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  وەرگ 

  

ندنه    بهی ئهوه دوای خو کی گرنگم زانی بۆ زانياريی گشتيی کيژ و  ئه  به  و کت رک
به کت کورد  ڕمه وه   کهالوانی  سهرگ زمانیوه  ئهکوردی    ر  بۆ  کاره .  کی يهنامه  و 

کترۆنيم بۆ نووسه بهئهل مان نووسی و داوای  زانستگه  له  که ری کت ی فڕايبۆرگی ئا
ڕانئيزنی وه  بهرگ را بهکهی کت زدار کووتچ کرد. ڕ فراوانييه يم ل دام که  وه د ئيزنی پ

دەکهم.   و خۆمهوە سپاسی زۆری  کورد  نهرانی  له اليهن خو ميهرەبانييهی،  ئهو  بۆ 
وه هيوادارم شايانی که ت. ك ل نهران ب   رگرتنی خو

  

  )تحی (شوانهنادر فه

 

  

مهکهی نووسهر:   ئهوەش دەقی وە

زدار فهتحی بۆکانی خۆشهويست،    ڕ

پ  منتان  بهکهی  کت لهوەی  م  خۆشحا ڕن،  وەرگ نووسراوەکهم  دەتوانن  وە  ئ سپاس، 
نهرانهوە    توندیباشه، بههۆی ڕەخنهی   ك له خو نهر، له اليهن ژمار ق زی خو من له ه

بهکهم پهسهند نهکراوە.    کت

کی زۆر گه له و   ڵ س

را، زانستگهی فڕايبۆ  رگئولريش کووتچ
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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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شه   کی نووسهر پ

  

لهپه  له   و  ئينجيل  ئايينيی  بی  کت مه  نا  دنيای  پهکولتووری  هيچ  بهسيحيدا  ك    رتووک
بی   - ١٨٠٩"ی چارلز داروين (Origin of Speciesکان "شنهچه  سهرچاوەیڕادەی کت

نه١٨٨٢ نده   يتوانيوه )  که  ه لهکارت گهسهری  ت و  بۆچوون  سهر  به باره يشتن    ت 
ت. بهوروبهسروشت و دنيای ده  چه  ری مرۆڤ ههب بی ئينجيل کهوانهپ يانی    ی کت سا

ژه  کۆمه قوتابخانه  له  در و  بهکان  ده   گادا  ده وردی  تهرس  پهوه گوتر ی که هرتووک، 
پهمهر ته سهساڵ به  ١٥٠  داروين که زياتر له ره ، تهڕ بووه نيدا ت ند  وی چهو له  نيا ل

کی وه  ر تهل ده   نموونه  كد نر به  وه داخه  به  و  وه ه شتا  به   ه و  وه   وردی  کی  يهش
  .  وه تهکراوه كهوە و شی نهنی خهناو کۆمه چۆتهجيددی نه

وه وه رۆژی بيره   له  ی بهر دەستدا، کهرتووکه ياخود په  اوه لهم نووسر    ڕی  گهريی و سا
ی    داروين له ک بۆ قوتابيانی بيۆلۆژی زانستگه  له  ٢٠٠٩سا ی شاری کاسلی  سيمينار

و کراوەتهوە، چۆنيه مان ب زی داروين بۆ گۆڕانی چهتيی سهئا نج ت کان شنهلماندنی پ
تۆدی زانستيی نوێ   به وکات  کردوويهتی،بۆچوونانهی وا ئه  یهو ههها ئهروه هه  م
تهده  نهبه  خر کی ئهبه  ر. لهر چاوی خو  مه رههدا بيۆگڕافيی ژيان و بهيهو نووسراوه ش

وه زانستييه داروين  چارلز  "کانی  موتزارت  زی  Mozart١ك  ر زانستيی  دنيای  ی   "
ده  لهل من  بهگيرترێ.  کت ئاماژو  که   به  ه دا  کارت و  بهڕۆڵ  بهرده ريی  "و   وام 
ه  ٣٥٠٠وت"ی  کههه  سا ۆن  ده مل گهشهسهندن  لهکهی  په م.  پهندييهيوه و  پهدا  يتا  يتا 

وه   کان بهرووداوه  ينه  و له  وه تهوت دوپات بوونهکهی ههش کۆ   کانی زاناياندا بهوه ل
ی کات چۆنيه کهاتانهتيی ئهپ ن و ڕوون ده سهده  و پ ندر ڕوونی  ها به روه . ههوه بنهلم

ندرێ بۆچی پسپۆرانی باوه سهده  کراو بهلم ران  وه گهشهسهندن، گۆڕانکاريی بوونه  ڕپ

 
مانی (مۆتزارت مامۆستای مۆسيقا و مۆسيقا زانی به -  ١ وبانگی ئا   ) ١٧٩١  - ١٧٥٦ن
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کهچه  له ويست بووە، بهبۆ يه  وه شن   قينهڕاسته  کيتر که زياتر له مليۆنان ساڵ کاتی پ
  زانن.  ده 

بهله    کت ڕوونکردنهم  دوای  بوونهوه دا  گهشهسهندنی  لهوه ی  بنهسهران  ماکانی ر 
تيک و سه ن ی زانايانی ئهبژارده لماندنی ههژ ر  سهله  و بواره ی سروشتيی، کاری نو

ئۆريی کالسيکيی چارلز داروين  له وه   ت ی داروينيزمی نو ڕن،    تاهه  کانا بيۆلۆژی مود
تهشی ده  کهکر کی تك سيستهمڕۆ وه ئه   وه  فره م بهاليه  ئۆرييکی  زانايانی    خۆوه ن، 

ك کردووه خه ره ر نه  ند لهکانی چهزانستييه  دا بيۆگڕافی و کاره . ل رانی پسپۆران و پشک
شتا هه  گهشهسهندن که به  ر لهه ر س ته، ده وه تهری چارلز دارويندا ماونه ژ ر  به  خر

نه   ر. چاوی خو

نه   لهخو پهر  ت رتووکهم  ههده دا  بۆچی  که گا  و  بهس  دژ  ناتوان  ئيدياليستيی    وتی 
 وی کهنی زه مهی سروشتی خۆڕابگرن و تهبژارده ر هه سهکانی داروين لهبۆچوونه

به  له بهرده ڕاستيدا  گۆڕانکاريی  هاتووه،سهوام  ه  ٤٥٢٧  ردا  سا به  مليۆن   گه و 
ندراوه سه نهلم ق کی دروستکراکان بوونی خو کراو لهر د  ره   وه ن مرۆڤه اليه  و و چ
سهوه نهکهده  ئهره .  لهوانهڕای  زۆربهگهش  ئۆرييهڵ  ت بيۆلۆژه   ی  بهگرنگهکانی    کان 

ههتايبه دەکهين  پهيدا  ناسياوی  داروين  چارلز  هی  ده روه ت  ئهيسهها  بۆچی  نين  و  لم
  .  م بووه رده باشترين پسپۆری سه بريتانياييه  ژيره  مرۆڤه 

ئينگليزی سهو هۆيهبه    ناکرێ زمانی کۆنی  نۆزده ده ی  داروين  رده سه  واته  ی  می 
وه داوسهسه ڕينهوە د  لهڕبگ بههه   ،  ئهشهموو  پهکانی  کاره رتووکه م  کانی زانستييه  دا 

به داروين  وه   چارلز  بهش و  خۆی  ی  ئوريجينا له  ی  ئينگليزی  نا  په  زمانی 
ڕاوه وه  تهوە.ی کهرگ   دەنووسر

بی بنهمای چهك ده ر وه هه    ی    کانی چارلز داروين کهشنهزانين کت م  به  ١٨٥٩سا
  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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ی   سا له  ١٨٦٠له  (اليه  يشدا  برۆن  گ.  ه.  "چارلز    به  وه )ه H. G. Bronnن  ناوی 
به مانی وه   داروين"  ئا ڕرازمانی  بهله  . دوو وشهرگ کت بهو  ڕراونوه   ههه  دا  .  رگ

وه   مانای "به  " بهFavoured Racesی "وشه  ستی داروين لهبهمه  ڵ گهواو خۆ لهی تهش
چه  ژينگه ههشنهگونجاندنی  و  وشهه روکان"  " ها  بهStruggle for Lifeی  مانای    " 
به ی بۆ مانه"ک   .وه" هاتووه رک

بۆچوونی   مهبواری بيۆلۆژيدا که  کارايی زانستييان له  که  وه سانهو که ن ئهاليه  له   
واته داروين  سه  چارلز  و  شخستن  چهروه "پ بهريی  ك"  چه  شن رله  وانهپ ناوی    ژ
کۆمه به"داروينيزمی  سهبهمه   يهتی"  گهروه ستی  ت مرۆڤ  ههيهنراوه ری  ها روه . 

چهسياسه لهتوانانی  ڕاست  و  بهسهپ  "ک بۆچوونی  چهر  ی  مانهشنهرک بۆ  "ی  وه کان 
ی به  داروين به ره رده ك وه که   ههه  ندی خۆيان، بهوه رژه پ ستی داروين  بهدا مهگرن. ل

دان بهره کانی بۆ پهره ربهگشتيی به  کوو بهبه  دا نييه،نده ڕه نی دين ئاژه مابه  ڕ لهشه   پ
وگژه کانيانهچهوه  گيا  بۆ  جار  زۆر  بيۆلۆژيکی  زانايانی  ئه.  وشهکانيش  کار  به  يهو 
لهده  نن،  کدا ده   ه ناتوانن ڕاستهحا گيا و گژ  بهزانين  دژ  بهکتر شهيه  وخۆ  وهڕ    ڕ
  رن. به

را                                               ئولريش کووتچ
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  تا رهسه 

د واالس فر ی هه  چارلز داروين، ئا   ی سروشتی بژاردهو ئهس
 

              
                Charles Darwin 

         
          Alfred Wallace 

  

نی  ٢٢  کات من له ڕۆژی    و ی ئهڵ چاپخانهگهدا بڕياری چاپکردنم له  ٢٠٠٧ی ژۆئ
به بهکت لهرده ی  ئيمزاکرد،  لههه  ستتان  رۆژدا  که اليه  مان  نهناسراوه ن  کی    وهس
زم بهکی ره يهنامه   يشت:  پ گه ڕۆکه م ناوه خنه ئام

به شهڕ  گۆڕەپانهی  وی    "ئهو  لهن گهشهسهندن  و  پسپۆرانی    بيۆلۆژيی  و  ن
ك هاتووە ته مانيدا پ کهاتووه  سيی لهماندنی بۆچوونی کهنيا بۆ سهئا مان پ   ئا

مه ست ده رگری و ههبه  ناچار به  و ئ ئۆريی گهشهسهندنی داروين  و کات. ت
لهپره   له  که  تهسهنسيپدا  دوو  ههوه ر  موتاسيبژارده ری  و  سروشتی  ۆنی  ی 
قاندنی ژيان و گهشهسهندنی بوونهکههه به کهاتووه وه وت بۆ خو نهران پ  ، 
ت  کانی نوێ نازانستييه  ڵ زانيارييهگه له  کانی جيهان و نهڵ ڕاستييهگه له گونج

. ئه  هتوان هه نيا ده ته   وهۆيانهوە و به وه گه ب کيترتان    وه له  جگه  ر ئ بۆچون
پهادره ئ وه ، ئهيههه  مهسی ما   ." يهڕی ئ
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پهسه(له کی کاڵ له  ر بهوه ندين تهيان چهکهڕه ر ما ران  وه ر بيۆلۆژی بوونهسهزانست
ده بهوه  چاو  کهکهر  ت  له  و ئينجيلهڕوانگه  زۆربهيان  پهرتووکی  رگيراون.  وه   وه ی 

نه قان له اليهن خوداوب پڕۆسهده   بينرێ کهکيش ده يهو نهی خو "  ١ی  ە نيشان بدا. "و
  :  شدا نووسراوه که کۆتايی نامه له

نگ،  ڕه مهری هه وه بوونه  له  م دنيايهرزيی بۆ پڕ کردنی ئهربهت و سهڕافه"شه
وه و مرۆڤ ناتوان ده  يهنديی به خوداوە ههيوه نيا پهته   ) ردا."ستی ت

  

نه   ١ی و

ئه    بهئامانجی  کت ڕاستييهوه دۆزينه  م  گهشهسهندنی  ی  بيۆلۆژی،  زانستی  کانی 
ئۆرييه  کردن بهران و ئاماژه وه بوونه .  يهرانهوه و تهر ئهسهکانی زانستيی لهگرنگه  ت

نامهئه سهيهو  نه  وه ره ی  ڕوونه يهو به  سهله  کی  سهبارەت  مرۆڤ  ی  کا زانياريی  ر 
لهکانبۆچوونه گهشهسهندن.   ڕنی  مود دنيای  و  داروين  چارلز  نامهوه   ی  ی که می 

هبه دا ئاماژه وه ره سه     -زانم:گرنگ ده  به وه ی خواره و چوار خا

ردا  سهختی لهيدا جهکه نامه  له  و مرۆڤهئه  " کهEvolutionندن "سهی گهشهوشه -١
لهکردووه  بهکهيه  ،  کت "  ی چارلزکهمين چاپی  of On the Origin دارويندا 

Species) "يدا باس  و کاره . داروين لههاتووه ك جاريش نهت يهنانه) ته١٨٥٩
ۆرييه  له ژه ت ده کی ڕ که يی  نۆزده ده سه   له  کات  وه ههی  ڕه ميشدا  ك،  هچهك 

رکردنی سووڕی پلهباره  ر  وباربوون و گۆڕان ياخود به زانستی ف يی ناود
وه مکی گهشهسهندن به. چهکراوه  کی : "قهوه تهکراوه مانا    يهم ش دکردنی شت
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که چ،  خ و  گهشهئه  خوار  ناوی  کهسهوکات  سيی  ندنی 
"Individualentwicklung" له دوای    وه ن داروينهاليه  ر دانابوو و لهسهشيان 

ی   تايبه  ١٨٧٠سا کی  گرووپ بوونهبۆ  (وه تی  که Phylogeneseر  ل )  کی 
 . رگرتووه وه 
 

کهاتنی ژيان (واته -٢ کهاتنی يه  پ ندنی  سهناوی گهشه   ی ژيان کهمين خانهکه پ
له دانراوه سهکيميايی  لهر  چه  )  بی  کت کی  ن شو بهشنههيچ  دارويندا    کانی 

وه  نراوه ی زانستی نهش   که  فافی گوتوويه ڕوونی و شه  . داروين زۆر بهپشک
ی ژيان بۆ ئهکه يه شهمين فۆڕم و شک چ ک  وەی کهڕای ئهره ه، سك نييهيهو ه
نهوه  ونه  نامه  ری زانستی سرووشتی، لهك پشک کی  يهکانيدا گريمانهکراوه ب
 ن.  کهر ده سهمڕۆش زانايان باسی لهتا ئه که داوه  تهو بابهر ئهسهله

"چه -٣ موتاسيۆن  چهMutationمکی  تيکی  ن ژ (گۆڕانی  لهشنه"  ی    کان)  سا
ی  بياتی زانستی و بۆ داروين کهده هناو ئ وە هاتۆته ١٩٠١ کۆچی  ١٨٨٢سا

ڵ  رداهاتنی ئاژه سه. هۆکاری بيۆلۆژی گۆڕان بهناسراو بووه نه  دوايی کردووه 
) گيا  نهPopulationnenو  پشک ئهو  بۆ  وه )  ئينگليزيه  پهرە  کی رجۆيهك 
هاتبوو.    ل

بی چهم بهکه يه  له -٤ ی  وه دۆزينه  که   وه کاتهکان"دا، داروين روونی ده شنهشی "کت
لهبژارده "هه سروشتی"  واالس  ی  ر.  ئا.  خۆيه  اليهن  تهوه و  هۆی ،  نيا 

به بوونهسهگۆڕانکاريی  نييهوه رداهاتنی  نهران  و بۆ  هه  .  ی  بژارده باسی 
هکانی کردووه  وان ئاژە کسی ن وتی س وکههۆی ههدواتر به  ده ند سهچه  که  س

کی زۆر له  نه، دەسهژمار ت. و ئاژە ندر  لم
گانهيه      ناردنی ئهو برووسکهيهی سهرەوە له اليهن ئهو مرۆڤه ئايينييهوە يهك لهو به

سوکهوتی  نهگهيشتن له بۆچوونهکانی داروين زۆرجار دەبنه هۆی هه ، ت ن که دەيسهلم
هوودە و لهخۆڕا و دژايهتی کردنی بابهتی زانستی.    ب

ه    بهکهدا  کت بهشهی  و  لهم  داروين  چاڕلز  کارەکانی  و  ژيان  لهگهڵ  دەدەين  هوڵ 
د واالس ناسياوی پهيدا بکهين. دوو کهس که وەك باوکی کهوەنی   فر هاوکارەکهی ئا
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ئۆری   ت زۆری  کی  بهش ڕوونکهرەوەی  وەك  کهم  الی  چهشنهکان،  وگۆڕی  ئا
ن. ههوڵ دەدەين ل بژاردەی سروشتيی و ههروەها بيۆلۆژی زانستی له ئهژمار د ه  هه
نهك واالس، که ئه ئهم پهرتووکهدا هۆکاری ناودەرکردنی داروين،  و بهشی کۆتايی 

کردوه    ، ڕوون بکهينهوە. جياوازييه له سهردەمی ژيانياندا دەستيپ
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   ١بهشی 

ينهوەی ئهدەبی لهسهر بيۆگرافييهکانيان  کۆ   داروين و واالس: ل

  

   ) داروين  رت  رۆب چاڕلز  کارەکانی  و  ژيان  بيۆگڕافی،  ) ١٨٨٢  -  ١٨٠٩لهسهر 
نهی  کی زۆر په٢و و کراونه رتووك به، ژمار   . وه زمانی ئينگليزی ب

  

نهی    ٢و

ی    له    ك لهدا په  ٢٠٠١سا ما و کاره   ر ژياننامهسهرتووک کانی ژنی چاڕلز داروين، ئ
جوود "  و کرايه١٨٩٦  -  ١٨٠٨" (Emma Wedgwoodو دا  هه   ر له . ههوه ) ب مان سا

لهپه کيتر  گرنگايهسهرتووک و  ژيان  مۆنۆگرافی  ث  ر  ئيليزاب ئان  داروين،  کچی  تی 
"Anne Elizabeth) "و کرايه ١٨٥١  -  ١١٨٤ به. لهوه ) ب روته  دا بهو کت لی باس سهت

ناشتنهکهيدا    له  شيتوانيوه نه  ی کهکهستدانی کچهده   هۆی لهچلۆن چاڕلز داروين به  کراوه 
بی  . چهسيح چاوپۆشی کردووه ئايينی مه  و له  مناك بووه شداريی بکات، خهبه ندين کت

وکراونه تهواوی باس    ر بيۆگرافی چاڕلز داروين بهسهمووياندا لههه  له  که  وه تهتر ب
ره  وهۆيه. بهکراوه    کرێ.  ی ده که ر بيوگرافييهسهکورتی باس لهنيا بهدا تهل
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بهتا چه    لهند ساڵ  له  ر  ستا  د واالسر بيوگرافی و کاره سهئ ئالفر م  زۆر که  کانی 
ب و نووسراوه چه  مالوه به  ٢٠٠١ی  سا  م لهبوو. بهزانياريی هه و کرانه  ندين کت   وهب

  .  و زانايهکانی ئهر ژيان و کاره سه نهخهرووناکايی ده  که 
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    چاڕلز داروين:

بهده     داروين  ژيانی چاڕلز  دابهرده ر چوار سهسهتوانين  بکهمدا  و  ش  يی  مندا ين. 
نه)، ئه١٨٣٦تا    ١٨٣١وری دنيای (ڕانی ده )، گه١٨٣١تا    ١٨٠٩نجی (گه  ی  و سا
نهوه  پشک زه ك  گهشهسهندن،  ئاژه ری  و  ناس  کردووه وی  کاری  ناس  تا    ١٨٣٧(  ڵ 

تا    ١٨٧٢ك گياناس ياخود فيزيۆلۆژی گيايی (ی وه همرده و سهها ئهروه )، هه١٨٧٢
سووڕاو بووه ١٨٨٢   . ) هه

رت داروين وه رده سه    يی و الويهتی: چاڕلز ڕۆب ی  ١٢  له  کوڕم  ك دووههمی مندا
هبنه  له  ١٨٠٩ی  فۆريه هکی ده يهما  " ئينگليز لهShrewsburyشروسبۆری "   نددا لهمهو

دوکتوور   باوکی  بوو.  " دايك  داروين  وارينگ  رت  "  Robert Waring Darwinرۆب
سووزانه١٨٤٨  -  ١٧٦٦( ناوی  دايکيشی  و   (   " جوود  "  Susannah Wedgwoodو
ی ل کهشه  ريی ئهو دوو کهسه،) بوو. هاوسه١٨١٧  -  ١٧٦٥( ، دوو  وه وتهش مندا

  کوڕ و چوار کچ. 

ندکاری  هۆگری سروشت بوو و وه   وه می الوييهرده سه  ر لهچاڕلز داروين هه    ك خو
رۆ و به  زانستگه، کسيۆنی م ره ی کۆ کردۆتهوە کانی قالۆنچهشنهت چهتايبهکۆل دا  . ل
ی باسه "  Darwin Erasmusی چارلز، ئيراسموس داروين " وره گه  باوکه  بگوترێ که  ج

وه ١٨٠٢  -  ١٧٣١( نووسه)  و  دوکتۆر  لهك  ههسهر،  و  زانستی سروشتی  ها  روه ر 
وکردبۆوه ران بابهوه وی بوونهر زه سه  تيی هاتنهو چۆنيه  رچاوه سه . دوای مردنی  تی ب

ه) چاڕلزی هه١٨١٧دايکی ( ك قوتابخانه چوو بۆ قوتابخانه شت سا ی  که و دوای سا
رقوتابخانه  گۆڕی و چووه  باتل دوکتور  لهButler"   ی  و  ی  "  ش سا هۆی  به  ١٨٢٥و

ه  ر کرا. باوکی چاڕلزی شازده ده   قوتابخانه  يکردنهوە لهمبهته ی و کارانهر ئهسهله  سا
تی:  ده  مشك  گ و جرجهگوو کردن، سه  جيا له  "تۆ هيچ تامهزرۆييهکت نييهب گوتب

  ينی!" گهت ده کههماخۆت و بنه نيا ئازار بهت تهو کارانهراوکردن، به
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دا لهمانگی ئوکتۆبری هه  له    ی کهوره ڵ برا گهگه ختکردنی باوکی لهر جهسهمان سا
" لهErasmusئيراسموس  "زانستگه  "  ئيدنبوڕۆ  لهEdinburghی  پزشکی   "  بواری 

به) ده ١٨٢٧تا    ١٨٢٥( ندن کرد. دووساڵ دواتر چونکه  ستيان  داروين    خو چاڕلز 
هۆش ئه  کان بکات، کهخۆشهريی نهرگهشتهر نهنبهههوانی خۆڕاگری لهتيده نه و کات ب
ژه ش هه و کاره ستی لهکران، ده ده نه ندن نه  ی بهگرت و در ك بۆ  فهدا. دوای سهخو ر

ی    پاريس له ندنی ته  ستی بهده   ١٨٣١تا    ١٢٢٨سا جی مه  ری ئايين لهوه خو سيحی  کۆل
کهمبريج   لهCambridge"شاری  کرد.  بريتانيا  ی  له"  ناسياويی  يهگهوێ  لهڵ   ك 

په ميک  ئاکاد مامۆستاکانی  بهگرنگترين  کرد  ستيڤنس    يدا  جۆنس  پرۆفسوور  ناوی 
نسلۆ، ئينگليزی   ه ناسی  زەوی  و  (Johns Stevens Henslow"  گياناس   "١٧٩٦   -  
هه ١٨٦١ و  له روه )  ئاده گهها  " ڵ  جويك  س ) ١٨٧٢  -  ١٧٨٥("  Adam Sedgwickم 

دا په نهری زوەی ناسيی نو که هی ئهيدا کرد. له ماوه نديی پهيوه پ نا  په  له  و چوار سا
ندنی ئايين له   وهوی ناسييهرناسی، گياناسی و زه وه کانی بوونهره وه ته  کمبريچ به  خو

سووڕاوترين پسپۆری زانياريی سروشتی  ريك کرد و وه خۆی خه و  ئهك باشترين و هه
سه  مهرده سه " خۆی  پلی  ويليام  ئهزموونهکانی  و  کار  لهگهڵ  "  William Paleyلماند. 

دەکا که وەك گرنگترين زانياری سهردەمی خۆی  ١٧٤٣  -  ١٨٠٥( پهيدا  ئاشنايی   (
  ناسرابوو. 

رناس،  وه ك زانياری زانستی سروشتی (بوونهم وه ك ئايين ناس و هه م وه داروين هه   
دەسووڕا. له  ویگياناس و زه    له   که  وه کاتهيدا داروين ڕوونی ده کهبيوگرافييه  ناس) هه

ندنی ته  له  ١٨٣١ی  ژانويه کليسای    ك قهشهی ئايينی لهو وه   واو کردوه بواری ئاييندا خو
کی ئارام له  ست بهده   و ويستوويه  کار کردووه   ستی بهئينگليز ده   ئهنگليکهن له وێ  ژيان

به ئه  م بکا،  کهوت،  بههه بهفهی بۆ سهنجهگه  و مرۆڤهژيانی  ڕێ ری دەوری دنيا 
  .   کردووه 

ری و په  ): به١٨٣٦تا    ١٨٣١وری دنيا (ری ده فهسه    ی ندی مامۆستاکههۆی ڕاسپ
"J. S. Henslow  داروينی بۆ  ه  ٢٢"  هه ئه  سا وه هو  که  ڕەخساند  نهی  پشک ری  ك 

کی چهفهسه  سروشت له هنر شداری بکا. کاپيتانی  گهمی، به  وری دنيادا بهی ده دسا
ك بووه که   کهشتييهکه  رت فيتزڕۆی "  به  س ". ئهو سهفهرە  Robert FitzRoyناوی ڕۆب
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" ئهفسانهيی  کهشتی  به  نهی  H.M.S. Beagleکه  کردووە،(و دەستيپ  ٢٧) ڕۆژی  ٣" 
ی   نپۆرت"ی پليمووث    ١٨٣١دسامبری سا )ەوە وەڕێ  Davenport  )Plymouthله "دەيڤ

پهڕ بووە:  ستگهيانهی خوارەوەدا ت   کهوتووە و بهو و

١٨٣٢" رديش  کاپف دوڕگهی  فوريه:  ژانويه/  مانگی   ،Kapverdische  ،ئهفريقا له   "
 " پاول  سانکت  نۆڕۆنا  Paul-Sanktدوڕگهی  دێ  رناندۆ  ف هيند،  ئهقيانووسی   "

"Fernando de Noronha  ،ئهمريکا باشووری  (سان  "  باهی  ئارژانتين،  برزيل، 
مۆنتهويدئۆ   رۆ،  ژان دێ  ريۆ  نوامبهر:  تا  ئاپريل  مانگی  سالوادۆر)، 

"Montevideo مانگی له  ئارژانتين،  تهختی  پ ئايرس  بۆينس  ئۆرۆگۆيه،  تهختی  "پ
سامبر دا چوونهته دوڕگهی فالکالند " نتيك.Falklandد   " له باشووری ئوقيانووسی ئات

"،  Feuerland: باشووری ئهمريکا، شيلی: دوڕگهی فيورالند "، مارس/ئاوريل١٨٣٣
" نگرۆ  Maldonadoمالدۆنادۆ  ريۆ  له  پاتاگۆنس  ل  ئ دسامبر:  تا  ئاگوست   ،" El

Patagones  "Rio Negro " دۆ  س د تۆ  پۆر مۆنتهويدئۆ،  ئايرس،  بۆينس   ،"Puerto 

Deseado   ؛"  

يۆليان"١٨٣٤ سان  رتۆ  پو مارس:  تا  ژانويه  مانگی   ،o San JuliánPuert  له  "
" فامينه  فۆرت  دسامبر:  Fort Famineئارژانتين،  تا  ئاوريل  فالکالند،  دوڕگهی   ،"

"  Chiloé"، دوڕگهی شيلۆی "Cape Turnپاتاگۆنيا له باشووری ئهمريکا، کاپ تۆڕن "
تی شيلی و ههروەها چهند ناوچهيتری شيلی.     له و

"  Valdiviaهی شيلۆی، ڤالديۆيا " ، مانگی ژانويه تا مارس: سان کارلۆس له دوڕگ١٨٣٥
رن "  کی باشووری شيلی، کۆرديل ك له ناوچه شاخهوانييهکانی Cordillerenشار " بهش

ندۆتچا "  " له ئارژانتين. ئاوريل تا دسامبر: سانتياگۆ و ڤالپارايزۆ  Mendozaئهمريکا، م
"Santiago -Valparaiso" کۆکيمبۆ  شيلی،  له   "Coquimboئهمريکا باشووری  له   "  ،

" "Iquiqueئيکويکوێ  ليما  و   "Lima پاگۆس گا سپتامبر:  مانگی  پرۆ،  تی  و له   "
"Galapagos  .تی ئوقيانووسی ئارام، تائيتی و نيۆزيلند   " له ڕۆژهه
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ه چاڕلز داروين له شاری ڤالديۆيا " ٢٠له ڕۆژی      بروای ئهو سا "ی  Valdiviaی ف
ئهو    ، دەب بۆمهلهرزەيهك  شاهيدی  شيلی  تی  بهرچاو  و کهرييهکی  کارت کارەساته 

ناکردنی دنيا" دەگۆڕدرێ (له بهشی   لهسهر چاڕلز دادەن و دواتر بۆچوونی لهسهر "و
ينهوە سهر باسی ئهو تهوەرە).  بهکهدا دەگهڕ   حهوتهمی کت

" له ئوستراليا،  King George Sound" ، ژانويه تا ئاوريل: ئوستراليا، سيدنی،  ١٨٣٦
کۆک  دوڕگهکانی و  " Keelingوس"کيلينگ   ،"Kokos  مانگی له  و  ئوستراليا  له  ههر   "

" ماوريتيۆس  ئوکتۆبر:  تا  " Mauritiusيوالی  کاپستات   ،"Kapstadt باشووری له   "
نشن "  تی ئهفريقا  Bahia" له کانادا، باهيا " Ascensionئهفريقا، ئاس کی ڕۆژهه ت " و

رنامبووکو "  تی برزيل.  Pernambucoو پ   " له و

 

نهی    " H.M.S. Beagle شتی ئهفسانهيی "که ٣و

ڕۆژی      ی    ٢له  سا به  ١٨٣٦ئوکتۆبری  گرووپه  " سهئهو  ئازۆرن  و  Azorenر   "
نج ساڵ و  Falmouthفالمووث " "دا گهڕانهوە بۆ ئينگلستان. دوو ڕۆژ دواتر دوای پ

ی له  ڕاوه دوو ڕۆژ چارلز داروين گه " و Shrewsburyدايکبوونی شڕوسبری " بۆ ج
. له  وه هاتنه  خۆشحاڵ بوو له کانی خۆی  دا کۆکراوه   ١٨٣٦مانگی دسامبری    بۆ ما

ک کرد. مارسی  Cambridgeکهمبريج "  له ك و پ کۆچی کرد بۆ شارئ    ١٨٣٧" ر
ندی  ماوه " زه Marlboroughشاری ماڕلبورۆ "  وێ، لهن و دوای دوو ساڵ ژيان لهنده له
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کی ڕاستهك ههن وه وری دنيای دارويری ده فهکرد. سه ی زانستی  قينهواڵ و ڕووداو
ی   وه   به  ١٨٣٩سا لهش ب  کت دووهه  ی  چاپی  درا.  بهچاپ  کت ن  اليه  له  که  که می 
ی  تهواوتر کرابوو، له  وه ره نووسه   موو جيهان ناساند.  هه دا داروينی به ١٨٤٥سا

ئۆريسيه     ): له ١٨٧٢تا    ١٨٣٧(  ڵ ناسنی گهشهسهندن، زەوی ناس و ئاژه وەک ت
ی   سا ده   ١٨٣٦پاييزی  بهداروين  کرد  به  ستی  كکردنی  پ و  ك  لهگهڕ ر سهکانی 

ك واته  وه کانی وا کۆی کردبوونهشنهچه شه  ١٨٣٧  و دوای سا کان شنهی چهتوانی ک
. ئه  ك نووسراوه وه  ن م  ی ئه٣شی  به  زۆر گرنگن و له  و نووسراوانهکۆتايی پ ب
وه   دا بهبهکت شهکه ده   وردی باسی ل کيتر که کان و گۆڕانيان بۆ چهشنهی چهين. ک  شن
"چه  به چاڕلز  ناوی  داهاتووی  ژيانی  ی  سا بيست  بوو،  ناودار  ئوريگنال"  شنی 

  گهمريکا و بهکانی باشووری ئهت فوسيلهتايبه ريك کرد. بهخه  وه خۆيانهداروينيان به
و  ره ويان به" ئهGalapagosی گاالپاگۆس "دوڕگه   کان لهشنهر چهسهکانی لهکۆکراوه 

زی گهشهسهندن هان دا.     دروستکردنی ت

ی   له    ستی کرد ی داروين ده وه مانگ دوای ئه ١٥ واته ١٨٣٨مانگی ئوکتۆبری سا
له  به بهسهکارکردن  لهکۆکراوه   گهر  کی  ب کت پشوودان  بۆ  خۆی،  ر  سهکانی 
مالتوس "  وی کهر زه سه  ت لهشيمهی حهوه بوونهه ورگه  "  Thomas Malthusتۆماس 
نده ١٨٣٤تا    ١٧٦٦( خو نووسيبوی،  ههوه )  وه .  لهر  روون   ك  دارويندا  بيوگرافی 

بهئاماده   ره وه و تهر ئهسهخۆی له  و پسپۆره ، ئهوه تهکراوه  ی مانهکردبوو، 'ک  به   وه'رک
ک وەربگرێ،  چاوه   به  هجيددی  ئاژه هۆی  سرووشتيی  ری  چه  - ڵ  د  شنهو 

کی ڕاستهکان وه کانی گيا و داره جۆراوجۆره  کردووه هه  قينهك شت . يادداشتی  ستی پ
وه کهبيۆگرافييه ر لهبڕيارده    :  هاتووه  يهی داروين بهم ش

"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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شکمدا هات، که شنی سازگار مهيليان  دا چهه گونجاو  و بارودۆخهله   "دەست بهج به م
ئهوە دەبووە هۆی   ئهنجامی  لهناو دەچن.  ناسازگارن،  وا  ئهوانهی  و  مانهوە ههيه  به 
گهی ئهوەوە بتوانم   کم ههبوو که له ڕ رەدا هيچ نهب تيۆر کهاتنی چهشنی نوێ. ل پ

د واالس ناوەڕۆکی ١٨٥٨بيست ساڵ دواتر (  کار بکهم." فر ی لهگهڵ ئا ) به دووقۆ
ئۆر  کردبوو.  ت رەوە دەستی پ و کردەوە که سهرچاوەکهی ل   ييهکمان ب

ی  ردرا.   ١٨٣٨سا بژ گای زەوی ناسيی هه   چارلز داروين وەك سهرپهرشتی کۆمه

ی      سا ما   ٣٠چارلزی    ١٨٣٩ژانويهی  ئ ناوی  به  خۆی  مامی  کچه  لهگهڵ  ه  سا
جوود "  )زەماوەندی کرد. ئهو پهيوەندييه بووە  ١٨٩٦  -  ١٨٠٨" (Emma Wedgwoodو

کی   رە بهوالوە کات ت و ل همهندتر ب ييهوە دەو له ڕوانگهی ما هۆی ئهوەی داروين 
ههم له  بکات.  تهرخان  ينهوەکانی  کۆ ل بۆ  ناوی  زۆری  به  بی  کت يهکهم  دا  سا ان 

(داروين   دنيا"  دەوری  بۆ  سرووشتی  کی  نهر پشک و  ١٨٣٩/١٨٤٥"سهفهری  ب  (
بفرۆشييهکاندا ماوەتهوە.     کرايهوە که تهنانهت لهم سهردەمهشدا ههر له کت

ی      پتامبری سا هکهی له شاری لهندەنهوە کۆچيان کرد    ١٨٤١مانگی س لهگهڵ بنهما
کی بچووك   " که ئهودەم به سواری کهژاوە  Downe villageبه ناوی دۆون "بۆ گوند

لهندەنهوە دوور بوو له  ر  کی   ٢دوو کاتژم و لهوێ ڤياليهکی گهورەی کڕی که باغ
ی   وە وەك مووزە بۆ ههموو مرۆڤی  ١٩٩٩بهرفهراوانی لهگهڵ بوو. (ئهو ڤياليه له سا

 جيهان ئازاد کراوە). 

 

نهی    ٤و

 
نت.   ٢ تی لهندەن و نزيک ناوچهی ک ستا کهوتۆته نزيک بڕووملی يه له باشووری ڕۆژهه   ئ
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وان سا له ن ما  يان زۆر   ١٠  ١٨٥٦تا    ١٨٣٩هکانی  ژنهکهی ئ ی بوون که س مندا
ث"    –   ١٨٤١" (Anne Elizabethزوو مردن. مهرگی کچهخۆشهويستهکهی ئان ئيليزاب

کوڕە  ١٨٥١ ئيست.  ئات به  بوو  که  دانا  لهسهر  کهريی  کارت وەيهك  ش به   (
) کاری باوکی پيری له بواری  ١٩٢٥تا    ١٨٤٨" (Francisخۆشهويستهکهی فانسيس"

نهر کاری  پشکني ژە پيدا و دواتر له شاری لهندەن وەك ڕاه نی فيزيۆلۆژی گيايی در
نه دوو نووسراوەی لهسهر   و کردەوە (بۆ و دەکرد، نامهکان و دۆکۆمينتهکانی باوکی ب

و کردەوە.  شهی چهشنهکان ب   ).  ١٩٠٩ک

): کاری شهشهم و کۆتايی چارلز  ١٨٨٢تا    ١٨٧٢وەك گيا ناس و فيزيۆلۆژی گيايی (
ئۆريسيهنی  ١٨٧٢" (Origin of Speciesداروين سهرچاوەی چهشنهکان " ) سهرەدمی ت

گهشهسهندن بهرە بهرە کۆتايی پ هات. هاوکات لهگهڵ خۆ خهريککردنی به بيۆلۆژی  
ك لهسهر "ههستی مرۆڤ و ١٨٨١کرمی خاکييهوە( ب وکردنهوەی کت )، ههروەها ب

) سه١٨٧٢ئاژەڵ"  ههتا  سروشتييه  پسپۆرە  ئهو  کاری )،  به  خۆی  مردنی،  ردەمی 
  گياناسييهوە خهريك کرد.  

ی ئاوريلی  ١٩داروين بۆ ماوەی نيزيکهی چل ساڵ تا سهردەمی مردنی واته ڕۆژی     
ی   ه گهورەکهی ژيانی کرد. لهسهر  ١٨٨٢سا ، وەك مرۆڤيکی نهخۆش لهگهڵ بنهما

ترين بۆچوون به م نو ی ئهو   نهخۆشی داروين باس و گفتوگۆيهکی زۆر کراوە، به پ
ی بهج ماوە ئهوەيه که داروين دوای هاتنهوەی له سهفهرە   نامه و نووسراوانهی ل
کی  بارودۆخ ببوو،  نهخۆشی  تووشی  لهو سهفهرەدا  که چهندين جار  هکهی  نج سا پ
دا خۆی پيشان بدا ياخود   ک هاتبوو که لهخۆی ڕانهدەدی لهناو کۆمه دا پ ترسناکی ت

و ك بکات. به ش ی کۆتايی  قسه بۆ کۆمه ەيهك ههستی به ترس کردبوو، که له چهند سا
مای هاوسهری بۆ پياسهکردن له ويالکهی دەهاته دەرەوە.     ژيانيدا تهنيا هاوڕێ لهگهڵ ئ

ژە      مهتی، تا دوايين ڕۆژەکانی ژيانی کارە زانستييهکانی در شهی س سهرەڕای ک
داوە. له پهنا   بدا   ١٦پ   ١٠٠له چاپ دراون، زياتر له  تهوەری زانستی که له نۆزدە کت

  نووسراوەی له ڕۆژنامهکاندا چاپ کراون.  
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د واالس  فر   ئا

Alfred Russel Wallace and the Ternate essay 

د واالس     فر ئا نهی    ژيانی  بهسهر چوار  ٥(و داروين دەکرێ  ) ههر وەك ژيانی 
ی و گهنجی ( )، سهردەمی  ١٨٤٨تا    ١٨٢٣سهردەمدا دابهش بکرێ. سهردەمی مندا

) ئامازۆن  و  زيا  مال نهری  ١٨٦٢تا    ١٨٤٨سهفهری  پشک پسپۆريی  سهردەمی   ،(
) و ئهو سهردەمهی وەك زانای مادە  ١٨٨٩تا    ١٨٦٣گهشهسهندن و جوغرافيا ناس (

يهتيی چاالك بووە (و ف   ). ١٩١٣تا   ١٨٩٠يلهسۆفی کۆمه

  

نهی    ٥و

د واالس له ڕۆژی      فر ی  ٨ئا وەك ههشتهمين منداڵ    ١٨٢٣ی مانگی ژانويهی سا
نت " هکهی له شاروچکهی ئوسك گو ی بنهما " (ئهو سهردەمه Usk, Gwentله نۆ مندا

تی ئينگليزەوە ههبووە  اوکی له بواری دادپهروەريدا  ) له دايك بووە. ب٣پهيوەنديی به و
وە نهبرد و سه م ههرگيز وەك پيشه ئهو کارەی بهڕ ندبوو به ڕای ل  ره دەرسی خۆ

و که  کی گونجاو بهخ واز هکهی به ش ی داوە بنهما ی، ههو کی مهزنی ما وتنی زيان
" هرفۆرد  شاری  بۆ  کۆچکردنيان  دوای  (Herfordبکات.  له ١٨٢٨"  د  فر ئا  .(

شهی  Grammar Schoolقوتابخانهی " م بههۆی ک ندووە. به " ی ئهو شارە دەرسی خو
 

ز و نزيک شاری نيوپۆرته.    ٣ که له ناوچهی و ستا بهش   ئ
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) کراوە  دەر  و  تهوە  بمين قوتابخانهيهدا  لهو  کۆتايی  تا  نهيتوانيوە  ييهوە  ).  ١٨٣٦ما
دی   فر ه ناچار کراوە بۆ الی برا گهورەکهی له لهندەن بڕوا. لهوی لهگهڵ   ١٣ئا سا

) ناسياويی  ١٨٥٨  -  ١٧٧١" (Robert Owenاليهنگرانی سوسياليستی رابرت ئۆون "
هکهی پهيدا کردووه  يی و چهند جار مهرگی ئهندامانی بنهما . سهرەڕای بارودۆخی ما

ش ئهوەی بگهنه تهمهنی   ن، مردوون)، ژيانی   ٢٣(چوار له خوشک و براکانی پ سا
نی خۆشی بووە: باوکی ئا هدا اليهنی پۆزيتيڤ ياخود ئهر د لهو چهند سا فر د له  ئا فر

بهکان  بخانهی شارەکه دامهزراوە و ڕيگای بۆ کوڕەکهی کردۆتهوە که دەستی به کت کت
  ڕابگا.  

ی      شت و چوو بۆ الی برايهکيتری    ١٨٣٧وەرزی پايزی سا شاری لهندەنی بهج ه
دفردشر "  ". دوای دابڕانی له کاری سهعاتسازی که لهو Bedfordshireله ناوچهی ب

ی   ربوونی کردبوو، تا سا هی باوکی کۆچی دوايی ١٨٤٣شارە دەستی به ف ، ئهو سا
 " ويليام  گهورەکهی  برا  ی  "  Williamکرد، الی  سا ويلياميش  کردووە.    ١٨٤٥کاری 

دی   فر پهنا کاری ئازاد، وەك ئهندازياری بواری    ١٦کۆچی دوايی کرد. ئا له  ه  سا
سروشتی (گيا ناس و زەوی ناس) بهردەوام له کۆبوونهوەکانی زانايانی ئهو بوارەدا  

ی   پاييزی سا و خراپی ڕۆيی، و  ره کار و باری به  ١٨٤٣بهشداری کردووە. دوای 
ف د کاره ئا شاری    تايی لهره ی سهك مامۆستای قوتابخانهست چوو. دواتر وه ده   ی لهکهر

ستر " ی  که وره دوای مردنی برا گه  ). واالس١٨٤٥تا    ١٨٤٤زرا (" دامهLeicesterل
دفردشاير "  وه ڕايه"ويليام" گه ناوچهی ب بهی ده وه " بۆ ئهBedfordshireبۆ  ر سهست 

  بگرێ.   ويداريداکاری زه 

ی      دی    ١٨٤٤سا فر ه  ٢١ئا نری والتر بهيتس "گهله  سا "  Henry Walter Bates ڵ ه
رووی کۆ ده   )که ١٨٩٢  -  ١٨٢٥( په  وه کرده م ك داروين،  ر وه يدا کرد. ههئاشنايی 

روو(حهوه زرۆيی بۆکۆکرنهواالسيش تامه ی  ڕات) ههشهی م دی    ١٨٤٥بوو. سا ئالفر
 "Alexander von Humboldtلکساندر ڤۆن هومبولت " کانی داروين، ئهرنامه فهالو سه

نه١٨٦٩  -  ١٧٥٩( نده ) و پشک ك لهتايبه  . بهوه رانيتری  سروشتی خو ب ر سهت کت
وه   کانی ئامازۆن به ناوچه هڵ هه گه له  که   ر کردسهك کاری لهيهش نری والتر  ڤا کهی ه
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بهی ئهر بۆ باشوورفهبهيتس خهرجی سه ش  ر لهج کرد. ههمريکا / مالزيايان ج و
به نا.  نسيپی ههر پره سهی لهکهناوداره  کت   بژاردن بهرههم ه

ی  فهسه    ی    ١٨٤٨ری ئامازۆن و ئيندۆنۆزيا (سا ی مانگی ٢٥): ڕۆژی  ١٨٦٢تا سا
ی   ه  ٢٥واالسی    ١٨٤٨ئاوريلی سا ه  ٢٣و بهيتسی    سا تی ئينگليزيان ب  سا ج  هو

شت و   م "   يشتنهمان ساڵ گه ی مای هه٢٨ه ل "  Paráوکات ناوی پارا " ئه  " کهBelémب
ڕن. دوو ساڵ بهڕاست وه   يان بهکهی پالنهوه ، بۆ ئهمريکاباشووری ئه  بوو له دوو    ڕگ

به دواتر  و  کرد  کاريان  ی  نادياره   قۆ لههه  وه هۆی  بهرکام  ژه   وان  در ا  بهج  يان 
گرۆ  ندی ئامازۆن و ناوچهپشکنينی ناوه   ستيکرد بهده   يان دا. واالسکه کاره  ۆ ن ی ر

"Rio-Negro ی پشکنی و به يهو ناوچهساڵ باشووری ئه  ی يازده "، بهيتسيش نيزيکه 
دۆزينه چهوه هۆی  روويهی  م (شنه  پهBates-Mimikryك  کی  بيۆلۆژ نراوی  سهره ) 

ی کهداوی ئيده ی زانايان وه مڕۆش زۆربهتا ئه  رهات کهده   ی ل و بواره ناوداری ئه
  وتوون. که 

کی زۆر شتومه  وه ی ئامازۆن مايهناوچه  واالس چوار ساڵ له    گهی  و ژمار ك و به
نهوه سروشتی کۆکرده  شان و ناوچه ، و دياری    خشهنه  کانيشی بهی دۆزراوه ی ل ک

به به  لهوام بيری  رده کردن. هاوکاتيش  به وه کرده کان ده شنهرداهاتنی چهسهگۆڕان   .  
ندنه  ت بهتايبه ل "ی نووسراوه وه خو بی چاڕلز لي "  Charles Lyellکانی داروين و کت

)، بۆ  ١٨٤٢" (Geology  Principles ofوی ناسيی "نسيپی زه ناوی پره   ) به ١٨٧٥  -  ١٧٩٧(
ربوونی زمانی مرۆڤی االس خههان درا. و  و بواره پشکنين و کاری زياتر له ريکی ف

مريکا  باشووری ئه  ڤاڵ و ئاشنای لهندين ههبوو و چه   و ناوچانهدانيشتووی کۆنی ئه
ی    دا. لهتيان ده يارمه   و کاره بۆ ئه  که  دۆزيبۆوه   وکاته تا ئه  که   ١٨٥٢مانگی جوالی سا

کردووە  شتييهئهو کهبۆ ئينگليز،    ڕابۆوه خۆشيی گه هۆی نهندين جار بهچه ی سهفهری پ
گه، نهی نووسراوه ب و زۆربهرده ئاگری ت به نه  خشهکان،به   چن.  ناو ده   کانی لهو و

واالسی      سهفهرەکهی  نهبوونی  سهرکهوتوو  هيوا  ٢٩بهدوای  ب  ك  گهل ه  يانه سا
کی زانستيانهی تر له دوڕگهکانی مااليی کرد،   مايهوە. بهوهۆيهوە دەستی به سهفهر

يان گرتبوو، تا ئهو  تی قوڕنهی ئاسيا و ئوستراليا ج وان باشووری ڕۆژهه که له ن
نانه نهکرابوو. به يارمهتيی کخراوەی ئهنجومهنی   سهردەمه پشکنين لهسهر ئهو شو ڕ
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" جوغرافيايی  له  Royal Geographical Societyپادشاهيی  ئاوريلی  ٢٠"   ١٨٥٤ی 
لهو و  کرد  سهنگاپوور  بۆ  خۆی  سهفهری  هی  سا ههشت  زانستيی  سهفهری  وە 

کرد.     دەستپ

و     پشکنی  ناوچهيهی  ئهو  دوڕگهکانی  ههموو  واالس  هدا  سا چهند  ئهو  ماوەی  له 
گه که زۆربهيان لهسهر چهشنی بوونهوەر بوون کۆ کردەوە و    ١٢٦٦٦٠نيزيکهی   به

" ناوی  به  نووسراوەيهکدا  له  و  کردن  ساThe Malay Archipelagoتۆماری  له  ی  " 
وی کردنهوە.   ١٨٦٩   ب

واالس هاوکات لهگهڵ ههموو ئهو ڕووداوانه له بواری ناوچهی ژيانی جوگرافييايی     
نهرانی ئهو بوارە ناسراوە و   که ن پشکنينی دەکرد و بهو هۆيهوە وەك يهك له پ ئاژە
"خهتی   ناوی  به  ئوستراليا  ههتا  ئاسيا  قوڕنهی  تی  ڕۆژهه باشووری  ناوچهکانی 

نا ی  واالس"  سا فوريهی  مانگی  له  نراوە.  بهج    ١٨٦٢و  دوڕگانهی  ئهو  واالس 
تی ئينگليز.   شتووە و گهڕاوەتهوە بۆ و   ه

ژی بيۆگڕافی و گهشهسهندن (   ): کات واالسی  ١٨٨٩تا    ١٨٦٣تيۆريسين و بيردار
ی    ٣٩ ه له ڕۆژی يهکهمئ ئاوريلی سا تهکهی، بههيوا بوو    ١٨٦٢سا گهڕايهوە بۆ و

م ژيانی ئارامی ل   تهوە. به وەك مامۆستای کهسيی و نووسهر نيشتهج ب و بحهس
ب وا کات لهسهر تهوەری پرەنسيپی هه ژاردەی سروشتی داروين که تا ئهو سهردەمه  ش

لهگهڵ نووسراوەکهی خۆی  داروين  بهکهی  کت ئاگارار کرا.  پهيدا کردبوو،  ناسياوی 
" ههبوو  Ternate-Essayبهناوی  جياوازی  به   –"  ئاماژەی  واالس  که  وەيهك  ش به 

هتی فهلسهفی مانايی   بژاردەی سروشت نهکردبوو و زياتر تيئۆرييهکی حا چهمکی هه
ی ه کهاتنی چهشنهکانی مرۆڤ له سهردەمی  ١٨٦٤هبوو. سا کی خۆی لهسهر پ کار

و کردەوە.   بژاردەی سروشتی ب   کۆنهوە له پهيوەندايهتی لهگهڵ هه

ی      تی ئهمريکا بۆ ئهوەی    ١٨٨٥له وەرزی پاييزی سا شتن کرا بۆ و واالس بانگه
ههمی ئ بهی بهر دەستتاندا  لهسهر داروينيزم باس و گفت و گۆ بکا. له بهشی س هو کت

ن.     لهسهری به وردی دەدو
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يهتی    کۆمه و  واتايی   Spiritualist und"  )١٩١٣تا    ١٨٩٠(فهيلهسۆفی 
Sozialphilosoph  هکانی وان سا ن له  تهمهن  کی کهم  گهنج تا    ١٨٣٧": واالس وەك 

ههروەها   ١٨٤٤ بووە.  دا  پهيوەندی  له  سروشتی  زانستی  پسپۆری  چهندين  لهگهڵ 
"پهي ئۆون  رابرت  لهگهڵ  نيزيکی  سوسياليسم    "Robert Owenوەندييهکی  اليهنگری 

تهمهنی   له  واالس  مگناتيسی    ٢١ههبوو؛  خهوی  نمايشی  سهيری  هييدا  سا
"Mesmerismus "ز و ڕووداوی سهرووی سرووشتهوە    ٤ دەکرد و تامهزرۆيی بۆ ه

کهری ژنهکهی ئانی ميتن " ر کارت   ١٨٤٨" (Annie Mittenههبوو. گومان دەکرێ لهژ
ی  ١٩١٤  - له سا بووە،  ی  ل ی  مندا که س  گهڕاوەتهوە بۆ دنيای    ١٨٦٤)  بهوالوە 

تانه ڕزگاريی هاتووە. به نووسراوەکانی سهبارەت به فهلسهفهی   ڕاستهقينه و لهو خهيا
ت.   دەچ واالس له ڕوانگهی سياسيهوە سوسياليست بووب يهتيدا، و   کۆمه

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 
ك بهناوی فرانس  Mesmerismusخهوی مگناتيسی " ٤ زی مگناتيسی لهسهر مرۆڤ و له اليهن کهس کهريی ه " بريتی بوو له کارت

سمهر وە دەچوو  ) ەوە١٨١٥ - ١٧٣٤(ئانتۆن م   . بهڕ
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وبوونهوەی دوو تيئۆريی داروين و واالس    ب

 
کی وەك يهك ١٨٥٨   : ئاناليزەکردن و بۆچوون

ی      ه   ٣٥دوای نيزيکهی چوار ساڵ سهفهر واالسی    ١٨٥٨له مانگی فوريهی سا سا
زی ههميسان تووشی نهخۆشی ماالريا هات. هاوکات لهگهڵ ئهوە،   له دوڕگهی ئيندۆن

هاتبوو تووشی  ماالرياوە  نهخۆشی  بههۆی  که  بهردەوام  ی  و    نۆبهت ب به  شی  پ
چۆنيهت لهسهر  که  دەگرت  تيئۆرييهکهی  چهشنهکان  کردنهوەی  سهرچاوەی  ی  ی  پ

لی پيکهاتنی دنيا و بوونهوەرەکانی  گهيشتبوو. ماويهکی زۆر بوو ئيتر باوەڕی به مود
گالمهی بۆ دەکرد.   نهرەوە نهمابوو وەک پهرتووکی ئينجيل ڕ ق کی خو ز   له اليهن ه

له ماوەيهکی کورت و چهند ڕۆژەدا واالس نووسراوەيهکی لهسهر تيئۆريهکهی خۆی     
له  "سهبارەت به مهيلی ئهو چهشنانهی وا بۆ ههميشه خۆه کرد که ناوی نابوو  گه

وازی سهرەکی خۆيان دوور دەخهنهوە":    ش

On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitively from the Original Type 

ی  ٩له ڕۆژی    نووسراوەکهی لهگهڵ نامهيك بۆ چارلز داروين    ١٨٥٨ی مارسی سا
نامهيان لهگهڵ يهکتردا ههبوو. کات ئهو  پهيوەندی  که نيزيکهی دوو ساڵ بوو  نارد 

به    ٣نووسراوەيه   داروين  چالز  گهيشت،  داروين  دەستی  به  دواتر  مانگ 
ک له سهرسووڕمانهوە تووشی شۆك بوو. باوەکوو لهو نووسراوەي هی واالس دا که

وازی   م بۆچوون و چهشن و ش بژاردەی سروشتی" وەرنهگيرابوو، به ووشهی "هه
وکردنهوە نيزيکهی   کهاتنی چهشنهکان وەك تيئۆريهکهی خۆی دەچوو که به ب ب پ

الپهڕەکهی واالس که له   ٢٠ساڵ بوو له الی خۆی ڕايگرتبوون. نوسخه نووسراوە    ٢
ئابووری   زانای  زی  "ک  –ت مالتۆس  روبرت  تۆماس  يهتی   Thomas Robertۆمه
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Malthus "ژيانی ەوە سهرچاوەی گرتبوو و ههردووکيان هاتبوونه سهر ئهو باوەڕە که    ٥
کی ب ئهمانه بۆ مانهوە   The life of wild animals is : "بوونهوەرانی وەحشی، خهبات

a struggle for existence کی ئاسايی نيشانی د ەدا که بوونهوەران له ". حيساب کردن
شگيريکردن له گهورەبوونهوەی حهشيمهتيان ژمارەی خۆيان   ژينگهی ئازاددا به ب پ
ژيان   به  ژە  در بۆ  خۆيان  کهمتر  بوونهوەرانهی  ئهو  و  الوازەکانيان  دەکهن،  زۆر 

  : ك دەچ   ئورگانيزە کردووە لهناو دەچن دەنا سرووشت هاوسهنگی خۆی ل ت

کی ساکار پ ندە ژمارەيان    ١٥يشانی دەدا که له  "حيساب کردن کی با دا ههر جووت سا
دەب   هی  ههرسا که  ئاشکرايه،  بۆيهش،  ههر   .... دەکا!  مليۆن زۆر  دە  نزيکهی  بۆ 

ندە لهناو بچن."       ژمارەيهکی زۆری با

 " 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 " 

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

  

نهی   ٦و

 
  ١٨٣٤ - ١٧٦٦توماس رۆبرت مالتوس زانای ئابووری ئينگليزی  ٥
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دا      ونهکراوەی خۆی کرد به يهك، که لهو چارلز داروين به پهله دوو نووسراوەی ب
بژاردەی سرووشتييهوە   کهاتن بههۆی گۆڕان بهسهرداهاتن له اليهن هه پهرەنسيپی پ
ڕوون دەکاتهوە. لهو نووسراوەيهدا باس لهسهر مليۆنان وەچهی بوونهوەران دەکا که 

کی زۆريان لهناو بچن ب دانی وەچهی داهاتووی  دەب بهش ته هۆی پهرەپ ۆ ئهوەی بب
بژاردەی   پتی هه ته سهر کۆنس ژەی نووسراوەکهيدا دەچ بوونهوەرانی وەحشی. له در

ن له اليهن مرۆڤهو کراوی ئاژە بژاردەی چ کسی و هه نه جووت بوونی .س (بۆ و
لهسهر   باسهکهی  ههروەها  ڕ).  وەرگ ت.  ق دەخو ل  ستری  ئ که  کهر  و  ئهسپ 

ينهوەيه: تاقيکاری سروشتی (داروين)  له کۆ ی ل ناوچوون و توونابوونی چهشنهکان ج
يهکان کهمتر دەبنه هۆی خۆگونجاندنيان  لهسهر ئهو بۆچوونه بووە که بوونی چهشنه نو

  له ژينگهدا.  

نی  ن، بهگشتی ناتوانن خۆيان لهگهڵ شو ک د کی نوێ، کات پ (ههر چهشن يان جۆر
نن و  بهوهۆيهوە لهناو دەچن). داروين  ژيانی دايک و باوکيان   بگونج

(Each new vatiety or species, when formed, will generally take the place of, and 
thus exterminate its less well-fitted parent) 

بژاردەی سرووشتی،      گوته سهرەکی (پرەنسيب) ەکانی داروين و واالس لهسهر هه
ی  وکراوەکانی سا   دا بريتين لهوانهی خوارەوە: ١٨٥٨ب

ك    داروين:بهرههمهينانی لهڕادەبهدەری وەچهی داهاتوو: [   .１ ههر بوونهوەر
دوای  که  دەکهن  زۆر  بهڕادەيهك  خۆيان  وەچهی  يش)  "فيل"  (تهنانهت 
ك لهو  پهڕبوونی چهند ساڵ ... زەوی به وەچهکانی داهاتووی تهنيا جووت ت

تهوە.  بوونهوەرانه، د  پيشانی    واالس:ەکرێ پڕ بکر کی ئاسايی  حيسابکردن
تهنيا   پهڕبوونی  ت به  که  مليۆن    ١٥دەدا  دە  تا  دەکرێ  ندە  با ك  جووت ی  سا

. ك ب ندەيان ل پ  با
هاتوويی  .２ ل و  دار  سنوور  سروشتی  ماکهی  مانهوە،  ی  بهرک ک

کی کهم لهو بوونهوەرانهی ل  داروين: گۆڕانبهسهرداهاتن:    دا  تانيا ژمار ه سا
ژە به ژيانيان بدەن و چهشنهکهيان ڕابگرن (خهبات   له دايك دەبن دەتوانن در
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ژيان   لهگهڵ  struggle for liveبۆ  بوونهوەران  کهوت،  هه ی  پ به   ...  (
ئهو ژمارە    واالس:گۆڕانکارييهکی کهمی تايبهتمهنديی لهشيان له دايك دەبن.  

ك زۆر بن  نه دەمرن، دەب گهل ... ئهوانهی خۆڕاگری    بوونهوەرانهی سا
کی تهواو و کاميلی لهشيان ههيه   ز مهتيی و ه دەکهن تهنيا ئهوانهن که س

دا  struggle for existence(خهبات بۆ مانهوە   ) ... و زۆرجار گۆڕانکارييان ت
ك دێ.   پ

ژايي  –چهشنهکان   .３ بهدر ههر چهشن    داروين:کاتی:   خشتهی  گۆڕانکارييان 
نوێ وەچهيهکی  يا  لهگهڵ   بوونهوەر  خۆی  دەتوانی  کهمتر  دێ،  ك  پ که 

ته   ئهوەش دەب ههر  ن و  دەکا بگونج يدا ژيان  ت ئهو ژينگهيهی  بارودۆخی 
مردنيان.   باشتر    واالس:هۆی  پهيوەندييهکدا  ههر  له  دەيتوانی  نوێ  چهشنی 

زڕاگرتن و ئاگاداريی له خۆی،  وەچهی   ن بۆ ئهوەی به پار خۆی بگونج
  داهاتووی  پهرە پ بدا.   

سهرەڕای ئاماژەکردنی داروين له بيۆگڕافييهکهيدا لهسهر بۆچوونهکانی واالس که     
ئۆرييهکهی خۆيهتی، ئهو چهند جياوازييه گرنگانهی خوارەوە له   چووووی ت زۆر و

  بۆچوونهکانياندا دەبينرێ: 

کراو و سروشتی دادەن   .１ ی چ وان ئاژە يی    –واالس جياوازی له ن ی ما ئاژە
"نائاسايی" له    وەك  ناتوانن  ك  ل مود ياخود  سيستهم  وەك  که  دەکا،  سهير 

چهوانهی بۆچوونی واالس بۆ داروين   خزمهت  ناوچهيهکی ئازاد دا بن. به پ
گرنگايهتييهکی  سروشتی  و  کراو  چ ی  ئاژە بژاردەی  هه بهراوردکردنی 

 بڕياردەری بووە.  
مانهوە " .２ بۆ  ناکردنی خهبات  و له  تهنيا  struggle for existenceواالس  دا،   "

داروين   م  به مۆرەداران)  و  روو  (م هکان  ئاژە سهر  داوەته  سهرنجی 
 گياکانيشی لهگهڵ ئهوان بهراورد کردووە.  

داگری .３ ن له پهيوەندايهتی لهگهڵ ژينگهدا   واالس پ لهسهر بهربهرەکانی ئاژە
م   وان چهشنهکاندا)، به بهرک ياخود شهڕی دژ به دوژمن له ن کردووە (ک
دابهشکاری   شهڕی  لهسهر  داگری  پ تايبهت  به  پهيوەندييهدا  لهو  داروين 

 کردووە.  
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پتی ميراتی وەرگيراوی تايبهتمهنديی ئهندامانی رەد ک .４ ردۆتهوە  واالس کونس
زی   "J.-B. de Lamarck(ت ناوی  به  زەکهيدا  ت له  به  Ternate-Essay)و   "

لهناو   گۆڕانکاريی  گهشهسهندنی  که  "تيئۆری المارك،  گوتوويهتی:  ڕوونی 
گۆڕانی  گهشهسهندنی  بۆ  ن  ئاژە لهسهر  تاقيکاريی  بههۆی  چهشنهکاندا 

راونهتهوە" و  ئهندامهکانيان چهندين جار له اليهن ناوەندی جياوازەوە ڕەد ک
ئۆری المارك ههبووە و له  چهوانه باوەڕی به ت م چارلز داروين به پ ... به
زی پانژنز   ريکرنی ت ڕوونکردنهوەی "دياردەی گرنگی زەڕافهکان" و چاوەد

"Hypothese-Pangenesis "ی خۆی فورمۆليرەی کردووە.  ٦ 
کيشدا ئاماژەی به چهمکی "کات" نهکروو .５ ر کدا  واالس تهنانهت له د ە له حا

داوەته   سهرنجی  دوايينی    –داروين  ئاکامی  و  زەويناسی   کاتی 
ته   رەدا ئهزموونی داروين وەك زەويناس د وەچهکان(ههزاران تا مليۆنان). ل

ش    –گۆڕی   پ وەچهی  مليۆنان  لهگهڵ  دانيان  گر و  گهشهسهندن  بيری  که 
ش زاناکانيتری سهردەمی خۆی د  يمهتيی ئهو زانايه وەپ  ەخات.  خۆيان، ب

ی   .６ کسی"    ١٨٥٨سهرەتای سا بژاردەی س له اليهن داروينهوە چهمکی "هه
کدا واالس   و کرايهوە، له کات زی گۆڕرانی چهشنهکان ب کی بهه وەك موتۆڕ
ئهو  لهسهر  دواتريدا  نووسراوەکانی  نهکردبوو.(له  زە  ت بهو  ههستی  شتا  ه

نه بيۆلۆژيکييه ئاخافتنی کردووە)  نۆم  ف
پ    ئاماژە  ی  بژاردەی  ج هه کليلی  چهمکی  دا  واالس  بۆچوونهکانی  له  که  کردنه 

م داروين له نووسراەکانيدا چهندين جار  Natural Selectionسروشتی " " نههاتووە، به
کردوون. واالس له چهمکی بهرانبهر بوون يا خۆ گونجاندن "  "  Adaptationئاماژەی پ

کی وەرگرتووە که تا سPopulationو حهشيمهت " ی  " که له نووسراوەکانی    ١٨٥٨ا
لهو   زانايانه  دوو  لهو  کام  هيچ  نهکراوە.  پ  ئاماژەيان  چهمکانه  ئهو  دا  داروين 

ك که Evolutionسهردەمهدا له وشهی گهشهسهندن "  کيان وەر نهگرتووە، چهمک " که
ی   ئهوان له نووسراوەکانی دوايينياندا جار و بار ئاماژەيان پ کردووە. ههروەها ج

 
ر     ٦ ن و گياکانی لهژ کی چارلز داروين بووە که چهشنی ئاژە تۆد تيك دا و م ن که له زانستی ژ پانژنز چهمک

ی ئهم  Domestikationپرۆسهيهکی گۆڕانبهسهرداهاتنی دەروونی به ناوی  "  ری کردووە. له بهشی س " چاوەد
تهوە.  زەکه ڕوون دەکر بهدا ت   کت
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ک زەکانيان،  ئاماژەپ ت دوو  هاوکاتی  وکردنهوی  ب سهردەمی  له  هيچکاميان  که  ردنه 
  )١٨٥٨" يان به ڕوونی شی نهکردۆتهوە. (داروين و واالس  Speziesچهمکی چهشن "

تا    ١٧٩٧" (Charles Lyellچالز داروين لهسهر ئامۆژگاريی دۆستانی چارلز ليل "    
ت که ١٩١١تا    ١٨١٧" (Joseph Hooker) و جۆزف هووکر "١٨٧٥ )، هان دەدر

تهوە. ڕۆژی    ٧" Linnean Society of Londonدەستنووسهکانی له کۆبوونهوەی" ن دا بخو
ی  ١ ندراونهوە: دوويان نووسراوە    ١٨٥٨ی جوالی سا ههر س دەستنووسهکان خو

لهو   بوو.  واالس  نووسراوەکهی  ههميان  س و  داروين  خودی  نهکراوەکانی  و  ب
م داروين و واالس خۆيان لهوێ نهبوون،  کهس به  ٣٠کۆبوونهوەيهدا   شدار بوون به

دەههمی( ی  مندا مردنی  بههۆی  داروينيش  و  نهخۆشيی  بههۆی   Charlesواالس 
Waring (بهشدارييان لهو کۆبوونهوەيهدا نهکرد.  ١٨٥٨تا   ١٨٥٦  

وەی چاپکراو      ندنهوەی ئهو س نووسراوەيه، ماوەيهکی کورت دواتر به ش دوای خو
ی لهناو به ينهوەيهك له ناو هۆ کۆ وکرايهوە و هيچ باس و ل شدارانی کۆبوونهوەکهدا ب

نهی   نامهيهکه که ئهوراقی نووسراوەکانی داروين    ٧کۆبوونهوکه  لهسهری نهکرا. و
رراوە بۆ ئهندامانی ئهنجومهنی لهندەن:    و واالسی پ پهيوەست کراوە و ن

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

  کردن.
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نهی    ٧و

" و نه بهشداران ههستيان بهوە نهکرد که Linnean Societyنه سهرۆکی ئهنجومهنهکه "
ی  ندراوەتهوە. دواتر، له مانگی مای سا کی تايبهتی خو دا، له   ١٨٥٩لهو ڕۆژەدا شت

ی ڕابردوو هيچ   ينرا که له ڕوانگهی زانستييهوە سا اليهن سهرۆكی ئهنجومهنهوە ڕاگه
دوای   م  به نههاتووە.  ك  پ ش  ی  دۆزينهوەيهکی سهرنجڕاک سا له  به    ١٨٥٩ئهوەی 

ناوی " ر  ب له اليهن خودی داروينهوە لهژ وەی کت "  On the Origin of Speciesش
ئايينی و  کانی  لهناو خه و کرايهوە، شهپۆليکی  بنهمای چهشنهکان) ب به  (سهبارەت 

ژەی ههيه.   خست که تا ئهمرۆش ههر در زی داروين وەڕ   مرۆڤی دژ به ت
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  ٢بهشی 

کهوت له زيندەوەرناسيدا ڕاستييهکان ئۆری و هه کهاتنی ت   ، پ

  

نا      کی ڕاستهقينهی ژيان و مه دەمانهوێ ئهو تهوەرە ئهبستراکته بههۆی ڕووداو ئ
کی   يهکهی درەنگ تيشکی ڕۆژ که زۆر نهزم بوو، له چاوی ژن وار   ٨٠بکهين. ئ

راييهکی ڕادەيی  کی گهورەدا به خ مانی دابوو که به سهيارەکهی له ناو شار هی ئا سا
کی ڕاوەستاو لهسهر ش كکهوتنهە  خۆی به کاميۆن کی گهورە لهو ل هقامهکهدا دا: دەنگ

و بۆوە   فڕين، دوو سهگ دەست دەکهن   – له دەور و بهر ب کۆترەکان له ترسانه هه
نی قوتابخانه که له پهنا شهقامهکه ڕاوەستاون، به ترسهوە هاوار دەکهن؛   به وەڕين، منا

بوار شۆکه بوون و به پهله دەچنه الی سه غی ڕ ك مرۆڤی با يارەکه. دوای هاتنی تاقم
ك  تهوە که تهنيا سهيارەکه خراپ بووە و کهس لهو ل پۆليس و ئامبوالنس ڕوون دەب
کهمهربهندی   به  خۆی  پيرەکه  ژنه  نهبووە.  بريندار  جيددی  وەی  ش به  کهوتنهدا 
چاويلکهکهی  گهڕابوون،  هه شيين  لهشی  ی  ج چهند  تهنيا  و  بهستبۆوە  سهيارەکهوە 

ك شۆکه ببوو   .  شکابوو و بڕ

ی ئيدارەی پۆليسدا هاتووە: وورتسبوورگ، مهيدانی زاند،      ك دواتر له پرۆتۆکۆ ڕۆژ
زانستگه،   جوالی  ٢٥بهرزايی  ری    –  ٢٠٠١ی  کاتژم کی    ١٦:٢٢نيزيکهی  ژن

ه)به گورجايی    ٨٠خانهنشين (مامۆستای قوتابخانه"خانهنشين" تهمهن   کيلۆميتر    ٢٥سا
کی پارك کراو  به کاميۆن ردا خۆی  تايبهتمهنديی    له کاتژم لهسهر شهقامهکهدا داوە. 

ی    VW Poloسهيارەی ژنهکه ( لی سا ) يه و بههۆی خراپبوونی سهيارەکهی  ١٩٩٤مود
کهس  ککهوتنهدا  ل لهو  البردرێ.  شهقامهکه  لهسهر  يهدەکی  نی  ماش بههۆی  دەبوو 

نهبووە.   دراوەته بريندار  گوێ  و  بوون  ليکدانهکه  ئاگاداری  شاهيد  وەك  کهس  نج  پ
ڕاوەتهوە.  قسهک وەيهکی وەك يهك ڕووداوەکهيان گ   انی ههرکام لهوان و ههموويان به ش
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ئهو چيرۆکه که له ژيانی ڕاستهقينهی ڕۆژانهدا ڕوويداوە، چ پهيوەندييهکی لهگهڵ     
کهوتی   ماوەيهكی   ٢٠٠١ی جوالی  ٢٥تهوەری "گهشهسهندن" ههيه؟ باوەکوو له ڕ

گه و پرۆتۆکۆلی ههو پهڕ بووە، به اڵ له اليهن شههيدەکانهوە وەك دوکومينت  زۆر ت
ماوەيهکی   سهيارەکه  ڕاگيراوە.  ههر  کهاتووە،  پ ڕاستيدا  له  که  ئهو ڕووداوە  لهسهر 
گهڕاوەکانی  شينهه ی  ج کراوەتهوە،  تازە  چاويلکهکهش  و  کراوەتهوە  چاك  زۆرە 
ژنيش چاك بوونهتهوە. سهرەڕای ئهوانهش هيچ کهس گومان ناکا که ئهو ڕووداوە  پير

  : نههاتب ك  کهوتی  پ ر له  جوالی  ٢٥کاميۆنهکه  کی   ٢٠٠١ی  ڕووداو وەك 
له  (ليکدانهکه)  ژوييه"  م "ڕووداوە  ئهو  هۆکاری  که).  فاکتۆر (واته  ڕاستهقينهيه 

گهيهکه که لهسهر قسهکانی پينج شاهيد دەکرێ   دوبارەسازی بکرێ:  بهرابهريدا تهنيا به
ئۆريي هکه پشتيوانی لهو ت نج پرۆتۆکۆ ه دەکهن که ژنه پيرەکه به گورجييهکی ههر پ

ڕادەيی بههۆی ئهوەيکه تيشکی تاو کارتيکری لهسهر چاوەکانی کردووە و نهيتوانيوە  
به باشی ببين سهيارەکهی خۆی به کاميۆنيکی پارك کراو لهسهر شهقامهکه داداوە.  

تاو   "تيشکی  ئۆريی    – ئهو  ت دادانهکه  پ هۆی  بۆته  که  ئۆريی"يه  و   – ت که    سيستهم
گهکان  به و  دوکۆمينت  بههۆی  دەکاتهوە.  ڕوون  داهاتوودا  له  ك  ڕووداو هۆکاری 
نا دەکرێ (قسهی شاهيدەکان)، ڕوونکردنهوەيهکی تهفسيری   کی ڕاستهقينه و ڕووداو
ڕووداوە   ئهو  بهشهکانيتری  پهيوەندی  له  هاوکات  که  ئۆرييهکه)،  (ت ن  د ك  پ

ڕوونک هۆی  ته  دەب که  ن  کد پ پتهو  ئۆرييهکی  ڕاستهقينه.  ت کی  ڕووداو ردنهوەی 
ئۆرييهوە بۆ پۆليسی شاری     وورتسبوورگ ڕوونکراوەتهوە.  ڕووداوەکه به هۆی ئهو ت

زانياری      سرووشتی  زانستی  تۆدی  م هۆی  به  دەمانههوێ  بهکهدا  کت بهشهی  لهم 
و   نين  سهنگ هه زانستييهکان  تاقيکارييه  لهگهڵ  ژووييهکهيان  م اليهنی  کۆکهينهوە، 

ما به  لهسهر  له سهرەتاوە  بکهين.  ينهوە  کۆ ل و  باس  کهوتهکانی،  بههه نای ڕووداوە 
ڕوونکردنهوەی   دوبارەی  ی  ههو مۆسيقادا،  ژووی  م له  نموونهيهك  نيشاندانی 

وان ئهو تهوەرە دەدرێ.    پهيوەندايهتی ن
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افی  گهنامهی بيۆگ   داروين، مۆتزارت و به

  

ه، قوتابی ئايينی      کی مهزنی  چارلز داروينی بيست سا و زانستی سروشتی اليهنگر
  ١٧٥٦مۆسيقای کالسيکی بووە. بهتايبهت سيمفۆنيای وۆلفگانگ ئامادئۆس موتزارت(

نهی  ١٧٩١تا   کردووە، که بهردەوام له شاری کمبريج  ٨) (و )، به ڕادەيهك کاری ت
"Cambridge  .رتهکانيدا بهشداری کردووە  " له کۆنس

 

نهی   ی    -     ٨و نهيه له ڕۆژی شهشی نوامبری سا ئامادئۆس موتزارت، ئهو و  ١٧٩٠وۆلفگانگ 
موتزارتهوە، ڕۆژی   لهدايکبوونی  وەگهڕی ڕۆژی  بهبۆنهی سا و  شراوەتهوە  ی    ٢٧ک سا ژانويهی 

ئاههنگسازی ناودار    ٢٠٠٥ نهيه  نه دانراوە. ئهو و پيشانگای و ش    ١٣له شاری برلين له  مانگ پ
ی نائاسايی ).  Aمردنی پيشان دەدات (   )يه. B(  ١٩موتزارت هی سهدەی ڕەسمی گو

دەيان ساڵ دواتر داروين دانی بهوە داناوە که دوای خهريکبوونی بهردەوام و دوور     
موسيقای   بۆ  تامهزرۆيی  چهشنهکهن  پيکهاتنی  لهسهر  زانستی  پرسياری  به  ژ  ودر

ك هاتووە ( دا پ وە بکهين که داروين  ). لهو پهيوەنديهدا دەب باس له١٩٥٨کالسيك ت
هکان   گو گياو  و  کرم  بهتايبهت  ئاژەڵ  لهسهر  مۆسيقای  دەنگی  کهری  به    –کارت

نی تاقی کردۆتهوە.   کی نهر   ئهزموون
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به مۆسيقادانهرانی شاری ويهن،      بی چهشنهکاندا داروين ڕوو  له دەقی کۆتايی کت
  : وەيدە ندا و به ش دانی پيانۆ له تهمهنی س سا نهر به  له جياتی ل هکی سهرسووڕه

بدايه،   ک ل کی به ب هيچ تهمرين کی کهمهوە،" ئهگهر موتزارت ههوا (لهحن) تهمرين
ی به غهريزە و له نههاد و دەروونی خۆيهوە کارەکهی  واههبوو به ڕاستی بکرێ ب

 کردووە." 

تيکهکانيهوە      ن ژ تايبهتمهندييه  بههۆی  موتزارت  که  ب  دەيههوێ  رەدا  ل داروين 
موسيقا  ل لهدايکبووی  کی  مهت ب "موتزارت  ههبووە:  مهزنی  تواناييهکی  و  هاتوويی 

  بووە".  

ريش"    ئ ئۆتۆ  موسيقا  بواری  (نهمساوی)  ئوتريشی  وەك  Otto Erichزانای   "
نت   دۆکوم کهينهری  ژەنکردنهوەی    –پ "نو پرەنسيپی  باوکی  و  ناسراوە  بيوگڕافی 

ژوويی" له بواری زانستيی موسيقا له ئهژ مار دێ. ئهو بههۆی کۆکردنهوەی ژياننامه  م
نتهکانی مۆسيقازانان (کۆمپۆنيست) و ڕووداوی ژيانيانهوە و ميزانکردنيان   و دوکۆم
مرۆڤانه  ئهو  ژيانی  له  نهيهك  و دەتوان  يهکتردا،  بهدوای  کرۆنۆلۆژی  وەی  ش به 

 .   دروست بکا که پيشاندەری ژيانی ڕاستهقينهی ڕابردوويان ب

ۆلفگانگ ئامادئۆس موتزارت کومپۆنيست، پيانۆژەن و مامۆستای کاپل ژياننامهی و   
تهوە.   ژەن بکر و به وردی نو کی يهکجار زۆر و بهرب نت توانراوە بههۆی دۆکوم
ی به ڕادەيهك باش بووە که مرۆڤ لهمڕۆدا ناوی   هاتوويی ئهندامی گو موتزارت ل

دانی ب سنوور"ی لهسهر داناوە. ئهو مر هاتوويی گو هاتوويی ئهوەی  "ل يمهته ل ۆڤه ب
ك ههست به بهشه بچوکهکانی دەنگهکهش بکا، بۆ   بووە دوای گوێ ڕاگرتن له دەنگ

ری   کام نه(دەنگی  به     aو گو   ٤٤٠بهرانبهر  و  وە  ش و  شکڵ  دەب  هرتزە.) 
ی مرۆڤ   . داروين له پهيوەندايهتی لهگهڵ فۆڕمی گو کوڕەکهشی وەك هی خۆی بووب

ی  چۆنيهتيی باريکبوو  موتزارتی شرۆڤه کردووە که دواتر  نهوەی قوژبنی سهرەوەی گو
نهی   وی دەر کردووە. و ی کهمانی داروين" ن ی کۆمپونيست موتزارت    ٨به "گو گو

ئهو  که  دەخاتهوە  شيردەر  ی  ئاژە ی  گو ستروکتوری  وەبير  داروين  که  دەدا  پيشان 
ناوە.   ی مهيموونی ل   مرۆڤه زانايه سرووشتييه ناوی گو
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ك موتزارتی      ه ڕۆژی    ٣٥لهسهر چ هۆکار مردووە؟ ئهو    ١٧٩١ی دسامبری  ٥سا
به   موتزاتيان  مردنی  دواتر  زانايانی  ناساندووە.  نۆبهت  به  مردنيان  هۆی  سهردەمه 

نهر:   رەدا س لهوان دەخهمه بهر چاوی خو   چهندين چهشن ڕوون کردۆتهوە که ل

   ) دەرمانداوکردنی  ئۆری  ت ی  پ بۆ١به  که  جار ڕۆژی    )،  دسامبری  ١٢يهکهم  ی 
له حهوتهنامهی الپهڕەی موسيقا له شاری برلين فورمووله کراوە، گۆيا موتزات   ١٧٩١

ئارسنيك   له  کهاتوو  پ ماکهيهکی  يا  جيوە  بههۆی  حهسوودەوە  کی  کهس اليهن  له 
 " ری  سال ئانتۆنيۆ  له  گومان  بکوژ  وەك  (Antonio Salieriکووژراوە.  تا    ١٧٥٠" 

سهرۆ١٨٢٥ و   (" هافدمل  فرانتس  دادگا،  لهندن  Franz Hofdemelکی  (ه.  دەکرێ   "
١٩٩٢ .(  

ئۆری خۆکوژی (    هکانی  ٢ت  .Lهاتۆته گۆڕێ و له اليهن ل. کۆپن "   ١٩٦٠)، له سا
Köppen) "ئۆرييه  ٢٠٠٤ ی ئهو ت نراوەتهوە. به پ گهی بۆ ه وەيهکی جيددی به ) به ش

ی   سا هاوينی  دەب  سيف   ١٧٩١موتزارت  "نهخۆشيی  و  Syphilisليس  گرتبی  "ی 
وەرگرتنی لهڕادەبهدەر له   ك ل تی بۆخۆی چارەی نهخۆشييهکهی بکا. بههۆی که ويستب
جيوە دەب گورچيلهکانی بهڕادەيهك بريندار کردب که ماوەيهکی کورت دواتر بههۆی 

  .   لهکارکهوتنی گورچيلهکانی مردب

ئوری ههو کردن (     ش بووە  ٣ت  .Hله اليهن ه. لهندەن ")، که کهمتر سهرنجڕاک

Landon) بههۆی ١٩٩٢"  نراوە.  لک نتيوەو  دۆکۆم چهندين  به  و  دەرێ  دراوەته   (
ی  ١٨بهشداری کردنی  ڕۆژی   له    ١٧٩١ی نوامبری سا له شاری وين و دانيشتن 
" موتزارت تووشی نهخۆشييهکی باکتری  Freimaurer-Logeلۆژی ديواری ئازادەوە "

کی زۆری شارەکه بووە و بههۆی ههوکردنهوە مر ، که لهو سهردەمهدا دەب مرۆڤ دب
لهکارکهوتنی  هۆی  ته  دەب نهخۆشييه  ئهو  تن.  هاتب نهخۆشی  ههمان  تووشی 

  گورچيلهکانی مرۆڤ. 

ئۆری (    ئۆرييه دەتوانن مردنی کۆمپۆنيستهکه ڕوون بکهنهوە؟ ت )  ١کام لهو س ت
" اليهن  له  (H. Landonلهمڕۆدا  ڕەدکراوە  ١٩٩٢"  و  وەشاو  هه ئۆرييهکی  ت به   (

) ئۆری  ت بۆ  گانه  ٢دادەنرێ.  به ئهو  م  به دەکهنهوە  پشتڕاستی  گهيهك  به چهند   (
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ئۆری ههوکردن واته ( گانهی لهبهر دەستی مرۆڤدا  ) ب٣ناڕاستهوخۆن. ت ههۆی ئهو به
  ههن به بۆچوونی من له ههموو ئهوانيتر باشتر مردنی موتزارت ڕوون دەکاتهوە.  

"گهشهسهندنی      تهوەری  و  موتزارت  مردنی  پشکنينی  وان  ن له  پهيوەندايهتييهك  چ 
تهوە.  م دەدر   چهشنهکان" دا ههيه؟ ئهو پرسيارە بههۆی شهش ئاکام وەرگرتنهوە وە

ربهر " .１ ) ڕوونی کردۆتهوە، شكڵ و دەموچاو و ١٨٩٨" ( Gerberههر وەك گ
ی س کۆمپۆنيست لئۆپۆلد " فگانگ ئامادئۆس "Leopoldگو  Wolfgang"، وو

Amadeus" موتزات  زاوەر  فرانس  و   "Franz Xaver Mozart  وەك زۆر   "
تايبهتمهنديی سهير و سهمهڕەی ئاناتۆمی   يهكتر دەچوون. ئهوە نيشانی دەدا 
داهاتوو  وەچهکانی  بۆ  ميرات  وەك  دەتوانن  گوێ،  نائاسايی  فۆڕمی  وەك 
وە له باوکهوە  يمهتی" به ههمان ش هاتوويی مۆسيقايی ياخود "ب ن. ل زر ڕاگو
لئۆپۆلد   جياواز:  کاردانهوەی  به  م  به گۆزراوەتهوە،  کوڕەکهی  بۆ 

کی مهزن و فران فگانگ ئامادئۆس کۆمپۆنيست کی ئاسايی، وو س کۆمپۆنيست
گرتبوو.   ی  ج مامناوەنديی  کی  کۆمپۆنيست سهرووی  له  موتزارت  زاوەر 
بهميرات   داهاتوو  وەچهکانی  به  تيکييهوە  ن ژ گای  ڕ له  تايبهتمهندييهکان 

نهی   ) ٩گهيشتوە. (و

 

نهی    ٩و



 ٤٠      ندنهسهشهگ یکانييهاستڕ   

 
 

له   .２ سهردەمهدا  نهخۆشيی   ٧تا    ٦لهو  بههوۆ  دوويان  تهنيا  ڕەنگه  منداڵ 
ڕزگار   گيانيان  ييهوە  تهمهنی مندا بگهنه  ئهوەی  ش  پ زوربهيان  و  بوايه 

ئهندامانی   ههوکردنی  نهخۆشيی  بههۆی  بهتايبهت  جار  زۆر  ی،  رمندا م
بکهين:  فۆرمۆلهی  بيۆلۆژيکييهوە  ڕوانگهی  له  ئهگهر  دەمردن.  لهشهوە 
لهناو  ينس  هۆمۆساپ ی  کۆمه ناو  الوازی  مرۆڤی  سرووشتی،  بژاردەی  هه

له خۆسازگارکردن  (پرەنسيپی  و دەبات  ميکرۆب  ئهو  و  ژينگه  گهڵ 
ژەدان به ژيان).  يدايه بۆ در  باکترييانهی ت

ن بووە و له    ٢٥دايك و باوك کاتی لهدايكبوونی يهکهم منداڵ تهمهنيان   .３ سا
ژەی کاتيی ههر وەچه    ٣٦تا    ٣٠تهمهنی   يان له دايک بووە. در دوايين مندا

وەی  ٣٠دا نيزيکهی    ١٨بۆ مرۆڤ له سهدەی   مامناوەندی    ساڵ بووە: به ش
کی نوێ ياخود نهوە يهك له دايك بووە و دوای مردنی   ههر س دەيه مندا

ی ئهوانی گرتۆتهوە.  شينيانی، ج  پ
هك (وەچهی بهردەوام) دەتوانن نزم بنهوە و دواتر به   .４ ڕيز و زنجيرەی ڕەچه

ن به ڕادەی کهمترينی   ت و ژمارەی مندا ن، ئهگهر ب بڕ ك هه تهواويی ل
خۆ له خوارەوەی  بهوهۆيهی  پله).  به  پله  لهناوچوونی  بگات،(ڕووداوی  ی 

نهبوون،   دايك  له  ياخود  دنيا  سهر  نههاتوونهته  مناڵ  ئيتر  وەچهدا  ههم  س
هی "موتزارت" به هۆی مردنی ههر دووك کوڕەکانی وەچهيان لهناو   بنهما

 چووە.  
هۆی   .５ دەبنه  دوور،  ڕابردووی  لهسهر  ژويی  م ڕووداوی  دوکۆمينتهکردنی 

کردنی دۆزينه دوکۆمنت  به  نه  و بۆ  ڕوون.  ك  گه ئهزموونی  وەی 
ڕووداوەکانی ژيانی ئامادئۆس موتزارت له ڕاستيدا ئهمرۆ دەزانين که ئهو 

ی  ٥مرۆڤه لهو سهردەمهدا ژياوە و له ڕۆژی     ١٧٩١ی مانگی دوازدەی سا
ت) و قهبرەکهی  سکه پهيکهر (ئيسکل دا مردووە. سهرەڕای ئهوەی ئهمڕۆ ئ

ين ئهو مرۆڤه لهو سهردەمهدا ژياوە و  ناديارە، دە توانين به ڕاشکاوييهوە ب
 بوونی بووە.  

بکهين:  .６ فورموولهی  وەيه  ش بهو  دەکرێ  گشتی،  ئهزموونبهندييهکی  وەك 
رە   ل دەدەن.  ڕاستهقينه  ڕووداوی  شيکردنهوەی  ی  ههو زانستی  ئۆری  ت
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نتی کۆکراوە، چۆنيهتی ژيانی ڕو ئۆری مردنی موتزات بههۆی دوکۆم ون ت
بهو  دژ  و  تهگۆڕێ  ب نوێ  گهيهکی  به داهاتوودا  له  ئهگهر  م  به دەکاتهوە. 
ی   کی نو س و کهوت يهکه هه گه نو ، ديارە به پ به ڕوونکراوەيه ڕاوەست

ت.   دا دەکر  لهگه
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تۆدەکانی هۆگريی بۆ سرووشت و ناديارەکانی زانستی بوونهوەرناسی   م
  

گا      کۆمه ژيانی  چهشنی  موتزارتدا  ئامادئۆس  فگانگ  وو ژيانی  سهردەمی   - له 
هته ئورووپاييهکان لهسهر ڕوانگه و بۆچۆۆنی داب و نهريتی کليسا   سياسهت    –دەو

پهرتووکی  دەمارگيری  وەك  نموونه  بۆ  ئيمان"  "ڕاستييهکانی  چهمکی  دامهزرابوو. 
گاکان ی ئهو سهردەمهدا پشتيوانی ل دەکرا، به ئينجيل، له اليهن ڕۆشنبيرانی ناو کۆمه

ك که ڕەخنه لهسهر تهوەرەکان به سووکايهتی به ئايين دادەنرا. هاوکات لهگهڵ  واز ش
هاوتهريب   ١٩قهتاری ڕۆشنبيری که وەك ڕۆح و بزووتنهوەی فهرههنگيی له سهدەی  

پرەنسيپی   خۆی،  بهرزی  لوتکهی  گهيشته  سروشتی  زانستی  تاقيکاريی  لهگهڵ 
گهيش  ل  ت مانۆئ ئ ناودار  فيلهسۆفی  باو.  به  کيدا بوو  و خه له ن نييهت  توويی و عهق
ی  ١٨٠٤  -  ١٧٢٤" (Immanuel Kantکانت " ی خۆيدا    ١٧٨٤) له نووسراوەيهکی سا

دەکاتهوە:   وەيه ڕوونی  له دەروونی  بهم ش ی مرۆڤ  ی چوونه دەر "ڕۆشنگهری ڕ
ب   بهستراوەيی،  خۆيهتی.  وراوی  له  نهپا کوەرگرتن  که ليهاتوويی  ژاييه،  ه

خۆيه گهييشتوويی  بهت کيتر." تی،  کهس يارمهتی  ب  به  سهربهخۆييهی    م  مافه  ئهو 
ناوەندی   له  نييهت  تهبوون لهگهڵ عهق فامکردن، واته بيرکردنهوەی لۆژيکی به ئاو
زانستی   گهشهسهندنی  به  ڕوو  ڕەوەندی  هاوتهريببوونی  و  ڕۆحی  بزووتنهوی 

ناوەڕۆکی سروشتی،   جياکردنهوی  هۆی  ته  دەب ڕاستييهکانهوە،  سهلماندنی  هۆی  به 
نراو.     باوەڕی نهسهلم

شته    بهسهر  بوون  زا گيايی  فيزيۆلۆژی  بواری  ڕوونکردنهوەی  له  کاندا، 
بهرده روه "په لهکردن  ژيان"  زی  ه کاره گههۆی  وه کيهره سه  ڵ  گياناسانی  ك  کانی 

فه١٨٩٧  -  ١٨٣٢("  Julius Sachsيوليوس زاکس " "  Wilhelm Pfefferر " ) و ويلهيلم ف
ڕاده ١٩٢٠  -  ١٨٤٥( تا  کراونه يه)  ڕوون  زۆر  ناسراوە   وه تهکی  پشکنينی  و   ،

شکهنج ئه)ی گه ١٨٥٨(  ندنی داروين و واالسهسهشهگه  ژه   ره يان پهوتووييانهو پ   و در
به نان  قاندنی ڕاه تيئۆری خو دا.  وه   پ بی چه  هن لوی کهش  کانی دارويندا کهشنهکت
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وکراوه  ك دواتر ب ينهوه تهسا کۆ لهوه ، باس و ل ياخود شی    ئاناليزه   ، ر کراوه سهی 
بهوه تهکراوه  ندنه  .  بیوه خو کت سه١٨٥٩/١٨٧٢(داروين    ی  سووڕ )  مرۆڤ  ری 

ن که ده  نده   م سيحی و ی ئايينی مهمهرده و سهی  ئهر ڕوانگهسهله  بۆچی داروين  ه
ينهtheory of creationڵ "گهتی لهندايهيوه په  رتووکی ئينجيل لهپه کۆ ی  وه " باس و ل

ئهکردووه  کاره .  ئاشکرايه  و  به  که  زۆر  به  داروين  کت ويستوويهکهنووسينی     ی 
تهتيئۆرييه ن  کی  ب ك  پ سروشتی  واالسه  -واو  و  هۆيهبه  داروين  ن  اليه  له  وه و 

ئه دياکانی  سهم باوه وه   مهرده و  ئينگليزيی  گهورەی  کهسايهتی  سروشت  ڕمهك  به  ند 
"eminent British naturalists  .ناوبراون "  

ری  وه ی تهوه ره ده   له  مکه و چه؟ ئهچ مانايهکه  " بهNaturalistندی سروشت "ڕمهباوه    
مانای جياوازی ههزانستی سروشتی چه نههيندين  و لهين اليهوه هه   : بۆ  ش  نگرانی 

و بردووه   ندی سروشت  ڕمهلهوانی ڕووت، خۆيان باوه مه   -ڕووتی     - . جوانکاريی  ن
کهپۆلهتا شه  سرووشتی" که  -مارگرژی "ياسای ژيانی  ده   له  سازانی ژينگهوه کانی پ

ژه کهی بيست و يهده سه مهکه مو  چهندی بهيوه ، پهی بووه م در . داروين،  نييه  وه ی ئ
زانياره  و  نهوره گه  واالس  پشک که کان  بوون،  نووسراوه   به  ری سروشت  ی  کی يهپ

 " ههKantکانت  هه"  خۆيانر  ڕاستهسهله  موويان  سروشتی  نی  شو و  ڕێ   قينهر 
ئهڕاگرتووه  چه.  باوه و  سرووشتييهڕمه شنه  نهنديی  عاق پرەنسيپی  ژيرانه  ،  ی  و 

ناسراوه   به  که  يهقينهزانايانی ڕاسته تا ئه"تيئوری ژين ناسيی سيفر"  ی هيچ و کاته: 
کهيهگهبه تافيزيکی (خوداکان، ڕۆحهك بۆ کارت زی م وه ری ه   هکار يا گهکان، ش

ژ) بوونی نه ، لهداڕ   نده ه ناو  به  نيا متمانهتی پی نادرێ و تهگرنگايه  وه ن زانايانهاليه  ب
بهده   وه کانهزانستييه سروشتی  زانستی  ئهوەی  لهبهر  و   کرێ.  نت  دوکوم فاکت، 

تهڕمهباوه   وه تهستراوه به  وه تاقيکارييه سروشت  بهندی  تۆده   نيا    وهکانهسنوورداره   م
. بۆ داروين (ده خۆی هه "  factsکان "يا ڕاستييه  گهمکی به) چه١٨٥٩/١٨٧٢واس

بهته  کی سوور بهتك خهوه  ژه   واوی کت شراوه و سهکهدوور و در ش  وه ڕای ئهره يدا ک
ئاناليزه ته تيئۆری تايبه  فسير،  بهو  ناون  تی  بهدوادا ه ر  سهواو لهی وورد و تهگه. 
تۆده ئه ك بۆ    ئيديۆلۆژی و نه  ندی سرووشتی نهڕمه کانی باوه وەی بۆچی م ئالترناتيڤ

مهM. Neukammر و "" ئا. بايهA. Beyerکانی " نووسراوه   ، لهئايينه ن دا ههن " م. نو
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ی  کۆکراوه   نووسراوه   خۆم له  که  ندنی ئاتئيستی  سهشهناوی "ئايا گه  به  ٢٠٠٧کانی سا
کی يه کردوون. ؟" ئاماژه کييهده ئايين   م پ

ناسراوه   به  وه ئه    مات  له  که  گشتی  سروشتيدا  زانستی  ڕاستهبواری  ی  قينهريالی 
ريکردن، بهکردن و چاوه ئاناليزه    ئاماده   وه ی زياتر و ڕوونه گهبه  وام باشتر و بهرده د

نهده  که   به  کرا که   وه ست بهدا ههی نۆزده ده تای سهره سه  له  کرێ. بۆ و وکردنی  ت
ڕووباره  ئاوی  لهگهڵ  بوونهئاوەڕۆ  و  ميكرۆب  زۆروه کان  بچووکی  ن.    ری  د ك  پ

نه   ١٠ی و

 
نه   ١٠ی و

ناو ئاوی   ری ميکرۆسکۆپی لهوه " ياخود بوونهInfusorienن " ی ئينفوزوريهوه دۆزينه
ی  کدا سا ری  وه می دارويندا پشکنينی بوونهرده سه .  له١٨٢٥پيسکراوی ڕووبار

وه  سهندبوو و لهی نهره ميکرۆسکۆپی زۆر په   .  تايی خۆيدا بووره ی سهش

بوونهئه    سه له  بچووکانه  ره وه و  ئينفوزوريهمهرده و  ناوی  لهدا  دانرابوو،سهنيان    ر 
ت کهك وه که  مکه و چه ئهمڕۆ له "  Amöben"، ئاموبن "Algen"   وزه ه ی قزۆربه  رناگير

  گرت. داروين لهخۆ ده کانی ناو ئاوی شيرينيان لهبچووکه   ره وه تا بوونهو باکتريا هه
ی که  کا. بهده   نانهوه که  ره وه و بوونهبه  م ئاماژه يدا زۆر کهکهکييهره سه  کاره  ی  سهره پ

لهره په نراو  ئيمهس کهده   مڕۆدا  بهکترييهبا  زانين  بوونهتايبهکان  نهوه ت  بينراو،  ری 
بوونهزۆرينه سهوه ی  زه رانی  گهر  نن.  د ك  پ بوونهسهشهوی  بهوه ندنی  گشتی    ران 

ت کهجيهانی نه  مڕۆشدا زياتر لهله وام  رده به  بينراوی ميکرۆسکۆپيدا بهرچاو دەکهو
ده ژماره  زياتر  پڕۆسهوه بنهيان  ئه.  گهی  ناکرێ   به  که  ندنهسهشهو  ئاسايی  چاوی 
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ت کهسهتاقيکاری زانايان ده   دا بهم جيهانهری ئهرانسهسه  بيانبينين، له ندر داروين   لم
ت.    يتوانيوه می خۆيدا نهرده سه له يان ئاگادار ب   ل

شنی باکتريای  ر ياخود چهوه شنی بوونهك چهوه   ری بچووك کهوه ی بوونهوه دۆزينه   
يه. بهوتهکههه  ن، زۆرجار بهبهناوی لی ده   ژينگه   باسه  وت لهکههه مکی بهی چهو پ
لهگشتييه تهسهکان  گهوه ر  سهسهشهری  يکی  ڕۆ ده ره ندن  ده کی  ڕێ،  لهگ شی  به  ب 

وه  ت.  دواتردا ڕوونتر باسی ل  بکر

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 



 ٤٦      ندنهسهشهگ یکانييهاستڕ   

 
 

  

ۆزی و کههه به   ياساکانی دووبهختی (ئيحتمالی) وت، ئا

  

کهوت بۆ مرۆڤ    بههه بارودۆخی  بهردەوام  شهوە!  له ژياندا  ته پ ی ١٧ڕۆژی    د
ی   ك لهسهر    ٢٠٠٧ئاگوستی سا کاتی من دەستم کرد به کۆکردنهوەی  چهند يادداشت

و کردبۆوە   بهی بهر دەستتان، ڕۆژنامهی شاری شتوتگارت نووسراوەيهكی ب ئهو کت
کهوتی گهشهساندن  به ناوی "ب گهيه   –هرههمی بههه ياخود نا؟". ئهو بۆچوونه ب به

هوودە و کات به ههدەر دانه، ڕوونی دەکاتهوە: که  کی ب که باس کردن لهسهری کار
گهشهسهندن   کهوتی  هه به  کی  بهرههم وەك  مه خۆمان  ئ ئايا  ههيه  جياوازی  وابوو 

ق ژراوی خو داڕ کی  پالن و  نياز  ياخود وەك  دەب  ببينين  هۆيهشهوە  بهو  ههر  اندن. 
ينهوە بکرێ. (له زانستی زيندەوەرناسيدا ماوەيهکی زۆرە  لهسهر داروينيزم باس و ليکۆ
ئيتر هيچکهس لهسهر داروينيزم باس و گفت و گۆ ناکهن؛ بۆ پهرەپيدان به داروينيزم  

زی کالسيکی  به) –ت ی ئهم کت ڕن، بهشی س   سيستهم بۆ گهشهسهندنی مود

ك که لهسهر  لهو حه    کرد، له کونفرانس  ٢٠وتوويهدا که من ئهو نووسراوەيهم دەستپ
وەی   شتن کرابووم. چوارچ وە دەچوو، بانگ من بهڕ ی چاالکی زانستگهی شاری بر سا
بهرههمی  يا  قاندن  خو سهری  تاجی  "مرۆڤ  بوو:  بۆچوونه  ئهو  لهسهر  باسهکه 

ئينت لهسهر  ڕۆژە  ئهو  دوای  گهشهسهندن؟"  کهوتی  وکراوەم  بههه ب دوو  ت  رن
کی هاوچهشنيان لهگهڵ ئهوەی زانستگاکه ههبوو: "زانستگهی شاری   دۆزييهوە که ناو

کی زمستری زستانيی  وەی لهسهر دانابوو: "   ٢٠٠٧/٢٠٠٨گوتينگن له باس دا ئهو ن
قاندن"؛ ههروەها نووسراوەيهکی   –گهشهسهندن   کهوت و شياوی خۆ الدان له خو بههه

وکراوەی مانگ ی  ب ن و    ٢٠٠٨ی مارسی سا ڕف وەيه ناو نابوو: "ژيانی د يان بهو ش
کهوت نين!  شهر. ئيمه بههه قاندن".  –ڕاک   گهشهسهندن و خو

ڕووداوی      بهردەوام  بوونهوەرانيتردا  واته  ئورگانيزمهکانيتر  و  مرۆڤ  ژيانی  له 
نيا  د به  ئاساييدا  وازی  ش له  ڕووداوەکان  ههبوون.  کهوت  بههه و  ييهوە  دياريکراو 
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کهريدان   ش خۆيانن: ئهوان له پهيوەندايهتی لهگهڵ هۆکاری کارت ئاکامی کردەوەکانی پ
و   وورد  شبينيکردنی  پ وان  ن له  دەتوان  رەدا  ل مرۆڤ  تی).  هۆکار (پرەنسيپی 
. له پهيوەندايهتی لهگهڵ مرۆڤدا ئهم نموونهيه  "ڕەنگهی" ڕووداوەکان، جياوازی دابن

نمهوە:     د

ههس ئيمه  يا ئهگهر  ڕاديۆ  ن،  بگر مۆسيقا  له  گوێ  دەب  که  بکهين  نيازە  بهو  ت 
مۆسيقا)   له  چهشن  واته(کام  نياز  دووههم  دەکهين.  هه مۆسيقا  دانی  ل کهرەسهيتری 

يهکهمه.   نيازی  دوايينی  له  ئاکامی  (تايبهته)  دياريکراوە  بهتوندی  ڕەوەندە  ئهو 
زياتر ئهزموونی ڕۆژانه،  ئاسايی  نموونهيهکی  وايه.    پهيوەندايهتيی  ك  کهوت هه وەك 

زۆری   کی  بهش نه  و بۆ  کهوتن.  بههه ڕووداوی  ئهزموونهکان  کۆی  ژمارەی 
کهوتی بارودۆخی   بارودۆخی کهش و ههوا پهيوەندايهتيی به چۆنيهتی پرۆسهی به هه

نه    – فيزيکی   ، بۆ و وەی ناوچهيی سهرنجی بدەين کيميايی يهوە ههيه. ئهگهر به ش
کهوت نا نانی باران يا بهفر بکرێ، ههر وەك  بههۆی تهوەری بههه که شبينی پ کرێ پ

يه لهگهڵ ههورەتريشقه و ههور گرماندنی سرووشتيدا.   له تۆفانی ڕاستهقينهدا که هاوڕ

ڕن و      کی مهزن له ژياندا دەگ ههروەها ڕووداوی دياريکراو و توند، کهمتر ڕۆ
کهوته،  و  س  هه چهشنه  ئهو  ڕوونکردنهوەی  بۆ  نن.  د ك  پ کهوت  بههه ڕووداوی 
ك به شهش   سته. تاس ه) نموونهيهکی پڕ به پ خستنی تاسی تهختهنهرد (تاو ياريی هه

دە  ته خوارەوە ياخود هه کهوت اليهوە کات دەخر کی بههه ت(هۆکار)، ئهزموون خر
به ئيحتمالی وەك يهك    ٦و    ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١دروست دەکا: ژمارەکان (ئاسهوارەکان)  

ئهزموونی  کردنی  پرۆتۆکۆله  و  دووپاتکردنهوە  بههۆی  (ئهزموون).  ن  دەخر هه
خستنهکان له کردەوەدا ئيحتمالی يهك له شهشی هاتنی ژمارەکان تۆمار دەکرێ. له  هه

ژە تهواو  در کی  کار بوون،  کهوت  بههه دەگهين:  ئهزموونه  بهو  بۆچوونهدا  ئهو  ی 
کوو به هۆکاری تايبهتييهوە بهستراوەتهوە. تايبهتمهنديی   ك نييه، به ك و پ ۆز و ناڕ ئا

کهوت دياری دەکهن، "ياساکانی ئيحتمالی"ن.     ئهو ياسايانهی ڕووداوی بههه

ڕو    که  ڕۆژانهيه،  کی  ئهزموون تهنيا  ژيانی  ئهوە  له  ئيحتمالی  غهيری  وداوی 
نه دەبوو کهس  ن: به ب ئهو پرەنسيپه، بۆ و ش ب ڕاستهقينهدا جار و بار بۆ مرۆڤ پ
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مان ئهو يارييه   ژمارەيه). ئيحتمالی    ٤٩له    ٦ياری لۆتۆ(بليتی شانس) نهباتهوە.(له ئا
، يهك له    ٤٩ژمارە له    ٦بردنهوەی ئهو يارييه ياخود   ۆنه. ملي  ١٤ژمارە دروست ب

وەيهکيتر فورموولهی بکهين ئيحتمالی ئهوەی له   ژمارەمان    ٦ژمارە    ٤٩يا ئهگهر به ش
ت، نيزيکهی   يه که له سيفر زۆر نيزيکه. ڕۆژی  ٠،٠٠٠٠٠٦٤٣٦٠دوروست دەرب

ژووی    ١٩٩٩ی ئاوريلی  ١٣ کهوت بوو. بۆ يهکهم جار له م ك بههه ڕۆژيکی گه
که   لۆتۆ  ژمارە   ٤١ياريی  ههبوو،  تهمهنی  بوو:  ساڵ  وەيه  ش بهم  بردنهوەکه  ی 
. هاتنی ئهو ژمارانه بهدوای يهکتردا به هۆی ئهندازياريی ئيحتمالی ٢،٣،٤،٥،٦،٢٦

م سهرەڕای   ك نامومکينه به نج ژمارە بهدوای يهکتردا هاتن گه ك نا مومکينه. پ گهل
ك هات. لهو ڕۆژەدا   س که  ٣٨٠٠٨کهمبوونی ئهو ئيمکانه، لهو ڕۆژەدا ئيمکانيان بۆ پ

بژاردبوو. بهو هۆيهوە لهجياتی وەرگرتنی   مان ئهو ژمارانهيهن هه له سهراسهری ئا
تهنيا ههر  پازدەههزار مارك بوو،  وان حهوتسهد و  له ن که  ئاساييدا  هتی  پارە له حا

مارکيان بردەوە. چلۆن مرۆڤ دەتوانی ئهو پارادۆکسه ڕوون بکاتهوە؟    ٣٨٠کهسهی  
ی ئهزموونی پسپۆرانی ئهو ي ارييه، زۆربهی مرۆڤ بۆ ياريکردن ژمارەی سهير  به پ

نه  رن.    ٤٩تا  ٤٤يا   ٦تا  ١بۆ و دەبژ   هه

ڕۆژی      له  ی  ١٤ههروەها  سا سپتامبری  له    ٢٠٠٣ی  وەيه  ش بهم  ك  ههوا
کی   ژن کرايهوە:  و  ب ماندا  ئا ئهيالهتی    ١٨ڕۆژنامهکانی  له  داالس  شاری  له  ه  سا

دو ی  مندا جووت  دوو  ئهمريکا  کزاسی  بهو  ت چوارمنداڵ  بوونی  لهدايك  بوو.  انهی 
بهيلر   زانستگهی  پزيشکی  ناوەندی  ی  پ به  بهدەگمهنه.  ك  گه کی  کهوت هه وەيه  ش

"Baylor University Medical Center  ئيمکانی له دايکبوونی دوو جووت دوانهی وەك "
ی ئاگوستی  ١٨مليۆنه. لهويش سهيرتر ئهو ڕووداوەيه که ڕۆژی    ٣٠يهك، يهك له  

ی  س خستنی جلو بهرگی   ٢٠٠٤ا وکرايهوە: ژنيکی پير کاتی هه دياکانهوە ب له اليهن م
و   ل کهوتووە  ترۆئيد)ی  ئاسمانيی (م کی  تهنافی حهوشهکهيان بهرد لهسهر  شۆراو 

بووە   غهيری    –بريندار  ياخود  ناموومکين  ههرە  ڕووداوە  له  يهك  کهوته  هه ئهو 
  ئيحتمالييهکانی سهر ئهم ههردەيه.  

کهوت دەمهوێ باسی ئهوە بکهم که تهواو لهو حهوتووەدا      لهسهر ڕووداوی به هه
نهيهکم لهسهر بوونهوەری دەريايی ( ) کۆکراوەی داروين ئامادە  Cirripediaکه چهند و
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نهی   نهی ڕۆژی  ١١کردبوو (و ئاو له ڕۆژنامهی  و  و    ٢٠٠٧سپتامبری    ٢٤)،  ب
کهوت بهسهر ئهو نوو ی هه نه بهو کرابۆوە، به پ دا ئهو ئاژە سراوەيهدا کهوتم که لهو

" کرابوون:  شرۆڤه  وەيه  حهوتووی  Shock on Syltش سهمهرە  و  سهير  ی  ئاژە  :  "
ڕابردوو هاتبوونه کهناری ئاوی دەريا ... ئهو مرۆڤانهش وا بۆ حهسانهوە چووبوونه  

هاتبوو و بۆ بينين و ناسينی وورد و له نيزيکهوە،   ئهو بوونهوەرە  قهراغ دەريا خهميان ل
ك   نه شت ی پهنا ئاوەکان.. له ڕاستيدا ئاو ئاژە ناحهزانهيان دەخسته ناو پالستيکی سهت

ك نينۆکهشهيتانه که له ئاوە گهرمهکانهوە هاتبوونه ئهو ناوچهيه.    نهبوون جيا له چهشن
نه تهنيا   م ئهو ڕاستييه که ئهو ئاژە سقان بوون و چارلز دارCirripedia(به وين  ) ب ئ

هيچ   دياکاندا  م ی  ههوا له  کردبوو  خهريك  بهوانهوە  خۆی  ژيانی  ی  سا ههشت 
  ئاماژەيهکی پ نهکرابوو.  

ئهزموون: ئهو ڕووداوانهی وا به پ ئامار ناب ڕوو بدەن و سهرەڕای ئهوە له     
نه بههۆی بهشداريی مليۆنان کهس له ياری لۆتۆ)،   ژيانی ڕاستهقينهدا زۆر جار (بۆ و

ن ياخود الی کهم روودەدەن ی ههموو ياساکانی ئيحتمالی حيساب بکر ، دەتوانرێ به پ
نهوە.    ڕوون بکر

  

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

  

ينهوە سهر باسی  با  دوای ئهو باسه گشتييانهی کردمان،      گهشهسهندن. ههروەك  بگهڕ
وبوونهوەی بوونهوەران بههۆی  کرد، حهشيمهت واته کۆی ب شتريش ئاماژەمان پ پ
تيکی، موتاسيۆن يا بازدانی ميراتی)   ن ی ژ ويی نو که کهوتهکان (ت ڕووداوە بههه

وازيان  ربه ن و به گورەی تايبهتمهندييه ميراتييهکانيان ش كد دەوام بوونهوەری نوێ پ
له له کانييه سنووردارە  جياوازی  كوەرگرتن  ت. بوونهوەران بۆ که دەب گهڵ يهکتردا 

کهريی   ر کارت سروشتييهکانی ژينگه له بهربهرەکانی يهکتردان و بهوهۆيهشهوە لهژ
چلۆنايهتی   به  بهستراوەيه  بژاردنه  هه ئهو  سهرکهوتوويی  سروشتيدان.  بژاردەی  هه

گهشه واته  ژينگه  لهگهڵ  بوونهوەران  ئورگانيزمه خۆگونجاندنی  سهندنی 
کهوتی سروشتی  بژاردەی ڕاستهوخۆی بههه ن و گياکان) لهسهر هه گهورەکان(ئاژە
ۆزبوون و تهواوبوونی ئورگانيزمهکان  رەدا بهگشتی ئا بوونهوەران بونيات نراوە. ل
کوو زيندوومانهوە و دەربازبوونی ئهو بوونهوەرانهی وا   بژاردنيان، به ته هۆی هه ناب

باش ئهگهر دەتوانن  بڕياردەرە.  نن،  بگونج دەوروبهريان  ژينگهی  لهگهڵ  خۆيان  تر 
ۆزی   ئا و  بهرز  کی  پهرەسهندن به  خۆی  تهنيا  ويستدا  پ هتی  حا له  گهشهسهندن 
بوونهوەرانهوە خهريك کردبايه، لهمرۆدا بوونهوەری ساکاری وەك ميکرۆب و باکتری 

  و تهك خانهييهکانيتر بوونيان نهدەبوو.  

ب    چهشنه  زەوی  ههر  گۆی  لهسهر  ك  ئاژە يا  گيا،  و  کارگ  قهوزە،  اکتری، 
کهوته  هه له  زنجيرەيهك  بههۆی  که  گهشهسهندنه  بهخۆی  تايبهت  کی  بهرههم
بژاردن   هه (ديناميکی)  کارزانيی  ئهوەش  سهرەڕای  هاتوون.  ك  پ سروشتييهکانهوە 

کهوت   بژاردن، واته بههه گای گهشهسهندنهکه دياری دەکا: فرەچهشنی و هه و نياز،  ڕ
س و کهوتی  له پهيوەندييهکی دوو اليهنه و هاوبهشدا له بهرانبهر يهکتر وەستاون. هه

داروين   گهشهسهندنی  تيئۆری  لهسهر  کۆمهڵ  ناو  شانسی  عامهپهسندی  بههۆی 
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گا دا بونيات   کی ناو کۆمه ی نهزانی و ب زانياری خه کهوت له پهيوەنديی کا بههه
نووسراوەي ئهم  ژەی  دڕ له  اليهن  نراوە.  له  که  ين  دەدو گيايی  ميراتی  ياسای  له  هدا 
گۆر مهندل " نراوە.  ١٨٨٤تا    ١٨٢٢"(Gregor Mendelپسپۆری گياناس گر )ەوە پشک

نهی    ١٢و

 

نهی    ١٢و

ليزم (ياسای دابهشکردن) ليرەدا دەب له پهيوەندايهتی چهمکی     يهکهم ياساکانی مهند
ئهدەبيياتی   ناو  هاته  مهندل  مردنی  دوای  که  ميراتی"  کرۆموزۆومی  "تيئۆری 

گهشهسهندن    "نياز"ی  و  کهوت"  "بههه چهمکهکانی  ڕوونکردنهوەی  بۆ  زانستييهوە، 
ت.  ک وەربگير نهی که   ١٣و

  

نهی    ١٣و
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نهی      گياکان   ١٣و وان  ن ميراتی  خزمايهتی  و  پهيوەندايهتی  و  نياز  کهوت،  بههه
م   و  ر  ن وان  ن نيزيکی  گياييدا  ميراتی  گهورەی  کی  حهشيمهت له  دەدات.  نيشان 

کهوت گامت " وەی بههه ی  gametesبهش " واته سپرم و توو، که له اليهن نير و م
ن و ههرکام کرۆمۆزومی تا   .  "n" (haploidيبهت به خۆيان ههيه (گياييهوە بهرههم د

گامت     ويی  که ت بههۆی  سپرم)  زی  (ڕاگو نۆك  گيای  ئاوسبوونی  نه  و بۆ 
"gametes) ر و م لهگهڵ کرۆمۆزۆمی ئاسايی  ٢) بۆ کرۆمۆزۆمی دوانه "n"ی ن
n:رەدا چوار ئهگهر بوونی ههيه ك دێ. ل   " پ

)A ) و(a(   دەستی و ناگهری با تيکی سهرکهوتووە.و ن نهری ژ  سهرکهوتووييه و پيکه

)AA( " ويی که ی "و  Aگامت"ی نيری  : ت   يه.  Aگامت"ی م

)aA( " ويی که ی "و  Aگامت"ی نيری  : ت   يه. aگامت"ی م

رەدا    aو    A). پيتهکانی  aa  )AA, Aa, aA, aa = diploide Zygotenو    aAههروەها   ل
ر  ن تيکی  ن ژ خانهکانی  (   نيشاندەری  گامت)،  ياخود  سپرم  (توو،  ن.  م )ی  Aيا 

) ياخود  ن)  aسهرکهوتوو  چهشنهکانی(ژ ميراتی  نيشانهی  رکهوتوو  ژ (واته    –)ی 
ن.   ك د   ههموويان) لهسهر کرۆمۆزۆميکی ههوبهش پ

له     ههيه.  هتهکه  حا چوار  ههر  پيکهاتنی  دەرەتانی  هاوکات  تاقيکارييهکان  ی  پ به 
ك زۆری گيای نۆك کی گهل تووی ئاوس    –   aaو    -  AA(زياتر له ههزار چهشن)    کۆمه

نن  (  –   aAو  - Aaيهك له چوار و   کد ك ئاوس بوو نيوەی پهيوەندييهکه پ  + AAی ل
Aa + aA + aa = ئاوس بوونی سهرکهوتووی (% ١٠٠ .(AA + Aa + aA  نهی ) و

" زەردی    " Phenotypدياريکراو  ڕەنگی  نه  و (بۆ  دەکهن  دياری  گيايهکه  ميراتی  ی 
ويی لهگهڵ ( که ن"ی سهرکهوتوو تهنيا له ت ن  aaناوکهکهی). چهشنی "ژ ک د ) پ

نه    ڕەنگی ناوکی سهوز). =  aa(بۆ و

وەی "     ك سهرکهوتووانه به ش ک  Phenotypئهگهری ئهوەی چهشن کدا پ " له کۆمه
، س له چوارە (  )، ئهگهری پيکهاتنی گيای سهرکهوتوو يهك له چوارە AA, Aa, aAب



  ڕاستييهکانی گهشهسهندن    ٥٣    

 

 
 

)aa  رەوە به ). پهيوەندايهتی ناوکی نۆکی سهوز و زەرد له اليهن بوونهوەری م و ن
تهوە. بهو هۆيهوە ئهگهرەکهی س له يهکه و   وەی ميراتی بۆ نهوەی نوێ دەگوازر ش

ن"ەکه يهك له دوو و يهك له يهکه. (ي   ). مهندلهکهم ياسای  بهستراوەتهوە به چهشنی "ژ

نهی   ی گيای ڕاستهقينهدا (و ) ئاوسبوون به  ١٢ئهزموون: له جهمعييهت ياخود کۆمه
کی زۆری ئهو   ن. ژمار ك د کهوت پ وەی هه ر و به ش ويی تووی می و ن که ت
يهکهم  له  که  ههيه  ئيحتمال  ياسای  به  ويستيان  پ چارناچار  کهوتانه،  بههه چهشنه 

ك   ياساکانی مهندلدا ڕوون کهوتی گهل وييهکی بههه که دەکريتهوە. ئهو ياسا ئيحتماله ت
چهشنه   نانی  پيکه بۆ  هۆکارەکانه  له  يهك  ميراتی  ن"ی  "ژ که  تايبهتمهندييه 

  ڕەنگاوڕەنگهکانی گياکان. 

چاو     لهبهر  تايبهتمهنديی  چهند  يا  دوو  ويی)  که ت (ياسای  مهندل  ياسای  دووههم 
يا زەرد  ڕەنگی  نه  و (بۆ  چهندگۆشهی    دەگرن  يا  خڕ  فۆرمی  کۆی  ناوك  سهوزی 

 Futuymaناوکهکه)، له تاقيکارييهکاندا بۆته هۆی پيکهاتنی نۆ له س له س له يهك (
ی  ١٩٩٨ وەيهکی   ١٨٦٥). ئهو بۆچوونه دۆزراوەيهکی سا (ياسای مهندل)ە که به ش

نهناسراو دەمين  – ئاسايی پرۆسهی ميراتی ڕوون دەکهنهوە   م چهندين دەيه  نهوە.  به
زۆری   ژماريکی  بههۆی  که  ناسيبايه  مهندلی  ياساکانی  داروين  چارلز  ئهگهر 
کيتر پهرەی   واز ژووی گهشهسهندن به ش تاقيکارييهوە خۆيان سهلماندووە، ڕەنگه م

 ) خۆی  دابردنی  الڕ به  پرنسيپی  هيچکات  داروين  ئهودەم  -Pangenesisسهندبايه. 

Hypotheseلهبهرچا دوای  نهدەکردەوە.  و  ب ی  )  سا له  که  مهندل  ياساکانی  وگرتنی 
ه گيا و چهشنهکانيان ڕوون    ١٩٠٠ زيندوو کرانهوە، ياسای ميراتی بۆ پيکهاتنی کۆمه

و   چهشنهکان  پيکهاتنی  ياسای  چۆنيهتی  تازەی  ناوەڕۆکی  ويی  که ت به  کرانهوە. 
نی   سا له  (که  نوێ  وايزمانيزمووس  ١٩٠٠داروينيزمی  ناوی  به  ەکاندا 

"Weismannismus  ی سا له  مهندل  ياساکانی  ههروەها  ببوو)،  ناودار  دا  ١٩٣٧" 
"Dobzhanskyismus  نا. ئهو پهرەسهندنه بووە ك ه ی لهو بوارەدا پ کی نو " پهرەسهندن

ۆزی گهشهسهندنی بيۆلۆژيکی ئاژەڵ و گياکان  ڕن و ئا هۆی پيکهاتنی تيئۆرييهکی مود
و   ە دەکهين. که له بهشهکهنی دوايينی ئهو نووسراوەيهدا باسی ل
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  ٣بهشی 

  تا گهشهسهندنی بيۆلۆژيکی: تهرح دانان به ب پالنی ئيالهی هله "داروين"ەوە ه

  

   ) ههم  س مۆری  جان  ژۆرناليست  و  ك  ١٨٩٢  -  ١٨٠٨ناشر  گهل کی  بازرگان  ،(
ی   مانيۆسکريپت    ١٨٥٩سهرکهوتوو بووە. دوای ئهوەی چاڕلز داروين سهرەتای سا

دەستنووس) ی   ناوی "کۆکراوەيهك لهسهر چۆنيهتی  (دەقی  به  نووسراوەيهکی خۆی 
بژاردەی سروشتييهوە " كهاتنی چهشنهکان بههۆی هه  An Abstract of an Essayon پ

the Origin of Species and Varieties through Natural Selection  شنيار پ پ  ی   "
کی دياريکراوی بۆ سهرتيتری نووسراوەکه له   داروين کرد. مۆڕی کرد، داوای ناو

ك به   ب الپهڕەوە نووسراەيهکی کورت   ٥٠٠لهسهر ئهو بۆچوونه بوو، له اليهکهوە کت
سروشتی  بژاردەی  هه چهمکی  له  ناتوانی  نهر  خو لهوالشهوە  و  نييه  ئابستراکت  و 

شنيار کرد.  کی ديکهی پ گر بگات. بهوهۆيهوە داروين ج   ت

ی  ٢٤ڕۆژی      ر    يهکهم دەقی  ١٨٥٩ی نوامبری سا بی چهشنهکانی داروين لهژ کت
بژاردەی سروشتی ياخود ڕزگاربوونی   کهاتنی چهشنهکان بههۆی هه ناوی "لهسهر پ

 On the Origin of Species by وەچهی چهشنهکان بههۆی شهڕی مان و نهمانهوە " 
Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the 

Struggle for Life .و بووەوە ب فرۆشييهکاندا ب نهی " له کت   ١٤و

  
نهی    ١٤و



  ڕاستييهکانی گهشهسهندن    ٥٥    

 

 
 

  

نيزيکهی      ڕۆژەدا  لهو  ی   ١٢٥٠تهنيا  سا سهرەتای  ههروەها  فرۆشرا.  ل  دەقی 
هيچ    ٣دەوروبهری    ١٨٦٠ که  به  کت ئهو  دووههمی  چاپی  دەقی  ههزار 

ی   سا بوو.  تهواو  زوو  زۆر  نههاتبوو،  بهسهردا  داروين    ١٨٦٦گۆڕانکارييهکيشی 
ئاوڕد که  کرد  زياد  به  کت ئهو  تهکميلکراوی  چاپی  له  شهکييهکی  له پ بوو  انهوەيهك 

نه   و بههۆی  نووسراوەيهدا  لهو  چهشنهکان.  کهاتنی  پ ڕابردووی  ژووی  م
کهاتنی چهشنهکانهوە " شکهوتوويی باوەڕی پ ژووييهکانی پ  Historical Sketch of م

the Progress of Opinion on the Origin of Species  داروين پيشانی دەدا که نه خودی "
بژاردن له اليهن ئهوەوە دۆزراوەيهکی تازە و نوێ نيه.  گهشهسهندن و نه پرەنسي پی هه

وەی عاتيفی جهختی کردووە که تا   شهکييهدا، داروين به ش هاوکات له سهرەتای ئهو پ
ی  نهرانی سروشتی لهسهر ئهو باوەڕە بوون که چهشنهکان  ١٨٥٨سا ك له پشک زۆر

ندراو که به ب  دياری کراون و ژمارەيان نهگۆڕ و کۆنستانته، واته ژمار ق کی خو
وەيهی   نهرەوە بهو ش ق زی خۆ پهيوەندی لهگهڵ يهکتردا جياواز له يهکتر له اليهن ه

ندراون.   ق   که ههن خو

 " قاندن  خو ئۆری  ت به  داروينهوە  اليهن  له  پته  کۆنس "  theory of creation ئهو 
ش خۆی تاقميکی کهمی پسپۆری   م نووسهر ئاماژە بهوەش دەکا که پ ندراوە. به ناس
و   دێ  بهسهردا  گۆڕانکارييان  چهشنهکان  که  بوون  بۆچوونه  ئهو  لهسهر  بوارە  ئهو 
لهدايكبووی ئهو گۆڕانکارييانهن. سهرەڕای ئهوەی   ياخود  بوونهوەرانی ئهمڕۆ مناڵ 

به   ئاماژەی  بهکهيدا  کت له  داروين  و  که  مرۆڤ  گهشهسهندنی  يهکی  وەك  پرۆسهی 
مهيموونهوە  له  مرۆڤ  که  نهکردووە  بهوە  ئاماژەی  هيچکات  و  کردووە،  مهيموون 

نهی   ك پهيوەندايهتی  ١٤سهرچاوەی گرتووە، ههر وەك و ن ، به ئانقهست له ههر شو
ندرێ.     مهيموون و مرۆڤ له اليهن باوەڕدارانی ئايينييهوە بهيهکهوە دەلک

ژەی    به دەقی کۆتايی و شهشهمی چهشنهکانی داروينهوە    له در بابهتهکهدا خۆمان 
ناوی "  ر  له ژ که  دەکهين   The Origin of Species by Means of Natural خهريك 

Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life  له  "
ی   ئ  ١٨٧٢سا دواتردا،  دەقهکانی  له  وبۆتهوە.  (ب ناوی  ر  لهژ تهنيا  به  کت  Theهو 

Origin of Species  ی و کراوەتهوە.  ١٨٧٢) له سا  دا ب
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پتی گهشهسهندنی بۆچوونهکانی چارلز داروين   کۆنس
  

وە کرا، داروينی      شتر باسی ل وەيهی که پ ه چهند مانگ دوای    ٢٨ههر بهو ش سا
هی دەوری دنيا به کهشتی، ( نج سا ) دەستی کرد به  ١٨٣٧گهڕانهوەی له سهفهری پ

گه  شهی چهشنهکان. لهسهر زانياريی ئهوڕۆيی که بههۆی به کۆکردنهوەی بابهتی ک
د  چارلز  بۆتهوە،  ڕوون  نووسراوەکانيهوە  وکردنهوەی  و  ب ش  پ ساڵ  بيست  اروين 

ئۆرييهکهی خۆی به تهواوی ناسيوە و باوەڕی   زەکانی لهسهر پرەنسيپی چهشنهکان، ت ت
ی   سا بووە.  ی  کی    ١٨٤٤پ ب "چهشنه    ٢٣٠کت ناوی  به  ئامادەکرد  الپهڕەی 

وەبردنی ئهو کارە   تهوە؛ بۆ بهڕ و بکر سروشتييهکان" و له ئهگهری مردنيدا دەبوو ب
وکرنهوەی تهرخان کردبوو.  داروي ويست بۆ چاپکردن و ب دوای  ن پارەی به ڕادەی پ

ی   وکردنهوەی نووسراوەکهی   ١٨٥٨ئهوەی نووسهر سا ر گوشاردا ناچار به ب لهژ
پرەنسيپی   نوسخهدا  دوو  له  واالس  د  ئالفر نووسراەکهی  لهگهڵ  ی  قۆ دوو  به  کرا، 

ی  سروشتی چهشنهکانيان کورت و گورج له ڕۆژنامهدا   و کردەوە و سا وەك   ١٨٥٩ب
ب تهواوی نووسراوەکهی له چاپ درا.     کت

ئۆريی پرەنسيپی سروشتی      د واالس وەك دۆزينهوەی هاوبهشی ت گرنگايهتی ئالفر
بهشهی   لهم  کرا.  وە  ل باسی  نووسراوەيهدا  ئهو  يهکهمی  بهشی  له  چهشنهکان 

به بخهمه  داروين  شووی  لی پ مود دەمهوێ س  که  نووسراوەکهدا  نهر  ر چاوی خو
زانه گرنگايهتييان ماوەتهوە.     تانانهت تا ئهمڕۆش ئهو ت

"دا داروين چهند پسپۆريکی ئهو باوارەی ليسته  Historical Sketchله نووسراوەی "   
ش زايين) و  ٣٢٢تا    ٣٨٤پسپۆر دەکا وەك: ئهرەستوو (  ٢٩کردووە و ئاماژە به   ی پ

س و  ١٧٨٨  -   ١٧٠٧" (Georges Bufژۆرژ بوفون " وەی ڕاستهوخۆ هه )، که به ش
چهشنهکان" گۆڕانی  لهسهر  ئهو  Transformation of Speciesکهوتيان  نهکردووە.   "

ش   پ سهربهخۆ  و  يهکتر  لهگهڵ  پهيوەندايهتی  ب  به  سروشتييانه  نهرە  پشک مرۆڤه 
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هتی ئاسايی   سهردەمی داروين ئاماژەيان به گۆڕانی چهشنهکان يان (گهشهسهندن له حا
وەی  خۆي زەکانيان زۆرجار به ش م ت اندا) و پرەنسيپی سروشتی چهشنهکان کردووە به

اليهن  له  ووردبينانه  کی  سهنگاندن هه دوای  کردووە.   فۆرمۆليرە  مانا  ب  و  ناديار 
  -  ١٧٤٤" (Jean-Baptiste de Lamarckبيۆلۆگی فرانسهيی ژان باپتيست د المارك "

به  ڕ   –) وەك باوکهگهورەی پرەنسيپی  ١٨٢٩ ئاماژە  هكی بوونهوەران، داروين  ەچه
دەکا    )١٨٠٢  -   ١٧٣١" (Erasmus Darwinئيراسموس داروين " باوکهگهورەی خۆی  

ی   " لهسهر سهرچاوەی بير  Zoonomiaله کارە زانستييهکهيدا به ناوی "  ١٧٩٤که سا
ينهوەی کردووە. به ئهگهری زۆر  کۆ باپتيست د المارك باس و ل و بۆچوونی ژان 

اروين گرنگايهتييهکی زۆری به بۆچوونهکانی باوکه گهورەی لهسهر تهوەری چارلز د
گهشهسهندن داوە. ئهو ڕاستييه که چهمکی "داروينيزم" که وەك هاومانا و هاوتا له 

بی " ی  On the Origin of Speciesکت کی ل وەرگرتووە، و دوای سا   ١٨٩٥"دا که
پل يهکهم  له  لهوانهيه  سهلماندوە،  خۆی  زوو  هاتوويی  زۆر  ل به  بهستن  پشت  به  هدا 

  . شينيانيهوە بووب   زانستيی و ئهدەبی پ

ش خۆی بووە که له ليستهيهكدا      شهوای بيست و نۆ مرۆڤی زانياری پ چالز داروين پ
ئۆون " ريچارد  وەك  کردوون:  پ  (Richard Owenئاماژەی  ) و  ١٨٩٢  -  ١٨٠٤" 

 " ئرنست  (Karl Ernstکارل  دەب١٨٧٦  -  ١٧٩٢"  که  به  )،  دواتردا  نی  سا له   
م   ؛ به س و کهوتيان کردب ئۆری چهشنهکان هه وەيهکی ڕەخنهگرانه له ههنبهر ت ش

) لينه  فۆن  کارل  نهکردووە:  گرنگ  کهسی  دوو  به  ئاماژەی  ليستهکهيدا   Carolusله 

Linnaeus " (Carl von Linné) "و ژۆرژ کوير "١٧٧٨  -  ١٧٠٧ (Georges Cuvier  "
  ١٥نهی و  )١٨٣٢ - ١٧٦٩(
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نهی    ١٥و

سرووشتی      پسپۆری  و  ڕنی  دوکتور  مود نهری  که پ وەك  لينه  فۆن  کارل 
نه دانانی ناوی   سيستماتيکی ئاژەڵ و گيا (ڕەدەبهنديکردن و ناونانی چهشنهکان بۆ و
گرنگی  کهسايهتييهکی  وەك  داروين  پهنا  له  ڕن)  مود مرۆڤی  لهسهر  هۆمۆساپيهنس 

م   ئهو لهسهر ئهو بۆچوونه بووە که چهشنهکان لهڕووی دنيای زانستی ناسراوە. به
ی   ندراون. سا ق کی ئيالهييهوە خو کی به ناوی سيستهمی سروشتی    ١٧٨٥پالن ب کت

"Systema Naturae لهگهڵ هۆمۆساپيهنسی  مرۆڤی  دا  لهو که  کردووە  چاپ   "
شهپۆليکی  هۆی  بووە  بۆچوونهی  ئهو  داناوە.  پله  يهك  له  شيردەر  بوونهوەرانی 
وەيهکی  ش به  نووسهر  م  به سهردەمهوە.  ئهو  ئايينی  مرۆڤی  اليهن  له  نارەزايهتی 

  چاالکانه بهرگری له بۆچوونهکهی خۆی کردووە.  

نهی پهنا کارل فۆن      نهی  و زی کارل فۆن لينهی  ١٥لينه (و ) ژۆرژ کوير، کار و ت
نه   ماوەی بوونهوەرانهوە (بۆ و سقانی بهج داوە و بههۆی پشکنينی فوسيل و ئ ژە پ در
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سکهپهيکهر   نهری بواری فوسيل و ئ که سکهپهيکهری فيلی ماموت)، وەك يهکهم پ ئ
هۆی پيکهاتنی "تيئۆری  ناسراوە. تاقيکارييهکان لهسهر کارەکانی ژۆرژ کوير بووە  

": چهشنه نهگۆڕەکان له پرۆسهی دووپاتبوونهوەی  Katastrophentheorieکارەسات" " 
کی دياريکراودا له اليهن کارەساته سروشتييهکانهوە به تهواوی له ناو چوون و   کات
ك   پ و  ك  ڕ ههميسان  ئينجيلهوە  خوادی  ی  نو قاندنهوەی  خو پالنی  بههۆی  دواتر 

قاندنی ئايينی مهسيحی کراونهوە و به ش ندراونهتهوە. چيرۆکی خو ق کی نوێ خو واز
ناوەڕاستی   له  ئايينيه  زە  ت ئهو  کۆتايی  کارەساتی  وەك  نووح  وی  س لهگهڵ 

ی گرتووە که به ناوی کويريزم "   " ناودارە.  Cuvierismusبۆچوونهکهيدا ج

ی      فرۆی سن هيلير"  ١٧٩٦سا "  Etienne Geoffroy Saint-Hilaireژۆرژ کوير، ج
) ههروەها ژان باپتيست د المارك له شاری پاريس وەك پرۆفسۆری  ١٨٤٤  -  ١٧٧٢(

" نيۆنهتهوەيی  کخراوەی  ر ی  نو س Institut Nationaleپيکهينهری  ئهو  ناونران.   "
وان   می پاريس له ن مامۆستايه ههرکام بۆچوونی جياوازی خۆيان ههبووە، که له ئاکاد

هکانی   فرۆی سن هيلير    به  ١٨٣٢تا    ١٨٣٠سا ندراون. بهتايبهت ج دنيای زانست ناس
سقانی بوونهوەران بۆ سهلماندنی گۆڕانی   وەك ئاژەڵ ناس دوای پشکنينی فوسيل و ئ
کردووە.   بوونهوەران  دروستکردنی  يهکتری  وەك  ئوويی  ت به  ئاماژەی  چهشنهکان 

پ گرنگ  کی  زەويناس له  سرووشتيانه  پسپۆرە  ئهو  پهنا  له  داروين  هيرەوی  چارلز 
وەيهکی ١٧٩٧  -   ١٧٢٦" (James Huttonکردووە به ناوی جيمز هاتۆن " ) که به ش

ی   ئۆری    ١٧٩٤ناڕاستهوخۆ پرەنسيپئ چهشنهکانی له سا دا فۆرمۆليرە کردووە که له ت
  داروين زۆر نيزيکه.  

  

  

  

 

 



 ٦٠      ندنهسهشهگ یکانييهاستڕ   

 
 

  

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

ئۆرييه بيۆلۆژی  له ز    به سهرەکييهکهی چارلز    –ۆربهی کاروبارە ت زانستييهکاندا، کت
نهی   کی ئاسايی زانستی سروشتی سهير دەکرێ. ئهو ١٤داروين (و ) وەك نووسراو

ناوەڕۆکی  داروين  کتيبهکهی  نييه:  تهواو  زۆر  ماناکردنهوەيه  و  کدانهويه  ل
دا گونجاوە، که زۆرجار لهب ئۆرييهکانيتريشی ت ن ياخود بازی بهسهردا  ت هر چاو ناگير

دەدەن. لهم بهشهی نووسراوەکهدا دەمهوێ بيسهلمينم که چارلز داروين وەك پسپۆری  
نهری سروشتی که تا کۆتايی سهفهری دەوری دنيای خۆی ( )  ١٨٣٦ئيالهيات و پشک

زی مهسيحييهت مابۆوە، باوه  کی بهه قاندنی  وەک باوەڕمهند ژووی خو ڕی ئايينی و م
کی تهمه رده و سهکانی ئهناو خهله  که  کدانه  گهبه  واو ئاسايی بوو، لهدا شت ی  وه و ل

ی زانستيی گهڕی ئايينی (ياخود دوگم) و بهڕۆکی باوه : ناوه زانستيی جيا کردۆتهوە 
ئۆريی) له بی چه (ياخود ت ك جيا کراونهتهتهکاندا بهشنهکت   .  وه واوی ل

سهنگاندن  و بۆچوونئه    شيکردنهوەيهکی کهمهکی چاپی يهکهم    -ه دەب لهگهڵ هه
ی  ١٨٥٩(داروين   داروين که سهرەتای سا کارەکهی  لهگهڵ شهشهم چاپی   (١٨٧٢  

ندرێ. سهرتيتری   وکراوەتهوە، بسهلم ی  I – XVبهشی (  ١٥ب بهکه سا بهم    ١٨٧٢) کت
وەيه بووە    : ش

I. Variation under Domestication 

 ههمهچهشنيی بيۆلۆژی بوونهوەری دەستهمۆکراو

II. Variation under Nature 

ر بارودۆخی ژيانی سروشتيدا   ههمهچهشنيی بوونهوەران لهژ

III. Struggle for Existence 

ی بوون بهرک  ک

IV. Natural Selection; or the Survival of the Fittest 
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بژاردەی سروشتی؛ يا مانهوەی ئهو بوونه  وەرانهی خۆيان گونجاندووەهه

V. Laws of Variation 

 ياساکانی چهشنهکان

VI. Difficulties of the Theory 

ئۆرييهکه  پرسياری کراوە سهبارەت به ت

VII. Miscellaneous Objections to the Theory of Natural Selection 

بژاردنی سروشتی ئۆری هه  ڕەخنهی ههمهچهشنه لهسهر ت

VIII. Instinct 

 راتيی بوونهوەرانتايبهتمهنديی مي

IX. Hybridism 

ی ئاژەڵ و گيا  کهاتهی زۆ  پ

X. On the Imperfection of the Geological Record 

وان فوسيلهکان  لهسهر بۆشايی ن

XI. On the Geological Successions of Organic Beings 
XII. Geographical Distribution  

XIII. Geographical Distribution 

بوون وبوونهوەی جوغرافيايی  بهشی  ب (دوو  ژەی ههيه  هوەرانی سهر زەوی که در
 حهوت و ههشت وەك يهکن)

XIV. Mutual Affinities of Organic Beings: Morphology – Embryology –
Rudimentary Organs 

ه ناسيی،   وان بوونهوەرانی ئورگانيک مۆرفۆلۆژی، کۆرپه پهيوەندايهتی دوواليهنهی ن
  جهستهی سهرەتايی 

XV. Recapitulation and Conclusion 

 دووپاتبوونهوە و ئاکام بهندی 
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  : وه تهی دوپات بوونهو چهمك ياخود دەستهواژانهئه   

ی  که) يهevolutionندن" ( سهشهمکی "گه چه .١ ك  ت يهنانه: ته١٨٥٩م چاپی سا
بهجاريش له  " (گهشهی سهند).  evolvedی "وشه ، جيا لههاتووه دا نهم کت
شه ی  شهچاپی  سا وشه  ١٨٧٢م،  جار  گه ههشت  جار سهشهی  س  و  ندن  

نراوه. "  بهevolutionistی "وشه   کاره
 

ی  که": يهdescent with modificationمکی "چه .٢ جار    ٢١  ،١٨٥٩م چاپی سا
ی شهو چاپی شه  جار.  ٢٣ ،١٨٧٢م، سا

 
ی  که يه"  survival of the fittestمکی "چه .٣ كيش  نانهته  ١٨٥٩م چاپی سا ت جار

ی شه، چاپی شههاتووه نه  جار.  ١٦ ،١٨٧٢م، سا
 

ی  که" يهcreated" ياخود "creationمکی "چه .٤ ،  جار  ٤٤  ،١٨٥٩م چاپی سا
ی شهچاپی شه  جار. ٦٨،  ١٨٧٢م، سا

  دا: پنيشان ده س کۆتايی گشتيمان  نگاندنهسهو ههئه   

نيزيکايهتی  يهکهم ئۆری  ت  :"Deszendenztheorieله هه":  بهگهئه  يههڕاستيدا    ر 
ی  کهيه  کردن  بهئاماژه  بی "١٨٥٩م  چاپی سا "ی  On the Origin of Species ی کت

ئۆری گه  داروين واته و " (ڕزگاربوونی ئهsurvival of the fittest"ندن ياخود  سهشهت
وه   ، بهدا گونجاندوه ڵ ژينگهگه ی باشتر خۆيان لهرانهوه بوونه ی ڕەمهکی و نادروست  ش

بهبه "ڕزگاربوونی  زه ناوی  وه ه ڕدراوه کان"  ئاخهوه تهرگ بکه)  چهفتن  مکی ين. 
"fittestڕندا هاوتايه  سهشهگه  " (له بۆ بوونهوەرانی جياواز، کاتی  ندنی بيۆلۆگی مود

ربرت   دانه به وەچهی نوێ) له اليهن فهيلهسۆفانی وەك ه ژيان و سهرکهوتوويی پهرەپ
نسر " )ەوە بهرجهسته کراوە و داروين خۆی  ١٩٠٣تا    ١٨٢٠" (Herbert Spencerسپ

لی   کی  که سروشتی"  بژاردەی  "هه بۆ  هاوتايهك  وەك  دوايينيدا  چاپهکانی  له 
ی(شهچاپی شهوەرگرتووە. له   ی  ١٨٧٢م، سا نه له بهشی س ) داروين ئهو کارەی بۆ و

وەيه ڕوون دەکاتهوە:   بهکهدا بهم ش   کت
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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. 

کی   که ئهگهر  بچووک،  چهشنايهتييهکی  ههر  ئهو  رەی  گو به  وا  هی  ئهس ئهو  "من 
رمی ی ت ت، به پ ت، بۆيه ڕامگهياندووە که   ههب زر بژاردنی سروشتييهوە دەپار هه

ئهو  م  به بهرچاو.  مرۆڤ  بژاردنی  هه زی  ه به  پهيوەندييهکی  ئهوەوە  گهی  ڕ له 
ربرت   ه زدار  ڕ اليهن  له  جار  زۆر  که  گونجاوان،  مانهوەی  به  سهبارەت  بهيانهی 

ک جار   ک ڕاستترە و ههند ت، گهل کی ل وەردەگير نسرەوە که به ههمان ڕادەش  سپ
يه."    بهڕێ وج

به      سهبارەت  دەکات  خۆی  سهنگاندنهکهی  هه لهسهر  جهخت  بهشهدا  لهم  داروين 
گيا  و  ئاژەڵ  پرنسيپی دروستکردنی  واته  مرۆڤهوە،  اليهن  له  کراو  بژاردەی چ (هه

نهی    ياخود دەستهمۆکردنی ئاژەڵ و گيا بژاردەی سروشتی سهر زەوی    –  )١٦(و هه
ی که به ئازادييهو گهکانی ئهس ی وەحشی). ئهو کارە که له به ، (کۆمه وە دەچ ە بهڕ

ی داروين   دان و زاوز بژاردەی سروشتی پهرەپ واالسهوە سهرچاوە دەگرێ له    –هه
تهوە.     بهشهکانی دواييندا به ووردی شی دەکر

 

نهی      ١٦و
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ی (    ی دەستهمۆ بۆ پيکهاتنی سهگی ما نهيه ئاژە ) له گورگهوە Canis familiarisئهو و
)Canis lupus  بی دوای ئهويشدا بی چهشنهکان و دوو کت ) پيشان دەدا. داروين له کت

ته سهر بۆچوونی کرداری   ی دەستهمۆ ڕوون دەکاتهوە و د پرەنسيپی پيکهاتنی ئاژە
ک که بۆ ئام ه کارگهل وەدەچن) ئازادی سروشتی ياخود  (کۆمه کی تايبهتی بهڕ انج

بژاردەی سروشتی.     هه

له  دووههم داروين  چارلز  گهشهسهندن:  چهمکی  ناسهکردنی  پ شه:  م،  شهچاپی 
ی( تا  ١٨٧٢سا که  (ئورگانيك)  بيۆلۆژيکی  گهشهسهندنی  ناسهکردنی  پ لهسهر   (

گهشهسه ئۆری  ت لهسهر  باوەڕە،  ی  ج زاناياندا  ناو  له  "ئهمڕۆش   theory of ندن  

descent with modification  هکی گۆڕان بهسهرداهاتوو به " دەدوێ. بهو مانايه ڕەچه
ی چهندين وەچه. له بهشی   ی    Xپ بهکيدا که سا بۆ شهشهم جار له چاپی    ١٨٧٢ی کت

رە دەکا: "  "  theory of evolution through natural selection داوە، داروين ئاماژە بهم د
ئۆری بژاردەی سروشتييهوە؛ له کورتکراوەی باسهکه له   ت گهی هه گهشهسهندن لهڕ
 almost every naturalist admitsدا ئهو روونکردنهوەيهی بهدوادا دێ: "   VXبهشی  

the great principle of evolution  کهم و زۆر ههموو زانايهکی سروشتی لهمڕۆدا دان "
ت. ) پرەنسيپئ مهزنی گهشهسهندندا د١٨٧٢به (   ادەن

ههم لهسهر س ئينجيل  پهرتووکی  ناو  رۆکهکانی  و چ ڕاوەکان  گ کردنهوەی  پووچه  :
قاندنی چهشنهکان: ئهو ڕاستييه که چارلز داروين له چاپی يهکهم و چاپی کۆتايی   خو

بی چهشنهکانيدا ( قاندن "١٨٥٩/١٨٧٢کت يهکياندا  creation) چهمکی خو له    ٤٤"ی 
ن که ويستوويهتی بۆچوونی    ٦٨جار و لهويترياندا   ناوە، به ڕوونی دەيسهلم جار ه

له   که  داروين  نامهيهکی چارلز  نه  و پووچهڵ بکاتهوە.(بۆ  ئينجيل  بی  کت دوگماتيکی 
نهر). ئهو   ش چاوی خو ته پ ژەی ئهو نووسراوەيهدا له بهشی چوارەم دەخر يا    ٤٤در

قاندن، ناوەڕۆکی جار ئاماژە   ٦٨ ينهوە لهسهر باوەڕ به خو کردنانه ياخود باس و ليکۆ پ
. وشهی "ئينجيل" له هيچ   ن ك د به سهرەکييهکهی چارلز داروين پ ئايينی مهسيحی کت
بهکهيدا ئاماژەی پ نهکراوە، سهرەڕای ئهوەی له بيۆگڕافييهکهيدا چهندين   نيکی کت شو

به   بهتايبهت  کردووە،  پ ئاماژەی  کی Barlow  ١٩٥٨تهوڕات.(جار  مرۆڤ وەك   .(
رش   پسپۆری ئايينی مهسيحی چارلز داروين به باشی دەيزانی که ناب ڕاستهوخۆ ه
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ئهو سهردەمه  دەيانتوانی   لهبهر ئهوەی ئيماندارانی  پيرۆزەکه  بکاته سهر نووسراوە 
شهی بۆ ساز بکهن. ههر وەك له بهشهکانی داهاتووی ئهو نووسراوەيهدا دەيبينين   ک
ئايينی  شه سازکردنی مرۆڤی  به ک ش  وەيهك ويستوويه پ به ههر ش داروين  چارلز 

 بگرێ.  

 

نهی    ١٧و

نهی   چارلز    ١٧و چهشنهکانی  بی  کت ی  زاوز ڕەگهزنامهی  دياگرامی  ناکردنی  و
ن.  نج بهشدا دابهش دەکر   داروين که بهسهر پ
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ئۆريی داروين لهسهر گۆڕانی چهشنهکان و پهرەسهندنيان   ت
  

    " ماير  ئرنست  بوونهوەرناسيی  شۆڕشی  بی  (Ernst Mayrکت  "٢٠٠٥  –  ١٩٠٤  (
ی   ش    ١٩٦٤سا بی چهشنهکانی داروين له پ وکردنهوەی کت ی ب بههۆی سهدمين سا

کوو له   ئۆرييهك به بهی داروين نهك ههر له ت گوتهکهيدا ئاماژەی کردووە که ئهو کت
له   بوونهوەرناس  پسپۆری  ماير  ئرنست  پيکهاتووە.  جياواز  لۆژيکيی  ئۆريی  ت چهند 

پتی    بهرههمی کۆتايی خۆيدا ئۆريی داروينی ڕوون کردۆتهوە   –  ٥به ووردی کۆنس ت
  ).  ٢٠٠٤(ماير، 

ئاناليزەکردنی      لهسهر  خۆم  بهردەوامی  کاری  بههۆی  نووسراوەکه  له  بهشه  ئهو 
(داروين   سهرەکييهکان  لهاليهن  ١٨٧٢/    ١٨٥٩سهرچاوە  شتر  پ که  پيکهاتووە  )؛ 

و کراونهوە (سيستهمی   را    ٥خۆمهوە ب ئۆريی کوتچ )، و لهگهڵ کارەکهی  ٢٠٠٨ت
دا جياوازييان ههيه.      ئرنست ماير له چهند خا

ئۆريی داروين:  نج ت   له سهرەتاوە ڕوونکردنهوەيهکی کورت لهسهر پ

شووی بوونهوەران لهسهر بنهمای گۆڕان بهسهرداهاتن)   .１ شۆڕش (چهشنی پ
ستاش ههر   کهاتووە و ئ ی کات پ ژوويی ڕاستهقينهيه که به پ پرۆسهيهکی م
ك ڕوون ناکاتهوە.  قاندن" هيچ شت ئۆريی خو چهوانه، "ت ژەی ههيه. به پ  در

پيکهاتنی ههموو بوونهوەرانی سهر ئهم ههردە: ههموو بوونهوەران له اليهن   .２
 چهشنی سهرەتايی ژيانهوە سهرچاوەيان گرتووە.  

ههنگاوی  .３ له  که  پله  به  پله  پيکهاتنی  له  گهييشتوويی  ت ياخود  پت  کۆنس
ك) بوونهته هۆی گۆڕان بهسهرداهاتنی چهشنهکان. بچووکهوە (ن ك و پ  اڕ

هيی ژيان   .４ وبوونهوەی چهشنهکان، به مانای ڕەنگا زی زۆربوون ياخود ب ت
ژەی کاتيی وەچهکاندا.   و چهشنی نوێ له در
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داروين   .５ پرەنسيپی  مانای  به  سرووشتی  بژاردەی  هه ئۆری  و   –ت واالسه 
بژاردن له سرووشتی ئازاددا".   "هه

نووسراوە سهرەکييهکی خودی  له   به  به پشت بهستن  داهاتوودا ههوڵ دەدەين  بهشی 
رەدا  ١٨٧٢/    ١٨٥٩داروين ( ئۆرييانهی داروين بکهين. ل نج ت ) باس لهسهر ئهو پ

) دەکهم  ٢٠٠١ئاماژە به نووسراوەی خۆم به ناوی "بيۆلۆژی پهرەسهندن" (کوتچيرا  
ئۆرييهکانی داروين نووسي پتهکانی  که لهسهر چوار له ت ) و بهگشتی  ٥تا    ٢ومه (کۆنس

شتر له داروينيش له اليهن پسپۆرانی زانستی   تهوە و زۆر پ تهوەری گهشهسهندن دەگر
يهی داروين له کارە سهرەکييهکهيدا باس لهسهر   سرووشتييهوە دۆزراونهتهوە. بهو پ
دەب   بردووە،  وە  بهڕ و  بهرب وەی  ش به  چهشنهکانی  پيکهاتنی  و  گهشهسهندن 

ژوويهکی ڕاستهقينهگه دا بکرێ.   ,شهسهندن وەك م س و کهوتی لهگه   هه

بژاردەی جينسی)  ١٨٥٩داروين (    کسی (هه بژاردەی س ) ڕوونی دەکاتهوە که هه
کی جياوازە. پت نهی  وەك کونس  ١٨و

 

نهی   هکانی   ١٨و با کردنهوەی  به  شين  تاووسی  ن،  ئاژە جينسی  بژاردەی  هه  :
کسی بهخۆی کی س هت .   حا ش  دەدا که سهرنجی تاووسهکانيتر بۆ الی خۆی ڕادەک
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بژاردەی   رەدا هه مه ل م ئ ئۆری ئاخهفتن بکا. به رەدا له شهش ت مرۆڤ دەتوان ل
ئۆريی   ر ت ين و ئهو پرۆسهيه دەخهينه ژ بژاردەيهکی سرووشتی دادەن کسی وەك هه س

نجهوە.     ژمارە پ
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) و دونانسکيزم  ١٩١٤ - ١٨٣٤" (August Weismannوايسمانيزم "داروينيزم، 
"Theodosius Dobzhansky) "١٩٧٥ - ١٩٠٠ (  

  

ناس و  Ernst Haeckelچهمکی داروينيزم له اليهن ئيرنست هاکل "    " پزيشك، ئاژە
) مانی  ئا نی  ١٩١٩  -   ١٨٣٤بيرمهندی  سا دوای  مانی   ١٨٦٠)يهوە  ئا ناوچه  له 
نرا ناس شوویزمانهکاندا  پ بهشی  له  وەك  ههر  وەکرد،   وە.  ل باسمان  بهدا  کت ئهم 

ژايی چهندين دەيه   ز لهخۆی دەگرێ که به در ئۆری ياخود ت نج يا شهش ت داروينيزم پ
وە چووە و تا ئهمرۆ زۆربهی بهشهکانی سهلمينراون يا   کاری پشکنينيان لهسهر بهر

  و پهرەسهندنن.  کاميلتر کراونهوە و بهردەواميش خهريکی ڕوون کردنهوە  

زی يهکهمی داروين" (     descent) واته "١٨٥٩/١٨٧٢گهشهسهندن له خۆيدا وەك "ت

with modification .لهمڕۆدا وەك ڕاستييهك له اليهن زانايانهوە سهلميندراوە زی   "  ت
ههموو بوونهوەرانی سهر ئهم ههردە واههيه له يهک چهشنی  دووههمی داروين واته (

تسهرەتايی ژيان سهر  All the organic beings which have ever )، "چاوەيان گرتب

lived on this earth may be descendend from some one primordial form    له  ،"
کی زۆری تاقيگای مولکوول   بيۆلۆژيکييهوە سهلمينراوە.    –بيۆکيمی    –اليهن ژمار

" پله  به  پله  پيکهاتنی  له  Gradualismusچهمکی  و  "  دارويندا  ههمی  س ئۆريی  ت
) نادات"  باز  "سروشت  فهيلهسۆفانهی  )،  Natura non facit saltumئارگۆمينتی 

کی زۆری بههۆی زانستی کهوناراناسيی "  "ی  Paläobiologieدەتوانرێ لهمڕۆدا بهش
ت.   نر بسهلم ڕنهوە    مود

وبوونهوەی چهشنهکان واته فرە چ زی زۆربوون يا ب ئۆری چوار ياخود ت هشنيی  ت
"Diversifizierung  لهمڕۆدا هيچ زانايهکی ئهو بوارە شك و گومانی لهسهر نييه که :"

ناوە. ك ه يان پ ی کات، گۆڕان بهسهر چهشنهکاندا هاتووە و چهشنی نو  بهردەوام به پ
زی پينجهم وەك   بژاردەی سروشتی داروين واته ت ئۆری هه سهبارەت به گرنگايهتی ت
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ز بۆ وەڕ کی بهه وان زانايان نهماوەتهوە  موتۆڕ ك له ن خستنی گهشهسهندن، هيچ باس
ندراوە.   و ئهويش به تهواوی سهلم

وان    ن له  وەنهر  پ پا کی  ز ه شهشهم)وەك  زی  (ت کسی  س بژاردەی  هه ههروەها 
ی گومان نييه و به   ندەکان و ماسييهکان"، هيچ ج نه "با دا بۆ و چهندين گرووپی ئاژە

کهرييهکی دانی وەچهکانيان ههبووە و ههيه.  ڕاشکاوی کارت   گرنگی بۆ پهرەپ

ه و بۆچوونه ناڕاستهکانی داوينيزمی کالسيکيش      رەدا دەستنيشانی هه مه دەب ل ئ
) داروين  ڕازيکهر ١٨٧٢/    ١٨٥٩بکهين.  ڕوونکردنهوەيهکی  کدا  ن شو هيچ  له   (

لهسهر پرۆسهيهکی تايبهتيی   نابات و  ناو  به چهمکی چهشنهکان  نيشاندانی  سهبارەت 
هك). ناوی   ت (دابهشبوون بۆهۆی خهتی دياريکراوی ڕەچه ن چهشنهکان دۆش دادەم

بهکهی " ناوی "لهسهر گۆڕانکاريی    " لهڕاستيدا دەبوايهOn the Origin of Speciesکت
) (On the Transformation of Speciesچهشنهکان  داروين  چونکه  /    ١٨٥٩)بوايه، 

و)  ١٨٧٢ کهاتن  پ بناغهوە  سهير    له  کاتييدا  وەی  چوارچ له  چهشنهکانی  گۆڕانی 
بهکهيدا هيچ  Originکردووە. لهسهر بنهمای سهرەکی " " ، يهکهم چهشنهکانی ژيان له کت

بهسهرداهاتنی   گۆڕان  لهسهر  داروين  چارلز  تهوە.  نادۆزر ناکردنيان  و بۆ  ك  فاکت
"  ) ١٨٧٢/    ١٨٥٩(بيۆلۆژيکی بۆچوونهکانی المارك  به  (Lamarckپشت   "١٨٠٩  (

لهگهڵ دەبهست پهيوەنديی  له  ئهندامان،  له  وەرنهگرتن  ك  که وەرگرتن/  ك  [که  ،
وە    –تهيبهتمهنديی ميراتيی جهستهکان]،   نت و زانياريی نو ك که بههۆی ئارگۆم ز ت

وەشاوەتهوە.   ك هه   ل

ك له چهمکه ناوبراوەکانی چارلز داروين      لهو پهيوەندييهدا دەب بگوترێ که تاقم
نه فۆڕمی بهرز "١٨٧٢  /  ١٨٥٩(  higher) بهردەوام له چهمکی دووپاتکراو بۆ و

forms" کاميل  ئهندامانی  يا   "perfection" ناتهواو  ئهندامی  خود  يا   "imperfect 

organs  کی ل وەر ڕنی گهشهسهندندا که كی وەرگرتووە، که ئيتر له زانستی مود "که
ی بۆچوونی ئهمڕۆی زانست کا ت، چونکه به پ کهريييان نهماوە. گهشهسهندن  ناگير رت

ۆز ياخود "تکميل   ن بۆ ئا ك ب وەی ئيجباريی پرۆسهيهك پ به مانای ئهوە نييه به ش
ناب ههميشه   گهشهسهندن  مانايهی که  و تهکميل]. بهو  بوونی گهشهسهندن"؛ [تهواو 
ت. ههروەها دەب له ڕەوتی کارەکهيدا جهخت لهسهر ئهوە   کاميل بووونهوەی بهدوادا ب
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ئۆری من) " ١٨٧٢/    ١٨٥٩بکرێ که داروين ( ر دوو وشهی (ت " له  My theory) لهژ
ت   دوو  و  يهك  پتهکانی  کۆنس کۆی  له  وييهك  که ت وەك  خۆيدا  ئاسايی  وەی  ش

بهشی   له  چهشنه  ١٥گهيشتووە:  بهو  چاومان  جار  چهندين  نه  و بۆ  بهدا  کت ئهم  ی 
" دەکهوێ:   The theory of descent with modification throughفورمۆلهکردنه 

variation and natural selection به چهشنهکان  سهرچاوەگرتنی  ئۆريی  ت واته،   "
بژاردەی سروشتييهوە   گۆڕانکارييهوە(به مانای گهشهسهندن) بههۆی چهشنايهتی و هه

نهی  بژاردن). (و   ) ١٩(به مانای پرەنسيپی هه

 

نهی   ميرات  ١٩و به  بۆ  داروين  ڕوونکردنهوەی  تايبهتمهندييهکانی :  وەرگرتنی 
ی بۆچوونی داروين ( ) دەب خانهکانی جهسته به ناوی ١٨٦٨جهستهيی مرۆڤ.  به پ

و   بن  مرۆڤدا  رمی  سپ له  دەب  چهقهرانه  ئهو  داهاتوو.  وەچهی  ته  بدر چهقهرەکان، 
ی زانستی ئهمڕۆ   . ئهو بۆچوونهی داروين به پ بههۆی ژينگهوە گۆڕانيان بهسهردا ب

  تهوە. ڕەد کراوە 

بهکهيدا به ناوی "داروينيزم" ( فرد واالسه له کت ) لهسهر ههر س چهشن،  ١٨٨٩ئا
) سيانهيی،  کاری  واته  چهشنهکان"  بينی   On the Origin of Species, The"تهك 

Variation of Animals and Plants under Domestication  سهبارەت به سهرچاوەی ،(
و   گيا  فرەچهشنی  (چهشنهکان،  و  يی؛  ما نی  بنهچهکی   The Descent of Manئاژە

ن. لهو  ١٨٧١،  ١٨٦٨،  ١٨٥٩/١٨٧٢مرۆڤ)، [داروين    ] وەك يهکهيهك سهير دەکر
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ئۆری پانگنزيس دەکرێ. بهی داروينيزم  ئاماژە به ت نج کت وەی ورد    ٨پ ليرەدا به ش
) داروين  بی  کت دوو  لهسهر  يا  ١٨٦٨باس  شرۆڤهکراو  دەقی  که  دەکهين   (

  ) يشی لهبهر چاو گرتووە.  ١٩٥٥" (Dobzhanskyونکردنهوەی دۆبژانسکی " ڕو

بينرا،    وەك  (  ههر  سهرەکييهکهيدا  به  کت له  داروين  )  ١٨٥٩/١٨٧٢چارلز 
) گهيی  به زانياريی  گارانتی  وان  ن له  ئاشکرای  و facts, theoryجياوازييهکی   (

دا  قاندن  خو ئۆريی  ت واته  نهسهلميندراو  بۆچوونی   the doctrine of(  ناوەڕۆکی 
creation  داناوە. جا لهبهر ئهوەی نووسهر نهيتوانيوە هۆکاری فرەچهشنيی بيۆلۆژيکی (

بازنهی دۆستانی  ناو  له  مابۆوە.  کراوە  نهر  ق مانهوەی خو بۆ  گا  ڕوون بکاتهوە، ج
وەی ئايينی ڕوونکراوەتهوە:   کهينهری گۆڕانکاريی" نهبينراو، به ش چارلز دارويندا "پ

). چارلز داروين بهردەوام    (خودای  وان بوونهوەران داناب ئينجيل دەب جياوازيی له ن
کی سروشتی ئهو گۆرانکارييانهدا گهڕاوە و دوای ماوەيهك بيرکردنهوە   بهدوای هۆکار

ئۆرييه گهييوە: "  "  Provisional hypothesis of pangenesisلهسهر ئهو تهوەرە بهو ت
ئۆريی کات١٨٦٨(داروين   ئهو کارەی که له اليهن    -pangenesisيی چهقهرە  ) واته ت

گومانی   دەچ  و کراوە،  سهير  ڕەخنهگرانهوە  چاوی  به  نووسهريشهوە  خودی 
ن که ههموو خانهکانی جهسته ببنه هۆی دورستکردنی يهکه   ڕوونکردنهوەکهی وا بنو

" ياخود چهقهرانه که ناوی جهستهی بچووکيشی  pangenesبچووکهکان. ئهو چهشنه "
لهگهڵ  لهس و  خستب  وەڕێ  نهوە  خو گهڕانی  گای  ڕ له  خۆيان  دەب  دادەنرێ،  هر 

گايهوە به ميرات بۆ وەچهکانی داهاتوو   رم) و لهو ڕ کهڵ بووبن (سپ سلوولی  جنسی ت
بهکارنههاتوو)   يا  بهکارهاتوو،  (واته:  ژينگهوە  کهريی  کارت بههۆی  و  زرابن  ڕاگو

گای ئهو بۆچ . داروين  ئهندامه ئيسالحکراوەکان له ڕ وونهوە گۆڕانيان بهسهردا هاتب
گهی باوەڕمهندی به بۆچوونی الماركهوە هاتۆته سهر ئهو   ئۆرييه و لهڕ لهسهر ئهو ت
وازە به ميرات بۆ وەچهکانی  ئۆرييهی که دەتوانرێ تايبهتمهندييهکانی جهسته بهو ش ت

ن. ئهو بۆچوونهی چارلز داروين له سهردەمی حهياتی   زر شيدا به  داهاتوو ڕابگو خو
بهو   بووە.  نی  نهر ئهزموونهکهی  و  کراوە  لهسهر  تاقيکاريی  ڕەخنهگرانهوە  وەی  ش

نهی   گهيهك بۆ سهلماندنی بۆچوونهکهی چالز داروين (و )  ١٩هۆيهی تا ئهمڕۆ هيچ به
 

کی بچووکی جهسته که ناوی چهقهرەی لهسهر داناوە،    ٨ ی ههر ئهندام ئۆرييهکی داروينه که دە پانگنزيس ت
ن و ... زر   بۆ وەچهکانی داهاتوو ڕادەگو
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پرەنسيپی   نوقسانی  بکرێ.  سهير  نووسهر  تاقيکارييهکی  وەك  تهنيا  دەب  و  نييه 
ئ بژاردنی چارلز داروين (ت ) له سهردەمی حهياتی خودی نووسهروە  ٥ۆری ژمارە  هه

ينهوەی لهسهر کراوە.    کۆ   ههتا ئهمڕۆ له اليهن زۆربهی زانايانی ئهو بوارەوە باس و ل

   " وايسمان  ئاگوست  مانی  ئا بيۆلۆگی  گهورەی  زانای  و   Augustبوونهوەرناس 

Weismann) "له ئهژمار   ) کهسايهتييهکی ناوداری ئهو تاقيکارييانه١٩١٤  -  ١٨٣٤
گه بۆ گۆڕان بهسهرداهاتنی چهشنهکان که له اليهن  ك به دێ که به پشت بهستن به گهل

ی   له سا د واالسهوە  کهينهری    ١٨٨٩ئالفر وی کردبوونهوە، وەك پ کيدا ب ب کت له 
ئۆری سهرەکی داڕشتووە که خۆی   دارويزمی نوێ ناسراوە. ئاگوست وايسمان س ت

وەی بردوون:   به هۆی چهندين تاقيکاريی نهی ميکرۆسکۆپييهوە بهڕ گه و و   و به

بڕاو)   .１ ئهندامانی  نه  و (بۆ  بهسهرداهاتوو  گۆڕان  جهستهيی  تايبهتمهنديی 
 ناتوانرێ به ميرات به وەچهی داهاتوو بدرێ.  

کهاتنی  .２ ك ههر خانهيهك که دەبنه هۆی پ هاوکات لهگهڵ پهرەسهندنی ئاژە
وەدەچ (  کی زوودا بهڕ رم)، له کات ) له Keimplasmaسلوولی جينسی (سپ

يکدا خانهکانی ج   –   Keimplasma) دەمرن، ئهو جياوازييه (  Somaهسته (حا

Soma  نهی  دا نيشان دراوە.   ٢٠) له و
ن (واته،   .３ ك د ر" يهکهی جياواز پ " و "ن رمی، "م ويی دوو سپ که بههۆی ت

بژاردەی   هه دووههمی  ههنگاوی  له  که  ههيه)  يهکتردا  لهگهڵ  جياوازييان 
وەك   جينسی  ی  (زاوز گۆڕێ  نه  د نهری  سروشتيدا  که پ موتوڕی 

 گۆڕانکاريی له گهشهسهندندا).
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نهی  وان  - ٢٠و   Keimplasma – Somaجياوازيی ن

نانی داروينيزمی نوێ له اليهن "    که (لهگهڵ پ د  ١٩٠٤،  ١٨٩٢وايسمان"  ئالفر  ،
وەچوو که بووە ١٨٨٩واالسه   ئۆرييهکی نوێ بهڕ نانی ت )وە، يهکهم ههنگاو بۆ پيکه

پهرەسهندنی   ئۆريی  هۆی  ت مرۆڤ.  و  ئاژەڵ  گهشهسهندنی  بيۆلۆژيکی 
"Pangenesis  نهی و داروين   گه   ١٩"ی  به به  پتی  کۆنس و  چاالکييهکان  بههۆی 

نراوی  ی دەتوانرێ تايبهتمهندييهکانی  "سهلم وايسمان"ەوە بۆچوونهکهی داروين که دە
ز ن،  جهسته لهسهر پشت بهستن به المارك به ميرات به وەچهکانی داهاتوو ڕاگو ر

کی  ی جينسی وەك موتۆڕ تهوە. بهتايبهت ئهو بۆچوونهی وايسمان که زاوز ڕەد دەکر
چهشنه   ئهو  دێ.  ئهژمار  له  کوانتۆمی"  کی  "بازدان وەك  چهشنهکانن،  گۆڕانکاريی 

ی  يانه له سا ئۆرييه نو   وەك "وايسمانيزم" ناونراون.  ١٨٩٥ت

نهی     شکهوتوويی زانستيی (و ی٢٠سهرەڕای پ بژاردن    ١٩٠٥  ) له سا ئۆری هه ت
ی   دان يا بازدان، سا ئۆری خۆهه نهوە. ت   ١٩٠١زياتر و زياتر کهوتبووە پشت بهست

باسهکه  ناوەڕۆکی سهرەکی  و  کهاتنی چهشنهکان  له پ که  ئۆری موتاسيۆن"  واته "ت
ن.   بژاردنيان دياری دەکر واته بوونهوەران بههۆی ههنگاوی مۆتاسيۆن و به ب هه

يمهت    –يوادارييه مهزنه" دواتر دەب  ئهو چهشنه "ه   – وەك بوونهوەرانی تاقانهی ب
نابن که   کی ئهوتۆيان بهسهردا ه شووی خۆيان له ناو بردب ياخود گۆڕان چهشنی پ
ناکردنه پهپووله پايزە و دواتر به   ی ئهو و ت. به پ چهشنهکهيان به تهواوی گۆڕدراب
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شي پ سپی"  ی  "گو مرواری  کيتری  گو وەچهکانی  هاوکاريی  وبوونهوەی  ب به  ان 
. ئهو چهشنه بۆچوونانه دواتر ههموويان ڕەد کراونهوە.   نه گرتب داهاتووی ئهو گو

بهدا  Endosymbiosis processesپڕۆسهی گهشهسهندن (  ) له بهشی ههشتهمی ئهم کت
 به وردی باسی لهسهر دەکرێ. 
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ك و  ئۆری بوونهوەرناسيی گهشهسهندن وەك ڕ کی ت کييهکی زانستی و سيستم   پ

  

نهری سروشت ت. دوبژانسکی "    " که خۆی به سيستهمی ژيانی Dobzhanskyپشک
) قالۆنچه  هيی  (Coccinellidaeبنهما ميوە  شوولهی  م و   (Drosophila  خهريك )،وە 

ی   سا له  که  كهوە  ڕ د بههۆی  ئهمڕۆ  ناوی ١٩٧٣کردبوو،  کردەوە،  وی  ب دا 
"هيچ لهبهر    دەرکردووە:  مهگهر  ناب  مانای  بوونهوەرناسييدا  زانستی  له  ك  شت

ت." بکر ل  چاوی  گهشهسهندنهوە   ,Nothing in biology makes senseڕووناکايی 

except in the light of evolution  ."  سهرەکی چاالکيی ئاکتهری  وەك  دوبژانسکی 
ی نه کات له سا ت، بۆ و کراو زۆر کهم ناوی ل دەبر ئۆريی چ دا کارە   ١٩٣٧  ت

بهکهی   مان ئيتر کت کی ئا ن و کردەوە، له هيچ شو ب ب سهرەکييهکهی خۆی وەك کت
گهيهکه بۆ سهلماندنی گرنگايهتيدان به زانستی   وەدەست نهدەکهوت و ئهوەش خۆی به

ته.    بوونهوەرناسيی گهشهسهندن لهم و

  

کراو(    ئۆری چ کهاتووSynthetischت   ە: ) له کۆی شهش پهرتووك پ

  ١٩٧٣" Dobzhanskyدوبژانسکی" .１

 ١٩٤٢" Mayrمايهر " .２
 ١٩٤٢" Huxleyهاکسلی " .３

 ١٩٤٤" Simpsonسيمپسن "  .４

نچ "  .５  ١٩٤٧" Renschر

بينز "  .６  ١٩٥٠" Stebbinsست
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کۆ     بيکدا  کت لهناو  کورتکراوە  کی  واز ش به  بانه  کت ئهو  سهرەکی  ناوەڕۆکی 
را   هاتوويی  ٢٠٠٨کراونهتهوە.(کوچ ل رنست  ).  ئ لهگهڵ  هاوکات  که  دوبژانسکی 

مانی  Ernst Mayrمايهر " ئۆريی    –" پسپۆری ئا ئهمريکايی، گرنگترين داهينهری ئهو ت
ی    – ن و له سا کهينانی ئورگانيك، چی    ١٩٥٠سيستهمه له ئهژمار د دا بووە هۆی پ

" ندل  م گۆر  گر اليهن  له  دانراو  ياساکانی  گری  هه دوبژانسکی   Gregorبووە؟ 

Mendel) "بووە، [ياساکانی ميراتيی کهسيی] و ئهو ياسايانهی زەق  ١٨٨٤تا   ١٨٢٢ (
فۆرمۆليرەی   بوونهوەران  ميراتيی  زانی  ڕاگو بۆ  ندل  م گۆر  گر که  کردۆتهوە 

"ئا  .کردوون چهمکی  دوو  به  ئاشکرای Phänotypماژەشی  فۆرمی  واته   "
ی Genotypئورگانيزمهکان و " " ساختاری ميراتيی چهشنهکان کردووە ، لهسهر کۆمه

ن"ی نوێ (کۆبوونهوەی دوبارەی   ی بوونهوەران بههۆی درووستبوونی "ژ زا و ز
گامت   کهاتنی  پ ش  پ ن"ەکان  سپرم)gametes""ژ واته  ميرا  ."  تيی،  موتاسيۆنی 

ی   سهرچاوەی ههمهڕەنگيی بيۆلۆژيکی و دەست نيشان کردنی چهشنهکان وەك زاوز
بيۆلۆژيکييهکانهوە  چهشنه  به  پهيوەنديی  ب  ئاوس  ك  جووت (ههر  ئورگانيزمهکانه 

ی   مايهر له اليهن چوار کهسيترەوە واته    ١٩٣٧ههيه). بۆچوونهکانی دوبژانسکی سا
"Mayr  "١٩٤٢ " هاکسلی   ،Huxley  "١٩٤٢" نچ  ر  ،Rensch  "پينز    ١٩٤٧ ست و 
"Stebbins  "ڕنی گهشهسهندنی  ١٩٥٠ ئۆرييهکی مود وەيهك که ت ، کاميل کراوە، به ش

کهيناوە. زانايانيتريش چهمکهکانی گهشهسهندنی ميکرۆ و ماکرۆ يان زەق کردۆتهوە  پ
ن  بۆ ئهوەی چهشن و پڕۆسهی پيکهاتنی نموونه سهرەکييهکانی گرووپه ئورگانيزمهکا

ی پ ڕوون بکهنهوە.  کی نو قاندنی چهشن   واته خو

بيکی دا  ١٩٧٥  -  ١٨٨٧" (Julian Huxleyبوونهوەر ناس جوليان هاکسلی "    ) له کت
ی   سا نهی    ١٩٤٢که  (و کردەوە  وی  بڕياردەر ٢١ب چهمکی  دوو  به  ئاماژەی   (

" ڕن  مود زی  نت س نووسی  ر  ژ هۆی  The modern Synthesisکردووە.  بووە   "
کراوی گهشهسهدنی بيۆلۆژيکی"؛ سهرەڕای ئهوەش جوليان  په ئۆريی چ يوەندايهتيی "ت

ی   بۆ يهکهم جار ئاماژەی به چهمکی " گهشهسهدنی بيۆلۆژيکی"    ١٩٤٢هاکسلی سا
ی    – کردووە   وە    ١٩٤٠ئهو چهشنه بابهته له کۆتايی سا دا له ههموو جيهان باسی ل
  دەکرا.  
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ل     دەيتوانی  داروين  چارلز  ی  ئايا  سا گهشهسهندنی    ١٩٥٠ه  هی  کا باسه  لهو 
ته دەرەوە؟ به ڕاشکاويی ئهو پرسيارە   بيۆلۆژيکی ئهو سهردەمه به سهرکهوتوويی ب
م بدەينهوە. سهرەڕای ئهوەی که چارلز داروين بههۆی فۆرموولهکردنی  دەب به نا وە

ئۆرييهکهی وەك باوە گهورەی زانستی گهشهسهندنی بيۆلۆژيکی دەناسر نج ت ێ، ئايا  پ
تيکی"   ن ژ ی  نو ويی  که "ت وەك:  چهمکی  لهگهڵ  پهيوەندايهتی  له  خۆی  دەيتوانی 

)genetic recombination) "دان يا خۆهه ن"،  Germline mutations)، "بازدان  )، "ژ
نۆتيپ " ؟ Phänotyp" " و Genotypژ ن   " و ... هتد، بگونج

 

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

  

ی      کوو ٢٠٠٩له سهر باسی داروينی سا ، نهك ههر پشکينهری بريتانيايی خۆی، به
هۆی   به  بيۆلۆژيکی"يش  گهشهسهدنی  کراوی  چ ئۆريی  "ت دانهرانی  بناغه 
زياتر   بيۆلۆژيکيی  زانستی  لقهی  ئهو  وا.  ل دەش سهريان  تهوەرەکه  ۆزبوونهوەی  ئا

هاتووە و   ۆز وەك بوارەکانی بيۆکيمی يا فيزيۆلۆژی ل ئۆريی ئا کی ت بهرەو سيستهم
ر ناوی گهشهسهندن و بهتايبهت تهوەری   ئۆرييهکان له ژ پهرەی سهندووە. ژمارەی ت

ستا زياتر له  گۆڤاری   ٣٠٠کۆنهناسيی لهسهر چهشنهکان و گۆڕان بهسهرداهاتنيان، ئ
ونهتهوەيی بهخۆوە خهريك کردووە و به دژواری کونتڕۆڵ دەکرێ.     زانستيی ن
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ڕن "  زانستی    وەسازيی  Evolutionary Sciencesگهشهسهندنی مود " بريتييه له، ش
پشکنينی   ديجيتاليی)،  بوونهوەری  (گهشهسهندنی  کامپيۆتری  زيمۆالسيۆنی  واته 

کردەوەيی(باکترييهکان   تاقيگاکان)،   –گهشهسهندنی  لوولهی  له  ريبۆزيم  و  فيلوژنز 
ندرۆسيمبيۆز) پش پشکنينی خانهيی کهوە ژيان يا ئ کنينی بيۆلۆژيکيی گهشهسهندن،  (پ

تيکی مولکوولی لهسهر بوونی  ه(فيلۆژن کهی بنهما تيکی پۆپۆالسيۆن، تاوتۆی کۆ ژن
ی اليهکانی  گۆڕک بهردەوامی د. ن. ئا)، زەوی ناسيی، ژئۆفيزيك و کۆنه ناسيی(ج
لهمڕۆدا   ناسی  کۆمه  .(... و  بژاردە  هه فاکتهری  وەك  ژينگه  کارەساتهکانی  زەوی، 

کی   بهدا ئاماژەی وورد  بهش جيا نهکراوە له پشکنينی گهشهسهندنه و بهو هۆيهی لهم کت
ناسيی (زانستی   ، دەمانهوێ لهگهڵ دوو اليهنی کۆمه وە ناچ لهسهر ئهو تهوەرە بهڕ

ن و بنهڕەتی گهشهسهندنيان) ناسياوی پهيدا کهين.   ی ئاژە   ژيانی به کۆمه

ی لهسهر  ١٨٧٢/    ١٨٥٩کی خۆيدا (چارلز داروين له بهشی کۆتايی کارە سهرەکييه ) پ
روورلهکاندا زۆر به دژواری خۆی   ی م کار له کۆمه ئهوە داگرتووە که بوونی کر
کاری   بژاردەی سروشتيدا سازگار دەکا. له ناو ئهواندا، بۆچی کر ئۆريی هه لهگهڵ ت

" س و کهوتی دۆستانه  دەکا و هه داهاتووی چاوپۆشی  له وەچهی  "  altruistischم 
داگری لهسهر ئهوە بکهين که چارلز داروين لهخ ۆی نيشان دەدا؟ له سهرەتاوە دەب پ

) به باشی له دياردەی چهشنی "ئالترۆيسمووسی دايك و بابی" واته ١٨٧٢/    ١٨٥٩(
گهيشتووە و ڕوونی کردۆتهوە که "له پلهی يهکهمی   "دۆستايهتيی دايك و باوکيی" ت

دان بۆ مانهوەی وە  ی بوون و ههو بهرک چهی داهاتووی بوونهوەران" دا مهبهست  ک
هکانيان باشترين شانسی   بوون له مندا شنی چهندين وەچه له خۆيه" و به ئاگال ه بهج

ناوە.   كه لهسهر ئهو بۆچوونه، پرەنسيپی  زيندوومانهوە و ڕاگرتنيان بۆ وەچهکانيان پ
" خۆشهويستيی  چهشنی  به  دژ  واالسه  و  داروين  چاڕلز  بژاردەی    " altruismهه

روولهی   م نه  و بۆ   . دەچ وە  بهڕ کيتر  واز ش به  رووله  شارەم م  به  ، ڕاناوەست
کی س ميترييدا ژيان دەکهن که له چهند شاژنی ئاوس و   ن رەوار له شو سووری ل
کهاتووە که دوای نيزيکی  غ پ ری با روولهی ن کار، ههروەها م کی زۆر کر ژمار

ل ئهوتۆيان  کی  کار هيچ  ئيتر  شاژنهکان  د.  له  ويليام  ئۆريزان  ت  . ناب شان  هسهر 
ی  ٢٠٠٠  –  ١٩٣٦" (William D. Hamiltonهاميلتۆن "  ئۆرييهکيدا که سا   ١٩٦٤) له ت
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" هيی  بنهما بژاردەی  هه ناوی  ئهو (kin selection theoryبه  کردووە،  فۆرمۆلهی   "
  باسهی شی کردۆتهوە.  

" بهسترواوە به ههرکام  Individual-fitnessسهرکهوتوويی زا و زێ "  – ژيانی کاتيی     
هکهيانهوەيه، هاوکات هاميلتۆن ئهندامی کاميل " "  Overall fitnessله بوونهوەرانی کۆمه

هييان ههيه به   بۆ ژمارەی وەچهی داهاتوو لهگهڵ کۆی ئهو ئهندامانهی نيزيکی بنهما
بوونهوەران   تيکی  ن ژ سهرکهوتوويی  ين:  ب وەيهکيتر  ش به  ئهگهر   . دادەن هۆکار 

ژمارەی  ( به  بهستراوەتهوە  دەدرێ)  داهاتوو  وەچهی  به  ن"انهی  "ژ ئهو  ژمارەی 
هکانيان لهگهڵ کۆی ميراتيی   نی مندا ڕاستهو خۆ و ناڕاستهوخۆی ئهندامانی کاميل (ژ
روولهکانهوە   م شارە  ناو  ميراتيی  تايبهتيی  ميکانيزمی  بههۆی  هيی).  بنهما

)Haplodiploidyکارانی م لهگهڵ خوشکهکا خزمايهتييان ههيه    ٧٥نيان تا سهدا  )، کر
وەچهی    – بۆ  ن"  "ژ رەکان  ن لهگهڵ  نيزيکی  دوای  هکانيان  مندا پهنجای  سهدا 

خۆپهرەستانهوە   کی  ههست به  يهکان  م دەچ  و هۆيهوە  بهو  زن.  ڕادەگو داهاتوويان 
چاوپۆشی   خۆيان  ی  م ی  منا له  و  شاژن)  ی  م نی  (منا دەکهن  پهروەردە  هکان  منا

ريی زۆربهی ئهو چهشنه ژيانانهوە ڕوون بۆتهوە که دژ بهو دەکهن. بهه ۆی چاوەد
دەوەست   داروين  چارلز  هيچ    –بۆچوونهی  ندا  ئاژە ی  کۆمه له  "ئهندامان  که 

کی  تۆڕ له  کوو  به نادەن،  نيشان  لهخۆيان  کهسيی  خۆپهرەستانهی  تامهزرۆييهکی 
ين ب دەتوانين  ياخود  دراون."  گرێ  ك  ل هييدا  بنهما ۆزی  پ ئا به  ن  ئاژە  :

"خۆپهرەستانه"( وەی  ش دوو  به  هييان  بنهما "چهشنی  selfishپهيوەندايهتيی  يا   (
س و کهوت دەکهن.altruisticخۆشهويستانه" (    ) هه

ژەدان به ژيان  ١٨٧٢/  ١٨٥٩سهرەڕای ئهوەی چارلز داروين (    کۆشان بۆ در ) ت
"Struggle For Life  ،کدا کۆمه ئهندامانی  وان  ن له  ماکه "  بوونی  سنووردار  به 

وان   ی ن بهرک وەی وورد لهسهر باسی ک ، بهردەواميش به ش سرووشتييهکان دەزان
ژير   ی  ئاژە ك  چهشن دەب  داروين  بۆچوونی  ی  پ به  کردووە.  ئاخافتنی  چهشنهکان 
ی ژيانی ئهوان له ژينگهدا بگرنهوە.   بهسهر چهشنه ناسهرکهوتووەکاندا زاڵ بن و ج

س   –چهشنی يهك"  بههۆی پرنسيپی " شينيانی پشکنينی هه "چهشنی دوو"ی داروين، پ
نز " Ethologyو کهوتی ئهخالقی (    ١٩٠٣" (Konrad Lorenz)يهوە، وەك کۆنڕاد لۆر
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دانی  ١٩٨٩  – پهرەپ و  ئاسايش  ئهندامان زياتر ههوڵ بۆ  کردووە،  پ ئاماژەی  ) يش 
ئهو   يه  پ بهو  دەدەن.  خۆيان  "ئهندامان"  چهشنهکهی  يهکهمدا  پلهی  له  بژاردەيه  هه

"داروين   ئهو ڕوانگهی  تهوە.  بژاردەی سروشتی    –دەگر هه به  سهبارەت  نز"ە  لۆر
نز   ) له ١٩٧٢" (G. Osche) له اليهن مامۆستاکهی خۆشمهوە گ. ئۆشه "١٩٦٥(لۆر

  بواری گهشهسهندنی بيۆلۆژيکی له شاری فرايبۆرگ به دەرس دەگوترايهوە.  

ن    ی  وەخو ئاژە يهتی  کۆمه کهوتی  و  س  هه لهسهر  زانستيی  ووردی  به  دنی 
زانياندا   ڕوانگهی  بهسهر  گۆڕانی  ڕابردووەوە  دەيهی  چهند  ژەی  در له  جۆراوجۆر 

وەی بوونهوەرناسيدا پشکنينيان لهسهر دەکرێ. (فۆالند     Volandهيناوە که له چوارچ
ی    )  ٢٠٠٠سا

بژاردەی س    روشتيی ههموو بوونهوەران (واته فۆرمی لهمڕۆدا ئيمه دەزانين که هه
" ئورگانيزمهکان  وەيهك  Phänotypئاشکرای  ش به  ك  چهشن ئهندامانی  تهوە.  دەگر  ("

ن"ی خۆيان، بۆ   ك زۆری کۆپيکراوی "ژ س و کهوت دەکهن که ژمارەيهکی گهل هه
زن که زۆر جاريش به زەرەری هاوچهشنهکانيان( پرەنسيپی   وەچهی داهاتوويان ڕاگو

ن و مرۆڤ له بارودۆخی ١٩٨٦  Dawkinsی خۆپهرەستانه،  "ژين" . ئاژە )تهواو دەب
ی  زاوز تهمهنی  زۆر  ڕادەيهکی  به  هييدا  بنهما پهرەسهندنی  ڕەوگهی  له  سروشتيدا 
هيی) دەگهيهننه ئهوپهڕی پلهی خۆی، بهو ئهزموون وەرگرتنهی  خۆيان (گرووپی بنهما

نی وەحشی (و ئورگانيزمه ئازا شه و بهربهرەکانی  که ژيانی ئاژە دەکانيتر) پڕيه له ک
وان خوشك و   شهی ن بهرک و ک بهرک هاوڕێ لهگهڵ کوشتار، ک وانيان (شهڕی ک ن

کهوتی   –برا   و  س  هه پشکنينی  ڕووناکايی  لهبهر  ...هتد).  و   مناڵ  و  دايك 
نه کوشتنی مناڵ " نراودا، ئيمه دەتوانين بۆ و ند Infanticideگهشهس ا  " له جيهانی ئاژە

نهی  وان چهشنهکان سهير بکهين. (و کی سهرسووڕهينهری ن   ). ٢٢وەك کار
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نهی  رەوە  ٢٢و   کوشتنی منداڵ له اليهن ش
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کی کارناس و پسپۆڕ  ،داروين   وەك مرۆڤ

  

ی      ئۆريی و بۆچوونهکانی چارلز داروينی سا شتا لهسهر ت مه تا ئهمرۆش ه بۆچی ئ
م ئاماژە به زانايانی سهردەمی داروين ناکهين    ١٨٠٩ ينهوە دەکهين، به کۆ باس و ل

م   وەيه وە و لهبهر چاويان ناگرين؟ ئهو پرسيارە به چاوخشاندن به ڕابردوودا بهو ش
اليه  له  داروين  تهوە:  زوربهی  دەدر (له  بوو  تايبهت  پسپۆری  کی  مرۆڤ کهوە 

" نراليست  ژ کی  مرۆڤ اليهکيتريشهوە  له  م  به بووە.  Generalistتهوەرەکاندا)،   "
کی ژيانی خۆم وەك بوونهوەر ناس ڕوون   س و کهوتهی بههۆی بهش دەمهوێ ئهو هه

  بکهمهوە.(نووسهر) 

کی      ندکاری زانستگه ناوی خۆم ب  ٢٢وەك گهنج هی خو ههۆی دۆزراوەيهکی سا
شيرين   ئاوی  ناو  کی  کرم پهرەسهندنی  و  سيستماتيك  وازی  ش لهسهر  کهوت  بههه

زانستی    ٩ناساند.  وکراوە  ب له  بوو  ئهوە  ئارەزووم  و  نهر  پا تهنيا  نووسهر    – وەك 
کی بيانی زانستی زەروو (هيرۆدينۆلۆژی   ينهوەيی وەك کارناس )  Hirudineologieليکۆ

م.     بناسر

ندن له زانستگه لهسهر بواری ئهدەبياتی تايبهتيی بيۆلۆژيی ئاوی    هاوکات    لهگهڵ خو
نهر کارل ڤيتس "Limnologieشيرين (لينۆلۆژی   "  Karl Viets)، تووشی کارەکانی پشک

والد فرۆمينگ "١٩٦١  -  ١٨٨٢( ) هاتم.  ١٩٦٠  -   ١٨٩٩" (  Ewald  Frömming) و ئ
دەکرد کاری  قوتابخانه  مامۆستای  وەك  له  يهکهميان  کنسيهن  ت وەك  دووههميشيان   ،

له کاتی  شهسازيی کاری دەکرد؛ ههردووکيشيان پشکنينی زانستييان  شهريکهيهکی پ
وە دەبرد. له ڕوانگهی ئيدارييهوە، هيچکاميان وەك زانای ئهو  ئازادی دوای کاردا بهڕ

کوو تهنيا وەك تامهزرۆييهکی تاکه کهسی وەدوای ئهو ک ارە  بوارانه ئيشيان نهدەکرد به

 
٩ aquatische Anneliden, Schwerpunkt Egel, Hirudinea; s.  Kutschera und Wirtz ٢٠٠١ 
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پشکنينيان   تايبهتيی  کی  بهش له  چاالك  گهنجی  وەك  بوونهوەرناسانه  ئهو  کهوتبوون. 
ئاويی   کنهی  زانستی  بواری  له  تايبهتی  پسپۆری  وەك  ڤيتس  کارل  دەکرد: 

"Hydracarinologie  ئاوی و  زەوی  شهيتانهی  نينۆکه  بواری  له  فرۆمينگ  والد  ئ  ،"
ی " بی مهزن لهسهر سيستهماتيك و  "، چاالکيان دەکرد. چهند  Malakologieخۆما کت

و کردۆتهوە.  چاالکيی ئهو دوو   بيۆلۆژی کنهی ئاويی (ياخود نينۆکه شهيتانه)يان ب
نی   سا له  وەك  ١٩٧٠کهسه  که  بوو،  من  لهسهر  کهرييان  کارت ڕادەيهك  به  کاندا 

نموونهيهکی باش سهيرم دەکردن. وەك چارلز داروين (ئهو سهردەمه لهبهر خۆمهوە 
م واب وو). له پهنا کاری سهرەکی و له کاتی ئازادی خۆياندا به ب چاوەڕوانی له هيچ  پ

ژە پ دەدا.   ک کاری پشکنينی خۆيان در   کهس

ی      وەی سيستماتيك له مۆنۆگڕافی   ١٨٥٤ەوە ههتا  ١٨٤٦چارلز داروين له سا به ش
به دوو بهرگييهکهيدا خۆی به پشکنين و تاقيکاری بوونهوەرانهوە خهريك   کردوە.  کت

نهری سروشتی   والد فرۆمينگ که وەك زانيار و پشک چهوانهی کارل ڤيتس و ئ به پ
خۆيانيان   کهسييهکانی  ئهزموونه   و  ڕاستيی  و  داوە  ينهوەکانيان  کۆ ل به  ژەيان  در

ناکردنی چهشنهکان)؛ داروين ( ) زانيارييه تايبهتييهکانی  ١٨٥١/١٨٥٤کۆکردۆتهوە(و
ويهکی گشتی له بهست ديۆلۆژی "خۆی به ش ناوە و  Cirripediologieنی سيرپ " بهکار ه

ئهو  لهسهر  ئهمڕۆ  زانستی  ژووناسانی  م داناوە.  بوارەی  ئهو  زانايانی  لهبهر دەستی 
و   خزمايهتی  و  پهيوەندايهتی  بۆ  داروين  چارلز  ئۆرييهکانی  ت و  ز  ت که  بۆچوونهن 

وان بوونهوەران (  هيی ن به  ) بڕPhylogeneseههروەها کۆلکهی بنهما ياردەر بووە. 
ئۆريی   ز ياخود ت گه، چاڕلز داروين ت ينهوە لهسهر چهندين دۆزراوە و به کۆ ی ل پ
بهو   و  دەکهنهوە  ڕوون  بوونهوەران  بيۆلۆژيکی  پهيوەندايهتيی  که  قاندووە  خو وای 
بی چهشنهکانيدا چهمکی  ن. له کت کد نهيهك له ڕووداوی سروشتی ژيان پ هۆيهوە و

"factsگه شراوە: بهردەوام  " واته به کی سوور بهناو نووسراويهکهيدا ک کان، وەك ه
و  کراونهتهوە  ڕوون  کراون،  ليسته  نووسهرەوە  اليهن  له  گه  به ئهو  ياخود  ئهم، 
له   داروين  چاڕلز  گانهوە  به ئهو  بههۆی  ناون.  بونيات  لهسهر  خۆی  ئۆرييهکی  ت

اليهکيتريش له  و  اليهنهيه  چهند  زانستيی  کی  پسپۆر نراليست  اليهکهوە  ژ هوە 
"Generalist هيهکی سهرەکی بۆ گۆڕانی پله به کی بيۆلۆژيکی بووە: بۆخۆی گه "

شکهش کردوە و بهو هۆيهوە خۆی   ی کات، پ پلهی ژيانی سروشتی بوونهوەران به پ
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ك   کی ڕ کی نوێ که بۆته هۆی بونياتنانی ناوەند کردۆته باوکه گهورەی زانستی ژيان
کی گهشهسهندنی بيۆل   ۆژيکی.  و پ

د واالسه چالز داروينی وەك نيۆتۆنی زانستی بيۆلۆژی ناو بردووە. ئايا ئهو     ئالفر
سهنگاندنه شياوی ئهو مرۆڤه زانايه نييه؟ کارە زانستييهکانی داروين له کۆتاييدا   هه
بوونهوەرە   وان  ن نهگری  هه حاشا  پهيوەندايهتی  ڕوونکردنهوەی  هۆی  بوونهته 

زەو سهر  گۆڕانکاری  جۆربهجۆرەکانی  سيستهمی  لهسهر  شينيان  پ ڕاستهقينهی  ی. 
مانای   به  نۆژەنبوونهوە  لهگهڵ  هاوڕێ  بوونهوەران  شينهی  (پ بهسهرداهاتن 
بژاردەی   ئۆری ڕوونکردنهوەی گشتی (فرەچهشنی و هه گهشهسهندن) وەك يهکهم ت

ه کراوە.    سروشتی) بههۆی چارلز داروينهوە گه
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زی داڕشتن له اليهن داروين و مردنی فيلهکان     ڕەدکردنهوەی ت

 

داروين      چارلز  کرا  پ  ئاماژەی  نووسراوەيهدا  ئهم  يهکهمی  بهشی  له  وەك  ههر 
زانستگهی   له  ناسيی  ئايين  تهوەری  ندنی  خو لهگهڵ  به  هاوکات  خۆی  کمبريچ، 

" پهيلی  ويليام  (William Paleyنووسراوەکانی  ئاييندا  ١٧٤٣  -   ١٨٠٥"  بواری  له   (
لهگهڵ زانستی بيرمهندە گرنگه  ئهو  ئهو سهردەمه   خهريك کردبوو.  بوونهوەرناسيی 

ناسيی سروشتی   ئايين  ناوی  به  به سهرەکييهکهيدا  کت له  ناسياوييهکی زۆری ههبوو. 
"Natural Theology) ژيانی  ١٨٠٢"  وەی  ش لهسهر  ووردی  ك  گهل زانياريی   (

دا گونجاوە.   ن و گياکان) به گشتی ت   بوونهوەران (ئاژە

ۆزيی بوونهوەرانی زيندوو،  Adaptationوەك ڕوونکردنهوەيهك بۆ گونجاندن (    ) و ئا
و کردبۆوە: سهلماندنی کۆتايی   ويليام پهيلی گوته ناودارەکهی خۆی لهو سهردەمهدا ب

کی بينراوە له  Teleological proof of Godناسييانهی خودا ( ). ههر وەك چلۆن سهعات
ق خو به  قالۆنچهش  بلکيندرێ،  سهعاتسازەکهيهوە  به  دەکری  رەواردا  نهرەکهيهوە  ل

ت:   کخهری ههب کخستن دەب ڕ "  Design must have a designer"دەچهسپيندرێ. ڕ
وە دەکرێ، چارلز داروين   کيتری ئهو نووسراوەيهدا به وردی باسی ل ههر وەك له بهش
گهی زانستيی ڕەد   کخستن به به نته کالسيکييهی ڕ بی چهشنهکانيدا ئهو ئارگۆم له کت

مخۆشه ئاماژە به نامهيهك بکهم که چاڕلز  دەکاتهوە. بۆ کاميلکر رەدا پ دنی ئهو باسه ل
ی  ٢٢داروين ڕۆژی   وکردنهوەی    ١٨٦٠ی مانگی مای سا واته شهش مانگ دوای ب

بهکهی، بۆ گياناسی ئهمريکايی به ناوی ئاسا گری " )  ١٨٨٨  -  ١٨١٠" (Asa Grayکت
زان و  باوەڕمهندی  تهوەری  لهگهڵ  پهيوەندايهتيی  له  پرسياری  ناردووە.  واته  ست 

قاندنی   خو به  که    –سهبارەت  بينم  خۆم  به  باوەڕ  ناتوانم  "من   : دە داروين  خودا 
قاندب و ئهرکی  هی مشهخۆری خو ۆڤان و به توانا به ويستهوە زەردەوا خودايهکی د

"  " ی زيندووداRaupenبۆ دياری کردب که له جهستهی ڕاوپ " "کرمی ههزار پ
ی نييه، هيچ   ر بکا يا پشيله دەب ياريی لهگهڵ مشكدا بکا. بهو هۆيهی باوەڕم پ خۆی ت
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شتر داڕژاوەوە بهرنامهی بۆ  کی پ ك له باوەڕدا نابينم که ئهندامی "چاو" به پالن نياز
رسامه سهرسامکهرە  ت. لهوالشهوە من ناتوانم بهوە خۆم ڕازی بکهم ئهو ئونيو دانراب

ههر  و   که  قهناعهته  ئهو  سهر  يه  ب و  بکهی  سهير  مرۆڤ  کات سروشتی  بهتايبهت 
. من زياتر پيموايه ههر ههمووی وەك ئهزموونی   کی خاو ب ز ههمووی ئهزموونی ه
مه  ندرێ باوەکوو وردەکارييهکانی جا چاك يا خراپ بهو شتهی ئ ياسای دانراو بسهلم

ردرێ. ين، بسپ کهوتی لهسهر دادەن   "  ناوی بههه

  

نهی    ٢٣و

نهی   ر (   ٢٣و هی مشهخۆری ن که   ). ئهو بوونهوەرە Aزەردەوا م   حازرخۆرەيه 
کی   ئورگانيزم ناوەوەی  جهستهی  اليهن  له  يا  جهستهيان  له  خۆ  لکهی  ه کانيان 

" پهپوولهيی)  کرمی  نه  و (بۆ  ڕادەگرن  گهورەبوونی Rخانهخوێ  لهگهڵ  هاوکات   ."
انيزمی  خانهخوێ دەخۆن و لهو ڕەوتهدا دەبنه  بوونهوەرەکه ئهندامانی ناوەوەی ئورگ

بهشی له  نهی(P(   هۆی کوشتنی.  له جهستهی  B) ی و ه مشهخۆرەکان  دا زەردەوا  (
نه دەرێ.   هکه د   مردووی ئورگانيزمه خانهخو

لهمرۆدا ئيمه لهسهر ئهزموونی چهندين ئهنستيتۆی تاقيکاريی، دازانين که ههموو     
هی مشهخۆر ( نهرانی زەردەوا ) له کردەوەدا بههۆی گهراخستن  Ichneumonidaeنو

له جهستهی ئورگانيزمی خانهخوێ، وردە وردە ئورگانيزمهکه دەخۆن و له کۆتاييدا  
نهی     )٢٣دەبنه هۆی کوشتنی. (و

مانهی  نموو    زا کهوتی  و  س  هه سهلماندنی  بۆ  نهر  سهرسووڕه ك  گهل نهيهکی 
ك   گهل کی  شک م که  ئهستوورانه  ست  پ ئهو  ئاسيايين.  و  ئهفريقايی  فيلی  سروشت 
ه و بيگانهی   گهورەيان ههيه، ههستی خهمبارييان له ههنبهر مردنی ئهندامانی بنهما
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داگالس   ڕوانگهی  له  فيلهکان  ههيه.  "  –هاوچهشنهکانياندا  -Douglasهميلتۆن 

Hamilton  شان دەکهن و به ئهگهری زۆر ههست  به ناسينی ئازار ک "وە ههست به 
دەکهن چونکه دوای مردنيان سهردانی الشه مردووەکانين   هاوڕەگهزەکانيان  مردنی 
ست ئهستوورانه دوای   ی پير سامناکه: ئهو پ دەکهن. بهتايبهت مهرگی سروشتی ئاژە

)، وردە وەردە له برسانه دەمرن چونکه Molarenانی هاڕينيان (له دەستدانی ئاخرين دد 
  ئيتر ناتوانن ماکهی خواردەمهنی به باشی بجوون.  

  

 

 

نهی    ٢٤و

 ) ئاسيايی  فيلی Elephas maximusفيلی  چهوانهی  پ به  خۆيدا.  نی سروشتی  له شو  (
ی  ) له ئاسيا و بهتايبهت هيندوستان  Loxodonta africanaگهورەی ئهفريقايی ( وەك ئاژە

کی ل وەردەگرن.   باربهر که
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نهی   ٢٥و

) مامووت  فيلی  چهشنهکانی  هيی  بنهما کۆلکهی  و  لهناوچوو  ).  Mastodonوەچهی 
ئهو   يهکتری  بهدوای  پهرەسهندنی  فيلهکانن.  شينی  پ لهناوچووی  وەچهی  ماستۆدۆن 

ك ه ژکراوەيانهوە پ نه ڕوونی دەکاتهوە که خورتووميان له لووتی در   اتووە.  ئاژە

ناکردنی داروين"     ست ئهستوورانه دەب "و شان و مردنی ئهو پ نيشاندان و ئازارک
له   ئهوەی  سهرەڕای  بوونهوەران،  سرووشتيی  ژيانی  زۆرداريی  و  م  زو لهسهر 
قاندن)،   تن واته (خو کهاتب ۆڤان و توانا" پ ڕوانگهی ئايينييهوە له اليهن "خودايهکی د

چاڕل  ئهگهر  بکاتهوە.  کارەساتی  ڕوون  به  سهبارەت  خۆيدا  سهردەمی  له  داروين  ز 
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مردنی ههنگاو به ههنگاوی ئهو فيالنه بههۆی برسيهتی که له ڕوانگهی ئايينييهوە به  
تهوەری   به  سهبارەت  گاتيڤی  ن بۆچوونی  بوايه،  ئاگادار  ندرێ  دەچهسپ نهرەوە  ق خو

ندەيتر توند و تيژتر دەبۆوە. قاندنی ناو پهرتووکی ئينجيل ه     خو

دەب ئاماژە بهوەش بکرێ که داروين له دەستنووسی سهفهرەکهيدا به وردەکارييهوە     
وە مهحکوومی دەکا. داروين وەك   ن دەکا و به خراپترين ش باس له کۆيله کردنی ئاژە
نهری سروشتی ههستيار له باشووری ئهمريکا زۆر جار خۆی ناچار   کی پشک مرۆڤ

کردنی کهسی دژ   که س و کهوتی نامرۆڤانهی حاکمانی سپی کردووە به خۆت به هه
ستيان لهههنبهردا   و ست هه بی ئينجيل له ههنبهر مرۆڤی ڕەش پ ستی پهيڕەوی کت پ

  )١٨٤٥/  ١٨٣٩بگرێ و زۆی بخاته مهترسييهوە. (داروين 
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  ٤بهشی 

ئۆرييه نهناسراوەکانی چارلز داروين     ت

 

بی       Originکان "شنهچه  سهرچاوەیئهگهر چارلزداروين پشکينهری سروشتی، کت

of Species ی نهنووسيبا، سهرەڕای ئهوەش له بازنهی بوارەکانی بوونهوەرناسيی و"
کی ههميشهيی دەمايهوە: کارەکانی لهسهر پرسهکانی "ژيان    – زەوی ناسيدا وەک ناو

بهناوە  له  و زانستی زەويناسيی به ڕادەيهك  گايهکی بهرزی  که ج ڕۆك و ئورگينالن 
بهشهی   لهم  کراوە.  تهرخان  بۆ  خۆيدا  سهردەمی  سروشتيی  نهرانی  پشک وان  ن
بخهمه  داروين  چاڕلز  ئۆرييهکانی  ت گرنگترين  له  چهند  مخۆشه  پ نووسراوەکهمدا 

بی   کت س  له  که  نهر  خو "شنهچه  سهرچاوەی بهرچاوی  "،  Origin of Speciesکان 
به "فرەچهشنی  هوە  ئاژە يکردنی  ما و  Domestication under Variationهۆی   "

" مرۆڤ  بنهچهکی  يهکهميان Descent of Manسهرچاوەی  چاپی  ڕيزبهند،  به   )  "
نی بنهڕەتهوە  ١٨٧١،  ١٨٦٨،  ١٨٥٩سا له  رەدا  ل نهکراوە.  پ  ئاماژەيان  دا   (

دەمانهوێ لهسهر چالز داروينی بوونهوەر ناس خۆ چڕ بکهينهوە، چونکه وەك زەوی 
رە   ل که  داروين  ئهزموونانهی  لهو  ك  تاقم ناسراوە.  ئهوڕۆييدا  مۆنۆگڕافی  له  ناس 

ن. لهبهر ئهوەی  ئاماژەی پ   ز ياخود چهمک دەب سهير بکر دەکهين، زياتر وەك ت
وەی   ، لهم بهشهدا به ش وەبچ ئۆريی ناکرێ به وردی بهڕ ز بۆ ت پرۆسهی گۆڕانی ت
ينهوە دەکهين   کۆ ئۆرييهکانی چارلزداروينی پشکينهری سروشتی باس و ل گشتی له ت

گهوە پشت ئهستوور بن و باس گايهی به به   له ڕاستييهکانی ژيان بکهن.   تا ئهو ج

کدا پهيوەنديی      بۆچی ئهو ئهزموونانهی داروين که کهمتر ناسراون و له چهند بابهت
ئۆريی چهشنهکان (ياخود گۆڕانی چهشنهکان) دا نييه، بۆ ئيمه  ڕاستهوخۆيان لهگهڵ ت
نهری   پشک که  نن  دەيسهلم داروين  نهناسراوانهی  ئهزموونه  ئهو  گرنگن؟  لهمرۆدا 

كی تايبهت بووە  ئين ر و تاقيکار کی کارزان، کۆکهرەوە، چاوەد گليزی سروشت، مرۆڤ
ك سهرەوەتر و   ئۆرييهکانی گهل ز و ت گه زانستييهکان و ت که ڕادەی زانياريی و به

نهرانی سهردەمی خۆی بووە.    بهناوەڕۆکتر له پشک
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نهی  ی    ٢٦و   پيشان دەدا١٨٥٤چارلز داروين له سا

 
نيزيکهی  لهو سهردەمهد     که  بهرگييهکهی  دوو  به  کت لهسهر    ١١٠٠ا  بوون  الپهڕە 

).  ١٨٥٤/    ١٨٥١) نووسيبوو. (داروين  Cirripediaمۆنۆگڕافيی سيستماتيکی قڕژاڵ (
ئۆريی) لهسهر   گه و ڕوونکردنهوە (ت کی زۆر فاکت و به لهو کارە گرنگهيدا ژمار

" مرفۆلۆژی  بواری  له  تايبهتيی  " Morphologyپرسياری  ئاناتۆمی   ،"Anatomy و  "
 " رەدا  Biologieبوونهوەرناسيی  ل که  گونجاندووە  دا  ت بوونهوەرانهی  چهشنه  ئهو   "

بکهين(نيۆمان   پ  ئاماژەيان  م  Newman١٩٩٣ ناتوانين  به ماندوو  ڕوخساری   .(
ك بهرچاوە.   نهيهدا گهل نهری سروشتی لهو و   چاالک و  هاندەری پشک

  
ز " کهاتنی يهکهم خانهکان   –" Biogenesisبيۆژن ئۆريی لهسهر پ   ت

  
داروين (    بی چهشنهکانی چاڕلز  ك بهسهر کت )دا، بۆ  ١٨٥٩/١٨٧٢به چاوخشاندن

قاندن"[ ئۆری خو تهوە، له اليهکهوە نووسهر به ڕوونی "ت نهر ڕوون دەب  theoryخو
of creation  تهوە و به ڕەدکردنهوەی ن دەوەش گه و ئهزموونی لۆژيکييهوە هه ]، به به

ئۆريی ئايينی مهسيحی،   ئۆری دابهزين و کهم وکورتيی البردن " بۆچوون و ت  theoryت

of descent with modification ی دادەنی. له اليهکيتريشهوە چارلز داروين له "ی له ج
کی سروشتی   وەنهر پ نهر يا پا ق ، لهوانهيه خو بهکهيدا دەنووس الپهڕە کۆتاييهکانی کت

م سروشت و گ ، به ی ساکاری ژيانی وەڕێ خستب هشهسهندن بوونهته  فۆرم و شک
ۆزەکان.    هۆی دروستکردنی چهشنه ئا
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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" 

هاتوو چارلز داروين   زی قهناعهت پ کی بهه لهو بۆچوونهی سهرەوەدا بههۆی ههست
زی   : "لهو ڕوانگهيهی ژيانهوە به هۆی چهندين ه زی سروشتی  دە ب ژمار که ه

تهکهش  ی خستووە، و پالن وازی چهشنی ژيان وەڕ به يهك يا چهند ش له سهرەتاوە 
وەی   کی ئاوا ساکاردا ش شيی له خوالنهوەدا بووە، له دەسپيک زی ک لهسهر ياساکانی ه
ڕی کۆتايی يهکهم   کهاتوون." د ۆز بههۆی گهشهسهندنيانهوە پ ب کۆتايی و جوان و ئا

دا هاتووە.و شهشه بهکه وشهی "گهشهی ساند" ی ت   م چاپی کت
     

ڕاوەکهی له اليهن "     ی وەرگ  .H. Gلهسهر ئهو بۆچوونهی چارلز داروين و به پ

Bronn  ی (سا سهردەمه ١٨٦٠"  ئهو  سرووشتی  نهرانی  پشک زوربهی  و  مرۆڤ   (
واته   بريتانيايی  ناسی  بوونهور  که  باوەڕە،  ئهو  سهر  داروين  هاتبوونه  چارلز 

کی نوێ بووە. له بهشی  واز قاندنی ئايينی مهسيحی به ش خۆشکهر بۆ چيرۆکی خو ڕ
وەيهك وا نهبووە.  نجهمی ئهم نووسراوەيهدا ت دەگهين که بههيچ ش   پ

  
مه بههۆی نامهيهكهوە که چارلز داروين ڕۆژی      ی  ١ئ بۆ   ١٨٧١ی فيبرواری سا

" هۆکر  دالتۆن  بههۆی Joseph Dalton Hookerجۆزف  که  دەزانين  نووسيبوو،  "ی 
به  چهشنهکانيدا  بی  کت له  ئيمتيازەی  ياخود  نووسينه  وە  ش ئهو  تاکتيکييهوە  گهی  به
ر   وەی سروشتی (لهژ نهر داوە، ئهگهر داروين بنهچهکی خانهی سللوولی به ش ق خو

بی ئينجيل) ڕوون کردبايهتهوە، ڕەنگه له اليهن ئايينييهک واردنی پهرجۆی کت انی هه
شهيان بۆ ساز کردايه.   نرابايه و ک کی زۆری بۆ ه   ئهو سهردەمهدا گوشار

   
فرانسيس      کوڕەکهی  اليهن  له  که  دا  سهرەوە  ئاماژەپيکراوەکانی  نووسراوە  له 
"Francis  ی سا له  داروين    ١٨٩٨"ەوە،  کراوەتهوە،  و  ب نامهيهکدا  زنجيرە  له 

ئۆرييهکهی خۆی "   ۆرموله کردووە: " ئاوا فBiogenese-Theorieت
  

  " 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  ". 

کی  : چارلز داروين لهسهر سهردەمی کۆن بيری له حهوز کورت کۆکراوەکهی دە
ک فوسفۆر   و  ئامۆنيۆم  ی  خو له  پيکهاتوو  بچووكی  ر گهرمی  لهژ که  ردۆتهوە 

کهريی تيشك، گهرما و ئهلکتريسيته و هتد... دا بووە. بههۆی پرۆسهی کيمياييهوە   کارت
ۆزيان بهسهردا هاتۆتهوە. لهو  وگۆڕئ ئا ك پيکهاتوون که ههميسان ئا چهشنه پرۆتئين
ك هاتبن. ههروەها داروين ئاماژە بهوە دەکا که   مولوکووالنه دەب يهکهم خانهکان پ

چه دەرەوە  ئهو  نادەنه  لهخۆيان  بهردەوام  كی  بهرههم هيچ  ئورگانيکه  کهاتنه  پ شنه 
بوونهوەرانی  اليهن  له  بهپهله  با  زۆر  ووزەی  به  ئورگانيك  ويی  که ت چونکه 

ن.     زيندووی مهوجوودەوە دەخور
  

ئيدەکانی چارلز داروين لهسهر ئهو تهوەرە تهنانهت ئهمڕۆش له ئهدەبياتی زانستيدا     
کی ل ڕنشتاين "   که نهر م. ب نه پشک ) له ٢٠٠٦"(M. Bernsteinوەردەگيرێ. بۆ و

داروين   بۆچوونهکانی  به  ئاماژە  به ڕوونی  کيميايی  لهسهر شۆڕشی  نووسراوەيهکدا 
زەکانی چارلز داروين ئاوا   : نووسهری بابهتهکه ت ئۆرييهکی جيددی دادەن دەکا و به ت

" دەکا  نيشان   the first … non-mythological conceptions of how life دەست 
emerged" و ئاماژە به "Origin-of-Life- Experimente  دەکا. بهو هۆيانهوە دەتوانين "

نهرانی نوێ   شهوا و باوکهگهورەی بوونهوەرناسيی پشک چارلز داروين به حهق وەك پ
ين.    دابن

کهاتنی      پ بنهڕەتی  به  سهبارەت  پرسياری  کرد،  پ ئاماژەمان  شتريش  پ وەك  ههر 
داروين   گۆڕانی چهشنهکانی  شهی  لهگهڵ ک پهيوەنديی ڕاستهوخۆی  يهکهم خانهکان، 
نييه. تهنانهت ئهگهر يهکهمين خانهکان (ميکرۆبی سهرەتايی) نيزيکهی چوار مليارد  

تی مارسهوە به ستا له پالن تی  ساڵ بهر له ئ هۆی ئاسترۆئيد بۆ پهرەپيدانيان لهسهر پالن
بهشهکانی   کانيزمی  م ڕوونکراوەکانی  بههۆی  دابهزايهن،  لهسهر    ١٠و    ٣زەوی 

لهسهر   داروين  ئۆرييهکانی  ت نج  پ ههر  شتاش  ه ژيان)،  (فرەچهشنيی  چهشنهکان 
بيۆلۆژيکی،   شۆڕشی  کالسيکيی  سهرەکيی  پتی  کۆنس وەك  چهشنهکان  گۆڕانی 

 دەمايهوە.  
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ئۆريی چارلز داروين لهسهر سهرچاوەی سۆزداريی مرۆڤ و ئاژەڵ    ت

  

به      و  ناسك  دڵ  ك  گهل شيردەری  کی  ئاژە فيلهکان  که  بينيمان  ههمدا  س بهشی  له 
گرووپهکهيان  کی  ئهندام مردنی  يا  شان  ئازارک کاتی  له  که  واته سۆزدارن  ئيمپاتين 
ههست به بهزەيی پيداهاتن دەکهن و خهمناك دەبن. ئهو ههسته سۆزدارييه که زۆر له  

ماوەيهکی و  نيزيکه  مرۆڤ  چارلز    ههستهکانی  بۆ  دۆزراوەتهوە،  نييه  ژ  در ندە  ه
ك گرنگی بووە: بوونهوەرناسی بريتانيايی له پهنا   کی گهل شان ی سهرنجڕاک داروين ج
ئهو کارە الوەکی و جانيبييهی لهسهر تهوەری پشکنينی سۆزداريی وەك باوکهگهورەی 

ژووی زانستييهوە.     ئهو تهوەرە ناوی چۆته ناو م

   " بی  کت (The Expression of the Emotions in Man and Animalsله   "١٨٧٢  (
ر ناوی  مان لهژ له ئا ئاژەڵ،ی چالز دارويندا که  دەربڕينی ههستهکان له مرۆڤ و 
ئۆرييهکهی خۆی  ت کراوەتهوە،  و  ب دا"  ئاژە و  مرۆڤ  له  ههستهکان  "بزووتنهوەی 

ن و چهشنهکانی   مرۆڤ فۆرمووله  لهسهر بنهڕەتی پيکهاتنی سۆزداريی هاوبهشی ئاژە
دەکا (نهتهوە و گرووپهکان). له سهرەتاوە دەب ئاماژە بهوە بکهم چهمکی "سۆزداريی"  

بهکهی ( کی لی وەرگرتووە، به گشتی بۆ بارودۆخی  ١٨٧٢که داروين له کت )يدا که
ردەستی،   ز، ژ زاريی، بهزەيی، ڕ ب ی، ترس، تووڕەيی، ڕق،  زەينی وەك خۆشحا

ی و ئ رەيی، خهم، دوود هڤينداريی و هتد .. مانا کراوەتهوە. ئهو پرسيارە که ئايا ئهو  ئ
رە و لهو   چهمکانه لهگهڵ پشکنينهکانی دوايينی ڕەوانناسی سازگارييان ههيه يا نا، ل

  نووسراوەيهدا باسی تهوەرەکهی ئيمه نين. 

رەش      به سهرەکييهکهی "سهرچاوەی چهشنهکان" ی چارلز داروين، ل ههر وەك کت
کت له  ش خۆی  واته  پسپۆرانی پ ئهزموون و چاالکييهکانی  به  بی سۆزدارييهکهشيدا 

مرۆڤی   زۆر  کی  ژمار داروين  ش  پ سهردەمی  له  ئهويکه  سهرەڕای  دەکا.  پ دەست 
م ئهو نووسهرانهی داروين خۆی ئاماژەی   پسپۆر لهسهر ئهو تهوەرە نووسيويانه، به

ڕوونکر و  ريکردن  چاوەد بۆ  گهيهکيان  به هيچ  کردوون،  ناوەتهوە.  پ نهه دنهوەی 
نهران له ناو  تهوە سهر ئهو ڕاستييه که پشک ن ه الوازە دەگهڕ چارلز داروين ئهو خا
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بهکهيدا   له ڕوونکردنهوەی کت قاندنی ئايينيدا گيريان خواردووە.  بازنهی دوگمای خو
ی   پ به  دەکا:  بهيان  وەيه  ش بهو  ئينجيل  بی  کت له  قاندن  خو باوەڕی  داروين  چارلز 

ئۆر  نهکان)  ت نۆم (ف ك  ههمووشت ئاژەڵ)دەتوان  و  (مرۆڤ  سهربهخۆ  قاندنی  خو يی 
وەی   نان به ش له پهيوەندايهتيی و لهسهر ڕاه نهوە:  وەك يهکتر به باشی ڕوون بکر
ژووی سرووشتی،   سۆزداريی ههر وەك له پهيوەندايهتی لهگهڵ ههر شاخهيهکيتری م

کی باشی نهبووە. دا : "ئهو ئهو ڕوانگهيه زۆر ئهزموون روين لهو پهيوەندييهدا دە
ناکاتهوە،   ڕوون  ك  هيچشت ههروەها  و  ك  ههمووشت قاندن  خو ئۆری  ت که  ڕاستييه 
ئۆريی دابهزين به گۆڕانکارييهوە" و به لکاندن   گهيی به "ت هاوکات به پشتبهستنی به
تايبهتييهکان   ڕاستييه  دەتوان  لۆژيکی  وەيهکی  به ش به ههستی سۆزداريی مرۆڤهوە 

به سۆزدارييهکهی بهو  ڕ ئۆرييهکهی داروين له کت تهوە. ناوکی سهرەکی ت وون بکر
وەی ڕوخسار،   س و کهوت و بيچم و ش ك له هه واز وەيه دەدوێ: بۆ مرۆڤ چهند ش ش
ددان   يا  ترس  کهاتنی  پ و  ڕووداوەکان  کهريی  کارت ر  لهژ موو  ڕاستبوونهوەی 

دەکرێ دژوار  زۆر  تووڕەيی،  کاتی  بههۆی    لهسهريهکدانان  مهگهر  بگهين  ت  ی  ل
ك نهزمتردا   کی گهل بارودۆخ له  ئۆريه که مرۆڤی سهردەمی زوو  ناکردنی ئهو ت و
ی بۆچوونی داروين   وەيهکيتر فورموولهی بکهين: به پ بوونيان بووە. يا ئهگهر به ش

گهيشتنه.   ی ت ر ڕۆشنايی گهشهسهندن ج  بارودۆخی زەينيی بوونهوەران تهنيا لهژ

 

نهی   يی (٢٧و س و کهوتی سۆزداريی)ی سهگی ما  Canis، دەربڕينی ههستهکان (هه

familiaris  ك ئاژە يا  ك  کهس له  و دوژمنانه  بهرگری  ستی  و هه به  غ  با کی  ). سهگ
تهوە (  ۆڤاندا ( Aنيزيك دەب ز و د ف کی ب   ).  B). ههر ههمان سهگ له بارودۆخ

کهوتی     و  س  هه لهسهر  ژومار  ب  گهی  به به  ئاماژەکردن  به  داروين  چالز 
ئۆريی سۆزداريی خۆی پشت ئهستوور دەکا. بۆ وينه به   ييهکان ت ه ما سۆزداريی ئاژە
ييهکهی که ڕۆژانه  روتهسهل لهسهر بارودۆخی زەينی و ڕۆحيی سهگه ما وەيهکی ت ش
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نهی   (و دواوە  بووە  پياسهکردنی  ی  به    ).٢٧هاوڕ کت بهشی  بهناوەڕۆکترين 
ريکردنی چهند مهيموونی جياوازە (ئۆران   سۆزدارييهکهی لهسهر کۆکراوەی چاوەد
گرووۆی   و  (نهتهوەکان  مرۆڤ  گرووپی  ههروەها   (... و  گوريل  شامپانزە،  ئۆتان، 
کی زۆری ئهو  تانی ئورووپايين. بهش ئهتنيکی)، بووە که سهرچاوەيان له دەرەوەی و

ريانهی   بهکيدا ناوی ل  چاوەد وە بردووە، که له کۆتايی کي له اليهن مرۆڤيترەوە بهڕ
بهکهيدا ( نهی شامپانزە که له کت زی ل گرتوون. و ناون و ڕ ) نيشانی داون  ١٨٧٢ه

نهی   نا دەکهن. (و دانه و ڕوخساری گهمژی ئهو بوونهوەرانه و هتی زەينی ناهۆم حا
٢٨(  

 

کهن          ين                بارودۆخی ئارام  تووڕە                پ

 

هکوته                    گريان                   خهمناك     د

نهی   غ ( ٢٨و ناکردنی شامپانزەی با له بارودۆخی جياوازدا.  Pan troglodytes، و  (
بهکهيدا   له کت تاقيکاريی لهسهر ئهو ههسته سۆزدارييانهی  چارلز داروين پشکنين و 

کی ل وەرگرتوون. ) وەك ١٨٧٢( گه که   به
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) لهسهر ئاناليزەکردن و شيکاريی له  ١٨٧٢دەب ئاماژە بهوەش بکهم که داروين (   
نه لهمرۆدا ڕوخساری   هی بچووکی کردوە. بۆ و بهکهيدا چهندين هه ليچ کردن    – کت

نهی   (و دەکهين  نای  و هکوته  د وەی  به ش کردن  پ زی  ب ڕ کهنين الی  ٢٨و  پ  .(
س هکی هه کی پا و کهوتی ياريکردن سهير دەکرێ و نهك    شامپانزەکان وەك بهرههم

م   . به کی ترس ب س و کهوت بهکهيدا گومانی کردووە که دەب هه وەك داروين له کت
کی   هی بچووك، بهش وەی گشتی دەب ئاماژە بهوەش بکهين که سهرەڕای هه به ش
ههسته  لهسهر  گهشهسهندن  شۆڕشی  بنهڕەتی  و  داروين  ئۆرييهکانی  ت زۆری 

بوارە    سۆزدارييهکانی ئهو  پسپۆرانی  ژی  در يانی  سا پشکنينی  بههۆی  ئينسانی 
ندراون.    سهلم
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ئۆری ماکهی نهشونما و پاساوی پهرەسهندنی فيزيۆلۆژی    ت

  

ئۆرييه    شووی ئهم نووسراوه به  له  کانی چاڕلز داروين که ت وه يهشی پ کرد  دا باسمان ل
به  به و  شه  ساکاريی  ک لهده   ب  مرۆڤ  کهاتنی  پ زی  ت ڕوون   وه يموونهمه  توانن 

لهر وه . ههوه نهبکه بی چه  ك  دارويندا  شنهکت ر ) نووسه١٨٥٩/١٨٧٢(کانی چارلز 
کر ئاماژه  کهاتنی مرۆڤ. بهر چۆنيهسه  خاتهڕووناکايی ده   دووه،ی پ يرکردنی  سه  تی پ
ت که چارلز داروين باسهکه بههۆی چهکييهره سه  کاره  ندين نموونه  کهی، مرۆڤ دەبين

ره   ئيمه  وه و هۆيهجيهانی گياکاندا ڕوون دەکاتهوە. به  له تی داروين  سايهوێ که مانهدا ده ل
ئۆرييهك ڕوەکناس و  وه  نين و ت بواری    کانی له گرنگه  ره هه  دەروونناسی گيايی بناس

ره "بيۆلۆژی سه نهر. ل بهر چاوی خو باس لهسهر ئهو کاره وز"دا بخهينه   کاميله   دا 
وی  که و دواتر کوڕه   کراوه   ئاماده   وه ن داروينهاليه  له  دەکهين که  دوايينه ی فرانسيس ب
به). ئهThe Power of Movements in Plants(  وه کردۆته ی    و کت ئورووپا    له  ١٨٨٠سا

ی  نده (له سا و  وکراوەتهئه  له  ١٨٨١ن)  ب ماوه   وه مريکا(نيۆيۆرك)  دواتر  يهو  ك 
مانيش  وەرگهڕاوەته سهر زمانی ی داروين، فرانسيس،  کهوەی  کوڕه ڕای ئهره . سهئا

دەروونناسی    له بۆتانيك(گياناسی)/  لهگيايی چاالکييهبواری  زانستی  پيشان  کی  خۆی 
"  داوه  ئاکتۆن  و  (داروين  واته  بهکهی  کت ته١٨٩٢"  Darwin and Actonو  ت  نانه) 

شتا ههله شی  به  له  کهی موتزارت کهك کوڕه ر وه ، ههکرێر ده سهر باسی لهمڕۆشدا ه
وه  بهکرد، تهنيا له  دوودا باسمان ل ر س ره   ئيمه  . دياره وه هتری باوکيدا ماوه ژ دا باس  ل

چاالکييه    ناشيدا ئاوڕ لهپه  م لهين بهکه) ده ١٨٨٠ی داروين(کهکالسيکييه  ر کاره سهله
  .  وه ينهده کانی فرانسيس ده گرنگه 

به  له    مانييه  کت کهکهئا "له  يدا،  ناوی  پرۆسهسهبه  نهر  جوو ەوە  وه ی  گياکان"  ی 
کتناسراوه  و  ،  چاڕلز  له  -فرانسيس    -بی  به  داروين  کهاتووه س  پ کهش   به  ، 

هه فاکت  و  نت  ئۆرييهروه ئارگيۆم ت لهتهستراونهبه  وه ها  و  زانستی  ڕوانگه   وه  ی 
ك گرنگن:   وه ئهمڕۆييه   گهل

ئوری نهشونما ( .١  )  Managementstoff - Hypotheseت
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شکی  .٢  )، و Apical-brain-analogyئاپيکال (شوبهاندن ياخود شيکردنهوەی م
ده  .٣ ئۆريی  دانهت پرۆسهCircumuntations - Theorie(  وه ورل ی  )ی 

نه   .ی گياکانوه جوو
ت کهبواری دەروونناسی گياييدا نيشان ده   زنی داروين لهدا توانايی مهشهو بهله   در

کهاتنی چه  له  بريتييه گيربوونی پ هی دانهره قهج ك تاقيکاريی بۆ پشکنينی ن وه کاو
ئۆريی گواستنهندايهيوه په نهشونما له   .  وەداتی ت

   
بهزۆربه  له     کانی کۆکراوه   ها لهروه ر دەروونناسی گيايی، ههسهکاندا لهرسييهده   ی کت
بابهسهله شانهر  كک ل که  / وه تی  خانهکارت "ريی  "ی  cell  stretching / effectکان 

" هۆ ئاکسين  گيايی  ينهAuxinرمۆنی  کۆ ل و  باس  وه ده   وه "،  داروين  ك  کرێ، چارلز 
ئهوره گهباوه  بواره ی  لهناسراوه   و  نه  .  گه  ٢٩ی  و پشکنينی  وازی  ش ندنی  سهشهدا 

ژوويی پيشان دراوه  ده ده   وه تاقيکاريی باوك و کوڕه  به که م   ). ١٨٨٠کا (ست پ
  

 
نه  نی نهشونمای پشکنينی (ئاکسين)ندسه رهپه  ٢٩ی و

 
يان بهکهسييهتاقيگا که  له  و باوك و کوڕه ئه    کی نو وه ی خۆياندا چ کار ؟  بردووه   ڕ

) له  داروين  ژيانی  به١٩٩١)،Desmond and  Mooreبيوگڕافی  وه دا  ش ست  ده   يهو 
ده  کهپ له  کات  داروين  چهويالکه  چارلز  خۆيدا  چهی  نده ندين  با لهشن  سی فهقه  ی 
ی باوه   وه و هۆيهر بهو خۆی دان و ئاوی داون. هه  دا ڕاگرتووه وره گه  داروين    که  ڕه ج

نده  رکردنی با هر گيا و دانهسهکانی تاقيکاريی لهبۆ ت نه چهقهرەی  ن کردبکاو . بۆ و
، چارلز   وەکهی ههرچۆنی بووب ندەکانی. جا ش گيای جياوازی کردۆته خۆراکی با
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ی  نهشونمای چهقهرەی چيمهن   ك له تاقيکارييهکانيان ههو داروين و کوڕەکهی بۆ تاقم
کی تاريکدا داوە ( Avena sativaو جۆ (  ). به  Phaleris canariensis) يان له بارودۆخ

ك رايه، ئهو دوو فيزيۆلۆژيسته ههستکاريی تيشکی    که وە نهشونما خ وەرگرتن لهو ش
" که Coleoptilesکوليۆپتيل  زەرە  پار ئهندامه  ئهو  کردووە.  ری  چاوەد يان   "

، خۆی بهرەو   ن كد تايبهتمهنديی چهقهری چيمهن نيشان دەدا و يهکهم بهرگی ناسك پ
ئه لهمرۆدا  دەکاتهوە:  خوار  تيشکهکه  فۆتۆترۆپيسم  ناوەندی  ناوی  به  پرۆسهيه  و 

"Phototropism  .نی ناودارە   "ی ئهر
     
زانياريی چارلز و فرانسيس داروين بههۆی ئهو تاقيکارييه زەريفانهوە نيشانيان دا     

ئهندامهکانی، دەتوانن ههست به   که تهنيا نووکی کوليۆپتيل و نهك بهشی خوارەوەی 
گه ڕاستهقينانهوە هاتبوونه    ڕووناکی و تيشك بکهن. بههۆی ئهو چهشنه تاقيکاريی و به

کهری لهسهر ئهندامی خوارەوە دەب و  سهر ئهو ئهزموونهی که نووکی گياکه کارت
کهرييهی له نووکی گيايهکهوە دەست   ته هۆی خواربوونهوەی. ئهو پرۆسه و کارت دەب

، له اليهن ڕووەکناسی هولهندييه دەکا و کار لهسهر بهشی خوارەوە دادەن وە فريتس  پ
ی  ١٩٩٠  -  ١٩٠٣" (Fritz Wentونت " له سا ر ناوی ئاکسين (ئهسيد    ١٩٢٨)  لهژ
"-٣-ئيندول ی  acetic acid-٣-Indoleئهستيک  سا ندراوە.  سهلم کهرەسهی    ١٩٨٢") 

کهريی هۆرمۆنهکان   تايبهتی نهشونما دۆزرانهوە که لهمرۆدا له تاقيکارييهکانی کارت
کيان ل وەردەگيرێ.    که

  
چاڕلز  بهو      بردووە،  وەيان  بهڕ خۆياندا  سهردەمی  له  کوڕ  و  باوك  تاقيکارييانهی 

کی  بهش نهری  داه و  گيايی  هۆرمۆنی  پشکنينی  باوەگهورەی  وەك  دەتوان  داروين 
به   شتا ههر  ئهو بهشهی فيزيۆلۆژی ه ت.  بناسر نهشونمای گيا  فيزيۆلۆژی  گرنگی 

بهرز مکانيزمی  "شرۆڤهکردنی  بواری  له  و  تامهزرۆييهوە  خانهکان"  بوونهوەی 
بهرههمه   بهرزبوونهوەی  بۆ  سهحرايی  "تاقيکاريی  زانستی  کوەرگرتنی  که

ت.   کی لي وەردەگير ی سهرنجی زانايانه و که بژاردراوەکان" له کردەوەدا ج   هه

 

 

 



 ١٠٢      ندنهسهشهگ یکانييهاستڕ   

 
 

  

ۆسهی بزووتنهوەی گياکان   تيئۆريی سووڕانهوە و پ
  

سيميناری      ناسهی  پ گرنگه  له  به  بهييهکه ڕه الپه  ٥٩٢کت داروين  ناوی    ی 
نهنگاوه "هه کی به) چه١٨٨٠وی گياکان"دا (کانی جوو ت تا  نانهته  که   کارهيناوه مک

ن.  رده کی ل وه که   و بواره مڕۆش زانايانی ئهئه کی سهلماوی دادەن گرن و به ڕەوت
ی گهورەبو نهوەی بازنهيی نووکی گيای له حا نه قهد  جوو ون و گهشهکردندا (بۆ و

" ی لهسهر داناوە [که به کوردی Circumnutationsواته "ساقه"ی گيا) داروين ناوی "
ی نووسراوەی " ته خوالنهوەی بازنهيی] . به پ  The Movements and Habits ofدەب

Climbing Plants  و کراوەتهوە،  ١٨٦٧" (داروين ب ب )، که ههشت ساڵ دواتر وەك کت
کی وەرگرتووە. دا   روين چهندين جار لهو چهمکه که

     
دار سهلماندوويه  ١٨٨٠داروين (     گه لهسهر چهندين نموونه گيای گو ) بههۆی به

وەی خوالنهوە و حهڕەکهی بازنهيی ئهو چهشنه گيايانه خۆيان بهسهر ههموو  که ش
وکردۆتهوە. داروين سهلماندوويه ئهو دياردەيه   کی جيهاندا ب ن له بنچکی گيای شو

گهنجيشدا، که لهسهر زەوی گهورە دەبن، پيك دێ. تيئۆری گهردوونيی خوالنهوەی  
" و   "Theory of the Universality of Circumnutationsبازنهيی  لق  واته  داروين  ی 

بوارەوە   ئهو  زانايانی  اليهن  له  دواتر  گهشهکردندا،  و  گهورەبوون  ی  لهحا بنچکی 
به لهمرۆدا  چۆ)   سهلميندراوە.  و  (هات  ئاوەنگی  نهوەی  جوو بهردەوام  وەی  ش

ی گيا له فيلمی تهلهويزيۆنيدا دەبينرێ   که له سهردەمی ژيانی دارويندا    –نهشونمای شهت
م به ڕوونی ئهو دياردەيه سهلميندراوە.   وەدەچوو به  تهنيا له تاقيگاکاندا بهڕ
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نهی   ٣٠و
  

نهی   نا دەکا.  ٣٠و نهوەی نشونمای گياکان و ، تيئۆری داروين لهسهر بنهڕەتی جوو
سهرەوەی   هبهڕۆژە Bryonia dioica(نووکی  گو چهقهرەی  و  گيايهکه،  چهشنه   (

)Helianthus annuus ]  ،(a, b  پڕۆسهی هۆی  به  شانهوە  ک خۆ  کاتی  له   [
Circumnutations   چ نن. دوای پ كد ندن له خوالنهوەی بازنهيی پ خواردنهوە و خۆ ها

) ڕەق  ماکهيهکی  لقانهی  cدەوری  ئهو   . ش ڕادەک سهرەوە  الی  بۆ  خۆی  گياکه   ،(
 ) ن  دەژاک نهبووە، زۆر زوو  پهيدا  هبهڕۆژە چهشنه  dپشتيوانيان بۆ  ). چهقهرەی گو

شان دەدا(  هی (Aحهڕەکهيهکی بازنهيی لهخۆی پ ) داروين  Circumnutations). ئهو ئهس
وەيهکی نه بههۆی تيشکی خۆر    به ش و . بۆ  وە دەچ وان گياکاندا بهر له ن گلۆبالی 

)B) يا بههۆی ريتمی شهو و ڕۆژ ،(C  وەيهی س و کهوت دەکهن، ههر بهو ش )ەوە هه
کردووە.    داروينيش ئاماژەی پ
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نهی      نه لقی (  ٣٠ههر وەك چلۆن له و شان دەدا، بۆ و ) زياتر  Bryonia dioicaدا پ
پشتيوان ب  بژاردنی  به  هه باشی  اليهنی  نهوە.  دەخول و  ن  کدەها ت ههوادا  له  ی 

کراو تا  ميليميتر دەتوانن گهورە   ١٠بيۆلۆژيکی بۆ گياکه که به ب شانهی پشتيوانی ل
ی   حا له  لقهکانی  ميحوەری  واته  تهوەر  ئاشکرايه.  و  ڕوون  ك  گهل کی  کار بن، 

نه لقی دار يا بنچکهدار)  گهورەبووندا له اليهن ئهو حهرەکه بازنهييانهوە پا ك (بۆ و پشت
پشتهوە خوی له دەوری   وەنووسان بهو پا گايهك) دوای خۆ پ تهوە (کورته ڕ دەدۆز

نهی   . له و ش ن و بهرە بهرە بۆ الی سهرەوە خۆی ڕادەک )  Aدا له بهشی (  ٣٠دەها
هبهڕۆژە ههر وەك تيئۆرييهکهی دBryonia dioicaله پهنا گيای (  اروين  )، چهقهرەی گو

)Circumnutations  وە خول دەخواتهوە. هۆکار بۆ ئهو حهڕەکه هات و ) به ههمان ش
) به هۆی دەروونی ئهو گيايانهوەی چهسپاندووە که لهمڕۆدا  ١٨٨٠چۆيه، داروين (

دياربوونی   ب  به  پڕۆسهی  واته  دەروونزا  پڕۆسهی  ناوی  به  حهڕەکانه  ئهو چهشنه 
کهری دەرەوە، ناو نراون.    کارت

     
وەگهڕی داروين (    ش يادکردنهوەی سا ) فيزيۆلۆژيست و گياناسی  ٢٠٠٩سی ساڵ پ

) له نووسراەيهکدا ڕايگهياند، به ئاماژەکردن  ٢٠٠٦" (J. Z. Kissئهمريکايی کيس "
" فهزاييهکانی  تاقيکارييه  داروين  Space Shuttle Columbiaبه  تيئۆرييهکهی   "

)Circumnutationsکووژا به  دەردێ.  ڕاست  کردنهوەی  )،  پووچه ياخود  ندنهوە 
نهران (له کهشتييه فهزاييهکهدا)   هبهڕۆژەکان به ههمان    ٩٣پشتيوانی پا له سهدی گو

زەويدا   شی  ک زی  ه کهری  کارت ر  لهژ واته  زەوی  لهسهر  نه  گو ئهو  که  رايی  خ
هبهڕۆژە و چهند چهشنيتری گيا   ئۆرييهی داروين بۆ گو بوويانه، چاالك بوون. ئهو ت

کی گيا لهخۆی ناگرێ.   ڕاسته   و ههموو چهشن
   

تايبهتمهنديی،      ۆزی  ئا کی  بنهڕەت لهسهر  بوونهوەران  پيکهاتنی  پرەنسيپی  ی  پ به 
نهوەی گياکان دەتوانرێ  ١٨٨٠داروين ( ) دە تهواوی قۆناخهکانی حهرەکه و جوو

خوالنهوەی  واته  جيهانی  پرۆسهيهکی  له  هاوبهش  ژوويهکی  م وەك 
.   )Circumnutationsبازنهيی(  يهوە سهرچاوەيان گرتب
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شك و ڕيشه و بيۆلۆژيکی گوڵ     تيئۆری م

  

نهنگاوه "ههله بهشی کۆتايی کارە سهرەکييهکهيدا واته      وی گياکان" چارلز کانی جوو
داروين تيئۆرييهکی فورمۆله کردووە که دەيان ساڵ دواتر له ناو بازنهی زانيارييهکانی  

کی زۆری بۆ   –بيۆکيمی    سهبارەت به مولوکول بيۆلۆژی و ڕەوانناسی گياييدا سهرنج
شاوە. ئهو بوونهوەرناسه ئينگليزييه نووکی چهقهرەی گياکانی لهگهڵ  الی خۆی ڕاک

سهنگاندوه  شکی ئاژەڵ هه وەی خوارەوەيه: م ئۆرييه به ش   . ئهو ت
  

»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« 

 
وە دەبا   ين نووکی [چهقهرە] ههمان کار بهڕ ت ئهگهر ب دەڕۆيی بزانر "ئهستهمه به ز
کۆتايی  بهشی  له  وا  [چهقهرەکه]  شکه  م ئهو  دەيکات:  ساکار  کی  ئاژە شکی  م که 

ندانهريی  ئهندامهپشتهوەی جهستهکهدا نيشتهج بووە،   و    ههستيارەکانی لهسهرە -شو
ه و حهڕەکه وەبهری چهندين جوو  ی دياريکراويشه."  بهڕ

 

 
نهی    ٣١و
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نهی   ) و بايۆلۆژيست(زيندەوەر  A, B: چارلز داروين وەك تاقيکهری ڕەوانناس (   ٣١و

شك و ڕيشهC, Dناس)ی گوڵ ( و بيۆلۆژيی (زيندەوەرناسيی) گوڵ خۆی   ). تيئۆری م
  )وCalyptra(خان  بوونی قههۆی ههلهسهر ئهو دۆزراوانه ساغ کردۆتهوە که تهنيا به

نی )کار ده Radiculaی چهقهرە] (راديکۆل [ڕيشه شانی ئهر س و کهوتی ڕاک کا و هه
 Zea(  شامینمهکی گهيهره قه). چهوه ی بۆ الی خواره وه دا(خواربوونهخۆی نيشان ده له

maysژه   بارودۆخی ڕاست و له  ) له ز (ری بههۆی هانده به  وه در شی  Vektor gه )ی ک
ی  وه ). دوای بڕينهAدا( خۆی نيشان ده له  وه وتی ئاسايی خواربوونهس و که ههوی  زه 

) خانهکهی  خواربوونهCalyptraقه خواره   وه )،  الی  ئورکيده Bنابينرێ(  وه بۆ   .(  
Angraecum  sesquipedale  )Cله ماداگاسکار  ی  زۆر  اليه  )  کی  خورتووم ن 

نراوه ره په و ده   وه س   ).  Dوه ( کاتهتووی خۆی ب
  

ئه    ئۆرييهئايا  ت بهو  داروين  ئه  ی  کرده کام  ئهوه زموونی  پشت  له ستووره يی    ؟ 
نهکهتاقيکاری يه نهبارودۆخی ڕاستدا ڕاده   له  کهره قه ر چهمدا پشک ) A  ٣١ی  گرێ (و

 ) راديکۆل  شی  ک زی  ه ده Radiculaو  دياری  چه)  دوای  خولهکا.  ڕيشهند  ی  ك 
نراو  ره په ده ده س بهست  زه   وه خواربوونه  کا  الی  ئهبۆ  چهوی.  تاقيکارييانهو   شنه 
کی گهله نان له ناوەندە زانيارييهکان کار ك ئاسايی و ڕۆژانهيهمڕۆدا بۆ ڕاه . چارلز  ل

ی   کی بهرزتری  هه   ١٨٨٠داروين سا ی بکا ئايا وه : بۆ ئهوه تهناوه ههنگاو ی کونتڕۆ
زدا دەوريکی تايبهت    – ) له ههست پيکردن به هاندەری  Calyptra(  نوکی ڕيشه بهه

ڕێ؟ به چهقۆيهکی تيژی ميکڕۆسکۆپی نوکهکهی ل کردۆتهوە. ئهزموونی ئهو   دەگ
نهی   ن  B(   ٣١تاقيکارييهی چارلز داروين له و ) نيشان دراوە. ئهو تاقيکارييه دەيسهلم

گای نووکی گيايهکهوە ههست به هاندەری   ز دەکا. ئهزموونی    –راديکۆل له ڕ بهه
ئۆری   تاقيکارييهکانی داروين له لهيهن کوڕەکهی فرانسيس و گياناسانی ترەوە وەك ت

زی   پهرەی سهندووە   "strength statolite theory of graviperceptionستاتۆليت "  –ه
) که ريشه له اليهن ١٨٨٠و لهمڕۆدا زۆر باوە. سهرەڕای ئهوەش داروين نيشانی داوە(

ه ميکانيکييهکانيش  نوکه  هاندەرە  و  تيشك  لهههنبهر  کهوت  و  س  هه هستيارەکهيهوە 
  (لهمس کردن، برينداربوون) لهخۆی نيشان دەدات.  

  
ی      ف هوکر "  ١٨٨٠له نامهيهکدا که چارلز داروين سا  Josephبۆ گياناس جۆز

Hooker) (١٩١٠  -  ١٨١٧"ی  ڕيشهی  نووکی  شكی tips)نووسيبوو،  م لهگهڵ   (
"brains  ين چارلز داروين ويستوويه "ی وەك يهک داناوە. لهو ڕوانگهيهوە دەتوانين ب
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ك جيددی له دنيای زانستيدا   سهنگاندنه وەك نهزەرييهيهکی گهل ئهو بۆچوون ياخود هه
  پهرە پ بدا.  

سهير      چلۆن  گياييدا  ڕيشهی  له  شك"  "م داروين  چارلز  ئۆرييهی  ت ئهو  لهمرۆدا 
تۆدەکان  دەکهين؟ تاقيکاري رنترين کهرەسه و م ی يهکجار بهرفراوان به يارمهتی مود

س و  نيشانيان داوە که نووکی ڕيشه الی کهم  به ب پهيوەندايهتی لهگهڵ يهکتر، هه
نهی  شی (و زی ک نهردا دەکهن: ه )،  A, B  ٣١کهوت له ههنبهر چوار هاندەر يا بزو

ك   شتا  تيشك، لهمس کردن و ش يا نم. لهسهر چ مکانيزم ئهو هاندەرانه کار دەکهن ه
گوتووە:   ڕاستی  داروين  پهيوەندييهدا  لهو  نييه.  ڕوون  بوارە  ئهو  زانايانی  بۆ 

"Calyptra  شك"ی چهقهرەکه سهير "ی ڕيشهی چهقهرەکان له کردەوەدا دەب وەك "م
وەك   داروين  چاڕلز  ين  ب دەتوانين  ئۆرييهوە  ت ئهو  هکردنی  گه گهی  لهڕ بکرێ. 

ی    باوکهگهورەی ر ناوی "   ٢٠٠٢ڕەوانناسيی گيايی دەناسرێ که له سا  Plantوەوە لهژ

Intelligence وە دەکرێ. ئهوەی که " هزری گيايی، سهبارەت بهو ئهو زانسته باسی ل
ی باس  Intelligenceئايا چهمکی "هزر" [ ] له کردەوەدا ووشهيهکی گونجاو بۆ گيايه، ج

ند دەچ نووکی ڕيشهی چهقهرە ه شتا بۆ  وخواسه. و ت که ههستيارييهکهی ه ە ژير ب
دەتوانی خۆی   رايی  خ به  ت چۆن  نهزانر و  تهوە  نهبووب ڕوون  تهواوی  به  زانايان 

دار و تاريكی پڕ له ماکهی خواردەمهنی.  ی ش ته ناو خۆ ن   بگه
    

له کۆتاييدا بۆ ئهزموون وەرگرتن له تاقيکارييهکانی چارلزداروين لهسهر بيۆلۆژی     
بيکی سهبارەت به   گوڵ باس و ينهوەيهکی کورت دەکهين. ئهو زانا سروشتييه کت کۆ ل

کهريی بيانی و    گهرک [گهردە] روولهکانهوە، کارت ی ئورکيدە له اليهن م نی گو پژ
وازی جياوازی گوڵ و گياکاندا نووسيوە (داروين   نی خودی گيا و بيچم و ش گهرک پژ

سهب١٨٧٧،  ١٨٧٦،  ١٨٦٢ بی  کت شگوتهی  پ له  زمانی ).  له  دا  ئورکيدە  به  ارەت 
  :   ئينگليزييهکهيدا دە

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

 
    ، دەب ئاوس  رووەکانهوە  م اليهن  له  که  ئورکيدە  جياوازی  جيسمی  لهسهر  واته 

وەيه  نووسهر دوو ئهزموونی گشتی ڕوون   ئۆرييهی بهو ش کردۆتهوە. دەکرێ ئهو ت
ئورکيدە   ميکانيزمانهی  ئهو  دەدا  نيشانی  يهکهمدا  پلهی  له  به  کت "ئهو  تهوە:  بکر مانا 
ن   ئاژە جيهانی  گونجاوەکانی  جوانکارييه  زۆربهی  ڕادەی  به  دەکهن  ئاوس 
ههموو   نی  پژ گهرک  بۆ  کانيزمه  م ئهو  دووههم،  و  جۆراوجۆرە؛  و  تهواو(کاميل) 

ك لهگهڵ گهرکیگ ی بيانی  و نهی  گو   ). C  ٣١عهمهل دەکا (و
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داروين"، واته "تهواو و کاميل" لهبهر چاو نهگرين   –ئهگهر ئهو چهمکه "کۆنهی     

ی  نين: گو دەب له ڕوانگهی زانستی ئهمرۆييهوە بۆچوونهکهی چارلز داروين بسهلم
نهری "يهکگری کی هاوتهريبی سهرسووڕه )  Convergences" (ئورکيدە پهرەسهندن

هۆی   به  ن  گو نييهکانی  پژ گهرک  زوربهی  دەدات.  نيشان  ن  ئاژە جيهانی  لهگهڵ 
کی  گو له  شيلهکهيان  ئۆرکيدەکان  له  ك  تاقم وەدەچن.  بهڕ بيانييهوە  کهری  کارت
ن و دەبنه هۆی   دەلووشر رووی تايبهتييهوە هه دڕووداردا دەشارنهوە که له اليهن م

بی نی. له کت کی ١٨٦٢ئورکيدەکهيدا (  گهرکپژ ) داروين گومانی ئهوی داوە که چهشن
وکردۆتهوە ( ه که خۆی له دوڕگهی ماداگاسکار ب  ٣٠تا    ٢٥)،  Angraecumئهو گو

ژی تايبهت   رووی خورتووم در سانتيمتر دڕوو دەوری شيلهکهی گرتووە که تهنيا م
ئۆريهی داروين لهسهر گه نی پ بکات. ئهو ت نی، به تايبهت  دەتوان گهرک پژ رک پژ

ی   سا (  ١٩٠٣له  روو  م پسپۆرانی  و  نهر  پشک سهلميندراوە.  )،  Entomologistsدا 
داروين   چارلز  ئۆرييهکی  ت ژ  در خورتووميکی  به  که  دۆزيوەتهوە  پهپوولهيهکيان 

نهی  ن (و   ).C ،D ٣١دەسهلم
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ئۆری بيۆتورباسيۆن "   " و سهلماندنی بيۆلۆژی خۆڵ  Bioturbationsت

 
نه  له    سهنموونهی  دا     ٣١تا    ٢٩کانی  و زه گيای  کهر  دران  نيشان  هۆی به  وی 

ی سهرسووڕمان  وی قايم کردووه زه   خۆيان له  وه می ڕيشهکهيانهسيسته . کهوابوو ج
بژاردووە و لهسهر  نييه به تامهزرۆييهوە چاڕلز داروين ئهو تهوەرەی بۆ تاقيکاريی هه

لهسهر زانستی بنهڕەتی  ئۆرييهکانی  ت داڕشتنی  بۆ  توانای خۆی  گيا و خۆڵ   بنهمای 
  دايناوە.  

   
هکهی دەوری دنيای (    نج سا ك دوای گهڕانهوەی له سهفهرە پ )، چاڕلز  ١٨٣٧سا

"  ٢٨داروينی   جوود  و جۆزيه  خۆی  ی  خا الی  بۆ  چوو  ميوانی  به  ه   Josiahسا

Wedgwood  ی چهندين زەوی و مهزرای پيشانی " که دواتر بوو به خهزوريشی. خا
پا له  زياتر  که  دا  خۆڵ(لم)  داروين  به  زەوييهکانيان  سهر  ڕووکاری  بوو  نزدەساڵ 

داروين   ی  لهناو جهرگی زەوييهکه ترينجاندبوو. خا ماکهيه خۆی  ئهو  بوو.  داپۆشرا 
گومانی ئهوەی دەکرد که کرمی ناو زەوييهکه بهرپرسی ئهو کارە بوون. ئهو ئهزموونه 

ريکردنی کاری باغداری سهرنج و تامهزرۆيی داروينی   بۆ ژيانی کرمی واته چاوەد
ی،   خا لهگهڵ  کهوتنهی  چاوپ ئهو  دوای  حهوتوو  چهند  تهنيا  شا.  ڕاک زەوی  ناو 

کی له ئهنجومهنی شاهانهی زەويناسی " ر  Royal Geological Societyکونفرانس " لهژ
" کهڕوو/کهڕەکيفه  کهاتنی  پ به  سهبارەت  "  On the Formation of Mouldناوی 

وەبرد که چاپ کرا و زۆر زوو و کرايهوە. له  بهڕ بهقی ئهم ده کهيه  ب ر  سهی لهو کت
ی    ويدا کهکرمی ناو زه  وکراوه   ١٨٣٨سا   که  کردووه   وه ی به، داروين ئاماژه وه تهب

کی بهکردنی زه دره روه بۆ په  و کرمانهئه نهرچاو ده ويی بهپيت رۆ ڕن.(و )  ٣٢ی  گ
زه  بيۆلۆژيکی  زانستی  (چاالکانی  هيچ  Geologyوی  داروين  ئۆرييهکهی  ت ش  پ  ،(

تاقيکارييهزرۆييهتامه بۆ  لهکيان  داروين  زه سهکانی  کرمی  چاالکيی  لهر  خۆيان   وی 
  دا.  ده پيشان نه

  
  



 ١١٠      ندنهسهشهگ یکانييهاستڕ   

 
 

 
نهی   ٣٢و
  

نه ك له  ٣٢ی  و دا،  ويدا پيشان ده ناو جهرگی زه ر چاالکيی کرم لهسهوی لهزه   داتاشراو
)Lumbricus terrestrisر زه   که   نه). ڕوو   وههۆی چاالکيی خواردنيانهوی به کرمی ژ

وه   به مای بنه  و کاره ن. ئهکهك ده کهی بهماکه   وی پڕ لهی ڕووکاری زه وه ره ك سهيهش
ئۆری داروينی لهره سه . ر بيۆلۆژيی زه سهکی ت ن ك د   وی پ
  

ی      ز  ١٨٨١سا مرۆڤه  ئهو  دوايی  کۆچی  ش  پ مانگ  شهش  هيه   ٧٢انا  تهنيا  سا
بی کۆتاييشی بوو،   به زانستييهيدا که کت و کردەوە. لهو کت ب ب تاقيکارييهکانی وەك کت
ك   کهريی کرم لهسهر زەوی و تاقيکارييهکانيتری خۆی وەك کۆکراوەيهکی گهل کارت
داهينانی   ی لهسهر گۆڕانپ بهيدا ئهزموونبهندييهکی بهرب و کردەوە. لهو کت ك ب بهکه

له   بۆ  زەوی  لهبار  کی  بارودۆخ که  گوتوويه  و  کردووە  خاکييهوە  کرمی  اليهن 
نن. ئه ك د بهدروستکردنی "هوموس"ی زەوی پ ) بهناوی يهڕه الپه  ١٣٩(  کورته  و کت

گهی کردەوەی کرمهوە اوڕێ لهگهڵ  کهاتنی کهڕووی سهوزە له ڕ "سهبارەت به پ
ريکردنی عادەتهکانيان:    چاوەد

  
" The Formation of Vegetable Mould, through the Actions of Worms, with 

Observations of their Habits,مانيی    " و له ر ناوی ئا  Die Bildung der Ackererdeژ

durch die Tätigkeit der Regenwürmer  کرايه و  ب زه وه دا  نی  [ک به.  هۆی  وی 
هوە.] پرۆسه تهڵ دووپات ده سا  ساڵ به  ك که يهچاالکيی کرمی خۆ نهوه ب )  ٣٣ی  . (و

نی زه   واته  نسيپهو پره ئه واندن ياخود ک دواتر ناوی    وه رانهوه ن بوونهاليه  وی لهش
"Bioturbationر دانرا. سه"ی له  
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شگوته  له    بهپ ش  کا و ئاماژه ده   ليسته  يهو پڕۆسهکانی ئهنگاوه دا داروين ههکهی کت
ئۆرييهئه  کا بهوەیده  ش خۆی گهسهی لهو ت  هر تاقيکاريه زانستييهکانی  زانايانی پ

  )  ١٨٨١.(کردووه 
  

  
نه   ٣٣ی و

  
ئۆرييهسهله ت بنهمای  زه کهر  داروين  بهی  هوە  وی  خۆ کرمی  چاالکيی  هۆی 

ت.  )  Bرد ( ڵ بهگه) و لهAرد ( به   ب  به  وه شی خواره به  له  وتووانهرکه سه بهپيت دەب
کهاتووه Quarzردی کوارتز " ش و بهزيخی ڕه  وی لهی زه وه شی بنهبه   ).  C( " پ
  

ره     کی سهل بی داروين هينده  يهکی هه ره دا هۆکار . تا  گرنگ بووه  بۆچی دوايين کت
وکردنه بهوه کاتی ب  بوون که نه  و بۆچوونهر ئهسهويناسان لهی زه ش زۆربهکه ی کت

کی ئه . چارلز داروين پشکنينی لهکرمی خۆڵ بتوانی کار ن ك ب ر ژيانی  سهوتۆ پ
سقانانه  ره وه و بوونهئه وی  ئهوان زه   که  کردووه   و ڕاستييهی بهو ئاماژه   کردووه   ب ئ
ن و بهپيت و خۆشی دەکهن. لهده  ئۆرييهگانهو بهر ههر ئهسهک ی خۆی  کهشه که ت

نهردووه ک فۆرمۆله    )٣٣ی . (و
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  رناسی وهويناسی و بوونهکانی داروين و سنتزی زهرجان"ه"مه 

  

   ) يدا  خۆ کرمی  کتيبی  کۆتايی  ری  د بهو  ١٨٨١له  ئاماژە  کيتر  جار داروين   (
مهرجان   وەك  سهرەتايی  بوونهوەری  ئينجا  و  دەکا  کهمبايهخانه  ژووييه  م بوونهوەر 

بوونهوە  نهر.  خو چاوی  بهر  له  دەخاته  سهرەکييان  کی  ڕۆ ی  خۆ کرمی  وەك  ری 
ناوە:   ه بهج  کهمڕەنگتريشيان  بڕيك  کی  کار م  به ڕاوە  گ زەويدا  ژووی  م

نا.   كه   مهرجانهکان گاشهبهرد و دوڕگهيهکی ب ژوماريان له ئوقيانووسهکاندا پ

ی      سا زەويناس  داروينی  و    ١٨٤٢چارلز  پيکهاته  ناوی   ر  لهژ کی  ب کت
وبوونهوەی گ  The Structure and Distribution of Coralاشهبهردەکانی مهرجانی "ب

Reefs  ی سا که  وکردەوە  ب (لهسهر   ١٨٧٦"  ڕدراوەتهوە  وەرگ مانی  ئا زمانی  به 
ئۆرييهکی  بهدا نووسهر ت وبوونهوەی گاشهبهردی مهجانی). لهو کت دروستکردن و ب

بوونهوەرە   ئهو  شووی  پ ژووی  م له  لهسهر  که  کردۆتهوە  روون  و  فورمووله 
نهی   وەی زاناياندا زۆر زوو ناسرا. (و له ساکارە  ٣٤چوارچ گهييشتن لهو مود ) بۆ ت

ی   نهوە بۆ سهفهرەکانی داروين. له مانگی ئاوريلی سا تيمی کاپيتان    ١٨٣٦دەب بگهڕ
"FitzRoy" سهردانی دوڕگهی گهرمی "Keelingڕگه " له ئوقيانووسی هيند کرد. ئهو دو

نهی بازنهيهکی  مهرجانيانه له ماوەيهکی زۆر کۆنهوە به ناوی دوڕگهی مهرجانی به و
سهيروسهمهرەکهی  شامايهله  و  شکڵ  هۆکاری  م  به ناسرابوو  و  ها لهدەوريخۆی 

) داروين  نهبوو.  ك  ١٨٣٩ڕوون  گهل ساختاری  به  خۆی  ئهو  دەکاتهوە،  ڕوونی   (
ش و هاوکاتيش ساکار و ههروەها چۆن كهاتنی ئهو دوڕگهيهوە خهريك سرنجڕاک يهتی پ

ئۆرييهکهی که بهو   ناوەڕۆکی دامهزرانی ت به  کردبوو. ئهو زانيارييانه دواتر بوون 
نی گوڵ، ئانتۆزۆرا   ه بکرێ: مهرجانهکان (ئاژە وەيه دەکرێ گه )  Anthozoa  -ش

نن و تهنيا له ئاوی گهرم و ساف که زۆر قووڵ نهب  ك د سکهڕووتهی ئاههکی پ ئ
نن. سهرەڕای ئهوەش گاشهبهردی فوسيلی که داروين ئاگاداريان بوو   دەتوانن پهرەبست
ئهو  دەوەستان.  تهسك  ئاوی  به  دژ  که  نا  کدەه پ زۆريان  ك  گهل ئهستووراييهکی 
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ر دەرياکان ڕوون   دۆزينانهوانه له اليهن داروينهوە بههۆی نهزمبوونهوەی زەوی ژ
نهوە ( وەی١٨٤٢دەکر بهردەوام لهگهڵ ئهو دۆخه گهورە دەبن،    ): مهرجانهکان بهش

دا دەميننهوە و گهرمای  وەيهك که ڕووکاری سهرەوەيان بهردەوم له ئاوی کهم قوو به ش
نهی   ويستيان له ههتاو وەردەگرن (و وازە و بهو    A  -  Cبهشی    ٣٤پ ). لهسهر ئهو ش

خۆيهوە دوای  زانايانی  اليهن  له  داروين  بۆچوونهی  ئهو  جار  چهندين    هۆيهی 
ك   ر دەريا" مهرجانهکانی گهرمسير پ ئۆری نهزمبوونهوەی زەوی ژ سهلميندراوە، "ت

نهی   نن. له و "،  Madrepora oculataکه مهرجانی بهردين نيشان دەدا "   Dبهشی    ٣٤د
م   نه گهرمسيرەکان دەچن؛ به هی مهرجانی شو ی بيانييهوە له بنهما له ڕوانگهی شك

کی ساردە که نه چهشن ئاو .  ئهو شو ن ك ب   دەتوان گاشهبهردەکانی ناو ئاوی قووڵ پ

نی       شو ڕەقهکانی  مهرجانه  زۆربهی   : بيزان نهيدەتوانی  داروين  شتهی  ئهو 
نتزەکاندا ژيان دەکهن که به ناوی  گهرمسير له پهنا جولبهکه(جلشين) چاالکه فوتۆس

"Zooxanthellenگه ئاوی  له  توانيويانه  تهنيا  هۆيهوە  بهو  و  ناودارن  تهسکدا  "  رمی 
دەکهين.   شهيه  ک بهو  ئاماژە  ووردی  به  نووسراوەيهدا  لهم  ههر  دواتر  نن.  پهرەبست
سهردەمی   له  زەرياکان  ئاوی  بهرزبوونهوەی  که  دەزانين  ستا  ئ ئهوەش  سهرەڕای 
زۆربوونهوەی   هۆی  بۆته  گهرمهسيرەکان  نه  شو له  بهندان  سههۆ دەورەی  کۆتايی 

بهرزبوون بههۆی  مهرجانی.  سهرەوەی  گاشهبهردی  بهشی  زەريا  ئاوی  هوەی 
مهرجانهکان که تيشكی زياتريان پ گهييوە، به باشی گهورە بوون و پهرەيان ساندووە.  
ی ڕابردووەوە بههۆی پيسکردنی ژينگهی ئهو مهرجانانه و ئالوودەکردنی   له چهند سا
هۆی   ته  دەب لهمرۆدا  مرۆڤ  دەکرێ.  ل  چوونيان  لهناو  مهترسی  زەرياکان  ئاوی 

ك گرنگايهتيان ههيه.  توونا   کردنی ئهو چهشن بوونهوەرە که بۆ ئوکۆ سيستهم گهل

گاشهبهردە      ههردە  ئهم  گهرمسيرەکانی  ناوچه  بارانييهکانی  رەوارە  ل پهنا  له 
ڕن. بوونهوەرە ب   کهاتنی ئۆکۆسيستهم دەگ ك گرنگ له پ يکی گهل مهرجانييهکان ڕۆ

سقانهکان که تامهزرۆيی داروينيان بۆ الی   شابوو (ئ ) لهسهر  Cirripediaخۆيان ڕاک
نهی   نهکهی داروينيشدا (و   ٣٤بهردی ئاههکی ئهو گاسهبهردانه ژيان دەکهن و له و

ئۆرييهکی Bبهشی  نهر بۆ ت ) نيشان دراون. بهو نووسراوەيه دەمانهوەی سهرنجی خو
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ينهوە له کۆ کيدا ههيه. دوای ل شين که کهمتر ناسياويان له ناو خه سهر  داروين ڕاک
ين.  Coleopterologenبۆچوونهکانی خودی نووسهر لهسهر قالۆنچهی به ناوی "   " دەدو

  

نهی    ٣٤و

نهی   ر زەريا نيشان دەدا: گاشهبهردی قهراخ ئاو "  ٣٤و "  Saum-Riffبوونهوەرانی ژ
)A " شگر  پ گاشهبهردی   ،(Barriere-Riff )"B" ناگيلهوە  داری  به  ئاتۆل   ،(Atoll mit 

Kokos-Palmen)  "C به نهزمبوونهوەی  بههۆی  کردبوو  بهوە  ههستی  داروين   .(
ر زەريا و گهورەبوون و پهرەسهندی هاوکاتی مهرجانهکان له ناو  سهبرای زەوی ژ

 ئاوی تهسك و گهرم هۆکارن بۆ پيکهاتنی گاشهبهردەکان.  
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هاتوويی داروين و ب ئيديعاييهکهی   ل

  

خشاندنی  به    وه چاالک  چاوپ داروين  چارلز  سرووشتی  زانياری  توانايی  و  ك  ی 
زه وه بوونه و  ناس  لهر  ناس  ئهشهبه  وی  شووی  نووسراوه کانی پ کهينهيهم  (پ ری  دا 

ئۆريی   سيستهت و  نهزم  ئاژه نزمبوونهوە  ناسی  پشکنينم  باوکهگهورەی  ی  ن، 
و... زەوی  بيۆلۆگی  گيايی،  دەروونناسی  شيکهرەوەی  ئبوونهوەران،  به )  اماژەمان 

يا   لهخۆی دەرچووب  مهزنه  ئهو زانا  دەکا  کرد. مرۆڤ چاوەڕوانی  ليهاتووييهکانی 
چهوانه چارلز داروين له   م تهواو به پ . به خۆی له مرۆڤيتر زۆر پ زاناتر بووب

هاتووەکانی خۆی دەکا:   وەيه باس لهسهر ل  بيۆگڕافييهکهيدا به ب ئيديعا بهو ش

 "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" 

ههر  لهسهر  بيرکردنهوەی  سنووری  ب  سهبری  زانست،  "خۆشهويستيی 
و  ڕاستييهکان،  گردوکۆی  و  کردن  ری  چاوەد له  زانی  ل و  ك  تهوەر

هات وويی بۆ دۆزينهوە و کۆکردنهوەی بهشداريکردنی دوور له اليهنگری و ل
گهييشتووييهکی  ت و  دۆزينهوە  له  دادپهروەرانهی  بهشداريی  و  ڕاستييهکان 
ی   سالمی ئازاد کرد. بهو ڕادە توانا مامناوەندييهوە که من ههمه، بهڕاستی ج
ی گرنگ تا ڕادەيهکی بهرچاو   ک خا سهرسوووڕمانه که سهبارەت به ههند

کهريم لهسه باوەڕی مرۆ ت."   کارت   ڤی زانا بووب
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ز   چار زانستيی  بيرکردنهوەی  چهشنی  که  بکهينهوە  ئهوەش  لهسهر  داگری  پ دەب 
نراوە، له اليهن زانايان   کی سروشتی ناوی ل تۆد داروين که چهند دەيه دواتر وەك م

دراوە.   ژەی پ   و فهيلهسۆفانی دوای خۆيهوە زۆر به باشی در

چه  به  داروين،   وانهپ لی  ڤۆن  (کارل  "Carolus Linnaeusينه   (Carl von Linné  "
وه شهبه  له  )، که١٧٧٨  -  ١٧٠٧( شوودا باسمان ل نهری ك دامهکرد، وه   کانی پ زر

به ڕن،  بهيهڕاده   سيستماتيکی مود   وهخۆيه  کی زۆر خۆ پ زلزان بووە و شانازی 
نه   naturae سروشتی " می  ناوی سيسته  ی خۆی بهکهکييهره سه  کاره   کردووە. بۆ و

Systemaبه مامۆستايانه  "،  کی  که  که  داناوه   "کار هيچ  خۆی  بڕوای  لهبه   س 
ندنه ر ناب و لهوه خو داهه   ی ت ." ههپ ك داروين، کارل ڤۆن ر وه گوتنيدا ماندوو ناب

شتووه خۆی بهلينهش بيۆگڕافييهکی له دا به. لهج ه کانی نديی تواناييهتمهر تايبهسهو
ی    که  گوتووه خۆيدا هه که  ١٩٦٦سا بهGoerke"  گۆر وه "  ڕاوه وه   يهو ش وه  تهريگ

مانی: "که وه به  وه ئازاييه  ی خۆی بهکهوا زوو کاره   يتوانيوه س نهسهر زمانی ئا رێ  بهڕ
،  و ژماره  ندکاری له زانستگه زياتر ب کی سروشتی له  -ی خو چ زانيار سرووشتدا    ه

ری زياتری نهچاوه  کی مهس ئاژه هيچ که  -،  کردووه د ،  بووه زنتر نهڵ ناس و گياناس
ن به  کانی وا بهس کاره هيچ که  - کی و خاو ك و پ وه ڕ   س به هيچ که  - ،  بردووه نه  ڕ

کی تهته نهواوی ده واوەتی زانست کی  س گفتوگۆيه، هيچکهکردووه ست پ ك و پ کی ڕ
  خۆم].   [له - بووه دنيادا ناسراوتر نه س لههيچ که -، بووه جيهانيی نه

نی    ی کارل ڤۆن لينه که لهرييانهوه و بيره ی ئهوه ڕای ئهره سه    و    ه ١٨٠٠سا کاندا ب
وه نيا بۆ کهته  يهوانهکراوەتهوە و له ، بهسيی خۆی ئاماده رگرتنی کهك ل م  ی کردب

هبه کی گه  هش بيوگڕافييهکهی بو حا واز ك پووچ ئهش دنيا ناساندوە.    ی بهو زانايهل
ههبه  له بهمی ئهشی س ی زانايانی  ليسته  داروين له  چارلزکرد    وه مان بهدا ئاماژه م کت

ئه ناوی  خۆی  ش  دييهپ سوئ زانا  نهو  ئهوە هيناوه ی  لهبهر  ی  ب له ،  ڕقی  داروين    ی 
؟       ناوی قرت  مرۆڤی خۆ به زلزان بووه   کردب
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  ٥بهشی 

ژووی زهسه  كی م نهيرکردن ق ری قالۆنچهوی و خو   کان ری کو

  

ده دووهه    چهم  بی  کت چاڕلزشنهقی  ژانويه  داروين    کانی  ی  مانگی  سا   ١٨٦٢ی 
وی کرده   ) به١٨٦٢  -  ١٨٠٠" (Georg Bronnجۆرج برۆن " مانی ب .  وه زمانی ئا

ر ناوی  له کهاتنی چهسه"چارلز داروين لهژ می ئاژه   کان لهشنهر پ ن و گياکان ههر
ده  چهستهو  ڕاگرتنی  يا  سروشتی  تهمۆکردنی  به شنی  و  کاميل  و  بۆ  ره ربهواو  کانی 
  که لهئينگليزييه  ی سروشتناسهکييهره سه  و کاره ئه  -  يان"کهچهو ڕاگرتنی وه   وه مانه

وکرايه  له  وه زمانی ئينگليزييه مان ب رنست هاکل "وه ئا   ١٨٣٤" (Ernst Haeckel. ئ
مانی هاتۆته  له  )، که١٩١٩  - ر نازناوی داروينی ئا ژووی زيندەوەرناسييه  ژ ،  وه ناو م

وکردنه ری لهکی گرنگ و بڕيارده شدارييهبه بهی ئهوه ب ڕانه و کت   .  دا بووه شوڕشگ

ئهبه  ك لهر وه هه    شووی  بهشی پ ئاماژه م کت کرد، دوکتوردا    H. G. Bronnsمان پ

ك و  ی کاری زانستی، "چينهوه ره و کۆکه  ده ك ميراتگری سهجۆرج برۆن وه  کان و ڕ
کيی جيهانی ئاژه  وکراوه پ هن  قدا لهندين ده چه  له  ن، " (ب تا    ١٨٥٩کانی  وان سا

ته  )١٩٦٠ ئهنانهبۆچوونهکانی  تا  گه ت  بواری  نهرانی  پشک بۆ  و سهشهمڕۆش  ندن 
کدا برۆن، چاڕلز   . لهيهتی ههناسی گرنگايهئاژه  نتار نهداروين وه   کۆم ری  ك پيکه

نهکه يه ق و خو ژيان  فۆڕمی  گهم  زانستی  ده سهشهری  ناو  کهندن  بۆچوونه ئه  با  ی  و 
تهکهده  ڕه   و ر  بهيهخنهژ زه کی  (وه ه برۆن  کورتکراوه ١٨٦٠.  لهيه)  بيرۆکه   ك 

نهبه  خاتهئاوا ده   کهکييهره سه ئۆری داروين به"ده ر:  رچاوی خو وه کرێ ت يان  به  يهو ش
نه ق   كنيا يهته  نگه، ياخود ڕه ڵ و گيای فۆڕم داوه شنی ئاژه ندين چهر چهبکرێ، "خو

، به  شنی بهچه کردن، ژيانی دابيت کيان بۆ    و گياندارانهئه  وه و هۆيهفووت بارودۆخ
ك هاتووه  نن و زاوزێ بکه  ره په  پ يههه   م لهگهڵن، بهبست کی  ك بۆ اليهر زاوز ن
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که  کی  گۆڕان بهجياواز،  هاتووه سهميان  به  ردا  دوای    )".وه گۆڕانکارييه  (زاوزێ 
وبوونه ی خۆی  داروين ڕوانگه  که  ١٨٧١ی  ی فوريه  ٢١ڕۆژی    ك لهيهی نامهه وب

ئهڕوونکردبووه  باسه،  داروين  و  چارلز  کردەوە:  و  ب زانستيدا  جيهانی  ناو  له  ی 
لهکهبۆچوونه خۆی  نهنبههه  ی  ق خو "خودای  پهر  ناو  وه ری  ئينجيل"  ك  رتووکی 

كی زانستيی ڕاگه ترناتيو زی  گرانی بهخنهر ڕه نبهههله  يتوانيوه نه  چونکه  ياندووه ئا ه
بۆ    ١٨٦٣ی مارسی  ٢٩ڕۆژی    کدا کهيهنامه   خۆڕاگری بکا. له  مهرده و سهئايينی ئه

کتۆر "هاوکا  ف د ه کی خۆی جۆز ر سهخت له، جه"ی نووسيوه Joseph D. Hookerر
ر چه  له   کا کهده   وه ئه نهژ ق  ك له ر وه و هه  ستاوه ناديار وه   کیيهر" پڕۆسهمکی "خو

به ئاماژه کهکييهره سه  کت کردووه شيدا  پ (ی  داروين  بۆ  ئۆرئ  ١٨٥٩/١٨٧٢،  ت  (
به قاندن  داده ناشه  خو هيچ  و  لهفاف  بهزۆربه  نرێ.  چهشهی  بی  کت کانيدا  شنهکانی 

قاندن له که ی کردووه ئاماژه  ئۆری خو  .  ڕی زانستييهباوه  دژ به  وه ن ئايينهاليه ت

  

نه   ٣٥ی و

نه کی داروين نيشان ده   ٣٥ی  و نهی هاوکار سيی داروين بۆ  زرۆيی که تامه  دا کهو
قالۆنچهوه کۆکردنه ده ی  دياری  لهکان  و  نهکا  و نووسراوە کهژير  ئهدا  کاره :  ،  بکه  و 
تامه!Do it, Charlieچارلی!   يدا  ت که  به".  داروين  چارلز  و    زرۆيی  ڕاوکردن 

نهسوارکاريی له شان دراوه يهو و   .  دا ن
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سهگوته  له    کۆتايی  کهوه ره ی  برۆن  دا  وه ١٨٦٠(  جۆرج  کۆنه)  ئاماژه ك  ی  ناس 
کردووه  چۆتهپ ناوبراو  زه   ،  ژبوونی  لهم باسی  يی  ته  وه وييهقوو د ئهسه  و  و ر 

ته  که   تهناعهقه مهکهپالن مکانيزمی    رگرتن لهکوه که   و ناکرێ به  زۆر کهم تهمهنه   ی ئ
هه  و  داروينهبژارده گۆڕان  سروشتی  ته  که  وه ی  قاندنی  وتب خو چاالکيی  دوای 

تهمبايهری بچووکی که وه بوونه نانی چه  خ و بووب که ۆزی ئههۆی پ مڕۆيی.  شنی ئا
ند مليۆن ساڵ گومان  نيا چهته وه ن زانايانهاليه وی لهنی زه مه می دارويندا تهرده سه له

  .  اوه کر

 

نه   ٣٦ی و

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

نهر.     خو
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ژووی  ی م   و ڕۆشنگهری  ١٨٩٠زەوی له سا

  

ی      کی پسپۆڕانهی سا ڕاوەی زەوی" که    ١٨٩٠له پهرتووک ژووی گ دا به ناوی "م
كوەرگرتن له کۆتايی نامهی زانستگهی  ئهمڕۆ تا ڕادەيهکی زۆر لهبيرچۆتهوە، به که
بينی و  مانيدا گرنگايهتی ت وەی زمانی ئا مامۆستايهکی قوتابخانهی سويسی له چوارچ

نهی ت ز داروين ڕوون کراوەتهوە.(و هك ناسيی چار   ).  ٣٦ئۆری ڕەچه

بوملی "    ش گوتهکهيدا نووسهر رۆدۆلف  له پ (Rudolf Bommeliههر   "١٨٥٩   –  
دايك  ١٩٢٦ له  ی سهرەتای تيئۆريی چهشنهکانی دارويندا  کهوت له سا )، که به هه

ناسی کردووە: "سهدەی  بووە، گلهيی و سکاالی له کهمبوونی زانياريی زانستی زەوی  
تايبهتمهنديی   بهرچاو  شکهوتوويی  پ بههۆی  ناودارە،  ڕۆشنگهری  سهدەی  به  ئيمه 
به  خوڕافات  و  گومان  نهزانين،  شتا  ه دەکهين،  دياری  شينيانمان  پ لهگهڵ  خۆمان 
ن خۆی   کهرييان لهسهر مرۆڤ ههيه، ڕاستهقينه له زۆر شو ڕادەيهکی سامناك کارت

دەچ  به تهنيا، ڕەزاگران، له ، و بهرچاو ڕەش بوو، به ئازار و ئهشکهنجه کراو دەبين
 ... سهرەکی  هۆکاری  بژين.  ناوەڕاستدا  سهدەی  تاريکی  سهردەمی  له  ههر  شتا  ه
زانست   ڕاستهقينهی  تيشکی  لهههنبهر  کی  خه بهرچاوی  کی  کۆمه که  لهوەدايه 

گا ياخود چڵ و بهشه جياکراوانهی زانست ن. يهك لهو ڕ زگاری دەکر که تهنانهت    پار
ژووی زەوی ياخود   ندەوارانيشدا زۆر کهم ناسراوە، زانستی م و ڕۆشنبيران و خو له ن

  زەوی ناسييه." 

به      دەتوانين  که  دەکاتهوە،  بهرز  خۆی  سکاالی  بانگی  نووسهر  شگوتهکهدا  پ لهو 
ی   سا زانستی    ٢٠٠٩نووسينی  ووشه،  ڕاستهقينهی  مانای  به  داروين،  لهسهر 
ژووی زەوی ... له زۆربهی بوونهوەرناسيی گ هشهسهندن پهرە پی بدەين: " لهسهر م

رخواز و   نهر، ف ك ڕاه گری نابين، باوەکوو هيچ زانست سيمينارە زانستييهکانيش گو
به   که  که  زانست زەوی  ژووی  م نييه."  ناسی  زەوی  زانستی  له  شتر  سهرنجڕاک
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ك گهنجه، تهمهنی کهمتر سهنگاندن لهگهڵ تهوەرکانيتر گهل ه. نووسهر   ١٠٠له    هه سا
سوکهوتی ئايين له سهردەمی خۆيدا دەردەبڕێ: "   به ڕوونی بۆچوونی خۆی دژ به هه
وەی ئايينهکانی کاتۆليك و پرۆتستاندا وەك شهيتانی   تا ئهو کاتهی عهقڵ و فام له چوارچ
به   ك  زانست هيچ  بکرێ،  سهير  لۆتار)  مارتين  مهشهووری  (گوتهيهکی  لهشفرۆش 

وەی سهربهخۆ، کی ڕاستهقينه ناب و الی کهم    ش به ب دادوەری ب ئاگايانه، زانست
ی  قاوەکانی هيچ ههو وە" و "بۆ کوێ" ی ئهم جيهانه و خو لهسهر پرسياری "له کو

کی زانايانه نهدراوە"(بوملی    ).١٨٩٠بير

کی زانای زانستی      تهوە که رۆدۆلف بوملی مرۆڤ دەب ئهو شتهش بهرجهسته بکر
وەك   خۆی  ژيانی  داهاتی  بووە  ناچار  ئهو  ئهوەش  سهرەڕای  بووە.  سروشتی 
کخراوەيهکی تاقيکاريی فهرمی  مامۆستايهکی پسپۆر و نووسهر دابين بکا، چونکه له ڕ

هتی کاری نهکردووە. بۆملی وەك ڕۆشنگهر له ب ژووی زەوی ناسی  دەو   – واری م
بۆ   ئهوەی  ب  به  کرد  ليسته  گرنگی  کی  شت کهم  الی  زەوی  گهشهسهندنی  ياخود 

 . شکهوتوويی زانستی لهسهر تاقيکاريی دەرفهتيان پ داب  پ
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هکی داروينی  نهری ڕەچه ئۆری ترس ئۆری گهشهسهندن و ت   واتاکردنهوەی چهمکی ت

  

به ناود    ژووی زەوی" به ووردی  رۆدۆلف بوملی له کت ناوی "م ر  له ژ ارەکهيدا 
يۆنتۆلۆگی " " (زانستی فوسيلی  Paläontologieلهسهر پهيوەنديی چهمکی کهونناسيی پال

کی  باس دوای  يهکهمدا  بهشی  له  ههر  دواوە.  زيندوو)  بوونهوەرانی  له  ماو  بهج
روتهسهل لهسهر فوسيله گرنگهکانی بوونهوەرانی زيندوو که لهمرۆدا به کنيکی    ت ت

ت، دەست دەکا به ئاخافتن لهسهر   نوێ دەکرێ چۆنيهتيی شکڵ و بيچميان دياری بکر
نهی    )٣٧تهوەری گهشهسهندن. (و

 

نهی    ٣٧و

نهی   ژەنکردنهوەی بوونهوەرانی مردووی سهردەمی   ٣٧و ژوويی نو : پرەنسيپی م
شوو، فوسيلی سهرەکی (  ژەنکراوی  Aپ ندەی نو فڕين ( )، ههروەها با ی هه )  Bلهحا

نانه که له اليهن رۆدۆلف بوملييهوە ئامادە کراون ( نا کراوە. ئهو و ) و لهسهر  ١٨٩٠و
شراونهوە. لهمڕۆدا ئيمه دەزانين "  " Archaeopteryxبنهمای زانستی ئهو سهردەمه ک

 ) بووە  وەحشی  کی  اليهن  Cدايناسۆر له  ڕنانه  مود ژەنکردنهوە  نو ئهو  زۆربهی   .(
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ڤی سهربهخۆوە که پشکنينيان لهسهر فۆسيلی بوونهوەران کردووە، به ب  چهندين مرۆ
کهاتوون.     پهيوەندايهتی لهگهڵ يهکتر پ

بهم    رۆدۆلف بوملی    ئۆريی گهشهسهندن  کی گرنگی بڕياردەردا چهمکی ت له خا
ه له گۆری  نه مليۆنان سا وەيه ڕوون دەکاتهوە: "زۆربهی ئهو "به بهرد کراوە" ئاژە ش

ئۆريی  خۆي ت سهلماندنی  بۆ  گه  به وەك  ئهوەی  بۆ  نووستوون،  ی  ل ئارام  اندا 
ر   لهژ دەستمان."  بهر  بکهونه  ندراوە،  سهلم بهتهواوی  لهمڕۆدا  که  گهشهسهندن، 

زی ژمارە   دا، مهبهستی بۆملی ت گهشهسهندن"  ئۆريی  واته ١چهمکی "ت داروين  ی 
بژاردەی سروشتی)يه.   کهريی هه   (گهشهسهندن به ب کارت

واته      زەويناسيی  کاتی  ژايی  بهدر بوونهوەران  جياوازبوونی  بوملی  رۆدۆلف 
وەيه دەربڕيوە:   گهشهسهندن، به ڕاستييهکی سهلميندراو داناوە و بۆچوونی خۆی بهم ش
له   و  سهبر  به  کوو  به نهچوون،  لهناو  کهوە  پ و  کدا  پڕ له  کۆنانه  بوونهوەرە  "ئهو 

ژدا ... ل ك دوور و در ه دوای ئهوان ههميسان بوونهوەريتر هاتوونهته  ماوەيهکی گهل
و   لق  کهاتنی  پ بههۆی  يا  نهکراو،  پ ههست  کی  ک دەستپ بههۆی  دەب  که  گايان  ج
ياخود بههۆی پۆشته و پهرداخ نهبوون يا   ت،  وەيهکيتر پهرەيان سهندب پۆپهوە به ش

ئهوانيتريان گرتب گای  ، ج بووب له ژينگهياندا  يا  ئهوەی خۆڕاگريی کهمتريان  تهوە 
نی   ئاژە دەب  بهسهرداهاتن،  گۆڕان  زۆری  کی  ژمار دوای  و   ... چووبن  لهناو 
کالسيکی   گهی  به بوملی  کورتکراوە،  وەی  ش به  و...".  کهاتبن  پ ئهمڕۆيی 
ك زۆر بوونی   گهشهسهندنی خۆی ئاوا فورمووله کردووە: "زەوی دەب ماوەيهکی گهل

. وەيهکيتر بووب ژايی نيوەيهك لهو کاته زۆرە، که    بووب و شکڵ و بيچمی به ش بهدر
زە سروشتييهکان ههرگيز ئارام نهبوونهتهوە و بهردەوام چاالکييان بووە، وردە وردە   ه

نهی  هاتووە." و وازی ئهمرۆيی ل   ٣٨به ش

نهی      ن و گياکانی سهر زەوی بهستراوە به فۆسيلی   ٣٨له و دا پهرەسهندنی ئاژە
  دراوە.  دۆزراوەی ئهو سهردەمه نيشان 



 ١٢٤      ندنهسهشهگ یکانييهاستڕ   

 
 

 

نهی   ٣٨و

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

  سهردەمهدا بوونی نهبووە.  
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ی    له ڕوانگهی کاتييهوە بهسهر س سهردەمدا دابهش کراوە:  ١٨٩٠سا

کاربۆن)   - سهردەمی  و  دۆنين  (سيلۆرين،  زەوی  کهونی   ,-Silurسهردەمی 

Devon- und Karbonzeit 
و   - ژۆراسيك  ترياس،  (دەورەکانی  زەوی  ناوەڕاستی  سهدەی  سهردەمی 

 Trias-, Jura- und Kreidezeitسهردەمی گهچ) 
رتيهر و ديلوڤيال)  - ی زەوی (سهردەمی ت  سهردەمی نو

Tertiär- und Diluvialzeit  

ی کات و     لهبهر ئهوەی مرۆڤ تهنيا فوسيلی ئهو ئاژەڵ و گيايانهی ناسيوە که به پ
نه له فوسيلی ماسييهوە بۆ   ۆزتر بوونهتهوە (بۆ و ژووييدا بهردەوام ئا له ڕەوەندی م
ه به چهمکی "پهرەسهندنی   فوسيلی بوونهوەرانی شيردەر)، چهمکی گهشهسهندن به هه

کی ل  ١٨٧٢/  ١٨٥٩ه له اليهن داروين(کاميل" دانراوە. ئهو چهمکه، ک ) يشهوە که
كی ل وەرناگيرێ. ئاماژەکردنی ورد به   وەرگيراوە، لهسهر زانستی ئهمرۆيی ئيتر که

اليهن  له  ساڵ)  (مليۆن  لهو   کات  چونکه  وەبچ  بهر نهدەکرا  بوملييهوە  رۆدۆلف 
زراو بوونيان نهبو شتا ئهو زانيارييانه وەك فۆڕميکی پار   وە.  سهدەمهدا ه

   ) بوملی  رۆدۆلف  کارەکهيدا  کۆتايی  هکی ١٨٩٠له  ڕەچه ئۆريی  ت سهر  ته  دەچ  (
هکی  ئۆريی بهناوبانگی ڕەچه له ناکاودا دەچينه سهر ت وەيه  چارلز داروين: "بهو ش
کی  کی جيهان بۆ زۆرينهی خه شتا  ئۆرييهی ه ت ئهو  بهو هۆيهی  و  داروين  چارلز 

ب کی  خه ئهوەی  لهبهر   ... ڕاستييه  نهناسراوە  لهگهڵ  کهوت  و  س  هه ترسهوە  ه 
کی   مهزنهکانی سروشت دەکهن که ڕووناکايی دەخهنه سهر زانستی سروشتی، کار
تهوە."   دا بکرێ و بۆچوونهکانی داروينيزميان بۆ ڕوون بکر باش دەب دانيشتنيان لهگه

ی شاری دوسلدۆرف   ئاندرتا له  له پهيوەندايهتی لهگهڵ فوسيله دۆزراوەکانی ناوچهی ن
ی   نهی سا مان، ئهو شو تی ئا سقانی مرۆڤ دۆزراوەتهوە، نووسهر بهم    ١٨٥٧و ئ

هکی مرۆڤی چهشنی  وە دەکا: "سروشتيه بهو دۆزراوەيه پڕۆسهی ڕەچه وەيه باسی ل ش
گهيهش   به ئهو  ب  به  گهشهسهندن  ئۆريی  ت م  به دەسهلميندرێ،  باشتر  مهيموون 

ندراوە و ڕاستييهکی نهگرە."   ماوەيهکی زۆرە سهلم   حاشا هه
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کهاتنی بوونهوەر      شهی پيکهاتنی يهکهم خانهکان (گهشهسهندنی کيميايی يا پ لهسهر ک
: " پالنيتی زەوی ئيمه، له سهرەتاوە به فۆرمی گاز بووە، دواتر   ناسی) بوملی دە
فهزادا،   له  ئاگرەکهی  تيشکی  پڕژاندنی  بههۆی  ئاگرين،  تهراوی  تۆپيکی  بۆته 

می سارد، بارانی گهرمی ساردبۆتهوە و پ  کی پتهوی دروست کردووە و بههۆی هه ست
کهاتوون و دوای ئهو پرۆسهيه ژيانی بوونهوەران   بهسهردا باريوە، يهکهم زەرياکان پ
سهبر   و  ك الواز  گهل دەب  سهرەتايه  ئهو  کردووە.  پ ئاساييهوە دەستی  هتيکی  له حا

ن و  ساکار  ئورگانيزمی  لهمرۆشدا  تهنانهت  و   ، کۆگايهکی  بووب له  زياتر  ك  شت زم 
مه به پرۆتۆپالسما يا لينچهی سهرەتايی   ک نييه، که ئ بچووكی خليسك و چهشنه ههوير
کی يهکجار زۆر، گيا و ئاژەڵ و بوونهوەرانی ئهمرۆيی   پهڕبوونی کات دەيناسين...  به ت

  لهو بوونهوەرە سهرەتاييانه دروست بووە." 

چوار    تهنيا  که  زانستييه  کارە  سهرەکييهکهی    ئهو  کارە  وبوونهوەی  ب دوای  دەيه 
و کراوەتهوە و لهمرۆدا لهبيرچۆتهوە، نيشان دەدا که گهشهسهندنی   چارلز داروين ب
سهلميندراوە.   خۆيهوە  سهردەمی  زانايانی  اليهن  له  ستاش  ئ ش  پ زۆر  بوونهوەران 

نهی   له  ٣٨(و کوەرگرتن  که به  ژوويی  م ژەنکردنهوەی  نو ئهوەش  سهرەڕای   (
موونهکان نيشانی داوە که لهوانهيه باشتر له نموونهکانی داروينيش فورمووله کراب  ن

نهی   و "  ٣٧(له  ندەی  با سهيری  مانايهکی Archaeopteryxدا  و  بکهن)،   "
خانهکان)دا   کانياوی  کۆنترين  (يانی  کيميايی  گهشهسهندنی  له  سروشتگهرايانهيان 

سهرەک بۆچوونی  سهرەوە  باسکردنهی  بهو   . دراب بهر پ کهوته  بوملی  رۆدۆلف  ی 
زگرتن له چاالکييهکانی ئهو مرۆڤه زانايه ئاماژەيهکی کورتمان  نهر و بۆ ڕ چاوی خو

 به کارە زانستييهکانی کرد.  
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بژاردەی سروشتی   چارلز داروين وەك کۆکهرەوەی قالۆنچه و هه

  

زدارويندا دەبينرێ، ئهو گهنجه     وازەی له زۆربهی ژياننامهکانی چار ههر بهو ش
شتريش له بهشهکانيتری ئهم   يمهته نهك ههر اليهنگری مۆسيقای مۆتزارت بووە که پ ب
کۆکردنهوەی   بۆ  بهرچاوی  تامهزرۆييهکی  کوو  به وەکرد،  ل باسمان  نووسراوەيهدا 

وەيه دەدوێ:  چهشنی قالۆنچهکان بووە. له بيرەوەري   يهکانيدا بهو ش

[No pursuit at Cambridge was followed with nearly so much eagerness or 
gave me so much pleasure as collecting beetles.] 

 

کمبريچ ئهوەندەی شهوق و زەوق پ نهبهخشيم و  به ڕادەی  "هيچکام له چاالکييهکم له  
  ژی پ نهگهياندم.  کۆکردنهوەی چهشنهکانی قالۆنچه چ

ندن له زانستگهی شاری کمبريچ (له بواری خواناسی،      هاوکات لهگهڵ سهردەمی خو
زۆری   ك  گهل کی  کۆمه داروين  چارلز  ناسی)  زەوی  و  بوونهوەرناسی  گياناسی، 

نهی   کی داروينهوە  دا    ٣٥چهشنهکانی قالۆنچهی کۆکردبۆوە. له و که له اليهن هاوکار
تامه شراوەتهوە،  کهک کۆکردنهزرۆيی  بۆ  داروين  قالۆنچهوه سيی  بهر ی  دەخاته  کان 

داروين   سهردەمهدا  لهو  مرۆڤ.  هی    ١٠٨چاوی  بنهما له  قالۆنچه  چهشنی 
"Bembidiidae  رفکراو ڕاگرتبوو. کۆکراوەکهی داروين له کۆتايی وەی کۆنس " به ش

تی قالۆنچه له و ی ههموو چهشنهکانی  بريتانيای    سهردەمی زانستگاکهی دوو له س
) هکی مرۆڤ"  "ڕەچه ناوی  به  بهکهيدا  کت له  ئهو  :  ١٨٧١لهخۆ گرتبوو.  دەنووس  (

ك   بژاردەی جينسييهوە پ مای پياوانه"ی هه "نهشونمای چهشنهکانی قالۆنچه بههۆی "ه
ن." ( نهی د   ).    ٣٩و
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نهی   رووانه پيشان دەدا: شاخی٣٩و ی ئهو م ر و م   ، چارلز داروين تايبهتمهنديی ن
ر که  ژی قالۆنچهی ن نهی ( ١٠در نهی ( Aسانتيميترە، و   ).  B) و قالۆنچهی م و

لهسهر     داروين  چارلز  ئۆری  ت لهگهڵ  نووسراوەيهدا  ئهم  نۆههمی  بهشی  له 
بهناوی ونهتهوەيی  ن کی  ژيان   پرۆگڕام پهيدا  Tree of Life"  کۆلکهی  ناسياوی   "

 Beetle Treeباس لهسهر تهوەری (قالۆنچه، وەك داری ژيان) "    دەکهين. لهم بهشهدا

of Lifeی قالۆنچه دەکهين  " دەکهين؛ و له پاراگڕافی دواييندا ب کی نو اس لهسهر فۆڕم
  .   که داروين نهيدەتوانی سهبارەت بهوان زانياريی ههب

نه     ل فۆن  بوونهوەرناسی کارل  باوکی کالسيکيی سيستماتيكی  له سهردەمی ژيانی 
"Carl von Linné) "دا بۆ بوونهوەرناسان ڕوون بوو که قالۆنچهکان ١٧٧٨تا    ١٧٠٧ (
)Coleoptera وە همهندن.  ) به ش ك دەو يهکی بهرچاو له ڕوانگهی فرەچهشنييهوە گهل

مليۆن چهشنی سهرزەوی، (که نيزيکهی نيوەيان    ١،٧لهمرۆدا دەزانين که له نيزيکهی  
نن)، يهك له چواريان قالۆنچهن: قالۆنچهناسان " ك د رووەکان پ "  Coleopterologenم

له   زياتر  ڕابردووەوە  ی  سا سهد  دوو  چهشن  ٣٤٠له  وەك  ههزار  که  ناساندووە  يان 
نهی  نت له مووزەخانهکاندا ڕاگيراون. (و   ) ٤٠دوکۆم

  ): ٢٠٠٥) خۆيان بهسهر چوار دەستهدا دابهش دەکهن (Coleopteraگرووپی (   

تهوە بۆ  Archostemataقالۆنچهی کهون ( -１ مليۆن ساڵ    ٢٥٠): تهمهنيان دەگهڕ
ستا و به فوسيلی زيندوو ناودارن. زۆربهيان له ناو داردا دەژين و  بهر له ئ

تهنيا   قالۆنچانه  لهو  داپۆشاندوون.  لهشی  ئهستوور  تاڕادەيهك  کی  ست   ٤٠پ
ن.   هدا دابهش دەکر  چهشن ناسراون که بهسهر چوار بنهما
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２-  " قهوزە  بچووکه Myxophagaقالۆنچهی  گرووپه  ئهو  ئهندامانی  ههموو   :"
  ٩٠نيزيکی    لهسهر ئهو گاشهبهردە نمدارانهی قهوزەيان ل شين بووە دەژين.

قالۆنچانه   ئهو  ناسراون.  ن  دەکر دابهش  هدا  بنهما چوار  بهسهر  که  چهشن 
 ههموويان قهوزە دەخۆن.  

３- " دڕەندە  زەوی  Adephagaقالۆنچهی  قالۆنچهی  نه  و بۆ  گرووپهدا  لهو   "
"Carabidae مهلهوان قالۆنچهی  ههروەها  نييه.  فڕينيان  هه هاتوويی  ل که   "
"Dytiscidaeکی بوونهوەرانی ئاويی ناسياوە. قالۆنچهی  " که بۆ ههر پسپۆر

ن. نيزيکهی   دابهش دەکر هدا  بنهما دڕەندە گۆشت دەخۆن و بهسهر دوازدە 
نهی  ٣٧له سهد واته  ١٠ نن. له و کد دا له   ٤٠ههزار چهشنی قالۆنچهکان پ

ن.    بهشی سهرەوە و الی چهپ ئهو قالۆنچانه دەبينر
４-  " س  ٩٠":  Polyphagaقالۆنچهی زۆرخۆر  (بۆ  له  نن  کد پ قالۆنچهکان  هدی 

ژ،" نه قالۆنچهی شاخ در ") و بهسهر  Cerambycidae" و "Coccinellidaeو
ن. گومان دەکرێ نيزيکهی    ١٤٤ هدا دابهش دەکر ههزار چهشن    ٣٠٠بنهما

و گرووپی ئهو قالۆنچانهی له بريتانيا و دەوروبهری ژيان بکهن و بۆ چارلز  
نهی   و له  بوون.  ناسراو  هکانی   ٤٠داروين  بنهما له  چهشنانه  ئهو  دا 

"Coccinellidae " و   "Cerambycidae  ڕەنگيی قالۆنچهی  ههروەها   و   "
نا کراون.  Curculionidaeخورتوومدار "   " و

   " کهون  قالۆنچهی  باسی  ووردی  به  داهاتوودا  بهشی  دەکهين Archostemataله   "
ك زۆريان بووە.  Coleopteraچونکه ئهوان بۆ نۆژەنکردنهوەی "   " گرنگايهتييهکی گهل
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نهی    ) Coleopteraچهشنی زيندووی قالۆنچهی ئهمرۆيی (  ٤٠و
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کی نوێ  قالۆنچهی کهون و فۆرم
  

قالۆنچهکانه    دا که لهسهر گهشهسهندنی  وەری    ,لهو باسهی خوار دەب ئاماژە به پ
کاتيی بکرێ که له بهشهکانی داهاتوودا باسی لهسهر دەکهين. (يهکهکان: مليۆن ساڵ،  

نهی بۆ ڕوونبوونهوە چاو له    بکهن) ٣٨و

    " پرمين  بهردی  سازکردنی  بۆ  فوسيليی  نهن.  Permقالۆنچهی  و کهم  ك  گهل  "
نيزيکهی   يه  ٣٠٠تا    ٢٥٠(تهمهنيان  له  کهمتر  ه)  سا فوسيله  مليۆن  سهدی  له  ك 

" سهردەمی  بۆ  نهوە  دەگهڕ سهردەمی Coleopterenناسراوەکانی  کی  دەسپ لهگهڵ   ."
ستا)ژمارە و چهشنی    ٢٠٠" (نيزيکهی  Jura-Periodeژوراسيك " مليۆن ساڵ بهر له ئ

کهون   قالۆنچهی  نهری  نو ههروەها  بهرزبۆتهوە.  بهرچاو  وەی  ش به  قالۆنچهکان 
)Archostemata سهردە لهو  ههموو )يش  بهسهر  خۆيان  زۆريان  کی  چهشن مهدا 

کهيناوە که له اليهن  و کردبۆوە. لهمڕۆدا گرووپيکی بچووکيان پ قوڕنهکانی جيهاندا ب
و بوونهوە.   وە بهسهر زەويدا ب نراوی نو   چهشنی پهرەس

مانگی ژانويهی    ١٠" ڕۆژی  Laborjournalله گفتوگۆيهك لهگهڵ ڕۆژنامهی البۆر "   
ی   نا  R. Beutelۆفسۆر "پر  ٢٠٠٧سا " وەك پسپۆری قالۆنچهی کهون له زانستگهی ژ

"Jena " ماتا : ئارشۆست ۆز و ناديارەکانن  Archostemata" دە ك له قالۆنچه ئا " چهشن
" چهشنی  ساکارترين  ڕاشکاوی  به  ئهوان   ...Coleoptera لهڕووی که  "کانن 

فوسيلی   قالۆنچهی  کۆنترين  دەکرێ  پ  تايبهتمهندييهکانيانهوە  شووی  پ سهردەمی 
نيزيکهی   که  نين  ۆن  ٢٨٠بناس نهی   مل (و کردووە.  ژيانيان  لهمڕۆ  بهر  ).  ٤١ساڵ 

" ئهستهم   Archostemataچهشنهکانی  و  دژوار  ك  گهل ههروەها  نهن،  و کهم  زۆر   "
فوسيلی   نموونهيهکی  تهنيا  کياندا  چهشن ناو  له  نه  و بۆ  ڕابگا.  ی  پ دەستمان  دەکرێ 

چۆم له  که  ههيه  ئهو  مردوو  هۆيهی  بهو  دۆزراوەتهوە.  ڕووسيا  تی  ڕۆژهه يکی 
" پرۆژەی  وەی  له چوارچ نهن  و کهم  ك  گهل "دا ههزار  Beetle-Treeof-Lifeچهشنانه 



 ١٣٢      ندنهسهشهگ یکانييهاستڕ   

 
 

ت بۆ دۆزينهوەيان تهرخان کراوە. ههروەها تاقه نموونهی ئورووپايی   ر وەك خه دۆ
ندە کهم  Crowsoniella relicta" واته "Archostemataچهشنی "  نهيه که به هيچ  " ه و

ن،   تهوە. زۆربهی پسپۆران له ناوچه جياوازەکاندا بهدواياندا دەگهڕ ك نادۆزر واز ش
شتا هيچ نموونهيهکيان ل نهدۆزيونهوە. ئهو چهشنانه وەك تارمايی گهشهسهندن  م ه به
. قالۆنچهکان  م باوەڕ ناکهم که چهشنيان به تهواوی له ناو چووب ناويان ل نراوە. به

نی ژيانيانی نهدۆزيبيتهوە. کات  ت شتا چۆنيهتی و شو نهن که مرۆڤ ه ا ئهو کاته کهم و
نی ژيانيان دياری بکرێ ( نهوە.  Habitatبه تهواوی شو کی زۆريان دەدۆزر )، ژمار

ت.   نی ژيانيان له ئورووپاش دياری نهکراب شتا به تهواوی شو   ڕەنگه ه

  

  

نهی   شراوەی    ٤١و رووانه Aفوسيلی قالۆنچهی کهون نيشان دەدا( ڕەسمی ک ). ئهو م
سهختيان   و  رەق  ئهستوونبهندی  شتا  ه و  ناسراون  قالۆنچهکان  سهرەتاييترين  وەك 

) دراوە.  نيشان  نهکهدا  و ڕاستی  بهشی  له  ئهوڕۆيی  کهونی  قالۆنچهی  )  Bنهبووە. 
ك بهرچاوە.   چوونی فوسيل و قالۆنچهی زيندوو گهل   و

نهی  Phantomگرووپی قالۆنچهی فانتۆم "ی  چهشنيکی زيندوو    )  B( بهشی    ٤١" و
  "دا ههيه.  A" (Coleopterenويچووييهکی بهرچاوی لهگهڵ فوسيلی قالۆنچهی کهون (

نن، تا چهند ساڵ  Connectingفوسيلی نيوان ئهو دوو دەستهيه که گرووپی "    ك د " پ
ی  شتر زۆر کهم دەسهلميندران. سا ئهو بوارە که خۆيان به  دوو زانای چينی  ٢٠٠٦پ

فوسيلی   چهندين  دۆزينهوەی  ی  ههوا کردبوو،  خهريك  کهونهوە  قالۆنچهی  فوسيلی 
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کردەوە.   و  ب نهی  قالۆنچهيان  و له  وەك  لهو    ٤٢ههر  يهك  دەبينرێ،  قالۆنچانه دا 
"Furcicupes raucus)  "A  نيزيکهی ئهو   ١٢٥)  فوسيلی  تهمهنيهتی.  ساڵ  مليۆن 

ژە به باشی ماوەتهوە و ڕەسمی قالۆنچهکه قالۆنچهيه دوای ئهو ههمو  و کاته دوور و در
)B ك گهل کی  چوون و شراوەتهوە،  ک زانايانهوە  لهيهن  له  دۆزينهوەی  ش  پ که   (

بهرچاوی لهگهڵ دەقه ئوريجينالهکهی ههيه. دوای ئاناليزەکردنی ئهو دەقه و فوسيليتری  
" "Archostemata گرووپی  تان  بوارە،  ئهو  نووسهری  دوو   "Tan" ن  ر و   "Ren  "

ی   نه سهر ئهو بڕيارە که دەکرێ "٢٠٠٦(سا " وەك فوسيلی ناوەڕاستی  Furcicupes) د
وان گرووپی "  ن. ديارە چارلز داروين  Cupedini" و "Priacminiن " دەستهبهندی بکر

نياييهوە باوکه گهورەی ئهو   نهيتوانيوە سهبارەت بهو قالۆنچانه زانياری ههب دەنا به د
  اسی خۆی ئاڕاستهی ئهو دوو پسپۆرە چينييه دەکرد. بوارە سپ

  

نهی   ئوريجيناڵ    ٤٢و (A(فوسيلی  شراوە  ک ڕەسمی  و   (B کهون قالۆنچهی  ی   (
"Furcicupes raucus مليۆن ساڵ تهمهنيهتی.  ١٢٥" که نيزيکهی  

کهوت بينيم    لهم     بهکه بووم به هه حهوتووەدا که خهريکی نووسينی ئهم بهشهی کت
قالۆنچهی  له   نهی  و و  ڕاگهياندبوو  کورتيان  يکی  ههوا دا  "کات"  ڕۆژنامهی 

"Tetraphalerus  نهی ك کهم وينهيه.(و ) لهو  ٤٣" يان نيشان داوە که قالۆنچهيهکی گهل
لی کۆن و له کار بهدەرچووی گهشهسهندن   هدا قالۆنچه سهرەکييهکانيان وەك مود ههوا

ك لهسهر پرسياری ئايي  م ری قالۆنچهکان"  ناو بردووە. وە نهری کو ق نی، بۆچی "خو
)Dawkins  ژايی چهند مليۆن  ١٩٨٦ وە دەکهين، به در ) که له بهشی داهاتوودا باسی ل

ی ڕابردوو چهشن به دوای چهشندا لهناوی بردوون و وەچهيانی توونا کردووە.     سا
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نهی   بههۆ   ٤٣و ڕابردوودا  له  کات  ی  پ به  قالۆنچهکان  وەچهی  لهناوچوونی  وان  :  ن ی  بهرک ک ی 
يهکان لهگهڵ ژينگه.     چهشنهکان و خۆگونجاندنی چهشنه نو
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ری قالۆنچهکان: بۆچی ئهو ههموو چهشنه قالۆنچهيه لهسهر زەوی ههن؟   نهری کو ق   خو

  

ی      برواری سا کدا که خۆم له مانگی ف دوان له سانفرانسيسکۆ، کاليفۆرنيا    ٢٠٠٧له ل
وەيه   دا کرد، بۆچوونی خۆمم بهو ش کی زانستيدا بهشداريم ت (ئهمريکا) له کونفرانس
! دەنا بۆچی دەب سهدان ههاز چهشنی   نهر دەب قالۆنچه ساز بووب ق دەربڕی: "خو

ن ... و تهنيا   ق قاندووە؟    ٤٦٠٠ئهو بوونهوەرە بخو چهشن بوونهوەری شيردەری خو
نهر لهسهر ئهو پرسيا ق م تيئۆری گهشهسهندنی  ديارە خو کی نييه، به م رە هيچ وە

نهی (ژومارە   می بۆی ههيه." کۆی ئهو قسانهم که له ڕۆژنامهی ئاو ڕن وە ،  ١٣مود
مارسی  ٢٢ !"  ٢٠٠٧ی  بووب ساز  قالۆنچه  دەب  نهر  ق "خو ناوی  ر  لهژ )دا 

که  گهيين  پ  ئينجيلم  باوەڕدارانی  ڕەخناوی  نامهی  چهندين  دواتر  وکرابۆوە،    ب
شه   نی و ک و رەش سکااليان کردبوو و منيان به خودا نهناس و بۆچوونهکهميان به گ

  سازکهر دانابوو.  

مخۆشه لهم بهشهی نووسراوەکهدا ڕووناکايی بخهمه سهر ئهو بۆچوونهم      کهوابوو پ
کام    . ب قالۆنچه  يهکيان  ههردە  ئهم  سهر  بوونهوەری  چوار  ههر  له  دەب  بۆ  که 

ك لهوانيتر  Coleopteren" تی کلۆپترا تايبهتمهنديی تايبه ك و پ رووی ڕ " کان وەك م
  جيا دەکاتهوە؟  

نی      می ئهو پرسيارە دەداتهوە. چهشنی ئاژە کۆبهندی ئهو سيستماتيکه يهکهن وە
" داران  گر يا  يان  بهندپ واته  رووەکان  م  ,Insecta, Stamm Gliedertiereوەك 

Arthropoda"يان لهخۆی دەگرێ " که به گشتی جهستهيان له سهر،  Hexapoda" شهش پ
کی گهورە (Scutumپرۆنۆتۆم (  روويهکی Abdomen) و زگ کهاتووە. قالۆنچه م ) پ

ر کالسهی هندەن (لهژ ) وە ههيه. له نيزيکهی  Neoptera) پهيوەندييان به (Pterygotaبا
نه له ئورووپا تهنيا    ٣٤٠ ان ههزار چهشنيان ژي  ٢٠ههزار چهشنی ناسراويان بۆ و

ئهو  ئيمه  جيهانين:  کی  بوونهوەر قالۆنچهکان  که  ئهوەيه  نيشانهی  ئهوە  دەکهن. 
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دا گونجاوە واته له   نانهی ژيانی ت بوونهوەرانه له سهراسهری ئهم جيهانه و ئهو شو
  سهر زەوی و ناو ئاو دەبينين. 

   " بکهين  جهستهيان  کهاتنی  پ چلۆنايهتی  ری  چاوەد ڕوون Coleopteraئهگهر   ،"
ك خۆڕاگر و پتهون.  دەبيت زەری قايم گهل وەی پار هکانيان به ش ش با هوە له بهسی پ

" دەتوانرێ  Coleopteraئهو تايبهتمهندييهيان ناوی قالۆنچهکان دياری دەکا (ووشهی "
تهوە).   ندەی ئهستوور مانا بکر   به با

ك ن    وەی يهکپارچه ل هکانيان وەك اليهيهکی ئهستوور به ش شهوەی با يزيك  بهشی پ
و   دادەپۆش  ك  سپهر وەك  رووەکه  م جهستهی  دەوروبهری  و  زگ  و  بوونهتهوە 

نهی   زگاری ل دەکا. (و شهوەی ( ٤٠پار ی پ ) بههۆی Elytren) سهرەڕای ئهوەش با
قالۆنچهکان  دەکا.  ل  زگاريی  پار عارەقکردن  ههنبهر  له  تايبهتی  کی  ساختار

کی بچووکی خزۆکهن که دەتوانن له ئيشک  ترين ناوچهکانی زەوی بوونيان  بوونهوەر
نهخۆشييهکان  و  باکتری  ههنبهر  له  که  ههيه  تايبهتی  کی  ساختار جهستهيان   . ههب
كيش زۆر دەتوانن خۆڕاگری   تهنانهت لهههنبهر نمی ههوای گهل زگاريان دەکا.  پار
روويهکی ئهوها قايم بن که له ههنبهر جيهانی دەرەوەدا مۆر و مۆم  دەچ م بکهن و و

هتی ئاساييدا بهستراون و له کاتی فڕيندا پان    کرابن. ی ئاستهمی پشتهوەيان له حا با
" دەچ له ههنبهر لهدەستدانی ئاو  VWدەبنهوە. فۆرمی جهستهيان که له ئوتوموبيلی "

که  ن  د ك  پ بوونهوەرانه  ئهو  بۆ  ك  بارودۆخ و  خۆڕاگرن  ك  گهل نهخۆسييهکان  و 
نی شاراوەی زەويدا ژي ان بکهن. ئهو خۆگونجاندنانهيان له پرۆسهی  بتوانن لهناو شو

بژاردەی سرووشتی داروين   واالسه دا وەك ڕەمزی سهرکهوتوويی    –گهشهسهندنی هه
  ئهو بوونهوەرە بچووکه ب ئيسقانانه ناو دەنرێ.  

ی خاياندووە،    ٢٨٠له ماوەی گهشهسهندنی ئهو بوونهوەرانه که نيزيکهی      مليۆن سا
کی زۆر   نيکی قالۆنچهکان ژمار النهی ژينگهيان بۆخۆيان تهرخان کردووە، شو ه

ی   زاوز به  ژە  در توانيويانه  بوونهوەرانيتر  لهگهڵ  کردن  بهرک ک ب  به  که  تايبهت 
بدەن   سارا    – خۆيان  تا  گهرمسيرەکانهوە  ناوچه  بارانييهکانی  رەوارە  ل له 

ته.  گهڕاوەکانی ئهم پالن   ئيشکهه
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گهی فوسيلی فيلۆژنی    ستا کام به ) بوونی قالۆنچهکان دياری دەکا؟  Phylogenese( ئ
" " Grimaldiگريمالدی  نگل  ئ و   "Engel  ی (سا رووی  ٢٠٠٥"  م گرنگترين   (

رووی بی باڵ که مرۆڤ   روتهسهل نيشان داوە. کۆنترين م وەی ت فوسيلکراويان به ش
) وەك  بههاری  بچووکی  بوونهوەری  له  Rhyniellaوەبير  زياتر  ننهوە،  د  (٤٢٠ 

نهی   مليۆن   ٢٨٠) تهنيا چهند مليۆن ساڵ دواتر( نيزيکهی  ٣٨مليۆنساڵ تهمهنيانه (و
نهی   و کراوە،  دياری  کاربۆن  بههۆی  تهمهنيان  ئهمڕۆ  ش  پ يهکهم  ٣٨ساڵ  وەك   (

شتا به تهواوی  Coleopterenقالۆنچه سهرەکييهکان ناسراون. ئهو کلئۆپترا " "يانه که ه
وازی  پهرەيان نهستاندووە، فۆرمی ناوەڕا  گای گهييشتن به ش ستی گهشهسهندن له ڕ

کلئۆپترا   تايبهتمهنديی  کۆلکهی  پهرەسهندنی  دەدا.  نيشان  قالۆنچهکان  سهرەکی 
"Coleopteren  گه دۆزراوەکان نهدەکرا وەی کاميلی خۆی لهسهر به شتا به ش " که ه

ك هاتووە.    ٤٢٠تا  ٢٨٠بڕياری لهسهر بدرێ، نيزيکهی    مليۆن ساڵ بهر لهمڕۆ پ

تهمهنی      سهرەڕای  ترين    ٢٨٠قالۆنچهکان  سهرەتايی  له  يهك  هيان  سا مليۆن 
نهی   ن(و ش بووە  ٤١بوونهوەران له ئهژمار د ك زۆريان له پ کی گهل ). کهوابوو کات

نن. بههۆی ژيانی شاراوە   ك ب ی ياساکانی چارلز داروين فرەچهشنی پ تا بتوانن به پ
خۆيان ژووی  م ژايی  در به  زراو  پار لهناوچوونی   و  بارودۆخی  نهکهوتوونه 

بهکۆمهڵ.(له بهشی حهوتهمی ئهم نووسراوەيهدا ڕوونکاری زياتری لهسهر دەکرێ) 
پرۆسهی   له  تايبهت  زەوی   ١٥٠به  گهرمهکانی  ناوچه  له  ژووييدا  م ی  سا مليۆن 

کهاتووە وەك قالۆنچهی ئاسايی يا قالۆنچهی س شاخی ناوچهی   ۆزيان ل پ هی ئا بنهما
نهی ئاسياي   ).  ٣٩ی (و

ڕن له سهردەمی ترياس "    ش   ٢٣٠"وە (نيزيکهی  Triasقالۆنچهی مود مليۆن ساڵ پ
قالۆنچهی  له  که  سهرەکی  قالۆنچهی  بۆ  پهرەسهنديان  کهوابوو  ناسراون.  ئهمڕۆ) 

نيزيکهی   دەچن،  تهقينهوەی    ٥٠ئهمڕۆيی  ڕاستيدا  له  بووە.  ژە  در ی  سا مليۆن 
کهات.  فرەچهشنی له ناو قالۆنچهکان ما ژووی زەوی پ ژ دوای م وەيهكی دوور و در

مليۆن ساڵ بهر لهمڕۆ) هاوکات لهگهڵ    ١٤٠تا    ٢٠٠له سهردەمی ژۆراسيك (نيزيکهی  
نهی   (و زەوی  گياکانی  ئهستووريان  ٣٨پهرەسهندنی  ی  با گهشهسهندنی  پرۆسهی   (

" نهری  پشک گرووپی  کهات.  و  T. Huntپ بايهختر  پڕ  ئهمڕۆ  تا  هاوکارانيان  و   "
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مولوکوولی  بيۆلۆژيکی  بنهڕەتی  لهسهر  قالۆنچهکانيان  هی  بنهما کۆلکهی  کاميلترين 
تهقينهوەی   که  ئهزموونه  ئهو  سهر  هاتوونهته  زانايان  داناوە.  زانايان  دەست  لهبهر 
وبوونهوەيان بهسهر زۆربهی   چهشنهکانی قالۆنچه له سهردەمی ژۆراسيك بههۆی ب

کهاتووە و تاقهم وبوونهوەی گياکانی ناوچهکانی سهر زەوی پ يکيان هاوکات لهگهڵ ب
ژايی   در به  که  داوە  نيشانی  تاقيکارييه  ئهو  ئهوەش  سهرەڕای  بووە.  زەوی  سهر 
ی ئهو قالۆنچانهی لهسهر ئيشکانييهکان ژياون النی کهم دەجار   ژووی زەوی کۆمه م

نی ئاوەکانيشيان گرتۆتهو وەی سهربهخۆ و به ب پهيوەندی لهگهڵ يهکتر شو ە و به ش
کهيناوە   پ ژينگه  لهگهڵ  گۆنجاو  ژوماريان  ب  چهشنی  ساڵ  مليۆنان  ژايی  در به 

)Makroevolution" وەك  مهلهوان  قالۆنچهی   .(Dytiscidae لهو شتريش  پ که   "
" کرد،  وە  ل باسمان  "Adephagaنووسراوەيهدا  و   "Gelbrand  ئاويی قالۆنچهی  و   "

"Polyphaga; Kolbenkäfer ٢٠٠٧بوون (" ئهزموونی گهشهسهندن Hunt et al.  لهو .(
(کلئۆپترای   دەکهين  ئورگانيزمی  قولووی  چهند  گرووپيکی  لهسهر  باس  پهيوەندييهدا 
ئاوی) که له اليهن چهندين فۆرمی کۆنيترەوە به ب پهيوەندی لهگهڵ يهکتر گهشهيان 

  سهندووە.  

زۆربهی      بهسهر  چهشن  ژمارەی  ڕۆانگهی  له  شتا  ه ز  بهه ئهستوورەکانی  باڵ 
مرۆڤهوە  اليهن  له  نهر  سهرسووڕه وەی  ش به  و  بوونهوە  و  ب زەويدا  ناوچهکانی 

ناکرێ ل  لهناوچوونيان  له ).Hunt et al ٢٠٠٧(ههڕەشهی  بهربهرەکانی  نه  و بۆ   .
پهتاته   قالۆنچهی  (وەك  نهر  زيانه رووی  نهی  ههنبهر م بۆ مرۆڤ  ٤٤و شه  ک که   (

نانی ماکهی کيميايی بۆ لهناوبردنيان خۆيان   دروست دەکهن چونکه سهرەڕای بهکار ه
له جيهانی   که  دەبی  دروست  ل  يان  نن و چهشنيکی نو ماکه کيمياييهکه ڕاد لهگهڵ 
چهشن   ئهو  وکردنهوەيان.  ب خۆ  و  زێ  و  زاو  به  دەکهن  دەست  کيمياييدا  ی  نو

شهيهکی   بهربهرەکانييهی ک بچووك  بوونهوەرانی  گهشهسهندنی  ههنبهر  له  مرۆڤ 
لهناوبردنی  هۆی  دەبيته  که  ههيه  زۆری  ئابووری  گرنگايهتييهکی  و  کردەوەييه 
يا   پهتاته  قالۆنچهی  له نموونهکانی  كوەرگرتن  هکان. به که بهرههمی گيايی و دانهو

نهی  " که له خوارەوەی الی ڕاLeptinotarsa decemlineataکلرادۆ "  دا و    ٤٠ستی و
نهی   نيشان دراوە توانايی زاو زێ و گهورەبوونهوەی چهشنی کلئۆپترا    ٤٤ههروەها و

"Coleopteren  گهورە قالۆنچهی  به  پهيوەندييان  که  زەرد  زۆرخۆری  بکرێ.  نا  و  "
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"Chrysomelidae  مامناوەندی وەی  ش به  نن.  بم زيندوو  ساڵ  دوو  دەتوانن  ههيه  "وە 
تهدەرێ.    ٢٥٠٠  قالۆنچهی م نيزيکهی لکه دەکهن که ماکهيهکی سووريان ل د ه

رش دەکهنهوە سهر   گا بۆ ناو زەوی دەدۆزنهوە ههميسان ه قالۆنچهکانی گهنج که ڕ
رۆی " "ن که زۆر بهختهوەرانه زا و  holometaboleگياکان. کهوابوو قالۆنچهکان م

يدەکهن که بۆ ئيمهی  زێ دەکهن، دوای هاتنهدەر له هيلکهکانيان پڕۆسهيهکی ژيان دەستپ
ك ئاستهمه.   ناکردنی گهل   مرۆڤ و

 

نهی    ٤٤و

نهی   (  ٤٤و دەدا  نيشان  زۆرخۆر  پهتاته  Adephagaقالۆنچهی  قالۆنچهی   .(
)Leptinotarsa decemlineata) به ههلکهکانيانهوە ،(A) الرۆی دەريايی ،(B (  الرۆی ،

ی گيای پهتاته (Cبلووغ (   ).  Solanum tuberosum) لهسهر گه

نهی      ژايی ميژووی زەوی (سهردەمی کاربۆن و له کۆتاييدا دەبی ئاماژە بکرێ به در
ه به  ٣٨ ن دوای پرۆسهيهکی چهند مليۆن سا له  ٣١)، ڕادەی بهرزبوونهوەی ئوکسيژ

نيزيکهی   ئهمرۆيی  ئوکسيژينی  (ڕادەی  گهييوە  ئوکسيژينه    ٢١سهد  ئهو  سهدە).  له 
رووەکان. ئهوەيکه  زيادييه له سهردەمی خۆي دا بۆته هۆی زۆربوونی لهڕادەبهدەری م

به   ماوەتهوە.  نهناسراو  بووە،  بوونيان  گهورە  قالۆنچهی  کاربۆن  سهردەمی  له  ئايا 
ئهو  بتوان  که  دەبوو  لهوە  قورستر  رووەکان  م دەرەوەی  قابغی  زۆر  ئهگهری 

شراوەی ژمارە  وين لهسهر که چاڕلز دار ٣٥بوونهوەرانه زيندوو ڕاگرێ. ڕەسمی ک
  پشتی قالۆنچهيهکی مهزن نيشان دەدا ئاماژەکردن بهو باسهيه. 
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ه: گاڕانی فيل و گاڕانی قالۆنچان    ساغکردنهوەی هه

  

هيهکی بچووك که له گفتوگۆی سهرەوە     لهم بهشهی نووسراوەکهدا ههوڵ دەدەم هه
بوونهوەری  له   چهشنهکانی  ژمارەی  بکهمهوە.  ساغ  هاتووە،  دا  نه  ئاو ڕۆژنامهی 

ی   ی    ٤٦٠٠به    ١٩٩٣شيردەر که سا  ٢٠٠٨م دانابوون، پازدە ساڵ دواتر واته سا
نيزيکهی   ی  ٥٤٨٠ژمارەيان  پ به  بوو.  ماماليا    بوونهوەر  چهشنی  دۆزراوەکان 

"Mammalia species  مهزندە دەکرێ (مک دونالد "  ٦٠٠٠" به نيزيکهیMcDonald  "
مهترسی  ٢٠٠١ وی  ک گۆريالی  يا  فيل  نه  و بۆ  گهورە  شيردەری  بوونهوەری   .(

لهناوچوونی وەچهيان لهسهرە. چهشنهکانی ماماليا به هۆی ڕاوی ئهو بوونهوەرانه له  
مهتر مرۆڤهوە  له اليهن  ڕاشکاوی  به  ژمارەيان  و  دەکرێ  ل  تووناکردنيان  سی 

تهوە.  ك کهم دەب   داهاتوودا گهل

   " گريمالدی  بۆچوونی  " Grimaldiلهسهر  نگل  ئ و   "Engel  ی (سا بهو ٢٠٠٥"   (
يان ل زياد دەکرێ دەب ژمارەی ڕاستهقينهی چهشنی   هۆيهی ڕۆژ بهڕۆژ چهشنی نو

لهسهر ئهو زانيارييانه دەکری گومان بکرێ که  مليۆن.    ١،٥قالۆنچان بگاته النيکهم  
جار زياترە له ژمارەی چهشنهکانی    ٢٥٠ژمارەی چهشنهکانی ئيستای قالۆنچه النيکهم  

نی شيردەر.     ئاژە

ك فناتيكی      کی گهل ر) دروستکهر نهر (به مانای گهشهسهندنی کو ق ئهزموون: خو
" بۆ  تايبهتهوە  به خۆشهويستييهکی  بووە  ههنبهر  Polyphagaقالۆنچه  له  زاری  ب و   "

"Archostemata  نهی (و مليکراو  زو بۆ  ٤٣تا    ٤١"ی  وی  بهرب کی  ويست و   (
ههروەها   ... هتد  و  ئاميب  قهوزە،  (باکتری،  خانهيی  تهك  ميکرۆئورگانيزمی 

ی ئهو نووسراوەيهدا باسی ل  ١٠تا    ٨دەستهبهنديی ئهو ئورگانيزمانهی وا له بهشی  
چ نهر بۆ بوونهوەرانی شيردەر (ماماليا و  دەکرێ) ههبووە. به پ ق هوانهی قالۆنچه، خو
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بۆ   زەوی  لهسهر  کۆلۆژيکی  ئ بچووکی  هيالنهيهکی  تهنيا  ساپييهن)  هۆمۆ  چهشنی 
  دروست کردوون که ژمارەی کهمی بوونهوەری شيردەری لهخۆ گرتووە.  

رووە بچووکهکان (    وەيهکی ساکارتر ڕوونی کهينهوە: م )  Coleopteraئهگهر به ش
له   بهرگری  و  بکهن  داگير  بچووک  ميکرۆئورگانيزمی  ژيانی  نی  شو توانيويانه 
گهورەی مۆرەدار   تا ڕادەيهك  بوونهوەرانی  بۆ  کدا  له حا توونابوونی خۆيان بکهن 
بدەن   رووەکان پهرە پ سهنگاندن لهگهڵ م (ماماليا) که نهيانتوانيوە ژمارەی خۆيان به هه

ه گهورەک  – کی گهورەتر  چونکه فيل و ئاژە ن ويستييان به ج و شو انی چهشنی ئهو، پ
رەدا ئيديعای ئهوە بکا که لهمرۆدا   و ماکهی خواردەمهنی زياتر بووە. مرۆڤ دەتوانی ل

به لهبهر چاوگرتنی ئهو   – که دەوروبهری حهوت مليارد کهس لهسهر زەوی دەژين  
م وە وەك   ! ن سهنگ هه قالۆنچه  لهگهڵ  ساپييهن  چهشنی  ئهو  ڕاستييه  دەکرێ  ک، 

نی   سا له  ساپييهن  ژمارەی  بهرزبوونهوەی  که  بينينهوە  بهمالوە   ١٩٠٠ئارگۆمينته 
ئابووری   له    –هۆکاری  نييه (جيا  بيۆلۆژيکی  گهی  به و  يهتی خۆی ههبووە  کۆمه

چهشنهکان  ژمارەی  لهسهر  ينهوە  کۆ ل و  باس  و  سهنگاندن  هه بهوهۆيهوە  و  ئاکام) 
رەدا دەب لهبهر چاو نهگ ش سهردەمی شوڕشی ل يرێ. له بارودۆخی سروشتيدا (واته پ

و نهکردۆتهوە و به   وەيهکی بهرچاو بهسهر زەويدا ب شهسازی) مرۆڤ خۆی به ش پ
ر و ... لهناو سروشتدا   وی، ورچ، ش وازی بوونهوەرانی شيردەر وەك گورگ، ڕ ش

لهههن يان  بهرک ک سهرەتايی  ماکهی  و  خواردەمهنی  لهسهر  و  بهر  توابوونهوە 
  بوونهوەرانيتردا کردووە.  
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بژارەی سروشتی داروين و تهمهنی زەوی  ئۆری هه   ت

 

    " بۆميلی  ر.  سروشتی  زانياری  ڕوونکردنهوەی  بنهڕەتی  لهسهر  بهشهدا   .Rلهم 

Bommeli) کارە  ١٨٩٠"  وکردنهوەی  ب دوای  ساڵ  چهند  تهنيا  که  نيشانماندا   ،(
) داروين  ز  چار بوونهوەران    )١٨٥٩/١٨٧٢سهرەکييهکهی  چهشنی  جياوازبوونی 

ئهو ئاکام بهندييه پشتيوانی بۆ  (واته گهشهسهندن به گشتی) وەك ڕاستهقينهيهك ناسرا.  
" (قالۆنچهکان) دەکا. لهسهر بنهمای دۆزراوە  Coleopterenنيشاندانی گهشهسهندنی "

ی و  ناسراوەکانی فوسيلی قالۆنچه و زانياری مولوکووليی لهمرۆدا دەتوانين فرەچهشن
نهی  هپ ی سهرنجی چارلز داروين (و رووەکانی ج وان م ) به باشی  ٣٥يوەندايهتی ن

  ).٢٠٠٧" و هاوکارانی Huntنۆژەن بکهينهوە (هانت "

درا      نيشان  نووسراوەيهدا  ئهم  ههمی  س بهشی  له  وەك  دوای    ٥٠ههر  ساڵ 
) داروين  چارلز  چهشنهکانی  بی  کت وکردنهوەی  له ١٩٠٩ب سهرەکی  کی  گۆڕان  (

ئۆری   ت وەچوو.  بهڕ بۆ چهشنهکان  وەنهر  پ پا زی  لهگهڵ سهلماندنی ه پهيوەندايهتی 
ن ژ گۆڕانی  بههۆی  بوونهوەران  فرەچهشنی  که  دەکاتهوە،  موتاسيۆن  تيکيهوە ڕوون 

گای فرەچهشنی   پهيوەنديهدا گرتۆتهوە(بهگشتی کۆی    - ج لهو  ماناکانی  و  بژاردە  هه
ی ئورگانيزمهکانی زاوزێ و هتد...).    کۆمه

لهو پهيوەندايهتييهدا باسی "زەوی تا ڕادەيهك گهنج" لهو سهردەمهدا گرنگايهتييهکی    
کی کالسيک ك زۆری ههبووە. له پهرتووک هك"، به  گهل ئۆری ڕەچه ر ناوی "ت ی لهژ

گشتی   گهييشتووييهکی  ت شاندانی  ل    - پ ی  جياوازەکانی ج ئۆرييه  ت له  ڕەخنهگرانه 
لهبير   نووسهری  مۆتاسيۆن  ئۆری  ت به  تايبهتی  سهرنجدانی  به  مرۆڤ  بۆ  يبوون  حا

رس " ) لهسهر ئهو پرسيارە بۆچوونی  ١٩٠٩" (P. G. Buekersکراو، پ.گ. بۆرک
گهکانی ئهو سهردەمه خۆی دەرب روتهسهل دژ به به ڕی. دوای ڕوونکردنهوەيهکی ت
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رس لهسهر  بژاردەی سروشتی چارلز داروين و واالسه، بۆرک لهسهر پرەنسيپی هه
" لوين  ک لۆرد  "کات  دەکا:  باس  وەيه  ش بهو  زەوی  )  ١٨٩٩"(Lord Kelvinتهمهنی 

ه   ئهزموونی تاقيکارييهکانی ئهو سهردەمهی بۆ ڕوونکردنهوەی تهمهنی ... زەوی گه
وان   دا    ٤٠تا    ٢٠کرد، هاته سهر ئهو بڕيارە که تهمهنی زەوی دەب له ن مليۆن سا

. ئۆيگن دۆبيس "    ٤٥تا    ٣٦) تهمهنی زەوی به  ١٩٠٠/١٩٠٢"يش (Eugen Duboisب
ژەکانی زەويناسی به گشتی به   . ئهگهر ئهستوورايی تو کيلۆميتر   ٨٠مليۆن ساڵ دادەن

به  و گورجايی پ له ههر سهدساڵ    ٣٠کهاتنی خرتوخاڵ نيشتن(رسوبات)  سانتيميتر 
رس (  ٢٦دانرێ، تهمهنی زەوی دەب   رەدا بۆرک ." ل ته سهر ١٩٠٩مليۆن ساڵ ب ) د

لی "  ئۆری چهشنهکانی چارلز داروين": "هاکس گهی دژ به "ت " و دوای ئهو  Huxleyبه
لهگهڵ تاقميکيتری پشکينهران حيسابيBrooksبروکس " ئۆری  "  ی ت به پ ان کردووە 

.    ٢٥٠٠چالز داروين دەب پرۆسهی گهشهسهندنی بوونهوەران   ی خاياندب مليۆن سا
ژايی تهمهنی ژيان به  Haeckelهاکل " ۆزييانه    ١٠٠" در . ئهو ئا مليۆن ساڵ دادەن

ئۆری چهشنهکانی داروين دروست   وەيهکی جيددی لهمپهريان له ههنبهر ت که به ش
ئ ك  کردووە، بۆ ت ۆری مۆتاسيۆن گرنگايهتيان نهبووە، ياخود له بارودۆخی خۆياندا گهل

ريان   چاوەد ووردتر  نيزيکهوە  له  دەب  و  کراوە  لهسهر  کهوتيان  و  س  هه ساکارتر 
  بکهين" 

ئۆری      ت وبوونهوەی  ب دوای  دەيه  نج  پ که  دەدا  نيشانی  ڕوونکردنهوەيه  ئهو 
کی سهرەکی ه به تهواوی کراوە ماوەتهوە:  چهشنهکانی چارلز داروين پرسيار شتا 

بۆچوونهکانی چارلز   بتوانی  که  پيرە  ندە  ه ئايا زەوی  ه؟"  سا "تهمهنی زەوی چهند 
؟ ئايا ئهندازياری و   ن کهاتنی چهشنهکان لهخۆيدا بگونج داروين و واالسه لهسهر پ
ئهو   ڕاستن؟  دەگرنهوە،  ساڵ  مليۆن  چهند  تهنيا  که  زەويناسی  دەورەکانی  تهخمينی 

تهوە.  پرس م دەدر ينهوەی لهسهر دەکرێ و وە کۆ  يارە له بهشی داهاتوودا باس و ل
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  ٦بهشی 

  کات يا زەمانی گهشهسهندن، زەويناسی و تهمهنی زەوی 

  

نه     ت. بۆ و نا دەکر چهمکی "کات" له ژيانی ڕۆژانهدا به چهندين چهشنی جياواز و
، که له ڕوانگهی ئاما مان له "کاتی ژيان" دەب شتا  گو کمان  رييهوە ه بۆ ماوەتهوە،  بڕ

به   سهبارەت  شنيارکردن  پ بۆ  يا  نينهوە  کاريی"دەيخو "کاتی  لهسهر  ڕۆژنامهدا  له 
ر ناوی "کاتی بهفيڕۆچوو" ئاخافتن   چۆنيهتی بهربهرەکانی له ههنبهر ماندوويی لهژ
به  دژ  و  ههيه  پيرۆز  بی  کت به  باوەڕيان  کهسانهی  ئهو  ژە  در کی  ن سا دەکهين. 

نی کات" دەکهن که به يارمهتی ئهو بتوانرێ بۆ ڕابردووو گه شهسهندنن، داوای "ماش
له ڕوانگهی   –سهفهر بکهن و پهرەسهندنی ماسی ئاسايی بۆ دووژيانييهکان سهير بکهن  

به   باوەڕ  تهنيا بههۆی شاهيدبوون  و سهيرکردنی خۆيانهوە دەتوانن  ساويلکهييانهوە 
ك مرۆ تاقم نن.  ب تهمهن زانستی ئهمرۆيی  به زۆربوونی  ڤ سکااليان ههيه "کات" 

ربوونی پيشهکهيان تهرخان دەکهن  کی زۆر بۆ ف پهڕ دەب و گهنجان کات گورجتر ت
شه. بۆ مرۆڤی نهخۆش کات  ك زۆريان له پ هکی کاتی" گهل يان وايه "دەورە چونکه پ

تهوە.   يان نيزيك دەب پهڕ دەب چونکه مهرگ ل   بهزوويی ت

ی" پهيوەندييهکی ڕاستهوخۆی لهگهڵ گهشهسهندنی بوونهوەراندا ههيه  "دەورەی کات    
. ههر وەك له بهشی دووههم   وە دەچ وان يهك لهدوای يهکی وەچهکاندا بهڕ که له ن

وان وەچهکان نيزيکهی   وەچوونی ن ساڵ لهخۆی   ٢٥(مۆتزارت)دا بينيمان کاتی بهڕ
وەی مامناوەند دا چوار  دەگرێ. ئهوە بهو مانايه دەب که به ش ی له سهدە ياخود سهد سا

ن(باوك و دايکی باپيران   باوك و دايك    -باپير و داپير  -وەچه دەتوانن بهدوای يهکتردا ب
چرکهی    - و  کات   " كدێ:  پ گشتی  ياسايهکی  پڕۆسهيه  ئهو  لهسهر  هکانيان).  مندا

: دەدا  ل بيۆلۆژييهوە  يهکهی  بههۆی  زەمانی    گهشهسهندن  يا  (کات  وەچهکان، 
وەيهکيتر   وە دادەنرێ؟ يا ئهگهر به ش م سهرەتای "کات"ەکه له کو گهشهسهندن)". به
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کردووە؟ لهو   ك دەستی پ فۆرموولهی بکهين: له کام قۆناغ يا بڕگهی کاتيدا ههموو شت
ڕوانگهيهوە که بوونهوەرناسی گهشهسهندن ههوڵ دەدا له بوونهوەرانی سهرزەوی ت 

شتا ناديارن)، سهرنجی بۆ پرسيار لهسهر تهمهنی   extraterrestrial creatures(  بگا، ه
شرێ.    زەوی ڕادەک

نهی   له   ٤٥و مانگ  و  زەوی 
ی  سا که  دەدا  نيشان  بۆشاييهوە 

لهسهر   ١٨٨١ بۆتهوە.  و  ب
تی شين و مانگهکهی  تهمهنی پالن
گۆمان  تهنيا  سهردەمهدا  لهو 
ی سپی سهر  بوونی ههبووە. خا

ئۆری   زەوی ت نهيهدا  و لهو 
زەويی  له  مانگ  جيابوونهوەی 
گهنجی ئهو سهردەمه نيشان دەدا  
دەکرێ.  ل  حاشای  لهمڕۆدا  که 
جۆرج  اليهن  له  ناکردنه  و ئهو 
هاوارد داروين کوڕی دووههمی 

) داروين  تا    ١٩١٢چارلز 
بی ١٩٤٥ کت ناو  هاتۆته  )ەوە 

  زانستييهوە.  

 
 

نهی    ٤٥و

نهی      و نيشان    ٤٥له  مانگ  لهگهڵ  کهوە  پ زەوی  تی  پالن کالسيکی  نهيهکی  و دا 
ی   کهاتووە. سا ی تيۆری داروين مانگ له زەوی پ کات ئهو   ١٨٨١دەدرێ که به پ

م  شتا ههر به تهواوی وە تی شين ه و کراوە، پرسيار لهسهر تهمهنی پالن نهيه ب و
رسام    نهدرابۆوە. دوای ڕوونبوونهوەی تهمهنی زەوی، پرسيار بهدوای تهمهنی ئونيو

ك قانعکهر  می گهل ته گۆڕێ: لهمڕۆدا لهسهر ئهو پرسيارە سهرەکی و گرنگه وە د
بوونی ههيه. له بهشهکانی داهاتووی ئهو نووسراوەيهدا دوای "سهفهری کاتيی" ئيدە و  

ينهو کۆ ل و  باس  بهر  ته  دەخر بوارە  ئهو  نهرانی  ق له خو ك  تاقم ئينجا  بۆچوونی  ە. 
) ڕووننهکراوەی چارلز داروين  پرسياری  می  لهسهر  ١٨٥٩/١٨٧٢دەمانهوێ وە  (
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نهر  شکهشی خو کاتيی زەويناسيی پ وانهی  و پ بدەينهوە  تهمهنی ڕاستهقينهی زەوی 

 بکهين.
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کی کورتی کاتيی و دي    ١٠" Diluviumوڤيۆم "لسهفهر

 

قوتابی      ههر  شتا  ه داروين  ز  چاڕ دەمهی  ئهو  شوو  پ کاتی  خۆشی  سهردەمی  له 
) بوو  نهبوو.  ١٨٣٠زانستگه  کات"يان  شهی  "ک مهسيحيدا  ئورووپای  له  مرۆڤ   ،(

و   گهورەکردن  منداڵ  دۆعا،  کار،  به  ئهو سهردەمه  ی  سا پهنجا  مامناوەديی  تهمهنی 
وەبردنی ژيان ( ناو بهڕ کی Struggle for Lifeخهبات لهپ ك خه ) پڕ کرابۆوە. تهنيا تاقم

شهی کاتيان ههبوو و ناچار بوون کاتی خۆيان بۆ قوماری وەرەق، ئهسپ   همهند ک دەو
وەيهکی  ش به  بکهن.  تهرخان   .. هتد  و  خوشگوزەرانی  سهفهری  سواری، 
ز داروين که لهسهر ئارەزووی خۆی   همهندی وەك چاڕ نهر مرۆڤی دەو سهرسووڕه

ك  و به ب چاوەڕوا هوە له سروشتدا چاالکی دەکرد، گهل نيی پارە وەرگرتن له ناخی د
ڕييهوە خهريك   شتا به گشتی تهنيا به ئهرکی وەرز کار که ه ی کر کهم بوون. کۆمه
ك   بوون، له بهرنامهی کاتيی که له اليهن ئايينييهکانی کليساوە بۆيان دياری کرابوو گهل

بوون   ئي  - ڕازی  دەکهين.  وە  ل باسی  بۆ  دواتر  "گهڕانهوە  سهفهری  دەمانهوێ  مه 
ی   ڕن (لهدايکبوونی مهسيح = سا ڕابردوو"مان دوو ههزار ساڵ بهر له سهردەمی مود

کهين.  سيفر) دەستپ

نهی   ڕابردووی    ٤٦و بۆ  کاتيی  مهجازی  کی   سهفهر
ندراون(تهقريبی).   م خه هکان  سا ناوەندی.  ئورووپای 

ی   سهرڕاست   (A)  ٢٠٠٠سا ژمارەيهکی  وەك 
ب کاتهکانی  هه ردراوە،  تايبهتيی   (C)و    (B)ژ دەورەی 

ی   سا دەدەن.  نيشان  ئينسانی    (D)  ١٢٠٠نهشونمای 
ههمی خاچپهرەستی که تهواوی   ئاماژەيهکه به شهڕی س

    ئورووپای گرتهوە.   

 
کهاتوو له ئاوی   ١٠ ی ڕووکهشی پ کی زەويناسييه بۆ خرتوخا وديۆڤيۆم چهمک ی ئالۆوڤيۆم  ،س چهوانهی خرتوخا "  Alluvium"  به پ

ن.  alluvialenيا ئالۆڤالن " ك د   " که بههۆی پرۆسهيهکی سهبر و به کاوەخۆ پ
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نهی      شينی    ٤٦سهفهری کاتيی که له و دا نيشان دراوە، گهڕانهوەيهکه بۆ سهردەمی پ
")  Weismann" و وايسمهن " Haeckel"، هاکل "Wallace"، واالسه " Darwin(داروين "

وەيهکی  به ش دەتوانين  و  لهخۆ دەگرێ  وەچهی مرۆڤ  تا شهش  نيزيکهی چوار  که 
بيرەو بههۆی  نه  و (بۆ  بکهين  نای  و که  ڕوون  دايهگهورەمان  لهسهر  يی  مندا ەری 

فهرههنگی   و  ئاسايی  له ديمهنی  کات چاو  ماوەيهکی زۆرە کۆچی دوايی کردووە). 
ی   نهی    ١٦٠٠سهردەمی سهدەکانی ناوەڕاست بکهين (سا هاتووييمان له ٤٦له و ) ل

ستا   ئ ش  پ وەچه  شازدە  تهنيا   . ن د ههرەس  (ئهبستراکشن)  دەرههستکاريی  ههنبهر 
شينيا ژينگهيهکی پ له  خۆيان  و  دەکرد  ژيانيان  بچووکهکان  گوندە  له  مه  ئ نی 

شينيانمان لهگهڵ ئهو گورگ و  نه لهو سهردەمهدا پ نهدراودا گونجاندبوو. بۆ و دەستل
ه شيردەرانهی ئهمڕۆيی ژيانيان دەکرد و لهسهر سهرچاوەی خواردەمهنی   ورچ و ئاژە

بهرکييان لهگهڵ يهکدا دەکرد، که له اليهن   "مرۆڤی ناو شارستانييهت"ی ئهمڕۆيی ک
ك کهم بۆتهوە. له بهشی   نهی    (D)زۆربهيان لهناو چوون و ژماريان گهل دا    ٤٦ی و

ی   کی کهمی مرۆڤ خۆيان به   ١٢٠٠و سا نا کراوە که تاقم کی سروشتی و ديمهن
ری و ڕاوەوە خهريك کردووە، که بۆ ئيمه وەك ڕابردوويهکی بۆر ماوەتهوە. بۆ   وەرز

نه   (و ههم  س خاچپهرەستی  ڕيچارد  ١١٩٢تا    ١١٨٩شهڕی  وەك  کی  کهسان يا   (
رچ " کی ١١٩٩تا    ١١٥٧" (Richard Löwenherzلۆونه مه چهمک ) شای ئينگليز بۆ ئ

نه   ينهوە بۆ ئهو شو ك دژوارە بگهڕ مه گهل نهکراون. کهوابوو لهمڕۆدا بۆ ئ ههست پ
وەيهکی بهرچاو، له ڕوانگهی ک اتييهوە مهودامان ل گرتووە. سروشتييه چونکه به ش

به   ڕابردوودا  له  که  مان)  (ئا ئورووپا  ناوەڕاستی  له  لهڕاستيدا  ئهمڕۆ  نه،  و بۆ 
کی ئهوتۆی نهماوەتهوە،   رەوار نهدراو ناودار بوو، ئيتر ل رەواری دەستل ناوچهيهکی ل

رەوار ن که له اليهن مرۆڤهوە دانراون. ل کوو تهنيا ئهو تاقمه دارانه دەبينر ی ڕەشی به
ناودار که خۆم له دەوری ئهودا گهورە بووم (فرايبۆرگ) له ڕاستيدا سروشتی لهناو 

کراو له اليهن مرۆڤهوەی ل ماوەتهوە.     چووە و تهنيا داری چ

تهنيا      که  بهو سهفهرە  ی خاياندووە (نيزيکهی    ٨٠٠به سهرنجدان  وەچهی    ٣٢سا
اليهن   له  تهنانهت  که  نييه  نهور  سهرسووڕه و  مرۆڤ)  ڕووناکبير  مرۆڤی 

) داروين  سهرەکييهکی  به  کت وکردنهوەی  ب تا  ندەواريشهوە  ههنبهر  ١٨٥٩خو له   (
پيرۆزەکانی   کسته  ت و  ئايينييهکان  چيرۆکه  ی  پ به  سهردەمه  ئهو  که  زەوی  تهمهنی 
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وان   نرابوو، به ڕاست دانراوە.  لهو    ١٠تا    ٦پهرتووکی ئينجيل له ن ههزار ساڵ خهم
لهناو  ڕوانگهيهوە که ئ له اليهن کليسا و خودای ئينجيلهوە  زانه لهو سهردەمهدا  هو ت

کيدا بانگهوازی بۆ دەکرا گۆيا زەوی و کاکهشانی دەوروبهری له ماوەی حهوت  خه
نهی    "و دا  م"  هه کهرەسهی  "سهردەمی  له  ندراوە،  ق خو خوداوە  اليهن  له  ڕۆژدا 

٤٦(B)  ست و بهرگريی مانايی له اليهن مرۆڤهوە و شهيهکی جيددی بۆ  " هه هيچ ک
دوکتۆری   وەك  سروشتيش  زانستی  زانايانی  يهکهمين  تهنانهت  نا.  نهدەه ك  پ ئايين 

)،  ١٧٣٣تا    ١٦٧٢" (Johann Jacob Scheuchzerزوريخی يۆهان ياکوب شۆتزەر "
نوح  کهشتی  و  و  س چيرۆکی  بهردين  ماسی  فوسيلی  بوون  باوەڕە  ئهو  لهسهر 

نن، که نيزيکهی چهند ه ستا ڕووی داوە. لهو پهيوەندييهدا  دەسهلم هزار ساڵ بهر له ئ
لی  بی بۆم نجهمی کت شتر لهم نووسراوەيهدا  ١٨٩٠" (R. Bommeli"له بهشی پ ) که پ

وەکرد  ل "  باسمان  کوەرگيراوی  که چهمکی  ڕوونکردنهوەی  ی   »Diluvialzeitههو
(Diluvium)  چهمکه ئهو  کالسيکدا  زەويناسيی  زانستی  له  دەدرێ.  به "  بهرانبهر 

) بهندان  سههۆ دوگماتيکی Pleistozänسهردەمی  تهوەری  ئهوەش  سهرەڕای  بووە.   (
بی پيرۆزی مهسيحييان   قاندنی کت و له سهرانسهری ئهم    (Diluvium)خو ئاماژە به س

نهی  جيهانه دەکا. ( بی ئينجيل  ٤٧و وی جيهانی کت نهری ئايينی س ) اليهنگرانی ڕاه
ر ناوی له سهدەی نۆزدەدا له ناسرابوون. له بهشی داهاتوودا دەمانهوێ   (Diluvium)ژ

ەوە ئاشنا   (Diluvium)لهگهڵ باوەڕی نالۆژيکی لهسهر تهمهنی زەوی له اليهن مرۆڤی  
 بين.  

نهی   ئايينی  ٤٧و خوڕافاتی   ،
جيهانی،   وی  س لهسهر  مهسيحی 
کهشتی  ناو  بۆ  بوونهوەران  چوونی 

ته نهکه دەگهڕ نا دەکا. و وە  نووح، و
نی   . مرۆڤ دەبين که ١٦٠٠بۆ سا

ڕاستهقينه،   ی  ئاژە ك  جووت پهنا  له 
ی وەك يهك شاخيش بۆ   ی خهيا ئاژە

دان.     چوونه ناو کهشتييهکه لهڕ
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قاندن و ووشه  مانی " –پشکنينی خو   "Diluvianerو چهمکی ئا

  

بکهم،      نهر  سهرسووڕه کی  ڕووداو لهسهر  باس  کيتر  جار رەدا  ل مخۆشه  پ
کهوت) و ئاماژە به بهشی   و بهشی    ١٥الپهڕەی    ١(هاوکاتبوونی دوو ڕووداوی بههه

ی    ٤٥الپهڕەی    ٢ نج شهممهی مانگی ژانويهی سا به زانستی    ٢٠٠٨بکهم. ڕۆژی پ
ڕنی ئهمڕۆ خۆم به تهوەری تهمهنی زەوی سهردەمی شووەوە خهريك کردبوو.   مود پ

ك کرد و تهواو ئهو بهشه ياخود ئهو  ك وپ سهرچاوەی پهيوەنديداری ئهو سهردەمهم ڕ
ههمان  له  چاويهتی.  لهبهر  نهر  خو که  کرد  ئامادە  و  چاپ  دەستنووسم  نوسخهيهکی 
بهکهم "تهوەری   گهيی که به ئاماژە کردن به کت تی سويسهوە پ کم له و ڕۆژدا ئيمهيل

لهسه را  باس  (کووتچ گهشهسهندن"  دا  ٢٠٠٤ر  ت شهی  سهرنجڕاک رە  د ئهم   (
را لهسهر ڕاستهقينهبوونی تهمهنی زەوی واته  نووسرابوو: "ئهو شتهی ئاغای کووتچ

، گوتهيهکی ب مانا و پووچه! من   ٤،٦ ری ڕاديۆئاکتيڤی) دەي مليارد ساڵ (کاتژم
ت و  دەکهم  پشکنين  بوارەدا  لهو  ه  سا بيست  نيزيکهی  لهڕاستيدا  خۆم  که  گهيشتووم 

وە چووە ... له پهنا رايی بهڕ وبوونهوەی راديۆئاکتيڤی به خ کب ئهوەشدا:    ڕابردووی ل
زە سهرکهوتووەکانی فيزيکزان و بيرکاری زانستی دوکتور "  .Hدەب بۆچوون و ت

Müller  پهيامهکه نووسهری  ئهوەش  تهوە." سهرەڕای  ندر بخو و  بگيرێ  لهبهرچاو   "
" کردووە که گۆيا نيشانی  E. Boudreauxانياری بواری کيميايی پرۆفسۆر "ئاماژە به ز

سازگارە".   بچووك  ك  گهل کی  کات لهگهڵ  تهنيا  تريك  راديۆم ری  "کاتژم داوە 
چهشنی   مليۆنان  که  ڕاستييه  ئهو  لهسهر  خۆم  "من  نامه:  نووسهری  ئهزموونبهندی 

م دەکرێ ئهوکارە له ڕ کم نييه، به قاندنيشهوە ڕوون  جياواز ههن، هيچ شک گای خو
تهوە."     بکر

   " دوکتور  ناڕاستهقينهکانی  گوته  سهر  بچمه  نامهوێ  رەدا  ههروەها  H. Müllerل  ."
دوارد ئا بۆدرا " " بکهم که  Edward A. Boudreauxاليهنگری له زەوی کهم تهمهنی ئ

يهی بواری ئهفراندن/ گهشهسهندن' "  كدا به ناوی 'ک ک ر تهوەر  Who’s Who inلهژ
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Creation/Evolution" نوح  وی  س چيرۆکی  اليهنگری  وەك   ."Diluvianer  "
واسيوە:   بی پيرۆزی ئينجيل هه ئۆری کت پرۆفسۆری بواری کيميايی بوو و خۆی به ت
دوارد   قاندن و چيرۆکهکانی ڕاستن." ئ بی پيرۆز گوتهی خودايه، شهش ڕۆژی خو "کت

گهيه و پهيو بی پيرۆز دەب  ئا بۆدرا دە لهسهر ئهو به ڕاوەکانی کت ەندی لهگهڵ گ
ك له زانياران ژی زەوی    تهمهنی زەوی کهم ب و بۆچوونی بڕ لهسهر تهمهنی در

هيه.    هه

"  Diluvianerاليهنگری زەوی گهنجی ئهمريکايی چ پهيوەندييهکی لهگهڵ چهمکی  "   
" بی  کت کW+W-Diluvianerو  ههيه  مانيدا  ئا قاندن)ی  خو (اليهنگرانی  لهسهرەوە  "  ه 

قاندنی جيهان  نهری ناودار بۆدرا لهسهر باوەڕی پشکنينی خو ق کراوە؟ خو ئاماژەی پ
يهکگرتووەکانی  ته  و ميسۆری  ناوەندی  لهگهڵ  و  ئاسمانييهوە  کی  ز ه اليهن  له 

ی   ناوەندە سا ئهنستيتۆی کاليفۆرنيايی    ٢٠٠٠ئهمريکا هاودەنگه. ئهو  لهگهڵ  کهوە  پ
ژينهوەی تو "  ئهنستيتوتی   Institute for Creation Research (ICR) in Elئهفراندن 

Cajon  زەوی تهمهنی  و  ئيزۆتۆپهکان  ڕاديۆ  ناوی  ر  لهژ و  زەوی  تهمهنی  لهسهر   "
"Radioisotopes and the Age of the Earth کی کۆمه کردەوە.  و  ب بيکيان  کت  "

تاقيکارييهکانيان بايربۆڕن   نی  مانی که شو ئا رە   –پشکنينی  واری ڕەش بوو، ئهو  ل
و بۆ سهلماندنی تهمهنی  وەيهکی بهرب ڕاوە و به ش مانی وەرگ بهيان به زمانی ئا کت
ويان کردەوە.   ب کدا  لهناو خه قاندنهوە  به چيرۆکی خو پهيوەنددانی  و  کهمی زەوی 

ی   ر ناوی ڕاديۆئيزۆتوپ "  ٢٠٠٤سا " و تهمهنی زەوی  Radioisotopeئهو کارە لهژ
لهگهڵ   "هاوکات  گرادشتاين  تهنانهت  F. Gradsteinمۆنۆگڕافی ف.  کرايهوە.  و  ب  "

بی زەوی گهنج لهگهڵ کارە زانستييهکهی ف. گرادشتاين   کی ئاساييش کت ئهگهر مرۆڤ
قاندن   وان ڕاستييهکان و چيرۆکی خو ، دەتوان ههست به جياوازی له ن ن سهنگ هه

" بی  کت قاندنW+W-Diluvianerبکا.  خو (اليهنگرانی  زانستييانه  "  کی  واز ش به   (
گه فيزيك  ك له به دا گونجاوە که تاقم کی ت ژراوە و بهش کيمياييهکانی ڕاستن.   –داڕ

شايانی   و  نهر  ڕاه ك  گهل مانييهکهی"  ئا ڕاوە  وەرگ شهکی  "پ ئهوەش  سهرەڕای 
دا ئاماژە به س کۆتايينامه کراوە:   رکردنه. لهو   ف
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ق .１ بی پيرۆز و چيرۆکی خو نانی کت هی  ڕاه کی مليۆنان سا اندن له جياتی ڕەوت
بی ئايينيهوە به   واسين به کت گهشهسهندن، چيرۆکی کورتی جيهان به خۆ هه

 ). ١١تا  ١ڕاست دادەن (موسا 
بۆ   .２ دەدەن  نيشانی  و  نن  دەسهلم کاتيی  ماوەيهکی  ڕاديۆميترەکان  گه  به

و   دوور  ك  گهل کی  کات بوونهوەران  گهشهسهندنی  پڕۆسهی  وەچوونی  بهڕ
ويست بووە.  ژ پ  در

ته يهکگرتووەکانی  .３ بی پيرۆز (که له و نانی کت وەی ڕاه پشکنين له چوارچ
له   گهيشتنی جياواز  قاندنی زانستی" سهير دەکرێ) بۆ ت ئهمريکا وەك "خو

نهی   )٤٧ههستپيکردنی کاتيی جيهان و زەويناسی چاالکی دەکا. (و
رانهدا داب و نهريت و چيرۆکی ئايينی م    وی جيهانی)  لهو د نه س هسيحی (بۆ و

کی زانستی   وەچوونی نييه، له پلهی ڕەوت گهيهکی زەينی و زانستی بۆ بهڕ که هيچ به
ی   سا که  ئينجيل   ١٩٥٦دادەنرێ  بی  کت باوەڕداريی  ڕەوتی  لهسهر  نراوە.  بونياد 

  . وی جيهانی" دەوەست داواکاريی"پشکنين"ی زانستی دەکرێ که دژ به چيرۆکی "س
وی زەويناسی   س کدا  لهحا ييه  خهيا ڕاوەيهکی  گ ئينجيل  بی  کت له  بهيانکراو 

تهی ڕاستييه زانستييهکان  دا باوەڕی ئايينی ئاو کی ڕاستهقينهی سروشتييه. لهو زانست
کهاتووە. ههر وەك له زۆربهی نووسراوەکانمدا   کراون و چهشنه زەويناسييهکی نوێ پ

که کردووە، ئهو ت وە زانستی  به ووردی ئاماژەم پ کی ش ناکردن ويی و زانسته وەك و
  ).٢٠٠٨و  ٢٠٠٧،  ٢٠٠٤ناساندراوە (کوتچيرا 

    " لهسهر  جياواز  نهری  Diluvianerڕوانگهی  ق "خو وەك  خۆی  که  ئهمريکايی  "ی 
 " هاوکارانی  و  ناساندووە،  (اليهنگرانی  W+W-Diluvianerزانستی"  مانيی  ئا  "

ينهوە هات کۆ قاندن) دوای باس و ل وەی کورتکراوەکهی خو ك که ش وونهته سهر بڕيار
دووك   ههر  گرتووە  سهرچاوەيان  پيرۆزەوە  بی  کت له  گانهی  به ئهو  لهسهر  ئهوەيه: 

نيزيکهی   له    ١٠گرووپهکه  ك  تاقم دەکهن.  دياری  زەوی  بۆ  تهمهن  ساڵ  ههزار 
به   تهنيا  زەوی  تهمهنی  ڕوانگهيه   ئهو  دەکهن.   ٦نووسهرانی  مهزندە  ساڵ  ههزار 

(دەگوت قاندن  خو حهوتووی  له  زەوی  کهاتنی  پ موسا  ١رێ  به  ١.  پهيوەنديی   (
نهی   وەکه (و کی س )  ٤٧چاالکييهکی بهرچاوی زەويناسييهوە ههبووە. تا کاتی دەسپ

کی ئارامی زەويناسی گومان دەکهن Diluvianerاليهنگرانی " "ی ئهمريکايی سهردەم
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وەکهوە   کدا بههۆی س تهوە. لهسهر ڕوانگهی له لهپڕ کيتری ل جيا دەکر سهردەم
قاندن' " " دەگوترێ ئهو فوسيالنهی وا له سهردەمی کامبرين  US-ICR'اليهنگرانی خو

وە  له سهراسهری ئهم جيهانهدا دۆزراونهتهوە، لهڕاستيدا ههموويان له کاتی ئهو س
کی و له پهيوەندی لهگهڵ ئهودا بووە. دوای ئهو له ڕوانگهی زەويناس ييهوە سهردەم

قاندن)ی "  -W+Wئارام و پشوودان گومان دەکرێ. له اليهکيتريشهوە (اليهنگرانی خو

Diluvianer  وە ش و دوای ئهو س مانی گومان دەکهن چاالکييهکی لهڕادەبهدەر پ "ی ئا
کهاتنی اليهکانی فنرۆزۆبيك "  " (سهردەمی کامبرين تا  Phanerozoicبوونی بووە. بۆ پ

ه له بهر دەست دايه ...  ئهمڕۆ) نهك   کوو دەورەيهکی چهند ههزار سا ك به ههر سا
بی پيرۆز" ههيه  نانی "زەويناسييهکی پهيوەنديدار لهگهڵ کت که مرۆڤ تامهزرۆيی بۆ پ

ه کراوە.     پتهدا گه بی ئينجيل لهسهر زەوی کهم تهمهن لهو کۆنس   ... مهبهستی کت

گهنجی      زەوييهکی  کۆتاييدا  له    ١٠تا    ٦له  دوگماتيك  وەيهکی  ش به  ه  سا ههزار 
"W+W-Diluvianer  ه دەکرێ که ئهزموونهکهی ڕاستهقينهی کردەوەيی مانيدا گه "ی ئا

بازنهيی).   گهی  ندرێ (به بی پيرۆز دەکا و بۆچوونی ئايينی پ دەسهلم تهی کت ئاو
وە بيرکردنهوەيه زياتر له   بی ڕەخ ٢٠ئهو ش ه له چهندين پهرتووکی (کت نه لهسهر  سا

تانی نهمسا، سويس   کيان ل وەردەگيرێ و له و نانی زانستيی که گهشهسهندن) بۆ ڕاه
چهشنه   ئهو  لهسهر  تهسهل  و  ر  ت ينهوەيهکی  کۆ ل نهوە.  دەکر و  ب ماندا  ئا و 

" زەويناسيی  ئوری  (ت ئهم  W+W-Diluvianerبيرکردنهوەيه  نووسهری  اليهن  له   ("
و کراو بهی بهردەستتانهوە ب ). ئهزموون  ٢٠٠٨و    ٢٠٠٧،  ٢٠٠٤ەتهوە (کوتچيرا  کت

واويی تهوەری   ش ييانه که بۆته هۆی سهرل بهندييه پڕو پووچهکانی ئهو چيرۆکه خهيا
نهوە.     زانستی زەويناسی، له بهشهکانی داهاتووی ئهم نووسراوەيهدا ڕوون دەکر
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ی  تی شين چهندەيه؟ ٢٠٠٧ئهزموونهکانی سا   : تهمهنی پالن

  

يهکگرتووەکانی      ته  و قاندنی  خو تاقيکاريی  کخراوەی   US Institute forئهمريکاڕ

Creation Research )ICR(" له اليهن هنری مۆريس "Henry M. Morris) ١٩١٨"ەوە  
کۆتايی  ٢٠٠٦  - له  ههروەها  نراوە.  بونياد  ئابووری،  ١٩٩٠)  پشتيوانی  به  کاندا 

  Radioisotopes and the Age of the Earthگرووپی ڕاديۆ ئيزيتۆپ و تهمهنی زەوی

)RATE(    لهسهر بهکۆمهڵ  کاری  گهنجه،  گرووپه  ئهو  ئهزموونهکانی  دامهزراوە. 
وکراوەکانی "  له کارە ب نيشان داوە. له  ٢٠٠٤" (Vardiman et al تهمهنی زەوی   (

شگوتهی ئهو مۆنۆگڕافييهدا سهرۆکی ( "  John D. Morris) جان دی موريس "ICRپ
ب "پشکنينی  ICRونيادنهری  (کوڕی  خۆيدا  کهسيی  دوگمای  له  بهو   - )  يهتی"  کۆمه

بی پيرۆزی ئينجيل   قاندنی زەوی که لهسهر کت لی خو وەيه ڕوون کردۆتهوە: "مود ش
ن به   ق کی ئهم جيهانه بخو ك کهمدا توانيويه ههموو شت کی گهل بونياد نراوە، له کات

خودا ڕوانگهی  له  که  زەوی  قانی  خو ( تايبهت  چووە  وە  بهڕ باش  ك  گهل   .Moseوە 
ر تهليسمی خودايی ( ١.  ١.٣١ قان کهوته ژ   ١.٣   Mose). لهسهر ياخيبوونی ئادەم خو

نووحدا     )٢٤تا    ١٩ ژيانی  له سهردەمی  دواتر،  نهماوەتهوە.  ڕابردوو  وەك  ئيتر  و 
دەژين و   كدا  له جيهان مه  له جيهان دروست کرد. ئ يکيتری  ياخيبوونی جيهانی شک
تهواوەوە   و  کاميل  خودايهکی  اليهن  له  که  دەبهين  وە  بهڕ خۆمان  زانستی  پشکنينی 

زاريی ل کراوە. ل م نهفرەت و ب ندراوە، به ق ه ڕوانگهی زانايهکهوە که بڕوای  خو
بی پيرۆزە، ئهوانه ڕووداوی مهزنی جيهانين و دەب بنهڕەت و بناغهی ههر  به کت

  چهشن نۆژەنکردنهوەيهکی ميژوويی بن." 

ر  ICR)ی نووسراوەی (٢٠٠٧له ڕۆژنامهی تايبهتی کريسمهس (دسامبری      )دا لهژ
)   RATEسهرۆکی پرۆژەی ()vol ٣٦-١٢("  Acts & Factsناوی کردەوە و ڕاستييهکان"

و  L. Vardimanل. ويدمهن  " زەويناسی"    –" ئهزموونه سهرکييهکانی "پشکنينی س
وی نووح"   نهرانی ئهمريکايی "س شه دەکا. پشک کورت دەکاتهوە و ئاماژە به س ک
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وە   ك ماکهی کيميايی بهڕ تاقم ڕوونيان کردۆتهوە له ڕاستيدا گنخاويی ڕاديۆئاکتيڤی 
ژووی زەوی (واته هاوکات لهگهڵ   م هاوکات لهگهڵ دەورەيهکی تايبهتی م چووە، به
وە چووە. کهوابوو تهمهنی دياريکراو   ك جار گورجتر بهڕ قان") مليۆن "حهوتووی خو

هيه   رەدا ئهزموون وەردەگرن که تهمهنی زەوی چهند    –له ڕوانگهی کاتييهوە هه ل
ه!     ههزار ساڵ و نهك چهند مليۆن سا

کی متمانهکهر  ٢٠٠٧له ڕوانگهی ئهزموونی ئهو پشکنينهوە  ل. ويدمهن ( )  وەك مرۆڤ
شهی  شهی سهرەکی ههن: ک ته سهر ئهو بۆچوونه س ک بی پيرۆزی ئينجيل، د به کت
وەيه   شهی خوداناسی دەکرێ بهو ش شهی ژينگهيی. ک شهی جهستهيی و ک خواناسی، ک

گنخانی  و  "ڕووخان  چهمکی  تهوە:  بکر بۆ    ڕوون  دراو"  پ رايی  خ ڕاديۆئاکتيڤی 
قان" لهگهڵ "گوتهی خودا که له ئينجيلدا دە   پرۆسهی ناوکی ئهتۆمی "حهوتووی خو

وە چووە،  له ڕوانگهی خۆيهوە   ك باش بهڕ چهوانهی يهکترن. گرووپی گهل دژ و پ
RATE   ن و... گۆيا توانيويه نيشانی بدا ڕووخان و گنخانی گورج ناوی کهس يان شو
وان " هاوک کهاتووە. ئهو جياوازييهی ن و"ەکه پ وە    ات لهگهڵ "س ك باش بهڕ گهل

نهر و " ق گا چارەی گونجاوی  ڕووخان و گنخانی گورج  چووە" ی خو " لهمڕۆدا ڕ
) چهمکی    RATEگرووپی    نييه.  لهگهڵ  "گنخان"  چهمکی  که  کردووە  شنياری  پ

کهات"پرۆسه" بگۆڕنهوە). له پهيوەندی لهگهڵ   وو بههۆی يهك مليۆن جار  گهرمای پ
و"ەکه بووب  زياتری گنخانی ڕاديۆئاکتيڤی   دراو، هاوکات دەب ئاوی "س رايی پ خ

نهرانی   پشک تهوە.  تواب زەوی  و  م  هه گنخانی    RATEبه  و  ڕووخان  که  ئهرخهيانن 
کنههاتووە   دراو، تهنيا له اليهن خوداوە پ رايی پ "ئهو" به ڕوونی   –ڕاديۆئاکتيڤی خ

شهی گهرما کردووە. ئهوەی که چلۆن دەکرێ ئهو پهرجۆ فيزيکييه چارە  ههستی ب ه ک
شهکهيتر   شهی ژينگه له ههر دوو ک تهوە. سهرەڕای ئهوەش ک بکرێ، دەب ڕوون بکر
نانی ناوکی ئهتۆمی له  هکهی توانيويانه بههۆی ههرەسه جيدديترە. چلۆن نووح و بنهما

ودا له ههنبهر تيشکی گ هرمای مهزنی ڕاديۆئهکتيڤ خۆڕاگری ماوەی يهك ساڵ س
شی  ٢٠٠٧بکهن؟ به گوتهی ل. ويدمهن ( زەر پ کی پار : "ئاوەکه وەك فيلتهر )  دە

ئهفراندن   له  ينهوە  کۆ ل ئهنيستۆی  گرتووە!  گهرماکه  "  –به  تۆفان]  -ICR[بهشی 
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Diluvianer    ن که ئهو ڕوونکردنهوەيه ڕازيکهرەوە نييه. بۆ ڕوونکاريی دادەن دانی پ
نهی ئه کی و ئۆرييانه سهير   بکهنهوە.   ٤٧و چهشن ت

قان      خو تهوەری  لهسهر  پيرۆز  بی  کت وشهيهی  به  وشه  گهييشتنی  ت و  باوەڕ  ئهو 
قهت گهرايی   ته هۆکار بۆ   - (خو گه زانستييهکان دەب زەوی گهنج) هاوڕێ لهگهڵ به

ب زەينی،  الدانی  وەك  دەتوان  تهنيا  که  سهرەوە  پووچانهی  ئاخهوتنه  و ئهو  گهيی  ه
و   بيرمهندان  و زۆربهی  بۆملی  داروين، رۆدولف  چارلز  ندرێ.  سهنگ هه نی  عهق

م ئهگهر بزانن له مانگی ديسامبری   نهرانی سهردەمی هه دا بۆچوونی وا    ٢٠٠٧پشک
ئۆری گهشهسهندن و بيۆلۆژيدا خهريکی پهرەسهندنن،   پڕوپووچ له پهيوەندی لهگهڵ ت

دەخۆنهوە! دوای ئهو سووڕانهوە و گهشت و گوزارە    چهند جار لهناو گۆڕەکهياندا خول
له  که  ڕن،  مود گهشهسهندنی  دژبهرانی  بيرۆکهی  سهمهرەی  سهيرو  جيهانی  له 

تی   ناون (الپهڕەی ئينترن زە خوڕافاتييانه دەرمه وکهرەوەی ئهو ت دياکانی ب )  ICRم
ينهوە بۆ تهوەرە سهرەکييهکهی خۆمان. له سهردەمی داروين دا،   کامه تهمهن با بگهڕ

نهران و بيرمهندانی لۆژيکی   ی باوەڕ بوون؟    –بۆ زەوی له اليهن پشک نييهوە ج   عهق
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اند کنيۆن چالزداروين، لۆرد کلوين    و گ
  

ی  يمانگی د    ته يهکگرتووەکانی ئهمريکا،   ٢٠٠٣سامبری سا زەويناسانی ناوداری و
کخراوەی ژئۆفيزيك،   نه سهرۆکی ئهنجومهنی زەويناسيی ئهمريکا و سهرۆکی ڕ بۆ و
لهسهر فرۆشتنی ئهو پارکه نهتهوەييه له ئاريزۆنا سکاالی خۆيان گهياندە بهر دەستی  

وەبهری پارکی نهتهوەيی   ".  Grand Canyonگڕاند کانيۆن "بهرپرس و سهرۆکی بهڕ
ری گڕاند    ناميلکهیله   ناوی "زانست" و سهرد ر  له ژ نهتهوەييدا  پارکی  ژوويی  م

 ] شنياری  پ چهندين  A Different Viewکانيۆن،  دا  لهو که  کراوە،  ]"ڕوانگهيهکيتر" 
دراون.   چاپ  له  ئهمريکا  يهکگرتووەکانی  ته  و نهری  ق خو هۆگرانی  نووسراوەی 

وەيهيه:  پهيامهکهيا   ن بهو ش

نهی    نا بکات  ٤٨ديوارە مهزنهکانی گڕاند کانيۆن (و قانی شهش ڕۆژە" و ) دەب "خو
. سهرەڕای    –   ئهوەی ئهو ڕووداوانه دەب "چهند ههزار ساڵ" بهر لهمڕۆ ڕوويان داب

ژايی   چهندين تاقيکاريی زانستيی سهلماندوويانه ڕووباری کلۆڕادۆ به ڕاشکاوی له در
مليۆن   نيزيکهی  بيست  و  کهاتووە  پ ڕابردووەوە  ی  لهو   ١،٦سا يی  قو کيلۆميتر 

شتا    ٤٠٠تا    ١٦٦ناوچهيهی زەوێ دروست کردووە، (واته   دا)ه ميتر له ههر مليۆن سا
ی ڕابردوودا سوورن. ئهو   قاندنی زەوی له چهند ههزارسا ههر لهسهر بۆچوونی خو

ی قو  ڕنهکانی زەوی بووە که له  ههنگاوانه هاوکات لهگهڵ گۆڕان بهسهرداهاتنی شک
رەوە   وان له ژ بهشی حهوتهمی ئهو نووسراوەيهدا به ووردی ئاماژەی پ دەکرێ. به پ

گه بۆ نيزيکهی   وارەی سهرەوەی ئهو ناوچهيه به ژووی    ١٨٠٠ههتا ل مليۆن ساڵ م
خۆ   به  دۆزراوەتهوە.  ناوچهيه  ئهو  اليهن بهستنهوە  زەويناسيی  له  گانهی  به بهو 

وەکراوە، که هيچ اليهنگرانی ئ دەرۆوە باسی ل پهيوەندايهتييهکيان به ايينی مهسيحيی ز
پهرتووکه  زانستی   له  بۆچوونه  ئهو  النيکهم  نييه،  زەويناسييهوە  ڕاستهقينهی 

له   که  تهمهنی زەوی  لهسهر  ئهمريکا قرت کراوە. مهبهستی باسکردن  زانستيياکانی 
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د ی ڕابردووەوە ههواڵ ساز بووە ئهوەيه، پ کی نوێ لهسهر  چهند سا اگری لهسهر باس
  ئهو تهوەرە بکا. 

  

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

ناوە.   ی لهو ناوچهيه پيکه   قوو

نهی      – ) بکهوێ  ٤٨  چارلز داروينی زەويناس نهيتوانيوە چاوی به گڕاند کانيۆن (و
ۆز بووە. ئهگهر   ك ئا ك ئهمڕۆ  چونکه له سهردەمی ژيانی ئهودا ئهو ناوچهيه گهل چاو

بۆ  مهزنمان  چاوەڕواننهکراوی  کی  ههست ڕين،  بگ هدا  دۆ ئهو  ناو  ی  خرتوخا به 
 ) دێ  ك  پ دا  ت زەويناسی  کاتيی  ژدا  سهردەمی  در کی  ن سا ماوەی  له  ه  دۆ ئهو 

کهاتووە). هاتنهخوار   پ زۆر کاتی  کی  دۆ و  گاشهبهرد  له  که  ديمهنگايه  لهو  ەوە 
به   ههست  نهرانی سروشتی  پشک کهاتووە،  ئايينی)  چهشنه  پ (ی غهيری  ك  نان زل ڕ

ناوە.   کی ه ی کات پ کی ههميشهيی فيزيکالی و سروشتی بهپ ز   دەکهن که ه

   ) خۆيدا  سهرەکييهکهی  کارە  ئهو ١٨٥٩/  ١٨٧٢له  تهمهنی  له  باس  داروين   (
ر ناوی 'سهبارەت به ناتهواويی تۆمارە  Xمهی زەوی دەکا. له بهشی "سهردە  " و لهژ

) لهسهر  On the Imperfection of the Geologic Recordزەويناسييهکان'  داروين   (
کهوە لکاندنی پهيوەندييهکان  وان چهشنهکان ديار نين"، پ پرسياری "بۆچی فۆسيلی ن

)Connecting Links  ۆزە ئا شه  ک ئهو  و  دۆزراوە  )،  که  دەداتهوە  م  وە ك  ز ت به 
ۆز ك ئا کی گهل پهڕبوونی    فۆسيلييهکان به کار وان چهشنهکان به ت و پڕکردنهوەی ن
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زەکهی   بهدا دەيبينين، ت . ههر وەك له بهشی حهوتهمی ئهم کت کی زۆرەوە دەچهسپن کات
ی   مه بههۆی نامهکانی سا ن که يهوە دەزاني  ١٨٦٩داروين به ڕاست وەردەگهڕێ. ئ

ۆز و جيددی   شهيهکی ئا داروين لهو سهردەمهدا لهگهڵ تهمهنی ڕاستهقينهی زەوی ک
ش   پ ژی  در و  دوور  سهردەمی  دانانی  ڕەوتی  لهسهر  ئهزموونبهندييهکانی  و  بووە 

ر و تهسهل لهسهر سيلۆريان " کی ت کی کامبرين بوون. داروين دوای باس "  Silurدەسپ
نهی   وەيه  ١٨٧٢/١٨٥٩" (٥١"و شهکه که دەکرێ بهم ش ته سهر بابهتی ناوەنديی ک ) د

نا بکرێ:     و

ت ئايا   ی گومان ب دەچ ج ك جيددی هاتووين. و کی گهل رەدا تووشی ئيراد مه ل "ئ
ژی   کی گونجاوی دوور و در تی زەوی بۆ ژيانی بوونهوەرانی زيندوو بارودۆخ پالن

و سر   . ههبووب " کاتيی  تامپسۆن   .Sir W. Thompson   خۆی پشکنينهکانی  له   "
خی زەوی   مليۆن ساڵ بهر لهمڕۆ   ٤٠٠تا    ٢٠ئهزموونی ئهوەی وەرگرتووە که تو

م لهوانهيه   ." له سهردەمی کاتيی    ٢٠٠تا    ٩٨پتهو بۆتهوە، به ی خاياندب مليۆن سا
تا ئهمڕۆ داروين ( وان  ١٨٧٢/١٨٥٩"کامبرين"ەوە  له ن ی  مل   ١٤٠تا    ٦٠)  يۆن سا

بی  کت له  داروين  ز  چار که  دەدەن  نيشانی  دەستنووسانه  ئهو  کردووە.  گومان 
پشتيوانی   نهرەوە  ق خو اليهنگرانی  اليهن  له  شتا  ه که  زەوی  تهمهنی  چهشنهکانيدا 
کی پسپۆری ئهو بوارە ديارە دەيزانی  دەکرا، چيتر به ڕاست دانهناوە. وەك مرۆڤ ل

 " ئوشر  جيمز  مهزن  (James Ussherقهشهی  نهی  ١٦٥٦  -    ١٥٨١"  و له  ٤٧)   ،
ی   قاندنی ئينجيلدا به ووردی تهمهنی زەوی ناساندووە:  له سا ژووی خو دا    ١٦٥٠م

ر   ئوکتوبری    ٢٣ی بهيانی ڕۆژی يهك شهممه  ٩ئهو مرۆڤه ئايينيه ڕايگهياند کاتژم
ی   ی    ٤٠٠٤سا کهاتووە. سا قاندنی جيهان له اليهن خواداوە پ ش زايين خو  ١٩٩٦ی پ

قاندن له اليهن زۆربهی اليهنگرنی ئهو بۆچوونه له  هی خو ژنی شهش ههزار سا ج
  سهراسهری جيهان گيرا.   

خۆيدا      بيۆلۆژييهکانی  نووسراوە  له  المارك  له دێ  خۆی  زەوی،  تهمهنی  لهسهر 
رۆز دوور ڕاگرتووە   بی پ تی ئيمه دەب  بۆچوونهکانی کت و جهختی کردووە که پالن

کلرك    ٦٠٠٠هنی پيرتر له  چهندين جار تهم تيانی ئهو، جۆرج لۆئيز ل . هاوو ساڵ ب
"George-Louis Leclerc" بۆفۆن  د  کام   ،"Comte de Buffon)  "١٧٨٨  -  ١٧٠٧  (
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لهبهرچاونهگرتنی   به  که  بووبن  سهردەمه   ئهو  ناسی  سروشت  يهکهم  رەنگه 
ی   بی پيرۆز سا ساڵ   ٦٧٠ههزار و    ٩٦تهمهنی زەويان به    ١٧٧٨بۆچوونهکهنی کت

کی ئاسنينی مهزن  ت   داناوە. بۆفۆن لهسهر ئهو بڕوايه بوو که دەب زەوی وەك پالن
م ئهو سهردەمی کهونهوە سهير بکرێ که له  ی ساردبوونهوە دايه، به بهردەوام له حا

  بۆچوونهی دواتر درايه دواوە.

  

نهی   ناکرنی  ٤٩و نی  ی سهرزەوی  بهردە خرتوخاڵ نيشتووەکان بيچم گرتنی  ، و له داو نيشان دەدا. 
ژايی مليۆنان ساڵ بههۆی  Aشاخهکان ( باران، تۆفان، گهرمای خۆرەتاو، گۆڕانی    دابڕينی) به در

بهندانهکان تهقينهوەی سهههو و  ئاوی ڕووبارەکان سواوەتهوە  ،کهش و ههوا  ی  بهرد و  کهندا ئهو   .
جيا    زيخانهی  ی  ل پڕۆسهيهوە  ئهو  ژبوونهتهوەبههۆی  له  ی  ،  حا له  بهردەوام  که  زەريا  زەوی  ر 

کهاتنی بهردی خرتوخاڵ. (  بوونهتهو    بوونهتهوەکۆ  بووە  پهرەسهندندا گا   )Bهۆی پ ئهوانه دەتوانن ج
زگارييان ل بکهن.   بۆ بهش و ئهندامه ڕەقهکانی مردووی بوونهوەران خۆش کهن و وەك فوسيل پار

)C ( 

ن    ندن و ڕاه کهريی  چارلز داروين له سهردەمی خو ر کارت انی خۆيدا بهتايبهت لهژ
چارلز    ) دا بووە.١٨٧٥  -  ١٧٩٧" (Charles Lyellچارلز اليل "کار و پشکنينهکانی  

ر ناوی بنهماکانی زەويناسی،  ١٨٣٠کهيدا (بهرگييهاليل له کارە سهرەکييه س   ) لهژ
زەوی   ژی  تو شووی  پ گۆڕانکارييهکانی  ڕوونکردنهوەی  بۆ  ک  ههنگاو به  بوون 

"Principles of Geology, Being an Attempt to Explain the Former Changes of the Earth’s Surface, 

by Reference to Causes now  تهمهنی زەوی  ٣٠٠تا    ١٠٠"،  بۆ  ی  سا بهراورد  مليۆن 
ژی کتيبهکه نيشانی دەدا چارلز اليل له  ک وەيهی ناوی دوور و در ردووە. ههر بهو ش

ئهوە بهو مانايهيه   ڕاکشاوە.نووسينی ڕاستهقينهی تهوەرەکان  بهرەوجی بنهڕەتدا سهرن
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وەچووە   بهڕ خۆی  وەك  بهردەوام  ساڵ  مليۆنان  بۆ  زەوی  گۆڕانی  پڕۆسهی    – که 
ئاناليزەکردنی   بهشی  له  مه  ئ ڕابردووە.  کليلی  ئهمڕۆ  کاتيی  سهردەمی  کهوابوو 

نهی  تريۆئيد (بهردی ئاسمانی) و ينهوە سهر ئهو ب٥٣م   اسه.    ، د

وە کردووە؟  Sir W. Thompsonسر دبليۆ تامپسۆن "     " ک بووە که داروين باسی ل
رمۆدينامئك)، کلوين ( )  Kديارە ههموومان زانيارييمان لهسهر يهکهی پلهی گهرما(ت

ی سيفری تهواو( پلهی   –٢٧٣کلوين بهرابهرە لهگهڵ    ٠ههيه. ئهو يهکهيه بهتايبهت خا
)مان  ١٩٠٧  -  ١٨٢٤وەبير فيزيکزانی ئينگليزی ويليام تامپسۆن ()،  "Cسانتيگڕاد "

هاتوويی و ئهندازيارييهکانی   تهوە که دواتر ناوی لورد کلوين الردی لهسهر دانرا. ل ن د
ه کراوە  ١٩٧٥"ەوە(Burchfieldتامپسۆن له مۆنۆگڕافييهکدا له اليهن بورچفليد "  ) گه
دەگر لهخۆی  خوارەوە  زانيارييانهی  ئهو  نووسهرە  که  ئهو    بهراوردکارييهکانی ێ. 

ی   سا وەکردووە.  ل باس  ڕوونی  به  زەوی  تهمهنی  لهسهر  ويليام    ١٨٦٢تامپسۆنی 
ی  بهراوردمليۆن ساڵ  ٤٠٠تامپسۆن تهمهنی زەوی به نيزيکهی    ١٨٦٨کردووە. سا

نيا بووە تهمهنی زەوی و (بوونهوەرانی زيندوو) زياتر له   مليۆن ساڵ نييه.   ١٠٠ئهو د
ی ی    ٥٠به    ١٨٧٦  سا ی داناوە و سا ی به تهمهنی ٢٤،  ١٨٩٧مليۆن سا مليۆن سا

ژمارە  ههموو  ئهو  ئهو  وەك  کی  فيزيکزان بۆچی  ناساندوە.  زەوی  ڕاستهقينهی 
کردۆتهوە؟   و  ب زەوی  تهمهنی  بۆ  لهسهر جياوازانهی  تامپسۆن  سهنگاندنهکانی  هه

نك بوونهوەی بهردەوامی زەوی ئۆری خۆی لهسهر ف شتر  دامهزراندبوو    ڕەوتی ت که پ
ه    ٣٧٠٠نيزيکهی   م دواتر بۆچوونهکهی خۆی به هه پلهی سانتيگڕاد گهرم بوو، به

مه سهرچاوەيهکی ناوەوەی گهرمای ههيه (ڕاديۆئاکتيڤی سروشتی)   تی ئ ناساند. پالن
وە دەکهين.   بهدا باسی ل   که له بهشی حهوتهمی ئهم کت

ب  مهزندەکراویتهمهنی      زەوی  اليهن    ٢٠تا    ٤٠٠ه  ڕادەيی  له  که  ساڵ،  مليۆن 
د کردبوو  و کرابۆوە، چارلز داروينی به تهواوی ناهوم  –زانايانی ئهو سهردەمهدا ب

دووههمی   گرفتی  و  شه  "ک به  بهڕاشکاوی  ۆزييه  ئا ئهو  دەکرێ  پهيوەندييهدا  لهو 
ئۆرئهو بهراوردانه  داروين" دابنرێ. ئهگهر   ی  لهڕاستيدا دروست بايهن سيستهمی ت

ری ب ژومار له  داروين لهسهر گۆڕانی چهشنهکان پووچهڵ دەکرانهوە. بۆچوون و د
گهی ڕاستهقينه بۆ ئهو بۆچوونهن که چارلز داروين له سهرەتای   نووسراوەکانيدا به
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دا بۆ هاوکارەکانی دەربڕيوە (کوڕی دووههمی جورج هوارد داروين،    ١٨٧٠  دەيهی
ی   وی کر  ١٨٧٩ژئۆ فيزيکزان، که سا رەوە ئاماژەی پ دەکهين).  ب دۆتهوە، له ژ

زوو   زۆر  ی    بهراوردەکانیبۆچی  سا ناسران؟  ه  هه به  زانايان    ١٩٠٣تامپسۆن 
ی ڕاديۆم گهرمايهکی تايبهت به خوی ههيه. دواتر لهم نووسراوەيهدا   دۆزييانهوە که خو

ش ئهو، دەب دە  ورانی  باس لهسهر ئهو دۆزراوە ڕاديۆئاکتيڤييهی زەويناسی دەکهين. پ
  زەويناسی به ب زانياريی پهيوەنديدار به تهمهنی ڕاستهقينهی زەوييهوە سهير کهين. 

 

نهی   ڤۆنشير "،  ٥٠و کی ناوچهی د ی  Devonshireکارتپوستال ر  ٢٠٠٧"ی ئينگليز سا .         لهژ
ڤۆن "  Nationalنهتهوايهتی "" بناسه'، تايبهتمهندييهکانی گهشت و گوزاری تڕەستی  Devonناوی 'د

Trust  ڤۆن د ناوی  بهردين  کهاتهی  پ ی  پ به  بينهر.  چاوی  بهر  ته  دەخر ڤۆن  د ناوچهی  ی   "
"Devon  نهی   .٥١"يان لهسهر دانا. و
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نهی   بۆ  ٥١و ڕادەيی  زەويناسی  ستانداردی  ئهندازەی  (گهشهسهندن)ی  ژوويی  م پهرەسهندنی   ،
" ناوەPaläozoikumپالئۆزۆئيك  (سهدەکانی  دەبينرێ  "  نهکهدا  و له  وەيهی  ش بهو  ڕاست). 

 " ناوی  لهژير  زەويناسی  وازە  Typus-Sektionenسيستهمهکانی  ش ئهو  بوون.  يهکتر  وی  که ت  "
ی   "  ١٨٢٢سا کردKarbonکاربۆن  پ دەستی  ی    وە"  سا وازی    ١٨٧٩و  ش   ئهردۆويسيان به 

"Ordovizium" " هاتووە. (به گوتهی لوين   ).  Levin, H. L :Earth Through Timeکۆتايی پ
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نهی   وەری  ٥٢و پ  ،
زەويناسيی  کاتيی 

لهگهڵ    ٢٠٠٤/٢٠٠٨
گرنگی   تهمهنی 
بيۆلۆژی.   گهسهسهندنی 
نيزيکهی   زەوی  تهمهنی 

گومان    ٤،٦ ساڵ  مليارد 
  دەکرێ.  

  

نهی   ٥٢و
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نهی   " ٥٣و کاربۆنی  کوندريتی  تريۆئيد  م بهردی  کی  بهش نهی  و  ،kohlenstoffhaltiger Chondrit  ،"
ی   به    ١٩٦٩نيشان دەدا که سا ئاسمانهوە کهوتۆته خۆارەوە. ئهو کوته بهردە  تی ميکزيك له  له و

له   زۆر  ندیئهگهری  پاشماوەی    پشت و  هاتووە  کهونی  ئاسترۆئيدييهوە  پالنيتی سهردەمی  سيستهمی 
تريۆئيدە نيزيکهی  ه.   ٤٥٥٠خۆمانه. تهمهنی ئهو کوته م   مليۆن سا
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گای دۆزينهوەی     کردنی ڕادەيی زەويناسی  بهراوردڕ

 

ك، بههه  ديواریيرکردنی  سه  به    ك و پ قايم و ڕاوه مساو و ناڕ   ستاوی گراندم 
" نهGrand Canyonکانيۆن  و  ") ئه٤٨ی  گومانی  مرۆڤ  کهده   وه )،  ژی    کا  تو

کۆبووه ريهسهله گاشهوه ك  لهرده بهی  بهيهماکه   کانی  قايمی  هاتوون،  رده کی  ك  پ وام 
که يهماکه  به  ك  کی  گۆڕان نهسههيچ  (ردا  بهMetamorphoseهاتب  ته).  بهم    واو 
چه زه يهوانهپ ماوه .  زۆره يهويناسان  ئه  چلۆنايهتی  کی  کهاتنی  بهپ و  و  ژە  رد  تو

كی  ؛  ڕوونيان کردۆتهوە و    يان پشکنيوه ويانهزه  کهاته و  ئهبڕشت وه   به  کاتييه  پ کی يهش
له نه  ساکار  (و نيشاندراوه ٤٩ی  دا  مه)  ئ له  .  ك  ده بهشاخ کهرچاو  سنووری    گرين 

(بهشی    ريايهزه   دەوری قوڕنهکان  ی  شک گۆڕانبهسهرداهاتنی  بههۆی  گشتی  به  و 
سهردەمی   ههتاو،  گهرمای  واته  ههوا  و  کهش  پرۆسهی  و  به)  کت ئهم  حهوتهمی 

کهاتووە. پ  ... هتد  و  بهفر  باران،  بهندان،  کاتيی    سهههو دەورەی  بوونی  پهڕ  ت به 
مه گهل وەی بيرکردنهوەی ئ نهی  زەويناسی (مليۆنان ساڵ) که له چوارچ ك دوورە (و

) شاخهکان زۆر به ئهسپايی بهرە بهرە بههۆی ئاوی باران لهناو دەچن و گاشهبهرد  ٤٦
ك بچووك   م  و زيخ  و بهردی گهل ی ل دروست دەب و لهسهر ياساکانی به هه و خۆ

شی  زی ک کهريی ه نهوە بۆ الی سهرێ)، ههروەها کارت کردنی تيشکی ههتاو (جوو
ل باران  بارينی  و  ماکهی زەوی  کۆتاييشدا  له  کۆدەبنهوە.  چۆمهکاندا  ئاوی  ناو  ه 

ر زەوی زەرياکاندا   گير دەبن.  کۆکراوەی ناو ئاوی چۆمهکان له ژ ك  ج ژمارەی گهل
کی خوڕ دەتوانی   کدادانی گاشهبهردەکان که چۆم زۆری زيخ و بهردی ورد کراو له پ

ر چۆمهکان بۆمان ڕ به سهيرکردنی زەوی ژ بيانبا،  که  لهگهڵ خۆيدا  تهوە  وون دەب
له  بهستراوە به گوشار، اليهيهکی خرتوخاڵ  پهڕبوونی مليۆنان ساڵ  ی ت به پ چلۆن 
بوون لهگهڵ ئهندامانی ڕەقی بوونهوەرانی   که بهردی قايم و پتهو بههۆی کۆبوونهوە و ت

 . ن ك د   مردوو (ئاژەڵ، گيا و ميکڕۆبهکان) واته فوسيل، پ
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ن    شت نيکوالوز  نهری سروشتی  "پشک (Nicolaus Stenoۆ  يهکهم ١٦٨٦تا    ١٦٣٨"   (
ياسا   وەی  بهش ئاو  ر  ژ ی  خرتوخا بدا  نيشانی  توانيويه  که  بووە  زەويناس  مرۆڤی 
نه ههلگری فوسيلی تايبهتين   ن. ئهوەی که ئهو چهشنه خرتوخا ك د سروشتييهکان پ

ژەکانیدەتوانن وەك زانيارييهکی گشتی لهسهر   ژە کۆنهکان له ژ  تو رەوە  زەوی (تو
بوون گير  چهشنه  ج ئهو   . ن ب ك  پ زەويناسی  زانستی  بۆ  ڕادەيی  کی  تهمهن  (

ن چهمکی ڕادەيی  Biostratigraphieبيۆستاتيگرافی " ك د "يه کالسيکييه دەرەتانی ئهوە پ
دياريکردنی زانياريی   بۆ  وەيه  لهڕاستيدا ئهو ش م  به ن  ق بخو تازەتر  يا  وەك کۆن 

کی گونجاو نييه.  کاتی تهواو و کاميل بۆ تهمه واز   نی زەويناسی ش

ڕندا وەك مهزنترين يهکهی کاتيی ئيۆن "    نه  Äonenله زانستی زەويناسی مود "ەکان د
" کاتی زوو، Eozoikum" ياخود "Proterozoikum"واته کاتی کهون، "Archaikumگۆڕێ: ["
کردن به ئاسهواری ژيان].  Phanerozoikumههروەها " سهردەمی  " واته سهردمی ههستپ

" ش  "Archaikumپ ناوی  ر  لهژ کهون  کاتی  وان  Hardaikum"واته  ن کاتيی  "(دەورەی 
کهاتنی يهکهم بهردەکان) لهم نووسراوەيهدا ئاماژەی پ دەکرێ   کهاتنی زەوی و پ پ
بيۆلۆژی   له  وەك  ههر  دەمانهوێ  مه  ئ ناکرێ.  لهسهر  ينهوەی  کۆ ل و  باس  م  به

کهاتنی يهکهم بهردەکان  گهشهسهندندا باوە، دەورەی کاتيی   کهاتنی زەوی و پ وان پ ن
سهردەمی  ههنگاوەکانی  يهکهم  (واته  کهون  سهردەمی  کاتيی  پرۆسهی  ر  ژ بخهينه 

  کهون). 

سهرەتايی"    وەك  چهمکی  له  زەويناسان  نۆزدەههمدا  سهدەی  "،  primaryله 
ههم "secondaryدووههم"   ئاخافتنيان"  aeon" ی ئيۆن "quaternary" و چوارەم "tertiary"، س

ههم  aeonکردووە. ئهو چوار پرەنسيپهی ئيۆن " م دوو چهمکی س " دواتر وەال نراوە به
"tertiary" و چوارەم "quaternary  .کی ل وەردەگيرێ   " تا ئهمرۆش که

   " فانرۆزۆئيك  چهمکی  له  كوەرگرتن  داروين  Phanerozoikumsبهکه چاڕلز  که   "
کر١٨٧٢تا    ١٨٥٩( وەی  ) ئاماژەی پ وانهی کاتيی زەويناسی به ش دووە، دەکرێ پ

تهوە. مرۆڤ ئيۆن " " بهسهر Phanerozoikums"ی  فانرۆزۆئيك "aeonڕادەيی ڕوون بکر
سهدەی (  Mesozoic)،  سهردەمی کهونی زەوی(  Paleozoicس دەورەدا دابهش دەکا:  
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قۆناغهدا دەب    Cenozoic) و  زەوی  یناوەڕاست لهو  ی زەوی).  ئاماژە  (سهردەمی نو
که   ژەی  بکرێ  ژی  در بهردەوامتو ی  خا و  نی  –خڕت  داو له   شاخهکانی   تهنانهت 

نهی  گراندکانيۆن ز (و ك    –)٤٨ی بهه که ههموو قۆناغهکانی زەويناسی لهخۆ دگرێ، پ
ژايی مليۆنان ساڵ بهردەوام گۆڕانی بهسهردا   تی زەوی به در نههاتووە چونکه پالن

  هاتووە.  

ژايی دەيان ساڵ قۆناغهکانی زەويناسيان بههۆی پيکهاتنی      وەچهکانی زەويناسی بهدر
کردۆت ژەن  نو ك  پ و  ك  ڕ کی  سيستهم وەك  جياواز  نموونهی بهردی  بههۆی  هوە. 

" نهی     "Paläozoikumپالئۆزۆئيك  تهوە.  دە شتر ڕوون   ابئهو بۆچوونه  )،  ٥١و    ٥٠(و ب
) له باکووری ١٨٧٣  -  ١٧٨٥(  "Adam Sedgwickئادام سدويك "  زەويناسی ئينگليزی 

ز "  ی  Walesڕۆژئاوای و وييهك له بهرد و فۆسيلی دۆزييهوە و سا  ١٨٣٥" تيکه
زبرين" ی لهسهر دانا: (کامبريا به التينی بۆ  ناوی "سيستهمی کام دا  و ). له ههمان سا

کی ندکار "   -سدويك  خو مورچيسۆن  (Roderick I. Murchisonرودريك   "١٧٩٢-
١٨٧١ " سيلورين  سيستهمی  فۆسيل  ك  تاقم ڕەوتی  لهسهر   ،(Silurische System  ی"

ناوچهيهکی ڕۆژئاوای  له دانيشتوانی  ڕوون کردەوە. (سهردەمی سيلورين؛ ئهو ناوە 
نهی   و له  وەك  ههر  وەرگيراوە).  ز  و و  ئينگليز  تی  سيستهمی   ٥٠و دەبينرێ  دا 

جار  Ordovizische System"  ئوردۆڤيسيان يهکهم  بۆ  ئوردۆڤيسيان  دەورەی  ياخود   "
ی   کراوەته  ١٨٧٩سا ڕوون  و  ناوی  دۆزراوەتهوە  لهسهر  (ئوردۆڤيسيان  وە. 

کی ناوچهکهيه). زەويناسان ناوچهکانی سيستهمی Ordovizenئۆردۆڤيسين " " ناوی خ
ی    سيلورينيانکامبرين و   شتر سا وی يهکتر کرد  ڕوونکرابوونهوە    ١٨٣٥که پ که ت

"و   ئۆردۆڤيسين  تايبهتی  فۆسيلی  ڕەوتی  ئهو Ordoviziumلهسهر  نا.  ه ك  پ "يان 
ڕاسته.  ئهزموونبه تهواو  که  سهلميندرا  دواتر  " Ordovizium"  ئۆردۆڤيسيانندييه 

" ن  (کۆو زەوييه  ژووی  م جياوازی  دەورەيهکی  ی  Cowenنيشاندەری  سا  "٢٠٠٠  ،
وين " ی Levinل   ). ٢٠٠٣" سا

ڤنيان  سيستهمی      يا  Devonische System "د سدويك  "  اليهن  له  ڤنيان  د دەورەی 
"Sedgwick  و  " " ی  Murchisonمورچيسۆن  د  ١٨٤٠" سا گوندی  نيزيکی  ۆنشير  ڤله 
"Devonshire  " فۆسيلی دۆزراوە لهو ناوچهيه جياوازييهکی .  ئهو ناوەی بۆ دۆزراوەتهوە
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" کاربۆن  سيستهمی  لهگهڵ  سهرەتای  Karbonischen Systemsبهرچاوی  له  که  ههيه   "
ی   نهی    ١٨٢٢سا و وەك  ههر  دەد   ٥٠ڕوونکراونهوە.  "نيشانی  ڤن  د " ی  Devonا، 

شايانی   و  خۆشه  ك  گهل کی  ن شو ئينگليز  له  ماسی  سهردەمی  کۆنهناسی  دەورەی 
وان زەويناسی يا   نه زانياريی لهسهر پهيوەندايهتی ن کهوتنه. بهداخهوە لهو شو چاوپ

تهوە.    کۆنهناسی بو ميوانانی توريست زۆر کهم ڕوون دەکر

ی      ك له هاوکارانی    زەويناسی ئينگليزی مورچيسۆن  ١٨٤٠سا چوونه  لهگهڵ تاقم
ڕووسيا   ئهو  ڕۆژئاوای  تايبهت،  فۆسيلی  بنهمای  لهسهر  توانی    سروشتناسهو 

" سيلويرين  بهردی  کهاتهکانی  "Silurischeپ کاربۆنی   ،"Karbonische  ڤن د و   "
"Devonische  تهوە و ڕوونيان کاتهوە. مورچيسۆن فۆسيليکی تايبهتی دۆزييهوە " بدۆز

ژیويی لهگهڵ  که به ڕاشکا نهی  سهر و خوارەوەی خۆی جياوازييان ههبوو.    تو (و
سيستهمی  مورچيسۆن)  ٥٤ به  بهردانهی  چهشنه  ناو  Permische System"پرم  ئهو   "

وان " و: پرميا، پاشای کهونی ن له  "  Wolga" و " Uralلهسهر داناوە.(سهردەمی پرم؛ ن
  ) ڕووسيا.

   " پالۆزۆئيك  سهردەمی  چلۆن  که  چوون  و ڕەوتی  دەورانی  Paläozoikumلهسهر   "
" کامبرين  سهردەمهکانی  لهگهڵ  " Kambriumزەوی  ئهردوڤيسيان   ،"Ordovizium ،"

 " "Silurسيلۆرين  ن  ڤ د  ،"Devon" کاربۆن   ،"Karbon" پرم  و   "Perm  ،كهاتوون پ  "
نی  دۆزراونهوە و ڕوون کراونهوە. زەوی ناسان له   وان سا تهمهنی   ١٨٧٤تا    ١٨٢٩ن

سهردەم   بنهڕەتدا  له  کردووە.  دياری  يان  نو سهردەمی  و  زەوی  شووی  پ سهردەمی 
نهی   ههم و چوارەم) و لهسهر ڕەوتی    ٥٤ياخود سهردەمهکانی پهيوەنديدار (پلهی س

ژايی چهندين دەيه   فوسيله ئاساييهکان ناسراون و ناويان لهسهر دانراوە. کهوابوو به در
کهوت  هه به  زۆرجاريش  که  زەويناسان  لهڕادەبهدەری  کۆشانی  ت و  کار 
دياريکردنی   و  زەوی  تهمهنی  لهسهر  زانستيان  باشی  کی  کار دۆزيوياننهتهوە، 

 " شيمپهر  لم  ويله کات  ئهوەش  سهرەڕای  بردووە.  وە  بهڕ  Wilhelmسهردەمهکانی 

Schimper) "ناوی پالۆسن " ١٨٨٠  -  ١٨٠٨ (Paläozän  ی "ی بۆ يهکه م دەورە له سا
شتا   ١٨٧٤ شنيار کرد و چهمکهکانيتر لهو پهيوەندييهدا ههموويان دۆزرابوونهوە، ه پ

ينهوە لهسهر  کۆ   زەوی له ئارادا بوو.  تهمهنی باس و ل
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نهی   نيشان    ٥٤و زەوی  کهاتنی  پ سهردەمهکانی  گرنگی  تهمهنی  لهگهك  زەويناسی  کاتيی  وانهی  پ
ن) تهمهنی زەوی نيزيکهی  وانهی ژمارەکان مليۆن سا   مليۆن ساڵ گومان کراوە.    ٤٦٠٠دەدا.(پ
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  جۆرج داروين، مانگ و زەويناسی

  

ر تهوەری "  ی ئهم نووسراوەيهله بهشی دوو    گهنامهی    و لهژ داروين، مۆتزارت و به

ناسياويمان پهيدا کرد.   وۆلفگانگ ئامادئۆس موتزارت"دا لهگهڵ کۆمپۆنيست بيۆگڕافی
" دەتوانين  هاوچهشن  وەيهکی  ش ڕەوتی  phylogenyبه  لهسهر  داروين  فيلۆژنی   "

راسموس " ژەن کهينهوە. له١٨٠٢تا    ١٧٣١" (Erasmusباوکهگهورەی ئ ههشت    اون) نو
فرانسيس   کوڕەکانيان  ههردووك  داروين  ما  ئ و  داروين  چارلز  له  ماوە  بهج ی  مندا

"Francis) "و جۆرج هاوارد "١٩٢٥  -  ١٨٤٨ (George Howard) "وەك  ١٩١٢  -  ١٨٤٥ (
و   کارەکان  ناويان دەرکرد.  سهردەمی خۆيان  ئۆفيزيکزانی  ژ و  گياناس  ناسياوترين 
ندرا.   ناس نووسراوەيهدا  ئهم  ی  س بهشی  له  شتر  پ داروين  فرانسيس  دەسکهوتهکانی 

نين.   رەدا دەمانهوێ گرنگايهتی برا گهورەی فرانسيس له بواری زەويناسيدا بناس   ل

ندووە و دوو ساڵ دوای مردنی  جۆرج داروين وەك زەويناس       و بيرکار دەرسی خو
رەناسی و فهلسهفه (يپرۆف  وەك  باوکی کات ) له کمبريج ١٨٨٣سۆر له بواری ئهست

وەك   داروين  جۆرج  گهيی.  خۆی  ئاکادميکی  بهرزی  لووتکهی  به  ردرا،  ههلبژ
کشان  و داکشانی  پسپۆريکی ناسياوی جيهانی له بواری تاقيکاری لهسهر   ئاوی  هه

کهاتنی مانگ (که دواتر رەد  زە  زی چلۆنايهتی سهرچاوەی پ بی ت ريا و نووسهری کت
سهردەمی خۆی بووە. بهوهۆيهی ههڤالی    ناوداری   کرايهوە) يهك له زانايانی زانستيی

زەکهی لهسهر تهمهنی زەوی  William Thompsonويليام تامپسۆن " "بوو و تامپسۆن به ت
ی گۆمان کردبوو)،    ٢٤(به   لهمپهری لهسهر تيئۆری چهشنهکانی داروين  مليۆن سا

ژايی تهمهنی زەوی کرد.   ی ئهو باسه واته تهوەری در   دانابوو، خۆی تيکه

داروينی      زی  ت ڕەوتی  لهسهر  داروين  کهاتنی  سهرچاوەی    واتهجۆرج  مانگ  پ
نهی  [ له  )  ٤٥(و مانگ  جيابوونهوەی  ئۆری  ت نهيهدا  و لهو  زەوی  سپی سهر  ی  خا

ئ گهنجی  دەکرێزەويی  ل  لهمڕۆدا حاشای  که  دەدا  نيشان  پشکنينی هو سهردەمه   ،[
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کرد.   کشان  و داکشانی ئاوی زەريابه زانياری لهسهر    جۆرج داروين دەست پ   هه
به  ١٨٧٩( تهمهنی زەوی  که   ٥٦)  ڕاستييه  ئهو  لهسهر  دەکا.  بهراوەرد  مليۆن ساڵ 

ئۆری داروين لهسهر مانگ بهڕاست وەرنهگهڕا ئهو   کی وردە  بهرادواتر ت تهنيا گومان
بوو متمانه  ب  و  وەيهی    -ڕادەيی  بهو ش ههر  نهگيران.  لهبهرچاو  تاقيکارييهکانی  و 

ر " لهسهر ڕەوتی کردەوەيی    جۆرج داروين) روونی کردۆتهوە  ١٩٩٣" (Kushnerکۆشن
ر   ڕن له ئهژمار دێ. لهژ ئۆفيزيكی مود نهرانی سهرەکی زانستی ژ يهك له دامهزر

به کالسيک  کی  بهو   کار داروين  چارلز  دووههمی  کوڕی  وەک  و  "زەوی"  ناوی 
ر جۆرج هووارد داروين،   نرێ: به يادی س وەيه دەناس کهيهانناسی و    بناغهدانهریش

ڕن" مود ئۆفيزيكی   To the Memory of Sir George Howard Darwin, Founder of Modern ژ

Cosmology and Geophysics) "١٩٢٤ Jeffreys .(  

   " فريس  ج ه.  که  H. Jeffreysمۆنۆگرافی  وبوونهوەی  ٨٥"  ب ش  پ   يادی   ساڵ 
ی   وەگهری داروين له سا و کرابۆوە    ٢٠٠٩سا کی زانستگهوە ب له اليهن نووسهر

شتا ههر ههيه و لهبهر دەست دايه. حهوت دەيه دواتر  (چاپی زانستگهی ک مبريج)، ه
ستانفرد   زانستگهی  کاليفۆرنيايی  کی  زانيار اليهن  له  هاوچهشن  کی  ناو به  ك  ب کت

"Stanford  بژاردەی ههموو شتا ههر وەك گرنگترين پۆخته و هه "ەوە له چاپ درا که ه
زەوی تهمهنی  پشکنينی  لهسهر  ستاندارد  وەکانی  داهاتوو   The Age of the Earth ش بۆ 

کی ل وەردەگيرێ. " بهکهی ١٩٩١پل (دالريم".  G. B. Dalrympleکه شگوتهی کت ) له پ
نهرە سروشتييهکانی ئهمريکايی بۆ سهردەمی الويی   ق گه زانستييهکان" خو خۆيدا "به
، که دواتر ڕەد کرايهوە. لهمڕۆدا مۆنۆگرافی  ن دەناس هوودە"  به "ب تهمهنی زەوی 

مليارد    ٤،٦مليۆن ساڵ واته    ٤٦٠٠تاندارد نيشانی دەدا که تهمهنی زەوی نيزيکهی  س
(وينهی   کات  پهڕبوونی  ت ی  بهپ ه.  زەويناسی  ٥٥سا وەری  پ لهگهڵ  هاوڕی   (

داهاتوودا    ٢٠٠٤/٢٠٠٨ بهشی  له  نيشاندراوە.  به سيفر  کهمه  تهمهنی ئهو سهردەمه 
ڕەوتی    "دالريملهسهر  (Dalrympleپل  ئهو  ١٩٩١"  سهرەکييهکانی  ڕاستييه  گهڵ  له   (

دەکهين نتهوەرە   پهيدا  ئهو کهسانهی  اسياوی  تهمهنی ووردی  . بۆ  تامهزرۆی زانينی 
دا کهسايهتی جۆرج  زەوين شنيار دەکرێ که لهو ندنهوەی کارەکانی دارليمپر پ ، خو

ندرێ.  داروينيش     دەناس
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نهی   وەری تهمهنی زەويناسی   ٥٥و هاوڕێ لهگهڵ گرنگترين زانياری لهسهر تهمهنی زەوی    ٢٠٠٨/    ٢٠٠٤پ
 مليارد ساڵ گومان دەکرێ، نيشان دەدرێ.  ٤،٦که به 
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تۆدی، "Clair C. Patterson"سی پترسۆن  رهيکل قوڕقوشمی ئۆرانيۆم و مهرگی   م
  ن  ڤ تهۆييگ ب ولوود

 

وەي    زانستی    هیههر بهو ش له  دا ههيه،  شدا مرۆڤی سروشتي له مۆسيقای کالسيك 
ژايی دەيان ساڵ وەچهکانی داهاتوو   يمهت، مهزن  و ناودار بوونيان ههيه که به در ب
نهر   ق قاندنی کاری نوێ هانيان دەدەن. ئهو خو كوەردەگرن و بۆ خو له کارەکانيان که

نهرانهياخود   بوون وەك مۆتزارت، داروين يا    ، ههميشه دياردەيهکی تاقانهکۆتايی ه
  بتهوون.   

   ) کانزا  بهرد،  تهمهنی  دياريکردنی  نی  ئۆبهست ئهزمووندا  ژ له  و  کرۆنۆلۆژی) 
نهرانی وەك و. تامپسۆن " شهی تهمهن" ڕاستهوخۆ لهگهڵ پشک " و گ.  W. Thompson"ک

" ئاژاوەچی  G. Darwinداروين  و  ناسياو  کهمتر  زانايانی  ههيه.  پهيوەندايهتی  خۆ  "  به 
لودڤيگ   ناودار  ئاههنگسازی  مهرگی  دۆزينی  و    -  ١٧٧٠(  بيتهوڤنخهريكکردن 

ك يارمهتيدەر بوون، وەك زانياری  ١٨٢٧ ژوو گهل ) بۆ ڕوونکردنهوەی ئهو بهشه له م
). ئيزن بدەن با له سهرەتاوە  ١٩٩٥  -  ١٩٢٢" (Clair C. Pattersonئهمريکايی "  کيميای

ژوويی چيرۆکی سهردەمی داروينهوە خهريك بکهين.     خۆمان به تهوەری م

هانری      له اليهن  کرلبه دۆزينهوەی ڕاديۆئاکتيويته  (Henri Bequerel"   ب  "١٨٥٢   -  
ی  ١٩٠٨ له سا ڕاديۆئاکتيڤ    ١٨٩٦)  ئهتۆمی  که  ئهوەی  لهگهڵ سهلماندنی  هاوڕێ 
ر گهرماکهی   لهژ له  سهربهخۆ  و  نهگۆڕ  رايی  خ به  گهرما  و  تيشك  ئازادکردنی 

" ماری  (دۆزينهوەکانی  دێ  بهسهردا  و  Marieگۆڕانيان  "  پيهر"   Pierreکوری 

Curie)،("١٩٣٤  –  ١٨٦٧) و  ی  ١٩٠٦  –  ١٨٥٩)  سا له  سهرەنجام    ١٩٠٢)، 
کی ورديان بۆ دياريکردنی   ر ۆزينهوەی  زەويناسی دۆزييهوە. به د  چهرخهکانیکاتژم

کرل   نه نوکلۆئيد(ئهتۆم يا ئيزۆتۆپ)    –  ١٨٥٢ڕاديۆئاکتيويته له اليهن هانری ب بۆ و
وە تهمهنی نهگۆر (  ٢٣٨ئۆرانيۆمی   به ن وان بهرههمی جياواز  ) واته T  ½بههۆی ن
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قوڕقوشمی    ٤٥٠٠ دێ    ٢٠٦مليۆن ساڵ  بهسهردا  گۆڕانی  کيتر  ناوک -Pb/٢٣٨-U(بۆ 

کدا ئ. )٢٠٦ ڕادەيی ماکهی ناوکييهوە ههژارترە،   ڕوانگهیکه له  ٢٣٥ۆرانيۆمی لهکات
) به  جياواز  بهرههمی  وان  ن اليهن  تيشکخستنی  T  ½   ٧٠٤له  ب  به  ساڵ  مليۆن   (

. (گهرديله و ماکهی ووردی )٢٠٧-Pb/٢٣٥-U(    ٢٠٧ڕاديۆئاکتيڤی دەب به قوڕقوشمی  
 ). ٤ –ئالفا، يانی ناوکی ئهتۆمی هليۆم 

نووسه    وەك  "ههر  ئالگير  (Allegreران  دلهيتهر"١٩٩٥"  و   (DeLaeter)  "١٩٩٨  (
رنست رادرفرد " (Ernest Rutherfordڕايانگهياندووە، ئ ) فيزيکزانی  ١٩٣٧  -  ١٨٧١" 

هی لهسهر ڕەوتی ڕاديۆئاکتيڤ بۆ زەوی    ٣٤٠٠ۆ يهکهم جار تهمهنی  نيۆزيلهندی ب سا
دياری کردوە. ڕادەی نوکلۆئيدی سهرەتايی نموونه بهردەکان به کهرەسهی تايبهتی له  

دەيهی   وراوە.  ١٩٢٠کۆتايی  (DeLaeterدلهيتهر"  پ ئهو  ١٩٩٨"    به کهرەسهيهی  ) 
ناوە  نی کات"ی ناو ل ئ"ماش ژوويی ئهو ژ "يه Geochronologieۆکرۆنۆلۆگی ". پانتايی م

هکهی بووە که له   وانی خرتوخا کوەرگرتن له پ وانی رادەيی نوکلۆئيد به که تۆدی پ م
" (Dalrympleاليهن  و "١٩٩١"   (DeLaeter) ئهو  ١٩٩٨"  ڕوونکراوەتهوە.  وردی  به   (

ی   رەوە سا وازەی ژ له تاقيگاکانی ژيئۆ فيزيکی سهرانسهری ئهم    ١٩٩٨ههشت ش
  ئهزموون کراون. جيهانه

ئۆرانيۆم   . １ وەکانی  "  –ش ی  Uran-Bleiقوڕقوشم  سا له  تۆدانه  م ئهو   :"١٩٢٩  
کيان   (که ئۆرانيۆم  دۆزينهوەی  ی  سا که  مانايه  بهو  وەرگيراوە.    –)  Uل 

وەی بهردەوام باشتر پوخت کراوە    -)  Pbقوڕقوشم (  نی کات" به ش دا "ماش
وگۆڕی ئورانيۆم   گهيهی ههر دوو ئا ووراوە. لهسهر ئهو به قوڕقوشم    –و پا

)U-٢٣٨/Pb- ٢٠٦ und U-٢٣٥/Pb-لهگهڵ بايهخی  )٢٠٧ ،½ Tمليۆن ساڵ دەکری    ٧٠٤
وردرێ،   وەی ئاسايی خۆيدا پهيوەندايهتييان واته    -هاوکات بپ -Pb/٢٠٧ -Pbله ش

ن.   -٢٠٦ دياری دەکرێ که لهڕووی ئهويشهوە تهمهنی نموونهکان دياری دەکر
تۆدی قوڕقوشم چهشنه ئهو  وانه به م  ناسراوە.   )Pb- Pb(قوڕقوشم  –پ

تۆدی کاليۆم   . ２ وە ياخود م له K": ماکهی کاليۆم (Kalium-Argonئارگۆن "  - ش  (
دوو بهرههمی    ٤٠-K) پيکهاتووە. که ڕاديۆئاکتيڤی  -٤١K و  ٣٩-K ,٤٠-Kئيزۆتۆپی (

ن٤٠-(Ca)" و کالسيۆم "٤٠-(Ar)کۆتايی واته گازی ئارگۆن " ك د   نيزيکهی   " پ
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)T ½  ی  )مليۆن ساڵ  ١٢٥١ تۆدی کاليۆم    ١٩٦٦. له سا " Kalium-Argonئارگۆن "  -ەوە م
ندراوە.   کراو ناس وانيکی متمانهپ وە پ  وەك ش

رۆبيديۆم   . ３ تۆدی  "  –م رۆبيديۆم  Rubidium-Strontiumسترانسيۆم  ماکهی   :"
)Rb(دا    ٤٨٨له ماوەی    ٨٧ ته نوکلۆئيد  T ½ههزار سا تهوە و دەب ك جيا دەب ل

تۆدە "٨٧)Srسترانسيۆم ( ی  تهمهنی بهرد  " بۆ دياريکردنی  Rb-Sr. ئهو م له سا
کی لی وەرگيراوە.  ١٩٥٣  وە که

سامارديۆم   . ４ تۆدی  "  –م دەگمهنی Samardium-Neodyniumنئۆدينيۆم  ماکهی   :"
ماوەی    ١٤٧  –)  Smزەوی سامارديۆم ( له  دەوەش و  ك هه ههزار   ١٠٦ل

دا   . لهسهر دۆزينهوەی    ١٤٣) ی  Ndنئۆدينيۆم (T ½مليۆن سا ل دروست دەب
وازی   ش تۆدە،  م ی  ب  Sm-Ndئهو  سا له  که  نراوە  بۆ ١٩٧٥نيات  ەوە 

کی لئاناليزەکردنی گاشهبهردەکانی مانگ   وەردەگيرێ.    که

تۆدی لۆتتيۆم   . ５ ": ماکهی زۆر باش و دەگمهنی Lutetium-Hafniumهافنيۆم "  –م
دەوەش و له ماوەی    ١٧٦  –)  Luلۆتتيۆم ( ك هه دا    ٣٥٧٠٠ل  ½مليۆن سا

T) هافنيۆمHf  ی    ١٧٦) ی تۆدە له سا ئه م  . له    ١٩٨٠ل دروست دەب وە 
کی ل وەردەگيرێ.   زەويناسی که

نيۆم   . ６ تۆدی ر نيۆم (Rhenium-Osmiumئۆسميۆم "   –م   ١٨٧  –)  Rh": ماکهی ر
دا    ٤٤٧٠له ماوەی   دەوەش و مT ½مليۆن سا ك هه  –)  Osاکهی ئۆسميۆم (ل

ی    ١٨٧ سا له  تۆدە  م ئهو   . ن كد بۆ  ١٩٦١پ کراو  متمانهپ وەيهکی  ش ەوە 
 سهر زەوی بووە.    بهردیدياريکردنی تهمهنی 

تۆدی کاليۆم   . ７ ی Kalium-Calciumکالسيۆم "  –م شتريش له خا وەيه که پ ": ئهو ش
کرا تۆدی کاليۆم    دوودا ئاماژەی پ وە ياخود م ئارگۆن)، تهنيا بۆ چهند    –(ش

کاتی   و  وەردەگيرێ  ل  کی  که تهمهن  دياريکردنی  بۆ  تايبهتی  بارودۆخی 
وە خهريك ناکهين.   خۆمانی پ

کاربۆنی   . ８ تۆدی  له ١٤-Karbon "  ١٤م سهرکهوتووييهوە  به  دەيهيه  چهندين   :"
کهون"،   "سهردەمی  نهوەرناسی  شو "بواری  و  کهون  -Paläoمرۆڤناسی 

Anthropologieک که ڕن)  مود مرۆڤی  سهرەتايی  (زانستی  وەيه    "  ش لهو 
وەی ئاسايی خۆی وەردەگيرێ.  تۆدە  لهبهر ئهوەی به ش ، تهنيا دەتوانين بهو م
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ش دياری بکهين، به وردی و له نيزيکهوە سهيری ئهو   ٢٠٠تا   ههزار ساڵ پ
وەيه ناکهين.    ش

تۆدی هافنيۆم       ی  Hafnium-Wolframوولفرام "  – م وەی ئاسايی  ٢٠٠١" له سا ەوە به ش
ژووی   کی ل    بهردیبۆ دياريکردنی م تريۆئيد(شههاب) له زەويناسيدا که مانگ و م

تهوە.     وەردەگيرێ که له بهشی کۆتايی ئهم نووسراوەيهدا ڕوون دەکر

ی      کی    ١٩٥٦سا کيميا  پشکنين پ   ر هيکلزانای  "،  Clair C. Patterson"ترسۆن  يسی 
ر ناوی و    "Age of meteorites and the Earthسهردەمی ميترۆئيد(شههاب) و زەوی"  لهژ ب

دا بۆ يهکهم جار به ووردی ئاماژە به تهمهنی ڕاستهقينهی زەوی   کراوەتهوە، که لهو
كوەرگرتن له  ١٩٥٦(  پترسۆنکراوە.   تۆدی قوڕقوشم  ) به که " Pb-Pb"  قوڕقوشم   –م

دياريکردنی اليهکانی   و  وان  پ له  کوەرگرتن  که به  ئيزۆتۆپ  ژەيی  (دياريکردنی ڕ
که   بدا  نيشانی  توانی  سهلماندبوو،  خۆی  لهو سهردەمهدا  باشی  به  شتر  پ که  زەوی) 
ژەيی تهمهنی ميترۆئيد(شههاب)، بهردە ئاسمانييهکان و زەوی وەك يهك وان.   وانی ڕ پ

سهرەتاييهی   "سهردەمه  ئهو  بۆ  ڕابردووی  تهوە  دەگهڕ ههتاويی"    ٤٥٥٠سيستهمی 
ئالگر " وازی  به ش ستا. ههر  له ئ (Allegre et alمليۆن ساڵ بهر  کازانۆڤا ١٩٩٥"  و   (

"Casanova) "نهرانی سروشتی بهردەوام دووپاتيان کردۆتهوە. دياريکردنی  ١٩٩٨ ) پشک
اليهن   له  زەوی  ڕاستهقينهی  گرنگ پترسۆنتهمهنی  ههرە  دۆزراوە  له  يهك  و    هوە 

کانديته   تايبهت  (به  و  ئاسمانييهکان  بهردە  بووە.  بيستهم  زانستيی سهدەی  مهزنهکانی 
کاربۆنييهکان) لهت و کوتی ماکهی سهرەتايی سهردەمی گهنجی سيستهمی هاتاويين که  
کهاتوو   ب گۆڕان بهسهرداهاتن وەك خۆيان ماونهتهوە، ههر بۆيه ناوی "بهرماوی پ

سي سهرەتايی  سهردەمی  ماکهی  دانراوە.  له  لهسهر  ههتاوی"يان  ستهمی 
ڕەق  و  بهستوو  وشك،  ماکهی  وەی  ش به  بهردەوام  تريۆئيد)  (م بهردەئاسمانييهکان 
ری   وەی "بۆمبی کهيهانی" خۆ به اليهی ئاتموسف ری زەوييهوە و به ش دەکهونه ئاتموسف

ی   تی ١٩٦٩زەويدا دەدەن و لهت و کوت دەبن. لهت و کوتی متريۆئيدی سا که له و
ك بۆ زانايان ناسراون.  م   کزيك هاته خۆارەوە، گهل
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   " (Dalrympleدالريمپل  بۆ  ٢٠٠٤،  ١٩٩١"  جياواز  تۆدی  م له  کوەرگرتن  که به   (
جار   چهندين  ترۆئيد  م بهردی  لهته  کهوتیدوازدە  جهدوەلبهندی    ڕ و  داناون  بۆ 

تودی بۆ نموونه   کردوون. ژمارەی مامناوەندی تهمهنی ئهو بهردە دياريکراوانه به م
له يهکهوە تا دوازدە (ئهندازەی مامناوەندی  "  Ar-Ar  ياخود  Argon-Argonئارگۆن "  -ئارگۆن  

ك  ±( پ و  ك  رەوە ڕ ژ ليستهی  له  ب  و  ئهلف  پيتی  ڕيزکردنی  به  وان)  پ هی  هه  (
  کردووە: 

 ،٤٤٨٠ ± ٢٠، ٤٥٣٠ ± ٢٠، ٤٥٢٠ ±  ٢٠): Allende) :"Ar-Arئالندە " .１
  مليۆن ساڵ.  ٤٥٦٠ ± ٥٠، ٤٥٠٠ ± ٢٠، ٤٥٧٠ ± ٣٠، ٤٥٥٠ ± ٣٠ 

 ٤٥٥٠  ±  ٤٠،  ٤٥٦٠  ±  ٦٠:  )Angra dos Reis  :")Sm-Ndئانگرا دۆس ريس " .２
 مليۆن ساڵ. 

 مليۆن ساڵ.   ٤٤٦٠  ±  ٨٠)،  Rb-Sr(  ٤٤٤٠  ±  ٦٠):  Gnarenai) :"K-Arگنارنای " .３
 مليۆن ساڵ. ٤٣٩٠ ± ٤٠، ٤٤٦٠ ± ٨٠): Intarch) :"Rb-Sr"چرئينتا .４
مليۆن   ٤٥٠٠  ±  ٧٠):  Rb-Sr، (٤٥٦٠  ±  ٨٠  ):Invinas) :"Sm-Ndئينويناس " .５

 ساڵ.
 مليۆن ساڵ. ٤٥٢٠ ± ٥٠، ٤٤٦٠ ± ٣٠ ):Moama) :"Sm-Ndمواما " .６
 ،٤٥٧٠ ± ٦٠، ٤٥٠٠ ± ٦٠ :)Mundrabrilla :")K-Arموندرابريال" .７

  ، مليۆن ساڵ.٤٥٠٠ ± ٤٠، ٤٥٤٠ ± ٤٠ 
نزا   .８ مليۆن    ٤٤٩٠  ±  ٦٠):  K-Ar، (٤٥٣٠  ±  ١٦٠):  Olivenza) :"Rb-Sr"ئۆليڤ

 ساڵ.
(Saint Severinسورين"  سهنت .９  :"Sm-Nd  :(٤٥٥٠  ±  ٣٣٠)  ،Rb-Sr  :(

٤٥١٠±١٥٠) ،K-Ar :(مليۆن ساڵ.  ٤٤٢٠  ± ٤٠، ٤٤٣٠  ± ٤٠ 
مليۆن    ٤٢٩٠  ±  ٦٠،  ٤٤٠٠  ±  ٦٠،  ٤٤٣٠  ±  ٦٠):  Shaw) "K-Arشاو" .１０

 ساڵ. 
رۆ   .１１ ک ): K-Ar، (٤٣٩٠  ±  ٧٠):  Weekeroo Station) :"Rb-Sr"  ستهيشنو

 مليۆن ساڵ.  ٤٥٤٠ ± ٣٠
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１２. ٧٥٠١١- Y) :Rb-Sr  :(٤٤٦٠  ±  ٦٠،  ٤٥٠٠  ±  ٥٠) ،Sm-Nd  :(٤٥٢٠    

 مليۆن ساڵ. ٤٥٢٠ ± ٣٣٠، ±١٦٠

کهوت وازی جياواز    ڕ تۆدە لهسهر تهمهنی زەويناسی که به ش دانان بهو م
نی جياوازەوە به ب پهيوەندی لهگهڵ يهکتر  له اليهن زانايانی جياواز و شو
وەچووە، بۆ يهکهم  له سهراسهری ئهم جيهانه لهسهر بهردەئاسمانييهکان بهڕ

)،  ١٩٥٦اوە (دياری کر  "Clair C. Patterson" سی پترسۆن    ر هيکلجار له اليهن  
ساڵ دياری دەکا.  به گوتهی    ٤٥٥٠تهمهنی مامناوەندی زەوی به نيزيکهی  

تريۆئيد (شههاب)که له لهت و  ٢٠٠٧" (Scottسکات" ) بهردە ئاسمانييهکان، م
نيشاندەری   کهاتوون،  پ ههتاويی  ووردکراوی  ماکهی  و  ئاسترۆئيد  کوتی 

ستا پالنيتی    ٤٥٥٠ماکهی سهرەتايين که   له ئ بهر  ل دروست  ساڵ  زەوی 
  بووە.  

قوڕقوشم      تۆدی  ڕابردوودا    )Pb- Pb(قوڕقوشم    – م نی  سا له  توانيويه 
تهمهنی   نۆژەنههميسان   ژمارەی  نه  و بۆ  که  وەيهك  ش به  تهوە،  بکر
ورێ  ٤٥٦٤،٧  ±  ٠،٦،  ٤٥٦٦،٧  ±  ١" به  Chondritکۆندريت" مليۆن ساڵ دەپ

)٢٠٠٧ ،Scott  سهنگاندن لهگهڵ "   Dalrympleليستهکهی دالريمپل "). مرۆڤ به هه
تۆدەکانی   يانه(سهيری م هی النيکهمی ئهو ژمارە نو تا    ١سهرنج دەداته هه

تۆدانه  ١٢ م لهو  كوەرگرتن  که به  بکهن).  کرد،  پ ئاماژەمان  شتر  پ که 
زيکهی   مليۆن ساڵ گومان   ٤٤٧٠کۆنترينی ئهو بهردە ئاسمانييانه تهمهنيان ن

 دەکرێ.  
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نهی   تهمهنيان.    ٥٦و لهسهر  زانياريی  لهگهڵ گرنگترين  ی زەويناسی  مليۆنان سا وانی  پ
  ساڵ گومان دەکرێ.   ٤٦٠٠تهمهنی زەوی به نيزيکهی 

دوای ئهو ڕوونکردنهوە ووردە لهسهر تهمهنی ماکهی کۆنی سيستهمی ههتاوی دەب     
نهی ژمارە   وەری کاتی و تۆد  ٥٦پ کوەرگرتن له م وانی  لهبهر چاو بگيرێ.  به که ی پ

کی سهردەمی کامبرين " نه سهرەتای دەسپ " Kambriumباشتر و ووردتر دەتوانرێ بۆ و
کی سهردەمی ترياس "٤٥٢  ±  ١به   ، مليۆن  ٢٥١  ±  ٠،٤" به  Trias، و سهرەتای دەسپ

وەرە کاتييه تهواو و کاميلهی زەويناسی به وردی   نرێ. ئهو پ ش ئهمڕۆ بناس ساڵ پ
به   کت له  و  کورت  ڕوونکراوەتهوە  ڕوونکردنهوەی  و  ساکار  وەی  ش به  وانهييهکان 
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ی   سهرەتای سا له  پ دەکرێ.  تۆدی    ٢٠٠٨ئاماژەيان  م له  ئهمريکايی  زەويناسانی 
وورديی   که  وەرگرتووە  کی  که رەناسی  ئهست کهرەسهکانی  ميزانکردنی  بۆ  ئارگۆن 

وانهکانی له ( شکهوتووي±  ٠،٢٥) وە بۆ ( ±  ١پ يانه له  ) پ باشتر کردۆتهوە. ئهو پ
نی که بواری زانستی بهردەوام له پهرەسهندندايه و تهمهنی  زانستی زەويناسيدا دەيسهلم

ينهوە سهر     قارەمانيهتی ڕاستهقتنهی دياردەکان دياری دەکا. له کۆتاييدا ئيزن بدەن بگهڕ
ی  Clair C. Pattersonکلهير سی. پيتهرسن "زانای کيميا  ئهم بهشه واته     ١٩٩٥" که سا

شينهی تهمهنی قوڕقوشم  کۆچی دوا يی کرد. ئهو زانا ناودارە له پهيوەندايهتی لهسهر پ
)Pb- Pb(    خۆی به اليهنی زيانباری ئهو ماکهيه بۆ ژينگهوە خهريك کردووە. ئهو زانايه

يهکهم کهس بوو که مرۆڤی له ژەهراويبوونی مهترسيداری ئهو ماکهيه ئاگادار کردەوە،  
و  ڕوون  گوته  يهکگرتووەکان  ته  و سياسی  و  شهسازی  پ بهرژەوەندی  م  به

) کردەوە  کاڵ  زانايهی  ئهو  ساڵ  asanova١٩٩٨ئاشکراکانی  چهندين  دوای   .(
مهتی جهسته   ی له ئامۆژگارييهکانی ئهو زانايه کرا و قوڕقوشميان ديارە بۆ س ڕايه گو
و دەروونی مرۆڤ له لوولهی ئاوی خواردەمهنی و ههروەها بهنزينی ئوتۆمۆبيل جيا  

  کردەوە.  

ئهزموونهکانی      و  (دۆزراوە  پترسن  س.  ر  به  ١٩٥٦کل ش  پ نه  و بۆ  دەيتوانی   (
بگرێ. ئهو پشکنين و تاقيکارييهی    لودڤيگ بيتهوڤنازارەکانی ئاههنگسازی ناودار  ئ

ی   لهسهر موی سهری ئهو ئاههنگسازە ناودارە کرا، که بۆ پشکنين له    ٢٠٠١له سا
زياتر  جار    ١٠٠  داهاتوودا ڕاگيرابوو، نيشانی دا که ماکهی قوڕقوشم لهناو جهستهيدا

بووە.   ئاساييدا  هتی  حا بله  بههۆی لودڤيگ  جهستهی  ژەهراويبوونی  له  يتهوڤن 
شا و گيانی له دەست دا   هۆکار بۆ مهرگی لهکارکهوتنی   –قوڕقوشمهوە ئازاری دەک

ئهو  لهشی  ناو  چۆته  چلۆن  قوڕقوشم  ماکهی  م  به بوون.  گورچيلهکانی  و  جهرگ 
ههرزانی  سپی  شهڕابی  بهردەوام  بيتهوڤن  که  دەزانين  ئهمڕۆ  مه  ئ ئاههنگسازەوە؟ 

هوە که شهڕاب سازان لهجياتی شهکری سروشتی گرانبههای ئهو سهردەمه  خۆاردۆت
کيان وەرگرتووە. بتهوون بۆ کهمکردنهوەی   شله شهکری قوڕقوشم که و ئازاری    ئ

کی  ش کهمکهرەوە که جهستهی بهردەوام ئهو ژەهراوەی خواردۆتهوە. ئهو له حهبی ه
شکی ڕۆشنهوە ت .  وەر نهگرتووە، چونکه تهنيا به بير و م ن ق   وانيويه ئاههنگهکانی بخو
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نهی      کی بچووکی    ٥٧و ی  متريۆئيد(لهت تی مکزيك دۆزرايهوە    ١٩٦٩کنديتی کاربۆن) که سا له و
پاشماوەی سهردەمی سهرەتايی ماکهی سيستهمی   به ئهگهری زۆر  بهردە  ئهو  ههتاويی  نيشان دەدا. 

تهوە بۆ خ شينهی ئهو بهردە ئاسمانييه دەگهڕ   ساڵ بهر لهمڕۆ.   ٤٥٥٠ۆمانه. پ

نهك ههر تهمهنی زەوی (يا    کهوابوو تاقيکاری و پشکنين لهسهر ماکهی قوڕقوشم    
پووچکهی هۆکاری مهرگی بيتهوڤنيش   کوو گر سيستهمی ههتاوی) ڕوون دەکاتهوە، به
ز و زانستی بۆ مهرگی ئاههنگساز  کی بهه دەکاتهوە. لهمرۆدا بهداخهوە هيچ هۆکار

  (بهشی دووی ئهم نووسراوەيه). بوونی نييه" Mozartموتزارت " 

تهکان يا      کهاتنی پالن کهاتوون، (پ ئهزموونبهندی: ئهو ڕووداوانهی له ڕابردوودا پ
و   کيميايی  ئاناليزەکردنی  وەی  ش له  کوەرگرتن  که به  لهمرۆدا  ئاههنگساز)  مهرگی 

نهوە و  کهوتيانفيزيکی به ووردی ڕوون بکر   بۆ دياری بکرێ.    ڕ

به   خۆمان  دەمانهوێ  بهدا  کت ئهم  کۆتايی  بهشی  کهوتیله  کهاتنی    ڕ پ وردتری 
وانانه کۆتايی به تهوەری تهمهنی زەوی   ههسارەکان و مانگهوە خهريك بکهين و بهو پ

نين.    ب
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کهری سهرەتايی دژە داروين  ی زەرياکان و کارت   خو
 

مه (و     نن سيستهمی هاتاويی ئ زانيارييهکانی بهشی کۆتايی ئهم نووسراوەيه دەيسهلم
نيزيکهی   کهاتوون. دياريکردنی    ٤٥٦٦ههروەها زەوی)  ئهمڕۆ پ ش  مليۆن ساڵ پ

نراوە   بونيات  مانگ  سهر  بهردی  و  متريۆئيد  راديۆميتری  ڕەوتی  لهسهر  تهمهنهکه 
نهی   ستی زەوی ئهمڕۆيی که مليۆنان ساڵ   ). کۆنترين بهردە پتهوەکانی٥٨و    ٥٧(و پ

نهی  ٤چاالك بوون، نيزيکهی    ). ٥٦ههزار مليۆن ساڵ تهمهنيانه (و

 

نهی  تهکانی   ٥٨و کهاتنی پالن ناکردنی پ شووی سيستهمی ههتاويی هاوڕێ لهگهڵ و سهردەمی پ
نووس، زەوی و مارس نيزيکهی  رکۆر، ڤ ستا نيشان دەدا که له تهپ   ٤٥٦٦م مليۆن ساڵ بهر له ئ

کهاتوون. –و تۆز    گازی ماکهی سهرەتايی ناو گهردوون پ

لهسه    زانيارييانه  ئهو  ئهوەی  کڕۆنۆمتر(سهرەڕای  ڕەوتی  ) Clocks in the rocksر 
له   بهراورد کوەرگرتن  که به  زەوی  تهمهنی  جاميدن،  و  پتهو  لهڕاستيدا  و  کراون 

ك سهربهخۆ دياری کراوە.   کی گهل واز   ش

ی  L. G. Collinsههروەك زەويناس "    به ووردی ڕوونی کردۆتهوە دەکرێ    ٢٠٠٦" سا
جيهان ئوقيانووسهکانی  النيکهمی  ئاويی"    تهمهنی  "سهيارەکانی  و  بکرێ  دياری 
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 " ناتريۆم  ماکهی  چهوانهی  پ به  ن.  که  Naبناسر  "٢،٨٣    ، ن کد پ زەوی  سهدەی  له 
، دوو ماکهی   ٠،٠١٣٠" تهنيا  Clماکهی کولۆر " ن کد ستی پتهوی زەوی پ له بهشی پ

ن " ستی زەوی ئوکسيژ ) له سهدی زەوی  ٢٧،٧٢" (Si) و سيليکۆن "٤٦،٦" (Oباوی پ
کد له سهدی    ٣٠،٨" ناتريۆمی ئاوی زەرياکان نيزيکهی  Ionenنن. کهوابوو ئيۆنی "پ

نهی   نهوە (و تايبهت ڕوون بکر پرۆسهی  به  که دەکرێ  باردارەکانه  ههموو زەڕڕە 
هش بۆ ئيۆنهکانی کلۆريد که نيزيکهی  ٤٩ له سهدی زەڕڕەی بارداری    ٥٥،٣). بهو حا

درو ماکهيی  مهزنی  کی  ن کهل نن  د ك  پ نی  "نهر وەك  ههر  دەکا.  " L. G. Collinsست 
" کلۆريد  ئيۆنی  کردۆتهوە  گازی Chlorid-Ionenڕوونی  له  ئوقيانووسهکاندا  لهناو   "

ن.   بورکانهکان ك د   پ

ن "    ، کات ئهسيد کلۆريدريك  HCl" ی داغ و تراو (  Hydrogenchloridکلۆريدی هيدرۆژ
ی هه ) بهو ئهندازەيهی که به ڕاحهتی ج ی ئاو ب که نه له اليهن  ت ، سا سهنگاندن ب

نيزيکهی  بورکانهکانهوە   دا  (له سا ری زەوييهوە  ئاتموسف ناو  ته   ١٠١٢   X  ٧،٨دەچ
ئهسيديهوە   بارانی  اليهن  له  نههايهتدا  له  بورکانيانه  گازە  ئهو  کلۆريد).  ئيۆنی  گرەم 
يهی ئهندازەی به پتوونی ئيۆنی کلۆريدی له   ی ئاوی ئوقيانووسهکان دەبن. بهو پ که ت

گرم بۆ زانايان ناسياوە،    ١٠٢٢   X  ٢،٦٧١٥ههموو زەريا و ئوقيانووسهکان نيزيکهی  
ما دابهشکردنی  (بههۆی  بورکانهکان  نهی  سا کلۆريدی  )  ١٠١٢    X  ٧،٥٨٦٣کهی 

ی تهخمين دەکرێ.  ٣٥٠٠دەورەيهکی    مليۆن سا

ی خاياندووە تا ئوقيانووسهکانی جيهان بگهن به    ٣،٥کهوابوو نيزيکهی      مليارد سا
" کلۆريد.  ئهوڕۆيی  ماکهی  (L. G. Collinsميزانی  زۆر ٢٠٠٦"  ئهگهری  به   (

فاکته بهو  خۆی  گهيهك  بۆچوونهکهی  به هيچ  ئهزموونبهنديدا  له  واسيوە.  هه رانهوە 
رەکان (که پرن له کلۆريد)  .   ٣٥٠٠بوونی نييه که زەريا سو مليۆن ساڵ تهمهنيان ب

ی  (کۆمه هاتووە  ك  پ ئوقيانووسهکان  ش  پ زۆر  ماوەيهکی  خۆی  زەوی  يهی  پ بهو 
رە و پالن کدادانی ئهست تهکانی دەوروبهری  مهزنی ئاو، که به ئهگهری زۆر له اليهن پ

.  ٣٥٠٠زەوی سهرچاوەيان گرتووە) دەب النيکهم    مليۆن ساڵ تهمهنی ب

تاقيکارييه      نههايهتدا  له  که  زەوی  تهمهنی  ڕادەيی  و  مينيمال  وانی  پ سهرەڕای 
له   نیزانستييهکان پتهو دەکا،  ك   ٢٠٠٥و    ٢٠٠١  سا توانرا زانيارييهکی گهل يشدا 
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ك لهسهر تهمهنی زەوی ل كوەرگرتن له  بهکه تهوە. به که ه اليهن زانايانهوە کۆ بکر
" هافۆنيۆم  کرۆنۆمتری  و  وان  پ کهرەسهی  ژەنکردنهوەی  -Hafnium-Wolfram(Hf-W)  نو

Chronometrie  ،مان کی تاقيکاريی ناوەندی زەويناسيی زانستگهی مونستری ئا " گرووپ
س ئهنستيتۆی  سوئيس،  زوريخی  سروشتييهکانی  سهرچاوە  هرچاوەناسيی ئهنستيتۆی 

ئينگليز ئاکسفۆردی  زانستگهی  زەويناسيی  کی  گرووپ و  مان،  ئا نی  کۆ  زانستگهی 
نن    توانييان بيسهلم متريۆئيدەکانيتر  و  مانگ  سهر  بهردەکانی  له  کوەرگرتن  که به 

ش   تی زەوی پ ) بوونی ههبووە. ناوی ئهو ئهنستيتۆيانه  دە مليۆن ساڵ  ±(   ٤٥٢٧پالن
وەك   زەويناسيدا  ژووی  م له  فهرمی  وەيهکی  ش به  زانيارييانه  ئهو  که  هاتوون  بۆيه 
ندراو ڕابگيرێ. ئهو زانيارييانه نيشانی دەدەن که زەوی و مانگهکهی  کی سهلم زانست

کهاتنی سيستهمی ههتاوی واته    ٣٠نيزيکهی   اڵ  مليۆن س  ٤٥٦٦مليۆن ساڵ دوای پ
نهی   کهاتوون (و کی داغ و گهرم پ ت ش ئهمڕۆ وەك کۆرپهيهکی پتهو و پالن ).  ٥٨پ

نهی   کهاتنی مانگيش ڕوون دەکاتهوە. ههر وەك و زە بۆچوونی پ نيشانی    ٤٥ئهو ت
ی   ه کرد که   ١٨٧٠دەدا جۆرج داروين له سا کهاتنی مانگ گه کی لهسهر پ ز ت

به   ندرێ.  بسهلم ئهو سهردەمه  ی  نهتوانرا  سا تاقيکاريی  ئهزموونهکانی  ی   ٢٠٠٥پ
ندرێ که مانگ   کی    ٤٣٠٠دەکرێ بسهلم کدانی بهرد ش ئهمڕۆ بههۆی ل مليۆن ساڵ پ

کهاتووە  ئاسمانی به قهرا   کی ئاگرينی ل مريخ پ تی زەوی خشاوە و لهت که له پالن
داروين   به بۆچوونی جۆرج  ی دژ  کی قوو يانه باس نو ئهو زانيارييه  له کردۆتهوە. 

ناوە.   که وان زاناياندا پ   ن

بهو زانيارييانه ووردەی لهسهر تهمهنی زەوی (يهکهم کۆبوونهوەی زەڕڕاتی تۆز     
وان   ش ئهمڕۆ    ٤٥٢٧و پتهوبوون نيزيکهی    ٤٥٦٦و گازی کهيهانی ن مليۆن ساڵ پ

نهی   ك  ٥٨و گهل تی زەوی  لهڕاستيدا پالن داروين حهل بکرێ:  شهکهی  ) دەکرێ ک
ژی له پشته،  کهونه و دەش زانين که پڕۆسهيهکی زەويناسی (گهشهسهندن)ی دوور و در

کی پتهوە و   ست کهاتنی پ کی تهپ و تۆز و گازەوە بۆ ساردبوونهوە و پ له بارودۆخ
ماوەيهکی   کاتييهوە  ڕوانگهی  له  زەوی  سهر  بوونهوەرانی  گهشهسهندنی  ئهستوور. 

ك زۆری خاياندووە که توانيويه دوای چهندين ملي ۆن وەچهی بوونهوەرانی جياواز  گهل
شهی بۆچوونی داروين لهسهر ئهو باسه و ئهو پرسيارە که ئايا "زانياريی   . ک ن ق بخو
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وەيهکی   کليلیئهمڕۆيی   ش به  لهمڕۆدا  دەکرێ  ڕابردوون"،  شهکانی  ک دۆزينهوەی 
هاوچهشن چارە بکرێ. ئهو ڕاستييه که فوسيل و ماوەی کاتيی بوونهوەرانی کهونی 

ژو م ش  مه پ ئ ن،  بکر دياری  و  ڕوون  زانستی  وەی  ش به  دەکرێ  مرۆڤايهتی  وی 
له ڕوانگهی   ياسا سروشتييانهی  و  ز  ئهو ه را:  ك خ گهل کی  ئهزموون دەخاته سهر 

نانی    ١٤زانستی کيمياييهوە نيزيکهی   که ستا بوونه هۆکار بۆ پ ملياردساڵ  بهر له ئ
ش ئهمڕۆ    ٤٦٠٠و    ماکهی سهرەتايی نانی  ساڵ پ که ، ههر ئهو  سيستهمی ههتاويیپ

نه  وە دەچن. ئهگهر وا نهبوايه، بۆ و شتا ههر چاالکن و لهمڕۆشدا بهڕ زانهن که ه ه
ووردی   تهمهنی  تۆدانه  م بهو  و  بدەنهوە  ڕابردوو  له  ئاوڕ  نهياندەتوانی  فيزيکزانان 
ه بکهين به   رزام و زەوی دياری بکهن. سهرەڕای ئهوەش دەب ئاماژە بهو خا ئونيو

ئهو زانيارييانه ناکرێ لهتی د. ن. ئای بوونهوەرانی کهونی سهر زەوی که نيزيکهی ب  
ن و   ن"يان  سهدان ههزار ساڵ تهمهنيانه پاشهکهوت بکر ن.  "ژ   دانه به دانه دياری بکر
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  ٧بهشی 

 شۆکی بۆمهلهرزەی داروين   
  

کۆکراوە(  کۆنی Kolektionله  ماسييهکی  ئاههکی  کی  بهرد فۆسيليهکهمدا  بچووکه   (
نهی   دايه (و کی حهوت   )٥٩ت کيان مندا ندە باشه که جار و بارودۆخی ئهو فوسيله ه

هم ڕوون   ه کنجکۆ ه بۆ الی دەمی برد و گوتی: ئهو ماسيه بۆنی دێ؟ بۆ ئهو مندا سا
بههۆی   ماسييه  ئهو  ستا  ئ له  بهر  ساڵ  مليۆنان  که  کی کردەوە  بارودۆخ ناو  کهوتنه 

سکهڕووته)  تايبهتهوە سقنييهکانی الشهی ئهو ماسييه (ئ ر  بووە به فوسيل: بهشه ئ لهژ
ل  زيخ   فوسيلی  ژ  در و  دوور  ك  گهل ماوەيهکی  به  و  شاردراوەتهوە  دا  خۆ و 

نهی  کهاتووە(و   ). ١٦٠الپهڕە   ٤٩پ

ژاييهکهی نيزيکهی ههشت سانتيمتر بووە     ) له Dapalis macrurus(  ئهو ماسييه که در
پهڕی  ماسييه  لهو  جيا  دۆزراوەتهوە.  فهرنسا  باشووری  له  پشکينهرانهوە  اليهن 
دۆزراونهتهوە.   ناسکانهدا  ئاههکييه  بهردە  لهو  ش  گه و  رو  م ندە،  با فوسيلکراوی 
تهوە   پشکنينی زەويناسی نيشانی داوە ئهو بهردە ئاههکييانهی باشووری فهرنسا دەگهڕ

ههمی زەويناسی (دەورانی  بۆ سهردەمی   مليۆن   ٢٣تا    ٣٤  واته"  Oligozän"  ئۆليگۆسنس
نيزيکهی   ئاههکييانه  بهردە  ئهو  تهمهنی  ستا).  له ئ ه. شاری   ٣٠ساڵ بهر  مليۆن سا

"Forcalquier  ٦٠٠" که ئهو فوسيالنه له دەوروبهری دۆزراونهتهوە لهمڕۆدا نيزيکهی 
سقانييهکانی وەك "  متر بهرزتر له زەريايه. لهو ڕوانگهيهوە که  .D ماسييه ئاساييه ئ

macrurus ئهزموون نييه،  ئيشکاييهکان  لهسهر  مانهوە  زيندوو  بۆ  کيان  شانس هيچ   "
شاخاوييهکانی  ناوچه  له  زەرياچهيهك  ستا  ئ ش  پ ساڵ  مليۆنان  دەب  که  وەردەگرين 
نموونه   له  ك  تاقم ئهوەش  سهرەڕای   . ههبووب فهرانسا  باشووری  ئهمڕۆيی 

ماسييانه خۆيان ڕاوچی    هشنهچ" شاهيدی ئهوە دەدەن که ئهو  D. macrurus فۆسيلييهکانی "
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ماسييهنهدا   لهو  ک  تاقم زگی  ناو  له  ههزمکراو  نيوە  بچووکی  ماسی  بوون: 
گانه کۆی يهکتر بکهين ئهزموونی ل وەردەگرين که  دۆزراونهتهوە. ئهگهر ئهو به
ش ئهمڕۆ دەب لهو ناوچهيه زەرياچهيهکی ئاوی شيرينی ل بووب که  مليۆنان ساڵ پ

دا ماسيی ڕاوک . لهو ڕووەوە که چهشنی لهو هر و بوونهوەرانيتری ئاوی ژيانيان کردب
" D. macrurus" و ئاسهواری فوسيليان له ميۆسن "Miozän  مليۆن ساڵ بهر    ١٠" نيزيکهی

لهمڕۆ ون بووە و ئيتر نهدۆزراوەتهوە، ڕوونه که دوای ئيشکبوونی ئهو زەرياچهيه  
ی کات بوونهوەرانی ئهو ناوچهيه له بارودۆ کی تايبهتيدا فوسيلهکهيان ڕاگيراوە.  به پ   خ

  

نهی  دايه ( ٥٩و کی ئاههکی ئوريگينال نيشان دەدا که فوسيلی ماسييهکی ت   ) Dapalis macrurus بهرد
ئۆليگۆسنه( ههمی  س سهردەمی  هی  کهونی  Oligozänو  کی  کۆکراوە(کۆلکسيۆن) له  فوسيله  ئهو   .(

 خاوەنيهتی.    زانستی وەرگيراوە و ئيستا نووسهری ئهم بابهته

مه دەباتهوە سهر دوو تهوەری سهرەکيی بهشهکانی داهاتوو واته     ئهو دۆزراوانه ئ
گهيشتنزانستی زەويناسی و   له بهشهکانی داهاتوودا    ت له چهمکی ديناميکی زەوی. 

ژوويی و زانستی ئهو بوارانه ت بگهين و دواتر باس لهسهر   دەمانهوێ له بنهڕەتی م
بۆمه شۆکی  لهو ئهزموونی  وييهك  که ت کۆتاييدا  له  و  بکهين  داروين  لهرزەی 

ه بکهين.     دۆزراوانه گه
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مان   یکانی ناوەندي چياسهدەفی سهر  تی ئا   و
  

ناوچهی شاخاويی وۆلفهاگر "    له نيزيک شاری کاسلWolfhagerله  ناوەندی    "  واته 
تهييه  کهاته ت مان ياخود ئورووپا له پ تی ئا ژی خوارەوەی زەوی  و ئاههکييهکانی تو

نيزيکهی   ترياس،  سهدەفی   ٢٤٨(سهردەمی  کۆتايی  ب  کی  ژمار ساڵ)  مليۆن 
نهی   . چلۆن ئهو )٦٠فوسيلکراو، نيلوفهر و نينۆکهشهيتانهی زەريايی دۆزرانهوە (و

  زەرياييانه له شاخهکاندا دۆزراونهوە؟ رە سهدەف و بوونهوە 

نۆ" ئهو پرسيارە له اليهن قهشهی      " ئاناتۆميست  Nicolaus Stenoمهسيحی نيکۆالوز ست
ينهوەی لهسهر کراوە. له نووسراوە  ١٦٨٦تا    ١٦٣٨و زەويناسی دانمارکی ( کۆ ) ل

و De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromes التينييهکانيدا:" شهکی  پ  "
ی   نۆ گومانی ئهوە دەکا   ١٦٦٩ناميلکهيهك سهبارەت به ڕەقهمهنی ناو سروشت، سا ست

م به ئهگهری زۆر توانايی گۆڕانی ههيه و static"مهند و وەستاو  که زەوی   " نييه، به
ئهوەوە   له اليهن  بهردەوام  گانهی که  به ئهو  لهسهر  دێ.  بهردەوام گۆڕانی بهسهردا 

هدەفی سهر شاخهکان دۆزينی ووردی لهسهر کردووە، ستينۆ هاتۆته بهتايبهت لهسهر س
لهخۆيان   سهدەف  که  کی الشهنهرمی زەرياکان  بوونهوەر ههر  که  باوەڕە  ئهو  سهر 

ر زەرياکهدا دەفن دەبن   ی ژ نن دوای مردنيان له ناو خرتوخا و دواتر قابغی   –دەدە
زەرياکه   پاشهکشهکردنی  دوای  بهرد.  به  دەبن  له سهدەفهکان  توانيويه  مرۆڤ 

تهوە.     ئيشکانييهکاندا سهدەفه بهردينه (فوسيل)ەکهيان بدۆز
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نهی  مان. له سهردەمی ترياس (بهردی ئاههکی   ٦٠و تی ئا : فۆسيلی بوونهوەرانی زەريايی له ناوەندی و
ی بهردئ ئاههکی و "  ٢٤٨اليهی خوارەوە، نيزيکهی  ر    .ماو" بهج mergeligساڵ بهر لهمڕۆ) خرتوخا له ژ
کیزەوی زەرياکه و له  ژ ئاههکيدا ژيانيان کردووە. نينۆکهشهيتانه و فوسيلهکانيتر له باشووری   تو

تی ناوچهی    له نيزيکی شاری کاسل دۆزراونهتهوە.   " Wolfhagerوۆلفهاگر " ڕۆژهه

واته     مهسيحی  باوەڕی  به  دژ  مهسيحييهکه  قهشه  سروشتييهی  ڕوونکردنهوە  ئهو 
رە ڕوونی دەکاتهوە:"چيرۆکی خو ماسی فوسيلکراو،   قاندن دەوەستا، ههر بۆيه بهو د

و   س ئاسهواری  وەك  و  زەوين  ژووی  م گهی  به بوونهوەرانيتر  و  نينۆکهشهيتانه 
نهکانی  نن (و گهيهکی ڕوونن  که ڕاستبوونی پهرتووکی پيرۆزی ئينجيل  دەسهلم به

یA. Cutler)." ههر وەك ئا. کاتلر "٦٠و    ٥٩ کردووە، دەگوترێ    ٢٠٠٣  " سا ئاماژەی پ
هکار و سهلماندنی  وە نيشانهيهکی ئاشکرايه دژ به مرۆڤی هه که ئاسهواری ئهو س
وشهی   به  وشه  کدانهوەی  ل به  ئهوەش  سهرەڕای  ئينجيل.  پهرتووکی  خودای  زی  ه
نهرەوە تهبليغاتی بۆ   ق زی خو وەيهی له اليهن باوەڕدارانی ه بی پيرۆز ههر بهو ش کت

که  دە  کراوە  ئاماژە  پيرۆزەکهياندا  به  کت له  (نووسهر):  دەکا  دروست  شه  ک کرێ 
دا   قاند و فۆرمی پ نهری زەوی له يهکهم حهوتوودا زەوی خو ق دواتر دەستووری   –خو

کهوتووە، چلۆن فوسيلی زەريايی   وەکه وەڕ وی داوە. ئهدی کات س خستنی س وەڕ
وەکه   س ئهزموونی  تن؟  ندراب ق خو شتر  پ دەب  که  گاشهبهردەکانهوە  ناو  چوونهته 
م   تهوە، به وکردب وەکاندا ب ڕەنگه قابغی بهبهردکراوی نينۆکهشهيتانهکانی بهسهر ک

توانيو  ئهو  چلۆن  بکاتهوە.  بۆ  ی  ج گاشهبهردەکاندا  لهناو  و  زەويدا  ی  د له  يه 
پووچکهيهی پهرتووکی ئينجيل" به ڕوونی له باسهکانی کاتلر " ) دا  ٢٠٠٣"(Cutler"گر

ی سهرنجه.   ندنهوەيان ج   شی کراونهوە و خو
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لهمڕۆ      بهر  ساڵ  ههزار  چهند  تهنيا  جيهانه  ئهم  مهسيحی  ئايينی  باوەڕی  لهسهر 
ندر ق نۆ "خو " مرۆڤ باوەڕی به قهشهی مهزن جيمز  Stenoاوە. لهسهردەمی ژيانی ست
" (James Ussherئوشر  نهی  ١٦٥٦  -    ١٥٨١"  و ژووی  ٤٧)  م له  که   بووە   ،

ی   قاندنی ئينجيلدا به وردی تهمهنی زەوی دياری کردووە:  له سا دا ئهو    ١٦٥٠خو
ر   ی    ٢٣هممه  ی بهيانی ڕۆژی يهك ش ٩مرۆڤه ئايينيه ڕايگهياند کاتژم ئوکتوبری سا

تی    ٤٠٠٤ کهاتووە. واته دەب پالن قاندنی جيهان له اليهن خواداوە پ ش زايين خو ی پ
نهوە بۆ   ٥٦٧٤زەوی له سهردەمی ئهودا   . دوای ئهو باسه با بگهڕ ی تهمهن بووب سا

نۆ "    ". Stenoسهر کارە گرنگهکانی ست

) پرنسيپی لهسهريهکتر  ١٦٦٩" (De solidoله نووسراوەيهکيدا به ناوی دێ سۆليدۆ "   
پهرچين   : بهردی ناو  قه پهرچين بوون" فۆرمووله دەکا. ئهو ياسايه دە "ياسای قه

وەی  خرتوخا ژی  هکان به ش ن: "تو پهرچين دەکر ژی   جياواز لهسهر يهکتر قه   تو
و   سهرەتايه  ژی خوارەوە  ژیسهرەوە    تو کی    – کۆتاييه"    تو شت دۆزراوەيه   ئهوە 

ی  نائاسايی نهبوو. سهرەڕای ئهوەش ئهزموونگرتنی به گشتی   ی سهرنجه: بهپ نۆ ج ست
ژ ئاناليزەکردنی    ە تو دوای  تر)،  (نو سهرەوە  و  (کۆنتر)  خوارەوە  هکانی  خرتوخا

بههۆی   کاتهوە.  ڕوونی  و  کبداتهوە  ل زەوی  ژووی  م دەتوان  مرۆڤ  فوسيلهکان، 
نۆ" ەوە بهردی بناغهی پشکنينی زانستی لهسهر ئهو تهوەرە بونيات  نووسراوەکانی "ست
" زانستی  و  کهونناسی  Biostratigraphieنرا  بنچکی  و  بنهڕەت  رەوە  ل ندرا.  ق خو  "

نۆ به ئهگهری زۆر يهکهم بيرمهندی سهربهخۆ بووە که زانيويه زەوی   ندرا. ست دامهزر
ژی پهرەسهندنی له پشت سهر وە ژوويهکی دوورودر ستاوە. ئهو وەك زانای بواری  م

سروشتيی   زانييهوە زانستی  پرسياری    بهل له  خۆی  ر    ڕەخنهگرانهتوانی  لهژ
بی ئينجيل ڕزگار بکا.     ڕوونکردنهوەی وشه به وشهی کت

نۆی قهشه له      کاتۆليکی.    ئايينزایمارتين لۆتهرييهوە ڕووی کردبووە    ئايينزایست
وەگهڕی   ی لهدايکب  ٣٠٠به بۆنهی  سا كوەرگرتن لهو ١٩٣٨وونی ستينۆ (سا ) و که

پيرۆزکردنی   بۆ  ههوڵ  بهردەوام  دوای    ئايينزای ناودارە  دراوە.  ناشتنی  کاتۆليك 
ی   گه لهسهر   ١٩٥٣دووبارەی  له سا ژايی بيست ساڵ به کوميسيۆنيکی کليسا به در

ی   نۆە کۆ کردەوە. کات سا ئهگهری "پهرجۆ" و "پيرۆز بوون" ی ئايينهکه بههۆی ست
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شا و گوترا:   ١٩٧٤ يتريش ماوەی ک و کرايهوە دەسا کۆ و ئهزموونی ئهو کۆميسيۆنه ب
دەگوترێ   (که  نن  بسهلم کورت  "پهرجۆ"يهکی  توانيان  تهنيا  کارزانان  بهداخهوە 
ه،   ئهو خا دراوە).  شهفا  دۆعاکردنهوە  بههۆی  رپهنجه  به ش بوو  تووش  کی  نهخۆش

باوەڕ  ك  بڕ ڕاگرتنی  بۆ ڕازی  تهنيا  بهرپرسانی    بهسداران  ڕەنگه  بۆ  م  به بووب 
کاتۆليك   ڕۆژی    بهس کليسای  ی    ٢٣نهبوو.  سا پاپای    ١٩٨٨ئوکتوبری  اليهن  له 

" دووههم  پاولی  ژان  ژيانی  Johannes Paul IIسهردەم  و  زانستييهکی  کارە  بۆ  ز  ڕ  "
نۆ دانرا  "پيرۆز"ی   وەيه ئهو باسه مهبارەکه    –نيکۆالوز ست و  گهيشته کۆتايی  بهو ش

بۆ   شگۆيی  پ يهکهم  نهر  سهرسووڕه وەيهکی  ش به  کرا.  ڕازی  پ  اليهکی  ههموو 
له اليهن   شتر  پ که  کرا  دياری  ککهوتدا  ههمان ڕ له  قاندنی زەوی  ئوشر  خو جيمز 

"James Ussher .ەوە دياری کرابوو"  
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شه  زک  داروين  زانستييهکانی چار
  

نۆ "     قهشه و سروشتناس نيکۆالوس سنت بهشداری  Nicolaus Stenoههرچهند  " خۆی 
دامهزراندنی جيۆلۆگی کالسيکی بووە، له سهردەمی ژيانی ئهو زانايهدا زانستی زەوی  

" باور  جۆرج  ئهوەی  دوای  بوو.  نهناسراو  ك  گهل ڕن  ناوی  Georg Bauerمود (به   "
" بهرد  ١٥٥٥  –  ١٤٩٤"  Agricolaئاگريکۆال  (به  فوسيل  زاراوەی  ياخود  چهمك   (

ههمی ئهم بابهتهشدا باسمان   نهوار ناسی که له بهشی س نا، زانستی شو بوون)ی داه
اليهن   له  وەکرد،  "ل کوير  فهرانسي   "Georges Cuvierژۆرژ  پهرەی  يهسروشتناسی  وە 

درا.     پ

بگهين، که بۆ ئهوەی بتوانين له دامهزراند     نی ديسيپلينی زانستی بايۆلۆژيای کۆن ت
مان خۆشه لهم بهشهدا باس   داوە، پ ينهوەی کالسيکی بهردبووەکانهوە سهريهه کۆ له ل

شهکانی داروين بکهين سهبارەت به زيندەوەر  بهشی دەيهم  . سهردەمی خۆی   ناسیله ک
بی   کت له  يازدەههم  (  چهشنهکانیو  ڕادەيهک١٨٥٩/١٨٧٢داروين  تا  زۆر )  ی 

ن و مهودای تهرخانکراون بۆ ئهم بابهته : ئهوان ئهو بهشه زەق دەکهنهوە که لهسهر کهل
دەدوێ.   جيۆلۆگی  بابهتی  ژەی  در و  فۆسيلهکان  وان  سروشتناسه  ن بهشانهدا  لهم 

ناڕەزايهتيي و  شه  ک ئهو  ههموو  پاليۆنتۆلۆجياوە    واانهی  خۆڕەخنهگرەکه  بواری  له 
هکييهکهی  و  نهاتوو داروين باس .  ، دەخاته ڕووبوەستن   دەکرا له دژی تيۆری ڕەچه

) "ناتهواوی"  فۆسيلهکانله  وان  ن نی  دەکات،  کهل بهردبووەکان  دۆزراوەکانی   (
ک   ههند "لهناکاو"ی  تايبهت    فوسيلدەرکهوتنی  لهگهڵبه  سهنگان  هه سهرەتای   به 

وان   کات تا ڕادەيهکی زۆر ون  ئهو  بوونهوەران کهسهردەمی کامبرين، فۆرمهکانی ن
ی   سا دەوروبهری  له  که  ڕاستييهی  ئهو  و  ڕوون هيچ    ١٨٧٠بوون  کی  ئاسهوار

بوونهوەرانی کامبرين    لهسهرژيانی  ش  و  پ نهبووە  دەستهوە  لهسهر  ههروەها  به 
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شبينييهکهی" ت (بڕوانه  پ " داروين سهبارەت به تهمهنی زەوی لهم بهشانهدا باس دەکر
  . بهشی شهشهم)

ش: له کۆ    کی سهرنجڕاک   تاييدا داروين گهيشته ئهنجام

  

  " ...All the chief laws of palaeontology plainly   … that species have been produced by ordinary 

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

Variation and Survival of the Fittest ). ١٨٧٢/  ١٨٥٩داروين ("   

 

ت    ردر وەيه وەرگ ز داروين دەکری بهم ش رە سهرەکييهی چاڕ "... ههموو  :ئهو د
که   ... دەريدەخهن  ساکار  وەيهکی  بهش زەوی،  کهوناراناسيی  سهرەکيی  ياسايهکی 

وەی نوێ و چاککراوی  چهشنايهتييهکان بههۆی ئهفراندنی ئاساييهوە بهر ههمهاتوون: ش
مانهوەی   و  بهرههمی چهشنايهتی  [ئهوەش]  بوون،  کۆنهکان  وە  ش گيرەوەی  ژيان ج

 )".١٨٧٢/  ١٨٥٩داروين (باشترينهکانه

بوو  دوودڵ  چهوانهوە  پ به  که  داروين  وبۆچی  خۆی  پرسيارە    نی  ئهو  سهرەڕای 
شومارانهی   گهب ههبووهسهندنی  شلهسهر  له  بوونهوەرانی  ئهوەندە   یڕاستيسهر  ، 

نيا بوو انپهرەسهندنی زيندەوەر    ؟  د
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نهی   ناک:  ٦١و زنجيرو نهخشهيی  چاەی  ردنی  که  ماوەيهدا  لهو  ناسراوەکان  خهريکی ڕبهردبووە  داروين  ز 
بی   کت بووچهشنهنووسينی  بۆ    .کانی  اليهنه  س  دابهشکردنی  بدەنه  يهم " سهرنج  س و  الوەکی    "سهرەتايی، 

نۆزۆيک) زۆزۆيک و س کی گرنگترين چينهکانی . (پاليۆزۆيک، م کوپ سکدار يا ر کڕکڕاگهکان له بنهڕەتدا  ئ
ماسی ( ت:  دەگونج زانياريماندا  ستای  ئ رۆس،  Piscesلهگهڵ دۆخی  کاربۆنيف له  پهلهوەرەکان  ديڤۆنی،  له   (

يهکهم سهرەتايی  و   (Mammalia) شيردەری  شيردەرەکان  تراياس،  کۆتايی  (له  ندە   Birds andبا
Mammalsيهمدا ستۆسين) دەردەکهو  مرۆڤ.  ) له قۆناغی س بهندان (پل   ێ تهنها له کۆتايی سهردەمی سههۆ

ۆنتۆلۆجی. لهندەن،    . )١٨٦١(دوای ئۆين، ر: پال
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ی      نهوارناسی له دەوروبهری سا  ١٨٦٠سهيرکردنی دۆخی زانياری له بواری شو
م نهی  . دەداتهوە   ی پرسيارەکهوە گيا زنجيرەيهک له کڕکڕاگه بهردبووەکان (و    ٦١و

لڕووەکهکان)  ياخود   بنيات  که  کاتهدا  بکا،هو  نا  و ه   نراون  خا ههموو  له  که 
لهگهڵ   هاوتايه  لی  ەکهیتهواوتر  بۆچوونهبنهڕەتييهکاندا   ) ١٨٩٠(  "Bommeli"  بۆم

نهی  نهی ئهمڕۆيی ئهو ٣٨"و تهوە.تهوەرە کهم وزۆر " لهگهڵ و يهی    يهکدەگر بهو پ
شهنگهکانهوە   پ زيندەوەرە  له  زيندووەکان  بوونهوەرە  گرتووەههموو    سهرچاوەيان 

ت کی بهردەوام لهگهڵ گۆڕانکاريدا« (واته    له  (نهوەی دايک و باوک)، دەب هک »ڕەچه
.  سهندن)  گهشه کهاتب لهاليهن  پ جۆرەکان  گۆڕانی  وەيه  ش بهم  داروين،  بۆ 

گهدار کرادۆزينهوەکانی زانستی بهردبووی ئه ههرچهندە    ،و سهردەمهوە به باشی به
دەيويست   شتا  خۆی"گهشهه ک    "سهندن  ز ت يان  ک  تيۆر ندرێ.  وەک  بسهلم

له  سترۆماتۆليتهکان)  نموونه  (بۆ  کامبرين  ش  پ بهردبووەکانی  له  زۆر  ژمارەيهکی 
ی   سا زنجيرە  ١٩٨٠دەوروبهری  له  گهورەتر  بۆشايی  و  دۆزراونهتهوە  وە 

دەکاتهوە پبهردبووەکاندا   و  ڕ  جۆر  له  مه  ئ نهی  و که  مانايهيه  بهو  ئهمهش   ،
ت به وردی و   دا دەتوانر بنيات    تهواوترگۆڕانکارييهکانی فۆرم له ماوەی مليۆنان سا

تهوە    .  بنر
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وەکان و دايناسۆری يهکهمRichard Owenن " وڕيچارد ئۆ   "، ئهندامه هاوش

  

نهی      هکهی بوونهوەرانی  پيشانددا    ٦١ئهو نهخشهيهی له و راوە، گهشهسهندنی کۆ
و   کڕکڕاگهکان)  بوونهوەرە  لهسهر  (تهرکيز  داروينه  چارلز  زانای سهردەمی 

ئهناتۆمی بهريتانی ڕيچارد   )  ١٨٩٢  –  ١٨٠٤(  "Richard Owen"  نوئۆزيندەوەرناس و 
و ههروەها    . تهوە دۆکريب گرنگه  سروشتناسه  زاراوەی    بههۆیئهو  نانهکايهی  ه

ی  ناسراوە.    ۆرەوە دايناس سا ئۆ١٨٤١له  بۆ  ودا،  ناسهيهکی  پ پهلهوەرە  ئهو  ن 
سهرلهناوچوو وا  ژيابوونزە   انهی  گهشهکردنی  ،  وی  به  تايبهتمهندن  که  وکردەوە  ب

وە ئوستوانهيی  خوارەوە، قاچ  اليهنی يهکهميان يان.  هکانيتر يۆميئهنات  هو تايبهتمهندييی ش
د  ی"ئاژە لايناسۆرڕاکهری  مانت گيديۆن  لهاليهن   "  " Gideon Mantell"  )١٧٩٠  -  

ی    ەوە )١٨٥٢ ی    دۆزرايهوە و لهدا    ١٨١٨له دەوروبهری سا ناوی گشتی   ١٨٢٥سا
نرای  "Iguanodon" ئيگوانۆدۆن   .  ل

 

نهی   سکه پهيکهری دايناسۆر نيشان دەدا که    ٦٢و فوسيلهئ نۆژەن کراوەتهوە. ئهو    ۆنڤله ويلدن    بهتهواوی 
رنيسارت تی "یWealden von Bernissart"   ب ژييهکهی نزيکهی  بلژيكهوە  و ت و له    ترم ١٠هاتووە، در دەب
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کهوە  له اليهن  سهدەی نۆزدەههمدا له مۆزەخانهکاندا   ی  سهيری کراوە.  خه ت که (بهپ ويسته ئاماژە بهوە بکر پ
ناو له سهدەی نۆزدەههم نهيهکی ب   ".  هۆمۆلۆژی"  نفيزيکی مرۆڤ و دايناسۆرەکان تا ڕادەيهکی زۆر هاوتادا)،  و

  

ی      سا رنيسارت  ١٨٧٧له  ب وزی  خه کانگای    ٢٩)،  بلژيك(  "Bernissart" له 
سکهپهيکهری تهواو يی    " Iguanodon  "  کهم تا زۆر ئيگوانۆدۆن  ،ئ مهتريی   ٣٢٢له قوو

کهاتهيهکی    زەوی، نۆژەن  دۆزرايهوە، دووبارە    ياخود سهردەمی گهچ  کريتاسیله پ
نج کيسهڵ، يهک  .  و له مۆزەخانهيهکدا دانران  کرايهوە  نج تيمساح و پ جگه لهوەش، پ

ههزار پاشماوەی ڕووەکی بهردبوو    ٤ماسی و نزيکهی    ٢٠٠٠سهالمهند، زياتر له  
نهی  هشنانه،  . له پهنا ئهو چ)١٩٣٩،  ١٩٢٢،   Abelدۆزرايهوە ( ی  ٦٢و چهشنی    ١٨٨٠، سا

بريتانی  کۆنهناسی  زانای  له اليهن  ندراوە "ن وئۆ  "   تريش  ناس م    ەوە    زانایئهو  به
تايبهت  يهسروشتي  زانستی "ئهندامه   به  زاراوەی  نانهکايهی  ه گهی  ڕ له 

وەکان کهاتهکان"  سهرچاوەی  دواتر وەک "  و" ناسرا  هوە هاوش هاتپ وەيه  ی ل . بهو ش
نه   سکهپهيکهرەکانی ئيگوانۆدۆن که تهمهنيان  دەکرێ بۆ و يان توخمه ئ ئهندامهکان 

کهاتهی جهستهی هاوتای ئهو کهسانهی که ئهمڕۆ   ١٤٠نزيکهی   ه لهگهڵ پ مليۆن سا
نيندەژين،   سهنگ سهرەوە و خوارەوە    نهگهیسهرەتا له پالنی بنهڕەتی (سهر به چه.  هه

ك  و   لووتڕيز دوو  ددان،  به  و    کونهوە ک  مل  به  جهسته  چاو؛  دوو  ،  سينگهوە و 
که ههر  گرتووە  قاچيان هه پهنجهيان ههيه) بۆ   کاميان ههريهکهيان دوو قۆڵ و  نج  پ

سکی   سکی خوارەوەی دەستی    (بۆ نموونه  بهتهنيا ئ دايناسۆرەکان له بنهڕەتدا لهگهڵ ئ
کدەچنمرۆڤهکاندا  هی   نهی(  ل نهی  ٦٢  و ئهم  بکهن.    Bی    ٦٣، ههروەها سهيری و

ه   ئاژە ههر  جهستهی  له  بنهڕەتيانه  وەييه  کچوارهاوش ل   (Tetrapoda)  پهل هسهر  دا 
ينهوەيان لهسهر کراوە، دابهزينی هاوبهشی کڕکڕاگه کۆ ستا ل هزەوی که تا ئ  ی ئاژە

نن نهوارە دوورخراوەکان دەسهلم  .(٢٠٠٨ Shubin) زەمينييهکان له شو



  ڕاستييهکانی گهشهسهندن   ١٩٩    

 

 
 

  

نهی   "   ٦٣و تريلۆبيت  سکهڕووتهی  " Trilobitenئ ڤۆن  د سهردەمی   "Devon)  "Phacops " بهشی   (A و  "
کی گهورەی سهردەمی گهچ ( سکهڕووتهی دايناسۆر سکه  B) بهشی " Apatosaurusئ ". بۆ بهراوەردکردن، ئ
نهکهدا دانراوە.     پهيکهری مرۆڤی هۆمۆساپييهنيش له و

به      و  سهبارەت  شکڵ  کهاتنی  ئۆ  يچمیبپ هکان،  يان  و ئاژە پ که  شتانهی  ئهو  ن 
ئارکيتايپ ت  هۆکار"Archetypen"  دەوتر به  که  کرد  گريمانه  زانستی ی   یڕوون  ی 

نهوارناسی سهرەڕای ئهوەی که زانياری لهسهر    ،ئۆين.  نهکردوونهوە  زانای بواری شو
وەکان   هکاندا ههبوو، چهمکی  سهر  لهو بهتايبهت  هاوش سهندنی ڕەتکردەوە  گهشهئاژە

کی سهروو سروشتييهوە به کردارە تايبهتهکانی  - قاندن ئهو باوەڕى لهاليهن ڕۆح   خو
ز داروين چهند ناکۆکييهکی ن.  ههبوو .  ن ههبووواخۆشی لهگهڵ ئۆله ئهنجامدا چار

وەك   داروين  ز  ۆڤان    زانکهمخۆبه  کیسروشتناسچاڕ د نهخاياند  و  زۆری 
کهس زی  يناڕەزايييهکی  بهه ههنبهری  دارئۆ  له  پهرەپ ئۆ .ن  تووشی  وديارە  ن 

بی   يهی کت ی    چهشنهکانیئيرەيييهکی توند بوو، بهو پ ەوە  ١٨٦٠داروين له دوای سا
له خ ک  گهی سهرنجی زۆر کج ئهو   انی جيهانه کدا دەستکهوتهکانی  کات له  بوو، 

بهدوای   که  نهوارناسييه  شو دراا دەگهڕ  دەرکردنداناوزانايه  پ گرنگييان  کهمتر   ،  .
سکهپهيکهری    نۆژەنکردنهوەین به  و، ئۆسهيرو سهمهڕەکانیسهرەڕای بۆچوونه   ئ

دانی   گهشهپ له  بهنرخی  بهشدارييهکی  کدايناسۆرەکان  رن  مۆد نهوارناسی  رد.  شو
ستا له مۆزەخانهيهکدايه، که   سکهپهيکهرەکان تا ئ له  به تايبهت  دووبارە بنياتنانهوەی ئ

کی   ههست نۆزدەههمدا  دروستکرد  بهسۆزیسهدەی  زۆردا  کی  ک خه وان  ن له  له   .
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نهی    "Iguanodon"  نمونهی ئيگوانۆدۆن کی سروشتناسی    دا  ٦٢و ت بهرههم دەتوانر
ل  نهمسايی ئ تهوە "  Othenio Abel"ۆتينيۆ ئاب ت ئهم  .  بدۆزر له بهشی داهاتوودا دەمانهو

 ين.  بايۆلۆجيای کۆن بناسين  باوەگهورەيهی
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ل ئۆتينيۆ ئ گهيهکی لهبيرکراو  "، بناغهی بايۆلۆژيای کۆن وOthenio Abel"اب   به

         

رن      ی    بهله ئهدەبياتی ئهمريکيدا، سهرچاوەی بايۆلۆژيای مۆد ەوە پهيوەند  ١٩٧٥سا
ناوی دەدرێ:   به  پسپۆڕ  کی  گۆڤار يهکهمجار  بۆ  سهردەمهدا    لهو 

شهنگب   Paleobiologyپايلۆبايۆلۆجی که له گۆڤارە پ ستاش يهک کان هوکرايهوە، که تا ئ
زانستی   بواری  بنهچه" له  ژينهوەی   Historical  وەک  گۆڤاریهشانی  شانبکه    ک"،تو

Biology  ،Journal of Palaeontology  ،Lethaia  ،Precambrian Research     .چاالکه هتد..  جگه و 
کارە   به  ئاماژە  له نووسهران  ک   (١٩٤٤) G. G. Simpson ستانداردەکانیلهوەش، ههند

پاليۆبايۆلۆ ناوەڕۆکی  ت  دەوتر يدا  ت که  يهکهمجار    "paläobiologisch"یجدەکهن،  بۆ 
بايۆلۆ).  Jackson und Erwin 2006ڕوو(  خراوەته کی  وتار له  م  ژووييدا -یجبه   م

ت که بايۆلۆ نر ت بسهلم ی جدەتوانر ی  يلهاليهن زانای سروشت ١٩١١يای کۆن له سا
ل ئاب ئۆتينيۆ  دامهزراوە ١٩٤٦  -  ١٨٧٥(  "Othenio Abel"  نهمسايی   (  (Kutschera ٢٠٠٧ b) .

ی   داچوونهوەدا  ١٩٠٦ههر له سا کی پ ژەرە بهرههمدارە نائاساييه له وتار دا، ئهم تو
شکهش به بهردکراوەکانسهبارەت به بابهتی "ماسييه   ناسهيهکی بۆ بايۆلۆجی کۆن پ " پ

کۆنی  بايۆلۆجی  بنهماکانی  گشتگيرەکهيدا،  سهرەکييه  کارە  له  دواتر  که  کردبوو، 
من زاراوەی 'بايۆلۆجيای کۆن'    : "ياری کردبوو، د  (١٩١١ Abel) نکڕکڕاگهکابوونهوەرە  

زيندەوەرە  بهو   گونجاندنی  له  ينهوەيه  کۆ ل ئامانجی  که  نم  دەناس زانست  لقهی 
ژيانيان وازی  ش دياريکردنی  و  نهی  "  بهردبووەکان  ل  ).  ٦٤(و ئاب لهوەش،  جگه 

فايلۆج بايۆلۆ پهيوەندييه  له  ينهوە  کۆ ل ک بۆ  تيکييهکان"  يای کۆنی وەک "ئامراز جين
)Paläobiologie  (ژوويی  .  سهير کرد لی له بنياتنانهوەی م وازەکانی ئاب نموونهيهک که ش

نهی  دەدات  پيشان   گهنامهکان  دا دياری کراوە.  ٦٥له و ه مليۆنان ساڵ  کدەريدەخهن  به
کی  ، که وەک  يه تاقانانه ماسي  ئهوترياسيک)  سهردەمی  لهمهوبهر ( سهير    تايبهتچهشن

ن  به گهورەبووندەکر زانياری ،  لهسهر  تايبهتمهند بوون.  هکهی سهر سنگيان  پوو   ی 
ت که فڕينی تا    ئهمڕۆ ک ماسی    مهتر  ٢٠٠دەزانر  Familie(گهرم ئاوی  دەريايی  له ههند
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Exocoetidae  کی کهوت و  س  هه جۆرە    ی دۆزينهوە   ،تايبهته)دا  ئهم  بهردبووەکانی 
بژاردنی سروشتی ( نن که هه وان بوونهوەراندەيسهلم ی ن بهرک شتر)  گوشاری ک   پ

ش  و  له کاردا بووە   ژووسهردەمی پ هکانی دياری    ی کهونم وەی ئاژە و له کۆتاييدا ش
لهوەش،  ).  a ٢٠٠٨ ,٢٠٠٥ Kutscheraدوە(کر (بۆچوونيهکهی  جگه  ل  له١٩٢٢ئاب که   سهر ) 

نموونهدۆزينهو بۆ  نراوە  بنيات  بهردبووەکانهوە  هی پهرەسهندنی   ە  بنهما
جۆرە ) لهناوچووەکان  "Mammutidae"ماستۆدۆنه دووری  کی  خزم وەک  که 

فيل وەکانی  () هاوش زانی  خ به  )Elephantidaeواته  سهر  شيردەرە  ،  ه  ئاژە
) ().  Säuger-Ordnung Proboscideaخورتومدارەکانن  ل  توانی  ١٩٢٢ئاب   و   گهشهسهندن ) 

ژکراوە   به  خورتوم پهرەسهندنی   در کی  له    لووت کونی  که  دوو  دايه،  کۆتاييهوە  ت
بکات گهدار  "تيۆرييه  .  به لييهخورتوومهئهم  ئاب ماستۆدۆنه  ،"   " Mastodonten"  له 

نهی  ستای دۆزينهوە بهردبووەکانی بنهڕەتی له و ژووی ئ   ٢٥لهناوچووەکان لهگهڵ م
بهی بهردەستتان٨٩الپهڕەی    .  راوە يشان دپ دا ی ئهم کت

  

  

نهی   ل (،  ٦٤و نهی ئۆتينيۆ ئاب ی    يه) و بهرگی بهرههمه ستانداردەکه١٩٤٦  –  ١٨٧٥و وکراوەتهوە  ١٩١١که له سا به ديسيپلينی  .  ب بهم کت
 ,١٧٣ – ١٧٢ ,٢٢ .nach Kutschera, U.: Trends Ecol. Evol. (کۆن دامهزرا   " paläobiologisch"نستی پاليۆبايۆلۆژی زا

٢٠٠٧  .(  
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نهی   و   (A) (Triassic) له چينهکانی ڕيبلهری نهمسا )Thoracopterus niederristiفوسيلی (بهردبووی ڕەسهنی ماسييهکی  ،  ٦٥و
ی (B) بنياتنانهوەی کڕکڕاگهی زيندوو دووبارە    ).  Abel, O.: Jahrbuch Geol. Reichsanstalt١٩٠٦( بهپ

شخستنی ئهو ديسيپلينه زانستييهی که     دان بۆ پ ل بهردەوام بوو له ههو ئۆتينيۆ ئاب
يخستبوو، مانی  وەڕ ئه زمانی  پسپۆڕی  کی  گۆڤار دامهزراندنی  به   به  پهرە 

ی   Palaeobiologica کهمی گۆڤاریبهرگی يهبۆچوونهکهی بدا.   وکرايهوە   ١٩٢٨له سا :  ب
ينهوە له ژيانی    " کۆ ژووەکهی  کهونئهرشيف بۆ ل ل) ئهم  ".  و م سهرنوسهر (ئۆ. ئاب

) ١٩٣١  –  ١٨٥٧("  Louis Dollo "  ولويس دۆل  ،بهرگهيهی بۆ مامۆستای ئهکاديمی خۆی
دوا ژمارە    –جهنگی جيهانی دووەمدا وەستا    سهردەمیگۆڤارەکه له  دوە.  تهرخان کر

ی   رن له ئهوروپا  .  دەرکهوت  ١٩٤٨له سا نن که بايۆلۆجيای مۆد ئهم ڕاستيانه دەيسهلم
و   ئهمريکی"دامهزراوە  کی  نان بارە    "داه س و  دووبارە  ئهوەی  وەک  نييه،  رن  مۆد

  .  ئيديعا کراوە 

نجهم  ،لهم بهشهدا، جگه لهو دۆزينهوە     دا باسکراون، حهز دەکهين دوو  که له بهشی پ
ژووی ژيان لهسهر زەوی وەربگرين بۆ   کی کالسيکی دەرسی م ب له کت ڕان  وەرگ
ڕوون  پهرەسهندن  ينهوەی  کۆ ل بۆ  کۆن  بايۆلۆجی  گرنگی  ديکه  کی  جار ئهوەی 

وەي.  بکهينهوە  ش راينهارد"بهم  (Reinhardtه  به   )١٩٢٥"  سهبارەت  کدا  بهش له 
نهوارناسيی لهم بارە  تهنانهت   و  ههموویڕوو: "خوارەوە دەخاته  نهی  بابهتا  يهوە ئهم شو

ماوەی   به کۆکردنهوەی  ت  زترين گۆڕانکارييهکانی سهر ڕووی زەوی دەتوانر بهه
ژي در نائاسايی  م  به تهوە   یبچووک  بکر ڕوون  بهردەوامهکان  ههموو  .  هۆکارە 

له   گۆڕاون  داخۆيان   ناوزيندەوەران  و  کردووە  گهشهيان  دوای ".  بهردەوام  له  يهک 
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ت که بهردەوامی ژيان ههرگيز  يهکبوونی بهردەوامی بهردبووەکان دەيس ن  بههۆیهلم
(   سروشتييهکانهوە   هکارەسات کارەساته  نهوەستاوە."  به  ئاماژە  نووسهر  بينی:  ت

وترێ ههموو گدە  داجۆرج کوڤير "Georges Cuvierله ڕوانگهی"ژينگهييهکان دەکات که 
يهم  تيۆری    سهبارەت به.)   بوونهوەرەکانی سهر زەوييان لهناو بردووە، بڕوانه بهشی س

هک ز داروينله اليهن  که    ،ڕەچه ه کراوە   هوە چار )  ١٩٢٥(  "Reinhardt"  ، ڕينهارتگه
وەيه   ئهو  "  :دەدوێبهم ش تايبهتمهند  بوونهوەرانهی  چهشنهههموو   هوههريیگی  يکه 
ت    يانش پهيوەندي  لهڕاستيداههيه،    وەك يهکيان بهيهکهوە ههيه و ههر بۆيه مرۆڤ دەتوان

مانای   به  بکات  سروشتی  کی  سيستهم له  هک'باس  ڕەچه بوونهوەرە تيۆری   .'  
جگه له باوباپيرانی    گرتب  يانله هيچی ترەوە سهرچاوەناتوانن    بهردبووەکان دواتر

ستا کی کرۆنۆلۆ.  زيندەوەرە زيندووەکانی ئ کوپ ينهوە له ر کۆ   ، دەب وە ئهمانهی  جبه ل
ژووی گهشهکردنيش ."    ...  م ) لهم ڕستهيهی  ١٩٢٥(  "Reinhardt"  ڕينهارتڕوون ب

گهی   كزيندەوەرزانی"ی خۆی  گهشهسهندنی  خوارەوەدا "به :  ڕوونتر داڕشتووە   گهل
شکهش به زانای سروشتی دەکات  " کی سروشتی پ هک چارەسهر تهنيا تيۆری ڕەچه

ی يهکبوونی ژيانی ئۆرگانيک، ههرچهندە ڕەنگه  گهشهکردن و يهک له دوا  پهرجۆیبۆ  
بۆچوون   شتا  هۆکارەکان  ه گۆڕانکارلهسهر  بهو  جۆرەکاندا    انهیييسهبارەت  له 

کهاتووە جياوازە.   وەيه وردە وردە    ...پ ڕەنگاوڕەنگی جيهانی    بهرزبوونهوەیبهم ش
کی بنهڕەتييهوە پهرەی سهند له چهند فۆرم ستانهی بهم  وە."  زيندەوەران  و ی    هه سا

نين و ڕوو    ١٩٢٥ به بينييه گشتييهکان لهسهر بايۆلۆجيای کۆن کۆتايی پ ت ت دەمانهو
تی   کۆنکر نموونهيهکی  چهند  له .  ييهکانزانست  هلقبکهينه  گشتگير  نهيهکی  و

له زەوی  ژووی  م ماوەی  له  ڕووەک  و  ئاژەڵ  جيهانی  ن  م گهشهسهندنی    دا هشو
وکراوەتهوە  (ب  :Futuyma ١٩٩٨, Levin ٢٠٠٣, Cowen ٢٠٠٠, Storch et al. ٢٠٠٧, Prothero ٢٠٠٧, 

Kutschera ٢٠٠٨ a.(  
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 "  و دايناسۆرەکان:  Trilobiten" ترايلۆبايت
نی لهناوچوو  ژخايهنی ئاژە   پهرەسهندنی در

  

) eukaryotischenو پرۆتۆزۆی ناوکدار (  ميکڕۆسکۆپیبچووکهکانی    هييکتراجگه له ب   
مه دوو    که دەب ن، ئ وەک "زيندەوەری ههميشهيی نهبينراو"ی پهرەسهندن سهير بکر

ن دەوگرو (زيندەوەری گهورە) که بۆ ماوەيهکی نائاسايی   ناسينپی لهناوچووی ئاژە
ژياون   زەوی  لهسهر  ژ  نهوەدا    -در مليۆنان  ماوەی  داوە له  ژيان  به  ژەيان    : در

پاليۆزۆيک "Trilobiten"ترايلۆبايت سهردەمی  دايناسۆرەکانی    "Paläozoikum"  ەکانی  و 
زۆزۆيک   ".Mesozoikum"سهردەمی م

   ) داروين  شتر  بی  ١٨٥٩/١٨٧٢پ کت له  ه  چهشنه)  ئاژە باسی  جار  چهندين  کانيدا 
لوول س  ی  ئاژە به  ئهمڕۆ  که  کردووە  کڕکڕاگهکانی  ب    "Dreilapper"  سهرەتاييه 

يهکانی تريلۆبيتۆمۆرفا نهی  Arthropoden"  ناسراون، گروپی جومگهپ بۆ .  ٦٦و    ٦٣" و
ه، ئهم  ٣٠٠ماوەی نزيکهی   کردۆته  بوونهوەرە زەرياييانه ئوقيانووسهکانيان    مليۆن سا

نزيکهی  خۆيان.  کۆلۆنی   ستا  ئ ئهم    ١٥تا  ناڕەقانه  قابغه  ههزار جۆری  .  کراون  و
بۆ بهر  ترايلۆبايتهکان  له  نهکانیيهکهمجار  دەردەکهون ياکامبر  دە خواروودا  ی 

فالۆتاسپيس  ٥٤٠(نزيکهی   ڕەگهزەکانی  لهمهوبهر،  ساڵ  ، "Fallotaspis"  مليۆن 
لۆس ن رم سهردەمی کۆتايی  له) و "Olenellus" ئۆل  مردوون و لهناو چوون " داPerm" پ

بهر  ٢٥٠( ساڵ  شانه    نهوەکانیدوا  لهمڕۆ).    مليۆن  سهرکهوتووانهی  ه  ئاژە ئهم 
ڕەق دارە  ک نموونه انه  تو قوربانی )  Paraphillipsia, Kathwaia, Acropyge(  بۆ  بوونه 

ی   يدا زياتر له  سهردەمهکانی  لهناوچوونی بهکۆمه رم/ترياس، که ت ی ههموو ٪٩٠پ
هکان    چهشنه هۆکارەکانی ئهم .  لهناوچوونوەچهيان  مليۆن ساڵ لهمهوبهر    ٢٥١ئاژە

بابهتهدا   ئهم  بهشی  کۆتا  له  زەويدا  گهدارکراوی  به ژووی  م له  گهورەيه  کارەساته 
  .  باسکراوە 
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   ) کردووە )  ١٨٥٩/١٨٧٢داروين  کامبرين  ئاماژەی  تريلۆبيتهکانی  "ههموو   که 
"Kambrischen"  و سيلۆری  "Silurischen"    هوە سهرچاوەيان گرتووە له که دەب    چهشن ئاژە

ش سهردەمی کامبرين ژي ش    بۆچوونهیئهم  بن."  ا پ داروين سهبارەت به سهرچاوەی پ
به   ت  دەتوانر ترايلۆبايتهکان  ينهوەیکامبرينی  کۆ ئهمڕۆيی  ل ڕنهکانی  مود   زانسته 

تهوە  بکر گهشه(٢٠٠٧ Hughes)پشتڕاست  نزيکهی  .  که  ترايلۆبايتهکان   ٢٥٠سهندنی 

ت به باشی لهسهر بنهمای دۆزينهوە  پمليۆن ساڵ لهمهوبهر کۆتايی   ستا دەتوانر هات، ئ
ياخود  بهرفراوانهکانی   بفوسيل  تهوە ۆبهردبوو  بنر ). ٢٠٠٧ Hughes ,٢٠٠٤ Fortey(   نيات 

نهی   وەيهکی ساکار له و يدا نهخشه دەستکدا نيشان دراوە    ٦٦ش اريکراوەکانی  که ت
گهورەترين   دەرکهوتن،  کامبرين  له  يهکهمجار  بۆ  که  دەريايی،  ڕەقانهی  ه  ک تو ئهم 

له   "گهشهسهندنيان  له"Ordovizium/Silurسهردەمی  کردووە،  ئهزموون   سهدرەمی  دا 
"Devon/Karbon"   رمسهردەمی  له  سهرەنجام  و    ژماريان کهم بۆتهوە   دا .  لهناوچووندا  پ

تهوە ناکرێ  سي ڕەوته سهبارەت بهو  ۆزە که چهندين لق و پۆيان ل دەکهو ستماتيکه ئا
ينهوی وورد، سهيری " کۆ  ,٢٠٠٤ Fortey لهم نووسراوەيهدا به ووردی باس بکرێ(بۆ ل

Hughes ژينهوە سهرەتاييهکانی " بکهن).  ٢٠٠٧ ويسته دوو دەرەنجامی گشتی له تو م پ به
تهڕوو   : ترايلۆبايتهوە بخر

نه    قڕژاڵنه    "Trilobitomorpha "  تريلۆبيتۆمۆرفا .１ و  کو  قالۆنچهبوون  به  ،
کی سهربهخۆی جومگهپ نا که له  يگروپ که   بوونهوەرە ساکارەکانیهکانيان پ
دا هه سهريان  کامبرين  ش  سهرکهوتووترين بوو:  پ بوونه  ترايلۆبايتهکان 

له  زدانيشتوانی   که  زەويدا  گهدارکراوی  به ژووی  م له  ژووی ەريايی  م
(جيهاندا   بوو  لهگهڵ    بهرزبوونهوەیناوازە  فۆرمهکان  و  جۆر  ژمارەی 

بووني نيشتهج نی  شو لهداگيرکردنی  ت  هکان).  ئۆقيانوس  ان  بههۆی دەتوانر
ڕنی ئهمڕۆييهوە     ) Ontogenesen(  بوونهوەرەکان  گهشهسهندنه تاکهزانستی مود

تهوە وچهندين جۆری تريلۆبايت له دۆزينهوە بهردبووەکانهوە ب  ی  .  نيات بنر
هکانی "سهرەتايی"  يترايلۆبايته لهناوچووەکانی سهردەمی پاليۆزۆيک جومگهپ .２

ه دەرياييه ب کڕکڕاگهکان بوون که گهشهی جهستهيان   کو ئاژە نهبوون، به
سهرکهوتووی  لی  "مۆد وەک  ههبوو،  ۆزيان  ئا چاوی  و  سهمهرە  و  سهير 

نزيکهی  گهشه ماوەی  بۆ  زەريا  ٣٠٠سهندن"  بهسهر  ساڵ  زاڵ    کاندامليۆن 
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کیبه گۆڕينی ".  بوون له کامب  ساکاربنهڕەتی"    ژيان رين پهرەی سهند،  که 
مۆرفۆلۆژی ی جياوازی  ئاژە ۆزی جومگهدار    "morphologisch"  ههزاران  ئا

دا سهريان  گهشه( دا.  سهندنی گهورە) له ماوەی مليۆنان سا ژينهوەکانی  هه تو
وەيهکی دياريکراو   ترايلۆبايت دەريدەخهن که پهرەسهندنی زيندەوەران به ش

گهشهکردنهوە  گهی  ڕ سنوورداله  کهاته وەچووە:  بهڕ  رەوەی  پ ئهو  تهنيا 
له   که  دەتوانن    "Ontogenese"  ئۆنتۆجينی  سهردەمیبنهڕەتيانهی  دەپهڕن  ت

) نوێ  درووستبوونیفۆڕمی  نهخشهی  ياخود  له چهشنهکان  بنهڕەتی  ژيان   (
بژار گهی گۆڕانکاری و هه نن  دەیڕ . ئهم ياسايهی  سروشتييهوە، بهرههم به

زيندەوەرە    کڕکڕاگهکان،بوونهوەرە  بۆ  گهشهسهندن   و  رووەکان  م
ت  ديکهشفرەخانهييهکانی   چهوانهی  ).  ٢٠٠٨  Kutschera/    Gilbert٢٠٠٣(  دەگونج به پ

ترايلۆبايتهکان، دايناسۆرەکانی ميزۆزۆيک که ئهمڕۆ زۆر باشتر ناسراون،  
بی   ت  ١٨٥٩/١٨٧٢کانی داروين ( چهشنهله کت دەکر )دا بهزەحمهت باسيان ل

شتا زۆر ناتهواوهۆکاريشی ئهوە بووە که    –   زانيارييهکه لهو سهردەمهدا ه
 بووە.  

  

 

نهی   ی "  Trilobiten"   : گهشهسهندن و ههمهڕەنگی و جۆراوجۆری چهشنهکانی تريلۆبايتهکان٦٦و تۆك

سهردە زەرياکانی  لهناوچووی  بوونهوەری  ۆزۆيك ڕەقی  پال کۆنترينی ".  Paläozoikum"   می 
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نيزيکهی   ناسراون،  خوارەوە  کامبريانی  له  کۆتايی    ٥٣٠تريلۆبايتهکان  له  لهمهوبهر.  ساڵ  مليۆن 

رمی ش ئهمڕۆ)دوا تريلۆبايتهکان  ٢٥١(" Perm"  سهردەمی پ   ١١لهناوچوون. " Paraphillipsia" ساڵ پ

    

چهشنی ناوبراو (ياخود ڕەگهزەکان)    ٥٠٠لهسهر سيستماتيك و گهشهسهندنی زياتر له   
کی گشتگير له   لکهیمۆنۆگراف ههيه، که لهاليهن ڕيچارد ئۆين له    "ترسناک   "مارم

ی   کۆکرانهوە  ١٨٤١سا لهگهڵ دا  دايناسۆری  و  پهلهوەرەکانی  دراون    پۆلی  گر
)Weishampel et al. رەدا باس له ئ).  ٢٠٠٤ ت، به ئاماژەدان به ل هنجامه سهرەکييهکان دەکر

) کهاتهيی  پ پالنی  گۆڕانی  گهورەی مهزن  گهشهسهندنیپرسيارەکانی  قهبارەی  و   (
ک لهم    .  کڕکڕاگه زەمينييانهبوونهوەرە ههند

ی  گهورەترين لهناوچوونی بهکۆمه  "،Paläozoikum"له کۆتايی سهردەمی پاليۆزۆيکدا   
ژوويی . مليۆن ساڵ لهمهوبهر) ڕوويدا  ٢٥١مان کرد (نزيکهی  که له سهرەوە باس  م

بۆ ماوەی  مليۆن ساڵ لهمهوبهر)  ٦٥بۆ    ٢٥١دواتردا (  "Mesozoikum"  له ميزۆزۆيکی
ی گۆی زەوی مليۆن ساڵ دايناسۆرەکان زاڵ بوون بهسهر زەوييه سهرەکييهکان  ١٦٠

نهکانی   رينۆ).  ٦٣و    ٦٢(و ی س تراياسی    سهدەمی  )، دايناسۆری١٩٩٩(  "Sereno"  بهپ
پهرەی سهندووە   بچووکهوە  کی  چير ن له  که  قاچی دواوەيان    لهسهرناوەڕاست  دوو 

دەسوڕانهوە، خۆياندا  نه    بهدەوری  و و Coelophysis"  کۆيلۆفيزيسبۆ   "  
رۆدۆنتۆسۆروس  ت دابهش    "Heterodontosaurus"  ه هک (گرووپ)دا  بهسهر س ڕەچه

  :  دەبن

د .１ "دايناسۆرە  شاخهکان  نموونه:  Ornithischiaەندووك  بۆ  رۆدۆنتۆسۆر"  ت   ه
"Heterodontosaurus"  )  ترياسسهردەمی  "Trias"جوراسی ،"Jura"گۆساور   )، ست
"Stegosaurus"  )  کريتاسیسهردەمی گهچ  جوراسی،  سهردەمی  )،  ياخود 

ئيگوانۆدۆن"Ankylosaurus"  ئهنکيلۆسۆروس  ،  "Iguanodon"  )  سهردەمی
ئهناتۆسۆروسگهچجوراسی،    ،(  "Anatosaurus" راتۆپس پرۆتۆس  ،  

"Protoceratops") سهردەمی گهچ). ، تريسراتۆپس 
 

١١ nach Hughes, N. C.: Annu. Rev. Earth Planet. Sci. ٢٠٠٧ ,٤٣٤ – ٤٠١ ,٣٥ 
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فيلی  (ڕووەکخۆری دايناسۆری    "Sauropodomorpha"  ساورۆپۆدۆمۆرفا .２   –پ 
قاز پالتيۆساورس  )مل  ترياس)،  سهردەمی  (  "Plateosaurus"  نموونه: 

ئاپاتۆسۆروسسهردەمی  (  "Camptosaurus"  کامتۆسۆروس  جوراسيک)، 
"Apatosaurus"براکيۆساورس  ،  "Brachiosaurus"ديپلۆدۆکۆس  ،  "Diplodocus" 
 .)گهچجوراسيک، سهردەمی (
رۆپۆدا .３ نموونه:    دوو قاچ، گۆشتخۆر)  ڕاوکهری(دايناسۆری    "Theropoda"  ت

، "Allosaurus"  ترياسيک)، ئهلۆساورسسهردەمی  (  "Coelophysis"  کۆيلۆفيزيس
س ست لۆسيراپتۆر سهردەمی  (  "Ornitholestes"  ئۆرنيتۆل ڤ   جوراسيک)، 

"Velociraptor"دينۆنيکوس  ،   "Deinonychus"تاربۆساوروس  ،  "Tarbosaurus"  ،
 سهردەمی گهچ). ( "Tyrannosaurus" تيرانۆساورس

به      دايناسۆرەکان  یناسراوترين  له   یکات  یميحوەر  پ ڕەگهزەکانيان  ناوی  لهگهڵ 
نهی دراونپ  دا  ٦٧  و زۆزۆيک(  يشان  "ترسهردەمی  :  "Mesozoikum"  م ،  "Triasياس 

سکهپهيکهری تهواو گهچ). بوونهوەرە  جوراسيک و   کڕکڕاگهکان کهم يان زۆر له ئ
سکهپهيکهری بهردبووی ئاپاتۆسۆروس) دروستکراونهتهوە  له  "Apatosaurus" بڕوانه ئ

" نهی  "ی  Bبهشی  بنياتنانهوەی    ٦٣و دووبارە  سکهڕووتهو  نهی  ئ و س .  ٦٧  له 
گرنگ که  گرنگ  گهيشتنی  ههيه  يت گشتييان  ژينهوەکانی  کهی  تو دايناسۆرەکانی    له 

نی ڕابردوو   ت   اننهيدەتوانی ئاگاداريسهردەمی خۆی  داروين    واوەرگيراون،  سا .  ب
)Sereno ١٩٩٩, Prothero ٢٠٠٧, Kutschera ٢٠٠٨ a :(  

هکهله ههر   .１ ت  کاندا س ڕەچه   ی سهرەتايی و ڕەگهز يان جۆر  فۆرمی، دەتوانر
دەستنيشان    گهشهسهندوو  گۆڕدراوی ڕوودەدەن  دواتر  ساڵ  مليۆنان  که 

ت رۆپۆدەکان کهواته.  بکر ت نموونه  له   یه  له  "Theropoda"  بۆ  لقدارەکان 
 Tarbosaurusو  Allosaurusفۆڕمی سهرەتايی " و Coelophysis" زنجيرەی  فۆرمی

کروە    Tyrannosaurus rexتر  م  ١٢تا  هه جۆرە  دووە.  گهشهيان  ئهم 
بههۆی   گهشهسهندووانه   گۆشتخۆرانه  ياخود  ڕاوکهر  گهور  واته  و  ددانی  ە 

نهوە.    تايبهتمهنديی دايناسۆرەکانهوە دەناسر
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     " گهورەکانی  نه  Sauropodomorphaبوونهوەرە  و بۆ   "Apatosaurus  ،Brachiosaurus    و
Diplodocus    ترياسهوە سهردەمی  بوونهوەرەکانی  و  له  باشترين  به  سهندووە.  پهرەيان 

ئۆرنيتيشيا   ك  ههند گهشهسهندووی  هکی  ڕەچه گهدارەوە  به وەی  ش ڕوونترين 
"Ornithischia  ی وەك  دايناسۆرە دەندووك شاخهکان" واتهCeratopsida    .ندراوە ک  سهلم يهک

  لهڕووی     سهردەمی گهچ  یسهرەتاي   ی فۆرمی بچووک  بوونهوەری ب شاخیله چهندين  
ت، که   Protoceratops جۆری  سهردەمی گهچەکانی کۆتايی  شاخدار   چهشنهنيشان دەدر

و ن فۆرمهکانی  گهی  ڕ کردووە  انيانهوە له  نموونه) گهشهيان  ، Triceratopsبۆ 
نهریتر کیڕوخسار نهی  س   .  ٦٧ شاخداری ههيه. و

  

نهی    ، گهشهسهندنی دايناسۆرەکان٦٧و

کهاتنی      يانهئهم زنجيرە  پ دا ڕوويانداوە، بوونهته هۆی    نو که له ماوەی مليۆنان سا
نانی   که ی  پ نه خۆجهستهی کڕکڕاگهکان ( دروستکردنی  پالنی نو گونجاندن لهگهڵ شو

 گهورەجهستهکاندايناسۆرە    وئيکۆلۆژييه تايبهتهکان، بهرگريکردن له ڕووەکخۆرەکان  
بوونهوەرە  گهورەی    گهشهسهندنیو هتد) و ههربۆيه نموونهی سهرەکی گواستنهوەی  

زۆزۆيک   .  زەويين یکڕکڕاگهکانی سهردەمی م
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مليۆن    ١٦٠زيکهی  سهندنی دايناسۆرەکان که نگهشهسهردەمی    هاوکات لهگهڵ .２
هکان له   بهرزبوونهوەی،  ە ساڵ بهردەوام بوو کڕای قهبارەی جهستهی ئاژە ت

 بۆ نموونه  يهکهم دايناسۆرەکانوە.  ههر س گروپه سيستماتيکهکهدا ڕوويدا
Coelophysis   وPlateosaurus    وەيهکی بهرچاو بچووکتر بوون له نهوەکانی به ش

. ئهم گهورەبوونهوە ياخود زيادبوونی  Apatosaurus  وAllosaurus ، واته دواتريان
دا بههۆی ڕووپۆشی  بارستهی جهستهی دايناسۆرەکان له ماوەی مليۆنان سا

رەوار و داپۆشراو له س تی پانگال ژووی زەوی له و "  Pangaeaيا "هوزايی م
نهکانی   (و تهوە  دەکر ساڵ،  ).  ٦٩و    ٦٨ڕوون  مليۆنان  به  بۆ  سهبارەت 

(خۆرەکاگيا نراوی  سهرچاوەيهکی   )Ornithischiaو    Sauropodomorphaن  نهپشک
خواردن  خۆراک چهشنی  جۆری يهلهبهردەستدا   و  گروپی  که  ک  بهجۆر  ،

رشهکانی دايناسۆرە  توانيويانه  گهورەتر    (Theropoda) ڕاوکهرەکانباشتر له ه
نن.   کهوێ بتوانن گهشه بست زن و دەرفهتی ئهوەيان بۆ هه بهو خۆيان بپار

يه دا    خۆرەکان لهی گه  پ کلک دايناسۆرە گهورەکانی  دژبه  ماوەی مليۆنان سا
ژ و ب بهزەيی بڕک بووندا ماونهتهوە    در  گيا و  ڕاوچييهکان وەک  -له ک

نا   ه بهرههم  زتريان  بهه فۆڕمی  سهرەتايی،  سهردەمی  ڕووەکخۆرەکانی 
ژاييان    "Sauropoden"   (گهورەترين ساورۆپۆدەکان ژ   متر  ٣٠تا  در ).  بوون  در

بهردبووی زەوی گهيشته    ڕاوکهریگهورەترين    به دۆزينهوەی   بۆچوونهئهم  
 ی بهرزی خۆی.  لوتکه

ندەکان .３ با گهورەی  (Aves) پهرەسهندنی  گواستنهوەيهکی  وەک  دەب 

دا    و ووردیکه به تايبهتی    گهشهسهندنی مهزن هی لهگه گهدار کراوە، مامه به
ت " .  بکر ندەئهم  با به  ههنگاوی     (avinisation)يهبوون  چهندين    جياوازداله 

دايناسۆرە  ڕوويداوە:   ژياونبچووک  ڕاوکهرە له  دار  لهسهر  که   هکان 
رۆپۆدەکان خزم)"Theropoda"  (ت نزيکترين  لۆسيراپتۆر   يان،  ڤ نموونه    بۆ 

"Velociraptor    "گهی فۆ وانله ڕ گهدار    ياندارمهکانی ن له کراوە و  به باشی به
گهشهيان  سهردەمی    ناوەڕاستی مايکرۆراپتۆ  ساندووە کريتاس  نموونه   (بۆ 

"Microraptorکی نی سهرچاوەی پهڕ.  پهڕدار)  " ڕاوکهر يان   ههروەها نه   و با
ندە  نی ڕابردوودا ڕوون بووەتهوە: پهڕی با کڵ  کانله سا وەی تو و    هاوش
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شوويانپهلهوەرەکان  تووکی پ و    چهشنهئهوان    - نين    ی  پهرەسهندن 
بۆ  اتگۆڕانبهسهرداه تايبهتيان  کی  بۆ  مسۆگهر  ن پهڕ  وەی  ش به  که  کراوە 

له   جهستهيان  نانی   ئيشکانييهکان   سهر  ڕاوکهرەکانیدايناسۆرە  گهرمداه
ريکسوەريانگرتووە.   له "Archaeopteryx"  ئارکيۆپت که  سهرەتايی  ندەی  با  ،

ی   )ەوە به کورتی باسی  ١٨٧٢دۆزرايهوە و تهنيا لهاليهن داروين (  ١٨٦٠سا
نهی   وە کراوە (بڕوانه و کی  ١٢٢ی الپهڕە  ٣٧ل )، ئهمڕۆ وەک دايناسۆر

اليهنی   کی  لق نهرايهتی  نو که  تهوە،  کدەدر ل پهڕدار  سهندن  گهشهبچووکی 
ندەکانی  .  دەکات ندەی داينۆ"ی پهڕد  دواتریههموو با ارەوە  سهر زەوی له "با

سهندووە  ناوەندی    نهوەی  وەک   و   پهرەيان  و  فۆڕمی  )  بهردبووی(فوسيل 
رۆپۆد/ ندەی ت ندەی سهرەتايی له ئهژمار د  با ههر لهبهر ئهم هۆکارە،  .  نبا

دايناسۆرەکان ڕيزبهندی  گهشبايۆلۆژيای   لهگهڵ  ندەکان  با رن  مۆد هسهندنی 
دايناسۆرن"   –دەکات   ندەکان  ه  "با ئهم  گشتی  کی  ينهوەيهئهنجام کۆ ل   ه 

)Weishampel et. al. ههموو جۆرەکانی دايناسۆر (جگه لهو فۆرمانهی که  ).  ٢٠٠٤
ندە پهرەيان سهند) له کۆتايی سهردەمی    بوون به  بۆ له  .  لهناوچوون  گهچدابا

تبهشهکانيتردا    .  باس له هۆکارەکانی ئهم کارەساته دەکر

  

نهی   ئۆری  ٦٨و ت  ، ) زەوی  قوڕنهکانی  گۆڕبهسهرداهاتنی  و    ).  ١٩٢٩  A. Wegenerئا
ت  Karbonدەب لهکۆتايی سهردەمی کاربۆن "قوڕنهکانی زەوی   يهکيان گرتب دا   ")Pangaea  .(  دوای

سکی بهردبووی پهلهوەرەکانی   کهاتهی ترياس)  "Antarktis"له ئهنتارکتيکا     (Lystrosaurus)ئهوەی ئ (پ
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ی   وگۆڕبهسهرداهاتنی قوڕنهکانی زەوی دۆزرايهوە، تيۆری    ١٩٦٩له سا به پشتڕاستکراو ههژمار    ئا
سکهپهيکهری . کرا شتر ئ .  به ههمان تهمهن له ئهفريقا و ئاسيا (هيندستان) دۆزرايهوە Lystrosaurus پ

يهی ئهم کڕکڕاگه زەمينيانه نهيانتواني  پهڕ بنله    وەبهو پ له سهردەمی    م قوڕنانهئه، دەب  ئاوی زەريا ت
رمی تن.(بهيهکهوە  "  Perm-Trias"ترياسدا  -پ  –  ١٢٥ ,٤٠ nach Botha, J. & Smith, R.M.H.: Lethaia نووساب

٢٠٠٧ ,١٣٧ (  

  

نهی  رم (کۆتايی پاليوزۆويك "٦٩و نی قوڕنهکان له سهردەمی پ ") سهردەمی گهچ  Paläozoikum، شو
گهدار له  .  Tertiär (Känozoikum)" و  Mesozoikumميزۆزۆيك " تیلهيهکتر جيابوونهوەی به سهروو    و

گۆندوانا (A) پانگيا پارچهکانی  گهی  ڕ لۆراسيا  " Gondwana"  له  و  باشوور)  (له    " Laurasia"  (له 

نا  (C) هکان، که له بنهڕەتدا تا ئهمڕۆش ههنقوڕن بۆ تاکه   (B) باکوور) وەيهکی نهخشهيی و ، به ش
وەيهکی  هسهن . گهشکراوە ر کاريگهری ئهم گۆڕانکاريانهدا بوو که    بهرچاو دنی زيندەوەران به ش له ژ

و گۆڕبهسهرداهاتنی قوڕنهکانی بههۆی  نيان  زەوييهوەئا   لهسهر دانراوە.   شو
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ستر (وشترمورغ) و ئهگهری گهڕانهوەی دايناسۆڕەکان   –داروين     ئ
  

بهناوبانگهکاله      دانهوەی    دانفيلمه  سهرهه له  باس  جوراسيک)  پارکی  نموونه  (بۆ 
گهورەکان دايناسۆرە  له  ک  لهبه  دەکرێ.    ههند کوەرگرتن  شووله    که م

نی دايناسۆرەکانيان  دەب  که    ئهو سهردەمه  بهبهردبووەکانی ت و د. ن. ئای  خو مژيب
تايرانۆزاوروس  وەك  دايناسۆرەکانی   ، کردب پاشهکهوت  خۆياندا  له  ئهوانيان 

"Tyrannosaurus  "مه   ئاید. ن.    بههۆی نهوە. ئ شووالنه زيندوو دەکر ناو لهشی ئهو م
ماوە ناتوانن زياتر له   لهمڕۆدا دەزانين ئهو د. ن. ئايهی له فوسيلی بوونهوەراندا بهج

ننهوە    ١٠٠ ناتهواوی د. ن.    – ههزار ساڵ چاالک بم تهنيا بهشی  دوای ئهو ماوەيه 
تهوە (به وو ن وە دەکرێ).  ٩ردی له بهشی  ئايان ل دەم ی ئهو نووسراوەيهدا باسی ل

قاندنهوەبۆيه " ستای زانين    لهسهر  سهرەتاييه لهناوچووەکان  بوونهوەرە "ی  خو دۆخی ئ
ت .   ناتوانر وە بچ  بهڕ

 

نهی   ندەی  :  ٧٠و کس " با وەی دايناسۆری ت ر ستری داروين ناوی دەرکردووە  "  T.rexزيندووی هاوش که به ئ
ندەيهچهشن    و ئهم  که نافڕێ و له باشووری ئهمريکا دەژی.    کهبا ت  ژەرانی دايناسۆرەکان دەيانهو جۆرە  تو

ندانه  نن بۆ  وەک با شوو.    تاقيکاريی بهکاربه   چاندنی تۆوی دايناسۆرەکانی سهردەمی پ

مانگی    انهدا وتار  وله    له  ئوکتۆبری که  و  بروار  له    ٢٠٠٨  ف ستانفۆرد  شاری  له 
کی  چهمک ئهمريکی  دايناسۆری  کی  پسپۆڕ بيستم،  کاليفۆرنيا  وياليهتی 
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نهری ژوو"    سهرسووڕه م ش  پ سهردەمی  زەبهالحهکانی  "زيندووکردنهوەی  بۆ 
ندەکان .  خستهڕوو يهی با سترەکهی داروينی  ئی ئوسترالی يان  "Emu"  ئيمۆوەك    یبهو پ

نهی  ئهمريکای باشوور   چيرەکانن، مرۆڤ    )٧٠(و ڕنگه  نهوەی دايناسۆرە بچووکه ن
ت  وەی    بتوان هاوش دايناسۆرەکانی  بوونهوەرانهله  دياريکراو   ئهو  وەيهکی  ش و    به 

تيکی گهرديلهکان    لهڕووی   ن ندەی ئهمڕۆدا"  گۆڕانکاريی ژ شوو له با "دايناسۆری پ
تهوە " ن ندەی  که ئايا    داتبداهاتوو ئهوە نيشان    ڕەنگه  ."له خهو ههست ت "با دەتوانر

له   رن  مۆد ودينۆ"ی  نن  هک ه ڕاچ مليۆن سا وەيهك  به    خهوی چهند  گه  ش ەين  بد ڕ
ت.  زيندەوەری  پرەنسيپی گهشهسهندنی وەبچ شوو بهڕ   پ

نياييهوە      خۆش دەبوو به دۆزينهوە بايۆلۆژييه کۆنهکان لهسهر به د ز داروين د چار
ن   دەکر باس  رەدا  ل دايناسۆرانهی  و  ترايلۆبايت  مهزن   گهشهسهندنیچهمکی    -ئهو 

کهاتهيی    ی(گۆڕانکاري ک گروپی زيندەوەران    وورد  پ ژايیلهناو ههند مليۆنان    به در
که   داروينساڵ)،  باسی  چاڕلز  ناڕوون  وەيهکی  ش وەيهکی   به  ش به  کردووە، 

ش   گهلهمڕۆدا  سهرنجڕاک وبه گهنامانه  دارە  به ژووی    ش ئهم  م يهوە  يزەوله 
نهی   نهی  داروين (  یستر). ئهو ڕاستييه که ئ٦٧و    ٦٦سهرچاوەيان گرتووە (و و

ندەيهکی    ٢٠٠  ڕۆژی) که بهناوی ئهوەوە ناونراوە، له  ٧٠ هی لهدايکبوونيدا وەک با سا
" ئهگهری  بۆ  ت،  نهوەیژەنکردنونمونه  دەکر باس  لهناوچووەکان  دايناسۆرە   "

دەکرد سهرسوڕمان  تووشی  بهريتانييهکهی  دارويندا،  .  سروشتناسه  سهردەمی  له 
) شنياری  تيکیپ ن ژەنکردنهوە" )  ژ "نو زيندووواته  ندەيهکی  با وەک    یی  دايناسۆر 

ی پاک ڕەت دەکرايهوە،   شتاخهيا زانستی    تیمولکوولی ميراميکانيزمهکانی    چونکه ه
ئهم نموونهيه  نهدۆزرابوونهوە و مرۆڤ هيچ زانيارييهکی لهسهريان نهبوو.    د. ن. ئا 

ژينهوەی   شکهوتنه گهورەيهيه که له تو ناکردنی ئهو پ کی ديکه و سهندندا  گهشهبۆ جار
  بهردەوامه.  ئهمڕۆ) تا ١٨٥٩/١٨٧٢(هوە داروينله دوای دامهزراندنی لهاليهن و 
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اگه و شيردەرەکانی زەوی  ک دانی بوونهوەرە ک  سهرهه
  

ئاوە   ڕەوتی گواستنهوەی    ی  نيشتهج ی  کان  ماسييه سهرەتاييهکانی  يهکهم چوارپ بۆ 
وەی بۆ   ٣٩٠(نزيکهی    "Devon"   ديڤۆنيداسهردەمی  کۆتاييهکانی    له   (Tetrapoda)  هاوش

گ  ٣٦٠ گرنگترين  له  که  يهک و  ڕوويداوە  لهمهوبهر)  ساڵ  واستنهوە  مليۆن 
ژووی زەويداگهشسهرەکييهکانی   که به  (Eustenopteron) کۆنترين ماسی.  هسهندن له م

دار" پهلهوەر سکداری با ر کراوە"ی ئ ود ماوەی  ، له  ن ڵ  مليۆن سا  ٣٩٠  فوسيلی بهج
لهمڕۆ دۆزراوەتهوە.   گهی ژمارەيهک فۆڕمی ن  بهر  به   وان چهشنهکانيترله ڕ که 

کراوە  گهدار  به له بيست  Gogonasus, Panderichtys, Tiktaalik(  باشی  ماوەی کهمتر  له   ،(
داوە   دا بوونهوەری چوارپ که مرۆڤ وەبير ماسييهکان دەخاتهوە سهريان هه مليۆن سا

مۆنۆگرافيای جياواز تهرخانکرابوو بۆ  ).  Ichthyostega  و    Tetrapoden Acanthostegaوەك (
تايبهت و  گرنگ  کی  فۆرم وان  یدۆزينهوەی  ئيبيۆم"  -"ماسیواته  ،  چهشنهکان  ن

دۆزينهوە    .)٢٠٠٨(شوبين    )Fisch- Ibium Tiktaalik(  تيکتاليک ياخود  ئهم  فوسيليی 

كبهردبووە   زانايانی بايۆلۆجی کۆن به تايبهتی  .  گرنگه  له ڕوانگهی زانستييهوە گهل
ته و  لهو   کهاته نيشتووانه خ يدادەب  که    ی ناو زەويدا چاوەڕوان بوونپ کی   ت فۆرم

پهلهوەری ماسی  زنجيرەی  له  بهردبوو  وان  سهرەتايی   - (Panderichthys) ن ی  چوارپ

زەوی)   ی  ههروەها(چوارپ تهوە،  (  بدۆزر لهوێ )  Connecting Link Tiktaalikچهشنی 
پڕۆسهیچهمراوەتهوە.  دۆز ياخود  که  "  Gradualismus"  ك  وردە  نی وردە  سا

، دەمانباته ئهو ئهنجامهی که ماسييهکی دامهزراوە  هوە داروينله اليهن  )  ١٨٥٩/١٨٧٢(
وان   ن له  ماسی  دوورخراوەی  ت  دەب زەويداسهرەتايی  ژەکانی  تو ت  ناو  ژراب که   ن

(نزيکهی   دياريکراو  کی  ساڵ)  ٣٧٠تهمهن لهسهر   -  بووبی  مليۆن  شبينييه  پ ئهم 
ش   سهرنجڕاک وەيهکی  ش به  داروين  هکی  ڕەچه تيۆری  پشتڕاست  دواتر  بنهمای 

کارە، که لهاليهن شوبين .  کراوەتهوە  ی ئهم ڕ ر ناونيشانی  ٢٠٠٨(   "Shubin"  بهپ ) له ژ
وان  گهڕانی  بهدوای    مڕۆدا" باسکراوە، مرۆڤ لهناوەوەی تۆ"ماسی    ناوداری فۆڕمی ن
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وان تيکتااليک هان دەدات.  دا  ەکاننهدۆزراوفۆڕمه     " Tiktaalik"  جگه لهوەش، فۆڕمی ن
وەبير  که   بچوومرۆڤ  کی  کۆنيشهوە    كتيمساح بايۆلۆجی  ڕوانگهی  له  دەخاتهوە، 

ك  گرنگييهکی   ههيهگهل وەکانی .  زۆری  هاوش کڕکڕاگه  وردەی  وردە  گواستنهوەی 
ژيانی   بۆ  ئاوييهوە  ژيانی  له  لهمهوبهر   ٣٧٠نزيکهی    ويشکانیماسی  ساڵ  مليۆن 

رەدا ئاماژەيا ت به وردی لهسهر بنهمای ئهو بهردبووانهی ل کراوە بنيات  دەتوانر ن پ
تهوە    ٢٠٠٨ Kutschera ,٢٠٠٨ Shubin ,٢٠٠٧ Prothero بۆ وردەکارييهکان سهيری( بنر

نی  ).  بکه سا گواستنهوەی  ١٩٢٠له  داوە  يان  ههو کۆن  بايۆلۆجی  زانايانی  ەوە، 
پهلهوەرە  له  ی  بۆ    ئاساييهکانهوە   پهرەسهندن  نيات  وب  هکانسهرەتايي  ە شيردەرئاژە

نهوە  ئهنجامهکانی ).  ١٩٣٣ Naef ١٩٣٩ ,١٩٢٢ ,١٩١١ Abel(بن ت  دەمانهو رەدا  ل

نهوارناس شو که  )٢٠٠٧،  ٢٠٠٥(  T. S. Kemp ی  زانای  بکهين،  گهی ڕاپۆرت   لهڕ
وان ن فۆڕمی  چهندين  نانی  گهداکه    چهشنهکانهوە   بهکاره به باشی    ،کراونر  به 

گهيهکی.  پهرەسهندن   مهزنهیئهم ههنگاوە  ڕووناکی بخهينه سهر   ئاسانکراو لهسهر   به
بهردبووی   نهی  نموونهبنهمای س  و بنياتنانهوەی    ٧١ژمارە    له  لهگهڵ  هاتووە،  دا 

ههريهکهيانبونهوەرە  گريمانهيی   بوونی  نيشتهج نی  له شو نانه .  کڕکڕاگهکان  و ئهم 
ناس ئهی نايف   نهققاشييهکانیلهسهر بنهمای   ) دروستکراون،  ١٩٣٣(  "A. Naef"  ئاژە

شهيئهو    که باسی سهردەمی انی  ەکلهسهر بنهمای دۆزراوە بهردبوووا  کردووە    هیک
 ناسينی خۆياندا له ئارادا بوون. 

 

نهی      ٧١و
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ه  پهرەسهندنی      هک  ئهوانکه  نيشان دەدا  شيردەرەکان  ئاژە هوە  سهرەتاييهکان  هله ڕەچه
رميان (سهردەمی  له کۆتاييهکانی  .  سهرچاوەيان گرتووە  مليۆن ساڵ لهمهوبهر)   ٢٦٠پ

ڕاوچی ی  "  ئاژە که  "    Biarmosuchusوەك  ڕادەيهکژياون  تا  کی  و    فۆڕم يهکسان 
وە ههبووە (A) هاوش که Massetognathus"  وەك   شيردەریی  پهلهوەر  . يان  ههبوون   "

ک ی  شهويلکهيی  تايبهتمهنديی  کۆمه ههبووە    هکانيان  شيردەرە سهرەتايي  تايبهت به ئاژە
شيردەری تهمهنی  ههروەها، ژياون (B) مليۆن ساڵ لهمهوبهر ٢٣٠) که Triassicوەك (

به  Jurassicيۆراسيک "  سهردەمی  )Megazostrodon)"Cه " مليۆن سا  ١٥٠نزيکهی    " 
ر تيژددان  ود   کڕکڕاگانهی له الی ڕاستهوە نيشان دراون بوونهوەرە ئهو . نکرابوو ن

سکهپهيکهرەکانهوە    و ئ نی  نۆژەن  له  شو يهک  دوای  له  يهک  کراونهتهوە، 
بوونی جياوازيان   ناوە.  نيشتهج ک ه يه پهرەسهندنی وردە وردە له پهلهوەرەوە پ   بهم پ

ههبوو  ئاساييهکانهوە  پهيوەندی  شيردەر  ئيکۆلۆژيی   گونجانبه    ە بۆ  نی  شو لهگهڵ 
و   .  (٢٠٠٧ ,٢٢ – ٣ ,٨٨ .Kemp, T. S.: Acta Zool) وێ.  ن  یخۆراکيماکهی  داگيرنهکراو 

" بۆچوونی  ( Kempلهسهر  ه  ئهو    )٢٠٠٧،  ٢٠٠٥"  ڕووی  ئاژە له  شيردەرانهی 
تناتۆميائ (يهوە  جياواز  کی  ددان به  جو  شهويلکهو    تيژ   ددانیايبهتمهندن  نی  وبۆ 

نهوە  وەرگيراون    ڕاوچييه سهرەتاييهکانهوە خۆراک)، له پهلهوەرە بچووک و   و دەگهڕ
رميانسهردەمی  کۆتاييهکانی    ۆب لکهی  .پ مارم ياد    يمانئهمڕۆ  ئهوان  تهوە  ن دەه

ش نزيکهی   نهی  مليۆن ساڵ)  ٢٧٠بۆ    ٢٩٠(ماوەی پ " A" (Biarmosuchus(  ٧١. له و
" بوونهوەری  وەی  هاوش ئاناتۆمييهوە  ڕووی  له  که  دراوە  که Lycaenopsنيشان  "ن 

ناو زانايانی ئهو   له  ه ڕاوکهرەکانی لهمڕۆدا  ناودارن. لهوانهيه ئاژە ك  بووارەدا گهل
ی گياخوار ناودارن،  Lycaenops" و "Biarmosuchusوەك " ته  " که وەك ئاژە رشيان کردب ه

ی وەك " رشانه Lystrosaurus-Herdenسهر ئاژە گهی زانستی بۆ ئهو جۆرە ه م به "، به
نهی    )  ٧٢بوونی نييه.(و
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نهی  كکش ٧٢و ئۆری ل   ). ١٩٢٩"(Wegenerواگنر "  انهوەی قوڕنهکانت

وەی      قوڕنهکان دەب کۆتايی سهردەمی ناوەڕاستی زەوی (سهردەمی کاربۆن) له ش
کهوەنووسراو بووبن ( دوای  ).  Pangaeaکۆنی خۆيدا يهکه ياخود ئيشکانييهکی مهزنی پ

پهلهوەرەکانی بهردبووی  سکی  ئ "  ئهوەی  باشوور  Lystrosaurusوەك  جهمسهری  له   "
ی   سا له  تراياسيك)  کهاتهی  ئۆری  دۆزرايهوە    ١٩٦٩(پ کشانهوەی  ت و  جيابوونهوە 

کرايهوە.   پشتڕاست  کتر  ل سکهپهيکهریقوڕنهکان  ئ شتر  لهناو Lystrosaurus" پ  "  
ژەکانی زەوی يهی  دۆزرابوونهوە.  ستان)  وتهمهن له ئهفريقا و ئاسيا (هيند  اوه  تو بهو پ

ه ئئهم   تانهنهيانتوانيوە دەريا ببڕن، دەب  يشکانيانه  ئاژە رميان  ئهم و - له سهردەمی پ
کهوەنووسابن. (ترياسيکدا    ) ٢٠٠٧ ,١٣٧ – ١٢٥ ,٤٠ Botha, J. & Smith, R.M.H.: Lethaiaپ

   " وەك  شيردەرەکانی  ناسراون  Cynodontiaپهلهوەرە  سهگ  شهويلکهی  به  که   "
)Cynognathus, Thrinaxodon  گهشهيان ترياس  سهردەمی  شيردەرەکانی  يهکهم  وەك   (

نهی   و له  بهردبووی  B(   ٧١سهندووە.  ڕەگهزەکانی  کی  خزم  Massetognathus)دا 

(Cynodontia)   نه له ناوچه ئيشکانييه وان ئهو ئاژە کی ن نهرايهتی فۆڕم نيشان دەدا که نو
شراوەکانی پهلهوەرە شيردەرەکان دەکات.   كک هکۆنترين  ل شيردەرەکانی بهردبوو    ئاژە

سهردەمی   ناسراونيله  کريتاسيهوە  و  نهکهدا  (Jeholodens, Eomaja)وراسی  و له   .  

گازۆستردۆن له سهرەتای سهردەمی   "Megazostrodon"  شيردەری بچووکی سهرەتايی م
نهی    وراسيکهوە نيشان دەدات ي زراوەکانهوە  زۆر  له بهردبووە  ).   C  ٧١(و باش پار
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ت که ئه بهری دايناسۆرەکاندا ژياون، بووندەردەکهو هته م شيردەرانهی يهکهم که له س
گری ئهوان.   نتۆن " وە ج گهنامه  )٢٠٠٥" (Bentonك ب به وردی ڕوونی دەکاتهوە، به

که   دەدەن  نيشان  ه  بهردەستهکان  " Megazostrodon" وەک  هکانسهرەتايي  شيردەرە ئاژە
شکيان گهورە،  ان يجهستهی بهردەوام   ایموودار، پلهی گهرم  جهستهيان  تاڕادەيهک م

بوون  ە،بوو بوون    و  شيردەر  سهرکهوتوو  کی  "(چهشنه  Didelphisو"ئاژە
ئهمڕۆييمان   ک)ی  ئهمڕۆش له ژياندان  هنهوە بيردەخجرجهمشک تا  نهی  که  ).  ٧٣(و

گهن بۆ ئهو بۆچوونه.  تايبهتمهندييه ئهناتۆميهکان   ههروەها    ددان و چهشنی شهويلکه   به

  

  ٧٣نهی و

له      ت،    نۆژەنکردنهوەی وەک  دەردەکهو زيندووەکاندا  ه  کیئاژە رد ئاژە ەر  "ش
دا    ٨٠له ماوەی زياتر له  و  بوون"   ڕەوتی پهرەسهندن بۆ گونجاندن لهگهڵ مليۆن سا

کردوون.   ئامادەی  ژيان  پهرەسهندنبارودۆخی  ڕەوته  ئهم  لهوەش،  له    مهزنه  هجگه 
ه  پهلهوەرەکانهوە بۆ   ههستی بيستنهوە    ئاستهمکردنهوەیشيردەرەکان پهيوەندی به  ئاژە

سقانهکانی گوێ و ههبوو ە. ئهم زانيارييه واته پهرەسهندنی ههستی بيستن و گۆڕانی ئ
ه شيردەرانه بههۆی تاقيکارييهکانی " " E. Gaupp" و "K. B. Reichert  چهنهگهی ئهو ئاژە

ندراوە.    له سهدەی نۆزدەدا   سهلم

پشکنينهکانی "    (T. S. Kempلهسهر  پهلهوەرە بچووکهکانی ٢٠٠٧،  ٢٠٠٥"  يهکهم   (
روويان   بهری دايناسۆرەکاندا ژياون، شهوانه چاالک بوون و م ر س شيردەر که لهژ

وازە ژيانه که له سهردەمی ڕاوکردووە.  ه  لهاليهن  "Jura-Periode" وراسيدايئهم ش ئاژە
زەمين بييه  کڕکڕاگه  کارەکانهوە هرک ژايی    ک بهدر ئهوەی  هۆی  بووەته  کرا،  بهج ج



  ڕاستييهکانی گهشهسهندن   ٢٢١    

 

 
 

تايبهتهکانی   تايبهتمهندييه  ساڵ  مهی    وەدەربخا شيردەرەکان  پهلهوەرە  مليۆنان  ئ که 
تهوە ( خۆراک دەدەن    وەك  كکڕکڕاگه شيردەرەکان، شيری داي   چهشنهمرۆڤيش دەگر

هبه   کی  مندا نه له شيردەرانی  کۆرپهيييان ههيه،    مووداریکانيان و... پۆشاک م بۆ و به
اندا  ی دايکيزگفيل و مرۆڤدا له کاتی گهشهکردن له    ئهسپی زەريايی،  ،نهههنگ  وەك

همدا باس له  هله بهشی نۆگۆڕانيان بهسهردا هاتووە و مووی لهشيان کهمتر بۆتهوە.  
دەندووکدارپهرەسهندنی   لکه  و   بوونهوەرانی  ه و  کۆن  کی  ناوچهئ  شيردەر کهری 

  ئوستراليا دەکرێ.  

سيتاسيهکان    هکی  مرۆڤ  (Cetacea) ڕەچه خۆياندا  (Hominidae) یو  کۆنی  فۆرمی    له 

شامپانز  يان  هيپۆپۆتامۆس  وەی  هاوش پسپۆڕان  ە (باپيرانی  ئهدەبياتی  له  وردی  به   (
" Junker)، "٢٠٠٥" (s. Benton). بڕوانه "کراوە يلباس  گهشهسهندنلهسهر بايۆلۆژيای  

)٢٠٠٦"  ،( Junker وPaul)  "٢٠٠٩"  ،(Prothero)  "٢٠٠٧"  ،(Storch et al)  "٢٠٠٧  ،(
"Kutschera ) نۆ).  ٢٠٠٨"  بهشی  له  هله  مرۆڤ  پهرەسهندنی    پهيوەندايهتی همدا، 

لهگهڵ   ههمهڕەنگيی بهردبووەکان  دۆزينهوەی  که  خراوەتهڕوو،  ئهفريقادا  فيلهکانی 
گهرديله  بايۆلۆژييه  دەکات  بچکووله  زانيارييه  کهڵ  ت ناوی  کان  گهی  که  به (بنهمای 

  )ی لهسهر دانراوە.  سهربهخۆ

يدا      رن، که ت ک بوارە تايبهتهکانی بايۆلۆجيای مۆد دوای ئهم گهشته بۆ ناو ههند
لهو )  ١٨٥٩/١٨٧٢داروين (  دەکرێ وديارە ڕاپۆرت    ی زانستييهکانڕاست باس لهسهر  
ت  سهردەمهدا   دەمانهو بکات،  شبينی  پ بهنهيدەتوانی  زەوی    پشت  ی  ک تو دياردەی 
ئهم  ببستين.  ديناميکی   کۆتايی  یله  ههو  کردنیئاراسته  و   کۆکردنهوە   بهشهدا 
ژينهوە  ت کانیتو   .  دەکر
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ککشانهوەی قوڕنهکان  تيۆری ئهزموون و دۆزينهوەی  -داروين     ل

  

تهمهن      داروينی  کيدا    ٢٣چارلز  سهفهر ی  ههوا له  ن  خۆی  سا کی  ئهزموون
زانايه ڕاگهياندووە   ههستيارە  گهنجه  ئهو  لهسهر  زۆری  ك  گهل کهرييهکی  کارت که 

  رۆژی  لهداناوە، و له بهشی چاردەی ئهم نووسراوەيهدا به ووردی باسی ل دەکهين.  
زی    ١٨٣٥  فيبرواریی  ٢٠ ديڤيا   نائاسايیبوومهلهرزەيهکی بهه   نيمچه دوورگهی ڤا

"Valdivia"    کدا له دارستانهکانی ئهو   لهرزاندەوە. داروينله ئهمريکای باشووری له کات
کهوتبوو و پشووی دەدا، ئهم کارەساته که نيزيکهی دوو خولهكی خاياند،   ناوچهيه پا

باوەکوو  بينی.  ت،    بوویتواني   بهچاوی خۆی  بوەست بوومهلهرزەکهدا ڕاست  کاتی  له 
وەيهکی ڕ به ش هی زەوی  م جو کرد "  ادەيیبه داروينی  وای ل ژە بگرێ".  سهرەگ

ئهزموونی خۆی لهسهر ئهو زيانه خهمبارانهی سروشت به دانيشتوانی ناوچهکه گهنج 
نانی وشهی   کی ئهدەبی و بهکاره گهياندووە و خۆيشی تووشی شۆك کردووە، به زمان

(داروين   دەريبڕيوە  ی  ).  ١٨٤٥  -   ١٨٣٩'خهمناك'  سا هاوينی  دا  ١٩٨٦له 
له نيوەی شهودا    -زموون کرد  له ستانفۆرد/کاليفۆرنيا ئه  يم بوومهلهرزەيهکی مامناوەند

م تهقينهوەيهک هات ت خۆی به خانووە دارەکهدا    لۆرييهكوەک ئهوەی    ه گو ؛ ههموو داب
لهرزين؛ دانيشتوانی   له ڕەفهکانهوە کهوتنه خوارەوە، چرای ژوورەکان  بهکان  له  کت

کی   هت و چاوەڕوانی    دا شۆکحا شهقامهکه  سهر  بۆ  دەرەوە  کانيان  ڕايانکردە  دراوس
بدەن.    دەکرد کورته  يارمهتييان  و ئهم  جهختکردن    ههواڵ  مهبهستی  به  و ئهزموونه 

کارەساتی  ئهو ههستانهيه که له بيرەوەرييهکانی داروين سهبارەت به  بهرجهستهکردنی 
  بۆمهلهرزە نووسيونی. 

    ) داروين  ئهنجامهی  سهرنجه١٨٣٩/١٨٤٥ئهو  گهی  ج ئاراوە،  ناويهتييه  ه  ( :
رانکهرەکهی ی    بوومهلهرزە و مهی لهناوبرد  ١٨٣٥سا "زەوی  :  بيرۆکه کۆنهکانی ئ

مای ڕاستهقينهی   کراو بووکه ه نی متمانهپ کی  خۆڕاگريی، پتهوی و شو ک ، وەک تو
لهسهر   ک تهنک  وە  تهڕاو جوو ماندا  پ ر  ژ ماناداردا  له  راوەيهکی  وەرگ له   ،"
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نينهوە.   بوومهلهرزە  دەيخو بۆ  داروينييه  کدانهوە  ل ديڤيا  ئهم  ڤا گهورەکهی 
نهرە  وەی  گهنجهکه  سروشتناسه:  سهرسوڕه کی دەروونی  به ش گهيشتن  "Intuitively"  ت

به   پتیههستی  شتر  که  بووکرد    'دايناميکزەوييهکی  '  کۆنس نيکۆالس    پ لهاليهن 
بهرههمهکانی  )  ١٦٨٦  –  ١٦٣٨(وە  "Nicolaus Steno"ستينۆ له  م  به شنيارکرابوو،  پ
  سهر ئهو بيرۆکهيه. نهگهڕاوە  دا يدواتر 

  

نهی    ٧٤و

گرينی -ئهی سنايدەر کهنهخشهيهکی ڕەسهنی زەوی   نۆژەنکردنهوەی ل ی  "  A. Snider-Pellegrini"پ له سا

شدا  ١٨٥٨ نهی   ە. واويهتهک تانی (A) چهپداالی له و ، له دياگرامی  نووساون و ئهفريقا بهيهکهوە ئهمريکا  و

تهپالکی  (B) ڕاستداالی    .  جيا له يهکتر نيشان دراونکان به و

س-داروينباسی  له      ی    یوا (ئا١٨٥٨سا زانايهکی  لهاليهن  ک  ب کت نی)ەوە  ييدا 
يدا بۆ يهکهمجار   وکرايهوە که ئهمڕۆ لهبيرکراوە، ت ی  باس لهسهر  ب ک دايناميکی تو

نهی  (زەوی کراوە   نهری.  )له سهرچاوە سهرەکييهکهی وەرگيراوە   ٧٤و فهرەنسی    پشک
سنايدەر گرينی  - ئهنتۆنيۆ  ل پاريس  )  ١٨٨٥  –  ١٨٠٢"(Antonio Snider-Pellegrini"پ له 

ی   کی به ناوی  ١٨٥٨سا ب قاندن  (» La Création et ses Mystères dévoilés کت چيرۆکه و  خو
له   وە  هاوش بهردبووی  به ڕووەکی  پشتبهستن  به  يدا  ت که  وکردەوە،  ب نييهکانی)  نه

نيشتوو  گريمانهيهکی چينه  ئهوروپا،  و  باکوور  ئهمريکای  کاربۆنيفرۆسهکانی  ەکانی 
که...   ئيشکانييهکردووە  ته  دراوو گر بهيهکهوە  لهمهوبهر  زۆر  بوون...    کان 

ت  گدە  توتر يهی سنايدەرە.  هکان دوای ئهوە لهيهکتر جيابوونهتهوو گرينی-بهو پ ل   پ
"Snider-Pellegrini"  بی پيرۆز ههبووە ( باوەڕی به    که کدانهوەيهکی وشهيی کت بی  ل له کت

سيس دا ڕاگيراوە،  واته تهوڕاتدا    "Genesis"  جين نهی دۆزراوەکانی ت تدئهو شو   ەگوتر
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ک  هیجيهان  کانی ئهم زەرياههموو  "خودا   ن دروستکردووە"، تيۆری جيۆلۆجی دا  له شو
بی   وەی الفاوەکهی کت کدەداتهوئينجيل خۆی له چوارچ کردنی  .  ) ە دا ل که گه و ئهم ت به

نی نهخشهی قوڕنه(گونجان  انهڕاستييه زانستيي ڕووەکی بهردبوو   و  کانی ئهمڕۆی شو
بی  چيرۆك و  له ئهوروپا و ئهمريکای باکوور) لهگهڵ   (چيرۆکی    ئينجيلئهفسانهی کت

جوگرافيناسه   گريمانهی  ئهوەی  هۆی  بووەته    زانايانهوەلهاليهن    ئايينييهکهالفاو) 
تپشتگوێ ب  .  خر

) که ١٩٣٠  -  ١٨٨٠" (Alfred Wegener  "  ڤيگنهرسپاس بۆ کارەئهدەبييهکانی ئالفرد     
نهی ( گريمانهی درا و  ٧٤کشانهوەی قوڕنهکان له يهکتر و ) وەك تيۆرييهک پهرەی پ

به ب   لهمڕۆدا وەك ڕاستييهک لهسهر تهوەری زەوی ديناميکی پشتڕاستکراوەتهوە. 
ش خۆی   دان به زانايانی پ ك سهيری نهخشهی جيهانی دەکرد    ڤيگنهرئالفرد  گو کات

ن،  دەيبينی ئهگهر ناوچه کهنارييهکانی ئافريقا و ئام ريکای باشور له پهنا يهکتر دابنر
ی يهکتر پڕ دەکهنهوە.  تهوە که مرۆڤ  به تهواوی ج ک ڕوونتر دەب ئهم يهکسانييه کات

ئاوی   ر  وارەکانی ژ تانهل و .    ئهم  دادەن يهکتر  پهنا  ڤيگنهرله  لهوەش،    دە جگه 
کی گيا و چهشنی خۆFarns Glossopteris"پاشماوەی بهردبووی   کوپ   ڵ و خاک" واته ڕ

قوتبی باشووری ستان، ئوستراليا و  و ، ئهفريقا، هيندهوڕۆيیله ئهمريکای باشووری ئ
يهك    "Antarktisزەوی" توەك  ی  .  دەبينر سا له  ههر  بنهمايه،  ئهم  دا،  ١٩١٢لهسهر 

ئاسۆيی   گۆڕانی   ... جيۆفيزيکی  "بنهمای  لهسهر  وتاری  دوو  تڤيگنهر  هکان"  و
م   به وکردەوە،  ناوی    ايتهن ب به  بهکهی  ئۆقيانوسهکان  قوڕنهسهرچاوەی  " کت   " و 

چوارەمی  ١٩١٥( چاپی  ککشانهوەی  )  ١٩٢٩؛  ل و  بهزاند  تهوەرەکهی  سنووری 
ساڵ دوای داروين    ٧٠که له کۆتاييدا    ،لهم مۆنۆگرافيا گشتگيرەئيشکانييهکانی سهلماند.  

وکرايهوە،  ١٨٥٩( کی) ب واز ی    به ش ڤيگنهر  وە.  ندە جيۆلۆجی دامهزرا زانستی  نو
له  ١٩٢٩( پشتگيری  که  ڕوو  دەخاته  جۆراوجۆر  دۆزينهوەی  چهندين    يهتيۆري) 

ڕ دە   سهرەتايی"سهردەمی  له    :دەکهنهی  انهکشۆڕشگ ههموو گکاربۆن"دا  ت  وتر

دراوقوڕنهکان     "Pangaea"  يااپانگبه ناوی  سهروو  قوڕنهيهکی    و  ن  بوو  بهيهکهوە گر
وشکانييهک( پتوونی  نابوو)به  که پ ئۆقيانوسی  پانگايا    وترێگدە   ههروەها،  يان  له 

ی گرتبوو. له ڕەوتی سهدەکانی ناوەڕاستی  )دا  زەريای مهزنيهکگرتووی پانتاالسا ( ج
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قوڕنهی   دەب  و    "Pangaea"  يااپانگزەويدا  قوڕنه  ههموو  و  تهوە  وبووب ب ک  ل
نهکانی  تهوە(و کهوتب  ). ٧٥و  ٧٢ئوقيانووسهکانی ئهمڕۆيی ل

 

نهی   رمان " ، با٧٥و )، کريتاسی  " Paläozoikum  "   (کۆتايی پاليۆزۆيک  " Permرودۆخی قوڕنهکان له سهردەمی پ
زۆزۆيک ر" ) و  يا سهردەمی کهچ  " Mesozoikum"   (م جيابوونهوەی  ).  " Känozoikum" (سينۆزۆيک  " Tertiärترتي
گهدار له   گهی پارچهکانی گۆندوانا  (A) يااپانگ  یسهروو  قوڕنهی به   (له باشوور) و لۆراسيا   "Gondwana"   له ڕ

 "Laurasia"  (باکوور قوڕنانهی بۆ   (B) (له  کراوە(C) ههنمڕۆدا  له  ئهو  نا  و نهخشهيی  وەيهکی  ش به   ،  .
کهرييان لهسهر بووە.    گهشهسهندنی بوونهوەران به گشتی له اليهن ئهم گۆڕانکارييانهی زەوی کارت

وەی      ژەيی    قوڕنهکان  که    )١٩٢٩ئهوکاته(  زانايانی  ئهو گريمانه بهرب گهی ڕ ... پ
پاراستووە   ژووی زەوی  ژايی م بهب گۆڕانکاری به در به يهکتر  خۆيان بهرامبهر 
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ککشانهوەی قوڕنهکانی،    ڤيگنهرنهگۆڕبوونی قوڕنهکان) له اليهن  (تيۆری   و تيۆری ل
(ڕەدکرايهوە.   داروين  وەی  (١٨٥٩هاوش ڤيگنهر  گۆڕانکارييه  ١٩٢٩)،  ئهو   (

(   یديناميکهی گريمانه بهردەواميی  لهگهڵ  لهو  قوڕنيان    چهشنهکاندەکات  که  هکان) 
.  کرابوو،    بهراوردکاتهدا   ن دەسهنگ : "بهڕاست دانانی نهگۆڕينی    ڤيگنهرهه دەنووس

. ناچارە و دەب قوڕنهکان گۆڕانيان بهسهر  ه ب دا  بارودۆخی قوڕنهکان ... دەب هه
و بووبنهوە. باشووری ئامريکا دەب له پهنا ئافريقا بووب و قوڕنهيهکی  ك ب هاتب و ل

  ).١٩٢٩ ڤيگنهريهکتا بووبن (

زە      کهر سهبارەت به ه کی قهناعهت پ ههرچهندە ڤيگنهر نهيتوانی هيچ ميکانيزم
نهرەکانی   قوڕنهکانبزو ککشانهوەی  گريمانه  ل م    کردبوو  یکه  به بخاتهڕوو، 

ناد بهدەسته شی  سهرنجڕاک کی  "ەرەنجام زانهی  :  ه قوڕنهکانئهو  ککشانهوەی  يان  ل
ناوە   كه که  پ زانهن  ه ئهو  و  ههمان  نن  چيا  لۆچیچين  دەه بهرههم  .  گهورەکان 

ککشانهوەی قوڕنهکان وان ئيشکانيی (قوڕنه)کان، دابهشبوون و    ،ل زی ن   گوشاری بهه
پهيوەندييهکی    نهکان گڕکا  و  بوومهلهرزە  له  گومان  ب  پسانهوەی  ...  ب 

  ."  )١٩٢٩ Wegenerيهکتردان(

شانه، تيۆری    وسهرەڕای ئه    ککشانهوەی قوڕنهکاندەرەنجامه سهرنجڕاک لهاليهن    ل
) نهيتوانی  ١٩٢٩جيۆلۆجياوە ڕەتکرايهوە، چونکه ڤيگنهر (بواری  زۆربهی زانايانی  

کانهۆکارەکانی  گۆڕک گريمانه پهيوەنديدارەکانی (بۆ  . ان بکاتدەستنيشو گريمانه  ج
کی ناوەندی که بههۆی خوالنهوەی زەويهوە دروست بووە) به ڕادەيهکی  ز نموونه ه

به نهکراونهتهوە،  پشتڕاست  ڕاستييهکان  به  ويست  نووسهری چهشنپ که  ک 
زەکانی خۆی دەربڕي رخۆڕەخنهگ   . وەچهند جار گومانی له ت

م    يهکالکهرەوە   داشهستهکانناوەڕاستی  له    به وەيهکی  ش به  ڤيگنهر  تيۆری 
نهوارناسی.  پشتڕاستکرايهوە  بهردبووی  پاشماوەی    "Paläontologen"  زانايانی بواری شو

كچهشنه   نهکانیبهرد ناو  يان له  (Lystrosaurus) بوونهوەر نهی  ڕۆ  ە نيشتووی ئهو شو

ستای   ژوويی  انهی  ئهم پهلهوەر.  وەوە دۆزيبو  "Antarktis"قوتبی باشووری زەویئ ش م پ
رميان/ترياسيک  زەوی پ لهناوچوونکه    "Perm/Trias"  سهردەمی  گهورە   هله 

دەژيان،  دا ڕزگاريان بوو  هکهبهکۆمه له ئيشکانييهکان  مليۆن ساڵ   ٢٥١نزيکهی  و 
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  ٢٢٥)  "Coelophysis"  لهمهوبهر لهاليهن يهکهم دايناسۆرەکانهوە (بۆ نموونه کۆلۆفيزيس
نموونهی ئهو بوونهوەرانه بوون    يني دوا  -  ئازاريان پ گهييوە  مليۆن ساڵ لهمهوبهر  

له فوسيلهکهيان  بوونهوەرە    که  زنجيرەيی  دەستهی  بوون...  ناو  ون  بهردبووەکاندا 
)(Botha and Smith يهی    ٢٠٠٧ به   "Lystrosaurus"  ليسترۆساورس  بوونهوەرانی وەك  بهو پ

چهوانهوە تهن     ٢٥٥ستان دۆزراونهتهوە، بهو ئهنجامه گهيشتن که  و ا له ئهفريقا و هينديپ
ستا   تانیمليۆن ساڵ بهر له ئ ستای    و  قوڕنهيهکیستان  و، ئهفريقا و هيند"Antarktis"ئ

بوون    گهورەی سهردەمه  نهی    ئهو  ليسترۆساور).  ٧٢  (و دۆزينهوەکانی    سیبه 
دۆزينه و  باشوور  لهجهمسهری  ينهوە  کۆ ل نموونه  (بۆ  تر  و   سهروەکانی  تهمهن 

کهاتهی   ر پ چهمکی   ژ هتد)،  و  بوومهلهرزەييهکان  ناوچه  بنياتنانهوەی  زەرياکان، 
کتۆنيک ت ندرا.    "plate tectonics"ڕووپهری  ق يهی  خو نو ڕوانينه  ت شين    پالنيتیئهم 

ر کڵ و    "Lithosphäre"  لهسهر بنهمای ئهو دۆزينهوەيه که ليتۆسف سهرەوە بۆ    بهرگی(تو
يی   قوو تا  له  کيلۆمتر  ١٥٠خوارەوە  کهاتووە  رايی  ڕووپهڕە  ) پ به خ ڕەقهکان که 

بنهما   لهسهر  وانهکراو  نی    و  پ ر شو نۆسف زەوی)  بهرگی  ( "  Asthenosphäre"  ئهست
ن وەی    دەرفرتاوتهکتۆنيکی    لهتی ئيشکانی  ٢٠  هوە. زياتر لهدەجوو  قوڕنهکانهاوش

نموونه  -نين   بهشیله    بۆ  من.  زەريای    ئوقيانووسهکان  ه زەريای  ياخود  پاسيفيك 
ئهو   (قوڕنگۆڕانی  ڤيگنهر  ڕاستييهکی ١٩٢٩انهی  ستا  ئ کردووە  گريمانهی   (
) نراوە  نهی  سهلم تيۆر٧٥و هيچ  هۆکارەکانی  به  سهبارەت  شتا  ه م  به   کیييه)، 

نييه نياگهرچی  .  يهکالکهرەوە  د زۆر  زەوی   بهخشهتاڕادەيهکی  ناوەوەی  گهرمی  که 
وبوونهوەی( کب تيشکدەرەوە  ل واته  رەدا  "Radioaktivität"  يۆرانيۆم  ل سروشتی)  ی 

کی ت دەور ڕ   . يهکالکهرەوە دەگ

ر  بهشه دەرفرتانی بههۆی     له   نموونهدا، بۆ " Lithosphäre"ڕەقهکانی زەوی له ليتۆسف
ك   گهل نانی  گوشاره زی  بههۆی ه و  (قوڕنه)کانی زەوی  گهورەکان  لهته  سنووری 

ن.  لۆچی چياکان  زۆر بۆ يهکتر چين و   کد يهی ئهم پ واندنی    ڕەوته  بهو پ ته هۆی ش دەب
واشی بارسته گهورە و گبه دەتوانن ببنه    فيزيکيانهئهم پرۆسه  ە گهورەکان،  بهرداشهه

کهاتنی هۆی  چهند  دەگاته و با که بهرزييهکهی  ئاوزە و سونامی (شهپۆلی بوومهلهرپ
  . ) و تهقينهوەی گڕکانهکانيترم



 ٢٢٨      ندنهسهشهگ یکانييهاستڕ   

 
 

نهی       ت    ٧٦له و وان    "San-Andreas"  سياسان ئهندر   گوڕیدا دەتوانر له ناوچهی ن
تۆ ئا ت"  Stanford"ستانفۆرد  /"  Palo Alto"  پالۆ   . ئيشکانييهکانی و سانفرانسيسکۆ ببينر

کهنارەکانی ڕۆژئاوای  ژايی  در به  باکوور  ئهمريکای  و  من  ه تی زەريای  ڕۆژهه
ن.  ه يهکتر  لئهمريکا   ژييهکهی که    پڕ له چاالکييههاوتهريب لهگهڵ ئهم ناوچه  دەخش   در

توندوتيژ  يلۆمترک  ١١٠٠  دەگاته بوومهلهرزەی  جار  ،  زی    –ڕوودەدات  چهند  ه
گوشاری و  وان    پاشهکهوتکراو  ن (قوڕنهکان)کۆکراوەی  ئيشکانيی  لهناکاو    بهشه 

تبئازاد  دەتوان   بۆمهلهرزەی  (   ١٩٠٦ی نيسانی  ١٨  بۆمهلهرزەیبۆ نموونه،  .  کر
پلهی   به  سانفرانسيسکۆ،  و  ٧،٨لهناوچوونی  که    مهزن(بوومهلهرزەيهکی    ١٩٨٩) 

  گيانيان لهسهست دا).   دانيشتوانی ژمارەيهکی زۆر له

د ڤيگنهر (بۆچوونی  دەرەنجام:   ککشانهوەی  "تيۆری    لهسهر) له بنهڕەتدا  ١٩٢٩ئهلفڕ ل
ههرچهندە هۆکارە وردەکانی   –هکان بهڕاست وەرگهڕا  گڕکان  -قوڕنهکان، بۆمهلهرزە  

شتا له تاريکيدا  ).  ٢٠٠٧ Nield ,١٩٨٦ Probstماونهتهوە ( ئهم پرۆسه جيۆفيزيکيانه ه

 

نهی   ئاو  .  له کاليفۆرنيا له باشووری سانفرانسيسکۆ  " San Andreas"   س ياسان ئهندر  سانت،  ٧٦و له  کانی پڕ 
ئهندر سان  بوومهلهرزەکه  يا(دەرياچهی  ناوچهی  له  که  بهش وان  ه  لس)  ر    قوڕنهیدوو  ن ژ له  تهکتۆنيک 

کی  ن.   بهرزدايهکجار  گوشار
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 لهناوچوونی بهکۆمهڵزەوی دايناميکی، پهرەسهندنی گهورە و 
  

گه  ئهو      بهی بهردەستتاندا کۆکراونهوە،  ڕاستيانهی له بهشهکانی کۆتايیبه به   ئهم کت
کی   زەوی سيستهم که  دەدەن  نيشان  کو    نهگۆڕڕوونی  به تر  نييه  کی زی  سيستهم

ی کات گۆڕانی بهسهردا دێ. جوغرافياناسان ياخود    ديناميکييه جيۆلۆجيستهکان  و به پ
خیگۆڕانکارييهکانی چينه بهردي  ی  وردبه و  یدەيهی کاري  له چهندين زەوی    نهکانی تو
ر گه"Lithosphäre"(ليتۆسف به دياری    دار)يان  خوارەوە  ن.  کردووو  زانياريانهی  ئهم 

تهوە  ت له ئهدەبياتی پسپۆڕيدا بدۆزر   :  دەتوانر

ژەی گۆڕانی    .１ وان    قوڕنهکانڕ کدا    سانتی متر  ١٥بۆ    ٢له ن  :نموونه  -له سا
سانفرانسيسکۆ   ،شارە گهورەکانی کاليفۆرنيا مڕۆدا و لهسهر زانياريی نوێ له

لۆس س و  نزيکهی    انجل ژەی  ڕ متر  ٥به  يهکتر    سانتی  له  کدا  سا له 
 . دووردەکهونهوە 

رايیشاخهکان به    .２ کدا بهرز دەبنهوە و به ههمان    يليمترم  ٢بۆ    ٠،١  خ له سا
ژە   پرۆسهی "ڕ ن؛  "  Erosionsprozesseبههۆی  ئهم    لهمڕۆدادەڕژ ت  دەتوانر

ت ت.  گۆڕانکارييه بچووکانه به وردی دياری بکر ور  و بپ
وان   .３ ژەی نيشتنهوە له دەرياچهکاندا له ن دايه   متر ٢٥بۆ  ٢ڕ ک سا له مليۆن

يه    - جيۆلۆجيستهکان له   تهخمينیکهمترە له    جارچهندين  ئهو پرۆسهيه  بهم پ
ه ههر    ا.دسهدەی نۆزدەههم بۆيه حيساباتی تهمهنی زەوی لهو سهردەمهدا هه

 ).  بووە (بڕوانه بهشی شهشهم 

نن که بهڕاستی    ياخود زانيارييانه  ئهم داتا    گۆڕاون و تا ئهمڕۆش    قوڕنهکاندەيسهلم
ه ئهی سنايدەرو چاالکيدان.    له جو لهاليهن  گرينی    -ئهو گريمانهيهی  ل -A. Snider"پ

Pellegrini  "  ی  له (  ١٨٥٨سا ژرا  نهی  داڕ تيۆر ٧٤و به  ئهی    ئيشكکی  يه)  لهاليهن 
ڕا  "A. Wegener"  ڤيگنهرەوە (  دەيهكتا  نهی  پشتڕاستکرايهوە  زەوی  ٧٢و (بنهمای   (
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نهی   ی  ).  بکه  ٧٥دايناميکی، سهيری و دا، له "سا شتر ئاماژەمان پ زگرتن  وەک پ ڕ
تيۆر ٢٠٠٩داروين  له   هيچ  شتا  پهسهندکراوی  ييه"دا ه نکی  که ههموو   هبووە گشتی 

خاو ه  جوو ئهم  ئهسپايانه  اليهنهکانی  بکاتهوە   و  جيۆفيزيک  .  ڕوون  زانايانی  م  به
زی  يهله ناوەکی زەويدا  يهیگهرميئهو هاوڕان لهسهر ئهوەی که  وەنهریوەک ه پ   پا

ت.  سهير    گۆڕانی قوڕنهکان نياييهوە  دەکر ندراوەبه د کڕووخانی   سهلم ئايزۆتۆپی    ت
له    )Uran-Isotope(  ٢٣٨-U و ٢٣٥-U يۆرانيۆمی لهمهوبهر   ٤٥٠٠که زياتر  مليۆن ساڵ 

قورسترين   گرنگترين    ماکهیوەک  وەک  دروستبوون،  سروشتييهکان  کيمياييه 
نهری" که ناوەکی زەويدا  اگهرم  پ له  دايناميکناسراون.  "  وەيه    تهکتۆنيکی   يیبهم ش

کڕووخانی   لهتا ڕادەيهکی يهکالکهرەوە بههۆی ئهو گهرميهی    قوڕنهکان سروشتی    ت
تهکهدايۆرانيۆمهوە له ناوەوەی   ت،    پالن تدروست دەب کد وازی يۆرانيۆم   پ -(بۆ ش

بکه  قوڕقوشم  شهشهم  بهشی  سهيری  جيۆکرۆنۆلۆژيدا،  ما).  له  و   کهبۆيه  گهرم 
همهند به    ماکه توواوەکهی  و  بهرزبووەکان له ناوەوەی زەويهوە (ماگما، واته بهرد دەو

ما گاز ئهو  که    که)  وەيه  کو و  هۆی  بهچهسپاو  ئاگرينه ە  ماکه  ئهو    دەرفرتاندنی 
ن  تهقينهوەی گڕکانهکان كد نهی ( پ  .)٧٧و

تهکتۆنی    (گڕکانگهرايی،    قوڕنهکان  دايناميکی  دەرئهنجامهکانيان  نانیو  که   پ
ی زەرياکان و هتد) چ پهيوەندييهکی  هکان،شاخ دروستبوونی دەرياچه و خهندەقی قوو

شتر؟  ەوە ههيه"ندنی زيندەوەران سهه"گهشبه بابهتی   داروين    يش نيشانمان دا،وەک پ
ی  ١٨٥٩/١٨٧٢( سا بوومهلهرزە"ی  "ئهزموونی  سهرەڕای  کارە    ١٨٣٥)  له 

زەوييهکی   نهگۆڕیسهرەکييهکانيدا  و  کردووە،  پتهو  به  و    گريمانه  چهند  ئاماژەی 
پهيوەنديدار   کی  لهسهرنج تهوەرە  ئهم  وکراوەکانيدا  نووسراوە    لهگهڵ  کردووە    ب

يهم  س بهشی  قوڕنهکانگرنگی  ).  (بڕوانه  گۆڕانی  و  گۆڕ  و  نهی  (  ئا بۆ ٧٥و  (
(بايۆجۆگرافی  گهشهسهندنی ڕووەک  و  دروستکردنی  ،  ) "Biogeographie"  ئاژەڵ 

نی نيشله  بهربهستی زاوزێ (  بوونی جياواز) و دەرئهنجامهکانی بۆ ژينگهی  شو تهج
ری ههوا  کردنی   زيندەوەران (ژەهراوی وەچهی    یبههۆی گڕکان و لهناوچوون  ئاتموسف

ی  کارەساته سرووشتييهکاندا  بوونهوەران له به ڕوونی ناسرا    ١٩٨٠) تهنها له دوای سا
ژخايهنی دروستکراوی   که له تيۆری در  Kutschera(  سهندنی بايۆلۆژیگهشهو بهش

٢٠٠١ .(  
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نهی   نهی"  Vesuv"تهقينهوەی چيای ڤيزۆڤيۆس  :    ٧٧و کی سهدەی نۆزد  و تهقينهوەی  ەههم.  هونهرمهند
کی زۆر گازی ژەهراوی،   پهيوەنديدارگڕکانهکان و کارەساتهکانی کهشوههوای  بهوەوە (دەردانی بڕ

کهوتنی له    والڤا   وەڕ بهکۆمهڵ  لهناوچوونی  گهورەی  بووەته هۆی ڕووداوی  جار  چهندين  هتد)  و 
زەويدا ژووی  "م گڕکانيزم   .Vulkanismus  "  بهردەوامی گۆڕانی  دروست    قوڕنهکانی زەوی بههۆی 

کتۆنيکی  ت (ت ی ئيشکانييهکان). دەب   شک

دا، له    ١٠٠له ماوەی نزيکهی      رميهنهوە تا کۆتايی سهردەمی  سهردەمی  مليۆن سا پ
تايبهتیجوراسی،   نهی    "Pangaea"  يااپانگ  قوڕنهی  کهاتووە  A ٧٥و ئهوە    -  پ دوای 
ک دەرئهنجامهکانی ئهم پرۆسهی جيۆلۆجييه بۆ  .  لهيهکتر جيابوونهوە  قوڕنهکان ههند

) وردە  وردە  کهاتهيی  پ ردراوەکانی  مهزنسهندنی  گهشهگۆڕانی  بژ هه گروپه  )ی 
نه  رەدا دەخر له سهرەتای    ايادەرئهنجامهکانی دابهشبوونی پهنگ.  ڕوو  کڕکڕاگهکان ل

کريتاسی ( سهردەمی  هس"گهچ"  ئهت زەريای  نهی  )کردنهوەی  و  ،٧٥   BوC     بۆ
رينۆ  س لهاليهن  وردی  به  دايناسۆرەکان  )ەوە  ١٩٩٩(  " Sereno"  پهرەسهندنی 

" (ترياسيک، جوراسيک)، پالنهکانی ايا "سهردەمی پانگ هاوکات لهگهڵ. خراوەتهڕوو
ا له کۆتايی  يتهن.  " تاڕادەيهک يهکسان بوونبوونهوەرە گهورە و سامناک "   دروستکردنی

که   دايناسۆر  يهکانی  نو جۆرە  کريتاسيدا  ك  سهردەمی  جهستهيان  گهل تايبهتمهندی 
نموونه    تايبهتی (بۆ  راتۆپس "Ankylosaurus"  ئهنکيلۆساورسبوو  پرۆتۆس  ،  

"Protoceratops"راتۆپس تريس  ،  "Triceratops"کۆريتۆساورس  ،  "Corythosaurus" ،
نهی  "Tyrannosaurus"  تيرانۆسۆرس دا  ٦٧، سهيری و ئهم ههنگاوە .  بکه) سهريان هه
بۆ جيابوونهوەی جوگرافياي  انهگهور  گهشهسهندنه تهوە  ناوچهی  دەگهڕ گروپهکانی ی 
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ناوخۆيی  و ڕووداوەکانی  نوێ  ژينگهيی  بارودۆخی  لهگهڵ  که خۆيان  دايناسۆرەکان 

به   ناوە  بوونهوەرانی ئهو سهردەمهپهيوەنديدار  له  گۆڕانی قوڕنهکان  ههروەها  .  ڕاه
کهوتهی جددی ههبوو بۆ پهرەسهندنی   شيردەرەکانونهوەرە بوسهردەمی کريتاسيدا ل

(Mammalia)  نهی شيردەرە سهرەتاييهکان له سهردەمی  نيشانی دەدا،    ٧١. ههر وەك و

داوە (نزيکهی   ڕوودانی  دوای    -مليۆن ساڵ لهمهوبهر)    ١٥٠جوراسيدا سهريان هه
تاکه دانيشتووانهکان (هۆکارەکان: کردنهوەی دەريای   ييهیئهوە جيابوونهوە جوگرافياي 

تيس ته سهرەتاييهکانی، دروستبوونی  "Tethys"  ت له باشوور و   "Gondwana"  گۆندوانا  و
نه  "Laurasia"  لۆراسيا جوگرافييه جياکراوەکاندا (يان  قوڕنه  له  ).  ٧٥  یله باکوور، و

ک   گهی جياوازەوە گهشهيان کردووە، بهجۆر دوورگه گهورەکان)، شيردەرەکان له ڕ
نموونه بۆ  دەتوانين  ئهمڕۆ  ئهفريقا،    که  لهسهر له  و  ئوستراليا  باشوور،  ئهمريکای 

تهوە (بۆ نموونه فيلهکانی  ت گروپی جياوازی شيردەرەکان بدۆزر ماداگاسکار دەتوانر
ی تهمبهڵ "ستان؛  وخزمهکانيان له هيند  وئهفريقی   رووله  "Faultiereئاژە ورچ   -   و م

"Ameisenbären"    سهرەتايی وەک کهنگهرو   شيردەری کيسهداریله ئهمريکای باشوور؛
ی دندووکداريان   و... ليمۆری کلکی   "Lemur  "  له ئوستراليا؛ ليمور  "Schnabeltier  "  ئاژە

قهيی   .له ماداگاسکار) "Kattas" ئه

د      نهری جوگرافيای    ئار  ئهلفڕ س که وەک دامهزر   " Zoogeographieزۆگرافيی "وا
نی   ژووی بايۆلۆجی، جيهانی ئاژە دابهش کرد بهسهر ناوچه جوگرافييهکان هاته ناو م

تيترکه ئهوروپا و ڕووسيا و    "Paläarktisch"  (بۆ نموونه ناوچهی پاليارکتيک   ههندێ و
ت ديارە  لهخۆدەگر نهيدەتوانی  ).  داروين  ز  چار هاوکارەکهی  وەک  سروشتناسهکه 

ژووييه بنهڕەتييهکانی   واته    قوڕنهکان  هیزيندووي  گۆڕانکارييه  سهبارەت بههۆکارە م
ت )i.e. plate tectonics( تهکتۆنيکی پالکی   .  بزان

گهدارکراوی      ژووی به نج ڕووداوی گهورەی لهناوچوونی بهکۆمهڵ له م دوو له پ
نهکانی  زەويدا   و و جيهانی    دا   ٦٧و    ٦٦له  گهورە  کارەساتی  دراون:    ٢٥١نيشان 

رميان/ترياسيک) و کارەساتی   مليۆن    ٦٥مليۆن ساڵ لهمهوبهر (کۆتايی پاليۆزۆيک، پ
يهم  کريتاسی/س زۆزۆيک،  م کۆتاييهکانی   ) لهمهوبهر  گڕکانه ).  ساڵ  تهقينهوەی 

يدا    )Trilobiten(  جيهانييهکان به هۆکاری سهرەکی "مردنی تريلۆبايت" ت، که ت دادەنر
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سهدی  ٩٠نزيکهی   سهردەمه   له  ئهو  دەرياييهکانی  و  وشکانی  زيندەوەرە  ههموو 
رميان/ترياسيک  لهناوچوون ن    کارەساتانه هاوکات  ئهم ).  (گواستنهوەی پ له زۆر شو

پانگيا ڕوويانداوە و   ری  سهدان ههزار ساڵ  بۆ ماوەی  بهسهر يهکهی فلۆی  ئاتمۆسف
زۆزۆيک .  راوی کردووە ههوای ژەه ههروەها مردنی دايناسۆرەکان بهرەو کۆتايی م

جيهانی گڕکانگهرايی  بۆ  تهوە  نهی    دەگهڕ ههوا  ).  ٧٧(و ژەهراويبوونی  له  جگه 
الپهڕە   (بڕوانه  نهرەکانهوە  سووت گڕکانه  گازە  کاريگهرييه  ١٧١بههۆی   ،(

گهدارەکانی   ئاسترۆئيد  (  بووە   يیپان   کيلۆميتر  ١٠ئاسمانی که نزيکهی    کۆرپهيهکیبه
"Asteroid" ت به  "Komet" يان کۆم پهلهوەرە گهورەکانی وشکانی  بارودۆخی ژيانی   (

کردووە   خراپتر  جددی  وەيهکی  "داينۆ  - ش پارچهی...  -Dino(  " رۆئيدميت-پارچه 

Meteoriten(    ژووەکهی م و  دۆزرايهوە  ڕابردوودا  ی  سا چهند  ساڵ   ٦٥  بۆله  مليۆن 
تهوە  وردەکارييهکانی ئهم کارەساته جيهانييهی کهشوههوا . زانياريی  لهمهوبهر دەگهڕ

زەوی   دەرەوەی  هۆکارەکانی  و  (گڕکانگهرايی)  تهکان  پل تهکتۆنيکی  بههۆی  که 
ترۆئيد (کاريگهری    ه:  بڕوانکورت کراوەتهوە. )ەوە دروست بووە، م

(s. Kring ٢٠٠٧, Retallack et al. ٢٠٠٧, Kerr ٢٠٠٨, Kutschera ٢٠٠٨ a).   

زەويدا      ژووی  م له  گهورە  کارەساتی  ناویدوو  به  بهکۆمهڵ"   که  "لهناوچوونی 
نی ئهو سهردەمه  لهسهدی  ٧٠  تا  ٩٠ناسراوە، نزيکهی   ی کردە  ههموو جۆرەکانی ئاژە

رەوارەکانيشههروەها جيهانی ڕووەکقوربانی خۆی.   وەيهکی بهرچاو   ، گيا و ل به ش
مليۆن ساڵ لهمهوبهر (لهوانهش   ٦٥کارەساتی ژينگهيی    ەکانیڕزگاربوون.  لهناوچوو

بچووک شيردەرە  و  سهرەتاييهکان  ندە  به هکانبا رن  مۆد سهردەمی  سهرەتای  له   (
زۆر راييهکی  ساند    خ بوونی    چونکه)،  adaptive Radiation(  گهشهيان  نيشتهج نی  شو

شوو پاککرا  انيڕکابهرەکانی پ مانای ڕاستهقينهی وشه  داهاتوودا  بۆوە.  به  بابهتی  له 
ت له گهورە زيندەوەرە زەمينييه ناسراوەکان ( ه کڕکڕاگهکاندەمانهو )ەوە خۆمان ئاژە
(زيندەوەر زيندەوەرە"  وردە  "جيهانی  ناو  نينه  بچووکهکانبخز کهمتر ە  زۆر  که   (

رەدا  و  نبهناوبانگ يهکانی پهل   بناسين.    رەسهندنبنهما و هۆکارە نو
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گهی   مهزنسهندنی گهشه کۆيلهکردن: تيۆری به، هاوکاری و  خۆگونجاندن له ڕ
 هاوژيانی دژە داروينی 

 

بهکهئهم      دەکات  بهشهی کت کی ڕاستهقينه دەست پ زانايهکی بايۆلۆجی  .  به چيرۆک
ک قسهی  گهشه ناس ی ڕاگهياندووە که جهستهی مرۆڤ   دەکردسهندن لهگهڵ کۆمه و پ

کاردەکهن و خانه    "Endosymbionten"  پڕە له مليارەها بهکتری که وەک ئهندۆسيمبيۆنت
 ) به "دراوی وزە"ی گشتگير ئهدينۆسين فۆسفات"Eucyten"  ناوکييهکانمان (يۆسايتهکان

" Adenosintriphosphat"(ATP) دەکهن گۆڕاوانه،  .  دابين  بهکتريا  ئهم  به  بهب  که 

يوسيت)  "Mitochondrien"  مايتۆکۆندريای زی  ه   " power plants of the eucyte"  (ڕووەکی 
مهش  هکانی تر،  –ناسراون، ئ  – " protozoa " ، ڕووەک و پرۆتۆزۆاکارگوەک ئاژە
ت  ماننهماندەتوانی بوون به واتايهکی تر: ژيانی ههموو زيندەوەرە يهک خانهيی  .  ههب

تا مرۆڤ،    "Amöben"  ، له ئهميباوە (Eukarya) خانهييهکانی يۆسايتی دروستکراوو فرە  

ک بهکتريای   لهسهر بنهمای بوونی ئۆرگانيلی خانه تايبهتهکانه، که پهيوەندييان به ههند
ههيه   لهمڕۆ    وئازادەوە  بهر  ساڵ  سهريان  مليۆنان  کۆنهوە  دەريايی  ميکرۆبی  له 

داوە  مايتۆکۆندريايه .  هه نانیله غيابی  بهرههمه م    مومکين ATP کاندا،  به نهدەبوو؛ 
خانهکان"ATPی وزە  "بوخچهیبهب   ميتابۆليزمی  خانهکان   ،  گؤڕانی  ماکهی   واته 

خولی.  وەستادە دەستبهج   بههۆی  مردن  و  له   ATP ژيان  که  ت  دەکر دياری 
خانهکانی   زمای  سايتوب له  و  ت  دەگر سهرچاوە  لق  مايتۆکۆندريايهکانهوە  جهستهدا 

تهوە  يه ميتابۆليزم  (٢٠٠٢ Kutschera) . دەب لهسهر بنهمای بوونی ميکرۆبی   ی ئيمهبهم پ

نهی، مايتۆکۆندريايه (ناوخۆيیناو خانهيی و      .)٧٨ و

هۆشکهرەکان" (مايتۆکۆندريای) که له خانهکانی جهستهی      ئهم چيرۆکهی بهکتريا "ب
یمهتيدەر"ی ژيانی چاالکن،  مرۆڤ و ڕووەکهکاندا ههن و لهوێ وەک "يار   کونجکۆ

تهواوی"   به  "مرۆڤ  له  ينهوەی  کۆ ل که  وروژاند  ناسه  کۆمه ئهو  الی  گومانی  و 
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بابهتهگهشهبۆچی  .  کردووە  لهم  نيان  د ئهوەندە  مايتۆکۆندريای  ؟  سهندنخوازان 
دەگرن سهرچاوە  وە  کو له  جهسته  نهوە ؟  خۆنهويستهکانی  بۆ  نهوە  دەگوازر ی  چۆن 

  نوێ؟  

  

نهی  دار    وەک (Homo sapiens) جۆری شيردەرەکانی مرۆڤ . له زيندەوەريهوە بۆ ئۆرگانيلی خانه، ٧٨و

کی، که به (Quercus robur) بلوطی پهدونکوالت ).  تايبهتمهندە (مۆرفۆلۆژی  چهشنهکانتايبهت به   فۆڕم
ز) به  ی مرۆڤگهدە ئهندامهکانی وەک نت ، بۆ خۆراک (ههرسکردن يان فۆتۆس نيان گه نر .  کاردەه

وە   ک خانهی هاوش کهاتوون که له کۆمه کهاتهکان که  دروست بوون. ئهندامهکان له شانه جياوازەکان پ پ
ت لهناو خانهکاندا بناسر  کی تايبهتيان ههيه (ئۆرگانيلهکان) دەتوانر وگۆڕی گازی  . هوە نئهرک پرۆسهکانی ئا

 .  له دەقهکهدا باسکراون،  )O٢ نيژو ئۆکس  CO٢يان دەردانی دووەم ئۆکسيدی کاربۆن،  (وەرگرتنهاوبهش

زانای      لهاليهن  تيۆريهکان  دەرەنجامه  و  ينهوە  کۆ ل بۆ  نهوە  دەگهڕ پرسيارانه  ئهم 
ڕووسی   ژەر  "C. S. Merezhkowsky"بايۆلۆجی  ی  (سهندن  گهشه  یتو که ١٩٩٠سا  (

قاند.  ی زانستی لهسهر ئهو تهوەرە خو کی نو م  بوار زکۆڤسکی" يهزانائهو به ر   " م
ينهوە    هوە خهريك کرد وسهرچاوەی کلۆرۆپالستهکان  خۆی بهبه پلهی يهکهم   کۆ به ل

سهرچاوەی   ڕوونکردنهوەی  به  دەستيکرد  خۆی  بنهڕەتييهکانی  دەرەنجامه  و 
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نهی(  "Mitochondrien" پهرەسهندنی مايتۆکۆندريای ژيان و   بهشی داهاتووداله  ).  ٧٩  و
شی ئهم زانا سروشتييه که له ڕووی گرنگييهوە يهکسان   کار و خۆکوشتنی سهرنجڕاک

تهڕوو ز داروين، دەخر کی  . بوو لهگهڵ چار یدوای ئهوە چهمک سيس    نو سيمبيۆجين
"Symbiogenese-Konzept  "  له گهيشتن  ت بۆ  گرنگييهکهی  و  ت  دەکر دنی  سهنگهشهباس 

تهڕوو   .  زيندەوەران دەخر

 

نهی  يدا تيشک خراوەته سهر س ئۆرگانيل (، ٧٩و ،  ناوكی خانهکان خانهی ئاسايی ئاژەڵ و ڕووەک که ت
ئهو ئۆرگانيله سهوزانهی  ". Nucleus, Mitochondrien und Chloroplasten"   مايتۆکۆندريا و کلۆرۆپالست)

دايه، وەک بۆشايی   ) و ديواری خانهکان،  Vacuoleخانهکان ( تهراویکه دواجار باسمان کرد کلۆرۆفيليان ت
به   " Chloroplasten" و کلۆرۆپالستهکان " Mitochondrien"   مايتۆکۆندريا. تهنها له ڕووەکهکاندا بوونيان ههيه 

نهر Nucleus " ،DNA" کانی خانهناوكدوو پهردە تايبهتمهندن و وەک   که (جينۆمی ناوکی،   ماکهی پ
  ئهدينۆسين ترای فۆسفات  =" ATP. ئا ت پ " مايتۆکۆندلایر و کلۆرۆپالست) لهخۆدەگرن

 "Adenosintriphosphat " دراوی وزەی ههموو خانهکان)  .(  

  

ژە ههيه ...   در


