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ئەركی بانگخوازان سەرەڕای ئەوەی كارێكی گرنگە و پاداشتی 
زۆری هەیە، لە هەمان كاتدا كارێكی ورد و جێی تێڕامانیشە؛ 

خوای گەورە دەفەرموێت:  چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  چ 
يوسف، واتە: »تۆ بڵێ: ئەمە ڕێبازمە، من و شوێنكەوتووانم 
دەكەین  بانگ  ئاشكرا  و  ڕوون  بناغەیەكی  و  بنچینە  لەسەر 
زاتی  بۆ  بێگەردیش  و  پاكی  پەروەردگار؛  خوای  الی  بۆ 
پەروەردگارە و من هیچ كاتێك لە موشریك و هاوەڵگەران نیم.«
بێگومان  بێت،  چاوەڕوانیان  زۆر  پاداشتی  ئەگەر  جا 
نیەتی پاكیش پێویستە، تا پاداشتەكەی پوچەڵ نەبێتەوە و                           

ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ  بێت؛  بەرەكەتدار  كارەكانیش 
فصلت،                                                                  چ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ      ڌ     ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
بۆ  بانگەوازی  كە  بەجێترە  قسە  كەسە  لەو  كێ  »جا  واتە: 
و  داوە  ئەنجام  چاكیشی  كردەوەی  و  كار  كردووە؛  خوا  الی 

وتوشیەتی: من لە ڕیزی موسڵماناندام.«
دڵەكان بە دەستی خوایە و خۆی ئەم دیوودیویان پێ دەكات؛ 
»إنالقلوَببنیإصبعنیمنأصابعالرمحن،یُقلِّبهاكیفیشاُء« رواه 
الترمذي، واتە: »دڵەكانی ئێوە لە نێوان دوو پەنجەی خوای 
دلۆڤاندایە، هەڵی دەسووڕێنێت چۆنی كە بیەوێت«، مرۆڤی 

گ   ک   ک   ک   چ  هیدایەتدان:  بۆ  هۆكارە  بانگخوازیش 
چ                                                                     ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ        گ  
كەسەی  بەو  ببەخشیت  ئیمان  ناتوانیت  »تۆ  واتە:  القصص، 
خۆشت دەوێت، بەڵكو خوا هەر كەسێكی بوێت دەیخاتە سەر 
بە  ئاگادارە  دەبەخشێت، خواش  پێ  ئیمانی  و  ڕاست  ڕێگەی 

ئەوانەی كە ڕێبازی هیدایەتیان گرتۆتە بەر.«
ڕووە  لە  قورئان  بەرزی  ئیعجازی  دەرخستنی  كاری 
زانستییەكەیەوە گرنگە، لەبەرئەوەی هۆكارێكی سەردەمە بۆ 
بانگكردنی مرۆڤەكان، بۆ گەڕانەوە بۆ الی خوای خۆیان، پێش 
ئەوەش گرنگە لەبەرئەوەی مامەڵەكردنە لەگەڵ نیگای خوایی 

بە قورئان و سوننەتەوە؛ چ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  
»ئێمە  واتە:  النحل،  چ  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ    ڤ   ڤ  
قورئانمان بۆ تۆ دابەزاند، تا بۆ خەڵكی ئەوە ڕوون بكەیتەوە 

كە بۆیان هێنراوەتە خوارەوە، بۆ ئەوەی بیر بكەنەوە.«
زانیاری!!  بێ  بكرێت  بابەتێكدا  لە  قسە  بگونجێت  ئەگەر 
كە ئەوە كارەساتە، پێش ئەوەی هەڵەیەكی مەنهەجیی بێت؛ 

چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ   دەفەرموێت:  گەورە  خوای 
ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  جئ   چ اإلسراء، 
واتە: »لە شتێك مەدوێ و شوێنی شتێك مەكەوە كە زانست و                                                                      
دەزگاكانی  ڕاستی  بە  چونكە  نییە،  دەربارەی  زانیاریت 
بیستن و بینین و تێگەیشتن هەر هەمووی، بەر پرسیارە لە 
بەرامبەریەوە«، ئەوا بە هیچ شێوەیەك ناكرێت بە بێ زانیاری 
قسە لەسەر كەالمی خوا و فەرموودەكانی پەیامبەرەكەی ملسو هيلع هللا ىلص 

ڃ   ڄ    ڄ    ڄ   ڄ      ڦ   ڦ     ڦ   ڦ   ڤ     ڤ   چ  بكرێت: 

ڃ           ڃ     ڃ  چ  چ  چ        چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ  
ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ    ژ  چ الحج، واتە: »هەندێك 
خەڵكی هەن موجادەلە دەربارەی زاتی خوا دەكەن دوور لە 
هەموو زانست و زانیاری و كتێب و سەرچاوەیەكی ڕوون و 
ئاشكرا؛ هەندێك لەو جۆرە كەسانە ڕوو وەردەگێڕێت و فیز 
دەكات تا خۆی و خەڵكی لە ڕێبازی خوا وەربگێڕێت، ئەو جۆرە 
كەسانە هەر لە دنیادا خەجاڵەتی و سەرشۆڕی دەیانگرێتەوە، 
لە ڕۆژی قیامەتیشدا سزای سووتێنەری پێ دەچێژین«، ئەوەتا 
پێغەمبەری خوا ملسو هيلع هللا ىلصدەفەرموێت: »منقاليفالقرآنبغريعلم
صحیح.  حسن   ،2950 الترمذي:  سنن  النار«  من مقعده فلیتبوأ
فەرموویەتی:  � صدیق ئەبوبەكری  گەورەمان  هەروەها 
برأیي«. هللا يفكتاب قلت إن تقلين أرض وأي تظلين، مساء »أي
لێرەوە دەردەكەوێت ئەوانەی لەم بوارەدا كاردەكەن نابێت 
دەوترێت  پێیان  ئەوانەی  ئیسالمییەكان،  زانستە  لە  دووربن 
زانستە شەرعییەكان، بە تایبەتی زمانی عەرەبی، بە نەحو و 
صەرف و ڕەوانبێژی، هەروەها زانستەكانی قورئان و تەفسیر و                                                          

فەرموودە و... تاد.
دەبێت  دەقێك،  تێگەیشتنی  لە  گرفتیش  بوونی  كاتی  لە 
ئەزمووندارەكان،  و  پسپۆڕییەكان  خاوەن  دوای  بە  بگەڕێین 
چونكە لە هەموو زانستێكدا ڕاوێژ بە ئەهلی ئەو زانستە دەكرێت، 
وەك پێشەوا مالیك دەفەرموێت: »كل علم یسأل عنه أهله«.
نابێت ئەركمان تەنها ئەوە بێت بچینە سەر خوانی ئەم و 
و                                                                 قورئان  دەستپێشخەریی  و  گەورەیی  لەسەر  شایەتی  تا  ئەو، 
سوننەت بدۆزینەوە؛ بەڵكو دەبێت خۆمان پێشەنگ بین و بە 
توێژینەوەی زانستیی خۆماڵی خۆمان ڕاستییە جوانەكانی قورئان و                  
سوننەت دەربخەین و بۆ جیهانی بسەلمێنین... بێگومان ئەو كات 
هۆكارێكی گەورە دەبێت بۆ هیدایەتدانی خەڵكی بەرەو ئیسالم.
ئەمە بانگەشەیەكە بۆ هەموومان، تا قۆڵی مەردانەی لێ 
هەڵبكەین و لە كوردستانەوە نهێنیيەكانی قورئان بە جیهان 
ڕۆڵە  بە  ئیسالمیش  و  بین  ئیسالم سەربەرز  بە  بگەیەنین؛ 

كوردەكانی سەربەرز و شاد كەین.
بۆ  كوردستان  )ناوەندی  ناوازەكەمان  ناوەندە  هیوادارین 
ئیعجازی زانستی لە قورئان و سوننەتدا( هەنگاو بۆ ئەو كارە 
پیرۆزە بنێت، بە تایبەتی لە قۆناغی دووەمی كاركردنماندا و 

دووای دەستكەوتنی ئەزموونێكی باش لە كاری ئیعجازییدا...
چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  
التوبة،  ى        ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ           وئ  ۇئ  چ 
و  كار  لە  دەتوانن  هەرچی  ئێوە  بڵێ:  خەڵكە  »بەو  واته: 
كردەوە ئەنجامی بدەن، چونكە خوا كار و كردەوەتان دەبینێت، 
هەروەها پێغەمبەرەكەشی ئاگادار دەكات، هەروەها ئیماندارانیش 
دەرئەنجامی دەبینن، پاشان دەگەڕێنرێنەوە بۆ الی ئەو خوایەی 
كە زانایە بە نهێنی و ئاشكرا، ئەوسا ئاگادارتان دەكات لە هەموو 

ئەو كار و كردەوانەی كە ئەنجامی دەدەن.« 

ئەركی ئەوانەی لە بواری ئیعجازی زانستییدا كاردەكەن
Diaryismaeil@haiv.org    سەرنووسەر
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حیكمەتــی  لــە  ڕێ   دەیەوێــت  كــە  مــرۆڤ”  “فەلســەفەی 
قورئانــی پیــرۆز بگرێــت و بەرەنگاریــی بــكات، لــە بــەردەم 
ــا.  ــەوت و شكســتی هێن ــەرز و بڵنــدی قورئانــدا ك ــی ب حیكمەت
وەك بــە شــێوازی چیرۆكێكــی تەمســیلی لــە وتــەی دوازدەهەمــدا 
ڕوونمــان كردووەتــەوە و، لــە چەنــد وتەیەكــی تریشــدا بــە 
جۆرێكــی گومانبــڕ چەســپاندوومانە. بۆیــە خوێنــەری بەڕێــز 
ڕەوانــەی ئــەو پەیامانــە دەكەیــن  و، لێــرەدا تەنهــا بەراوردێكــی 
ســادە و جوزئــی لــە نێوانیانــدا لــە الیەنێكــی تــرەوە، كــە الیەنــی 
ڕوانینــی هەردووكیانــە بــۆ دنیــا، بــەم شــێوەیەی خــوارەوە، ســاز 

ــن: دەكەی
فەلســەفە و حیكمەتــی مــرۆڤ كــە دەڕوانێتــە دنیــا، وەك 
ئەوەتــا  دەڕوانێــت!  بــۆی  ڕەگداكوتــاو  بەردەوامــی  دنیایەكــی 
بــە دوور و درێــژی لــە “ماهییــەت” و “تایبەتكاری یــەكان”ی 
بوونــەوەران دەدوێــت، بــەاڵم گــەر ئــەو كارمەنــدی و ئەركانــەی 
بوونــەوەران بــاس بــكات كــە بەڵگــەن لەســەر بەدیهێنەریــان ئــەوا 
بــە كــــورتی و ســـەرپێیی باســـیان دەكات. واتــە درێــژە بــە باســـی 
ــگار  و پیتەكانــی كتێبــی گــەردوون دەدات، بــەاڵم  نەخــش و نیــ

ــادات! ــان ن ــا و ناوەرۆكەكانی ــە وات ــۆ ب ــی ئەوت بایەخێك
بــەاڵم قورئانــی پیــرۆز وا دەڕوانێتــە دنیــا كــە  : دنیایەكــی 
ڕێبــواری بەخوڕەمــی خەڵەتێنــەری گەڕۆكــی پــڕ لــە ئاڵوگــۆڕی 
ئەوتۆیــە وەســتان و جێگیربوونــی بــۆ نی یــە ! لەبــەر ئــەوە، بــە 
ــە تایبەتكاریــی بوونــەوەران و ماهییەتــە  پوختــی و ســەرپێی ل
مــاددی و ڕواڵەتی یەكانیــان دەدوێــت، كەچــی بــە تــەواوی درێــژە 
بــە باســكردنی ئــەو كار و ئەركانــەی بوونــەوەران دەدات كــە 
خواوەنــد خســتوونیەتە ئەســتۆیانەوە   و بەندایەتیــی ئــەوان بــۆ 
ــەودای  ــە م ــژی ل ــە درێ ــەروەك ب ــەن. ه ــەورە دەردەخ ــوای گ خ
ملكــەچ  بوونــی بوونەوەرانیــش بــۆ فەرمانــە تەكوینی یــەكان 
دەدوێــت و، ڕوونــی دەكاتــەوە كــە چــۆن و لــە چ ڕوویەكــەوە 

ــان. ــی بەدیهێنەری ــاوە جوانەكان ــە بەڵگــە لەســەر ن ــن ب دەب
ــە، ســەیرێكی ئــەو جیاوازی یــەی  ــەم باســەماندا، بــە پەل وا ل

ــا و  ــۆ دنی ــن ب ــان” دەكەی ــی “قورئ ــەفە” و ڕوانین ــوان “فەلس نێ
بوونــەوەران لــەم ڕوانینــە كــورت و درێژەپێ  دانــەی هــەردوو 
ــدا، تاكــو بزانیــن حــەق و ڕاســتیی ڕوون   و درەخشــان الی  الیان

ــە؟! كامیان
كاتژمێرەكانی دەســتمان كە بە ڕواڵەت وەســتان   و نەگۆڕانیان 
ــان  ــۆڕی جۆراوجۆری ــەرە و ئاڵوگ ــێ  ل ــارە ، كەچــی گەلـ ــوە دی پێ
تێدایــە، چ لــە جووڵــەی بەردەوامــی چەرخەكانــی و چ لــە ڕێــی 

لەرینــەوەی بەنــدۆڵ و ئامێــرە وردەكانــی..
دنیــاش  شــێوەیەن،  بــەم  كاتژمێرەكانمــان  هــەروەك  جــا 
توانســتی  و  مەزنــە  كاتژمێرێكــی  دەڵێــی  جــۆرە،  بەهەمــان 
ــەت نەجــوواڵن   و  ــە ڕواڵ ــد ب ــاوە. خــۆ هەرچەن ــد دایهێن خواوەن
ڕاوەســتانی پێــوە دیــارە ، كەچــی لــە ناوەنــدی تەوژمــی نەمــان   و                                                                 
فەنــادا بــەردەوام لــە ئاڵوگــۆڕ و جموجووڵێكــی ڕانەوەســتاودا 
تەپاوتــل دەدات و خــل دەبێتــەوە. چونكــە مــادەم لــە دنیــادا 
“زەمــان” هاتــە گــۆڕێ ، ئــەوا “شــەو و ڕۆژ” وەك چركەژمێرێكــی 
دووســەرەیان لـــێ  هــات بــۆ ئــەو ســەعاتە مەزنــە و، بــە خێرایــی 
دەجووڵێت و شوێنی دەگۆڕێت.. “ساڵ”یش وەك خولەك  ژمێر و..                                                                                           
“چەرخ”یــش بــە وێنــەی میلــی ســەعات  ژمێــری ئــەو كاتژمێــرە 
مەزنەیان لـــێ  هات . بەم جۆرە “زەمان” دنیای هاویشــــتە ســــەر 
پشــتی شــەپۆلەكانی نەمــــان و فەنا و، تەنیا كاتی “ئێســتا”ی لە 
“بــوون”دا هێشـــــتەوە  و، “ڕابــوردوو” و “داهاتــوو”ی بــە دەســتی 
ــە  ــەم ڕوخســارەش كــە “زەمــان” ب عــەدەم ســپارد! خــۆ جگــە ل
هەروەكــو  دنیــا  “مەكان”یشــەوە  ڕووی  لــە  بەخشــی،  دنیــای 
“بۆشــایی  چونكــە  وایــە،  ڕانەوەســتاو  بگــۆڕی  كاتژمێرێكــی 
ئاســمان” گــەر وەك “مەكان”ێــك تەماشــای بكەیــن، دەبینیــن 
ــەت  ــە، تەنان ــی بەردەوامدای ــۆڕ و جموجووڵ ــە ئاڵوگ ــە ل هەمیش
كاتــی وا هەیــە لــە تەنهــا یــەك ڕۆژدا چەنــد جارێــك لــە هــەور و                                                                       
ڕووی  لــە  ســاماڵێكی خەنــدان  پاشــان  و  دەبێــت  پــڕ  بــاران 
ئاســماندا بەجــێ  دەهێڵێــت. واتــە “بۆشــایی ئاســمان” بــە خێرایــی 
ــرە  ــەو كاتژمێ ــری ئ ــی چركەژمێ ــی میل ــەی، دەڵێ ــەم ئاڵوگۆڕان ئ

موعجيزاتى قورئانى
ڕووناكیی دووهەم

ن: مامۆستا سه عيدى نوورسى         و: فارووق ڕه سووڵ يه حيا              
Faruqrasul@haiv.org
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ــت.. ــە دەنوێنێ گەورەی
“ڕوو”ی ئــەو “زەوی”یــەش كــە ســتوونی خانــەی دنیایــە، گــەر وەك 
“مەكان”ێك سەیری بكەین، دەبینین لە ڕووی ژیان و مردنی ڕووەك و                                                                             
زیندەوەرانــی ناویــەوە، لــە ئاڵوگۆڕێكــی بەردەوامدایــە. كەواتــە بــە 
وێنــەی میلــی “خولــەك  ژمێــر” تێمــان دەگەیەنێــت كــە: ئــەم دنیایــە 

ڕێبوارێكــی فانــی و لەســەر ڕێ   یــە..
ئــەوا  بەردەوامدایــە،  ئاڵوگــۆڕی  لــە  زەوی  ڕووی  هــەروەك  خــۆ 
ئاڵوگــۆڕ و بوومەلەرزەكانــی “ناوەوە”شــی كــە بــە قــوت بوونــەوەی 
چیــاكان و نیشــتن و ڕۆچوونــی زەوی كۆتایییــان پــێ  دێــت، كارێكیــان 
كــردووە كــە “نــاوەوە”ی زەوی میلێكــی ســەعات  ژمێــری وەهــا بێــت كــە 
هەنــدێ  بــە سســتی بجووڵێــت و، لەگــەڵ ئەوەشــدا پیشــانمان بــدات كــە: 

ئــەم الیەنــەی دنیــاش بــەرەو نەمــان دەڕوات..
“ئاســمان”یش كــە بنمیچــی خانــەی دنیایــە، گــەر وەك “مەكان”ێــك 
بــۆی بڕوانیــن ، دەبینیــن: ئاڵوگـــــۆڕەكانی ناوی ، چەشــــنی: جموجووڵی 
تەنــە ئاســــمانی یەكان یــان دەركەوتنــی كلكـــــدارەكان و گیرانــی خــۆر و                        
مانــگ و كەوتنــی ئەســتێرە و تیرەســتێرە و، ئاڵوگۆڕەكانــی تــری 
ــە، بۆمــان دەردەخــەن كــە: “ئاســمان”یش بەهەمــان جــۆر  وەك ئەمان
ڕاوەســتاو و چەســپاو نی یــە، بەڵكــو بــەرەو پیــری و داڕمــان دەڕوات  ، 
ئەوەتــا ئاڵوگۆڕەكانــی كــە وەك میلــە حەفتە ژمێرەكانی ســەعات وان و                                                                                   
بــە سســتی دەجووڵێــن، بەڵگــەن لەســەر ئــەوەی كــە: بــەرەو ڕووخــان و                                                                      

نەمــان دەڕوات!
بــەم جــۆرە، دنیــا لــە خۆیــدا ) واتــە لــەو ڕووەوە كــە دنیایــە( 
لەســەر ئــەم حــەوت پایەیــە بنیــات نــراوە كــە هەمــوو كات و ســاتێك 
ــەرزەی تێــدا دروســت دەكــەن. بــەاڵم هــەر ئــەم  دەجووڵێــن و بوومەل
كاتــێ   ئاڵوگــۆڕی بەردەوامدایــە،  لــە  كــە هەمیشــە  دنیــا بزۆكــەی 
ڕوو دەكاتــە بەدیهێنــەری شــكۆمەندی خــۆی، ئــەوا ئــەو ئاڵوگــۆڕ و 
جموجوواڵنــە دەبــن بــە: جووڵــەی قەڵەمــی توانســتی خوایــی لــە كاتــی 
ــەڕەی “وجــوود”دا و..  ــەر الپ ــی لەس ــە صەمەدانی یەكان ــینی نام نووس
ئاڵوگــۆڕی بارودۆخەكانــی دنیــاش دەبــن بــە: چەنــد ئاوێنەیەكی نوێ  و                                                                               
یــەك لــە دوای یەكــی ئەوتــۆ كــە نوورەكانــی درەوشــانەوەی نــاوە 
جوانەكانیــان تێــدا دەردەكەوێــت و كاروبــارە ســەرتاپا حیكمەتەكانــی 
ئــەو نــاوە جوانانــە دەردەخــەن و بــە چەنــد وەســفێكی جۆراوجــۆری 

ــەن. ــدە دەك ــەو خواوەن شایســتەش وەســفی ئ
ــا و  ــە فەن ــە خــۆی دا ڕووی ل ــا” ل ــە “دنی ــەوت ك ــەم جــۆرە دەرك ب
نەمانــە و، بــە چوســتی و خێرایــی بــەرەو وێرانــی و نەمــان دەڕوات و،                                            
بــە بەردەوامــی لــە ئاڵوگــۆڕ و جموجووڵدایــە. كەواتــە دنیــا - لــە 
ــە.  ــە دەڕوات و وەســتانی نی ی ــە ك ــاوی بەخــوڕ وای ڕاســتی دا - وەك ئ
بــەاڵم “بێ ئاگایــی مــرۆڤ” لــە خواوەنــدی خــۆی، ئــەو ئــاوە بەخــوڕەی 
بــە وشــك و وەســتاو پیشــانی مــرۆڤ دا و، بەهــۆی چەمكــی ماددیــی 
“سروشــت”یش ئاوەكــە لێــڵ بــوو و خاوێنی یەكــەی لــە دەســت دا . تــا 
لــە ئەنجامــدا دنیــا بــوو بــە پەردەیەكــی چــڕی ســەهۆڵ ئاســای هێنــدە 

ئەســتوور كــە بــەری قیامەتــی لــە مــرۆڤ گــرت!
جا فەلسەفەی نەخۆش، بە وردەكاری و لێگەڕانە فەلسەفی یەكانی و..                                                                                          
الیەنــە  هــۆكاری  بــە  و..  سروشــتەوە  ماددیــی  چەمكــی  ڕێــی  لــە 
ــە  خەڵەتێنــەرەكان و بەرەاڵیــی و هەوەســبازی یەكانی شارســتانێتیی ل
خشــتەبەری نەفــام.. چڕیــی زیاتــری بــەو پەردەیــەی دنیــا داوە و پتــر 
ــرۆڤ  ــە م ــی ل ــری غەفڵەت ــردووە و، خــەوی قوڵت ــی ك ــەخت و ڕەق س
خســتووە و، بــە چەندەهــا قــات پــەرەی بــە چڵــك و چەپەڵی یەكانیشــی 

داوە. تــا لــە ئەنجامــدا: “كــردگاری شــكۆمەند” و “ئاخیرەتــی 
گــەش و خەنــدان”ی لــە بیــری مــرۆڤ بــردەوە!

بـەاڵم “قورئانـی پیـرۆز” هێنـدە بـە تونـدی ئـەم دنیایـە - كـە 
ئەمە ناوەرۆكیەتی و لەو ڕووەوە كە دنیایە - ڕادەتەكێنێت تا لە 
ئەنجامدا وەك خوریی شيكراوەی لــێ  دەكات! بڕوانە دەفەرمــوێ : 

چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ چ و چ ڑ   ک  ک  چ وچ ں  
ں  ڻ  ڻ        چ و ئایەتەكانی تری هاوچەشـنیان!

پاشــان قورئــان، ڕوونــی و خاوێنی یەكــی ســازگار بــە دنیــا 
ڕوونكردنــەوە  بــەم  لێڵی یەكانــی  و  خڵتــە  و،  دەبەخشــێت 

ڕەنگینانــەی خــۆی لـــێ  ال دەبــات وەك: چ ھ  ھ  ھ  ھ  
ے   ے  ۉ  چ األعــراف، هەروەهــا: چ ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڑ  چ ق، هەروەهــا: چ گ  گ    گ  
هەروەهــا  األنبيــاء،  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چ 

ئایەتــە حەكیمەكانــی تــری وەك ئەمانــە..
ــەت و بێ  ئاگایــی  پاشــان ئــەو دنیایــەی كــە بــە ڕوانینــی غەفڵ
مــرۆڤ لــە خــوا، وەكــو ســەهۆڵ بەســتوویەتی، قورئانــی پیــرۆز بــە 
ــەوە، وەك:   گوفتــارە نوورانــی و ورشــەدارەكانی خــۆی دەیتوێنێت

ۀ   ۀ          ڻ   ڻ   ڻ   چ  و  ھچ   ھ    ھ   ہ   چ   
ــی تــری هاوچەشــنیان.. ــە مەزنەكان ہچ   هەروەهــا ئایەت

پاشــان قورئــان وەهمــی “ئەبەدییــەت” و “نەمریــی مــرۆڤ لــە 
دنیــادا” بــەو دەســتەواژانەی خــۆی لــە ئەندێشــەی مرۆڤــدا ال 
دەبــات كــە هەواڵــی نەمــان و مردنــی دنیــا ڕادەگەیەنــن. وەك:               

چ ٱ  ٻ  ٻ     چ و چ ٱ  ٻ  ٻچ و چ ڀ  ڀ  ٺ      چ         
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ   و 

ــنیان. ــری هاوچەش ــی ت ــایەتە پیرۆزەكان ڀ  ٺ  چ و ئـ
پاشــان ئــەو غەفڵەتــەی كــە چەمكــی ماددیــی “سروشــت”ی 
بەرهــەم هێنــاوە، قورئانــی پیــرۆز بــە بانگــە بروســـكە ئاســاكانی 
ئایەتانــەی:                      لــەم  وەك  نایهێڵێــت.  و  دەیڕەوێنێتــەوە  خــۆی 

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ     ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   چ 
و                                                                                 الحديــد  چ  ڃ   ڃ   ڃ     ڄ     ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ  

ڱ   ڱ   ڳ       ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ   گ   ک           ک   چ 
هاوچەشــنیاندا  تــری  ڕووناكەكانــی  ئایەتــە  و  النمــل،  ڱ   چ 

دەردەكەوێــت .
بــەم جــۆرە، قورئانــی پیرۆز بە گشــت ئایەتــە گەردوونی یەكانی 
) واتــە ئەوانەیــان كــە ڕوویــان لــە گەردوونــە( لەســەر ئــەم بناغەیــە 
دەڕوات و بــەردەوام دەبێــت، تــا ڕووی ڕاســتەقینەی دنیــا وەك 
خــۆی دەردەخــات    و دەیخاتــە پێش چــاو . هــەروەك بــەو ئایەتانــە 
ــەم ڕێ  یــەوە  ــی دنیــاش دەردەخــات و، ل ڕووی ناشــیرین و چەپەڵ
ڕوانینــی مــرۆڤ لــەو ڕووە ناشــیرینەی دنیــاوە بۆ ڕووە جوانەكەی 
وەردەچەرخێنێــت كــە بــۆ بەدیهێنــەری شــكۆمەند دەڕوانێــت! 
بــەم كارەش دەرســی حیكمەتــی دروســت و فەلســەفەی ڕاســتی پــێ  
دەڵێتــەوە و لــە واتاكانــی كتێبی گەورەی گەردوونی دەگەیەنێت و،                                                                                 
لــە هەمــان كاتــدا ئــاوڕ لــە پیــت و نەخــش و نیگارەكانیشــی 
ــە  ــەو الیەن ــۆی ل ــی خ ــەوەی كار و ڕەنج ــێ  ئ ــەاڵم ب ــەوە، ب دەدات
فانی یانــەی نەخشــی پیتەكانــدا بــە فیــڕۆ بــدات كــە پەیوەندییــان 
بــە مرۆڤــەوە نی یــە ، وەك ئــەوەی فەلســەفەی مەســت و شــەیدای 
ــا و  ــەم كارەی - ســەیركردنی وات ــە - ب ــكات، ك ــیرینی” دەی “ناش
ناوەرۆكــی ئــەم كتێبــەی گەردوونــی لــە بیــری مــرۆڤ بردووەتەوە!
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پێشهكی:
سوپاســیبــێژمــاربــۆخــودایپــەروەردگار،ئــەوخودایــەیكــە
ــیخــۆی ــیومیهرەبان ــایســۆزوبەزەی ــینوقمــیدەری بەندەكان
كــردووە،بــەشــێوەیەكئەگــەربیانــەوێسوپاســییەكێــكلــە
نیعمەتەكانــیبكــەنناتوانــنئــەوئەمەكدارییــەجێبەجــێبكــەن
تاكــوپەروەردگاریــانهێــزوتوانایــانپێدەبەخشــێ،كەئەوهێزو
توانایــەشنیعمەتێكــینوێیــەوپێویســتبــەسوپاســێكیتــرە.

سوپاســتدەكەیــنئــەیپــەروەردگارلەســەرئیمــان،لەســەر
ئیســام،لەســەرقورئــان،لەســەرپێغەمبــەریڕۆشــنكەریهەمــوو
جیهــان،صــەالتوســەالمتداڕژێتــەســەرئــەوپێشــەوایەبــە
ڕێژنــەونــمنــموخونــاوئەوەنــدەیحەزدەكــەیولەســەرخــزمو

ــی. ــارانتاكــوڕۆژیدوای ــاریی ــارانوی ی
خــوایگــەورەبــەدووشــێوازڕێنموونــیبەندەكانــیدەكات،
یەكێكیــان:لــەڕێــیگەردوونــەوە،هەرچــیلــەوئاســمانوزەمینەدا
هەیــەهــەرهەمــوویشــایەدیگەورەیــیودەســەاڵتوكاربەجێیــی

خــودایپــەروەردگارە.
دووەمیــان:ئــەوكتێــبوپەیامەیــەكــەنــاویقورئانــەو
بووەتــەســروودیبانگخــوازانوســفرەوخوانــیزانایــانلــەهەموو
بوارێكــدا،بــەشــێوەیەكزانایانیسەرســامكــردووە،وەكدەریایەكی
بــێكەنــارزانیارییەكانــیكۆتاییــاننایــێوئەوەنــدەیئــاویلــێ
هەڵێنجــیهەرگیــزكــەمنــاكات،پــڕەلــەزانســتیجۆراوجــۆر،لــە
هــەرســەردەمێكزانســتێكینــوێدێتەكایــەوەچەندیــنئامــاژەو

نیشــانەلــەوكتێــبوپەیامــەبــۆئــەوزانســتەدەدۆزرێتــەوە.
ــە،ســەردەمانێك ــتانەشزانســتیڕەوانبێژیی ــەوزانس ــكل یەكێ
هەبــووزۆرگرنگــیپــێدەدرا،بــەاڵمماوەیەكــەكەنارگیــروبێنــاز
كــراوە،تەنهــاگرنگــیبــەزانســتەتەجریبــیوتەكنەلۆجییــەكان
دەدرێ،بەشــێوەیەكوایلێهاتووەهەركەناویئیعجازیزانســتی
دەبیسترێیەكسەرخەڵكبیریبۆالیئیعجازیتەجریبیدەچێ.

زانســتە كــەوا لەبەرئەوەیــە دانــە گرنگــی ئــەم دەزانــم وا
ــاویســەردەمنوزانســتیڕەوانبێــژیزانســتێكی ــەكانب تەجریبی
كۆنــەوشــتینوێــشهــەردەمچێــژیزیاتــرەلــەشــتیكــۆن،
ئــەوە مــن ڕای بــە بــەاڵم هەبــن تریــش هــۆكاری لەوانەیــە

ــەش ــەوبێنازكردن ــەوئ ــەوكەنارگیركردن ــۆكارە،ئ ــنه گرنگتری
بــەكارێكــینــاڕەوادەزانــمچونكــەپێویســتەهــەرزانســتێكبــە
قــەدخــۆیگرنگــیپێبــدرێ،هــەرزانســتێكچەنــدبــااڵیبــەرزەو
درەختەكــەیچەنــدســێبەریهەیــەوچەنــدخزمەتــیقورئانــی
ــدرێوگرنگــیپێبــدرێ، ــاوب ــدەئ ــرۆزدەكاتپێویســتەئەوەن پی
لەبەرئــەوەیزانســتیڕەوانبێــژیزۆرگرنگــەوخزمەتــیقورئانــی
زۆركــردووەهەرگیــزنابــێفەرامــۆشبكــرێ،بۆیــەبــەباشــمزانــی
هەنــدێســەرنجوڕامــانبنووســملەســەرڕەوانبێــژیقورئــانبــۆ
ئــەوەیببێتــەچــرایڕێــگایڕەوانبێــژیومەزنــیوبــێهاوتایــی
ئــەوقورئانــەپیشــانبــدات،هۆكارێكیــشبێــتبۆزیاترتێگەیشــتن

ــەئیعجــازیڕەوانبێــژی. ل
یەكێكلەوزانســتانەیدامەزاراوەبەمەبەســتیڕوونكردنەوەی
بەشــێكلــەڕەوانبێــژیقورئانــیپیــرۆزبریتییــەلە)علمالمتشــابه
فــيالقــرآنالكريــم(،ئــەوزانســتەگرنگــیدەداتبــەوئایەتانــەی
ــرۆزدا ــیپی ــەقورئان ــەكانول ــەیوش ــەزۆرب ــنل ــەكدەچ ــەی ل
دووبــارەبوونەتــەوە،ئــەمســەرنجوڕامانــەیبەردەســتتانتایبەتــن
بــەوزانســتە،پێــشئــەوەیبشــچینەنــاوباســەكانپێویســتە
پێناســەیەكیئــەوزانســتەبكەیــنونــاویگرنگتریــنئــەوكتێبانــە

بنووســینكــەوالــەوزانســتەدانــراون.
ــی ــمالمتشــابهفــيالقــرآنالكريــم(وەكخەتیبـ پێناســەی)عل
ــوێنێكی ــەش ــێوەیەكل ــەش ــەب ــیئایەتێك ــێ:بوون ــكافیدەڵ ئیس
ــا ــەوەتەنه ــارەببێت ــردووب ــوێنێكیت ــەش ــرۆزداول ــیپی قورئان
گۆڕانكارییەكــیكەمــیهەبــێلەگــەڵئایەتەكــەیپێشــتروبــە
پێــیئــەوگۆڕانكارییــەلــەوشــەداگۆڕانكارییەكــیئەوهــالــەواتــادا

ــە. ــانوڕەوانبێژان ــامیزانای ــیسەرس ــەجێ ــتك ــتدەبێ دروس
ئــەوگۆڕانكارییــەشزۆرجــۆریهەیــە:پێــشوپــاشخســتن،
یانوشــەیەكیزیادوكەم،یانناســراویونەناســراوی،یانتاكو
.
كــۆ،یــانگۆڕینــیوشــەیەكبــۆوشــەیەكیتــر،یــانجــۆریتــر(1)

گرنگتریــنئــەوكتێبانــەیزانایــاندایاننــاونلــەزانســتی)علــم
ــەو ــكل ــەیخــوارەوەهەندێ ــم(،ئەوان ــيالقــرآنالكري المتشــابهف

ــەن: دانراوان
1. درةالتنزيــلوغــرةالتأويــل،دانــراويأبــوعبداللــهمحمــدبــن

هەندێ سەرنج و ڕامان لە ڕەوانبێژی قورئان 

ئەڵقەی یەكەم

t_abubakr@yahoo.comن:ئەبوبەكرمەالطاهیربەحركەییئهندازیاریشارستانیوخاوهنیمۆڵهتیزانستهشهرعییهكان.
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عبداللــه األصبهانــي المعــروف بالخطيــب اإلســكافي )ت: 420هـــ(. 
2. أســرار التكــرار فــي القــرآن المســمى البرهــان فــي توجيــه متشــابه 
القــرآن لمــا فيــه مــن الحجــة والبيــان، محمــود بــن حمــزة بــن نصــر، أبــو 

القاســم برهــان الديــن الكرمانــي )ت: نحــو 505هـــ(.
3. مــاك التأويــل القاطــع بــذوي اإللحــاد والتعطيــل فــي توجيــه 

ــر  ــو جعف ــة أب ــظ العام ــام الحاف ــل، اإلم ــن آي التنزي ــظ م ــابه اللف المتش
أحمــد بــن إبراهيــم بــن الزبيــر الثقفــي العاصمــي الغرناطــي )ت: 708 هـــ(.
4. كتێبه كانی )د. فاضل السامرائي(: التعبير القرآني، ولمسات بيانية، و... هتد.
5. االســتبدال فــي القــرآن الكريــم، والتقديــم والتأخيــر، هه ردووكيــان 

دانــراوی د. عزالديــن محمــد الكــردي.
ــە تێبینــی  و وردە ســەرنجی ڕاڤــەكاران  و                                                                                      ــە ل ــە توانیویان ــەو زانایان ئ
شــیكەرەوانی قورئانــی پیــرۆز چەندەهــا ئیعجــاز لــە ئایەتــە پیــرۆزەكان 
بخەنــە ڕوو، منیــش بــە یارمەتــی پــەروەردگاری بااڵدەســت توانیومــە 
لەســەر تێڕوانینەكانــی ئــەوان و بــە گەڕانــەوە بــۆ هەنــدێ  ســەرچاوەی تــر 
ئــەو ســەرنج  و ڕامانــە هەڵێنجــم لــە دەریــای بــێ بنــی ڕەوانبێــژی قورئان.

شێوازی ڕێزلێنان  و شێوازی سەرزەنشتكردن لە قورئانی پیرۆزدا:
ماناكەیــان  سوپاســكردن  پێداهەڵگوتــن  و  ڕیزلێنــان  و  هــەروەك 
دژی سەرزەنشــتكردن  و هەڕەشــەكردنە هەروەهــا شــێوازی دەربڕیــن  و 
بەكارهێنانیشــیان پێچەوانــەی یەكتــرە، واتــە: ئــەو كەســەی سەرزەنشــت  و                                                                                    
ڕێزلێنــان  و  كەســەی  ئــەو  و  بەكاردێنــێ   شــێوازێك  دەكات  هەڕەشــە 
سوپاســگوزاری دەكا شــێوازێكی پێچەوانەی ئەو بەكاردێنێ ، زیاتریش لەم 
باســەدا مەبەســتمان چۆنیەتی بەكارهێنانی دەســتەواژەی دووبارەكراوەیە 

ــتكردندا. ــن  و سەرزەنش ــێوازی پێداهەڵگوت ــەردوو ش ــە ه ل
بــا ڕوونتــر بڵێیــن: ئــەو كەســەی دەیــەوێ  كەســێكی تر سەرزەنشــتبكات 
جوانتــر  و باشــترە لــە ڕووی ڕەوانبێژییــەوە یــەك ڕســتە كــە سەرزەنشــتی 
تێدابــێ  چەندیــن جــار دووبــارە بكاتــەوە، بــە بــێ  ئــەوەی هیــچ لــە 
ڕســتەكە بگــۆڕێ ، بــۆ نموونــە بڵــێ : تــا كــەی الســاری دەكــەی؟ تــا كــەی 
الســاری دەكــەی؟ تــا كــەی الســاری دەكــەی؟... و هەروەهــا، چونكــە ئــەو 
ــر  ــكاری هێزێكــی زیات ــێ  گۆڕان ــە هەمــان وشــە و ب ــە ب دووبارەكردنەوەی
دەبەخشــێتە سەرزەنشــتكردنەكە بــە شــێوەیەك لــە مێشــكی بەرامبەرەكــە 
جێگیــر دەبــێ  تەنانــەت ئەگــەر دوای ماوەیەكــی درێژیــش هەمان ڕســتە  و                                                                                
هەمــان دەســتەواژە ببیســتێتەوە )تاكــەی الســاری دەكــەی؟( یەكســەر 

سەرزەنشــتە پێشــووەكەی بیردێتــەوە.
بۆیــە دەبینیــن خــودای گــەورە لــە كاتــی سەرزەنشــتكردندا یــەك 
ئایــەت چەندیــن جــار دووبــارە دەكاتــەوە، چونكــە ئــەو دووبارەكردنەوەیە 
هەڕەشــەكردنەكە،  سەرزەنشــتكردن  و  دەبەخشــێتە  زیاتــر  هێزێكــی 
ــی:                        ــار ئایەت ــن( 31 ج ــورەتی )الرحم ــە س ــەورە ل ــودای گ ــە خ ــۆ نموون ب
كام  )بــە  واتــە:  دەكاتــەوە،  دووبــارە  چ  ھ     ھ   ھ   ھ   چ 

.
نیعمەتــی پەروەردگارتــان بــڕوا ناكــەن()2(

لــە  بــێ –  لــێ   خــوای  –ڕەحمەتــی  خــاڵ  محەممــەدی  شــێخ 
تەفســیرەكەیدا دەڵــێ : )نابینیــت زۆر بــاوك بــە كــوڕی پــێ  نەزانی خۆی –                                                                                          
كــە زۆری خزمەتكردبــێ  و پــارەی تیــا خەرجكردبــێ  و پێــی نەزانیبــێ  -                                                                                                      
ئەڵــێ : پێــم نەخوێندیــت تــا خوێندنــت تــەواو كــرد؟ ئەمــەت لەبــەر 
چــاو نییــە؟ ئینجــا خانــووم لەســەر تاپــۆ نەكردیــت؟ ئەمــەت لەبــەر چــاو 
نییــە؟ ئینجــا ژنــم بــۆ نەهێنایــت؟ ئەمــەت لەبــەر چــاو نییــە؟ هــەروا 
چاكەیەكــی خــۆی بــاس ئــەكات  و ئــەو ڕســتەیە ئەڵێتــەوە، چونكــە ئــەم 

.
ــا()3( ــە داڵن ــن  و تەوژمــە ل ــە تی شــێوەیە زۆر ب

مەبەســتمان لــە هێنانــەوەی وتەكــەی مامۆســتا خــاڵ زیاتــر ئەمەیــە 

كــە دەڵــێ : )ئــەم شــێوەیە زۆر بــە تیــن  و تەوژمــە لــە داڵنــا(، بێگومــان 
مەبەســتیش لــە )شــێوە( دووبارەكردنەوەكەیــە.

هەروەهــا ئەگــەر ســەرنجی ســورەتی )المرســات( بدەیــن دەبینیــن 
خــودای گــەورە لــەو ســورەتەدا 10جار ئایەتــی:  چ ې  ې   ىچ 
دووبــارە دەكاتــەوە كــە ئەویــش هەڕەشــەكردنە، واتــە: )لەناوچوونــی 

.
كۆتایــی لــەو ڕۆژەدا بــۆ بــێ  بڕوایــان بــە ڕۆژی دوایــی()4(

لــە ســورەتی )النمل(یشــدا لــە شــێوازی سەرزەنشــتكردندا 5 جــار 
دەســتەواژەی: چ ے  ے  ۓچ دووبــارە دەبێتــەوە لــە 5 ئایەتــی بــە 
دوای یەكــدا، واتــە: )ئایــا پەرســتراوی تــر لەگــەڵ خــوادا هەیــە بێجگە 

لــەو؟()5(، لــە ســورەتی )القمر(یشــدا 4 جــار ئایەتــی: چ ں  ں  
ڻ  ڻ     ڻڻ  ۀ   ۀ  چ دووبــارە بۆتــەوە و بــۆ هەمــان 
مەبەســت، واتــە: )ســوێند بــە خــودا بــە ڕاســتی تێگەیشــتن لــە 
.
قورئانمــان ئاســانكردووە، ئایــا كــەس هەیــە پەنــدی لــێ  وەرگــرێ ؟()6(

ــەك  ــتكردندا ی ــەكردن  و سەرزەنش ــی هەڕەش ــە كات ــی ل ــە كورت ب
دەســتەواژە یــان یــەك ئایــەت چەندیــن جــار بــە دوای یەكتــر 

دەبێتــەوە. دووبــارە  دەقــاودەق 
بــەاڵم لــە شــێوازی ڕێزلێنــان  و پێداهەڵگوتــن  و سوپاســگوزارییدا 
جوانتر  و بەهێزتر لە ڕووی ڕەوانبێژییەوە ئەوەیە كە دەســتەواژەی 
بەكارهێنــراو هەندێــك گۆڕانــكاری تێــدا بكــرێ  و هەمان دەســتەواژەی 
ــر  ــی گوێگ ــە وا دەكات كەس ــەو گۆڕانكاریی ــە ئ ــێ ، چونك ــاران نەب ج
تاموچێژ لەو دەســتەواژە جودایانە وەربگرێ  و ســۆز و خۆشەویســتی 
زیاتــر بجوڵــێ  بەرامبــەر كەســی خــاوەن نیعمــەت، كــە ڕێــز و پێــدا 

هەڵگوتــن  و سوپاســەكە بــۆ ئــەو دەكرێــن.
ــەر  ــێ : )قســەكردن ئەگ ــی( دەڵ ــەت )ســەعدی تەفتازان ــای بلیم زان
گۆڕانــكاری تێــدا هەبــێ  لــە شــێوازێك بــۆ شــێوازێكی تــر ئــەو قســەیە 
وا لــە گوێگــر دەكات زیاتــر هەســتی ببزوێــت و زیاتــر گوێبگــرێ  لــەو 
قســەیە، چونكــە هەمــوو نوێیــەك تاموچێژێكــی تایبەتــی هەیــە()7(، 
ــووی(  ــە وەك هەم ــرێ  )ن ــدا بك ــكاری تێ ــدێ  گۆڕان ــان هەن ــە وتم بۆی
چونكــە گۆڕانــكاری لــە دەربڕیــن تەنهــا تــا ئەندازەیــەك پێویســتە، 
ئــەو ئەندازەیــەش بــە حــاڵ  و مەقــام دەگــۆڕێ ، بــە كورتــی شــێوازی 
ــە پێشــتر  ــۆڕاو ك ــەش، بەشــێكی نەگ ــە دوو ب ــە ل ــان ئاوێتەی ڕێزلێن
وتــراوە لەگــەڵ بەشــێكی تــازە و گــۆڕاو كــە لــە بەشــە كۆنەكــە 
جودایــە و هەریەكەیــان ئامانجێــك دەپێكــن، ئــەو بەشــەی گۆڕانــكاری 
تێــدا نەكــراوە تیــن  و تەوژمــە كۆنەكــە دەبەخشــێ ، ئــەو بەشــەش كــە 

نــوێ یــە زیاتــر بزوێنــەرە  و چێــژی زیاتــرە.
په راوێز:

)1( درة التنزيــل وغــرة التأويــل، دانــراوي أبــو عبداللــه محمــد بــن عبداللــه 

األصبهانــي المعــروف بالخطيــب اإلســكافي )ت: 420هـــ(، دار الكتــب العلميــة: 1/56.
)2( ته فســیری خــاڵ، شــێخ محەممــەدی خــاڵ، جزمــی بیســت  و حەوتــەم، 

چاپــی یەكــەم، ســاڵی: 1990ز، چاپخانــه ی الحــوادث، به غــدا: 141.
)3( هه مان سه رچاوه ی پێشوو: 142.

)4( مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، االمــام النســفي، بهامــش تفســير 

الخــازن، بــدون اســم المطبعــة: 4/344.
)5( صفــوة التفاســير، محمــد علــي الصابونــي، دار الصابونــي، القاهــرة، مصــر، 

ط: 9، بــدون تأريــخ: 2/415.
)6( هه مان سه رچاوه ی پێشوو: 3/ 286.

)7( مختصــر المعانــي للعامــة ســعد التفتازانــي شــرح تلخيــص المفتــاح 

للعامــة القزوينــي بــدون اســم المطبعــة و تأريــخ: 115.
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پێغەمبــەر ملسو هيلع هللا ىلص دەفەرموێــت: )ال تقــوم الســاعة حتــی ختــرج انر مــن 
أرض احلجاز تضيء أعناق اإلبل ببصری( رواه البخاري في صحيحه. 
واتــە: »قیامــەت هەڵناســێت هەتــا ئاگرێــك لــە زەوی حیجــازەوە 
نەیەتــە دەرەوە و ملــی حوشــتر لــە بوســڕا ڕوونــاك نەكاتــەوە.«
زانســت لــە مــڕۆدا ڕاســتیی ئــەم فەرموودەیــەی پێغەمبــەری 
ملسو هيلع هللا ىلص ســەلماندووە، كاتێــك وێنــەی نەخشــەی جیۆلۆجــی زەوی 
دورگــەی عەرەبــی كێشــرا، دەركــەوت بــە درێژایــی خۆرئــاوای 
دورگــەی عەرەبــی هــەر لــە شــاری عــەدەن لــە باشــووری دورگــە 
هەتــا بەرزاییەكانــی ســوریا بــە ڕووبــەری 180,000 كــم2، یەكێكە 
لــە چاالكترینــی هەرێمــی گڕكانەكانــی جیهــان، نیــوەی ئــەم 
ڕووبــەرەش دەكەوێتــە حیجــازەوە )مەككــە و مەدینــە و تائیــف و                                                                
دەوروبەریــان(، بــە تەنیــا لــە حیجــازدا 13 كێڵگــەی بوركانــی 
گــەورەی تێدایــە و پێیــان دەوترێــت )حــەڕە(، كــە هــەر یــەك لــەو 

.
كێڵگانــە ســەدان دەرچــەی گڕكانییــان هەیــە2,1

ــەوە  ــە شــاری مەكك ــە ل ــە(، ك ــە )حــەڕەی ڕەهت ــك لەوان یەكێ
دەســت پــێ دەكات هەتــا شــاری مەدینــە و زیاتــر  لــە 700  
.
ــە4,3 ــەی ) 20,000 كم2(ی ــە و ڕووبەرەك ــی هەی دەرچــەی گڕكان

 

وێنەی كێڵگە گڕكانییەكانی خۆرئاوای دورگەی عەرەبی كە 
بە ڕەنگی مۆر دیاریكراوە و بە )حەڕە( ناودەبرێن.

1-http://www.livescience.com/29854-nasa-images-of-harrat-khaybar.html

2-https://www.volcanodiscovery.com/saudi-arabia.html

3-"Harrat Ar Rahah Mountain Information". mountain-forecast.com. Retrieved 

2016-03-30.

4-Pallister, J.S., McCausland, W.A., Jonsson, S., Lu, Z., Zahran, H.M., Hadidy, S.E., 

Aburukbah, A., Stewart, I.C.F., Lundgren, P.R., White, R.A., and Moufti, M.R.H., 

2010, Broad Accommodation of Rift-Related Extension Recorded by Dyke Intru-

sion in Saudi Arabia. Nature Geoscience, 26 September 2010, pp. 1-8.

 

 

چەند دەرچەیەكی گڕكانی )حەڕەی ڕەهت(.
زانایــان دەرچــە گڕكانییەكانیــان بــۆ دوو جــۆر پۆلێــن كردووە 
یەكەم  ئەوانەی دامركاون و چاالكیان نەماوە، دووەم چاالكەكان 
ــی  ــە5، گڕكانەكان ــر هەی ــی ت ــان جارێك ــەری تەقینەوەی ــە ئەگ ك
ــاز  ــەی حیج ــەت ئەوان ــە تایب ــی و ب ــەی عەرەب ــاوای دورگ خۆرئ
لــە چاالكترینــی گڕكانەكانــن7,6، بــە تایبــەت دوای دروســتكردنی 
نەخشــەی گەرمــی زەوی دەركــەوت بەرزترین بــڕی گەرمی زەوی 
لــە ژێــر حیجازدایــە و لــە هەندێــك شــوێنیدا چاالكییەكــەی زۆر 
لــە ڕووی زەوییەكــەی نزیــك بۆتــەوە، بــەاڵم بەهــۆی ئــەوەی كــە 
بەردەكانــی ئــەو جێگایانــە بــە هــۆی گەرمــی زۆری گڕكانــەكاوە 
نــەرم بــوون، جوڵــە و چاالكــی گڕكانــەكان دەمــژن و خەڵكــی بــە 
ــش  ــك جاری ــەن8، هەندێ ــەرزە دەك ــن ل ــە زەمی كەمــی هەســت ب
شــەقبوونی زەوی نــوێ لــەو ناوچانــەدا بــە هــۆی چاالكییــە 
خەڵكــی  ئــاگاداری  هەواڵــەكان  و  ڕوودەدەن  گڕكانییەكانــەوە 
.
دەكــەن لــە ڕوودانــی هــەر گڕكانێكــی نەخــوازراو لــەو ناوچانەدا9

 

 

وێنەی )زەوی الڤا(ی ڕەشبووی )حەڕەی خەیبەر( لە باكوری 
شاری مەدینەی پیرۆز.

5- http://www.volcanolive.com/

6-https://www.volcanodiscovery.com/saudi-arabia.html

7-https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=231040

8-http://www.volcanocafe.org/volcanoes-of-saudi-arabia/

9-ماڵپەری فەرمی ده سته ی ڕووپێوی جیۆلۆجی سعودی.

-http://www.sgs.org.sa/Arabic/NaturalHazards/pages/volcanoes.aspx

ئاماژەی سوننه ت سه باره ت به  تەقینەوەی 
گەورەترین گڕكان لە حیجاز

khalidbarznjy@haiv.org  ئا: خالید حەسەن عەلی
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لەساڵی  654 ك -  1256 ز  گڕكانێكی گەورە كە بە )گڕكانی مەلسا( 
ناســراوە لــە )حــەڕەی ڕەهــت( لــە باشــوری ڕۆژهەاڵتــی مەدینــەی پیرۆز 
تەقییــەوە و بــە نزیكەیــی 25 كــم ڕووبــاری ئاگرینــی لــە دۆڵەكانــدا 
دروســتكرد، 52 ڕۆژ بــەردەوام بــوو هەتــا لــە كەنــاری شــاری مەدینــە 
وەســتایەوە، چەندیــن دەرچــەی گڕكانــی تازەی پێكهێنــا و ملیۆنان تەن 
ماددەی كوڵهاتووی بە ئاراســتەی شــاری مەدینە پاڵنا، تا ئێســتاش ئەو 
دەرچــە گڕكانیانــە لــەرزەی ســوك دروســت دەكــەن و بەڵگــەن لەســەر 
.
ئــەوەی كــە چاالكــن و ئەگــەری تەقینەوەیــان جارێكــی تــر هەیــە 11,10

 

)گڕكانی مەلسا( تازەترین تەقینەوەی گڕكانی لە دورگەی عەرەبی 
ساڵی 654 ك تەنیشت شاری مەدینەی پیرۆز.

 

شەقبوونی زەوی لە كاتی ڕوودانی گڕكانی ساڵی 654 ك لە 
)حەڕەی ڕەهت(.

10-https://www.volcanodiscovery.com/harrat_rahat.html

11-Geoheritage of Volcanic Harrats in Saudi Arabia, Mohammed Rashad Moufti, Károly 

Németh - Science - 2016 - 194 pages

ئــەم گڕكانــە چەندیــن زانای وەك )نەوەوی12و ئیبن كەســیر13و                                                                          
قورتوبــی14و ئیبــن حەجەر12..تــاد( باســیان كردووە و دەڵێن: پێش 
 
ــداوە15 ــەرزەی بەهێــز ڕووی ڕوودانــی گڕكانەكــە چەندیــن زەمینل
و ملــی حوشــتری لــە )بوســرا( ڕوونــاك كردۆتــەوە، قورتوبــی لــە 
)التذكــرة( دەڵێــت: ئــەو ئاگــرە ســەرەتاكەی بــە زەمینلــەرزەی 
بەهێــز لــە شــەوی چوارشــەممە لــە جەمــادی كۆتایــی ســاڵی 654 
ــەرزە  ــا بەیانــی ڕۆژی هەینــی زەمینل ك دەســتی پــێ كــرد و هەت
بــەردەوام بــوو، پاشــان ئاگرێــك دەركــەوت و ڕووبــاری ئاگــری 
ســوور و شــینی دروســت كــرد بــوو كــە بەردەكانــی لەگــەڵ خــۆی 
ڕادەماڵــی و دەیتواندنــەوە و دەنگــی وەك هــەورە گرمــە دەهــات، 
هەتــا لــە نزیــك شــاری مەدینــە وەســتایەوە، دەگێڕنــەوە لــە شــاری 

   .
مەككــە و بوســراش ڕوناكییەكــەی بینــراوە 16,11

هەندێــك لــە زانایانمــان ئــەم گڕكانــە گەورەیــەی ســاڵی 654 ك                                                      
باســكرا،  پێشــتر  كــە  بوخــاری  ســەحیحی  فەرموودەكــەی  بــە 
ــە  ــر ل ــر بــە گڕكانێكــی گەورەت ــەوە، بــەاڵم هەندێكــی ت لێكدەدەن
داهاتــوودا دەیبەســتنەوە، كــە هێنــدە بەهێــز دەبێــت ملــی حوشــتر 

لــە بوســرا ڕوونــاك دەكاتــەوە.
شــوێنەواری ئــەم گڕكانــە و ئاراســتەی الفــاوی ئاگرەكــەی بــە 
                                                                                   Google ــە وێنــەی مانگــە دەســتكردەكان و بەرنامــەی ئاســانی ل
ئاگرینەكانــی  الفــاوە  شــوێنەواری  چونكــە  دەبینرێــت،   earth

بەهــۆی گڕكانەكــەوە ڕەش بــووە.
 

شوێنەواری ڕەشی )گڕكانی مەلسا( لە 654 ز، بڕوانە ئاراستەی 
زۆربەی الفاوە ئاگرینەكانی بەرەو شاری مەدینەیە.

12- شرح النووي لصحيح مسلم )18/ 28(.

13- البداية والنهاية )13/ 199(.

14- التذكرة يف أحوال املوتى للقرطيب )ص 636(.

15- ســەلمێنراوە كــە گــڕكان پەیوەنــدی لەگــەڵ زەمینلەرزە هەیە و هەمیشــە 

لــە پێــش گڕكانــدا زەمینلــەرزە ڕوودەدات، نەخشــەی جیۆلۆجــی دابەشــبوونی 
ــی  ــە ئایەتێك ــەوە، ل ــەوە كۆبوونەت ــدا پێك ــە جیهان ــەرزەش ل ــڕكان و زەمینل گ

قورئانیشــدا ئامــاژە بــەم ڕاســتییە زانســتییە كــراوە كــە دەفەرموێــت: چ ٹ  
ــە  ــرەدا ل ــة، لێ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  چ الزلزل
هاتنــی ڕۆژی دواییــدا پێــش هاتنــە دەرەوەی مــاددە قورســەكانی زەوی بــە 

ڕێــگای گــڕكان بــاس لــە ڕوودانــی زەمینلــەرزەی بەهێــز كــردووە.
16- فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، كتــاب الفــن، أمحــد بــن علــي بــن حجــر 

ـــ/ 1986م. العســقالين، دارالــراين للــراث، ســنة النشــر: 1407

شاری مەدینەی پیرۆز



 

بــۆ  هەیــە  شــاراوە  ئاماژەیەكــی  تــردا  فەرموودەیەكــی  لــە 
هەبوونــی گــڕكان لــە نزیــك شــاری مەدینــە، جارێــك پێغەمبــەر 
ــە  ــی هات ــی بازرگان ــەدا كاروانێك ــی دەدا، لەوكات ــاری هەین ملسو هيلع هللا ىلص وت
شــاری مەدینە كە پێویســتی خەڵكەكەی هێنابوەوە و برســێتیەكی 
زۆر بــوو، ڕەنگــە ئەگــەر زوو نەچوونایــە، بەشــیان بفەوتایــە، 
بۆیــە هەندێــك لــە هــاوەاڵن وتارەكەیــان بــە جــێ هێشــت و                                               
وتاریــش  هێشــتنی  جــێ  بــە  هێشــتا  كاروانەكــە،  الی  چوونــە 
قەدەغەنەكرابــوو، بــەاڵم هاوەاڵنــی وەك: ئەبوبەكــر و عومــەر و                             
عوســمان و كۆمەڵێكــی زۆر وتارەكەیــان بــە جێنەهێشــت، دوای 
قەدەغەكردنــی ئــەم كارەش ئیتــر وتاریــان بەجــێ نەهێشــووە17، 

لەســەر ئەمــە ئایــەت دابــەزی: چ ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  
ــان  ــە: ئەگــەر بازرگانییــەك ی ــة. وات ڇ     ڇ  ڇکچ الجمع
یــاری و گەمەیــەك ببینــن دەچــن بــە دەمییــەوە و تــۆ  بــە 
ــەوە.  ــار دەخوێنیت ــۆ  وەســتاویت و وت ــدا ت ــە كاتێك ــن، ل جــێ دێڵ
پێغەمبــەر ملسو هيلع هللا ىلص فەرمــووی: )والــذي نفســي بيــِده لــو تتابعتُــم حــى ال 
يبقــى منكــم أحــٌد؛ لســال بكــم الــوادي انرًا(18 واتــە: بــەوەی نەفســی 
منــی بــە دەســتە ئەگــەر هەمــوو بچوونایــە و كەســتانی لــێ 
نەمایــە، الفــاوی ئاگــری ئــەم دۆڵــە دەیبــردن. ئاشكراشــە الفــاو و                                                                   
ڕووبــاری ئاگــر بــە هــۆی گڕكانێكــی نزیــك شــاری مەدینــە دەبێــت، 
لــە فەرموودەیەكــی تــردا عومــەری كــوڕی خەتــاب )ڕەزای خــوای 
لێبێــت( دروســتبوونی الفــاوی ئاگــر بــە دەرچوونــی ئاگرەكــەی 
ــاعُة حــىَّ يســيَل  حیجــازەوە دەبەســتێتەوە و دەڵێــت: )ال تقــوُم السَّ
واٍد مــن أوديــِة احلجــاِز ابلنَّــاِر ُتضــيُء لــه أعنــاُق اإلبــِل بُبصَرى(19واتــە: 
»قیامــەت هەڵناســێت هەتــا دۆڵێــك لــە دۆڵەكانــی حیجــاز لێشــاوی 
)بوســڕا( ڕوونــاك  لــە  نــەڕوات و ملــی حوشــتر  ئاگــری پێــدا 

نەكاتــەوە«.

دەرچەی چیای )گڕكانی عەسلەج( لە نێوان مەككە و مەدینە و 
شوێنەواری الفاوە گڕكانییەكەی زەوییەكەی ڕەش كردووە.

17- تفسري القرطيب وابن كثري والطربي.

18- سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين - اجمللد السابع.

19- احملــدث: ابــن حجــر العســقالين املصــدر : فتــح البــاري البــن حجــر، الصفحــة 

أو الرقــم: 13/86  خالصــة حكــم احملــدث : فيــه عمــر بــن ســعيد ذكــره ابــن حبــان يف 
الثقــات ولينــه ابــن عــدي والدارقطــي.

ــكات،  ــە ب ــەو ناوچان ــەوە ل ــت لێكۆڵێن ــەر كەســێك بیەوێ ئەگ
بــە  Google earthەوە  وێنەكانــی  ڕێگــەی  لــە  دەتوانێــت 
ئاســانی دەرچــە گڕكانییــەكان و زەوییــە ڕەشــەوەبووەكانیان كــە 
ئاڕاســتەی الفــاوی گڕكانــەكان و تازەیــی گڕكانەكــە دەردەخــەن 

ــت. ــی ببینێ ــە ڕوون ب
 ئــەم وێنەیــە شــوێنەواری گڕكانــی )العیــص( لــە باكــوری 

مەدینــە لــە )حــەڕەی شــاقە( نیشــان دەدات:
 

ــە باكــوری  وێنــەی )شــارۆچكەی العیــص( و گڕكانــی تەنیشــتی ل
مەدینــە كــە نزیكــەی 1000 ســاڵ پێــش ئێســتا تەقیوەتــەوە، ڕەشــایی 
زەوییەكە شوێنەواری ڕێرەوی الفاوی ئاگرینی گڕكانەكە دەردەخات.
لــە ســاڵی 2009 بــە هــۆی چاالكــی ئــەم گڕكانــەوە 3000 
زەمینلــەرزە لــەو ناوچەیــە ڕوویــدا، كــە 30 دانەیــان بــە هێــزی  
3,7 پلــەی ڕێختــەر بــوو، حكومــەت خەڵكەكــەی ناچــار كــرد 

ــەن. ــاوەی 40 ڕۆژ چــۆڵ بك ــۆ م ــص( ب ــاری )العی ش
 

شەقبوونی نوێی زەوی بە درێژایی 8 كم لە شاری )العیص(ی 
باكووری مەدینە بەهۆی زەمیلەرزەكانی ساڵی 2009. 

لــە كۆتاییــدا هەمــوو ئەمانــە پێمان دەڵێــن: پێغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص بە 
نیــگای خوایــی ئــەم زانیاریانــەی گەیانــدووە و بەڵگەیەكــی تــری 
ڕاســتگۆییەتی، نموونــەی ڕاستییەكەشــی لــە  654 ك هاتــەدی و                                                                                  
و  چاالكیــدان  لەوپــەڕی  گڕكانییــەكان  دەرچــە  ئێســتاش  تــا 
ئەگــەری دووبارەبوونەوەیــان هەیــە، ئــەم گڕكانــەش جیایــە 
و  ڕوودەدات  عــەدەن  ناوچــەی  لــە  گەورەیــەی  گڕكانــە  لــەو 
لــە فەرمــوودەی ســەحیحی تــردا باســكراوە و خەڵكــی بــەرەو 
ــە20. ــی قیامەت ــە نیشــانە گەورەكان ــچ دەكات و ل مەحشــەر ڕاپێ

ــە  ــە ســەرچاوەكانی پێشــوو ب ــە ل ــە جگ ــەم بابەت ــی ئ ــۆ ئامادەكردن 20- ب

پلــەی یەكــەم ســوودمان بینــی لــه  توێژینــەوەی )د. مهــا عبــد الرمحــن أمحــد نتــو( 
بــە ناونیشــانی: )خــروج انر مــن أرض احلجــاز تضــي ء أعنــاق اإلبــل بُبصــري( كــە 
لــە كۆنگــرەی جیهانــی دەیەمــی ئیعجــازی زانســتی لــە قورئــان و ســوننەتدا 
ــە  ــا ســاڵی 2011 ز پێشــكەش كــرا. هەروەهــا ســوودمان ل ــە واڵتــی توركی ل

بەرنامــەی Google earth بینــی. 

ههیڤ ژماره  )44( زستانی 082016

ئاستی گڕكان 1050م

مزگەوتی پێغەمبەر 
ئاستەكەی 600م

دەرچەی گڕكانی چیای عەسلەج

شارۆچكەی العیص
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قورئانــى  بــه   ســه باره ت  زانســتى  ڕاســتييه كى  دواييــه   بــه م 
و                                                                             ســـوره تێك  هــه ر  كــه   ئه وه يــه   ئه ويــش  دۆزرايــه  وه ،  پيــرۆز 
بگــره،  زۆر جــار ئايه تێكيــش چه نــد وشــه يه كى تيــا ده بينــرێ، 
كــه  لــه  هيــچ شــوێنێكى تــرى قورئانــى پيــرۆزدا نه هاتــووه ... بــه و 
مانايــه ى كــه  دووبــاره  نه بۆتــه وه  لــه  هيــچ ســوره تێكى تــردا. وه ك 
بڵێــى خــواى گــه وره  بــۆ هــه ر ســوره تێك واژۆيه كى خودايـــى داناوه ، 
كــه  پێمــان ده ڵــێ ئــه و وشــانه ى لــه م ســوره ته دا به كارهاتــووه  لــه  
هيــچ شــوێنێكى تــرى قورئانــدا بــه كار نه هاتــووه  )تايبه تــن ته نهــا 

ــوره ته (. ــه و س ب
بــۆ ئــه م مه به ســته ش لــه  ڕێــى به رنامه يه كــى ئه ليكترۆنيــه وه  و                                
لــه  خشــته يه كى تايبه تــدا ده زانيــن كام وشــانه  تايبه تــن بــه  كام 
ســوره ت )خشــته كه  ئامــارى ئــه و وشــانه مان بــۆ ده رده خــات كــه  
تــر(  ســوره ته كانى  لــه   جياده كاتــه وه   ســوره تێك  و  تايبه تيــن 
چونكــه  هــه ر ســوره تێك چه نــد وشــه يه كى تايبــه ت بــه  خــۆى 
ــتونێك، كــه  هــه ر  هه يــه . خشــته كه ش پێــك هاتــووه  لــه  چه نــد سـ
يه كێــك له وانــه  زانيــارى تايبــه ت بــه  ســوره ته كه ى تێدايــه ، وه ك 
)ژمــاره ى ســوره ت، ژمــاره ى پيتــه كان، وشــه  تايبه ته كــه، ژمــاره ى 
                                                                               .)... ســوره تدا،  هه مــان  لــه   تايبه ته كــه   وشــه   دووباره بوونــه وه ى 
هه مــوو كه ســێك ده توانــێ ئــه و خشــته يه  ببينــێ و ســوودى لــێ 
ــه   ــۆ نموون ــه ، ب ــى تێداي ــد بژارده يه ك ــته كه ش چه ن ــرێ. خش وه ربگ
ــف و  ــى ســه ره تاى وشــه كه  )ئه ل ــى پيت ــه  پێ ــى وشــه كان ب ڕيزكردن
بــێ(، يــان بــه  پێــى پيتــى كۆتايــى وشــه كه ، ياخــود ڕيزبه ندييه كــه  
بــه   يــان  زۆر،  بــۆ  كه مــه وه   )لــه   پيتــه كان  ژمــاره ى  بــه  پێــى 
پێچه وانــه وه (، هه روه هــا بــه  پێــى دووباره بوونــه وه ى وشــه كه . 

به كاربهێنرێــت  عوســمانى  ڕه ســمى  وايــه   باشــتر  تێبينــى: 
)ڕيوايه تــى حه فــص(، تــا بينه ر ئاگادارى جوڵه كان بێت، واته  ســه ر و                                                                                     
بــۆر )فتحــة و ضمــة(، له به رئــه وه ى هه نــدێ وشــه  هــه ن، بــۆ نموونــه 
ــَب( فرمانــه،  بــه اڵم )ذهــب( نــاوى كانزايه كه ... ڕه ســمى عوســمانى  َ  )ذ
شــێوه كه ى جياده كاتــه وه، شــێوه ى نووســينى يه كــه م ئــه وه  جيــا 

ناكاتــه وه .
 چه ند نموونه يه ك:

چ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ     چ  )الكوثــر(:  ســوره تى   -
ژماره كــه ى 108ه، كورتريــن ســـوره ته  و لــه  42 پيــت پێكهاتــووه ، 
وشــه كانى 10 وشــه ن: چ ڎ- ڎَ - ڈ- ژ          - 
ژ- ڑْ - ک - ک - َک - کچ ئه م سوره ته  
ــووه.  ــه م ســوره ته دا به كارهات ــا ل ــه  ته نه ــه ت هــه ن، ك 6 وشــه ى تايب
ســوره ته كه  10 وشــه يه،  شــه ش وشــه ى نــوێ و تايبه تــى تێدايــه 

)واتــه  %60(ى وشــه كانى ته نهــا تايبه تــه  بــه م ســـوره ته. 
- ســوره تى )النــاس(: ســوره تى ژمــاره  114 و كۆتــا ســوره ته.  بــه  
ــه م  ــێ ئ ــان ده ڵ ــرد پێم ــمان ك ــته يه ى باس ــه و خش ــوودوه رگرتن ل س

ــه م ســوره ته : ــن ب ــانه ى الى خــواره وه   تايبه ت وش
چڑ،  ک،  کچ... ئــه م ســێ وشــه يه  لــه  

ــه  ــه  ل ــووه  جگ ــردا نه هات ــوێنێكى ت ــچ ش ــه  هي ــدا ل ــوو قورئان هه م
 )ســوره تى النــاس(. 

- ســوره تى )الفاتحــه (: كــه  ســه ره تايه  و هه مــووى وشــه ى نوێيه  و                                                                           
هه روه هــا وشــه ى تايبه تيشــى تێدايــه ... 5 وشــه مان هه يــه  كــه  

ــش: چٺ - ٿ    ــووه ، ئه واني ــه  ســوره تى )الفاتحــه (دا هات ــا ل ته نه
ڦچ. - ٿ - ڤ- 

وشــه ى )ڦ(، بــــۆ نموونــه،  لــه ســوره تى )الفاتحــة(دا  
نه بــێ لــه  هيــچ ســوره تێكدا نه هاتــووه . هه روه هــا وشــه ى )ٿ( 

ته نهــا لــه م ســوره ته دا هاتــووه، ئه ويــش  دوو جــار.
ــه   ــه ت  هه ي ــه ى تايب ــاره  57 ه ، 61 وش ــد(: ژم ــوره تى )الحدي  - س

ــش: ــووه ، له واني ــد(دا هات ــوره تى )الحدي ــه  س ــا ل ــه  ته نه ك
 - ۈ   - -ڳ   ېئ  - ېئ-  - ېئ  چۈئ 
پ - پ- ڀ- ڦ- ڦ...چ. هــه ر وشــه يه ك لــه و 
وشــه  تايبه تانــه  يــه ك جــار هاتــووه ، وشــه يه ك نیيــه  كــه  دوو جــار 

ــد(دا. ــه  ســوره تى )الحدي ــى ل ــه  تايبه ت ــێ، ئه مــه  ب هاتب
ــى  ــه ى تايبه ت ــه ، 4 وش ــه ى 112 ي ــوره تى )االخــاص( ژماره ك - س

تێدايــه،  كــه  تايبه تــه  بــه م ســوره ته  پيــرۆزه : چ پ - ڀ 
- ڀ - ٺچ.

لێــره وه  ياســايه ك ده دۆزينــه وه،  كــه  به ســه ر هه مــوو ســوره ته كانى 
ــه  هــه ر ســوره تێك  ــه  ك ــێ، ئه ويــش ئه وه ي ــدا جێبه جــێ ده ب قورئان
وشــه يه كى نوێــى تێدايــه،  يــان دوو وشــه ، يــان ده ، يــان بيســت 
وشــه ى تێدايــه. هــه ر ســوره تێكيش چه نــد وشــه يه كى تێدايــه،  
كــه  لــه  هيــچ ســوره تێكدا به كارنه هاتــووه  جگــه  لــه و ســوره ته دا 
ســوره ته كه دا.  114 هــه ر  به ســه ر  ده چه ســپێ  ئه مــه   نه بــێ. 
بــه  شــێوه يه كى سروشــتى ئه گــه ر قورئــان مــرۆڤ نوســيبێتى 
ــێ  ــدا هه رئه ب ــووه  تياي ــه  به كارهات ــانه ى ك ــه و وش ــن ئ ــه وا ده بيني ئ
ــتر(.  ــێ پێش ــاره  به كارهاتب ــن )دووب ــانه  به كارهاتب ــه و وش ــتر ئ پێش
لــه  كۆتاييــدا ده ڵێيــن، هيــچ نووســه رێك ناتوانــێ بــه رده وام 
وشــه ى نــوێ به كاربهێنــێ تــا كۆتايــى نووســينه كه ى، هه رچه نــد 
به هێزيــش بــێ و بــه  توانــا بــێ لــه  نووســيندا، ته نانــه ت  گــه ر 
كۆمپيوته ريــش به كاربهێنــێ... كه واتــه  ئايــا ئه گونجــێ مرۆڤێــك 

خــاوه ن ئه قــڵ بــێ و بڵــێ ئه مــه  قســه ى )محمــد(ه  ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
چ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ده فه رموێــت:  گــه وره   خــواى 
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  چ اإلســراء. واتــه: »پێیــان بڵــێ: ســوێند بــه خــوا ئه گــه ر 
ــه رده وام  ــی ب ــه وه  و )هه وڵ ــه کان کــۆ ببن ــزاد و په ری هه مــوو ئاده می
بــده ن تــا( قورئانێکــی وه کــو ئه مــه دانێــن و بیهێننــه )مه یــدان( 
ناتوانــن کاری وابکــه ن و ناتوانــن لــه وێنــه ی بهێنــن، ئه گــه ر چــی 

ــر.« ــتگیر و یارمه تیــده ری یه کت ــه پش ــان ببن هه مــوو الیه کی
سه رچاوه:

)برنامــج إحصــاء القــرآن( لــه  دانانــی ئه ندازیــار عبدالدائــم 
الكحیــل.

تایبەتمەندی وشەکانی 
ی سورەتەکانی قورئان
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ــان  ــە گرنگییدانی ــە دیارتریــن پاڵنــەر بــۆ موســڵمانەكان ل یەكێــك ل
بــە زانســت و زانیــاری ئاینەكەیانــە، ئەویــش لەبــەر پەیوەســتبوونی 
ڕاســتەوخۆی زانســتی حیســاب و فەلــەك بــە پەرستشــە ئاینییــەكان، 
كــە بــە شــارەزابوون لێیــان باشــتر ئەنجــام دەدرێــن؛ هــەر لــە زانینــی 
كاتەكانــی نوێــژ و ڕۆژوو و حــەج و زانینــی ڕووی قیبلــە لــە شــوێنە 
جیاوازەكانــی ســەر زەویــەوە. هەروەهــا لــە دیاریكردنی بــڕی زەكات و        
دابەشــكردنی میــرات بەســەر میراتگرانــدا ڕاســتەوخۆ پێویســتی بــە 
زانســتی حیســاب هەیــە... جگــە لــەوەی لــە یەكــەم ئایەتــی قورئــان 
داوای خوێندنــەوە لــە موســڵمانان دەكات و پاشــتریش لــەوە ئــاگاداری 
ــی  ــج ئایەت ــە پێن ــینە... وەك ل ــن نووس ــۆكاری زانی ــە ه ــەوە ك دەكات
ــن و  ــە ڕوانی ــەوە فەرمانكــردن ب ــاد ل ــووە. زی ــق(دا هات ســورەتی )العل
وردبوونــەوە لــە خــودی مــرۆڤ خــۆی و گــەردوون، لــە چەندیــن 
شــوێنی قورئانــی پیــرۆزدا ئامــاژەی پــێ كــراوە... هــەر ئەمــەش 
بووەتــە هــۆی ئــەوەی زانایانــی موســڵمان ســەبارەت بــەم بوونــەوەرە 

هەوڵیــان داوە زانیارییەكانیــان لەســەر بنمــای زانســتیی بێــت.

لــەو ســەردەمانەش كــە موســڵمانان لــە نیشــتمانی بەرینــی خۆیانــدا 
سەربەســت بــوون و تاكەكانــی زیاتــر پابەنــدی ئــەم ئاینــە پڕ شــكۆیە 
بوون؛ پرشنگدارانی نیشتمانی ئیسالم ڕوونتر و گەشتر دیاربوون و                                                                             
دەســەاڵتدارنی وەختیــش زۆر جــار هانیــان داون و پشــتگیرییان 
زانایانــی  بۆیــە  لێكۆڵینەوەكانیــان...  ئەنجامدانــی  بــۆ  كــردوون 
ژیانــی  پێشخســتنی  لــە  خۆیــان  پەنجــەی  جــێ  نەتەوەیــە  ئــەم 
لــە زۆربــەی زۆری بــوارە زانســتییەكاندا جێگیــر  مرۆڤەیەتیــدا، 
ــە  ــە بوونەت ــە پیاوان ــەو كەڵ ــی ئ ــك بەرهەمەكان ــە جۆرێ ــردووە، ب ك
بنەمــای زۆربــەی زۆری زانســتەكان لەمــڕۆدا... ئــەم گوتەیەشــمان 
ــە نێوەنــدە زانســتییە بایەخدارەكانــدا ئاشــكرایە و زانایــان  زیاتــر ل

ڕاشــكاوانە ئاماژەیــان بــەم ڕاســتییانە داوە.

بۆیــە مــەرج نییــە ئــەوەی كــە زۆربــەی خەڵكــی ئێمــە لێــی ئــاگادار 
ــەوەی كــە  ــان كەســانێ  لەبەرئ ــە، ی ــەوە بێــت كــە نیی ــای ئ نیــن مان
خۆیــان چاویــان بــەم ئاینــە و مێــژووە پــڕ شــكۆكەی و زانــا بــەرز و                                                               
بەڕێزەكانــی لــە بوارەكانــی ژیانــی مرۆڤایەتیــدا هەڵنایــە، وامــان 
لێبكــەن گومانمــان بــۆ درووســت بێــت، یــان بــە شــەرمەوە بــاس 
لــە مێــژووی خۆمــان بكەیــن. لەبەرئــەوە جێــی خۆیەتــی ئێــوەی 
بەڕێــز بــە زانایەكــی موســڵمان ئاشــنا بكەیــن، بــە كورتــی ئامــاژە بــە 
یەكێــك لــە داهێنانەكانــی بكەیــن، یــان هــەر هیــچ نەبێــت بــە نــاوی 
بەرهەمــە نووســراوەكانی ئاشــناتان بكەیــن، بەڵكــو لــە الیەكــەوە 

ببێتــە دەالقەیــەك، تــا بــە متمانــەوە بڕوانرێتــە دوێنــێ . پاڵنەرێكیش 
بێــت بــۆ نــەوەی نــوێ  تــا هــەوڵ بــدات بــۆ شــارەزابوون لــە مێــژووی 

ــەوە.  ــژوو هەڵبدات ــی مێ ــە الپەڕەكان نەتەوەكــەی و ئازایان

زانــای  خزمەتــی  دەچینــە  ئەمجارەیــان  مەبەســتەش  ئــەم  بــۆ 
پایەبــەرز )بەیرونــی(، كــە نــاوی تــەواوی: )موحەممــەدی كــوڕی 
ــاوە.  ــە دنی ــی 973ز هاتووەت ــە )5ی ئەیلول ــە(. ل ئەحمــەدی بەیرونی
لــە 15ی كانوونــی یەكەمــی 1048ز كۆچــی دوایــی كــردووە( )1(، 
لــە شــارۆچكەی )كاث()2( كــە ئێســتا پێــی دەوترێــت بەیرونــی و                                              
و                                 )ئــۆراڵ(ە  دەریــای  نزیــك  -كاركالبكســتانی-  بەشــاری  ســەر 
لــە  )خــواڕەزم(ە  پایتەختــی  )ئورجنــدە)3((ی  شــاری  بــە  ســەر 
دایــك بــووە، كــە ئێســتا بریتیــن لــە: )ئەفغانســتان، ئۆزبكســتان، 
توركمانســتان، كازاخســتان، تاجیكســتان، بەشــی ســەرووی ئێــران()4(.                                                                              
ــی  ــە واڵت ــوان )1030-1017ز( ل ــە نێ ــاڵ، ل ــیانزە س ــاوەی س ــۆ م ب
هینــد ژیــاوە، ئــەو دەمــەش زۆربــەی كاتــی تەرخــان كردبــوو بــۆ 
شــارەزابوون لــە زانســت و زانیاریەكانــی خەڵكــی ئــەو ناوچەیــە. 
ــش  ــاری گریكەكانی ــارەی زانی ــی دەرب ــارەزاییەكی فراوان ــا ش هەروەه
هەبــووە)5(. هــەر وەك زۆربــەی زۆری زانایانــی نەتــەوەی موســڵمانان، 
شــارەزایی ئــەم زانایــە لــەم بوارانــەدا بــووە: كیمیــا، گەردوونناســی، 
جیۆلۆجیــا، بیــركاری، پزیشــكی، دەرمانســازی، فیزیــا، فەلســەفە، 

ئەستێرەناســی...

نوێــی  زانســتی  بنەماكانــی  تــردا  زانایانــی  لەگــەڵ  )بەیرونــی( 
ــتی  ــە زانس ــا ل ــدووە)6(. هەروەه ــات(ی دامەزران ــەكاری )المثلث سێگۆش
فیزیادا لێكوڵینەوەكانی ســەبارەت بە گواســتنەوەی جۆریی و گەڕانی 
بــە شــۆین ئــاوی ژێــر زەویــدا بــووە)7(. لێكۆڵینەوەشــی دەربــارەی 
ئەنجامــداوە)8(،  خــۆردا  دەوری  بــە  زەوی  ســووڕانەوەی  ئەگــەری 
لەمەشــدا بــە 600 ســاڵ پێــش )گالیلــۆی ئیتاڵــی( كەوتــووە. بــە 
پشتبەســتن بــە زانســنی بیركاریــش توانیویەتــی شــێوازی ڕووكردنــە 
لــە جیهانــدا دیــاری بــكات)9(.  )قیبلــە( ڕووە و مەككــەی پیــرۆز 
توانیویەتــی درێــژی چێــوە گــۆی زەوی دیــاری بــكات)*( بــەم جــۆرە:

شــێوازی كاركردنەكــەی )بەیرونــی(: ئەویــش بــە ســوود وەرگرتــن لــە 
زانســتی جەبــر و سێگۆشــكاری و بەكارهێنانــی ئامێــری )ئەســترالب( 
بــەوەی لــە خاڵێكــی دیــاری كــراوەوە و بەرامبــەر بــە چیایــەك، 
ئاســتی  لــە  بەرزیەكــەی  گۆشــەی  پێوانەكردنــی   بــە  هەســتاوە 
زەوییــەوە، هێمــای KM/H ی بــۆ دادەنێیــن. پلــەی پێوانــەی الری 
ــە  ــرەوە، ب ــە خاڵێكــی بەرزت ــوون ل ــی ڕۆژئاواب ــە كات تیشــكی خــۆر ل

زانای موسڵمان بەیرونی 
 دۆزەرەوەی نیوەتیرەی زەوی بە بەكارهێنانی 

زانستی سێگۆشەكاری و جەبر

Muhamedhussen@haiv.org   موحه ممه د حسێن كه ریم
وێنەی پولێكی سەردەمی یەكێتی سۆڤیەتی 
جاران كە وێنەیەكی خەیاڵی )بەیرونی(یە.



11

مەرجــێ  بڕوانێــت بەســەر دەشــتێك یــان یەكــێ  لــە دەریــاكان، تاوەكــو 
.
ــت )10،11( ــدا نەبێ ــە نێوانیان ــچ ل هی

پێوانــەی  )بەیرونــی(   كــە  هاوكێشــەیەیە  ئــەو  ســەرەوە  ئەمــەی 
كــە  دەرئەنجامەكــەی  و  دۆزیوەتــەوە  پــێ   زەوی  گــۆی  نیــوەی 
دەســتی كەوتبــوو 13,330,604 گــەز بــوو، كــە دەكاتــە 6,532 
كــم بــە نزیكەیــی، بــەاڵم بــە پێــی زانیــاری ئــەم ســەردەمەمان و                                    
بــواری  لــە  بەرچــاوەكان  پێشــكەوتنە  دەركەوتنــی  دووای 
گەردوونناســی و جوگرافیــادا، دەركەوتــووە كــە 6,371.008 )كلــم(ە.                                                                                   
جیاوازیــی نیوانیــان )%1(ە. ئەوەشــمان لەیــاد نەچێــت كــە ئــەو پێــش 

1000 ســاڵ بــەر لــە ئێســتا دۆزیبویــەوە.

 

وێنەیەكــی ڕوونكردنــه وه ی جووڵــەی مانــگ، كە لە كتێبــی )التفهیم(دا،                                                                                   
كە بە فارســی نووســیوویەتی.

ناوی هێندێك لە بەرهەمەكانی ئەم زانایە: 

1. مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة فــي العقــل أو مرذولــة. تحقيــق: أدوارد 
ســخاء، جامعــة برلين. 

2. التعليل بإجالة الوهم في معاني النظم.
3. التفهيم ألوائل صناعة التنجيم.

4. تجريد إشعاعات األنوار.
5. الجماهر في معرفة الجواهر. 
6. التنبيه في صناعة التمويه.

7. اآلثــار الباقيــة عــن القــرون الخاليــة فــي النجــوم والتأريــخ. تحقيــق: 
أدوارد ســخاء، جامعــة برليــن: ئــه م كتێبــه ى بــۆ )شــمس المعالــي 
قابــوس( دانــاوه  و تێیــدا بــاس لــه  شــێوازى نووســينى ئــه و ميژووانــه ى 

ــن ده كات . ــه كاري ده هێن ــاوازه كان ب ــه وه  جي ــه  نه ت ك
8. اإلرشاد في أحكام النجوم.

9. اإلستشهاد بإختالف األرصاد.
10. الشموس الشافية.

11. العجائب الطبيعية والغرائب الصناعية.
12. القانــون المســعودي فــي الهيئــة والنجــوم: ئەم كتێبەی بۆ )مەســعود 
كوڕی سوبەكتین( ناسراو بە )مەحممود غەزنەوی( داناوە، لە ساڵی 421ه.

13. كتاب االحجار.
14. كتاب األشعار واآلثار.

15. كتــاب اســتخراج األوتــار فــي الدائــرة بخــواص الخــط المنحنــي 
فيهــا. تحقيــق: د. أحمــد الدمــرداش.

په راوێزه كان:
(1) www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Al-Biruni.html

(2) هه مان سه رچاوه ی پێشوو .

(3) كتێبى/ قصة التتار من البداية الى عين جالوت، راغب السرجاني، 

www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Al-Biruni.html :14ص
(4) هه مان سه رچاوه ی پێشوو .

(5) إسهام علماء المسلمين في الرياضيات، ص90/ 

Bibhutibhusan Datta and  Avadhesh  Narayan Singh, History of  Mathematics (Lahore, Moti-

lal Banarsi Das, 1935) Part I,P.98  

 Sir William Cecil Dampier, A Shorter History : (6) هه مان سه رچاوه وه رگیراوه  له

of Science (New York, The Macmillan Company, 1945), p39

(7) إسهام علماء المسلمين في الرياضيات، ص 90/ 

 Carl B .Boyer, A History Mathematics (New York, Johan Wiley and Sons, 1968) pp, 263-4.

(8)  إسهام علماء المسلمين في الرياضيات، ص 90/ 

 Rom Landau, The Arab Heritage of Western Civilization (New York, Arab Information 

Center, 1962), p.82.

(9)  إسهام علماء المسلمين في الرياضيات، ص 90/

 Jamil Ali (trans), Tahdid al – Amakin by Al- Biruni (Bairut, The American University 

Press,1966), p.8

.(BBC) (10) گرتەیەكی ڤیدیویی كەناڵی

(11)  http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html.

)*( لەســەردەمی خەلیفــە مەئموونیشــدا كۆمەڵیــك لــە زانــا گەردووناســە 
شــاكر(،  كــوڕی  موســای  كــوڕی  )موحەممــەدی  لەوانــە  موســڵمانەكان، 
پێوانــی گــۆی زەوییــان بــە نزیكــی )20000 میــل( مەزەنــدە كــردووە، 
ــەم ســەردەمە. )مــاذا قــدم  ــژەی ئ ــە ڕێ ــر ل ــاوازی نیــو میــل زیات بــە جی

المســلمون للعالــم، راغــب الســرجاني، ص297(.

چه قی زه وی 

خۆر

لوتكه ی چیا 
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خــوای گــەورە لــە قورئانــی پیــرۆزدا دەفەرمووێــت: چ ے  
ۈ   ۆۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   
ى   ى   ې           ېې   ې     ۉ   ۉ    ۅ   ۅ     ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ائەئ   ائ  
ېئىئ  ىئ       ىئ  ی  ی  یچ الرعــد، واتــە: خــودا ئــاو 
ــاران ئەبارێنــێ، جــا شــیوەكان  ــەكات و ب ــازڵ ئ ــە ئاســمانەوە ن ل
الفاویــان لــێ هەڵئەســێ، هــەر شــیوێ  بــە ئەنــدازەی خــۆی و 
ئــەو الفــاوە كەفێكــی بــەرز هەڵئەگــرێ، هەروەهــا كەفێكیــش 
هەڵئەگــرێ لــە مــاددەی مەعدەنــێ كــە ئاگــری بــۆ هەڵئەســێنن و                                                                
ــا  ــەن. خــودا ئاوەه ــێ دروســت ئەك ــاپ و قاچاخــی ل ــڵ و ق خش
وێنــەی حــەق و بەتاڵتــان بــۆ ڕوون ئەكاتــەوە. جــا ئــەوەی 
ــەوەش قازانجــی  ــە بــێ ســوود ئــەڕوات، ئ ــە ب ــە كەفــی ڕووت ك
ببــێ بــۆ ئادەمیــزاد وەكــو ئــاوی پــاك و ســاف بــۆ زەویــوزار یــا 
مــاددەی مەعدەنــی، ئــەوە لــە ئــەرزدا ئەمێنێتــەوە. خــودا ئاوەهــا 

نموونەكانتــان بــۆ ڕوون ئەكاتــەوە.
ئــەم لێكۆڵینەوەیــە هەوڵێكــە بــۆ تەفســیرێكی زانســتی ئــەم 
ئایەتــە پیــرۆزە لەگــەڵ ڕەچاوكردنــی بنەمــا و یاســاكانی تایبــەت 
و                لێكدانــەوەكان  لــە  دوور  پیــرۆز،  قورئانــی  تەفســیری  بــە 
گواســتنەوەی دەقــەكان، هەروەهــا پــەردە الدان لەســەر هەنــدێ 
ڕووی ئیعجــازی زانســتی لــە بــواری پاكژكردنــەوە و كانزاكاریــدا.
لــە بەشــی یەكەمــدا لــەم ئایەتــە پیــرۆزەدا لەســەر دیــاردەی 
الفــاو و ڕێ ڕۆیشــتنی ئــاو لــە شــیو و دۆڵەكانــدا دەدوێیــن دوای 
ــی  ــی ژینگەی ــە دیاردەیەك ــە ب ــەوەش ئاماژەی ــاران. ئ ــی ب دابارین
كــرد،  ئاشــكرایان  دواییــدا  ســاڵەی  لــەم چەنــد  زانایــان  كــە 
ــاو،  ــۆ گەردەكانــی ئ ئەویــش كــرداری پاكژكردنــەوەی خودیــی ب
ــرداری هایدرۆلۆجــی و                                                                   ــە ك ــك ل ــۆ كۆمەڵێ ــە ب ــەش ئاماژەی ئەم
ئەنجــام  كارلێــك  هەندێــك  كــە  بایۆلۆجــی  و  فیزیۆكیمیایــی 
دەدەن و، هەڵدەســتن بــە پااڵوتنــی ئــاو لــە پاشــەڕۆ و پاشــماوە 

ئەندامییــەكان.

ئەنجامــی ئــەم كــردارەش بریتییــە لــە دەســتكەوتنی ئاوێكــی 
پــاك كــە گونجــاوە بــۆ خواردنــەوە و هەمــوو كــەس دەتوانێــت 
ســوودی لــێ وەربگرێــت، پاشــماوەی ئــەو كردارانــەش وەكــو كــەف 
دەكەوێتــە ســەر ئاوەكــە و دەردەدرێتــە دەرەوە و ســوودیان نییــە.
و  وەرگــرت  سروشــتییە  دیــاردە  لــەم  ســوودیان  زانــاكان 
شــێوەیەكی  بــە  و  پێــدا  برەویــان  تەكنەلۆجــی  بەهــۆكاری 
ــا. ــاودا بەكاریانهێن ــە وێســتگەكانی پاكژكردنــەوەی ئ مەیدانــی ل
لــە بەشــی دووەەمــی ئایەتــە پیرۆزەكــەدا و لــە هەمــان كاتــدا 
ــی  ــە ڕووكاردا كردارێك ــە ل ــی دەكات ك ــرداری كانزاكاری ــی ك باس
فیزیایــی پەتییــە، ئەویــش بریتییــە لــە كــرداری گەرمكــردن بــۆ 
دەستخســتن و دەرهێنانــی كانــزاكان، لــە ئەنجامــی ئــەم كــردارەدا 
دەبێتــە هــۆی دەستخســتنی كانزایەكــی پوخــت كــە ســوودی لــێ 
وەردەگیرێت بۆ بابەتەكانی خشــڵ و جوانكاری و شــتومەكی تر. 
لــە هەمانكاتــدا ئایەتــە پیرۆزەكــە تیشــكی خســتووەتە ســەر 
ئــەو كەفــەی )ې    ې( كــە لــە ئەنجامــی هــەردوو كــرداری: 
دێــت،  بەرهــەم  كانــزاكاری(دا  و  خودیــی  )پاكژكردنــەوەی 
لــە كاتێكــدا هەمــوو ئــەو هۆكارانــەی كــە لــەو دوو كــردارەدا 
ــەی  ــە دەربڕینەك ــری. بۆی ــە یەكت ــاوازن ل ــەواو جی ــن ت بەكاردێ
)ې(ی  وشــەی  تــەواوی  و  وردی  بــە  زۆر  پیــرۆز  قورئانــی 

بەكارهێنــاوە.
لــە دۆزینــەوە زانســتییە نوێیەكانــدا لــە بــواری ئەندازیــاری 
و                                                                   دەرهێنــان  لــە  كــە  دەكاتــەوە  دووپــات  ئــەوە  كانزاكانــدا 
و  هایدرۆلۆجــی  كــردارە  بەهــۆی  كانــزادا  دەســتكەوتنی 
فیزیۆكیمیایــی و بایۆلۆجییەكانــدا كەفێــك دروســت دەبێــت، كــە 
ــە ئەنجامــی كــرداری  بــە نزیكەیــی هەمــان ئــەو كەفەیــە كــە ل
)پاكژكردنــەوەی خودیــی(دا دروســت دەبێــت، كــە لــە بەشــی 

یەكەمــی ئایەتەكــەدا باســمان كــرد.
*مانــا و مەبەســتی زانســتی لــەم ئایەتــە پیــرۆزەدا و ڕواڵەتــە 

ئیعجازییــەكان تێیدا...

چەند الیەنێك لە ئیعجازی زانستیی قورئانی پیرۆز لە بواری

و. هیوا عبدالرحمن حسن/ بەكالۆریۆس لە كشتوكاڵ.   

كانزای ئاڵتون

 پاكژكردنەوە و كانزاكاری
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و  ئاســایی  سروشــتیی  دیاردەیەكــی  باســی  یەكەمــدا  لەبەشــی 
بینــراو دەكات كــە الی هەمــووان ئاشــنایە ئەویــش: دابارینــی بــاران و                                                                       
ڕۆیشــتنی ئــاو و درووســتبوونی الفــاو بــە شــیو و دۆڵەكانــدا و پڕبوونی 
ــەم  ــی ئ ــە ئەنجام ــان، ل ــارە و توانای ــاوازی قەب ــی جی ــە پێ ــاو ب ــە ئ ب
كەفێــك  درووســتبوونی  هــۆی  دەبێتــە  ئــاوەدا  ڕۆیشــتنی  كــرداری 
ــتنی  ــی كــرداری ڕۆیش ــە ئەنجام ــش ل ــك ئەوی ــی كەفێ ــان دەركەوتن ی
الفاوەكــەدا درووســت دەبێــت، ئــەو كەفــە زۆرەش كــە وەك ســەرتوێیەك 

بەســەر ئــاوە ڕۆیشــتووەكەوە دەمێنێتــەوە.
ــە،  ئایەتــە پیرۆزەكــەش باســێكی كارلێكــە فیزیایــی و كیمیاییەكان
كــە لــە ئێســتاماندا بووەتــە زانســتێكی ســەربەخۆ وەكــو هایدرۆلۆجیا و                                                                                                
هایدرۆداینامیــك و زانســتی نیشــتووەكان )علــم الترســبات( و زانســتی 

خــاك و كارلێكــە كیمیاییــەكان لــە شــیكردنەوەی ئاوییــدا هەیــە.
ئەگــەر بەشــێوەیەكی وردتــر و قووڵتــر لــە ئایەتەكــە تێڕابمێنیــن 
ئــەوا بەرچــاو ڕوونیمــان پــێ دەدات و دەســتمان دەگرێــت بــۆ بابەتێــك 
لەســەر كردارێكــی زۆر گرنــگ لــە زانســتی بایۆلۆجــی كــە ئــەم ســااڵنەی 
دوایــی دۆزرایــەوە؛ ئەویــش دیاردەیەكــی بایۆلۆجییــە ناودەبرێــت بــە: 
)پاكژكردنەوەی خودیی( بۆ گەردەكانی ئاو، وەكو لە دۆڵەكان و گۆم و                                                                                
ڕووبــارەكان و دەریاچــەكان بــە شــێوەیەكی گشــتی و ئــاوی ڕۆیشــتوو 
بــە شــێوەیەكی تایبەتــی ڕوودەدات، ئەویــش بەهــۆی یارمەتــی هەنــدێ 
زیندەوەری زۆر ورد كە بە چاو نابینرێت وەكو بەكتریا و كەڕووەكان.
زانســتی نوێ ســەلماندوویەتی كە ئاوی شــیو و دۆڵەكان ژمارەیەكی 
مــاددە  ئۆكســاندنی  بــە  هەڵدەســتن  كــە  تێدایــە  زینــدەوەری  زۆر 
ئەندامییــە پیســبووەكان، بــە بەكارهێنانــی ئۆكســجین و دەیگۆڕێــت 
بــە بڵقــی بچووكــی هەوایــی، ئەویــش لەكاتــی ڕێ ڕۆیشــتنی بەهێــزی 
ــاو بــەر گەردەكانــی هــەوا دەكــەون و  ئاوەكــەوە كاتێــك گەردەكانــی ئ
ــە،  ــێوەی گازدای ــە ش ــە ل ــەوا ك ــاو ه ــجینی ن ــەڵ ئۆكس ــرن لەگ یەكدەگ
بەمــەش دەبێتــە شــێوەی شــل لــە ئاوەكــەدا كــە توانای هەیــە بەكاربێت 
ئــاوە ڕۆیشــتووەكەدان و  ئــەو زیندەوەرانــەوە كــە لەنــاو  لەالیــەن 
هەڵدەســتن بــە ئۆكســاندنی مــاددە ئەندامییــە پیســبووەكان، كــە ئــاوی 
باراناوەكــە لەنــاو حــەوز و ئەســتێر و چاڵــە ئاویــی شــیو و دۆڵەكانــدا 

لەگــەڵ خۆیــدا هەڵیگرتــووە.
ئــەم كــرداری ئۆكســاندنە دەبێتە هۆی ئەوەی ئــەو ماددە ئەندامییە 
پیســبووانە دەگۆڕێــت بــۆ گازی دوانــە ئۆكســیدی كاربــۆن CO2 و 
هەڵمــی ئــاو، لــە شــێوەی بڵقــی هەوایــی كــە لــە هــەوادا دەبێتــە هەڵــم و                                                                         

دەبێتــە ئــەو شــتانەی لەســەر توێــژی ئاوەكــەدان، یــان كــەف.

 

ئــەم كــردارە بــە درێژایــی ڕۆیشــتی ئاوەكــە بــەردەوام دەبێــت، 
زیندەوەرەكانیــش لــە ســەرەتای دۆڵەكــەوە دەســت بــەم كــردارە دەكــەن، 
ــەی زۆری  ــری ڕێژەیەك ــت و هەڵگ ــس بێ ــە زۆر پی ــدا ئاوەك ــە كاتێك ل
ــە زەوی و  ــاوەوە ل ــاوی باران ــی ئ ــە ڕێ ــە ل ــت ك ــی بێ ــاددەی ئەندام م

شــوێنە نزیكەكانییــەوە هاتــووە.
ــە  ــەدا ئاوەك ــە و ڕووبارەك ــە ئاوەڕێژگ ــەدا ل ــی دۆڵەك ــە كۆتای ل
و  ئەندامییــەكان  مــاددە  و  پیســی  هەمــوو  لــە  پاكبووەتــەوە 
ئاوێكــی پــاك و گونجــاو بــۆ بەكارهێنــان دەســتدەكەوێت و خەڵــك 

دەتوانێــت ســوودی لێوەربگرێــت.
ئــەوە دەكەنــەوە كــە  ئەنجامــە تاقیگەییەكانیــش دووپاتــی 
ــەكان و  ــە شــیو و دۆڵ ــاردەی )پاكژكردنــەوەی خودیــی(ی كــە ل دی
ڕۆیشــنی ئاودا ڕوودەدات پڕۆســەیەكی ســەركەوتووە و پێوەرەكانی                                                                  
                                                                                                                  DBO (Oxygen Biological) و DCO (Demand Chemical Oxygen)

بــۆ جیاكردنــەوەی ئــاوی پــاك و ئــاوی خڵتاویــی و پیــس كردارێكی 
ڕۆتینییــە.

كــرداری )پاكژكردنــەوە خودیــی( لــە شــیو و دۆڵەكانــدا بریتییە 
لە ئەنجامی كۆمەڵێكی كارلێكی فیزیایی )ڕۆیشــتن و تێكەڵكردنی 
ئاو و گۆڕین لە باری گازییەوە بۆ باری شلی(، كارلێكی بایۆلۆجی 
)ڕۆڵی ئەو زیندەوەرانەی كە بە مایكرۆسكۆب دەبینرێن(، كارلێكی 
كیمیایــی )ئــەو كارلێكــە كیمیاییانــەی ڕوودەدەن و ئۆكســاندن(. 
بــەاڵم ئــاوی ڕاوەســتاو و مەنــگ پیــس دەبێت و بۆگەن دەكات و                                                                              
بۆنــی ناخۆشــی لێدێــت و هۆكارێكــە بــۆ باڵوبوونــەوەی چەندیــن 
جــۆر نەخۆشــی، هەروەهــا زیانــی زۆری هەیــە بــۆ خەڵــك و، كــەس 

ناتوانێــت ســوودی لێوەربگرێت.
خودیــی(دا  )پاكژكردنــەوەی  كــرداری  بابەتــی  لــە  زانایــان 
سەراســیمەبوون و تووشــی سەرســوڕمان بــوون و هەوڵیانــداوە 
تەكنەلۆژیــای  بەهــۆی  و  وەربگــرن  دیاردەیــە  لــەم  ســوود 
ئــاوی  وێســتگەكانی  بۆیــە  بــدەن،  پــێ  بــرەوی  ســەردەمەوە 
بەكارهاتوویــان دامەزرانــد كــە لەســەر هەمــان بنەمــا و كارلێكــە 
فیزیایــی و كیمیایــی و بایۆلۆجییــەكان هەڵدەســتێت بــە هەمــان 
ئــەو كارەی كــە پاكژكردنــەوەی خودیــی ئەنجامــی دەدات و یــەك 
ئەنجامــی هەیــە: ئــەو كەفــەی كــە دروســت دەبێــت بــێ ســوودە و                                                  
دەڕوات، ئــەوەی ســوودی هەیــە بــۆ خەڵــك ئــەو ئاوەیــە كــە 
بــەكاری دەهێنــن بــۆ ئاودانــی ڕووەك و ســەوزاییەكان و شــتی تــر، 
یــان ئــەو پاشــماوە و پاشــەڕۆیەی كــە لــەو وێســتگانەوە بەدەســت 
دێــت بەكاردەهێنرێــت وەك و مــاددەی ئەندامــی و پەییــن، بــۆ 
بەپیتكــردن و بەهێزكردنــی خــاك و دەوڵەمەندكردنــی خاكەكــە 
بەرهەمهێنانــی  ئاســتی  بەرزكردنــەوەی  و  زیاتركــردن  بــۆ 

زەوییەكــە، كــە لــە ئایەتــە پیرۆزەكــەدا باســكراوە: چەئ  وئ  
ېئچ. ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ  

ئــەو كــەف و ئــەو توێــژەی لەســەر دەریاكــە دروســت دەبێــت و 
دەكەوێتــە ســەر ئــاوە ڕۆیشــتووەكە دەڕوات و لــە هــەوادا دەبێــت 

بــە هەڵــم.
هەروەهــا ئــەو ئــاوەش كــە ســوودی هەیــە بــۆ خەڵــك ئــەوە ئــەو 
ئاوەیــە كــە بــە كــرداری خۆپاكژكردنــەوەدا تێپەڕیــوە و گونجاوە و 
پاكــە و بەكاردێــت بــۆ خواردنــەوە و ئــاودان كــە پاككراوەتــەوە لــە 
پاشماوە و پاشەڕۆ ئەندامییەكان، پاشان لە زەویدا دەمێنێتەوە و                                                                 
ڕۆدەچێتــە خــوارەوە بــۆ ژێــر زەوی و دەبێتــە هــۆی زیادبوونــی 
ئــاوی ژێــر زەوی و ئــاوی كانیــاو و ڕووبــارەكان، هەروەهــا ئــەوش 
كــە ســوودی هەیــە بــۆ خەڵــك ئــەو پاشــماوەیە و ئــەو قــوڕ و 
پەیینــە سروشــتییە و خــوێ كانزایانــەی كــە لەگــەڵ خۆیــدا 
هەڵیگرتــووە ســوودی زۆری هەیــە بــۆ خــاك و بەپیتییەكــی زۆر 
ــێ  ــار دەتوانێــت ســوودی ل ــاش دەبەخشــێت بەخــاك؛ كــە جوتی ب

وێنه ی دیارده ی پاكژكردنەوەی خودیی



وەربگرێــت و بەكاریبهێنێــت بــۆ كشــتوكاڵ كــردن، لەبــەر ئــەوەی 
ئــەو جــۆرە خاكــە بــە تایبەتمەندییــە كیمیایــی و فیزیایــی نــوێ 
لــە بــە پیتــی و texture و structure پێكهاتەكەیــدا جیادەكرێتــەوە، 
دەوڵەمەنــدە بــە كانزاكانــی وەكــو: ئاســن و مەنگەنیــز و فســفۆڕ... 
hu-  هتــد. ئەمــەش دەبێتــە بناغەیــەك بــۆ پێكهاتــەی كــە بــە

و  یەكیگرتــووە  كــە  قــوڕە  ئەویــش   mique complexe argilo

ــن و مــاددەی ئەندامــی )كــە  ــە پەیی ــدە ب ــووە و دەوڵەمەن تێكەڵب
هەڵگــری بارگــەی ســالبە( هەروەهــا لەگــەڵ كانزاكانــدا وەكــو ئاســن 
)خاوەنــی بارگــەی موجەبــە(، بۆیــە قورئانــی پیرۆزیــش باســی 
دەكات كــە ســوودی هەیــە بــۆ خەڵــك، ئەمــەش ئیعجازێكــی تــرە و             
ــبات(  ــم الترس ــتووەكان )عل ــتی نیش ــۆ زانس ــە ب ــی گرنگ ئاماژەیەك

.pedology )ــم األرض ــی )عل ــتی زەویناس sedimentology و  زانس

هەروەهــا خــوای گــەورە لــە بەشــی دووەمــی ئایەتــە پیرۆزەكەدا 
دەفەرموێت:چ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ   ۉ  ې    ېچ  
ــاردەی  ــە دی ــاواز و دوور ل ــەواو جی ــی ت ــە باســی بابەتێك ئایەتەك
یەكــەم )دیــاردەی سروشــتی خۆپاكژكردنــەوە( دەكات، ئەویــش 
باســی زانســتی میتالۆجیــا )كانــزاكاری و زانســتی كانــزاكان( دەكات 
كــە ئەمــەش بوارێكــە زۆر دوورە لــە زانســتی ئــاو )هایدرۆلۆجیــا( 
كــە لەبەشــی پێشــووی ئایەتــە پیرۆزەكــەدا باســمانكرد )دیــاردەی 

سروشــتی خۆپاكژكردنــەوە(.
لێــرەدا پرســیارێك دێتــە پێشــەوە: خاڵــی هاوبــەش چییــە 
لــە نێــوان ئــەم دوو بــوارەدا و، لــە نێــوان ئــەو دوو بەشــەی 

ئایەتەكــەدا؟
لــە  بریتییــە  نێوانیــان  پەیوەنــدی  دەڵێیــن:  وەاڵمــدا  لــە 
دەســتەواژەی )  ې    ې( ئــەو كەفــەی كــە درووســت دەبێــت خاڵــی 

پێكــەوە بەســتنی نێــوان هــەردوو بەشــەكەیە.
ئــەوا  بكەیــن  ســەرزارەكی ســەیری  شــێوەیەكی  بــە  ئەگــەر 
پەیوەندییــان بــەم شــێوەیەیە: لــە كۆنــدا بــە ڕێگەیەكــی ســادە و                
ئاســایی، یــان كالســیكی كانزاكانیــان لــە یەكتــر جیادەكــردەوە 
 ،pyrometallurgy ــی ــە گەرم ــەوە ب ــەی جیاكردن ــە ڕێگ ــش ب ئەوی
یــان كواڵنــدن تاكــو پلەیەكــی گەرمــی دیاریكــراو بــۆ تواندنــەوەی 
ــن، پاشــان  ــە دەســتیان بهێنی ــت ب ــە دەمانەوێ ــەی ك ــەو كانزایان ئ
پاڵفتەكــردن و البردنــی خڵتــە و پیســییەكان، ئەمــەش وەكــو ئــەو 
كەفــە وایــە كــە لــە ئەنجامــی كــرداری خۆپاكژكردنەوەدا درووســت 
دەبێت، وەكو لە بەشــی یەكەمی ئایەتە پیرۆزەكەدا باســمان كرد.
بــەاڵم بــواری جیــاوازی نێوانیــان زۆرە و، ئــەو كەفــەی كــە 
لــە كــرداری یەكەمــەوە دروســت دەبێــت )پاكژكردنــەوەی خودیــی 
كــە پشــت دەبەســتێت بــە كــردارە هایدرۆلۆجــی و فیزیایــی و 
ــەكان(، هەروەهــا كــرداری دووەم )بەڕێگــەی  بایۆلۆجــی و كیمیایی
گەرمــی كــە ڕێگەیەكــی فیزیایــی پەتییــە(، ئــەم دوو كــردارە بــە 
تەواوەتــی وەكــو یەكتــر نیــن و قورئانــی پیرۆزیــش فەرموویەتــی: 
)  ې    ې( كــە تیشــكی خشــتووەتە ســەر )ې( ئــەم وشــەیەش 
ئاماژەیــە بــۆ هەمــان كــردار و تەكنیكــی هایدرۆلۆجی و كیمیایی و                                                                   
بایۆلۆجییــە لــە هەمــان كاتــدا، هەروەهــا جگــە لــە ڕێگــەی گەرمــی 
هیــچ ڕێگەیەكــی تــر نەدۆزرابــووەوە بــۆ دەرهێنــان و دەستخســتنی 
كانــزاكان كــە ئایەتــە پیرۆزەكــە ئامــاژەی پێكــردووە. تاكو زانســتی 
ــگای  ــە ڕێ ــزاكان ب ــی ســەردەم ســەلماندی كــە دەتوانرێــت كان نوێ
جیــاواز لــە ڕێگــەی جیاكردنەوە بە گەرمی ئاســایی بەكاربهێنرێت 
بــۆ جیاكردنــەوەی كانــزاكان، ئــەو ڕێگەیــەش پشــت دەبەســتێت بە 

ــەكان، هەروەكــو  ــی و بایۆلۆجیی كــردارە هایدرۆلۆجــی و كیمیای
ئەویــش  باســكرا  ئایەتەكــەدا  یەكەمــی  بەشــی  لــە  ئــەوەی 

پاكژكردنــەوەی خودیــی بــوو.
لەگــەڵ پێشــكەوتنی زانســتی كیمیــا و پەرەســەندنی كارلێكــە 
كیمیاییــەكان و دۆزینــەوەی ترشــەكان وەكــو )ترشــی فســفۆڕی( و                                                                    
)ترشــی كلۆریــدی(، زانایــان بۆیــان دەركــەوت كــە دەتوانرێــت 
كانــزاكان لــەو گیراوانــەدا بتوێنرێنــەوە كــە ئاســتی ڕێــژەی 

ــەرزە. ــدا ب ترشــێتی تێی
                                                                                                                          hydrometallurgy هەروەها دەتوانرێت بە ڕێگەی هایدرۆلۆجی
 ،pyrometallurgy ــە گەرمــی ــەوە ب ــەی جیاكردن ــی ڕێگ ــە جیات ل
ئــەو ڕێگەیــەش ناودەبرێــت بــە chemical leaching، لەبەرئــەوەی 
پشــت دەبەســتێت بــە مــاددەی كیمیایــی وەكــو ترشــەكان بــۆ 
تواندنــەوەی كانــزاكان لــە گیــراوەدا، پاشــان دەرهێنانــی كانــزاكان 
                                                                           Electrodialyse وەكــو  ڕێگــەی جیــاوازە  بــە  لــەو گیراوەیــەدا 
Electrodeposition ئەمــەش وەكــو ڕێگەیەكی ســەرەكی بەكاردێت 

بــۆ دەرهێنانــی كانــزاكان.
ئەمــەش دەبێتــە هــۆی دەركەوتنــی كێشــەی ژینگەیــی كــە 

ناودەبرێــت بــە كێشــەی:
ڕەنــگ  شــلەیەكی  كــە   MAD: drainage acide des minirais

ــە دروســت  ــت ك ــە دەردەكەوێ ــەو كەف ســووری ترشــە، لەســەر ئ
ــاوەی  ــەو ئ ــبوونی خــاك ب ــۆی پیس ــە ه ــش دەبێت ــت، ئەوی دەبێ
بەســەریدا دەڕوات كــە كانــزای قورســی تێدایــە، لەبەرئــەوەی 
بڕێكــی زۆری كانــزا تێدایــە و ڕێــژەی ترشــێتی تێیــدا زۆر 
ــە  ــە ترشــێتی ئاوەك ــەوەی ك ــە هــۆی ئ ــەرزە و ئەمــەش دەبێت ب
بەرزبكاتــەوە و زیــان بــە بوونــەوەرە زیندووەكانــی نــاو ئاوەكــە 

دەگەیەنێــت و هاوســەنگی ژینگەیــی تێــك دەدات.
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وێنه ی كێشەی ژینگەیی



ئەنجامدانــی  بــە  هەســتا  كولمــار  زانــا  1947ز  ســاڵی  لــە 
توێژینەوەیەكی ورد لەسەر MAD  كە تێیدا جۆرێك لە بەكتریای 
                                                                                                                                       Thiobacillus ferrooxidans (Tf(:بــە ناودەبرێــت  دۆزییــەوە 
البردنــی  و  جیاكردنــەوە  بــە  هەڵدەســتێت  بەكتریایــە  ئــەم 
جــۆری  لەگــەڵ  هــاوكاری  بــە  ئەمــەش  زینــك  و  مــس 
و                                                  Thiobacillus thiooxidan (Tt( وەكــو:  تــر  بەكتریــای 
كــرداری  بــە  هەڵدەســتن   Leptospirillum ferrooxidans (Lf(

ئۆكســاندنی كانــزا كبریتییــەكان بــۆ كانــزای كیتۆنــی لــە بارێكــدا 
ــەو  ــجیندا. ل ــی ئۆكس ــەڵ بوون ــەرزە لەگ ــێتی ب ــتی ترش ــە ئاس ك
ڕووەشــەوە زانایــان هەســتان بــە بەكارهێنانــی ئــەم جۆرانــە لــە 
بــواری بایۆتەكنەلۆجیــا ئەمەشــیان جێبەجــێ كــرد و خواســتێكی 
زۆری لەســەر پەیدابــوو لــە كانزاكانــی ئاڵتــوون و مــس و زینكدا، 
لەبەرئــەوەی تەكنیكێكــی ســادەیە و ئاســانە و تێچــووی زۆر 

كەمــە، هەروەهــا زیانــی نییــە بــۆ ژینگــە.
ئــەم ڕێگــەی بایۆلۆجییــە زۆر بــە باشــی شــوێنی ڕێگــەی 
كیمیاییــە كالســیكییەكەی گرتــەوە كــە بڕێكی زۆر لە ترشــەكانی 
تێــدا  بــەكار دەهــات و دەبــووە هــۆی پیســبوونی ژینگــە بــە 

ــەكان. ــزا قورس ــە كان ــەكان و ب ترش
بــە پێــی ئــەو خەماڵندنانــەی ئێســتا دەكرێــت چارەكــی ئــەو 
مــس و زینكــەی كــە دەردەهێنرێــت پشــت دەبەســتێت بــەم 
تەكنیكــی بایۆلۆجییــە نوێیــە و توێژینــەوە زانســتییەكانیش 
ــە  ــەم تەكنیك ــت ئ ــن, دەیانەوێ ــام دەدرێ ــوارەدا ئەنج ــەم ب ــە ل ك
بەكاربهێنــن و پــەرەی پــێ بــدەن و بەرەوپێشــی ببــەن لەگــەڵ 
ئــەو الیەنەباشــانەی كــە هەیەتــی چ لــە ڕووی ئابورییــەوە و چ 

لــە ڕووی ژینگەییــەوە.
درێژییەكــەی  كــە  )عصیــات(  شــێوەی  بــە   Tf بەكتریــای 
میكرۆمەتــرە                                  نیــو  پانییەكەشــی  و  میكرۆمەتــرە  یــەك 
                                                                                                                           ( ph 1.5, (O2( ,aerobie (30/40 C(  acidophil autotrophe ,mesophyl(

ــی  ــان و زۆربوون ــۆ ژی ــت ب ــە جــۆری gram ەو، وزەی پێویس و ل
لــە ئۆكســیدی پێكهاتــە كبریتییەكانــەوە وەكــو: )SO4, S) یــان 
 Tf ،بەبەكارهێنانی ئۆكســجین( و Fe3+ بۆ Fe2+ ئۆكســیدی ئاســن
هەڵدەســتێت بــە شــیكردنەوەی كانــزاكان بــە ڕێگــەی ڕاســتەوخۆ 
یــان ڕێگــەی ناڕاســتەوخۆ بــە پێــی ئــەم هاوكێشــە كیمیاییانــە:

MS + 2O2 ----- M2+ + SO42-

 MS +2Fe3+ -----M2+ + 2Fe2+ + S

 

 ئــەوەی ســەیر و سەرســووڕمانە ئەوەیــە كــە: ئــەم ڕێگەیــی 
ڕێگــەی  لــە  زۆر  كانــزاكان  بەدەســتهێنانی  و  دەرهێنــان  بــۆ 
ــە ئــاوی الفــاوی شــیو و  پاكژكردنــەوەی خودیــی دەچێــت كــە ل

دۆڵەكانــدا ڕوودەدات، پاشــان كــرداری ئۆكســاندن ڕوودەدات و 
بەكتریاكــەش كار دەكات لەســەر شــیكردنەوەی كانــزاكان بــە 
گیراوەیەكــی تــرش بەشــێوەی گیــراوەی شــل كــە دەوڵەمەنــدە بــە 
كانزا و تەواو لەو الفاوە دەچێت كە بە شیو و دۆڵەكاندا دەڕوات 
كــە كەفەكــەی ســەر ئــاو كەوتــووە لــە هەمــان ئەو كەفــە دەچێت.
كۆكردنــەوەی ئــەم شــلەیە و دەرهێنانــی كانــزا تێیــدا كــە 
ســوودی بــۆ خەڵــك هەیــە بــە چەنــد هۆكارێكــی جیــاواز دەبێــت 
وەكــو ئیلیكترۆدیپۆزیشــن electrodeposition، بــەاڵم ئــەو كەفــەی 
كــە دەردەدرێــت هەمان ئەو دەســتەواژەی ئایەتەكــە دەفەرموێت: 
)  ې    ې( یــان ئەنجامــی كــرداری ئۆكســاندنەكە وەكــو كەفــی 
شــلەكە. هەروەهــا ئــەوەی جێــی ســەرنجە ئــەوەی لــەم شــلەیەوە 
ــە  ــە ك ــەو ڕەنگەی ــان ئ ــە هەم ــی هەی ــی قاوەی ــت ڕەنگ دەردەدرێ
لــە ئــاوی شــیو و دۆڵەكانەوەیــە كــە بەهــۆی بوونــی كانــزای 
ئاســن تێیــدا ڕەنگــی ســووری پــێ دەبەخشــێت، ئەویــش بەهــۆی 
كــرداری ئۆكســاندنی ئاســنەوەیە بەهــۆی بەكتریــاوە. خــوای 
ــی: ئاسنیشــمان  ــزای ئاســنەوە فەرموویەت ــارەی كان ــە ب گــەورە ل
ناردووەتــە خــوارەوە هێزێكــی زۆر تونــد و چەنــد جۆرە ســوود و                                                              
قازانجــی بــۆ خەڵــك تیایــە، هەروەهــا تێبینــی كــراوە كــە ئــەو 
بەكتریایــەش بەشــێوەیەكی پشــتی بەســتووە بــە كانــزای ئاســن.
هــەروەك لــەم ڕێگەیــەدا ئاڵتوون )بۆ خۆڕازاندنەوە و خشــڵ و                                                                     
شــتومەك(  بــۆ  )بەكارهێنانــی  زینــك  و  مــس  و  جوانــكاری( 
بەكاردێــت، ئایەتەكــە دەفەرموێــت: )  ۅ    ۅ  ۉ   ۉ  ې    ې(، 
ــدا  ــك جۆری ــە هەندێ ــە ل ــو نموون ــكا وەك ــەدا و ئەمەری ــە كەن ل
تەنهــا  بێــت  دەســت  بــە  و  دەربهێنرێــت  ئاڵتــون  ناتوانرێــت 
                                           minerais auriferes refractaires وەكــو  نەبێــت  ڕێگەیــە  بــەم 
arsenicaux لــە هەمــان كاتــدا ئەگــەر بــە ڕێگــەی تــر ئەنجامــی 

بــدەن ئــەوا هــەم تێچوویەكــی زۆری دەوێــت هــەم دەبێتــە هــۆی 
پیســكردنی ژینگــەش.

شــتێكی تریــش بــاس بكرێــت لــە بــواری كانزاكاریــدا زانایــان 
ئــەم ڕێگەیەیــان لەگــەڵ پاكژكردنــەوەی خــوددا, بەرەوپێــش 
بــردووە و بووەتــە یەكێــك لــە هــۆكارە بایۆلۆجییــەكان كــە پشــت 
ــە  ــبووەكان ب ــە پیس ــاددە ڕەق ــەوەی م ــۆ پاكژكردن ــتێت ب دەبەس
كانزا قورســەكان وەكو: خاك و خاكی ئاویی و قوڕ و پاشــماوە و                                                                                   
دامــەزراوە  و  چاكژكردنــەوە  وێســتگەكانی  لــە  پاشــەڕۆكان 

پیشەســازییەكاندا.
ــدا ســەلماندوویانە  ــواری بایۆتەكنەلۆجی ــە ب توێژینــەوەكان ل
بــۆ  دەهێنێــت  بــەكاری  بەكتریــا  كــە  ڕێگەیــەی  ئــەو  كــە 
بەهــۆی  پیســبووەكان  مــاددە  لــە  مــاددەكان  پاكژكردنــەوەی 
ئاســانە،  و  ســەركەوتووە  ڕێگەیەكــی   Bioleaching شــێوازی 
ــە ئامــادەكاری  ــوارە هەســتاون ب ــەو ب ــا پســپۆڕەكانی ئ ــە زان بۆی
ــە  ــو ب ــە تاك ــەو بەكتریای ــۆ ئ ــاو ب ــە و كەشــێكی گونج ــۆ ژینگ ب

باشــترین شــێوە كارەكانــی ئەنجــام بــدات.
تێبینــی: بــۆ تەفســیری ئایــەت لــەم بابەتــەدا ســوود لــە 

وەرگیــراوە. نامــی  تەفســیری  خۆالصــەی 
ســەرچاوە: ئــەم بابەتــە لــە الیەن ئامادەكارەوە لە كۆنفرانســی 
ئیعجــازی زانســتی لــە قورئــان و ســوننەتدا لــە وال تــی كوێــت لــە 
ســاڵی ٢٠٠٦ز پێشكەشــكراوە، لــە ژێــر ناونیشــانی: )جوانــب مــن 
اإلعجــاز العلمــي للقــران الكريــم فــي مجالــي التطهيــر والتعديــن(.

15

Tf وێنه ی بەكتریای



ههیڤ ژماره  )44( زستانی 162016

فه رمووده كه : 
ذا األمر ما بلغ اللَّيل والنَّهار،  پێغه مبه ر ملسو هيلع هللا ىلص ده فه رموێت: )ليـَبـُْلغن 
ذا الدِّين...(1، واتا: )به   ول يرتك هللا بيت َمَدٍر ول َوبٍَر إلَّ أدخله هللاُ 
دڵنیاییه وه  ئه م ئیسالمه ده گاته  ئه و شوێنه ی كه  شه و و ڕۆژی 
پێ ده گات، هیچ ماڵێك نامێنێت جا خانوویه ك بێت له  ئاوه دانی 
یان چادرێك بێت له  چۆڵه وانی )شار يان گوند(2 خوای گه وره  ئه م 

ئایینه ی پێ نه گه یه نێت...(
پێشه كی:

له  باس  پیرۆزدا  قورئانی  ئایه تی  چه ندین  له   ڕاستیدا  له  
ڕاستگۆكانی  به نده   بۆ  سه ركه وتن  كه  كراوه ،  باوه ڕ  سه ركه وتنی 
كه   )االنبياء(دا  سوره تی  له   گه وره   خوای  نموونه،  به   ده بێت: 

سوره تێكی مه ككییه ، ده فه رموێت: چ چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  
ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ األنبياء. 
پێشوو(دا  )پێغه مبه رانی  ئاسمانی  كتێبه كانی  ته واوی  )له   واتا: 
نووسیومانه : كه حه تمه ن و بێگومان، به نده  شیاو و چاكه كانم 

ده بنه  خاوه نی زه وی و كاروباری به  ده سته وه  ده گرن(3.
به  هه مان شێوه  له  چه ندین فه رمووده ی پێغه مبه ری ڕاستگۆشدا 
ملسو هيلع هللا ىلص هاتووه كه  پاشه ڕۆژ بۆ ئه م ئایینه یه ، بۆ نموونه  كاتێك له  
مه ككه دا هاوه اڵن )خوای گه وره  لێیان ڕازی بێت( له سه ر لێواری 
داوای  كه   كردووه   ملسو هيلع هللا ىلص  پێغه مبه ر  له   داوایان  بوون،  ئومێدی  بێ 
أتينا  قال  عن خباب   ...( بكات،  بۆ  گه وره   له  خوای  سه ركه وتنیان 
أل  فقلنا  إليه  فشكوان  الكعبة  ظل  يف  بردة  متوسد  و  و رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
تستنصر لنا أل تدعو هللا لنا فجلس حممرا وجهه فقال: )... وهللا ليتمن 
خياف  ما  وحضرموت  صنعاء  بني  ما  الراكب  يسري  حىت  األمر  ذا  هللا 
1- الحديــث: عــن تميــم الــداري رضــي اللــه عنــه، وأخرجــه أحمــد رقــم )16998( 4/ 

103، وصححــه األلبانــي فــي السلســلة الصحيحــة رقــم (3) 1/ 32.

2- واتای )مدر و وبر(، پێگه ی )معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي(.

تــاران،  3- شــنه ی ڕه حمــه ت، به رگــی دووه م/ ن: دكتــۆر موســته فا خــوڕه م دڵ. 

نه شــرى ئيحســان، 2015، چاپــی یه كــه م - هه روه هــا ته فســیری ئاســان (21:105).

)خه باب  واتا:  تعجلون(4.  ولكنكم  غنمه  على  والذئب  تعاىل  هللا  إل 
سێبه ری  ژێر  له   ملسو هيلع هللا ىلص  خوا  پێغه مبه ری  خزمه ت  هاتینه   ده ڵێت: 
دوعای  بۆ  وتمان:  كرد،  الی  خۆمان  سكااڵی  دانیشتبوو  كه عبه  
سه ركه وتنمان بۆ ناكه یت، پێغه مبه ر ملسو هيلع هللا ىلص ڕه نگی سوور هه ڵگه ڕا و                                                                      
ته واو  ئاینه   ئه م  گه وره   خوای  خوا،  به   سوێند  فه رمووی:... 
له  نێوان  سواریی  به   خه ڵك  كه   به  شێوه یه ك  داده مه زرێنێت، 
)سه نعا( و )حه زره مه وت( ده ڕۆن ترسی هیچیان نییه،  ته نها ترسی 
خوای گه وره  و ترسی گورگییه تی له سه ر مه ڕه كانی، به اڵم ئێوه  

په له  ده كه ن.(5
خۆشه ویست ملسو هيلع هللا ىلص  پێغه مبه ری  فه رمووده ی  چه ندین  شێوه یه   به م 
له م بواره دا هه یه ، به اڵم ئێمه  لێره دا ته نها تیشك ده خه ینه  سه ر 
كه   الليل والنهار...(  بلغ  ما  األمر  ذا  فه رمووده ی:  )ليبلغن  به شێكی 
تێدایه .  زانستیشی  ئیعجازی  ئاماژه ی  غه یبی،  ئیعجازی  له   جگه  
هه یه   جۆراوجۆری  ڕووی  فه رمووده یه دا  له م  ئیعجاز  ئاماژه كانی 

كه  ئێمه  لێره دا ئاماژه  بۆ سیانیان ده كه ین 6:
1- ئيسالم به  هه موو زه وی ده گات:

ئه و به شه ی فه رمووده كه ی پێغه مبه ر ملسو هيلع هللا ىلص كه  دووپاتی ده كاته وه  و 
ده فه رموێت: )ما بلغ الليل والنهار( ئاماژه یه كی ئيعجازییه  له سه ر 
ئه وه ی كه  ئايينى ئیسالم به  هه موو زه ویدا باڵودبێته وه  و ده گاته  
ئه م  سه رتاسه ری  ده گات؛  پێ  ڕۆژی  و  شه و  كه وا  شوێنه ی  ئه و 
)عزوجل(  په روه ردگار  خوای  و  ده بێت  ئاشنا  ئیسالم   به   زه ویه  
ئیسالم ده گه یه نێته  هه موو شار و گوندێك، ته نانه ت هیچ ماڵێك 

4- )صحيح وضعيف سنن أبي داود - )ج 6/ ص 149( تحقيق األلباني: صحيح(.
 770 نزیكــه ی  )یه مــه ن(  واڵتــی  لــه   شــارن  دوو  )ســه نعا(  و  )حه زره مــه وت(   -5
كیلۆمه تــر لــه  یه كتــر دوورن و مــاوه ی نێوانیشــیان شــیو و دۆڵــی فــراوان و زنجیــره  

ــة.( ــن تأريخي ــوت مدائ ــه ی: حضرم ــه . )پێگ ــی فراوان ــاخ و بیابان ش
6- ئــه م بابه تــه م لــه  بیرۆكه یه كــی كورتــی به ڕێــز )د.  أحمــد عامــر الدليمــي ( 
وه رگرتووه  به  ناوی )قبســات من البيان النبوي (1)( كه  به  ئیمه یل بۆی ناردبووین.

چهندئاماژهیهكیئیعجازيیلهفهرموودهيهكی
پێغهمبهریخۆشهویستداملسو هيلع هللا ىلص

ذا األمر ما بلغ اللَّيل والنَّهار( )ليـَبـُْلغن 

وێنه ی مزگه وتی )كۆتایی جیهان( له  شاری )ئیكالویت( پایته ختی هه رێمی )نونافۆت( له  )ئه سكیمۆ( له  )كه نه دا( ساڵی 2015 دروست كراوه  1.
hawzhintalib@haiv.org    ئا: هاوژین طالب رضا
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ئاگادار نه بێت؛ ئه مه ش گه وره یی  و فه زڵی  ئایینه   له م  نامێنێته وه  
ئه م دینه یه  كه  خوای گه وره  پێی به خشیوه و هه ر  ئەوه شه  كه  ئه مڕۆ 
به  چاوی خۆمان دەيبینين لە باڵوبوونەوەى ئيسالم بە هه موو سه ر 
زه ویدا بێگومان ئه مه ش هێمایه  بۆ ئیعجازێكی غه یبی نادیار كه  هه ر 

له مڕۆماندا هاتۆته  دی.
 ده بێت ئه وه شمان له  بير نه چێت زۆربه ی ئه م مژدانه ی پێغه مبه ر 
ملسو هيلع هللا ىلص له  قۆناغێكی ژیانیدا فه رموویه تی كه  پڕ بووه  له  ناڕه حه تی و                                                                   
هاوه ڵه   و  خۆی  تووشی  كه   ئازار  ته نگه شه   و  له   زنجیره یه ك 
به ڕێزه كانی بووه . به اڵم ده بینین له و سات و وه ختانه دا پێغه مبه ر 
له   ناڕه حه تییانه    ئه و  كه   ده دات  ئوممه ته كه ی  به   په یمان  ملسو هيلع هللا ىلص 
و  هه وڵ   له   بریتیه   ژیان  و   په روه ردگاره   په یڕه وه كانی  و  سوننه ت 
تێكۆشان  و ماندووبوون   و ڕوو به  ڕووبوونه وه ی به رده وامی نێوان 
و                                                      ده كات  په روه رده   ئیسالم  ئوممه تی  ناهه ق، خوای گه وره   هه ق  و 
بۆ  ئاكام  كۆتاییدا  له   به اڵم  ده كات،  پاڵفتگه ی  و  ده كاته وه   تاقی 

خواناسان  و پارێزگاران ده بێت .
2- ئه م فه رمووده یه  به ڵگه یه  له سه ر خڕی زه وی: 

خستنه  پاڵیه كی شه و و ڕۆژ له فه رمووده كه دا )ما بلغ الليل والنهار( 
له سه ر  به ڵگه یه   و  ده گرێت  خۆ  له   گونجاو  تری  ئاماژه یه كی 
به   ده كرا  هه رچه نده   ده گرێته وه ...  زه وی  هه موو  واته  گشتگیری، 
شوێنه ی  ئه و  بفه رموێت:  ته نها  كاته   ئه و  باوی  تێگه یشتنی  پێی 
شه وی  كه   شوێنه ی  ئه و  یان  النهار(،  بلغ  )ما  ده گات  پێ  ڕۆژی  كه  
الليل  بلغ  )ما  ده فه رموێت:  كاتێك  به اڵم  الليل(...  بلغ  )ما  ده گات  پێ 
والنهار( به  پیتی )واوی عه تف( كه  بۆ به شداریكردن و كۆكردنه وه  و                                                                      
په یوه ست بوون به كار دێت، واته  شه و و ڕۆژ له  یه ك كاتدا له سه ر 
زه وی كۆده بنه وه ؛ ئه مه ش ته نها كاتێك ڕوو ده دات كه زه وی خڕ بێت، 
چونكه    .2,3 دیكه یه  زانستی  ده راسای  ئاماژه یه كی  ئه مه ش  بێگومان  
مرۆڤه كان پێشتر زانیاری دڵنیاكه ریان له سه ر شێوه ی خڕیی زه وی 
نه بوو، به ڵكو له م سه رده مه ماندا و لە ڕێگای مانگە دەستكردەكان و                      
كه   چه سپا  و  بوون  دڵنیا  له وه   فەزایییەكانەوە  گەشتە  وێنه ی 
بینی.  به  چاوی خۆیان  زانستییه شیان  ڕاستییه   ئه و  و  زەوی خڕه  

له   ئه پۆلۆوه   ئاسمانی  كه شتی  له   كه   زه وی   گۆی  وێنه ی  ناسا: 
ڕوویه كیدا  له   كه   زه وی  ڕووی  ناوچه یه ی  ئه و  گیراوه ،  1968دا  ساڵی 
به هۆی  ڕووده دات؛  ڕۆژئاوابوون  تریشیدا  ڕووه كه ی  له   و  ڕۆژهه اڵتن 
سووڕانه وه ی زه ویشه وه،  ڕۆژ له  خاڵێكه وه  بۆ خاڵێكی تری ڕووی زه وی 
ده گوێزرێته وه واته  فه رمووده كه  به ڵگه یه   له سه ر ئه وه ی كه  زه وی خڕه  و                                                                               

وه ستاویش نییه 4.
3- گه ردوون هه مووی شه وه  و ڕۆژ چینێكی كاتییه:   

ئاماژه یه كی  والنهار(  اللیل  بلغ  )ما  له  پێش ڕۆژدا  پێشخستنی شه و 
تری زانستی تێدایه، ئه ویش ئه وه یه  كه  تاريكايى له م گه ردوونه دا 
 بنه چه یه ، به اڵم ڕووناكایی كه  له  ڕۆژدا ده بینرێت كاتییه ؛ زانایانی 

مادده یه كی  كه   دۆزیه وه   تاریكیان  مادده ی  ئه وه ی  دواى  گه ردوون 
نه بینراوه  و هه موو گه ردوونی ته نیوه  ، بە شێوەیەک دەرکەوتووە 
لە 68%ی گەردوون  تاریكيش  تاریك لە 27% و وزەی  کە ماددەی 
گەردوون  95%ی  لە  هەردووکیان  کۆی  بە  واتە  پێکدەهێنێت، 
چواردەوريشمان  و  زەوی  لەسەر  ئەوەی  هەرچی  پێکدەهێنن، 
دەیبینین وەک )ماددەی ئەندامی و کانزاکان و هەوا و ئاو و خاك و                                                                           
وەک  زەویش  دەرەوەی  هەروەها  تاد(،  و...  گیانداران  و  چیاکان 
)ئەستێرەکان و مانگ و هەسارەکان و نەیزەکەکان و... تاد( و هەر 
ئامێرەکان  پێشکەوتووترین  بە  تەنانەت  تر  بینراوى  ماددەیەکی 
تەنها کەمتر لە 5%ی گەردوون پێکدەهێنن، ئەوەی دواتری یەک 

پارچە ماددە و وزه ی تاریکە5-7.
بوونى ڕووناكایش له  كاتی ڕۆژدا - النهار- كه  به هۆی ئه و چینه  
تەنكەی به رگه  هه واوه  كه  دەوری گۆی زەوی داوە ڕوو ده دات، به اڵم 
كاتێك مرۆڤ ئه و چینه  ته نكه  تێده په ڕێنێت و ده چێته  ده ره وه ی 
له كاتی ڕۆژدا،  دەبینێت تاریكایی وردە وردە دەست پێ دەكات و لە 
هەموو الیەكەوه  خۆر دەورە دەدات و هه موو گه ردوونیشی پڕ كردووه .

و                                                                      ته نیوە  گەردوونی  زۆربه ی  كە  تاریكه   ماددەی  وێنەی  ئه مه  
مەجەڕەكانی  هەموو  نێوانی  و  هەیە  بوونی  بەاڵم  نابینرێت؛ 

پڕكردۆتەوە6.
له  كۆتاییدا:

 بۆمان ده رده كه وێت ئه م فه رموودانه ی پێغه مبه ری ئیسالم ملسو هيلع هللا ىلص زۆر 
ڕاستییه   بۆ  ئاماژه   سه رسوڕهێنه رانه   و  وردیی  به   و  جوانیی  به  
گه ردوونییه كان ده كه ن. ئه مه ش به ڵگه یه  كه  هه موو فه رمووده كانی 
يان ڕاستی  واقيع  له گه ڵ  ناته واویه كیان  تریشی هیچ پێچه وانه  و 
فه رمووده   و  قورئان  كه   ئه وه یه   سه رنجڕاكێشیش  نییه،  زانستیدا 
ئه وه ی  وه ك  جۆراوجۆر  شێوازی  به   و  شوێنێكدا  له   جاره ی  هه ر 

له به رچاوماندا بێت ئه م ڕاستییانه مان بۆ وێنا ده كه ن. 
سه رچاوه كان:

1-*http://www.cbc.ca/news/canada/north/new-iqaluit-mosque-opens-

doors-1.3447397 

2- NASA. Accessed October 26، 2016.  http://sealevel.jpl.nasa.gov/overview/over-

viewclimate/overviewclimateshapeofearth/

3- By Melissa Hogenboom 26 January 2016. “We Have Known That Earth Is round 

for over 2،000 Years.” BBC. N.p.، n.d. Web. 26 Oct. 2016

4-http://www.metronews.ca/news/ottawa/2016/06/14/debate-about-shape-of-earth-

leads-to-fire-in-brockville.html

5- NASA. Accessed October 26، 2016. https://science.nasa.gov/astrophysics/fo-

cus-areas/what-is-dark-energy

6-http//www.pacifymind.netdark-universe-wallpaper-computer-1037010370a-dark                  

-universe-high-definion-image

7- تــا ئێســتا زانیــاری ده ربــاره ی وزه ی تاریــك زۆر زیاتــر نییــه  بــه  بــه راورد و                                     
چه نــده ،  ده زانرێــت  و  كــراوه   ده ستنیشــان  بڕه كــه ی  بــه اڵم  ده ربــاره ی،  زانیــن 
وزه ی تاریــك كار لــه  فراوانبوونــی گــه ردوون ده كات، بــه اڵم تــا ئێســتا الی زانایــان 
 .)5 ژمــاره   ســه رچاوه ی   ( نه كــراوه   چاره ســه ر  بۆیــان  و  وایــه   مه تــه ڵ  وه ك 

چهندئاماژهیهكیئیعجازيیلهفهرموودهيهكی
پێغهمبهریخۆشهویستداملسو هيلع هللا ىلص

ئا: هاوژین طالب رضا  
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 خــوای گــەورە دەفەرموێــت: چىئ  ی  ی  ی  ی   
جئ   حئ  مئچ الذاريــات، واتــە: لــە هەر شــتێك جووتێكمان 

درووســت كــردووە بەڵكــو بیربكەنــەوە.
 ئــه م ئایه تــه  پیــرۆزه  تەحەدییەكــی گــەورەی تێدایــە، لــە 
توانــای مرۆڤــدا نییــە، ئــەوەی ئــەم وتەیــە دەڵێــت پێویســتە 
ــت و  ــتكراوان بێ ــوو درووس ــە و وردەكاری هەم ــاگاداری پێكهات ئ
لــە تەنیــا دانەیەكیــان بــێ ئــاگا نەبێــت، چونكــە ئەگــەر یەكێــك 
شــارەزای هەمــوو درووســتكراوان نەبێــت، هــەر كاتێــك لــەو 
ملیۆنــان درووســتكراوانە، دانەیــه ك دۆزرایــەوە جووتــی تێــدا 
نییــە، بانگەشــەكە هەڵدەوەشــێتەوە، خــوای گــەورە لــەم ئایەتــەدا 
بــە  تەنیــا  جووتێتــی  سیســتەمی  كــە  دەكاتــەوە  ئاگادارمــان 
ئادەمیــزاد یــان زیندەوەرانــی تــر تایبــەت نییــە، بەڵكــو هەمــوو 
بچوكتریــن  تەنانــەت  گرتۆتــەوە  گەردوونــی  نــاو  شــتەكانی 
بەشــی مــاددەش كــە ئەلكتــرۆن و پرۆتۆنــە. ئایەتــە قورئانیەكــە 
نافەرموێــت لــە هەمــوو شــتێك، یــان تەنیــا لە زینــدەوەران نێر و                                                               
مێمــان درووســت كــردووە، وەك هەندێــك لــە گومانــكاران بــاوی 
دەكەنــەوە و بــە هەڵــەی قورئانــی دەزانن، بێبــاوەڕان زۆر جار لە 
باوكردنــەوەی گومانەكانــدا بیــر ناكەنــەوە، چونكــە الی ئــەوان 
وشــەی جــووت )زوج( تەنیــا نێــر و مــێ دەگرێتــەوە! ئەگــەر 
لێشــیان بپرســیت ئایــا ژمــارە جووتــەكان مەبەســت پێــی نێــر و         
مێیــە؟ ڕاســتەوخۆ گومانەكەیــان پوچــەڵ دەبێتــەوە، تەفســیری 
)ئیبــن كەســیر( لــە ڕاڤــەی ئــەم ئایەتــەدا دەڵێــت: )خــودای گــەورە 
لــە هەمــوو درووســتكراوەكان جووتێكــی داهێنــاوە وەك، شــەو و 
ڕۆژ، وشــكانی و دەریــا، ڕووناكــی و تاریكــی، مــردن و ژیان، ...تاد( 
هــەر لەبەرئەمەشــە خــوای گــەورە لــه  كۆتاییــدا فه رمــووی:                                                                              
چ   جئ   حئ  مئچ هه تا بیربكه نه وه  و بزانن درووســتكەری 
ئــه م جووتانــه  ته نهــا خــۆی تــاك و تەنهایــە و هاوبەشــی نییــە”. 
لــە قورئانــی پیــرۆزدا وشــەی )زوج( بــە چەنــد واتایــەك 

ــت: چ ېئ   ــە دەفەرموێ ــەدا ك ــەم ئایەت ــە ل ــۆ نموون ــووە ب هات
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یچ الصافــات، لێــرەدا وشــەی 
ــووە،  ــان هات ــان هاووێنەكانی ــای هاوشــێوەكانیان، ی ــە وات )زوج( ب

هەروەهــا لــە ئایەتــی: چ ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
ەئ       ۈئ  چ الحجــر، واتــە: هــاوەڵ و هاوشــێوەیان هەروەهــا 
واتــە:  الواقعــة،  ہچ  ہ   ہ   ۀ   چ  فەرمایشــتی 

دۆســتەكان و هاوەڵــەكان. 
ــە  ــان ب ــەی )زوج(ی ــدا وش ــی زمان ــە فەرهەنگەكان ــا ل هەروەه

چەنــد واتایــەك لێكداوەتــەوە لەوانــە )كل مــا يقتــرن بأخــر مضــادا 
لــه أو مشــابه لــه وال يطلــق علــى الفــرد الواحــد( واتــا: )هــەر شــتێك 
ــان دژی خــۆی و  ــێوە ی ــی هاوش ــە دانەیەك ــت ب ــتدار بێ پەیوەس
بــۆ تــاك بــە كارنایــەت(، لــە )المفــردات فــي غريــب القــرآن(

دا هاتــووە: )يـَُقــاُل لِــكلِّ ؤاِحــٍد ِمــَن اْلَقرِينـَْيــِن ِمــَن الذََّكــِر ؤااَلُنـْثَــي فــي 
َزْوٌج؛  ــا:  َغْيِرَ ِفيَهــا وفــي  َقرِينـَْيــِن  َزْوٌج. ؤلِــُكلِّ  الُمتـََزاِوَجــِة:  الَحَيؤانَــاِت 
كالُخــفِّ ؤالنـّْعــِل. ولِــُكلِّ َمــا يـَْقتَــِرُن بِأ َخــَر ُمَماثِــل لــُه َأْو ُمَضــادٌّ: َزْوٌج( 

واتــە: بــۆ جووتــی هاوشــێوە یــان دژ بەكاردێــت.
ــو   ــە بەڵك ــێ نیی ــر و م ــۆ نێ ــا ب ــەی )زوج( تەنی ــە: وش كەوات
بــۆ جووتــی دژ، وەك شــەو و ڕۆژ، یــان خێــر و شــەڕ، یــان بــۆ 

ــت. ــە كاردێ ــییەكان ب ــان س ــوو وەك چــاوەكان ی ــی لێكچ جووت
بۆیــە كورتكردنــەوە وشــەی )زوج( تەنیــا بــۆ نێــر و مــێ 
لــە هەقیقەتــی  كەمكردنــەوەی واتــای ئایەتەكەیــە و الدانــە 
ــە  ــەو واتای ــەر ئ ــیرەكانیش لەس ــە موفەس ــچ كام ل ــەی، هی واتاك
ــيء( دەری  ــتەواژەی )كل  ش ــە دەس ــەوە، چونك ــان نەكردۆت كورتی
ــداران و  ــە و گیان ــتەكاندا هەی ــوو ش ــە هەم ــی ل دەخــات جووتی

دەگرێتــەوە. بێگیانانیــش 
سیســتەمی  ســەلماندوویانه  نوێیەكانیــش  لێكۆڵینــەوە 
جووتێتــی هەمــوو گەردوونــی گرتۆتــەوە، چونكــە هەمــوو بینــای 
گــەردوون لــە گەردیلــە پێــك هاتــووە، گەردیلــەش لــە جووتێكــی 
كارەبایــی پێكهاتــووە، كــە ناوكــی بارگــە موجــەب و ئەلكترۆنــی 

ــەوە. ــدا دەخولێت ــە دەوری ناوك ــالبەكە ب ــە س بارگ
لــە ڕوویه كــی تــره وه  زانایــان ســەلماندیان هەمــوو ماددەیــەك 
بەرامبەره كــەی هەیــە و پێــی ده ڵێــن دژە مــاددە )دژە تــه ن(، 
هــەر كاتێــك بەریــەك كەوتــن، یەكیــان ئــەوەی تریــان لەنــاو 
دەبــات و دەبێتــە وزە، هەروەهــا هەمــوو تەنۆڵكە ســەرەتاییەكانی 
ــه  دژه   ــرۆن(ه  و ب ــە )پۆزیت ــۆ نموون ــە. ب ــان هەی ــاددە دژەكەی م
و  ســیفات  هه مــوو  لــه   و  ناوده برێــت  )ئه لکتــرۆن(  ته نــی 
ته نهــا  ده چێــت  ئه لکتــرۆن  لــه   فیزیاییــه کان  تایبه تمه ندیــه  
لــه  بارگــه ی کاره بایــی نه بێــت، چونکــه  )پۆزیتــرۆن( بارگــه ی 
.
موجه بــی هه یــه  بــه  پێچه وانــه ی ئه لکتــرۆن کــه  ســالبه3,2,1

بەڵگــەی زانســتی بــۆ ئەمــە، ڕێســای یەكێــك لــە فیزیاناســەكانی 

1- Sather, E. (1999). «The Mystery of the Matter Asymmetry» (PDF). 

Beam Line. 26 (1): 31

2- Weidenspointner، G.؛ et al. (2008). «An asymmetric distribution of 

positrons in the Galactic disk revealed by γ-rays

3-Searching for Primordial Antimatter». nasa. 2008-11-01.

 دووانه یی لە هەموو شتێكدا

ئا: هەندرێن صالح/ به كالۆریۆس له  ئه ندازه ی شارستانی - ئاوات عەلی ڕەش/ به كالۆریۆس له  بایۆلۆجی
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ئینگلیــزە بــە نــاوی )دیــراك( كــە ســەلماندوویەتی هەمــوو ماددەیــەك 
پەیوەنــدە بــە هاودژەكــەی )مــاددە و هــاودژە مــاددە(4، پــاش چەندیــن 
ســاڵ لــە دوای كارەكانــی )دیــراك( و تیۆریەكــەی لە ســەرەتای ســییەكان 
ــە  ــك ب ــە ئامێرێ ــەوە ب ــارەی دۆزیی ــە نادی ــەو تەنۆلك ــەوارەكانی ئ ئاس
بــواری  لــە هۆكارەكانــی  )ژووری هــەور( لەگــەڵ توێژینــەوە  نــاوی 
موگناتیســی لەســەر ئــەو شــوێنەوارە، بــۆی دەركــەوت كــە كوتلــەی 
ــەی  ــا بارگەك ــرۆن تەنه ــەی ئەلكت ــە كوتل ــانە ب ــە یەكس ــەو تەنۆلكەی ئ
موجەبــە بــە پێچەوانــەی ئەلكتــرۆن كــە بارگــەی ســالبە، بۆیــە ناونــرا 
دواتــر   ،Positron )پۆزیتــرۆن(  یــان   Antielectron ئەلیكتــرۆن  دژە 
لێكۆڵینــەوەی زانــاكان بەرفرەتــر بــوو ســەلماندیان كــە مــاددە لــە 

بوونــدا دووانه یــه !
واتــا ئــەو دژیەكیــەی مــاددە لــە بنەچەوەیــە، پرۆتــۆن هەیــە و دژە 
.
پرۆتۆنیش هەیە،  ئەلكترۆن  هەیە و دژە ئەلكترۆنیش هەیە ... هتد5

 

پووچكردنەوەی گومانێكی تر:
هەندێــك دەڵێــن زۆرێــك لــە زینــدەوەران هــەن وەك )لولپێــچ(، 
)پارامســیۆم(، )ئەمیبیــا(، )ڤایــرۆس(، زینــدەوەرە ســەرەتایی و تــاك 
خانــەكان، نێــر و مێیــان نییــە و بــە ڕێــگای ناتوخمــە زۆربــوون 
)الالجنســي( زیــاد دەكــەن، ئەمــەش بــە گومانــی خۆیــان لەگــەڵ ئایەتــی 
پیــرۆزی:  چ ىئ  ی  ی  ی  ی   مئچ الذاريــات، پێچەوانەیــە، 
وەك پێشــتر ڕوونمــان كــردەوە، ئــەوان لــە كــەم زانیارییــان وشــەی 
جــووت )زوج(یــان تەنیــا لــە نێــر و مێــدا كورتكردۆتــەوە، لــە ڕاســتیدا 

ــەش: ــە دوو ب ــەوەرەكان دەكرێت ــی بوون زۆربوون
یەكــەم: توخمــە زۆربــوون )التكاثــر الجنســي( وەك زانــراوە لــە 
ــە  ــە جووت ــوك ك ــی نێرەم ــان تاكێك ــێ، ی ــر و م ــی نێ ــەی دوو تاك ڕێگ

ئەندامــی نێــرە و مێیــەی هەڵگرتــووە دەبێــت. 
لــە  ئەمەیــان  الالجنســي(  )التكاثــر  زۆربــوون  ناتوخمــە  دووەم: 
ــە  ــە شــێوەی دابەشــبوونی دووان ــت ب ــدەوەر دەبێ ــەك زین ئەنجامــی ی
دووكەرتبــوون وەك )ئەمیبیــا( یــان گۆپكەكــردن وەك لــە كــەڕووی 

هەوێــن )فطــر الخمیــرة( و هەندێــك ڕووەك.
لــەو زیندەوەرانــەی كــە ناتوخمانــە زیــاد دەبــن وەك )ئەمیبیــا( 
ــك  ــە جووتێ ــە دەبێت ــە دابەشــبوون ك ــە كەم Amoeba هەڵدەســتێت ب

)ئەمیبیــا(ی  جووتێــك  دەرەنجــام  كەواتــە  هاوشــێوە،  )ئەمیبیــا(ی 
.
هاوشــێوە درووســت دەبــن 6

4- Dirac, P. A. M. (1928). «The quantum theory of the electron» (PDF). Pro-

ceedings of the Royal Society A. 117 (778): 610. Bibcode:1928RSPSA.117..610D. 

doi:10.1098/rspa.1928.0023

5- Integral discovers the galaxy›s antimatter cloud is lopsided». European 

Space Agency. 9 January 2008.

6-  http://tutorskingdom.com/biology-assignment-help-4/amoeba/amoe-

ba-reproduction

)ئەمیبیــا( بــە دووانــە دووكەرتبــوون زۆر دەبێــت كە شــێوەیەكە 
لــە ناتوخمەزۆربوون.

چۆنێتــی دابەشــبوونی )ئەمیبیــا(ش بــۆ بەرهەمهێنانــی تاكێكــی 
 :

نــوێ بــەم جۆرەیــە7
دەبێتــەوە،  شــی  نــاوك  پــەردەی  ســەرەتایی:  قۆناغــی 
دەردەكــەون،  درێــژ  تاڵــی  شــێوەی  لەســەر  كرۆمۆســۆمەكان 
هــەر كرۆمۆســۆمێك لــە دوو بەشــی لێكچــوو پێــك دێــت پێــی 
دەڵێــن: )كرۆماتیــد( )كرۆماتیــدە بــراكان( لــە خاڵێكــدا بــە نــاوی 
)ســەنترۆمیر( بــە یــەك دەبەســترێنەوە و )كرۆماتیــد(ەكان لــە 

دەئاڵێــن.  یــەك  دەوری 
قۆناغــی كەمەرەیــی: ئــەم قۆناغــە بــەوە جیــا دەكرێتــەوە كــە 

كرۆمۆســۆمەكان لــە هێڵــی ناوەڕاســتی نــاوك ڕیــز دەبــن.
قۆناغــی جیابوونــەوە: )ســەنترۆمیر( لێــك جیــا دەبنــەوە و 
)كرۆماتیــدە( بــراكان  لێــك دوور دەكەونــەوە هــەر )كرۆماتید(ێــك 
ــە  ــە هــەر جەمســەرێكی خان ــەوەش ل ــە جەمســەرێكەوە ب دەچێت
ــە  ــت و دەبن ــد( درووســت دەبێ ــە )كرۆماتی جووتێكــی هاوشــێوە ل

ــك كرۆمۆســۆمی هاوشــێوە. جووتێ
نــاوك،  دوو  بــۆ  دەبــێ   دابــەش  نــاوك  كۆتایــی:  قۆناغــی 
پەردەیەكــی خانــە دروســت دەبێــت پاشــان دوو )ئەمیبــا( درووســت 
ــا(ی                                                                            ــە )ئەمیب ــان ل ــە هەردووكی ــەوە، ك ــا دەبن ــك جی ــە لێ ــووە ك ب
تاوەكــو  دەكــەن  گەشــە  هەردووكیــان  پاشــان  دەچــن،  دایــك 

گــەورە دەبێــت.  قەبارەیــان 
 

:
8 

Paramecium )زۆربوون لە )پارامسیۆم
)پارامســیۆم( بــەم شــێوەیە زیــاد دەكات: بــە دووانــە دووكــەرت 
.conjugation ) بوونــی ســادە )ناتوخمەزۆربــوون( و بــە )پیتگۆڕكــێ
جووتێــك )پارامســیۆم( كــە دەوری نێــر و مێیــە دەبینــن لێــك 
دەكــەن  درووســت  پرۆتۆپالزمــی  ڕێرەوێكــی  دەبنــەوە  نزیــك 
گــەورەی  ناوكــی  پاشــان  پیتگۆڕكــێ (  )پــردی  دەگوترێــت  پێــی 
هــەر یەكەیــان شــی دەبێتــەوە و نامێنێــت بــەاڵم ناوكــی هــەر 
ــدا چــوار  ــە یەكێكیان ــا ل ــان دوو جــار دابــەش دەبێــت هەت یەكەی
ــەاڵم  ــەوە، ب ــاوك درووســت دەبێــت، پاشــان ســیانیان شــی دەبێت ن
چــوارەم ناوكیــان یــەك جــار دابــەش دەبێــت و دەبێتــە جووتێــك 
ناوكــی نێــر و مــێ Male pronucleus & female pronucleus  لــە 
نێــرەی  ناوكــی  پاشــان  )پارامســیۆم(ەكەدا،  دوو  لــە  هەریــەك 
دەچێتــە  پرۆتۆپالزمیەكــە  ڕێــرەوە  ڕێــگای  بــە  هەریەكەیــان 
تاكەكــەی تریــان و ناوكــە مێیەكــە دەپیتێنێــت، پاشــان هــەردوو 
تاكــە لێــك نزیكبووەكــە لێــك جیــا دەبنــەوە، بــەوەی كــە باســكرا 
دەوترێــت توخمەزۆربــوون دووای ئــەوە ناتوخمەزۆربــوون بــەم 
شــێوەیە دەســت پــێ دەكات: ئــەو جــووت )پارامســیۆم(یەی كــە 

7- http://www.indianetzone.com/43/amoeba.htm

8- https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Paramecium
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.
پارچەبــوون، گۆپكەكــردن( دەبێت كە دەبنە جووتێكی هاوشــێوە11

 

هەروەهــا توخمانــەش زیــاد دەبــن چونكــە ســالب و موجەبیــان 
.
تێدایــە12

 

كەواتە لەوانەی پێشوو بەم ئەنجامانە دەگەین:
ــە و  1- زۆربــوون لــە زینــدەوەران شــێوەی جووتییــە )توخمان

ناتوخمانــە(.
ــێوازی  ــدا ش ــە توخمەزۆربوون ــدەوەر ل ــی زین ــێوەی كۆتای 2- ش

جووتییــە نێــر یــا مــێ .
3- شــێوەی كۆتایــی زینــدەوەر لــە ناتوخمەزۆربوونــدا جووتییــە 
بە هەمان شــێوە و شــكڵ، بۆ نموونە )ئەمیبا(ی دایك و )ئەمیبا(ی                                                                         

دروســتبوو وەك یــەك وان تەنهــا قەبارەیــان جیاوازە.
ــد(ی  ــك )كرۆماتی ــە جووتێ ــتە ل ــەر كرۆمۆســۆمێك پێویس 4- ه

ــت. ــوو پێكهاتبێ یەكگرت
5- هەر جینێك لە جووتێك بۆهێڵ پێك دێت.

هەڵدەگــرێ ،  بۆهێــل  هــەزار  دەیــان  )كرۆماتیــد(  یــەك   -6
هــەر بۆهێڵێكیــش لــە زنجیرەیــەك )نیوكلۆتایــد( پێكدێــت پێــی 
دەوترێــت )ئەلیــل(، ئــەو )ئەلیــل(ە یەكدەگــرێ  لەگــەڵ )ئەلیل(ێكــی 
تــر لــە )كرۆماتیــد(ی بەرامبــەردا. كەواتــە هــەر بۆهێڵێــك لــە دوو 

)ئەلیــل( پێــك دێــت13. 
7- )كرۆماتیــن( دابــەش دەبــێ  بــۆ دوو دانــە )كرۆماتیــن(ی 

.
جیــاواز14 )كرۆماتیــن(ی  و  ڕاســتەقینە 

8- لــە كۆپیكردنیشــدا جووتێتــی هەیــە، چونكــە بریتییــە لــە 
كۆپییــەك لــە زینــدەوەر لــە ڕێگــەی كەمەدابەشــبوونی خانــەی 

ــە. ــی كۆرپەلەك بنەڕەت
11- http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/Y/Yeast.html

12- http://www.pnas.org/content/105/12/4957/F4.expansion.html

13- http://biology.about.com/od/mitosisglossary/g/chromatid.htm

14- http://www.abcam.com/epigenetics/chromatin-structure-and-func-

tion-a-guide

ناوكەكانیــان پیتێنــرا ناوكــی هــەر یەكەیــان ســێ  جــار دابــەش 
دەبێــت لــە هەریەكەیانــدا هەشــت ناوكــی بچــووك درووســت 
دەبێــت چــوار لــەو هەشــت ناوكــە قەبارەیــان گــەورە دەبێــت و                    
ســێ  ناوكــی بچــووك شــی دەبنــەوە و یــەك ناوكــی بچــووك 
دەمێنێتــەوە لــەو قۆناغــەدا )پارامســیۆم( چــوار ناوكــی گــەورە و                                                                            
یــەك ناوكــی بچوكــی تێــدا دەبێــت، ئــەم ناوكــە بچووكــەش 
ــە  ــان زیندەوەرەك ــووك پاش ــی بچ ــۆ دوو ناوك ــت ب ــەش دەبێ داب
دابــەش دەبێــت بــۆ دوو )پارامســیۆم( كــە هەریەكەیــان دوو 
ناوكــی گــەورە و ناوكێكــی بچووكــی تێــدا دەبێــت. لــەو دوو تاكــە 
)پارامســیۆم(ە نوێیــەدا دووبــارە ناوكــی بچــووك دابــەش دەبێــت 
ــەش  ــاك(، داب ــەردوو ت ــیۆم(ەكە )ه ــا )پارامس ــە ئینج ــۆ دوو دان ب
ــی  ــوار تاك ــەش چ ــە بەم ــۆ دوو دان ــان ب ــەر دانەیەكی ــت ه دەبێ

)پارامســیۆم(ی ســەربەخۆ دروســت دەبێــت.

 

:
زیادبوونی بەكتریا 10,9

لــە  جۆرێكــە  كــە  دووكەرتبــوون  دووانــە  بــە  بەكتریــا 
ناتوخمەزۆربــوون زۆردەبێــت بــە دابەشــبوونی بۆمــاوە مــاددەی 
DNA  دوو بەكتریای هاوچەشنی بەكتریای دایك درووست دەبن.

 Conjugation دەبێــت  زۆر  پیتگۆڕكێــش  بــە  هەروەهــا 
كــە پڕۆســەیەكە تیایــدا دوو بەكتریــا بــە یەكــەوە دەلكێــن، 
یەكێكیــان DNA یەكــەی دەگوازێتــەوە بــۆ ئــەوی تریــان بەهــۆی 
پێكهاتوویەكــەوە كــە پێــی دەگوترێــت sex pilus  كــە ئەمــەش 

لــە توخمەزۆربــوون. جۆرێكــە 

 هەروەهــا كــەڕووەكان بــە ناتوخمانــە )درووســتكردنی ســپۆر، 

9- https://www.withfriendship.com/user/vaibhav/bacterial-conjugation.php

10- http://www.biologyreference.com/Ar-Bi/Bacterial-Genetics.html



بەســەر  خودایــە  گــەورەی  بەخششــێكی  دوومــەاڵن 
بەندەكانییــەوە و لــە بارودۆخێكــی دیاریكــراودا، واتــە لــە كاتــی 
بارانباریــن  و هــەورە بروســكەدا لــە نــاو خــاك دێتــەدەر و                                                                 
ــد  ــە پێــی چەن وەك خــواردن و چارەســەر بەكاردەهێنرێــت، ب
بــە دوومــەاڵن و  نــوێ ســەبارەت  زانســتی  توێژینەوەیەكــی 
ئاوەكــەی و كاریگــەری لەســەر چــاو، دەركــەوت كــە ئــاوی 
ڕێژەیەكــی  بــە  به كاردێــت،  دژه زینده یــی  وه ك  دوومــەاڵن 
كــە  به خــش  زیــان  به كتریــای  هه ندێــك  دژی  دیاریكــراو 
.
دووچــاری چــاو دەبــن، بۆیــه  زۆر بــە ســوودە بــۆ چــاو)1(

ئــاوی دومــەاڵن ڕێگــرە هۆكارێكــی ســەرەكییە بــۆ نەهێشــتنی 
كــە  دەركــەوت  تاقیگەیــدا  شــیكارییەكی  لــە  چــاو،  ئــازاری 
دوومــەاڵن لــە %77 ی پێكهاتەكــەی ئــاوە، لــە %23 شــی ماددەی 
جۆراوجۆری دیكەیە، لەوانە: )هیدرات كاربۆن( و )ڕیشاڵەكان( و                                                                          
)ترشــە  لــە  تــر  جــۆری  هەروەهــا 17  پڕۆتینــی(.  )مــاددەی 

ــە دوومەاڵنــدا هەیــە.  ئەمینیــەكان( ل
 بێگومــان زۆر ڕاســتی پزیشــكی و خواردنــی تەندروســت  و                                                                     
لەبارەیانــەوە  ملسو هيلع هللا ىلص  پێغەمبەرمــان  كــە  هەیــە،  ســوود  بــە 
ــە  ــك  و الیەن ــوود و كەڵ ــش س ــتی نوێ ــن، زانس ــی پێداوی هەواڵ

لێكردۆتــەوە. جەختــی  و  ســەلماندووە  پۆزه تیڤەكانــی 
لــه  فه رمووده یه كــی ســه حیحى پێغەمبــەردا ملسو هيلع هللا ىلص لــە بــارەی 
ــا ِشــفاٌء للعــِن...( َ دوومەاڵنــەوە هاتــووه: )الَكَمــَأُة مــن املَــنِّ وماُؤ

)مســند أحمــد: 15/159(.

واتــە: )دوومــەاڵن بەخششــێكی گــەورەی خودایــە، ئاوەكــەی 
ــی  ــوێ جەخت ــتی ن ــتییەش زانس ــەم ڕاس ــاو(، ئ ــۆ چ ــیفایە ب ش
لێكردۆتــەوە و ســەلماندوویەتی كــە ئــاوی دومــەاڵن شــیفایە بــۆ 
ئــازاری چــاو و گلێنــەی چــاو، لــە ڕێگــەی وەســتاندنی گەشــەی 
ئــەو خانانــەی لــە ڕیشــاڵ پێكهاتــوون، واتــه  دەتوانرێــت ئــاوی 
دیاریكــراو  ڕێژەیەكــی  بــە  بــەاڵم  پوختەكــراوی دوومــەاڵن، 
بەكاربهێنرێــت بــۆ لــە ناوبردنــی هەندێــك جــۆری بەكتریــا بــۆ 
بەرگــری لــە بەكتریــای دژە زینــدە كــە دووچــاری چــاو دەبــن...
ــاوی دوومــەاڵن ســوودی زۆر زیاتریشــی  ــن ئ مــاوه كــه بڵێی
هەیــە، بــه نموونــه لــە توێژینەوەیەكــی زانســتی دیكــەدا هاتووە 
كــە ئــاوی دوومــەاڵن چارەســەری هه ندێــك لــه  نەخۆشــییەكانی 

 ...
پێســتیش دەكات )2(

سه رچاوه : 
1- In vitro antibacterial activities of aqueous extracts from Algerian 

desert truffles (Terfezia and Tirmania, Ascomycetes) against Pseudomo-

nas aeruginosa and Staphylococcus aureus, Gouzi H, Belyagoubi L, Ab-

delali KN, Khelifi A. Int J Med Mushrooms. 2011;13(6):553-8.

2- Mushrooms and Truffles: Historical Biofactories for Complemen-

tary Medicine in Africa and in the Middle East. Hesham El Enshasy, 

Elsayed A. Elsayed, Ramlan Aziz, and Mohamad A. Wadaan, Evid Based 

Complement Alternat Med. 2013; 2013: 620451. 

Published online 2013 Nov 20. doi: 10.1155/2013/620451. PMCID: 

PMC3854548
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و  ئاینــی  زۆری  بایەخێكــی  كۆنــەوە  لــە  هــەر  ســیواك 
كۆمەاڵیەتــی هەبــووە لــە ڕاگرتنــی پاكژی ناو دەم، ســەرچاوەكەی 
پێرســیكا(یە.  )ســالڤادۆرا  زانســتییەكەی  نــاوە  و  ڕووەكییــە 
بایەخــی بەكارهێنانەكــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو هەمــوو ســوودە 
ــتی  ــەی زانس ــك بەڵگ ــرەدا هەندێ ــە، لێ ــە تێیدای ــكیانەی ك پزیش
ئامــاژەی  لێكۆڵینــەوە پزیشــكیەكاندا  لــە  كــە  بــاس دەكەیــن 

پێكــراوە.
ــەك  ــوید(یەوە لێكۆڵینەوەی ــی س ــكی ددان ــاری )پزیش ــە گۆڤ  ل
كــراوە لەســەر 1200 كــەس، كــە گروپێكیــان ســیواكیان بــە 
كار هێنــاوە، گروپەكــەی تریــان ددانشــتنی ئاســایی لــە ڕێــی 
هەویــری ددانشــتنەوە، دەركــەوت كــە هەندێــك بەكتریــا هەیــە 
بــە تەواوەتــی ڕێژەكــەی كەمتــرە بــە بەكارهێنانــی ســیواك لــە 
چــاو هەویــری ددانشــتندا، لەوانــە بەكتریــای )ئەكتینۆمایســیتەم 
.
كۆمیتانــس( و ڕێــژەی ڕەنــگ و كلســگرتنی ددانــەكان كەمترە )1(

هەروەهــا لــە گۆڤــاری )زینــدەی نــاودەم و توێژینــەوەی ســەر و 
مــل(دا هاتــووە، كــە ســیواك وەكو ددانشــتنی ئاســایی یارمەتیدەرە 
لــە ڕاگرتنــی پاكوخاوێنــی نــاو دەم و لــە توانــای دژە بەكتریــا و 
دژە كــەڕوو، هەروەهــا دژی كلســگرتن و كلۆربــوون و هەوكردنــی 

.
پووكیشە )2(

لــە گۆڤــاری )كۆمەڵــەی هیندیــش بــۆ نەخۆشــیەكانی پــووك(دا                                                           
هاتــووە كــە لێكۆڵینــەوە لەســەر 30 نەخــۆش ئەنجــام دراوە، بــە 
ــۆردنی  ــە ددان ش ــەی ك ــەو گروپ ــوان ئ ــە نێ ــەراورد ل ــەی ب ڕێگ
ئاســای كــردووە، لەگــەڵ گروپــی دووەمــی ددانشــتن بــە هــاوكاری 
ســیواك، دەركەوتــووە ئــەو گروپــەی كــە ســیواكی بــە هــاوكاری 
و  كلــس  و  پــووك  نەخۆشــییەكانی  ڕێــژەی  بەكارهێنــاوە 

 .
ــر )3( ــەی ت ــە گرووپەك ــرە ل ــان كەمت كلۆربوونی

لێكۆڵینــەوە  سعودیە(شــدا  ددانــی  )پزیشــكی  گۆڤــاری  لــە 
باڵوكراوەتــەوە، لەســەر 40 نەخــۆش ئەنجــام دراوە گروپێكیــان 
5 ملگــم لــە مــاددەی ســیواك بــۆ هەویــری ددانەكەیــان زیــاد 

كــراوە و گروپــی دووەم 1 ملگــم، لــە ئەنجامــدا گروپــی یەكــەم 
كــە مــاددەی ســیواك یاخــود مســواكی زۆر بــووە بــە جیاوازیەكــی 
زۆر ســوودی پزیشــكی هەبــووە بــۆ ددانــەكان لــە چــاو ئەوانــەی 

.
ــووە )4( ــا ب ــری تی كەمت

ــەوە لەســەر  ــی پاكــژی ددان( لێكۆڵین ــاری )نێودەوڵەت ــە گۆڤ ل
ــان  ــەوەی ددانی ــی ڕێككردن ــە تەل ــام دراوە ك 40 نەخــۆش ئەنج

ــۆ  ــووە ب ــز ب ــیواك هاوهێ ــە س ــووە ك ــووە، دەركەوت ــدا ب ــە دەم ل
پاككردنــەوەی ددانــەكان، بــەاڵم چاالكــی و ئەنجامــی باشــتر بووە 
.
بــۆ كەمكردنــەوەی نەخۆشــی پــووك، زیاتر لــە هەویری ددان )5(

ن: د. سەروەت عەبدواڵ/ پسپۆڕی  نه خۆشییه كانی ددان.
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پزیشــكی  بــۆ  )ئەفریقیــا  گۆڤــاری  لــە 
لەســەر  لێكۆڵینــەوە  ئەڵتەرنەتیــڤ( 
بەكتریاكانــی نــاو دەم كــراوە، كــە ســیواك 
كاریگــەری  زۆر  مامناوەنــد  ڕێــژەی  بــە 
ــەی بەكتریاكانــی  لەناوبردنــی لەســەر زۆرب
نــاو دەم هەبــووە... لــە توێژینەوەیەكــەوە 
دەركەوتــووە كــە گیــراوەی ســیواك ســوودێكی 
كــەڕووی  لەناوبردنــی  بــۆ  هەبــووە  زۆری 
نــاودەم كــە نــاوی زانســتییەكەی )كاندیــدا 
جۆرێــك  چەنــد  هەروەهــا  ئەلبیكانــس(ە، 
بەكتریــای زەرەرمەنــدی تــری ناودەمیشــی 
دوو  ئــه م  هه روه هــا   .)6( بــردووە  لەنــاو 
ئــه وه   شــێوه   هه مــان  بــه   تویژینه وه یــه ش 
ده خه نــه  ڕوو كــه  لــە نــاو دەمــی مرۆڤــدا 
بەردەوام ژمارەیەکی زۆر لە بەکتریا هەن و 
هێــرش دەکەنــە ســەر ددانــەکان بــۆ خواردنی 
لێکۆڵینــەوە  دوای  پاشــماوە خۆراکيیــەکان، 
دەرکەوتــووە  ســیواک  پێکهاتــەی  لــە 
توانــای  کــە  هەیــە  تایبەتمەندیەکــی 
وەســتاندنی گەشــەکردنی ئــەو میکرۆبانــەی 
دژە  مــاددەی  هەندێــک  هەروەهــا  هەیــە، 
و                                                                         پاککەرەوەیــە  کــە  تێدایــە  کــەڕووی 
هەڵدەســتێت بــە کەمکردنــەوە و وەســتاندنی 

لــە پوکــەکان )7(. خوێــن ڕێژيــی 
ســیواك وەكــو پێكهاتــە هیــچ ماددەیەكــی 
ــەاڵم دەگونجــێ   ــە، ب ــا نیی ــان بەخشــی تی زی
گرفــت  بەكارهێنانیــەوە  خــراپ  بەهــۆی 
بــكات،  بەكارهێنــەر درووســت  بــۆ كەســی 
هەمیشــە  كــە  ڕاهاتبێــت  وا  ئــەوەی  وەك 
و  پاكبكاتــەوە  پــێ   پێشــەوەی  ددانەكانــی 
بــكات،  فەرامــۆش  پشــتەوەی  ددانەكانــی 
یاخــود بەهــۆی ئــەوەی كــە تاڵەكانــی هەمــان 
ئاڕاســتەن لەگــەڵ دەســكی ســیواكەكە )واتــە 
وەك فڵچــەی ددان شــتن نییــە كــە تاڵەكانــی 
وا  ئەمــەش  دەســكەكەی(  لەســەر  ئاســۆین 
ــاوەوەی  ــواری ن ــی دی ــە تەواوەت ــە ب دەكات ك
ــەكە  ــەر كەس ــەوە ئەگ ــاك نەكات ــەكان پ ددان
بــە وردی پاككردنەوەكــە ئەنجــام نــەدات، 
لەبەرئــەوە باشــتر وایــە كــە هــاوكات بــۆ 
ســیواككردن ددانەكانیشــی بــە فڵچــە بشــوات 

بــە تایبەتــی لــە شــەودا )8(.
تەندروســتی  ڕێكخــراوی  هەروەهــا 
هانــی                                                                     و  پاڵپشــتی   WHO جیهانیــش 
ــی  ــیواكی داوە وەك ڕێگایەك ــی س بەكارهێنان
.)9( نــاودەم  تەندروســتی  و  پاكڕاگرتــن 

ئــەم  خســتنەڕووی  دوای  كۆتاییــدا  لــە 
توێژینەوانــەی نــاو جۆرناڵــە زانســتییەكان 
لەســەر  ســیواك  كاریگــەری  بــە  ســەبارەت 
پاكژكردنــەوەی نــاو دەم، جێــی خۆشــیەتی 
ــەو فەرمــوودە ســەحیحەی  ــن ب ــاژە بدەی ئام
دایكمــان  كــە  ملسو هيلع هللا ىلص  ئەكــرەم  پێغەمبــەری 
كــە  كــردووە،  ڕیوایەتــی   � عائیشــە 
ــواُك  )السِّ فەرموویەتــی:  ملسو هيلع هللا ىلص  پێغەمبــەر 
( صححــه المنــذري  مطهــرٌة للفــِم مرضــاٌة للــرَّبِّ
واتــه:  الترهيــب.1/133  و  الترغيــب  فــي 
ســیواككردن ده بێتــه  هــۆی خاوێنكردنــه وه ی 
ده م و ڕازیبوونــی خــودای گــه وره (، ئەمــە 
ڕێنومایــی پێغەمبەرمانــە ملسو هيلع هللا ىلص پێــش 1400 
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ــری  ــانەیەكی ت ــە و نیش ــەر بەڵگ ــە س ــك دەخەین ــەدا تیش ــەم بابەت ل
پــەروەردگار لــە خــودی خۆمانــدا. كــە ئەویش درووســتكردنی خوێن و                                                                        

ســووڕەكەیەتی؛ خــوای گــەورە دەفەرموێــت: چ ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  
ہ  چ الذاريــات، واتــە: )لــە خــودی خۆشــتاندا -بەڵگــەی زۆر هەیــە- 

دەی بــۆ ورد نابنــەوە و ســەرنج نــادەن؟(.
ــن  ــتەمێك دیزای ــە سیس ــی ب ــە، بەدیهێنان ــی مرۆڤ ــاوی ژیان ــن ئ خوێ

كــراوە،  لەوپــەڕی سەرســوڕهینەڕی و بەرنامەڕێژیدایــە. 
بەهــۆی خوێنــەوە هەمــوو ئەندامەكانی لەش پێكەوە دەبەســترێنەوە؛ 
خوێــن لەگــەڵ ئــەوەی بــە هەمــوو الشــەدا باڵوبۆتــەوە، بــەاڵم شــێوەی 
ــە هیــچ شــوێنێكدا تێــك نــەداوە؛ بیهێنــە پێــش  جوانــی مرۆڤیــان ل
چــاو: ئــەو هەمــوو تــۆڕە ئاڵۆزانــەی دەمــار و موولوولــەكان، كــە 
ــە،  ــدا دیاربوونای ــە ڕووی مرۆڤ ــەر ل ــن، ئەگ ــر دەب ــن كیلۆمەت چەندی
جوانیــی و شــێوەی مــرۆڤ چــی لــێ دەهــات؟ بــەاڵم پــەروەردگار 
لــە ســیفەتی وێنەبەخشــی )مصــور( و دانایــی )حكیــم( خــۆی، لــە 

ڕووكەشــدا دەری نەخســتوون.
 

ــەوە، بــە  ــە )21(ەم ڕۆژی كۆرپەل  سیســتەمی دڵ و ســووڕی خوێــن ل
شــێوەیەكی زۆر  بەرنامــە داڕێــژراو، دەســت بــە كاری خــۆی دەكات؛ 
پەیوەنــدی لەگــەڵ  هەمــوو بەشــەكانی الشــە دەبەســتێت و هەمــوو 
مــاددە  دەگوازێتــەوە،  لــەش  خانەكانــی  بــۆ  پێویســتەكان  مــاددە 

زیانبەخشــەكانیش هەڵدەگرێتــەوە و فڕێیــان دەداتــە دەرەوە...
  پێكهاتەكانــی خوێــن جۆراوجــۆرن، كــە خڕۆكــەی ســوور، خڕۆكــەی 
سپی، پەپكەی خوێن و پالزمای خوێنن؛ ئەوانیش لە چەندین بەشی 
وردتــر پێــك دێــن. هەریەكەیــان بــۆ ئەركــی گرنــگ و تایبەتــی خۆیــان 
بەدیهێنــراون، بــە نەمانــی یــان كەمبوونــی هــەر یەكەشــیان مــرۆڤ 
تووشــی چەندیــن نەخۆشــی دەبێــت و ژیــان و گوزەرانــی تێك دەچێت.
 مرۆڤێكــی ئاســایی 5-6  لیتــر خوێنــی تێدایــە. دڵۆپێــك خوێــن 
2,500,000 خڕۆكــەی ســوور، 10,000 خڕۆكــەی ســپی و 250,000 

ــازەی  ــەی ت ــۆن خان ــە 260-400 بلی ــە. ڕۆژان ــی تێدای پەپكــەی خوێن

  Red marrow   خوێــن لــە قەدەخانــەی مۆخــی ســووری مرۆڤــەوە
ــت ! درووســت دەبێ

لــە هەفتــەی )2 و 3(یەمــی كۆرپەلــەوە كارگــەی درووســتكردنی خوێــن 
لــە كیســەی زەردێنــە )یۆكســاك( Yolk sac درووســت دەبێــت  و لــە 
هەفتــەی )6 و 7(ەم دەچێتــە ســپڵ و جگــەر. دواتــر )قەدەخانــەكان( 
ــە دروســتكردنی  ــەن ب ــاو مۆخــی ئێســك دەســت دەك Stem cell لەن

خوێــن و لەبــەر گرنگییــان هەتــا لــە باشــترین و مەحكەمتریــن 
ــان بەربكەوێــت، دەخرێتــە  شــوێندا پارێــزراو بــن و كەمتریــن زیانی
ناوەنــدی مــۆخ لــەو ئێســكە پتــەو و ڕەقــەدا. قەدەخانەكانــی مۆخــی 
ئێســك ئەركــی درووســتكردنی پێكهاتەكانــی خوێــن دەگرنە ئەســتۆ1...

 

 

ئــەم  قەدەخانانــە لــە 20,000,000 خانــە پێكهاتــوون، بــەاڵم ئــەوەی 
ــە  ــۆن خانەی ــەو 20 ملی ــە ل ــەك قەدەخان ــا ی ــگای ســەرنجە تەنی جێ
هەڵدەســتێت بــە درووســتكردنی ئــەو هەمــوو پێكهاتــە وردانــەی 
خوێــن! تەنانــەت زانایانــی ئێســتا لەبــەر وردی و شــاراوەیی ئــەم 
خانەیــە، ناتوانــن بــە ئاســانی لــە خوێنــدا بیدۆزنــەوە2. قەدەخانــە بە 
تەنیــا كارگەیەكــی ئێجــگار مەزنــە و چەندیــن تایبەتمەنــدی و كاری 

ــە:   ــەورە ئەنجــام دەدات، لەوان گ
ــەی  ــی وەك: خڕۆك ــدی زۆر ڕێكوپێك ــەی تایبەتمەن ــن خان 1- چەندی
ســوور، خڕۆكــەی ســپی، پەپكەكانــی خوێــن و... تــاد، درووســت دەكات.
2- قەدەخانە، لە بەر مانەوە و لە ناونەچوونی، بەردەوام خۆی تازە 
دەكاتــەوە، چونكــە بــە لەناوچوونــی، خوێنیــش توانــای نوێبوونــەوەی 
نامێنێــت و لــە نــاو دەچێــت؛ ئەمــەش ئەوپەڕی ڕاگرتنی هاوســەنگیی 
الشــەی مرۆڤــە، كــە بــەردەوام ژیانــی مرۆڤــی پــێ دەپارێزرێــت.

هەندێك لە بەڵگە و نیشانەكانی 
پەروەردگار لە خوێندا

bahezmuhammed@haiv.org  ن: د. به هێز محمد صالح
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3- تایبەتمەندیەكــی تــری ئەوەیــە: تەنیــا 
جــار   20 ئــەوەی  دوای  قەدەخانــە،   1

درووســتكردنی  توانــای  دەبێــت،  دابــەش 
ئــەم  هەیــە،  خوێنــی  خانــەی   1,000,000

تایبەتمەندییــەش تەنیــا لــەم قەدەخانەیــەدا 
هەیــە. هەمــوو ئەمانــەش بــۆ ڕاگرتنــی ئــەم 
هاوســەنگیەیە، هەتــا كەســەكە خوێنــی كــەم 
نــەكات و هەمــوو پێكهاتەكانــی بــە تــەواوی 

درووســت ببــن.
ســیفەتی  تــری  تایبەتمەندیەكانــی   -4
الســتیكی و مرونــەت، ئەویــش بــۆ ئــەوەی 
بەرگــەی زۆرتریــن بەركەوتنــی دەرمــان و 
ــە نــاو نەچێــت. تەنــی دەرەكــی بگرێــت و ل
مردنــی  پڕۆگرامــی  قەدەخانانــە  ئــەم   -5
ــك  ــەر كاتێ ــە و ه ــان تێدای بەرنامەڕێژكراوی
بــە پێــی ئــەو بەرنامەیــە تەمەنــی كۆتایــی 

هــات، لــە كار دەكــەون و دەوەســتن.
6- ئــەم قەدەخانانــە پەیوەندیەكــی بەهێزی 
لەگــەڵ هەمــوو خانەكانــی لەشــدا هەیــە، 
ــی  ــی و كیمیای ــیگناڵی كارەبای ــگای س ــە ڕێ ب
هەواڵــی هەمــوو خانەیەكــی الشــەیان  كــە 
تێكشــكابێت پــێ دەگات؛ كــە ئەمــان یارمەتی 
زانایانــی  دەدەنــەوە.  درووســتكردنەوەی 
ــەم گفتوگــۆ و  ــە چۆنێتــی ئ ــەم ســەدەیە ل ئ
پەیوەندیــەی نێــوان قەدەخانــە و خانەكانــی 
دیكــەی لــەش دەگەڕێــن و سەرســام مــاون3.
لــە  پســپۆڕ  كیڤــن(  كــورت  )پرۆفیســۆر 
زانكــۆی  لــە  شــێرپەنجە  نەخۆشــیەكانی 
)جــۆن هۆپكیــن(، توێژینەوەیەكــی لەســەر 
ــە  ــە ئەنجــام دا، دەڵێــت: “قەدەخان قەدەخان
دایــك و باوكــی گشــت خانەكانــە، زیاتــر لــە 
هێلكۆكەیەكــی پیتێنــراو دەچێــت؛ توانــای 
تازەبوونــەوەی  و  زۆربــوون  و  دابەشــبوون 
پۆپــی  و  لــق  درەخــت   وەكــو  و  هەیــە 

لێدەبێتــەوە(4.
قەدەخانەكانــی  لــە  خوێــن  درووســتكردنی 
مۆخــەوە كارێكــی هــەر وا ئاســان نییــە و 
لەوپــەڕی  كارگەیەكــی ئێجــگار مەزنــە و  
ئاڵۆزیــی و وردەكاریدایــە؛ بــۆ درووســتبوونی 
و  هــۆكار  چەندیــن  خوێــن،  خانەیەكــی 
)هۆڕمۆن و جین و پڕۆتین( بەشداری دەكەن. 
پێویســتە مــرۆڤ لــەم پڕۆســەیە ڕامێنێــت و                       
خۆیــەوە  لــە  سیســتەمە  ئــەم  تێبــگات، 
كار نــاكات و بــە تــەواوی  لێكبەســتراو و                                     
لــە  نموونــە  بــۆ  یەكتــرن؛  تەواوكــەری 
بــە  هەیــە  هۆڕمۆنێــك  گورچیلــەدا  نــاو 
                                        ،erythropoietin)ئیریســرۆپۆیتین( نــاوی 
ســوور  درووســتكردنی خڕۆكــەی  یارمەتــی 

دەدات. كاتێــك  كەســێك بــە هــۆی نەخۆشــی 
ــە شوشــتنی  ــەوە پێویســتی ب سســتی گورچیل
كــەم  هۆڕمۆنــەی  ئــەم  دێــت،  گورچیلــە 
ــەم  ــەكە ك ــی كەس ــەش خوێن ــەوە، بەم دەبێت
ــەم كاتەشــدا چارەســەركردنی زۆر  دەكات و ل

دەبێــت5. زەحمــەت 
و  دانایــی  ئەوپــەڕی  بەڵگــەی  ئەمانــەش 
ڕێكخســتنە لــە هەمــوو ئــۆڕگان و خانــە و 
ــۆ  هەمــوو  ــەش، كــە بەرنامــە ب شــانەكانی ل
كــراون،  ڕێنموونــی  و  دانــراوە  شــتەكان 

چ ىت  يت   دەفەرموێــت:  پــەروەردگار  وەك 
طــه.  جحچ  مج   حج    يث   ىث   مث    جث   
زاتەیــە  ئــەو  ئێمــە  )پــەروەردگاری  واتــە: 
ــە هەمــوو شــتێك  ــی ب درووســتكردنی تایبەت
كــردووە  ڕێنموونیشــی  پاشــان  بەخشــیوە، 
ــەر  ــی ه ــە تێكچوون ــۆ كاری خــۆی(... كەوات ب
قۆناغێــك چەندیــن نەخۆشــی لــێ دەبێتــەوە.
خۆیــان  ماڵەكــەی  لــە  قەدەخانانــە  ئــەم 
)مۆخــی ئێســك( زۆر بــە دەگمــەن دەچنــە 
دەرەوە، بــەاڵم كاتێــك لــە ڕێــگای چەندیــن 
گەشــتێكی  دەرەوە،  دەچنــە  هۆڕمۆنــەوە 
دوورودرێــژ دەكــەن و هەمــوو ئۆڕگانەكانــی 
الشــە، بــێ ئــەوەی ڕێگەیــان لــێ  تێــك بچێــت، 
دەگەڕێــن و بــۆ شــوێنی خۆیــان دەچنــەوە. 
لــە ئێســتادا زانایــان دەرچــوون و كۆچــی ئــەم 
قەدەخانانــە زۆر بــە گرنــگ دەزانــن، چونكــە 
چەندیــن ســوودی  بــۆ  چاندنــی مــۆخ و 
چارەســەری خانــە شــێرپەنجەییەكان هەیــە، 
لــە داهاتووشــدا لەوانەیــە چارەســەری زۆر لــە 

ــت6. ــێ بكرێ ــری پ ــی ت نەخۆش
خڕۆكەی سوور:

 

موعجیزەیەكــی تــری خوێــن درووســتبوونی 
خڕۆكــە ســوورەكانە لــە الیــەن مۆخــەوە. 
بچووكــن،  زۆر  خڕۆكانــە  ئــەم  قەبــارەی 
و  مایكرۆمیتــەرە   8-6 نیوەتیرەیــان 
ــە  ــان بۆشــە. ل شــێوەیان وەك پەپكــە و ناوی
ســەرەتای كۆرپەلــەدا ناوكیــان هەیــە، بــەاڵم 
پــاش ماوەیــەك ناوكەكەیــان دەپوكێتــەوە و 
نامێنێت، بە پێچەوانەی خڕۆكە سپییەكان و                                                        
ــەر  ــان ه ــە ناوكی ــن ك ــری خوێ بەشــەكانی ت

ناویــان  ڕووبــەری  بەمــەش  دەمێنێتــەوە، 
فــراوان دەبێــت، ئەمــەش بــۆ ئــەوەی ئەركــی 
گرنگیــان، كــە گواســتنەوەی  ئۆكســجین و                              
بتوانــن  لــەش،  خانەكانــی  بــۆ  خۆراكــە 
خانــەكان  بــۆ  قەبــارە  و  بــار  زۆرتریــن 
هەڵبگــرن و بیگوازنــەوە. یــەك خڕۆكــەی 
گــەردی   270,000,000 تەنیــا  بــە  ســوور 
هیمۆگلۆبینــی تێدایــە، تەمەنیــان 120 ڕۆژە. 
لــە هــەر چركەیەكــدا 2,500,000 خڕۆكــەی 
ســوور دەمرێــت و 2,500,000 بــە هەمــان 

!
شــێوە و قەبــارە درووســت دەبێتــەوە7

 هەروەهــا بەهــۆی ناوبۆشــیانەوە دەتوانــن 
لــە هەمــوو شــوێنێكی بچــووك و تەســكدا 
و  خــۆراك  و  بكەنــەوە  بچــووك  خۆیــان 
خوێــن بگەیەننــە هەمــوو خانەكانــی لــەش8.
ســادە  وا  هــەر  شــلەیەكی  خوێــن  كەواتــە 
نییــە، بەڵكــو لــەو پــەڕی تایبەتمەندیدایــە و 
چەندیــن نهێنــی تریشــی تێدایــە، كــە ڕەنگــە 

لــە داهاتــوودا پــەی پــێ ببرێــت.
بــە  بوونــەوەرەدا  لــەم  شــتێك  هەمــوو 
تەرازوویەكــی یەكجــار هەســتیار ئەنــدازە و                                                   
هەریەكەیــان  كێشــراوە،  بــۆ  نەخشــەیان 
بــۆ مەبەســت و ئەركــی تایبەتــی خۆیــان، 
زاتــەوە،  داناتریــن  و  زاناتریــن  لەالیــەن 
بەدیهێنــراون، بــە جۆرێك لــە بچووكترینیان 
یەكتایــی  بــۆ  ئامــاژە  گەورەترینیــان  تــا 

خــودای دانــا دەكــەن. 
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باری دەروونی هاوسەنگ دەکات:
ئــاوی ســارد بــاری دەروونــی باشــتر ده كات و دەبێتــە هۆی 
نەهێشــتنی دڵەڕاوکــێ و دوودڵــی. خۆششــتن بــە ئــاوی ســارد 
یارمەتــی مێشــك دەدات دووركەوێتــەوە لــە بێتاقەتــی، دڵته نگــی، 
هەســتێكی باش و لەشــێکی چاالكيشــت پێ دەبەخشــێت. هەروەها 

ــووڵ 1. ــی خــۆش و ق ــی خه وێك ــۆ بوون ــه  ب هۆكارێكيش
ئازاری ماسولکەکانی قاچ و دەست الدەبات:

پرۆفیســۆر )ســیرغی بونوفســكی( ڕووســی ئامــۆژگاری ده كات 
كــه  چاره ســه ری فیزیایــی بــۆ قاچه كانمــان بكه یــن و ڕۆژانــه  لــه  
نــاو ئــاوی ســاردا، لــه  دوای كاركــردن و ماندووبوونــی ڕۆژ، دایــان 
بنێیــن. ئامــاژه ی بــه وه ش داوه  كــه  قاچــه كان ده پارێزێــت لــه  
تووشــبوون بــه کــەڕووەکان و ســووڕی خوێــن چــاالك ده كات؛ لــە 
توێژینەوەیەکــدا هاتــووه: ئــەو یاریزانانــەی دوای ڕاهێنان ئازاری 
قاچیــان هەیــە، یاخــود زيــان بــە ماســولکەکانیان دەگات، مانــەوە 
لەنــاو حەوزێکــی ئــاوی ســارد ئازارەکانیــان كــه م دەكات و چاالکــی 
بــۆ ماســوولکەکان دەگەڕێنێتــەوە و دەبێتــە هــۆی حەوانــەوە 
کەســانەش  ئــەو  توێژینەوەکــە  ئانیشــک.  جومگەکانــی  بــۆ 
ــارەکان، دوای  ــکار و جوتی ــەن، وەک کرێ ــە کاردەک ــەوە ک دەگرێت
ماندوبوونــی زۆر لــە کارکــردن دەتوانــن ئــاوی ســارد بەکاربهێنــن 
بــۆ چارەســەری ئــازاری دەســت و قاچیــان. جگــە لــەوە ئــاوی 
ســارد یــان ســەهۆاڵو بەکاردێــت بــۆ کەمکردنــەوەی نیشــانەکانی 

1- Shevchuk, Nikolai A. «Adapted cold shower as a potential treatment 

for depression.» Medical hypotheses 70.5 (2008): 995-1001.

ــزم )4,3,2(. نەخۆشــی ڕۆماتی
پله ی گه رمی له ش ڕێك ده خات:

ئــاوی ســارد زۆر گرنگــه  بــۆ ئــه وه ی پلــه ی گه رمــی له ش جێگیر 
بێــت، بــۆ نموونــه : زۆر كــه س هه یــه  بــه رده وام هه ســت ده كات 
قاچه كانــی و ده ســتی بــه رده وام ســه رمایه تی، یاخــود هه ندێــك 
كــه س لــه  ڕاده بــه ده ر ئــاره ق ده كاتــه وه ، یــان ئەوانــەی کــە وەرزش 
دەکــەن، بــۆ ئــەوەی پلــەی گەرمــی لەشــیان هاوســەنگ بکەنــەوە. 
لــه م كاتانــه دا باشــترین ڕێــگا بــۆ چاره ســه ر خۆشــۆردنه  بــه  ئــاوی 
ســارد،  تاوەکــو پلــه ی گه رمــی لــه ش هاوســەنگبێتەوە. چارەســەری 
سەرەکیشــە بــۆ نەخۆشــی تــا و البردنــی گەرمــی لــەش )9,8,7,6,5(.

2-  Bailey, D. M., et al. «Influence of cold-water immersion on indices 

of muscle damage following prolonged intermittent shuttle running.» 

Journal of sports sciences 25.11 (2007): 1163-1170. 

3- Recovery From Exercise-Induced Muscle Damage: Cold Water Immer-

sion Versus Whole Body Cryotherapy. - PubMed – NCBI 

4- Eston, Roger, and Daniel Peters. «Effects of cold water immersion on 

the symptoms of exercise-induced muscle damage.» Journal of sports 

sciences 17.3 (1999): 231-238.

5- . Hasegawa, Hiroshi, et al. «Combined effects of pre-cooling and water 

ingestion on thermoregulation and physical capacity during exercise in a 

hot environment.» Journal of sports sciences 24.1 (2006): 3-9.

6-Vaile, Joanna, et al. «Effect of cold water immersion on repeat cycling 

performance and thermoregulation in the heat.» Journal of sports scienc-

es 26.5 (2008): 431-440. 

7- Kay, D., D. R. Taaffe, and F. E. Marino. «Whole-body pre-cooling 

and heat storage during self-paced cycling performance in warm humid 

conditions.» Journal of sports sciences 17.12 (1999): 937-944. 

8- Siegel, Rodney, et al. «Pre-cooling with ice slurry ingestion leads to 

similar run times to exhaustion in the heat as cold water immersion.» 

Journal of sports sciences 30.2 (2012): 155-165. 

9-Costello, Joseph Thomas, et al. «Muscle, skin and core temperature after− 

110 C cold air and 8 C water treatment.» PloS one 7.11 (2012): e48190. 
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به رگری له ش به هێز دەکات:
زۆر  خوێــن  ســپییه كانی  ســارد خڕۆكــه   ئــاوی  بــه   خۆشــتن 
بــه  كۆكــه  و هه اڵمــه ت  تووشــبوون  لــه   ڕێــگا  و  ده كات  چــاالك 
و                                                                     كۆكــه   تووشــی  كــه   ڤایرۆســانه ی  ئــه و  ناهێڵێــت  ده گرێــت؛ 
ــەن. خۆشووشــتن  ــدا گه شــه  بك ــاو خوێن ــه  ن ــه ن ل ــان ده ك هه اڵمه تم
و  ماســولكه   به هێزكردنــی  هــۆی  ده بێتــه   ســارد  ئــاوی  بــه  
جه ســته یه كی پتــه وت پــێ دەبه خشــێت. هه روه هــا ســوودی ئــه م 
كاره  ئه وه یــه  كــه  به رگــری لــه ش زیــاد ده كات و لــه  ســه رما و                                                                                 
لێكۆڵینــه وه کان  ئه مه شــه وه   لــه  ســه روو  ئه تپارێزێــت.  په تــا 
جه خــت له ســه ر ئــه وه  ده كەنــەوە  كــه  ئــاوی ســارد كلیلێكــه  بــۆ 

لــه ش10. به رگــری  به هێزبوونــی 
سوڕی خوێن چاالك ده كات:

زۆر شــتێكی گرنگــه  کــە خوێــن بــه  یه كســانی و بــه  بــێ جیــاوازی 
لــه  دڵــه وه  بگوێزرێتــه وه  بــۆ هه مــوو به شــه كانی لــه ش. ئــاوی ســارد 
ســوڕی خوێن لە لەشــدا چاالك دەكات و یارمەتیدەرە بۆ گەیاندنی 
خوێــن بــۆ هەمــوو بەشــەكانی لــەش بەشــێوەیەكی زۆر بــاش... لــه  
كۆنــدا ئه وانــه ی كــه  پێیــان ده وتــرا )ســامورای( ده چوونــه  بــه رده م 
ئاوێكــی بــه  خــوڕ و خۆیــان بــه  ئــاوی ســارد ده شــۆرد، چونكــه  
ــاوه  ســارده  هێزیــان پــێ ده به خشــێت و                                                                      بڕوایــان وابــوو كــه  ئــه م ئ
بیركردنه وه یــه   ئــه م  ده كات.  ده ســته به ر  بــۆ  خۆشــیان  ڕۆژێكــی 
10- A. (2015). Here Is How To Strengthen The Immunity Within 15 Sec-

onds. Retrieved November 11, 2016, from http://www.timefornaturalhealth-

care.com/here-is-how-to-strengthen-the-immunity-within-15-seconds/

زۆر ڕاســت ده رچــووه ، زانســتی ئه مــڕۆش ســه لماندویه تی كــه وا 
خۆشــۆردن بــه  ئــاوی ســارد وزه یه كــی زۆرت پــێ ده به خشــێت، 
ــۆ  ــدات، ب ــن ب ــی خوێ ــه  په مپ ــه وه ی ك ــه  دڵ ده ســت ده كات ب چونك

لــه ش)13,12,11(.  به شــه كانی 
له  كۆتاییدا:

دوای ئــه وه ی ڕووی زانســتی ئــه م بابه ته مــان  ڕوون كــرده وه ، بــه  
باشــی ده زانــم بــاس لــه وه  بكــه م كــه  دینەکەمــان ئامــاژه ی تێدایــه  
بــۆ بەکارهێنانــی ئــاوی ســارد بــۆ ته ندرووســتیمان؛ خــودای گــەورە 
ئــەو کاتــەی دەیەوێــت شــیفای نەخۆشــەیەکەی ئەیــوب پێغەمبــەر 

ملسو هيلع هللا ىلص بــدات، پێــی دەفەرموێــت: چ جت  حتخت  مت  ىت  يت  جث  
ــه وه  ــه  پێــی خــۆت ڕابکــه ، ئ ــه : )وتمــان: هه ســته ! ب مثچ ص، وات

ئاوێکــی ســارده بــۆ خۆشــتن و خواردنــه وه( تەفســیری ئاســان. 
لــە فەرموودەشــدا هاتــووە کــە ئــاوی ســارد چارەســەری هه ندێــك 
نەخۆشــی دەکات: )فعــن ابــن عمــر � أن النــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: )احلمــى مــن 
ــە  ــا ل ــه : )ت ــح البخــاري: 3261، وات ــا ابملــاء( صحي فيــح جهنــم فأبردو

هەناســە و هــااڵوی دۆزەخەوەیــە، بــە ئــاو ســاردی بکەنــەوە(.

11- Sutkowy, Paweł, et al. «Postexercise Impact of Ice-Cold Water Bath on the 

Oxidant-Antioxidant Balance in Healthy Men.» BioMed research internation-

al2015 (2015). 

12- Gregson, Warren, et al. «Influence of cold water immersion on limb and 

cutaneous blood flow at rest.» The American journal of sports medicine 39.6 

(2011): 1316-1323.

13- هەمان سەرچاوەی پەراوێزی ٣.
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لــه توێژينەوەيەکــدا هاتــووه،  كــه  لــه  ئەوروپــادا له ســاڵی 1992 
لــه  ٪25ی ئافرەتــان ڕووبــەڕووی توندوتيــژی خێزانــی بوونەتــەوە. 
ئەمريــکا  يەکگرتووەکانــی  واڵتــە  لــە  1998يــش  ســاڵی  لــە 
1,500,000 توندوتيــژی خێزانــی تۆمارکــرا کــە 1830 حاڵەتيــان 

بــە کوشــتن تەواوبــوو! جێــی سەرســوڕمانە له گــه ڵ بوونــی ئــەو 
هەمــوو ســەنتەرانە کــە تايبەتــن بــە بنبڕکردنــی توندوتيــژی، بــە 
داخــەوە ڕێژەکــە هــەر لــە هەڵکشــاندايە. لە واڵتــە يەکگرتووەکانی 
ئەمريــکا لــە هــەر 9 چڕكەيەکــدا ئافرەتێــك لــە اليــەن مێردەکــەی 
تووشــی ئەشــکەنجە دەبــێ! لــە ٪7ی ئــازاری جەســتەيی و لــه 
ــازار دراون.  ــه ڕووی ســۆزداريیەوە بــە وشــەی ناشــرين ئ ٪37ى ل

ــه ٪26ە بــووه،  ــازار دراون ل ڕێــژەی ئافرەتــی دوو گيانیــش کــە ئ
زۆربــەی هــه ره  زۆری ئــەو توندوتيژيانــەش كــه  دژ بــە ئافرەتــان 

  .
ــەرعيەکانه وه یه 6,5,4,3,2,1 ــەرە ناش ــەن هاوس ــن لەالي دەکرێ

سۆز و ميهرەبانى لە هاوسەرگيريدايە:
دەرکــەوت  کــەس،   34,500 لەســەر  توێژينەوەيــەك  دوای 
پرۆســەی هاوســەرگيری هۆکارێکی باشــە بۆ ئاســوودەیی دەروونيی 
ئادەميــزاد و بەدەســتهێنانى ژيانێکــی بەختــەوەر، بــه پشتبەســتن 
بــەو ڕوپێوانــەی ئەنجــام دراوه لــە اليەن ڕێکخراوەکان کە تايبەتن 
بــە تەندرووســتی دەروونــی، )کيــت ســکوت( دکتــۆری پســپۆڕ لــە 
زانکــۆی )ئۆتاگــۆ( لــە )نيوزلەنــدا( دەڵــێ: پەيوەنــدی هاوســەرگيری 
ســوودێکی تەندروســتی يەکجــار زۆرى هەيــە بــۆ هــەردوو ڕەگــەز، 
ئــەو دڵەڕاوکــێ و خەمۆکيــەى بەهــۆی جيابوونــەوە دروســت دەبێ 

بــۆی هەيــە ببێــت بــە هــۆکاری شــڵەژانی عەقــڵ و تێکچوونــی.
هەروەهــا دەڵێــن: بۆمــان پشتڕاســتبوەتەوە کــە هاوســەرگيری 
ســوودی هەيــە بــۆ کۆمەڵــگا لــە ڕووی تەندروســتی و ئابووريــەوە، 
جيابوونــەوەش دەبێتــە هــۆى تێكچوونــی تەندروســتى تــاك و 

.
ــە نەخۆشــيەکانی دڵ و بگــرە شــێرپەنجەش7,4,2 تووشــبوون ب

ئەوانــەی هاوســەرگيريان ئەنجامــداوە تەندروســترن لەوانــەی 
ڕەبەنــن:

له  توێژينەوەيه کدا له م باره یه وه  دوو خاڵ خراوه ته  ڕوو: 
  :Marriage Protection  هاوســەرگيری پاراســتنی  يەکــەم: 
توێژینه وه كــه  پێــی وایــه  كــه  هاوســەرگيران خــاوەن هۆشــياريەکی 

پشــتگيری  و  داراييــەکان  ســەرچاوە  بــە  ســەبارەت  زياتــرن 
ژيانێکــی  دەدا  هانيــان  ئەمــەش  و  دەروونــی  و  کۆمەاڵيەتــی 

بەســەربەرن. تەندروســت 
لــەو   :Marital selection هاوســەر  هەڵبژاردنــی  دووەم: 
بــاوەڕەدان کەســانی تەندروســت هاوســەرگيری دەکــەن و بــەردەوام 
خــاوەن  ئەوانــەی  پێچەوانــەوە  بــە  پرۆســەکەيان،  لــە  دەبــن 
تەندروســتێکی باشــنين کەمتــر ئــەو پرۆســەيە ئەنجــام دەدەن و                                                                               
 19.6٪ تەندروســتيان  و  دەبــن  جيابوونــەوە  تووشــی  زۆرتــر 
ناجێگيــرە، ئــەو ڕاپۆرتــە پشــتی بــەو چاوپێکەوتنانــە بەســتووە 
کــە لــە ســاڵی 1999 تــا 2000 لــە گــەڵ 127545 کەس لە ســەرووی 
تەمەنــی 18 ســاڵییەوەن، ئامــاژە بــەوە کراوە ئەوانــەی وەک هاوڕێ 
ــى  ــە کێشــە و گرفت ــەری تووشــبوون ب ــن ئەگ ــەک دەژی ــەل ی لەگ
.
دەروونییــان زیاتــرە لەوانــەی هاوســەرگيریيان ئەنجــام داوە 7 

هاوسەرەکان ئارامی بە يەکتر دەبەخشن:
توێژەرانــى بــواری زانســتی دەروونیــی جەخــت لــە گرنگــی و 
پێويســتی هاوســەر دەکەنــەوە بــۆ پيــاوان، هاوژينــى بە شــێوەيەکی 
دەرکەوتــووە  دەڕەوێنێتــەوە،  و خەمــەکان  دڵەڕاوکــێ  بەرچــاو 
ــان  ــاو گەشــت دەکات بــە تايبــەت گەشــتی بازرگانــی ي کاتێــك پي
خوێنــدن، ئــەوا ئەگــەری تووشــبوونی بــە نەخۆشــیيەکانی دڵ 
کەمتــر دەبێتــەوە گــەر گەشــتەکەی بــە هاوڕێیەتــی هاوســەره کەی 
بێــت! هەروەهــا بينيیــان ئــەو پياوانــەی هاوســەرگيريان کــردووە 
داهێنــان و وردبينيیــان زياتــرە، لــە هەمــان کاتــدا ئــەو ئافرەتانەی 

.
هاوســەرگيريیان کــردووە بەخشــندەتر و بــە تواناتــرن 4,2

)دکتــۆر جيــس( لــە زانکــۆی )کاليفۆرنيــا( دەڵــێ: نەخۆشــی 
ــا( تەشــەنە دەکات،  ــە )ئەفريقي ئایــدز بــە شــێوەيەکی ترســناك ل
نزيکــەی 350,000,000 کــەس هەڵگــری ئــەم ڤايرۆســەن، ژمــارەی 
ئــەو تووشــبووانەی لــە لێــواری مەرگــن نزيکــەی 25,000,000 
ــوو  ــرێ! هەم ــێ دەم ــيان ل ــااڵنە 2,000,000 کەس ــن س ــەس دەب ک
ئــەم تووشــبووانە لــە دەرەوەی واڵتــە ئيســامییەکانن! ڕێکخــراوی
ــۆی  ــووە به ه ــاڵی 2008 ب ــە س ــیيە ل ــەم نەخۆش ــت: ئ UN  دەڵێ

ڕووبەڕووبوونــەوەی  بــۆ  زەرەر،  دۆالر  مليــار   22,000,000,000

ئــەم نەخۆشــیيە ســااڵنە پێويســتيمان بــە  10,000,000,000 
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مليــار دۆالرە. لــە ســاڵی 1980 تــا ســاڵێ 2005 ئــەم نەخۆشــیيە 
زياتــر لــە 27,000,000 کەســی لــە ژن و ييــاو و منــداڵ لــە نــاو 
بــردووە! دەرکەوتــووە کــە هــۆکارە ســەرەکيیەکانی گواســتنەوەی ئــەم 
نەخۆشــييە پەيوەنــدی ڕەگەزبــازی و داوێــن پيســی و بەکارهێنانــی 

مــاددە هۆشــبەرەکانە 7,3. 
هاوسەرگیری پێشوەخت:

بەهــۆی  نەخۆشــیيانەی  ئــەو  و  ئایــدز  تەشــەنەکردنی  دوای 
ــتی  ــتنی تەندروس ــۆ پاراس ــان ب ــەوە، زانای ــتیەوە دەگوازرێن بەدڕەوش
تــاك و ڕزگارکردنیــان لــە مــردن دەســتیانكرد بــە بانگەشــەکردن 
لــەوەی  تێگەیشــتن  پێشــوەخت،  هاوســەرگیری  ئەنجامدانــی  بــۆ 
ئەنجامنەدانــی هاوســەرگیری تــا تەمەنــی 40 ســاڵ یان زیاتر کێشــەی 
کۆمەاڵیەتــی و دەروونیــی بــە دواوەیە، چەند توێژینەوەیەک جەخت 
لــە پێویســتی تێربوونــی مــرۆڤ دەکەنــەوە لــە ڕووی ســۆزداریيەوە 
بــۆ ئــەوەی خــاوەن تەندروســتییەکی باشــتر بێــت، چونكه هاوســەران 
خۆشبەختر و ئاسوودەترن، بۆیە خاوەن سیستەمێکی بەرگری باش و                                                                             
بەهێزترن لەوانەی کە تەنها و بێ هاوســەر ژیان بەســەر دەبەن 2,6،                                                                              
ڕاهیبــەکان  حاشــاهەڵنەگرە،  زانســتی  موعجیزه یەکــی  ئەمــەش 
باوەڕیــان وابــوو کــە هاوســەرگیری زیانــی بــۆ مــرۆڤ هەیــە و خۆیــان 
بــە دوور دەگــرت لێــی، بــەاڵم پێغەمبــەری ئازیــز ملسو هيلع هللا ىلص فەرموویه تــی: 
بانيــَة يف اإلســاِم( فتــح البــاري البــن رجــب: 1/102 حديــث مرســل،  )ال ر

هه روه هــا فه رموویه تــی: )اي معشــَر الشــباِب َمــِن اْســتطاع منكــُم البــاءَة 
فليتــزوْج( مســند أحمــد: 6/53 حدیــث صحيــح. واتــە: ئەی گــرۆی الوان 

كامتــان توانــای هەیــە بــا هاوســەرگیری بــكات.
ــە  ــی زانســتيدا ک ــە توێژينەوەيەک ــی ل ــم”ی ئەمريک ــاری “تاي گۆڤ
لــه  زانکــۆی )ئۆهايــۆ( ئەنجــام دراوه  دەريخســتووە، کــە ئەوانــەی 
ــان  ــااڵنە ٪16 داهاتي ــە س ــان هەي ــردووە و منداڵي ــەرگيریيان ک هاوس
زيــاد دەکات، دەرکەوتــووە بەهــۆی زۆریــی ديــاردەی جيابوونــەوە 
ــن  ــتی هەژاري ــر ئاس ــە ژێ ــەی ل ــە ئەمريکيان ــەو هاواڵتيی ــارەی ئ ژم
بــەرز دەبێتــەوە بــە ڕێــژەی ٪2.6. هەروەهــا دەرکەوتــووە بوونــی 
هاوســەر لــە ماڵــدا چ  پيــاو يــان ژن دەبێتــە هــۆی زياتربوونــی 
بــاوەڕ بەخۆبــوون، ئــەوەش دەبێتــە هــۆی زۆربوونــی داهــات لــە 
کارەکانيــان، ئــەوەش ڕەبەنــەکان هــان دەدا بــۆ ئەنجامدانــی پڕۆســەی 

هاوســەرگيری، بــێ ئــەوەی بترســن لــەوەی منداڵيــان ببێــت 8,2.
ــی زۆر،  ــاوادا دوای لێکۆڵينەوەيەک ــه  ڕۆژئ ــڕۆ ل ــه م شــێوه یه  ئه م ب
بانگەشــە بــۆ گرنگــی هاوســەرگيری دەکــەن و بــە پێويســتی دەزانــن 
بــۆ باشــترکردنی تەندروســتی تــاك و زيــاد بوونــی داهــات، بەمــەش 
ــری و  ــە خەڵوه تگي ــەرگيری ل ــە هاوس ــەی ک ــەو ئەنجام ــتنە ئ گەيش

تەنیایــی باشــترە9,7. 
لــه توێژينەوەيــەک لــە )دەيلــی مەيــل(ی بەريتانیــدا، زانايــان دان 
بــەوەدا دەنێــن کــە هاوســەرگيری باشــترە بــۆ منــدااڵن و پەيوەنــدی 
ئــەو  نــەك  دەکات،  بەهێزتــر  و  جێگیرتــر  هاوســەرەکان  نێــوان 
پەيوەنديیانــەی لــە دەرەوەی هاوســەرگيری ئەنجــام دەدرێ، پێشــتر 
جەختيــان لەســەر ئــەوە دەکــردەوە کــە مرۆڤــەکان دەتوانــن وەک 
ــام  ــەرگيريش ئەنج ــەی هاوس ــن و پرۆس ــدا بژي ــەڵ يەک ــاوڕێ لەگ ه
ــە ئەنجامــدا  ــەاڵم ل ــەدەن و منداڵیشــيان هەبێــت کێشــە نابێــت. ب ن
دەرکــەوت کــە ٪70ی تاوانبــاران لــەو جــۆرە منداڵــە ناشــەرعیانەن... 
چونکــە کاريگــەری خراپــی دەبێــت بــۆ ســەر دەروون و هەڵســوکەوتی 
ــە  ــن، ب ــەرکەوتوو ناب ــەوە س ــە ڕووی خوێندنیش ــرە ل ــدااڵن و بگ من

پێچەوانــەی هاوســەرگيریی شــەرعی کــە ســەرکەوتووترە لــە هەمــوو 
ڕوویەکــەوە 10,2. 

ئەنجامدانی هاوسەرگیری لە شێرپەنجە دوورت دەخاتەوە:
هاوســەرگیریان  ئەوانــەی  دەریانخســتووە  نوێــکان  توێژینــەوە 
کــردووە بەرەنگاربوونەوەیــان بــۆ نەخۆشــی شــێرپەنجە بەهێزتــرە، 
لێکۆڵــەرەوە ئەمریکیــەکان لــە زانكــۆی )ئەندیانــا( لە نێوان ســاڵەكانی 
2004-1973 هەســتان بــە شــیکردنەوەی ئــەو داتایانــەی کــە لــە 3.8 

ــەوە،  ــێرپەنجە كۆكرابوون ــی ش ــە نەخۆش ــبوو ب ــی توش ــۆن کەس ملی
بینییــان ئەوانــەی هاوســەرگیرییان ئەنجامــداوە هەلــی تێپەڕاندنــی 
پێنــج ســاڵەکەیان زیاتــرە و دەگاتــە ٪63. بــەاڵم ئەوانەی جیابوونەوە 
لــە نێوانیــان ڕوویــداوە ٪45 ه. وەك ناوەندەکــە باســی لێــوەدەکات 
جیابوونــەوە کاریگــەری هەیــە لــە ســەربەرزکردنەوەی ڕێــژەی مــردن 

بەهــۆی شــێرپەنجەوە2.
ئوســترالی  ســەرژمێری  نووســينگەی  کــە  توێژینەوەیــەک  لــە 
ئەنجامــی دابــوو دەرکــەوت: ئەوانــەی هاوســەرگيرى ئەنجــام دەدەن 
تەمــەن درێژتــرن، چونکــە مــرۆڤ ئاســوودە دەکات و بيــر و هــزری 
ئيجابــی پــێ دەبەخشــێ و بــەوەش بەرگــری لەشــی بەهێــز دەبێــت، 
لــە ئەنجامــدا تەمەنێکــی درێژتــر دەژی! هەنــدێ لێکۆڵينــەوە باس لە 
گرنگــی پەيوەنديیــە کۆمەاڵيەتییــەکان دەکــەن، بۆيــان دەرکەوتــووە 
ئــەو کەســانەی پەيوەنــدی کۆمەاڵيەتيیــان بەهێــزە و ســەردان و 
ــە ئــەو کەســانەی گۆشــەگيرن تەمــەن  هاتووچــۆی خەڵــك دەکــەن ل
درێژتــر دەبــن9! ســه یر له وشــدایه  كــه  پێغەمبــەر ملسو هيلع هللا ىلص دەفەرمووێــت: 
)من أحبَّ أن يُبسَط له يف رزِقه وأن يُنسأَ له يف ُعمرِه فْليصْل رمَحه( النوافح 
العطــرة: 348 حديــث صحيــح، واتــە: هــەر کەســێ حــەز دەکات ڕزقــی 
بــۆ فــراوان بكرێــت و تەمەنــی درێژبێــت بــا پەيوەنــدی خزمايەتــی 

جێبەجــێ بــکات. 
چ چ  چ   چ  چ   قورئــان فەرموويەتــی:  ســاڵه   1400 

ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ     ڈ  چ اإلســراء. 
خــوای گــەورە داوا دەکات منداڵەکانتــان لــە ترســی برســێتی مەکــوژن، 
ئێمــە ڕزقــی ئێــوەش و ئەوانيــش دەدەيــن، كــه هەنــدێ خەڵــک لــە 
ســه رده می نەفامیــدا لــە ترســی هــەژاری منداڵەکانيــان دەکوشــت، لــە 
ــەم ئايەتــە ئيعجازێکــی  ڕاســتيدا پێشــتر درک بــەوە نەکــراوە كــه ئ
شــاراوەی تێدايــە، چونكــه  بێبــاوەڕ قەناعەتــی وايــە هاوســەرگيری و 
منــداڵ هــۆکاری کێشــە ئابورييەکانــن، بۆيــە زۆربــەی ڕۆژئاواييــەکان 
ــووە  ــا نەهات ــە بيري ــەس ب ــاوە. ک ــە دني ــا دووان دەهێنن ــک ي منداڵێ
هاوســەرگيری هــۆکاری زۆربوونــی داهــات بێــت!! ئەمــە لــە کاتێکــدا 
گۆڤــاری “تايــم”ی ئەمريکــی لە توێژينەوەيەکی زانســتيدا کە زانکۆی 
)ئۆهايــۆ( ئەنجامیــدا، دەريخســتووە کــە ئەوانــەی هاوســەرگيریيان 

کــردووە و منداڵيــان هەيــە ســااڵنە ٪16 داهاتيــان زيــاد دەکات 2!.
سوودەکانی هاوسەرگيری پێشوەخت لە ڕووی تەندروستييەوە:

لــە توێژينەوەيــەک دەرکەوتــووە ئــەو مندااڵنــەی تەمەنــی باوکيان 
گەورەيــە ئاســتی ژيريــان کەمتــرە لەوانــەی کــە باوکيــان گەنجتــرن، 
لێکۆڵــەر )ماگــراث( دەڵێــت: ئەنجامــەکان زۆر سەرســووڕهێنەرن، ئەوە 
پەيامێکــە بــۆ پياوانــی ئەوروپــی کــە پرۆســەی ژنهێنــان دوا دەخــەن 
بــۆ دوای تەمەنــی 40 ســاڵ، بــە تايبــەت کــەوا دەزانــرا تەمەنــی بــاوك 
هيــچ کاريگــەری نييــە لەســەر منــداڵ وەك دايــك، بــەاڵم دەرکەوت کە 
تەمەنــی دایــک و بــاوک وەک یــەک کاریگەريیــان هەیە لەســەر منداڵ.
پێشتریش دەریانخست منااڵنی باوك گەورە، ئەگەری تووشبوونيان 
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و                                                                                   ئۆتيــزم  و  زوبانگيــری  و  )شــيزۆفرينا  نەخۆشــيیەکانی  بــە 
پەرکــەم و کورتــە بااڵيــی( هەیــە، بــەآلم پەيوەنــدی نێــوان تەمەنــی 
بــاوك و ژيــری منــاڵ بــە گرنــگ ڕەچاودەکرێــت، )مکگــراث( دەڵێــت: 

.
لــە ڕاســتيدا تووشــی شــۆك بويــن لــەم پەيوەنديیــە ڕوونــە2

بــەم توێژينــەوە چــی بــە دەســت دەهێنيــن؟ گومانــی تێــدا نیيــە 
ــرد  ــان دەک ــە بانگەشــەی ئەوەي ــوو، ک ــە ب ــاوا هەڵ ــی ڕۆژئ تێڕوانين
پرۆســەی هاوســەرگيری دوابخرێــت بــۆ تەمەنــی 40 ســاڵ يــا دواتــر، 
ئه وه تا دوای بينينی ئەنجامی توێژينەوەکان ڕايان گۆڕی... ئێمەش 
دەڵێين وه ك پێشتر ئاماژه مان پێ كرد پێغەمبەرەکەمان ملسو هيلع هللا ىلص هەزار و                                                                                 
چوارســەد ســاڵه  ڕێنوومایــی كردوویــن ئه گــه ر لــه  توانــادا بــوو هــه ر 
بــه  گه نجــی ژن بهێنرێــت )ئــەی گەنجینــە هــەر کەســێ لــە ئێــوە 
لــە توانایــدا هەیــە بــا ژن بێنێــت( ئــەوه  ئاڕاســته ی گەنجانــه  نــەك 
بــە تەمەنــەکان! کــە ئه مــه ش بــە تــەواوی لەگــەڵ ئــەم توێژینــەوه  

زانســتییه دا یەکدەگرێتەوە!
ئەنجامــدەری  دانــاوه  پەرســتش  بــە  هاوســەرگيری  ئيســام 
پاداشــت دەدرێتــەوە بۆيــە تــا دەســت بــە ڕێنوومايیەکانییــەوە 
بگرين دووردەبين لە گرفتەکانی ژيان و نەخۆشییە کوشندەکان و                                                                                                   
سەرفرازی دونيا و قيامەتیش دەبين. توێژينەوەکان باس لە تەمەن و                                                                                  
کاتێکــی دياریکــراو دەكــەن کە پێويســتە مــرۆڤ هاوســەرگەری تيادا 
ئەنجامبــدا ئەويــش لــە بيســت ســاڵ يــان نه ختێــك زياتــر، گــەر زۆر 
دوا بکەوێــت ئــەوا کاريگــەری لەســەر خانەکانــی لــەش و ســپێرم و  
ــەکان بــە کێشــەی  هێلکــەکان دەبــێ و ئەگــەری تووشــبوونی منداڵ

دەروونــی و جەســتەيی هەيــە.
لــه  تەمەنــی گەورەييــدا ئاکامــی باشــی نابــێ )ئــەوەش ڕای 

ــه  زانايانــی دانيمــارك(.)11,6( پێغەمبــەری نازداریــش ملسو هيلع هللا ىلص  تیمێــك ل
( صحیــح مســلم:  ده فه رموێــت: )... فمــن رغــب عــن ُســنَّيت فليــس ِمــيِّ
1401، واتــه : هــه ر كه ســێك واز لــه م ســوننه ته ی مــن )هاوســه رگیری( 

 .
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ــه ی  ــه  پێگ ــزواج( ل ــی )أســرار ال ــه  بابه ت ــراوه  ل ســه رچاوه : وه رگی
)عبدالدائــم الكحیــل(.
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لە ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا دابڕینی تەندروستی یان بەرگرتن و                   
جیاكردنــەوەی نەخــۆش، گرنگتریــن هۆكارەكانــی ســنووردانانە بــۆ 
باڵوبوونــەوەی نەخۆشــییەكان. لــە دابڕینــی تەندروســتیدا ڕێ بــە 
كــەس نادرێــت بچێتــە ئــەو ناوچانــەوە كــە یەكێــك لــە نەخۆشــییە 
درمەكانــی تێــدا باڵوبۆتــەوە، ڕێ لــە تێكەاڵویكردنــی خەڵكەكــەی 
لــەو  خەڵكەكــە  دەگیرێــت  ڕێ  تریشــەوە  لەالیەكــی  دەگیرێــت. 
ناوچانــەوە بێنــە دەرەوە، جــا كەســەكە  تووشــی ئــەو پەتایــە 
ــەی  ــەو پەتایان ــەی ئ ــە نموون ــت. ل ــووش نەبووبێ ــان ت ــت ی بووبێ
دابڕینــی تەندروســتی بــۆ بەكاردێــت، پەتای چاوەقووڵە )تاعون(ـــە.

پێغەمبــەری  فەرمــوودەدا  چەنــدان  لــە  لەوەدایــە  ســەیر 
ڕوونكردۆتــەوە،  تەندروســتی  دابڕینــی  بنەماكانــی  ملسو هيلع هللا ىلص  نــازدار 
ڕێگریــی لــە خەڵــك كــردووە بچنــە ئــەو شــارەوە كــە تووشــی 
چاوەقووڵــە )تاعــون( بــوون، یــان لێــی بێنــە دەرەوە. هەركەســێكیش 
ئــارام لەســەر ئــەو حاڵەتــە بگرێــت پاداشــتی شــەهیدی هەیــە.

بیســتتان  )ئەگــەر  دەفەرموێــت:  ملسو هيلع هللا ىلص  خــودا  پێغەمبــەری 
چاوەقووڵــە )تاعــون( لــە خاكێكــدا پەیــدا بــووە، مەچــن بــۆ ئــەوێ. 
ئەگــەر لــە خاكێكــدا پەیــدا بــوو ئێــوەی تێــدا بــوون، لێــی ڕامەكــەن( 

پێشــەوا موســلیم گێڕاویەتیــەوە. 

دابڕینی تەندروستی
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بەپێــی لێكۆڵینەوەیەكــی نــوێ  لــە زانكــۆی شــیكاگۆ: منداڵــە 
شــیرەخۆرەكان هــەر زوو هەســت دەكــەن بــە ئــاكار و ڕەوشــتە 
باشــەكان و لەگــەڵ ڕەوشــت و ئــاكارە خراپــەكان جیایــان 
سەرپەرشــتیاری  دیكیتــی(  )جیــن  پڕۆفیســۆر  دەكەنــەوە... 
لێكۆڵینەوەكــە وتــی: “بــە پێــی یاســاكانی پەرەســەندن دەبێــت 
بــێ  جیاوازیەكــی  بــە  بــن  یــەك  منداڵــەكان هەمــوو وەك 
ڕەوشــتی، بــەاڵم بــە پێــی لێكۆڵینــەوە نوێیەكــە جیاوازیەكــی 
گــەورە هەیــە لــە نێــوان پەرچەكــرداری منداڵــەكان بەرامبــەر 
توانــا  ئــەو  ئــەوەی زۆر ســەیرە  بــاش و خراپــەكان،  كارە 
زۆرەی منداڵــەكان لــەو تەمەنــە زۆر زوویانــەوە كــە زۆر بــە 
باشــی جیــاوازی دەكــەن لــە نێــوان هەڵســوكەوتە باشــەكان و 
خراپــەكان و تەركیــزی ئــەو مندااڵنــە لەســەر ئــەو كارانــە”. 
یاســاكانی  دژی  تــەواوی  بــە  نوێیــە  لێكۆڵینــەوە  ئــەو 
پەرەســەندنە، كــە نكوڵــی لــە هەمــوو ڕەوشــتێكی كۆرپــە 
دەكات و هەمــوو ڕەوشــت و ئــاكارەكان بــە بــاش و خراپیانــەوە 
ژینگــەی  لــە  ئــەوان  واتــە  دادەنێــت.  وەرگیراویــان  بــە 
دەوروپشــتیانەوە وەریدەگرن لە نێو كۆمەڵدا. ئەو لێكۆڵینەوە 
نوێیــە ئامــاژە بــە بوونــی زانیــاری هەڵگیــراو دەكات لــە نێــو 
جینەكانــی هەمــوو كۆرپەكانــدا، كــە چــاك و خــراپ لــە یــەك 
جیادەكەنــەوە. بــە مانایەكــی تــر بەهــا ڕەوشــتیيەكان هــەر لــە 
نێــو خانەكانــی لەشــی مرۆڤــدا چێنــدراون و هەمــوو چەمكــە 
جوانەكانــی، وەك دادپــەروەری و چاكەكــردن و بەخشــین و 
ئەوانــی تــر، هەمــوو لــە نێــو خانەكانمانــدا چێنــدراون، هــەر 
ــە بەدیدەهێنرێــت و ئەوانــە بەشــێكن  ــەو ســاتەوەی كۆرپەل ل
ــدا،  ــە هەمــوو لەگەڵمان ــە. ئەوان ــەی لەشــی كۆرپەل ــە پێكهات ل
هــەر لەســاتی بەدیهاتنمانــەوە، نــەك لــە دواییــدا لــە دەوروبــەر 

ــن.  وەریگری
خــوای گــەورەش دەفەرموێــت: چ ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  

ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  چ      الــروم.                                                                           
واتــه : )ئــه ی ئینســان بــه  دڵێکــی پــاك و بێگــه رده وه ( ڕوو 
مه کــه ،  ال  و  ئه مــا  و  خــوا  ئاینــی  به رنامــه  و  بکــه ره 
خه ڵکینــه ئێــوه ش پابه نــدی ئــه و نه خشــه یه بــن کــه خــوا 
ــۆك و                                                 ــان که ته ل ــه قورئ ــوه ی له ســه ر دروســت کــردووه )وات ئێ
هیــچ  المــه ده ن(،  لێــی  ئاده میزاده کانــه  ژیانــی  نه خشــه ی 
جــۆره گۆڕانکارییــه ك لــه هیــچ نه خشــه  و دروســتکراوێکی 
خــوادا نییــه ، ئــا ئه وه یــه دینــی ڕاســت و دروســت، بــه اڵم 

زۆربــه ی خه ڵکــی ئــه م ڕاســتیانه نازانــن.
بەڵــێ  ئێمــەی مــرۆڤ هــەر لــە ســاتەكانی بەدیهاتنمانــەوە 
بۆیــە وەك  تێــدا چێنــدراوە.  بەرزەكانمــان  بەهــا مرۆییــە 
پرۆفیســۆر )جیــن دیكیتــی( دەڵێــت: ئەگــەر بمانەوێــت بەهــا 
ڕەوشــتییە بەرزەكانــی، بــۆ نموونــە وەك دادپــەروەری، بــە 
ــەر  ــت ه ــەوە، دەبێ ــدا بمێنن ــەڵ منداڵەكانمان ــی لەگ بەردەوام
لــەو تەمــەن زووییــەی منداڵەكانمانــەوە فێــری ئــەو بەهــا 
ڕەوشــتییە بەرزانەیــان بكەیــن و بــە كرداریــی لەبەرچاویانــدا 
ئەنجامــی بدەیــن. دەی ئــەوە هەمــان شــێوازی پــەروەردەی 
ئیســامی پیــرۆزە، ئــەی نابینیــن پەیامبــەر موحەمــەدملسو هيلع هللا ىلص 
چــی دەفەرموێــت: )اتَّقــوا هللَا واعِدلــوا فــی أوالدِكــم( صحیح مســلم: 
1623، واتــه : لــه  ترســی خــودا خۆتــان لــه  گوناهــه بپارێــزن و 

ــن. ــه روه ر ب ــه نێــوان منداڵه كانتانــدا دادپ ل
سه رچاوه :

-http://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_par-

ents_influence_early_moral_development

-Precursors to morality in development as a complex 

interplay between neural, socioenvironmental, and be-

havioral facets, Cowell JM, Decety J, Proc Natl Acad 

Sci U S A. 2015 Oct 13;112(41):12657-62. doi: 10.1073/

pnas.1508832112. Epub 2015 Aug 31

لێكۆڵینەوەیەكی نوێ  
لەسەر منداڵی شیرەخۆرە

jamalmhammad@haiv.org  جەمال موحەمەد ئەمین
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پــەروەردگارە  منەتێکــی  و  گەورەیــە  نیعمەتێکــی  منــداڵ 
و  بیــن  ســوپازگوزار  پێویســتە  کــە  بەندەکانییــەوە،  بەســەر 
دڵخــۆش بیــن بــەو بەخششــە گەورەیــە و پەیمــان بدەیــن کــە بــە 
شــێوەکی جــوان و دروســت پــەروەردە و چاودێرییــان بکەیــن، بــۆ 

ــدا.  ــە باخچــەی ژیان ــدار ل ــی بەرهەم ــە تۆوێک ــەوەی ببن ئ
ئاینــی پیــرۆزی ئیســام گرنگییەکــی تەواوەتــی بــە منــداڵ داوە 
نــەک هــەر لە ســاتی لە دایکبوونیــدا، بگرە پێش لە دایکبوونیەوە، 
واتــە هــەر ئــەو کاتــەی بیــر لــە هاوســەرگیری دەکرێتــەوە، بۆیــە 
ڕاســپاردەی کــردووە بــە هەڵبژادنــی هاوســەری شــیاو و بــڕوادار بــۆ 
دڵنیابــوون لــە بەدیهێنانــی نەوەیەکــی تەندروســت و خێزانێکــی 
پتــەو، کــە بــە تەنهــا الیەنــی ڕەوشــتیی ناگرێتــەوە، بەڵکــو الیەنــە 
ئــەم  دەگرێتــەوە،  دەرونییەکەشــی  و  بۆماوەیــی و جەســتەیی 
ــەوە  ــی دووگیانیی ــە قۆناغ ــەر ل ــت ه ــەردەوام دەبێ ــە ب چاودێریی
ــی. قورئانیــش  ــردن و پەروەردەکردن ــوون و گەورەک ــە دایکب ــا ل ت
ــە  لــە چەندیــن ئایەتــدا ئامــاژەی بــەم ڕاســتییە کــردووە، وەک ل

ئایەتــی (21)ی ســورەتی )الــروم(دا دەفەرموێــت: چ ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  چ .
هەروەهــا خــودای گــەورە ئامــاژەی بــە یەکێــک لــە مەبەســتە 
ســەرەکییەکانی هاوســەرگیری داوە، وەک لــە ئایەتــی (72)ی                                

ــت: چ حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   ــل(دا دەفەرموێ ــورەتی )النح س
مت    خت   حت   جت   يب   ىب   مب   خب   حب   
ىتجح   چ، هەروەهــا چەندیــن فەرمــوودەش هــەن، کــە 
جەختیــان لەســەر هەڵبژاردنــی هاوســەری چــاک کردۆتــەوە 
بــۆ مەبەســتی خســتنەوەی نــەوەی چــاک و تەندروســت، وەک 
دەفەرموێــت: ) إذا ااتکــم مــن ترضــون دینــە وخلقــە فزوجــوە، إال تفعلــوا 
تکــن فتنــة يف االرض وفســاد کبــر( أخرجــە أبــوداود والترمــذي. واتــە: 

ئەگــەر کەســێک هــات بــۆ داخــوازی، لــە ئایــن و ڕەوشــتی ڕازی 
بــوون، ڕێگــری مەکــەن و بیدەنــێ، ئەگــەر وەهــا نەکــەن خراپە و                                                                         

ــەوە. ــە ســەر زەوی دا بــاو دەبێت فەســادی ل
هەروەهــا لــە فەرموودەیەکــی تریشــدا ئامــاژە بــە هەڵبژاردنــی 
ئافرەتــی بــاش دەکات، بــۆ ئــەوەی نەوەیەکــی تەندروســت و بــە 
توانــا بخاتــەوە، وەک دایکــی موســڵمانان خاتــوو عائیشــە لــە 
پێغەمبــەرەوە دەیگێڕێتــەوە، کــە دەفەرموێــت: )ختــروا لنطفکــم 

ــي. ــم والدارالقطن وانکحــوا االکفــاء( أخرجــە الحاک
لــە هەمــوو قۆناغەکانــدا ئیســام مافــی بــە منــداڵ داوە، کــە 
هەندێکیــان لــە قورئانــدا ئامــاژەی پێــدراوە و لــە ســوننەتی 
و                                                                   ڕۆیشــتووە  لەســەری  درشــتی  بــە  ملسو هيلع هللا ىلص  پێغەمبەریشــدا 
بەســەر  جێگیــر  ســوننەتێکی  بــە  کــردووە  منداڵــی  مافــی 
بــە  کــە پەیوەســتە  لــەو ســوننەتانەش  باوکیانــەوە،  دایــک و 
خۆشــحاڵبوون  و  خۆشــمژدەیی  منداڵــەوە،  یەکەمــی  ڕۆژی 
و  گوێیــدا  بــە  بانگــدان  و  نزاکــردن  دایکبوونــی،  لــە  بــە 
گۆشــکردنی. واتــە  بــۆی،  “ته حنیــک”  ئەنجامدانــی  پاشــان 
“ته حنیک” یاخود گۆشــکردن: ســوننەتێکی دیاری پێغەمبەرە 
ملسو هيلع هللا ىلص کــە جوینــی خورمایــە لــە دەمــی کەســێکی تەندروســتدا، 
پاشــان خســتنە دەمــی کەمێــک لــە خورمــا جوراوەکەیــە بــە 
پەنجەیەکــی پــاک بــۆ نــاو دەمــی منداڵەکــە، پاشــان جواڵندنــی 
بــە نەرمــی بــە ڕاســت وچەپــدا هەتــا هەمــوو دەمــی دەگرێتــەوە.
لــە صەحیحــی بوخــاری و موســلیمدا هاتــووە، لە ئەبو موســای 
ئەشــعەریەوە � فەرموویەتی:“منداڵێکم بوو و بردمە خزمەت 
پێغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص ئەویش ناوی لێنا ئیبراهیم و بە خورما گۆشی کرد.”
بــە  ئامــاژە  لــە چەندیــن فەرمــوودەی تریشــدا  هه روه هــا 

کــراوە. )تەحنیــک(  ســوننەتی 
ملسو هيلع هللا ىلص  پێغەمبــەر  کــە  دەبینیــن  فەرموودەکانــدا  لــە  وەک 

سوننەتی تەحنیک و کاریگەری 
لەسەر منداڵی کۆرپە

ئا: ناسکە عەزیز/ هاوڕێ طارق
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خورمــای بــەکار هێنــاوە. حیکمەتــی بەکارهێنانــی خورمــا لــە الی 
زانــا پێشــینەکان وەهــا لــەم ســوننەتە گەیشــتوون، کــە پێویســتە 
خورمــاش  ئەگــەر  جــا  منداڵەکــە،  بــە  بدرێــت  شــیرینیيەک 
بهێنرێــت،                                                                                بــەکار  تــر  شــیرینی  دەکرێــت  نەکەوێــت  دەســت 
بــۆ نموونــە وەک هەنگویــن، بــەاڵم زانســتی نــوێ چەندیــن توێژینەوەی 
کــردووە لــە بــارەی گرنگــی پێدانــی شــیرینیەوە بــە منــداڵ و جۆرێــک 
لــەو مــاددە شــیرینانه ، کــە توێژینــەوەی زۆری لــە بــارەوە کــراوە 

ســوككه رۆزه . شــه كری 
وەک دەرکەوتــووە خورمــا ڕێژەیەکــی زۆری ســوكکەرۆزی تێدایــە و                                                                      
ســەرچاوەیەکی گرنگــە بــۆ ئــازار شــکاندن و کــەم کردنــەوەی گریــان لــە 

منداڵــی تــازە لــە دایکبــوودا بــە پێــی ئــەم توێژینەوانــە:
لــە توێژینەوەیەکــدا کــە بــۆ 18 جــۆر خورمــا کراوە بــۆ دیاریکردنی 
ڕێــژەی شــەکری ســوكکەرۆز تێیانــدا، دۆزراوەتــەوە کــە هەندێــک جۆری 
خورمای وەک خالس، بارنیا نزوە، )عەجوەی مەدینە(، ماعن و خونزی 
ڕێژەیەکــی بــەرز ســوکكەرۆزیان تێدایــە کــە ڕێژەکــەی (%36-%60)ه.                                                                                                          
هەندێــک جــۆری تــری وەک )نغــال، فــرض، نشــو، قــاش تبــق( کەمتریــن 

ڕێــژەی ســوكکەرۆزیان تێدایــە کــە لە نێــوان (%3.5-%8.1) یە(1).
بــە پێــی داتابه یســی National Nutrient database دیاریکــراوە 
کە بۆ هەر )100 گم(  لە خورمای ) دەقلە نور( %63.35 ی شەکرە(2). 
هەروەهــا بــە پێــی ماڵپــەری Self-Nutrition Data، خورمــا بــە 
ســیانزەهەمین جــۆر خــۆراک دەســت نیشــان کــراوە بــە پێــی ڕێــژەی  

ســوکكەرۆز تێیــدا(3). 
شــەکر  کــە  دەردەکەوێــت  بۆمــان  ســەرچاوانە  ئــەم  پێــی  بــە   
ســەرەکیترین مــادە خۆراکییــە لــە خورمــادا کــە یەکێــک لەوانــەش 

ســوكکەرۆزە.
ئــەو توێژینەوانــەی کــە لــە بــارەی کاریگــەری ســوكکەرۆزەوە هاتووە 

بــۆ منداڵی ســاوا:
ــە  ــە ل ــک یەش ــەری س ــەکری ســوكکەرۆز بۆچارەس بەکارهێنانــی ش
ــەری شــەکری   ــی کاریگ ــۆ دیاریکردن ــە ب ســاوادا، ئامانجــی توێژینەوەک
ــە  ــە ک ــەم توێژینەوەی ــک، ئ ــۆ ژانەس ــکێنێک ب ــوکكەرۆز وەک ئازارش س
لــە گۆڤــاری Archives of Disease in Childhood کــە لــە ســاڵی 

.Trond Markestad 
1997دا باڵوبۆتــەوە لەالیــەن توێــژەر(4)

ــە  ــە، ک ــران وەک نموون ــی ســاوا وەرگی ــەوەدا 19 منداڵ ــەم توێژین ل
هەریەکەیــان بــڕی )2 میلیلیتــر بــە چــڕی %12(ی مــاددەی ســوكکەرۆز 
درا پێیــان لەکاتــی گریانــدا، ســەر ئەنجــام دەرکــەوت 12 یــان بــەو 
چارەســەرە بــاش بــوون و 1 منداڵیــش بــە بــێ چارەســەرەکە بــاش 
بــووە، بــەاڵم 5 دانەکــەی تــر گۆڕانــکاری ئەوتۆیــان بــە خــۆوە نــەدی، 
بــە پێــی هەڵســەنگاندی باوانیــان، منداڵێکیــش لــەو تاقیکردنەوەیــەدا 

کشــایەوە.
ســەرئەنجام دەرکــەوت کــە ســوکكەرۆز کاریگەرییەکــی باشــی هەیــە 

بــۆ کەمکردنــەوەی ژانەســک لــە منداڵــی ســاوادا.
لــە توێژینەوەیەکــی تــردا کــە بــۆ 83 منــداڵ ئەنجــام درا لە تەمەنی 
90 ڕۆژ و کەمتــر، بــە مەبەســتی کەمکردنــەوەی ئــازار لــه  كاتــی دانانی 

                                                                                                                  Academic Emergency Medicine سۆندەی میزدا، کە لە گۆڤاری
ســەرکردایەتی  بــە  تیمێکــەوە،  لەالیــەن  کــە  دا،   2006 ســاڵی  لــە 

.Alexandar J. Rogers(5)ئەلیکســاندەر جــەی رۆگــەر
منداڵــەکان دابــەش کــران بۆ دوو کۆمەڵــەی 40 دانەیی: کۆمەڵێکیان 

ــدان و کۆمەڵەکــەی تریــش  ــر(  ســوکكەرۆزیان پێ ــڕی )2 ملیلیت ب
)2 میلیلیتــر( ئاویــان درایــە، دوو خولــەک پێــش دانانــی ســۆندەکە 
بۆیــان. ســەرئەنجام دەرکــەوت ئــەو مندااڵنــەی کــە تەمەنیــان لــە 
90 ڕۆژ کەمتــرە، کاریگەرییەکــی ئازارشــکێنی وەهــای نەبــووە، 

ــە 30 ڕۆژ و کەمتــر  بــەاڵم بــۆ ئــەو مندااڵنــەی کــە تەمەنیــان ل
بــووە، کەمتــر ئازارەکەیــان زیــادی کــردووە و کەمتریــش گریــاون، 
ــە چــاو  ــان ل ــاری ئاســایی خۆی ــەوە ب ــر گەڕاونەت هەروەهــا خێرات

ئــەو مندااڵنــەی کــە ئاویــان دراوەتــێ.
لــە توێژینەوەیەکــی تــردا بــە نــاوی: کاریگەریــی ئازارشــکێنی 
شــەکری  ســوکكەرۆز بــە پێــی ڕێــژەی پەیتیــەکان )چڕییــان( بــۆ 
ئــەو مندااڵنــەی کــە لــە مــاوەی ئاســایی خۆیانــدا لــە دایکبــوون، 
واتــە 37-42 هەفتــەی دووگیانییــان تــەواو کــردووە، کــە لــە 
گۆڤــاری BMJ دا لــە ســاڵی 1995 دا باڵوکراوەتــەوە. و لەالیــەن 

.Nora Haouari (6) تیمێــک توێــژەرەوە ئەنجامــدرا
لــەم توێژینەوەیــەدا 60 منداڵــی ســاوای تەندروســت وەرگیــران، 
کــە تەمەنیــان لــە نێــوان 1-6 ڕۆژدا بــوون، کــە کــران بــە چــوار 
گروپــەوە و، دوو خولــەک پێــش وەرگرتنــی نموونــەی زەردووی لــە 
پاژنــەوە بــەدەرزی و ئــەم شــەکرەیان بەم ڕێژانــە دا بە گروپەکان: 
گروپی یەکەم بڕی )2 میلیلیتر( لە شەکری  سوکكەرۆزیان درایە 
بــە چــڕی %12.5 کێــش/ قەبارە، گروپی دووەم بڕی )2 میلیلیتر( 
لــە شــەکری ســوکكەرۆزیان درایــە بــە چــڕی %25 کێــش/ قەبــارە، 
ــە شــەکری  ســوکكەرۆزیان  ــر( ل ــڕی )2 میلیلیت ــی ســێهەم ب گروپ
درایــە بــە چــڕی %50 کێــش/ قەبــارە، گروپــی چوارەمیــش                                                                               
)2 میلیلیتــر( شــلەیەکی ســادەیان پێــدرا، وەک )ئــاوی دڵۆپێنــراو(. 
دەرئەنجــام پــاش ســێ خولــەک کەمبوونەوەیەکــی بەرچــاو بــەدی 
کــرا لــە کاتــی گریــان و لێدانــی دڵــدا لــەو مندااڵنــەی کــە ڕێــژەی 
لــە %50ی  ســوکكەرۆزیان وەرگرتــووە  بــە بــەراورد لەگــەڵ 
ــەک  گروپــی چوارەمــدا. هەروەهــا دەرکــەوت کــە دوای یــەک خول
ــە %50ی شــەکرەکەی  ــە دۆزی لێدانەکــە گروپــی ســێهەم کــە ل ل
پێــدرا بــوو بــاش بــوون و دوای 2 خولــەک گروپــی دووهــەم بــاش 

بــوون، واتــە 25%.
ســەرئەنجام دەرکــەوت کــە هەتــا گیراوەکــە پەیتیەکــەی زیاتــر 
ــردا  ــی زووت ــە کاتێک ــرەوە و ل ــکێنی زیات ــەری ئازارش ــت کاریگ بێ

منداڵەکــە ژیــر دەبێتــەوە. 
لــە توێژینەوەیەکــی تــردا کــە بــۆ منداڵــی تــازە لــە دایکبــووی 
ــی  ــش تەواوکردن ــە پێ ــەی ک ــەو مندااڵن ــە ئ ــراوە )وات ــەکام ک نەب
37 هەفتــەی دووگیانــی لــە دایکبــوون(،  لــە ســەر کاریگــەری 

کەمکردنــەوەی ئــازار بــە پێدانــی شــەکری  ســوکكەرۆز.
 Archives of Disease in لــەم توێژینــەوەدا کــە لــە گۆڤــاری
Childhood-Fetal and Neonatal Edition  لە ساڵی 1996دا 

پشــکنینیان  تەندروســت  نەبەکامــی   15 تیایــدا  بۆتــەوە،  بــاڵو 
بــۆ کــراوە، کــە تەمەنیــان لــە نێــوان 32-34 هەفتــەدا بــووە:
باشــی  کاریگەرییەکــی  کــە  دەرکەوتــووە  ســەرئەنجامیش 

نەبــەکام(7). منداڵــی  بــۆ  هەیــە  ئازارشــکێنی 
لــە پێداچونەوەیەکــی توێژینــەوەدا کــە بــۆ ئــەو توێژینەوانــە 
له ڕێگــه ی  ســوکكەرۆز  شــەکری  پێدانــی  لەبــارەی  کــە  کــراون 
ده مــه وه ، بــۆ کــەم کردنــەوەی ئــەو ئازارانــەی کــە بــە هــۆی 



منداڵەکــەوە  چاودێــری  و  چارەســەر  پرۆســەی  هەندێــک 
ڕوودەدات لــە منداڵــی تــازە لە دایکبــوودا، ئەم پێداچوونەوەیە لە 
گۆڤاری Neonatal network باڵوکراوەتەوە لە ساڵی 2006 دا،                     
.)Leef K.))8) کــە لەالیــەن توێــژەر لیــف کــەی ئەنجــام دراوە

و                                                      کــراوە  توێژینــەوە   16 بــۆ  کــە  پێداچوونەوەیــە  ئــەم 
ــە ئــەوەی  1077 ســاوای تێدابــووە، ســەرئەنجام ئــەم توێژینەوان

خســتۆتە ڕوو کــە پێدانــی ســوکكەرۆز بــێ زیــان و بــە ســوودە بــۆ 
کەمکردنــەوەی ئــازار تێیانــدا.

لێــرەدا دەگەینــە ئــەو ڕاســتییەی کــە ســوننەتی پیــرۆزی 
ســەرەڕای  )تەحنیــک(دا  بەجێهیێنانــی  لــە  ملسو هيلع هللا ىلص  پێغەمبــەر 
چەندیــن  قیامەتــدا،  لــە  گــەورە  پاداشــتێکی  دەســتکەوتنی 
ســوودی تەندروســتی دیکەشــی هەیــە کــە بەشــێکی بــە بەڵگــەی 
زانســتییەوە ســەلمێنراوە، وەک لــەو توێژینەوانــەی لــەم بابەتــەدا 

ئامــاژەی پێــدران.
هەموو ئەمانەش بەڵگەن لەســەر ڕاســتیی پەیامی ئیســام، کە 
ئاینێکــە لــە خــوداوە بــۆ پێغەمبەرمــان ملسو هيلع هللا ىلص هاتووەتــە خوارەوە  و                                                                       
ناکرێــت لــەو ڕۆژگارەدا کــە 1400 ســاڵ لەمــەو بــەر بــوو، ئــەم 
ــە  ــتییانە ل ــەم ڕاس ــدا ئ ــە کاتێک ــتبێت، ل ــێ گەیش ــتانەیان پ زانس

ســەدەی بیســتەمدا دۆزراونەتــەوە. 
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 یەكێكــی تــر لــە كارداناییەكانــی پــەروەردگار دیزاینــی نــاوازەی 
درووســتكردنی )خوێنبــەری ســوباتی(یە؛ ئاشــكرایە یەكێــك لــە 
ئەركەكانــی دڵ، ناردنــی خوێنــە لــە ڕێگــەی خوێنبەرەكانــەوە بــۆ 
بەشــەكانی لــەش، یەكێكیــش لــەو خوێنبەرانــە پێــی دەوترێــت 
)خوێنبــەری ســوباتی( Internal Carotid artery، كــە بەشــێكە لــە 
ــەوە بــۆ دوو  شــاخوێنبەری دڵ و خوێــن لــە بەشــی پێشــەوەی مل
لەســەر ســێی مێشــك ســەردەخەن، بــەاڵم ئــەوەی جێــگای تێڕامانــە 
دەبینیــن كاتێــك ئــەم خوێنبــەرە بــە ڕێكــی دەگاتــە بنكــی مێشــك، 
لــە شــوێنی چوونــە ژوورەوەی بــۆ نــاو مێشــك ئــەو ڕێكیــەی 
نامێنێــت و بــە شــێوەی پیتــی Uی ئینگلیــزی پێــچ دەكاتــەوە، ئــەم 

.Carotid Siphon )ــد ســایفون ــراوە )كارۆتی پێچــەش ناون

وێنەی خوێنبەری سوباتی بە شێوەیەكی ئەندازەیی پێچاوپێچە
ڕووی  لــە  دیزاینــە  ئــەم  گرنگــی  و  حیكمــەت  بزانیــن  بــا 
ــەم  ــكی ئ ــوودی پزیش ــن س ــان  چەندی ــە؟ زانای ــكییەوە چیی پزیش

لەوانــە:  دەرخســتووە؛  )ســایفۆن(ەیان 
و  كەمكردنــەوە  بــۆ  )ســایفۆن(ە  ئــەم  ســەلماندیان  یەكــەم: 
نەهێشــتنی  ترپــەی خوێنبەرەكەیــە، بەمــەش پەســتانی تونــد كــە 
لــە دڵــەوە بــە دەمارەكانــدا بــۆ مێشــك دێــت، كــەم بكاتــەوە و وای 
لــێ بــكات خوێــن بــە ئاســانی بگاتــە بەشــەكانی پێشــەوەی مێشــك، 
چونكــە ئەگــەر پەســتان بــەو تونــدی و بەرزییــە بــۆ مێشــك بێت و 
بەهــۆی ئــەم )ســایفۆن(ەوە هێــواش نەكرێتــەوە، - وەك لــە زانســتی 
ئەندازیاریــدا ســەلمێنراوە بوونــی هــەر پێچێــك لــە بۆریــدا دەبێتــە 
هــۆی كەمبوونــەوەی پەســتانی ئــەو شــلەیەی كــە بــە ناویــدا تێپــەڕ 
ــە زۆر  ــە مێشــك دەگات و دوور نیی ــان ب ــە زی ــەو كات ــت-، ئ دەبێ
بــە ئاســانی ببێتــە هــۆی تەقینــی دەمــارە خوێنبەرەكــەی مێشــك و 

تووشــبوونی كەســەكە بــە جەڵتــەی دەمــاغ.
دووەم: ئەگــەر خوێنبەرەكــە لــە ســەركەوتنیدا ئــەم پێچــەی 
تێنەكرایــە، ئــەوا لەگــەڵ هــەر جوڵەیەكــدا خوێنــی مێشــك كــەم 
دەبــووەوە، بــەاڵم بەهــۆی ئــەم )ســایفۆن(ەوە كــە خوێنــی تێــدا 
و  )مەغســەل(  ئاوگەلــی  بــۆری  دیزاینــی  هــەروەك  دەوەســتێت 
ئــاوەڕۆكان، كــە بەمــەش ناهێڵێــت مێشــك بــێ  خوێــن بێــت؛ هــەر 
ــە هــەر  ــە مــرۆڤ ل ــەو كات ــراوە )ســایفۆن(،  ئ لەبەرئەمەشــە ناون

جووڵه یەكیــدا تووشــی بورانــەوە دەبــوو!

 

وێنەی سایفون كە هەمیشە ئاوی تێدا دەمێنێتەوە
ســێهەم: یەكێكــی تــر لــە ســوودەكانی ئــەم )ســایفۆن(ە یارمەتیدانــی 
پزیشــكەكانە لــە كاتــی قەســتەرەدا چونكــە بەهــۆی ئەمــەوە دەتوانــن 

هــەر گرێیەكــی ژێــر مێشــكە ڕژێــن بــە ئاســانی بدۆزنــەوە.
هەروەهــا مــاوە ئــەوەش بزانیــن كــە خوێنبــەری بڕبڕەیــی )الشــریان 
الفقري( vertebral artery كە لە ناو بڕبڕەكانی ملەوە سەردەكەوێت و 
خوێن دەدات بە 1/3ی مێشــك - بەشــی پشــتەوەی مێشــك-، كە دەگاتە 
یەكــەم بڕبــڕە بــە هەمــان شــێوە پێــچ دەخــوات و گۆشــەیەك درووســت 
ــاو  ــە ن ــە مێشــكەوە، بەمــەش پەســتانی دڵ ل دەكات و ئینجــا دەچێت
مێشــكدا كــەم دەكاتــەوە... بــەم شــێوەیە دەبینیــن مێشــك لە پێشــەوە و 
لــە پشــتەوە پارێــزراوە و خوێنــی بــە شــێوەیەكی ڕێكوپێك بۆ دەچێت.

  

وێنەی خوێنبەری بڕبڕەیی لە V4  پێچ دەكاتەوە بۆ ناو مێشك
خــوای گــەورە دەفەرموێــت: چ حت  خت              مت  ىت  يت        جثچ القمــر، 
واتــە: بــە ڕاســتی ئێمــە هەمــوو شــتێكمان بــە ئەنــدازە درووســت 
ــان،  ــتكراوێكی كردگارم ــەر درووس ــە ه ــان ل ــان تێڕام ــردووە. بێگوم ك
پێمــان دەڵێــت: یەكێكــی دانــا و زانــا و بــە ویســت و بــە بەزەیــی لــە 
پشــت ئــەم هەمــوو ڕێكخســتن و ئەندازانەوەیــە و هەرگیــز هەڕەمەكــی 
ــە پێچــی خوێنبەرێكیشــدا  ــەر ل ــەت ئەگ ــە؛ تەنان ــدا نیی ــە كارەكانی ل
ــم(  ــن تقوی ــن شــێوەدا )أحس ــن و جوانتری ــە ڕێكتری ــی ل ــت، مرۆڤ بێ

درووســت كــردووە -پــاك و بێگــەردی بــۆ خــوای گــەورە.
سەرچاوەكان/ كتێب:
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2)Book .Clinical Neuroanatomy .Richard .S.Snell.7th Edition 
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ئاینــی پیــرۆزی ئیســام فەرمانمــان پــێ دەکات کــە دەبێــت لــە 
کــردار و گوفتارمانــدا مامناوەنــد بیــن؛ نــە کــورت نــە زیادەڕۆيــی 

ڤ   ڤ   چ  دەفەرموێــت:  گــەورە  خــوای  نه كه یــن، 
ڤ  ڤ  ڱ  چ البقــرة، واتــە: )بــه و شــێوه یه ش ئێوه مــان                                                                                         
به  گه لێكی میانه ڕه و گێڕاوه له هه موو ڕوویه كه وه : خواپه رستی، 
هتــد(. نه فســه وه ...  و  ڕۆح  داخوازیه كانــی  قیامــه ت،  دنیــا، 
هه روه هــا خــوای گــەورە لــە ئایەتێکــی تــردا دەفەرموێــت:  
چ    پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  چ األعــراف، 
واتــە: )بخــۆن و بخۆنــه وه و زیادەڕۆيــی مه کــه ن، چونکــه بــه 
 ڕاســتی خــوا لــه ســنوور ده رچــووان و زیاده ڕه وانــی خۆش ناوێت(.
ئاگادارمــان  و  تێدایــە  ڕوونــی  ئاماژەیەکــی  ئایەتــە  ئــەم 
دەکاتــەوە لەوانــه ی کــە زیادەڕۆيــی دەکــەن بــه و هۆیه شــه وه  لــە 

خۆشەویســتی خــوای گــەورە بــە دوور دەبــن!
پێغەمبەريــش ملسو هيلع هللا ىلص هەمیشــە دەم بــە خەنــدە بــووە و لــە 
چەندیــن فەرمــوودەدا ئەمــە دووپــات کراوەتــەوە، لەوانــە: 

عــن جريــر بــن عبداللــه � قــال: )مــا حجبــي النــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
منــُذ أســلمُت، وال رآين إال تبســَم يف وجهــي( صحيــح البخــاري: 
ــتنم  ــە دانیش ــردووە ل ــری نەک ــەر ملسو هيلع هللا ىلص ڕێگ ــە: پێغەمب 3035.  وات
لــە مەجلیســەکانیدا، هەمیشــە دەم بــە خەنــدەش بینیوومــە.

وعــن عبداللــه بــن الحــارث � قــال: )مــا رأيــُت أحــًدا َأكثــَر 
ــًما مــن رســوِل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص( صحيــح الترمــذي: 3641. واتــه: )هیــچ  تبسُّ
کەســێکم نەبینیــووە هێندەی پیغەمبــەر دەم بەخەندە بووبێت(.

)عــن مســاك بــن حــرب قــال: قلــُت جلابــِر بــِن مســرَة: أكنــَت ُتالــُس 
ُه الــذي  رســوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قــال: نعــم كثــرًا كان ال يقــوُم مــن مصــاَّ
يصلــي فيــِه الصبــَح حــى تطلــَع الشــمُس فــإذا طلعــت قــام وكانــوا 

ملسو هيلع هللا ىلص(.                                                                          ــُم  ويتبسَّ فيضحكــون  ليــِة  اجلا أمــِر  يف  فيأخــذون  ثــون  يتحدَّ
واتــە:  فه رمووده یــه،   ئــه م  پوختــەی   .2322 مســلم:  صحيــح 
پێغەمبــەر کــە گوێــی لــە هاوەاڵنــی دەگــرت گفتوگۆیــان دەکــرد و 

پێدەکەنیــن ئەویــش زەردەخەنــە دەیگــرت.
هەروەهــا پێغەمبــەر ملسو هيلع هللا ىلص خۆشــی فەرمانــی بــە ڕووخۆشــی 
كــردووە و بــە هۆکارێــک داینــاوە بــۆ دەســتکەوتنی پاداشــت 
ــُمَك يف وْجــِه أخيــَك َلــَك صدقــٌة( صحيــح  وەک دەفەرموێــت: )تبسُّ

الترمــذي: 1956.
پێغه مبــه ر  جوانــی  دیمەنێکــی  قورئانیــش  هەروەهــا 
ســوله یمانمان دەخاتــە بەرچــاو، کاتێــک بــە خــۆی و ســوپاکەیەوە 
دەبێــت، وەک  لــە ســکااڵی مێروولەیــەک  گوێــی  و  ڕێدەکــەن 

دەفەرموێــت: چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     
ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ  
واتــە:  النمــل،  چ  ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
ســوله یمان )کــه گوێــی لــه هــاواری مێرووله کــه بــوو( زه رده خه نــه 

گرتــی و بــه هــاوار و قســه که ی پێکه نــی...
ــت  ــان دەردەکەوێ ــەی ســەرەوە بۆم ــووده  و ئایەتان ــەم فەرم ل
کــە ڕووی خــۆش و خەنــدە خســتنە دڵــى خەڵکــەوە یەکێکــە 
ــەاڵم  ــۆ دەسخســتنی پاداشــت، ب ــە ب ــە ســوننەتەکان و هۆکارێک ل
لــە ســنوورێکی دیاریکــراودا نەچێتــە حاڵەتــی زیادەڕۆییــەوە، 
کردووینەتــەوە  ئــاگاداری  هەرخــۆی  ملسو هيلع هللا ىلص  پێغەمبــەر  ئه وه تــا 
دەفەرموێــت:                                         وه ك  پێکەنینــدا  لــە  نه كــردن  زیادەڕۆیــی  لــە 
)ال ُتكثِــْر الضِحــَك، فــإنَّ كثــرَة الضِحــِك ُتيــُت القلــَب( صحيــح 
الجامــع: 7435، حديــث حســن. واتــە: زۆر پێمەکەنــن چونکــە 

بــه رده وام زۆر پێکەنیــن دڵ دەمرێنێــت.

پێکەنینی زۆر و کاریگەریەکانی لەسەر جەستە
ئا: پەیمان جەوهەر.
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دەربــارەی  دەڵێــن  چــی  توێژینــەوەکان  بزانیــن  بــا  ئێســتا 
زۆر: پێکەنینــی 

British Medical Journal لــە توێژینەوەیەکــدا کــە لــە گۆڤــاری
دا باڵوکراوەتــەوە کــە لــە الیــەن هــەردوو توێــژەر )ڕۆبــن فێرنــەر( 
Robin Ferner و )جێــف ئارۆنســۆن( Jeff Aronson وە کــراوە و                                                            

تیایــدا پێداچوونــەوە بــۆ 785 توێژینــەوە کــراوە لەســەر پێکەنین، 
ســەرنجام دەرکەوتــووە ســەرەڕای کاریگــەری باشــی پێکەنیــن 
بــەاڵم کۆمەڵێــک زیانــی زۆریشــی هەیــە کــە هەندێکیــان دەبنــە 

هــۆی مــردن، هەندێــک لەوانــەش وەک:
 ،Irregular heartbeat ــی دڵ ــی ناڕێک ــەوە Fainting، لێدان بوران
 ،Asthma attacks ڕەبوو ،Cardiac rupture پچڕانی ماسولکەی دڵ
 Increased risk for زیادبوونــی مەترســی پەککەوتنــی ســیەکان
دەرفەتــی   ،Emphysema ســیەکان  هەڵئاوســانی   ،lung collapse

 Increased chance تەنینــەوە زیــاد دەکات بەهــۆی هەناســەدانەوە
of spreading infections due to “exhaled airflow، لــە دەســتدانی 

 ،Sudden loss of muscle tone کتوپــڕی تۆنــی )هێــزی( ماســولکە
سەر ئێشە Headaches، جەڵدەی مێشک Stroke، فیتقی دەرپەڕیو 
 
.Dislocated jaw دەرچــوون  شــەویلگە   ،Protruding hernia

 Sithandazile مســایمنگا(  )ســیثندازڵ  دکتــۆر  هەروەهــا 
Msimanga لــە کۆمەڵــەی )بۆتســوانا بــۆ ڕاوێــژکاری( دەڵێــت: )مــن 

بــڕوام وایــە پێکەنینــی زۆر ئەگــەری مردنــی هەیــە، چونکــە 
دەبێتــە هــۆی هیالککردنــی ماســولکەکانی دڵ، کــە یارمەتــی پــاڵ 

پێوەدانــی خوێــن دەدەن و کاتێــک ئــەم ماســولکانە هیــالک دەبــن 
ئۆکســجینی هەڵگرتــووە  کــە  پێویســت  ناتوانێــت خوێنــی  دڵ 
بگەیەنێــت بــە بەشــەکانی تــری لــەش، لەبــەر ئەمەيــه دەکرێــت 

ــی مــردن(.  ــۆی ڕوودان ــه  ه ــی زۆر ببێت پێکەنین
بێگومــان مەبەســت لــەم بابەتــە ڕێگــری کــردن نییــە لــە 
پێکەنیــن، بەڵکــو پێکەنین ســیفەتی پێغەمبــەران و پیاوچاکانیش 
ــتووه ، وەک  ــی خس ــش گریان ــەورە پێ ــەت خــوای گ ــووە و تەنان ب
واتــە:  النجــم،  چ  جس   مخ   حخ   مح     چ  دەفەرموێــت: 
گریانــی  و  پێکه نیــن  دیــارده ی  زاتــه ش  ئــه و  هــه ر  بێگومــان 
لــه  ئاده میــزادا به دیهێنــاوه ، بــەاڵم زیادەڕۆیــی لــە پێکەنینــدا 
وەک چــۆن لــە ڕووی مەعنەوییــەوە دڵ دەمرێنێــت، بــە هەمــان 
ــە  ــە ک ــی هەی ــدان زیان ــە ڕووی تەندروســتییەوە چەن شــێوەش ل

هەندێکیــان دەبنــە هــۆکاری ســەرەکی مــردن.
ده رده كه وێــت   بــۆ  ئه وه مــان  بابه تــه دا  لــه م  لــه  كۆتایــدا 
زۆربــه ی هــه ره  زۆری ده رئه نجامــی لێكۆڵینــه وه  زانســتییه كان 
هاوڕێــك ده بنــه وه  له گــه ڵ ئایه تــه  پیرۆزه كانــی خــوای گــه وره  و 

ملسو هيلع هللا ىلص. موحه ممــه د  ســه روه رمان  شــیرینه كانی  فه رمــووده  
سەرچاوە:

1.Ferner, R. (2016). BMJ CONFIDENTIAL Robin Ferner: A weakness 

for bad jokes. 

2.Hamilton, Anita, and Anita Hamilton. "That's Not Funny: 15 Reasons 

Why Laughing Is Bad for You." Time. Time, n.d. Web. 08 Nov. 2016/

3. http://www.dailynews.gov.bw/news-details.php?nid=6186.

،



پــەروەردگار دەفەرموێــت: چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ فاطــر، واتــە: )هەروەهــا 
هەندێــك لــە كــەژ و كێوەكانمــان بــە زنجیــرە كێشــاوە، هەیانــە 
چیــن و هێــڵ و نەخشــی ســپی و ســوورە و ئەوانیــش ڕەنگیــان 

ــك و تۆخــە(. ــاوازە، هەشــیانە ڕەشــێكی تاری جی
ــن كــە لەســەر  ــەرد و تاوێرەكان ــی ب ــاكان بارســتەی مەزن چی
بارســتەیەكی زەبەالحــی گــەورەن، ئەویــش ڕووی زەوییە. كەواتە 
بارســتەیەكی گــەورەی بــەرد و تاوێــرەكان لەســەر بارســتەیەكی 
ــك  ــە خەڵ ــە ك ــەو زانیارییەی ــە ئ ــە. ئەم ــە ڕووی زەویی ــرن ك ت

لەبــارەی زەوییــەوە دەیزانــن.
بــەاڵم كاتێــك مــرۆڤ لــە ڕوانیــن و تێڕامانیــدا قــوڵ بــووەوه ، 
هەمــوو ئــەوەی بینــی كــە لــە ژێــر چینەكانــی زەوی و لــە ژێــر 
ــان  ــە زەویی ــرد ك ــكرا ك ــەی ئاش ــەو چینان ــە، ئ ــدا هەی پێیەكانی
لــێ پێكهاتــووە، بینــی شــاخەكان چینــی یەكــەم )كــە توێكڵــی 
زەوییــە و ئەســتورییەكەی دەگاتــە (50 كیلۆمەتــر) تێدەپەڕێنــن 
تــا ڕەگەكانیــان بــە نێــو چینــی دووەمــی جــواڵوی ژێــری و ژێــر 
زەویــدا درێــژ ببێتــەوە. جێــی سەرســوڕمانە كــە خــودای گــەورە 
بەهــۆی شــاخەكانەوە ئــەم زەوییــەی لەســەر ئــەو چینــە جــواڵوە 

جێگیــر كــردووە. 
شــاخەكان هــەر دوو چینەكــەی زەوی دەبڕن. شــاخەكان زەوی 
ڕاگیــر و چەســپاو دەكــەن، بــە تــەواوی وەك مێــخ كــە ڕەشــماڵ 
لەســەر زەوی ڕاگیــر دەكات. دواجــار زانــرا كــە شــاخەكان لــە 

بەشــی ژێرەوەیانــدا ڕەگــی درێژبووەوەیــان هەیــە.
سەرســوڕمانی توێــژەران زۆر زیــادی كــرد كاتێــك بینیــان 
هەمــوو ئــەو زانیاریانــەی لــە دوای لێكۆڵینــەوە پێــی گەیشــتن، لە 
قورئانــی پیــرۆزدا ئاماژەیــان پێ دراوە، پــەروەردگار دەفەرموێت:                   
چ ٹ  ڤ  ڤ  چ النبــأ، واتــە: )ئایــا كێوەكانمــان وەك مێــخ 

چ                             چ ۀ  ہ    ہ   دەفەرموێــت:  یــان  دانەكوتــاون؟(.  بــۆ 

النازعــات، واتــە: )كێوەكانیشــی بــە تۆكمەیــی دامەزرانــدووە(. 
هەروەهــا دەفەرموێــت: چ ھ   ھ  ھ    ھ   ےے  ۓ  
ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ      ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې ى  چ لقمــان، واتــە: 
)ئاســمانەكانی دروســت كــردووە بەبــێ كۆڵەكــە بــە چــاوی خۆتــان 
دەیانبینــن، لــە زەویشــدا شــاخەكانی دامەزرانــدووە كــە لەنگــەری 
زەوییــان ڕاگرتــووە و )چەنــدان ســوودی تریــان هەیــە( نەوەكــو 
ژێــرە و ژوور ببــن و الرببنــەوە، چەنــدان جــۆر زینــدەوەر و 
ــە ئاسمانیشــەوە ئاومــان  گیانلەبەریشــی تێــدا باڵوكردوەتــەوە. ل
دابەزانــد، چەنــدان جــۆر گژوگیــای هاوجووتــی بــە ســوود و                   
ڕوانــد(. پــێ  زەویــدا  لــە  ڕازاوەمــان  و  جــوان  و  كەڵــك  بــە 
)ســیزمۆگراف(  ئامێــری  بەكارهێنانــی  بــە  زانــاكان  دواتــر 
ئــەم  ئاكامــدا  لــە  و  ئەنجامــدا  دوورودرێژیــان  لێكۆڵینــەوەی 

دەركــەوت: بــۆ  زانیاریانەیــان 
ــژ دەبێتــەوە.  ــدا درێ ــو زەوی ــە نێ ــە كــە ب 1. شــاخ ڕەگــی هەی
درێژیــی ڕەگــی شــاخ دەگاتــە 4.5 هێنــدەی بەرزییەكــەی لەســەر 

ــەوە. ڕووی زەویی
2. ئەركی شــاخ جێگیركردن و چەســپاندنی زەوی و پاراســتنی 

هاوسەنگییەكەیەتی.
ــەاڵم  ــوون، ب ــە دڵنیاب ــەم نهێنیی ــژەرەكان ل ــاڵی 1956ز توێ س
ــە 1400 ســاڵ پێشــتر باســی  ــر ل ــە زیات ــەر ل قورئانــی پیــرۆز ب

ئــەم نهێنییــەی كــردووە. خــودای گــەورە دەفەرموێــت: چ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
ڀ  چ النحل، واتە: )هەر خودا لەسەر ڕووكاری زەوی چیاكانی 
تــا لەنگــەری بگرێــت و ئێــوە نەلەرزێنێــت و                                                                              چەســپاندووە 
الرتان نەكاتەوە و ژێرە و ژوور نەبن، هەروەها چەم و ڕووبار و                                   
و                                                                               دەربكــەن  ڕێ  ئــەوەی  بــۆ  بەدیهێنــاوە،  تیــادا  ڕێگەوبانــی 

بــە مەرامــی خۆتــان بگــەن(.

بۆنهوجهوانانبۆنهوجهوانانبۆنهوجهوانانبۆنهوجهوانان
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بۆنهوجهوانان

ھ    ھ   چھ   دەفەرموێــت:  گــەورە  خــودای 
ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ىثچ البقــرة، واتــە: )دایكان 
ــەر  ــۆ ه ــدەن، ب ــان ب ــە منداڵەكانی ــیر ب ــا ش ــەواو ب ــاڵی ت دوو س

ــدات(. ــەواو ب كــەس كــە دەیەوێــت شــیری ت
 لــەم ئایەتــە پیــرۆزەدا داوا لــە دایــكان كــراوە شــیری خۆیــان 
بــە منداڵەكانیــان بــدەن، لەگــەڵ دیاریكردنــی مــاوەی نموونەیــی 
بــۆ شــیرپێدانەكە، بــە جۆرێــك كــە ئــەوەی پزیشــكی نــوێ 
باســی لێكــردووە و ســەلماندوویەتی بــە تــەواوی لەگــەڵ ئایەتــە 

ــە.  ــەدا هاوتای پیرۆزەك
تایبەتمەندییەكانی شیری دایك:

1. پێكهاتــەی شــیری دایــك ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ گەشــەدەكات، 
بــە جۆرێــك كــە لەگــەڵ پێداویســتی خۆراكیــی منداڵەكــە و 
كۆئەندامەكانیــدا  گەشــەكردنی  و  جەســتەیی  بەرگەگرتنــی 
بگونجێــت. بــە پێچەوانــەی شــیری دەســتكردەوە كــە پێكهاتەكانی 

جێگیــر و نەگــۆڕن. 
2. هەرســكردنی شــیری دایــك زۆر ئاســانترە، لەبەرئــەوەی 

ئەنزیمەكانــی هەرســكردنی تێدایــە.
3. شــیری دایــك پاكژكــراوە، لــە كاتێكــدا كــە شــیری دەســتكرد 

لــە میانــەی پێدانیــدا بــە كۆرپەكــە بــە دەگمــەن پیســبوونی 
میكرۆبــی لەگــەڵ نابێــت.

ــەی  ــەڵ پل ــی لەگ ــە تەواوی ــك ب ــیری دای ــی ش ــەی گەرم 4. پل
لــە  گونجانــە  ئــەم  هەرگیــز  گونجــاوە،  كۆرپەكــەدا  گەرمــی 

نابێــت. دەســتەبەر  دەســتكرددا  شــیرپێدانی 

5. شــیری دایــك دژەتەنــی جۆریــی ئەوتــۆی تێدایــە كــە 
یارمەتــی كۆرپــە دەدات لــە بەرگریكردنــی نەخۆشــییەكاندا. ئــەم 
دژە تەنانــە بــە ڕێژەیەكــی زۆر كەمتــر لــە شــیری مانــگا و 

شــیرەكانی تــردا بوونیــان هەیــە.
لە سوودەكانی شیرپێدانی سروشتی:

1. كــرداری چوونــەوە بــاری ئاســایی منداڵــدان، لــە دوای 
منداڵبوونــەوە.

2. كەمبوونــەوەی ڕێــژەی تووشــبوون بــە شــێرپەنجەی مەمــك 
الی دایكانــی شــیردەر.

3. ڕێگایەكی نموونەییە بۆ ڕێكخستنی وەچە.
ــوان دایــك و كۆرپەكــە بەهێــز  ــە نێ 4. پەیوەنــدی ڕۆحیــی ل

دەكات.
ــی  ــە دوو ڕۆژی یەكەم ــە ل ــە كۆرپ ــن ژەمه شــیر ك 5. یەكەمی
وەریدەگرێــت،  دایكییــەوە  لــە  دایكبوونییــەوە  لــە  دوای 
ــە  ــە ك ــانەی تێدای ــن )دژە تەن(ـ ــەو پرۆتی ــەرزی ئ ــی ب ڕێژەیەك
ــۆ  ــە ب ــەم تەنان ــیهێنەرەكانن. ئ ــە نەخۆش ــەی میكرۆب دژی گەش
كۆرپەكــە زۆر گرنــگ و پێویســتن، بــەو پێیــەی كــە هێشــتا 
لــە نزمتریــن حاڵەتــی الوازییدایــە... لــە بەرئــەوە شــیری دایــك 
هــەر بــە سروشــتی خــۆی پاكژكراوەیــە، ئــەو میكرۆبانــەی تێــدا 
ــە  ــن. ل ــەدە و ڕێخۆڵەكان ــییەكانی گ ــۆكاری نەخۆش ــە ه ــە ك نیی
هەمــوو كاتێكــدا و بــە پێــی داواكاری منداڵەكــە ســاز و ئامادەیــە.                                                                 
بــە پێــی پێداویســتیەكانی منداڵەكــە و بەرەوپێشــچونی تەمەنی، 

پێكهاتــەی شــیرەكەش دەگۆڕێــت.
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ســه رچاوه : موســوعة اإلعجــاز العلمــي للصغــار يف 
يوســف   ،)2004( املطهــرة،  والســنة  الكــرمي  القــرآن 
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پێشگۆتن
خودایــێ  مــەزن دبێژیــت: چ گ  گ  ڳ  ڳ  
ڻڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  
النســاء،                    ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ھچ 

پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
البقــرة. پچ 

نڤێــژ ســتوینەكە ژ ســتوینێن ئیســامێ  و كرنــا وان فەرمانــەكا 
خودایــی یــە، بــێ  گومــان هــەر نڤێژەكــێ  ژ هــەر پێنــج نڤێــژان 
دەمەكــێ  دەستنیشــانكری هەیــە هەروەكی قورئانــێ  ئاماژە پێكری.

مفایێن دەمێن نڤێژان ب گشتی
هــوكاری دەمــی د نڤێژێــدا گەلەكــێ  گرنگــە و ژ هــوكارێ  جهــی 
گەلــەك گرنگتــرە، چونكــی مــرۆڤ دشــێت ل گەلــەك جهان نڤێژێ  
بكــەت، بەلــێ  دەمێــن نڤێــژا پەیوەنــدی ب دەمژمێــرا گەردوونیڤــە 
هەیــە، و ب ڤــێ  چەنــدێ  ب پێگیریــێ  ب وی دەمــی مــرۆڤ 
ــۆ  ــدێ  ب ــێ  چەن ــێ  مــەزن، و ژ ڤ ــی گەردوون ــە پشــكەك ژ ڤ دبیت
مــە دیــار دبیــت كا بۆچــی پێغەمبــەری ملسو هيلع هللا ىلص هنــدە گرنگــی دایــە 
ــە باشــترین  ــدە كری ــەڤ چەن ــدا و ئ ــێ-  وێ ــژێ  د دەم ــا نڤێ كرن
كار ل دەڤ خــودێ ، ب گشــتی مفایێــن دەمێــن نڤێــژان ئەڤەنــە:
ــە د  ــن عــەردی و رۆژێڤ ــژا هەمــی ب زڤرینێ ــن نڤێ 1- دەمێ
گرێداینــە ئەڤــەژی گرنگیدانــە ب فەلــەك و گەردوونــی، و ئــەڤ 
گرێدانــە دبیتــە ئەگــەر مــرۆڤ ژی بێتــە گرێــدان ب دەمژمێــرا 

گەردوونیڤــە.
2- ژ ئەنجامێ  زڤڕینا رۆژێ  و ئەردی شەڤ و رۆژ )رۆناهی و                                                                      
تاریاتــی( چێدبــن و ب ڤــێ  چەنــدێ  دەمێــن نڤێــژان پەیوەنــدی ب 

رۆناهــی و تاریاتیێڤــە هەیە. 
3- دەمــێ  هــەر نڤێژەكــێ  گوهۆڕینــەكا زەمەنــی یــا مــەزن و 
گرنگــە، قەنجــی و كەرەمێــن خودایــێ  مــەزن نیشــا مــە ددەت، 
ژبــەر هنــدی فەرمانــا مــە هاتیەكــرن ب كرنــا نڤێــژا ل وان دەمــا 
وەك پشــكەك ژ پەســن و سوپاســیا خــودێ  ل ســەر وان قەنجــی و                                                                           

كەرەمــا. 
4- دیســا دەمێــن نڤێــژان بهایــێ  دەمــی نیشــا مرۆڤــی د دەن و 
دەمــێ  مرۆڤــی رێــك دئێخــن، هــەر نڤێــژەك نیشــا مرۆڤــی د دەت 
كــو ئەڤــە دەمەكــێ  دی ژی چــو و هــەر نڤێــژەكا مرۆڤــی كــر دێ  

مینیتــە ل هیڤیــا یــا دی. 
ــژا د  ــن نڤێ ــو دەمێ ــا ســەلماندی ك ــن زانســتی ی 5- ڤەكۆلینێ
ئیســامێدا گەلــەك د گونجاینــە دگــەل دەمێــن بزاڤێن فســیولۆجی 

ئەوێــن د لەشــیدا چێدبــن و ئیقاعــا لەشــی رێكدئێخــن. 
ژبــەر گرنگیــا خــاال پێنجــێ  و دویماهیــێ  دێ  ب بەرفرەهــی ل 

ســەر راوەســتین و شــرۆڤەكەین.
دەمژمێر و ئیقاعا بایولۆجی یا لەشی

هەمی ئەندام و سیستەمێن لەشێ  مرۆڤی ل دویڤ نەخشەكێ  

رێــك وپێــك و هەڤســەنگ ب رێڤــە دچــن ئارمانجــا ڤــی نەخشــەی 
ئەوە خزمەتا لەشــی بێتەكرن )ژیان و ســامەتی و هەڤتەمامی و                                                                        
هەماهەنگیــا وی(، كارێــن ئەندامێــن لەشــی پەیوەنــدی ب دەمێــن 

شــەڤ و رۆژانڤــە هەیە. 
دەمژمێــرا بایولۆجــی یــا لەشــی بــەردەوام كار دكــەت بێــی 
راوەســتیان، و بێــی پێدڤــی وزێ  و شــەحنێ  ببیــت، و بێــی بێتــە 
گونجانــدن دگــەل دەمــێ  گرێنتــش، یــان بێتــە گوهۆڕیــن ل دویــڤ 
دەمــێ  هاڤینــێ  و زڤســتانێ ، بەلــێ  ئەو بخــۆ كار دكەت، و ب هەمی 
ــرن و ســەخبێریێ   ــی نویژەنك ــی پێدڤ ــت بێ ــتڤەكرنان رادبی راس

ببیــت یــان بهایــی ڤــێ  چەنــدێ  داخــواز بكــەت.
ــۆ  ــو شــەڤ ب ــە ك ــدێ  كری ــاژە ب وێ  چەن ــرۆز ئام ــا پی قورئان
بێنڤەدانــێ  یــە و رۆژ بــۆ كاری یــە و ئەڤــە گەلــەك گونجایە دگەل 

ــن: چ ڱ  ڱ  ں   ــدا چێدب ــێ  مرۆڤی ــن د لەش وان گوهوڕینێ
ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  
ھ  ھ  ھچ يونــس، چ ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
النمــل. ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې    ې  ى  ى       ائ  ائ  چ 
ــن خــودا  ــن فەرموودەیێ ــەری ملسو هيلع هللا ىلص د چەندی ــا پێغەمب هەروەس
ئامــاژە ب ڤــێ  چەنــدێ  كریــە، مینــا ڤــان فەرموودەیێــن خــوارێ : 
ــان  ــن و ئامان ــێ  ب ڤەمرین ــرن و رۆناهی ــا بگ ــەڤی دەرگەه )ب ش
بنخێمــن ...(، )ئەگــەر ب شــەڤی د نڤێژێــدا خــەوا ئێكــی ژ هــەوە 

هــات بــا روینیــت حەتــا خــەوا وی دچیــت...(.
 دەمێ  نڤێژێن شەڤێ 

یــا  دویماهیــێ   )ســێكا  دەمەكــی  ب  ســپێدێ   نڤێــژا  بــەری 
شــەڤێ ( قویناغــا بزاڤــێ  دەســتپێدكەت و بەرهەڤــی دئێتەكــرن بــۆ 
دەستپێكا رۆژێ  ب هاتنا دەمێ  نڤێژا سپێدێ ، لەورا هشیاربوون و                                                                      
نڤێژكــرن ل ڤــی دەمــی گەلــەك یــا بــاش و گرنگــە و ئەڤــە دەمــێ  
شــەڤ نڤێژانــە و ئیســامێ  بهایەكــێ  مــەزن دایــە ڤــان نڤێــژان و 
خێــرەكا مــەزن بــۆ دانایــە، ئەڤــەژی ئیعجــازەكا مەزنــە چونكــی 
گەلــەك مفــا تێــدا هەنــە )یێــن لەشــی و ســاخلەمی ژی زێدەبــاری 

یێــن دەروونــی و روحــی و ئیمانــی(. 
 دەمێ  نڤێژا سپێدێ 

دەمێ  نڤێژا ســپێدێ  ویســتگەهەكێ  گوهۆڕینێ  یە، ب دویماهی 
هاتنــا قویناغــا بێنڤەدانــێ  یــە و دەســتپێكا قویناغا بزاڤێ  یە.

1- خۆبەرهەڤكــرن بــۆ هەالتنــا رۆژێ ، بزاڤا رژینا ســەنوبەریە 
ــت، و  ــم دبی ــن ژی كێ ــا میاتونی ــا هورمون ــت هەروەس ــم دبی كێ

بــزاڤ دكەڤیتــە وان كریارێــن دی یێــن گرێــدای رۆناهیــێ .
2- دگــەل هاتنــا دەمــێ  نڤێــژا ســپێدێ  )ئانكــو ســپێدێ  زوی( 
رێژەیــا هورمونــا )كورتیــزون(ی كــو هورمونــا بزاڤێ  یە یــا زێدەیە. 
3- هەروەســا رێژەیــا هورمونێــن )ســیروتونین( و )ئەندروفیــن( 
ژی دنــاڤ خوینێــدا بلنــد دبیــت كــو ئــەوژی هورمونێــن بزاڤێ  نە. 
4- هەروەســا فشــارا خوینــێ  و لێدانێــن دلــی ژی زێــدە دبــن، و 

دەمێن نڤێژان و گونجانا وان
 دگەل گوهوڕینێن گەردوونی و لەشی
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وزەیــا پێدڤــی بــۆ بزاڤــێ  زێــدە دبیــت، و زڤڕینــا خوینــێ  بــۆ مــەژی 
زێدە دبیت و ژ ئەنجامێ  ڤێ  چەندێ  هشیاریا مرۆڤی زێدە دبیت و                                                                               
ــت، و  ــز دكەڤی ــی بهێ ــا لەش ــت و بزاڤ ــژ دبی ــر تی ــی پت ــزرا مرۆڤ ه
رێژەیــا هاڤێتنــا شــەكرێ  زێــدە دبیــت و رویــن و پرۆتینــات باشــتر 
دئێنــە هەرســكرن و د ئەنجامــدا دەلیڤــە بــۆ لەشــی چێدبیت ترشــێن 

ئەمینــی ب دەســتخۆڤە بینیــت.
5- دیســا رێژەیــا غــازا ئوزونــێ  ژی ل ڤــی دەمــی یــا زێدەیــە و                                                                           
ئــەڤ غــازە سیســتەمێ  دەمــاران و كارێــن هزركــرن و ماســولكا 

بهێزدئێخیــت. 
ــن د  ــن هەی ــدەك نەســاخی یێ ــژن: هن ــوژدار دبێ ــا ن 6- هەروەس
دەمەكــێ  دەستنیشــانكریدا پتــر پەیــدا دبــن، ژ وان نەســاخیێن دلی و                                                                     
ــر ل ســپێدێ   ــی و مــەژی باراپت ــا دل ــێ  وەكــی جەلت ــن خوین دەمارێ
نێزیكــی دەمژمێــر 8 چێدبــن، بەلــێ  نــوژدار دبێــژن ئەڤــە بــۆ وان 
كەســانە یێــن ل ســەر ئێــك دنڤــن و دناڤــڕا ژ خــەو نەرابــن چونكــی 
ــان  ــتن ژ ڤ ــە پاراس ــەن دئێن ــێ  دك ــن و بزاڤەك ــەو رادب ــن ژ خ ئەوێ
نەســاخیان، بــێ  گومــان دەمــێ  نڤێــژا ســپێدی باشــترین دەمــە بــۆ ڤــێ  
رابوونــێ  و ڤــێ  بزاڤــێ  و بانگــێ  ئێكانــە ژ بانگێــن هــەر پێنــج نڤێــژان 

تێــدا هاتبیــت نڤێــژ ژ خــەوێ  چێتــرە بانگــێ  ســپێدێ  یــە.
دەمێ  نڤێژا تاڤێ  )تێشتەگەهێ (

زانســت دیــار دكــەت كــو پشــتی هەالتنــا رۆژێ  ب دەمەكــی، ئانكــو 
نێزیكــی دەمژمێــر 8 ســپێدێ  كولیســترول دكەڤیتــە ســەرئێك و 
ئەحتیمــاال رەقبوونــا ســوردەمارێن خوینــێ  گەلەكــە، و لڤیــن الل ڤــی 
دەمــی پێدڤیــە و گەلەلــەك باشــە، و ئــەڤ چەنــدە ژی بــۆ مــە گرنگیا 

پویتەپێكرنــا ئیســامێ  ب نڤێــژا تاڤــێ  دیــار دكــەت.
دەمێ  نڤێژا نیڤرو

ئــەڤ بزاڤــە بــۆ دەمــێ  7 دەمژمێــران ڤەدكێشــیت، پشــتی هینگــێ  
دەمــێ  نڤێــژا نیڤــرۆ دئێــت، و هاڤێتــن دەرئێخســتنا كورتیزونــی كێــم 
ــەر هنــدێ  مــرۆڤ  ــژە، ژب دبیــت و دگەهیتــە نزمتریــن ئاســت و رێ
هەســت ب وەســتیانێ ، و مــرۆڤ پێدڤــی بێنڤەدانــێ  یــە بــۆ دلــی و 
لەشــی، و هەروەســا مــرۆڤ پێدڤــی خوارنــێ  یــە پشــتی 7 دەمژمێــرا 
ژ بزاڤــێ  و مەزاختنــا وزەیــێ  بــۆ كار و بزاڤــا، و ئــەڤ دەمــە ژی 
ویســتگەهەكێ  گوهۆڕینــێ  یــە، ب دویماهــی هاتنا قویناغا بزاڤێ  یە و                                                                             

دەســتپێكا قویناغــا بێنڤەدانــێ  یــە.
دەمێ  نڤێژا ئێڤاری

دەمــێ  نڤێــژا ئێڤــاری گوهوڕینــەكا مــەزن چێدبیــت ژ سســتی و 
ــیدا  ــن( د لەش ــا )ئەدرینالی ــی هورمون ــێ  چونك ــەر ب بزاڤ ــێ  ب خاڤی
زێدەدبیــت بــۆ جــارا دووێ  و جــارەكا دی بزاڤــەكا بەرچــاڤ دكەڤیتــە 
كارێ  ئەندامێــن لەشــی و دلــی و بزاڤــا دلــی زێــدە دبیــت، نڤێــژا 

ئێڤــاری دەســتپێكە بــۆ ڤــێ  چەنــدێ . 
ئانكــو دەمــێ  نڤێــژا ئێڤــاری ژی ویســتگەهەكێ  دی یــێ  گوهۆڕینــێ  
یــە، ب دوماهــی هاتنــا قویناغــا بێنڤەدانــێ  یــە بــۆ قویناغــەكا دی یــا 
بزاڤێ  و كاری، لەورا كرنا نڤێژا ئێڤاری د ڤی دەمیدا رۆلەكێ  گرنگ 
د گێڕیــت د بەرهەڤكرنــا دل و لەشــێن مرۆڤیــدا بــۆ ڤــێ  گوهوڕینــا 
ژ نیشــكەكێڤە، و گەلــەك جــاران ئــەڤ گوهوڕینــا ژ نیشــكەكێڤە 
دبیتــە ئەگــەر بــۆ پەیدابوونــا ئاریشــەیێن ســاخلەمی بــۆ دلــی.
ل ڤێــرێ  گرنگیــا پویتەپێكرنــا قورئانــێ  ب دەمــێ  نڤێــژا ئێڤــاری 

دئێــت دەمــێ  دبێژیــت: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
قورئانــێ   راڤەكەرێــن  پتریــا  و  البقــرة،  پ  پ   پ  پچ 

رێكەفتینــە كــو نڤێــژا نیڤــێ  بەحســێ  نڤێــژا ئێڤــاری یــە.
دەمێ  نڤێژا مەغرەب

گوهوڕینــا  دگــەل  و  مەغــرەب  نڤێــژا  دەمــێ   دبیتــە  دەمــێ  
ــم دبیــت،  ــەك كێ ــزون(ی گەل ــا )كورتی ــۆ تاریاتیــێ  رێژەی ــێ  ب رۆناهی
زێدەبــاری كێمبوونــا رێژەیــا هــەردوو هورمۆنێــن دی )ســیروتونین و                                                     
ئەندروفیــن(، و كەرەســتەكێ  دی د لەشــیدا زێدەدبیــت دبێژنــێ  
)میاتونیــن( بەروڤــاژی دەمــێ  ســپێدێ  مرۆڤــی بەرهــەڤ دكــەت بــۆ 
نڤســتنێ ، لــەورا ئەڤــەژی ویســتەگەهەكێ  گوهۆڕینــێ  یــە ژ قویناغــا 

ــتنێ . ــێ  و نڤس ــا بێنڤەدان ــۆ قویناغ ــێ  ب بزاڤ
دەمێ  نڤێژا عەیشا

ــێ  ل  ــەو حالەت ــە، ئ ــتگەه و قویناغ ــی ویس ــا دوماه ــژا عەیش نڤێ
دەمــێ  نڤێــژا مەغــرەب پەیدابــووی دێ  بەردەوامــی هەبیــت و هێــدی 
هێــدی لــەش بــەرەڤ خاڤبوونــێ  دچیت هەر ژ دەســتپێكرنا ئاڤابوونا 
رۆژێ  چونكــی هورمونــا )میاتونیــن( دئێتــە دەرئێخســتن ژ لەشــی و،                                                                                       
زالگەهیــا سیســتەمێ  دەمــاران یــێ  )الــودی( دێ  ب دویماهــی ئێــت و 
ــتپێكەت،  ــودی( دەس ــر ال ــێ  )غی ــاران ی ــتەمێ  دەم ــا سیس دێ  زالگەهی
ــەت و  ــرو بك ــێ  گی ــا پیچەك ــژا عەیش ــرۆڤ نڤێ ــا باشــترە م ــەورا ی ل
پشــتی نڤێــژێ  ئێكســەر بنڤیــت، وپێغەمبــەری ملسو هيلع هللا ىلص ئــەم داینــە پــاش 
ــەورا  ــژا عەیشــا و ئاخفتنــێ  پشــتی نڤێــژێ ، ل ژ نڤســتنا بــەری نڤێ
باشــترە پشــتی نڤێــژا عەیشــا مــرۆڤ بنڤیــت، هەروەســا پێغەمبــەری 

ملسو هيلع هللا ىلص فەرمانــا مــە كریــە ئــەم نڤێــژا عەیشــا گیــرو بكەیــن.
پشــتی نڤێــژا عەیشــا ل لێدانێــن دلــی و گڤاشــتنا خوینــێ  كێــم 
دبن، سیســتەمێ  هەرســكرنێ  بێهنا خۆ  ڤەددەت، شــیڤخوارنا درەنگ 
خرابــە، و ل درەنگــی شــەڤ بزاڤــا لەشــی گەلــەك كێــم دبیــت، كارێ  
خانێــن لەشــی دئێتــە خــوارێ ، پــا گەرماتیــا لەشــی دئێتــە خــوارێ ، 
كورتیــزون ب ئێــك جــاری رادوەســتیت، و پشــتی نیــڤ شــەڤ دەمــێ  
خەوا كویر دەســتپێدكەت، ب ئێك جاری بزاڤا لەشــی دئێتە خوارێ . 

دەر ئەنجام
ژ ڤــێ  پێدچۆنــێ  دیــار دبیــت كــو پێككرن و ســازانەكا جــوان هەیە 
دناڤبــەرا ڤــان گوهۆینیــن بایولۆجــی و دەمێن نڤێژان د ئیســامێدا و                                                                           
ب ڤــێ  چەنــدێ  كرنــا نڤێــژا د ڤــان دەمانــدا دگــەل ویســتگەهێن 
گوهۆڕینــێ  د لەشــیدا دگونجیــت و ئــەڤ ویســتگەهێن خۆجــه د ژیانا 
ــی  ــا وی ب رەنگەك ــۆ ژیان ــتەمەك ب ــە سیس ــەردا دبن ــێ  نڤێژك مرۆڤ
ــی  ــت وەك ــی ژی بگونجی ــن دەرڤەی ــەل كارتێكرنێ ــێ  وی دگ ــو لەش ك
گوهۆڕینا شەڤ و رۆژا و رۆناهی و تاریاتیێ  و هەڤبەندیەكا باش و                                                                              
موكــوم دناڤبــەرا وانــدا چێببیــت نەخاســمە كــو هــەر نڤێژەكــێ  
بانگــەك ژی هەیــە و بانــگ بخــۆ ژی ڤــێ  گونجاندنــێ  و ڤــێ  پێككرنێ  
بهێزتــر لــێ  دكــەت و رحەتیــەكا دەروونــی ژی دگەل ســامەتیا لەشــی 

د دەتــە نڤێژكــەری.
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   ڕۆژی پێنجشــەممە 1/ 12/ 2016 ز، لــە 
ســلێمانی، لــە تــەالری ئیعجــاز، لــە هۆڵــی 
یەكــەم  ڕێوڕەســمی  نەشــئەت،  مامۆســتا 
كۆڕبەندی زانســتیی )ناوەندی كوردســتان بۆ 
ئیعجــازی زانســتی لــە قورئــان و ســوننەتدا( 
بەڕێوەچــوو، بــە ئامادەبوونــی پۆلێكی ناوازە 
ــدان و پســپۆڕانی  ــە ڕۆشــنبیران و بیرمەن ل
بــوارە جیاوازەكانــی زانســت و مەعریفــە، لــە 

ــەوە... ــی هەرێم ــوو ناوچەكان هەم
   ســەرەتای كۆڕبەندەكــە بــە خوێندنــەوەی 
پیــرۆز  قورئانــی  لــە  ئایەتێــك  چەنــد 
دەســتی پێكــرد، كــە لەالیــەن مامۆســتای 
ســەردار(ەوە  )ئەلەنــد  قورئانخوێــن 
خوێندرایــەوە. پاشــان جێگــری ســەرۆكی 
موحەممــەد  )مامۆســتا  بەڕێــز  ناوەنــد، 
پێشــكەش  بەخێرهاتنــی  وتــەی  عومــەر( 
قورئانــی  گەورەیــی  باســی  تیایــدا  كــرد، 
پیــرۆزی كــرد و ئامــاژەی بــە پاراســتنی 
خــوای  لەالیــەن  كــرد  پیــرۆز  قورئانــی 
ــی  ــی باســی ڕۆڵ ــا جەناب ــەورەوە، هەروەه گ
بەخێرهێنانــی  وێــڕای  و  كــرد  ناوەنــدی 
ئامادەبــووان، سوپاســی هەمــوو ئەوانــەی 

داوە... ناوەندیــان  یارمەتــی  كــە  كــرد 
لەالیــەن  میوانــەكان  وتــەی  پاشــان     
ســلێمانیەوە،  شــاری  ناســراوی  كەســایەتی 
بەڕێــز )د. هەڤــاڵ ئەبوبەكــر(ەوە پێشــكەش 
كــرا، تیایــدا ڕۆڵــی ناوەنــدی بــەرز نرخانــد... 
ئاماژەی بەوەدا كە چۆن ســلێمانی هەمیشــە 
پێشــەنگ بــووە لــە بــواری ڕۆشــنبیری و                                                   
جارەشــیان  ئــەم  ژیاریــدا،  و  زانســتیی 
لــە دامەزراندنــی  هــەروا پێشــەنگ بــووە 
یەكــەم ناوەندێكــی تایبــەت بــە ئیعجــازی 
زانســتییەوە... هەروەهــا ئاوەتەخــواز بــوو 
كــە ناوەنــد ببێتــە النەیــەك بــۆ ئەنجامدانی 
بــۆ  هۆكارێــك  و  زانســتیی  توێژینــەوەی 
پێشــكەوتنی گــەل و نیشــتمان، بــە ســوود 
وەرگرتــن لــە ئاماژەكانی قورئان و ســوننەت.
پاشــان وتــەی بەڕێوەبــەری كۆڕبەند لەالیەن 
ناوەنــدەوە،                                                      بــااڵی  دەســتەی  ئەندامــی 
)د. دیــاری ئەحمــەد قەســاب( پێشكەشــكرا... 
ناوەنــد  هەوڵەكانــی  بــە  ئامــاژەی  تیایــدا 
كــرد، كــە زانســتی ڕاســتەقینەی كردۆتــە 
باســی  هەروەهــا  كارەكانــی.  ســەرچاوەی 

ڕێكارەكانــی  و  كۆڕبەندەكــە  گرنگــی 
كــرد. كۆڕبەندەكــەی  بەڕێوەچوونــی 

   دانیشــتنی زانســتیی یەكــەم كاتژمێــر 
پێكــرد،  دەســتی  ســەرلەبەیانی  ی   10

لەالیــەن )پ. د. مەریــوان ئەحمــەد ڕەشــید(، 
ســەرۆكی زانكــۆی گەشــەپێدانی مرۆیــی و 
ئەندامــی دەســتەی دامەزرێنــەری ناوەنــدەوە 
بابــەت  كــرا و تیایــدا ســێ  ســەرۆكایەتی 

پێشــكەش كــرا:
- )ئیعجــازی پزیشــكیی لــە دەســتنوێژدا(، 
لەالیــەن: )د. نەجــات عەبــاس زەنگەنــە(، 
و  ئێســك  نەشــتەرگەری  ســەرۆكی بەشــی 
شــكاوی لــە نەخۆشــخانەی فێــركاری ئــازادی 

ــوك. ــە كەرك ل
- )دەمێــن نڤێــژان و گونجانــا وان دگــەڵ 
گوهوڕینێــن گەردوونــی و لەشــی(، لەالیــەن: 
صالــح(،  غــازی  ئیدریــس  )مامۆســتا 
بەڕێوبــەری بەڕێوەبەرایەتــی ڕاگەیانــدن و 
چــاپ و باڵوكردنــەوە لــە پارێــزگای دهۆك و                               
سەرپەرشــتیكاری ناوەنــدی كوردســتان بــۆ 
ئیعجــازی زانســتی لــە قورئــان و ســوننەتدا 

ــان. ــەری بادین ــە دەڤ ل
دەســتەواژەی  لــە  زانســتیی  )تەفســیری   -
هەڵبەســت  )مامۆســتا  لەالیــەن:  )االحــد((، 
عەلــی موحەممــەد ئەمیــن(، یاریــدەدەری 
توێژەر لە زانكۆی كۆیە و سەرپەرشــتیكاری 
ــۆ ئیعجــازی زانســتی  ناوەنــدی كوردســتان ب
ــە. ــاری كۆی ــە ش ــوننەتدا ل ــان و س ــە قورئ ل
دووای پشــووی نیــوەڕۆ، دانیشــتنی زانســتیی 
نیــوەڕۆ،  پــاش  ی   01:30 كاتژمێــر  دووەم، 
دەســتی پێكــرد، لەالیــەن )د. ســیروان خضــر 
ئەندازیاریــی  كۆلێــژی  مامۆســتای  مــەال(، 
ســەالحەدین،  زانكــۆی  لــە  شارســتانی، 
بابــەت  كــرا و تیایــدا ســێ  ســەرۆكایەتی 

پێشــكەش كــرا:
لــە  ژەك  تەندروســتیەكانی  )ســوودە   -
قورئانــدا(، لەالیــەن: )مامۆســتا موحەممــەد 
زانكــۆی  مامۆســتای  ئیبراهیــم جەبــاری(، 
پۆلیتەكنیكی ســلێمانی- بەشــی تەندروســتی 

كۆمــەڵ.
- )ســوننەتی تەحنیــك و كاریگــەری لەســەر 
منداڵــی كۆرپــە(، لەالیــەن: )مامۆســتا ناســك 
ــە  ــاری ل ــیكاری زانی ــز(، ش ــماعیل عەزی ئیس

مەڵبەنــدی ڕاهێنانــی منــااڵن لــە ســلێمانی و                                            
ئینگلیــزی-  گروپــی  سەرپەرشــتیكاری 

ــڤ. ــاری هەی ــوردی گۆڤ ك
- )لــە بەڵگــە مێژووەكانــی قورئانــی پیــرۆز(، 
حەســەن  خالیــد  )ئەندازیــار  لەالیــەن: 
ــری  ــتانی و جێگ ــاری شارس ــی(، ئەندازی عەل

سەرنووســەری گۆڤــاری هەیــڤ.
 جێــی ئاماژەیــە ئامادەبــووان بــە ســەرنج و                                                
بابەتەكانیــان  زیاتــر  پرســیارەكانیان 

دەوڵەمەندكــرد.
   پاشــان وتــەی كۆتایــی لەالیــەن ســەرۆكی 
فــارووق  )مامۆســتا  بەڕێــز  ناوەنــدەوە، 
ڕەســووڵ یەحیــا(ەوە پێشــكەش كــرا، تیایــدا 
وەســفی ئــەو ڕۆژەی كــرد كــە ڕووداوێكــی 
وا زانســتی تیایــدا بەڕێوەچــوو، هەروەهــا 
ــووان و                                                   ــۆ ئامادەب ــدەوە ب فەزڵەكەشــی گەڕان
و  ناوەنــد  لەگــەڵ  جیدیــان  كارلێكــی 
بابەتەكاندا. هاوكات سوپاســی توێژەرەكان و                                                    
ســەرۆكی دانیشــتنەكانی كــرد... هەروەهــا 
و  گەورەیــی  بــە  دا  ئامــاژەی  جەنابــی 
پیــرۆز،  قورئانــی  زانســتەكانی  فراوانیــی 
ــەت...  ــن نای ــە ب ــز ل ــی هەرگی ــە ئاماژەكان ك
بــە  موســڵمانان  كــە  خــواز  ئاواتیشــی 
ــن وەك  ــان بتوان ــۆ الی قورئ ــان ب گەڕانەوەی
ــەوەی  ــە، ســەرقاڵی توێژین ــی دی ك میللەتان
زانســتی بــن و كاربكرێــت بــۆ دامەزراندنــی 

زانســتی. توێژینــەوەی  مەڵبەندەكانــی 
   لە كۆتایی كۆڕبەندەكەدا خەاڵتی ڕێزلێنان 
بەســەر توێژەران و ســەرۆكی دانیشــتنەكاندا 
ــان  ــی ڕێزلێن ــا خەاڵت ــرا، هەروەه ــەش ك داب
بەســەر چــوار لــە ئەندامانــی دامەزرێنــەری 
ناوەنــد دابەشــكرا، وه ك پێزانینێــك بــۆ ڕۆڵی 
بەرچاویــان لــە دامەزراندنــی ناوەنــد و كار و                                         
بریتیبــوون  ئەوانیــش  ماندوبوونیــان، 
لەهــەر یــەك لــە: خانــەوادەی كۆچكــردووان 
مامۆســتا  و  غەفــور  نەشــئەت  مامۆســتا 
لێیــان  گــەورە  –خــوای  موفتــی  شــەماڵ 
خــۆش بێــت- هەروەهــا بەڕێــزان: مامۆســتا 
ســەرۆكی  )جێگــری  عومــەر  موحەممــەد 
ناوەنــد( و مامۆســتا جەمــال موحەممــەد 

ــااڵ(. ــی دەســتەی ب ــن )ئەندام ئەمی
   كۆڕبەندەكــەش بــە گرتنــی وێنەیەكــی 

ــات. ــی ه ــەڵ كۆتای ــە كۆم ــی ب یادگاری

یەكەم كۆڕبەندی
 زانســتیی ناوەند
 بەڕێوە چوو

ههیڤ ژماره  )44( زستانی 422016
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haiv2001@gmail.com
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لألتصال:

www.facebook.com/kurdhaiv

مجلة علمية فصلية يصدرها مركز كردستان 
لألعجاز العلمي في القرآن و السنة

العدد)35( خريف 2014م - 1435ه

العدد األول من مجلة هه ی� صدرت 
في عام 2002

القسم العربي

صاحب األمتياز
نشأة غفور سعيد

مدير التحرير
هاوذين طالب رضا
المستشار القانوني

المحامي: محمد رؤوف احمد
هيئة التحرير

فاروق رسول يحيى    
شمال مفتي

جمال محمد امين
د. محمد جميل الحبال

د. ديارى احمد اسماعيل
د. كاوه فرج سعدون

برزان أبوبكر
محمد احمد سعيد 
اردالن صالح عزيز
محمد حسين كريم

رئيس التحرير
د. دارا گوَل حامد

نائب رئيس التحرير
خالد حسن علي

تصميم
زانیار انور احمد

Zanyarkurdish@gmail.com

www.haiv.org

العنوان:  السليمانية - شارع چوارچرا )زیور( 
مقابل جامعة بولیتكنیك السليمانية  

haivkurdy@gmail.com

 لألتصال:

www.facebook.com/kurdhaiv

مجلة علمية فصلية يصدرها مركز كوردستان 
لالعجاز العلمي في القرآن والسنة

العدد )44( شتاء 2016م ـ 1437هـ
العدد األول من مجلة هه یڤ صدرت في عام 2002

القسم العربي

صاحب األمتياز
مركز كوردستان لالعجاز العلمي في القرآن والسنة

مدير التحرير
هاوژین طالب رضا

المستشار القانوني
المحامي: محمد رؤوف احمد

هيئة التحرير

1- فاروق رسول يحيى
2- محمد حسین كریم  
3- د. كاوه فرج سعدون  

4- جمال محمد امين
5- د. محمد جميل الحبال

6- به رزان أبوبكر رشید
7- د. به هێز محمد صالح

8- سه روه ر حسن علي

رئيس التحرير
د. ديارى أحمد اسماعيل

نائب رئيس التحرير
خالد حسن علي

تصميم
زانیار أنور أحمد

009647701527323

009647707601225

zanyarkurdish@gmail.com

www.haiv.org

رئيس التحرير

   كون عمل الدعاة عماًل عظيًما، وثوابه كبريًا، فهو كذلك مهمة دقيقة، فهي سبيل هللا 
�: چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   

گ  گ  چ يوسف.
   إن كان أجر الداعي كبريًا، فالنية الصاحلة ضرورية، حىت ال يبطل األجر، ويبارك فيه. چ چ  
فصلت. چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  

القلوب بني أصبعني من أصابع هللا �: "إن القلوَب بني إصبعني من أصابع الرمحن، يُقلِّبها 
كيف يشاُء" رواه الرتمذي. والداعي إمنا هو سبب يف اهلداية:چ ک  ک  ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چالقصص.
   وإظهار إعجاز القرآن من الناحية العلمية، الشك أنه عمل جليل، فهو وسيلة عصرية 
لدعوة الناس اىل اإلسالم.. وهو عمل كبري ألنه يتعامل مع كالم عظيم، أال وهو الوحي 

ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      ٿ    چ  والسنة.  الكتاب  بشقيه  اإلهلي؛ 
ڤ  ڦ   ڦ  چ النحل.

   إن جاز التكلم يف موضوع ما بغري علم!! وهو مصيبة قبل أن يكون خطًأ منهجًيا. فاهلل 
� يقول: چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  
ی  جئ   چ اإلسراء. فال جيوز –إطالقًا- التكلم يف كالم هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص بغري علم:                  

چ   چ   ڃ   ڃ      ڃ            ڃ   ڄ    ڄ    ڄ   ڄ      ڦ   ڦ     ڦ   ڦ   ڤ     ڤ   چ 
احلج.  چ  چ        چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ    ژ  
ويقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: "من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار" رواه أمحد. وقال 

الصديق ملسو هيلع هللا ىلص: "أي مساء تظلين، وأي أرض تقلين إن قلت يف كتاب هللا برأيي".
   من هنا يتبني لنا أن الذين يشتغلون يف هذا احلقل –اإلعجاز العلمي- ال ميكن أن يكونوا 
مبنئ عن العلوم اإلسالمية، أو ما يسمى ابلعلوم الشرعية، أو علوم اآللة؛ من حنو، وصرف، 
وبالغة. وكذلك علوم القرآن، والتفسري، وعلوم احلديث.. وعندما يشكل علينا فهم نص 
ما، البد لنا من الرجوع اىل أهل الذكر، وذوي اإلختصاص، ففي كل علم يسأل عنه أهله، 

كما قال اإلمام مالك �.
   آن األوان أن ال يكون مهنا –فقط- أن نرمتي على موائد اآلخرين، حىت نستشهد، مبا 
العلوم! بل علينا أن نكون حنن  القرآن والسنة، وسبقهما يف كشف  عندهم، على عظمة 
السباقني اىل اكتشاف العلوم أبحباثنا العلمية الرصينة، لنثبت للعامل عظمة القرآن.. وحينها 

–الشك- يكون عماًل عظيًما، وسبًبا كبريًا يف هداية الناس.
   هذه دعوة للجميع، لنشمر عن ساعد اجلد.. لنظهر للعامل مجال القرآن، ونكشف هلم 
أسراره، من هنا، من كردستان، لنرفع رؤسنا ابإلسالم، ويعلو اإلسالم ويسعد أببنائه الكرد.

نرجو أن يكون مركزان )مركز كردستان لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة( سباقة يف هذا 
وكسب  اإلعجازي،  العمل  يف  شوطًا  قطع  أن  وبعد  اجلديدة،  مرحلته  يف  وخاصة  اجملال، 

خربة عملية ال أبس هبا يف هذا اجملال. چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  
ې  ى        ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ           وئ  ۇئ  چ التوبة.

واجب املشتغلني ابإلعجاز العلمي



عقــد )مركــز كردســتان لإلعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة( 
نــدوة علميــة، فــي يــوم الخميــس )1/ 12/ 2016م(، وذلــك فــي قاعــة 
)األستاذ نشأة( في بناية اإلعجاز، في مدينة السليمانية، بحضور 
ثلــة مــن العلمــاء والباحثيــن والمختصيــن فــي المجــاالت المختلفــة.
بــدأت النــدوة بقــراءة آي مــن الذكــر الحكيــم مــن قبــل األخ 
)ألنــد ســردار(، ثــم الكلمــة اإلفتتاحيــة، ألقاهــا )الشــيخ محمــد 
عمــر عبدالعزيــز( نائــب رئيــس المركــز، تلتهــا كلمــة الضيوف، 
ألقاهــا )د. هه ڤــال أبوبكــر(، ثــم كلمــة إدارة النــدوة مــن قبــل )د. 

ديــاري أحمــد القصــاب( عضــو الهيــة العليــا للمركــز.
تضمنــت النــدوة جلســتين علميتيــن: الجلســة األولــى الصباحيــة، 
جامعــة  رئيــس  رشــيد(،  أحمــد  مريــوان  د.  )أ.  ترأســها  والتــي 
التنميــة البشــرية، وعضــو الهيئــة التأسيســية للمركــز، وقدمــت 

ــة أبحــاث: فيهــا ثالث
- )اإلعجــاز الطبــي فــي الوضــوء(: لـــ )د. نجــاة عبــاس زنكنــة(، 
رئيــس قســم جراحــة العظــام والكســور، فــي مستشــفى )آزادي( 

فــي كركــوك.
- )توافــق أوقــات الصلــوات مــع التغيــرات الكونيــة والجســدية(: 

لـــ )األســتاذ إدريــس غــازي(، مديــر اإلعــالم والطبــع والنشــر فــي 
محافظــة دهــوك.

- )التفســير العلمــي لمصطلــح )األحــد((: لـــ )هلبســت علــي محمــد 
أميــن(، المعيــد فــي جامعــة )كويســنجق(.

أمــا الجلســة الثانيــة كانــت بعــد الظهــر، وترأســها )د. ســيروان 
خضــر مــال(، المــدرس فــي كليــة الهندســة المدنيــة فــي جامعــة 

صــالح الديــن، فــي أربيــل، وقدمــت فيهــا ثالثــة أبحــاث:
- )الفوائــد الصحيــة لمــادة اللبــأ(: لـــ )محمــد إبراهيــم الجبــاري(، 

المــدرس فــي الجامعــة التقنيــة، فــي الســليمانية.
- )ســنة التحنيــك وتاثيرهــا علــى األطفــال الرضــع(: لـــ )الســيدة 
ناســك إســماعيل عزيــز(، محللــة المعلومــات فــي مركــز تدريــب 

األطفــال فــي الســليمانية.
- )مــن األدلــة التاريخيــة فــي القــرآن الكريــم(: لـــ )المهنــدس 

خالــد حســن علــي(، نائــب رئيــس تحريــر مجلــة )هه يــڤ(.
ثــم قــدم )األســتاذ فــاروق رســول يحيــى( رئيــس المركــز، كلمــة 
الختــام. ومــن ثــم وزعــت دروع التكريــم علــى الباحثيــن، ورئیســي 

الجلســتين، وبعــض األعضــاء.

ههیڤ ژماره  )43( پایزی 102016

من نشاطات المركز: ندوة عن االعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية



احليــواانت  الســور مسيــت أبمســاء  مــن  الكــرمي جمموعــة  القــرآن   )1( يف 

والعنكبــوت..  والنمــل،  والنحــل،  والفيــل،  البقــرة،  ســورة  واحلشــرات: 
الســور  أمســاء  يف  البالغــي  )اإلعجــاز  عــن  خاصــة  بدراســة  قمنــا  وقــد 
النشــر. طريــق  هلــا  يســهل  أن   � هللا  نرجــو  الكــرمي(.  القــرءان  يف 

ســورة العنكبــوت مكيــة النــزول، وتسلســلها 29، بعــد ســورة الــروم. وعــدد 
آايهتــا 69 آيــة.

وقد وردت كلمة )اآلية( فيها يف ثالثة مواقع، كاآليت: 
1- چ ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ        ۆئ  

ٻ   ٻ   ٱ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ  
ٻ  ٻ  پ       پ  چ.

ڳ   گ  ڳ   گ  گ   2-چ ک  ک  ک  ک     گ  

ڳ          ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    ڻ     
چ. ڻ  

ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھ   چ   -3

چ. ۆ   ۇ  
)2( شخصية السورة: قوة اإلميان يف مواجهة الطغيان، ومقارعة اإلبتالء، 

وخاصــة عندمــا يشــتد األذى والطغيــان مــن املشــركني.. وقــد جابــه اجملتمــع 
املكــي هــذا النمــط مــن اإليــذاء. والصــر وقــوة العقيــدة والتحمــل يف صــورة 
خالــدة ســجلها التأريــخ للمجاهديــن، مــن أمثــال: مسيــة أم عّمــار، وزوجهــا 
ايســر، وولدمهــا عّمــار، وبــالل، والرعيــل األول، الذيــن كان املصطفــى ملسو هيلع هللا ىلص 
يشــجعهم، ويرفــع مــن معنوايهتــم، مبثــل قولــه املشــهور: )صــرًا آل ايســر. فــإن 

موعدكــم اجلنــة(.
وعــن خبــاب بــن األرت � قــال: شــكوان اىل رســول هللاملسو هيلع هللا ىلص، وهــو متوســد 
بــردة لــه يف ظــل الكعبــة. قلنــا لــه: أال تدعــو لنــا؟ أال تنتصــر لنــا؟ قــال: )كان 
الرجــل فيمــن قبلكــم ُيفــر لــه يف األرض فُيجَعــل فيــه، فُيجــاء ابملنشــار فيوضــع 
علــى رأســه فيشــق ابثنتــني، ومــا يصــده ذلــك عــن دينــه، وميشــط أبمشــاط 
احلديد، وما دون حلمه من عظم أو عصب، وما يصده عن دينه. وهللا ليتمن 
هــذا األمــر حــى يســر الراكــب مــن صنعــاء اىل حضرمــوت، ال خيــاف إال هللا، 
أو الذئــب علــى غنمــه، ولكنكــم تســتعجلون( املناقــب- البخــاري 31612.

ومن األحاديث الصحيحة:
يبتلــى  الصاحلــون، مث األمثــل واألمثــل.  األنبيــاء، مث  بــالًء  النــاس  )أشــد 
الرجــل علــى حســب دينــه، فــإن كان يف دينــه صالبــة زاد لــه مــن البــالء(.

وعــن ســعد بــن أيب وقــاص � قــال: قلــت اي رســول هللاملسو هيلع هللا ىلص: أي النــاس 
أشــّد بــالًءا؟ قال:”األنبيــاء، مث األمثــل واألمثــل( النســائي والرتمــذي/ فتــح 

البــاري: 1/ 111.
ومــن الســور القرآنيــة يف قصــص الصــر علــى اإلبتــالء يف العقيــدة والديــن: 

چ ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ     الــروج:  ســورة  تعــاىل يف  قولــه 
ٿ  ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

چ. ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ابلعقيــدة  ومتســكهم  املؤمنــني،  حليــاة  ســامقة  صــورة  العنكبــوت  فســورة 
واإلميــان، أمــام أمنــاط اإلبتــالء وصــورِه، مــع املؤمنــني -يف اجملتمــع املكــي- 
واألنبيــاء -علــى مــدار التأريــخ اإلنســاين- وبيــان نتيجــة اجلحــود والنكــران 
الكــرمي،  القــرآن  الســالم- وأمهيــة  علــى رســالة األنبيــاء والرســل -عليهــم 

وإعجــازه اخلالــد اىل يــوم الديــن.
)3( أهم املوضوعات اليت تسردها سورة العنكبوت هي:

البيــاين  الرتكيــب  يف  القــرآين،  اإلعجــاز  بيــان  يف  املقطعــة  احلــروف   -1

والبالغــي، والتحــدي املســتمر يف اإلتيــان مبثــل هــذا القــرآن إىل يــوم القيامــة.

2- فلســفة اإلبتــالء، وصــدق العقيــدة والــوالء التــام هلل  �، وســنة هللا يف 

الدعــوات يف ابتــالء املؤمنــني، يف طريــق الدعــوة واجلهــاد.
3- التمييــز بــني املؤمنــني الصادقــني وأهــل النفــاق، يف كل زمــان ومــكان.. 

وصهــر املؤمنــني يف بوتقــة التجــارب واحملــن.
4- من صفات اجملاهدين الصادقني يف طاعة هللا � واتباع سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص،                                                                                                      

واإلبتعاد عن الُعجب والغرور.
5- أمناط اإلبتالء يف احلياة: 

أ- مبعارضة الوالدين.
ب- اإلرتداد، واإلرتكاس إىل الكفر.

جـ- شياطني اإلنس، والوعود املعسولة.
د- أمنــاط إبتــالء األنبيــاء، وصــور مــن جهادهــم: نــوح - إبراهيــم - لــوط –                                                                                              

شعيب)عليهم السالم(-.

هـ- الغربة يف األوطان.
و- اإلبتالء يف الواجبات.
ز- اإلبتالء أبهل الكتاب.

6- النشأاتن، وطبيعة اخللق، والبعث.

7- مسألة )بيت العنكبوت( واسم السورة.

8- مسألة )الكتاب( و)القرآن(، ومعجزته اخلالدة.

9- مؤاساة الغرابء.

10- العقيدة يف هللا، والتوحيد اخلالص.

11- حقيقة املوت، والتوحيد اخلالص.

12- مكانة مكة عند هللا � وإكرام املكي، وأمهية البيت احلرام.

13- تكرمي وإنعام اجملاهدين الصادقني.

)4( يف ســورة )العنكبــوت(: اإلبتــداء ابألحــرف املقطعــة  )أ ل م(، وهــي 

إشــارة واضحــة يف طبيعــة تكويــن الكتــاب املبــني. ويف الســورة إشــارات اىل 
طبيعــة القــرآن الكــرمي، نوردهــا حســب ورودهــا يف ثنــااي اآلايت املبــاركات:

 1-  چ ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  

ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  چ.
2- چ ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑک  ک  

چ. گ   ک    ک  
ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   چ    -3

چ. ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ويف صيغة اثنية:

ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ       ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   چ   -1

ې  ې  ې  ې     ىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   
ۆئچ. ۇئ   ۇئ  

2- چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  چ. 
وخنتتــم هــذا اجلــزء مــن املقــال ابحلديــث القدســي، عــن عظمــة القــرآن 
بعثتــك  )إمنــا  ربــه:  يقــول املصطفــى ملسو هيلع هللا ىلص، عــن  الكــرمي، ومعجزتــه اخلالــدة، 
ألبتليــك وأبتلــي بــك. وأنزلــت عليــك كتــااًب ال يغســله املــاء، تقــرؤه انئًمــا 

.2865 مســلم:  صحيــح  ويقظــااًن( 
ومعــى قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: “ال يغســله املــاء”: أي أن القــرآن الكــرمي حمفــوظ يف 
صــدور املســلمني، ال يتطــرق إليــه شــيء مــن الــزايدة والنقصــان، بــل يبقــى 
حمفوًظــا يف الصــدور والســطور، علــى مــّر الزمــان.. يُتلــى ليــل هنــار، وحســب 

التقــدم  العلمــي والتكنولوجــي املســتمر يف العــامل اليــوم. 
واحلمد هلل رب العاملني.

كلمة )اآلية( في سورة
 العنكبوت        

بقلم: أ. نشأة غفور سعيد )رحمه  الله(
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كمــا قلنــا يف املقــال األول: إن مــن أدلــة عظمــة القــرآن؛ أنــه مــع تعــدد 
اآلايت القرآنيــة، وتنــوع مواضيعهــا، ونزولــه علــى مــدى 23 عاًمــا، ال 
جتــد آيــة تناقــض آيــة أخــرى، وال معلومــة تناقــض أخــرى. ورغــم وجــود 
القــراءات املتنوعــة للقــرآن، ال توجــد قــراءة واحــدة تتصاطــدم مــع قــراءة 
أخــرى! بــل القــراءات املتنوعــة يؤيــد بعضهــا بعًضــا، فهــو خــاف تنــوع 

وتغايــر، وليــس خــاف تضــاد.
رســم املصحــف: أو الرســم العثمــاين: هــو الطريقــة الــي كتــب هبــا القــرآن 
الكــرمي، والــي ختتلــف عــن الكتابــة العربيــة القياســية، وهــي ســبب يف بقــاء 

الرســم القــرآين مــن دون تبديــل، علــى مــّر القــرون..
ناحــظ أن رســم املصحــف يراعــي املعــاين املتعــددة للقــراءات القرآنيــة، 

ويف هــذه املقالــة نتحــدث عــن املثــال األول:
رســُم كلمــة )الريــح( حيتمــل قــراءيت )ٱلّرِيْــح( و)ٱلــرِّاَيح(. وكلتامهــا قــراءة 
صحيحــة، وصلتنــا بــرواايت متواتــرة، وكلتامهــا توافــق رســم املصحــف: 

ــح( حقيقــة، و)ٱلــرِّاَيح( احتمــااًل. )ٱلّرِْي
تكــررت كلمــة )ريــح( ومشــتقاهتا يف القــرآن 27 مــرة 1، كلهــا كتبــت                  
بـــ )ريــح(، إالّ يف موضــع واحــد كتبــت بـــ )رايح(. وهــي: )ريــح: 5 مــرات(، 
)بريــح: مــرة واحــدة(، )رحيًــا: 4 مــرات(، )رحيكــم: مــرة واحــدة(، )الريــح: 

17 مــرة(، )الــرايح: مــرة واحــدة(.

وقــد  و)أرايح(.  )رايح(  الّريــح  “ومجــع  الصحــاح:  خمتــار  يف  جــاء 
جتمــع علــى )أرواح(. و)الريــح( أيًضــا الغلبــة والقــوة، ومنــه قولــه تعــاىل:                   
چ پ  پچ ”2.. ويف لســان العــرب: “ويقــال: الّرِيــُح آِلل فــان، 
ْولــة؛ وكان لفــان رِيــٌح. ويف احلديــث: كان يقــول ِإذا  َأي النَّْصــر والدَّ
ــح: اللهــم اجعلهــا ِرايًحــا وال جتعلهــا رحًيــا. العــرب تقــول: ال  هاجــت الّرِي
تـَْلَقــُح الســحاُب ِإالَّ مــن رايح خمتلفــة؛ يريــج: اْجَعْلهــا َلقاًحــا للســحاب وال 
جتعلهــا عــذاًب، وحيقــق ذلــك جمــيُء اجلمــع يف آايت الرَّمحــة، والواحــد يف 

ِقَصــِص العــذاب: كالّرِيــح الَعِقيــم؛ وِرحيًــا َصْرَصــًرا”.
فكمــا يقــول اللغويــون: إن اســتعمال كلمــة )رايح( بشــكل عــام، يقصــد 
هبا الرمحة. أما اســتعمال كلمة )ريح( فيقصد هبا العذاب والشــقاء. يقول 
القرطــي: “.. فمــن وّحــد الريــح فألنــه اســم للجنــس يــدل علــى القليــل 
والكثــر، ومــن مجــع فاختــاف اجلهــات الــي هتــب منهــا الــرايح. ومــن 
مجــع مــع الرمحــة ووحــد مــع العــذاب، فــإن فعــل ذلــك اعتبــارًا لألغلــب يف 
القرآن حنو چ ک   ک چ و چ ں   ں      چ. فجاءت يف القرآن 

جمموعة مع الرمحة، مفردة مع العذاب، إال يف يونس يف قوله  چ       ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ. وروي أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول إذا هبت الريح: 
“اللهم اجعلها رايًحا وال جتعلها رحًيا”-مسند الشافعي ج1 ص-81”3.

دقة الرسم القرآين يف هذه الكلمة:
عندمــا تشــر اآليــة اىل العقوبــة، أو تتضمــن نوًعــا مــن أنــواع العــذاب، 
فإهنــا تقــرأ يف كل القــراءات بــــ )الريــح(. وإذا حتدثــت اآليــة عــن الرمحــة 
1- املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكــرمي، حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، إنتشــارات إســامي، 

طهــران، ط9، ص414.
2- خمتــار الصحــاح، حممــد بــن أيب بكــر الــرازي، دار الكتــاب العــريب، بــروت، لبنــان، 

.262 ص-261  1981م،  1401هـــ- 

3-تفســر القــرآن بلقــراءات القرآنيــة العشــر، جمموعــة مــن املؤلفــن، منشــورات اجلامعــة 

اإلســامية ورابطــة علمــاء فلســطن- غــزة، روايب القــدس للطباعــة والنشــر والتوزيــع، لبنــان، 
صيدا،، ج10، ص86. 

فتقــرأ يف كل الــرواايت بــــ )الــرايح(. أّمــا إذا كانــت اآليــة حتتمــل كا املعنين 
فبعــض القــراء يقرؤهنــا بــــ )الريــح(، وبعضهــم بــــ )الــرايح(.

اجملموعة األوىل: تتحدث عن العذاب، وال ميكن أن تشر اىل غر ذلك: 
ڦ   ڦ     ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   چ   *

عمــران،  آل  چ  ڃڇ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
تتحــدث عــن ريــح شــديدة الــرودة، يرســلها هللا � علــى قــوم ظلمــوا 

أنفســهم، أي أشــركوا.
األحقــاف:  چ ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ   *

تتحــدث عــن إنــزال العقوبــة بقــوم عــاد، وأشــارت اىل )عــذاب أليــم(.
*چ ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ احلاقــة، تتحــدث 

عــن إبدة قــوم عــاد بســبب ريــح بردة. 
وكذلك اآلايت: 

* چ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭۈ  چ فصلــت. 
* چ ہ  ہ  ہ  ہ            ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  چ القمــر. 
* چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  چ الذارايت.

* چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ 

الــروم: تتحــدث عــن ريــح قويــة تســبب يف اصفــرار زرعهــم -الكفــار-.
* چ ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

تلــك  عــن  تتحــدث  األحــزاب:  ڃ  چ  چ  چ  چ ڌ  چ 
الريــح الــي أرســلها هللا تعــاىل علــى املشــركن الذيــن جــاؤوا الســتئصال 
اإلســام –يف ظنهــم- يف غــزوة األحــزاب، فدمرهتــم وأهلكــت ســرادقهم.
ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   چ   *

حــال  عــن  تتحــدث  احلــج:  چ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
املشــركن؛ حاهلــم كأهنــم ســقطوا مــن الســماء فأخذهتــم ريــح قويــة اىل مــكان 

بعيــد.. وتظهــر يف اآليــة عاقبــة النــدم واخلــذالن.
يف هــذه اآلايت عندمــا أييت الــكام عــن الريــح، فــا وجــود إالّ للعــذاب، 
وال جنــد فيهــا ال اخلــر وال الرمحــة.. ومــع أن رســم كلمــة )ريــح( حيتمــل 

القرائتــن )ريــح( و )رايح(، نــرى أن كل القــراء يقرؤوهنــا بـــ )ريــح(.
اجملموعــة الثانيــة: هــي تلــك اآلايت الــي فيهــا قــراءاتن: )ريح( و)رايح(، 
ورســم كلمــة )ريــح( حيتمــل كلتــا القراءتــن: يف هــذه اآلايت –خبــاف 
اجملموعــة األوىل- نــرى أن الــرايح الشــديدة القويــة الــي قــد تســبب الدمــار 

واخلــراب، إالّ أهنــا مــا تــزال يرجــى منهــا اخلــر والرمحــة:
ەئ   ائ   ائ          ى   ېى    ې            ې   ې   چ   *

ەئ  وئ  وئ    ۇئۇئ  ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ی   چ إبراهيــم: 
فقــد قرأهــا املدنيــان )انفــع وأبــو جعفــر( بـــ )الــراَيُح(، وقرأهــا اآلخــرون                         
بـــ )الريــُح(.. تتحــدث اآليــة عــن األفعــال اإلجيابيــة الــي يقــوم هبــا الكفــار. 
فمــع احتمــال وجــود الفائــدة الدنيويــة، ورمبــا اســتفاد منهــا بعــض النــاس، 
إالّ أهنــم ال يُثابــون عليهــا! كمثــل الرمــاد الــذي تبعثــره ريــح قويــة، ال تبقــي 

ــة. ــدة العاجلــة يف اآلي ــة الفائ ــه شــيًئا.. فقــد ذكــر العــذاب وإمكاني من
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   چ   *

)أبــو جعفــر(  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڑ  چ اإلســراء: فقــد قرأهــا 
بـــ )الريــِح(.. تتحــدث عــن تلــك الريــح  بـــ )الــرايِح(، وقرأهــا اآلخــرون 

من إعجاز القراءات القرآنية)2(
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القويــة الــي هتــب يف البحــر، تســتفيد منهــا الســفن، ولكنهــا هنــا، يف هــذا 
التوقيــت، جيعلهــا هللا � عــذاًب يرســلها علــى الكافريــن، فيغرقهــم هبــا.
ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى     ى   ې   ې     ې   *چ 

األنبيــاء.  چ  ۈئ    وئ
سبأ.  چ  ۅ    ہ ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   چ   *

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چص: فقد  * چ 

قرأهــا )أبــو جعفــر( بـــ )الــرايَح(، وقرأهــا اآلخــرون بـــ )الريــَح(.. تتحــدث 
اآلايت عــن تلــك الريــح الــي ســخرها هللا � لســليمان � والــي كانــت 
يف بعــض األحيــان )رُخــاًء( ويف البعــض )عاصًفــا(، أبمــر هللا، وحســب 
الســبب الــذي هبــت مــن أجلــه الريــح. فمثــًا )رُخــاًء(: أي “رحًيــا لينــة ال 

تُزعــج وال تعصــف، مــع قــوة هبوهبــا وســرعة جريهــا” 4.
لنــي هللا  املســخرة  الريــح  عــن  تتحــدث  الــي  اآلايت  أن  واملاحــظ 
ســليمان � تقــرأ بلروايتــن يف اآلايت الثــاث.. فــكل القــراء يقرؤوهنــا 

بـ)الريــح( عــدا أب جعفــر الــذي يقرأهــا بأللــف )الــرايح(.
چ  ٹ ٺ  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   چ  *

الشــورى: فقــد قرأهــا املدنيــان )انفــع وأبــو جعفــر( بـــ )الــراَيَح(، وقرأهــا 
اآلخــرون بـــ )الريــَح(.. تتحــدث اآليــة عــن مشــيئة هللا �؛ إن شــاء هبــت 
الريــح يف البحــر قويــة شــديدة )وذلــك للعــذاب(، وإن شــاء أمســكها، 

فتســتقر الســفن عليــه )وتلــك رمحــة(.
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   چ   *

البقــرة. چ  ڃ  چ  چ  چ  
قرأهــا  فقــد  اجلاثيــة:  چ چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  چ   *

اآلخــرون  وقرأهــا  )الريــِح(،  بـــ  وخلــف(  والكســائي  )محــزة  األصحــاب 
بـ)الــرايِح(.. الــكام هنــا عــن الريــح بشــكل عــام. فتكــون رمحــة يف بعــض 

األحيــان، وتكــون عــذاًب يف أحيــان أخــرى، مبشــيئة هللا.
وئ    ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى   ې   ې    ې   ې   چ   *

وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         
والكســائي  )محــزة  األصحــاب  قرأهــا  فقــد  األعــراف:  یىئ   چ 
بـــ )الــرايَح(.. األصــل أن هــذه  بـــ )الريــَح(، وقرأهــا اآلخــرون  وخلــف( 
الــرايح للرمحــة، واآليــة تتحــدث عــن رمحــة هللا � )ى  ائ  ائ(، 
وهلــذا أكثــر القــراء –عــدا محــزة والكســائي وخلــف- يقرؤهنــا بأللــف 
)الــرايح(.. وعنــد النظــر اىل اآليــة الــي قبلهــا والــي بعدهــا، نــرى أن هللا 

� بعــد أن يوجــه اإلنســان اىل اخلــر وعــدم اإلفســاد بعــد اإلصــاح:                                                                                      
ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   چ 
هلــم  يضــرب  األعــراف،  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ 
ســبًبا  جيعلعــا  شــاء هللا،  إن  الرمحــة،  فــإن رايح  ذلــك  فعلــوا  إن  املثــل: 
للعــذاب. ويف اآليــة الــي تليهــا؛ تتحــدث عــن األرض الطيبــة الــي، يكــون 

مثرهــا طيبًــا، أمــا األرض اخلبيثــة ال تنبــت إالّ الشــوك چ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ                 ڀ       ڀ  ڀ  ٿ   چ األعــراف.  

* چ ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک  گ    گ  گ  چ احلجــر. فقــد قرأهــا )محــزة( بـــ )الريــَح(، وقرأهــا 

اآلخــرون بـــ )الــرايَح(.
ک   ک     ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   چ   *
املكــّي(  )ابــن كثــر  قرأهــا  فقــد  الفرقــان.  ک  گ  گ  گ  چ 

)الــرايَح(. بـــ  اآلخــرون  وقرأهــا  بـ)الريــَح(، 
4- زبــدة التفســر، د. حممــد ســليمان عبــدهللا األشــقر، دار النفائــس للنشــر والتوزيــع، 

ص455. 2006م،  1427هـــ-  ط5،  األردن، 

ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ     وئ   ەئ    ەئ   ائ   چ   *

النمــل.  چ  ۈئ    ۈئ  ېئ      ېئحئ   
وچ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ       *
ى   ۉې  ې  ې  ې    ۉ    ۋ       ۋ  ۅ  ۅ   ٴۇ   ۈ  

الــروم.  چ  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  
* وچ ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ    ۆۆ  ۈ       ۈ  ٴۇ  چ فاطر: فقد قرأها األصحاب 
)محــزة والكســائي وخلــف( بـــ )الريــَح(، وقرأهــا اآلخــرون بـــ )الــرايَح(.. 
تتحــدث هــذه اآلايت عــن الريــح الــي يرســلها هللا � لّلقــاح، فتكــون 

خفيفــة للقــاح النبــت، وتكــون قويــة للقــاح الســحاب.  
*چ ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب  

فقــد  الكهــف:  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىتجح   چ 
قرأهــا األصحــاب )محــزة والكســائي وخلــف( بـــ )الريــُح(، وقرأهــا اآلخــرون                 
ــا؛ فمــع كوهنــا دارًا للعمــل  ــاة الدني بـــ )الــرايُح(.. تتحــدث عــن قيمــة احلي
ومزرعــة لآلخــرة، ولكــن قيمتهــا ال تتعــدى كوهنــا كمثــل نبــات تكســر 

ــة. وهتشــم، فتفرقــه الــرايح، ســواء كانــت خفيفــة أو قوي
اجملموعة الثالثة )اآلية الثالثة(:

تُقــرأ  وهــي اآليــة الوحيــدة الــي كتبــت كلمــة )الــرايح( بأللــف، وال 
بأللــف:چژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ   إالّ 
چ  ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  
أن كلمــة                 حــى  والرمحــة.  البشــرى  رايح  عــن  تتحــدث  وهــي  الــروم. 
چ کچ املذكــورة يف اآليــة، الــي يقــرأ منهــا العــذاب! قــد قورنــت 

. گچ  گ   ک    چ  بلرمحــة 
* بقــي أن نقــول أن كلمــة )ريــح( قــد ذكــرت مرتــن يف ســورة يونــس، 

يف اآلية 22: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       
ڇ   ڇ     چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  چ. ومهــا تقــرءان بـــ 
)ريــح( يف كل القــراءات.. ففــي كلمــة )ريــح( الثانيــة يف اآليــة، تتحــدث عن 
العــذاب، وقــد كتبــت بـــ )ريــح(، ولكــن يف كلمــة )ريح( األوىل تتحدث عن 
اخلــر والرمحــة وتقــرأ بـــ )ريــح( كذلــك، ليــس بـــ )رايح(.. هنــا ال إشــكال يف 
األمــر، ألهنمــا قــد جــاءات يف موضــع واحــد، وحســب قاعــدة )إذا اجتمعتــا 
تفرقتــا، وإذا تفرقتــا اجتمعتــا(، أي: إذا أتــت نفــس الكلمــة مرتــن يف مجلــة 
واحدة، أو يف موضع واحد فإهنما خمتلفتان يف املعىن. أما إذا مل تكوان يف 
مجلــة واحــدة أو موضــع واحــد فــإن معنيهمــا رمبــا يرتادفــان. هــذا بإلضافــة 
اىل اقرتان األوىل بـ )طيبة(، والثانية بـ )عاصف(.. إذن فاملعنيان خمتلفان.

* كلمة )رحيكم( يف ســورة األنفال، اآلية 46، ال تتحدث عن الريح، 
وإمنــا جــاءت مبعــىن القــوة: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
أحــد  وهــو  چ.  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ      ڀڀ   پپ    پ  
ــة  ــار الصحــاح(: “و)الريــح( أيًضــا الغلب معــاين )ريــح(، كمــا جــاء يف )خمت
والقــوة، ومنــه قولــه تعــاىل: )وتذهــب رحيكــم(” 5. إذن فــا كام هنــا عــن 

الريــح، لذلــك تقــرأ ب )ريــح( يف كل القــراءات.
* كذلــك كلمــة )ريــح( يف ســورة يوســف: چ ائ  ائ   ەئ   
عــن  تتحــدث  ال  چ:  ۆئېئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ  

الريــح، وإمنــا تتحــدث عــن رائحــة يوســف. 
وهللا تعاىل أعلم..

5-  خمتار الصحاح، ص261-262.
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داعيــة القــرن، وإمــام الدعــاة، حممــد متــويل الشــعراوي، تــرك آاثرًا 
وصدقــات جاريــة، إحداهــا مســابقة اإلعجــاز القــرآين.. فكانــت 
الدمنهوجــي يف كتابــه  مــن نصيــب   2001 لعــام  اجلائــزة األوىل 
)اإلعجــاز القــرآين يف أتكيــد حــق احليــاة(. والكتــاب، علــى توســط 
الفكــر  متطلبــات  مــن  أساســية  مواضيــع  علــى  حيتــوي  حجمــه، 

املعاصــر.
ففي الفصل األول:

ــاة البشــرية(: يتحــدث عــن خلــق آدم، واســتخالفه،  )حــق احلي
ــاة البشــرية، وقــدرات البشــر. ومقومــات احلي

ويف الفصل الثاين:
ــاة البشــرية، وعــن احلديــث:   يتحــدث عــن القتــل األول يف احلي
ــماِء واألرِض اشــَركوا يف َدِم مؤِمــٍن؛ ألكبَـُّهــم هللاُ  )لــو أنَّ أهــَل السَّ
يف النَّــاِر( صححــه األلبــاين، املصــدر: ختريــج مشــكاة املصابيــح: 

.3396

ويف الفصل الثالث:
يتحــدث عــن القتــل، وتعريفــه، وأنواعــه. والقتــل العمــد، والدفــاع 
الشــرعي. ومســألة اإلنتحــار. ومســائل فقهيــة يف إقامــة احلــد علــى 
عمــًدا،  والقاتــل  والباغــي،  واحملــارب،  احملصــن،  والــزاين  احلــريب، 

واملرتــد عــن دينــه واملفــارق للجماعــة.
ويف الفصل الرابع:

چ ڭ  ڭ  ڭ   عــن:  الدمنهوجــي  األســتاذ  يتحــدث   
تشــريع  يف  ويفصــل  البقــرة..  چ  ۈ   ۆ  ۇ   ۇ   
هللا رمحــة. وتشــريع القصــاص، ومعنــاه. والقصــاص يف احلــاالت 

بــن  عبدالرمحــن  عــن  العفــو.  والرغيــب يف  والفرديــة.  اجلماعيــة 
عــوف قــال الرســول ملسو هيلع هللا ىلص: )... وال َعَفــا رجــٌل عــن َمظلمــٍة ظُِلَمهــا 
إال زاَدُه هللاُ تعــاىَل ِبــا ِعــزًّا...( صحيــح اجلامــع لأللبــاين: 3025.  
ويتحــدث عــن املســاواة يف القصــاص، ومســألة العبيــد واألحــرار، 

واملســلم، والذمــي.
ــو يســرًا  ــدرك شــيًئا، ول وخيتتــم حبثــه بقولــه: “ومــن كل ذلــك، ن
مــن اإلعجــاز القــرآين، يف ضمــان حــق احليــاة البشــرية، وأتكيدهــا، 
وحرمــة املســاس بــا، أو اإلعتــداء عليهــا. كمــا نــدرك الضمــاانت 
اليت وضعها هللا تعاىل يف قرآنه، حلماية األرواح، وصيانة النفوس، 
ســواء كانــت تلــك الضمــاانت يف جمــال الربيــة النفســية والوجدانية 
لإلنســان املعلــم علــى احــرام حقــوق اإلنســان املكــرم مــن املــوىل 
-عــز وجــل- صغرهــم وكبرهــم.. أو يف جمــال التوجيهــات اخللقيــة 
والســالم،  واملــودة،  احملبــة،  شــيوع  تضمنــت  الــيت  والســلوكية، 
واألمــان، والتعــاون، والتضامــن بــن أفــراد اجملتمــع.. أو يف جمــال 
األوامــر والنواهــي، الــيت تكفــل األمــن واألمــان، والســلم والســالم، 
واملراقبــة هلل رب األانم.. أو يف جمــال العقوبــة، والقصــاص الــرادع 
نفســه  لــه  تســول  أو  الضمــاانت،  هــذه  فيــه  تؤثــر  مــن ال  لــكل 

األّمــارة ابلســوء االعتــداء علــى احليــاة، أو األحيــاء... 
واحلمد هلل رب العاملن
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