار ساڵ پ ش دياری بﮑهين ،به وردی و له نيزيﮑهوە سهيری ئهو
ش وەيه ناکهين.
م تۆدی هافنيۆم – وولفرام " "Hafnium-Wolframله سا ی ٢٠٠١ەوە به ش وەی ئاسايی
بۆ دياريﮑردنی م ژووی بهردی مانگ و م تريۆئيد)شههاب( له زەويناسيدا که ﮑی ل
وەردەگيرێ که له بهشی کۆتايی ئهم نووسراوەيهدا ڕوون دەکر تهوە.
سا ی  ١٩٥٦پشﮑنين ﮑی زانای کيميا کﻠهير سی پيترسۆن "،"Clair C. Patterson
لهژ ر ناوی سهردەمی ميترۆئيد)شههاب( و زەوی" "Age of meteorites and the Earthب و
کراوەتهوە ،که لهو دا بۆ يهکهم جار به ووردی ئاماژە به تهمهنی ڕاستهﻗينهی زەوی
کراوە .پترسۆن ) (١٩٥٦به که ﻛوەرگرتن له م تۆدی ﻗوڕﻗوشم – ﻗوڕﻗوشم ""Pb-Pb
)دياريﮑردنی ڕ ژەيی ئيزۆتۆپ به که ﮑوەرگرتن له پ وان و دياريﮑردنی ﻻيهکانی
زەوی( که پ شتر به باشی لهو سهردەمهدا خۆی سهلماندبوو ،توانی نيشانی بدا که
پ وانی ڕ ژەيی تهمهنی ميترۆئيد)شههاب( ،بهردە ئاسمانييهکان و زەوی وەك يهك وان.
ڕابردووی ئهو "سهردەمه سهرەتاييهی سيستهمی ههتاويی" دەگهڕ تهوە بۆ ٤٥٥٠
مﻠيۆن ساڵ بهر له ئ ستا .ههر به ش وازی ئالﮕر " (١٩٩٥) "Allegre et alو کازانۆڤا
" (١٩٩٨) "Casanovaپشﮑ نهرانی سروشتی بهردەوام دووپاتيان کردۆتهوە .دياريﮑردنی
تهمهنی ڕاستهﻗينهی زەوی له ﻻيهن پترسۆنهوە يهك له دۆزراوە ههرە گرنگ و
مهزنهکانی زانستيی سهدەی بيستهم بووە .بهردە ئاسمانييهکان و )به تايبهت کانديته
کاربۆنييهکان( لهت و کوتی ماکهی سهرەتايی سهردەمی گهنجی سيستهمی هاتاويين که
ب گۆڕان بهسهرداهاتن وەك خۆيان ماونهتهوە ،ههر بۆيه ناوی "بهرماوی پ ﮑهاتوو
له ماکهی سهردەمی سهرەتايی سيستهمی ههتاوی"يان لهسهر دانراوە.
بهردەئاسمانييهکان )م تريۆئيد( بهردەوام به ش وەی ماکهی وشك ،بهستوو و ڕەق
دەکهونه ئاتموسف ری زەوييهوە و به ش وەی "بۆمبی کهيهانی" خۆ به ﻻيهی ئاتموسف ری
زەويدا دەدەن و لهت و کوت دەبن .لهت و کوتی متريۆئيدی سا ی ١٩٦٩که له و تی
مﮑزيك هاته خۆارەوە ،گهل ك بۆ زانايان ناسراون.
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دالريمپل " (٢٠٠٤ ،١٩٩١) "Dalrympleبه که ﮑوەرگرتن له م تۆدی جياواز بۆ
دوازدە لهته بهردی م ترۆئيد چهندين جار ڕ ﮑهوتی بۆ داناون و جهدوەلبهندی
کردوون .ژمارەی مامناوەندی تهمهنی ئهو بهردە دياريﮑراوانه به م تودی بۆ نموونه
ئارگۆن  -ئارگۆن " Argon-Argonياخود  "Ar-Arله يهکهوە تا دوازدە )ئهندازەی مامناوەندی
) (±هه هی پ وان( به ڕيزکردنی پيتی ئهلف و ب له ليستهی ژ رەوە ڕ ك و پ ك
کردووە:
 .１ئالندە "،٤٤٨٠ ± ٢٠ ،٤٥٣٠ ± ٢٠ ،٤٥٢٠ ± ٢٠ :(Ar-Ar) :"Allende
 ٤٥٦٠ ± ٥٠ ،٤٥٠٠ ± ٢٠ ،٤٥٧٠ ± ٣٠ ،٤٥٥٠ ± ٣٠مﻠيۆن ساڵ.
 .２ئانﮕرا دۆس ريس "٤٥٥٠ ± ٤٠ ،٤٥٦٠ ± ٦٠ :(Sm-Nd) :"Angra dos Reis
مﻠيۆن ساڵ.
 .３گنارنای " ٤٤٦٠ ± ٨٠ ،(Rb-Sr) ٤٤٤٠ ± ٦٠ :(K-Ar) :"Gnarenaiمﻠيۆن ساڵ.
 .４ئينتارچ" ٤٣٩٠ ± ٤٠ ،٤٤٦٠ ± ٨٠ :(Rb-Sr) :"Intarchمﻠيۆن ساڵ.
 .５ئينويناس " ٤٥٠٠ ± ٧٠ :(Rb-Sr) ،٤٥٦٠ ± ٨٠ :(Sm-Nd) :"Invinasمﻠيۆن
ساڵ.
 .６مواما " ٤٥٢٠ ± ٥٠ ،٤٤٦٠ ± ٣٠ :(Sm-Nd) :"Moamaمﻠيۆن ساڵ.
 .７موندرابريﻼ"،٤٥٧٠ ± ٦٠ ،٤٥٠٠ ± ٦٠ :(K-Ar) :"Mundrabrilla
 ،٤٥٠٠ ± ٤٠ ،٤٥٤٠ ± ٤٠مﻠيۆن ساڵ.
 .８ئۆليڤ نزا " ٤٤٩٠ ± ٦٠ :(K-Ar) ،٤٥٣٠ ± ١٦٠ :(Rb-Sr) :"Olivenzaمﻠيۆن
ساڵ.
 .９سهنت سورين":(Rb-Sr) ،٤٥٥٠ ± ٣٣٠ :(Sm-Nd) :"Saint Severin
 ٤٤٢٠ ± ٤٠ ،٤٤٣٠ ± ٤٠ :(K-Ar) ،٤٥١٠±١٥٠مﻠيۆن ساڵ.
شاو" ٤٢٩٠ ± ٦٠ ،٤٤٠٠ ± ٦٠ ،٤٤٣٠ ± ٦٠ :(K-Ar) "Shawمﻠيۆن
.１０
ساڵ.
و ﮑ رۆ ستهيشن ":(K-Ar) ،٤٣٩٠ ± ٧٠ :(Rb-Sr) :"Weekeroo Station
.１１
 ٤٥٤٠ ± ٣٠مﻠيۆن ساڵ.
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٤٥٢٠ :(Sm-Nd) ،٤٤٦٠ ± ٦٠ ،٤٥٠٠ ± ٥٠ :(Rb-Sr) : Y-٧٥٠١١
.１２
 ٤٥٢٠ ± ٣٣٠ ،±١٦٠مﻠيۆن ساڵ.
ڕ ﮑهوت دانان بهو م تۆدە لهسهر تهمهنی زەويناسی که به ش وازی جياواز
له ﻻيهن زانايانی جياواز و شو نی جياوازەوە به ب پهيوەندی لهگهڵ يهکتر
له سهراسهری ئهم جيهانه لهسهر بهردەئاسمانييهکان بهڕ وەچووە ،بۆ يهکهم
جار له ﻻيهن کﻠهير سی پترسۆن " "Clair C. Pattersonدياری کراوە )،(١٩٥٦
تهمهنی مامناوەندی زەوی به نيزيﮑهی  ٤٥٥٠ساڵ دياری دەکا .به گوتهی
سﮑات" (٢٠٠٧) "Scottبهردە ئاسمانييهکان ،م تريۆئيد )شههاب(که له لهت و
کوتی ئاسترۆئيد و ماکهی ووردکراوی ههتاويی پ ﮑهاتوون ،نيشاندەری
ماکهی سهرەتايين که  ٤٥٥٠ساڵ بهر له ئ ستا پﻼنيتی زەوی ل دروست
بووە.
م تۆدی ﻗوڕﻗوشم – ﻗوڕﻗوشم ) (Pb- Pbتوانيويه له سا نی ڕابردوودا
ههميسان نۆژەن بﮑر تهوە ،به ش وەيهك که بۆ و نه ژمارەی تهمهنی
کۆندريت" "Chondritبه ٤٥٦٤،٧ ± ٠،٦ ،٤٥٦٦،٧ ± ١مﻠيۆن ساڵ دەپ ورێ
) .(Scott،٢٠٠٧مرۆڤ به هه سهنﮕاندن لهگهڵ ليستهکهی دالريمپل ""Dalrymple
سهرنﺞ دەداته هه هی ﻻنيﮑهمی ئهو ژمارە نو يانه)سهيری م تۆدەکانی  ١تا
١٢که پ شتر ئاماژەمان پ ﮑرد ،بﮑهن( .به که ﻛوەرگرتن لهو م تۆدانه
کۆنترينی ئهو بهردە ئاسمانييانه تهمهنيان ن زيﮑهی  ٤٤٧٠مﻠيۆن ساڵ گومان
دەکرێ.
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و نهی  ٥٦پ وانی مﻠيۆنان سا ی زەويناسی لهگهڵ گرنﮕترين زانياريی لهسهر تهمهنيان.
تهمهنی زەوی به نيزيﮑهی  ٤٦٠٠ساڵ گومان دەکرێ.

دوای ئهو ڕوونﮑردنهوە ووردە لهسهر تهمهنی ماکهی کۆنی سيستهمی ههتاوی دەب
پ وەری کاتی و نهی ژمارە  ٥٦لهبهر چاو بﮕيرێ .به که ﮑوەرگرتن له م تۆدی پ وانی
باشتر و ووردتر دەتوانرێ بۆ و نه سهرەتای دەسپ ﮑی سهردەمی کامبرين ""Kambrium
به  ،٤٥٢ ± ١و سهرەتای دەسپ ﮑی سهردەمی ترياس " "Triasبه  ،٢٥١ ± ٠،٤مﻠيۆن
ساڵ پ ش ئهمڕۆ بناس نرێ .ئهو پ وەرە کاتييه تهواو و کاميﻠهی زەويناسی به وردی
ڕوونﮑراوەتهوە و له کت به وانهييهکان به ش وەی ساکار و ڕوونﮑردنهوەی کورت
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ئاماژەيان پ دەکرێ .له سهرەتای سا ی  ٢٠٠٨زەويناسانی ئهمريﮑايی له م تۆدی
ئارگۆن بۆ ميزانﮑردنی کهرەسهکانی ئهست رەناسی که ﮑی وەرگرتووە که وورديی
پ وانهکانی له ) (± ١وە بۆ ) (± ٠،٢٥پ باشتر کردۆتهوە .ئهو پ شﮑهوتووييانه له
زانستی زەويناسيدا دەيسهلم نی که بواری زانستی بهردەوام له پهرەسهندندايه و تهمهنی
ڕاستهﻗتنهی دياردەکان دياری دەکا .له کۆتاييدا ئيزن بدەن بﮕهڕ ينهوە سهر ﻗارەمانيهتی
ئهم بهشه واته زانای کيميا کﻠهير سی .پيتهرسن " "Clair C. Pattersonکه سا ی ١٩٩٥
کۆچی دوايی کرد .ئهو زانا ناودارە له پهيوەندايهتی لهسهر پ شينهی تهمهنی ﻗوڕﻗوشم
) (Pb- Pbخۆی به ﻻيهنی زيانباری ئهو ماکهيه بۆ ژينﮕهوە خهريك کردووە .ئهو زانايه
يهکهم کهس بوو که مرۆڤی له ژەهراويبوونی مهترسيداری ئهو ماکهيه ئاگادار کردەوە،
به م بهرژەوەندی پ شهسازی و سياسی و ته يهکﮕرتووەکان گوته ڕوون و
ئاشﮑراکانی ئهو زانايهی کاڵ کردەوە ) .(١٩٩٨asanovaدوای چهندين ساڵ
گو ڕايه ی له ئامۆژگارييهکانی ئهو زانايه کرا و ﻗوڕﻗوشميان ديارە بۆ س مهتی جهسته
و دەروونی مرۆڤ له لوولهی ئاوی خواردەمهنی و ههروەها بهنزينی ئوتۆمۆبيل جيا
کردەوە.
دۆزراوە و ئهزموونهکانی کﻠ ر س .پترسن ) (١٩٥٦دەيتوانی بۆ و نه پ ش به
ئازارەکانی ئاههنﮕسازی ناودار لودڤيگ بيتهوڤن بﮕرێ .ئهو پشﮑنين و تاﻗيﮑارييهی
له سا ی  ٢٠٠١لهسهر موی سهری ئهو ئاههنﮕسازە ناودارە کرا ،که بۆ پشﮑنين له
داهاتوودا ڕاگيرابوو ،نيشانی دا که ماکهی ﻗوڕﻗوشم لهناو جهستهيدا  ١٠٠جار زياتر
له حا هتی ئاساييدا بووە .لودڤيگ بيتهوڤن له ژەهراويبوونی جهستهی بههۆی
ﻗوڕﻗوشمهوە ئازاری دەک شا و گيانی له دەست دا – هۆکار بۆ مهرگی لهکارکهوتنی
جهرگ و گورچيﻠهکانی بوون .به م ماکهی ﻗوڕﻗوشم چﻠۆن چۆته ناو لهشی ئهو
ئاههنﮕسازەوە؟ ئ مه ئهمڕۆ دەزانين که بيتهوڤن بهردەوام شهڕابی سپی ههرزانی
خۆاردۆتهوە که شهڕاب سازان لهجياتی شهکری سروشتی گرانبههای ئهو سهردەمه
له شهکری ﻗوڕﻗوشم که ﮑيان وەرگرتووە .بتهوون بۆ کهمﮑردنهوەی ئ ش و ئازاری
جهستهی بهردەوام ئهو ژەهراوەی خواردۆتهوە .ئهو له حهبی ه ش کهمﮑهرەوە که ﮑی
وەر نهگرتووە ،چونﮑه تهنيا به بير و م شﮑی ڕۆشنهوە توانيويه ئاههنﮕهکانی بخو ﻘ ن .
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و نهی  ٥٧لهت ﮑی بچووکی متريۆئيد)کنديتی کاربۆن( که سا ی  ١٩٦٩له و تی مﮑزيك دۆزرايهوە
نيشان دەدا .ئهو بهردە به ئهگهری زۆر پاشماوەی سهردەمی سهرەتايی ماکهی سيستهمی ههتاويی
خۆمانه .پ شينهی ئهو بهردە ئاسمانييه دەگهڕ تهوە بۆ  ٤٥٥٠ساڵ بهر لهمڕۆ.

کهوابوو تاﻗيﮑاری و پشﮑنين لهسهر ماکهی ﻗوڕﻗوشم نهك ههر تهمهنی زەوی )يا
سيستهمی ههتاوی( ڕوون دەکاتهوە ،به ﮑوو گر پووچﮑهی هۆکاری مهرگی بيتهوڤنيش
دەکاتهوە .لهمرۆدا بهداخهوە هيچ هۆکار ﮑی بهه ز و زانستی بۆ مهرگی ئاههنﮕساز
موتزارت " "Mozartبوونی نييه )بهشی دووی ئهم نووسراوەيه(.
ئهزموونبهندی :ئهو ڕووداوانهی له ڕابردوودا پ ﮑهاتوون) ،پ ﮑهاتنی پﻼن تهکان يا
مهرگی ئاههنﮕساز( لهمرۆدا به که ﮑوەرگرتن له ش وەی ئاناليزەکردنی کيميايی و
فيزيﮑی به ووردی ڕوون بﮑر نهوە و ڕ ﮑهوتيان بۆ دياری بﮑرێ.
له بهشی کۆتايی ئهم کت بهدا دەمانهوێ خۆمان به ڕ ﮑهوتی وردتری پ ﮑهاتنی
ههسارەکان و مانﮕهوە خهريك بﮑهين و بهو پ وانانه کۆتايی به تهوەری تهمهنی زەوی
ب نين.
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خو ی زەريﺎکﺎن و کﺎرﺗ کهری سهرەﺗﺎيی دژە داروين
زانيارييهکانی بهشی کۆتايی ئهم نووسراوەيه دەيسهلم نن سيستهمی هاتاويی ئ مه )و
ههروەها زەوی( نيزيﮑهی  ٤٥٦٦مﻠيۆن ساڵ پ ش ئهمڕۆ پ ﮑهاتوون .دياريﮑردنی
تهمهنهکه لهسهر ڕەوتی راديۆميتری متريۆئيد و بهردی سهر مانگ بونيات نراوە
)و نهی  ٥٧و  .(٥٨کۆنترين بهردە پتهوەکانی پ ستی زەوی ئهمڕۆيی که مﻠيۆنان ساڵ
چاﻻك بوون ،نيزيﮑهی  ٤ههزار مﻠيۆن ساڵ تهمهنيانه )و نهی .(٥٦

و نهی  ٥٨سهردەمی پ شووی سيستهمی ههتاويی هاوڕێ لهگهڵ و ناکردنی پ ﮑهاتنی پﻼن تهکانی
م رکۆر ،ڤ نووس ،زەوی و مارس نيزيﮑهی  ٤٥٦٦مﻠيۆن ساڵ بهر له ئ ستا نيشان دەدا که له تهپ
و تۆز – گازی ماکهی سهرەتايی ناو گهردوون پ ﮑهاتوون.

سهرەڕای ئهوەی ئهو زانيارييانه لهسهر ڕەوتی کڕۆنۆمتر)(Clocks in the rocks
بهراورد کراون و لهڕاستيدا پتهو و جاميدن ،تهمهنی زەوی به که ﮑوەرگرتن له
ش واز ﮑی گهل ك سهربهخۆ دياری کراوە.
ههروەك زەويناس " "L. G. Collinsسا ی  ٢٠٠٦به ووردی ڕوونی کردۆتهوە دەکرێ
تهمهنی ﻻنيﮑهمی ئوﻗيانووسهکانی جيهان دياری بﮑرێ و "سهيارەکانی ئاويی"
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بناسر ن .به پ چهوانهی ماکهی ناتريۆم " "Naکه  ٢،٨٣له سهدەی زەوی پ ﮑد ن ،
ماکهی کولۆر " "Clتهنيا  ٠،٠١٣٠له بهشی پ ستی پتهوی زەوی پ ﮑد ن  ،دوو ماکهی
باوی پ ستی زەوی ئوکسيژ ن " (٤٦،٦) "Oو سيﻠيﮑۆن " (٢٧،٧٢) "Siله سهدی زەوی
پ ﮑد نن .کهوابوو ئيۆنی " "Ionenناتريۆمی ئاوی زەرياکان نيزيﮑهی  ٣٠،٨له سهدی
ههموو زەڕڕە باردارەکانه که دەکرێ به پرۆسهی تايبهت ڕوون بﮑر نهوە )و نهی
 .(٤٩بهو حا هش بۆ ئيۆنهکانی کﻠۆريد که نيزيﮑهی  ٥٥،٣له سهدی زەڕڕەی بارداری
نهر نی پ ك د نن کهل ن ﮑی مهزنی ماکهيی دروست دەکا .ههر وەك ""L. G. Collins
ڕوونی کردۆتهوە ئيۆنی کﻠۆريد " "Chlorid-Ionenلهناو ئوﻗيانووسهکاندا له گازی
بورکانهکان پ ك د ن.
کﻠۆريدی هيدرۆژ ن " "Hydrogenchloridی داغ و تراو )  ،HClکات ئهسيد کﻠۆريدريك
ت ﮑه ی ئاو ب ( بهو ئهندازەيهی که به ڕاحهتی ج ی هه سهنﮕاندن ب  ،سا نه له ﻻيهن
بورکانهکانهوە دەچ ته ناو ئاتموسف ری زەوييهوە )له سا دا نيزيﮑهی ١٠١٢ X ٧،٨
گرەم ئيۆنی کﻠۆريد( .ئهو گازە بورکانيانه له نههايهتدا له ﻻيهن بارانی ئهسيديهوە
ت ﮑه ی ئاوی ئوﻗيانووسهکان دەبن .بهو پ يهی ئهندازەی به پتوونی ئيۆنی کﻠۆريدی له
ههموو زەريا و ئوﻗيانووسهکان نيزيﮑهی  ١٠٢٢ X ٢،٦٧١٥گرم بۆ زانايان ناسياوە،
بههۆی دابهشﮑردنی ماکهی کﻠۆريدی سا نهی بورکانهکان )(١٠١٢ X ٧،٥٨٦٣
دەورەيهکی  ٣٥٠٠مﻠيۆن سا ی تهخمين دەکرێ.
کهوابوو نيزيﮑهی  ٣،٥مﻠيارد سا ی خاياندووە تا ئوﻗيانووسهکانی جيهان بﮕهن به
ميزانی ماکهی ئهوڕۆيی کﻠۆريد (٢٠٠٦) "L. G. Collins" .به ئهگهری زۆر
بۆچوونهکهی خۆی بهو فاکتهرانهوە هه واسيوە .له ئهزموونبهنديدا هيچ به ﮕهيهك
بوونی نييه که زەريا سو رەکان )که پرن له کﻠۆريد(  ٣٥٠٠مﻠيۆن ساڵ تهمهنيان ب .
بهو پ يهی زەوی خۆی ماوەيهکی زۆر پ ش ئوﻗيانووسهکان پ ك هاتووە )کۆمه ی
مهزنی ئاو ،که به ئهگهری زۆر له ﻻيهن پ ﮑدادانی ئهست رە و پﻼن تهکانی دەوروبهری
زەوی سهرچاوەيان گرتووە( دەب ﻻنيﮑهم  ٣٥٠٠مﻠيۆن ساڵ تهمهنی ب .
سهرەڕای پ وانی مينيمال و ڕادەيی تهمهنی زەوی که له نههايهتدا تاﻗيﮑارييه
زانستييهکان پتهو دەکا ،له سا نی  ٢٠٠١و  ٢٠٠٥يشدا توانرا زانيارييهکی گهل ك
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بهکه ك لهسهر تهمهنی زەوی له ﻻيهن زانايانهوە کۆ بﮑر تهوە .به که ﻛوەرگرتن له
نو ژەنﮑردنهوەی کهرەسهی پ وان و کرۆنۆمتری هافۆنيۆم " Hafnium-Wolfram(Hf-W)-
 "Chronometrieگرووپ ﮑی تاﻗيﮑاريی ناوەندی زەويناسيی زانستﮕهی مونستری ئا مان،
ئهنستيتۆی سهرچاوە سروشتييهکانی زوريخی سوئيس ،ئهنستيتۆی سهرچاوەناسيی
زانستﮕهی کۆ نی ئا مان ،و گرووپ ﮑی زەويناسيی زانستﮕهی ئاکسفۆردی ئينﮕﻠيز
توانييان به که ﮑوەرگرتن له بهردەکانی سهر مانگ و متريۆئيدەکانيتر بيسهلم نن
پﻼن تی زەوی پ ش  ±) ٤٥٢٧دە مﻠيۆن ساڵ( بوونی ههبووە .ناوی ئهو ئهنستيتۆيانه
بۆيه هاتوون که ئهو زانيارييانه به ش وەيهکی فهرمی له م ژووی زەويناسيدا وەك
زانست ﮑی سهلم ندراو ڕابﮕيرێ .ئهو زانيارييانه نيشانی دەدەن که زەوی و مانﮕهکهی
نيزيﮑهی  ٣٠مﻠيۆن ساڵ دوای پ ﮑهاتنی سيستهمی ههتاوی واته  ٤٥٦٦مﻠيۆن ساڵ
پ ش ئهمڕۆ وەك کۆرپهيهکی پتهو و پﻼن ت ﮑی داغ و گهرم پ ﮑهاتوون )و نهی .(٥٨
ئهو ت زە بۆچوونی پ ﮑهاتنی مانﮕيش ڕوون دەکاتهوە .ههر وەك و نهی  ٤٥نيشانی
دەدا جۆرج داروين له سا ی  ١٨٧٠ت ز ﮑی لهسهر پ ﮑهاتنی مانگ گه ه کرد که
نهتوانرا ئهو سهردەمه بسهلم ندرێ .به پ ی ئهزموونهکانی تاﻗيﮑاريی سا ی ٢٠٠٥
دەکرێ بسهلم ندرێ که مانگ  ٤٣٠٠مﻠيۆن ساڵ پ ش ئهمڕۆ بههۆی ل ﮑدانی بهرد ﮑی
ئاسمانی به ﻗهرا مريخ پ ﮑهاتووە که له پﻼن تی زەوی خشاوە و لهت ﮑی ئاگرينی ل
کردۆتهوە .ئهو زانيارييه نو يانه باس ﮑی ﻗوو ی دژ به بۆچوونی جۆرج داروين له
ن وان زاناياندا پ ﮑه ناوە.
بهو زانيارييانه ووردەی لهسهر تهمهنی زەوی )يهکهم کۆبوونهوەی زەڕڕاتی تۆز
و گازی کهيهانی ن وان  ٤٥٦٦و پتهوبوون نيزيﮑهی  ٤٥٢٧مﻠيۆن ساڵ پ ش ئهمڕۆ
و نهی  (٥٨دەکرێ ک شهکهی داروين حهل بﮑرێ :لهڕاستيدا پﻼن تی زەوی گهل ك
کهونه و دەشزانين که پڕۆسهيهکی زەويناسی )گهشهسهندن(ی دوور و در ژی له پشته،
له بارودۆخ ﮑی تهپ و تۆز و گازەوە بۆ ساردبوونهوە و پ ﮑهاتنی پ ست ﮑی پتهوە و
ئهستوور .گهشهسهندنی بوونهوەرانی سهر زەوی له ڕوانﮕهی کاتييهوە ماوەيهکی
گهل ك زۆری خاياندووە که توانيويه دوای چهندين مﻠيۆن وەچهی بوونهوەرانی جياواز
بخو ﻘ ن  .ک شهی بۆچوونی داروين لهسهر ئهو باسه و ئهو پرسيارە که ئايا "زانياريی
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ئهمڕۆيی کﻠيﻠی دۆزينهوەی ک شهکانی ڕابردوون" ،دەکرێ لهمڕۆدا به ش وەيهکی
هاوچهشن چارە بﮑرێ .ئهو ڕاستييه که فوسيل و ماوەی کاتيی بوونهوەرانی کهونی
پ ش م ژووی مرۆڤايهتی دەکرێ به ش وەی زانستی ڕوون و دياری بﮑر ن ،ئ مه
دەخاته سهر ئهزموون ﮑی گهل ك خ را :ئهو ه ز و ياسا سروشتييانهی له ڕوانﮕهی
زانستی کيمياييهوە نيزيﮑهی  ١٤مﻠياردساڵ بهر له ئ ستا بوونه هۆکار بۆ پ ﮑه نانی
ماکهی سهرەتايی و  ٤٦٠٠ساڵ پ ش ئهمڕۆ پ ﮑه نانی سيستهمی ههتاويی ،ههر ئهو
ه زانهن که ه شتا ههر چاﻻکن و لهمڕۆشدا بهڕ وە دەچن .ئهگهر وا نهبوايه ،بۆ و نه
فيزيﮑزانان نهياندەتوانی ئاوڕ له ڕابردوو بدەنهوە و بهو م تۆدانه تهمهنی ووردی
ئونيو رزام و زەوی دياری بﮑهن .سهرەڕای ئهوەش دەب ئاماژە بهو خا ه بﮑهين به
ب ئهو زانيارييانه ناکرێ لهتی د .ن .ئای بوونهوەرانی کهونی سهر زەوی که نيزيﮑهی
سهدان ههزار ساڵ تهمهنيانه پاشهکهوت بﮑر ن و "ژ ن"يان دانه به دانه دياری بﮑر ن.

١٨٧
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بهشی ٧
شۆکی بۆمهلهرزەی داروين
له کۆکراوە) (Kolektionبچووکه فۆسيﻠيهکهمدا بهرد ﮑی ئاههکی ماسييهکی کۆنی
ت دايه )و نهی  (٥٩و بارودۆخی ئهو فوسيﻠه ه ندە باشه که جار ﮑيان مندا ﮑی حهوت
سا ه بۆ ﻻی دەمی برد و گوتی :ئهو ماسيه بۆنی دێ؟ بۆ ئهو مندا ه کنجﮑۆ هم ڕوون
کردەوە که مﻠيۆنان ساڵ بهر له ئ ستا ئهو ماسييه بههۆی کهوتنه ناو بارودۆخ ﮑی
تايبهتهوە بووە به فوسيل :بهشه ئ سﻘنييهکانی ﻻشهی ئهو ماسييه )ئ سﮑهڕووته( لهژ ر
زيخ و خۆ دا شاردراوەتهوە و به ماوەيهکی گهل ك دوور و در ژ فوسيﻠی ل
پ ﮑهاتووە)و نهی  ٤٩ﻻپهڕە .(١٦٠
ئهو ماسييه که در ژاييهکهی نيزيﮑهی ههشت سانتيمتر بووە ) (Dapalis macrurusله
ﻻيهن پشﮑينهرانهوە له باشووری فهرنسا دۆزراوەتهوە .جيا لهو ماسييه پهڕی
فوسيﻠﮑراوی با ندە ،م رو و گه ش لهو بهردە ئاههکييه ناسﮑانهدا دۆزراونهتهوە.
پشﮑنينی زەويناسی نيشانی داوە ئهو بهردە ئاههکييانهی باشووری فهرنسا دەگهڕ تهوە
بۆ سهردەمی س ههمی زەويناسی )دەورانی ئۆليﮕۆسن " "Oligozänواته  ٣٤تا  ٢٣مﻠيۆن
ساڵ بهر له ئ ستا( .تهمهنی ئهو بهردە ئاههکييانه نيزيﮑهی  ٣٠مﻠيۆن سا ه .شاری
" "Forcalquierکه ئهو فوسيﻼنه له دەوروبهری دۆزراونهتهوە لهمڕۆدا نيزيﮑهی ٦٠٠
متر بهرزتر له زەريايه .لهو ڕوانﮕهيهوە که ماسييه ئاساييه ئ سﻘانييهکانی وەك " D.
 "macrurusهيچ شانس ﮑيان بۆ زيندوو مانهوە لهسهر ئيشﮑاييهکان نييه ،ئهزموون
وەردەگرين که دەب مﻠيۆنان ساڵ پ ش ئ ستا زەرياچهيهك له ناوچه شاخاوييهکانی
ئهمڕۆيی باشووری فهرانسا ههبووب  .سهرەڕای ئهوەش تاﻗم ك له نموونه
فۆسيﻠييهکانی " " D. macrurusشاهيدی ئهوە دەدەن که ئهو چهشنه ماسييانه خۆيان ڕاوچی
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بوون :ماسی بچووکی نيوە ههزمﮑراو له ناو زگی تاﻗم ک لهو ماسييهنهدا
دۆزراونهتهوە .ئهگهر ئهو به ﮕانه کۆی يهکتر بﮑهين ئهزموونی ل وەردەگرين که
مﻠيۆنان ساڵ پ ش ئهمڕۆ دەب لهو ناوچهيه زەرياچهيهکی ئاوی شيرينی ل بووب که
لهو دا ماسيی ڕاوکهر و بوونهوەرانيتری ئاوی ژيانيان کردب  .لهو ڕووەوە که چهشنی
" " D. macrurusو ئاسهواری فوسيﻠيان له ميۆسن " "Miozänنيزيﮑهی  ١٠مﻠيۆن ساڵ بهر
لهمڕۆ ون بووە و ئيتر نهدۆزراوەتهوە ،ڕوونه که دوای ئيشﮑبوونی ئهو زەرياچهيه
به پ ی کات بوونهوەرانی ئهو ناوچهيه له بارودۆخ ﮑی تايبهتيدا فوسيﻠهکهيان ڕاگيراوە.

و نهی  ٥٩بهرد ﮑی ئاههکی ئوريﮕينال نيشان دەدا که فوسيﻠی ماسييهکی ت دايه )( Dapalis macrurus
و هی سهردەمی س ههمی ئۆليﮕۆسنه) .(Oligozänئهو فوسيﻠه له کۆکراوە)کۆلﮑسيۆن( ﮑی کهونی
زانستی وەرگيراوە و ئيستا نووسهری ئهم بابهته خاوەنيهتی.

ئهو دۆزراوانه ئ مه دەباتهوە سهر دوو تهوەری سهرەکيی بهشهکانی داهاتوو واته
زانستی زەويناسی و ت ﮕهيشتن له چهمﮑی ديناميﮑی زەوی .له بهشهکانی داهاتوودا
دەمانهوێ له بنهڕەتی م ژوويی و زانستی ئهو بوارانه ت بﮕهين و دواتر باس لهسهر
ئهزموونی شۆکی بۆمهلهرزەی داروين بﮑهين و له کۆتاييدا ت ﮑه وييهك لهو
دۆزراوانه گه ه بﮑهين.

١٨٩
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سهدەفی سهر چيﺎکﺎنی نﺎوەنديی و ﺗی ئﺎ مﺎن
له ناوچهی شاخاويی وۆلفهاگر " "Wolfhagerله نيزيک شاری کاسل واته ناوەندی
و تی ئا مان ياخود ئورووپا له پ ﮑهاته ت تهييه ئاههکييهکانی تو ژی خوارەوەی زەوی
)سهردەمی ترياس ،نيزيﮑهی  ٢٤٨مﻠيۆن ساڵ( ژمار ﮑی ب کۆتايی سهدەفی
فوسيﻠﮑراو ،نيﻠوفهر و نينۆکهشهيتانهی زەريايی دۆزرانهوە )و نهی  .(٦٠چﻠۆن ئهو
سهدەف و بوونهوەرە زەرياييانه له شاخهکاندا دۆزراونهوە؟
ئهو پرسيارە له ﻻيهن ﻗهشهی مهسيحی نيﮑۆﻻوز ست نۆ" "Nicolaus Stenoئاناتۆميست
و زەويناسی دانمارکی ) ١٦٣٨تا  (١٦٨٦ل ﮑۆ ينهوەی لهسهر کراوە .له نووسراوە
ﻻتينييهکانيدا " De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromes":پ شهکی و
ناميﻠﮑهيهك سهبارەت به ڕەﻗهمهنی ناو سروشت ،سا ی  ١٦٦٩ست نۆ گومانی ئهوە دەکا
که زەوی مهند و وەستاو " "staticنييه ،به م به ئهگهری زۆر توانايی گۆڕانی ههيه و
بهردەوام گۆڕانی بهسهردا دێ .لهسهر ئهو به ﮕانهی که بهردەوام له ﻻيهن ئهوەوە
بهتايبهت لهسهر سهدەفی سهر شاخهکان دۆزينی ووردی لهسهر کردووە ،ستينۆ هاتۆته
سهر ئهو باوەڕە که ههر بوونهوەر ﮑی ﻻشهنهرمی زەرياکان که سهدەف لهخۆيان
دەدە نن دوای مردنيان له ناو خرتوخا ی ژ ر زەرياکهدا دەفن دەبن – و دواتر ﻗابغی
سهدەفهکان دەبن به بهرد .دوای پاشهکشهکردنی زەرياکه مرۆڤ توانيويه له
ئيشﮑانييهکاندا سهدەفه بهردينه )فوسيل(ەکهيان بدۆز تهوە.
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و نهی  : ٦٠فۆسيﻠی بوونهوەرانی زەريايی له ناوەندی و تی ئا مان .له سهردەمی ترياس )بهردی ئاههکی
ﻻيهی خوارەوە ،نيزيﮑهی  ٢٤٨ساڵ بهر لهمڕۆ( خرتوخا ی بهردئ ئاههکی و " "mergeligبهج ماو .له ژ ر
زەوی زەرياکه و له تو ژ ﮑی ئاههکيدا ژيانيان کردووە .نينۆکهشهيتانه و فوسيﻠهکانيتر له باشووری
ڕۆژهه تی ناوچهی وۆلفهاگر " "Wolfhagerله نيزيﮑی شاری کاسل دۆزراونهتهوە.

ئهو ڕوونﮑردنهوە سروشتييهی ﻗهشه مهسيحييهکه دژ به باوەڕی مهسيحی واته
چيرۆکی خو ﻘاندن دەوەستا ،ههر بۆيه بهو د رە ڕوونی دەکاتهوە ":ماسی فوسيﻠﮑراو،
نينۆکهشهيتانه و بوونهوەرانيتر به ﮕهی م ژووی زەوين و وەك ئاسهواری س و
به ﮕهيهکی ڕوونن که ڕاستبوونی پهرتووکی پيرۆزی ئينجيل دەسهلم نن )و نهکانی
 ٥٩و  ".(٦٠ههر وەك ئا .کاتﻠر " "A. Cutlerسا ی  ٢٠٠٣ئاماژەی پ ﮑردووە ،دەگوترێ
که ئاسهواری ئهو س وە نيشانهيهکی ئاشﮑرايه دژ به مرۆڤی هه هکار و سهلماندنی
ه زی خودای پهرتووکی ئينجيل .سهرەڕای ئهوەش به ل ﮑدانهوەی وشه به وشهی
کت بی پيرۆز ههر بهو ش وەيهی له ﻻيهن باوەڕدارانی ه زی خو ﻘ نهرەوە تهبﻠيغاتی بۆ
دەکرێ ک شه دروست دەکا )نووسهر( :له کت به پيرۆزەکهياندا ئاماژە کراوە که
خو ﻘ نهری زەوی له يهکهم حهوتوودا زەوی خو ﻘاند و فۆرمی پ دا – دواتر دەستووری
وەڕ خستنی س وی داوە .ئهدی کات س وەکه وەڕ ﮑهوتووە ،چﻠۆن فوسيﻠی زەريايی
چوونهته ناو گاشهبهردەکانهوە که دەب پ شتر خو ﻘ ندراب تن؟ ئهزموونی س وەکه
ڕەنﮕه ﻗابغی بهبهردکراوی نينۆکهشهيتانهکانی بهسهر ک وەکاندا ب وکردب تهوە ،به م
چﻠۆن توانيويه له د ی زەويدا و لهناو گاشهبهردەکاندا ج ی بۆ بﮑاتهوە .ئهو
"گر پووچﮑهيهی پهرتووکی ئينجيل" به ڕوونی له باسهکانی کاتﻠر " (٢٠٠٣)"Cutlerدا
شی کراونهوە و خو ندنهوەيان ج ی سهرنجه.

١٩١
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لهسهر باوەڕی ئايينی مهسيحی ئهم جيهانه تهنيا چهند ههزار ساڵ بهر لهمڕۆ
خو ﻘ ندراوە .لهسهردەمی ژيانی ست نۆ " "Stenoمرۆڤ باوەڕی به ﻗهشهی مهزن جيمز
ئوشر " (١٦٥٦ - ١٥٨١) "James Ussherو نهی  ،٤٧بووە که له م ژووی
خو ﻘاندنی ئينجيﻠدا به وردی تهمهنی زەوی دياری کردووە :له سا ی  ١٦٥٠دا ئهو
مرۆڤه ئايينيه ڕايﮕهياند کاتژم ر ٩ی بهيانی ڕۆژی يهك شهممه  ٢٣ئوکتوبری سا ی
 ٤٠٠٤ی پ ش زايين خو ﻘاندنی جيهان له ﻻيهن خواداوە پ ﮑهاتووە .واته دەب پﻼن تی
زەوی له سهردەمی ئهودا  ٥٦٧٤سا ی تهمهن بووب  .دوای ئهو باسه با بﮕهڕ نهوە بۆ
سهر کارە گرنﮕهکانی ست نۆ "."Steno
له نووسراوەيهکيدا به ناوی دێ سۆليدۆ " (١٦٦٩) "De solidoپرنسيپی لهسهريهکتر
ﻗه پهرچين "ياسای ﻗه پهرچين بوون" فۆرمووله دەکا .ئهو ياسايه دە  :بهردی ناو
خرتوخا هکان به ش وەی تو ژی جياواز لهسهر يهکتر ﻗه پهرچين دەکر ن " :تو ژی
خوارەوە سهرەتايه و تو ژی سهرەوە تو ژی کۆتاييه" – ئهوە دۆزراوەيه شت ﮑی
نائاسايی نهبوو .سهرەڕای ئهوەش ئهزموونﮕرتنی به گشتی ست نۆ ج ی سهرنجه :بهپ ی
تو ژە خرتوخا هکانی خوارەوە )کۆنتر( و سهرەوە )نو تر( ،دوای ئاناليزەکردنی
فوسيﻠهکان ،مرۆڤ دەتوان م ژووی زەوی ل ﮑبداتهوە و ڕوونی کاتهوە .بههۆی
نووسراوەکانی "ست نۆ" ەوە بهردی بناغهی پشﮑنينی زانستی لهسهر ئهو تهوەرە بونيات
نرا و زانستی " "Biostratigraphieخو ﻘ ندرا .ل رەوە بنهڕەت و بنچﮑی کهونناسی
دامهزر ندرا .ست نۆ به ئهگهری زۆر يهکهم بيرمهندی سهربهخۆ بووە که زانيويه زەوی
م ژوويهکی دوورودر ژی پهرەسهندنی له پشت سهر وەستاوە .ئهو وەك زانای بواری
زانستی سروشتيی بهل زانييهوە توانی خۆی له پرسياری ڕەخنهگرانه لهژ ر
ڕوونﮑردنهوەی وشه به وشهی کت بی ئينجيل ڕزگار بﮑا.
ست نۆی ﻗهشه له ئايينزای مارتين لۆتهرييهوە ڕووی کردبووە ئايينزای کاتۆليﮑی.
به بۆنهی سا وەگهڕی  ٣٠٠سا ی لهدايﮑبوونی ستينۆ ) (١٩٣٨و که ﻛوەرگرتن لهو
ناودارە بهردەوام ههوڵ بۆ پيرۆزکردنی ئايينزای کاتۆليك دراوە .دوای ناشتنی
دووبارەی له سا ی  ١٩٥٣کوميسيۆنيﮑی کﻠيسا به در ژايی بيست ساڵ به ﮕه لهسهر
ئهگهری "پهرجۆ" و "پيرۆز بوون" ی ئايينهکه بههۆی ست نۆە کۆ کردەوە .کات سا ی
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 ١٩٧٤کۆ و ئهزموونی ئهو کۆميسيۆنه ب و کرايهوە دەسا يتريش ماوەی ک شا و گوترا:
بهداخهوە کارزانان تهنيا توانيان "پهرجۆ"يهکی کورت بسهلم نن )که دەگوترێ
نهخۆش ﮑی تووش بوو به ش رپهنجه بههۆی دۆعاکردنهوە شهفا دراوە( .ئهو خا ه،
ڕەنﮕه تهنيا بۆ ڕازی ڕاگرتنی بڕ ك باوەڕداران بهس بووب به م بۆ بهرپرسانی
کﻠيسای کاتۆليك بهس نهبوو .ڕۆژی  ٢٣ئوکتوبری سا ی  ١٩٨٨له ﻻيهن پاپای
سهردەم ژان پاولی دووههم " "Johannes Paul IIڕ ز بۆ کارە زانستييهکی و ژيانی
"پيرۆز"ی نيﮑۆﻻوز ست نۆ دانرا – بهو ش وەيه ئهو باسه مهبارەکه گهيشته کۆتايی و
ههموو ﻻيهکی پ ڕازی کرا .به ش وەيهکی سهرسووڕه نهر يهکهم پ شﮕۆيی بۆ
خو ﻘاندنی زەوی له ههمان ڕ ﮑﮑهوتدا دياری کرا که پ شتر له ﻻيهن جيمز ئوشر
""James Ussherەوە دياری کرابوو.

١٩٣
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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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١٩٤

"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؟

١٩٥
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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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١٩٦

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.

١٩٧
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ڕيچﺎرد ئۆو ن " ،"Richard Owenئهﻧدامه هﺎوش وەﮐﺎن و دايﻧﺎسۆری يهﮐهم

ئهو نهخشهيهی له و نهی  ٦١دا پيشاندراوە ،گهشهسهندنی کۆ هکهی بوونهوەرانی
سهردەمی چارلز داروينه )تهرکيز لهسهر بوونهوەرە کڕکڕاگهکان( و زانای
زيندەوەرناس و ئهناتۆمی بهريتانی ڕيچارد ئۆو ن "(١٨٩٢ – ١٨٠٤) "Richard Owen
ب ويﮑردۆتهوە .ئهو سروشتناسه گرنﮕه ههروەها بههۆی ه نانهکايهی زاراوەی
دايناسۆرەوە ناسراوە .له سا ی ١٨٤١دا ،ئۆو ن پ ناسهيهکی بۆ ئهو پهلهوەرە
لهناوچووانهی وا سهر زەوی ژيابوون ،ب وکردەوە که تايبهتمهندن به گهشهکردنی
ﻻيهنی خوارەوە ،ﻗاچی ش وە ئوستوانهيی و تايبهتمهندييه ئهناتۆمييهکانيتريان .يهکهميان
"ئاژە ی ڕاکهری دايناسۆر" لهﻻيهن گيديۆن مانت ل "- ١٧٩٠) " Gideon Mantell
(١٨٥٢ەوە له دەوروبهری سا ی  ١٨١٨دا دۆزرايهوە و له سا ی  ١٨٢٥ناوی گشتی
ئيﮕوانۆدۆن " "Iguanodonی ل نرا.

و نهی  ٦٢ئ سﮑه پهيﮑهری دايناسۆر نيشان دەدا که بهتهواوی نۆژەن کراوەتهوە .ئهو فوسيﻠه له ويﻠدن ڤۆن
ب رنيسارت ""Wealden von Bernissartی و تی بﻠژيﻛهوە هاتووە ،در ژييهکهی نزيﮑهی  ١٠متر دەب ت و له
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١٩٨

سهدەی نۆزدەههمدا له مۆزەخانهکاندا له ﻻيهن خه ﮑهوە سهيری کراوە .پ ويسته ئاماژە بهوە بﮑر ت که )بهپ ی
و نهيهکی ب ناو له سهدەی نۆزدەههمدا( ،فيزيﮑی مرۆڤ و دايناسۆرەکان تا ڕادەيهکی زۆر هاوتان "هۆمۆلۆژی".

له سا ی  ١٨٧٧له کانﮕای خه وزی ب رنيسارت") "Bernissartبﻠژيك(٢٩ ،
ئ سﮑهپهيﮑهری تهواو ،کهم تا زۆر ئيﮕوانۆدۆن "  "Iguanodonله ﻗوو يی  ٣٢٢مهتريی
زەوی ،له پ ﮑهاتهيهکی کريتاسی ياخود سهردەمی گهچ دۆزرايهوە ،دووبارە نۆژەن
کرايهوە و له مۆزەخانهيهکدا دانران .جﮕه لهوەش ،پ نﺞ تيمساح و پ نﺞ کيسهڵ ،يهک
سهﻻمهند ،زياتر له  ٢٠٠٠ماسی و نزيﮑهی  ٤ههزار پاشماوەی ڕووەکی بهردبوو
دۆزرايهوە ) .(١٩٣٩ ،١٩٢٢، Abelله پهنا ئهو چهشنانه ،و نهی  ،٦٢سا ی  ١٨٨٠چهشنی
تريش له ﻻيهن زانای کۆنهناسی بريتانی " ئۆو ن"ەوە ناس ندراوە به م ئهو زانای
زانستی سروشتييه به تايبهت له ڕ ﮕهی ه نانهکايهی زاراوەی "ئهندامه
هاوش وەکانهوە" ناسرا و دواتر وەک "سهرچاوەی پ ﮑهاتهکان" ی ل هات .بهو ش وەيه
دەکرێ بۆ و نه ئهندامهکان يان توخمه ئ سﮑهپهيﮑهرەکانی ئيﮕوانۆدۆن که تهمهنيان
نزيﮑهی  ١٤٠مﻠيۆن سا ه لهگهڵ پ ﮑهاتهی جهستهی هاوتای ئهو کهسانهی که ئهمڕۆ
دەژين ،هه سهنﮕ نين .سهرەتا له پﻼنی بنهڕەتی )سهر به چهنهگهی سهرەوە و خوارەوە
و ڕيز ك ددان ،لووت ک به دوو کونهوە و دوو چاو؛ جهسته به مل و سينﮕهوە،
ههريهکهيان دوو ﻗۆڵ و ﻗاچيان هه ﮕرتووە که ههرکاميان پ نﺞ پهنجهيان ههيه( بۆ
ئ سﮑی بهتهنيا )بۆ نموونه ئ سﮑی خوارەوەی دەستی دايناسۆرەکان له بنهڕەتدا لهگهڵ
هی مرۆڤهکاندا ل ﮑدەچن )و نهی  ،٦٢ههروەها سهيری و نهی  ٦٣ی  Bبﮑهن .ئهم
هاوش وەييه بنهڕەتيانه له جهستهی ههر ئاژە ه چوارپهل ک ) (Tetrapodaدا لهسهر
زەوی که تا ئ ستا ل ﮑۆ ينهوەيان لهسهر کراوە ،دابهزينی هاوبهشی کڕکڕاگهی ئاژە ه
زەمينييهکان له شو نهوارە دوورخراوەکان دەسهلم نن(Shubin ٢٠٠٨).

١٩٩
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و نهی  ٦٣ئ سﮑهڕووتهی تريﻠۆبيت " "Trilobitenسهردەمی د ڤۆن " (Phacops) "Devonبهشی " "Aو
ئ سﮑهڕووتهی دايناسۆر ﮑی گهورەی سهردەمی گهچ ) (Apatosaurusبهشی " ."Bبۆ بهراوەردکردن ،ئ سﮑه
پهيﮑهری مرۆڤی هۆمۆساپييهنيش له و نهکهدا دانراوە.

سهبارەت به پ ﮑهاتنی شﮑڵ و بيچمی ئاژە هکان ،ئۆو ن ئهو شتانهی که پ يان
دەوتر ت ئارکيتايپ ""Archetypenی گريمانه کرد که به هۆکاری زانستی ڕوونی
نهکردوونهوە .ئۆين ،زانای بواری شو نهوارناسی سهرەڕای ئهوەی که زانياری لهسهر
هاوش وەکان و بهتايبهت لهسهر ئاژە هکاندا ههبوو ،چهمﮑی گهشهسهندنی ڕەتﮑردەوە
 ئهو باوەڕى لهﻻيهن ڕۆح ﮑی سهروو سروشتييهوە به کردارە تايبهتهکانی خو ﻘاندنههبوو .له ئهنجامدا چار ز داروين چهند ناکۆکييهکی ناخۆشی لهگهڵ ئۆو ن ههبوو.
چاڕ ز داروين وەك سروشتناس ﮑی خۆبهکهمزان و د ۆڤان زۆری نهخاياند
ناڕەزايييهکی کهسيی بهه زی له ههنبهر ئۆر ن پهرەپ دا .ديارە ئۆو ن تووشی
ئيرەيييهکی توند بوو ،بهو پ يهی کت بی چهشنهکانی داروين له دوای سا ی ١٨٦٠ەوە
ج ﮕهی سهرنجی زۆر ک له خه ﮑانی جيهان بوو ،له کات ﮑدا دەستﮑهوتهکانی ئهو
زانايه شو نهوارناسييه که بهدوای ناودەرکردندا دەگهڕا ،کهمتر گرنﮕييان پ درا.
سهرەڕای بۆچوونه سهيرو سهمهڕەکانی ،ئۆو ن به نۆژەنﮑردنهوەی ئ سﮑهپهيﮑهری
دايناسۆرەکان بهشدارييهکی بهنرخی له گهشهپ دانی شو نهوارناسی مۆد رن کرد.
دووبارە بنياتنانهوەی ئ سﮑهپهيﮑهرەکان تا ئ ستا له مۆزەخانهيهکدايه ،که به تايبهت له
سهدەی نۆزدەههمدا ههست ﮑی بهسۆزی له ن وان خه ﮑ ﮑی زۆردا دروستﮑرد .له
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٢٠٠

نمونهی ئيﮕوانۆدۆن " "Iguanodonو نهی  ٦٢دا دەتوانر ت بهرههم ﮑی سروشتناسی
نهمسايی ئۆتينيۆ ئاب ل " "Othenio Abelبدۆزر تهوە .له بهشی داهاتوودا دەمانهو ت ئهم
باوەگهورەيهی بايۆلۆجيای کۆن بناسينين.

٢٠١
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ئۆتيﻧيۆ ئﺎب ل " ،"Othenio Abelبﻧﺎغهی بﺎيۆلۆژيﺎی ﮐۆن و به گهيهکی لهبيرکراو

له ئهدەبياتی ئهمريﮑيدا ،سهرچاوەی بايۆلۆژيای مۆد رن به سا ی ١٩٧٥ەوە پهيوەند
دەدرێ :لهو سهردەمهدا بۆ يهکهمجار گۆڤار ﮑی پسپۆڕ به ناوی
پايﻠۆبايۆلۆجی  Paleobiologyب وکرايهوە ،که تا ئ ستاش يهک ﮑه له گۆڤارە پ شهنﮕهکان
له بواری زانستی "تو ژينهوەی بنهچهک" ،که شانبهشانی گۆڤاری وەک Historical
 Precambrian Research ،Lethaia ،Journal of Palaeontology ،Biologyو هتد ..چاﻻکه .جﮕه
لهوەش ،ههند ک له نووسهران ئاماژە به کارە ستانداردەکانی )G. G. Simpson (١٩٤٤
دەکهن ،که ت يدا دەوتر ت ناوەڕۆکی پاليۆبايۆلۆجی" "paläobiologischبۆ يهکهمجار
خراوەته ڕوو) .(Jackson und Erwin 2006به م له وتار ﮑی بايۆلۆجی-م ژووييدا
دەتوانر ت بسهلم نر ت که بايۆلۆجيای کۆن له سا ی  ١٩١١لهﻻيهن زانای سروشتيی
نهمسايی ئۆتينيۆ ئاب ل " (١٩٤٦ - ١٨٧٥) "Othenio Abelدامهزراوە ).(Kutschera ٢٠٠٧ b
ههر له سا ی ١٩٠٦دا ،ئهم تو ژەرە بهرههمدارە نائاساييه له وتار ﮑی پ داچوونهوەدا
سهبارەت به بابهتی "ماسييه به بهردکراوەکان" پ ناسهيهکی بۆ بايۆلۆجی کۆن پ شﮑهش
کردبوو ،که دواتر له کارە سهرەکييه گشتﮕيرەکهيدا ،بنهماکانی بايۆلۆجی کۆنی
بوونهوەرە کڕکڕاگهکان ) ، (Abel ١٩١١دياری کردبوو " :من زاراوەی 'بايۆلۆجيای کۆن'
بهو لﻘهی زانست دەناس نم که ئامانجی ل ﮑۆ ينهوەيه له گونجاندنی زيندەوەرە
بهردبووەکان و دياريﮑردنی ش وازی ژيانيان" )و نهی  .(٦٤جﮕه لهوەش ،ئاب ل
بايۆلۆجيای کۆنی وەک "ئامراز ک بۆ ل ﮑۆ ينهوە له پهيوەندييه فايﻠۆجين تيﮑييهکان"
) (Paläobiologieسهير کرد .نموونهيهک که ش وازەکانی ئاب ﻠی له بنياتنانهوەی م ژوويی
پيشان دەدات له و نهی ٦٥دا دياری کراوە .به ﮕهنامهکان دەريدەخهن که مﻠيۆنان ساڵ
لهمهوبهر )سهردەمی ترياسيک( ئهو ماسييه تاﻗانانه ،که وەک چهشن ﮑی تايبهت سهير
دەکر ن ،به گهورەبوونی پوو هکهی سهر سنﮕيان تايبهتمهند بوون .لهسهر زانياری
ئهمڕۆ دەزانر ت که فڕينی تا  ٢٠٠مهتر له ههند ک ماسی دەريايی ئاوی گهرم) Familie
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(Exocoetidaeدا هه س و کهوت ﮑی تايبهته ،دۆزينهوەی بهردبووەکانی ئهم جۆرە
دەيسهلم نن که هه بژاردنی سروشتی )گوشاری ک بهرک ی ن وان بوونهوەران( پ شتر
له کاردا بووە و سهردەمی پ ش م ژووی کهون و له کۆتاييدا ش وەی ئاژە هکانی دياری
کردوە) .(Kutschera ٢٠٠٥, ٢٠٠٨ aجﮕه لهوەش ،بۆچوونيهکهی ئاب ل ) (١٩٢٢که لهسهر
دۆزينهوە بهردبووەکانهوە بنيات نراوە بۆ نموونه پهرەسهندنی بنهما هی
ماستۆدۆنه" "Mammutidaeلهناوچووەکان( که وەک خزم ﮑی دووری جۆرە
هاوش وەکانی فيل( واته خ زانی ) ،(Elephantidaeسهر به ئاژە ه شيردەرە
خورتومدارەکانن ) .(Säuger-Ordnung Proboscideaئاب ل ) (١٩٢٢توانی گهشهسهندن و
پهرەسهندنی خورتوم به لووت ﮑی در ژکراوە که له کۆتاييهوە دوو کونی ت دايه،
به ﮕهدار بﮑات .ئهم "تيۆرييه خورتوومه" ئاب ﻠييه ،له ماستۆدۆنه ""Mastodonten
لهناوچووەکان لهگهڵ م ژووی ئ ستای دۆزينهوە بهردبووەکانی بنهڕەتی له و نهی ٢٥
ﻻپهڕەی ٨٩ی ئهم کت بهی بهردەستتاندا پيشان دراوە.

و نهی  ،٦٤و نهی ئۆتينيۆ ئاب ل ) (١٩٤٦ – ١٨٧٥و بهرگی بهرههمه ستانداردەکهيه که له سا ی  ١٩١١ب وکراوەتهوە .بهم کت به ديسيپﻠينی
زانستی پاليۆبايۆلۆژی" "paläobiologischکۆن دامهزراnach Kutschera, U.: Trends Ecol. Evol. ٢٢, ١٧٢ – ١٧٣, ) .
.(٢٠٠٧
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و نهی  ،٦٥بهردبووی ڕەسهنی ماسييهکی فوسيﻠی ) (Thoracopterus niederristiله چينهکانی ڕيبﻠهری نهمسا ) (Triassic) (Aو
دووبارە بنياتنانهوەی کڕکڕاگهی زيندوو) (Bبهپ ی ).(Abel, O.: Jahrbuch Geol. Reichsanstalt١٩٠٦

ئۆتينيۆ ئاب ل بهردەوام بوو له ههو دان بۆ پ شخستنی ئهو ديسيپﻠينه زانستييهی که
وەڕ يخستبوو ،به دامهزراندنی گۆڤار ﮑی پسپۆڕی زمانی ئه مانی پهرە به
بۆچوونهکهی بدا .بهرگی يهکهمی گۆڤاری  Palaeobiologicaله سا ی  ١٩٢٨ب وکرايهوە:
" ئهرشيف بۆ ل ﮑۆ ينهوە له ژيانی کهون و م ژووەکهی" .سهرنوسهر )ئۆ .ئاب ل( ئهم
بهرگهيهی بۆ مامۆستای ئهکاديمی خۆی ،لويس دۆلو "(١٩٣١ – ١٨٥٧) " Louis Dollo
تهرخان کردوە .گۆڤارەکه له سهردەمی جهنﮕی جيهانی دووەمدا وەستا – دوا ژمارە
له سا ی  ١٩٤٨دەرکهوت .ئهم ڕاستيانه دەيسهلم نن که بايۆلۆجيای مۆد رن له ئهوروپا
دامهزراوە و "داه نان ﮑی ئهمريﮑی" مۆد رن نييه ،وەک ئهوەی دووبارە و س بارە
ئيديﻌا کراوە.
لهم بهشهدا ،جﮕه لهو دۆزينهوە ،که له بهشی پ نجهمدا باسﮑراون ،حهز دەکهين دوو
وەرگ ڕان له کت ب ﮑی کﻼسيﮑی دەرسی م ژووی ژيان لهسهر زەوی وەربﮕرين بۆ
ئهوەی جار ﮑی ديﮑه گرنﮕی بايۆلۆجی کۆن بۆ ل ﮑۆ ينهوەی پهرەسهندن ڕوون
بﮑهينهوە .بهم ش وەيه راينهارد" (١٩٢٥) "Reinhardtله بهش ﮑدا سهبارەت به
شو نهوارناسيی لهم بارەيهوە ئهم بابهتانهی خوارەوە دەخاته ڕوو" :ههمووی و تهنانهت
بهه زترين گۆڕانﮑارييهکانی سهر ڕووی زەوی دەتوانر ت به کۆکردنهوەی ماوەی
بچووک به م نائاسايی در ژيی هۆکارە بهردەوامهکان ڕوون بﮑر تهوە .ههموو
زيندەوەران له ناو خۆياندا بهردەوام گهشهيان کردووە و گۆڕاون" .يهک له دوای
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يهکبوونی بهردەوامی بهردبووەکان دەيسهلم ن ت که بهردەوامی ژيان ههرگيز بههۆی
کارەساته سروشتييهکانهوە نهوەستاوە) ".ت بينی :نووسهر ئاماژە به کارەساته
ژينﮕهييهکان دەکات که له ڕوانﮕهی" "Georges Cuvierجۆرج کوڤيردا دەگوترێ ههموو
بوونهوەرەکانی سهر زەوييان لهناو بردووە ،بڕوانه بهشی س يهم (.سهبارەت به تيۆری
ڕەچه هک ،که له ﻻيهن چار ز داروينهوە گه ه کراوە ،ڕينهارت "(١٩٢٥) "Reinhardt
بهم ش وەيه دەدوێ" :ههموو ئهو چهشنه بوونهوەرانهی که تايبهتمهنديی گهوههريی
وەك يهکيان ههيه ،لهڕاستيدا پهيوەنديشيان بهيهکهوە ههيه و ههر بۆيه مرۆڤ دەتوان ت
باس له سيستهم ﮑی سروشتی بﮑات به مانای 'تيۆری ڕەچه هک' .بوونهوەرە
بهردبووەکان دواتر ناتوانن له هيچی ترەوە سهرچاوەيان گرتب جﮕه له باوباپيرانی
زيندەوەرە زيندووەکانی ئ ستا .به ل ﮑۆ ينهوە له ر ﮑوپ ﮑی کرۆنۆلۆجی ئهمانهوە ،دەب
م ژووی گهشهکردنيش ...ڕوون ب  ".ڕينهارت " (١٩٢٥) "Reinhardtلهم ڕستهيهی
خوارەوەدا "به ﮕهی گهشهسهندنی زيندەوەرزانی"ی خۆی گهل ك ڕوونتر داڕشتووە:
"تهنيا تيۆری ڕەچه هک چارەسهر ﮑی سروشتی پ شﮑهش به زانای سروشتی دەکات
بۆ پهرجۆی گهشهکردن و يهک له دوای يهکبوونی ژيانی ئۆرگانيک ،ههرچهندە ڕەنﮕه
ه شتا بۆچوون لهسهر هۆکارەکان سهبارەت بهو گۆڕانﮑارييانهی له جۆرەکاندا
پ ﮑهاتووە جياوازە ... .بهم ش وەيه وردە وردە بهرزبوونهوەی ڕەنﮕاوڕەنﮕی جيهانی
زيندەوەران له چهند فۆرم ﮑی بنهڕەتييهوە پهرەی سهندوە ".بهم هه و ستانهی سا ی
 ١٩٢٥دەمانهو ت ت بينييه گشتييهکان لهسهر بايۆلۆجيای کۆن کۆتايی پ به نين و ڕوو
بﮑهينه چهند نموونهيهکی کۆنﮑر تی لﻘه زانستييهکان .و نهيهکی گشتﮕير له
گهشهسهندنی جيهانی ئاژەڵ و ڕووەک له ماوەی م ژووی زەوی لهم شو نهدا
ب وکراوەتهوەFutuyma ١٩٩٨, Levin ٢٠٠٣, Cowen ٢٠٠٠, Storch et al. ٢٠٠٧, Prothero ٢٠٠٧, ) :
.(Kutschera ٢٠٠٨ a
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ترايﻠۆبﺎيت " "Trilobitenو دايﻧﺎسۆرەﮐﺎن:
پهرەسهﻧدﻧﯽ در ژخﺎيهﻧﯽ ئﺎژە ﻧﯽ لهﻧﺎوچوو

جﮕه له باکترييه بچووکهکانی ميﮑڕۆسﮑۆپی و پرۆتۆزۆی ناوکدار )(eukaryotischen
که دەب وەک "زيندەوەری ههميشهيی نهبينراو"ی پهرەسهندن سهير بﮑر ن ،ئ مه دوو
گرووپی لهناوچووی ئاژە ن دەناسين )زيندەوەری گهورە( که بۆ ماوەيهکی نائاسايی
در ژ لهسهر زەوی ژياون  -له ماوەی مﻠيۆنان نهوەدا در ژەيان به ژيان داوە:
ترايﻠۆبايت""Trilobitenەکانی سهردەمی پاليۆزۆيک " "Paläozoikumو دايناسۆرەکانی
سهردەمی م زۆزۆيک"."Mesozoikum
پ شتر داروين ) (١٨٧٢/١٨٥٩له کت بی چهشنهکانيدا چهندين جار باسی ئاژە ه
سهرەتاييه ب کڕکڕاگهکانی کردووە که ئهمڕۆ به ئاژە ی س لوول ""Dreilapper
ناسراون ،گروپی جومﮕهپ يهکانی تريﻠۆبيتۆمۆرفا " "Arthropodenو نهی  ٦٣و  .٦٦بۆ
ماوەی نزيﮑهی  ٣٠٠مﻠيۆن سا ه ،ئهم بوونهوەرە زەرياييانه ئوﻗيانووسهکانيان کردۆته
کۆلۆنی خۆيان .تا ئ ستا نزيﮑهی  ١٥ههزار جۆری ئهم ﻗابغه ڕەﻗانه و نا کراون.
ترايﻠۆبايتهکان بۆ يهکهمجار له بهردە نهکانی کامبريای خواروودا دەردەکهون
)نزيﮑهی  ٥٤٠مﻠيۆن ساڵ لهمهوبهر ،ڕەگهزەکانی فالۆتاسپيس "،"Fallotaspis
ئۆل ن ﻠۆس " ("Olenellusو له کۆتايی سهردەمی پ رم " "Permدا مردوون و لهناو چوون
) ٢٥٠مﻠيۆن ساڵ بهر لهمڕۆ( .دوا نهوەکانی ئهم ئاژە ه سهرکهوتووانهی شانه
تو ﮑ دارە ڕەﻗانه بۆ نموونه ) (Paraphillipsia, Kathwaia, Acropygeبوونه ﻗوربانی
لهناوچوونی بهکۆمه ی سهردەمهکانی پ رم/ترياس ،که ت يدا زياتر له ٪٩٠ی ههموو
چهشنه ئاژە هکان  ٢٥١مﻠيۆن ساڵ لهمهوبهر وەچهيان لهناوچوون .هۆکارەکانی ئهم
کارەساته گهورەيه له م ژووی به ﮕهدارکراوی زەويدا له کۆتا بهشی ئهم بابهتهدا
باسﮑراوە.
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داروين ) (١٨٧٢/١٨٥٩ئاماژەی کردووە که "ههموو تريﻠۆبيتهکانی کامبرين
" "Kambrischenو سيﻠۆری " "Silurischenله چهشن ئاژە هوە سهرچاوەيان گرتووە که دەب
پ ش سهردەمی کامبرين ژيابن ".ئهم بۆچوونهی داروين سهبارەت به سهرچاوەی پ ش
کامبرينی ترايﻠۆبايتهکان دەتوانر ت به ل ﮑۆ ينهوەی زانسته مود ڕنهکانی ئهمڕۆيی
پشتڕاست بﮑر تهوە) .(Hughes ٢٠٠٧گهشهسهندنی ترايﻠۆبايتهکان که نزيﮑهی ٢٥٠
مﻠيۆن ساڵ لهمهوبهر کۆتايی پ هات ،ئ ستا دەتوانر ت به باشی لهسهر بنهمای دۆزينهوە
بهرفراوانهکانی فوسيل ياخود بهردبوو بۆنيات بنر تهوە ).(Fortey ٢٠٠٤, Hughes ٢٠٠٧
ش وەيهکی ساکار له و نهی  ٦٦دا نيشان دراوە که ت يدا نهخشه دەستﮑاريﮑراوەکانی
ئهم تو ﮑ ه ڕەﻗانهی دەريايی ،که بۆ يهکهمجار له کامبرين دەرکهوتن ،گهورەترين
گهشهسهندنيان له سهردەمی ""Ordovizium/Silurدا ئهزموون کردووە ،له سهدرەمی
" "Devon/Karbonدا ژماريان کهم بۆتهوە و سهرەنجام له سهردەمی پ رمدا لهناوچوون.
سهبارەت بهو ڕەوته سيستماتيﮑه ئا ۆزە که چهندين لق و پۆيان ل دەکهو تهوە ناکرێ
لهم نووسراوەيهدا به ووردی باس بﮑرێ)بۆ ل ﮑۆ ينهوی وورد ،سهيری " , ٢٠٠٤ Fortey
 "٢٠٠٧Hughesبﮑهن( .به م پ ويسته دوو دەرەنجامی گشتی له تو ژينهوە سهرەتاييهکانی
ترايﻠۆبايتهوە بخر تهڕوو:
 .１تريﻠۆبيتۆمۆرفا " " Trilobitomorphaنه ﻗڕژاڵ بوون و نه ﻗالۆنچه ،به ﮑو
گروپ ﮑی سهربهخۆی جومﮕهپ يهکانيان پ ﮑه نا که له بوونهوەرە ساکارەکانی
پ ش کامبرين سهريان هه دابوو :ترايﻠۆبايتهکان بوونه سهرکهوتووترين
دانيشتوانی زەريايی له م ژووی به ﮕهدارکراوی زەويدا که له م ژووی
جيهاندا ناوازە بوو )بهرزبوونهوەی ژمارەی جۆر و فۆرمهکان لهگهڵ
داگيرکردنی شو نی نيشتهج بوونيان له ئۆﻗيانوسهکان( .دەتوانر ت بههۆی
زانستی مود ڕنی ئهمڕۆييهوە گهشهسهندنه تاکه بوونهوەرەکان )(Ontogenesen
ی چهندين جۆری تريﻠۆبايت له دۆزينهوە بهردبووەکانهوە بونيات بنر تهوە.
 .２ترايﻠۆبايته لهناوچووەکانی سهردەمی پاليۆزۆيک جومﮕهپ يهکانی "سهرەتايی"
نهبوون ،به ﮑو ئاژە ه دەرياييه ب کڕکڕاگهکان بوون که گهشهی جهستهيان
سهير و سهمهرە و چاوی ئا ۆزيان ههبوو ،وەک "مۆد ﻠی سهرکهوتووی
گهشهسهندن" بۆ ماوەی نزيﮑهی  ٣٠٠مﻠيۆن ساڵ بهسهر زەرياکاندا زاڵ
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بوون .به گۆڕينی "ژيان ﮑی بنهڕەتی" ساکار که له کامبرين پهرەی سهند،
ههزاران ئاژە ی جياوازی مۆرفۆلۆژی " "morphologischئا ۆزی جومﮕهدار
)گهشهسهندنی گهورە( له ماوەی مﻠيۆنان سا دا سهريان هه دا .تو ژينهوەکانی
ترايﻠۆبايت دەريدەخهن که پهرەسهندنی زيندەوەران به ش وەيهکی دياريﮑراو
له ڕ ﮕهی گهشهکردنهوەی سنووردارەوە بهڕ وەچووە :تهنيا ئهو پ ﮑهاته
بنهڕەتيانهی که له سهردەمی ئۆنتۆجينی " "Ontogeneseت دەپهڕن دەتوانن
فۆڕمی نوێ )ژيان ياخود نهخشهی درووستبوونی بنهڕەتی چهشنهکان( له
ڕ ﮕهی گۆڕانﮑاری و هه بژاردەی سروشتييهوە ،بهرههم به نن .ئهم ياسايهی
گهشهسهندن بۆ بوونهوەرە کڕکڕاگهکان ،م رووەکان و زيندەوەرە
فرەخانهييهکانی ديﮑهش دەگونج ت ) .(٢٠٠٨ Kutschera / ٢٠٠٣Gilbertبه پ چهوانهی
ترايﻠۆبايتهکان ،دايناسۆرەکانی ميزۆزۆيک که ئهمڕۆ زۆر باشتر ناسراون،
له کت بی چهشنهکانی داروين )(١٨٧٢/١٨٥٩دا بهزەحمهت باسيان ل دەکر ت
– هۆکاريشی ئهوە بووە که زانيارييهکه لهو سهردەمهدا ه شتا زۆر ناتهواو
بووە.

و نهی  :٦٦گهشهسهندن و ههمهڕەنﮕی و جۆراوجۆری چهشنهکانی تريﻠۆبايتهکان " "Trilobitenتۆﻛ ی
ڕەﻗی بوونهوەری لهناوچووی زەرياکانی سهردەمی پال ۆزۆيك " ."Paläozoikumکۆنترينی
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تريﻠۆبايتهکان له کامبريانی خوارەوە ناسراون ،نيزيﮑهی  ٥٣٠مﻠيۆن ساڵ لهمهوبهر .له کۆتايی
١١
سهردەمی پ رمی " ٢٥١)"Permساڵ پ ش ئهمڕۆ(دوا تريﻠۆبايتهکان " "Paraphillipsiaلهناوچوون.

لهسهر سيستماتيك و گهشهسهندنی زياتر له  ٥٠٠چهشنی ناوبراو )ياخود ڕەگهزەکان(
مۆنۆگراف ﮑی گشتﮕير له "مارم ﻠﮑهی ترسناک" ههيه ،که لهﻻيهن ڕيچارد ئۆين له
سا ی ١٨٤١دا کۆکرانهوە و لهگهڵ پۆلی پهلهوەرەکانی دايناسۆری گر دراون
) .(Weishampel et al. ٢٠٠٤ل رەدا باس له ئهنجامه سهرەکييهکان دەکر ت ،به ئاماژەدان به
پرسيارەکانی گۆڕانی پﻼنی پ ﮑهاتهيی )گهشهسهندنی مهزن( و ﻗهبارەی گهورەی
ههند ک لهم بوونهوەرە کڕکڕاگه زەمينييانه.
له کۆتايی سهردەمی پاليۆزۆيﮑدا" ،"Paläozoikumگهورەترين لهناوچوونی بهکۆمه ی
م ژوويی که له سهرەوە باسمان کرد )نزيﮑهی  ٢٥١مﻠيۆن ساڵ لهمهوبهر( ڕوويدا.
له ميزۆزۆيﮑی " "Mesozoikumدواتردا ) ٢٥١بۆ  ٦٥مﻠيۆن ساڵ لهمهوبهر( بۆ ماوەی
 ١٦٠مﻠيۆن ساڵ دايناسۆرەکان زاڵ بوون بهسهر زەوييه سهرەکييهکانی گۆی زەوی
)و نهکانی  ٦٢و  .(٦٣بهپ ی س رينۆ " ،(١٩٩٩) "Serenoدايناسۆری سهدەمی تراياسی
ناوەڕاست که له ن چير ﮑی بچووکهوە پهرەی سهندووە لهسهر دوو ﻗاچی دواوەيان
بهدەوری خۆياندا دەسوڕانهوە ،بۆ و نه کۆيﻠۆفيزيس " "Coelophysisو
ه ت رۆدۆنتۆسۆروس " "Heterodontosaurusبهسهر س ڕەچه هک )گرووپ(دا دابهش
دەبن:
 .１دايناسۆرە دەندووك شاخهکان " "Ornithischiaبۆ نموونه :ه ت رۆدۆنتۆسۆر
") "Heterodontosaurusسهردەمی ترياس " ،"Triasجوراسی" ،("Juraست ﮕۆساور
") "Stegosaurusسهردەمی جوراسی ،کريتاسی ياخود سهردەمی گهچ(،
ئهنﮑيﻠۆسۆروس " ،"Ankylosaurusئيﮕوانۆدۆن ") "Iguanodonسهردەمی
جوراسی ،گهچ( ،ئهناتۆسۆروس " ،"Anatosaurusپرۆتۆس راتۆپس
" ،"Protoceratopsتريسراتۆپس )سهردەمی گهچ(.
nach Hughes, N. C.: Annu. Rev. Earth Planet. Sci. ٣٥, ٤٠١ – ٤٣٤, ٢٠٠٧
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 .２ساورۆپۆدۆمۆرفا ") "Sauropodomorphaڕووەکخۆری دايناسۆری پ فيﻠی –
مل ﻗاز( نموونه :پﻼتيۆساورس ") "Plateosaurusسهردەمی ترياس(،
کامتۆسۆروس ") "Camptosaurusسهردەمی جوراسيک( ،ئاپاتۆسۆروس
" ،"Apatosaurusبراکيۆساورس " ،"Brachiosaurusديپﻠۆدۆکۆس ""Diplodocus
)سهردەمی جوراسيک ،گهچ(.
 .３ت رۆپۆدا ") "Theropodaدايناسۆری ڕاوکهری دوو ﻗاچ ،گۆشتخۆر( نموونه:
کۆيﻠۆفيزيس ") "Coelophysisسهردەمی ترياسيک( ،ئهلۆساورس "،"Allosaurus
ئۆرنيتۆل ست س ") "Ornitholestesسهردەمی جوراسيک( ،ڤ ﻠۆسيراپتۆر
" ،"Velociraptorدينۆنيﮑوس " ،"Deinonychusتاربۆساوروس "،"Tarbosaurus
تيرانۆساورس ") "Tyrannosaurusسهردەمی گهچ(.
ناسراوترين دايناسۆرەکان به پ ی ميحوەری کاتی لهگهڵ ناوی ڕەگهزەکانيان له
و نهی  ٦٧دا پيشان دراون )م زۆزۆيک " :"Mesozoikumسهردەمی ترياس "،"Trias
جوراسيک و گهچ( .بوونهوەرە کڕکڕاگهکان کهم يان زۆر له ئ سﮑهپهيﮑهری تهواو
دروستﮑراونهتهوە( بڕوانه ئ سﮑهپهيﮑهری بهردبووی ئاپاتۆسۆروس " "Apatosaurusله
بهشی ""Bی و نهی  ٦٣و دووبارە بنياتنانهوەی ئ سﮑهڕووته له و نهی  .٦٧س
ت ﮕهيشتنی گرنگ که گرنﮕيی گشتييان ههيه که له تو ژينهوەکانی دايناسۆرەکانی
سا نی ڕابردوو وەرگيراون ،وا داروين سهردەمی خۆی نهيدەتوانی ئاگاداريان ب ت.
) :(a ٢٠٠٨, Kutschera ٢٠٠٧, Prothero ١٩٩٩Sereno
 .１له ههر س ڕەچه هکهکاندا ،دەتوانر ت فۆرمی سهرەتايی و ڕەگهز يان جۆری
گۆڕدراوی گهشهسهندوو که مﻠيۆنان ساڵ دواتر ڕوودەدەن دەستنيشان
بﮑر ت .کهواته بۆ نموونه ت رۆپۆدەکان " "Theropodaله ه ی لﻘدارەکان له
فۆرمی زنجيرەی " "Coelophysisو فۆڕمی سهرەتايی  Allosaurusو Tarbosaurus
ههتا  ١٢متر  Tyrannosaurus rexوە گهشهيان کردووە .ئهم جۆرە
گهشهسهندووانه واته ڕاوکهر ياخود گۆشتخۆرانه بههۆی ددانی گهورە و
تايبهتمهنديی دايناسۆرەکانهوە دەناسر نهوە.
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٢١٠

بوونهوەرە گهورەکانی " "Sauropodomorphaبۆ و نه  Brachiosaurus ،Apatosaurusو
 Diplodocusله بوونهوەرەکانی سهردەمی ترياسهوە پهرەيان سهندووە .به باشترين و
ڕوونترين ش وەی به ﮕهدارەوە ڕەچه هکی گهشهسهندووی ههند ك ئۆرنيتيشيا
" "Ornithischiaواته دايناسۆرە دەندووك شاخهکانی وەك  Ceratopsidaسهلم ندراوە .يهک ک
له چهندين بوونهوەری ب شاخی بچووکی فۆرمی سهرەتايی سهردەمی گهچ لهڕووی
جۆری  Protoceratopsنيشان دەدر ت ،که چهشنه شاخدارەکانی کۆتايی سهردەمی گهچ
له ڕ ﮕهی فۆرمهکانی ن وانيانهوە گهشهيان کردووە( بۆ نموونه،Triceratops
ڕوخسار ﮑی ترس نهری شاخداری ههيه .و نهی .٦٧

و نهی  ،٦٧گهشهسهندنی دايناسۆرەکان

پ ﮑهاتنی ئهم زنجيرە نو يانه که له ماوەی مﻠيۆنان سا دا ڕوويانداوە ،بوونهته هۆی
پ ﮑه نانی پﻼنی نو ی دروستﮑردنی جهستهی کڕکڕاگهکان )خۆگونجاندن لهگهڵ شو نه
ئيﮑۆلۆژييه تايبهتهکان ،بهرگريﮑردن له ڕووەکخۆرەکان و دايناسۆرە گهورەجهستهکان
و هتد( و ههربۆيه نموونهی سهرەکی گواستنهوەی گهشهسهندنی گهورەی بوونهوەرە
کڕکڕاگهکانی سهردەمی م زۆزۆيﮑی زەويين.

٢١١
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 .２هاوکات لهگهڵ سهردەمی گهشهسهندنی دايناسۆرەکان که نزيﮑهی  ١٦٠مﻠيۆن
ساڵ بهردەوام بووە ،بهرزبوونهوەی ت ﮑڕای ﻗهبارەی جهستهی ئاژە هکان له
ههر س گروپه سيستماتيﮑهکهدا ڕوويداوە .يهکهم دايناسۆرەکان بۆ نموونه
 Coelophysisو  Plateosaurusبه ش وەيهکی بهرچاو بچووکتر بوون له نهوەکانی
دواتريان ،واته  Allosaurusو  .Apatosaurusئهم گهورەبوونهوە ياخود زيادبوونی
بارستهی جهستهی دايناسۆرەکان له ماوەی مﻠيۆنان سا دا بههۆی ڕووپۆشی
ل رەوار و داپۆشراو له سهوزايی م ژووی زەوی له و تی پانﮕايا ""Pangaea
ڕوون دەکر تهوە )و نهکانی  ٦٨و  .(٦٩بۆ مﻠيۆنان ساڵ ،سهبارەت به
گياخۆرەکان ) Sauropodomorphaو  (Ornithischiaسهرچاوەيهکی نهپشﮑ نراوی
خۆراک و چهشنی خواردن لهبهردەستدايه ،بهجۆر ک که گروپی جۆری
گهورەتر توانيويانه باشتر له ه رشهکانی دايناسۆرە ڕاوکهرەکان )(Theropoda
خۆيان بپار زن و دەرفهتی ئهوەيان بۆ هه ﮑهوێ بتوانن گهشه بست نن .بهو
پ يهی گه خۆرەکان له ماوەی مﻠيۆنان سا دا دژبه دايناسۆرە گهورەکانی کﻠک
در ژ و ب بهزەيی له ک بڕک بووندا ماونهتهوە  -ڕاوچييهکان وەک گيا و
ڕووەکخۆرەکانی سهردەمی سهرەتايی ،فۆڕمی بهه زتريان بهرههم ه نا
)گهورەترين ساورۆپۆدەکان " "Sauropodenدر ژاييان تا  ٣٠متر در ژ بوون(.
ئهم بۆچوونه به دۆزينهوەی گهورەترين ڕاوکهری بهردبووی زەوی گهيشته
لوتﮑهی بهرزی خۆی.
 .３پهرەسهندنی با ندەکان ) (Avesدەب وەک گواستنهوەيهکی گهورەی
گهشهسهندنی مهزن که به تايبهتی و ووردی به ﮕهدار کراوە ،مامه هی لهگه دا
بﮑر ت .ئهم "بوون به با ندەيه ) (avinisationله چهندين ههنﮕاوی جياوازدا
ڕوويداوە :له دايناسۆرە ڕاوکهرە بچووکهکان که لهسهر دار ژياون
)ت رۆپۆدەکان " ،("Theropodaنزيﮑترين خزميان بۆ نموونه ڤ ﻠۆسيراپتۆر
" " Velociraptorله ڕ ﮕهی فۆرمهکانی ن وانياندا به باشی به ﮕهدار کراوە و له
ناوەڕاستی سهردەمی کريتاس گهشهيان ساندووە )بۆ نموونه مايﮑرۆراپتۆ
" "Microraptorڕاوکهر ﮑی پهڕدار( .ههروەها نه نی سهرچاوەی پهڕ و با يان
له سا نی ڕابردوودا ڕوون بووەتهوە :پهڕی با ندەکان هاوش وەی تو ﮑڵ و
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تووکی پهلهوەرەکانی پ شوويان نين  -ئهوان چهشنه پهرەسهندن و
گۆڕانبهسهرداهاتن ﮑی تايبهتيان بۆ مسۆگهر کراوە که به ش وەی پهڕ بۆ
گهرمداه نانی جهستهيان له دايناسۆرە ڕاوکهرەکانی سهر ئيشﮑانييهکان
وەريانﮕرتووە .ئارکيۆپت ريﮑس " ،"Archaeopteryxبا ندەی سهرەتايی که له
سا ی  ١٨٦٠دۆزرايهوە و تهنيا لهﻻيهن داروين )(١٨٧٢ەوە به کورتی باسی
ل وە کراوە )بڕوانه و نهی ٣٧ی ﻻپهڕە  ،(١٢٢ئهمڕۆ وەک دايناسۆر ﮑی
بچووکی پهڕدار ل ﮑدەدر تهوە ،که نو نهرايهتی لﻘ ﮑی ﻻيهنی گهشهسهندن
دەکات .ههموو با ندەکانی دواتری سهر زەوی له "با ندەی داينۆ"ی پهڕدارەوە
پهرەيان سهندووە و وەک نهوەی فۆڕمی ناوەندی فوسيل و )بهردبووی(
با ندەی ت رۆپۆد /با ندەی سهرەتايی له ئهژمار د ن .ههر لهبهر ئهم هۆکارە،
بايۆلۆژيای گهشهسهندنی مۆد رن با ندەکان لهگهڵ دايناسۆرەکان ڕيزبهندی
دەکات – "با ندەکان دايناسۆرن" ئهنجام ﮑی گشتی ئهم ه ه ل ﮑۆ ينهوەيه
)  .(٢٠٠٤Weishampel et. al.ههموو جۆرەکانی دايناسۆر )جﮕه لهو فۆرمانهی که
بۆ بوون به با ندە پهرەيان سهند( له کۆتايی سهردەمی گهچدا لهناوچوون .له
بهشهکانيتردا باس له هۆکارەکانی ئهم کارەساته دەکر ت.

و نهی  ،٦٨ت ئۆری ئا و گۆڕبهسهرداهاتنی ﻗوڕنهکانی زەوی ).(١٩٢٩ A. Wegener
ﻗوڕنهکانی زەوی دەب لهکۆتايی سهردەمی کاربۆن " "Karbonدا يهکيان گرتب ت ) .(Pangaeaدوای
ئهوەی ئ سﮑی بهردبووی پهلهوەرەکانی ) (Lystrosaurusله ئهنتارکتيﮑا ")"Antarktisپ ﮑهاتهی ترياس(

٢١٣
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له سا ی  ١٩٦٩دۆزرايهوە ،تيۆری ئا وگۆڕبهسهرداهاتنی ﻗوڕنهکانی زەوی به پشتڕاستﮑراو ههژمار
کرا .پ شتر ئ سﮑهپهيﮑهری  Lystrosaurusبه ههمان تهمهن له ئهفريﻘا و ئاسيا )هيندستان( دۆزرايهوە.
بهو پ يهی ئهم کڕکڕاگه زەمينيانه نهيانتوانيوە له ئاوی زەريا ت پهڕ بن ،دەب ئهم ﻗوڕنانه له سهردەمی
پ رمی-ترياسدا " "Perm-Triasبهيهکهوە نووساب تن– ١٢٥, ٤٠ nach Botha, J. & Smith, R.M.H.: Lethaia ).
(٢٠٠٧, ١٣٧

و نهی  ،٦٩شو نی ﻗوڕنهکان له سهردەمی پ رم )کۆتايی پاليوزۆويك " ("Paläozoikumسهردەمی گهچ
ميزۆزۆيك " "Mesozoikumو ) .Tertiär (Känozoikumلهيهکتر جيابوونهوەی به ﮕهدار له و تی سهروو
پانﮕيا ) (Aله ڕ ﮕهی پارچهکانی گۆندوانا ") "Gondwanaله باشوور( و لۆراسيا ") "Laurasiaله
باکوور( ) (Bبۆ تاکه ﻗوڕنهکان ،که له بنهڕەتدا تا ئهمڕۆش ههن) ، (Cبه ش وەيهکی نهخشهيی و نا
کراوە .گهشهسهندنی زيندەوەران به ش وەيهکی بهرچاو له ژ ر کاريﮕهری ئهم گۆڕانﮑاريانهدا بوو که
بههۆی ئا و گۆڕبهسهرداهاتنی ﻗوڕنهکانی زەوييهوە شو نيان لهسهر دانراوە.

در ژەی ههيه ...

