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پهيوەندی ن وان زانست و ئيمپراتۆری
مهودای ڕۆژ چهندە له زەوی دوورە؟ ئهو پرسيارە ئهست رەناسانی سهردەمی کۆنی
بهخۆوە خهريك کردبوو ،بهتايبهت لهو دەمهوە کۆپ رنيکۆس ڕوونی کردبووە که نهك
زەوی ،به کوو ڕۆژ له ناوەندی ئونيو رزام ج ی گرتووە .ئهو ئهست رەناس و
بيرکارەکانهی خۆيان بهو پرسيارەوە خهريك کردبوو چهندين وە می جۆراوجۆريان بۆ
دۆزيبۆوه .زانايان له سهدەی  ١٨دا م تۆد کی گونجاويان بۆ پ وانی ن وان کۆرپهکانی
ئاسمان دۆزييهوە .به ههر چهند ساڵ جار ك پﻼن تی و نووس ئهگهر له زەوييهوە سهير
بکرێ ،له سهر ڕۆژەوە ت پهڕ دەب  .چ کات كی بۆ ئهو ت پهڕبوونه پ ويسته ،بهوەوە
بهستراوەتهوە له چ ناوچهيهکی زەويهوە ئهو چاوەد رييه پ ك دێ .ئهگهر ئهو چاوەد رييه
له چهند قوڕنهی زەويهوە هاوکات بهڕ وە بچ  ،زانايانی ئهو بوارە به م تۆدی زانستی
دەتوانن مهودای مابهينی زەوی و ڕۆژ به وردی دياری بکهن.
ئهست رەناسان دەيانزانی ئهو ڕووداوە ئاسمانييه له سا هکانی  ١٧٦١و  ١٧٦٩بهڕ وە
دەچ  .ههر بهو هۆيهوە له قوڕنهی ئورووپاوە زانايان چهندين ناوەنديان بۆ چاوەد ری
ئهو ف نۆمينه ئاسمانييه له بهرنامهی خۆياندا گونجاند .پسپۆران له سا ی  ١٧٦١دا ئهو
ڕووداوەيان له سيبيری ،باکووری ئهمريکا ،ماداگاسکار و باشووری ئهفريقاوە
چاوەد ری کرد .له چاوەد ری سا ی  ١٧٦٩دا ناوەندی زانستی ئورووپا ههنگاو کی
زياتری هه ناوە و چاوەد ری تا باکووری کانادا و کاليفۆرنياش نارد .ناوەندی زانستيی
 Royal Societyلهندەن هاته سهر ئهو ب يارە که بۆ پ وانی مهودای ن وان ڕۆژ و ههتاو،
ئهو کارە ه شتا تهواو نييه .بۆ بهڕ وەبردنی بهوردی ئهو کارە دەبوو تا باشووری
ڕۆژئاوای ئهفريقاش چاوەد ر بن ردرێ.
ناوەندی زانستيی  Royal Societyلهندەن نه ترسی له خهرجکردنی پارە بۆ ئهو کارە
ههبوو و نه له باری تواناييهوە بۆ در ژە پ دانی ماندوو ببوو .بهو هۆيهوە ئهست رەناسی
ناودار چارلز گريين ""Charles Greenيان ) (١٧٧١-١٧٣٥نارد بۆ تاهيتی "."Tahiti
چالز گريين له ﻻيهن ههشت پسپۆريترەوە پشتيوانی دەکرا .له ناوياندا گياناس يۆز ف
بانکﺲ " (١٨٢٠-١٧٤٣) "Joseph Banksو دانيل سۆﻻندر ""Daniel Solander
) (١٧٨٢-١٧٣٣و چهند کهسی نهققاش بۆ ک شانهوەی ڕەسمی دوڕگه ،گيا و ئاژە هکان
لهگه يان وەڕێ کهوتبوون .ئهو چاﻻکييه ،نو ترين کهرەسهی زانستی ئهو سهردەمهی بۆ
تهرخان کرابوو .فهرماندەی ئهو گرووپه کاپيت ن کی دەريايی به ئهزموون به ناوی جيمز
کۆك " (١٧٧٩-١٧٢٨) "James Cookبوو .ئهو گرووپه سا ی  ١٧٦٨له ڕ ی
دەرياييهوە وەڕ کهوت و ههر وەك دانانی پﻼنهکه سا ی  ١٧٦٩ف نۆمينی و نووسی له
تاهيتييهوە چاوەد ری کرد و چاوی بهسهر دوڕگهکانی پاچيفيکدا گ ا و ئوستراليا و
نيوزيﻼند ی بينی و سا ی  ١٧٧١به کۆ ك به گهی ئهست رەناسی ،جوگرافيايی،
ههواناسی ،گياناسی ،ئاژە ناسی و مرۆڤ ناسييهوە گهڕايهوە بۆ ئينگليز .گرنگايهتی
سهفهری دەريايی کۆك له قيمهت نايه .به دۆزراوەکانيان چهندين ڕ کخراوە و قۆناغی
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جياوازيان وەخهبهر ه نا .به گ اوە و چ رۆکهکانيان فانتازيکردنی ئورووپاييهکانيان بۆ
دۆزينی ئهو ناوچانه پ هان دا.
ئهو سهفهرە گرنگاييهتييهکی زۆريشی بۆ زانستی پزيشکی ههبوو .نهخۆشيی سهير و
سهمهڕەی ئهو سهردەمه به ناوی سکۆربوت " "Skorbutکه له کهمبوونی ويتامين ""C
پ ك دێ ،به ش وەيهکی بهردەوام زۆربهی مسافرانی سهر کهشتييهکان تووشی دەبوون.
تووشبوان بهو نهخۆشييه له سهرەتاوە ب حاڵ دەبوون و چاﻻکيان کهم دەبۆوە و پووکی
ددانيان دەستی به خو ن ل هاتن دەکرد .دواتر ددانهکانيان دەکهوتن ،بهش کی زۆری
لهشيان برينی ت دا پهيدا دەبوو ،گهرمای لهشيان زياد دەبوو و ئيتر نهياندەتوانی دەست و
قاچيان بجوو ننهوە .ه زی دەريايی ئينگليز بههۆی نهخۆشيی سکۆربوت ژمار کی
زۆری سهرباز له دەست دا .له مابهين سهدەی  ١٦و  ١٨دا به گشتی نيزيکهی  ٢مليۆن
سهربازی دەريايی بههۆی ئهو نهخۆشييهوە گيانيان له دەست دا .پزيشکانی ئهو سهردەمه
چهندين بۆچوونيان بۆ دەرمانکردنی ئهو نهخۆشييه ههبوو و تاقيکارييهکی زۆريشيان بهو
بۆنهيهوە کردبوو ،به م ههر ههموو کارەکهيان ناسهرکهوتووانه مايهوە :مسافرانی
کهشتی ههر وەك پ شوو وەك م شووله لهناو دەچوون.
سا ی  ١٧٤٧پزيشک کی ئينگليزی به ناوی جيمز ليند "-١٧١٦) "James Lind
 (١٧٩٤تاقيکارييهکی لهسهر سهربازانی دەريايی تووشبوو به نهخۆشيی سکۆربوت
بهڕ وەبرد .نهخۆشهکانی بهسهر چهند گرووپدا دابهش کرد و به ههرکام له گرووپهکان
ميوە و گيای تهيبهتی بۆ خواردن بۆ تهرخان کردن .دوای ماوەيهك ئهو گرووپهی ميوە و
گيای ويتامين " "Cيان خواردبوو ،حا يان بهرەو باشی دەڕۆيی.
به م سهفهری دەريايی کۆك ﻻيهن کی ڕەشيشی ههبوو .کۆك خۆی تهنيا مرۆڤ کی به
ئهزموونی دەريايی و جوگرافيا ناس نهبوو ،به کوو ئهو ئهفسهر کی ناو ه زی دەريايی
ئينگليزيش بوو .کشتييهکی به سهربازی بهئهزموون و تۆپی شهڕەوە ڕازاندبۆوە و
زانييارييه زانستييهکانی کۆی کردبۆونهوه له ڕوانگهی سياسی و نيزامييهوە
گرنگايهتييهکی زۆريان پ دەدرا .زەفهر بردن بهسهر نهخۆسشی سکۆربوت له ﻻيهکهوە
و ڕازاندنهوەی کهشتی دەريايی به چهك و تهقهمهنی نوێ لهوﻻوە ئهو ئيمکانهيان بۆ
ه زی دەريايی ئينگليز پ کهينا که بتوانن لهشکری نيزامی خۆيان بۆ ههر ناوچهيهکی ئهو
ههردە ڕاگو زن .کۆك بۆ داگيرکردنی دوڕگهکان ،بهتايبهت دوڕگهکانی ئوستراليا له
ﻻيهن ه زی نيزامی ئينگليزەوە له شارەزايی خۆی که کی وەرگرت .ههروەها به ههمان
ش وە زۆربهی ناوچهکانی باشووری ڕۆژئاوای ئهفريقاش کهوتنه ژ ر فهرمانی
ئينگليزەوە.
سهدەيهك دوای سهفهری دەريايی کۆك مليۆنان مرۆڤی ئورووپايی بههۆی به کلۆنی
کردنی و تهکهيان ،کهوتنه گيانی ئينسانهکان و تووناکردنی کولتوور و رێ و ڕەسميان و
کانزا سرووشتييهکانيان به تا ن بردن ٩٠ .له سهدی کۆمه گای مرۆڤی ئهو و تانه
ت ک ووخا و ئهو کهمينهيهی توانيشی در ژە به ژيانی بدا ،له ﻻيهن سيستهمی ڕاسيستيی
و ته زۆردارانهکانهوە تووشی ژيانيکی تاڵ و ب بهزەييانه هاتن.
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بۆ مرۆڤی کۆنی ئوستراليايی " "Aboriginesکه نيزيکهی  ٤٠تا  ٦٠ههزار ساڵ لهو
ناوچهيه ژياون ،و ههروەها بۆ مرۆڤی نيوزيﻼند " "Maorisسهفهری دەريايی کۆك
کارەسات کی بۆ بهدياری ه نان که تا ئهم ۆش نهيانتوانيوە خۆی لی ڕزگار کهن .لهوانيش
خراپتر بهسهرهاتی مرۆڤی دانيشتووی تاسمانی " "Tasmanienبووە که دوڕگهيهکيتری
ئوستراليايه .دوای ژيانی دەههزاسا هی تهنيايی و ب پهيوەنديی به دنيای دەرەوە ،سهد
ساڵ دوای سهفهری کۆك به تهواوی ئهو خه که توونا کران.
ئايا سهفهری دەريايی کۆك تهنيا سهفهر کی زانستی و بۆ کۆکرنهوەی زانياريی نوێ
بووە که چاوەڕوان نهکراو سرنجی ه زدارانی بۆ ﻻی خۆی ڕاک شاوە؟ ياخود ههر له
سهرەتاوە سهفهر کی نيزامی بووە و به مهبهستی داگيرکردنی ئهو ناوچانه بهڕ وە چووە؟
ههردوو پرسيارەکان دەکرێ به به وە م بدر نهوە .شوڕشی زانستی و ئيمپرياليزمی
نوێ دووبهری قرووش کن .ڕەنگه بهشدارانی نيزامی وەك کۆك و گياناسی وەك يۆز ف
بانکﺲ " "Joseph Banksنهيانتوانيوە جياوازی ن وان زانست و ئيمرياليزم ل ك کهنهوە.
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