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کەللەســەرێکی  دۆزینــەوەی  و  کەشــف  دواییــن 

ــاڵ(  ــۆن س ــێ ملی ــە س ــاد ل ــەن )زی ــووی تەم بەبەردب

ــر پڕۆســەی پەرەســەندن  ــا، جارێکــی ت ــی کینی ــە واڵت ل

ــەم  ــان دەدات. ئ ــان نیش ــۆزی ئینس ــنی ئاڵ و ئیڤۆلیوش

وتــارەی خــوارەوە لــە بەڵگــە و نیشــانەکە ورد دەبێتەوە 

و ســەیردەکات تــا چەنــد لەگــەڵ ئایدیــای ڕیشــە و 

بنەچــەی مــرۆڤ دێتــەوە كــە زیــاد لــە ســەد ســاڵ بــەر 

ــراوە. ــە ک ــەوە فۆڕمول ــەن ئەنگڵس ــتا لەالی لەئێس

ــە  ــدا هەی ــەی ژیان ــەو دیمەن ــەک ل ــکۆ و گەورەیی »ش

ــەم  ــە یەک ــەوە هــەر ل ــا و هێزی ــن توان ــە چەندی ــە ب ک

چەنــد  نــاو  بــۆ  دەبێتــەوە  درێــژ  دەرکەوتەیــەوە 

فۆڕمێکــی کــەم یاخــود تاقــە فۆڕمێکــەوە. لــەو کاتەوەی 

ئــەم هەســارەیە بەپێــی یاســایەکی جێگیــر و چەســپاوی 

ــتپێکێکی زۆر  ــە دەس ــە، ل ــە خوالنەوەدای ــکردن ل کێش

ســادەی بــێ کۆتاییــەوە، جوانریــن و عەجیبریــن فــۆڕم 

بەرەوپێشــچووندا  و  لــە گەشــەکردن  پێکهاتــەکان  و 

ــن(. ــۆرەکان: داروی ــەی ج ــەن« )بنەچ ــوون و ه ب

)زانســتی  پالیۆنتۆلۆجییــەکان  دۆزینــەوە  دواییــن 

شــیکردنەوەی بەبەردبــووەکان(، دووبــارە جارێکــی 

تــر دەوڵەمەنــدی و ئاڵۆزیــی پڕۆســەی ئیڤۆلیوشــن لــە 

بوونــی جۆریــی ئینســاندا ئاشــکرا دەکــەن. لــە مانگــی 

ــەوە  ــازاردا، گۆڤــاری )nature( ڕاپۆرتێکــی باڵوکردۆت ئ

تــازە  بەبەردوویەکــی  دۆزینــەوەی  بــە  ســەبارەت 

لــە واڵتــی کینیــا، کــە بریتیــە لــە کەللەســەرێکی 

ســەرەتا  ســاڵ(.  نیــو  و  ملیــۆن  )ســێ  تەمــەن 

ــدەوە  ــی دەگەڕان ــی مرۆڤ ــوو، لینک ــک هەب بۆچوونێ

بــۆ ڕەگەزێکــی پێشــینە بەنــاوی ئۆسرالۆپیسیســنێس 

)Australopithecines(، کــە جۆرێــک مرۆڤــی زۆر 

ســەرەتایی بــوون و نزیکــەی )1-4 ملیــۆن( ســاڵ 

ــا  ــی ئەفریقی ــە باشــووری خۆرهەاڵت ــە ئێســتا ل ــەر ل ب

دەرکەوتــوون و گەشــەیان کــرووە، مێشــکیان بچــووک 

بــووە و لەســەر دوو پــێ ڕۆیشــتوون و توانیویانە قیت 

ــگ  ــدارییەکی گرن ــۆرە بەش ــەم ج ــن. ئ ــج بوەس و قن

و کاریگــەری هەبــووە لــە پڕۆســەی ئیڤۆلیوشــندا 

و مانــەوە پەیدابوونــی جــۆری هۆمــۆ، بــەاڵم لــە 

ــە  ــەر ب ــاڵ لەمەوب ــۆن س ــەی دوو ملی ــدا، نزیک دوایی

ــر  ــە زیات ــووری ک ــی باش ــوون(. ئەیپ ــەواوی لەناوچ ت

ــش  ــردووە، ئەوی ــی دەرک ــی )Lucy( ناوبانگ ــە لوس ب

لەالیــەن )دی. ســی. جحهانسن(ـــەوە دۆزرایــەوە. 

ــۆن  ــێ ملی ــەرەتاییانەی س ــین و س ــە پێش ــەم مرۆڤ ئ

ســاڵ لەمەوبــەر، لــە دەشــتایی و دۆڵەکانــی ئەفریقیــا 

هاتــوون و چــوون، زیاتــر لــە مرۆڤــی ئێســتا نزیکــرن 

نــەک لــە ئەیپــەکان )Apes(. ئەگەرچــی بەڵگــە تازەکە 

ئامــاژە بــەوە دەکات هــەر تەنهــا خێــزان و بنەچــەی 

ئۆسرالۆپیسیســنێس تاقــە بوونــی جــۆری مرۆیــی 

 )Nature( گۆڤــاری  ســەردەمەدا.  لــەو  نەبــوون 

ــا  ــە )Kenanthropus platyops( وەه ــۆرە نوێیەک ج

دەناســێنێت کــە ڕووخســار و دەموچــاوی تەختــرە لــە 

چــاو هــەر ئۆسرالۆپیسیسنێســێکدا. )میــڤ لیکــی( لە 

مۆزەخانــەی نیشــتامنیی کینیــا ئامــاژەی بــەوە داوە کە 

»)کینیانرسۆپیــس( بــە شــێوەیەکی قەناعەتپێهێنەرانــە 

ــێ  ــە س ــەوە ل ــی کەم ــە الیەن ــە ب ــانی دەدات ک نیش

ملیــۆن ســاڵ و نیــو لەمەوبــەر دوو نەســل و پێشــینەی 

ئینســان بوونیــان هەبــووە«. ئەمــە ڕوون و ئاشــکرایە 

کــە درەختــی پەرەســەندن و ئیڤۆلیوشــن زۆر چــڕ 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

و فرەلقــرە بــەراورد بــە یەکــەم دەرکەوتنــی. لــە 

کاتێکــدا بنەچــەی مــرۆڤ نزیکــەی )5-10 ملیــۆن 

ســاڵ( لەمەوبــەر لــەو ئەیپــە باشــوورییە دادەبڕێــت 

و جیادەبێتــەوە، ئــەوا ئــەم بەڵگــە تازەیــە پێشــنیاری 

بنەچەیەکــی نــوێ لــە پەرەســەندنی ئینســان، دەخاتــە 

بەردەســت. ئەمــەش پێچاوپێــچ و دۆنادۆنییەکــی زۆر 

ــی  ــش دەرکەوتن ــان پێ ــەندنی ئینس ــری پەرەس فراوان

جــۆری هۆمــۆ )Homo( دەردەخــات. کەللەســەرە 

ــەی  ــی وەک ئەوان ــی گوێیەکان ــە کون ــازە دۆزراوەک ت

هەنــدێ  لــە  ئەگەرچــی  بچووکــن،  شــەمپازی 

ــی  ــەرەتایی )وەک بچووکی ــانی س ــی ئینس تایبەمتەندی

قەبــارەی مێشــک(دا هاوبەشــە، بــەاڵم هەندێــک 

درێژیــی  هەیــە  سەرنجڕاکێشــی  تــری  جیاوازیــی 

ئێســکی ڕوومــەت، بچووکــی ددانەکانــی، بنکێکــی 

تەخــت و ســافی ئێســکی لووتــی، لەخۆدەگرێــت. 

هەمــوو ئەمانــەش دەرکەوتــە و ڕووخســارێکی فــالت 

و تەخــت بــە دەموچــاوی دەبەخشــن. دەموچاوێکــی 

تەختــر -کــە وەک تایبەمتەندییەکــی ئینســان دانــراوە- 

ــی جــۆرە  ــە شــێوازی خــۆراک خواردن ــە ئەساســدا ل ل

تازەکــەوە دەرکەوتــووە. دکتــۆر دانیــاڵ لێبەرمــان کــە 

ئەنرۆپۆلۆژیســتێکی زانکــۆی »جــۆرج واشنن«ـــە، 

باســی لــەوە کــردووە کــە »وەهــا دەردەکەوێــت 

ــو  ــاڵ و نی ــۆن س ــێ ملی ــۆ س ــۆن ب ــوان دوو ملی لەنێ

ــێوە  ــی ش ــی جۆری ــەک بوون ــتا ژمارەی ــە ئێس ــەر ل ب

ــۆ ژیانکــردن  ــە باشــی ب ــوون، کــە زۆر ب ئینســان هەب

لــە ژینگــەی جیــاوازدا خۆیــان ســازاندووە، ئەگەرچــی 

ئێمــە تــا ئێســتاش دەبێــت لــە چەندیــن ڕێــگاوە بــە 

ــی ئەمــە بەرزبرنخێنیــن و سوپاســگوزاربین«. تەواوەت

بــە  هاوشــان  کــە  قبووڵــە  جێــگای  ئەمــە 

جــۆری   ،)Australopithecus( ئۆسرالۆپیســیکۆس 

ــتوون.  ــدا ڕۆیش ــی بەڕێ ــە قیت ــش ب »کینیانرسۆپیس«ی

 )bipedal apes( ــە ــە دوو پێیان ــەم ئەیپ ــی ئ دەرکەوتن

بەرەوپێشــچوونێکی وەرچەرخێنــەر بــووە لــە پڕۆســەی 

پەرەســەندنی مرۆڤــدا. ئــەو هێــزەی وەهــا دەکات 

ئــەم بوونــەوەرە بــەو ئاڕاســتەیەدا مــل بنێــت ئەگــەری 

ئــەوە هەیــە ئــەو گۆڕانــی کەشــوهەوایە بێــت کــە 

ئەفریقیــای  قــاڕەی  لەمەوبــەر  ملیــۆن ســاڵ  پانــزە 

بەخێرایــی گــۆڕی. ئــەم وەرچەرخانــە جیۆگرافییــە، کــە 

بــە هــۆی لیکرازانــی دوو لــە چینەکانــی زەوی، کــە لــە 

ماتڕیالیستترین زانا 
سروشتییەکانی قوتابخانەی 
داروینی ئێستاش قودرەتی 
داڕشتنی هیچ ئایدیایەکی 

ڕوونیان نییە دەربارەی 
ئەسڵی مرۆڤ، لەبەرئەوەی 

لەژێر ئەم کاریگەرییە 
ئایدۆلۆژییەدا دان نانێن بەو 

جوزئەی کە کار تێیدا ڕۆڵی 
هەبووە
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ــا واڵتــی مۆزەمبیقــی  ــە باکــوورەوە ت ــای ســوور ل دەری

و  داڕووخــان  درێژبۆتــەوە،  باشــوور  لــە  ئێســتا 

ــووڵ  ــی ق ــتبوونی دۆڵ ــاخەکان و دروس ــی ش دەرکەوتن

ــوە.  ــەوە دی ــە خۆی ــی )Great Rift Valley( ب و فراوان

بچووکبوونــەوە  هــۆکاری  بۆتــە  وەرچەرخانــە  ئــەم 

خوڵقاندنــی  و  دارســتانەکان  پارچەپارچەکردنــی  و 

گۆڕانێکــی ڕیشــەیی لــە شــوێنی ژیانکردنــی کۆمەڵــەی 

ئەیپەکانــدا.

)ڕیچــارد لیکــی( و )ڕۆجــەر لیــون( باســیان لــەوە 

کــردووە »خاکــی بــەرەی ڕۆژهەاڵتــی دۆڵەکــە هاوشــان 

ــە  ــتانەکانی ب ــاکاوی دارس ــرا و لەن ــی خێ ــە دیارنەمان ب

هــۆی کەمبوونــەوەی ئاســتی ڕێــژەی بــاران باریــن، 

ــەکان«. ــۆ ئەیپ ــووە ب ــوێنێک نەب ش

»یەکێــک لــە قەناعەتپێهێنەرتریــن تیــۆرەکان ســەبارەت 

ڕۆیشــن  لەســەرپێ  و  قیتبوونــەوە  ئەســڵی  بــە 

)bipedalism(، کــە ئــەم تایبەمتەندییــەش بونیادنــەری 

ــک  ــە ســازان و خۆگونجانێ ــە ک ــە، ئەوەی ــی مرۆڤ خێزان

بــووە بــۆ جووڵــە و گەڕانێکــی کاریگەرتــر لەنێــوان 

هەروەهــا  پەرشــوباڵوەکاندا.  خۆراکییــە  ســەرچاوە 

چەندیــن تیــۆری تریــش هــەن، بــەاڵم ئەمەیــان زیاتــر 

مەعقولیەتێکــی بایۆلۆژییانــە بونیــاد دەنێــت و ژینگــە 

و زادگاکــە لەنــاو زەمەنــدا دەگۆڕێــت«.

چەنــدان  ســاڵێکدا  ملیــۆن  چەنــد  مــاوەی  لــە 

لەناودەچــن.  چەندانیــش  و  دەردەکــەون  جــۆر 

بەرەوپێشــچوون و گەشەســەندنی مــرۆڤ هاوشــان 

بــە مێشــکێکی بچــووک و قودرەتــی ڕۆیشــتنی لەســەر 

وەرچەرخێنــەر  چۆنایەتیــی  بازدانێکــی  پــێ،  دوو 

ڕێــڕەوی  لەنــاو  نیشــاندەدات.  گەشەســەندوو،  و 

الیتۆلــی  ناوچــەی  لــە  بەبەردبــوودا  ڕووبارێکــی 

باشــووری واڵتــی تەنزانیــا، کۆمەڵێــک شــوێنپێی مــرۆڤ 

هەیــە کــە دەگەڕێنــەوە بــۆ )5.3 بــۆ 7.3 ملیــۆن ســاڵ( 

لەمەوبــەر.

لــە نووســینەکەی لیکــی و هایــدا هاتووە کــە »هۆمینید  

ــە  ــوون ک ــرۆڤ ب ــی م ــد: خێزانێک ــین )هۆمینی پالیۆس

هۆمۆســاپینس و شــێوە مرۆڤــی تــر لەخۆدەگرێــت. 

ــە  ــت ک ــە دەگوترێ ــە جیۆلۆجیی ــەو زەمەن پالیۆســین: ب

ــووە،  ــتا لەئاراداب ــە ئێس ــەر ل ــاڵ ب ــۆن س ــۆ 13 ملی 2 ب

و  کــردووە  زیــادی  ژمارەیــان  شــیردەرەکان  تێیــدا 

گۆڕانێکــی  و  ســاردبوونەوە  قۆناغــی  بــە  زەویــش 

تێپەڕیــوە(  شــاخەکاندا  دەرکەوتنــی  و  کەشــوهەوا 

بــە  بــووە  و  قیتبۆتــەوە  تــەواوی  بــە  لــە الیتۆلــی 

خاوەنــی دووپــێ )bipedal( و هەنگاونانــی ڕێــک و 

ئازادانــە، ئەمــەش ڕووداوێکــی گرنــگ و ســەرەکییە 

ــۆی  ــووە ه ــە  ب ــرۆڤ ک ــنی م ــەی ئیڤۆلیوش ــە پڕۆس ل

ئازادکردنــی دەســتەکان بــۆ دروســتکردنی تــووڵ و 

ئامێــری ســەرەتایی، لــە کۆتاییشــدا هەنگاونــان بــەرەو 

ئەنجامدانــی چاالکیی ئینســانی زیاتــر و ئاڵۆزتر.  لەگەڵ 

ــی کەللەســەرێکی  ــە پارچەکان ــەک ل ئەمەشــدا، بەڵگەی

کەمێــک دوای ئــەو زەمەنــە، بەدەســتهاتووە. بــەاڵم 

ــە  ــد(ەوە ل ــە )هۆمین ــدار ب ــی پەیوەندی بەبەردبوویەک

ــی 2.6  ــە تەمەن ــی ئەســیوپیا )ک ــاری واڵت ناوچــەی ئەف

ــە  ــات ک ــەوە دەردەخ ــت(، ئ ــاڵ دەبێ ــۆن س ــۆ 3 ملی ب

  )bipedalism( قیتبوونــەوە و لەســەر دوو پــێ ڕۆیشــن

کەوتۆتــە پێــش گەورەبوونــی قەبــارەی مێشــکەوە، واتــا 

گەورەبوونــی مێشــک بــە دوای قۆناغــی قیتبوونــەوەدا 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

دێــت. چارەســەرکردن و یەکالیکردنــەوەی ئــەم پرســە، 

هەنگاوێکــی گرنــگ و پڕبایەخــە لــە لێکۆڵینــەوەی 

پڕۆســەی ئیڤۆلیوشــنی مرۆڤــدا، کــە بــۆ ماوەیەکــی 

درێــژ بابەتــی بۆچوونــی جیــاواز و مشــتوومڕ بــوو« )لــە 

»تیــۆری کاری کولتــوور«ی چارلــز ۆڵفســن ئیقتبــاس 

ــراوە(. ک

بــوو  ئەنگڵــس(  )فرەدریــک  ئــەوە  ڕاســتیدا  لــە 

 ،1876 ســاڵی  ســەرەتای  لــە  جــار  یەکــەم  بــۆ 

کتێبەکــەی  باڵوبوونــەوەی  دوای  ســاڵ  پێنــج  واتــە 

ــدا  ــارە ناوازەکەی ــە وت ــرۆڤ«، ل ــەی م ــن »بنەچ داروی

مــرۆڤ  گۆڕینــی  لــە  کارکــردن  »ڕۆڵــی  نــاوی  بــە 

ئــەم  مرۆڤبــوون«،  بــەرەو  ئەیپــەوە  قۆناغــی  لــە 

ســەرەتا و لەدایکبوونــە وەرچەرخێنــەرەی ئینســانی 

ڕوونکردۆتــەوە. ئەنگڵــس لــە ڕێــگای بەکارهێنانــی 

میتــۆدی ماتریاڵیزمــی مێژووییــەوە، لەتوانایــدا بــوو 

ــەوە، ســەرەڕای  ــەرە ڕوونبکات ــەم پڕۆســە وەرچەرخێن ئ

بەردەســتبوونی ژمارەیەکــی زۆر کــەم لــە بەڵگــە و 

نیشــانەی بەبــەردوو. لــە کتێبەکەیــدا »دیالەکتیکــی 

رسوشــت« بــەم ڕســتانە دەســتپێدەکات »ئابووریناســان 

جەخــت لــەوە دەکەنــەوە کــە کار ســەرچاوەی هەمــوو 

کارە  ئــەوە  دەوڵەمەندییەکــە،  و  دارایــی  و  ســامان 

-بەتەنیشــت رسوشــتەوە- کــە ماتریاڵەکانــی بــۆ دابیــن 

دەکات و دەیانگۆڕێــت بــۆ ســەروەت و ســامان، بــەاڵم 

ئەمــە بــە شــێوەیەکی ناکۆتــا زۆر لــەوەش زیاتــرە، کار 

مەرجێکــی ئەساســیی یەکەمینــە بــۆ بوونــی ئینســان، بە 

مانایــەک تــا ئــەو ڕادەیــەی بڵێیــن کــە کار دروســتکەر و 

خوڵقێنــەری مرۆڤــە«.

ئەنگڵــس جەخــت لــەوە دەکاتــەوە کــە دۆخ و شــێوازی 

ــی  ــتندا »هەنگاوێک ــردن و ڕۆیش ــە ڕێک ــەوە ل قیتبوون

یەکالیکــەرە و گرنگــی پڕۆســەی گواســتنەوەی قۆناغــی 

ئەیــپ بــۆ مــرۆڤ« دەردەخــات. ئەمــەش ڕێــگای 

بتوانــن  هەتاوەکــو  دا  دەســتەکان  ئازادبوونــی  بــە 

دەســتڕەنگینی و کارامەیــی زۆر مەزنــر بەدەســتبخەن. 

لێــرەوە »دەســت« هــەر بــە تەنهــا ئۆرگانێکــی کار نییە، 

بەڵکــو بەرهەمــی کاریشــە«. پاشــان بــەردەوام دەبێــت 

و بــاس لــەوە دەکات کــە ئــەم پڕۆســەیە ئەنجامــی زۆر 

وەرچەرخێنەرتریــش بــە دوای خۆیــدا دێنێــت »دەســت 

ــو  ــووە، بەڵک ــی نەب ــەربەخۆ بوون ــی س وەک ئۆرگانێک

بەشــێکە لــە کــۆی ئۆرگانیزمێکــی تــەواو بــااڵ و ئاڵۆزتــر. 

بەمــەش هەرچییــەک دەســت لێــی ســودمەند بووبێــت، 

ســەرتاپای ئــەو جەســتەیەی کــە دەســت خزمەتــی 

ــووە«. ــردووە، ســوودمەند ب ک

 )Bipedalism( قیتبوونــەوە و لەســەر دووپــێ ڕۆیشــن

هەروەهــا  دەگۆڕێــت.  »پــێ«  شــکڵی  و  شــەیپ 

و  تەســکبوونەوە  قیــت،  و  ڕێــک  ڕێکردنــی 

بچووکبوونــەوەی حــەوزی ســمت دەکاتــە زەرووری، 

ــت و  ــاری ڕابگرێ ــە لەب ــەرس ب ــی ه ــو کۆئەندام تاوەک

شــکڵی ڕێــڕەوی منداڵبــوون و زایینیــش دەگۆڕێــت، 

ــدا  ــە مرۆڤ ــوون ل ــەش منداڵب ــی ئەم وەک دەرەئەنجام

بەپێچەوانــەی شــیردەرەکانی تــر، پڕۆســەیەکی ســەخت 

زیادبوونــی  بــە گەشــەکردن و  و قورســە. هاوشــان 

قەبــارەی مێشــک، هەڵبژاردنــی رسوشــتی مەیلــی بەالی 

ســەر و کەللەیەکــی گەورەتردایــە و گۆڕانــی فیزیکیــی 

تریــش ڕوودەدەن. بــۆ قەرەبووکردنــەوەی کەللەســەرە 

ئەیپــەکان  بــە  بــەراورد  مرۆڤــەکان  گەورەترەکــە، 

لــە قۆناغێکــی زووتــری گەشــەکردندا لەدایکدەبــن. 
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زیاتــری  زەمەنێکــی  مانــای  بــە  ئەمــە  ئەگەرچــی 

مــاوە  پەیوەندیەکــی  و  پاشــکۆیەتی  و  پەیوەســتی 

ــی  ــە کاریگەرییەک ــت، ک ــداڵ« دێ ــری »دایک-من درێژت

ــی لەســەر پەیوەنــدی کۆمەاڵیەتــی  دراماتیکــی و مەزن

دانــاوە، بەمــەش مرۆڤــەکان لــە ســەرووی هەمــوو 

ــی. ــی کۆمەاڵیەت ــە ئاژەڵ ــوون ب ــرەوە، ب ــتێکی ت ش

بەکارهێنــان و بەرهەمهێنانــی ئامێــرەکان، بازدانێکــی 

بونیــاد  ئینســان  بــۆ  بەرەوپێشــر  وەرچەرخێنــەری 

بــە  خزمــەت  بەبەردووەکــە  تۆمــارە  دەنێــت. 

کــە  دەکات  بۆچوونــە  ئــەو   دووپاتکردنــەوەی 

بەکارهێنانــی ئامێــر و تووڵــەکان هــەم هــۆکار و هــەم 

دەرەئەنجامــی بــزاوت و گۆڕانــی قیتبوونــەوە و بەپــێ 

جەختــی  داروینیشــەوە  لەالیــەن  ئەمــە  ڕۆیشــتنە، 

لێکراوەتــەوە. بــۆ ئــەو هۆمیندانــەی بــەرەو مرۆڤبــوون 

ڕێــگای  و  شــێواز  کــردووە،  گەشــەیان  و  گــۆڕاون 

ــی دروســتکردن  ــی و لێزانی ــە کارامەی ــان پشــتی ب ژیانی

ــس.  ــەالی )ئێ ــتووە. ب ــرەکان بەس ــی ئامێ و بەکارهێنان

ئێــل. واشبێرن(ـــەوە »ســەرکەوتن لــەو شــێوازی ژیانەی 

لەســەر بەکارهێنانــی ئامێــرەکان بونیادنــراوە، پرێشــەی 

هەڵبژاردنــی رسوشــتی لەســەر زۆربــەی بەشــەکانی 

ــتەکان  ــش ددان و دەس ــت، بەتایبەتی ــتە دەگۆڕێ جەس

ــەوەش  ــت ئ ــەاڵم دەبێ و مێشــک و حــەوزی ســمت. ب

بیربخرێتــەوە کــە هەڵبژاردنــی رسوشــتی بــۆ ســەرتاپای 

ــووە«. ــان ب ــێوازی ژی ش

گەشەسەندن و پەرەسەندنی مێشک 
 ئەنگڵــس کــۆی وێنەکــە دەخاتــەوە ســەر یــەک و 

ــە  ــە کارکردن ــاس و بنچین ــاس »ئەس ــەر ب ــە ب دەیهێنێت

و لــە پلــەی یەکەمینــدا دێــت، پاشــان بــە دوایــدا 

و هاوڕێــک لەگەڵیــدا، قودرەتــی قســەکردن دێــت. 

ئــەم دووانــە مۆتیــڤ و هــۆکاری بنچینەیــن لەژێــر 

لــە  مێشــک  هێواشــەی  گۆڕانــە  ئــەو  کاریگەریــی 

قۆناغــی ئەیپــەوە بــەرەو مرۆڤبــوون، کــە بــەراورد 

بــەوەی یەکەمیــان زۆر گەورەتــر و پێرفێکترە. هاوشــان 

یەکــە  و  ئەپارەتــووس  مێشــک،  گەشەســەندنی  بــە 

گرنــگ و زەروورییەکانــی مێشــکیش گەشــەدەکەن؛ 

ئۆرگانــی هەســتەوەرەکان. ڕێــک وەک گەشــەکردنی 

شــێوەیەکی  بــە  قســەکردن  توانــای  پلەبەپلــەی 

حەمتیانــە پوختەبــوون و پااڵوتەبوونــی هەســتەکان بــە 

دوای خۆیــدا دێنێــت. ئــەم دیدگایــە لەالیــەن )وڵفســن(

ـــەوە جەختــی لەســەر کراوەتــەوە »مرۆڤــەکان لــە 

ڕێــگای قســەکردن و دروســتکردنی ئامێــرەوە دەتوانــن 

ــەودای  ــن م ــا فراوانری ــان ت ــە خۆی ــەت ب ــڕەوی تایب ڕێ

ــە  ــە و گرفت ــارەی کێش ــە دەرب ــی کۆمەاڵیەتغیان زانیارغ

لەبەرئەمــە  بنێــن.  بونیــاد  ژیانییەکانیــان،  و  گرنــگ 

ــەکردن،  ــر و قس ــتکردنی ئامێ ــن، دروس ــن بڵێی دەتوانی

دوانــەی بنچینەیــی و ســەرەکیین بــۆ کــۆی ڕەهەنــدی 

مــرۆڤ«.  کولتــووری  پێشــکەوتنی  و  گەشــەپێدان 

»ئەگــەر  دەڵێــت  و  دەبێــت  بــەردەوام  ۆڵفســن 

ئەمــڕۆ ئەنگڵــس زینــدوو بوایــە، بێشــک بەوپــەڕی 

و  داتــا  دوایــن  بەپیــر  پەرۆشــییەوە  و  موشــتاقی 

زانیارییــە زانســتییەکانەوە دەچــوو. تــەواوی پوختــە 

تاڕادەیەکــی  ئەنگڵــس  تیۆرەکــەی  ئەنجامەکانــی  و 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

بەرچــاو لەالیــەن ڕیســێرچ و دۆزینەوەکانــی ئەمــڕۆوە 

پشتڕاســتکراونەتەوە. پەیوەندیــدار بەمــەوە وتارەکــەی 

ئەنگڵــس بەشــدارییەکی زانســتیانەی ناوازەیــە لــەوەی 

هەندێــک  لەالیــەن  کەمــەوە  الیەنــی  بــە  ئەمــڕۆ 

نووســەرەوە وەهــا دانــراوە کــە سەرمەشــق و منوونــەی 

قۆناغــی بەرایــی ئیڤۆلیوشــنی مرۆڤــە«.

تەحــەدای  ئەنگڵــس  ماتریاڵیســتییانەی  دیــدگای 

ــی  ــدگای زاڵ ــەردەم )دی ــیانەی س ــدگای ئەرتەدۆکس دی

وەک  مێشــکی  گەشەســەندنی  کــە  ئایدیاڵیســتییانە، 

ســەرچاوە و کلیلــی گەشەســەندنی مــرۆڤ بینیــوە( 

ــەی  ــۆی مرۆڤەک ــە ه ــە ب ــدگا هەڵەی ــەم دی دەکات. ئ

ــەرەتایی  ــی س ــە مرۆڤێک ــدا، وات ــەوە ڕووی »بلیتداون«ـ

لــە  جگــە  دەرکــەوت  لەدوایــدا  کــە  گریامنەکــراو 

فریــودان و فێڵێــک هیچــی تــر نەبــوو(، بــە هــۆی ئــەم 

فریودانــەوە کــە لــە کەللەســەرێکی پێشــینانی مێشــک 

ــدا  ــێوە ئەیپ ــەویلگەیەکی ش ــە ش ــان ب ــەورەی هاوش گ

نــاو ســەدەی بیســتیش  بــۆ  خــۆی بەرجەســتەکرد، 

 The( کتێبــی  لــە  ویڵــس  کریســتۆڤەر  گوازرایــەوە. 

Runaway Brain, p. 72.(  بــاس لــەوە دەکات کــە 

»فریــودان و نوکتەکــە بــۆ ماوەیەکــی درێــژ قبووڵکــرا، 

ئەویــش ڕێــک لەبەرئــەوەی دامــەزراوەی زانســتیی 

ئینگلیــزی خوازیــاری دۆزینــەوەی بــوون«.

پێیــان  ئــەوکات  ئەنرۆپۆلۆژیســتەکانی  زۆینــەی 

هارمۆنییانــە  هێواشــی  گواســتنەوەیەکی  وابــوو 

زیادبوونــی  هۆکارەکــەی  مــرۆڤ  بــۆ  ئەیپــەوە  لــە 

ــەر  ــۆن بای ــت ڤ ــووە. کاڕڵ ئیرنس ــی ب ــی و دانای زیرەک

کــە  داوە  بــەوە  ئامــاژەی  کۆرپەلەناســی  پســپۆڕی 

بەرەئەنجامــی  تەنهــا  ڕاســتبوونەوە  و  »قیتبوونــەوە 

ــەاڵم  ــر«. ب ــۆ قۆناغێکــی بااڵت گەشەســەندنی مێشــکە ب

هــەرزوو بەڵگــە بەبەردووەکــە )ونبوونــی لینکێــک( 

بەبــەردووەکان  بەڵگــە  کۆکردنــەوەی  دەخاتــەڕوو. 

ــردەوە. ئەگەرچــی  ــەی ئەنگڵســیان پشتڕاســت ک تێزەک

بــەاڵم  ڕۆیشــتووە،  قیتــی  بــە  ئۆسرالۆپیسیســنێس 

مێشــکی بچــووک بــووە. بەمــەش ژمارەیەکــی زۆری 

ــاو  ــووەکان لەن ــیکردنەوەی بەبەردب ــواری ش ــی ب زانایان

بــەرەو  تێــزە،  ئــەم  بەرهەڵســتکارانی  و  نکۆڵیکــەر 

قبووڵکردنــی ئــەم دیــدگا ماتریاڵیســتییە هاتــن.

ئەمەشــدا  »لەگــەڵ  دەنووســێت  ۆلفســن  چاڕلــس 

ــن و  ــەم دەرکەوت ــی یەک ــا کات ــک ت ــتومڕە ڕێ ــەم مش ئ

دۆزینــەوەی هۆمــۆ ســاپیانس بــەردەوام بــوو. بەڵگەکــە 

ــری  ــە دروســتکردنی ئامێ ــە بەردەســت ک ــەوە دەخات ئ

بەردیــی بــووە بــە بەشــێکی رۆتینــی و ئاســایی لــە 

شــێوازی گەشــەکردنی ژیانــی مــرۆڤ و دەکەوێتــە پێش 

فراوانبوونــە ئەساســییەکەی کەللــەی ســەر و هــەر 

گەشــەکردنێکی تــری ئەناتۆمیانــە، کــە نیشــانە و ئامــاژە 

ــتی  ــەزراوەی زانس ــرۆڤ«. دام ــی م ــۆ دەرکەوتن ــن ب ب

پراگامتیســتەکانەوە  لەالیــەن  بەتایبەتــی  ئینگلیــزی، 

ئیڤۆلیوشــن  ئــەوەی  لەجیاتیــی  کۆنرۆڵکرابــوو، 

بەردەوامــی  بــە  کــە  بناســێنن  پڕۆســەیەک  وەک 

زیاتــر  دەرچووندایــە،  و  بــازدان  موحیتێکــی  لەنــاو 

 vulgar( عامیانــەوە  پلەبەپلەگەرایــی  بــە  خۆیــان 

ــدا  ــس هەوڵی ــەن. ئەنگڵ ــەرگەرم دەک gradualism( س

ــییە  ــەفە ئەرتەدۆکس ــت و فەلس ــەم زانس ــەدای ئ تەح

بــکات کــە شــتەکانی ژێــرەوژوور کردبــوو. ئەمــڕۆ 

 :palaeontologists( پەیلیەنتۆلۆجیســتەکان 

ئــەو جیۆلۆجیســتانەن کــە لــە ڕێــگای لێکۆڵینــەوە 
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جیۆلۆجییــەکان  ســەردەمە  بەبەردووەکانــەوە  لــە 

ــد و  ــەی گۆڵ ــتیڤن ج ــەی س ــە منوون ــفدەکەن(، ل کەش

ــی  ــەی نوێ ــی دیالەکتیکیان ــج دیدگایەک ــس ئێلدری نایڵ

 punctuated( ئیڤۆلیوشــنیان قبووڵکــردووە کــە بــە

equilibrium( نــارساوە، ئــەم دیدگایــە بیردۆزێکــی 

بەبەردووەکانــەوە  تۆمــارە  ڕێــگای  لــە  ئیڤۆلیوشــنە 

ئــەوە دەردەخــات کــە گۆڕانــی پەرەســەندنگەرایانە 

بــە شــێوەی وەســتان و دەســتپێکردنەوە ڕوویــداوە 

نــەک گۆڕانێکــی تەدریجــی و هێــواش. گۆڵــد بەشــداری 

پێــدەدا و وتارەکــەی  ئامــاژە  ئەنگڵــس  و کۆمەکــی 

ــاوازە«  ــرۆڤ وەک »کەشــفێکی ن ــارەی ئەســڵی م دەرب

ــەوە دەکات  ــاس ل ــد ب وەســف دەکات. ئەگەرچــی گۆڵ

کــە ئــەم دیدگایــەی ئەنگڵــس کاریگەریــی دیــار و 

بەرچــاوی نەبــووە بەســەر زانســتی خۆرئاواییــەوە.

ئەنگڵــس بــاس لــەوە دەکات کــە »هەمــوو بەهــا و 

ــتانییەت،  ــرای شارس شایســتەبوونەکانی پێشــکەوتنی خێ

ــی مێشــک  وابەســتەی عەقــڵ و گەشەســەندن و چاالکی

ــاوەڕە  ــەو ب ــی ئ ــوودەی دەربڕین ــەکان ئال ــراون، مرۆڤ ک

ــان  ــەوەی چاالکــی و کردەکانی ــی ئ ــە جیاتی ــە ل ــوون ک ب

لــە زەرووریــەت و پێویســتییەوە بێــت، لــە فکــرەوە 

دێــت. لەبەرئــەوە بــە تێپەڕبوونــی کات ئــەم تێڕوانیــن و 

ــدگا ئایدیالیســتییە دەردەکەوێــت و دەســت بەســەر  دی

عەقــڵ و هۆشــی مرۆڤەکانــدا دەگرێــت و هێشــتاش 

ــە  ــەردا دەکات ک ــە س ــان ب ــە تەحەکومی ــەو ڕادەی ــا ئ ت

قوتابخانــەی  رسوشــتییەکانی  زانــا  ماتڕیالیســترین 

داروینــی ئێســتاش قودرەتــی داڕشــتنی هیــچ ئایدیایەکی 

ڕوونیــان نییــە دەربــارەی ئەســڵی مــرۆڤ، لەبەرئــەوەی 

لەژێــر ئــەم کاریگەرییــە ئایدۆلۆژییــەدا دان نانێــن بــەو 

ــووە«. ــی هەب ــدا ڕۆڵ ــە کار تێی ــەی ک جوزئ

دواییــن دۆزینــەوەکان لــەم بــوارەی ئەســڵ و ڕیشــەی 

و  فکــر  لەســەر  شــایەتە  و  گەواهیــدەر  مــرۆڤ، 

نــەک  ئەنگڵــس،  هاوکارییەکــەی  و  بەشــداریکردن 

ئەمــە   .)Kenanthropus platyops( دۆزینــەوەی 

جەختکردنەوەیــە لــە میتــۆدی ماتریاڵیزمــی دیالەکتیکی 

وەک تاکــە دیــدگای زانســتیی جێگیــری جیهــان.



تــی ئێــن مــەدان، كۆمەڵناســێكی هندییــه ، چەندیــن 

ســاڵ بــەر لــەوەی حزبــی )بــی جــی پــی( دەســەاڵت 

ــە  ــدوه : »ل ــكاوی ڕایگەیان ــە ڕاش ــت ب ــە دەس بگرێت

ــدا  ــی هەنوكەیامن ــە هەلومەرج ــم ل ــتاوە دەڵێ ئێس

ــیای  ــە ئاس ــەش ل ــی هاوب ــەت وەك بڕوایەك عەملانیی

باشــوور دەســتەبەر نابێــت، ئەویــش وەك هەنــگاوی 

كردارییانــەی حكومــەت، بۆیــە لــە چوارچێــوەی 

بەرنامەیــەك بــۆ داهاتــوو ســەركەوتن بەدەســت 

ناهێنێــت«. لە ڕاســتییدا تێگەیشــتنی مــەدان بەهۆی 

ڕەخنەكانییەتــی لــە مۆدێڕنــە. ئەوەشــی وتــووە: 

»عەملانییــەت خەونــی كەمینەیەكــە، كــە دەیەوێــت 

زۆرینــە بەپێــی وێناكانــی خــۆی لــە قاڵــب بــدات و 

ویســتی خــۆی بەســەر مێــژوودا بســەپێنێت، بــەاڵم 

ــەو  ــدا ئ ــراوی دیموكراتیك ــی ڕێكخ ــە كۆمەڵگایەك ل

تواناییــەی نییــە. ئاشــیس نانــدی، بیرمەنــدی نــاودار 

ــەرنەكەوتنی  ــۆكاری س ــەش ه ــری مۆدێڕن و ڕەخنەگ

لەگــەڵ  نامۆبوونــی  لــە  هندســتان  عەملانییەتــی 

ــەوە.  ــەدا دەبینێت ــەو واڵت ــووری  ئ ــگا و كولت كۆمەڵ

ــدی  ــەی نان ــد و ڕەخنەگران ــەوەی تون رووبەڕووبوون

لــە بەرامبــەر عەملانییەتــی جیهانگیــر، كــە دەتوانیــن 

رشۆڤەكــەی لــە مانیفســتۆی دژە عەملانییەكەیــدا 

ــۆ ڕەخنــە  ــە ڕاســتییدا پێشــەكییەكە ب ببینیــن، كــە ل

ــەوەی هــەر جــۆرە  ــاو ڕەتكردن ــە پێن ــە ل ــە مۆدێڕن ل

ــدا. ــی ڕۆژئاوایی ڕوانگەیەك

ئه زموونی عه لمانییه ت له  هندستان

لە باڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

لە بواری ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسیدا
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