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پێشەكی 

زێرینی  چەرخی  زای���ن(ی،  پێش   322( لەساڵی  ئەرەستۆ  بەمردنی 

سەروكاری  سەردەمە  ئەو  تا  كە  فەلسەفە  پێهات،  كۆتایی  لەیۆنان  فەلسەفە 

باس و  نووسینی  گرفتاری  وردە  وردە  هەبوو،  بەهێزدا  بەڵگەهێنانەوەی  لەگەڵ 

شیكردنەوەبوو لەسەر قسەی پێشینان، لەم دەورانەدا دوو رێبازی فیكری، یەكێكیان 

رەواقی ئەویتریش ئاپیكۆری لەبرەودا بوو كەبەپێداویستی زەمەن، لەرۆحیەتی زۆر 

گەشبینانە بەرخوردارنەبوون.

زینۆن  بەناوی  بوو  فەیلەسوفێك  رەواقیەكان  رێبازی  دامەزرێنەری 

كەلەسەرەتای سەدەی سێیەمی پێش زاییندا لەقوبرس چاوی بەدنیا هەڵهێنا، ئەو 

سامانەكەی  سەروەت و  هەموو  پاشان  بوو،  سەركەتوو  بازرگانێكی  كەسەرەتای 

لەرووداوێكی دەریاییدا لەدەستدا، زینۆن لەدوای ئەم رووداوە چوو بۆ ئەسینا و 

بووە پەیڕەوانی قوتابخانەی )كەلبیانی یۆنانی( كەمادەیان بەالوە گرنگ نەبوو.

رەواقی  لەفەلسەفەی  زاهیدانەی خۆی  رەهەندە  ئەم  لەدواتردا  زینۆن   

)ستویس(ەوە  لەوشەی  قوتابخانەیە  ئەم  ناوی  پەرەپێدا،  زیاتر  )ستویسیزم(دا 

قوتابخانەكەی  شوێنی  بۆ  ئاماژەیە  كە  )بەرهەیوان(دێت  كەبەمانای  وەرگیراوە 

لەئەسینادا، بە كە سەرمیچێكی بەكۆمەڵی ستونی زۆر هەبوو، زینۆن بانگخوازێكی 

نمونەیی زاهیدانە بوو لەژیاندا و باوەڕی وابوو كەمرۆڤەكان دوو جۆرن: جۆری 

جگە  شتێ   هەموو  دەڕواننە  چاو  كەبەیەك  بیرمەندانن  دانایان و  یەكەمیان 
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لەحیكمەت و زانایی، جۆری دووەمیشیان گەوجەكانن.

لەالی پەیڕەوانی ئەم رێبازە، هۆشمەندی بەواتە چاوپۆشیكردن لەحەزە 

لەژیاندا، سەرڤانییەكان وەك خۆڕاگری،   دەروونییەكان بۆ هەڵبژاردنی سەرڤانی 

جوامێری لەبەرامبەر سەختی و رەفتاری دادپەروەرانەدا.

یان  لەسروشت،  لەپەیڕەوكردن  جگە  خۆیاندا  لەسەردەمی  رەواقیەكان 

لەدیدی خەڵكی  نەدەزانی،  بەشایەنی سەرنجدان  تریان  فەرمانێكی  ئەقڵ هیچ  

رۆژگارەكەیانەوە بەبێ  قەیدی  و بەقەناعەتی  و بەحەوسەڵەیی بەناوبانگبوون.

فەلسەفەی ستویسزم بەدرێژایی چەندین سەدەی درێژخایەن لەدرەوشانەوەدا 

بوو سەرەنجام لەناو ئیمپراتیۆریەتی رۆمانیدا خۆشەویستیەكی زۆری بەدەستهێنا، 

بەتایبەت لەناو ئەو دەستە پایەبەرزەی كەلەداوێن پیسی ئیمپراتۆرە دیكتاتۆرەكان 

بێزارببوون. تائەو جێگایەی كەتەنانەت یەكێ  لەدانایانی بەناوبانگی رۆژگار  بەناوی 

»سبنكا« هەوڵیدا ئەو شێوازە فێری نیرۆنی ئیمپراتۆریەتی دڵڕەقی  رۆمان بكات، 

بەاڵم تەبعی ئیمپراتۆر توانای وەرگرتنی ئەو شێوازەی نەبوو. سەرەنجام لەسەدەی 

باوەڕی  ئائورلیوس   ماركۆس  ئیمپراتۆر  ئەشكانییەكان(  )كۆتایی  زاییندا  دووەمی 

گەل و  بەسەر   درێژەكەی خۆی  لەشكركێشیە  لەكاتی  هێناو  ستویسزم  بەرێبازی 

پڕداخوازی  سەرچاوە و  بێ   بەرهەمێكی  دانوب،  ئەوبەری  شاخاوییەكانی  هۆزە 

دەربارەی ئەوەنووسی.

ئاڕاستە و خواستی تریش هەبوون كەكشان بەدۆزینەوەی چەند قوتابخانەیەكی 

وێڕای  نازانن و  شتێ   هیچ  كەباوەڕیانوابوو  گومانگەراكان،  كەلبیان و  وەك  تری 

ئەمەش بەفێربوونی ئەو شتانەوە سەرقاڵبوون كەنەیاندەزانی، كەلبیان كۆمەڵێك 

لەوازهێنانی هەموو چێژێكی جەستەیی  و  دانابوون كەخۆشبەختی راستەقینەیان 

رۆحیدا دەبینيەوە، ناوی ئەم گروپە لەوانەیە بەم هۆیەوە بووبێ  كەپەیڕەوانی ئەم 

نەبوون  پابەند  پێداویستیەكانی ژیان  هەڵگرت و  قوتابخانەیە دەستیان لەهەموو 

بەهیچ كۆت و پێوەندێكەوە، ئەوان بەجل وبەرگی دڕاوو قژی ئاڵۆزكا و هەندێجار 

بەپێی پەتی بەناو خەڵكیدا دەڕۆیشتن و وەكو ئاژەڵ دەژیان.

گومانكەراكان كۆمەڵێك دانابوون كەباوەڕیانوابوو مرۆڤ ناتوانێت زانین، 

یان دانایی دەربارەی واقیع هەبێت و لەئەنجامدا دڵنیایی و یەقینی تەواوی هەبێت 
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دەربارەی زانیارییەكانی خۆی، چونكە هەستی مرۆڤ لەبەردەم هەڵەكردندایە.

ئەقڵیش هەندێجار سەرنجی ئەم هەاڵنە نادات و كاتێ  سەرنجیاندەدات كە 

لەبەردەم راستكردنەوەیاندا دەستەپاچەیە، لەو شوێنەی كەئیدراكی هەر مرۆڤێك 

لەبارەی بابەتێكەوە لەسەر بنەمای تێگەیشتن و ئاكاری شیاو  و كات و شوێنی دەتوانێ   

كارێكدا  لەهیچ  نابێت  ئەمەش  وێڕای  هەبێت،  جیاوازی  تردا  خەڵكانی  لەگەڵ 

لێكبدەینەوە.  رێژەیی  بەشێوەیەكی  كارێك  هەموو  دەرببڕێت و  نەگۆڕ  بیروڕای 

لەگرنگترین دیدگاكانی تری فەلسەفی قوتابخانەی ئیپیكۆریزم)Epicureanism( بوو 

بەناوی  فەیلەسوفێكەوە  لەالیەن  زاینەوە،  پێش  چوارەمی   سەدەی  كەلەنیوەی 

ئیپیكۆر)341 تا 270( پێش زاین دامەزرا، ئەو لەشاری سامۆس هاتە دنیاوە، بەاڵم 

لەدواییدا بووە دانیشتووی ئەسینا و بەكۆمەڵ لەگەڵ پەیڕەوانیدا لەباخێكدا دەژیا.

رەواقیەكاندا  قوتابخانەی  لەبەرامبەر  الیەنەوە  لەزۆر  ئیپیكۆر  پەیڕەوانی 

دەوەستایەوە، لەكاتێكدا كەپەیڕەوانی قوتابخانەی رەواقی هەموو چێژێكی دنیاییان 

رەتدەكردەوە، كەچی ئیپیكۆرییەكان باوەڕیان بەژیانی خۆش هەبوو، خۆشبەختی و 

خودی  لێكدانەوەی  هەڵبەتە  دەزانی،  مرۆڤ  هیوای  بەوپەڕی  خۆشگوزەرانیان 

ئیپیكۆر لەبارەی ژیانی خۆشەوە لەراستیدا ژیانێكی لەرادەبەدەر سادەبوو، ژیان 

ئامانجی  پشوودا  رۆژانی  لەجەژنەكان و  پەنیر  كەمێكیش  رووت  ئاوێكی  بەنان و 

لەرەنج و  پەتی  بەژیانێكی  گەیشتنبوو  فەلسەفەكەی(  یەكەمی  )ئامانجی  و  ئەو 

شادمانی  دەروون و  ئاسودەیی  دەگەڕا،  بەدوایدا  كەئیپیكۆر  ئەو خۆشیەی  ئازار. 

تێپەڕ  ئەندێشەبوو كەبەردەوامی هەبێت، نەك هەوەس و لەزەتێكی زوو  دڵ  و 

كە لەدوای ئەزموونكردنیان مرۆڤ توشی دەرد و ئازار دەكات، بەبۆچوونی ئەو 

هەموو جۆرە سەرخوازی، مەیخواردنەوە و تەنانەت كرداری سێكسی و بەشێوەیەكی 

گێرەوكێشە،  سەرئێشە و  مایەی  دەبێتە  جەنجاڵ  پڕ  ژیانێكی  هەموو  گشتی 

نائومێدی و دڵشكان. هەموو ئەمانەی بەسەرچاوەی ئازار و چاكەی مرۆڤی لەدووری 

ئەوانەوە دەزانی. ئیپیكۆر دەیوت مرۆڤ دەبێت شادمانی مەعنەوی لەسەر چێژە 

مادییەكانی پێشتری بونیاد بنێ ، نەك تەنیا ئیدراكیان ئاسانتر و هەمیشە و لەهەمو 

شوێنێ  ئامادە و فەراهەمە، بەڵكو ئەو هۆكارەش لەناخی مرۆڤدا فەراهەمبووە و 

پێویستی بەكەرەستەی تر نییە. رۆمانییەكان كەكەمتر پابەندی ئەم خاڵە جوانانەی 
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بەاڵم  كرد،  ئیپیكۆری  لەقوتابخانەی  پێشوازییان  چاوچنۆكانە  فەلسەفەبوون، 

زیاتر  زۆر  دیارە  كەوا  خۆش(دەكرد،  لە)ژیانی  پێداگریان  خۆیان  بەلێكدانەوەی 

لەئاو و نان لەخۆدەگرێت !)بەدوای ئەم پێشوازییە شومە( قوتابخانەی ئیپیكۆری 

رووی لەگەندەڵی كرد و بەرهەمی ئەم تێڕوانینە پاشەكشە ئاسایە، بووە هەمان ئەو 

لەزەت پەرستیەی كەبەناوی ئەم قوتابخانەیەوە بانگەشەی بۆ دەكرێت.

هەروەكو پێشتر ئاماژەمانپێكرد، لەم سەردەمەدا چاالكییە دیاریكراوەكانی 

تری فەلسەفە لەچوار دەوری بەرهەمە بەجێ  ماوەكانی فەیلەسوفە گەورەكانی 

پێشوودا دەسوڕایەوە و سنوودار بوو لەلێكدانەوە و باس، رەخنەگرتن و توێژینەوە و 

لەباشترین حاڵەتدا دروستكردنی بیروڕای پێشینان بوو. ئەمە زۆرترین ژمارەبوون 

ئەفالتون،  فیساگۆرس و  رەخنەگرانەی  توێژەر و  لێكۆڵەر و  هەموو  ئەو  لەناو 

كەبەناوبانگترینیان فلوتین بوو كەلەدامەزرێنەرانی دانایی )حیكمەت( خۆرهەاڵتی و 

تەسەوفە لەخۆرئاوادا.

ئەو سەركەوتوو بوو كەدانراوی ئاینی و فەلسەفەی ئەفالتون بەهێزبكات و 

ناوەڕۆكی عیرفانی جۆراوجۆر بخاتە ناو بیروڕای ئەفالتوونەوە، النی كەم ئەوەی 

بانگەشەی بۆ دەكرد و وانەی پێدەوتەوە جیاوازییەكی لەبەرچاوی لەگەڵ بیروڕای 

ئەفالتوندا پەیداكرد و ناچار ناویان لێنا فەلسەفەی “ئەفالتونیزمی نوێ ».

گرنگترین رووداو و لەدنیای فكر و فەلسەفەدا بەدرێژایی سەدەی یەكەمی 

پاش زاین، لەراستیدا برەودانی پەیتا پەیتابوو بەمەسیحیەت كەرێچكەگرتنی ئەو 

نەجواڵنە زۆرە لەبیركردنەوەی فەلسەفەی تاسەردەمی هاتنی ئاگۆستین بۆ بواری 

فەلسەفەی خایاند.

ژیان و بەرهەمەكانی قەشە ئاگۆستین

دنیایەك  لەناو  خ��ۆم  كەكتوپڕ  شوێنەی  ئ��ەو  قەرتاجە،  بۆ  “چ��ووم 

لەبەرەڵاڵیی و ناپاكیدا دۆزییەوە، لەهەواو ئارەزوودا بوبومە دڕندە، بەهەموو ئەو 

كردارە دزێوانەی كەدەستم بۆ نەبردوون، دنیایەك خراپە، گەندەڵی، بەرەڵاڵیی، 

وەكو  جەستە  تامەزرۆییەكانی  دۆزەخیەكان،  لەچێژە  زێدەخوازی  شەڕەنگێزی و 

كۆمەڵێ  بڵقی سەرگۆماوێكی بۆگەن بەرجەستە دەبوون و فوارەی غەریزەی بەهێز 

لەناخمدا وەكو هەڵمێكی گەرم و شێدار بەدەوروبەردا پەرشدەبوون«.
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یان  بوو،  خۆشگوزەرانییەوە  رابواردن و  بەدوای  لەگەنجیەتیدا  ئاگۆستین 

لەوانەیە ویستبێتی نەوەكانی داهاتوو ئەو شێوە ئەزمونەیان هەبێ  لەسەردەمانی 

یەكبەدوایەكەكانی  الپەڕە  )دانپیانانەكان(دا  بەناوبانگی  لەبەرهەمی  الوییەتیاندا. 

تەرخانكردووە بۆ رەخنەگرتنی توند لەخۆی و دانیپیادەنێ  كە )بەندەیەكی سوك و 

رەشی  رووب��اری  هەوەسبازی و  پۆخڵی و  )پیسی و  لە  بووە و  نیازگاڵو(  چروك و 

بەوردبینیەوە  خوێنەر  ئەگەر  بەاڵم  نقومبووە.  دەروون(دا  خولیاكانی  دۆزەخی 

شێت  )رابواردنە  لەم  واقیعی  نموونەیەكی  بۆ  بگەڕێ   كێتبە  ئەم  الپەڕەكانی 

ئێمە  رووەوە  لەم  نابێت،  بەنسیب  تری  هیچی  نائومێدی  لە  جگە  كەرانەیەدا( 

قەرتاجەین،  رابواردنی  شوێنەكانی  بۆ  ئەو  هاتوچۆی  وردەكارییەكانی  ئاگاداری 

لەهەاڵتنی  بێجگە  بێ   شتێ   نەیتوانیوە  كەئەم  ئەمەیە  لەسەر  من  گومانی  بەاڵم 

ئاسایی قوتابیانی الوی هاوچەرخی.

خاوەن  الو  كەئاگۆسیتنی  لەوەبكرێ   نكۆڵی  ناتوانرێ   لەهەمانكاتیشدا 

داوێن  بۆ  ئەو  دەروونی  بەهێزی  ئارەزووی  كەبەدژی  بەهێزبووە  غەریزەیەكی 

ئەم  گرێی  بژیایە،  ئێمەدا  لەڕۆژگاری  ئەگەر  لەوانەیە  دەوەستایەوە.  پاكبوون 

گرفتە بەڕواڵەت بێ  چارەيە لەماوەی چەند سەردانێكی دەرونیشكارێكدا بەئاگا 

بكرایەتەوە، بەاڵم بەبەهای بێ بەشكردنی فەلسەفە لەگەورەترین نوێنەری خۆی 

بواری  پێنایە  كەئاگۆستین  كاتەی  ئەو  نیوێك.  بەهەزارە و  نزیك  لەچەرخێكی 

ئەندێشەی فەلسەفییەوە، نزیكەی )600( ساڵ بەسەر مردنی ئەرستۆ تێدەپەڕی، 

لەالیەكی ترەوە نزیكەی )800( ساڵ دوای مردنی ئاگۆستین بوو كەجیهانی فەلسەفە 

فەیلەسوفێكی تری گەورەی وەكو تۆماس ئەكویناسی لەخۆگرت.

دنیاوە،  هاتوەتە  تاگاسی  لەشارۆچكەی  )354ز(  لەساڵی  ئاگۆستین 

بوو،  رۆمانەكان  ئیمپراتۆریەتی  نومیدیەی  بەپارێزگاری  سەر  كەلەوسەردەمەدا 

هەروەكو بەشوێنەكەشیدا دیارە، باوك و دایكی لەچینێكی مامناوەند و كەم تا زۆر 

مەیخۆر بوون. زۆر زوو كۆمەڵێ نیشانەی رەفتاری ناشرین لە )پاتریكیۆس(ی باوكی 

هەمیشە سەرخۆشی دەركەوت، وەكو نەخۆشی ژنبازی و توڕەیی و رق، لەوانەشە 

ئاینی  كەرووبكاتە  كردبێ   ئاگۆستین  دایكی  لەمۆنیكای  وای  هۆكارانە  ئەو  هەر 

نەخواتەوە.  ئەهریمەن  بخوات هەرگیز شەرابێ   كەسوێند  بەشێوەیەك  مەسیحی 
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مۆنیكا سەرەنجام بووە مەسیحیەكی پەڕگر)1( و سەرجەم ناكامی و شكستەكانی 

لەپاتریكیوسی مێردییەوە گۆڕی بۆ ئارەزووییەكی بەرزە فڕانە بۆ كوڕەكەی.

لەبەردەستدایە  زۆرم��ان  زانیارییەكی  ئاگۆستین  الوییەتی  دەرب��ارەی 

)دانپیانانەكان(دا،  لەكتێبی  خۆیەتی  بەسەرهاتی  باسی  هەمان  كەسەرچاوەكەشی 

بەشی یەكەمی كتێبەكە سەرگوزەرشتەی سەردەمانی منداڵی و الوییەتی ئاگۆستینە، 

باوەڕ  بەرەو  پێشكەوتنی  جیاوازەكانی  قۆناغە  خۆگۆشكردن و  بەباسی  كەتیایدا 

سەرگەرم دەبێت. هەر لەالپەڕەكانی سەرەتای كتێبەكەدا ئامادەگی جدی و بەهێزی 

سایەی دایكی لەسەراپای سەردەمانی منداڵی ئاگۆستیندا بەدیدەكەین، بەجۆرێك 

كەهەموو شتێ  لەژێر كاریگەری خوو رەوشتی وەسواس ئاسای ئاین پاكی دایكیدا 

دەوەستایەوە، هەرچەندە لەهیچ شوێنێكی كتێبەكەدا ئاگۆستین جورئەت ناكات 

كە  لەخۆی  بەنەفرەتكردن  لەشوێنێكدا  بێت.  بەزمانیا  دایكی  لەسەر  وشە  یەك 

بۆ شیری دایكی گریاوە دەنوسێت )كێ  دەتوانێ  ئەو گوناهانەی كەلەساوایەتیدا 

تەشەر  تانەو  بەبێ   تردا  لەشوێنێكی  یادم؟( و  بیهێنێتەوە  دووبارە  تووشیبووم، 

)بەراستی  دەنووسێ   قوتابخانەوە  بەوانەكانی  بچڕانی  پەیوەندی  دەرب��ارەی  و 

تاوانبارێكی گەورەبووم(.

الدەدات و  راست  لەڕێگەی  بەڕاستی  هەرزەكاریدا  لەسەردەمانی  پاشان 

بەشێكی  دەدزن،  دارهەرمێیەك  میوەی  نالەبارەكانیدا  چەتون و  هاوپۆلە  لەگەڵ 

شەرمەزارییە  بەدكارییە  ئەم  بەئەنجامی  )دانپیانانەكان(ی  لەكتێبی  ت��ەواو 

تەرخانكردووە كەتیایدا ئاگۆستین بێ  رێزانە لەعنەت و نەفرەت ئاڕاستەی كەسیەتی 

ناپاكی خۆیدەكات)دابەزینی رۆحی ناپاك و مەلعون، كەلەعەرشی پەری ئاسمانەوە 

لەسەر  كتێبە  لەم  تر  بەشی  ئ��اژووت...( شەش  چاڵێك  بێ  سنووری  قوڵیی  بۆ 

هەمانشێوە بەردەوام دەبێت و لەكۆتاییدا دەنوسێ  :)ئای كەسێك هەیە تا گرێی 

ئەم گڵۆڵە سەرەداوە ونبووەبكاتەوە؟ من لەروانین بەو ناپەسەندییە لەناخمدا و، 

یان تەنانەت بیركردنەوە لەو چەشنە كارە دزێوەدا لەرز دامدەگرێ (.

بەاڵم ئایا ریزكردنی عەیب و خەوشەكانی خۆت و رەخنەگرتن لێیان بۆ چییە؟ 

لەوانەیە خوێنەرانێك هەبن لەڕوانگەی دەروونناسییەوە كۆمەڵێ  ئاماژەو زیپكی 

سیمبولیك لەدووتوێی ئەو رستانەدا ببینن) میوەكەم بەراوەشاندنی لقی درەختەكە 
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هەڵوەراندە سەر زەوی ( بەاڵم ئەمجۆرە روونكردنەوەیە تەنیا دەبێتە گوزارشتێكی 

رووكەش و زانیاری بێ سود. لەوانەیە گوزارشتی راستر ئەمەبێت كەلەواقیعدا ئەمە 

دایكە لێرەدا رۆڵی ئادەمیزادێكی بەد فەڕی نمایشەكەی لەئەستۆیە.

لەدەستی  ناوماڵ  ك��اروب��اری  بەڕێوەبردنی  بەرپرسیارێتی  بێ گومان 

لەمردنی  بەر  ساڵێك  تاسەرەنجام  سەركەوتووشبوو،  تەنانەت  مۆنیكادابوو، 

مێردە چەنپەرست و هەمیشە سەرخۆشەكەی، ناچار لەساتێكدا قەناعەتی پێكرد، 

كەپەشیمان بێتەوە لەسەرخۆشی و بەرەو ئاینی مەسیحی بڕوات. ئەوكاتەی كەبۆی 

دەركەوت ئاگۆستینی الو هەڵگری زۆرێك لەنەریتە ناپەسەند و نەشیاوەكانی باوكی 

بووە، لەماڵی باوكی دەریكرد، هەڵبەتە تەنیا بۆ ماوەیەكی كورت، چونكە حەزی 

نەدەكرد كەئاگۆستین بۆ ماوەیەكی زۆر لەژینگەی مەعنەوی خۆی دووربخاتەوە. 

كەمن  دەیویست  )ئەو  دەنووسێ :  بەمشێوەیە  رۆژانەوە  ئەم  لەبارەی  ئاگۆستین 

من  بەتێڕوانینی  ئەمانە  نەبم،  زینا  تووشی  كەهەرگیز  دووربكەومەوە  لەخراپە 

ئامۆژگاری ژنانەبوو كەبەگوێڕایەڵی كردنیان شەرمەزار دەبووم(.

كێشە  لەگەڵ  پەنجەی  دەست و  كەئاگۆستین  سەردەمانەدابوو  لەو  هەر 

نائومێدی و  لەلوتكەی  هەندێجار  نەرمدەكرد،  خۆیدا  كەسێتی  دەروونییەكان و 

لێخۆشبوونی  داوای  ملكەچانە  بەرزدەكردەوە و  پاڕانەوەی  نزا و  دەستی  بێزاریدا 

)پاش  ببەخشە...(  و  پێ  پاكیم  داوێن  گوناهی و  بێ   دەكرد)خودایە،  لەیەزدان 

هێشتا  )لەوانەیە  كە  تێهەڵدەچووە(  لەنوێ  سەر  گومانەوە و  دەكەوتە  كەمێك 

كەمێك زوو بێت! .(

كەخوداوەند  نەكردووە  حەزی  )لەدڵەوە  كە  دەنووسێ   تردا  لەشوێنێكی 

نەك  بەوە  بووە  رازی  چونكە  بدات،  ئاڵۆشییەكەی  نەخۆشی  شیفای  بەمزوانە 

دامركاندنەوەی(. 

ئاگۆستین مناڵێكی زۆر زیرەك و لێهاتوو بوو دایكی پێشبینی ئایندەیەكی 

مۆنیكا(  دەدا .)بەهاندانی  بەئارەزووەكانی  پەرەی  دەكرد و  بۆ  رووناكی  گەش و 

پاتریكیوس بەر لەمردنی پاشەكەوتێكی باشی بۆ درێژەدان بەخوێندنی كوڕەكەی 

لەنیگای  دوور  كەئاگۆستین  بوو  لەوێش  هەر  دابینكردبوو،  قەرتاجە  لەشاری 

تیژبینانەی دایكی هاتووچۆی ماڵە بەدناوەكانی شاری دەكرد و پەیوەندی لەگەڵ 
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شانۆدا دروستكرد. پاش چەندین ساڵ لە )دانپیانانەكان(یدا، بەمجۆرە یادی ئەو 

چرۆی حەز و سەرمەستیەی دەكاتەوە )ئەو نەخۆشیە نەفرەت ئامێزەی كەئاوسانی 

شەرمەزارانەی چەپەڵی و كرمۆڵی بەدواوەیە، چ هەڵیت و پڵیتێكە(.

دروستدەكات،  كچێكدا  لەگەڵ  سۆزداری  پەیوەندی  ئاگۆستین  سەرەنجام 

كەپەیوەندییەكی عاشقانە و وەفادارانە و درێژخایەنبوو تەنانەت كوڕێكیشی لێبوو. 

بەاڵم ئاگۆستین تەنیا وشكە قەشەیەكی )سۆفی(  كێشەدار نەبوو، ئەو شلەژان و 

لەالیەكی  بازی و  شەهوەت  بەرەاڵیی و  تائەوپەڕی  ئەوەوە  كەلەالیەن  شێواوییەی 

بەدۆزینەوەی  ئەوی  دەڕۆیشت،  خاكەساری  خەجاڵەتی و  ئاستی  تاسەر  ترەوە 

ئاشكرایە  ناكۆكیە  ئ��ەم  دەبێت  چ��ۆن  بەراستی  گەیاند.  وج��ود  حەقیقەتی 

دەرببڕدرێت؟چۆن كەسێك لەكاتێكدا لەبۆگەناوی پیسی و هیچ و پوچیدا پەلەقاژە 

بكات كەچی بەهەمان گڕوتین لەحەزی پاكی و پاكیزەیی بووندا دەسوتێ ؟  لەو 

سەردەمەدا هێشتا باوی نووسەری دەروونناسی نەبوو، ئەگەر هەشبوایە، لەوانەیە 

هەوراز و نشێوەكانی كەسایەتی ئاڵۆزی وەك ئاگۆستین، یان بەرەو هاوسەنگیەكی 

كەمێ  خوارتر لەقەڵەمبدایە.

ئاینی مەسیحی بەشێوەیەكی دەمارگیرانە و رەمەكیانە لەالیەن  وەرگرتنی 

دایكیەوە بۆ ئەندێشەی پڕ چاوەڕوانی ئەو تەنیا شتێكی سادە و ساكاربوو، ئەوەی 

بەدوایدا دەگەڕا، راڤەیەكی قەناعەت پێهێنەربوو لەو كێشەیەی كەگرفتاری ببوو، 

پشكنینەدابوو  گەڕان و  لەم  پێبهێنێ ،  باوەڕی  كەبتوانی  قوڵ  هێندە  راڤەیەكی 

رۆمانی  مەزنی  وتاربێژی  بیریار و  )سیسرۆن(  كیكر و  كتێبی  كەبەخوێندنەوەی 

بیركردنەوە  دروست  دژواری  رەوشی  ئاگۆستین  بەفەلسەفەوە.  پەیوەستبوو 

وەاڵمی  بەاڵم  فێربوو،  ئەفالتوونەوە  ئەكادیمیاكەی  دەرچ��ووی  لەسیسرۆنی 

پرسیارەكانی الی ئەو دەست نەكەوت.

سەرەنجام ئەوەی بەدوایدا دەگەڕا لەئاینی مانەویدا دۆزییەوە، كەئاوێتەیەك 

دامەزرێنەرەكەشی  مەسیحیەت،  زەردەشتی و  لەئاینی  بوو  وێكخراوێك  یاخود 

)مانی( ئێرانی بوو، كەنزیكەی سەدەیەك بەر لەئاگۆستین بانگەشەی پێغەمبەرایەتی 

لەالیەن  سەرەنجام  راگەیاندبوو،  پیرۆزدا  رۆحی  لەجەستەی  خۆی  ك��ردووە و 

كاهینانی )2( كۆنەپارێزی زەردەشتیەوە تەفر وتونا بوو، ئاینەكەی لەسەر بنەمای 
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)دوالیزم( )دوانەپەرستی ( )3( دارێژرابوو، مانەوییەكان باوەڕیان وابوو كەجیهان 

بەرهەمی ناكۆكی نێوان خێروشەڕ، یاخود )روناكی و تاریكییە( و هێمانی سەرەكی و 

زاتی رۆحی مرۆڤ لەرەگەزی تیشكی روناكییە، بەاڵم گیرۆدەی چەنبەرەی تاریكی 

دەسەاڵتی  لەژێر  بێت  ناخی خۆی  تیشكی  ئازادبوونی  خوازیاری  دەبێت  بووە و 

تاریكیدا. وەكو بڵێی كااڵی ئەم باوەڕە بەتەواوی بەبااڵی ئاگۆستیندا بڕابێ ، ئەو 

بەئامێزێكی ئاوااڵوە پێشوازی لەم ئاینە نوێیە كرد، لەكاتێكدا كەنیسەی مەسیحی 

مانەویەتی بەبێ  بڕوایی و كوفر دەزانی، كاتێ  ئاگۆستین لەدوای چوار ساڵ خوێندن 

لەدنیای  تایبەتی و  كەلەژیانی  گۆڕانانەی  ئەو  خۆی،  زێدی  گەڕایەوە  لەقەرتاجە 

هزر و فیكریدا روویدا بوو، بووە هۆی  ناڕەزایی دایكی. مۆنیكا دەیتوانی بەرگەی 

مەعشوق و كوڕە مناڵەكەی ئاگۆستین بگرێت )كەدەبوایە دواتر خەمیان بخوات(، 

بەاڵم ئاینی مانەوی شتێكی تر بوو، دڵی دایكی لەم كارە نەشیاوەی كوڕەكەی 

برینداربوو، ئەم ناڕەزایەتیەشی نەدەشاردەوە. هەر لەو كاتانەدابوو كەئاگۆستین 

لەپاڵ  سەرقاڵبوو.  وتاربێژییەوە  رەوانبێژی و  هونەری  بەوانەوتنەوەی  )لەتاگاسی( 

تازە  سەردەمەدا  كەلەو  ئەو  ئەستێرەناسی،  بەخوێندنەوەی  دەستیكرد  ئەوەشدا 

الوێكی تەمەن بیست ساڵ  و ئارەزوومەندبوو، پاش ساڵێك گەڕایەوە بۆ قەرتاجە و 

لەزانكۆی ئەوێ  وەكو مامۆستای میوان سەرگەرمی وانەوتنەوەبوو. بەاڵم رۆژگار 

گۆڕابوو، پۆلەكانی وانە وتنەوە بێ  زەبت و رەبت و خوێندكاران بەتەواوی ناجڵە و 

كەكاری  زیادیكرد  هێندە  زانكۆ  ناو  پشێوی  مەسەلەی  سەرەنجام  گیربوون، 

وانەوتنەوە بەكەڵك نەدەهات و ئەو بەدوای دەستكەوتنی كارێكی باشتردا لەگەڵ 

كەپڵەكەی و كوڕەكەیدا بەرێكەوتن بۆ رۆما.

لەو قۆناغەی ژیانیدا، ئاگۆستین سەبارەت بەشێوازی باوەڕی مانەوییەكانیش 

لەگەڵ  ئەستێرەناسی  دۆزینەوەی  دواهەمین  بووە،  دوودڵی  گومان و  دووچاری 

نەدەهاتنەوەیەك.  گەردوونەوە  لەبارەی  مانەوییەكاندا  ئەفسانەییەكانی  گێڕانەوە 

رۆژێكیان زانایەكی ئاینی مانەوی بەناوی فائوستوس لەسەفەریدا بۆ ئەفەریقا  بۆ 

بیروڕا گۆڕینەوە و گفتوگۆ هاتە دیداری، ئاگۆستین كەچاوەڕێی ئەوەی  لێدەكرد 

دۆخی خراپە لەجیهاندا چارەسەربكات، بەاڵم سەرسامبوو كە ئەم زانا ئاینییەش 

وەاڵمێكی قەناعەت پێهێنەری بۆ ئەم مەسەلەیە پێنەبوو، ئەمە بۆ خۆی بووە هۆی 
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دڵساردبوونەوەی ئاگۆستین لەبنەماكانی باوەڕی مانەوییەكان.

مۆنیكای دایكی كاتێ  زانی كەوا كوڕەكەی بەنیازە بەو زوانە سەردانی رۆما 

لەكتێبی  ئاگۆستینیش  قەرتاجە،  بۆ  ئاگۆستین چوو  پەشیمانكردنەوەی  بۆ  بكات، 

)دانپیانانەكان(یدا بەمشێوەیە باس لەدیمەنی سەردانی دایكی دەكات )رێك لەساتی 

بەر لەجوڵە و بەڕێكەوتنی كەشتیەكە، دایكم توند باوەشی پێداكردبووم دەیویست 

كە یان لەگەڵیدا بگەرێمەوە ماڵەوە، یان لەگەڵ خۆمدا بیبەم(. سەرەنجام دایكی  

قەناعەت دەكات بەوەی كەكەشتییەكە تابەیانی رۆژی دواتر  بەرێنەكەوێت و دواتر 

مۆنیكا دەچێت بۆ سەردانی پەرستگای )قەشە قوبرسی( كەلەو دەروبەرەدابوو، 

وەردەگرێت و  شەو  لەتاریكی  سود  ئاگۆستینیش  دووردەكەوێتەوە،  لەكەشتیەكە 

بەعیبادەتكردن و  بەتەنیا  كەشتیەكە و)دایكی  بەلەمێكی  دەگەیەنێتە  بەنهێنی خۆی 

چاوی پڕ لەفرمێسكەوە بەجێدەهێڵێت( ئاگۆستین لەرۆما پەیوەندی لەگەڵ پەیڕەوانی 

مانیدا نەپچراند و وێڕای دوو دڵیشی هەر لەسەر ئەم باوەڕە مایەوە كەئەمە ئێمە 

نین گوناه دەكەین، بەڵكو سەرچاوەی گوناه لەسروشتێكی تاریكترەوەیە كەرۆحی 

وانەوتنەوە  بەكاری  نوێ   سەرلە  خواردووە،  گیری  ئەودا  لەپەرژینی  ئێمە  پاكی 

كەزیرەكی و  وانەوتنەوەیدا  بەسەر  تێنەپەڕیبوو  ساڵێك  هێشتا  بوو،  سەرگەرم 

لێهاتووییەكەی سەرنجی هەموو الیەكی بەالی خۆیدا راكێشا و پێشنیاریان بۆ كرد 

كەببێتە مامۆستای زانكۆ لەبەشی وتاربێژی و رەوانبێژی زانكۆی میالنۆ.

ئیمپراتۆریەتی رۆمانی و  پایتەختی  ببووە  لەو سەردەمەشدا شاری میالنۆ 

ببوو بەئەڵتەرناتیڤی شاری رۆما. ئیمپراتۆریەت لەسەرەتای  ترازان و دوو لەتبووندا 

لەدوایەكی  یەك  لەسەرنانی  بەتاج  خۆرئاوا،  خۆرهەاڵت و  نیوەكانی  بۆ  بوو 

ئیمپراتۆرە الوەكان، دوا قۆناغی درێژخایەتی ئاوابوونی خۆی بەسەر دەبرد، ئەو 

رۆژگارەی كە ئاگۆستین بانگهێشتی ئەم مەڵبەندە بااڵیەی پەروەردە و فێركردنەی 

بەاڵم  بوو،  واڵت  كاروباری  سەرگەرمی  لەمیالنۆ  كاتە  ئەو  ئیمپراتۆر  قبوڵكرد، 

قەشە  بووە  كەدواتر  شاربوو،   )4( ئەسقوفی  پایتەخت،  كەسایەتی  بەهێزترترین 

ئەمبروس، هەربۆ بیرخستنەوە و نموونەی دەسەاڵتی ئەم ئەسقوفە هەر ئەوەندە 

بەسە كەسەرنجبدەین  لەدوای لەشكركێشی ئیمپراتۆر بۆ تسالونیكا و جینۆسایدی 

خەڵكی ئەو واڵتە، ئەسقوف فەرمانیدا كەشەخسی ئیمپراتۆر لەبەردەمیدا چۆك 
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دابدات و تۆبە بكات.

وەعز و  كۆڕی  بوو،  مەسیحیەت  بیرمەندانی  لەبەتواناترین  ئەمبروس 

لەیەكێ   بەشداریكردنی  لەدوای  هەبوو.  بەرفراوانی  گوێگرێكی  وتاردانەكانی 

لەسەر  خۆی  داوەرییەكانی  پێش  بەنادروستی  پەی  ئاگۆستین  گۆڕانەدا،  لەم 

فیكریش  خاوەن  سەرنجی  دەتوانێ   كەمەسیحیەت  تێگەیشت  برد و  مەسیحیەت 

لەوەی  دەزانی  دەوڵەمەندتر  بەكتێبێكی  ئینجیلی  هەروەها  رابكێشێ  و  خۆی  بۆ 

كەپەی پێبردبوو، هەروەها گەیشتە ئەو قەناعەتەی كەكتێبی پیرۆز هەمیشە نابێت 

خوێندنەوەیەكی دەقاودەقى بۆ بكرێت.

نزیكەی ساڵێك دوای چوونی ئاگۆستین بۆ میالنۆ، دایكیشی خۆی گەیاندە 

بەاڵم  نییە،  كەمانەوی  دڵنیابكاتەوە  دایكی  دەیتوانی  ئاگۆستین  لەمكاتەدا  الی. 

لەهەمانكاتیشدا هێشتا نەبوو بوو بەمەسیحی، ئاگۆستین هێشتا ئارەزووە گەورەكانی 

)سەروەت و ناوبانگ و هاوسەر( لەمێشكیدا پەنگی دەخواردەوە و بەرووداوەكاندا 

كەهاوسەرێكی  هانیدەدا  هاوڕابوو و  بەتەواوی  لەمبارەیەوە  كەمۆنیكاش  دیارە 

شایستە بۆ خۆی هەڵبژێرێت، هێندەی نەبرد كەبەرێنمایی دایكی لەگەڵ كچێكی 

بنەماڵەیەكی بەڕێز و ناودار دا بووە دەزگیران و بەو پێیەی كەكچەكە زۆر مناڵبوو 

لەگەڵدا  یاسایی  هاوسەرگیری  تاوەكو  بوەستایە،  لەسەری  ساڵ  دوو  دەبوایە 

ئەنجامبدات، هەڵبەتە ئەمانە هەمووی بەهای خۆی هەبوو، لەشوێنێكدا دەنووسێ  

)ئەو ژنەی كەزیاد لەدوانزە ساڵ هاوبەشی ژیانم بوو وەكو ئاستەنگێك لەسەر 

رێی هاوسەرگیری ئایندەم لەتەنیشتمەوە هەڵكەندرابوو، دڵم لەم برینە خوێنی 

لەبەر دەرۆیشت، چونكە زۆرم خۆشدەویست(. لەسەراپای كتێبی )دانپیانانەكان(دا 

ئاگۆستین هیچ كات بەناو یادی مەعشوقەكەی ناكاتەوە و، هەربۆیە هیچ نیشانەیەك 

گومناوە  ژنە  ئەم  سەرەنجام  نەماوەتەوە،  خۆی  دوای  نەوەكانی  بۆ   ژنە  لەم 

دەنێردرێتەوە بۆ زێدی خۆی لەئەفەریقا و ئاگۆستین كوڕەكەی دەگرێتەخۆی. بەر 

لەرۆیشتنیشی )سوێند دەخوات كەهەرگیز دڵ بەپیاوێكی تر نەدات( ئەم سوێندەش 

بەاڵم  دەدەن،  لەقەڵەم  ئاگۆستین  بۆ  ئەو  نەمری  عەشقی  راستگۆیی  بەبەڵگەی 

لەوانەیە ژنان بەجۆرێكی تر گوزارشت لەوە بكەن!هێندەی نەخایاند كەئاگۆستین 

بەرگەی دووساڵ چاوەڕوانی نەگرت بۆ هاوسەرگیری و سەرلەنوێ  لەگەڵ كچێكی 
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تردا پەیوەندی سۆزداری دروستكرد، لەم قۆناغەی ژیانیدا ئاگۆستین لەجاران زیاتر 

بۆ روونكردنەوەی مەسەلەی خراپەكردن لەدنیادا گرفتاری  ئەشكەنجەی دەروونی 

بوو، ئیتر باوەڕی بەرێبازی ئاینی مانی نەمابوو بەهزرێكی ئاست نزمی لەقەڵەمدەدا، 

چونكە نەیدەتوانی وەاڵمی پرسیارەكانیبداتەوە لەبارەی ئەستێرەناسی و یا تەنانەت 

مەسەلەی پاڵنەرە سەركێشە سێكسییەكانی بۆ روونبكاتەوە )لەسەر دوو ریانێكدا 

بوو( لەالیەكەوە جگە لەهەڵبژاردنی ئەم رێگەیە )واتە ئاینی مانی ( هەڵبژاردنێكی 

تر لەبەرامبەر دیدگای مانییەكان لەدنیای بووندا، كەلەسەر بنەمای دوانەپەرستی 

)بوون(ی  پرشنگداری  كەماكی  هەستیدەكرد  چونكە  نەبوو،  لەبەردەستدا  بوو، 

بەدەر لەئیرادەی خۆی یەخسیری  چنگاڵی تاریكی بووە و لەالیەكی تریشەوە مانا و 

گومان و  دەیخستە  زیاتر  رۆژبەرۆژ  نادیارەكانی  ئەنجامە  دوانەپەرستی و  چەمكی 

دوو دڵیەوە  لەو ئاینە.

ئەم شێواوییە دەروونییەی تاسەردەمی ئاشنابوونی بەبەرهەم و نووسینەكانی 

فلوتین )205 تا270ز( بەردەوامبوو.

ئەسكەندەرییە  لەشاری  زاینی  سێیەمی  س��ەدەی  لەسەرەتای  فلوتین 

تر،  بیرتیژەكانی  لەرەخنەگرە  زۆرێك  هەروەكو  ماوەیەك  لەدوای  هاتەدنیاوە و 

هەستیكرد ئەوەی كە ئەو دەیخوێنێتەوە لەخودی  نووسەرەكەی باشتر لێیتێدەگات، 

بەمشێوازە فلوتین وردە وردە گەیشتە سەر ئەو بڕوایەی كەفەلسەفەی ئەفالتون 

ئەوەی  بەئەنجامدانی  پێدەكات، هەربۆیە هەستا  باشتر درك  ئەفالتون  لەخودی 

كەخەڵكانی تر بە )نیازی راستەقینەی( ئەفالتون ئاشنابكات. بەاڵم هێندە گۆڕانكاری 

ئەمە  فەلسەفەدا  لەمێژووی  كەئاكام  تیۆرەكانیدا هێنا،  مانای  لێكدانەوە و  بەسەر 

بەقوتابخانەی ئەفالتونیزمی نوێ  ناوبانگیدەركرد.

ئەرستۆ  فیساگۆرس و  بیروڕاكانی  ئەفالتوندا  تیۆرەكانی  لەگەڵ  فلوتین 

 ورەواقیەكانیشی )5( تێكەڵكرد و بەچەشنێكی عیرفانی هزری خۆیشی ئاوێتەكرد. 

چاكەی  بەرئەنجامی  حەقیقەت و  نوێیەكانیش  ئەفالتونە  ئەفالتون،  هەروەكو 

بە)تاقانەكە(،  ئەویان  لێكدەدایەوە و  ئەقڵنییەت  تێگەیشتنی  بەسەروو  یەزدانیان 

كە  بوو  بنەمایە  ئەو  لەسەر  ئەوان  باوەڕی  دەدات.  قەڵەم  لە  )یەزدان(  یاخود 

شتانەی  ئەو  هەموو  واقیعە،  بەرزترین  یەكەمین و  )ی��ەزدان(  یاخود  تاقانەكە 
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یەكەمین دەستپێكەوە رەوانە دەكرێن و دادەبەزنە  كەلەدنیادایە، لەم سەرچاوە و 

ئاستی واقیعیەت و بەهاو كامڵبوون. بەزمانێكی سادەتر فلوتین ئەوەی لەسەرەتاوە 

نزیكترە  لێيەوە   كامڵبووندا  لەقۆناغەكانی  لەم سەرچاوەیە كەڵك وەردەگرێت و 

ناو دەنێ  ئەقڵ و قۆناغی دواتریش بەدەروون دەزانێ  كە بۆ درك پێكردنی ئەقڵ 

پێویستی بەتێڕامانە. پلەی سێیەمیش دنیای جەستەییە كە دواهەمین و الوازترین  

دنیای  خراپی  بێڕواڵەتی و  هۆكاری  دوورییەش  ئەو  هەر  )تاقانەكە(یە،  پرشنگی 

بێرواڵەتەوەیە كە كەوتوەتە دوورترین  مادەیە. چاكە و خراپە بەهۆی ئەم مادە 

بەپابەندبوون  بێ نیازی  بەواتە  ئەمانە  هەموو  یەزدانەوە.  لەفەرمانی  شوێن، 

بەچەمكی دوالیزم بوو، بۆ روونكردنەوەی ئەگەری سەرهەڵدانی خراپە لەدنیادا، 

لەڕوانگەی پەیڕەوانی قوتابخانەی ئەفالتونی نوێوە خراپە هەر ئەوە نەبوو، چاكە 

بوو، خراپە لەدوورترین مەودای )تاقانەكە( سەرچاوەی هەموو واقیعەكان بوو، 

لەئەنجامدا خاوەنی كەمترین پلە بوو لەواقیعیەت، هەر ئەم تێگەیشتنەش بوو كە 

بنبەستی )دوالیزم(ی لە مێشكی ئاگۆستیندا تێكشكاند و یەك كەڕەت و بۆ هەمیشە 

رێگە چارەی چۆنییەتی بەدیهێنانی خراپەی لە دنیادا هەڵبژارد.

ف��راوان  و  گەشەكردن  قۆناغەی  لەم  نوێ  ئەفالتونیزمی  قوتابخانەی 

بوونیدا، وەكو بەیانێكی فەلسەفی لێهاتبوو لە مەسیحیەتدا، بەبێ  خۆ بەستنەوەی 

ڕاستەوخۆی  بە خودای مەسیحی .

لەم كاتە بەدواوە، ئاگۆستین ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر هەستی بە نزیكبوونەوە 

دەستهێنانی  بە  ڕێگەی  باشترین  دەستنیشانكردنی  بۆ  و  دەكرد  مەسیحیەت  لە 

حەقیقەت، دەستیكرد بە خوێندنەوەی پەیامەكانی قەشە پۆڵس كە لە یاوەرانی 

حەزرەتی مەسیح بوو. لەگەڵ ئەوەشدا نەیتوانیبوو قەناعەت  بەخۆی بكات دوا 

هەنگاوی خۆی بنێت و بچێتە ناو مەسیحیەتەوە.

ئاگۆستین لە مانگی ئابی ساڵی )386ز( دا لە سەرەتای شێواوییەكی تەواوی 

دا  پەرێشانی و پەشۆكان و ڕق وقین  لوتكەی  لە  بوو. رۆژێكیان كە  دەرونیدا 

لەو گومان و دڵەڕاوكێیەی كە ناخی داگرتبوو، پەنای بردەبەر پەنایەكی چۆڵ لە 

نقوم كردبوو. سەرەنجام خۆی  ناو یەخەی كراسەكەیدا  لە  باخەكەیدا و سەری 

ئیتر هێدی  دەگەیەنێتە ژێر دار هەنجیرێك و دەستدەكات بە گریان و هاوار. 
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دراوسێیانەوە  ماڵەكەی  لە  كە  دەبێت  منااڵن  ناسكی  دەنگێكی  لە  گوێی  هێدی 

دێت و دەڵێ )هەڵگرەو بخوێنە. لەسەرەتادا وایزانی مناڵە دراوسێكانییەتی كە 

سەرگەرمی یاریكردنن، بەجدی وەرینەگرت، بەاڵم كتوپڕ تێدەگات كە ))ئەم دەنگە 

دەبێت تەنیا لە خواوە بێت كە فەرمانی پێدەكات كتێبی پیرۆز ))ئینجیل(( بكاتەوە 

و یەكەمین ئایەتی كە بەر چاو كەوت، بخوێنێتەوە(( بە پەلە وازی لە گریان هێنا، 

هەڵساو بەپەلە خۆی گەیاندە نامیلكەیەكی قەشە پۆڵس كە لە سەر كورسییەكى  

و  خوێندەوە))نەالدان  وشانەی  ئەم  و  هەڵگرت  كتێبەكەی  دانرابوو.  باخەكەدا 

پەیڕەوی  بەڵكو  حەسادەت،  و  شەڕكردن  نە  ناپاكی،  و  نەبەرەڵاڵیی  نەمەستی، 

لەسەروەرتان عیسای مەسیح بكەن و وەختی خۆتان بەبیركردنەوە لەجەستە و  

دەكەوێتە  ڕۆحییە،  ئیلهامە  ئەم   لەدوای  ئاگۆستین  مەكەنەوە((  شەهوەتەكانی 

دایكی  بۆ  بەسەرهاتەكە  ماڵەوە،  بۆ  دەگەڕێتەوە  كاتێ  و  مەسیحیەتەوە  داوی 

دەگێڕێتەوە. ئیتر دایكی لە خۆشیاندا جێ بەخۆی ناگرێت .

لەماوەی سەد ساڵی ڕابردوودا زۆرێك لە مەسیحیەكان ئەم بەسەرهاتەیان 

وەكو موعجیزەیەك هێناوەتەوە، بەاڵم لەم چیرۆكەدا خاڵێك هەیە كە كەمتر بۆتە 

جێی سەرنج. كاتێك كە كەسێك قەشە پۆڵس بخوێنێتەوە، تێدەگات كە پەیامی 

خوداوەند بەو وشانە ڕازاونەتەوە كە بیری فەرهەنگی مەسیحیەتیان لە كۆڵناوە.

ئەگەر لە باتی ئەم كتێبە، ئاپانیشادەكان، یان كتێبی تری پیرۆز لەسەر 

كورسییەكە بوایە، ڕستەیەكی زۆر هاوشێوەی وەكو ئەمەی بە دەربڕینێكی جیاواز 

دەبینی و دەیتوانی پەیڕەوی لە ئاینی هیندۆسی یا هەر ڕێبازێكی تر بكات .

لەم كاتەدا ئاگۆستین لەالیەن زانكۆكەیەوە لەسەر كار البرا و بڕیاریدا كە 

هەرگیز بیر لە ژنهێنان نەكاتەوە. لەڕۆژی شەممەی  بەر لەجەژنی پاكی )387ز(، 

ئاگۆستین لە گەڵ كوڕەكەیدا  لە شاری میالنۆ بە دەستی قەشە ئەمبروس داشۆرا 

ساتی  لە  ئەفریقا.  لە  خۆی  زێدی  بۆ  بگەڕێتەوە  دایكیدا  لەگەڵ  بڕیاریدا  )6(و 

سواربونیان بۆ كەشتیەكە مۆنیكای دایكی نەخۆش كەوت و كەوتە سەر جێگە. 

لە  پیرۆزە  ژنە  ئەم  سودبوو،  بێ   دایكی  چاكبونەوەی  بۆ  ئاگۆستین  هەوڵەكانی 

كاتێكدا كە كارو بارەكانی بە سەركەوتوویی بەڕێوە بردبوو كۆچی دواییكرد.

دوای چەندین ساڵ بە فەرمانی كەنیسە دایكی ئاگۆستین بەپلەی قەشە 
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گەیشت و پاشماوەی الشەكەشیان )كە كاسۆلیكەكان بەپیرۆزیان دەزانی( گواستەوە 

بۆ ڕۆما و لە كەنیسەی سەنت ئاگۆستین  بەخاكیان سپاردوە .

مۆنیكا لە سەر بنچینەی دام و دەستوری كەنیسەی كاسۆلیك قەشەیەكی 

شارۆچكەیەكی  ناوی  ئاوێتەی  ناوەكەی  ئەمڕۆ  بەاڵم  دووگیانە،  ژنانی  پارێزەری 

كە  ئەنجلس  لۆس  بەری  دەورو  لە  مۆنیكا(  )سانتا  ناوی  بە  بووە  دەریا  كەنار 

ڕەفتاری دانیشتوانەكەی زۆر لەگەڵ ڕەوشتی باشی ئەودا نایەتەوە یەك. بەشێكی 

نوسراوە،  مۆنیكا  مردنی  دوای  ساڵ  دە  كە  ))دانپیانانەكان((  كتێبی  بەسەرهاتی 

بەباسی دواهەمین ڕۆژانی ژیانی ئەو كۆتایی پێدێت. 

ئاگۆستین لەگەڵ ئەو دۆستانەی كە موریدی ئەو بوون گەڕایەوە بۆ زێدی 

خۆی لە تاگاسی و كۆمەڵگایەكی پەیوەندیداری مەسیحی دامەزراند بۆ ژیانی تەركە 

دنیایی ))خەڵوەتنشینی(( كە پاشان بووە بناغەی سەرجەم كۆمەڵگە ئاگۆستینەكانی 

دنیا .

ئاگۆستین زۆربەی كات لەو پەرستگایەدا خەریكی نوسین و خوێندنەوەبوو. 

بنەڕەتەوە  لە  ئاگۆستین  كەسایەتی  گوناه و شەهوەت،  بە  دانپیانانەكانی  وێڕای 

بیركردنەوەو ئەندێشەبوو، زۆرترین چێژی لەم ژیانە وەردەگرت. پێدەچی  هی 

بیروڕا  ڕیزبەندی  بە  دەستی  یەكەمینجار  بۆ  كە  بووبێ   سەردەمەدا  لەو  هەر 

فەلسەفیەكانی خۆی كردبێ .

ئەوەی لە هەموو شتێ زیاتر هزری ئاگۆستینی بەالی خۆیدا ڕادەكێشا، 

بیروڕا عیرفانییەكانی قوتابخانەی ئەفالتونیزمی نوێ و ئەم تیۆرەیەی فلوتین بوو 

كە تا ڕادەی حاڵ لێهاتن مرۆڤ دەگەیەنێتە دەرئەنجامی حەقیقەت. بە باوەڕی 

دەبێت  مرۆڤ  یەك،  بە  بوون  و  ((یەزدان  بە))تاقانەكە  گەیشتن  بۆ  و  فلوتین 

بڕوانێتە قوڵیی دەروونی خۆی. هەموو ئەمانە ئاگۆستینیش بەئەزمونی تاكە كەسی 

خۆی تێگەیشتبوو لە هەنگاوی دواتر دەستی بە هەوڵدانكرد بۆ هاوئاهەنگكردنی 

تێزەكانی فلوتین مەسیحیەتی قەشە پۆڵس. دواتر كۆششەكانی ئاگۆستین كشا بۆ 

هاوئاهەنگكردنی قوتابخانەی ئەفالتونیزمی نوی و فێركارییە ئینجیلییەكان .

ئاوێتەكردنی ئەم دوو قوتابخانە فیكرییە بەگەورەترین خزمەتی ئاگۆستین 

لەبەرەو پێشبردنی فەلسەفە دەناسرێتەوە، ئەم ئاوێتەكردنە نەك تەنیا پشتیوانییەكی 
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فیكری بەهێزی بۆمەسیحیەت فەراهەمهێنا، بەڵكو بووە مایەی پەیوەندیشی لەگەڵ 

سەراپای  لە  كە  بوو  پەیوەندییەش  ئەو  هەر  كۆندا.  یۆنانی  فەلسەفی  سونەتی 

قۆناغی زاڵبونی كەنیسە لەفەزای ڕەشی سەدەی ناوەڕاستدا، مەشخەڵی فەلسەفەی 

بەنیوە سوتاوی داگیرساند.

ئاگۆستین یەكەمین فەیلەسوفی مەسیحی بوو بە مانای وشە لە تێكەڵكردنی  

ئەم دوو ڕێبازەدا، بیروڕایەكی زۆری فەلسەفی خۆشی بەجیا نووسیەوە. فلوتین 

كە  بكات  قبوڵی  نەیدەتوانی  ئێمە،  وەكو  یۆنانی،  فەلسەفەی  میراتگری  وەكو 

شتێك لە ))هیچ((ە وە دروست بێت و ئەمە قەولی ئینجیل بوو. ))تاقانەكە (( 

لە ڕوانگەی فەلسەفەی ئەفالتونیزمی نوێوە بابەتێك بوو لە دەرەوەی زەمەن .

بە بێ  نیاز و مەبەستێكی تایبەت. بۆ ڕونكردنەوەی زیاتری ئەم جیاوازییە 

كە زۆر بنەڕەتییە، پێویستە ئەوەش بڵێین كە فەیلەسوفەكانی یۆنان باوەڕیان بە 

بەڵكو  بوون،  هێنابێتە  ))هیچ((ەوە  لە  دنیای  كە  نەبووە  ))خالق((  ئەفرێنەرێك 

هەر یەكێكیان لەڕێگەی ))زاتی یەكتاوە (( پێشبینی حەقیقەتی  دنیایان دەكرد. 

ئەم گریمانەیان نەكردبوو: كاتێك بووە كە جیهان بە هیچ شێوەیەك نەبووە و 

تەنانەت  مادەش بوونی نەبووە. دانایانی یۆنان هەموویان لە سەر ئەم بیروڕایە 

كۆكبوون كە مادە هەمیشە بوونی هەبووە ))زاتی یەكتا(( تەسەڕوفی پێوە كردووە 

و بە شێوازی جیاواز بەرجەستەیكردوەتەوە.

ئەگەر لێكدانەوەیەكی جیاوازیش هەبووبێ  لە تایبەتمەندییەكانی مادەكەدا 

لە  جیهانی  خوداوەند  كە  ئەمەیە  بارەیەوە  لەم  ئینجیل  حوكمی  بەاڵم  بووە، 

بەدیهێنەر  لە  جیا  بەبوونێكی  بەدیهێنان  و  دروستكردووە  ڕەهاوە  نەبوونێكی 

لەگەڵ  نوێ  ئەفالتونیزمی  قوتابخانەی  هاوئاهەنگكردنی  بۆ  ئاگۆستین  دەزانێت. 

بنەما فێركارییەكانی كتێبی پیرۆز، چەمكی ))بەدیهێنان(( و ))خواستی پەروەردگار 

كە  گرفت  یەكەمین  فلۆتینەوە،  ڕاكانی  بیرو  ناو  خستە  ی  باشەكان((  بەشتە 

بێ   ئەودا  وەسفەكانی  لە  ((كە  ))تاقانەكە  كە چۆن  بوو  ئەمە  ڕووبەڕوویبوەوە 

خودای  هەمان  بۆ  گۆڕاوە  ئاگۆستیندا  فەلسەفەی  لە  كە  ئەوەی  زەمەنە))هەر 

مەسیحیەت ((، دەتوانی لە جێگەی زەمەن كاربكات.

بۆ لە بەر پێهەڵگرتنی ئەم گرفتە لۆژیكیە، ئاگۆستین تیۆرەیەكی لەبارەی 
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چەمكی زەمەن خستەڕوو كەزۆر پێشكەوتوتر بوو لە تیۆرە هاوتا یۆنانی یەكانی. 

ئاگۆستینی بە باشی نەخوێندبوەوە  تیۆرەكەی  تا سیانزە سەدە دوای ئەو كەس 

تا ئەو كاتەی كە كانت تیۆرەكەی خۆی خستەڕوو، هەندێك كەسیش ئەوە بە 

تیۆرەكەی  پێی  بە  قەڵەمدەدەن.  لە  ئاگۆستین  تیۆرە سەرەتاییەكەی  تەواوكەری 

ئاگۆستین، زەمەن تەنیا بە بەدیهێنانی جیهان دەستی پێكردووە و ئامادەگی یەزدان 

دەكەوێتە پشتەوەی تێگەیشتنی ئەقڵنیانەوە. 

وێڕای ئەمە ئەم پرسیارەی  كە چ ڕووداوێك بەر لەسەرهەڵدانی گەردوون 

نییە،  ئارادا  لە  بنەڕەتەوە  لە  ڕووی��داوە،  زەم��ەن(دا  دەرەنجامی  )لە  بوون   و 

لەچۆنییەتی  ڕوویەك  وەكو  زهنییە،  شتێكی  زەمەن  ئاگۆستینەوە  ڕوانگەی  لە 

لێكدانەوەی جیهاندا لە مێشكی ئێمەدا هەیە. ئێمە بە هیچ ڕێگەیەكی تر توانای 

تێگەیشتنی جیهانمان نییە، بەاڵم بەرەنجامی واقعیەت و یەزدان پەیوەست نییە 

بە زەمەن و لەو چوارچێوەیەدا نییە.

هەر ئەم زەین خوازییە نەزانراوە بوە ئەم زەمینەیەی كە ئاگۆستین بنەمای 

یەكەمین كەسە كە  پرسیارەوە .)ئەو  ژێر  بخاتە  زانستێكی زهنی  هەموو جۆرە 

گومان دەخاتە سەر ئەوەی كە ئەقڵ بە تەنیا بتوانی درك بەهەموو دژوارییەكانی 

حەقیقەت بكات (. ئەو ئەم پرسەی خستەڕوو كە ئەگەر واقعییەتی بونیادی بە 

هەموو مانایەك لە ئێمە بااڵتر بێ ، لە بنەڕەتدا دەتوانین چ شتێ سەبارەت بەو 

بزانین؟ دەگاتە ئەو دەرەنجامەی كە ئێمە ناتوانین هیچ شتێ بە مسۆگەری بزانین، 

جگە لەمەی كە ئێمە بوونمان هەیە و بیر دەكەینەوە. بیروڕای ئاگۆستین لەم 

بارەیەوە زۆر لەو وتە بەناوبانگەی دیكارت دەچێت كە یانزە سەدە دوای ئەمە 

وتوویەتی كە ))من بیر دەكەمەوە، كەواتە هەم (( كە شۆڕشێكی لە بیركردنەوەی 

فەلسەفی هێنایەدی. خۆشبەختانە جێنیشنانی ئاگۆستین لەسەدەكانی ناوەڕاستدا، 

یان دیقەتیان لە گرنگی ئەم بەشە لە بیروڕاكانی نەدا، یان ئەوەیان نەكردە سەر 

مەشقی خۆیان، بەدەر لەم دۆخ و شێوازە بە دڵنیاییەوە چارەنوسیشیان لەسەر 

ڕووی گردێك لە داری سوتانی ئاگری كەنیسەدا  دەنوسرێتەوە!

ئاگۆستین لە ساڵی )391ز( چوو بۆ شاری هیپۆ ) ئانابای ئێستا كە دەكەوێتە 

سەر كەنار دەریای باكوری جەزائیر (. لەوێ ئۆسقۆف ڤالریۆس ئەوی ڕازیكرد كە 
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بچێتە ڕیزی قەشەكانەوە. پەیوەستبوون بە ڕیزی ڕۆحیانەتی مەسیحیەوە ناچاری 

كرد كە واز لە پەرستگاو كۆمەڵگای پەیوەست بە مەسیحی بهێنی  هێشتا پێنج 

ساڵ تێنەپەڕی بوو كە ڤالریۆسی بەساڵچوو پلەی جێگری ئۆسقۆفیدا بەئاگۆستین و 

ساڵێك دواتریش كە ڤالریۆس كۆچی دوایكرد، داوایان لە ئاگۆستین كرد كە هەموو 

بەرپرسیاریێتیەكانی ئەو بگرێتە ئەستۆی خۆی .

بەڵكو  بوو  گەورە  قەشەیەكی  تەنیا  نەك  شار  ئۆسقۆفی  ڕۆژگارەدا  لەو 

دادگاكانیشدا  لە  دادوەریكردن  وتنەوەی  خواناسی و  وانە  بەرپرسیاری كۆرسی 

لە  زۆر  گەلێكی  وتار  و  پەیام  پەیتا  پەیتا  دژواران��ە،  ئەركە  ئەم  وێڕای  بوو. 

وتار  و  پەیام  یەكەمدا  ساڵی  دوو  لە  دەچۆڕایەوە.  ەوە  ئاگۆستین  قەڵەمەكەی 

گەلێكی بێ  شوماری نوسی و نامە نوسینی زۆری هەبوو .

كتێبی ))دانپیانانەكان((یشی هەر لەو ماوەیەدا نوسی كە تیایدا گەاڵڵەی 

گشتی فەلسەفەكەی و لەوانە بیروڕای سەبارەت بە ))كات ((خستەڕوو .هەروەها 

الوییەتیشی  سەردەمانی  فەرتەنەكانی  لە  وێنایەك  چەند  بیروڕاكانیدا  پاڵ  لە 

باسكردبوو، ئەم كتێبە یەكێكە لە بە پێزترین باڵوكراوەكانی ئیمانی لە سەراپای 

ئەدەبیاتی مەسیحیدا.

كەمیان  ژمارەیەكی  تەنیا  قەڵەمەكەی  زۆرانەی  بەرهەمە  لەو  بەداخەوە 

لەڕووی چۆنیتییەوە جێگەی سەرنجن. ئاگۆستینیش وەكو زۆرێك لە بڕوا هێنەرانی 

بەشێكی  بوو.  كەنیسەدا  فێركارییەكانی  وردەكارییە  بیری  لە  سەختی  بە  تر، 

دیاریكراو لە كاتە بە نرخەكانی خۆی تەرخاندەكرد بۆ جنێو دان بەو ڕەوتانەی كە 

لە ڕوانگەی ئەوەوە سەبارەت بەبیروڕای فەرمی كەنیسە بەالدەر لە قەڵەمدەدران. 

بەتایبەت ئاینی مانی كەئاشنایەتییەكی نزیكیشی لە گەڵیدا هەبوو، كەچی بەردەوام 

مانی  ئاینی  بەاڵم  دەبردن،  ناوی  زهنی((  بە))ڕیقنەی  و  سەر  هێرشیدەكردنە 

دۆناتیستەكان  نمونە  بۆ  نەبوون. هەر  ڕۆژگارە  ئەو  وەرگەڕاوانی  دین  لە  تاكە 

گروپێكی مەسیحی بوون كە لە سەرەتای سەدەی چوارەمی زاینیدا لە جەستەی 

ئەفەریقا  باكوری  لە  زۆریان  شوێنكەوتوانێكی  جیابونەوەو  كاسۆلیك  كەنیسەی 

لە  هەبوو  كەنیسە  تەواوی  سەربەستی  بە  باوەڕیان  دۆناتیسەكان  كرد.  پەیدا 

دەستوەردانە كاروباری دەوڵەت. تا ئێرە مەسەلەكە زۆر جێگەی مشتومڕ نەبوو، 



21

بەاڵم بەرنامەی سەرەكیان خۆ ئامادە كردن بوو بۆ شۆڕش و لە ناوبردنی دەوڵەت، 

كەلەدوای سەركەوتنی شۆڕش، چوار سوارەی ڕۆژی مەحشەر دەردەكەون و دنیا 

بەرنامەیە  ئەم  ئەنجامدانی  بۆ  شۆڕشگێڕ  چەكدارو  جوتیارانی  پێدێت.  كۆتایی 

كۆمەكیاندەكردن.

دەوڵەتیان  دانوستانی  و  میوانداری  جۆرێك  هیچ  بە  دۆناتیستەكان 

قبوڵ نەدەكرد، چونكە ئەوانیان بەئاشكراكەری خراپیەكانی دنیا دەزانی. ئەوان 

باوەڕیانوابوو كە بۆ كەفارەتی گوناهەكانیان دەبێ  لەم دنیایەدا ئەشكەنجەو ئازار 

ببینن و ئینجا ئەگەر چانسی ئەوەیان هەبێ  بە پلەی شەهادەت بگەن. كۆی ئەم 

باوەڕانە بوونە هۆی ئەوەی كە دۆناتیستەكان بە ئاسانی هەڵنەكەنرێن، هەر جۆرە 

یارمەتیدەری بیرو بۆچونەكانیان و  هەوڵێكیش بۆ سەركوتكردنیان تەنیا دەبووە 

پێشوازیكردنی زیاتر لێیان .

لە  زۆر  ژمارەیەكی  هیپۆ،  شاری  ئۆسقۆفی  بووە  ئاگۆستین  كە  كاتی 

مەسیحیەكانی باكوری ئەفریقا. لەپەیڕەوانی ئەم گروپە بوون، هەر بۆیە ئاگۆستین 

كاتێكی زۆری تەرخانكرد بۆ مشتومڕو نووسینی وتاری ئاگرین لەسەر ئەم گروپە .

سەردەمێكی كەم دوای ئەوە ئاگۆستین قەمچی هەڵگرت بۆ گروپێكی دیكە  

كە بە پالگی بەناوبانگ بوون. دامەزرێنەری ئەم گروپە ڕاهیبێكی بەریتانیبوو بە 

ناوی مۆرگان و مانای ئەم ناوە بەالتینی پالگیۆسەو ئەم گروپە ناوی خۆیان لەوەوە 

وەرگرتبوو.

ئەو  توندوتیژانەی  ڕۆحیەتی  ڕۆما  گەیشتە  پالگیۆس  كە  كاتەی  ئەو 

ناوە  دەرياى  ناوچەی  خەڵكی  كەمتەرخەمانەی  بە خەسڵەتی  لەڕووبەڕووبونەوە 

راست و ڕۆحانیەكانی ئەوێندەر وەستایەوە.

هێندەی نەبرد كە مورگان سەركەوتووبوو لەوەی كە ڕەگ و ڕیشەی ئەم 

مەسەلەیە بدۆزێتەوە. ڕۆژێكیان لەكۆڕێكی ئاینیدا، واعیزەكە ئاماژەی بە بەشێك 

تیایدا ئاگۆستین ڕوونی كردەوە كە ئەگەری  لە كتێبی ))دانپیانانەكان(( كرد كە 

هاتنەدی چاكە لە دنیادا ئەستەمە، مەگەر بە ڕەحم و بەزەیی خوا خۆی نەبێ  .

ڕوونكردنەوەیەك كە تەنیا سوپاسگوزارییەك و خەماڵندنێكی پەتی بوو. 

و  وابەستەنەبوون  بۆ  بەڵگەیەكن  تیۆرانە  ئەم  هەموو  كە  تێگەیشت  پالگیۆس 
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كەمتەرخەمی لە ڕووبەری جیاوازدا .

مادام چاكبوون پەیوەستە بە خواستی خوداوەندەوە، كەواتە بۆچی  تاك 

دەبێ  خۆی بە تەنیا هەوڵی بۆ بدات؟ مورگان هەڵسا بەڕەخنە گرتن بەرامبەر ئەم 

دیدگایەو ئاماژەیەكی تری دەربڕی كە تیایدا دەیوت شتێك نییە بەناوی یەكەمین 

و  چوونە  خۆیاندایە  كەسەكان  ئەستۆی  لە  خراپە  چاكەو  ئەنجامدانی  و  گوناه 

بەهەشتیشی بەبێ  تەداخولی ڕەحمەتی خوداوەند دەزانی .

و  سەریهەڵدا  ئاشكرایە  كوفركردنە  ئەم  لەبەرامبەر  ناڕەزایی  شەپۆلێكی 

ئاگۆستینیش بەتوندوتیژی بەشداری تێدا كردو بە نیازی بەرگریكردن لە ڕێبازی 

ئاكاری خۆی هاتە دەنگ و دەستیكرد بە  نوسینی داخویان و مشتومڕی توند 

لەوانە  ئەم ڕاهیبە ئینگلیزییەی بەنوێنەری شەیتان و هەوادارەكانیشی كە ڕۆژ 

بەڕۆژ لەزیادبووندا بوون بەدارو دەستەیەكی هەڵگەڕاوە و وەحشی لە قەڵەمدەدا.

بانگەشەییانە  وتارە  جۆرە  ئەو  نوسینی  بۆ  كاتەكانی  زۆربەی  ئاگۆستین 

بەفیڕۆدەدا، بەاڵم لە ئەنجامدا ئەمكارە لە سەرانسەری هەرێمی مەسیحیەتدا، بە 

ئااڵ هەڵگری بیركردنەوەی ڕەسمی ناوبانگی دەركرد. )بە پێی بۆچونی ئاگۆستین، 

تەنانەت ئەگەر مناڵێكی ساوا بەر لە داشۆرین بمرێ،  ئەوا بە هۆی یەكەمین 

گوناهەوە لەو دنیادا مەحكوم دەبێ  بە ئەشكەنجەی هەتا هەتایی ! ( لەوانەیە 

ئەمڕۆكە ئەوەی كە بیرمەندێكی مەزنی وەكو ئاگۆستین زۆربەی كاتە بە نرخەكانی 

خۆی بە فیڕۆ دابێت لە پێناو دوژمنایەتی و شتی هیچ و پوچی لەمجۆرە، ببێتە 

مایەی سەرسامی و واق وڕمانی ئێمە، بەاڵم ئەمە هەر تەنیا رەفتارێكی ئاكاری 

تاكێك نەبوو بەڵكو حاڵەتێكی شێتانەی بە كۆمەڵ بوو كە چەندین سەدە كەنیسە 

مەسیحیەكان گیرۆدەی ببوون .

لەڕوانگەی مێژوییەوە ئەمڕۆكە تەنیا دەتوانین خەفەت بۆ بە هەدەردانی 

بلیمەتی و وزەی ئاگۆستین بخۆین. ئیمپراتۆریەتی ڕۆمانی لە بەردەم هەرەسهێنانێكی 

ئەقڵەكانی مەسیحیەت گیرۆدەی  باشترین  كاتدا  لە هەمان  تەواودابوو، دروست 

ڕزگاربوون،  بۆ  پاكی  داوێن  ڕادەی  دانانی   ( وەكو  بێ سودی  قسەی  و  لێدوان 

وردی  دیاریكردنی  دانەشۆراو،  منااڵنی  بوونی  بەهەشتی  و  بوون  دۆزەخ��ی 

ناوبژیوانی یەزدان بۆ ڕزگاری ئەو دنیا ( بوون.
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شاری  ویزیگۆتەكان  فەرمانڕەوای  ئاالریكی  سوپای  ز(دا   410( ساڵی  لە 

ڕۆمایان تااڵنكرد. لە دوای )800(ساڵ ئەمانە یەكەمین هێرشبەرانی بێگانە بوون 

لە  ناوەوە.  بچنە  و  سەربكەون  شاردا  بەرگری  دیوارەكانی  بەسەر  توانیان  كە 

دوای ئەم شكستە ئەم باوەڕە بە خێرایی لەالی خەڵكی چەنپەرست ))موشریك((

و  ڕۆم  خودایانی  نەپەرستنی  ئەنجامی  لە  ڕۆم  ڕووخانی  كە  سەند  برەوی  دا 

كاڵبونەوەی باوەڕی خەڵك بووە پێیاندەیانووت تا ئەو كاتەی ژوپیتەر ))خودای 

خوداكانی ڕۆم(( دەپەرسترا، ڕۆم لە لوتكەی دەسەاڵت و گەورەییدابوو، بەاڵم لەو 

كاتەوەی كە ئیمپراتۆر تئودوزیۆس بە پشتیوانی مەسیحیەكان پەرستنی خودایانی 

كۆنی قەدەغەكردبوو، ئیمپراتۆرییەت ڕووەو داڕووخان چوو. كە هەموو ئەمانە 

خەتای مەسیحیەكان بوو. ئەم هۆكارانە بە توندی  دنەی ئاگۆستینیان داو بڕیاریدا 

ڕووبەڕوویان بێتەوە .

وەاڵمەكەشی نوسینی كتێبێك بوو بە ناوی )شاری خوایی ( یان )شاری 

یەزدان( كە بە بەرهەمێكی مەزن لەبواری خوداناسی و فەلسەفە دەژمێردرێت، 

بەاڵم ئەمڕۆكە لە ))دانپیانانەكان ((یش خوێنەری كەمترە.

لە  مێژوو  ڕوونكردنەوەی  بە  دەستیكرد  یەزدان(دا  )شاری  لە  ئاگۆستین 

قەشەكان  پەریشانی  بەزەینی  قەناعەت  دەیویست  مەسیحیەتەوەو  ڕوانگەی  

ئیمپراتۆرییەتی  ڕووخانی  بڕواننە  یەزدانی  لەخواستی  بەشێك  وەكو  كە  بكات، 

ڕۆمانی. ئەو لە بەرامبەر ئەو شارە زەمینییەی كە خەڵكەكەی دیلی خۆشی و 

ئارەزووە تێپەڕەكانی دنیای ))فانی ((ین، شارێكی خودایمان بۆ دەخاتەڕوو كەتاكە 

بایەخدانەكانی  لەڕێگەی  پەروەردگار  بۆ  عەشقە  ئیلهامی خەڵكەكەی  سەرچاوەی 

یەزدان. هەڵبەتە ئەم شارە خوداییە تەنیا شتێكی مەعنەوییەو شوێنێكی تایبەتی 

لەسەر زەوی – تەنانەت شاری پیرۆزی ڕۆما-ش نەبوو.تیۆرە تۆماركراوەكانی ئەم 

تێڕوانینی  لەسەر  قوڵی  كاریگەرییەكی  ناوەڕاستدا  سەدەكانی  سەراپای  لە  كتێبە 

یارانی كەنیسە دانا و تەنانەت دواتر، ڕۆڵی خۆی لە ڕەوتی چاكسازی ئاینیشدا 

ناوەڕاستدا  هەوڵیاندا بەگەیشتن بەم دۆزە  نواند.یارانی كەنیسە لە سەدەكانی 

سیاسییە، ڕۆحانییەت  بە سەر دەسەاڵتیی سیاسی ئیمپراتۆرییەتدا زاڵ بكەن، بەاڵم 

گرنگترین چەمكێ  كە بە هۆی ئەم كتێبەوە چۆتە ناو ئەندێشەو هزری خۆرئاواوە، 



24

چەمكی مێژووە.

ئاگۆستین لەم كتێبەدا بەشێك بۆ باسی هۆشمەندانەی چەندی دەكاتەوە. 

بۆ نمونە دەنوسێت  كە نابێت مەسیحییەكان لە بەسزا نەگەیاندنی هێرشبەرانی 

دڵنیا  خوێنەرانی  و  بخۆن  خەفەت  و  خەم  ڕۆما،  بڕۆی  و  تااڵن  سەركەوتووی 

دەكاتەوە كە دوژمنانی ڕۆما لە ڕۆژی  قیامەت و لە هەمبەر تەرازووی خوداییدا 

كە هەر  بوایە  بڕیار  ئەگەر  ئەوساكەش  دەگەن.  دڵڕەقەكانیان  كردارە  بە سزای 

گوناهبارێك هەر لەم دنیایەدا سزا بدرایە، ئیتر چ  پێویستی بە ڕۆژی قیامەت و 

داوەری كۆتایی دەبوو؟

دڵپەرتیەكی  تری ئاگۆستین – واتە پەیوەندی سێكسییش بەشێكی دوورو 

دەڕواتە  شوێنە  ئەو  تا  ئاگۆستین  داگیركردووە،  كتێبەدا   لەم  خۆی  بۆ  درێژی 

پێش كەڕوونی دەكاتەوە چۆن ئادەم و حەوا بەر لە دەركردنیان لە بەهەشت، 

دەیانتوانی هاوجێی بكەن؟. مەبەستی ئەو لەمە ئەوەیە كە ئەم هاونوێنییە ئەگەر 

ئەنجامیش درابێ  كردارێكی ئیرادی و خاڵی بووە لە شەهوەت. پاشان ئاگۆستین 

بە دژواری نیشانیدەدات كە چۆن تەنیا بە هێزی ئیرادە و بەبێ  كاركردی هیچ 

هۆكارێكی پاڵنەری لەش، كارێكی لەو شێوە ئەستەمە !

مەسەلەیەكی تری كە ئاگۆستین پێوەی خەریك دەبێت، ئەمەیە كە ئایا 

و  تااڵن  لەماوەی  و  گشتییەكان  لەشااڵوە  نەكردووە  شوویان  كە  كچانەی  ئەو 

بڕۆی ڕۆمادا دەستدرێژی سێكسییان كراوەتە سەر، دەتوانرێت بەداوێن پاك لە 

قەڵەمبدرێن یان نا  ؟ وەاڵمی ئاگۆستین هەڵبەتە جێگیرە، چونكە ئەو داوێن پاكی 

بەفەرمانێكی دەروونی دەزانێت. هەڵبەتە دەڵێت كە ئەگەر ئەم كچانە چێژیان لەم 

كارە وەرگرتبێ  ئەوا بەداوێن پاك هەژمار ناكرێن و لەوانەیە خواستی خودای لە 

سەر بوبێ  و ئەو جۆرە دەستدرێژیانەی بەرەوا زانیبێ ، كە ئەم كچانە لە ڕادەبەدەر 

لە خۆبایی بووبن بە پاكیزەیی خۆیان. زۆرێك لە نوسراوەكانی ئاگۆستین بێ  ماناو 

وەكو  كاتەش  ئەو  لەوانەیە  تیۆرییەكانی  دوا  بەاڵم  دەردەكەوێت،  كەرە  هیالك 

ئەمڕۆ زیندووبوبن. هەڵبەتە ئاگۆستین ناخەینە ژێر پرسیارەوە،  چونكە لەوانەیە 

ئەگەر دەستدرێژی بكرایە سەر خودی خۆیشی، دیسانەوە هەمان بیروڕای ببوایە..

ساڵی   لە  سەرەنجام  و  خایاند  ساڵی  سیانزە  ی��ەزدان((  ))شاری  نوسینی 
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)426 ز(داو لە تەمەنی )72(ساڵیدا تەواویكرد. لە سەراپای ئەم ماوەیەدا ئاگۆستین 

نەك تەنها هەر ئەركی ئۆسقۆفی شاری هیپۆی بەجێدەهێنا، بەڵكو سەدان نامە 

و وتاریشی نووسی و هەروەها پێداگر بوو لەسەر بەتوندی سەركوتكردنی گروپە 

گەیاندە  مورگان))پالگیۆس((خۆی  ڕۆم،  ڕوخانی  دوای  )لە  گومڕاكان.  و  جیاواز 

ڕاكانی  بیرو  بانگەشەكردنی  بە  ئاگۆستیندا  بناگوێی  لە  لەوێ  و  ئەفریقا  باكوری 

خۆیەوە خەریكبوو. لەم ڕووەوە هەمیشە بزوێنەرێكی هەمیشەیی و سەرچاوەیەك 

ئاستە  بەرزو  پلە  ئەو  وێڕای  بەاڵم  دەكرد(،  فەراهەم  ئاگۆستین  بۆ  ئیلهامی  لە 

كۆمەاڵیەتیە بااڵیەی كە لە سەرانسەری مەڵبەندی مەسیحییەتدا هەیبوو، سەری 

بەدوای ئەو لێكۆڵینەوەو كارانەوە بوو كە خۆی بۆ خۆی دروستدەكرد. دەڵێن كە 

لە ساڵنی كۆتایی تەمەنیدا،  ئاگۆستین تەنیا كەسێك بوو لەشاری هیپۆ كە كتێبی 

دنیای  فەیلەسوفی  كەیەكەمین  ڕۆژگاربێ   تەنزەكانی  لە  ئەمە  لەوانەیە  هەبوو. 

مەسیحی خەڵكی ئەو شارە بێ  فەرهەنگە بووبێت .

جەزائیر  پیشەسازی  بەندەری  بوەتە  ئەمڕۆ  كە  هیپۆ  پێشووی   شاری  

))ئانابای ((. ئەگەر بە سواری كەشتی لە بەندەری مارسی لە فەڕەنساوە بەرەو 

كە  دووكەڵەڕەشەی  تەپ  وتۆز  ئەو  ناو  لە  دەتوانین  بەڕێبكەوێت،  جەزائیر 

دەوری كۆمەڵگای گەورەی پۆاڵینی ئانابایداوە، ئەو شەقامە پڕ باق و بریقانەی 

كەلەسەردەمانی داگیركەری فەڕەنسادا كراونەتەوەو منارەی مزگەوتەكان ببینین. 

لەدەوروبەری ئەم شارەی  لە گەشەسەندندایە چەندین باڵەخانەی نیشتەجێبوون 

لەسەر ئەو گردانەی دەڕواننە بەندەرەكە سەریان بەرزكردوەتەوە، بەاڵم لەو بەری 

ئەم شارەدا دیمەنێكی زۆر لەو دیمەنانە ماونەتەوە كە شانزە سەدە لەمەوبەر و 

لە سەردەمی ئاگۆستیندا هەبووە، كۆمەڵێ گرد لە بەرزاییەكانی شاردا لەم الوالوە 

بەچڕی و داربەڕوو داپۆشراون و هێڵی  كەنار كەنداوەكەش لەژێر ئاسمانی شینی 

ئەفریقای باكوردا بەرەو لوتكە سوڕاوە.

)20(خولەك  نزیكەی  پێ  بە  كۆن  هیپۆی  نەهاتووەكانی  لەوتن  كەالوە 

سەر  بە  دەڕوان��ن  كە  كێوانەی  ئەو  بەرزایی  لە  دوورن.  ش��ارەوە  ناوەندی  لە 

كەالوەكاندا، كەنیسەیەكی فەڕەنسایی هەیە كەلەكۆتاییەكانی سەدەی نۆزدەهەم 

و لەو پەڕی بێ زەوقیدا دروستكراون. جگە لەمە كەنیسەكە كە وەقفی ئاگۆستین 
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كراوە بینای بیرەوەری تر  بۆ ئەم قەشە گەورە مەسیحییە لە هیچ شوێنێ بەرچاو 

ناكەوێت. ئەمڕۆ كە لەم شارە  مۆدێرنە ئیسالمییەدا  بزوتنەوەیەكی بونیادگەرانە 

ڕەنگدەداتەوە،   تێدا  ئەوی  خودی  پەرتیەكانی  دڵ  لە  هەندی  كە  دروستبووە 

هەڵبەتە ئەگەر ئاگۆستین گەشەكردنی ئیسالمی بدیایە، ئەوا لەگەڵ ئەویشدا وەكو 

مانیگەری و دۆناتیزم و پالگییەكان دەچووە بەربەرەكانییەوە.

ڕۆمانی  ئیمپراتۆرییەتی  ڕووخانی  ئاگۆستیندا   ژیانی  كۆتایی  لەساڵەكانی 

خێرایی زیاتری بە خۆیەوە بینی. لەساڵی )428ز( دا وانداڵەكان واڵتانی باكوری 

هیپۆ.  شاری  دەروازەكانی  گەیشتنە  430دا  ساڵی  لە  داگیركردوو   ئەفەریقایان 

خایاند،  ساڵێكی  كە  شاردا  ئابڵوقەی  سەرەتای  دوای  لە  مانگ  چوار  ئاگۆستین 

زۆربەی  مرد  كە  .كاتێ  دواییكرد  كۆچی  دا  )430ز(  ساڵی  ئابی  )28(مانگی  لە 

مەسیحییەكان  ئەویان بە قەشە دەزانی، بەاڵم بەشێوەیەكی فەڕمی لە كۆتایی 

هەزارەی یەكەمی مەسیحی دا ئەم پلەیەی پێبەخشرا .

ئەفەریقای  تەواوی  بەسەر  دەسەاڵتیان  خێرایی  بە  واندال  هێرشبەرانی 

باكوردا پەیدا كردو لە ساڵی )497ز( دا پاشای وانداڵەكان ئۆسقوفە كاسۆلیكیەكانیان 

لەسەراپای ئەو ناوچەیە ))نومیدیا(( دەرپەڕاند.

پروسكی  و  ئێسك  بەجێهێشت  ناوچەیان  ئەو  ئۆسقوفەكان  كاتەی  ئەو 

ئاگۆستینیان لەگەڵ خۆیاندا بۆ دوورگەی ساردنیا برد. پاشماوەی الشەی ئاگۆستین 

تا سەدەی هەشتەم لەم شوێنەدا مایەوە و چاودێریدەكرا.  لەم كاتەدا ئەم ئێسك 

و پروسكانە وەكو غەرامەی جەنگ لە الیەن جەنگاوەرانی پادشای لۆمباردەكانەوە 

برا بۆ شاری پاویای ئیتاڵیا، كە تا ئەمڕۆش لە هەمان شوێن پارێزگاری لێدەكرێت. 

كە دەتوانین لە میحرابى گەورەی كەنیسەی جوانی ئەم شارەدا بە ناوی ))قەشە 

پتر لە ئاسمانی ئاڵتونیدا (( كە لە سەدەی دوانزەدا بە شێوازی ڕۆمانی – لومباردی 

ئەو  موبارەك،  كەرەستەی  بە  ڕازاوە  و   مەڕمەڕ  سندوقێكی  لە  دروستكراوە، 

شتانەی كە لە قەشە ئاگۆستینی شاری هیپۆ بەجێماوە، بیبینین )6(.



27

لەدوای ئاگۆستین

ئەو كاتەی كە ئاگۆستین كۆچی دواییكرد، نیوەی خۆرئاوای ئیمپراتیۆریەتی 

رۆمانی لەسەرەمەرگدابوو، هێرشبەرانی وانداڵ سەرەنجام لەساڵی )439(دا توانیان 

دەستبگرن بەسەر سەرجەم واڵتانی ئەفریقای پەیوەست بەئیمپراتۆریەت و لەساڵی 

)455(دا شاری رۆما بۆ دووەمین جار تااڵنكرا، ساڵێك دواتر ئیمپراتۆر كەمناڵێك 

هەمیشە  بۆ  ئیمپراتۆریەت و  خۆرئاوای  نیوەی  كەوت و  پاشایەتی  لەتەختی  بوو 

لەناوچوو، سەدە تاریكەكان دەستیپێكردبوو.

زۆرتر  خۆرئاوا،  ئەوروپای  كۆنی  مەعریفەی  زانست و  قۆناغەدا  لەم 

بەشێوەیەكی گۆشەگیرانە لەدێرەكان و پەرستگا مەسیحیەكاندا، درێژەیان بەژیانی 

لەالیەن  ناوەڕاستدا  سەدەكانی  قۆناغەكانی  لەدوا  تاسەرەنجام  دەدا،  خۆیان 

دەسەاڵتدارێتی  دەڤەرەكانی  ناو  بۆ  خۆیان  رێگەی  ئاینییەوە،  بانگەشەكارانی 

دەرەبەگایەتی ئەوروپا كردەوە.

رۆمانی،  ئیمپراتۆریەتی  خۆرهەاڵتی  نیوەی  ناوەڕاستدا  لەسەدەكانی 

پایتەختەكەی  باڵقان و  درێژەیدا بەژیانی خۆی لەئاسیای بچوك و واڵتانی ناوچەی 

خۆرهەاڵت  رۆمانی  ئیمپراتۆریەتی  بوو،  ئێستا(  )ئەستەنبوڵی  كەقوستەنتینیە 

عیرفانی و رۆحیەتی چاوچنۆكانەی  توخمی   ناوبانگیدەركرد،  بەبیزەنتی  كەدواتر 

ئیمپراتۆریەتی كۆنی) بەاڵم الیەنە باشیەكانی نا( گەشەپێدا.

سەرەنجام لەساڵی )529زاینیدا( ئیمپراتۆری ئەوكاتە یوستینین فەلسەفەی 

پەرستانەیەی  بت  فەرهەنگیە  دیاردە  ئەو  سەرجەم  زانی و  خراپەكاری  بەمایەی 

كەلەیۆنانی كۆن مابوویەوە، لەناوبرد و ئەكادیمیای ئەفالتونی لەئەسینا داخست، 

تاریكەكان  سەدە  سەرەتای  بەخاڵی  گرنگە  رووداوە  ئەم  مێژوونووسان  زۆربەی 

زەمەنێكی  سەردەمانە  كەئەم  ئاشكرایە  نەوتراوە و  ئ��ەوەی  لەقەڵەمدەدەن، 

جای  چ  فەلسەفی،  هزری  گۆڕانی  گەشەی  فەلسەفە و  بۆ  نەبوو   یارمەتیدەر 

كاتی  بوونی  و  دامەزراو  شارستانیەت و  خاوەن  بەكۆمەڵگای  پێویستان  ئەوانەی 

بەتاڵ و ئاكاری پەروەردە و فێركردنە، فەلسەفە بەدەگمەن  بەبێ  بوونی توێژێكی 

بیرمەند  یەكەمین  گەشەدەكات،  لەئاسودەیی  بەهرەمەند  فەرهەنگ و  خاوەن 

كەلەدوای ئاگۆستینەوە لەئەوروپای خۆرئاوادا دەركەوت و بووە  جێگە سەرنج، 
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بۆسیۆس بوو  كەنزیكەی سەدەیەك دوای ئاگۆستین لەشاری پیڤیای ئیتالیا دەژیا، 

ناوبانگی بۆسیۆس قەرزداری كتێبی ))الوانەوەی فەلسەفی((یە كەلەدوای ئینجیل، 

پڕخوێنەرترین كتێب بوو لەسەراپای سەدەكانی ناوەڕاستدا.

مەزنتر  بەفەیلەسوفێكی  بەهەڵە  كەسەوە  زۆر  لەڕوانگەی  بۆسیۆس 

لەئاگۆستین لەقەڵەمدەدرا.

كتێبی ))الوانەوەی فەلسەفی(( لەكاتێكدا نووسرا بوو كەبۆسیۆس لەزیندانی 

)ئەمەش  بوو  لەسێدارەدانیدا  بڕیاری  جێبەجێكردنی  لەچاوەڕوانی  تاكەكەسیدا 

دەرفەتێك  سەردەمەكاندا  كەلەزۆربەی  بوو  ئاسودەیی  لەئەرخەیانی و  جۆرێك 

بووە بۆ هزری فەلسەفی، زۆرێك لەفەیلەسوفی رەسەن تەنیا بەچاوەڕوانی ئەو 

جۆرە ئاسودەییە ناچارییە رووبەڕووبوونەوە و تەنیا ئەو كاتە دەستیان پێدەگەیشت 

كەرەسەنایەتی هزریان دەستنیشاندەكرا(.

سوقرات و  هەر  راستەقینە  فەیلەسوفی  تاكە  بۆسیۆسەوە،  لەڕوانگەی 

ئەفالتون و ئەرەستۆ بوو، تەواو هەرچەندە كە تیۆرە مۆڕاڵیە سەخت ئاساكانی زیاتر 

))الوانەوەی فەلسەفی(( لەكتێبی  بیروڕای رەواقیەكاندا بوو. بۆسیۆس  لەشێوەی 

وەاڵمی  كێشدار  بەبەیتی  كەتیادا  پێش و  دەبردە  فەلسەفەدا  لەگەڵ  ئاخاوتنی  دا 

بەتەواوی  بۆسیۆس  فەلسەفەی  دەربڕاون.  كەبەپەخشان  دەداتەوە،  پرسانە  ئەو 

مانا ئەفالتونی و خاڵی بوو لەهەر جۆرە هەڵگرتنەوەیەك بەناوەڕۆكی عیرفانیانەی 

بەڵگە  بەاڵم  نییە،  مەسیحی  لەئامۆژەی  ئاسەوارێك  فەلسەفەیەدا  لەم  فلوتین 

ئەفالتونیەكانی ئەو بەهیچ شێوەیەك دژی ئەو ئامۆژانە نییە، ئەمەش بۆ خۆی 

بەهزری  مەسیحەت  لەبنەمای  دیاریكراوبوو  بەشێكی  پەیوەندی  نزیكی  نیشانەی 

ئەفالتونی. هەڵبەتە بەهەمانشێوەی كەپێشتریش ئاماژەی پێكرا، ئەگەر بۆسیۆس 

درێژەی بەهەڵسەنگاندنەكە بدایە رووبەڕووی كۆمەڵێك ناكۆكی )هاودژی( بەرچاو 

بەباوەڕی  بەدیهێنان.  ئەم دوانە دەربارەی  روانگە جیاوازەكانی  لەوانە  دەبووە، 

مەسیحیەكان  ئەگەرچی  بەدینایەت،  شتێ   هیچ  )نەبوون(  لەهیچەوە  ئەفالتون 

سەد  دروستكردووە.  رەهاوە  لەنەبوونی  شتێكی  هەموو  یەزدان   باوەڕیانوایە 

پێیانەوە  دەستنیشانكردبوو،  مەسەالنەی  لەم  زۆرێك  ئاگۆستین  لەمەوبەر  ساڵ 

خەریكبوو، لەمبارەیەوە رێگە بۆ بیرمەندانی ئەفالتونی وەكو بوسیۆس خۆشبوو 
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بوو تا خۆیان بەمەسیحیەكی بڕوا پتەو لەقەڵەمبدەن، ئەم بابەتە لەو سەردەمانەی 

ناكۆكی و  تر  لەالیەكی  جۆراوجۆر و  بیدعەی  رووبەڕووی  لەالیەك  كەمەسیحیەت 

بەاڵم  دەژمێردرا.  مەزن  بەدەستكەوتێكی  هەڵبەتە  ببوە،  لەكەنیسە  جیابوونەوە 

ئەوەش تەنزی ئەو رۆژگارە بوو كەسەرەنجام بیدعە بووە هۆی مردنی بۆسیۆس. 

كەبڕواداربوو  ئەسترۆگتەكان  پادشای  مەزن  )تئودوریك(ی  هاوڕێكەی 

ئاریانی  لەقبوڵكردنی قەشەی  بەتاوانی دووركەوتنەوە  ئاریانیان و ئەوی  بەگروپی 

وەكو  نەبوو،  كوڕی خودا  مەسیح  گروپە حەزرەتی  ئەم  بەبڕوای  سێدارەدا.  لە 

مرۆڤێكی ئاسایی ناتوانێ  ئاشنایەتی هەبێ  سەبارەت بەخودی یەزدان.

فەلسەفەی  باڵوكردنەوەی  هۆی  بووە  فەلسەفە(  )الوان��ەوەی  كتێبی 

وێڕای  رێگەوە  لەم  مەسیحیەكاندا  و  پەرستگە  راهیبەكانی  لەناو  ئەفالتونی 

ئەربابەكانی  لەالیەن  پێشینان  فەلسەفیەكانی  بابەتە  خوێندنەوەی  قەدەغەبوونی 

كەنیسەوە پەیوەندی پیتۆڵە مەسیحیەكان هەرگیز بەهزری بێ  خەوشی فەلسەفە 

دانەبڕا، گرنگی ئاگۆستین لەمێژووی فەلسەفەدا لەم روەوەیە كەئەگەر سەركەوتوو 

نەبوایە لەئاوێتەكردنی هزری ئەفالتونی و مەسیحیەت، ئەگەری زۆر بوو كەئەمڕۆكە 

مەسیحیەت خاڵی بوایە لەهەموو جۆرە ئاوێتەبوونێكی فەلسەفی، ئەگەر ئاگۆستین 

ئاكاری  ت��ەواوی  ئەویش  ب��ەدوای  ئەفالتونیانە و  تێڕامانی  بەدڵنیاییەوە  نەبوایە 

فەلسەفەی خۆرئاوا بەبڕیاری ئەربابەكانی كەنیسە بەچەنپەرست دەزانرا)كەبێگومان 

وابوو( یان النی كەم بەبیدعە لێكدەدرایەوە.

سەدەكانی  راستەقینەی  فەیلەسوفی  یەكەمین  ئیریگینا  سكۆت  جۆن 

لەدایكبوو،  )لەئێرلەندە(  نۆیەمدا  سەدەی  لەسەرەتاكانی  ئەو  بوو.  ناوەڕاست 

مرۆڤی  ئیریگینا  بووە،  فەرەنسا  پادشای  یەكەمی  چارلسی  دەرباری  ماوەیەك 

بەدنیایەكی بچووك لەبەرامبەر دنیای گەورە )گەردون( لێكدەدایەوە. 

لەتێگەیشتن  دەبوو  بەیاریدەی هەستەكانی سەركەتوو  بچووكە  دنیا  ئەم 

هۆ و  دیاردەكان و  نێوان  پەیوەندی  بەعەقڵ  بەپشتبەستن  دەورووب��ەر،  لەدنیای 

بەرهۆكانی دەدۆزییەوە و بەیارمەتی هێزی  بیركردنەوەی دەیتوانی چەمكێ  بەناوی 

یەزدان ببێتە رابەڕ. بەاڵم لەهەمووی گرنگتر، بێگومان باوەڕی جۆن سكۆت بوو 

بەقازانجی هۆكارە نایابەكانی فەلسەفە، ئەو باوەڕی وابوو كەعەقڵ))فەلسەفە(( 
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بەهەمان ئەندازەی سروشت و باوەڕ ))خوداناسی(( دەتوانرێ  ببێتە رێگەی گەیشتن 

حەقیقەتن،  دۆزینەوەی  رێگەكانی  كەهەردوكیان   جێگایەی  لەو  بەحەقیقەت و 

هەرگیز ناتوانن یەكتری هەڵوەشێننەوە، بەاڵم ئەگەر لەشوێنێكدا  هاودژیشبوون، 

فەلسەفەی  هەر  واقیعی  ئاینی  دەیوت  سكۆت  ئەقڵە،  لەپەیڕەوانی  خێروچاكە 

واقیعییە و فەلسەفەی واقیعیش هەر لەئاینی واقیعییە، ئەم قسانە رقی ئەربابەكانی 

كەنیسەی هەڵساند و لەالیەن سەرپەرشتیارانی بیركردنەوەی رەسمییەوە دووچاری 

تەكفیركردن بووەوە.

توانی  فەلسەفە  وێكەوتانە،  رووبەڕوبونەوە و  ئەمجۆرە  هەموو  وێڕای 

ناوبانگی  خۆشەویستی و  بدات،  خۆی  بەژیانی  درێژە  ناوەڕاستدا  لەسەدەكانی 

ئەوەی  هۆی  ب��ووە  دانپیانانەكان((  فەلسەفە و  ))الوان���ەوەی  كتێبی  ه��ەردوو 

بەردەوام  ئەفالتون  لەگەڵ ریسكی فەلسەفەی  راهیبە مەسیحیەكان  كەپەیوەندی 

بێت، لەگەڵ ئەوەی كەتەوەری سەرەكی كتێبی دانپیانانەكان تایبەتمەندبووە بەباسی 

كۆتاییەكەی  بەشی  سێ   بەاڵم  ئاگۆستین،  مەعنەوی  ژیانی  نشێوەكانی  هەوراز و 

ئیرادە((  زانست،  ))بوون،  وەكو  فەلسەفی  توێژینەوەی  بۆ  بەس  تەرخاندەكات 

رابردوو  ))ئایا  بۆ نموونە دەپرسێ  )جیهان چۆن دەستیپێكرد؟( )زەمەن چییە؟( 

داهاتوو بەڕاستی بوونیان هەیە؟(( وهی تر ، ئەو كەسانەی كەوتونەتە وەسوسە، 

تەقەكارەكاندا و  هەر  بەسەر  توندەكانی  وتارە  لەپاڵ  بخوێننەوە  ئەوانە  هەموو 

توێكاری میكانیزمی كرداری سێكسی بەبێ  چێژ وەرگرتن  و هەتا دوایی، گەلێك 

لەبنەما پڕ لەبەڵگەكانی فەلسەفەی راستەقینەش دەدۆزنەوە.

دیارەكانی  بیرمەندە  زۆربەی  لەسەر  بەهێزی  كاریگەرییەكی  ئاگۆستین 

بێ   )ئانسێلم(  قەشە  گرنگترینیان  لەوانەیە  بەجێهێشت،  ناوەڕاست  سەدەكانی 

یانزەهەمدا،  لەسەدەی  بوو  )سكۆالستیك(  فێركاری  قوتابخانەی  كەبنیاتنەری 

قوتابخانەیەكی شێوە فەلسەفی كە تا چەندین سەدە دواتر فەرمانڕەوایەكی بێ  

نەیاری گۆڕەپانی هزری فەلسەفی بوو، ئەم قوتابخانەیە لەجەوهەری سەرەتایی 

رەسەنەكانی  لەبابەتە  بااڵ  دەزگایەكی  دامەزراندنی  بۆ  بوو  تەقەالیەك  خۆیدا 

كەرەستەی  راوەستابێت.  ئاینی  نەگۆڕی   بنچینەی  بنەما و  كەلەسەر  فەلسەفە، 

بەاڵم  بكاتەوە،  ئارام  فەلسەفیەكان  مشتومڕە  مەسەلەی  دەیتوانی  دەزگایە  ئەم 
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بنەما نەگۆڕەكانی كەنیسە لەدەرەوەی سنوری دەستدرێژی هزری رەخنەیی بوون. 

وردبینانەوە  بەدیقەتێكی   هەبوو  بەرفراوانی  دامێنێكی  فەلسەفی  توێژینەوەی 

ژێر  بخستایەتە  كەنیسەی  نەگۆڕی  بنەمای  كەسێك  ئەگەر  بەاڵم  ئەنجامدەدرا، 

تۆبەی  دەبوایە  یان  بوو،  ئەشكەنجەدان  ))زیندانیكردن و  سزاكەی  پرسیارەوە، 

بكردایە و نكۆڵی بكات لەوەی كەوتویەتی و نوسیویەتی(( یان بەزیندوویی  لەسەر 

فەلسەفی  مشتومڕی  سەرەكی  ئامانجی  زوو  هەر  بسوتێنرێ .  بڕەدار  كۆمەڵێ  

ئەمەی  سەلماندنی  بووە  حەقیقەت  دۆزینەوەی  لەباتی  فەلسەفی((  ))جەدەلی 

كەبنەما  بەوەی  نییە،  كەلێخۆشبوونی  بووە  گوناهێك  تووشی  ركابەر  كەالیەنی 

نەگۆڕەكانی هەڵوەشاندوەتەوە. فەلسەفە گۆڕا بۆ گەمەی دەسەاڵتێكی مەترسیدار 

بۆ هەندێك سیمای درەوشاوە، یاخود بەرزەفڕ.

دەروونناسانیش دەڵێن:)بنەمای سەرەكی باس و خواسی فەلسەفە مەیل و 

لەبواری  جیاوازییان  كۆنەكان  یۆنانیە  دەسەاڵتگرتنەدەست(،  بۆ  ئارەزوویەتی 

مامۆستایانی  بەقوتابیان و  گاڵتەی  رەواقی  دیوجانوسی  قبوڵبوو،  بیركردنەوەدا 

ئەكادیمیای فەلسەفەی ئەفالتون دەكرد، بەاڵم لەمە زیاتر زیادەرۆیی نەدەكرد. 

بەئاوێتەكردنی بنەمای ئاینی مەسیحی لەگەڵ سونەتی فەلسەفە رەوشەكەی گۆڕی. 

دۆناتیستی و  مانەوی و  خوانەناسە  سەر  هێرشیدەكردە  كەئاگۆستین  كاتەی  ئەو 

مۆرگانیەكان، ئامانجیشی باسی فیكری و تیۆری پەتی نەبوو، ئەو باوەڕی وابوو 

كەئەمانە دووبەرەكیان دروستكردوە لەناو مەسیحیەتدا و پێویستە قەاڵچۆبكرێن.

كاریگەرترین رەوشی سڕینەوەیان لەراستیدا لەناوبردنی بنەما فەلسەفیەكانیان 

بوو لەرێگەی بەڵگاندنی ئەقڵی، ئەم رەوشانە ئەمڕۆش شتێكی نامۆنین، شەڕی 

بەهێزی ئەو لەگەڵ پالگیۆسدا هاوشێوەی شەڕ و مشتومڕە )فەلسەفیەكانی  ستالین( 

نەبوو. لەگەڵ ترۆتسكیدا لەسەر شرۆڤەی دەستورەكانی كۆمۆنیزم.

دۆڕاوەكانی ئەمجۆرە )مشتومڕانە( سەرەتا بە لەدین دەرچوون و لەدین 

پەیڕەوانیان  سەرجەم  لەگەڵ  پاشان  تاوانباردەكران،  بیرنوێخوازی  هەڵگەڕانەوە و 

ریشەكێش دەكران.

ئەو  وەردەگیرا،   ) )رەوشەكانی  لەفەلسەفە  و  سود  كەبەوشێوەیە  كاتێ  

هیچی  دەسەاڵت  گەمەی  جگەلە  فەلسەفە  سكااڵیاندەكرد  كە  دەروونناسانەی 
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كەلەوە  دەباتەپێش،  بنەڕەتی  پرسیارێكی  داوایە  ئەم  نەبوو.  ناحەقیان  نییە،  تر 

ناچێ  ئەمە لەمێشكی ئاگۆستیندا بەرجەستە بووبێ  كەرۆڵی هەیە لەرێنوێنیكردنی 

فەلسەفە بۆ ئەم الیەنە. ئەو پرسیارە ئەمەیە كەلەژێر چ هەلومەرجێكدا سوود 

بیانویەك لەگەمەی دەسەاڵت؟  )یاسودی خراپ( لەفەلسەفە وەرنەگیراوە، وەكو 

ئایا ئەسڵەن ئەمجۆرە بارودۆخانە دەتوانرێ بهێنرێتە كایەوە؟ ئایا ئەگەر بەوردی 

كۆمەڵێ  لەیاسا و رێسای جدی  دابنێین بۆ رێنوێنی باسەكە بەرەو پاككردنەوەی 

حەقیقەت، ئەوا گرفتەكەچارەسەربووە؟ هەر كەس متمانەی بەنەفسی خۆی هەبێ 

وەاڵمی ئەم پرسیارانە بداتەوە، پێویستە كەمێك لەقسەكانی گەزنەفۆن رابمێنێ  

دنیا  كاروباری  خودایان و  دەربارەی  حەقیقەت  هەموو  كەس  )هیچ  دەیوت  كە 

نزیكە بەبەشێكی دیاریكراو  بزانێ (، ئەم رستەیە ئەمڕۆكە لێك  نایەوێ   نازانێ  و 

یۆنانی  فەلسەفەی  رەگەزەكانی  لەگەڵ  بیستەم  و هاوڕایە  لەفەلسەفەی سەدەی 

كۆن، هەروەها فەلسەفەی  گومان بەدرێژایی مێژوو. بەاڵم ئەگەر ئێمە نەتوانین 

كەباوەڕیوایە  دەرونناسیەی  سكااڵ  ئەو  كەواتە  بزانین،  حەقیقەت  لەهەموو 

حەقیقەت  بەهێزترە،  بەبەڵگاندن  گەمەكە  براوەی  فەلسەفیدا  لەمشتومڕێكی 

فەلسەفە  كە  گەیشتووین،  ئەنجامە  بەم  ئێمە  ئەمڕۆكە  قبوڵناكرێ . خۆشبەختانە 

هاوشان لەگەڵ بنەماكانی ئەم بەڵگە هێنانەوانەدا پەیوەندی هەیە كەسەركەوتوو 

بوون.

ئەو  هەر  لەوانەیە  بڕوانێ ،  گۆشەنیگایەوە  لەم  نەیدەتوانی  ئاگۆستین 

بەخراپی  زیاتر  فەلسەفە  ناوەڕاستدا،  سەدەكانی  كەلەسەراپای  بووبێ   هۆكارەش 

پەسەندكردن و  جێگەی  كەدەبووە  بوو  بەمشێوەیە  تەنیا  بێ .  لێوەرگیرا  سودی 

پشتیوانی لێكردنی. ئەگەر كەسێك ئاینێكی تری وەكو ئیسالمی پەیڕەوبكردایە. 

لەباسەكانی  بەشداری  نەیدەتوانی  ئیتر  بكردایە،  خودا  لەبوونی  نكۆڵی  یاخود 

كارە  لەباشترین  كەبەشێك  نییە،  سەرسامی  جێگەی  كەواتە  بكات.  فەلسەفەدا 

فەلسەفیەكانی ئەو رۆژگارە بیرمەندانی موسڵمانی وەكو ئیبن روشد و ئیبن سینا 

پێهات  كۆتایی  بەدیكارت  سەرەنجام  سكۆالستیك  قوتابخانەی  ئەنجامیانداوە. 

لەڕووی  )هەرچەندە  وەردەگ��رت  خوداكان  بێ   بەڵگەهێنانەوەی  لە  كەسودی 

خۆپارێزییەوە نكوڵی لەم هەڵگرتنەوەیە دەكرد(.
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ئاگۆستیندا  بیروڕاكانی  كاریگەری  لەو سیمادیارانەی كەلەژێر  تر  یەكێكی 

بوون، قەشە بوناونتۆرا بوو كەلەسەدەی سیانزەهەمی زاینیدا دەژیا. بوناونتۆرا 

كەهۆشیارانە شوێن پێی ئاگۆستینی هەڵدەگرت، كۆششی زۆریكرد، تا ئەو كۆمەڵە 

بەشانەشی  ئەو  تەنانەت  نەدەگونجان  مەسیحیەتدا  لەگەڵ  كەلەڕاستیدا  تیۆرانەی 

كەبەڕای ئاگۆستین هیچ هاوچەشنیەكیان لەگەڵ مەسیحیەتدا نەبوو، پەیوەستكرد 

بەسەر  هێنا  سوری  هێڵێكی  بوناونتۆرا  بەاڵم  )سكۆالستیك(ەوە.  بەقوتابخانەی 

سكۆالستیك  ئامۆژەكانی  بەدژی  راستەوخۆ  كەئەوانەی  ئەرەستۆ  بیروڕاكانی 

فەلسەفەی  بنەماكانی  لەگەڵ  ئەرستۆ  تیۆرەكانی  پەیوەندی  پاشان  لەقەڵەمدەدا، 

لە)زەوی  زانستی  بیركردنەوەی  چەكەرەكردنی  روان و  هۆی  بووە  سكۆالستیك 

نالەباری( سكۆالستیكدا. لەوانەیە بوناونتۆرا زووتر پێشبینی ئەم ئەنجامەی كردبێ  و 

هەرئەوەش هۆكاری جیاوازی و ناكۆكی بووبێ  لەگەڵ بیروڕاكانی ئەرستۆدا.

سكۆتلەندی  سكۆتی  دۆن  بوناونتۆرا  بەناوبانگی  تری  لەهاوچەرخانی 

پێشتر  سەدە  كەچوار  ناوبراودا،  ئیریگینانەی  سكۆت  جۆن  لەگەڵ  كەنابێ   بوو، 

دەژیا بەهەڵەدا بچن. دۆن سكۆت بۆ بەرەوپێشبردنی بەڵگاندنەكانی خۆی زیاتر 

لەبوناونتۆرا  گشتی  بەشێوەیەكی  بەاڵم  دەچ��ووەوە،  ئاگۆستیندا  بەبیروڕاكانی 

كەمتر لەژێر كاریگەری ئاگۆستیندا بوو، لەگەڵ ئەوەی كەدەبووە جێگەی تانەو 

لەبوناونتۆرا گرنگتربوو. دۆن  لەڕووی فەلسەفیەوە  گاڵتەپێكردن كەچی  تەشەرو 

سكۆت كەلەپاریس دەژیا، سەرەنجام بۆ پاراستنی گیانی خۆی لەوێ  هەاڵت، تەنیا 

لەبەرئەوەی كەبەپێچەوانەی رای رەسمی كەنیسەوە وتبووی سكپڕی نهێنی ئامێز و 

پاكیزەییانەی حەزرەتی مەریەم، هۆكاری ئەوە نییە كەئەو لە)یەكەمین گوناه(دا 

بەهاوبەش بزانین. ئەم رووداوە نەك تەنیا شرۆڤەكردنێكی زۆر مەترسیداربوو، 

كەهەڕەشەی لەئەهلی فیكر دەكرد لەسەدەكانی ناوەڕاستدا، بەڵكو لەهەمانكاتدا 

نیشاندەری دابەزینی ئاستی بابەتە فەلسەفیەكانی ئەو سەردەمانەشە.

 زۆرێك لەو باوەڕەدان كەدۆن سكۆت لەدیارترین بیرمەندانی سەدەكانی 

بۆ  خۆی  لێهاتوویی  توانا و  لەوشێوە  كەكەسی  داخە  جێگەی  بووە،  ناوەڕاست 

پایەدانانی خولیای بێ  بنەما بەهەدەردەدا. لەگەڵ ئەوەشدا ئەویش سەركەوتوو 

بوونە  ئەم خزمەتانە زۆرتر  پێشكەوتنی فەلسەفە.  بۆ  بوو بەخزمەتە زۆرەكانی 
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چاودێر بۆشیكردنەوەی ورد و رێكوپێك )دۆزینەوەی رێگەچارە( ی ئەو دژوارییانەی 

مەسیحیەتدا  بنەماكانی  لەگەڵ  نوێ   ئەفالتونی  فەلسەفەی  یەكخستنی  بەهۆی 

دروستبوون. بۆنموونە ئەو جیاوازییەی كە دۆن سكۆت لەنێوان خەسڵەتی زاتی و 

نازاتی شتەكان دایدەنا، پێشكەوتنێكی گەورەبوو لەلۆژێكی هزریدا. هەر بۆنموونە  

الپەڕەكانی كتێبێك بۆخۆی دەبێتە پێناسەی، بەاڵم رەنگی بەرگەكەی جەوهەری 

نییە و تەنها ڕووكەشە.

باسی لەمجۆرە بۆ ماوەی )1500(ساڵ دوای ئەرستۆ، توانای دەركەوتنی 

پەیدا نەكردبوو، دۆن سكۆت دەریخست كە لۆژیك دەتوانرێ  وەكو ئامرازێكی 

بیركردنەوەی  زاڵبوونی  بەهۆی  ئەوەشدا  لەگەڵ  لێوەربگیرێ ،  سودی  بەكاربەر 

نازانستیانە لەو رۆژگارەدا، ئەو جۆرە بەكاربردنە بۆ چەندین سەدە ئەنجام نەدرا.

پێویستی  بەبێ   سكۆت  دۆن  پێناسەكانی  كەدەتوانین  ئەوەی  لەبارەی 

بسەلمێنین، پێشەنگی قۆناغی بوو لەداهاتوودا كەیەخسیری خوداناسی )تیۆلۆژیا(

ی لەملی فەلسەفە دەكردەوە. وێڕای بیروڕاكەی دۆن سكۆت، مرۆڤ دەتوانێ  سێ  

جۆرە ناسینی زانستی )بێئەوەی پێویست بەهیچ سەلماندنێك بكات( بەدەستبهێنێ :

خۆمانەوە  خودی  كەبەهۆی  رێسایانەی  بنەما و  ئەو  هەموو  یەكەم:  

دەیانناسین.

دووەم: ئەو مەسەالنەی كەبەئەزموونی كەسی دەیانناسین.

سێیەم: ئەو كارو كردەوانەی كەخۆمان بكەرەكەی  بووین.

دۆن سكۆت لەزۆر مەسەلەدا دژبوو لەگەڵ بیروڕاكانی تۆماس ئەكوینی 

ژێر  نەچووبووە  زۆر  ئەكوینی  ناوەڕاستدا.  سەدەكانی  فەیلەسوفی  مەزنترین 

لەخزمەتەكانی  زۆر  فەلسەفە،  بۆ  ئەو  بەاڵم  خزمەتی  ئاگۆستینەوە،  كاریگەری 

ئاگۆستین دەچوو. هەروەها ناوبانگی ئاگۆستین بەهۆی ئاوێتەكردنی قوتابخانەی 

ئەفالتونی نوێ  لەگەڵ چەمكەكانی مەسیحیەتدا.

باوەكانی  فێركارییە  بنەما  لەگەڵ  ئەرستۆیی  حیكمەتی  توانی  ئەكوینیش 

كەنیسەدا بگونجێنێت. تازە لەسەدەی سیانزەهەمدا دەقی وەرگێردراوی كتێبەكانی 

باو  ببوە  ئەوروپیەكاندا  لەناو  التینی  زمانی  سەر  بۆ  روشد  ئیبن  سینا و  ئیبن 

رۆڵی  لێرەدا  ئەرستۆ.  بیروڕاكانی  لەبەرهەم و  ئەوروپیەكان  زانیاری  هۆكاری  و 
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فەلسەفە تەواوبوو.

لەگەڵ  كۆن  یۆنانی  فەلسەفەی  تێڕامانی  سونەتی  چەمكی  بەبایەخترین 

حیكمەتی سكۆالتیك ئاوێتەبوون، بەاڵم ئەنجام و كۆتاییەكەی كارەسات ئامێز بوو. 

بیركردنەوەی یۆنانی كەوەكو سەرچاوەیەكی لەكۆڵ و زواڵڵ وابوو، بۆ چەندین سەدە 

هەستپێكراوی  بزاوتێكی  بەستبووی و  مەسیحیدا  میتافیزیكی  سەهۆڵبەندانی  لەناو 

ناخمان  واق وڕمان  سەرسامی و  هەمان  سەهۆڵبەندانەدا  ئەم  لەبەرامبەر  نەبوو. 

ناكرێ   )گۆتیك(ە.  كەنیسەی  لەستایشی  جیا  مەزنی  كەلەبەرامبەر  دادەگرێت 

ئاگۆستین بەكەمتەرخەمی ئەم ئەنجامە بزانرێت، بەاڵم ئەو بوو كە بۆ یەكەمجار 

فەلسەفەی خستەسەر ئەم رێبازە.
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لەنووسینەكانی ئاگۆستین

*خودایە پاكژی و داوێن پاكیم پێببەخشە، بەاڵم بەم زوانە نا! 

       دانپیانانەكان ،كتێبی هەشتەم بەشی )7(

* بۆ زۆر كەس خۆڕاگری تەواو ئاسانترە لەپشوو درێژی تەواو.

سەبارەت بەسودەكانی هاوسەرگیری، بەشی )21(

*كەواتە راستە كەبڵێم كاتێك هیچت نەخوڵقاندبوو، زەمەن بوونی نەبوو، 

چونكە تۆ زەمەنت بەدیهێنا. زەمەنێك  وجودی نەبووە كەلەگەڵ تۆو لەئەزەلەوە 

ئیتر  نەگۆڕایە  هەرگیز  زەمەن  ئەگەر  ناگۆڕێیت،  هەرگیز  تۆ  چونكە  هەبووبێ ، 

ئەوە زەمەن نەبوو.

نادرێتەوە،  وەاڵم  خێرایی  بەئاسانی و  وا  ئەمە  چییە؟  زەمەن  كەواتە 

جای  چ  نییە،  ئاسان  هەروا  كارێكی  چییە  كەزەمەن  لەمەی  تێگەیشتن  چونكە 

دۆزینەوەی كۆمەڵێ  دەستەواژە بۆ روونكردنەوەی. بەاڵم لەگفتوگۆكانی خۆماندا  

دەستەواژەیەكی ئاشناتر و ئاسانتر  لە))زەمەن(( نادۆزینەوە، بێ  سێ  و دوو دەزانین 

ئەم واژەیە چ مانایەكی هەیە، چ ئەو كاتەی كەخۆمان بەكاریدەهێنین و چ ئەو 

كاتەی كەلەخەڵكانی ترەوە بەرگوێمان دەكەوێت.

كەواتە زەمەن چییە؟ زۆرباش دەزانم چییە تا ئەو كاتەی كەكەسێك لێم 

ناپرسێ ، بەاڵم هەر كەسێ  لێم بپرسێ  ئەوە چییە و بمەوێ  بۆی روونبكەمەوە، 

دادەمێنم. بەاڵم دەتوانم بەدڵنیاییەوە بڵێیم ئەگەر هیچ شتێ  تێنەپەریبایە، زەمەنی 

داهاتوو  وجودی نەدەبوو، ئەگەر رووداوێك  لەڕێیدا نەبوایە، زەمەنی داهاتوو 

بوونی نەدەبوو.

بەم پۆلێنبەندییە سێسیانەییە)7(ی زەمەن، دووان لەوان رابردوو، داهاتوو، 

نەبێ ؟  هێشتا  داهاتووش  نەبێت و  كەرابردوو  لەكاتێكدا  هەبن،  دەتوانن  چۆن 

بەاڵم ئێستا ئەگەر هەمیشە ئێستا بوایە و هەرگیز نەجواڵیە تاببێتە رابردوو، ئیتر 

ئەگەر  ئەمە،  وێڕای  )ئەبەدیەت(بوو.  هەمیشەیی  بەڵكو  نەبوو،  زەمەن  ئەوە 

ئێستا تەنیا بەهۆی ئەم واقیعەوەی كەزەمەنە و دەجوڵێ  تاببێتە رابردوو، چۆن، 

دەتوانین تەنانەت بڵێین ئێستا هەیە، لەكاتێكدا كەبەڵگەی ئەمەی كەهەیە ئەوەیە 
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هەیە،  وجودی  زەمەن  بڵێین  ناتوانین  بەباشی  تر  بەگوزارشتێكی  كەنەبووبێت؟ 

مەگەر بەهۆی حاڵەتی نزیك بەڕوودانی لەناوچوونی.

     دانپیانانەكان، كتێبی شەشەم ، بەشی )4(

*هاوڕێیەتی گوناهبار بكە، بەاڵم لەگوناه بەدوربە. نامەی 211 لە 

       latnge   )1845(patrologia ج33

پیسكرد و  بەرەڵاڵیی  قەدی  و  بەگوڵ  خۆشەویستم  سوڕی  پێیە  *بەم 

كرد و  تنۆك  تاریك و  شەهوەت  دۆزەخی  رەشی  بەڕووباری  سازگارەكانیم  ئاوە 

كەئارەزووی  بووم  لەخۆبایی  زۆر  بۆگەنە  بەدكارییە  هەموو  ئەو  وێرای  هێشتا 

سەركەوتنم لەجیهاندا هەبێ . هەروەها عاشقیش بووم و ئەمە داوێك بوو كەخۆم 

نابوومەوە. خودای من، خودای میهرەبان، چەند لەگەڵ مندا باشبوویت، چونكە 

تاڵیت زۆر تێكەڵی ئەو جامی لەزەتەكرد. عەشقی من گەڕایەوە و من گیرۆدەی 

زنجیرە پەیوەستەكانی بووم. تەنانەت لەگەرمەی كەیف و خۆشیەكانمدا لەپشێویدا 

بووم لەو نیگەرانیانەی كەقامچی بێ  بەزەییانەی ئیرەیی، بەدگومانی،ترس،رق و 

مشتومڕی توند دەیوەشێنێت.

    دانپیانانەكان، كتێبی سێ  بەشی )1(

*شانۆ پەلكێشی كردم، چونكە نمایشەكان زەبوونی و خەمباری خودی 

منی نیشاندەدا و چەند چەخماخەیەك بوون كەهەستەكانیان دادەگیرساندم. چونكە 

ئادەمیزادەكان چێژ لەهەستی خەم وەردەگرن، بەهۆی بینینی تراژیدیا و ئازارەكانی 

سەر تەختەی شانۆوە، هەرچەندە ئەگەر خۆیان دووچاری ئەو جۆرە شتانە ببن، 

ئەوەی  بەئومێدی  ئەوەشدا  لەگەڵ  دایاندەگرێت؟  دڵتەزین  ناخۆش و  هەستێكی 

چ  وەردەگ��رن،  خەم  لەهەستی  چێژ  نمایشەكاندەكەن و  تەماشای  كەخەمباربن 

شێتیەكی دڵتەزێنە، هەر مرۆڤێك خۆی زیاتر دووچاری ئەوجۆرە خەمانەبێت، ئەوا 

بەبینینیان لەسەر شانۆ زیاتر رادەچڵەكێ . كەچی كەخۆی دووچاری ئەوە دەبێت، 

ئەوا ناوی لێدەنێت بەدبەختی. كاتێكیش كەلەسەر هاوخەمی لەگەڵ خەڵكانی تردا 

ئازار دەكێشێ ، ئەوە ناودەنێ  بەزەیی.

    دانپیانانەكان كتێبی سێ  بەشی )2(



38

*لەبەهەشت گەرما، یان سەرمای بەهێزنەبوو، دانیشتوانەكەی دووچاری 

مەیل ، یان ترسێك نەبوون كەببێتە بەربەست لەبەردەم چاكەخوازییان....پیاو  و 

هاوسەرەكەی هاوبەشیەكی ئیماندارانەیان هەیە لەسەر بنەمای  عەشق و رێزگرتنی 

بەرامبەر  و چاودێری بێكەموكورتی بەهێز.... وەختێ  كەمرۆڤایەتی لەو هەموو 

بەبێ   مناڵ  كەنوتفەی  دەتوانرێ   بێت،  بەهرەمەند  خۆشگوزەرانیە  ئاسانكاری و 

بەگوڕ و  تەنیا  ))سێكسی((  زایەندییەكان  ئەندامە  بچێنرێت،  گەوجانە  شەهوەتی 

تری  ئەندامەكانی  بەهەمانشێوەی  پێویست هەڵدەستن،  بەچاالكی  ئیرادە  توانای 

لەش كەرێنوێنی ویست و داخوازییەكان دەكەن. كەواتە هاوسەر دەتوانێت بەبێ  

ئەوەی كەهەستی سۆزداری بوروژێ  بەوپەڕی ئارامی زهنی و جەستەییەوە لەئامێزی 

هاوسەرەكەیدا  بحەسێتەوە...ئەو بەشەی جەستەی بەگالنی  تامەزرۆیی ناجوڵێ ، 

بەڵكو بەبەكاربردنی وشیارانەی تواناكان لەكاتی پێویستدا دەكەوێتە جوڵە و نوتفە 

بەبێ  دڕاندنی پەردەی كچێنی هاوسەرەكەی دەنێرێت بۆ مناڵدان...، كەواتە دوو 

ئیرادە، نەك  بەكرداری  بوون دەتوانن  بۆ سكپڕكردن و دووگیان  رەگەز )جنس( 

بەهۆی ئارەزووە جەستەییەكانەوە لەیەكدی نزیك ببنەوە.

شاری یەزدان، كتێبی چواردەهەم بەشی )26(    

ئاگۆستین: تۆ كەدەتەوێ  بزانى ، ئایا دەزانی كەبوونت هەیە؟

عەقڵ: بەڵێ .

ئاگۆستین: لەكوێیەوە دەزانی؟

عەقڵ: نازانم.

ئاگۆستین : هەستدەكەیت سادەیت، یان ئاڵۆزیت؟

عەقڵ: نازانم.

ئاگۆستین: هەستدەكەیت بزوێنەریت؟

عەقڵ: نازانم.

ئاگۆستین : دەزانیت كەبیردەكەیتەوە؟

عەقڵ: بەڵێ .

   تاقەبێژی ، كتێبی دوو، بەشی )1(
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ئەمەی  دەزان��م و  كەئەمە  بەمەی  هەیە،  كەبوونم  بەمەی  *یەقین 

كەبەوەخۆشحاڵم، جیا لەهەر خەیاڵچنییەك، یان هاودژییەك زانرا و ورۆشنە.

نییە  بەڵگەهێنانەوانە  لەو  لەهیچ  ترسم  راستیانە،  لەم  بەسەرنجدان 

))ئەگەر  بڵێین  ئەگەر  داكێشیانكردووە،  هەڵكێش و  پێشوو  ئەكادیمی  كەكەسانی 

بەهەڵەدا بچی چی؟(( وەاڵمدەدەمەوە ))تەنانەت ئەگەر هەڵەش بكەم، دیسانەوە 

بوونم هەیە((، نەبوو ))ناموجود(( هەڵەناكات. كەواتە ئەگەر هەڵەبكەم كەواتە 

دەبێ  ببم، چونكە هەڵەكردنم دەیسەلمێنێ  كە )وجود( بوونم هەیە، چون كاتێك 

جەخت  كەهەڵەكردنم  لەكاتێكدا  هەڵەشبكەم  دەكرێت  هەم  بیردەكەمەوە،  كە 

لەبوونم دەكاتەوە؟ وێڕاى ئەمە دەبێ  بوونم هەبێت تا بەهەڵەدا بچم، كەواتە 

كەبوونم  بكرێ   ئەوە  لەزانینی  نكوڵی  ناتوانرێت  بم  لەهەڵەشدا  ئەگەر  تەنانەت 

چونكە  هەڵەناكەم،  كەدەشزانم  ئەوەی  زانینی  وێڕاى  ئەمە  هەڵەناكەم،  هەیە 

دوو  بەو  خۆشحاڵم  كاتێ   كەدەزانم  و  دەزان��م،  هەم  كەدەزانم  بەهەمانشێوە 

واقیعیەتە دەتوانم بەهەمان یەقینەوە دۆخی خۆشحاڵبوونم دەربڕم بۆ ئەو شتانەی 

كەدەیانزانم، چونكە دەربارەی دۆخی خۆشحاڵبوونی خۆم لەهەڵەدا نیم، چونكە 

دەربارەی ئەو شتانەی كەخۆشمدەوێن لەهەڵەدا نیم، تەنانەت ئەگەر ئەم شتانە 

گوماناویش بن، دیسانەوە ئەمە راستیەكە كەمن گومانەكانم خۆشدەوێت.

شاری یەزدان، كتێبی یانزە ، بەشی )26(

*نكوڵی لەو یەقینە مەكەن، كەحەقیقەتێكی نەگۆڕ هەیە كەهەموو ئەو 

شتانەی كەنەگۆڕی حەقیقەتیان هەیە لەخۆبگرێ  و ناتوانن بڵێین كەئێوە، یان من 

نەسڕاوە و  روناكیەكی  سەرسوڕهێنەر  بەشێوەیەكی  ترە.  مرۆڤێكی  هەر  یان   ،

پەرشدەبێت. بەاڵم كێ   بەیەكسانی بەسەر هەمواندا  ئامادەگی هەیە و   بەرباڵو 

ئامادەگی  تێگەیشتون  و  كەئاقڵ  كەسانەی  ئەو  هەموو  بۆ  ئەوە  بڵێ   دەتوانێ  

لەبیرتە  چونكە  تاكێكەوە؟  هەر  بەسروشتی  پەیوەستە  واقیعی  بەمانای   هەیە، 

كەهەر ئێستا دەربارەی هەستە جەستەییەكان چی وترا، ئەوەی كەئێمە هەموومان 

چاو  وگوێیەكانمان دەیبینین  و دەیبیستین، لەوانە رەنگ و دەنگەكان پەیوەندیان  

وجودیان  هەموومان  بۆ  بەڵكو  نییە،  ئێمەوە  كەسیەكانی  گوێیە  یان   ، بەچاو 

كەسی  بەزهنی  كەهەموومان  شتانەی  ئەو  بڵێن  ناتوانن  بەهەمانشێوە  هەیە. 



40

خۆمان هەستی پێدەكەین، پەیوەندی بەم زهنە كەسیانەوە هەیە. چونكە ئەوەی 

چاوەكانی  دوو كەس لەیەككاتدا دەیبینێ ، ناتوانرێ  بوترێت پەیوەندی بەچاوەكانی 

یەكێ   لەو دوانەوە هەیە، بەڵكو لەواقیعدا بریتییە لەشتی سێیەم كەهەردووكیان 

نیگایان تێبڕیوە.

De Libero Arbitrio Volontis كتێبی یەكەم، بەشی )12(.

*خودا هەرگیز مرۆڤێك چ جای فریشتەیەكی بەئاگایی پێشوتر لەرەوشی 

هەموو  باشی  كەلەهەمانكاتدا  ئەمەی  مەگەر  نەدەكرد،  خەلق  ئایندەی  خراپی 

وەربگرێت،  خولقێنراوانە  لەم  سوود  چۆن  دەزانێ   ئەو  بوایە.  لەخەیاڵدا  دنیای 

جوانی  سەروا  كەكێش و  بەهەمانشێوەی  سەربخات،  دنیا  مێژووی  رەوڕەوەی  تا 

دەبەخشێ  بەشیعر.

شاری یەزدان، كتێبی یانزە، بەشی )18(.  

*خوات خوشبوێ  و هەر چیت ویست ئەنجامی بدە.

   In Epistolium Joannis ad Parth نامیلكەی 7، بەشی )8(.

لەوەاڵمی ئەو كەسانەی كەدەپرسن ))خودا پێش ئەوەی كەئاسمان و زەوی 

ئامادەبكات  كەسانە  ئەو  بۆ  دۆزەخ   ))دەیویست  ناڵێم  چیدەكرد؟((  بەدیبهێنێ  

كەپرسیاری بێ  جێدەكەن((، ئەمە تەنیا خۆالدانە...

بەبێكاری  دەبێت  بۆچی  بپرسێ ...  لەوانەیە  شپرزە...  زەین  مرۆڤێكی 

مابێتەوە و لێگەڕابێت، چەرخە بێ  شومارەكان تێپەڕن تاسەرەنجام بەنیازی كاری 

مەزنی بەدیهێنان وەخۆكەوتبێ ، داوای من لەو كەسە ئەوەیە كەبێداربێتەوە  و باش 

بیربكاتەوە، چونكە پرسیارەكەی لەسەر بنەمایەكی ناعەقاڵنییە.

چۆن ئەم چەرخە بێ  شومارانە دەتوانن تێپەڕن لەكاتێكدا كەتۆ، بەدیهێنەری 

هەموو چەرخەكان، هێشتا ئەوانەت نەخوڵقاندبوو؟ كام زەمەن دەتوانێ   وجودی 

ئەوەی  لەبارەی  تێپەرێ   دەتوانێ   زەمەن  چۆن   تەتخوڵقاندبێت؟  كەتۆ  هەبێت 

تۆ بەر لەزەمەنێ  پێشكەوتنی زەمەنیت نییە، ئەگەر وابوایە نەتدەتوانی لەپێش 

هەموو زەمەنەوە بیت.

    دانپیانانەكان، كتێبی یانزە، دوانزە  وسیانزە
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ئایا كاتێ  كەدەڵێم دەتوانم زەمەن هەڵبسەنگێنم رۆحی من راستی وتوە؟ 

بەدڵنیاییەوە من پێوانەی دەكەم، بەاڵم بەوردی نازانم ئەوەی كەپێوانەی دەكەم 

چییە. ناتوانم جوڵەی تەنەكان لەزەمەندا پێوانەبكەم، ئایا ئەمە بەمانای پێوانەكردنی 

بكەم  پێوانەی  بكەم،  پێوانە  تەنێك  جوڵەی  دەتوانم  ئایا  نییە؟  زەمەن  خودی 

كەجوڵە چەند دەخایەنێت و تەن لەچ ماوەیەكدا لەنێوان دوو پنت دا دەجوڵێت؟

ئەگەر وابێ ، چۆن پێوانەی زەمەن بكەین؟ ئایا قۆناغە درێژترەكانی زەمەن 

كە)یارد(ەكان)10(  بەهەمانشێوەی  بكەین،  پێوانە  كورتترەوە  قۆناغێكی  بەهۆی 

ئەوە  دەپێوین  بەمشێوەیە  بڕگەیەك  درێژی  پێوانەدەكەین؟  بە)فوت(ەكان)11( 

بەبڕگەیەكی بچوكتر دەپێوین، بۆمان دەردەكەوێت كەدوو بەرامبەری ئەوە، سود 

لەهەمان رەوش وەردەگرین كاتێ  كەدرێژی شیعرێك بەدرێژی دێڕەكانی دەپێوین، 

پێوانەكردنی  بۆ  نییە  رێكوپێك  ورد و  هۆكارێكی  ئەمە  لەمشێوەیەدا  تەنانەت 

زەمەن، چونكە لەوانەیە دێڕێكی كورت ئەگەر بەئارامی و لەسەرخۆیی بخوێنرێتەوە 

لەدێڕێكی درێژ زیاتر بخایەنێ  كەبەپەلە دەخوێنرێتەوە.... كەواتە وا دەردەكەوێت 

لێدەرناكەین،  كەزەمەن، بەسادەیی، درێژاییەكە، هەرچەند درێژاییەكە كەسەری 

لەخۆم دەپرسم دەشێ  ئەمە تەنیا درێژاییەك بێ  لەخودی زهندا.

         دانپیانانەكان ، كتێبی یانزەهەم، بەشی )26(

كاتێ  كەدەڵێم قۆناغێكی زەمەن لەقۆناغێكی تر درێژترە، یان وردتر، دوو 

هێندەی ئەوە، چیم هەڵسەنگاندووە؟ دەزانم كەخەریكە زەمەن دەپێوم. بەاڵم 

پێوانەی داهاتوو ناكەم، چونكە هێشتا وجودی نییە، هەروەها ئێستاش نا، چونكە 

درێژە )إمتداد(ی نییە و هەروەها رابردووش نا، چونكە ئیتر وجودی نییە، ئایا ئەو 

زەمەنەی كەپێوانەی دەكەم كەلەدواهاتی تێپەڕینە، بەاڵم هێشتا تێنەپەڕیوە؟...

    دانپیانانەكان ، كتێبی یانزەهەم، بەشی )26(

كەواتە دەتوانرێت بوترێ  كەلەزەینی خۆمدا پێوانەی زەمەن دەكەم. نابێت  

رێگە بەزەینی خۆم بدەم كەپێداگربێت لەسەرئەوەی كەزەمەن شتێكی لەبەرچاوە. 

ئەم  بەسەر  بدەم  خۆم  ئەندێشەییەكانی  پێش  داوەری و  بەپێش   رێگە  نابێت 
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هزرەدا زاڵ بن. بێ  چەند و چۆن زەمەن لەهزری خۆمدا پێوانەدەكەم. هەرشتێك 

تا  كاریگەرییە  ئەم  جێدەهێڵێت،  من  زەینی  لەسەر  كاریگەرییەك  كەروودەدات 

ماوەیەكی زۆر بەسەر تێپەڕینی ئەو شتە كە وجودی نەماوە، دەمێنێتەوە. ئەم 

كاریگەرییەی كە من پێوانەی دەكەم، چونكە هێشتا ئامادەیە، نەك خودی ئەو 

شتەی كەبووەتە هۆی ئەو كاریگەرییە و لەرابردوودا سڕاوەتەوە، كاتێ  كەپێوانەی 

زەمەن دەكەم، ئەم كاریگەرییە پێوانە دەكەم، كەواتە زەمەن  ئەمەیە –گەر نا 

ئەسڵەن پێوانەی زەمەنمان نەكردووە.

    دانپیانانەكان ، كتێبی یانزەهەم، بەشی )26(
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مێژووی رووداوە گرنگەكانی فەلسەفه

مێژووەكان زاینین

سەرهەڵدانی فەلسەفەی خۆرئاوا بەئەندێشەكانی تالیس ماڵتی 

سەدەی شەشەمی )پێش زاین(

كۆتایی سەدەی شەشەمی )پ.ز(

مردنی فیساگۆرس 

399)پ.ز( سوقرات لەئەسینا فەرمانی مردنی بەسەردا دەسەپێنرێت.

387)پ.ز(  ئەفالتون ئەكادیمیاكەی خۆی كەبەیەكەمین زانكۆ 

دەژمێردرێت لەئەسینا دادەمەزرێنێ .

  335)پ.ز(  ئەرەستۆ قوتابخانەی لیسیۆم لەئەسینا بنیاتدەنێ  كەدەبێ�تە 

ركابەری ئەكادیمیا.                                 

324 )ز(  ئیمپراتۆر »كۆنستانتین«پایتەختی ئیمپراتۆریەتی رۆما 

دەگوازێتەوە بۆ شاری بیزەنتە. 

400)ز(   »كۆنستانتین«پایتەختی ئیمپراتۆریەتی رۆما دەگوازێتەوە 

بۆشاری بیزەنتە.

400)ز(  سانت ئاگۆستین كتێبی )دانپیانانەكان(ی خۆی دەنوسێ ، 

فەلسەفە لەخوداناسی مەسیحیدا دەبێتە شتێكی ئەستەم. 

410)ز(  روخانی ئیمپراتۆریەتی رۆما بەدەستی بەربەرییەكان.  

529)ز(  داخستنی ئەكادیمیای ئەسینا بەفەرمانی ئیمپراتۆر یۆستینین، 

كەئەمەش نیشانەی كۆتایی چەرخی حیكمەتی یۆنانی و سەرەتای چەرخی تاریكی 

بوو. 

ناوەڕاستی سەدەی سیانزەهەم  تۆماس ئەكۆیناس باسەكەی خۆی لەسەر 

ئەرستۆ دەنوسێ ، سەردەمی فەلسەفەی قوتابخانەی )سكۆالستیك(. 

    1453)ز(   روخانی بێزەنتی بەدەست توركەكان، كۆتایی سەردەمی 
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ئیمپراتۆریەتی بیزەنتی.                                                 

رێنسانس  سەردەمی  ئەمریكا  دەگاتە  كۆلۆمبس  كریستۆف  1492)ز(   

لەشاری فلۆرەنسا و سەرلەنوێ  ژیانەوەی رێنماییە یۆنانییەكان.     

هەسارە  س��وڕان��ەوەی  )دەرب����ارەی  كتێبی  كۆپەرنیكۆس  1543)ز(  

بەدەوری  ماتماتیكیشەوە سەلماندی كەزەوی  لەڕووی  ئاسمانییەكان( باڵوكردەوە 

خۆردا دەسوڕێتەوە.

لەتیۆری  نكوڵی  كەبەفەرمی  ناچاركرد  گالیلۆی  كەنیسە  1633)ز( 

سەنتەربوونی خۆر بكات. 

چاخی  دەستپێكی  باڵودەكاتەوە.  خۆی  )رامانەكان(ی  دیكارت  1641)ز( 

فەلسەفەی مۆدێرن. 

1677)ز( كتێبی )ئاكار(ی سپینۆزا لەدوای مردنی، مۆڵەتی باڵوكردنەوەی 

دەدرێتێ . 

1687)ز(   نیوتن كتێبی )بنەماكان( باڵودەكاتەوە و تیایدا بەناسینی چەمكی 

)كێشكردن(ەوە خەریك دەبێت. 

1689)ز( لۆك )پەیامێك دەربارەی تێگەیشتنی مرۆڤ( بەچاپدەگەیەنێ . 

دەستپێكی سەردەمی فەلسەفەی ئەزمونگەرایی. 

باڵودەكاتەوەو  مرۆییەكان(  زانستە  )بنەمای  كتێبی  بێركلی  )ز(   1710

ئەزمونگەریی دەگەیەنێتە سنووری تازەتر.         

1716)ز(   مردنی الیبنیتز 

مرۆییەوە(  سروشتی  لەبارەی  )پەیامێك  هیوم  )ز(     1740-1739

باڵودەكاتەوە و ئەزمونگەرایی تاڕادەیەكی لۆژیكی تر دەباتەپێش. 

1781)ز( كەبەیارمەتی هیوم)لەخەوی دۆگماتیگی خۆی بەئاگاهاتوەتەوە( 

میتافیزیكی  شكۆداری  سەردەمی  باڵودەكاتەوە،  پەتی(  لەئەقڵی  )رەخنە  كتێبی 

ئەڵمانیا دەستپێدەكات. 

1807)ز( هیگڵ كتێبی )فینۆلۆژیای رۆح( باڵودەكاتەوە، كەخاڵی ترۆپكی 

میتافیزیكی ئەڵمانە. 

1818)ز(  شۆپنهاوەر كتێبی )جیهان وەكو ئیرادە و وێناكردن( باڵودەكاتەوە و 
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فەلسەفەی هیندی لەمیتافیزیكای ئەڵمانیدا دەخاتەڕوو. 

بابەتەی كە )خودا مردووە( لەشاری  1889)ز(  نیچە بەراگەیاندنی ئەم 

تۆریت دووچاری شێتی دەبێ . 

دەیەی 1920  ئەڵقەی ڤیەننا، برەویدا بەپۆزیتیڤزمی لۆژیكی. 

باڵودەكاتەوە و  –فەلسەفی( خۆی  لۆژێكی  )پەیامی  ویتگنشتاین     1921

مەسەلە  چ��ارەی  رێگە  دوا  گەیشتوەتە  كەتیایدا  دەك��ات  ئ��ەوە  بانگەشەی 

فەلسەفیەكان. 

كەباس  چ��اپ��دەك��ات،  زەم���ەن(  )ب���وون و  كتێبی  هایدگەر  1927)ز(  

لەجیابوونەوەی فەلسەفەی شیكاری و فەلسەفەی ئەوروپایی دەكات. 

1943 سارتەر بەباڵوكردنەوەی كتێبی )بوون و نەبوون( هزرەكانی هایدگەر 

تەواودەكات و فەلسەفەی بونگەرایی دەخاتەڕوو. 

ڤیتگنشتاین  فەلسەفیەكان(ی  )لێكۆڵینەوە  كتێبی  باڵوبوونەوەی   1953

لەدوای مردنی لوتكەی سەردەمی زمانشیكاری. 
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رۆژمێری ژیانی ئاگۆستین
354)ز(  لەدایكبوونی لەتاگاسی لە13 نۆڤەمبەردا .        

 سەرەتایی دەیەی 370)ز(  خوێندن لەقەرتاجە خوێندنەوەی كیكر  و پەیوەندی بەفەلسەفە 
تێدا بێداردەكاتەوە، بەرەو مانیگەری دەكشێ .      

382)ز(    قەرتاجە بەجێدەهێڵێ   و روودەكاتە رۆما.  
كۆتایی دەیەی 380)ز(  بەدەستهێنانی كورسی مامۆستایەتی لەزانكۆی میالنۆ. بیستنی 

وتاری ئاینی قەشە ئەمبروز.      
386)ز( باوەڕهێنان بەمەسیحیەت.     

387)ز(   داشۆرینی لەرێگەی قەشە ئەمبروزەوە، گەڕانەوە بۆ ئەفەریقا )مردنی دایكی 
لەرێگەی ئاسیتا(.    

391)ز(  دانانی بەجێگری ڤالریۆسال ئۆسقۆنی  هیپۆ.    
396)ز(  مردنی ڤالریۆس و دانانی ئاگۆستین بەپلەی ئۆسقۆفی هیپۆ، كەتاوەكو مردنی لەم 

پلەیەدا دەمێنێتەوە.      
396-411)ز(  بەربەرەكانی لەگەڵ داهێنەرانی ئاینی دۆناتی.      

399)ز(  نوسینی »دانپیانانەكان«.     
دەیەی 410)پ.ز(  بەربەرەكانی لەگەڵ داهێنەرانی ئاینی پالگی.     

413)پ.ز(  دوابەدوای رووخانی رۆما بەدەستی ڤیزیگتەكان، دەستدەكات بەنووسینی 
)شاری یەزدان(.      

410 )ز(بەدواوە كۆچكردنی پەیڕەوانی پالگی بۆ باكووری ئەفەریقا. 
426)ز(  تەواوكردنی كتێبی »شاری یەزدان« لەدوای سیانزەساڵ و لەتەمەنی حەفتاو 

دووساڵیدا. 
428)ز(  واندالەكان هێرش دەكەنە سەر شارەكانی ئیمپراتۆریەتی رۆما لەباكوری 

ئەفریقا. 
430)ز(  ئاگۆستین لەشاری گەمارۆ دراوی هیپۆدا گیرۆدەبووە. 

430)ز(  لەمانگی ئابدا و لەشاری گەمارۆ دراوی هیپۆ لەتەمەنی حەفتا و پێنج ساڵیدا كۆچی 
دواییكرد. 

497)ز(  ئەسقەفە كاسۆلیكەكان كە«واندالەكان« لەباكوری ئەفەریقا دووریانخستنەوە 
ئێسك و پروسكی ئاگۆستین لەگەڵ خۆیاندا دەبەن بۆ ساردینا. 

سەدەی هەشتەمی زاینی  لویتپراند پادشای لومباردەكان، پاشماوەی الشەی ئاگۆستین 
لەگەڵ خۆیاندا دەبەن بۆ پاویای ئیتالیا.  
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رۆژمێری چاخی ئاگۆستین

360  دامەزراندنی كۆمەڵەی مەسیحی لەكاندیدا كازا لەباكووری 

خۆرئاوای بەریتانیا. 

370  یەكەمین كۆچی هونەرە ڕەشەكان بۆ ئەوروپا، باكوری دەریای 

رەش. 

370 بەدواوە  گیتەكان، كەبەهۆی كۆچی هۆنەكانەوە لەجێی خۆیان 

ترازابوون، دەستدرێژی دەكەنە سەر ناوچەكانی خۆرئاوای ئیمپراتۆریەتی 

رۆما. 

378 ڤیزیگتەكان »گتەكانی خۆرئاوا« لەئەدریانوپل )ئەدرنەی ئەمڕۆی 

توركیا( شكست بەرۆمەكان دەهێنن و ئەفسانەی تێكنەشكانی رۆمەكان 

لەناودەبەن. 

381  شورای كەنیسەی قوستەنیتنیە. 

395 ڤیزیگتەكان یۆنان داگیردەكەن. 

397  مردنی قەشە ئەمبروز. 

كۆتایی سەدەی چوارەم    پەراگەندەبوونی یەهودییەكان بەردەوامە و 

هەندێكیان لەشوێنەكانی وەكو باشووری ئیسپانیا و ناوجەرگەی ئەڵمانیا 

نیشتەجێدەبن. 

سەرەتای دەیەی 400   ئیمپراتۆر هۆندریۆس دواهەمین لەشكری رۆمی 

لەبەریتانیا دەباتەدەرەوە. 

400  كۆی گشتی دانیشتوانی جیهان بەزیاد لە 250 ملیۆن كەس 

دەخەمڵێنرێت. 

410  ڤیزیگتەكان رۆما تااڵندەكەن. 

419 مردنی پالگیوس، رابەری ئاینی پالگی. 

428  واندالەكان هێرش دەكەنەسەر واڵتانی ئەفەریقای ئیمپراتۆریەتی 

رۆما. 

دەیەكانی ناوەڕاستی سەدەی پێنجەم   ئەنگلەكان، ساكونەكان، ژوتەكان، 

لەدەریای باكورەوە دەچنە ئینگلتەرا. 
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430   گەمارۆدانی هیپۆ. 

431  شورای كەنیسەی ئەفزوس. 

432   كۆتایی كۆمەڵەی مەسیحی كاندیدا  كازا لەبەریتانیا. 

434   ئاتیال فەرمانڕەوای هۆنەكان، ناسراو بەقامچی خودا، ناوەندەكانی 

خۆی لەواڵتی بولغاریا دادەمەزرێنێ . 

�������������������������������������������������

1-پەڕگر: سەهەند: متطرف

2- كاهین:پلەیەكی ئاینی كۆن، مەال.

گەوهەر  دوو  یان  ئافرێنەر  دوو  بەهەبوونی  بڕوا  دوانەپەرستی:   -3

لەجیهاندا )وەك ئەهورا مەزدا و ئەهریمەن(

4- ئەسقوفی: پلەیەكی كەنیسەیی بەرزتر لەقەشە.

5- رەواقی:رێبازی فەلسەفەی یۆنانی كۆن كەدەیوت مرۆڤی ژیر دەبێ  

لەهەوا و هەوەس خۆی دووربخاتەوە و تووشی رق و خۆشی نەبێ  و مل بەعیشقی 

خۆرسك بدات.

6- داشۆرین : شۆردنی لەش بە ئاو پێداكردنی یان پرژانی ئاوی پیرۆز بە 
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ڕێوڕەسمێكی تایبەت بۆ وەرگرتنی ئاینی مەسیحی. 

7- ئەندێشەی ئاگۆستین ، لە سەر كۆمەڵە بەشێكی گرنگ لە مێژووی بیرو 

باوەڕی كەنیسە، خوداناسی و فەلسەفە وەستاوە، كە نوسەر لەم كتێبە تۆكمەیەدا 

بە هەموو ئەوانەوە خەریك نەبووە .گرنگترین سەرباسەكانی ئەندێشەی ئاگۆستین 

تاقانەی   ، مەعریفە  و  زانست  دەربڕینی  چۆنیەتی  لە  لێكۆڵینەوە   : لە  بریتین 

یەزدان ، سیانەیی مەسیحی ))واتە سێ  پیرۆزان ، باوك و كوڕ و گیانی پیرۆز 

خوداو  پەرستنی  بارەی  لە  خاچپەرستی  (ئامۆژەی  جوبرائیل  و  مەسیح  )خوداو 

جوبرەئیل و مەسیحەوە- وەرگێر(( ، چۆنیەتی وەدیهێنان ، حەقیقەتی هەناسە ، 

مەسەلەی گوناه و چاكە ، زۆرە ملێ ی و ئارەزومەندانە و چارەنوس و چۆنیەتی 

ڕزگار بوونی مرۆڤ بە فەزڵی یەزدان .

ئادەمەوە  گوناهی  بە  كەس  هەموو  بێت  ئۆگەستین  بیروڕای  8-ب��ە 

گیرۆدەیە بە بەرەكەت و ئافەرینی خوایی نەبێت ..... هیچ كەسێك بە كارە 

چاكە تایبەتیەكانی سەرفراز نابێت .

9-بڕیارێك كە دانوستان و دەستێوەردانی ماڵ یا موڵكێك قەدەغە دەكا 

و داهاتیشی تەنیا بۆ كار یان شوێنێكی تایبەت دەبێ  .

10- یارد:یەكەی پێوانی درێژەییە بەرامبەر )3( فونت ، 36 ئینج، یان 

)91.44( سانتی مەتر 

11- فوت: یەكەی  درێژییە، بەرامبەر )30.48( سانتی مەتر )12 ئینج( 

پێ  ... وەرگێر

سەرچاوە:

-اشنایی با اگوستین, پل استراتیرن
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