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نوقتىئىنهزهرلىرىنى تۈپ ئىلىمىنىڭ ئۇزۇقشۇناسلىق تېبابىتى ئۇيغۇر مهقسهت: مهزمۇنى قىسقىچه
ئوزۇقشۇناسلىق تېبابىتى ئۇيغۇر ساقلىنىۋاتقان –سىرتىدا ئىچى مهملىكهت ئۇسۇل: تۇرغۇزۇش؛
ھۆججهتلهر يازما ۋه كىتاب ئارتۇق پارچىدىن 30 دائىر داۋاالشقا بىلهن يېمهك-ئىچمهك ۋه ئىلىمى
تېبابىتى ئۇيغۇر نهتىجه: قىلىندى؛ ئانالىز سېلىشتۇرۇپ ۋه تهھقىقلهندى ئومۇمىيۈزلۈك
يىلتىزداش››دېگهن ئوزۇقلۇق ۋه دورا مهنبهداش، ئوزۇقلۇق ۋه ‹‹داۋا ئىلمى ئوزۇقشۇناسلىق
باشلىنىش، مۇناسىۋهتنى ئوتتۇرىسىدىكى ئوزۇقلۇقالر بىلهن ماددا تۆت قىلغان. ئاساس ئىدىيهنى
روھ مهركهز، ساغالملىقىنى ئهزا ئاساس، تهڭپۇڭلىقىنى مىزاج مهنبه، نۇرماللىقىنى خىلىتالر
‹‹تهبىئهت›› چىقىش، نورماللىقىنى ئهفئال نهتىجه، پائالىيىتىنى قۇۋۋهت ئۈنۈم، جانلىقلىقىنى
بىرىش ئهھمىيهت تهسىرىنى كهيپىيات ۋه ماددىي ئوزۇقلۇقالرنىڭ مهقسهت، ئاشۇرۇشنى كۈچىنى
نوقتىئىنهزهرىنى ئىلمىي ئوزۇقشۇناسلىق ئىگه ئاساسقا نهزهرىيىۋى خاس ئۆزىگه قىلغان نوختىسى
پۈتۈنلۈك بىر باغالپ، بىلهن كېسهللىكلهر ۋه ساقلىق جهريانىنى ھهزىم باسقۇچلۇق تۆت تىكلىگهن.
شهخىسنىڭ ۋه زامان ماكان، بهرگهن. ئېتىبار ئوزۇقالندۇرۇشقا بهدهنلىك ئومۇمىي بۇيىچه قارىشى
بارغان؛ ئېلىپ داۋاالش ۋه ئېلىش ئالدىنى كۈتۈنۈش، ئارقىلىق ئوزۇقلۇق ئاساسهن ئاالھىدىلىكىگه
بىلهن يېمهك-ئىچمهك جهريانىدا، ئهمهلىيهت يىللىق مىڭ نهچچه تېبابىتى ئۇيغۇر يهكۈن:
سىستېمىسىنى نهزهرىيهۋى مۇكهممهل ۋه توپلىغان تهجىرىبىلهرنى مول ھهققىده كۈتۈنۈش
قويۇپ، ئوتتۇرغا ئۇسۇلالرنى ۋه پىرىنسىپ توغرا يۈرۈش بىر ھهقته بۇ ھهمده شهكىللهندۈرگهن
قىممهتلىك ئۈچۈن كۆرۈشى ئۆمۈر ئۇزۇن ھهم ساغالملىقى خهلقىنىڭ مىللهت ھهر مهملىكىتىمىزدىكى
نهزهرىيه تېببىي مۇكهممهل دائىر يېمهك-ئىچمهككه خهلقىنىڭ ئۇيغۇر ئۇالر، قوشقان. تۆھپىلهرنى
ئۇيغۇر بۇالر ئىبارهت. نهتىجىسىدىن تهجىرىبىلىرىنىڭ كىلىنىكىلىق ئىگه خاسلىققا ۋه سىستېمىسى
تهتقىقاتى، كلىنىكا تهتقىقاتى، تهجرىبه ئۇزۇقلۇق تهتقىقاتى، پهن ئۇل ئۇزۇقلۇق تېبابىتى
ۋه ئېلىش ئالدىنى كېسهللىكلهرنىڭ ساقالش، ساقلىقنى كۈتۈنۈش، ئارقىلىق ئوزۇقلۇق شۇنداقال
ئۆمۈر ئۇزۇن ئىلمى ئوزۇقشۇناسلىق تېبابىتى ئۇيغۇر ئوينايدۇ. رول يېتهكچىلىك ئىشلىرىدا داۋاالش
ئۇنىڭدىكى مول، ھهم كهڭ ئىنتايىن مهزمۇنى ئۇنىڭ بولۇپ، ھالقا مۇھىم يولىدىكى كۆرۈش
بولۇپ، ئىگه قىممىتىگه ئىشلىتىلىش ئهمهلىي ۋه ئىلمىيلىككه يۈكسهك ئۇسۇلالر ۋه پىرىنسىپ نۇرغۇن
نهزهرىيهسى ئاساسىي ئىلىمىنىڭ ئوزۇقشۇناسلىق تېبابىتى ئۇيغۇر ئهرزىيدۇ. ئېلىشقا ئۆلگه ھېلىھهممۇ
ئۇسۇلىنىڭ داۋاالش بىلهن يېمهك-ئىچمهك ۋه كۈتۈنۈش بىلهن يېمهك-ئىچمهك تېبابىتىنىڭ ئۇيغۇر
ئوزۇقشۇناسلىق تېبابهتچىلىكىنىڭ غهرب يهنه بهلكى قالماستىن، بولۇپال شاھىت تارىخىغا
ئۆزىنىڭ بايقالمىالرنى يېڭى تېبابهتچىلىكىدىكى غهرب بىلله، بىلهن بىرىش تولۇقلىما قاراشلىرىغا
شۇنداقال شهكىللهندۈرىدۇ. سىستېمىسىنى ئۇزۇقشۇناسلىق يۈكسهلگهن تېخىمۇ قىلىپ بېيىتىلمىسى
يۈزلىنىش يېڭى تهپهككۇرىغا تهرهققىيات كهلگۈسى ئىلمىنىڭ ئوزۇقشۇناسلىق 21–ئهسىردىكى
ھهم بولغان بار ھازىر مۇناسىۋهتلىك ئىلىمىگه داۋاالش بىلهن يېمهك-ئىچمهك ھهمده قوشىدۇ

بولىدۇ. پۇرسىتى ۋه ۋاسىتىسى يېڭى قىلىدىغان ھهل مهسىلىلهرنى بولىدىغان پهيدا كهلگۈسىده
ئىشلىتىش نوقتىئىنهزهر، تۈپ ئوزۇقشۇناسلىق، تېبابىتى، ئۇيغۇر سۆزلهر: ئاچقۇچلۇق
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تۈگۈنى قاتناش ئوتتۇرىسىدىكى غهرب بىلهن شهرق دهۋىر ئوزۇن ئىنتايىن تارىختا
ھهر قهدىمكى ياشىغان زىمىندا مۇشۇ مهدهنىيىتى يېمهك-ئىچمهك يۇرتنىڭ غهربى بولغان
ئۆزلىرىنىڭ ۋه مۇھىتى جۇغراپىيهلىك ماكانالرنىڭ ياشىغان ئۆزلىرى خهلىقلىرىنىڭ مىللهت
ئىگه ئىندىۋىدۇئاللىققا شهكىللهندۈرگهن قىلىپ ئاساس شارائىتىنى ئېتنىك ئىرىسىي

ئالىدۇ[1]. ئىچىگه ئۆز مهدهنىيىتىنى ئوزۇقشۇناسلىق

بۇيانقى تارىختىن ئۇزاق خهلقىنىڭ ئۇيغۇر ئىلمى ئوزۇقشۇناسلىق تېبابىتى ئۇيغۇر
يولىنىڭ يېپهك شهكىللهنگهن[3-2]، داۋامىدا ئهم-ئىرىمچىلىكى ۋه ئهمهلىيىتى تۇرمۇش
ھهم قىلىش قوبۇل جهۋھهرلىرىنى مهدهنىيىتىنىڭ غهرب ۋه شهرق ئهگىشىپ، راۋانلىشىشىغا
ئوزۇقلۇق كۆتۈرۈلگهن[1]، سهۋىيىگه يۇقىرى بېيىتىپ ئۆزىنى ئارقىلىق ئۆزلهشتۈرۈش
داۋاالشتا ۋه ئېلىش ئالدىنى كېسهللىكلهرنىڭ ساقالپ، ساقلىقنى كۈتۈنۈش، ئارقىلىق
خهلقىنىڭ ئۇيغۇر ۋه مهدهنىيىتى ئهتىۋارلىق ئىنتايىن كهلگهن، پايدىلىنىپ

جهۋھىرى. ئهقىل-پاراسىتىنىڭ

تېبابىتى ئۇيغۇر سهھىپىسىده مهدهنىيهت قىلىنغان ئۆزهك يۇرت غهربى يولىنىڭ يېپهك
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ئۇيغۇر مهدهنىيهت مهزكۇر مۇھىم[5-4]. ناھايىتى ئورنى تۇتقان ئوزۇقشۇناسلىقىنىڭ
ئىگه خاسلىققا ۋه سىستېمىسى نهزهرىيه تېببىي مۇكهممهل دائىر ئۇزۇقشۇناسلىققا خهلقىنىڭ
ۋه كېلىشى بارلىققا ئۇنىڭ بولۇپ[6]، تاپقان تهشكىل تهجىرىبىسىدىن كىلىنىكىلىق

باغالنغان. چهمبهرچاس بىلهن دهۋىرلهر تارىخى ئۇزۇن ئىنتايىن تهرهققىياتى
نوختىدىن تارىخىي شهكىللىنىشىنى ئىلىمىنىڭ ئوزۇقشۇناسلىق تېبابىتى ئۇيغۇر
بىلهن ئادهتلهر ئۆرۈپ ۋه مهدهنىيهت تۈرلۈك ئۇ بولساق، كۆزىتىدىغان
ئىپتىدائىي ئاساسىدا بىلىش داۋانى ۋه ئوزۇق دهۋرده بۇرۇنقى سىڭىشىپ،تارىختىن
«ئوزۇقلۇق مهخسۇس دهۋىرده تارىخىي بولسا، سۈرىگهن بىخ بىرگه بىلهن تېبابهتچىلىك
قۇرۇلمىسى نهزهرىيهۋى دهسلهپكى تهدرىجىي ئاساسىدا كېلىش بارلىققا تۈرلىرى»
ئوزۇقشۇناس››الر دوختۇرى، ‹‹ئۇزۇقلۇق مهخسۇس ئهسىرده ئوتتۇرا شهكىللهنگهن؛
ئاساس نهزهرىيهۋى ئىلمىي يېتىپ، سهۋىيهگه يۇقىرى قهدهر بىر ئاساسىدا كېلىش بارلىققا
سىستېما نهزهرىيهۋى مۇكهممهل يهنىمۇ توپلىنىپ تهجرىبىلهر زاماندا يېقىنقى تىكلهنگهن؛
پهنگه مۇستهقىل ئايرىم دهۋرده ھازىرقى بېيىتىلغان؛ مهزمۇنى ئاساسىدا تۇرغۇزۇلۇش
تېبابىتى ئۇيغۇر كىرگۈزۈلگهن. سىستېمىسىغا ئوقۇتۇش مائارىپ ئالىي ئايرىلىپ،
ئىزنالىرى تهرهققىيات مهزگىللىك ئۇزۇن ھهم روشهن بۇنداق ئىلىمىنىڭ ئوزۇقشۇناسلىق
ئىلمىي خاس ئۆزىگه مهنبهگه، تارىخىي ئىلىمىنىڭ ئوزۇقشۇناسلىق تېبابىتى ئۇيغۇر
ئىگه تهجىربىسىگه ئهمهلىيهت مول ئاساسقا، نهزهرىيىۋى مۇكهممهل نوقتىئىنهزهرگه،
بهلكى قالماستىن، گهۋدىلهندۈرۈپ كۈچىنى ھاياتى قۇدرهتلىك ئىكهنلىكىدهك
پارالق ۋه رولى زور غايهت ئوينىغان جهھهتته داۋاالش ۋه ئېلىش ئالدىنى كېسهللىكنىڭ

بېرىدۇ. كۆرسىتىپ كهلگۈسىنىمۇ

تارىخي تېبابىتىنىڭ ئۇيغۇر بىلهن مهدهنىيىتى يېمهك-ئىچمهك ئۇيغۇرالرنىڭ
يېمهك-ئىچمهك ئۇيغۇرالردا بولساق، قارايدىغان بىرلهشتۈرۈپ مۇساپىسىنى تهرهققىيات
بولۇپ بىرى مهزمۇنلىرىدىن مۇھىم تېبابىتىنىڭ ئۇيغۇر داۋاالش كېسهل ئارقىلىق
شهكىللهنگهن تېبابىتى ئۇيغۇر ئوزۇقشۇناسلىقى تېبابىتى ئۇيغۇر گهرچه كهلگهن[7].
ئۇ بىراق بولسىمۇ، ئهتمىگهن راۋاج سۈپىتىده ئىلم مۇستهقىل دهۋىرلهرده دهسلهپكى
مول ۋه تارىخنى ئۇزۇن نىسبهتهن قارىغاندا، نوقتىسىدىن ئىھتىياجى ئوزۇق كىشىلهرنىڭ
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تېبابىتى ئۇيغۇر قىلغان. مۇجهسسهم ئۆزىده خۇسۇسىيهتنى ئېتنىك مهزمۇنلۇق
ساقالش، ساقلىقنى كىشىلهرنىڭ ئۇنىڭ ۋه كېلىشى بارلىققا نهزهرىيىسىنىڭ
تېبابىتى ئۇيغۇر بىلهن قوللىنىلىشى داۋاالشتا ۋه ئېلىش ئالدىنى كېسهللىكلهرنىڭ
بهدهنگه دۇنياسىدىكى تهبىئهت خهلقىنىڭ ئۇيغۇر زاماندىكى ئهينى ئىلمى ئوزۇقشۇناسلىق
ئۇنى ھهم بېيىتقان يهنىمۇ تونۇشىنى بولغان ئوزۇقلۇقالرغا ھهرخىل پايدىلىق
ئۇسۇللىرىنىڭ داۋاالش كېسهللىكلهرنى تېبابىتىده ئۇيغۇر شۇنداقال سىستېمىالشتۇرغان،

ئايالنغان. قىسمىغا تهركىبىي مۇھىم
يېمهك-ئىچمهك تېبابىتىنىڭ ئۇيغۇر ئىلمى ئوزۇقشۇناسلىق تېبابىتى ئۇيغۇر
تېبابىتى ئۇيغۇر ئۇ ئىلىم[3]. قىلىدىغان تهتقىق ئىشلىتىلىشىنى ئۇنىڭ ۋه نهزهرىيهسى
تېبابىتى ئۇيغۇر ئىلمى، ساقالش ساقلىقنى تېبابىتى ئۇيغۇر ئىلمى، كۈتۈنۈش
ئۇيغۇر ئىلمى، تېببىي كلىنىكا تېبابىتى ئۇيغۇر ئىلمى، ئېلىش ئالدىنى كېسهللىكلهرنىڭ
ئىلمى كهلتۈرۈش ئهسلىگه ساغالملىقنى تېبابىتى ئۇيغۇر ۋه ئىلمى پهرۋىش تېبابىتى

تۇتىدۇ. ئورۇن مۇھىم تهرهپلهرده قاتارلىق
تهتقىقاتىنىڭ ئىلمى ھاياتلىق ۋه تهرهققىياتى جهمئىيهت بىرى يىلالردىن يېقىنقى
كېسهللىك ۋه ساقلىق ئىنسانالرنىڭ ئىلىمىنىڭ ئوزۇقشۇناسلىق ئهگىشىپ، يۈكسىلىشىگه
تهرهققىياتىنىڭ جهمئىيهت گهۋدىلىنىۋاتماقتا. بارغانچه قىممىتى ۋه ئهھمىيىتى جهھهتتىكى
ئۇيغۇر ئېھتىياجى ئۆزگىرىش ئهندىزىسىنىڭ تېببىي تېبابىتى ئۇيغۇر زامان ھازىرىقى ۋه
تېبابىتىنىڭ ئۇيغۇر تهتقىقاتالردا ساھه ھهر يۇقىرىقىدهك دائىر ئوزۇقشۇناسلىقىغا تېبابىتى
ئوزۇقشۇناسلىق زامان ھازىرىقى قىلىنغان ۋارىسلىق ئهنئهنىسىگه ئوزۇقشۇناسلىق
نهزهرىيىنىڭ ئىگه پۈتۈنلۈككه بىر ئوينىيااليدىغان رول يىتهكچىلىك تهتقىقاتلىرىدا
يۇشۇرۇن جهھهتتىكى ئوزۇقشۇناسلىق تېبابىتىنىڭ ئۇيغۇر شۇڭا قىلىدۇ. تهلهپ بولۇشىنى
ئىچى مهملىكهت ئۈچۈن، ماسالشتۇرۇش ئىھتىياجالرغا يۇقىرىقىدهك قېزىپ كۈچىنى
بىلهن يېمهك-ئىچمهك ۋه ئىلىمى ئوزۇقشۇناسلىق تېبابىتى ئۇيغۇر ساقلىنىۋاتقان –سىرتىدا
ھۆججهتلهرنى يازما ۋه ئهسهرلهر نوپۇزلۇق قهدىمكى ئارتۇق پارچىدىن 30 دائىر داۋاالشقا
ئارقىلىق قىلىش ئانالىز ئۇالرنى ۋه سېلىشتۇرۇش باھاالش، تهھقىقلهش، ئومۇمىيۈزلۈك
قهدهمده دهسلهپكى ئاساسلىرىنى نهزهرىيىۋى ئىلمىنىڭ ئوزۇقشۇناسلىق تېبابىتى ئۇيغۇر
ئوزۇقشۇناسلىق تېبابىتى ئۇيغۇر مۇناسىۋهتلىك بۇنىڭغا تۆۋهنده چىقتۇق. تۇرغۇزۇپ

ئۆتىمىز. قويۇپ ئوتتۇرغا نوقتىئىنهزهرلىرىنى تۈپ ئىلمىنىڭ

نوقتىئىنهزهرى ئۇزۇقلۇق قىلغان باشلىنىش ماددىنى چوڭ تۆت .1

خاس ئۆزىگه قارىشى ماددا تۆت قهدىمكى خهلىقلىرىنىڭ تۈرۈك ـــ ئۇيغۇر
قهدىمكى ئاسىيانىڭ مهركىزى ۋه ئوتتۇرا ئىگه[8]. تارىخقا ئۇزاق ۋه ئورگىناللىققا
ئانىمىزىملىق ھهرخىل سۈپىتىده ئىالھچىلىقى تهبىئهت دهسلهپكى ئهڭ ئىنسانىيىتى
بىرلىككه قهدهر بىر ئالهمنى كىيىنچه قىلغان، ئېتىقات نامايهندىلهرگه ۋه مۇئهككهل
مهيدانغا تهپهككۈرنىڭ پهلسهپىۋى بۇ باشلىغان، ئىزاھالشقا بۇيىچه قاراش كهلتۈرگهن
ئوت، يهنى ماددا چوڭ (تۆت تادۇ تۆت قهدىمكى ئهڭ بۇ كۆرسىتهتتى. كهلگهنلىكىنى
قاراش بۇ كهلتۈرگهن[9]. بارلىققا شهكىللىنىشىنى قارىشىنىڭ تۇپراق) سۇ، ھاۋا،
غهرىپكه قهبىلىلىرىنىڭ سىكات-ساك يۆتكىلىشى، جهنۇپقا قهبىلىلىرىنىڭ ئارىيان-ساك
كۆرسهتكهن[8]. تهسىر كۈچلۈك پهلسهپىسىگه گرېتسىيه ۋه ھىندىستان بىلهن كۆچىشى
تونۇشتىكى ماددىنى چوڭ تۆت ئاساسلىرىمۇ نهزهرىيىۋى ئىلىمىنىڭ تېبابهت ئۇيغۇر
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جىسىم، ماددا چوڭ تۆت دهرۋهقه باشالنغان[10-11]. قاراشالردىن كۆز ئومۇمىي
جارى رولىنى ئۇالر ئهمما ئوخشىمىسىمۇ، بىر-بىرىگه جهھهتتىن كهيپىيات ۋه خۇسۇسىيهت
بولۇپ مهۋجۇت بىرگه ئوخشىماسلىقنىڭ بۇخىل تايىنىدۇ[131-2]. بىر-بىرىگه قىلدۇرۇشتا

تۇرىدۇ[14]. بولۇپ ئۆزگىرىشلهر توختاۋسىز تۆمهن تۈرلۈك كائىناتتا تۇرىشىدىن

ۋاستىلىك ۋه بىۋاسته بىلهن ماددىالر چوڭ تۆت دۇنياسىدا تهبىئهت ئىنسانالر
شۇ ئالىدۇ. ئوزۇق ۋاستىلىك ۋه بىۋاسته ئۇالردىن جۈملىدىن ياشايدۇ. مۇناسىۋهتته
ماددىالرنىڭ چوڭ تۆت سهۋدا)مۇ بهلغهم، قان، (سهپىرا، خىلىتالر خىل تۆت ۋهجىدىن
ئىھتىياجلىق ئىنسانالرغا قارىلىدۇ[15-10-6]. دهپ (ۋهكىلى) زاھىرى بهدىنىدىكى ئىنسان
ھايۋانالرنىڭ يهنه مهركهزلهشكهن. ماددىغا چوڭ تۆت مهنبهلىرى ئوزۇقلۇق بارلىق
چوڭ تۆت پىشىشىمۇ ۋه ئۆسۈشى چىقىشى، ئۈنۈپ ئۆسۈملۈكلهرنىڭ كۆپىيىشى، ياشىشى،

ئايرىاللمايدۇ[10]. تهسىرىدىن ماددىالرنىڭ
ھاۋا جۈملىدىن شارائىتى، جۇغراپىيىلىك جايالرنىڭ ئوخشىمىغان شارىدىكى يهر
تۈزۈلۈشى مهۋجۇداتالرنىڭ جانلىق ھهممىسى قاتارلىقالرنىڭ سۈيى ۋه تۇپرىقى كىلىماتى،
پهرىق بهلگىلىك ھهمده كۆرسىتىدۇ تهسىر پائالىيىتىگه فىزىئولوگىيىلىك ۋه
ئۆزلۈكسىز قۇرۇلمىسىدىمۇ مهۋجۇداتالرنىڭ جانسىز شهكىللهندۈرىدۇ[16].شۇنداقال
قىلىشى تهسىر بىر-بىرىگه قۇۋۋهتلىرىنىڭ ماددا چوڭ تۆت ياسايدۇ. ئۆزگىرىش
مهۋجۇداتتا جانسىز ۋه جانلىق ھهربىر ۋه كېلىدۇ[17-10] بارلىققا مىزاج نهتىجىسىده

بولىدۇ. نامايان دهرىجىده ئوخشىمىغان
بولغان ماس مۇھىتىغا ۋه ئورنى جۇغراپىيىلىك بولمىغان ئوخشاش شارىنىڭ يهر
دۇنياسىنىڭ تهبىئهت ئىنسانالر بولۇپ، سۈپهتلىرى ئوزۇقلۇق ۋه تۈرلىرى ئوزۇقلۇق
ئىنتىلىپ، ماكانغا ياقتۇرغان ئۆزلىرى بىلهن زۆرۈرىيىتى ماسلىشىش ئۆزگىرىشلىرىگه

شهكىللهندۈرىدۇ. ئادىتىنى ئوزۇقلىنىش ئىگه ئاالھىدىلىككه ئېتنىك خىلمۇ-خىل
بهدىنىنىڭ ئادهم ئۆزگىرىشى كىلىماتىنىڭ ھاۋا ۋه تۇپراق سۇ، تېۋىپلىرى ئۇيغۇر
ئىقتىدارى تهڭشهش ئورگانىزىمنىڭ ياكى كهتكهنده ھالقىپ ئىقتىدارىدىن ماسلىشىش
تهڭپۇڭسىزلىنىپ مىزاج ماسلىشالمىغاندا، مۇھىتقا سىرتقى سهۋهبىدىن نۇرمالسىزلىشىش
تۇپراق ئۆزگىرىشى، پهسىلنىڭ تۆت ھهمده قارىغان دهپ بولىدۇ[10]، پهيدا كېسهللىك
ۋه مىقدارى تۈرى، يېمهك-ئىچمهك ماسلىشىپ، مۇۋاپىق سۈپىتىگه سۇ ۋه شارائىتى



7

ئېيتقاندا نىسبهتهن پهسىلگه تۆت مهسىلهن، قىلغان. تهشهببۇس تهڭشهشنى سۈپىتىنى
بۇ كۈچىيىدۇ[15]، ئۇرۇشى مهۋىج خىلىتىنىڭ قان تهبىئىتىده ئىسسىق ھۆل ئهتىيازنىڭ

يۇمغاقسۈت، پالهك، سوڭپىياز، ئۈچۈن پهسهيتىش ھارارىتىنى خىلىتىنىڭ قان مهزگىلده
ياز تهڭپۇڭالشتۇرۇلىدۇ. مىزاج ئارقىلىق قىلىش ئىستېمال ئوزۇقلۇقالرنى قاتارلىق پۇرچاق
خىلىتى سهپىرا خوراپ، ھۆللۈكى بهدهننىڭ تهبىئىتىده ئىسسىق قۇرۇق پهسلىنىڭ
قاپاق، كاۋا، تولۇقلىغۇچى ھۆللۈك قايتۇرۇپ ئىسسىقلىق مهزگىلده بۇ ،[15] كۆپىيىدۇ
ئارقىلىق قىلىش ئىستېمال ئوزۇقلۇقالرنى قاتارلىق پۇرچاق يېسى ماش، چاي، يېشىل
خىلىتى سهۋدا بهدهنده تهبىئىتىده سوغۇقلۇق قۇرۇق كۈزنىڭ تهڭپۇڭالشتۇرۇلىدۇ. مىزاج
نوقۇت، يهتكۈزگۈچى ئىسسىقلىق يۇقۇتۇپ قۇرۇقلۇقنى مهزگىلده بۇ بولىدۇ[18]، غالىپ
مىزاج ئارقىلىق قىلىش ئىستېمال ئوزۇقلۇقالرنى قاتارلىق بادام ئهنجۈر، سهۋزه، بانان،
خىلىتى بهلغهم تهبىئىتىده سوغۇق ھۆل پهسلىنىڭ قىش تهڭپۇڭالشتۇرۇلىدۇ.
ئالمىشىشنى ماددا يهتكۈزگۈچى ئىسسىقلىق قۇرۇق مهزگىلده بۇ كۆپىيىدۇ[18]،
قاتارلىق ياڭاق ھهسهل، تۇخۇم، گۆشلىرى، قۇش ئۇچار ۋه ھايۋانات كۈچهيتكۈچى

تهڭپۇڭالشتۇرۇلىدۇ. مىزاج ئارقىلىق قىلىش ئىستېمال ئوزۇقلۇقالرنى قۇۋۋهتلىك
پهرىق بهلگىلىك ئهھۋالىدىمۇ ساالمهتلىك ياشىغۇچىالرنىڭ ماكانالردا ئوخشىمىغان
تۈپهيلىدىن پهرىق قىسمهن ماددىدىكى چوڭ تۆت ئىكهن ئوخشىمىغان ماكان بولىدۇ.
كېسهللىكلهردىمۇ بولىدىغان پهيدا بۇنىڭدىن بولمايدۇ، ئوخشاش قۇرۇلمىسىمۇ ئوزۇقلۇق
ئۇيغۇر شۇڭا ئوخشاش. كېسهللىكلهرگه يهرلىك مهسىلهن، بولىدۇ. پهرىق قىسمهن
ھالدىكى ماس تاللىنىپ، ماكان قاراپ سۈپىتىگه ماددىالرنىڭ چوڭ تۆت تېبابىتىده

كاپالهتلهندۈرۈلىدۇ. ساقلىق شهكىللهندۈرۈلۈپ ئهندىزىسى ئوزۇقلۇق

نوقتىئىنهزهرى ئوزۇقلۇق قىلغان ئاساس تهڭپۇڭلىقىنى مىزاج .2

خاس ئۆزىگه مهۋجۇداتالرنىڭ جانسىز ۋه جانلىق بارلىق دۇنياسىدىكى تهبىئهت
قۇرۇق سوغۇق، ھۆل ئىسسىق، ھۆل قۇرۇق؛ ھۆل، سوغۇق. (ئىسسىق، مىزاجى
دهۋىر ماددىنى چوڭ تۆت مىزاج خىل بۇ .[19-15-10] بولىدۇ سوغۇق) قۇرۇق ئىسسىق،
ھايۋاناتالر، ئىنسانالر، بهلگىلىنىدۇ. تهرپىدىن ماددا ئورۇندىكى غالىپ ئاساسىدا قىلىش
ئىگه[20]. مىزاجغا ئوخشىمىغان قىسملىرى بىر ھهر ئۇالرنىڭ ۋه مهدهنلهر ئۆسۈملۈكلهر،
تهسىر دهرىجىده ئوخشىمىغان ۋاقىت ھهر بهدىنىگه ئىنسان ئارقىلىق ۋاستىلهر ھهرخىل بۇالر
سۈپهتلىك ئىنسانالرنىڭ (ئهمما قىلىدۇ پهيدا ئۆزگىرىش نىسپىي مىزاجدا كۆرسىتىپ،
بهدهندىكى ماددىنىڭ چوڭ تۆت ئامىلالر ئىچكى بولغان سهۋهپچى پهرىقلىرىگه
بۇنى قىلىدۇ. ۋهكىللىك مىزاجىغا تۇغما ئىنسانالرنىڭ ئامىلالر بۇ بولۇپ، نامايهندىسى
چوڭ تۆت ئومۇمهن، .[19] بولمايدۇ) ئۆزگهرتكىلى ئارقىلىق ۋاستىلهر سۈنئىي بىرهر
ياكى كهتكهنده ھالقىپ ئىقتىدارىدىن ماسلىشىش بهدىنىنىڭ ئادهم ئۆزگىرىشى ماددىنىڭ
ماسلىشالمىغاندا، مۇھىتقا سىرتقى نۇرمالسىزلىنىپ ئىقتىدارى تهڭشهش ئورگانىزىمنىڭ

بولىدۇ. پهيدا كېسهللىك تهڭپۇڭسىزلىنىپ مىزاج
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ۋه مىزاج بهلگىلىك بهدىنى ئىنسان جۈملىدىن ئىگه[12]، مىزاجغا مهۋجۇدات بارلىق
ئۇنىڭغا ۋه ماددا تۆت ئىرىشهلهيدۇ. ساغالملىققا ئاساسىدا تهڭپۇڭلىقى خىلىت
مۇرهككهپ ۋه يهككه تۈرلۈك مهدهنلهرنىڭ ۋه ئۆسۈملۈك ھايۋانات، مۇناسىۋهتلىك
تۈزگۈچى بهدىنىنى ئىنسان ئارقىلىق تهسىرلهر ۋاستىلىك ۋه بىۋاسته ھهرخىل مىزاجلىرى
مۇنداق يا ئۇنداق يا ئۇچرىشىپ، بىلهن ئهزاالر قايسى ھهر ئىگه مىزاجغا ئوخشىمىغان
قىلغان ئاساس تهڭپۇڭلىقىنى مىزاج تېبابىتىنىڭ ئۇيغۇر قىلىدۇ. پهيدا ئۆزگىرىشىنى مىزاج
تهركىپ مۇناسىپ تهڭپۇڭلۇقنى ئارسىدىكى مىزاجالر ئوخشىمىغان نوقتىئىنهزهرى ئوزۇقلۇق
غهيرى ۋه مۆتىدىل بۇ قىلىدۇ. مهقسهت ساقالشنى ئارقىلىق ئوزۇقلۇق ئىگه تهبىئهتكه ۋه
ئىشقا ئارقىلىق تهدبىرلىرى ئوزۇقلۇق ئوخشىمىغان كاتېگورىيىسىده مىزاجالر مۆتىدىل

ئاشۇرۇلىدۇ.
يىتىلىشنىڭ ئۆسۈپ تىپى، مىزاج تهبىئىي جىنسى، شهخىسنىڭ تېبابىتىده ئۇيغۇر
ياشاۋاتقان ئۆزى مىزاجى، ئهزاالر ئاالھىدىلىكى، مىزاج نىسپىي دهۋرىدىكى ھهرقايسى
تهبىئهت ۋه سان-سۈپهت قاراپ، باشقىالرغا ۋه ئهھۋالى جۇغراپىيىلىك ماكاننىڭ
قىلىنىدۇ[21]. تهشهببۇس كۈتىنىش بىلهن يېمهك-ئىچمهك بولغان مۇۋاپىق جهھهتتىن
ئىشلىرىدىمۇ پهرۋىش ۋه داۋاالش ئېلىش، ئالدىنى كېسهللىكلهرنىڭ ساقالش، ساقلىقنى
ئاساس كهلتۈرۈش ئهسلىگه تهڭپۇڭلىقىنى مىزاج ئارقىلىق ئوزۇقلۇقالر ھالدىكى ماس

قىلىنىدۇ.
ئوزۇقلۇق قىلغان ئاساس تهڭپۇڭلىقىنى مىزاج ئېيتقاندا، ئومۇمالشتۇرۇپ ئاددىيال
ۋه تهركىپ مۇۋاپىق تىپىغا مىزاج يېتهكچىلىكىده نهزهرىيىسىنىڭ مىزاج نوقتىئىنهزهرى
نىسپىي مىزاجالرنىڭ ئارقىلىق قىلىش ئىستېمال ئوزۇقلۇقالرنى ئىگه تهبىئهتكه
ئىسسىق قۇرۇق مهسىلهن: قىلىدۇ[22]. تهشهببۇس ئاشۇرۇشنى ئىشقا تهڭپۇڭلىقىنى
مىزاجلىق ئىسسىق ھۆل ئوزۇقلۇقالرنى؛ تهبىئهتلىك سوغۇق ھۆل كىشىلهر مىزاجلىق
كىشىلهر مىزاجلىق سوغۇق ھۆل ئوزۇقلۇقالرنى؛ تهبىئهتلىك سوغۇق قۇرۇق كىشىلهر
ھۆل كىشىلهر مىزاجلىق سوغۇق قۇرۇق ئوزۇقلۇقالرنى؛ تهبىئهتلىك ئىسسىق قۇرۇق

قارىلىدۇ. دهپ مۇۋاپىق ئوزۇقلىنىشى قىلىپ ئاساس ئوزۇقلۇقالرنى تهبىئهتلىك ئىسسىق

نوقتىئىنهزهرى ئوزۇقلۇق قىلغان مهنبه نورماللىقىنى خىلىت .3

خىلىت خىل تۆت ئىبارهت سهۋدادىن ۋه سهپىرا بهلغهم، قان، بهدىنىده ئىنسان
ۋاستىلىق ۋه بىۋاسته ماددىدىن چوڭ تۆت مهنبهسى كېلىش خىلىتالرنىڭ بولىدۇ[16-15]،
ئوزۇقلۇقالرنى قىلغان ئىستېمال ئادهم خىلىتالر بولۇپ، ئوزۇقلۇقالر تۈرلۈك قىلغان قوبۇل
ھاسىل ئۇالرنىڭ بولىدۇ[17]. ئوزۇق ئهزاالرغا ئارقىلىق ئىشلىنىش جىگهرده قىلىپ مهنبه
رول مۇھىم ئوزۇقلۇقالر ئايلىنىشىدا ھالهتته تهڭپۇڭ نىسپىي بهدهنده ۋه بولۇشى
بىر ھهرگىز تهسىرى ۋه تهركىبى ماددىنىڭ چوڭ تۆت تهركىبىده ئوزۇقلۇقالر ئوينايدۇ[6].
تهسىرى ماددىنىڭ خىل بىر مهلۇم ئوزۇقلۇقتا بىر ھهر يهنى بولمايدۇ، نىسبهتته خىل
ئوزۇقلۇقالر قىلىنغان ئىستېمال شۇڭا بولىدۇ. ئارتۇقراق قارىغاندا ماددىالرغا باشقا
ماددىنىڭ شۇخىل بهدهنده بولسا، كۈچلۈك تهسىرى ماددىنىڭ خىل قايسى تهركىبىده
ئىستېمال شۇڭا شهكىللىنىدۇ[10]. خىلىت ھالدىكى ماس خۇسۇسىيىتىگه ۋه تهبىئىتى
سان خىلىتنىڭ تۆت نورماللىقى جهھهتتىكى سۈپهت ۋه سان ئوزۇقلۇقالرنىڭ قىلىنىدىغان
سۈپىتى ۋه سان ئۇزۇقلۇقالرنىڭ ئاساسىدۇر. بولۇشىنىڭ تهڭپۇڭ جهھهتتىن سۈپهت ۋه
ھهرخىل بهدهنده بوزۇلۇپ، جهھهتتىن سۈپهت ۋه سان خىلىتالرمۇ بولمىسا نورمال
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قىلىدۇ. پهيدا كېسهللىكلهرنى

ئىگه[10]، مىزاجغا ۋه تهركىب مۇئهييهن مهۋجۇدات بارلىق دۇنياسىدىكى تهبىئهت
ھهر بهدىنى ئىنسان ھايات ناتايىن. بولۇشى ئىگه خىلىتقا دېگۈدهك ھهممىسى ئهمما
ئۆسۈملۈك ھايۋانات، ئۇنىڭدىكى ۋه ماددا تۆت ئۇ بولىدۇ. ئىھتىياجلىق خىلىتقا ۋاقىت
ۋه يهككه تۈرلۈك بۇالر قىلىدۇ[18-16-15]. مهنبىئى كېلىش خىلىتالرنىڭ مهدهنلهرنى ۋه
ئوزۇقلۇق بولۇپمۇ ۋاستىلهر، ھهرخىل بولۇپ، ئىگه مىزاجغا ۋه تهركىب مۇرهككهپ
ئېھتىياجلىق خىلىتالرغا ئوخشىمىغان تۈزگۈچى بهدىنىنى ئىنسان ئارقىلىق يوللىرى
نىسپىي خىلىتالردا ئۇچرىشىپ، بىلهن ئهزاالر قايسى ھهر ئىگه مىزاجغا ئوخشىمىغان
ئوزۇقلۇق قىلغان ئاساس نۇرماللىقىنى خىلىت تېبابىتىنىڭ ئۇيغۇر قىلىدۇ. پهيدا ئۆزگىرىش
خىلىتالر بولمىغان ئوخشاش بىلهن مىزاجالر ۋه تهركىب بولمىغان ئوخشاش نوقتىئىنهزهرى
بۇ قىلىدۇ. مهقسهت ساقالشنى ئارقىلىق ئوزۇقلۇق نورماللىقىنى تهسىرنىڭ ئارسىدىكى
تهدبىرلىرى ئوزۇقلۇق ئوخشىمىغان كاتېگورىيىسىده خىلىتالر تهبىئىي غهيرى ۋه تهبىئىي

ئاشۇرۇلىدۇ. ئىشقا ئارقىلىق
يىتىلىشنىڭ ئۆسۈپ تىپى، خىلىت تهبىئىي جىنسى، شهخىسنىڭ تېبابىتىده ئۇيغۇر
ماكاننىڭ ياشاۋاتقان ئۆزى ئاالھىدىلىكى، خىلىت نىسپىي دهۋرىدىكى ھهرقايسى
بولغان مۇۋاپىق جهھهتتىن سۈپهت ۋه سان قاراپ، باشقىالرغا ۋه ئهھۋالى جۇغراپىيىلىك
كېسهللىكلهرنىڭ ساقالش، ساقلىقنى قىلىنىدۇ[22]. تهشهببۇس كۈتىنىش بىلهن ئوزۇقلۇقالر
خىلىتالر ئارقىلىق ئوزۇقلۇقالر ئىشلىرىدىمۇ پهرۋىش ۋه داۋاالش ئېلىش، ئالدىنى

قىلىنىدۇ. ئاساس كهلتۈرۈش ئهسلىگه تهڭپۇڭلىقىنى
ئوزۇقلۇق قىلغان ئاساس نۇرماللىقىنى خىلىت ئېيتقاندا، ئومۇمالشتۇرۇپ ئاددىيال
ۋه تهركىپ مۇۋاپىق تىپىغا خىلىت يېتهكچىلىكىده نهزهرىيىسىنىڭ خىلىت نوقتىئىنهزهرى
تهڭپۇڭلىقىنى نىسپىي خىلىتالرنىڭ ئارقىلىق قىلىش ئىستېمال ئوزۇقلۇقالرنى ئىگه مىزاجغا
تهشهببۇس ئاشۇرۇشنى ئىشقا بولۇشىنى ئىگه قىممهتكه نۇرمال خىلىتنىڭ بىر ھهر ھهمده
قان ئوزۇقلۇقالرنى؛ تهبىئهتلىك سوغۇق ھۆل كىشىلهر خىلىتلىق سهپىرا مهسىلهن: قىلىدۇ.
كىشىلهر خىلىتلىق بهلغهم ئوزۇقلۇقالرنى؛ تهبىئهتلىك سوغۇق قۇرۇق كىشىلهر خىلىتلىق
ئىسسىق ھۆل كىشىلهر خىلىتلىق سهۋدا ئوزۇقلۇقالرنى؛ تهبىئهتلىك ئىسسىق قۇرۇق
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قارىلىدۇ. دهپ مۇۋاپىق ئوزۇقلىنىشى قىلىپ ئاساس ئوزۇقلۇقالرنى تهبىئهتلىك

نوقتىئىنهزهرى ئوزۇقلۇق قىلغان مهركهز ساغالملىقىنى ئهزا .4

قويۇق خىلىتلىرىنىڭ سهۋدا ۋه سهپىرا بهلغهم، قان، ئهزاالر تېبابىتىده ئۇيغۇر
بىجىرهلهيدىغان خىزمهتنى فىزىئولوگىيىلىك مهلۇم بولغان، ھاسىل قىسمىدىن جهۋھىرى

قارىلىدۇ[17-23]. دهپ بىرىكمىسى توقۇلمىالرنىڭ
بىر قانداق ھهر بولىدۇ. رۇشهن ئىنتايىن ئېھتىياجى بولغان ئوزۇقلۇقالرغا ئهزاالرنىڭ
بولۇپ مهۋجۇت ئايرىلىپ ئامىلىدىن ئوزۇقلۇق شهكىللىنىشى مىزاجىنىڭ ئۇنىڭ ۋه ئهزا
بېرىلسىمۇ، ئېلىپ قىلىپ ۋاسته خىلىتنى تۆت ئېھتىياجى ئوزۇقلۇق ئهزاالرنىڭ تۇرالمايدۇ.
خىلىتنىڭ بىر مهلۇم ئېھتىياجلىق ئۆزىگه خىزمهتلىرىده كونكېرتنى ئهزا بىر ھهر ئهمما
ئېرىشىدۇ[24]. ئوزۇقلۇققا مۇناسىپ ئارقىلىق قىلىش شهرت بولۇشىنى ئۈستۈنلۈكته
ئۈچهي، ئىنچىكه قىزىلئۆڭگهچ، ئۆپكه، تومۇر، قان مۇسكۇل، جىگهر، يۈرهك، مهسىلهن،
يۇقىرى ئالمىشىش ماددا ۋه كۆپ نىسپهتهن ھهركهت قاتارلىق ..... كۆز ئورۇقدان،
ھۆل كهيپىياتى ئومۇمهن ئهزاالر قىلىدىغان تهلهپ ئېالستىكىچانلىقنى بهلگىلىك بولغان،

ئېرىشىدۇ. ئۇزۇققا قىلىپ ۋاسته خىلىتىنى قان بولغان ئىسسىق ھهم

بولغان ئىھتىياجلىق ئهزاالر ياكى خىلىتالرنىڭ شهكىللهندۈرگۈچى ئهزاالرنى
ئهزاالرنىڭ قايسى ھهر تۈپهيلىدىن، بولماسلىقى ئوخشاش تهركىبلىرىنىڭ ئوزۇقلۇق

بولىدۇ[17]. پهرىقلهر مهلۇم مىزاجىدىمۇ ئۇالرنىڭ ۋه خىزمىتى تۈزۈلىشى،
تهلىماتىنى ئهزاالر نوقتىئىنهزهرى ئوزۇقلۇق قىلغان مهركهز ساغالملىقىنى ئهزا
ۋه مىزاج ئوخشىمىغان ئىگه، ئىھتىياجىغا ئوزۇقلۇق ئوخشىمىغان قىلىپ يېتهكچى
ساغالم ئارقىلىق ئوزۇقلۇقالر ئىگه تهبىئهتكه ۋه تهركىپ مۇناسىپ ئهزاالرنى دهرىجىدىكى
ھالدا قىلغان ئاساس مىزاجىنى ئهزاالر بۇ قىلىدۇ. مهقسهت ساقالشنى ھالهتته
دهرىجه ئىبارهت ئهزاالردىن باشقۇرۇلغۇچى غهيرى ۋه باشقۇرۇلغۇچى باشقۇرغۇچى،
قىلىش ئىستېمال ئوزۇقلۇقالرنى ئىگه تهبىئهتكه ۋه تهركىپ مۇۋاپىق كاتىگورىيىسىده

ئاشۇرۇلىدۇ. ئىشقا ئارقىلىق
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نوقتىئىنهزهرى ئوزۇقلۇق قىلغان ئۈنۈم جانلىقلىقىنى روھ .5

بولغان پهيدا كېيىن بولغاندىن ھهزىم ئوزۇقلۇقالر قىلغان ئىستېمال روھ
خۇسۇسىيهتلىك گاز بولغان ھاسىل قىسمىدىن لهتىف ئۇچۇچان ئىنتايىن خىلىتالرنىڭ
ھېساپلىنىدۇ[17-26]. ئاساسى تۈپ پائالىيىتىنىڭ ھاياتلىق ئهزاالر بولۇپ، ئىنىرگىيه ماددىي
ئادهم ئهمما بىلىنسىمۇ، يوقتهك مۇناسىۋىتى بىۋاسته بىلهن ئوزۇقلۇقالر روھنىڭ
ئهمهلگه ئاستىدا ھهركهتلهندۈرىشى روھنىڭ خىزمىتى ئهزاالرنىڭ ھهرخىل بهدىنىدىكى
روھ بولىدۇ، ئارقىلىق روھ مهۋجۇتلۇقى قۇۋۋهتلهرنىڭ بارلىق ئۈستىگه ئۇنىڭ ئاشىدۇ.

ھېساپلىنىدۇ[25]. قوزغاتقۇچىسى قۇۋۋهتلهرنىڭ

ھهزىم باسقۇچلۇق تۆت بولمىسا، مۇۋاپىق سان-سۈپىتى ئوزۇقلىنىشنىڭ ئهگهر
قىلىنىشىنى سهرىپ ۋه ئايلىنىش بهدهندىكى خىلىتالرنىڭ كۆرسىتىپ، تهسىر جهريانىغا
ياخشى روھالر شهكىللىنىدىغان خىلىتتىن تهبىئىي بىلهن بۇنىڭ ئۇچىرىتىدۇ. توسقۇنلۇققا
بۇ قىلدۇرالمايدۇ. جارى تولۇق خىزمىتىنى قوزغىتىش قۇۋۋهتلهرنى روھ شهكىللىنهلمهي،
ئېغىرالشتۇرۇپ، ئۇچىرىشىنى توسقۇنلۇققا پائالىيىتىنىڭ خىزمهت ئهزاالرنىڭ ئۆزگىرىش خىل

بولىدۇ. سهۋهب بىرىشىگه يۈز كېسهللىكلهرنىڭ خىل خىلمۇ بهدهنده
ئهزاالرنىڭ ھهرقايسى تهركىبلهرنى ئوزۇقلۇق تۇتقان خىلىتالر يهنه نۆۋىتىده ئۆز روھ
ئوينايدۇ[26]. رولىنىمۇ يهتكۈزۈش مىقداردا كېرهكلىك ئىھتىياجىغا ۋه ئاالھىدىلىكى
لېكىن بولمىسىمۇ، ئۆزگىرىش روشهن تۈزۈلىشىده ئهزاالرنىڭ ئاجىزلىسا، خىزمىتى روھنىڭ

بېرىدۇ. يۈز ئاجىزالش ھالدا ماس خىزمىتىده ئۇنىڭ
ئهزاغا شۇ روھالر بولغان زۆرۈر ئۈچۈن خىزمىتى تۈزۈلىشى، ئهزانىڭ ھهربىر
قىلىش شهرت بولۇشىنى الياقهتلىك جهھهتتىن سان-سۈپهت ئۇزۇقلۇقالرنىڭ مۇناسىپ
قىلغان مهركهز جىگهرنى روھى، ھهركهت سهزگۈ قىلغان مهركهز مېڭىنى يهنه بىلله، بىلهن
ئارقىلىق رولى قاتارلىقالرنىڭ روھى ھاياتلىق قىلغان مهركهز يۈرهكنى روھ، تهبىئىي

كاپالهتلهندۈرىدۇ. ئالمىشىشنى ماددا نورمال ئهزاالردا
روھ تېبابىتى ئۇيغۇر نوقتىئىنهزهرى ئوزۇقلۇق قىلغان ئاساس خىزمىتىنى روھ
مىزاج ئوخشىمىغان ئىگه، ئىھتىياجىغا ئوزۇقلۇق ئوخشىمىغان قىلىپ يېتهكچى تهلىماتىنى
ۋه ئوزۇقلۇق مۇناسىپ نۇرماللىقىنى روھالر بېرىلىدىغان ئېلىپ ئهزاالردا دهرىجىدىكى ۋه
خىلىتالرنى بۇالر قىلىدۇ. مهقسهت ساقالشنى ھالهتته ساغالم ئارقىلىق مىزاج مۇناسىپ
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ئۈچ قاتارلىق روھى ھاياتلىق روھ، تهبىئىي روھى، ھهركهت سهزگۈ ھالدا قىلغان ۋاسته
ئىستېمال ئوزۇقلۇقالرنى ئىگه تهبىئهتكه ۋه تهركىپ مۇۋاپىق كاتىگورىيىسىده روھ چوڭ

ئاشۇرۇلىدۇ. ئىشقا ئارقىلىق قىلىش
سهزگۈ ئهزاالردا، ھهرقايسى مهركهزقىلغان يۈرهكنى بولۇشى نورمال روھىنىڭ ھاياتلىق
ئهزاالردا، ھهرقايسى قىلغان مهركهز نېرۋىنى ۋه مېڭه بولۇشى نورمال روھىنىڭ ھهركهت
ساغالم ئهزاالردا ھهرقايسى قىلغان مهركهز جىگهرنى بولۇشى نورمال روھنىڭ تهبىئىي

بولىدۇ[25]. تۈرتكه شهكىللىنىشىگه ھالهتنىڭ

نوقتىئىنهزهرى ئوزۇقلۇق قىلغان نهتىجه پائالىيىتىنى قۇۋۋهت .6

ئامىل بولغۇچى سهۋهپ ھهركهتلىرىگه جىسمانىي ۋه ئهقلىي ئىنساننىڭ قۇۋۋهتلهر
ياخشى ئوزۇقلىنىشنىڭ بولماسلىقى بولۇش نورمال خىزمىتىنىڭ قۇۋۋهتلهر بولۇپ[26-18]،
ئارقىلىق ئوزۇقلۇقالر مۇۋاپىق مۇناسىۋهتلىك. زىچ بىلهن بولماسلىقى بولۇش
ئىلگىرى خىزمىتىنى قۇۋۋهتلهرنىڭ خىلىتالر الياقهتلىك سان-سۈپىتى شهكىللهنگهن
مۇناسىپ ئۆزىگه ئۆزگىرىشلهرنى تهبىئىي غهيرى ۋه تهبىئىي ئۆزىدىكى قۇۋۋهتلهر سۈرۈيدۇ.
ئهزاالرنى خىلىتالر گهرچه ئىپادىلهيدۇ. ئارقىلىق قىلىش ۋاسته ئهفئالنى ئهزاالردا
خىزمهت ئۈچۈن ئهزا مهلۇم ئهمما قارالسىمۇ، دهپ ئامىل تۈپكى شهكىللهندۈرگۈچى
ھالهتته تۇراقلىق مىزاجىنى ۋه خىزمىتى تۈزۈلىشى، ئهزانىڭ شۇ قۇۋۋهتلهر، قىلغۇچى
ئوزۇقلۇقالر قىلىنغان قوبۇل ئارقىلىق خىلىتالر ئوينايدۇ[24]. رول مۇھىم ئىنتايىن ساقالشتا
ئالماشتۇرۇش ماددا بېرىپ يىتىپ ئهزاالرغا تېگىشلىك ئارقىلىق رولى قۇۋۋهتلهرنىڭ دهل
قىلىنىشى، ھهزىم شۈمۈرىلىشى، بهدهنده ئۇزۇقلۇقالرنىڭ جۈملىدىن، بارااليدۇ. ئېلىپ
جهريانالردا قاتار بىر قاتارلىق تاشلىنىشى چىقىرىپ ۋه تۇرۇلىشى تۇتۇپ تهقسىملىنىشى،

تۇرىدۇ. ئۇرۇندا مۇھىم رولى قۇۋۋهتلهرنىڭ
ئهزاغا شۇ قۇۋۋهتلهر بولغان زۆرۈر ئۈچۈن خىزمىتى تۈزۈلىشى، ئهزانىڭ ھهربىر
قىلىش شهرت بولۇشىنى الياقهتلىك جهھهتتىن سان-سۈپهت ئۇزۇقلۇقالرنىڭ مۇناسىپ
مهركهز جىگهرنى قۇۋۋىتى، ھهركهت سهزگۈ قىلغان مهركهز مېڭىنى يهنه بىلله، بىلهن
رولى قاتارلىقالرنىڭ قۇۋۋىتى ھاياتلىق قىلغان مهركهز يۈرهكنى قۇۋۋهت، تهبىئىي قىلغان

كاپالهتلهندۈرىدۇ. ئالمىشىشنى ماددا نورمال ئهزاالردا ئارقىلىق
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تېبابىتى ئۇيغۇر نوقتىئىنهزهرى ئوزۇقلۇق قىلغان ئاساس خىزمىتىنى قۇۋۋهتلهر
ئوخشىمىغان ئىگه، ئىھتىياجىغا ئوزۇقلۇق ئوخشىمىغان قىلىپ يېتهكچى تهلىماتىنى قۇۋۋهت
مۇناسىپ نۇرماللىقىنى قۇۋۋهتلهر بېرىلىدىغان ئېلىپ ئهزاالردا دهرىجىدىكى ۋه مىزاج
ھالهتته ساغالم قىلىپ ۋاسته روھنى ئارقىلىق ئوزۇقلۇقالر ئىگه تهركىپكه ۋه تهبىئهت
قوزغىتىشى روھنىڭ ھالدا قىلغان ۋاسته خىلىتالرنى بۇالر قىلىدۇ. مهقسهت ساقالشنى
چوڭ ئۈچ قاتارلىق قۇۋۋىتى ھاياتلىق قۇۋۋهت، تهبىئىي قۇۋۋىتى، ھهركهت سهزگۈ بىلهن
ئىستېمال ئوزۇقلۇقالرنى ئىگه تهبىئهتكه ۋه تهركىپ مۇۋاپىق كاتىگورىيىسىده، قۇۋۋهتلهر

ئاشۇرۇلىدۇ. ئىشقا ئارقىلىق قىلىش

نوقتىئىنهزهرى ئوزۇقلۇق قىلغان چىقىش خىزمىتىنى ئهفئال .7

ئهفئالى ئۇ بولۇپ، دهرىجىسى پائالىيهت ھهركهت بهدهندىكى قۇۋۋهتلهرنىڭ ئهفئال
مۇفرهت ئهفئالى مهيلى بۆلۈنىدۇ[26]. ئىككىگه دهپ مۇرهككهپ ئهفئالى ۋه مۇفرهت
ۋه ساقلىق ئورگانىزىمنىڭ پهقهت بۇالر بولسۇن، مۇرهككهپ ئهفئالى مهيلى ۋه بولسۇن
بىرىدۇ. ئىپادىلهپ ياردىمىده قۇۋۋهتلهر دهرىجىسىنى ياكى ھالىتىنى ئۆزگىرىش كېسهللىك
ئارقىلىق شهكىللىرى ھهركهت تۈرلۈك بىرلىكىنى خىزمهت بىجىرىلىۋاتقان ئهزاالردا
تهمىنلهپ، بىلهن دهلىل بىرىشىمىزنى باھا توغرا كېسهللىككه ياكى ساقلىق ئىپادىلهپ،

بولىدۇ. تۈرتكه تۈزۈشىمىزگه تهدبىرى ئوزۇقلۇق مۇۋاپىق

ئۇرۇق-سېمىزلىك، ياش-قېرىلىق، ئادهمنىڭ ئهفئال ئېيىتقاندا، مۇنداقچه
مۇناسىۋىتىگه بولغان بىلهن ساقلىق ۋه كېسهللىك پهرىقلىرىنىڭ ئهر-ئاياللىق
ھهر پايدىلىنىپ، رولىدىن بۇخىل ئهفئالنىڭ ئىلىمىده ئۇزۇقشۇناسلىق قارىتىلىدۇ[12].
ئوزۇقلىنىش بولغان پهرىقلىق نىسبهتهن توپلىرىغا كىشىلهر ۋه تۈرى كېسهللىك قايسى
مايىللىق بولىشىنىڭ گىرىپتار كېسهللىكلهرگه خىل مهلۇم ئۇالرنىڭ قوللىنىلىپ، تهدبىرلىرى

يوقىتىلىدۇ. ياكى تۆۋهنلىتىلىدۇ دهرىجىسى

نوقتىئىنهزهرى ئوزۇقلۇق قىلغان مهقسهت كۈچهيتىشنى ‹‹تهبىئهت››نى .8

ھهرخىل ۋه كۈچلىرى ھاياتى پۈتۈن بهدىنىنىڭ ‹‹تهبىئهت››ئادهم
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ھهرخىل تۈزىتىپ چىقسا مهسىله ئۇالردىن باشقۇرىدىغان، نورماللىغىنى پائالىيهتلىرىنىڭ
بهدىنىدىكى ئادهم يهنى كۈچ، ئىگه رولىغا مۇداپىئه تۇرىدىغان قارىشى كېسهللىكلهرگه
ۋه رولى ئوخشىمىغان ئهزاالرنىڭ ئوخشىمىغان يىغىندىسىدۇر[12]. كۈچلهرنىڭ تهبىئىي
بهدهنگه بولىدۇ. كېرهك ئوزۇقلۇقالر ئوخشىمىغان ھالدىكى مۇناسىپ ئۈچۈن خىزمىتى
نورمالسىزلىق ئهزادا ئېھتىياجلىق كهملىسه، بىرى قايسى ئوزۇقلۇقنىڭ كېرهكلىك
مهخسۇس كهلتۈرۈشته ئهسلىگه ئىقتىدارىنى ئهزانىڭ شۇ ئۈچۈن بۇنىڭ كۆرۈلىدۇ.
بهدهنگه ئۈچۈن بىجىرىلىشى خىزمهتنىڭ بۇ بولىدۇ. كېرهك ئوزۇقلۇقالر
شىپالىق ۋه ئوزۇقلۇقالر ھهرخىل ياردهم بۇ بولىدۇ. الزىم ياردىمى ‹‹تهبىئهت››نىڭ

ئاشىدۇ. ئىشقا قىلىپ ۋاسته دورىالرنى

بولۇپ، سهزگۈر ناھايىتى ئۆزگىرىشلهرگه ھهرخىل بهدىنىدىكى ‹‹تهبىئهت››ئادهم
تۇرىدۇ[6]. تۈزىتىپ قىلىپ ئىنكاس ۋاقتىدا ئۇنى كۆرۈلگهنده نورمالسىزلىق قانداق بىرهر
قىسمىنى ئارتۇق ئۇنىڭ قىلغاندا، ئىستېمال كۆپ تاماقنى تۇزلۇق ئادهم مهسىلهن:
بۇخىل بولىدۇ. پهيدا سىزىمى ئۇسسۇلۇق ئۈچۈن تاشالش چىقىرىپ ئارقىلىق سۈيدۈك
سۇنى ۋاقىتتا بۇ شۇڭا بولىدۇ. تهڭشىشىدىن ‹‹تهبىئهت››نىڭ بولىشى پهيدا سىزىمنىڭ

يۇقىلىدۇ. زهرهرى تهڭشىلىپ، مىقدارى تۇز بهدهندىكى ئىچسه كۆپ
ھېسابلىنىدۇ. رولى قوغداش كېسهللىكتىن بهدهننى بۇ‹‹تهبىئهت››نىڭ دېمهك،
ۋاستىسى ئوزۇقلۇقالرنىڭ (دورىلىق) شىپالىق ياكى ئوزۇقلۇقالر ماھىيهتته جهريانالرمۇ بۇ
ئۇزۇقلۇقالرنىڭ بىلهن ‹‹تهبىئهت›› تېبابىتىده ئۇيغۇر شۇڭا ئاشىدۇ. ئىشقا بىلهن
ئهھۋالىغا كېسهللىك بىمارنىڭ داۋاالشتىمۇ بىرىلىدۇ. ئهھمىيهت كۆپ مۇناسىۋىتىگه
غىزايى مۇتلهق، غىزايى بىلله بىلهن بۇيرۇلۇش پهرھىزى ئۇزۇقلۇق يۈرۈش بىر قاراپ،
كهلتۈرۈش ئهسلىگه ‹‹تهبىئهت››نى بىلهن ئوزۇقلۇقالر تۈردىكى غىزائى داۋائى ۋه داۋائى

قىلىنىدۇ. مهقسهت كۈچهيتىش ياكى

نوقتىئىنهزهرى ھهزىم باسقۇچلۇق تۆت .9

جهريانى ئالمىشىش ماددا بېرىلىدىغان ئېلىپ بهدىنىده ئادهم تېبابىتىده ئۇيغۇر
جىگهر، (ئاشقازان، ئهزا تۆت ئايرىم-ئايرىم بۆلۈنۈپ، باسقۇچقا تۆت ئىلگىرى-كېيىن
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قىلىدىغان پهيدا ئۇالر بېرىلىدۇ، ئېلىپ شهكىلده ئوخشىمىغان دا ئهزا) تومۇر،
قارىلىدۇ. دهپ بولمايدۇ[-2717]، ئوخشاش ھاسىالتالرمۇ

باسقۇچتا بۇ بولۇپ، ئورۇنلىنىدىغان ئاشقازاندا بۇ ھهزىم، باسقۇچلۇق بىرىنچى
ئايلىنىدۇ. بوتقىسى)غا (تاماق كهيلوس پارچىلىنىپ يوللىرىدا ھهزىم يېمهكلىكلهر
كهيلوس باسقۇچتا بۇ بولۇپ، ئورۇنلىنىدىغان جىگهرده بۇ ھهزىم، باسقۇچلۇق ئىككىنچى
باسقۇچلۇق ئۈچىنچى ئايلىنىدۇ. خىلىتالرغا تهبىئىي شۈمۈرۈلۈپ، جىگهرگه بوتقىسى
باسقۇچتا بۇ بولۇپ، ئۇرۇنلىنىدىغان تومۇرالردا قان قىزىل ۋه كۆك ئۈچهي، بۇ ھهزىم،
قايسى ھهر بهدهننىڭ ئۆتۈپ، تومۇرالرغا قان قىزىل ۋه كۆك ئۈچهي، خلىتالر تهبىئىي
ھۈجهيرىلهرده توقۇلما بۇ ھهزىم، باسقۇچلۇق تۆتىنچى بارىدۇ. يېتىپ بۆلهكلىرىگىچه
بهدهننىڭ ئۆتۈپ، ھۈجهيرىلهرگه خىلىتالر تهبىئىي باسقۇچتا بۇ بولۇپ، ئورۇنلىنىدىغان

ئايلىنىدۇ[28]. قىسمىغا تهركىبى
اليىق سان-سۈپهتكه تاماملىنىشى نورمال جهريانىنىڭ ھهزىم باسقۇچلۇق تۆت يۇقىرىقى
قۇۋۋهتلهر ۋه روھ ئىگه رولغا ئوخشىمىغان ئهھۋالدا، قىلغان شهرت ئالدىنقى ئوزۇقلۇقالرنى
قىلغان ئىستېمال ئادهم ماھىيهتته باسقۇچالر بۇ بولۇپ، ئورۇنلىنىدىغان ياردىمىده
ھاسىل خىلىتالرنىڭ ئېيتقاندا مۇنداقچه سهرپىياتىنى، ئومۇمىي بهدهندىكى ئوزۇقلۇقالرنىڭ
ئوزۇقلۇقالرنىڭ ھهمده بېرىدۇ ئهتتۈرۈپ ئهكىس جهريانىنى قىلىنىش سهرىپ ۋه بولۇش
ئوزۇقلۇق شۇنداقال ئىتىدۇ. تهمىن بىلهن ئاساس نهزهرىيىۋى مۇئهييهن ئىشلىتىلىشىنى

بىرىدۇ. يارتىپ ئاساس تۇرغۇزۇشقا ئۆلچىمىنى سان-سۈپهت ۋه ۋاقىت ئىشلىتىشنىڭ

نوقتىئىنهزهرى تهسىرى كهيپىيات ۋه ماددىي ئۇزۇقلۇقالرنىڭ .10

تهبىئهت ئهسلى ماددىالرنى قىلىنىدىغان قوبۇل بهدىنىگه ئادهم ھۆكۈماالر قهدىمكى
ئاالھىدىلىككه خىل ئۈچ تۆۋهندىكىدهك ئۇالرنىڭ قاراپ، دهپ ئىبارهت ماددىلىرىدىن
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قىلغان. ھۆكۈم تهسىرىگه بهدهندىكى ئارقىلىق، كۆرسىتىش ئىكهنلىكىنى ئىگه
كهيپىياتى ماددىنىڭ ئىككىنچىدىن بولىشى؛ تۈزۈلىشى شهكىل ماددىنىڭ بىرىنچىدىن،
بولىشى؛ تهبىئىتى) ھۆللۈك ياكى قۇرۇقلۇق سوغۇقلۇق، ياكى ئىسسىقلىق (يهنى
بۇالرنى .[12-16-29] كېرهك بۇلىشى (خۇسۇسىيىتى) سۈپىتى ماددىنىڭ ئۈچىنچىدىن،
جۈملىدىن ماددا، ھهرقانداق بولىدۇ. بىلگىلى قاراپ تهسىرىگه بهدهندىكى ئۇنىڭ
ئهمهس. خالىي ئاالھىدىلىكتىن خىل ئۈچ بۇ ئوزۇقلۇقالرمۇ قىلغان ئىستېمال ئادهملهر
سوغۇقلۇق كىيىنكى قىلغاندىن ئىستېمال ئۇنى شهكلى، ئۇنىڭ دانىسى ئانار مهسىلهن،

ھېسابلىنىدۇ. خۇسۇسىيىتى ئۇنىڭ رولى تولۇقالش قان كهيپىياتى، ئۇنىڭ تهبىئىتى
(تهبئىتى)، كهيپىياتى تهركىبى، ئۇنىڭ تهسىرى بهدهندىكى غىزانىڭ بىر ھهرقانداق
زىچ بىلهن ئامىلالر خىل كۆپ قاتارلىق سۈپىتى) ۋه (سان پۈتۈنلۈكى
داۋاالش بىلهن ئۇزۇقلۇق مۇددهتلىك ئۇزاق ئهجداتلىرىمىز مۇناسىۋهتلىك[17-16-29].
ئاساسهن، تهسىرىگه كۆرسهتكهن ئورگانىزىمغا ئوزۇقلۇقالرنىڭ جهريانىدا، ئهمهلىيىتى
كهيپىيات ۋه كهيپىيات ئۇالرنىڭ ئاساستا بۇ بهلگىلهپ، خۇسۇسىيىتىنى ئۇالرنىڭ
پهقهت ئورگانىزىمغا ئوزۇقلۇقالرنىڭ بهزى ئۇالر جهرياندا بۇ چىققان. ئايرىپ دهرىجىسىنى
تهسىر ئارقىلىق تهبىئىتى قۇرۇقلۇق ھۆللۈك، سوغۇقلۇق، ئىسسىقلىق، يهنى كهيپىيات،
مهلۇم ھالدا يات ئاالھىدىلىكىگه كهيپىيات ئوزۇقلۇقالرنىڭ بهزى يهنه قىلىدىغانلىقىنى،

بايقىغان. بىردىغانلىقىنى تهسىر ئارقىلىق تهركىبلىرى ياكى تۈزۈلۈش
بولىشىدىن دهرىجىده قايسى كهيپىياتى مۇرهككهپ، قانچه تهركىبى ئوزۇقلۇقالرنىڭ
تهسىر، ماددىي جهھهتتىن چوڭ تهسىرى بولغان ئورگانىزىمغا ئۇالرنىڭ قهتئىينهزهر،
دهپ تهسىر) كهيپىيات ۋه مادىي يهنى تهسىر (ئورتاق تهسىر پۈتۈن بىر تهسىر، كهيپىيات
ئايرىم توغرىسىدا تهسىرى خىل ئۈچ ئوزۇقلۇقالرنىڭ تۆۋهنده بۆلىنىدۇ[18]. تۈرگه ئۈچ

توختىلىمىز. -ئايرىم

تهسىرى— ماددىي ئۇزۇقلۇقالرنىڭ تهسىرى: ماددىي ئۇزۇقلۇقالرنىڭ 10.1
ئۇنى نهزهر، قهتئىي بولىشىدىن قانداق (تهبىئىتى)نىڭ تهسىرى كهيپىيات ئۇزۇقلۇقالرنىڭ
كۆرسهتكهن ئورگانىزىمغا بىلهن ئاالھىدىلىكى ئۇالرنىڭ ۋه تهركىبلىرى ماددىي تۈزگۈچى
بولغان كۆپرهك ماددىسى تۆمۈر تهركىبىده مهسىلهن: كۆرسىتىدۇ[29-18-17-12]. تهسىرىنى
شىپالىق قانلىققا كهم ئارقىلىق تهسىرى تولۇقالش قان ئورگانىزىمدىكى ئوزۇقلۇقالرنىڭ

بولىدۇ. تهسىرى ماددىي ئۇنىڭ بىرىشى ئۈنۈم
تهسىردىن ماددىي قوشۇمچه ۋه تهسىر ماددىي ئاساسىي تهسىرى ماددىي ئۇزۇقلۇقالرنىڭ

بۆلىنىدۇ[-2930]. تۈرگه ئىككى ئىبارهت
تۈزگۈچى ئوزۇقلۇقنى خىل مهلۇم بولسا تهسىرى ماددىي ئاساسىي ئۇزۇقلۇقالرنىڭ
قهدهر بىر تهسىرى ياكى بولغان كۆپرهك قهدهر بىر مىقدارى ئىچىدىكى تهركىبلهر ئۈنۈملۈك
مهسىلهن: كۆرسىتىدۇ[30]. تهسىرىنى بولغان ئورگانىزىمغا تهركىبلهرنىڭ بولغان كۈچلۈك
ھهرخىل تهسىرى، تولۇقالش قان ماددىسىنىڭ تۆمۈر تهركىبىدىكى پىدىگهن سۈيى، ئانار

قاتارلىقالر. تهسىرى تولۇقالش ئوزۇقلۇق ۋىتامېنالرنىڭ تهركىبىدىكى كۆكتاتالر يېڭى
يېمهك-ئىچمهكنى خىل مهلۇم بولسا تهسىرى ماددىي قوشۇمچه ئۇزۇقلۇقالرنىڭ
بىر تهسىرى ياكى بولغان ئاز قهدهر بىر مىقدارى ئىچىدىكى تهركىبلهر ئۈنۈملۈك تۈزگۈچى
مهسىلهن: كۆرسىتىدۇ[30]. تهسىرىنى بولغان ئورگانىزىمغا تهركىبلهرنىڭ بولغان ئاجىز قهدهر
قىلىش پهيدا يهل ماددىسىنىڭ ئاقسىل مولېكۇاللىق چوڭ تهركىبىدىكى گۆشى كاال
ھۆ ئايالندۇرۇش، كۆڭۈلنى ماددىالرنىڭ ئىشقارلىق تهركىبىدىكى مايالر ھهرخىل تهسىرى؛
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بېسىمنى قان ۋه سهمرىتىش يېمهكلىكلهرنىڭ قۇۋۋهتلىگۈچى تهسىرى؛ قىلىش پهيدا
قاتارلىقالر. تهسىرى ئۆرلىتىش

قوشۇمچه ياكى بولسۇن تهسىر ماددىي ئاساسىي مهيلى تهسىرى ماددىي ئوزۇقلۇقالرنىڭ
ئۆزگىرىپ ئۇچىرىغاندا تهسىرىگه ئامىلنىڭ سىرىتقى مهلۇم ئۇ بولسۇن، تهسىر ماددىي
ماددىي ئوزۇقلۇقالرنىڭ يوقىتىدۇ. پۈتۈنلهي ئۈنۈمىنى ھهتتا ئاجىزاليدۇ، ياكى كۈچىيىدۇ
ئىھتىياجىغا ئهمهلىي داۋاالشنىڭ پايدىلىنىپ، ئاالھىدىلىكتىن بۇخىل تهسىرىدىكى
ئارقىلىق مهشغۇالتلىرى ئىشلهش پىششىقالپ اليىقالشتۇرۇش، مۇۋاپىق ئۇنى ئاساسهن،
بهدهنگه ئۇنىڭ يۇقۇتۇپ، ۋهياكى ئاجىزالشتۇرۇپ ياكى كۈچهيتىپ تهسىرلىرىنى بهزى

ساقلىنىلىدۇ. تهسىرلىرىدىن ناچار قوشۇمچه، بولغان

مهلۇم ـــ تهسىرى كهيپىيات ئۇزۇقلۇقالرنىڭ تهسىرى: كهيپىيات ئۇزۇقلۇقالرنىڭ 10.2
ئاساسهن ئاالھىدىلىكىگه كهيپىيات ئىگىلىگهن ئۈستۈنلىكنى ئۆزىده ئوزۇقلۇقنىڭ خىل
خىل مهلۇم مهسىلهن: .[18-17-12] كۆرسىتىدۇ تهسىرىنى كۆرسهتكهن ئورگانىزىمغا
ئورگانىزىمنىڭ بۇشاشتۇرۇشى، پهيلهرنى بىلهن كهيپىياتى سوغۇق ھۆل ئوزۇقلۇقنىڭ
كهيپىيات ئۇنىڭ بىرىشى تهسىرىنى سۈرۈش ئىچ ھهتتا كۈچهيتىشى قۇۋۋىتىنى ئىتتىرىش

بولىدۇ. تهسىرى
ھالهت ماددىسىز كۆرسهتكهن بهدهنگه ئوزۇقلۇقالرنىڭ تهسىرى كهيپىيات ئوزۇقلۇقالرنىڭ
تهرپىدىن تهبىئىتى) ئايالنمايدىغان قىسمىغا تهركىبى (بهدهننىڭ ئۆزگىرىشى
يۇقىرى ھارارىتىنى بهدهننىڭ كېيىن قىلىنغاندىن ئىستېمال يهنى بهلگىلىنىدۇ[18].
ئوزۇقلۇقالر تهبىئهتلىك ئىسسىق ئوزۇقلۇقالر تېزلىتىدىغان ئايلىنىشنى قان كۆتۈرۈپ،
سۈيدۈك تۆۋهنلىتىپ ھارارىتىنى بهدهننىڭ ئهكىسچه ياڭاق. مهسىلهن، دىيىلىدۇ،
تاۋۇز. مهسىلهن، دىيىلىدۇ، ئوزۇقلۇقالر تهبىئهتلىك سوغۇق ئوزۇقلۇقالر ھهيدهيدىغان
ھارارىتىنى بهدهننىڭ كېيىن قىلىنغاندىن ئىستېمال ئايرىغاندا تۈرگه ئىنچىكه تېخىمۇ
ئۇسسۇزلۇق قۇرۇتۇپ، ئېغىزنى بىرگه، بىلهن تېزلىتىش ئايلىنىشنى قان كۆتۈرۈپ، يۇقىرى
مهسىلهن، دىيىلىدۇ؛ ئوزۇقلۇقالر تهبىئهتلىك ئىسسىق قۇرۇق ئوزۇقلۇقالر قىلىدىغان پهيدا
پهيدا شۈلگهي كۆپهيتىدىغان، ھۆللۈكنى بىرگه بىلهن قىزىتىش بهدهننى خورما. ياڭاق،
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ئۈزۈم، مهسىلهن، دىيىلىدۇ؛ ئوزۇقلۇقالر تهبىئهتلىك ئىسسىق ھۆل ئوزۇقلۇقالر قىلىدىغان
ئوزۇقلۇقالر قىلىدىغان پهيدا ئۇسسۇزلۇق قۇرۇتۇپ ئېغىزنى قايتۇرىدىغان، قىزىتما ئهنجۈر.
ھارارهت ئۆرۈك. قارا ئهينۇال، مهسىلهن، دىيىلىدۇ؛ ئوزۇقلۇقالر تهبىئهتلىك سوغۇق قۇرۇق
سوغۇق ھۆل ئوزۇقلۇقالر قىلىدىغان پهيدا شۈلگهي بىلله بىلهن پهسهيتىش ئۇسسۇلۇق ۋه
تهسىرى بولغان بهدهنگه قاپاق. تهرخهمهك، مهسىلهن، دىيىلىدۇ؛ ئوزۇقلۇقالر تهبىئهتلىك
ئوزۇقلۇقالر قىلمايدىغان پهيدا ئۆزگىرىش ھېچقانداق ياكى بولىدىغان ئارلىقىدا يۇقىرىقىالر

چىالن. بۇغداي، مهسىلهن، دىيىلىدۇ؛ ئوزۇقلۇقالر تهبىئهتلىك مۆتىدىل

كهيپىيات كېيىنكى ۋه تهسىر كهيپىيات دهسلهپكى تهسىرى كهيپىيات ئوزۇقلۇقالرنىڭ
بۆلىنىدۇ[29]. تۈرگه ئىككى دهپ تهسىر

ھالىتىدىكى تهبىئىي ئوزۇقلۇقالرنىڭ بولسا تهسىرى كهيپىيات دهسلهپكى ئوزۇقلۇقالرنىڭ
تهسىرىنى كۆرسهتكهن ئورگانىزىمغا ئارقىلىق كهيپىياتى ئىگىلىگهن ئۈستۈنلىكنى
كهيپىيات بۇخىل مېۋىلهر. پىششىق ۋه خام تۈرلۈك مهسىلهن، كۆرسىتىدۇ[29-30].
كهيپىيات ئوزۇقلۇقالرنىڭ بولىدۇ. نىسبىي ئۆزگىرىشى مۇتلهق، تۇراقلىقلىقى تهسىرنىڭ
ئىھتىياجىغا ئهمهلىي داۋاالشنىڭ پايدىلىنىپ، ئاالھىدىلىكتىن بۇخىل تهسىرىدىكى

بولىدۇ. ئىشلىتىشكه ئاجىزالشتۇرۇپ ياكى كۈچهيتىپ ئۇنى ئاساسهن،
ئاساسهن ئىھتىياجىغا داۋاالش بولسا تهسىرى كهيپىيات كېيىنكى ئوزۇقلۇقالرنىڭ
ئىشلهش پىششىقالپ ۋه اليىقالشتۇرۇش بېرىلغان ئېلىپ ئۈستىده ئوزۇقلۇق
ئارقىلىق ئاالھىدىلىكى كهيپىيات يېڭى شهكىللهنگهن كېيىنكى مهشغۇالتلىرىدىن
مۇراببا تۈرلۈك مهسىلهن، كۆرسىتىدۇ[30-29]. تهسىرىنى كۆرسىتىدىغان ئورگانىزىمغا
مۇتلهق، ئۆزگىرىشى تهسىرىنىڭ كهيپىيات خىل بۇ ئوزۇقلۇقالر. شىپالىق شىرنىلهر،
بۇخىل تهسىرىدىكى كهيپىيات ئوزۇقلۇقالرنىڭ بولىدۇ. نىسپىي تۇراقلىقلىقى
كۈچهيتىپ ئۇنى ئاساسهن، ئىھتىياجىغا ئهمهلىي داۋاالشنىڭ پايدىلىنىپ، ئاالھىدىلىكتىن

بولىدۇ. ئىشلىتىشكه ئاجىزالشتۇرۇپ ياكى
ياكى بولسۇن تهسىرى كهيپىيات دهسلهپكى مهيلى تهسىرى كهيپىيات ئوزۇقلۇقالرنىڭ
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بىلهن ئوزۇقلۇق پايدىلىنىشنىڭ ئۈنۈملۈك ئۇنىڭدىن بولسۇن، تهسىرى كهيپىيات كېيىنكى
مىزاج ماددىسىز كىلىنىكىدا مهسىلهن: چوڭ. ناھايىتى ئهھمىيىتى ۋه رولى داۋاالشتىكى
بولغان ئورگانىزىمغا ئوزۇقلۇقالرنىڭ داۋاالشتا، كېسهللىكلهرنى خاراكتىرلىك بۇزۇلۇش
قارىتا مىزاجغا تهبىئىي غهيرى قىلىپ، تۇتقا مۇھىم داۋاالشتىكى تهسىرىنى كهيپىيات
ئۇنداق بېرىلىدۇ. ئېلىپ تهڭشهش بىلهن ئوزۇقلۇقالر كهيپىياتتىكى قارىشى قارىمۇ
دورىالرنى ياكى ئوزۇقلۇقالر باھالىق قىممهت ئىگه تهسىرگه كۈچلۈك ھهرقانچه بولمىغاندا

بولمايدۇ. ئىرىشكىلى ئۈنۈمگه كۆزلىگهن يهنىال داۋاالشتا بىلهنمۇ، ئىشلهتكهن
تهسىرىنىڭ كهيپىيات قىلىدىغان پهيدا بهدهنده ئوزۇقلۇقالرنىڭ ئوخشىمىغان
كۈچلۈك دهرىجىسىنىڭ كهيپىيات ئوزۇقلۇقالر بولمايدۇ. ئوخشاش كۈچلۈ-ئاجىزلىقى
،-3 ،-2 ،-1 ۋه دهرىجىده -4 ،-3 ،-2 ،-1 مۆتىدىل، ئاساسهن ئاجىزلىقىغا
دىگهندهك ئاخىرىدا 4-دهرىجىنىڭ ،-3 ،-2 ،-1 ياكى ئاۋۋىلىدا 4-دهرىجىنىڭ
ئاجىز تهسىرىنىڭ كهيپىيات بولغان بهدهنگه ئوزۇقلۇقالرنىڭ بۆلىنىدۇ[29]. دهرىجىلهرگه
قىممهتكه چوڭ ئهڭ قىممهتتىن كىچىك ئهڭ سانمۇ دهرىجه قاراپ بولىشىغا كۈچلۈك ياكى
دهرىجه كىچىك ئهڭ ئوزۇقلۇقالر بولغان ئاجىز ئهڭ تهسىرى كهيپىيات بىكىتىلىدۇ. قاراپ
سانمۇ دهرىجه ئهگىشىپ كۈچىيىشىگه دهرىجىسىنىڭ تهبىئهت ئىپادىلىنىدۇ. بىلهن سان

چوڭايتىلىدۇ. ھالدا ماس
پهيدا تهسىر خىل بىر ۋاقىتتا دهسلهپكى قىلغان ئىستېمال ئوزۇقلۇق خىل بىر مهلۇم
قىلسا، پهيدا تهسىر خىل بىر يهنه كېيىن قىلىنغاندىن ھهزىم يهنى ئاخىرىدا قىلىپ،
دهپ كهيپىياتى ئهسلى ئوزۇقلۇقنىڭ خىل شۇ كهيپىياتى قىلغان پهيدا ئاخىرىدا
تهسىر ۋاقىتلىق كهيپىيات بولغان پهيدا تهسىرىدىن دهسلهپكى ھېسابلىنىدۇ[29].چۈنكى
ئۇزۇنغىچه بهدهنده كهيپىيات بولغان پهيدا تهسىرىدىن ئاخىرىقى ئهمما كۆرسىتىدۇ،

تۇرىدۇ.
تهسىرىنىڭ كهيپىيات ۋه ماددىي كۆرسىتىدىغان بهدهنگه ئوزۇقلۇقنىڭ قىلغان ئىستېمال
(نېرۋا روھ ئوزۇقلۇق قىلغان ئىستېمال ئهگهر نىسبهتهن، كۈچلۈك-ئاجىزلىقىغا
قىلىدىغان تهسىر دهرىجىده بىرىنچى ئۇ چهكلهنسه، بىلهن قىلىش تهسىر سىستېمىسى)غا
روھ تهسىرى ئوزۇقلۇقنىڭ ئهگهر بادام. ئهنجۈر، ئامىله، مهسىلهن، دىيىلىدۇ، ئوزۇقلۇق
ئىككىنچى قىلسا تهسىر روھالرغا ۋه خىلىت ھالقىپ قىلىشتىن تهسىر سىستېمىسى)غا (نېرۋا
چىڭسهي. يۇمغاقسۈت، مهسىلهن، دىيىلىدۇ، ئوزۇقلۇق قىلىدىغان تهسىر دهرىجىده
سانىيه رۇتۇبهتى ھالدا ئىلگىرلىگهن يهنىمۇ باشقا ئۈچىدىن يۇقىرىقى تهسىرى ئوزۇقلۇقنىڭ
دهرىجىده ئۈچىنچى ئۇ قىلسا، تهسىر ھهزىم)گه ئىككىنچى بېرىلىدىغان ئېلىپ (جىگهرده
ئوزۇقلۇق قېزا. شاراپ، سۈيى، لىمۇن مهسىلهن، دىيىلىدۇ، ئوزۇقلۇق قىلىدىغان تهسىر
قىلىدىغان تهسىر دهرىجىده تۆتىنچى ئۇ قىلسا، تهسىر ئومۇمىيۈزلۈك بهدهنگه پۈتۈن
قىلماي پهيدا ئۆزگۈرۈش ھېچقانداق بهدهنده قىچا. قىزىل مهسىلهن، دىيىلىدۇ، ئوزۇقلۇق

بۇغداي[29]. مهسىلهن، دىيىلىدۇ. ئوزۇقلۇق مۆتىدىل ئۇ شۈمۈرۈلسه،

داۋاالش بىلهن ئوزۇقلۇق تهسىرى: (ئورتاق) پۈتۈن بىر ئوزۇقلۇقالرنىڭ 10.3
تهسىرى ماددىي بىلهن تهسىرى كهيپىيات بولغان ئورگانىزىمغا ئوزۇقلۇقالرنىڭ ئهمهلىيىتىده
كىتىش تۆۋهنلهپ ئاشقازان مهسىلهن: .[30-18] ئۇچىرايدۇ كۆپ ئهھۋالى كۆرۈلۈش ئورتاق
تهسىرىنى كهيپىيات مهقسىتىده چىڭىتىش تارامۇشالرنى تۇتقۇچى ئاشقازاننى كېسهللىكىگه
ئوزۇقلۇقالر تهبىئهتتىكى سوغۇق قۇرۇق ياكى ئىسسىق قۇرۇق ئىشلىتىلگهن قىلىپ ئاساس
تهسىرىنىمۇ قۇۋۋهتلهش ئهزاالرنى يهنه بىلله، بىلهن بىرىش تهسىرنى يۇقىرىقى بهدهنگه
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ماددىي كېيىنكىسى تهسىرىگه، كهيپىيات دورىنىڭ ئالدىنقىسى بۇنىڭدا كۆرسىتىدۇ.
ئاساسهن ئىھتىياجىغا ئهمهلىي داۋاالشنىڭ بىلهن ئوزۇقلۇق شۇڭا بولىدۇ. تهۋه تهسىرىگه
قارىتا ئۇنىڭغا بولسا، كۆپ ئىھتىياج تهسىرىگه خىل قايسى ئوزۇقلۇقالرنىڭ
ئىشلهش پىششىقالپ ياكى اليىقالشتۇرۇش بولغان مۇۋاپىق ئۈستىده يېمهك-ئىچمهكلهر
ياكى قېلىش ساقالپ تهسىرىنى الزىملىق ئۇنىڭ ئارقىلىق بېرىش ئېلىپ مهشغۇالتلىرىنى
كېرهك. قىلىش ئىستېمال يۇقۇتۇپ زىيىنىنى ياكى ۋه ئاجىزالشتۇرۇش ياكى كۈچهيتىش
يۇقىرىقى يهنه توغۇلسا، ئىھتىياج تهڭ ئىككىلىسىگه ھهر تهسىرىنىڭ كهيپىيات ۋه ماددىي
ۋاقىتتا بىرال تهسىرىنى ماددىي ۋه تهسىرى كهيپىيات ئۇنىڭ ئارقىلىق مهشغۇالتالر

بولىدۇ. ئىشلىتىشكىمۇ كۈچهيتىپ
بىلهن ئالدى ئهمهلىيىتىده، داۋاالش بىلهن ئوزۇقلۇقالر كېسهللىكلهرنى قىسقىسى،
خىل قايسى ئوزۇقلۇقالرنىڭ ئۇنى ئايرىپ، ئىنىق خاراكتېرىنى ۋه تىپى كېسهللىكنىڭ
بولىدىغانلىقى كهلتۈرگىلى قولغا ئۈنۈمنى ياخشى ئهڭ دۋالىغاندا پايدىلىنىپ تهسىرىدىن
اليىقالشتۇرۇپ، تالالپ، بۇيىچه شۇ ئوزۇقلۇقالرنى بولۇپ، ئىگه تونۇشقا ئىنىق توغرىسىدا
ئېرىشكىلى ئۈنۈمگه كۆزلىگهن كىرىشكهنده داۋاالشقا ئاندىن ئىشلهپ، پىششىقالپ
خاس ئوزۇقلۇقالرنىڭ كېسهللىكلهرگه بولغان بۇزۇلۇشتىن مىزاج ماددىسىز بولىدۇ.
ئوزۇقلۇقالرنىڭ كېسهللىكلهرگه بولغان بۇزۇلۇشىدىن پۈتۈنلۈكنىڭ تهسىرىنى؛ كهيپىيات
تهركىبىي ۋه كېسهللىكلهرگه تۈرىدىكى بۇزۇلۇش مىزاج ماددىلىق تهسىرىنى؛ ماددىي
ياكى قىلىپ ئاساس تهڭ تهسىرىنى كهيپىيات ۋه ماددىي ئوزۇقلۇقالرنىڭ كېسهللىكلهرگه
بارغاندا ئېلىپ داۋاالش قىلىپ قوشۇمچه تهسىرىنى كهيپىيات ئاساس، تهسىرىنى ماددىي

بولىدۇ. ئېرىشكىلى ئۈنۈمگه كۆرنهرلىك
يېمهك-ئىچمهك جهريانىدا ئهمهلىيهت يىللىق مىڭ نهچچه تېبابىتى ئۇيغۇر دېمهك،
نهزهرىيهۋى مۇكهممهل ۋه توپلىغان تهجىرىبىلهرنى مول ھهققىده كۈتۈنۈش بىلهن
ۋه پىرىنسىپ توغرا يۈرۈش بىر ھهقته بۇ ھهمده شهكىللهندۈرگهن سىستېمىسىنى
ھهم ساغالملىقى خهلقىنىڭ مىللهت ھهر مهملىكىتىمىزدىكى قويۇپ، ئوتتۇرغا ئۇسۇلالرنى

قوشقان. تۆھپىلهرنى قىممهتلىك ئۈچۈن كۆرۈشى ئۆمۈر ئۇزۇن
ۋه دورا مهنبهداش، ئوزۇقلۇق ۋه ‹‹داۋا ئىلمى ئوزۇقشۇناسلىق تېبابىتى ئۇيغۇر
ئوزۇقلۇقالر بىلهن ماددا تۆت قىلغان. ئاساس ئىدىيهنى يىلتىزداش››دېگهن ئوزۇقلۇق
مىزاج مهنبه، نۇرماللىقىنى خىلىتالر باشلىنىش، مۇناسىۋهتنى ئوتتۇرىسىدىكى
قۇۋۋهت ئۈنۈم، جانلىقلىقىنى روھ مهركهز، ساغالملىقىنى ئهزا ئاساس، تهڭپۇڭلىقىنى
مهقسهت، ئاشۇرۇشنى كۈچىنى تهبىئهت چىقىش، نورماللىقىنى ئهفئال نهتىجه، پائالىيىتىنى
ئۆزىگه قىلغان نوختىسى بىرىش ئهھمىيهت تهسىرىنى كهيپىيات ۋه ماددىي ئوزۇقلۇقالرنىڭ
تۆت تىكلىگهن. نوقتىئىنهزهرىنى ئىلمىي ئوزۇقشۇناسلىق ئىگه ئاساسقا نهزهرىيىۋى خاس
قارىشى پۈتۈنلۈك بىر باغالپ، بىلهن كېسهللىكلهر ۋه ساقلىق جهريانىنى ھهزىم باسقۇچلۇق
شهخىسنىڭ ۋه زامان ماكان، بهرگهن. ئېتىبار ئوزۇقالندۇرۇشقا بهدهنلىك ئومۇمىي بۇيىچه
ئېلىپ داۋاالش ۋه ئېلىش ئالدىنى كۈتۈش، ئارقىلىق ئوزۇقلۇق ئاساسهن ئاالھىدىلىكىگه
نهزهرىيه تېببىي مۇكهممهل دائىر يېمهك-ئىچمهككه خهلقىنىڭ ئۇيغۇر بۇالر، بارغان.

ئىبارهت. نهتىجىسىدىن تهجىرىبىلىرىنىڭ كىلىنىكىلىق ئىگه خاسلىققا ۋه سىستېمىسى
ھالقا مۇھىم يولىدىكى كۆرۈش ئۆمۈر ئۇزۇن ئىلمى ئوزۇقشۇناسلىق تېبابىتى ئۇيغۇر
ۋه پىرىنسىپ نۇرغۇن ئۇنىڭدىكى مول، ھهم كهڭ ئىنتايىن مهزمۇنى ئۇنىڭ بولۇپ،
ھېلىھهممۇ بولۇپ، ئىگه قىممىتىگه ئىشلىتىلىش ئهمهلىي ۋه ئىلمىيلىككه يۈكسهك ئۇسۇلالر
ئۇزۇقلۇق تهتقىقاتى، پهن ئۇل ئۇزۇقلۇق تېبابىتى ئۇيغۇر بۇالر ئهرزىيدۇ. ئېلىشقا ئۆلگه
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ئارقىلىق ئوزۇقلۇق شۇنداقال تهتقىقاتى، كلىنىكا ئۇزۇقلۇق تهتقىقاتى، تهجرىبه
ئىشلىرىدا داۋاالش ۋه ئېلىش ئالدىنى كېسهللىكلهرنىڭ ساقالش، ساقلىقنى كۈتۈنۈش،
ئاساسىي ئىلىمىنىڭ ئوزۇقشۇناسلىق تېبابىتى ئۇيغۇر ئوينايدۇ. رول يېتهكچىلىك
بىلهن يېمهك-ئىچمهك ۋه كۈتۈنۈش بىلهن يېمهك-ئىچمهك تېبابىتىنىڭ ئۇيغۇر نهزهرىيهسى
غهرب كۈنده بۈگۈنكى بهلكى قالماستىن، بولۇپال شاھىت تارىخىغا ئۇسۇلىنىڭ داۋاالش
غهرب بىلله، بىلهن بىرىش تولۇقلىما قاراشلىرىغا ئوزۇقشۇناسلىق تېبابهتچىلىكىنىڭ
يۈكسهلگهن تېخىمۇ قىلىپ بېيىتىلمىسى ئۆزىنىڭ بايقالمىالرنى يېڭى تېبابهتچىلىكىدىكى
ئوزۇقشۇناسلىق 21–ئهسىردىكى شۇنداقال شهكىللهندۈرىدۇ. سىستېمىسىنى ئۇزۇقشۇناسلىق
ھهمده قوشىدۇ يۈزلىنىش يېڭى تهپهككۇرىغا تهرهققىيات كهلگۈسى ئىلمىنىڭ
كهلگۈسىده ھهم بولغان بار ھازىر مۇناسىۋهتلىك ئىلىمىگه داۋاالش بىلهن يېمهك-ئىچمهك
ھهمده بولىدۇ پۇرسىتى ۋه ۋاسىتىسى يېڭى قىلىدىغان ھهل مهسىلىلهرنى بولىدىغان پهيدا
ئۇيغۇر ھهمده تهتقىقاتلىرى تهجرىبه ۋه كىلىنىكىسى ئوزۇقلۇق كهلگۈسىدىكى
رول يېتهكچىلىك ئىشلىرىدا ئوقۇتۇش مائارىپى ئالىي دورىگهرلىك - تېبابهتچىلىك

ئوينايدۇ.
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