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 قىسقىچه مهزمۇنى

ئوتتۇرا ئاسـىيادا ئىسـالم دىنىـدىكى تـارىخىي ئۇلـۇغ زاتـالر يـاكى ئهپسـانىۋىي شهخسـلهرنىڭ -مازار
شــىمالىدىكى شــىنجاڭ قهبرىلىرىنــى كۆرســىتىدىغان بولــۇپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ (جۇڭگونىــڭ غهربىــي 

ــۈركىي مۇســۇلمانالر) ئىجتىمــائىي ھايــاتى جهريانىــدىكى  ئۇيغــۇر ئــاپتونۇم رايونىــدا ياشــايدىغان ت
ئىسـتهكلىرىنىڭ ئىجـابهت -ھوسۇل ۋهئوغۇل پهرزهنت كۆرۈش قاتارلىق تىـلهك -قۇرغاقچىلىق، مول

جهزىـره -ڭدىكى چـۆل بولۇشىغا پاناھ بولىدىغان جايىدۇر. يۈزدىن ئارتۇق بۇ خىل مازارالر شـىنجا
ۋه بوستانلىقالرغا جايالشقان بولۇپ، يىلدا نۇرغۇنلىغان كىشىلهرنىڭ تاۋاپ قىلىدىغان مـۇقهددهس 

ئهسىرده ياشاپ ئۆتكهن، ئىسالم دىنىنى بۇ رايونغـا -11جايىغا ئايالنغان. بهزى مازارالر، مهسىلهن 
خان مازىرىنى يىلدا مىڭلىغان سۇلتان سۇتۇق بۇغرا-يهتكۈزۈش ئۈچۈن زور تۆھپه قوشقان پادىشاھ

كىشـــىلهر كېلىـــپ زىيـــارهت قىلىـــدۇ. بـــۇ خىـــل پائـــالىيهتلهر داۋامىـــدا ئهنئهنىـــۋىي مۇقـــامالر، 
داستان،قىسســه (مهدداھلىــق) ۋه نــاغرا سۇناي،ئۇسســۇلالر ئورۇنلىنىــدۇ. ســوپىزىمدىكى زاھىتلىــق 

كۆڭـۈل ئـېچىش ھهم بـۇ خىـل پائالىيهتلهرنىـڭ مـۇھىم تهركىـۋىي قىسـمى بولـۇپ ھهم -مۇراسىمى 
ــالم  ــلهن ئىس ــۈمىتى بى ــو ھۆك ــاۋابىتى جۇڭگ ــازار ت ــڭ م ــگه. ئۇيغۇرالرنى ــاراكتېرىگه ئى ــۇن خ يوس
ئهسلىيهتچىلىرى ئارىسىدىكى توقۇنۇشـقا دۇچ كهلـگهن بولـۇپ، بـۇ ماقالىـده، مۇزىكىنىـڭ ئوتتـۇرا 

ئورۇنلىرىغـا  ئاسىيا ئسالمىيىتىدىكى رولى ۋه جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ سـېمىۋۇل خـاراكتېرلىق زىيـارهت
 بولغان كونترولى ۋه سىياسىتى مۇھاكىمه قىلىنىدۇ. 

يىلى ياز پهسلى ، ئون مىڭلىغان كىشىلهر قهشقهرنىڭ يېنىدىكى تهكلىماكـان چۆللۈكىنىـڭ -1995
ئوتتۇرىسىغا جايالشقان ئوردام پادىشاھ مازىرىنىڭ ئهتراپىغا توپالشقانىدى. كهمبهغهل دېھقـانالر بـۇ 

لىقىنى ئىگىلهيتتى. ئۇالر يىراق يىراقالردىن كۇزۇپلۇق ماشـىنىالرغا ئولتـۇرۇپ كىشىلهرنىڭ كۆپ سان
ياكى ئىشهك ھارۋىلىرى بىلهن ۋه ياكى پىياده يول يۈرۈپ بۇ يهرگه كهلگهنىدى. بـۇ ئـۈچ كۈنلـۈك 

گىرادۇسقا چىققانىدى. ئۇالرتۈرلـۈك تـۈمهن تىلهكـلهر بىـلهن  40پائالىيهت جهريانىدا ھاۋا ئىسسىپ 
نى خاتىرلهش ۋه تهزىيه بىلدۈرۈش ئۈچۈن كهلگهن بولۇپ، ياشانغانالر ئۇسسۇل ئوينىسـا، ئۇلۇغالر

ياشـــالر بىـــر بىـــرى بىـــلهن ئۇچرىشـــىش ئۈچـــۈن، ئايـــالالر بولســـا پهرزهنـــت تىلىـــمهك ئۈچـــۈن 
ــا  ــدىكى قۇمغ ــازارلىق ئهتراپى ــويالپ م ــار دهپ ئ ــى ب ــىپالىق رول ــارالر ش ــقانىدى. بهزى بىم توالپالش

ــۇ دىن ــۈلهتتى. ب ــتانچىالر كۆم ــپ تۇراتتى:داس ــادالىرى ئاڭلىنى ــا س ــىمدا ھهر يهرده مۇزىك ــي مۇراس ى
ــق  ــھۇر ئاش ــاكى مهش ــانالر ي ــاتتى؛ -قهھرىم ــۆچهكلهرنى ئېتيىش ــايه چ ــدىكى ھېك ــۇقالر ھهققى مهش
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ئاڭلىتىۋاتـاتتى. مهدداھـالر  1تهمبۇر چېلىپ مۇقـام-مۇقامچىالر بهش تارىلىق، ئۇزۇن بويۇنلۇق لۇت
. يهنه نۇرغۇنلىغان ئاشـىقالر، 2راۋاپ چېلىپ ئاڭلىتىۋاتاتتى-قا ساپلىق لۇتدىنىي قىسسهلهرنى قىس

 ئاڭلىتىۋاتاتتى.  3ئابدالالر(تىلهمچىلهر) ساپايا چېلىپ ھېكمهتلهرنى

دېگهن سۆزنىڭ مهنىسـى قهبـره دېـگهن سـۆز بولـۇپ چۆللـۈكلهر ۋه يېزىالرغـا  4ئۇيغۇر تىلىدا مازار
ــى تــ ــازارلىقالر تۇغماســلىق، جايالشــقان ئۇلۇغالرنىــڭ قهبرىلىرىن ــۇ م اۋاپ قىلىشــنى كۆرســىتىدۇ. ب

قازا، تهبىئىي ئاپهتلهردىن مۇداپىئه كۆرۈش ئۈچۈن تـاۋاپ -كېسهللىكلىكلهرگه شىپا تېپىش ۋه باال
قىلىنىدۇ. مازار تـاۋابىتى يهنه دىنىـي ئېتىقادنىـڭ بىـر تۈرلـۈك شـهرتى دهپ قارىلىـدۇ. ئهڭ چـوڭ 

سىر كۈچى چوڭراق بولغان شـهيخ تهرىپىـدىن ئىـداره قىلىنىـدىغان مازارلىقالر جامائهت ئارىسىدا ته
بولۇپ، قهبرىنىـڭ راسـخوت ئىشـلىرىغا جامـائهت ئىگىـدارچىلىق قىلىـدۇ. كـۆپ سـاندىكى كىچىـك 
مازارلىقالرنىڭ مۇقىم زىيارهت ۋاقتى بولمايدىغان بولۇپ، كىشـىلهر خالىغـان ۋاقىتتـا بېرىـپ تـاۋاپ 

وڭ مـازارلىقالردا ئۇلۇغالرنىـڭ شـهنىگه ئۆتكۈزۈلىـدىغان يىلـدا بىـر قىلسا بولىدۇ. ئاز بىر قىسىم چـ
 قېتىم مازار تاۋاپ سهيلىسى بولىدۇ. 

ئهسـىردىكى -11ئوردام مازارتاۋاب سهيلىسى شىنجاڭدىكى ئهڭ چوڭ مازار تاۋاب سهيلىسى بولۇپ، 
قاراخانىالر خانلىقى قاراخانىالر خانلىقىنىڭ خاقانى ئهلى ئارسالنخاننىڭ مهقبهرىسىده ئۆتكۈزۈلىدۇ. 

تۇنجى بولۇپ ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلغان خانلىق بولـۇپ، ئهلـى ئارسـالنخان قوشـنا بۇددىسـىت 
يىلغا يېقىن داۋامالشـقان ئۇرۇشـتا شـېھىت بولغـان . مـازار سهيلىسـىگه  50خوتهن خانلىقى بىلهن 

اتچى گۇننـار ياررىـڭ ئائىت تارىخىي خاتىرىلهر ئانچه كۆپ ئهمهس، لـېكىن شىۋېتسـىيىلىك تهتقىقـ
يىلى ئوردام پادىشاھ مازىرىغا زىيارهتكه بارغان ۋه قهشقهر رايونىنىڭ شهرقىدىكى بىر قانچه -1929

بولـۇپ ئۇنىـڭ  )Jarring 1935: 348-54( مازار تاۋابىتى توغرۇلۇق خاتىرىلهرنى يېزىپ قالـدۇرغان
 بۇ بايانلىرى ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن سانىلىدۇ.        

ئايـال ۋه بـالىالر -هن مازار تاۋابىتى مهزگىلىده، قهشقهرده مىڭلىغان، ئون مىڭلىغـان ئهربهلگىلهنگ
چۆللۈكلهرگه بېرىپ مازارالرنى زىيـارهت قىلىـدۇ. ئـۇالر ئـۇزۇن يـولالرنى بېسـىپ، قوللىرىـدا -تاغۇ

تۇغالرنى كۆتۈرۈشۈپ التىالرنى سايىۋهن قىلىشـىپ ماڭىـدۇ. ئـۇالر يـول بـويى ئۇلـۇغالرنى كـۈيلهپ 
 .)Jarring 1986:112توۋلىشىپ ۋه ناخشا ئېيتىشىدۇ (

مازار تـاۋابىتى ۋه مـازار سهيلىسـى ئوتتـۇرا ئاسـىيا، ئافغانىسـتان ۋه پاكىسـتانالردا كهڭ تارقالغـان  
ھادىسه . سلوبىن ''مازارى شهرىف''ته پهيغهمبهر مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمنىڭ كۈيئـوغلى ھهزرىتـى 

ئهســىردىكى ئۇلــۇغ -12ان قهبــره ھهققىــده ۋه ئافغانىســتاندىكى ئهلىنىــڭ مهقبهرىســى دهپ قارالغــ
زاتالرغا ئائىت مـۇقهددهس جـايالر ھهققىـده مهلۇمـات بهرگهن. يېڭـى يىلنـى كۈتـۈۋېلىش زىيـارىتى 
''جاندا''نىڭ ئويغۇنىشىنى قۇتلۇقالش تهرىقىسىده ئېلىـپ بېرىلىـدۇ ۋه بـۇ خىـل مۇراسـىم مۇزىكـا، 

 كـۈن داۋامىلىشـىدۇ 40سـېھىرگهرلىك شـهكىللىرى تهرىقىسـىده باشقا كۆڭۈل ئېچىش تـۈرلىرى ۋه 
)Slobin 1976:144.( 

                                                
ئارا مۇجهمسسهملهشكهن ئهسهردۇر. مۇقام -ئۇيغۇر مۇقاملىرى چوڭ تىپتىكى ناخشا، شېئىر، ئۇسسۇل ۋه مۇزىكا ئۆز1 

يهركهن -يۇرتالرنىڭ ئاالھىدىلىكىگه قاراپ بىرقانچه تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇ، ئهمما ئهڭ داڭلىق بولغىنى قهشقهرھهرقايسى 
 ئون ئىككى مۇقام ھهققىدىكى تهتىقاتىغا قاراڭ.   )1991رايونىدىكى ''ئون ئىككى مۇقام''دۇر. دۇرىڭ ۋه ترېبىنجاكنىڭ (

سانتىمېتر ئۇزۇنلۇقتا، كىچىك قوساقلىق چالغۇ  90ۇ. بۇ راۋاپ بۇ يهرده قهشقهر راۋابى ئاالھىده كۆزده تۇتۇلىد 2
ئهسۋابى بولۇپ، ھايۋان تېرىسى بىلهن قاپلىنىدۇ. بهش تال تارىسى بولۇپ،بېشىدا زهخمىكى ۋه بېشىدا مۈڭگۈزگه 

، ئوتتۇرا ئوخشاش زىننىتى بولىدۇ .ئۇيغۇر راۋاپلىرى بىرقانچه تۈرگه بۆلۈنىدىغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئىران 
 ئاسىيا ۋه شىمالىي ھىندىستاندا قوللىنىلىدىغان قوش تارىلىق لۇت سازلىرى ئائىلىسىگه تهۋهدۇر.

 ئهرهپچىدىن كىرگهن،''ئهقىل دۇردانىلىرى'' دېگهن مهنىده. 3
 ئهرهپچىدىن كىرگهن، تاۋاپ قىلىدىغان جاي. 4
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يىلـى ئۆتكـۈزۈلگهن مـازار تـاۋابى -1970بايلىي شهرقىي ئافغانىستاندىكى ئابۇ ۋهلىـدنىڭ مازىرىـدا 
ماھـارىتى  5دوھـول نـاغرا سـۇناي ئهترىتـى، خېراتـى ناخشـىلىرى، ئافغـان رۇبـاب-جهريانىدا زۇرنا

نومۇرالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغـان كـۆپ خىـل مۇزىكـا پائـالىيهتلىرى ئېلىـپ ) 9-136 :1998( قاتارلىق
 بېرىلغانلىقىنى بايان قىلىدۇ. مازار تاۋاباتى توغۇرلۇق ئىزدىنىش ئۆز نۆۋىتىـده يهنه ئۆزبېكىسـتان

)Baldick:1993; Poliakov:1992; Zarcone: 1999(  ۋه قازاقىســتاندىكى ئۇيغــۇرالر ھهققىــده
)Beller-Hann 2001b( (ئنسانشۇناســلىق) ۋه تــارىخىي بىلىمــلهرگه ئىــگه  ئانتروپولوگىيىلىــك

قــارانى مــازار -يىلــى قاراقالپاقىســتاندىكى داڭلىــق ســۇلتان ئــۈۋهيىس ئــال-1950قىلىــدۇ. لېــۋىن 
تۇيـاق قـوي سـويۇلغانلىقىنى  50تاۋاباتى ھهققىده،تاۋابات جهريانىدا زىيارهتچىلهر ئۈچۈن كـۈنىگه 

 بايان قىلىدۇ. 

ېلى كۆپ بولۇپ، راھىله داۋۇتنىڭ بىرقـانچه يىللىـق داال تهكشـۈرۈش شىنجاڭدا بۇ خىل مازارالر خ
دىن ئارتۇق مازار بارلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگهن لېكىن  200خىزمىتىنىڭ نهتىجىسىده شىنجاڭ بويىچه 

. بۇالرنىڭ ئىچىده ئهڭ چوڭ تهسىر كۈچىگه ئىگه 6بۇ سان تولۇق بولمىغان رهقهم بولۇشى مۇمكىن
كۆپ بولغان مازار ئوردام پادىشاھ مازىرى بولـۇپ، بـۇ مـازار ئىسـالم دىنىنـى ۋه زىيارهتچىلىرى ئهڭ 

تارقىتىشتا ئاساسلىق رول ئوينىغان ۋه بۇدىست ھاكىمىيىتىـدىكى خـوتهن خـانلىقى بىـلهن بولغـان 
جهڭده شېھىت بولغان خاقاننىڭ قهبرىسىدۇر. يهنه بىر قىسـىم مـازارالر داڭلىـق تهرىقهتچىلهرنىـڭ 

، ئۇالرغا يهرلىك خهلقلهر بهكرهك چوقۇنىـدۇ. بۇالرنىـڭ ئىچىـده ئهڭ تونۇشـلۇق قهبرىلىرى بولۇپ
قهبرىلىـرى ئىـدى. گهرچه مـازار تـاۋابىتى ئىسـالمىي  7بولغىنى قهشقهرنىڭ ھۆكۈمران غوجىلىرىنىڭ

ھادىسـىه بولســىمۇ لـېكىن كــۆپ ســاندىكى پائالىيهتلهرنىـڭ دىــن بىــلهن بىۋاسـته ئاالقىســى يــوق. 
ككۈرلهر ۋه يازغۇچىالرنىڭ قهبرىلىرى دىنىي مهكـتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىـڭ زىيـارهت بۇرۇنالردا مۇتهپه

قىلىپ تۇرىدىغان جايى بولۇپ كهلگهنىـدى. بۇالرنىـڭ ئىچىـده ئهڭ مهشـھۇر بولغـانلىرى مهھمـۇت 
ــۇپ ھهر ئىككىلىســى قهشــقهر  قهشــقهرى مهقبهرىســى ۋه يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ مهقبهرىلىــرى بول

''تۈركىي تىلالر دىۋانى''نىـڭ مـۇئهللىپى، يۈسـۈپ خـاس -مۇت قهشقهرىۋىاليىتىگه جايالشقان. مهھ
. بــۇالردىن باشـقا يهنه ھــۈنهرۋهن كاســىپالرنىڭ 8''قۇتــادغۇ بىلىــگ'' نىـڭ مۇئهللىپىــدۇر-ھاجىـپ 

قهبرىسىنى تاۋاپ قىلىدىغان مازار زىيارىتى بولۇپ كۆپىنچه ھالالردا بهزى بىر كېسهللىكلهرگه شـىپا 
اۋاپ قىلىنىـدۇ، (مهسـىلهن تېـره كېسـىلىگه ئوخشـاش كېسـهللىكلهر) كـۆپ ئىزدهش مهقسـىدىده تـ

ســاندىكى مــازارالرنى ئايــالالر پهرزهنــت يــۈزى كــۆرمهك ئىســتىكى بىــلهن تــاۋاپ قىلىــدۇ. بــۇ خىــل 
 مازارالرنىڭ ئىچىده ئهڭ مهشھۇر بولغىنى قاراخانىالر خانلىقىدىكى مهريهم مازىرى.          

ازارلىرى ھهققىدىكى تهتقىقاتىغا ئاساسالنغاندا بۇ خىل تـاۋاپ قىلىـدىغان راھىله داۋۇتنىڭ ئۇيغۇر م
ــاۋاپ قىلىــدىغان جــايى بولغــانىكهن ــا ئهســلىده بۇددىســتالرنىڭمۇ ت ــازارالر تارىخت . مهســىلهن، 9م

تۇرپاندىكى تۇيۇق غوجام مازىرىنىڭ ئهتراپى بۇددا، مانى دىنى نوملىرى ۋه تام رهسىمىلىرى بىلهن 
بىلهن ئورالغان. (ھازىر يهر تهۋرهش سـهۋهبىدىن كـۆپ قىسـمى ۋهيـران بولغـان)بۇ توشقان غارالر 

يهرگه جايالشــقان بىــر غــار بولــۇپ كىشــىلهر شــۇنىڭغا تــاۋاپ قىلىــدۇ، بــۇ خــۇددى خوتهنــدىكى 
''كۆكمارىم مازىرى''(يىالن تېغـى) غـا بېرىـپ يـامغۇر تىلهشـكه ئوخشـايدۇ. بـۇ خىـل ھـايۋان يـاكى 

رنىـڭ ئىسـمى قويۇلغـان مـازارالر، مهسـىلهن، ئـۈجمه مـازار ۋه غـاز مـازار دهرهخله-ئۆسۈملۈك، دهل

                                                
 مدىكى پارچىغا قاراڭ.بايلىيىسنىڭ ''ھېراتتىكى يىللىق مۇزىكا كۆرىكى'' دېگهن فىلى 5
 راھىله داۋۇتنىڭ ئهسىرى خهنزۇچه مهتبۇئاتالردا ''داۋۇتى'' دهپ ئېلىنغان. 6
يىلىغىچه سوپىزىمنىڭ نهقشىبهندىيه ئېقىمى جهنۇبىي شىنجاڭ رايونىدا ھۆكۈم سۈرگهن بولۇپ، -1759يىلىدىن -1679 7

 تاكى چىڭ سۇاللىسى دهۋرىگىچه مهۋجۈت بولۇپ تۇرغان.
 بۇ يهرده ئۇيغۇرچه تهلهپپۇزى بويىچه تهرجىمه قىلىندى. 8
 ).1992:99پولىياكوۋنىڭ ''ئۆزبېكىستاندىكى قهبرىلهر''ناملق ئهسىرىنى كۆرسىتىلگهن( 9
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ــۇپ ــپ تاقىلىــدىغان بول ــت ئهنئهنىلىــرىگه بېرى ــى قهدىمكــى بۇدىس ــڭ بېش مــازار  10قاتارلىقالرنى
ــۈنىي  ــى ۋه س ــى ئىكهنلىك ــڭ جۇغالنمىس ــۇرۇنقى ئېتىقادالرنى ــالمدىن ب ــۈك ئىس ــىنىڭ تۈرل ئهنئهنىس

ــدۇ. مهزھهپتىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ شــىئه م هزھىپىــدىكىلهرنىڭ تهســىرىگه ئۇچرىغــانلىقىنى ئىپادىلهي
خوتهنــده'' ئــون ئىككــى ئىمــام مــازىرى'' بولــۇپ، بــۇ شــىنجاڭغا ئۆمرىــده كېلىــپ باقمىغــان شــىئه 

.شىئه مهزھىپىنىڭ تهسىرلىرى ئوردام پادىشـاھ 11مهزھىپىدىكى ئاساسلىق بىر ئۆلىمانىڭ قهبرىسىدۇر
بولــۇپ، ئۆلىمــا ئــالى ئارســالنخان كــۆپ مهنــبهلهرده مــۇھهممهت  مــازار تاۋابىتىــده ئىپادىلىنىــدىغان

پهيغهمبهرنىڭ كۈيئوغلى ئهلى بىلهن باغلىنىشلىقى بولۇپ، ئارسالن دهپ ئاتىلىدۇ. دىققهت قىلىشقا 
كـۈنى ئۆتكۈزۈلىـدىغان -10ئهرزىيدىغان نۇقتا شۇكى، ئوردام مازىرى تاۋابىتى مـۇھهررهم ئېيىنىـڭ 

نىـڭ ئـوغلى ھۈسـهيىننىڭ ئۆلتـۈرۈلگهنلىكىنى خـاتىرلهش يۈزىسـىدىن بولۇپ بـۇ شـىئهلهرنىڭ ئهلى
 .         12ئۆتكۈزۈلىدىغان مۇھىم بايرىمى ئاشۇرا كۈنى بىلهن بىر كۈنده ئۆتكۈزۈلىدۇ

ــدىن  ــۈزگهنى تهرىپى ــمهد ئ ــىيه''  ئهخ ــهر''تهزكىرهئىي ئۇۋهيس ــدىكى ئهس ــارىس تىلى ــى -1600پ يىل
ــىنجاڭدىكى ماز ــدا ش ــان بولۇپ،بۇنىڭ ــدىلىنىش يېزىلغ ــۇن پاي ــت نۇرغ ــا ئائى ــڭ تارىخىغ ارلىقالرنى

ئايال داخاننىڭ ۋه بۈگـۈنكى كۈنـده مـازارلىرى زىيـارهت  13داخاننىڭ،  40مهنبهلىرى بار. كىتاپتا 
ئهسـىرده -10قىلىنىپ تۇرىۋاتقان بىرقـانچه ئۆلىماالرنىـڭ تهزكىرهسـى بايـان قىلىنغـان. ئهسـهرده 

يـاش ۋاقتىـدا بىـر  12قۇرغۇچىسىى سۇتۇق بۇغراخاننىڭ،  ياشاپ ئۆتكهن، قاراخانىالر خانلىقىنىڭ
ياۋا توشقان بىلهن بولغـان خاسـىيهتلىك ئۇچرۇشىشـىدىن كېـيىن ئىسـالم دىنىغـا كىرگهنلىكـى ۋه 
كېيىن بۇ رايوندىكى تۇنجى ئىسالم دىنىغا كىرگهن ھۆكۈمران بولغانلىقى بايـان قىلىنغـان. ئۇنىـڭ 

ه كىرىپ كۆزىگه كۆرۈنگهن پهرىشـته جهبرائىلنىـڭ يـاردىمى قىزى ئهالنۇر خانىمنىڭ شىر قىياپىتىگ
بىلهن بىر ئوغۇل پهرزهنت يۈزى كۆرگهنلىكى ۋه بۇ ئوغۇلغا ئارسالن(شـىر)دهپ ئىسـىم قويغـانلىقى 
ھېكــايهت قىلىنغــان. قاراخــانىالر خانلىقىــدىكى ئهلــى ئاراســالن خاننىــڭ قىــزى(بهزى مهنــبهلهرده 

دىـن ئـارتۇق كۇپـارالر بىـلهن 60000هپسانىسـىدىمۇ ئۇنىـڭ سىڭلىسى دهپ ئېلىنغان) مهريهمنىـڭ ئ
  13بولغان جهڭده شېھىت بولغانلىقى تهسۋىرلهنگهن.

بۇ ئهسهرنى ئېنگىلىز تىلىغا تهرجىمه قىلغۇچى جۇلىيان بالدىك،ئوتتۇرا ئاسىيادىكى مازار تاۋابىتى 
تهرىقهتچـــى  ئهنئهنىســـىنى بىۋاســـته ئـــۇۋهيىس ســـوپىزىملىق ئهنئهنىســـىگه باغلىغـــان. بۇنىڭـــدا

ئۇۋهيىسنىڭ چۈشىده ۋاپات بولغـان ئىالھىـي زاتالرنىـڭ يـول كۆرسىتىشـىگه مـۇۋهپپهق بولغـانلىقى 
ئهسىرده -19 14ئايان بولغان. بالدىك يهنه بۇ نۇقتىنى كۈچهيتكهن ھالدا ئۇۋهيىس تهزكىرهسىنىڭ

تكهن. ھـازىر شىنجاڭدىكى كوچا كوي، بازارالردا كهڭ كۆلهمده ئېيتىلىـپ يۈرىـدىغانلىقىنى كۆرسـه
ــى  ــان بولۇش ــلۇق بولمىغ ــانچه تونۇش ــلهن ئ ــى بى ــۇۋهيىس كهلىمىس ــاتچىالر ئ ــىنجاڭدىكى تهتقىق ش

                                                
ۋېرونىكا دابېلدېي ھهزرىتى ئالىنىڭ ''مازارى زهرىف''تىكى قهبرىسىنىڭ ئهسلىده ئوكسۇس دهرياسىنىڭ ئايال ئىالھى  10

 )1999:130( دىغان جاي ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇئاناختاغا چوقۇنى
سادىق''نىڭ ئهسىلىده -خان جهنۇبىي شىنجاڭ كېرىيىدىكى بىر مازار ھهققىده توختۇلۇپ، بۇ ''جافار ئال-بهللېر11 

 ).2000:33( مهدىنهده تۇغۇلۇپ، شۇ يهرده ۋاپات بولغانلىقىنى بايان قىلىدۇ
سى ''تۇغ كۆرۈشتۈرۈش''تۇر. بۇنىڭ مهنىسى مازارلىقالردىكى تۇغالرنى بىر يهرگه ''ئوردام'' تاۋابىنىڭ كولمىناتسىيه نۇقتى12 

ئېلىپ كېلىش ئارقىلىق ، ئهلى ئارسالنخاننىڭ بېشى بىلهن ۋۇجۇدىنى بىر يهرگه ئهكهلمهك ئىدى، چۈنكى ئۇرۇشتا 
ولۇپ، بۇ ھېكايىدىكى بېشى كېسىلىپ قهتلى قىلىنغانىدى. ئهلىنىڭ ئوغلى ھۈسهيىنمۇ ئوخشاش تهقدىرگه مۇپتىال ب

 ئارا بىر يهرگه ئېلىپ كېلىشتىن ئىبارهت ئىدى.-ئاساسىي تېما بېشى كېسىلگهن ھهزرهتنىڭ باش ئايىغىنى ئۆز
).بۇ كىتاپ ''تهزكىرهيى بۇغراخان''دهپمۇ ئاتىلىدۇ. دې ۋېسى يهنىمۇ ئوچۇق مۇالھىزىنى 1993( بالدىكنىڭ تهرجىمىسى 13

 الدېرنىڭ كۆزقارىشىغا بولغان ئهدهبىي تهنقىدنى شۆللېرنىڭ ئهسىرىدىن كۆرۈڭ).ب10-1993:7( ئوتتۇرىغا قويغان
 ).1989ۋه  1985(
 قاراقالپاقىستاندىكى ئۇۋهيىس غوجام مازىرى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان. 14
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شىنجاڭدا سوپىزىمنىڭ نهقىشبهندىيه، قهدىرىيه ۋه چىشتىيا شهكىللىرى مهۋجۈت بولۇپ  15مۈمكىن.
ېكىن كـۆپ ئېتىقاد قىلغۇچىلىرى مازار تـاۋابىتى پائالىيىتىـده بـۇ خىـل يوسـۇنالرنى ئورۇندايـدۇ. لـ

ساندىكى مازار تاۋابىتى جهريانىـدا سـوپىزىمنىڭ ئىپـادىلىرى ئـانچه كۈچلـۈك شـهكىلده بولمايـدۇ. 
خــان مازارنــڭ ئۇيغــۇرالر ئارىســىدىكى ''چوڭقــۇر ئىســالم پۇرىقى''نىــڭ ئىپادىســى -ئىلــدىكو بېللېــر

ىـرى ۋه بولۇشتىن باشـقا، يهنه بـۇ خىـل دىنـي يوسـۇنالرنىڭ بـۇددا دىنىـدىكى سـوپىزىم ئهنئهنىل
ئـارا بىـرىككهن بىـر خىـل دىنـي -ئىسالمغا كىرىشتىن بۇرۇنقى ئهقىدىلهر بىلهن تهبىـي ھالـدا ئـۆزا

). تهكلىماكــان Beller-Hann: 2001يوســۇن شــهكلى بولــۇپ شــهكىللهنگهنلىكنى تهكىتلهيــدۇ (
ىغان چۆللىكىنىڭ تۆت ئهتراپىغا جايالشقان بۇ مازارالرغا يىلدا نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ قهدىمـى يېتىـد

بولۇپ، زىيارهتچىلهرنىڭ قهلبىده مۇقهددهس بىر مۇساپه ۋه مهنزىره شهكىللهندۈرگهن، بـۇ يـولالر 
خهرىتىدىكى يېڭى يول ۋه تۆمۈر يولالرغـا ئوخشـىمايدىغان بىـر قۇدرهتلىـك كـۈچكه ئىـگه كارتىنـا 

  16ئىدى.

 17ئوردام مازىرىنىڭ كارتىنىسى--مازاردىكى مۇزىكا

يېنىغا جايالشـقان مهسـچىت قوروسـىدا مۇزىكـانتالر ''تاشۋاي''مۇزىكىسـىدىن كهچقۇرۇن مازارلىقنىڭ 
ئهسـىردىكى بىـر -19ئارىيه ئورۇنالۋاتاتتى، بىر توپ كىشىلهر ئـۇالرنى ئورىۋالغانىـدى. بـۇ مۇزىكـا 

تاش ئىسىملىك راۋاپچى قهلهندهر ھهققىدىكى مۇزىكا ئىدى. بۇ مۇزىكا قايغۇ ۋه تهزىيهنـى -ئاشىق 
بېشــىدا ياشــقا چــوڭراق  18بولــۇپ مــازارلىقالردىال بــۇ خىــل شــهكىلده ئورۇنلىنىــدۇ. بىلدۈرىــدىغان

ــالھ'' دهپ  ــاره ئوقــۇدى، قالغــانالر ئهگىشــىپ''ال ئىــالھه ئىللهل ســهللىلىك بىــر ئىمــام قۇرئانــدىن پ
توۋالشتى. بېشىغا شاپاق دوپپا كىيىۋالغان بىر ياش يىگىـت راۋاپ چېلىۋاتاتتى،ئۇنىڭغـا تهڭـكهش 

انچه كىشى ساپايه ۋه داپ چېلىۋاتـاتتى. سـازچىالرنىڭ بهزىلىـرى ئىگىلـگهن شـهكىلده قىلىپ بىرق
بهزىلىرى كهينىگه داجىغان ھالهتته بولۇپ، راۋاپ چېلىۋاتقان كىشى ئهركىن ئاھاڭ قىسمىنى قوپال 
كهلگهن ئاۋازى ۋه پۈتۈن ھىسسىياتى بىلهن ئېيتىۋاتاتتى. ئۇ بىـر چهتـته تۇرغـان بولسـىمۇ، ئهممـا 

زى ناھــايىتى ئوچــۇق ئاڭلىنــاتتى. داپچـــى چۇقــان ســادالىرىغا ئهگىشــىپ داپ ساداســـىنى ئــاۋا
ياڭرىتىۋاتتى. كۆپ ساندىكى ئهر تاماشىبىنالر جىمجىـت ئولتـۇرۇپ تاماكـا چهكـكهچ تىڭشـاۋاتاتتى. 
سازچىالرنىڭ ئهتراپىنى ئىس قاپلىغان بولۇپ،داپچىالر ئهمدى قـاتتىق كىرىشـكهن ھالـدا، دېپىنـى 

ۇپ چلىۋاتــاتتى ۋه ئۆزلىرىمــۇ تهڭ ســىلكىنهتتى. ئــۇالر راۋاپچىنىــڭ يېنىغىــراق كېلىــپ ئېتىــپ تــۇر
بىــرلىكته ناخشــا توۋلىشــاتتى. ســازچىالرنىڭ كۈچلــۈك ۋه قىــزغىن ھهرىكهتلىــرى تاماشــىبىنالرنىڭ 
جىمجىتلىقى بىلهن روشهن سېلىشتۇرما بولغانىدى. داپنىڭ رېتىمـى ئۆزگىرىـپ تـۇراتتى، داپچىـالر 

سولغا يـۆتكهپ -تۆۋهن، ئوڭ-ۋوي''دهپ رېتىم بىلهن چاالتتى. داپچىالر داپنى يۇقىرى''ۋوي،ۋوي،
ـــده  ـــاتتى. مۇزىكـــا ئاخىرلىشـــاي دېگهن تـــۇرۇپ چالســـا،راۋاپ يېتهكچـــى ســـاز بولـــۇپ چېلىنىۋات

  تاماشىبىنالردىن بىرقانچىسى قولىنى كۆتۈرۈپ دۇئا قىلىشقا باشلىدى.       

اننڭ قهبرىسـى تهرهپـكه قـاراپ يـول ئالدى،قوللىرىـدا رهڭلىـك ئارقىدىن كۆپچىلىك ئهلى ئارسالنخ
ســۇنايالرنى چېلىــپ كېتىۋاتــاتتى. بــۇ خىــل -تــۇغالر بارىــدى. كىشــىلهر تــوپى زور بولــۇپ، نــاغرا

دۇمباقالر ۋه سـۇنايالر پادىشـاھ ئهلـى ئاراسـالنخاننىڭ جهڭـگه كىرىشـتىن بـۇرۇن چالىـدىغان سـاز 

                                                
رنى كۆرۈش ئۇيغۇرالردىكى قهدىرىيه زىكر تىالۋىتىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى ۋه مۇزىكىلىق ئانالىزالر  ھهققىدىكى ماتېريالال 15

 ).  1999( ئۈچۈن جوۋنىڭ ئهسىرىگه قاراڭ
 جۇڭگودىكى مۇقهددهس جايالرنىڭ خهرىتىسى ۋه مهنزىرىسى توغۇرلۇق ئۇچۇرالر ئۈچۈن فوشۋاڭنىڭ ئهسىرىگه قاراڭ 16
)1992:21-3.( 
 يىلى سىنغا ئېلىنغان.-1995بۇ كۆرۈنۈشلهر شىنجاڭ سهنئهت تهتقىقات مهركىزى تهرىپىدىن 17
''تاشۋاي''نىڭ سهھنىلهرده ئوينىلىدىغان ۋارىيانتى ناھايىتى يۇقىرى سهۋىيىلىك بولۇپ، يالغۇز كىشىلىك راۋاپ بىلهن 18

 تهڭكهش قىلىنغان ناخشا قىسمى بار.
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 19ده ئىســالم بىــلهن بىــرلىكته كىــرگهن بولۇشــى مــۈمكىن.بولــۇپ ۋه شــىنجاڭغا قاراخــانىالر دهۋرىــ
ســانتىمېتر كېلىــدىغان يوغــان داپــالر  50زىيارهتچىلهرنىــڭ كۆپىنچىســىنىڭ قوللىرىــدا دىيــامېتىرى 

بارىدى. كىشىلهر توپى قۇم بارخانلىرىغا يامىشىپ چىقىپ كېتىۋاتـاتتى،مهنزىلگه يېتىشـكه جهمئىـي 
ىكى ئىككى تۆپهلىككه يامىشىپ چىققاندىن كېيىن ئۇ يهردىـن بهش تۆپهلىك بارئىدى. ئايالالر باشت

دومىالپ چۈشۈپ ئۆزلىرىنى پاكلىشاتتى. ئهرلهر مازارغا قاراپ يـولىنى داۋامالشـتۇرۇۋاتاتتى. توپنىـڭ 
بېشىدا داپ چېلىپ ماڭغانالر، تۇغ كۆتۈرۈپ ماڭغانالر بولۇپ قالغانالرنىڭ يېرىمى ئۇسسۇل ئويناپ 

ئهگىشىپ مهدهت بېرىپ مېڭىشاتتى، بهزىلهر ۋارقىراپ ئۆزىنى يېرىم يوقاتقان  ماڭسا يېرىمى ئۇالرغا
 20ھالدا سهپكه ئهگىشىپ كېتىۋاتاتتى. تۇغالردىن خادا تىكلىنىپ تۇغ ئهلهم ئېسـىلىدۇ،ئىگىزلىگى 

مېتېر ئهتراپىدابولىدۇ. بـۇ تـۇغالر ھـالرهڭ، كـۆك، قىزىـل ۋهئـاق رهڭـلهرده بولـۇپ چۇچـۇلىرى ۋه 
 ارا رهڭده ئىدى، قارىماققا تىبهت بايرىقىنى ئهسلىتهتتى.      جىيهكلىرى ق

داپ ۋه سۇناي چېلىنغاندا ئهرلهر ئۇسسۇلغا چۈشهتتى. داپچىالر ئۆزارا مۇسـابىقىگه چۈشـىۋاتقاندهك 
ھالهتته ماھارهت كۆرسىتىشىۋاتاتتى:ئۇالر داپالرنى بېشىدا ئېتىـپ ئوينۇتـۇپ ئۆزلىرىنىـڭ كامـالهتكه 

پادىلهۋاتــاتتى. ئۇسســۇلچى پــۇت قــوللىرىنى قوپــال ھهرىكهتــلهر بىــلهن يــۆتكهپ يهتكهنلىكىنــى ئى
ئوينـايتتى. ئـۇ ''ئـالالھ''دهپ توۋلىغانـدا باشــقىالرمۇ تهڭ قوشـۇلۇپ تـوۋاليتتى. ئۇنىـڭ بهدهنلىــرى 
تىترهيتتى ۋه ناله قىلىپ يىغاليتتى، يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ ھاياجانغـا چـۆمگهن ھالـدا ئالالھقـا تـۆۋبه 

قىالتتى. ئهتراپتىكىلهرمۇ يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ قوللىرىنى دۇئاغا كۆتۈرۈشـهتتى. بىـر كىشـى  ئىستىقبار
ناخشىنىڭ ئارىسـىدا ئوتتۇرىغـا چۈشـۈپ ئـۇزۇن بىـر پـاره ئوقۇيـدۇ؛ باشـقىالرمۇ قىسـقىراق سـۆزگه 
چىقىدۇ. توپالنغان كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا بىر يـاش يىگىـت ''سـهنهم''نىڭ مۇقهددىمىسـىنى سـۇناي 

باشقا داپچىالر ۋه سۇنايچىالر ئۇنىڭغا جۆر بولـۇپ ئۇسسـۇل قىسـمىنى بىـرلىكته  20باشاليدۇ. بىلهن
  ئورۇندايدۇ.     

 21ئىمام ھازىم مازىرىغا بىر نهزهر

ــدا  ــازىم مازىرى ــدا ئىمــام ھ ــاي ئېيى ــدا م ــۈژمه پىشــىقى ۋاقتى ــالىيىتى ئ ــاۋابىتى پائ ــازار ت ــر م يهنه بى
ئهسـىرده ياشـىغان خـوتهن جېڭىـده -11تى ئىمـام ھـازىم ئۆتكۈزىلىدىغان يىغىلىش بولۇپ، ھهزرى

يىلـى بـۇ مـازاردا ئۆتكـۈزۈلگهن بىرقـانچه يـۈز -1997شېھىت بولغان يهنه بىر ئۇلۇغالردىن بىـرى. 
 كىشى توپالنغان سوپىزىمنىڭ زىكر ئىبادهت مۇراسىمى فىلىمغا ئېلىنغان.        

Jean Duringمۇراسـىمى ئۇلـۇغ كهلىـمه، پـارىلهرنى  نىڭ بايان قىلىشىچه بـۇ خىـل زىكـر ئىبـادهت
تهكرارالش ئارقىلىق دۇئا تىالۋهت ئېلىپ بېرىلىدىغان بىر دىني مۇراسىم. بهزىده ئۈنلـۈك ۋه يـاكى 
بهزىده ئۈنسىز، بهزىده يالغۇز ۋه بهزىده ئوپچه ئېلىپ بېرىلىدۇ. بۇ دۇئا تهگبىر ئېيتىش رېتىملىق 

 22ىرگىنينىـڭ ئايلىنىشـىغا مهنـپهئهت كۆرسـىتىدۇ.بولۇپ، بۇ خىل نهپهس رېتىمـى بهدهنـدىكى ئېن
ــدۇ. ــۆھىبهت''دهپ ئاتىلى ــقه س ــالىيىتى ''خهل ــالۋهت پائ ــر تى ــل زىك ــۇ خى ــۆپلىگهن  23شــىنجاڭدا ب ك

                                                
 .)2000بۇ رايونغا سۇناينىڭ بۇندىن ناھايىتى ئىلگىرىكى بىر تارىختا كىرگهنلىكىگه ئائىت خاتىرىلهر بار (خان19
دانىگىچه بىر يۈرۈش ناخشىالرغا ئۇسسۇل ئوينىلىدۇ.ھهر بىر  13دىن  6ويۇلغان رهسىم دېگهنلىك.ئهرهپچىده ئ20

بوستانلىق يۇرتلىرىنىڭ ئۆز ئاالھىدىلىككه ئىگه خهلق ناخشىلىرىدىن تهركىپ تاپقان سهنهملىرى بولىدۇ.لېكىن 
-ۆتكىلىدۇ.سهنهم كۆپۈنچه ھالالردا ناغرا ھهممىسىال رېتىملىق بولۇپ، تۆتلۈك ئاستا ئۇسسۇل رېتىمىدىن تېز رېتىمغا ي

 سۇنايغا جۆر بولۇپ ئوينىلىدۇ.
 يىلى سىنغا ئېلىنغان.-1997بۇ كۆرۈنۈشلهر راھىله داۋۇت تهرىپىدىن 21
ياشقا كىرىپمۇ ساغالم  120نۇرغۇن ئۇيغۇرالردىن زىكر تىالۋهت بىلهن ساغالملىقنىڭ مۇناسىۋىتى ھهققىده : ''بوۋامنىڭ 22

ىرى تىالۋهتتىن ئايرىلمىغانلىقىدا ۋه ھهر كۈنى قوي گۆشى ئىستىمال قىلغانلىقىدا ''دېگهندهك بايانالرنى تۇرۇشى ئۇنىڭ ز
 ئاڭالش مۈمكىن.

)   1993بالدىك ئۆزبېك سۆھبهتلىرىنى ''تهڭرىنى خاتىرلهش مۇشائىرىسى''دهپ تهرجىمه قىلغان(سۆزلۈكلهر تىزىملىكى 23
.                                      
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ناخشىالردا قايغۇ ۋه ياد ئېتىش ئىپادىلهنگهن بولۇپ، دۇئـا تىـالۋهت كـۆپىنچه ئۇالرنىـڭ سـوپىزىم 
ۈن بولىـدۇ. ئاساسـهن گۇرۇپپىنىـڭ ئهڭ ئوتتۇرىـدا تهرىقىتىدىكى ياراتقۇچىلىرى ۋه ئۆلىمالىرى ئۈچ

ياشانغان كىشىلهر بولۇپ ئۇسسۇلغا پىقىرايدۇ، قالغانالر يۇمۇالق چهمبهر شهكلىده ئـۇالرنى ئـوراپ، 
ئولتۇرغانـدارېتىمغا كهلتــۈرۈپ بهدهنلىرىنــى ئالـدى كهيــنىگه ئىگىشــىدۇ. بۇالرنىـڭ ئىچىــدىكى بىــر 

ا گوڭچهنداڭ''(كومۇنىسـت پـارتىيه)دېگهن ناخشـا ئىـدى. ناخشا ھهممىگه تونۇشلۇق بولۇپ، ''ياشـ
يىلـــالردا ئىنقىالۋىـــي ناخشـــا قىلىـــپ -1950ئهســـلىده بـــۇ بىـــر ''ھـــۆكمهت'' ناخشىســـى بولـــۇپ 

يول بـويى بىـر قىسـىم باشـلىرىنى يـاغلىق بىـلهن ئورىۋالغـان بـۈۋىلهر بىـر چهتـته  24بېكىتىلگهن.
ئـــارا -ئۆزلىرىنىـــڭ يوســـۇنلىرىنى ئېلىـــپ بېرىۋاتقـــان بولـــۇپ ئهرلهرنىـــڭ ئـــاۋازى بىـــلهن ئـــۆز

 بهسلىشىۋاتقاندهك چىقاتتى. 

ى ناخشـا شىنجاڭدا ئايال بۈۋىلهرنىڭ زىكىر تىالۋهتلىرى ئهرلهرنىڭكىگه ئوخشاش بولۇپ، بىر كىشـ
ئېيتقانــدا قالغــانالر چۆرىــدهپ ئۇسســۇل ئوينــايتتى ۋه توختىمــاي ''ئــالالھۇ'' دهپ توۋلىشــاتتى. 

بولــۇپ، قــايغۇ ھهســرهت ۋه تېۋىنىشــنى 25ئايالالرنىــڭ بىــردىن بىــر ئىســىل ناخشىســى ''مۇناجــات'' 
  ئىپادىلهيدۇ، ئايالالر بۇ خىل ناخشىالرنى ئېيتقاندا ئاۋازىنى قويۇۋېتىپ يىغاليدۇ.

 ئوتتۇرا ئاسىيادا مۇزىكا ۋه ئىالھىيهت

ئوتتۇرا ئاسىيا ناخشا تېكىستلىرى ئۈستىده ئىسالم دىنى بىلهن مۇزىكا ئوتتۇرىسىدىكى 
زىددىيهتلىك مۇناسىۋهتلهر ھهققىده بىرقانچه ئېتنومۇزىكىشۇناسالرنىڭ ھهرخىل قاراشلىرى 

 Baily)مهتلىك تهتقىقاتالر بولۇپ مهۋجۈت. سوپىزىم ۋه سوپىزىمدىكى مۇزىكىغا ئائىت بىرقانچه قىم
 (1988; 2001; Doubleday 1999; Sakata 1986)  ئۇالرنىڭ ئىچىده رېگۈالبۇرىخارت كۈرهشىنىڭ

''ھىندىستان ۋه پاكىستاندا قهۋۋالى ناخشىسى''، دۇرىڭنىڭ ''ئىراندا سوپىزىملىق ۋه 
ڭ كۆپ ھاللالردا يوشۇرۇن سېزىم مۇزىكا''قاتارلىق ئهسهرلىرى بار. دۇرىڭ ئۆز تهتقىقاتىدا مۇزىكىنى

 During( غان تۇغما قابىلىيهت دهپ قارايدۇۋه ھۇزۇر بىلهن باغالنغان، ئىنسان تهبىئىتىده بار بول
). بۇ خىل قاراشقا خىرىستىئانالرنىڭ شهرقىي ئورتودوكۇس دىنى، زوروئاستىرىيان 21-2 :1989

رى ئېتىراز بىلدۈرۈپ كهلدى. لېكىن دىنى،يهھۇدى دىنى ۋه ئىسالم دىنىنىڭ ئىالھىيهتشۇناسلى
ئىسالم مهدهنىيىتىدىمۇ مۇزىكا بىر خىل پهن ۋه ئابستراكىت ماتېماتىكىلىق ئىلىم دهپ قارىلىدۇ. 
يهنه شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا بىر خىل سىرلىق نهزهرىيه، تهڭداشسىز ۋه مۇقهددهس ھهقىقهت 

مۇزىكا ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهت زامان  ئىكهنلىكى ئىپادىلىنىپ كهلمهكته . ئىسالم دىنى بىلهن
ۋه ماكانغا بېقىپ ئۆزگۈرۈپ تۇرىدۇ. دىننىڭ قايسى شهكىلده قوبۇل قىلىنىشى يهرلىك مهدهنىيهت 

ئهسىرنىڭ بېشىدىكى تهكشۈرۈشلهرگه ئاساسالنغاندا -20ۋه ھۆكۈمران كۈچلهرگه باغلىق بولىدۇ. 
ر مهۋجۈت بولغان. بىرى ئهگهر ساز چالغانالر شىنجاڭدا ئىككى خىل كۆزقاراش ئۈستىده مۇنازىرىله

بولسا، سازنىڭ تارىسى كىشىلهرنى ئازدۇرۇپ ''قىيامهت كۈنىدىكى سوراق''تا سوراققا تارتىلىدۇ 
دهپ قارايدىغانالر. يهنه بىر خىل قاراشتىكىلهر مۇزىكانتالر داۋۇت پهيغهمبهرنىڭ مۇزىكىنىڭ 

. ھالبۇكى، بۇ مازارالردا ناخشا 26وغدايدىغانالرئىجاتچىسى ئىكهنلىكىگه ئىشىنىپ ئۆزلىرىنى ق
ئۇسسۇل، مۇزىكىالرنىڭ بولۇپ تۇرۇشى ئاالھىده جهلپ قىالرلىق چۈنكى ئسالم دىنىدا مازار بېشىدا 

                                                
كوممۇنىستىك پارتىيىنىڭ دىنىي يوسۇندىكى ناخشىالرنى ئىنقىالبىي ناخشا قىلىپ خىزمهت قىلدۇرۇشى شىنجاڭدا 24

ئهجهپلىنهرلىك ئىش ئهمهس بولۇپ، مېلودىيىسىنى ساقالپ قېلىپ، تېكىستىنى ئۆزگهرتكهن.  خاررىسنىڭ جۇڭگودىكى 
 ).2000( هسىرىگه قاراڭئىنقىالۋىي شامان ناخشىلىرى ۋه ئۇالرنىڭ تارىخى دېگهن ئ

دۇرىڭ ۋه مىرئابدۇلباقىالر  ئىرانلىقالردىكى رامازان ئېيىدا ئېيتىلىدىغان مۇناجاتنى ''تىلهك دۇئاسى''دهپ 25
 ).1991:22( چۈشهندۈرگهن

خان تهرىپىدىن -).بهللېر1979ئهسهر،-464(ياررىڭ ساقالنمىلىرى، لۇند ئۇنېۋېرسىتېتى كۈتۈپخانىسى،  ياررىڭ26 
 ).  53-1988:146( ).بايلىنىڭ ئافغانىستاندىكى مۇزىكىالر ھهققىدىكى تهتقىقاتىغا قاراڭ2000:41( تۈرۈلگهننهقىل كهل
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مۇزىكا چهكلهنگهن. بايلىينىڭ  -توپلۇنۇپ نهغمه ناۋا قىلىش ياكى ئۆلۈم ماتهملهرده ناخشا
ناخشا مۇزىكىنى چهكلىشى بىلهن پۈتكۈل مىللهت  كۆرسىتىشىچه، ئافانىستاندا تالىبانالرنىڭ

)  Baily 2001: 40 (داۋاملىشىۋاتقان ئىچكى ئۇرۇش جهريانىدا ماتهم ھالىتىگه كىرگهن  
ئۇيغۇرالرنىڭ مازار تاۋابىتى زىيارىتى داۋامىدا بولىدىغان مۇزىكىالر باشقا مۇزىكا تۈرلىرىدىن 

بولغان بىر خىل ماتهم تۈسىگه ئىگه نهغمىلهر ئىدى. پهرقلىق بولۇپ، ''مۇزىكا'' دهپ ئاتاش قىيىن 
ه بۈۋى ئۇالرنىڭ ئىچىده يۇقىرىدا تهسۋىرلهنگهن تاشۋايدىن ئارىيه، سوپىزىم ھۆكمهتلىرى ۋ

 )      (Baily 2001: 40مۇناجات قاتارلىقالر بار.

يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان مۇزىكــا ئۇســلۇبلىرى،تۈرلىرى ۋه ســازالر يــالغۇز مــازار تاۋابىتىــدىال 
ئورۇندىلىپ قالماسـتىن باشـقا يهرلهردىمـۇ ئۇچرىتىشـقا بولىـدۇ. مۇقـام ئولتۇرۇشالردا،سـهھنىلهرده 

مۇقــام  كهسـپىي مۇقــامچىالر تهرىپىــدىن ئورۇنلىنىــدۇ؛ كوچـا كــويالردا ۋه بــازارالردا قهلهنــدهرلهرمۇ
ئېيتىــدۇ؛بۈۋىلهر كىشــىلهرنىڭ ئــۆيلىرىگه چاقىرتىلىــپ قۇرئانــدىن پــاره ئوقــۇپ بېرىشــقا تهكلىــپ 

-قوشـاق قوشـۇپ ئوقۇيـدۇ. نـاغرا سـۇنايالر بـايرام، تـوي -قىلىنىدۇ ۋه ئۆلۈم پهتىلىرىـده ناخشـا
ىسـتلىرى تۆكۈنلهرده ۋه ھهتتا ئېچىلىشلهرده چېلىنىدۇ. مـازار بېشـىدا ئېيتىلغـان ناخشـىالرنىڭ تېك

دىنىــي ۋه ئىالھىــي مهزمۇنالرنىــڭ ئــۆزارا كېسىشــمه نۇقتســى بولــۇپ، كــۆپ ســاندىكى تېكىســتلهر 
رومانتىــك مــۇھهببهتنى كۈيلهيــدىغان تېكىســتلهردىن ئىبــارهت. لــېكىن تېكىســتلهرده مــۇقهددهس 
           ئىالھىي كۈچكه بولغان تهلپۈنۈش رومانتىك مۇھهببهتتىن ئىبـارهت مېتـافور ئاسـتىغا يوشـۇرۇنغان.

-16-15بۇ مۇقامنىڭ مۇقهددىمه قىسمىدا ناھايىتى گهۋدىلىك ئىپادىلهنگهن. مۇقام تېكىستلىرى  
چاغاتاي تىلىدا يازغان شېئىرلىرى  -ئهسىردىكى داڭلىق شائىرالرنىڭ قهدىمكى تۈرك ئهدهبىي تىلى

 ڭالپ باقايلى:          بولۇپ،ھۈۋهيدا يازغان''ئۆزھال مۇقامىنىڭ مۇقهددىمىسى''دىن ئۈزۈندىلهرنى ئا

 يار كهيدى قىزىل ئهڭلىنى زىبا بويلىن دهپ

 ئالهم ئاڭا كۆز سالدى تاماشا قىليىن دهپ

 ئوت ياقتى جاھان مۈلكىگه غهۋغا قىليىن دهپ

 مهندهك بىر دىۋانىنه ھۈۋهيدا قىليىن دهپ

 خهنجهر قولىدا مهشرهپنى ئۆلتۈرگىلى كهلدى

 27دهپغهۋغايۇ قىيامهت مهن شهيدا قىليهن 

ــي  ــوپىزىم دىنى ــدا، س ــش جهريانى ــق قىلى ــىزىمنى تهتقى ــۇزىكىلىرىنى ۋه مىستىس ــران م ــڭ ئى دۇرى
مۇراسىملىرىدىكى نۇرغۇنلىغان مۇزىكا شـهكىللىرىنىڭ شـىئه دهرۋىشـلىرىنىڭ ناخشـا مـۇزىكىلىرى، 
ــپ  ــىدىن كېلى ــڭ بىرىكمىس ــان پارچىلىرىنى ــا ۋه قۇرئ ــي مهن ــۇر دىنى ــىالر، چوڭق كىالسســىك ناخش

قىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. بۇ خىل چوڭقۇر تهتقىقاتالردىن دىنىي ۋه دىنغـا ئائىـت بولمىغـان چىققانلى
ئارا جىپسىلىشقان ۋه ئورگانىك ھالدا بىرىككهن بىر ھالىتىنى تهسهۋۋۇر قىلىشقا -مۇزىكىالرنىڭ ئۆز

بهت يىلى مودا بولغان بىر ئافغانىستان مۇھهب-1960)خىرومى لوررىن ساكاتا 6-1989:22بولىدۇ. (
 لېرىكىسىنىڭ ''مازارى شهرىف'' ته يېڭى يىل تاۋاباتى ئۈچۈن ئېيتىلىدىغانلىقىنى مۇالھىزه قىلىدۇ:       

 كېلىڭالر، مازارغا، مولال مۇھهممهت جان

 ياۋا كۆركۈملهرنى كۆرهيلى يارىم

 .ئاقسۇن ياشالر كۆزلهردىن ساكى جاننىڭ مازارىدا. . 

                                                
 خوتهنلىك ئابدۇلال مهجنۇن ئېيتقان ناخشىنىڭ تېكىستى. ئېنگىلىزچىالشتۇرغۇچى ياسىن مۇخپۇل ۋه راچېل خاررىس .27
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لغان كۆزقارىشىنى، باشقا مهدهنىـيهت ھادىسـىلىرىگه ئوخشاشـال ساكاتا ''ئافغانىستان مۇزىكىسىغا بو
دىنىي مهزمۇن ۋه دىنىـي تهپسـىرلهر بىـلهن چىرماشـقان ھالـدا زىـچ باغالنغـان دهپ خۇالسـىاليدۇ. 

ئۆزبېكىسـتاندا تهتقىقـات ئېلىـپ بـارغۇچى لېۋىنمـۇ دىـن بىـلهن مۇزىكـا ئوتتۇرىـدىكى  )1986:39(
شـــىنجاڭ ۋه ئۆزبېكىســـتاندىكى مۇزىكـــانتالر ئـــادهتته  باغلىنىشـــنى مۇنـــداق بايـــان قىلغـــان:

خــان مۇزىكانتالرنىــڭ (ئىســالم -شائىر،پهيالســوپ، قىزىقچــى ھهييــار يــاكى مــولال بولىــدۇ. بهللېــر
شــهجهرىلىرىنى يــادلىغۇچى مهدداھالر)ئهنئهنىــۋى دىــن بىــلهن ســېھىر ئارىســىدىكى بىــر ۋاســتىچى 

ېك مۇزىكىلىرىنىڭ مۇزىكـا چېگرىسـىدىن ھالقىـپ ). لېۋىن ئۆزب2000:39ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ (
ئـــارا -كهتكهنـــال بولـــۇپ بولـــۇپ قالماســـتىن بهلكـــى يهنه ئىالھىـــي ۋه روھىـــي ئـــامىلالرنى ئـــۆز

ــاھ خــۇداي  ــدۇ:''بىر گ ــالغا ئالى ــۇالرنى مىس ــۈتۈپ مۇن ــى كۆرس ــته ئىكهنلىكىن ــتۇرغۇچى ۋاس تۇتاش
ھ ۋه پهيغهمبىرىمىز ئۈچۈن، بىر نۆۋبهت راسۇلدان، بىر گاھ غامزاي ئۇسسۇلدان''( بىر نۆۋبهت ئالال

 )      4-1996:63بهختىمىز ۋه ئۇسسۇل ئۈچۈن'' ) (

بهزى تـارىخىي مهنــبهلهر ۋه تـارىخىي شهخســلهرنىڭ تهزكىرىلىـرىگه قارىغانــدا، شـىنجاڭدىكى بىــر 
ئـارا بىـر گهۋدىلهشـكهن مـۇزىكىالر -قىسىم مۇزىكىالرنىڭ ئىچىده مۇزىكا بىلهن ئىالھىـي كـۈچ ئـۆز

''مۇزىكــانتالر  28ئهســىردىكى مــولال مۆجىزىنىــڭ-19ۋجــۈت. ئۇيغــۇر مۇزىكىلىرىــدىن بولغــان مه
ــى  ــاالمنىڭ كېيىنك ــوھ ئهلهيھىس ــكهن، ن ــارهزىمگه كهت ــىقۇيۇن'' دا خ ــارىخىي مۇس ــارىخى''يهنى ''ت ت
ئهۋالتلىرىـدىن بولغـان داڭلىــق مۇزىكانتنىـڭ تهزكىرىســى ۋه چاغاتـاي دهۋرىــدىكى داڭلىـق شــائىر 

) ھهققىـده 1502-1439( ۇقام تېكىستى ئىجاتچىسى، ھېراتتا ياشىغان ئهلىشـىر نـاۋائىيمۇزىكانت،م
بايانالر يېزىلغان . بۇ كىتابتا ناھـايىتى نۇرغـۇن كىشـىنىڭ ئهقلىنـى الل قىلغـۇدهك مۇزىكـا بىـلهن 
قۇدرهتلىك ئىالھىـي كـۈچنى ئـۆزارا بىرلهشـتۈرگهن چـۆچهكلهر بايـان قىلىنغـان . مهۋالنه سـاھىب 

ــى  ــالدى بهلىھ ــڭ -1440(مى ــر مۇزىكانتنى ــىدىكى بى ــدىكى ئوردىس ــاھنىڭ كابۇل ــابۇر ش ــى)، ب يىل
تهزكىرىسى ھهققىدىكى چۆچهكلهر ئهڭ تىپىك مىسالالردىن بىرى. بۇ تهزكىرىده مۆجىزى بىر كۈنى 
بابۇرشاھنىڭ ئوردىسىدا بهلىھى ''چۆل ئىراق مۇقامى''نى ئورۇنداۋاتقاندا، بىر بۇلبۇل كېلىپ ئۇنىڭ 

غا قونۇپ سايراشقا باشالپتۇ. بۇنى تىڭشىغان ھهممه ئادهملهر كۆزلىرىـدىن تـارامالپ ياشـالر تهمبۇرى
تۆكۈلۈشكه باشالپتۇ ۋه ھۇشـلىرىدىن كېتىپتـۇ. ئانـدىن كىشـىلهر قورقۇشـقا باشـالپتۇ ۋه بۇلبـۇلنى 
چالمــا كېســهك قىلىــپ ئۆلتۈرۈپتــۇ، شــۇئان بهلىھىمــۇ جــان ئۈزۈپتــۇ. مــۆجىزى يهنه تهســىر كــۈچى 

ۈك بولغان پهيالسوپ ئهل فارابىنىڭ نهقلىياتلىرىنى قولالنغان:ئهگهر سهن يۈز يىـل ئىبـادهت كۈچل
قىلىپ سائادهتكه ئېرىشهلمىسهڭ، سائادهتنى مېنىڭ قالۇنىمنىڭ تارىلىرىـدىن ئىـزلىگىن''. نهيسـان 

الھىـي الئىتنىڭ ''مۇزىكانتالرنىـڭ تارىخى''نـاملىق مۇھاكىمىسـىده، ئهل فارابىنىـڭ مۇزىكـا بىـلهن ئى
كۈچ ئوتتۇرىسىدىكى مۇالھىزىسى بىلهن ئهمهس بهلكـى مۆجىزىنىـڭ ئـۇنى ئوتتـۇرا ئاسـىيا سـوپىزم 

دېـگهن نـۇقتىنى ئوتتۇرىغــا ئهنئهنىسـىگه قوشـۇپ تارىختـا ئىـز قالدۇرغانلىقىــدىن مهشـھۇر بولغـان 
 .) (Light 1998قويغان

-ىت بولمىغـان مهزمـۇنالرنى ئـۆزھازىرقى سىياسىي كۆزقاراشتىكى دىنىي مهزمۇنالر بىلهن دىنغا ئائ
ئارا ئايرىۋېتىشكه بولماسلىقتىن ئىبارهت نۇقتا ئۇيغۇر مهدهنىيىتنىڭ تـاجى بولغـان مۇقـام ئۈسـتىده 
مۇنـــازىره يۈرگـــۈزۈش ئـــارقىلىق چۈشـــهندۈرۈلگهن. مۇقامنىـــڭ ئـــاخىرقى چۈشۈرگۈســـى مۇزىكـــا 

ــىقال ــۇچىالر ۋه ئاش ــۆكمهت ئېيتق ــوپىزىمدىكى ھ ــدا س ــىدىن قارىغان ــلىقى نۇقتىس ــلهن باغلىنىش ر بى

                                                
ى خوتهنده بايقالغان ۋه ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىغا يىل-1950يىلى تهييارالنغان فوتو كوپىيه نۇسخىسى -28 1919

)تهرىپىدىن، فرانسۇزچه 1998ئاغدۇرۇلۇپ، شىنجاڭدا نهشر قىلىنغان.ئهسهرنىڭ ئېنگىلىزچه تهرجىمىسى اليىت (
 )تهرىپىدىن نهشر قىلىنغان.2000تهرجىمىسى ترىبىنياك(
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. بـۇ ئۇيغـۇر زىيـالىيلىرى ئارىسـىدا مـۇھىم بىـر ئويلىنىشـقا تېگىشـلىك ئىـدىيىۋى مهسـىله 29بـاردۇر
ــدانلىقى ــۇر خان ــاخىرقى ئۇيغ ــى ئهڭ ئ ــى ۋاقىتتىك ــالىيالر ئهين ــى زىي ــوپىزىمغا قارش -16بولۇپ،س

غـان دهپ ئهيىپلهيـدۇ. ئهسىردىكى ياركهنت خانلىقىنىڭ ھاالك بولۇشىغا سوپىزىمىالر سهۋهپچى بول
) . بـۇ ئاسـارهتتىن Light 1998(  مۇقام ئۇيغـۇر مهدهنىيىتىنىـڭ سـىمۋولى ۋه شـانلىق تهركىبىـدۇر

قۇتۇلۇشنىڭ بىر يولى ئهلۋهتته پۈچهك شاكال قىسمىنى چىقىرۋېتىشتىن ئىبارهت. ھازىرقى كهسـپىي 
تۆۋهن چهككه چۈشۈرۈلگهن بولۇپ ئويۇنالردا ئورۇندىلىنىدىغان مهشرهپلهرده دىنىي مهزمۇنالر ئهڭ 

 30 تهكرارلىنىپ ئېيتىلىدىغان ''ئالالھ''دېگهن سۆزنىڭ ئورنىغا ''دوستالر'' دېگهن سۆز قوللىنىلىدۇ.

ــۆڭلىنى  ــزى ۋه ك ــڭ توپلىنىــدىغان مهركى ــالىيىتى ئىبادهتچىلهرنى ــاۋابىتى پائ ــازار ت شــىنجاڭدىكى م
ىلىدىكى ئوردام پادىشاھ مازىرىغـا بولغـان ي-1929ئىپادىلهيدىغان سورۇنى بولۇپ قالغان. ياررىڭ 

زىيــارىتىنى مۇنــداق تهســۋىرلىگهن:بۇالر تىپىــك بىــر تــاۋاپ قىلغــۇچى ئايــالالر گۇرۇپپىســى بولــۇپ 
موللىالر بارئىدى. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئازابلىرىنى ناخشا ئېيتىش، ئۆكسۈپ يىغالش ۋه ئايهت ئوقـۇش 

لهن بىـرلىكته بـۇ خىـل پائـالىيهتلهر كىشـىلهرنىڭ ). شۇنىڭ بىـ1986:120ئارقىلىق ئىپادىلهيتتى (
كۆڭۈل ئېچىش، ھۇزۇرلىنىش ۋه مۇزىكا سېزىمىنى تاۋاليدىغان مۇھىم بىر پۇرسهت بولـۇپ قالغـان. 
شىنجاڭدىكى نۇرغۇن مازار تاۋابىتى زىيارىتى دېھقانچىلىقنىڭ ئالدىراش مهۋسۈمىدىن كېـيىن يـاكى 

ــاۋ ــيىن ئېلىــپ بېرىلىــدۇ. ت ــول ھوســۇلدىن كې ــودا تۈســىنى ئالغــان م ابهت جهريانىــدائازراق س
يىلى يازغان ماقالىسىده ئوردام مازىرىنىڭ ئهتراپىغا -1983پائالىيهتلهرمۇ بولۇپ تۇرىدۇ. ما بىنيهن 

 .)Ma 1986تۇياق ئاتنىڭ ئات ئويۇنىغا قاتناشقانلىقىنى يازىدۇ ( 350قوتان قۇرۇلغانلىقىنى،  238

ىرقانچه يـۈز روھ'' نـاملىق كىتابىـدا ئـوردام پادىشـاھ مـازىرى يىلىـدىكى''ب-1929ياررىڭ ئۆزىنىڭ  
ــىلهرنىڭ  ــدىغان كىش ــان باقى ــپ ج ــوقهت ۋاستىســى قىلى ــاۋابىتىنى ئ ــازار ت ــدا مهخســۇس م ئهتراپى
مهۋجۇتلۇقىنى تىلغا ئالىـدۇ. مـازار زىيارىتىنىـڭ يهنه بىـر ئاالھىـدىلىكى كوللىكتىـپ غىزالىنىشـتىن 

ــۋه  -ن يېڭــى ســويۇلغان قــوي گۆشــى، گــۈرۈچ ۋه مىــۋهئىبــارهت. بهزى يېمهكلهرنــى مهســىله چى
قاتارلىقالرنى زىيارهتچىلهر ئۆزلىرى ئائىلىسىدىن ئېلىپ كېلىدىغان بولۇپ، يوغان بىر ''ئالتۇن داش 

 31قـازان ''دا تامــاق ئېتىلىــدۇ ۋه شـهيىخالرگه ســۇنۇلۇپ، كــۆپچىلىككه تهقسـىم قىلىنىــپ بېرىلىــدۇ
)1986:122                     .(       

ياررىڭ بۇ قازاننىڭ يېمهكلىك پىشۇرۇشقا ۋه قۇربـانلىق قىلىنغـان مالالرنىـڭ گۆشـىنى پىشۇرۇشـقا 
ئىشلتىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ. مازار تاۋابىتى جهريانىدىكى بهزى قىلمىشالر شهرىئهتكه ئۇيغۇن 

چهككــۈچىلهر ۋه  ئهمهس دهپ قارىلىــدۇ. مهســىلهن ئايالالرنىــڭ ياغلىقســىز يۈرۈشــى،تاماكا، نهشــه
مۇھهببهتلهشكۈچىلهر ئۈچۈن ھازىرالنغان''ئالتۇن ئۆي''، قىمار ئويناش قاتارلىقالرنىڭ ھهمممىسـىگه 
يول قويۇلىدۇ. باشقا جايالردىمۇ بۇ خىل بايرام شهكىللىرى تونۇشلۇق بولۇپ، جۇڭگونىڭ غهربىي 

مىغـا خهنـزۇالر ۋه تۇڭگــان شـىمالىدىكى گهنسـۇ ئۆلكىسـىده ئېلىـپ بېرىلىــدىغان   ''خـۇائېر'' بايرى

                                                
نىڭ يىغىندىسىدۇر. مهشرهپ قىسمى مۇقامالرنىڭ تېز ئۇدارلىق ياكى ئۇدارلىق خهلق مۇھهببهت لېرىكىرى-مهشرهپ29

 ئۇسسۇل بۆلىكى بولۇپ، دهسلهپكى تېكىستلىرى مهشھۇر كىالسسىك شائىرالرنىڭ شېئىرلىرىدىن تهركىپ تاپقان.
يىلى ئون ئىككى مۇقام تهتقىقات جهمئىيىتى قۇرۇلغان -1978'ئون ئىككى مۇقام'' نى قايتا رهتلهپ چىقىش مهقسدىده 30

جهمئىيهت قۇرۇلغاندىن بۇيان، بىرقانچه قېتىم يۇقىرى سهۋىيدىكى ئىلمىي يىغىنالر ئېچىلدى؛ تهتقىقات بولۇپ، بۇ 
).مۇقام تېكىستلىرىنىڭ كىتاپ بولۇپ نهشر قىلىنىشى 1992( سىن ئهسهرلىرى نهشر قىلىندى-ئهسهرلىرى ۋه ئۈن 

).ئۆزبېكىستانلىق 1996(بارات  سىر  قوزغىدىكهسپىي ساھهدىكى زاتالر ئارىسىدا ۋه جهمئىيهتته ناھايىتى كۈچلۈك ته
جۇمايېۋ بۇ قېتىملىق نهشرىده شاھ مۇقامىىدىكى بهزى دىنىي پۇرىقى كۈچۈك بولغان تېكىستلهرنىڭ تېكىستى 

 ).1993:45( ئۆزگهرتىلگهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ
قالر تارتىلىدىغانلىقىنى قارائىننىڭ مازىرىدا شورپا ۋه پولوغا ئوخشاش ئوپچه تاما-لېۋىن سۇلتان ئۇۋهيىس ئال31

 ).1996:182( كۆرسىتىدۇ
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ئـارا بىـر -ئايـالالر ئـۆز -مىللىتى قاتنىشىدىغان بولۇپ، يهرلىك ئىالھالرغـا سـهجده قىلىـش ۋه ئهر
 بىرىنى جهلپ قىلىش مهقسىدىده 'خۇائېر''  ناخشىلىرىنى ئېيتىشىدۇ.                                                   

  مازار ۋه سىياسىي ھوقۇق

ن بۇيــان مــازار ئهنئهنىســى ئوتتــۇرا ئاســىيادا ھۆكــۈمران كــۈچلهر تهرىپىــدىن سىياســىي ۋه تــارىختى
قانۇنغا ئۇيغۇنالشتۇرۇلۇپ، يهنه بىر تهرهپتىن يوشۇرۇن تهھدىت دهپ قاراپ كېلىنـدى. سـىېررىي 
زاركوننىڭ قارىشىچه شىنجاڭدىكى ھۆكۈمهت دائىرىلىـرى ئۆزلىرىنىـڭ تهسـىر كـۈچىنى ئىپـادىلهش 

 ).                                           1999:229دام پادىشاھ مازىرىنى قولالپ دهستهك بولۇپ كهلدى (ئۈچۈن ئور

ئهسىردىكى يهركهنت خانلىقى ھۆكۈمرانلىقى ناشباندى سوپىزىمى بىلهن زىچ مۇناسىۋهت -16
انالردىن باشقا ئورناتقان بولۇپ، ئۈۋهيىس ئهنئهنىسىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان. بۇ رايوندا مۇسۇلم

ھۆكۈمرانالر بولسا روشهن پهرقلىق مۇئامىلىلهرده بولۇپ كهلگهنىدى. چىڭ سۇاللىسى مانجۇ 
ھۆكۈمرانلىقى شىنجاڭنى سورىغان ۋاقىتتا ''ئۈۋهيىس تهزكىرىسى'' دېگهنگه ئوخشاش نۇرغۇنلىغان 

  ).      Baldick 1993: 215ئىسالمىي كىتابالرنى چهكلىگهن (

ئۇالر  يىلالردا ئوردام مازىرىغا بولغان زىيارىتىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ:-1920ياررىڭ 
ناھايىتى ئهسهبىي بولۇپ،بىر قېتىم بىر چهتئهللىك كونسۇل مازارنى زىيارهت قىلماقچى 
بولغاندا ئهسكهرلهرنىڭ ھىمايىسىده مازارغا بېرىشقا مهجبۇر بولغان، بۇ ھهتتا مازار تاۋاباتى 

دى. چۈنكى قهشقهرنىڭ ۋالىسى ھهرقانداق بىر تهسادىپىي خهۋپ خهتهرنڭ پهسلىمۇ ئهمهسى
بولۇشىنى خالىمايتتى. يۇقۇرىدىكى بۇ بايان ھۆكۈمهت پوزىتسىيىسىنىڭ مازار تاۋابىتى 
زىيارهتچىلىرىگه قارىغاندا مۇھىم ئورۇندا تۇرىغانلىقىنى ئهكس ئهتتۈرىدۇ، بۇنىڭ مىسالى 

وستۇمغىمۇ يېقىنقى يىللالردا ئاگاھالندۇرۇش بېرىلگهن مېنىڭ شىنجاڭدىكى بىر يازغۇچى د
)(Jarring 1986:112. 

بۇرۇنقى سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكـۈمرانلىقى دهۋرىـده، مـازار زىـددىيهتلىك شـهيئىي دهپ قـارىالتتى. 
ــگه  ــاھىيهت''كه ئى ــى م ــوۋېتقا قارش ــدا مازارنىڭ''س ــۆز تهتقىقاتى ــاكوۋ ئ ــى پولىي ــىيه يازغۇچىس روس

يىلـى -1922ئوتتۇرىغا قويغـان بولـۇپ، تـۈرك باسـمىچىالر ھهرىكىتىنىـڭ رهھبىـرى، ئىكهنلىكىنى 
تاجىىستاندا روسىيهگه قارشى ئۇرۇشتا ۋاپات بولغان ئهنۋهر پاشانىڭ مازىرىنى مىسالغا ئالىدۇ. يهنه 

يىلى يۈز بهرگهن روسىيىگه قارشى -1868دىن نهقىشبهند بولۇپ،-ئال-بىر مازار بۇخارادىكى باخا
ڭدا خهلىپىلىكنىڭ كاتتىۋېشـى ئاتالغـان، روسـىيهگه قارشـى جىھـاد قىلغۇچىنىـڭ قهبرىسـى قوزغىال

 ). بــــۇ مــــازار ســــوۋېت ئىتتىپــــاقى دهۋرىــــده ۋهيــــران قىلىــــۋېتىلگهن1992:100ئىــــدى (
)Zarcone1999:226يىلالردا باش -1970قارانىنىڭ مهقبهرىسىنىڭ -). لېۋېن سۇلتان ئۇۋهيىس ئال

ــى ھه ــا قارش ــۈرگهن دىنغ ــدۇ (كۆت ــا ئالى ــاقىۋېتىلگهنلىكىنى تىلغ ــته ت ــوۋېت 1996:183رىكهت ). س
ـــا  ـــان، ھهتت ـــى مهۋقهده تۇرغ ـــوپىزىمغا قارش ـــهرىئهتى ۋه س ـــالم ش ـــرى ئىس ـــۈمهت دائىرىلى ھۆك

ئــادهتلهرگىمۇ يــول -مهســچىتلهردىمۇ قــانۇنلۇق بولغــان مــولال، ئىشــانالرنى چهكلىــگهن ۋه ئــۆرپ 
ســېننىڭ مۇھاكىمىســىگه ئاساســالنغاندا، بــۇ خىــل قويمىغــان. ۋاھــالهنكى، ئالېكســاندرا بېننىگ

ھهرىكهتــلهر دىنىــي مهزمۇنــدىكى ئهســهبىي ئىككــى قۇتۇپنىــڭ ئارىســىدىكى مۇناســىۋهتنى تېخىمــۇ 
 ).             Bennigsen and Wimbush 1985: 40يىرىكلهشتۈرۈپ، مهغلۇبىيهتكه ئۇچراتقان. (

ۋه چوڭ تىپتىكى دىنىـي مۇراسـىمالر شـىنجاڭ  جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتى دهۋرىده، مازار تاۋابىتى
نـاتوغرا ھهرىكهتـلهر دهپ قارىلىـدۇ، ئهممـا  ھۆكۈمهت دائىرىلىرى تهرىپىدىن چهكلهنـگهن، لـېكىن

مهدهنىيهت زور ئىنقىالبى دهۋرىده ئىنقىالۋىي سولچىل تهشۋىقاتنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغاننى ھېسـابقا 
ـــ ـــاقى دۆلهتلىرىدىكى ـــدا، ســـوۋېت ئىتتىپ ـــازارئالمىغان ـــۈرده  -دهك م ماشـــايىقالر سېســـتىمىلىق ت

 ۋهيرانچىلىققا ئۇچراپ تۇرىدىغان ئهھۋالالر يۈز بهرمىگهن. 
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بۇ يهرده مازارنىڭ تهقدىرىگه سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تهقدىرىگه ئوخشاش ئېنىقلىما بېرىشـكه 
ىـك ھوقـۇقى چـوڭ دىنغـا دىنىـي ئهركىنل 5بولىدۇ. جۇڭگونىڭ ئاساسىي قانۇنىدا سېستىمىالشقان 

بېرىلگهن. بۇ دىنالر پراۋىسالۋىيه دىنى، كاتولىك دىنى، بۇددا دىنى، داۋجىئـاۋ دىنـى ۋه ئىسـالم 
قانۇنسـىز دىنىـي پائـالىيهتلهر'' ۋه فېئـودال خۇراپـاتلىق ''’دىنىدىن ئىبارهت. بۇنىڭ بىلهن بىرگه، 

قا،مهدهنىيهتسـىزلىككه ۋه  »قاالقلىق« ئىدىيىلىرىنى تارقىتىشقا قهتئىي يول قويۇلمايدۇ، دۆلهتنىڭ
ــم.  ــاۋاز قوشــۇش الزى ــۇئارلىرىغا ئ ــارهت ش ــتىن ئىب ــقا قارشــى تۇرۇش ــى بۇزۇش ــيهت تهرتىپىن جهمئى
ئهمهلىيهتته دۆلهتنىڭ دىنىي پاالىيهتلهرگه دهخلى تهرۇز قىلىشىدىن ئىبارهت ھهرىكىتى مهدهنىـيهت 

ىرىســىده، ســىنىپىي كــۈرهش ئىنقىالبــى ۋاقتىــدىكى خۇراپاتلىققــا قارشــى تــۇرۇش ھهرىكىتىنىــڭ دائ
نۇقتىسىدىن قوزغالغان بولـۇپ، مۆتىـدىل بىـر تهشـۋىقات ستراتېگىيىسـى ۋه قايتـا تهربىـيه ئېلىـپ 

) نهزهرىنى دىنىي 2001a:9خان (-). بهللېرAnagnost 1994:227( بېرىشنى ئۆزىگه نىشان قىلغان
-ورمال دهپ قارالغـان'' ئـۆرپپائالىيهت ئىچىدىكى ''فېئودال خۇراپاتلىق'' ۋه سىياسىي جهھهتتىن ن

 ئادهتلهر كاتېرگورىيىسىنىڭ ماھىيىتىگه قاراتقان. 

شــىنجاڭدىكى ۋهزىيهتــتىن قارىغانــدا مازارالرنىــڭ تهقــدىرى دۆلهتنىــڭ ئىشــتىراك قىلىشــى بىــلهن 
ئهمهس، بهلكــى يهرلىــك سىياســهت، قارارالرنىــڭ كــونترول قىلىشــىغا بــاغلىق. زاركــون ھۆكــۈمهت 

تهسـىر  32ڭ يوشۇرۇن خهۋپ خهتىرىنى ئازايتىش ئۇچۇن، مازارنىـڭ سـىمۋوللۇقدائىرىلىرى مازارنى
). بهزى شهھهر ئىچىگه جايالشقان مـازارالر 1999:234كۈچىنى چهكلهشكه ئۇرۇنغان دهپ قارايدۇ (

يېڭىــدىن رېمونــت قىلىنىــپ ســاياھهتچىلهرگه ئېچىــۋېتىلگهن بولــۇپ، بــېلهت باھاســى ناھــايىتى 
خهلق بۇنى قوبـۇل قىاللمـايتتى. مـازارلىقالردا ئۇيغـۇرچه، خهنـزۇچه ۋه قىممهت بولغاچقا، يهرلىك 

ــارقىتىالتتى.  ــلهر ت ــت ۋهرهقى ــا ئائى ــي ۋه تارىخىغ ــڭ دىنى ــان دۆلهتنى ــالردا يېزىلغ ــزچه تىل ئېنگىلى
ئۇالرنىڭ بۇ سىتىراتېگىيىسى بىر تهرهپـتىن ھۆكۈمهتنىـڭ دىنىـي ئهركىـنلىككه بولغـان قوللىشـىنى 

هنه بىـر تهرهپـتىن دۆلهتـكه زىيـانلىق دهپ قارالغـان دىنىـي پائـالىيهتلهرنى ئىپادىمهكچى بولسـا، ي
 33چهكلهش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغانىدى. باشتا تىلغا ئالغـان مىسـاللىرىمىزدىن مـۇقهدددهس جـايالر

ماشايىقالر ۋه تاۋاپ قىلىش مۇساپىلىرى غايهت زور بىر تور شهكىللهندۈرگهن  -دهپ سانالغان مازار
ىن مــازار تاۋاباتچىلىقىنىــڭ شــىنجاڭنىڭ ســاياھهتچىلىك ئىشــلىرىدا مهلــۇم كــۆلهم بولــۇپ، بۇنىڭــد

شهكىللهندۈرگهنلىكىنى كۆرۈۋېلىشـقا بولىـدۇ. گـاردنېر بوۋىڭتـون شـىنجاڭنىڭ تـارىخى توغرىلىـق 
يېقىنقى بىر ماقالىسىده، مازار ئىزلهپ يولغا چىققان بىر توپ ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ چۆللۈكته يولـدىن 

خهنزۇ گېنېرال بهنچاۋنىڭ تۆھپىسىگه ئاتـاپ -ىپ، يېڭى ياسالغان بىر ساياھهت ئورنى ئېزىپ قېل
ياسالغان خاتىره سارىيىنى بايقاپ قالغانلىقىدىن ئىبارهت قىزىقـارلىق بىـر ھېكـايىنى بايـان قىلىـدۇ 

). بوۋىڭتون تارىخىي ئهھمىيهتكه ئىگه بۇ كۆرۈنۈشلهرگه دىققىتىنى ئاغدۇرىدۇ. شۇنىڭ 2001:95(
ىلهن بىر ۋاقىتتا، كانايدىن ئاڭلىنىۋاتقـان يـۇقىرى ئـاۋازدىكى ''شـىنجاڭ خهلـق ناخشـىلىرى''نىڭ ب

شېئىرى خهنزۇچه بولۇپ، بىر قىسىم دېسكو رېتىملىرى ئارىالشقان ھالدا كهلگهنىدى. بۇ يېڭىـدىن 
            34قۇرۇلغان ساياھهت رايونىنىڭ يېڭىچه تۈسلىرىدىن بىرىدۇر.

ــ ــا ك ــىرتقى دۇنياغ ــاتى س ــازار تاۋاب ــى  م ــوڭ تىپتىك ــرى چ ــڭ بى ــدىغان مهزمۇنالرنى ۆپ ئاڭلىتىلماي
پائالىيهتلىرىگه بولغان سىياسهت يېقىنقى يىلالردىن بۇيان بارغانسېرى چىڭايغانلىقى ئىدى. ئوردام 

                                                
) خوجىالر دهۋرىدىكى ئاپاق خوجا مازىرى ھهققىده مۇالھىزه يۈرگۈزۈپ، ئۇنى جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ 1999( زاركون32

 چىيهنلوڭ خانغا تارتۇق قىلىپ بهرگهن مهلىكىسى ئىپارخاننىڭ قهبرىسى بىلهن بىر جايدا ئىكهنلىكىنى  كۆرسىتىدۇ.
گنوستمۇ نۆۋهتتىكى دىنىي يوسۇنالر ھهققىده مۇالھىزه يۈرگۈزۈپ، جۇڭگونىڭ غهربىي جهنۇبىي قىسمىدىمۇ ئانا33

 مۇقهددهس جايالرنى كونترول قىلىش ئارقىلىق خهلقنىڭ دىنىي پائالىيهتلىرىنى چهكلىگهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ
)1994:222.( 

 ڭنىڭ ناخشىلىرى كۆزده تۇتۇلىدۇ(خاررىس).تىپىك ھالدا ھهممه يهرده ئۇچراتقىلى بولىدىغان ۋاڭلوبى34 
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يىلى جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانـدىن كېـيىن ئوڭچلالرغـا -1958پادىشاھ مازىرى تاۋاباتى 
ھهرىكىتــى جهريانىــدا پۈتــۈن مهملىــكهت مىقياســى بــويىچه مهدهنىــيهت ئــامىللىرى  قارشــى تــۇرۇش

چهكلىنىپ، جۈملىدىن شىنجاڭدىمۇ مازار تاۋاباتى قـاتتىق سىياسـهتنىڭ تهسـىرىگه ئۇچرىغانىـدى. 
يىلــالردا -1980مـازار تاۋابــاتى پائـالىيىتى مهدهنىــيهت زور ئىنقىالبىنىـڭ ئاياقلىشىشــىغا ئهگىشـىپ، 

ى كۈنـدۈلۈك گه كهلتـۈرۈلگهن ۋه ئهڭ يـۇقىرى پهللىـگه چىققـان بولـۇپ، بهزى كـۈنلىرقايتا ئهسلى
يىلـالردا شـىنجاڭنىڭ سىياسـىي - 1990نهپهرگه يهتـكهن. لـېكىن  2000 0زىيارهتچىلهرنىڭ سـانى

ۋهزىيىتى بىراز جىددىي ھالهتته بولۇپ، مازارالرغا قاراتقان سىياسهتمۇ ئىسـالم ئهسـهبىي كـۈچلىرى 
ئـارا باغلىنىشـلىقى -كۈچلهرنىڭ ۋهھىمىسى بىلهن تېرورىزىم ۋه زوراۋانلىق بىلهن ئۆز ۋه بۆلگۈنچى

يىلىـدن باشـالپ مـازار تاۋابـاتى زىيـارىتىنى -1997بار دهپ قارالغان. بـۇ سـهۋهپلهر ھۆكۈمهتنىـڭ 
ــش ۋه  ــونترول قىل ــازارالرنى ك ــدا م ــان. شــىنجاڭنىڭ بهزى جايلىرى ــۈرۈپ چىقارغ چهكلىشــىنى كهلت

ىشقا ئائىـت سىياسـهتلهر ئىزچىلالشـتۇرۇلدى. خوتهنـدىكى ئىمـام ھـازىم مـازار تاۋابـاتى نازارهت قىل
يىلغىــچه يهرلىــك ھۆكۈمهتنىــڭ باشقۇرۇشــىدا بولــۇپ -2001يىلىــدىن باشــالپ - 1997پائــالىيىتى 

  كهلدى.     

ده مازارغا بارىدىغان يېڭى يولالر ياسىلىپ، مازارلىققا بـېلهت ئېلىـپ كىـرىش يولغـا قويۇلـدى ھهمـ
مازارلىقنىــڭ ئامــانلىقىنى قوغــداش ئۇچــۇن ســاقچىالر ئورۇنالشــتۇرۇلغانىدى. مــازار تــاۋابىتى مــازار 
پائالىيىتى ھهر يىلى ماي ئېيىـدا ھهر ھهپتىنىـڭ چارشـهنبه كۈنىـدىن جـۈمه كـۈنىگىچه ئـۇدا بهش 

ى دىـن ئـارتۇق زىيـارهتچى قاتنىشـىدۇ. گهنسـۇ ئۆلكىسـىدىك 20000ھهپته ئۆتكۈزۈلىدىغان بولـۇپ،
ــك  ــايرام يهرلى ــۇ ب ــان ب ــهببۇس قىلىنغ ــش تهش ــۆرنهك قىلى ــى ئ ــڭ تهجرىبىلىرىن خــۇائېر بايرىمىنى

يىلـدىن بۇيـان خهلقـقه سـودا ۋه سـاياھهتچىلىكنى ئىلگىـرى سۈرۈشـكه پۇرسـهت  20ھوكۈمهتنىڭ 
ئــادهتلهرنى قــولالپ كېلىۋاتىــدۇ. ھۆكــۈمهت قالپــاق  -يارىتىــپ بېرىــپ ۋه يهرلىــك مىللىــي ئــۆرپ

بىلهن مازار ئوتتۇرىسىدكى مۇناسىۋهت ئىسـالمنىڭ  35ئهسهبىي كۈچلهر'' ۋه''ۋاھابىيالر''كىيگۈزگهن ''
ئهنهنىۋى مازار مهدهنىيىتىگه بىر خىل ھاقارهت كهلتۈرگهن بولۇپ، سهۋهبى يهرلىك ئهمهلـدارالر ۋه 

ئادهت ھهققىدىكى بىلىمىنىڭ كهمچىل بولغانلىقىـدىن -سىياسهت ئىجرا قىلغۇچىالرنىڭ دىنىي ئۆرپ
شىنجاڭ گېزىتى '' ده بىر مازارلىقتا ئايـالالر پهرزهنـت يـۈزى كـۆرمهك ئۈچـۈن ’’يىلى -1999ئىدى. 
تـــاالۋهت قىلىۋاتقــان ۋاقىتتـــا، مازارنىــڭ ۋاھـــابىيىالر تهرىپىــدىن كويـــدۈرۈلۈپ ۋهيـــران -دۇئــا 

يــولى -2000قىلىنغــانلىقى توغرىســىدا خهۋهر بېرىلىــدۇ. راھىــله داۋۇتنىــڭ كۆرسىتىشــىچه ئــۇ 
دىكى ئىمام ھازىم مازار تاۋابىتىده بىر ئايالنىـڭ تاماشـىبىنالرغا ناھـايىتى ئـۇزۇن بىـر نۇتـۇق خوتهن

ســۆزلىگهنلىكىنى ۋه ســۆزىده مــازار تاۋاباتىنىــڭ ئىنســانپهرۋهرلىك ۋه ھــۆرمهت يۈزىســىدىن ئېلىــپ 
ـــده  ـــدىغانلىقى ھهققى ـــولغىلى بولى ـــگه ب ـــلهرگه ئى ـــي تهلىم ـــق دىنى ـــدىغانلىقىنى ۋه مۇۋاپى بېرىلى

 لىگهنلىكىنى بايان قىلىدۇ. سۆز

كىــرىش ســۆز قىســمىدا كومۇنىســتىك دۆلهتلهردىكــى ئهنــدىكىش ۋهزىيىتــى ۋه ھــازىرقى زامــانىۋى 
دهۋردىكــى دۆلهت تــۈزۈمى ئهھــۋالى چۈشــهندۈرۈلگهن. شــىنجاڭ ھۆكــۈمهت دائىرىلىــرى سىياســىي 

ن ۋه ۋهھشـى دهپ تېمىالرغا سهزگۈر بولـۇپ، بـۇ رايـون دۆلهت ئىچـى مىقياسـىدا قـاالق، قااليمىقـا
قارىلىپ كهلدى .بۇ رايۇن دۇنيانىڭ ھۈرمهت كۆرسىتىشـىگه ۋه چۈشىنىشـىگه مۇھتاجـدۇر. قارشـى 
مهۋقهدىن ئېلىپ ئېيتقاندا مازارنىڭ سىياسىيلىقىدا ئهمهس، ئېستېتىك مـاھىيىتىنى مـۇھىم ئورۇنغـا 

ىغان تهھـدىتى قويۇش كېرهك ئىدى. مازارنىڭ ھىچقانداق بىر سىياسىي جهھهتـتىن ئېلىـپ كېلىـد
يوق بولۇپ، پهقهتال مازارلىقنىڭ جىمجىتلىقىغا تهسىر يهتكۈزۈپ تهرتىپنى بۇزۇش ئېھتىماللىقى بار. 

                                                
''ۋاھھابىيالر'' ئهسلىده سهئۇدى ئهرهبىستاندا شهكىللهنگهن بىر دىني ئېقىم بولۇپ، ھازىر ئوتتۇرا ئاسىياسا تهسىرى 35 

كۈچلۈك ئېقىمالردىن بىرى بولۇپ قالماقتا ۋه نۆۋهتته غهرپلىكلهرنىڭ ئهسلىيهتچىلهر دېگىنى بىلهن بىر ئۇقۇم بولۇپ 
 كهلمهكته.
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بىرقانچه ياش زىيالىيالر يۈرهكلىك ھالدا ئۆزلىرىنىـڭ ھۆكۈمهتنىـڭ مـازار تاۋابـاتى پائـالىيهتلىرىنى 
-ئالىيهتلهر'' بىلهن ''مىللىي ئۆرپ چهكلىشىگه بولغان نارازىلىقىنى بىلدۈرۈپ، ''قانۇنسىز دىنىي پا

ئادهت'' لهرنى بىر تاياقتا ھهيدىمهسلىكنى ۋه پهرقلهندۈرۈشنى تهلهپ قىلدى. لېكىن شىنجاڭدا بـۇ 
ــا  ــۇپ، دۇني ــۇالھىزه يۈرگــۈزۈش مــۈمكىنچىلىكى يــوق دېيهرلىــك بول خىــل مهســىلىلهر ئۈســتىده م

رهش'' خىتابىغـا ئهگىشـىپ، بـۇ خىـل مىقياسىدىن ئالساقمۇ، ئامېرىكىنىـڭ'' تېرروزىمغـا قارشـى كـۈ
 مۇالھىزىلهرگىمۇ كۆپ سهھىپه بېرىلمهيۋاتىدۇ.           
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