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پاراو  عەرەبی  زمانێكی  بە  پیرۆز  قورئانی  دیارە 
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ   چ  دابەزیوە: 
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  چ 
الشعراء. واتە: )خوای گەورە ئەم قورئانەی ناردووەتە خوار، 
جوبریل هێناویەتە خوار، بۆ سەر دڵت تا تۆ لە ترسێنەران 
نەیارانیشی  تەنانەت  ڕەوان(.  عەرەبی  زمانێكی  بە  بیت، 
نەیانتوانیوە  نیگاوە  هاتنەخوارەوەی  سەرەتای  لە  هەر 
ڕەخنە لە زمانەوانی قورئان بگرن، لە كاتێكدا زۆر گرنگ 
دینە  لەو  ڕەخنەگرتن  بۆ  بدۆزنەوە  شتێك  بەالیانەوە  بوو 
تازەیە، بۆ سەلماندنی نادروستیی، تا بڵێن: چۆن دەبێت لەالیەن 
خوای ئاسمانەكان و ئادەمیزادەكانەوە هاتبێت و لە زمانی ئەوان 
نەزانێت!! گەر هەلێكیشیان دۆزیبێتەوە یەكودوویان لێ نەكردووە. 

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   چ  دەفەرموێت:  گەورە  خوای 
پێغەمبەرێكمان  )هەر  واتە:  إبراهيم.  چ  ڱ  ڱ  ںں  ھ  
بۆ  هەقیان  تا  بووە،  خۆی  گەلەكەی  زمانی  بە  تەنها  ناردبێت 
ڕوون بكاتەوە(. لەگەڵ شارەزایی عەرەب لە زمانەكەیان و شانازی 
كردنیان پێوەی، زمانی حاڵیان داننان بوو بە بەرزیی ڕەوانبێژی 

قورئان.
پێدەچێت ڕەخنەی قوڕەیش و عەرەبە موشریكەكان لە ناوەڕۆكی 
چونكە  قورئان،  زمانی  لە  نەك  گیرابێت،  دینەكە  و  پەیامەكە 
خۆیان شارەزای زمان بوون، جگە لە جوانیی تەعبیر و داڕشتن 
هیچیان بەدی نەكردووە، ئەوەش دەمڕاستەكەیانە شاهێدی دەدات: 
»والله إن لقوله الذي يقول حالوة، وإن عليه لطالوة، وإنه لمثمر 
أعاله، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته«.
بۆ  و،  زۆرە  موفرەداتی  كە  جیادەكرێتەوە  بەوە  عەرەبی  زمانی 
هەر جووڵەیەكی ژیان، یان هەر هەڵوێست و وێنایەك، وشەیەكی 
تایبەتی بۆ دانراوە. دیارە قورئان لەم بوارەدا لە پێش هەموویانەوە 
قورئان  كە  زانستیانەی  زاراوە  ئەو  بەڵكو  ئەوەندە،  نەك  بووە. 
بەكاری هێناون، دەقاودەق لەگەڵ ڕاستیە زانستیەكەدا دەگونجێت، 
ئەگەر وشەیەكی دیكە بەكاربهاتایە لەوە نەدەچوو هەمان مەبەست 
ببەخشێت، بۆ نموونە: وشەی )العلقة( كە لە باسی قۆناغبەندی 
دروستبوونی مرۆڤدا لە قورئاندا باسكراوە، چەند مانایەكی هەیە 
لە زمانی عەرەبیدا: )علق( وهو االلتصاق والتعلق بشيء ما. والعلقة: 
دودة في الما ء تمتص الدم، وتعيش في البرك، وتتغذي على دما ء 
الحيوانات التي تلتصق بها، والجمع علق. وعلقت الدابة إذا شربت 
الما ء فعلقت بها العلقة. والعلق: الدم عامة والشديد الحمرة أو الغليظ 
أو الجامد )لسان العرب جـ10 ص267-268، الجوهري جـ4 ص1529، 
مقاييس اللغة جـ4ص 125، المعجم الوسيط جـ2ص 623، القاموس 
المحيط جـ3 ص275، المفردات لالصفهاني ص 343(. ئەگەر بێین 

بەراوردی ئەم مانایانە بكەین، بەپێی زانستی سەردەم و                                                          
سەردەمییەكان،  ڕێكارە  بە  قۆناغە  ئەو  وێنەگرتنی 
دەبینین هەموو واتاكانی لەگەڵ ئەو قۆناغەدا تەعبیری 
لێ دەكات: ئەو قۆناغە شێوەكەی لە زۆر ڕووەوە وەك 
زەرووە )وەك شێوەی و ئەو ژینگەیەی تێیدایە كە لەناو 
شلەدایە و، خۆی هەڵواسیوە و، خوێن وەردەگرێت( و بە 
قۆناغە  لەم  و خوێن  هەڵواسراوە  منداڵدانەوە  دیواری 

نەبووە،  تەواو  ئەوەی سوڕەكە  لەبەر  و  دەبێت  دروست 
وەستاوە )جامد(ە و تەڕە و لە ڕوگەشیشدا وەك خوێنێكی 

سوور وایە،..)هەیڤ، ژمارە4، 2003(. 
نەك ئەوەندە، بەڵكو قورئان دەستپێشخەریی كردووە لە   
ناونانی دیاردە گەردوونیەكان بە وشەیەك كە دەبێت هەر ئەو بێت، 
واتە بە بەكارهێنانی وشەیەكی تر مانا زانستیەكەی وەك خۆی 

دەرناچێت، بۆ نموونە: )الدخان( لە ئایەتی: چ ۅ  ۉ  ۉ       ې  
ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ 
فصلت. زانایان ئەو دووكەڵەی كە ئاسمان و زەوی لێ دروست بووە 
پێیان وتووە )تەم(، بەاڵم تەم ساردە، لە كاتێكدا ئەو گەرم بووە، 
ئەم قۆناغە تەنۆڵكەی گازی تێدا بووە، كە ئەوەش لە دووكەڵدا 
تطابق  )عن  ترە  زانستی  )الدخان(  دووكەڵ  وشەی  بۆیە  هەیە، 
بعض الكشوف الكونية مع االخبار القرآ نية، عبدالمجيد الزنداني(.
قورئانی پیرۆز جارێكی تر زاراوەی وای بەكارهێناوە كە   
لەگەڵ سەردەمی ئەوكاتی )متلقي(دا بگونجێت و، هەر كاتەو بەپێی 
ئایەتەكانی:                                                                                 نموونە:  بۆ  تێبگەن،  لێی  سەردەم  زانستیی  ئاستی 

چ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
بۆیە  هەر  دێت،  )نزیكترین(  بە  )أدنی(  وشەی  الروم،  چ  ۆ  
ئەوكاته ی وا حاڵی بوون كە ئەو شوێنەی جەنگەكەی تیا ڕووی 
تر،  جەنگەكانی  شوێنی  تا  بۆیان  مەككەوە  لە  نزیكترینە  داوە 
سەردەمەدا  لەم  بەاڵم  لێیانەوە،  ڕۆمەكانە  زەوی  نزیكترین  یان 
زانست سەلماندوویەتی ئەو شوێنەی جەنگەكەی تێدا ڕووی داوە 
لە نزمترین شوێنەكانی سەر زەویە )هەیڤ، ژمارە 37 و 38، 2015(، 
گەیاندووە،  ماناكەی  هەردوو  )أدنی(  وشەی  بەكارهێنانی  واتە 
لێی  خۆی  پێی  بە  و  سەردەمە  هەر  لە  ڕاستن،  هەردووكیشیان 

تێگەیشتوون.
ئیعجازێكی  سەرەتادا  لە  زانستی  ئیعجازی  كەواتە   
زمانەوانی ڕەوانبێژیە، لە هەڵبژاردنی جوانترین و شیاوترین وشە 
بۆ هەواڵ و ئاماژە زانستیەكان، بە داڕشتنێكی ورد و موحكەم، تا 

بیسەلمێنێت ئەم قورئانە تەنها لەالیەن خوای گەورەوەیە: چ گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  چ الشعراء، چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   

ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  چ فصلت.

        ئیعجازی زانستی و
 پەیوەندی بە ئیعجازی زمانەوانیەوە

سهرنووسهر
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لــە ڕووناكیــی دووهەمــدا ئاماژەمــان بــۆ ڕووخــان و تێكشــكانی 
حیكمەتــی مــرۆڤ كــرد لــە بــەردەم حیكمەتــی قورئانــدا، هــەروەك 

ئاماژەشــمان تێــدا كــرد بــۆ ئیعجــازی حیكمەتــی قورئــان.
وا لــەم ڕووناكی یەشــدا پلــەی حیكمەتــی قوتابییانــی قورئــان ) كە 
زانایانــی ئەصفیــا و، ئەولیایانــی پیاوچــاك و، كەســانی ڕووناك بــووی 
ــدا ڕوون  ــی قورئان ــاو حەكیمــە ئیشــراقی یەكانن( لەچــاو حیكمەت ن
دەكەینــەوە و، بــە پوختــی ئامــاژە بــۆ ئــەم الیەنــەی ئیعجــازی 

قورئــان دەكەیــن.
ڕاســتترین و ڕوونتریــن بەڵگــە لەســەر پایەبڵندیــی قورئانــی 
حەكیم و لەســەر ئەوەی كە قورئان ڕاســت و ڕەوایە و، بەهێزترین 

بەڵگــە و نیشــانەش لەســەر ئیعجازەكــەی ئەوەیــە كــە:
قورئانــی پیــرۆز لــە دەمــی باســكردنی "تەوحیــد" و هەمــوو 
بەشــەكانی دا هاودەم لەگەڵ باســكردنی گشــت پلەكانی ئەو بەشــانە و                                                                            
ســەرجەم پێداویســتی یەكانیان و، بــێ   ئــەوەش "ڕێكوپێكــی"ی هیــچ 
كامێكیــان تێــك بــدات، بــە تــەواوی "هاوســەنگی"ی خــۆی پاراســتووە! 
هـــەروەك پارێزگاریــی "هاوســــەنگی"ی نێــوان گشــت حەقیقەتــە 
خوایی یــە بەرزەكانیشــی كــردووە  و، ســەرجەمی ئــەو حوكمانەشــی 
لــە خــۆدا كۆكردووەتــەوە كــە هەمــوو نــاوە جوانەكانــی خــوای گەورە 
داخــوازی دەبــن، هــاودەم لەگــەڵ پاراســتنی ڕێكوپێكــی و پەیوەندیــی 
دەســت لەمالنــی نێــوان ئــەو حوكمانــەدا.. هــەروەك بــە هاوســەنگیی 
تــەواو كاروبــاری "ڕبووبییــەت" و "ئولوهییەت"یشــی پێكــەوە لــە 

خــۆدا كۆكردووەتــەوە!
"كۆكردنەوە"یــە،  و  "هاوســەنگی"  و  "پارێــزگاری"  ئــەم  جــا 
لــە هیــچ ئاســەوارێكی  تایبەتكاری یەكــی قورئانــە كــە هەرگیــز 
ــت  ــی گش ــە فیكری یەكان ــە بەرهەم ــە ل ــەت ن ــە. تەنان ــدا نی ی مرۆڤ
بیریــارە مەزنــەكان و، نــە لــە ئاســەواری ئەولیایانــی پیاوچاكــدا 
كــە ڕۆشــتوونەتە نــاو جیهانــی مەلەكــــووت و، نــە لــە كتێبــی ئــەو 
ئیشــــراقی یانەی كە لە ناخــــی دیوی ناوەوەی شــــتاندا ڕۆچـــوون      و  ، 
نــە لــە عیرفانــی ئــەو ڕۆحانییانەشــدا كــە ڕۆشــتوونەتە نــاو جیهانی 
پەنهانــی غەیبــەوە، تایبەتكاریــی وا دەســت ناكەوێــت. بەڵكــو هەمــوو 
ــان دوو لقــی  ــا لقێــك ی ــە تەنه ــەوان دەســتی ب بــەش و تاقمێكــی ئ
درەختــە مەزنەكــەی "حەقیقــەت"ەوە گرتــووە  و ، بــە تەواوەتــی بــە 

گــەاڵ و بــەری ئــەو لقــەوە ســەرقاڵ بــووە    و، چ لەبــەر پێ  نەزانــی و چ 
لەبــەر بــۆ نەڕوانیــن، ئــاوڕی لــە هیــچ كامی لقەكانی تــر نەداوەتەوە، 
داوە! ڕووی  نێوانیانــدا  لــە  دابەشــكردنێك  كار  جــۆرە  دەڵێــی 
بەڵــێ ، ڕوانینــە "بەرتەســكە پابەنــدەكان" هەرگیــز ناتوانــن 
دەورانــدەوری "حەقیقەتــی ڕەهــا" بــدەن و هەمــوو الیەكــی ببینــن. 
چونكــە ئــەم كارە پێویســتی بــە ڕوانینێكــی كوللــی و گشــتگیری وەك 

"قورئانــی پیــرۆز" دەبێــت!
كەواتە هیچ شــتێكی تری غەیری قورئانی پیرۆز - با دەرس و                                                                         
ڕێنماییشــی لــە قورئــان وەرگرتبێــت - ناتوانێــت بــە "ژیری"یــە 
ســنووردار و جوزئی یەكــەی خــۆی جگــە لــە چمكێــك یــان دوو 
چمكــی حەقیقەتــە كامڵەكــە زیاتــر هیچــی  تــر بــە تــەواوی ببینێــت! 
بۆیــە بــە گەرموگــوڕی لــەو چمــك و الیەنــەدا ســەرقاڵ دەبێــت و لێی 
ناترازێــت و، لــە ئەنجامــدا "هاوســەنگی"ی نێــوان "حەقیقەتــەكان" 
دەشــێوێنێت و، یــان بــە "ئیفــراط" یاخــود "تەفریــط" ڕێكوپێكیــی 

نێوانیــان ناهێڵێــت!
لــە لقــی دووهەمــی وتــەی بیســت  و چوارەمــدا بــە نموونەیەكــی 
لێــرەدا  بــەاڵم  كردووەتــەوە.  ڕوون  ڕاســتی یەمان  ئــەم  ســەیر 
نموونەیەكــی تــر دەهێنینــەوە كــە ئامــاژە بــۆ خودی ئەم مەســەلەیە 

دەكات. ئەمــەش نموونەكەیــە:
گریمــان لــە بنكــی دەریایەكــی فراوانــدا گەنجینەیەكــی گــەورەی 
مەلەوانێكــی  چەنــد  ئنجــا  ببێــت.  بەنــرخ  گەوهــەری  لــە  پــڕ 
ــە  ــەو گەنجین ــی ئ ــەوەی گەوهەرەكان ــۆ دۆزین ــی كارامــە ب بن دەریای
بەنرخــە ڕۆشــتبنە نــاو ئــەو دەریایــەوە. بەاڵم لەبەر ئــەوەی چاویان 
بەســترابوو، ئــەوا مەگــەر بــە دەســت، دەنــا نەیاندەتوانــی جۆرەكانــی 
بــەر  دەســتی  یەكێكیــان  بناســنەوە.  بەنرخانــە  گەوهــەرە  ئــەو 
ئەڵماســێكی كەمێــك درێــژ كــەوت و، بڕیــاری دا كــە ئــەو گەنجینەیە 
ــە  ــۆ ك ــاس! خ ــی ئەڵم ــە شیش ــڕ ل ــی پ ــە: گەنجینەیەك ــە ل بریتی ی
وەســفی چەنــد گەوهەرێكــی تــری لــە هاوەڵەكانی بیســت، پێــی وابوو 
ئــەو گەوهەرانــەی كــە ئــەوان لێــی دەدوێــن شــوێنكەوتە و نقێــم و 
نەخــش و نیــگاری ئەو شیشــە ئەڵماســانەن كە خــۆی دۆزیونیەتەوە  ! 
هەروەهــا گریمــان هەندێكــی تریــان شــتێكی خــڕی وەك یاقــووت   و.. 
كەسانێكی تریان موروویەكی زەردووی چوارگۆشەیان دۆزیبێتەوە و..                                                                                    

   موعجيزاتى قورئانى
   ڕووناكیی سێ هەم

 

        ن: مامۆستا سه عیدی نوورسی                  
       faruqrasul@haiv.org و: فارووق ڕه سووڵ یه حیا       
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بــەم جــۆرە... هتــد.. ئــەوا هەمــوو یەكــێ  لەوانــەی كە ئــەو گەوهەر و                                                                                 
بــەردە گرانبەهایانەیــان بــە دەســت - نــەك بــە چــاو - دیــوە، پێــی 
وا دەبێــت: ئــەو گەوهــەرە بەنرخــەی كــە خــۆی دۆزیویەتەوە بەشــی 
"سەرەكی" و "زۆر"ی گەنجینەكە پێكدەهێنێت و، ئەو وەسفانەش كە 
لــە هاوڕێكانــی دەبیســتێت بــە لــق و پەل و نــاوكارەی گەنجینەكەیان 
گەنجینەیــە! ئــەو  "ســەرەكی"ی  بەشــێكی  نــەك  دادەنێــت، 
و  دەشــێوێت   ڕاســتییەكان  "هاوســەنگی"ی  جــۆرە ،  بــەم  
"ڕێكوپێكی"یەكــەی نێوانیشــیان نامێنێــت و، ڕەنــگ و ڕوخســاری 
ــت  ــەی دەیەوێ ــەو كەس ــە ئ ــت. چونك ــش دەگۆڕێ ــێ  حەقیقەتی گەلـ
ڕەنگــی ڕاســتەقینەی "حەقیقــەت" ببینێــت ناچاری گەلـــێ  تەئویل و                                                                     
ــە  ــەم كارە هەندێــك لەوان تەكەللوفــی خۆكــرد دەبێــت. تەنانــەت ئ
بــۆ هەڵدێــری "ئینــكار" و  "تەعطیــل" ڕادەكێشــێت! خــۆ هــەر 
كــەس بــە وردی ســەرنج لــە كتێبــی حەكیمــە ئیشــراقی یەكان و 
ئــەو صۆفیانــەش بــدات كــە تەنهــا پشــتیان بــە "مەشــهوودات" و 
"كەشــفییات"ی خۆیــان بەســتووە   و ئەمانەشــیان بــە تەرازووەكانــی 
ســوننەتی خاوێنــی پێغەمبــەر ملسو هيلع هللا ىلص هەڵنەســەنگاندووە، بــێ  هیــچ 

دوودڵی یــەك تەســدیقی ئــەم بڕیــارەی ئێمــە دەكات .
كەواتــە هەرچەنــد ئەوانــە لــە قورئانــەوە ڕێنمایــی وەردەگــرن و،                                                                               
ــان  ــدا كتێبەكانی ــە هەمــان ڕەگــەز   و جــۆری ڕاســتییەكانی قورئان ل
ئاوێتــەی  ناتــەواوی  و  كەمــی  هەمیشــە  كەچــی  دادەنێــن، 

بەرهەمەكانیانــە، چونكــە هیــچ كامیــان "قورئــان" نیــن!
ئایەتــە  و،  ڕاســتییەكانە  دەریــای  پیــرۆز"  "قورئانــی  بــەاڵم 
ئەوەتــا  دەریایــەن.  ئــەو  بنكــی  نــاو  مەلەوانــی  مەزنەكانیشــی 
بارەیــەوە  لــە  نــاوی دەدۆزنــەوە و دەیناســێنن و  گەنجینەكــەی 
دەدوێــن.. بــەاڵم دەبــێ  بزانیــن كــە: ئەمــان چاویــان كراوەیــە و                                                                     
ســەرجەم و سەرانســەری گەوهەرەكانــی نــاو گەنجینەكـــە دەبینــن! 
مەزنەكانیــەوە،  ئایەتــە  ڕێــی  لــە  پیــرۆز"  "قورئانــی  بۆیــە 
گـــەنجینە  ئــەو  "بۆگـــونجاو"ی  و  "هاوســــەنگ"   وەســــفێكی 
و                                                                                 ڕاســـــتەقینە  جـــوانیی  كارەشــی  بــەم  و،  دەكات  گەورەیــە 

دەردەخــات! خــۆی  ڕاكێشــی  ســەرنج  
* بۆ نموونە:

قورئانــی پیــرۆز "گەورەیــی پەروەردگارێتی"یــە شــكۆمەندەكەی 
خــوای گــەورە دەبینێــت و بــە واتاكانــی ئــەم ئایەتــە پیرۆزانــە 

وەســفی دەكات:
چ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  
ڤ   ڤ           ڤ   ٹ   ٹ   چ  الزمــر،  چ  ېئ    ۆئۆئ    
ڤچ  چ األنبيــاء . لــە هەمــان كاتیشــدا و بــە بەڵگــەی ئەم 
ئایەتــە پیرۆزانــە، هەمەالیەنیــی میهرەبانیــی خواوەنــد دەبینێــت: 

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ     ڇ   چ   چ   چ 
ژ   ژ  ڑ    ڑ          کک   ڳ  چ آل عمــران، چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     
چ ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ   ۀ   هــود،  ڃ  ڃ  ڃڇ  چ 

العنكبــوت. چ  ہھ   ہ   ۀ  
پاشــان هــەروەك فراوانیی "خەلالقییــەت"ی خواوەند دەبینێت و                                                                                    
ئــەم ئایەتــە پیــرۆزەی لەســەر دەكات بــە بەڵگــە و لــە ڕێ  یــەوە دەری  
دەبڕێت: چ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          پ  ٺ  چ األنعام،                                                                                          

بــە هەمــان جــۆر، شــموولی دەســـت  وەردانــی خواوەنــد لــە كاروبــاری 
هەمــوو گەردوونــدا و هەمەالیەنگیریــی پەروەردگارێتی یەكەشــی بــۆ 
ــە  ــەم ئایەت ــەوەی ئ ــی ڕوونكردن ــت و بەپێ ــتێك، دەبینێ ــوو ش هەم

پیــرۆزە ڕێنمایــی خەڵكــی بــۆ ال دەكات: چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  چ الصافــات.

پاشــان هــەروەك ئــەو ڕاســتییە مەزنــە دەبینێــت كــە ئــەم ئایەتە 
دەری دەخــات : چ حئ  مئ  ىئ    يئ يت   چ الــروم، بــە هـــەمان 
جۆر، ڕاستیی ئـەو بەخشـــندەیی و كــەرەمە فراوانەش دەبینـێت و 
دەبــێ  بــە بەڵگــە لەســەری كــە ئــەم ئایەتــە پیــرۆزە دەری دەبڕێــت: 
چ ڎ  ڈ  ڈ      ژ   گ  چ النحــل، لــە هەمــان كاتیشــدا و بــە 
ڕێنمایــی ئــەم ئایەتــە پیــرۆزە حەقیقەتــی ئــەو فەرمانڕەوایەتی یــە 

چ ڳ  ڳ  ڱ   دەبینێــت:  هەمەالیەنگیــرەش  و  زاڵ 
ڱ  ڱچ األعــراف.

پاشــان هــەروەك ئــەو ڕاســتی یە بەســۆز و كارســازەی ئــەم ئایەتــە 
دەبینێــت: چ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱں  ں   ڻ   ڻ  
ڻڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ       ہ  چ الملــك، بــە هەمــان جۆر، حەقیقەتی 

یەكجــار مەزنــی ئــەم ئایەتــەش دەبینێــت: چ ۆئ  ۆئ           ۈئ  
ــان كاتیشــدا  ــە هەم ــرة.. هــەر ل ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئی  چ البق
لــە  كــە  دەبینێــت  خوایی یــەش  چاودێری یــە  ئــەو  حەقیقەتــی 
دەربڕینــی ئــەم ئایەتەدایــە: چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڃ  چ الحديــد، 
بــە وێنــەی بینینــی ئــەو ڕاســتییە گشـــتگیرەی كــە ئەم ئایەتــە دەری 
دەبڕێــت: چ ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   چ 
الحديــد.. هەروەهــا ئــەو نزیكی یــەی خواوەندیــش دەبینێــت كــە ئــەم 

ئایەتــە دەری  بڕیــوە: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  
ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ ق، لەگــەڵ ئــەو ڕاســتییە بــەرزەش 

كــە ئــەم ئایەتــە پیــرۆزە ئامــاژەی بــۆ دەكات: چ ې  ې  
بــە  المعــارج،  ې  ې  ى   ى    ائ       ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ 
ــە  ــەم ئایەت ــە ئ ــەی ك ــەو ڕاســتی یە هەمەالیەنەی ــی ئ ــەی بینین وێن

پیرۆزە بەڵگەیە لەســەری: چ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ   ڑ  چ النحل..
هەروەها ئایەتە پیرۆزەكانی تری وەك ئەمانەش، كە دەستوورە 
دنیایــی و قیامەتــی و عیلمــی  و عەمەلی یەكانیــان لەخــۆ گرتــووە.
كەواتــە "قورئــان" هەمــوو ئــەو دەســتوورانەی كــە بەختەوەریــی 
هــەردوو ژیــان دەهێننــەدی، دەبینێــت و لێیــان دەدوێــت و ڕوونیــان 
دەكاتــەوە، هـــەروەك هــەمـــوو یەكــێ  لــە شــــەش پایەكانی ئیمــــان و                                                                                   
ــەوە   و  ــەكااڵ دەكات ــژی ی ــە دوور و درێ ــالم ب ــی ئیسـ ــج پایەكان پێن
بـــە جیــددی    و گەرمــــوگوڕی و ئامانجــداری دەیانخاتــە بــەر بــاس    و 
لێكۆڵینــەوە   و  ، لەگــەڵ ئەوەشــدا پارێزگاریی "هاوســەنگی"ی نێوانیان 
دەكات   و "پێكەوەگونجان"ی نێوانیشیان وەك خۆی دەهێڵێتەوە. ئنجا 
لــە ســەرچاوەی ئــەم جوانی یــە ناوازەیــەی كــە لــە "پێكەوەگونجان" و                                             
"هاوســەنگی"ی هەمــوو ئــەم ڕاســتییانەوە پەیــدا بــووە، ئیعجازێكــی 
هەڵــدەدات! ســەر  پیــرۆز  قورئانــی  بــۆ  ڕەنگیــن  مەعنەویــی 
لــەم نهێنی یــەوە دەردەكەوێــت كە: زانایانی كــەالم، هەرچەندەش 
قوتابێتیــی قورئانیــان كــردووە و هــەزاران كتێبیــان دانــاوە كــە 
هەندێكیــان دەیــان بــەرگ دەبــن  ، كەچــی لەبــەر ئــەوەی بــە وێنــەی 
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بەســەر"نەقڵ"دا  عەقڵیــان  تەرجیحــی  "موعتەزیلــە"  دەســتەی 
داوە، ئــەوا نەیانتوانیــوە هێنــدەی "دە" ئایەتــی قورئانــی پیــرۆز 
ڕاســتییەكانی ئیمــان ڕوون بكەنــەوە و بــە جۆرێكــی دڵنیاكــەر و 
قەناعەت بەخــش و گومان بــڕ بیانچەســپێنن! چونكــە ئــەوان لــە 
بنــاری چیــا دوورەكانــەوە كانیــاو هەڵدەكەنــن و ئنجــا بــە لوولــە و                          
ــاو  ــەوە ئ ــەڕی جیهان ــرەی هــۆكارەكان( لەوپ ــە زنجی ــە ب ــز ) وات كارێ
ڕادەكێشــن، ئنجــا دێــن لــەوێ  دا زنجیرەكــە دەقرتێنــن و "بــوون" و 
"ناســین"ی خواوەنــدی "واجــب الوجــود" دەچەســپێنن، كــە وەكــو 
ئــاوی ژیانبەخــش وایــە!.. بــەاڵم هەریــەك لــە ئایەتــە پیرۆزەكانــی 
ــەر  ــە ه ــە، ل ــا وای ــی مووس ــەی عەســاكەی حەزرەت ــە وێن ــان ب قورئ
شــوێنێكدا بیەوێت دەیدات بە زەوی دا و كانیاو دەتەقێنێتەوە و، لە 
هەمــوو شتێكیشــدا پەنجەرەیــەك دەكاتــەوە كــە لێیــەوە دەڕوانرێتــە 
كــردگاری شــكۆمەند و دەیناســێنێت! ئــەم ڕاســتی یەش لــە هەمــوو 
وتەكانــدا و، لــە پەیامــی عەرەبیــی "قطرة"شــدا كــە دڵۆپێكــی نم نــم 

ــای قورئانــە، بــە ڕوونــی چەســپێنراوە. داچــۆڕاوی دەری
هــەر لــەم نهێنی یەشــەوەیە كــە دەبینیــن گشــت پێشــەوایانی 
دەســتە و كۆمەڵــە گومــڕاكان، لەوانــەی كــە بــە نــاو ناخــی شــتاندا 
ڕۆچــوون و بــێ  شــوێنكەوتنی ســوننەتی پێغەمبــەر ملسو هيلع هللا ىلص پشــتیان بــە 
"مەشــهوودات"ی خۆیــان بەســت و، لــە ڕێــگادا گەڕانــەوە و، دەســتە و                                                             
تاقمێكــی گومڕایــان پێكهێنــا و ســەركردەیی كۆمەڵێكیــان گرتــە 
ئەســتۆ.. هەمــوو ئەوانــە، پێیــان بــەرەو ئــەم چەشــنە بیدعــەت    و 
گومڕایی یانــە تــرازا و، مرۆڤایەتییــان بــۆ الی ئــەم جــۆرە ڕێگــە 
ــی" و  ــی "ڕێكوپێك ــی پارێزگاری ــە نەیانتوان ــەر، چونك ــە دایەب وێاڵن

ــەن! "هاوســەنگی"ی ڕاســتییەكان بك
جــا دەستەوســانی و كۆڵەواریــی هەمــوو ئەوانــە، ئیعجازێكــی 

تــری ئایەتەكانــی قورئانــی پیــرۆز دەردەخــات!
كۆتایی

لــە نمــی چواردەهەمــی "وتــەی نۆزدەهــەم"دا دوو دانــە لــە 
لــە:  بریتیــن  كــە  ڕابــورد،  قورئــان  ئیعجــازی  بریســكانەوەكانی 
ــە  ــی پوخت ــدا و، حیكمەت ــە قورئان ــەوە ل ــات  بوون ــی دووپ حیكمەت

گەردوونی یەكانــدا. زانســتە  بــواری  لــە  قورئــان  لێدوانــی 
لــەو وتەیــەدا بــە ڕوونــی دەركــەوت كــە هــەر یــەك لــەم دوانــە 
یەكێكن لە ســەرچاوەكانی ئیعجازی قورئان، بە پێچەوانەی گومانی 
هەنــدێ  كــەس كــە پێیــان وایــە مایــەی كەموكووڕیــن لــە قورئانــدا.. 
هــەروەك لــە مەقامــی دووهەمــی "وتەی بیستەم"یشــدا بریســكەیەكی 
ئیعجــازی قورئــان بــە جوانــی ڕوون كرایــەوە  ، كــە بەســەر ڕووی 
ــێتەوە.  ــم الســام – دەدرەوشـ ــەوە - علیه ــی پێغەمبەران موعجیزات
ــێ  بریســكەی تــری ئیعجــازی وەك ئەمانــە لــە  ــانە، گەلـ جگــە لەمـ
هەمــوو "وتــەكان" و پەیامــە عەرەبی یەكانمــدا بــاس  كــراون، بۆیــە 

بەوانــە واز دەهێنیــن. بــەاڵم لێــرەدا هێنــدە دەڵێیــن كــە:
موعجیزەیەكی تری قورئان بریتی یە لەوەی:

هــەروەك هەمــوو موعجیزاتــی پێغەمبــەران -دروودی خودایــان 
له سه ر بێت- بە كۆمەڵی و پێكەوە یەكێك لە نەخش و نیگارەكانی 
ئیعجــازی قورئانیــان دەرخســت، بــە هەمــان جــۆر قورئانیــش بــە 
ــەر ملسو هيلع هللا ىلص  ــەی پێغەمب ــزە گەورەك ــەوە، موعجی ــوو موعجیزەكانی هەم

دەردەخــات! هــەروەك ســەرجەم موعجیزاتــی پێغەمبەریــش ملسو هيلع هللا ىلص بــە 
موعجیزەیەكــی قورئانــی پیرۆز دادەنرێت! چونكە ئەو موعجیزانە 
ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكــەن كــە قورئــان هــی خــوای گەورەیــە، واتــە 
گوفتــاری ئــەوە. جــا بــە دەركەوتنــی ئــەم نیســبەتدانەی قورئــان بۆ 
الی خــوای گــەورە، هەمــوو یەكێــك لــە وشــەكانی قورئــان دەبێــت 
بــە موعجیزەیەكــی ســەربەخۆ، چونكــە ئــەو كاتــە هەمــوو یەكێــك 
لــەو وشــانە وەك نــاوك دەبــن و دەگونجــێ  لــە واتــادا درەختێكــی 
لەنــاو  وێنــەی دڵ  بــە  و  ،  بگــرن    لەخــۆ  تــەواوی "حەقیقــەت" 
جەســتەدا ئەوانیــش پەیوەندییــان لەگــەڵ ســەرجەم ئەندامەكانــی 
حەقیقەتی هەرەمەزندا ببێت   و بە پیت   و ڕوخســار   و چۆنێتی   و                                                                         
ڕێ  و شوێنیشــیان ڕوویــان لــە چەندەهــا كاروبــاری لــە ســنوور 
بــەدەر بێــت، چونكــە هەریەكەیــان پاڵــی بــە زانســتێكی گشــتگیر و 

ویســتێكی بــێ   كۆتایی یــەوە داوە!
ئــا لێرەوەیــە كــە زانایانــی "پیتزانی") علــم الحــروف( دەڵێــن: )لــە 
تەنهــا یــەك پیتــی قورئانــدا پــڕ بــە الپەڕەیەكــی تــەواو نهێنیمــان 
دەرهێنــاوە( و، ئــەم دەعوایەشــیان بــە بەڵگــەوە بۆ كەســانی شــارەزای 

ئــەو بــوارە دەچەســپێنن.
ئێســـتاش بیر لە هـــەموو ئەو شتانە بكەرەوە كە لە ســــەرەتای 
ــە چاویلكــەی هەمــوو  ــراون  و ب ــاس كــ ــرە، ب ــا ئێ ــەم پەیامــەوە ت ئ
ئــەو: ڕۆشــنایی و، تیشــك و، بریســكە و، نــوور و، ڕووناكییانــەی لــەم 
پەیامــەدان، ســەیری ئەنجامــی ئــەو دەعوایــە بكــە كــە لــە ســەرەتای 
پەیامەكــەدا كردمــان. دەبینیــت ئــەم پەیامــە بــە هەمــوو هێزێكــی 
ــەوە و  ــام"ە دەخوێنێت ــەو "ئەنج ــوە و، ئ ــێ  هەڵبڕی ــی لـ خــۆی دەنگ

ڕایدەگەیەنێــت، كــە:
چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  چ !
چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     چ .

چ ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ   چ .
چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ  ۉ  ۉ   ې ې  ې  چ.

اللهــّم صــلِّ وســلِّْم أفضــل وأجمــل وأنبــل وأظهــر وأطهــر وأحســن 
وأبــرَّ وأكــرم وأعــزَّ وأعظــم وأرشف وأعــى وأزىك وأبــرَك وألطــف 
صلواتِــَك.. وأوىف وأكــرَ وأزيــد وأرقــى وأرفــَع وأدوم ســاِمَك.. صــاة 
ــِل  ــد ِبواِب ــدُّ وتزي ــاً، متت ــواً وُغفران ــاً، وعف ــة ورِضوان ــاماً، ورحم وس
ــِف  ــِس رشائ ــو بنفائ ــو وتزك ــَك، وتنم ــوِدَك وكرِم ــِب ج ــحائِب مواه س
ــَك ال  ــًة بأبديِّت ــزول، أبديّ ــَك ال ت ــًة بأزليت ــَك، أزليّ ــوِدَك وِمَنِن ــِف ج لطائ
تحــول.. عــى عبــِدَك وحبيبــك ورســولَك محمــد خــر خلقــك: النــور 
ــور  ــر، والن ــر الزاخ ــع، والبح ــر القاط ــان الظاه ــع، والربه ــر الام الباه
الغامــر، والجــال الزاهــر، والجــال القاهــر، والكــال الفاخــر.. 
ــه  ــه وأصحاب ــى آل ــه وع ــَك علي ــِة ذاتِ ــَت ِبعظم ــي صلَّي ــَك الّت صاتَ
كذلــك، صــاًة تغفــر بـــها ذنوبنــا، وتــرح بـــها صدورنــا، وتطهــر بـــها 
ُس بـــها أرسارَنا، وتنـــزُِّه بـــها خواطرنا  قلوبنــا وتـُـرَوُِّح بـــها أرواحنا، وتَُقدِّ
وأفكارنــا، وتصّفــي بـــها كــدورات مــا يف أرسارنا وتشــفي بـــها أمراضنا، 

وتفتــح بـــها أقفــال قلوبنــا.
چ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئچ   

   چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ 

آمني.. آمني.. آمني
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     واتــە: “ئەوانــەی بێبــاوه ڕ بــوون وتيان هه رگیز قیامه تمان بۆ 
نایــه ت، بڵــێ: نەخێــر وانیيە ســوێند بــە پــەروەردگارم هەر بۆتان 
پێــش دێــت، ئــەو زاتــە زانایــە بــە نهێنــی و شــاراوەكان، تەنانــەت 
ــرێ  ــدا ناتوان ــە ئاســمانەكان و زەوی ــش ل بارســته ی گه ردیله یه كی
ــەو بچوكتــر و نــە لەویــش  ــان بكــرێ، هەروەهــا نــە ل ــەو پەنه ل
ــدا ڕوون و ئاشــكرا نەبێــت”.   ــی تایبەتی ــە كتێب ــە ل ــر ك گەورەت
ئــەم ئایەتــە پیــرۆزە ئامــاژە بــە زانســتی ڕەهــای پــەروەردگار 
دەكات كــە هیــچ شــتێكی لــێ ون نابێــت ئه گــه ر هێنــده ی گه ردیلــه 
ــت:  چک  ک   گ  گ چ،                                                                                ــش بێ ــان بچوكتری ــک ی )ئەتۆم( ێ
بــەاڵم ناوازەیــی قورئــان لەوەدایــە هەمیشــە ئایەتەکانــی مانــای 
ئــەوەی خــوای گــەورە  فــراوان و زۆر هەڵدەگــردن ســەره ڕای 
توانــای ڕەهــای خۆیمــان بــۆ دەردەخــات کــە هەرچــی هەیــە لــە 
گەردوونــدا ســەبارەت بــە خــوای گــەورە ئاشــکرایە و هیچــی لــێ 
ون نابێــت ئاماژەیەکیشــمان دەداتــێ کــە بچوکتریــش لــە گەردیلــە 

لــە خــوای گــەورە ون نابێــت!
ئێســتا ئــەم پرســیارە دێتــە پێشــەوە، ئایــا لــە گەردیلــە بچوکتــر 

هەیــە؟
Theory of Atomism لــە کۆنــدا بیردۆزێــک هەبــوو  بــە نــاوی
                                                                       Leucippus )کە لەســەر دەســتی فەیلەســوفی یۆنانی )لوســیپیۆس
)دیمۆکرەیتــس(  خوێندکارەکــەی  لەالیــەن  پاشــان  و  داهێنــرا 
Democritus پــەرە بــەم بیــردۆزە درا )1(، ئــەم بیــردۆزە ئــەوە 
ڕوون دەکاتــەوە کــە هەمــوو گــەردوون پێکدێــت لــە بەشــی زۆر 
ــاوی  ــە ن ــە تێکدەشــکێت ب ــت و ن ــەش دەبێ ــە داب ــە ن بچــووک ک
ئەتــۆم )گەردیلــە(، کــە خــودی وشــەی ئەتۆمیــش ماناکــەی واتــە 
ــارادا  ــە ئ ــە ل ــەو بڕوای ــەم جــۆرە هەمیشــە ئ )کەرتنەکــراو( )2(، ب
بوونــە. عەرەبــی  پێکهاتــەی  بچوکتریــن  گەردیلــە  کــە  بــووە 
ســەردەمی کۆنیــش هەمــان بیروبۆچونیــان هەبــووە و لــە زمانــی 
.
ــە)3( عەرەبیــدا بــە بچوکتریــن بــەش وتــراوە )َذرَّة( واتــە گەردیل

بــەاڵم ئــەوەی جێــی باســە زانســت لــەم چەنــد ســەدەیەی دواییــدا، 
ئــەوەی ئاشــکرا کــرد کــە لــە گەردیلــە بچوکتــر هەیــە! تەنانــەت 
لــە ســەرەتاکانی ســەدەی بیســتدا بــە تەواوەتــی ئــەوە دۆزرایــەوە 
.
کــە گەردیلــە پێکدێــت لــە: )پرۆتۆن و نیوتــرۆن و ئەلیکترۆن( )4(

 

بــەاڵم پــاش ئــەو گەشەســەندنەی زانســت کــە بــە خۆیــەوە 

بینــی لــە ســەدەی بیســتدا لــە ســاڵی 1964 دا تەنۆلکــەی )کــوارک( 
دۆزرایــەوە، کــە تەنۆلکــەی )پرۆتــۆن و نیوتــرۆن( پێکدێــن لــەم 

.
)کوارک(انــە)4(

ئیتــر پــاش ئەمــە زانایان چەندیــن تەنۆلکەی تریان دۆزییەوە  و                                                                            
Stan�  لە خشــتەیەکدا کۆیان کردەوە بە ناوی )ســتاندارد مۆدێل(

dard Model کە دوایین تەنۆلکەش دۆزرابێتەوە لە خشــتەکەیا 
.
)5(
تەنۆلکــەی )هیگــز بۆزۆنــە( Higgs boson لــە ســاڵی 2012 دا 

 

وێنەی خشتەی ستاندارد مۆدێل
ــاژە  ــە ئام ــەم ئایەت ــتايی، ئ ــه بارس ــەی )مثقــال( وات ــا وش هه روه ه
بــەوە دەکات کــە گەردیلــەش بارســتایی هەیــە، زانســتیش بــە 
تەواوەتــی ئەمــەی ســەلماندووە و هــەروەک لــە وێنەی خشــتەکەدا 
هەیــە هــەر تەنۆلکەیــە و بارســتاییەکی تایبــەت بــە خــۆی هەیــە.
هه روه هــا ده بینیــن ئایه ته كــه  ئامــاژه  بــۆ هه بوونــی گه ردیلــه  
لــه  ئاســمان ده كات  چ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ، 
زانســتیش ئەوەمــان پــێ دەڵێــت کــە هــەر شــتێک لــە گەردوونــدا 

کــە دەبینرێــت پێکهاتــە بنەڕەتیەکــەی گەردیلەیــە.
ئــەوەی لــە کۆتایــدا دەبێــت هەمــوو جارێــک ئامــاژەی پێبکرێــت، 
ئایــا ئــەو هەمــوو بەڵگەیــە ئامــاژە ناکــەن کــە قورئــان لەالیــەن 
زاتــی پــەروەردگارەوە نێــردراوە؟ بەڵــێ ئەمانــە و ســەدان بەڵگــەی 
تریــش ئامــاژەن لەســەر ڕاســتيی پەیامــی ئیســام، تــا باوەڕمــان 

بــە ئاینەکەمــان پتەوتربێــت و یەقینمــان زیاتــر بێــت. 
سه رچاوه :

(1)Atomism. Retrieved from University of Washington: 
https://faculty.washington.edu/smcohen/320/atomism.htm
(2) Atomism. Retrieved from:
 http://www.philosophybasics.com/branch_atomism.html

 )3) معجم املعاين الجامع

 (4) H. Adam. (2002).Understanding the standard model: A brief 
history of the quest to understand the universe. Retrieved from Uni�
versity of Rochester:   http://www.pas.rochester.edu/~pavone/parti�
cle-www/lectures_JFS_files/High%20School%20Lectures/Adam%20
Harrington’s%20Standard%20Model%20Talk,%20’02-’03.pdf
(5) The standard model. Retrieved from: http://physics.info/standard/
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قورئانــی پیــرۆز هەمیشــە هانمــان ئــەدات کــە وردبینــەوە و 
تێڕابمێنین لە جیهانەکەمان لەســەر زەوی و له ئاســمانەکانیش: 
چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑڳ   چ يونــس، بێگومــان 
ئــەم گەڕانــە هەمیشــە مرۆڤایەتــی بــەرەو پێــش بــردووە و 
شارســتانیەتە یــەک لــە دوایەکەکانــی بنیاتنــاوە و بــووە بــە 
بنەمــای زانســتە ئەزموونیــەکان و ئــەو هەمــوو پێشــکەوتنە 

ــن،  ــان دەیبینی ــە چــاوی خۆم ــە ئێســتا ب ــەوە ک ــە کای هات
ئەمــە ســەرەڕای دروســتکردنی شارســتانی، دەبێتــە هۆکارێــک 
ــاو و ســیفەتەکان(ی  ــە )ن ــردن ب ــر خــوا ناســین و پەیب ــۆ زیات ب
ــاوە  ــتێرەیەکی گەش ــو ئەس ــان وەک ــە هەریەکێکی ــەروەردگار، ک پ
کەســانە  ئــەو  بێگومــان  بــەاڵم  دەدروشــێنەوە،  ئاســماندا  لــە 
هه ســتی پێدەکــەن کــە ژیریــان بــە کاردەهێنــن و ئاراســەتەی 
پەروەردگاریــان دەکــەن، یەکێــک لــەو هۆکارانــەی کــە خــوای 
لــە  هەیــە  گــەورەی  ڕۆڵێکــی  و  بەخشــیوین  پێــی  گــەورە 
دروســتبوونی شارســتانیەتی ســەر زەوی و خــوای پــەروەدگار 
لــە قورئانــدا ئامــاژەی پێــداوە، توخمــی "ئاســن"ە کــە تاکــە 
کــە  کیمیایەکانــدا  توخمــە   )118( هــەر  نێــوان  لــە  توخمــە 
ســورەتێکی قورئانــى پيــرۆزى بــە نــاوەوه ناونــراوە، ســورەتی 

"الحديــد" واتــە ئاســن، خــوای گــەورە دەفەرموێــت: چ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  
ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ، واتــە: " بێگومــان 
پەیامبەرەکانمــان بــە چەندیــن نیشــانە و موعجیــزەی ڕوونــەوە 
ڕەوانەکــرد، لەگەڵیشــياندا نامــە و تــەرازووی دادمــان نــارد، بــۆ 

ئــەوەی خەڵکــی بــە عەدالــەت و دادگــەری هەڵســن و مامەڵــە 
بکــەن لەگــەڵ یەکتــری، ئاسنیشــمان دابەزانــد کــە زەبرێکــی 
تونــدی تێدایــە و گەلــێ سوودیشــی تێدایــە بــۆ خەڵکــی، تــا لــە 
جیهانــی واقعیشــدا خــوا ببینــێ و بزانــێ کــێ ئاینــی خــوا و                                                              
و  هێــز  بــە  خــوا  ڕاســتی  بــە  ســەردەخات،  پەیامبەرەکانــی 

دەســەاڵتدارە."
خوای گەورە لەم ئایەته دا سێ الیەنی توخمی ئاسن دەردەخات، 

ئەوانیش:
1- ڀ  ٺ )دابەزاندنی ئاسن(.

2- ٺ      ٺ  ٺ )زەبرێکی توندی تێدایە(.

3- ٿ  ٿ )سوودیشی بۆ خەڵکی تێدایە(.

پشــت بەخــوا، هــەوڵ دەدەیــن کەمێکــی هــەر ســێ الیه نەکــە 
لــە ڕووی ئیعجــازەوە ڕوون بکەینــەوە، تاوەکــو یەقینمــان بــە 
قورئــان و ئاینەکەمــان زیاتــر بێت، هەمیشــە بەڵگــە قورئانیەکان 

ئاوێکــی ســازگار بــن و تینوێتــی ڕۆحمانــی پێبشــکێنین.
ژمــارەی  و  )Fe(یــە  کیمیایەکــەی  هێمــا  ئاســن،  توخمــی 
پرۆتۆنەکانــی )26(ە، لــە 1538 پلــەی ســەدیدا دەتوێتەوە و پلەی 
کواڵنــی   2861 پلەیــە )1(، شوێنەوارناســان مێــژووی بەکارهێنانــی 

ــتا )2(. ــش ئێس ــاڵ پێ ــۆ 5000 س ــەوە ب ــن دەگەڕێنن ئاس
 ئاســن یەکێکــە لــە بەرباڵوتریــن توخمەکانــی ســەر زەوی، دوای 
توخمــی )ئۆکســجین( O2 بــە ڕێــژەی %46.1، )ســلیکۆن( Si بــە 
ڕێــژەی %28.2، )ئەلەمنیــۆم( Al بــە ڕێــژەی%8.23، چــوارەم 

توخــم ئاســن دێــت بــە ڕیــژەی %5.6 لــە توێکڵــی زەویــدا )3(. 
ئاســن بەشــێوەیەکی ســەربەخۆ )بــە تەنهــا( لــە توێکڵــی زەویــدا 

چەند ئاماژەیەکی زانستی لە سورەتی
 )الحديد( و دابەزاندنی ئاسن
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بوونــی نییــە، بەڵکــو وەک تێکەڵەیــەک لەگــەڵ توخمــی تــردا 
بوونــی هەیــە و بەشــێوەیەکی ســەرەکی لــە کانــزای )هێماتایــت( 
Fe3O4- Magne- )ماگنێتایــت(  و   Fe2O3- Hematite

tite دەردەهێنرێــت، هەروەهــا چەنــد ســەرچاوەیەکی تریشــی 

هەیــە، وەک: )الیمۆنایــت( )FeO(OH-Limonite، )ســایدێرایت( 
.
)تاکۆنایــت(  taconite... هتــد. )2)  ،FeCO3(- Siderite(

 

ئاســن ئەوەنــدە ڕۆڵێکــی گــەورەی لــە زەویدا هەیە، بە شــێوەیەک 
.
کــە ڕێــژەی لــە )%90(ی هەمــوو پیشەســازیەکان پێکدەهێنێت )1)

ئاســن بــۆ ئــەوەی زیاتــر هێــز و خۆڕاگــری بــە دەســت بهێنێــت، 
ــت،  ــەڵ دەکرێ ــدا تێک ــەم لەگەڵ ــی ک ــە ڕێژەیەک ــری ب ــی ت توخم
ــدا تێکــەڵ دەکرێــت  توخمــی کاربــۆن )C( بــە ڕێــژەی %2 لەگەڵ
 Cr )کــرۆم( توخمــی ،Steel )بــۆ دروســتکردنی مــاددەی )پــۆاڵ
بــە ڕێــژەی %10.5 لەگەڵــدا تێکــەڵ دەکرێــت بــۆ دەســتکەوتنی 

.Stainless Steel  (1( ماددەیەکــی دژە ژەنگــی وەک
Stainless Steel توانای بەرگری بۆ ژەنگ زۆر زۆرە و هەندێک 

توخمــی تــری وەک )مــس و تیتانیــۆم ونیــکڵ و مۆڵیبــدۆم(ی بــۆ 
زیــاد دەکرێــت بــۆ دەســتکەوتنی هێــز و مرونــەت و لــە بــواری 
)تەالرســازی و قاپوقاچــاغ و ئامێــری نەشــتەرگەری و خشــڵ و....

.
هتــد(دا بەکاردەهێنرێــت )1)

هەروەهــا )پــۆاڵ( steel هەندێــک توخمــی تــری بــۆ زیــاد دەکرێــت 
وەک )کــرۆم و نیــکڵ و ڤانادیــۆم و تەنگســتن و مەنگەنیــز(، 
ــە پــۆاڵ و                                                                      کــە ئەمــە وای لێــدەکات توندتــر و بەهێزتــر بێــت ل
وەک  بەکاردەهێنرێــت  پیشەســازیدا  فراوانــی  بوارێکــی  لــە 
.
دروســتکردنی )پــرد و ســتونی کارەبایــی و چــەک و ...هتــد(  )1)

)زولقەرنەیــن(ی  فێــری  گــەورە  خــوای  کــە  ئەمەشــە  هــەر 
کــردووە کاتێــک لــە بەســەرهاتی )یەئجــوج و مەئجــوج(دا نێــوان 
دووشــاخەکە دەگرێــت، بــۆ بەهێزکردنــی دیوارەکــە فەرمــان 

دەدات بەتێکەڵکردنــی ئاســن و مــس: چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   
ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبمب  ىب  يب  جت  
مح      جح   مج   حج   يث   ىث   مث   جث   ىتيت   مت   خت     حت  
حخ  چ الكهــف، واتــە: )ذو القرنیــن( وتــی: ئــه و ده ســه اڵت و 
زانیــاری و شــتانه ی پــه روه ردگارم پێــی به خشــیووم چاکتــره بــۆ 
ــم  ــازوو یارمه تی ــزی ب ــوه به هێ ــاره و ســامان( جــا ئێ ــه پ مــن )ل
بــده ن تــا به ربه ســتێکی به هێــز لــه نێــوان ئێــوه و ئه وانــدا 
دروســت بکــه م. پارچــه ئاســنم بــۆ بهێنــن و )که ڵه کــه ی بکــه ن( 
هه تــا ئه مبــه ر و ئه وبــه ری هــه ردوو کێوه کــه ی پــڕ کــرد، ئه وســا 
فه رمانیــدا، تــا بــه )موشــه ده مه ( فــوو بکــه ن لــه و ئاگــره ی کــه لــه 
ژێریــدا کرابــوه وه ، هه تــا کاتێــک هه مــووی کــرد بــه ئاگــر، ئینجــا 
)ذو القرنیــن( وتــی: ئــاده ی مســی تــواوه م بــۆ بهێنــن تــا بیکــه م 
به ســه ریدا )مــس له گــه ڵ ئاســندا تێکــه ڵ بکرێــت پێکهاته یه کــی 

ــت(. ــێ دروســت ده بێ ــزی ل به هێ
هەروەهــا ئاســن دادەنرێــت بــە یەکێــک لــەو توخمانــەی کــە 
 ،transition metals )پێیــان دەوترێــت )کانــزا ئینتیقالیــەکان
ئەوانیــش )ئاســن، مــس، زینــک، ئاڵتــوون، ...هتــد( کــە ژمارەیــان 
32 توخمــە، ئــەم توخمانــەش چەنــد ســیفەتێکیان هەیــە وەک 

گەیاندنــی گەرمــی و کارەبــا، هەروەهــا توانــای شــێوەگۆڕین بــە 
بــێ تێکشــکاندنی بەنــدی نێــوان گەردیلەکانــی، ئەمــەش بــە 
نەرمکــردن لــە پلەیەکــی گەرمــی دیاریکــراودا )4)، کــە ئەمــە 
ــدا  ــواری جەنگ ــە ب ــندا ل ــە ئاس ــرا ل ــدا زۆر بەکاردەهێن ــە کۆن ل
وەک دروســت کردنــی قەڵغــان و شمشــێر و...هتــد، هەروەهــا 
لــە بــواری کشــتوکاڵ و کەلوپەلــی ناومــاڵ و چەندیــن بــواری 
ــەورە  ــە خــوای گ ــەی ک ــەو نیعمەتان ــە ل ــە، ئەمــەش جۆرێک دیک
بــەم توخمانــەی بەخشــیوە بــۆ ئاســانکردنی بەڕێوەبردنــی ژیــان، 
خــوای گــەورە باســی ئــەم نیعمەتەمــان لــە قورئانــدا بــۆ دەکات، 

ڑ   ژ   ژ   ڈڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   چ  دەفەرموێــت:  وەک 
ڑک  ک  ک    ک  گ  چ ســبأ، واتــە: )ئێمــه ( ڕێزێــك و 
ــان داوه کــه (:  ــه داود )فه رمانم بایه خێکــی زۆرمــان به خشــیوه ب
ــده کان )ته ســبیحات و ســروودی ستایشــی(  ــوه کان و باڵن ــه ی کێ ئ
له گه ڵــدا بڵێنــه وه ، هه روه هــا ئاسنیشــمان بــۆ نــه رم کــردووه ) تــا 

ــکات(. ــت ب ــێ دروس ــانی ل ــه ئاس ــتیه کانی ب پێداویس
لەگــەڵ ئــەو ڕۆڵــە ســەرەکیەی کــە ئاســن دەیبینێت لــە بنیاتنانی 
جیهانــی چواردەورمــان، بــە هەمان جۆر ڕۆڵێکی گرنگ دەگێڕێت 
لــە جیهانــی ڕووەک و زیندەوەرانــدا، لــە ڕووەکــدا بەشــداری 
کــرداری ڕۆشــنەپێکهاتن دەکات بــۆ دروســت کردنــی )کلۆرۆفیــل( 
chlorophyll، لــە زینــدەوەران و مرۆڤــدا پێکهاتەیەکی ســەرەکی 

)هیمۆگڵۆبیــن(ە کــە لــە خوێنــدا کاری هەڵگرتــن وگواســتنەوەی 
ئۆکســجینە )2)، هەروەهــا ئاســن گرنگــە بــۆ گەشــە و پەرەســەندنی 
ئاســایی فرمانــی خانــەکان و دروســتکردنی هەندێــک )هۆرمۆن( و                                                                  
)بەســتەرە شــانەکان( )6،5)، هەروەهــا کەمــی ئاســن لــە لەشــدا 
ــای  ــی فیزی ــە چاالک ــە کار ل ــۆی شــەکەتی و الوازی ک ــە ه دەبێت
پێگەیشــتوان دەکات و هــۆکارە بــۆ ســەرگێژخواردن و ڕەنگــی 
زەردی پێســت، لــە ئافرەتــی دووگیانیشــدا کەمــی ئاســن دەبێتــە 
ــە پێــش  ــە دایکبوونــی ل هــۆی قەبــارەی بچوکــی کۆرپەکــە و  ل

.
کاتــی ئاســایی خــۆی، هەروەهــا چەنــدان کێشــەی تریــش )8،7)

ســەڕەڕای ئــەم هەمــوو ســودە زۆرەی کــە ئاســن دەیگێڕێــت 
لەســەر زەویــدا، دەورێکــی بــااڵی هەیــە لــە پاراســتنی ژیانــی 

هەســارەی زەوی بــەم شــێوەیە:
لــە چینێکــی ڕەق کــە بــە نزیکــی  ناوکــی زەوی پێکهاتــووە 
هەمــووی توخمــی ئاســنە و پلــەی گەرمیەکــەی دەگاتــە نزیکــی 
ــارەی  ــەی ســەدی و قەبارەکــەی دوو لەســەر ســێی قەب 5700 پل
ــۆن  ــەو پەســتانەی کــە لەســەریەتی 3.6 ملی مانــگ دەبێــت )9)، ئ
ئــەم  دەوری  چــوار  بــە   ،(21( هەوایــە  پەســتانی  ئەوەنــدەی 
ــی  ــن و نیکڵ ــە ئاس ــم ل ــتوری 2000 ک ــی ئەس ــدا چینێک ناوکەش
تــواوە هەیــە، کــە ئــەم چینانــە دەبنــە هــۆی دروســتبوونی 
بــە چــوار دەوری   magnetic field )تەوژمێکــی موگناتیســی( 

ن. هاوڕێ تارق فارس 
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 Solar  )ــای خــۆری ــەڕووی )ب ــه ش ڕووب ــدا )9(،  به م ــۆی زەوی گ
wind دەبێتــەوە کــە بریتییــە لــە شــەپۆلی بــارگاوی وزەبــەرز، 

ئــەم تەوژمــە موگناتیســیە نایەڵێــت ئــەم شــەپۆلە زەبەالحانــە 
بــگات بــە زەوی و دەیشــکێنێتەوە )10(.

ئەگــەر ئــەم تەوژمــە موگناتیزییــە نەمێنێــت! ئــەوا بەهــۆی 
کاریگــەری بەردەوامــی بــای خــۆری لەســەر زەوی )چینــی ئــۆزۆن( 
نەدەمــا کــە بەرپرســە لــە گەڕانــەوەی تیشــکی زیانبەخشــی 
سەروبنەوشــەیی، پاشــان بە پێی کات بەرگە هەوای زەوی تەنک 
دەبــووەوە، تــا بــە تەواوەتــی نەدەمــا و لــە کۆتایيــدا دەبــووە هۆی 
بــە هەڵمبوونــی ئــاوی هەمــوو ســەر زەوی، بــەم شــێوەیە زەوی 
ــێ دەهــات و                                                                    ــەی خــۆری ل ــری کۆمەڵ وەک هــەر هەســارەیەکی ت

ژیــان بوونــی نەدەبــوو )11(.
خــوای گــەورە بــە دوو ئایــەت ئامــاژە بــۆ ئــەم ســوودە گەورەیــەی 
ئاســن دەکات ئەوانیــش: چٺ      ٺ  ٺچ، واتــە: زەبرێکــی 
بــه  ســوێند  واتــە:  چ،  چ ڍ  ڌ  ڌ          ڎ    تێدایــە،  تونــدی 

ئاســمانێك کــه خاوه نــی گێڕانه وه یــه.

 

ئێســتا الیه نــی ســێیه می ئایەتــە قورئانیەکــە ڕوون ئه کەینــەوە 
چڀ   ئەویــش:  بابەتەکەمانــە،  ســەرەکی  مەبەســتی  کــە 
ٺچ، واتــە )ئاســنمان دابەزانــد(، ســەرەتا کــە ئایەتەکــە 
ئەخوێنیتــەوە و ئەگەیتــە ســەر ئــەم بڕگەیــە، یەکســەر ئــەوە بــە 
ئەندێشــەدا دێــت، ئایــا ئاســن دادەبەزێتــە ســەر زەوی! هــەروەک 
چــۆن بــاران و تیشــکی خــۆر دادەبــەزن بــۆ ســەر زەوی!، تەنانــەت 
بەشــێک لــە تەفســیر نووســەکانی وەک: )ابــن كثيــر و الثعالبــي و                                    
الشــوكاني(، چونکــە لــە ســەردەم و ژینگــەی خۆیانــدا ئاســن لــە 
نــاو زەوییــەوە دەرهاتــووە و وای بۆچــوون کــە ئــەم وشــەیە 
ــووە و وشــەی        ــەدا بەکارهات ــەم ئایەت ــۆڕ( ل ــو مەجــاز )مێتاف وەک
بــە مانــای )دروســت کــردن( لێکداوەتــەوە،  چ  ڀ  چ یــان، 

ــە تەفســیر نووســەکانی تــری وەک: )الطبــري  بــەاڵم هەندێــک ل
والقرطبــي والواحــدي( لەســەر زمانــی )عکرمــە و ئیبــن عەبــاس(، 

بــە مانــای )دابەزانــد( لێکیــان داوەتــەوە.
پ   چٻ   ئایەتەکــە  ســیاقی  لــە  وردبینــەوە  ئەگــەر 
پ      پچ، خــوای گــەورە ئامــاژە بــەوە دەکات کــە 
لەگــەڵ ناردنــی پێغەمبــەرەکان )نیشــانه  و موعجیــزه ی ڕوون و 
ئاشــکرا و کتێبــه ئاسمانه کانیشــمان دابەزانــدووە(، واتــە وشــەی 
)دابەزانــدن(  مانــەی  بــە  ئایەتەکــە  لــە ســیاقی  چ  ڀ  چ 
هاتــووە، هەروەهــا بــە نزیکــی لــە هەمــوو جێگەکانــی تــری 
ــووە:  ــا هات ــان مان ــە هەم ــت ب ــەم وشــەیەی تیابێ ــە ئ ــان ک قورئ

چ ک    ک  ک   النســاء،  چ  ې  ى  ى  ائ  ائ   چ 
گ  گ  گ  چ الفرقان، چ ې  ې  ې  ىېئ   چ 

ــەش. ــی دیک ــن ئایەت ــرة...، چەندی البق
لەمــەوە دەتوانیــن بڵێیــن کــە مانــای وشــەکە زیاتــر "دابەزیــن"ە 
لــە  بــە یەکێــک  وەک دروســتکردن، کــە ئەمــەش دادەنرێــت 
ــتووە  ــوێ دەریخس ــتی ن ــە زانس ــان، ک ــی قورئ ــازە ناوازەکان ئیعج
کــە ئاســن دروســت دەبێــت لــە ئەســتێرە زەبەالحەکانــدا و پاشــان 
بەهــۆی مردنــی ئەســتێرەکانەوە بــە گەردوونــدا باڵودەبێتــەوە، 
تەنانەت نەک ئاســنی ســەرزەوی بەڵکو ئاســنی هەموو کۆمەڵەی 
خــۆر لــە دەرەوەی کۆمەڵەکــەوە دابەزیــوە، ئەســتێرەیەکی وەک 
خــۆر پلــەی گەرمیەکــەی بەشــی ئــەوە نــاکات کــە توخمــی ئاســن 

دروســت بــکات.
بەاڵم سەرەتا پێمان باشە بۆ ئەوەی لە چۆنییەتی دروستبوون و                                                                         
دابەزینــی ئاســن تێبگەیــن، پێویســتە لــە دایکبــوون و کۆتــای 

ژیانــی ئەســتێرەکان بزانیــن. 
کاتێــک لــە ســەرەتادا گەردوون دروســتبووە بە گوێــرەی بیردۆزی 
تەقینــەوە مەزنەکــە Big Bang، بــە شــێوەیەکی ســەرەکی دوو 
ــە  ــن( H ب ــش گازی )هایدرۆجی ــووە، ئەوانی ــی هەب توخــم بوون
ڕێــژەی لــە )%75( و گازی )هیلیــۆم( He  بــە ڕێــژەی )25%( )12(.
بە نزیکی  300 هەزار ســاڵ دوای تەقینەوە مەزنەکە، گەردوون 
ــە دووکــەڵ وابــووە، کــە تەنانــەت ڕێگــەی  وەک ژوورێکــی پــڕ ل
بــە تێپــەڕ بوونــی ڕووناکــی نــەدەدا، کاتێــک گــەردوون تەمەنــی 
بــووە بــە ملیارێــک ســاڵ ئــەم دوكەڵــە بــە نزیکــی هەمــووی 
ڕوون بووەوەتــەوە، توێــژەران وای بــۆ دەچــن گــەردوون بــە هــۆی 
ــەوە،  ــە ئەســتێرە یەکەمینەکان تیشــکی ســەروو بنەوشــەیی گەل
لــەم دوکەڵــە دەربــازی بــووە هەرچەنــدە تــا ئێســتا بەڵگەیەکــی 

وا بەردەســت نییــە کــە ئەمــە بســەلمێنێت! )13(.
ئه مــه ش پێــش زیاتــر لــە 1400 ســاڵ خــوای گــەورە لــە ئایەتێکی 
ســەرەتای  لــە  بــاس  کــە  ده رخســتووه ،  بۆمانــی  قورئانیــدا 

دروســتبوونی ئاســمانەکان دەکات، وەک دەفەرموێت: چ ۅ  ۉ  
ۉ       ې  ې  ې        چ فصلــت، واتــە: ئینجــا ویســتی ئاســمان ڕێــک 

بخــات و دروســتی بــکات لــه  کاتێکــدا کــه دوکــه ڵ بــوو.
دابەشــبوونی ئــەم گازانــەش چوونیــەک نییــە لــە گەردوونــدا، لــە 
Nebula )هەندێــک شــوێن بــە چــڕی کۆدەبنــەوە و )تانــەی گازی
                                                                                                                     Orion )پێکدەهێنێــت، بــۆ نموونە تانەیەکی گازی وەک )ئۆریۆن
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ــە شــێوەی  ــەوە دوورە )14(، ل ــە زەویی ــی ل ــە 1500 ســاڵی ڕوناک ک
هەورێکــی چڕدایــە.

 

سەرچاوەی دروست بوونی ئەستێرەکان ئەم ته نە گازیيانەن!
ژیانــی ئەســتێرەکانێش لــە ســەرەتاوە تــا کۆتایــی بــە چەنــد 

قۆناغێکــدا تێپــەڕ دەبــن:
قۆناغــی یەکــەم: بڕێکــی زۆر لــە گاز و تــۆزی گەردوونــی لــە ژێــر 
هێــزی کێشــکردنی خۆیانــدا چڕدەبنــەوە و تۆپێکــی زەبەالحــی 

.
گازی پێکدەهێنــن )16،15(

ــزی کێشــکردنەوە،  ــۆی هێ ــە بەه قۆناغــی دووەم: ناوچــە چڕەک
ــی زۆر،  ــە خێراییەک ــەکان ب ــی گەردیل ــۆی بەیەکدادان ــە ه دەبێت
ئەمــەش ســەرنجام دەبێتــە هــۆی بەرزبوونــەوەی پلــەی گەرمیــی 
تۆپــە گازییەکــە و دەســت بــە درەوەشــانەوە دەکات، )ئەســتێرەی 

ــی( protostar پێکدەهێنێــت. بەرای

قۆناغــی ســێیەم: کاتێــک ئــەم ئەســتێرە ســەرەتاییەش پلــەی 
گەرمییــە ناوەکیەکــەی بەرزدەبێتــەوە بــۆ 15 ملیــۆن پلــەی 
ــە گەرمییــە بــەرزە وا دەکات )کەرتبونــی  ســەدی )17، 16(. ئــەم پل
ناوەکــی( nucler fission ڕووبــدات لەنــاو ناوکــی ئەســتێرەکەدا. 
ســوتاندن  بــە  دەســت  )هایدرۆجیــن(  توخمــی  ســەرەنجام 
دەکات و دوای چەنــد پرۆســەیەک دەگۆڕدرێــت بــۆ توخمێکــی 
ــەم گۆڕانەشــدا وزە  ــۆم(، لەگــەڵ ئ ــە توخمــی )هیلی قورســتر وات
ئەســتێرەکە  دەرەوەی  و  ڕووە  پەســتانێک  کــە  دەردەچێــت، 
ــت دەکات و ڕووبــەڕووی هێــزی کێشــکردنی ئەســتێرەکە  دروس
دەبێتــەوە، کــە بــەردەوام هــەوڵ دەدات ئەســتێرەکە بــەرەو ناوکی 
خــۆی کێشــبکات، کــە وادەکات هاوســەنگیەک لــە نێــوان هــەردوو 
پەســتانەکە دروســت بــكات كــه  )لــە بــڕدا یەکســانن لــە ئاراســتەدا 
خــۆی  قەبــارەی  ئەســتێرەکە  شــێوەیەش  بــەم  پێچەوانــەن(، 
ــتێرەیەکی  ــە ئەس ــە دواوە دەبێت ــە ب ــت و لــەم قۆناغ وەردەگرێ

.main sequence star، (15،16،17( تــەواو 
بــۆ نموونــە ئەســتێرەیەکی وەک خــۆر، بــۆ مــاوەی 10 ملیــار 

ــەردەوام دەبێــت و گەرمــی و ڕوناکیمــان پــێ  ــەم شــێوەیە ب ســاڵ ب
.
دەبەخشــیت )16(

ئەســتێرەکان کــە دروســت دەبــن بــە 
شــێوەی ڕەنــگ و بارســتایی جیــاواز 
پلــەی  گوێــرەی  بــە  دەردەکــەون، 
ــوورەوە  ــە س ــەی ل ــە دەرەکیەک گەرمیی
دەســت پێــدەکات کــە نزمتریــن پلــەی 
گەرمییە، بەرەو ڕەنگی زەرد و سپی و                                              
تاوەکــو ڕەنگــی شــین کــە بەرزتریــن 
گەردوونــی  لــە  گەرمییــە  پلــەی 

زانــراودا، بــە گوێــرەی بارستایەکەشــی لــە نیــوەی بارســتایی خــۆری 
.
زەوییــەوە دەســت پــێ دەکات تــا 20 ئەوەنــدەی بارســتایی زەوی )15(

قۆناغــی چــوارەم: کاتێــک ئەســتێرەکە هەمــوو ئــەو )هایدرۆجیــن(ەی                                                                                
لــە نــاو ناوکیــدا دەســوتێنێت و هەمــووی دەگۆڕدرێــت بــۆ )هیلیۆم( و                                                                                     
ــە ناوەکیەکەشــی بەشــی ئــەوە نــاکات کــە توخمــی  پلــەی گەرمیی
)هیلیــۆم( بســوتێنێت، بەمــەش لــە کارلێککــردن دەوســتێت، لــەم 
بــەرەو  ئەســتێرەکە  و  دەبێــت  زاڵ  کێشــکردن  هێــزی  حاڵەتــەدا 
نــاوەوەی خــۆی کێــش دەکات، ئەمــەش دووبــارە دەبێتــەوە هــۆکاری 
گەرمییــە  پلــە  تــا  ئەســتێرەکە  گەرمــی  پلــەی  بەرزبوونــەوەی 
ناوەکیەکــەی دەبێتــە 100 ملیــۆن پلــەی ســەدی )18(، لــەم پلــە 
بــە ســوتاندن دەکات و  )هيلیــۆم( دەســت  گەرمییەشــدا توخمــی 
دەگۆڕدرێــت بــۆ توخمــی لــە خــۆی قورســتر، وەک )کاربــۆن( و 
)نایترۆجیــن( و )ئۆکســجین( و... هتــد، بەمــەش دیســان هێزێکــی 
ــی و                                                                        ــزی یەکەم ــە هێ ــرە ل ــە گەورەت ــەوە ک ــت دەکات ــی دروس ناوەک
ئەســتێرەکە  و  ئەســتێرەکەدا  لــە  زۆر  کشــانێکی  هــۆی  دەبێتــه 
ــت ئەســتێرەی  ــى دەوترێ ــە پێ ــت، ک ــى بەســەردا دێ ــی نوێ قۆناغێک
)ســووری مــەزن( Red Giant، بــۆ نموونــە خــۆری خۆمان قەبارەکەی 

.
ســەد هێنــدەی خــۆی زیــاد دەکات )18(
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قۆناغی کۆتایی و دروست بوونی ئاسن:
و  مــەزن(  )ســوری  بــۆ  دەگۆڕێــت  شــێوەی  ئەســتێرەکە  کاتێــک 
توخمــی )هیلیــۆم( دەســت بــە ســوتاندن دەکات، ئەســتێرەکە بــە 
ــێ ڕوودەدات،  ــاوازی ل ــەواو جی ــی ت ــی بارســتاییەکەی دوو حاڵەت پێ
ئەوانیــش ئــەو ئەســتێرانەی کــە بارســتاییان لــە 8 ئەوەنــدەی خــۆر 
بچوکتــرە، بــەردەوام دەبــن لــە ســوتاندن و پــاش ســوتاندنی هەمــوو 
توخمــی )هیلیۆم(ەکــەی ناوکــی دووبــارە بــە قۆناغــی چوونەوەیەک و                                                                    
کشــاندا تێدەپەڕێــت، توخمــی نــوێ دروســت دەبێــت، ئــەم حاڵەتــە 
بەردەوام دەبێت و تا چەندین توخمی وەک )کاربۆن و ئۆکســجین و                                                                         
ســۆدیۆم( و دوایــن توخمیــش کــە دروســتی دەکات مەگنســیۆمە 
)19(، چونکــە بــۆ دروســتبوونی هــەر توخمێکــی نــوێ پێویســتمان 

ــتايی  ــوو، بارس ــەوەی پێش ــرە وەک ل ــگار زۆرت ــی ئێج ــە گەرمییەک ب
ــان  ــەی گەرمــی خۆی ــە پل ــەن ک ــەوە ناک ــتێرانە بەشــی ئ ــەم ئەس ئ
بەرزبکەنــەوە بــۆ پلــە زۆر بــەرزەکان، بۆیــە لــە کۆتایــدا لــە کارلێکــی 
ــان فــڕێ  ــی دەرەوەی خۆی ناوەکــی بــە ئێجــگاری دەوەســتن و توێکڵ
 planetary nebula گازی(  )تانەیەکــی  شــێوەی  لــە  و  دەدەن 
دەردەکــەون )15(، ئــەو بەشــەی تریشــی کــە دەمێنێتــەوە کــە لە )%20(

ی بارســتایيەکەیەتی دەگۆڕدرێــت بــۆ ئەســتێرەی )گرگنــی ســپی( 
)white dwarf 15(، ئەمیــش پــاش چەندیــن ملیــار ســاڵ ژیــان بــە 

تەواوەتــی وزەکــەی ســەرف دەکات و دەگۆڕدرێــت بــۆ بارســتاییەکی 
 black dwarf )ڕەشــی ســارد بــە نــاوی ئەســتێرەی )گرگنــی ڕەش
15( ئەســتێرەیەکی وەک خــۆر بارســتایەکەی هەرگیــز بەشــی ئــەوە 

نــاکات کــە پلــەی گەرمیەکــەی بەرزبکاتــەوە بــۆ 600 ملیــۆن پلــەی 
ســەدی، بۆیــە خــۆری خۆمــان ناتوانێــت توخمــی کاربــۆن بســوتێنێت 
کــە پێویســتی بــەو بــڕە گەرمییــە هەیــە و توخمــە قورســەکانی تــری 

.
لــێ دروســت بــکات )18(

 

ــەرەو  ــۆر و ب ــدەی خ ــتایان 8 ئەوەن ــتێرانەی بارس ــەو ئەس ــەاڵم ئ ب
 ،red giant ســەرەوەیە، لــە قۆناغــی ئەســتێرەی )ســووری مــەزن(دا
بــەردەوام ئەســتێرەکە گەرمتــر و چڕتــر دەبێتــەوە  و توخمــی نــوێ 

دروســت دەکات وەک )فســفۆڕ و مەنگەنیــز، کالســیۆم و... هتــد(، 
ــک  ــت، کاتێ ــت دەبێ ــن دروس ــی ئاس ــن قۆناغــدا توخم ــە دوایي ــا ل ت
ناوکەکــەی هەمــووی دەبێــت بــە ئاســن و پلــەی گەرمــی ئەســتێرەکە 
بــەرز دەبێتــەوە بــۆ 100 ملیــار پلــەی ســەدی، لــەم حاڵەتــەدا هێــزی 
ناوەکــی بــە تەواوەتــی زاڵ دەبێــت بەســەر هێــزی کێشــکردندا و 
لــە ماوەیەکــی زۆر کورتــدا توخمــی ئاســن دەگۆڕدرێــت بــۆ توخمــە 
قورســەکانی وەک: )مــس، زینــک، ئاڵتــوون، تیتانیــۆم، ڕادیــۆم،... تــا 
توخمــی یۆرانیــۆم(، بەمــەش ئەســتێرەکە بــە شــێوەیەکی کتوپــڕ 
تەقینەوەیەکــی زۆر مــەزن تێیــدا ڕوودەدات بــە نــاوی تەقینــەوەی 
)ســوپەرنۆڤا( supernova و هەمــوو توخمــە بنەڕەتیەکانــی ژیــان بە 
ئاســماندا بــاو دەبنــەوە )15()19(، ئــەو پاشماوەیەشــی کــە دەمێنێتــەوە 
ئەگــەر  کۆتایــدا  لــە  و  )نیوتــرۆن(  ئەســتێرەی  بــۆ  دەگۆڕدرێــت 

ــوو دەبنــە کونەڕەشــەکان. بارســتایی ئەســتێرەکە زۆر زەبــەاڵح ب
 

 

ئــەوەی  ئەســتێرەکان،  ژیانــی  لەســەر  بــوو  پوختەیــەک  ئەمــە 
لێــرەدا بــاس کــرا تەنهــا میکانیزمــی دروســت بــوون و کۆتایهاتنــی 
ئەســتێرەکان بــوو، بــەاڵم بێگومــان ئەمانــە خاوەنی چەندین ڕێســا و                                                                         
دەســتوری وردی ئیالهیــن، کــە بۆســاتێکیش لــەم دەســتورانە النادەن، 
بێگومــان ئــەم بەڵگانــەش بــۆ کەســانێکن کــە بیردەکەنــەوە و ژیــری 

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   چ  بەکاردەهێنــن!  خۆیــان 
ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ    ںں  
ھ چ النحــل، واتــە: هه روه هــا شــه ووڕۆژ و خۆرومانگــی بــۆ ئێــوه 
ڕام هێنــاوه ، ئه ســتێره کانیش بــه فه رمانــی ئــه و زاتــه ڕام هێنــراون، 
ــه  و نیشــانه ی  ــارده  و دروســتکراوانه دا به ڵگ ــه و دی ــا ل ــه ڕاســتی ئ ب

ــه کار. ــان بخه ن ــڵ و ژیری ــه عه ق ــانێك ک ــۆ که س ــه ن ب زۆر ه
بۆســاتێک تێڕابمێنــن، کــە چــۆن؟ خــوای کــردگار کۆتــای ژیانــی 
لــە  چــۆن؟  نــوێ،  ژیانێکــی  دەســتپێکی  دەکاتــە  ئەســتێرەیەک 
ــار  ــە 100 ملی ــر ل ــە زیات ــەی دەگات ــەی گەرمیەک ــە پل ــک ک دۆزه خێ
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ــت:               ــان بەرهــەم دەهێنێ ــی ژی ــە بنەڕەتیەکان ــەی ســەدی، توخم پل
چڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ غافــر، واتــه: بــه  ڕاســتی دروســتکردنی 
ئاســمانه کان و زه وی لــه دروســتکردنی خه ڵکــی زۆر گــه وره و 
گرنگتــره ، بــه اڵم زۆربــه ی خه ڵکــی ئــه م ڕاســتیانه تێناگــه ن و پــه ی 

ــن. ــه ن و نایزان ــێ ناب پ
هاتنــی توخمــی ئاســنیش بــۆ ســەر زەوی هــەر لــە ســەرەتای 
ــری  ــی ئاگ ــە تۆپێک ــەی ک ــەو کات ــووە، ئ ــەوە ب ــتبوونی زەوی دروس
تــواوە بــووە، بەهــۆی چڕیەکەیــەوە ئاســن بــەرەو و نــاوەوەی زەوی 

ڕۆشــتووە و ناوکــی زەوی پێکهێنــاوە )20(،)21(. 
وەک لــەوەی ســەرەوەدا ئاماژەمــان پــێ کــرد، خــوای گــەورە هــەر 
لــە ســەرەتای دروســتبوونی زەویــەوە، ئاســنی دابەزاندوەتــە ســەر 
زەوی، بەڵکــو ئێســتاش بــەردەوام ئاســن لــە ڕێگــەی نەیزەکــە 
ئــەم  کــە  ســااڵنە،  زەوی  ســەر  دادەبەزێتــە  ئاســمانیەکانەوە 
نەیزەکانــە بڕێکــی بــاش ئاســن لــە پێکهاتەکەیــدا هەیــە، بــەم 

شــێوەیە:
سێ جۆری سەرەکی نەیزەک هەیە، ئەوانیش:

جــۆری  باڵوتریــن   :Stony Meteorite بــەردی(  )نەیزەکــی   -1

نەیزەکــە و ڕێــژەی لــە )%94(ی کــۆی نەیزەکەکانــە، هەروەهــا ئــەم 
جۆرە بڕێکی کەمی )ئاسن-نیکڵ(ی تێدایە بەڕێژەی )25-10%(.)22(
2- )نەیزەکی ئاســن-بەردی( Iron-Stony Meteorites: ڕێژەیەکی 

مــام ناوەنــد لــە )ئاســن-نیکڵ( و بــەرد پێکهاتــووە. )22(
3- )نەیزەکــی ئاســنی( Iron Meteorites: ئــەم جــۆرە بــە نزیکــی 

هەمــووی پێکهاتەکــەی )ئاســن-نیکڵ(ە و ڕێــژەی کەمتــر لــە )%5(ی                                                         
کــۆی نەیزەکەکانــە. )22(

 

مــرۆڤ هه ســتیی بــەم ڕاســتییه  گەورەیــەی قورئــان نەکــردووە 
و  کــرد  دروســت  گەورەکانــی  تەلســکۆبە  مــرۆڤ  تاوەکــو 
و  گەردوونــدا  نــاو  بــە  گــەڕان  و  پشــکنین  بــە  کــرد  دەســتی 
باســمان  وەک  تەنانــەت  کــرد،   کەشــف  حەقیقەتانــەی  ئــەم 
شــێوە  هەمــان  بــە  موفه ســیره کانیش  لــە  هەندێــک  کــرد 
درکیــان بــەم حەقیقەتــە گەورەیــەی قورئــان نەکــردووە، ئــەی 
ملسو هيلع هللا ىلص                                                                                                 پێغەمبــەر  بــە  هەواڵــەی  ئــەم  کــێ  باشــە  وایــە  ئەگــەر 
گەیانــد! ئایــا لــە خۆیــەوە بــوو یــان سروشــی خوایــی بــوو، بەڵــێ 
بێگومــان دەڵێــن ئــەم حەقیقەتــە مەزنانــەی قورئــان دەبێــت لــە 
ــوو زانســتەکان و  ــە هەم ــت ب ــا بێ ــە زان ــت ک ــەوە بێ ــەن زاتێک الی
بەدیهێنەریان بێت، چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ يوســف، 
واتــه: لــه ســه روو هه مــوو خــاوه ن زانســت و زانیارێکــه وه زانــا و 

هه یــه . شــاره زاتر 
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ههیڤ ژماره  )45( به هارى 122017

مه به ســته وه     بــه و  په یوه نــده   وشــه   مانــای  جــار  زۆر       
ــه   ــه  پێنــاودا دێــت، به مــه ش  ده وترێــت ســیاق ل كــه  وشــه كه ی ل
ــه   ــه ك ل ــێ وشــه ى ی ــى(، كۆمه ڵ ــدد المعن ــياق يح ــدا )ان الس زمان
دوای یــه ك  لــه  چوارچێــوه ی ڕســته دا هه مــوو پێكــه وه  مانایــه ك 
ده به خشــن جیــاواز لــه وه ی كــه  هــه ر وشــه یه كیان بــه  ته نهــا 
ده یبه خشــێت، بــه و جــۆره  مانــا لــه  ســیاقی زمانــدا جیــاوازه  لــه  
ــدا  ــه  فه رهه نگ ــه  ل ــه  وش ــدا، چونك ــه  فه رهه نگ ــه كه  ل ــای وش مان
مانــای جۆراوجــۆر هه ڵده گرێــت، بــه اڵم وشــه  لــه  ســیاقی زمانــدا 
مانایه كــی دیاریكــراو ده به خشــێت و چوارچێوه یه كــی ڕوونــی 
هه یــه  و مانــای تــر، یــان هاوبــه ش یــان گشــتاندن هه ڵناگرێــت، 
دێــن  یه كــه وه   بــه   باســێكدا  ســیاقی  لــه   كــه   وشــانه ی  ئــه و 
مه به ســت پێیــان مانــای وشــه كان بــه  ته نهــا نییــه ، به ڵكــو مانــا و                                                                      
مه به ســتی ڕســته كه  یــان بڕگه كــه  هه مــووی پێكه وه یــه . بۆیــه  
ــدا  ــه  زمان ــه زانســتی ســیاق ل ــای وشــه كان ل ــه  مان تێگه یشــتن ل
هه ڵوێســتانه   و  مه به ســت  ئــه و  شــیكردنه وه ی  بــه   پێویســت 

ــوون. )1( ــدا هات ــه  پێناوی ده كات كــه  ل
     ســياقی قورئانــی پیرۆزیــش جیــاوازه  لــه  هه مــوو ســیاقێكی 
له نــاو  هه ندێكیــان  كــه   دێــت  پێــك  بازنــه   چــوار  لــه   تــر، 
ــن و بینایــان له ســه ر ده كــه ن، ئه مــه ش گه وره تریــن  هه ندێكیان
جیاكــه ره وه ی قورئانــی پیــرۆزه  و لــه  دیارده كانــی ئیعجــاز و 
ــه :  ــرۆز چــوار جــۆری هه ی ــی پی ــی، ســیاقی  قورئان به الغه تیه ت
1- ســیاقی قورئــان: مه قســه ده كان و مانــا گشــتییه كانی قورئانــی 

ــوره ت: مه به ســت و  ــیاقی س ــه وه . 2- س ــاد، ده گرێت ــرۆز و... ت پی
وه حــده ی ســوره ته كه  ده گرێتــه وه  . 3- ســیاقی ده ق یــان بــه ش  
یــان ئایه تــه كان: هــه ر ســوره ته  لــه  چه نــد پارچــه  به شــێك پێــك 
ــه  و هه مووشــیان  ــان  مه به ســتی خــۆی هه ی دێــت كــه  هه ريه كه ی
پێكــه وه  له گــه ڵ وه حــده ی ســوره ته كه دا گونجــاون  4- ســیاقی 
هه یــه ،  ســه ربه خۆی  مه به ســتی  ئایه تێــك  هــه ر  ئایــه ت: 
له وانه شــه  له گــه ڵ ئایه ته كانــی پێــش و پــاش خــۆی بگونجێــت، 
                                                                         

هه یــه.)2( خــۆی  تایبه تمه ندیــی  ئایه تێكیــش  هــه ر  بــه اڵم 
بــه  نموونــه  وشــه ی )أكل( لــه م ئایه تــه  پیرۆزانــه دا بــه  پێــی 
ــی  ــدا مانایه ك ــه ر یه كێكیان ــه  ه ــه ل ــتی ئایه ته ك ــیاق و مه به س س

ــه وی تــر وه رده گرێــت: ــاواز ل جی

الفرقــان،  ڻچ  ڳ     ڳ   گ   گ   گ   گ    چ   -

وشــه ی )أكل( بــه  مانــای خــۆراك دێــت.
 - چ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڄچ 

الحجــرات، بــه اڵم وشــه ی )أكل( لــه م ئایه تــه  پیــرۆزه دا مه جــازه  و                  
به هــۆی وشــه كه ی دوای خۆیــه وه  بــه  مانــای غه یبــه ت دێــت.

-  چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ النســاء، هه روه هــا 
لێره شــدا وشــه ی )أكل( هــه ر مه جــازه  و بــه  مانــای دزیــن دێــت.
مه به ســتی  و  فراوانــه   بابه تێكــی  ئه مــه   ڕاســتیدا  لــه  
باســه كه مان نییــه ، ئــه م پێشــه كییه  ده كه ینــه  جێڕه وێــك بــۆ 
ــه   ــتی و ئایه ت ــه  زانس ــی به ڵگ ــش گرنگ ــێكه وه  ئه وی ــه  باس چوون
ئــه م  بــۆ  پیــرۆزدا.  قورئانــی  ســیاقی  لــه   گه ردونییه كانــه  
ده هێنینــه وه : نموونــه   بــه   ئایه تێــك  چه نــد  مه به ســته ش 

ئایه تــی یه كــه م: چ ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  
په یامــی  ڕاگه یاندنــی  )لــه   واتــه:  الفرقــان،  ۆچ  ۆ  
خــودادا تێكۆشــه ر و خۆڕاگــر بــه  و گوێڕایه ڵــی فه رمانــی كافــران 
ــش و  ــه وڵ و کۆش ــه ه ــه م قورئان ــه، ب ــان مه ب ــه  و ملکه چی مه ب

بکــه .( له گه ڵــدا  گه وره یــان  خه باتێکــی 
بــه  هه مــان شــێوه ی نموونه كــه ی پێشــوو وشــه ی )جهــاد( لــه  
ئایه ته كــه دا بــه  مانــای جه نــگ و كوشــتن نایــه ت، به ڵكــو بــه  
مانــای بانگــه واز دێــت. هــه روه ك )ابــن عبــاس( لــه  ته فســیری 
)وجاهدهــم بــه(دا ده فه رموێــت: واتــه  بــه  قورئــان، جیهــادی 
گــه وره  جه نــگ نییــه ، به ڵكــو بانگــه واز و به یانــه  بــه  به ڵگــه  و                                                                      
بورهــان )3((. واتــه  پێویســته  موســڵمان به رامبــه ر بــه  كافــران 
بــه  قورئــان تێكۆشــان بــكات، بێگومــان كــه  ده فه رموێــت: بــه  
قورئــان، واتــه:  بــه و به ڵگــه  و زانســتانه ی كــه  لــه  نــاو قورئانــدا 

هــه ن.
ســێیه مدا  جــۆری  ســیاقی  لــه   ئایه تــه   ئــه م  ئه گــه ر  بــه اڵم 
ئــه م  ده بینیــن  )ئایه تــه كان(،  یــان  ده ق  ســیاقی  وه ربگریــن 
ئایه تــه ی )52(ی ســوره تی )الفرقــان( لــه  ناوه ڕاســتی كۆمه ڵێــك 
ئایه تــدا هاتــووه،  كــه  هه موویــان ئایه تــی گه ردوونیــن و بــاس 
ئیعجــازی  ئامــاژه ی  و  ده كــه ن  گه ردوونییــه كان  زانســته   لــه  
)فیزیــا،  وه ك  جیاوازه كانــی  بــواره   لــه   تێدایــه   زانســتییان 

كه شــوهه وا، ده ریــاكان، زینده وه رزانی...تــاد.(: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

گرنگی به ڵگه  زانستییه كان له  
سیاقی ئایه ته  گه ردوونییه كاندا

 hawzhintalib@haiv.org       ئا: هاوژین طالب رضا
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ڄ     ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ    ٹ      ٹ           
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک     ڑک   ڑ   ژ   ژ  
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ    ڳ   ڳ   ڳ  
ڻ  ڻ    ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    
ڭ   ڭ      ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ      ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  
وئ   ەئ    ەئ   ائ   ائ   ى   ى      ې   ې   ې   ې   ۉ  
الفرقــان.  چ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
كــه   ده بێتــه وه   ڕوون  بــۆ  ئه وه مــان  ئایه ته كانــدا  ســیاقی  لــه  
گه وره تریــن و كاریگه رتریــن جیهــاد كــه  بــه  قورئانــی پیــرۆز 
به رامبــه ر كافــران بكرێــت، ده رخســتنی  زانســته كانی نــاو قورئانه  
بــه  تایبــه ت زانســته  گه ردونییــه كان، كــه  بێگومــان ئــه وه ش بــه  
خه ریــك بــوون بــه و زانســتانه وه  و ده رخســتنی ڕووی ئیعجــازی 
ئایه تــه كان ده بێــت، هــه ر له بــه ر گرنگــی ئــه م بواره شــه  )ئیمامــی 
شــافیعی( لــه  په رۆشــییه وه  بــۆ حاڵــی  موســڵمانان لــه  بــاره ی 
زانســتی پزیشــكییه وه،  ده ڵێــت: )ضيعــوا ثلــث العلــم ووكلــوه  
إلــى اليهــود والنصــارى(، واتــه : ســێ یه كــی زانســتیان بزركــرد و 

ســپاردیان بــه  جووله كــه  و گاوره كان. )4(
ــی دووه م: چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉى چ فاطــر،  ئایه ت

واتــه : )ته نیــا به نــده  زاناكانــی خــودا لــه  خــودا ده ترســن.(
له گــه ڵ  و  پیــرۆزه   ئایه تــه   ئــه م  ســیاقی  شــێوه   هه مــان  بــه  
ئایه ته كــه ی پێــش خۆشــیدا لــه  باســی ئایه تــه  گه ردوونییه كانــدا 

هاتووه : چ ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   
ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  
چ  ى  ى    ې    ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
و  دیمــه ن  چه ندیــن  باســی  گــه وره   خــوای  ده بینیــن  فاطــر، 
دیــارده  ده كات؛ باســی بــاران كــه  خــودای گــه وره  لــه  ئاســمانه وه  
ئاوێكــی ســوودمه ند ده بارێنــێ و بــه و ئــاوه  میــوه ی جۆراوجــۆری 
ڕه نگاوڕه نــگ ده رده خــا و به رهــه م دێنێــت، هه روه هــا جــۆره  
ــی ســپی و  ــگا و هێڵ ــه  شــێوه ی ڕێ چیایه كــی ڕه نگاوڕه نــگ كــه  ل
ســووری جۆراوجــۆر و ڕه شــی ڕه شــدا ده رده كــه ون، پاشــان باســی 
مرۆڤــه كان و گیانــداران و مااڵتــی جۆراوجۆر. له  كۆتاییدا ڕوونی 
ده كاتــه وه  كــه  ئــه و جۆراوجــۆری و ڕه نگاوڕه نگیــه ی بوونــه وه ران 
ســه رنجی هه مــوو كــه س بــه  تایبه تــی ســه رنجی پســپۆڕان و 
زانایــان ڕاده كێشــێت، له به رئه وه شــه كــه   -ته نیــا به نــده  زاناكانــی 
ــه   ــن چــۆن ئایه ته ك ــره دا ده بینی ــه  خــودا ده ترســن-. لێ خــودا ل
زانســتی بەســتووەتەوە بــە ترســاندن لــە خــودای گــەورەوە، واتــه 
ئەوانــەی لــە خــودای گــەورە دەترســن ترســاندنێك كــە شایســتەی 
ــەیری  ــان، س ــە زان ــەن ك ــەو بەندان ــە ئ ــت ئەوان ــه( بێ ــی )الل زات
ئــەو دەربڕینــە بكــەن كــە دوای باســكردنی به ڵگــه ی گه ردوونــی 
هاتــووە لــە قورئانــدا: )لەنــاو بەندەكانــی خــودادا هــەر زانایــان 
لــە خــودا دەترســن!( واتــە ئەوانــەی لــە خــودای گــەورە دەترســن 

كێــن؟ ئەوانــەن كــە زانــان، زانايــان زیاتــر ترســیان لــە خــودای 
ئــه م  ئیعجــاز و  نێــوان  لــە  ئــه ی پەیوەنــدی  گــەورە هەیــە، 
دیاردانــه ی ئایه ته كــه  باســی ده كات لەگــەڵ زانایــان و ترســاندن 
لــە خــوای گــەورە چییــە؟ لــه  ڕاســتیدا په یوه ندییه كــه  وەك 
بفەرموێــت:  پێمــان  بیەوێــت  گــەورە  خــوای  كــه  ئەوەیــه 
مەبەســتی ئایەتەكــە ئەوەیــه، كــە زانســت بــه  تایبه تــی زانســته  
گه ردوونییــه كان دەبنــە هــۆی بڕواهێنــان و ترســاندن لــە زاتــی 
خــوای گــەورە و  هەرچەنــد لــە زانســتدا قــووڵ ببینــەوە ئــەوە 
دەبێتــە هــۆی دڵنیایــی و ئیمانــى زياتــر بــە خــوای گــەورە.
ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ        ڻ   ں   چں    ســێیه  م:  ئایه تــی 
ہچ األنبيــاء، واتــه : لــه ئاویــش هه مــوو شــتێکی زیندوومــان 

ــن. )5( ــاوه ڕ ناهێن ــه ر ب ــه ه ــا ئه وان ــاوه. ئای ــه م هێن فه راه
ئایه تــی  هه ندێــك  ســیاقی  لــه   ئایه تــه ش  ئــه م  ده بینیــن 
گه ردوونیــدا هاتــووه كــه بــاس لــه  زانســته  گه ردوونییــه كان 
ده كــه ن و ئاماژه یــی ئیعجــازی زانســتییان تێدایــه  لــه  بــواره  
ــی، زه وی  ــی، زینده وه رزان ــی وه ك )ئیعجــازی گه ردوون جیاوازه كان

ناســی(: چ گ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ          ہ  
ۋ   ٴۇ    ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ېى  ى           ائ  ائ  

األنبيــاء. ەئچ  ەئ  
لــه  قورئانــی پیــرۆزدا لــه  كۆتایــی زۆر ئایه تیــدا دوای باســكردنی 
به ڵگــه  و نیشــانه كان ده فه رموێــت: )أفــا تتفكــرون، أفــا تعقلــون، 
ــه م  ــن ل ــه اڵم وه ك ده بین ــا تتقــون... تــاد(، ب أفــا تبصــرون، أف
ئایاتــه پیــرۆزه  دا ده فه رموێــت: )أفــا یؤمنــون(، ئــه وه ش لــه  
ســیاقی ئایه تێكــدا هاتــووه  كــه  ئیعجازێكــی زانســتی مه حكه مــى 
تێدایــه ، كــه  پێكهاتــه ی هه مــوو زینده وه رێــك لــه  ئــاوه ، ئه مــه ش 
لــه  زانســتی ســه رده مدا  بۆتــه  ڕاســتییه كی زانســتی و هیــچ بــواری 
ــه وه ؟  ــۆ بیرناكه ن ــت ب ــان بفه رموێ ــا پێی ــه!  ت ــدا نیی ــی تێ گومان
یــان ژیــری به كارناهێنــن؟ یــان... تــاد، به ڵكــو ده فه رموێــت: ئیتــر 
بــۆ ئیمــان ناهێنــن )6(. لێــره دا بــه  ڕوونــی و به ئاشــكرا دیــاره  كــه  
ئایه تــه  گه ردونیــه كان به هێزتریــن به ڵگــه ن  بــۆ ئیمــان هێنــان و،                                                                       
زانســتی  ئیعجازێكــی  و  گه ردوونییــه   ئایه تێكــی  ئه مــه ش 

مه حكه مــی تێدایــه . 
سه رچاوه :

)1( )معجــم المصطلحــات األدبيــة، إعــداد: إبراهيــم فتحــي، دار شــرقيات 

للنشــر والتوزيــع، الطبعــة األولــى 2000، بــاب اللــوق – القاهــرة(.
)2( )علــم الســياق القرآنــي ]5[ )أنــواع الســياق القرآنــي( إعــداد: محمــد 

الربيعــة، موقــع ملتقــى أهــل الحديــث، الطبعــة األولــى 2000(                                              
)https://vb.tafsir.net/tafsir7414/#.WKcEFofavIV(.

)3( ته فسیری )ابن كثير( و )القرطبي(.

)4( مكانــة علــم الطــب، عبدالعزيــز بــن محمــد بــن عبداللــه الســدحان، موقــع 

.http://www.saaid.net/tabeeb/5.htm ،صيد الفوائد
)5( مانــاى ئايه تــه كان بــه  كــوردی له  هه ردوو ته فســیری )شــنه ی ڕه حمه ت( و                                                                                      

)ئاسان( وه رگیراون.
ســه عید  غه فــور  نه شــئه ت  مامۆســتا  نه نووســراوی  بيرۆكه یه كــی   )6(

خــوای گــه وره  لێــی خــۆش بێــت.



ههیڤ ژماره  )45( به هارى 142017

ــای  ــە دەری ــەك ل ــد نهێنیي ــۆ چەن ــاژه  ب ــەدا ئام ــەم بابەت      ل
ســوره تی  لــه   ده كه یــن،  پیــرۆز  قورئانــی  بەخشــی  ئیعجــاز 
)األنبیــاء(دا و لــه  چیرۆكــی هه وڵــدان بــۆ ســوتاندنی پێغه مبــه ر 
ده ده ن  هــه وڵ  هۆزه كــه ی  بتپه رســتانی  كاتێــك  )ئیبراهیــم(دا، 
تۆڵــه  لــه )ئیبراهیــم( بكه نــه وه  و لــه  ئاگــردا بيســوتێنن، له ســه ر 
ئــه وه ی كــه  بته كانــی شــكاندوون و بــۆی ســه لماندن كــه  ئــه و 
بتانــه  شــایه نی په رســتن نیــن، بــۆ ئــه و مه به ســته ش شــوێنێكی 
گەورەیــان دروســت كــرد و پڕیــان كــرد لــە دار و ســووته مه نی و            
ئاگرێكــی زۆر گه وره یــان تیــادا كــرده وه،  بــه  جۆرێــك لەبــەر 
گەرمــی ئاگرەكــە لــه  دووره وه  بــه  مەنجەنیقێــك پێغه مبــه ر 
)ئیبراهیم(یــان فــڕێ دایــە ناوەڕاســتی ئاگرەكــەوە، بــه اڵم خــوای 
گــه وره  فه رمانــی بــه  ئاگره كــه  كــرد كــه  لــه  دۆخێكــەوە بــۆ 

دۆخێكــی تــر بگۆڕێــت: چ ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  
بــه   ســارد و ســه المه ت  ئاگــر  )ئــه ی  واتــه :  األنبيــاء،  ۋچ 
له ســه ر ئیبراهیــم(. بــه و جــۆره  هه رچه نــده ئاگــر ســوتێنه ره، 
بــه اڵم بــه فه رمانــی خــوا توانــای ســووتاندنی نه مــا و پێغه مبــه ر 
)ئیبراهیــم( پارێــزراو بــوو، بــە بــێ هیــچ زیانێــك بــه  ســه المه تی 
لــه  ئاگره کــه  هاتــە دەرەوە!! ئــەم چیرۆكــە لــە قورئانــی پیــرۆز 
ئامــاژەی پێكــراوە و لــە فەرمــوودە پیرۆزەكانیشــدا زیاتــر ڕوون 
كراوەتــەوە و لــە ئایه ته كــه دا بــە وێنــەی ســەربازێك خــوای 
گــه وره  فەرمــان بــه  ئاگــر ده كات كــه  پێغه مبــه ر )ئیبراهیــم( 

نه ســووتێنێت و ئازاریشــی نــه دات...
لــه  ڕاســتیدا ئــەم ئایەتــە چه نديــن ئامــاژه ی ئیعجــازی  و نهێنــی 
تێدایــه ، ئاشــكرایه  كــه  ئاگــر ســووتێنەره  و گەرمــی فــڕێ دەدات 
بــۆ دوور و دەوروبــەری خــۆی، بــە تایبەتــی لە ئاگــرە گەورەكاندا 

كــە پلــەی گەرمییــان دەگاتــە چەنــد هــەزار پلــەی )ســیلیزی( 
لەگــەڵ ئــەو گاز و پاشــماوانەی لــە ئاگرەكــەوە دەردەچێــت، 
هەمــووی زیــان بەخشــە بــۆ مــرۆڤ، بــه اڵم لێــره دا ئــەم ئاگــرە 
بــە وێنــەی فەرمانبەرێــك فەرمانــی پــێ دەكرێــت و ئــەو ئاگــرە 
بــە تینــە بــێ ئــەوەی گۆڕانــكاری ڕووبــدات ســارد بــووه وه  و بــوو 

بــه  ئاگرێكــی ئەمینــی ســەالمەت!! 
له  ئاماژه  ئیعجازییه كانی ئه م ئایه ته :

ئاگرێكــی  كاتێــك  هاتــووه    زانســتییه كاندا  توێژینــەوە  لــە   -1
ــە  ــەت ل ــە تایب ــەوە ب ــدا دەكەوێت ــتانە چڕەكان ــە دارس ــەورە ل گ
دارســتانەكانی ئوســترالیادا، دوای ئــەوەی كــە بــە دەمامــك و                                                             
دوای  ئاگرەكــەوە،  ناوەڕاســتی  چوونــە  تایبەتــەوە  جلــی 
لــە  مــردوون  كــە  ئەوانــەی  توێــكاری  و  ورد  ســەیركردنێكی 
ڕووداوی ئاگركەوتنەوەكــەدا، بینییــان ئــەو ئاگــرە گەورەیــە لــە 
ئەنجامــی ســووتانی ئــه و هه مــوو گــه اڵ و دره ختــەوە چەنــد 
گازێكــی ترســناك دەردەدات كــه  زۆر ژەهراویــن، ئەمــەش ببــووه  
هــۆی مردنــی ئــەو كەســانەی كــە لــە ئاگرەكــەدا نەســووتابوون و 
ته نهــا لــە ئەنجامــی دووكەڵــی ئاگرەكــە گیانیــان لــه  ده ســتدابوو، 

هۆكارەكانــی مردنیــش بــە ڕیزبەنــدی دەســت پــێ دەكات:
.CO2 أ. مردن بەهۆی گازی دووه م ئۆكسیدی كاربۆن 

ب. مــردن بەهــۆی ژه هراویبــوون بــه  گازی ســایه نایدی ته ختــه  و                                                                        
.CO گازی

ج. خنكان بەهۆی كەمی ڕێژەی ئوكسجین.
د. مردن بەهۆی گەرمی و سووتان.

ئــەو گازە ژەهراویانــەی لــە ئاگــرەوە دەردەچــن زۆرن، بــەاڵم لــە 
                                                                             ،CO  هەموویــان مەترســیدارتر گازی یه كــه م ئۆكســیدی كاربۆنــه

چهندئاماژهیهكیزانستیئایهتی
ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

bahezmuhammed@haiv.org    ن: د. به هێز محمد صالح محمود
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كــە هــەر كاتێــك گەیشــتە خوێــن، خــۆی بــە )هیمۆگلۆبینــی(
خوێنــەوە دەبەســتێتەوە بــە ڕێــژەی لــە %200 لــە شــوێنی 
ئۆكســجین و نایەڵێــت ئۆكســجین بگاتــە خانــەكان بۆیە مرۆڤەكە 

بــە ئاســانی دەمرێــت.  
لــە  ئەوانــەی  زۆربــەی  كــه   دەردەكەوێــت  بۆمــان  لەمــەوە 
ئاگرەكــەدا دەمــرن، لــه  ئەنجامــی دووكەڵــەوە دەبێــت، بــه اڵم 
كاتێــك پێغه مبــه ر )ئیبراهیــم( خرایــه  نــاو ئاگرەكــەوە، نــه ك 
هــه ر نه ســوتا به ڵكــو بــه  غــازە ژەهراوییه كانــی  Co2 و Coیــش 
ــی  ــە به كارهێنان ــێ نه گه یشــت! بۆی ــی پ ــچ زیانێك ــكا و هی نه خن
وشــەی )ســاما( ئاماژه یه كــی ئیعجازييــه لــە هێنانــی وشــەكاندا، 
واتــه  جگــه  لــه وه ی كــه  نه ســووتا به ڵكــو بــه و گازه  ژه هراوییانــه ی 

ئــه و ئاگــره  به هێــزه ش نه مــرد و ســه المه ت بــوو.
ــاژه   ــوڕهێنەر ئام ــێوەیەكی سەرس ــە ش ــە ب ــا ئایەتەك 2- هه روه ه
بــه  ئاگــری ســارد  cool flame دەكات، زانســتی ئه مــڕۆش بــاس 
لــه  ئاگــری ســارد ده كات كــه  یه كێكــه  لــه  پلەكانــی ئاگــر و به هــۆی 
ســووتانی  چەشــنی  كاریگــەری  ڕاده به ده رییــه وه   لــه   ســاردی 
لێدەبێتــەوە،  ئاگــر پلــەی جیاجیــا و جۆراوجــۆری هەیــە، ئاگــری 
ســارد پلــەی گەرمییەكــەی واتــە لــەو پلــە ســاردییەدا كاریگــەری 

چەشــنی ســووتانە و لــە یــەك كاتــدا ئاگریشــە و ساردیشــە!
گەرمییەكــەی  و  ســپیە  ڕەنــگ  ئاگرێكــی  ســارد  ئاگــری 
)ســليزى(  پلــەی   400 لــە  گەرمیەكانــی  پلــە  باڵوناكاتــەوه،  
بەڵكــو  ده گۆڕێــت،  مادده كــه   پێــی  بــه   و  دەكات  پــێ  دەســت 
و  دەهێنێــت  دەســت  بــە  خــۆی  دەوروبــەری  لــە  گەرمــی 
ــتنەوە، وەك  ــە دۆخــی بەس ــەری دەخات ــلەمەنییەكانی دەوروب ش
بڵێــی بــە ســاردییەكەی شــتان دەســوتێنێت!. ئــەم جــۆرە زیاتــر 
دەهێنرێــت                                                                كار  بــە  ئاســمانییەكانەوە  كەشــتییە  الیــەن  لــە 
ــەكان  ــاندنی مەكین ــۆ داگیرس International space station  ب
هەروەهــا ســووتانی هەندێــك ســووتەمەنی وەكــو ئۆكتانــەكان لــە 
شــێوەی پریشــكێك spark دەردەكەوێــت، یارمەتــی پاراســتنی 
وزە دەدات و لــە خۆیــدا كــۆی دەكاتــەوە لــە هەمــان كاتــدا ئــەو 
فــڕێ  دەدات.  )COفۆرمەڵدیهــات و( ئاگــرەش گازی ژەهــراوی 

 

وێنەی جۆرێك لە ئاگری سپی وە ك پریشكێك دەردەكەوێت

پله كانى ئاگر له گه ڵ جیاوازی ڕه نگی ئاگره كه 
دوای زانینــی ئــەم ڕاســتییە زانســتییە، مــاوه  بڵێیــن ئایــا لــە 
ــش  ــه رمای زۆری ــارد س ــری س ــه  ئاگ ــه  ل ــكییەوە جگ ڕووی پزیش

تینــی ده بێــت و شــت )الشــه ( دەســووتێنێت؟! 
                                                                                   cold Burn بەڵێ  لە بواری پزیشكیشەوە بابەتێك هەیه  به  ناوی
ــەو ســووتانەیە  ــە ســەرما، ئ ــه  ســووتان ب ياخــود Frostbite وات
كــە لــه شــوێنێكی زۆر ســاردا دەبێــت )بــۆ مــاوەی 30 خولــه ك(، 
ئــەم ســەرمایە بەســە بــۆ تێكدانــی ڕووكەشــە خانــەكان و خانــەی 
ژێــر پێســت، هــەر وەكــو ســوتاوی شــوێنەوار بــە جــێ  دەهێڵێــت، 
ــە  ــە- بۆی ــەو حاڵەتان ــە ل ــه  ســه رما یەكێك ــوتانی پێســت(- ب )س
دەبێــت بەركەوتــن لــە نێــوان پێســتەكە و ســاردییه كه دا ڕووبــدات 
بــە تایبەتــی لــە ســەهۆڵبەندانەكان و بەفــردا، كــه  ده بێتــه  هــۆی 
كەمبوونــه وه ی ســوڕی خوێــن و بــە كریســتاڵ بوونــی خوێــن، بــه  
4 قۆنــاغ پێكدێــت لــە ســووتانی ڕووی ســەرەوەی پێســت تــا لــە 
كۆتاییشــدا شــین ده بێتــه وه  و تووشــی )گانگریــن( ده بێــت چونكــە 
دەمــاری خوێنــەكان زۆر تەســك دەبنــەوە بــەم شــێوەیە خوێــن و 
ئۆكســجین ناچێــت بــۆ خانــەكان، خانــە و شــانەكان دەمــرن، واتــه  
ســه رماش وەك ســوتاوی پلەی هەیە هەروەك لە وێنەكەدا دیارە:

 

پله كانی سووتانی پێست به هۆی سه رماوه  4-1 
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پلهی 1-2 سووتانیپێستبههۆیسهرماوه

 

پلهی3-4 سووتانیپێستبههۆیسهرماوهfrosbiteكهبهرهو
گانگریندهچێت.

جــائایــاوشــهی)ســاما(كــهلــهئایهتهكــهداهاتــووهلێــرهدا
ــەوەیكــەزانیمــان ــە؟دوایئ ــدانیی ــیتێ ئاماژهیهكــیئیعجازی
ئــەوئاگــرەگەورەیــەبــەوتیــنوبــەهێزییــەوەكــهغــازە
ژەهرواویەكانــیلــێدهبێتــهوه،دوایئەویــشئاگرێكــیدیكــە
كــەبــەئاگــریســاردناســراوە،یاخــودســەرما)كــەدەبێتــەهــۆی
ســووتاوی(،بێگومــانپێویســتیبــەووشــەیەیەكــەئــەوكەســەی
تێیدایەتیبەســاغوســەالمەتیلەدەســتیڕزگاریببێت،واته
ئــهوكهســهبــهئاگــرهگهرمهكــهوگازهژههراوییــهكانهیچــی
ــی ــاردهكهشزیان ــرهس ــدائاگ ــانكاتیش ــهههم ــهتول ــێنهی ل
ــار ــان ــت:)ی ــانافهرموێ ــهئایهتهكــهتهنه ــت،بۆی پــێنهگهیهنێ
كونــیبــردا(،بهڵكــولهگهڵیشــیدادهفهرموێــت:)وســاما(كــه
ئهمهیــانبــۆپارســتنیهتیلــهئاگــرهســاردهكهوگهرمهكــه.

ئــهو ابراهیــم( )علــی وشــهی ئایهتهكــهدا لــه ههروههــا -4

بــۆ فهرمانــهخواییــه ئــهو ئەگــەر كــه تێدایــه ئاماژهیــهی
ئاگركــهلــهدۆخــیگهرمییــهوهبگۆڕێــتبــۆدۆخــیســاردی
ئهگــهرتایبــەتنەبووایــەبــۆ)ئیبراهیــم(،ئــهوائاگــرلــەم
ئــەو و دەمایــەوە ســاردی بــە ههتایــی ههتــا بــۆ دۆخــەدا
پیشهســازیدا بــواری لــه ئێســتا شارســتانییهی پێشــكەوتنە
ههیــهڕووینــهدهداچونكــەئــەمئاگــرەوزەیگەرمــیدەرنــاكات

heat energyبۆیــەســوودیســنوردارئەبێــت.

دەردەخــات گــەورە خــوای ویســتی و توانســت و زانســت -
لــه ئاگــر گۆرینــی لــه فهرمانەكانــدا جێبەجێكردنــی لــە
پلهیهكــهوهبــۆپلهیهكــیتــریگهرمــیجیــاوازههروههــالــه
پاراســتنیكهســێككــهبخرێتــهنــاوئاگرێكــیگــەورەوهوتێیــدا

بمێنێتــهوهوبــهســەالمەتیشلێــیدهربچێــتوبێتــهدهرهوه.
5-ئــەمئایەتــەپیــرۆزەباســیجۆراوجــۆرىپلــهیگهرمــیئاگــر

دەكات.بهتایبهتــیئاگــریســاردكــهئاگرێكــیســووتێنهرهو
ــر. ــیئاگ ــهپلهكان ــهل پلهیهك

لەهەمــانكاتــدائــهمئایهتــهدیارییەكــەبــۆمرۆڤایەتــیو
لــهونهێنیانــه زانســت بــە كــەدەتوانــن ئاڕاســتهیاندهكات

تێبگــهنكــەپێغەمبــەرانبــهواقیعــیپێــیگەیشــتوون.
 

وێنهیئهوپۆشاكهتایبهتیانهیكهبهرگهیگهرمایئاگر
دهگرن.

ئەمانــەوچەندەهــانهێنــیتــركــەبــۆزانســتهەڵدەگیرێــتتــا
لــەداهاتــوودالێكۆڵینــەوەیلەســەربكرێــت،كەواتەئــەمقورئانە
تەنهــالــەالیــهنخــوایگهورهوهیــهوقســەیهیــچكەســێك
ــیبێتیو ــهرنووس ــاڵلهمهوب ــێك1450س ــتكەس ــە،ناكرێ نیی
تهنهــالــهدێڕێكــداڕەچــاویئــەوهەمــووخااڵنــەیكردبێــتو
هەمــوویوەكخــۆیبێتــەدی!!كــهبێگومــانئهمــهشبهڵگهیــه
لهســهرئــهوهیهــهرچــۆنئــهمئاماژانــهیدێتــهدیبــەهەمــان

شــێوەشبهڵێنــیبــههاتنــیڕۆژیدواییــشهــەردێتــهدی.
سهرچاوهكان:

1https://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/wp-content/uploads/Cool-
Flames-Overview1.pdf
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experi-
ments/1947.html
Pekalski, A. A., et al. "The relation of cool flames and auto-ignition 
phenomena to process safety at elevated pressure and temperature." 
Journal of hazardous materials 93.1 (2002): 93-105.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6467980
Sachs, Christoph, et al. "The Triaging and Treatment of Cold-Induced 
Injuries." Deutsches Ärzteblatt International 112.44 (2015): 741.
Nizamoglu, Metin, et al. "Cold burn injuries in the UK: the 11-year 
experience of a tertiary burns centre." Burns & Trauma 4.1 (2016): 36.
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بــە پێــی زانیاريیــە نوێیــە كەشناســیيەكان لە كاتــی بەركەوتنی 
ڕووی دەریــا و زەریــاكان بــە تیشــكی خــۆر بڕێــك لــە ئــاوی ســازگار 
دەبێتــە هەڵــم، كــه به مــه ش هــەوای وشــكی ســەر ڕووی دەریــا و                                                                      
زەریــاكان شــێدار دەبــن، ئــەم كــردارە بــەردەوام دەبێــت هەتــا 
شــێیەكە ئەوەنــدە زۆر دەبێــت كــه ئيتــر كــرداری بــە هەڵمبــوون 
ــە  ــووە ب ــر ب ــەوا تێ ــە ه ــەم چین ــت ئ ــا( دێ ــر )ب ــتێت، دوات دەوەس
ــات،  ــه ڵ خــۆی دەیب ــت و لەگ ــە دەبزوێنێ ــەر ڕووی ئاوەك ــێى س ش
ــەوا  ــە ه ــوكترە ل ــێ س ــە ش ــرە ب ــەوا تێ ــەم ه ــە ئ ــەوەى ك لەبەرئ
وشــكەكە ، هه ربۆیــه  بــۆ چینەكانــی ســەرەوە ســەر دەكەوێــت كــە 
لــەوێ پلــەی گەرمــا نــزم دەبێتــەوە، بــەوەش هەڵمــی ئاوەكــە چــڕ 
دەبێتــەوە و لــە شــێوەی دڵۆپــە ئــاو كۆدەبنەوە و هــەور پێك دێنن.
 لەالیەكــی تــرەوە ســەر ڕووی ئاوەكــە كــە )با( چینە شــێدارەكە 
تــری هــەوای وشــك جێگــەی دەگرێتــەوە و  ده بــات، چینێكــی 
كردارەكــەی پێشــوو دووبــارە دەبێتــەوە و هــەوری تــر دروســت 
بــە  )هــەورە زۆر قورســەكان(، بەمــەش  دەبنــە  دەكــەن، هەتــا 
دەریــاكان  ڕووی  ســەر  هەڵمــی  و  دێــن  بایــەكان  بەردەوامــی 

دەبزوێنــن و بــەرزی دەكەنــەوە و دەیكەنــە هــەور. 
جگە لەوەش هەورەكانیش دەبزوێنن و شــێوەی جۆراوجۆریان 
لــێ دروســت دەكــەن هەتــا دەبنــە هــەوری بــە بــاران، لەمــەوە 
ــا( لەگــەڵ  هەورەكانــدا بریتیيــە  دەردەكەوێــت كــە پەیوەنــدى )ب
دەریــا ســوێرەكان و                                                                      هــەوا شــێدارەكانی ســەر  بزواندنــی  لــە  

پاشــان كردنیــان بــە هــەور، دواتریــش بزواندنی زیاتــری هەورەكان 
ــاوازە باراناویيــەكان(.  ــا دەبنــە )هــەورە جی ت

ھ  ھ  ھ    چ  كردۆتــه وه  :  ڕوونــی  پیرۆزيــش  قور ئانــی 
ھ  ے   ے    ٴۇچ فاطــر، واتــە: »هــه ر خودایــه ئــه و بایانــه  

بــه ڕێ ده كا و ئه وانیــش هــه ور ده بزوێنــن«.
ــەڵ  ــا( لەگ ــدی )ب ــۆ پەیوەن ــەورە ب ــن خــوای گ ــره دا ده بینی  لێ
هــەوردا لــە ئایەتــە پیرۆزه كــه دا وشــەی ) ے(ى بەكارهێنــاوە، كــە 
لــە زمانــی عەرەبیــدا دوو واتــای هەیــە، یەكــەم: )تهیــج( بزوانــدن، 
)االظهــار(  دووەم:  بزوێنــه.   مــەم  واتــە  تثرنــي(  )ال  دەوترێــت: 
دەرخســتن، دەوترێــت: )فــان اثــار المشــكلة أي  أظهــر المشــكلة(، 
واتــە: فــان كێشــەكەی دەرخســت. كەواتــە مانــای ئایه تەكــە بــەم 
جــۆرەی لــێ دێــت: )اهلل الــذي یرســل الــرایح فتهیــج وتظهر ســحااب(، واتە: 
خــوای گــەورە  بایــەكان دەنێرێــت و هــەورەكان دەبزوێنێــت و                                                                        
وەك هــەور دەریاندەخــات. كــێ  لەســەر دەمــی پێغەمبــەردا ملسو هيلع هللا ىلص 
ــان  ــەور دەری ــت و وەك ه ــەورەكان ده بزوێنێ ــا( ه ــه )ب ــی ك دەیزان
ده خــات، بــەم بەخششــەی خــواى گــه وره ش ئــاوی ســازگار لــە ئــاوە 
ســوێرەكان جیــا ده بێتــەوە و بەهــۆی )بــا(وە بــۆ هەمــوو ناوچەكانی 

ــت. زەوی ده چێ
سه رچاوه :

K. Wark: Thermodynamics, pp: 415 - 478, Mc-
Graw-Hill, New York (2006)

ئاماژهیقورئانیپیرۆزبۆههوروبايهكان

ئا: كاوه  محه مه د شارباژێڕی
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     خــوای گــەورە لــە چەندیــن ســورەتی پیــرۆزدا باســی لــە گەلــی 
ــردووە، شــوێنیان، دەســەاڵتیان، ســیما و تایبەتمەنــدی و                    عــاد ك
كۆشــك و بیناكانیــان و شــێوازی لــە ناوچوونیــان. لــە كاتێكــدا ئــەم 
باســە لــە كتێبــی تــەورات و ئنجیــل و تەلمودیشــدا نەهاتــووە، عــاد 
ــاون،  ــاف(دا ژی ــەی )ئەحق ــە ناوچ ــكراوە ل ــدا باس ــە قورئان وەك ل

چٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  ڤ  چ  دەفەرمویــت:  وەك 
األحقــاف. واتــە: باســی بــرای گەلــی عــاد بكــە كاتــێ گەلەكــەی لــە 

ئەحقافــدا بێداركــرده وه .
لێبێــت- دەڵێــت:  )عەبــدواڵی كــوڕی عەبــاس( -ڕەزای خــوای 
)األحقــاف واد بيــن عمــان ومهــرة، وقــال مقاتــل: كانــت منــازل عــاد 
باليمــن فــي حضرمــوت بــواد يقــال لــه مهــرة )تفســير القرطبــي 
والطبــري والبغــوي والــرازي وااللوســي والنســفي(1. واتە:"ئەحقــاف 
دۆڵێكــە لــە نێــوان عوممــان و مەهــرە، موقاتیــل دەڵێــت: بیناكانــی 
عــاد لــە یەمــەن لــە حەزرەمەوت بووە لە دۆڵێك بە ناوی مەهرە".

 وێنەی پارێزگای مەهرە لە یەمەن و واڵتی عوممان كە بە هێلی 
زەرد سنوریان جیا كراوەتەوە

قەدەری خوای گەورە لەو شوێنەی كە )ئیبن عەباس( -ڕەزای خوای 
لێبێــت_ باســی كــردووە لە باشــووری )الربــع الخالي( كە خاڵییە لە 
هەمــوو چاالكییەكــی ژیــان، زانــای شــوێنەوارناس )نیكــۆالس كالپ( 
Nicholas Clapp لــە ســاڵی 1990ز بــە هــاوكاری وێنــەی مانگــە 

دەســتكردەكانی )ناســا( و نووســراوە كۆنــەكان بــە تایبــەت كتێبــی 
 Arabia Felix بــە نــاوی Bertram Thomas توێــژەری ئینگلیــزی
ی ســاڵی 1932ز2، هەروەهــا بــە هــاوكاری خەڵكــی ناوچەكــە و                                                                       
گەڕانێكــی زۆر بــە ئامێــری GPS، شارســتانیەتێكی كۆنــی لــە ژێــر 
لمــدا دۆزییــەوە4,3 كــە هەمــوو ئــەو ســیفاتانەی قورئانــی پیــرۆز 
بــۆ گەلــی عــادی باســكردووە، تێیــدا بەرجەســتە بــوو، ئــەم هەواڵە 

1-http://library.islamweb.net/newlibrary/index.php
2- Thomas, B.S., "Ubar – the Atlantis of the sands of the Rub' al Khali", Journal 
of the Royal Central Asian Society, 20, pp. 259–65.
3- Glassé, Cyril; Huston Smith (2003). The New Encyclopedia of Islam (Revised 
ed.). AltaMira Press. p. 26. ISBN 978-0759101906. 
4- Nabataea Net. "The Incense Road: Ubar". Retrieved 27 June 2013.

ڕووپــەڕی ڕۆژنامــە جیهانییەكانــی داگیــر كــرد و شــارەكەیان نــاو 
ــە 1992  ــی ل ــی ئەمریك ــاری تایم ــە گۆڤ ــۆ نموون ــار(6,5 ب ــا )ئۆب ن
نوســراوێكی لــە باســی دۆزینــەوەی شــارەكە باڵوكــردەوە  و باســی 
لــەوە كــرد لــە قورئانــدا ئــەم شــارە بــە نــاوی ئیــرەم باســكراوە7.

 

زانــا )كاڵپ( دوای توێژینەوەیەكــی چڕوپــڕ، كتێبێكــی لەســەر 
تــەواوی كارەكانــی بــە ناونیشــانی )ڕێــگای ئۆبــار دۆزینــەوەی 
شارســتانەیەتێك لــە ژێــر لمــدا( باڵوكــردەوە8و دوای ئەویــش 
چەندیــن كتێــب9و نوســراو و فیلمــی دۆكیومێنتــاری لەســەر 

باڵوكرایــەوە11,10. 

5-  https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/travel/1993/12/05/mideast-
perspectives-trips-of-the-desert-in-exotic-oil-rich-oman-and-dubai/1eb44b8b-
6d51-48ef-aab1-8d76bd5907c7/?utm_term=.7ca4354d69df
6-  Ranulph Fiennes (1993), Atlantis of the sands, Harmondsworth: Signet, ISBN 
0-451-17577-8, 0451175778. 
7-  Wilford, J.N., "On the Trail From the Sky: Roads Point to a Lost City", New 
York Times, 5 February 1992.
8-  Nicholas Clapp, The Road to Ubar: Finding the Atlantis of the Sands, 
Houghton Mifflin (1999) ISBN 0-395-95786-9. Available at Amazon.com
9-  https://openlibrary.org/books/OL17393459M/Atlantis_of_the_sands
10-  In modern times, the mystery of the lost city of Atlantis has generated a 
number of books, films, articles, web pages, and two Disney features.
11-  https://www.youtube.com/watch?v=qUqz5rYUaHc&t

فیلمــی دۆكیومێنتــاری لەســەر دۆزینــەوەی شــاری ئیــرەم و تایبەمتەندیەكانــی لــە كەناڵــی 
ــە  ــە ل بەناوبانكــی history كــە تایبەتــە بــە دۆكیومێنتكردنــی مێــژوو، ژێرنوســكراو بــۆ كــوردی ل

.Govary Haiv یوتیوبــی  
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khalidbarznjy@haiv.org  ن: خاليد حه سه ن عه لی

عومان

مههره
حهزرهمهوت

18

وێنه ی به رگی كتێبی ڕیگا 
به ره و ئۆبار 

نوسراوه  له  الیه ن زانا 
كاڵپ.



شــوێنەواری  هەڵكەندنــی  بــە  دەســتكرا  1991ز  یەنایــری  لــە 
و  ســیفات  چەندیــن  دۆزرایــەوە  ئــەوەی  و  شارســتانیەتەكە 
.
تایەبەتمەندی  تێدا بوو كە بەڵگەی شوێنەواری گەلی عاد بوون12

 

لــە قورئانــی پیــرۆزدا بــاس لــە حــەوزی ئــاوی گــەورە و شــوێنی 
بازرگانــی گەلــی عــاد دەكات، كــە لــە ســەرەڕێ  بەرزەكانــدا قــەاڵ و                    
ــی  ــردووە13، لەســەر زمان ــە دەورا دروســت ك ــان ب شــورای گەورەی

پێغەمبــەر هــود )ســەالمی خــوای لێبێــت( دەفەرموێــت: چ ې  
وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې    ې  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  
حب  خب  مب  ىب   يب   جت  چ الشــعراء. لــەم ئایەتانــەدا 
ــاس دەكات كــە بەڵگــەن لەســەر  ــە ب ــەو گەل ــن ســیفاتی ئ چەندی

ئــەو شــوێنەی دۆزرایــەوە، لەوانــە:
1- لــە ئایەتــی 128 فەرمــووی: چ ې  ې  ې   ې  ى چ    
واتە:"ئایــا ئێــوە لــە هەمــوو شــوێنێكی بــەرزی ســەرەڕێگا بورجێــك 
دروســت دەكــەن و كاری بێهــودە دەكــەن؟" وشــەی )ریع( بەم واتایانە 
هاتــووە: )الريــع(: أنــه المــكان المرتفــع عنــد جــواد الطرق المشــهورة 
)تفســير ابــن كثيــر(، الريــع: كل مــكان مشــرف مــن األرض مرتفــع، 
أو طريــق )تفســير الطبــري(، الريــع: مــا ارتفــع مــن األرض، جمــع 
ريعــة، يقــال: كــم ريــع أرضــك؟ أي: كــم إرتفاعهــا، قــال قتــادة: الريع: 
الطريــق، )القرطبــي(، عــن مجاهــد ايضــا فــي قولــه: ) أتبنــون بــكل 
ــه الســوق، حــكاه  ــع: أن ــرة، الري ــة الصغي ــع: الثني ــال: الري ــع ( ق ري

الكلبــي  )تفســير المــاوردي(.
كەواتــە )ریــع( ئــەم واتایانــەی هەیــە : أ- ســەرەڕێگا )كاروان ســەرا(. 

ب- بەرزاییەكــی كــەم. ج- بــازاڕ.
ئــەم شــوێنەی دۆزراشــەوە هــەر ســێ  ســیفەتەكەی تێــدا بــوو، 
چونكــە بــە ڕێــگای وێنــەی مانگــە دەســتكردەكان ڕێــگا كۆنــەكان 
ســەر  لــە  كــۆن  ڕێــگای  لەســەر  شــوێنە  ئــەم  دەرخــران15,14و 
زەوییەكــی كەمێــك بــەرز دۆزرایــەوە و هەروەهــا شــوێنی بــازاڕ و                      
بازرگانــی مــاددەی لەببــان )بوخــور( بــووە16، كــە ماددەیەكــی 

12  Nicholas Clapp (1 June 1999), The road to Ubar (The Road to Ubar ed.), 

Mariner Books, ISBN 978-0-395-95786-8, OCLC 41557131, 0395957869
13- Brian Doe, Southern Arabia, Thames and Hudson, 1971, p. 21 . Ça M’Inter-

esse, January 1993.

14-  https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20020080944.pdf

15-  http://www.nationalgeographic.com/eye/archaeology/science_04.html

16-  Andy in Oman. "Is "The Lost City of Ubar" Found or Still Lost?! Shisr, South-

ern Oman". Archived from the original on 1 August 2012. Retrieved 25 July 2011.

كەتیرەیــی بۆنخۆشــە و لــە درەختــی لەببانــەوە دروســت دەبێــت، 
تەنیــا لــەو ناوچەیەشــدا هەبــووە و ماددەیەكــی گرانبەهــا بــووە و                                                 
ــە زۆربــەی  ــان گرتــووە و بــۆ چارەســەری پزیشــكی ل بــە پیرۆزی

 .
شــوێنەكانەوە بــۆ كڕینــی هاتــوون18,17

 

تابلۆیەكی دانراو لە شوێنی شاری ئۆبار كە بە )شصر(یش ناودەبرێت 
باس لە پێگەی بازرگانی ئەم شوێنە لە سەردەمە كۆنەكاندا و 

فرۆشتنی ماددەی لەببان دەكات
ــووی: چ ې  ې  ې   ې   ــی 128 دا فەرم ــە  ئایەت ــەر ل 2- ه

ى چ  وشــەی )آيــة( بــەم واتایانــە هاتــووە: )يبنــون هنــاك بنيانــا 
ــال چ ې  ې  ې   ې  چ أي  ــذا ق ــرا، وله ــا باه ــا هائ محك
ــن  ــروج الحــام( )تفســر اب ــل هــي ب ــاءا مشــهورا وقي ــا بن معل
ــان  ــال: بني ــة( ق ــع آي ــكل ري ــه: )ب ــد، يف قول ــن مجاه ــر(. ع كث
الحــام )الطــري(. كەواتــە وشــەی )آيــة( بــە واتــای بینــای 
ــدا  ــە ڕاستیش ــووە. ل ــاو هات ــوێنی ئ ــورج و ش ــەورە و ب ــەو و گ پت
ــەرز و  ــەورە و بورجــی ب ــی گ ــەوە بینایەك ــوێنەی دۆزرای ــەو ش ئ
شــوێنی ئاوگرتــن بــووە، چونكــە لــە ناوەندەكەیــدا حەوزێكــی 
ئــاوی گــەورە هەیــە كــە لــە ئێســتا ئاســتی ئاوەكــەی زۆر دابەزیــوە.
3- لــە ئایەتــی 129 فەرمــووی: چ  ائ  ائ  ەئ  ەئ 

چ     واتــە: "چەندیــن كۆشــك و قــەاڵی بەهێــز و بــەرز و حــەوزی 
گــەورە گــەورە دروســت دەكــەن بــەو ئومێــدەی هــەر بمێننــەوە و 
نەمــرن". وشــەی )مصانــع( بــەم واتایانــە هاتــووە: المصانــع هــي:                   
ــي  ــة، 3- األحــواض الت 1- القصــور المشــيدة 2- الحصــون المرتفع

)وتتخــذون مصانــع(  المطــر، عــن مجاهــد:  يجمــع فيهــا مــاء 
ــه:  ــد وعــن مجاهــد ايضــا قول قــال: قصــور مشــيدة، وبنيــان مخل
)مصانــع لعلكــم تخلــدون( قــال: أبرجــة الحمــام، وقــال قتــادة: بــل 
هــي مآخــذ للمــاء. )تفســير ابــن كثيــر والطبــري(، كەواتــە وشــەی 
)مصانــع( بــە واتــای كۆشــكی پتــەو و قــەاڵی بــەرز و شــوێنی 
ــەوە  ــدا كۆبێت ــی تێ ــاوی باران ــە ئ ــاو ك ــەوزی ئ ــاو و ح ــی ئ گرتن
دێــت. ئــەم شــوێنەش هەمــوو ئــەو ســیفاتانەی بەســەردا جێبەجێ 
ــەی  ــە میان ــووە و ل ــەرز پێكهات ــی ب ــە قەاڵیەك ــە ل ــت، چونك دەبێ
ــواری  ــە دی ــەوە ك ــان دۆزیی ــی هەشــت الی ــە قەاڵیەك هەڵكەندنەك
ئەســتووری هەبــوو، لــە گۆشــەكانیدا هەشــت بورجــی بــەرزی 

 .
ــوو19 ــان 9م ب ــان 3م و بەرزی ــە تیرەی ــوون، ك ــەورە هەب گ

17-  Lawton, John (May–June 1983). "Oman: Frankincense". Aramco World. 34 

(3): 26–27. Retrieved 1 January 2015.

18-  Nicholas Clapp (1 June 1999), The road to Ubar (The Road to Ubar ed.), 

Mariner Books, ISBN 978-0-395-95786-8, OCLC 41557131, 0395957869

19-  Ranulph Fiennes, Atlantis of the Sands: The Search for the Lost City of 

19

)نیكۆالس كالپ( وێنەی مانگە 
دەستكردەكان بەكاردەهێنێت بۆ 
ئەوەی لە ناو گردە لمینەكانی 
بیابانی عومماندا ئەو شوێنەی 

مەبەستیەتی بیدۆزێتەوە.
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ــە  ــە ك ــاو هەی ــەورەی ئ ــی گ ــدا حەوزێك ــە ناوەندەكەی ــا ل هەروەه
پێداویســتی خۆیــان و ئاژەڵەكانیــان لــێ جێبەجێكــردووە و لــەو 
شــوێنەدا بازرگانــی تێــدا كــراوە و مــاددەی گرانبەهــای لەببانیــان 

تێــدا فرۆشــتووە.

 

وێنەی بورجێكی قەاڵی گەلی عاد كە لەسەر رێی بازرگانییەكان 
دروستییان كردووە لە ناوەندیدا حەوزێكی گەورەی ئاوی وشك بوو 

هەیە كە ئێستا ئاوەكەی زۆر دابەزیوە.
ــی  ــی سوپاس ــە جیات ــە، ل ــەو نیعمەتان ــەر ئ ــاد لەبەرامب ــی ع گەل
ــك  ــە خەڵ ــان ل ــرد و باجــی زۆری ــتەمیان دەك ــان، س پەروەردگاری

دەســەند، بۆیــە ئایەتەكانــی دواتــر فەرمــووی: چ   وئ  ۇئ  
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ  
حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ   ی     ی   ی   ی  
دەســت  كاتێــك  "هــەر  واتــە:  چ  جت   يب    ىب    مب   خب  
بوەشــێنن ســتەمكارانە دەســت دەوەشــێنن. كەواتــە )لــە ســزای 
خــوا( خۆتــان بپارێــزن و گوێڕایەڵــی مــن بكــەن و لــە )ســزای( ئــەو 
خوایــە خۆتــان بپارێــزن كــە خۆتــان دەزانــن چــی پێ بەخشــیوون. 
ئــاژەڵ و مــااڵت و منــداڵ و بــاخ و كانیــاوی زۆری پــێ داون، بــە 
ڕاســتی مــن دەترســم ســزای ڕۆژێكــی زۆر گــەورە دووچارتــان بــێ." 
4- لــە ئایەتەكــەدا فەرمــووی: چ   مئ  ىئ  چ، واتــە: "بــاخ و 

ســەرچاوەی ئــاوی زۆر پــێ بەخشــیون"، هــەر وەك لــە وێنەیەكــی 
مانگە دەســتكردەكانی )ناســا( دەبینرێت، ئەم ناوچەیە كۆمەڵێكی 
زۆر بەنــداو و كەنــاڵ و جــۆگای ئاودێرییــان هەبــووە و شــوێنیكی 
ســەوز و پــاراو بــووە، ماڵپــەڕی )ناســا( دەڵێــت ئاســتی ئــاوی ژێــر 
ــاوی  ــەرچاوەی ئ ــە س ــووە و ناوچەك ــەرز ب ــەدا ب ــەو كاتان زەوی ل

.
زۆر بــووە21,20

Ubar, Bloomsbury (1992), ISBN 0-7475-1327-9.

20- http://climate.nasa.gov/news/1010/climate-change-and-the-rise-and-fall-of-

civilizations/

21-  http://www.jpl.nasa.gov/radar/sircxsar/ubar.html

 

5- ئــەم شارســتانیەتە كۆنــە لــەو شــوێنەدا دۆزرایــەوە كــە )ئیبــن 

عەبــاس و موقاتیــل( و زۆریــك لــە موفەســیرە پێشــینەكان و 
نوێیەكانیــش باســیان كــردووە و ڕایــان وایــە گەلــی عــاد لــەم  

ــووە. ــەدا ب ناوچەی
6- ئــەو ناوچەیــە هەمــووی گــردی لمینــی گــەورە و بــەرز و 

زۆر درێــژن كــە ئــەوەش واتــای )أحقــاف(ە، چونكــە )أحقــاف( لــە 
زمانەوانــی و كتێبەكانــی تەفســیردا بەم جــۆرە هاتووە: )األحقاف: 
ــو مــا اســتطال مــن الرمــل العظيــم واعــوج ومل يبلــغ أن يكــون  مجــع حقــف و
جبــاً، رمــل مســتطيل مشــرف، إحنــى واســتدار( تفســر القرطــي، الطــري، 
املــاوردي، البغــوي( واتــە: "كــۆی )حقــف(ە، گــردی درێژبــوەوەی 
لمینــی گــەورە و خــوار و خێچــی بــەرزن، بــەاڵم بەرزیــان ناگەنــە 
ــو: اجلبل من  چیــا. )ئیبــن كەســیر( دەڵێــت: األحقــاف - مجــع حقف و
الرمــل( واتــە: كــۆی )حقــف(ە و بریتیــە لــە چیــای لمیــن". ئەم گردە 
لمینــە گەورانــە لــە دورگــەی عەرەبیــدا تەنیــا لە باشــووریدا هەیە 
ئەمــەش وەاڵمــی ئەوانــە دەداتــەوە كــە پێیــان وایــە پێگــەی عــاد 
ــەوەی كۆنتریــن گردیشــن،  ــووە، لەبەرئ ــە باشــووری دورگــە نەب ل
لــە ڕووی مــاوەی نێوانیــان لەوپــەڕی ئەندازەیــی و جێگیریــدان و 
مــاوەی نێوانیــان  نزیكــەی )2كــم بــۆ 5كــم(ە، پانــی گردەكانیش لە 
)نیــو بــۆ یــەك( كیلۆمەتــرن و بەرزییــان لــە )50 بــۆ 400(م دەبــن، 
ــان تــێ   ــا( كاری ــە لمــی نەرمــە و )ب ــان ل ــەوەی پێكهاتەی لەگــەڵ ئ
دەكات، بەاڵم هەمیشــە پارێزگاری لە شــێوەیان دەكەن و جێگیرن.  

 

گردی لمینی گەورە و خواروخێچی ناوچەی عاد، دەیان كیلۆمەتر بە شێوەیەكی 
ئەندازەیی لە تەنیشت یەك درێژیونەتەوە، ئەوەش كتومت واتای ئەحقافە.

 

گردێكی بەرزی  لمینی لەو ناوچەیەدا وەك چیاكانی تر جێگیرن
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7- ئــەو شــارەی دۆزیانــەوە تایبەتمەنــدە بــە كۆڵەكــەی بــەرز، وەك 

ــای ســتووندار  ــی بین ــە خاوەن ــی عــاد ب ــی پیرۆزیــش گەل قورئان
دەفەرموێــت: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ الفجــر،  22و  دەكات  بــاس 
دكتــۆر )زارینــز(ی توێــژەر و لێپرســراوی تیمــی هەڵكەندنــی ئــەم 

 :
شــوێنەوارە  دەڵێــت23

یەكێكــە  گــەورە  زۆر  پایــەی   
دیارەكانــی  زۆر  نیشــانە  لــە 
شــاری )ئۆبــار(، لــە هەمــان كاتــدا 
بــە خــاوەن  )ئیرەم(یــش  شــاری 
پایــە ناودەبرێــت، جــۆرە پایــە و                                
لــە  نموونــەی  كۆڵەكەیــەك، 
ئەمــەش  نەبــووە،  ناوچەكــەدا 
باشــترین بەڵگەیــە لەســەر ئەوەی 
ئــەم شــارەی دۆزراوەتــەوە ئــەو 

 .
كــردووە24 لێــوە  باســی  قورئــان  كــە  شــارەیە 

8- یەكێكــی تــر لــە بەڵگەكان ئەوەیە، شــارێكی نیمچە بازنەییە و 

پایەكانی بازنەیین، ئەم جۆرە پایانەیش تایبەتن و هەموو شارە 
دێرینەكانــی تــری ناوچەكــە بگەڕێیــت تەنهــا پایــەی چوارگۆشــە 
دەبینیــت، ئەمــەش دەبێتــە ڕاڤەیەكــی واقیعــی بــۆ ئــەم ئایەتــە 
چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ  دەفەرموێــت:  كــە  پیــرۆزە 
الفجــر، واتــە: "كــە وێنەیــان دروســت نەكرابــوو لە هەمــوو واڵتدا".

 

ئــەم گەلەشــدا  ناوچوونــی  لــە  و  9- لــە شــێوازی ســەرەنجام 

چەندیــن بەڵگــە هەیــە كــە ئــەم دۆزینەوەیــە هــی گەلــی عــادە، 
كاتێــك لــە ڕێــگای وێنــەی مانگــە دەســتكردەكان )گوگل ئێــرس(ەوە                                                                     
ســەیری گــردە لمینــە درێژبــووەكان دەكەین لەگــەڵ  ئەوەی گردی 
گــەورە و جێگیــرن و بــە بــا ناجوڵێــن بــەاڵم دەبینیــن لــە هەمــوو 
الیەكــی ئــەم شــوێنەی دۆزرایــەوە ئاڕاســتەی خواربوونــەوەی 
گــردە لمینــەكان ڕوویــان لــەوێ كــردوە وەك ئــەوەی بایەكــی 
ــە هەمــوو  ــووە و ل ــە كاتێكــدا هات ــەدەر ل ــە ڕادەب ــزی ل زۆر بەهێ
الیەكــەوە ڕووی لــەم شــوێنە كــردووە، شــارەزایانی ئــەم بــوارە 
درێژیــی:  یەكــەم  ســێ  جــۆرن27,26,25  لمینــەكان  گــردە  دەڵێــن 
ئەوانەن كە ئاراســتەی با لەســەریان تەریبە و بە ڕێكی گردەكان 

22-  "Islam 101". Ubar, the Lost City. Retrieved 27 June 2013.

23-  Zarins, Juris, "Atlantis of the Sands", Archaeology, May–June 1997

24-  http://www.academia.edu/6942056/The_Noble_Quran_and_Archaeology

25-  "Types of Dunes". Retrieved 23 May 2014

26-  https://laulima.hawaii.edu/access/content/group/2c084cc1-8f08-442b-80e8-

ed89faa22c33/book/chapter12/wind.htm/

27-  https://www.psi.edu/epo/faq/dunes.html

ئەوانــەن  هەیڤــی:  دووەم  نەچەماونەتــەوە،  و  درێژبونەتــەوە 
كــە ئاراســتەی بــا لەســەریان ســتونییە و بــە ئاڕاســتەی بایەكــە 
چەماونەتــەوە. ســێیەم ئەســتێرەیی یــان هەرەمــی، ئەوانــەن كــە 
.
ئاراســتەی بــا لــە چەنــد الیەكــەوە )گەردەلــول( دەكەوێتە ســەریان29,28

 

ــوور  ــە باك ــەكان ل ــردە لمین ــوو گ ــە هەم ــە ك ــەرنج ڕاكێش ــەوەی س ئ
ــەم شــوێنە لەگــەڵ  ــاوای ئ و باكــووری خۆرهــەاڵت و باكــووری خۆرئ
ئــەوەی درێــژن، بــەاڵم بــە ئاراســتەی ئــەم شــوێنە چەماونەتــەوە 

ــی.  ــە جــۆری هەیڤ ــەوە ل ــك بوونەت نزی
 

بــەاڵم كەمێــك لــە ســەرووی ئــەم شــوێنەدا هەمــوو گــردە لمینــەكان 
ئەســتێرەییە، ئەمــەش واتــای ئەوەیــە كــە بایەكــی ئێجــگار تونــد 
ــە ســێ   ــك ل ــوە، بەجۆرێ ــەی گۆڕی ــەورە لمینان ــردە گ ــەم گ شــێوەی ئ
الی باكــوور و باكــووری خۆرهــەاڵت و باكــووری خۆرئــاواوە ڕووی لــەم 
شــوێنە كــردووە و گردەكانــی ئــەو شــوێنەیان كــردوە بــە ئەســتێرەیی. 

 

وێنەی  گوگل ئێرسی گردە لمینە ئەستێرەییەكانی ناوچەكە كە 
تیرەی هەریەكەیان نزیكەی )1كم(ە

28-  Twidale, C.R. & Campbell, E.M. (2005, revised edition): Australian landforms: 

understanding a low, flat, arid and old landscape. Rosenberg Publishing. Pp. 241-3. 

ISBN 1 877058 32 7

29- كتاب : (الكثبان الرملية) ملركز البحوث الزراعية- جمهورية مرص العربية

http://www.vercon.sci.eg/indexUI/uploaded/sandhill/sandhill.htm
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  بەڵگەیەكــی تــر كــە بــای باكــوور و باكــووری خۆرهــەاڵت لمــی ئــەو 
ناوچەیــەی پێكهێنــاوه ، تیمێكــی بەشــی جوگرافیــای زانكــۆی )قەصیم(
ی ســعودیە پۆلێــك لــە مامۆســتایانی زانكۆكــە هەســتان بــە گەشــتێكی 
فــراوان بــە نــاو بیابانــی )الربــع الخالــي( و لــە مــاوەی 8 ڕۆژدا نزیكــەی 

.
1500 كــم یــان بــڕی30

 

كاتێــك لــە نموونــەی لمــی ئــەم ناوچەیەیــان كۆڵییــەوە، بینییــان 
ــە دوو ڕەنگــی ســوور و ســپی پێكهاتــووە،  لمەكــەی چیــن چینــە و ل
دكتــۆر )ئەحمــەد دغیــری( كــە ئەندامێكــی تیمەكــە بــوو دەڵێــت: 
ڕەنگــە ســوورەكە لــە باكــوورەوە هاتــووە و ســەرچاوەی دەریاییــە، لمــە 
ســورەكەش لــە باكــووری خۆرهەالتــەوە هاتــووە و سەرچاوەكەشــی 

ــوەرییە. ــكانی و كیش وش
 

 خــوای گــەورە دەفەرموێــت: چ ہ  ہ  ہ  ہ ھ  ھ   ھ  ھ  
ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ     ۈ   ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  القمــر، واتــە: "گەلــی عادیــش 
پێغەمبەرەكەیــان بــە درۆ خســته وه  جــا ئایــا ســزا و ترســاندنم 
ــە ڕۆژێكــی  چــۆن بــوو؟ بێگومــان ئێمــە بایەكــی تونــدی ســاردمان ل
ســەختدا بــە بەردەوامــی نــاردە ســەریان"، هەروەهــا دەفەرموێــت:                                                         
چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ چ الذاريــات: واتــە: "لــە گەلــی 
عــاددا بەڵگــە و پەنــد هەیــە كاتــێ كــە بــای بــێ خێــر و بــێ  بارانمــان 
نــاردە ســەریان". كەواتــە ئــەو بایــەی لــە نــاوی بــردن ئەم ســیفەتانەی 
هەبــووە:1- ئێجــگار تونــد بــووە كــە شــوێنەواری نەهێشــتوون و لمــی 
ــەوە  ــن لێكدان ــدە چەندی بیابانەكــەی كــردووە بەســەریاندا. هەرچەن
بــۆ لــە ناوچوونــی ئــەم شارســتانیەتە كــراوە و هەیــە، بــە بەركەوتنــی 
نەیزەكــی لێكــی دەداتــەوە و هەیــە بــە ڕۆچوونیــان بە ناخــی زەویدا و                                                                                    
ــە دەریانخســت كــە  ــەم دواییان ــی ئ ــەوە نوێیەكان ــەاڵم لێكۆڵین ــاد، ب ت

30-  فيلمى دۆكیومێنتاری گەشتەكە لەسەرەتا تا كۆتایی
 https://www.youtube.com/watch?v=2AuF9ipS-MY

 .
بەهــۆی بایەكــی تونــدەوە بــووە و لمی بیابانەكە كراوە بەســەریاندا31

2- زۆر ســارد بووە چونكە یەكێك لە واتاكانی )صرصر( زۆرســاردییە 

وەك پێشــتریش ڕوونكرایــەوە بــە پێــی شــێوەی گــردەكان و پێكهاتــەی 
لمەكــە بایەكــە لــە باكــوورە هاتــووە و بــای باكووریــش ســاردە.              
ــای  ــە وات ــە )صرصــر( ب ــووە، چونك ــی زۆری هەب ــگ و وژەیەك 3- دەن

دەنگی بەرز و تیژی پچڕ پچڕ32دێت. 4- بایەكە بووەتە گەردەلول و                                    
ــەوە، وەك  ــان و بەرزیكردن ــخ دەریهێن ــن و بێ ــە ب ــەوەوە ل ــۆی ئ بەه
دەفەرموێــت: چ ۇ                 ۆ  ۆ     ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  چ   القمــر، واتــە: 
ــدراو  ــخ هەڵكەن ــە بێ ــای ل ــەدار خورم ــد وەك بن ــی هەڵدەكەن "خەڵك
جــا ئایــا ســزاو هەڕەشــەی ئێمــە چــۆن بــوو لــە بــێ بــاوەڕان؟". 
5- بایەكــی بــێ خێــر و بــێ  بــاران بــووە، چونكــە بــای باكــوور بەســەر 

بیابانــدا دەڕوات و بارانــی لەگــەڵ نییــە، بــە پێچەوانــەی بــای باشــوور 
كــە لــە ئۆقیانوســی هینــدی و بەســەر چیاكانــی باشــووری دورگــەی 
عەرەبیــدا دێــت و باراناوییــە، ئــەم ناوچەیــەش لــەو ســەردەمانەدا بــە 
هــۆی چیاكانــی باشــووریەوە و بــاران باریــن و هاتنــی هــەوری باراناوی 
لــە باشــوور ســەرچاوەی ئاویــان زۆر بــووە، بــەاڵم ماوەیەكــی زۆر گەلی 
عــاد وشكەســاڵی و بێبارانــی ڕووی تێكردبــوون و چاوەڕێــی هــەور و 
بارانیــان دەكــرد، لــە جیاتــی گەڕانــەوە بــۆ الی خــوای گــەورە زیاتــر 
ــەوە  ــە ئاڕاســتەی پێچەوان ــە ل ــوون، بۆی ــان ســوور ب لەســەر بێباوەڕی
)لــە باكــوورەوە( بایەكــی هێنــدە تونــد هەڵیكــردە ســەریان، كــە 
قورئانــی  وەك  لێهاتبــوو،  هەورێكــی  وەك  لمەكــە  بەرزبوونــەوەی 

پیــرۆز دەفەرمویــت: چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
کک   ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ                  ں  ں  
چ  ھ   ھ   ہ   ہ    ہ            ۀہ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
األحقــاف. واتــە: "جــا كاتــێ ئــەو )ســزایە(یان بینــی پەڵــە هەورێكــە 
بــەرەو شــیوەكانیان دێ )دڵخــۆش بــوون( وتیــان ئەمــە هەورێكە بارانی 
پێیــە بۆمــان )هــوود وتــی نەخێــر( بەڵكــو ئــەو )ســزایە( یــە بەپەلــە 
داواتــان دەكــرد، بایەكــی بەهێــزە ســزای ســەختی پێیــە". بڕوانــە بــۆ 
ــەی  ــە پێچەوان ــە ب ــا، چونك ــەكار هێن ــە وشــەی )عــارض(ی ب هەورەك
جارانــی پێشــوو لــە باكــوورەوە هــات، لــە كاتێكــدا هەمیشــە هەوریــان 

لــە باشــوورەوە بینیــوە.
لــە كۆتاییــدا و بــە پێــی بەڵگــەكان وا دەردەكەوێــت ئــەم دۆزینەوەیــە 
ــی عــاد كــە لەســەر  ــاو و قەاڵكانــی گەل ــە حــەوزی ئ یەكێــك بێــت ل
ڕێگای كاروانەكان دروستیان كردووە و لە ئایەتەكانی 128 و 129 ی                                          
ســورەتی )الشــعرا ء( بــاس كــراوە، لەبــەر گەورەیــی و بیناســازی ئــەم 
ــزە  ــتانیەتێكی بەهێ ــی شارس ــەوەی هەبوون ــە ڕەنگدان ــە ك دۆزینەوەی
لــەو ناوچانــە، زانایــان بــە دۆزینــەوەی شارســتانیەتێكی ون بــوو لــە 
ژێــر لمــدا ناویــان بــرد، دووریــش نییــە لــە داهاتــوودا شــارە گەورەكەی 
گەلــی عــاد بدۆزرێتــەوە، بــە تایبەتــی لــە ســەرووی ئــەم شــوێنە كــە 
ــی ئەســتێرەین و  ــان كــردەوە شــێوەی گــردە لمینەكان پێشــتر ڕوونم
لــە باكووریــەوە گــردەكان بــەرەو ڕووی چەماونەتــەوە و بەڵگــەی 

ڕووتێكردنــی بایەكــی بەهێــزە بــۆ ئــەم ناوچەیــە.
31-  Wynn, J.C., Shoemaker, E.M., "The Day the Sands Caught Fire", Scientific Amer-
ican, Nov. 1998, pp. 64–71.

32-   لسان العرب كلمة رصرص، تفسري القرطبي وابن كثري والطربي.
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     لــە ســاڵی 1580 دا كــە Bernard Polissoy بیــردۆزی ســوڕی 
ئــاو  Water cycleی بــاس كــرد )1(، ئــەوەی وت كــە چــۆن ئــاو لــە 
ــم و دواتــر ســارد دەبێتــەوە و ده بێــت  ــدا دەبێــت بــە هەڵ زەریاكان
بــە هــەور، هەورەكانيــش لــەو ناوچانــەدا دەســووڕێنەوە كــە تێیــدا 
دروســت بــوون و دواتــر چڕدەبنــەوە و بــاران دەبارێنــن. پاشــان ئــەم 
ــە شــێوەی جۆگــە و دەریاچــە كۆدەبێتــەوە و دەڕژێتــە نــاو  ــاوە ل ئ
زەریــاكان و ئــەم ســووڕەش كــە باســمان كــرد ســووڕێكی بەردەوامــە. 
     لە سەدەى حەوتەمی پێش زایندا زانای یۆنانی )تالیس( بڕوای 
وابوو كە )با( پریشكە ئاوەكانی سەر ڕووی زەریاكان هەڵدەگرێت و                 
پاشــان لــە شــێوەی بــاران دەیبارێنێــت. فەیلەســوفانی ســەردەمی 
)ئەناکســاگۆرس(                                                                                 و  پ.ز(   429-347( )ئەفالتــوون(  وەک  دێریــن 
)428-500 پ.ز( پێیــان وابــوو کــە ئەشــکەوتێکی زەبەالحــی پــڕ لــە 

ئاو لە ناو زەویدا هەیە و سەرچاوەی ئاوی هەموو ڕووبار و کانی و 
دەریاکانە، بەاڵم ئەم بیرۆکەیە لە الیەن ئەرستۆ )322-384 پ.ز(                                                                    
ڕەتکرایــەوە ســەرچاوەکەی گەڕانــدەوە بــۆ چڕبوونــەوەی هەڵــم لــە 
ئەشــکەوتەکاندا، كــە بــە گوێــرەی ئــەم بیــردۆزە ئــاو لــە ئەشــكەوتە 
ســاردەكاندا چــڕ دەبێتــەوە پاشــان جۆگــە و دەریاچــەكان دروســت 
دەكات كــە دەچنــە نێــو كانيیەكانــەوە)2(، هەروەهــا یەکێــک لــە 
ڕینیــە  حه ڤدەهــەم  ســەدەی  فەیلەســوفه كانی  بەناوبانگتریــن 
ــچ  ــە پێن ــە زەوی ل ــوو، ک ــی واب ــکارت )1596-1650 ز( بۆچوون دی
چیــن پێکدێــت و یەکێــک لــەم چینانــە ئــاوە و ســەرچاوەی تەواوەتی 
هەموو ئاوی ســەر زەوییە، ســەرچاوەی ئاوی دەریاکانیش کۆمەڵێک 

جۆگــەن بەســتراون بــە حەوزێکــی گــەورە کــە کەوتونەتــە ژێــر 
ــەی  ــەم بیردۆزەك ــا ســەدەی نۆزدەه ــه م شــێوه یه  ت ــەوە )3(، ب چیاکان
ئەرســتۆ Aristotle شــتێكی بــاو بــوو، كــە بەگوێــرەی ئــەم بیــردۆزە 
ئــاو لــە ئەشــكەوتە ســاردەكاندا چــڕ دەبێتــەوە پاشــان جۆگــە و 

دەریاچــەكان دروســت دەكات كــە دەچنــە نێــو كانیيەكانــەوە. 
     بەاڵم لە ســەردەمی ئێســتادا ئێمە گەیشــتووین بەو ڕاســتییەی 
كــە ڕێژنــە بارانــەكان كــە دەڕژێنــە نێــو درزەكانــی زەوییــەوە 
ــەم  ــه  ل ــه ر ئەمەش ــه  ه ــر زەوی، ك ــاوی ژێ ــی ئ ــە بوون ــن ل بەرپرس
ئایه تــه  پیــرۆزه دا  ئامــاژه ی پــێ كــراوه ، خــوای گــه وره  ده فه رموێــت:                

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ   چ 
ٺ  چ المؤمنــون، واتــە: “هــه ر ئێمــه لــه ئاســمانه وه بــه ئه نــدازه  و                                                               
ــی  ــه ناخ ــا ل ــدووه  و ئینج ــان باران ــراو بارانم ــه یه کی دیاریک نه خش
ــێوه  ــا ش ــه جۆره ه ــه ب ــان ئێم ــردووه ، بێگوم ــان ک ــدا جێگیرم زه وی
ده توانیــن ئــه و ئــاوه لــه نــاو به ریــن و ئــه و ســه رچاوانه وشــك 

بکه یــن”.
سه رچاوه :

)1( Deming, D. )2005(. Born to trouble: Bernard Palissy and the hydro-

logic cycle. Ground water, 43)6(, 969-972.

)2( Karterakis, S. M., Karney, B. W., Singh, B., & Guergachi, A. )2007(. 

The hydrologic cycle: a complex history with continuing pedagogical 

implications. Water Science and Technology: Water Supply, 7)1(, 23-31

)3( Allaby, M. )2009(. Oceans: a scientific history of oceans and marine 

life. Infobase Publishing

ئاماژهیقورئانیپیرۆزبۆنهێنیئاویژێرزهوی

ئا: خالید حه سه ن عه لی - هاوڕێ طارق فارس

به فر و باران

به  هه ڵمبوون



ههیڤ ژماره  )45( به هارى 242017

     خــوای گــه وره  لــه  قورئانــی پیــرۆزدا لــه  نێــو ســه دان جــۆر له و 
میوانــه ی كــه  مــرۆڤ ده یانخــوات نــاوی ژماره یه كــی دیاریكــراو 
میــوه ی بــردووه ، به تایبه تــر نــاوی چه نــد میوه یه كــی بــردووه  

ــاره : ــان هه ن ــه  یه كێكی ك
- چ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  چ األنعام.
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں        چں    -

ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  

ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  ۈۈ  
ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ األنعــام.

ــوه  به هه شــتییه كان  ــه  می ــه دا وه ك یه كێــك ل ــه م ئایه ت هه روه هــا ل
چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  چ                                                                                                       ده فه رموێــت:  و  بــردووه   نــاوی 
الرحمــن، هه ندێــك زانایــان یــه ك ڕاوبۆچوونیــان هه یــه  ســه باره ت 
بــه  ناوهێنانــی )خورمــا و هه نــار( لــه  پــاش ناوهێنانــی میــوه كان 
لــه م  ئایه تــه  پیــرۆزه دا، پێیــان وایــه  بــۆ فــه زڵ و گه وره یــی و                                                                     
و  هانــدان  و  لــه  نێــو میوه كانــدا  دوو میوه یــه   ئــه م  پێگــه ی 

ده گه ڕێتــه وه. به هه شــت  خه ڵكــی  سه ر نجڕاكێشــانی 

چاكبوونهوهوشیفالهههناردا
ئهومیوهیهیكهخوایگهورهتایببهمتهندیكردووه،بهدووبارهناوهێنانیلهپاشناویمیوهلهقورئاندا.

ههنــاریهكێكــهلــهوبهرههمانــهیكــهخــوایگــهورهلــهقورئانــدانــاویبــردوون،لــهوجــۆرهبهرههمانهیــه
ئــارهزوویمــرۆڤدهكاتــهوهبــۆخــواردن،ههرلــهكۆنهوهزاناوپزیشــكهموســڵامنهكانگرنگییــانپێداوهو
لــهتاقیكردنهوهكانیانــداســوودهكانیههناریــانســهملاندووهولــهكتێبهكانیانــداتۆماریــانكــردووه.
ههنــارههندێــكپێكهاتــهیكیمیایــیڕووهكــیتێــدادۆزراوهتــهوه،كــهلــهتاقیگهكانــدالهســهرمیكرۆبــی
ــه ــارداههی ــهههن ــاددهل ــدێم ــهملاندوویانهههن ــهوه،س ــیكراوهت ــاكانتاق ــیوپهت ــهنهخۆش ــدێل ههن
كــهلــهتوانایدایــهڕێگــهلــهمیكــرۆبومشــهخۆرهكانیههنــدێلــهنهخۆشــییهكانبگرێــتولــهقۆناغــه

جیاوازهكانیــدالــهناویــانببــات،بــهمنوونــه)بهلهارزیــا(.

وهرگێڕانوپوختهكردنی:
سهامبهرزنجی

د.محمدمحمودشهیب
د.خالدحسینابوزید
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د. محمد محمود شهیب
د. خالد حسین ابو زید 

)االنعــام(  ســوره تی  ئایه ته كــه ی  لــه  هــه ردوو  وردبوونــه وه   بــه  
ده بینیــن لــه  ئایه تــی )141(دا نــاوی خورمــا و چێنراوه كانــی 
لێــره دا  ســه ره كی  مه به ســتی  چونكــه   به ســتۆته وه ،  پێكــه وه  
خواردنیانــه ، هــه ر ئــه وه ش هــۆكاری چاندنیانــه ، بــه اڵم لــه  هه مــان 
كاتــدا هه نــار تایبــه ت كــراوه  و له گــه ڵ زه یتونــدا بــه راورد كــراوه ، 
ــراوه ،  ــه راورد ك ــدا ب ــون و ترێ ــه ڵ زه یت ــی )99(شــدا له گ ــه  ئایه ت ل
چونكــه  به روبوومــی ئــه م ســێ ڕووه كــه  ده خورێــن، بێگومــان  هــه ر 
یــه ك لــه م ســێ میوه یــه  ڕووی لێكچــوون و لێكجیاوازیــان له  جۆر و                                                                           
شــێوه  و تامیانــدا هه یــه،  هه روه هــا  له گــه ڵ ڕووه كه كانــی تریشــدا 
لــه  ڕووی پێكهاتــه ی شــه كر و ترشــی و ڤیتامینــه كان، بــه اڵم لــه  
هه مــان كاتــدا لــه  ڕووی پێكهاتــه  كیمیاییــه  ڕووه كیه كانیــه وه    
phytochemicals لــه  ڕووه كه كانــی تــر جیــاوازن، هــه ر له به رئــه م 

هــۆكاره ش  بــووه  لــه  پزیشــكی میللیــدا بــۆ چاره ســه ری چه ندیــن 
به كارهێنــراوه . نه خۆشــی 

ڕووه كــی هه نــار بــۆ جــۆری punica  ده گه ڕێتــه وه  و  ته نهــا دوو 
هه نــاره   به رهه مه كــه ی  و  بــه رداره   یه كێكیــان  هه یــه ،  جــۆری 
)punica granat um(ه ، ئه ویتریشــیان بــێ به رهه مــه  و ته نهــا 
بــۆ جوانــی گوڵه كانــی و ڕازاندنــه وه  ده ڕوێندرێــت. دره ختــی هه نار 
ــار  ــه ، هه ن ــوان 5-6 مه تردای ــه  نێ ــه ی ل ــده  و به رزییه ك ــام ناوه ن م
لــه  دره ختــه  ته مــه ن داره كانــه  و هــه ر لــه  ســاڵی یه كه میــه وه  تــا 
ده گاتــه  پانــزه  ســاڵی به رهه مــی هه یــه . هه ندێــك جــار گه اڵكانــی 
ــه اڵ  ــی گ ــه  جێ ــه  ل ــش هه ی ــت، جــاری تری ــه ییه  و ناوه رێ هه میش
وه ریوه كانــه  وه  ســه ر لــه  نــوێ گــه اڵ ده رده كاتــه وه ، لــق و پۆپه كانــی 

الر و هه ڵواســراون و ســه رچڵه كانی دڕكــی پێوه یــه .
شــوێن و نیشــتمانی ڕه ســه نی هه نــار واڵتــی )فــارس و ناوه ڕاســتی 
باكــووری  لــه   )هیماالیــا(  چیاكانــی  ده گاتــه وه   تــا  ئاســیایه(  
)هیندســتان(، هــه ر لــه  كۆنــه وه  لــه  ناوچــه ی ده ریــای ناوه ڕاســت و                                                                 
لــه  ڕێگــه ی  چێنــدراوه  و  عه ره بــی  دوورگــه ی  باشــووری  لــه  
لــه  ئێســتادا  )ئیســپانیا(،  بــۆ  گوازتراوه تــه وه   موســڵمانانه وه  
)ئیســپانیا( لــه  ڕوواندنــی هه نــاردا زۆر به ناوبانگــه  و له وێــوه  

.
ئه مریــكا)1( یه كگرتووه كانــی  ویالیه تــه   بــۆ  گوازراوه تــه وه  

به رهه مــی هه نــار )%80(ی شــلمه نییه  و لــه )%20(ی ده نكــه . 
)%85(ی شــله مه نییه كه ی لــه  ئــاو پێكدێــت، )%10(شــی شــه كره، 
و  ئه ســكۆربیك  و  ســتریك  ترشــی  و  ) بكتیــن  لــه  )%5(یشــی 
ــۆل(  ــی )پۆلیفین ــزا و پێكهاته كان ــه  كان ــك ل ــه كان( و زۆرێ ڤیتامین

ــت. ــك دێ ــات( پێ ــیانین و تانین ــه  )ئه نسۆس ــه  نموون ب
توێكڵــی   ،9-7% هه یــه   چــه وری  ڕێژه یــه ك  لــه  ده نكه كانیــدا 
ده ره وه  و توێكڵــی الســكه كانی دره خته كــه  و ڕه گه كانــی  كۆمه ڵێــك 
ــه  كــه  كاریگــه ری پزیشــكییان  ــی تێدای ــی ڕووه كی مــادده ی كیمیای

. 
)2( هه یــه 

به كارهێنانی هه نار له  بواری پزیشكی میللیدا:
ــووه ، وه ك:  ــه  چاره ســه ركردنی زۆر نه خۆشــیدا به كارهات ــار ل هه ن
ــی،  ــری ئه میب ــی قــوڕگ، كرمــی شــریتی، دیزانت ــن، هه وكردن بری
نه خۆشــیه كانی پــووك، بــۆ ڕاگرتنــی خوێــن به ربــوون، دابه زاندنــی 
مایه ســیری  چاره ســه ری  و  بــه رز  زۆر  تــای  و  گه رمــی  پلــه ی 

ــه ده ،  ــییه كانی گ ــه ری نه خۆش ــۆ چاره س ــا ب ــووه ، هه روه ه به كارهات
بــه  تایبــه ت برینــی گــه ده  و خۆپاراســتن لێــی و چاره ســه ری 

.
ــت )3( ــه كار دێ ــه ڕی ب ــت و گ ــیه كانی پێس نه خۆش

لــه  بــواری  هه نــار  به كارهێنانه كانــی  نوێتریــن  و  گرنگتریــن 
كاریگه رییه كانــی: و  پزیشــكیدا 

• به كارهێنانــی دژی ژه هــراوی بــوون )دژه  ئۆكســانه (، كــه  هــۆكاره  
و                                                                             شــێوان  وه ك  درێژخایه نــه كان،  ڕاگرتنــی  نه خۆشــییه   بــۆ 
تێكچوونه كانــی تایبــه ت بــه  مێشــك كــه  په یوه ســتن بــه  چوونــه  
بــه  شــێرپه نجه  و  تووشــبوون  و  پیربــوون  و  ته مــه ن  نێــو 

.
)5-4( دڵ  نه خۆشــیه كانی  و  ده مــاره كان  ڕه قبوونــی 

به رزبوونــه وه ی  و  بــه  دڵ  په یوه ســت  نه خۆشــییه كانی   •
.
خوێــن)6( په ســتانی 

)شــێرپه نجه ی  مرۆڤــدا  لــه   شــێرپه نجه ییه كانه   دژی خانــه    •
مه مــك، قۆڵــۆن، پرۆســتات و پێســت.

دژه   ده رمانه كانــی  الوه كیه كانــی  شــوێنه واره   لــه   ڕێگه گرتــن 
شــێر په نجــه ، وه ك )سیســبالتین( كــه  كاریگــه ری الوه كــی له ســه ر 

گورچیلــه  و جگــه ر هه یــه.
• گوڵــی هه نــار ئــه و هۆكارانــه ی ده بنــه  هــۆی له ناوچــوون و 
كــه  نه خۆشــانه ی  لــه و  ده كاتــه وه،   كــه م  دڵ  له كاركه وتنــی 
 بــه  ده ســت نه خۆشــی شــه كره وه  لــه  جــۆری )2(ه وه  ده ناڵێنــن 
خوێــن. چــه وری  و  شــه كر(  ڕێــژه ی  به رزبوونــه وه ی  )وه ك 

• ڕێككردن وچاككردنی كرداری مێشك و پارێزگاریكردنی.
• پاریزگاریكردن له  پوك و ته ندروستی پووك.

• پێكهاتــه ی توێكڵــی میوه كــه  یارمه تیــده ره  بــۆ دروســتكردنی 
)پرۆكۆالجیــن( كــه  ده بێتــه  هــۆی پاراســتنی جوانــی پێســت و ڕێگه  

ده گرێــت لــه  وشــكبوونه وه  و تێكچوونــی.
• یارمه تی دروستبوونی ئێسك وكڕكڕاگه كان ده دات.

• چاره سه ری الوازبوون و له ناوچوونی ماسولكه كان ده كات.
سه رچاوه : 

گۆڤــاری )اإلعجــاز العلمــي( ژمــاره  )47(، بابه تــی )الشــفاء فــي الرمــان 
فاكهــة خصهــا اللــه بالذكــر فــي القــران الكريم(.
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ــە  ــە ل ــەكان دەكات ك ــە مرۆڤ ــی داوا ل ــە بەردەوام ــەروەردگار ب پ
پێكهاتــەی جەســتەی خۆیــان بڕوانــن بــۆ ئــەوەی بــە ڕوونیــی 
شــوێنەواری دەســەاڵتی خودایــان بــۆ دەركەوێــت و بگەنــە بــاوەڕی 
تــەواو بــە بوونــی دروســتكەرێكی بــە توانــا و زانــا و دانــا كــە ئــەم 
وردەكارییــەی لــە دروســتكردنی مــرۆڤ و ســەرجەم پێكهاتەكانــی 

ئاســمان و زەوی فەراهــەم هێنــاوە.
چ  ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   چ  دەفەرموێــت:  پــەروەردگار 
الذاريــات، واتــە: )لــە خــودی خۆشــتاندا )بەڵگــەی زۆر هەیــە( دەی 
ئایــا بــۆ ورد نابنــەوە و ســەرنج نــادەن(، هەروەهــا دەفەرموێــت: 

ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    چ 
فصلــت،  چ  مئ   حئ   جئ   ی            ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   
واتــە: )ئێمــە لــە ئاینــدەدا بەڵگــە و نیشــانەی سەرســوڕهێنەریان 
نیشــان دەدەیــن لــە ئاســۆكانی بوونــەوەر و لــە خــودی جەســتەی 
خۆشــیاندا، ئەمــەش بــۆ ئــەوەی تــا چــاك بۆیــان ڕوون ببێتــەوە و 
دڵنیــا ببــن كــە دەســەاڵتی پــەروەردگار و قورئانــە نێردراوەكــەی 
ــە                ــە ك ــەس نیی ــەروەردگارت ب ــا پ ــە، ئای ــت و ڕەوای حــەق و ڕاس

ــاگادارە بەســەر هەمــوو شــتێكدا(. بــە ڕاســتی ئ
چەندین بەڵگەی ئاشــكرا لەســەر گەورەیی دەســەاڵتی پەروەردگار 
بــە بەردەوامیــی لەبەرچاومانــدان بــەاڵم لەبــەر زۆر نزیكییــان 
لێمــان هەســتی پێناكەیــن، بــۆ نموونــە مرۆڤـــ شــەوانە دەخەوێــت 
بــەاڵم دڵــی بــە بەردەوامــی لێــدەدات و، هەناســەدانی بەردەوامــە، 
بــە قووڵیــی دەخەوێــت بــەاڵم سیســتمی هــەرس و گورچیلــەكان                                                                                         
بە تۆكمەیی كاری خۆیان دەكەن. ئەگەر سیستمی هەناسەدان و دڵ و                                                                           
ســووڕانی خوێــن و هــەرس و گورچیلــەكان كۆنترۆڵــی بــە ویســتی 
خۆمــان بووایــە كــەس نەیدەتوانــی بــۆ تەنهــا چركەیەكیــش 
بخەوێــت. كاری ئــەو سیســتمانە خۆنەویســتە و لەژێــر كۆنترۆڵــی 
ــی  ــە وردی ــە زۆر سەســوڕهێنەرانە و ب ــە، ك ــدا نیی ویســتی مرۆڤ
كاری خۆیــان دەكــەن، ئەویــش بەهــۆی بوونــی چەندین ســەنتەری 

تایبەتمەنــدی خۆنەویســت بــۆ كۆنترۆڵــی لێدانــی دڵ و كــرداری 
هەناســەدان و هــەرس كــردن و كاری كوێــرە ڕژێنــەكان و جگــەر و                                                                    
ــلەكان و  ــەش و ش ــی ل ــەنگی گەرم ــی هاوس ــاس و ڕاگرتن پەنكری
چەندیــن كــرداری تریــش كــە هیچمــان هەســتی پێناكەیــن و 
لەژێــر كۆنترۆڵمانــدا نییــە بــەاڵم زۆر بــە وردیــی بەڕێــوە دەچــن.
بــە یارمەتــی پــەروەردگار لــە زنجیــرە نووســینێكدا هەوڵدەدەیــن 
ورد  كارە  لــە  هەندێــك  نهێنــی  لەســەر  هەڵماڵیــن  پــەردە 
مەبەســتی  بــە  مرۆڤـــ  لەشــی  سیســتمەكانی  ناوازەكانــی  و 
ئــەم  پــەروەردگارەی  ئــەو  دەســەاڵتی  گەورەیــی  دەرخســتنی 
ــە  ــاوە و هــەر ئەویشــە ك سیســتمە سەرســوڕهێنەرانەی بەدیهێن
راگــری وردەكاریــی پێكهاتــەی دروســتكراوەكانە لــە ئاســمان و 

ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ        زەویــدا:       چ  
ــە:  ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ         ۀ  ۀ  ہچ فاطــر، وات
)بــە ڕاســتی خــوا ئاســمانەكان و زەوی ڕاگیــردەكات بــۆ ئــەوەی 
لــە ڕێــرەوی خۆیــان النــەدەن و تیانەچــن بــە ڕاســتی ئەگــەر لــە 
ڕێــڕەوی خۆیــان البــدەن كــێ  هەیــە جگــە لــە خــوا ڕاگیــری بــكات 

ــە(. ــەرخۆی لێبوردەی ــە لەس ــەو خوای ــان ئ بێگوم
ــە مرۆڤــدا دەكەیــن.  ــەم بەشــەدا باســی سیســتمی هەناســەدان ل ل
كاری ســەرەكی سیســتمی هەناســەدان بریتییــە لــە دەســتەبەر 
كردنــی گازی ئۆكســجین لــە هــەواوە بــۆ هەمــوو خانەكانــی لەش و                                                                 
ڕزگاركردنــی ئــەم خانانــە لــە گازی دووەم ئۆكســیدی كاربــۆن. 

تێڕامانێك لە مرۆڤ
لەژێر ڕۆشنایی ئایەتی چ ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  چ

kawasadoon@haiv.org   ن: د. كاوە فەرەج سەعدون/ پسپۆڕی نەخۆشییەكانی سنگ و هەناسەدان



ــووتاندنی  ــرداری س ــی ك ــەرەكی ئەنجامدان ــی س ــجین توخم ئۆكس
بــۆ  لێیانــەوە  وزەیــە  دەرپەڕاندنــی  و  خۆراكیــەكان  مــاددە 
چاالكییەكانــی لــەش كــە لــە ئەنجامــدا گازی دووەم ئۆكســیدی 
هەناســەدان  سیســتمی  پێكهاتەكانــی  پەیدادەبێــت.  كاربــۆن 
ــەوە  ــی خوێن ــە ڕێ ــان ل ــرن و پاش ــەواوە وەردەگ ــە ه ئۆكســجین ل
ــە  ــە خوێنەك ــر ك ــەش و، دوات ــی ل ــوو خانەكان ــە هەم دەیگەیه نن
دەگەڕێتــەوە بــۆ كۆئەندامــی هەناســە، دووەم ئۆكســیدی كاربــۆن 
لەخانەكانــەوە لەگــەڵ خــۆی دەهێنێتــەوە بۆ سیســتمی هەناســە و 

ــەوا. ــاو ه ــۆ ن ــەش ب ــە ل ــە دەرەوە ل ــش دەیكات ئەمی

لەبەرئــەوەی لــەش ناتوانێــت گازی ئۆكســجین لــە نــاو شــانەكانیدا 
ــە ڕێــی هەناســەدانەوە  ــەردەوام ل ــە گرنگــە كــە ب هەڵگرێــت، بۆی
ــی شــانەكانی  ــە دابڕان ــت، چونك ــۆ دەســتەبەر بكرێ ــەم گازەی ب ئ
هــۆی  دەبێتــە  خولــەك   3 مــاوەی  بــۆ  ئۆكســجین  لــە  لــەش 
مردنــی، لــە كاتێكــدا مــرۆڤ بەبــێ  خــۆراك زیاتــر لــە 3 هەفتــە 
دەتوانێــت بــژی و بــە بــێ  ئــاو چەنــد ڕۆژێــك دەژی. لەگــەڵ ئــەم 
فرمانــە ســەرەكییەی سیســتمی هەناســەدان بــە 2 فرمانــی تریــش 
هەڵدەســتێت: یەكەمیــان بریتیــە لــە بەكارهێنانــی ئــەو هەوایــەی 
ــش  ــگ، ئەوی ــۆ دروســتكردنی دەن ــت ب ــە ســییەكانەوە دەردەچێ ل
ــدا،  ــە و دەم و لووت ــی قوڕقوڕاگ ــاو دەنگەژێكان ــە ڕۆیشــتنی بەن ب
ــەی لەســەرچاوە  ــەو بۆنان ــە ناســینەوەی ئ ــە ل ــان بریتیی دووەمی
وەرگرەكانــی  بەهــۆی  دەردەچــن  دەوروبــەرەوە  جیاوازەكانــی 

ــەوە. ــە ســەقفی لووت ــەوە كــە دەكەون بۆن
ئــەم كردارانــە ڕێژەیەكــی مــەزن لــە زانیاریــی لــەالی مرۆڤـــ 
كۆدەكاتــەوە، یەكــەم دەربــارەی پێكهاتــەی بەرگەهــەوا و ئــەو 
گازانــەی كــە پێكهێنەریــن، دووەم دەربــارەی خانەكانــی جەســتە و                                                                          
ئــەو زینــدە كردارانــەی تێیانــدا ڕوودەدات و پێویســتییەكانی لــە 

ــرەدا  ــەن. لێ ــتی دەك ــەكان دروس ــەی خان ــەو گازان ــجین و ئ ئۆكس
پێویســتە ئــەو بەدیهێنــەرەی ئــەم وردەكارییــەی فەراهــەم هێنــاوە 
ــكات  ــجینە ب ــەو ئۆكس ــڕی ئ ــابی ب ــێوەیەكی زۆر ورد حیس ــە ش ب
كــە لــەش لــە هەمــوو چركەیەكــدا پێویســتێتی و هەروەهــا بــڕی 
ئــەو دووەم ئۆكســیدی كاربۆنــەی كــە خانــەكان دروســتی دەكــەن، 
ئەمــەش بــە مەبەســتی دیاریكردنــی پێوانــەی بەشــەكانی  ئــەو 
سیســتمی هەناســەدانەی دروســتی دەكات بۆ مرۆڤـ بەشێوەیەك كە 
بتوانێــت بــە وردی ئــەو بڕە ئۆكســجینە دەســتبخات لــە هەواوە كە 
باســمان كــرد و هەروەهــا ئــەو گازی دووەم ئۆكســیدی كاربۆنــەش 
بكاتــە دەرەوە كــە بەرهەمدەهێنرێــت لەالیەن خانەكانی لەشــەوە.
ئــەم بەدیهێنــەرە بــۆ ئــەوەی بتوانێــت ڕووبــەری گشــتی نــاوەوەی 
توورەكەكانــی هــەوا كــە پێویســتە بــۆ هەمــوو مرۆڤێــك لــە 
ــكات، دەبێــت بەشــە پەســتانی ئۆكســجین و  ــاری ب ســییەكاندا دی
دووەم ئۆكســیدی كاربــۆن لــەو هەوایــەی دەچێتــە نــاو ســییەكان و                                                                             
لــە خوێنیشــدا بــە وردیــی بزانێــت، بۆ ئــەوەی ڕێــژەی ئاڵوگۆڕكێی 
لــە ڕێــی  لــە نێــوان هــەوای دەرەوە و خوێنــدا  ئــەم گازانــە 
دیــواری خانەكانــی تورەكەكانــی هــەوا لــە نــاو ســییەكاندا دیــاری 
ــی  ــواری خانەكان ــەرە دی ــەم بەدیهێن ــت. هەروەهــا دەبێــت ئ بكرێ
بــە  خوێــن  موولوولەكانــی  دیــواری  و  هــەوا  توورەكەكانــی 
ــكات بەشــێوەیەك  ــن ب جۆرێــك و ئەســتوورییەكی زۆر ورد دیزای
ــە  ــتانە و ب ــۆن سەربەس ــیدی كارب ــجین و دووەم ئۆكس ــە ئۆكس ك
ڕێــژەی پێویســت بتوانــن هاتووچــۆ بكــەن لــەم نێوەنــدەدا. ئــەو 
پێوەرانــەی كــە باســمانكردن ئەگــەر داوا لــە زیرەكتریــن زانایانــی 
ئــەم ســەردەمە بكرێــت كــە دیــاری بكــەن بــە شــێوەیەكی تیــۆری 
بــە مەبەســتی دروســتكردنی سیســتمێكی هەناســەدانی گونجــاو بۆ 
ــەر  ــە بەرامب ــن ل ــان دەب ــان دەستەوس ــەوا بێگوم ــەر كەســێك ئ ه
ئەمــەدا، ئیتــر چــۆن مرۆڤێكــی ژیــر باوەڕدەهێنێــت كــە دیزاینــی 
ــی و  ــەڕی ئاڵۆزی ــەو پ ــە ئ ــدا )ك ــە مرۆڤ ــەدان ل ــتمی هەناس سیس
وردەكاریــی و توانــای تێدایــە( بــە ڕێكــەوت و لەخۆیــەوە بووبێــت، 
لــە كاتێكــدا كــە بەهێزتریــن ژیرییەكانــی ئــەم ســەردەمە نەتوانــن 

ئــەم كارە بكــەن.
ــارەی  ــەی دەرب ــەوە كورت ــەم ڕوونكردن ــەر دوای ئ ــوادارم خوێن هی
ــی  ــە ڕوون ــن ب ــی دەكەی ــەدان باس ــتمی هەناس ــی سیس پێكهاتەكان
بــۆی دەركەوێــت كــە لــە هەمــوو بەشــێكی سیســتمی هەناســەداندا 
چەندین موعجیزە و بەڵگە هەیە لە ڕووی دیزاینی پێكهاتەكانی و                                                                               
توانــای لــە ڕاددە بەدەریــان بــۆ ئه نجامدانــی ئــه و كردارانەی پێیان 
ســپێردراوە، كــە دەیســەلمێنن لەالیــەن دروســتكەرێكی بێهاوتــا و                                                        

چ ۀ  ۀ   ہ   دانــاوە دروســتكراوە:  زانــا و  بەدەســەاڵت و 
ہ  ہےچ الســجدة، واتــە: )زاتێكــە هەمــوو شــتێكی بــە 

جوانتریــن شــێوە دروســتكردووە(.
سیســتمی هەناســەدان لــە 6 بەشــی ســەرەكی پێكدێــت: لــووت، 
هــەردوو ســییەكان.  و  هــەوا  بــۆری  قــوڕگ، قوڕقوڕاگــە،  دەم، 
لــووت بریتییــە لــە یەكــەم وێســتگەی سیســتمی هەناســە، خاوەنــی 
ــەر 3  ــت ه ــە بتوانێ ــك ك ــە جۆرێ ــوڕهێنەرە ب ــی سەرس دیزاینێك
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فرمانەكــەی سیســتمی هەناســە جێبەجێبــكات، بەشــی دواوەی 
ئێســكییە و پێشــەوەی كڕكڕاگەییــە، ئەمــە یارمەتــی ئــەوە دەدات 
كــە مــرۆڤ بە دەســت بتوانێت پێشــەوەی بگوشــێت بــۆ دەرهێنانی 
دەردراوەكان یــان لووتــی دابخــات بــە مەبەســتی ڕێگریكــردن 
ــە  ــی ناخــۆش. كون ــان بۆن ــی مــاددەی زیانبەخــش ی ــە هەڵمژین ل
لووتــەكان كاریــان بردنــە نــاوەوەی هەوایــە بــۆ نــاو بۆشــایی لووت، 
ئەگــەر ئــەم پێكهاتەیــە بــە ڕێكــەوت دروســتبووایە ئەوەنــدە بــەس 
بــوو كــە تەنهــا دوو كــون بــن بــۆ بردنــە نــاوەوەی هــەوا لــە دەم و 
چــاودا، بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی دیزاینەرەكەی پــەروەردگارە دەبینین 
ــەم شــێوەیە  ــە ب ــردووە ك ــی جوانییەكەشــی فەرامــۆش نەك الیەن
دەرپەڕیــوە و چەندیــن جۆراوجــۆری هەیــە كــە دەبێتەهــۆی 

ــە ڕوخســاری مرۆڤەكانــدا. دروســتبوونی هەمەڕەنگــی ل

بۆشایی ناو لووت بە چەند دیوارێكی ئێسكی تەنك دابەشبووە و،                                                                           
بەناوپۆشێكی تەنك لە خانە داپۆشراون و توێژاڵێك دەردراویشی 
لەســەرە، هەروەهــا پــڕە لــە موولوولەكانــی خوێــن كــە كاردەكــەن 
بــۆ ســاردكردنەوە یــان گەرمكردنــەوەی ئــەو هەوایــەی دەچێــت بۆ 
ســییەكان لەگەڵ شــێدار كردنی. لەســەر بەشــی پێشــەوە ناوپۆشــی 
لــووت تــووك هەیــە، كــە وەك تۆڕێــك هەڵدەســتن بــە گلدانــەوەی 
تەنۆلكــە گــەورەكان و تەپوتــۆز لــەو هەوایــەی دەچێتــە لووتــەوە. 
هەروەها بوونی گەندەموو لەســەر ناوپۆشــی بەشــی دواوەی لووت 
ــە تەنكــە لەشــلەمەنی لەســەریان، ئەمانیــش  ــەو توێژاڵ لەگــەڵ ئ
ــان  ــەوا و پاش ــاو ه ــی ن ــە وردەكان ــەوەی تەنۆلك ــۆی گلدان دەبنەه
جووڵــەی ئــەم گەندەمووانــە بــەرەو قوڕگــە بــۆ فڕێدانــە دەرەوەی 
لــە ڕێــی دەمــەوە، جۆگەكانــی فرمێســكیش كــە لــە چاوەكانــەوە 

دێــن لــە بەشــی ســەرەوەی لووتــدا دەكرێنــەوە.
لــە تەنیشــتەكانی لووتــدا و لــە نــاو ئێســكی كەللــەی ســەردا چــوار 
جــووت گیرفانــی هەوایــی هــەن كــە لــە نــاو لووتــدا دەكرێنــەوە و                                                        
هەروەهــا  دەردراوەكانیــان،  بــە  لووتــە  شــێداركردنی  كاریــان 
دەبنەهــۆی ســووككردنی كێشــی كەللــەی ســەر لــە مرۆڤــدا و 
ــە  ــگ ل ــی دەن ــتركردنی كوالیت ــە باش ــە ل ــان هەی ــی گرنگی ڕۆڵێك
 .)Resonant Cavities( مرۆڤــدا وەك بۆشــاییەكی دەنگدانــەوە
ــە  ــە ك ــەت هەی ــی تایب ــە ناوپۆش ــدا 2 پارچ ــەقفی لووتیش ــە س ل

 Olfactory( هەریەكێكیــان نزیكــەی 5 ملیــۆن خانــەی وەرگــری بــۆن
ــۆ بۆنكــردن و ناســینەوەی  ــن ب ــە بەكاردێ ــە ك ــان تێدای receptors(ی

ــاوازەكان. ــە جی بۆن
فرمانــی ســەرەكی بۆشــایی لــووت بریتییــە لــە ڕێگریكــردن لــە چوونە 
نــاوەوەی ڕاســتەوخۆی هــەوا لــە بەرگەهــەواوە بــۆ نــاو ســییەكان 
لەشــی  گەرمــی  پلــەی  وەك  هەواكــە  گەرمــی  پلــەی  لێــرەدا  كــە 
ــەرم دەبێتەهــۆی  ــان زۆر گ ــە هــەوای زۆر ســارد ی ــت، چونك لێدەكرێ
فەوتاندنــی خانەكانــی ناوپۆشــی تورەكەكانــی هــەوا لــە ســییەكاندا، 
نەبێتەهــۆی  ئــەوەی  بــۆ  دەكرێــت  شــێداریش  هەواكــە  هەروەهــا 
وشــكردنەوەی ناوپۆشــی سیســتمی هەناســە. هــەر لــە لووتــدا هەواكــە 
بەســەر خانــە هەســتیارەكانی بــۆن لــە ســەقفی لووتــدا دەبرێــت بــە 
مەبەســتی ناســینەوەی بۆنــەكان. لەالیەكــی تریشــەوە مــووەكان و 
گەندەمووەكانــی لــووت لەگــەڵ ئــەو توێژاڵە شــلەمەنییەی لەســەریانە 
دەبنەهــۆی پاڵفتەكردنــی هەواكــە لــەو تەنۆلكــە گــەورە و وردانــەی 
هەڵیدەگــرن، كــە ئەگــەر ئــەم میكانیزمــە نەبووایــە ســییەكان هــەر 
زوو دەفەوتــان بەهــۆی كەڵەكەبوونــی پیســی و تەپوتــۆز لــە ناویانــدا. 
ڕۆڵێكــی  دەوروبــەری  هەواییەكانــی  گیرفانــە  و  لــووت  هەروەهــا 
گرنگــی هەیــە لــە باشــتركردنی كوالێتــی دەنگــەكان كــە لــە دەمــەوە 
دێنــە دەرەوە. مرۆڤــەكان بــە بوونــی ئــەو ژیرییــەی هەیانــە هێشــتا 
ــا  ــووە و تەنه ــۆ دەرنەوكەوت ــان ب هەمــوو فرمانەكانــی لووتــی مرۆڤی
دوای چەندیــن لێكۆڵینــەوەی دوورودرێــژ و ورد ئەوســا دركیــان بــەم 
فرمانانــەی كــردووە، چ جــای بتوانن پێكهاتەیەكی وەك لووت دروســت 
ــی  ــە زانســت و ژیری ــز ل ــە رێ ــر ك ــر چــۆن مرۆڤێكــی ژی ــەن! ئیت بك
ــە  ــتكراوە ناوازەی ــەم دروس ــە ئ ــەوە دەكات ك ــاوەڕ ب ــت ب خــۆی بگرێ
كــراوە!!!  و تەصمیــم  بــوون  هاتووەتــە  بەڕێكــەوت  و  لەخۆیــەوە 

پــەروەردگار دەفەرموێــت: چ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ الطــور، واتــە: )ئایــا 
ــان  ــان خۆی ئــەوان بــێ  دروســتكارێك لەخۆیانــەوە دروســت بــوون؟ ی
دروســتكاری خۆیانن؟ ئەی ئایا ئەوان ئاســمانەكان و زەوییان دروســت 
كــردووە؟ )نەخێــر وانییــە( بەڵكــو دڵنیانیــن و گومانیــان هەیــە(.
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لووت

زمان
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لــە دوای لــووت قــوڕگ )Pharynx or Throat( دێــت، كــە بریتییە 
لــە ڕێڕەوێكــی هاوبــەش لــە نێــوان دەم و لووتــدا و، لــە بۆرییەكــی 
ماســولكەیی پێكدێــت كــە درێژییەكــەی 13 ســانتیمەترە. لــە نــاو 
قوڕگــدا 7 دەرچــە دەكرێتــەوە كــە بریتیــن لــە دەرچەكانــی دەم و               
دوو دەرچــەی دواوەی لــووت و دوو جۆگەلــەی ئۆســتاكی كــە 
لــە هــەردوو گوێــی ناوەڕاســتەوە دێــن و دەرچــەی ســەرەوەی 
قوڕقوڕاگــە )Larynx(. قــوڕگ بــۆ 3 بــەش دابــەش دەبێــت: بەشــی 
لووتیــی قــوڕگ، خانــە ناوپۆشــەكانی بــە گەندەمــوو داپۆشــراون 
كــە ئاراســتەیان بــەرەو قــوڕگ و دەم دەجووڵێــت بــۆ گەیاندنــی 
دەردراوەكانــی لــووت بــۆ قــوڕگ و دوایــی بــۆ دەم، هــەر لــەم 
بەشــەدا جۆگــە ئۆســتاكیەكان دەكرێنــەوە كــە فرمانیــان ڕاگرتنــی 
پەســتانی هەوایــە لــە گوێــی نــاوەوەدا. بەشــی دەمیــی قــوڕگ 
ڕێڕەوێكــی هاوبەشــە بــۆ خــۆراك و هــەوا و، جــووت لەوزەتەینــی 
تێدایــە كــە ئــەم بەشــەی قــوڕگ لــە دەم جیادەكرێتــەوە بەهــۆی 
زمانــە بچكۆلــەوە )Uvula( كــە لــە كاتــی جووینــی خۆراكــدا ئــەم 
زمانــە بچكۆلەیــە دواوەی دەم دادەخــات بــە مەبەســتی هێاڵنەوەی 
ــەردەوام  ــەوا و ب ــۆری ه ــە و ب ــاو قوڕقوڕاگ ــۆ ن ــەوا ب ــڕەوی ه ڕێ
بوونــی هەناســەدان لــە كاتــی جووینــی خۆراكــدا، هــەر ئــەم زمانــە 
بچكۆلەیــە دەرچــەی لووتــی قــوڕگ دەگرێــت لــە كاتــی قووتدانــی 
پــاروودا بــۆ ئــەوەی خــۆراك نەگەڕێتــەوە بــۆ نــاو بۆشــایی لــووت. 
كــە  قوڕگــە  خــوارەوەی  بەشــی  قــوڕگ  قوڕقوڕاگەیــی  بەشــی 
ئەمیــش جیادەبێتــەوە بــۆ 2 بــەش كــە بەشــێكیان دەچێتــە نــاو 
بــۆری خــۆراك )ســورێنچك( و بەشــەكەی تــر بــۆ نــاو قوڕقوڕاگــە و                                                                       
ــە كــە ئۆتۆماتیكــی كۆنتــرۆڵ كار  ــدا دەرگایــەك هەی ــە نێوانیان ل
دەكات لــە نێــوان قوڕقوڕاگــە و بــۆری هــەوا لەالیــەك و بــۆری 
خۆراكــدا لەالیەكــی تــر كــە پێیدەوترێــت زمانــەی قوڕقوڕاگــە 
ــە  ــە ل ــوڕگ بریتیی ــەی ق ــەم بەش ــار Epiglottis(، ئ ــان المزم )لس
ڕێڕه وێكــی هاوبــەش لــە نێــوان ئــەو خۆراكــەی لــە دەمــەوە دێــت 
بــۆ بــۆری خــۆراك و ئــەو هەوایــەی لــە لووتــەوە دێــت بــۆ بــۆری 
هــەوا. زمانــی قوڕقوڕاگــە بەشــێوەیەكی ئۆتۆماتیكــی هەڵدەســتێت 
بــە داخســتنی ڕێــڕەوی هەناســە لــە قوڕقوڕاگــەدا كاتێــك مرۆڤـــ 
بەمەبەســتی  ئەویــش  خــۆراك،  قوتدانــی  بــە  هەڵدەســتێت 
ڕێگریكــردن لــە چوونــی ئــەو خۆراكــە بــۆ نــاو ڕێــڕەوی هەناســە.
ــڕه وە  ــەم ڕێ ــی ئ ــە دیزاین ــەروەردگار ل ــی پ ــەت و میهرەبان حیكم
هاوبەشــەدا بــە ڕوونــی دەردەكەوێــت، چونكــە 2 ئامانجــی زۆر 
گرنــك بەدیدەهێنێــت: یەكــەم ئەوەیــە كــە دەتوانرێــت لــە كاتــی 
ــی  ــە جیات ــت ل ــەوا بەكاربهێنرێ ــڕەوی ه ــتیدا دەم وەك ڕێ پێویس
لــووت لــە كــرداری هەناســەداندا، ئەویــش كاتێــك مرۆڤـــ تووشــی 
هەاڵمــەت و ئینفلوەنــزا دەبێــت لووتــی دەگیرێــت بەهــۆی كەڵەكــە 
بوونــی دەردراوەكان تێیــدا، لــەم كاتــەدا دەم ڕۆڵــی لــووت دەبینێــت 
لــە گەیاندنــی هــەوا بــۆ نــاو بــۆری هــەوا و ســییەكان. دووەمیــش 
ســییەكانەوە  لــە  هەوایــەی  ئــەو  بەكارهێنانــی  لــە  بریتییــە 
لــە  كــە  دەنــگ  كردنــی  دروســت  كــرداری  بــۆ  دەردەچێــت 
ــاو  ــر بەن ــاو قوڕقوڕاگــەوە دروســتدەكرێت و دوات ــی ن دەنگەژێكان
پێكهاتەكانــی دەمــدا دەڕوات بــۆ بەرهەمهێنانــی ئــەو قســانەی لــە 

دەمــەوە دەردەچێــت. هەروەهــا قــوڕگ فرمانێكــی الوەكیشــی هەیە 
كــە وەك بۆشــاییەكی دەنگدانــەوە كاردەكات بــۆ بەهێــز كــردن و 
پاڵفتــە كردنــی هەندێــك لــەو لــەرە دەنگیانــەی كــە دەنگەژێــكان 
بەرهەمــی دێنــن كــە دەبێتــە هــۆی باشــتركردن و خۆشــتر كردنــی 

ــە دەمــەوە دێنــە دەرەوە. جــۆری ئــەو دەنگانــەی ل

دروســتكردنی  لــە  گەورانــە  وردەكارییــە  ئــەم  دەركەوتنــی 
پێكهاتەكانــی لەشــی مرۆڤــدا بــە ئاشــكرا شــایەتی دەدات لەســەر 
ئــەوەی كــە بەرهەمــی دروســتكەرێكی زانــا و دانــا و بەدەســەاڵتە 
هەمــوو  پــەروەردگاری  و  نهێنییەكانــە  هەمــوو  ئــاگاداری  كــە 

دروســتكراوەكان و ڕاگــری ئــەم وردەكارییــە گەورەیەیــە: چ ىب  
يب  جت     حت  خت          متىت  يت  جث  مث  ىث  يث   چ النمــل، واتــە: 
)ئەمــە دروســتكراوی ئــەو خوایەیــە كــە هەمــوو شــتێكی بەوپــەڕی 
ڕێكوپێكــی دروســتكردووە بــە ڕاســتی خــوا ئــاگادارە بــە هــەر 
كردەوەیــەك ئێــوە دەیكــەن(. هەروەهــا پــەروەردگار دەفەرموێــت: 

چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
ېئ  ېئ  ېئ   چ لقمــان، واتــە: )ئەمــە دروســتكراوی خوایــە دەی 
نیشــانم بــدەن ئەوانــەی بێجگــە لــە خــودا چییــان دروســتكردووە 
)هیچیــان دروســت نەكــردووە( بەڵكــو ســتەمكاران لــە گومڕاییەكــی 
ئاشكرادان(، چ حت  خت              مت  ىت  يت        جث چ القمر، واتە: )بێگومان 

ئێمــە هەمــوو شــتێكمان بــە ئەنــدازە دروســتكردووە(.
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ــەری  ــی خوێنب ــدا باس ــاری هەیڤ ــووی گۆڤ ــارە 44 ی پێش ــە ژم ل
ســوباتی و فەقەریمــان كــرد، كــە لــە بەشــی پێشــەوە و پشــتەوە 
ــە  ــەو دیزاین ــەن، باســی ئ ــن دەك ــۆ مێشــك دابی ــەواو ب ــی ت خوێن
ڕێكەمــان كــرد كــە بــە چ حیكمەتێكــی خودایــی ئــەم خوێنبــەرە 
لولــی خــواردووە و بۆچــی بــەو شــێوە ناوازەیــە دروســتكراوە، لــەم 
ژمارەیەشــدا باســی یەكگرتنــی ئــەم خوێنبەرانــە لە بنكی مێشــكدا 
دەكەیــن، ئــەم دوو خوێنبــەرە كاتێــك دەگەنــە بنكــی مێشــك )لــەو 
شــوێنەی قــەدی مێشــك تــەواو دەبێــت( یــەك دەگــرن و بازنەیــەك 
بــە نــاوی بازنــەی )ویلــس( دروســت دەكــەن، كــە )ویلــس( زانایەكــی 
توێــكاری  ئینگلیــزە و ئــەم بازنەیــەی دۆزیوەتــەوە، )ئــەم بازنەیــە 
لــە ئەندازەیەكــی ئاڵــۆز پێكهاتــووە كــە چەمانــەوەی هەریەكێكیان 

بــە گۆشــەیەكی زۆر ورد دانــراوە(.
 

وێنەی بازنەی )ویلس( چەمانەوەی هەر یەكەیان بە 
ئەندازەیەكی ورد

 بــا بزانیــن ســوودی ئــەم بازنەیــە چییــە و ئەگــەر نەبوایــە چــی 
ڕووی دەدا؟ یاخــود بــۆ تەنهــا لــە بنكــی مێشــكدا هەیــە و لــە 

شــوێنەكانی دیكــەی الشــەدا نییــە؟ 
گرنگی ئەم بازنەیە:

زانایــان دەریانخســت ئــەم بازنەیــە )كە لە ئەنجامــی یەكگرتنەوەی 
ــە  ــت( ب ــەری دروســت دەبێ ــوباتی و فەق ــەری س ــی خوێنب لقەكان
ــەر  ــك و هەســتیار دروســتكراوە، لەب شــێوەیەكی یەكجــار ڕێكوپێ

ئــەم هۆیانــە ژیانــی مــرۆڤ پێیــەوە بەنــدە: 
 polygon 1- بەهــۆی ئــەم بازنەیــەوە كــە لــە شــێوەی شەشــایەك

پێكهاتــووە، شــەش دەمــاری پێــوە بەنــدە و لــە چەنــد الیەكــەوە 
خوێــن بــۆ مێشــك دەنێــرن و چەندیــن لقــی لــێ  دەبێتــەوە.

ــە،  ــەم بازنەی ــێ ئ ــە ب ــتەوخۆ و ب ــە ڕاس ــەم خوێنبەران ــەر ئ ئەگ
بچونایەتــە نــاو مێشــكەوە لقــی تــری لــێ  نەبوایەتــەوە، لــە 
كاتــی زیــان گەیشــتن یاخــود گیرانــی هەریەكێكیــان، دەبــووە لــە 
دەســتدانی بــە شــێكی گــەورەی مێشــك، وەك لــە كتێبــە زانســتییە 
ئــۆرگان  گرنگتریــن  بــە  مێشــك  هاتــووە  پزیشكییەكانیشــدا 
دادەنرێــت و لــە 20% خوێنــی دڵــی بــۆ دەچێت، بۆیــە ئەم بازنەیە 
ســووڕی خوێنــی collateral واتــە هاوتەریــب دروســت دەكات. 
لەبەرئــەوە بەهــۆی ئــەم بازنەیــەوە هــەر كاتێــك زیــان بــەر لقێــك 
كــەوت یــان تووشــی گیرانێــك هــات، لــە لقەكــەی تــرەوە خوێــن بــۆ 

مێشــك دەڕوات و لە كار ناوەســتێت.
 

وێنەی بازنەی )ویلس( بە ڕەنگی زەرد
ــك  ــە یەكێ ــەر ل ــك ئەگ ــە دەرەوەی مێش ــرەوە ل ــی ت ــە الیەك 2- ل

لــە خوێنبــەرە گەورەكانــەوە كــە )ســوباتی( و )فەقەرەیــە( ئەگــەر 
بەهــۆی هــەر ڕووداوێكــەوە ببڕێــت یاخــود بگیرێــت، خوێــن ناردن 
ــن  ــە خوێ ــەی دیك ــە ســێ الك ــە ل ــاكات، چونك ــەم ن ــۆ مێشــك ك ب
بەهــۆی بازنەكــەوە دابیــن دەبێــت و مرۆڤەكــە ژیانــی ئاســایی 
دەبێــت، چەندیــن حاڵەتیــش لــە نەخۆشــخانە فریاكەوتنــەكان 
لەســەر ئــەم ڕاســتییە تۆمــار كراوە. لەبەرئــەوە لە هەندێك كتێبە 
زانســتییەكان ئــەم بازنەیــە بــە ترافیــك traffic  ناودەبرێــت، 
چونكــە وەك بازنەیەكــی هاتوچــۆ كاری خوێــن نــاردن بــەردەوام 

دابــەش و ڕێــك دەخــات. 
 ئەم بازنەیە لە شێوەی 

)ترافیك( بە هەموو 
ئاڕاستەكان خوێن دابەش 

دەكات.

بازنه ى ويلس
bahezmuhammed@haiv.org    ن: د. به هێز محمد صالح محمود

باڵوكاربه)تاكوبهكۆ(:ناوهندیكوردستانبۆئیعجازیزانستیلهقورئانوسوننهتدا
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3- لەبەرئەوەی ئەم بازنەیە بە تەرازویەكی ڕێك دروست كراوە و 

بەستراوەتەوە بە بەشە گەورەكانی مێشكەوە و سەالمەتی مێشك 
پێیــەوە بەنــدە و دابەشــبوونی خوێــن لێــرەوە دەســت پــێ دەكات، 
لە شــوێنێكی زۆر مەحكەم و پارێزراودا لە بنكی مێشــك دانراوە.
چونكــە ئەگــەر لــە الی ســەرووی مێشــك یــان التەنیشــتەكان 
لەوێــدا دروســت  بازنەكــە  خوێنبــەرەكان یەكیــان بگرتایــە و 
ببوایــە كــە زەبریــان زۆر بەردەكەوێــت،  بە ئاســانی بەردەكەوت و                                           
دەتەقــی و دەبــووە خوێــن بەربــوون، بۆیــە ژیــان ئەســتەم دەبــوو، 
یــان هــەر جووڵەیەكــی مــرۆڤ زیانــی گــەورەی بەردەكــەوت، بۆیــە 

لــە ڕووداوە بــە هێزەكانــدا ئــەم بازنەیــە پارێــزراوە.
 

وێنەی بازنەی )ویلس( لە بنكی مێشكدا
ئەمــەش دەبێتــە یەكێكــی تــر لــە كارزانییەكانــی پــەروەردگار كــە 
ئــاگاداری هەمــوو پێویســتی دروســتكراوەكانییەتی و لــە بەزەیــی 
خــۆی لــەو پــەڕی دیزاینــی دروســتدا بنیاتــی نــاون و بــۆكاری 

خۆیــان ڕێنمایــی كــردوون، خــوای گــەورە دەفەرمویــت: چ ۀ  ۀ    
ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ھ  چ األعلــى.

ــی  ــردووە و ڕێكوپێك ــت ك ــتێكی( دروس ــوو ش ــەوەی )هەم ــە: ئ وات
كــردووە،  ئــەوەی كــە نەخشــەی كێشــاوە )بــۆ هەمــوو شــتێك( 

ئینجــا ڕێنمایــی كــردووە،  هەروەهــا دەفەرموێــت: چ ەئ  ەئ  
الفرقــان. وئ     وئ    ۇئ   ۇئ چ 

واتــە: هەمــوو شــتێكی دروســت كــردووە و ئەنــدازەی )لــە هەمــوو 
ڕوویەكــەوە( بــە چاكــی بــۆ دیــاری كــرد.

 

لەم وێنەیەدا دەبینین چۆن خوێنبەرەكان لەناو مێشكدا لقیان لێ  
بۆتەوە بە تەرازوویەكی زۆر ورد خوێن دەگەیەننە خانەكانی مێشك 
بێ ئەوەی ڕێگەیان لێ  تێك بچێت، ئاڵۆزیەكی زۆر دەبینین بەاڵم زۆر 

بە سادەی و بە ڕێكوپێكی ئەركەكان جێبەجێ  دەكرێت!
سەرچاوە:

1)Book .textbook of clinical Neuroanatomy .Vishram Singh. 6th 
edition .page 231

2)Book .Clinical Neuroanatomy .Richard .S.Snell.7th Edition p.85 

چاپییهكهمیئهمچهندنامیلكهیهیناوهندهكهمان
كهوتهبهردیدیخوێنهران

باڵوكاربه)تاكوبهكۆ(:ناوهندیكوردستانبۆئیعجازیزانستیلهقورئانوسوننهتدا
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ــی  ــە بەكارهێنان ــن ل ــرۆز بكەی ــی پی      ئەگــەر ســەیری قورئان
ــە  ــە ل ــەورە، ك ــودای گ ــی خ ــادی پاك ــە: ی ــبیح(، وات ــێوازی )تس ش
ســەرەتای پێنج ســورەتی قورئاندا هاتووە، دەبینین ئەو ڕێچكەیە 
ــووە و  ــاز بەكارهات ــەڕی ئیعج ــێوەیەكی زۆر جــوان  و بەوپ ــە ش ب
هــەردوو بەشــی گــۆڕاو و نەگــۆڕاوی تێــدا هەیــە، ئــەو بەشــەش كــە 

گــۆڕاوە هــۆكاری تایبەتــی هەیــە بــەم شــێوەیەی خــوارەوە:
چ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   دەفەرمــوێ:  )الحدیــد(  ســورەتی  لــە   .1
ۅۅ  ۉ  ۉ     ې    ې  چ، واتــە: هەرچــی لــە ئاســمانەكان  و                                                                         
زەویــدا هەیــە تەســبیحاتی خــودای كــردووە و هــەر خۆشــی 

.
بااڵدەســت و كاربەجــێ یــە)1(

2. لە سورەتی )الحشر( دەفەرموێ: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
کگ  گ  گ      گ        ڳ  چ، واتــە: هەرچــی لــە ئاســمانەكان  و                                                                     
هەرچــی لــە زەویــدا هەیــە تەســبیحاتی خــودای كــردووە و هــەر 

.
خــۆی بااڵدەســت  و كاربەجــێ  یە)2(

3. لــە ســورەتی )الصــف( دەفەرمــوێ: چ ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گ  گڳ  ڳ      ڳ     ڳ        ڱ  چ.

4. لــە ســورەتی )الجمعــة( دەفەرمــوێ: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ   پ ڀ  چ، واتــە: هەرچــی لــە ئاســمانەكان هەرچــی لــە 

.
ــە تەســبیحاتی خــودا دەكات)3( ــدا هەی زەوی

5. لــە ســورەتی )التغابــن( دەفەرمــوێ: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ   پ ڀ  چ.

ئەگــەر ســەیری ئایەتەكانــی ســەرەوە بكەیــن دەبینیــن كــەوا 
هەنــدێ  گۆڕانــكاری لــە نێوانیانــدا هەیــە و زۆر بەشــی لــە یــەك 
دەچــێ ،  ئەگــەر ســەرنجی هــۆكاری گۆڕانكارییەكانیــش بدەیــن 

ــەو هۆكارانــە بــاس بكەیــن، كــە وا دەزانــم  دەتوانیــن هەندێــك ل
ــرە: ــن، خــوداش زانات ــە ب ئەمان

چ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   دەفەرمــوێ :  )الحدیــد(  ســورەتی  لــە   .1
ۅۅ  ۉ  ۉ     ې    ې  چ كەچــی لــە چــوار ســورەتەكەی 
تــردا )پ  پ   پ( هاتــووە بــە دووبــارە كردنــەوەی )پ  پ(، ئــەو 
گۆڕانكارییــە بێجگــە لــە چێــژ و هەســت بزوێنییەكــەی واتایەكــی 

ــە: تریــش دەبەخشــێت، كــە ئەمەی
دەســتەواژەی )ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ ( كە لە چوار ســورەتەكەی 
تــردا بەكارهاتــووە، تەئكیــدی زیاتــری تێدایــە بــۆ گرنگــی زەوی، 
چونكە چۆن وشــەی )ٻ( وشــەی )ٻ  ٻ( لە پێشــدا هاتووە و                                                                        

)پ  پ    وتــراوە:  شــێوەیەش  بــەو  هــەر  )ٻ  ٻ  ٻ(  وتــراوە 
پ(، واتــە: هــەر یــەك لــە ئاســمان  و زەوی ســەربەخۆ و بــە 

جــودا تەســبیحاتی پــەروەردگار دەكــەن، بــەاڵم دەســتەواژەی )  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ( گرنگــی زیاتــری داواەتــە پــاڵ ئاســمان  و جۆرێــك 
لە پاشــكۆیی بەر زەوی خســتووە، بە پێی زانســتی )النحو( وشــەی 
)مــا( بكــەرە كــە لــە هــەر چــوار ســورەتەكە دووبــارە كراوەتــەوە، 

.
بــەاڵم لــە ســورەتی )الحدیــد( تەنهــا )عطــف( كراوەتــەوە)4(

ــە  ــە پاشــكۆكردنی زەوی ل ــە ئاســمان  و ب ــی دان ب ــۆكاری گرنگ ه
ــە وا  ــێ : ك ــەوە ب ــم لەبەرئ ــد( وا دەزان ــورەتی )الحدی ــەرەتای س س
ــەو ســورەتە باســی گرنگییەكــی ئاســمان دەكات  خــودای گــەورە ل
بــۆ زەوی، ئەویــش دابەزاندنــی )ئاســن(ە لــە ئاســمانەوە بــۆ زەوی 
لــە الیــەن پــەروەردگارەوە، هــەر لەبــەر باســی ئاســنیش نــاوی 

ــراوە. ــە: ئاســن ناون ــد( وات ــاوی )الحدی ــە ن ســورەتەكە ب
هەروەهــا لــەم ســورەتە )الحدیــد( وشــەی ) ژ( بــە فرمانــی 

هەندێ سەرنج و ڕامان لە ڕەوانبێژی قورئان/ 
ئەڵقەی دووەم

شێوازی »تەسبیح« لە قورئانی پیرۆزدا
t_abubakr@yahoo.com  ن: ئه بوبه كر مه ال طاهير به حركه يى
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ڕابــردوو هاتــووە، واتــە: تەســبیحاتی كــردووە و لــە ســورەتی 
)الحشــر( و )الصف(یــش هــەروا بــە فرمانــی ڕابــردوو هاتــووە، 
كەچــی لــە ســورەتی )الجمعــة( و )التغابــن( بــە فرمانــی داهاتــووی 

بــەردەوام هاتــووە كــە ) ٱ(ە، واتــە: تەســبیحات دەكات.
نــاوەڕۆك  و  لەگــەڵ  هەیــە  پەیوەنــدی  بەكارهێنانــەش  ئــەو 
ــەر  ــە ب ــەو ســورەتە ل ــم ل ــاو ســورەتەكە، وا دەزان ــی ن ڕووداوەكان
هەمــان هــۆكار فرمانــی ڕابــردوو بەكارهاتبێــت، چونكــە ئــەو 
ــە  ــە  و ل ــی ئاســنە ڕووداوێكــی زۆر گەورەی ڕووداوە كــە دابەزاندن
ڕابــردوودا ڕووی داوە، بۆیــە لــە ســەرەتای ســورەتەكەش باســی 
ــەم  ــردوو كــراوە، ب ــی ڕاب ــە فرمان تەســبیحاتی ئاســمان  و زەوی ب
جــۆرە ســەرەتای ســورەتەكە  و ناوەڕۆكــی لەگــەڵ یەكتــر گونجــاو و                                                             

ــن. ــگ دەب هەماهەن
بە تایبەت لەبەرئەوەی زانراوە الی هەموو كەســێك كە ئاســنیش 
یەكێكــە لــە )ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ(، ئــەو دابەزینــەش لەبەرئــەوەی 
بــە فەرمانــی خــودای بااڵدەســت  و كاربەجــێ  بــووە بــە تەســبیحات 
ئەژمــار دەكــرێ ، كەواتــە ئاســنیش تەســبیحاتی خــودای كــردووە، 
)العزیــز  بااڵدەســتی كاربەجــێ   بــە فەرمانــی خــودای  ئەوەتــا 

الحكیــم( لــە ئاســمانەكان دابەزیــوە بــۆ زەوی.
كەواتــە مانــای ئایەتەكــە بــەم شــێوەیەی لــێ دێــت: هەرچــی 
ــردووە،  ــبیحاتی خــودای ك ــە تەس ــدا هەی ــمانەكان و زەوی ــە ئاس ل

هــەروەك چــۆن ئاســن ئــەو تەســبیحاتەی كــردووە.
2. لــە ســورەتی )الصــف( دەفەرمــوێ : چ ک  ک  ک  ک  گ  گ  
ــمانەكان و                                                                     ــە ئاس ــی ل ــە: هەرچ گ  گڳ  ڳ      ڳ     ڳ  چ، وات
و  كــردووە  خــودای  تەســبیحاتی  هەیــە  زەویــدا  لــە  هەرچــی 

ــە. ــتی كاربەجــێ  ی ــی بااڵدەس هەرخۆش
لــەو ســورەتەش فرمانــی ڕابــردوو بەكارهاتــووە، وادەزانــم )خــواش 
زاناترە( لەبەر ئەوەبێ  چونكە ئەو ســورەتە باســی دوو پێغەمبەر 
ــردوون  و                      ــان ڕاب ــە )موســی( و )عیســی(ن � هەردووكی دەكات ك
زۆریــش تەســبیحاتی خودایــان كــردووە، بۆیــە وا گونجاوتــرە 
بكــرێ . بــاس  ڕابــردوو  بــە  زەویــش  ئاســمان  و  تەســبیحاتی 
ــوێ : چ ۈ  ۈ   ــورەتی )الصــف(دا دەفەرم ــە س ــەورە ل ــودای گ خ
ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ       ۋ        ۋ   ٴۇ  
ېى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    

.
چ)5( ڦ   ڦ  

واتــای ئایەتەكــە پــاش زانینــی ناوەڕۆكــی ســورەتەكە بــەم شــێوەیە 
ــە  ــدا هەی ــە زەوی ــە ئاســمانەكان  و هەرچــی ل دەبێــت: هەرچــی ل
شــان بــە شــانی ئــەو دوو پێغەمبــەرە گەورەیــە تەســبیحاتی 

ــردوووە. ــی ك ــتی كاربەجێ خــودای بااڵدەس
3. لــە ســورەتی )الجمعــة( دەفەرمــوێ : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ   پ ڀ  چ.
لێــرە فرمانــی داهاتــووی بــەردەوام بەكارهاتــووە كــە )ٱ(ە واتە: 
ــم  ــتەواژە، وادەزان ــە دەس ــە ل ــەو گۆڕانكاریی ــبیحات دەكات، ئ تەس

هەنــدێ  لــە هۆكارەكانــی ئەمانــە بــن )خــواش زاناتــرە(:

أ - چێــژی گۆڕانــكاری  و هەســت  و ســۆز جۆشــاندن بەرامبــەر 
خــاوەن نیعمــەت  و وزەی زیاتــر بــۆ گوێگرتــن ئەمانــە هەمــووی 

ــرد. ــمان ك ــتر باس ــەر وەك پێش ــت، ه ــەدی دەكرێ ب
ب - هەمــوو كاتــەكان تەســبیحاتیان بەردەكــەوێ   و هیــچ كاتێــك 
نامێنــێ  تەســبیحاتی تێــدا نەبــێ ، واتــە: هەرچــی لە ئاســمانەكان  و                           
ــە زەویــدا هەیــە تەســبیحاتی خودایــان كــردووە -كــە  هەرچــی ل
ئەمــە مانــای )ک( یــە- و تەســبیحاتی خــودا دەكەن لە ئێســتا و                                                           
داهاتووشــدا -كــە ئەمــەش مانــای یســّبح-ە، هەروەهــا لــە شــوێنی 
تــر )ســبحان( و )ســبحوه( و )ســبح اســم( هاتــووە، كــە هەمــان 

.
مەبەســت دەگەیەنــێ)6(

ت - لــەو ســورەتە باســی نوێــژی هەینــی كــراوە كــە نوێژێكــی 
تایبــەت بــە موســڵمانانە و بــە كۆمــەڵ جێبەجێــی دەكــەن و تــا 
ــبیحاتی  ــەورە تەس ــودای گ ــە خ ــێ ، بۆی ــەر دەمێن ــی ه ڕۆژی دوای
ئاســمانەكان  و زەوی بــە داهاتــووی بــەردەوام بــاس كــردووە، بــۆ 

ــی موســڵمانان. ــژی هەین ــەڵ نوێ ــێ لەگ ــەوەی گونجــاو ب ئ
دەفەرمــوێ : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      
ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

.
)7( چ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   ڃ  

ــی  ــی ســورەتەكە و زانین ــی ناوەڕۆك ــاش زانین ــە پ ــای ئایەتەك وات
گونجــاوی ســەرەتای ســورەت كــە تەســبیحاتە بــەم شــێوەیە دەبێت: 
هەرچــی لــە ئاســمانەكان  و هەرچــی لــە زەویــدا هەیە تەســبیحاتی 
خــودا دەكات شــان بــە شــانی موســڵمانەكان لــە نوێــژی جومعــەدا.

4. لە ســورەتی )التغابن( دەفەرموێ : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   
پ چ لــەو ســورەتە باســی ڕۆژێكــی چارەنــووس ســازكراوە كــە 
ڕۆژی دواییــە و نــاوی نــراوە بــە )یــوم التغابــن(، واتــە: ڕۆژی زیــان 
ــاوی ئــەو ڕۆژە  ــێ كەوتنــی كافــران)8(، ســورەتەكەش هــەر بــە ن ل

ناونــراوە، دەفەرمــوێ : چ ۇئ   ۇئ      ۆئ         ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  
ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   

حب      خب    مب   ىبيب  جت  حت      خت  مت   چالتغابــن.
ــەو  ــوودا ڕوودەدات و ئ ــە داهات ــە ل ــەو ڕۆژە گرنگ ــەوەی ئ لەبەرئ
ڕووداوە لــەو ســورەتەدا گرنگــی زۆری پێــدراوە، بۆیــە گونجاوتــر و 
جوانتــرە تەســبیحاتی ئاســمان  و زەویــش بە ڕووداوێكــی داهاتووی 
بــەردەوام باســبكرێ ، هــەروەك لــە وشــەی )ٱ(دا دیــارە، واتــای 
ئایەتەكــە بــەم شــێوەیە دەبێــت: هەرچــی لــە ئاســمانەكان  و 
هەرچــی لــە زەویــدا هەیــە تەســبیحاتی خــودا دەكات تاكــو ڕۆژی 

دوایــی )یــوم التغابــن(.
5. لــە ســورەتی )الحشــر( دەفەرمــوێ: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  کگ  گ  گ      گ  چ، هەرچەنــدە وا جوانتــر بــوو لــە 
دوای ســورەتی )الحدیــد( باســی ئــەم ســورەتەم كردبــا، چونكــە بــە 
پێــی ڕیزبەنــدی ســورەتەكانی قورئــان ئــەو ســورەتە پاش ســورەتی 
)الحدیــد( هاتــووە، بــەاڵم لەبەرئــەوەی ئــەم ســورەتە ئاوێتەیــە لــە 
ــوو  ــی هەم ــە كۆتای ــرد ل ــوو حــەزم ك ــردووو و داهات ڕووداوی ڕاب

ســورەتەكان باســی بكــەم.
ئــەم ســورەتە ناونــراوە بــە ســورەتی )الحشــر( واتــە: كۆكردنــەوە و                      
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ــان، مەبەســتیش  ــە شــوێنی جێگیربوونی ــك ل ڕاگواســتنی كۆمەڵێ
لــەو كۆمەڵــە كــە لــەو ســورەتە باســكراوە كۆمەڵــی جولەكــەی )بنو 

.
النضیــر(ه)9(

خودای بااڵدەســتی كاربەجێ باســی ئەم ڕاگواســتن  و كۆكردنەوەیە 
دەكات لــەو ســورەتە  و دەفەرمــوێ: چ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  
ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ  
ۇ   ۇ    ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   
ۉ   ۅ   ۅ       ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ  

ــر. ۉ  ې  چ الحش
ــەو  ــرۆزەش باســی ئ ــە پی ــەم ئایەت ــاوی ســورەتەكە  و ئ ــە ن كەوات
ڕووداوە مێژووییــە دەكــەن كــە بەســەر جولەكــەی )بنــو النضیــر(دا 
هاتــووە، لــە هەمــان كاتیشــدا ئامــاژەن بــۆ ئــەو )حشــر(ە گەورەیەی 

كــە لــە قیامــەت ڕوودەدات چونكــە ئەویــش هەرنــاوی )حشــر(ە.
بەكارهێنانــی وشــەی )حەشــر( لــەو ســورەتە گرنگیەكــی تایبەتــی 
هەیــە، چونكــە لــە زمانــی عەرەبــی وشــەی تریــش هەیــە مانــای 
)حشــر( دەبەخشــێت بــۆ نموونــە وشــەی: )اإلجــا ء( بــە واتــای 
ژیاننامــەی  كتێبەكانــی  لــە  و  دێــت  ڕاگواســتن  دەركــردن  و 
النضیــر(  بنــی  )إجــا ء  نــاوی  بــە  باســە  ئــەو  پێغەمبەرمــان 
بــاس كــراوە)10(، ئەگــەر ئــەم ســورەتە بەنــاوی )اإلجــا ء( كرابــا 
یــان ئایەتەكــە لــە جیاتــی وشــەی )حشــر( وشــەی )اإلجــا ء(ی 
ــاژەی  ــە ئام ــەاڵم ئەوكات ــوو، ب ــەی گونجــاو دەب ــا ماناك بەكارهێناب
تێــدا نەدەبــوو بــۆ )حشــر(ی قیامــەت، وادەزانــم گرنگــی ئــەم 
وشــەیە لــەو ئاماژەیــەدا بێــت و بــۆ ئــەم مەبەســتە وشــەی )حشــر( 

بەكارهاتبێــت )خــوداش زاناتــرە(.
تریــش  مانایەكــی  ڻ(  )ڻ   دەســتەواژەی  لــەوە  زیــاد 
دەبەخشــێت ئەویــش ئەمەیــە: لــە زمانــی عەرەبــی ئەگــەر بوتــرێ 
األول( چونكــە  )الكتــاب  لەگــەڵ  واتــای جیــاوازە  الكتــاب(  )أول 
)الكتــاب األول( واتــە: كتێبـــی یەكــەم، ئــەو كاتــە ئــەو دەســتەواژەیە 
بەكاردێــت كــە مەبەســت جیاوازكردنــەوەی كتێبـــی یەكــەم بێــت 
لەگەڵ كتێبـــی دووەم  و ســێیەم  و... تاد، بەاڵم )أول الكتاب(، واتە: 
ــە  ــت ك ــتەواژەیە بەكاردێ ــەو دەس ــە ئ ــەو كات ــب، ئ ــەرەتای كتێ س
مەبەســت جیاوازكردنــەوەی ســەرەتای كتێــب بێــت لــە ناوەڕاســت 
وكۆتاییەكەی، بۆیە ئەگەر كەسێك بڵێ: )قرأت الكتاب األول(، ئەو 
كەســە زیاتــر لــە كتێبێكــی لــە بەردەســتە، بەاڵم ئەگــەر بڵێ )قرأت 
أول الكتــاب( ئــەوە ئــەو كەســە تەنهــا یــەك كتێبـــی لــە بەردەســتە.
ئەگــەر ســەیری دەســتەواژەی )ألول الحشــر( بكەیــن دەبینیــن واتای 
)ســەرەتای حەشــر( دەگەیەنــێ بــە واتــای ئــەوەی كەوا یەك حەشــر 
هەیــە و ئــەو حەشــرە ســەرەتا و كۆتایــی هەیــە، نــە وەك چەنــد 
حەشــرێك هەبێــت، بــۆ نموونــە: حەشــری یەكــەم  و حەشــری 
دووەم  و... تــاد، كــە ئــەوەش واتایەكــی زۆر بەهێــز دەگەیەنــێ، 
ئەویــش ئەمەیــە: ســەرەتای حەشــر لــەو ڕۆژەوە دەســتی پــێ كــرد 
كــەوا )بنــو النضیــر( لــە ماڵەكانیــان دەركــران  و ڕاگوێــزران و 
دیمەنێكــی زۆر تــاڵ بــوو، كــە بــە چــاوی خۆتــان بینیتــان و ئــەو 
ــوە و                                                                      ــتنی ئێ ــە ڕاگواس ــدێ ب ــی پێ ــا كۆتای ــە ت ــرە بەردەوام حەش

خەڵكــی تریــش لــە مەیدانــی مەحشــەر كــە ئەویــش نزیكــە، 
كەواتــە یــەك حەشــر هەیــە ئەویــش دەســتی پێكــردووە لــە )بنــو 

النضیــر( و كۆتایــی پێــدێ لــە )قیامــەت(.
ــە ڕووداوی  ــە ل ــورەتە ئاوێتەی ــەو س ــەوا ئ ــرد ك ــم ك ــتر باس پێش
ــری  ــردوو حەش ــە ڕووداوی ڕاب ــتم ل ــوو، مەبەس ــردوو و داهات ڕاب
)قیامــەت(ە،  حەشــری  داهاتــووش  ڕووداوی  و  النضیــر(ە  )بنــو 
ــە  ــت ل ــە بێ ــورەتەش ئاوێت ــەو س ــاوە ئ ــە زۆر جــوان گونج كەوات

تەســبیحاتی ڕابــردوو و داهاتــوو.
هــەروەك )ســەرەتای حەشــر( ڕابــردوو بــوو، )كۆتایــی حەشــر(
یــش داهاتــووە بــە هەمــان شــێوە )ســەرەتای ســورەت( بریتیــە لــە 
تەســبیحات بــە فرمانــی ڕابــردوو، )كۆتایــی ســورەت(یش بریتیــە 

ــەردەوام.  ــووی ب ــی داهات ــە فرمان ــە تەســبیحات ب ل
ســەیری ســەرەتای ســورەتەكە بكــە، دەفەرمــوێ : چ ژ  ژ  ڑ  
كۆتایــی  ســەیری  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ      گ      چ، 

ســورەتەكەش بكــە دەفەرمــوێ : چ ۉ  ې  ې  ې   ېى  
ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ       ېئ   

چ. ېئ   
ئــەو دەرەنجامــەی باســمان كــرد لــە شــێوازی ڕێــز لێنــان  و 
ســەرەتای  لــە  كــە  نموونەیــەی  پێنــج  لــەو  سوپاســگوزاریدا 
ئایەتەكانــی  لــە  دەرەنجــام  هەمــان  هاتبــوون،  ســورەتەكاندا 
ناوســورەتەكانیش بــەدی دەكــرێ، بۆیــە ئەگــەر ســەیری ئــەم دوو 
ئایەتــە بكەیــن كــەوا لــە ناوەڕاســتی ســورەتەكاندا هاتــوون و لــە 
خــوارەوە نووســیومانن دەبینیــن كــەوا دەســتەواژەی بەكارهێنــراو 
هەندێــك گۆڕانــكاری تێــدا هەیــە و ئــەو گۆڕانكارییانــە لــە ڕووی 

شــێوازەوە جــودان لەگــەڵ ئایەتەكانــی پێشــوو:
1. چ ڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ          

ۅ   ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ النــور.
واتــە: ئایــا نازانــی ئــەی محمــد بــە زانینێكــی تــەواو كــەوا هەمــوو 
ئــەو كەســانەی كــە لــە ئاســمانەكان و زەویــدا هــەن تەســبیحاتی 
خــودای گــەورە دەكــەن و باڵنــدە لــە كاتــی كردنــەوەی باڵەكانیــان، 
هەر هەموویان )فریشتە  و مرۆڤەكان  و جنۆكە و باڵندە( نوێژ و                                                                       
پاڕانــەوە و تەســبیحاتی تایبــەت بــە خۆیــان فێركــراون و خــودا 
.
ئــاگادارە بــە كردەوەكانیــان هەرچەنــدە الی ئێــوەش بــزر بــێ)11(

ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ     گ    گ   چ   .2

اإلســراء. ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ہ  چ 
واتــە: هــەر حــەوت قاتــی ئاســمان  و زەوی  و ئــەو كەســانەش 
)هەمــوو دروســتكراوەكان( كــە لــە ناویانــدا هــەن تەســبیحاتی 
خــودای گــەورە دەكــەن، هیــچ شــتێك لــەم بوونــەوەرەدا نییــە 
ــە تەســبیحاتەكە  ــوە ل ــا تەســبیحاتی خــودا دەكات، بــەاڵم ئێ ئیل
ناگــەن، چونكــە بــە زمانــی ئێــوە نییــە، بــە ڕاســتی خــودای گــەورە 

.
نەرمونیانــە لەگــەڵ بەندەكانــی و لێخۆشــبووە)12(

ئەگــەر ســەیری ئایەتــی یەكــەم بكەین دەبینین دەســتەواژەی: )ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ( بەكارهاتــووە، كەچــی لــە ئایەتەكانــی پێشــوو 
دەســتەواژەیە  ئــەم  بەكارهاتبــوو،  پ(  پ    پ   ٻ   ٻ   )ٻ  
جیاوازییەكــەی لەگــەڵ ئایەتەكانــی پێشــوو ئەوەیــە: وشــەی )ۆ( 
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بــۆ كەســی ژیــر )عاقــل( بــەكاردێ، كەچــی وشــەی )ٻ( بــۆ دەوار 
)بهائــم( و بــێ عەقــل بــەكاردێ، بــەاڵم هەنــدێ جــار هەیــە وشــەی 
ــن  ــۆ هــەردوو چی ــووە ب ــەدا بەكارهات ــەم ئایەت )مــن( هــەر وەك ل
پێكــەوە بــەكاردێ و ئــەو شــێوازە لــە عەرەبــی پێــی دەوتــرێ: 

)تغلیــب(.
)ابــن عطيــة( لــە ڕاڤــەی )ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( دەڵــێ: وشــەی 
)ۆ( هەرچەنــدە خــۆی بــۆ خــاوەن عەقــڵ بەكاردێــت بــەاڵم لێــرە 
گشــتگیرە و ژیــر  و دەواریــش دەگرێتــەوە، واتــە: هەرهەمــووی 

پێكــەوە یــەك حیســابی بــۆ كــراوە)13(.
ــە:  ــۆ نموون ــە، ب ــەو شــێوازە هەی ــوردی خۆشــمان ئ ــی ك ــە زمان ل
ــە  ــان بخــوات ب ــر و دۆ  و چــاو ن ــان پەنی ئەگــەر كەســێك بەیانی
كــۆی ئــەو شــتانە هەمــووی دەوتــرێ نانخــواردن هەرچەنــدە 
پەنیــر و دۆ و چایەكــە پێیــان ناوتــرێ نــان، بــەاڵم لەبەرئــەوەی 
ــی  ــەك نان ــار و ی ــوو پ ــر و هەم ــی ت ــر دەخــورێ لەوان ــان زیات ن
لەگەڵــە، یــان لەبــەر گرنگــی  و رێزلێنــان هــەر هەمــووی ناونــراوە 

ــی تێــدا هەیــە. )نــان(، بۆیــە وشــەی )نانخــواردن( تەغلیبـ
هەروەها زۆرجار ئەو وشــەیەی تەغلیبـــی بۆ دەكرێ مەبەســتێكی 
تــری لــە پاڵــدا هەیــە، بــۆ نموونــە: زیاتــر ڕێزلێنــان یــان گرنگــی 
یــان ژمــارە زۆری، یــان هەمــوو ئەوانــە پێكــەوە وەك لــە وشــەی 
)نــان(دا بــەدی دەكــرێ و لــە دەســتەواژەی )ۆ  ۆ  ۈ  ۈ(

تەغلیــب بــۆ خــاوەن عەقڵــەكان كــراوە لەبــەر گرنگــی  و ڕێــز.
مــاوە ئــەوە ســاغبكەینەوە ئایــا هــۆی چییــە ئــەو )ۆ(ـــە كــە بــۆ 
ــە  ــور( و بۆچــی ل ــە ســورەتی )ن ــراوە ب ــەت ك ــەكاردێ تایب ــر ب ژی
ســورەتەكانی تــر نەبــوو، وەاڵمەكــەش وا دەزانــم لەبــەر ئەمەبــێ:
ســیاقی گشــتی ســورەتی )نــور( لــە ســەرەتایەكەی تاكــو ئــەو ئایەتە 
زۆربــەی باســی مرۆڤــە، ئەگــەر ســەیری بكەیــن لــە ســەرەتا 
باســی كەســی بەدڕەوشــتە، پاشــان بوختــان  و بوختانچــی، ئینجــا 
ــە مــااڵن و  ــە دواكەوتنــی شــەیتان، ئینجــا ئادابــی چوون باســی ب
ــەوە دەكات كــەوا  ســەیرنەكردنی ئافرەتــی نامەحــرەم و باســی ئ
خــودای گــەورە ئاســمانەكان و زەوی چــۆن ڕونــاك كردۆتــەوە، 
ئینجــا باســی ئــەو پیاوانــە دەكات كــەوا ماڵەكانــی خــودا ئــاوەدان 
دەكەنــەوە بــە عیبــادەت چــۆن خــوای گــەورە ئاســمانەكان و زەوی 
ــران  ــی كاف ــی حاڵ ــی خراپ ــی و باس ــە ڕوناك ــەوە ب ــاك كردوت ڕون
دەكات، تــا ئێــرە ئەگــەر ســەیری بكەیــن تەنهــا یــەك جــار باســی 
ئاســمان  و زەوی كــراوە كــە بــێ گیانــن، ئــەوی تــر هــەر هەمــووی 
باســی مرۆڤــە، كەواتــە ســیاقی گشــتی ســورەتەكە تاكو ئــەو ئایەتە 
لــە باســی خــاوەن ژیرییەكانــە، بۆیــە زۆر جــوان  و شایســتەیە 

كــە لــە دوای ئــەو ئایەتانــە دەفەرمــوێ: چ ڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ          ۅ   ۉ  ۉ  ېې  ې  
ې  ى  ى  ائ  چ، بــە بەكارهاتنــی وشــەی )ۆ( تەغلیــب 
بــۆ خــاوەن ژیرییــەكان بكــرێ كــە مرۆڤــە و بكرێتــە پێشــەنگی 

تەســبیح كاران.
ئایەتــی دووەم دەســتەواژەی: ) گ  گ   گ    گ  ڳ(  لــە 
بەكارهاتــووە، ئــەم دەســتەواژەیە جیاوازیەكــەی لەگەڵ ئایەتەكانی 

پێشــوو دوو شــتە:

حــەوت  )هــەر  واتــە:  بەكارهاتــووە،  )گ    گ(  وشــەی   .1

قاتــی ئاســمان(، كــە ئەمــە تەئكیدێكــی زۆرتــری تێــدا هەیــە لــە 
ئایەتەكانــی پێشــوو چونكــە لــەوان تەنهــا دەیفەرمــوو )ئاســمان(، 

هۆیەكەشــی وادەزانــم ئەمەبــێ:
لــە ئایەتــی پێــش ئــەو ئایەتــە دەفەرمــوێ: چ چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ      
ک  ک             ک  چ األســراء، واتــە: ئەگــەر خــودای دی هەبــا بێجگــە 
لــە خــودای گــەورە “وەك موشــریكەكان گومــان دەبــەن” ئەوكاتــی 
گەڕاكۆییــان دەكــرد تاكــو دەســەاڵت لــە خــودای خــاوەن )عــەرش( 
بســێنن هــەروەك پادشــاكانی دونیــا شەڕەكورســی دەكــەن، خــودای 
گــەورە زۆر دوورە لــەوەی هاوەڵــی هەبــێ و )زۆر گەورەتــرە( لــەو 
بوختانــەی كــە دەیكــەن، شــەهاب دەڵــێ: باســكردنی وشــەی )ک( 
لــە دوای وشــەی )ڎ  ڈ( كۆتــا پلــەی ڕەوانبێژییــە، چونكــە هــەر 
گەورەیــی و شــكۆ لــە خــودای خــاوەن عــەرش دەوەشــێتەوە)14(.

واتــە: ســیاقی پێــش ئــەو ئایەتــە بریتییــە لــە باســكردنی چەوتــی 
بیر وبــاوەڕی موشــریكەكان، بەڵگــەش لەســەر ئەمــە بــێ دەســەاڵتی 
ــەوەش  ــەر ئ ــە بەرامب ــژاردووە، ل ــان ب ــە كــە هەڵی ــەو خودایانەی ئ
ــەورە و  ــە و گ ــی عەرش ــەاڵتی زۆرە  و خاوەن ــەورە دەس خــودای گ
شــكۆدارە  و هــەر حــەوت قاتــی ئاســمان  و زەوی  و ئەوانــەش كــە 

لــە ناویانــدا هــەن تەســبیحاتی دەكــەن.
بڕوانــە چەنــد جــوان  و بــە پێــزە كــە دوای ئــەو ئایەتــە یەكســەر 

دەفەرمــوێ: چ گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ہ  چ اإلسراء.
2. لــە ئایەتەكانــی پێشــوو دەیفەرمــوو: )هەرچی لە ئاســمانەكان  و                                                                         
زەویــدا هەیــە تەســبیحاتی خــودای گــەورە دەكات(، بــەاڵم لــەم 
ئایەتــە دەفەرمــوێ: )هــەر حــەوت قاتــی ئاســمان  و زەوی  و ئــەو 
ــەم  ــەن(، ئ ــبیحاتی خــودا دەك ــەن تەس ــدا ه ــە ناویان ــانەش ل كەس
ئایەتــە زۆر تــر تەئكیــدی تێــدا هەیــە، چونكــە ئایەتەكانی پێشــوو 
باســی ئــەوەی دەكــرد )هەرچــی لــە ئاســمانەكان  و زەویــدا هەیــە(، 
باســی خــودی ئاســمان  و زەوی تێــدا نەكردبــوو، بــەاڵم لــەم ئایەتــە 
ــە  ــە: ئاســمان خــۆی ب باســی خــودی ئاســمان  و زەوی دەكات، وات
ــە  ــە ل ــانەش ك ــەوە و زەوی خــۆی و ئەوكەس ــەر حــەوت قاتیی ه

ناویانــدا هــەن تەســبیحاتی خــودا دەكــەن.
هۆیەكەشــی هەمــان هــۆی پێشــووە، كــە ئەویــش ســیاقی پێــش ئەم 
ئایەتەیە، كە باسی گەورەیی خودای بە دەسەاڵت  و خاوەن عەرش 
دەكات، هــەر بۆیــە جارێكــی تریــش هــەر لــەم ئایەتــە تەئكێدێكــی 
)ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں(.      دەفەرمــوێ:  و  دەكاتــەوە  تریــش 
بــۆ زانینــی جــۆری ئــەو تەســبیحاتكردنەی گیانــدارە بــێ زمانەكان 
دەیكــەن، هەروەهــا تەســبیحاتی داروبــەرد زانــای بلیمــەت فەخــری 
ڕازی دەڵــێ: ئــەو گیاندارانــەی كــەوا ئەركیــان بــە ســەرەوە نییــە، 
وەك: دەوار  و مــااڵت، ئەوانــەش كــەوا بــێ گیانــن، وەك: دار وبــەرد، 
تەســبیحاتكردنیان بــە زمــان نییــە، بەڵكــو بــە مانــای )حاڵەكانیــان 
بەڵگــەن لەســەر تەنیایــی  و پیــرۆزی  و گەورەیــی خــودا( یــە، 
ــەوا  ــێ ك ــتێك ناگونج ــۆ ش ــان ب ــە زم ــبیحاتكردنی ب ــە تەس چونك

تێگەیشــتن  و زانیــاری  و هەســتكردن  و زمانــی نەبــێ)15(.
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)ابــن عطیــة(ش دەڵــێ: جیــاوازی ڕا هەیــە لــە نێــوان زانایــان 
ســەبارەت بــە تەســبیحاتی )باڵنــدە(  و هەمــوو ئــەو شــتانەش كــەوا 
تەســبیحات دەكــەن، زۆربــەی ڕاڤەكارانــی قورئانــی پیــرۆز دەڵێــن: 

.
ــە)16( ــە زمان تەســبیحاتكردنی ب

كەواتــە: لەســەر ڕای زۆربــەی ڕاڤەكارانــی قورئانــی پیــرۆز هەمــوو 
شــتێك بــە زمانــی تایبەتــی خــۆی تەســبیحات دەكات، واتــە: 
داروبەردیــش زمانــی هەیــە بــە بەڵگــەی فەرمــوودەی پێغەمبــەر 
ملسو هيلع هللا ىلص كــەوا لــە ڕۆژی دوایــی ئەندامەكانــی مرۆڤــەكان شــایەتی 
ــوێنانەی  ــەو ش ــە و ئ ــە كردوویان ــەی ك ــەو كاران ــەر ئ دەدەن لەس
خوداپەرســتی، یــان تاوانــی لــێ كــراوە شــایەتی دەدەن، هەروەهــا 
قورئــان  و ڕۆژوو شــایەتی دەدەن، كەواتــە مــەرج نییــە هــەر شــتێ 
ــەی  ــە بەڵگ ــێ، ب ــان ب ــێ زم ــێ ب ــار نەب ــە دی ــەی الی ئێم زمانەك
كۆتایــی ئایەتەكــە كــە دەفەرمــوێ: )ڻ   ڻ  ڻ  ڻ(.

بەم شــێوەیە بۆمان دەركەوت وشــەكانی قورئان چەندە گونجاو و                                                                          
ــە  ــژی ب ــی ڕەوانبێ ــا ئەرك ــەیەك چەندەه ــەر وش ــان و ه ــڕ مان پ
جــێ  گەیانــدووە، پەروەردگارمــان ئێمــەش لــە بەندەكانــی خــۆت 
ئەژماربكــە ئەوانــەی كــەوا هــەردەم لــە تەســبیحاتت بەردەوامن لە 

ڕابــردوو و لــە داهاتــوودا، لــە گیانــدار  و بــێ گیانــەكان.
په راوێزه كان:

)1( صفوة التفاسري: 3/ 319 – 320.

)2( هه مان سه رچاوه : 3 / 348.

)3( هه مان سه رچاوه: 3 / 378.

ــامرايئ، دار  ــح الس ــل صال ــور فاض ــرآين، الدكت ــري الق )4( )التعب

عــان، األردن، 1998ز(: 154 بكــة.
)5( سورةىت )الصف(، ئايةىت: 5 و 6.

ــح  ــل صال ــور فاض ــاين، الدكت ــري البي ــق التفس ــى طري )6( ع

ــارقة،  ــة الش ــي، جامع ــر العلم ــزء األول، الن ــامرايئ، الج الس
202 م:   2004

)7( سورةىت )الجمعة(، ئايةىت: 9 و 10.

)8( صفوة التفاسري: 3/393.

)9( مفردات الفاظ القرآن: 237، وصفوة التفاسري: 3/ 348.

)10( فقــه الســرية، محمــد ســعيد رمضــان البوطــي -رحمــه اللــه- 

ط5، 1978م، دار الفكر: 276. 
)11( )صفوة التفاسري(: 2/343.

)12( هه مان سه رچاوه : 2/161.

)13( )املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، ابــن عطيــة 

ــان، 1993م(:  ــة، بــريوت، لبن األندلــي،ط1، دار الكتــب العلمي
.،4/232

)14( )صفوة التفاسري(: 2/160 - 161.

)15( )التفســري الكبــري املســمى مبفاتيــح الغيــب، اإلمــام محمد 

ــاء  ــن )ت: 606هـــ(، ط3، دار إحي ــر الدي ــب بفخ ــرازي امللق ال
ــريوت، 2000م(: 20/347. ــريب، ب ــراث الع ال

)16( )املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، ابــن عطيــة 

ــان، 1993م(:  ــة، بــريوت، لبن األندلــي،ط1، دار الكتــب العلمي
.4/232

ــەوە و             ــای خواربوون ــە وات ــدا ب ــی عەرەبی ــە زمان ــَرج( ل وشــه ی )َع
ــاس  ــك ب ــرۆز كاتێ ــی پی ــه  قورئان ــه ر بۆی ــت... ه ــەوە دێ چەمان
لــه  به رزبوونــه وه  بــۆ ئاســانه كان ده كات بــه  وشــه ی )عــرج( 
ئامــاژه  بــۆ چۆنیه تــی به رزبوونه وه كــه  ده كات. ئاشكراشــه  كــه  
ــە  ــی چەماوەیی ــدا جووڵەیەك ــاو گەردوون ــە ن ــاددە ل ــەی م جووڵ
ته نــه كان،  له ســه ر  كێشــكردن  هێــزی  كاریگــه ری  به هــۆی 
ــاڕوات و  ــت ن ــی ڕاس ــە هێڵێك ــش ب ــكی ڕووناكی ــەت تیش تەنان
فۆتۆنەكانــی تووشــی هێــزی كێشــكردن دەبنــەوە و جووڵەیــان 
ــە  ــه ر ئەوەی ــه واوی ه ــه  ت ــەش ب ــە، ئەم ــدا چەماوەیی ــە گەردوون ل
ــه وه .  ــی كردۆت ــدا دووپات ــن ئایەت ــە چەندی ــرۆز ل ــی پی ــە قورئان ك

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   خــواى گــه وره  ده فه رموێــت: چ 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  چ ســبأ. 
ــه  ده ره وه ،  ــێ دێت ــی ل ــاو زه وی و چیش ــه  ن ــی ده چێت ــە: هه رچ وات
هه رچــی لــه  ئاســان دێتــه  خــواره وه  و چیــش بــە چەماوەیــی 
پیایــدا به رزده بێتــه وه ، ئــه و زاتــه  زۆر میهره بــان و لێخۆشــبووه .

بــۆ  بەرزبوونــەوە  ڕێگــەی  بــۆ  ئاماژەیــە  ڄچ  ڦ   ڦ   چ 
پێچكردنــەوە. و  الربوونــەوە  ڕێگــەی  بــە  ئاســانەكان 

سه رچاوه :
https://cosmictimes.gsfc.nasa.gov/teachers/guide/1919/
guide/gravity_bends_starlight.html

ئاماژه ی قورئانی پیرۆز بۆ
 جوڵه ی چه ماوه یی له  گه ردووندا
ئه حمه د ڕێدار 
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 خــوای گــه وره  ده فه رموێــت: چ ٹ      ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  چ المرســات، واتــە: ئایــا زەویمــان نەكــردووە بــە كۆكــەرەوە و 

كێشــكەری زینــدووان و مردووان.
 وشــەی )كفاتــا(: لــە كــرداری )كفــت(ە وە هاتــووە، واتــە: ڕایكێشــا و                                                                
گرتــی و نوســاندی بەخۆیــەوە، ئــەم ئایەتــە پیــرۆزە ئاماژەیەكــی 
بــۆ هێــزی كێشــكردنی زەوی، چونكــە هەمــوو شــتێك  تێدایــە 
لەســەر زەوی كێــش دەكرێــت بــۆی، ئەگــەر ئــەو شــتە زینــدوو 
بێــت یــان مــردوو، ئەمــەش تەنیــا زینــدووان و مردووانــی مــرۆڤ 
ناگرێتــەوە، بەڵكــو هەمــوو زینــدەوەران و بێگیانــەكان دەگرێتــەوە، 
هەرچەنــدە زیندەوەرەكــە بچــوك بێــت و بــە چاویــش نەبینرێــت، 
هەروەهــا هەمــوو تەنێكــی مــردوو دەگرێتــەوە وەك بــەرد، ئاســن... 
تــاد، هەرچەنــدە ئەوانیــش بچــووك بــن وەك گەردیلــەكان، كــە 
ئەلیكتــرۆن و نــاوك بــەم هێــزە پێكــەوە بەســتراونەتەوە، تەنانــەت 
فۆتۆناتــی ڕووناكیــش هێــزی كێشــكردن دەكەوێتــە ســەریان، بەرگــە 
بــە  كێشــكردنەوە  بەهــۆی  دەریاكانیــش  ئــاوی  و  زەوی  هــەوای 
زەوییــەوە ماونەتــەوە، هێــزی كێشــكردنی زەوی ڕاســتەوانە لەگــەڵ 
كێشــی تەنەكــە دەگۆڕێــت، بــۆ نموونــە تەنێــك كێشــەكەی لەســەر 
زەوی 60 كگــم بێــت، لەســەر مانــگ شــەش یەكــی ئەو كێشــەیە واتە 
10كگــم، لەبەرئــەوە كێشــی تەنێــك لەســەر زەوی بریتییە لە هێزی 

ڕاكێشــانی بــەرەو زەوی، كێشــی تەنێــك لەســەر مانــگ بریتییــە لــە 
هێــزی كێشــكردنی بــۆ ناوەندی مانگ، دەپرســین چــی دەبوو ئەگەر 
ئــەم هێــزی كێشــكردنە نەبووایــە؟ ئایــا ئــاو لەســەر زەوی جێگیــر 
ــر.  ــان نەخێ ــەوە؟ بێگوم ــەوە دەمای ــە زەویی ــوو؟ بەرگەهــەوا ب دەب
بەرگــە هــەوا بەهــۆی ئــەم هێــزەوە لەگــەڵ خوالنــەوەی زەویــدا 
ئەویــش دەخولێتــەوە، ئەگــەر ئــەم هێــزە نەبووایــە بەرگەهــەوا 
جێگیــر دەبــوو، بــەوەش گەردەلولــی وا بەهێــز دروســت دەبــوو، 
خێراییەكــەی دەگەیشــتە 1600 كــم/ كاتژمێرێــك، چونكە خێرایی 
ــدا،                                                                      ــم/ كاتژمێرێك ــدا 1600 ك ــە دەوری خۆی ــەوەی زەوی ب خوالن
ــوو شــتێكی ســەر  ــەوەی هەم ــۆ ئ ــوو ب ــەس ب ــەش ب ــەم خێرایی ئ
زەوی وێــران بكردایــە، زەوی لەگــەڵ ئــەوەی دەخولێتــەوە، بــەاڵم 
بەهــۆی ئــەم هێــزی كێشــكردنەوە تەنەكانــی ســەری ئــارام دەگرن، 

ئــەوەش بەخششــێكی پــەروەردگارە كــە دەفەرموێــت: چ ں  ڻ  
ــا  ــرۆزه  تەنی ــە پی ــەم ئایەت ــه  ئ ــل، كه وات ڻ  ڻ  ۇ  چ النم
تایبــەت نییــه  بــە مردنــی مرۆڤ كاتێك دەمرێت و زەوی بۆ خۆی 
ــەم كێشــكردنە  ــو ئ ــت، به ڵك ــدا دەنێژرێ ــە ناوی كێشــی دەكات و ل
لەســەر هەمــوو تەنەكانــە ئەگــەر زینــدوو بــن یــان مــردوو.
http://spaceplace.nasa.gov/what-is-gravity/en/

http://solarsystem.nasa.gov/planets/moon/indepth

ته فسیرێكی زانستی بۆ ئایه تی 
 چ ٹ      ٹ  ڤ   ڤ  چ

ن: محمد راتب نابلسي  و: هه یڤ
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بۆنهوجهوانانبۆنهوجهوانانبۆنهوجهوانانبۆنهوجهوانان بۆنهوجهوانان

خــوای گــه وره  ده فه رموێــت: چ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦچ الحــج. واتــه: “ خه ڵكینــه  منونه یــه ك 

هێرناوه تــه وه  گوێــی بــۆ بگربــن، بــه  ڕاســتی ئه وانــه ی كــه  لــه  جیاتــی خــوا هاواریــان لــێ ده كــه ن، 
ــه وه و  ــه و کاره کۆببن ــۆ ئ ــده ب ــه ن، هه رچه ن ــت بک ــێك دروس ــه مێش ــن تاک ــز ناتوان هه رگی

)یارمه تــی یه کرتیــش بــده ن( و ئه گــه ر مێشــه که شــتێکیان لــێ بفڕێنێــت، ناتوانــن 
ــه اڵتن”.  ــێ ده س ــان الواز و ب ــراو هه ردووکی ــه ننه وه ، داواکار و داوالێک ــی بس لێ

ــن  ــه  تایبه ت ــووه  ك ــی پێكهات ــه ی ده ماری ــر خان ــك زیات ــه  ملیۆنێ ــش ل ــته ی مێ جه س
بــه  جوڵــه ی ئــه م مێــرووه ، بینایــی ئــه م مێــرووه ش  لــه  2 چــاوی هاوێنــه  پێكهاتــووه  
ــووه  و  ــوك پێكهات ــی بچ ــه ش پاڵوی ــاوی ش ــه زاران چ ــه ه ــان ل ــه  هه ریه كه ی ك
ــت،  ــك وه رده گرێ ــه  تیش ــی ك ــی ده زوله ی ــولكه  ده ماری ــه  8 ماس ــرتاوه ته وه  ب به س
كــۆی هه مــووی ده كاتــه  48000 ده زوولــه . ئه مــه ش واده كات لــه 1 چركــه دا 

ــت. ــه  وه ربگرێ 100 وێن

ــتا  ــرۆڤ هێش ــه اڵم م ــه ، ب ــه  ترۆپكدای ــتی ل ــكه وتنی زانس ــه  پێش ــدا ك ــه  كاتێك ل
ده سته وســانه  لــه  دروســتكردنی یــه ك خانــه ی ئــه م دروســتكراوه  الوازه ، ئیــدی 

ــه  و  ــۆری هه ی ــه زار ج ــه د ه ــه  س ــێك ك ــتكردنی مێش ــۆ دروس ــكات ب ــی ب ــت چ ده بێ
ــت . ــۆ ده گرێ ــه  خ ــاواز ل ــۆری جی ــان ج ــیان ملیۆن ــه ر جۆرێكیش ه

ــە ڕەق  ــەوە ک ــک دەدۆزێت ــش خواردنێ ــک مێ ــه وه ؛ کاتێ ــه وه  ڕوون ده كات ــه  ئ ــا ئایه ته ك هه روه ه
بێــت و نەمژرێــت، گیراوەیــەک دەڕێژێــت بەســەر خۆراکەکــەدا و تێکــی دەشــکێنێت و دەیگۆڕێــت 

بــۆ پێکهاتەیەکــی شــل- پێکهاتــەی خۆراکەکــە دەگۆڕێــت- هــه ر بۆیــه  خــوای گــەورە دەفەرموێــت: “)ئه گــه ر مێشــێك شــتێکیان 
لــێ بفڕێنێــت، ناتوانــن لێــی بســه ننه وه()1(. ”

خــودای پــەروەردگار دەفەرموێــت: چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ   
ــەورە  ــە ه ــا ل ــاون؟ ئای ــەم نەهێن ــۆ فەراه ــنگدارمان ب ــی پرش ــا ( چرایەك ــە:" )ئای ــأ، وات النب

ــدووە؟" گــورشاوەكان بارانێكــی زۆرمــان نەباران
ئــەم دوو ئایەتــە پیــرۆزە هەریەكــە لــەو گەرمییــەی خــۆر كــه  ڕووە و زەوی په خشــی 

ده كات لەگــەڵ بارینــی بــاران لــە هەورەكانــەوە پێكــەوە گــرێ دەدات. 
زانســت وتویەتــی: ســوڕەكە بــەو گەردانــە دەســت پــێ دەكات كە بــە كاریگەریی 
گەرمــی دەرچــوو لــە خــۆرەوە لــە بەهەڵمبوونــی ئــاوی ڕووبــار و دەریــا و 
زەریاكانــەوە بەرزدەبنــەوە... دوای ئــەوەی گەرمــای خــۆر لــە دەریــا و زەریــاكان 
دەدات و گــەرم دەبــن، بڕێــك لــە ئاوەكەیــان لــە شــێوەی هەڵمــدا بــەرەو ئاســان 

بەرزدەبێتــەوە.
گەردەكانــی ئــاو بچووك و هەڵوەشــاوە دەبن، هەڵوەشاندنەكەشــی بەهۆی شــەپۆلە 
ســەرودەنگییەكانەوەیە كــە لــە زەوی و بوونەوەرەكانــی و رسوشــتە تایبەتییەكەیــەوە 
دەردەچــن. كــە ئــەم گەردانــە بــۆ ســەرەوە ســەردەكەون، دەگەنــە چینی )ترۆپۆســفیری( 
ــۆی  ــدا و  بەه ــێوەی هەڵم ــە ش ــاوەی ل ــەو ئ ــدا ئ ــرت لەوێ ــەوای دەوری زەوی، ئی بەرگەه
گەرمــی خــۆرەوە لــە دەریــا و ڕووبــار و زەریاكانــەوە بەرزبووەتــەوە، خەســت دەبێتــەوە و بــە 

 .
ویســتی خــودا دووبــارە بــە شــێوەی بــاران دادەبارێتــەوە ســەر زەوی )2(

ئایا مرۆڤ ده توانێ مێشێك دروست بكات؟
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لــە ســاڵی )1827ز(دا زانایەكــی بەریتانــی بــە نــاوی )بــراون( ئاشــكرایكرد كــە بــاران دەبێتە هــۆی لەراندنــەوەی دەنكۆڵــە خۆڵییــە وردەكانی 
خاك كە تیرەی گەورەترینیان نزیكەی )300 مایكرۆمەتر( دەبێت.

ئــەم دەنكۆاڵنــە چەنــد چینێكــی یەك لەســەر یــەك پێكدێنن كــە لە پێش بــاران بارینــدا پێكەوە 
نووســاون، هــەر كــە بارانیــان لەســەر دەبارێت، بەهــۆی جیــاوازی كانزاكانــەوە بارگەی 

كارەبایــی جیاوازیــان لەســەر دروســت دەبێــت و بــە ئایۆنبــوون ڕوودەدات. بەهۆی 
بــە ئایۆنبوونەكــەوە دەنكۆڵــەكان دەلەرنــەوە و ئــاو بۆ نێــو ئەو دەنكۆاڵنــە دەچێت. 
ئــەم لەرینەوانــە ســوودی زۆریــان هەیــە. چونكــە چینــەكان پێكەوەنووســاون و 
بەهــۆی لەرینەوەكانــەوە بــوار بــۆ چوونــە ژوورەوەی ئــاو بــۆ نێــو ئــەو چینانــە 
دەڕەخســێت، كــە ئاویــش دەچێتــە نێــوان چینەكانــەوە، ئەودەمــە دەنكۆڵــەكان 
گەشــەدەكەن و تێــراو دەبــن. لــەم كاتــەدا وەك كۆگــەی بچوكــی خەزنكردنــی 
ــۆ مــاوەی )2-3 مانــگ( لــەو كــۆگا  ــان لێدێــت. كــە ڕووەك دەتوانێــت ب ئاوی

وردانــەوە ئــاو وەربگرێــت. 
ــاو بەوجــۆرە نەبێــت،  ــی ئ ــەكان و هەڵگیران ــە خۆڵیی ــەوەی دەنكۆڵ ئەگــەر لەرین

ئەوكاتــە ئــاوی بارانەكــە بــە نێــو گڵ و خاكــدا ڕۆدەچێتــە خــوارەوە و لــە ماوەیەكی 
كورتــدا ڕووەكەكــە دەمرێــت. بــەاڵم حاڵەتەكــە بەوجــۆرە نابێــت و كــۆگاكان ئــاوی 

پێویســت بــۆ ڕووەكەكــە دابیــن دەكــەن.
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ   چ  خــودای گــەورە دەفەرموێــت: 

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ الحــج، واتــە:" تــۆ زەوی دەبینیــت )لــە وەرزی زســتاندا( خامۆشــە، 
بــەاڵم كاتێــك ئــاوی بارانــی بەســەردا دەبارێنیــن دادەچڵەكێــت و دەلەرزێــت و )تــۆوەكان( چەكــەرە دەكــەن و ڕەگ و 

.
چــڵ دەردەكــەن و دەڕوێــن و ســەر دەردێنــن، ئەوســا لــە هەمــوو گژوگیــا و گــوڵ و گوڵزارێكــی جــوان پەیــدا دەبێــت" )2(

لەرینەوەی دەنكۆڵەكانی خاك 

گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ      چ  دەفەرموێــت:  گــەورە  خــودای 
گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ طــه، واتە:"خــوای میهرەبــان بەســەر تەختــی 
فەرمانڕەوایەتــی خۆیــەوە وەســتاوە و هەرچــی لــە ئاســانەكان و هەرچــی لــە زەویــدا 
ــە". ــوا خاوەنیان ــە خ ــر خاكدای ــە ژێ ــی ل ــە و هەرچ ــدا هەی ــە نێوانیان ــی ل و هەرچ

ئــەم ئایەتــە قورئانییــە ســەرنجی موســڵانان بــۆ ڕاســتییەكی زانســتی چەســپاوی 
بێگومــان ڕادەكێشــێت، ئەویــش ئەوەیــە كــە زەوی كانــزا و خێــر و بێــر و كانــی 
زۆر تێدایــە. مــرۆڤ توانیویەتــی نــەوت لــە خــاك دەربهێنێــت و ســوودی زۆر و 
فراوانــی لــێ وەربگرێــت. هەروەهــا ئــەو ئــاوەش كــە مــرۆڤ لــە نێــو زەوییــەوە 

بــە دەســتی دێنێــت، مەســەلەیەكی ڕوون و بەرچــاوە.
فەرمایشــتی: چ   ڳ  ڳ  ڳ  چ  هەمــوو ئــەو كانــزا و مــاددە بەســوودانە 
دەگرێتــەوە كــە لــە خاكــی زەویــدا هــەن... زێــڕ و ئەڵــاس و ئاســن و چەندیــن 
ــی  ــی دابەزین ــە كات ــز ل ــە هەرگی ــوو ئەمان ــە هەم ــاك ك ــو خ ــری نێ ــەی ت گەنجین
قورئانــدا نەزانرابــوون. ئەمــەش ســەملێنەرێكی تــرە بــۆ ئــەو ڕاســتییە درەوشــاوەیەی 

 .
ــردراوە )2( ــی نێ ــۆ مرۆڤایەت ــەن خــودای بااڵدەســتەوە ب ــرۆز لەالی ــی پی كــە قورئان

مادده كاىن ناو خاك

سه رچاوه كان:
                  1-https://www.reference.com/pets.../flies-eat-620cc066e86c6382

2- اإلعجاز العلمي يف القرآن و السنة، الجزء األول )2011( م.نايف منري فارس، مكتبة إبن كثري. 
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     لــە لێكۆڵینەوەیەكــی هاوبەشــی نێــوان كۆلێــژی شــاهانەی 
)لەنــدەن( و زانكــۆی )كۆپنهاگــن( و زانكــۆی )هلســنكی( لــە ســاڵی 
2014 ز دا، لێكۆڵــەرەوان گەیشــتنە ئــەو ئەنجامــەی كــە چركــەی 

یەكەمــی تەمەنــی گــەردوون زۆر گرنــگ بــووە، كــە زۆربــەی 
ــی  ــی گەردوون ــی گەشــەكردن و گەورەبوون ــردارە بنەڕەتییەكان ك
تێــدا ڕوویــداوە. گەورەبوونێكــی زۆر لــە پــڕدا لــە بارســتایی 
ــە  ــە ل ــان فراوانبوون ــە ی ــەم گەورەبوون ــداوە، ئ ســەرەتاییدا ڕووی
بەشــێكی زۆر كەمــی چركەیەكــدا ڕوویــداوە... بــەاڵم چــی شــتێك 

ــتكردووە؟ ــدا دروس ــە گەردوون ــتنەی ل ــەو پێكەوەبەس ئ
     لێكۆڵینەوەكــە دەڵێــت: هێــزی ڕاكێشــانی گەردوونــی لەگــەڵ 
چەمــاوەی كات و شــوێندا كاریــان كــردووە بــۆ ئــەو یەكگرتــن و 
پێكەوەبەســتنە لــە گەردوونــدا و  ڕێگربــووە لــە هەرەســهێنان 
یاخــود لێكپچــڕان و لەبەریەكتــر هەڵوەشــان. بارســتەی ئەلكتــرۆن 
بەشــێوەیەكی زۆر ورد و ڕێكوپێــك و گونجــاو بووەتــە هــۆی 
پاراســتنی ئــەو پێكەوەبەســتنەی گــەردوون، هەروەهــا چەنــد 
جێگیریــی  بــڕی  و  ڕووناكــی  خێرایــی  وەكــو:  تــری  هــۆكاری 
گەردوونیــی و چەندیــن بەهــای تــر... ئەمانــە بــڕی پێویســت 
بــوون بــۆ پاراســتنی هــەر گۆڕانێــك لــەو بــڕ و بەهایانــەدا و 
پاراســتنی و ڕوونەدانــی تەنانــەت بچووكتریــن هەڵــە كــە ببێتــە 

و  لەناوچــوون  و  ڕەش  كونــی  بــۆ  گــەردوون  گۆڕانــی  هــۆی 
هەرەســهێنانی لــە ماوەیەكــی زۆر كەمــدا.

     ئەمانــە لــەم ئایەتــه ى قورئانــی پیــرۆزدا دەســتمان دەكەوێــت 
ــە كاتێكــدا دابەزیوەتــە خــوارەوە، تەنانــەت هیــچ كەســێك  كــە ل
نەیتوانیوە خەیاڵی ئەوەش بكات كە گەردوون چۆن فراوانبووە و                                                               
پێویســتبوونی بەیەكــەوە بەســتنی بەشــەكانی چۆنــە؟ خــوای 
ــی  ــا فیزیاییەكان ــڕ و بەه ــوو یاســا و ب ــەورە و بااڵدەســت هەم گ
بــە شــێوەیەكی گونجــاو  بــۆ پاراســتنی گــەردوون دانــاوە تاكــو لــه  
ــت:   ــه وره  ده فه رموێ ــواى گ ــت... خ ــرازان بیپارێزێ ــێوان و لێكت ش

ڱ   ڱ        ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک     چ  
بــه  واتــه:  فاطــر،  ہچ  ۀ   ۀ   ڻ          ڻ     ڻڻ    ں   ں     ڱ   
و  ڕاده گرێــت  زه وی  و  ئاســمانه کان  کــه  خوایــه  هــه ر   ڕاســتی 
نایه ڵێــت لــه  نــاو بچێــت و لــه  یــه ك بترازێــت، خــۆ ئه گــه ر 
تێــك بچــن و لــه  یــه ك بترازێــن، ئــه وه هیــچ که ســێك نییــه 
بتوانێــت دوای ئــه و زاتــه فریایــان بکه وێــت، بــه  ڕاســتی هــه ر 
ئــه و هه میشــه  و بــه رده وام خۆگــر و ئارامگــر و لێخۆشــبووه .

سه رچاوه :
http://newatlas.com/gravity-prevented-universe-col-

lapse-after-big-bang/34828/

پاراستنی گه ردوون له  تیاچوون

ئا: هیوا عبدالرحمن

ته فسیرێكی زانستی بۆ ئایه تی 
)أمل جنعل االرض كفاات(

ن: محمد راتب نابلسي  و: هه یڤ



پێشگۆتن:
خودایــێ  مــەزن هنــدی تشــتێ  د ئەســمانا و ئەردیــدا بــۆ مــە 
ــدا  ــی د قورئانێ ــە، وەك ــا م ــەت خزمەتكرن ــەرنەرمكریە پێخەم س

دبێژیــت: چ يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختمت  ىت      يت  جث  
ــەرد و  ــدی د ئ ــو: )و هن ــة، ئانك مث  ىث  يث  حجچ الجاثي
ئەســماناندا هــەی خــودێ ژ نــك خــۆ بــۆ خێــرا هــەوە یێــت داییــن، 
ب راســتی ئەڤــە - چێكرنــا ئــەرد و ئەســمانان هۆســا - نیشــان و 
بەلگەنــە بــۆ وان ئەوێــت هــزرا خــۆ تێــدا دكــەن(، بــێ  گومــان هندی 
د ئــەرد و ئەســماناندا هەمــی تشــتا بخۆڤــە دگریــت، ژ وان تشــتێن 
د ئەســماناندا بــۆ خێــر و خزمەتــا مــە چێكریــن رۆژە، دێ د ڤــی 

بابەتیــدا ب كورتــی بەحســێ  ســەرنەرمكرنا رۆژێ  كەیــن.    
دانەنیاسینا رۆژێ  ب كورتی:

وەك رێخۆشــكرن بــۆ بابەتــی دێ پیچەكــێ  ب كورتــی رۆژێ  دەینــە 
نیاسین.

رۆژ ســتێرەكا ناڤنجیــە ژالیــێ  قەبارەیڤــە دكەڤیتــە د كەشكەشــانا 
رێــكا كادزانــدا ل رەخەكــێ  وێ  و دویــر ژ نیڤــا وێ  و وەك گــەردوون 
دكەڤیتــە رەخــی، ژیــێ  وێ  دزڤڕیــت بــۆ )4600( مەلیــۆن ســاال، نــەه 
هەســار ل دۆر دزڤــڕن )ل ڤــان ســالێن دویماهیــێ  بووینــە هەشــت 
چونكــی بلوتــو هاتیــە دەرئێخســتن ژ كۆمــا رۆژێ  ژالیــێ  زانایانڤــە( 
هەروەســا حەتــا نوكــە نێزیكــی )61( هەیڤــا هەنــە، ســتێرەكا گازی 
ــرا،  ــۆن كیلومەت ــە )1.4( مەلی ــا وێ  دگەهیت ــا پەحناتی ــە، درێژی ی
دویراتیــا وێ  ژ ئــەردی دگەهیتــە )149.500.000( كیلومەتــرا، 
ــەردی مەزنتــرە، ســەنگا  ــارێ  وێ  )1.320.000( جــارا ژ یــێ  ئ قەب
وێ  )333.000( جــارا ژ یــا ئــەردی پتــرە )بــۆ رۆنكــرن: ئەگــەر د 
شــیاندا بیــت ئــەم رۆژێ  بكەینــە د رەخەكــێ  ترازیێــدا ئــەم پێدڤــی 

)333.000( ئەرداینــە بكەینــە د رەخــێ  دی یــێ  ترازیێــدا دا تــرازی 
راســت ببیــت(، پــا گەرماتیــێ  لســەر بانــێ  وێ  دگەهیتــە )6000( 
پلێــن ســەدی و د ســەنتەرێ  وێــدا دگەهیتــە )20-15( مەلیۆن پلێن 
سەدی، پێكهاتا وێ  )%70( هێدرۆجینە و )%28( هیلیۆمە و )2%( 
هندەك رەگەزێن دینە، تیراتیا وێ  ل قاتێن دەرڤە كێمترە ژ ئێك 
ژ مەلیۆنــێ  ژ تیراتیــا ئاڤــێ  و ل قاتێــن ناڤــدا ســەد جــاران پتــرە ژ 
تیراتیــا ئاڤــێ ، لــەزا زڤڕینــا وێ  ل دۆر خــۆ دگەهیتە پتر ژ )6000( 
كیلۆمەتــرا د دەمژمێرەكێــدا و هــەر )27( رۆژێــن مــە جارەكــێ  ل 
دۆر خــۆ دزڤڕیــت )ئانكــو رۆژەكا وێ  ب )27( رۆژێــن مەیــە( و لــەزا 
زڤڕینــا وێ  د مــەدارێ خــۆدا ل دۆر ســەنتەرێ  رێــكا كادزا )مجــرە 
درب التبانــە( دگەهیتــە )900.000( كیلۆمەتــرا د دەمژمێرەكێــدا و 
هــەر )200.000.000( ســاال جارەكــێ  مــەدارێ  خــۆ خــاس دكــەت.  

ئاماژەیێن قورئانێ :
 قورئانــا پیــرۆز د چەندیــن ئایەتانــدا ئامــاژە ب وێ  چەنــدێ  كریــە 
كــو خــودێ  رۆژ بــۆ مــە ســەرنەرمكریە و بــۆ خزمەتــا مــە چێكریە، 

بــۆ نموونــە ئەڤــە هنــدەك ژ وان ئایەتانن:
چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    -1

ڦ  ڄڄ  ڄ           ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  
ــد. ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  چ الرع

چ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ     -2

ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈچ العنكبــوت.
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  چ   -3

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    
ــان. ڤ چ لق

ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  ڄ      ڄ   ڄ     ڄ  ڦ   ڦ  چ   -4

 سەرنەرمكرنا رۆژێ  بۆ مرۆڤان
idreesghazi@yahoo.com ئدریس غازی
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چ     چ     چ   چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ 
ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک چ فاطر.
ې      ې   ې         ۉ    ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   چ   -5
ې  ى     ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئوئ   ۇئ  ۇئ  

الزمــر. چ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ        ېئ    ىئ   
ی   ی   ی   ىئی   ىئ     ىئ   ېئ    ېئ   چ   -6

إبراهيــم. چ  حئ    جئ  
ژ كۆمــا ڤــان ئایەتــان دیــار دبیــت كــو خودایــێ  مــەزن رۆژ 
ســەرنەرمكریە بــۆ خزمەتــا مــە و گرنگیــا وێ  بــۆ ژیانــا مــە 
گەلەكــە وئەگــەر ئــەو نەبــا ژیــان لســەر ئــەردی نەدبــوو، و ئەگەر 
ــی  ــان وەك ــا نەب ــێبە هۆس ــەڤ حس ــا و ئ ــی ژی نەب ــی رەنگ ب ڤ

ــات.  ــێ  نەده ــر ژیان ــە ب كێ ــەردێ  م ــن ئ ــە هەی نوك
مفایێن رۆژێ  بۆ مە:

مفایێــن رۆژێ  بــۆ مــە و بــۆ ئــەردی گەلەكــن ب كورتــی دێ  ئاماژە 
ب هنــدەكان كەیــن وەك رەنگڤــەدان بــۆ رامانــا ڤــان ئایەتێــن مــە 

ئامــاژە پێكری:
1- رۆژ عــەردی رۆن دكــەت: د چەندیــن ئایەتانــدا بەحســێ  
رۆناهیا رۆژێ  هاتیەكرن و ب چرایەكێ  گەش هاتیە ســالۆخدان، 

وەكــی: چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ النبــأ، چ ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  
چ ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڃ  ڃ     چ  چ   چ نــوح، 
چ ۇ  ۇ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ الفرقــان، 
ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     
ۉې  ې  ې  ې  ى  ى   ائائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ  
ــدەرێ   ــو رۆژ ژێ ــن ك ــە زانی ــا دئێت ــان ئایەت ــس، ژ ڤ ۇئ  چ يون
رۆناهیــێ  یــە و كارئینانــا زاراڤێــن )ســراج( و )ضيــاء( ژی رامانــا 
وێ  رۆناهیــێ  ددەن ئــەوا ژ وی ژێــدەری دەردكەڤیــت و ئەڤــەژی 
ئیعجــازەكا قورئانــێ  یــە چونكــی زانســتا هەڤچــەرخ ســەلماندیە 
كــو رۆژ وەكــی چرایەكــی یــە و رۆناهــی ژ وێ بخــۆ دەردكەڤیــت 
ــێ   ــا هەیڤــێ  كــو ژ وێ بخــۆ دەرناكەڤیــت بەل بەروڤــاژی رۆناهی
رەنگڤەدانــا رۆناهیــا رۆژێ  یــە و قورئانــا پیــرۆز ژی پەیڤــا )نــور( 

بــۆ بكارئینایــە.
بەرانبــەر رۆژێ   ئــەردی ل دۆر خــۆ ل  ئەنجامــێ  زڤڕینــا  ژ 
بــەردەوام نیڤــەكا ئــەردی ئــەوا بــەرێ  وێ  ل رۆژێ  دبیتــە رۆژ و                                                                    
ــو  ــە رۆژێ  ك ــتا وێ  دكەڤیت ــا پش ــاژی وێ  نیڤ ــت بەروڤ رۆن دبی
لــێ  دبیتــە شــەڤ و تــاری و رۆناهیــا هەیڤــێ  ژی ب شــەڤێ  
ــە ژی  ــەردوو خال ــە ه ــە، ئەڤ ــا رۆژێ  ی ــا رۆناهی ــەر رەنگڤەدان ه
مەزنتریــن بەلگەنــە كــو رۆژە ژێــدەرێ  رۆناهیــێ  بــۆ ئــەردی. 
ــا وێ  ژی ژ  ــا رۆژێ  عــەردی گــەرم دكــەت و دویراتی 2- گەرماتی
عــەردی یــا گونجایــە بــۆ ڤــێ  چەنــدێ  چونكــی ئەگــەر دویرتــر بــا 
ئــەرد گــەرم نەدبــوو و ئەگــەر نێزیكتــر بــا دا ئــەرد زێــدە گــەرم 

بیــت و د هــەردوو حالەتانــدا ژیــان ل ســەر ئــەردی نەدبــوو. 
هەروەســا ئــەو بڕەیــا وززێ  ئەڤــا ژێ  دئێــت یــا گونجایــە بــۆ 
پێدڤیــا ئــەردی، د ئــەو وززەیــا ژ رۆژێ  دەردكەڤیــت د هــەر 
چركەكێــدا دگەهیتــە )380( مەلیــۆن مەلیــۆن مەلیــۆن مەلیــۆن 
)180( هــزار مەلیــۆن مەلیــۆن وات ژ ڤــێ  وززێ   وات، بەلــێ  

دگەهنــە ئــەردی ل دویــڤ پێدڤیــا وی. 
3- زڤڕینــا ئــەردی ل دۆر رۆژێ  دبیتــە ئەگــەرێ  چێبوونا شــەڤ و                                                                            
رۆژا و بەردەوامیــا ژیانــێ  و بــێ  گومــان ئەگــەر شــەڤ و رۆژ 
ــەردەوام  ــەر ب ــو ئەگ ــوو، ئانك ــەردی نەدب ــان ل ســەر ئ ــان ژی نەب
شــەڤ بــا یــان بــەردەوام رۆژ بــا ژیــان نەدبــوو و قورئانــا پیــرۆز 
ڤــێ  چەنــدێ  كریــە و                                                                   ئامــاژە ب  ئایەتانــدا  ژی د چەندیــن 
دەلیڤــە  ســەلماندیە  چەنــدە  ئــەڤ  ژی  هەڤچــەرخ  زانســتا 
نینــە ب بەرفرەهــی بەحــس بكەیــن، بــۆ نموونــە قورئــان ل 
جهەكــێ  ئامــاژە ب پەیوەندیــێ  دناڤبــەرا ســەرنەرمكرنا رۆژێ  و                                                        

چێبوونــا شــەڤ و رۆژان دكــەت دەمــێ  دبێژیــت: چ ېئ  
حئچ  جئ   ی   ی   ی   ىئی   ىئ     ىئ   ېئ   
إبراهيــم، هەروەســا ل جهەكــێ  دی وەكــی مــە گۆتــی بەحســێ  
نیعمەتــا بەردەوامیــا شــەڤ و رۆژان دكــەت دەمــێ  دبێژیــت:                                            

چ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   
ڤ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  
ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  

القصــص. چ  چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ    ڃ  
4- رۆژ دبیتــە ئەگــەرێ  پەیدابوونــا هــەر چــار وەرزێــن ســالێ  ژ 
ــێ   ــی ی ــی ئەهلیلج ــەردی ل دۆر د مەدارەك ــا ع ــێ  زڤڕین ئەنجام
دەستنشــانكری دا، یــا دیــارە كا هەبوونــا هــەر چــار وەرزێــن ســالێ  
چەنــد گرنگیــا خــۆ هەیــە بــۆ ژیانــێ  و ئەگــەر بــەردەوام وەزرەك 

بــا ژیــان نەدبــوو. 
5- رۆژ ئەگــەرێ  هاتنــا بارانــێ  یــە و رۆلەكــێ  مــەزن یــێ  هــەی د 

چێبوونــا باییــدا.
ئــەم هەمــی دزانیــن گرنگیــا ئاڤــێ  بــۆ ژیانــێ  چەنــد گەلەكــە، و 
ژێــدەرێ  ســەرەكی یــێ  ئاڤــێ  ژی بارانــن و د چەندیــن ئایەتانــدا 
قورئانــا پیــرۆز ئامــاژە پــێ  كریــە، چەندیــن هــوكار ژی بەشــدارن 
رۆژە  ســەرەكی  هــوكارێ   بەلــێ   بارانێــدا  هاتنــا  پرۆسێســا  د 
چونكــی جوداییــا گەرماتیــا رۆژێ  ژ جهەكــی بــۆ جهەكــێ  دی 
دبیتــە ئەگــەرێ  پەیدابوونــا جوداییــێ  د فشــارا باییــدا و ب ڤــێ  
چەنــدێ  بــا رادبیــت و هەلمــا ئاڤــێ  و ناڤۆكێــن گەهشــتینە ئێــك 
ــەور  ــدا ع ــار و د ئەنجام ــن س ــد یێ ــن بلن ــۆ قاتێ ــەت ب ــد دك بلن
چێدبــن و بــاران ژ وان عــەوران دئێــت، هەروەســا وززەیــا رۆژێ  
دبیتــە ئەگــەر كــو هەلــم ژ دەریــا و ئوقیانوســان چێببیــت، بــۆ 
نموونــە: رۆژ دبیتــە ئەگــەر كــو د هــەر چركەكێــدا )100.000( 
تەنێــن ئاڤــێ  ژ دەریایــا ســپی یــا نەڤەراســت ببنــە هەلــم، ژ 
ڤــێ  چەنــدێ  دیاردبیــت كــو پەیوەندیــەكا موكــوم هەیــە دناڤبــەرا 
وززەیــا رۆژێ  و هاتنــا بارانانــدا وەكــی قورئانــا پیــرۆز دبێژیــت: 
چ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   چ 
النبــأ، و ئــەڤ ئاماژەیــا قورئانــێ  ئیعجــازەكا زانســتیە ل وی 
دەمــێ  قورئــان هاتیــە خــوارێ  كەســێ  ئــەڤ پەیوەندیــە نەدزانــی. 
6- رۆژ ئەگــەرە بــۆ بەردەوامیــا هەبوونــا ژێدەرێــن خوارنــێ ، 
ــی  ــێ  پێدڤ ــا خوارن ــارا چێبوون ــەوەران )كری ــی و گیان ــۆ رووەك ب

تیــرۆژكا رۆژێ  یــە( و د ئەنجامــدا بــۆ مرۆڤــی ژی.
یــا دیــارە كــو مــرۆڤ پێدڤــی خوارنــێ  یە بــۆ بەردەوامیــا ژیانێ ، و                                                                                 



خوارنــا مــە مرۆڤــان ژی دوو ژێــدەر یێــن هەیــن: گیانــەوەر و رووەك، ئــەم 
هەمــی دزانیــن كــو گیانــەوەر ژی ل ســەر رووەكــی دژیــن، ئانكــو رووەك 
ژێــدەرێ  ســەرەكیە، هەتــا رووەك خوارنــێ  بــۆ مــە چێكــەت پێدڤــی تیــرۆژكا 
رۆژێ  یــە، ئەڤــەژی بابەتەكــێ  دویــر و درێــژە دەلیڤــە نینــە ب بەرفرەهــی 

بەحــس بكەیــن و میكانیزمــا وێ  شــرۆڤە بكەیــن.  
مرۆڤــی  لەشــێ   دگەهینیتــە  مــەزن  مفایەكــێ   رۆژێ   تیــرۆژكا   -7

نەخاســمە بــۆ بهێزئێخســتنا هەســتیكا و چێكرنــا فیتامیــن دی دلەشــیدا. 
ئەڤــە هەمــی زێدەبــاری مفــا وەرگرتنــێ  ژ رۆژێ  بــۆ زانینــا دەم و  حســاب و 

شــەڤ و رۆژ و ســاالن، هەروەكــی قورئــان دبێژیــت: چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    
ې   ې   ې   ۉې   ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  
ڌ   ڌ   چ  چيونــس،  ۇئ   وئ   وئ    ەئ    ەئ   ائائ   ى    ى  
ڎ  ڎڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   
و                                                                                          اإلرساء،  چ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ــا ئــەردی ل دۆر خــۆ بەرانبــەر رۆژێ  شــەڤ و رۆژ ژێ   ــارە كــو زڤڕین ــا دی ی

ــت.  ــەردی ل دۆر رۆژێ  ســال ژێ  چێدبی ــا ئ ــن و زڤڕین چێدب
ئەركێ  مە بەرانبەر رۆژێ :

ژ ڤــێ  پێداچوونــا بــۆری بــۆ مــە دیــار بــوو كا پەیڤــا )ســخر( چەنــد رامانــان 
ــە  ــن م ــن یێ ــدەك ژ وان ــری هن ــێ  ك ــاژە پ ــە ئام ــن م ــت، ئەڤێ ــە دگری بخۆڤ
پێزانیــن ل ســەر هەیــن و چێدبیــت گەلەكێــن دی ژی هەبــن ئــەم نزانیــن.
ب گشــتی بۆ مە دیار بوو كو رۆژ ژێدەرێ  ژیانێ  یە و ژیان بێی رۆژ نابیت، 
ژبــەر ڤــی چەنــدێ  ژ كەڤــن وەرە مرۆڤــان ب چاڤــێ  رێــزێ  و پیرۆزیــێ  بــەرێ  
خــۆ دایــە رۆژێ  و گەلــەك مللەتێــن دی پەرســتنا وێ  كریــە وەك خوداوەند، ب 
تایبەتــی مســریێن كەڤــن و عەرەبێــن ســەردەمێ  بــەری هاتنــا ئیســامێ  ژی و                                                                            

فارســا و كــوردان ژی ئاگــر و رۆژ پیــرۆز راگرتینە.
ئیســامێ  و قورئانــێ  بەحســێ  گرنگیــا رۆژێ  كریــە وەك نیعمەتــەك ژ دەڤ 
خــودێ  پێدڤیــە سوپاســی و شــوكرا خــودێ  بكەیــن لســەر ڤــێ  نیعمەتــێ ، 
ــەر  ــدەرێ  وێ  ژی ه ــودێ  و ژێ ــن خ ــە ژ چێكریێ ــی رۆژ ژی چێكریەك چونك
خــودێ  یــە و دڤێــت پەرســتن و سوپاســیا خــودێ  بكەیــن نەیــا رۆژێ  چونكــی 
ــدار  ــێ  ناڤ ــورد ی ــێ  ك ــی زانای ــت، هەروەك ــزا خــۆ ژ خــودێ  وەردگری رۆژ هێ
ســەعید نۆرســی )خــودێ  ژێ  رازی بیــت( بەحســێ  ڤــی بابەتــی دكــەت ب ئینانا 
نموونەكــێ  دەمــێ  دبێژیــت: )بەلــێ  مــا ئــەوێ  پیێــن وی ســەربازێ  خوالمــێ  
ــە  ــا ن ــەت م ــكێش دك ــولتانی پێش ــا س ــێ  دیاری ــەت ئەڤ ــی دك ــولتانی ماچ س
كارەكــێ  كرێــت و بــێ  ئاقلیــەكا مــەزن دكــەت؟ ئــەرێ  پــا تــو چ دبێــژی بــۆ وی 
یــێ  پەســنا وان ئەگــەرا دكــەت ئەوێــن دبنــە ئەگــەرێ  هاتنــا قەنجیــا، و ڤیان و 
حەژێكرنــا خــۆ بــۆ وان دیاردكــەت ب تایبەتــی، بێــی قەنجیــكارێ  راســتەقینە! 
ئــەرێ  مــا ئەڤــە هــزار جــارا ژ یــێ  دی نــە بــێ  ئاقلتــرە؟(، چونكــی رۆژ ئەگــەرە 
نــە ژێــدەرە و نــە چێكــەرە و نــە قەنجیــكارە دڤێــت مــرۆڤ پەســن و سوپاســی 

و پەرســتنا ژێــدەر و چێكــەر و قەنجیــكاری بكــەت نەیــا ئەگــەری.
ژێدەر:

1- تەفسیرا ژیان، د. ئیسماعیل سگێری.
2- للكون إله، د. صبری الدمرداش.

3- شهادة الكون، عبدالودود رشید محمد.
4- الكون .. تأمات ریاضیة، د. أنور حمدي.

5- كلمات صغیرة في العبادة والعقیدة، سعید النورسي.
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العنكبــوت  فيهــا كلمــة )اآليــة( يف ســورة  الــي وردت  اآليــة األوىل   :1
ــا:                                                                                             هــي اآليــة اخلامســة عشــرة، والرتباطهــا ابآليــة الــي قبلهــا، نوردمهــا مًع

ۆئ   ۇئ         ۇئ    وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ       ائ   ى   ى   چ 
ٻ   ٱ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ  چ. وإذا أتملنــا اآليتــن مًعــا، 

فإننــا جنــد فيهمــا املواضيــع التاليــة:
أ- النيب املرسل نوح �.

ب- مدة الرسالة، أو احلياة )950( سنة.
ج- عقوبة الطوفان، واإلعجاز الغييب للقرآن الكرمي.

د- جناة نوح � ومن معه يف السفينة.
هـ- املعجزة احلسية و"اآلية للعاملن".

2: أ- النيب املرسل نوح �:  يعترب أكثر املؤرخن نوح � صاحب أول 
رسالة إهلية ونبوة بعد آدم �، ويعتربه القرآن الكرمي أحد أويل العزم من 
الرســل، ويعتــرب اجملتمــع الــذي أرســل إليهــم جمتمًعــا متطــورًا يف املؤسســات 
واإلدارة والقيــادة، واإلحنــراف املباشــر عــن العقيــدة والتوحيــد يف اإللوهيــة 
واإلميــان ابهلل وحــده �. ويظهــر مــن املناقشــات املوثقــة يف القــرآن الكــرمي 
أن اجملتمــع كان ُمنقســًما إىل فئــات وطبقــات وأصنــاف مــن العليــة والقــادة، 
ىچ. ې    ې   چ  بـــ  وصفوهــم  الذيــن  العامــة  واملواطنــن 

 مث التحدي األخري من قادة الدولة والقوم.. وبعد حياة مليئة ابألحداث 
واملناقشــات.. چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    

ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ هــود.
وبعــد الطوفــان الشــامل والغــرق الكامــل.. جــاء األمــر اإلهلــي لنــوح � 

ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ   چ  اجلــودي..  علــى  الســفينة  اســتواء  بعــد 
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  

هــود. چ  گ  گ  گ  
واجلانــب اإلعجــازي يف قصــة نــوح � وحادثــة الطوفــان والغــرق: يذكــره 

هللا � يف اإلعجــاز الغيــيب للقــرآن الكــرمي، قولــه تعــاىل: چ گ   ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ            ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  

ہ     ہ  ھ   ھچ هــود.
ب- مســألة عمــر نــوح � ومكوثــه يف دعــوة قومــه -علــى مــا قــرره 
القــرآن الكــرمي- ألــف ســنة إال مخســن عاًمــا. وكان إبتــاء نــوح � أطــول 
ابتــاء، إذ اســتمر يعــاين مــن أذى قومــه، وهــو يدعوهــم إىل هللا، ألــف ســنة 

إال مخســن عاًمــا.
جــاء يف )يف ظــال القــرآن(: "والراجــح أن فــرة رســالته الــي دعــا فيهــا 
قومــه كانــت ألــف ســنة إال مخســن عاًمــا، وقــد ســبقتها فــرة قبــل الرســالة 
وهــو  حمــددة،  غــري  الطوفــان  مــن  النجــاة  فــرة  وأعقبتهــا  حمــددة،  غــري 
عمــٌر مديــد، يبــدو لنــا اآلن غــري طبيعــي وال مألــوف يف أعمــار األفــراد، 
ولكننــا نتلقــاه مــن أصــدق  مصــدر يف هــذا الوجــود -وهــذا وحــده برهــاُن 
صدقــه- فــإذا أردان لــه تفســريًا فإننــا نســتطيع أن نقــول: إن عــدد البشــرية 
يومــذاك كان قليــًا وحمــدوًدا، فليــس ببعيــد أن يعــرض هللا هــذه األجيــال 
عــن كثــرة العــدد طــول العمــر لعمــارة األرض وامتــداد احليــاة. حــى إذا 
تكاثــر النــاس وعمــرت األرض مل يعــد هنــاك داع لطــول األعمــار؛ وهــذه 
الظاهــرة ملحوظــة يف أعمــار كثــري مــن األحيــاء، فكلمــا قلــل العــدد وقــّل 
النســُل طالــت األعمــار، كمــا يف النســور وبعــض الزواحــف كالســلحفاة؛ 
حــى يبلــغ عمــر بعضهــا مئــات األعــوام، بينمــا الــذابب الــذي يتوالــد 
ابملايــن ال تعيــش الواحــدة منــه أكثــر مــن أســبوعن. والشــاعر يعــرب عــن 

هــذه الظاهــرة:
      بغاث الطري أكثرها فراخا     وأم الصقر مقاة نزور

كلمة )اآلية( يف سورة العنكبوت/ 2

بقلم: األستاذ نشأة غفور سعيد -رمحه هللا-

موقع سفينة نوح عليه السالم



45

ومــن مث يطــول عمــر الصقــر، وتقــل أعمــار بغــاث الطــر، وهلل احلكمــة 
البالغــة". ويــروي علمــاء األحيــاء يف أســراليا أن املنطقــة الــي تكثــر فيهــا 
ــواانت املفرســة كالــذائب والثعالــب والــكالب الربيــة، فــإن االرانــب  احلي
تــزداد يف أعــداد صغارهــا، لبقــاء التــوازن بــن حاجــة اجلنــس للبقــاء وحاجــة 

احليــواانت املفرســة اىل الغــذاء واحليــاة .. وهلل احلكمــة البالغــة.
ج- ورد ذكــر الطوفــان يف القــرآن الكــرمي يف ســور، كلهــا بالغــة وإعجــاز، 

كمــا هــو يف كتــب البالغــة، وكمثــال:
ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ         ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    چ 
ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  
ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې     ې   ې   ۉ   ۅۉ  
ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ  

هــود. چ  ی   ىئ     ىئ   ىئ   ېئ      ېئېئ  
وأمثلة بالغية أخرى كلها تشهد بعظمة القرآن الكرمي:

ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    چ   -1
چاألعــراف. ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ     ڭڭ   ۓ   

ک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   چ   -2
ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ ڳ  ڳ   ڳچ يونس.
پ    پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   -3
ٹ   ٿ    ٿ   ٿ         ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ      ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   
ک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  
ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ         ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   
ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  
ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې     ې   ې   ۉ   ۅۉ  
ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ  
حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ     ىئ   ىئ   ېئ      ېئېئ  
مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ٱ  ٻ  
ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  
ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ہ   ہ      ۀۀ  ہہ   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ     ں   ں   ڱ             ڱڱ  ڱ  

هــود. چ  ھ   ھ  
4- چ ەئ  وئ     وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
ېئ   ېئىئ  ىئ  ىئ    ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  
ىئ  يئ  جب    حبخب  مب   ىب  يب  جت   حتخت  مت  ىت  
يت   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ    پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ            ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  چ املؤمنون.
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ   چ   چ    چ   -5

الفرقــان. چ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
6- چ ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ        ۆئ  
ٻ   ٱ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ  

العنكبــوت. چ  پ   پ        ٻ   ٻ   ٻ  
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ         چ    -7
ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  
چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک      ک  گ  گ   گ  

القمــر. گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ          ڱ  ڱ   ڱ  چ 
ى   ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     چ   -8

نــوح. چ  ى  ائ  
ومل تكن قصة نوح � وقصة الطوفان معروفة عند العرب يف جاهليتهم، 
ومل تكــن التــوراة مرمجــة اىل اللغــة العربيــة حــى يعرفــوا تفاصيــل حيــاة ســيدان 
نــوح  � وقــد كشــفت الكشــوفات األثريــة حقيقــة قصــة الطوفــان املثبــة 

يف الذكــر احلكيــم.
الفــرة  ويف  )1853م(،  عــام  منــذ  بــدأت  الــي  االستكشــافات  أ- 
)-1889 1900م( للبعثــة األمريكيــة اىل مدينــة نيبــور )نفــر(، والعثــور 

علــى قصــة الطوفــان حســب الروايــة الســومرية يف عهــد مــا قبــل محــورايب 
وعهــد امللــك زيوســودا.

ب- قصة الطوفان البابلية:
أ- ملحمــة جلجامــش: بعــد عثــور مسيــث علــى أانشــيد وألــواح اببليــة كان 

لوحهــا احلــادي عشــر ملحمــة جلجامــش.
260-( األول  أنتبوخــس  امللــك  عهــد  يف  بروســوس  قصــة  ب- 

280ق.م(.
ج- قصــة الطوفــان كمــا ترويهــا التــوراة يف اإلصحاحــات؛ مــن الســادس 
اىل التاســع مــن ســفر التكويــن، ويذكــر فيهــا اســم النــي نــوح � وبنــاء 
الســفينة، ومحــل زوجــن مــن األحيــاء، ومــن مث اســتقرار الســفينة علــى جبــل 

أرارات.
ــة  ــة مــن الرواي إن هــذه النصــوص، ابلرغــم مــن حــدوث التحريفــات، قريب
القرآنيــة. فمــن أخــرب الرســول ملسو هيلع هللا ىلص كل هــذه التفاصيــل؟ والقصــة حدثــت 

قبــل والدتــه آبالف الســنن.
 د- األدلــة األثريــة يف العــراق تــدل علــى ثبــوت قصــة الطوفــان: فمــن 
دراســة أتريــخ العــراق القــدمي، وخاصــة يف املــدن األثريــة )أور - أريــش 
- شــورابك - كيــش(، فــإن الدراســات أكــدت أن هــذه املــدن ضرهبــا 

الطوفــان يف حــوايل ) 3000ق.م(. 
وختاًمــا.. فقــد كشــفت وكالــة انســا األمريكيــة، علــى عمــق مئــات األمتــار 
حتــت ســطح البحــر األســود، علــى بقــااي منطقــة ســكانية يف بقعــة وقعــت 
فيهــا ســيول مدمــرة قبــل 7500عــام، تعــادل يف أمهيتهــا اكتشــاف أطــالل 
بومــي، املدينــة الرومانيــة القدميــة، الــي دمرهــا بــركان فيــزوف قبــل عــدة 

قــرون.
واحلمدهلل رب العاملن.



ههیڤ العدد )45( ربيع 462017

     كمــا قلنــا يف املقــال الثــاين: رغــم وجــود القــراءات املتنوعــة للقــرآن، ال 
توجــد قــراءة واحــدة تتصــادم مــع قــراءة أخــرى، بــل القــراءات املتنوعــة يؤيــد 
بعضهــا بعًضــا، فهــو خــالف تنــوع وتغايــر، وليــس خــالف تضــاد. ونالحــظ 
أن رســم املصحــف يراعــي املعــاين املتعــددة للقــراءات القرآنيــة، ويف هــذه 

املقالــة نتحــدث عــن:
املثال الثاين:

و)املْيــت(  ابلتشــديد،  )امليِّــت(  حتتمــل كلمــي:  الــي  )امليــت(،  رســم 
صحيحتــان. قــراءاتن  ومهــا  ابلتخفيــف، 

وردت كلمة )ميت( ومشتقاهتا يف القرآن 26 مرة1: )ميتا: 5 مرات(، امليتة: 
)6: مــرات(، )امليــت: 12 مــرة(، )ميتــون: مــراتن(، )مبيتــن: مــرة واحــدة(.

جــاء يف )املعجــم الوجيــز(: “)امليّــُت( الــذي فــارق احليــاة، واجلمــع أمــوات، 
القــرآن  تــزول حياتــه دون ذبــح شــرعي. ويف  وموتــى. )املْيتــة(: احليــوان 
الكــرمي: چٱ  ٻ  ٻچ”2. ويف لســان العــرب: )ورجــل َميِّــتٌّ 
وَمْيــٌت؛ وقيــل: املَْيــُت الــذي مــاَت، واملَيِّــُت واملائِــُت: الــذي مل َيُــْت بـَْعــُد. 
وحكــى اجلوهــريُّ عــن الفــراء: يقــال ملــْن مل َيُــْت ِإنــه مائِــٌت عــن قليــل، 
وَميِّــٌت، وال يقولــون ملــن مــاَت: هــذا مائِــٌت. قيــل: وهــذا خطــأٌ، وِإمنــا َميِّــٌت 

يصلــح ِلمــا قــد مــاَت، وِلمــا َســَيُموُت؛ قــال هللا تعــاىل:  چ حئ  مئ  ىئ  
يئچ. وقــد اتفــق القــراء علــى التشــديد يف مــا مل يــت، واختلفــوا فيمــا 

عــداه، قــال الشــاطيب: ومــا مل يــت للــكل جــاء مثقــالً..
قــال مكــي: “وعلــى ذلــك أمجعــوا علــى التشــديد فيمــا مل يــت، للجمــع 
بــن اللغتــن، والتخفيــف فيمــا مــات ومــا مل يــت جائــز، وكذلــك التخفيــف 

والتشــديد يف )بلــدة ميتــاً(”3. 
دقة الرسم القرآين يف هذه الكلمة:

إذن عندمــا تقــرأ )امليــت( مــن غــر شــّدة، تعــي املــوت احلقيقــي واجملــازي 
كذلــك. ولكــن عندمــا تقــرأ ابلشــّدة فــال تعــي املــوت احلقيقــي. 

اجملموعة األوىل: 
اآلايت الــي تقــرأ ابلتشــديد يف مجيــع الــرواايت، واملقصــود الــذي مل يــت أو 

ملـّـا يــت بعــد:
* چ ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۉ  چ إبراهيــم، 

چ  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ 
الصافــات: تتحــدث عــن حــال الكافريــن يف النــار، فمــع شــّدة العــذاب ال 

يوتــون.
* چ حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  چ الزمــر،چ ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  

ــي،  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــم، محم ــرآن الكري ــاظ الق ــرس أللف ــم املفه 1-   املعج

إنتشــارات إســامي، طهــران، ط9، ص794.
ــة، املركــز العــريب للثقافــة والعلــوم،  2-  املعجــم الوجيــز، مجمــع اللغــة العربي

بــروت، لبنــان، 1400هـــ- 1980م، ص594.
3-  الكشــف، ج1، ص-239 240، مــن كتــاب: تفســر القــرآن بالقــراءات القرآنيــة 

ــوزي،  ــن الج ــر، اب ــم التفس ــر يف عل ــك: زاد املس ــر، ج5، ص275. كذل الع
املكتــب اإلســامي، دار ابن حــزم، بــروت، لبنــان، ط1، -1423 2002م، ص186.

ۅ  چ املؤمنون: اآليتان تشران اىل موهتم يف املستقبل، وأهنم مل يوتوا بعد.
اجملموعة الثانية:

تتضمــن تلــك اآلايت الــي تقــرأ كلمــة )امليــت( ابلروايتــن، فيجــوز فيهــا أن 
يكــون املقصــود هبــا الذيــن ماتــوا حقيقــة، أو ملـّـا يوتــوا، أو لضــرب املثــل:

چ ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    *

قرأهــا  فقــد  األنعــام:  چ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہۓ  
املدنيــان )انفــع وأبــو جعفــر(، ويعقــوب ابلتشــديد )َمّيتــا(، وقرأهــا اآلخــرون 
ابلتخفيــف )َمۡيتــا(: تتحــدث اآليــة عــن اهلدايــة.. وهنــا امليــت يقصــد بــه 
الكافــر. ومــن مث تقــارن بــن الــذي يعيــش بنــور اإليــان والــذي هــو ابق يف 

ــذا تقــرأ ابلروايتــن. ظلمــات الكفــر، ل
*  چ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  

پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  الفرقــان،  چ  ں  
چ ۓ  ۓڭ  ڭ   پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  چ الزخــرف، 
ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ              ۆ  ۈ  چ ق: فقــد قرأهــا أبــو جعفــر ابلتشــديد 

)َمّيتــا(، وقرأهــا اآلخــرون ابلتخفيــف )َمۡيتــا(.
ک   ک    ک      ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   چ   *

گ  گ  چ يس: فقد قرأها املدنيان )انفع وأبو جعفر( ابلتشديد 
تَــُة(. ـۡ )ٱۡلَميـّتَــُة(، وقرأهــا اآلخــرون ابلتخفيــف )ٱۡلَمي

وئ    ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى   ې   ې    ې   ې   چ   *

وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے   چ  األعــراف،  چ  ىئ         ی ىئ   
ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆۆ  ۈ       ۈ  ٴۇچ 
فاطــر: فقــد قرأهــا ابــن كثــر، وأبــو عمــرو، وابــن عامــر، وشــعبة عــن عاصــم، 
ويعقــوب ابلتخفيــف )مَّْيــت( وقرأهــا اآلخــرون ابلتشــديد )مَّيِّــت(: تتحــدث 
اآلايت عــن إحيــاء األرض امليتــة بعــد موهتــا )أي يبســها(، كيــف حييهــا 
هللا تعــاىل إبنــزال املطــر عليهــا. كذلــك هــذه أمثلــة علــى إحيــاء هللا املوتــى 
يــوم القيامــة )ڀ  ڀ(..)ۆ              ۆ(.. )ۈ       ۈُ(. 
أولئك املوتى الذين ملّا يوتوا بعد عند نزول اآلايت، لذلك تقرأ ابلروايتن.
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ    ٺ   *چٺ  

ڤ  ڤڄ  چ احلجــرات: فقــد قرأهــا املدنيــان )انفــع وأبو جعفر(، 
ورويــس عــن يعقــوب ابلتشــديد )َمّيتــا(، وقرأهــا اآلخــرون ابلتخفيــف )َمۡيتــا(: 
ــا ألن أكل حلــم امليتــة  ــه(. إّم ــة تشــبه الغيبــة أبكل حلــم اإلنســان )أخي فاآلي
مقــزز، أو ألن مــن يقــوم بغيبــة املســلم كأنــه أيكل حلمــه يف حــن هــو ميــت، 
فــال يشــعر بــه. يقــول ابــن اجلــوزي: “وقــرأ انفــع )مّيتــاً( ابلتشــديد. قــال 
الزجــاج: وبيانــه أن ِذكــرك بســوٍء َمــْن مل حَيُْضــر، مبنزلــة أكل حلمــه وهــو ميــت 

ــسُّ بذلــك” 4. لذلــك تقــرأ ابلروايتــن. ال حيُِ
چ ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ      *

ــن  ــامي، دار اب ــب اإلس ــوزي، املكت ــن الج ــر، اب ــم التفس ــر يف عل 4-زاد املس

ــان، ط1، -1423 2002م، ص1335.  ــروت، لبن ــزم، ب ح

من إعجاز القراءات القرآنية
رسم املصحف يراعي املعاين املتعددة للقراءات املتنوعة
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ  البقــرة،  چ  ڳ  ڳ ہ  
گ   چ املائدة، چ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ۉ  چ األنعــام، 

چ گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ       
ڱ  ںھ  چ النحل: فقد قرأها أبو جعفر ابلتشــديد )ٱۡلَميـَّتَة - َميـَّتًة(، 

تَــًة(: ـۡ تَــَة - َمي ـۡ وقرأهــا اآلخــرون ابلتخفيــف )ٱۡلَمي
يقــول ابــن اجلــوزي: “قــرأ أبــو جعفــر )امليتــة( هاهنــا –ســورة البقــرة- ويف 
ــة  ــدة، والنحــل، و چڭ  ۇچ ق. ابلتشــديد، حيــث وقــع. وامليت املائ
يف عــرف الشــرع: اســم لــكل حيــوان خرجــت روحــه بغــر ذكاة. وقيــل: إن 
احلكمــة يف حتــرمي امليتــة أن مجــود الــدم فيهــا ابملــوت حيــدث أذًى لــآكل، 
وقــد يســمى املذبــوح يف بعــض األحــوال: ميتــة حكمــاً، ألن حكمــه حكــم 
امليتــة، كذبيحــة املرتــد”5. إذن جيــوز أن تتكلــم عــن امليتــة أو املذبوحــة، 

لذلــك تقــرأ ابلروايتــن.
ڄ   ڄ   ڄ      ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   *چ 

ڎ   ڇ  چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ  
چ األنعــام: فقــد قرأهــا أبــو جعفــر ابلتشــديد )َميـّتَــًة(، وقرأهــا اآلخــرون 
َتــًة(: تتحــدث عــن أكل حلــم اجلنــن يف بطــن احليــوان، فقــد  ـۡ ابلتخفيــف )َمي
كان أهــل اجلاهليــة يدعــون إن كان حيــاً فإهنــا حــرام علــى نســائهم، وإن كان 
ميتــة فهــو حــال للجميــع! إذن جيــوز أن تكــون تلــك األجنــة الــي مل تولــد 

بعــد ميتــة أو أحيــاًء، لذلــك تقــرأ ابلروايتــن. 
* چ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ۈ چ آل عمران، 

ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چ 
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   چ  األنعــام،  چ  ٹ   ٺ  
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې     ې   ۉ   ۉ   ۅ  
يونــس،                    ېئچ  ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   وئۇئ    وئ      ەئ   ەئ  

چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  
چ  چ   چ  چ الــروم: فقــد قرأهــا ابــن كثــر، وأبــو عمــرو، وابــن 
عامــر، وشــعبة عــن عاصــم ابلتخفيــف )ٱۡلَمْيــِت(، وقرأهــا اآلخرون ابلتشــديد 
)ٱۡلَميِّــِت(: تتحــدث عــن قــدرة هللا تعــاىل، الــذي خيــرج احلــي مــن امليــت، 
وخيــرج امليــت مــن احلــي. كلمــة )امليــت( يف اآلايت حتتمــل أن يُقصــد هبــا 
املــوت احلقيقــي، كمــا اإلنســان ميــوت بعــد احليــاة. أو يُقصــد هبــا املــوت غــر 
احلقيقــي، كمــّي الرجــل الــذي ُيكــون منــه اإلنســان.. أو جمــازايً، كاملؤمــن 

الــذي يولــد الكافــر، وابلعكــس.. وهلــذا تقــرأ ابلروايتــن.
     إذن نصــل اىل أنــه عندمــا تقــرأ هــذه الكلمــات، الــي حتتمــل أكثــر مــن 
وجــه، بقــراءة واحــدة يقصــد هبــا وجــه واحــد. ولكــن إذا قــرأت أبكثــر مــن 
قــراءة، فإهنــا يقصــد هبــا أكثــر مــن معــى، ورســم املصحــف يراعــي هذه املعاين 

املتعــددة بشــكل مجيــل.. وهللا أعلــم.
اخلاصة:

بــدأ تدويــن القــرآن منــذ نزولــه يف زمــن الرســول . مث مجــع بــن دفــي كتــاب 
واحــد يف زمــن أيب بكــر . مث نســخت نســخ مــن ذلــك املصحــف يف زمــن 
عثمــان . مــع تعــدد القــراءات، ال يوجــد فيهــا تناقــض، بــل ناحــظ ســعة 
املعــى ووضــوح البيــان اإلهلــي. وعندمــا تقــرأ الكلمــات، الــي حيتمــل رمسهــا 
أكثــر مــن وجــه، بقــراءة واحــدة يقصــد هبــا معــى واحــد، ولكــن إذا قــرأت 

أبكثــر مــن قــراءة، فإهنــا يقصــد هبــا أكثــر مــن معــى.
5- زاد املسري يف علم التفسري، ابن الجوزي، ص101. 

املصادر:
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