ئۇًغۇر نەدەنىٌىتىنىڭ نوڭغۇل
نەدەنىٌىتىگە كۆرسەتكەن تارىخي
تەسىذى توغذىسىدا دەسلەپكى ئىردىنىش

نۇھەنهەدتۇرسۇن ئابدۇكېذىم ًۈكسەل

نىصىؼٍّ :ئۇٕؿۇر ٌّجەُىٖىحٓ ةىيّن ٌْڭؿۇل ٌّجەُىٖىحٓ ةۈٕۈك دۇڭسۇا
ٌّجەُىٖىحىِىڭ ٌۇھىً جّرنىتىٔ كىعٍٓ ةْىۇپ ،ةۇ ئىههٓ زىو
ٌّجەُىّٖجِىڭ ئۆزئارا جّظىص نۆرظىحىغ جارىسٓ ُاھإىحٓ ئۇزۇنٌْ .ڭؿۇل
ٌّجەُىٖىحىگّ ،دۈٌيىشىَ ٌْڭؾۇل جارىسىؿا ئىِچىهىيّپ كارإشىؿان ةْىعاق ،ئۇٕؿۇر
ٌّجەُىٖىحىِىڭ ٌْڭؿۇل ٌّجەُىٖىحىگّ ئۇٕؿۇر ٕېضىلىِٓ ةاػٌ٘چٓ كىيؿان ھاىشا نّڭ
جائىصىشە ،زەُذىصظىٍان ۉە ئۇزاكلىچّ جّظىص نۆرظّجهُّيىهىِٓ نۆرۈۉإٍٗٗىض  .ةۇ زىو جّظىص
جىو – ٕېضىق دّھّجحّ ،جىِىٔ ئېحىلاج دّھّجثە ۉە ظىٖاظىٔ -ئىذحىٍائىٔ دّھّجيّرجە
.نُْهصېث ئىپاجىيىِىشۇ

ئۇىۇص جىيؼۇُاس ٌّھٍۇج ناػىؿّرىِٖىڭ << جۇرنىٔ جىي٘ر جىۋآُ>> جىهٓ “ زاكاُىّٖ
جىيٓ“ ٕانٓ ”ناػىؿّر جۇرنچىىعٓ ”جەپ ئاجاىؿان ئِّٕٓ جەۉىصجىهٓ ئْرجاق ئۇٕؿۇرئّجەةىٔ جىيٓ
ةْىعۇن ۉەٕانٓ ھازىصكٓ زامان ئۇٕؿۇر جىيٓ ةْىعۇنٌْ ،ڭؿۇل جىو ىْؾىحىگّ ظېيىؼحۇرۇپ
كارإشىؿان ةْىعاقٌْ ،ڭؿۇل جىيىشا ُۇرؾۇُيىؿان ئۇٕؿۇر جىيٓ جّرنىتيىصىِٓ ئۇچصىحىٍىض .ةۇُىڭشىَ ،
ةىصىِچىشىَ ،ئۇٕؿۇر جىيٓ ةىيّن ٌْڭؿۇل جىيٓ ئْزؼاػ٘ ئۇرال -ئاىحاى جىييىصو گۇرۇپپىعىؿا
ٌُّعۇپ جىي٘ر ةْىؿاچلا ،ئّظيىشىَ ئْرجاق كْىيىِىپ نّىگّن جىو ظاكىِشىيىصىِىڭ
ئىپاجىعىِٓ؛ ئىههىِچىشىَ ،جارىسحا ئۇرزۇن-ظېيىِگا ۉاجىعٓ ۉە نّڭ ئْجحۇرا ئاظىٖا رإُْىشا
ئۆجهّن نۆك جۈرك زاُيىلٓ ،ئۇرزۇن ئۇٕؿۇر زاُيىلٓ ،كارا زاُى٘ر ظۇٗىىعٓ كاجارىىق زاُشاُيىل٘ر
جەۉرىشەُ ،ۇرؾۇن ٌْڭؿۇل كّبىيىيىصىٍۇ جۈرنىٔ كّةىيىيّر ةىيّن ئارىيىؼىپ ٕانٓ كْػِا ةْىۇپ

ٕاػىؿاُيىلٓ ظّۉەپيىمٌّ ،جەُىّٖجحّ ةىص كّجەر ئىيؿارراق ةْىؿان جۈرنىٔ كّةىيىيّرُىڭ
ُۇرؾۇُيىؿان جىو ئىيٍىِىحيىصىِىڭ ٌْڭؿۇل جىيىؿا ئۆزىىؼىپ نّجهُّيىهىِٓ؛ ئۈچىِچىشىَ،
چىڭگىضزان ةاش نۆجۈرۈپ چىللاُشىَ كىٖىِهٓ ٌْڭؿۇل ئىٍپېصىٖىعٓ جەۉرىشە ،چىڭگىضزاُِىڭ
ئۇٕؿۇر جاٌؿىچىعٓ ( ةاش ناجىپٓ ) جاجاجۇڭاجىَ ةاػ٘پُ ،اھإىحٓ ُۇرؾۇن ئۇٕؿۇر ئاىىً-
زىٖاىىيىصىِىڭ ٌْڭؿۇل زان ئْرجىعىؿا ۉە ھّر كإعٓ ئىيىهساُيىل٘رؾا دّىىپ كىيىِىپ
ئّجىۋارىىِىپ ئىؼيىحىيگُّيىهٓ ،كّجىٍلٓ ئۇٕؿۇر ىېضىلىِىڭ پۈجهۈل ٌْڭؿۇل ئىٍپىصٕېعٓ
جّۉەظىشە ( ئّظيىشىهٓ ظۇڭ ظۇٗىىعٓ – ئْجحۇرا ئىليىً رإُْىشىَ ةاػلا ) رەظٍٓ
ھۆنۈٌّة ٕېضىلٓ ظۈپىحىشە كْىيىِىيؿاُيىلٓ ظّۉەپيىم ُاھإىحٓ ُۇرؾۇن ئۇٕؿۇر جىيٓ
ظۆزىۈنيىصىِىڭ ٌْڭؿۇل جىيىؿا ظىڭىپ ئۆزىىؼىپ نّجهُّيىهىِٓ؛ جۆجىِچىشىٌَْ ،ڭؿۇل
ئىٍپېصىٖىعٓ پارچىُ٘ؿاُشىَ نېٖىَ ھۆنۈم ظۈرگّن چاؾاجاى زاُيىلٓ ،ئاىحۇن ئْرجا زاُيىلٓ،
ئىيىساُىٖ٘ر كاجارىىق زاُشاُيىل٘ر جەۉرىشە ،ئۇٕؿۇر جىيىِىڭ ٌْڭؿۇل جىيىؿا جېسىٍۇ نۆپيّپ
.ظىڭىپ – ئۆزىىؼىپ نّجهُّيىهىِٓ نۆرۈۉاىؿىيٓ ةْىىشۇ

جىو – ٕېضىق

دّھّجحىهٓ ةەظىصو 1.

ئۇٕؿۇر جىو – ٕېضىق ٌّجەُىٖىحىِىڭ ٌْڭؿۇل جىو – ٕېضىق ٌّجەُىٖىحىگّ
 :نۆرظّجهّن جّظىصىِٓ جۆۉەُشىهىشەك ئۈچ ةاظلۇچلا ةۆىۈػهّ ةْىىشۇ

 .ةىصىِچٓ ةاظلۇچ -

چىڭگىضزان

ئىعحى٘ظىشىَ ئاۉۉاىلٓ

جّظىص ةاظلۇچٓ

ئۇرال – ئاىحاى جىييىصو ظىعحېٍىعىؿا
ئۇٕؿۇر جىيٓ ةىيّن ٌْڭؿۇل جىيٓ
جّۉە جىي٘ر ةْىؿاُشىَ جاػلىصو ،ئۇٕؿۇرٗر ةىيّن ٌْڭؿۇى٘ر ئۇزاق كّجىٍهٓ
زاٌاُ٘رجىَ ةاػ٘پ ظىتىصىّٖ ،ئۇرزۇن – ظىيىِگا جەرٕاظٓ ةْٕيىصو ۉە ئْجحۇرا
ئاظىٖا رإُْيىصىشا ئارىيىؼىپ ٕاػىؿاچلا ،جىو－جاۉۇش ،جىو ئىؼيىحىغ
دّھّجحّ زېيٓ نۆپ ئْرجاكيىللا ئىگّ .ةۇُىڭؿا ةۈٕۈك جىيؼۇُاس ٌّھٍۇج
ناػىؿّرىِىڭ ‹‹ جۈرنىٔ جىي٘ر جىۋآُ ›› جىٍِۇ ُۇرؾۇن جىو پانىحيىصىِٓ
نۆرظىحىغ ٌۇٌهىَ .ئۇٕؿۇر ۉە ٌْڭؿۇل جىييىصىشا ھإۋاُاة ُاٌيىصىِٓ ئْزؼاش ئاجإشىؿان
ظۆزىّر زېيٓ نۆپٌّ .ظىيّن :ئاة ،ئإؿىص (ئازؾىص) ،دىصؾا ،ةۇؾصۇلْٕ ،رؾا،
ئارؾٌٓاق ،ةۇجا – ةۇجى٘ق ،ةۇكا ،ةۆنّن ،دّرەن ،ةۇؾصا ،ػۇڭلار ،ةۈرنۈة ،جازىّٖ
(جاكاؾۇ-جۇزا) كاجارىىق ، ُّّٕ .داھاُگىص ،ئاكعاكال ،ةاةا ،ةازؼٓ ،داجۇ(داجۇگّر)
كاجارىىق ظۆزىّرٌۇ ئىههٓ جىيشا ئْزؼاش ٌُّىگّ ئىگّ .نىؼٓ ئىعىٍيىصىشىَ

ئارظ٘ن ،جۆٌۈر ،ةاجۇر ،ةارس
>كْىيىِىيٍاكحا1<.

كاجارىىل٘رٌۇ ئىههٓ ٌىييّجحّ

ھازىصؾىچّ

ئْزؼاش ٌُّىشە

ئىههىِچٓ ةاظلۇچ – چىڭگىضزان ئىعحى٘ظىشىَ نېٖىِهٓ ٌْڭؿۇل ئىٍپىصىٖىعىشە
ئۇٕؿۇر ئىيىٍشارىىصىِٓ ئّجىۋارٗپ ئىؼيىحىغ ۉە ئۇٕؿۇر ٕېضىلىِٓ ئٌْۇٌٖۈزىۈك كْىيىِىغ
.ةاظلۇچٓ

چىڭگىضزان ٌى٘جىّٖ ٕ-1204ىيٓ ئاىحإشىهٓ ُإٍان زاُيىلىؿا ھۇدۇم كىيؿان،
ُإٍان زآُ ئىِاُچ ةىيگّ زاُِىڭ ئْؾيٓ جإاُسان چىڭگىضزان جّرىپىشىَ
ئۆىحۈرۈىگّن .ػۇ چاؾشا جإاُساُِىڭ ئۇظحازو ۉە جاٌؿىچىعٓ ئۇٕؿۇر جاجاجۇڭا
چىڭگىضزاُؿا ئّظىصگّ چۈػهّن .چىڭگىضزان جاجاجۇڭاُىڭ جّنيىپىِٓ كْةۇل كىيىپ،
ئۇٕؽۇر ٕېضىلىِٓ ٌْڭؿۇل ئىٍپىصىٖىعىِىڭ جۆىّة ٕېضىلٓ كىيىپ ةېهىحهّن .
ئۇُىڭشىَ ةۇرۇن ٌْڭؿۇى٘رجا ٕېضىق ْٕق ئىشو .ػۇُىڭ ةىيّن ،جاجاجۇڭا
چىڭگىضزاُِىڭ ئْؾۇىيىصىؿا ئۇظحاز ةْىۇپ جّٕىِيُّشو ٌْ ،ڭؿۇل ةّگيىصىِىڭ ،
دۈٌيىشىَ پۈجۈن ٌْڭؿۇل كۇۉٌىِىڭ ئۇٕؿۇر ٕېضىلىِٓ ئۆگىِىؼٓ زۆرۈر ػّرجيّرُىڭ
ةىصىگّ ئإُ٘شوٌْ .ڭؿۇل ئىٍپىصىٖىعىِىڭ كاُۇُيىصوٕ ،ارىىليىصو ئۇٕؿۇر ٕېضىلٓ
ةىيّن ٕېضىيىشىؿان ةْىشوٌ >2< .ى٘جىّٖ ٕ-1211ىيٓ ئۇٕؿۇر ئىشىلۇة زاُيىلىِىڭ
زآُ ةارچۇق ئارجحېهىَ ٌْڭؿۇل ئىٍپىصٕېعىِىڭ كۇرۇىۇن جەرٕاظٓ ةْٕىشىهٓ ئْرجىعىؿا
ةېصىپ چىڭگىضزآُِ زىٖارەة كىيؿاُشىَ نىٖىَ >3< ،ئىشىلۇة ئۇٕؿۇر زاُيىؿىشىَ ُۇرؾۇُيىؿان
ئۇٕؿۇر زىٖاىىيىصو ٌْڭؿۇل ئىٍپىصٕېعىِىڭ جۆىّة ئؼيىصىِٓ ةاػلۇرۇػلا دّىىپ كىيىِشو.
نېٖىَ ُّّٕ ،ئۇٕؿۇر ئاىىٍٓ چۇس نىسْجزىص ٕۈەن ظۇٗىىعٓ پاجىؼاھٓ
كْةِٕ٘ىڭ جۆىّة ئۇظحازو ةْىشو .ئۇ جاجاةۇڭا چىڭگىضزان جەۉرىشە كّجىٍهٓ
ئۇٕؿۇر ٕېضىلٓ ئاظاظىشا ئىذاج كىيؿان ‹‹ نُْا ٌْڭؿۇل ٕېضىلٓ » ُٓ ئىع٘ھ
كىيىپ ٌْ ،ڭؿۇل جىو-جاۉۇػىِٓ جېسىٍۇ جْؾصا ئىپاجىيىگىيٓ ةْىىشىؿان <<
ػّنىييُّشۈرجو  .ئۇ جۈزگّن كّجىٍلٓ ئۇٕؿۇر
ٕىڭٓ ٌْڭؿۇل ٕېضىلٓ >> ُٓ
ٕېضىلٓ ئاظاظىشىهٓ « ٌْڭؿۇل ٕېضىلٓ ئېيىپتّظٓ» ٌْڭؿۇل ٌىييىحىِىڭ ٕېضىق
جارىسىشا ٌۇھىً ئْرۇُشا جۇرىشۇ ( چىڭ ظۇٗىىعٓ كۇرۇىؿاُشىَ نىٖىٌَ ،اُذۇٗرٌۇ
كّجىٍلٓ ئۇٕؿۇر ٕېضىلٓ ئاظاظىشا ةارىىللا نّىگّن ٌْڭؿۇل ٕېضىلٓ ئاظاظىشا ٌاُذۇ ٕېضىلىِٓ
ػّنىييُّشۇرۇپ كْىُ٘شو ) .ػۇُىڭ ةىيّن ةىييّ ،ئُّضاڭ  ،ئْرجۇجېهىَ  ،ئُّعارو
كاجارىىل٘ر دۇڭگۇ ن٘ظعىم ئّجەةىٖاجٓ  ،نۇڭضو ئّھهاٌيىصو ۉە جىتّة
جىيىشىهٓ ةۇججا ٌُْيىصىِٓ ئۇٕؿۇر جىيىؿا جّردىٍّ كىيشو  .ةُّٖيۈ ،

ىُّٖؼىگۇاڭ  ،ىۇىۈ  ،ػىعّن  ،پصادِاػصو كاجارىىل٘ر ‹‹ رەظعاٌيىق ھّكلىشە
ٌۇجاىىّٖ
،
ئاىحۇن زّةىىم ةۇججا ُْم ›› ‹‹ ،ن٘ظعىم
كاٌۇظِاٌّ ›› كاجارىىق نىحاة٘رُٓ ٕازجو ٕانٓ جۈزجو .ػۇ جەۉرجە ُّّٕ ،ناپٖان ظاىٓ
‹‹ ئّىِٓ ئىشارە كىيىغ ئۆرُّنيىصو›› ُٓ زُّضۇ جىيىشىَ ٌْڭؿۇل جىيىؿا جّردىٍّكىيشو>4< .
ػٌّعىشجىَ (  ) 1351 – 1277ئِّٕٓ زاٌاُشىهٓ ئىذحىٍائىٔ جارىسٔ ئّھۋاى٘رُٓ جّجلىق
كىيىپ « چېَ ئّٕضۇڭ جْؾصىعىشا زاجىصە »  « ،دېڭشا ٕىييىصىشىهٓ ۉەزىصىّرُىڭ جّردىٍھاىٓ » « ،
ؾّرةىٔ ٕۇرجيۇق ٕاة جائىپىيّرُىڭ جّردىٍھاىٓ »  « ،ؾّرىپحىهٓ ئّىيّرُىڭ زّرىحىيىم
جّپعىصاجٓ »  « ،دىِٖاڭِىڭ جّةىئىٔ ػارائىحٓ ھّكلىشە »  « ،جۇڭٖاڭ جّپعىصاجىِىڭ جاۉآٌ
» كاجارىىق جارىسىٔ ئّظّرىّرُٓ ٕازجو .كاڭيٓ جْكشۇ ئْرجىِىڭ پّرٌآُ ةىيّن ٌى٘جىّٖ -1343
ٕ – 1345ىييىصو جارىسؼۇُاس ظاراةآُ ۉە ظانٖاكإا ةىيّن ةىصىىهحّ « ىٖاۉ ظۇٗىىعٓ جارىسٓ »
 « ،دىَ ظۇٗىىعٓ جارىسٓ »  « ،ظۇڭ ظۇٗىىعٓ جارىسٓ » ُٓ ٕېضىؼلا ٌّظئۇل
ةْىشو.داٌاىىشىَ ٕ – 1288ىيٓ كۇةٕ٘ساُِىڭ كْىيىؼٓ ةىيّن « ٕۈەن ظۇٗىىعٓ جەۉرىشىهٓ
ةۈٕۈك ةىصىىم جّپعىصاجٓ » ُاٌيىق جارىسىٔ دۇؾصاپىٖىيىم جّپعىصاج٘ر ئاظاس كىيىِؿان
كىعحۇرٌا رەظىٍيىم نىحاب ٕېضىؼلا نىصىؼىپ ٌ ،ى٘جىّٖ ٕ – 1303ىيٓ  600كىعىً ،
 1300دىيشىىق نىحابُٓ ۉۇدۇجكا نّىحۈرجو  .ةۇٗرجىَ ةاػلا  ،ئارىق ھىٖا ،راةتىَ
ظائۇٌا ُّ ،ظىصجىَ  ،ظّئشۇى٘  ،جْك٘ن  ،ػٓ ػٓ  ،ػۆ چاڭفۇ ،
ٌا زۇچاڭ  ،گۈەن ٕۆەُؼٓ كإا  ،نۇنۇن  ،ىّٖن ػىؼّن  ،ظاراةان ،
ئارىق كإا ٕ ،ۈىۈن جۆٌۈر  ،ظۇدىط  ،ػىٖتان ٕ ،ۇچۇرۇچ كإا ُ ،ىضەر
 ،چاكاى  ،ظاجٌىغ  ،كۇظلۇى  ،كاجارىىق ُۇرؾۇن ئۇٕؿۇر ظّرنّرجىيّر ،
جىپيٌْاج٘ر  ،پىشاگۇن٘ر ،جىيٍاچ٘ر ٕ ،ازؾۇچى٘ر  ،ػائىصٗر  ،رەظعاٌ٘ر ،
ئٌّچىيّر(جېۋىب – جهزحۇرٗر) ٕۈەن ظۇٗىىعىِىڭ پإحّزحٓ زاُتاىىق )
ةېٖذىڭ ( جا ئْىحۇراكيىؼىپ  ،زاُيىق ئۈچۈن ئۆچٍّس جۆھپىيّرُٓ
كْػحٓ ٌْ .ڭؿۇل ئىٍپىصىٖىعىِىڭ ةىص جّرنىتىٔ كىعٍٓ ةْىؿان ئېيساُى٘ر
(ٌى٘جىٖىِىڭ ٕ – 1258ىيىشىَ ٕ- 1388ىيىؿىچّ ھۆنۈم ظۈرگّن ) ُىڭ ٕارىىليىصو،
ئاٗكىيىصو ئّرەپ ٕېضىلٓ ئاظاظىشا ةارىىللا نّىگّن ئۇٕؿۇر ٕېضىلٓ ۉە پارس ٕېضىلىشا ٕېضىيؿان
ةْىعا ،چاؾاجاى زاُيىلٓ( )1321-1370ةىيّن ئاىحۇن ئْرجا زاُيىلٓ ()1227-1502
جا ئّرەپ ٕېضىلٓ ئاظاظىشا ةارىىللا نّىگّن ئۇٕؿۇر ٕېضىلٓ ةىيّن ئۇٕؿۇر جىيٓ رەظٍىٔ ‹‹
جۆىّة جىوٕ-ېضىلٓ›› ةْىشو .ةۇ ٕېضىق نىٖىَ«چاؾاجاى ئۇٕؿۇر ٕېضىلٓ»ٕ ،ېضىق جىيٓ-ئّجەةىٔ
جىو«چاؾاجاى جىيٓ»جىٖىيىشىؿان ةْىشوٌ( .ۇڭهۇزان ٕ-1254ىيٓ -8ئإِىڭ-18نۇُٓ
فىصاُعىّٖجىَ ئّىچىيىههّ نّىگّن رۇةصۇك ئاركىيىق فىصاُعىّٖ نارۇىٓ ىۇئې -9ؾا ئېۋەجهّن
زېحىِٓ ئۇٕؿۇر ٕېضىلىشا ٕازؾان ).چۈُهٓ ةۇ چاؾشا ،چاؾاجاى زاُيىلٓ ةىيّن ئاىحۇن ئْرجا
زاُيىلىشىهٓ ٌْڭؿۇى٘ر ئۇٕؿۇرٗر ،جاجارٗر ،كىپچاك٘ر جّرىپىشىَ ئاظعىٍىيٖاجعىّٖ
كىيىِىپ جۈرنيىؼىپ ،ئېحىلاج دّھّجحىَ ئىع٘م جىِىؿا نىصىپ ةْىؿاُىشو>5< .

جېٍّكٕ ،ۈەن ظۇٗىىعىِىڭ جەظيّپهٓ جەۉرىىصىشە كّجىٍلٓ ئۇٕؿۇر ٕېضىلٓ كْىيىِىيؿان،
ئۇٌۇٌ٘ػلان ةْىعا ،چاؾاجإسان جەۉرىشىَ ةاػ٘پ ،ةْىۇپٍۇ جۇؾيۇق جۆٌۈرزان جەۉرىشىَ ةاػ٘پ،
.ئەرەپ ٕېضىلٓ ئاظاظىشا ةارىىللا نّىگّن ئۇٕؿۇر ٕېضىلٓ ئۇٌۇٌىٖۈزىۈك كْىيىِىيشو

ئۈچىِچٓ ةاظلۇچ ٌْ -ڭؿۇل ُّظّةيىم جۈرنيّػهّن چاؾاجاى ئّۉٗجىىصىشىَ
ةْىؿان زاُ٘ر جەۉروٌْ ُّٕٓ ،ؾۇىىعحان زاُيىلٓ  ،ئاىحۇن ئْرجازاُيىلٓ ،ئېيساُى٘ر،
.ةاةۇرٌْؾۇل ئىٍپىصىٖىعٓ ،ظّئىشىّٖ زاُيىلٓ كاجارىىق زاُىشاُيىل٘ر جەۉرو
ةۇ ةاظلۇچحا جېسىٍۇ نۆپ ٌْڭؿۇل كّةىيىيىصو ،ةْىۇپٍۇ ھۆنۈٌصان جّةىلىشىهٓ
ٌْڭؿۇى٘ر ئۇٕؿۇر ٕېضىلىِٓ ئۆگىِىغ ،كْىيۇُۇش ةىيّن ةىص چاؾشا ،ئۇٕؿۇرٗرُىڭ ئېحىلاج
ٕاجرهظٓ ةْىؿان ئىع٘م جىِىِىٍۇ كْةۇل كىيشو ،ئاُشىَ جّجرىذىٔ جۈرنيىؼىغ
– ئۇٕؿۇرىىؼىؼلا كاراپ ٕۈزىُّشوُّ ،جىذىشە ،چىڭگىضزان ئىعحى٘ظىشىَ جانٓ
 – 16ئّظىصىّرگىچّ ةْىؿان ُاھإىحٓ ئۇزاق جارىسىٔ جەۉرجەُ ،ۇرؾۇُيىؿان
جۈرنيّػهّن-ئۇٕؿۇرٗػلان ٌْڭؿۇل ُّظّةيىم جاڭيىق زان-پاجىؼاھ٘ر ٌّٕشاُؿا
چىلحٌّٓ .ظىيّن :ةېصىهىسان ،جارٌاػىصو(ئاٗۉۇجۇن) ،زىضىصزان ،جۇؾيۇق جۆٌۈرزان،
ئۇۉەٕىعسان ،ئاكعاق جۆٌۈر(جۆٌۈرىّڭ)ٕ ،ۇُۇظسانٌّ ،زٍۇجزان ،ئْةۇىسّٕصىسان،
ٌۇھٌٍّّج ةاةۇرزان ،ظّئىشزان ۉاھانازاٗر… ةۇ ھۆنۈٌصان ئْرۇُشىهٓ ٌىييّجِىڭ
ئۆزىىصو ةْٕعۇُشۇرؾان ،ىېهىَ ئۆزىشىَ ٌّجەُىّٖة دّھّجحّ نۆپ ئىيؿار ةْىؿان
ٌٓىيّجيّرگّ ٕۇؾۇرۇىۇپ-ظىڭىپ نّجهُّيىهىِىڭ جىپىم ٌعاىٓ ةْٕٗٗشۇ .دُّۇةىٔ
ػىِذاڭشىهٓ ّٕنّن ،كاؾىيىق ،پْظهام ٌّ ،نىثٌ ،اراىتېؼٕٓ ،ۇپۇرؾا ،ئاۉاة ،ػإار،
نْرٗ كاجارىىق دإ٘رجا جْپيىؼىپ ئْىحۇراك٘ػلان ئإصىً جْپ-كْۉٌيّر ۉە ٌْؾال
ئىعىٍيىم ٕۇرةٌّ-ھّىيىيّر ةۇُىڭ ىەُّ ةىص جەىىيٓ .ةۇ ٌّزگىيشە ئۇٕؿۇر جىيٓ ۉە
ئۇٕؿۇر ٕېضىلٓ چاؾاجاى جىيٓ ۉە چاؾاجاى ٕېضىلٓ جىگّن ُام ةىيّن جۈرنيّػهّن ۉە
جۈرنيىؼىۋاجلان ٌْڭؿۇى٘ر ئارىعىشا نّڭ ئٌْۇٌ٘ػحٓ .زۇججو ئِّٕٓ زاٌاُشا ،ئۇٕؿۇر
پىعسۇىۇگ (ػاٌان جىِٓ ةازؼىيىصو) ىىصو ئْجحۇرا ئىليىٍشا ”ةْػٓ“ جەپ ئۆزىّػهُّشەك ،
ئۇٕؿۇر جىيىشىَ كاؾان ،زان ،زاكان ،زاجۇن (زاُىغ ) ،ئاىحۇن ةىهّ ،ئا ىحۇن ئۇرۇص (ػاھضاجە-
ٌّىىهّ) ،ئاىحۇُيۇق (زان-پاجىؼاھ٘ر ٌازىصو) ،ةىيىگ ،ةىحىگٕ ،ارىىؽ كاجارىىق ظۇز-ئاجاىؿۇٗر ئۇز
ئِّٕٓ ةْٕىچّ ٌْڭؿۇل جىيىؿا ئۆزىىؼىپ نّجحٌٓ .ۇػۇ زىو ٌّجەُىّٖجِىڭ  ،جىوٕ-ېضىلِىڭ
جّظىصىشە ،چاؾاجاى جەۉرىشىَ جانٓ -19ئّظىصُىڭ ئازىصىىصىؿىچّ كّجىٍلٓ ئۇٕؿۇر ٕېضىلٓ ،
چاؾاجاى ئۇٕؿۇرٕېضىلٓ ،ئّرەپ ٕېضىلٓ ،پارىط ٕېضىلٓ كاجارىىق جىوٕ-ىضىل٘رجا ئّجەةىٖاة-
ظُّئّة ،جىتاةّجچىيىم ،ھّرزىو ھۈُّر -نّظىپ ،جارىر -جّزنىصە كاجارىىق مەزٌۇُ٘رجا ُاھإىحٓ
نۆپ كىٍٍّجيىم ئّظّرىّر ٌّٕشاُؿا نّىشو ٌّ .ظىيّن ،پّكّة جارىر -جّزنىصە ٌّزٌۇُىشىهٓ
ئّظّرىّرجىَ :داٌاىلارػٓ كارازاُى٘ر ظۇٗىىعٓ ۉە چاؾاجاى جەۉرىِٓ جّجلىق كىيىؼحا ٌۇھىً

ئّھٍىّٖجهّ ئىگّ ئّظّر __ « ظۇراھ ىۇؾىحٓ » ُٓ رهٕاپلا چىلارجو .ظۈرىٖىِىڭ جەٌّػىق
ػّھصىشە جۇؾۇىۇپ ،ظّنهىض ٕېؼىشىَ ةاػ٘پ ظٌّّركُّشجّ ٕاػىؿان ئىتِٓ ٌۇھٌٍّّج
ئّرەةؼاھ (  « ) 1450 – 1392ئادإىتۇل ٌّفحۇرزِاۉائىتْل جېٍۇر » ُاٌىيىق ئّظّرُٓ،
ٌاۉارائۇُِّھىصجە ٕاػىؿان ظۈرىٖىيىم ُىضاٌىشىَ ػآٌ ٕ – 1404ىيٓ « ظّفّرُاٌّئىٔ جېٍۇر
» ُاٌيىق ئّظّرُٓ ،ػّرىفىشىَ ئّىٓ ّٕزجو ٕ – 1425ىيٓ « زەفّرُاٌّ » ُاٌىيىق ئّظّرُٓ،
ھافىض ئّةصۇ « زەةشەجۇل جّۉارىر » ُاٌيىق ئّظّرُٓ ،ظٌّّركُّشىىم ئاةشۇراززاق « ٌّجيّئۇظعّ
ئىشەٕىَ ۉە ٌّدٍۇئّل ةّھصەٕىَ » ُاٌيىق ئّظّرُٓ  ،ئۇٕؿۇر ةازؼٓ « جارىسىٔ زاُىّٖ »
ُاٌيىق ئّظّرُٓ ٕازجو .زهھۇرىشىَ ٌۇھٌٍّّجةاةۇر (« )1483-1530ةاةۇرُاٌّ»ُٓ ،ئّةۇىؿازو
.ةاھاجىصزان (« )1666-1603ػّدّرەئٓ جّرانىٍّ» ۉە «ػّدّرەئٓ جۈرك» ُٓ ٕازجو

ظّئىشىّٖزاُيىلٓ جەۉرىشە ٌىصزا ٌۇھٌٍّّج ھّٕشەر نْراگآُ ( ٕ – 1547 1499ىيٓ) پارس
جىيىشا ئىههٓ جٌْيۇق جارىسىٔ ئّظّر «جارىسٓ رەػىشىٔ» ُٓ ٕېضىپ  ،ئْجحۇرا ئاظىٖاُىڭ 200
>ٕىيؿا ٕېلىَ جارىسِٓ ْٕرۇجۇپ ةّرجو …<6

جىيىشىَ

ػۇڭاٌ ،ۇػۇ جارىسىٔ جەۉىصىّرجە ئۇٕؿۇر
:ظۆزىّر ُاھإىحٓ نۆپٌّ .ظىيّن
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 جإؿانTegshileh جّنؼىيىٍّك
Tor جْر

Tohum

Teng جّڭ

جْكۇٌاق
جْز
Toel جۆل

جۇىۇم

جۇىۇٌچىيىٍاق
Tomuu

جۇٌۇ

Taeskaen َجّظهى
Toelleh

جۆىيّش

Ur

Toemur

 جۆٌۈرTum جۈٌّن

 ئۇرۇقUdum

)ئۇجۇم(ئۇجۇم كاىٍاق

Ulir  ئۇٗرUqiraad
Uchiraah

ئۇچصاػٍاق

Ochi Ochin

Uzum
Xikir ػېهّر

ئۇچصاپ
ئۇچلۇن

 ئۈزۈمShalvur
Shamalh

ػاىۋۇر
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ٕۇكاركٓ ظېيىؼحۇرٌا ظۆزىۈك ٌْ-ڭؿۇل جّجلىلاجچىعٓ ٕىيىٖاظحۇ ئّپُّشىِىڭ ‹‹ئۇٕؿۇرچّ ۉە
ٌْڭؿۇىچّ ئاھاڭجاشٌُّ ،اجاش ظۆزىّر ›› ٌاۉزۇىۇق ٌاكاىىعىشا ُّكىو نّىحۈرۈىگّن ةْىۇپ،
جارىسىٔ پانىح٘رجىَ كارىؿاُشا ،ةۇ ظۆزىۈنيّرُىڭ ُاھإىحٓ نۆپ كىعٍىِىڭ كّجىٍىٔ ئۇٕؿۇر
جىيىشىَ ُّّٕ ،ةىص كىعٍىِىڭ ئۇٕؿۇرجىيٓ ئاركىيىق ئّرەپ-پارىط جىيىشىَ ٌْڭؿۇل جىيىؿا
نىصىپ ئۆزىّػهُّيىهىِٓ نۆ رىۋاىؿىيٓ ةْىىشۇ(..ةّزو ىْؾّة  -كاٌۇظ٘رجا ةىضُىڭ ُۇرؾۇن ظۆز-
ئاجاىؿۇىىصىٍىض پارىط ۉە ئّرەپ جىييىصىؿا جّئّىيۇق كىيىۋىحىيشو .ۉاھاىُّهٓ- 16 ،ئّظىصجىَ جانٓ
- 20ئّظىصُىڭ ةاػيىصىؿا كّجەر ،ئْظٍاُيٓ ئىٍپىصٕېعىِىڭ ئّرەپ ،پارىط جىييىق زّىىليّرگّ
ئىيگىصو-ئازىص ةْىۇپ  5ئّظىصگّ ٕېلىَ ھۆنۈٌصاُيىق كىيؿاُيىلٓ ظّۉەپيىم جۈرنىٔ جىيِىڭ
ئّرەپ ،پارىط جىييىصىؿا نۆپيّپ ظىڭىپ-ئۆزىىؼىپ نىصگُّيىهىِىٍۇ ُّزەرجىَ ظاكىث
كىيٍاظيىلىٍىض نېصەك ،ئّىۋەجحّ ) .ةّزو جارىسؼۇُاظ٘ر چىڭگىضزاُِىڭ ئّظيٓ ُّظّةىِٓ
كىٖاة كّةىيىعىگّ ةاؾ٘پ ،كىٖاة ،ئۇٕصاة  ،ةارٗس ،جۇؾ٘ة ،دإٗىص ،كْڭؿىصاة كاجارىىق ٌۇڭؿۇل
كّةىيىيىصىِٓ جّنحٕٓ-ىيحىضو جۈرنىٔ كّۉىٍگّ جّئّىيۇق كّةىيىيّر كاجارىشا جّجلىق كىيىۋاجلان،
ٌۇػۇ كّةىيىيّرُىڭ چىڭگىضزاُؿا ئّگىؼىپ ئْجحۇرا ئاظىٖا رإۇُىؿا ةىييّ نّىگُّيىهىِٓ ،
ُۇرؾۇن جۈرنىٔ ظۇزىۈنيّرُىڭ ٌْڭؽۇل جىيىؿا ظىڭىپ ئۆزىّػهُّيىهىشىهٓ ٌۇھىً ئاٌىو جەپ
كاراۉاجلان ةْىعىٍۇ ،ۉاھاىُّهٓ ،ةۇ زىو جّجلىلاج٘رجىَ جېسٓ ئازىصكٓ ّٕنۈن چىلىصىيٍىشو .جارىسحا
زاجىصىىِىؼىچّ< ،>8چىڭگىضزان جۈرنٓ زّىىليّرُٓ ئٌّّس ،ةّىهٌْٓ ،ڭؿۇى٘رُٓ كۇجرەة
جاپلۇزۇػحىَ ئىتارەة ئۇىۇؾۋار ئىصاجىِٓ جىهيّپ ،جاركاق ٌْڭؿۇل كّةىيىيىصىِٓ ةىصىّػحۇرۇپ،
ةاػحىَ-ئازىص ٌْڭؿۇل ٌىييىحىِٓ كۇجرەة جاپلۇزۇش ئۇچۇن ھّر جّرەپهّ ٕۈرۈش كىيىپ،
جۇُٖآُ ىّرزىگّ ظاىىشىؿان ةۈٕۈك ٌْڭؿۇل ئىٍپىصٕىعىِٓ ةارىىللا نّىحۈرۈپ ،جارىسحا ”جّڭصىِىڭ
.ئّرنىعٓ“ جىگّن ئاىٌّؼۇٌۇل ُاٌؿا ئىگّ بهىؿان

جارىسٓ پانىح٘رجىَ ئإاُهٓ،پۇجهۇل ٌۇڭؿۇل ئىٍپىصٕىعٓ جەۉرىشەٌ،ۇڭؿۇى٘ر ئۇٕؿۇر ٕېضىلٓ ۉە
ئۇٕؿۇر ئاىىً-ئۇىىٍا،زىٖاىىيىصىِىڭ جّظىصىشەٌ،ۇنٌٍّّل ةىص ٕېضىللا ئىگّ ةْىشو،زان
ئْرجىعىشىَ جارجىپ پۇجهۇل ٌۇڭؿۇل ئىٍپىصٕېعٓ جّۉەظىشە ئۇٕؿۇر ٕېضىلٓ ئاظاظيىق ٕېضىق
>.ئاٗكّ كۇراىىؿا ئإُ٘شو9<.

جىِىٔ ئېحىلاج دّھّجحىهٓ جّظىصو 2 .
كۇةٕ٘سان چىڭگىضزاُِىڭ ئْرُىِٓ ةېعىپٕ ،ۈەن ظۇٗىىعىِىڭ زاكآُ ةْىؿاُشىَ نېٖىَ ،ئۆز
ھانىٍىٖىحىِٓ ٌۇظحّھهٌّيّػِىڭ ئېھحىٖادٓ ئۈچۈن ،كّجىٍىٔ ئۇٕؿۇر ٕېضىلىِٓ
كْىيۇُۇػِٓ جاۉاٌيىق ئۇٌۇٌ٘ ػحۇرۇش ةىيّن ةىييٌّْ ،ڭؿۇى٘ر ئىچىشە ةۇججا جىِىؿا ئېحىلاج

كىيىؼِٓ زهر نۈچ ةىيّن جّػّةتۇس كىيشو .ئۇُىڭشىَ ظّل ةۇرۇنٌ ،ۇڭهۇزان جّزىححىهٓ
چاؾشإ- 1246 ُّٕٓ ،ىيٓ ،ئۇ جىتّجحىهٓ ةۇججا جىِىِىڭ ظادا ٌّزھىپىِىڭ - 4ئّۉٗج
پىؼىۋاظٓ ظاةان ةىيّن ىٖاڭذۇ جىگّن دإشا ئۇچرۇػۇپ ،ظاةاُِىڭ پۈجهۈل جىتّة رإۇُىشىهٓ
ةۇججا جىِٓ راھىتيىصىِىڭ جاھىٖعىيىق ئْرُىِٓ ةېهىحىپ ئېحىصاپ كىيؿان ئىشو .كۇةٕ٘ساٍُۇ ػۇ
ئاظاظحا ُّّٕ ظادا ٌّزھىپىِىڭ -5ئّۉٗة پىؼىۋاظٓ ةاظتاؾا ئْرجا ئۆىىٍاظىيىق
ٌّرجىۋىعىِٓ ةېصىپ ،ةاظتآُ پۈجهۈل ٕۈەن ظۇٗىىعىعىِىڭ ةۇججا جىِٓ ئىؼيىصىؿا
ٕىحّنچىيىم كىيىغ ئىٍحىٖازىؿا ئىگّ كىيشو .ةۇُىڭ ةىيّنٕ ،ۈەن ظۇٗىىعٓ ئْرجىعىِىڭ زهر
نۈچ ةىيّن كْىيىؼٓ ُّجىذىعىشە ،ئّظيىشە ئۇزاق ئّظىصىّرجىَ ةۇٕان ػاٌان جىِىؿا ئېحىلاج
كىيىپ نېيىۋاجلان ٌْڭؿۇى٘ر جّجرىذٓ ٕۇظۇُشا ةۇججا جىِىِىڭ ظادا (ٌٗا) ٌّزھىپىگّ ئېحىلاج
كىيىؼلا ٕۈزىُّشو .ةۇُىڭ جّظىصىشە ،ئىشىلۇة ئۇٕؿۇر زاُيىؿىشىهٓ ُۇرؾۇُيىؿان ةۇججا جىِٓ
ئۆىىٍا -راھىتيىصو ٕۈەن ظۇٗىىعٓ ئْرجىعىؿا جّنيىپ كىيىِىپ ،ھانىٍىّٖة ۉە ةۇججا جىِٓ
ئىؼيىصو ةۇٕىچّ ٌۇھىً ۉەزىپىيّرگّ كْٕۇىشو .پّكّة ٕ – 1328ىيٓ ۉە ٕ- 1329ىيٓٗ
ئىشىلۇة ئۇٕؿۇر زاُيىؿىشىَ ُّ 108پّر راھىب زاُتاىىلحىهٓ ظاڭصام – ةۇجساُى٘رؾا راھىپهاُٗيىللا
جّنيىپ كىيىِشو .كۇةٕ٘سان ُّّٕ ئْرجىشا ٌّزعۇس ئۇٕؿۇر ةۇججا جىِٓ ظارىٖٓ ظاىشۇرجو  .ةۇُٓ
جۇرپان ۉە جەػىحئاجا (جۇُسۇاڭ) جىَ جېپىيؿان كّجىٍلٓ ئۇٕؿۇر ٕېضىلىشا ٕېضىيؿانٌّ ،زعۇس
ٌْڭؿۇل زان-پاجىؼاھيىصىؿا ٌّ ،ىىهّ -زاُىؼ٘رؾا ۉە ػاھضاجىيّرگّ كۇة -ئاٌّة جىيّش ئاظاظٓ
ٌّ.زٌۇن كىيىِؿان جۇئا-پۈجۈنيّرٌۇ ئاظاظٕ٘شۇ

ٌۇڭهۇزان جەۉرىشە ،جّرىلّة جىِٓ (جاۉدٖاۉ) ةىيّن ةۇججا جىِٓ ئْجحۇرىعىشىهٓ زىشجىّٖة
نّظهىِيىؼىپ ،ھّر ئىههى٘ جىِِىڭ ئۆىىٍاىىصو ئۆزىىصىِىڭ جىِىٔ ئّكىشە-ئّرناُيىصىِٓ“ ئّڭ
جْؾصا ھّكىلّة ”جەپ جەۉا-جاۉراڭ كىيىؼىشۇٌ .ۇڭهۇزان ةۇ جاٗش-جارجىؼِٓ ھّل كىيىغ ئۇچۇن،
ٕ -1256ىيٓ ئىههٓ جّرەپِٓ ٌۇُازىصە كىيىؼلا پّرٌان چۈػۈرىشۇُّ .جىذىشە ،ػۇ كېحىٍلٓ
ٌۇُازىصىگّ ئىههٓ جّرەپحىَ 300جىَ ئارةۇق ةۇججا جىِٓ ئۆىىٍاظٓ كاجِاػلاُشىَ ظىصة ،
ئّجصاپحىهٓ ةۇججا جىِٓ ئّىيىصىشىٍِۇ ۉەنىو كاجِاػلان ةْىۇپ ،نّظهىَ ٌۇُازىصە ئاركىيىق ئّڭ
ئازىصىشا ةۇججا جىِٓ جّرەپ ٕېڭىپ چىلىشۇ ،ةۇججا جىِٓ جّرەپِىڭ ٕېڭىپ چىلىؼىشا ئۇٕؿۇر ةۇججا
>ئۆىىٍاىىصو ھّل كىيؿۇچ رهل ئِْٕإشۇ10< .

كۇةٕ٘سان جەۉرىشەٕ – 1285 ،ىيىشىَ ٕ -1287ىيىؿىچّ كۇةٕ٘سان «ةۈٕۈك ةۇججا ٌُْٓ» ؾا
كارىحا ةىص كېحىً چْڭ ھّدىٍشە رەجيّش-جۇىۇك٘ش ئېيىپ ةارجو .ئاظاظيىلٓ جىتّة
ُۇظسىعىشىهٓ  1440كىعىً 5586 ،پارە ةۇججا ُْم ئاركىيىق زُّضۇچّ ُۇظسىشىهٓ ةۇججا ٌُِْٓ
رەجيّپ جْؾصىيىشو ،ةۇ كېحىٍلٓ ةۇججا ٌُِْٓ رەجيّپ جْؾصى٘ػلا ھىِشو ،ئۇٕؿۇر ،جىتّة ۉە زُّضۇ

كاجارىىل٘رجىَ ُّ 29پّر ةۇججا جىِٓ ئۆىىٍاظٓ ئىؼحىصاك كىيؿان ةۇىۇپ ،ةۇٗرؾا ٌىڭعۇظٓ،
> >ئُّضاڭ ،ناپٖان ظاىٓ كاجارىىق ئۇٕؿۇرٗر ةاػچىيىق كىيشو11<.

جارىسِىڭ چاكٓ ئىيگىصىيّپ  – 14ئّظىصگّ نّىگُّشەٕ ،ۈەن ظۇٗىىعٓ چاك-چېهىشىَ
ةۆظۈىۈپ ،ئۇُىڭ جىصىحْرٕېعٓ جائىصظىشە ٌىڭ ظۇٗىىعٓ ،چاؾاجاى زاُيىؿٓ ،ئېيساُى٘ر زاُيىلٓ،
ئاىحۇن ئْرجا زاُيىلٓ كاجارىىق زاُشاُيىل٘ر ةارىىللا نّىشو .ةۇ جەۉرجە ،چاؾاجاى زاُيىلٓ جّۉەظىشە
ئۇٕؿۇر كاجارىىق جۈرنىٔ جىييىق ّٕرىىم زّىىليّرُىڭ جّظىصىشە ،ھۆنۈٌصان ئْرۇُشىهٓ
ٌْڭؿۇى٘رُىڭ جىِىٔ ئېحىلاجىشا ُّّٕ ةىص كېحىٍيىق ئۆزگىصىغ ةْىشو ُّٕٓ ،چاؾاجاى زاُيىلٓ
پارچىُ٘ؿاُشىَ نىٖىَ ةارىىللا نّىگّن ٌْؾۇىىعحان زاُيىلىشا ،جۇؾيۇق جۆٌۈر ()1369-1329
جۇُذٓ ةۇىۇپٕ-1322 ،ىيٓ ئاكعۇؾا كىيىپ ،ئإهۆل جىگّن ّٕرجە ئىٍام داٗىىشىِِىڭ ئاىشىشا
ئىٍان ئېٖىحپ ئىع٘م جىِىؿانىصجو .ھٌّشە ٌ160ىڭ جۈجۈن(ئائىيّ) ٌْڭؿۇىِٓ ئىع٘م جىِىِٓ
كۇةۇل كىيىپ ،جاص -دىصإ ،إ٘ك٘رجىَ چۈػۈپ ،جۇزىّڭيىهيّرجىهٓ جىھلاُچىيىق رإۇُيىصىشا
ئْىحۇراكيىؼىؼلا ٌّدتۇر كىيشوٌ >12<.ۇشۇ جەۉرجە ،ئىع٘م جىِىؿا نىصگّن ٌْڭؿۇل زاُ٘ر
ھّجحا جېسىچّ ةۇججا جىِىؿا ئېحىلاج كىيىۋاجلان كۇٌۇل ،جۇرپان رإۇُىشىهٓ ئۇٕؿۇرُٗىٍۇ جىِىٔ
ئېحىلاجىِٓ ئۆزگّرجىپ ئىع٘م جىِىِٓ كۇةۇل كىيىؼلا ٌّدتۇر كىيشو .ةۇ جەۉىصجە ُّّٕ،
ٌْؾۇىىعحان زاُيىلٓ ؾّرةىٔ ۉە ػّركىٔ ٌْؾۇلىعحاُؿا ةۆىۈُۈپ ،جېھلاُچىيىق رإۇُيىصىؿا نېيىپ
ئْىحۇراك٘ػلان ٌْڭؿۇى٘ر ئىع٘م جىِىِٓ كۇةۇل كىيىپ ّٕرىىم ئۇٕؿۇر -جۈرنىٔ زّىىليّرگّ
كۇػۇىۇپ ئۆزىىؼىپ نّجحٓ ،جاصٕ -إ٘ك٘رجىهٓ ٌْڭؿۇى٘ر ةْىعا ئّظيىشىهٓ ةۇججا جىِٓ
ئېحىلاجىشا كېيىۋەرجوُّ .جىذىشە ،ئىع٘م جىِىؿا نىصىپ ئۇٕؿۇرٗػلان-جۈرنيّػهّن ٌْڭؿۇى٘ر
ةّزو جارىسِاٌى٘رجا ”ٌْؾۇل ”جەپ ئاجاىشو .ئۇٗر ئّظيىشىهٓ نۆچٍّن چارۉىچٓ
ٌْڭؿۇى٘رُٓ ”چاجاى(كاراكچٓ)“ جەپ نٌّعىحعّ ،نۆچٍّن چارۉىچٓ ٌْڭؿۇى٘ر ئۇٕؿۇر-
جۈرنيّػهّن ٌْڭؿۇى٘رُٓ“ كارا ئۇُاس(ػاىؿۇة)“ جەپ نٌّعىحىشىؿان ةْىشو >13<.ةۇ جەۉرجە
ػّركىٔ ٌْؾۇىىعحاُؿا جۇؾ٘ة كّةىيىعىشىَ چىللان زان-ظۇىحاُ٘ر ،ؾّرةىٔ ٌْؾۇىىعحاُؿا
.ةارٗس كّةىيىعىشىَ چىللان زان-ظۇىحاُ٘ر ھۇنۇٌصاُيىق كىيشو

ظىٖاظٓ ئىذحىٍائٓ دّھّجحىهٓ جّظىصو 3.
ةۇ زىو جّظىص چىڭگىضزان ئىعحى٘ظىشىَ نىٖىَ ةاػيىِىپٌْ ،ؾۇىىعحان جەۉرىشە جېسىٍۇ
كۇٕۇق ۉە گّۉجىيىم ةْىؿان جىٖىؼهّ ةْىىشۇ .ةۇ ٌۇُشاق ةىص ُّچچّ دّھّجحّ ئىپاجىِىشۇ :ئاىشو
ةىيّن ،چىڭگىضزان كاؾان ةْىؿاُشىَ نىٖىَ ،ئۇ جاجاجۇڭا ،چۇظهىسۇجضىصٌّ ،ڭگۈكإا كاجارىىق ئۇٕؿۇر
ئاىىٍ٘رُىڭ جّنيىپٓ ةْٕىچّ ئْرجىشا ئۇٕؿۇر ٕېضىلىِٓ كْىيىِىغ ةىوەن ةىصگّ ،جاٌؿاٌ -ۆھۈرجارىىق،
ةېحىم-جەپحّرجارىىلِٓ (جىۋان ناجىتاجيىلِٓ) ْٕىؿا كْٕشو؛ ئىههىِچىشىَ ،كاؾان ئْرجىعىشىَ

جارجىپ(ئّظيىشىهٓ ظۇڭ ظۇٗىىعٓ -ئْجحۇرا ئىليىً رإۇُىشىَ ةاػلا) ئېيىهساُيىل٘رؾىچّ
ئۇٕؿۇر زاُىشاُيىليىصىشىهىگّ ئْزؼاش ئٌّّلٌُّ -عّپيّرُٓ جّظىط كىيشو؛ ئۈچىِچىشىَ،
چاؾاجاى زاُىشاُيىلٓ ،ئاىحۇن ئْرجا زاُيىلٓ ،ئىيساُى٘ر زاُيىلٌْٓ ،ؾۇىىعحان زاُيىلٓ كاجارىىق
زاُيىل٘ر جەۉرىشە ،ئْرجاٌّ -ھهىٍىيّرجە ٌۇھىً ۉەزىپىيّرگّ ئۇٕؿۇر زىٖاىىيىصو كۇٕۇىشو .ئۇٕؿۇرٗر
.ئىؼيىحىپ نّىگّن ئٌّّلٌُّ -عّپ ُاٌيىصو ئىؼيىحىيشو

چىڭگىضزان ٌى٘جىّٖ ٕ -1206ىيٓ كاؾان ةْىؿاُشىَ ةاػ٘پٌْ ،ڭؿۇل ئْرجىعىؿا جْپُ٘ؿان
ئۇٕؿۇر ھّرةىٔ ئاىىٍيىصو چىڭگىضزاُِىڭ ٌى٘جو ٕ -1215ىيٓ دْردىث زاُيىلٓ ()1234 -1115
ؾا كىيؿان ٕۈرۈػيىصىشە ھّرةىٔ ٌّظيىھّجچٓ ظۈپىحىشە كاجِاػلاُشىَ جاػلىصو ،چىڭگىضزاُِىڭ
ٌى٘جىّٖ ٕ -1219ىيىشىَ ٕ -1225ىيىؿىچّ جاۉام كىيؿان ؾّرب ۉە ػّركلّ كىيؿان
ٕۈرۈػيىصىگىٍۇ ٌّظيىھّجچٓ ةْىۇپ ةارجو .چىڭگىضزان ئاىٌّشىَ ئۆجهُّشىَ نېٖىَ ،ئۇُىڭ
.ئْؾۇىيىصوُّ ،ۉرىيىصىِىڭ جۆىّجِٓ ةاػلۇرۇػىؿا ُّّٕ ُۇرؾۇُيىؿان ئۇٕؿۇرٗر كاجِاػحٓ
چىڭگىضزاُِىڭ ؾّرىتهّ كىيؿان ھّرةىٔ ٕۈرۈػىگّ جْراكإا  ،ةۇٗج كإا كاجارىىق ئۇٕؿۇر
ظّرنّرجىيّرٌۇ كاجِاػلان  .جْراكإا چىڭگىضزاُِىڭ زارازىً ػاھ٘ر زاُيىلىؿا كىيؿان ٕۈرۈػىگّ
كاجِاػلان ةۇىۇپ ُ ،اھإىحٓ كاةىيىّٖجيىم ھّرةىٔ ئاىىً ئىشو .ةۇٗجكإا ٌۇ چىڭگىضزاُِىڭ
ؾّرةهّ كىيؿان ٕۈرۈػىگّ كاجِاػلان .ئۇ نېٖىَ چىڭگىضزاُِىڭ ئْؾيٓ جْىىساُِىڭ ئۇرۇُتاظارو
>ةْىؿان14<.
ٌْڭؿۇى٘ر ٌى٘جىّٖ ٕ -1279ىيٓ دُّۇةىٔ ظۇڭ ظۇٗىىعىِٓ ئاؾشۇرۇپ جاػيىؿاُشىَ نېٖىَ،
كْةٕ٘سان ٕۈەن ظۇٗىىعٓ ( ُٓ )1368-1279كۇرؾان ،كْةٕ٘سان ۉە ئۇُىڭ ۉارىعيىصو جەۉرىشە
( )1368-1279ئۇٕؿۇرٗرجىَ ىُّؼؼّن (ٌى٘جىُّٖىڭ ٕ -1231ىو جۇؾۇىۇپٕ – 1280 ،ىيٓ
ئاىٌّشىَ ئۆجهّن) ،ظاڭگا (؟ ،)1291-ئّل ئۇكٍىغ (ٌى٘جىُّٖىڭ ٕ -1320ىيٓ ئاىٌّشىَ
ئۆجهّن)ٌّ ،ڭگۈجىهىَ ( -13ئّظىصُىڭ ئازىصىشا ئۆجهّن) ،ػإتان (ٌى٘جىُّٖىڭ ٕ -1197ىيٓ
جۇؾۇىۇپٕ -1276 ،ىيٓ ئاىٌّشىَ ئۆجهّن)ٌْ ،ڭعۇر ( -13ئّظىصُىڭ ئازىصىشا ئۆجهّن)،
ئّزحّرىشىَ ( -13ئّظىصُىڭ ئازىصىشا ئۆجهّن) كاجارىىق ئۇٕؿۇرئاىىٍ٘ر زان ةاىىلحا (ھازىصكٓ
>.ةېٖذىڭشا) ُاھإىحٓ ٌۇھىً ۉەزىپىيّرُٓ ئۆجىگّن<15
ٌْڭؿۇى٘ر ٌى٘جو ٕ -1279ىيٓ پۈجۈن دۇڭگُْٓ ةىصىىههّ كەىحۈرگُّشىَ نېٖىَ،
كْةٕ٘سان ٕۈەن ظۇٗىىعىؿا زان ةْىۇپ ،زاُتاىىق( ةېٖذىڭ)ُٓ پإحّزث كىيؿان .ىُّؼؼّن
 >.ػۇُىڭشىَ ةاػ٘پ ئۆٌصىِىڭ ئازىصىؿىچّ كْةٕ٘ساُؿا ةاش ۉەزىص ةْىؿان16<.
ُّّٕ ػۇ جەۉرجەٌّ ،ڭگۈجىهىَ كْةٕ٘ساُؿا ئۇظحازةْىؿان ،ئۇُىڭ جّرةىٖىعٓ
ُّةىذىعىشە ،كْةٕ٘سان ٌْڭؿۇىچّ ،ئۇٕؿۇرچّ ،زُّضۇچّ ،جىتّجچّ جىي٘رُٓ ٌۇنٌٍّّل ةىيىشىؿان،
.ئىيىً ئّھيىِٓ ھۆرٌّة كىيىشىؿان ػّزط ةْىۇپ ٕېحىؼىپ چىللان

ػإتان ٌّػھۇر ،ئۇظحا جىپيٌْاة ةۇىۇپ ،ئْگشإسان ةىيّن كْةٕ٘ساُِىڭ ئْرجىعىشا
ُاھإىحٓ ٌۇھىً ۉەزىپىيّرجە ةْىؿان ،ئۇ ٌى٘جىّٖ ٕ -1276ىيٓ ٕ 79ېؼىشا ئاىٌّشىَ
>.ئۆجهّن<17
>ئّظيٓ زْجُّيىم ئۇٕؿۇر ئّھٍّة كْةٕ٘ساُؿا ۉەزىص ةْىؿان 18<.

كۇةٕ٘سان ظّىحُّّة ظۈرگّن جەۉرجە ،ئۇٕؿۇر ةىِانارىىق ئاىىٍٓ ئّزحّرىشىَ ٕۈەن
ظۇٗىىعىِىڭ پإىحّزحٓ زاُتاىىلِٓ(ھازىصكٓ ةېٖذىڭ ػّھصو) ُٓ كإحا ٗھٖىيّش ،كإحا
كۇرۇش ئىؼيىصىؿا ٕىحّنچىيىم كىيؿان ةۇىۇپ ،ئۇُىڭ جۆھپىعٓ دۇڭگْ جارث نىحاپيىصىشا كّٕىث
>كىيىِؿان19<.
ٕۈەن ظۇٗىىعىِىڭ ٌّػھۇر زاُيىصو كْةٕ٘سانٌ ،ۇڭهۇزان ،ئىعُّتۇكازاُ٘ر جەۉرىشە
(ٌى٘جىّٖ ٕ -1270ىيىشىَ ٕ -1320ىيىؿىچّ) ٌّػھۇر جېڭىض ظإاھّجچىعٓ ،جىپيٌْاة
ئّىئۇكٍىغ ٕ -1272ىيىشىَ ةاػ٘پ ھىِشو ئْنٖان ۉە ئْنٖاُىٖىشىهٓ جۆىّجيّرگّ ةىصُّچچّ
كېحىً ئّىچٓ ةْىۇپ ةارؾان .ئۇ كإحىؼىشا چّل ئّل ئّىچىيىصىِٓ ةاػ٘پ ۉە ػۇ جۆىّجيّرجە
چىلىشىؿان جهرا – جەرٌّنيّرُٓ ئېيىپ نّىگّن  .ئۇ ئۆٌصىِىڭ ئازىصوؾىچّ ةاش ۉەزىص ئۇرۇن
.ةاظارو ةْىؿان

ئىلحىعاجػۇُاس ظاڭگا ،ىّػهّرػۇُاس ئېيلإا ،نۇُذّك ،چاؾان جۆٌۈرٌّ ،ھٍۇج ٕاىىۋاچ ،
ٌّظئۇة ٕاىىۋاچ (ئاجا – ةاٗ) كاجارىىل٘رٌۇ ھّر كإعٓ ظاھّىّرجە ئۆچٍّس جۆھپىيّرُٓ
>.كْػلان<20

راةتىَ ظائۇٌا چىڭگىضزان جەۉرىشە ٌۇڭؿۇل شاھضاجىيّرگّ ئۇظحاز ةْىؿان ػإتاُِىڭ ئْؾيٓ
ةْىۇپ،ئۇ نىچىهىشىَ جارجىپ ُىعحىصىئان جىِىشا جّرةىٖيُّگّن ۉە نۆپسىو ٕاۉرۇپا جىييىصىِٓ
ئۆگُّگّن ٕ-1287ىيٓ ئېيساُى٘ر ظۇٗىىعىِىڭ زاكآُ ئارؾۇن ئۇُٓ پۈجۈن ٕاۉرۇپاؾا ةاش
ئّىچٓ كىيىپ ئّۉەجىشۇ .ظائۇٌا نُْىعحاُحىِپْىؿا بېصىپ پاجىؼاھ ئاُشرهُهۇس ُ2ىڭ ئّجىۋارىىق
ٌېھٍىِٓ ةْىىشۇ .ئۇ ّٕرجىَ رىٍؿا ةېصىپ ناجىِال ٕېصۇٌٓ ةىيّن جىِىٔ ٌۇُازىصە ٕۈرگۈزىشۇ .ئۇ
ّٕرجىَ پارىژ ػّھىصىگّ ةېصىپ فىصاُعىّٖ پاجىؼاھٓ فىيىپ فائىصُ6ىڭ كىضؾىَ ۉە جاؾشىؿۇىۇق
كارػٓ ئېيىؼىؿا ٌۇّٕظعّر ةْىىشۇ .ئارؾۇن زاكانُىڭ زېحىِٓ ۉە ظْۉؾاجيىصىِٓ جاپؼۇرىشۇ .
پارىژجا ٕېصىً ئإؿا ٕېلىَ جۇرۇپ فىصاُعىُّٖىڭ دُّۇةىشىهٓ ةْر ػّھىصىگّ ةېصىپ ئُّگىيىّٖ
پاجىؼاھٓ ئېشۉارج1ةىيّن نۆرىؼىشۇٕ- 1288 .ىيٓ ظائۇٌا جۆىىحىگّ كإحىغ ظّپىصىشە پاپا
ُىهۇٗسُ4ىڭ ۉەزىپىگّ ئْىحۇرؾاُيىؿىشىَ زّۉەر جېپېپ  ،كإحا رىٍؿا ةېصىپ  ،جۆىّة زېحٓ

جاپؼۇرىشۇ  .پاپا ئارؾۇُِىڭ زىصىعحىئان جىِىؿا ئّھٍىّٖة ةّرگُّيىگىگّ جّػّنهۈر ئېٖحىشۇ  .ئۇ
ٕ-1294>.ىيٓ -1ئإِىڭ -10نۈُٓ ۉاپاة ةۇىؿان<21

ئۇٌۇٌّن ئۇٕؿۇر ٌّجەُىٖىحٓ چىڭگىضزان جەۉرىشىَ ةاػ٘پ جانٓ -17-16ئّظىصىّرگىچّ
ٌْڭؿۇل ٌّجەُٕٓىحىگّ ئۈزىۈنعىض جّظىص نۆرظىحىپ نّىگّن ةۇىۇپ ،ةۇ زىو جّظىص
ھانىٍىّٖة ةاػلۇرۇش ،ىّػهىصو ئىؼ٘ر  ،جىوٕ -ېضىق  ،جىۋان ئىؼيىصو ،جىپيۇٌاجىٌّٖ ،اىىّٖ-
ئىلحىعاج  ،جىتاةّجچىيىم كاجارىىق ظاھّىّرگىچّ ئّنىط ئىحىپ،جارىسحا ئۆچٍّس ئىضٗرُٓ
.كاىشۇرؾان

جۈگّىيىٍّ :ئۇٕؿۇرٗر ةىيّن ٌْڭؿۇى٘رُىڭ ٌۇُاظىۋەة جارىسىِٓ ٌۇُشاق ةىصُّچچّ جەۉىصگّ
ةۆىۈػهّ ةْىىشۇ  :كّجىٍلٓ ٕىِعّى ،ئۇرزۇن ،ظىيىِگا ،ظىتىصىّٖ ،ئۆجۈنّن كاجارىىق پإاُعىض
جۈزىّڭيىمٕ ،إ٘ك٘رجا ةىييّ ٕاػىؿان جۇؾلاُشارچىيىق زارانحىصىشىهٓ ٌۇُاظىۋەة؛ نۆنحۈرك
زاُيىلٓ  ،ئۇرزۇن ئۇٕؿۇر زاُيىلٓ ،كارا زاُى٘ر ظۇٗىىعٓ جەۉىصىىصىشىهٓ ئىِاق كْػِىشارچىيىق
زارانحىصىشىهٓ ٌۇُاظىۋەة ؛ چىڭگىضزان ،كۇةٕ٘سان ،چاؾاجإسان كاجارىىل٘ر جەۉرىشىهٓ ئۇٕؿۇرٗرؾا
جإىِىغ ،ئۇٕؿۇرٗرُىڭ ٌّجەُىّٖة دّھّجحىهٓ جّظىصىِٓ ئٌْۇٌىٖۈزىۇك كۇةۇل كىيىغ
زارانحىصىشىهٓ ٌۇُاظىۋەة ؛ جۇؾيۇق جۆٌۈرزان جەۉرىشىَ ةاػُ٘ؿان جۈرنيىؼىغ-ئۇٕؿۇرىىؼىغ
زارانحىصىشىهٓ ٌۇُاظىۋەة؛ دْڭؿارٗر (ئىع٘م جىِىِٓ كۇةۇل كىيٍاى ئّظيىشىهٓ چارۉىچىيىق
جۇرٌۇػىِٓ ظاك٘پ كاىؿان ٌْڭؿۇى٘ر) جەۉرىشىهٓ جّظّۉۇپچٓ ظۇپٓ-ئىؼاُ٘رؾا جإىِىپ،
ئۇٕؿۇرٗرُٓ جەھؼّجيىم ئىضىغ-ئىهىعپۇٗجحاظىّٖ كىيىغ زارانحىصىشىهٓ ٌۇُاظىۋەة ( ةۇ
ّٕرجە ٌْڭؿۇل ھۆنۈٌصاُ٘ر كاجيىٍٓ نۆزجە جۇجۇىؿان ؛) ؛ چىڭ ظۇٗىىعٓ جەۉرىشىهٓ ئْزؼاػ٘
ٌّھهۇٌيۇكحا ٕاػاش  ،جّكشىصجاش ةۇىۇش زارانحىصىشىهٓ ٌۇُاظىۋەة جىٖىؼهّ ةْىىشۇ .
ػىڭسّى ئىِلى٘ۉىشىَ نېٖىَ ،ةْىۇپٍۇ تۇڭسۇا زّىىق دۇٌھۇرٕىحٓ كۇرۇىؿاُشىَ نىٖىَ،
ئۇٕؿۇرٗر ةىيّن ٌْڭؿۇى٘رُىڭ ٌۇُاظىۋىحٓ كىصىِشاػ٘رچّ جهظحيۇق ٌۇُاظىۋەة ئاظاظىشا
.ظاؾ٘م جّرەكلٓ كىيٍاكحا

ٕۇكاركى٘رجىَ نّىىٍّ ھاظى٘ة ػۇنٓ ،ئۇٕؿۇر ٌّجەُىٖىحٓ ُاھإىحٓ ئۇزاق جەۉىصىّرجىَ
ةاػ٘پ٘ ،ةاػلا ٌىييّجيّرُٓڭ ٌّجەُىٖىحىگّ ئىضچىو جّظىص نۆرظىحىپ نّىگّن ،ةۇىۇپٍۇ
دۇؾصاپىٖىۋىٔ ،جارىسىٔ ۉە ظىٖاظٓ ئىذحىٍائې ظّۉەپيّر جۇپّٕيىشىَ ةۇ زىو جّظىص
ئْزؼاػٍىؿان جارىسىٔ جەۉىصىّرجە ئْزؼاػٍىؿان جەرىذىشە ئۆز ئىپاجىعىِٓ جاپلان .ةۇىۇپٍۇ ةۇ
زىو ٌّجەُىّٖجِىڭ ٌْڭؿۇل ٌّجەُىٖىحىگّ نۆرظّجهّن جّظىصو ةىص كّجەر گّۉجىيىم ةْىؿان.
ػۇ ۉەدىشىَ ةۇ ٌاكاىىشا پّكّة ٌۇػۇ ةىص ُْكحا ئۇظحىشى٘ جْزحىيىؼلا جْؾصا نّىشو.ئۆز ُۆۉىحىشە

ػۇُىٍۇ كّٕىث كىيىپ ئۇجۇش زۇرۇرنٓ،ئۇٕؿۇر ٌّجەُىٖىحىٍۇ زۇججو ةاػلا ٌىييّجيّر
ٌّجەُىٖىحىگّ ئْزؼاش جارىسٓ،دۇؾصاپىٖىۋىٔ ۉە ظىٖاظٓ ئخجىٍائې ظّۉەپيّر جۇپّٕيىشىَ،
ةاػلا ٌىييّجيّرُىڭٍۇٌّ ،ظىيّن  :ئّرەپ ،پارىطٌْ ،ڭؿۇلٌ ،اُذۇ ،زُّضۇ ،ئۇرۇس ،ھىِشو ،ئىِگىيىض
كاجارىىق ٌىييّجيّرُىڭ ٌّجەُىّٖة جّظىصىىصىِٓ ئْزؼىٍىؿان جەرىذىشە كۇةۇل كىيىپ ئۆزىِىڭ
ٌّجەُىّٖة ةإيىلٌّٓ ،جەُىّٖة ئُّئُّىعٓ ۉە ٌّجەُىّٖة ظّ ٌّرىيىصىِٓ ئۆزىۈنعىض ةېٖىحىپ
نۈچّٕحىپ نّىگّن  .ىىهىَ دۇؾصاپىٖىۋىٔ ۉە ھّرزىو جارىسىٔ ،ظىٖاظٓ ئىذحىٍائې ظّۉەپيّر
جۈپّٕيىشىَ ةاػلا ٌىييّجيّرُىڭ ٌّجەُىٖىحىگّ پۈجۈُيّى كۇػۇىۇپ ئاظٍى٘جعىّٖ ةْىۇپ
نّجٍىگّن ،ئّنعىچّ ئۆزىِىڭ كۇجرەجيىم ھإاجىٔ نۇچىِٓ ئىضچىو ظاك٘پ جاۉاٌ٘ػحۇرۇپ
نّىگّن .ػۇڭا ،ػۇُٓ ئېِىق ٌۇئُّّٕٖيّػحۇرۇش نېصەنهٓ ،ئۇٕؿۇر ٌّجەُىٖىحٓ دۇڭسۇا
ٌّجەُىّٖة ةاؾچىعىشىهٓ ةىص رەڭشار گۈىيۈك ةْىۇش ظۈپىحٓ ةىيّن زۇججو جارىسحىهىگّ
ئْزؼاش ھازىصٌۇ ۉە نّىگۇظىشىٍۇ ئۆزىِىڭ چّنعىض كۇجرەجيىم دّزةىشار ھإاجٓ نۈچىِٓ
ٌّ.ڭگۈ ُاٌإان كىيىشۇ

ئاپحۇرُىڭ ئۆزرىعٓ :ئۇٕؿۇر ٌّجەُىٖىحىِىڭ ٌْڭؿۇل ٌّجەُىٖىحىگّ نۆرظّجهّن جارىسىٔ
جّظىصو نۆپ جّرەپيىٍّ ۉە نۆپ كاجٌ٘يىق ةْىۇپٌ ،ۇُاظىۋەجيىم ٌۇجّزّظعىعيّرُىڭ
ظىعحېٍىيىق جّجلىق كىيىؼىؿا جْؾصا نېيىشۇ .ةۇٌاكاىّ پّكّة ٌېِىڭ جەظيّپهٓ ئۆگىِىغ-
ئىضجىِىؼىٍِىڭ ئازؾىِّ ُّجىذىعىٓ ةۇىۇپ ،ئېِىلعضىىق ،ظّھۋەُيىم ۉە ٕىحّرظىضىىهيّرجىَ
.زاىٓ ةْٗىٍاظيىلٓ ٌۇٌهىَ .ئۇكۇرٌُّيّرُىڭ ئّپۇ نۆزىشە كارىؼىِٓ ئۇٌۇة كىيىٍّن

ٌُّتّئاچلۇچٓ

ئۇُٗضاٗة‹‹:جۈرنيّرةىيّن ٌْڭؿۇى٘رئإصىيىؼحىَ ةۇرۇُلٓ پانىح٘ر ›› ،ئۇُٗضاٗة ةيْگٓ<1> ،
ٕ- 2007ىو-12 ،ئإِىڭ-18نۈُٓ

جۇدٓ (چىڭ ظۇٗىىعٓ)ٌ« :ۇڭؿۇل جارىسٓ»“جاجاجۇڭاُىڭ جّردىٍىھاىٓ“ – 3048 ،ةّة<2> .
.دۇڭگۇ نىحاپچىيىلٕٓ -1984 ،ىو زُّضۇچّ ُّػصو

دۇۉەِٕٓ(ئىصان) « :داھآُِ ةْٕعۇُشۇرؾۇچى٘ر جارىسٓ»49-50 ،ةّجيّر .ئىچهٓ ٌۇڭؿۇل ><3
ُّ.ػىصٕاجٕٓ-1980 ،ىو ،ثەُضۇچّ ُّػصو

.جۇدٓ(چىڭ ظۇٗىىعٓ) ٌ«:ۇڭؿۇل جارىسٓ» – 351 ،ةّة ><4

.ۉاڭ دىيّى‹‹ :ئْجحۇرا ئاظىٖا جارىسٓ›› ،ػىِذاڭ زّىق ُّػىصٕاجٕٓ-1999 ،ىو ُّػصو ><5

نۆرەش جاھىص « :ئۇٕؿۇر جارىسؼۇُاظيىؿىِىڭ جېٍاجىم كاجٌ٘يىصو» « ،نىحاب ٌۇُتىصو » ><6
.ژۇرُىيىِىڭ ٕ – 1999ىييٓق  – 2 ، – 1ظاُيىصو

ئۇىٖاظحۇ«:ئۇٕؿۇرچّ ٌۇڭؿۇىچّ ئاھاڭشاش ۉە ٌُّاجاش ظۆزىّر» .ئىِحېصُىث« ،ھْن ><7
ٌ.ۇُتىصو»ٕ-2006 ،ىيٓ-5ئإِىڭ-23نۇُٓ

ٌْڭؿۇى٘رُىڭ ٌّزپىٔ جارىسٓ›› ،ػىِذاڭ زّىق ُّػصىٖاجٕٓ-1999 ،ىو ُّػصو‹‹ <8>.

دۇچٓ (چىڭ ظۇٗىىعٓ) ٌ« :ۇڭؿۇل جارىسٓ» ”جاجاجۇڭاُىڭ جّردىٍىھاىٓ“-3048 ،ةّة<9> .
.دۇڭگۇ نىحاپچىيىلٕٓ-1984 ،ىو زُّضۇچّ ُّػصو

ٕاڭ فۇػۆ« :ئۇٕؿۇرٗر ۉە ةۇججا جىِٓ»-170،-168 ،ةّجيّر .ػىِذاڭ زّىق ُّػىصٕاجٓ<10> ،
ٕ-1998.ىو زُّضۇچّ ُّػصو

جۇدٓ (چىڭ ظۇٗىىعٓ)ٌ« :ۇڭؿۇل جارىسٓ» ”جاجاجۇڭاُىڭ جّردىٍىھاىٓ“- 3048،ةّة<11> .
.دۇڭگۇ نىحاپچىيىلٕٓ-1984 ،ىو زُّضۇچّ ُّػصو

.ىٖۇزىؼٖاۉ« :ئۇٕؿۇرجارىسٓ» – 574 ،ةّةٌ .ىييّجيّر ُّػىصٕاجٕٓ -1988 ،ىو ُّػصو ><12

ۉاڭ دىيّى« :ئْجحۇرا ئاظىٖا جارىسٓ»-326 ،ةّة .ػىِذاڭ زّىق ُّػىصٕاجٓ<13>-1999 ،
ٕ.ىو ُّػصو

ؾّٕصەجذان ئْظٍان « :ئۇٕؿۇرٗر ػّركحّ ۉە ><14>،<15>،<16>،<17>،<18>،<19>،<20
.ؾّرةحّ»- 117،ةّجحىَ-165ةّجيّرگىچّ ،ػىِذاڭ زّىق ُّػىصٕاجٕٓ – 2002 ،ىو ُّػصو

دۇڭگْ ةۈٕۈك ئىِعهيۇپېشىٖىعٓ» -دۇڭگْجارىسٓ – ٕۈەن ظْٗىىعٓ جارىسٓ<21> « -
” .راةتىَ ظائۇٌا كىعٍٓ “ زُّضۇچّ ُّػصو-56 ،ةّة
:پإشىٍُ٘ا ئاظاظيىصو
ئۇةۇىؿازو ةاھاجىصزان‹‹:ػّدّرىٔ جۈرك››،ػىِذاڭ زّىق ُّػصىٖاجٕٓ-2002،ىوُّ،ػصو 1.

ٌْڭؿۇى٘رُىڭ ٌّزپىٔ جارىسٓ››،ػىِذاڭ زّىق ُّػصىٖاجٕٓ-1999،ىو ُّػصو‹‹ 2.

ٌّھٍۇجناػىؿّرىٔ ‹‹جۈرنىٔ جىي٘ر جىۋآُ ›› ،ػىِذاڭ زّىق ُّػصىٖاجٕٓ- 1981 ،ىو 3.
ُّ.ػصو

.ىٖۇزىؼاۉ « :ئۇٕؿۇر جارىسٓ »ٌ .ىييّجيّر ُّػىصٕاجٕٓ-1988 ،ىو ُّػصو 4.

ٌىصزاٌۇھٌٍّّج ھّٕشەر نۇراگان « :جارىسٔ رەػىشىٔ »  .ػىِذاڭ زّىىق ُّػىصٕاجٓ 5.
ٕ-2007،.ىو ُّػصو

ٌْ.ىٌ٘ۇظاظإصآٌ « :جارىسٓ ھٌّىشو »ٌ .ىييّجيّرُّػىصٕاجٕٓ-1986 ،ىو ُّػصو 7.

ۉ.ۉ.ةارجْىشو‹‹ :ئْجحۇرا ئاظىٖا كىعلىچّ جارىسٓ›› ػىِذاڭ زّىىق ُّػىصٕاجٕٓ-1980 ،ىو 8.
.زُّضۇچّ ُّػصو
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