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»ئەجــەل«, زاراوەیەکــى دینیــی نــاو فەرهەنگــى مســوڵامنە و ڕۆڵیکــى گرنــگ لــە کۆئەندامــى دەروونیــی 

ــاىن  ــە ژی ــى ل ــى وجــودى و دەروونیی ــەاڵم ئەرک ــە, ب ــى دینیی ــت. ئەجــەل گەرچــى ناوێک ــەودا دەگێڕێ ئ

ــدا  ــە قورئان ــەو دوو جــۆرەوە کــە ل ــە دەروونییەکــەى ڕادەگرێــت. ئەجــەل ب ــە و ئابوریی مســوڵامندا هەی

ــەش  ــۆ ئەم ــە. ب ــیاوى وردکردنەوەی ــار ش ــۆ ئیختی ــرەوە ب ــە جەب ــەش, ل ــۆ ب ــتەوە ب ــە گش ــکراوە, ل باس

ــۆ  ــى ب ــن, پێویســتدەکات تاوتوێیەکــى دەرە-دینیی ــۆ بکەی ــی ب ــەوەى ناودینی ــەوەى خوێندن ــی ئ لەجیاتی

بکەیــن. لــەم توێژینــەوە بچوکــەدا, لەســەر کــرۆک و ماهیــەىت ئەجــەل دەوەســتین و کۆمەڵێــک تێبینیــی 

ــەڕوو,  ــیکارییەکان خراونەت ــە زاراوە دەروونش ــێکیان ب ــى بەش ــەکان, گەرچ ــەڕوو. تێبینیی ــۆرى دەخەین تی

بــەاڵم دەروونناســیی ڕووت نیــن بــە واتــا باوەکــەى. ئــەوەى دێــت پشــکنینێکى تیۆرییــە و بــە نێوانگریــی 

ــتدەبێت.  ــیکارى مانیفێس دەروونش

وشە سەرەکییەکان: ئەجەل, دەروونشیکارى, کات, زانین,  نەست

پوختە
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ئەجەل لە قورئاندا

ــان(.  ــەى مســوڵامنەوە)بۆمنونە مســوڵامىن کوردزوب ــاىن ڕۆژان ــاىن ژی ــاو زم ــە ن وشــەى »ئەجــەل«, هاتووەت

وشــەکە لــەڕووى زمانەوانییــەوە بــە واتــاى »مــاوەى دیاریکــراوى شــتێک« دێــت, ســەقفێکى زەمــەىن کــە 

ژیــان یــان کارێــک یاخــود پرۆســەیەکى تیا کۆتاییدێــت. لە فەرهەنگــى “املعجم”دا بەم شــێوە پێناســەکراوە: 

ــە: »ئەجــەل,  ــِه«)١, املعجــم(. وات ــا و الشــیو أَو ُحلُولِ ُد النته ــدَّ ــژی یَُح ــت ال ه ُ الشــیو... الوق ــدَّ ــُل: ُم »اڵ ََج

مــاوەى شــتێکە...ئەو کاتەیــە بــۆ کۆتاییهاتنــى شــتێک یــان لەناوچوونەکــەى دیاریدەکرێــت«)١, املعجــم(. 

وشــەکە مانــاى مەجازییــى هەیــە بــەاڵم بــۆ باســەکەى ئێمــە هــەر مانــا حــەرىف و حەقیقییەکــەى بەســە. 

بۆیــە لــە قورئانیشــدا و »لــە پەنجــا و شــەش ئایەتــدا«)٢, البــاغ(, ئەجــەل تێکــڕا بــەم مانــا نزیــک لەیەکــرە 

هاتــووە, واتــە تێکــڕا گوزارشــت لــە کاتێکــى دەستنیشــانکراو دەکات کــە مــرۆڤ یــان دیاردەیەکــى تیا دەژى 

و پاشــان بەروارەکــەى بەســەردەچێت. لــە کۆمەڵێــک ئایــەىت قورئانییــدا, ئەجــەل وەک جــۆرە توانســت و 

بااڵدەســتییەکى خــودا پیشــاندراوە کــە مــردن بەدەســتى ئــەوە, نــەک هــەر مــردن بەڵکــو بەروارەکــەىش 

شــتێکە ئــەو خــۆى نوســویەتیەوە. لــە ســورەىت »اعراف-ئایــه ىت ٢«دا هاتــووە: » ُهــۆ الَّــِژى َخڵَقُکــم ِمــن گِیٍن 

َســّمًى ِعنــَدُه پـُـمَّ أَنْتُــْم َتْــَرُوَن«. واتــا کوردییەکــەى بــەم جۆرەیــە: »هــەر خوایــە  پـُـمَّ قََچــى  أََجــاً ۆأََجــٌل مُّ

ئێــوەى لــە گڵ و )مادەیەکــى بێ گیــان( بــەدى هێنــاوە, لەدواییــدا کاتێکــى نادیــارى بــۆ مــردن دانــاوە, وە 

کاىت دیاریکــراوى الى خۆیــەىت, ئەوســا ئێــوە شــک دەکــەن«)٣, تەفســیرى شــەپۆل(. بەپێــى ئــەم ئایەتــە و 

ئایەتــە هاوشــێوەکانیى, ئەجــەل و وادەى مەرگــو شــتێکى وەک ئەفرانــدن و خەلیقــەت بەڵگەنەویســتە. 

یەکێــک لــە ئایەتــەکاىن تــر کــە جەخــت لەســەر ئەجــەل و دیــوە بەڵگەنەویســتەکەى دەکاتــەوە بریتییــە 

ــه ٍ أََجــٌل فَــِإَژا َجــا َو أََجلُُهــْم اڵ ێْســتَأِْخُروَن َســاَعه ً«  لــە ئایــەىت ٣٤ـــى ســورەىت االعرافــدا هاتــووە: » ۆلِــُکلِّ أُمَّ

کــە واتاکــەى بــەم جۆرەیــە: »وە بــۆ هــەر نەتەوەیــەک ماوەیەکــى دیاریکــراو هەیــە, جــا کاتــێ ماوەیــان 
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هــات, ســەعاتێ پــاش و پێشــیان بــۆ نیــە«)٤, تەفســیرى شــەپۆل(. بەپێــى ئــەم ئایەتــە, ئەجــەل نــەک هــەر 

قەدەرێکــى کاتییــە و خــودا دەینوســێتەوە, بەڵکــو قەدەرێکــى بەکۆمەڵــە و بــۆ نەتەوەکانیــش دیاریکــراوە.

ــە ناواخنــى  ــە. ئەمــە هیــچ ل ــەىت نی ــە کــە یــەک حاڵ ــەوە ئەوەی خاڵێکــى تــرى گرنــگ بەنیســبەت ئەجەل

باســەکەمان ناگۆڕێــت, بــەاڵم دەشــبێت ئامــاژەى بــۆ بکەیــن. لــە زۆر تەفســیرى قورئانــدا ئامــاژە بــۆ دوو 

جــۆر ئەجــەل کــراوە لــە ژیــاىن مرۆڤــدا, کــە بریتییــن لــە »اجــل مســّمی« و »اجــل معلـّـق« کــە بەنزیکەیــی 

ــۆ مــرۆى مســوڵامن  ــە, دوو جــۆر ئەجــەل ب ــە »مــاوەى دیاریکــراو« و »مــاوەى دیارینەکــراو«. وات دەکەن

ــان, دیارینەکــراوە و بەدەســتى  ــە, یەکەمیــان دیاریکــراوە و بەدەســتى خــودا خۆیــەىت. دووەمی لەگۆڕێدای

بەنــدە خۆیــەىت پێــى بخــات یــان دواى بخــات. یەکەمیــان مەرگــە ســەرەکییەکەیە وا لــە چــارەى مــرۆڤ 

نــورساوە, دووەمیشــیان ئــەو بــەروار و ئیختیــارە ڕۆژانەییەیە کە کەســێک مــردىن خۆى پێشــدەخات)بۆمنونە 

لــە خۆکوشــتندا(. بــەم پێیــە, »ئەجــەىل مــرۆڤ لــە فەرهەنگــى قورئانییــدا بەســەر دوو جــۆردا دابەشــکراوە 

کــە بریتییــن لــە »اجــل مســمى« و »اجــل معلــق«. یەکەمیــان, تاڕادەیــەک لــە مــردىن رسووشــتى دەچێــت, 

ئــەوەى لــە کاىت خۆیــدا بەشــێوەیەکى رسووشــتى ڕوودەدات, بــەاڵم هێشــتاش هەنــدێ جیاوازییــان هــەر 

ــل  ــۆ »اج ــرە ب ــارە واباش ــە. دی ــڕدا هەی ــردىن کتوپ ــەڵ م ــووىن لەگ ــک لێکچ ــیان, هەندێ ــە. دووەمیش هەی

معلــق« دەســتەواژەى »مــردىن پێشــوەخت« دانێیــن. بــۆ »اجــل مســمى«یش کۆمەڵێــک هاوتامــان هەیــە 

وەک: اجــل حتمــى, اجــل محتــوم, اجــل مکتــوب و اجــل معیــن. بــۆ »اجــل معلق«یــش دیســان هــەردوو 

دەســتەواژەى »اجــل مــروگ و موقــوف« و »اجــل مقچــى« بەکاردەهێرنێــت«)٥, اســام کویســت(. گــەر 

ئەجــەىل یەکــەم, حەتــى و ناچــارى بێــت و لــە هێزێکــى ســەرووى مرۆڤــەوە بێــت, ئــەوا ئەجەلێکــى تــر 

هەیــە بەنــدەى مســوڵامن دەتوانێــت ڕۆڵــى تیــا بگێڕێــت, بەتایبــەت ئــەو کاتانــەى کــە ڕیتمــى کاىت تیــا 

ــۆرى  ــەردوو ج ــە ه ــاکات« ک ــى ن ــەل وەک »کاتێک ــتى ئەج ــەر رسووش ــە س ــرەوە دەچین ــێوێنێت. لێ دەش

ئەجەلەکــە پێکــەوە کۆدەکاتــەوە.
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ئەجەل: »کاتى نا-کات«

ئایدیــاى بــن ئــەم تەوەرەمــان ئەوەیــە کــە ئەجــەل بریتییــە لــە وادەیــەک کــە هیــچ وادەیەکــى دیاریکراوى 

تیــا نیــە لــە چــاوى مرۆڤــەوە. واتــە, ئەجــەل تەنیــا لــە چــاوى خــوداوە کاتێکــى دیاریکــراوە گەرنــا بەنــدە 

ناتوانێــت و نازانێــت چ کاتێــک ســاىت مــردىن دێــت. بــە دەربڕینێکــى تــر بیڵێیــن, ئەجــەل ناوێکــى گشــتییە 

کــە ناوەڕۆکــە زەمەنییــە بەشــەکى و تایبەتەکــەى ئاشــکرا نیــە. بەروارێکــى گشــتى هەیــە نــاوى ئەجەلــە, 

بــەاڵم هیــچ وردەکارییەکــى زەمەنیــی تیــا نیــە, ســەعات و ڕۆژى تیــا نیــە, ســاىت ڕووداىن دیــار نیــە. ئەجــەل, 

کاتێکــە کــە دەکەوێتــە دەرەوەى کاتــەوە, واتــە دەرەوەى ئــەو کاتــە مرۆییــەوە کــە ژیــاىن ڕۆژانــەى پــێ 

ــوێنێکى ڕووىن  ــەدا ش ــە مرۆییەک ــاو کات ــە لەن ــە ک ــەو کاتەی ــەل ئ ــر, ئەج ــى ت ــە مانایەک ــن. ب دەگوزەرێنی

نیــە و لــە فۆرمــى تەمومژێکــدا هەڵکۆڵــراوە. هــەر ئەمــەش گرنگیــی ئەجــەل دەردەخــات, گەرنــا مــرۆڤ 

نەیدەتــواىن بەرگــەى هاتنــى ســاىت مــردن بگرێــت و بیزانیایــە چ چرکەســاتێک کۆتایــی پــێ دێــت. ئەجــەل, 

تەنیــا پێــداىن زانیارییەکــە لەســەر ئــەوەى کــە تــۆ دەمریــت, بــەاڵم ئەمــە خــۆى ڕاســتییەکى بەڵگەنەویســتە 

ــە,  ــن مــردن هەی ــەىت. هەمــوو دەزانی ــە ســاىت ڕوودانەکەی و ڕاســتییەکى مەترســیدارترى شــاردووەتەوە ک

بــەاڵم دیــن ســاىت ڕوودانەکــەى کــردووە بــە موڵکــى خــۆى و نــاوى لێنــاوە و بــە ئایــەت خاوەندارێتیــی لــێ 

کــردووە. ئەمــە وادەکات, دینــداران بگشــتى شــەیداى پرەنســیپەکاىن دیــن بــن و پێیانوابێــت حەقیقەت الى 

ئــەوە. بــەاڵم کاتێــک ورددەبینــەوە تێدەگەیــن دیــن تەنیــا خاوەندارێتییەکــى فریودەرانــە و هێزمەندانــەى 

لــەو ســاتە کــردووە گەرنــا هیــچ فاکتێکــى جیــا پــێ نیــە لــەوەى ئێمــە خۆیشــامن دەیزانیــن. گرنگییەکــە 

ــک,  ــە فاکتێ ــە ل ــە خــۆى بریتیی ــردن ک ــەروارى م ــۆ ســەرووى فاکــت هەڵدەکشــێت و ب ــن ب ــە دی لێرەدای

ــدا,  ــا و دەروون و بوونیش ــا و بەه ــتەکاىن مان ــە ئاس ــرۆڤ ل ــت. م ــەىل لێدەنێ ــاوى ئەج ــەوە و ن دەقۆزێت

پێویســتى بەوەیــە خــۆى بــە فریودانــدا بــدات و تەســلیمى پرەنســیپێکى دینــى ببێــت بۆیــە خــۆى لەگــەڵ 

حوکمەکــەى دینــدا هاوشوناســدەکات. واتــە بــڕوا بــەوە دێنێــت کــە تەنیــا لەپێنــاوى بڕواپێهێنانــدا 

خراوەتــەڕوو. بــڕواش بــە ماهیــەىت خــۆى شــتێکە دەکەوێتــە ســەروو کاتــەوە, دەبێــت بــڕوا بــە شــتانێک 

بێنیــت کــە ڕاســتیی ســەرووکاتن.
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ــڕوادار  ــەىس ب ــۆ ک ــردن ب ــاىت م ــەکاىن س ــوو بێامنایی ــە هەم ــا ک ــە مان ــڕە ل ــگار چ ــى هێج ــەل, پنتێک ئەج

ــەم  ــت, دایکــى ئ ــە ڕووداوى هاتوچــۆ دەمرێ ــک ب ــک مناڵێ ــەوە: کاتێ ــەک بێنین ــا منونەی ــەوە. ب دەڕەوێنێت

ــاتەدا  ــەو س ــە ل ــی هەی ــە هەرچــى شــیرازەى مانای ــت ک ــە شــۆک)تراوما( دەکەوێ ــک ل ــەر جۆرێ ــە ب مناڵ

بەنیســبەت ئــەوەوە تێکدەچێــت. مــردىن مناڵەکــە, لە ئاســتێکى قووڵــدا, بەهۆى ئــەم پرەنســیپى ئەجەلەوە 

ســاڕێژدەبێت)کە بــە ئەگــەرى زۆرەوە دایکــى مناڵەکــە دینــدارە و باســەکەى ئێمــەش لــە هەنــاوى دینــى 

ئیســامدایە(. ئەجــەل بــۆ دایکــى مناڵەکــە, گەڕانــەوەى ســاىت مانایــە, چونکــە بــڕوا بــە خــۆى دێنێــت)چ 

ئاگایانــە و چ نەســتەکییش( کــە ئــەم ڕووداوە بــە ئیــرادەى هێزێکــى ســەرووتر ڕوویــداوە. ڕۆژى مەرگــى 

ئــەم مناڵــە هاتــووە بۆیــە کــەس نەیدەتــواىن بیگەڕێنێتــەوە. لێــرەوە ڕووداوەکــە, تێکچــووىن ڕیتمــى بــاوى 

ــدى  ــش ڕوودەدات چی ــى لەمســناکرێت, کاتێکی ــاىت هاتن ــا س ــووە. ئەجــەل ت ــە ئەجــەل هات ــە, چونک کات

کاتــە ئاســاییەکە وەک خــۆى ناگوزەرێــت. بــەاڵم هــەر خۆیــى جۆرێــک لــە ســاڕێژى مانایــی و دەرووىن 

ــرد,  ــۆ ک ــان ب ــەرەوە ئاماژەم ــە س ــە ل ــەى ک ــا حەتیی ــەو وات ــەل, ب ــتدەکات. ئەج ــەکان درووس ــۆ مرۆڤ ب

شــتێکە ســاڕێژێکى ناوەکــى لەگــەڵ خــۆى دێنێــت و مانایــەک دەبەخشــێتە مــردىن مرۆڤــەکان. ئەمــەش 

ــتدەکات  ــۆى درووس ــرۆڤ بۆخ ــۆى م ــە ئیگ ــەوە ک ــرى نزیکبێت ــى بەرگ ــى میکانیزم ــە چەمک وادەکات ل

ــیرە  ــى تەفس ــى دەرووىن بەپێ ــتێکە کۆئەندام ــردن, ش ــى م ــاىت زانین ــت. س ــۆکەکان تێپەڕێنێ ــو ش ــا بەڵک ت

دەروونشــیکارییەکان بەرگــەى ناگرێــت و ســوبێکت غلۆردەبێتــەوە نێــو دەروونپەشــێوى و شــێتى و هتــد. 

ــت.  ــەوەرە ڕادەگرێ ــەم بوون ــاوە, دەرووندرووســتیی ئ ــێ ن ــاوى ئەجــەىل ل ــن ن ــە دی ــە, ک ــە نەزانینەک بۆی

ــۆ  ــە ب ــەم میکانیزمــە بەرگریی ــد, ئ ــە فرۆی ــاواز ل ــە کەمێــک جی ــدا, ب ــە نەریتــى دەروونشــیکاریی الکانیی ل

ئاســتى چەمکــى »فەنتازیــا«, ئاڵۆزتــر دەکرێــت: »به رگرییــه کان کۆمه ڵێــک بونیــادی ڕه مــزی و نه گۆڕتــری 

ــز(. میکانیزمــى  ــه ک به رگــری(«)٦, ئیڤان ــت ن ــا ناویده نێ ــه  فه نتازی ــه ن ب ــه  الکان عاده ت ســوبێکتیڤیته ن )ک

بەرگــرى لێــرەدا لــە واتــاى فەنتازیــا نزیکدەبێتــەوە, فەنتازیــاش بــە مانــاى خەیــاڵ نایــەت, بەڵکــو جۆرێــک 

ــادام  ــەرگ م ــات. م ــارى ڕێکدەخ ــان بەناچ ــرۆف و جیه ــی م ــە پەیوەندی ــازییە ک ــەى ئارەزووس ــە پرۆس ل

تــرىس نێــو ژیانــە, ئــەوا پێویســتى بــە فەنتازیایەکــى وەک »ئەجــەل« هەیــە تــا بــەروراى مردنەکــەى بــۆ 

ــکات.  بشــارێتەوە و النیکــەم تەمومــژى ب

ــە  ــر ک ــت حەتــى و ئەجەلەکــەى ت ــەن خــوداوە ناودەنێ ــەدا, ئەجــەىل دیاریکــراو لەالی ــەو خاڵ ئیســام ل

مــرۆڤ خــۆى دەیڕەخســێنێت, ناودەنێــت هەڵپەســێراو و دیارینەکــراو کــە دەســتوەردانە لــە کارى خــودا. 

گــەر مبانەوێــت ئــەم جــۆرە ئەجەلــە و رسووشــتەکەى شــیکەینەوە, ناچاریــن وەک فریوێکــى ئایدۆلــۆژى 

وەریگریــن کــە دەیەوێــت کێشــە بــۆ جــۆرە ئەجەلەکــەى تــر درووســتبکات. واتــە, کاتێــک کەســێک خــۆى 

دەکوژێــت, ئــەوا کێشــە بــۆ ئەجەلــە خواییەکــە درووســتدەکات و لەقوواڵییشــدا گرفــت بــۆ پرەنســیپێکى 

بــاوەڕ درووســتدەکات. بۆیــە دیــن یەکســەر نــاوى لێدەنێت و لە جــۆرى یەکەمــى ئەجــەىل دووردەخاتەوە. 

دیــارە ئەمــە رسووشــتى بــاوەڕ و دینــە و هەمیشــە بیانــووى بــۆ ئــەو شــتانە هەیە کــە وەک شــتێکى نەرێنى 
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لــە مــرۆڤ دەوەشــێنەوە. بــەاڵم وێــڕاى ئەمــەش, ئیســام دەیەوێــت ماهیەىت ئەجــەل وەک خــۆى بپارێزێت 

و لــە »کات«ـــه ڕۆژانەییەکــە دووریخاتــەوە. گــەر دوو کاتــان هەبێــت, کاىت خوایــی و کاىت ئاســایی, ئــەوا 

ئەجــەىل یەکــەم خواییــە و ئەجــەىل دووەمیــش ئاســایی. مــرۆڤ کــە لەنــاو کاىت ئاســاییدایە, پیردەبێــت و 

وزەى کەمدەبێتــەوە, دەمرێــت و کۆتاییدێــت, بــەاڵم ڕۆژى کۆتاییهاتنەکــەى خاڵێکــى هێجــگار هەســتیارە 

بــۆ ئــەو. چونکــە گــەر یــەک ســەعاتیى مابێــت, ئــەوا ئــەو »نادیارى«یــە بــۆ ئــەو, مایــەى جۆرێــک لــە 

بەرگەگرتنــە. ئەجەلــە خواییەکــە, مــرۆڤ لــەوە دووردەخاتــەوە کــە دەقــاودەق ســاىت مردنەکــەى بزانێــت. 

ــاتێک  ــک چ س ــە » ڕێ ــەوەىش ک ــت« و ئ ــت دەمری ــەوەى »بزانی ــوان ئ ــە لەنێ ــەورە هەی ــى گ جیاوازییەک

دەمریــت«. زانینەکــە خــۆى گــۆڕان بەســەر زۆر شــتدا دێنێــت, بەجۆرێــک کــە کاتــە ئاســاییەکە تــووىش 

ــە  ــن دەرهــەق ب ــە. نەزانی ــن نەبووای ــەم جــۆرەى ئێســتا مومکی گــرژى دەکات و بگــرە ژیانیــش ڕەنگــە ب

کاىت دەقاودەقــى ئەجــەل, جــۆرە نەزانینێکــى پێویســتە بــۆ ئــەوەى مــرۆى مســوڵامن تــووىش داڕووخــاىن 

دەرووىن و مانایــی نەیــەت. بۆیــە, هــەردوو جــۆر ئەجەلەکــە ســەر بــە یــەک ســراتیژى عەقیدەییــن و لــەو 

ــاگا  ــک هەڵنەوەشــێتەوە و هەمیشــەش بێئ ــڕوادار لێ ــەىس ب ــە کاىت ئاســایی ک ــەوە ک ــاوەدا جیاکراونەت پێن

بیــت لــە ســاىت مــردن. بــڕوادار هــەرکات مبرێــت, ئــەوا دیــن ئــەو کاتــە بــە ئەجــەل دەزانێــت و ئەجــەل 

لەقوواڵییــدا کاتێــک نیــە پێشــوەخت داڕێژرابێــت, بەڵکــو نــاوى جۆرێــک لــە دەرەکاتبوونــە کــە پشــێویی 

کاتــە ئاســاییەکە و دونیــا کــەىس بڕواداریــش لــە ســاىت مردنــدا ڕێکدەخــات. نەزانیــن لەمــەڕ کاىت مــەرگ, 

ــڕوادار دەدات. مەبەســتامن  ــاىن ب ــەى ژی ــە حەیاتییەک ــن و کات و ڕیزبەندیی ــوو زانی ــە هەم ــا ب خــۆى مان

ئــەوە نیــە دیــن بەتەنیــا خاوەندارێتیــی ئــەم پرەنســیپە دەکات, بەڵکــو بــاىس پرەنســیپەکە لەکــۆدا دەکەیــن 

کــە دیــن بەپێــى پشــکى خــۆى و رسووشــتى خــۆى دایڕشــتووەتەوە. 
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ئەجەل: پارادۆکسێک لە دیوى مرۆڤەوە

ئەجەملــان لــە گۆشــەنیگاى ســەرەوە, الى خــوداوە وەرگــرت. ئێســتاش گۆشــەکە دەگۆڕیــن بــۆ الى 

ــت ڕۆژى  ــاوەڕدار دەزانێ ــەىس ب ــن: ک ــى ئەنجامدەدەی ــتێکى زەین ــرەدا تێس ــرۆڤ(. لێ ــەىس باوەڕدار)م ک

مردنەکــەى نادیــارە, بــەاڵم هــەروا ئاســان خۆیــى ناخاتــە مەترســییەوە تــا بڵێــت هەرچــى هــات ئەجــەىل 

خوایە)مەبەســتامن ئــەو کەســانە نیــە بڕیــارى جێهێشــتنى ژیــان دەدەن, بەڵکــو دۆخــى ئاســایی ژیانــە(. 

هەســتیاریی چەمکــى ئەجــەل لەوێدایــە کــە گەرچــى لــە قودرەتێکــى تــرەوە بڕیــارى لــێ دەدرێــت, بــەاڵم 

ــە  ــارە ل ــە نابەســتێت. دی ــاوەڕدار ســەرکێى نانوێنێــت و بەتــەواوى پشــت بــەم قودرەتــە خوایی کــەىس ب

ژیــاىن مرۆڤەکانــدا, کەمتــازۆر بڕیــار و ســەرچڵى هەیــە, بــەاڵم هێشــتا ئــەم حاڵەتــە دەچێتــەوە بــن خانــەى 

ئەجەلــە حەتییــە خواییەکە)واتــە هێشــتا پێتوایــە نامریــت(. ئەمــە خاڵێکــامن بــۆ ڕووندەکاتــەوە کــە ئیامن 

خۆیــى یەکانگیرییەکــى ڕەهــاى نیــە و بەهــۆى کۆمەڵێــک پرەنســیپى فەنتــازى و ڕەمزییــەوە لکێرناوەتــە 

ــان  ــوێنکەوتەکان خۆی ــدى ش ــە درۆوە, ئی ــە دەکەوێت ــى خەریک ــتێکى دین ــک ش ــەت کاتێ ــەوە. تەنان یەک

ــاوەڕدار,  ــى ب ــار مرۆڤێک ــەدات. زۆرج ــە ڕوون ــەوەى بەدرۆکەوتنەوەک ــۆ ئ ــە ب ــارى دۆخەک ــر ب ــە ژێ دەچن

ــەى  ــەردە فەنتازییەک ــت پ ــدا نایەوێ ــە لەبنەڕەت ــەوە. چونک ــى دێنێت ــۆ خەلەلێکــى دین ــوو ب ــن بیان زۆرتری

بدڕێــت و بــەر شــۆک بکەوێــت. جــار هەیــە لەگــەڵ شــۆکدا ژیــاىن کەســەکەش دەکەوێتــە مەترســییەوە. 

بــەم پێیــە, ئەجــەل ئــەو ڕاگــرە فەنتازییەیــە کــە نابێــت بەکــەم وەرگیرێــت و ئەوانــەىش بەئاســاىن خۆیــان 

ــە, بەڵکــو نایانەوێــت کــۆى ســیناریۆ  ــان بــە ئەجــەل نی ــاى ئــەوە نیــە بڕوای ــە بــەردەم مــەرگ, مان ناخەن

بنەڕەتییەکــە بکەوێــت. مەبەســتامن ئــەوە نیــە درۆیــەک دەپارێــزن, بەڵکــو درۆیــەک دەپارێــزن کــە پێیــان 

وایــە ڕاســتە و بــۆ ئەوانیــش بەڕەهایــی ڕاســتە. 

ــێ  ــی ل ــرى مرۆی ــى ت ــان جۆرێک ــە قورئ ــە. بۆیەش ــەل نی ــدى ئەج ــرا ئی ــۆ ب ــتى ب ئەجــەل, هــەرکات دەس

جیاکردووەتــەوە و ناوینــاوە ئەجــەىل دیارینەکــراو و هەڵــوارساو. نوســینى ئەجــەل بــە پیتــى گەورە)کەپیتاڵ 

ــاوى  ــە چ ــەى ل ــەو ئەجەل ــدا. ئ ــى و خوداییەکەی ــارە حەت ــە ب ــت ل ــەل دەگەیەنێ ــاى ئەج ــۆخ(, وات و ت

ــەرە  ــەم ڕووب ــە. کەلێنێکــى هەمیشــەیی ئ ــە گەورەک ــە ئەجەل ــاگات ب ــەت ن ــەوە, ق ــەوە لێکدەدرێت مرۆڤ
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ــەل  ــن: ئەج ــەوە و بڵێی ــە پێش ــر بچین ــک زیات ــن هەنگاوێ ــەوە. دەتوانی ــە لێکجیادەکات ــی و خودایی مرۆی

ــرۆڤ  ــۆ م ــە ب ــک ک ــەاڵم مرۆییبوونێ ــە- ب ــەوا هــەر مرۆیی ــت, ئ ــش بێ ــد میتافیزیکــى و غەیبانیی هەرچەن

ــە  ــان هاوێژراوەت ــدا مرۆییــن, بــەس یەکی ــە هــەردوو دیوەکــەى ئەجــەل, لەقوواڵیی ــە. وات خۆیــى مەحاڵ

دەرەوە تــا ژیــاىن کــەىس بــڕوادارى پــێ ڕێکبخرێــت. ئــەم دەرهاوێژییــە شــتێکى ئەنقەســت و ســادە نیــە, 

بەڵکــو نەســتەکى و ڕیشــەییە. بەرهەمــى خۆگونجــاىن مرۆڤــە لەگــەڵ جیهانــدا کــە دواتــر نــاوى لە شــتەکان 

نــاوە و بــۆ ئــەوەىش بەرگــەى مــردن و بەروارەکــەى بگرێــت, جــۆرە ئەجەلێکــى حەتــى و دوورەدەســتى 

بــۆ خــۆى داڕشــتووە. بەکورتییەکــەى, ئایدیــاى ئەجــەل لــە مرۆڤــەوە و بــۆ مــرۆڤ داڕێــژراوە, بــەاڵم بــە 

نێوانگریــی واخۆدەرخســتنێک, واخۆدەرخســن بــەوەى توخمێکــى میتافیزیکــى لەگۆڕێدایــە و گەرەنتیــی 

ــۆ دەکات.  ــان ب ئایدیاکەم

پارادۆکســێکى تــر لــە ئەجەلــداو پــرىس ئــازادى و ناچارییــە. ئەجــەل گەرچــى وەک ناچارییــەک بــە گوێــى 

بــڕواداردا دراوە, بــەاڵم جــۆرە ئازادییەکیــى بــۆ دەڕەخســێنێت تــا بــژى و مــردن فەرامــۆش بــکات. ڕەنگــە 

کەســێکى بێ بــڕواش, ئــەم میکانیزمــەى هەبێــت و واهەســت بــکات ئــەوە ئــەو نیــە دەمرێــت یــان النیکەم 

بــەم زووانــە نامرێــت و هتــد. بــەاڵم جیاوازییەکــە لەوێدایــە کــە فەنتازیــا دینییەکــە, مــرۆڤ بــۆ جێیەکــى 

تریــش ئامــادەدەکات. »ژیــاىن پــاش مــەرگ«, بــە جیــا لــەوەى بڕوامــان پێیــەىت یــان نــا, ئایدیــاى ئەجــەل 

بەهێــزدەکات. ئەجــەل جــۆرە ئازادییەکــى تایبــەت بــۆ تاکــى بــروادار دەخوڵقێنێــت تــا هەســتبکات ئــەو 

ــۆ ئەجــەل  ــەو هەمــووە شــیعرە شــەعبییەى ب ــا ئ ــر«. هەت ــە کاىت »کەســێکى ت ــرە ل ــەىت زۆرت ــەى هەی کات

وتــراوە, جــۆرە ئازادییەکــى شــاراوەى تیایــە کــە شــاعیرەکە تــووىش پارادۆکــس دەکات. بۆمنونــە مەحــوى 

دەڵێــت: »لــە پــڕ بــەردی ئەجــەل بــۆ شیشــەیی عومــرم نــەوا بــێ زوو- فیداتــم، دەســت و بــردێ، ســاقیا، 

ــەوە, هــەر  ــوان شــاعیر و ئەجەل ــە نێ ــەى کــە دەکەوێت ــەو »کات«ـ جامــی شــەرابێ زوو«)٧, مەحــوى(. ئ

ئــەو کاتەیــە کــە دەکەوێتــە نێــوان بــڕوادار و ئەجەلــەوە. ئــەم »کات«ـــەش, کاتێکــى لــەوە بەپیتــرە کــە 

دەردەکەوێــت. ســوبێکت لــەم مەودایــەدا, هــەر شــتێک ئەزموونبــکات, بارتەقــاى ئەزموونێکــى تاقانەیــە 

ــوارى تــرى  ــە زۆر ب ــەم پارادۆکســە ل ــر دەردەکەوێــت. ئ ــە دوورت و ئەجــەل تادێــت »هــەر نایــەت«,  وات

ژیانــدا هەیــە.
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ئەنجام

باسەکەمان لە سێ خاڵى سەرەکییدا کۆدەکەینەوە

١( ئەجــەل, بەپێــى لۆژیکــى قورئان)یــان ئیســام( حەتییــە, هەتــا گــەر ئەجەلەکــە بشــدرێتەوە دەســتى 

مــرۆڤ خۆى)ئەجــەىل دیارینەکــراو(.

٢( ئەجــەل ئایدیایەکــە لــە دەرەوەى کاتــە ڕۆژانەییەکــەوە, کــە یەکانگیریــی کاتــە ڕۆژانەییەکــە بــۆ کــەىس 

مســوڵامن دەپارێزێــت.

٣( ئەجــەل کۆمەڵێــک پارادۆکــس درووســتدەکات کــە مســوڵامن ناچــارە بەشــێوەیەکى نەســتەکى و 

ــات.  ــان بخ ــازی ڕێکی فەنت
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