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Rehrêșalên Ginosîyê@
Di xeberdana li ser Ginosîyê da, ka ji kûve hat?
pêdivîyên xwastina dîyarbûna wê çi bûn? dozek heye hêșta
li ser astê vekolîna nû ya ekadîmî çareser nebûye, çunko bi
diristî jêderê wê yê resen nehatîye naskirin, ko hebûna
Ginosîyê ji berî Kirîstîyanîyê bît, xudan diruyên zelal û
rêkxistineka pêgehiștîya olî bît. tiștek nêzîkî hevrabûnê li nik
vekoleran heye; ko Ginosîyê peywendîyeka mikom bi
guncandinê (altelfîqîye) heye(42), ew dîyarda ji karlêkkirina
li navbera hizira Hêlînizmî û bawerî û hizirên rojhelatî; Babilî
û Misirî û Farsî (Êranî) û Hindî peydabûy, ewa ji encamê
dagîrkirina Girîkî bi serdarîya Eskenderê Mekadonî û
hevpeymanên wî cîhana kevnar li rojhelatê dîyar bûy. hene
dibînin, Ginosî êk ji berhemên guncandinê ye, belê hinên dî
dibînin, herdu dîyarde Ginosî û guncandin bi du hêlên
yeksan û ji hev nêzîk birêve çûyne, di raportekê da, ko
merem pê dîyarkirina çaxê dîyarbûna Ginosîyê ye
așkirabûye, hindek ji vekoleran dibînin, ew berî Kirîstîyanîyê
ye, her çende li wî çaxî ew hêșta bi pêgehiștina li her sê
çerxên berahîkî yên Kirîstîyanîyê ne gehișt bû(43).@
Arastek dî heye dibêjît; Ginosîya Yehodî digel xelekên

wanên Ginosîya Kirîstîyanî peyda bûye, ji berî rêka xweya
taybet veket û bi hizir û rêkxistina xwe xuser bibît. xudanên
vê arastê nîșan bi hebûna gelek ji deqên li pertokxana Nice'
Hemadî, ewên piștbestinê li ser jêderên Tewratî diken
diden, belê bêy rengvedana boçûnên Kirîstîyanî bît, ew jî
mîna deqê xewna Ademî û deqê ravekirina Şîmê û yên
dî(44). di vê biwarê da êk ji vekoleran dibêjît: "Ew deqên
Ginosîyên bi me gehiștîn dișîyandaye ‐ bi tevayî‐ wek
dubare dariştin û ravekirina çîrokên serdema kevin bihêne
zanîn, keristê Tewratê têda zale, her çende rexnê li ser
têgehiștina tîtalîya deqên Tewratî diket, her wesa hin kesatî
ji serdema kevin mîna: Nohî û Şîtî û Qaynî û Şîmî,
bilindikirîne astê pêsîyên pîroz. ew hemû nîșan bi rîșalên
Yehodîbûna van deqan didet, heta çaxê ji behayê xudayê
Yehodî ji bo berjwenda xudayê nedîyarê bilind kêm diket û
rexnê li rêsayê Tewratî diket û derbrrînê ji helwîstê xweyê
reșbînê ji cîhana gîtîkî diket"(45).@
Hizirên Ginosîyê di hinavên Yehodîyê da werar kirîne û
navê (Kebala yan Kevala) lê dihatîyekirin, Kebala li hemû
kinarên cudayên cîhanê mezintirîn Ginosa nihênî ya i bûye,
bilez ji Felestînê berev Eskenderîyê belav dibû, bi rêka

feylesofê Yehodî (Fîlon)î, ewê rê ji bo dîyarbûna sosîyantî
xweșkirî, têkhelî felsefa Girîkî bûye. wî (=Fîlonî) mezintirîn
kartêkirin li ser Yohenayê (xudanê mizgîna çarê‐ alancîl
alrabi') hebû(46). ji alîyek dî ve hene rijdîyê li ser alîyê wê
yê Kirîstîyanî diken, bi girovê wê çendê, ko ew ji karvedana
Kirîstîyanîyê di hișa civakî da kirî peydabûye. belê sebaret
keristê Tewratê yê li pertokxana Nice' Hemadî așkira bûy,
vekolerek li ser dibêjît: "ev deqên (Yehodî) yên hatîne dîtin
bi șêwazek Kirîstîyanî neko bi șêwazê Yehodî digel hijmarek
mezin ji deqên Ginosîyên bi arasta berçava Kirîstîyanîne. ev
deqên henê li serdemên çerxê duyê, li demê belavbûna
Kirîstîyanîya Ginosî hatîne bikarînan, neko ji berî hîngî û ne
ji alîyê çi giropek Yehodîya em nas dikeyn ve nehatîne
bikarînan".(47) peydabûna kesatyên Tewratî ewên di nav
deqên Nice' Hemadî da dîyar dibin, vekolerê navbirî hewl
didet ji bo nesk (ashahat) ên berahîkî yên geștinama
çêbûnê (sifr altekwîn) anko rêviștê Ademî û rêviștê Nohî bi
taybetî bêy neskên dîyên geștinamê vegerînît, bi gorey vê
çendê Kirîstîyanîya Ginosî mifa ji evî keristê Tewratî kirîye,
dako, di nav rexna xwe ya giştî da ji bo cîhana gîtîk(madî),
ko ew çêkirina Şeytanî û Yehweye, derbazkirina boçûnên

xweyên taybet bi hevberkirina li navbera xuda (Dîmîrgê
Demerage) çêkerê gerdûnê û xudayê Yehodî (Yehwe) biken.@
Belê deqên dî yên geșta afrandinê yên taybet bi
babikalkên kinêta Esraîlî(benî Esraîl) ji Îbirahîmî heta Yosfî
neçûyne di nav da, çunko ew digel binemayên Ginosîyê
hevinagirît(48).@
Li beramberî xwandingeha li ser șopa qeșeyên
peristgehê diçû, ko wan Ginosî bi dîyardeka dinav çarçûvê
Kirîstîyanîyê da peydabûy di hijmartin û ji wê varêbûy
dizanîn, gelek, nemaze peykevên xwandingeha Elmanî,
dibînin ev Ginosîye yan bi taybetî rîșalên wê, rehên wê ji bo
berî Kirîstîyanîyê dizivirin. cudabûnê hindek ji vekoleran
paldan, Ginosîy wek dîyardeka olî û hizirî ya araste gehiștî û
boçûnên ew peydakirî cuda biken. lewra gotina berî yan
piștî Kirîstîyanîyê, ya vekolerî ji bo vî têgehî danay,
piștbestinê li ser firehîya wî çarçûvî diket, "erê ew
çarçûvekê fireye, ko di șîyandaye rewtên berbelavên bi
rengekî ji rengan bi Ginosî bêne hijmartin di nav xuda bigirît
yan çarçûvekî bertenge, ew sîstemên Ginosîyên pêșketî yên
peristgehê berhingarîya wan dikir bi xweve digirît"(49).
givaștina Ginosîyê di nav çarçûvê bertengê rêberên

peristgehê destinîșankirî da, bi gorey gelek ji vekolerên
evro di boçûna xweda dikevît, ji ber ko Ginosî di êk jîngeha
civakî da peyda nebûye, her wesa ew heman jîngehe ya
Kirîstîyanî têda peydabûy. Ginosî di jîngehên civakî yên
cuda da peydabûye. pênevêt rewtên wê yên ji hev cuda
kartêkirinên xumalîyên hawîrrdor di helgirin. ji ber vê egerê
sîstemên wê ji hev cuda dibin, ji bo nimûne doza dualîzimê
di sîstemên Ginosî da, sîstemên Ginosîya rojhelatî wek
mendayî, maneyî, merkonî û Dîsanî (Dîsanîye), bi
kartêkirina dualîzima Magoșî ya Êranî ya xudan rehên Babilî
karîger bûye(50).@
Her ji destpêkê hevrrkî dinavbera ronahî û tarîyê da, di
navbera pakî û cengevazîyê da hebû(51), belê xwandingeha
Misirî‐ Sorî ya Ginosî dibînît; ev dualîzimîye biserdaçûne
"feyz" yan jêbûnên ji xudayê havî bixweye berev erdî hatîye
xwar. hebûna cîhanê berhemê tiracîdîya esmanî ye, ji ber
hindabûna hevguncanê di banî "melekut alsemai" da, ew
çarenivîsek hingamîye û mirov têhelbûye û pêdivîye jê
qurrtal bibît. di evê da mirov șûn tiblên eflatonîya nûjen
dibînît(52).@
Her çewa bît, li ser jêderên hizir û rêsayên Ginosîyan jê

peydabûne, cudahî di nav vekolera da heye, (Mêrsîya
Êlîyad) hizirdiket, çetine vekolîna li ser rîșalên rewtê
rewanîyê bi navê Ginosî bikeyn, belê di șîyandaye ji gelek
zanînên berê yan hevçerx cuda bibît, ev "arîșe pișkeka
jêvenebûye, ji pitirîya olên wî serdemî, Zerdeştî, nihêndar
(=olên nihêndar‐ dîyanat alasrar), o Yehodîya Kirîstîyanî, ew
zanînên em dê bînîn ko ew ji perwerdeya hindrî (telîma
batnîya) pêkdihêt. nêzîkî hemû ewan çîrokên mîtolojyên li
ser piștî mirnê, ewên ji bo nivîserên Ginosîyê bûyne binîyat,
yên berî Ginosîyê ne, bi ramanek dirist Strictosensu hendek
ji wan li Êrana kevnar û li Hindê ji serdema Obanîçadî ne, li
Orfayê (Ruhayê) û Eflatonîyê, hindek ji wan ji corrê
Hêlînzimî û Cuhîyatîya navbera herdu serdeman (=serdema
kevin û nû, anko li navbera Cuhîyatî û Felehîyê) bi
hevguncanin"(53).@
Belê feylesofê Misirî (Ebdulrehman Bedewî) di nav
nîșanpêkirinên xwe da li ser wan qonaxên Eflatonîya nûjen
têrra derbazbûy, hewl didet girêdanekê di navbera wê û
Ginosîyê da biket, li ser wî binîyatî; ko ya dawîyê
kartêkirineka mezin li ser peydabûna Eflatonîya nûjen
kirîye, ji ber ko sê pirsên mîna hev di navbera herdu alîyan

da hene: pirsa êkê, pirsa (êkane) yan xudayê berz û bilindê
nepenî, ewê bi çi rengekî ji xudayê afrande (Dîmîrgî) yan
xudayê cengevazîyê cuda nabît, di șîyandanîne em hizir
bikeyn (êkane) saloxete. o ya duyê pirsa (jêbûnê‐
biserdaçûnê =alsdur‐ alfeyz) ye, sêyemîn û dawî pirsa mak
yan keristey (alhîulî aw almade) ye, bi ankoya ew ji êkaney
vepeșîye. belê ew di boçûnên xweyên dawîyê da
piștbestinê li ser gotinên zana û hizirvanên Ewropî diket,
hewl didet bawerîyên Ginosî bi olên rojhelatî wek Zerdeştî
û Hindî ve girê bidet, herçend ko (pêștir) tinê ew li ser hizir
û rewșenbîrîya Hêlînzimî dihate hijmartin(55).@

Saxletên giştî yên Ginosîyê@
Di xeberdana li ser saxlet û stûnên bawerîya Ginosîyê jê
pêkdihêt da, geleka çetine tiștên mîna yasayên bawerîya
Kirîstîyanî yan stûnên rêsayê cuhîyan dinav da bibînî, eger ji
bo berbelavîya xwandingehên Ginosîyê û tekezkirina
kesatîyên Ginosî li ser azadîya afrandin û derbrrînê û
nebûna sepandina berbendên dijwar li ser ramandinên
lahotî vedigerrît, wekî ko ew ji nav saxletên giştyên nêrrîna
Ginosî ya cîhanê derne kevît. ew hemû bûye egera

peydabûna araste û xwandingehên hizirîyên berbelavên
Ginosî yên çi caran di nav çwarçovê bawerîyekê yan
peristgehekê (kinîsekê) da nehatîne rêkxistin, eger
derbrrîna meya dirist bît, ko eger serpêçî li ser bendekê
bihête kirin bi serdaçûn û varêbûn ji bawerîya heyî bihête
hijmartin.@
Belê digel hindê jî vekoler û lêger dikarît wan saxlet û
hêlên giştî bibînît, yên dișên pirtên hizira Ginosîyê wek:
pêzanî, çêkerî, dualî û qurrtalî yê di jîngehekê da
bicivînît(56).@
Pêzanî dikevîte di cergê bawerî û peristinên Ginosîyan
da, pêzanî bi rêka hizirkirin û fêrkirinê bidestve nahêt, lê
belê ew kirîyarek rewanîya hindrîye berev așkirakirina
mercên mirovînî diçît, berev nasîna derûnî diçît, berev
nasîna xudayê zîndî hêsdîtin û așkirakirin û sroșwergirtinê
diçît, ev nasîne merce, ko rewana bendikirîya dinav cesteyê
madî û cîhana madîya mezintir da azad biket û berev cîhana
ronahîya jê peydabûy vegerît.@
ew xudayê Ginosî di nav xwe da lêdgerrît, ne xuda
(Yehwe) yê çêkerê vê cîhana madî ya kêma tjî cengevazî ye,
belê ew zîndîyek êkaneyê bilinde û ji dualîya afrandinê

(=made û rewan= can û ceste) derbaz dibît, ew nahête
saloxdan yan bi navkirin, dișîyanda nîne bihête naskirin,
çunko hebûna wî ji derveyî hemû ramanên têgehiștina
meye(57).@
Belê ev tiștbûne Nothingness bi goreyî derbrrîna (Karîn
Ermstrong)î divîya xwe nasîyar biket û ji tinêmana di nav
kûrî û bêdengîyê razî nebû, di nav kûranîyên wî yên bê
pêgehiștin da hezek hindrî serhlda. ev hebûne ji zincîrek bi
serdaçûnan (alfeyz), mîna wan bi serdaçûnên di mîtulogîya
dualîzimên kevin da hatî saloxdan peyda bû(58). Ginosî
hizirdiken ev cîhana kêma tijî cengevazî ne ji çêkirina
xudaye, belê ew ji çêkirina xudavendê kêmtirê pile dûye,
(pile dû yan jêçêbûy) ewe, karîna wî ne hindî șîyana xudayê
bi dirustîye.@
Efsana Ginosîyan dibêjît: xudayê afrandî (jêçêbûy)
Demerage kurrê pendê (Sofîya Sophia)yê ye û ew dumahêk
jêpeydabûy yan (Yon Enos)ên esmanîye, divîya bê hevpișk ji
dayk bibit, belê pend (Sofîya) dikevîte ji dervey miștbûnê
(Pleroma)ê madey dibt û guharrtîyek kirêt û têkhel ji
cengevazyê dibt, evê henê dgavêda ji destan derdikevît.
belê ev afrandîyê guharrtî di ser behayên xwera pișkek ji

ronahîya eqlî heye, deyka wî Sofîayê pêdaye(59).@
wêjevanîya Ginosî hizir diket ev afranderê jêpeydabûy
her heman xudavendê serdema kevine, beramberî
(Engiremaynevî) yê Zerdeştî û pașî Şeytanî ye, wî bi șahê
tarîyê bi nav diken û li hawîrr wî hevkarên wî ji hêza tarîyê
ne û bi Eragon dihêne binavkirin (Eragon bi zimanê Yonanî
ankoya hukimdar "hakim" didet).@
Pașî deqên Ginosî bi ravekirina taybeta deqên neska
çêbûnê (sfr altekwîn) ya Tewratê rabin û li ser vî xudavendî
di sepînin û bi xuda yehwe û bi navê Yalda baoth bi nav
diken, û ev nave di (pertoka nihênên îohenay) da heye, ko
dibêjît: "Yelda baeosî bi madey girt û hewlda afrandinê
biket, li destpêkê Eragon çêkirin, ew șîyanên cengevazin û
di kirîyara didwîv ra harîkarîya wî kirin, anko mirovê êkê
Adem afrandin"(60). her çende evî xudavendî mirov ji madê
erdê tarîyê afrand, lê belê wî canê xwe ji bilindîya dizî
wergirt û di kalbendê cesteyî da zîndankir. dako wî di
perdeya nezanînê da bihêlît rêsa (șrîet = pêrabûnên rêsayî)
li ser sepandin, dako ew bi xweve mijûl bît û gewherê rast û
dirustê canî așkira neket(61).@
U sebaret qurrtalbûna Ginosî mizgînê pê diden, ne ew

ew qurrtalbûna cesteyî ye ya olên esmanî û Zerdeştî
mizgînê pê diden, ewa mizîgînê didet, ko cestên mirîyan
roja rabûnê radibineve, qurtalbûna Ginosîyan qurtalbûna
canîye, ew qurtalbûna ji cesteyî û canî pêkveye, neko mîna
Kirîstîyanî dibêjît ji șașî û gunehê ye, eger hatu têgehek li
ser (șașîya resen) di bawerîya Ginosîyan da hebît, ew ketina
canî di nav cîhana madey daye, eger têgehek li ser
tobekirinê hebît, ew hișîyarîya mirovî ye ji bo mercê wî yê
erdî û lêgerîyana wî ji bo hevgirtina hindabûy, digel vê
hișîyarîyê can dest bi geșta qurtalbûn û azadbûnê diket û ji
dergehî berev gorî yan pira derbazbûnê dihête veguhastin
da berev gerreka dî ya kirasguhorînê biçît, berev dergehê
cîhana ronahîya bilindtir birê bikevît. ewê pêzanîyê
bidestve bînît, dibît ji berî mirnê vejandinê bibînît, tinê li ser
wî ye çaverêbûna mirnê biket, ewa dê kirasê wî yê madî ji
berket û wî berev canek azad veguhêzît, eve gotina
qurtalker Mesîhî ye di mizgîna (encîla) Toma ya Ginosî da
hatîye: "ev esmane namînît, ewê li ser wî jî namînît, belê
ewên zîndî ne namirin û ewên mirîne zîndî nabneve"(62).@
Bi goreyî rênimayên Ginosî, cudahî di navbera Ginosî û
Kirîstîyanên heyî da li ser hêjayê Mesîh hene, ewê bi goreyî

Kirîstîyana qurtalker û xwegorîkere, ew jî ew sîmayên
mirovînî li eîsayê mesîh her tinê șeveng bû, çunko wî –
bigorey gotina wan – cesteyek asayî bi ramana hestewerîyê
nebû. belê sebaret xaçdan û mirnê ew dibêjin yan ew bi
hinrek (bilinda xudayî) ji êșana xaçdanê qurtal bûye yan
kesek dî li șûna wî hatîye xaçdanê, ew jî Yehodayê esxerîotî
yan semeanê qorînî bû(63).@
Mirovê (Entirobos) bi rêka qurtalbûnê dikarît berev
(xud)ê xudayî (=xudayê bilindê nedîyar) vegerît, bi șêwazê
peyskdarîyê ji madeyî destpêdiket û di zîndîyên candar
(eyonan) ra derbaz dibît, pașî bi peyvê (logos)ê yan jî bi
ronahîya (eqlî) peydabûy ve dihête girêdan, heta bi xudayê
bilind digehît(64).@
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