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پێشەكی وەرگێڕ بۆ خوێنەران:
كۆی تێڕوانینەكانی تۆماس ئەکیونی فەیلەسوفی دیاری دنیابینی
مەسیحییەكان ،داهێنەرو بوێری كایەكانی ئایین ناسیی ،بلیمەتی كۆڵینەوە
عەقڵییەكانو ماریفەی رۆحناسیی مرۆڤ ،لەم نامیلكەیەدا خراوەتەڕوو،
ئاتاجی ئێمەی خوێنەرو نوسەری كورد بۆ پێناسەیەكی وردی كارەكانی
ئەم نوسەرو كۆڵەرو فەیلەسوفە ئەكادیمیو زانستییە لەجێگەی خۆیدایەتی،
چوون یەكێكە لەو فەیلەسوفانەی رامانەكانی زانستین و بەرهەمەكانی لە
حەوزەی ئەكادیمیاو زانستدا پێشنیاز و پێشكەشكردووە.
تۆماس لەگەڵ ئ��ەوەی كە فەیلەسوف ب��وو ،نوسەرو ئایینناسو
بیرمەندی بواری سیاسەتو دەرونناسی كۆمەاڵیەتیو تاكەكان بوو .لەگەڵ ێ
بواری هەستیارو هێماداری بیركردنەوەی مرۆدا ئەسپی تواناكانی خۆی،
بۆخۆی بوو بە قوتابخانەیەكو السایكەرەوانی لەحەوزەی زانستیدا ئێجگار
زۆربوون .چوون یەكێك بو لەوانەی كە نامۆیی ئایینی بە عەقڵو هۆشی
مرۆڤ ئاشتكردەوەو شوناسی زانستیانەی دایە چەمكە ئاڵۆزو ئاوەژووەكانی
ئایین كە پاپاو كڵێساكان بۆ مەرامو مەفهومی سیاسیو چینایەتی بەندیان
كردبوون.
خوێندنەوەی ژی��انو بیرو روانینی فەلسەفی تۆماس ئەکیونی
بۆ خوێنەری كورد ،لەالیەكەوە ئاشناكردنی خوێنەرانی كوردە بە تەنها
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سەرچاوەیەكی تایبەتی كوردی كە تایبەت بێت بە ژیانو فەلسەفەی ئەم
فەیلەسوفە داهێنەرو مەزنەی كۆتاییەكانی سەدەكانی ناوەڕاستی ئەوروپا،
لەالیەكی تریشەوە لە رووی نێوەرۆكەوە خاوەن گرنگی و بایەخی خۆی
هەیە ،چوون لە خوێندنەوەی شیكارو راڤەی ئەم فەیلەسوفە مەزنە ئاینییەی
كریستانەكان راستییەكمان بۆ نومایان دەبێت كە چۆن پیاوە ئاینییەكانی
خۆرئاوا لە نێو سینەی تاریكی كڵێساو عەقڵ بەستی سەدەكانی ناوەڕاستدا
هاتونەتەدەرو بە هۆشیاری زانستیو عەقڵییەوە دەالقەكانی ئاینییان
رۆشنكردۆتەوە.
فەلسەفەناسیی تۆماس لەوەختێكدابوو كە دنیای خۆرئاوا بەگشتی
لەرەوشێكی زۆر تاریكدا دەژیان ،كڵێساو پاپاكان مەچەكی بەهێزی بندەستكردنی
عەقڵو ئاوەزی مرڤ بوونو فەلسەفەو هزرو هۆشی بیرمەندانو رۆشنبیران
بەخواستی راكێشانی پێی پاپاكان لەقاڵبدرابوو .هەربۆیە دەركەوتنی تۆماس
لەو سەردەمەدا یەكێكە لە هەرە شۆڕشە هزرییەكان كە توانی بەساناییو
بەسەلیقەو ژیریو بەقەڵەم عەقڵو ئایین ئاشتكاتەوەو نەزمی عەقڵكوژی
لەئاستانەی كڵێسادا توشی شۆكبكات .هیوادارین لەم رووماڵەی ژیانو
فەلسەفەی تۆماسدا توانیبێتم بەرەوانی روانینێكی دروستی نوسەر بۆ سەر
زمانی شیرینی كوردی وەرگێڕمو كەلێنێكم لەو غیابە فەلسەفییەی نێو كایەی
نوسینی كوردی پڕكردبێتەوە.
بۆچی پێویستە ئەم كتێبە لەبارەی تۆماس ئەکیونی بخوێنیتەوە؟
ئەم كتێبە كورتو پوختترینو ساناترین جیهانە بۆ خوێندنەوە لەبارەی
هزری قەدیس تۆماس ئەکیونی ،ئەمە تەن ێ پەنجا پەڕەیەك دەبێت ،لەبەر
ئەوە هۆشت بێت كە دەرمانی تەواوی ئاتاجانی هزری تۆماس ئەکیونی
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تێدانییە .شەنو كەوكردنی تەواوی تۆماس ئەکیونی پێویستی بە  5000پەڕە
دەبێت ،وەلێ ئەمە تەن ێ رێبەرێكەو بۆ كەسانێكە كە كاتی تەواویان نییە
پێڕابگەن بە هەموو الیەنەكانی ژیانی ئەم فەیلەسوفە .هەرچەند هاتوو ئەم
كتێبەت خوێندەوەو لێی تێگەیشتی كە چی تێدایە ،ئەوا تۆ دەگەیتە سەرووی
ئەو 0.001%ی خەڵكەی گۆی زەوی كە خاوەن مەعریفەیەكی كردەیین
لەبارەی فەلسەفەو خوداناسیی قەدیس تۆماس ئەکیونییەوە .
هاوكات دەتوانیت لە كۆرسێكی پەیوەست بەنێوی تۆماس ئەکیونییەوە
سەركەوتووبیتو دەربچیتو ئیدی ئامدەی لەئاستێكی زانكۆییدا لەبارەی
تۆماسەوە بخوێنیتو كۆڵینەوە بكەیت .یاخۆ دەتوانیت بناغەیەك چێبكەیت
بۆ بەرەوپێشچوون لەو روانگەیەوە .لە كۆتایی ئەم پەرتوكەدا دەخوازم
هەنگاو بەرەو ئاستێكی تر بنێنو پەرتوكی تر لەبارەی ئەم فەیلەسوفەوە
بخوێننەوە.
د .تایلۆر مارشاڵ
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لەدایكبوونی تۆماس ئەکیونی
تۆماس ئەکیونی ساڵی  1225لە قەاڵیەكدا لە دایكبوو .بە ئەکیونی
نێودەبرا ،چوون هەڵكەوتوو لە هەشت كیلۆمەتریی باكوری ئەكینو هاتە
دونیاوە .رەنگە بڵێین ،وەخت ێ تۆماس لەدایكبووە لەنازوو نیعمەتدا چاوی
بەژیان هەڵهێناوە ،چوون بابی خانەدانی ئەكینۆو دایكیشی خانمی سێتی
بوو .تۆرەمەی خانزادی تۆماس دەگەڕایەوە بۆ خانەدانی هوهنشتاوفن لە
ئیمپراتۆریەتی رۆمانی پیرۆزدا .تۆرەمەی بنەماڵەی ئەو دەچووەوە سەر
نەنگیو بەدناوی ئیمپراتۆر فردریك بارباروسا .هەر لە زارۆییدا ،خانەوادە
زەنگینو خانەوادەكەی ،بۆ یەكێك لە دیارترین پێگەكانی ئەوروپای سەدەكانی
ناوین ئامادەیان دەكرد.
دانرابوو تاببێتە راهیبی مەزنی كاسینۆ .مۆنتە كاسینۆ ماڵە دایكی
سەرهبانییەتی سەدەكانی ناوین بوو .سانت بندیكت هەوەڵ دێرەكەی لە
مۆنتی كاسیۆ دامەزراندبوو .ئیدی هەموو راهیبو راهیبەكانی بندیكتی
ئەوروپا وەك پایتەختی رۆحیو رەوگەی ژیانیان تەماشای مۆنتی كاسیۆیان
دەكرد .راهبی گەورە كە گەورەی مۆنتی كاسیۆ بوو ،وەك شایەك بااڵدەستی
گۆشبەرداری هەبوون.
سینیباڵدی مامەی تۆماس ،سەرۆكی دێری مۆنتی كاسیۆ بوو ،باوكی
تۆماس كە برای سینیباڵد بوو ،هەموو نیازو خولیایەكی ئەوەبوو كە رۆژێك
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بێت تا كوڕە گچكەكەی ببێتە سەرۆكی دێری مۆنتی كاسیۆ و شوێنی براكەی
بگرێتەوە .لە هەوەڵەوەو لەتەمەنی پێنج ساڵیدا ،تۆماس لە دێری مۆنتی
كاسیۆدا نێردرایە بەر خوێندن .لەئەفسانەیەكدا هاتووە كە تۆماس پێی
وتراوە ،گای الڵ ،چوون تۆماس هێندەی گایەك قەبە بووە ،وەل ێ بێدەنگو
مەلوول بووە.
زۆرێك واگریمانە دەكەن كە تەواوو الڵ بووەو سەرو سەكوتێكی
زەبەالحی گەمژانەی هەبووە .وەلێ چوارشانەیەك بووە كە خاوەن هۆشو
هێزێكی زەینی گەورە بووە.
جارێكیان هاوپۆلەكانی هاواریانكرد ،سەیری دەرێ بكەن ،بڕوواننە
تۆماس ،بەرازێك لە فڕیندایە ،وەرە ببینە! ئەوكات بە كەڵەگاییەكەی خۆیەوە
لەپەنجەرەوە رووانیو ئەویش سەیری دەرێی كرد .تەواووی پۆلەكە بووە
قاقای پێكەنین .وتیان ئایا تۆماس تۆ هێندە گەمژەی وادەزانی لەدەرێدا
بەراز هەن كە بتوانن بفڕن؟ گای الڵیش وەاڵمی دانەوە :لەجیاتی ئەوەی
بیر لەوە بكەمەوە كە بەراز دەفڕن ،لەوە رادەمێنم كە برا مەسیحییەكانم
وەختە درۆم لەتەكدا دەكەن!.
كاتێك تەمەنی تۆماس لە  14نێزیك بووەوە ،ملمالنێی سیاسی نێوان
پاپا گریگۆری نۆهەمو ئیمپراتۆر بندیكتی دووەم لەناوچەكەو دەوروبەریدا
سەریكێشا بۆ جەنگ.
لەو وەختەوە خانەوادەو ماڵی ئەكینو لەڕێگەی خوێنەوە پێوەستن
بوون بە فردریكی دووەم��ەوە .دایكو بابی تۆماس بەزوویی زارۆكەیان
گواستەوە بۆ زانستگەی تازە دام��ەزراوی فردریكی دووەم ،كە دەكەوتە
شاری ناپولی.
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هەوەڵین دوو پەروەرێنەكەی تۆماس لە ناپولیدا
لە  1200دا زانكۆی ناپولی شوێنێكی ئێجگار مشتومڕ ئامێز بوو،
هەر لەوێش بوو كە تۆماس بۆ هەوەڵجار ئاشنابوو بە دوو پیاو ،كە بۆ هەتا
هەتایە ژیانی تۆماسیان گۆڕی .هاوكات لەسەر رەوگەی ئەم دوو كەسەش
بوو كە تۆماس پالنەكەی دایكو بابی بەنەزۆكی هێشتەوەو ئیتر هەرگیز
نەبووە راهیبی گەورەی دێری مۆنتی كاسیۆ .تۆماس ئەکیونی الو وەك
خوێندكارێك لە ناپولیدا ،كەوتە ژێر كاریگەریی ئیلهامی ئامۆژگارێكی بەنێوی
جونی سانت جولیان .جونی سانت جولیان پەیوەستبوو بە نەزمێكی نوێی
ئایندارییەوە كە هیچ شوناسێكی نەبوو بۆ خۆیان وەك راهیبێك ،بەڵكو
لەجیاتی ئەو پێناسە چەمكی برایی بۆ خۆیان بەكاردەهێنا .جونی سانت
جولیان پێوەست بوو بە بزووتنەوەیەكی نوێوە ،كە لەهەمبەر دەمارگیرەكان
ناسراوبوو بە فەرمانی ئامۆژگاران یاخۆ دۆمۆنیكان.
لەساڵی  1216دا كەشیشێكی تۆبەكارو كارێزما ،بەنێوی سانت
دۆمۆنیك ،رژێمێكی مەزهەبی نوێی بۆ زیندو راگرتنو بوژانەوەی باوەڕیی
مەسیحییەتو ئاشتەوایی بیدعەچییەكان لەتەك كەنیسەی كاسۆلیكیی
دامەزراند .ئامۆژگارانی ئەم رێبازە نوێیە سادەو ساكار بوون ،ئەوان لە
نەزمی برایەتییاندا تەواوی ئامۆژگارەكانییان هەڵدەپێچا كە شارو شارۆچكەكان
تەی بكەنو رێبازەكە بگەیەنن ،فرەجار بەپێی پەتیو پەرشپوتی دەگەڕانو
بۆ خواردنو پێخۆرییان ئاتاجی دەرگای خەڵكی دەبوون ،یاخۆ شەوانە لە
كێڵگەو تەویلەكاندا یان لەهەر شوێنێك كە رێگەیان پێبدرایە دەمانەوە.
بەپێچەوانەی راهیبی بنیدیكتی مۆنتی كاسیۆ .چون ئەو راهیبانە بەسواری
ئەسپی گرانبەهاو بە پۆشاكی ئاوریشمو زێڕو گەوهەرەوە دەژیان ،وەل ێ
دۆمینیكان بە ژیانێكی كوللە مەرگیو هەژارانە دەژیانو مژوڵی ئامۆژگاریو
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پەیڤە مەزهەبییەكانیان بوون .ئیدی ئەم ژیانە سەختو سادەو تەوبەكارانەی
ئامۆژگارەكان بووە خواستێك لە مەژگی تۆماسی الودا.
ئەم رووداوە بووە شۆكێك بۆ دایكو بابی تۆماسو پەنجەی تۆمەتیان
درێژكرد بۆ جۆنی سانت جولیان ،گوایا الوەكان لەخشتە دەبات و سازیان
دەكات بۆ نێو رێبازە نوێیەكەی .هاوكات هەر لەو ماوەیەدا لە ناپولی
تۆماس ئەکیونی كەوتە ژێر كاریگەریی پیتەر الیرلنداوە ،كە یەكێك بوو لە
پایەبەرزترین كۆڵەرەكانی ئەورووپا .پیتەر وانەكانی ژمێریاری ،ئەندازیاری،
ئەستێرەناسیو مۆسیقای بە تۆماسی الو دەوتەوە ،هاوكات ئاشنای دەكرد
بە تێكستە وەسەنییەكانی یۆنانو ئەرستۆی فەیلەسوف .فرەجار نوسینەكانی
ئەرستۆ هاوڕاكرابوون بە راڤەگەلێك ،بەتایبەت شرۆڤەی نوسراوی موسڵمانو
جووەكان .ئەو ێ دەم مەسیحییەكان دابەشببوون بۆ سەرنج گەلێك لەسەر
ئەو تێكستانە ،هەندێك پێیان وابوو پێویستە ئەو تێكستانە بخوێنرێنو
ئاشنابكرێنەوە بە ب��اوەڕی مەسیحییەكان .وەك پاشتر دەیبینین تۆماس
ئەکیونی فرەترینی هۆشو هێزی خۆی تەرخانكردبوو بۆ ساغكردنەوەو
راڤەكردنی هەموو ئەو تێكستانە كە لەالیەن ئەرستۆوە خرابوونە روو.
هەر لەم دان��راوەدا تۆماس بە روونی رۆڵی هەریەك لە عەقڵو
باوەڕی پێناسەكردووەو ئەوەیشی خستووەتە روو كە چۆن هەریەك لەوانە
پێوەندیی بەوی دیكەوە هەیە.
تۆماس لەتەمەنی  19ساڵیدا
تۆماس بۆ خانەوادەكەی خۆی یەكالیكردەوە كە نایهەو ێ ببێتە راهیبی
بیندیكتینو مژوڵی شەن و كەوكردنی نوسینگەو گەورەی دێری مۆنتی كاسیۆ
دەبێت ،لەبری ئەوە دەیەویست ببێتە دۆمینیكان .لەئێستادا بۆ دایكی زۆر
ئەستەم بوو كە ئەوە دەبیستێ و وەختە كوڕەكەی ببێتە كەسێكی نامۆو
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سواڵكەرو گەڕیدەی دەمارگیرو بێزراوی كۆمەاڵیەتی ،چوون ناكرێو ناب ێ
كوڕە خانەدانەكەی كە لە قەاڵتو نازو نیعمەتدا لەدایكبووەو ئێستەكانێش
بیبینێت لە مەزرای بەرازانو لە باشخەڵی جوتیاراندا بنوێت .وەل ێ تۆماس
یەكالیی ببوویەوە ،نەیدەویست گوێڕایەڵی دایكی بكات ،لەبری گوێڕایەڵی
خودای خۆی دەبوو .هەربۆیە لەتەمەنی نۆزدە ساڵیدا ،تۆماس ئەکیونی
لە ماڵ ێ هەڵدێت تا پێوەندی بكات بە دۆمینیكان لە رۆمادا .لەبەرامبەردا
دایكی هیچ رێگە چارەیەكی لەبەردەمدا نەما ،ناچار رێوشوێنی ئامادەكرد
تاوەكو لەالیەن براكانییەوە تۆماس باڵبەست بكەنو بیهێننەوە.
دواجار وەخت ێ تۆماس لە نائاگاییدا بوو لە شوێنێكی خواردنەوەدا،
براكانی پرشیان دایەو گرتیانن ،ئیدی یان گەڕاندەوە بۆ قەاڵی مۆنتی سان
جۆفانی كامبیانو.
دایكی تۆماس لەو قەاڵیەدا ،بۆ ماوەی دووساڵ وەك زیندانییەك
گرتییە خۆی .لەوێندەر تۆماس لە چاڵێكدا بەند نەكرابوو .لەبری ئەوە لەماڵێدا
لەژێر چاودێریداو دەستبەسەر بوون بەهیوای ئەوەی دەستبەرداری بیرۆكەی
بوون بە ئامۆژگاری دۆمۆنیكان لە سەریدا نەمێنێتو بیرۆكەی سەپێنراوی
بوون بە راهیبی مۆنتی كاسیۆ لە ئامێز بگرێت .بەتێپەڕبوونی كات ،ئیدی
ئەو زانكۆیەی كە وانەی تێدا دەخوێند وەك خوێنكارێك ،لەهەمان كاتدا
خوشكەكانیشی تێیدا وانەیان دەخوێند ،هەربۆیە لەو رێگەیەوە بەنهێنی
نامەی دەنارد بۆ دۆمۆنیكانە هاورێكانی .
تۆماسی داوێن پاک ی و پشتوێنی موعجیزە
دیارترین بیرۆكەی خانەوادەكەی تۆماس لەو كاتەدا ،ئەوەبوو كە
چۆن ئافرەتێكی لەشفرۆش بە كرێ بگرنو بیكەنە ژوورەك��ەی تا بەڵكو
13
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لەخشتەی بەرێتو هەستو هێزی دەمارگیریی دۆمینیكانەكان لە مەرگیدا
تێك بداتو لە پەیوەستبوون پێیانەوە بسڵەمێتەوە .وەلێ وەخت ێ ئافرەتەكە
چووە ژورێو هەوڵی دا تۆماس لە خشتە بەرێ ،لە شوێنی خۆی بەهەڵەداوان
هەڵهاتو چووە كن ئاگردانێكو پارچە تەختەیەكی گڕ تێبەرداو رووی
كردە ئافرەتە لەشفرۆشەكە .بەمەش ئافرەتەكە لەژوورەكەدا تێی تەقاند،
لەم كاتەدا تۆماس بە پارچە تەختەكە دەستی كرد بە رووكاندنی ئاماژەی
خاچەكەی سەر دیواری ژوورەك��ە .لەم كاتەدا دوو فریشتە دەركەوتنو
پشتوێنێكی موعجیزەیان بەست لە كەمەری تۆماس .ئیدی ئەو ئەم پشتوێنە
بۆ تەواووی ژیانی لێك ئااڵ .
هەربۆیە وترا كە ئیدی تۆماس هەرگیز بیری ئ��ارەزوو كرداری
هەوەس ناتوانێت تا مردن كاری لێبكاتو لەم سۆنگەیەشەوە ناسرا بەو
كەسەی كە فریشتە لە لەشیدایە .هەربۆیە لەم روانگەیەوە زوهدو تەقوای
تۆماس ئەوەی نیشاندا كە هەرگیز دەستبەرداری ئەركەكەی نابێت لە رەوگەی
دۆمینیكانەكاندا .لەم كاتەیشدا ب��ەردەوام دایكی شەرمی لەخۆی دەكرد
كە كوڕە خانەدانەكەی بەو جۆرە بە هەژاریو نەداری بژی و دووربێت
لە تایبەتمەندیو مافو میراتی باپیرانی .هەربۆیە هیچ پشتیوانیەكی بۆ
دەرنەدەبڕیو پەنجەی لۆمەو تانەی بۆ درێژ دەكرد .وردە وردە دایكی
تۆماس بەزەیی جواڵ بۆ كوڕەكەیو كەم ێ نەرمی نواند لەبەرامبەریداو
رێگەیدا شەوانە لە ژوورەكەیەوە بە دزییەوە و لەپەنجەرەكەیەوە بڕوانێتە
شەوگاری دەرێ .لەم رێگەیەوە تۆماس توانی خەونەكەی بێنێتەدیو ببێتە
دۆمینیكان ،چوون دایكی دەیوت باشە وا روانینەكانی لێمە قوتاروونو لە
رێگەی شەوەوە دەڕوانن ،ئیتر بوونەتە دۆمینیكان ئەوەی دژی خواستی
ئێمەیە.
14
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تۆماس دەڕوا بۆ پاریس
پاش قوتاربوونی تۆماس ،رەوگەی دۆمینیكان رای سپارد بچێتە
پاریسو لەو ێ هەم دەرس بڵێتەوەو هەمیش درێژە بەخوێندنەكەی بدات.
لەوێ ئاشنا بوو بە پیاوێك كە ئەویش كاریگەریی لەسەر دانا ،تەنانەت
زیاد لەو كاریگەرییەی كە جۆنی سانت جولیانو پیتەر لەسەریان دانابوو.
سانت ئەلبێرتی گەورە بوو .ئەلبێرتی گەورە لەوانەیە خوێندەوارترین
پیاوی جیهانبێت ،چوون شارەزا بوو لە زانستی سروشتی ،مۆسیقا ،مێژوو،
ئەستێرەناسی ،كتێبی پیرۆزن لە فەلسەفەو خوداناسیدا .ئیدی تۆماس ئەکیونی
خۆی لكاند بەوەوە ،لەپاریسەوە بۆ كۆلنو ئەڵمانیا كەوتە شوێنیو دووی
كەوت .لە كۆڵندا تۆماس بووە پرۆفیسۆر لە كتێبی پیرۆزدا ،هەر لەو ێ
لێكۆڵینەوەو راڤەی لەبارەی ئەشعیاو ئەرمیاو مەراسی نوسی .لە ساڵی 1252
دا تۆماس گەڕایەوە پاریس ،ئەو ێ دەم ماستەرەكەی لە زانستی خوداناسی
(ئیالهیات) دا تەواو كردبوو .سێ ساڵ تەمەنی خۆی لەبارەی نوسینو راڤەی
حوكمەكانی بترس المبارد گوزەراند .
هەر لەو ماوەیەدا توانی تێزە فەلسەفییە بەنێوبانگەكەی لەسەر
بوونو خود ( )De ente et essentiaدابنێت.لە كۆرسی بەهاری  1256دا،
تۆماس دەستنیشانكرا وەك گەورەو بەرپرسی ئیالهییات لە پاریس .ئەو ێ دەم
هەردوو دۆمینیكانو فرانسیس لەژێر هێرشو پەالماری بەرپرسانی كڵێسایەكی
دیاریكراودا بوون .تۆماس قەڵەمەكەی خستە خزمەتی بەرگریكردن لە ژیانی
نەدارو پەروەردەو ئامۆژگاریكردنیاندا .لەماوەی بەرپرسایەتییەكەیدا لە 1256
وە بۆ  ، 1259تۆماس توانی كارگەلێكی فرە نایاب بنوسێت ،لەوانە:
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.1پرسگەلێكی ناتەبا لەسەر راستیی (Questiones disputatae de
 ، )veritateگردكردنەوەی  29پرسی ناتەباو ناكۆكن لەبارەی بوارەكانی
پەیوەست بە باوەڕو رەوشی مرۆڤ.
 )Quaestiones quodlibetales(.2كۆكردنەوەی وەاڵم��ی ئەو
پرسیارانەیە كە لەالیەن خەڵكی ئەكادیمییەوە ئاراستەی كراون.
.3راڤ��ەو كۆڵینەوە لەسەر كارەكانی ئەم فەیلەسوفانەی سەدەی
شەشەم لەوانە :بوسیوس ،مانلیوس ،ئەنیكیوس ،بۆسیوس.
.4كورتەیەك لەبارەی دژە ب ێ باوەڕیو وەسەنییەت ،كە یەكێكە لە
بەنێوبانگترین شاكارەكانی تۆماس.
تۆماس دەبێتە جێ مشتومڕترینی نێو ئایین ناسانی سەردەمی خۆی
لە  1268تاوەكو  ،1272دووبارە تۆماس بوویەوە بە بەرپرسی زانكۆی
پاریس .لەهەموو ئەو قۆناغەدا كاری تۆماس ئەوەبوو ،كە لەوێدا هەموو
ئەو بەكارهێنانەی دەدایە دواوە كە فەلسەفەی ئەرستۆیان بەكاردەهێنا بۆ
نكوڵی كردن لە بیروباوەڕێكی دیاریكراوی مەسیحییەت بۆ نمونە لەبارەی
دروستكردنی كەونو ئەبەدییەتی رۆح .ئەم بزووتنەوە پەڕگیرە فەلسەفییە
نێودەبرا بە ئەڤێرۆس .پاشان فەیلەسوفی موسڵمان ئیبن روشدیش لە
خۆرئاوادا بە ئەڤێرۆس ناسرا .ئەڤێرۆس یان روشدییە ،بە دژە باوەڕ ئاراستەی
گرتووە .وەل ێ تۆماس خواستی ئەوەبوو كە ئەوە بخاتەڕوو كە هۆكارو
هزری درووست هەرگیز لەتەك باوەڕو ئیمانی درووستدا یەكانگیر نابن.
دیارە كە ئەڤێرۆسیزم لەتەك بیروباوەڕی مەسیحدا دانوی پێكەوە ناكوڵێت.
بەگوێرەی سانت تۆماس روانگەی فەلسەفەی ئەرستۆ ناساندنێكی
دوالیەنەی ترسناك لەنێوان فەلسەفەو زانستی خواناسیدا دەخاتە روو.
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ئەڤێرۆریستەكان لە خوێندنەوەیاندا بۆ ئەرستۆ ،هەڵوێستگەلێكی دژبەیەك
سەبارەت بە باوەڕ شرۆڤە دەكەن .بۆ نموونە خوێندویانە كە هەموو پیاوێك
هاوبەشبوون یان بەشداربوون لە تەنها هزرێكی كارادا .
دیارە كە ئەم تیۆرە یەكیەتی بوون دەناسێنێ ،بەو واتایەی كە
باوەڕت وەهابێت خودا هەموو شتێكەو باوەڕی مەسیحیش لەنێو رۆحدا
شاراوەتەوە .لەم كاتەدا هەندێ خواناسو الهوتی كاسۆلیكی واهەستیان كرد
كە وەاڵمی دروست ئەوەیە كە بەجار ێ دەستبەرداری فەلسەفەو ئەرستۆ
ببن .لەبەرئەوە هەڕەشەی هەڵەكانی روشدیگەرایی (ئەڤێرۆریزم) ئێجگار
گەورەبوون .وەل ێ تۆماس لە روانگەیەكی ترەوە لەسەر ئەوە سوربوو كە
دەكرێت ئەرستۆ لەتەك مەسیحییەتدا بەنەزمێكی پێداچوونەوەی وردەوە
پێكەوە هاویەكییان تێدا دروستبكرێتو لەتەك یەكدا ئاشتبكرێنەوە.
لە گێژاوی ئەم مشتومڕو ناكۆكیانەدا ،زۆرێك لە تۆماس هەڵگەڕانەوەو
تۆمەتباریانكرد بەوەی كە بووە بە روشدیی(ئەڤێرۆیست) .ئەوانەی كە
ئامادەبوون باوەڕی مەسیحیی بكەنە قوربانیو بیگۆڕن بۆ ئەرستۆگەرایی .لە
دێسەمبەری  1270دا شتەكان بەتەواوی خراپكرابوون .ئەوە وەختێك بوو
كە ئەسقەفی پاریس ئاتیان تێمپیەر مەرسومێكی دەركرد بۆ سەرزەنشتكردنی
مەراسیمی سیازدەی ئەرستۆچیو ئەڤێرۆیسەكان .لەوێدا پێشنیازگەلێك
كرابوون كە تێیدا هەموو ئەوانەی لەسەر رەوگ��ەی ئەرستۆو روشدییە
بەردەوامبوونو پشتیوانییان دەكرد بە تەكفیركرانو بە بیدعەچیو الدەر
لەقەڵەمدران .وەلێ هێشتا تۆماس لەالیەكەوە بەردەوام بوو لە بەرگریكردن
لە بەكارهێنانی ئەرستۆگەرایی دژ بە هەڵە فەلسەفییەكانی روشدییەكان.
هاوكات تۆماس كاری كرد بۆ ئەوەی كەنیسەی كاسۆلیكی چ شتێكی گەرەكە
لەنێوان عەقڵو ئیماندا.
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مەرگی عیرفانی تۆماس ئەکیونی
لەساڵی  1272دا ،تۆماس گەڕایەوە بۆ ناپولی ،گەرەكی بوو وانە
بڵێتەوەو كاری گەورەی خۆی لەوێندەر تەواو بكات كە بریتی بوو لە
كورتەی ئایین ناسیو زانستی الهوتی .لەمیانی بۆنەی قوربانی پیرۆز
لەسەر جەژنی سانت نیكۆالستدا ،لە 6ی دێسەمبەری  1273دا تۆماس
توشی نەشوەو مەستی بوو .لەوكاتەدا گوێی لە دەنگی مەسیحی بوو كە
قسانی لەتەكدا دەكرد .مەسیح لێی پرسی ،چ داوایەكت هەیە ئەی تۆماس،
ئەویش لە وەاڵمدا گوتی تەنها تۆم دەوێ پەروەردگار .هەر لەو میانەدا
چەند شتێكی دی روویاندان وەلێ هەرگیز تۆماس لەو بارەیەوە هیچی تری
نەگوت .سكرتێرەكەی تۆماس ،ریجناڵد پیپیریۆ لەو پاڕایەوە تا درێژە بدات
بە كارەكەی لە بواری الهوتییەتدا ،وەل ێ لەوەاڵمی ریجناڵدا ئەوەی دایە
دوواوەو وتی ناتوانم ،لەبەر ئەوەی هەموو ئەوەی تا ئێستا نوسیومە لەالم
وەك چڵە پوشێك وەهایە ،هەربۆیە جارێكی دی تۆماس نەخۆی تەرخانكرد
بۆیو نەهیچیشی نوسی.
هەر لەو كاتەدا پاپا گریگۆری دووەم ،ئ��ەوەی راگەیاند كە
شورای دووەمی لیۆن  ،پێویستە لە 1ی مانگی مەی  1274دا ببەسترێت.
هاوكات پاپا خواستی ئاشتەوایی كرد لەنێوان پیاوانی ئاینی ئەرسەدۆكسی
یۆنانیو گەڕانەوەیان بۆ ركێفی كەنیسەی كاسۆلیكی رۆمانی .بۆزانیاریش
لەودەمەدا تۆماس ئەکیونی مەزنترین مەژگی نێو دنیای مەسیحییەكان بوو.
هاوكات پیرۆزییە رۆحییەكەی وای كرد كە بانگهێشتبكرێتو ئامادەبێت
لە گردبوونەوەكەی پاپادا .تۆماس هەرچەند كە لە گەشتەكەیدا بەرەو
گردبوونەوەكەی ئەنجومەن ،بەسواریی گوێدرێژێك رێگەی دەبڕی ،وەل ێ
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لەوكاتەدا سەری بەر چڵێك لە درەختێكی كەوتووی سەر ڕێی دەكەوێت.
ئیدی دەبرێت بۆ دێری مۆنتی كاسیۆو لەو ێ وەهۆش خۆی دێتەوە
( دەكرێت ئەم بەدەمەوەچوونە لەبەر پێگەو پیرۆزی دایكو بابییەوە
بووبێت) .هاوكات لەماوەی پشودانی لە ئابی فۆسانۆڤادا ،رەوشی ئێجگار
بەرەو خراپی دەچێت .بەمجۆرە ژیانی سادەی گوزەرا ،دوایین وتەكانی
بریتی بوو لەو ئەبەدییە رۆحییەی كە هەیبوو ،چوون ئەو وەك پاداشتێك
تەماشای دەكردو پێی وابوو لەسنگیدا دەیپارێزێت ،زۆرجار دەیوت خوێندنو
شەونخونیو رەنجو ئازارو وانەو وێنا هزرییەكانم تەنێ لەو پێناوەدا بووە.
هەربۆیە تۆماس لەپاش مردنی وەك قەدیسێكی كەنیسەی كاسۆلیكی
رەوایەتی ئاینی پێدرا .ئەمەش كاتێك رۆشنكرایەوە كە  50ساڵ بەسەر
مەرگیدا تێپەڕیبوو.
دوو سەدە دواتریش لە  1567دا ،پاپا پیوسی پێنجەم ئەوەی
خستە روو كە تۆماس دكتۆری كەنیسەو یەكێك لە هەرە مەزنەكانی
دنیای مەسیحەو لە ئاستی چوار مەزنە دیارەكەی التیندایە ،وەك ئامبروزو
ئۆگستین قەدیسو چیرۆمو گریگۆری .لەوساتەوە جیهان كەسێكی وەك
ئەوی بەخۆوە نەدیتووە .ئەوڕۆ لە تەواووی زانكۆكانی جیهاندا دەخوێنرێتو
كۆڵینەوەی لەبارەوە دەكرێت ،لەالیەن كاسۆلیكو پرۆتستانتو موسڵمانو
جوو و تەنانەت لەالیەن بێ باوەڕەكانیشەوە شوێنی كۆڵینەوەكانی دیارن.
بەڵ ێ ئەو هەر ئەو كەسەبوو كە ناسرابوو بە گای الڵ ،وەل ێ
بەردەوام بوو تا نەعرەتەی كێشاو دەنگی دایەوە .
دیارە كە گێڕانەوەی تر لەسەر ژیانی هەیەو بەم جۆرە جۆرێكی تر
لەسەر ژیانی راوەستاوون.
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تۆماس ئەکیونی (تۆماسی ئەكوین) یان تۆماس ئەكوینۆ (1225
–  ، )1274راهیبێكی دۆمینیكانی ئیتاڵییە ،ناوبراو كاهينێكی كاسۆلیكیو
فەیلەسوفێكی زێدەبەدەر كاریگەرو هاوكات خوداناسو ئاینناسێكی رێو
رێچكەی شێوە فەلسەفەی سەدەكانی نێوەراستی ئەوروپا بوو .هەر لەم
چوارچێوەیەدابوو كە وەك دكتۆری ئەنجیلیۆس ناسرابوو .تۆماس ئەکیونی
لە واڵتی ئەكوینۆ وە ،لەو ێ خێزانەكەی تاوەكو  1137توانیان دەست بگرن
بەسەر زەوییەكانیدا .
ناوبراو لە رۆكاسیكای ئیتاڵیادا لەدایكبوو .تۆماس لە سەرەتادا تەرەفدارێكی
كالسیكی شێوە ئاینداری سروشتی و باوكی تۆماسویسم بوو .كاریگەریی لەسەر
هزری خۆرئاوا جێگەی رامانو سەرنجدانە .بۆیە دەبینین گەلێ لەفەلسەفەی
مۆدێرن وێنای ئایدیاكەیان بە پەرەپێدانو پێشخستنی یاخۆ بەروودا وەستانەوەی
گرتۆتەبەر .بەتایبەت لەبوارەكانی ئەخالق ،یاسای سروشتی میتافیزیك و
تیۆری سیاسیدا .بە پێچەوانەی زۆرێك لەرەوتەكانی كەنیسە لەئێستەدا ،تۆماس
ئەکیونی گەلێ لە ئایدیاكانی فەلسەفەی ئەرستۆی لەخۆیدا شوێنكردەوەو وەك
فەیلەسوفێك ئاماژەی پێدا.
هاوكات گەلێ لە پڕەنسیپەكانی مەسیحییەتی ،لەتەك فەلسەفەی
ئەرستۆییدا پێكەوە گرێداو گونجاندنی .دیارە كارەكانی تۆماس لەپێناو ئایدیایەكی
تایبەتدابوو كە بەنێوبانگترینیان برێتی بوو لە كورتەو كورتەی بێباوەڕییو
وەسەنییەكان .لێرەشدا راڤەكانی لەسەر كتێبی پیرۆزو ئەرستۆ بەشێكی گرنگی
كارەكانی پێكدەهێنن .هەروەها كارەكانی تۆماس ئەکیونی جیاكراونەتەوە بە
نەزمێكی تایبەت لە موناجاتدا ،دیارە كە زۆرێك لەبارەی تقوسە ئاینییەكانی
كلێساوە سەرچاوەیان گرتووە .تۆماس شەرەفمەندە وەك قەدیسێك یان
كەشیشێك كە لەالیەن كەنیسەی كاسۆلیكییەوە وەك مامۆستایەكی نمونەیی
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چاوی لێدەكرێت ،دیارە ئەوەیش لەبەر ئەو كۆڵینەوەو رامانانەیەتی كە لەبارەی
كاهینگەرایی و بااڵترین دەربڕینەكانی لەسەر عەقڵی سروشتی و تیۆری ئایینی
كردوویەتی .
لەسەردەمە نوێیەكانداو لەژێر ئاراستەی پاپاكاندا ،كۆڵینەوە لەكارەكانی
وی بەكاردەهێنرا وەك نێوەرۆكی پرۆگرامێكی دیاریكراو و داواكراو لەالیەن
هەموو ئەوانەوە كە دەگەران بەشوێن زانستی كاهینگەراییو نەزمی خوێندنی
تقوسە ئاینییەكانی كڵێسا .هاوكات بۆ هەموو ئەوانەی كە شێوەگیریی مەزهەبی
هەڵیپێچابوون یاخۆ بۆ خوێندكارانێكی دیكە كە لە بەشە پیرۆزو فەلسەفیو
مەزهەبییەكاندا سەرقاڵ بوون ،لەوانە فەلسەفەو ئاینناسی كاسۆلیكییو مێژووی
كڵێساو یاساو رێسای كڵێساو مناجاتنامەكان .
هەروەها تۆماس شەرەفی ئەوەیشی پێبڕا كە وەك دكتۆر یاخۆ پزیشكی
كەنیسە بناسرێت .جگە لەوەش وەك مەزنترین پیاوی ئاییناسیو فەیلەسوف لە
كەنیسەی كاسۆلیكیدا شوێنی كراوەتەوە.
لەم بارەیەوە پاپا دۆمینیكنی پازدە رایگەیاند :راسپاردەی دۆمینیكان
جیلوەیەكی نوێی بەخۆیەوە بینی ،ئەوە وەختێك كە كڵێسا بە وانەبێژوو دكتۆری
كڵێسا ناوزەدكرد ،لەبەرئەوە شەرەفی ئەوەی پێبڕاوە كە لەالیەن ئەحبارو
كەشیشو موریدو تەواوی خوێندكارانی كڵێسا پێگەو مەقامی بااڵو بەرزە .
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دەستپێكی ژیانی تۆماس ئەکیونی
()1274_1225
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تۆماس لە رۆكاسیكای هەرێمی ئەكینۆی واڵتی سەقڵییە دا لەدایك
بوو( لەئێستەدا هەرێمی التسیۆی ئیتاڵیایە).
بەگوێرەی بۆچوونی هەندێك لەنوسەران لە قەاڵی ئەكوینۆ ،لە
ئامێزی خانەوادەو ژیانی ئەرستۆكراتییەتی بابیدا هاتە دونیاوە .بابی تۆماس
سەر بە رەچەڵەكی بەهێزی خانەوادەكەی نەبوو ،وەل ێ دایكی لەتۆرەمەی
خانەوادەی رۆسی بوو كە لقی ناپۆلی رۆتشۆلۆ بوو  .سیندیباڵ هەوەڵ
كاهینو سەرۆك دێری مەزن بوو لە مۆنتی كاسیۆ ،هەوەڵ بندیكتین بوو.
وەخت ێ تەواوی خانەوادەكەی تۆماس كوڕەكانیان دەنێردرانە بەر خزمەتی
سەربازی ،وەل ێ ئەوان تۆماسیان ئامادەكرد تارێژكەو رێگەی مامی بگرێتەوەو
ببێتە راهیبێكی مەزنی كەنیسەی مۆنتی كاسیۆ.
ئەمەش بۆ گەنجێكی خانەوادەیەكی خانەدانی باشوری ئیتاڵیا
كارێكی نۆرماڵو چاوەڕێكراو بوو .ئەوەبوو تۆماس لەتەمەنی پێنج ساڵیدا
نێردرایە بەر خوێندن لە مۆنتی كاسۆدا ،وەلێ پاش پێكدادانی سەربازی
نێوان ئیمپراتۆر فردریكی دووەمو پاپا گریگۆری نۆهەم ،ئیدی گەڕایەوە بۆ
ناپۆلی .كە ئەمەش لەساڵی  1239دا بوو  .الند فوڵو سیۆدۆرا لە ستادیۆمی
گشتی زانكۆدا تۆماسیان وەرگرتبوو ،ئەوەش لە ناپۆلیداو لەالیەن فردریكەوە
دروستكرابوو .هەر لەوێدا بوو كە تۆماس ئاشنابوو بە ئەرستۆو ئیبن روشدو
ئیبن مەیمون .دواتر هەموو ئەمان شوێنی دیارییان لەسەر فەلسەفەی
خوداناسی تۆماسدا بەجێهێشت  .دیارە كە هەموو ئەو كاریگەرییە لەماوەی
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خوێندنەكەیدا بوو لەناپولی ،خودی تۆماس لەژێر كاریگەریی جۆن سانت
جۆلیاندا بوو .دیارە كە واعزێكی دیاری دۆمینیكان بوو لە ناپۆلیدا .دیارە كە
ئەمەیش بەشێك بوو لە هەوڵی كارای دۆمینیكانەكان بۆ راكێشانی خەڵكو
راهێنانی شوێنكەوتووەكانیان بە وابەستەبوون بە دەمارگیریی هزرییانەوە.
تۆماس مامۆستاكەی بەگەل ێ لە زانستەكان ئاشنای كرد ،لەوانە ئەندازەو
ژمێریاریو مۆسیقاو ئەستێرەناسیدا .قەاڵی مۆنتی سان جۆڤیانی كامبیانۆ
لەتەمەنی نۆزدە ساڵیدا تۆماس بەتەواوی پێوەندی كرد بە دۆمینیكانەوەو
ئەو نەزمە نوێیە تازە دام��ەزراوەی پەسەند كرد .تۆماس لە گۆڕانكارییە
هزریو رۆحییەكەیدا رەچاوی سەرنجی خانەوادەكەی خۆی نەكرد .هەربۆیە
لەهەوڵی رێگریكردن لە دەستێوەردانی سیۆدۆرا بۆ هەڵبژاردەكەی تۆماس،
دۆمینیكەكان تۆماسیان گواستەوە بۆ رۆماو دواتریش لە رۆماوە چووە پاریس.
هەرچەند كە لەمیانی گەشتێكی تۆماسدا بۆ رۆما ،بەگوێرەی زانیارییەكانی
سیۆدۆر ،براكەی توانی تۆماس دەستبەسەربكاتو بیگەڕێنێتەوە بۆالی دایكو
بابی .دیارە كە بەپاساوی خواردنەوە تۆماسییان لە قەاڵی مۆنتی سان
جوڤان مۆنتیانۆدا ،بەندیان كرد .بۆماوەی ساڵێك لەو قەاڵیەداو لەالیەن
خێزانەكەیەوە دەستبەسەر بوو ،ئەوەش تەن ێ لەپێناو دوورخستنەوەی بوو
لە و بیروباوەڕە نوێیەی دۆمینیكانو پەسەندكردنی وەك الیەنێكی رۆحی لە
زیهنو رۆحی تۆماسدا.
نیگەرانییە سیاسییەكان رێگرییانكرد لەوەی پاپا هەوڵی ئازادكردنی
تۆماس ئەکیونی بدات ،هەربۆیە ئەمەش كاری كردە سەر زۆربوونی ماوەی
دەستبەسەركردنەكەی تۆماس .تۆماس ماوەی دەستبەسەركردنی بە وانە
وتنەوەی كچانی كڵێساو ئەندامانی دۆمۆنیكانو پێوەندیكردن لەتەكیان
گوزەراندی .هاوكات ئەندامانی خێزانەكەی بەتەواووی نائومێد بوون لەوەی
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كە تۆماس ئاشناكەنەوە بەنەزمی كالسیكیی ئاینداریی خۆیان .تۆماس لەسەر
درێژەدان بە رەوگەی دۆمۆنیكان سوربوو.
بۆیە خانەوادەكەیو دووان لەبراكانی بیریان لە بەكرێگرتنی ژنێكی
لەشفرۆش كردەوە تا لەو رێگەیەوە لەخشتەی بەرن .بەگوێرەی ئەفسانەیەك
لەبارەی تۆماسەوە ئەو ئاسنی گەرمو سورەوە بووی دەخستەسەر دەستانی
تاوەكو بێئاگا بێت لەئافرەتەكە تا رادەی��ەك كە لەخەونیدا دووان لە
فریشتەكانی ئاسمان دێنە الیو پەیمانی بەهێزیو خۆڕاگریی پێدەدەن.
دیگۆ والسكز دەڵێ كە ئەو فریشتانە كەمەربەندی پیرۆزو پاكییان ئااڵندۆتە
تۆماس ،ئەمە هەمووی لەسااڵنی  1244ز بووە .دوواجار سیۆدۆر پاش
ئەوەی هەموو هەوڵەكانیان شكستیان هێنا بۆ پاشگەزبوونەوەی تۆماس،
ئیدی بۆ پاراستنی نێوبانگی بنەماڵەكەیان رێگەی بۆ تۆماس خۆشكرد
تاوەكو لەپەنجەرەی بەندییەكەیەوە هەڵبێتو قوتاربێت .چوون بەخەیاڵی
خۆیان قوتاربوونی زیانی كەمتربوو لەوەی بمێنێتەوەو كاریگەریی دابنێت.
ئیدی نێردا بۆ ناپۆلیو دوواتر بۆ رۆما تاوەكو چاوی بە یۆهانس ڤۆن
بكەوێت ،كە گەورەی دۆمینیكانەكان بوو لەوكاتەدا.
پاریس ،كۆڵۆنیا ،ئەلبێر ماگنوس ،گرتنە دەسەاڵتی هەوەڵ
نێوەندی خوێندن لە پاریسدا()1259_1245
لە 1245دا تۆماس ئەکیونی نێردرا بۆ فاكەڵتی ئاداب لە زانكۆی
پاریس .لەوێ زێدەتر چاوی دەكەوت بە كۆڵەری بەنێوبانگی دۆمینیكان
ئەلبێر گاگنوس .پاشان وابەستە بوو بە كورسی خوێندنی ئیالهییات لە
زانكۆی سانت جیمس .هەر لەوكاتەدا ئەلبێرت نێردرا بۆ كۆلۆنیا لەساڵی
 .1248هەر لەو دەمەدا تۆماسیش شوێنی كەوت ،لەوێ لەالیەن پاپاوە
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وەك سەرۆكی دێری مۆنتی كاسیۆی دۆمۆنیكان ناسێنرا .هاوكات وەك
خوێندكارێك بەرز بووەوە .دیارە كە تۆماس لەبەر ئەوەی بێدەنگ بو وە
و فرە بەكەمی دەدوا ،لەالیەن هاورێكانییەوە وەك كەڕوالڵ ناسرابوو.
لەم بارەیەوە ئەلبێرت بەهەمووانی راگەیاند :دیارە كە ئێوە وا
بەتۆماس دەڵێن ،وەلێ دڵنیابن كە رۆژێك دێت كە دەنگدانەوەی وەك
بۆمبێك هەموو دونیا گوێی لێدەبێت .تۆماس لە كۆلێژی كۆلۆنیا وەك
شاگردی پرۆفیسۆر وانەی دەوتەوە ،وانەكانی لەبارەی كتێبی پیرۆزی
سەردەمی كۆنو وانەكانی ئەشعیاو گەلێ لە وانە سەرەكییەكانی كڵێسا
بوو .لەساڵی  1252دا گەڕایەوە پاریس تا لەوێدا خوێندنی ماستەر لە
خودا ناسیدا بخوێنێت .سێ ساڵی دووای ئەوە خۆی یەكالیی كردەوە
بۆ دیراسەكرن لەسەر حوكمەكانی پیتەر المبۆرد .تۆماس لەو ماوەیەدا
چەندین دانراوی هەبوو ،هەموو ئەوانە كتێبی ئاینیو فەلسەفی بوون
لەسەر بوونو كرۆكی بوونو گەلێ نوسراویشی لەبارەی یاساو رێساكانەوە
هەبوو.
لەبەهاری 1256دا تۆماس وەك جێگری سەرۆكی زانكۆی پاریس
دەستنیشانكرا ،لەوكاتەدا هەوەڵ دانراوی برێتی بوو لە پەرتوكێك لەسەر
ئەوانەی كە هێرش دەكەنە سەر بەندایەتی خوداو ئایین .هەموو ئەم
بەرگرییانە لە هێرشەكانی ولیان سانت عمورەوە سەرچاوەی گرت.
لەماوەی بەدەستهێنانی پۆستەكەیدا لەوێ  1256بۆ  1259دا دیسانەوە
گەلێ كاری باشی نوسی لەوانە لەبارەی ئەو گرفتانەی كە ناكۆكییان لەسەر
راستی هەیە .لەوێدا توانیبووی پرسو جۆی  29پرسی گرنگ لەبارەی
باوەڕو رەوشی مرۆڤەوە بكات ،هاوكات لەدووا كاتی ویالیەتەكەیدا
تۆماس یەكێك لە هەرە كارە بەنێوبانگەكانی دەستدایە كە برێتی بوو لە
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كورتەی وەسەنییەت .دیارە كە لەرێگەی سیمینارو گفتوگۆو پرسو جۆی
مەنتقییەوە گەلێ لە رەهەندە زیندووەكانی ئەودەمەی دەخستە بواری
وتنەوەو بیرو هزری خوێنكارەكانی دەجواڵند.
چۆن فەلسەفە لە خوداناسییو ئیالهیات جیاوازە؟
پێویستە هەر لە س��ەرەت��اوە ئ��ەوە رابگەیەنرێت كە فەلسەفە
تایبەتمەندیی جیاوازی هەیە لە زانستی خوداناسی .تۆماس ئەکیونی
دەیهەوێت هەر لەسەرەتاوە لەمە تێبگەن كە فەلسەفە واتا خۆشەویستی
دانایی ،لەبەرامبەردا خوداناسیش یان پیۆلۆجیش واتا كۆڵینەوە لەبارەی
خواوەند.
خەڵكانێكی فرە گریمانەی ئەوە دەكەن كە فەلسەفەو ئیالهییات
هەمان شتن ،یاخۆ پێیانوایە كە فەلسەفە بريتییە لە كۆڵینەوە لەبارەی
ئایینەكان ،دیارە كە ئەمە تەواو راست نییە .چوون فەلسەفە پێداگریدەكات
لەبارەی ماریفەی سروشتیو ئیالهییاتو خوداناسیش سەرنجی لەسەر
ماریفەی سەروو سروشتو نادیارەوەیە .یاخۆ رەنگە بڵێن كە فەلسەفە
پەیوەستە بەوەی كە ئێمە دەتوانین چی بزانین بەبەڵگەو هۆكاری لۆژیكیی.
لەهەمانكاتدا ئیالهییاتو خوداناسیش پەیوەستە بە راستییەكی زانراوەوە لە
ڕێگەی پێغەمبەرایەتیو سروشێكی پیرۆزو خوداییەوە .وەخت ێ فەیلەسوفی
یۆنانی ئەفالتۆن ،لەبارەی بوونی رۆحی مرۆڤەوە لەپاش مردن رادەماو
رۆدەچوو لە مشتومڕدا ،ئیدی دەرگیر دەبوو لەتەك فەلسەفەدا ،دیارە كە
بە رەوگەی بەڵگە گەلێكی لۆژیكییەوە تێدەما .هەروەها كات ێ موسا قسەی
لەتەك خواستی خوای ئیبراهیمو ئیسحاقو یەعقوب كرد ،ئەوا دەرگیر بوو
لەتەك نومایانی راستیگەلێكی سروشیو خواییدا .
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دیارە كە ئەمە لەتەك الهوتو ئاییندا یەكدەگرێتەوەو المو جیمی
تێدانییە .كەواتە فەلسەفە ناڕوانێتە رەوگەی پێغەمبەرایەتیو پێناوێكی
رۆحیو سروشی بۆ نومایانی زانیارییو راستییەكان ،وەل ێ ئایین لەو رەوگەدا
ئەسپی خۆی ت��اودەدا .لەم سۆنگەیەوە فەلسەفە پێكهاتەیەی ماریفەتو
زانیاریگەلێكە كە لەڕێگەی بەڵگەو هۆو هۆكارەوە ئێمە پێی ئاشنا دەبین.
هەروەك چۆن ئایین ناسیش یان سیۆلۆجی بريتییە لە چوارچێوەیەكی
مەعریفی كە ئێمە لە رێگەی زانیارییەكی خواییو نومایانێكی سروشییەوە
پەی پێدەبەین.
فەیلەسوفە هاوچەرخەكان ،بەمە رازی نابن
فەیلەسوفە هاوچەرخەكانو الهوتە هاوچەرخەكان ،لەبواری گومانو
گریمانەیەكی مەجازیو ش��اراوەدا رۆچ��وونو كاردەكەن .كە بەتەواوی
لێكجودانو دوورن لەیەكدییەوەو پێوەستی لەنێوانیاندا نییە .تۆماس ئەکیونی
ئەمەی بەم رێگەو رەوگەیە نەبینی .تۆماس سەبارەت بەو دوو دیسپلینە،
روانگەی پەیوەست بەخۆو رەوگەی تایبەت بەخۆی گرتبووە بەر .وەلێ
هیچ كام لەم رەوگانە نە لەتەك یەك ناتەبا بوون نەیش دابەشكرابوون.
لەالی تۆماس فەلسەفە برێتی بوو لە دەستگرۆو خادمی الهوتناسیو ئایین.
ئەمە مانای وایە كە هێزی راستییەكانو عەقڵ لەڕێگەی بەڵگەوە دەزانرێن،
بەڵگەو عەقڵ دەتوانن دەستگرۆو یاریدەدەری پیاوانی ئاینیو الهوت بن.
لێرەدا كلیلێك بۆ ئەوەی لە تۆماس تێبگەین ئەوەیەكە بڕوانینە فەلسەفەو
الهوت وەك دوو بەرەی تایبەتمەنددراو جیاواز لەیەكتریی نە وەك دوو
بازنەی ناپەیوەستو بێ پەیوەندیی .تۆماس وادەبینێ كە بێ باوەڕیو
ئیلحاد لە دورگەیەكدایە ،كە ژیان لە و نێوەندەدا شوێنێكی نییە ،لەوێ
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دەتوانی راستەقینە بزانیت ،كە خودا بوونی هەیە .دیارە كە ئەمە شتێكە
ئاتاجی بە هۆیەك نییە بۆ ئەوەی كەسێك بیزانێت.
ئەمە راستییەكی فەلسەفییە كە ئایین نایهەوێتو نایخوازێت.
لەمێژودا خەڵكانێكی ئێجگار زۆر هەبوونە كە بەبێ بوونی بە پەڕاوی پیرۆز
باوەڕیان بە خودابوو .سوكراتو ئەفالتۆنو ئەرستۆو شیشرۆن ،نمونەگەلێكن
لە بیرمەندانی ئیلحادو بێباوەڕ كە وا دادەنێن بااڵترین خودا ،خودایەكە كە
بەسەر هەموواندا بەتواناو بااڵدەستە .هەقیقەتێكی تری فەلسەفی راستییەك
لە خۆ دەگرێت كە خودا جیاوازە لە خەڵكو دروستكراوەكان ،هەروەك
چۆن كە مرۆڤ جیاوازە لە بونەوەر و ئاژەاڵن.
مرۆڤەكان خاوەن رۆحنو یاساگەلێكی ئەخالقی تێیاندا بوونیان
هەیە .بۆ نموونە دووركەوتنەوە لە كوشتن ،هەقیقەتێكی فەلسەفییە،
دەكرێت لەرێگەی عەقڵەوە بزانرێت ،چوون ئەم نۆرەمە ئەخالقییانە
دەكرێت بناسرێنەوەو هیچ ئاتاجیش بە سەرچاوەكانی ئایینو كتێبی پیرۆز
نەبێت.
تۆماس وەك فەیلەسوف
تۆماس ئەکیونی وەك راستییەكی فەلسەفی هەمو ئەمانە دەناسێنێو
پێشبینیش دەكات كە كەسێك بە بەكارهێنانی بەڵگەی دروستو لۆژیك
بگات بە هەموو ئەو راستیانە .هەروەها و لەهەمان كاتیشدا تۆماس پێی
وایە كە راستیگەلێكی تریش هەن كە هەرگیز لە رێگەی عەقڵو بەڵگەی
لۆژیكییەوە ناتوانرێت پەییان پێببرێت .بۆ نموونە تۆماس پێی وایە كە خودا
سیانەی پیرۆزە ،ئەوەیش راستییەكی نومایانكراوە .داكۆكی دەكات كە خودا
تەنێ بە بەڵگەو لۆژیك ناناسرێت .
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ئ��ەوە شتێكە پەیوەستە ب��ەب��اوەڕوو خ���وداوەو ل��ەو رێگەیەوە
نیشاندەدرێت .هەروەها خۆهەڵكێشان لە ئاو و باوەڕداربوون بە مەسیح
یاخۆ هاتنەوەی عیساو فەرمانبەرداربوون لە مەرگو ژیاندا ،هەموو ئەوانە
راستییەكی ئاینیینو لە رێگەی سروشو پێغەمبەرایەتیو رۆحی ئاینەوە
شوناسیان پێدراوە .لێرەدا خشتەیەك هەیە كە تایبەتمەندیو جیاوگەكانی
ئاینیی نیشانداوە:
راستییە فەلسەفییە ناسراوەكان لە رێگەی عەقڵو بەڵگەوە بریتین لە:
خوا بوونی هەیە ،خودا یەكێكە ،مرۆڤ خاوەن رۆحێكی جاویدانو نەمرە،
دزیی مەكەن.
هاوكات ئەم راستییە ئاینییانەیش لە رێگەی سروشو نیگای خواییەوە
ناسراون :عیسا كوڕی خودایە ،بەهەشتو دۆزەخ ،لە ئاو هەڵكێشان
سوێنخواردنە ،دەبێت عیسا داوەری زیندووانو مردووان بكات .نمونەكانی
سەرەتا راستیگەلێكی فەلسەفینو لە رێگەی عەقڵەوە ناسێنراون ،هەروەك
چۆن نموونەكانی دوواتر راستیگەلێكی ئاینیینو لەرێگەی سروشی خواییەوە
ناسراونو پێمان گەیشتوون.
تۆماس ئەکیونی ئاماژە دەدات بە راستییە فەلسەفییەكان وەك
دیباجەی باوەڕو ئیمان .چوون وشەی  praeambulaلە زمانی التینیدا بەواتای
را رۆیشتن دێن ،لێرەدا مەبەستی تۆماس ئەوەیە كە هەموو ئەوانەی رێ
رۆیشتنو بەرگوزاری پێش قۆناغی باوەڕو ئیمانن.
خودا نەناسان دەتوانن چ بزانن؟
خودا نەناس دەتوانێت بزانێت كە خودا یەك بوونی هەیەو هاوكات
خاوەن رۆحێكی جاویدانی هەتاییشە ،هەموو ئەمانە دەتوانێت پێیان
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ئاشنابێت پێش ئەوەی ببێتە تاكێكی مەسیحیی .لەالی تۆماس ئەکیونی،
راستییە ئایینییەكان دروست وەك وەاڵمەكانی هەموو ئەو نموونانەن كە لە
كۆڵۆمی الی راستەوەن ،وەل ێ بۆچی پرسەكان خراونەتە الی چەپەوە.
بۆنموونە گەر خودایەك هەیەو ئێمەش رۆحمان هەیە ،ئێمە پێویستە
چی بكەین دەرب��ارەی؟ كەواتە پرسی فەلسەفی سەرمان دەكێشێت بۆ
پرسێكی ئاینیی .یا داوەری ژیانی تۆماس ئەکیونی بكە كە چۆن بوو لەتەك
فەیلەسوفانی پاریسدا ،روشدییەكان هەموو ئەوانە بوون كە بانگەشەی
هەقیقەتی فەلسەفییان دەكردو لەتەك هەقیقەتی ئایینخوازیدا ناتەبابوون.
روشدییەكان بانگەشەكەیان خۆی لەوەدا دەبینییەوە كە فەلسەفە
رەوگەیەكی دروس �تو ك��ەالمو خوداناسیی نادروست ،یاخۆ بانگەشەی
ئەوەیان دەكرد كە لە هەر رەوشێكدا هەقیقەت لەهەر یەكەیاندا ناتەبایە
لەتەك ئەویتردا .وەل ێ لەالی تۆماس ئەوە ناكرێت دروستبێت ،چوون خوا
دانەری هەردوو ئاراستەی هەم هەقیقەتی فەلسەفیو هەمیش هەقیقەتی
كەالمو ئایین خوازییە .كەواتە لەالی تۆماس هەردوو ئاڕاستەكە دروستو
هەردووكیشیان تەواووكەریی یەكتریین .
تۆماس لە شوێنێكی دیكەدا دەڵێ :بەخششو رەحمەت تەواوكەری
سرووشتە ،هەر وەك چۆن دەكرا تۆماس بیوتایە :خواناسیو ئایین تەواوكەری
فەلسەفەیە.
هەروەها یان داوەریی بكە چۆن مەسیحیگەلێكی لە خواترس وەخت ێ
لەالیەن ئەڤیرۆریستە فەلسەفییەكانەوە هەڕەشە و گوڕەشەیان لێدەكرێتو
دەخ��وازن لە راستییە فەلسەفییەكانەوە خۆیان ببیننەوە و قوتاربن لەو
دۆخو دونیایەی كەتێیدان .چوون ئەوانی مەسیحی تەن ێ دان بە راستیە
كەالمییەكانی كتێبی پیرۆزو مەزهەبو میتۆدیی ئایینیدا دەنێن.
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ئەوان وایان لێكداوەتەوەو پێشبینییان كردووە كە تەواوی راستییەكان
دەبێت لەپێچی سروشو پیرۆزی خواوە سەرچاوەبگرنو تەنانەت بەخششی
عەقڵو زیهنی مرۆڤیش هەر دەبێت لەالیەن سروشەوە بخرێتە گەڕ ،بۆ نمونە
لە زیهنی ئەواندا دوو كۆی دوو كاتێك دەكاتە چوار ،دەبێت لە پێودانگی
زانیارییەكانی ئایینەوە هەڵگۆزرابێت .وەلێ تۆماس ئەکیونی وادەبینێت كە
نیعمەتو بەخشیشەكان لەتەك هەموو ئەوەی پەیوەستە بەسروشتەوە،
فەلسەفەو خواناسی ،عەقڵو ئیمان هەموو ئەمانە تایبەتمەندیی تایبەت
بەخۆیان هەیە وەل ێ دەبێت لەبیرمان نەچێت كە هەمووان تەواوكەری
یەكترینو ئاتاجیان بەیەكەو لێك دانەبڕاون .لەهەمان كاتدا ئەو چەندینجار
دەستەواژەی دوبەرابەریی بۆ پەیوەندیداریی بەكترییەوە بەكاردەهێنێت.
پێویستە چی بزانرێت لەبارەی فەلسەفەو خوداناسییەوە
لەكۆتایی هەموو ئەم زانیارییانەدا ،لە زانیارییو وردبوونەوەكانی
تۆماس ئەکیونی دا گەیشتوینەتە ئەم خااڵنەی خوارێ:
 . 1فەلسەفەو كەالم ،چوون عەقڵو ئیمان وەهانو تەواوكەری
یەكترین ،چونكە خودا دانەرو كردگاری هەردوكیانە.
 . 2فەلسەفە پەیوەستدەبێت بە هۆكاری عەقڵییەوەو خوداناسیش
پەیوەست دەبێت بە سروشی خوداییەوە.
 . 3ئەوە هەڵەی روشدییەكانە كە برەو دەدەن بە وەی فەلسەفە
لەبەرەی دژی خوداناسیدا بهێڵنەوە.
 .4هاوكات ئەوەش هەڵەیە كە هەقیقەتە فەلسەفییەكان لەپێناو
بەرگریكردن لە خواناسی نكولییان لێبكرێت .
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چۆن وەك تۆماس ئەکیونی بیربكەینەوە
گەر بمانەوێ كۆڵینەوە لەبارەی تۆماس ئەکیونیەوە بكەین ،سەرەتا
پێویستە ئاشنابین بەوەی كە ئەو چۆن بیریكردووەتەوە .تۆماس فرە جەختی
لەوبارەوە دەكردەوە كە ئێمەی مرۆڤ چۆن ئاشنابینو ماریفەتمان هەبێت
لەبارەی شتەكانەوە .لەم بارەیەوە وشەی فەنتازیو لەبار بۆ كۆڵینەوەو خوێندنی
زانیین بریتییە لە ماریفەت ناسیی .تۆماس ئەکیونی خاوەن ماریفەتناسییەكی
ئێجگار سادەو رەوانە یاخۆ حسابی ئەوەی كردووە كە چۆن ئاشنابین بە
شتەكان .تۆماس بیردەكاتەوە لە تێرمە زانستییەكانو بونیادی ماریفەت.
ئێمەیش بیردەكەینەوە لە زانست وەك زانستی فیزیاو گەردوون ناسی .تۆماس
وشەی  ( scientiaوشەیەكی التینییە بۆ ماریفەت) بەكارهێنا .ئەوەیش بۆ
ناساندنو پێناسەی پێكهاتەو بونیادی ماریفەت بوو.
هەموو ئەم زانستانەی كە ئەمڕۆ ناومانن لە بابەتەكان .لەالی تۆماس
بااڵترینی زانستەكان زانستی خواناسییە ،یاخۆ كۆڵینەوەیە لە سروشی خوایی بۆ
مرۆڤ ،چوون تۆماس وادەبینێت كە هەموو هەقیقەتەكان لە خوداوە سەرچاوە
دەگرن .لەئاكامیشدا تەواوی زانستەكانی تری وەك ماتماتیكو ئەخالقو
فەلسەفە لە هەماهەنگیدان لەتەك زانستی خواناسیو سیۆلۆجیدا .وەك ئەو
پەندەی كە دەڵێ :هەموو هەقیقەتەكان ،هەقیقەتی خوایین .كەواتە ئێستە
سیۆلۆجیو ئایین ناسیی جیاوازە لە تەواوی زانستەكانی تر .چوون كۆڵینەوەو
وتوێژە كەاڵمییەكانو ئاینییەكان لە خوداوە دەستپێدەكەنو پاشان دادەبەزێنرێنە
سەر تاكێكو لەوێشەوە بۆ دەورووب��ەرو مرۆڤ ئاڕاستە دەكرێن .وەلێ
لەالیەكی ترەوە فەلسەفە بە ئاڕاستەیەكی جودا كاردەكات .چوون مشتومڕ و
وردبوونەوە فەلسەفییەكان لە زانیارییو ماریفەتی جیهانەوە سەرچاوە دەگرن
و پاشان دێتە سەر تێگەیشتنێكی فرە سنووردارو ئەبستراكی خوا.
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تۆماس زانستەكان شیتەڵدەكاتەوە بۆ س ێ پۆلێنی سەرەكی:
زانستە پراكتیكییەكان ،زانستە تیۆرییەكانو زانستە بەرهەمدارەكان.
زانستی تیۆریی :خوداناسیی(كۆڵینەوەو خوێندن لەبارەی خودا)،
میتافیزیك ( كۆڵینەوە لەبارەی خودی بوون) ،ماتماتیك ( كۆڵینەوە لەبارەی
ژمارەكان).
زانستی پراكتیكیی :ئیتیك ( كۆڵینەوە لەبارەی كارو ئەكشنەكان)،
سیاسەت ( كۆڵینەوە لەبارەی واڵتان) .
زانستە بەرهەمدارەكان :دروستكردنی كێك ،بونیادنانی پردەكان،
بەرهمهێنانی بیرە ،تەقاندنەوەو دابەشكاریی لە ئەتۆمەكاندا.
لەئەوڕۆدا ئێمە وادانێین تەن ێ زانستە بەرهەمهێنەكان بابەتی
زانستیین ،چوون ئ��ەوان بەشدارن لە ئەندازەگیریی شتە مادییەكاندا.
بابڕوانینە نموونەیەك كە یاریدەمان دەدات لە جیاوازییەكان تێبگەن.
زانستە تیۆرییەكان لەوەدا رۆدەچنو قوڵدەبنەوە كە سێگۆشەیەك چییە؟
وەلێ زانستە بەرهەمدارەكان لەوەدا بیردەكەنەوە كە سێگۆشەیەك چۆن
بەكاردێتو چۆن دروستدەكرێت.
لێرەدا خشتەیەك هەیە كە جیاوازی نێوان ماریفەی تیۆرییو ماریفەی
پراكتیكیی لەتەك پێوەستی بە سێگۆشەیەكەوە پیشان دەدات:
ماریفەی تیۆریی سێگۆشەكان :سێ ڕوون ،سێ گۆشەن ،كۆی
گۆشەكان یەكسانە بە  180پلە.
ماریفەی بەرهەمداری سێگۆشەكان :سێگۆشەكان بەهێزترن لە
چوارگۆشەكان ،سێگۆشەكان بۆ پردە هەڵواسراوەكان بەسوودن ،نوكی
تیرەی سێگۆشەكان كاریگەرن .هەر لەم پێودانگەشەوە جیاوگەكانی تۆماس
لە نێوان مەعریفەی تیۆریو پراكتیكیو بەرهەمهێنەكانەوە پەیوەستە بە
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پیشەكەیەوە وەك راهبێكی دۆمۆنیكان .لەنێو كەنیسەی كاسۆلیكیدا هەموو
ئەوانە دەژین كە بە شیوە ژیانێكی زاهیدانە ،وەك راهیبو راهیبە مەلولو
متەكان ژیان دەكەن لەهەمان كاتدا ،هەموو ئەوانەبش كە شێوە ژیانێكی
ئەكتیڤو پراكتكییان هەیە وەك ئەسقەفو كەشیشو خەڵكە ئاساییەكان
ژیان دەكەن .دۆمۆنیكانەكان هەوڵدەدەن هەردوو زاهیدو دەست لە دونیا
شۆریوەكان لەتەك ئەكتیڤو كاراكان تێكهەڵكێش بكەن .بەم شێوەیە بەدووی
ژیانێكەوەن كە بەتەواوی چاالكییە تیۆریو پراتیكییەكان لە ئامێز بگرێت .
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هەستی پێنجەمت دەروازەیەكە بۆ
ماریفەو زانست
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تۆماس باوەڕی وانەبوو كە كەسێك وەخێك لەدایك دەبێت ماریفەو
زانستی زگماگی لەتەكدایە .گەر وابیركەیتەوە كە مێشكت وەك كۆمپیوتەرێكە،
تۆماس وای بۆچووبوو كە ئەوە وەك درایڤی بالك هاردە .چوون بە دڵنیاییەوە
مێشكی مرۆڤ پێشوەخت زەمینەسازی بۆكراوەو ئاراستە دەكرێت بۆ هەقیقەت.
یاخود وەك ئەوەیە مێشكی مرۆڤ پێشتر سۆفت وێردی تێدا دابەزێنراوە ،وەل ێ
هیچ داتایەكی تێدا نییە .دروست دەویسترێت بوترێت كە كۆمپیوتەر بە خۆی
و بەرنامەكانییەوە وەختێك هەیە ،هیچكام لە دۆكیۆمێنتو زانیارییەكانی تێدا
نییە .ئەدی دوواتر چۆن داتاو زانییارییەكان دەست دەخەین؟ تۆماس دەڵ ێ ئێمە
خاوەن پێنج دەرووی چوونەژوورەوەین بۆ چنگ خستنی داتاو زانیارییەكان
یاخۆ بەدەستهێنانی ماریفەت ،ئەوانەبش :هەستی بینین ،بۆنكردنن ،بیستن،
تامكردنو بەركەوتنن .داتای ئەم هەستە بەنێو هەستەكاندا تێدەپەڕێت بۆ نێو
هۆشو عەقڵو لەوێوە پرۆسەكە دەست پێدەكات .داتا لەم هەستانەوە سەرچاوە
دەگرێت .سیستەمی كاركردنت ئەو پرۆسەیە بەگەڕ دەخات .ئیدی هۆشو
عەقڵی كارا رۆڵی خۆی دەبێت .چوون لەسەر خۆی وەستاوە تاچەند بەتۆكمەیی
زانیارییەكان بهێڵێتەوە واتە لە هارد درایڤ یاخۆ میمۆریی هۆشو عەقڵدا.
فۆرمو مادە
تۆماس ئەکیونی وادەبینێ كە هەموو شتە فیزیاییەكان لە فۆرمو مادە
پێكهاتوون .لێرەدا فۆرم بریتییە لە ئایدیاو مادەیش بریتییە لە شمەك .گەر
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نموونەیەك وەربگرین ،ئەڵقەی هاوسەرییەكەم ،شێوەی بازنەییەو شێوەی
لولەكەی كورتەو ئێمە دەزانین كە ئەڵقەیە .مادەكەیش ئاڵتوونە ،وەختێك
زەڕنگەر وادادەنێت شێوەی مادەكە بازنەیی بێت ،ئیدی دەبێتە ئەڵقەی
هاوسەریی.
فۆرمەكە رێك وەك ئایدیا یان شێوەی شتەكانەو مادەكەیش دروست
ئەوەیە كە لێی دروستكراوە .دیارە بەشێوەیەكی بنچینەیی جیاكەرەوەی نێوان
مادەو فۆرم لە ئەفالتۆنەوە سەرچاوەی گرتووە .بونێوبانگترین خوێندكاری
ئەفالتۆن ،ئەرستۆ هاتە پێشێو دووانی تری بۆ زیاد كرد .ئیدی ئەمە ئەو
شوێنە بوو كە تۆماس ئەکیونی چوار هۆی بۆ ناساند .ئەوانیش بریتین لە:
هۆكاری فەرمیی(ئایدیا) ،هۆكاری ماددی (شتومەكو شت) ،هۆی كاریگەرو
هۆكاری كۆتا (مەبەست).
چوار هۆكار
چوار هۆكار لەنێو گرنگترین چەمكەكانی تۆماس ئەکیونیدایە كە،
تۆ دەتوانیت لێیان بگەیت .چوون بەب ێ تیگەیشتن لەوانە لە قوڕاوێدا گیر
دەمێنیت .سەرەتا بە وشەی هۆكارەكە ناكرێت سەرمان لێبشێوێت .چوون
لێرەدا وشەكە واتای هۆ و كاریگەریی ناگەیەنێت .چوون ئەوە واتای هۆیەك
دەگەیەنێت بۆ شتێك .دووا هۆكاریش ئامانج یاخۆ مەبەستە .هۆكاری
فەرمیش بیرۆكەی شتێكە .هۆكاری مەتریاڵی شتومەكەكانە كە لە چ شتێك
دروستكراوون .هۆكاری كارایش ئاداتێكە .بۆ زیاتر روونكردنەوەی بابەتەكە
دەچینە نێو نموونە گەلێكەوە.
نموونەی چوار هۆكاری رۆمانێك یاخۆ نۆڤێڵتێك
نموونەی رۆمانێك وەرب��گ��رە ،ه��ۆك��اری فەرمی تێیدا خودی
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چیرۆكەكەیە .هۆكاری ماتریاڵیش بریتیین لە پەڕەی الپەڕەو مەرەكەب و
ستوونو پێكهاتەی ئەوشتەیە كە لەسەری دەنوسرێت .هۆكاری كارایش
بریتییە لە نوسەر ،ئەوەی بەشێوەیەكی بابەتیو بە قەڵەمو كاغەز رۆمانەكە
دەنوسێت .دوواین هۆكاریش مەبەستەكەیە ،بۆ چ هۆكارێك مەبەستو
ئامانجێك نوسەر دەستی داوەتە نوسینی رۆمانەكە .دیارە كە مەبەستەكان لە
نوسەرێكەوە بۆ یەكێكی دیكە هەمە چەشنەن .هەندێك نوسین بۆ نێوبانگو
هەندێك بۆ پوڵو پارەن ،هەندێكی دیكە دروست مەبەستیانە چیرۆكێكی
باش بنوسن.
نمونە :چوار هۆكار لە یاریگایەكی تۆپی پێدا
پاشان نموونەیەكی گۆڕەپانی تۆپی پ ێ وەربگرە ،لێرەدا هۆی فەرمی
چییە؟ بریتییە لە پێشنیازو پالنی گۆڕەپانەكە .ئەدی هۆكاری ماتریاڵی چییە؟
هۆی ماتریاڵی بریتییە لە چیمەنو خاكو وردە چەوو و ئاسنو هتد.
هەموو ئەوانە كە بەكارهێنراون بۆ دروستكرانی ستادیۆم یاخۆ گۆڕەپانەكە.
هاوكات پێویستە هۆكاری كارایش بزانرێت .هۆكاری كارا لە كۆتایدا برێتییە
لەوانەی كە ئامادەسازیو رێكخستن دەكەن بۆ پێدانی پوڵو ئەركی خاوەنی
ستادیۆمەكەو خاوەنی تێمەكە .هاوكات ئەم هۆیە خۆی دەبینێتەوە لەو
ئەندازیارەی كە دیزاینی گۆڕەپانەكەدەكاتو تەنانەت ئەوكرێكارانەی ساختو
سازیش دەگرێتەوە كە بونیادی كارەكە دەنێنو پەرژینو كاری برقو هەموو
شتەكانی رێك دەخەن .دواجار دەبێ بشزانرێت هۆكاری مەبەستو ئامانج
لە ستۆدیۆمێكدا چییە؟ دیارەكە ئەوانیش هەمەچەشنن ،یاخۆ هەوڵێكە بۆ
گردكردنەوەی پوڵو پارە یاخۆ زەمینەیەكە بۆ چێژوو كات بەسەربردن بە
فوتبۆڵ.
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نموونە :چوار هۆكارەكانی الزانیا
گەر نموونەی الزانیا وەربگرین ،سەرەتا لەهۆكاری فەرمی الزانیادا
بریتییە لەدەستووری كارو رێگەی سازكردنی ئەم خواردنەو رێوشوێنە
پێویستەكانی .هۆكاری ماتریاڵیش لەم خواردنەدا برێتیە لە تەماتەو پەنیرو
مەعكەرۆنیو پێكهاتەكانی دیكەی .هۆی كارایش لەم خواردنەدا برێتییە لە
ئاش پەزەكەی یاخۆ هاوژینت .هۆكاری مەبەستدارو ئامانجیش برێتییە لە
خۆراكدان بە خێزانتو چێژبەخشین پێیان بەرێگەی ئەو جۆرە خواردنە.
دیارە كە فەلسەفە هەرگیز چێژبەخش نەبووە.
بەكارهێنانی چوار هۆكارەكە بۆ پێناسەكان
چوار هۆكارەكە رێگەیەكی بەسودن لە هەڵسەنگاندنو خەماڵنی
ئ��ەوەی شتەكان چیین .چ��وار هۆكارەكە ی��اری��دەت دەدەن بەڕوونی
بیربكەیتەوەو قسە بكەی .لەالی تۆماس ئەکیونی هەمیشە پێناسەی پێویست
چوار هۆكار لەخۆیدا بەرجەستە دەكات .بۆنموونە كاتێك تۆماس پێناسەی
یاسا دەكات .ئەو پێناسەی یاسا دەكات بەوەی كە فەرمانی عەقڵە لەپێناو
باشییەكی هەمەالیەنەو چاودێریی كۆمەڵگەدا .تێیدا خاوەن چاودێری
كۆمەاڵیەتییە پەنا بە خواستەكانی نوێنەرەكانی لەو جڤاتەدا .فەرمانی
عەقڵ هۆكاری فەرمییە ،هاوكات دەرچواندنی یاساكەیش وەك دۆكیۆمێنتێك
هۆكارە ماتریاڵییەكەیە ،هاوكات هۆكاری كارایش برێتییە لە قازیو پێكهاتەی
تەشریعیی كە لەمیانەكەدا بوونی هەیە ،دواجار هۆی ئامانجو مەبەستیش
برێتییە لە بەرژەوەندی گشتی لە میانەكەدا.
پێناسەی یاسا :فەرمانی عەقڵ پەنا بە خواستی نمایندەكانی
دەردەكرێت لەالیەن دەسەاڵتی شیاوەوە لەپێناو بەرژەوەندی گشتیدا.
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چ���وار ه��ۆك��ارەك��ەی��ش :ه��ۆك��اری ف��ەرم��ی(ئ��ای��دی��ا) ،ه��ۆك��اری
ماتریاڵی(شتومەك) ،هۆكاری كارا(بریكار) ،دووا هۆكار (مەبەست).
لە كۆی هەرچوار هۆكارەكەداو لەمیانی پێناسەی یاسادا ئەوە
سەلمێنراوە بۆ خوێنەر كە ئەم میتۆدە بەسەر تەواوی زانستەكاندا رێكخراوە.
بۆ نموونە ئەو نەزمە لە زانستی خودا ناسیدا بەكارهێنراوە بۆ پێناسەی
شتانێكی وەك پیرۆزییەكانو نهێنییەكانی ئایین.
بۆنموونە هۆكاری فەرمی لە خۆشۆرینی باوەڕداربوونی كەسێكدا
بریتییە لەو وشەی كە دەڵێت خۆم دەشۆم بۆ تۆ بەنێوی باوكو كوڕو
رۆحی پیرۆز .هۆی ماتریاڵی لێرەدا برێتییە لەئاو ،هۆكاری كارایش كاهنی
نهێنییەكەیە ،ئەوەی كە دەیهەوێت ئەوە بكات كە مەسیح ئەنجامی داوە،
هۆكار كۆتایش یاخۆ مەبەست لەمەیش راوێژوو رێنیشاندانی كەسی تاوانبارە
بۆ ئەوەی لەتاوان پاكبێتەوە و ببێتە مەسیحیی .لێرەدا ئیتر دەبێت لە
مەدلولو مانای چوار هۆیەكە تێبگین ،تێبگەین كە تۆماس ئەکیونی باش
تێدەگات لە زەمینەی فۆرمو مادەو ئیدی راستییەكانی تێگەیشتنی فەلسەفەی
تۆماس رەوانترو راستتر دەبینین .
عەقڵو هزری زیرەكو بەهێز
تۆماس ئەکیونی بە گێڕانەوە لە ئەرستۆ پێی وایە كە هۆشو هزر لە
دەستپێكدایە .دروست وەك دەپەیەكی خاوێن كە هیچی لەسەر نەنوسرابێت.
وەختێ وێنا دەكرێین ،هزرو بیرمان خاوەن هێزێكە تا ئاشنا بین بە شتەكان،
وەل ێ مێشك هێشتا ئاشنا نابێت بە شتەكان .هەربۆیە تۆماس بانگەشەی
ئەوە دەكات كە مەژگ خاوەن هێزو جوڵەیە .چوون مێشكی مرۆڤ هەمیشە
خاوەن هێزێكە بۆ ئەوەی نەشونما بكات ،لەهەمانكاتدا هزرو هۆشی خودا
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هێزی نییە یاخۆ ئاتاجی بەهێز نییە بۆ ئەوەی گەشە بكاتو برەو بە مێشكی
بدات .عەقڵی خودا وەك ئەوەی تۆماس ناوی دەنێت بریتییە لە ئاكتێكی
خاوێن .خودا لە خوایەتی خۆیدا هۆشی ها بەشتەكانەوەو شتێك نییە
فەرامۆشی بكات یان تایبەتمەندی فەرامۆشكردنو لەیادچوون لە هۆشی
خودادا نییە .خودا هەموو شتێك دەزانێت .هیچ شتێك بۆ خودا مایەی
راچڵەكانو سەر سوڕمان نییە .هاوكات هۆشی مرۆڤ ناتوانێت بۆ هەمیشە
بە بۆشی بمێنێتەوە .هۆشی مرۆڤ دێتە پێش تا شتەكان بزانێتو ئاشنا بێت
پێیان .تۆماس پێمان دەڵێت كە هۆشو مەژگی مرۆڤ دابەشكراوە بۆ هۆشی
كاراو هۆشی بەهێز .هۆشو عەقڵی كارا ئەوەیە كە شتەكان دەخاتەگەڕو
كارایان دەكات تا روونو رەوان بن .
بوون لە مۆزەخانەیەكی تاردا
نمونەی كالسكیی رۆشنە رێیەكە كە پەیوەست دەبێت بە بینینو
ئاسۆوە .بهێنە پێشچاوت كە لە مۆزەخانەیەكدایت پڕە لە تابلۆی نەستیلەو
جوان .ئەوانە هەموو لەوێنو تۆیش لە گەلەرییەكەدایت ،وەل ێ تەواوی نورو
رۆشناییەكانی نێو مۆزەخانەكە خامۆشكراوون .دیارە كە تابلۆكانو چاوی
تۆ بەتەواووی كێشەیان نییەو لەوپەڕی وزەو فەرماندان ،كەچی هێشتا تۆ
ناتوانیت شتێك ببینیت .پاشان گەر كەسێك بێتو رۆشناییەكان هەڵكات.
لێرەدا رۆشناییەكە یان گڵۆپەكان دەتوانێت وابكات چاوەكانی تۆ تابلۆكان
ببینێت .كەواتە ئە ئەمەیە لەتەك هۆشو مەژگدایە .لەم لێكچواندنەدا
دەتوانین بڵێین گڵۆپەكان رۆڵی هۆشو مەژگی كارا دەبینن .كەواتە مەژگی
كارا هەستی داتاو زانیاری دەچێنێت لەو ژینگەیەدا كەمرۆڤ رووبەڕووی
دەبێتەوە .
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پێوەدان لە الیەن هەنگەوە
تۆماس زۆرترینی هەموو ئەو جیاوگانەی لە ئەرستۆوە هەڵهێنجاوە.
ئەرستۆ دەڵێت عەقڵی بەهێز لە فۆرمی شتێكەوە وەردەگیرێت .بەاڵم ئەوە
عەقڵی كارایە كە ماریفەیەكی بەهێز دەنێو ماریفەیەكی تەواودا دروست
دەكات .عەقڵی كارا بەرپرسە لە بیرۆكەی ئاڵۆز و شاراوە .ئەم بوارە ئاڵۆزو
سەختە .رێ بدەن روانگەی تۆماس لەبارەی كاری عەقڵ روونتر شەنو كەو
بكەین:
 . 1داتاكان خۆیان لە هەستەكان دەبیننەوە وەك بۆنی هەنگوینو
ویزەی دەنگو تیژی دەزووەكەی لەسەر رووەكە.
 . 2عەقڵی كارا لە فۆرمی شاراوەی داتاكان تێدەگات (هەنگ)
 . 3داتاكە روونو ئاشكرا دەبێت( هەنگێك پێوەی دام).
ئەمە ئەو رێگەیە كە عەقڵت دەخاتە گەڕ ،پرۆسەی هەنگاو بە
هەنگاوە كە روودەدات بە خێرایی .لەالی تۆماس هزری نهێنیو شاراوە بەگەڕ
دەخرێت لەالیەن عەقڵەوە ،كاتێك كە فۆرمێك لەمادەدا دەردەهێنرێت .بە
چێكردنی جیاوگو تایبەتمەندی لەنێوان هێزو كاریگەری لە عەقڵدا ،تۆماس
دێت پێوەندی فۆرمو مادە لە زەمینەی تێگەیشتنی مرۆڤدا دەهێڵێتەوە.
لەالی تۆماس شكڵو فۆرم پەیوەستە بە دەركو تێگەیشتنەوەو مادەیش
پەیوەستە بە هێزو هەرەكەتەوە.
الزانیا دەچێتە نێو ژیریو عەقڵتەوە
بیر لە نمونەكانی پێشووتری الزانیا بكەوە ،لە وێدا فۆرمەكە بریتییە
لە دەستوری چاككردنەكەیو ماددەكەیش بریتییە لە ماكارۆنیو پەنیرو
تەماتەو هتد .تەواووی پێكهێنەرەكانی پێكەوە خاوەن هێزێكن بۆ ئەوەی
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پێكەوە ببنە الزانیا .وەل ێ هەموو ئەوانە هێشتا الزانیا نین .هەتاوەكو
بەچاالكییەكی شێوازی كاری دروستكردنی پێكەوە نەخرێنە گەڕو نەبنە ئەو
خۆراكەی كە مرۆ دەیهەوێت .كەواتە عەقڵی كارایش دەتوانێت زانیارییەكان
بخاتە گەڕ ،گەر عەقڵ زانیارییەكان وەرنەگرێت لە رێگەی هەستەوە ،ئەوە
شتێك نییە بۆ ئەوەی چاالكی پێبكاتو خۆی نومایان بكات.
دیارە كە مادەكات لەماوەی ژیانی تۆماس ئەکیونیدا ئاڵۆزتر دەكران.
ئەڤێرۆیستە فەلسەفییەكان لە پاریسێدا و لەشوێنانی تردا لەبانگەشەكردنی
ئەوەدا بوون كە عەقڵی چاالك پێوەست نییە بە رۆحی هەموو مرۆڤێكەوەو
خاوەن هەمووان نییە .یاخۆ بە جۆرێكی تر پێیانوابوو كە عەقڵی كارا
بەشێوەیەكی بەرچاو لە رۆحی مرۆڤەكان جیایەو شتێكە كە هەر مرۆڤێك
بۆخۆی دەكرێت تێیدا بەشداربێتو بەشداری ئەو چاالكییە بكات لە عەقڵی
خۆیدا .هەر بەگوێرەی روشدییەكان یان ئەڤێرۆیستەكان ،یەك بلیۆن مرۆڤی
جودا تێكڕا لە بەكارهێنانی هەمان عەقڵی چاالكدان .ئەرستۆ بۆخۆی دەكرێت
لەبارەی ئەم خاڵەوە شاراوە و پەنهان بووبێت.
هەرچەندە تۆماس ئەکیونی دەیهەویست پێداگری لەسەر ئەوە بكات
كە هەرتاكێك خاوەن عەقڵی چاالكی پێوەست بە خۆیەتی .بۆ ئەوەیش
بەرگری لەم هەڵوێستەی خۆی بكات ئاماژەی بە بەیانییەی ئەرستۆ كرد.
دیارە كە ئەوەیش پێویستە بۆ هەموو ئەو جیاوازییانە .واتە رۆحی ئیجابیو
كارا لە رۆحدایە .راڤەی تۆماس ئەکیونی لەم كێشەیەدا ،لە رازیكردندا بوو،
هاوكات ئەڤیرۆیستەكانی تێدا شكست پێدەهانی.
لەروانگەی ئەوەی لەبارەی هزری تۆماسەوە كاردەكەین ،بۆیە
دەتوانن ئەوە بخەنە روو تاچەندە هێرشو گازاندەی تێدایە سەبارەت بە
هەڵەو كەمو كورتییەكانی هزری ئەڤیرۆیستەكان .
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ئایا خودا بوونی هەیە؟
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دەكرێت پرسو جۆ لەبارەی بوونی خوداوە وەك پرسو جۆیەكی
ئاینیی و سیۆلۆجی لێكبدرێتەوە .پاشتر پرس لەبارەی خوداو سیۆلۆجییەوە
بەشێوەیەكی نمونەیی پرسو جۆیەكە تەواوی لەبارەی بوونی خودایە.
هەرچەند كە پرس لەبارەی بوونی خوداوە بەتەواوی پرسێكی فەلسەفییە،
چون لەو روانگەیەوە بەتەنها دەپرسرێت ئایا خودا بوونی هەیە یان نا؟
لێرەدا ناتوانێت وەاڵمی ئەو پرسیارە بداتەوە كە خودا كێیەو پالنی لەبارەی
منەوە چییە؟.
تۆماس ئەکیونی وەك زۆرێك لە فەیلەسوفەكانی دی وادادەنێت كە
پرس لەبارەی بوونی خوداوە یەكێكە لە بابەتە سەرەتاییەكانی پەیگیریی
فەلسەفی .بەشێوەیەكی ئاشكرا بوونی خودا جیاوازییەكی فرە دروست
دەكات لەبارەی ئەوەی چۆن وێنای جیهانو جیهانێكی تر بكەین .ئەوەی
لێرەدا تێبینی دەكرێت ئەوەیە كە تۆماس ئەکیونی باوەڕی وایە بوونی
خودا بەدیهی نییە ،وابیر ناكاتەوە كە بوونی خودا بەشێوەیەكی خێراو
لەپڕ بناسرێت .لەجیاتی ئەوە كەسێك پێویستە لە رێگەی ئەقڵەوە ئەوە
هەڵبهێنجێنێت كە بەڵ ێ خودا بوونی هەیە .دیارە كە ئەمە تایبەتمەندییەكی
گرنگە ،چوون بوونی خودا بەدیهیو خود نومایان نییەو دەكرێ لەڕێگەی
لۆژیكو بە عەقڵ بناسرێتو بەبوونی ئاشنابن .
دەكرێت ئەمە پێچەوانەی ئەوەی سەر ێ بێت كە لەبارەی ژیانی
بێباوەڕییەوە گوتمان وەخت ێ كە لە دورگەیەكی دوورە دەستدا دەگوزەرێت.
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گەر بێباوەڕێك لە دوورگەیەكی دووردا بۆخۆی بگاتە رادەیەكو بە عەقڵ
هەست بەوە بكات كە خودایەك بوونی هەیە ،ئەدی بۆچی تۆماس پێی
وایە كە بوونی خودا خود نومایان نییەو پەنهانە .دیارە كە گرفتەكە لێرەدا
تەن ێ لەڕووی واتاوەیە .لە زاراوەی خودنومایانو بەدیهیدا تۆماس وا واتای
دەكات كە شتێك بوونی هەیە بە شێوەیەكی ئەگەرو ناڕوون ناتوانرێت
پێی لێبنرێتو بدرێتە دوواوە .بۆ نمونە دوو كۆی دوو دەكاتە چوار و لە
مێژووی مرۆڤایەتیدا كەسێك نییە كە بە بەڵگەی عەقڵی توانیبێتی ئینكاری
ئەم راستییە بكات .هەرچەند كە هەمان شێواز بۆ سەلماندنی بوونی خودا
شێوازێكی دروست نییە ،چوون تۆ دەتوانی بە بەكارهێنانی عەقڵو بەڵگە
رێگەی خۆت هەبێت تا بگەیتە ئاكامێك سەبارەت بە بوونی خودا .دەكرێت
خەڵكانێك لە گوزەری عەقاڵنیاندا لەمەڕ دۆزینەوەی خودا شكست بهێننو
ئەنجامی دروستیان بۆ نەدرێت بەدەستەوە .هەربۆیە دەبینین لە ئەمڕۆی
مرۆڤایەتیدا بێباوەڕیی بوونی هەیەو خەڵكانێك پێیان دەوترێت مولحید.
هەرچەند كە كۆی هەموو ئەو مولحیدانەیش باوەڕیان وەهایە كە دوو
كۆی دوو دەكاتە چوار.
بۆ ئ��ەوەی كارێكی ه��زری ساناتر بۆ ئێمە بێتە گ��ۆڕێ ،تۆماس
پێنج رەوگە بەنێوبانگەكەی خۆی بۆ نیشاندانی بوونی خودای خستە
ڕوو { ،}quinque viaeدیارە كە پێنج رەوگەكەی تۆماس باوەڕو ئیمانی
سالوسی پیرۆز ناسەلمێنێت .وەل ێ ئەو پێنج رێگەیە ئەوە دەخەنە روو كە
بەشێوەیەكی باو بوونی خودا دەسەلمێننو پیشانی دەدەن كە پێی دەوترێت
خودا .دیارە ئەمەیش گرنگە بۆ ئێمە چوون لێرەوە دەكرێت هۆكارو جوڵەو
بوونو شێوەی خودا پێشچاوان بخەین.
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هەوەڵ رێگە :مشتومڕ لە ئاماژە و جوڵەوە
هەوەڵ رێگە هەموو ئەو شتانە لەخۆ دەگرێت كە پەیوەستن بە
ئاماژە و جوڵەوە ،چوون لەم هەوەڵ رێگەدا بە دڵنیاییەوە دەبێت شتێك
هەبووبێت كە جوڵەی بێجوڵەكان بێت ،دیارە كە ئەمەیش پێی دەگوترێت
خودا.
رێگەی دووەم :ئارگومێنت لە هۆكارگەلی پێویستدا
رێگەی دووەم هەموو ئەزموونمان لەپێشچاو دەگرێت لە روانگەی
هۆكارو ئاكامەوە ،واتە لەم رێگەدا هۆكارو كاریگەریی لەپێشچاو گیراوە،
چوون لەم روانگەوە هۆیەك دەبێت لەسەرەتاوە هەبووبێتو لێیەوە
كاریگەرییەكان كەوتوونەتەوە ،دیارە كە ئێمە بەو هۆكارە ئەوەڵینە دەڵێین
خودا.
رێگەی سێهەم :ئارگیومێنت لە ئەگەردا
سێهەم رێگە تێبینی هەموو سوتفەو ئەگەرەكان دەكات ،لەم رێگەیەدا
هەموو شتەكان هەمیشە نەبوونەو لەوانە نییە شتەكان هەمیشە هەبووبنو
وە بشمێننەوە ،چوون گەاڵ ،درەخت ،بەرد ،خەڵك ،نەتەوە ،رووبارەكان..،
هتد  ،وەك چۆن هاتوون دەشڕۆن .دیارە ئەگەر ئەم رەوشە بەتەواوی
وابێت ،كەواتە لەهەمان خاڵدا هیچ شتێك بوونی نەبووە ،كەوایە هیچ
شتێك ناكرێت بێتە بوون بۆ ئەوەی ببێت ،دیارە ئەمەیش ئەستەمە چوون
شتەكان بوون دەهێننە بەرهەم .مادام شتەكان بوون دەهێننە بەرهەم،
كەواتە بەدڵنیاییەوە دەبێت شتێك هەبووبێتو ئەم شتەیش خۆی لە رەوشی
كتوپڕدا نەبینیوەتەوەو هەر بووە .یان بەشێوەیەكی تر ،كاتێك شتەكان دێنو
دەچن ،ئەوا دەبێت شتێك هەبێت بمێنێتەوەو بۆ هەمیشە بەردەوام بێت،
دیارە ئەو شتەیش بریتییە لە خودا.
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رێگەی چوارەم :ئەرگومێنت لە پلەكانی بووندا
رێگەی چوارەم دەكرێت دژواربێت بۆ تێگەیشتن .رێگەی چوارەم
تێبینی پلەبەندی دەكات بۆ هەموو شتەكان ،دیارە كە هەندێك شت لە
شتانی تر باشترن .چوون باشترین لە هەموو شتێكدا هەیەو لە هەموو
ئاستو چینێكدا باشترین بوونی خۆی سەلماندووە .بۆیە كاتێك شتانێك
دێنەبوون هەمیشە لەنێو هەموو جۆرەكاندا باشترین تێیدا دەمێنێتەوە .بەم
پێودانگەی تۆماس لە باشترینی بوونەكاندا بونێك هەیە كە ئەویش خۆی لە
بوونی خودادا دەبینێتەوە.
رێگەی پێنجەم :ئەرگومێنت لە دیزایندا
پێنجەم رێگە دەكرێت ساناترینو كاریگەرترین رێگەبێت بۆ ناسینی
بوونی خ��ودا .دی��ارە كە پێنجەم رێگە لەخۆدەگرێت شێوە دیزاین لە
دروستكردندا .ئەم رێگە وانیشاندەدات كە تۆ لە بیابانێدایتو لەپڕ بەسەر
كاتژمێرێكی ئاڵتونیدا تێدەپەڕیت ،لێرەوە چەند ئەگەرێك لەسەر تێكچوونی
شێوازی كاتژمێرەكەو پێكهاتەی سەرەتای دروست دەبێت ،لە روانگەی
شێوەكەوە دەبێت بگەرێینەوە بۆ نەزمی سەرەتا لە دروستبوونی شتەكاندا
كە خۆی لە بەدیهێنەرێك دەبینێتەوە ،وەك دەزانین بەدیهاتووەكان لە كۆی
گەردوونو زەویدا هەمان سەرنجو شێوە لە هزری مرۆڤەكاندا دروستدەكات.
لێرەدا لەپێناو ساناتر تێگەیشتن لە هەر پێنج رێگەكەی تۆماس بۆ
ناسینی خودا ،پۆلێنكارییەك دەكەین بۆ هەریەك لەو رێگەیانە:
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یەكەم :ئارگیومێنت لە جوڵەو ئاماژەدا
 . 1هەستەكانمان هەمان ئەو شتانە دەسەلمێنێت كە لە جوڵەو
ئاماژەدا بوونیان هەیە.
 . 2شتەكان دەجوڵێن ،وەخت ێ جوڵە بەهێزەكان دەبنە جوڵەیەكی
تەواو كارا.
 . 4تەنێ جوڵەی تەواو دەتوانێت بگۆڕێت بۆ جوڵەیەكی بەهێز لەنێو
جوڵەیەكی تەواودا.
 . 5بۆیە هیچ شتێك ناتوانێت بۆخۆی بجوڵێت.
 . 6بۆیە هەرشتێك لەجوڵەدا لەالیەن شتێكی ترەوە دەجوڵێت.
 . 7جوڵەكان كە دووابەدووا دێن ناتوانن بۆ كۆتایی بەردەوام بن.
 . 8بۆیە پێویستە بگەینە جوڵێنەری هەوەڵ نەجواڵوەكان ،ئەوەی
كە هیچ شتێك دەستی لەبوونیدا نەبووە ،كەواتە ئەوە خۆی لە خودا دا
دەبینێتەوە.
دووەم رێگە :ئەرگیومێنت لە هۆی كاریگەرەوە
 . 1ئێمە وا وێنا دەكەین كە زنجیرەیەك هۆی كاریگەر لە شتەكانی
جیهانێدا بوونیان هەیە.
 .2هیچ شتێك لەپێش خۆیدا بوونی نەبووە
 .3بۆیە هیچ شتێك هۆی كاریگەر نییە لە بوونیدا
.4گەر هۆی كاریگەری پێشوو بوونی نییە ،واتە شتێك لە بوونی
زنجیرەكەدا نییە ،واتە زنجیرەی بوون.
 .5زنجیرەی هۆیە كاریگەرەكان ناتوانن لە رابردووەوە درێژببنەوە
تاكۆتایی ،هەربۆیە ناكرێت لە ئێستادا بوونێكی تری وەك خودا سەرهەڵبدات.
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 .6هەربۆیە ئەوە پێویستییەكە كە دانبنێین بە هۆكاری كاریگەردا كە
لە دەستپێكدا هاتووەتە ئارا.
رێگەی سێهەم :ئەرگیومێنت لە ئەگەرەكاندا
 .1ئێمە لەشتەكانی سروشتدا ئەوە دەدۆزینەوە كە شتانێك دەكرێت
هەبنو شتانێكیش نین ،كەواتە ئەوانەی كەبوون دێنو دەچن.
 .2واگریمان دەكرێت كە هەموو بوونێك بوونێكی كتوپڕبێت.
 .3بۆ هەموو بونێكی كتوپڕ ،كاتێك لە گۆڕێدایە كە ئەوە نابێتە
بوون.
 .4بۆیە بۆ هەموو ئەوانە ئەستەمە بەردەوام بوونیان لێبێتەبەرهەم.
 .5كاتێك لەگۆڕێدایە كە هیچ شتێك نەهاتووەتە بوون.
 .6لەوكاتانەدا كە هیچ شتێك لە گۆڕێدا نەبووە ،بەشێوەیەكی كتوپڕ
شتەكان هاتوونەتە ئارا.
 .7بۆیە هیچ شتێك لەوانە لە ئێستادا بوونیان نییە.
 .8هەموو ئەم ئاڵو گۆڕو بوونانەی كە بەزنجیرەیی رویان داوە
ئاماژەیەكن بۆ بوونی خودا.
چوارەم رێگە :ئارگیومێنت لە پلەبەندی بووندا.
 .1پلەبەندییەك لەگۆڕێدایە بۆ ئاشنابوون بەشتەكان .دیارە كە
هەندێكیان باشترن لەوانی تر هەروەك چۆن هەندێكیشیان خرابترن لەوانی
تر.
رێگەی پێنجەم :ئەرگیومێنت لە دیزایندا
 .1ئێمە پێكهاتەی سروشت دەبینین كە لەبەرامبەر هەندێك ئامانجدا
كاردەكەن .كە هیچ شتێك لەخۆوەو بەرێكەوت هەڵناسوڕێت.
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 .2زۆرترینی شتە سروشتییەكان ماریفەت لەبارەیانەوە الوازە.
 .3بەشێك لە زیرەكییەكان وەك چۆن تیرێك ئاراستە دەكرێت بۆ
ئامانجێك بەوجۆرە زانیارییەكانی شتەكانی سروشت یاخود بونەوەرەكان لە
ژیانی بووندا لەالیەن خودایەكەوە ئاراستەكراونو هیچ شتێك بەرێكەوت
نییەو هەمو شتەكان باكگراوندێكی تۆمار كراویان تێدایە.
چی لە بارەی بێباوەڕانەوە؟
ئێستا گەر ئەم پێنج رێگەیە بۆ سەلماندنی بوونی خودا لەبەرامبەر
بێباوەڕێكدا پیشان بدرێن و شرۆڤەبكرێن ئایا ئەو كەسە بڕوا دەهێنێت؟
لەوانەیە نەخێر .تۆماس وەاڵمی ئەمە دەداتەوە بە نەزمێكی موناجات ئامێزو
پێی وایە كە خودای نەزان وتراوە لە نێو دڵیدایە .كەواتە لێرەدا خودایەك
بوونی نییە ،چوون پێنج رێگەكە دەنگێكی لۆژیكینو شایانی مشتومڕ نیین.
تۆماس دەڵ ێ بێباوەڕ كەسێكی لۆژیكی نییە ،چونكە ماریفەتێك دەیداتە
دوواوە كە پیشانی دەدرێت .یاخۆ بێباوەڕ دان نانێت بە بوونی خودادا،
ئەمەیش لەپێناو بەڵگەگەلێكی ئەخالقیدا نەك لەپێناو یاخۆ لەبەر ئەوەی كە
بەڵگەو هۆیەكی فەلسەفی لەهزریدایە.
گەر تۆماس لەم رۆدا بوونی هەبووایە ،ئەوا لەتەك دەوروبەرە
بێباوەڕەكەیدا بەهەموو ئەو رێگایانەی سەرەوە وەك دۆمیكیانێك دیبەیتی
دەكرد .هەرچەندە ئەم شێوازەی ئەو رێزگرتنێكی شەخسییە لە رازیكردنی
بێباوەڕان دا .چوون ئەوە هەمیشە پەیامێك بوو بۆ سانت دۆمینیك ،ئەو
دیبەیتە نیانو لۆژیكییە رێیەك بوو كە تۆماس ژیانی پێیدا گوزەراند.
بێباوەڕانو ئارگیومێنتی ئەخالقی دژ بە خودا
وەختێك رەچاوی بێباوەڕانێكی وەك نموونەی ریچارد داوكینس،
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دانیاڵ دێنیتو سەم هاریسو چریستۆفەر هیچێنس دەكەیت بەهێزترین
ئارگیومێنتیان برێتییە لە ئارگیومێنتی ئەخالقی كە دژ بە بوونی خودا
دەینوێنن.
بۆچی زارۆكان لەرێگەی قاچاخەوە بەمەبەستی كاری لەشفرۆشی
دەفرۆشرێن؟ بۆچی خودا رێگە دەدا تۆفانو گەردەلولەكان بێنەوایانو بێتاوانان
لەنێوبەرێتو تێك بشكێنێت؟ ئەدی بۆچی زارۆكان دەمرن؟ لەراستیدا ئەمانە
ئارگیومێنتگەلێك نین لەبارەی بوونی خوداوە ،چوون لەجیاتی ئەوە دەكرێت
بڵێین كە ئەوانە مشتومڕن لەبارەی باشییو خەیریی خوداوە.
كەواتە لێرەدا دەگەینە ئەو راستییەی كە كەسی ئیلحادیو بێباوەڕ
بەبوونی خوا لەسەرەتادا خراپیو فەزیحەیەك لەسەر خەیرو باشەی خودا
دروستدەكاتو لەهەنگاوی دووەمیشدا خودی بوونی خودا دەداتە دوواوە.
لێرەدا لەبەرامبەر ئەم هێرشە ئیلحادییەدا نیاز بە خواستێكی ئایینی هەیە كە
بیروباوەڕی ئیرادەی ئازادو ئەسڵو فەسڵی تاوانو تواناو ویستی خودا پیشان
بدات .كە لەدوواین خاڵدا دەنگی وەاڵمێكی فەلسەفی لەبارەی ئەرگیومێنتێكی
مۆڕاڵ دژ بەبوونی خودا لەگۆڕێدا نییە .گونجاوترینو خێراترین كاردانەوەی
ئەوهێرشە برێتییە لە پەخشانی نوری راستییەكانی بوونی خوداو ئاوێتەبوونی
لەرەنجو مەینەتو مەرگیی مرۆڤەكاندا كە لەرێی خاچەوەو بۆخاتری شادیو
كەیفی مرۆڤەكان لە ئەبەدییەتدا دێتەخوارێ .فەرمانرەوایەتی خودا وەك
فەرمانڕەوایەتی سوڵتانێكی توركیی نییە كە بەسەر شەڕو تاوانو مەرگدا
خۆی هەڵدەقوڵتێنێت .فەرمانبەرداری خودا لەخاچەوە سەرچاوەدەگرێت،
دروست وەك رەنجو ئەدای بەندەو خزمەتگوزارێكە.
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ئایا دەتوانین خودا بناسین؟
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كەواتە چی لەبارەی خوداوە دەتوانین بناسین؟ بەگوێرەی تۆماس
ئەکیونی دەتوانین بێینەپێشێ بۆناسینی خودا ،ئەویش لەرێگەی ناسینی
تایبەتمەندییە گشتییەكانی خوداوە .ئێمە دەكرێت بزانین خوداوەند وەك
چی وایە .وەل ێ ناتوانین راستەوخۆ بی ناسینو ئاشنابین پێی ،چوون ئەو
هەمیشە لەدەرێو لە دووری ئێمەوەیە.
ئەمەیش ئەوە دەگەیەنێت كە ئێمە لەرێگەی ئەقڵەوەو لە دوو
رێگەوە دەتوانین خودا بناسین .هەوەڵیان ئەوەیە كە دەتوانین ئاشنابین
بەخودا بە ئینكاركردنی ،رێگەی دووەمیش ئەوەیە كە دەكر ێ خودا بناسرێت
بە رێی شوبهاندنی .دیارە ئەم دوو رێگەیە نو ێ نین ،لەراستیدا ،ئەم رێیانە
لە ئەدەبیاتی جوولەكانداو لە سەردەمی كۆنیاندا دەدۆزرێنەوەو دەركیان
پێدەكرێت.
ئەفۆفاسیس :ناسینی خودا لەرێگەی ئینكاركردنییەوە
بەبەكارهێنانی ئینكارو نەفی ،دەتوانین بەوردی بڵێین كە خودا چ
نییە .بۆ نموونە :خودا پشیلە نییە ،یا خودا سەگ نییە یاخۆ خودا درەخت
نییە ،خودا نە ئەستێرەیەو نە هەسارە ،هەروەك ئێوە دەتوانن ببینن كە
ئەمە دەكرێت بەردەوامبێت بۆ هەندێك كات ،دیارە كە دواجار ئەمە
سەردەكێش ێ بۆ ئینكارییەكی تەواو گشتی لەسەر بوونی خودا .بۆ نموونە
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خودا لە بۆشایی و لە زەمەندا نییە .لێرەدا دوا وشەی التین وەردەگرین
كە واتای سنوور دەگەیەنێت ،ئەم فۆرمە لە ئیالهییاتدا بۆ ئینكار كردن
پێیدەوترێت ئەفۆسیس ،كە وشەیەكی گریكییە بۆ ئینكاری كردنی بوونی
خودا بەكاردەهێنرێت .لێرەدا دەكرێت بپرسین ،ئایا جوڵێنەری نەجواڵوەكان
دەگۆڕێت ،كە خودایە؟ ئەمە ناكرێت ببێتە كەیسێت ،گەرهات و گۆڕابوو
یان گۆڕێنرا ،چوون پێكدادان لەتەك ئەوەدا روودەدات كە ئەو بۆخۆی
پێشتر دامەزراو بووە.
كەواتە خ��ودا لە گۆڕانكارییدا نییەو نەگۆڕە .لێرەدا وشەی
مۆتابیلیسی التینی بۆ بە كاردەهێنرێت ،واتە قابیلی گۆڕانكاریە لەدیدی
ئینكارگەراكانەوە ،لەراستیدا وشەی نەگۆڕاو قابیلی نەگۆڕاو بۆخودا دروسترە
كە لەالتینیدا وشەی تایبەت بە ئەویش هەیە.
تایلۆر مارشاڵ كوخێكی داریین نییە
دەتوانین بەردەوامبین لەم شێوە ناسینەی خ��ودادا ،هەرچەندە
بەراستی ناتوانین بڵێین كە هەرشتێك لەبارەی خوداوە پۆزەتیڤە .وەل ێ
بەسانایی دەتوانین بڵێین كە چی نییە .دەكرێت ئێوە هەمان شت بڵێن
لەبارەی منیشەوە .بۆ نمونە :من ژن نیم ،زارۆنیمو هەروەك چۆن سەگ
نیم ،مێروو نیم ،هەروەها ئەستێرەو كوخێكی دارینیش نیمە .تەنانەت گەر
ملیۆنێك نموونەیش بێنیتەوە ،ئەوا بە راستی لەو نموونە هەمەچەشنانەدا
ناگەیتە ئەوەی كە بەراستی بزانی من كێم .چوون هەموو ئەو مەعریفەیەی
تۆ لەبارەی منەوە دەكرێت ناتەواو یاخۆ رازیكەر نەبێت .ئەوەی دەیڵێین
بەدروستی ئەو خاڵەیە كە تۆماس ئەکیونی راڤ��ەی دەك��اتو لەسەری
دەوەستێت .چوون تیۆری ئینكاریكردنی خوودا لەسەر ئەو بنەمایەیە كە
دەیشوبهێنن بە شتانێك كە لەخودا نییە ،هەزاران نمونە دێننەوە ،تەنها
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دەزانن كە خودا چی نییە ،ئاشنان بەم شتانە ،ئەمە ناكاتە ئەوەی كە دەزانن
خودا چییە .بۆ مرۆڤێكیش پەی بەم نمونەیە نابەن چ جای ئەوەی بۆ خودا
بتوانن دەركی پێبكەن.
تۆماس بەتایبەتی لە كۆمێنتەكانیا لەسەر بوسیوس .هەموو ئەوانە
لەكارەكەیدا گەاڵڵەدەكات لەسەر ناسینی خودا كە خوداچییە ئەویش لەرێگەی
فەلسەفەو بەبێ هاوكاری عەقڵ .چوون ئێمە تەنها دەزانیین ئەوە بڵێین كە
خودا چی نییە.
خودای ئەفالتۆن
ئەمە رەوشێكی ئێجگار ناهومێدكەرە بۆ هەموو ئەوانەی كە
گەرەكییانە خاوەن پێوەندیدارییەكی كەسیی بن لەتەك خودادا .فەیلەسوفی
یۆنانی پێش مەسییحییەت ئەفالتۆن لەبارەی شێوەی چاكەو باشە قسەی
كرد ،دیارە كە ئەمە وەك بااڵترین پرەنسیپ .هەرچەند كە فۆرمی باشەو
خەیر بەتەواوی بااڵ بوو ،ئەفالتۆن باوەڕی وا نەبوو كە مرۆڤی كراوە
خاوەن پەیوەندی كەسیی یان ماریفەی فۆرمیی باشەو چاكە بێت ،نەیش
هیچ كەسێك دەپارێتەوە و نوێژ دەخوێنێ بۆ فۆرمێك لەفۆرمەكانی باشەو
چاكە .وەك ئەوە وایە كەسێك هەڵزنێك بە ئەشكەوتێكداو لەسێبەرەكاندا
شێوەیەك بكات ،دیارە كە فۆرمێك لەچاكە لەخۆیدا بەرجەستەدەكات.
وەل ێ ناتوان ێ قسەی لەبارەوە بكات یاخۆ باسی بكات كە چی بوو.
خودای ئەرستۆ
بەهەمان شێوە ،ئەرستۆی موریدی ئەفالتۆن بەسانایی وای دانا كە
ئەوە بەتەواوی ئەستەمە كە خاوەن ماریفەیەك بیت لەتەك جوڵێنەری
نەجواڵوەكانی كەوندا یا خودا پێوەندیی كەسیت هەبێت .ئەوە ئیسرائیلییە
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دێرینەكان بوون كە باوەڕیان هێشتبوویەوە لە تەنها بااڵترین پرەنسیبدا كە
ئەوانیش هەردوو پرەنسیپی كەسیو هێز بوون .لێرەدا ئێمە لە ئیالهییات،
نەك لە فەلسەفە دەپچڕێین .
تۆماس ئەکیونی پێوانەیەكی دیاریكراوی فەلسەفیی زانیاریی لەبارەوە
دەدا .هەروەها بانگەشەی ئەوەدەكات كە ئێمە دەتوانین لەبارەی سیفاتو
تایبەتمەندی گشتی خوداوە بدوێین ،لەكاتێكیشدا ئەگەر ئێمە بەراستی
نەزانین خودا چییەو خودا نەناسین .تۆماس چۆن ئەم هەڵوێستە دوالیزمیەی
گرتووەتەبەر؟ دیارە كە وەاڵمەكەی لەباوەڕی ئاینییدا چنگ دەكەوێت.
لێكچوواندن یاخۆ تیۆری خودا وەك ئەوەیە
لێكچوواندن بریتییە لە میحوەری فەلسەفەی تۆماستیك .گەر كەسێك
لە لێكچوواندنی بووەكان تێنەگات ،ئەوا ئەو كەسە لە تۆماس ئەکیونیش
تێناگات .ئەستەمە بۆ كەسێك بكشێتە نێو باوەڕی تۆماسەوە بەبێ ئەوەی
بەتەواوی لە نیازو مەبەستی لێكچوواندنی تۆماس تێنەگەیشتبێتو ئەرزشی
ئەو روانگەیە نەنرخێنێت .لەراستیدا ئەم بەشی پەرتوكەی كە لەدەستاندایە،
بەهادارترینی پەرەگەلێكی كەمە لە كتێبێكی تەواو .لەبەر ئەوە خوێندنەوەی
ئاتاجی خوێنەرەو پێویستی ئەوانەیە كە لەدەستپێكی ناسینی تۆماسدانو لە
هەنگاوی پێش چوونە نێو دونیای هزری تۆماسدان .سەرەتا پێویستە لە
رەوگەی سیان لە تێرمە فەلسەفییەكان تێبگەین ،كە ئەوانیش وەك یەكیو
هاو واتاییو هاوكیفین.
لێرە خشتەیەكی تر هەیە بۆ زیاتر سانابوونی شرۆڤەكەمان .كە
بریتین لەواتاكانی هەمان ،چوون یەكو جیاواز.
لەئێستادا هەموو مرۆڤێكی عەقڵمەند لەو دەستەواژانە تێدەگات،
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وەل ێ گرنگە بۆمان چەمكەكان بەتەواوی تێبگەین .بۆ گەیشتن بەم ئاكامە
خەیاڵی سیان لە فەیلەسوفە جیاوازەكان نومایان دەكەین .هەوەڵ فەیلەسوف
ناسراوە بە ئولریك كە جەخت لە هەمان شت دەكاتەوە ،دووەم حزقیالە
كە جەخت لە جیاوازی شت دەكاتەوە ،سێهەمیش ئەکیونیە كە لەبارەی
لێكچوواندنەوە پێداگریی دەكات.
ئیلریكو هەمان شتیی
نموونە لەبارەی ئەم فەیلەسوفەوە لەوەدایە كە شتێك وەك هەمان
شتی تر دەناسێنێت ،بۆ نموونە دەڵێت هەرشتە پێرفێكتە یان تەواوە.
لێرەدا دەڵێت هەرشتە دروست تەواوە .یان یەكسانە بەتەواو كە دەڵێ
تەواو یانی هەرشتە ،كە دەشڵ ێ هەرشتە یانی تەواو .دیارە كە بەكارهێنانی
زمانی وەك یەكیی دیسانەوە رووب��ەڕووی كێشەمان دەكاتەوە ،چوون
ئەمە بەتایبەتی كات ێ روودەدات كە رووبەڕووی فەلسەفە دەبینەوە چوون
هاویەكی ناتوانێت راستی تایبەتمەندییەكان بپارێزێت .كات ێ دەوترێت خودا
باوكە ،ئەوا خودا هەمان هزری باوك یان وێنەی باوكت پێدەبەخشێت،
لێرەدا جۆرێك لەناسینی خودا وەك خۆی دوور دەكەویتەوە.
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من ،من كێم  ..خودا
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ئێستا ئێمە لە پێوانەی شتەكان بۆ بوونی خوا تێگەیشتین ،ئیدی
كاتی ئەوەیە لە چەمكی بوون تێبگەین .بۆ ئ��ەوەی خۆمان لەقەرەی
سەرلێشێوان نەدەین پێویستمان بەوەیە بگەڕێینەوە بۆ زاراوە التینییەكان،
هەموو ئەوانەی كە تۆماس ئەکیونی بەكاریان دەهێنێت .دیارە كە خوێنەران
هەردوو زاراوەكە هەم ئینگلیزیو هەمیش التینی لە چەمكگەلی فەلسەفی
تۆماسدا بەكاردەهێنن ،پەنابردن بۆ التینییەكان ساناتر مەقسەدو نیازی
خوێنەر دەهێنێتە دی بۆ نموونە Esse :لەالتینیدا بۆ بوون بەكار دەهێنرێت.
هەمیشە كە وەردەگێڕدرێت لەبەرامبەر بوونو هەبوون بەكاردەهێنرێت.
 Essentialلەالتینیدا لەبەرامبەر ئەوە چییە؟ بەكاردەهێنرێت ،دیارە كە
زۆرجار وەك وشەی كرۆك(جەوهەر) بەكاردەهێنرێت.
ئێستا گەر ئێمە یادەوەری بكەینەوە بۆ نیشاندانی پێنج رێگەكەی
سەبارەت بە زانینی بوونی خودا ،ئەوا چوارەم رێگەیان بااڵترینیانە ،چوون
بۆخۆی خودی بوون دەهێنێتە گۆڕێ .چوون مەزنترین رێگە كەهەیە خودی
بوونە كە خودایە .بۆیە لێرەدا دەتوانین بڵێین كە خودا خودی بوونە بۆ
خۆی .خودا دروست نەكراوەو نەهێنراوە ،ئەو كرۆكو خودی بوونە .خودا
بوونی هەیە .لێرەدا تۆماس ئەکیونی وای دەبینێت كە خودا وەك ئەوەی
كە خۆی هەیە ئەوە راستییەكی فەلسەفییەو زێدەتر لە روانگەی ئیالهییاتەوە
پێداگریی لەبارەوە دەكرێت .لەنێو كتێبی پیرۆزدا ئەمە پەیوەندی دار دەبێت
بەمەی خوارێ:
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خودا بە موسا دەفەرمێ :من ،من كێم؟ ئەو فەرمووی بەم شێوەیە
بە نەوەی ئیسرائیل رابگەیەنە كە ئەو ،ئەو كێیە ،ئەوێك كە منی ناردووە
بۆ سەر ئێوە.
خودا بوونی ئەوە
خودا كێیە ،خوا ئەوەیە كە تۆی ناردووە ،لێرەدا مرۆڤی ئاقڵ دەتوانێت
بەبێ بوونی كتێبی پیرۆزیش ئەوە دیاری بكات .بە بەكارهێنانی چوارەم رێ
دەتوانین بڵێین كە خودا بوونێكی خاوێنە .خودا لە هیچ شتێكەوە نەهاتووە،
خودا ساناو بێ لەكەو پەڵەیە .بەگوێرەی تۆماس ئەکیونی ،خودا بوونی هەیەو
هەموو شتێكیش لە خوداوە هاتۆتە بوون .بەردێك بوونی هەیە ،چوون
بەشدارە لە بوونی خودادا .لێرەدا پرسیارێك سەرهەڵدەدات ،ئەویش ئەوەیە
ئایا خودا دیسانەوە هەمو ئەو شتانەیە كە بوونیان هەیە؟.
تۆماس ئەکیونی وەاڵمدەداتەوە بەوەی خوا ناتوانێ لەهەموو ئەو
شتانەدا بێت كە بونیان هەیە .چوون هەموو شتەكان لە گەردووندا لە بووندا
هاتوونەتە دەرێ .لەبەر ئەوەی ئەوان دەگۆڕێن ،ئەوان دەجوڵێن ،وەلێ هێشتا
خودا نە گۆڕاوەو نەجواڵوە .دوواتریش جیاوازی لەنێوان خوداو تەواووی
شتەكانی دیكەدا ئەوەیە كە بوونی خودا و جەوهەری خودا هەم یەك شتەو
هەمیش هەمان شتە لەكاتێكدا كە ئەوە بۆ تەواوی شتەكانی تر دروست نییە.
ئەدی ئەوە چی دەگەیەنێت؟.
خوداو دایناسۆر
با دیسانەوە تەماشایەكی وشە التینییەكان بكەین ،هەناسەیەكی قووڵ
هەڵمژە ،تۆ دەكرێت ئەمە ئەنجامبدەیت ،تۆ دەكرێت لەمە تێبگەیتEsse .
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واتای بوون دەگەیەنێتو  essentialیش واتای جەوهەر دەگەیەنێتEsse .
ئاماژەیە بۆ شتێك كە یان بوونی هەی یاخۆ بوونی نییە Essentia .یش ئاماژەیە
بۆئەوەی ئەو شتە چییە؟ بۆ نمونە لە جەوهەری دایناسۆردا ئەوە هەیە كە
باڵندە نییە ،وەلێ دوو پێی هەیەو گۆشتخۆرەو سەرێكی زلیش هەیەو بەشی
دواوەی بەهێزەو پەلی پێشەوەی گچكەن .بەگشتی جەوهەری ئەم شتە ئەوە
دەگەیەنێت كە دایناسۆرە.
ئێستا با قسە لە بوونی دایناسۆر بكەین :دایناسۆر ئێستە یان ئیتر بوونی
نیە ،ئەو لەنێوچووە ،ئێمە ئێسقانەكانیمان دیوەو دەزانین چییە .بۆیە دەتوانین
رونكردنەوە لەبارەی بونییەوە بدەین ،وەلێ جۆری دایناسۆر ئیتر نەماوەو نییە.
لێرەدا دەزانین كە جەوهەرو بوونی دایناسۆر نە یەكەو نە هەمانە .دیارە كە
ئەوە بۆ تەواوی دروستكراوەكانی دیكە دروستە .كەواتە لێرەدا روونبوویەوە
كە جەوهەری شتەكان پشت بەوە نابەستێت كە ئایا ئەو شتە بوونی هەیە یان
نا .كەواتە تەواوی شتە دروستكراوەكان دەكرێن لە بوون داببرێنو كۆتاییان
بێت ،هەروەكو ئەوەی كەبەسەر دایناسۆردا هاتووە .وەلێ لەنێوچوون تەنێ
خودا ناگرێتەوە ،چوون خودا دروست نەكراوە .ئەم رەوشە تەنێ لە خودادا
بەدەرە ،چوون خودا سەرچاوەی هەموو بوونەكانە .ئەدی جەوهەری خودا
چییە؟ ئەوە بونییەتی .خودا چییە؟ ئایا خودا بووە .پێناسەی خودا بوونی خودی
خۆیەتی .ئەمە كلیلی فەلسەفەی تۆماس ئەکیونییە .جەوهەری خودا یەكسانە
بە بوونی خودا .دیارە كە ئەوە بۆ دایناسۆرێك راست نییە .هەروەها بۆ
ئەستێرەیەكیش راست نییە ،چوون ئەستێرە رۆژێك سەرهەڵدەداتو رۆژێكیش
دێت گڕدەگرێت .ئەمە بۆ فریشتەكانیش دروست نییە ،چوون ئەوان هاتوونەتە
بوون ،بۆ مرۆڤیش راستنییە  ،ئەوانیش بەهەمان شێوە ،ئەمە تەنێ بۆ خودا
دروستە .تەنێ لەخودادا جەوهەرو بوون یەك شتو هەمان شتن.
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خوا ،خەلق ،پێوانەی بوون
لەبوونی خوداوە ،ئێمەی مرۆڤ بەشدارین لە بوونی خودادا .لێرەدا
بۆشاییەكی گەورە لەنێوان خوداو مرۆڤایەتیدا هەیە .لەالی تۆماس ئێمە تەنێ
لەرێگەی هەستەكانمانەوە ئاشناین بە شتەكان .بینین ،بیستن ،تامكردن و
بۆنكردنو دەستلێدان .وەلێ هێشتا خودا نەبینراوەو نەیش دەستی لێدراوە.
بۆیە بەشێوەیەكی سروشتی ناتوانرێت خودا بناسرێت .بۆیە لێرەدا تۆماس
ئەکیونی ئەمە رووندەكاتەوە:
لەم رووەوە لە زانیاری تەواوو لەسەر هەموو شتەكان ناتوانرێت هێزی
خودا بناسرێت ،هاوكات ناشتوانرێت ماهییەتی ببینرێت .وەلێ دەتوانرێت بە
كاریگەرییەكەیو پشتبەستنی بە رەوشو حاڵەتەكان هەست بەناسینو بوونی
خودا بكرێت .كەواتە ئایا بوونی هەیە؟ بۆئەوەی ئاشنابین بەو پێویست
دەكات كە بگەڕێینەوە بۆی .چوون لە دەستپێكی ماهییەتی هەموو شتەكاندا
دەتوانین بەجۆرێك لەجۆرەكان خودا بناسین.
دیارە كە ئێمە هیچ شتێك بەتەواوی لەبارەی خوداوە نازانینو ناتوانین
ئاشنابین .لەبەر ئەوەی خودا لەپشت تەواوی هەستو نەستەكانەوەیە.
هەشت سیفەتی خودا
دیارە كە ناتوانین بەتەواوی خودا وەك خۆی بناسین ،هەموو ئەوەی
كە هەیە برێتییە لە روانگەیەكی گریمانەیی لەسەر خودا یاخود شوبهاندن
یان برێتییە لە روانگەیەكی نەرێنیو نەناسینی ئەوەی كەخودا چیە ،بەڵكو
قاڵبوونەوەیە لەوەدا كە خودا چی نییە .لێرەدا خودی تۆماس لەڕێگەی
ئاماژەدان بەلیستێك سیفاتی خوداو بە رێگەی ئینكاریكردن لە وەی كە
خودی خودا چییەو ئاشناكردنی هەمووان كە خودا چی نییە هاتووەتە
ناوەوە.
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یەكەم :ئایا خودا خاوەن بەشو ئەندام گەلێكە؟
خودا بەشو ئەندامی نییە ،چوون دروستنەكراوە .لە وجودو جەوهەر
پێكنەهاتووە ،چوون بۆ خودا هەموو ئەوانە چوون یەكن .هەر وەها لە
ماددەیش پێكنەهێنراوە ،چوون لە پێكهاتەیەكی فیزیایی یاخۆ وەك ئامێرێك
پێكنەهێنراوە .بێ ئەندامو بێ بەشو پێكهاتەیە .ناتوانرێت قسە لەبارەی
بەشێكی خودا یاخۆ تەنانەت نیمەی پێكهاتەی خوداوە بكرێت .لەبەرئەوە
خودا ناتوانرێت لێكجودابكرێتەوەو ئەندازەگیریی بۆ بكرێت .لە التینیدا
وشەگەلی فانتازی بۆ ئەوەی كە خودا بەشی نییە ،فرە ساناو ساكارە .لەبەر
ئەوە بەسانایی ئەو وشانە شوێنیان كراوەتەوە كە خودا ئەندامو بەشی نییە،
ئەمە فرە بەسانایی شوێنی كراوەتەوە.
دووەم :ئایا خودا خاوەن هێز و توانایە بۆ گەشە و پەرەسەندن
نەخێر خودا ناتوانێت گەشەبكات ،لەم رووەوە ئەرستۆ ئاماژەی داوە
كە ئەو پێرفێكتەو نەزیادەو نەكەمو نە گۆڕانیشی تێدا روودەدات .خودا
 .چوون لەحاڵێكی وەهادا گەر هێزی زیاد بدرێتە خوداو پێوانەی زیاد بۆ
كردنی كارەكانی دابنێین ،ئەوا بە گریمانەی ئێمە دەبێت زیاتریش هەبێت،
ئەمەش برێتی نییە لە سیفەتی خودا بوون .لەبەر ئەوە كە دەڵێینو قسە
لەبارەی ئەوەوە دەكەین كە خودا پێش ناكەوێتو گەشە ناكات مەبەستمان
ئەوەیە پێویستی گەشەو بەرەوپێشچوون لەسیفەتی خودادا نییەن چوون
خودا بۆخۆی پێرفێكتو ب ێ كەمو كوڕییە.
سێهەم :ئایا هەرشتێك زێدەتر لەخودا خوازراوترە؟
بەگوێرەی ئەرستۆ ،چاكە شتێكی خوازراوە ،لەم رووەوە هەر شتێك
خوازراوترە لەخودا ،هۆی هەوەڵو دووا ئامانج لە تەواوی گەردوندایە.
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بۆنمونە ئایا بەستەیەك شیرینی خوازراو تر نییە؟ نەخێر ،ئەی ئایا فریشتە
خوازراوتر نییە؟ نەخێر  ،خودا گەورەترە لە هەموو ئەو شتانە .بۆیە ئەو
بااڵترینو مەزنترین چاكەو باشەیە لە گەردووندا.
چوارەم :ئایا خودا لە هەرحاڵێكدا سنوردارە؟
رێگەی دووەم خودا وەك هۆیەكی كارا لە هەموو شتێكدا دەناسێنێ،
وەك ئەوەی خودا هیچ كاتو زەمەنو شوێنێك یان هەر فۆرمێك كە
خاوەن سنوورە وابەستەی ناكات .كەواتە خودا ب ێ كۆتاو بێ دووماییە.
پێنجەم :ئایا خودا لەشوێنێكی دیاریكراودا جێی گرتووە؟
خودا لەشوێنێكی دیاریكراودا شوێنی نەگرتووە ،بەبەكارهێنانی
رێگەی هەوەڵ ئێمە دەزانین كە خودا جوڵێنەری نەجواڵوەكانە ،لێرەوە
دەزانین كە خودا بۆخۆی ناجوڵێت ،چوون خودا نە لێرەیەو نە لەوێیە ،یانی
خودا لەشوێنێكەوە بۆ شوێنێكی تر ناجوڵێتو لەجوڵەدا نییە .یانی دەكرێت
بڵێین خودا هۆی كارایەو دەكرێت بشڵێین كە خودا لە هەموو شوێنێك
بوونی هەیە .خودا لەهەموو شوێنێكدایەو لەهەموو شوێنێكیشدا بوونی
هەیەو هەمیشە ئامادەیە.
شەشەم :ئایا خودا گۆڕانكاریی بەسەردا دێت؟
خودا گۆڕانكاریی بەسەردا نایەت ،ئەو وابەستەیە بەجوڵەوە،
جوڵێنەری نەجواڵوەكانە .چوون گۆڕان پەیوەستە بە كەموكورتی لە كەماڵی
شتەكاندا ،هەربۆیە گۆڕان دەبێتە ئاتاجی ئەو شتانەی كە قابیلی گۆڕانن.
چوون گەر خودا بگۆڕایە ئەوا یان بەرەو باشتر دەڕۆی یاخۆ خرابتر دەبوو،
ئەمەیش لەتەك سیفەتی خودادا لێك نایەتەوە .هەرچەند ئێمە لە پرسیار
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لەبارەی كەماڵی خوداوە بینیمان كە خودا خاوەن هێزو ئەگەری باشتربوون
نییە ،چوون ئەو پێش ئەوەی باشتر بێت بۆخۆی باشترینە .كەواتە خوا
ناتوانێت بگۆڕێتو شێوەی گۆڕانی بەسەردا بێت یان بەهەرجۆرێك
لەجۆرەكان لەسیفەتو ئاكاردا ببێتە جۆرێكی تر ،لەبەر ئەوە خودا بۆخۆی
نەگۆڕو جێگیرە.
حەوتەم :دەتوانرێت بە پێوەری زەمەن خوا ئەندازەگیریی بكرێت؟
تۆماس ئەکیونی پێناسەی ئەبەدییەتو سەرمەدی دەكات بەوەی كە
شتێكە بەهۆكاری كاتو زەمەنەوە ناتوانرێت ئەندازەگیریی بكرێت .كات
شتێكە لەتێپەڕبووندایەو شیاوی گۆڕانكارییەو ئەبەدییەت سنووری كاتی
بەزاندووەو دوورەپەرێزە لەسیفەتی كاتەوە ،خودا بۆخۆی ئەبەدییەتی لەوەوە
پێبەخشراوە كە كات كاری لێناكات .خودا بۆخۆی جوڵێنەری نەجواڵوەكانەو
سیفەتی كات لە سنورگیریدا بۆ جواڵوەكان ئەژماردەكرێت نەك بۆ جوڵێنەر.
هەشتەم :دەكرێ خودا زێدەتر لەیەك خودا بێت؟
ناكرێت خودا زێدەتر لەیەك خودا بێت .چوون خودا بەشی نییەو
ناتوانرێت دابەشبكرێتو سنوردارنییەو سنوری بۆ دانەنراوە .ئەو جوڵێنەری
جواڵنەكانەو تەنها یەكێكەو هەوەڵ هۆكارەن مادام دەستپێكو سەرچاوەی
هەموو شتەكانە ناكرێت لەدەستپێكدا یاخۆ لەدەستپێكدا هەمیشە یەك
بەردیدە دەكەوێتو هەوەڵینو بێكۆتایی هەربۆ ئەوە.
كەواتە ئەوانەی باسكران برێتی بوون لە هەشت سیفەتی خودا كە
لەپاش نیشاندانی  5رێگە ئاماژەمان پێدان بۆ نومایانكردنی خودا لەهزرو
عەقڵی مرۆڤدا .لێرەدا مرۆ بەب ێ گەرانەوە بۆ كتێبی پیرۆزو ئینجیل یاخۆ
بەب ێ دەستگرۆیی كەشیشەكانو زانیارییەكانی كڵێساو مەسح دەتوانێت بوونی
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خودا دەرك پێبكاتو بیخوێنێتەوە ،هەم لەڕووی سیفەتو هەم لەڕووی
نومایانی هزریو لۆژیكییەوە .دیارە كە ئەم سیفەتانە واتە ئەم هەشت
سیفەتە بەواتایەك لەواتاكان لە رەوگەی پێنج رێگەكەدا هەستیان پێدەكرێت.
لێرەوە بۆ مرۆ رووندەبێتەوە كە خودا دروست نەكراوەو هەموو ئەو
شتانەی كە دروستكراون لەرێگەی هەستەوە تایبەتمەندی جیاوازیان لەتەك
خودادا فرە بەڕوونی هەستی پێدەكرێت.
فریشتە چییە؟
تۆماس ئەکیونی بە پزیشكی فریشتە ناسراوە ،لەبەر س ێ هۆكار
فریشتەیە :ئەوانیش برێتین لە ژیریو زانیارییەكانی لەبارەی فریشتەكانو
پاكیو دڵسۆزییەكەی .فریشتە دەكرێت وەك بابەتێكی فەلسەفی نەبینرێتو
بەردیدە نەكەوێت .وەل ێ بۆ فەیلەسوفانی دێرینن چەمكی ئەوەی پێی دەگوترا
فریشتە فرە جێگەی بایەخو گرنگ بوو .هەمیشە ئەو پرسیارە لەگۆڕێدایە كە
ئایا ژیریو عەقڵ بەبێ بوونی بونیادو الشە دەكرێت بوونیان هەبێت .ئێمە
لە خۆرئاوا بەوانە دەڵێین فریشتەكانو لەشوێنانی تر پێیان دەگوترێت گیانو
خێو و جنۆكەو خواو نیوە خواكان .لەفەلسەفەدا ئەوانە پێیان دەگوترێت
جەستەو بونیادی هزری دابڕاو .ئایدیای مەوادو جەستەی هزرییو ژیریی
جواكار .هەموو ئەمانە لەئاكامی فەلسەفیدا برەویان پێدراوە كە ئەستێرەو
هەسارەو هێزەكانی جیهانی سروش لەالیەن خوداوە وەگەڕخراوون ،هەموو
ئەمانەیش لەڕێگەی دروستكراوانێكی خوداوە خراونەتەكار كە لەمرۆڤ
بااڵترو لەخودا خوارترنو بەفەرمانی خودا كاروبارو هێزو هەرەكەتی
گ��ەردوون لەئەستۆیاندایە .بتپەرستو وەسەنییەكان باوەڕیان وابوو كە
پێكهاتە ئاسمانییەكان وابەستەن بە رۆحە پاكەكانەوە ،یان بەواتایەكی تر
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بوونیان لەرۆحە پاكو بێگەردەكانەوە سەرچاوەی گرتووە.
ماریفەی تۆماس ئەکیونی لەبارەی فریشتەكانەوە هێند دوور نەبوو
لە باوەڕی بتپەرستەكانەوە ،وەلێ لە پەڕاوی پیرۆزدا ،باوكانی كڵێسا ،ئاكامی
عەقاڵنیان خۆی لە زنجیرەی هەرەمی كەونەوە دەبینێتەوە.
چۆن فریشتەكان دەتوانن لەسەرووی سنجاقێكدا سەمابكەن
تاوەكو ئێستە گوێت لێبووە كەسێك بڵێ ،ئەوە كارێكی باش نییەو
چۆن فریشتەگەلێك سەمادەكەن لەسەر نوكی بزمارێكدا ،گەر گوێت لە
كەسێك بوو وەهای وت ،بزانە ئەوكەسە تۆماسیی نییە .وەاڵمی پرسیارەكە
ئەوەیەكە كۆڵینەوە ل��ەوەی كە چ��ۆنو چەند فریشتە دەتوانن لەسەر
نوكی بزمارێكدا سەمابكەن ،پرسیارێكی فرە بایەخدارە ،چوون ئەمە بۆ
ئێمە دەسەلمێنێت كە ئاتاجمان بەوەیە هەموو شتێك لەبارەی سروشتی
فریشتەكانەوە بزانین .چوون ئەمە پرسیارێكی فزواڵنەو گەمژانەنییە ،ئەوە
ئەزمونێكی هزرییە كە لەبارەی سروشتو هۆشو ژیریی رۆحو فریشتەوە
دەدوێ ،بەكورتی پرسیارەكە ئەو هەستەمان ال گەاڵڵە دەكات كە ئایا
فریشتەكان تەنێ پێكهاتەیەكی فیزیكین یاخۆ مادییینو بونیان هەیە.
گەر بپرسین چەند خوێندكاری زانكۆ گونجاون بۆ ئەم ڤۆكس
فاگۆنە ،دیارەكە یەكسەر ئەوە دێتە هۆشمانا كە خوێندكاری زانكۆ پێكهاتەی
فیزیكییان هەیەو ڤۆكس ڤالكۆنیش قەبارەی دیاریكراوی فیزیكی خۆی
هەیە .وەل ێ كاتێ دەپرسم چەند فریشتە دەتوانێت لەسەر رووی بزمارێكدا
دانس بكەن .ئەم هۆشەمان ال دروست نابێت ،چوون رووی بزمار وەك
قەبارە زیهنی ئێمە داگیرناكات ،ئەوەی الی ئێمە گرنگە هەستێكە كەپێمان
دەڵێت فریشتەكان نە پێكهاتەیەكی فیزیكین و نەقەبارە دەگرنو لە زۆر
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شوێندا رێیان دەبێتەوە .بۆ ئەمە دوو وەاڵمی گونجاو لە گۆڕێدا هەیە.
 . 1مەالئیكە ناتوانێت لە نوكی بزمارێكدا سەما بكات ،چوون گەر
سەرێكی مادیی نەبێت چۆن لەسەریی مادیی بزمارێكدا سەمادەكات.
 . 2هەموو فریشتەیەك دەتوانێت لەسەری بزمارێكدا سەما بكات
چوون هەموویان خاوەن خۆگونجاندنن لەوێدا ،لەبەرئەوەی هیچ بۆشاییەك
داگیرناكەن.
گەر كەسێك بەم شێوە وەاڵمی دابێتەوەو بڵێت كە فریشتەكان تەواو
بچووكنو وەك جۆرێك لە پەپولە وەهان ،كەواتە تەنها دووانیان دەكرێت
بتوانن خۆیان لەسەر دەمی دەمبوسێكدا بسازێننو سەما بكەن ،دیارە كە
ئەم كەسە رەنگە خاڵی پرسیارەكەی فەرامۆشكردبێت ،چوون فریشتەكان
خاوەن الشەیەكی فیزیكی نیین.
ئایا فریشتە پێكهاتەیەكی مادیین؟
تۆماس ئەکیونی لێرەدا هاتووەتە نێو گرفتێكی فەلسەفی پەیوەست
بە فریشتەكانەوە ،وەك ئەوەی رەگەزێكی هزریی جییاكارن .چوون هەموو
شتەكان لەسەرگۆی زەویدا خاوەن فۆرمو ماددەی تایبەت بەخۆیانن .من
رۆحم (ف��ۆرم) ،من الشەم (م��اددە) .ئەڵقەی هاوسەرییەكەم شێوەیەكی
بازنەییە(فۆرم) هەروەها كانزاكەی ئاڵتوونە (ماددە) یاخۆ كتێبێكی چیرۆك
وادانراوە كە تایبەتە بەچیرۆك(فۆرم) پێكهاتەی كتێبەكش لەپەڕەو مەرەكەب
نوسراوەتەوە (ماددە)یە.
دیارە كە ئەمە یاسایەكی گشتییە بۆ پێكهاتەی تەواوی شتەكانی سەر
گۆی زەوی .هەر لەبەر ئەمەیشە كە فریشتەكان مایەی مشتومڕیی قوڵو
قەلەقیی بواری فەلسەفیین .چوون ئەوان ئەو یاسایە تێكو پێك دەشكێنن،
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فریشتەكان خاوەن ماتریاڵو جەوهەر نیینو لە فۆرمو مادە پێكنەهاتوون.
تەنێ خاوەن فۆرمنو بەس .تۆماس ئەکیونی خاوەن زۆرێك لە شیكردنەوەو
روونكردنەوەیە بۆئەوەی جێبەجێی بكات .لەم رووەوە هەند ێ لەفەیلەسوفان
رێگەیەكی سانایان لەهەمبەر ئەم پرسەوە هەڵبژاردووە .دەڵێن :ئەمە پرسێكی
سانایە ،چوون فریشتەكان لە فۆرمو مادە پێكهاتوونو بڕایەوە .جیاوازیان
لەتەك شتەكانی تردا بەوە دەكەن كە پێیانوایە فریشتە لە ماددەیەكی رۆحیی
تایبەت دروستكراوونو جیاوازن لە و ماتریاڵە یاخۆ پێكهاتە فیزیكییەی كە
شتەكانی دی هەیانە .تۆماس بڕوا ناكات بەوەی كە ئەمەی دەوترێت برێتی
بێت لە ئارگیومێنتێكی سەركەوتوو و دروست .هەرچەندە بە نكولی كردنی
تۆماس لەوەدا كە فریشتەكان خاوەن پێكهاتەیەكی ماددی نیین ،ئەوا لەالیەن
نەیارانی هزرییەوە دەكرێت تۆمەتباربكرێت بەوەی كە فریشتەكانی لە ریزی
خودا یاخۆ بەخوداكان لەقەڵەم داوە .كەواتە ئەی چی فریشتەكان لە خودا
جودا دەكاتەوە؟
ئایا فریشتەكان هەمان شێوە جۆری خوداكانن؟
تۆماس ئەکیونی وەاڵم دەدات��ەوە كە بەڵ ێ فریشتەكان لە خودا
جیاكاریو تایبەتمەندییان هەیە .لەكاتێكدا جەوهەری خودا بونییەتی،
بونی خودایە ،جەوهەری خودا یەكسانە بە بوونی خودا .بەاڵم ئەمە بۆ
مەالئیكەكان وەها نییە .چوون فریشتەكان جەوهەریان لەوەدا نیە كە هەر
هەبوون ،ئەوان لەالیەن بوونێكەوە دروستكراون كە خودایە .فریشتەكان
بونیان لە زەینی خودادایەو دروستی كردوون .لەبەر ئەوە لەم رێگە گرنگەوە
دەكرێت بڵێین جیاوازن لەخوداو دروستكراوی خودان.
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دیارە ئەمەیش كێشەی زێدەتر بۆ تۆماس ئەکیونی دەخوڵقێنێت.
چوون گەر هەموو فریشتەكان یەك شێوەیان هەیە و فریشتەبوونیان
یەكێكە ،كەواتە هەموویان خاوەن یەك فۆرمنو بونیادی مادییان نیە.
تۆماس ئەکیونی ئەم گرفتە بەوە چارە دەكات كە فریشتەكان هەموویان
خاوەن فۆرمی بێ هاوتای خۆیانن .كەواتە هەموو فریشتەیەك بۆخۆی
خاوەنی جۆرێك لە فریشتەبوونی خۆیەتی .لە سەر زەویدا هەموو مرۆڤێك
دەگەڕێتەوە بۆ رەچەڵەكو جۆری مرۆڤ ،وەل ێ لەرووی بونیادو شێوەی
الشەوە جیاوازن ،هەرچەند كە لەئاسمانێدا هەموو فریشتەیەك بۆخۆی
خاوەن جۆرو رەگەزی خۆیەتی .كەواتە جۆری فریشتەكان وەك مرۆڤ
یەك جۆر نییە .بەگوێرەی بۆچوونی تۆماس ئەکیونی ،گەر بیلیۆنێك فریشتە
هەبن ،ئەوا بلیۆنێك جۆرو شێوەی فریشتە یاخۆ فۆرمی فریشتە لەگۆڕێدان.
كەواتە هەر فریشتەیەك لەرووی فۆرمەوە جیاوازو تایبەتمەنترە لەوی دی.
فریشتەكان چۆن بۆشایی نێوان خوداو مرۆڤەكان پڕدەكەنەوە
نووسینە ئاینییو كەالمییە گرنگەكانی الی نوسەری بەنێوبانگو
ناسراو دیونیسیوس ئەلریوباگی لەسەدەی پێنجەمی زاینییدا دەركەوتن.
ئەو نوسەرە نوسینەكانی ئەرستۆی لەتەك نوسینەكانی پەراوی سەردەمی
نوێدا ئاوێتەكردن .لەئاكامدا ئەوەی ئێمە پێیدەڵێین زانستی فریشە یاخۆ
فریشتە زانی بەروونی بناغەیەكی بۆدانانو توانی لەو رووەوە تیۆرێكی
بەهادار دابڕێژێت .هەربۆیە تۆماس ئەکیونی بە تەواوی پشتدەبەستێت
بە دیونیوس .چوون ئەو زۆرترین شیكاری هزریو فەلسەفی خۆی لەسەر
فریشتەكان ئامادەكردو لەدەستپێكی سەردەمی مەسیحییەتدا خستییە روو.
چوون ئەو فەیلەسوفە هەر لەسەرەتاوە بەدووی حسابێكی لۆژیكییەوە بوو
بۆ بوونی فریشتەو رۆڵییان لەسروشتدا .لە روانگەی ئەو فریشتەكان هەوەڵ
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دروستكراوێكی خوان كە لە كەوندا ئاشنان بەژیریو هۆشو ئاشنان بە هەوەڵ
هۆكار كە خودا كێیە.هەروەك چۆن مرۆڤەكان لەرێگەی دەوروبەریانەوەو
بەتوانای سنورداری عەقلییان پەییان بەمە ب��ردووە .فریشتەكان برێتین
لە پڕكردنەوەی ئەو بۆشاییە گەورەی لەنێوان خوداو مرۆڤەكاندا هەیە.
چوون لەرەوشی هەرەمیدا بۆشایی مەزن لەنێوان خوداو مرۆڤدا هەبوون و
درووستكراوێكن كە تایبەتمەندن بە زانیاری سەرووی عەقڵو وەك مرۆڤ
تەنێ بە بینینو بیستنو تامو دەستلێدان ئاشنا نین بەشتەكانو نزیكترینن لە
ئاشنایەتییان بەخودا .دەكرێت بەم شێوە پۆڵێنی هەریەك لە جۆری ئاژەڵو
مرۆڤو فریشتە بكەین
فریشتەكان تەنێ دروستكراوێكی رۆحیین ،مرۆڤەكان هەم رۆحیینو
هەمیش فیزیكیو ماتریاڵی ،ئاژەڵەكانیش تەنێ بوونەوەری فیزیكیو
ماتریاڵین .كەواتە لێرەدا رەوشی هەرەمی ئاشنایەتی بەخودا دەزانینو
بۆمان دەردەكەوێت بۆشایی نێوان مرۆڤو خوا ،زەویو ئاسمان چۆن
بەرزدەبێتەوە .ئەوەی تێبینی دەكرێت لێرەدا ئەوەیە كە مرۆڤ هەم
رۆحییەو هەمیش مادی ،ئاژەڵیش یان رووەكیش تەنێ مادیین ،خۆدەبێت
شتێكیش هەبن كە تەن ێ رۆحیبن ،ئەو دروستكراوانەیش تەن ێ فریشتەكانن.
فریشتەكان جیاواز لە ئێمە بیردەكەنەوە
لەئێستادا مرۆڤ لەرێگەی ئەبستراكتو ئەندامە مادییەكانییەوە ئاشنایە
بەشتەكان .بۆ نمونە گوێ لە ژاوەژاو دەگرن ،داتوانن مێرووی زەردو رەش
ببیننو هەست بە پێوەدان دەكەنو لەرێگەی هەموو هەستەكانەوە دەزانن
ئەوە هەنگێگەو كاری خۆی كردووە .وەل ێ فریشتەكان هەستو بیركردنەوەو
كارەكانی بەمجۆرە نینو نایانكات .فریشتەكان خاوەن هۆشیارییەكی خێرانو
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راستەوخۆ ئاشنان بەشتەكان ،ئەوان خاوەن شێوە و جۆری تایبەت بەخۆیانن،
بەپێچەوانەی خ��وداوە جەوهەریان س��ن��وردارەو وەك خ��وداش هەموو
شت نازاننو ئەوەی دەیزانن لەسەرووی مرۆڤەوەیە ،وەل ێ سنوردارە،
ئەوان بەپێچەوانەی مرۆڤەوە بۆ ئاشنابوون بەشتەكان ناچنە نێو پرسەی
ئاشنابونەكەوە لە رێگەی هەستەكانیانەوە شتەكان بزانن ،بەڵكو فریشتەكان
راستەوخۆ دەیپێكنو پێویستیان بە وەرگرتنی زانیاریو تاوتوێی زانیاری
نییە لەرێگەی هەستەكانیانەوە .فریشتەكان هەرگیز بیرناكەنەوە لە شتەكانو
ناچنە پرۆسەی بیركردنەوە  ،بۆیە ئێمە پێمانوایە ئەوان ناوتارن ،بەواتای
ئەوەی پرۆسەیەكییان نیە بۆ ئەگیومێنتو بەڵگەی لۆژیكیی لەئاشنابوونیان
بەشتەكان .لەم رووەوە مرۆڤەكان لە شتەكان رادەمێنن و مشتومڕ لەسەری
دەكەنو دواجار دەگەنە ئاستێك دەڵێن ئەها یان ئەوا ئێستا تێگەیشتین
لەشتەكەن بەاڵم فریشتەكان ئەم رامانو بیركردنەوەو ئارگیومێنتەیان نییەو
هەست بەكار ناهێننو وەك دروستكراوێكی رۆحی خێرا ئاشنان بەشتەكانو
دەزانن .فریشتەكان جۆریان بەپێی دیزاینی سروشتی خۆیان كە خوا دایناوە
و جیاوازە و هەریەكەیان بە سروشتی شتەكان دەناسنن ،بە ماریفەتن و
زانیاری خاوێنی سروشتنین  .بۆ نمونە مرۆڤ ئاشنایە بە سێگۆشە ،كە
بەپێنوسو رەنگ دەیكێشێتو فێردەبێت ئەوە سێگۆشەیە ،وەل ێ فریشتە
پێویست بە پێناسەو كێشانی ناكات راستەوخۆ دەزان ێ سێگۆشە چییە .لەم
رووەوە دەتوانین بڵێین هۆشو مەژگی مرۆڤ وەك حاسیبەیەك وایەو
عەقڵی فریشتەش وەك ئینتەرنێتە ،بۆیە لێرەوە بە روونی جیاوازی گەورە
لەنێوان ئێمەو فریشتەكان هەیە.
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زنجیرەی هەرەمی شاراوەی فریشتەكان
تۆماس ئەکیونی بەوە توشی سەرسوڕمانمان دەك��ات كە دەڵ ێ
فریشتەكان ئاستیان نزمترە ،مەبەستی ئەوانەی لەئاستی بااڵی هەڕەمەكەدان.
ئەوانە لەئاستی خوارێن كە رێژەی زیاتری فۆرمو شێوەیان لەخۆگرتووە.
ئێمە پێشبینی پێچەوانەی تەواوی ئەمە دەكەین .ئایا هەموو ئەو فۆرمە
سروشتییەی بەوان دراوە مایەی ژیریو هۆشی بااڵتر نییە .تۆماس ئەکیونی
پێی وایە نەخێر .بااڵترین فریشتە سادەترینیانە .چوون ئەو جەوهەرەی
هەیەتی لە خوداوە نێزیكە كە خودا بۆخۆی جەوهەرێكی بوونی ساكاری
هەیە ،ئەوان لەبااڵدانو ئاشنان بەخوا ،ئەوانەی خوارێی هەڕەمەكە ئەركی
تریان پێسپێردراوەو پاسەوانی ئەو ئەركەن كە لە ئەستۆیاندایە.
ئەم پۆلێنكارییەی فریشتەكان بەمجۆرەیە:
ئاستی سەرێو هەوەڵی هەڕەمەكە ،شێوەو فۆرمی كەمترینی هەیە
و كاریان راستەوخۆ وابەستەیە بەخوداوە .بۆ نمونە فریشتەكانی سەرافین
تروبیان ،ترینەر .ئەوانەی ئاستی دووەمی هەڕەمەكە زۆرترینی كاروبارو
هۆی گەردوونی لەخۆدەگرنو پرەنسیپی ئافەریدەیان لە ئەستۆدایە ،ئەوانیش
برێتین لە فریشتەكانی هەیمەنەو فەزائیلو هێز .سێیەمینی زنجیرەی
هەڕەمی فریشتەكان كە زۆرترینی شێوەی زاتیان لەخۆدا هەیە وابەستەن
بە كاریگەرییە دیاریكراوەكانو ئەوانیش فریشەكانی میرنشینو دەسەاڵتو
فریشتەو مەالئیكەكان دەگرێتەوە.
هەر پلەیەكی فریشتەكان یان ئاستێكییان چی لە ئەستۆدا
 . 1مەزنترینی فریشتەكان سیرافیمە ،رەچاوی چاكەی خودا دەكەن
یان خێری خودا بۆ ئامانجی تەواوی دروستكراوو مەخلوقاتەكان ،بۆ ئەم
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مەبەستەش ئەو بەسیرافیم ناسراوەو ناو دەبرێت .ساروف بەواتای سوتان
دێت ،چوون بەردەوام لەخۆشەویستی خودا دەسوتێت.
 . 2كروبیان لە پلەی دووەم��ی فریشتەكان دێ��ت كە ئەركی
سەروكاركردنی ئیدارەو خێری خودایەو لەرووی رۆزیو رزقی بەندەكانەوە
وەكیلە.
 . 3سێهەمیان ترونەر ،ئەویش رەچاوی خێری خودا دەكات لە
داوەری ئیالهیدا .چۆن خودا كاردەكاتە سەر بەندەكانی .
نێوەندی هەڕەمەكە هەموو ئەوانە دەگرێتەوە كە وابەستەن بە هۆو
فاكتەری گەردوونییەوە بۆ دروستكراوەكانی خودا
 . 4چووارەم ئاستی فریشتەكان بریتین لە فریشتەی هەیمەنە كە
هەموو ئەو شتانە رێكدەخەنو كەمدەكەنەوە كە پێویستە ئەنجامبدرێن
لەالیەن فریشتەكانی خوارێ.
 . 5پێنجەمین ئاستی فریشتەكان بە فەزائیل ناسراون ،بەرپرسن لە
بااڵترین هێزەكان لەنێو گەردوونداو لە تەوەرەی ئەو وزانەدا دەسوڕێنەوە
كە سوتانو وزەی تیشكو خۆرو مانگو ئەستێرەكان دابین دەكەن.
 . 6شەشەم ئاستی فریشتەكان هەموو ئەوانەن كە ناسراون بە
فریشتەی هێزو جوڵەن ،ئەركیان پارێزگارییە لە ئۆپەراسیۆنەكانی نێو كەون.
سێیەمین پلەی هەرەمیی فریشتەكان پەیوەستن بەكارووباریی دونیاییەوە
 . 7حەوتەمین ئاستی فریشتەكان برێتییە لەو فریشتانەی كە وەك
میرنشینێكن و گوێڕایەڵی بەرژەوەندی و كاروباری مرۆڤ و ئاسودەیی
گشتیین.
 . 8هەشتەم ئاستی فریشتەكان لەرووی هەڕەمییەوە ئەوانەن كە
میانگیرو نێوەندن لەنێوان پەیامی خوداو مرۆڤەكاندا .تەن ێ ئەم فریشتانەن
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كە پێوەندی لەتەك مرۆڤەكاندا رێكدەخەنو دەگەیەنن .بۆ نمونە سانت
میكایل ،كە س��ەرداری مەالئیكەكانە خەڵكی خودا پارێزگاری لێدەكات.
هەروەها جبرەئیل وەك سەردارێكی مەالئیكەكان بەرپرسە لە هێنانی پەیام
بۆ دانیالو مەریەمی عەزرا.
 . 9دوای��ن ئاستی نزمی فریشتەكان برێتییە لە ئاستی نۆیەمی
هەڕەمەكە ،برێتین لەو فریشتانەی پەیامی الوەكی دەهێنن و پارێزەری
مرۆڤایەتین .دیارە ئەمانە ئاتاجیان بە فۆرمی سروشتی زێدەترە لەهەموو
فریشتە ئاست بەرزەكانی دیكە ،چوون راستەوخۆ سەروخواریان لەتەك
مرۆڤەكاندا هەیە ،هەربۆیە فۆرمو شێوەی زێدەتر دەخوازن بۆ هەستان
بەكاروبارەكانیان.
ئەسڵەكە لێرەدا ئەوەیە كە پێویست دەكات نێوەندێك لەنێوان خوداو
مرۆڤدا هەبێت كە نێوەندێكی نا مادیی بێت .ناسینەوەی ئەمە بەگوێرەی
زنجیرەی هەڕەمیی دەتوانرێت ببینرێتو سانایشە بۆ تێگەیشتن .بەتایبەت
وەك ئاماژەمان پێدا هەموو ئەو فریشتانەی لەو نێوەندەدان وابەستەن بە
شێوەو شكڵی هەمەچەشنو خۆیان لە بەرپرسایەتی نێوان كاروباری مرۆڤو
خودا دەبیننەوە .لەئاكامدا تۆماس ئەکیونی نمونەی بە پەندو پێناوێكی
یۆنانی كۆن هێناوەتەوە كە وابەستەی دەكات بە مەفهومی پێوانەیەیی
لە هەبوونی فریشتەكانەوە .لە سەردەمی فرەخوایی دێریندا ،خواكان
دابەشكرابوون بۆ خودا گەلێكی مادییو نابەرجەستە واتە نا مادیی .لەوێدا
هەموو شتە نامادیەكان رەچاو كرابوونو بە خواو خوایەتی خواوە .هاوكات
خودا مادییەكانو ماددەیش پەیوەستكرابوو بەكاروبارو شتی دنیاییەوە وەك
مرۆڤو ئاژەڵو رووەكو ئەو شتانەوە .هەربۆیە لەمیانی جێبەجێكردنی
تیۆری پێوانەیی بووندا ،تۆماس لەنێو جیهانی نامادییدا جیاوازیو تایبەتمەندی
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خۆی دەخوڵقێنێت .لێرەدا تۆماس ئەکیونی جیهانی نامادییەكان دابەش
دەكات بۆ خودا ،ئەوەی كە بۆخۆی بوونی هەیەو ،فریشتەكان ئەوانەی
خودانینو بوونیان لە خوداوەیە كە بۆخۆی بوونێكی ئەبەدییە .فریشتەكان
لەجیهانی نامادییەتدانو ناماتێریاڵن ،وەل ێ خۆ خوا نیین .لەیەك رێگەی
گرنگو بایەخداردا لە خودا جیادەكرێنەوەو تایبەتمەندیی خۆیان هەیە.خودا
جەوهەری خۆی لەبوونیدایەو خۆی بووە .فریشتەكانیش قەرزاری بوونیانن
بە خودا .لێرەدا تۆماس ئەکیونی پەسەندی تیۆرو فەلسەفەی كۆنی یۆنانی
دەكات بەوەی كە بریكاری هۆشیارو ژیری نامادیی لە بوونداو لەجیهانی
نامادیدا هەن .هەموو ئەو فریشتانەش لەناو گەردووندا غەرق بوونو
دەخولێنەوە .وەل ێ تۆماس ئەکیونی فەلسەفەكەی خۆی بەوە لە یۆنانییە
كۆنەكان جودا دەكاتەوە كە فریشتەكان خودا نیینو خودا تەنها بەیەك خودا
دەناسێنێت .هەر ئەم سەرنجە گرنگەی تۆماسیشە كە تۆماس لە تیۆرو بیری
فرە خودایی قوتار دەكات و خۆیشی لە تێگەیشتنی یۆنانی دێرین جودا
دەكاتەوە.
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چۆن فریشتە خراپەكان
دەبنە شەیتان
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تۆماس لەوانەكانیدا ئەوەی دەیڵێتەوە ئەوەیە كە فریشتەی باشو
فریشتەی خراپ لە گۆڕێدا هەیە .لە خوالسەی الهوتییەكەی تۆماسدا ئەم
پۆلێنكارییە لە جۆری باشو خراپی فریشتەكاندا بەرەوانی خراوەتە روو.
لەنموونەی فریشتەی باشدا میكائیلی هێناوەتەوەو لە نموونەی فریشتەی
خراپیشدا ئاماژەی بە خودی شەیتان داوە .ئەو لەخوێندنەوەی تەواوی
سەردەمی كۆن و نوێدا بەتەواووی فریشتەكانی خستۆتە ژێر ئەزمایشی
راڤەكانییەوە .تۆماس لە راڤەكانیدا فریشتەی باش بە وانە لە قەڵەم دەدات
كە گوێڕایەڵی فەرمانی خوانو ئاوێتەی جەوهەری بوونی خودان ،هاوكات
فریشتەی خراپیش بەوانە دەناسێنێت كە لەفەرمانی خودا دەرچ��وونو
بەریكراون لە میهرو سۆزی خودا ،لێرەدا شەیتان بە بااڵترینی تەواوی
فریشتەكان دەناسێنێت كە نموونەیەكە لەوانەی كە لە میهرو بەخشندەیی
خودا ب ێ بەری كراوە ،هەموو ئەمەیش لە ترادسیۆنی مەسیحییەتدا جەختی
لەبارەوە كراوەتەوە .دیارە كە فریشتەكان توانای بینینی خودایان نییەو
لەئاستانەی ویدا كۆرن .هەموو ئەمەیش تۆماس هێناویەتی ،كە چۆن
چیرۆكی نێوان چێبوونی هەڵوێستی شەڕخوازانە لە فریشتەی خراپەوە سەری
هەڵداوە ،لەكاتێكدا لە دروستكراوە سەرەتاكانی خودایشن .هەندێك دەڵێن
بە بینینی مەسیح كە لە رۆحی خوداو لەمەریەم جودابۆتەوەو وەحی
بۆهات ،دایانە دوواوەو هەندێكیش پێیانوایە بەشێ لەفریشتەكان نا رازی
بوون بەوەی ببنە نێوەند لەنێوان خواو مرۆڤدا كە دروستكراوی الوەكیو
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ئاست نزمترن لەوان .هەربۆیە بڕیاری لەفەرماندەرچوونی فەرمانی خودایان
داوە .لێرەدا تۆماس ئەکیونی هاتووە یەك ێ لەوتەكانی ئۆگستینی گەورە
قەشەو كەشیشی هێناوەتەوە كە دەڵێ  :شەیتان نە زیناكارەو نە سەرخۆشو
دەخواتەوە ،ئەو هیچ كام لەو كارە ناپەسەندانەی نیە ،ئەو تەن ێ كەسێكی
خۆبەزلزانو حەسوودەو هیچی تر.
هەربۆیە شەیتانو یەك لەسەر سێی تەواوی فریشتەكان لەو نێوەندەدا
كەوتنە نێو داوی خۆبەزلزانیو حەسودییەوە .تۆماس لێرەدا رەوشەكە زێدەتر
رووندەكاتەوە كە شەیتان چۆن ویستوویەتی خۆی بكاتە خوداو لێرەشدا
ئاماژە بەم بڕگەیەی نوسینی نێو ئەشعیا دەدات  :14-14:13بۆ بەهەشت
بەرزدەبمەوە دروست وەك بااڵترین .قەدیس ئۆگستینیش دیسانەوە جەخت
لەوە دەكاتەوە كە شەیتان خواستی ئەوەی هەبووە ببێتە خوداوەند .لەكتێبی
سەفەر تەكویندا ئاماژە بەكەوتنی فریشتەكان دەكات بۆ نێو شەڕو گومڕایی.
خودا نورێكی بینی كە چاك بوو ،ئیدی نورەكەی لەنێو تاریكیدا دابەشكرد
( .)Genesis 1:4, D-Rلێرەدا تۆماس ئەم بڕگەیەی لە كتێبی ئۆگستینی
كەشیش وەرگرتووەو بەڕوونی ئەوە دەخاتە روو كە فریشتەی باش لەنێو
فریشتەی خراپدا چۆن سنووریان بۆ دانراوەو جودا دەكرێنەوە .هەموو
ئەوەی سەر ێ ئەوە دەخاتە روو كە شەیتانەكان بەشێوەیەكی خۆڕسك و
سروشتی ستەمكارو شەڕانیو شەڕانگێز نین .خودا لە سروشتەوە فریشتەی
شەڕانگێزی نەداوەتەبەرو دروستی نەكردوون.
هەروەكو چۆن مرۆڤ گەلێك لە هەزەلەوەو سروشتیان هەڵگری
دەماخی شەڕخوازانەیە .بەڵكو لە دەستپێكدا بە باشی دروستكردو دواتر
بۆخۆیان رێگەی خراپیان هەڵبژاردو بوونە شەیتان.هەڵبژاردنەكە هی خودی
خۆیانەو خودا ناچاری نەكردوونو هەروەك لە هۆكاری هەوەڵدا لەم رەوشە
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دەدوێ .چوون شەیتان ئیدی سروشتی فریشتەكان دەشێوێن ێ و دەیانكاتە
ئەڵقە لەگوێی خۆی .ئیدی هەموو ئەوانە رەش دەبن و خودی خۆیان
نەگریش دەبن ،وەلێ هیچ مەیلێكیان بۆ شتی مادی نییە.
چوون شەیتانەكان چاوچنۆك و ئێرەییەكی مەعنەوی و رۆحییان
هەیە .تامەزرۆی خواو ئەوەن كە بكرێنە كۆیلە .ئەمەیش بڕیاری كۆتاییو
ئەبەدی بڕیاری ئازادی خودی خۆیانە .لێرەدا پێویستە بگەڕێینەوە سەر
مرۆڤ .چوون مرۆڤیش بە بڕیاری ئازادی خۆیان و بەئیرادەو خواستی خۆیان
كەوتوونەتە ناو كایە باشو خراپەكانی ژیانەوە .بە پێچەوانەی فریشتەكانەوە
مرۆڤ دەتوانێت رەهاتربێت ،لێرەدا چەند نمونەیەك لەمەڕ هۆیەكانییەوە
دەخەینە روو:
مرۆڤەكان :ئایا ئێمە گیانەوەرین یاخود فریشتە؟
بەشێوەیەكی لۆژیكیی رۆچووینە ناو خواو پاشان فریشتەكانەوە ،لە
ئێستادا سەرنجمان بۆ نامۆترین دروستكراوی خودا دەخەینەگەڕو دێینە سەر
كۆڵینەوە لەبارەی چییەتی مرۆڤ .مرۆڤ لە خوارێی فریشتەو لەسەرێی
گیانلەبەرانەوەیە .واتە كەمتر لە فریشتەو زێدەتر لە گیانلەبەران ئاستو
بەهای بوونەوەری لەخۆدا بەرجەستەكردووە .مرۆڤ رۆحێكی ناماتریاڵی
هەیەو دەتوانێت بیربكاتەوەو فۆرمێكی ئەبستراكتی هەیە .دەوترێت
كە رۆحێكی ناماتڕیاڵمان هەیە ،وەك ئەوەی لە فریشتەكاندا هەیەو بۆ
هەمیشە دەژین ،هەروەك چۆن ئەو رۆحە ناماتریاڵو مادییە لە هەمبەر
فریشتەو شەیتانەكان هەروایەو ئەوانیش بۆ هەمیشە دەژیێنێ .وەلێ جیاواز
لەئەوان ئێمەی مرۆڤ الشەمان هەیە ،دەمو سكو ورگو چاوو و ددانمان
هەیە ،دروست وەك ئاژەڵ ،وەك سەگو پشیلەو مانگاو مشك ،ئێمەیش
82

ئاشنابوون بە تۆماس ئەكوینی

دەخۆینو دەخۆینەوەو پاشەڕۆ دەردەدەینەدەرێ .ئەگەریش خۆمان خاوێن
نەكەینەوەو خۆمان نەشۆین ،ئەوا بۆندەكەینو بۆگەن دەبین .دەكرێت
شتانی ترسناك بەسەر الشەماندابێتو تێكەوین ،دەكرێت ئێسقانەكانمان
بشكێنو پێستمان بدڕێتو چرچو لۆچ بێت ،هەروەها ئەندامەكانمان بەهۆی
نەخۆشییەوە كاریان تێدەكرێت .ئێمە دەمرین ،دروست هەروەك چۆن
مێروویەك یان بۆقێك دەمرێت .لەم روانگەیەوە ئێمە وەك فریشتەكان
نینو بەتەواووی لێیان جیاوازین ،ئێمە لەبری دروست وەك گیانەوەرانی
ترین .بۆیە دەكرێت بڵێین مرۆڤ لەتەك هەردوو دنیای مەعنەویو فیزیكیدا
رێدەكاتو بارگاویە بەهەردووال .مرۆڤ لە رۆحیدا هاوشێوەی فریشتەیەو
لە الشەو لەشیدا هاوشێوەی جانەوەرانە .مرۆڤ لەنێوان ئاسمانو زەویدا
بەشدارەو درێژبووەتەوەو بونێكی جیاوازتری لە فریشتەو ئاژەڵو جانەوەران
هەیە.
گەر لە رووی شێوە هەڕەمییەكەوە یاخۆ زنجیرەی هەڕەمێك
لەسەرەوە بۆخوار ێ وردبینەوە دەبینین كە خودا لە سەرێو لە لوتكەكەدایەو
پاشان فریشتەكان دێنو دواتریش مرۆڤ بە حوكمی توانای ژیریو عەقڵییەوە
دێتە گۆڕێ .لەم ناوەدا فەیلەسوفە دێرینەكان ئاماژەیان بە مرۆڤ كردووە
وەك ئاژەڵێكی ژیرو هۆشیار كە عەقڵو ئاوەزی هەیە.
كەواتە ئێمە برێتین لە ئاژەڵێكی فیزیكی ،وەل ێ ئەوەی ئێمەی
لە ئ��ەوان جیاكردووەتەوە ئەوەیە كە ئ��اوەزو ژیری عەقڵییان هەیە و
بیردەكەینەوە.
ئایا ئاژەڵەكان رۆحیان هەیە؟
ئێمە دەڵێین كە ئاژەاڵنی دیكە بیردەكەنەوە ،ئەمە تاڕادەیەك
دروستە ،وەلێ ئاژەاڵن ( دۆلفین،گۆرێال ،سەگو پشیلە ...هتد) لە عەقڵی
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ژیرو هۆشمەنددا تێوەنەگالون .دەكرێت بتوانن هێمایەكی سێگۆشە بناسنەوە،
وەل ێ وەك مرۆڤ ناتوانن تاوتوێی ئەندازەگیریو هۆكاری سێگۆشەكەو
چەمكگەلی پشت سێگۆشەكە بزانن .مرۆڤەكان دەتوانن ئارگومێنتی ئاڵۆزو
چڕوپڕ بكەن لەسەر بنەمای بیركردنەوەیان .دەتوانن ئایدیای ئەبستراكیان
بەكار بهێنن و بیخەنەگەڕ بۆ نمونە لە سێگۆشەیەكدا دەتوانن پێشنیازی
دروستبوونو بونیادی پردێكی بەهێز بكەنو دروستی بكەن ،واتە ئایدیایان
دەرهاویشتەی دەبێت .ئەمەش تەنها لەبەر ئەوەی كە مرۆڤەكان ژیرییان
هەیە ،بەمجۆرەیش مرۆڤەكان دەتوانن بە تێپەڕینی كات پێش بكەونو
شارستانیەتیان هەبێت .هەركەس كە دەڵێت هەریەك لە گۆرێال یاخود
دۆلفینیش خاوەن مەژگێكی ژیرە ،دەكرێت بە تەواووی لەمانای ژیریو
مەژگ تێنەگەیەشتبن .دەكرێت بڵێین كە دۆلفینو گۆرێلال هەریەكەیان
هەستو سۆزی بەهێزیان هەیە ،وەل ێ ژیرییەكی ئەبستراكتیان وەك
مرۆڤەكان نییە .مرۆڤەكان دەتوانن دەستو پەنجە لەتەك ئەندازەگیرییو
كێشیەكی ئەندازەیدا نەرم بكەنو چارەسەری بكەنو كێشە ئاڵۆزەكان
سانا دەكەن ،وەل ێ ئاژەڵ هێزی بیركردنەوەی نییەو بێدەسەاڵتە لەئاست
شتەكاندا ،لەبەرئەوە دەكرێت بڵێین ئەوە مرۆڤەكانن رۆحێكی مەعنەویو
هۆشو ژیریەكی ئەبستراكتیان هەیە.
زنجیرەی هەرەمی لە رۆحتاندا
رۆح چییە؟ یۆنانییە كۆنەكان وشەی نەفسییان یاخۆ دەرونیان
بۆ رۆح بەكارهێناوە ،هەروەها رۆمانییەكان وشەی ئەنیمایان بۆ رۆح
بەكارهێناوە .ئەرستۆ ئاماژەی بەرۆح دابوو وەك بنەمای ژیانی هەر
بوونەوەرێكی زیندوو .لەالی ئەو گیاكانیش رۆح یان دەرونێكی خۆراكییان
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هەبوو یاخەد ئاژەڵەكان خاوەنی رۆحێكی هەستیارو هەست ئاوەربوون.
لەبەرامبەردا ئاماژەی بە جیاوازی مرۆڤەكان دەدا كە ئەوان خاوەنی
رۆحێكی عەقاڵنیو ژیریین .بۆ نمونە گژوگیاكان بنەمای ژیانیان لەوەدایە
كە ئۆرگانەكانیان خۆراك بەرهەمدێننو خۆراكی خۆیان دابین دەكەن.
ئاژەڵەكانیش رۆحێكی هەستیاریان هەیە كە بەهۆیەوە دەتوانن خۆیان
بژێننو هەستبكەنو بجوڵێنەوە .مرۆڤەكانیش رۆحێكی عەقاڵنیيان هەیە،
كە دەتوانن بیربكەنەوەو لە ژیانی كۆمەاڵیەتیدا بنەمای ژیانی خۆيان رێك
بخەن.
لەئێستادا دەتوانین بڵێین كە رۆحی مرۆڤ بەشێوەیەكی هەڕەمییە،
بەرزترین ئاستی رۆح لە مرۆڤدا ئەورۆحانەن كە ئاستی ژیرییان بەرزترینە،
لەپاش ئەوە ئیرادەو خواست دێت ،لەخوارێی ئیرادەو خواستیش ئیدی
هەستو سۆز دێتە گۆڕێ .لێرەدا ئیحساسات دابەش دەبن بەسەر دوو
جۆردا:
ئەو هەستانەی كە پەیوەستن بەتەنو الشەی مرۆڤەوە ،فریشتەكان
خاوەن ژیرییو خواستو یرادەن ،وەلێ ئەوان هەستو ئیحساساتیان
نییە .بۆ تێگەیشتن لە ئ��ارەزوو و هەستو سۆز پێویستە لە تێرمی
ئارەزوو بڕوانین یاخۆ شەهوەتی جەسەدی كە لەمرۆڤدا دەردەكەون.
بنەمای ئارەزووەكان لەمرۆڤدا وابەستەن بەمانەوەی كەسییەوە ،بۆنموونە
ئارەزوو بۆخواردن بۆ سێكس بۆ خەوتن ،چوون لەمانەوەی جۆری مرۆڤدا
ئارەزووی سێكس رۆڵی سەرەكی دەبینێت ،لەدرێژەدان بە ژیانو وزەو
هێزدا ئارەزووی خواردن رۆڵی كاراو دیاری هەیە .یاخۆ دیسانەوە هەستی
ترسو توڕەیی گرنگن كاتێك كەمرۆڤ روب��ەڕووی مەترسی دەبێتەوە
توڕەیی وای لێدەكات كە بجەنگێ كاتێ گورگێ دەبینێ ترس وای لێدەكات
85

ئاشنابوون بە تۆماس ئەكوینی

كە قوتاربێت یان لەتەكیدا بجەنگێت .لەبەرئەوە دەتوانین بڵێین كە
زنجیرەی هەرەمی رۆحی مرۆڤ بەم جۆرەیە :ژیریو مێشك پاشان
خواستو ئیرادەو دواجار هەستو ئیحساسات.
رۆحی مرۆڤ وەك ئەسپێكە كە عەرەبانەیەك رادەكێشێت
ئەفالتۆن لەبارەی ئەم رێكخستنەوە وێنەیەكی باشمان پێدەدات.
ئەو بەراوردی رۆحی مرۆڤ دەكات بەئەسپێك كە عەرەبانەیەك بەدووی
خۆیدا رادەكێشێت .پیاو لە عەرەبانەكەدا برێتییە لە عەقڵ .عەرەبانەكە
لەالیەن دوو ئەسپی باڵدارەوە رادەكێشرێت .یەكێك لەئەسپەكان برێتییە لە
ئارەزوو شەهوەت ،ئەوانی تریان برێتییە لە توڕەیی .ئیرادەش برێتییە لەو
نێوەندەی كە عەرەبانەكە بە ئەسپەكانەوە دەبەستێتەوە ،گەر بەدروستی و
بە رەوانی ئاراستەبكرێت ئەوە مرۆڤ بۆ ئارەزووە دروستەكانی پەلكێش
دەكات ،گەریش بە نادروست ئاراستەی ئەسپەكە بكات ئەوا مێشك كە
عەرەبانەكەیە دەدرێتە دەست ئەسپگەلی هەواو ئارەزووی سەركەشەوەو
مرۆڤەكان بەرەو هەڵدێر دەباتن.
ژیریمان یان عەقڵمان وەك عەرەبانەیەكی مەشقپێكراو وەهایە .كە
وادان��راوە هەستو سۆزمان لەالیەن خواستو ئیرادەوە فەرمانبەرداریی
بكات .گەر رێگە بدەین ئیرادەمان لەدەست بدەین ،ئ��ەوا هەستو
سۆزیشمان لەدەست دەدەینو بەسەرماندا زاڵدەبێت .ئەوكات لەنێو سێكسو
خواردنو پارەو هێزو توڕەییدا وندەبینو لەگێژاویاندا دەرناچیین .ئەوكات
ئەسپەكان تاودەدەنو عەرەبانەكەیش بەدوویدا رێگەكان ناپێكن .ئەگەریش
ئیرادە بتوانێت ژیری ئاراستەبكات ئەوكات كۆنتڕۆڵی هەستو سۆز بۆكو ێ
بمانەو ێ بەخواستی خۆمانە كە زانیاریەكانی لە ژیرییەوە سەرچاوەدەگرنو
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چارەنوسێكی دروست دێتەپێشمان.
تۆماس ئەکیونی خاوەن هەمان ئایدیایە لەمەڕ رۆحی مرۆڤ ،كە
برێتییە لە رۆحی عەقڵو ئاوەز .كاتێك وەك ئاژەڵین ،ئیدی هەستەكانمان
ئەزموندەكەین بۆ سێكسو خواردنو ترسو توڕەیی .وەلێ بەپێچەوانەی
ئاژەاڵنەوە مرۆڤ دەتوانێت بڵێت نابۆ هەستو سۆز ،چوون لەوكاتانەدا
ئیدی مرۆڤ خاوەنی دەرونو رۆحێكی عەقاڵنییە.
دیارە كە سەگێك دەكرێت لەتەك سەگێكدا كە سەیر و سەمەرە
جوتبێت ،وەل ێ مرۆڤ ئەگەر بەتەواوی ئارەزوویشی بۆ بەرامبەری هەبێت
دەتوانێت خۆی بگرێتو ئەو كارە نەكات ،هەربۆیە تۆماس ئەکیونیش و
زۆرێك لە فەیلەسوفانی سەدە نێوەندییەكان هەمان ئەو بۆچوونە بەدروست
دەزانن كە بەڵێ مرۆڤ دەتوانێ بە سەڵتی ژیان بەڕێكات و خۆی دوورە
پەرێز بگرێت لە مومارەسەی سێكس ،ئەمەیش ئەوە دەگەیەنێت كە مرۆڤ
دەتوانێت هەستو سۆزو شەهوەتی خۆی كۆنتڕۆڵ بكات بەپێچەوانەی
ئاژەڵەوە كە لەهەر ساتێكدا هەستو ئارەزووی بجوڵێت ئامادەی جوتبوونە.
هەروەك چۆن دایكێكی بێچووە ورچێك گەر شاخەوانێك لەو رەوەندەیدا
دەركەوێت دەكرێت پەالماری شاخەوانەكە بداتو بیكوژێت .وەل ێ دایكی
زارۆیەكی مرۆڤ  ،گەر شاخەوان ێ دەركەوێ ،دیارە كە ئەوە لێكدەداتەوە كە
ئایا گونجاوە بیكوژێت ،ئەمە گەر هاتوو راراییەكیشی سەبارەت بەڕێبوارەكە
هەبوو.
پێویستە هەستو سۆزەكان چۆن كاربكەن
كاتێك هەستی باش خۆی نیشاندەدات برێتییە لە خۆشەویستی،
وەختێكیش هەستی خراب نومایان دەبێت ئەوا خۆی لە رقلێبوونەودا
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دەبینێتەوە .ئەم لە هەوەڵ جوتدا سەرهەڵدەدات .بۆ نموونە دایكو بابێك
وەختێك هاوسەرگیریان كردووە یەكتریان خۆشویستووە ،وەل ێ كاتێ خراپی
سەرهەڵدەداتو بەدیاردەكەوێت هەستی خۆشەویستی دەبێتە هەستی
رقلێبوون .ئەم فۆرمە دوانەیە ،فۆرمی رقو فۆرمی خۆشەویستی.
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ئەکیونیو بەرژەوەندی گشتیی
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بۆ تێگەیشتن لە بەرژەوەندی گشتی پێویستە بەسانایی لە سروشتی
بەرژەوەندی گشتی رابمێنین .لێرەدا تۆماس ئەکیونی لە گەاڵڵەی ئەرستۆی
فەیلەسوفی یۆنانی كۆنەوە گەیشتۆتە ئەم رامانە ب��اوەی كە دەڵێ:
بەرژەوەندی گشتی برێتییە لە هەموو ئەو شتەی كە مرۆڤ خواستی لەسەرەو
ئاتاجی پێیەتی ،لێرەدا تۆماس زۆر بە وردی سەرنجی لەسەر رایەڵەكانی
ب��ەرژەوەن��دی گشتی خستۆتەڕوو كە لە زەی �نو بۆچوونی مرۆڤەكاندا
دەخوازرێت .بەرژەوەندی گشتی دیسانەوە دیدێكی سیاسیانەی لەالی تۆماس
دروستكردووە .وەك دەزانین لەو دەمەدا كە تۆماس لەخانەوادەیەكی بااڵو
سەنگینو سیاسییە ،بەشێك لە هەڵگەڕانەوە ئایینیەكە یان مەزهەبییەكەی
وابەستەبووە بە رەخنەو توانی خۆی لەسەر رەوشی نالەباری سیاسیو
كۆمەاڵیەتیو گەوجاندنی عەقڵی مرۆڤەكان لەسەر بەها بااڵكانی راستەقینە
كە لە كۆمەڵگەكەی تۆماسدا فەرامۆشكرابوو .هەربۆیە دەبینین تۆماس
لە زەینیەتی خۆیدا تیۆری سیاسی لە دەرونی مەسیحیەتدا خوێندنەوەی
ئەوتۆی بۆكردو بەباشی دەزانی چۆن روبەڕووی ئەو نادادییە بێتەوە كە
كۆمەڵگەكەی پێی گیرۆدە بووە.
لەبەر ئەوە مێژوونوسانی ئەودەم لەتەواوی تیۆرە فەلسەفییەكانی
تۆماس ئەکیونیدا مەغزو مەغزای سیاسی دەخوێننەوەو ئاتاجی روانگەی
تۆماس بۆ گەاڵڵەكردنی چەمكی بەرژەوەندی گشتی بەكار دەهێننو سیاسەتی
سیاسییە سەر راستەكانیان .دیارە ئەو سەردەمەی كە تۆماس تاوی زانیاریو
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ماریفەو فەلسەفەی خۆی تێدا دا بریتی بوو لە دەستپێكی كرانەوە بە رووی
سەردەمی چاكسازی ئاینیو سەرەداوەكانی بزووتنەوەی هیومانیستەكان
دەركەوتبوونو رێ و رەوگ��ەی دۆزینەوە جوگرافییەكان لەكەڵكەڵەی
دۆزینەوەی كیشوەرە نوێیەكاندا بوون .ئیدی تیۆری بەندایەتی بۆ كەنیسەو
هەیمەنەی كەنیسە بەسەر عەقڵو ئاوەزی مرۆڤەكاندا لەئاستێكدابوو كە
پایەكانی وردە وردە دەكەوتنە مەترسی .هەر لە ئیتاڵیاو ئیسپانیاو ئەڵمانو
ئینگلیزو فەرەنسەدا كەسانی هونەردۆستو بیرمەندو داهێنەری نو ێ
سەردەكەوتنو ناویان دەهێنایە نێو ناوانەوە .
تۆماس لەسەردەمی پیربوونی سەدەكانی ناوەراست یاخۆ سەدە
تاریكەكانی ئەوروپادا سەری كێشایە نێو كیشوەرێكی ماندوو بە فەلسەفەی
كالسیكو بارگاوی بە كۆتو بەندكردنی عەقڵو ئاوەزی مرۆڤەكان .بۆخۆی
لە خانەوادەیەكدا ژیابوو كە مەفهومەكانی جیاوازی چینایەتیو كۆنترۆڵكردنی
سەروەتو سامانی خەڵكو بندەست كردنی ئیرادەی مرۆڤەكان لەپێناسەیاندا
ئاشكرابوو .هەربۆیە تۆماس و هەڵگەڕانەوەكەی لەو دنیا تاڵو ناخرشە،
كە تەنها بەدیمەنە روكەشەكەیدا خۆشگوزەران دەژیا ،ئەگینا لەناوەرۆكو
دەرونەوە شەرمەزارهێن بوو بۆ مرۆڤە بیرمەند و ژیرەكان .بێدەنگییەكەی
تۆماس لە رووی كەسایەتییەوە سەرەتای بوركانێك بوو كە وەك بیرمەندانو
كۆڵەرانو كەشیشە نوێخوازەكان دەیانوت تەقینەوەیەك بوو كە پێویست بوو
دونیا گوێی لەدەنگی بێتو دەنگی ببیستن .تۆماس بەوردی موتااڵی رەوشی
سیاسی دەكرت.
لەو راستییە تێگەیشتبوو كە ئاینی مەسیحو كاسۆلیكەكان گەل ێ
چەمكییان تێكەڵ بەمەسیحیەت كردووە كە نەدەبوو تێكەڵبكرێن .ئەو
بەبێزراوی لەزانیاریەكانی مەسیحییان دەڕوانی ،ئەو زانیاریانەی كە لەبەر
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بەرژەوەندی كەسی تێكەڵ بەسیاسەتو میراتی دەسەاڵتكرابوون .دەیوت
نابێت ئەم تۆرەمەیە درێژەی هەبێتو دەبێت ببڕێتەوە .ئەم هاوارەی تۆماس
دواتر بووە بناغەیەك بۆ هاوارەكەی مارتن لۆسەر .ئەگەری مەزهەبێكی نوێی
داڕشتو كاریگەری راستەوخۆی كردە سەر دونیای سیاسەت لەكیشوەری
ئەوروپاو وەرچەرخانی لەئاینی مەسیحدا دروستكرد ،پێویستە بزانیین كە
ریشەكەی لەتۆماسەوە سەرچاوەی گرتبوو .
تۆماس ئەو بلیمەتە بوو كە لە ناخی ئاینی كاسۆلیكیدا پایە بەهێزەكانی
كاسۆلیكی لەرزاند .دەستپێكی ئاشتكردنەوەی دوو دنیای لێتۆراوو تۆراو
لەیەكتری بوو.
لە رەهەندی زانیاریەكانیدا بۆ هەوەڵجار قوڵتر لە مارتن لۆسەرو جۆن
كاڵڤنو زوینگلی توانی هەم ریفۆرم لە تێگەیشتنی كاسۆلیكیدا بكات ،هەمیش
ریفۆرم لە عەقڵی توند ئەفكاری عەقڵدۆستەكان .تۆماس روونترو واقعی تر
نەوییەكارەكەی .هات دونیای كاسۆلیكو دونیای عەقڵی ئاشتكردەوە .شتێك
كە مەسیح دەیخواست عەقڵ بوو  ،عەقڵی ئاشتكردەوە بەئایینو زیادەكانی
ئاینییش كەسیاسەتی پاوانخوازیو كاریگەریەكانی ئیمپریالیزمی كاسۆلیكەكان
بوو بە هێواشیو بەكاوەخۆ لەمەسیحییەتی داڕنیین .
تۆماس پیاوی هەنگاو و قەڵەمبازی سەردەمی خۆی بوو .لەتیۆرە
فەلسەفیەكانیدا عەقڵی هێنایە نێو ئاینەوەو سیاسەتی لە ئایین داڕنی.
هەرچەند ئەو تا ئەودەمەو تا چەند سەدەیەك دوای خۆی نەتوانرا
مومارەسەی بیرەكانی بكرێت ،بەڵكو دواتر زەمینەی لەبەردەم مەزهەبو
گروپو تاقمێكی وەهادا كردەوە كەبتوانن دنیا بگۆڕن.
تۆماس لە روانگەیدا بەرژەوەندی گشتی كردە فاكتەری ریفۆرمی
سیاسی .چوون سەردەمەكەی سەردەمی چینایەتی بوو ،تەنها شتێك
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لەچینایەتیدا كەون بووبێت بریتی بوو لەبەرژەوەندی گشتی .بەرژەوەندی
گشتی نەدەبوو كەسێك قسەی لەسەربكات كە بۆخۆی خانەدانو خەڵكیش
بندەستی بن .تاكە رێگەیەك بۆئەوەی بیسەلمێنێت و گوێی بۆ بگیرێت،
بریتی بوو لەو عەباو كەوایەی كە مۆركی خانەدانیان بەو دابوو .ئەو ئیدی
لەخۆیەوە دەستی پێكردو لەخۆیەوە دوا ،هەربۆیە لەزووترین كاتدا توانی
دەروازەیەك بەڕووی واقیعگەرایی كۆڵینەوە لەسەر چەمكی بەرژەوەندی
گشتی بكاتو ك��ردی .خ��ان��ەوادەی تۆماس لەهەوەڵەوە دەرك��ی��ان بە
مەترسیەكانی ئاكاریەكەی كردبوو .هەربۆیە زیاد لەوانی تر تموحیان خستە
بەردەم ،بەاڵم تۆماس لەوان جدی تربوو بۆ سەرخستنی تیۆرو بەرنامەكەی.
لەخۆیەوە شۆڕشێكی ك��ردو توانی كۆڵینەوەكانی بە ناوەندییە
زانستیەكانی دەوروبەرەكەی ئاشنا بكات ،لە پاریسو ناپۆلیو ئیتاڵیاوە توانی
بخزێتە ناو هەناوی دەوروبەرەكەیو بەجدیش ئەوكارەی كرد كە دەستی
بۆبرد.
بەرژەوەندی گشتی وەك چەمكێك لە كارنامەی تۆماس ئەکیونیدا كاری
بۆكراو ئاوێتەی نەزمی سیاسی كرد .نەزمی سیاسی لەودەمەدا سیاسەتێكی
پێچراو لە كەواو سەڵتەی دیین بوو ،تۆماس هات ئەم تێكەڵكارییەی بەكاوەخۆ
لێك جوداكردەوەو جیاوازی لەنێواندا دروستكرد .ه��ەروەك چۆن بەم
كارەی جیاوازی نێوان چینەكانی كۆمەڵگەی كەمكردەوەو بە تێگەیشتنێكی
عەمەلییەوە هاتە نێو مەیدانی خودی تیۆرەكانییەوە .ئەو دەالقەیەی
تۆماس لێیەوە دەریڕوانی دەالقەیەك بوو تاسەری سەرەوە هەڵچنرابوو
بەلەمپەرو كۆسپ ،تەنها دەروازەی رووخانی ئەو لەمپەرانەو تەختكردنی
ئاسۆ بینیەكانی بریتی بوو لەهەڵشاخان بەسەر نەریتو پایماڵكردنی غروری
دەوروبەرە خۆسەپێنەكەی .لەهەر شوێنێكدا بۆی بلوایە گۆڕانی دەكردو
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لەهەر شوێنێكیشدا نەیتوانیایە هەڵدەهاتو پەنای دەبردە بەر ژینگەیەكی
تر كە ئارامیەكەی بتوانێت بەالیەنی كەمەوە بوار بۆ پراكتیكی كارەكانی
بهێڵێتەوە .
لەبەرئەوە دەكرێت بڵێین كە ژینگەی كارو ئاكارەكانی تۆماس لە
ژیانی زانستیو بیركردنەوەیدا ژینگەیەكی سەنگینو پڕوكێنەربوو ،دیارە
كە هەڵبژاردنی ئەو ژینگە تاڵەیش خودی تۆماس خۆی دەیخواستو
لەهەمووی گرنگتر ئەوە بوو كە لەپێناو بەرژەوەندی گشتیدا ژیانی خۆی
خستە زەحمەتەوەو لەپێناو تەواووی ئەوانی تردا بۆخۆی رێگەی رەفاهییەتی
هەڵنەبژاردوو كەوتە داوی سەختییەكانەوە ،هەربۆیە بەتەواوی پێچەوانەی
هەموو ئەوانی تر تۆماس بەكردەوە كاری كردو دوای پراكتیك ئەوجا
تیۆرەكانی خۆی ئاشنا بە دەوروبەرو ناوەندە ئەكادیمییەكانو خوێندكارەكانی
كرد.
گرنگترین دەستكەوتەكانی تۆماس لەكایەی روانگەی ئەودا بۆسیاسەت
یاخۆ ناساندنی تۆماس وەك سیاسییەك لەوەدایە كە لەكایەی زانستییەوە
وەسفی سیاسەتی كردو لە كایەی كۆڵینەوەوە توانی لە دەریای سیاسەتێك
بدات كە هەموو مەفهومێكی زانستیانەو ئەكادیمیانەی دەشێواند .تۆماس فرە
وردو فرە بە دیقەتەوە كۆمەڵگەی خوێندەوە ،فرە بە وردی لە فەرهەنگو
مەرجەعی رۆشنبیری دەوروبەرەكەی خۆی وردبۆوە .بەهرەی سەرنجەكانی
یاخۆ بەرەكەتی نوسینو هزرو ئەخالقی لەوەدایە كە هیچ بەرامەیەكی
مادیو هیچ ه��ەوەسو خولیایەكی مادیو دنیایی تێكەڵ بە تیۆرەكانی
نەبووبوون .ئایندارێكی تەواو سەر راستو واقعی بوو .سیاسەتی نەخواست
چوون لەدەرونی سیاسەت رایدەكرد .زانستیانە لەدینی روانی ،هەربۆیە
سەلماندی كە رەهەندی دینی زیاتر زانستی و لۆژیكییە نەك سیاسییو
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ماتریاڵیو دونیایی .
لەپەیامەكانی تۆماس ئەکیونیدا راستییەك دەخوێنرێتەوە كە تەواووی
بیرمەندانو فەیلەسوفانی دوای خۆی لە نیاز پاكی سەرنجو خەسڵەتەكانی
دەگەن و بێیەكو دوو ملدەدەن بۆ بەهای وتەو نوسینو ئەفكارەكانی.
كەسایەتی تۆماس بۆخۆی ئەنسكلۆپیدیایەك بوو كە چواندبووی
بە كەسایەتی بەرێوەبردنی واڵت .بەرێوەبردنی خۆی یەكسانكردبوو بە
بەرێوەبردنی كۆمەڵگەو لەو سۆنگەیەوە تیۆرەكانی خۆی دادەڕشتو لەسەریان
دەوەستاو راڤەی دەكردن بۆ خوێنكارو دەوروبەرەكەی .تۆماس تیۆرەكانی
هەمیشە وەك زەنگێك چاویان لێدەكران چوون نوسینێكی نەبوو تازە
نەبێت ،تازەگەرییەكی نەبوو داهێنان نەبێت ،داهێنانێكی نەبوو پێویستو
ئاتاجی كۆمەڵگەو كیشوەرو ئاینەكەی نەبێت .گرنگی تۆماس لەوخاڵەوەیە
دەستی خستە سەر زامدارترین برینی كۆمەڵگە ،كە پایماڵی مافی گشتی بوو
پایماڵی مافی عەقڵی تاكەكانبوو ژێرپێخرانی ئەو ئەوینە ئایندارییە پوختە
بوو كە تێكەڵ بە وەیشومو واوەیالی چڵكی سیاسەتو سیاسییەكانی ئەو ێ
دەمكرابوون .تۆماس توانی ببێتە بناغەی ئەو دیوارەی كەدواتر ناونرا دیوار
یان لەروو وەستانەوەی عەقڵبەستەكانو دین كۆیلەكەرەكان.
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ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

 10ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

 11ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

 13ئاشنابوون بە فرۆید
 14ئاشنابوون بە جۆن لۆك

كۆمەڵێك نوسەر
عەتا جەمالی

سا ڵی
وەرگێڕ
چاپ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

 15ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

 16ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
17
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014
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ئاشنابوون بە بزوتنەوەی
18
فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

بازگر

2014

 20ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 21ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 22ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 23ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

 24ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 25ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ماجد خەلیل

2013

 19بلیمەتی و شێتی

 26مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان
 27كتێبی سور

ماو تسی تۆنگ

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

 28سەیران بۆ سەرێكانی
 29گەندەڵی
 30یوتۆپیا
 31لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ
 32پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی
گەشتە بێ ئاكامەكانی
33
سەركردەیەك
 34داعش و داعشناسی
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
35
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

فازل حسێن مەال رەحیم

2014

كۆمەڵێك نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

بریتا بولەر

رێكەوت ئیسامعیل

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

ماجید خەلیل

2015
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گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
 36روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعان میالد
ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

 37ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

 38ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

 39ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015

 40ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 41ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 42ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 43ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 44ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 45ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 46ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 47ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 48ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 49ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 50ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 51ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 52ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 53ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 54ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 55ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 56ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن

پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر

ئەرسەالن حەسەن

2015
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