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айналысатын ташкенттіктердің жағдайлары өте жақсы. Кейінгі жылдары құрылған «ынтымақ – 

мәдениет қоры» дарынды, еңбекқор, ұлттық-адамгершілік құндылықтарға бай жастардың білім 

алуына жағдай жасап, мұқтаж жандар мен жетім-жесірлерге тиісті уақытта және тиісті мөлшерде 

заттай және ақшалай көмек көрсетіп келеді.   

Қаланың орталығында орналасқан «Пирлерконду» бұрын көпшіліктің бас қосатын кафесі, 

кітапханасы болса,  бүгінде үш жұлдызды қонақ үйідің қызметін атқарып тұр.   

Қорыта айтқанда, халықтың күнделікті өмірі, салт-дәстүрі, әдет-ғұрыпы, тамақтану сипаты, 

жүрген жолы, тілі мен тарихы сияқты тақырыптарды зерттеу қай заманда болса да өзекті және 

тұрақты. Осы ретте, Ташкент қаласының жер аумағы, онда мекендеген ұлт-ұлыстардың сипаты, 

оған қатысты тарихи деректер мен аңыз әфсаналар, суреттер, олардың қоныстану тарихы сияқты 

мәліметтер болашақта түркі халықтарының қалыптасу тарихын айқындауға аз да болса мәлімет 

береді деп ойлаймын. Себебі кезінде  Орталық Азияда болған саяхатшылар, миссионерлер көрген-

білген,естігендерін қағаз бетіне түсіріп, күнделікті жазбалар жазбағанда, бүгінде біз үшін 

таптырмас құнды деректер болмас та еді. Жалпы халықтың  ортақ тарихын зерттеуде жекеленген 

елдің тарихын емес, оны тұтас түркі халықтарымен байланыстыра отырып, жаңаша көзқараспен, 

сабақтастықпен зерттеуіміз керек. Сонда ғана біз жалпы көшпенділердің өркениетін, түркі 

халықтарының мыңдаған ғасырлық рухани, саяси, әлеуметтік даму сатыларын толық аша аламыз. 
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TURKEY’S TASHKENT 

 

The article by Kulnazarova Gulbakhram Sultankulovna "Tashkent in Turkey" is dedicated to the existence of the 

city "Tashkent" in Turkey, its history, territory and climate. Information about the territory of Tashkent, the nature of 

the ethnic groups living here, historical data and legends, paintings, the history of their settlement will allow us to 

determine the history of the formation of the Turkic peoples in the future. Studying the general history of the Turkic 

peoples as a whole, we must study from a completely new point of view, linking it with the Turkic peoples as a whole 

and not the history of a separate country. Only then will we be able to fully disclose the civilization of nomads as a 

whole, millennia of spiritual, political and social development of the Turkic peoples. 

 
 

Т. Болсынбек 
ҚР Мемлекеттік Орталық музейі 

Алматы қ., Қазақстан 

tbolsynbek77@gmail.com 

 

ЖҮН ҰҚСАТУ ҮРДІСІНДЕГІ  

ХАЛЫҚТЫҚ АТАУЛАР МЕН ҰҒЫМДАР 

 

Қазақта ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүрлі қолөнерінің түрлі салалары ұсталық, 

зергерлік, ағаш ұқсату, тоқымашылық өнеріне қатысты ел ішінде сан алуан атаулар мен ұғымдар 

сақталған. Қолөнеріне байланысты қалыптасқан халықтық атауларды ғылыми айналымға енгізуде 

Әлкей Марғұлан, Халел Арғынбаев, Өзбекәлі Жәнібеков, Марат Мұқанов, Садық Қасиманов, 

Әбдіқас Тәжімұратов, Рүстембек Шойбеков және т.б. ғалымдар еңбектерінің мәні ерекше. Ал, 

профессор Нұрсан Әлімбайдың жетекшілігімен жарық көрген «Қазақтың этнографиялық 

категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі» атты көп томдық энциклопедиялық 

                                                            
 Мақала ЖТН: BR08555285. «XIX ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақстан тарихы 

мен мәдениеті туралы фотоқұжатты деректер (отандық музейлер коллекциясы бойынша). Ғылыми каталог» атты ғылыми-

зерттеу жобасы аясында жазылды. 
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еңбекте жоғарыда аталып өткен қолөнер түрлерімен қатар, жүн ұқсатудың қыры мен сыры 

баяндалады. Сондай-ақ, қазақтың тоқымашылық өнеріндегі тоқу тәсілдерін сипаттайтын «Жүннен 

жасалатын бұйымдар» атты кітапта (құрастырған К. Мұқанов) жүнді өңдеп, оны қолданғанға дейінгі 

аралық сөз етіледі және жүнге қатысты көптеген атауларға түсініктемелер берілген.  

Қазақта баскиім, бойкиім, сырткиім, аяқкиім сияқты киім-кешек түрлері, киіз үй 

жабдықтарының құрамына кіретін туырлық, түндік, үзік сондай-ақ кілем, тұскиіз, сырмақ, 

текемет, алаша және т.б. бұйымдардың негізі малдың жүнінен дайындалатындықтан мақалада жүн 

ұқсату үрдісіндегі халықтық атаулар мен ұғымдарға тоқталғалы отырмыз.  

Жүн ұқсату үрдісі алдымен қой тоғыту, қой қырқу, жүн сабау, жүн түту, жіп иіру, жүн бояу 

сияқты бірнеше сатылы жұмыстардан тұрады.  

Қой-ешкі тоғыту – қырқым алдында, қой-ешкі жүнін тазартып алу (қи, шөп-шалаң т.б.) 

мақсатында жылы күндері көлге немесе өзенге жүздіріп өту шарасы. Тоғытылған мал кейіннен 

қырқылады. Осы тұста ескере кететін жайт, малды ауылдың маңында өзен, көл болған жағдайда 

ғана оны тоғыта алады. Болмаған жағдайда қырқылғаннан кейін де жүнді жуып алады.   

Қырықтық – қой-ешкі жүнін қырқатын құрал. Ол малды қырқу барысында егеумен егеліп 

немесе қайрақпен қайралады. 

  

 
 

1-сурет – Түркістан өңіріндегі қой қырқу. Фото Канарский Н.Я. Шерсть и ее обработка. 

Том І. Часть І. Москва: издание «Всероссийского товарищества «Шерсть» и правление 

суконных фабрик Тамбовского района», 1923 атты еңбектен алынды 

 

Қой-ешкі қырқу – мал үстіндегі жүнді қырықтықпен қырқу шарасы. Бұл науқанды ауыл 

адамдары (туған-туыс, көрші-қолаң) бірлесіп атқарған (сурет 1). Қой-ешкі қырқуға қолына 

қырықтық ұстай алатын баладан ересек адамдарға дейін, тіпті әйелдерде қатысады. Кейбір балалар 

қой-ешкі қырқа алмаса да қырқылатын малдарды ұстап жәрдем етеді. Малды туырлық, төсеніш 

үстіне жығып, аяғын буып (көбіне артқы бір аяғын бос қояды) жүнді түбінен қырқады. Қойды 

жылына екі рет: көктемде және күзде қырықса, ешкіні бір рет жазғасалым қырқады. Қозыны жаздың 

ортасына таман қырқады. Қырқылған мал жүндері шетінен жинастырылып, қаптарға, қанарларға 

салынады.  
Осы тұста қой-ешкі және түйе жүнінің қасиетіне тоқтала кеткенді жөн санадық. 

Қойдың көктемде қырқылған жүні жабағы жүн, ал күзде қырқылғаны күзем жүн деп аталады. 
Қой жүні барынша мықты; жылуды жақсы сақтайды, созылғыш келеді; қой жүнінен әртүрлі киім-кешек 

түрлері және кілем, алаша, тоқым, дорба сияқты бұйымдар жасалады. Жүні бояуды бойына жақсы сіңіріп, 

әрі біраз жылға дейін өңін жоғалтпайды. Қой жүні: бас жүн, жабын жүн, бауыр жүн, мойын жүн, пұшпақ 

жүн, тірсек жүн, деп денесіндегі өскен жеріне қарай аталады. Сонымен бірге, жас ерекшелігіне қарай қой 

жүні: қозы жүні, тоқты жүні, саулық жүні, қой жүні, қошқар жүні, бойдақ қой жүні деп жіктеледі. 

Сапасына байланысты: биязы жүн, биязылау жүн, қылшықты жүн, ұяң жүн деп бөлінеді. Бұл 

айтылғандармен қатар, қой малының жергілікті жерлерде басқа да атаулары бар. Ал, ешкі жүнінің қылынан 

жіп, арқан еседі. Түбіті жылуды жақсы сақтайтындықтан шәлі, мойынорауыш, қолғап, көрпе т.с.с. 

бұйымдар тоқыған. Нарықта ешкінің қылынан гөрі түбіті қымбат бағаланған.  

Түйе малы жылына бір рет жүнделеді. Жасына қарай жүні тайлақ жүн және үлкен түйенің 

жүні деп екіге бөлінеді. Сонымен бірге, түйе жүнінің боздақ, жабағы, шуда деп аталатын түрлері 

де бар. Әр жердің климаттық ерекшелігін ескере отырып, сол жердің тұрғындары түйелерін 

көктемнің ыңғайлы уақытында жүндеген. Мысалы, Торғай облысы қазақтарының түйе 

шаруашылығын зерттеген орыс ғалымы А. Добросмыслов Торғай даласында түйені сәуір айының 
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соңынан маусым айының басына дейінгі аралықта жүндеген десе (Добросмыслов, 1895, с. 26), 

Батыс Қазақстан өңірі қазақтарының шаруашылығы, тұрмысын зерттеген орыс зерттеушісі Ф. 

Фиельструп аталған өңірдің тұрғындары қыстан жақсы шыққан түйелерін шамамен мамыр айының 

ортасынан жүндей бастаса, арығын сәл кейіндеу жүндеген дейді (Фиельструп, 1927, с. 95). Ал, қазақ 

ғалымы, этнограф Х. Арғынбаев түйе малы сәуір айының аяғынан мамыр айының басына дейін 

жүнделеді. Оның өзінде күннің жылынуы мен малдың қоңданып көтерілуімен байланысты 

екендігін айтады (Арғынбаев, 1969, 90-б.). Жүнделетін түйені шөгеріп алып, төрт аяғын бірдей 

тіздейді. Бірінші рет жүнделгелі тұрған асау тайлақтар тыпыршып мазасызданатындықтан оларды 

діңгекке басын мойнымен қоса байлап қояды. Түйені жүндеушілер екі жағында тұрып өркештен 

төмен қарай жабағысын тарта отырып, жүнді түбінен үлкен пышақпен қияды. Бұндай тәсілде түйе 

жүні кесілмей жұлынып отырады. Түйе жүндеуге 2-3 адам қатысады (Арғынбаев, 1969, 90-б.). Ерте 

кездері жүнделген түйелердің кейбірі суыққа ұрынбасы үшін, түйешілер олардың үстіне киізден 

жабу жауып, оны бір айсыз шешпеген (Добросмыслов, 1895, с. 26). Жабуды әркім мүмкіндігіне 

қарай, тіпті, ескіріп, қолданыстан шығып қалған алаша, текемет сияқты төсеніштерден, сырт 

киімдерден де құрап жасай берген. Енді мал жүндерінің түстеріне келетін болсақ, қой-ешкі жүні ақ, 

сарғыш, қоңыр, қара және т.б. түстерден тұрады. Ал, түйе жүнінің түсін зерттеуші А. 

Добросмыслов, қос өркешті түйе жүні түрлі реңктері бар ақ, сарғыш және қоңыр түстерден 

тұратынын, сондай-ақ түйе арасында жүнінің түсі ашық-қоңыр, ашық-сары, қара, бозғылт, сиректе 

болса, ақ түйенің де ұшырасатынын айтады (Добросмыслов, 1895, с. 8), ал, зерттеуші Ә. Жақыпов 

өз зерттеуінде, боз түйе, көк ала бас түйе (бас жүнінің бітісі көк, ақшыл боз, қоңыр болып келуіне 

байланысты), қара түйе (жүн шуда бітісінің қара қоңыр түске бейімдігіне қатысты) және т.с.с. 

мысалдар келтіреді (Жақыпов, 1989, 66-67-бб.).  

Жүн ұқсату үрдісіндегі сатылы жұмыстарды ары қарай жалғастыратын болсақ:  

Жүн сабау – қойдың қырқылған жүнінің ұйысқан, тұтасқан жерлерін тарқатып, көпсіту үшін 

тулаққа жайып, айнала отырып шыбықпен сабау тәсілі.  

Тулақ – малдың кептірілген терісі. Жүн сабауға қолайлы бұйым ретінде қолданылады.  

Сабау – тобылғы, тал, жыңғыл, ырғай сияқты ағаштардан ұзындығы құлаштай етіп кесіліп 

дайындалған солқылдақ шыбықтары. Жүн сабау құралы. 

Жүн түту – сабаудан өткен жүнді майдалап отырып қолмен немесе жүн тарақпен тарап 

көпсіту.  

Жүн тарақ – басында ұсақ темір тістері бар, сабы ағаштан жасалған, жүн түтуге қолданылатын 

құрал.  

Ұршық – шүйкеленген жүннен жіп иіруге арналған құрал. Ол сірге ағашы, басы мен саптан 

тұрады.   

Шүйке – есуге алдын ала әзірленген, домалақталып жинастырылған жүн.  

Иіру – жүннен жіп алу процесі. Түтілген шуданы созып, бес саусаққа орай, ұршықтың ойығына 

(оны сірге ағаш немесе мұрындық деп те атайды) сабақтап алып иіреді. Шеберлердің айтуынша, бір 

алашаны тоқу үшін шамамен үш-төрт қойдың жүнінен иірілген жіп кетеді екен. Сонымен бірге, жіп 

иірген кезде, кейде тұтынатын бұйымның ерекшелігі де ескеріледі. Мысалы, кілем жібінен гөрі 

алаша жібі ширақ (пысықтау), керісінше, алаша жібіне қарағанда кілем жібі жуандау және бостау 

етіп иіріледі (Жүннен жасалатын бұйымдар, 1990, 11-б.).  

Сабалған жүнді шиге салу – сабалған жүннен шаршы тәріздес киіз жасау үшін, ши бетіне 

алдымен сапасы нашарлау келген, сосын тәуір жүнді бірдей етіп тегістеп төсеу тәсілі (Тәжімұратов, 

1977, 34-б.).  

Бояу – тоқылатын (басқұр, алаша және т.б.) бұйымның өңін ашып, оған әр беру үшін қажетті 

жүнді әртүрлі түске бояу тәсілі. Қазақ әйелдері жүнді немесе басқа заттарды бояу үшін түрлі өсімдік 

тамыры мен сабағын күзде піскен уақытында жинап алып, жуып тазалап кептіріп бояу дайындай 

білген. Мысалы, ақбас жусан (achillea millefoluim) мен боз жусанды (artemisia glausa) қосып 

қайнатып ашық сары түс бояу алған (Болсынбек, 2017, 147-б.). Ал, аққаңбақтың (gypsophila 

paniculata) тамырын ұсақтап боялатын жүнді жуады (Болсынбек, 2017, 152-б.). Зерттеуші С. Дудин, 

бояу әзірлеу үшін қайнап жатқан суға жүнді қайталап салып, бояу қоспаларын қоса отырып, қалаған 

түске оның өң-түсін келтірген дейді (Дудин, 1928, с. 84). Үй тұрмысы жағдайында қолмен 

ұқсатылған, боялған жүннен басқұр, алаша, құр, сандық қап, аяққап және тағы басқа да тоқыма 

бұйымдар әзірленеді.  

Жүн атауымен байланысты кейбір ұғымдар мен атаулар: 
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Жабағы жүн – қыстан шыққан малдың көктем кезіндегі ұйысқан жүні. Жабағы жүн иіруге оңай, 

әрі берік болып келетіндіктен, одан шүйке жасалып, киіз үй жабдығына қажет бау-шу есіледі. Жіп 

ширатылады. Киімнен шидем шапан, күпі дайындалады.  

Күзем жүн – көктемгі қырқымнан соң, күзге дейін өскен мал жүні. Күзем жүннің талшықтары 

қысқа, иіруге келмейтіндіктен, одан нығыздап киіз, текемет басады. Киім түрлерінен қалпақ, жүн 

байпақ, пима әзірленеді.  

Қозы күзем / Қозы жүн – шілде-тамыз айларында қой төлінен алынатын жүн, сонымен бірге, 

қозының жазда бірінші рет қырқылған жүні қарын жүн деп те аталады. Қарын жүн таза, жұмсақ болып 

келетіндіктен, одан ертеде жаялық, жөргек, иманкиіз секілді бұйымдар дайындаған.  

Биязы жүн – қылшықсыз жүн. 

Биязы жүнді қой – жүнінің ұзындығы мен ирегі біркелкі өскен, жүні үлбіреген қой.   

Боздақ – түйенің түлеп жаңа шыққан жұмсақ жүні, сонымен бірге ботаның жақ жүні де осылай 

аталады.   

Бөкен жүн – мал түлегеннен соң шыққан, әлі өсе қоймаған қысқа жүн. 

Жөргем – үй маңайындағы шарбақтарға, жайылымдағы бұта-қурайларға ілініп қалған малдың 

түлеме жүні. 

Жұлма – қой терісінен жұлып алынған өлі жүн, жабағы жүннің шет пұшпағы. 

Жұлым – жүн, түбіттің мөлшер орауы. 

Жүндеусіз түйе – жүндейтін мезгілі келсе де, әлі түлей қоймаған, жүнделмеген түйе. 

Жүнді – жүні қалың өскен қылшықты мал. 

Жүнділеу – жүні қалыңдау өскен қой малына айтылады. 

Жүнсіз – жүні жоқ, тықыр мал.   

Жүн-жабағы – түрлі жүн, жабағы атауына қатысты айтылады. 

Жүн-жұрқа – жүн, тері-терсек. 

Тобар – көктем мезгілінде сиыр төлі тана, торпақ, тайынша терісінен алынатын жүн. ХХ 

ғасырдың 60-шы жылдарына дейін ауыл балалары көктемде сиыр терісінен түлеп, жұмсарып тұрған 

жүнді уқалап алып, түкірікпеп сулап отырып доп жасаған. 
Түбіт – малдың қылшық жүнінің астындағы биязы жүн. 

Қылшық – түбіттен жуан, ұзын, көбінесе бұйраланбай тік өсетін жүн талшығы. 

Тірі жүн – жаңа қырқылған жүн. 

Өлі жүн – малдың көктем мезгіліндегі түлеп түскен жүні. Екінші мағынасы, өлген немесе 

сойылған түйе, қой-ешкі терісінен жұлынып алынған жүн атауы (Жақыпов, 1989, 80-б.).  

Ұяң жүн – мал жүнінің құрамында аралық және майда талшықтары бар жүн. 

Құрғақ жүн – ұстағанда жүні қаттылау, құрғақ, солғынды байқалатын жүн. Мұндай жүн 

көбіне терісінің шайыры аз қойлардан қырқылған жүннен аңғарылады.  

Шайырлы жүн – сапасы жақсы жүн. Шайыр – қой терісіндегі май мен тері бездерінен бөлінетін 

шырын. Шайыр жүннің қалыпты өсуіне, сапасының жақсы болуына көп әсері бар. 

Шайырсыз жүн – сапасы нашар жүн. Қой терісінің шайыры аз болса, жүні де құрғақ, қаттылау 

болады.  

Шуда – түйе малының мойнындағы, өркешіндегі және тірсегіндегі ұзын салалалы қылшық жүн. 

Жүн қолғап – түйе немесе қой жүнінен тоқылған қолғап.  

Жүн шұлық – түйе немесе қой жүнінен тоқылған шұлық және т.с.с. 

Жүнмен байланысты айтылатын мақал-мәтелдер: «Нар малының жүні – жібек, сүті бал»; 

«Жуас түйе жүндеуге жақсы»; «Жібекті түте алмаған жүн қылады»; «Жақсы әйел жүн қарыз 

алып, байпақ басады» және т.б.  

Жүн сөзімен байланысты қолданылатын сөз орамдары: «Жұмыртқадан жүн қырыққан»; «Жүн 

жеп, жабағы саңғыды»; «Жүн-жүнін шығарды»; «Жақ жүні үрпиді»; «Жүні жығылды»; «Жүн боп 

кетті»; «Жүн жеп кетті»; «Жүнін жұлған тырнадай» «Сөзді жүндей сабады» және т.б. 

Мал жүнімен байланысты қалыптасқан ырым-тыйым, сенімдер: Қариялардың айтуы бойынша 

ертеректе, қой қырқып, жүн сабап, киіз басу науқаны кезінде жел соғатын болса, жүнді ұшырып 

әкетеді деп, екі тал шиді айқастырып, жүнмен байлап қоятын болған. Оның мағынасы жел шамынан 

сақтану дейді. Ырым «кемпірдің жағын байлау» деп аталады. Сондай-ақ, жергілікті жерлерде қой 

қырыққан қырықтықты иесіне қайтарарда оны жүнге орап қол жалғап бермей, жерге қойып тұрып, 

ішіңнен «Мұны мен емес, жер беріп отыр» деп ойлау керек дейді. Қырықтық иесі оны жерден алуы 

керек. Олай жасамаса, қырықтық қой терісін кесе беретін болады деген және т.с.с. ырым түрлері бар 

(Парасат, 2015, 11-б.). 
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Өткеніңді білмей, болашаққа бағдар жасай алмайсың, бүгінгі жаһандану заманында өскелең 

ұрпаққа төл тарихымызды, мәдени құндылықтарымызды, салт-дәстүріміз бен әдет-

ғұрыптарымызды насихаттауда музейлердің алатын орны ерекше. Жасыратыны жоқ, қазіргі таңда 

ұмыт бола бастаған дәстүрлі қолөнеріміздің салаларының бірі тоқымашылық өнеріне жататын 

бұйымдардың көбісін музейлерден кездестіреміз. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық 

музейі (ҚР МОМ) қорында негізі жүннен жасалған кілем, алаша, сырмақ, текемет сияқты 

бұйымдар көптеп сақталған. Мысалы, ҚР МОМ қорындағы тақта кілем (КП 26649-7) 1870-1880 

жылдары аралығында тоқылған (сурет 2). Өлшемі: ені 200 см, ұзындығы 300 см. Кілемнің негізі жүн 

жіппен, құрылымы қызғылт, ақ, сарғыш түсті жалпақ және қоңыр түсті жіңішке жолақтардың 

бірнеше рет қайталынып берілуі тәсілімен тоқылған. Түксіз кілем. Жолақтарға ақ, қызғылт, қоңыр 

түсті құс ізі өрнегі тоқылып, аралықтарына бірнеше қатар қара түсті су жүргізілген. Кілемнің ұзына 

бойы екі кенересі қоңыр түсті жүн жіптен тарақ өрнегі салына тоқылып, екі шетіне желі жібінен 

шашақ шығарылған (Қазақ кілемдері мен тоқыма бұйымдары, 2012, 154-б.). 

 

 
 

2-сурет – Тақта кілем. ҚР МОМ қорынан (КП 26649-7). Фото Қазақ кілемдері мен 

тоқыма бұйымдары. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейі 

коллекциясынан (ғылыми каталог) Алматы: ICOS, 2012) атты еңбектен алынды 

 
Мақала барысында айтылған жүн ұқсату үрдісіндегі халықтық атаулардан бөлек, жергілікті 

жерлерде әлі де ғылыми айналымға енбеген терминдер жеткілікті. Ұлттық қолөнер түрлерімен 

қызығатын, оған бейжайлық танытпайтын әрбір азаматтың жергілікті жерлердегі қолөнершілерден, 

тоқымашылардан, ең бастысы кезінде өздері қолөнер түрлерімен шұғылданған көнекөз 

қариялардың өз аузынан қолөнермен байланысты мәлімет, дерек жинақтау парызы деп санаймыз.     
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FOLK TERMS AND CONCEPTS OF THE PROCESS OF WOOL PROCESSING 

 

The article analyzes folk names and concepts in the process of wool processing. When writing the scientific 

article, along with the Russian researchers who studied the economy and life of the Kazakhs of the late XIX-early XX 

century, A. Dobrosmyslov, F. Fielstrup, S. Dudin, the data of outstanding Kazakh scientists Kh. Argynbayev, A. 

Zhakupov, etc. were presented, as well as the multi-volume encyclopedic work «Traditional system of ethnographic 

categories, concepts and names of the Kazakhs», published under the leadership of N. Alimbay. The article emphasizes 

that the wool processing consists of several stages: knitting, shearing sheep, shearing wool, spinning wool, dyeing 

wool and much more. In the future, in connection with the name of wool, among the population there were such names 

as: zhabagy zhun, kuzem zhun, kozy kuzem / kozy zhun, biyazy zhun, boken zhun, zhorgem, zhulma, zhulym, zhundi, 

zhundileu, zhunsiz, zhun-zhabagi, zhun-zhurka, etc., as well as sayings, superstitions, beliefs. In the context of modern 

globalization, many of the products related to the art of weaving are found in museums and give an example of one 

of the main woolen carpet products located in the fund of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan. 

At the end of the article, the corresponding conclusion is made. 
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ИЗ ИСТОРИИ КАЗАХСКО-САФАВИДСКИХ ОТНОШЕНИЙ:  

ПИСЬМО АББАС-ШАХА II К КАЗАХСКОМУ ХАНУ ТАУКЕ 

 

Важной научной задачей для отечественных ученых все еще остается введение в широкий 

научный оборот новых письменных источников, в которых содержатся сведения по истории 

Казахстана. Такие источники сохранились в книгохранилищах, архивах и музеях ряда зарубежных 

стран.  

В фондах некоторых библиотек Ирана имеются позднесредневековые рукописи, которые 

важны для исследователей истории Казахского ханства (Атыгаев, Джандосова, 2014, с. 199-202). 

Среди них представляют особый интерес рукописи под названиями Муракка‘-и макāтиб («Альбом 

писем»), Муншаāт («Эпистолярные и литературные сочинения»), Байāз-и нāмаhā («Тетрадь с 

письмами»), Нāмаhā («Письма») и т.п.  

В этих рукописях, мало привлекавшихся отечественными источниковедами, содержатся тексты 

официальных документов — шахских указов, межгосударственных договоров, а также 

дипломатической корреспонденции. К последней относятся и тексты писем иранских правителей к 

правителям соседних государств, в том числе и Казахского ханства. Иранский исследователь Ирадж 

Афшар первым указал на существование текстов нескольких писем сафавидских шахов XVII в. к 

казахскому правителю Тауке-хану I*. Эти письма датируются следующими годами лунной хиджры: 

1072 (1661/1662 гг.), 1101 (1689/1690 гг.), 1104 (1692/1693 гг.) и 1105 (1693/1694 гг.) (Ирадж Афшар, 

с. 34). В них, помимо Тауке-хана, упоминаются имена Турсун-хана и Фулад-султана (Болат-

султана)**. В 2006 году текст одного такого письма был переведен востоковедом К. Кари на 

казахский язык и опубликован (к сожалению, без полных выходных данных источника) в журнале 

«Жұлдыз». Текст письма Сафавида Аббас-шаха II *** к Тауке-хану, как пишет исследователь, 

содержался в сборнике писем, составленным писарем Мана-Мухаммедом Мухсенханом (передача 

имени – К. Кари). Рукопись этого сборника сохранил некий Сеит Мухаммед Али Рузати (передача 

имени – К. Кари) из Чарсу Исфахана (Қари, 2006, 180-182 бб.).  

В ходе командировки в Иран, в Библиотеке Маджлиса Исламской Республики Иран (г. Тегеран) 

нами была приобретена копия этой рукописи (Маджму‘һā-йи нāмаһā-йи ‘аhд-и сафави («Собрание 

писем сафавидского времени», инвен. №66631). По рукописи был подготовлен русский перевод 
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