ڕۆب سیوێڵ
وەرگێڕانی :هێمن خالید

سەرچاوە و ڕیشەکانی
بوونی جۆریمان

دواییــن کەشــف و دۆزینــەوەی کەللەســەرێکی

( ،)Australopithecinesکــە جۆرێــک مرۆڤــی زۆر

بەبەردبــووی تەمــەن (زیــاد لــە ســێ ملیــۆن ســاڵ)

ســەرەتایی بــوون و نزیکــەی ( 4-1ملیــۆن) ســاڵ

لــە واڵتــی کینیــا ،جارێکــی تــر پڕۆســەی پەرەســەندن

بــەر لــە ئێســتا لــە باشــووری خۆرهەاڵتــی ئەفریقیــا

و ئیڤۆلیوشــنی ئاڵــۆزی ئینســان نیشــان دەدات .ئــەم

دەرکەوتــوون و گەشــەیان کــرووە ،مێشــکیان بچــووک

وتــارەی خــوارەوە لــە بەڵگــە و نیشــانەکە ورد دەبێتەوە

بــووە و لەســەر دوو پــێ ڕۆیشــتوون و توانیویانە قیت

و ســەیردەکات تــا چەنــد لەگــەڵ ئایدیــای ڕیشــە و

و قنــج بوەســن .ئــەم جــۆرە بەشــدارییەکی گرنــگ

بنەچــەی مــرۆڤ دێتــەوە كــە زیــاد لــە ســەد ســاڵ بــەر

و کاریگــەری هەبــووە لــە پڕۆســەی ئیڤۆلیوشــندا

لەئێســتا لەالیــەن ئەنگڵســەوە فۆڕمولــە کــراوە.

و مانــەوە پەیدابوونــی جــۆری هۆمــۆ ،بــەاڵم لــە

«شــکۆ و گەورەییــەک لــەو دیمەنــەی ژیانــدا هەیــە

دواییــدا ،نزیکــەی دوو ملیــۆن ســاڵ لەمەوبــەر بــە

کــە بــە چەندیــن توانــا و هێزیــەوە هــەر لــە یەکــەم

تــەواوی لەناوچــوون) .ئەیپــی باشــووری کــە زیاتــر

دەرکەوتەیــەوە درێــژ دەبێتــەوە بــۆ نــاو چەنــد

بــە لوســی ( )Lucyناوبانگــی دەرکــردووە ،ئەویــش

فۆڕمێکــی کــەم یاخــود تاقــە فۆڕمێکــەوە .لــەو کاتەوەی

لەالیــەن (دی .ســی .جحهانسن)ـــەوە دۆزرایــەوە.

ئــەم هەســارەیە بەپێــی یاســایەکی جێگیــر و چەســپاوی

ئــەم مرۆڤــە پێشــین و ســەرەتاییانەی ســێ ملیــۆن

کێشــکردن لــە خوالنەوەدایــە ،لــە دەســتپێکێکی زۆر

ســاڵ لەمەوبــەر ،لــە دەشــتایی و دۆڵەکانــی ئەفریقیــا

ســادەی بــێ کۆتاییــەوە ،جوانرتیــن و عەجیبرتیــن فــۆڕم

هاتــوون و چــوون ،زیاتــر لــە مرۆڤــی ئێســتا نزیکــرن

و پێکهاتــەکان لــە گەشــەکردن و بەرەوپێشــچووندا

نــەک لــە ئەیپــەکان ( .)Apesئەگەرچــی بەڵگــە تازەکە

بــوون و هــەن» (بنەچــەی جــۆرەکان :دارویــن).

ئامــاژە بــەوە دەکات هــەر تەنهــا خێ ـزان و بنەچــەی

دواییــن دۆزینــەوە پالیۆنتۆلۆجییــەکان (زانســتی

ئۆسرتالۆپیسیســنێس تاقــە بوونــی جــۆری مرۆیــی

شــیکردنەوەی بەبەردبــووەکان) ،دووبــارە جارێکــی

نەبــوون لــەو ســەردەمەدا .گۆڤــاری ()Nature

تــر دەوڵەمەنــدی و ئاڵۆزیــی پڕۆســەی ئیڤۆلیوشــن لــە

جــۆرە نوێیەکــە ( )Kenanthropus platyopsوەهــا

بوونــی جۆریــی ئینســاندا ئاشــکرا دەکــەن .لــە مانگــی

دەناســێنێت کــە ڕووخســار و دەموچــاوی تەختــرە لــە

ئــازاردا ،گۆڤــاری ( )natureڕاپۆرتێکــی باڵوکردۆتــەوە

چــاو هــەر ئۆسرتالۆپیسیسنێســێکدا( .میــڤ لیکــی) لە

ســەبارەت بــە دۆزینــەوەی بەبەردوویەکــی تــازە

مۆزەخانــەی نیشــتامنیی کینیــا ئامــاژەی بــەوە داوە کە

لــە واڵتــی کینیــا ،کــە بریتیــە لــە کەللەســەرێکی

«(کینیانرسۆپیــس) بــە شــێوەیەکی قەناعەتپێهێنەرانــە

تەمــەن (ســێ ملیــۆن و نیــو ســاڵ) .ســەرەتا

نیشــانی دەدات کــە بــە الیەنــی کەمــەوە لــە ســێ

بۆچوونێــک هەبــوو ،لینکــی مرۆڤــی دەگەڕانــدەوە

ملیــۆن ســاڵ و نیــو لەمەوبــەر دوو نەســل و پێشــینەی

بــۆ ڕەگەزێکــی پێشــینە بەنــاوی ئۆسرتالۆپیسیســنێس

ئینســان بوونیــان هەبــووە» .ئەمــە ڕوون و ئاشــکرایە
کــە درەختــی پەرەســەندن و ئیڤۆلیوشــن زۆر چــڕ
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و فرەلقــرە بــەراورد بــە یەکــەم دەرکەوتنــی .لــە

ئەمــە جێــگای قبووڵــە کــە هاوشــان بــە

کاتێکــدا بنەچــەی مــرۆڤ نزیکــەی ( 10-5ملیــۆن

ئۆسرتالۆپیســیکۆس ( ،)Australopithecusجــۆری

ســاڵ) لەمەوبــەر لــەو ئەیپــە باشــوورییە دادەبڕێــت

«کینیانرسۆپیس»یــش بــە قیتــی بەڕێــدا ڕۆیشــتوون.

و جیادەبێتــەوە ،ئــەوا ئــەم بەڵگــە تازەیــە پێشــنیاری

دەرکەوتنــی ئــەم ئەیپــە دوو پێیانــە ()bipedal apes

بنەچەیەکــی نــوێ لــە پەرەســەندنی ئینســان ،دەخاتــە

بەرەوپێشــچوونێکی وەرچەرخێنــەر بــووە لــە پڕۆســەی

بەردەســت .ئەمــەش پێچاوپێــچ و دۆنادۆنییەکــی زۆر

پەرەســەندنی مرۆڤــدا .ئــەو هێــزەی وەهــا دەکات

فراوانــری پەرەســەندنی ئینســان پێــش دەرکەوتنــی

ئــەم بوونــەوەرە بــەو ئاڕاســتەیەدا مــل بنێــت ئەگــەری

جــۆری هۆمــۆ ( )Homoدەردەخــات .کەللەســەرە

ئــەوە هەیــە ئــەو گۆڕانــی کەشــوهەوایە بێــت کــە

تــازە دۆزراوەکــە کونــی گوێیەکانــی وەک ئەوانــەی

پانــزە ملیــۆن ســاڵ لەمەوبــەر قــاڕەی ئەفریقیــای

شــەمپازی بچووکــن ،ئەگەرچــی لــە هەنــدێ

بەخێرایــی گــۆڕی .ئــەم وەرچەرخانــە جیۆگرافییــە ،کــە

تایبەمتەندیــی ئینســانی ســەرەتایی (وەک بچووکیــی

بــە هــۆی لیکرتازانــی دوو لــە چینەکانــی زەوی ،کــە لــە

قەبــارەی مێشــک)دا هاوبەشــە ،بــەاڵم هەندێــک
جیاوازیــی تــری سەرنجڕاکێشــی هەیــە درێژیــی
ئێســکی ڕوومــەت ،بچووکــی ددانەکانــی ،بنکێکــی
تەخــت و ســافی ئێســکی لووتــی ،لەخۆدەگرێــت.
هەمــوو ئەمانــەش دەرکەوتــە و ڕووخســارێکی فــات
و تەخــت بــە دەموچــاوی دەبەخشــن .دەموچاوێکــی
تەختــر -کــە وەک تایبەمتەندییەکــی ئینســان دانـراوە-
لــە ئەساســدا لــە شــێوازی خــۆراک خواردنــی جــۆرە
تازەکــەوە دەرکەوتــووە .دکتــۆر دانیــاڵ لێبەرمــان کــە
ئەنرتۆپۆلۆژیســتێکی زانکــۆی «جــۆرج واشننت»ـــە،
باســی لــەوە کــردووە کــە «وەهــا دەردەکەوێــت
لەنێــوان دوو ملیــۆن بــۆ ســێ ملیــۆن ســاڵ و نیــو
بــەر لــە ئێســتا ژمارەیــەک بوونــی جۆریــی شــێوە
ئینســان هەبــوون ،کــە زۆر بــە باشــی بــۆ ژیانکــردن
لــە ژینگــەی جیــاوازدا خۆیــان ســازاندووە ،ئەگەرچــی
ئێمــە تــا ئێســتاش دەبێــت لــە چەندیــن ڕێــگاوە بــە
تەواوەتــی ئەمــە بەرزبرنخێنیــن و سوپاســگوزاربین».

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

دەریــای ســوور لــە باکــوورەوە تــا واڵتــی مۆزەمبیقــی

و گەشەســەندوو ،نیشــاندەدات .لەنــاو ڕێــڕەوی

ئێســتا لــە باشــوور درێژبۆتــەوە ،داڕووخــان و

ڕووبارێکــی بەبەردبــوودا لــە ناوچــەی الیتۆلــی

دەرکەوتنــی شــاخەکان و دروســتبوونی دۆڵــی قــووڵ

باشــووری واڵتــی تەنزانیــا ،کۆمەڵێــک شــوێنپێی مــرۆڤ

و فراوانــی ( )Great Rift Valleyبــە خۆیــەوە دیــوە.

هەیــە کــە دەگەڕێنــەوە بــۆ ( 5.3بــۆ  7.3ملیــۆن ســاڵ)

ئــەم وەرچەرخانــە بۆتــە هــۆکاری بچووکبوونــەوە

لەمەوبــەر.

و پارچەپارچەکردنــی دارســتانەکان و خوڵقاندنــی

لــە نووســینەکەی لیکــی و هایــدا هاتووە کــە «هۆمینید

گۆڕانێکــی ڕیشــەیی لــە شــوێنی ژیانکردنــی کۆمەڵــەی

پالیۆســین (هۆمینیــد :خێزانێکــی مــرۆڤ بــوون کــە

ئەیپەکانــدا.

هۆمۆســاپینس و شــێوە مرۆڤــی تــر لەخۆدەگرێــت.

(ڕیچــارد لیکــی) و (ڕۆجــەر لیــون) باســیان لــەوە

پالیۆســین :بــەو زەمەنــە جیۆلۆجییــە دەگوترێــت کــە

کــردووە «خاکــی بــەرەی ڕۆژهەاڵتــی دۆڵەکــە هاوشــان

 2بــۆ  13ملیــۆن ســاڵ بــەر لــە ئێســتا لەئارادابــووە،

بــە دیارنەمانــی خێــرا و لەنــاکاوی دارســتانەکانی بــە

تێیــدا شــیردەرەکان ژمارەیــان زیــادی کــردووە و

هــۆی کەمبوونــەوەی ئاســتی ڕێــژەی بــاران باریــن،

زەویــش بــە قۆناغــی ســاردبوونەوە و گۆڕانێکــی

شــوێنێک نەبــووە بــۆ ئەیپــەکان».

کەشــوهەوا و دەرکەوتنــی شــاخەکاندا تێپەڕیــوە)

«یەکێــک لــە قەناعەتپێهێنەرتریــن تیــۆرەکان ســەبارەت

لــە الیتۆلــی بــە تــەواوی قیتبۆتــەوە و بــووە بــە

بــە ئەســڵی قیتبوونــەوە و لەســەرپێ ڕۆیشــن

خاوەنــی دووپــێ ( )bipedalو هەنگاونانــی ڕێــک و

( ،)bipedalismکــە ئــەم تایبەمتەندییــەش بونیادنــەری

ئازادانــە ،ئەمــەش ڕووداوێکــی گرنــگ و ســەرەکییە

خێزانــی مرۆڤــە ،ئەوەیــە کــە ســازان و خۆگونجانێــک

لــە پڕۆســەی ئیڤۆلیوشــنی مــرۆڤ کــە بــووە هــۆی

بــووە بــۆ جووڵــە و گەڕانێکــی کاریگەرتــر لەنێــوان

ئازادکردنــی دەســتەکان بــۆ دروســتکردنی تــووڵ و

ســەرچاوە خۆراکییــە پەرشــوباڵوەکاندا .هەروەهــا

ئامێــری ســەرەتایی ،لــە کۆتاییشــدا هەنگاونــان بــەرەو

چەندیــن تیــۆری تریــش هــەن ،بــەاڵم ئەمەیــان زیاتــر

ئەنجامدانــی چاالکیی ئینســانی زیاتــر و ئاڵۆزتر .لەگەڵ

مەعقولیەتێکــی بایۆلۆژییانــە بونیــاد دەنێــت و ژینگــە

ئەمەشــدا ،بەڵگەیــەک لــە پارچەکانــی کەللەســەرێکی

و زادگاکــە لەنــاو زەمەنــدا دەگۆڕێــت».

کەمێــک دوای ئــەو زەمەنــە ،بەدەســتهاتووە .بــەاڵم

لــە مــاوەی چەنــد ملیــۆن ســاڵێکدا چەنــدان

بەبەردبوویەکــی پەیوەندیــدار بــە (هۆمینــد)ەوە لــە

جــۆر دەردەکــەون و چەندانیــش لەناودەچــن.

ناوچــەی ئەفــاری واڵتــی ئەســیوپیا (کــە تەمەنــی 2.6

بەرەوپێشــچوون و گەشەســەندنی مــرۆڤ هاوشــان

بــۆ  3ملیــۆن ســاڵ دەبێــت) ،ئــەوە دەردەخــات کــە

بــە مێشــکێکی بچــووک و قودرەتــی ڕۆیشــتنی لەســەر

قیتبوونــەوە و لەســەر دوو پــێ ڕۆیشــن ()bipedalism

دوو پــێ ،بازدانێکــی چۆنایەتیــی وەرچەرخێنــەر

کەوتۆتــە پێــش گەورەبوونــی قەبــارەی مێشــکەوە ،واتــا
گەورەبوونــی مێشــک بــە دوای قۆناغــی قیتبوونــەوەدا
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دێــت .چارەســەرکردن و یەکالیکردنــەوەی ئــەم پرســە،

قیتبوونــەوە لــە ڕێکــردن و ڕۆیشــتندا «هەنگاوێکــی

هەنگاوێکــی گرنــگ و پڕبایەخــە لــە لێکۆڵینــەوەی

یەکالیکــەرە و گرنگــی پڕۆســەی گواســتنەوەی قۆناغــی

پڕۆســەی ئیڤۆلیوشــنی مرۆڤــدا ،کــە بــۆ ماوەیەکــی

ئەیــپ بــۆ مــرۆڤ» دەردەخــات .ئەمــەش ڕێــگای

درێــژ بابەتــی بۆچوونــی جیــاواز و مشــتوومڕ بــوو» (لــە

بــە ئازادبوونــی دەســتەکان دا هەتاوەکــو بتوانــن

«تیــۆری کاری کولتــوور»ی چارلــز ۆڵفســن ئیقتبــاس

دەســتڕەنگینی و کارامەیــی زۆر مەزنــر بەدەســتبخەن.

کــراوە).

لێــرەوە «دەســت» هــەر بــە تەنهــا ئۆرگانێکــی کار نییە،

لــە ڕاســتیدا ئــەوە (فرەدریــک ئەنگڵــس) بــوو

بەڵکــو بەرهەمــی کاریشــە» .پاشــان بــەردەوام دەبێــت

بــۆ یەکــەم جــار لــە ســەرەتای ســاڵی ،1876

و بــاس لــەوە دەکات کــە ئــەم پڕۆســەیە ئەنجامــی زۆر

واتــە پێنــج ســاڵ دوای باڵوبوونــەوەی کتێبەکــەی

وەرچەرخێنەرتریــش بــە دوای خۆیــدا دێنێــت «دەســت

دارویــن «بنەچــەی مــرۆڤ» ،لــە وتــارە ناوازەکەیــدا

وەک ئۆرگانێکــی ســەربەخۆ بوونــی نەبــووە ،بەڵکــو

بــە نــاوی «ڕۆڵــی کارکــردن لــە گۆڕینــی مــرۆڤ

بەشــێکە لــە کــۆی ئۆرگانیزمێکــی تــەواو بــااڵ و ئاڵۆزتــر.

لــە قۆناغــی ئەیپــەوە بــەرەو مرۆڤبــوون» ،ئــەم

بەمــەش هەرچییــەک دەســت لێــی ســودمەند بووبێــت،

ســەرەتا و لەدایکبوونــە وەرچەرخێنــەرەی ئینســانی

ســەرتاپای ئــەو جەســتەیەی کــە دەســت خزمەتــی

ڕوونکردۆتــەوە .ئەنگڵــس لــە ڕێــگای بەکارهێنانــی

کــردووە ،ســوودمەند بــووە».

میتــۆدی ماتریاڵیزمــی مێژووییــەوە ،لەتوانایــدا بــوو
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ئــەم پڕۆســە وەرچەرخێنــەرە ڕوونبکاتــەوە ،ســەرەڕای

شــەیپ و شــکڵی «پــێ» دەگۆڕێــت .هەروەهــا

بەردەســتبوونی ژمارەیەکــی زۆر کــەم لــە بەڵگــە و

ڕێکردنــی ڕێــک و قیــت ،تەســکبوونەوە و

نیشــانەی بەبــەردوو .لــە کتێبەکەیــدا «دیالەکتیکــی

بچووکبوونــەوەی حــەوزی ســمت دەکاتــە زەرووری،

رسوشــت» بــەم ڕســتانە دەســتپێدەکات «ئابووریناســان

تاوەکــو کۆئەندامــی هــەرس بــە لەبــاری ڕابگرێــت و

جەخــت لــەوە دەکەنــەوە کــە کار ســەرچاوەی هەمــوو

شــکڵی ڕێــڕەوی منداڵبــوون و زایینیــش دەگۆڕێــت،

ســامان و دارایــی و دەوڵەمەندییەکــە ،ئــەوە کارە

وەک دەرەئەنجامــی ئەمــەش منداڵبــوون لــە مرۆڤــدا

-بەتەنیشــت رسوشــتەوە -کــە ماتریاڵەکانــی بــۆ دابیــن

بەپێچەوانــەی شــیردەرەکانی تــر ،پڕۆســەیەکی ســەخت

دەکات و دەیانگۆڕێــت بــۆ ســەروەت و ســامان ،بــەاڵم

و قورســە .هاوشــان بــە گەشــەکردن و زیادبوونــی

ئەمــە بــە شــێوەیەکی ناکۆتــا زۆر لــەوەش زیاتــرە ،کار

قەبــارەی مێشــک ،هەڵبژاردنــی رسوشــتی مەیلــی بەالی

مەرجێکــی ئەساســیی یەکەمینــە بــۆ بوونــی ئینســان ،بە

ســەر و کەللەیەکــی گەورەتردایــە و گۆڕانــی فیزیکیــی

مانایــەک تــا ئــەو ڕادەیــەی بڵێیــن کــە کار دروســتکەر و

تریــش ڕوودەدەن .بــۆ قەرەبووکردنــەوەی کەللەســەرە

خوڵقێنــەری مرۆڤــە».

گەورەترەکــە ،مرۆڤــەکان بــەراورد بــە ئەیپــەکان

ئەنگڵــس جەخــت لــەوە دەکاتــەوە کــە دۆخ و شــێوازی

لــە قۆناغێکــی زووتــری گەشــەکردندا لەدایکدەبــن.

ئەگەرچــی ئەمــە بــە مانــای زەمەنێکــی زیاتــری
پەیوەســتی و پاشــکۆیەتی و پەیوەندیەکــی مــاوە
درێژتــری «دایک-منــداڵ» دێــت ،کــە کاریگەرییەکــی

گەشەسەندن و پەرەسەندنی مێشک
ئەنگڵــس کــۆی وێنەکــە دەخاتــەوە ســەر یــەک و
دەیهێنێتــە بــەر بــاس «ئەســاس و بنچینــە کارکردنــە

دراماتیکــی و مەزنــی لەســەر پەیوەنــدی کۆمەاڵیەتــی

و لــە پلــەی یەکەمینــدا دێــت ،پاشــان بــە دوایــدا

دانــاوە ،بەمــەش مرۆڤــەکان لــە ســەرووی هەمــوو

و هاوڕێــک لەگەڵیــدا ،قودرەتــی قســەکردن دێــت.

شــتێکی تــرەوە ،بــوون بــە ئاژەڵــی کۆمەاڵیەتــی.

ئــەم دووانــە مۆتیــڤ و هــۆکاری بنچینەیــن لەژێــر

بەکارهێنــان و بەرهەمهێنانــی ئامێــرەکان ،بازدانێکــی

کاریگەریــی ئــەو گۆڕانــە هێواشــەی مێشــک لــە

وەرچەرخێنــەری بەرەوپێشــر بــۆ ئینســان بونیــاد

قۆناغــی ئەیپــەوە بــەرەو مرۆڤبــوون ،کــە بــەراورد

دەنێــت .تۆمــارە بەبەردووەکــە خزمــەت بــە
دووپاتکردنــەوەی ئــەو

بۆچوونــە دەکات کــە

بەکارهێنانــی ئامێــر و تووڵــەکان هــەم هــۆکار و هــەم
دەرەئەنجامــی ب ـزاوت و گۆڕانــی قیتبوونــەوە و بەپــێ
ڕۆیشــتنە ،ئەمــە لەالیــەن داروینیشــەوە جەختــی
لێکراوەتــەوە .بــۆ ئــەو هۆمیندانــەی بــەرەو مرۆڤبــوون
گــۆڕاون و گەشــەیان کــردووە ،شــێواز و ڕێــگای
ژیانیــان پشــتی بــە کارامەیــی و لێزانیــی دروســتکردن
و بەکارهێنانــی ئامێــرەکان بەســتووە .بــەالی (ئێــس.
ئێــل .واشبێرن)ـــەوە «ســەرکەوتن لــەو شــێوازی ژیانەی
لەســەر بەکارهێنانــی ئامێــرەکان بونیادنـراوە ،پرێشــەی
هەڵبژاردنــی رسوشــتی لەســەر زۆربــەی بەشــەکانی
جەســتە دەگۆڕێــت ،بەتایبەتیــش ددان و دەســتەکان
و مێشــک و حــەوزی ســمت .بــەاڵم دەبێــت ئــەوەش
بیربخرێتــەوە کــە هەڵبژاردنــی رسوشــتی بــۆ ســەرتاپای
شــێوازی ژیــان بــووە».

بــەوەی یەکەمیــان زۆر گەورەتــر و پێرفێکترتە .هاوشــان
بــە گەشەســەندنی مێشــک ،ئەپارەتــووس و یەکــە
گرنــگ و زەروورییەکانــی مێشــکیش گەشــەدەکەن؛
ئۆرگانــی هەســتەوەرەکان .ڕێــک وەک گەشــەکردنی
پلەبەپلــەی توانــای قســەکردن بــە شــێوەیەکی
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
ڕێــڕەوی تایبــەت بــە خۆیــان تــا فراوانرتیــن مــەودای
زانیارغــی کۆمەاڵیەتغیانــە دەربــارەی کێشــە و گرفتــە
گرنــگ و ژیانییەکانیــان ،بونیــاد بنێــن .لەبەرئەمــە
دەتوانیــن بڵێیــن ،دروســتکردنی ئامێــر و قســەکردن،
دوانــەی بنچینەیــی و ســەرەکیین بــۆ کــۆی ڕەهەنــدی
گەشــەپێدان و پێشــکەوتنی کولتــووری مــرۆڤ».
ۆڵفســن بــەردەوام دەبێــت و دەڵێــت «ئەگــەر
ئەمــڕۆ ئەنگڵــس زینــدوو بوایــە ،بێشــک بەوپــەڕی
موشــتاقی و پەرۆشــییەوە بەپیــر دوایــن داتــا و
زانیارییــە زانســتییەکانەوە دەچــوو .تــەواوی پوختــە
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بەرچــاو لەالیــەن ڕیســێرچ و دۆزینەوەکانــی ئەمــڕۆوە

گەشەســەندنی مێشــکە بــۆ قۆناغێکــی بااڵتــر» .بــەاڵم

پشتڕاســتکراونەتەوە .پەیوەندیــدار بەمــەوە وتارەکــەی

هــەرزوو بەڵگــە بەبەردووەکــە (ونبوونــی لینکێــک)

ئەنگڵــس بەشــدارییەکی زانســتیانەی ناوازەیــە لــەوەی

دەخاتــەڕوو .کۆکردنــەوەی بەڵگــە بەبــەردووەکان

ئەمــڕۆ بــە الیەنــی کەمــەوە لەالیــەن هەندێــک

تێزەکــەی ئەنگڵســیان پشتڕاســت کــردەوە .ئەگەرچــی

نووســەرەوە وەهــا دانـراوە کــە سەرمەشــق و منوونــەی

ئۆسرتالۆپیسیســنێس بــە قیتــی ڕۆیشــتووە ،بــەاڵم

قۆناغــی بەرایــی ئیڤۆلیوشــنی مرۆڤــە».

مێشــکی بچــووک بــووە .بەمــەش ژمارەیەکــی زۆری

دیــدگای ماتریاڵیســتییانەی ئەنگڵــس تەحــەدای

زانایانــی بــواری شــیکردنەوەی بەبەردبــووەکان لەنــاو

دیــدگای ئەرتەدۆکســیانەی ســەردەم (دیــدگای زاڵــی

نکۆڵیکــەر و بەرهەڵســتکارانی ئــەم تێــزە ،بــەرەو

ئایدیاڵیســتییانە ،کــە گەشەســەندنی مێشــکی وەک

قبووڵکردنــی ئــەم دیــدگا ماتریاڵیســتییە هاتــن.

ســەرچاوە و کلیلــی گەشەســەندنی مــرۆڤ بینیــوە)

چاڕلــس ۆلفســن دەنووســێت «لەگــەڵ ئەمەشــدا

دەکات .ئــەم دیــدگا هەڵەیــە بــە هــۆی مرۆڤەکــەی

ئــەم مشــتومڕە ڕێــک تــا کاتــی یەکــەم دەرکەوتــن و

«بلیتداون»ـــەوە ڕوویــدا ،واتــە مرۆڤێکــی ســەرەتایی

دۆزینــەوەی هۆمــۆ ســاپیانس بــەردەوام بــوو .بەڵگەکــە

گریامنەکــراو کــە لەدوایــدا دەرکــەوت جگــە لــە

ئــەوە دەخاتــە بەردەســت کــە دروســتکردنی ئامێــری

فریــودان و فێڵێــک هیچــی تــر نەبــوو) ،بــە هــۆی ئــەم

بەردیــی بــووە بــە بەشــێکی رۆتینــی و ئاســایی لــە

فریودانــەوە کــە لــە کەللەســەرێکی پێشــینانی مێشــک

شــێوازی گەشــەکردنی ژیانــی مــرۆڤ و دەکەوێتــە پێش

گــەورەی هاوشــان بــە شــەویلگەیەکی شــێوە ئەیپــدا

فراوانبوونــە ئەساســییەکەی کەللــەی ســەر و هــەر

خــۆی بەرجەســتەکرد ،بــۆ نــاو ســەدەی بیســتیش

گەشــەکردنێکی تــری ئەناتۆمیانــە ،کــە نیشــانە و ئامــاژە

گوازرایــەوە .کریســتۆڤەر ویڵــس لــە کتێبــی (The

بــن بــۆ دەرکەوتنــی مــرۆڤ» .دامــەزراوەی زانســتی

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

ئینگلیــزی ،بەتایبەتــی لەالیــەن پراگامتیســتەکانەوە

«فریــودان و نوکتەکــە بــۆ ماوەیەکــی درێــژ قبووڵک ـرا،

کۆنرتۆڵکرابــوو ،لەجیاتیــی ئــەوەی ئیڤۆلیوشــن

ئەویــش ڕێــک لەبەرئــەوەی دامــەزراوەی زانســتیی

وەک پڕۆســەیەک بناســێنن کــە بــە بەردەوامــی

ئینگلیــزی خوازیــاری دۆزینــەوەی بــوون».

لەنــاو موحیتێکــی بــازدان و دەرچووندایــە ،زیاتــر

زۆینــەی ئەنرتۆپۆلۆژیســتەکانی ئــەوکات پێیــان

خۆیــان بــە پلەبەپلەگەرایــی عامیانــەوە (vulgar

وابــوو گواســتنەوەیەکی هێواشــی هارمۆنییانــە

 )gradualismســەرگەرم دەکــەن .ئەنگڵــس هەوڵیــدا

لــە ئەیپــەوە بــۆ مــرۆڤ هۆکارەکــەی زیادبوونــی

تەحــەدای ئــەم زانســت و فەلســەفە ئەرتەدۆکســییە

زیرەکــی و دانایــی بــووە .کاڕڵ ئیرنســت ڤــۆن بایــەر

بــکات کــە شــتەکانی ژێــرەوژوور کردبــوو .ئەمــڕۆ

پســپۆڕی کۆرپەلەناســی ئامــاژەی بــەوە داوە کــە

پەیلیەنتۆلۆجیســتەکان

(:palaeontologists

«قیتبوونــەوە و ڕاســتبوونەوە تەنهــا بەرەئەنجامــی

ئــەو جیۆلۆجیســتانەن کــە لــە ڕێــگای لێکۆڵینــەوە

لــە بەبەردووەکانــەوە ســەردەمە جیۆلۆجییــەکان

لەژێــر ئــەم کاریگەرییــە ئایدۆلۆژییــەدا دان نانێــن بــەو

کەشــفدەکەن) ،لــە منوونــەی ســتیڤن جــەی گۆڵــد و

جوزئــەی کــە کار تێیــدا ڕۆڵــی هەبــووە».

نایڵــس ئێلدریــج دیدگایەکــی دیالەکتیکیانــەی نوێــی

دواییــن دۆزینــەوەکان لــەم بــوارەی ئەســڵ و ڕیشــەی

ئیڤۆلیوشــنیان قبووڵکــردووە کــە بــە (punctuated

مــرۆڤ ،گەواهیــدەر و شــایەتە لەســەر فکــر و

 )equilibriumنــارساوە ،ئــەم دیدگایــە بیردۆزێکــی

بەشــداریکردن و هاوکارییەکــەی ئەنگڵــس ،نــەک

ئیڤۆلیوشــنە لــە ڕێــگای تۆمــارە بەبەردووەکانــەوە

دۆزینــەوەی ( .)Kenanthropus platyopsئەمــە

ئــەوە دەردەخــات کــە گۆڕانــی پەرەســەندنگەرایانە

جەختکردنەوەیــە لــە میتــۆدی ماتریاڵیزمــی دیالەکتیکی

بــە شــێوەی وەســتان و دەســتپێکردنەوە ڕوویــداوە

وەک تاکــە دیــدگای زانســتیی جێگیــری جیهــان.

نــەک گۆڕانێکــی تەدریجــی و هێــواش .گۆڵــد بەشــداری
و کۆمەکــی ئەنگڵــس ئامــاژە پێــدەدا و وتارەکــەی
دەربــارەی ئەســڵی مــرۆڤ وەک «کەشــفێکی نــاوازە»
وەســف دەکات .ئەگەرچــی گۆڵــد بــاس لــەوە دەکات
کــە ئــەم دیدگایــەی ئەنگڵــس کاریگەریــی دیــار و
بەرچــاوی نەبــووە بەســەر زانســتی خۆرئاواییــەوە.
ئەنگڵــس بــاس لــەوە دەکات کــە «هەمــوو بەهــا و
شایســتەبوونەکانی پێشــکەوتنی خێ ـرای شارســتانییەت،
وابەســتەی عەقــڵ و گەشەســەندن و چاالکیــی مێشــک
کــراون ،مرۆڤــەکان ئالــوودەی دەربڕینــی ئــەو بــاوەڕە
بــوون کــە لــە جیاتیــی ئــەوەی چاالکــی و کردەکانیــان
لــە زەرووریــەت و پێویســتییەوە بێــت ،لــە فکــرەوە
دێــت .لەبەرئــەوە بــە تێپەڕبوونــی کات ئــەم تێڕوانیــن و
دیــدگا ئایدیالیســتییە دەردەکەوێــت و دەســت بەســەر
عەقــڵ و هۆشــی مرۆڤەکانــدا دەگرێــت و هێشــتاش
تــا ئــەو ڕادەیــە تەحەکومیــان بــە ســەردا دەکات کــە
ماتڕیالیســترتین زانــا رسوشــتییەکانی قوتابخانــەی
داروینــی ئێســتاش قودرەتــی داڕشــتنی هیــچ ئایدیایەکی
ڕوونیــان نییــە دەربــارەی ئەســڵی مــرۆڤ ،لەبەرئــەوەی
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ئهزموونی عهلمانییهت ل ه هندستان
تــی ئێــن مــەدان ،كۆمەڵناســێكی هندییـه ،چەندیــن
ســاڵ بــەر لــەوەی حزبــی (بــی جــی پــی) دەســەاڵت
بگرێتــە دەســت بــە ڕاشــكاوی ڕایگەیانــدوه« :لــە
ئێســتاوە دەڵێــم لــە هەلومەرجــی هەنوكەیامنــدا
عەملانییــەت وەك بڕوایەكــی هاوبــەش لــە ئاســیای
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
لــە كۆمەڵگایەكــی ڕێكخــراوی دیموكراتیكــدا ئــەو
تواناییــەی نییــە .ئاشــیس نانــدی ،بیرمەنــدی نــاودار
و ڕەخنەگــری مۆدێڕنــەش هــۆكاری ســەرنەكەوتنی
عەملانییەتــی هندســتان لــە نامۆبوونــی لەگــەڵ
كۆمەڵــگا و كولتــووری ئــەو واڵتــەدا دەبینێتــەوە.
رووبەڕووبوونــەوەی تونــد و ڕەخنەگرانــەی نانــدی
لــە بەرامبــەر عەملانییەتــی جیهانگیــر ،كــە دەتوانیــن
رشۆڤەكــەی لــە مانیفســتۆی دژە عەملانییەكەیــدا
ببینیــن ،كــە لــە ڕاســتییدا پێشــەكییەكە بــۆ ڕەخنــە
لــە مۆدێڕنــە لــە پێنــاو ڕەتكردنــەوەی هــەر جــۆرە
ڕوانگەیەكــی ڕۆژئاواییــدا.

لە باڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە
لە بواری ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسیدا
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