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XI ғасырда түріктер туралы жазылған жалпы
шығармалармен қатар, алғаш рет селжұқтар династиясына арналған алғашқы тарихи еңбектер
жарыққа шыға бастады. Солардың бірі XI
ғасырда белгісіз автордың қаламынан туған
«Малик-наме». Бұл еңбекте селжұқтардың тарихы Мұхаммед Тоғрылбектің (1038–1063) заман© 2017 Al-Farabi Kazakh National University

дасы, туысы Инанч Байгу деген текті эмирдің
айтуынша жазылған.
«Малик-наменің» түпнұсқасы арабша жа
зылған, алайда ол сақталмаған, бірақ сол
шығармадан үзінділер мен қысқаша баяндаулар
Ибн әл-Асир (XIII ғ.), Әбу-л-Фараджә (XIII ғ.),
Мирхонә (XVI ғ.) және басқа тарихшылардың
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(1,  б. 31–65) еңбектерінде кездеседі. Осы
еңбектің тікелей әсері Ибн Хассула Садр адДин Хусейни (XII ғ.), Мехмед Нешри (XV  ғ.)
және Муслих ад-Дин Лари (XVI ғ.) сияқты
ғалымдардың шығармаларынан да байқалады.
«Малик-наме» шығармасында X–XI ғғ. Сел
жұқтар қозғалысы туралы қызықты мәліметтер
бар. Бұл шығармада селжұқтарды асыра мақтау
мен әсірелеу басымдырақ. Мұндай үдерістің
қалыптасуын селжұқтар династиясының ба
сында отырған аға буын өкілдері мен Селжұқтар
көсемдері өздерін таза ақсүйек деп насихаттауы
[2, б. 299]. Сондықтан да болар «Малик-наме»
авторы да оларды «ақсүйек патша тұқымдары»
(знатное
царское
происхождение»)
деп
көрсеткен.
Селжұқтар державасының тарихы туралы
тағы бір ең бағалы және құнды еңбек Низам әлМүльктің «Саясат-наме» трактаты [3].
Низам әл-Мүлік Алып-Арслан (1063–1072)
және Меликшах (1072–1092) тұсында уәзір
болған адам.
«Саясат-наме» шығармасында селжұқтар
дәуірінің құрылысы ғана емес, сонымен қатар
түркімен тайпаларының жағдайы туралы да
тамаша толық мәліметтер бар. Қазіргі кезде бұл еңбектің парсы түпнұсқасынан басқа,
ортағасырлық түрікше аудармасы да бар [4].
XII ғ. Селжұқтар тарихы туралы біраз ең
бектер жарық көреді [5; 535б.]. Соның бірі
Әнуширван ибн Халид Кашанидің қалдырған
еңбегі. Кейіннен аталмыш шығарманы парсы
тілінен Имад ад-Дин Исфахани (1125–1201) араб
тіліне аударды.
1126 ғ. белгісіз тарихшының кең көлемді
«Мұджмал ат-таварих ва-л-кисас» атты еңбегі
шықты. Бұл шығарма селжұқтар тарихы жайлы
құнды әрі маңызды еңбек болатын. «Мұджмал
ат-таварих» жазған адам «көптеген тарихи
еңбектерді пайдаланған» деп жазады...[6, 64 б.].
Қарастырылған еңбектердің ішінде түркі
тілдес тайпалар жайлы тың әрі көптеген аңыздар
мен әңгімелер де бар. Солардың бірі «Оғызнаме» туралы айтылған көне аңыз нұсқасы [7,
35  б.]. Бұл еңбек әлі де аударып зерттеуді қажет
етеді.
1953 ж. Тегеранда, жоғалып кетті делінген
XII ғасырдағы Захир ад-Дин Нишапуридің
«Селжұқнаме» [8] еңбегі табылып, қайта жарық
көрді. Захир ад-Дин Нишапуридің еңбегімен
қоса 1202 ж. Әбу Хамид Мухаммадом ибн
Ибрахимнің қолымен жазылған оның «Жалғасы»
да шықты. «...Захир ад-Дин Нишапури өзінің
еңбек жолын Селжұқтардың басшысы Торғұл
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II (1177–1194 жж.) патшалық етіп тұрған
кезде аяқтады және Исмаил-хан Афшар «Сел
жұқнаменің» авторы 1187 өлген дегенді айт
қанымен, оған еш дәлел көрсетпейді [9, 59 б.].
Захир ад-Дин Нишапуридің «Селжұқнаме»
шығармасының Тегеран басылымына екі
қолжазба енгізілген, біріншісі XIV ғ. Хаммдул
лах Қазвинидің «Тарих-и гузида» шығармасы,
ал екіншісі, Кашанидің (XVI ғ.).» Зубдат аттаварих» шығармасында сақталған. «Селжұқ
наме» баспагерлері аталған екі қолжазба да
Захир ад-Дин Нишапури шығармаларының түп
нұсқасындағы мәтіндері еді дегенді айтады [10].
Алайда, Рашид ад-Диннің мәтіндерін жа
рыққа шығарған түрік ғалымы Ахмед Атеш «...»
Селжұқнаме» баспагерлері Захир ад-Диннің
«Селжұқнамесінің» қолжазбасын қолданды, қа
лай болғанда интерполяцияға ұшырады» деп
жазады [11, 15 б.].
Ахмед Атеш шығарған мәтіндері негізінде,
Тегеран басылымындағы қателерді түзетеді.
Олар көбінесе, адам аттары, географиялық атаулар мен тайпалардың аттары еді. «...Бірақ «Сел
жұқнаме текстологиялық қателіктерге қарамай
жарық көргені үлкен жаңалық, зор табыс болып
табылады», – деп жазады түрік ғалымы [12, 7374б.].
«Селжұқнаменің» тарихи дереккөз ретіндегі
маңызы өте зор.
«Алғашқылардың бірі болып Захир адДин еңбектерін XIII ғ. Мухаммад Раванди [13]
және Рашид ад-Дин Фазлуллах, XIV–XVI ғғ.
тарихшылар Хафиз-и Әбру, Хамдуллах Мустоуфи Қазвини, Муслих ад-Дин Лари, Махмуд
Ақсарайлы [14, б. 73–76] пайдаланды.
Захир ад-Дина Нишапуридің тарихи еңбегі
алғашқы селжұқтар туралы баға жетпес, құнды
мәліметтер береді. «Селжұқнама» кітабы Сел
жұқтар үкіметінің өздерінің алтын дәуірін
бастарынан өткізіп, қайшылық пен бақталастыққа
душар болған кезінде жазылған. Сол себепті
тарихшы Селжұқтар үкіметі тарихының басынан
өз заманына дейінгі жолына куә болғандықтан
бұл үкіметтің әлсіреу факторларына нақты
сараптама ұсынады. Бұл сараптама өз түрінде
теңдессіз болып табылады. Әскерилер мен
жазушының айтуынша билеушілердің (әмірлер
дің) билік құрылымындағы рөліне көңіл аудару
және бұлардың билік саласында басқа органдар
мен белсенділермен түйткілдерін баяндау
«Селжұқнама» кітабын Селжұқтар заманындағы
басқа еңбектерден ерекшелендіреді. Осы тұр
ғыдан оқиғаларды боямасыз жеткізуі және осы
еңбектің Равандидің «Рахат ус-судуры» сияқты
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Захиреддин Нишапуридің «Селжұқнаме» кітабындағы түрік билеушілерінің құрылымдық жүйесі

маңызды еңбектердің жазылуына негіз болып
қана қоймай [15, 289 б.], бұл еңбектің Селжұқтар
үкіметіндегі билік саласындағы органдар мен
белсенділер туралы нақты жазылуын, оның
ерекше құндылығы деп атауға болады.
Захир ад-Диннің «Селжұқнамесі» Селжұқтар
билігінің құрылымы және әмірлікті жалғастыру
тәсілі туралы шынайы, толық мәлімет береді.
«Селжұқнама» кітабында осы дәуірдегі саяси
өзгерістерде үлкен рөл атқарған топ ретінде
қажы Низам әл-Мүлік бастаған хатшылар
(  ديوان ساالری- диван салари) органының
селжұқтардың күшін қалыпқа келтіру және оны
билікті сақтап тұру үшін пайдалануға талпынуы
жайлы кең қамтылған. «...Селжұқ үкіметінің
құрылымында (х.қ.ж.с.б. 431-590  ж.ж.) әртүрлі
органдар мен белсенділердің саяси салаға
атсалысуы және олардың әрқайсысының би
лікті қалыптастыру және орнықтырудағы рө
ліне байланысты осы дәуірге дейінгі саяси би
ліктерден бөлек құрылым қалыптасты...» деп
жазады.
Захиреддин Нишапуридің «Селжұқнама»
кітабы (х.қ.ж.с.б. 571- 582 ж.ж.) Селжұқтар билігі
туралы парсы тілінде жазылған ең көне дереккөзі
болғандықтан, әскери күштер мен олардың билігі
кезінде басқа органдармен қайшылықтарын
толық көрсетеді. Бұл еңбектің шағын мəтіні мен
оған Равандидің «Рахат ус-судур» еңбегі сияқты
құнды туынды немесе басқа араб дереккөздерінің
терең əсері осы кітапқа ерекше көңіл аударуды
азайтты (төмендетті). Бұл еңбектен сонымен
қатар, əскерилердің билігі туралы біртұтас
ақпарат жəне билік құрылымындағы билеушілер
жайлы да мәлімет алуға болады. «Селжұқнама»
кітабында басқа органдар, соның ішінде халифат
пен сұлтанат жайы да сөз болады.
«Селжұқнама» кітабы тұрғысынан әскери
лердің Селжұқтар билігіндегі орны туралы
айтылады. Сол дәуірдегі түрік тарихы үшін
бұл мәліметтер маңызды құжат болып табылады. Кітапта әскерилердің Селжұқтар үкі
метінің қалыптасуында және оның өзгеруінде
айтарлықтай рөл атқарғандығы айтылады. Хатшылар (министрлер) органының, әсіресе Низам әл-Мүлктің жеке тұлғасының ұзақ мерзімге
жоспарланған, орталықтанған үкімет құру
мақсатында әскерилердің күшін реттеп, оған
бағыт беруге тырысқан талпыныстарын да
көруге болады.
Селжұқтар үкіметі негізінен әскери үкімет
болғандықтан бұған ұқсас шығармалар қата
рында еуропалық мысалы, сондай туындылардың
қатарында Эдмонд Клиффорд Босурт (1362),
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Карл Клунез (1381) бен Анн Лембтон (1372)
сияқты шығыстанушылар және сондай-ақ док
тор Шахрам Юсефифар (1386) сияқты зерт
теушілердің еңбектерін атауға болады. Бұл
еңбектерін Селжұқтар үкіметін зерттеумен қоса,
өз зерттеулерінде билеушілер (әмірлер) мен хатшылар (министрлер) ұйымдарына арнаған.
Сонымен қатар, Довуд Исфаханиан өз
мақаласында (1352) Селжұқтардың әскери
құрылымын тамаша сипаттаған. Джули Мейсами (1391) «Парсы тілінде тарих жазу: Саманилер,
Ғазнавилер мен Селжұқтар» атты кітабында Захиреддин Нишапуридің «Селжұқнама» кітабын
қысқаша таныстырып өтіп, оны басқа тарихшылар, әсіресе Равандидің «Рахат ус-судур»
атты құнды еңбегін жазуда негіз болған деп
санайды. Сонымен қатар Мартен (2004) Захир
ад-Диннің «Селжұқнама» кітабының ағылшын
тіліне аудармасының кіріспесінде және Чарльз
Мелвил (2012) «Парсы тілінде тарих жазу» атты
еңбегінде «Селжұқнама» кітабының шағын
мәтінін оған көп көңіл аударылмауының себебі
деп атады.
Саяси билік құрылымына өзгеріс енгізудегі
селжұқтардың рөлі мен селжұқ әскерилерінің
монополиялық үкіметін баршаны қамтитын
орталықтанған үкіметке айналдыруға талпынысын сипаттап өткен.
«Селжұқнама» кітабы Селжұқтар әулетінің
тарихы туралы басқа еңбектерге негіз болғанына
қарамастан, осы күнге дейін оған нақты түрде
көңіл аударылмаған. «...Бұл еңбектің Равандидің
«Рахат ус-судур» еңбегімен қатар тұруы, оның
шағын ғана мәтіні (85 беттен тұрады), әрдайым
тарих ғылымымен айналысатындардың назары
на алынатын ең қажетті детальдерге көңіл
аударылмауы, сондай-ақ Селжұқтар тарихы
туралы араб тілінде мол дереккөзінің болуы бұл
еңбектің әрдайым назардан тыс қалуына себеп
болды», деп түсіндіреді Мортан [15, 289-290 б.].
Захир ад-Дин Нишапури (х.қ.ж.с.б. 582
жылы дүниеге келген) Селжұқтар үкіметінің
сарай маңындағы айтулы тұлғаларының бірі әрі
осы әулеттің екі шахзадасының ұстазы болған.
Равандидің айтуынша, Иранды Селжұқтардың
ең соңғы билеушісі, яғни Тоғұрыл бен Арслан
571-590 (хиджра қамари жыл санауы бойынша)
жылдары басқарып тұрғанда, Захир ад-Дин
Нишапури осы еңбекті жазуға кіріскен [16,
57  б.].
Ол селжұқтардың тарихын, олардың Иранға
келуінен Маазеддин Арсланның өлімі (571
хиджра қамари жыл санауы бойынша) мен
Селжұқтардың соңғы билеушісі Тоғұрыл III-нің
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(571-590 хиджра қамари жыл санауы бойынша) таққа отыруына дейін жазған. 599 (хиджра
қамари жыл санауы бойынша) жылы Әбухамед
Мұхаммад бен Ибрахим Тоғұрыл III-нің кезіндегі
оқиғаларды «Селжұқнама» кітабына қосымша
ретінде қосқан. Исмаил Афшар Абылқасым
Кашанидің «Зебде ут-таварих» атты кітабымен
бірге түптелген бұл кітаптың бір нұсқасы табылып, 1332 (х.ш.ж.с.б.) жылы басып шығарылды
[17, 13 б.]. Бұл еңбек Иран тарихындағы
осы кезеңге қатысты парсы тіліндегі ең көне
дереккөзі болғандықтан және сараптамалық сипатта жазылғандықтан айтарлықтай құнды болып табылады [18, 289 б.].
«Селжұқнама» кітабы Селжұқтар үкіметі
алтын дәуірін бастарынан өткізіп, қайшылық
пен бақталастыққа душар болған кезінде
жазылған. Сол себепті автор Селжұқтар үкіметі
тарихының басынан, өлгенге дейінгі аралықта
куә болғандықтан бұл үкіметтің барлық даму
факторларына нақты сараптама ұсынады. Ішкі
саяси қырқыстарды да ашып көрсеткен. Захир
ад-Дин Нишапуридің айтуынша, билеушілердің
(әмірлердің) билік құрылымындағы рөліне
және бұлардың билік саласында басқа органдар мен белсенділермен түйткілдерін баяндауы
«Селжұқнама» кітабын Селжұқтар заманындағы
басқа еңбектерден ерекшелендіреді. Осы
тұрғыдан оқиғаларды боямасыз жеткізуі және
осы еңбектің Равандидің «Рахат ус-судур»
сияқты құнды зерттеулердің жазылуына негіз
болғанымен қоса, бұл еңбектің Селжұқтар
үкіметіндегі билік саласындағы органдар мен
басшылардың орнын нақты көрсетілуі, оның
ерекше құндылығы деп атауға болады.
Билікке талас Селжұқтар үкіметі құрылғанға
дейін де Иранның басқа әулеттері, соның ішінде
Саманилер, Буйе әулеті мен Ғазнавилер кезінде де
болған. Алайда бұл талас Селжұқтар үкіметінде
оның аумақ пен мезгіл тұрғысынан кеңдігі және
осы үкімет құрылымының күрделілігіне байланысты басқа үкіметтермен салыстырғанда ерекше байқалды. Селжұқ түркімендері екі ғасыр
бойы Мәуереннахрдан бастап Жерорта теңізіне
дейінгі кең аумаққа билік жүргізе алды. Бұл
мәселе Иранның тарихында сол заманға дейін
бұрын-соңды болмаған еді.
«Селжұқнама» кітабы әскерилерді жалпы
«билеушілер» (әмірлер) деп атаған. Өте сирек,
тек қажет болған жағдайда ғана кейбір әскери
қайраткерлердің есімін атап отырған. Билеушілер
дегеніміз Селжұқтар үкіметіндегі әскери
қайраткерлер болған. Олар әртүрлі сатыларда,
соның ішінде әскери қолбасшылық, қалалар мен
ISSN 1563-0226

уәлаяттарды басқаруда және міндетті орындауда
мансабы бар билеушілердің қол астында қызмет
еткен [16, 267 б.].
Селжұқ билеушілері (әмірлері, қызмет
керлері) мойындарына алған міндеттердің
бірі атабектер органын басқару болды. Атабек
селжұқ шахзадасын тәрбиелеу міндетін атқарған.
Егер бір шахзада бір уәлаятты басқаруға
жіберілсе, шахзада өскенше хатшылықты құрып,
уәлаятты басқару атабекке тапсырылған. Атабек
шахзадаға ел басқару және әскерді басқару
өнерлерін үйретумен бірге оның мінез-құлқы
мен амал-әрекетін бақылап отырған. Осылайша
оның бүлік шығару ықтималына тосқауыл
қойып отырған [17, 201 б.].
Шахзадалармен бірге атабекті уәлаятқа
жіберу аталмыш аймақтарда селжұқ сұл
танының билігін сақтаумен қоса, шахза
далардың орталық биліктен бөліну мақсатта
рының алдын алып, оларды селжұқ сұлтанына
адал болуға тәрбиеленуіне кепілдік бола ал
ған. Қажы Низам әл-Мүлік тарапынан басқа
рылған сұлтан Мұхаммад Мәлекшахтың би
лігінен кейін көптеген атабектердің өздері
жекелей билікті қолдарына алса да, әрдайым
Селжұқтар үкіметі деген атты өзімен бірге
алып жүрген. Осы
���������������������������
арада Анатолия мен Керман селжұқтары және Фарс пен Луристанның
атабектерін атауға болады [19, 138-143 б., 20,
50-54 б.].
«Селжұқнама» кітабында қажы Низам әлМүлк Селжұқтар заманындағы ең ұлы саясиәкімшілік ойшыл (қайраткер) ретінде сипат
талған. Ол қоғамда сұлтанның бақылауындағы
бір орталықтанған күш қалыптастырумен қатар,
қоғамды билеушілердің (әмірлер) шектен тыс
талап етушіліктеріне бой ұсындырмай, оларды
әсерлі түрде пайдалануға жол нұсқады, – деп жазады Захир ад дин Нишапури [10, 33 б.].
Бірақ қажы Низам әл-Мүлік Селжұқтар
үкіметінің әскери күшке негізделген жүйесімен
оның біртұтастықты қалаған күшін қабылдай
отырып, айбынды селжұқ сұлтанының жанында бір мықты хатшылар (министрлер) органын құрып, соның күшін Селжұқтар әулетінің
нығайып, бекуіне жұмсады [10,55 б.].
Cондай-ақ шығармада билік басындағы
сұлтандардың ел билеудегі қаталдығы мен қатаң
тәртіп туралы да сөз болады.
Қажы Низам әл-Мүлк әрдайым әскерилер
дің қызметіне жақсы жалақы төлеуге тырыс
қанымен, олар шектен тыс талап ете бастаса,
аса қатыгездікпен жазалап отырғандығы да
айтылады.
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Мысалы, «...Низам әл-Мүлік Мәлекшахпен
кеңескеннен кейін билеушілерге (әмірлер)
қарсы тұрудың жалғыз жолы кесімді түрде
қатынас көрсету деп біліп, олардың дөрекілігіне
дөрекілікпен жауап берді: «Низам әл-Мүлк бүгін
кешке оқшау қалған кезде бұл мәселені сұлтанға
айтып, одан жауап алатын болып келісті. Кешке сұлтанмен осы мәселе жайлы сөйлесті. Осы
сөздің қауіпті мағынасын оған түсіндірді. Сұлтан
Қауыртқа у ішкізіп, екі ұлының көздерін ағызуға
бұйрық берді» ([10, 29 б].
Cелжұқтар тұсында патшалық биліктің
дәстүрі, соның ішінде мұрагерлік мәселесі мен
мұрагердің тағайындалуы күшті дамыды.
Билікке талас туған кездегі бірнеше көрініс
тер жақсы суреттеліп жазылған. «Селжұқнама»
кітабында Алып Арсланның (х.қ.ж.с.б. 455465) Тоғұрылдың орнына келуі кезінде кейбір
әскерилердің, соның ішінде Құтылмыштың
қарсылығына және олардың арасында қақты
ғыстар болғаны баяндалады. «Оларды ислам
мемлекетінің қиыр шекарасына жіберу керек,
соны қорғап, сонда орнығып, билікке араласудан
бас тартып, өз өмірлерін басыбайлықта өткізсін»
деп жазған Захир ад- дин Нишапури [106 22 б.].
«Селжұқнама» кітабы бойынша, билік
құрылымында нақтырақ әрі айқынырақ сипат
талған және биліктің шегін белгілеуге болатын
сұлтан мен уәзірге керісінше билеушілердің
(әмірлер) өкілеттігінің аясы белгісізірек

болған. Олардың билік ету шекарасы айқын
болмауы және олардың сұлтан мен уәзірдің
өкілеттіктеріне араласуы оқырманның санасында билеушілердің (әмірлер) күшінен
қорқатындай бейне тудырады.
Захиреддин Нишапуридің «Селжұқнама»
кітабы Селжұқтар билігі туралы парсы тіліндегі
көне дереккөзі ретінде биліктің құрылымындағы
әскерилер, осы кітапта айтылғандай, билеу
шілерге (әмірлер) ерекше көңіл бөлген. Бұл
еңбекте басқа органдар, соның ішінде халифат пен сұлтанат органдары қарастырылса да,
«Селжұқнама» кітабында айтылған билеушілер
(әмірлер) мен олардың елдің барлық істеріне
араласуы, хатшылар (министрлер) органының
олардың күш-қуатын бағыттап, қалыпқа салуға
талпынуының сәтсіздікке ұшырауы мәселелері
талқыланды.
Захиреддин Нишапуридің «Селжұқнама»
кітабын саралап қарап отырсақ, Селжұқ түркімен
тайпаларымен әміршілердің қылыштарының
күшімен құрылған Селжұқтар үкіметі шын
мәнінде әскери үкімет болғанын көреміз. Онда
әскерилер мен әміршілер биліктегі қарымқатынастарда әсерлі топ ретінде ерекше рөл
атқарғаны байқалады. Бұл мәселе әсіресе әске
рилер мен хатшылар (министрлер) органы арасында билікті қалыптастыру мен нығайтуға
қатысты қарым-қатынаста айқынырақ көрініс
тапқан.
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