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Ал да бек Н.А. 

Но вая эко но ми чес кая по ли ти
ка Ка за х стана «Нұр лы жол»  

в кон текс те взаим ной си нер гии 
с прог рам мой «Один пояс  

– один путь» Ки тайс кой  
На род ной Рес пуб ли ки

В дан ной статье ана ли зи руют ся свя зи двух ст ран в кон текс те 
взаим ной си нер гии но вой эко но ми чес кой по ли ти ки Ка за х стана и Ки
тая. Ана ли зи рует ся эф фек тив нос ть сов ре мен ных эко но ми чес ких и 
тор го вых свя зей и прог но зи руют ся но вые го ри зон ты взаимо вы год
ных от но ше нии. Ха рак те ри зуют ся сов ре мен ные взаимоот но ше ния 
меж ду КНР и РК, а так же дает ся ана лиз меж го су да рст вен ным свя зям 
в кон текс те воз рож де нии Шел ко во го пу ти. От ме чают ся взаимо вы
год ные сто ро ны ини ци ати вы ки тай ско го ру ко во дс тва «Эко но ми чес
кий пояс Шел ко во го пу ти» для Ка за х стана и важ ность по ли ти ки РК 
прив ле че ния ин вес ти ции Ки тая для ди вер си фи ка ции эко но ми ки.

Клю че вые сло ва: «Нұр лы жол», воз рож де ние Шел ко во го пу ти, 
эко но ми чес кая по ли ти ка, КНР.

Aldabek N.

The new economic policy of 
Kazakhstan «Nurly Zhol» in the 
context of mutual synergy with 

the program  
«One belt – one way» of China

This article analyzes the relations between two countries in the context 
of mutual synergy of the new economic policy of Kazakhstan and China. 
Analyzed the effectiveness of the current economic and trade relations and 
predicted new horizons of mutual beneficial relations. Characterized mod
ern relationship between China and Kazakhstan, and also is given analysis 
of interstate relations in the context of the revival of the Silk Road. There 
mutually side of the Chinese leadership initiative «The Economic Belt of 
the Silk Road» for Kazakhstan and the importance of Kazakhstan’s policy 
to attract Chinese investment to diversify own economy.

Key words: «Nurly Zhol», revival of the Silk way, economic politics, 
China.

Ал да бек Н.А. 

Қа зақ стан ның жа ңа  
эко но ми ка лық саяса ты  

«Нұр лы жол» Қы тай Ха лық 
Рес пуб ли ка сы ның «Бір бел деу 
– бір жол» бағ дар ла ма сы ның 

өза ра үн дес ті гі ая сын да

Ма қа ла да Қа зақ стан мен Қы тай дың жа ңа эко но ми ка лық сая сат
та ры ның үн дес ті гі ая сын да ғы екі ел дің бай ла ныс та ры на тал дау жа са
ла ды. Қа зір гі эко но ми ка лық жә не сау да бай ла ныс та ры ның тиім ді лі гі 
көр се ті ліп, бо ла ша ғы на көз тас тайды. Қа зір гі ке зең де гі ҚХР мен ҚР
ның ара сын да ғы қа рымқа ты нас си пат та лып, со ны мен қа тар Жі бек 
жо лын жаң ғыр ту шең бе рін де гі мем ле ке та ра лық бай ла ныс қа тал дау 
жа са ла ды. Қы тай бас шы лы ғы ның «Жі бек жо лы эко но ми ка лық бел бе
уін » құ ру да ғы өза ра тиім ді тұс та ры жә не Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы
ның өз эко но ми ка сын ди вер си фи ка ция лау мақ са тын да ғы Қы тай ин
вес ти циясын ел ге тар ту саяса ты ның ма ңыз ды лы ғы атап өті ле ді. 

Тү йін  сөз дер: «Нұр лы жол», Жі бек жо лын жаң ғыр ту, эко но ми ка
лық сая сат, ҚХР.
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НО ВАЯ ЭКО НО МИ
ЧЕС КАЯ ПО ЛИ ТИ КА 

КА ЗА Х СТАНА  
«НҰР ЛЫ ЖОЛ»  

В КОН ТЕКС ТЕ  
ВЗАИМ НОЙ СИ НЕР

ГИИ С ПРОГ РАМ МОЙ 
«ОДИН ПОЯС – ОДИН 

ПУТЬ» КИ ТАЙС КОЙ 
НА РОД НОЙ  

РЕС ПУБ ЛИ КИ

Ини ци ати ва Ки тая «Эко но ми чес кий пояс Шел ко во го пу ти» 
во мно гом пе рек ли кает ся с ка за хс танс кой прог рам мой раз ви тия 
«Нұр лы жол», оз ву чен ной Гла вой на ше го го су да рс тва в 2014 го-
ду. В воп ро сах реали за ции «Эко но ми чес ко го пояса Шел ко во го 
пу ти» Ка за хс тан раз де ляет ст рем ле ние Ки тая к раз ви тию транс-
порт ных ко ри до ров Ев ра зии, что пол ностью соот ве тс твует им-
пе ра ти вам эко но ми чес кой по ли ти ки Рес пуб ли ки Ка за хс тан. 
Дей ст вия на ших ст ран сов па дают и в том, что мы ве дем ст рои-
тель ст во ав то ма ги ст ра ли За пад ная Ев ро па – За пад ный Ки тай, 
прок ла ды ваем га зоп ро во ды и же лез ные до ро ги. Сей час ка за хс-
танс ко-ки тай ские от но ше ния на хо дят ся на под ъеме, дос тиг нув 
са мо го вы со ко го уров ня за свою ис то рию раз ви тия. Ст ра те гия 
«Ка за хс тан – 2050» и прог рам ма «Ки тай ская меч та» так же схо-
жи по це лям и сро кам реали за ции.

 Ка за хс тан вмес те с дру ги ми го су да рс тва ми Цент раль ной 
Азии яв ляет ся для Ки тая важ ным геопо ли ти чес ким и геоэко-
но ми чес ким ре гионом, на хо дя щим ся в не пос редст вен ной бли-
зос ти от им пуль сов его гло баль но го влия ния, расп рост ра не ния 
и по пу ля ри за ции куль ту ры, язы ка, ду хов ных цен нос тей, вз-
гля дов, тех но ло гий, и все го про че го. На ны неш нем эта пе на-
ша страна, имея с Ки таем об щую су хо пут ную гра ни цу, родст-
вен ное по эт ни чес ко му сос та ву на се ле ние, пе рек ли кающуюся 
с са мой древ нос ти ис то рию, в пер вую оче редь важ на для КНР 
геост ра те ги чес ки. 

Се год ня Ки тай яв ляет ся круп ней шей эко но ми кой и вто рым 
по объему пот ре би те лем неф ти и га за в ми ре. По прог но зу ки-
тайс кой го су да рст вен ной неф тя ной кор по ра ции CNPC, пот реб-
ле ние неф ти в КНР в ны неш нем го ду вы рас тет на 3% – до 10,68 
млн. бар ре лей в сут ки. При этом им порт неф ти в ст ра ну пред по-
ло жи тель но уве ли чит ся на 5,4% – до 6,49 млн. бар ре лей в сут ки. 
Пот реб ле ние га за в КНР воз рас тет на 9,3% – до 200 мил лиар дов 
ку бо мет ров, а им порт, вк лю чая сжи жен ный газ, – на 10,2%, до 
65 мил лиар дов ку бо мет ров. Од ной из глав ных проб лем даль-
нейше го раз ви тия КНР яв ляет ся на рас тающая пот реб нос ть в 
энер го ре сур сах, в свя зи с чем Ки тай за ни мает ся не прос то по-
куп кой неф ти в ст ра нах, бо га тых уг ле во до ро да ми (нап ри мер, на 
Ближ нем Вос то ке), а пы тает ся устано вить конт роль над ре сур-
са ми, то есть по ку пает по все му ми ру неф тя ные мес то рож де-
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Но вая эко но ми чес кая по ли ти ка Ка за х стана «Нұр лы жол» в кон текс те взаим ной си нер гии с прог рам мой ...

ния (Авс тра лии, Ка на де, Ин до не зии и др.), и са-
мо со бой ра зу меет ся, в Ка за х стане наб лю дает ся 
ст ре ми тель ное на ра щи ва ние Ки таем неф тя ных 
ак ти вов [1, с. 33-38].

В неф те га зо вой сфе ре Ка за х стана се год ня 
ра бо тает свы ше 30 ком па ний с ки тайс ким учас-
тием, из ко то рых 12 пол ностью при над ле жат ки-
тайс ким ин вес то рам [2, с. 352]. Учас тие ки тайс-
ких ин вес то ров в неф тя ной от рас ли рес пуб ли ки 
рас ши ряет ся за счет приоб ре те ния ак ти вов, про-
да ваемых за пад ны ми ком па ниями, и Ки тай на ме-
рен про дол жать кре ди то ва ние дан ной сфе ры. По 
раз ным оцен кам, он конт ро ли рует от 20 до 40% 
неф тя но го сек то ра рес пуб ли ки [3]. В нас тоящее 
вре мя Ка за хс тан имеет воз мож нос ть пос тав лять 
в КНР по тру боп ро во ду Ата су-Ала шань коу до 20 
мил лио нов тонн неф ти в год. Кро ме то го, на ша 
ст ра на в ка че ст ве на деж но го тран зи те ра мо жет 
еже год но про пус кать че рез свою тер ри то рию 
в сто ро ну Ки тая до 55 мил лиар дов ку би чес ких 
мет ров цент раль ноазиатс ко го га за.

Пос коль ку зем ля Ка за х стана бо га та уг ле во-
до ро да ми, ис ко паемы ми ре сур са ми, на ша ст ра на 
ин те рес на для Ки тая в ка че ст ве ис точ ни ка сырья, 
но при этом она яв ляет ся рын ком сбы та его го то-
вой про дук ции, иг рает роль мос та, соеди няюще-
го Ки тай с Ев ро пой и Ближ ним Вос то ком. В этой 
свя зи по нят но, что КНР бу дет на ра щи вать ак тив-
ность эко но ми чес кой по ли ти ки в Ка за х стане, как 
и во всем ЦАР, в ка че ст ве глав но го инс тру мен та 
всес то рон не го влия ния, за ни мая все воз мож ные 
сво бод ные эко но ми чес кие ни ши.

В пос лед ние го ды с уг луб ле нием меж ду на-
род ных эко но ми чес ких свя зей на Ев ра зийс ком 
кон ти нен те и рос том гру зо по то ков меж ду Вос-
точ ной Азией и Ев ро пой ак ту аль ным  стано вит ся 
воз рож де ние транс порт но го ко ри до ра «Ве ли-
кий Шел ко вый путь». В нас тоящее вре мя в Ка-
за х стане ве дет ся ак тив ная ра бо та по соз да нию 
комп лекс но го ев ра зий ско го транс кон ти нен-
тально го мос та, реали зует ся око ло 200 проек-
тов, свя зан ных с мо дер ни за цией транс порт ной 
инф раст рук ту ры, пла ни рует ся ст рои тель ст во 
тер ми на лов, за пуск кон тей нер ных блок-поез дов 
в нап рав ле нии Ки тай – Ев ро па – Ки тай. Соз да-
ние мно го ва риант ных пу тей сооб ще ния меж ду 
Ев ро пой и Азией от ве чает ин те ре сам всех ст ран 
ев ро азиатс ко го кон ти нен та. Имен но та кой под-
ход яв ляет ся ос нов ным приори те том Ка за х стана, 
пос кольку че рез тер ри то рию на шей ст ра ны про-
хо дят прак ти чес ки все тран спорт ные ко ри до ры, 
соеди няющие Ев ро пу и Азию. Ны не по тер ри-
то рии ст ра ны про хо дят пять меж ду на род ных 
транс порт ных ко ри до ров. Пост роено 1700 км 

но вых же лез ных до рог, 19 ты сяч км ав то до ро ги, 
про ве де на ре ко нст рук ция 9 аэро пор тов. В це лом 
ожи дает ся, что к 2020 го ду тран зит ные пе ре воз-
ки че рез Ка за хс тан воз рас тут в два ра за [4]. 

Воз рож де ние Ве ли ко го Шел ко во го пу ти – это  
эпо халь ный проект, ко то ро му в Ки тае при дают 
ог ром ное зна че ние. Воз рож де ние Ве ли ко го Шел-
ко во го пу ти даст Ки таю мас су преиму ще ств и су-
ще ст вен но ук ре пит его геопо ли ти чес кие по зи ции 
– воз мож но, го раз до боль ше, чем дру гих ст ран, 
че рез ко то рые про ле гает Шел ко вый путь. По мне-
нию ки тайс ких спе циалис тов, проект Шел ко во го 
пу ти дер жит ся на пя ти стол пах: по ли ти ке, транс-
порт ной ло гис ти ке, тор гов ле, ка пи та лов ло же-
ниях, а так же об ще нии и друж бе на ро дов.

В пос лед нее вре мя в рам ках офи ци аль ных 
меж го су да рст вен ных свя зей и ст ра те ги чес ко го 
парт нерс тва уси ли вает ся про цесс суб ре гиональ-
но го хо зяй ст вен но-эко но ми чес ко го слия ния трех 
цент раль но азиатс ких рес пуб лик – Ка за х стана, 
Кир ги зии, Тад жи ки стана с Синьцзян-уйгурс ким 
ав то ном ным райо ном (СУАР). Это вы ра жает ся 
в ак ти ви за ции тор го вых свя зей, приг ра нич но го, 
ин вес ти ци он но го, аг роп ро мыш лен но го, сот руд-
ни чест ва, миг ра ци он но го об ме на, куль турно-гу-
ма ни тар ных взаимоот но ше ний меж ду на се ле-
нием ана ло гич ных эт но сов, про жи вающих по 
раз ные сто ро ны гра ни цы, раз ви тии транс порт-
но-ло гис ти чес ких проек тов. Транс гра нич ная 
транс порт ная инф раст рук ту ра, в ст рои тель ст во 
ко то рой Ки тай се год ня вк ла ды вает зна чи тель-
ные фи нан со вые средс тва, бу дет спо со бс тво вать 
уг луб ле нию про цес са суб ре ги она ли за ции, так 
что ин тег ра ция ст ран Цент раль ной Азии и Ки-
тая про дол жает ся пол ным хо дом. 

Для боль шей яс нос ти стоит обоз на чить 
приори те ты Ки тая в эко но ми чес ком сот руд ни-
чест ве с Ка за х станом (и со всей ЦА), ко то рые 
за ко но мер но сог ла суют ся с при ня той им прог-
рам мой раз ви тия за пад ных райо нов как од ной из 
важ ней ших за дач мо дер ни за ции ст ра ны [5, с.400]. 
И кс та ти, эта же внут рен няя за да ча Ки тая ста ла 
серь ез ной проб ле мой в ка за хс танс ко-ки тайс ких 
от но ше ниях, ка сающей ся транс гра нич ных рек в 
бас сей нах рек Ир тыш и Или [6, с.169]. Но в нас-
тоящее вре мя ве дет ся кро пот ли вая ра бо та по сог-
ла со ва нию проек та сог ла ше ния по во до де ле нию 
на транс гра нич ных ре ках. Как от ме чает По сол РК 
в КНР гос по дин Ш.Ну ры шев, «экс пер та ми двух 
ст ран в рам ках ка за хс танс ко-ки тайс кой сов мест-
ной ко мис сии по транс гра нич ным ре кам на ла жен 
конст рук тив ный диа лог, ко то рый дол жен вы вес ти 
окон ча тель ный ре зуль тат, учи ты вающий ин те ре-
сы друг дру га, вк лю чая раз лич ные ас пек ты эко но-
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ми чес ко го, со ци ально го и эко ло ги чес ко го ха рак-
те ра [7]. 

На офи ци аль ной вс тре че в Астане с Пре зи-
ден том РК Н.А. На зар бае вым в 2013 г. Пред се-
да тель КНР Си Цзинь пин ини ци иро вал ст ра те-
ги чес кий проект по соз да нию «Эко но ми чес ко го 
пояса Шел ко во го пу ти». Он в своем выс туп ле-
нии под черк нул, что «ка за хс танс кая зем ля, че-
рез ко то рую про хо ди ли марш ру ты древ не го 
Шел ко во го пу ти, внес ла су ще ст вен ный вк лад 
в ин тег ра цию вос точ ной и за пад ной ци ви ли за-
ций, спо со бс тво ва ла раз ви тию свя зей с раз ны-
ми на ро да ми и куль ту ра ми». «Се год ня воз ник ла 
необ хо ди мос ть при ме нять но вые мо де ли сот руд-
ни чест ва, об щи ми уси лиями фор ми ро вать «эко-
но ми чес кий пояс» Ве ли ко го Шел ко во го пу ти, 
на чи ная с конк рет ных нап рав ле ний». Цель это-
го гран диоз но го проек та – сти му ли ро ва ние эко-
но ми чес ко го рос та в ст ра нах, рас по ло жен ных 
вдоль это го пояса и соз да ние но во го фор ма та по-
ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го сот руд ни чест ва 
го су да рс тв от Вос точ ной Азии до За пад ной Ев-
ро пы на прин ци пах взаимоува же ния, до ве рия и 
взаимо за ви си мос ти. Пред се да тель Си Цзинь пин 
так же от ме тил нап рав ле ния сот руд ни чест ва, это 
– пос тоян ный об мен мне ниями по раз лич ным 
воп ро сам ст ра те гии эко но ми чес ко го раз ви тия 
для вы ра бот ки мер и прог рамм по эко но ми чес-
кой ин тег ра ции; ст рои тель ст во еди ной транс-
порт ной инф раст рук ту ры от Ти хо го океана до 
Бал тийско го мо ря; уси ле ние тор го вых свя зей с 
лик ви да цией барьеров и по вы ше нием ско рос ти 
дос тав ки; уси ле ние на циональ ных ва лют ных по-
то ков; уси ле ние свя зей меж ду на ро да ми [8]. 

В мар те 2015 го да Пред се да тель КНР Си 
Цзинь пин дал старт проек ту «Один пояс – один 
путь». Это но вая кон цеп ция ки тай ско го ли де ра, 
объеди няющая «Эко но ми чес кий пояс Шел ко во-
го пу ти» и «Морс кой Шел ко вый путь ХХІ ве ка» 
в еди ный проект. С тех пор бо лее 50 го су да рс тв 
вы ра зи ли го тов ность ее под дер жать. И Ка за хс тан 
ак тив но под дер жи вает и заин те ре со ван реали за-
ции проек та по соз да нию эко но ми чес ко го пояса 
Шел ко во го пу ти. Гло баль ный проект «Один пояс 
– один путь» возь мет на ча ло в Ки тае и бу дет пе-
ре се кать Цент раль ную Азию, Юго-Вос точ ную 
Азию, Юж ную Азию и За пад ную Азию. Та ким 
об ра зом, «Эко но ми чес кий пояс Шел ко во го пу-
ти» про тя нет ся с Вос то ка на За пад че рез 18 ев ра-
зийс ких ст ран с об щей чис лен нос тью на се ле ния 
око ло 3 мил лиар дов че ло век [9]. 

Для реали за ции это го масш таб но го проек та 
Ки тай соз дал Азиатс кий банк инф раст рук тур ных 
ин вес ти ций с ка пи та ли за цией 100 мл рд . дол ла ров 

США и фонд «Шел ко вый путь» (40 мл рд дол ла-
ров) [10]. В сос тав уч ре ди те лей вхо дят Ка за хс-
тан, Уз бе кис тан, Тад жикс тан и Фонд Шел ко во-
го пу ти. Идея эко но ми чес кой ин тег ра ции Ки тая 
пред по ла гает ин тен сив ное эко но ми чес кое сб ли-
же ние ед ва ли не по всем нап рав ле ниям: транс-
порт ное ст рои тель ст во, тор гов ля, ин вес ти ции, 
ли бе ра ли за ция тор гов ли, рас че ты в на циональ-
ных ва лю тах, прок лад ка тру боп ро во дов, раз ви-
тие те ле ком му ни ка ций. В этом гло баль ном про-
цес се бу дут за дей ст во ва ны все су ще ст вующие 
меж ду на род ные ст рук ту ры: ШОС, ЕАЭС, ЕС и 
бу ду щие ст рук ту ры, ко то рые, воз мож но, поя вят-
ся при реали за ции проек та «Один пояс – один 
путь». 

Оче вид но, что реали за ция ки тайс кой кон цеп-
ции поз во лит соз дать са мый мощ ный эко но ми-
чес кий ко ри дор в ми ре с ог ром ным по тен циа лом 
и ши ро чай ши ми перс пек ти ва ми раз ви тия.

Ка за хс тан – круп ней ший тор го вый парт нер 
Ки тая в Цент раль ной Азии. Ес ли то ва ро обо рот 
двух го су да рс тв в 2013 г. сос та вил 26 мл рд долл., 
то к 2015 го ду пла ни ро вал ось уве ли че ние объ-
ема взаим ной тор гов ли до 40 мл рд. дол ла ров. 
По дан ным Ко ми те та по ста тис ти ке Ми нис терс-
тва на циональ ной эко но ми ки РК сле дует, что 
по ито гам пер во го по лу го дия про шед ше го го да 
то ва ро обо рот с Ки таем сос та вил 5 мл рд. 362,3 
млн.долл. Учи ты вая, что об щий объем внеш ней 
тор гов ли Ка за х стана за этот пе ри од сло жил ся в 
39 мл рд. 522,1 млн.долл., то до ля Ки тая в нем 
соот ве тс твует 13.6% [11].

Ст рук ту ра тор го во го об ме на ха рак те ри зует ся 
преоб ла да нием топ ли ва и сырья в ка за хс танс ком 
экс пор те и го то вых то ва ров в им пор те. Пос ле 
вво да в ст рой неф теп ро во да За пад ный Ка за хс тан 
– За пад ный Ки тай тор го вый ба ланс меж ду дву мя 
го су да рс тва ми стал по ло жи тель ным. Пе кин ак-
тив но прод ви гает идею рас че тов в на циональ ных 
ва лю тах и на коп ле ниях, мо ти ви руя это сни же-
нием де неж ных из дер жек, за щи той фи нан со вой 
сис те мы от рис ков, по вы ше нием меж ду на род-
ной кон ку рен тос по соб нос ти эко но ми ки. В этой 
свя зи Цент раль ные бан ки Ка за х стана и Ки тая в 
июне 2011 г. под пи са ли сог ла ше ние о ва лют ном 
сво пе юань-тен ге на 1 мл рд. долл. [3]. 

Ис поль зуя свою эко но ми чес кую и фи нан со-
вую мощь, воз мож нос ти ин вес ти ро ва ния и тор-
гов ли, Ки тай бу дет толь ко рас ши рять свое при-
су тс твие в Ка за х стане (как и во всей Цент раль ной 
Азии) и «бу дет вес ти се бя еще ак тив нее, глав-
ным об ра зом, в эко но ми чес ком пла не», как вы-
ра зил ся ви це-пред се да тель шан хайско го Цент ра 
меж ду на род ных исс ле до ва ний при Шан хайс кой  
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Но вая эко но ми чес кая по ли ти ка Ка за х стана «Нұр лы жол» в кон текс те взаим ной си нер гии с прог рам мой ...

ака де мии об ще ст вен ных наук, ди рек тор шан-
хайско го Цент ра изу че ния ШОС проф. Пань 
Гуан  [11]. 

В 2015 го ду наб лю дал ся спад объема двус то-
рон ней тор гов ли, свя зан ный с па де нием цен на 
ос нов ные статьи ка за хс танс ко го экс пор та. В дан-
ное вре мя сто ро на ми предп ри ни мают ся ак тив-
ные ша ги по ди вер си фи ка ции пос та вок про дук-
ции из РК. Ки тай хоть и яв ляет ся круп ней шей 
аг рар ной ст ра ной, но в то же вре мя заин те ре-
со ван в пос тав ках изв не раз лич ной ор га ни чес-
кой и эко ло ги чес ки чис той сель хозп ро дук ции. 
Ки тайс кий ры нок нуж дает ся в то ва рах, пос тав-
ляемых из Ка за х стана, та ких как пше ни ца, му ка, 
мас лич ные куль ту ры, жи вот но вод чес кая про дук-
ция, соевые бо бы, и дру гих ви дах про дук ции. 

КНР уде ляет мно го вни ма ния ин вес ти ци-
он ной по ли ти ке в Цент раль ной Азии. Средс тва  
вк ла ды вают ся че рез меж ду на род ные фи нан со-
вые инс ти ту ты и ор га ни за ции (АБР, ШОС) пу-
тем вы де ле ния пря мых ин вес ти ций, кре ди тов, 
ль гот ных зай мов, гран тов на двус то рон ней ос но-
ве. В Ка за х стане, кро ме неф те га зо во го сек то ра, 
КНР фи нан си рует инф раст рук тур ные проек ты и 
не сырь евые от рас ли. Сум ма по лу чаемых Ка за х-
станом из Ки тая ин вес ти ций рез ко уве ли чи лась 
как раз в предд ве рии ми ро во го кри зи са, под дер-
жав фи нан со вую ста биль ность в Рес пуб ли ке, и 
ка за хс тан цы не по чу вс тво ва ли уда ра кри зи са во 
мно гом бла го да ря ки тай ско му ка пи та лу. Боль-
шая час ть ин вес ти ций пос ту пает в ви де зай мов 
с конк рет ны ми сро ка ми и ус ло виями возв ра та, 
уве ли чи вая внеш нюю за дол жен нос ть рес пуб-
ли ки. А учи ты вая, что за дол жен нос ть Ки таю по 
дан ным 2013 г. сос тав ля ла 13% от об ще го внеш-
не го дол га, и пос лед ние го ды еще по лу че ны не-
ма лые сум мы, в том смыс ле, что внеш ние дол ги 
Ка за х стана в це лом не очень ма ленькие, то это 
вы зы вает серь ез ное бес по кой ст во, да же ес ли это 
и не га ран ти ро ван ные го су да рст вом дол ги, их все 
рав но наб ра ли ка за хс танс кие предп рия тия, ко то-
рые долж ны бу дут их вер нуть.

Ки тай ские ин вес то ры заин те ре со ва ны и в ос-
воении дру гих при род ных ре сур сов Ка за х стана. 
НАК «Ка за то мп ром» и Ки тай ская го су да рст-
вен ная кор по ра ция ядер ной про мыш лен нос ти 
(China National Nuclear Corporation) под пи са ли в 
2011 г. сог ла ше ние о пос тав ках топ лив ных таб-
ле ток из Ка за х стана в КНР. Для ос воения мед но-
го мес то рож де ния Ак то гай-Ай дар лы Банк раз ви-
тия Ки тая вы де лил ль гот ный кре дит в 1,5 мл рд. 
долл. ком па нии «Ка зах мыс». Ка за хс танс кий 
гор но-ме тал лур ги чес кий кон церн «Ка за хал тын» 
и Ки тай ская го су да рст вен ная ас со циация зо ло-

то до бы чи и пе ре ра бот ки (China National Gold 
Group Association) под пи са ли в 2005 г. сог ла ше-
ние о соз да нии СП по раз ра бот ке ка за хс танс ких 
зо ло то нос ных мес то рож де ний [12]. 

Но в це лом, кре ди ты и ин вес ти ции КНР по-
ло жи тель но влияют на раз ви тие инф раст рук ту-
ры, энер ге ти чес кой, транс порт ной, ст рои тель ной 
от рас ли, сек то ра тор гов ли и ус луг Ка за х стана, 
спо со бс твуя со ци ально-эко но ми чес ко му бла го по-
лу чию на се ле ния. Прав да, од нов ре мен но проис-
хо дит масш таб ное подк лю че ние эко но ми ки рес-
пуб ли ки, а рав но и всех ос таль ных ст ран ЦА к 
энер ге ти чес кой и транс порт ной сис те ме КНР. 

31 ав гус та 2015 г. в хо де ви зи та Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан На зар баева Н.А. в КНР, 
при вс тре че с Пред се да те лем КНР Си Цзинь пи-
ном, гла вы го су да рс тв до го во ри лись о соз да нии 45 
сов мест ных проек тов на об щую сум му $23 мл рд. 
«Счи таю, что дан ный ви зит – по во рот ный пункт 
в ка за хс танс ко-ки тайс ких свя зях. Бо лее 20 лет 
мы ак тив но сот руд ни ча ли с Ки таем, преиму ще-
ст вен но в энер ге ти чес кой и ре сур со до бы ваю щей 
от рас лях. На но вом эта пе мы прис ту паем к ин тен-
си фи ка ции взаимо дей ст вия в об ра ба ты вающих 
сек то рах эко но ми ки, вк лю чая ма ши но ст рое ние 
и пе ре ра бот ку ре сур сов. В хо де конст рук тив ных 
пе ре го во ров с Пред се да те лем КНР Си Цзинь пи-
ном мы до го во ри лись о соз да нии 45 сов мест ных 
объек тов, по 25 из ко то рых под пи са ны сог ла ше-
ния на об щую сум му в 23 мил лиар да дол ла ров», 
– ска зал Пре зи дент Ка за х стана Н. На зар баев. 

Оче вид но, что меж ду на род ное влия ние Ки-
тая бу дет воз рас тать все боль ше, а его при су тс-
твие в Ка за х стане уг луб ляться и рас ши рят ься все 
ин тен сив нее. При этом для масш таб ной мо дер-
ни за ции эко но ми ки Ка за х стана тре буют ся ог-
ром ные вло же ния и серь ез ный научный под ход 
во всех сфе рах дея тель ности. Поэто му ка за хс-
танс кие влас ти ста рают ся соз дать бла гоп рият-
ный кли мат для ин вес то ров. 

Ка за х стану необ хо ди мо на ла жи вать от но ше-
ния с Ки таем в не сырьевых от рас лях эко но ми ки, 
сельс ком хо зяй ст ве, воз мож но, в сфе ре ту риз ма. 
По лез но бы ло бы рас ши рять сот руд ни чест во 
меж ду от дель ны ми ре ги она ми. Для нас бы ло бы 
ин те рес но сот руд ни чест во в сфе ре эко ло гии, во-
до ох ран ных проек тах и т. д.

Мож но с уве рен ностью зая вить, что обес-
пе че ние под лин но ци ви ли зо ван но го ми роуст-
рой ст ва XXI ве ка, опи рающе го ся на во лю 
боль шинс тва чле нов ми ро во го сооб ще ст ва, его 
реаль ных и по тен циаль ных цент ров влия ния, 
бу дет за ви сеть, в том чис ле, и от ус пеш нос ти 
раз ви вающе го ся до ве ри тель но го парт нерс тва 
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ст ра те ги чес ко го ха рак те ра меж ду Ка за х станом 
и Ки таем, ста биль ных ка за хс танс ко-ки тайс ких 
от но ше ний на ос но ве об ще го по ни ма ния но вой, 
фор ми рующей ся се год ня ар хи тек ту ры меж ду-
на род ных от но ше ний, на це лен ной на пост рое-
ние сп ра вед ли во го, не на силь ст вен но го и рав но- 
п рав но го ми ра. Та ким об ра зом, геог ра фи чес кое 
рас по ло же ние Ка за х стана по со се дс тву с та ким 
по ли ти чес ким и эко но ми чес ким ги ган том, как 
Ки тай, де лает приори тет ным ки тайс кий век тор 
ка за хс танс кой внеш ней по ли ти ки.

Ре зю ми руя все  вы ше из ло жен но е, мож но сме-
ло ска зать, что у Ка за х стана и Ки тая есть но вые 
воз мож нос ти науч но-тех но ло ги чес ко го сот руд ни-
чест ва, реали за ции ст ра те ги чес кой кон цеп ции и 
соз да ния ре су рс но го и ры ноч но го мос та Эко но-
ми чес ко го пояса Шел ко во го пу ти. В ус ло виях па-
де ния цен на неф ть, дру гих не га тив ных фак то ров, 
толь ко сот руд ни чест во по мо жет на шим ст ра нам 
пройти ны неш ний пе ре ход ный пе ри од. И толь ко 
тес ное сот руд ни чест во обеих ст ран по мо жет про-
ти вос тоять эконо ми чес ким проб ле мам.
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Көш пен ді лер өр ке ниеті:  
ғұн дар та ри хын да ғы  

Ат ти ла ның ор ны

Ма қа ла да та рих сах на сын да ал ғаш қы көш пе лі лер мем ле ке тін 
кұр ған ғұн тай па ла ры ның та ри хы, олар дың өмір сү ру сал ты мен мә
де ниеті, мем ле кет тік құ ры лы мы мен саясиқо ғам дық жүйесі, әс ке ри
cоғыс өне рі мен та ри химиг ра циялық қоз ға лы сы мен қа тар, олар дың 
ұлы қол бас шы сы – Ат ти ла ға та ри хи тұл ға ре тін де гі си пат та ма бе рі ле
ді. Оның ғұн тай па лық бір лес ті гін бас қа рып қа на қой май, мем ле кет тік 
іс тер ді жү зе ге асы ру да өзі нің үл кен ше бер лі гі мен та ны лып, көш пе лі 
мем ле кет тер дің да ла лық саяса тын Еуро па ға ал ғаш қы бо лып та ныс
тыр ға ны ны да бел гі лі. Бе ріл ген ма қа ла да Ат ти ла ның әс ке ридип ло
ма тиялық саяса ты мен әлем дік өр ке ниет ке қос қан үле сі, сон дайақ, 
оның жал пы адам зат та ри хын да ала тын ор ны қа рас ты ры ла ды.

Тү йін  сөз дер: Ғұн дар, Атил ла, көш пе лі лер мә де ниеті, әлем дік өр
ке ниет.

Alzhanbaeva U., Zhumadіlova B.

Civilization of nomads:  
Attila in the history  

of the Hun tribes

This article discusses the history of the Hun tribes that have managed 
to create the first state of nomads in the historical arena, and describes 
their way of life and culture, public and political structure, military art and 
historical migration. However, the authors of this work characterize the 
leader of the Huns as an outstanding historical figure. We know that Attila 
was not only the ruler of the Huns state, but many researchers of the time 
wrote about his skills in the management of public affairs, as well as a per
son who first introduced the West specifics of the steppe policy.

Key words: The Huns, Attila, nomadic culture, world civilization.

Ал жан баева У., Жу ма ди ло ва Б.

Ци ви ли за ция ко чев ни ков:  
мес то Ат ти лы в ис то рии  

гунс ких пле мен

В дан ной статье расс мат ри вает ся ис то рия гуннс ких пле мен, ко
то рым уда лось соз дать пер вое го су да рст вен ное объед не ние ко чев
ни ков на ис то ри чес кой аре не, а так же опи сы вают ся их об раз жиз ни 
и куль ту ра, го су да рст вен ная и по ли ти чес кая ст рук ту ра, воен ное ис ку
сс тво и ис то ри чес кая миг ра ция. Вмес те с тем, ав то ры дан ной ра
бо ты ха рак те ри зуют глав но ко ман дующе го гун нов как о вы дающую ся 
ис то ри чес кую лич нос ть. Из ве ст но, что Ат ти ла был не толь ко пра ви
те лем гунс ко го го су да рс тва, о его мас терс тве в уп рав ле нии го су да
рст вен ны ми де ла ми пи са ли мно гие исс ле до ва те ли тех вре мен, как о 
лич нос ти, ко то рая впер вые предс та вила За па ду спе ци фи ку степ ной 
по ли ти ки. 

Клю че вые сло ва: гун ны, Атил ла, ко че вая куль ту ра, ми ро вая ци
ви ли за ция.
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КӨШ ПЕН ДІ ЛЕР  
ӨР КЕ НИЕТІ: ҒҰН ДАР 

ТА РИ ХЫН ДА ҒЫ  
АТ ТИ ЛА НЫҢ ОР НЫ

Қа зақ стан тәуел сіз дік ке қол жет кіз ген жыл дар дан бе рі мем-
ле ке ті міз өз та ри хы мыз ды те рең нен та ну ға, та ри хи ақи қат ты 
ба рын ша ашу ға, сан ға сыр лар қой науы нан бас тау ала тын мә де-
ни мұ ра ны жас ұр пақ қа жет кі зу ге бар күш-жі ге рін жұм сап ке-
ле ді. Біз дің ру ха нияты мыз дың қай нар кө зі – өт кен нен өсиет, бо-
ла шақ қа бас тау бо лар мұ ра сы бай та ри хы мыз бен мә де ниеті міз 
бү гін гі күн ге же тіп ер те ңі міз дің бе рік ір ге та сы бо ла ты ны сөз сіз. 
Уа қыт өт кен са йын  та мы ры те рең дей тү се тін түр кі ха лық та ры-
ның та ри хи-мә де ни бай лы ғын әлем ге паш ете оты рып, мәң гі лік 
бол мы сы мыз ды ай шық тай мыз. Сон дай-ақ, «та рих», «ұлт», «эт-
нос», «мем ле кет» тү сі нік те рі ні нің бір тұ тас ты ғын сақ тай оты-
рып, да му жа һан да ну за ма нын да ғы тұ ғы ры мыз ды ны ғайта түс-
пек. Өс ке лең ұр пақ қа та ри хы мыз ды жет кі зу мен бо йына сі ңі ру 
ке ле шек те бе рік ті гі міз ді сақ тап қал мақ. 

Еура зия да ла сы ның ұлы көш пе лі мем ле кет те рі тір ші лі гін 
тоқ тат қан мен, да ла мем ле кет те рі нің дәс түр лі за ңы бо йын ша 
ар ты на өш пес тей мұ ра кал ды рып отыр ған. Та рих та да ла за ңы 
бо йын ша ал ғаш қы көш пе лі лер мем ле ке тін кұр ған ғұн дар еді. 
Олар не гі зін қа ла ған көш пе лі мем ле кет тер дің құ ры лы мы мен 
қо ғам дық жүйесі, әс ке ри-cоғыс өне рі ке йін гі да ла мем ле кет те-
рі не өне ге бо лып қал ды. 

Про то түрк қо ға мы бо лып са на ла тын ғұн дар дың мем ле кет-
ті лі гі мен өмір сү ру ареалы жө нін де зерт тел ген ең бек тер аз 
емес. Мы са лы, ғұн дар ту ра лы ма ңыз ды де рек тер қал дыр ған 
Рим та рих шы сы Ам ми ан Мар цел лин, Ви зан тия лық дип ло мат, 
та рих шы жә не жа зу шы Приск тен бас тап, А.Н. Бернш там ның 
«Очерк ис то рии гун нов», Л.Н. Гу ми лев тің «Древ ние Тюр ки», 
«Ғұн дар», «Қиял пат ша лы ғын із деу», В.В. Бар тольдтың «Тюр-
ки. Две над цать лек ций по ис то рии ту ре цс ких на ро дов Сред ней 
Азии, А.К. Иност ран цев тің «Хун ну и гун ны// Тру ды тур ко ло ги-
чес ко го се ми на рия», Э.А. Томп сон ның «Гун ны. Гроз ные воины 
сте пей», сон дай-ақ C. Өте ниязов тың «Ат ти ла. Ис то рия, вре мя, 
лич ность», Е. Ома ров тың «Ат ти ла. Жиз нен ный путь» та ғы сол 
сияқ ты ең бек те рін атау ға бо ла ды.

Еура зияда ғы ең ірі эт нос тар дың бі рі бо лып са на ла тын түр
кі лер та рих та ма ңыз ды роль ат қар ған жә не қа зір де сол дәс түр-
ді жал ғас ты рып ке ле жат қан әлем нің түк пір-түк пі рін де гі түр кі 
ха лық та ры.
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Ғұн дар дың жүр гіз ген саяса ты, мә де ниеті мен 
өмір сү ру сал ты, ша ру ашы лық ти пі, қо ғам дық-
саяси құ ры лы мы, мә де ниеті мен өне рі ке йін гі 
дәуір лер де гі олар дың жа ңа буыны түр кі лер ге 
ми рас қор ре тін де мұ ра боп қал ған. 

Мө де қа ған дү ние сал ған нан соң, ша ма мен 
150 жыл өт кен нен ке йін , ғұн им пе риясы Қы тай-
дың іш тен іре мей сой ған саяса ты ның ке сі рі нен 
ыды рай бас та ды. Дү ниенің төрт та ра пы на би-
лік жүр гіз ген ғұн дар дың өзі ен ді гі төрт ке бө лі-
ніп кет кен еді. Олар дың бі рі – ата ме кен Шы ғыс 
Түр кіс тан да қа лып, Қы тай ға ба ғы ныш ты бол са, 
екін ші ле рі Ал тай тау ла рын па на тұт ты, үшін ші-
ле рі Же ті су мен Ор та Азия же рін ме кен де ді. Ал 
ғұн дар дың төр тін ші бө лі гі ер те ден ке ле жат қан 
өз дәс түр ле рі не ба ғы нып, ба тыс қа қа рай жыл-
жы ды [1, 5]. Бұл жа йын да ақын дар бы лай деп 
жыр лайды: 

Кас пий ден өтіп, та лай да, та лай тау асып,
Қап ты да тап тап, Ду най дан да ғы әрі асып,
Ба тыс қа ден деп Днест рге де жет ті олар, 
Қар сы кел ген нің өзі не бә рін қа ра тып [5]. 

Ұлы көш тің ба тыс қа ба ғыт алып жылжуын-
да ер те ден ке ле жат қан заң ды лық бар еді. Өйт ке-
ні, ба ба лар жү ріп өт кен та рих жо лын, мә де ниеті 
мен дәс тү рін жал ғас ты ру көк түр кі лер ұр па ғы-
ның қа лып та сып қал ған ұстаным да ры ұр пақ тан-
ұр пақ қа же тіп та ри хи заң ды лық пен ке ле шек 
ұр пақ ал дын да ғы ұлы мін дет тер дің бі рі бо лып 
жал ға сын тап қан.

Түр кі лер мә се ле сін зерт теу де Л.Н. Гу ми лев тің 
ала тын ор ны ерек ше. Зерт теу ле рі нің ба сым көп-
ші лі гі хун ну, гун – кө не ғұн дар мә де ниеті, елі жай-
лы бо лып ке ле ді. Ол ху ну мен гун дар дың ара сын 
шарт ты түр де бө ліп қа рай ды. Хун ну деп ол б.з.д. 
жа са ған ұлыс ты ата са, гун дар деп б.з. ал ғаш қы 
ға сыр ла рын да бол ған ұлы жұрт ты атап көр сет ті.

Л.Н. Гу ми лев де ре гін де ғұн дар түр кі эт но сы 
ре тін де б.д.д ІІІ ға сыр да қа лып та сқан де лін ген. 
Ал, Шы ғыс Жоу (б.з.д 770-256) за ма ны нан қал-
ған ес кі жаз ба лар ды зерт те ген ға лым дар олар-
дан қал ған кө не нің кө зі қа риялар сөз де рін де 
кө не дәуір де гі хұн дар дың ұлы қа риясын Шоң 
би (Шун Вэй) деп кел ті ре ді. Қы тай та рих шы сы 
Сы ма Цянь бол са өз де рек на ма сын да ғұн дар дың 
әуле тін де үш не гіз гі тар мақ бар екен ді гін жаз ды. 
Он да әу лет тер ақ сүйек тер ден шық қан ды ғы көр-
се тіл ген. Не гі зі нен, ғұн дар дың та ри хын қы тай 
жаз ба жыл на ма ла ры нан зерт теп, олар дың хан 
әу лет те рі, ел ді ме кен де рі, ша ру ашы лы ғы, тұр-
мыс-тір ші лі гі, рә сім де рі, әс ке ри өне рі, мем ле кет 
бас қа ру жүйесі, ха лы қа ра лық қа ты нас та ры, сау-
да бай ла ныс та ры жә не со ғыс та ри хы ту ра сын да 

де рек та ба мыз. Ғұн мә де ниеті нің да муы әр ке-
зең де қар қын ды да ми тү сетін ді гі жә не оты рық-
шы сла вян тай па лық бір лес ті гі не қа ра ған да, әл-
де қай да жо ға ры тұр ған ды ғы бай қа ла ды. Ұлы сы 
сол түс тік жә не оң түс тік ие лік те рі бо лып бө лін-
ген (б.з. 48 ж.) ғұн дар, сол түс тік өл ке сін де ор на-
лас қан қа ра Қы тай мен б.з 155 ж. де йін  үз дік сіз 
со ғы сып кел ге нін де Л.Н. Гу ми лев ерек ше атап 
көр се те ді. Еті со ғыс қа үйре ніп кет кен ғұн дар дың 
бір бө лі гі, көп ұза май, б.з. 160 ж. Шы ғыс Еуро-
па айма ғы на жау лау шы лық мақ са ты мен үде ре 
көш ті. Бұл жа йын да ал ғаш қы та ри хи мә лі мет ті 
Дио ни сий Пе риегет тің жаз ба ла ры нан ала мыз. 
Ға лым ның айт уын ша: ғұн дар екі-үш жыл дың 
ішін де Тар ба ға тай же рі нен Еділ бо йына қо ныс 
теп кен. Ор та есеп пен, кү ні не 26 ша қы рым жер 
кө шіп отыр ды. Әл сіз, әс ке ри кү ші сар қыл ған ғұн 
тай па ла ры ба тыс Тар ба ға тай да, Ер тіс бойы нан 
тап жыл ма ды. Ке йін  олар Іле өзе ні бо йына қо ныс 
ауда рып, сол жер де олар Жұ бан (Юэ бань) ұлы-
сын құр ды. Жұ бан мә де ниетін қа лып тас тыр ған 
ғұн әу лет те рі, Л.Н. Гу ми лев тің айт уын ша, де не 
та за лы ғын ерек ше сақ та ған көш пе лі ха лық бол-
ған екен, кү ні не олар үш рет жуы нып, та мақ та-
ну ды әдет қыл ған екен,– дей ді [2, 74-75 б.].

Шы ғыс Еуро па ғұн тай па ла ры ода ғы ның пай-
да бо луы ту ра лы, ғұн дар мә се ле сін зерт теу мен 
айна лыс қан А.Н. Бернш там ғұн дар мен Ат ти ла 
та қы ры бы на қа тыс ты ең бек тер ді зерт теп, адам-
зат та ри хын да ғы олар дың ала тын ор ны мен рөлiн 
ке ле сі дей етіп көр сет ті: «На ко нец, са мое глав ное, 
гуннс кий союз сыг рал ту все мир но-ис то ри чес кую 
роль, что он мо би ли зо вал всю вар варс кую пе ри-
фе рию ра бов ла дель ческой сис те мы Сре ди зем но-
морья и При чер но морья и под го то вил разг ром не 
толь ко Римс кой им пе рии, но и ан тич ных цент ров 
При чер но морья, ис чер пав ших к это му пе ри оду 
внут рен ние воз мож нос ти своего раз ви тия. Гун ны, 
в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де лив шие па де ние 
ан тич нос ти, бы ли, преж де все го, те ми вар ва ра ми, 
ко то рые, по оп ре де ле нию Ф. Эн гель са, «вдох ну-
ли но вую жиз нен ную си лу уми рав шей Ев ро пе...» 
[3, 162]. Осы лай ша, ғұн тай па лық бір лес ті гі Азия-
ның мә де ниеті мен дәс тү рін ға на емес, кө не ден 
ке ле жат қан да ла лық мем ле кет тер дің жа зыл ма-
ған дәс түр лі бас қа ру жүйе сін Шы ғыс тан Ба тыс қа 
жет кі зу ші ре тін де ма ңыз ды рөль ат қар ды. 

Отан дық зерт теу ші лер мен қа тар, ба тыс тық 
зерт теу ші лер дің қы зы ғу шы лы ғын ту ды рып, 
әлі де ма ңыз ды лы ғы ар та тү се тін қа рас ты ры-
луы тиіс та қы рып тар дың бі рі – Ат ти ла ба ба мыз. 
Әлем ді дүр сіл кін дір ген, аңыз ға ай нал ған тұл-
ға Ат ти ла Еуро па та ри хын да әйгі лі Ғұн им пе-
риясы ның би леуші сі ре тін де та рих та өз ор нын 
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ие лен ді. Ат ти ла атауы ла тын ті лін де, яғ ни Рим 
им пе риясы ның мем ле кет тік ті лін де атал ған дық-
тан та рих та осы атау қа лып тас ты. Алай да, оның 
есі мін әр ха лық әртүр лі атай ды. Ғұн ор да сы мен 
ты ғыз бай ла ныс ты бол ған гер ман тай па ла ры ті-
лін де оны Ет зель (Еtzеl), дат ті лін де Ар та ла, 
ис пан ті лін де Атти ла (Аttila), қа зақ жә не бас қа 
түр кі ха лық та рын да Еділ, Ат лы де ген атау лар ға 
ие бол ды. Ат ти ла есі мі нің эти мо ло гия сын зерт-
теу де ғы лым да түр лі пі кір лер айтылып, қа зір ге 
де йін  нақ ты лы ек шел ген, са ра лан ған тоқ там ға 
кел ген жоқ. Біз дің пайым дауы мыз ша, Ат ти ла 
де ген дұ рыс. Се бе бі, кө не түр кі сөз ді гін де Ат лы 
– atlïγ, «ат ты – ат мін ген, ас тын да аты бар», – деп 
көр се тіл ген. Бұл жер де түр кі тіл де рі нің фо не ти-
ка лық жа ғы нан көп өз ге ріс ке ұшы райт ын да ғын 
ес кер ге ні міз жөн. 

Та ри хи тұл ға ре тін де әлем та ри хы мен әде-
биеті нен орын ал ған Ат ти ла ның сырт-кел бе-
тін кө зі көр ген Ви зан тия лық та рих шы Приск: 
«Оның бет-әл пе тін көр ген дер на ғыз азиат еке-
нін айт пай-ақ бі ле ді. Ба сы үл кен, өзі ор та бой-
лы, мы ғым де не лі. Көз де рі қы сық, бі рақ қа ра ған 
же рін ойып  тү сер дей өт кір, жү рі сі ши рақ, сөй ле-
ген де дауысы кү міс тей сың ғыр лап, өте жа ғым-
ды ес ті ле ді», – деп си пат та ды. Ол ғұн, грек, гот, 
алан, ита лян тіл де рін бі ліумен қа тар, жа зу ды да 
жақ сы мең гер ген ді гі не қа ра мас тан, екі са рай жа-
зу шы сын ұс та ған. Оның адам ды өзі не тар та тын 
қа сиеті нің бар екен ді гін Аэ ций (Фла вий Аэ ций 
– Рим әс кер ле рі нің қол бас шы сы) де айт қан. Ол 
өз айна ла сын да ға лым дар мен жа зу шы, ақын-
дар ды, аст ро лог тар ды, ша ман дар ды, ем ші лер ді, 
кө ріп кел дер дер мен мер ген дер ді жи на ған. Са ра-
йын да күн са йын  қо нақ қа кел ген шетел дік тер-
мен жә не ел ші лер мен кез де су ұйым дас тыр ған. 
Оның сая хат тау ға де ген қы зы ғу шы лы ғы ның жо-
ға ры бо лып Қы тай мен Ин дия, Сі бір мен Ор та 
Азия ел де рі не сая хат жа сауы ның нә ти же сін де өз 
бі лі мін жыл дан-жыл ға же тіл ді ріп оты руы ғұн-
дар дың алып дер жа ва ға айна лу да ғы Ат ти ла ның 
қа дам да ры ның бі рі іс пет тес. Осы лай ша зор бі-
лім мен қа сиет тер ге ие бол ған Ат ти ла ғұн дар ға 
ке ле шек те ұлы дер жа ва құ ру қа жет ті гі тұр ған-
ды ғын ай қын көр ді. 

Ат ти ла ту ра лы фран цуз дың бел гі лі та рих 
зерт теу ші сі А. Тьер ри өзі нің «Ат ти ла та ри хы» 
ат ты кі та бын да А. Ма ке до нс кий мен Ю. Це зарь 
қа та ры нан орын ал ды», – деп жаз ды. Оның ең 
бі рін ші өз хал қы ның ұлы бо лып, әлем дік әде би-
та ри хи сах на да ғұн дар дың шын шыл, қо нақ жай 
әрі адам гер ші лі гі мол қол бас шы сы ре тін де не міс 
хал қы ның ба тыр лық эпо сы « ни бе лу нг тар ту ра
лы жы рын да» си пат та ла ды. 

Кө не ден ке ле жат қан түр кі дип ло ма тиясы 
қай ға сыр да бол ма сын түр лі қиын дық тар мен 
жүр гі зіл ген. Ел бо лып қа лып та сып, да муымыз 
тек қы лыш қа ғы сып, най за шан шыс қан ер лік ке 
ға на қа тыс ты бол ма ған, оның ас та рын да қат пар-
лы сая сат, қал та ры сы қи лы дип ло ма тия жат ты. 
Оның Рим им пе риясы мен жа са лын ған Мар гус 
ке лі сім шар ты нан бас тап бір не ше рет уәде ле рін-
де тұр ма ған Рим дік тер дің іс-әре ке ті не ас тар лы 
дип ло ма тиялық сая сат пен жа уап  бе ріп, біл гір лік 
та ныт қан. Сон дай-ақ, Рим дік тер дің ғұн жа уын-
гер ле рі ара сы на іріт кі са луы, Ат ти ла ға қас тан-
дық жа сауға бел гі лі қол бас шы Еді ге ні үгіт теуі 
жә не Ат ти ла ны өл ті ру үшін Феодо сий II-нің ел-
ші жі бе ріп, со ңын да қыл мыс та ры ның әш ке ре-
лен уіне қа ра мас тан екі ел ара сын да ғы дип ло ма-
тиялық бай ла ныс тар ды бұз бай қыл мыс кер лер ді 
жа за ла май, елі не қайт ар уын ан Ат ти ла ның мық-
ты қол бас шы әрі сая сат кер екен ді гін кө ре міз. 
Им пе ра тор дың мұн дай іс те рі не Прис кус (V ғ.) 
қат ты қын жы ла ды. Ат ти ла ның бұл кі ші пейіл ді-
гі не, дар хан ды ғы на Прис кус құр мет пен бас иіп, 
өз жаз ба ла рын да Шы ғыс Рим им пе ра то рын сы-
най оты рып, Атил ла се кіл ді ұлы қол бас шы ның 
адал саяса ты мен дип ло ма тиялық қыз ме тін аса 
жо ға ры ба ға ла ған [3, 59 б]. 

Ба тыс зерт теу ші ле рі та ра пы нан Атил ла та-
қы ры бын да түр лі те ріс пі кір лер айт ыл са да, 
оның ше шен, айла кер сая сат шы, мә мі ле гер дип-
ло мат, ұлы қол бас шы, да рын ды ел бас шы сы еке-
нін мо йын дай ды. Ат ти ла өз ер кі мен қақ па сын 
аш қан қа ла ны қи ра ту ға жол бер мей, тек са лық 
алу мен шек тел ген. 

Өр ке ниет (лат. сіvіlіs – аза мат тық) – қо ғам-
ның ма те ри ал дық жә не ру ха ни же тіс тік те рі нің 
жиын ты ғы де сек, ғұн дар көш пе лі эт нос ре тін-
де гі саяси көш бас шы бол ды жә не сау да қа рым-
қа ты нас та рын ор нат ты. Оның кө рі ні сі ре тін де, 
Шы ғыс Ев ро па мен Ви зан тия, Ре сей мен Қы тай-
да әс ке ри так ти ка мен тех но ло гияның дам уына 
өз сеп ті гін ти гіз ген ді гі нен бай қай мыз. Көш пе-
лі лер дің ті ке лей қа ты суымен бұл им пе рия лар 
бір-бі рі мен қа рым-қа ты нас ор на та біл ді. Ғұн дар 
қа ру-жа рақ ты, жыл қы тұ қым да рын, жол-кө лік ті 
ба рын ша да мыт ты [4, 132]. Ғұн тай па лық ода-
ғын да қа лып тас қан азия лық мә де ниет тің бір-
ша ма эле ме нт те рі Ре сей дің оң түс тік да ла сы мен 
Қы тай мә де ниеті мен сі ңі се оты рып, нә ти же сін 
ғұн дар Еуро па ға алып кел ді. Оның бір кө рі ні сі 
құл дық жүйеге қар сы лы ғы үшін Ат ти ла ны рим-
дік тер мен гот тар дың сол уа қыт та «Құ дай дың 
қам шы сы» деп атауы. Бұл жер де бі рін ші ден, 
ата-ба ба дан ке ле жат қан заң ды лық – тір ші лік 
иеле рі нің емін-ер кін өмір сү руі бол са, екін ші ден 
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өр ке ниет тің бір кө рі ні сі ре тін де да мы ған мә де-
ниет тің бір көр сет кі ші бо ла ала ды. 

Көш пе лі тай па лар дың ба сын қо сып, бір жер-
ге шо ғыр лан дыр ған, мем ле кет не гі зін қа ла ған 
Ат ти ла ның салт-дәс түр ді қа таң ұстанып, өзі бас-
қа рып отыр ған хал қы ның әдет-ғұр пы мен мә-
де ниетін, ті лін жо ға ры ба ға лап, хал қы на жа қын 
бол ған жә не көш пе лі лер за ңы на сай өз хал қы-
на сен ді, сәй ке сін ше хал қы оны сөз сіз қол да ды. 
Осы лай ша Ат ти ла бас та ған ғұн им пе риясы ұлы 
дер жа ва ға ай нал ды. 

Ба тыс жә не Шы ғыс Рим им пе риясы се кіл ді 
алып, дер жа ва лар ды ба ғын ды рып, өз би лі гін-
де ұс та ған ғұн дар дың бас шы сы Ат ти ла мен бас-
қа мем ле кет тер әри не, жау емес одақ тас бо лу ға 
ты рыс ты. Оның қол бас шы лық саяса ты, әс ке ри 
жә не дип ло ма тиялық ше бер лі гі, бас қа мем ле кет-
тер мен қа рым-қа ты нас ор на ту да ғы іс те рі ке лер 
та рих қа жет ті. Бұл ту ра лы поэзия әле мін де: 

Сал та нат құр ды же ңіс тің Туы жел бі реп,
Рим ге қа рай жа қын дап та ғы кел ді лек.

Ат ти ла ны қар сы ал ды Леон Әу лие,
«Қи ра та көр ме, Рим ге қа уіп  төн ді!» – деп.

Қан тө гу тек ке жақ сы лық емес әс те бұл.
Ат ти ла үшін жауыз дық мүл дем жат се зім,
Ақыл ға са лып, бұл өті ніш ті қа был ап,
Рим ге бар май, ба тыс қа бұр ды әс ке рін! [5] –

деп жыр ла на ды. 
Қа зір гі таң да Фран ция ның Шепп қа ла сын да 

Ат ти ла ға ес ке рт кіш ор на ты луы мен 3-мау сым 
«Дү ниежү зі лік Ат ти ла кү ні» деп жа рияла нуы, 
Ат ти ла ға ар нал ған же ке мұ ра жай дың бо луы түр-
кі ха лық та ры ның ұр па ғы ре тін де гі әлем та ри-
хын да ғы ор ны мыз дың ма ңыз ды лы ғын арт ты ра 
тү се ді. 

Ға сыр лар өт се де ма ңыз ды лы ғын жой ма ған 
Ат ти ла ба ба мыз дың көш пе лі эт нос тар дың сал ты 
мен мә де ниетін, саяса тын әлем ге паш етіп, та рих 
бет те рі нен орын алуы бү гін гі таң да ғы сақ, ғұн, 
түр кі лер дің ұр па ғы ре тін де гі жан-жақ ты зерт-
теу лер ді әлі де қа жет ете тін та қы рып тар дың бі рі. 
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Аман жол С.Т.

Қа зір гі араб қо ға мын да ғы  
дәс түр лі мә де ниет пен  

құн ды лық тар өз ге рі сі

Ма қа ла да қа зір гі араб қо ға мын да ғы дәс түр лі мә де ниет пен құн
ды лық тар өз ге рі сі не гі зі нен дін де, тіл де, эти кет те, киім кию, та ғам 
түр ле рін де гі ерек ше лік те рі не қа рай, сал ғас ты ры лып қа рас ты ры ла ды. 
Әлем де бо лып жат қан жа һан дық өз ге ріс тер мен адам зат дам уын да
ғы жа ңа ке зең мем ле кет тер дің ұлт тық шең бер де тұйық та лып қалуына 
жол бер мейді. Бұл, әри не, араб әле мі не де қа тыс ты. Жа һан да ну кө
рі ніс те рі араб ел де рі нің эко но ми ка лық дам уын да, іш кі жә не сырт
қы саяси мә се ле ле рін де, әлеу мет тік жағ да йын да, бі лім мен мә де ниет 
дең ге йін де, ру ха ниді ни са ла сын да бай қа ла ды.

Тү йін  сөз дер: жа һан да ну үде рі сі, жа һан да ну дың әсе рі, араб қо
ға мы, дін, араб ті лі, араб эти ке ті, араб ұлт тық киім де рі, араб ұлт тық 
та ғам да ры.

Amanzhol S.T.

The impact of globalization on 
traditional culture and values of 

modern Arab society

The article deals with the problems of the changes in traditional cul
ture and values of modern Arab society in the process of globalization, par
ticularly in religion, language, etiquette, clothing and food. Current global 
changes in the world and a new period of mankind have an impact on 
the development of the states in the world including Arab countries. Glo
balization is reflected in economic development, social status, education, 
culture, moral and religious spheres of Arab countries. 

Key words: the process of globalization, the impact of globalization, 
Arab society, religion, the Arabic language, Arab etiquette, Arab national 
clothes, Arab national food.
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Влия ние гло ба ли за ции  
на тра ди ци он ную куль ту ру и 

цен нос ти сов ре мен но го  
арабс ко го об ще ст ва

В статье расс мат ри вают ся из ме не ния в тра ди ци он ной куль ту ре 
и цен нос тях сов ре мен но го арабс ко го об ще ст ва в про цес се гло ба ли
за ции, в осо бен нос ти, в ре ли гии, язы ке, эти ке те, одеж де, пи та нии. 
Прис хо дя щие в ми ре гло ба ли за ци он ные из ме не ния и но вый этап че
ло ве чест ва влияют на раз ви тие го су да рс тв на ми ро вой аре не вк лю чая 
арабс кие ст ра ны. Гло ба ли за ция от ра жает ся в эко но ми чес ком раз ви
тии, со ци аль ном по ло же нии, об ра зо ва нии и куль ту ре, ду хов норе ли
ги оз ных сфе рах арабс ких ст ран.

Клю че вые сло ва: про цесс гло ба ли за ции, влия ние гло ба ли за ции, 
арабс кое об ще ст во, ре ли гия, арабс кий язык, арабс кий эти кет, арабс
кая на циональ ная одеж да, арабс кие на циональ ные блю да.
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ҚА ЗІР ГІ АРАБ  
ҚО ҒА МЫН ДА ҒЫ  

ДӘС ТҮР ЛІ МӘ ДЕ НИЕТ 
ПЕН ҚҰН ДЫ ЛЫҚ ТАР 

ӨЗ ГЕ РІ СІ

Қа зір гі әлем нің дам уын да ғы заң ды құ бы лыс қа айна лып 
отыр ған жа һан да ну үде рі сі – көп қыр лы, көп дең гейлi жә не күр-
делi де қа ра ма-қай шы лық ты үдерiс. Қар қын ды жү ріп жат қан 
жа һан да ну за ма нын да ғы көш ке араб ел де рі өз де рі қа ла са да, 
қа ла ма са да та би ғи түр де іле су де. Өйт ке ні, әлем дік өр ке ниет, 
әлем дік да му бар лық адам зат қа ор тақ. За ма науи ақ па рат тық 
тех но ло гиялар ұлт тық ше ка ра лар ды бұ зып, бү гін гі әлем ді «ға-
лам дық ақ па рат тық ауыл ға» ай нал дыр ды.

ХХ ға сыр дың 90 жыл да ры нан бер гі уа қыт араб ел де рі-
нің же ке ле ген ха лық та ры мен өр ке ниет те рі үшін ірі дүм пу лер 
мен өз ге ріс тер за ма ны ға на емес, сон дай-ақ бү кіл адам зат тағ-
ды рын да ғы бет бұ рыс ке зе ңі бол ды. Осы «ұлы жа ңа ру» ке зе ңі 
әлем дік да му дың екі қа ра ма-қар сы тен ден цияла рын: дү ние жү зі 
ел де рі нің бір-бі рі мен ба рын ша ты ғыз жа қын да суы (жа һан да ну) 
жә не әлем дік әр түр лі өр ке ниет ошақ та ры ның оқ шаула нуы (ло-
кал да ну) сияқ ты тен ден циялар ды бай қат ты. Үшін ші мың жыл-
дық та әлем дік өр ке ниет тер дің жа һан дық си па ты одан әрі ай-
қын да ла тү су де, өйт ке ні сан-са ла лы үде ріс тер дің қай-қай сы сы 
бол ма сын өр ке ниет тер то ғы сы иі рім де рі мен ты ғыз бай ла ныс та 
бо лып, араб қо ға мы на да әсер етіп ке ле ді. Қа зір гі таң да жа һан-
дық бай ла ныс тар дың ба рын ша қар қын ды да муы мен оның араб 
қо ға мы ның әлеу мет тік, мә де ни са ла ла рын да ғы кө рі ніс те рін 
зерт теу өзек ті та қы рып бо лып отыр. 

Араб мә де ниеті ис лам ді ні мен ты ғыз бай ла ныс ты. Араб қо-
ға мы ның бар лық са ла сы на ете не ен ген ис лам ді ні әр дайым ба-
сым дық рөл ат қа ра ды жә не ха лық тың ба сым көп ші лі гі нің өмір 
сал тын анық тайды. Араб ел де рін де ис лам дін ді әр бір мұ сыл-
ман ның өмі рі, оның бү кіл іс-әре ке ті, тіп ті бү кіл ойы Құ ран мен 
сүн нет ке не гіз де ле ді. Мұ сыл ман әле мін де қа сиет ті Құ ран Кә рім 
әр қа шан адам дық бол мыс ты қа лып тас ты ру ға айт ар лық тай әсер 
ет кен жә не әсер етіп ке ле ді, сон дай-ақ ол адам ның бас қа адам-
дар ға жә не жал пы әлем ге қа ты на сы ның қа лып тас уын да, мі нез-
құлық қа ғи да ла ры мен қа рым-қа ты нас қа ғи да ла рын қа лып тас-
ты ру да ма ңыз ды рөл ат қа ра ды. 

Араб ел де рі нің дәс түр лі мә де ниеті ис лам қа ғи дат та ры мен 
ты ғыз бай ла ныс ты. Алай да, жа һан да ну үде рі сі нің ық па лы қа-
лып тас қан салт-дәс түр ге, ис лам дық ша ри ғат нор ма ла ры на да 
әсер ету де. Соң ғы уа қыт та ба тыс та кең та ра ған бос тан дық, 
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Қа зір гі араб қо ға мын да ғы дәс түр лі мә де ниет пен құн ды лық тар өз ге рі сі

ер кін дік ка те го рияла ры ның араб қо ға мы на бір-
тін деп еніп жат қа ны бай қа ла ды. Осын дай үде-
ріс тер ді зерт теу мен ар найы са рап шы лар қо ға мы 
айна лы са ды. Мы са лы, мұ сыл ман ға лым дар дың 
дү ниежү зі лік ода ғы жә не Жид да қа ла сын да ор-
на лас қан «Ра би та» зерт теу ор та лы ғы сияқ ты 
ұйым дар қа зір гі да мы ған ақ па рат тық тех но ло-
гиялар ар қы лы әлем ге та ра ған түр лі құ бы лыс-
тар ды ғы лы ми түр де зерт тей ді. Олар дың пі кі-
рі нен ин тер нет же лі сі ар қы лы не ке ле су не ме се 
ажы ра су (та лақ) жиі леп кет кен ді гі аң ға ры ла ды. 
Со ны мен қа тар, биоэти ка, биоме ди ци на са ла-
сын да кө те рі ліп отыр ған ха лал та ғам өнім де рі 
жә не де адам ағ за ла рын айыр бас тап са лу, са ту 
мә се ле ле рі не ме се осы ған ұқ сас бас қа да жай-
лар дың орын ал ған ды ғы айтыла ды. Зерт теу ор-
та лық та ры дәс түр лі ис лам заң да ры на ба ғын ған 
мұн дай жат құ бы лыс тар дың араб қо ға мын да 
да бай қа лу се бе бін тү сі ну ге ты ры са ды. Біз дің 
пайым дауы мыз ша, тұ рақ ты дәс түр лі қо ғам да ис-
лам ді ні бұ рын рұқ сат ет пе ген мұн дай жай лар-
дың орын алуы жа һан дық өз ге ріс тер дің сал да ры 
бо луы мүм кін. Өйт ке ні, «ис лам бү кіл әлем ге жә-
не бү кіл за ман ға жі бе ріл ген дін» бол ған дық тан, 
фә туа ар қы лы әр жер дің, әр ел дің, әр за ман ның 
ерек ше лі гі не бай ла ныс ты мұқ таж жағ дай лар да 
рұқ сат бе рі ле тін ше шім дер қа был да ну да.

Араб мә де ниеті нің ең ма ңыз ды мұ ра сы – 
араб ті лі. Ара бия тү бе гін де пай да бо лып, ке йін-
нен Таяу Шы ғыс пен Сол түс тік Аф ри ка ға кең 
та ра ған бұл тіл – осы ай мақ та ғы кө не тіл дер дің 
бі рі. Араб ті лі – қа сиет ті Құ ран ті лі. Ол – бар лық 
араб ел де рі нің мем ле кет тік ті лі, со ны мен қа тар 
БҰҰ-ның рес ми тіл де рі нің бі рі бол ған дық тан, 
әлем де гі не гіз гі тіл дер дің бі рі бо лып са на ла-
ды. Осы ған қа ра мас тан жа һан да ну дың жа лы ны 
араб ті лі не де тиіп отыр. Қа зір гі әде би араб ті лі 
бас қа тіл ден ен ген сөз дер ді бел сен ді қол да ну-
да. Док тор Хас сан Ни дал дың пі кі рін ше, ғы лым 
мен тех ни ка са ла сын да ком пью тер, ин тер нет, 
диск, сайт , мо дем, факс, те ле фон, те ле ви зор, 
спут ник, sms, email сөз де рін қол да на ды; сау да 
са ла сын да банк, чек, ма га зин, су пер мар кет, ми-
ни мар кет сөз де рі өте та ны мал; сая сат са ла сын-
да – де мок ра тия, дик та ту ра, ли бе ра лизм, ав то 
к ра тия, пар ла мент, ви за, пас порт; ал, ме ди ци-
на да – ни ко тин, ви то мин, инф люэн са; әс ке ри са
ла да – ге ли коп тер, бом ба; өнер де – ка ме ра, кадр, 
театр, ко ме дия, тра ге дия, цирк, му зы ка, дра ма; 
ал спорт та – фут бол, во лей бол, бас кет бол, гол 
сөз де рі ке ңі нен қол да ны ла ды [1,179-б.]. Ға лым-
ның пі кі рі нің ма ңыз ды лы ғын ин тер нет жүйесі-
нің элект рон ды ре су рс та рын да жа риялан ған 
ма қа ла лар дан да бай қауға бо ла ды: «Араб ті лі-

нің ал ты ака де миясы әде би араб ті лін – «фус ха-
ны» оқы тып-үйре ту жә не да мы ту бағ дар ла ма-
сын әзір леу де, сон дай-ақ қа зір гі тер ми но ло гия 
мә се ле ле рі мен айна лы су да. Жо ға ры да атал ған 
сөз дер дің көп ші лі гі нің араб ті лін де ба ла ма сы 
бол ға ны на қа ра мас тан, мы са лы, ком пью тер – 
хаа суб, те ле фон – һаа тиф, фут бол – ку ра ту әл
ка дам, сайт  –мауқиа жә не т.б.ол сөз дер дің кең 
қол да ныс та бо луы жа һан да ну дың кө рі ніс те рін 
бай қа та ды. Тіп ті, ағыл шын ті лі араб ел де рін де 
екін ші тіл бо луы да мүм кін де ген қа уіп  бар. Бұл 
жа йын да БАӘ-нің мә де ниет, жас тар жә не әлеу-
мет тік да му Ми ни ст рі шейх Нахьян бен Му ба рак 
әл-Нахьян «Араб ті лі не қа уіп  тө ну де» та қы ры-
бы мен Ду бай да өт кен Ха лы қа ра лық кон фе рен-
цияда жа һан да ну ке зе ңін де ағыл шын ті лі жиі 
қол да ны лып отыр ған дық тан, араб ті лі не қа уіп  
төн ге нін атап айт ты» [2]. Ол ағыл шын ті лі бел гі-
лі дең гейде мек теп тер де, үкі мет тік ме ке ме лер де, 
банк тер де, өнер кә сіп тік ком па ниялар да, БАҚ-та 
араб ті лін ығыс ты рып отыр ға ны на тоқ тал ды. 
Шейх Нахьян ның ойын ша, жас тар дың ара сын-
да өте та ны мал әлеу мет тік же лі лер араб ті лі не 
ерек ше қа уіп-қа тер ту ғы за ды. Өйт ке ні, ағыл шын 
ті лін жақ сы мең гер ген жас ұр пақ ағыл шын ті лін-
де кі тап оқи ды, му зы ка тың дайды, фильм дер кө-
ре ді. «Нэшнл» га зе ті нің ха бар ла уын ша, Ду бай да 
жасөс пі рім дер дің кө бі сі қо сым ша тіл үйре ну-
ге мұқ таж, «мұн дайды бас қа эми рат тар да, тіп-
ті бас қа араб ел де рін де кез дес тір мей сің. Мұн да 
60%-дан ас там жасөс пі рім дер бас қа тіл үйре не-
ді, оның се бе бі, же кемен шік мек теп тер дің бі лім 
бе ру жүйе сін де, он да бар лық са бақ тар ағыл шын 
ті лін де жүр гі зі ле ді. Де ген мен, бас ты жа уап кер-
ші лік от ба сы на бай ла ныс ты». Бұл пі кі рін га зет ке 
бер ген сұх ба тын да Джоан Сей мур бы лай ша өр-
бі те ді: «Қо ғам да ба ла ға жас ке зі нен ағыл шын ті-
лін үй рет се, ке ле шек те оған бә се ке лік ар тық шы-
лық бе ре ді де ген се нім қа лып тас қан. Көп те ген 
от ба сы ла ры ха лы қа ра лық қа ты нас ті лін де сөй-
ле су ді қа лай ды. Араб ата-ана лар ба ла ла ры мен 
ағыл шын ті лін де сөй ле сіп жат қан да Фи ли пин-
нен кел ген ба ла ба ғу шы араб ті лін қол да на тын 
жағ дай лар да жиі кез де сіп жа та ды» [3]. Жа һан-
да ну дың араб ті лі не әсе рі нің бұл кө рі ніс те рі тек 
БАӘ-де ға на емес, бар лық араб ел де рін де бо лып 
жат қан құ бы лыс. 

Араб мә де ниетін айт қан да ойға ора ла тын 
ке ле сі мә се ле – араб эти ке ті. Араб эти ке ті нің 
ере же ле рін қа лып тас ты ру да көш пе лі қо ғам ның 
салт та ры мен дәс түр ле рі, құн ды лық та ры ма-
ңыз ды рөл ат қар ды. Араб тү бе гін де гі ауыр кли-
мат тық жағ дай лар да ғы көш пе лі өмір дің өзі мі-
нез-құлық тың қо лай лы ере же ле рі не жол сіл теп 
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тұр ды. Араб эти ке ті көш пе лі араб хал қы ның ар-
на мыс ко дек сі не – «му раууа» ис лам ның адам гер-
ші лік-эти ка лық нор ма ла рын қо су нә ти же сін де 
қа лып тас ты деу ге бо ла ды. «Му раууа» ұғы мын да 
адам дар дың бо йын да ғы қа жыр-қай рат, на мыс-
қой, қайы рым ды лық, жо ма рт тық, ше шен дік, 
сүйіс пен ші лік қа сиет те рі тү сі ніл ген. 

Эти кет – қо ғам да ғы мі нез-құлық тың бел-
гі лен ген тәр ті бі. А. Ска на ви «Биз нес-эти кет в 
арабс ких ст ра нах» ат ты ең бе гін де бұл тү сі нік-
тің «жа зыл ған, жа зыл ма ған ере же лер дің жиын-
ты ғын» құ райтынын, мұн дай ере же лер ге қа-
рым-қа ты нас қа қа ты су шы лар дың аман да суы, 
қош та суы, ал ғыс біл ді руі, ке ші рім сұ рауы, түр лі 
иша рат бел гі ле рі жә не т.б. жат қы зу ға бо ла ты нын 
нақ ты лай ды [4]. 

Араб тар мен та ныс қан кез де, бас қа да ұлт 
өкіл де рі мен та ныс қан дай, өзін ше бел гі лі салт 
жо ра ла ры сақ та ла ды. Өзі нің жа сы мен бе де лі не 
қа ра мас тан, ер адам әйел адам мен бі рін ші бо лып 
та ны са ды. Жа сы мен қыз мет тік дә ре же сі тө мен-
дер үл кен дер ге өз де рін бі рін ші та ныс ты ра ды: 
жас жі гіт өзін ер адам ға та ныс ты ра ды, ер адам 
шей хқа жә не т.с.с. Егер та ны сып жат қан адам-
дар дың жа сы мен бе де лі тең бол са, он да үй лен-
бе ген адам өзін үй лен ген адам ға та ныс ты руы 
ке рек, тұр мыс қа шық па ған әйел адам өзін тұр-
мыс қа шық қан әйел ге бі рін ші та ныс ты ру ке рек. 
Жал ғыз адам өзін топ адам ға та ныс ты ра ды; әйел 
адам үй лен ген жұп қа бі рін ші өзін та ныс ты ра ды. 

Та ныс қан кез де жә не кез дес кен де қол алы су 
қа был дан ған. Бі рін ші бо лып қо лын жа сы үл кен 
адам не ме се әйел адам, ал қыз мет те бас тық қо-
лас тын да ғы адам ға ұсы на ды. Айта ке те тін жайт , 
әйел дер дің қол алыс уына қа тыс ты түр лі пі кір лер 
бар. Кей бір зерт теу ші лер араб ел де рін де гі әйел 
адам дар дың қол алы суы Ба тыс тан кел ген сән ге 
елік теу ші лік деп есеп тейді. Бел гі лі бол ған дай, 
еуро па лық ел дер де сә лем де су үшін әйел адам 
бі рін ші бо лып қол ұсы на ды, ал араб ел де рін де 
өз ге ше: егер ер адам өзі бі рін ші бо лып қо лын 
ұсын ба са, әйел адам дар ын та біл ді ріп, ер адам-
ның қо лын ұс тауға бол майды. 

Қо лын бі рін ші бо лып ұсын ған адам бі рін ші 
бо лып қайтарып ал мауы ке рек. Егер әуел бас тан 
әң гі ме ле су қыс қа бо ла ды деп есеп тел се, кей де 
әң гі ме ле су ші лер сөй ле су ке зін де қол да рын ал-
май, бі раз уа қыт ұс тап, әң гі ме ле суі мүм кін. Кей-
де сол қол да рын ұс тас қан оң қол да ры ның үс ті не 
қояды, бұл әң гі ме ле су ші лер дің се зім тал ды ғын 
жә не жы лы ле біз де рін біл ді ре ді. 

Кез дес кен де ер адам дар бі рін ші бір жақ бе-
ті мен, со дан ке йін  екін ші жақ бе ті мен жа нап, 
құ шақ та са ды жә не бір бі рі нің ар қа ла ры мен 

иық та ры нан қа ға ды. Егер олар өза ра өте жа қын 
та ныс бол са жә не бір-бі рін көп тен бе рі көр ме ген 
бол са, әдет те олар бір-бі рін екі бе ті нен де сү йіп , 
құ ша ғы на қы сып, қар сы ала ды. Бі рақ бұл дәс түр  
бар лық ел дер де бір дей кез дес пей ді, ол кө бі не се 
Еги пет, Ли вия, Си рия мен Ирак қа тән.

Ба тыс та ер адам әйел адам ның бе ті нен сү-
йіп  аман да су қа лып ты жағ дай бо лып есеп те ле-
ді. Ал, араб тық көз қа рас та, ке ңі рек айт сақ, ис-
лам эти ке ті бо йын ша бұн дай әре кет тер мүл дем 
қа был дан бай ды. Сон дай-ақ, Ба тыс та құр мет пен 
ри за шыл дық тың бел гі сі ре тін де дос тық қа рым 
– қа ты нас пен әйел адам ның қо лын сүйе тін дәс-
түр де та ра ған. Араб эти ке ті мұн дай ниет біл ді ру 
фор ма сын да қа был да май ды. Еуро па ның бір ме-
ке нін де әйел адам қо лын сүй ді ру үшін ұсы нып 
тұр ған жағ дайға араб қа сон да не іс теу ке рек? Ол 
кіш ке не ең ке йіп , ұсы ныл ған қол ды алып, оны 
сүй мей-ақ, ба сын кіш ке не тө мен тү сір уіне бо ла-
ды. Бұ ған іс ке ри хат та ма ның көз қа ра сы бо йын-
ша жол бе рі ле ді. Со ны мен қа тар, араб әйел де рі 
де әртүр лі дип ло ма тиялық жиын дар да аман да су 
үшін ұсын ған қол да рын сүй ген кез де әбі гер ге 
тү се ді. Осын дай жағ дайға тап бол мау үшін Аб-
дель Фат тах Му хам мед Шаб бан тәр биелі араб 
әйелі не сә лем де су ке зін де қо лын ұсын бай, тек 
ба сын кіш ке не иіп қа на қоюына ке ңес бе ре ді 
жә не «оның қо лын да үне мі не сөм ке, не ора мал 
бол ға нын» ұсы на ды. Бұл ба тыс мә де ниеті нің 
өкіл де рі не оның қол ұсы на тын ойы жоқ еке нін 
тү сін ді ре ді.

Осы қол алы су дан жа һан да ну дың әсе рін аң-
ға ру ға бо ла ды. Жо ға ры да айт ып кет ке ні міз дей, 
қа лып тас қан араб мә де ниетін де әйел мен ер адам 
қол алыс па ған. Де ген мен, қа зір бұл әдет көп сақ-
тал май ды. Аса дін дар адам дар ға на әйел адам-
мен қол алыс пайды. Мә де ниет та ла бы бо йын ша 
қош та су ке зін де де қол алы су ды ұмыт пау ке рек. 
Құр мет ті адам дар дың қо лы екі қол мен алы на ды. 
Мұ сыл ман әйелі не қол ер адам та ра пы нан бі рін-
ші бо лып бе ріл мейді, қа жет бол са, әйел адам өзі 
қо лын ұсы на ды.

Жа һан да ну әсе рі не тө теп бе ріп, араб тар мә-
де ниетін де көп өз ге ріс ке түс пе ген салт-дәс түр-
дің кө рі ніс те рі олар ды өз ге лер ден айы рып тұ-
ра тын тұ рақ ты не гіз дер деу ге бо ла ды. Мы са лы, 
үйге кі ру үшін ал ды мен аяқкиімі ңіз ді ше ше сіз. 
Араб тар үшін қар сы отыр ған адам ның өк ше сі 
кө рі ніп тұр са, бұл қор лық бо лып са на ла ды. 

Араб тар дың қо нақ жай лық мә де ниетін де де 
қо нақ кү ту дің ежел гі дәс тү рі сақ тал ға ны мен жа-
һан да ну дың сал да ры бай қа ла ды. Араб ел де рін-
де та ғам нан бас тар ту – үй ие сін сый ла ма ған дық 
бел гі сі ре тін де қа был да на ды. Та ғам ды, су сын дар 



ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №1 (76). 201620

Қа зір гі араб қо ға мын да ғы дәс түр лі мә де ниет пен құн ды лық тар өз ге рі сі

мен шы рын дар ды не ме се қан дай да бір зат тар ды 
тек оң қол мен алу араб мә де ниеті не тән шарт-
тар дың бі рі. Араб тар не гі зі нен қо нақ ты шай, ко-
фе не ме се сал қын шы рын дар мен, су сын дар мен 
қар сы ала ды. Со ның ішін де ко фе ең дәс түр лі 
су сын бо лып есеп те ле ді. Ол өте ыж да һат ты лық-
пен да йын да ла ды. Араб ко фе сі өте ащы бо ла ды 
жә не оны қант сыз, бі рақ кар да мон, шаф ран не-
ме се қа лам пыр қо сып, ұсы на ды. Алай да, қа зір гі 
су сын дар – ко ла, пеп си, спр айт , ред буул сияқ-
ты су сын дар араб ел де рін де де бар. Осы тұс та 
аме ри ка лық та мақ өнім де рі – фаст фуд тың не бір 
түр ле рі қа ла лық жер лер де бә дәуи лер дің дәс түр-
лі ұлт тық та ға мы ның не гі зі бол ған та за кү йін де гі 
түйе сү тін, жа ңа сауыл ған еш кі сү тін, қос па сыз 
қой ірім ші гін, би дай, ар па, та ры, жү ге рі на нын 
ығыс ты рып жат қа нын айта кет кен жөн. Әсі ре-
се, қа ла лық тұр ғын дар дың өмір ле рі көп өз ге ріп, 
ұлт тық та ғам да ры ұмы ты ла бас та ды. Атал ған 
дәс түр лі та мақ не гіз де рі түр лі тех но ло гиялар мен 
өң де лу ге тү сіп, хо мус – бұр шақ пен күн жіт ұры
ғы нан жа сал ған пас та ре тін де, таб бу ле – түр лі 
дәм ден дір гіш тер қо сыл ған ұсақ тал ған жұм сақ 
ет, ақ жел кен мен май да лан ған за ма науи тех
но ло гиялық жол дар мен өсі ріл ген би дай, гу зи – 
жаң ғақ пен кү ріш қо сыл ған то ңа зы тыл ған қо зы 
еті, ха рис – ар найы өң деулер ден өтіп, да йын дал
ған би дай қо сып пі сі ріл ген ет та ғам да ры ре тін-
де қол да ны ла ты ны араб ға лы мы Тур ки Әл хамд 
ең бе гін де са ра лан ған [5]. Сөйт іп, үл кен қа ла лар-
да араб ұлт тық та ғам да ры мен қа тар бас қа да ел-
дер дің та мақ та ры ке ңі нен қол да ны ла ды.

Араб мә де ниеті нің бір ден бір бө лі гі – араб 
киім де рі, яғ ни ұлт тық ко ло рит те да йын дал ған ер 
адам дар дың, әйел дер мен ба ла лар дың кос тюм-
де рі.

Араб киім де рі ту ра лы айт қан да, бі рін ші-
ден, олар дың қа зір гі қо ғам да ғы рө лі ес ке тү се-
ді. Араб тар ұлт тық киім де рін Аме ри ка, Еуро па 
ел де рі, сон дай-ақ еуро па лан ған бас қа да мем ле-
кет тер сияқ ты ме ре ке күн де рі, кон церт тер мен 
фес ти вал дар да ға на қол дан бай ды, кез кел ген уа-
қыт та күн де лік ті өмір де ке ңі нен қол да на ды. Он-
сыз араб тар дың ұлт тық си па тын көз ге елес те ту 
мүм кін емес. Бұл «әдет те рін» кей бір мем ле кет 
бас шы ла ры ның, шейх тар дың рес ми кез де су ле рі-
нен де бай қауға бо ла ды.

Араб киім де рі нің ерек ше лі гі олар дың геог ра-
фия лық жағ дайы мен бай ла ныс ты, араб әле мі нің 
көп бө лі гі – ұшы-қиыр сыз шөл да ла жә не ап тап 
ыс тық. Осы ған сәй кес киім де рі нің мін дет ті бө-
лі гі – күн нен қор ғайт ын бас киім. Ке ле сі бө лі гі 
– де не нің ер кін демал уына мүм кін дік жа сап, ауа 
өт кі зу үшін ар найы кең ті гіл ген ма та. Бұ ған жел-

мен кө те рі ле тін құм ды қос сақ, үшін ші сі, – бе тің-
ді, кө зің ді қор ғайт ын қо сым ша бө лік.

Араб ұлт тық киім де рі не мұн дай кли мат тық 
жағ дай лар дан бас қа олар дың ді ні мен дәс түр ле рі 
де әсер ет кен. Ис лам ді ні ер адам дар дың да, әйел 
адам дар дың да сырт кел бе ті не бел гі лі дең гейде 
шек теу қояды.

Ен ді ер адам дар дың жә не әйел адам дар дың 
киім де рі не же ке тоқ та лып, олар дың қа зір гі за-
ман ға сай өз ге ріс те рін са ра лайық.

БАӘ, Сауд Ара биясы, Ка тар, Бах рейн жә-
не т.б. араб ел де рін де ер адам дар ұзын ақ түс-
ті «жа ла бия» не ме се «кан ду ра» киеді. Бұ рын ғы 
кез де бұл киім бі рың ғай те гіс ма та дан ті гі ле тін, 
ал қа зір жа ға, қайыр ма, қал та сияқ ты қо сым ша-
лар мен түр лен ді рі ле тін бол ды. Бас киім де рі – 
«ку фия» не ме се «гут ра» деп ата ла тын ора мал, 
ол шаш ты, мо йын ды кей де иық ты жа уып  тұ ра-
ды жә не қа ра түс ті «икал мен» бе кі ті ле ді. Қа зір гі 
кез де көп ер адам дар «ку фияның» ас ты нан ер кін 
қоз ғалуға әрі на маз оқы ған ға ың ғай лы бо лу үшін 
то қыл ған же ңіл бас киім киеді. Ора мал дың тү сі 
не гі зі нен шек тел мей ді, бі рақ кө бі не се ақ не ме се 
қы зыл түс кең та ра ған. Ора мал то қы ма ма та дан 
не ме се мақ та дан жа са ла ды.

Ал, әйел адам дар дың киім де рі ана ғұр лым 
түр лі-түр лі бо ла ды. Әйел дер дәс түр лі түр де 
ұзын жең ді ке ңі рек ті гіл ген түр лі-түс ті ұзын көй
лек – «кан ду ра», ал көй лек тің ас ты нан шал бар – 
«сир ва лы» киеді. Сырт киім ре тін де кең ті гіл ген 
«абайя» киеді, оны мен бар лық қо ғам дық орын-
дар ға шы ғу ға бо ла ды. Қа зір гі кез де оның жие-
гін ал тын мен, кү міс пен, ба ға лы тас тар мен жә не 
әде мі өр нек тер мен әше кей леу сән ге ай нал ған. 
«Абайя ның» ма та сы мен қым бат көр кем делуіне 
қа рай, әйел дің күйеуі нің әл-ауқа ты ба ға ла на ды.

Ай мақ тар ға бай ла ныс ты араб әйел де рі нің бе-
ті кө зі не са ңы лау жа сал ған же ңіл бет пер де мен 
жа бы ла ды. БАӘ-де әйел дер ба сын жұ қа қа ра 
ора мал – «шел ла мен» жа ба ды, ол бе тін емес, тек 
ба сын да бо ла ды. «Хид жаб ты» не ме се « ни қаб ты» 
БАӘ-нің жер гі лік ті әйел де рі си рек қол да на ды, 
оны кө бі не се көр ші лес араб ел де рін де киеді.

Кей бір ау дан дар да дәс түр лі от ба сы ла ры нан 
шық қан әйел дер бас та рын «бур ка мен» жа ба тын 
бол ған. Ол Пар сы шы ға на ғы ел де рін де жақ сы-
лық тың бел гі сі са на ла тын қар шы ға ның кел бе ті-
не ұқ сас жа сал ған. Оның пай да сы, бі рін ші ден, 
тер ді сі ңі ріп ал са, екін ші ден, бет тің нә зік те рі сін 
күн нен қор ғайт ын бол ған. Алай да, қа зір «бур ка-
ны» кие тін әйел араб ел де рін де кем де кем [6]. 
Сон дай-ақ, араб әйел де рі нің бұ рын ғы дәс түр ге 
сай, бар лық сау сақ та ры на жү зік, қос-қос ал тын 
ал қа, сал ма ғы бір ке лі ге де йін  же те тін сан сыз 
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ал тын бі ле зік тер, мұ рын сыр ға, әше кей сал-
пын шақ тар та ғу ла ры да күрт өз ге ріс ке түс кен. 
Жо ға ры да айт ыл ған ұлт тық киім дер дің ор ны на 
қыз мет те гі әйел дер шал бар киіп, коф та ла ры ның 
жең де рін үш тен бір ұзын дық қа кел ті ріп, шаш та-
рын қыс қа қиып, жа лаң бас жү ре бас та ды. 

Сауд Ара биясын да әйел дер сырт киім – 
«абайя сыз» жү ре ал майт ын бол са, Си рия, Ирак, 
Иор да ния, Еги пет, Ли ван ел де рі нің үл кен қа ла-
ла рын да дәс түр лі үл гі де, сон дай-ақ за ма науи 
үл гі де киін ген әйел адам дар ды, әсі ре се жас тар-
ды жиі кез дес ті ру ге бо ла ды. Киім киюде еуро-
па үде рі сі не ба сым ды лық бе ре тін әйел дер араб 
ел де рін де де көп кез де се ді. Дәс түр лі «кан ду ра» 
көй ле гі нің ор ны на бел гі лі еуро па лық сән үл гі ле-
рі нің за ма науи киім де рін киеді, оған қо са әлем-
дік сән үл гі сін де гі бел гі лі бренд тік сум ка лар мен 
аяқкиім дер ді де пай да ла на ды. Бұл мы сал дар дан 
араб ел де рі нің хал қы әлем дік сән үл гі сі нен қа-

лыс пай, жер ша ры ның бас қа ай мақ та рын да бо-
лып жат қан жа ңа лық тар араб тар дың ұлт тық 
киім де рін де де өз әсе рін қал ды рып жат қа ны 
анық бай қа ла ды.

Со ны мен, араб әле мін де гі жа һан да ну сал-
да рын са ра лай ке ліп, дәс түр лі қо ғам да ис лам 
ді нін де рұқ сат еті ле тін өз ге ріс тер дің болуын ан, 
сон дай-ақ, араб ті лі мен араб эти ке тін де гі, 
ұлт тық киім де рі мен ұлт тық та ғам да рын да ғы 
өз ге ріс тер ден жа һан да ну дың араб ел де рін де гі 
жа ғым ды не ме се жа ғым сыз кө рі ніс те рін кө-
ре міз. Бұл, әри не, араб әле мі нің жа һан да ну 
жағ да йын да ғы дам уын , өр кен де уін  аң ғар та ды. 
Әлем дік өр ке ниет, әлем дік да му бар лық адам-
зат қа ор тақ. Де ген мен, әр бір мем ле кет, әр бір 
ұлт жа һан да ну жағ да йын да өмір сү ру ге бейім-
де ліп, жа һан дық өз ге ріс тер ді өзі нің ұлт тық 
мүд де ле рін қор ғай оты рып, қа был дауы за ман 
та ла бы.
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Шы ғы стану шы лар дың  
ша ри ғат пен әдетғұ рып қа  

қа тыс ты көз қа рас та ры

Ма қа ла да «Шы ғыс» ту ра лы түр лі сте реотип тер мен те ріс на ным
се нім дер ба тыс қо ға мын да пай да бо ла бас та ға ны жө нін де әрі пат
ша лық Ре сей ке зін де мұ сыл ман шы лық ты ата ді ні ре тін де ұстанып 
кел ген қа зақ же рін, әдетғұ рып, тұр мыстір ші лі гін зерт теу ші лер дің 
де ні орыс тар бол ған ды ғы айт ыл ған. Қа зақ ха лы қын мұ сыл ман емес 
деу ші лер кө бі не пат ша лық Ре сей саяса ты же те гін де жүр ген дер еке
ні айт ыл ған. Та қы рып тың өзек ті лі гі Шы ғы стану шы лар дың ша ри ғат 
пен әдетғұ рып қа қа тыс ты объек тив ті көз қа рас та ры бо лып Эд вард 
Саидт, ака де мик В.В. Бар тольд пен қа зақ ға лы мы Ч.Ч. Уәли ха нов жә
не т.б ең бек те рі бас шы лық қа алын ды.

Тү йін  сөз дер: шы ғыс, ис лам, та рих, ориен та лис ти ка, мә де ниет, 
өр ке ниет, ша ри ғат, әдетғұ рып, та рих, ға сыр.

Amirov A.M.

 Views of Orientalists on Shariat 
and customs 

The article provides information about the gradual appearance of a va
riety of stereotypes and negative beliefs of Western society concerning the 
«East», also most researchers of life, traditions and the Kazakh lands, who 
were adhering to the Muslim religion during the Imperial Russia, were Rus
sian population. Researchers claim who said that the Kazakh people are 
not Muslims, were in many cases the followers of Imperial Russian policy.

Actuality lies in the objective views of orientalists about the life and 
traditions of Edward Saidt, academic V.V. Bartold and Kazakh scientist 
Ualihanov Ch.Ch. and others that was taken as a framework.

Key words: East, Islam, history, orientalism, culture, civilization, shar
iat, customs, history, century. 

Ами ров А.М.

Вз гля ды вос то ко ве дов  
на ша ри ат и обы чаи

В статье расс ка зы вает ся о пос те пен ном появ ле нии раз лич ных 
сте ре оти пов и не га тив ных убеж де ний за пад но го об ще ст ва о «Вос то
ке», так же о том, что боль шинс тво исс ле до ва те лей бы та, обы чаев и 
зе мель ка за хов, при дер жи вающих ся му суль манс кой ре ли гии во вре
мя Царс кой Рос сии, бы ли русс ки ми. Исс ле до ва те ли, ут ве рж давщие, 
что ка за хс кий на род не му суль ма не, яв ля лись во мно гих слу чаях пос
ле до ва те ля ми по ли ти ки Царс кой Рос сии. 

Ак ту аль нос ть те мы зак лю чает ся в объек тив ных вз гля дах вос то ко
ве дов на бы т и тра ди ции Эд вар да Саидт, ака де ми ка Бар толь да В.В. и 
ка за хс ко го уче но го Уали ха но ва Ч.Ч. и дру гих взя тых в ос но ву статьи 
тру дов.

Клю че вые сло ва: вос ток, ис лам, ис то рия, ориен та лис ти ка, куль
ту ра, ци ви ли за ция, ша ри ат, обы чай, ис то рия, век.
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ШЫ ҒЫ СТАНУ ШЫ ЛАР
ДЫҢ ША РИ ҒАТ  

ПЕН ӘДЕТҒҰ РЫП ҚА 
ҚА ТЫС ТЫ  

КӨЗ ҚА РАС ТА РЫ

«Шы ғы стану ша лар» деп бас қа лар дан бө лек қа рас ты ру дың 
мә ні не де екен де ген сұ рақ тың туын дауы заң ды. Өйт ке ні, біз 
атал мыш та қы рып ты «Шы ғы стану» ма ман ды ғы ның пә на ра лық 
ғы лым ре тін де қа рас ты рып жат қан дық тан, шы ғы стану ғы лы-
мы на аз-маз тоқ тал ғы мыз ке ле ді.

Шы ғы стану та рих ғы лым да ры ның бір ба ғы ты ре тін де XVIII 
ға сыр да Лейб ниц жә не Воль тер сияқ ты фи ло сов-ағар ту шы лар-
дың өзі не кө ңіл ау дар та бас та ған нан пай да бол ды. Фран цуз ре-
во лю циясы нан бас тап жүйелі түр де шы ғыс мә тін де рін зерт теу 
жұ мыс та ры жү ре бас та ды. Бұл зерт теу лер XIX ға сыр да еу ро па-
лық тар дың азият тар дан аб со лют ті түр де жо ға ры де ген пас ту-
лат тың шең бе рін де, отар лау фи ло со фиясы ның құ рылуына не гіз 
бол ды. 1795 жы лы Па риж де Азия ның ті рі тіл де рін зерт тейт ін 
мек теп құ ры лып, ол бас ты еу ро па лық орен та лис ти ка ор та лы-
ғы на ай нал ды. Ар найы жур нал дар пай да бол ды, атап айт қан да: 
«Азият тық жур нал (1823 ж.)», «Ко роль дік азият тық қо ғам жур-
на лы (1834 ж.)», «Не міс тік шы ғыс қо ға мы жур на лы (1845 ж.)» 
жә не т.б. еу ро па лық шы ғы стану шы лар дың зерт теу ле рі қам ты-
ған [1].

Ақы ры XX ға сыр да ба тыс қо ға мын да шы ғыс ту ра лы түр-
лі сте реотип тер мен те ріс на ным-се нім дер пай да бо ла бас та ды. 
Сон дық тан да біз осы ма қа ла мыз ды қа рас ты ру ға тү бі па лес тин-
дік атақ ты Аме ри ка ға лы мы әрі қо ғам қай рат ке рі Эд вард Саидт-
тің ориен та лис ти ка ға бай ла ныс ты ұстаны мын ұс тан дық. Ол 
1935 жы лы 1 қа ра ша да Иеру са лим де про тес тант тық хрис тиан 
ді нін ұстана тын бай араб от ба сын да ту ған. 1947 жы лы оның от-
ба сы туыс қан да ры мен бір ге Каир ге бос қын бо лып ке ле ді. 1951 
жы лы ата-ана сы Саид ты Аме ри ка Құ ра ма Шта ты ның Мас са чу-
сетс шта тын да Маун Хер ман мек те бі не оқу ға жі бе ре ді. При тон 
уни вер си те тін бі тір ген соң Гар вард қа тү сі он да фи ло со фия док-
то ры дә ре же сін алып, Ко лум бия лық уни вер си тет те са лыс тыр-
ма лы әде биет та ну дан про фес сор ата ғын ал ған. Саид ке ориен-
та лизм ді сын көз бен қа рауға 1967 жы лы бол ған араб-из ра иль 
со ғы сы еді. Ол сол кез ден бас тап, ба тыс тың араб тар жө нін де 
БАҚ -тың дұ рыс ойда емес еке нін бі ліп, бар лық жа ңа әлеу мет тік 
зерт теу лер ге те ріс пі кір біл дір ді. Саид тің ең бас ты ең бе гі 1978 
жы лы шық қан ориен та лис ти ка да жа ңа ака де миялық зерт теу 
бо лып та бы ла тын тү бе гей лі жұ мы сы «Ориен та лис ти ка». Бұл 
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ең бек Азия жә не Аф ри ка мем ле кет те рін та ри хи 
тұр ғы дан қайта қа рауға ар нал ған. Ол «ориен та-
лизм ге» ана лиз жа саудың не гіз гі үш ұғы мы на 
тоқ та ла ды: бі рін ші сі, шы ғыс ты зерт теу ші адам 
ориен та лист, ал олар зерт теп отыр ған ілі мі 
ориен та лизм бо лып та бы ла ды. Екін ші, ориен
та лизм нің ма ғы на сы – Шы ғыс пен Ба тыс тың 
он то ло гиялық жә не эпис те мо ло гия лық айыр
ма шы лы ғы жай лы ой лау об ра зы. Үшін ші ден, ол 
Шы ғыс ты өзі не ба ғын ды ра тын ба тыс тық үл гі 
деп бі ле ді. 

Осы лар ды жа қын қа рас ты рып көр сек, осы 
үш ұғым бір-бі рі мен ты ғыз бай ла ныс ты: ориен-
та лизм ой лау об ра зы ре тін де саяси жә не әлеу-
мет тік-эко но ми ка лық іс-ша ра лар да қол да ны лы-
тын ғы лы ми жә не идеоло гиялық не гі зін тап ты. 
Осы ұғым ның не гі зін де Саид ориен та лизм ді 
«Ой лап тап қан идеоло гиялық жүйе», – деп ата-
ды [2, 321-б].

Ориен та лизм нің не гіз гі дог ма сы Саид тың 
пайым дауы бо йын ша, ол араб тар мен ис лам ды 
тү бе гей лі зерт теу деп тү сін ді. Мұ сыл ман дық 
Шы ғыс тың зерт теу ле рі не сүйе ніп, Саид ориен-
та лизм нің не гі зі не жа та тын мы нан дай те ріс сте-
реотип тер ді та ба ды: Бі рін ші ден, ол «Ра ционал-
ды, жо ға ры да мы ған Ба тыс пен адас қан, да мы май 
қа лып, қор бол ған Шы ғыс тың аб со лют ті айыр-
ма шы лы ғы бар де уін ». Екін ші ден, ол қа зір гі нақ-
ты шы ғыс тың ақи қа ты ның не гі зін де емес, «клас-
си ка лық» мә тін дер дің не гі зін де Шы ғыс мо де лін 
құр ға нын. Үшін ші ден, Шы ғыс тың бір бет кей-
лі гі, өзін сәй кес тен ді ру ге дәр мен сіз де ген дог-
ма ты. Төр тін ші ден, Шы ғыс ты де мо ни за циялау 
(құ бы жық тан ды ру), «олар дан қор қу ке рек» жә-
не «олар ды әр қа шан ба қы лауда ұс тау ке рек» 
[2, 300-б] деп, ба тыс тың шы ғыс қа оның ішін де 
араб тар мен мұ сыл ман ел де рі не бер ген ба ға ла ры 
осы ұғым дар ды көр се те ді. Со ның не гі зін де ба-
тыс жап пай мұ сыл ман ел де рін отар лау саяса тын 
жүр гіз ді. Қа зір гі кү ні көп те ген мұ сыл ман мем-
ле кет те рі ке зін де отар лау шы мем ле кет тер дің бо-
да уын да бо лып, қан ша ма ру ха ни мұ ра ла ры нан 
ада қал ды. Ал шы ғы стану қа зір гі кү ні Шы ғыс 
деп атал ған Азия жә не іші на ра Аф ри ка (не гі зі-
нен Сол түс тік Аф ри ка) ел де рі нің та ри хын, эко-
но ми ка сын, тіл де рін, әде биетін, эт но ло гиясын, 
өне рін, ді нін, фи ло со фиясын, мә де ниеті нің ма-
те ри ал дық жә не ру ха ни ес ке рт кіш те рін ке шен ді 
түр де зерт тейт ін ғы лым ре тін де та ныл ған. 

Шын ту айт қа кел ген де, пай да лы қаз ба лар 
мен ру ха ни, мә де ни қа зы на лар ға бай шы ғыс әле-
мі ба тыс ты ер те ден қы зық тыр ған. Шы ғыс әле-
мін де қан ша әлем дік өр ке ниет тер мен мә де ниет-
тер то ғыс қан. Мә де ниеті мен әдет-ғұ ры пын, ді ні 

мен ті лін қыз ғыш тай қор ғап, ұр пақ тан-ұр пақ қа 
ама нат етіп отыр ған да шы ғыс әле мі. Бә рін айт-
та бі рін айт қа сал сақ, ис лам кел ген нен бас тап, 
әлем де үл кен өз ге ріс тер бол ды. Ис лам мә де ниеті 
тез та рап өзі нің нұр лы шуақ та рын жан-жа қа ша-
ша бас та ды. Ол кез де Еуро па ілім-бі лім нен әл-
деқай да арт та қал ға ны та ри хан бел гі лі. Ор та 
ға сыр лар ды мұ сыл ман әле мін де әр түр лі ғы лым 
са ла ла ры нан ға лым дар шы ға бас та ды. Осы ОА 
шық қан ұс таз-ға лым дар дың өзі сау сақ пен са нар-
дан әл де неше көп. 

Ба тыс та оты рып, ориен та лизм ге шы ғыс ада-
мы ре тін де сын көз бен қа ра ған Эд вард Саид, 
бас қа шы ғы стану шы лар мен ғы лы ми ор та лар дан 
қан ша ма сөз бен сын ес тіп, өзі не көп қар сы лас-
тар тап ты. Алай да, оны қол да ған дар да көп бол-
ды. Сон дық тан да шы ғы стану шы лар ға сы ни  көз-
бен қа ра ған Саид тың бер ген ба ға сын біз де құп 
кө ріп, қа зақ тар дың тар жол тай ғақ кеш кен тағ ды-
ры да мәз бол ма ға нын айт қы мыз ке ле ді. Ке зін-
де Қа зақ стан да рес сей дің отар лау экс пан сиясы-
ның ауылы нан айна лып өте ал май, бо да уын да 
қал ған қа зақ тар дың, ді ні мен ді лі нен айыры лу  
қа упі бол ған-ды. Қа зақ мә де ниеті мұ сыл ман мә-
де ниеті мен ұш та сып жат қан дық тан, ша ри ғат 
пен әдет-ғұ рып күн де лік ті өмір тір ші лі гін де өз 
үйле сім ді лі гін та ба біл ді. Ен ді осы та қы рып ты 
же те зерт теу ге кел ген де ша ма лы қи на ла мыз. Се-
бе бі, қа зақ әдет-ғұр пы на бай ла ныс ты ма те ри-
ал дар өте көп, алай да Қа зан төң ке рі сі не де йін-
гі Қа зақ стан ның әдет-ғұ рып, тұр мыс-тір ші лі гін 
зерт теу ші лер дің де ні орыс тар бол ды. Оның да 
се бе бі бар. Қа зақ стан Ре сей дің ота ры са на лып, 
пат ша лық Ре сей қа зақ хал қын не ғұр лым бұ ғауда 
ұс тай бе ру үшін қа зақ тар дың әдет-ғұр пын, салт-
са на сын, тұр мыс-тір ші лі гін мық тап үйре нуі тиіс 
еді. Сон дық тан да топ-то бы мен экс пе ди циялар 
шы ға рып, қа зақ тар дың әдет-ғұ рып, салт-са на-
ла ры на қа тыс ты ма те ри ал дар жи на ла бас та ды. 
Зерт теу ші лер дің бә рі дер лік өкі ніш ке қарай, қа-
зақ әдет-ғұр пы ның өсіп-же тілуіне, өз ге ріс те рі-
не әрі шы найы да сал мақ ты лы ғы на на зар сал-
май, тек біржақ ты жал пы ла ма су рет теп, тү сі нік 
бе ру ді ға на па рыз са на ған. Со ның нә ти же сін де 
зерт теу ші лер қа зақ әдет-ғұ рып заң да ры на атүс ті 
қа рап, пат ша лық Рес сей дің заң нор ма ла рын асы-
ра мақ тау ла ры на әке ліп соқ ты. Мұ ның сал қы ны, 
әлі күн ге сақ та лып отыр. Біз дің заң да ры мыз дың 
кө бі Ре сей заң да ры ның дәл ме-дәл кө шір ме сі. Әр 
ха лық тың өзі не тән пси хо ло гиясы, тег, ерек ше лі-
гі бар лы ғы ұмыт бо лып, әлі күн ге орыс за ңы қо-
ға мы мыз да орын алып отыр ға ны қын жы лар лық. 
Әр ха лық тың өз ере кше лік си па ты, мем ле ке ті нің 
тү зі лі сі, хал қы ның пси хо ло гия лық жә не қа ны на 
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сің ген әдет-ғұ рып, салт-дәс тү рі не лайық та лып 
жа сал ған за ңы, сол мем ле кет тің за ңын да ерек ше 
кө рі нуі тиіс. Мы са лы, АҚШ мем ле ке ті нің өзін-
де гі әр бір штат заң да рын да өз ерек ше лік те рі мен 
си пат та рын сақ та ға нын айт сақ та жет кі лік ті. 

Де ген мен де қа зақ әдет-ғұр пын пат ша саяса-
ты на лайық тап қан ша ма бұр ма ла ға ны мен, ол 
шы ғар ма лар дан сын кө зі мен қа рай оты рып, өзі-
міз ге қа жет ті көп те ген ғы лы ми ба ға лы де рек тер 
та бу ға бо ла ды.

Осы шы ғар ма лар ара сын да ғы бір ден-
бір шоқ ты ғы биік, ғы лы ми шы ғар ма бо лып  
А.И. Лев шин нің «Қыр ғыз-Қа зақ не ме се Қыр-
ғыз-қай сақ ор да сы мен да ла сын су рет теу» де-
ген ең бе гі са на ла ды. Н.И. Гор де ков «Сыр да рия 
об лы сын да ғы қыр ғыз дар мен қа ра қыр ғыз дар» 
[4, 111-б] де ген еңбе гін де не гі зі нен қа зақ тар дың 
әдет-ғұр пын, оның қо ғам да ғы қа рым-қа ты нас-
та рын, өз ге ріс те рін сөз ете ді. Зерт теу ші тек өз 
ба қы лауы, зерт теу ле рі мен ға на шек тел мей, жер-
жер лер де бо лып, көп ті көр ген кө не көз қарт тар-
мен, атақ ты би лер мен кез де сіп, со лар дың айт-
қан да рын да жи нап, ең бе гін де пай да лан ған.

Қа зақ әдет-ғұр пы заң да рын оқып-үйре ну де 
П. Ма ко вец кий дің ең бе гі нің де бе ре рі аз емес. 
Оның «Қыр ғыз дар дың заң дық әдет-ғұ рып нор-
ма ла рын оқып үйре ну үшін ма те ри ал дар» ат ты 
ең бе гін де қа зақ би ле рі нің ше шім де рі мен айт қан 
би лік те рі не ай рық ша мән бе ре ді. Әрі ол әдет-ғұ-
рып нор ма ла рына та ри хи тал дау лар жа сай ды, 
ес кі жә не жа ңа әдет-ғұ рып тар ды, сон дай-ақ ис-
лам ді ні ша ри ғат заң нор ма ла ры на орыс заң да-
ры ның әсер ле рін ерек ше бө ліп көр се те ді. 

Сол сияқ ты Г.И. Спасс кий, Л.Ф. Бал лю зек, 
Д.Я. Са мок ва сов, Д. Анд ре, А. Заг ря жес кий, 
Я.Га вер довс кий дің т.б. зерт теу ші лер дің ең бек те-
рі нің үл кен ма ңы зы бар [3, 19]. 

Қа зақ тың ұлы аза мат та ры: Ш. Уәли ха нов,  
Ы. Ал тын са рин, А. Құ нан баев, А. Байт ұр сы нов 
т.б. қа зақ әдет-ғұ ры пы на бай ла ныс ты көп те ген 
тың ой лар мен пі кір лер қал ды рып кет кен. Қай-
нар көз дер ге сүйен ген ша ри ғат де рек на ма ла ры 
өте көп. Олар дү ниежү зі кі тап ха на ла ры мен ар-
хив те рін де сам сап жа тыр. 

Әсі ре се, қа зақ әдет-ғұ рып заң да ры на тиіс-
ті де рек на ма лар; Әбу-л-Қа сым ибн Хау кал дің 
«Ки тап әл-Ма са лик уал Ма ма лик», Әбу-л-Фа рат 
Ку да ми ибн Жа фар дың «Ки тап ха раж», Шамс 
ад-Дин Әбу Аб дул лаһ ибн Ах мед ибн Абу Бакр 
әл-Ма қад да си дік «Ки тап ах сан ат-Та қа сим фи 
ма ри фат әл-Ақа лим», әл Ид ри си дің әл-Жа һиз дің, 
әл-Ма ру зи дің, Әбу Ду лаф тың, т.б, ең бек те рін-
де бе рі ле ді. Бұл заң ше ші мі нің не гіз ге же лі ле рі; 
бір-бі рі не кө мек те су, кө се мін сай лау, мұ ра гер лік 

за ңы, туыс та ры на үй лен беу, ұр лық-қар лық ты 
тыю жә не т.б. [3, 33].

Жал пы ғы лы ми әде биет тер де мұ сыл ман-
дық тың қа зақ тай па ла ры на жайы лып, та ралуын  
IX-X ғ., ис лам ның ене бас тау ке зе ңі; XI-XII ғ., 
ис лам ның та ра лу ке зе ңі; XII-XIV ғ. ис лам ның 
ор ны ғуы деп үш ке зең ге бө ле ді. 

Әл бет те, бұл шарт ты түр де бө лу бо лып та бы-
ла ды. Өйт ке ні, ке ліп жет кен бір де рек тер бо йын ша 
мұ сыл ман дық ис лам ді ні IX ға сыр дан бас тап, Қа-
зақ стан ға, оның ішін де оң түс тік өңір ге ис лам ді-
ні нің ен уін  іл ге рі ір ге қа ла ған де се, ен ді де рек тер-
де қа зақ тар XVII-XVIII ғ. де йін  мұ сыл ман дық ты 
тү гел дей мо йын да ма ған дей ді. Бұл жер де кей бір 
шы ғы стану шы, экс пе ди ция бас шы ла ры осын дай 
мә лім деме та рат қан. Мы са лы, В. Рад лов: «Бұл дін 
да ла да ер те та рал са да, олар ға Мұ хам мед ді ні өр-
ке ниет тің не гіз гі си пат та ры әлі то лық ен ген жоқ, 
оқы мыс ты ка станың, дін шіл дік тің ба сым бо лып, 
со ның әсе рі нен құ дай шыл дық қа қа рай ұм ты лыс 
өріс ал ған жоқ. Ха лық тың көп бө лі гі ис лам әдет-
ғұ рып та ры на сырт тай ға на бой ұсы на ды, шаш ты, 
са қал-мұрт ты алып оты ру ды қат ты қа да ға лай ды. 
Ора за тұ ту, на маз оқу ды оты рық шы мұ сыл ман-
дар мен көр ші тұ ра тын қа зақ тар ды есеп те ме ген де, 
ха лық тың көп ші лі гі сақ тай бер мейді. Дә рет алу-
ды да дұ рыс ат қар майды. Оны сүр ті ну мен ауыс-
ты ру ды ұна та ды. Дін нің іш кі маз мұ ны жө нін де 
ег жей-тег жейлі бі лім олар дың ара сы на аз та ра-
ған» деп жа за ды [5, 17].

Қа зақ ха л қы мұ сыл ман емес деу ші лер кө бі-
не пат ша лық Ре сей саяса ты же те гін де жүр ген-
дер не ме се қа зақ се нім де рін те рең біл мейт ін дер 
та ра пы нан айтушы лар. Олар: «қа зақ тар дың Мұ-
хам мед шіл ді гі өте мо мын, жа һил-на дан, ырым-
шыл. Олар да не ме шіт, не мед ре се ле рі жоқ, қа жет 
де се ңіз жол-жо ра лар ды ат қа ра тын мол да ла ры да 
жоқ. Ал, мол да ла ры ның өз де рі де на дан» [6, 197-
б] де ген де рін ал сақ та жет кі лік ті. Орыс де рек те-
рі бол са да қа зақ тар ды әлі ис лам қа зақ да ла сы на 
ен бе ді деп, қа зақ хал қын хрис тиан ді ні не ен гі зу 
саяса тын ұс тан ған деп есеп тей міз. Өйт ке ні, бұ-
ған Алаш арыс та ры ның жаз ған жан ай ғай ла ры 
мен айт қан сөз де рі ашық дә лел еке ні бел гі лі 
жәйт  еді.

Жұ мы сы мыз да та қы рып ты зерт теу де ерек ше 
на зар ға алы на тын ака де мик В.В. Бар тольд пен 
қа зақ ға лы мы Ш.Ш. Уәли ха нов тың ең бек те рі.  
В.В. Бар тольдтың түр кі лер дің ис лам да нуы жай-
лы ғы лы ми мә се ле ге қос қан үле сі ора сан зор 
жә не өзін дік ерек ше лік тер ге ие. Атақ ты ға лым 
ис лам жә не Ор та Азия ха лы қт ры ның та ри хын ғы-
лы ми-объек тив ті тұр ғы да оқып үйре ну дің не гі-
зін сал ған. Шы ғыс та ри хы жай лы жа риялым дар да,  
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Шы ғы стану шы лар дың ша ри ғат пен әдет-ғұ рып қа қа тыс ты көз қа рас та ры

ғы лы ми ре цен зия лар да шы ғы стану шы Ор та 
Азия түр кі ха лық та ры ның ру ха ни мә де ниетін 
оқып-үйре ну дің жал пы ла ма жол да рын анық тау-
ға ты рыс ты, ака де миялық емес ор та лар да ис лам 
та ри хы на қа тыс ты жиі туын дайт ын көз қа рас-
тар ды сын ға ала тын, әсі ре се оның зор лық-зом-
бы лық пен жайылуы ның тә сіл де рі мен тюр ко лог 
Марк вар та ның ис лам ға қар сы идеяла рын ерек-
ше сы на ды [7].

В.Бар тольд түр кі лер дің ис лам да ну ма се ле-
сін ті ке лей зерт теу ді қиын сын са да, клас сик тің 
та ри хи сіл те ме лер жай лы ахуал ды қа лып тас-
ты руы, түр кі лер дің ис лам да ну заң ды лы ғы ның 
нор ма ла ры, оның мі нез-құл қы мен ерек ше лік те-
рі сол іс тің ке зең де нуі аса құн ды мән ге ие. Өзі-
нің көп те ген ең бек те рін де ака де мик ис лам ның 
сол ке зең де гі кө зі ашық ха лық тар дың ара сын да 
ма те ри ал дық жа ғы нан да, ру ха ни мә де ниет жа-
ғы нан да озық еке нін тез бай қауға бо ла ты нын 
айтады. Ака де мик тің көз қа ра сы бо йын ша араб 
жә не пар сы мә де ниеті нің түр кі лер ге әсе рі қат-
ты бол ға ны мен, түр кі лер дің та ра пы нан ол мә-
де ниет ке еш қа шан то лық ба ғы ну бол ма ға нын, 
өз де рі нің төл сөз де рі нен айы рыл ма ған да ры мен 
ай ғақ тайды. Сон дай-ақ ға лым өз ең бе гін де қа-
зақ тар дың XV-XVI ға сыр лар ара лы ғын да ис лам-
ға жап пай ин тег ра цияла ну про це сі жүр ге нін ай-
тады. [8, 515-б] Со ған қа ра мас тан клас си ка лық 
орыс шы ғы стану шы сы ның бел гі лі ас пек тер де гі 
ме то до ло гиясы ес кір ген. Көп  жағ дайда ол та рих 
пен аңыз дың айыр ма шы лы ғын айта ке ле көш-

пен ді лер дің ауыз ша та рих на ма сы на се нім сіз дік-
пен қа ра ды.

Қа зан төң ке рі сі не де йін гі орыс-еуро па та рих-
на ма ла рын да, қа зақ хал қы ис лам ді нін өмі рін де-
гі ру ха ни мән тұр ғы сы нан әл сіз ұс тан ға нын, тек 
со ңы на қа рай ға на ис лам өр ке ниеті мен ұш тас-
қан деп жа зу ға тән ті бол ған. Алай да, (В. Рад лов,  
Г. По та нин, Н. Лы ко шин, Р. Ка рутц жә не т.б.) 
ең бек те рі не сүйен сек, көш пе лі қа зақ қо ға мы ис-
лам ды жет кі лік ті мөл шер де ұс тан ға нын кө ру ге 
бо ла ды. Бә рін айт  та бі рін айт сақ, ба тыс ав тор ла-
ры ның бар лы ғы қа зақ тар ор та ша (фа на ти зм нен 
ау лақ) ис лам ды ұс тан ға нын мо йын дай ды.

ХІХ ға сыр да ел ді зерт теу ге кел ген орыс, 
фран цуз, не міс, ағыл шын, жөйт тер ал ды мен 
хал қы мы дың іш кі ру ха ни бір лік-бе кем ді гі не, 
дін-дәс тү рі нің бе рік ті гі не таң дан ған. Мы са лы, 
«Қо на қа сы – Тә ңір ақы сы» деп, қо нақ кел се, 
құт ке ле ті нін біл ген хал қы мыз жай лы ке зін де  
А.Ф. Бал лю зек там са на жаз ған-ды [9, 234-б]. 

Ен де ше, дін ді ғы лы ми тұр ғы дан зерт теу үшін 
та рих қа жү гін бе йін ше, оның қа шан әрі қа лай пай-
да бол ға нын, та ра лу ке ңіс ті гі мен уақы тын сон дай-
ақ сол дін нің на ным-се нім мен құ қық тық ерек ше-
лік те рін бі лу қиын ға со ға ды. Мә де ниетін де кө рі ніс 
тап қан дін нің сол ха лық тың әдет-ғұ ры пы мен тұр-
мыс тір ші лі гі не ті ке лей әсер етуі нің не гі зін де, бас-
қа мә де ниет тер ден ерек ше тұс та ры бо ла ды. Сол 
үшін қа зір гі ғы лым да қан дай да «өр ке ниет» не ме се 
«мә де ниет» өзі нің бас та уын  ді ни на ным-се нім нің 
не гі зін де пай да бол ға нын дә лел дейді.
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Ар зы ку лов А.А.

Қы тай лық сырт қы  
миг ра ция–сырт қы  

эко но ми ка лық ст ра те гияның 
бас ты ба ғы ты

Миг ра ция жа һан да ну үде рі сі нің кө рі ні сі ре тін де ХХ ға сыр дың 
елеу лі құ бы лы сы на айна лып, ел дің саяси, әлеу мет тікэко но ми ка лық 
жә не де мог ра фиялық жағ да йына ық пал ете бас та ды. Қы тай эко но
ми ка сы ның елеу лі құ ры лым дық өз ге рі сі әлем де гі ең үл кен миг ра
ция ағы нын ту ғыз ды. Қы тай үкі ме ті нің миг ра циялық қоз ға лыс тар ды 
рет теу са ла сын да ғы ст ра те гиясы миг ра ция са ла сын да ғы қо ғам дық 
қа ты нас тар ды, миг ра циялық заң на ма ның нор ма ла рын да мы ту ға не
гіз де ле ді, сон дайақ миг ра циялық үде ріс тің суб ъек ті ле рі мен жү зе ге 
асы ры ла тын жә не тұл ға лар дың мем ле кет тер ри то риясын да қо ныс 
ауда ру, ор на лас ты ру, жағ дай жа сау жә не ин тег ра циясы на ба ғыт
тал ған үде ріс тер ді бас қа ру дың мем ле кет тік те тік те рін же тіл ді ру ге 
сүйене ді.

Тү йін  сөз дер: сырт қы миг ра ция, офф шор, ха лы қа ра лық ең бек 
ұйымы, жұ мыс кү шін экс порт тау.

Arzykulov A.

Chinese external migration 
basic direction of the external 

economic strategy

Migration as the sign of process of globalization became the notice
able phenomenon of the XX century, and started influencing political, so
cial and economic and demographic position of the country. Considerable 
structural changes in economy of China generated the biggest migratory 
wave in the world.

Key words: external migration, offshore, International Labour Organi
zation, export of labor.

Ар зы ку лов А.А.

Ки тай ская внеш няя  
миг ра ция – ос нов ное  

нап рав ле ние внеш неэко но ми
чес кой ст ра те гии

Миг ра ция как приз нак про цес са гло ба ли за ции стал за мет ным 
яв ле нием ХХ ве ка и на чал влиять на по ли ти чес кое, со ци альноэко
но ми чес кое и де мог ра фи чес кое по ло же ние ст ра ны. Зна чи тель ные  
ст рук тур ные из ме не ния в эко но ми ке Ки тая по ро ди ли са мую боль
шую миг ра ци он ную вол ну в ми ре.

Клю че вые сло ва: внеш няя миг ра ция, офф шор, меж ду на род ная 
ор га ни за ция тру да, экс порт ра бо чей си лы.
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ҚЫ ТАЙ ЛЫҚ СЫРТ ҚЫ 
МИГ РА ЦИЯ–СЫРТ ҚЫ 

ЭКО НО МИ КА ЛЫҚ  
СТ РА ТЕ ГИЯНЫҢ  
БАС ТЫ БА ҒЫ ТЫ

Қа зір гі уа қыт та ше тел ге іс кер лік жә не ең бек миг ра циясы 
са ла сын да ғы миг ра циялық сая сат тың да муы ма ңыз ды ст ра те-
гиялық ба ғыт бо лып та бы ла ды. Оны не гіз гі төрт түр ге бө лу ге 
бо ла ды:

Ар найы бағ дар ла ма лар бо йын ша іс кер лік не ме се тұ рақ ты 
тұр ғы лық ты жер ге миг ра ция (ин вес тор лар мен ау қат ты биз нес-
мен дер дің миг ра циясы).

Ше тел де қы тай ком па нияла ры ның фи ли ал да ры мен кә сі п-
о рын дар ашу жә не олар ды тиі сін ше қы тай жұ мыс шы ла ры ның 
шта ты мен то лық ты ру. Мұн дай ба ғыт қы тай кә сі по рын да ры ның 
жау лауы ның жал пы  мем ле кет тік сырт қы  саяси ст ра те гиясы бо-
лып та бы ла ды.

Жұ мыс кү шін экс порт тау үш түр лі ке лі сім шарт жа сау ар қы-
лы жүр гі зі ле ді: 

− Ин же нер лік, мер ді гер лік жә не құ ры лыс жұ мыс та ры на 
(«duiwaichengbaogongcheng») ке лі сім шарт, олар ды қы тай лық 
мем ле кет тік жә не же ке кә сі по рын дар мен ше тел дік үкі мет-
тер, кә сі по рын дар мен ұйым дар ара сын да, не гі зі нен тен дер лік 
жүйе мен жа са ла ды. Жұ мыс кү шін алып шы ғу осы қыз мет тү рі-
не ли цен зиясы бар құ ры лыс жә не ин же нер лік-мер ді гер лік ком-
па ниялар ар қы лы жүр гі зі ле ді.

− Жұ мыс кү ші са ла сы бо йын ша ын ты мақ тас тық ке лі сім-
шар ты («duiwailaowuhezuo»). Жұ мыс кү ші нің ар найы ма ман-
дан ды ры луы (ор ман өн ді рі сі, ауыл ша руашы лық са ла ла ры). 
Ше тел де жұ мыс іс теу ке лі сім шар ты бо йын ша жұ мыс кү шін 
шы ға ру ды қам та ма сыз ете тін агент тік тер ар қы лы жү зе ге асы-
ры ла ды.

− Кон суль та тив тік жә не ин жи ни ринг қыз мет тер ге ке лі сім-
шарт, ин же нер лік-мер ді гер лік ком па ниялар ар қы лы өте ді.

Ше тел де қы тай ма ман да ры мен жұ мыс шы ла ры ның дер бес 
жұ мыс қа ор на ла суы. Ше тел де жұ мыс қа ор на ла су ды не ме се 
ше тел дер мен са нат ты ма ман дар ал ма су жә не ын ты мақ тас тық-
ты қам та ма сыз ете тін агент тік тер ар қы лы жүр гі зі ле ді. Әдет те 
дер бес жұ мыс қа ор на ла су ар қы лы са нат ты жұ мыс шы лар дың 
шы ғуы жү зе ге асы ры ла ды [1].

 Іс кер лік жә не ең бек миг ра циясы ның қа лып та суы мен да-
муы ел дің да му үр ді сі жә не бел гі лі бір мін дет тер ді ше шу қа-
жет ті лі гі мін ты ғыз бай ла ныс ты. 1950 жыл да ры ше шу ші рөл ді  
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Қы тай лық сырт қы миг ра ция–сырт қы эко но ми ка лық ст ра те гияның бас ты ба ғы ты

Қы тай дың сырт қы саяси мақ сат та ры ойна ды. 
Осы мақ сат та эко но ми ка лық кө мек жә не жұ мыс 
кү шін сырт қа экс порт тау ды жү зе ге асы ру бо йын-
ша мем ле ке та ра лық ке лі сім дер жа сал ды. Не гі зі-
нен мұн дай экс порт тех ни ка лық ма ман дар дан, 
ин же нер лер ден, дә рі гер лер ден жә не жұ мыс шы-
лар дан тұр ды. 80 жыл дар дың ба сын да Қы тай 11 
мем ле кет пен жал пы құ ны 53 мил лион АҚШ дол-
ла ры бо ла тын 43 жо ба ны жү зе ге асы рып жат ты.

Ашық есік ре фор ма сы сырт қы сая сат қа өз-
ге ріс тер алып кел ді, ен ді ал дың ғы орын ға ел ді 
мо дер ни за циялау ды жүр гі зу мен іш кі мә се ле-
лер ді ше шу шық ты, ал сырт қы эко но ми ка лық 
қоз ға лыс ел ді да мы ту дың әді сі ретін де қа рас ты-
рыл ды. Ел ден шы ғу ды ли бе ра ли за циялау дың ар-
қа сын да, дер бес жұ мыс қа ор на ла су мақ са тын да 
ше тел ге шы ғу мүм кін ді гі қол же тім ді бо ла түс ті. 
Ба тыс тық зерт теу ші лер дің пі кі рін ше, жұ мыс-
сыз дық пен инф ля цияның өс уіне бай ла ныс ты, 
сон дай-ақ іш кі ең бек на ры ғы на қы сым ды азай-
ту үшін, қы тай үкі ме ті ше тел де биз нес жүр гі зу 
мүм кін ді гін та лап тан ды ра бас та ды. Ли бе ра ли за-
ция іс кер лік миг ра цияның өс уіне бас та ма бер ді. 
Бел сен ді қар жы са лу дың ша рық тау ше гі 80 жыл-
дар дың екін ші жар ты сы мен 90 жыл дар ға кел-
ді. Бі рақ ашық есік ре фор ма ла ры бас тал ған нан 
ке йін  ел дің өз ішін де ка пи тал дың же тіс пеуші-
лі гі бай қал ды. 1990 жыл дар дың со ңын да эко но-
ми ка лық өсу қар қы ны ның іш кі тұ ты ну дан асып 
ке туі те рең деф ля цияға әке ліп, ел дің іш кі эко но-
ми ка лық жағ да йын  ай қын дап бер ді (өсу қар қы-
ны 1995 жыл ғы 10,9%-дан 1999 жы лы 7,6%-ға 
құл ды ра ды) [2].

2000 жы лы «сырт пен жү ру» ст ра те гиясы 
ұсы ныл ды, оның мақ са ты ҚХР-ды әлем нің қуат-
ты эко но ми ка лық дер жа ва сы на ай нал ды ру. Бұл 
ст ра те гияның ба ғы ты ның бі рі – кә сі по рын дар-
ды бас қа мем ле кет тер дің та би ғи бай лық та рын 
бел сен ді иге ру ге, тауар экс пор тын арт ты ру ға, 
жа ңа на рық тар ды жау лау ға жә не тех но ло гиялар-
ды алу жә не на рық тар ды иге ру үшін ше тел ге 
ин вес ти ция са лу ға тал пын ды ру. Тран сұлт тық 
қы тай кә сі по рын да ры ның кү шеюіне бай ла ныс-
ты, қы тай кә сі по рын да ры на ғы лы ми ба ғыт та ғы 
тех но ло гияны пай да ла на тын кә сі по рын дар құ ру, 
ғы лы ми-зерт теу ор та лық та рын ашу жә не тран-
сұлт тық ком па ниялар құ ру ға ат са лы су мін дет-
тел ді. Ха лы қа ра лық ең бек на ры ғын да ғы Қы тай-
дың да му ст ра те гиясы ин вес ти циялық қыз мет ті 
жан дан ды рып қа на қой май, со ны мен бір ге ше-
тел де кә сі по рын дар ашу мен ең бек қыз ме тін жү-
зе ге асы ру ға мүм кін дік тер ді мол айт ты, сөйт іп іс-
кер лік жә не ең бек миг ра циясы ның өс уіне үл кен 
түрт кі бол ды. Осы лай ша, ст ра те гия жұ мыс кү-

шін экс порт тау ды ұл ғайту мін де тін сәт ті орын-
дап отыр. Кә сіп кер лік қыз мет ті кү шейту үшін, 
Қы тай үкі ме ті ше тел дік диас по ра лар ды бел сен-
ді тар та ды, қы тай жер лес тік те рін ел дің сырт қы 
эко но ми ка лық ст ра те гиясын жү зе ге асы ру ға жиі 
қо са ды.

2000 жыл дан Қы тай кә сі по рын да ры ның 
елеу лі ұл ғаюы мен ка пи тал ен гі зу дің өсуі бай қа-
ла ды. 2000 жыл дан 2004 жыл ға де йін  Қы тай дың 
ше тел дік ин вес ти циясы ның кө ле мі 70% өс ті. 
2003 жы лы ин вес ти циялар 2 мил лиард дол лар ды 
құ ра са, 2006 жы лы 73 мил лиард дол лар ға жет-
ті. Қы тай дың ті ке лей ше тел дік ин вес ти цияла ры 
әлем нің 150 мем ле ке ті мен тер ри то риясын да ор-
на лас қан. Не гіз гі ағын Азияға, Аф ри ка ға жә не 
Ба тыс Еуро па ға ба ғыт тал ды. Офф шор лық зо на 
бо лып та бы ла тын Вир ги ния жә не Кай ман арал-
да ры ның оры ны ерек ше (офф шор лар ке йін нен 
қар жы ны ке рі қайтару жә не әр түр лі са лық тық 
же ңіл дік тер алу үшін қол да ны луы мүм кін). Ка-
пи тал шы ға ру мен ше тел де кә сі по рын дар мен 
сау да же лі ле рін ашу, Қы тай дан сырт қа тек кә сіп-
кер лер мен кә сі по рын дар дың бас қар ма мү ше ле-
рі ға на емес, со ны мен қа тар жал да ма лы жұ мыс-
шы лар дың шығуын  да арт тыр ды. 2007 жы лы 
ше тел дік кә сі по рын дар да 658 мың адам жұ мыс 
іс те ді, олар дың 259 мы ңы бас қа мем ле кет тің 
аза мат та ры бол са, 400 мың ға жуы ғын ҚХР аза-
мат та ры құ ра ды. Мұн дай ком па ниялар дың иеле-
рі мен бас қа ру құ ра мы жиі бір мез гіл де Қы тай-
да да жә не ше тел де де тұ рып жұ мыс іс тей ді, ал 
жұ мыс шы лар дың не гіз гі бө лі гі ше тел ге тұ рақ ты 
жұ мыс қа не ме се ке лі сім шарт бо йын ша ба ра тын-
дар бел гі лі мер зім де сон да тұ рып жұ мыс іс тей ді. 
Мұн дай ст ра те гия қы тай кә сі по рын да ры ның са-
нын арт ты ру ға мү кін дік бе ре ді жә не ел дің өзін-
де жә не одан тыс қа ры жер де жа ңа жұ мыс орын-
да рын жа сау ар қы лы ел дің ішін де гі жұ мыс пен 
қам ту мә се ле сін ше ше ді. Со ны мен бір ге мұн дай 
әре кет ке рұқ сат бе ре тін құ жа ты жоқ бо ла тұ ра, 
кә сіп кер лік пен айна лы са тын қы тай аза мат та ры-
ның да са ны ның көп ті гі бай қа ла ды. Бұ ған мы сал 
ре тін де көр ші мем ле кет тер тер ри то рияла рын да-
ғы са на лу ан қы тай ба зар ла рын айт сақ бо ла ды. 
Мұн дай аза мат тар дың нақ ты са нын ба ға лау өте 
қиын, өйт ке ні мұн дай кә сіп кер лер ел ге ту рис тік 
не ме се ең бек ви за сы мен ке ле ді. 

Қы тай дың ха лы қа ра лық на рық та құ ны ең ар-
зан жұ мыс кү ші қо рын ұсы на ты нын ес ке ру қа-
жет. Қы тай ком па нияла ры жұ мыс кү ші нің құ нын 
үнем деу ар қы лы тө мен гі ба ға ұсы на ды, сон дық-
тан қы тай кә сі по рын да ры жер гі лік ті ең бек на ры-
ғы нан жұ мыс шы тарт пай ды, өз де рі мен бір ге ала 
ке ле ді. Жұ мыс шы кү ші нің не гіз гі құ ра мы ҚХР-
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дан топ та сып ке шен ді жұ мыс тар ды ат қа ру бо-
йын ша ке лі сім шарт пен ат та на ды. Жұ мыс кү ші 
экс пор ты ның 80% мер ді гер лік жә не ин же нер лік-
құ ры лыс жұ мыс та ры на тар ты ла ды. 1999 жы лы 
осы са ла да 380 мың адам, ал 2007 жы лы 658 мың 
адам жұ мыс іс те ді. Дер бес тәр тіп те ма ман дар 
мен жұ мыс шы лар ды ше тел де жұ мыс қа тұр ғы зу-
мен ма ман да на тын агент тік тер дің үле сі не ше тел-
ге жұ мыс қа шы ға тын дар дың жал пы кө ле мі нің 
азы ға на ке ле ді. ҚХР ком мер ция ми ни ст рлі гі-
нің мә лі ме ті бо йын ша, 2009 жыл дың нау ры зы-
на сырт қа шық қан жұ мыс кү ші нің жал пы са ны 
4,7 мил лион адам ды құ ра ды. Бұл сан ның нақ ты 
емес еке нін ес ке руі міз қа жет, өйт ке ні бұл ше тел-
де ең бек қыз ме тін жү зе ге асы ру ға рес ми тір кел-
ген дер дің са ны ға на. Зерт теу инс ти ту ты ті зі мі не 
ше тел де дер бес жұ мыс қа тұ ру тәр ті бі мен жұ мыс 
іс тейт ін дер ді кір гіз ген, ал ве до мс тва лық ста тис-
ти ка ны жүр гі зе тін жә не жұ мыс кү ші экс пор тын 
бас қа ра тын Ком мер ция ми ни ст рлі гі ке лі сім шарт 
бо йын ша жұ мыс іс тейт ін дер са нын көр се те ді. 
Қы тай да ғы жұ мыс шы лар мен қам та ма сыз ете тін 
не гі зі нен Цзян су, Шань дун, Фуц зянь, Гуан дун, 
Ляо нин се кіл ді те ңіз жа ға лауы мен ше ка ра лық 
ай мақ тар. Осы көр се тіл ген про вин ция лар ға ше-
тел ге жұ мыс қа шы ға тын дар дың жал пы кө ле мі-
нің жар ты сы нан кө бі ке ле ді. 1990 жыл дан ке йін  
жұ мыс кү ші экс пор ты ның не гіз гі бө лі гі Шы ғыс 
жә не Оң түс тік-Шы ғыс Азия ел де рі не (Жа по ния, 
Гон конг, Ма као, Оң түс тік Ко рея, Син га пур жә-
не Ма лай зия) бет те ді. Бос жұ мыс орын да ры ның 
спект рі мен ба ғы ты са на лу ан. Әлем нің 180 ас-
там елі Қы тай аза мат та ры на жұ мыс орын да рын 
бе ре ді. Ма ман дан ды рыл ған миг ра цияға сту де нт-
тер де кі ре ді, олар мұн да қо мақ ты үлес ала ды [3].

Ха лы қа ра лық ең бек ұйымы ның мә лі ме ті 
бо йын ша, ХХІ ға сыр дың ба сын да ше тел де жұ-
мыс іс тейт ін Қы тай аза мат та ры ның са ны 80 
мың адам нан ас ты, бі рақ ке ле сі жыл да ры ма-
ман дан ды рыл ған миг рант тар дың са ны азай ды, 
бұл эко но ми ка ның да му қар қы ны ның арт уына 
орай, ел ішін де олар ға де ген сұ ра ныс тың өс уіне 
бай ла ныс ты бол ды. Қы тай лық ха лы қа ра лық ке-
лі сім шарт тар ас со циациясы ның са рап шы ла ры-
ның пі кі рін ше, жо ға ры са нат та ғы жұ мыс кү ші не 
сұ ра ныс бар ған са йын  ар туы тиіс. Бұл бол жау-
лар ды ес ке ре оты рып, Қы тай ға ха лы қа ра лық 
на рық та ғы өз по зи циясын ны ғайту үшін жә не 
ел ішін де гі жұ мыс сыз дық мә се ле сін ше шу үшін 
ма ман дан ды рыл ған жұ мыс шы лар экс пор тын 
арт ты ру қа жет. 

Жұ мыс кү шін экс порт тау дың ұл ғаюы «сырт-
пен жү ру» ст ра те гиясы ның ба сым ды лық ба ғыт-
та ры ның бі рі. Сырт қы эко но ми ка лық ст ра те гия 

ха лы қа ра лық ең бек на ры ғын да ғы ел дің по зи-
циясы ның едәуір ке ңеюін қам та ма сыз етуі тиіс. 
11 бес жыл дық жыл да ры ның ая сын да Қы тай ше-
тел ге 1,5 мил лион адам шы ға ру ке рек, ал бес-
жыл дық тың со ңы на қа рай ше тел де ша ма мен 720 
мың адам бо лып қайт уы тиіс. 2008 жы лы ше тел-
де 740 мың адам жұ мыс іс те ді жә не 11 бес жыл-
дық тың жос па ры ар ты ғы мен орын дал ды [4].

Қы тай үкі ме ті ұлт тық жә не ха лы қа ра лық 
дең гейде жұ мыс кү шін экс порт тау ды бел сен ді 
қол дайды жә не кө тер ме лей ді. Са ла ны да мы ту 
үшін жә не ше тел де гі ин же нер лік-мер ді гер лік 
жо ба лар са нын арт ты ру үшін, Қы тай үкі ме ті 
осын дай жо ба лар ды жү зе ге асы ру үшін тәуе кел-
дер ді ке піл ден ді ру ге қар жы бө лу жә не не сиелік 
пайыз дар ды тө мен де ту жол да ры ар қы лы кә сі п-
о рын дар ға кө мек көр се те ді. ДСҰ-ға кі ру Қы тай-
ға жұ мыс кү шін заң ды экс порт тау ға жә не кем сі-
ту ші лік ке дер гі ле рін алып тас тау ту ра лы та лап 
қоюға мүм кін дік бер ді. Оның үс ті не ҚХР үкі ме-
ті ең бек ын ты мақ тас ты ғын да мы тып отыр, шет- 
ел дер мен ең бек миг рант та ры ту ра лы бір қа тар 
ке лі сім дер ге қол қой ды. Де ген мен, сырт қы эко-
но ми ка лық ст ра те гияның же тіс тік те рі не қа ра-
мас тан, жұ мыс кү шін экс порт тау ға ке дер гі кел-
ті ре тін кей бір ке дер гі лер бар, шет тіл де рін бі лу 
дең гейі нің тө мен ді гі, ма ман да ну дың тө мен ді лі гі, 
ше тел де жұ мыс іс теу ал дын да ғы да йын дық тың 
жоқ ты ғы. Осы ған бай ла ныс ты қы тай үкі ме ті 
«Ше тел ге жұ мыс қа шы ға тын дар ды да йын дауды 
ұйым дас ты ру ере же ле рін» жа рияла ды, осы лай-
ша жұ мыс шы лар ды шы ға ру ды ұйым дас ты ра тын 
ұйым дар ды да йын дық жа сауға мін дет те ді. Елеу-
лі мә се ле лер дің бі рі жұ мыс кү шін экс порт тау 
бо йын ша бі рың ғай рет теу ші ор та лық тың жә не 
ор та лық тан ды рыл ған заң на ма ның бол мауы. Тек 
2004 жы лы бар лық мә се ле Ком мер ция ми ни ст-
рлі гі не бе ріл ді, оған де йін  қыз мет тер Ең бек ре-
су рс та ры мен әлеу мет тік қор ғау ми ни ст рлі гі, 
Сырт қы сау да ми ни ст рлі гі, Қо ғам дық қа уіп сіз-
дік ми ни ст рлі гі, Кадр лар ми ни ст рлі гі ара сын да 
бө лін ген еді. Екін ші бір мә се ле аза мат тар дың 
әлеу мет тік мә се ле ле рі: ме ди ци на лық қам та ма-
сыз ету, өмір сү ру жағ дайы, ең бекақы алу шарт-
та ры. Со ны мен қа тар, Қы тай ком па нияла ры ның 
ақ па рат тық шек теу лі гі жә не ше тел дік на рық тың 
то лық қан ды зерт тел меуі, им по рт тау шы мем ле-
кет тер дің кво та ла ры, ви за алу үшін та лап тар дың 
жо ға ры бо луы, ше тел де қы тай лық дип лом ның 
мо йын дал мауы се кіл ді мә се ле лер ді атап өту ге 
бо ла ды.

Қы тай жұ мыс кү шін экс порт тау ар қы лы бір-
қа тар іш кі мін дет тер ді орын дайды. Ше тел де 
жұ мыс кү шін да мы ту іш кі ең бек на ры ғы на сал-
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Қы тай лық сырт қы миг ра ция–сырт қы эко но ми ка лық ст ра те гияның бас ты ба ғы ты

мақ ты азайтады, әлеу мет тік тұ рақ ты лық ты сақ-
тайды. Қы тай аза мат та ры ның ше тел де бо луы 
олар дың жа ңа тех но ло гиялар мен қа бі лет тер ді 
үйре ну ар қы лы кә сі би дең гейі нің арт уына мүм-
кін дік бе ре ді. Сон дай-ақ кі рі сі нің кө беюі мен 
Қы тай да ғы туыс та ры на ақ ша ауда ру да жа ғым-
ды құ бы лыс бо лып та бы ла ды. Қар жы ның ке луі 
ел ішін де гі тұ ты ну ды арт ты ра ды жә не әлеу мет-
тік мә се ле лер ді ше ше ді. Миг ра ция эко но ми ка-
лық си пат қа ие жә не ше тел де гі ке лі сім шарт тар 
са ны мен ин вес ти ция кө ле мін ұл ғайту бо йын-
ша мем ле кет тік сая сат пен ты ғыз бай ла ныс ты. 
Қы тай үкі ме ті нің жет кен же тіс тік тер мен тоқ тап 
қал майт ын ды ғын ес ке ре оты рып, бұ дан ары да 
ше тел де гі кә сіп кер лік жә не ең бек қыз ме ті мен 
айна лы са тын аза мат тар дың са ны ның өсе ті нін, 
сон дай-ақ ең бек ре су рс та ры на ры ғы мен құ ры-
лыс-мер ді гер лік жұ мыс та рын да қы тай ком па-
нияла ры ның қыз ме ті ұл ғаяты нын бол жауға бо-
ла ды.

 Ғы лы ми-зерт теу жұ мы сы мен бі лім алу Қы-
тай дың миг ра циялық саяса ты ның ма ңыз ды ба-
ғы ты бо лып та бы ла ды. Сырт қы эко но ми ка лық 
ст ра те гияны тиім ді жү зе ге асы ру үшін Қы тай 
ком па нияла ры на әлем дік стан дарт тар ға сай ке-
ле тін ма ман дан ды рыл ған кадр лар қа жет. Қы тай 
уни вер си тет те рі қа зір гі уа қыт та тиі сіп бі лім алу 
сұ ра ны сын то лық тай қам та ма сыз ете ал май ды, 
сон дық тан да сту де нт тер дің ше тел ге шы ғуы қа-
жет ті лік бо лып отыр.

Бі лім алу миг ра циясын үш ка те го рияға бө лу-
ге бо ла ды:

− мем ле кет есе бі нен оқу ға ба ра тын дар;
− бел гі лі ұйым дар дың есе бі нен ше тел де оқи-

тын дар;
− өз ақы сы на бі лім алу ға ат та на тын дар.
Ше тел де бі лім ала тын сту де нт тер эко но ми-

ка ны мо дер ни за циялау дың бас ты кү ші бо лып та-
бы ла ды, олар отан дық бі лім бе ру мен ғы лым ды 
да мы та ды. 1978 жы лы Қы тай үкі ме ті жыл са йын  
үш мың адам ды ше тел ге оқу ға жі бе ру ге ше шім 
қа был дайды, олар ал дың ғы қа тар лы тә жі ри бе лер 
мен тех но ло гиялар ды алып ке ліп, ел ді мо дер ни-
за циялау ға ат са лы су ға тиіс бол ды. 1980 жыл дар-
дың ба сын да ше тел ге кет кен сту де нт тер дің 78% 
тех ни ка лық ғы лым дар ды, 18%  – ме не дж мент, 
құ қық, қо ғам дық ғы лым дар ды, 3% – бас қа ғы-
лым дар ды үй рен ді.

 Бі лім ал ған нан ке йін  өз Ота ны на қайт ып 
кел ме ген сту де нт тер са ны ның көп бол ға ны-
на қа ра мас тан, Қы тай үкі ме ті ше тел ге жі бер-
уін  тоқ тат пай ды жә не еш бір шек теу ша ра ла рын 
қол дан бай ды, тек 1993 жы лы «Ше тел ге оқу ға 
ба ру ға қол дау көр се ту жә не бі лім алып бол ған 

соң Отан ға қайтуға та лап тан ды ру, кі ру ге жә не 
шы ғу ға ер кін дік ті қам та ма сыз ету» де ген ұран 
тас тал ды. Бұл на си хат қа қа ра мас тан қайт ып орал- 
 ған сту де нт тер дің пайызы жо ға ры емес. Сту де-
нт тер дің жұ мыс қа тұ ру да туын дайт ын мә се ле-
лер ге не ме се зерт теу ге мүм кін дік тер дің шек теу-
лі гі не бай ла ныс ты орал майды деп қа рас ты ру ға 
бо ла ды.

80-жыл дар дың аяғы нан бас тап, Қы тай үкі ме-
ті сту де нт тер жі бе ру дің аме ри ка лық қор ла ры мен 
ын ты мақ та са бас та ды, бұл ше тел дік қар жы инс-
ти тут та ры ның есе бі нен ма ман да йын дауға мүм-
кін дік бе ре ді. Сон дай-ақ Қы тай жас та ры ара сын-
да ше тел де жо ға ры бі лім алу не ме се курс тан өту 
үр ді сі қа лып та са бас та ды. 2008 жыл ғы есеп ке 
қа райт ын бол сақ, мем ле кет не ме се ұйым дар есе-
бі нен бі лім ала тын сту де нт тер са ны ның азай ға-
нын бай қауға бо ла ды: 88,9% – өз есе бі нен, 6,3% 
– мем ле кет есе бі нен жә не 3,8% – ұйым дар есе бі-
нен бі лім ал ған [5].

90 – жыл дар дың со ңы – 2000 жыл дар дың 
ба сын да «Сырт пен жү ру» ст ра те гиясы ше тел-
ге оқу ға шы ға тын сту де нт тер са нын күрт арт-
тыр ды. Бұл сан ның өс уіне өмір сү ру дең гейі нің 
ар туы, эко но ми ка ның өсуі жә не өз ба ла ла рын 
ше тел ге жі бе ру ге мүм кін дік те рі бар бай адам-
дар дың кө бей ге ні се беп бол ды. Сон дай-ақ жа-
риялан ған ст ра те гия ха лы қа ра лық стан дарт тар 
мен іс жүр гі зу тә жі ри бе сі мен та ныс ше тел дік 
бі лі мі бар ма ман дар ға Қы тай ком па нияла ры ның 
сұ ра ны сын ту ғыз ды.

1999 жыл дан бе рі Қы тай да жыл са йын  қы-
тай лық ха лы қа ра лық бі лім алу көр ме лік ту ры 
өт кі зі ле ді, оған әлем нің 20-дан аса елдің өкіл де-
рі қа ты са ды. Та ны мал ба ғыт тар қа та ры на АҚШ, 
Жа по ния, Ка на да, Гер ма ния мен Анг лия кі ре ді. 
2014 жыл ғы Қы тай лық ха лы қа ра лық бі лім алу 
көр ме лік ту ры ның мә лі мет те рі бо йын ша, қы-
тай лық сту де нт тер дің 45% − Аме ри ка ны, 28% 
− Еуро па ны, 15% − Океа нияны, 12% − Азияны 
таң да ған.

Қы тай үкі ме ті өз сту де нт те рі нің Отан ға ора-
луы бо йын ша да үл кен іс тер ат қа ра ды, ше тел де-
гі Қы тай өкіл дік те рі не сту де нт тер мен бай ла ныс 
ор на ту жүк тел ген. ҚХР-ның ше тел де гі 52 өкіл ді-
гін де бі лім са ла сы ның ар найы бө лім де рі ашыл-
ған, сту де нт тер сон да есеп ке тұ ру ға мін дет ті. 
Бі рақ өкі ніш ке қарай «ми лар дың ке туі» әлі де 
сақ та лып отыр. ҚХР Бі лім бе ру ми ни ст рлі гі нің 
рес ми ста тис ти ка сы на сәй кес, 1978-2008 жыл-
дар ара лы ғын да ше тел ге оқу ға 1 391 500 адам 
кет кен, олар дың 389 100 ға на қайт ып орал ған [6].

Бі лім ал ған соң сту де нт тер дің Отан ға ора луы, 
ше тел дік қы тай лық кадр лар ды тар ту Қы тай дың 
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бар лық дең гейде гі би лік ор ган да ры ның қар-
қын ды жұ мы сы ның ба ғы ты бо лып та бы ла ды. 
Олар дың ора луы үшін Пе кин тұ рақ ты ша ра лар 
ат қа ра ды: Шан хайда, Фуц зян да, Шэньчжэн де 
жұ мыс қа ор на лас ты ру ор та лық та рын ашу, бас-
па на бе ру, жа нұя мү ше ле рін жұ мыс қа ор на лас-
ты ру жә не ғы лы ми зерт теу лер ге грант тар бө лу.

1998 жы лы үкі мет Қы тай жо ға ры оқу орын-
да ры на ше тел дік қы тай ма ман да ры мен сту де нт- 
 тер ді тар ту үшін қар жы лан ды ру ды ұлғ айт ты. Со-
ны мен қа тар Қы тай би лі гі ше тел дік сту де нт тер 
мен ма ман дар ды тар ту ға ық пал ете тін ақ па рат тық 
жә не диа лог тық кез де су лер ұйым дас ты ра ды, жыл 
са йын  жәр мең ке лер мен фо рум дар өт кі зе ді.

Мем ле кет тік ке ңес тің Кең се сі «Мем ле кет 
мұқ таж ды ғы үшін ше тел ден кадр тар ту бо йын ша 
жос пар» жа са ды жә не ше тел дік ма ман «хуацяо-
лар» мә се ле ле рі бо йын ша Ко ми тет құр ды, осы-
лай ша олар ға Қы тай ға қайт ып ора лу ға жә не биз-
не сін да мы ту ға мүм кін дік бе ріп отыр. «Сырт пен 
жү ру» ст ра те гиясын жү зе ге асы ру Қы тай зерт-
теу ші ле рі нің бас қа ел дер дің ғы лы ми-зерт теу 
инс ти тут та ры мен өза ра әре кет те суі ар қы лы 
жүр гі зі ліп, ше тел дік қы тай лық ма ман дар ды тар-
ту ға кө мек те су де.

Сон дай-ақ Қы тай үкі ме ті 2006 жы лы  
«11 бес жыл дық ке зе ңі не ше тел дік бі лі мі бар 

тұл ға лар ды қайтару бо йын ша жос пар» қа был-
да ды, ол бо йын ша Қы тай ше тел де гі 200 мың 
Қы тай сту де нт те рі мен ма ман да рын қайтару-
ды көз деп отыр. Бұл ст ра те гияны жү зе ге асы-
ру үшін Қы тай үкі ме ті қайт ып орал ған ма ман-
дар ға әр түр лі же ңіл дік тер ұсы на ды: бас па на 
жағ да йын  жақ сар ту, грант тар мен ар найы кә-
сіп кер лік парк тер де жұ мыс іс теу мүм кін ді гі. 
Де ген мен сту де нт тер дің едәуір бө лі гі ше тел де 
қа лу ды жөн са най ды. Зерт теу лер дің мә лі мет те-
рі бо йын ша, ше тел де гі қы тай лық ма ман дар мен 
ға лым дар дың ба сым бө лі гі тұ рақ ты тұр ғы лық-
ты же рі ре тін де Отан да ры на қайт қы ла ры кел-
мейді, бі рақ отан ға шет те жү ріп қыз мет ету ге 
да йын . Ше тел дік сту де нт тер дің мұн дай ұстаны-
мы «қайт ып ора лып Отан ға қыз мет ету» саяса-
ты нан «Отан ға қыз мет ету, бі рақ Қы тай ға ора лу 
мін дет ті емес» саяса ты на өту ге әкел ді, ал Қы-
тай үкі ме ті ше тел де гі Қы тай ма ман да рын отан-
ға қайтуды мін дет те мей-ақ, бі рік кен жо ба лар ға 
қа ты су, лек ция оқу, қы тай ком па нияла ры на ке-
ңес бе ру жә не бір лес кен зерт теу лер жүр гі зу ге 
мүм кін дік бе ре тін жос пар да йын да ды. Қыс қа 
мер зім ді бағ дар ла ма лар бағ дар ла ма сы Қы тай 
үкі ме ті не ақ па рат пен тех но ло гиялар ды ала 
оты рып, Қы тай дың мо дер ни за циясын сәт ті жү-
зе ге асы ру ға мү кін дік бе ре ді.
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Қы тай дың Еуроо дақ тың  
көш бас шы мем ле кет те рі мен 

қа ты на сы

Бү гін де Еуроо дақ Қы тай үшін кө ле мі жа ғы нан екін ші сау да се
рік те сі бол са, ал Еуроо дақ үшін Қы тай бі рін ші ке зек те бо лып отыр. 
Қы тай да сырт қы сая сат тың жа ңа ст ра те гиясы на бай ла ныс ты ха лы қ
а ра лық қа ты нас тар дың бас қа қа ты су шы ла ры мен се рік тес тік тің ай
рық ша түр ле рі бар. Осы ған орай, Еуроо дақ қа қа тыс ты 1998 ж. бе рі 
ҚХРЕуроо дақ сын дар лы се рік тес ті гі жұ мыс жа сап ке ле ді. Еуро па лық 
Одақ та да жал пы Азия мен, сон дайақ же ке Қы тай мен қа ты нас тар
ды рет теу ге ба ғыт тал ған бір қа тар құ жат тар бар. Мы са лы, 1994 ж. 
қа был дан ған «Азияға қа тыс ты жа ңа ст ра те гия», сон дайақ 2001 ж. 
қа был дан ған «Еуро па мен Азия: іл ге рі ле тіл ген се рік тес тік үшін ст ра
те гиялық не гіз». Еуро па мен Азия ара сын да ғы қа ты нас тар со ны мен 
бір ге АСЕМ (Азия лықеуро па лық фо рум) ая сын да да өр бу де. 

Тү йін  сөз дер: Қы тайГер ма ния, Қы тайҰлыб ри та ния, Қы тай
Фран ция, ин вес ти ция, екі жақ ты сау да қа ты нас та ры.

Arzykulov A., Sharypkazy N.

Relations of China  
with the leading states of the 

European Union

If today on volume the European Union for China is the second trade 
partner, and For the European Union China is on the first place. Since 1998 
the strategic partnership the People’s Republic of China European Union 
fruitfully works. At the same time China separately cooperates with the 
states of the Eurozone. And here the leading states Europy are priority.

Key words: ChinaGermany, ChinaGreat Britain, ChinaFrance, in
vestment, bilateral trade relations.

Ар зы ку лов А.А., Ша рып ка зы Н.

От но ше ния Ки тая  
с го су да рс тва мили де ра ми  

Ев ро союза

Ес ли се год ня по объему Ев ро союз для Ки тая яв ляет ся вто рым 
тор го вым парт не ром, то для Ев ро союза Ки тай на хо дит ся на пер вом 
мес те. С 1998 го да пло дот вор но ра бо тает ст ра те ги чес кое парт нерс
тво КНРЕв ро союз. Вмес те с тем Ки тай от дель но сот руд ни чает с го
су да рс тва ми Ев ро зо ны. И здесь приори тет ны ми яв ляют ся го су да рс
твали де ры Евро пы.

Клю че вые сло ва: Ки тайГер ма ния, Ки тайВе ли коб ри та ния, Ки тай
Фран ция, ин вес ти ция, двус то рон ние тор го вые от но ше ния.
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ҚЫ ТАЙ ДЫҢ  
ЕУРОО ДАҚ ТЫҢ  

КӨШ БАС ШЫ  
МЕМ ЛЕ КЕТ ТЕ РІ МЕН 

ҚА ТЫ НА СЫ

Қы тай-Гер ма ния қа ты нас та ры

Гер ма ния мен Қы тай эко но ми ка лық ын ты мақ тас тық ты арт-
ты рып ке ле ді. Та рап тар он нан аса ке лі сім шарт тар ға қол қой ған. 
Са рап шы лар дың пі кі рін ше, Бер лин мен Пе кин жа риясыз жа-
һан дық одақ құ ру да жә не ке лі сіл ген сая сат ты жү зе ге асы ру да. 
Соң ғы уа қыт тар да Гер ма ния үкі ме ті Қы тай мен еуро зо на ны құт-
қа ру үшін қар жы лан ды ру (қы тай қор ла ры ның есе бі нен) мә се-
ле сі бо йын ша бел сен ді ке ңес тер өт кіз ді. Бұл жол да Бер лин тең-
дес сіз ша ра лар ға бар ды: Гер ма ния еуро ның дол лар ға қа тыс ты 
ба ға мын ұстану ға, әлеу мет тік қам сыз дан ды ру жүйе сін то лық-
тай ре фор ма лау үшін Еуроо дақ ел де рі не қы сым көр се ту ге мін-
дет тен ді жә не де не міс эко но ми ка сы на қы тай лық ин вес ти цияға 
бар лық шек теу лер ді алып тас та ды.

Қы тай дың әлеу мет тік-эко но ми ка лық дам уын ың бес жыл-
дық жос па рын да, ке зек ті рет қа зір ше қы тай лық тар дың қо лы 
жет пейт ін тех но ло гиялар ға ие ше тел дік ком па ниялар ды са тып 
алу қа рас ты рыл ған. Мұн дай ак циялар ды са тып алу мүм кін ді гін 
Гер ма ния бе ріп отыр. Гер ман эко но ми ка сы ның сырт қы ин вес-
тор ла ры ның қа та рын да Қы тай 4-орын да тұр, ҚХР-ның Гер ма-
нияға ті ке лей ше тел дік ин вес ти ция кө ле мі 116 мил лиард дол-
лар ға жет ті [1]. Не міс Тран сұлт тық ком па нияла ры на (ТНК) 
Қы тай жи нау це хы на ай нал ға ны қа шан, іс жү зін де тіп ті қы тай 
экс пор ты ның тең жар ты сы на «Гер ма нияда ой лап шы ға рыл ған» 
деп жа зып қоюға да бо ла тын еді. Са лын ған ин вес ти циялар ақы-
рын дап қайт ып жа тыр, сон дық тан да ҚХР еуро па лық қа рыз ды 
қар жы лан ды ру ды бас та ды.

PricewaterhouseCoopers (PWC) мә лі мет те рі бо йын ша, 2012 
жыл дың ал ғаш қы жар ты сын да қы тай лық тар кә сі по рын са тып 
алу ға (не ме се үле сін) 23,9 мил лиард дол лар жұм са ған. Қар жы-
ның 70 пайыз ға жуығы ши кі зат тық жә не энер ге ти ка лық ак тив-
тер ді алу ға жұм сал ған. Ал қал ған 30 пайыз тех но ло гиялық ак-
тив тер ді са тып алу ға ба ғыт та лып отыр.

Гер ма нияда қы тай лық тар ор та кө лем де гі ма ши на жа сау кә-
сі по рын да рын бел сен ді са тып алу да. Қы тай лық CQLT мем ле-
кет тік хол дин гі ав то мо биль өн ді рі сі нің Saargummi кә сі по ры-
нын, Lingyun ком па ниясы ав то мо биль құлып та ры на ры ғын да ғы 
әлем дік көш бас шы- Kiekert фир ма сын, CITIC Dicastal бір қа тар 
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Қы тай дың Еуроо дақ тың көш бас шы мем ле кет те рі мен қа ты на сы

ав то құ рыл ғы лар шы ға ра тын KSM Castings ком-
па ниясын са тып ал ды. Гер ма нияның ең ха лық 
көп шо ғыр лан ған Сол түс тік Рейн-Вест фа лия 
аума ғы ның бір өзін де ға на 700 аса Қы тай кә сі п-
о ры ны құ рыл ған [2].

Тек 2011 жыл дың өзін де ға на Ernst & Young 
Гер ма нияда жал пы 45 жа ңа қы тай лық ин вес-
ти циялық жо ба бар еке нін есеп те ген. Олар дың 
ішін де гі елеу лі ле рі нің бі рі-шы ғыс- гер ма ниялық 
Пар хим қа ла сын да ғы әуе жай ды қы тай лық 
LinkGlobal Logistics са тып алуы, мұн да Қы тай-
дан кел ген жүк ұшақ та ры қо на ды. Сөйт іп ол 
Еуро па ның ең ірі әуе жүк та сы ма лы айла ғы на 
айна ла ды. 

Екі ел ара сын да ғы қа ты нас тар тұ рақ ты өтіп 
тұ ра тын жо ғар ғы дең гейде гі кез де су лер де жиі 
тал қы ла нып, ке ле лі мә се ле лер қа рас ты ры лып, 
тиі сін ше нә ти же лі ше шім дер қа был да на ды. 2012 
жыл дың мау сым айын да ғы ҚХР Мем ле кет тік ке-
ңе сі нің тө ра ға сы ның Гер ма нияға са па ры ке зін де, 
Вэнь Цзя бао мен Ан ге ла Мер кель 5 жыл ішін-
де ел дер ара сын да ғы екі жақ ты сау да айна лы мын 
200 мл рд. еуро ға (283,8 мл рд. дол лар) жет кі зе-
тін дік те рін мә лім де ді. «Синьхуа» агент ті гі нің 
ха бар ла ға нын дай, екі ел дің премь ер ле рі Қы тай 
мен Гер ма нияның үкі ме та ра лық ке ңе сі нің ал-
ғаш қы раун ды ның үл кен бас та ма еке нін жә не 
та рап тар дың өза ра се нім мен ын ты мақ тас тық ты 
те рең де ту ге ын та лы екен дік те рін көр се те тін ді-
гін жет кіз ді.

Осы кез де су дің ал дын да Қы тай дың ком мер-
ция ми ни ст рі Чэнь Дэ мин мен Гер ма ния эко но-
ми ка ми ни ст рі Фи липп Рес лер ара сын да ке ліс-
сөз дер өт кен. Чэнь Дэ мин қы тай-гер ма ниялық 
сау да-эко но ми ка лық бай ла ныс та ры на ық пал 
ету дің төрт ұсы ны сын атап өт ті: бі рін ші ден, 
екі жақ ты сау да айна лы мын ұл ғайту; екін ші ден, 
Шань дун про вин ция сын да ғы Цин дао тех ни ка-
лық-эко но ми ка лық да му зо на сын да ғы «Қы тай-
гер ма ниялық эко ло гиялық пар кінің» құ ры лы сын 
же дел де ту жә не оны екі жақ ты сау да-эко но ми ка-
лық ын ты мақ тас тық тың арт уын ың жа ңа кө зі не 
ай нал ды ру; үшін ші ден, қыз мет көр се ту са ла сы 
бо йын ша ын ты мақ тас тық ты арт ты ру жә не қыз-
мет көр се ту сау да сы ның кө ле мін ұл ғайту; төр-
ті нші ден, Қы тай ком мер ция ми ни ст рлі гі мен 
Гер ма ния эко но ми ка ми ни стр лік те рі ара сын да ғы 
бай ла ныс тар ды бел сен ден ді ру [3].

Одан бер гі уа қыт та Қы тай Ха лық Рес пуб ли-
ка сын да орын ал ған саяси өз ге ріс тер ге қа ра мас-
тан, бұл қа ты нас тар мен бай ла ныс тар өзі нің жал-
ға сын та уып  ке ле ді. А.Мер кель дің ша қы руымен 
2014 жыл дың ма мыр айын да Гер ма нияға рес ми 
са пар мен ҚХР Мем ле кет тік ке ңе сі нің премь-

ері Ли Кэ цян кел ді. Бұл оның премь ер ре тін де гі 
Азия мен Еуро па ел де рі не ал ғаш қы са па ры бо ла-
тын. Жә не өте ма ңыз ды сы бұл са пар да Гер ма ния 
Ли Кэ цян бағ дар ла ма сын да ғы жал ғыз Еуроо дақ 
елі. Кез де су лер ба ры сын да та рап тар өң деуші 
өнер кә сіп, ин вес ти ция са лу, қар жы жә не ур ба-
ни за ция са ла ла ры бо йын ша ын ты мақ тас тық ту-
ра лы бір қа тар ке лі сім шарт тар ға қол қой ды.

Қа зір гі уа қыт та Қы тай мен Гер ма ния ара сын-
да ғы өза ра се нім ді лік те рең, тұ рақ ты жә не кө ңіл-
ге еш кү мән кел тір мей ді. 2011 жы лы құ рыл ған 
Қы тай мен Гер ма ния үкі мет те рі ара сын да ғы ке-
ңе су құ ры лы мы жақ сы жұ мыс іс тей ді жә не Қы-
тай мен Еуроо дақ ел де рі ара сын да ғы тұң ғыш 
диа лог бол ды. Қы тай мен Гер ма ния ара сын да ғы 
қа ты нас тар дың ны ғаюы қы тай-еуро па лық бай-
ла ныс тар дың жа ғым ды дам уына ық пал ете ді. 
Екі мем ле кет те сау да лық про тек цио низм ге қар-
сы, бұл бү кіл Еуро па ның бас ты мүд де ле рі не сай 
ке ле ді жә не оның ұзақ уа қыт қа дам уына ық па-
лын ти гі зе ді.

Праг ма ти ка лық ын ты мақ тас тық Қы тай 
мен ФРГ ара сын да ғы қа ты нас тар дың тау сыл-
мас кө зі не айна лып отыр. Гер ма ния Қы тай дың 
Еуроо дақ та ғы ең ірі жә не әлем де гі 6-шы сау да 
се рік те сі бо лып та бы ла ды. Жә не де ара да ғы ин-
вес ти циялық ын ты мақ тас тық үз дік сіз те рең деп 
жә не ке ңе йіп  ке ле ді. Мы са лы, 2012 жы лы Қы тай 
мен ФРГ ара сын да ғы сау да айна лы мы 161,1 мил-
лиард дол лар ға жет ті, бұл Қы тай дың Еуроо дақ-
пен сау да сы ның үш тен бі рін құ рай ды [4].

Қы тай-Ұлыб ри та ния. Қы тай дың Еуро па-
ның ірі эко но ми ка сы ның бі рі не қы зы ғу шы лы ғы 
ар тып ке ле ді. Са рап шы лар дың мә лі мет те рін-
де атап өтіл ген дей, ҚХР соң ғы екі жыл да Ұлы- 
б ри та ния эко но ми ка сы на осы ның ал дын да ғы 30 
жыл да ғы дан көп ин вес ти ция сал ған.

Қа зір гі уа қыт та екі жақ ты ке лі сім дер дің ар қа-
сын да көп те ген жо ба лар жү зе ге асу да. Со лар дың 
бі рі энер ге ти ка са ла сы бо йын ша Қы тай-Бри тан 
жо ба сы. Қы тай Ұлыб ри та нияның ірі энер ге ти-
ка лық жә не инф ра құ ры лым дық жо ба ла рын ин-
вес ти циялай ды, олар дың ішін де жо ғар ғы жыл-
дам дық ты High Speed 2 те мір жо лы, күн сәуле сі 
ба та реяла рын құ рас ты ру жә не жа ңа буын дық 
АЭС са лу. Жо ғар ғы жыл дам дық ты High Speed 
2 те мір жо лы құ ры лы сын Қы тай да му бан кы 
ин вес ти циялай ды, бұл жол ел астана сын ел дің 
ор та лық жә не оң түс тік бө лі гін де гі Бир мин гем, 
Ман чес тер, Лидс, Шеф филд се кіл ді ірі қа ла-
лар мен, сон дай-ақ бір қа тар кі ші гі рім бе кет тер-
мен жал ғас ты ра ды. Оның құ ры лы сы 2017 жы лы 
бас та ла ды, ал ал ғаш қы Лон дон-Бир мин гем же-
лі сі нің ашы луы 2026 жыл ға жос пар лан ған. Бол-
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жам дар бо йын ша бұл жо ба ел дің ең сал ма ғы көп 
же лі ле рі не қо сым ша қуат бе ре ді, жә не де ша ма-
мен бір-екі он жыл дық та өте мін қайтара ды деп 
кү ті лу де. Үкі мет тің есеп те уін ше, 2041 жыл ға 
қа рай High Speed 2 ел эко но ми ка сы на 43,7 мл рд 
фунт әке ле ді жә не жол құ ры лы сы мен жұ мы сы-
на қа тыс ты қыз мет кер лер дің жа ла қы сы на тө ле-
не тін ша ма мен 27 мл рд фунт жа сай ды. Жал пы 
құ ры лы сы на 32 мил лиард дол лар ша ма сын да ка-
пи тал есеп тел ген бұл жо ба шы ғын ды да аз та лап 
ет пей ді, сон дық тан да ше тел дік ин вес тор лар ды 
тар ту (мы са лы, Қы тай) құ ры лыс тың мер зі мі-
нің со зы лып кет уіне жол бер мейді. Бри тан дық 
MAP Environmental ком па ниясы мен қы тай лық 
ZN Shine Solar күн сәуле сі ба та реяла рын өн ді ру 
мен са ту бо йын ша бір лес кен кәсі по рын құ ра ды. 
Қы тай ком па нияла ры ның жа ңа буын дық атом 
стан цияла рын са лу ға қа ты са тын ды ғы да айт ыл-
ды. Бі рақ оның шарт та ры сол күйі құ пия тү рін де 
қа лып қой ды. Ас панас ты елі ба ла ма энер гия көз-
де рін бел сен ді иге ру де, мы са лы, атом энер гиясы 
(Қы тай ұлт тық да му мен ре фор ма ко мис сиясы-
ның ст ра те гиясы на сәй кес, 2020 жыл ға қа рай 
бұл энер гия кө зі нің үле сі 2 %-дан 6 %-ға өсуі 
тиіс). ҚХР-да қа зір гі уа қыт та 6 АЭС жұ мыс іс-
тей ді, бі рақ не гіз гі энер гия кө зі ре тін де әлі күн ге 
кө мір қол да ны ла тын ел үшін бұл те ңіз ге там шы 
құй ған дай. Жа ңа буын дық АЭС жа сау жұ мыс та-
ры на қа ты су, Қы тай ком па нияла ры на ба рын ша 
қуат ты жә не қа уіп сіз атом элек торс тан цияла рын 
са лу ға қа жет ті ал дың ғы қа тар лы тех но ло гиялар-
ға қол жет кі зу ге мүм кін дік бе ре ді [5].

Екі ел ара сын да ғы бас ты ке лі сім дер дің бі рі- 
British Petroleum мен Қы тай ұлт тық офф шор лық 
мұ най кор по ра циясы ара сын да жа сал ды, оның 
құ ны ша ма мен 11,8 мл рд фунт ты құ ра ды. Ке лі-
сім бо йын ша, Ұлыб ри та ния 20 жыл бо йына Қы-
тай ға сұйы тыл ған та би ғи газ жет кі зе ді.

Қы тай мен Ұлыб ри та ния ара сын да ғы екі жақ-
ты сау да 2014 жы лы оның ал дын да ғы жыл дан да 
асып түс ті. 2013 жы лы ол 70 мил лиард дол лар ды 
(43 мил лиард фунт) құ ра ған еді. Ұлыб ри та нияға 
Қы тай дан тауар жет кі зу Еуроо дақ тың бас қа ел-
де рі нен көп өс ті. Өз ке зе гін де Ұлыб ри та ния да 
Қы тай дың іш кі на ры ғын қол да ну үшін Пе кин-
мен сау да қа ты нас та рын ұл ғайтуға ты ры са ды. 
2013 жы лы Ұлыб ри та нияның премь ер-ми ни ст рі 
Дэ вид Кэ ме рон ның ты ғыз сау да бай ла ныс та рын 
ор на ту мақ са тын да ғы Қы тай ға са па ры ке зін де, 
оны мен 100 аса бри тан биз нес мен де рі бір ге жүр-
ген. «Екі ел бас шы ла ры екі жақ ты қа ты нас тар дың 
да муы мен ын ты мақ тас тық тың ке ңеюін де кең 
ке лі сім дер ге қол жет кіз ді», – деп атап көр сет ті 
48 Group Club тәуел сіз биз нес – құ ры лы мы ның 

тө ра ға сы Сти вен Пер ри, – «Қы тай мен Ұлыб ри-
та ния бір ле сіп жұ мыс жа сауда, бұл тек біз дің ха-
лық та ры мыз ға ға на үл кен пай да әке ліп қой май, 
жа һан дық бей біт ші лік пен да му ға ық па лын ти-
гі зе ді». Ол сон дай-ақ «Ұлыб ри та ния уа қыт өте 
ке ле ба тыс әле мін де гі инф ра құ ры лым ға, жыл-
жы майт ын мү лік ке, энер ге ти ка мен тран спорт қа 
Қы тай ин вес ти циясы ның ең пай да лы оры ны на 
айна луы мүм кін» деп мә лім де ді [6].

Қы тай фир ма ла ры өзі нің жа һан дық ауқы мын 
ке ңейту үшін қа шан да Ұлыб ри та ния эко но ми ка-
сы на ақ ша са лу ға қы зы ғу шы лық та ны тып кел ді. 
Қы тай ком па нияла ры Ұлыб ри та ния эко но ми-
ка сын ин вес ти циялау ға ықы лас та рын та ны тып 
отыр. Dalian Wanda Group бри тан өн ді рі сі нің 
ях та ла рын са тып алу жә не Лон дон да қо на қүй 
биз не сін да мы ту үшін 1 мл рд фунт бө ле ті нін мә-
лім де ді. Же лі лік құ рал-жаб дық өн ді ру ші Huawei 
Ұлыб ри та нияда ғы өзі нің сау да опе ра цияла рын 
ұл ғайту үшін 1,3 мил лиард фунт ин вес ти цияла-
мақ шы.

Бұ дан тыс, Пе кин дік BCEG құ ры лыс ком па-
ниясы Ман чес тер әуе жайы инф ра құ ры лы мы мен 
оның айна ла сын да ғы биз нес ті да мы ту ға 800 млн 
фунт бө ліп, ин вес тор лар дың бі рі бо ла ды. Ұлы- 
б ри та ния қы тай лық шы ға тын ин вес ти ция бо-
йын ша әлем де гі тиім ді 10 ел дің бі рі жә не Еуро-
па ның кез кел ген бас қа елі мен са лыс тыр ған да 
ин вес ти цияны екі есе көп тар та ды.

Фран ция-Қы тай. Қы тай фран цуз дық сырт-
қы саяси ба сым ды лық тар жүйе сін де ай рық ша 
орын ды иеле не ді. Де ген мен Фран цуз-Қы тай 
қа ты нас та ры ның бас ты құ раушы сы – эко но ми-
ка лық жә не сау да ын ты мақ тас ты ғы. Бі рақ оның 
қат ты да мып жат қа ны на қа ра мас тан, бұл жер де 
де кей бір түйт кіл дер бар. Бұл тү сі нік ті де, өйт-
ке ні әлем де гі эко но ми ка, сау да мен қар жы өт кір 
бә се ке лес тік кү рес тің не гіз гі са ла ла ры бо лып та-
бы ла ды. Оның үс ті не, Фран ция мен Қы тай дың 
эко но ми ка лық бай ла ныс та ры олар дың саяси қа-
ты нас та ры ның қа лай да ми тын ды ғы на тәуел ді.

Са рап шы лар Фран ция мен Қы тай дың сау-
да-эко но ми ка лық бай ла ныс та ры ның жыл дам 
дамуын  жа һан да ну мен тү сін ді ре ді. Жа һан да-
ну дың бел гі ле рі нің бі рі – өн ді ріс тік қуат тар ды 
Еуро па дан ар зан жұ мыс кү ші бар ай мақ тар ға 
шы ға ру. Бұл жа ғы нан ал ған да Қы тай ең тар тым-
ды ел. Ар зан жұ мыс кү ші нен өз ге, Қы тай әлем-
нің көп те ген ел де рі мен са лыс тыр ған да қо лай лы 
ин вес ти циялық ахуалы мен жә не бір ша ма саяси 
тұ рақ ты лы ғы мен ерек ше ле не ді.

Фран ция дан өн ді ріс ті Қы тай ға жә не Азия-
Ты нық мұ хи ты айма ғы ның бас қа ел де рі не жыл-
жы ту үде рі сі 1980-1990 жыл да ры бас тал ған. Бұл 
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Қы тай дың Еуроо дақ тың көш бас шы мем ле кет те рі мен қа ты на сы

үде ріс фран цуз эко но ми ка сы на бір қа лып ты әсер 
ет пей ді. Ал ғаш қы кез де мә се ле не гі зі нен қор ша-
ған ор та ға зиян ды өн ді ріс тер ту ра лы бо ла тын. 
Бі рақ уа қыт өте ке ле тран сұлт тық алып тар өз 
шы ғын да рын азайту үшін, Фран ция тер ри то-
риясын да ғы лас өн ді ріс тер мен қа тар бас қа да 
зауыт-фаб ри ка ла рын жа ба бас та ды. Бір жа ғы нан 
ал ған да ірі фран цуз ком па нияла ры ның бә се ке-
лес ті гі арт ты, та быс та ры мо лай ды жә не са лық-
та ры ның ар қа сын да фран цуз бюд же ті то лық ты, 
екін ші жа ғы нан бұл Фран цияда ғы кә сі по рын-
дар дың жап пай жа бы луы мен жұ мыс сыз дық тың 
өс уіне алып кел ді.

ХХІ ға сыр дың ба сын да бұл үде ріс тер дің ары 
қа рай ғы өз ге рі сі жүр ді. Ен ді Қы тай ға ең ал дың-
ғы қа тар лы тех но ло гиялар ды та лап ете тін өн ді-
ріс тер ді кө ші ру мә се ле сі туын да ды. Қы тай тиіс-
ті ли цен зия лар ды са тып ала бас та ды. Ол күр де лі 
өн ді ріс тік үде ріс тер ді жыл дам иге ріп қа на қой-
май, со ны мен бір ге жа ңа тех но ло гиялар ды дер-
бес да йын дай бас та ды. Осы дан 15 жыл бұ рын 
АҚШ, Еуро па жә не Жа по ния ал дың ғы қа тар лы 
өнер кә сіп өн ді рі сі нің «зерт ха на сы» бол са, ел 
«әлем дік фаб ри ка» рө лі не лайық еді. Уа қыт өте 
ке ле, әсі ре се соң ғы жыл да ры Қы тай да бел гі лі 
дә ре же де «зерт ха на» рө лін иеле ніп, бір те-бір те 
ба тыс тық өнер кә сіп ке бә се ке лес бо лып ке ле ді.

Фран цуз-Қы тай қа ты нас та ры на Пе кин нің 
ха лы қа ра лық на рық та ғы өз ком па нияла ры на 
күш ті мем ле кет тік қол дау көр се туі де ық пал 
ете ді. АҚШ пен Еуро па Қы тай би лі гін тө мен-
де тіл ген юань ба ға мын сақ тайды деп айып тай-
ды, бұл сырт қы на рық та ғы Қы тай тауары ның 
құ нын жа сан ды тү сі ру ге алып ке ле ді деп есеп-
тейді. Еуро па лық жә не аме ри ка лық та рап тан 
жиі дем пинг пен айып тау айтыла ды. Пе кин бұл 
айып таулар ды жоқ қа шы ға ра оты рып, Қы тай 
ком па нияла ры ның сырт қы на рық та үл кен қиын-
дық тар ға ұшы райтынын ал ға тар та ды. Өйт ке ні, 
Қы тай дың ДСҰ-ға 2001 жы лы кір ге ні не қа ра-
мас тан, Қы тай эко но ми ка сы на әлі күн ге на рық-
тық ста тус бе ріл ген жоқ.

Фран ция үшін ма ңыз ды мә се ле сау да-эко-
но ми ка лық қа ты нас тар да ғы Қы тай дың пай да-
сын да ғы тең сіз дік. 2010 жы лы Фран ция ның Қы-
тай мен сау да сын да ғы де фи ци ті 20 мл рд еуро ны 
құ ра ды. 2011 жы лы Қы тай ға фран цуз экс пор ты-
ның қар қы ны өс ті: ол 13,5 мл рд еуро ға же тіп, 
2010 са лыс тыр ған да 22% арт ты. Бі рақ им порт та 
өс уін  тоқ тат па ды, сон дық тан фран цуз та ра пы-
ның де фи ци ты жо ғар ғы көр сет кіш ке – 27 мл рд 
еуро ға жет ті. Фран ция ның сау да да ғы де фи ци ты-
ның кө ле мі жа ғы нан Қы тай Гер ма нияны ба сып 
озып, бі рін ші орын ға шық ты [7].

Қы тай Фран цияға тауар жет кі зу ші ре тін де 
5-орын да, АҚШ-тан озып тұр (ал дың ғы орын-
дар Еуроо дақ тың төрт елі не тиесі лі). Фран цуз 
на ры ғын да ғы Қы тай тау ар ла ры ның үле сі 7%. Бі-
рақ же ке ле ген ба ғыт тар бо йын ша Қы тай тау ар-
ла ры бі рін ші орын ды ала ды. Қы тай Фран цияға 
элект ро ни ка (21,9%) бо йын ша бас ты жет кі зу ші, 
сон дай-ақ ол был ға ры бұйым да ры мен киім та-
сы мал дау бо йын ша да (29,3%) ал ғаш қы орын да. 

Тауар лар мен қыз мет тер дің Қы тай на ры ғы 
асып-та сып тұр ма са да, он да ғы Фран ция ның 
үле сі аз ған тай бо лып тұр. 2011 жы лы ол 1,27% 
( 2010 ж. – 1,23%), са лыс тыр ма лы түр де Гер ма-
нияның үле сі – 5,33%. Па риж де гі лер Қы тай на-
ры ғын иге ру ге аса кө ңіл бө ле ді, не гі зі нен ал дың-
ғы қа тар лы тех но ло гиялар са ла сын да, бұл жер де 
кей бір ба ғыт тар бо йын ша Фран ция ал дың ғы 
орын дар да [8].

Осын дай ба ғыт тар дың бі рі АЭС құ ры лы сы. 
Фран цияда 58 реак тор жұ мыс іс тей ді. Үшін ші 
буын ның РЕР реак тор ла ры са лы ну да, төр тін ші 
буын ның жа ңа реак тор ла ры ның да йын ды ғы жү-
ру де. Өз ге 7 ел мен, оның ішін де Қы тай да бар, 
ын ты мақ тас тық та бас қа ры ла тын тер мояд ро лық 
син тез са ла сы бо йын ша ИТЕР жо ба сы жү зе ге 
асы ры лу да.

Қы тай Фран ция мен атом энер ге ти ка сы са-
ла сы бо йын ша ын ты мақ тас тық қа елеу лі кө ңіл 
ауда рып отыр. Са рап шы лар дың бол жа уын ша, 
2010 жыл мен са лыс тыр ған да, 2030 жы лы әлем-
де гі энер ге ти ка ға де ген сұ ра ныс 40% ар та ды, жә-
не де не гіз гі кө те рі лу Қы тай мен бас қа да жыл-
дам да му шы эко но ми ка лар дың есе бі нен жү ре ді. 
Бү гін нің өзін де-ақ Қы тай дың өн ді ріс тік қуаты 
энер го қор лар дың же тіс пеуші лі гін се зі ніп отыр. 
Осын дай жағ дай лар да АЭС са лу бағ дар ла ма сы 
қа был дан ған, оған фран цуз ком па нияла ры да қа-
ты са ды. «Аре ва», ЕДФ, «Альс том» се кіл ді ком-
па ниялар, сон дай-ақ фран цуз дық мем ле кет тік 
құ ры лым-Атом энер гиясы бо йын ша ко мис са ри ат 
соң ғы он жыл да Қы тай на ры ғын да ғы өз по зи-
цияла рын нығ айт ты жә не АЭС са лу ға (Дайя Бэй, 
Линг Ао) бел се не қа ты су да. Фран цуз дар АЭС 
са лу жә не өнер кә сіп тік өн ді ріс тен тыс бі рі к- 
 кен ғы лы ми зерт теу лер де жүр гі зе ді, сон дай-ақ 
атом-энер ге ти ка лық са ла сы бо йын ша ма ман дар 
да йын дау ісі не де кө ңіл бө лу де. Осы мақ сат та 
2011 жы лы қыр күйек те Сунь Ят сен атын да ғы 
Шан хай уни вер си те тін де Фран цуз-қы тай лық яд-
ро лық энер гия инс ти ту тын аш ты [9].

Сон дай-ақ аэро ға рыш тық са ла да жә не транс-
порт бо йын ша да фран цуз-қы тай ын ты мақ тас-
ты ғы нә ти же лі да мып ке ле ді. Пе кин мен Па риж 
А-320 аэро бус та рын шы ға ру да ын ты мақ та са ды, 
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ал фран цуз өнер кә сі бі қы тай лық С919 ұша ғын 
құ рас ты ру ға қа ты су да. Қы тай на ры ғын да «Миш-
лен» (ши на өн ді рі сі), «Вео лия» (жол құ ры лы сы), 
«Сит роен» (ав то мо бил дер өн ді рі сі) жә не «Ла-
фарж» (құ ры лыс ма те ри ал да рын өн ді ру) се кіл ді 
фран цуз фир ма лар бел сен ді әре кет ету де. Ын ты-
мақ тас тық бір те-бір те жа ңа са ла лар ға да ауысу да 
ауыл ша ру ашы лы ғы, ме ди ци на, қар жы қыз мет-
те рі. Әр түр лі ба ға лаулар бо йын ша, Қы тай да 1,4 
мың нан 2 мың ға де йін  фран цуз кә сі по рын да ры 
жұ мыс жа сай ды.

Ара да ғы кей бір түйт кіл дер ге қа ра мас тан 
Пе кин мен өза ра ық пал да су, ха лы қа ра лық аре-
на да ғы Қы тай дың эко но ми ка лық жә не саяси 
рө лі нің кү шеюіне бай ла ныс ты Па риж үшін өте 
қа жет ті. 2008-2009 жыл да ры Фран ция ның іш кі 
сая сат мә се ле ле рі мен адам құ қы ғы бо йын ша 
Пе кин ге қы сым көр се ту ге ты ры суы тиім сіз бо-
лып қа на қой май, со ны мен бір ге қа ты нас тар да-
ғы өт кір дағ да рыс қа алып кел ді. Өза ра тиім ді 
ын ты мақ тас тық ты қал пы на кел ті ру үшін Па-

риж бір жақ ты түр де өз ұстаны мын өз гер ту ге 
мәж бүр бол ды.

Қы тай на ры ғы ның елеу лі үле сі не ие бол ма са 
да, Фран ция Еуроо дақ қа сүйене оты рып, Қы тай 
та ра пы мен эко но ми ка лық се рік тес ті гін бар ған 
са йын  ке ңейтуде. 2011 жыл дан бе рі Па риж Пе-
кин ді еуро зо на ел де рі нің қа рыз дық мә се ле ле рін 
ше шу бо йын ша дағ да рыс қа қар сы ша ра лар ға қа-
тыс ты ру ға ай рық ша кө ңіл бө ліп ке ле ді.

Өз та ра пы нан, бел гі лі мә се ле лер шең бе рін де 
Қы тай Еуроо дақ қа бет бұ рып отыр, оның ішін-
де Фран цияға да. Пе кин ма ңыз ды эко но ми ка лық 
се рік тес тер дің бі рі Еуроо дақ пен қақ ты ғыс қы сы 
кел мейді жә не еуро зо на сы ның бо ла ша ғы ның 
күй ре уіне де мүд де лі емес. Бі рақ бұл Қы тай дың 
қа ты нас тар да ғы та лас ты мә се ле лер бо йын ша 
Еуроо дақ тың та лап та рын орын дау ға да йын  де-
ген ді біл дір мей ді. Жал пы ал ған да ор тақ жағ дай 
Пе кин ді ба йып ты ымы ра лар ға итер ме лей ді, бұл 
бел гі лі мөл шер де Фран цуз-Қы тай қа ты нас та-
рын да да кө рі ніс та ба ды.
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Жа һан да ну дәуі рін де гі түр кі лік 
ру ха ни құн ды лық тар ды  

жаң ғыр ту дың өзек ті  
мә се ле ле рі

Ма қа ла да түр кі дү ниесі нің ру ха ни құн ды лық та ры ның жаң ғы руы 
мә се ле сі ба йып та ла ды. Ав тор лар ру ха ни құн ды лық тар да му үде рі
сі нің теория лықме то до ло гиялық не гіз де рін ұсы нып, олар ды жү зе
ге асы ру дың прак ти ка лық ас пек ті ле рін мо дель дейді. Со ны мен қа тар 
ма қа ла да жа һан да ну ая сын да ғы түр кі лік бі ре гей лік тің да му ст ра те
гиясы мен Қа зақ стан мә де ниеті нің әлем дік өр ке ниет век тор ла ры на 
ен ген ді гі дәйек тел ген. Жа һан да ну жағ да йына жә не әлем дік бір тұ тас 
ақ па ра ттық ке ңіс тік тің қа лып тас уына, на рық тық қа ты нас қа кө шу
ге, жа ңа мем ле кет ті лік жағ дайы ның қа лып тас уына бай ла ныс ты түр
кі лік ин тег ра цияның рө лі мен мә ні ар тып отыр. Оның се бе бі, бү кіл 
түр кі ха лық та ры на ор тақ та рих, тіл мен дәс түр жал пы түр кі лік қа ты
нас тар ды өзек ті жә не мән ді ете тү су де. За ма науи геосаяси жә не өр
ке ниета ра лық ин тег ра ция жағ да йын да кө не түр кі лік ор та да қа лып тас
қан, түр кі ха лық та рын бі рік ті ру ге мүм кін дік бе ре тін жә не жа һан да ну 
ая сын да түр кі әле мі нің бағ да ры бо ла тын, әлеу мет тікмә де ни жә не 
идеоло гиялық қа лып та ең се ріл ген жә не бейім дел ген ин но ва ция мә
се ле сі өте ма ңыз ды бо лып тұр.

Тү йін  сөз дер: Түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар, Қайта Өр леу, түр кі
лік рух, ру ха ни лық, ада ми да му.

Atash B.M., A.A. Kuranbek, 
Turganbekov S.K.

Actual problems of 
transformation of the spiritual 
values of Turkic civilization in 

the context of globalization

This article discusses the problem of reviving the spiritual values of 
the Turkic people. The authors present a theoretical and methodological 
foundations of development of spiritual values, simulated practical aspects 
of its implementation. The article shows the main targets of the strategy 
of Turkish identity in the context of globalization and the inclusion of Ka
zakhstan in the vectors of development of world culture. In the context of 
globalization and the formation of a single global information space, the 
transition to market relations, the situation in the new state the role and 
importance of Turkish integration increases since understanding that all 
Turkic peoples have a common history, language and traditions makes the 
idea of Turkic relevant and meaningful interaction. In today’s geopolitical 
and intercivilization integration more actualized the problem of innova
tion, borrowed and adapted to the sociocultural and ideological represen
tations arising in the ancient environment that contribute to the consolida
tion of the Turkic peoples and values of the Turkic world in the context of 
globalization.

Key words: Turk spiritual values, the revival, the Turkic spirit, spiritual
ity, human development.

Аташ Б.М., Ку ран бек А.А.,  
Тур ган бе ков С.К.

Ак ту альные проб ле мы  
транс фор ма ции ду хов ных  

цен нос тей тюркс кой ци ви ли за
ции в ус ло виях гло ба ли за ции

В дан ной статье расс мат ри вают ся проб ле мы воз рож де ния ду
хов ных цен нос тей тюрк ско го на ро да. Ав то ры предс тав ляют теоре
ти коме то до ло ги чес кие ос но вы про цес са раз ви тия ду хов ных цен нос
тей, мо де ли руют ся прак ти чес кие ас пек ты его реали за ции. Так же в 
статье по ка за ны ос нов ные ориен ти ры ст ра те гии раз ви тия тюркс кой 
иден тич нос ти в ус ло виях гло ба ли за ции и вк лю чен нос ти Ка за х стана 
в век то ры раз ви тия ми ро вой куль ту ры. В ус ло виях гло ба ли за ции и 
фор ми ро ва ния еди но го ми ро во го ин фор ма ци он но го прост ранс тва, 
пе ре хо да к ры ноч ным от но ше ниям, в си ту ации  станов ле ния но вой 
го су да рст вен нос ти роль и зна чи мос ть тюркс кой ин тег ра ции воз рас
тает, т.к. по ни ма ние то го, что все тюрк ские на ро ды имеют об щую 
ис то рию, язык и тра ди ции, де лает идею об ще тюрк ско го взаимо дей
ст вия ак ту аль ной и зна чи мой. В ус ло виях сов ре мен ной геопо ли ти ки и 
меж ци ви ли за ци он ной ин тег ра ции все боль ше ак ту али зи рует ся проб
ле ма ин но ва ций, заимс тво ван ные и адап ти ро ван ные со ци альнокуль
турные и идеоло ги чес кие предс тав ле ния, воз ник шие в древ не тю ркс
кой сре де, ко то рые спо со бс твуют кон со ли да ции тюркс ких на ро дов 
и цен ност ных ориен та ций тюрк ско го ми ра в ус ло виях гло ба ли за ции.

Клю че вые сло ва: Тюрк ские ду хов ные цен нос ти, воз рож де ние, 
тюркс кий дух, ду хов ность, че ло ве чес кое раз ви тие. 
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ЖА ҺАН ДА НУ  
ДӘУІ РІН ДЕ ГІ ТҮР КІ ЛІК 

РУ ХА НИ ҚҰН ДЫ 
 ЛЫҚ ТАР ДЫ ЖАҢ ҒЫР

ТУ ДЫҢ ӨЗЕК ТІ  
МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ

Еге мен ел бол ған, та мы ры те рең хал қы мыз дың жа ңа руы, 
бар ды ба ғам дай, өзін дік да ра лы ғы мыз ды сақ тай оты рып, ке-
мел де нуі, үз дік сіз іл ге рі ба сып, да муы бү гін гі за ман та ла бы. 
Қо ға мы мыз дың ал дын да мә де ниеті міз дің жа сам паз ру хын 
да мы ту, жа ңа ұлт тық бі ре гей лік ті қа лып тас ты ру жо лын да-
ғы жүйелі із де ніс тер жа сау мін де ті тұр. Ал, осы орай да өт кен 
дәуір мен қа зір гі уа қыт та ғы түр кі ха лық та ры ның дү ниета ны мы 
мен мә де ниеті, ру ха ни са бақ тас тық пен сол мә де ниет тің мәң-
гі лік құн ды лық та ры ту ра лы ой қоз ға сақ бо ла ды. Бұл тұр ғы да-
ғы сауал дар мен мақ сат-мұ рат тар бү гін гі қо ға мы мыз үшін де 
өзек ті лі гін жой ған жоқ. Ру ха ни та ным мен са на-се зім ді ояту, 
жа ңар ту мақ са ты, ру ха ни мұ рат, ер кін дік жо лы на үн де ген түр кі 
ой шыл да ры ның ру ха ни тә жі ри бе сі мен мұ ра сын зерт теп, зер де-
леу, құн ды лық тар ды қайта ба ға лау объек тив ті кө рі ніс. Зерт теу 
жұ мы сы ның өзек ті лі гін ай қын дау ба ры сын да мы на дай тұ жы-
рым дар ға мән бе ру қа жет деп есеп тей міз: ал ды мен, түр кі лер та-
ри хын да өзін дік із де ніс те рі мен із қал дыр ған ой шыл да ры мыз-
дың дү ниета ны мын та ри хи-фи ло со фия лық тал дау дан өт кі зу 
хал қы мыз дың дәс түр лі ру ха ни бол мы сын та ну ға ай рық ша үлес 
қо са ды; сон дай-ақ, әр бір ой шыл дың шы ғар ма шы лық та рын зер-
де леу Қа зақ стан дық фи ло со фия ның жа ңа шыл дық ая сын ке-
ңейт іп, ұғым да рын то лық ты ра ды; үшін ші ден, мұн дай са рап тау 
та ри хи жә не ру ха ни са бақ тас тық ты ны ғайт ып, ал ол өз тұр ғы-
сы нан ұлт тық ой лау дың үз дік сіз да мып, ұдайы жа ңа рып, да му-
да болуын  қам та ма сыз ете ді. Төр тін ші ден, өт кен ді та ну, оның 
қи сы ны на бой лау, қо ға мы мыз дың бо ла ша ғын бе рік қа лып тас-
ты ру ға не гіз бо ла ды.

 Тәуел сіз дік ке қол жет кіз ген нен ке йін гі құн ды лық тар жүйесі 
көп те ген өз ге ріс тер ге еніп жат қа ны бел гі лі. Қа зір гі мо дер ни за-
цияла ну ке зе ңін де фи ло со фия ның, жал пы гу ма ни тар лық бі лім-
нің не гіз гі суб ъек ті сі бо лып адам есеп те ле ді. Сон дық тан қо ғам-
да ғы ру ха ни құн ды лық тар тек адам ның же тілуіне, ке мел ден уіне, 
үйле сім ді өмір сүр уіне қыз мет етуі тиіс. Қа зақ стан да ғы қа зір гі 
фи ло со фия ның ал дын да жа ңа әлеу мет тік жә не саяси шын дық-
тың күр де лі ма ғы на сын ашу, өт пе лі ке зең нің қай шы лық та ры мен 
ерек ше лік те рін анық тау, тәуел сіз Қа зақ стан ның өр ке ниет ті, да-
мы ған отыз ел дің қа та ры на ену дің мә де ни-та ри хи ал ғы шарт та-
рын ба йып тау сияқ ты қиын да, күр де лі мін дет тер тұр.
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Жа һан да ну дәуі рін де гі түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды жаң ғыр ту дың өзек ті мә се ле ле рі

Жал пы ұлт тық қа уіп сіз дік тің қай нар кө зі бо-
ла тын Қа зақ стан хал қы ның ру ха ни бір лі гі мә-
се ле сі, осы ұлт тық фи ло со фия ның қа лып та суы 
мен да муы, яғ ни хал қы мыз дың ру ха нияты ның 
үйле сім ді өр буі құ бы лыс та ры мен ті ке лей ас та-
сып жа та ды. Хал қы мыз дың эт но фи ло со фиясы-
ның маз мұн ды тұс та рын жақ сы көр се те біл ген 
са йын  ұл ты мыз дың ру ха ни әле мі байи тү се ді. 
Ол өз ке зе гін де елі міз де гі әр бір аза ма ты ның же-
ке дү ниета ны мын да са па лы өз ге ріс тер әке ліп, 
олар ды да на лық әле мі не де жа қын да та тү се ді. 
Сон дық тан ұлт тың өзін дік фи ло со фия лық жа-
сам паз, ру ха ни лан ған да на лық әле мін иге ре түс-
кен са йын  елі міз де гі өр ке ниет ті жә не ор нық ты 
да му дың ір ге та сын ны ғайта тү се міз, мә де ниет-
тер ара сын да кө пір ор на та мыз. Ал мә де ниет тер 
ара сын да ғы өза ра бай ла ныс ты ор на та тү су үшін 
түр кі лік өр ке ниет тің ке ңіс ті гі мен тұ тас ру ха ни 
бол мы сын зер де леуі міз қа жет де ген ойда мыз.

Ақ па рат тық дәуір де гі бү гін гі Қа зақ стан Шы-
ғыс пен Ба тыс то ғыс қан еура зиялық ке ңіс тік-
те тө зім ді лік, ық пал дас тық жә не ын ты мақ тық 
идеоло гиясын, ұлт тық жә не түр кі лік мә де ни 
дәс түр ді, түр кі әле мі нің құн ды лық тар тұ ғыр на-
ма сы мен Еура зиялық эт но мә де ни ке ңіс тік те-
гі сұх бат тас тық ты жан дан ды ру ға, өр ке ниет тік 
құн ды лық тар ды ор тақ ті рек ке ай нал ды ру ға үл-
кен ықы лас та ны ту да. «Қа зақ стан – 2050» Жол-
да уын да көр се тіл ген дей, бұл се рік тес тік тің 
үде ме лі сер пі ліс та ба ты ны дау сыз. Елі міз дің 
де мок ра тиялық, ашық қо ғам мен мә де ниет тер 
ин тег ра циясы ұстаным да рын дә ріп теуі – аза мат-
тық қо ғам құ ру да ғы бі ре гей кө рі ні сі. Әлем дік 
жа һан да ну жағ да йын да ғы ұлт тық мә де ниеті міз 
пен құн ды лық та ры мыз дың жаң ғы руы, әлем дік 
мә де ни ин тег ра цияда ғы өзін дік ор ны мен ық па-
лы қан дай бо луы мүм кін сын ды сауал дар жа ңа ша 
тал дау лар ды қа жет ете ді. Мұн да ғы ұлт тық мә де-
ни ком по не нт тер дің да му үр діс те рі мен олар дың 
бейім ді лі гін атап өтуі міз қа жет ті. Мә се лен, тіл мен 
діл, ді ни мә де ниет тер дің за ма ны мыз ға сай транс-
фор ма циясы на ден қоюшы лық елі міз де ар тып ке-
ле ді. Олай бол са, қа зақ қо ға мы ның ұлт тық мә де-
ниеті мен құн ды лық та ры ның түр кі лік не гіз де рі нің 
за ма науи транс фор ма циясын мә де ни-фи ло со фия-
лық тұр ғы дан са ра лау мен зерт теу әлеу мет тік ма-
ңыз ды нә ти же лер ге алып ке ле тін ді гі ай қын. 

Ке ңес үкі ме ті ыды ра ған нан ке йін  түр кі ха-
лық та ры ның еге мен дік алуы, Түр кия мем ле ке ті-
нің түр кі лік идея ая сын да ғы мә де ни ұм ты лы сы, 
ұмыт бо лып ба ра жа тыр ған ру ха ният тық дең гей 
т.б. оны қайта жаң ғыр ту дың уақы ты кел ген ді гі-
нің обьек тив ті лі гін паш етіп отыр. Шы найы та-
рих ты та ну, та ри хи өзін дік са на ның қа лып та сып, 

да муы бү гін гі кү ні сол ру ха ни құн ды лық тар ды 
қайта жаң ғыр ту ды қа лай ды. Бү гін гі таң да адам-
зат тық өр леу мен іл ге рі леу түр кі лік өмір сал ты 
мен ру ха ният тық дең ге йіне бір ша ма қы зы ғу шы-
лық ту ды ру да, ол дү ниежү зі лік мә де ни аре на да 
айт ар лық тай бе дел ге де ие бо лып ке ле ді. Осы 
орай да, ру ха ният тық дең гейі міз ді қайта са рап-
тау, оның ғы лы ми-теория лық не гіз де рін құ ру, 
ал ды мен, бұл құн ды лық тар ға ие лік етуі міз ді, со-
дан соң, түр кі лік эк зо ти ка ны әлем ге қайтадан та-
ныс ты руымыз ды за ма науи тұр ғы дан та лап ету де 
деп айта ала мыз. Та рих та ғы түр кі лік бір лік ру-
хын ес ке ал сақ, олар дың та рих тың қоз ғаушы кү-
ші ре тін де та ны мал бо луы, әлем дік өр ке ниет ке 
айт ар лық тай ық пал ет кен ді гі т.б. шы найы та ри-
хи әділ ба ға сын алуы тиіс. Қа зір гі түр кі ха лық-
та ры ның бір лі гі идеясы ның бо ла шақ мо де лі нің 
ал ғы шарт та ры ның ру ха ният тық дең ге йін  көр се-
ту үшін де біз қа рас ты рып отыр ған мә се ле өзек ті 
бо лып та бы ла ды. Бұл түр кі ха лық та ры ның бір 
мем ле кет құ ру идеясы на же те ле мей ді, та ри хи 
саяси-әлеу мет тік бір лік тің бү гін гі ру ха ни-мә де-
ни-эко но ми ка лық бір лі гі идея сын қайтадан та ни 
алуы мыз ға ық пал ете ал ды.

Жа һан да ну дың бе та лы сы жағ да йын да ұлт тар 
мен ұлыс тар үшін ерік ті-ерік сіз түр де та лап еті-
ле тін ашық қо ғам мен сұх бат тас тық ұстаны мы 
әр бір субь ек ті лер үшін өзі нің жа ғым ды жә не жа-
ғым сыз қыр ла рын паш етіп ке ле ді. Жа һан да ну ды 
қа был дау дың пси хо ло гия лық кли ма ты ая сын да-
ғы теория лық-бұ қа ра лық са на да ғы пі кір лер дің 
бі рі – эт ни ка лық бол мыс тұ тас ты ғы ның дер бес-
ті гі жә не оның өмір шең ді гі, ұлт тар мен ұлыс тар-
дың та би ғи бі ре гей лі гі нің сақ та лу-сақ тал мауы 
де ген ге ке ліп саяды [1, 10-12 б.]. Осын дай түйт-
кіл ді мә се ле ге сәй кес, ст ра те гиялық-фу ту ро ло-
гиялық жос пар лар ая сын да, елі міз дің кей бір ға-
лым да ры түр кі ха лық та ры ның мә де ни-ру ха ни, 
эко но ми ка лық-әлеу мет тік бір лі гін не гіз дейт ін 
жал пы түр кі лік идея жо ба сын ұсы нып ке ле ді [2, 
2-9 б.]. Бұл тұс та, біз саяси бір лік не ме се ха лы қ- 
а ра лық дең гейде гі қа ты нас тар дың жо ба ла рын 
емес, түр кі ха лық та ры ның мә де ни-ру ха ни құн-
ды лық та ры ның та би ғи-ге не ти ка лық, та ри хи эво-
лю циялық не гіз де рін бас шы лық қа ала оты рып, 
тұ тас ру ха ни құн ды лық та рын са рап тау, жүйеге 
кел ті ру, сұ рып тау мен іл ге рі шіл жақ та рын қайта 
жаң ғыр ту дың не гіз гі бағ дар ла рын теория лық 
тұр ғы дан зер де леу мә се ле сін са рап тап өт пек піз. 
Осы жа зық тық та, мә се ле нің өзек ті лі гі, түр кі лік 
ру ха ни құн ды лық тар ды са рап тау дың теория лық-
әдіс на ма лық-прак ти ка лық не гіз де рі жә не оны 
рет рос пек ти ва-инт рос пек ция-перс пек ти ва тү зі-
лі мі ая сын да қа рас ты ру ды қол ға ал мақ пыз. 
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Түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды са рап тау 
мен қайта жаң ғыр ту бү гін гі за ман ның обьек тив-
ті шарт та ры нан туын дап отыр ған дық тан, оның 
кө кей кес ті лік сұ ра ным да рын бы лай ша тұ тас тан-
ды ра ала мыз:

Бі рін ші ден, жа һан да ну жағ да йын да ғы түр кі 
ха лық та ры ның ру ха ни құн ды лық та ры на сәй кес 
кел мейт ін әртүр лі жат пси хо ло гия лық ық пал өрі сі 
ая сын да ғы идеоло гиялар дан сақ та ну үшін қа жет-
ті бағ дар бо лып та бы ла ды. Шын ды ғын да, қа зір-
гі адам зат тық идеоло гиялық ке ңіс тік ар на сын да, 
әр бір қауым дас тық пен ық пал ды күш тер өзі нің 
на си хат тық-пси хо ло гия лық тү сі нік те рін жал пы ға 
та ңу ға ұм ты лу үс тін де. Мә се лен, еуро па лан ды ру, 
қы тай лан ды ру, аме ри ка лан ды ру тә різ ді ық пал-
дар мен қа тар әртүр лі дін дер дің на си хат шыл дық 
әре кет те рі өріс тей тү су де. Осы орай да, біз, қа зақ 
хал қы жә не бас қа да түр кі ха лық та ры бұ рын ғы 
та ри хи дәс түр шіл дік қа ғи да сын жә не оны қа зір-
гі за ман ға сай қайта жаң ғыр ту идея сын қол дау ды 
ұсы на ала мыз. Се бе бі, әртүр лі бол мыс-бі ті мі міз ге 
сәй кес ке ле бер мейт ін идеоло гиялар дың ық па лы-
нан ал ды мен, ру ха ни лық ты бет ке ұс тау ар қы лы 
сақ та на ала тын ды ғы мыз та ри хи тә жі ри бе де бі не-
ше рет дә лел ден ген ша ра. 

Екін ші ден, түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды 
қайта жаң ғыр ту дың та ри хи қа жет ті лі гі мен хро-
но ло гия лық жа ғы нан да мез гі лі ке ліп жет ті, бұл 
та рих та ра зы сы ның обьек тив ті шар ты де сек те 
бо ла ды. Ке ңес үкі ме ті ыды ра ған нан ке йін  түр кі 
ха лық та ры ның еге мен дік алуы, Түр кия мем ле ке-
ті нің түр кі лік идея ая сын да ғы мә де ни ұм ты лы сы, 
ұмыт бо лып ба ра жа тыр ған ру ха ният тық дең гей 
т.б. оны қайта жаң ғыр ту дың уақы ты кел ген ді гі-
нің объек тив ті лі гін паш етіп отыр. Шы найы та-
рих ты та ну, та ри хи өзін дік са на ның қа лып та сып, 
да муы бү гін гі кү ні осы ру ха ни құн ды лық тар ды 
қайта жаң ғыр ту ды қа лай ды. 

Үшін ші ден, бұл мә се ле нің та ғы бір өзек ті қы-
ры – жал пыа дам зат тық ру ха ни дағ да рыс тар дың 
пай да бо луы мен қы лаң бе руі. Ол уто пия ма, әл-
де өмір дің шын ды ғы ма, не ме се әлеу мет тік миф 
пе – бұл да күр де лі мә се ле. Бі рақ, кей бір зерт-
теу ші ле рі міз әлем де гі «тұ ты на тын адам» дағ-
да ры сы ның ру ха ният ты қа жат қы лы ғын, оның 
тым тұр пайы ерек ше лік те рін ашып көр се те ді [3, 
334 б.]. Егер біз жал пыа дам зат тық ру ха ни дағ-
да рыс ты анық се зіп ке ле жа тыр ған бол сақ, сон-
дай бе та лыс бар екен деп пайым да сақ, сөз жоқ 
түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды қайта жаң ғыр ту 
осы сәт те гі сұ ра нып тұр ған өмір дің заң ды лы ғы-
на айна ла ды. Түр кі лік тұ тас ру ха ният тық ас қақ-
тық әлем дік ру ха ни дағ да рыс тар дың ық па лын да 
бол мауды жә не оған тиіс ті емес екен ді гін де паш 

ете ала ды, мүм кін ол әлем дік ру ха ни дағ да рыс ты 
те жеуде өзін дік бір ор нын ай ғақ тап бе ре ала тын-
дай үлес қо суы да ық ти мал. 

Төр тін ші ден, бү гін гі таң да адам зат тық өр леу 
мен іл ге рі леу түр кі лік өмір сал ты мен ру ха ният-
тық дең ге йіне бір ша ма қы зы ғу шы лық ту ды ру да, 
ол дү ниежү зі лік мә де ни аре на да айт ар лық тай 
бе дел ге де ие бо лып ке ле ді. Мә се лен, қы мыз бен 
шұ бат сын ды су сын дар, киіз үй бас па на сы мен 
ою-өр нек тер, ұлт тық ас пап та ры мыз т.б. қай сі бір 
озық қо ғам ның тал ғам да ры на сай ке ліп құр мет-
те ле ді. Осы орай да, ру ха ният тық дең гейі міз ді 
қайта са рап тау, оның ғы лы ми-теория лық не гіз-
де рін рет теу, ал ды мен, бұл құн ды лық тар ға ие лік 
етуі міз ді, со дан соң, түр кі лік эк зо ти ка ны әлем ге 
қайтадан та ныс ты руымыз ды за ма науи тұр ғы дан 
та лап ету де деп айта ала мыз. 

Бе сін ші ден, бү гін гі таң да ғы іс ке асып ке-
ле жа тыр ған жал пы түр кі лік эко но ми ка лық-
саяси ын ты мақ тас тық ұстаны мы ның ір ге та сын, 
теория лық не гіз де рі нің ал ғы шарт та рын жа сау, 
тұ тас тық идеясы ның түп не гіз де рін көр се ту 
үшін, ал ды мен, ру ха ният тық бір лік тің те рең та-
ри хи-мә де ни не гіз де рін қайтадан өріс те ту ту ра-
лы кон цеп ту альді идея лар қа жет. Бұл – ру ха ни 
құн ды лық тар ды қайта са рап тау ар қы лы өзін дік 
бір жа ңа бе лес тер ді та ни ала ды. 

Ал тын шы дан, түр кі ха лық та рын тұ тас тай 
жә не олар ды же ке лей ал ған да да, өзі нің тұ ғыр-
лы мәр те бе сін әлем дік саяси-мә де ни аре на да 
анық тайт ын мез гіл дің ке ліп жет кен ді гі де осы 
ру ха ни құн ды лық тар ды са рап тап, қайта жаң-
ғыр тып, еш кім ге ұқ са майт ын төл ту ма ерек ше-
лік те рі міз ді әйгі леудің бір ден-бір се бе бі бо лып 
та бы ла ды деп айт уы мыз ға бо ла ды. Бұн дай за-
ма науи та лап түр кі ха лық та ры ның әлем де гі ор-
ны ның сал мақ ты түр де ай ғақ та луы, дү ниежү зі-
лік ха лы қа ра лық ке ңіс тік те өзін дік мәр те бе сі нің 
ны ғаюы сияқ ты мә се ле лер шең бе рін де ру ха-
ният тық дең гейі міз ді паш ете тін мез гіл дің ке-
ліп жет кен ді гін әйгі леп тұр ған дай. Осы орай да, 
«Бұл мем ле кет тер дің мә де ниет те рі нің да му үр-
діс те рін ғы лы ми-фи ло со фия лық тұр ғы дан зер-
де леу, түр кі ха лық та ры ның жал пыа дам зат тық 
мә де ниет тің құн ды құ бы лы сы ре тін де гі өзін дік 
бол мы сы мен ру ха ни әле мі нің ерек ше лік те рін 
сақ тап қа лу қа жет», − де ген пі кір де [4, 17 б.] 
біз дің тұ жы рым да ры мыз ды дәйек тей тү се ді. 
Та рих та ғы түр кі лік бір лік ру хын ес ке ал сақ, өт-
кен ге көз жү гі рт сек, жер бе тін де бір не ше түр кі 
тек тес ха лық тар дың им пе рия лар құ руы, шын-
дап кел ген де, зерт теу ші ле рі міз атап көр се тіп 
жүр ген дей, олар дың та рих тың қоз ғаушы кү ші 
ре тін де та ны мал бо луы, әлем ха лық та ры өр-
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Жа һан да ну дәуі рін де гі түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды жаң ғыр ту дың өзек ті мә се ле ле рі

ке ниеті не айт ар лық тай ық пал ет кен ді гі т.б. [5, 
105-204 б.] шы найы та ри хи әділ ба ға сын алуы 
тиіс.

Же тін ші ден, құн ды лық та ры мыз ды қайта 
жаң ғыр ту дың өзек ті мә се ле ле рі нің бі рі – олар-
дың ру ха ният тық ке ңіс тік ала ңы нан жо ға лып 
ба ра жа тыр ған ды ғы мен жо ға лып кет кен кей-
бір тұс та рын қал пы на кел ті ру мен шарт та ла ды. 
Мүм кін, тек түр кі ха лық та ры на ға на емес, жал-
пыа дам зат қа игі ық пал ете ала тын ру ха ният тық 
дең гей за ма науи сұ ра ныс тар дан туын дап отыр-
ған дай деп бол жам дауы мыз ға бо ла ды. Бұл шын-
ды ғын да да со лай. Мә се лен, Ш. Иб раев тың: «Ал 
адам зат тың дам уына өл шеусіз зор үлес қос қан 
түр кі лік мә де ниет тің ор ны мен ба ға сын, маз мұ-
ны мен да ра лық си па тын, құ рам дас бө лі гін зерт-
теу – түр кі лер ге ға на емес, жер бе тін де гі адам 
ба ла сы үшін қа жет ті іс», − де ген пі кі рі де [6,  
10 б.] жал пыа дам зат тық ру ха ни дағ да рыс тар ды 
те жей ала тын ма ңыз ды күш тер дің бі рі осы түр-
кі лік ру ха ният та жа тыр де ген ойды мең зеп тұр-
ған сы ңай лы. 

Се гі зін ші ден, қа зір гі түр кі ха лық та ры ның 
бір лі гі идеясы ның бо ла шақ мо де лі нің ал ғы шарт-
та ры ның ру ха ният тық дең ге йін  көр се ту үшін де 
біз қа рас ты рып отыр ған мә се ле өзек ті бо лып та-
бы ла ды. Бұл түр кі ха лық та ры ның бір мем ле кет 
құ ру идеясы на же те ле мей ді, та ри хи саяси-әлеу-
мет тік бір лік тің бү гін гі ру ха ни-мә де ни-эко но ми-
ка лық бір лі гі идея сын қайтадан та ни алуы мыз ға 
ық пал ете ал ды. «Түр кі ха лық та ры ның ру ха ни, 
мә де ни және тіл дік туыс ты ғы тиім ді де, се нім-
ді эко но ми ка лық ын ты мақ тас тық тың ке пі лі», 
− деп тұ жы рым да ған ға лым да ры мыз дың пі кір-
ле рі не сәй кес [7, 19 б.], ал ды мен, жал пы түр кі лік 
ру ха ният тық ке ңіс тік ті өріс те ту мә се ле сі жол ға 
қойы лып тұр. 

Түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды са рап тау 
мен қайта жаң ғыр ту да олар дың бір не ше ға сыр-
лық бе лес тер ден өтіп кет кен ша ғын да, мін сіз ың-
ғай лас қан аса оң тай лы жұ мыс емес екен ді гі де 
шын дық. Кей жағ дайда, бұл мә се ле ні өріс те ту 
сә тін де мы на дай қиын шы лық та ры мен күр де лі-
лі гі үне мі ал ды мыз дан шы ға ды. 

Атап айт қан да; ұмыт бол ған құн ды лық тар-
ды ес ке тү сі ру; түр кі мем ле кет те рі мен ав то но-
мияла ры ның аз емес ті гі; түр кі лік ұлыс тар дың 
құн ды лық тар жүйесі нің әртүр лі лі гі мен олар дың 
ке йін нен өз ге ріп ке туі; бұл құн ды лық тар дың 
ұлт тық бе дел, бренд ре тін де же ке да ра сақ та луы; 
түр кі ха лық та рын да бү гін гі кү ні тек эко но ми ка-
лық қа на емес, ру ха ни бір лік тің де ар найы жүйелі 
құ рыл мауы; кей бір түр кі ха лық та ры ның эт ни ка-
лық са на сы ның жойыла бас тауы; ру ха ни құн-

ды лық тар дың өзін дік іш кі қай шы лық та ры ның 
кез де суі; түр кі мем ле кет те рі нің саяси ұстаным-
да ры ның тұ тас тай бір кел кі емес ті гі; түр кі лік ру-
ха ни құн ды лық тар дың же ке ұлт тар мен ұлыс тар 
ая сын да та рам да лып, іш кі жағ дайда ие лік етуі 
мен сол мем ле кет тің идея лық құ на ры ре тін де 
мен шік те луі; түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды 
әр та рап ты тү сін ді ру лер дің кез де суі; түр кі лік өр-
ке ниет та ри хы ая сын да ғы оның көш пе лі не ме се 
оты рық шыл ха лық бол ған ды ғы ту ра лы бү гін гі 
ғы лы ми дис курс тың нақ ты бір ше шім ге кел меуі; 
түр кі лік жал пы тұ тас тық идеясы ның өзін бү гін гі 
күн гі әртүр лі тү сі ну ші лік т.б. 

Ке ле сі ке зек те, бі рін ші ден, түр кі лік ру ха-
ни құн ды лық тар дың ая сын қай дәуір ден бас тау 
ке рек жә не оны шарт ты түр де қан дай ке зең дер-
ге жік теу ге бо ла ды; екін ші ден, жал пы ру ха ни 
құн ды лық тар дың өзін дік жүйе сін құ рып, оның 
ая сын да түр кі лік ру ха ният ты зер де леу қан дай 
ба ғыт тар ға ажы рай ды; үшін ші ден, олар ды са-
рап тау мен жүйелеу де, біз қан дай әдіс на ма лар-
ды қол да на мыз; төр тін ші ден, пайым дал ған, зер-
де лен ген, та ра зы лан ған құн ды лық тар жүйе сін 
бү гін гі күн ге қа лай кө ші ре ала мыз, қайта жаң-
ғыр ту дың өзін дік тә сіл де рі нің теория сын қа лай-
ша ұсы ну ға бо ла ды? де ген проб ле ма лық алаң ға 
ке зі ге міз жә не оны бы лай ша та ра зы лап өт пек піз: 

Бі рін ші мә се ле бо йын ша, та рих қа көз жі-
бер сек, ес те жоқ ес кі за ман дар ға шо лу жа са-
сақ, «түр кі лік тай па лық ны шан дар дың» пай да 
болуын  тым әрі ден бас тау ға да бо ла ды. Мә се лен, 
Сол түс тік Аме ри ка мен Шы ғыс Азияны бі рік ті-
ре тін Бе ринг бұ ға зы ашыл май тұр ған ке зең де гі 
алып екі ма те рик тің жал ға сып жат қан дәуі рін де 
мә де ниет тер дің сұх бат тас ты ғы мен қа тар кө ші-
қон үр ді сі де орын ал ған ды ғы шын дық. Осы ған 
орай, қа зір гі ға лым дар Аме ри ка да ғы үн діс тер 
мен бү гін гі түр кі ха лық та ры ның ара сы нан тір-
ші лік ету дәс түр ле рі бол сын, діл мен се нім бір лі-
гі бол сын, мә де ни-әлеу мет тік ны шан дар бол сын 
бел гі лі бір ұқ сас тық тар ды та уып  оты руы да заң-
ды құ бы лыс. Не ме се, Үн ді-Арии лік тер дің тір ші-
лік ет кен ме ке ні ре тін де, түр кі лік мә де ниет тің 
түп та мыр лы тү бір лес тік те рін иран, үн ді, еуро-
па ның кей бір ха лық та ры нан да кез дес ті руі міз 
де ұмы тыл ған та рих тың шы найы кел бе ті бо лып 
та бы ла ды. Сон дай-ақ қа зір гі Қа зақ стан аума-
ғын да ғы ай мақ та құ рыл ған Анд ро нов мә де ниеті 
де тым кө не ар хе тип тер ді оята ды. Осы ған орай, 
қа зақ ру ха нияты ның та ри хи та мы ры ның те рең-
де жа тыр ған ды ғын ба йып та ған Ел ба сы Нұр сұл-
тан На зар баев өзі нің «Та рих тол қы нын да» ат ты 
туын ды сын да оның эво лю циясы ның хро но ло-
гия сын жа сап, түп бас та уын  бұ дан 6000 жыл дық 
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уа қыт аре на сы нан туын да тып, бү гін гі күн ге де-
йін гі қа лып тас қан он екі ке зең ді ажы ра тып көр-
се те ді жә не оны арии лік тер дәуірі нен бас тайды 
[8, 267-284 б.]. Түр кі лік өр ке ниет пен ру ха ният-
тың та мы ры, шын ды ғын да да, әзір ге мә лім та-
рих бо йын ша (мүм кін, одан да әрі) 5-6 мың жыл-
дық ты құ рай ды [9, 15 б.]. 

Ен де ше, түр кі лік ру ха ният түр кі қа ға на-
ты дәуі рін де бір ден туа сал ған құ ры лым, саяси-
идеоло гиялық қон дыр ма емес, биоге не ти ка лық 
ұр пақ тар са бақ тас ты ғы ар қы лы эт ни ка лық тұ-
тас тық ру хы ның та ри хи-мә де ни түп та мыр ла-
ры нан жал ға сын та уып  ке ле жа тыр ған байыр ғы 
ата-тек те рі міз ден та сы мал да нып, бү гін гі күн гі 
Түр кі лік мем ле кет тер дің ру ха ни лық дә ре же сі 
мен өмір сүр уін ің ви таль дік кү ші нің кі рік ті ріл-
ген құн ды лы ғын ай ғақ тап отыр. Түр кі лік Ру ха-
ният бел гі лі бір эт нос тың тұ тас ру ха ни мә де ниет 
бол мы сы мен, тір ші лік ету салт та ры мен, өмір лік 
құн ды лық тар жүйесі мен, оның іш кі дү ниесі мен 
ас та сып жа тыр ған мыз ғы мас, ба рын ша тұ рақ ты 
ұстаным дар дың, ұс тын дар дың, қа ғи да лар дың, 
да на лық бас тау лар дың жүйе лен ген, обьек тив тен-
ді ріл ген жиын ты ғы нан құ ра ла тын бол ған дық тан, 
оның та сы мал да ну жол да ры да көп түр лі. 

Бі рақ, бұл ке зең дер де гі түр кі лік ру ха ни құн-
ды лық тар ды зер де леу мен пайым дау айт ар лық-
тай қиын шы лық тар ға ке зік ті ре ді жә не ол мә-
де ниет тер дің сим биозы на, түр кі лер дің бас қа 
ха лық тар мен ас си ми ля цияға тү сіп кет кен дік те рі-
нен, түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды са рап тау ды 
не ғұр лым бе рі рек, «әб ден ор нық қан» ке зең нен 
бас та ған жөн сияқ ты. Осы тек тес көз қа рас тар да 
бү гін гі түр кі лік ру ха ният ты өр ле ту дис кур сын-
да кез де сіп оты ра ды: «Түр кі мә де ниеті жоқ жер-
ден пай да бол ған жоқ, ол өзі нің құн ды лық тар 
жүйесі не үйле се кет кен бар лық мә де ни же тіс тік-
тер ді сі ңі ріп ал ды», – деп тұ жы рым да ған Ж. Ма-
да лиева, оның та ри хы ның өте ер те за ман дар дан 
бас тау ала тын ды ғын дәйек тей ке ле, пі кір ле рін 
бы лай ша са бақ тайды: «Өкі ніш ке қарай, та рих та 
біз дің алыс ба ба ла ры мыз жай лы ақ па рат өте аз, 
ал ға сыр лар те ре ңі нен жет кен ша ғын мә лі мет тер 
өт кен та рих ты то лы ғы мен си пат тай ал май ды. 
Ең бас ты сы түр кі ті лі, дін ті лі, ғы лым-бі лім ті лі, 
мем ле кет ті лі не ай нал ды» [10, 340 б.]. 

Ен де ше, түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды 
та ри хи тұр ғы дан зерт теу де мы на дай дәуір лер-
ді шарт ты түр де бө ліп көр се туіміз ге бо ла ды: 1. 
Сақ-скиф дәуірі (б.э.б 1 мың жыл дық – б.э де йін ); 
2. Ғұн дар ке зе ңі (б.э.б. 300 жыл дар – б.э. 400ж); 
3. Түр кі қа ға на ты за ма ны (5-8 ғғ); 4. Оғыз-қып-
шақ бір лес ті гі нің дәуірі (8-12ғғ.); 5. Түр кі ха лық-
та ры ның ыды рауы мен әлем ге та ра лу мез гі лі жә-

не Шың ғыс шыл дық идеясы ның үс тем дік құр ған 
уақы ты (12-15 ғғ.); 7. Түр кі ха лық та ры ның же ке 
мем ле кет құ рып, дер бес тір ші лік етуі (15-19 ғғ.); 
8. Қа зір гі түр кі ха лық та ры ның ру ха ни ын ты мақ-
тас тық қа ұм ты лу ке зе ңі (20 ға сыр дың аяғы мен 
21 ға сыр дың ба сы). 

Жо ға ры да көр се тіл ген екін ші түйт кіл бо йын-
ша, ру ха ни құн ды лық тар ды жік теу дің дәс түр лі 
па ра диг ма сы на сүйен сек, атал ған мә се ле ні зер-
де леу үшін түр кі лік ру ха ният не гі зін де оның 
мы на дай жал пы ла ма құ ры лы мын, бол мыс тық-
функ цио нал дық не гіз де рін шарт ты түр де тұ тас-
тай ал ған да, бы лай ша ұсы нуымыз ға бо ла ды: 
Қыз ме ті: ин тег ра тив тік, ре гу ля тор лық, ком пен-
са тор лық, идеал дық, фу ту ро ло гиялық, кон сен-
сус тық т.б. Түр ле рі: ло ги ка лық, эс те ти ка лық, 
эти ка лық, саяси, ақ па рат тық т.б. Кө рі ні сі: дін-
де, әде биет те, өнер де, сая сат та, дү ниета ным да, 
миф те, салт-дәс түр де, қо ғам дық та ри хи өмір де 
т.б. Түп  не гі зі мен шы ғу кө зі: тіл, діл, ар хе тип, 
ұжым дық бей са на т.б. Сақ та луы мен са бақ та су 
жол да ры: эт ни ка лық бір лес тік идеоло гиясы мен, 
та ри хи са на ар қы лы, дәс түр шіл дік прин цип-
тер мен, эт ни ка лық дү ниета ным мен, биоге не ти-
ка лық са бақ тас тық бо йын ша, объек тив ті идея 
тү рін де, қо ғам дық са на да сақ та ла оты рып, ар-
хе тип тік түр де, өмір лік ви таль дік күш ық па лы-
мен, түр кі лік рух ая сын да т.б. Өмір сү ру тә сі лі: 
мәң гі бар бо ла ды, тыл сым рух тү рін де, синк ре-
ти зм дік, конст рук тив ті, мо дер ни за цияла на тын, 
кон цеп ту ал ды, уни вер сал ды фор ма да, ас қақ тық 
бо йын ша, ке ңіс тік сіз-уа қыт сыз, идеоло гиялық, 
ди дак ти ка лық си пат та т.б. Жаң ғыр ту дың қоз-
ғаушы күш те рі: түр кі лік рух, жал пы түр кі лік се-
зім, на мыс пен жі гер, ин тел лек ту ал ды-ру ха ни 
ек пін т.б. Қайта жаң ғыр ту дың мә ні мен мақ са-
ты: та ри хи-мә де ни өмір бо йын ша (салт-дәс түр ді 
сақ тау, дін мен өнер ді да мы ту, тіл мен әде биет, 
на ным-се нім дер, түр кі лік се зім ді жаң ғыр ту), 
саяси-әлеу мет тік ұстаным да (геосаяси ке ңіс тік-
ті сақ тау дың ру хы, дү ниежү зі лік саяси аре на-
да ғы ли дер лік ке ұм ты лу идеоло гиясы, түр кі лік 
эт ни ка лық дер бес тік (ин ди ви дуализм), түр кі лік 
да му дың перс пек ти ва сы мен прог нос ти ка сын 
құ ру), биоп си хо ло гиялық тұр ғы да (ұр пақ тар са-
бақ тас ты ғы, ге не ти ка лық тұ тас тық пен та за лық, 
түр кі лік діл, түр кі лік рух жә не рух та ну, өзін дік 
са на – Мен) т.б 

Үшін ші мә се ле бо йын ша, түр кі лік ру ха ни 
құн ды лық тар ды са рап тау мен қайта жаң ғыр ту-
дың осын дай ке ле лі өзек ті лі гі не орай, оны зерт-
теу мен пайым даудың обьек тив ті ың ғай лас ты-
ғы мен сұ ра ныс та ры на сәй кес, жо ға ры да атап 
көр се тіл ген күр де лі гі мен қай шы лық ты лы ғы на 
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Жа һан да ну дәуі рін де гі түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды жаң ғыр ту дың өзек ті мә се ле ле рі

қа ра мас тан, бұл мә се ле ні ғы лы ми-теория лық 
тұр ғы дан зер де леу үшін, оның әдіс на ма лық не-
гіз де рін құ ру, яғ ни, не гіз гі әдіс те рін мә се ле ге 
қа рай ың ғай лас ты ру ма ңыз ды қа дам дар дың бі-
рі бол мақ: та ри хи-ло ги ка лық – түр кі лік ру ха ни 
құн ды лық тар ды рет теу мен жи нақ тау; та ри хи-
са лыс тыр ма лы лық – түр кі лік ру ха ни құн ды лық-
тар ды са лыс ты ру; гер ме нев ти ка лық – түр кі лік 
ру ха ни құн ды лық тар ды тү сін ді ру; фе но ме но ло-
гия лық – құн ды лық тар дың бұ рын ғы жә не қа зір гі 
са на да ғы кө рі ніс те рін көр се ту; пси хо ана лиз дік 
– құн ды лық тар дың іш кі мә нін пси хо ло гия лық 
тұр ғы дан са рап тап көр се ту; құ ры лым дық – тұ-
тас түр кі лік құн ды лық тар дың жал пы құ ры-
лы мын, бө лік те рін, жүйе сін құ ру, топ тас ты ру; 
функ цио нал дық – түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар 
жүйесі нің қыз ме тін көр се ту, бұ рын ғы жә не қа-
зір гі кез де гі мә нін ашу, ма ңы зын пайым дау; ана-
лиз бен син тез – түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар-
дың тұ тас ты ғын, жал пы бір не гіз ді кө рі ніс те рін 
са ра лау, тия нақ тау; проек циялау – түр кі лік ру ха-
ни құн ды лық тар дың бү гін гі за ман ға кө ші ру дің 
үл гі сін, қа зір гі за ман үшін ма ңы зын ұсы ну; мо-
дер ни за циялау – түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар-
ды са рап тап, олар ды қа зір гі за ман ға бейім деудің 
не ме се сол кү йін де жет кі зу дің үл гі сін жа сау; 
мо дельдеу – бо ла шақ та ғы түр кі ха лық та рын да-
ғы ру ха ният тық дең гей дің жа ңа бір үл гі сін құ ру 
мен ұсы ныс тар жа сау, жал пы түр кі лік ру ха ният 
бір лі гі нің тұ жы рым да ма сын бе ру, т.б. 

Төр тін ші мә се ле бо йын ша, түр кі лік ру ха ни 
құн ды лық тар ды қайта жаң ғыр ту дың ст ра те гиясы 
мен так ти ка сын ай қын дау қа жет. Сон дық тан ол, 
ғы лы ми дис курс айма ғын да тал қы ла нып, бас тап-
қы да көп түр лі жо ба лар мен, тұ жы рым да ма лар мен 
жаб дық та лып, олар ірік те ліп, бо ла шақ қа жол да-
нуы тиіс. Ол по лиэт ни ка лық тұ тас тық, ді ни ке лі-

сім, мә де ниет тер диало гы, ор тақ мә де ни игі лік тер 
құ ру, жал пыа дам зат тық гу ма низм мен түр кі лік 
ру ха ният тық құн ды лық тар ая сын да т.б. жү зе ге 
асуы қа жет. Ен де ше, түр кі лік мә де ни құн ды лық-
тар дың ал ма суы, та ныл ма ған оқ шау, оң ды, тиім ді 
деп та был ған кө рі ніс тер дің түр кі лік жә не әлем дік 
аре на ға шы ға ры луы ке рек, түр кі ха лық та ры мен 
эт нос тар дың мә де ниет те рі нің ком му ни ка циясы 
− бі рін-бі рі то лық ты ру шы лық, да мы ту шы лық, 
жүйелеу ші лік қыз мет тер ді ат қа руы тиіс. Осы ған 
сәй кес, түр кі лік ор тақ құн ды лық тар ды жаң ғыр ту 
мақ са тын да ғы лым мен тех ни ка ның же тіс тік те-
рін пай да ла на оты рып, ру ха ни құн ды лық тар дың 
өз ді гі нен ер кін транс фор ма цияла нуы, оны жаң-
ғыр ту дың жа ңа жо ба ла рын іс ке асы ру үшін түр-
кі ха лық та ры на ор тақ ғы лы ми ор та лық тар мен 
кор по ра циялар құ ру өзек ті лі гі туын дай ды. Бұл 
ба ғыт та ат қа ры лып отыр ған ша ра лар да аз емес. 
Ал да ғы уа қыт та: ру ха ният тық түр кі лік ин тег ра-
ция, ин те рэт ни ка лық ру ха ни коэво лю ционизм, 
эт ни ка лық субп рог ресс, ру ха ни құн ды лық тар ды 
жаң ғыр ту дың фу ту ро ло гиялық жо ба ла ры, олар-
ды қайтадан эт но мо дер ни за циялау қа жет ті гі де 
туын дап қа луы ық ти мал. 

Осы кон цеп ту ал ды-теория лық мә ні бар идея-
лар ды іс ке асы ру үшін, түр кі жұр ты ның әр бір 
субь ек ті сі, өзі нің ру ха ни же тілуін ің аса ма ңыз ды 
құ бы лыс еке нін анық се зі не оты рып, оны қа да-
ға лауы тиіс. Адам ның өзін-өзі ру ха ни же тіл ді руі 
«да ла фи ло со фы» Асан қай ғы айт қан дай, «да на-
лық тың өзе гі» бо лып са на ла ды [11, 38 б.]. 

Де мек, түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды жа-
һан да ну ая сын да са рап тау мен қайта жаң ғыр ту 
мә се ле сі, ір ге лі ғы лы ми із де ніс тер мен ру ха ни 
ке лі сім ді, мә де ни-саяси бір лік ті жә не бо ла шақ ты 
нақ ты жос пар лауды қа жет ете тін әлеует ті түйт-
кіл дер бо лып та бы ла ды. 
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Жа по нияның энер ге ти ка лық 
қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз ету 

ст ра те гиясы

Қа зір гі әлем де гі қай ел дің бол ма сын, іш кі жә не сырт қы саяса
тын да энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік саяса ты бас ты орын да тұр ға ны бар
ша ға мә лім. Ал осы тұр ғы дан ал ған да, бү гін гі Жа пон мем ле ке ті нің 
осы са ла да жүр гі зіп отыр ған саяса ты бас қа ел дер ге үл гі бо ла алар лық 
дең гейде. Жа по нияның эко но ми ка лық же тіс тік те рі кө бі не се бұл мем
ле кет тің ұлт тық ерек ше лік те рі мен ай қын да ла ды. Қа зақ стан дық жа
пон та ну да осы ел дің қа зір гі кез де гі энер ге ти ка лық саяса тын зерт теу 
тың та қы рып тар дың бі рі. Жа по нияның әлеу мет тікст ра те гиялық ке
ше ні нің бі рі – энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік саяса тын жү зе ге асы ру да ғы 
әлем дік тә жі ри бе сін зерт теу қа зақ стан дық жа пон та ну жә не энер ге
ти ка лық қа уіп сіз дік са ла сы на өз үле сін қо са ры сөз сіз. 

Ұсы ны лып отыр ған ма қа ла да Жа по нияның энер ге ти ка лық қа уіп
сіз дік мә се ле ле рін ше шу де гі ст ра те гиясы жә не оның ерек ше лік те рі 
қа рас ты ры ла ды. Со ны мен қа тар, он да ғы 2011 жыл ғы та би ғи тех но
ген ді апат тан ке йін гі өз ге ріс те рі зер де лен ген. Жал пы, ма қа ла да қа
рас ты ры лып отыр ған Жа по нияның энер ге ти ка лық саяса ты ның тиім ді 
тұс та ры мен тә жі ри бе сін пайым дау елі міз дің энер ге ти ка лық қа уіп
сіз дік саяса тын же тіл ді ру дің тиім ді жол да рын та бу қа жет ті лі гі мен 
ай қын да ла ды.

Түйін сөз дер: Жа по ния, энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік, атом энер ге
ти ка сы, ба ла ма көз дер, ст ра те гия, тә жі ри бе.

Ashinova Zh., Kadyrbekuly Т. 

The strategy for ensuring the 
energy security of Japan

It is common knowledge that in today’s world, energy security policy 
is one of the most important foreign and domestic policy. In this regard, 
Japan’s policy in this area can be seen as a model for many developing 
countries. The enormous economic success of Japan is largely determined 
by the peculiarities of the system approach to the energy security of the 
country. The article deals with the issue of Japan’s strategy for ensuring 
national energy security and the features of its conduct. Special attention is 
paid to the effective external energy policy in the light of the revision pro
cess started a basic course in the field of energy under the influence of the 
effects of which occurred in March 2011, natural and manmade disaster. 
The need for the study of the Japanese experience of Kazakhstan in finding 
the best ways to ensure energy security policy of the country.

Key words: Japan, energy security, nuclear energy, energy strategy 
and experience.

Аши но ва Ж.Е., Қа дыр бе кұлы Т.

Ст ра те гия обес пе че ния  
энер ге ти чес кой  

бе зо пас нос ти Япо нии

Об ще из ве ст но, что в сов ре мен ном ми ре по ли ти ка обес пе че ния 
энер ге ти чес кой бе зо пас нос ти яв ляет ся од ной из са мых глав ных во 
внеш ней и внут рен ней по ли ти ке го су да рс тв. И в этом от но ше нии по
ли ти ку Япо нии в этой сфе ре мож но расс мат ри вать как об раз цо вую 
для мно гих раз ви вающих ся ст ран ми ра. Ог ром ные эко но ми чес кие 
дос ти же ния Япо нии во мно гом оп ре де ля лись осо бен нос тя ми сис тем
но го под хо да к энер ге ти чес кой бе зо пас нос ти ст ра ны. В статье рас 
с мат ри вает ся ст ра те гия Япо нии в воп ро се обес пе че ния на циональ ной 
энер ге ти чес кой бе зо пас нос ти и осо бен нос ти его про ве де ния. Так же 
вни ма ние уде ле но эф фек тив ной внеш ней энер ге ти чес кой по ли ти ке 
в све те на чав ше го ся про цес са пе рес мот ра ос нов но го кур са в сфе ре 
энер ге ти ки под влия нием пос ледст вий произо шед шей в мар те 2011 
г. при род нотех но ген ной ка та ст ро фы в се ве ровос точ ных райо нах 
ст ра ны. От ме чает ся необ хо ди мос ть изу че ния для Ка за х стана опы та 
Япо нии в поис ке оп ти маль ных пу тей обес пе че ния по ли ти ки энер ге
ти чес кой бе зо пас нос ти ст ра ны. 

Клю че вые сло ва: Япо ния, энер ге ти чес кая бе зо пас ность, атом ная 
энер гия, ис точ ни ки энер гии, ст ра те гия, опыт.
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ЖА ПО НИЯНЫҢ  
ЭНЕР ГЕ ТИ КА ЛЫҚ  

ҚА УІП СІЗ ДІК ТІ  
ҚАМ ТА МА СЫЗ ЕТУ  

СТ РА ТЕ ГИЯСЫ

Ел ба сы мыз Н.Ә. На зар баев тың өз жол да уын да айт ып кет ке-
нін дей, Астана қа ла сын да өте тін EXPO-2017-нің бас ты ұра ны 
«Бо ла шақ тың энер гиясы» бо лып отыр ға ны, әри не, бе кер емес. 
Жер ша рын ме кен дейт ін же ті мил лиард адам ның күн нен-
күн ге өсіп ба ра жат қан энер ге ти ка лық сұ ра ны сын қа на ғат-
тан ды ру бо ла шақ тың ең бір өзек ті проб ле ма сы на айна лып 
ба ра жа тыр. Электр қуа тын өн ді ру үшін кө мір су те гі ши кі-
за тын көп теп пай да ла ну – ауаны лас тап, ат мос фе ра да ғы 
те пе-тең дік ті бұ зуы, бұл өз ке зе гін де «жа һан ды жы лы ну мә-
се ле сін» ту ғы зу да. Қа зір гі кез де гі әлем де электр қуаты ши кі-
зат та ры на ұтым ды ба ла ма та бу өт кір мә се ле ге айна лып отыр. 
Жа по ния сияқ ты ел дер өз елін де энер ге ти ка лық тап шы лық ты 
азайту мақса тын да энер гия ның ба ла ма көз де рін қол да ныс қа 
ен гі зу де, ал біз дің ел де мұн дай қуат ты өн ді ріс ке ен гі зу тә жі ри-
бе лік дең гейде ға на тұр. Көп ші лік ке бұ қа ра лық ақ па рат құ рал-
да ры нан мә лім, әлем де кө мір су те гі ши кі за ты на ба ла ма ре тін де 
биоо тын, жел, күн нен алы на тын электр қуаты ның үле сі ауыз 
тол ты рып айтуға кел мейді [1, 1-б.].

Жа по нияның энер ге ти ка лық қам та ма сыз еті луі 84%-ға ше-
тел ге тәуел ді. Со ның ішін де мұ най ға тәуел ді лік Жа по ния үшін 
қол бай лау бо лып ке ле ді. Әлем де энер ге ти ка лық то қы рауға ұшы-
рауы ал ғаш рет ХХ ға сыр дың 70-жыл да рын да орын ала бас та ды. 
Әлем де мұ най ба ға сы ның тұң ғыш рет күрт кө те рі луі энер ге ти ка-
лық дағ да рыс ту ғы зып, бү кіл дү ниежү зі нің эко но ми ка сы на жә-
не Күн ас ты елі не де әсе рін ти гіз ді. Көп ұза май, мұ най ба ға сы 
тұ рақ тап, энер ге ти ка лық да му қайтадан қар қын ал ды. Бі рақ осы 
бір оқи ға ар зан да, мол мұ най дәуірі нің аяқ та лып ке ле жат қан-
ды ғын аң ға рт ты. Атақ ты П.Л.Ка пи ца 1975 жы лы «Жа һан дық 
энер ге ти ка дағ да ры сы ның бол май қой майтынын бү гін де бар ша 
жұрт то лық тү сі не ді, сон дық тан да тех ни ка мен ғы лым үшін қуат 
проб ле ма сы ал дың ғы қа тар ға шы ғып отыр», – деп жаз ды. Өт кен 
ға сыр да мұ най мен газ ды ал мас ты ра тын ең тиім ді ши кі зат кө зі 
атом энер гиясы де ген бас та ма ға ұзақ жыл дар бойы үміт ар тып 
кел ді. Тіп ті, ХХ ға сыр дың 80 жыл да рын да Чер но быль АЭС-ын да 
бол ған жой қын апат та да мы ған ел дер дің атом энер гиясы на де ген 
жо ға ры се ні мі не бір ден тос қауыл қоя ал ма ды.

Тек қа зір ге де йін  адам ба ла сы ой лап тап қан ең озық тех но-
ло гиялар ке ңі нен пай да ла ны ла тын Жа по нияда 2011 ж. Фу ку си-
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ма-1 атом электр стан сия сын да бол ған апат қа на 
өр ке ниет әле мін ой лан ды рып тас та ды. 2011 ж. 
ма мыр айын да Па риж де Жа по нияның премь ер 
ми ни ст рі Наото Кан жа са ған мә лім де ме сін де 
Жа по ния ен ді өзі нің энер ге ти ка лық қа уіп сіз ді-
гі не ба сым көз қа рас пен қа рап жә не 2020 жыл ға 
де йін  ба ла ма көз де рі нен алы на тын энер гия көз-
де рін 20%-ға жет кі зе ті нін жә не ба ла ма көз де рі не 
ке те тін шы ғын кө ле мін азайт ып, жо ға ры ин но-
ва циялық тех но ло гиялар ды қол да ныс ая сын арт-
ты ру ға күш са ла ты нын айт қан бо ла тын[2].

Фу ку си ма-1 апа ты нан бұ рын атом энер ге ти-
ка сы нан алы на тын энер гия қуаты 30%-ды құ ра-
ған бо ла тын. Қа зір де Жа по ния 2011 жыл ғы дүр-
бе лең нен соң дүр кін-дүр кін да был қа ғып, электр 
қуаты ши кі зат та ры на тиім ді ба ла ма мә се ле сін 
күн тәр ті бі не ке ңі нен қо йып  отыр. Жал пы Жа-
по ния үшін де, бас қа ел дер үшін де энер ге ти ка 
саяса ты – бас ты на зар да ұс тап оты ру ды қа жет 
ете тін са ла. Қа зір гі ке зең жа һан да ну ке зе ңін де гі 
ха лы қа ра лық энер ге ти ка лық қа ты нас тар жүйесі-
нің мә се ле ле рі тө ңі ре гін де қа лып та сып отыр ған 
өзек ті жағ дай лар дың, оның ішін де мұ най-газ са-
ла сын да өза ра ын ты мақ тас тық пен әріп тес тік ті 
да мы ту дың жа ңа ша мүм кін дік те рі нің ар туымен 
қа тар, көп те ген қа уіп-қа тер түр ле рі бе лең алу-
да. Энер ге ти ка лық дип ло ма тияда ғы ұстаным-
дар дың қа ра ма-қай шы лық та ры жә не са ла ның 
ин вес ти циялық сая сат та ғы ұлт тық мүд де лер дің 
қор ғал мауы сияқ ты энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік ті 
қам та ма сыз ете ал майт ын қа уіп-қа тер лер әлем-
нің та би ғи ре су рс тар ға бай ел де рін де де кө рі-
ніс та бу да. Сон дай-ақ, ха лы қа ра лық қа ты нас тар 
са ла сын да энер ге ти ка лық ре су рс тар дың тап шы 
мә се ле ле рі тым кө бейе тү суімен, осы лар дың 
бар лы ғы мә се ле нің ке шен ді зерт телуіне не гіз бо-
лып та бы ла ды. 

Со ны мен қа тар, 1973-1974 жыл дар да ғы дү-
ниежү зі лік мұ най дағдарысы Жа по нияның 
жаhан да ну дәуірі не бе лең алу ақи қат ты лы ғын-
да ұлт тық мүд де лер дің ха лы қа ра лық қа ты нас тар 
шең бе рін де гі мұ най-газ саяса ты, энер ге ти ка лық 
ре су рс тар дан түс кен кі ріс тер ді ха лық игі лі гі не 
жұм сау сияқ ты, әлеу мет тік тең дік пен әді лет ті-
лік құн ды лық та рын қам та ма сыз етуі, олар дың 
ор тақ ты ғы сияқ ты саяси-эко но ми ка лық мә се-
ле лер ге жа ңа ша тұр ғы дан қа рауды қа жет ете ді. 
Ха лы қа ра лық қауым дас тық та ғы энер гия көз-
дер ге тәуел ді Жа по ния се кіл ді мем ле кет тер дің 
қа тер ле рі – адам зат тың ха лы қа ра лық, мем ле ке т-
а ра лық қа ты нас тар мен бай ла ныс тар ды із гі лен-
ді ру дің жо лын та бу мен оны да мы ту ға ұлт тық 
мүд де лі лік ті та ны ту дың ма ңыз ды лы ғы жыл дан 
жыл ға үл кен мә се ле ге айна лып ке ле ді. 

Қа зір гі ке зең де гі Жа по нияның энер ге ти ка-
лық сая сат та ғы жа ңа ша көз қа рас тар, тү сі нік тер 
мен ұстаным дар дың қа лып тас уына бай ла ныс-
ты ха лы қа ра лық қа ты нас тар да дип ло ма тиялық 
ке ліс сөз дер прин цип те рі, жал пы лан ған энер ге-
ти ка лық мә се ле лер ді ше шу ге ар нал ған ха лы қ- 
а ра лық құ қық нор ма ла ры мен ха лы қа ра лық 
энер ге ти ка лық ұйым дар ды алып кел ді.

Әлем дік тә жі ри бе ге сәй кес, ха лы қа ра лық 
энер ге ти ка на ры ғын да ғы Жа по нияның энер ге-
ти ка лық саяса ты ның бас ты мә се ле ле рі не, іш кі 
жә не сырт қы ст ра те гияла ры на тал дау жа сау [3].

XXI ға сыр дың ал ғаш қы он жыл ды ғын да Жа-
по ния се кіл ді ел дер де гі тұ рақ ты энер гия көз де-
рі мен қам та ма сыз ету мә се ле ле рі ин тег ра циялық 
бі рі гу саяса тын да ғы бас ты орын дар дың бі рі не 
ай нал ға ны бел гі лі. Оның екі се бе бі бар: бір жа-
ғы нан, әлем дік энер ге ти ка лық ре су рс тық қор 
әлеуеті нің тау сы лу қа уіп-қа тер ле рі не бай ла ныс-
ты, энер ге ти ка лық ре су рс тар ды өн ді ру дің ба ла-
ма лы тә сіл де рін із дес ті ру ді та лап ете ді, ал екін ші 
жа ғы нан қа ра ған да, энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік 
ст ра те гиясын сая сат тан ды ру сал да ры нан энер ге-
ти ка лық фак тор ды саяси мақ сат тар ға қол жет кі-
зу мақ са тын да пай да ла ну Жа по ния үшін атал ған 
мә се ле ні өзек тен ді ру ге ық пал ете тін фак тор ға 
ай нал ды. Яғ ни, бұл жер де гі мә се ле Жа по нияда-
ғы энер ге ти ка лық ст ра те гия саяса ты, оны мен 
ті ке лей бай ла ныс ты «ба ғыт ты лық» сая сат жет-
кі зу лік жағ дайы сөз етіл мек. Жал пы, сырт қы 
сая сат пен энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік саяса ты на 
қа тыс ты Жа по ния ст ра те гиялық се рік тес тік жә-
не ын ты мақ тас тық пен энер ге ти ка лық бай ла ныс 
ор на ту іс-әре кет те рі қа рас ты рыл ған.

Жал пы ал ған да, Жа по нияның энер ге ти ка лық 
қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз ету де гі ст ра те гиясы екі 
не гіз гі се беп ке сәй кес ұсы ны ла ды: 

Бі рін ші ден, Жа по ния ал ғаш қы лар дың бі рі 
бо лып энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік са ла сын да ғы 
саяса тын жүйелі түр де жү зе ге асы ра бас та ды. 
Бұл жағ дайға итер ме ле ген әлем ге та ныс 1973 
жыл ғы мұ най дағдарысы бо ла тын. Осы ған бай-
ла ныс ты, ол бас қа ел дер мен дер бес энер ге ти ка-
лық сая сат ст ра те гиясы ның қа лып тас ты ру шы 
не гіз де ме ре тін де пай да ла ны луы мүм кін [2]. 

Екін ші ден, Жа по ния энер ге ти ка лық қа уіп-
сіз дік ст ра те гиясы ның жа ңа жүйе сін де бо лып 
жат қан өз ге ріс тер ТМД-ға жа қын не ме се сол 
ке ңіс тік те ор на лас қан Шы ғыс Еуро па мен Кав-
каз ай мақ та рын да ғы ті ке лей тран зит тік ел дер дің 
ұлт тық мүд де ле рі не қа тыс ты қа рас ты ры ла ды. 
Мы са лы, ба ла ма лы энер гия көз де рі, мұ най жә не 
газ құ быр ла ры, со ны мен қа тар әлем дік мұ най-
газ ТҰК-мен бір ге бір ле сіп ат қа ры ла тын ай мақ-
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тық жо ба лар. Тран зит тік та сы мал дау шы мем-
ле кет тер кел ті ріл ген жүйе нің бір бө лі гі ре тін де 
қа рас ты ры ла ды. 

Осы ған орай, Ре сей лік ха лы қа ра лық қа ты-
нас тар са ла сы ның зерт теу ші сі И. Но со ва өзі-
нің «Жа по нияның энер ге ти ка лық саяса ты (XX 
ға сыр дың 73-ші жыл да ры – XXI ға сыр дың ба-
сы)» ат ты ғы лы ми ең бе гін де, қа зір гі ке зең де гі 
Жа по нияның саяса ты ның өзек ті ба ғыт та ры ның 
бі рі – энер ге ти ка лық сая сат бо лып қа ла бе ре тін-
ді гі жа йын да сөз қоз ғайды. Жа по ния бі рың ғай 
энер ге ти ка лық на рық ты құ ру жө нін де гі тал пы-
ныс тар ды қа лып тас ты ру ды қол ға ала оты рып, 
кө ле мі жа ғы нан АҚШ-тан ке йін гі екін ші орын ға 
шы ғу ға үміт те ніп отыр. Жа по нияны ре фор ма лау 
ба ғы тын да ғы бас қа са ла лар мен қа тар, энер ге ти-
ка лық сая сат тү бе гей лі өз ге ріс тер ге ұшы рауы мен 
си пат та ла ды. Атап айт қан да, Жа по нияның энер-
ге ти ка лық құ ры лым дар дың еура зиялық ке ңіс тік 
ба ғы тын да ғы транс фор ма цияла ну ға ұшы рауы 
бо лып та бы ла ды. Жа ңа ке ңейт іл ген жә не са па лы 
түр де гі қайта құ рыл ған инф ра құ ры лым дар дың 
құ ры луы энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік ті қам та ма-
сыз ету мақ са тын да ғы лы ми-зерт теу се беп те рін 
анық тайды. Сол се беп тер ге бай ла ныс ты ғы лы-
ми-зерт теу та қы ры бы бү гін гі таң да өзек ті бо лып 
та бы ла ды, – деп пайым дай ды [4, 5 б.].

Энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз ету-
де гі Жа по нияның ст ра те гиясын энер ге ти ка лық 
сая сат кон текс тін де гі жү зе ге асы ру дың Жа по-
нияның тә жі ри бе сін са ра лап зерт теу, ол өз ке зе-
гін де бас қа мем ле кет тер дің оның ішін де Қа зақ-
стан ның энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік са ла сын да 
тә жі ри бе лік ма ғы на сын да қол да ны луы мүм кін-
ді гі ба сым бо лып та бы ла ды.

Сон дай-ақ, осы ған де йін гі ұзақ жыл дар 
бойы мен қа лып та сып ке ле жат қан та ри хи ке зең-

дер Жа по ния мем ле ке ті нің ты ныс-тір ші лі гі не 
айт ар лық тай қа уіп-қа тер төн ді ріп отыр ған жоқ – 
деп есеп тей міз. Алай да, қа зір гі Жа по ния се кіл ді 
ел дер де пай да лы қаз ба лар дың дер бес қо ры жоқ-
тың қа сы еке ні бә рі міз ге мә лім. Күн ас тын да ғы 
ел өз тер ри то риясын да мұ най, та би ғи газ жә не 
тас пен қо ңыр кө мір кен орын да ры на мұқ таж бо-
лып ке ле ді. Оның өзі, ел де гі ұлт тық эко но ми ка-
ла ры ның жет кі лік ті дең гейде гі қа жет ті лік те рін 
то лы ғы мен өтеп қа на ғат тан ды ра ал мауда. Жа по-
нияның 2002, 2006 жә не 2011 жыл дар да ғы энер-
ге ти ка лық заң дар дың бір лес тік тің мұ най жә не 
та би ғи газ ре су рс та ры на қа тыс ты тәуел ді лі гі 
1999 жы лы 10–17 % (72 % – мұ най ға қа тыс ты 
жә не 48 % – газ бо йын ша, 2013 жы лы бұл көр-
сет кіш сәй ке сін ше, 83,5 % жә не 64,2 % ара лы-
ғын құ ра ды) [6, 18 б.].

Сон дай-ақ, METI ста тис ти ка лық қыз мет 
агент ті гі нің мә лі мет те рі не жү гін сек, яд ро лық 
энер гияны өн ді ру мақ са тын да қол да ны ла тын 
бар лық уран өнім де рі шетел дер ден им по рт та-
ла ты ны на қа ра мас тан, яд ро лық энер гия – Жа по-
нияда өн ді рі ле тін бас тап қы энер гия кө зі бо лып 
қа рас ты ры ла ды. Со ны мен қа тар, шетел дер ден 
та за им по рт та ла тын энер ге ти ка лық ре су рс тар-
дың ба сым бө лі гі мұ най мен мұ най өнім де рі, 
та би ғи газ жә не кө мір ге тиесі лі еке ні бел гі лі. 
Осы ған бай ла ныс ты, Жа по нияның энер ге ти ка-
лық ре су рс тар дың ішін де мұ най-газ өнім де рі не 
тәуел ді еке ні не қа ра мас тан, ба ла ма лы энер ге ти-
ка лық ре су рс тар ды өз де рі нің тер ри то риясын-
да шы ға ру дың ма ңыз ды қа жет ті лі гін ту ды ру-
да. Осы рет те, мұ най мен газ ре су рс та ры ның 
аз мөл шер де өн ді ру са ла сын да ғы іс-ша ра лар 
бол са, Жа по нияда мұ най мен газ ре су рс тар кен 
орын да ры мен қор лар дың өте аз бо луымен тү-
сін ді рі ле ді. 

5 -кес те ‒ 2011 жыл дың мә лі мет те рі не сәй кес, Жа по нияның энер гия көз де рі нің жал пы тұ ты ну көр сет кі ші (100%) 

Жа по нияда ғы энер гия көз де рі нің өн ді рі луі 
(жал пы тұ ты ну дың 47,7%)

Жа по нияның энер гия көз де рі нің та за им пор ты (жал пы 
тұ ты ну дың 52,3%)

Яд ро лық энер гия 16 % Мұ най жә не мұ най өнім де рі 98%

 Тас жә не қо ңыр кө мі рі 20,4 % Та би ғи газ 96 %

Та би ғи газ 96 % Кө мір 11,8 %

 Қайта қал пы на кел ті рі ле тін энер гия 15 %  Бас қа ла ры 2 %

Мұ най 98 %

 Бас қа ла ры 1,3 %
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Жа по нияның энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз ету ст ра те гиясы

Жо ға ры да көр се тіл ген де рек тер дің бар лы ғы 
энер ге ти ка лық ре су рс тар дың та сы мал дау шы-
лар дың та сы мал дау ди вер си фи ка циясы Жа по-
нияның энер ге ти ка лық сая сат ст ра те гиясы ның 
бі рін ші ке зек те гі ст ра те гиялық мін дет пен мақ-
сат та рын көр се тіп отыр.

Бұ ған қо са, 2011 жыл дың 7 шіл де айын да  
ст ра те гиялық құ жат қа был дан ды. Он да ке ле сі ма-
ңыз ды ст ра те гиялық мін дет тер қа рас ты рыл ған: 

– Жа по ния құр лы ғы ның энер ге ти ка лық қа-
уіп сіз дік айма ғы ның шең бе рін ке ңейту; 

– Ха лы қа ра лық энер ге ти ка лық тәр тіп ті ны-
ғайту жә не жа һан дық энер ге ти ка лық қа уіп-қа-
тер лер мен кү рес жүр гі зу [5, 9 б.].

Құ жат та әлем де гі қа лып тас қан саяси жағ-
дай лар ды ба ға лай оты рып, оның да му үде ріс-
те рін қа рас ты ру мә се ле ле рі Жа по ния қа уіп сіз-
ді гі не қа тыс ты қа уіп-қа тер лер мен тәуе кел дер ге 
не гіз дел ген. Әс ке ри қақ ты ғыс тар, ке дей лік, аш-
тық, жұқ па лы ауру лар дың та ра луы се кіл ді қа уіп-
қа тер түр ле рі мен қа тар, ЕҚС-да әлем дік жы лу-
энер ге ти ка лық ке ше ні нің да му қар қын да ры на да 
бас ты на зар ауда рыл ға нын бай қай мыз. ACEAN 
мү ше ел де рі ара сын да ғы қа рым-қа ты нас тар дың 
дам уына ай мақ тық дең гейде ға на емес, со ны мен 
қа тар ұлт тық эко но ми ка лар дың өза ра ты ғыз бай-
ла ны суы нә ти же сін де дү ниежү зі лік ау қым дең-
ге йін де айт ар лық тай сеп ті гін ти гі зу де.

2007 жы лы «Жа по нияға ар нал ған энер ге ти-
ка лық сая сат» құ жа тын әзір леп шы ғар ды. Ол 
құ жат та ин тег ра циялық бір лес тік қа ты су шы ла-
ры ның бә рі не қа тыс ты қыс қа жә не ұзақ мер зім-
ді перс пек ти ва да ғы қыз мет ба ғыт бағ дар ла ры 
көр се тіл ген. Со ны мен қа тар Жа по нияның энер-
ге ти ка лық сая сат ст ра те гиясы ның мақ сат та ры 
ай қын дал ған бо ла тын. Оның ав тор ла ры энер-
ге ти ка лық қа уіп сіз дік ке тө не тін қа уіп-қа тер лер 
түр ле рін бол дыр мау үшін іс-әре кет тер ке ше нін 
жү зе ге асы ру қа жет екен ді гін ай қын да ды. Со-
ны мен қа тар, «ауа-райы кли ма ты ның өз ге руі мен 
кү рес, Жа по нияға им по рт та ла тын кө мір су те гі 
ре су рс та ры на сырт қы тәуел ді лік дең ге йін  азай-
ту, эко но ми ка лық өсу ге жағ дай жа сау жә не жа ңа 
жұ мыс орын да рын құ ру» мүм кін дік те рін қа рас-
тыр ды [1, 23 б.]. «Жа по нияға ар нал ған энер ге-
ти ка лық сая сат та» көр се тіл ген іс-әре кет бағ-
дар ла ма ла ры мен Жа по нияның энер ге ти ка лық 
қа уіп сіз ді гін қам та ма сыз ету ге ба ғыт тал ған іс-
ша ра лар нұс қау си па тын да бе ріл ген. Оны қайта 
қа рас ты ру жә не үне мі өз ге ріс үс тін де гі ха лы қ- 
а ра лық қа ты нас тар жағ дайла ры на бейім деп, қайта 
жа сақ тау мүм кін дік те рін жоқ қа шы ғар майды.

Со ны мен қа тар, Жа по нияның жал пы энер ге-
ти ка лық сая сат ст ра те гиясы ның заң на ма лық-құ-

қық тық тұр ғы да ны ғайтылуы мен рес ми түр де 
бас та луы 2007 жы лы қол қою іс-әре ке ті мен бас-
тау ал ған бо ла тын. 2009 жы лы ре фор ма ту ра лы 
ке лі сім-шарт қа қол қою мен жал ға сын тап қан еді. 
Оның 17-ші ба бы энер ге ти ка лық сая сат ст ра те-
гиясы ның ке ле сі мақ сат та рын ай қын дайды:

– Энер ге ти ка лық на рық тың қыз мет ет уін  
қам та ма сыз ету; 

– Жа по нияға энер ге ти ка лық ре су рс тар ды та-
сы мал дау шы лар дың қа уіп сіз ді гі не ке піл дік бе ру; 

– Энер ге ти ка лық тиім ді лік пен энер гия көз-
де рін үнем деу жағ дайла рын қол дау, со ны мен қа-
тар энер гия көз де рі нің жа ңа жә не қайта қал пы на 
кел ті рі ле тін түр ле рі не қол дау көр се ту;

– Энер ге ти ка лық же лі лер дің бі рігуіне жағ-
дай жа сау.

Жо ға ры да көр се ті ліп отыр ған заң шең бе рін-
де мін дет ті си пат та ғы ұжым дық жа уап кер ші лік 
ту ра лы аса ма ңыз ды ере же бар. Егер Жа по нияға 
сырт қы аг рес сия ның құр ба ны на ай нал са, бас-
қа мем ле кет тер оған қо лы нан кел ген ше қол дау 
жә не кө мек көр се ту ге мін дет те не ді деп көр се-
тіл ген. Осы тар мақ одақ тың әс ке ри қа уіп сіз дік 
ст ра те гиясы са ла сы на жат қы зы ла тын ды ғы на 
қа ра мас тан, осын дай мін дет те ме лер ал да ғы уа-
қыт тар да Жа по ния энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік  
ст ра те гиясы са ла сы на да қа тыс ты пай да ла ны-
луы әб ден мүм кін. 

Жо ға ры да ұсы ны лып отыр ған ст ра те гия, сон-
дай-ақ 2011 жыл дың 4 ақ па нын да Жа по нияның 
энер ге ти ка лық сая сат ст ра те гиясы қа был дан ған 
ше шім де рі не гі зін де «Жа по нияның энер ге ти ка лық 
саяса ты» ке ле сі ба ғыт-бағ дар лар бо йын ша жү зе ге 
асы ры ла тын ды ғы ту ра лы ой түюге бо ла ды:

– Ре сей ге бай ла ныс ты Жа по нияның не гіз гі 
кө мір су те гі ре су рс та рын жет кі зу ші мем ле кет ре-
тін де гі тәуел ді лік ті тө мен де ту мақ са тын да жет-
кі зі лім дер мөл ше рін ди вер си фи ка ция лау; 

– Атом электр стан цияла ры ның то лық қа уіп-
сіз болуын  қам та ма сыз ету ба ғы тын да ғы за ма-
науи тех но ло гиялар ды пай да ла на оты рып, атом 
энер ге ти ка сын жаң ғыр ту;

– Мұ най мен газ дың тұ ты ну мөл ше рін азайту, 
электр энер гиясы мен қам та ма сыз ету, со ны мен 
қа тар ат мос фе ра ға кө мір қыш қыл газ қал дық та-
ры ның та ра ты лу мөл ше рін азайту мақ са тын да 
ба ла ма лы жә не қайта қал пы на кел ті рі ле тін энер-
гия көз де рі сек то рын да мы ту;

– Өн ді ріс кө ле мін бұ рын ғы қал пын да сақ тау-
ға мүм кін дік бе ріп қа на қой май, Жа по нияның 
ұлт тық эко но ми ка ла ры ның энер ге ти ка лық 
сыйым ды лық дең ге йін  тө мен де те тін энер ге ти-
ка лық үнем деу ші тех но ло гиялар ды қол да ныс қа 
ен гі зу .
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Ба ла ма лы газ жә не мұ най жол да рын са лу 
құ быр ла рын – көп те ген дип ло ма тиялық ке ліс-
сөз дер жүр гі зу ді қа жет ете тін, ұзақ мер зім ді 
уа қыт ішін де жү зе ге асы ры ла тын үр діс бол ған-
дық тан, бар лық дау-да май лы мә се ле лер ге қа-
тыс ты ұстаным дар ды өза ра ымы ра ла сып ке лі су, 
со ны мен қа тар ірі қар жы лай шы ғын дар ды ке лі су 
жағ дайла ры қа рас ты ры ла тын бол са, он дай жағ-
дайда Жа по ния үшін қыс қа ша мер зім ара лы ғын-
да жет кі лік ті мөл шер де бұ рын нан жұ мыс іс теп 
ке ле жат қан жә не жү зе ге асы рыл ған энер ге ти ка 
са ла ла рын тұ рақ ты түр де да мы ту мен ке лі су ді 
қа жет ете ді. Азия ел де рін де, ең ал ды мен – атом 
энер ге ти ка сы, ол қа зір гі кез де Жа по нияда ғы 
электр энер гиясы ның ша ма мен 1/3 көр сет кі шін 
өн ді ре ді (5 кес те) [9, 13 б.]. АСЕАН мү ше бо лып 
та бы ла тын мем ле кет тер ара сын да ғы ор на тыл ған 
реак тор лар са ны бо йын ша көш бас шы Жа по ния 
бо лып са на ла ды. Бұл ел де 49 атом реак то ры жұ-
мыс іс тейт ін ді гі бел гі лі бол ды [7, 21 б.]. Алай да, 
2011 жыл дың 11 нау ры зын да Жа по нияда бол ған 
ора сан зор жер сіл кі ні сі нә ти же сін де, «Фу ку-
си ма-1» атом дық электр стан циясы ның (АЭС) 
күр де лі апат тық жағ да йына әкел ді. Со ның нә-
ти же сін де, Жа по ния үшін атом энер ге ти ка сын 
да мы ту бо ла ша ғы на кү мән мен қа рауды әке ліп 
соқ тыр ды. 

Адам зат әзiрге атом энер гиясы на ба ла ма бо-
лар лық энер гия көзiн тап пай отыр. Атом энер-
гиясы күнi бүгiнге дейiн дәс түрлi бо лып кел-
ген жы лу энер гия сын ал мас ты ра тын бiрден бiр 
энер гия көзi. Гид роэ нер ге ти ка үшiн су ре су рс та-
ры тап шы. Сол се бептi де эко но ми ка лық тұр ғы-
дан атом стан циясы нан бас тар ту тиiмсiз. Атом 
элект рос тан цияла ры ның жы лу жә не гид роэлек-
т рос тан циялар ал дын да ғы ерек шелiгi: зиян ды 
қал дық тар, газ ды бөлiну лер жоқ, iрi кө лем де құ-
ры лыс са лу дың да қа жеттiгi туын да май ды. Су 
қой ма ла ры мен құ нар лы жер лердi су ас ты на жа-
сы рып қою дың да қа жетi жоқ. АЭС-тен гөрi жел 
жә не күн сәу лесi энер гияла ры ға на эко ло гиялық 
тұр ғы дан та за. Бiрақ жел стан цияла ры мен күн 
стан цияла ры ның қуаты әзiрге тым аз. Адам зат-
тың ар зан энер гия көзiн пай да ла ну қа жеттiгiн 
қам та ма сыз ете ал май ды. 

Бiрақ, атом стан ция сын пай да ла ну зиян ды 
ра диоак тивтi зат тар дың жи налуына алып ке-
летiнiн ұмыт пау ке рек. АЭС са лу ар қы лы осы 
қал дық тар ды зиян сыз кө му мә се ле лерi де туын-
дай ды. Сол үшiн әлем ра диоак тивтi қал дық тар-
ды кө метiн ұзақ мерзiмдi қой ма лар жа сауды қол-
ға ал ған. АЭС-тi пай да ла ну қауiптi ра диоак тивтi 
қал дық тар мен қа тар, қор ша ған ор та ға бас қа да 
зиян ды энер гия бөлiп шы ға ра ды. Осы лай ша, 

адам зат екi айы рық жол дың қай сы сын таң да рын 
бiлмей, ты ғы рық қа тiре лу де.

Жа по ния ал ғаш қы энер ге ти ка лық дағ да рыс-
тан ке йін  қа лып тас қан энер ге ти ка лық қа уіп сіз-
дік саяса ты 2011 жыл ғы та би ғи тех но ген ді апат-
қа де йін  өз гер мей кел ген бо ла тын. Жой қын жер 
сіл кі ні сі нен соң Жа пон эко но ми ка сы мен энер ге-
ти ка лық сая сат қа айт ар лық тай өз ге ріс пен шы ғын 
алып кел ді. 2011 жыл дан соң 2022 жыл ға де йін  
атом энер ге ти ка сыы нан бас тарт пақ бол ған, бі-
рақ та бұл қа зір гі кез де гі дағ да рыс бұл ой дан бас 
тар-т уына алып кел ді. Апат қа де йін гі ара лық та 
атом энер гиясы іш кі сұ ра ныс тың 30 % қам та ма-
сыз етіп кел ген бо ла тын жә не жос пар бо йын ша 
2050 жыл ға де йін  ел дің іш кі сұ ра ны сын 50%-ға 
де йін  ко тер мек бол ған бо ла тын. Өкі ніш ке қарай, 
апат тан соң, ел де гі бар лық Атом Электр Стан-
цияла рын тоқ та ту ға мәж бүр бол ды. 2012 жы лы 
жа ңа Ұлт тық энерг ети ка лық ст ра те гиялық құ жат 
қа был дан ды. Құ жат тың бас ты мақ са ты 2030 жыл-
ға қа рай атом энер гиясы нан то лық тай бас тар ту 
бо ла тын. Осы лай ша атом энер гиясы нан бас тар-
ту Жа пон энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік саяса ты ның 
энер гия ба лан сы на үл кен өз ге ріс тер алып кел ді. 
Ми ни стр лік қызм ет кер ле рі нің са рап та ма сы бо-
йын ша жы лы ту энер гия стан цияла ры та би ғи сұйы-
тыл ған газ бен (ТСГ)то лық қуат ты жұ мыс іс те уіне 
бай ла ныс ты газ са тып алу ға көш ті. ТСГ Жа по ния 
кө шуімен газ ба ға сы ның кө те рілуіне алып кел ді. 
Жа по нияның ТСГ 2011 жыл мен са лыс тыр ған да 
2012 жы лы 3 есе ге, ал мұ най өні мі 4 есе ге арт ты. 
Жа по ния үшін та би ғи газ дың ма ңы зы зор бол ды. 
Эс по рт тайт ын ел дер Ма лай зия – 19%, Авс тра лия 
– 18%, Ка тар, Бі рік кен Араб Мем ле кет те рі – 15%, 
Ре сей – 9% көр сет кіш тер ге тең [5,12 б.]. 

Осы ған қа ра мас тан, METI ста тис ти ка лық 
агент ті гі нің мә лі мет те рі не қа ра ған да, Жа по ния 
үшін ба ла ма лы энер гия көз де рі – бұл, бі рін ші-
ден же ке ре су рс тар ға ар нал ған ті рек се нім ді лі-
гі, екін ші ден кө мір қыш қыл газ қал дық та ры ның 
ат мос фе ра ға та ралуын  қыс қар ту мүм кін дік жағ-
дайы. Бұл өз ке зе гін де, АСЕАН-ға мү ше бо лып 
та бы ла тын мем ле кет тер ге ауа-райы кли ма ты ның 
жа һан дық жы лы нып ке туімен бай ла ныс ты кү-
рес те өзін дік үле сін қос пақ деп кү ті лу де. Осы 
жер де та ғы да бір атап өте тін мә се ле, – қайта 
қал пы на кел ті рі ле тін энер ге ти ка сек то ры Жа-
по нияда ғы жал пы энер гия өні мі кө ле мі нің 17,6 
%-ын құ рай ды. Бұл ши кі мұ най өн ді рі сі нің де 
осын дай ме же де өс кен ді гін біл ді ре ді (12,7 %) 
жә не та би ғи газ мөл ше рі мен са лыс тыр ған да, сәл 
арт та қа лып ке ле ді (20 %) [1, 82 б.]. 

Со ны мен қа тар, Жа по нияда жел, күн, гео тер-
мал ды энер гия, био мас са мен қал дық тар се кіл ді 
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ба ла ма лы энер гия көз де рі кең ау қым ды қол да-
ныс қа кір гі зу үс тін де. Со лар дың ара сын да ғы ең 
бо ла ша ғы зор түр ле рі не гид роэ нер ге ти ка ша-
ғын түр ле рі не ба сым дық та ны ты ла оты рып, жел 
энер ге ти ка сы мен күн энер гия сын пай да ла ну 
бел сен ді рі ле тү су де. 

Күн энер ге ти ка сы біз дің ға лам шар да өмір 
кө зі бо лып та бы ла ды. Күн ат мос фе ра ны жә не 
Жер дің үс тін қыз ды ра ды. Күн энер гиясы ның 
ар қа сын да жел со ға ды, та би ғат та су айна лы-
мы жү зе ге аса ды, те ңіз жә не мұ хит жы лы на ды, 
өсім дік тер да ми ды, жа ну ар лар да азық бо ла ды. 
Атап айт қан да, күн сәуле сі нің ар қа сын да отын-
ның пай да қаз ба ла ры ның тү рі пай да бо ла ды. 
Күн энер гиясы күш ті жә не элект рді іс ке қо са тын 
жы лу ға не ме се суық қа қайта айна луы мүм кін. 
Жа ңар ты ла тын энер гия көз де рін пай да ла ну мен 
са лын ған жүйе лер тұ рақ ты жа ңа рып оты ра тын 
жә не аз лас тайт ын ре су рс тар ды пай да ла на ды. 
Бар лық жа ңар ты ла тын энер гия көз де рі – күн 
энер гиясы, су энер гиясы жә не жел энер гиясы 
Күн қыз ме ті нің ар қа сын да жү зе ге аса ды. Жа ңар-
ты ла тын бо лып са на ла тын тек қа на гео тер мал-
дық энер гия жер жылуын ан бо лып та бы ла ды. 

Жа по ния атом энер ге ти ка сы ның үле сін 
азайт ып, жа ңар тыл ған энер гия көз де рін пай да-
ла ну ды екі есе арт тыр мақ. Ел Үкі ме ті ен ді жа сыл 
эко но ми ка саяса тын ұстанып қа на қой май, ар зан 
қуат кө зін та бу ды көз деп отыр. Егер жос пар жү-
зе ге ас са, 15 жыл дан ке йін  Күн шы ғыс елі қа жет-
ті қуат тың төрт тен бір бө лі гін тиім ді энер гия 
көз де рі нен ала тын бо ла ды. Ал ол үшін ел би лі гі 
ал дын да екі нің бі рін таң дау жо лы тұр. Не ин вес-
тор лар дың се ні мі нен айыры лу ке рек не ме се қа-
ра пайым ха лық тың қал та сын қа ғу ға ту ра ке ле ді. 
Жа по ния – әлем де гі ең ірі электр қуа тын тұ ты-
ну шы 10 ел дің бі рі. Де ген мен мем ле кет ел ге қа-
жет ті энер гия ның 80 пайы зын ше тел ден әке ле тін 
жа нар-жа ғар май дан өн ді ріп жүр. Яғ ни ши кі зат қа 
де ген тәуел ді лік Жа по ния үкі ме тін электр қуа-
тын тұ ты ну дың тиім ді жол да рын із деуге мәж-
бүр лей ді. Ұзақ мер зім ді жос пар ға сәй кес, 2030 
жыл ға де йін  ел дің 50 пайызы бү гін гі дей та би ғи 
қаз ба бай лық та ры ар қы лы электр мен қам ты луы 
тиіс. Ал энер гияны атом са ла сын да өн ді ру үле сі 
30-дан 20 пайыз ға азаяды. Бұл рет те күн, жел, су 
сын ды эко ло гиялық та за қуат көз де рі нің кө ле мін 
арт ты ру мін де ті тұр [7]. 

Күн жә не жел энер ге ти ка сы қым бат әрі тұ-
рақ сыз ке ле ді. Де ген мен электр жүйеле рін ұл-
ғайт ып, үл кен қа ла лар дан шал ғай ай мақ тар ға 
де йін  мүм кін ді гін ше тиім ді энер гия тар ту ке рек. 
Біз дің жос па ры мыз ды са ра лап, қи сын сыз тұс та-
ры көп, оны жү зе ге асы ру қиын бо ла ды дейт ін-

дер де бар. Бі рақ біз тү бе гей лі осын дай ше шім 
қа был да дық», – де ді Синд зо Абэ.

Жа по ния – күн энер ге ти ка сын заң шы ға ру-
шы ор ган дең ге йін де елеп-ек шеп ба рып, қол ға 
ал ған бір ден-бір мем ле кет. 1994 жы лы Жа по-
нияның Сауда жә не Өнер кә сіп Эко но ми ка лық 
Ми ни ст рлі гі нің қол дауы мен күн энер ге ти ка сын 
тиім ді қол да ну тұ ра лы заң қа был дан ды. Алай да, 
тиім ді электр қуа тын пай да ла ну жос па ры ара ға 
20 жыл са лып қа на нақ ты нә ти же бе ре бас тап ты. 
Айта ке тейік, Фу ку си ма да ғы жа ры лыс тан ке йін  
үкі мет тің атом са ла сын да ғы кей бір жо ба ла ры 
тоқ тап қал ған бо ла тын. Де ген мен Жа по ния бір 
жыл дың ішін де-ақ ала пат жа ры лыс зар дап та рын 
жо йып , кем-ке тік тің ор нын тол тыр ды. Ал ды мен 
күн нен қуат ала тын электр та риф те рін қым бат-
та тып, тиім ді жос пар тү зіп шық ты.

Алай да, қа зір ал ға қой ған жос пар ға же ту 
үшін ин вес тор лар қол дауы ауа дай қа жет. Бү гін-
де ин вес ти циялық қор жұ мы сы на қар жы лық 
қиын дық тар ке дер гі кел ті ріп отыр. Өйт ке ні күн 
электр стан са ла рын да өн ді ре тін энер гияны са-
тып алу шы лар қа та ры азая бас та ған. Бұ ған та-
риф құ ны ның өсуі түрт кі бол ды дей ді ма ман дар. 
Егер электр ба ға сы ар зан дап, жағ дай бір қа лып-
қа түс пе се, қа ра пайым тұ ты ну шы ның қал та сын 
қа ғып, ел дің на ра зы лы ғын ту ды руы мүм кін. Он-
дай күн туа қал са, үкі мет тің ба ға сы ар зан қан дай 
ба ла ма та ба рын әзір ге еш кім тап ба сып айта ал-
май ды. Да мы ған ел дер ара сын да фо тоэнер ге ти-
ка лық ба ғыт Жа по нияда не ғұр лым қар қын ды да-
мып ке ле ді, мұн да күн мо дуль де рін шы ға ру ал ты 
жыл да 10 есе ден ас там (1997 жы лы 35 МВт-тан 
2003 жы лы 364 МВт-қа де йін ), ал дү ниежү зін де 
осы ке зең де – 6 есе (125,8-ден 760 МВт-қа де-
йін ) арт ты. АҚШ пре зи ден ті ма ңын да ғы ст ра те-
гиялық зерт теу лер ко мис сиясы ның қо ры тын ды-
сы бо йын ша XXI ға сыр да күн энер ге ти ка сы ның 
өсу қар қы ны тіп ті қар қын ды да мып жат қан ком-
пью тер лік тех но ло гиялар тә різ ді са ла лар дан әл-
де қай да жо ға ры бо ла ды.    
Жа по нияда ғы фо то воль таика ның ай рық ша өсуі-
нің се беп те рі нің бі рі – үй лер дің ша тыр ла рын да 
ор на ты ла тын күн ба та реяла рын өн ді ру ші лер ге 
са лық тық же ңіл дік тер мен суб си диялар ұсы на-
тын қол да ныс та ғы бар «70 000 фо тоэлектр лік 
ша тыр лар» үкі мет тік бағ дар ла ма сы. 1997 жы-
лы осын дай 9400 жүйе ор на тыл ған бо ла тын, ал 
2000 жы лы олар дың са ны 70 мың нан асып түс ті. 
Жа по нияда ша ты ры күн ба та реясы мен жаб дық-
тал ған үй құ ны ның 20 %-ына де йін  мем ле кет тен 
өте ле тін ере же лер қол да ныс та бар. 

Осы лай ша, біз дің ойы мыз ша, Жа по нияның 
энер ге ти ка лық сая сат ст ра те гиясы ин тег ра-
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циялық бір лес тік тің энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік 
мә се ле сі не тө ніп тұр ған қа уіп-қа тер лер ге бе ріл-
ген жа уап  іс пет тес тұ жы рым да ма лық са рап та ма-
лық тал дау сияқ ты. Энер ге ти ка лық ре су рс тар ды 
та сы мал дау шы лар мен электр энер гия сын тұ рақ-
ты түр де та сы мал дау мен энер ге ти ка лық тәуел-
сіз дік – эко но ми ка лық өсу дің жә не жаhан да ну 
дәуірі нің за ма науи да муы жағ да йын да энер ге-
ти ка лық сая сат ст ра те гиясы, оның іш кі жә не 
сырт қы саяса ты ның бас ты ба ғыт та ры ның бі рі 
бо лып та бы ла тын ды ғы сөз сіз. Ол бас ты ст ра те-
гия ре тін де қа рас ты ры ла ды. Оның не гіз гі мақ са-
ты – ай мақ тың энер ге ти ка лық тәуел сіз ді гі не қол 
жет кі зу жә не Жа по ня ның энер ге ти ка лық қа уіп-
сіз ді гін қам та ма сыз ету жағ да йын  жақ сар ту бо-
лып та бы ла ды. Алай да, мем ле кет тер де гі қар жы 
жә не соң ғы жыл да ры қа лып та сып ке ле жат қан 
әлем дік эко но ми ка ауыт қу ла ры нә ти же сін де гі 
«қа рыз» дағ да ры сы ның энер ге ти ка лық сая сат ты 
жү зе ге асы ру дың ст ра те гиясы на айт ар лық тай ке-
дер гі кел ті ре тін ді гі шын дық. Осы ған бай ла ныс-
ты энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік са ла сын да қан дай 
да бір кө лем ді жо ба лар дың жү зе ге асы ры луы 
не гі зін де көп те ген іс-ша ра лар ды жү зе ге асы ру-
да. Жа по ния дәс түр лі энер ге ти ка лық на рық ба-
ғыт-бағ да рын ұстана оты рып, кө мір су тек ті отын 
қол да ну ды не гіз ге ала ды. 

Қа зір гі ке зең ха лы қа ра лық қа ты нас тар са ла-
сын да әлем нің ең ірі дер жа ва ел де рі нің бі рі Жа-
по нияның энер ге ти ка лық сая сат та рын зерт тей 
ке ле, өз де рі не тән қа сиет ке ие бо ла тұ ра, бі рың-
ғай өза ра энер ге ти ка лық ын ты мақ тас тық қа ғи-
да лар шең бе рін де гі ой-түйісу лер ді анық та дық. 

Олар дың ха лы қа ра лық энер ге ти ка на ры ғы на 
қос қан үлес те рі ең ал ды мен «ұлт тық қа уіп сіз дік» 
шең бе рін де гі энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік ті қам та-
ма сыз ету ар қы лы іш кі заң на ма ла ры на сәй кес 
жү зе ге асы ры ла ды. 

Әзiрге Жа по ния атом энер гиясы на ба ла ма 
бо лар лық энер гия көзiн тап пай отыр. Атом энер-
гиясы – күнi бүгiнге дейiн дәс түрлi бо лып кел-
ген жы лу энер гия сын ал мас ты ра тын бiрден бiр 
энер гия көзi. Гид роэ нер ге ти ка үшiн су ре су рс та-
ры тап шы. Сол се бептi де эко но ми ка лық тұр ғы-
дан атом стан циясы нан бас тар ту тиiмсiз. Атом 
элект рос тан цияла ры ның жы лу жә не гид роэлект-
рос тан циялар ал дын да ғы ерек шелiгi – зиян ды 
қал дық тар, газ ды бөлiну лер жоқ, iрi кө лем де құ-
ры лыс са лу дың да қа жеттiгi туын да май ды. Су 
қой ма ла ры мен құ нар лы жер лердi су ас ты на жа-
сы рып қою дың да қа жетi жоқ. АЭС-тен гөрi жел 
жә не күн сәу лесi энер гияла ры ға на эко ло гиялық 
тұр ғы дан та за. Бiрақ жел стан цияла ры мен күн 
стан цияла ры ның қуаты әзiрге тым аз. Адам зат-
тың ар зан энер гия көзiн пай да ла ну қа жеттiгiн 
қам та ма сыз ете ал май ды. Бiрақ, атом стан ция сын 
пай да ла ну зиян ды ра диоак тивтi зат тар дың жи-
налуына алып ке летiнiн ұмыт пау ке рек. АЭС са лу 
ар қы лы осы қал дық тар ды зиян сыз кө му мә се ле-
лерi де туын дай ды. Сол үшiн әлем ра диоак тивтi 
қал дық тар ды кө метiн ұзақ мерзiмдi қой ма лар жа-
сауды қол ға ал ған. АЭС-тi пай да ла ну қауiптi ра-
диоак тивтi қал дық тар мен қа тар қор ша ған ор та ға 
бас қа да зиян ды энер гия бөлiп шы ға ра ды. Осы-
лай ша, адам зат екi айы рық жол дың қай сы сын 
таң да рын бiлмей, ты ғы рық қа тiре лу де. 

Әде биет тер 
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Ба ла каева Л.Т.

Ре ли ги оз ная си ту ация в  
Япо нии в пе ри од прав ле ния  

ди нас тии То ку га ва (16031867 гг.) 

Дан ная статья пос вя ще на изу че нию ре ли ги оз ной си ту ации в 
Япо нии пе ри ода То ку га ва. Изу че но по ло же ние буд диз ма, син тоиз ма, 
кон фу ци анс тва. По ка за ны фор мы ре ли ги оз но го синк ре тиз ма. Осо
бое по ло же ние уде ле но хрис тианс ко му сто ле тию в Япо нии и при чи
нам его унич то же ния. 

Клю че вые сло ва: То ку га ва, син то, буд дизм, кон фун цианс тво, 
хрис тианс тво.

Balakayeva L.T.

 The religious situation in Japan 
during Tokugawa dynasty  

(16031867 years)

This article is devoted to the study of the religious situation in Japan’s 
Tokugawa period. Examine the provisions of Buddhism, Shintoism, Con
fucianism. Showing the form of religious syncretism. The special position 
given to the Christian century in Japan and causes its destruction. 

Key words: Tokugawa, Shinto, Buddhism, Confucianism, Christianity.

 Ба ла каева Л.Т.

 То ку га ва әуле ті нің би лі гі  
ке зін де гі Жа по нияда ғы ді ни 

жағ дай (16031867 ж.) 

Бұл ма қа ла Жа по нияда ғы То ку га ва дәуірі нің ді ни жағ да йын  зерт
теу ге ар нал ған. Со ны мен бір ге, буд дизм, син тоизм, кон фу ций шил
дік тің халжағ дайы қа рас ты рыл ды. Ді ни синк ре тизм фор ма ла ры та
ныс ты рыл ды. Жа по нияда ғы хрис тиан дық тың жүз жыл ды ғы на жә не 
оның жойылу се беп те рі не ерек ше мән бе ріл ді. 

Түйін сөз дер: То ку га ва, Син то, Буд дизм, Кон фун цианс тво, Хрис
тианс тво.
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РЕ ЛИ ГИ ОЗ НАЯ  
СИ ТУ АЦИЯ  

В ЯПО НИИ В ПЕ РИ ОД 
ПРАВ ЛЕ НИЯ  

ДИ НАС ТИИ ТО КУ ГА ВА 
(16031867 ГГ.) 

Се ре ди на ХVІ – 1-ая по ло ви на ХVІІ в. ха рак те ри зует ся 
в Япо нии борь бой за объеди не ние ст ра ны и установ ле ние 
по ли ти чес ко го гос подс тва до ма То ку га ва. Ини ци ато ра ми 
объеди не ния ст ра ны выс ту пи ли феода лы цент раль ной час ти 
ост ро ва Хон сю – Ода На бу на га, Тоёто ми Хи дэёси и То ку га ва 
Иэясу.

Во время меж доу соб ных войн из ме ни лось по ло же ние буд-
дийс кой церк ви (буд дизм про ник в Япо нию из Ин дии че рез 
Ки тай в VІ-VІІ вв.), ко то рая преж де слу жи ла на деж ной опо рой 
сна ча ла им пе ра то рс кой, а за тем воен но-фео даль ной влас ти. Мо-
нас ты ри, яв ляв шиеся круп ны ми фео даль ны ми зем лев ла дель-
ца ми, ста ли про ти во пос тав лять се бя светс ким феода лам. Рас-
по ла гая зна чи тель ны ми воору жен ны ми си ла ми, они ак тив но 
участ во ва ли в меж доу соб ной борь бе, пре пя тс твуя объеди не нию 
ст ра ны. На чав борь бу за объеди не ние ст ра ны, Ода На бу на га ре-
ши тель но выс ту пил про тив воинс твующе го буд дийско го ду хо-
вен ст ва, сжи гая мо нас ты ри и хра мы, кон фис ко вы вая цер ков ные 
зем лев ла де ния. Этот курс по от но ше нию к буд дийс кой церк ви 
про дол жи ли Тоёто ми Хи дэеси и То ку га ва Иэясу. К мо мен ту за-
вер ше ния объеди не ния ст ра ны буд дийское ду хо ве нс тво уже не 
предс тав ля ло уг ро зы для цент раль ной влас ти. Его по ли ти чес-
кая роль бы ла прак ти чес ки лик ви ди ро ва на. Буд дийская цер ковь 
ста ла пос луш ным ору дием цент раль но го пра ви тель ст ва в ук-
реп ле нии его гос подс тва.

Так же в этот пе ри од уси ли вает ся вни ма ние к син тоиз му как 
од но му из сти му лов объеди не ния ст ра ны, но это про дол жа лось 
не дол го, т.к. се гу ны То ку га ва взя ли курс на ис ко ре не ние син тоиз-
ма как са мос тоя тель но го ре ли ги оз но го уче ния, пос кольку он был 
тес но свя зан с им пе ра то ром, а тот был от тес нен ими и прев ра-
щен в по чет но го плен ни ка [1, с. 30]. Са мо му им пе ра то ру бы ли 
ос тав ле ны в ос нов ном ри ту альные функ ции: та кая про заичес кая 
проб ле ма, как уп рав ле ние ст ра ной, це ли ком ре ша лась се гу на ми 
(фор мально они счи та лись вер но под дан ны ми им пе ра то ров) и их 
раз ветв лен ным бю рок ра ти чес ким ап па ра том [2, с. 8].

Собст вен но го во ря, им пе ра тор по чи тал ся как пря мой по то-
мок бо гов и яв лял ся объек том куль та в син то-ис кон ной ре ли гии 
япон цев. Но офи ци аль ной ре ли гией то ку га вс кой Япо нии бы ло 
не син то, а буд дизм, де лив шийся к то му вре ме ни на мно же ст во 
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те че ний, сект, школ. Де ло в том, что пос ле зап ре-
ще ния хрис тианс тва, ко то рое в се гу нс ком ука зе 
1614 г. бы ло объяв ле но «дья вольс ким и раз ру ши-
тель ным» уче нием и «вра гом го су да рс тва», буд-
дизм ока зал ся в Япо нии единст вен ным цель ным 
и сис те ма ти чес ким ве роуче нием (с собст вен ной 
кос мо ло гией, эпи чес ки ми нор ма ми, ка но ном, 
ус той чи вой цер ков ной и при ходской сис те мой), 
ко то рую мож но бы ло по всем па ра мет рам про ти-
во пос тав лять хрис тианс тву [2, 8-9 ].

В ка че ст ве средс тва нисп ро вер же ния син-
тоиз ма бы ло изб ра но раст во ре ние его в буд диз-
ме. В соот ве тс твии с рас по ря же нием то ку га вс-
ко го пра ви тель ст ва син тоист ские свя щен ни ки 
долж ны бы ли ре ги ст ри ро вать ся как при хо жа-
не буд дийс ких хра мов по мес ту жи тель ст ва и 
пол ностью под чи нять ся буд дийско му ри ту алу. 
Мно гие син тоист ские хра мы прев ра ти лись в 
син то-буд дийские с преоб ла да нием буд дийс ких 
эле мен тов в ар хи тек ту ре и оформ ле нии ин терь-
ера. Час то в ка че ст ве свя тынь син тоистс ких хра-
мов ста ли ис поль зо вать изоб ра же ние буд дийс-
ких бо же ств. Не ред ко об ря ды в них отп рав ля ли 
буд дийские свя щен ни ки [1, 30].

Буд дизм оп ра вил ся от уда ров, на не сен ных 
ему Но бу на гой и Хи дэеси. То ку га ва Иэясу да же 
вер нул мо нас ты рям час ть кон фис ко ван но го бо га-
тс тва. Но свою роль офи ци аль ной идеоло гии пра-
вя щих кру гов, ин тел лек ту аль ной и ду хов ной си лы 
буд дизм ут ра тил. Офи ци аль ной идеоло гией ста ло 
кон фу ци анс тво. При чи на столь вне зап но го упад-
ка буд диз ма труд нообъяс ни ма. А.К. Рей шауэр, 
под роб но расс мат ри вая этот воп рос [3], от ме чает 
сре ди про че го со пер ни че ст ва нео кон фу ци анс ких 
уче ний и убеж ден нос ть оп ре де лен ных научных 
школ, что буд дизм был уче нием, прив не сен ным 
изв не и не сов мес ти мым с чис то на циональ ным 
куль том син то. Японс кие пра ви тель ст вен ные кру-
ги дей ст ви тель но ма ло ин те ре со ва лись буд диз-
мом, и поэто му он все бо лее и бо лее прев ра щал ся 
в ре ли гию тем ных масс, ко то рые ни че го не зна ли 
о его луч ших фи ло со фс ких дос ти же ниях и бы лой 
сла ве. Да же луч шие буд дийские умы не мог ли из-
ме нить соз дав шуюся си туацию. При чи на же зак-
лю ча лась в том, что буд дийская фи ло со фия жиз-
ни, бу ду чи по рож де нием ус тав шей от мирс кой 
суеты ци ви ли за ции, не мог ла явить ся в пе ре лом-
ную эпо ху со зи да тель ной си лой [3, с.149]. Не ко-
то рые им пе ра то ры ди нас тии То ку га ва с през ре-
нием от но си лись к буд диз му и счи та ли, что для 
них боль ше все го под хо дит кон фу ци анс тво и что 
нуж но пе рес мот реть ста рые ки тай ские ком мен та-
рии к кон фу ци анс ким со чи не ниям, т.к. они слиш-
ком ка те го рич ны. 

Та кое от ри ца тель ное от но ше ние к буд диз му 
и ст рем ле ние пе рес мот реть от но ше ние к клас-
си чес ким кон фу ци анс ким со чи не ниям соз да ло 
си туацию, по ра зи тель но по хо жую на пе ри од Ре-
фор ма ции в Ев ро пе. К счас тью это не при ве ло 
к ре ли ги оз ным вой нам или серь ез ным го не ниям 
(ес ли не счи тать хрис тиан ко то рых прес ле до ва-
ли не сколь ко по ре ли ги оз ным, сколь ко сов сем 
по дру гим при чи нам), но с той по ры по ли ти чес-
кое влия ние буд диз ма и сред не ве ко вое мо гу ще-
ст во мо нас ты рей приш ли в упа док [2, 71].

Офи ци аль ной го су да рст вен ной идеоло гией 
ста ло кон фу ци анс тво в ин те рп ре та ции ки тай-
ско го фи ло со фа Чжу Си. Кон фу ци анс кое уче-
ние, по-ви ди мо му, бы ло край не удоб ным для 
уп рав ле ния ст ра ной, еще не оп ра вив шейся от 
граж данс ких войн, и для под дер жа ния по ряд ка 
и дис цип ли ны, га ран ти рующих влас тям бе зо пас-
ность. Глав ным в кон фу ци анс тве бы ло оп рав да-
ние гос подс тва при ви ле ги ро ван ных слоев на ос-
но ва нии яко бы установ лен ной Не бом ие рар хии, 
в ко то рой млад ший дол жен без ро пот но под чи-
нять ся стар ше му, а ни жес тоя щий – вы шес тояще-
му. В ос но ве это го уче ния ле жа ли по ня тие дол га 
и лояль нос ти низ ше го к выс ше му, вы ра жен ные в 
сле дующих пя ти фор мах че ло ве чес ких от но ше-
ний в го су да рс тве и семье: меж ду пра ви те лем и 
под чи нен ным, от цом и деть ми, му жем и же ной, 
стар ши ми и млад ши ми братьями, меж ду дру-
зьями. Чжу си анс тво до ба ви ло в кон фу ци анс тво 
фи ло со фс кое обос но ва ние, вы де лив два на ча ла в 
ве щах: «ли» – ра зум ную твор чес кую си лу и «ци» 
– пас сив ную ма те рию, ко то рые соот ве тс тво ва ли 
ду хов ным и чувст вен ным уст рем ле ниям в че ло-
ве ке. При этом ду хов ное на ча ло расс мат ри ва лось 
как по ло жи тельное, сти му ли рующее прог ресс, а 
чувст вен ное – как от ри ца тельное, тор мо зя щее 
пос ту па тель ное дви же ние [1, 31]. Оно бы ло уче-
нием аб со лют но гу ман ным, иск лю чи тель но ин-
тел лек ту аль ным, прис по соб лен ным для об ще ст-
вен ных нужд. В нем не бы ло ни ме та фи зи ки, ни 
мис ти циз ма, ко то рые с тру дом ук ла ды ва лись в 
соз на ние прак тич ных япон цев. 

Буд дизм, кон фу ци анс тво и син тоизм мир но 
со су ще ст во ва ли, что бла гоп риятс тво ва ло син те-
зу заимс тво ван ных ре ли ги оз ных и фи ло со фс ких 
сис тем и мест ных ре ли ги оз ных обы чаев в ве ро-
ва ний. Этот син тез осу ще ств лял ся в раз лич ных 
фор мах. Од ной из них слу жи ла идея, предс тав-
ляв шая буд дизм, кон фу ци анс тво и син тоизм в 
ка че ст ве раз лич ных ста дий в жиз ни че ло ве ка и 
об ще ст ва: сфе ра син то – прош лое, проис хож де-
ние на ро да и го су да рс тва, сфе ра кон фу ци анс тва 
– нас тоя щее, мо раль ные прин ци пы уп рав ле ния 
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об ще ст вом, сфе ра буд диз ма – бу ду щее, заг роб-
ное су ще ст во ва ние. Раз лич ные буд дийские сек-
ты при дер жи ва лись раз ных форм синк ре тиз ма. 

Вре мя с се ре ди ны ХVІ в. по пер вую по ло ви-
ну ХVІІ в. японс кие ис то ри ки на зы вают «хрис-
тианс ким сто ле тием», т.к. наибо лее яр ким со-
бы тием в ду хов ной жиз ни ст ра ны бы ла вс тре ча 
двух куль тур – японс кой и ев ро пейс кой.

Пер вые кон так ты меж ду японс кой и ев ро пейс-
кой куль ту ра ми от но сят ся к се ре ди не 16 в. В 1543 г. 
на о.Кю сю появи лись пор ту галь ские куп цы, и за-
тем и мис сионе ры – иезуиты. Фран циск Ксавье 
был пер вым ис па нс ким иезуи том, при быв шим 
в Япо нию с целью про по ве ди хрис тианс тва,  
вс лед за ним ста ли при бы вать дру гие мис сионе ры 
– предс та ви те ли раз лич ных ка то ли чес ких ор де-
нов – фран цис кан цы, до ми ни кан цы, ав гус тин цы. 
Про по ве ди мис сионе ров име ли ус пех. К кон цу 
ХVІ в. при няв ших хрис тианс тво нас чи ты ва лось 
уже сот ни ты сяч. Наибо лее ос то рож ные ис то ри ки 
оп ре де ляют мак си маль ное /ко ли че ст во хрис тиан 
в ту по ру в 600 000, боль шинс тво же по ла гает, что 
их бы ло бо лее мил лиона [4, с.83], об щая же чис-
лен нос ть на се ле ния к н. ХVІІ в. сос тав ля ла око ло 
26 млн. чел. [5, с.45]. 

Та кой ус пех хрис тианс тва или, луч ше ска-
зать, ка то ли циз ма, на пер вых по рах объяс няет ся, 
ко неч но, раз лич ны ми при чи на ми. Мы уже го во-
ри ли, что в ту эпо ху в Япо нии на ча лось всеоб-
щее силь ное ре ли ги оз ное бро же ние, и внут ри 
буд диз ма об ра зо ва лись раз лич ные сек ты. Но вая 
ре ли гия, ок ру жен ная еще боль шим блес ком и 
пыш ностью, чем буд дизм, силь но дей ст во ва ла 
на впе чат ли тель ных япон цев. Иезуитс кий ор ден, 
ор га ни зо вав ший пер вую японс кую мис сию, не 
ща дил средс тв для ее проц ве та ния.

Пор ту галь ские куп цы так же за ни ма лись про-
по ведью хрис тианс тва че рез иезуитс кую мис-
сию, но так как их глав ной целью бы ло раз ви-
тие тор гов ли, их под дер жи ва ли мно го чис лен ные 
дай ме (князья) с целью по лу че ния как мож но 
боль ше вы год от тор гов ли с пор ту галь ца ми они 
 стано ви лись пос ле до ва те ля ми иезуи тов и зас тав-
ля ли на се ле ние своих вла де ний так же при ни мать 
но вую ве ру. Глав ное мес то расп рост ра не ния но-
во го уче ния на хо ди лось на о.Кю сю, от сю да это 
уче ние расп рост ра ня лось все да лее в се вер ные 
про вин ции. Что бы ос ве до мить Па пу Римс ко го 
о по ло же нии хрис тианс тва в Япо нии, дай ме, по 
со ве ту иезуита Алек санд ра Ва линьяно, отп ра ви-
ли мо ло дых лю дей в Ва ти кан. В 1574 г. мо ло дые 
лю ди при бы ли в Рим че рез Лис са бон, про быв 
нес колько лет при Папс ком Дво ре, они возв ра-
ти лись в 1581 г., при не ся с со бой но вые све де ния 

о по ло же нии в Ев ро пе. Ка за лось бы, устано вил-
ся быст рый, мно гоп ла но вый и проч ный кон такт 
Япо нии с За па дом. Но нас колько глу бо ким бы ло 
это про ник но ве ние. Расс мот ре ние ма те ри аль ной 
и ду хов ной куль ту ры Япо нии это го пе ри ода сви-
де тель ст вует о том, что поч ти во всех об лас тях 
это про ник но ве ние бы ло не бо лее чем по ве рх-
ност ным и не пов се ме ст ным…[6].

Ес ли бы энер гия ев ро пей цев не вс тре ти ла 
бы серь ез но го пре пя тс твия то по ло же ние мог ло 
бы из ме нить ся, но вни ма ние се гу нс ких влас тей 
прив лек иной ас пект дея тель ности иност ран-
цев. Тор го вые кон так ты с заг ра ни цей, появ ле ние 
ог не ст рель но го ору жия и мно гие обе ща ния ев-
ро пейс ких тор гов цев и мис сионе ров ожи ви ли у 
круп ных феода лов ост ро ва Кю сю ст рем ле ние к 
от де ле нию от цент раль но го пра ви тель ст ва. На-
ча лось се па ра тист ское дви же ние. В 1637 г. в 
Япо нии прои зош ло вос стание Си ма ба ра, ког да 
ты ся чи при вер жен цев хрис тианс тва в про вин-
ции Хи зэн на о.Кю сю восс та ли про тив при тес-
не ний се гу на, в ре зуль та те был установ лен ст ро-
гий над зор над хрис тианст вом, бы ло зап ре ще но 
вво зить хрис тианс кую ли те ра ту ру, пе реезд япон-
цев в ка кую-ли бо чу же зем ную ст ра ну, а так же и 
возв ра ще ние их на ро ди ну [4, 351]. Вос стание 
бы ло по дав ле но.

Ст ра на, про шед шая ск возь де ся ти ле тия 
кро ва вых фео даль ных расп рей, ог нем и ме чом 
объеди нен ная под эги дой се гу нов То ку га ва, 
ока за лось пе ред опас ностью раз ва ла и прев ра-
ще ния в ко ло нию ев ро пейс ких дер жав. Тог да 
цент раль ное пра ви тель ст во хлоп ну ло дверью, 
зак рыв Япо нию для кон так тов с ино зем ца ми. 
Под ст ра хом смерт ной каз ни бы ли зап ре ще ны 
въезд иност ран цев в Япо нию, про па ган да и ис-
по ве да ние хрис тианс тва, выезд япон цев за гра-
ни цу и ст рои тель ст во су дов для отк ры то го мо ря. 
Скуд ная тор гов ля сох ра ня лась толь ко с ки тай ца-
ми и гол ланд ца ми че рез пост роен ные фак то рии 
г.На га са ки.

От нюдь не «зас та ре лая азиатс кая не люд-
ность», как по ла га ла рос сийская им пе рат ри-
ца Ан на Иоан нов на [7, 27], не «эгоис ти чес кое» 
же ла ние «сос ре до то чить ся на са мой се бе»(!) 
как изящ но, хо тя и не чет ко, фор му ли рует  
К.П. Кирк вуд вс лед за аме ри ка нс ки ми и ев ро пей-
ски ми ис то ри ка ми, зас та ви ли Япо нию предп ри-
нять этот шаг. К не му при ну ди ла уг ро за по те ри 
на циональ ной не за ви си мос ти и разг раб ле ние  
ст ра ны ко ло ни за то ра ми. Слиш ком крас но ре чи вы 
бы ли ана ло гии с Ма као и Фи лип пи на ми, слиш-
ком оче ви ден был ажио таж при шель цев вок руг 
са мой Япо нии [2, с.17].
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С это го вре ме ни по ща ды бо лее не бы ло. 
Хрис тианс тво унич то жа лось ог нем и ме чом, 
и его при вер жен цы, ес ли они не от ре ка лись от 
ве ры, бы ли каз не ны. В 1639 г. хрис тианс тво в 
Япо нии бы ло окон ча тель но ис ко ре не но 80 лет 
спус тя, пос ле то го, как оно наш ло там своих пер-
вых при вер жен цев [4, 29]. Но су ще ст вует и иная 
точ ка зре ния. Жес то кие прес ле до ва ния хрис тиан 
влас тя ми, изг на ние мис сионе ров, во ле вое ре ше-
ние о зак ры тии ст ра ны пред ла гают сооб лаз ни-
тель ный путь объяс нить неу да чи хрис тианс тва 
в Япо нии чис то ис то ри чес ки ми обс тоя тель ст-
ва ми. Од на ко, как по ка зы вает даль нейшее раз-
ви тие со бы тий, де ло обс тоит нам но го слож нее. 
Да же в ус ло виях обес пе чен ной сво бо ды со вес ти 
(час тич но – сра зу пос ле «рес тав ра ции Мэй дзи» 
1867 г.; пол ностью – с окон ча нием вто рой ми ро-
вой вой ны) хрис тиан ст во не су ме ло обес пе чить 
сколь ко-ни будь ши ро кой опо ры внут ри ст ра-
ны. И сле до ва тель но, проб ле ма зак лю чает ся не 
столь ко в конк рет ных ис то ри чес ких обс тоя тель-
ст вах, сколь ко в об ще куль турных. Мно гие ар гу-
мен ты про тив хрис тианс тва, выс ка зы вав шиеся в 
ХVІІ в., про дол жают ос та вать ся ак ту альны ми и 
сей час.

Глав ные ар гу мен ты про тив хрис тианс тва 
мож но под раз де лить по край ней ме ре на три 
груп пы: 1) хрис тианс тво как сис те ма цен нос тей, 
не сов мес ти мых с ос но во по ла гающи ми прин ци-
па ми японс кой куль ту ры; 2) внут рен ние про ти-
во ре чия хрис тианс кой дог ма ти ки; 3) не соб лю-
де ние хрис тиана ми (мис сионе ра ми) эти чес ких 
норм своей ре ли гии [8, 47].

В дан ной пуб ли ка ции мы расс мот рим толь-
ко пер вую груп пу ар гу мен тов, как наибо лее су-
ще ст вен ную с точ ки зре ния по ни ма ния при ро ды 
воз ник ше го куль турно го от тор же ния. 

Ос нов ным по во дом для бес по кой ст ва японс-
ких «го су да рст вен ни ков» бы ло их твер дое убеж-
де ние в том, что расп рост ра не ние хрис тианс тва 
под ры вает ста биль ность внут ри ст ра ны, ибо 
глав ным в хрис тианс тве яв ляют ся обя за тель ст ва 
пе ред Бо гом, а не пе ред бю рок ра ти чес ки-воен ной 
и се мей ном ие рар хией. Имен но иг но ри ро ва ние 
та ко го ос но во по ла гающе го эле мен та син тоиз ма 
и кон фу ци анс тва, как сы новья поч ти тель ность, 
мно гок рат но при во ди ло к сме не ди нас ти чес ких 
ли ний в Ев ро пе, че го Япо нии счаст ли во уда лось 
из бе жать. Поэто му япон цы от но си лись край не 
не доб ро же ла тель но к тем мес там в Пи са нии, где 
ума ля лось зна че ние кров но ро дст вен ных свя зей 
(…). (« Не ду майте, что я при шел при нес ти мир 
на зем лю, не мир при шел я при нес ти, но меч, 
ибо я при шел раз де лить че ло ве ка с от цом его, и 

дочь с ма терью ее, и не ве ст ку со свек ровью ее. И 
вра ги че ло ве ку – до маш ние его. Кто лю бит от ца 
или мать бо лее, не же ли Ме ня, не дос тоин Ме ня 
и кто лю бит сы на или дочь бо лее, не же ли Ме ня, 
не дос тоин Ме ня …») [8].

Раз ру ши тель ной для со ци ально го по ряд ка 
приз на ва лась прак ти ка ис по ве ди. По мне нию 
япон цев, от пу ще ние свя щен ни ком лю бых прег-
ре ше ний ис по ве дуемо го ве дет к рос ту прес туп-
нос ти и под ры вает мо раль ные ус тои об ще ст ва. 
Хрис тианс кая кон цеп ция еди но го соз да те ля под-
вер га лась мас си ро ван ной кри ти ке. На том ос но-
ва нии, что, сог лас но японс ким предс тав ле ниям, 
не бо и зем ля не яв ляют ся сот во рен ны ми и, как 
та ко вые, сле до ва тель но, не имеют ни на ча ла, ни 
кон ца. Та ким об ра зом, хрис тианс кая кос мо ло ги-
чес кая схе ма ока зы ва лась от ве рг ну той. 

Еще од ним кам нем претк но ве ния для япон-
цев был ант ро по це нт ризм хрис тианс тва. (« … и 
пос та вил Гос подь че ло ве ка вла ды кою над ры ба-
ми морс ки ми, и над пти ца ми не бес ны ми, и над 
ско том, и над всею зем лею, и над все ми га да ми, 
прес мы кающи ми ся по зем ле»). Про ти во пос-
тав ле ние жи вот но го ми ра и че ло ве ка вы ра же но 
в японс кой куль ту ре да ле ко не столь от чет ли-
во, как на За па де. По мо ду су японс кой куль ту-
ры че ло век – лишь част ное прояв ле ние уни вер-
сально го по то ка жиз ни. Это, ви ди мо, чувс тво вал 
и Фран циск Ксавье (пер вый иезуит в Япо нии), 
спе ци ально об ра щав ший вни ма ние мис сионе-
ров на необ хо ди мос ть раз ъяс не ния прин ци пи-
ально го от ли чия бесс мерт ной ду ши че ло ве ка от 
смерт ной ду ши дру гих жи вых су ще ств, что про-
ти во ре чи ло как буд дийско му уче нию о кар ме, 
так и все му мо ду су японс кой куль ту ры вооб ще, 
для ко то рой че ло век – лишь част ное прояв ле ние 
уни вер сально го по то ка жиз ни [8, 48]. Та ким об-
ра зом, в пе ри од То ку га ва ре ли гиями на ро да про-
дол жа ли ос та вать ся буд дизм и нес колько по тес-
нен ный син тоизм. Го су да рст вен ной идеоло гией 
ста ло кон фу ци анс тво в ин те рп ре та ции фи ло со-
фа Чжу Си.

Ре во лю ция Мэй дзи (1868 г.), унич то жив шая 
се гу нат и устано вив шая в Япо нии са мо дер жа-
вие Ми ка до, име ла од ним из своих пос ледст вий 
воз рож де ние син то в ка че ст ве на циональ ной и 
го су да рст вен ной ре ли гии. На ча лась кон фис ка-
ция зе мель и иму ще ст ва буд дийс ких хра мов. 
Мно гие хра мы бы ли лик ви ди ро ва ны. И толь ко 
тог да, ког да буд дийское ду хо ве нс тво вс та ло на 
путь под держ ки но во го ре жи ма, го не ния на буд-
дизм прио стано ви ли, а в конс ти ту ции 1889 г. 
бы ла про во зг ла ше на сво бо да ве ро ис по ве да ния 
[9, 98].
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Габ дул лин К.Т.

Ин дия и Ка за хс тан:  
ос нов ные нап рав ле ния,  

проб ле мы и перс пек ти вы  
сот руд ни чест ва  

в энер ге ти чес кой сфе ре

Дан ная статья пос вя ще на ос нов ным нап рав ле ниям, проб ле мам и 
перс пек ти вам сот руд ни чест ва Ин дии и Ка за х стана в энер ге ти чес кой 
сфе ре. Дип ло ма ти чес кие от но ше ния меж ду Ин дией и Ка за х станом 
бы ли установ ле ны в 1992 го ду, од на ко не пос редст вен но сот руд ни
чест во в энер ге ти чес кой сфе ре на ча лось толь ко в 2001 го ду. В от
но ше нии ст ран Цент раль ной Азии ин дийс ким внеш не по ли ти чес ким 
ве до мст вом бы ла сфор му ли ро ва на ст ра те гия «Connect Central Asia», 
ко то рая пред по ла гает уг луб ле ние по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и 
куль турных свя зей меж ду НьюДе ли и сто ли ца ми Цент раль ной Азии. 
Перс пек тив ны ми нап рав ле ниями энер ге ти чес ко го взаимо дей ст вия 
меж ду Ин дией и ст ра на ми ре ги она счи тают ся неф те га зо вая сфе ра, 
атом ная и во зоб нов ляемая энер ге ти ка.

Клю че вые сло ва: неф те га зо вая сфе ра, атом ная и во зоб нов
ляемая энер ге ти ка, ст ра те гия «Connect Central Asia», геопо ли ти чес кие 
и геост ра те ги чес кие ин те ре сы, энер ге ти чес кая бе зо пас ность.

Gabdullin К.Т. 

India and Kazakhstan: Main 
Vectors, Problems and Prospects 

of Energy Cooperation 

This paper is dedicated main vectors, problems and prospects of India 
and Kazakhstan energy cooperation. Diplomatic relations between India 
and Kazakhstan were established in 1992. However, direct cooperation in 
the energy sector started only in 2001. For Central Asia the Indian Foreign 
Ministry had formulated a strategy «Connect Central Asia», which involves 
the deepening of political, economic and cultural ties between New Delhi 
and the capitals of Central Asia. Promising areas of energy cooperation 
between India and the countries of the region are: oil and gas, nuclear and 
renewable energy.

Key words: Oil and Gas, Nuclear and Renewable Energy, «Connect 
Central Asia» strategy, Geopolitical and Geostrategic Interests, Energy Se
curity.

Габ дул лин К.Т.

Үн діс тан жә не Қа зақ стан:  
энер ге ти ка са ла сын да ғы  

се рік тес тік тің не гіз гі  
ба ғыт та ры, мә се ле ле рі мен 

перс пек ти ва ла ры 

Атал ған ма қа ла Үн діс тан мен Қа зақ стан ара сын да энер ге ти ка са
ла сын да ғы не гіз гі ба ғыт тар, мә се ле лер мен перс пек ти ва лар та қы ры
бы на ар нал ған. Үн діс тан мен Қа зақ стан ара сын да ғы дип ло ма тиялық 
қа ты нас тар 1992 жы лы ор на тыл ды, алай да энер ге ти ка са ла сын да ғы 
ты ғыз бай ла ныс тек 2001 жы лы бас тал ды. Ор та лық Азия ел де рі мен 
қа рымқа ты нас нә ти же сін де үн діс тан дық сырт қы саяси өкі лет ті лі гі 
та ра пы нан «Connect Central Asia» ст ра те гиясы ой лап та был ды, оның 
мә ні Ор та лық Азия астана ла ры мен НьюДе ли ара сын да ғы саяси, 
эко но ми ка лық жә не мә де ни бай ла ныс тар ды ны ғайту бо лып та бы ла
ды. Үн діс тан мен ай мақ ел де рі нің ара сын да ғы энер ге ти ка лық қа ты
нас тар дың перс пек тив ті ба ғыт та ры ке ле сі лер: мұ най газ са ла сы, атом 
жә не қайта жа ңар ты ла тын энер ге ти ка.

Түйін сөз дер: мұ най газ са ла сы, атом жә не қайта жа ңар ты ла тын 
энер ге ти ка, «Connect Central Asia» ст ра те гиясы, геосаяси жә не гео 
ст ра те гиялық қы зы ғу шы лық тар, энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік.
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ИН ДИЯ И КА ЗА ХС ТАН: 
ОС НОВ НЫЕ  

НАП РАВ ЛЕ НИЯ,  
ПРОБ ЛЕ МЫ И  

ПЕРС ПЕК ТИ ВЫ  
СОТ РУД НИ ЧЕСТ ВА 

В ЭНЕР ГЕ ТИ ЧЕС КОЙ 
СФЕ РЕ

Фак то ры, спо со бс твующие ук реп ле нию ин дий скока за хс
танс ко го сот руд ни чест ва в энер ге ти чес кой сфе ре

Ин те рес Ин дии и Ка за х стана в раз ви тии энер ге ти чес ко го 
сот руд ни чест ва был выз ван ря дом фак то ров, та ки ми как:

1. Вы год ное геост ра те ги чес кое по ло же ние Ка за х стана и Ин-
дии. Ка за хс тан рас по ло жен в цент ре Ев ра зий ско го кон ти нен та 
на пе рек рест ке су хо пут ных ком му ни ка ций Вос ток-За пад и Се-
вер-Юг. Ст ра на яв ляет ся од ним из глав ных участ ков бу ду щих 
марш ру тов «Но во го Шел ко во го пу ти» из Даль не го Вос то ка в 
За пад ную Ев ро пу и Юж ной и Юго-Вос точ ной Азии в За пад ную 
Ев ро пу, свя зы вающим по су ше два важ ных уз ла ми ро вой эко-
но ми ки – Азиатс ко-Ти хо океанс кий ре ги он и За пад ную Ев ро пу. 

Ин дия рас по ло же на на ин дийс ком суб кон ти нен те, омы вает-
ся во да ми Ин дий ско го океана и имеет гра ни цу со ст ра на ми 
АСЕАН. 

В геог ра фи чес ком пла не и Ин дия и Ка за хс тан рас по ло же ны 
близ ко друг от дру га и имеют эко но ми чес кие и куль турные свя-
зи с древ них вре мен.

2. Ка за хс тан для Ин дии ва жен с точ ки зре ния при су тс твия 
зна чи тель ных энер ге ти чес ких ре сур сов. До ка зан ные за па сы неф-
ти и га за сос тав ляют по раз ным ис точ ни кам в 2,8-5,5 мл рд. тонн 
и 1,8-2,4 тр лн. куб. м. До бы ча неф ти и га за рас тет ди на мич но. 
По дан ным ком па нии «British Petroleum», до бы ча неф ти уве ли-
чи лась с 52,4 млн. тонн в 2003 г. до 83,8 млн. тонн в 2013 г., в тот 
же пе ри од до бы ча при род но го га за вы рос ла с 11,1 до 18,5 мл рд. 
куб. м. Тог да как пот реб ле ние неф ти вы рос ла соот ве тст вен но с 
8,9 до 13,8 млн. тонн, а при род но го га за с 8,8 до 11,4 мл рд. куб. м. 
Та ким об ра зом экс порт неф ти уве ли чил ся с 43,5 до 70 млн. тонн 
и при род но го га за с 2,3 до 7,1 мл рд. куб. м. [1, p. 28].

С вво дом в экс плуата цию круп нейше го мес то рож де ния Ка-
ша ган до бы ча неф ти уве ли чит ся в пре де лах 100-120 млн. тонн 
уже к 2017 го ду. Де пар та ментом энер ге ти чес кой ин фор ма ции 
США прог но зи рует ся рост до бы чи неф ти до 155 млн. тонн к 
2030 г. [2, p. 138]. Ми нис терст вом неф ти и га за РК прог но зи рует-
ся рас ши ре ние до бы чи неф ти до 132,1 млн. тонн к 2025 г. [3].

Ос нов ные неф те га зо вые мес то рож де ния рас по ло же ны в Ка-
ша га не, Тен ги зе, Ка ра ча га на ке, Узе не, Ка лам ка се, Жа на жо ле, 
Же ты бае и т.д. Перс пек тив ным для раз ра бот ки неф те га зо вых 
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мес то рож де ний счи тает ся ка за хс танс кий сек тор 
Кас пийско го мо ря.

За па сы ура на в Ка за х стане оце ни вает ся в 1,7 млн. 
тонн и до бы ча в 22, тыс. тонн. На ря ду с круп-
ны ми за па са ми энер ге ти чес ких ре сур сов ре ги-
он рас по ла гает зна чи тель ны ми за па са ми фос-
фо ра, мед ной ру ды, же лез ной ру ды – 9,1 мл рд. 
тонн, по тен циальные – 15,4 мл рд. тонн.

3. Рос том пот реб ле ния и им пор та неф ти, при-
род но го га за, ура на в Ин дии. До ка зан ные за па-
сы неф ти в Ин дии сос тав ляют 757,44 млн. тонн.  
До бы ча неф ти уве ли чи лась с 37,3 млн. тонн 
в 2003 г. до 42 млн. тонн в 2013 г., в то вре мя 
как пот реб ле ние неф ти соот ве тст вен но с 116,5 
до 175,2 млн. тонн. Им порт неф ти воз рос, та-
ким об ра зом, в 2003-2013 гг. с 79,2 до 133,2 млн. 
тонн. Меж ду на род ное энер ге ти чес кое агент ство 
прог но зи рует рост пот реб ле ния неф ти в Ин дии 
до 339 млн. тонн к 2030 го ду. Им порт же при-
род но го га за сос та вил 17,7 мл рд. куб. м. в 2013 г. 
Прог но зи рует ся рост до 77,7 мл рд. куб. м. к  
2030 г. [4, p. 467]. 

4. И Ка за хс тан и Ин дия ста биль но и ди на
мич но раз ви вают ся. Тем пы рос та ВВП в Ка-
за х стане и в Ин дии сос тав ляют 8-10% и 6-8%, 
что яв ляет ся од ним из са мых вы со ких в Азии 
и ми ре. В Ка за х стане ВВП на ду шу на се ле ния 
вы рос с 1229 долл. в 2000 го ду до 13612 долл. в  
2013 го ду. В Ин дии ВВП на ду шу на се ле ния уве-
ли чил ся в ука зан ный пе ри од с 449 до 1548 долл. 
За пе ри од с 1991 го да в Ка за х стане не проис-
хо ди ло круп ных конф лик тов, а ли дер ст ра ны  
Н.А. На зар баев имеет под держ ку бо лее 95% 
на се ле ния. В Ин дии нес мот ря на ме жэт ни чес-
кие конф лик ты на Се ве ро-Вос то ке, Каш ми ре и 
пе ри оди чес ки ми обост ре ниями от но ше ний с  
Па ки станом ста биль но раз ви вает ся.

5. В Нью-Де ли обес по коены рас ши ре нием 
эко но ми чес ко го при су тс твия – КНР в Ка за х стане. 
КНР яв ляет ся од ним из глав ных внеш не по ли ти-
чес ких парт не ров Ка за х стана. Вов ле че ние КНР 
в энер ге ти чес кий сек тор Ка за х стана на ча лось в 
1997 г., ког да ки тай ская ком па ния CNPC приоб-
ре ла АО «Ак то бе му най газ» и АО «Узень му най-
газ». Наибо лее круп ное приоб ре те ние КНР в 
Ка за х стане – это по куп ка за 4,18 мл рд. долл. ка-
на дс кой ком па нии Petro Kazakhstan (дан ную ком-
па нию пла ни ро ва ла ку пить Ин дия), ко то рая конт-
ро ли рует 9% всей до бы чи неф ти в ст ра не и до ли 
в мес то рож де нии Ка ша га не 8,333%. В 1997 г. 
при пос ред ни чест ве КНР на ча лось ст рои тель-
ст во неф теп ро во да Ка за хс тан-Ки тай. На ря ду с 
этим ве дет ся ст рои тель ст во вет ки га зоп ро во да 
Ка за хс тан-Ки тай.

6. И Ка за хс тан и Ин дия про во дят ры ноч ные 
ре фор мы по ли бе ра ли за ции энер ге ти чес ко го 
рын ка и со вер шенс тво ва нию за ко но да тель ст ва 
в ин вес ти ци он ной сфе ре. Ка за хс тан в 1990-х гг. 
отк рыл энер ге ти чес кий ры нок ст ра ны для 
иност ран ных ин вес ти ций. В ст ра не неф тя ную 
от рас ль ре гу ли руют за кон о неф ти, при ня тый 28 
июля 1995 г. и за кон о нед рах и нед ро поль зо ва-
нии – 27 ян ва ря 1996 г. [5]. На ло го вая наг руз ка 
в Ка за х стане сос тав ляет 25-27%. Ин дия на ча ла 
про во дить по ли ти ку ли бе ра ли за ции эко но ми ки 
так же в 1990-х гг. Од на ко до бы ча и пе ре ра бот ка 
неф ти и при род но го га за на хо дит ся в ру ках го-
су да рст вен ных неф те га зо вых ком па ний ONGC, 
Reliance Industries, GAIL и т.д. 

7. Ин дия об ла дают боль шим науч но-тех ни-
чес ким по тен циа лом и раз ви ты ми тех но ло гиями. 
В Ин дии ди на мич но раз ви вают ся тех но ло гии по 
пе ре ра бот ке неф ти и произ во дс тву неф теп ро дук-
тов, до бы че неф ти на шель фе и в труд но дос туп-
ных глу бо ко вод ных мес то рож де ниях, жид ко го 
топ ли ва из уг ля, ядер ные тех но ло гии и т.д. В 
сфе ре раз ви тия IT-тех но ло гий Ин дия за ни мает 
од но из ве ду щих мест в ми ре. 

8. Ин дия ак тив но ин вес ти рует в энер ге ти чес-
кий сек тор. Ин дия имеет 34 круп ных ин вес ти-
ци он ных проек та в неф те га зо вый сек тор ст ран 
Ближ не го и Сред не го Вос то ка, Аф ри ки, Ла ти-
нс кой Аме ри ки, Юго-Вос точ ной Азии и Рос сии, 
круп нейши ми из ко то рых яв ляют ся Ве ли кий 
нильс кий неф тя ной проект (Су дан), Са ха лин 1 
(Рос сия), Ман са ро вер (Ко лум бия) и т.д. Ин вес ти-
ции вы рос ли с 4,732 мл рд. долл. в 2002-2007 гг. 
до 7,589 мл рд. долл. в 2007-2012 гг. Прог но зи-
рует ся рост ин вес ти ций до 21,387 мл рд. долл. в 
2017-2022 гг. [6, p. 145].

9. По ли ти чес кая нес та биль ность в ст ра нах-
экс пор те рах уг ле во до ро дов в Ин дию. Ми ро вой 
эко но ми чес кий кри зис, раз ра зив шийся в 2008 го-
ду, и сни же ние цен на неф ть не га тив но пов лияли 
на со ци ально-эко но ми чес кую и по ли ти чес кую 
си ту ацию в ст ра нах Ближ не го и Сред не го Вос-
то ка и Аф ри ке. В 2011-2013 гг. в Ли вии, Егип те, 
Ту ни се прои зош ли ре во лю ции, в Ира ке, Йеме не, 
Су да не и Си рии раз ра зи лась граж данс кая вой на. 
Внут ри по ли ти чес кие пот ря се ния зат ро ну ли так-
же Бах рейн, Ку вейт , Ни ге рию. В ре зуль та те этих 
со бы тий до бы ча неф ти в Ли вии упа ла с 77,7 млн. 
тонн в 2010 г. до 22,5 млн. тонн в 2011 г., Ни ге рии 
– с 121,3 млн. тонн в 2010 г. до 111,3 млн. тонн 
в 2013 г., Су да не – с 22,8 млн. тонн в 2010 г. до  
6 млн. тонн в 2013 г., в Йеме не в ука зан ный пе ри-
од сок ра ще ние до бы чи сос та ви ло с 13,7 до 7,4 млн. 
тонн и в Си рии до бы ча умень ши лась с 19,2 до 
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2,8 млн. тонн. На ря ду с этим, в свя зи с геопо ли-
ти чес ки ми пот ря се ниями в БСВ и Аф ри ке раз ра-
бот ка неф те га зо вых мес то рож де ний с учас тием 
ин дийс ких ком па ний в Си рии, Егип те, Су да не 
бы ла вре мен но за мо ро же на. Так же, им порт неф-
ти со ст ран БСВ произ во дит ся морс ким пу тем из 
ст ран Пер сидс ко го за ли ва и Се вер ной Аф ри ки, 
ми нуя уз кие про ли вы, ко то рые вс ледс твие воен-
ных ак ций (бло ка да Ор му зс ко го и Аденс ко го за-
ли ва) и расп рост ра не нием пи ра тс тва мо жет ока-
зать ся под уг ро зой. 

10. Сок ра ще ние до бы чи неф ти в Ма лай зии и 
Син га пу ре – ос нов ных экс пор те ров уг ле во до ро-
дов в Ин дию. В ре зуль та те ис то ще ния ос нов ных 
неф те га зо вых мес то рож де ний до бы ча неф ти в 
Ма лай зии сок ра ти лась с 35,4 млн. тонн в 2003 г. 
до 29,6 млн. тонн в 2013 г., в Ин до не зии сок ра-
ще ние до бы чи неф ти сос та ви ло в тот же пе ри од 
с 57,6 до 42,7 млн. тонн.

11. Бур ное раз ви тие атом ной энер ге ти ки в 
Ин дии и пла ни ро ва ние Ка за х станом раз ви вать 
атом ную энер ге ти ку в ст ра не. В нас тоящее вре-
мя в ст ра не функ цио ни рует 14 атом ных элект-
рос тан ций мощ ностью 6885 Ме га Ватт. К 2023 
го ду пла ни рует ся ввес ти в экс плуата цию 29 
атом ных элект рос тан ций мощ ностью 18500 Ме-
га Ватт [7]. К 2020 го ду в Ка за х стане пла ни рует ся 
пост роить атом ную элект рос тан цию в г. Ак тау. 
В этой свя зи Ин дии по на до бит ся боль шое ко ли-
че ст во ура на, ко то рое мо жет пре дос та вить Ка за-
хс тан. В то вре мя как Ин дия мог ла бы пре дос та-
вить Ка за х стану тех но ло гии.

Нап рав ле ния, проб ле мы и перс пек ти вы 
энер ге ти чес ко го сот руд ни чест ва меж ду Ин-
дией и Ка за х станом

Неф те га зо вая сфе ра. Дип ло ма ти чес кие 
от но ше ния меж ду дву мя го су да рс тва ми бы-
ли установ ле ны 23 фев ра ля 1992 г. Пер вый 
офи ци аль ный ви зит в Ин дию Пре зи ден та РК  
Н.А. На зар баева сос тоял ся в фев ра ле 1992 г. В 
хо де дан но го ви зи та бы ли под пи са ны: Дек ла-
ра ция об ос нов ных прин ци пах и нап рав ле ниях 
меж го су да рст вен ных от но ше ний, Сог ла ше ние 
по тор го во-эко но ми чес ко му взаимо дей ст вию, 
Сог ла ше ние меж ду Го су да рст вен ным бан ком 
Ин дии и Бан ком внеш неэко но ми чес кой дея тель-
ности Ка за х стана. Важ ны ми со бы тиями, пов-
лияв ши ми на раз ви тие двус то рон них от но ше ний 
в энер ге ти чес кой сфе ре, яв ляет ся под пи са ние 
в хо де офи ци ально го ви зи та Пре зи ден та РК  
Н.А. На зар баева в Ин дию в де каб ре 1996 г. Кон-
вен ции об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния 

и Сог ла ше ния о поощ ре нии и взаим ной за щи те 
ин вес ти ций, что осо бен но важ но для раз ви тия 
ин вес ти ци он но го сот руд ни чест ва, в том чис ле в 
неф те га зо вой сфе ре [8, p. 367].

 На ча ло сот руд ни чест ва меж ду Ин дией и 
Ка за х станом в неф те га зо вой сфе ре бы ло по ло-
же но 22 фев ра ля 2001 г. В хо де ви зи та Ми ни-
ст ра иност ран ных дел Рес пуб ли ки Ка за хс тан  
Е.А. Ид ри со ва в Нью-Де ли, где Е.А. Ид ри сов 
про вел пе ре го во ры с Ми ни ст ром иност ран ных 
дел Дж. Синг хом и Ми ни ст ром неф ти и га за  
Р. Наи ком. Ин дийс кой ком па нией OVL бы ла 
вы ра же на заин те ре со ван ность в учас тии в раз-
ра бот ке неф те га зо вых мес то рож де ний на шель-
фе ка за хс танс ко го сек то ра Кас пийско го мо ря. В 
фев ра ле 2002 г. сос тоял ся ви зит Пре зи ден та Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан Н.А. На зар баева в Ин дию. 
Во вре мя ви зи та меж ду Пре зи ден том Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан Н.А. На зар бае вым и премь ер-ми-
ни ст ром Ин дии А.Б. Вадж паи бы ла под пи са-
на Сов мест ная дек ла ра ция, в ко то рой неф ть и 
газ бы ли оп ре де ле ны в ка че ст ве приори тет но-
го нап рав ле ния двус то рон не го сот руд ни чест ва. 
В 2002 г. OVL по лу чи ла для ос воения до ли в 
мес то рож де ниях «Али бек мо ла» (15%) и «Кур-
ман га зы» (10%). Од на ко они ока за лись не вы-
год ны ми для даль нейше го ос воения. В 2004 г. 
Ка за хс тан пре дос та вил Ин дии для изу че ния два 
участ ка на Кас пии – «Ма хам бет» и «Сат паев». 
В фев ра ле 2005 г. в хо де Пя то го за се да ния ка-
за хс танс ко-ин дийс кой межп ра ви тель ст вен ной 
ко мис сии по тор го во-эко но ми чес ко му, науч но-
тех ни чес ко му, про мыш лен но му и куль турно му 
сот руд ни чест ву меж ду на циональ ной ком па-
нией «KazMunayGas» и OVL был под пи сан Ме-
мо ран дум о взаимо по ни ма нии. Сог лас но Ме-
мо ран ду му учас ток «Сат паев» был оп ре де лен 
как наибо лее перс пек тив ный для даль нейшей 
сов мест ной дея тель ности. Пе ре го во ры бы ли 
за вер ше ны толь ко в ян ва ре 2009 г., в ре зуль та-
те ко то рых бы ло под пи са но сог ла ше ние о прин-
ци пах ра бо ты меж ду «KazMunayGas» и «ONGC 
Mittal Energy Limited» (OMEL) от но си тель но 
участ ка «Сат паев». Ин дии бы ло пре дос тав ле но 
25% до ли в сов мест ном предп рия тии. Ин дий-
ская сто ро на заяви ла, что Нью-Де ли при дает 
боль шое зна че ние сот руд ни чест ву с Астаной в 
обес пе че нии своей энер ге ти чес кой бе зо пас нос-
ти, и вы ра зи ла на деж ду, что под пи са ние дан но-
го Сог ла ше ния по ло жит на ча ло дол гос роч но му 
взаимо вы год но му сот руд ни чест ву в об лас ти неф ти 
и га за [9]. В хо де ви зи та премь ер-ми ни ст ра Ин дии  
М. Синг ха в Ка за хс тан в ап ре ле 2011 г. OMEL 
и «KazMunayGas» под пи са ли сог ла ше ние о  
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сов мест ном ос воении неф тя но го мес то рож де ния 
«Сат паев», ко то рое рас по ло же но на се вер ном 
участ ке ка за хс танс ко го участ ка Кас пийско го мо-
ря в 90 км. от по бе режья. Пло щадь бло ка оце ни-
вает ся в 1,482 кв. км. с за па са ми неф ти 256 млн. 
тонн. В 2013 го ду Ин дия и Ка за хс тан подт вер-
ди ли на ме ре ние ос ваивать мес то рож де ние «Сат-
паев», а так же Ин дия вы ра зи ла же ла ние учас тия 
в ос воении неф те га зо вых мес то рож де ний на се-
вер ном участ ке Кас пийско го мо ря [10]. На ря ду с 
этим ин дий ская сто ро на пред ло жи ла о соз да нии 
сов мест ной ра бо чей груп пы для изу че ния воз-
мож нос ти прок лад ки га зоп ро во да от Шым кен та 
до гра ни цы Ин дии как про дол же ние га зоп ро во да 
ТАПИ, реали за ция ко то ро го на хо дит ся на ста дии 
об суж де ния.

Перс пек тив ным яв ляет ся так же сот руд ни-
чест во Ин дии и Ка за х стана в сфе ре неф те пе-
ре ра бот ки и неф теочист ки. В Ин дии дей ст вует 
прог рам ма «неф ть в об мен на тех но ло гии». Ин-
дий ская ком па ния RIL об ла дает тех но ло гиями 
очист ки сы рой неф ти в соот ве тс твии с ми ро вы-
ми стан дар та ми от тя же лых сор тов неф ти до лег-
ких. К то му же Ин дия мо жет ока зы вать сер вис-
ные ус лу ги в неф те пе ре ра бот ке.

Проб ле мы и перс пек ти вы нет фе га зо во го сот
руд ни чет ва Ин дии и Ка за х стана. Од на ко перс-
пек ти вы им пор та ка за хс танс кой неф ти в Ин дию и 
даль нейше го раз ви тия взаимо дей ст вия в неф те га-
зо вой сфе ре ли ми ти рует ся ря дом фак то ров:

1. От су тс твием об щей гра ни цы меж ду дву мя 
ст ра на ми и вы хо да Ка за х стана к ми ро во му океану. 
Су хо пут ные ком му ни ка ции меж ду Ин дией и ст ра-
на ми ре ги она мо гут про хо дить че рез Аф га нис тан и 
Па кис тан (ТАПИ), Иран (swap-пос тав ки) и КНР и 
Па кис тан (Ка за хс тан-Ки тай-Па кис тан-Ин дия), что 
соз дает до пол ни тель ные прег ра ды на пу ти к прок-
лад ке тру боп ро во дов из ст ран ре ги она в Ин дию. 
Проек ты неф те га зоп ро во дов че рез Аф га нис тан и 
Па кис тан про хо дят че рез нес та биль ные рай оны 
Аф га ни стана, а так же Бе луд жис тан и Синд. К то-
му же пе ри оди чес ки обост ряют ся от но ше ния меж-
ду Ин дией и Па ки станом из-за Каш ми ра. Перс-
пек ти вы марш ру та че рез Иран ог ра ни чи вают ся 
санк циями США и ЕС по от но ше нию к энер ге ти-
чес ко му сек то ру ст ра ны. Ва ри ант ст рои тель ст ва 
тру боп ро во дов че рез КНР счи тает ся ма ло пе рс пек-
тив ным в си лу ря да обс тоя тель ств: пог ра нич ным 
спо ром меж ду Ин дии и КНР вдоль «ли нии Мак ма-
го на» и ин дий ско-ки тайс кой кон ку рен цией в энер-
ге ти чес кой сфе ре.

2. Кон ку рен цией со сто ро ны аме ри ка нс ких, 
ки тайс ких, ев ро пейс ких и рос сийс ких ком па ний 
на ка за хс танс ком неф те га зо вом рын ке. Круп ные 

мес то рож де ния (Ка ша ган, Тен гиз, Ка ра ча га нак, 
Узень, Ка лам кас, Кур ман га зы, Кен кияк, Кум-
коль) раз ра ба ты вают ся аме ри кан ски ми, ев ро пей-
ски ми, рос сийски ми и ки тай ски ми ком па ниями. 
При вы бо ре ин вес то ров Ка за хс тан дает боль шее 
пред поч те ние ки тайс ким и ев ро пейс ким ком па-
ниям в си лу геопо ли ти чес ких фак то ров. Фран-
цузс кая ком па ния «То таль» приоб ре ла до лю в 
мес то рож де нии «Кур ман га зы», на ко то рую пре-
тен до ва ла ин дий ская ком па ния OVL. Ки тай ская 
ком па ния «CNPC» пе ре ку пи ла у ONGC ка на дс-
кую ком па нию «PetroKazakhstan»

3. Вы со кой се бес тои мос тью ка за хс танс кой 
неф ти. Наибо лее вы со кое со дер жа ние се ры в неф-
ти из мес то рож де ний «Ка лам кас» – 2,3% и «Ка-
ра жан бас» – 2,1%, что зна чи тель но по ни жает ка-
че ст во неф ти, а очист ка неф ти от се ры тре бует 
до пол ни тель ных ин вес ти ций. На ря ду с этим бу-
ре ние неф ти в Кас пийс ком мо ре свя за но с ря дом 
тех ни чес ких проб лем. На се ве ре за ле жи неф ти об-
на ру же ны на глу би не 5-15 мет ров, тог да как на юге 
– до 500 мет ров. К то му же мо ре зи мой за мер зает. 
Круп нейшее мес то рож де ние «Ка ша ган» ве дет ся на 
глу би не 4800 м. Со дер жа ние се ро во до ро да – 19%. 
По ми мо это го в мо ре имеют ся под вод ные гря зе-
вые вул ка ны, ко то рые мо гут вы зы вать опас ные 
для приб реж ных мес то рож де ний вз ры вы. Им порт 
неф ти из ре ги она БСВ и Аф ри ки и в даль нейшем 
бу дет расс мат ри вать ся как приори тет ный.

Ди на ми ка и перс пек ти вы раз ви тия сот руд-
ни чест ва Ин дии и Ка за х стана в атом ной сфе ре. 
Осо бен ностью сот руд ни чест ва Ин дии и ст ран 
Цент раль ной Азии яв ляет ся экс порт ура на из 
Ка за х стана в Ин дию, об мен опы том в науч но-
исс ле до ва тельс ких раз ра бот ках в атом ной сфе-
ре, а так же расс мат ри вают ся перс пек ти вы экс-
пор та атом ных реак то ров и тех но ло гий из Ин дии  
в Ка за хс тан. 

В ян ва ре 2009 г. во вре мя ви зи та Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан Н.А. На зар баева в Ин дию 
бы ла под пи са на Сов мест ная дек ла ра ция о ст ра те-
ги чес ком парт нерс тве меж ду Ка за х станом и Ин-
дией. Ра нее Ка за хс тан ока зал под держ ку Ин дии 
в хо де вс тре чи Груп пы ядер ных пос тав щи ков, 
на ко то рой бы ло при ня то ре ше ние о пре дос тав-
ле нии Ин дии воз мож нос ти во зоб нов ле ния сот-
руд ни чест ва с ми ро вым сооб ще ст вом в об лас ти 
атом ной энер ге ти ки. Сто ро ны от ме ти ли, что отк-
ры вает боль шие перс пек ти вы для сот руд ни чест ва 
в об лас ти атом ной энер ге ти ки. Меж ду на циональ-
ной кор по ра цией «Ка за то мп ром» и Ядер ной энер-
ге ти чес кой кор по ра цией Ин дии NPCIL был зак-
лю чен Ме мо ран дум о взаимо по ни ма нии. Дан ный 
до ку мент от ра жает ин те ре сы двух ком па ний по 
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сот руд ни чест ву в ши рокм спект ре воп ро сов: до-
бы чу и пос тав ки при род но го ура на в Ин дию, пос-
тав ки ка за хс танс кой ура но вой про дук ции в ви де 
топ лив ных таб ле ток и сбо рок для атом ной энер-
ге ти ки Ин дии, а так же об мен опы том в научных 
исс ле до ва ниях в том ной сфе ре. Об щий объем 
пос та вок оце ни вает ся в 2-2,5 тыс. тонн в год [9]. 
В ап ре ле 2011 г. в хо де ви зи та премь ер-ми ни ст ра 
М. Синг ха в Ка за хс тан меж ду дву мя ком па ниями 
бы ло дос тиг ну то Сог ла ше ние о сот руд ни чест-
ве в граж данс кой атом ной энер ге ти ке. Сто ро ны 
до го во ри лись раз ви вать сот руд ни чест во в об лас-

ти нау ки и тех но ло гий в рам ках меж ду на род ных 
ядер ных ре жи мов [10]. 

Та ким об ра зом, из вы шес ка зан но го мож но 
зак лю чить, что и Ин дия и Ка за хс тан имеют ин те-
рес в раз ви тии двус то рон них от но ше ний. Энер-
ге ти ка яв ляет ся од ним из приори тет ных нап-
рав ле ний в сот руд ни чест ве обоих го су да рс тв. В 
осо бен нос ти сот руд ни чест во в энер ге ти чес кой 
сфе ре прояв ляет ся в сфе рах неф ти и га за и атом-
ной энер ге ти ки. Од на ко труд нос ти геопо ли ти-
чес ко го ха рак те ра влияют на раз ви тие двус то-
рон не го сот руд ни чест ва в энер ге ти чес кой сфе ре. 
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Модель мира  
японской культуры

Культура любого народа является системой, в которой каждый 
элемент имеет свое место. Такая система позволяет людям понять все 
явления окружающего мира. Такие системы можно представить в виде 
моделей мира. Хотя у всех народов эти модели представлялись по
разному, как Мировое дерево, Мировая река, Мировая гора, все же 
они были уникальны. Авторы попытались реконструировать модели 
мира японской культуры и показать ее своеобразие. Так, японская 
модель включает в себя элементы, которые пришли в японскую 
культуру из Скифии, Китая, Кореи, но все это было переосмыслено 
и превратилось в оригинальную систему, знание которой позволяет 
глубже понять культуру японцев.

Ключевые слова: Модель мира, Мировая гора, Мировое дерево, 
ритуал, культура японцев.

Galiev A.A., Batkalova K.,  
Jugaj M.,

World model  
in japanese culture 

The culture of any nation represents a system, where each element 
has its certain place. Such kind of system enables people to understand 
all the phenomena of the world. Given systems can be represented in the 
form of World Model. Though all the nations represent this model as the 
World Tree, the World River, a World Mountain, however, each model is 
unique in every nation. Authors tried to reconstruct the world model of the 
Japanese culture and show its uniqueness. So, the Japanese model includes 
elements that have come to the Japanese culture from Scythia, China and 
Korea, but all these elements were reinterpreted and transformed into the 
original system, the knowledge of which allows a deeper understanding of 
Japanese culture.

Key words: Word model, World Mountain, World Tree, ritual, Japa
nese culture.
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Жапон мәдениетіндегі  
әлемнің моделі

Кезкелген ұлттың мәдениеті белгілі бір жүйені құрайды, ал 
ондағы әрбір элемент өзіндік орынға ие. Бұл жүйе адамдарға әлемнің 
барлық құбылыстарын түсінуге мүмкіндік береді. Осындай жүйелерді 
әлемдік модел ретінде қарастыруға болады. Бұл моделдерді халықтар 
әдетте әлемдік ағаш, әлемдік өзен, әлемдік тау ретінде қарастырған 
болса да, әр халықтың моделі бірегей болып келеді. Авторлар жапон 
мәдениетіндегі әлемнің үлгісін талқылап, оның бірегейлігін көрсетуге 
тырысты. Осылайша, жапондық әлем моделінің үлгісі жапон 
мәдениетіне Скиф жерінен, Қытай, Кореядан енген элементтерден 
тұрады, алайда аталмыш элементтер жапон мәдениеті тарапынан 
терең ой елегінен  өткізіліп біргей жүйеге айналған. Өз кезегінде 
бұл жүйемен танысу жапон мәдениетін тереңірек түсінуге мүмкіндік 
береді.

Түйін сөздер: әлемдік модел, әлемдік тау, әлемдік ағаш, салт
дәстүр, жапон мәдениеті.
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МОДЕЛЬ МИРА  
ЯПОНСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ

Человек всегда стремился познать мир, понять свое место в 
нем. В процессе развития он систематизировал знания о сущем, 
пытался структурировать их и создать некую систему, подоб-
ную «таблице Менделеева», где каждый элемент природы на-
шел свое, строго определенное место. Таким образом, возникла 
модель мира, своего рода инструмент познания, при помощи ко-
торого люди пытались освоить окружающее его пространство. 

В самом общем виде модель мира определяется как сокра-
щённое и упрощённое отображение всей суммы представлений 
о мире внутри данной традиции, взятых в их системном и опе-
рационном аспектах. Модель мира не относится к числу поня-
тий эмпирического уровня (носители данной традиции могут 
не осознавать модель мира во всей её полноте). Само понятие 
«мир», модель которого описывается, целесообразно понимать 
как человека и среду в их взаимодействии; в этом смысле мир 
есть результат переработки информации о среде и о самом че-
ловеке, причём «человеческие» структуры и схемы часто экс-
траполируются на среду, которая описывается на языке антро-
поцентрических понятий. Для мифопоэтической модели мира 
существен вариант взаимодействия с природой, в котором при-
рода представлена не как результат переработки первичных 
данных органическими рецепторами (органами чувств), а как 
результат вторичной перекодировки первичных данных с помо-
щью знаковых систем. Иначе говоря, модель мира реализуется 
в различных семиотических воплощениях, ни одно из которых 
для мифопоэтического сознания не является полностью неза-
висимым, поскольку все они скоординированы между собой и 
образуют единую универсальную систему, которой они и под-
чинены.

Мифопоэтическая модель мира восстанавливается на осно-
вании самых разнообразных источников – от данных палеон-
тологии и биологии до сведений по этнографии современных 
архаических коллективов, пережиточных представлений в со-
знании современного человека, данных, относящихся к языку, 
символике сновидений и более глубоких сфер бессознательно-
го, художественному творчеству и т. п., в которых могут быть 
обнаружены или реконструированы архаические структуры 
(включая и архетипы) [1, с. 161].
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Мифопоэтические модели мира разных на-
родов земли во много сходны между собой, но 
в ходе исторического развития у каждого наро-
да были выработаны свои уникальные варианты 
универсальной модели. Это было вызвано самы-
ми различными факторами – географическими, 
историческими и т.д. Так, к примеру, у таких 
близкородственных народов, как казахи и кыр-
гызы, существуют свои достаточно сильно раз-
личающиеся модели. Кыргызская модель может 
быть названа дуальной, близкой к алтайской, 
туркменской и восходящей к древнетюркской, 
и в конечном итоге к хуннуской. Казахская же 
модель в мельчайших деталях повторяет модель 
древних насельников казахстанских степей – са-
ков, скифов и аланов [2; 3], той модели, которая 
была реконструирована французским ученым 
Жоржем Дюмезилем и которая была названа им 
трифункциональной [4;5].

Часто при культурном взаимодействии одни 
народы могли воспринимать некоторые элемен-
ты, входящие в структуры моделей мира других 
народов и включать их в свои модели. Конечно 
же, это не могло быть слепым копированием. 
При включении в иные структуры инородные 
элементы усваивались, «обкатывались» и только 
после определенной адаптации занимали свою 
ячейку. 

При изучении модели мира мы опирались 
на разработки исследователей московско-тар-
тусской школы семиологии [1; 6] и на работы 
вышеупомянутого французского исследователя 
Ж. Дюмезиля, реконструировавших и исследо-
вавших различные проявления индоевропей-
ской модели. В частности, были использованы 
гипотезы, изложенные в работах Ж. Дюмезиля 
«Верховные боги индоевропейцев» и «Скифы и 
нарты». Эти и другие ученые показали, что мо-
дель мира служит действенным инструментом 
в освоении и структурировании пространства и 
находит отражение во всех аспектах культурной 
жизни народа.

В качестве методов исследования исполь-
зованы сравнительно-исторический и семиоти-
ческий методы. Последний подразумевает под-
ход к тем или иным проявлениям культуры как 
к целостному тексту, реконструированному на 
основе понимания отдельных его элементов, как 
семантически значимых. 

 Модель мира реализуется в представлени-
ях о природе и обществе. Французский ученый 
Жорж Дюмезиль, реконструируя индоевропей-
скую модель социума, показал, что общество 
индоевропейских народов можно представить 

в виде трехчастной организации, где каждая 
часть выполняет определенную функцию. Таких 
функций он насчитал три: сакральная, военная 
и производительная [4]. Эти социально значи-
мые функции маркируются тремя дарами-сим-
волами. В скифской легенде об этнархе Таргитае 
говорится о золотых чаше, копье, плуге и ярме. 
Два последних предмета символизируют произ-
водительную функцию.

Как отмечает выдающийся осетинский уче-
ный В.И. Абаев, за пределами индоевропейско-
го мира, миф о трех предметах, символах трех 
функций встречается у казахов [7, с. 425-426]. 
Аналогичный миф имеется и у японцев.

Японские хроники утверждают, что перво-
начально в мире царил хаос, но затем все при-
обрело стройность: небо отделилось от земли, 
обособились женское и мужское начала: первое 
– в лице богини Идзанами, второе – в лице ее 
мужа Идзанаги. У них родилась богиня солнца 
Аматэрасу, бог луны Цукиёми и бог ветра и воды 
Суса-ноо. Аматэрасу и Сусаноо вступили между 
собой в борьбу. Аматэрасу победила и осталась 
на небе, а Сусаноо был изгнан в страну Идзумо 
на землю. Сын Сусаноо – Окунинуси сделался 
правителем Идзумо. Аматэрасу не смирилась с 
этим и принудила Окунинуси передать правле-
ние ее внуку Ниниги. Ниниги сошел с неба и 
принял управление государством Идзумо. В знак 
власти ему вручили три священных предмета 
– зеркало (символ божественности), меч (сим-
вол могущества) и яшму (символ верности под-
данных). От Ниниги произошел Дзиммутэн-по 
(титул тэнно означает «Верховный правитель»; 
сохраняется за царствующим домом до наших 
дней; передается на европейских языках словом 
«император»), мифический первый император 
Японии, положивший начало династии японских 
императоров – микадо. Зеркало, меч и яшма с тех 
давних времен остаются эмблемой японского 
императорского дома [8, с. 31].

Ацухито Йосида, приводя японскую леген-
ду о дарах-символах, считает, что она попала в 
Японию через корейцев, которые, в свою оче-
редь, испытали влияние скифской идеологии [9, 
с. 179-184].

Тем не менее, нельзя полностью игнори-
ровать наличие этого мифа. Семантика даров-
символов и их значение для японской культуры, 
соотношение их с проявлениями в культурах 
других народов еще нуждаются в семиотиче-
ском осмыслении.

Для структурирования явлений окружающе-
го мира древние люди применяли самые различ-
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ные модели, основанные на основных бинарных 
противопоставлениях, таких как «правое – ле-
вое», «верх – низ». В более сложных системах 
употребляется медиатор – «центр». В японской 
культуре находим такие проявления моделей, 
как Мировая гора и Мировое дерево.

Любой человек, который только начинает 
знакомиться с японской культурой, сразу стал-
кивается с особым почитанием японцами горы 
Фудзияма. Ее изображение можно встретить по-
всеместно. Почитание этой горы показывает, что 
особое отношение к ней связано с тем, что она 
являлась воплощением Мировой горы.

Что касается Мирового дерева (Arbor Mundi), 
то это универсальная, общечеловеческая модель. 
У японцев дерево либо его реплики (включая 
бонсай) встречаются повсеместно в традицион-
ной культуре.

Модели мира являются центральными фигу-
рами в ритуалах архетипа. Среди ритуалов, име-
ющихся у каждого народа, наиболее значимыми 
являются новогодние. Это объясняется циклич-
ностью времени в мифологии. Начало каждого 
цикла, в данном случае годичного, является мар-
кером и сопровождается включением в ритуал 
элементов наиболее значимых для жизни соци-
ума и космоса. Обратимся к описанию ритуала.

На Новый год (празднества, длятся целую 
неделю) у каждого дома ставятся ветки сосны 
(символ долголетия, могущества), сливы и бам-
бука (символ постоянства и добродетели), раз-
вешиваются пучки соломы и узкие бумажные 
полоски. Соломенные пучки затем сжигают, 
«чтобы отогнать злых духов», как это делали в 
старину [8, с. 18].

На наш взгляд, включение веток сосны в 
текст ритуала символизируют не только долголе-
тие. Как и у других народов, дерево должно яв-
ляться центральным элементом, маркирующим 
ритуальный центр космоса – Axis Mundi.

Еще одной распространенной моделью мира 
является жилище. Дом выполняет, помимо чи-
сто утилитарных функций, и функции знаковые. 
Он является своего рода моделью, структуриру-
ющей не только пространство, но и социум. В 
тюркской традиции дом разделяется на верх (об-
ладает более высоким семиотическим статусом) 
и низ, правое и левое (соотносится с понятиями 
«мужской» и «женский». 

В каждой японской семье, как бы ни была 
она бедна, всегда находится горшок с растени-
ями и панно-картина, висящее в специальной 
нише. Даже на самом маленьком клочке зем-
ли обязательно разбит садик. В таких садиках 

– несколько деревьев, каменный фонарь, земля 
покрыта мхом; их можно встретить во многих 
уголках японских больших городов. Если бы к 
тому имелась возможность, то каждая японская 
семья охотно сделалась бы обладательницей по-
добного садика и тщательно за ним ухаживала 
[8, с.17].

Специальная ниша (токонома) маркирует 
наиболее сакральную, обладающую наиболее 
высоким семиотическим статусом часть жилого 
пространства, сопоставимого с казахским по-
нятием «торь». Не случайно в этом месте стоит 
горшок с растениями, репликой Мирового дере-
ва.

В моделировании окружающего простран-
ства важное значение имеет цвет. В китайской 
системе соответствий цветов и объектов окру-
жающей среды, в древнеяпонской устной тра-
диции, а также в Кодзики (71 г. н.э.) – «Записях 
о деяниях древности» – древнейших сохранив-
шихся хрониках Японии фигурируют в основ-
ном только четыре цвета, белый, красный, чер-
ный и аой (синий, зеленый, голубой). Позднее к 
этим обозначениям добавляется еще и желтый 
цвет, который заключает пятерку базовых цветов 
японского языка и культуры [10, c. 10]. 

Этот набор из пяти цветов поразительным 
образом совпадает с тем набором, который суще-
ствовал в Центральной Азии у тюрко-монголь-
ских народов. В легенде о Коркуте, первом тюрк-
ском шамане и демиурге, рассказывается, что, 
спасаясь от смерти, он бежит в разные стороны 
света и везде встречает людей в одежде, окра-
шенной в определенный цвет. На юге – в крас-
ной, севере – черной, западе – белой и востоке 
– голубой, синей. Тюрки особо почитали синий 
цвет, цвет неба, что нашло отражение в их назва-
нии – кок-тюрки. Эта традиция очень древняя. В 
китайских династийных хрониках указывается, 
что хунны (народ, который, вероятно, говорил на 
тюркском языке), для маркировки своих войск 
использовали коней четырех мастей. Речь идет 
о том, что хуннское войско делилось на четыре 
части, соответственно четырем сторонам света. 
Каждая часть использовала коней определенной 
масти: южная – красных (рыжих), северная – 
черных, западная – белых. Мы вправе ожидать, 
что воины с востока должны были бы сидеть на 
конях синей масти, но ведь известно, что такой 
масти в природе не существует. Поэтому они 
сидели на конях серой масти, которая в совре-
менном казахском означается, именно по отно-
шению к масти (!), словом «боз». Таким образом, 
маркеры «боз» и «кок» можно рассматривать как 
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синонимы. Если вспомнить, что до сих пор в ка-
захстанской историографии спорным является 
вопрос о локализации Боз Орды [11], можно с 
большой долей вероятности предположить, что 
Боз Орда локализовалась на Востоке. 

Что касается желтого цвета, то он во многих 
традициях был синонимичен цвету золота и упо-
треблялся для маркировки центра (сравн.: «Зо-
лотая Орда»).

Также во всех без исключения традициях 
роль маркеров различных зон мироздания игра-
ют животные. В тюркском бестиарии особое 
значение играет волк (волчица). Это животное 
является прародителем, воспитателем и охран-
ником в древней усуньской и средневековой 
тюркской традициях. Волчица уносит младен-
ца, оставшегося без родных, в горы (Алтай) и 
воспитывает его.

Волку издавна поклонялись и в Японии. До 
недавнего времени волка считали духом гор 
Оками. Люди просили Оками защитить посевы 
и самих тружеников от различных напастей. Так, 

рыбаки до сих пор просят его о ниспослании бла-
гоприятного ветра. В ряде провинции люди до 
недавнего времени считали волка главным сре-
ди всех животных. К нему обращались во время 
стихийных бедствий и даже просили излечить от 
болезней; многие и сейчас поклоняются волку и 
молятся ему в храмах. В японской традиции, как 
и в древнетюркской, волк связан с горой (Миро-
вая гора), охранными функциями.

В заключение отметим, что объем данной 
статьи не позволяет рассмотреть все проявления 
японской модели мира. Мы только вкратце смог-
ли обрисовать основные сюжеты, связанные с 
наиболее значимыми фактами. Но и они показы-
вают чрезвычайно разработанную и многогран-
ную семиотическую систему, структурирован-
ную в форме таких моделей мира, как мировое 
дерево, мировая гора и реактуализацию этих 
моделей в новогоднем ритуале архетипа. Нуж-
дается в дальнейшем изучении и проблема древ-
них культурных связей народов Азии, таких как 
японцы и тюркоязычные этносы.
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 Intermarriage Korean 
Women and American 

Servicemen as a Stage in the 
History of Interethnic Marriages 

of Koreans United States

The intermarriage Korean women and American servicemen in Korea 
is one of the stages in the history of interethnic marriages of Koreans, the 
United States and one of the results of the Interstate company formation 
and subsequent generations of Koreans in the United States. In this ar
ticle author make analysis of interethnic marriages of Korean women and 
American servicemen. This fact had a value in understanding Korean inter
ethnic marriages in the United States as a model of social exchange, where 
Korean women considerably concede to their husbands. Korean wives of 
American servicemen are in the most difficult conditions of adaptation, 
even in comparison with Korean immigrant families.

Key words: Intermarriage, Korean Women, American Servicemen.

Ем Н.

Ко рей әйел де рі мен  
аме ри ка лық әс ке ри лер дің  
эт ни каара лық не ке сі АҚШ  

ко рей ле рі нің эт ни каара лық  
не ке та ри хын да ғы ке зе ңі

Ко реяда ғы ко рей әйел де рі мен аме ри ка лық әс ке ри қыз мет кер
ле рі нің ха лы қа ра лық не ке сі АҚШ ко рей ле рі нің ұл та ра лық не ке сі нің 
та ри хын да ғы бір ке зең ді ала ды, сон дайақ АҚШта ғы ха лы қа ра лық 
кә сі по рын дар дың құ ры луы мен ке йін гі ко рей ұр пақ та ры ның қа лып
тас уына әкел ді. Бұл ма қа ла да ха лы қа ра лық не ке ста ту сы бар ко рей 
әйел де рі нің эт ни каара лық не ке сі не тал дау жа са лын ды. АҚШта ғы 
ко рей әйел де рі нің эт ни каара лық не ке сі олар дың күйеуле рі не қа ра
ған да тө мен жағ дайда тұр ған дық тан, бұ ны әлеу мет тік ал ма су дың үл
гі сі деу ге бо ла ды. Аме ри ка лық әс ке ри қыз мет кер лер дің ко рей әйел
де рі нің жер гі лік ті жер ге үйре ні су жағ дайы тіп ті ко рей им миг рант 
от ба сы ла ры мен са лыс тыр ған да күр де лі бол ған. 

Тү йін  сөз: Ха лы қа ра лық не ке, ко рей әйел де рі, аме ри кан дық әс
ке ри лер.

Ем Н.

Ме жэт ни чес кий союз  
ко рейс ких жен щин и  

аме ри ка нс ких воен нос лу жа
щих как этап в ис то рии  
ме жэт ни чес ких бра ков  

ко рей цев США

Меж ду на род ный брак ко рейс ких жен щин и аме ри ка нс ких воен
нос лу жа щих в Ко рее яв ляет ся од ним из эта пов в ис то рии ме ж 
эт ни чес ких бра ков ко рей цев США, а так же од ним из ре зуль та тов 
меж го су да рст вен но го предп риятия и фор ми ро ва ния пос ле дующих 
по ко ле ний ко рей цев в США. В дан ной статье был про ве ден ана лиз 
ме жэт ни чес ких бра ков ко рейс ких жен щин и аме ри ка нс ких воен нос
лу жа щих, имею щих ста тус меж ду на род но го бра ка. Дан ный факт 
имел зна че ние в по ни ма нии ко рейс ких ме жэт ни чес ких бра ков в США 
как об ра зец со ци ально го об ме на, где ко рей ские жен щи ны зна чи тель
но ус ту пают своим мужьям. Ко рей ские же ны аме ри ка нс ких воен но
с лу жа щих ока за лись в наибо лее слож ных ус ло виях адап та ции, да же 
в срав не нии с ко рей ски ми им миг рант ски ми семьями. 

Клю че вые сло ва: меж ду на род ный брак, ко рей ские жен щи ны, 
аме ри ка нс кие воен нос лу жа щие.
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In General, researchers have always found gender differences 
in rates of intermarriage for all Asian women [1]. However, a 
separate place in inter-ethnic marriages occupied the Korean wife of 
American troops. Gender differences in marital behavior of Koreans 
in the United States as a whole due to the researchers as war brides. 
So the review is an interesting analysis of inter-ethnic marriages of 
Korean women and American servicemen.

American foreign policy as a result of the location of United 
States military personnel in many countries, allowed soldiers to 
communicate with local women. So a contingent of foreign women, 
including Korean, who had married the representatives of United 
States military personnel. The deployment of United States forces in 
Asian countries has led to more than 200000 Japanese, Vietnamese, 
Thai, Korean and Filipino women as wives who immigrated to the 
United States after the Second World War. Many members of the 
United States, which were stationed in Korea, brought “war brides” 
in the United States [2]. 

The problem of such marriages have become a separate stage 
in the history of inter-ethnic marriages of Koreans in the United 
States, they refer to the attention of many researchers. In early 
writings raised the issue of a new understanding of marriage as 
a “global village”. On the basis of representative case studies, as 
well as some statistics such as authors Kim Bok-Lim C. [3], Ratliff, 
Bascom W.; Moon, Harriett Faye; Bonacci, Gwendolyn A. [4], 
Hong Sawon [5] exploring the social, economic, cultural, military 
marriages. Special attention is given to study of “suffering and 
abuse”, which have been subject to Korean women in marriages 
with U.S. soldiers [6]. 

Experience of intercultural marriage Korean women with 
American military remains relevant, and at a later time. So 
these questions studied. On the basis of the available data in 
the literature of ethnic Koreans in the United States military 
marriages, consider the dynamics and structure of marriages 
during the previous period up to 1980’s. An attempt to estimate 
the annual average number of interethnic marriages in the period 
1950-1989 the data was based on Korean immigration United 
States [6, 96]. 
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Table 1 – Annual statistics of Korean immigration to the United States through international marriage 1950-1989 [6, 96] 

year number year number year number year number

1950 1 1960 649 1970 3558 1980 4825

1951 11 1961 405 1971 4484 1981 4700

1952 101 1962 692 1972 4407 1982 4326

1953 96 1963 1350 1973 4614 1983 4026

1954 116 1964 1340 1974 2925 1984 4248

1955 184 1965 1281 1975 3494 1985 4104

1956 292 1966 1225 1976 5126 1986 3810

1957 288 1967 1389 1977 4333 1987 4010

1958 410 1968 1356 1978 7710 1988 3903

1959 488 1969 1954 1979 5343 1989 2326

1950-е 1987 1960-е 11641 1970-е 42044 1980-е 40278

the annual average number

199 1164 4204 4217

For example, in the period 1950-59 average 
numbers of international marriages in the United 
States totaled 119 marriages a year. In the follow-
ing decades, this figure was distributed as follows: 
1960-69-1164; 1970-79-4204; 1980-89 – 4217 
marriages. In General, we have seen a significant 
increase in the Korean immigration to the United 
States through international marriage, especially in 
the period 1950-1970. For the whole period revealed 
almost 100000 (95950) international marriages be-
tween Korean and American forces.

According to the Korean Development Insti-
tute in the study of Korean emigration (1979) for 
the period 1962-1979 international marriages be-
tween Koreans and United States military personnel 
made up 16.9% [6]. According to the Department 
of immigration 1970-1989 Ministry of Foreign Af-
fairs among the total number of Korean emigrants 
in the United States, emigration through interna-
tional marriage amounted to 15.4% (18322). From 
this time period 1962-1968 was the most active 
and had the highest proportion-39.4% among all 
categories of emigration (along with family, work 
and other types of emigration). The reason for such 
a significant change in the dynamics of the number 
of international marriages was United States immi-
gration law. If in the 1950’s – the first half of 1960 
‘s immigration quota (1952 – 100 people per year) 
just launched a renewed beginning of Korean im-
migration, emigration Act 1965 provided the possi-

bility of immigration of Koreans in large numbers. 
Moreover, military United States army stationed in 
Korea, creating an atmosphere of close communi-
cation with the citizens of the United States, which 
provided for the implementation of the “American 
dream” for many young Korean women. Daniel Lee 
argues that much of the research in the United States 
is already a mixed marriage predicted a strong in-
crease in such marriages. However, the phenome-
non of military marriage not probed in transcultural 
system perspective of historical dynamics. Military 
marriage was perceived as the impact of military op-
erations abroad, United States. This had a significant 
effect on incidents of mixed marriage. Almost half 
of all Korean immigrants in the United States was 
represented by marital partners Korean international 
marriages until the mid 1970 ‘s. [7]. Thus, the dy-
namics of inter-ethnic marriages Korean wives and 
American troops marked the rapid increase, how-
ever, the representativeness of such marriages based 
on United States immigration remains questionable. 
However, the Korean women in American military 
marriage played a significant role in increasing the 
strength of the Korean population in the United 
States of Korean mixed marriages.

In the scientific literature, the study of trans 
cultural military marriages, was analyzed the socio-
demographic characteristics of partners. According 
to the study Hong Sawon, the majority of Korean 
women (53%) were married at the age of 20-24 
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years old with an average age of 24.2 years. The age 
range was married between 15-42 years. Women af-
ter the age of 20 years included 75%. At an early age 
married 11% [8]. 

A few were previously known research Gal-
braith H.L., Bernard R.S. They found that 71% of 
Korean women married at the age between 20 and 
29 years and 10.3% at a young age. The average age 
was 33, the American troops, and the Korean wives 
– 31 year. Half of the men were older than women 
with an average age of difference in 0.9 years [9]. 

Based on a study of fifty married Korean-Amer-
ican military couples in the States of Utah, Colorado 
and Washington researchers in 1979-80 got some 
age-related indicators. The median age was 31.5 
years for Korean wives with age range of 21 and 
46 years old. Korean women were 2.4 years under 
American husbands [7]. Thus, Korean women inter-
married largely in relatively advanced age, having 
a certain experience, but being a bit younger than 
their American husbands. Age category of mating 
behavior of Korean women have value when de-
ciding on the interethnic marriage, immigration in 
United States.

Educational partners in trans cultural American 
military marriage has been studied in academic liter-
ature. Researchers are closely associated indicators 
of the low level of education of the Korean women 
with behavior in choosing a marriage partner ac-
cording to the theory of Exchange. Studies show 
interesting is the ratio of the level of education of 
Korean women to receive immigrant visas. Prior to 
the emigration of most of them (63.2%) has been 
no more than 6 years of schooling, 14.1% finished 
9-year education, 22.7% are high school graduates 
and 4% have a college diploma [7]. 

In addition, the researchers found that 12% of 
Korean women and 86.4% of American soldiers 
had high school education. The average number of 
years of education for Korean women was 7.6 years, 
American husbands is 12.1 years [9]. On the basis 
of these data, it is fair to say that the educational 
level of international military marriage was rela-
tively low. Moreover, Korean women have occupied 
lower positions, often they do not even have prima-
ry education. Differences in education between the 
spouses were significant. Social status of Korean 
wives in connection with level of education before 
arriving in the United States was significantly below 
that of their husbands. Thus, according to previous 
studies, intercultural military marriages of Korean 
women are especially in the choice of marriage 
partner. Choice of marriage partner was originally 
determined by the degree of freedom of individual 

choice. However, the choice to marry subject to cer-
tain cultural, social, psychological and biological 
factors. With regard to marriages of Korean women 
and American soldiers there are several factors that 
may have led to the construction of premarital rela-
tions.

First, in the midst of hosting American military 
bases on the territory of Korea has run one of the 
most important sociological factors of marital selec-
tion – proximity. The proximity is spatial, proximity, 
living next door. In the early 1930’s, an American 
researcher Bossart J.On 5000 marriages concluded 
in Philadelphia, showed the effect of proximity. Ac-
cording to his data, the number of pairs of almost 17 
% lived in the same neighborhood of Philadelphia, 
over 33 % in the next five quarters and half in the 
next twenty blocks [10]. As a result of the Second 
World War and Korean War stationed in the United 
States military bases in Korea allowed American 
troops to come into contact with the locals, created 
conditions of intimacy and build more personal re-
lationships. In the face of such spatial proximity of 
many so-called “war bride”.

Second, one of the theoretical interpretations of 
the mating selection is the theory of Exchange. It is 
based on the model of social interaction of Homans 
[11]. According to this theory the “basis of norma-
tive order in the society is a mutual utility people 
benefits they receive as a result of an exchange 
between the different Council benefits (not neces-
sarily physical). Characteristics of an individual 
are viewed as a benefit to the Exchange and have a 
market price”. In line with this, the Korean women 
in trans cultural military marriages have a similar 
metabolic equivalents. For expats in United States 
through military married Korean women were basi-
cally motivated by negative social conditions: eco-
nomic instability, military threat, the hardness of the 
traditions of Confucianism. Korean women usually 
married troops United States had lower socio-eco-
nomic status, although there are many exceptions 
[12]. 

The Third. In foreign literature was identified 
four types of motivation intercultural military mar-
riage. So, along with the type of Exchange when a 
Korean woman seeking to expand their economic 
opportunities, and the type of salvation when the 
Korean woman feels the need to escape from danger 
during the war, economic volatility, other psycho-
logical factors, it may find salvation outside. In ad-
dition to these types, were discovered two more-call 
type and type of altruism. The first occurs when an 
intellectual, educated Korean women are alienated 
from traditional Korean service “role of the fam-



ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №1 (76). 201680

Intermarriage Korean Women and American Servicemen as a Stage in the History of Interethnic ...

ily. They begin to oppose the superiority of Korean 
men and the subordinate position of women. As a 
result, they fall outside the traditional limitations 
and discover the American society. The second type 
is more idealistic, this becomes the result of deep 
sensual love for each other and, particularly, to all 
mankind [6]. 

Logical is the identification of such expectations 
and motivation for international marriage. The study 
singled out nine factors that take advantage of the 
Korean cultural military married to Korean women. 
Women were in this marriage of individual freedom 
as freedom of expression. Differences in the eco-
nomic development of Korea and the United States 
contributed to the Korean women gain here is “bet-
ter living standards, economic benefits, security of 
the future”. In the United States the equality of the 
rights and freedoms of a person may be considered 
as a meaningful public equivalent, which moved the 
Korean women in international military marriage 
from a low position in the traditional women’s pa-
triarchal society in almost equal with men in pub-
lic positions in an open society of America. Korean 
wife had opportunities here for their own growth. 
America as the land of opportunity “gave them a 
chance to receive an education, career and even pub-
lic promotion. Moreover, their privileged status as 
military spouses United States, expanded their abil-
ity to travel. This marriage had enriched women’s 
position and against spiritual values. Relationship 
with American husbands were built on diplomacy, 
in contrast to the authoritarian rule of Korean hus-
bands. In addition, Korean women can fulfill their 
obligations towards families remaining in Korea. 
Not only are they financially supported them for liv-
ing in Korea, but the subsidized immigration of fam-
ily members. According to the researchers, 36% of 
Korean wives have paid relocating and 56.4% had 
the desire to do so. And finally, one of the metabolic 
equivalents of international military marriage author 
defines a «worrying about the future of education» 
and «style of life» [6]. 

All of these are equivalent to the Exchange can 
be identified and the quality of life in international 
military marriage. However, these positive aspects 
have a downside. Some researcher’s marriages with 
U.S. soldiers are «tragic» side of such a Union. Re-
searchers are also studying the international military 
marriages, determines the cause of instability in the 
lower socio-economic status of Korean wives [12]. 
For successful adaptation in the United States Ko-
rean women had to overcome many difficulties and 
suffering, each of them passed this way individually, 
and not always a process of adaptation and social-

ization ended successfully. Among these difficulties, 
foreign researchers call conflicts as the result of a 
bicultural existence; communication problems be-
tween Korean women and American men; the prob-
lem of mutual understanding between the mother 
and children; social prejudices and interpersonal an-
tagonism; ethnic prejudice, social exclusion.

Marital conflicts of one sort or another is in-
evitable, because there are differences between the 
spouses in their views and attitudes. This situation 
is exacerbated by the signing of intercultural, in-
ternational marriage, because two people face not 
only the individual but also to cultural differences. 
Study intercultural marriages mainly have shown 
that conflicts occur for several key reasons. Intercul-
tural conflicts experienced family and Korean im-
migrants, but the degree of difficulty varies greatly 
depending on their educational and economic status, 
social experience to emigration. The first difficulty 
occurs due to language limitations when thoughts 
and feelings cannot be the means of compliance. 
Korean wife chatted with their American spouses 
prior to the marriage, only some time and they had 
a very low level of English. Their “poor” English in 
communication with husbands and other Americans 
did their demure and complicated public interaction. 
This lack of complicated emotional tension in the 
Korean-American families. Another problem arose 
because of the different understanding of lifestyles, 
cultural traditions, attitudes to child-rearing. Exam-
ples of researchers leads to war between the spouses 
on a smell of kimchi, more food for relatives in the 
extended family, the conflict between the spouses in 
managing money, where one saves, while another 
spends [6]. Another potential source of conflict is 
the difference in understanding of male and female 
gender roles. The Korean-American marriage the 
wife was expecting her husband American type of 
conduct and husband expecting that his wife will be-
have according to the Korean standards.

Language problem complicating the relation-
ship her mother with children. Having a database of 
spoken English, mothers often do not have the abil-
ity to read and write, or whether these abilities were 
limited. When children become adults, mothers are 
increasingly experiencing psychological problems 
because of their helplessness in dealing with chil-
dren. Moreover, conflict of standards between moth-
er and children are at the heart of their unique struc-
ture, where the mother is Korean and her father is 
American. The children of such families live in two 
cultural worlds. Naturally, children absorb the stan-
dards and values of the dominant culture, and often 
in conflict with their mothers. Another problem in 
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the process of adaptation of Korean wives in Ameri-
can society are social biases that prevailed in both 
the United States and the world in Korea towards in-
ter-ethnic marriages. The special nature of this con-
cept is in the context of ethnic prejudice. Thus, the 
researchers say the installation guide on the general-
ized hostility to all members of a particular ethnic 
group, regardless of their individualities; This set-
ting has a character stereotype, emotionally-colored 
image. The etymology of the words prejudice, bias 
is something that precedes reason, deliberate con-
viction. In addition, this plant is highly resistant and 
very difficult to change under the influence of ratio-
nal arguments.

In conclusion, you have to accept that the Ko-
rean women married to American forces have value 
because of their size; they identified the significant 
participation of Korean women in inter-ethnic mar-
riages compared with Korean men in the United 
States. In the period from 1950 to 1990 ‘s when ap-
proximately 100000 Korean women immigrated to 
the United States as wives of servicemen. Korean 
wives of American servicemen, with few excep-
tions, have low levels of education, social position, 
compared with American husbands, they often 

came from rural areas with no experience living in 
large cities. This fact had a value in understanding 
Korean inter-ethnic marriages in the United States 
as a model of social exchange, where Korean wom-
en considerably concede to their husbands. Korean 
wives of American servicemen are in the most dif-
ficult conditions of adaptation, even in comparison 
with Korean immigrant families. In addition, they 
are even in the modern period experience psycho-
logical difficulties. In the United States and Korea 
mixed marriages have been limited at the level of 
law and public condemnation, until recently. Even 
in modern Korean society is maintaining a social 
distance from Korean women married to American 
soldiers. Even the later immigrants often chose not 
to have a closer relationship with them because of 
the stereotype of the military of the bride as prosti-
tutes, which exists in both the United States and in 
Korea [13]. Thus, international, inter-ethnic mar-
riage Korean women and American servicemen in 
Korea is one of the stages in the history of inter-
ethnic marriages of Koreans, the United States and 
one of the results of the Interstate company forma-
tion and subsequent generations of Koreans in the 
United States. 
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ӘлФа р аби та ны мын да ғы  
со пы лық

Бұл ма қа ла да Әбул Қа сым ның со пы лық та ны мы жай лы сөз бол
мақ. Әбул Қа сым Ор та ға сыр лық ис лам ға лым да ры ның клас си ка лық 
ең бек те рі не сүйене оты рып, со пы лық сө зі нің ма ғы на сын жанжақ ты 
аш қан. Со пы лық тың ис лам ға тән са ла екен ді гін Құ ран аят та ры жә не 
Пай ғам бар (с.а.с.) ха дис те рі мен ұш тас ты рып тү сін дір ген. Со пы лық 
тек теория ға на емес, ол іс жү зін де ат қа ры ла тын құл шы лық екен ді гін, 
оны құр сөз бен жет кі зу мүм кін емес еке нін тіл ге тиек ет кен. Сон дай
ақ, со пы лық – ша ри ғат тың ке мел кө рі ні сі, со пы лық тың ғи ба дат пен, 
ғи ба дат тың со пы лық пен бай ла ныс ты еке нін нақ ты дә лел дер мен тү
сін дір ген. 

Түйін сөз дер: со пы лық, па қыр лық, пай ғам бар.

Yerzhan K.S., Anarbayev N.S.

The concept of Sufism AlFarabi

The article discusses the concept of «Sufism» AbulQasim. AbulQa
sim fully discloses the concept of «Sufi», based on the works of Islamic 
scholars of the Middle Ages. He reveals the concept of Sufism by bring
ing examples from the Qur’an and the hadith of the Prophet Muhammad. 
Sufism is not only theory but also the worship of Allah. Also shows the 
relationship of Sufism and worship, resulting in accurate evidence.

Key words: Sufism, the worship of the prophet.

Ер жан К.С, Анар баев Н.С. 

По ня тие су физ ма  
АльФа р аби

В статье расс мат ри вает ся по ня тие «су физ ма» АбульКа сы ма. 
АбульКа сым всес то рон не раск ры вает по ня тие «су физ ма», опи раясь 
на тру ды ис ла мс ких уче ных Сред не ве ковья. Он раск ры вает по ня тие 
су физ ма пу тем при ве де ния при ме ров из ая тов Ко ра на, а так же ха ди
сов про ро ка Му хам ме да. Су физм яв ляет ся не толь ко тео рией, но и 
пок ло не нием Ал ла ху. Так же по ка зы вает связь су физ ма и пок ло не ния, 
при во дя точ ные до ка за тель ст ва.

Клю че вые сло ва: су физм, пок ло не ние, про рок.
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ӘЛФА Р АБИ  
ТА НЫ МЫН ДА ҒЫ  

СО ПЫ ЛЫҚ

Қа зақ тың «со пы лық» сө зі араб тың « » «су фи» сө зі нен 
туын да ған. Со пы лық жо лын ұс тан ған адам ды араб ті лін де «су-
фи» де се, со пы лық « » «та саууф» деп айтыла ды. Осы «та-
саууф» сө зі нің шы ғу те гі кө бі не мы на сөз дер ге ке ліп ті ре ле ді. 
Олар: араб ті лін де гі «саф» ( ) – қа тар; «са фа» ( ) – та за-
лық; «суф» ( ) – жүн де ген сөз дер. 

Со пы лар жан та за лы ғы на, жү рек та за лы ғы на аса мән бер-
ген дік тен «та саууф сө зі нің тү бі рі «са фа» (та за лық) сө зі нен 
шық қан» де се, ен ді бі рі «со пы лар Ал ла ның ал дын да шын пейіл-
де рі мен бі рін ші қа тар да тұ рып құл шы лық ете тін бол ған дық тан 
«саф» (қа тар) сөз ден алын ған», – дей ді [1, 21-23]. Ал су физм 
теоре ти гі имам Қу шай ри «пай ғам ба ры мыз дың (с.а.с) дәуі рін-
де тек пай ғам бар дың са ха ба ла ры де ген ұлы атау ға ие бол ған-
дар бол ған. Одан ке йін гі та би ғин жә не ат ба ғут та би ғин дер дің 
дәуі рін де көп құл шы лық жа саушы лар ға «та қуа» («зу һад», «уб-
бад») деп ата ған» деп жо ға ры да атап өт кен екі көз қа рас қа да 
қо сыл майтынын біл дір ген [2, 464]. Көр нек ті ой шыл, эн цик-
ло пе дист ға лым Би ру ни «су фи» сө зі нің грек ті лін де гі «со фос» 
(да на лық) сө зі нен шы ғуы мүм кін де ген ойды ал ға тар та ды. Осы 
сөз ді не гіз ге ал ған кей бір ға лым дар со пы лық тың те гін грек фи-
ло со фиясы ар қы лы тү сін ді ру ге ты рыс қан. Олар дың қа та ры на 
Е.Ре нан, М.Уби ци ни, Вен синск жә не Гам мер лер ді жат қы зу ға 
бо ла ды [3, 91-92]. Алай да, бұл көз қа рас тар мүл дем сын кө тер-
мейді. Се бе бі, грек тер дің «sofos» сө зі араб ті лін де гі «син» әрі-
бі мен жа зыл са, та саууф та ғы «суф» сө зі араб тың «сод» әрі бі мен 
жа зы ла ды деп, нақ ты жа уап  бер ген дер бол ды [4, 26]. Ис лам ғұ-
ла ма ла ры нан Әс-Си раж ат-Ту си, әс-Саһ рауар ди, әл-Ка ла ба зи, 
Әбу Нуайм, имам Ға за ли, ибн Хал дун се кіл ді ға лым дар «су фи» 
сө зі араб тың « » (суф) – жүн, жү ні бар те рі ден жа сал ған 
тон де ген сөз ден алын ған ды ғын ал ға тар та ды. Әс-Си раж ат-Ту-
си «әл-Лу ма» кі та бын да: «Та саууф атауы Пай ғам бар лар мен 
әулие лер ге елік теп, суф ки ген дік те рі нен та ғыл ған атау»,– де-
се та ны мал та рих шы ибн Хал дун: «Бі реулер құн ды да қым бат 
киім ки се, со пы лар со пы лық киім де рі мен өз ге лер ден ерек ше ле
ніп, жүн нен то қыл ған киім кие тін бол ған», – дей ді [5, 467-468]. 

Осы пі кір ді құп та ған ор та ға сыр лық со пы ға лым Әбул Қа-
сым әл-Фа ра би (607 х.) «ха ли са ту-л ха қайқ» трак та тын да мы-
на дай дә лел дер кел ті ре ді: «Әнас ибн Ма лик тен жет кен ха дис те 
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Әл-Фа раби та ны мын да ғы со пы лық

Мұ хам мед пай ғам бар: «Суф (жүн) киің дер, же
ген де ын сап пен жең дер, бұл пай ғам бар лық тың 
бір бөл ше гі» – де ген [6, 347 №485]; Ха сан Бас-
ри: «Мен Бәдр со ғы сы на қа тыс қан 70 са ха ба ны 
көр дім, киім де рі суф тан еді», – де ген [7]; Айша 
(р.ан һа) ана мыз үйі нен жүн нен то қыл ған көй-
лек пен қа лың шал бар алып шы ғып: «Пай ғам
бар (с.а.с.) осы киімі мен қайт ыс бол ған»,– де ген 
[8, 4/224]; Аб ду рах ман ас-Су ла ми Пай ғам ба ры-
мыз дан (с.а.с.) жет кен ха дис те: «Суф киің дер, 
иман ның ләз за тын тат қан бо ла сың дар», – де-
ген; Омар (р.а.) Пай ғам ба ры мыз дың (с.а.с.) қа-
ра пайым өмі рі мен Оның қи нал ған сәт те рін ес-
ке алып бы лай де ген: «Суф ки дің, есек ке мін дің, 
ме ні ар ты ңа мің гес тір дің» [9, 4/224]. Осы дә-
лел дер ді мы сал ет кен Әбул Қа сым әл-Фа р аби: 
«Со пы, сол уа қыт тың ба ла сы», – де ген. Яғ ни 
«сол уа қыт тың» деп, со пы ның ру ха ни ха лі мен 
ма қа мын мең зе ген. Со пы осы ру ха ни хал не ме-
се ма қам дар ая сын да Ал ла ны та ну ға ты ры са ды. 
Сон дай-ақ, со пы лық ты «пақр», «Зухд» деп тү-
сін дір ген дер бол ды. Мы са лы, Шам елі нің тұр-
ғын да ры «та саууф» пен «па қыр» сөз де рін бір 
деп са на ған. Өйт ке ні, Құ ран да «Ал ла жо лын-
да қа ма лып шық пай отыр ған па қыр лар...» 
[11-2/273] де ген аят та со пы лар ды па қыр лар деп 
ата ған дей ді. Әл-Әз һар уни ве рси те ті нің про фес-
со ры Жа мал Сад Мах муд Жу ма па қыр мен со-
пы ның айыр ма шы лы ғын бы лай ша баян дай ды: 
«Па қыр адам ақы рет те жән нат қа кі ре мін деп 
па қыр лы ғын ұна та ды, со пы ақы рет те гі қа ры
мын күт пейді, па қыр лық ты дә ре же деп бі ле ді. 
Па қыр өз қа лауы мен па қыр бо лу ға ты ры са ды. 
Ал со пы Ал ла қа ла са па қыр бо ла ды, бол ма са бай 
бо ла тұ ра нәп сі мен кү ре се ді», – де ген [13, 50]. 
Олай бол са па қыр адам осы па қыр лы ғын дү-
ниелік бай лық тан ар тық кө ріп, Пай ғам ба ры мыз-
дың (с.а.с.): «Үм бе тім нің па қыр ла ры бай лар дан 
бес жүз жыл ға тең ке ле тін жар ты күн бұ рын 
жән нат қа кі ре ді» [14, 54] де ген сү йін ші сін ой-
лап, пә ни бол ған па қыр лы ғын мәң гі лік жән нат 
бақ ша сы на айыр бас та ғы сы ке ле ді. Ал со пы лар 
үшін па қыр лық Ал ла жо лын да ғы дең гей. Ал-
ла Та ға ла со пы ның тағ ды ры на па қыр лық ты яки 
бай лық тың қай сы сын жаз са да со ған кө не ді. Со-
пы өз қа лауы мен па қыр бол майды. Сон дай-ақ 
олар дың ара сын да бай ла ры да бол ған. Бұл жа-
йын да Әбул Қа сым әл-Фа р аби Һа рун Қас сар-
дың: «Ке дей лік ті де, бай лық ты да таң да ма. Ал
ла са ған қай сы сын таң да ған бол са, сол сен үшін 
қайыр лы сы»,– де ген сө зін кел тір ген. Осы орай-
да, Әбул Қа сым ке дей лік ті тек дү ниесіз бо лу деп 
емес, Ал ла ға мұқ таж дық деп тү сін ген. Өйт ке ні, 
ке дей лік – мұқ таж дық де ген сөз. Бұл мұқ таж дық 

адам ба ла сын да тән дік жә не ру ха ни мұқ таж дық 
деп бө лі не ді. Адам ба ла сы ның жа ны (ру хы) Ал-
ла ға мұқ таж. Бұл жа йын да Әбул Қа сым бы лай 
дей ді: «Ке дей лік тің үш тү рі бар: нәп сі ке дей
лі гі – ол еш нәр се мен той май ды. Ма те ри ал дық 
ке дей лік – сол зат тың та бы луымен тоят та на
ды. Ал ла ға де ген ке дей лік – бұл мақ тау ға лайық
ты бол ған ке дей лік» – дей ді [9, 332]. Осы лай ша, 
Әбул Қа сым ке дей лік ті яғ ни, мұқ таж дық ты нәп-
сі қа жет ті лі гі мен дү ние қа жет ті лі гін қа ра пайым 
ке дей лік ке ба лап, мақ тау ға лайық ты ке дей лік ті 
Ал ла ға де ген мұқ таж дық деп ерек ше атап өт кен. 
Олай бол са, Ал ла ға мұқ таж дық на ғыз па қыр лық 
бол мақ. 

Па қыр адам со пы бол мауы мүм кін, алай да 
со пы үшін па қыр лық – Ал ла ға жа қын да та тын 
дә ре же. Осы се беп тен «па қыр лық тың со ңы, со-
пы лық тың бас та ма сы» деп айт ыл ған. Со пы лық-
та па қыр лық ма ңыз ды бол ға ны се кіл ді тәубе, 
са быр, жо ма рт тық, шү кір лік, зі кір се кіл ді бір-
ша ма ма қам дар мен ма хаб бат, қор қы ныш, өті
ніш, мұ ра қа ба, иа қин се кіл ді хал дер де ма ңыз-
ды. Алай да, со пы лық тү сі ні гін осы ма қам мен 
хал дер дің бі рі не шек теу, кең ма ғы на ны та рал ту 
бол мақ. Сол се беп ті Әбу Наср әс-Си раж әт-Ту-
си ма қам мен хал ге бай ла ныс ты: «Егер бі реу: 
«Ха дис ілі мі мен шұ ғыл дан ған дар ха дис ші, фиқһ 
ілі мі мен шұ ғыл дан ған дар фа қиһ деп атал ды, ал 
со пы лық атауы бел гі лі бір ілім ге де со пы лық
та ғы хал дер ге де қа ты сы жоқ. Алай да, со пы
лық ты осы хал дер дің бі рі мен ата сақ бо лар еді, 
мы са лы, Зухд жо лын да ғы лар ды зуһ һад, тәуе кел 
жо лын да ғы лар ды тәуе кел шіл, са быр лық та
ныт қан дар ды са быр лы де ген се кіл ді» деп сұ
ра са оған бы лай ша жа уап  бе рі ле ді: «Со пы лық 
бір ілім мен шек тел мей ді, сол се кіл ді бір хал мен 
(жү рек се зі мі мен) не ме се бір ма қам мен (Ал ла 
құ зы рын да ғы мәр те бе сі) тоқ та май ды. Бар лық 
ілім нің өзе гі, бар лық мақ тау лы ма қам дар дың, 
көр кем мі нез дің бол мы сы со пы лар дың бо йын да. 
Олар әр дайым Ал ла жо лын да бір хал ден екін ші 
хал ге өтіп, үне мі жо ға ры сы на же ту ді мақ сат 
ете ді. Осы се беп тен олар ды бір хал дің атауы
мен ата ма дым, бір ілім нің аты мен де ата ма
дым. Егер олар ды хал де рі нің бі рі мен атайт ын 
бол сам, одан жо ға ры хал ге жет кен де, ата уын  
өз гер туім ке рек бо лар еді. Осы лай ша әр уа қыт
та со пы лар дың атауы өз ге ріп оты рар еді. Мі не, 
сон дық тан мен олар ды сырт қы киімі не қа рап 
ата дым. Бұл суф киімі пай ғам бар лар мен әулие
лер дің, со пы лар дың ки ген киім де рі. Осы лай ша 
бұл атау бар лық (со пы лық қа қа тыс ты) ілім ді, 
амал ды, ах лақ ты, хал дер ді қам ты ды»,– де ген 
[12, 40]. Олай бол са та саууф сө зі со пы лық та ғы 
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ма қам дар мен хал дер ді қам ти тын ау қым ды сөз. 
Егер та саууф сө зі нің ор ны на өз ге сөз ді қол да нар 
бол сақ, та саууф се кіл ді кең ау қым ды ма ғы на ны 
бе ре ал мас еді. Өйт ке ні, әр со пы өзі нің ха лі мен 
не ме се ма қа мы мен та саууф қа анық та ма бе ру ге 
ты ры са ды. Бұл жа йын да имам Қу шай ри: «... та
саууф жай лы сұ ра ды. Әр бір адам өзі нің жет
кен ха лі мен тү сін дір ді» [4, 279] – деп әр со пы 
та саууф ты тү сін дір ген де өзі нің жет кен ма қам 
дең гейі мен тү сін ді ру мен шек те ле ті нін айтады. 
Осын дай се беп тер ге бай ла ныс ты та саууф тың 
тер мин дік тү сін дір ме сі кей бір ға лым дар дың  
айт уын ша, жет піс ке жет се [15, 28-41]. Ах мад 
За руқ «Та саууф қа ғи да ла ры» ат ты ең бе гін де 
2000-ға жуық тү сін дір ме сі бар екен ді гін айтады. 
Сон дық тан «Ха ли са ту-л ха қайқ» трак та тын да-
ғы «та саууф» та қы ры бын да та саууф тың бір не ше 
анық та ма сы бе ріл ген. Біз осы анық та ма лар ды 
са лыс ты ра оты рып, Әбул Қа сым ның нақ ты әрі 
ау қым ды тү сін дір ме сін шы ға ру ға ты ры са мыз. 

1. Жү нәйд Бағ да ди (221-297 һ): «Та саууф де
ге ні міз: Пай ғам ба ры мыз дың (с.а.с.) көр сет кен 
ша ри ғат жо лын ұстану жә не Ал ла ға бе рік бо
лу», ‒ де ген. Ша ри ғат шең бе рі нен шық қан, Құ-
ран мен сүн нет ті не гіз гі қай нар көз деп са на ма-
ған та саууф тү сі ні гін ис лам нан деп айту мүм кін 
емес. Сон дық тан Пай ғам ба ры мыз дың (с.а.с.) 
көр сет кен са ра жо лы мен жү ру, Құ ран мен сүн-
нет ті ұстану өте ма ңыз ды. Имам Ға за ли (1059-
1111): «Кім декім фиқһ ты үйре ну ді тәрк етіп, 
оны аян мен, ил һам мен үйре не мін де се, өзі не 
қия нат жа сап, өмі рін бос қа өт кіз ге ні» [16, 19] 
деп фиқһ ты яғ ни ша ри ғат ты үй рен бей, Ал ла ның 
үйрет уін  кү ту ақы мақ тық әрі дүм ше лік екен ді-
гін баян да ған. Сол се кіл ді Қо жа Ах мед Иа сауи 
да өз хик мет те рін де «ша ри ғат сыз та ри қат қа 
кі ру ге бол майды» деп ша ри ғат ты біл ме ген ге со-
пы лық ты бі лу дің пай да сы жоқ еке нін ұқ тыр ған 
бо ла тын. Сон дық тан бол са ке рек, Жү нәйд Бағ-
да ди, ша ри ғат тың үкім де рі не нем құ рай лы қа рап, 
сел қос тық та ны тып, Ал ла ға қауышу ға ты рыс қан 
бір топ қа: «Иә, олар де ге ні не жет ті, бі рақ Ал ла
ға емес то зақ қа» де ген еді. Олай бол са, ша ри ғат 
жо лын ұстанып, оның дә лел де рін не гіз ге алу өте 
ма ңыз ды. 

Жо ға ры да ғы мә тін нің екін ші жар ты сын да 
«Ал ла ға бе рік бо лу» де лін ген. Бе рік бо лу де ге-
ні міз сө зін де тұ ру, бер ген сер ті нен айны мау де-
ген ді біл ді ре ді. Әбул Қа сым бе рік бо лу жа йын да: 
«Со пы, ол Ал ла ға бер ген уәде сін де тұр ған адам» 
де ген бо ла тын. Ал ла ға бер ген уәде – Әл ми сақ 
(рух) әле мін де гі пен де нің Ал ла ға бер ген уәде сі. 
Он да Ал ла та ға ла «Мен сен дер дің Раб бы ла рың 
емес пін бе?» деп адам ба ла сы нан сұ ра ған да «Иә, 

Раб бы мыз сың» деп бар ша адам ба ла сы ның ру хы 
уәде бер ген бо ла тын. Осы уәде ге бе рік тік – Жа-
ра ту шы Иені мо йын дап, нәп сі мен шә һу ат тың 
қа ла уын  емес, ша ри ғат тың бұй рық та рын то лық 
орын дау де ген сөз. Ал ша ри ғат тың та лап та рын 
орын да май, өз бе тін ше ру ха ни дең гейге же ту ге 
ты ры су, жол сыз жү ру мен тең. Сон дық тан Әбул 
Қа сым кә лам ға лым да ры ның мы на сө зін кел тір-
ген: «Су дың бе ті мен жү ре тін, ауада ұша тын 
адам ды кө ріп, ке ре ме ті не ал дан ба. Оның шек
тен шық пай, уәде сі не бе рік жә не ша ри ғат ты 
то лық орын да ға ны на қа ра» – де ген [9]. Олай 
бол са ша ри ғат тың та лап та рын то лық орын дау ар-
қы лы уәде ге бе рік бо лу ды та саууф де сек бо ла ды. 

2. Әл-Маъ руф әл-Кар хи (-х. 200): «Та саууф 
ол ақи қат тан ұстанып, ха лық тың қо лын да ғы 
дү ниебай лық тан қол үзу» [2, 441] – де ген. Бұл 
сөз ден екі нәр се ні тү сі ну ге бо ла ды. Мә тін нің бі-
рін ші бө лі гін де «ақи қат тан ұстану» сө зін қол дан-
ған. Ақи қат тан ұстану деп Құ ран мен сүн нет тен 
ұстану ды, яғ ни ша ри ғат та лап та рын орын дау ды 
айтады. Өйт ке ні, Әбул Қа сым ақи қат ты: «Ақыл
дың, ша ри ғат тың мін дет те ген жа уап гер ші лік
те рін бі лу» деп тү сін дір ген. Сон дай-ақ, ақыл мен 
ша ри ғат ты бір ге айт қан, өйт ке ні ша ри ғат ақыл-
ға, ақыл да ша ри ғат қа қай шы кел мейді. Мы са лы, 
ата-ана ны сый лау, адам дар ара сын да әділ бо лу, 
өз ге ге жақ сы лық жа сау, ақыл да ша ри ғат та құп-
тар лық іс. Алай да, ақыл нәп сі ге бой ал ды рып, 
ша ри ғат қа қай шы амал етер бол са, ақыл алын-
байды. Сон дық тан бұл жер де нәп сі ге бой ал дыр-
ма ған ақыл жа йын да айтылып тұр. Олай бол са, 
ша ри ғат пен дұ рыс ақыл дың та лап та рын орын-
да ған адам ақи қат тан ұс тан ған бо ла ды. Мә тін нің 
екін ші жар ты сын да: «Ха лық тың қо лын да ғы дү
ние бай лық тан қол үзу» де лін ген яғ ни дү ниеге 
көз сал мау, өз ге нің бай лы ғы на қы зық пау, қыз ға-
ныш се зі мі не бой ал дыр мау. Пен де дү ниеден қол 
үзіп, ұзақ та ған са йын  Ал ла ға жа қын дай тү се ді. 
Мұ ны «зухд» (дег дар лық) ма қа мы де сек бо ла ды. 
Өйт ке ні, Әбул Қа сым «Зухд тың» мән ма ғы на сы 
жа йын да Әбу Су лей ман әд-Да ра ни дің «Зухд – 
Ал ла дан бас қа ны тәрк ету» [17, 236] де ген сө зін 
кел тір ген [9]. Сон дық тан зухд де ге ні міз – Ал-
ла дан бас қа ға қы зық пау, дү ние бай лы ғы на көз 
сал мау, жал пы жа ра ты лыс ты жү ре гі не бай ла мау 
бо лып та бы ла ды. Қо ры та кел ген де, та саууф де-
ге ні міз – ша ри ғат пен ақыл дың та лап та рын то-
лы ғы мен орын дап, зухд ма қа мын ұстану. 

3. Кей бір ға лым дар: «Та саууф ол – бар лық 
күш жі ге рің ді жұм сау жә не Унс бил лаһ та (Ал
ла мен сыр ла су ға құш тар) бо лу» де ген. Бұл мә-
тін нің ал ғаш қы бө лі гін де гі «бар лық күш жі ге-
рің ді жұм сау» де ген сөз ден, құл шы лық жо лын да 
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ең бек те ну ке рек ті гін яғ ни Ал ла ның бұйыр ған да-
рын орын дап, тыйым да ры нан тыйылу ке рек ті гін 
тү сі ну ге бо ла ды. Бір де Зи Нун Мыс ри дан «Пен
де қа шан ықы лас ты бо ла ды?» деп сұ рал ған да: 
«Құл шы лық үшін бар кү шін жұм са ған да...» деп 
құл шы лық қа бар кү шін жұм ған да ға на ықы лас қа 
яғ ни құл шы лық та ғы шы найы лық қа қол жет кі зу-
ге бо ла ты нын айт қан бо ла тын [18, 106]. Мұ хам-
мед пай ғам бар дың (с.а.с.) тү ні мен құл шы лық 
қы лып аяғы іс кен ді гі, ора за ұс тап аш жүр ген-
ді гі осы құл шы лық үшін бар күш-жі ге рін жұм-
са ған ды ғы ның кө рі ні сі. Олай бол са со пы лық та 
күш құл шы лық қа жұм са луы ке рек. Пен де осы 
мол құл шы лы ғы ар қы лы Ал ла ға жа қын дай тү-
се ді. Мә тін нің екін ші жар ты сын да «Унс бил лаһ» 
сө зі қол да ныл ған. «Унс» сө зі нің тіл дік ма ғы на-
сы: дос та су, жақ сы кө ру, әр дайым бір ге бо лу ға 
үйре ні сіп қа лу де ген ді біл ді ре ді [10, 120]. Әбул 
Қа сым «Ха ли са ту-л ха қайқ» трак та тын да «унс» 
сө зі не мы на дай анық та ма бер ген: «Унс де ге ні міз 
– бі реумен сыр ла су ды, тіп ті өзің мен сыр ла су ды 
да ұнат пау», «Унс – қы лует тен (Ал ла мен же ке 
қа лу дан) ләз зат алып, өз ге лер мен сұх бат та су ды 
ұнат пау». Де мек «Унс бил лаһ» сө зі нен тү сі не ті-
ні міз Ал ла дан өз ге мен сыр ла сып, сұх бат та су ды 
ұнат пай, жал ғыз қа лып Ал ла мен сыр ла су, Ал ла-
ға мұ ңын ша ғып, жал ба ры нып құл шы лық ету де-
ген ма ғы на лар ды біл ді ре ді. Мұ ны та саууф та унс 
хә лі дей ді. Алай да бұл дең гейге же ту үшін бар-
лық күш жі гер ді құл шы лық қа, ғи ба дақ та ар нау 
қа жет. Сон дық тан мә тін де құл шы лық та бар лық 
күш жі гер ді жұм сау ды бі рін ші айт ып, осы мол 
құл шы лық тың же мі сі ре тін де унс ха лін айт қан.

Олай бол са та саууф – Ал ла ға құл шы лық ету 
жо лын да бар күш жі гер ді жұм сау, осы зор құл-
шы лық тың же мі сі бол ған Унс ха лі не яғ ни Ал ла-
мен же ке қа лып сұх бат та су дан ру ха ни ләз зат алу 
ха лі не же ту деп тү сін дір ген.

4. Әбу Сәһл әл-Са лу ки «Та саууф, ол – на ра
зы лық та ныт пау» де ген. «На ра зы лық та ныт
пау» де ген сөз ден со пы лық тың ра зы лық ма қа
мын тү сін сек бо ла ды. Ра зы лық, дін нің не гіз гі 
ті рек те рі нен са на ла ды. Әбул Қа сым «ра зы лық» 
ту ра лы Пай ғам ба ры мыз дың (с.а.с.) мы на ха ди-
сін кел тір ген: «Кім декім иесі нің Ал ла, ді ні нің 
ис лам, Мұ хам мед тің (с.а.с.) пай ғам бар бол ға
ны на ра зы бол са ол иман ның ләз за тын се зі не ді» 
[19, 4/14] де ген. Бұл ха дис те гі иесі нің Ал ла бол-
ға ны на ра зы лық де ге ні міз: Ал ла ның жаз ған тағ-
ды ры на ра зы бо лу, со ған кө ну, то лы ғы мен Ал ла-
ға се ніп, тәуе кел ету бол мақ. Ал Пай ғам бар дың 
Мұ хам мед (с.а.с.) бол ға ны на ра зы лық де ге ні міз: 
оған то лы ғы мен бой сұ ну, Пай ғам бар ды (с.а.с.) 
бар ша дан ар тық кө ру, оның сөз де рі мен іс те рі-

не құр мет пен қа рау, ал ді ні нің Ис лам бол ға ны на 
ра зы лық де ге ні міз: ді ні міз дің бұй рық та ры мен 
тыйым да ры на бой сұ нып, ра зы бо лу де ген сөз. 

Сон дай-ақ Әбул Қа сым трак та тын да ра зы лық 
жай лы бір не ше ға лым дар дың тү сін дір ме сін кел-
тір ген. Мы са лы: Ра биа бинт Ис майл әл-Адауия-
дан «пен де қа шан ра зы бо ла ды? деп сұ рал ған-
да: «Егер Ал ла ның бер ген нығ ме ті не қуан ға ны 
се кіл ді, ба сы на түс кен қай ғы ға да қуана біл се» 
деп жа уап  бер ген. Ал имам Руайм: «Ра зы лық – 
тағ дыр да ғы қиын дық тар ға жү рек тен қуана 
бі лу», – деп тү сін дір ген. Олай бол са ра зы лық 
ма қа мы деп Ал ла ның жаз ған жақ сы лы ғы мен 
жа ман ды ғы на ра зы бо лу ды айтамыз. Алай да Ра-
зы лық, ма қам жә не хал бо лып екі түр де ке ле ді. 
Ма қам – ең бек пен же те тін дең гей, ал хал – іш кі 
жан дү ниеде, жү рек те се зі ле тін іш кі те бі ре ніс. 
Хо ра сан дық со пы лар: «Ра зы лық ол ма қам дар
дың бір ма қа мы»,– деп айт са, Ирак тық ға лым-
дар: «Ра зы лық ол жү рек пен се зі ле тін хал» де ген 
[20, 181]. Әбул Қа сым ның ең бе гі нен ра зы лық-
тың осы екі тү сін дір ме сін де кө ру ге бо ла ды. Жо-
ға ры да ғы мә тін де «на ра зы лық та ныт пау» де ген 
сөз ден, өмір де гі қиын дық тар ға тө зіп, Ал ла ның 
жаз ға ны на жү рек тен ра зы бо лу ға ра зы лық ха лі 
дей міз. «Ха ли са ту-л ха қайқ» трак та тын да «ра зы-
лық» та қы ры бын да Руайм ның мы на сө зі кел ті-
ріл ген: «Ра зы лық – тағ дыр да ғы қиын дық тар ға 
жү рек тен қуана бі лу». Ал ра зы лық ма қа мы деп, 
Ал ла ның біз ді осы ке йіп те жа рат қа ны на, мұ сыл-
ман ет ке ні не, ді ни та лап тар ды жүк теп ақы рет 
ба қы ты на же те ле ге ні не, біз ге бер ген шек сіз нығ-
мет те рі не ра зы бо лу ды айтамыз. Қо ры та айт ар 
бол сақ та саууф – ра зы лық ха лі мен ра зы лық ма-
қа мы на же ту де ген сөз.

5. Жү нәйд Бағ да ди «Та саууф де ге ні міз, ол 
– таң дау ды тәрк ету» [17],–де ген. Мұн да ғы 
«таң дау ды тәрк ету» деп дү ниелік іс тер ді жос-
пар лауды тәрк етіп, Ал ла ның қа ла уына тап сы ру-
ды айт ып отыр. Ке дей лік, ауру-нау қас, өмір дің 
тар шы лы ғы ба сы на ке ле қал са, бұ лар дан құ ты-
лу ды да Ал ла ға тап сы рып, өз таң да уын  жа са май-
ды. Бұ ны тәс лим ха лі де сек бо ла ды. Әбул Қа сым 
тәс лим ха лі жай лы бы лай де ген: «Тәс лим – сы
нақ пен сый ды, ке рі қайтару мен қа был алу ды, 
бас тар ту мен ке лі су ді бір деп бі лу» яғ ни пен де-
нің ба сы на Ал ла дан сы нақ яки сый кел се де кө-
ңі лі тоқ, екі жағ дайға да то лы ғы мен бой сұн ған, 
нәп сі сі не хош кел ген ді ке рі қайтару мен ұна ға-
нын алу да да өкін бейт ін, қа же ті нен бас тарт са да 
оны ал са да бір қа лып ты бо ла тын кө ңіл ге тәс лим 
ха лі дей міз. Әбул Қа сым Әйюб ас-Сах тиа ни дың 
бы лай де ген сө зін кел тір ген: «Егер се нің қа ла ға
ның бол ма са, бол ған ды қа ла, сон да ісін Ал ла ға 
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тап сы рып бой сұн ған мұ сыл ман бо ла сың». Олай 
бол с, пен де нің Ал ла дан кел ген бар лық жағ дайға 
то лы ғы мен бой ұсынуын  тәс лим ха лі дей міз. Иб-
ра һим пай ғам бар дың: «Мен әлем дер дің Раб бы-
сы на тәс лім бол дым (бой сұн дым)» [11, 2/131] 
де ген сө зі Ал ла дан бас қа ның мән-ма ңы зы жоқ 
екен ді гін біл ді ру ар қы лы со пы лар ды осы тәс лім 
хә лі не ша қыр ға нын кө ру ге бо ла ды. Сон дық тан 
та саууф де ге ні міз тәс лим ха лі деп тү сін сек бо-
ла ды.

6. «Кей бір ға лым дар: Со пы ол еш нәр се ге 
ие емес һәм еш нәр се оны ие лен бейді, яғ ни той
мас тық тың құлы емес» де ген. Бұл жер де дү ние 
мү лік пен оның иесі ара сын да ғы бай ла ныс ты айт-
ып отыр. Егер сен бір нәр се нің қо жа йыны, иесі 
бол саң, ие лен ген уа қыт тан бас тап, сол нәр се нің 
қыз мет ші сі бо ла сың де ген сөз. Өйт ке ні, ие лен-
дім деп ойла ған мүл кің, жү ре гің нің иесі, жан 
дү ниең нің қо жа йыны бо лып шы ға ке ле ді. Әбул 
Қа сым «дү ние» та қы ры бын да Иса пай ғам бар-
дың (а.с.): «Дү ниені өз де рің құ дай етіп ал маң
дар. Егер олай ет сең дер, ол се ні құл ете ді. Дү
ние бай лы ғын жи на ған адам оның жо ғалуын ан 
қор қа ды. Ал Ал ла ның бай лы ғы на ие бол ған адам 
жоқ бо лып ке ту ден қо рық пайды» де ген сө зін 
кел тір ген. Мі не, сон дық тан да со пы, еш нәр се ге 
ие лен бей, тек Ал ла ға ға на құл бо лып, ер кін дік ке 
же те ді. Бұл сөз дің со ңын да «той мас тық тың құлы 
емес» деп тү сін ді руі де сон дық тан. Егер пен де 
дү ниеге ие бол са, нәп сі нің қо ма ғай лы ғы, той-
мас ты ғы ол пен де ні құл етіп, ол дү ниенің емес, 
дү ние оның қой жа йыны на айна ла ды. Ал со пы-
лар дың ерек ше лі гі тек Ал ла ға ға на құл бо лу ар-
қы лы ер кін дік ке же те ді. Әбу әл-Қа сым «хур рия» 
(ер кін дік) та қы ры бын да: «Ер кін дік – бар лық 
нәр се ден бас тар тып, бар лық нәр се нің иесі бол
ған Ал ла ға жө не лу», деп Ал ла ға құл бо лу дың на-
ғыз ер кін дік еке нін тү сін дір ген. На ғыз со пы өзі 
еш нәр се ге ие бол ма са да, бү кіл ға лам ның иесі 
са нал ған Жа ра ту шы ға құл бо лу ар қы лы бар лық 
нәр се ге ие бо ла ды. Олай бол са, Әбул Қа сым ның 
тү сі ні гі бо йын ша та саууф деп, дү ниеге емес, Ал-
ла ға құл бо лу ар қы лы ер кін дік ке же ту ді айтады.

7. Имам Ши би ли: «Со пы бо лу үшін мін дет
ті түр де тәуе кел шіл бо луы ке рек, бірбі рін жеп, 
то наушы емес» де ген. Егер пен де тәуе кел шіл 
бол ма са, ер тең гі кү нін уайым дап, ке рек бол са 
бі реудің дү ниесі не көз ті гіп, ал дау ар баумен то-
наушы лық қа ба ра ры сөз сіз. Ал со пы ның бо йын-
да мұн дай жа ғым сыз си пат тар дың бо луы орын-
сыз. Мұ ны тәуе кел ма қа мы де сек бо ла ды. Әбул 
Қа сым тәуе кел жай лы со пы лар дың: « Тәуе кел 
де ге ні міз, уәде ге се ніп, ер тең гі күн ді жос пар ла
мау»; « Тәуе кел – ол қа жет ті лік ті бі ліп, таң дау

ды тәрк ету» де ген сөз де рін кел тір ген. Алай да 
тәуе кел ету де мүл дем ең бек ет пеу, өз қа ла уын  
қол дан бау дұ рыс емес. Әбул Қа сым сол үшін 
Жү нәйд Бағ да ди дің: « Тәуе кел де ге ні міз – ең бек 
ету ді тәрк ету емес, ол Ал ла ның бер ген уәде сі
не жү рек тен се ну» деп тү сін дір ген. Со пы лық 
жо лын да ғы лар өте тәуе кел шіл бо ла ды, таң дау-
ла рын Ал ла ның таң да уына, жос па рын Ал ла ның 
жос пар ла уына қал ды ра ды. Олай бол са, та саууф 
де ге ні міз шы найы тәуе кел ету. 

8. Жү нәйд Бағ да ди (279/909): «Та саууф – мы
на се гіз си пат тан тұ ра ды: жо ма рт тық, ра зы
лық, са быр лық, иша рат, жа қын дық, со пы киі мін 
кию, ел ара лау, ке дей лік. 

Иб ра һим нің жо ма рт ты ғы, ба ла сы ның (Ис
майл дің) ра зы лы ғы, Әйюб тың са быр лы ғы, За ка
рияның иша ра ты, Яхия ның Ал ла ға жа қын ды ғы, 
Мұ са ның суф киюі, Иса ның ел ара лауы, Мұ хам
мед пай ғам бар дың ке дей лі гі» [21, 120-б.] деп 
та саууф тың се гіз си пат тан тұ ра тын ды ғын айта 
ке ле, олар дың бар лы ғы Пай ғам бар лар дан бас тау 
ал ған ды ғын тіл ге тиек ет кен.

Бұл си пат тар ды қыс қа ша баян дайт ын бол сақ 
олар мы на лар:

1. Иб ра һим пай ғам бар дың жо ма рт ты ғы: 
Евф рат өзе ні не жа қын жер де гі Ба был қа ла сын-
да дү ниеге кел ген Иб ра һим (а.с.) – әйгі лі бес ірі 
пай ғам бар дың бі рі. Хақ та ға ла оған «Ха ли лур-
Рах ман» (Ал ла ның до сы) де ген ерек ше мәр те-
бе бер ді. Иб ра һим (а.с.) қо нақ сыз дас тар хан ға 
жал ғыз оты ру ды ұнат пайт ын. Қо нақ ша қы рып, 
қой ша лып, құр мет көр се ту мен кө ңі лі ты ныш 
та ба тын бол ған [22, II/293-б.]. Иб ра һим нің жо-
ма рт ты ғы сон ша өзі нің сүйік ті ұлын Ал ла жо-
лын да құр бан ету ге де бар ған. Иб ра һим нің бұл 
ісін Ал ла үшін жақ сы кө ру дің, Ал ла ны бар лық 
дү ниелік нәр се лер ден ар тық са наудың сим во лы 
де сек бо ла ды. Мал-дү ниені Ал ла жо лын да жұм-
сап, өзі нің бір бөл ше гі бол ған ұлын құр бан ету ге 
ба ру на ғыз жо ма рт тық. Сон дық тан жо ма рт тық 
та саууф та ма ңыз ды си пат тар дың бі рі бол ды. 

2. Ис майл пай ғам бар дың ра зы лы ғы. Құ ран да 
Иб ра һим ге ба ла сын құр бан ету жай лы бұй рық 
кел ген де, бұл жағ дайды ба ла сы Ис май лға жет-
кіз ген бо ла тын. Сон да Ис майл дың жауабы на ғыз 
бой ұсын ғыш тық тың, тәс лім нің кө рі ні сі бол ды. 
Ис майл: «Уа, әке тай! Сен өзі ңе бұйы рыл ған-
ды іс те, Ал ла қа ла са ме нің (Ал ла ның пәр ме ні-
не мо йынұ сы ну ға кел ген де) өте са быр лы жан-
дар дың бі рі еке нім ді кө ре сің» деп жа уап  бе ре ді 
[11, 37/102]. Әке мен ұл Ал ла ға бойұ сы ну дың, 
тек бой ұсы ну емес, оған кө ңіл ден ра зы бо лу дың 
сим во лы на ай нал ды. Сон дық тан ра зы лық та-
саууф та ма ңыз ды си пат тар дың бі рі бол ды. 
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3. Әйюб пай ғам бар дың са бы ры. Са быр лық 
де ген кез де Әйюб пай ғам бар ес ке тү се ді. Құ ран-
да бұл оқи ға бы лай ша баян да ла ды: «Уа, Раб-
бым! Мы на дерт ма ған ауыр ти ді (әб ден ке-
сі рін ти гіз ді, Өзі ңе құл шы лық ету ден де қа лып 
ба ра мын). Сен ра қым ды лар дың ең Ра қым ды-
сы сың!», [11, 21/83] деп дұ ға ет ті. Әйюб (а.с.) 
дәу лет ті от ба сы бо ла тын. Бір жол ғы апат төрт 
тү лік ма лы нан түк қал дыр май, жұ тып кет ті. Ал-
тын да ры тү гіл ба ла-ша ға сы қы ры лып, ша ңы ра-
ғы ор та сы на түс ті. Алай да, осы ның бә рі не са-
быр лық та ныт қан Әйюб пай ғам бар еш кім ге мұң 
шақ па ды. Осын дай қиын дық қа тап бол ған дық-
тан, Ал ла оны Құ ран да са быр лы деп си пат та ды 
[11, 38/44]. Сон дық тан са быр лық та саууф та ма-
ңыз ды си пат тар дың бі рі бол ды.

4. Зә ка рияның иша ра ты. Әбул Қа сым «иша-
рат» (ны шан) та қы ры бын да мы на дай тү сін дір-
ме лер бер ген: Лұқ ман Ха ким: «Иша рат де ген 
кө кейің де гі ні сөз бен емес, іс пен көр се туің» де-
ген, кей бір ға лым дар: «Кө ңі лің де гі сыр лар ды да
на адам дар ға на тү сі не тін дей, жү зің мен жа рия 
етуің» де ген. Олай бол са, Иша рат – сим вол мен 
бел гі лер ар қы лы тү сін ді ру тә сі лі. Пер зент сүй-
ме ген Зә ка рия (а.с.), қар тай ған ша ғын да Ал ла-
дан пер зент ті лей ді. Ал ла дұ ға сын қа был ала ды. 
Зә ка рия пай ғам бар өзі нің һәм жұ байы ның бір-
ша ма жас қа же тіп, пенрзент ті бо лу ша ғы нан өтіп 
кет кен ді гін уайым дап, Ал ла дан бір ны шан көр-
сет уін  сұ рай ды. Сон да Ал ла Та ға ла оған: «Се нің 
ны ша ның – иша ра қы лып, ым дап тү сі ніс ке-
нің бол ма са, үш күн бойы адам дар мен мүл дем 
тіл де се ал май қа ла сың» деп бұйыр ған бо ла тын 
[11, 3/41]. Мі не, осы аят та ғы иша рат сө зін, со-
пы лар өза ра қол да на тын бол ған. Та саууф та иша-
рат пен жет кі зу, сөз бен жет кі зу ге қа ра ған да аб за-
лы рақ. Әбу Әли Руз ба ри: «Біз бұ ны иша рат пен 
біл дік, егер сөз бен айт ыл ған да тү сі нік сіз қа лар 
еді» [12, 414] деп та саууф ілі мі қа ра пайым сөз-
дер мен емес рә міз дер мен, бел гі лер мен бі лі не тін 
иша рат тар дан тұ ра тын ды ғын айт қан. Сон дық-
тан иша рат та саууф тың ма ңыз ды си пат та ры ның 
бі рі бол ды.

5. Яхия ның жа қын ды ғы: жа қын дық – Ал ла-
ға жа қын дық. Құ ран да Ал ла та ға ла: «Егер құл-
да рым се нен Мен ту ра лы сұ ра са, Мен олар ға 
өте жа қын мын» [11, 2/186), – де ген. Зә ка рияұлы 
Яхия (а.с.) ас қан та қу алы ғы мен әр дайым Ал-
ла ның жа қын ды ғын се зі ніп жү ре тін пай ғам бар 
бол ған. Әбул Қа сым «қурб» та қы ры бын да Амир 
ибн Аб ду-л Қайс тың: «Мен не нәр се ге қа ра сам 
да, Ал ла ның жа қын еке нін се зе мін» де ген сө зін 
кел ті ре ді. Де мек, оның на за рын да бар ша жа ра-
ты лыс адам ды Ал ла ға жа қын да та ды. Олай бол са, 

Әбул Қа сым ның тү сі ні гі бо йын ша «қурб» (жа-
қын дық) та саууф та ма ңыз ды са нал ды.

6. Иса ның саяха ты: Иса пай ғам бар дін ді жет-
кі зу үшін көп те ген жер лер ді ара ла ған. Та саууф та-
ғы «жо лаушы лық» тә сі лі осы Иса пай ғам бар дың 
сүн не ті. «Каш фул мах жуб» ат ты шы ғар ма ның 
ав то ры Хуж ви ри (-465/1072): «Иса бар лық нәр
се ні тәрк етіп са пар ше ге тін. Жа нын да бір ке се 
мен та рақ қа на бо ла тын. Бі реулер дің уысы мен су 
іш ке нін кө ріп ке се сін тас та са, бар мақ та ры мен 
шаш та рын та ра ға нын кө ріп та ра ғын тас та ған 
бо ла тын» [21, 120], – дей ді. Олай ша Әбул Қа сым-
ның тү сі ні гін де та саууф та Ал ла жо лын да са пар ға 
шы ғу ма ңыз ды са нал ды.

7. Мұ са ның суф киюі: Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.) 
жә не одан бұ рын ғы ке зең дер де жүн нен то қыл-
ған суф киі мін кию, кі ші пейіл дік тің, ке дей лік-
тің, тәр кі дү ниенің бел гі сі бо ла тын. Өйт ке ні, ол 
ке зең де жағ дайы жоқ ке дей лер жүн нен жа сал ған 
киім ки ген жә не бұл киім нің құ ны бас қа лар ға 
қа ра ған да ар зан бо ла тын. Риуаят тар да Мұ са ның 
(а.с.) жүн нен то қыл ған киім ки ген ді гі айтыла ды. 
Ибн Мас ғуд тың риуая тын да Пай ғам ба ры мыз 
(с.а.с.): «Мұ са Ал ла мен тіл дес кен де, оның үс
тін де гі ша па ны, шал ба ры мен бас киімі суф тан 
(жүн нен) бо ла тын» [8, 10]– дей ді. Осы кез ден 
бас тап, Раб бы сы мен жүз де су ге шық қан Мұ са-
ның (а.с.) суф киі мін киюі, та қуалық тың бір си-
па ты на, абид тер мен за һид тер дің киім кию үр ді-
сі не ай нал ды. Осы се беп тен хиж ра жыл са на ғы 
бо йын ша екін ші ға сыр дан бас тап, со пы лар «су-
фи» (жүн нен то қыл ған киім ки ген дер) аты мен 
та ныл ды. Сон дық тан суф киі мін кию та саууф та 
ма ңыз ды си пат тар дың бі рі бол ды.

8. Мұ хам мед тің (с.а.с.) па қыр лы ғы. Араб ті-
лін де «па қыр» сө зі нің ма ғы на сы ке дей лік, мұқ
таж дық де ген ді біл ді ре ді. Па қыр – Мұ хам мед 
пай ғам бар дың си па ты. Мұ ха мм мед пай ғам бар 
«Па қыр лық – ме нің мақ та ны шым» де ген жә не 
«Уа, Ал ла Та ға лам! Ме ні бір күн той дыр, бір күн 
аш қал дыр» [23, 6-129],– деп те дұ ға ет кен. Па-
қыр лық сө зі дү ниеге мұқ таж дық де ген ма ғы на-
ны біл ді ру мен қа тар, Ал ла ға де ген мұқ таж дық 
де ген ма ғы на ны да біл ді ре ді. Әбул Қа сым ке-
дей лік ті үш ке бө ліп қа рас ты ра ды. «Па қыр лық» 
та қы ры бын да: «Ке дей лік тің үш тү рі бар: нәп сі 
ке дей лі гі, нәп сі ге ұнам ды ны қа жет ете ді. Дү ние 
ке дей лі гі – дү ниені қа жет ете ді. Ал ла ға де ген 
ке дей лік – бұл мақ тау ға лайық ты ке дей лік» деп 
дү ние-бай лы ғы жоқ ке дей мен нәп сі сі тоят тан ба-
ған ке дей ді ке йін гі ке зек ке қо йып , Ал ла ға де ген 
ке дей лік ті яғ ни мұқ таж дық ты па қыр лық тың бір 
тү рі ре тін де тү сін дір ген. Бұл жай лы Құ ран да: 
«Уа, адам дар! Ал ла ның ал дын да бар лы ғың 
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па қыр сың дар, бә рің де Оған мұқ таж сың дар! 
Ал ла бол са Ға ни (еш кім ге жә не еш нәр се ге 
мұқ таж бол ма ған сар қыл мас бай лық иесі)» [11, 
35-15] де ген аят та ғы «па қыр лық ты» көп те ген 
тәп сір ші лер «Ал ла ға мұқ таж дық» деп тү сін дір-
ген. Ал ла ға мұқ таж дық тек ке дей лер де ға на бол-
майды, бай дәу лет ті адам дар да Ал ла ға мұқ таж 
бо ла ды. Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.) да қо лын да ғы 
бар дү ниесін өз ге лер ге та ра ту ар қы лы, ке дей 
бол ды, со ны мен қа тар Ал ла ға де ген мұқ таж дық-
ты өмі рі нің мә ні ет ті. Осы лай ша та саууф та ке-
дей лік си па ты өте ма ңыз ды орын ал ды.

Қо ры та кел ген де, Әбул Қа сым ның көз қа ра-
сы бо йын ша со пы лық – бү кіл пай ғам бар лар дың 
бойы нан кө рі ніс та уып , соң ғы пай ғам бар Мұ-
хам мед пен (с.а.с.) ке мел дік дә ре же сі не жет кен. 
Яғ ни құ дай лық (ила һи) дін дер дің бар лы ғын да 
со пы лық си пат тар орын алып, сол дәуір дің та-

ла бы на сай кө рі ніс та уып  отыр ған. Әбул Қа сым 
өзі нің «Ха ли са ту-л ха қайқ» трак та тын да жо ға-
ры да атап өт кен со пы лық си пат тар ға тө мен де гі 
амал дар ар қы лы қол жет кі зу ге бо ла тын ды ғын 
атап өт кен. Олар: 

Ша ри ғат ты ұстану, яғ ни Құ ран мен сүн нет 
жо лын да амал ету;

Ал ла ға же те лейт ін ма қам мен хал дер ге же ту 
үшін бар кү шін са лу;

Әр пай ғам бар дың бо йын да ғы ерек ше си пат-
тар дан үл гі алу.

Олай бол са, Әбул Қа сым ның та ны мын да со-
пы лық та ғы ма қам дар мен хал дер – Ал ла ға жа-
қын да та тын бір ден бір дә ре же. Оған ша ри ғат 
та лап та рын орын да ған жағ дайда һәм ұлық пай-
ғам бар лар дың бо йын да ғы көр кем си пат тар ды 
үл гі тұ тып, оны бо йына сі ңір ген кез де ға на же-
ту ге бо ла ты нын ал ға тарт қан.
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Есер ке по ва Ж.О.,  
Аким ба ши на М.Д.,

Внеш не по ли ти чес кие кон цеп
ции Ки тая от но си тель но  

«ст ра те ги чес ких гра ниц» и 
«жиз нен но го прост ранс тва»

В дан ной статье дает ся эво лю ция внеш не по ли ти чес кой кон цеп
ции Ки тая ст ра те ги чес ких гра ниц и жиз нен но го прост ранс тва. Для 
ру ко во дс тва се год няш не го Ки тая проб ле мы зем ли и во ды, усу губ
ляемые слож ней шей де мог ра фи чес кой си туацией, яв ляют ся пер
вооче ред ны ми в чис ле ст ра те ги чес ких. Это необ хо ди мо знать, что бы 
оце нить по су ще ст ву осо бую ме ру мо би ли зо ван нос ти, неуступ чи
вос ти ки тайс кой сто ро ны в воп ро сах пог ра нич ных зе мель и транс
гра нич ных рек. В этой свя зи воз ни кает проб ле ма геопо ли ти чес ких 
гра ниц, где на ря ду с геост ра те ги чес ки ми важ ную роль иг рают де мог
ра фи чес кие, эко но ми чес кие и тер ри то ри альные фак то ры. Для Ки
тая гра ни цы яв ляют ся од нов ре мен но геопо ли ти чес кой реаль нос тью, 
геопо ли ти чес кой целью и геопо ли ти чес ким средст вом. 

Клю че вые сло ва: внеш няя по ли ти ка, ст ра те гия, гра ни ца, геопо
ли ти ка, транс гра нич ные ре ки, Цент раль ная Азия, Ки тай. 

Esirkepova G.O,  
Akgimbaeva M.D.

China’s foreign policy with 
respect to the concept of 

«strategic borders» and  
«living space»

This article presents the evolution of China’s foreign policy concept of 
strategic borders and living space. For the management of today’s China 
the problem of land and water, compounded by complicated demographic 
situation, are among the strategic priorities. It is necessary to know in or
der to evaluate the merits of a particular measure of mobilization and the 
intransigence of the Chinese side on issues of land boundary and trans
boundary rivers. This raises the problem of geopolitical boundaries, where, 
along with the important role played by geostrategic demographic, eco
nomic and territorial factors. For China border are both geopolitical reality, 
the geopolitical and geopolitical purpose means

Key words: Foreign policy, strategy, border, geopolitics, transbound
ary rivers, Central Asia.

Есер ке по ва Ж.О.,  
Аким ба ши на М. Д.

«Ст ра те гиялық ше ка ра ла рын» 
жә не «өмір лік ке ңіс тік»  

тұ жы рым да ма сы на қа тыс ты 
Қы тай дың сырт қы сая сат  

кон цеп циясы»

Бұл ма қа ла ҚХРның ст ра те гиялық ше ка ра ла рын жә не «өмір лік 
ке ңіс тік» кон цеп циясы на ар нал ған. Бү гін гі Қы тай үшін жер жә не су 
проб ле ма сы, күр де лі де мог ра фиялық ахуал ст ра те гиялық ба сым дық
тар бо лып та бы ла ды. Со ны мен бір ге, Қы тай үшін транс ше ка ра лық 
өзен дер, эко но ми ка лық да му мә се ле ле рі де ма ңыз ды ст ра те гиялық 
фак тор. Қы тай үшін бұл геосаяси шын дық.

Тү йін  сөз дер: Сырт қы сая сат, ст ра те гия, ше ка ра,геосая сат, транс
ше ка ра лық өзен дер, Ор та лық Азия.
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ВНЕШ НЕ ПО ЛИ ТИ ЧЕС
КИЕ КОН ЦЕП ЦИИ  

КИ ТАЯ ОТ НО СИ ТЕЛЬ НО  
«СТ РА ТЕ ГИ ЧЕС КИХ  

ГРА НИЦ» И «ЖИЗ НЕН
НО ГО ПРОСТ РАНС ТВА»

Из прош ло го в сов ре мен ность Ки тая пе реш ли три проб ле-
мы, имеющие серь ез ное зна че ние не толь ко для са мой ст ра ны, 
но и для ближ них, да и дальних ее со се дей: чис лен нос ть на
се ле ния, зем ля, во да. Вся обоз ри мая ис то рия Ки тая – это ис то-
рия борь бы за зем ли, при год ные к воз де лы ва нию, и ис точ ни ки 
их оро ше ния. Для ру ко во дс тва се год няш не го Ки тая проб ле мы 
зем ли и во ды, усу губ ляемые слож ней шей де мог ра фи чес кой си-
туацией, яв ляют ся пер вооче ред ны ми в чис ле ст ра те ги чес ких. 
Это необ хо ди мо знать, что бы оце нить по су ще ст ву осо бую ме-
ру мо би ли зо ван нос ти, неуступ чи вос ти ки тайс кой сто ро ны в 
воп ро сах пог ра нич ных зе мель и транс гра нич ных рек. В этой 
свя зи воз ни кает проб ле ма геопо ли ти чес ких гра ниц, где на ря ду 
с геост ра те ги чес ки ми важ ную роль иг рают де мог ра фи чес кие, 
эко но ми чес кие и тер ри то ри альные фак то ры [1]. Для Ки тая гра-
ни цы яв ляют ся од нов ре мен но геопо ли ти чес кой реаль нос тью, 
геопо ли ти чес кой целью и геопо ли ти чес ким средст вом. Сп ра-
вед ли вы ми в этом пла не яв ляют ся геог ра фи чес кие за ко ны из-
ве ст но го не мец ко го геог ра фа Фрид ри ха Рат це ля – ос но ва те ля 
сов ре мен ной по ли ти чес кой геог ра фии, из ло жен но го им в его 
из ве ст ном тру де «По ли ти чес кая геог ра фия», где Рат цель вы ра-
зил со во куп ность прин ци пов прост ранст вен но го рос та го су да-
рс тва. Один из его за ко нов гла сит: «Гра ни ца есть пе ри фе рий-
ный ор ган го су да рс тва и как та ко вой слу жит сви де тель ст вом 
его рос та, си лы или сла бос ти и из ме не ний в его ор га низ ме» [2]. 
Вы шеука зан ные проб ле мы, с ко то ры ми столк нул ся Ки тай, по-
лу чи ли свое от ра же ние в ки тайс кой внеш не по ли ти чес кой кон-
цеп ции «ст ра те ги чес ких гра ниц» и «жиз нен но го прост ранс тва», 
из ло жен ной в Воен ной докт ри не Ки тая. Сог лас но этой кон цеп-
ции КНР нуж дает ся не толь ко в соот ве тс твую щей ма те ри аль-
ной ба зе, в ста биль ности и единс тве внут ри ст ра ны, в мир ном 
меж ду на род ном ок ру же нии, но и в прост ранс тве, обес пе чи ваю-
щем бе зо пас ность и жиз не деятель ность бо лее чем мил лиард-
но го на се ле ния. При этом «ст ра те ги чес кие гра ни цы» это го 
«жиз нен но го прост ранс тва» долж ны пе ре ме щать ся адек ват но 
рос ту «комп лекс ной мо щи го су да рс тва» до ру бе жей, в ко то рых 
го су да рс тво с по мощью воен ной си лы мо жет реально за щи тить 
свои ин те ре сы. Необ хо ди мо от ме тить, что, по мне нию ки тайс-
ких исс ле до ва те лей, глав ны ми ком по нен та ми «комп лекс ной 
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мо щи го су да рс тва» яв ляют ся эко но ми ка, нау ка 
и тех ни ка, внут ри по ли ти чес кая ста биль ность и 
воен ная мощь. Раз ра бот ка ки тай ски ми исс ле до-
ва те ля ми кон цеп ции «ст ра те ги чес ких гра ниц» и 
«жиз нен но го прост ранс тва» обус лов ле на ря дом 
при чин по ли ти чес ко го, эко но ми чес ко го и чис-
то воен но го ха рак те ра. В по ли ти чес ком пла не 
вы ра бот ка та кой кон цеп ции счи тает ся неп ре-
мен ным ус ло вием обес пе че ния за кон ных прав и 
ин те ре сов Ки тая, его го су да рст вен ной бе зо пас-
нос ти и ус пеш но го со ци ально-эко но ми чес ко го 
раз ви тия. Кро ме то го, ее раз ра бот ка, по мне нию 
ли де ров КНР, дик тует ся кон ку ре нт ной борь бой в 
ми ре и, в свя зи с этим, опа се ниями Ки тая опоз-
дать с под го тов кой к учас тию на бу ду щем эта пе 
пе ре де ла ст ра те ги чес ких гра ниц.

Необ хо ди мос ть раз ра бот ки кон цеп ции обос-
но вы вает ся так же эко но ми чес ки ми сооб ра же-
ниями, ко то рые свя за ны, преж де все го, с неп-
рек ра щаю щим ся рос том чис лен нос ти на се ле ния 
КНР, что вы зы вает как бы ес те ст вен ные пот реб-
нос ти в рас ши ре нии прост ранс тва для обес пе-
че ния даль нейшей эко но ми чес кой дея тель ности 
го су да рс тва и в уве ли че нии его «ес те ст вен ной 
сфе ры су ще ст во ва ния» [3]. В свя зи с ог ра ни-
чен ностью кон ти нен таль ных ре сур сов ки тай-
ские спе циалис ты все боль шее вни ма ние ста ли 
уде лять кон ти нен тально му шель фу, мо рям, по-
ляр ным об лас тям, ко то рые  стано вят ся важ ны ми 
сфе ра ми со пер ни че ст ва меж ду го су да рс тва ми за 
рас ши ре ние ст ра те ги чес ких гра ниц.

Раз ме ры «жиз нен но го прост ранс тва» оп-
ре де ляют ся так же воен ны ми ин те ре са ми КНР, 
вы те кающи ми из необ хо ди мос ти соз да ния бла-
гоп рият ных ус ло вий для ран не го об на ру же ния 
ве роят но го на па де ния, для пе рех ва та сил втор-
же ния на мак си маль но уда лен ных от своих вой ск 
ру бе жах, а при необ хо ди мос ти – и пе ре не се ния 
воен ных дей ст вий из райо нов го су да рст вен ных 
гра ниц в зо ны «ст ра те ги чес ких гра ниц».

Сле дует от ме тить, что маоист ское ру ко во дс-
тво Ки тая счи та ло рай он Ин до ки тая и вооб ще 
всю Юго-Вос точ ную Азию сфе рой своего влия-
ния. Это бы ло отк ры то заяв ле но в ря де офи ци-
аль ных до ку мен тов, вк лю чая «Тер ри то ри аль-
ный реестр» Мао (10 июля 1964 г.) [4] заяв ле ние 
«Мы долж ны по ко рить зем ной шар» (11 сен тяб-
ря 1959 г.) [5] и др. Еще в се ре ди не 60-х го дов 
Мао при зы вал не жа леть зат рат ра ди то го, что бы 
«за по лу чить» Юго-Вос точ ную Азию: «Мы обя-
за тель но долж ны за по лу чить Юго-Вос точ ную 
Азию, вк лю чая Юж ный Вьет нам. Таи ланд, Бир-
му, Ма лай зию, Син га пур. В от но ше нии Кам бод-
жи нуж но сох ра нить прин ци пы мир но го со су-

ще ст во ва ния. Та кой рай он, как Юго-Вос точ ная 
Азия, очень бо гат, там очень мно го при род ных 
ис ко пае мых, он впол не зас лу жи вает зат рат на то, 
что бы за по лу чить его. В бу ду щем он бу дет очень 
по ле зен для раз ви тия ки тайс кой про мыш лен нос-
ти. Та ким об ра зом, мож но бу дет пол ностью воз-
мес тить убыт ки. Пос ле то го, как мы за по лу чим 
Юго-Вос точ ную Азию, в этом рай оне мож но бу-
дет уве ли чить на ши си лы. Тог да мы бу дем иметь 
свои собст вен ные си лы...» [6]. Ни ка ких до ка за-
тель ств пра во мер нос ти своих тер ри то ри аль ных 
при тя за ний Мао не при вел и не мог при вес ти. 
Ка ко вы же бы ли до во ды? От вет Мао был прост 
– так счи та ли ки тай ские бог ды ха ны на про тя же-
нии мно гих сто ле тий, так они поуча ли ки тай цев. 
Бог ды ха ны счи та ли, что Ки тай – «центр ми ра» 
– чжунго [7], а все ос таль ные на ро ды и ст ра-
ны яв ляют ся его вас са ла ми, долж ны пе ред ним 
«тре пе тать» и уп ла чи вать ему дань. В це лом, это 
мне ние по лу чи ло от ра же ние во мно гих офи ци-
аль ных до ку мен тах. Маоист ское ру ко во дс тво 
заяв ля ло о своих тер ри то ри аль ных при тя за ниях 
и на та кие зем ли, где ни ког да не су ще ст во ва ло 
ка кой-ли бо ки тайс кой влас ти или ад ми нист ра-
ции, где прос то слу чай но по бы ва ли ки тай цы и 
ос та ви ли ие рог ли фи чес кие над пи си. К та ким 
зем лям при над ле жит боль шая час ть тер ри то рии 
ми ра, на ко то рой рас сеяна бо лее чем двад ца ти-
мил лион ная ки тай ская об щи на. Сле дует от ме-
тить, что ряд ст ран Юго-Вос точ ной Азии до сих 
зна чат ся в чис ле «ут ра чен ных ки тайс ких тер-
ри то рий» [8]. Что ка сает ся Цент раль ной Азии, 
то этот рай он с древ ней ших вре мен при тя ги вал 
взо ры раз лич ных пра ви те лей «Сре дин ной Им-
пе рии», хо тя ни ког да не был об лас тью эт ни чес-
ко го оби та ния ки тай цев. Нес коль ко раз на весь-
ма про дол жи тель ное вре мя ки тай цам уда ва лось 
под чи нить се бе боль шие цент раль ноазиатс кие 
прост ранс тва (1 век до н.э. – III век н.э. при ди-
нас тии Хань, VIII век н.э. – во вре ме на ди нас-
тии Тан). В ука зан ное вре мя гра ни цы ки тайс ких 
вла де ний дей ст ви тель но ох ва ты ва ли боль шие 
рай оны сов ре мен но го Юж но го и Вос точ но го Ка-
за х стана, вп лоть до Араль ско го мо ря. Круп ные 
воен ные по хо ды предп ри ни ма лись так же в VIII 
и XIII ве ках н.э., не го во ря о весь ма час тых не-
боль ших воен ных экс пе ди циях. При чем в «рус ло 
ки тайс кой ис то рии», как пи шет М.В. Во робь ев, 
«с неиз мен ной пос ле до ва тель ностью вво ди лось 
все, что проис хо ди ло в ки тайс кой и око ло ки тайс-
кой ойку ме не, не за ви си мо от то го, осу ще ст вля-
лось ли это в Ки тае, для Ки тая, про тив Ки тая или 
в свя зи с Ки таем. Ки тай цы счи та ли се бя единст-
вен ны ми рас по ря ди те ля ми ми ра. Ес те ст вен но, 
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го во рить о гра ни цах точ но го расп рост ра не ния 
ки тайс кой го су дар ст вен нос ти во вре мя этих за-
воева ний не при хо дит ся по трем при чи нам:

во-пер вых, чет кие гра ни цы в те вре ме на 
прос то не про во ди лись тех ни чес ки;

во-вто рых, мно гие тер ри то рии приз на ва ли 
свою за ви си мос ть, сте пень ко то рой сов ре мен ное 
меж ду на род ное пра во не в си лах устано вить;

в-треть их, крат ков ре мен ное за воева ние и об-
ла да ние дан ной мест нос тью на 1-2 дня (ме ся ца), 
что час то вс тре ча лось в древ нос ти, вов се нель зя 
от нес ти к под лин но му вла де нию.

Кс та ти, опи раясь на пос лед ний ар гу мент, 
не ко то рые ки тай ские ис то ри ки по го ва ри вают о 
«древ них» гра ни цах Ки тая, дос ти гающих пре-
де лов Се вер но го Аф га ни стана, Ира на, вп лоть до 
Рос сийско го При чер но морья.

Кро ме воен ной докт ри ны, со дер жа щей кон-
цеп цию, ко то рая оп рав ды вает зах ват тер ри то-
рий, Ки тай имеет дру гое обос но ва ние с ана ло-
гич ной целью. Это – пя тая ст ра та ге ма из чис ла 
из ве ст ных ки тайс ких «36 ст ра та гем». Она гла-
сит: «Ес ли враг по вер жен внут ри, зах ва ты вай его 
зем ли. Ес ли враг по вер жен вов не, зав ла дей его 
на ро дом. Ес ли по ра же ние внут ри и сна ру жи, то 
за би рай все го су да рс тво...» [9].

Пос ле свер же ния мань чжурс ко го вла ды че ст-
ва и об ра зо ва ния Ки тайс кой Рес пуб ли ки в 1911 г. 
Го минь дан раз ра бо тал кон цеп цию «не рав ноп-
рав ных до го во ров» и «ут ра чен ных тер ри то рий». 
В пер вые го ды об ра зо ва ния КНР (1949-1959 гг.) 
идея «ут ра чен ных тер ри то рий» про дол жа ла 
подс пуд но жить и креп нуть. В свя зи с этим в дип-
ло ма ти чес ком ар се на ле Пе ки на появи лось еще 
од но средс тво, слу жа щее прак ти чес кой реали-
за цией ки тайс кой кон цеп ции «ст ра те ги чес ких 
гра ниц» и «жиз нен но го прост ранс тва». Это так 
на зы ваемая «кар тог ра фи чес кая аг рес сия», зак-
лю чающаяся в по пыт ках на вя зать соп ре дель ным 
ст ра нам пог ра нич ные спо ры пу тем пуб ли ка ции 
карт с не вер ным изоб ра же нием гра ниц Ки тая» 
[10]. Уже пер вые кар тог ра фи чес кие из да ния, 
опуб ли ко ван ные в КНР, име ли су ще ст вен ные 
рас хож де ния с об щеп ри ня тым изоб ра же нием 
гра ниц Ки тая. Они вк лю ча ли в сос тав тер ри то-
рии Ки тая зна чи тель ные час ти соп ре дель ных  
ст ран, в част нос ти Аф га ни стана и Бир мы. Эти из-
да ния выз ва ли дип ло ма ти чес кие про тес ты со се-
дей Ки тая и пос лу жи ли ос но вой для нас то ро жен-
но го от но ше ния к не му. Од ним из та ких из да ний 
был вы пу щен ный в фев ра ле 1972 г. «Ат лас ми-
ра». В от ве тах на про тес ты своих со се дей пра ви-
тель ст во Ки тая объяс ня ло появ ле ние по доб ных 
карт тем, что у не го еще не бы ло вре ме ни для 

изу че ния пог ра нич ных воп ро сов, ос тав лен ных 
ис то рией, и что оно прос то пе ре пе ча та ло кар тог-
ра фи чес кие ма те ри алы, под го тов лен ные еще при 
го минь да но вс ком ре жи ме. Од на ко, как из ве ст но, 
ме тод «кар тог ра фи чес кая аг рес сия» не яв ляет ся 
изоб ре те нием маоис тов. Он был раз ра бо тан еще 
в 20-е го ды. В про цес се рос та на ци она лиз ма в 
Ки тае проис хо ди ло пе ре ос мыс ли ва ние меж ду-
на род ных ак тов, оп ре де лив ших гра ни цы ст ра ны, 
пе реоцен ка их, пе рес мотр от но ше ния Ки тая к 
этим ак там и раз ра бот ка на этой ос но ве ме то да 
неофи ци ально го – кар тог ра фи чес ко го – вы ра же-
ния своего не сог ла сия с ни ми, ме то да, ко то рый 
и по лу чил в пос ле дующем наз ва ние «кар тог ра-
фи чес кой аг рес сии». К при ме ру, в «Но вом ат ла се 
Ки тая», из дан ном в 1926 г., имеют ся уже серь ез-
ные отс туп ле ния от дей ст ви тель ности в изоб ра-
же нии гра ниц ст ра ны. В сос тав ки тайс кой тер-
ри то рии бы ли вк лю че ны не толь ко Мон голь ская 
На род ная Рес пуб ли ка, но и зна чи тель ные рай-
оны дру гих соп ре дель ных ст ран. Так, в сос та ве 
Ки тая ока за лись весь Па мир, так на зы ваемый 
«Аф га нс кий ко ри дор», об шир ные рай оны Ка за х-
стана, Кыр гыз стана, Тад жи ки стана, вся се вер ная 
час ть Бир мы и др. Поэто му мож но с дос та точ-
ной оп ре де лен ностью го во рить о том, что ме тод 
«кар тог ра фи чес кой аг рес сии» был раз ра бо тан 
и на чал ши ро ко при ме нять ся в Ки тае в пе ри од 
меж ду 1923 и 1926 гг. Да же пос ле 1949 г., то есть 
пос ле ос во бож де ния из-под влас ти го минь да на 
все го кон ти нен тально го Ки тая и соз да ния КНР 
чан кайшист ские влас ти на Тай ва не, вы пус кая 
кар тог ра фи чес кую про дук цию, про дол жа ли ис-
поль зо вать ме тод «кар тог ра фи чес кой аг рес сии». 
Поз же этот ме тод ис поль зо вал ся для выд ви же-
ния оп ре де лен ных тер ри то ри аль ных пре тен зий 
к со сед ним ст ра нам. По ка за тель но, что ни ка кие 
идеоло ги чес кие и по ли ти чес кие раз ног ла сия 
меж ду Тай ва нем и КНР не пов лияли на их об-
щую по зи цию по тер ри то ри аль ным воп ро сам. 
Пос ле об ра зо ва ния КНР ис то ри ки и по ли ти ки 
подх ва ти ли эс та фе ту у го минь да но вс ко го Ки-
тая по по во ду «ут ра чен ных тер ри то рий». Про-
дол жа ли появ лять ся соот ве тс твующие тру ды и 
кар ты. Бы ло бы неп ра виль но счи тать, что тер-
ри то ри альные пре тен зии маоист ско го Ки тая к 
СССР бы ли следс твием от хо да КПК от идеоло-
гии марк сиз ма-ле ни низ ма, раз ног ла сий от но си-
тель но прак ти ки ст рои тель ст ва со циализ ма или 
то го, что в пер вые го ды су ще ст во ва ния КНР там 
тру ди лось по ко ле ние ис то ри ков, по лу чив ших 
об ра зо ва ние при ста ром ре жи ме. Как от ме чает 
из ве ст ный ки таевед К. Ха фи зо ва: «Уголь ки пог-
ра нич но го раз до ра тле ли всег да, а ве тер ки тай-
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Внеш не по ли ти чес кие кон цеп ции Ки тая от но си тель но «ст ра те ги чес ких гра ниц» и «жиз нен но го прост ранс тва»

ско-со ве тс ко го конф лик та лишь вновь раз дул 
пла мя» [11]. Об этом сви де тель ст вуют науч ные 
пуб ли ка ции, а так же учеб ные и ис то ри чес кие 
кар ты, появ ляв шиеся с на ча ла 50-х го дов [12]. 
В из дан ном в 1954 г. обоб щен ном ис то ри чес ком 
тру де «Крат кая ис то рия сов ре мен но го Ки тая» 
бы ла по ме ще на «кар та ки тайс ких тер ри то рий, 
от то рг ну тых им пе риа лис та ми» [13]. В наибо лее 
пол ную кар ту «уте рян ных тер ри то рий» в 1959 г. 
бы ла вк лю че на час ть тер ри то рий Ка за х стана, 
Кир ги зии и Уз бе ки стана вп лоть до Таш кен-
та. Уже тог да эти кар ты на зы ва ли «кар та ми на-
циональ но го по зо ра» или «кар та ми ут ра чен ных 
тер ри то рий» [14], где тер ри то рия Ки тая по ка зы-
вает ся та кой, ка кой буд то бы она бы ла до втор-
же ния ко ло ни аль ных дер жав. Эти кар ты яви-
лись мо ди фи ка цией ис то ри чес ких карт Ки тая, 
по ка зы ваю щих пре де лы им пе рии так, как они 
предс тав ля лись пра вя щи ми кру га ми Ки тая. Они  
вк лю ча ли в сос тав тер ри то рии Ки тая прак ти-
чес ки всю кон ти нен тальную Юго-Вос точ ную 
Азию, зна чи тель ную час ть Вос точ ной и Сред ней 
Азии и ост ро ва Вос точ но-Ки тай ско го и Юж но-
Ки тай ско го мо рей. В соот ве тс твии с эти ми кар та-
ми  Ки тай прос ти рал ся от Са ха ли на до Фер ганс-
кой до ли ны и от Бай ка ла и Бал ха ша до ост ро вов 
Ма лай ско го ар хи пе ла га и Рю кю. Оп ре де лен ный 
ин те рес в этой свя зи предс тав ляет таб ли ца «ут-
ра чен ных тер ри то рий», по ме щен ная в ра бо те Гао 
Чан-чжу. Здесь ука за но все: ка кая дер жа ва, что 
у Ки тая «от ня ла», по ка ко му до го вор но му ак ту 
или без не го, и, на ко нец, пло щадь «от то рг ну тых» 
от Ки тая зе мель, ко то рая сос тав ляет 10 535 701 
кв.км. Это при пло ща ди сов ре мен но го Ки тая в  
9 6000 000 кв.км. С 1955 г. маоист ское ру ко во-
дс тво Ки тая уже выд ви ну ло пре тен зии на ряд 
райо нов соп ре дель ных ст ран об щей пло щадью в  
3 200 000 кв.км. «Кар ты ут ра чен ных тер ри то рий» 
про дол жа ли появ лять ся, нес мот ря на обе ща ния 
премь ера Чжоу Эньлая за нять ся из да нием но-
вых карт. Взяв на воору же ние и ши ро ко ис поль-

зуя этот ме тод, груп па Мао Цзэ ду на внес ла свою 
«леп ту» в его даль нейшее «раз ви тие», прев ра тив 
в ко неч ном ито ге «кар тог ра фи чес кую аг рес сию» 
в «кар тог ра фи чес кую вой ну» [15]. Та ким об ра-
зом, тер ри то рии, явив шееся объек том «кар тог ра-
фи чес кой аг рес сии» Ки тая, ста ли «спор ны ми».

Сле дует от ме тить, что по станов ле ние ЦК 
КПК от 10 ок тяб ря 1996 г. об ук реп ле нии ст рои-
тель ст ва со циалис ти чес кой куль ту ры ста вит це-
лью «соб рать уте рян ные зем ли до треть его ты ся-
че ле тия» [16]. Возв ра ще ние Сян га на (Гон кон га), 
Аомы ня (Ма као), тер ри то рий на гра ни це с рес-
пуб ли ка ми Цент раль ной Азии восп ри ни мает ся в 
Ки тае од ноз нач но как сти ра ние «снеж ной бе лиз-
ны» «на циональ но го уни же ния».

Та ким образом, в «ст ра те ги чес кие гра ни цы» 
и «жиз нен ное прост ра нство», сог лас но этой кон-
цеп ции, вхо дит тер ри то рия всех со се ди го су да-
рс тв, осо бен но Юго-Вос точ ной и Юж ной Азии 
и Ти хо го океана. Тер ри то рия ст ран Цент раль-
ной Азии то же от но ся к это му «ст ра те ги чес ко-
му поясу». Ки тай ст ре мит ся к та ко му раз ви тию 
эко но ми ки и воору жен ных сил, ко то рое по би ло 
бы ему ак тив но вс ту пить в борь бу за пе ре дел  
«ст ра те ги чес ких гра ниц» и рас ши ре ние «жиз-
нен но го прост ранс тв» в сле дующем XXI ве ке. На 
наш взг ляд, кон цеп ция «ст ра те ги чес ких гра ниц» 
и «жиз нен но го прост ранс тв но сит нас ту па тель-
ный ха рак тер и предс тав ляет осо бую опас ность 
[17]. В перс пек ти ве эта кон цеп ция мо жет стать 
обос но ван под го тов ки и осу ще ст вле ния экс пан-
сии и аг рес сии со сед них ст ран, что при ве дет к 
су ще ст вен ным из ме не ния воен но-по ли ти чес кой 
об станов ке как в Азиатс ко-Ти хо океанс ком ре ги-
оне, так и в ми ре в це лом и зат ро нет на циональ-
на ин те ре сы и бе зо пас ность всех соп ре дель ных 
с Ки таем го су да рс тв. Впол не ве роят но, что пог-
ра нич ный воп рос и проб ле ма ти ра нич ных рек 
яв ляют ся од ним из при ме ров прак ти чес кое воп-
ло ще ния этой кон цеп ции, оп рав дан но го ис то ри-
чес ким обос но ва нием для пе рес мот ра.
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Мес тное па лом ни чес тво  
му суль ман цар ской Рос сии: 

регио наль ный ас пект

Статья пос вя ще на ис то ри косрав ни тель но му ана ли зу па лом ни че
ст ва к «свя тым мес там» му суль ман Кав ка за и Тур ке стана. Ав тор при
хо дит к вы во ду, что про цес сы зияра та в этих ре гионах име ли чер ты 
не толь ко сходс тва, но и раз ли чия.

Клю че вые сло ва: му суль ма не, «свя тые мес та», па лом ни че ст во, 
Тур кес тан, Кав каз, су физм.

Litvinov V.P.

Local pilgrimage of moslems in 
imperial Russia: regional aspect

Clause is devoted to the historiccomparative analysis of pilgrimage to 
«sacred places» moslems of Caucasus and Turkestan. The author comes to 
conclusion, that processes of ziayrat in these regions had features not only 
similarities, but also distinction.

Key words: moslems, «sacred places», pilgrimage, Turkestan, Cauca
sus, sufism.
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МЕС ТНОЕ  
ПА ЛОМ НИ ЧЕС ТВО 

МУ СУЛЬ МАН  
ЦАР СКОЙ РОС СИИ: 

РЕГИО НАЛЬ НЫЙ  
АС ПЕКТ

Об ра ще ние к срав ни тель но му ана ли зу мест но го па лом ни-
че ст ва му суль ман – зияра та1 в царс кой Рос сии предс тав ляет ся 
важ ным по то му, что, во-пер вых, при ме не ние ком па ра тив но-
го ме то да в ис то ри чес ких исс ле до ва ниях всег да имеет по зи-
тив ные ре зуль та ты, а во-вто рых, это поз во ляет бо лее ши ро ко  
вз гля нуть на проб ле му па лом ни че ст ва как та ко во го, не за ви си мо 
от его кон фес сиональ ной реф лек сии. Нам при хо ди лось пи сать 
о том, что ре гиональ ное па лом ни че ст во к «свя тым мес там» бы-
ло при су ще не толь ко му суль ма нам, но и предс та ви те лям всех 
иных ре ли гий ми ра [12]. Для срав ни тель но го ана ли за проб ле-
мы мы изб ра ли та кие ре ги оны царс кой Рос сии, как Тур кес тан 
и Кав каз. 

 Как из ве ст но, в ца рс кой им пе рии су ще ст во ва ли раз ные, 
так на зы ваемые «на циональ ные ок ра ины». Бе зус лов но, са мой 
прост ран ной из них бы ла Си бирь, од на ко ни по своему на се-
ле нию, ни по воен но-ст ра те ги чес ко му по ло же нию, ни по ци-
ви ли за ци он ным приз на кам, а рав но и по всем дру гим она не 
мог ла срав ниться с ука зан ны ми ре ги она ми. Си бирь гра ни чи ла 
с Ки таем, пре бы вав шем в расс мат ри ваемый пе ри од в отс та лом, 
по лу ко ло ни аль ном сос тоя нии и предс тав ляв шем со бой объект 
хищ ни чес ких уст рем ле ний ев ро пейс ких дер жав. С этой сто ро-
ны, Рос сия не ожи да ла для се бя ни ка кой серь ез ной уг ро зы и 
опас нос ти, поэто му Си бирь не бы ла, об раз но го во ря, «го лов-
ной болью» царс кой влас ти в им пе рии. Иным бы ло по ло же ние 
на рос сийс ких ру бе жах в Тур ке стане и на Кав ка зе, ко то рые, на 
наш взг ляд, бы ли наибо лее зна чи мы ми и ко ло рит ны ми из всех 
«на циональ ных ок ра ин» им пе рии. На про тя же нии XIX в. бы ло 
нес колько войн Рос сии с Тур цией и Пер сией из-за кав казс ких 
тер ри то рий, за кон чив ших ся, как из ве ст но, её по бе дой. Нап ря-
жен ность на гра ни цах Кав ка за сох ра ня лась и в на ча ле ХХ в. 
Что ка сает ся Сред ней Азии (За пад но го Тур ке стана), при соеди-
нен ной к Рос сийс кой им пе рии в 1860-х гг., то здесь у нее бы ли 
воен ные конф лик ты с мест ны ми ханс тва ми, но не бы ло масш-

1 Зияра, зий ара (араб. – по се ще ние) – ре гиональ ное па лом ни че ст во му-
суль ман к «свя тым мес там». Осуж дает ся ка но ни чес ким ис ла мом, од на ко ле-
галь но функ цио ни рует в боль шинс тве му суль манс ких ст ран, кро ме вах ха би-
тс ких (напр.: Саудовс кой Ара вии). – В.Л.
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таб ных войн с соп ре дель ны ми го су да рс тва ми – 
Пер сией, Аф га ни станом и Ки таем. Меж ду тем, 
от но ше ния Рос сии с ни ми в расс мат ри ваемый 
пе ри од бы ли да ле ко не бе сп роб лем ны ми. По ли-
ти чес кая си ту ация во мно гом «по дог ре ва лась» 
близ ким при су тс твием гра ниц Бри та нс кой Ин-
дии. Нес мот ря на то, что тер ри то рия Сред ней 
Азии вчет ве ро пре вы ша ла прост ранс тва Кав ка за 
(440 тыс. кв. км), в геопо ли ти чес ком от но ше нии 
Кав каз и Тур кес тан бы ли фак ти чес ки сход ны ми, 
пос кольку Кав каз был свя зан с Тур ке станом и на 
се вер ных гра ни цах Кас пийско го мо ря, и на юж-
ных. Вмес те с тем, меж ду ни ми су ще ст во ва ли и 
раз ли чия. До при соеди не ния к Рос сии в Сред ней 
Азии все це ло гос подс тво вал ис лам. За иск лю-
че нием не боль шой груп пы ев реев-иудеев, все 
на се ле ние ре ги она ис по ве до ва ло ре ли гию Про-
ро ка. Пос ле вхож де ния ре ги она в сос тав Рос сии 
здесь появи лись хрис тиане, но да же в луч шие 
вре ме на они (адеп ты раз ных «тол ков» ре ли гии 
Спа си те ля) сум мар но не сос тав ля ли бо лее 5% от 
об ще го чис ла на се ле ния (ок. 500 тыс. чел.). На 
Кав ка зе бы ла со вер шен но иная кон фес сиональ-
ная си туация. Еще до воз ник но ве ния ис ла ма 
здесь уже проч но ут вер ди лось хрис тианс тво – в 
Ар ме нии, Гру зии, Осе тии и др. Ис лам вни ког да 
не был то таль но гос подс твую щей ре ли гией на 
Кав ка зе, со су ще ст вуя здесь с са мы ми раз ны ми 
боль ши ми и ма лы ми кон фес сиями. Ра зу меет ся, 
это не мог ло не от ра зить ся и на ха рак те ре па лом-
ни че ст ва му суль ман ре ги она.

 Со вер шен но оче вид но, что по мно гим приз-
на кам ис ла мс кая мен таль нос ть му суль ман Тур-
ке стана и Кав ка за име ла раз ли чия. Нап ри мер, на 
Кав ка зе му суль ма не в це лом при ня ли, так на зы-
ваемые «мех ке ме» – су ды, ко то ры ми ру ко во ди-
ли предс та ви те ли русс кой воен ной ад ми нист ра-
ции, дей ст во вав шие на ос но ве как ша ри ата, так и 
обыч но го пра ва (ада тов) мест но го на се ле ния. Но 
по пыт ка уст роить та кие же су ды в Тур ке стане 
с трес ком про ва ли лась – она не соот ве тс тво ва-
ла мен та ли те ту му суль ман ре ги она. Од на ко, в 
кон текс те расс мат ри ваемой здесь проб ле мы мы 
на хо дим боль ше черт сходс тва, не же ли раз ли-
чия. Му суль ма не обоих ре гионов бы ли еди ны в 
сох ра не нии силь ных пе ре жит ков тра ди ци он ных 
(язы чес ких) ве ро ва ний, что, по нят но, бо лее все-
го прояв ля лось в раз ных чер тах пог ре баль но го 
куль та. Как из ве ст но, тур ке станс кая мо дель му-
суль манс кой ре ли гии из дав на на зы ва лась спе-
циалис та ми «ис ла мом гроб ниц». Мно гие за хо-
ро не ния ис то ри чес ки счи та лись свя щен ны ми и 
бы ли объек та ми мно го люд но го па лом ни че ст ва. 
И та ки ми их де лал сам на род. Что ка сает ся ис-

ла ма Кав ка за, то мы бы наз ва ли его «ис ла мом 
свя тынь», пос кольку здесь не все сак ральные 
объек ты бы ли пог ре бе ниями. Нап ри мер, в Аб-
ха зии наибо лее свя щен ны ми счи та лись, так на-
зы ваемые «быж ны ха» – семь глав ных свя ти лищ 
(аных) ст ра ны. При чем, эти мес та бы ли свя щен-
ны для предс та ви те лей раз ных кон фес сий ре ги-
она. И ты ся чи па лом ни ков – эт ни чес ких аб ха зов, 
в том чис ле хрис тиан и му суль ман, пос тоян но 
к ним уст рем ля лись. Но, как и в иных мес тах 
ми ра, в том чис ле и в Тур ке стане, кро ме «офи-
ци аль ных» свя ти лищ, аб ха зы по чи та ли и ло-
каль ные «свя тые мес та». При ме ром то му мо жет 
слу жить ши ро ко из ве ст ное «неофи ци аль ное» 
свя ти ли ще Аергь-Ла пыр-ны ха, рас по ло жен ное 
близ се ле ния Бла бур хуа, ны неш не го Гу даутс ко-
го рай она, Рес пуб ли ки Аб ха зии. При ме ча тель но, 
что, как и в иных мес тах (вк лю чая, ес те ст вен но, 
и Тур кес тан), при аб ха зс ких свя ти ли щах су ще-
ст во вал инс ти тут «хра ни те лей», ка ко вы ми яв-
ляют ся дос тойные и ува жаемые в на ро де фа ми-
лии [11, 35-43]. Сходс тво Кав ка за с Тур ке станом 
в пла не та ко го ро да «свя тых мест» бы ло весь ма 
зна чи тель ным, пос кольку оба ре ги она яв ляют ся 
гор ны ми и в них бы ли очень силь ны ми пе ре жит-
ки раз лич ных язы чес ких куль тов – преж де все го 
куль та кам ня, гор, пе щер и т.п. В Тур ке стане па-
лом ни че ст во к сак раль ным объек там язы че ст ва 
бы ло весь ма по пу ляр ным, осо бен но сре ди но ма-
дов ре ги она, ко то рые восп ри ня ли ис лам по ве рх-
ност но, сох ра няя в своем ре ли ги оз ном соз на нии 
ус той чи вые ре лик ты доис ла мс ких ав тох тон ных 
куль тов [1, 4, 7, 9, 16, 17, 18, 19]. В Тур ке стане 
не бы ло ка мен ных доль ме нов кав казс ко го ти па 
как свя ти лищ, но бы ли «куль то вые» го ры при-
чуд ли вой фор мы – нап ри мер, го ра Ча тыр-таш на 
Па ми ро-Алае. Кро ме то го, в Сред ней Азии по чи-
та лись так на зы ваемые «обоо» – гру ды свя щен-
ных кам ней (нап ри мер, на Сан та ше, в Приис-
сык кулье). Что же ка сает ся Кав ка за, то здесь 
язы чес кие ка мен ные доль ме ны соору жа лись 
еще в III в. до н.э., но что осо бен но лю бо пыт-
но, так это то, что па лом ни че ст во к ним мест-
но го му суль манс ко го на се ле ния име ло мес то 
всег да, в том чис ле и в расс мат ри ваемый на ми 
пе ри од. Исс ле до ва тель А.А. Фор мо зов пи сал по 
это му по во ду: «Мест ное на се ле ние еще смут но 
пом ни ло о пок ло не ниях на ста рин ных мо ги лах 
и кое-где да же вы пол ня ло эти об ря ды... Чувс тво 
поч те ния к да ле ким пред кам... в те че ние со ро ка 
сто ле тий пе ре да ва лось от де дов к от цам, от от-
цов к де тям и да же к чуж дым по проис хож де нию 
на ро дам» [21, c. 97]. Он как бы пов то рял сло ва 
вид но го ис ла мо ве да прош ло го И. Голь дциера, 
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от ме чав ше го: «Час то... на род уже не мо жет дать 
ни ка ко го от че та о воз ник но ве нии свя щен ных 
мест, к ко то рым он от но сит ся с поч те нием и бла-
го го ве нием, не знает о при чи нах их свя тос ти и 
да же не пом нит имен по чи таемых свя тых» [5, c. 
130]. Кав казс кие доль ме ны предс тав ля ли со бой 
свя ти ли ща, воз ле ко то рых при но си лись жерт вы 
– ов цы, раз ные ви ды до маш ней пти цы и проч. 
Лю бо пыт но, что па лом ни ки при этом со вер ша ли 
вок руг доль ме нов своеоб раз ный ри ту ал, на по-
ми наю щий об ряд «та ваф» у Каабы во вре мя хад-
жа. От ли чие зак лю ча лось лишь в том, что они 
не об хо ди ли вок руг свя ти лищ, а пол за ли вок руг 
них, но то же (как и у Каабы) установ лен ное чис-
ло раз. В Тур ке стане па лом ни ки ред ко при бе га-
ли к та ким фор мам поч те ния, но «свя тые мес та» 
всег да об хо ди ли, при чем, то же установ лен ное 
чис ло раз. Та ким об ра зом, мож но пред по ло жить, 
что об ход (или пол занье) вок руг свя ти лищ нес-
колько раз как об ряд имел древ нее язы чес кое 
проис хож де ние. Это подт верж дает ся и тем, что 
«та ваф» у Каабы со вер шал ся ара ба ми еще в язы-
чес кую, доис ла мс кую эпо ху. Кро ме это го, еще в 
на ча ле ХХ в. ста ри ки-кав каз цы дос та точ но ре гу-
ляр но при но си ли к кав казс ким доль ме нам пи щу 
для ду хов (хлеб, мя со, ово щи и т.п.).

 Бы ло бы оши боч ным по ла гать, что язы чес-
кое пок ло не ние доль ме нам как свя ти ли щам бы-
ло ха рак тер но толь ко для му суль манс ких на ро-
дов Кав ка за, пус ть да же и весь ма по ве рх ност но 
ус во ив ших дог мы ре ли гии Про ро ка. К доль ме-
нам со вер ша ли па лом ни че ст во и те на ро ды ре-
ги она, ко то рые при ня ли хрис тианс тво. Кав казс-
кое хрис тианс тво дол го бо ро лось с язы чес ки ми 
прист рас тиями своих неофи тов, по ка не по ня ло 
бесс мыс лен нос ть этой борь бы и не ста ло ст-
роить у язы чес ких доль ме нов свои хра мы и ча-
сов ни. ни че го но во го в этом не бы ло, пос кольку 
и в прак ти ке дру гих хрис тиа ни зи ро ван ных на ро-
дов при ме ня лись та кие же ме то ды борь бы с пе-
ре жит ка ми язы че ст ва – нап ри мер, на Ру си. Та-
ким об ра зом, кав казс кие хрис тиане со вер ша ли 
своего ро да «сме шан ное» па лом ни че ст во – од-
нов ре мен но и к своим ста ро дав ним язы чес ким 
па мят ни кам, и – к хрис тианс ким. Та ко го ро да 
па лом ни че ст во име ло мес то и сре ди на се ле ния 
Тур ке стана, ког да ис ла мс кое «свя тое мес то» уст-
раива лось на мес те вет хо за вет но го язы чес ко го 
ка пи ща. Од на ко, у кав казс ких му суль ман де ла с 
та ким «сме шан ным» па лом ни че ст вом обс тояли 
слож нее, пос кольку ред кие мен ги ры бы ли иден-
ти фи ци ро ва ны как «свя тые мес та» ис ла ма, при-
чем, преиму ще ст вен но это име ло мес то на се-
ве ро-вос то ке ре ги она. На наш взг ляд, кав каз цев 

это ма ло вол но ва ло, так как ис лам был ус воен 
ими очень по ве рх ност но (за иск лю че нием азер-
байд жан цев), с мно ги ми язы чес ки ми «вк рап ле-
ниями». Дос та точ но ска зать, что сре ди горс ких 
ис ла ми зи ро ван ных на ро дов Кав ка за еще в XIX 
в. нор мы му суль манс ко го пра ва (ша ри ата) дей-
ст во ва ли сла бо – фак ти чес ки все ре гу ли ро ва-
лось обыч ным пра вом – ада том. Как из ве ст но, 
имам Ша миль весь ма жест ко приоб щал гор цев 
к му суль манс ко му пра ву (ша ри ату) в про ти во вес 
ада там, но все це ло преодо леть пос лед ние ему 
не уда лось, что объяс ня лось низ ким уров нем 
феода ли за ции горс ких сооб ще ств и силь ны ми 
по зи циями пат риар халь ных (ро доп ле мен ных) 
тра ди ций в их сре де. 

 Сле дует од на ко за ме тить, что сте пень при-
вер жен нос ти му суль манс ких на ро дов Горс ко го 
Кав ка за к язы че ст ву бы ла раз ной. На се ве ро-вос-
то ке Кав ка за язы чес кие пе ре жит ки в боль шей ме-
ре вы тес ня лись ис ла мом, и здесь бы ло от ме че но 
бо лее ак тив ное па лом ни че ст во к му суль манс ким 
«свя тым мес там». Но все это бы ло от но си тель-
ным. Исс ле до ва тель А.В. Авк сен тьев от ме чал, 
что по чи та ние язы чес ких куль тов – свя щен ных 
мен ги ров (доль ме нов), скал, ис точ ни ков, де ревь-
ев и т.п. име ло мес то и на Се ве ро-Вос точ ном и 
Цент раль ном Кав ка зе. Он пи сал в свя зи с этим: 
«Та кие ис точ ни ки, кам ни, гроб ни цы, ос тат ки 
древ них хра мов и дру гие мест ные «свя ты ни» 
разб ро са ны по всей тер ри то рии се вер но го Кав ка-
за. Они по чи та лись мест ны ми жи те ля ми го раз до 
рань ше, чем сю да про ник ис лам. Но слу жи те ли 
му суль манс ко го куль та прис по со би ли их к сво-
им ин те ре сам, про пус тив ста рин ные ве ро ва ния 
че рез приз му ис ла мс кой ми фо ло гии» [2, c. 151]. 
На се ве ро-за па де ре ги она та ких мест бы ло мень-
ше и, соот ве тст вен но, здесь боль ше со вер ша-
ли па лом ни че ст во к тра ди ци он ным язы чес ким 
(преиму ще ст вен но, ме га ли ти чес ким) па мят ни-
кам (нап ри мер, тем же доль ме нам, баш не Адиюх 
в Чер кес сии, кам ню Чоп па ны-таш в Ка ра чае и 
др.). Исс ле до ва те ли Е.В. Кра тов и Н.В. Кра то ва 
пи шут о том, что еще в се ре ди не XVII в. ту рец-
кий «пу те ше ст вен ник» Эв лия по бы вал в Ка ра чае 
и Ка бар де и опи сы вал мест ных жи те лей как «ос-
та вав ших ся боль шей час тью языч ни ка ми» [10, c. 
15]. По их мне нию, ис лам ут вер дил ся здесь толь-
ко к на ча лу XIX в., од на ко «в то же вре мя ис ла-
мс кое пра во не вы тес ни ло сис те му ада тов» [10, 
c. 16]. То же бы ло ха рак тер но и для дру гих мест-
нос тей Кав ка за. Исс ле до ва тель Н.А. Неф ля ше-
ва пи шет о том, что «в пер вой по ло ви не XIX в., 
в куль то вой прак ти ке ады гов аб со лют но (! – В.Л.) 
преоб ла да ли язы чес кие тра ди ции» [15, c. 37].  



Вестник КазНУ. Серия востоковедения. №1 (76). 2016102

Мес тное па лом ни чес тво му суль ман цар ской Рос сии: регио наль ный ас пект

К со жа ле нию, мно гие свя щен ные доль ме ны бы-
ли унич то же ны царс ки ми влас тя ми на ру бе же 
XIX-XX вв. и ис поль зо ва ны в ка че ст ве щеб ня 
при соору же нии Чер но мо рс ко го шос се. То же 
са мое прои зош ло на Горс ком Кав ка зе с «рас-
ти тель ным» куль том. С.А. То ка рев пи сал, что 
у чер ке сов, аб ха зов, ин гу шей и др. «каж дая об-
щи на име ла свою свя щен ную ро щу, но к на ча лу 
XX в. сох ра ни лись толь ко от дель ные свя щен ные 
де ревья» [20, c. 188]. Свя щен ные ро щи бы ли со 
вре ме нем то же ист реб ле ны «прог рес сом» ка пи-
та лиз ма на Кав ка зе. При ме ча тель но, что в Тур ке-
стане был то же раз вит по доб ный культ, по нят но, 
преиму ще ст вен но сре ди но ма дов. В фер ганс ком 
ис точ ни ке «Зийа ал-ку луб» («Сия ние сер дец»), 
от но ся щем ся к на ча лу XVII в., ано ним ный ав тор 
пи сал о язы че ст ве ко чев ни ков Тур ке стана: «Они 
по дош ли к де ре ву и от ве си ли пок лон в его сто ро-
ну... и все ск ло ни лись пе ред де ре вом» [14, c 199]. 
Му суль ма не ре ги она по чи та ли свя щен ные ро щи 
и ле са, при чем, не толь ко ко че вые, но и осед-
лые жи те ли (уз бе ки, тад жи ки, уйгу ры и др.). У 
каж до го ма за ра – мес та пог ре бе ния «свя то го» и 
объек та па лом ни че ст ва обя за тель но рос ли де-
ревья и кус тар ни ки, сре зать ко то рые счи та лось 
ве ли ким гре хом. Та ким об ра зом, и на этом флан-
ге расс мат ри ваемой проб ле мы мы ус мат ри ваем 
боль ше сходс тва, не же ли раз ли чия.

Все вы ше из ло жен ное о «язы чес ком» па лом-
ни че ст ве му суль ман от нюдь не оз на чает, что на 
Кав ка зе и в Тур ке стане не бы ло па лом ни че ст ва 
к су гу бо му суль манс ким «свя тым мес там». В 
Азер байджа не их бы ло мно го, что неу ди ви тель-
но, пос кольку ис лам здесь уко ре нил ся в ре ли ги-
оз ном соз на нии на се ле ния дос та точ но дав но и 
глу бо ко, хо тя, на до приз нать, пе ре жит ки язы че-
ст ва бы ли в дос та точ ной ме ре силь ны и здесь, 
осо бен но сре ди жи те лей гор ных мест нос тей. 
Поэто му па лом ни че ст во к му суль манс ким «свя-
тым мес там» в Азер байджа не бы ло пос тоян ным 
и ак тив ным. Ес ли мы здесь толь ко упо ми наем о 
па лом ни че ст ве азер байд жан цев, то по то му, что 
азер байд жан цы как шииты со вер ша ли па лом ни-
че ст во к своим свя ты ням (в Меш хед, Кум, Нед-
жеф и Кер бе лу). А это уже те ма для от дель но го и 
спе ци ально го исс ле до ва ния. 

Бе зус лов но, нас боль ше ин те ре сует проб ле ма 
па лом ни че ст ва к су гу бо му суль манс ким «свя тым 
мес там» в райо нах Горс ко го Кав ка за, где с ни ми 
как объек та ми пок ло не ния кон ку ри ро ва ли язы-
чес кие свя ти ли ща. В Да ге стане, нап ри мер, имел 
мес то всеоб щий им пе ра тив ис ла ми за ции язы чес-
ких свя ти лищ. Исс ле до ва тель В.О. Боб ров ни ков, 
дос та точ но под роб но опи сы вая пос лед ние (свя-

щен ные го ры, ска лы, кам ни, ис точ ни ки, де ревья и 
др.), пи шет, что му суль ма не Да ге стана со вер ша ли 
«па лом ни че ст во к «свя тым» мес там, до при ня тия 
ис ла ма слу жив ши ми язы чес ки ми ка пи ща ми». Он 
осо бо от ме чает то обс тоя тель ст во, что «об ря ды 
пок ло не ния им в ос нов ном соот ве тс тво ва ли пок-
ло не нию «свя тым» мо ги лам» [6, c. 31]. Да гес-
танс кий исс ле до ва тель Э.Ф. Кас риев пи шет о том, 
что се год ня да гес танс кие вах ха би ты выс ту пают 
про тив зияра та, то есть па лом ни че ст ва к мест ным 
«свя тым» и «свя тым мес там» [8, c. 80]. Од на ко, 
вряд ли боль шинс тво да гес тан цев прис лу шает-
ся к их со ве там. В сов ре мен ном Тур ке стане то же 
бы ли та кие «со вет чи ки» – нап ри мер, адеп ты до-
мо ро щен но го вах ха би та Ак ро ма Юл да ше ва, выс-
ту пав шие про тив «ма за ра та» – по се ще ния мо гил 
«свя тых» и пра вед ни ков, од на ко к ним ник то не 
прис лу шал ся, а ны не, как нам предс тав ляет ся, о 
них уже да же за бы ли.

 При всем сходс тве мест но го па лом ни че ст-
ва му суль ман Тур ке стана и Кав ка за, в про цес се 
име ли мес то и оп ре де лен ные чер ты раз ли чия. 
Бе зус лов но, в Сред ней Азии бы ла по пу ляр-
на идеоло гия су физ ма, но си те ли ко то рой пос ле 
смер ти бы ли объяв ле ны «свя ты ми», а мес та их 
пог ре бе ния ста ли объек та ми му суль манс ко го па-
лом ни че ст ва. В Тур ке стане то же был раз вит инс-
ти тут иша нов, имев ших своих уче ни ков – мю ри-
дов. Но су фийс кий мю ри дизм на Кав ка зе был 
раз вит сильнее. Он был бо лее кон со ли ди ро ван-
ным и дей ст вен ным. В Сред ней Азии мю ри ды 
по чи та ли своего иша на, снаб жа ли его день га ми, 
ско том и про чим иму ще ст вом, они мог ли пойти 
за ним ско пом, как это бы ло, нап ри мер, во вре-
мя Ан ди жанс ко го вос стания 1898 г., од на ко в це-
лом тур ке станс кий су фий-шейх (ишан) не имел 
то таль ной влас ти над своими пос ле до ва те ля ми 
– они мог ли по ки нуть его и пе рейти к дру го му 
нас тав ни ку. На Кав ка зе бы ло ина че. Здесь уче-
ни ки-«мю ри ды» долж ны бы ли сле по и во всем 
под чи нять ся су фий ско му шей ху – своему ду хов-
но му учи те лю. Еще при жиз ни пос лед ний счи-
тал ся сре ди них «свя тым». По нят но, что пос ле 
смер ти его «свя тос ть»  стано ви лась еще боль ше. 
Ха рак тер но, что фак ти чес ки все кав казс кие шей-
хи вмес те со своими мю ри да ми при над ле жа ли к 
накш бен дийско му су фий ско му ор де ну – братс-
тву, ис то ки ко то ро го на хо ди лись в Сред ней Азии. 
Бе зус лов но, это обс тоя тель ст во лиш ний раз под-
чер ки вает сходс тво мест но го па лом ни че ст ва 
му суль ман Кав ка за с та ко вым же в Тур ке стане. 
Ес те ст вен но, что пос ле смер ти кав казс ко го су-
фий ско го (накш бен дийско го) шей ха его мо ги ла 
объяв ля лась «свя тым мес том», па лом ни че ст во к 
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ко то рой для его быв ших мю ри дов (пе ре шед ших 
к но во му шей ху, изб ран но му на мес то умер ше-
го) бы ло обя за тель ным, а для всех про чих – нас-
тоя тель но ре ко мен дуе мым. А.В. Авк сен тьев пи-
сал о том, что наи боль шее ко ли че ст во «свя тых 
мест» на Се ве ро-Вос точ ном Кав ка зе, к ко то рым 
со вер ша лось па лом ни че ст во мест ных му суль-
ман – «это мо ги лы шей хов и ус та зов та ри ка тс-
ко го (су фий ско го – В.Л.) ве роуче ния» [2, c. 150]. 
В Ка ра чаево-Чер кес сии. В Те бер де, му суль ма не 
со вер ша ли мно го люд ное па лом ни че ст во к ши ро-
ко из ве ст ной гроб ни це свя то го шей ха Ай сан ды-
ра Ду да-ла ны (Ду до ва) (ок. 1620 – ок. 1735), ко-
то рый имел та кие име на, как: «Шейх Аб дул лах 
Бу ха ра чи», «Аб дул-Ка ды», «Ха лал», «Курт-Ба-
ба» и др. Лю бо пыт но за ме тить, что сам «свя той» 
шейх, по лу чив ший, кс та ти, бо гос ловс кое об ра зо-
ва ние в Тур ке стане (в Бу ха ре, от ку да и наз ва ние: 
«Бу ха ра чи») и про ник шийся там идеями су физ-
ма и мис ти циз ма, при жиз ни выс ту пал про тив 
куль та «свя тых мест», счи тая его пе ре жит ком 
язы че ст ва. И так бы вает. Бо лее то го, он прин-
ци пи ально пост роил на мес те од но го из по чи-
таемых на се ле нием язы чес ких свя ти лищ, в ауле 
Карт-Джурт, пер вую в Ка ра чае ме четь и отк рыл 
при ней му суль манс кую шко лу. В этом от но ше-
нии его мож но счи тать да же пред шест вен ни ком 
ара вий ско го вах ха биз ма. Вп ро чем, ны неш ние 
да гес танс кие вах ха би ты час то ссы лают ся на его 
опы ты борь бы с куль том «свя тых» в ис ла ме, за-
бы вая о том, что сра зу же пос ле смер ти бор ца 
про тив куль та «свя тых» в ис ла ме, его мо ги ла 
бы ла объяв ле на «свя тым мес том» и в расс мат ри-
ваемый на ми пе ри од она бы ла, по жа луй, са мым 
зна чи тель ным цент ром ак тив но го па лом ни че ст-
ва му суль ман не толь ко Се вер но го Кав ка за, но и 
дру гих мест Чер но мо рс ко-Кас пийско го ре ги она. 
Дру гим важ ней шим цент ром па лом ни че ст ва 
бы ло та кое «свя тое мес то», как: мав зо лей Бор-
га-Каш («Мо ги ла Бор га»), пост роен ный в XV в. 
Он имел та кую спе ци фи чес кую осо бен ность, 
как под зем ную ка ме ру, в ко то рую, од на ко, спус-
ка лись для мо лит вы толь ко не ко то рые, наибо лее 
ав то ри тет ные, по чет ные и знат ные па лом ни ки. В 
Сред ней Азии та кие под зем ные ка ме ры име лись 
при мав зо лее Ход жа Ах ме да Яс са ви в го ро де 
Тур ке стане, в «свя тых мес тах» на его ро ди не – в 
Сай ра ме и др. Ес те ст вен но, что это то же под чер-
ки вает сходс тво соот ве тс твую щих кав казс ких 
приз на ков с тур ке станс ки ми. 

Тра ди ции мест но го па лом ни че ст ва к «свя-
тым мес там» се год ня сох ра няют свою си лу сре ди 
му суль манс ко го на се ле ния Тур ке стане, осо бен-
но, сель ско го. То же мож но ска зать и о Кав ка зе. 

При ве дем то му при мер. В на ча ле ап ре ля 2007 г. 
пре зи дент Че че нс кой Рес пуб ли ки Р. Ка ды ров со-
вер шил «ум ру» (ма лый хадж) в Мек ку. Как из-
ве ст но, вах ха би тс кие влас ти Саудовс кой Ара вии 
– вла дель цы Мек ки ка те го ри чес ки зап ре щают 
«свя тые мес та» и лю бое па лом ни че ст во к ним. 
Тем не ме нее, пос ле возв ра ще ния из Мек ки, пре-
зи дент Чеч ни тут же со вер шил па лом ни че ст во к 
«свя то му мес ту» – мо ги ле ма те ри шей ха Кун та-
хад жи – мав зо лею Хе ди. Он зая вил при этом, что 
до по се ще ния Саудовс кой Ара вии он не знал, 
«как нуж но ре ко нс труиро вать зияра ты», в свя зи 
с чем вы ра зил на ме ре ние офор мить «зия рат Хе-
ди» так, «что он бу дет в зо ло те блис тать»[3, c. 
56]. Че че нс кий исс ле до ва тель В.Х. Акаев пи шет 
о том, что вах ха би ты в Чеч не «от ри ца ли по чи-
та ние про ро ка Му хам ма да, его спод виж ни ков и 
свя тых, со вер ше ние па лом ни че ст ва к мес там их 
за хо ро не ний, воз ве де ние на мо ги лах умер ших 
надг ро бий» [3, c. 66]. Та кие их идеи про ти во ре-
чи ли тра ди циям че че нс ко го ис ла ма. По мне нию 
Акаева, «сей час в Че че нс кой Рес пуб ли ке идет 
про цесс ре ко нст рук ции зияра тов, мест за хо ро-
не ния из ве ст ных шей хов и ус та зов… Сим во лом 
ста би ли за ции ре ли ги оз ной жиз ни в Че че нс кой 
Рес пуб ли ке яв ляет ся мас со вое па лом ни че ст во 
на мо ги лу Хе ди, ма те ри шей ха Кун та-хад жи Ки-
шиева. По чи та ние Хе ди и прев ра ще ние её мо ги-
лы в центр па лом ни че ст ва кун та хад жин цев – по-
ра зи тель ный фе но мен в Чеч не» [3, c. 72] (Курс. 
наш – В.Л.). В те че ние мая-июня каж до го го да, 
днем и ночью, лю ди со вер шают па лом ни че ст во 
к мо ги ле Хе ди. В 2006 г., нап ри мер, её по се ти-
ло бо лее 200 тыс. че ло век [3, c. 72]. Акаев зак-
лю чает: «Та кая ду хов но-ре ли ги оз ная си ту ация 
в Че че нс кой Рес пуб ли ке дает ос но ва ние ут ве-
рж дать, что тра ди ци он ный (на род ный) ис лам не 
сов па дает с дог ма ти чес ким ис ла мом. К та ко му 
вы во ду мож но прийти, наб лю дая фор мы прояв-
ле ния тра ди ци он но го ис ла ма, как-то: зикр, по
се ще ние зияра тов, ис пол не ние об ря дов, свя зан-
ных с мест ны ми эт но куль турны ми тра ди циями» 
[3, c. 72]. (Курс. наш – В.Л.) Мы бы хо те ли от-
ме тить, что точ но та кой же «на род ный ис лам» 
яв лял ся стерж нем ре ли ги оз но го ми ро во зз ре ния 
му суль ман Сред ней Азии, осо бен но ко чев ни ков. 
Нам при хо ди лось дос та точ но под роб но пи сать о 
«на род ном ис ла ме» как син те зе язы че ст ва и му-
суль манс тва в Тур ке стане и по то му мы не  станем 
здесь возв ра щать ся к этой те ме [13, c. 350-353]. 
По ла гаем, что она долж на стать пред ме том спе-
ци ально го исс ле до ва ния ре ли ги оз но го соз на ния 
му суль ман Тур ке стана и Кав ка за как в ис то ри-
чес кой рет рос пек ти ве, так и в нас тоя щем.
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Вы ше из ло жен ное крас но ре чи во сви де тель-
ст вует о том, что Кав каз и Тур кес тан в пре де-
лах расс мат ри ваемоего пе ри ода бы ли близ ки 
и родст вен ны не толь ко в геог ра фи чес ком от-
но ше нии, но и в кон фес сиональ ном, в част-
нос ти, на поп ри ще па лом ни че ст ва му суль ман 
к «свя тым мес там». Для обоих ре гионов бы-
ло свой ст вен но на ли чие зна чи тель но го чис ла 

язы чес ких сак раль ных объек тов, во шед ших 
в соот ве тс твующую куль то вую прак ти ку му-
суль ман. В Тур ке стане и на Кав ка зе оди на-
ко во со вер ша ли па лом ни че ст во и к ма за рам 
«свя тых» ис ла ма. И в том и в дру гом ре гионах 
тра ди ции мест но го па лом ни че ст ва не толь ко 
не от ми рают, но и по лу чают им пуль сы своего 
сох ра не ния и раз ви тия.
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Қы тай дың ақпа рат  
құ рал дары ның құры лым 

жүйесі және саясаты

Ма қа ла да Қы тай Ха лық Рес пуб ли ка сы ның ақ па рат құ рал дар құ
ры лы мы ның ерек ше лік те рі, мем ле кет тік ор ган га зет те рі мен те ле ра
диола ры ның қа лып та суы про це сі, олар дың ат қа рып отыр ған саяси 
идеоло гиялық жә не ақ па рат тық қыз мет те рі, олар дың та ра лым да ры 
мен қар жы лық та быс та ры пайым да лып, ҚКПның ақ па рат саяса ты 
жә не жа рияла на тын ма те ри ал дар дың цин зо ра лық тек се ру тәр тіп те
рі жә не қа зақ ті лін де гі ақ па рат құ ры лм да ры пай ымда лып, Қы тай дың 
ақ па рат тық саясаты ның Қы тай үшін тиім ді сая сат екен ді гі жә не оның 
Қа зақ стан үшін тә жі ри бе лік ма ңы зы тү йін дел ген.

Тү йін  сөз дер: Қы тай құ ры лым да ры, ҚКП ақ па рат саяса ты, Ор та
лық ақ па рат құ рал да ры, Жер гі лік ті ақ па рат құ рал да ры, ақ па рат қа
уіп сіз ді гі.

Mukametkhanuly N., Elemes Z.

Structure system and Politics of 
the mass Information Chinese

This article describes process of formation of newspapers of govern
ment bodies and teleradio, their ideological and information activities, 
ways of their distribution and the financial income, information policy of a 
Chinese communist party (CCP) and an order of acceptable selection of the 
published materials, information means in the Kazakh language, and also 
efficiency of information policy of China is considered features of informa
tion means of Republic of China.

Key words: Chinese information structures, information policy of a 
Chinese communist party , the Central information means, local informa
tion means, information it is safe.

Му ха мет ха ну лы Н., Еле мес З.

Ст рук ту ра сис те мы и по ли ти ки 
мас со вой ин фор ма ции Ки тая

В статье расс мат ри вают ся осо бен нос ти ин фор ма ци он ных средс тв 
Ки тайс кой На род ной Рес пуб ли ки, про цесс фор ми ро ва ния га зе т го су
да рст вен ных ор га нов и те ле ра дио, их идеоло ги чес кая и ин фор ма ци
он ная дея тель ность, пу ти их расп рост ра не ния и фи нан со вые до хо ды, 
ин фор ма ци он ная по ли ти ка КПК и по ря док цен зор но го от бо ра пуб ли
куемых ма те риалов, ин фор ма ци он ные средс тва на ка за хс ком язы ке, 
а так же эф фек тив нос ть ин фор ма ци он ной по ли ти ки Ки тая.

Клю че вые сло ва: ки тай ские ин фор ма ци он ные ст рук ту ры, ин фор
ма ци он ная по ли ти ка КПК, Цент раль ные ин фор ма ци он ные средс тва, 
мест ные ин фор ма ци он ные средс тва, ин фор ма ци он ная бе зо пас ность.
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ҚЫ ТАЙ ДЫҢ  
АҚПА РАТ  

ҚҰ РАЛ ДАРЫ НЫҢ 
ҚҰРЫ ЛЫМ ЖҮЙЕСІ 

ЖӘНЕ САЯСАТЫ

Қы тай Қы тай Ха лық Рес пуб ли ка сы ның (ҚХР-дың) ақ па-
рат тық құ ры лым жүйесі мен ақ па рат тық саяса тын тү сі ну ‒ қы-
тайтану дің ең ма ңы зы са ла сы бо лып та бы ла ды. Өйт ке ні ҚХР 
әлем де қар қын ды да му үде рі сін де гі мем ле кет ре тін де де, жә не 
ең ірі ақ па рат та ра ту шы ел ре тін де де қа шан да әлем нің бас ты 
на за рын да тұар ды. Алай да, ҚХР-дың ақ па рат саяса ты бас қа 
да мы ған ел дер ге ұқ сай бер мейт ін өзін дік ерек ше лік те рі бар. 
Со ған бай ла ныс ты ҚХР-дың ақ па рат тық құ ры лым жүйесі ме н 
ақ па рат саяса тын тү сін бей тұ рып, Қы тай а қпа рат та ры на дұ рыс 
тал дау жа сау мүм кін емес. Сон дық тан бұл ма қа ла осы мә се ле ні 
пайым дап бақ пақ шы.

Қы тай дың Бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры ның (БАҚ) құ ры-
лым жүйесі Қы тай Ком му нис тік Пар тиясы (ҚКП) би лік ба сы-
на кел ген 1949 жы лы рес ми түр де ор на ған бо ла тын. Со дан бе рі 
бұл са ла жа ңа тех но ло гияның дам уына іле се да мып, жүйеле ніп, 
жо ға ры дең гейге кө те ріл ді. Қа зір гі таң да БАҚ ‒ Қы тай Ком му-
нис тік Пар тиясы ның (ҚКП) ең ма ңыз ды идеоло гиялық құ ра лы 
әрі ақ па рат тық ин ду ст риясы бо лып та бы ла ды. 

ҚХР-дың қа зір гі БАҚ жүйесі ор та лық тық жә не жер гі лік ті 
бо лып екі үл кен са ла ға бө лі не ді. Мен шік жа ғы нан мем ле кет тік 
жә не ак ционер лік бо лып екі ге жік те ле ді. Бі рақ бү кіл бұ қа ра лық 
ақ па рат құ рал да ры на ҚКП Ор та лық ко ми те ті нің үгіт-на си хат 
бас қар ма сы же тек ші лік ете ді. 

Бү гін гі таң да ҚХР-да 2300-ден ас там га зет, 8000-нан ас там 
жур нал, 2300-ге жуық те ле ар на, 1000-ға жуық ра дио, 10 000-нан 
ас там ақ па рат тық ин тер нет сайт та ры жұ мыс іс тей ді. Ал Қы тай-
дың БАҚ саяса тын жү зе ге асы ру ға үш ме диа ұжым же тек ші рөл 
ат қа ра ды. Олар: Қы тай дың Ор та лық те ле ви зиясы (CCTV те ле-
ар на сы), «Синьхуа» ақ па рат тық агент ті гі жә не «Жэнь мин Жи-
бао» га зе ті.

«Жэнь мин Жи бао» («人民日报») га зе ті нің не гі зін ҚХР-
дың бірін ші буын  бас шы сы Мао Цзэ дун қа ла ған. Га зет 1948 
жы лы 15 мау сым да ҚКП Ор та лық Ко ми те ті Сол түс тік Қы тай 
бю ро сы ның ор ган га зе ті ре тін де дү ниеге кел ген. Он да жа рық 
көр ген ма те ри ал дар ҚКП-ның сая сат тық ұстаным да рын аң ғар-
ту мен ма ңыз ды бо лып ке ле ді. Сон дық тан «Жэнь мин Жи бао» 
га зе ті бас қа БАҚ-тан бе де лі жо ға ры. Сон дай-ақ қо ғам дық пі кір 
қа лып тас ты ра тын, Қы тай хал қы ның са на-се зі мі не те рең әсер 
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ете тін мық ты ақ па рат құ ра лы бо лып са на ла ды. 
Өйт ке ні, «Жэнь мин Жи бао» ар қы лы Қы тай елі 
ха лы қа ра лық қауым дас тық қа өзі нің көз қа ра сын 
біл ді ре ді, ел іші не ар нал ған рес ми саяса тын, заң-
на ма лар, үн деуле рін ал ды мен осы га зет тің бе тін-
де жа риялап оты ра ды.

«Жэнь мин Жи бао» га зе ті кү ні ге үш мил лион-
нан ас там да на мен та ра ты ла ды. Дү ниежү зін де гі 
ең бе дел ді 10 ба сы лым ның қа та рын да тұ ра ды. 
Әлем нің жет піс тен ас там мем ле ке тін де мың да-
ған жур на лист тіл ші ле рі жұ мыс іс тей ді. Оның 
эко но ми ка лық та бы сы да аса қо мақ ты, жы лы на 
мил лард та ған юань та быс та ба тын алып ақ па-
рат тық ме ке ме [1]. Осы ның өзі нен Қы тай дың 
әлем ге ақ па рат тық ық па лын аң ға ру ға бо ла ды.

ҚХР-дың Ор та лы ғы нан шы ға тын «Жон го 
ры бао» («Қы тай күн де лік ті га зе ті» ‒ «中国日
报») га зе ті нің та ри хы ұзақ, ақ па рат тық әлеуеті 
күш ті ақ па рат құ рал да ры ның бі рі бо лып са на-
ла ды. Га зет тің ал ғаш қы са ны Чиң (Цин) пат-
ша лы ғы ның соң ғы ке зін де, яғ ни, 1900 жы лы 
жа рық көр ген екен. Қа зір ол әлем де гі 150-ден 
ас там мем ле кет тер мен ай мақ тар ға та ра ты ла ды. 
Дү ниежү зі нің көп те ген ел де рі не га зет тің бас па 
ор та лық та ры ор на лас қан. Та ра лы мы 2 мил лион 
да на дан ас там, оның үш тен бі рі Қы тай дан сырт 
ел дер ге та ра ты ла ды [2].

ҚКП-ның «Синьхуа» («新华社») аген ті ‒ Қы-
тай дың ең үл кен ақ па рат тық агент ті гі бо лып та-
бы ла ды. Ол 1931 жыл дың қа зан айын да Жуйц-
зинь қа ла сын да құ рыл ған. Ол кез де гі «Хун сы 
Чжун хуа Тон син шы» («Қы зыл түс ті Қы тай ақ па-
рат аген ті») ‒ деп атал ған. 1949 жы лы агент ме-
ке ме сі Бей жің ге кө ші рі ліп, аты «Синьхуа» («Жа-
ңа Қы тай») бо лып өз гер тіл ді. «Синьхуа» өзі нің 
80 жыл дық та ри хын да Қы тай дың ең же дел әрі ең 
кең кө лем де ақ па рат та ра та тын ме ке ме сі ре тін-
де әлем ге әйгі лі. Оны Қы тай та ри хы ның куәге-
рі әрі жыл на ма шы сы деу ге де бо ла ды. Бү гін де 
ол әлем нің ең бе дел ді ақ па рат тық агент тік те рі-
нің қа та ры нан орын алып отыр. Қа зір гі таң да 
«Синьхуа» аген ті гі нің қыз мет кер ле рі он мың нан 
аса ды. Әлем ел де рін де 162 бө лім ше сі жұ мыс іс-
тей ді. Тәу лік бойы жаз ба ша, ви део, аудио жә не 
су рет фор ма тын да 8 тіл де ал уан  түр лі та қы рып-
та ақ па рат та ра та ды. Оқыр ман дар са ны бо йын-
ша дү ниежү зін де гі ең үз дік 1000 сайт тың ішін-
де жү зін ші орын да. «Синьхуа» – күн де лік ті 400 
мың ие рог лиф кө ле мін де ақ па рат та ра та ту мен де 
Қы тай дың өз ішін де гі ең ал дың ғы қа тар да ғы ақ-
па рат агент ті гі бо лып са на ла ды.

«Қы тай ақ па рат аген ті гі» («China News 
Service» ‒ «CNS» ‒ «中新社»）– Ганг конг, Ма-
као, Та вань жә не шетел де гі Қы тай диас по ра ла-

ры на ар нап ақ па рат та ра та тын агент тік. Ол 1938 
жы лы құ рыл ған «Ха лы қа ра лық ақ па рат аген ті» 
(«国际新闻社») не гі зін де 1952 жы лы қайта құ-
ры лып, Бей жің ге ор на лас қан бо ла тын. Қа зір 
әлем нің 48 елін де оның бө лім ше ле рі мен тіл-
ші ле рі жұ мыс іс тей ді, жал пы 2 мың нан ас там 
қыз мет ші ле рі бар, тәу лік бойы жа зу, фо то су рет, 
жур нал, пор тал-сайт ар қы лы ақ па рат та ра тып 
оты ра ды.

ҚХР-дың ал ғаш қы те лес тан циясы 1958 жыл-
ғы 1 ма мыр да Бей жің де жұ мы сын бас та ды. Те ле-
ви де ниенің кө рер мен дер са ны күн нен-күн ге кө-
бе йіп  отыр ды. Бағ дар ла ма лар дың ба сым бө лі гі 
ті ке лей эфир де көр се тіл ді. Сол жыл да ры Бей жің 
те ле ви зиясы 60 мем ле кет пен өза ра ын ты мақ тас-
тық ке лі сім шар тын жа са п, та ра ту ке ңіс ті гін ұлғ-
айт қан-ды. 

Бұл те ле ар на та лай бұ раң жол дар ды ба-
сып өт ті, «Мә де ни төң ке ріс» жыл да рын да, яғ ни 
1967 жыл ғы 1 қаң тар дан бас тап Бей жің те ле- 
с тан циясы өз жұ мы сын бір мез гіл тоқ тат ты. Ол 
кез де Шан хай мен Хар бин қа ла ла рын да те ле ар-
на фи ли ал да ры бол ған. Тек Шан хай те лес тан-
циясы ға на жұ мы сын жа са ды. Се бе бі, би лік ке 
ол өте қа жет бол ды. Көп ұза май, 1967 жыл ғы 
ақ пан айын да Бей жің те ле ар на сы қайтадан іс ке 
қо сыл ды. Бі рақ не гі зі нен тек пар тия жұ мы сын 
үгіт тейт ін саяси құ рал ре тін де қыз мет ат қар ды. 
1978 жы лы «Жа ңа лық тар» бағ дар ла ма сын эфир-
ге шы ға рып, ең жо ға ры рейт ин гі көр се тіп, бү кіл 
Қы тай бо йын ша көш бас та ды. Со ны мен 1979 
жы лы «Бей жің те ле ви зиясы» атауы «Қы тай Ор-
та лық те ле ви зиясы (CCTV) бо лып өз гер тіл ді.

CCTV Қы тай дың ре фор ма дәуі рін де айт ар-
лық тай да мы ды. Қа зір ол әлем де гі ең үл кен ме-
диа-хол динг тің бі рі не ай нал ды. Бү гін де оның 
ка бель, спут ник, ин тер нет ар қы лы та ма ша лау ға 
бо ла тын 45 ар на сы жұ мыс іс тей ді. Әр ар на да өз-
де рі не тән та қы ры бы мен кә сі би са ла сы қа лып-
тас қан. 

ҚХР-дың мық ты ақ па рат құ рал да ры ның бі-
рі ‒ «Ор та лық ха лық ра ди осы» (CNK), ол 1940 
жы лы 30 жел тоқ сан да құ рыл ған. Қа зір он да жа-
сан ды се рік ар қы лы та райт ын 11 ра дио ар на сы, 
4 цифр лы ра дио же лі сі бар. «Ор та лық ха лық 
ра ди осы ның» 8-ші ра дио тол қы ны Қы тай да тұ-
ра тын қа зақ (Қы тай дың Шын жа ңын да ғы қа зақ 
ра ди осы нан бас қа), моң ғол, ұй ғыр, кәріс ті лін де 
ха бар та ра ту ға ар нал ған. Бұл ме ке ме де «Қы тай 
ра дио га зе ті», «Қы тай ра ди осы» жур на лы, Қы-
тай ра дио ды быс-кес кін бас па сы, ра дионың же ке 
сайты жұ мыс іс тей ді.

Қы тай дың ақ па рат құ рал да ры ның кө бі жер гі-
лік ті жер лер ге ор на лас қан. Қы тай дың жер гі лік ті 
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ақ па рат құ рал да ры не гі зі нен про вин ция лық, об-
лыс тық, ай мақ тық, ау дан дық га зет, те ле ви зия, 
ра диодан тұ ра ды. Мә се лен, Шын жаң ұй ғыр ав-
то но миялы райо нын да ғы қа зақ ті лін де гі ақ па рат 
құ рал да рын, Үрім жі ден бе рі ле тін те ле-ра диолар 
мен га зет тер ден бас қа, «Іле га зе ті», «Іле кеш-
кі га зе ті», «Іле те ле ви зиясы», «Іле ра ди осы», 
«Тар ба ға тай га зе ті», «Тар ба ға тай те ле ви зиясы», 
«Тар ба ға тай ра ди осы», «Ал тай га зе ті», «Ал тай 
те ле ви зиясы», «Ал тай ра ди осы» қа тар лы ақ па-
рат құ рал да ры мен қа тар, Іле қа зақ ав то но миялы 
об лы сы на қа рас ты қа ла лар мен ау дан дар дың, 
Тар ба ға тай айма ғы мен Ал тай айма ғы на қа рас ты 
ау дан дар дың қа зақ ті лін де жүр гі зі ле тін өз ра дио-
те ле ви зиясы бар. Бұл ақ па рат құ рал да ры бі рін ші 
ке зек те ҚКП мен үкі ме ті нің идеоло гиясын, заң-
ере же ле рін, сая сат та ры мен ше шім қа рар ла рын 
наси хат тау ға мін дет ті, со ны мен қат тар ұлт тық 
мә де ниет пен бі лім бе ру ді да мы ту ға ар нал ған 
бағ дар ла ма ла ры ұлт тық өр ке ниет ті да мы ту да 
үл кен рөл ат қа рып ке ле ді. Әри не, Қы тай да ғы 
БАҚ Қы тай Ком му нис тік Пар тиясы мен үкі ме ті-
нің жә не ха лық тың көз-құ ла ғы мис сия сын орын-
дайды [3].

Қы тай дың ақ па рат құ рал да ры заң да бел гі ле-
нуі бо йын ша әр түр лі тип тер ге бө лі не ді: Мен шік 
ны са ны бо йын ша – мем ле кеттiк жә не мем ле-
кеттiк емес, қол жетiмдiлiк дә ре же сі бо йын ша – 
жал пы ға бір дей қол жетiмдi жә не қол жетiмдiлiгi 
шек теу лі бо лып жік те ле ді. 

Мем ле кет бюд же ті қар жы сы мен құ ры ла тын 
не ме се да мы ты ла тын, сон дай-ақ мем ле кеттiк 
заң ды тұл ға лар мем ле кет заң да рын да белгiлен-
ген өз ге де тәсiлдер мен ал ған ақ па рат тық жүйе-
лер мем ле кеттiк бо лып та бы ла ды. Же ке жә не 
заң ды тұл ға лар дың қа ра жа ты есебiнен құ ры-
ла тын не ме се да мы ты ла тын, заң да белгiлен ген 
өз ге де тәсiлдер мен ал ған ақ па рат тық жүйе лер 
мем ле кеттiк емес бо лып са на ла ды.

Ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық инф ра құ ры-
лым ның аса ма ңыз ды объек ті ле рі не жат қы зыл-
ған, сон дай-ақ мем ле кет тік ор ган дар дың ақ па-
рат тық жүйеле рі мен ин тег ра цияла на тын жә не 
мем ле кет тік элект рон дық ақ па рат тық ре су рс тар-
ды қа лып тас ты ру ға ар нал ған мем ле кет тік емес 
ақ па рат тық жүйе лер ақ па рат тық қа уіп сіз дік ті 
қам та ма сыз ету жө нін де гі та лап тар ды сақ тау 

бо йын ша мем ле кет тік ор ган дар дың ақ па рат тық 
жүйеле рі не те ңес ті рі ле ді.

Жал пы ға бір дей қол жетiмдi элект рон дық 
ақ па рат тық ре су рс тар ды қам ти тын ақ па рат тық 
жүйе лер жал пы ға бір дей қол жетiмдi бо лып та-
бы ла ды. Қол же тім ді лі гі шек тел ген элект рон дық 
ақ па рат тық ре су рс тар ды қам ти тын ақ па рат тық 
жүйе лер қол жетiмдiлiгi шек тел ген ақ па рат тық 
жүйе лер бо лып та бы ла ды. Мем ле кет тік құ-
пиялар ға жат қы зыл ған, қор ға лып орын да ла тын 
ақ па рат тық жүйе лер ауди ті жә не ақ па рат тық 
жүйе лер ге ат тес тат тау жүр гі зіл мейді [4].

Қы тай дың ақ па рат құ рал да рын да жа рияла-
на тын ма те ри ал дар «үш дә ре же лі» ре дак ция лық 
тек се ру ден өтіп ба рып жа рық кө ре ді. Атал мыш 
«үш дә ре же лі» тек се ру: бі рін ші жа уап ты ре дак-
тор дың тек се руі, бұл ав тор қол жаз ба сын ал ғаш-
қы тек се ру ден өт кі зу бо лып та бы ла ды. Жа уап ты 
ре дак тор қол жаз ба ны оқы ған нан ке йін , ма те ри ал-
ды саяси жә не кә сі би та лап тар бо йын ша са ра лап, 
шы ғар ма ны жа риялау ға бо ла ды не ме се бол майды 
де ген ке сім жа сай ды. Жа уап ты ре дак тор шы ғар-
ма ны жа риялау ға бо ла ды деп тап са, бас ты маз-
мұн ды өзек ете оты рып, шы ғар ма ға тех ни ка лық 
ре дак ция жүр гі зіп, бө лім мең ге ру ші сі не ұсы на ды. 
Бұл екін ші дә ре же лі тек се ру, бө лім мең ге ру ші ле-
рі жа уап ты ре дак тор дың өтіп кел ген шы ғар ма ны 
мұ қият сүз гі ден өт кі зіп, жа риялау ға қол қо йып , 
бас ре дак тор дың қа ра уына жі бе ре ді. Бұл өт кел де 
бас ре дак тор дың бас ты мін де ті шы ғар ма ның маз-
мұ нын қа да ға лау. Егер ұсы ныл ған шы ғар ма сая-
си жақ тан мін сіз әрі жал пы ха лық қа қа жет ті деп 
тап са, бас ре дак тор оған қо лын қо йып , жа риялау-
ға жө нел те ді. Де мек, Қы тай да жа риялан ған ақ па-
рат тық жә не бас қа да ма те ри ал дар ға оның ав то ры 
жә не оны жа риялау шы ме ке ме нің жа уап кер ші лі гі 
қа таң тәр тіп пен бел гі лен ген [5].

Мі не, бұл, Қы тай ақ па рат та ры на тал дау жа-
са ған да ес ке ру ге тиіс ті жайт бо лып та бы ла ды. 
Де ген мен, бү гін гі таң да ақ па рат тық кү рес үдеп 
тұр ған жағ дайда, ақ па рат тық қа уіп сіз дік ті мем-
ле кет тік қа уіп сіз дік пен ты ғыз бай ла ныс тыр ған, 
Қы тай ақ па рат тық саяса ты ның ұлт тық қа уіп-
сіз дік ті қам та ма сыз ету де гі тә жі ри бе сі, сон дай-
ақ ақ па рат тық ин ду ст рияны да мы ту тә жі ри бе сі  
Қа зақ стан үшін де тә жі ри бе лік ма ңы зы бар деп 
са най мыз.
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Мұқа мет ханұлы Н.,  
Ушурова Ш.А.

Цин пат шалығы мұра ғат  
құ жат тары ның ғылыми  

айна лым ға енгізілуі

Бұл ма қа ла да Цин пат ша лы ғы ке зін де гі қа зақ тар ға, Қа зақ хан
ды ғы на, қа заққы тай  қа ты нас та ры жө нін де жа зыл ған құ жат тар мен 
де рек тер ге шо лу жа са лып, олар дың түр ле рі мен си па ты көр се ті ле
ді; Цин дәуі рін де гі құ жат тар дың ғы лы ми айна лым ға ен гі зі лу про це сі 
пайым да ла ды; Цин құ жат та рын зерт теу ге қол да ну ар қы лы отан дық 
та рих ғы лы мын да жа сал ған жа ңа лық тар пайым да лып, бо ла шақ та 
Цин пат ша лы ғы құ жат та рын жанжақ ты ғы лы ми айна лым ға қо су дың 
мүм кін дік те рі қа рас ты рыл ған.

Тү йін  сөз дер: Цин пат ша лы ғы, мұ ра ғат құ жат тар, Қа зақ хан ды ғы, 
ғы лы ми айна лым,  ғы лы ми жа ңа лық тар.

Mukamethanuly N.,  
Ushurova Sh.A.

Archives of the Qing empire in 
the scientific circulation

In this article, given the general information about the types and data 
archival documents about the Kazakh, Kazakh khanate, Kazakh  Chinese 
relations, written during the time of the Qing Empire. The introduction 
archival documents of Qin Empire in the scientific revolution. New dis
coveries in the history of domestic science, using instruments of empires 
Qin and the possibility of including in the scientific circulation records 
empire Qin.

Key words: Qing Empire, archive documents; Kazakh khanate, the 
scientific circulation, scientific news.

Мұқа мет ханұлы Н.,  
Ушурова Ш.А.

Введе ние ар хив ных  
доку мен тов империи  

Цинь в науч ный обо рот

В статье представлены об щие све де ния о ти пах и дан ных ар хив
ных до ку мен тов о  ка за хах, Ка за хс ко м ханс тве, о ка за хс танс коки
тайс ких от но ше ниях, во вре ме на им пе рии Цинь. Про цесс вве де ния 
ар хив ных до ку мен тов им пе рии Цинь в научный обо рот. Но вые отк
ры тия в ис то рии оте че ст вен ной нау ки с ис поль зо ва нием до ку мен тов 
им пе рий Цинь и воз мож нос ти вк лю че ния в научный обо рот  ар хив
ных до ку мен тов им пе рии Цинь.

Клю че вые сло ва: Цинс кая им пе рия, ар хив ные до ку мен ты, Ка за хс
кое ханс тво, научный обо рот, науч ные но вос ти.
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ЦИН ПАТ ШАЛЫҒЫ 
МҰРА ҒАТ  

ҚҰ ЖАТ ТАРЫ НЫҢ 
ҒЫЛЫМИ  

АЙНА ЛЫМ ҒА 
ЕНГІЗІЛУІ

Қы тайтану шы лар Қа зақ стан да қы тай тану ғы лымы үш са ла-
да зерт те ліп ке ле жа тыр деп са най ды. Оның бі рін ші сі – қы тай 
ті лі, екін ші сі – қа зақ та ри хы жө нін де гі қы тай де рек те рі, үшін-
ші сі – қа зір гі Қы тай дың бей не сі [1]. Қы тай де рек те рін зерт теу, 
оның ішін де Цин (Чиң пат ша лы ғы) им пе риясы тұ сын да қа зақ 
жә не Қа зақ стан ту ра лы жа зыл ған құ жат тар ды зерт теу лер отан-
дық та рих ғы лы мын да айт ар лық тай да мып ке ле ді. Бұл зерт теу-
лер дің ма ңыз ды лы ғын тү сі ну үшін, ал ды мен Цин дәуі рін де гі 
құ жат тар жә не оның қа зақ тар ға қа тыс ты де рек те рі нің ғы лы ми 
құн ды лы ғын анық тау аса ма ңыз ды бо лып та бы ла ды.

Цинь им пе риясы (1644-1911) – маньчжур ақ сүйек те рі би лік 
жүр гіз ген Қы тай дың ең соң ғы пат ша лы ғы. Бұл пат ша лық тың ір-
гета сын Нур ца хи (Нұр хаш, 1559 – 1626) қа ла ған. Нур ца хи ХVІ 
ға сыр дың со ңын да Сол түс тік-Шы ғыс Қы тай да тұ ра тын жар ты-
лай көш пе лі маньчжур тай па ла рын бі рік ті ріп, 1616 жы лы Ха ту ла 
де ген жер де «Да Цзин» («Ұлы ал тын», та рих та оны «Ху Цзин 
– Соң ғы Цзин» деп ата ған) мем ле ке тін құр ды. 1626 жы лы Нур ца-
хи қайт ыс бо лып, ор ны на ба ла сы Аба хай (Хуан  Тай чжи) отыр ды. 
1636 жы лы Аба хай мем ле кет тің атын Цин (Чиң – мөл дір, та за) 
деп өз ге рт ті. Бұл кез де Қы тай дың ор та лық ау дан да рын да Мин 
пат ша лы ғы на қар сы Ли Цзы чэн, Чжан Сянь жун бас та ған ди хан-
дар кө те рі лі сі жү ріп жат ты. 1644 жы лы Ли Цзы чэн бас та ған ди-
хан дар ар миясы Пе кин ге ба сып кір ген де, Мин пат ша лы ғы ның 
соң ғы им пе ра то ры Чжу Юч жиян өзін өзі өл тір ді. Маньчжур әс-
ке рі Ұлы қор ған ды кү зе тіп тұр ған Мин пат ша лы ғы ның ге не ра лы 
У Сань гуймен одақ та сып, ша буыл ға шық қан Ли Цзы чэн әс кер-
ле рі не қар сы со ғыс жүр гі зіп, олар ды ойсы ра та же ңіп, Пе кин нен 
ығыс ты рып шы ғар ды да, Қы тай да Цинь пат ша лы ғы би лі гі нің 
ор на ға нын жа рияла ды. Сон ан соң Цин пат ша лы ғы бү кіл Қы тай-
ды өзі не ба ғын ды ру әс ке р опе ра циясын жүр гі зіп, 1683 жыл ға де-
йін  Тай вань ара лын да қам ты ған ұлан-ғайыр Қы тай же рін өзі не 
ба ғын дыр ды. Со ны мен қа тар әлеу мет тік эко но ми ка ны қал пы на 
кел ті ру жә не да мы ту ға тиім ді сая сат тар қол да нып, ауыл ша ру ашы-
лық пен қо лө нер  кә сіп ті айт ар лық тай ал ға бас тыр ды, Қы тай да 
ал ғаш қы ма ну фак ту ра лар пай да бо лып, ал ғаш қы ка пи та лис тік 
қа ты нас тар жа рық қа шы ға бас та ды.

Бұл кез де Жоң ғар хан ды ғы Цин пат ша лы ғы би лі гі не қа тер 
төн ді ріп тұр ған-ды. Олар дың жа са ған ша буыл да рын Цин пат-
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ша лы ғы ауыр соқ қы лар мен ше гін ді ріп отыр ды. 
Со ғыс та жоң ғар лар Іш кі Моң ғо лия мен Хал ха 
мо ғол жер ле рі нен ке рі ше гі ніп шық ты. Цин им-
пе риясы шетел дер ге, әсі ре се, Еуро па мем ле кет-
те рі не «жа бық есік» саяса тын қол да нып, тө ңі-
рек тен ке ле тін қа уіп ті жою ша ра ла рын жа са ды. 

Осын дай ұстаным не гі зін де Жоң ғар хан ды-
ғы ның іш кі қа ра ма-қай шы лық та ры нан пай да-
ла нып, 1755-1757 жыл да ры Жоң ғар хан ды ғын 
бір жо ла та жо йып , ір ге сін Қа зақ да ла сы на ті ре-
ді жә не Қа зақ хан ды ғы мен ті ке лей бай ла ныс қа 
шы ғып, дип ло ма тиялық қа рым-қа ты нас тар ор-
на тыл ды [2].

Қа зақ хан ды ғы 1465 жы лы құ рыл ған ұлт тық 
мем ле кет. Бі рақ со ған де йін  Қа зақ хан ды ғы мен 
Цин им пе риясы ара сын да ті ке лей бай ла ныс бол-
ма ған. Алай да Цин им пе риясы құ жат та рын да қа-
зақ тар ту ра лы ең ал ғаш қы мә лі мет 1697 жы лы 
сәуір дің 24-де Шин зу пат ша ның «Ор да күн де лі-
гі не» түс кен [3]. Цин им пе риясы қа зақ тар ту ра лы 
ақ пар лар ды Жоң ғар хан ды ғы на ша буыл жа сау қар- 
са ңы да, яғ ни 1750 жыл да ры көп теп жи най бас та ға-
ны олар дың Ор да хат та ма ла ры нан бай қа ла ды.

Цин дәуі рін де гі қа зақ тар жө нін де жа зыл ған құ-
жат тар екі жақ ты қа рым-қа ты нас ор на ған нан ке йін  
кө бей ген. Бұл құ жат тар Цин пат ша лы ғы ның саяси-
әс ке ри шон жар ла ры ның қа зақ тар жө нін де бер ген 
мә лі мет те рі, екі жақ ты саяси-дип ло ма тиялық, сау-
да-эко но ми ка лық қа ты нас та ры ба ры сын да ғы мә-
се ле лер мен мә лі мет тер, Цин пат ша лы ғы ның бар-
лау шы ла ры мен жи һан кез де рі нің көр ген, ес ті ген 
жағ дайла ры, қа зақ тың же рі, елі, тұр мыс тір ші лі гі 
мен ғұ рып-әдет те рі, би лік жүйесі, мұ ра гер лік тәр-
ті бі сияқ ты са ла лар дың ба рлы ғын хат қа тү сі ріп, 
жа зып, қал ды рып отыр ған. Бұл мә лі мет тер  қы тай, 
мән жу, моң ғол тіл де рін де жа зыл ған, олар дың бә рі 
қа зір гі Қы тай дың мем ле кет тік бі рін ші мұ ра ғат мұ-
ра жа йын да сақ тау лы тұр [3]. 

Бей жің қа ла сын да ор на лас қан Қы тай дың бі-
рін ші мұ ра ға ты әлем де гі ең ірі та ри хи мұ ра ғат 
бо лып есеп те ле ді. Он да Мин жә не Цин пат ша-
лы ғы ке зін де жа зыл ған құ жат тар сақ тал ған. Кей-
бір мә лі мет тер де се гіз мил лион нан ас та мы Қы-
тай ті лін де, екі мил лион нан ас та мы маньчжур 
ті лін де, бұ лар дан тыс та ғы моң ғол, ти бет, то тың-
моң ғол, ша ға тай жә не бас қа тіл дер де жа зыл ған 
бі раз та ри хи құ жат тар сақ тал ған. Олар ды Қы тай 
мұ ра ғат шы ла ры Ши шу (史书), Син вэнь дан(行
文当), Ха са кэ дан (哈萨克档), Синьцзян дан (新
疆档),  И ши дан (夷使档), Гун чжун чжу пи зоу 
чжэ(宫中朱批奏折) жә не бас қа топ тар ға бө ліп 
рет те ген. Осы құ жат тар манья жур, ша ға тай, пар-
сы, то тын моң ғол жазуын да  хат тал ған [4]. Бұл 
де рек тер дің уақы ты Цин им пе риясы  XVIII ға-

сыр дың ор та сын да қа зақ тар мен тө те бай ла ныс 
ор нат қан нан бас тап, 1911 жыл ға де йін , яғ ни Цин 
пат ша лы ғы құ ла тыл ған ға де йін гі мез гіл ді қам-
тыйды [5].

Цин пат ша лы ғы тұ сын да Ор да оқы мыс ты-
ла ры Шың жаң ту ра лы, Ор та лық Азия мен Қа-
зақ стан жө нін де бір қа тар де рек тер жи нап құ-
рас тыр ған. Со лар дың бі рі Фу Хың жаз ған 52 
том дық  «Ба тыс өңір де рек те ме сі». Осы ең бек тің 
44-ші то мын да қа зақ тар ту ра лы құн ды де рек тер 
жа зыл ған. Он да қа зақ тар дың ор на лас қан геог ра-
фиясы, қо ғам дық ша ру ашы лы ғы, қы тай лар мен 
сау да бай ла ныс та ры ту ра лы көп те ген мағ лұ мат-
тар айт ыл ған. Сун Юнь ның 1813-1815 жыл да ры 
құ рас тыр ған «Шын жаң де рек те ме сі» ат ты көп 
том ды ең бе гі нің 12-то мын да қа зақ тар дың ар ғы 
та ри хы мен сол кез де гі әлеу мет тік ахуалы, ру лық 
құ ры лы мы жә не олар дың ор на лас қан ор ны мен 
бас шы ла ры жө нін де құн ды де рек тер жаз ған.

Цин пат ша лы ғы ке зін де жа зыл ған құ жат тар 
мен та ри хи де рек тер ді қа зақ та ри хын жә не Қа-
зақ-Қы тай қа ты нас та рын зерт теу ге ең ал ғаш қол-
дан ған 1980-жыл да ры Қы тай да өмір сүр ген (ке-
йін  отан ға орал ған) қа зақ та рих шы ла ры еке нін 
бай қай мыз. Нақ ты лап айт ар бол сақ, Н.Мұ қа мет-
ха нұлы ның қа зақ, қы тай тіл де рін де гі «Абы лай 
хан ту ра лы зерт теу» (1984 ж.), «XVIII ға сыр да ғы 
Цин пат ша лы ғы мен қа зақ тар дың  қа рым-қа ты-
на сы» (1985 ж.), «XIX ға сыр да ғы Цин пат ша-
лы ғы мен Қа зақ тар дың қа рым-қа ты на сы» (1986 
ж.), «Цинь пат ша лы ғы ның қа зақ тар ға  қол дан ған 
саяса ты» (1987 ж.) жә не бас қа ғы лы ми ма қа ла-
ла рын атап айтуға бо ла ды. Б.Ежен ха нұлы өзі нің 
ма ги стр лік дис сер та циясы «XIX ға сыр дың соң-
ғы жар ты сы XX ға сыр дың ба сын да Іле нің шы-
ғыс өңі рі не қо ныс ау дар ған қа зақ тар» (1987 ж.) 
ат ты ең бе гін де, Цин пат ша лы ғы ке зін де жа зыл-
ған де рек тер ді ке ңі нен пай далан ған [6].

1980 жыл дар дың со ңын да Қа зақ стан да да 
Цин им пе риясы дәуі рін де жа зыл ған құ жат тар, 
жи нақ та ры жа рық көр ді. Мы са лы, Моисеев В.А. 
пен Ха фи зо ва К.Ш. «Цинс кая им пе рия и ка за-
хс кие ханс тва. Вто рая по ло ви на XVIII – пер вая 
треть XIX вв.» (1989 ж.), Гу реевич Б.П. «Меж-
ду на род ные от но ше ния в Цент раль ной Азии /
XVII-XVIII ғ/» (1989 ж.).

1990 жыл да ры отан дық та рих ғы лым са ла-
сын да Цин пат ша лы ғы ке зін де жа зыл ған құ жат-
та ры мен де рек тер ді пай да ла нып жаз ған ғы лы ми 
мо ног ра фиялар жа рық кө ре бас та ды. Ш.К. Ха фи-
зо ва «Ки тай ская дип ло ма тия в цент раль ной Азии 
(XIV-XІX вв.)» ат ты (1995 ж.) ең бе гі; Н. Мұ қа мет-
ха нұлы ның «XIX- XX ға сыр лар да ғы қа зақ-қы тай 
бай ла ныс та ры» ат ты  ең бе гі (1996 ж.).
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Ал да бек Нұр жа мал дың «Мо дер ни за ция Ки-
тая и Ка за хс тан» ат ты (2014 ж.) ең бе гі;

2000 жыл дан ке йін  Цин им пе риясы ке зін де гі 
қы тай жаз ба де рек те рі не не гіз де ле оты рып жа-
зыл ған бір қа тар кө лем ді мо ног ра фиялық зерт-
теу ең бек тер жа рық көр ді. Н.Мұ қа мет ха нұлы-
ның «Қы тай да ғы қа зақ тар дың қо ғам дық та ри хы 
/1860-1920/» (2000 ж.), Ш.К. Ха фи зо ва «Ка за х- 
с кая ст ра те гия Цинс кой им пе рии» (2007 ж.),  
Н. Мұ қа мет ха нұлы ның «Дип ло ма тиялық қа ты-
нас тар жә не қы тайтану мә се ле ле рі (2010 ж.). 

«Мә де ни мұ ра» мем ле кет тік бағ дар ла ма ая-
сын да ҚР БҒМ Р.Б. Сү лей ме нов атын да ғы Шы ғы с- 
тану инс ти ту ты қы тай де рек те ме ле рін, со ны ңы 
ішін де Цин им пе риясы ке зін де гі қы тай құ жат та-
рын ауда рып бас па дан шы ға ру жұ сы та рын қол-
ға ал ды. Ба қыт Ежен ха нұлы, Жа ным хан Ошан, 
Са ғын тай Сұң ға тай қа тар лы та рих шы лар «Қа-
зақ стан та ри хы ту ра лы Қы тай де рек те ме ле рі» 
(2006 ж.), «Қа зақ хан ды ғы мен Цин пат ша лы ғы-
ның сау да қа ты нас та ры ту ра лы Қы тай мұ ра ғат 
құ жат та ры» (2009 ж.), «Қа зақ хан ды ғы мен Цин 
пат ша лы ғы ның саяси-дип ло ма тиялық қа ты нас та-
ры ту ра лы Қы тай мұ ра ғат құ жат та ры» (2009 ж.) 
ат ты құн ды құ жат тар ды ауда рып, тү сін дір ме лер 
мен ес кер ту лер жа зып бас па дан шы ғар ды. Қа зақ 
хан ды ғы мен Цин пат ша лы ғы ның саяси қа ты нас-
та ры на қа тыс ты Қы тай дың бі рін ші мұ ра ға ты нан 
55 мән жу ті лін де гі, 23 қы тай ті лін де гі құ жат тар 
та бы лып, қа зақ ті лі не ауда ра рыл ған [7].

Бұл құ жат тар Қа зақ хан ды ғы мен Цин пат-
ша лы ғы ның саяси қа ты на сы ның қа лып та су ке-
зе ңі, 1757-1758 жыл да рын да ғы оқи ға лар ды, сол 

кез де гі саяси жағ дай дан мә лі мет бе ре ді. Екі ел 
ара сын да ғы дип ло ма тиялық сау да ба рыс-ке ліс-
те рі, қа зақ қо ға мы ның жағ дайы жә не кей бір ру-
тай па лар дың шы ғыс қа қо ныс ауда ру жағ дайы-
нан мә лім де ме лер ді бе ре ді.

2005 жы лы Р.Б. Сү лей ме нов атын да ғы Шы-
ғы стану инс ти ту ты ның та рих шы ла ры Қы тай дан 
қа зақ та ри хы на қа тыс ты де рек тер қам тыл ған 
Цинь пат ша лы ғы ның 283 том дық мұ ра ғат құ-
жат тар жи на ғы ның кө шір ме сін ел ге әке лін ген 
[8]. Бұл том дар дан Цин пат ша лы ғы дәуі рін де қа-
зақ тар ға қа тыс ты тың де рек тер ді та бу ға бо ла ды 
деп ой лай мыз.

Жо ға ры да пайым да ға ны мыз дай, Цин им пе-
риясы ке зін де жа зыл ған мұ ра ғат құ жат та рын 
қа зақ та ри хы мен Қа зақ-Қы тай қа ты нас та рын 
зерт теу лер ге пай да ла ну өт кен ға сыр дың сек се-
нін ші жыл да ры бас та лып, бір тін деп да мып ке ле  
жат қа нын бай қауға бо ла ды.  Қы тай мұ ра ға тын-
да сақ тал ған құн ды құ жат тар ды ғы лы ми айна-
лым ға қо су дың ар қа сын да, қа зақ та ри хы ның, 
Қа зақ-Қы тай ара сын да ғы саяси-дип ло ма тиял ық 
жә не эко но ми ка лық-сау да бай ла ныс та ры ның 
қа лып та су, да му жә не аяқ тау про цес те рі анық-
тал ды. Сон дай-ақ қа зақ тың эт но тер ри то рияла-
ры ай қын да лып, Абы лай хан, Қа бан бай қа тар-
лы та ри хи тұл ға лар дың елі не сі ңір ген ең бек те рі 
ғы лы ми не гіз де дәйек тел ді. Қа зір елі міз ге жет-
кі зіл ген Цин им пе риясы ке зін де жа зыл ған аса 
мол құ жат тар дың бо ла шақ та ғы лы ми айна лым-
ға ен гі зі луі, отан дық та ри хы мы дың көп те ген 
ақ таң дақ та рын то лық ты ру ға не гіз қа лай ды деп 
ой лай мыз.  
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Дея тель ность ИГ (ДАИШ)  
на тер ри то рии ст ран Маг ри ба

В дан ной статье ав тор пы тает ся от ве тить на жи вот ре пе щу щий 
воп рос, в ка кой сте пе ни расп рост ра не на дея тель ность так на зы
ваемо го «Ис ла мс ко го Го су да рс тва» на тер ри то риях ст ран Маг ри ба, 
та ких как Ма рок ко, Ту нис и Ал жир. Он при хо дит к вы во ду, что в них 
функ цио ни руют ячей ки этой ор га ни за ции, ко то рые не сут от ве тст
вен ность за ряд тер ро рис ти чес ких ак ций. 

Расс мат ри вают ся ос нов ные при чи ны и пред по сыл ки про ти во
за кон ных дей ст вий, в том чис ле и вер бо воч ных мис сий, ко то рые 
про во дят чле ны «Ис ла мс ко го Го су да рс тва». Ана ли зи руют ся ме ры по 
борь бе с тер ро риз мом, предп ри ни маемые пра ви тель ст ва ми дан ных 
ст ран. Ма те ри алы для ана ли за по че рп ну ты из ком пе те нт ных иност
ран ных СМИ, к при ме ру «Al Arabiya News» и «Reuters», ин тер нетиз
да ния «Arab News», а так же экс перт ные мне ния арабс ких и за пад ных 
ана ли ти ков, взя ты из «The journal of North African Studies».

Клю че вые сло ва: тер ро ризм, «Ис ла мс кое Го су да рс тво», Ал жир, 
Ту нис, Ма рок ко, борь ба.

Nadirova G., Seilkhanov G.

ISIS (Daesh) activities in the 
Maghreb countries

In this article, the author tries to answer the vital question, to which 
extent has the activity of socalled «Islamic State» expanded or spread in 
the Maghreb countries such as Morocco, Tunisia and Algeria. He comes to 
conclusion, that there are active organization cells who are responsible for 
a series of terrorist actions.

The main causes and backgrounds of illegal actions, including recruit
ment missions conducted by members of an «Islamic state» are studied 
in the article. The measures that were taken by the governments of these 
countries to combat terrorism are analyzed here. Analytical materials were 
derived from the competent foreign media resources, such as «Al Arabiya 
News» and «Reuters», the Internet edition of «Arab News», as well as the 
expert opinions of the Arab and Western analysts taken from «The journal 
of North African Studies» were considered.

Key words: terrorism, «Islamic State», Algeria, Tunisia, Morocco, combat.
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Мағ риб ел де рі айма ғын да ғы 
ИМ (ИШИМ) әре ке ті 

Бе ріл ген ма қа ла да ав тор «Ис лам Мем ле ке ті нің» Ма рок ко, Ту нис, 
Ал жир сын ды Мағ риб ел де рі айма ғын да ғы әре ке ті қаң дай дең гейде 
де ген кө кейт ес ті сұ рақ қа жа уап  бе ру ге ты ры са ды. Ав тор бір не ше тер
ро рис тік ак ті лер ге жа уап ты бо лып та бы ла тын бұл ұйым ның ұя шық та
ры атал мыш ел дер де жұ мыс ат қа ра ды де ген қо ры тын ды ға ке ле ді. 

Не гіз гі се беп тер мен заң сыз әре кет тер дің ал ғы шарт та ры, со ны
мен қа тар «Ис лам Мем ле ке ті нің» мү ше ле рі ат қа ра тын жа сақ тау мис
сияла ры қа рас ты ры ла ды. Бе ріл ген ел дер дің үкі ме ті тер ро ри зм мен 
кү рес бо йын ша қол да на тын ша ра ла ры на тал дау жа са лы на ды. Тал дау 
ма те ри ал да ры «Al Arabiya News» жә не «Reuters» сын ды ше тел дік құ
зы рет ті БАҚнан, «Arab news» ин тер нет ба сы лым да ры нан, жә не де 
«The journal of North African Studies»тан алын ған араб жә не ба тыс тал
дау шы ла ры ның са рап та ма лық пі кір ле рі нен жиып алын ды.

Түйін сөз дер: тер ро ризм, «Ис лам мем ле ке ті», Ал жир, Ту нис, Ма
рок ко, кү рес.
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ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ  
ИГ (ДАИШ)  

НА ТЕР РИ ТО РИИ  
СТ РАН МАГ РИ БА

Проб ле ма тер ро риз ма приоб ре ла в сов ре мен ном ми ре но-
вую ост ро ту и тра ги чес кую ак ту аль нос ть в свя зи с дея тель-
ностью так на зы ваемо го «Ис ла мс ко го Го су да рс тва», по-арабс-
ки , яв ляюще го ся неп риз нан ным ми ро вым 
сооб ще ст вом, по ли ти чес ким об ра зо ва нием, а по су ти, меж ду на-
род ной тер ро рис ти чес кой ор га ни за цией, дей ст вую щей преиму-
ще ст вен но на се ве ро-вос точ ной тер ри то рии Си рии и Ира ка с 
2013 го да.

Тер ро рис ти чес кая груп пи ров ка «Ис ла мс кое го су да рс тво» 
про во дит оп ре де лен ную дея тель ность не толь ко в Маш ри ке, 
она пла ни рует рас ши рить и ак ти ви зи ро вать свои тер ро рис ти-
чес кие ячей ки, дей ст вующие на тер ри то риях ст ран Маг ри ба. 
Расс мот рим си ту ацию под роб нее в каж дой от дель ной ст ра не.

В Ма рок ко влас ти ко ро ле вс тва ве дут борь бу по пре до тв ра-
ще нию дея тель ности экс тре ми ст ско го под полья, ко то рое осу ще-
ст вляет вер бов ку граж дан ст ра ны для их пос ле дующе го учас тия 
в бое вых дей ст виях в ст ра нах Ближ не го Вос то ка на сто ро не ИГ. 
Га зе та «Аль-Ах дас аль-Маг ри бийя» сооб щи ла, что из да нию из ве-
ст но о де сят ках слу чаях вер бов ки экс тре мис та ми жи те лей ма рок-
канс ко го го ро да Мек нес. Га зе та про ве ла собст вен ное расс ле до ва-
ние и устано ви ла, что же лающие при нять учас тие в воору жен ных 
дей ст виях го ро жа не яв ляют ся, глав ным об ра зом, нег ра мот ны ми 
или ма лог ра мот ны ми вы ход ца ми из бед ных квар та лов. Что же ка-
сает ся са мо го го ро да Мек нес, то на 2012 г. на се ле ние го ро да пре-
вы си ло 750 000 че ло век, сре ди ко то рых до ля на се ле ния мо ло же 25 
лет сос та ви ла око ло 60% и уро вень без ра бо ти цы на 2013-2014 гг. 
сос та вил 20%. Стоит за ме тить, что ос нов ное на се ле ние сос тав-
ляют бер бе ры и мест ные ара бы, а иност ран цы, в том чис ле ев ро-
пей цы по ки ну ли дан ный ре ги он [1, 2]. В свя зи с не ма лым ко ли че-
ст вом не за ня той мо ло де жи и не вы со ким уров нем бла го сос тоя ния 
вер бов щи ки ИГ наш ли хо ро шую поч ву в этом ре ги оне, не же ли в 
сто ли це ко ро ле вс тва, для осу ще ст вле ния своих пла нов.

Гла ва МВД Ма рок ко Мо хам мед Хас сад сооб щил, что под-
дан ные ко ро ле вс тва при соеди няют ся к ИГ и дру гим экс тре ми ст- 
с ким груп пи ров кам «не толь ко для то го, что бы вое вать в их ря-
дах, но так же для то го, что бы пройти спе ци альную под го тов ку 
и тре ни ро воч ные кур сы для осу ще ст вле ния тер ро рис ти чес ких 
ак ций в Ма рок ко». 
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21 июля 2015 го да ма рок канс кие спецс луж бы 
про ве ли ус пеш ную опе ра цию, в ре зуль та те ко то-
рой уда лось лик ви ди ро вать тер ро рис ти чес кую 
ячей ку, сос тояв шую из вось ми че ло век, при сяг-
нув ших на вер ность «Ис ла мс ко му го су да рс тву». 
Гла варь ячей ки под дер жи вал кон так ты с ру ко во д- 
ст вом ИГ по воп ро су под го тов ки бри гад боеви-
ков, ко то рые долж ны бы ли со вер шить те рак ты 
на тер ри то рии Ма рок ко. Сог лас но дан ным МВД, 
в пла ны тер ро рис тов вхо ди ло «убий ст во сот руд-
ни ков си ло вых ст рук тур, на па де ние на уяз ви мые 
объек ты с целью за пу ги ва ния на се ле ния и дес та-
би ли за ции об станов ки в Ма рок ко». 

16 нояб ря 2015 го да ма рок канс кая по ли ция 
арес то ва ла че ты рех че ло век, по доз ре вае мых в 
при над леж нос ти к бое вой ячей ке ИГ. Сооб щает-
ся, что они го то ви ли те рак ты по всей ст ра не. 
Ячей ка ба зи ро ва лась в го ро де Бе ни-Мел лаль. 
Ра нее, в на ча ле нояб ря 2015 го да, в се вер ной 
час ти го ро да На дор был арес то ван один из по-
доз ре ваемых в тер ро риз ме. По пред ва ри тель ным 
дан ным, он пла ни ро вал на па де ния на раз лич ные 
объек ты в Ма рок ко и ев ро пей скую цер ковь. 28 
нояб ря 2015 го да по ли цей ски ми бы ли за дер жа-
ны три че ло ве ка по по доз ре нию в свя зях с тер ро-
рис ти чес кой груп пи ров кой «Ис ла мс кое го су да-
рс тво». Как выяс ни лось, двое из них ока за лись 
граж да на ми Тур ции.

11 де каб ря 2015 го да влас ти ст ра ны ра зоб ла-
чи ли тер ро рис ти чес кую ячей ку ИГ, сос тояв шую 
из 9 че ло век. По ин фор ма ции МВД, дан ные за-
дер жан ные бы ли хо ро шо обу че ны и на хо ди лись 
на за вер шаю щей ста дии по ор га ни за ции те рак-
та в ко ро ле вс тве. Сог лас но дан ным Ми нис терс-
тва внут рен ней бе зо пас нос ти США в ря дах ИГ 
нас чи ты вает ся бо лее 1500 ма рок канс ких боеви-
ков, ко то рые ак тив но воюют под ло зун га ми ИГ 
[3]. Та ким об ра зом, по при ве ден ным све де ниям 
мож но сде лать вы вод о том, что на се год няш ний 
день Ма рок ко яв ляет ся од ним из вер бо воч ных 
цент ров боеви ков для ИГ, но ин фор ма ция о со-
вер шен ных тер ро рис ти чес ких дей ст виях в этой 
се ве ро аф ри канс кой ст ра не чле на ми груп пи ров-
ки ИГ от су тс твует, хо тя по пыт ки ве де ния тер ро-
рис ти чес кой дея тель ности не раз пре до тв ра ща-
лись мест ны ми си ло вы ми ст рук ту ра ми. 

По ми мо жест ко го конт ро ля со сто ро ны си-
ло вых ст рук тур, пра ви тель ст во Ма рок ко дер жит 
на осо бом конт ро ле дан ную проб ле му на за ко-
но да тель ном уров не. В сен тяб ре 2014 го да пра-
ви тель ст во ут вер ди ло за ко ноп роект, ко то рый 
вно сит до пол не ния в уго лов ный ко декс ст ра ны и 
ужес то чает ме ры по борь бе с тер ро риз мом. Но-
вая вер сия пре дус мат ри вает на ка за ние за «про-

хож де ние обу че ния или по пыт ку про хож де ния 
обу че ния в тре ни ро воч ных ла ге рях тер ро рис тов 
за гра ни цей» [4]. По сооб ще ниям ми нис терс-
тва юс ти ции ко ро ле вс тва, этот шаг нап рав лен 
на «за щи ту мо ло де жи Ма рок ко и бе зо пас нос ти 
ст ра ны». За ко ноп роект прес ле дует цель «про-
ти вос тоять про па ган де, ко то рая нап рав ле на на 
рек ру ти ро ва ние мо ло дых ма рок кан цев для их 
пос ле дующей отп рав ки под ло зун гом джи ха да в 
оча ги нап ря жен нос ти», – под черк нул гла ва ве до-
мс тва Мус та фа Ра мид.

Что же ка сает ся Ту ни са, то здесь си ту-
ация обс тоит нем но го ина че. Пос ле со бы тий 
«арабс кой вес ны» в ст ра не ца рит нес та биль-
ная со ци альная си туация, что яв ляет ся край не 
под хо дя щим мо мен том для дея тель ности ИГ. 
До ка за тель ст ва ми это го яв ляют ся те рак ты, со-
вер шен ные в мар те и в июне 2015 го да, ког да це-
ля ми тер ро рис тов ста ли по се ти те ли На циональ-
но го му зея Бар до и ту рис ты оте ля в Су се. Так же 
в Ту ни се 24 нояб ря 2015 го да произо шел вз рыв 
ав то бу са, в ко то ром на хо ди лись сот руд ни ки 
служ бы бе зо пас нос ти пре зи ден та ст ра ны. От ве т- 
ст вен ность за вы шеука зан ные тер ро рис ти чес кие 
дей ст вия взя ло на се бя ИГ.

Пос ле июньско го те рак та пра ви тель ст во Ту-
ни са объяви ло вой ну ИГ, вве дя ре жим чрез вы-
чай но го по ло же ния в ст ра не на 30 дней, на чи ная 
с 4 июля. По сло вам Пре зи ден та Ту ни са Бед жи 
Каида ас-Себ си, ст ра на пе ре хо дит в «сос тоя ние 
осо бой вой ны с тер ро риз мом». На это вре мя 
по ли ции и ар мии бы ли да ны осо бые пол но мо-
чия с целью выяв ле ния боеви ков ИГ. Вво дил-
ся дос мотр транс пор та, а так же ко мен дантс кий 
час. Гла ва Ту ни са еще раз на пом нил, что у ст-
ра ны с Ли вией по ряд ка 500 ки ло мет ров об щей 
и пло хо конт ро ли руемой гра ни цы, и боеви ки с 
ору жием мо гут про ни кать из со сед ней ст ра ны.
Имен но по этой при чи не пра ви тель ст во Ту ни са 
заяви ло, что прис ту пи ло к ст рои тель ст ву сте ны 
вдоль всей гра ни цы с Ли вией, что бы лик ви ди-
ро вать воз мож нос ть не ле галь ной миг ра ции тер-
ро рис тов. По сло вам премь ер-ми ни ст ра Ха би ба 
Эс си да, дан ная сте на долж на стать за щит ной 
ог ра дой. Дли на сте ны сос та вит 168 ки ло мет ров, 
ее ст рои тель ст во бу дет за кон че но к кон цу 2015 
го да, сооб щил премь ер-ми ни стр Ту ни са. Бо лее 
то го, сооб щает ся, что из ве ст ная лич ность в Ту-
ни се, гла ва ор га ни за ции по мо ни то рин гу дей ст-
вий сил бе зо пас нос ти Вал лид Зар рук зая вил бри-
та нс кой га зе те «Independent», что Ми нис терс тво 
внут рен них дел Ту ни са еще в мае те ку ще го го да 
по лу чи ло ин фор ма цию о зап ла ни ро ван ном на 
июнь те рак те у оте ля в Су се. По его сло вам, влас-
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ти Ту ни са пе рех ва ти ли раз го вор по доз ре ваемых 
о под го тов ке к со вер ше нию ата ки. Нес мот ря на 
то, что вся ин фор ма ция бы ла пе ре да на в Ми нис-
терс тво, ни че го предп ри ня то не бы ло.

В ок тяб ре 2015 го да Ми нис терс тво внут рен-
них дел Ту ни са сооб щи ло о за дер жа нии 11 че ло-
век, ко то рые со би ра лись при соеди нить ся к «Ис-
ла мс ко му го су да рс тву». Сооб щает ся, что ст ра жи 
по ряд ка раск ры ли «три ячей ки, ко то рые пе реп-
рав ля ли мо ло дых лю дей в Ли вию».

Сог лас но дан ным Ми нис терс тва внут рен ней 
бе зо пас нос ти США, в сос та ве ИГ нас чи ты вает ся 
бо лее 5000 боеви ков ту ни сс ко го проис хож де ния, 
что де лает дан ную ст ра ну круп ней шим экс пор те-
ром че ло ве чес ких ре сур сов. При чи на ми дан ной 
ста тис ти ки, бе зус лов но, яв ляют ся неб ла гоп рият-
ные со ци альные ус ло вия в ст ра не, а так же сос тоя-
ние на циональ ной эко но ми ки, не преодо лев шей 
тя же лых пос ледст вий «жас ми но вой ре во лю ции» 
[3]. Оче вид но, что си ту ация в Ту ни се и неод нок-
рат ные тер ро рис ти чес кие дей ст вия сло жи лись в 
ре зуль та те мно го чис лен ных при чин, та ких как 
сла бый конт роль на гра ни цах, близ кое со се дс тво 
с Ли вией, нес та биль ное по ло же ние в ст ра не пос-
ле ре во лю цион ных со бы тий и ст рем ле ние чле нов 
груп пи ров ки «Ис ла мс кое го су да рс тво» дес та би-
ли зи ро вать си ту ацию в этом ре ги оне.

Сле дующая се ве ро аф ри канс кая ст ра на ве дет 
борь бу с тер ро риз мом не один де ся ток лет, но, 
нес мот ря на это, тер ро ризм про дол жает ос та вать-
ся од ной из наибо лее серь ез ных проб лем Ал жи ра. 
В свое вре мя вол на арабс ких ре во лю ций обош ла 
Ал жир сто ро ной, хо тя сме ла ре жи мы в со сед них 
Ту ни се и Ли вии. Ал жи рс кие воен ные, имеющие 
мно го лет ний опыт воору жен ной борь бы с тер ро-
риз мом, смог ли удер жать си ту ацию под конт ро лем.

Кро ме то го, в ст ра не сис те ма ти чес ки про во-
дят ся ши ро ко масш таб ные ар мей ские опе ра ции, 
си ло ви ки за мет но на рас ти ли свое при су тс твие и 
ак тив ность в проб лем ных юж ных райо нах ст ра-
ны, вел ся конт роль про ни цаемос ти гра ниц с Ма-
ли, Ни ге рней и Ли вией, то есть как раз на тех нап-
рав ле ниях, от ку да осу ще ст вляет ся ин филь тра ция 
ис ла мс ких боеви ков. К ле ту 2014 го да ко ли че ст во 
тер ро рис ти чес ких дей ст вий в са ха ро-са хельс кой 
зо не АНДР рез ко умень ши лась. При ме ром ус-
пеш ной ра бо ты си ло вых ст рук тур мож но наз вать 
за дер жа ние групп лиц из Си рии в ав гус те 2014 го-
да, ко то рые за ни ма лись пе реб рос кой за вер бо ван-
ных ИГ лиц в Ев ро пу для со вер ше ния те рак тов. 
Как сооб щает мест ная га зе та «Ан-На хар», все го 
за дер жа но 160 че ло век, в их чис ле есть жен щи-
ны и де ти. У всех у них об на ру же ны оди на ко-
вые мо биль ные те ле фо ны, сис те мы GPS-на ви га-

ции, день ги на об щую сум му 100 ты сяч дол ла ров 
США. Дан ная груп па лю дей при ле те ла в Ал жир 
од ним рей сом са мо ле та из Си рии, за тем чле ны 
груп пи ров ки раз де ли лись и раз ъеха лись по раз-
ным го ро дам Ал жи ра. Уже на доп ро се они приз-
на лись, что на ме ре ва лись из Ал жи ра отп ра вить ся 
в тре ни ро воч ные ла ге ря в Ли вии, а за тем вы ле-
теть в Ев ро пу для со вер ше ния те рак тов.

Вы ход цы из Ал жи ра так же яв ляют ся чле на-
ми тер ро рис ти чес кой ор га ни за ции ИГ. К при ме-
ру, в июне 2013 го да фран цузс кая по ли ция за-
дер жа ла уро жен ца Ал жи ра, ко то рый пла ни ро вал 
те рак ты в Лув ре и Эйфе ле вой баш не. По ли ции 
уда лось пе рех ва тить за шиф ро ван ные сооб ще-
ния, в ко то рых он пред ло жил ата ко вать мес та, 
где со би рает ся мно го фран цу зов, в част нос ти, 
ба ры и ноч ные клу бы, а так же мест ные дос то- 
п ри ме ча тель ности.

Сле дует от ме тить, что служ ба бе зо пас нос ти 
Ал жи ра в мае те ку ще го го да сооб щи ла об об-
на ру же нии пе ре пис ки, до ка зы ваю щей, что тер-
ро рис ти чес кая груп пи ров ка «Ис ла мс кое Го су-
да рс тво» ре ши ла расп рост ра нить сфе ру своей 
дея тель ности на Ал жир. Абу Му хам мад аль-Ад-
на ни в ко ди ро ван ной с по мощью SMS пе ре пис ке 
с од ним из гла ва рей дей ст вующе го в Ту ни се вое-
ни зи ро ван но го фор ми ро ва ния «Ан сар аш-Ша-
рия» Абу Аи шей ат-Ту ни си зая вил о го тов нос ти 
пе реб ро сить сот ни про шед ших воен ное обу че-
ние ал жир цев в гор ный рай он Ту ни са. По его 
сло вам, боеви ки про ни кают в Ал жир че рез Ирак, 
Си рию и Ли вию. Сот руд ни кам служ бы бе зо пас-
нос ти Ал жи ра да лее уда лось за дер жать чле нов 
тер ро рис ти чес кой ячей ки в го ро де Конс тан ти на, 
в 450 ки ло мет рах к вос то ку от сто ли цы Ал жи-
ра. Эти лю ди за ни ма лись вер бов кой ал жи рс ких 
граж дан для груп пи ров ки ИГ, что бы отп ра вить 
их в Ирак и Си рию для учас тия в тер ро рис ти чес-
ких опе ра циях.

Под держ ку ИГ так же ока зы вают и мест ные 
тер ро рис ти чес кие груп пи ров ки, нап ри мер, 19 
июля 2015 го да чле ны груп пи ров ки «Сол да ты 
ха ли фа та», тес но свя зан ные с ИГ, каз ни ли по-
хи щен но го граж да ни на Фран ции. По хи тив шие 
муж чи ну тер ро рис ты выд ви ну ли ульти ма тум 
пра ви тель ст ву Фран ции, что бы оно в те че ние 24 
ча сов прек ра ти ло авиауда ры по по зи циям «Ис-
ла мс ко го го су да рс тва» в Ира ке. Па риж от ка зал ся 
вы пол нить эти тре бо ва ния. За лож ник был каз-
нен. Дан ны ми дей ст виями ор га ни за ция «Сол да-
ты ха ли фа та» про де мо нс три ро ва ла свою при вер-
жен нос ть и вер ность ИГ. 

Ког да пос ту пают сооб ще ния о том, что тер-
ро рис ти чес кое дви же ние ИГ го то вит но вые тер-
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Дея тель ность ИГ (ДАИШ) на тер ри то рии ст ран Маг ри ба

ро рис ти чес кие опе ра ции в аф ри канс ких ст ра нах, 
 стано вит ся по нят но, что это обя за тель но бу дет 
ка сать ся Ал жи ра. На кар тах, расп рост ра няемых 
ИГ, вид но, что тер ри то рия бу ду ще го ис ла мс ко-
го ха ли фа та ох ва ты вает и ст ра ны Се вер ной Аф-
ри ки, вк лю чая Ал жир. Та ким об ра зом, дан ная 
опас ность расп рост ра няет ся и на тер ри то рию 
Ал жи ра. Хо тя Ал жир до сих пор ос та вал ся в 
сто ро не от ре во лю цион ных и воен ных со бы тий, 
ко то рые проис хо дят в Ли вии, Си рии, Ира ке и 
Йеме не, од на ко ал жи рс кие си ло вые ст рук ту ры 
имеют боль шой опыт в борь бе с тер ро рис ти чес-
ки ми груп пи ров ка ми и ор га ни за циями на своей 
тер ри то рии, ко то рые бы ли осо бен но ак тив ны в 
90-х го дах прош ло го ве ка. Бла го да ря ак тив нос ти 
экс тре мис тов в 20 ве ке, се год ня влас ти Ал жи ра 
имеют за пле ча ми сло жив шиеся на вы ки про ти-
вос тоя ния дан но му яв ле нию.

От но си тель но сдер жан ную дея тель ность 
ИГ на тер ри то рии Ал жи ра мож но объяс нить ак-
тив ны ми дей ст виями влас тей и предс та ви те лей 
пра во ох ра ни тель ной служ бы, од на ко тер ро ризм 
расп рост ра нен на тер ри то рии Ал жи ра, хо тя и осу-
ще ст вляет ся он не столь ко чле на ми груп пи ров ки 
ИГ, сколь ко мест ны ми экс тре ми ст ски ми груп пи-
ров ка ми, та ки ми как «Са ла фи тс кая груп па про-
по ве ди и джи ха да», «Ор га ни за ция Аль-Каида в 
ст ра нах ис ла мс ко го Маг ри ба», «Сол да ты ха ли фа-
та» и др., ко то рые со вер шают тер ро рис ти чес кие 
дей ст вия в этой се ве ро аф ри канс кой ст ра не.

Расс мот рев и проана ли зи ро вав си ту ацию в 
вы ше пе ре чис лен ных трех ст ра нах, мож но ска-
зать, что, нес мот ря на их рас по ло же ние в од-
ном геог ра фи чес ком ре ги оне, дея тель ность ИГ в 
каж дой ст ра не реали зо вы вает ся по раз ным сце-
на риям и с раз ной сте пенью ак тив нос ти. Об щим 
яв ляет ся то, что, Ту нис, Ма рок ко и Ал жир ста ли 
вер бо воч ны ми цент ра ми боеви ков ИГ, и соот ве т- 
ст вен но ре гу ляр но под вер гают ся опас нос тям и 
тер ро рис ти чес ким уг ро зам со сто ро ны ИГ. 

Пра ви тель ст ва дан ных ст ран при ни мают 
серь ез ные ме ры по борь бе с тер ро риз мом как 
внут ри своих гра ниц, так и в сот руд ни чест ве с 
дру ги ми го су да рс тва ми, нап ри мер, 15 де каб ря 
2015 го да по ини ци ати ве и под пред се да тель ст-
вом Саудовс кой Ара вии бы ла соз да на воен ная 
коали ция для борь бы с тер ро риз мом, в ко то рую 
вош ли Ту нис и Ма рок ко.

Од на ко все же каж дая из этих ст ран в си лу 
своих воз мож нос тей бо рет ся с тер ро риз мом. 
Пра ви тель ст во и си ло вые ст рук ту ры ко ро-
ле вс тва Ма рок ко де мо нс три руют ус пеш ную 
борь бу с выяв ле нием ячеек, груп пи ро вок и 
фор ми ро ва ний ИГ, и к то му же ужес то чают 
борь бу на за ко но да тель ном уров не пу тем вве-
де ния поп ра вок в за ко ноп роек ты. Ал жи рс-
кая На род ная Де мок ра ти чес кая Рес пуб ли ка, 
бла го да ря ог ром но му опы ту, так же ус пеш но 
бо рет ся с та ким яв ле нием как тер ро ризм не 
толь ко в ли це ИГ, но и дру гих ор га ни за ций, 
ко то рые ве дут воору жен ные ата ки в ст ра не. 
Нес по соб ность про ти вос тоя ния тер ро риз му, 
к со жа ле нию, наб лю дает ся в Ту ни се, где дея-
тель ности ИГ спо со бс твует мно же ст во фак-
то ров, в том чис ле ре ли ги оз ный, со ци аль ный, 
эко но ми чес кий, а так же по ли ти чес кий, что 
де лает граж дан и тер ри то рию дан ной ст ра ны 
осо бо уяз ви мой к вер бо воч ной и тер ро рис ти-
чес кой мис сиям ИГ. 

Та ким об ра зом, геог ра фия дея тель ности ИГ 
рас ши ряет ся ежед нев но, эта ор га ни за ция уме ло 
ис поль зует ре ли ги оз ный и со ци альные фак то ры, 
не го во ря уже об эко но ми чес ких и по ли ти чес-
ких. Нев зи рая на то, что в этих ст ра нах по ка нет 
подт верж ден ных и офи ци аль ных тер ри то рий, 
как в Ира ке или Си рии, оп ре де лен но, на се год-
няш ний день предс тав ляет ся оче вид ная уг ро за и 
вы зов влас тям не толь ко в дан ных го су да рст вах, 
но и в дру гих ст ра нах, в том чис ле и в на шей Рес-
пуб ли ке Ка за хс тан.
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The Russian – Japanese  
territorial dispute

This article addresses the Japan and Russian territorial dispute after 
World War II. It will deal with the current political implications of only one 
of such disputes that between Russia and Japan over the ownership of the 
Iturup, Kunashir, Shikotan and Habomai islands, otherwise known in Rus
sia as the Southern Kuriles and in Japan as the Northern Territories. Because 
this paper dispute has gone on for most of the time since the end of World 
War II, marring SovietJapanese relations, this paper believes that it even 
now remains the main, in fact the only, obstacle to finalizing the normal
ization of relations between Russia and Japan and to concluding a long 
overdue peace treaty between them. For Japan the conclusion of a peace 
treaty means above all the final resolution of the territorial problem with 
Russia on the basis of the reestablishment of Japan`s sovereignty over the 
Southern Kuriles. In Russia the same event interpreted as the recognition 
by both sides of the need to put their bilateral relationship on a firm basis 
of longterm partnership, the key element of which is close economic co
operation.

Key words: RussoJapanese relations, Northern Territories, World War 
II, Kuril Islands, territorial problem, leadership.

Нур сеито ва Л.

Ре сейЖа пон мем ле кет тері 
ара сын дағы тер ритория лық 

мәселе

Бұл ма қа ла да ав тор Ре сей – Жа пон мем ле кет те рі ара сын да ғы тер
ри то риялық мә се ле ні қа рас тыр ды. Екі мем ле кет қа рымқа ты нас та ры
ның дам уын да, бей біт ші лік ке лі сі мі нің ор на тылуын да тер ри то риялық 
мә се ле ма ңыз ды бо лып та бы ла ды.

Түйін сөз дер: Ре сейЖа пон қа рымқа ты нас та ры, Сол түс тік тер
ри то рия, Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс, Ку рил арал да ры, тер ри то риялық 
мә се ле лер, көш бас шы лық.

Нур сеито ва Л.

Тер риториаль ный спор  
Рос сии и Япо нии

В дан ной статье ав тор расс мат ри вает тер ри то ри альную проб ле му 
в Рос сийскоЯпонс ких от но ше ниях. Проб ле ма се вер ных тер ри то рий 
– важ ней ший не раз ре шен ный воп рос в япо норусс ких от но ше ниях, и 
пра ви тель ст во про во дит курс на зак лю че ние мир но го до го во ра пу
тем ре ше ния этой проб ле мы и пост рое ния меж ду Япо нией и Рос сией 
под лин но дру жес ких от но ше ний.

Клю че вые сло ва: Рос сийскоЯпонс кие от но ше ния, Се вер ные 
тер ри то рии, Вто рая ми ро вая вой на, Ку риль ские ост ро ва, тер ри то ри
альная проб ле ма, ли де рс тво.
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Historical Background
Three Centuries of the Northern Threat

Japan’s Eurasian diplomacy and improving ties with Russia 
stand in striking centuries of antagonistic relations between 
Moscow and Tokyo. As early as 1635, the Tokugawa government 
was mapping the four islands in the Northern Territories 
(Etorofu, Kunashiri, Shikotan, and the Habomai group). By 1791 
Tokugawa scholars such as Hayashi Shihei were commenting on 
the emerging Russian threat from the north. Over the next 150 
years, Japan solidified its claims to the islands and its rivalry with 
Russia through treaties and war. In 1855 the Japan-Russia Treaty 
of Trade and Friendship (the Shimoda Treaty) confirmed Japan’s 
sovereignty over Etorofu, Kunashiri, Shikotan, and the Habomai 
group. This was the first treaty that Japan and Russia officially 
concluded. Both countries had been engaged in exploring the Kuril 
Islands for 200 years [1].

In 1875 Japan established its right over the Kurile Archipelago 
as far as the Kamchatka Peninsula in the Treaty of St. Petersburg. 
By the end of the nineteenth century, Russian pressure for a warm-
water port in the Far East and the Japanese drive for hegemony over 
Manchuria and protection of the Korean butter led to the 1904-1905 
Russo- Japanese War, which ended in Japanese victory and control 
over the southern half of Sakhalin Island. At times in the past Moscow 
and Tokyo were driven to establish cooperation for strategic reasons, 
to be sure. For example, in 1916 Russia and Japan signed a treaty to 
cooperate against Germany in the context of World war first. In the 
closing days of World War second, the Soviet Union retook all of its 
lost already mortally wounded Japan. The sneak attack struck the 
Japanese people as an act of betrayal, since Moscow and Tokyo had 
signed a nonaggression pact at the beginning of the war. Japanese 
citizens taken on the northern Territories were forcibly repatriated 
or sent to Soviet labor camps together with hundreds of thousands 
of military and civilian prisoners taken in Manchuria and northern 
China. Over 60.000 died in Soviet captivity; many of the living were 
not returned to Japan until as late as 1956. Japanese enmity toward 
the Soviet Union was further reinforced by Moscow’s refusal to sign 
the 1951 San Francisco Peace Treaty [1]. 



ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №1 (76). 2016124

The Russian – Japanese territorial dispute

After war whole territory of Japan was occupied 
by Allied troops. As a result of negotiations between 
the allied members the territory of Japan was due for 
occupation by U.S. troops, troops of China, Taiwan, 
and Sakhalin and the Kuril Islands. By Soviet 
troops. With regard to the Kuriles, Soviet troops 
occupied the island on August 18 Shumshu, and 
then on August 27, having advanced to the island 
of Urup, the southern end of the Kuril Islands, they 
turned back from this island. But after learning about 
the absence of American troops in the Northern 
Territory, in the period before September 3, they 
occupied and Etorofu, Shikotan and Habomai ridge, 
which were the traditional territories of Japan [2].

Respecting the Laws and Customs of War on 
Land and other international legal instruments 
impose on the country certain obligations, inter alia, 
respect for private rights of the population. Stalin 
ignored these international norms and the Presidium 
of the Supreme Soviet of the USSR from February 
2, 1946 included the areas under occupation of 
the territory of their country. This act committed 
to concluding a peace treaty is a violation of 
international law and absolutely cannot be justified. 
We can say that this illegal act of annexation which 
has led to the Northern Territories. Further, the 
Soviet Union during the 1947/49 period forcibly 
evicted the Japanese living on Etorofu, Shikotan and 
Habomai ridge (before war these islands were home 
to more than 17 thousand Japanese), and began to 
settle Soviet citizens in the occupied areas. Eviction 
without military necessity, settling by citizens of 
own country on the occupied areas of the occupying 
country is also violation of international law [3].

The 1951 San Francisco Peace Treaty: 
Treaty of San Francisco was officially signed by 

49 countries, including Japan and the United States, 
September 8, 1951. Article (2C) states: “Japan 
abdicates all right, proprietary interest and claim to 
the Kuril Islands, and to that part of Sakhalin and 
the islands adjacent to it over which Japan acquired 
sovereignty as a result of Treaty of Portsmouth on 
5 September 1905.”The State Department later 
clarified that” Habomai and Shikotan properly 
part of Hokkaido, and that Japan has the right to 
sovereignty over them. “Britain and the United 
States have agreed that the territorial rights will 
not be granted to countries that have not signed 
the Treaty of San Francisco and, consequently, 
the island has not been officially recognized as a 
territory of the USSR. The Soviet Union refused to 
sign the Treaty of San Francisco and has publicly 
stated that the issues of the Kuril Islands are one of 
the reasons for his opposition to the Treaty [4]. 

The concept (meaning of) of “Kuril Islands” 
1.In Russia and the USSR Kuril Islands have 
always been considered as a chain of islands from 
Kamchatka to Hokkaido, which include the Iturup, 
Kunashir and Shikotan. By this concept Tisima and 
the Kuriles were identical.

2. In Europe, for a long time this concept was 
considered the same with Russia.

3. In Japan in the nineteenth century notion 
of “Kuril Islands” was used rarely, but with the 
same meaning as in Russia. Often use the concept 
of Tisima, which was identical to the concept of 
the Kuriles. After 1875 the concept of “Tisima” 
synonymously included the entire chain of islands 
from Kamchatka to Hokkaido, including Shikotan, 
which corresponded to the Russian concept of the 
Kuriles. Herewith the administrative status of the 
southern islands sometimes changed.

4. At the time of the Yalta decision to withdraw 
the Japanese Kuril (Tisima) islands existed only 
common interpretation of this concept, which 
included Shikotan.

5. Subsequent changes in the interpretation of 
Japan, and then in the U.S. - which separated from 
this concept at first Shikotan, and then Kunashir 
and Iturup - were basically political reasons. 
Thus, we can conclude that the Kuril Islands 
(Tisima) by which Japan has abandoned by San 
Francisco contract, includes the entire string of 
islands, including Shikotan [5].

1950-1990s Japan and Russia policy
In 1950 years some Japanese political leaders 

saw advantage in stabilizing ties with Moscow in 
order to win more freedom of action in the complex 
relationship with the United States. When Hatoyama 
Ichiro became the first LDP prime minister in 1955, 
one of his first acts was to attempt a restoration of 
relations with Russia. Hatoyama traveled to Moscow 
in 1956 to negotiate a peace treaty and to secure 
the return of the Northern Territories. Ultimately 
he failed in both objectives, primarily because the 
Japanese government was unwilling to sign a peace 
treaty without resolving the territorial issue, and 
Moscow was unwilling to return all the territories. 
[1] (Michael Green, 2003).

However did succeed in reopening bilateral 
diplomatic and trade relations with Russia, and 
Moscow offered to return half of the territories - 
the Habomai group and Shikotan Island - once a 
peace treaty was signed. Conservatives in Japan 
were unwilling to accept a partial settlement, 
and Washington, concerned about the extent of 
Hatoyama’s attempted rapprochement with the 
Soviets, pressed Tokyo to hold out for the return 
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of all occupied territories. When Japan and United 
States signed the U.S. - Japan Security Treaty in 
1960, Soviet Premier Nikita Khrushchev rescinded 
the 1956 offer and the first window to resolve the 
Northern Territories problem was closed.

In the 1970s, as U.S. - Japan relations entered 
a period of uncertainty following the 1969 Nixon 
Doctrine, the opening to China, and the beginning 
of detente, Japan once again moved to secure its 
strategic position by improving relations with 
Moscow. In 1973 Prime Minister Tanaka Kakuei 
traveled to Moscow and attempted to entice the 
Soviets into signing a treaty by offering economic aid 
and help developing gas and oil reserves in Siberia. 
The Soviets did not oblige, but Moscow did finally 
acknowledge in the joint communiqué that a bilateral 
peace treaty would have to follow “resolution of 
unresolved issues” between the two countries. 
Mean-while, the Japan Export/import Bank (now 
the Japan Bank for International Cooperation, JBIC) 
signed a series of agreements to finance the first 
Sakhalin oil and gas development projects with the 
soviets in 1974. In spite of the unresolved strategic 
issues, MITI and Japanese trading companies were 
eager to establish a toehold in Sakhalin and Irkutsk, 
particularly after the oil shock of 1973 [1]. (Michael 
Green, 2003) 

The Japanese government argued that the 
Russian threat, like the Russian occupation of the 
Northern Territories, transcended the end of bipolar 
ideological competition and the collapse of the 
Soviet Union. However, as Mikhail Gorbachev 
opened a new chapter in relations with the West 
through the peaceful unification of Germany in 
1989 and then as Boris Yeltsin came on the scene 
in 1991 as the leader of a newly democratic Russian 
Federation, Japan increasingly found itself isolated 
in its hard-line policy toward Moscow. Gorbachev 
tried do set a new tone with Tokyo by returning to 
the original 1956 offer to return two of the islands 
[2]. (Michael Green, 2003) 

The last Soviet leader also sweetened the pot 
by acknowledging at a summit in Tokyo in April 
1991 that, in principle, all four islands should be 
part of discussions for a permanent peace treaty. 
Japan, under Western pressure, particularly from 
Germany, and ready to test Gorbachev`s intentions 
on the territorial issue, responded with 1 billion yen 
in December 1990 as emergency humanitarian grant 
aid. Japan also decided to provide aid totaling 2.5 
billion dollars in October 1991, including a 500 
million dollars loan for food and medical supplies 
and their transport. On the whole, however, Tokyo 
remained skeptical about Gorbachev and perestroika.

After Yeltsin came to power in 1991, Japan`s 
reticent policy toward Moscow came under further 
pressure from the Western powers agreed to provide 
24 dollars billion in aid to Russia, despite Japanese 
efforts to scale down the package. Under European 
pressure to increase its own economic assistance 
o the Newly Independent States, Japanese Foreign 
Minister Watanabe Michio attempted in a visit 
to Moscow in early 1992 to leverage economic 
assistance for the return of the Northern Territories 
on a flexible timetable, but Yeltsin complained about 
this naked use of economic pressure and rejected the 
Japanese overture.

A New Russia and Japan Policy
At the Denver summit in June 1997, Hashimoto 

took further steps to signal a new approach to Russia. 
In a side meeting with Yeltsin at the summit, he 
promised to hold annual meetings with the Russian 
leader. Yeltsin, in turn, endorsed Japan`s permanent 
membership in the UN Security Council (without 
being specific on the terms). The two also discussed 
an expansion of Japanese economic investment in 
the Russian Far East, including possible Japanese 
participation in the major gas project at Irkutsk. 

The prime minister delivered the speech before 
the Keizai Doyukai on July 22, 1997, the centerpiece 
of his speech was Mackinder`s geostrategic concept 
of Eurasianism. Henceforth, the prime minister 
declared, Japan would steer a “new course” with 
Russia based on the three principles of “trust, mutual 
benefit, and a long-term perspective.” [2]. (Michael 
Green, 2003).

Hashimoto`s visit to Krasnoyarsk was followed 
by Yeltsin`s visit to Kawana, Japan, in April 1998. At 
Kawana Hashimoto proposed an international border 
demarcation that would give Japan sovereignty of 
the four islands while Russia retained some form 
of administrative control and economic assistance 
from Japan. Yeltsin countered with a proposal for 
tax incentives and other measures to encourage 
joint investment in the territories before resolution 
of the sovereignty issue. The two leaders concluded 
with a confirmation that they would make their best 
efforts to conclude a peace treaty by the year 2000. 
In the end, little was actively resolved at the Kawana 
meeting in terms of the Northern Territories problem. 
This should have been a sign that momentum would 
soon run out of the Russo-Japanese new relationship. 
Nevertheless, the Japanese side clearly relished its 
new Russia card. As MOFA official observed after 
the summit in Kawana, “this {engagement policy} 
will have an extremely good impact on Japan`s 
diplomacy toward China. Even if the Krasnoyarsk 
agreement leads to no peace treaty with Russia, it 
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will still work as a plus for Japan`s diplomacy” [2]. 
(Michael Green, 2003).

Last Momentum and Prospects for Future 
Relations Of course, the Russia card is only as the 
progress in the Russo - Japanese relationship itself. 
By 1998 it was becoming evident that the enthusiasm 
of Krasnoyarsk and Kawana was unsustainable 
and that the goal of completing a peace treaty by 
the end of 2000 was unrealistic. Prime Minister 
Obuchi tried to keep up the appearance of continued 
progress during his November 1998 visit to 
Moscow, but his trip was reduced to a short ninety-
minute meeting from which the two leaders issued 
the Moscow Declaration and agreed to establish 
two subcommittees: one on border demarcation 
and the other to study the possibility of conducting 
joint economic activities the disputed area without 
prejudicing either side`s legal claims. Meanwhile in 
the Duma, Yeltsin was coming under increasing from 
Communists and nationalists, while polls showed 
over 70 percent of the Russian public opposed the 
return of the Northern Territories. Popular support 
for improved relations was also a problem in Japan 
as well. An Asahi - Itar Tass poll taken on the eve 
of Obuchi`s trip to Moscow showed that only 4 
percent of the Japanese public had positive feelings 
about Russia, a sign that popular sentiment had not 
tracked with the changing strategy of the Japanese 
government.

Japan tried to test Russian interest in a proposal 
for recognition of ultimate Japanese sovereignty of 
the Northern Territories in exchange for immediate 
economic joint development of the islands, but 
Moscow was evasive. Finally, in December 1998, 
the Russian ambassador to Tokyo confessed that his 
government did not expect to achieve a treaty until 
well after the 2000 deadline. As Yeltsin`s position 
weakened inside Russia, the prospects for resolution 
of the territorial and peace treaty issues dimmed.

In August 2000 MOFA officials finally conceded 
to the press that a peace treaty would be impossible 
by the end of 2000. Instead, Japan agreed to consider 
Putin`s proposal at his July 23 summit with Mori for an 
“interim friendship pact” aimed at promoting bilateral 
ties until a formal resolution of the territorial issue 
permits a peace treaty [1]. (Michael Green, 2003).

5. Prospects for Future Relations
Japan and Russia are great powers with 

unbalanced starting in the world order and an 
unfulfilled quest to return to “normalcy”. They have 
shared the experience of fallen powers and are now 
searching for international support to boost their 
standing. The two countries matter for each other 
in at least three ways: 1) as symbols to each other 

of arrogance and lack of respect for legitimate great 
power aspirations; 2) as complementary economies 
with potential to contribute to both regional and 
national long-term needs; and 3) as parallel cases in 
some respects and contrasting cases in others in the 
struggle to adjust national ambitions and domestic 
capacities so suit the new world order that is taking 
shape. [1] (Michael Green, 2003).

At the last meeting which was held in New York 
USA on 2009 September the leaders of two countries, 
President of Russian Federation Dmitry Medvedev 
and Prime Minister of Japan Yukio Hatoyama. During 
that meeting Medvedev suggested more creative 
solution of territorial issue, Hatoyama asked about 
details of “creative solution”, Medvedev did not give 
the details but outlined that it’s better if two parties 
would avoid critical meanings. Of course not much 
movement from this meeting but at least two parties 
showed their interest on further cooperation. [6] 

The territorial issue is the psychological 
problem, both for Russia and for Japan, and this 
factor is most important, it cannot be ignored. 
The psychological component is one of the most 
difficult in the territorial disputes. Japan is so deeply 
immersed in the problem that sees no alternative but 
to return the four islands. For Russia’s population 
it is difficult to imagine how they could leave with 
what they consider their territory. 

Conclusion:
I would like to express my vision of the territorial 

problem that exists between Russia and Japan. Events 
in the Russo-Japanese relations in recent years 
show that Moscow and Tokyo are able to engage in 
constructive dialogue. There are many opportunities 
for close interaction on the international scene in 
areas where the interests of Russia and Japan are 
close or coincide, particularly in the fight against 
international terrorism. They can cooperate in solving 
current problems in Asia, for example, reduction of 
tensions on the Korean peninsula. But it is assumed 
that the existence of “the territorial issue” interfere 
the normalization of Russo-Japanese relations. 
Indeed, from a formal point of view it is for this 
reason until today, peace treaty was not concluded 
that would finally secure the post-war border between 
Russia and Japan. For a long time the Soviet Union 
did not recognize the existence of such problems in 
bilateral relations, which, however, did not prevent 
the development of economical relations between 
two countries. After the collapse of the Soviet Union 
the new Russia has recognized the existence of this 
issue and regularly consults with Japan to discuss it. 

How to solve the territorial issue? Of course, 
only through negotiations. Their solution by 
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armed force always leads to a new round of 
disputes. For the same time negotiation requires an 
understanding of each other’s positions. And a very 
important component is psychological problems. 
Without taking into account this component, it is 
not possible to objectively evaluate the existing 
situation. Unfortunately, a long time Japan’s 
leadership has not demonstrated a flexible approach 
to assessing the situation. Amid expressions of 
interest in the development of the friendly economic 
relations with Russia and particularly in the 
energy sphere, Tokyo traditionally takes a tough 
stance on the Russo-Japanese territorial dispute. 
  In sum, Russian-Japanese relations seem to have 
reached a stage where the territorial issue, although 
still a major irritant, has ceased to dominate and 
block them, thus allowing both sides to move on to 
other important issues in their bilateral relations and 
to coordinate their policies on larger international 

issues, including nuclear disarmament and 
promoting strategic stability at global and regional 
levels. This does not mean, of course, that it has lost 
its importance. It was confirmed at the Tokyo summit 
that the leaders of Russia and Japan would continue 
to advance their talks on a peace treaty and on the 
settlement of the territorial problem. However, it 
will be counterproductive for the state of Russian-
Japanese bilateral relations in general and for the 
outcome of the territorial dispute in particular if the 
previous practice of setting artificial time limits for 
concluding a peace treaty is reinstated. Obviously, 
the basis for a resolution of the territorial dispute 
can only be a compromise. Public opinion in 
both countries should be prepared for this kind of 
solution, but it will take time. Any attempt to revert 
to radical uncompromising attitudes on this issue or 
to rush a solution can only set back the process of 
resolution of the territorial dispute.
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Нур сеито ва Л.Д.

Жа пон әйелдері нің  
саясиәлеу мет тік жағ дайы

Қа зір гі таң да жа пон әйел де рі нің саясиәлеу мет тік жағ дайы ға
лам да ну жә не дәс түр шіл дік да му да жү зе ге асып ке лу де. Жа пон қо ға
мы ның әлеу мет тікэко но ми ка лық дам уын да әйел дер дің рө лі ма ңыз
ды орын ға ие. Бұл ма қа ла да ав тор қа зір гі таң да ғы жа пон әйел де рі нің 
қо ғам да ғы саясиәлеу мет тік жағ да йын  қа рас тыр ды.

Түйін сөз дер: жа пон әйел де рі, Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс, қа
зір гі ке зең, қо ғам, тең дік, тәуел сіз, бі лім, ер адам, диск ри ми на ция,  
де мок ра тия.

Nurseitova Laila

Socio – political situation of 
Japanese women

Many scholars suggested that the development of society 21st century 
would be accelerated. The interest of the women in labor market policy, 
their seeking of more independence and doing business can confirm that 
assumption. Now days the Japanese women leave their old place in their 
family and appear on public stage as an independent force of global civi
lization.

The women role in modern Japanese society, carried out in a conditions 
of traditional and cultural globalization. Female factor persistently breaks 
into the modern world view. The role of Japanese women is a major chal
lenge in terms of the dynamics of socioeconomic and political development 
of Japanese society in the XXI century. This article discusses the changes and 
developments of the role of women in modern Japanese society.

Key words: Japanese women, World War II, modern period, society, 
equality, independence, man, discrimination, democracy. 

Нур сеито ва Л.Д.

Социальнополити чес кое 
положе ние япон ских жен щин

В сов ре мен ных ус ло виях роль жен щи ны в японс ком об ще ст ве 
осу ще ст вляет ся в ус ло виях тра ди ци он ной и куль турной гло ба ли за
ции. Женс кий фак тор нас тойчи во вры вает ся в сов ре мен ную кар ти
ну ми ра. Роль японс кой жен щи ны яв ляет ся глав ной за да чей в ус ло
виях ди на ми ки со ци альноэко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го раз ви тия 
японс ко го об ще ст ва в XXI ве ке. В дан ной статье расс мат ри вает ся 
рост и значение ро ли жен щин в сов ре мен ном Японс ком об ще ст ве.

Клю че вые сло ва: японс кие жен щи ны, Вто рая ми ро вая вой на, 
сов ре мен ный пе ри од, об ще ст во, рав ноп ра вие, не за ви си мос ть, муж
чи на, диск ри ми на ция, де мок ра тия.
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ЖА ПОН ӘЙЕЛДЕРІ НІҢ 
САЯСИӘЛЕУ МЕТ ТІК 

ЖАҒ ДАЙЫ

Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс та же ңі ліс ке ұшы ра ған жа пон 
елі не аме ри ка ның оку па циялық саяса ты қат ты әсе рін ти гіз ді. 
Күншы ғыс елі нің да муы, Аме ри ка ның жүр гіз ген ре фор ма ла-
ры на бай ла ныс ты бол ды. «Ва кан – Есай», «Жа пон ру хы жә не 
ба тыс тех ни ка сы» деп ата ла тын ұран мем ле кет тің саяси-эко ни-
ми ка лық дам уына ық пал ет ті. Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс тан 
ке йін  Жа пон мем ле ке ті жа ңа конс ти ту циясын қа был да ды. Жа ңа 
конс ти ту ция бо йын ша жа пон әйел де рі сай лау ға қа ты су ға, сай-
ла ну ға құ қы лы бол ды. Осы ке зең нен бас тап, жа пон қо ға мы ның 
дам уына ба тыс бір ша ма әсе рін ти гі зе бас та ды [1, 148].

Жа пон мем ле ке ті нің 1947 ж. 3 ма мыр айын да қа был да ған 
жа ңа конс ти ту циясы жә не аза мат тық ко дек сі әйел адам жә не ер 
адам ды саяси, эко но ми ка лық, әлеу мет тік, со ны мен қа тар от ба-
сы қа ты на сын да тең құ қық пен қам та ма сыз ет ті [2, 15].

Со ғыс тан ке йін  Жа пон мем ле ке ті нің дам уына жа пон әйел-
де рі де бар күш жі гер ле рін сал ды. Қа был дан ған жа ңа заң дар, 
жа пон әйел де рі нің қо ғам да ғы ор нын бір ша ма бол сын ай қын-
да ды. Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс тан ке йін  қи ра ған мем ле кет-
ті қал пы на кел ті ру ді мақ сат ет кен жа пон әйел де рі, мем ле кет тің 
дам уына бар күш жі ге рін сал ды. Өз мақ сат та рын іс ке асы ру дың 
тиім ді жол да ры ре тін де от ба сы мен қыз ме тін бір дей алып жү-
ру ді жөн көр ді. Бі рақ қа зір гі таң да қо ғам ның да му та ла бы на сай 
әйел дер, қо ғам да ғы дер бес ті гін дә лел деп сая сат қа да ара ла су ды 
мақ сат ету де.

Жа пон әйел де рі нің қа зір гі таң да ғы жағ дайы ту ра лы қа рас-
ты ра тын бол сақ, қа зір гі таң да жа пон әйел де рі ту ра лы ерек-
ше көзқа рас тар қа лып тас қан. Өт кен за ман ның әйел де рі үне мі 
күйеуі нің айт қа ны на кө не тін, айт қа нын бұл жыт пай орын дайт ын, 
нә зік, әрі әл сіз жан дар бол ған деп есеп тейді. Қо ғам ның да му 
та ла бы на сай, жа пон әйел де рін де осы за ман ның әйел де рі мен 
са лыс ты ру ға бол майды. Жа ңа конс ти ту ция бо йын ша әйел адам 
жә не ер адам тең ді гі заң жү зін де бе кі тіл ген. Әсі ре се тең дік бі-
лім жүйе сін де ай қын дал ды, өйт ке ні қа был дан ған жа ңа заң на-
ма лар дың нә ти же сін де әйел адам жә не ер адам тең дә ре же де 
бі лім алу ға құ қы лы бол ды[3, 47].

Жа пон әйел об ра зы ның өз ге руі, жал пы өт кен за ман құн ды-
лы ғы ның өз ге ріс ке ұшы рауы, со ны мен қа тар тұр мыс тір ші лі-
гі нің өз ге руі, жа пон қо ға мы на, саяса ты на, әрі эко но ми ка лық 
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дам уына қат ты ық пал ете бас та ды. Әсі ре се, қа-
зір гі таң да әйел адам ның ұстаны мы на үл кен әсе-
рін ти гі зу де. Өт кен за ман дәс тү рі бо йын ша ер 
адам қо ғам ды бас қа ру шы, жал ғыз ли дер бо лып 
есеп тел ді, сон дық тан да сая сат тың, әрі бюд жет-
тің тіз гі нін тек ер адам дар бас қар ды. Қа зір гі таң-
да осын дай ма ңыз ды са ла лар ға әйел адам дар да 
ара ла са бас та ды.

Кей бір ға лым дар дың айт уы бо йын ша, ке-
йін гі 30 жыл дың ішін де жа пон қо ға мын да, баяу 
қар қын ды бол са да «әйел дер ре во лю циясы» өт ті.  
Бі рақ ер лер бұл ре во лю ция ның бол ға нын аң-
ғар май да қал ды дей ді. Бұл ре во лю ция ның нә-
ти же сін де ел де туу са ны азай ды, туу са ны ның  
азайюы қа зір гі таң да ғы жа пон қо ға мы ның  
дам уына әсер ету де [4].

Әлем нің да муы, әр бір қо ғам ның дам уына 
ық пал ет ті деу ге бо ла ды. Өйт ке ні, дәс түр лі қа-
ты нас ты ал ға қоя тын шы ғыс әле мі нің да муы да 
өз ге ріс ке ұшы ра ды. Әр бір за ман өт пе лі ке зең-
дер ден тұ ра тын дық тан, жа пон әйел де рі де әр бір 
за ман ның да му та ла бы на сай өз ге ру де. Қа зір гі 
таң да жа пон әйел де рі өз тұр мы сын қа лай өт кізуін  
өз де рі ше ше ді, нақ ты айтатын бол сақ, өз тұр мыс 
тір ші лі гі не өз де рі жа уап ты. Жа уап кер ші лік бі лім 
жүйе сін де қат ты бай қа ла ды. Бі лім жүйесі бо йын-
ша әр бір жа пон аза ма ты 15 жас қа де йін  бас тауыш 
жә не ор та мек теп ті бі ті руі мін дет ті. 15 жас тан 
ке йін  әр бір жа пон аза ма ты өз таң дауы бо йын ша 
өмір сү ре ді. Жо ға ры мек теп тен ке йін  жо ға ры оқу 
орын ға тү се тін, не ме се жұ мыс іс теп, со дан соң 
жо ға ры оқу орын ға тү се тін әйел дер де бар. Со ны-
мен қа тар жо ғар ғы оқу орын ды бі тір ген нен ке йін , 
бі лі мін ма ги ст ра ту ра жә не док та ран ту ра да жал-
ғас ты рып жат қан әйел дер де көп.

Өт кен за ман әйел де рі уақы ты ның бар лы ғын 
үй ша ру асы на, күйе уіне ақыл, ке ңес бе ру мен, 
жал пы от ба сы мә се ле сі мен ға на айна лыс са, қа-
зір гі таң да жа пон әйел де рі бел сен ді түр де қо ғам-
дық іс тер ге қа ты су да. Ман са бын құ ру ды мақ сат 
ете тін, әрі жұ мыс іс тейт ін әйел дер дің са ны жыл-
дан жыл ға өсу де. Қа зір гі таң да әйел дер дің 50% 
ас та мы ең бек ету де. Жа по нияда мін дет ті бі лім 
алу жүйесі ор та мек теп пен аяқ та ла ды. Жа ңа көр-
сет кіш бо йын ша жо ға ры мек теп ті бі тір ген дер дің 
97% ер лер, ал 96% әйел дер құ рай ды. Екі жыл-
дық жо ғар ғы оқу орын ды бі ті ре тін дер дің 14% 
әйел дер, ал 2% ер лер құ рай ды. Кре дит тік тех но-
ло гия бо йын ша 4 жыл дық ба ка лавр бағ дар ла ма-
сын бі тір ген дер дің 48% ер лер құ ра са, 34% әйел-
дер құ рай ды. Ма ги ст ра ту ра ға түс кен дер дің 13% 
ер лер құ ра са, 6% әйел дер құ рай ды. 

Жо ғар ғы оқу орын да әйел дер дің кө бі сі гу-
мани тар лық ғы лым са ла сы бо йын ша бі тір се, ал 

ер адам дар кө бі не се нақ ты ғы лым дар ды мең ге-
ру де [5, 13]. 

Ен бекақы мә се ле сін қа рас ты ра тын бол сақ, 
ең бекақы ның 100% тек ер лер ға на ала ды. Бұл 
жа пон қо ға мын да әйел дер дің на ра зы лы ғын ту-
ды ру да. Бұ дан не ге де ген сұ рақ туын дай ды? 
Жа пон үкі ме ті нің осы мә се ле ге бай ла ныс ты 
жа уап та ры ның бі рі. Ер адам от ба сы шы ғы ны на 
жа уап ты бол ған дық тан, ал әйел адам өзі нің пси-
хо ло гия лық жә не эко но ми ка лық мүд де сін қам-
та ма сыз ету бол ғанд дық тан, жа ла қы жүйе сін де 
осын дай өз ге ше лік тер бар деп жа уап  қайт ар ды 
[5, 14].

Жа пон мем ле ке ті нің қо ғам дық қа уіп сіз дік 
коми те ті нің қыз мет ші сі, Жа по нияның БҰҰ-
ның бас ас са мб леясы ның ар найы өкі лі, «Japon 
Echo» жур на лы ның бас ре дак то ры, жа пон ка-
би нет ми ни ст рлі гі нің әлеу мет тік қа уіп сіз дік ке-
ңе сі нің бас шы сы, Му са си уни вер си те ті нің про-
фес со ры, со ны мен қа тар Кэйо уни вер си те ті нің 
қа дір лі про фес со ры, Окс форд жә не Кемб ридж 
уни вер си те ті нің лек то ры, Иель уни вер си те ті нің 
пси хо ло гия ма ма ны ның док то ры Су ми ко Ивао 
ха ным ның «Японс кая жен щи на сво бод нее муж-
чи ны» ат ты ма қа ла сын да бы лай деп жа рияла ған: 
«Қа зір гі жа пон әйел бей не сін, бұ рын ғы жа пон 
әйел бей не сі мен са лыс ты ру ға бол майды. Өйт ке-
ні, шы дам ды, тө зім ді, тек үй ша ру асы мен шек-
тел ген жа пон әйелі қат ты өз ге ріс тер ге ұшы ра ды. 
Әйел адам да қо ғам ның не гіз гі, әрі ма ңыз ды мү-
ше сі, со ны мен қа тар өмір сү ріп жат қан қо ға мы 
үшін жа уап ты. Жа пон әйел де рі қа зір гі таң да қо-
ғам да, сая сат та жә не та ғы бас қа са ла лар да ал ға 
ұм ты лу да. Қа зір гі за ман ның не гіз гі ерек ше лі-
гі, жа пон әйел де рі үшін көп те ген мүм кін дік тер 
ашыл ды. Осы мүм кін дік те рін ал ға қой ған жә не 
іс ке асы рып жат қан жа пон әйел дер са ны жыл дан 
жыл ға кө беюде. Қа зір Жа пон қо ға мын да тұр мыс 
құ ру дан бас тар тқан жә не ба ла сыз әйел дер са ны 
көп. Со ны мен қа тар Су ми ко ха ным ның айт уы 
бо йын ша ке йін гі ста тис ти ка бо йын ша жұ мыс сыз 
әйел дер ге қа ра ған да, жұ мыс іс тейт ін әйел дер ба-
ла лы бо лу да. Жұ мыс іс тейт ін әйел дер жұ мыс та 
не ме се қыз ме тін де, от ба сын да, жал пы әлеу мет-
тік өмі рін бел сен ді өт кі зу де. Ивао ха ным ның 
айт уы бо йын ша, қа зір гі таң да Жа пон қо ға мын да 
от ба сын бас қа ру жүйесі әр түр лі. Бұл жүйе от ба-
сын да қар жы та бу мә се ле сі мен ты ғыз бай ла ныс ты 
дей ді. Егер  де, күйеуі жә не әйелі от ба сы қар жы-
сын бір дей дә ре же де тап са, он да от ба сын бір дей 
дә ре же де бас қа ра ды. Ал егер  де үйге қар жы ны 
ер адам ға на әкел се, он да үй са тып алу сияқ ты 
ма ңыз ды ше шім дер ді ер адам қа был дайды. Егер-
де бел гі лі бір жағ дай мен үй қар жы сын тек әйел 
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адам тап са, он да бас қа ру тіз гі ні әйел дің қо лы на 
өте ді [6].

Әйел адам дар дың ер адам дар мен са лыс тыр-
ған да, өмір жо лын таң дау мүм кін ші лік те рі мол. 
Ата дан ба ла ға та рап ке ле жат қан салт-дәс түр дің 
ық па лы нә ти же сін де, ер адам дар өмір лік жо лын 
қа лауы бо йын ша өмір сү руі мүм кін емес, таң-
дауы шек тел ген. Жо ғар ғы оқу орын ды бі тір ген 
ер адам ды жұ мыс сыз қа ла ды не ме се жұ мыс-
сыз бо ла ды деп елес те те ал май сыз, өйт ке ні бұл 
адам ды қо ғам ауру деп ұғы нуы мүм кін. Ал, әйел 
адам оқ уын  бі ті ріп, тұр мыс қа шы ғып, жұ мыс сыз 
қал са, таң ға лар лық құ бы лыс бо лып есеп тел мей-
ді. Сон дық тан да жа пон қо ға мын да өмір де әйел 
адам дар дың, ер адам дар ға қа ра ған да мүм кін ші-
лік те рі мол деп есеп тейді, сон дық тан да әйел дер 
өмір жо лын да әртүр лі жол ды таң дай ала ды. 

Үйле ну, бі лім алу се кіл ді, адам өмі рін де гі 
ма ңыз ды жайт тар ды қа рас ты ра тын бол сақ, қа-
зір гі таң да жа пон қо ға мын да кеш тұр мыс құ ра-
тын әйел дер дің са ны жыл дан жыл ға өсу де. 

Де мок ра тиялық қа ты нас тар дың да муы жә не 
ашық қо ғам дық прин ціп тер дің та ра лу ке зе ңін де 
диск ри ми на ция ның, әсі ре се әйел дер ге қа тыс ты 
диск ри ми на ци ның бар лық түр ле рін жою қо ғам 
жә не мә де ниет тің ма ңыз ды мін дет те рі нің бі-
рі бо лып та бы ла ды. Де мок ра тияның құ ры луы, 
адам құ қы ғын құр мет теу, со ны мен қа тар бар лық 
адам ның заң ал дын да ғы тең дік жә не әйел дер дің 
аза мат тық құ қы ғы қа зір гі ке зең де әйел дер дің қо-
ғам да ғы құ қық тық рө лін ай қын дайды. XX ғ. ор-
та сы на де йін  адам зат та ри хын да ер лер қо ғам ды 

бас қа ру тіз гі нін ұс тап, бар лық би лік ті, өн ді ріс тің 
ма ңыз ды ошақ та рын бас қар ған бо ла тын. Пат-
риар хал дық қа ты нас тың те рең та мыр жай ға ны на 
қа ра мас тан, XXІ ға сыр да қо ғам дық-эко но ми ка-
лық қа ты нас тың тез қар қын мен да муы, әйел дер-
дің ер лер ден қа лыс пай тең дә ре же де жо ға ры 
бі лім алуы, әйел дер мен ер лер ара сын да ғы тең 
құ қық тық заң жүйесі нің ор на ты луы, әйел дер дің 
мем ле кет тің қо ғам дық-эко но ми ка лық саяса ты на 
бел се не қа ты суы, жа һан дық ке зең де бі лім мен 
бі лік ті лі гін көр се те біл ген әйел дер ге жа ңа ке зең-
де жа ңа мүм кін ші лік тер ашы лу да.

Қа зір гі жа пон әйел де рі өмі рін тұ рақ ты жұ-
мыс пен, кі ріс пен қам та ма сыз ету үшін жұ мыс 
орын да рын да бел сен ді лік те рін жә не бі лік ті лік-
те рін ны ғайтуда. Ман са бын да бел гі лі бір дең-
гейге же ту үшін аян бай бі лім алып, ең бек ету де. 
Жа пон әйел де рі нің қо ғам да ғы рөл де рі нің да муы 
нә ти же сін де қа зір жа пон қо ға мын да кеш тұр-
мыс қа шы ға тын әйел дер са ны кө бе йіп , туу са ны 
азаюда. 

Пат риар хал дық қа ты нас тың те рең та мыр 
жай ға ны на қа ра мас тан, XXІ ға сыр да қо ғам-
дық-эко но ми ка лық қа ты нас тың тез қар қын мен 
да муы, әйел дер дің ер лер ден қа лыс пай, тең дә-
ре же де жо ға ры бі лім алуы, әйел дер мен ер лер 
ара сын да ғы тең құ қық тық заң жүйесі нің ор на-
ты луы, әйел дер дің мем ле кет тің қо ғам дық-эко-
но ми ка лық саяса ты на бел се не қа ты суы, жа һан-
дық ке зең де бі лім мен бі лік ті лі гін көр се те біл ген 
әйел дер ге жа ңа ке зең де жа ңа мүм кін ші лік тер 
ашы лу да.
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Ақын Мир за Ға либ  
шы ғар машылы ғын дағы  

су физм идеялары ның көрінісі

Бұл ма қа ла да үн ді әде биетін де өзін дік ор ны бар ақын Мыр за Ға
либ тың шы ғар ма шы лы ғын да ғы су физм идеяла ры ның кө рі ні сі ту ра лы 
жа зыл ған. Ға либ фәл са фа лық ой лау дың түр лі қыр ла ры мен со пы лық 
көз қа рас та рын ға заль да ры ар қы лы ха лық қа жет кі зе ді. Бұ дан бө лек, 
Ал лаһ қа де ген ма хаб ба тын ли ри ка лық өлең де рін де гі те ңеулер ар қы
лы көр се те ді. Су физм идеяла ры ақын ның өмір лік ұстаны мы на ай нал
ған ды ғын оның ли ри ка лық ға заль да ры дә лел дей ала ды.

Түйін сөз дер: Ақын, шы ғар ма шы лық, су физм, фәл са фа, ой, ли
ри ка, поэ зия.

Ratbekova M.Т., Dossova S.N., 
Кokeyeva D.М.

Reflection ideas of sufism in the 
works of poet mirza ghalib

This article describes the sufi ideas of the great Indian poet Mirza  
Ghalib. Ghalib could express his philosophical and sufi views in the ghazals. 
In addition,you can learn about love to the God and how he expresses this 
love in his lyric poems. Ideas and conceptions of Sufism play an important 
role in poet’s life and creation.

Key words: poet,creation, sufism, philosophy, idea, lyric, poetry.

Рат бе ко ва М.Т., До со ва С.Н., 
Ко кеева Д.М. 

Отраже ние идей су физ ма  
в произведе ниях поэта  

Мир зы Галиба

В этой статье опи сы вают ся су фий ские идеи ве ли ко го ин дий ско
го поэта Мир за Га ли ба. Га либ умел и пе ре да вал свои фи ло со фс кие и 
су фий ские вз гля ды че рез га зе ли. Кро ме это го, в этой статье мож но 
уз нать о люб ви к Бо гу, как он опи сы вает эту лю бовь че рез свою ли ри
ку. Идеи и кон цеп ции су физ ма ста ли неотъем ле мой час тью в жиз ни 
и в твор чест ве Га ли ба.

Клю че вые сло ва: поэт, твор чест во, су физм, фи ло со фия, идея, 
ли ри ка, поэ зия.
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Суфизм – не нəрсені де «əділдік», «ұят» жəне «сұлулық» 
өлшемімен бағалайтын ойлау жүйесі, исламның қайнарынан 
бастау алатын рухани құндылық. Ислам дінінің дүниетаным-
дық, ахлақтық-этикалық, эзотерикалық қырлары көрініс бе-
ретін, адамның өзін-өзі тануы мен рухани адамгершіліктің 
кемелденуіне мүмкіндік беретін ілім немесе діни қозғалыс, – 
деп кейбір теологтар тұжырымдаса, енді бірі Құран-хадисті 
ең жоғары дəрежеде тəпсірлеу деген тұжырымды алға тарта-
ды. Сопылықты уағыздайтын тəлім – тасаууф. Ол тəңіртану-
ды, адамзаттың этика-эстетикалық құндылықтарын терең тү-
сіндіретін, рухани, ішкі дүниенің талаптарына жауап беретін 
білім ретінде қалыптасып, танылған құбылыс. 

 «Суфизм» немесе «тасаууф» жақсылықтармен əшекей-
лену, нəпсіні тазарту жəне  рухтың дəрежесін көтеру мағы-
насына да ие. Сондай-ақ, сасаууф ғылымы  сопылықты 
ұстанатын адамдардың сенімдерінің жинағы жəне олардың 
оңаша халінде жəне жиындарда ұстанатын əдептері болып 
табылады. Суфизм ‒ дүниеден безуге, нəпсіні есептеуге, тəн-
ге қатысы бар нəрселерден бет бұруға, нəпсіні тазалауға, Ал-
лаһ тағалаға мағрифатқа немесе хақиқатқа иман келтіру ар-
қылы қосылу (араб. فناء  –  нирвана) дəрежесіне жетуге ұмты-
лысқа негізделген өмір салты. Суфизмді ұстанушыны сопы 
(араб.: صوفي , суфий) деп атайды. Сопылар өздерін Мұхаммед 
пайғамбар Жəбірейіл хадисінде айтқан ихсанды жүзеге асы-
рушылар ретінде санайды. Бүгінгі күні «суфизм» терминінің 
екі шығу тегі бар деп тұжырымдалады. Бұл сөздің түбірі 
арабтың «сафа» (араб.: صفا , тазалық) сөзімен байланысты 
деген пікір бар. Басқалар бұл сөз арабтың «суф» 
(араб.: صوف , жүн) сөзінен шығып, ертедегі сопылардың жүн-
нен тоқылған киім үлгілерін білдіреді деп санайды [1].  

Суфизм дегеніміз – кісінің қандай жағдайда болмасын 
қиыншылықта да, қуанышта да, молшылықта да, таршылық-
та да, мейлі басшы болсын, мейлі қосшы болсын, мейлі дала-
да яки тасада болсын Алласымен бірге болуы, жүректен Ал-
ладан өзгені былай ысырып, шынайы ықыласқа жетуі. 
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Адамның нəпсісін қытықтап, алыстан өзіне 
тартып алатын,  жалған дүниенің жалт-жұлт ет-
кен сəн-салтанатына алданбай, Хаққа қарай 
жүруі, құлшылықта тереңдеуі, қандай биік 
шыңдарды бағындырса да, өзінің əлжуаз да əл-
сіз құл екенін ұмытпай, қарапайымдылығынан 
айнымай ғұмыр кешуі, сопылықтың діттеген 
төл мақсаты. Ендеше, алғашқы дəуір мұсыл-
мандарының аты сопы болмаса да, заты сопы-
лыққа сай болғандығын естен шығармау керек-
піз. Олар діннің міндеттеген парыздарын орын-
даумен ғана шектелмей, Алла елшісінің көрсет-
кен күллі сүннет амалдарын, үйреткен барша 
мұстахаб əрекеттерін бүге-шігесіне дейін қалт-
қысыз атқаратын. Харамдарды былай қойғанда, 
күмəнді нəрселердің маңына да жоламайтын. 
Тіпті бір ғана күмəнді нəрседен қашу үшін кей-
де рұқсат етілген дүниелерді де пида ететін. 
Олардың осындай тақуалықтарының нəтижесі-
не көкірек көздері ашылып, жүректерінен тіл-
деріне даналық нұры төгілетін. Алла елшісінің 
тікелей тəрбиесінің нəтижесінде сахабалар ру-
хани жоғары дəрежеге жеткені соншалық, Аб-
дуллаһ ибн Масғұд бұл жайлы былай дей-
ді: «Біз тамағымыздан өткен астың «тəсбихын» 
(зікірін, Алланы пəктеуін) сезінетіндей жағ-
дайға жеткен едік» [2]. 

Үндістандағы суфизм адамдардың рухани 
мəдениетті болып, басқа да діни доктриналар-
ды құрметтеуге, Хақ пен адам арасындағы қа-
рым-қатынасты түсіндіруге бағытталды. Сопы-
лар өз шығармаларында мұсылмандар мен бас-
қа да дін өкілдерінің саяси, мəдени, рухани бір 
болуына шақырды. Осындай бағытта шығарма-
шылығын дамытқан ақындырдың бірі – Мирза 
Ғалиб. Ғалиб заманында көптеген ғалымдар,  
жазушылар, зиялы қауым өкілдері осы ілім жо-
лын ұстанды [3]. Бұл дəстүр ақындарды қиял 
биігіне жетелеп, қалыптасқан тəртіптерден бас 
тартуға алып келді.  

Ғалиб «Болмыс бірлігі» концепциясын жақ-
таушылардың бірі болған. Ол суфизм поэзияға 
сəйкес деп осы бағытты таңдамады. Керісінше 
Ибн əл-Араби негізін салған суфизм идеяларын 
жанына жақын тұтты. Ол суфизмді жанымен 
түсініп, жақын тұтатындығын достарымен ал-
масқан хаттарында да жазады. Оның поэзиясы 
нағыз сопылық танымына сəйкес екендігін 
Саид Али Гамгиннның жазған хатынан аңғару-
ға болады. Ол былай дейді: «Сіздің суфизм ту-
ралы іліміңіз қазіргі таңда дін жолында жүріп, 
сопы атанғандардың ілімінен əлдеқайда артық» 

[4]. Бұған дəлел Ғалибтың шығармашылығы 
болса керек. Осы хатқа жауап ретінде ақын бы-
лай деп жазады [5]: «Мен болмыс пен ғаламды 
сыртынан ғана танитындардың сенімдерімен 
келіспеймін. Болмыс біреу жəне ол ешқалай 
бөлінбейді. Болмысқа кереғар ұғым ол – адам-
ның өзі». Ғалиб ғазальдарында суфилерге тəн 
көрінбейтін байқалмайтын нəрселерден ақиқат-
қа тəн, ұлылыққа тəн, қасиеттілікті байқауға 
болады. Соның нəтижесінде, барлық өлеңдерді 
діни-философиялық тұрғыдан талдау мүмкінді-
гі туады. Ғалибтың тек ғазальдары ғана емес, 
эпикалық поэзиясы, лирикасы суфизм термина-
логиясына толы болды. Лирикада жиі кездесе-
тін сұлулық, сүйіктінің қара қастары, қолаң 
шаштары бəрі де сопылық əдебиетте ерекше 
күйге бөленді. Бұл поэзияда жай сөздер жаңа-
ша мағыналық образда ашыла түсті.  

Ғалибтың сопылық жанрда жазылған өлең-
дерін төмендегідей үшке бөліп қарастыруға бо-
лады: философиялық ойларға толы, тəлімдік 
мəні бар ғазалдар; Аллаға деген махаббатқа то-
лы лирикалық өлеңдер; лирикаға ұқсас «ша-
рап» өлеңдер, яғни шарап сөзінің ақын поэзия-
сында қалай қолданғандығы түсіндіріледі.  

Ғалибтың сопылық сарындағы ең алғашқы 
жəне атақты ғазалдарының бірі: 

 
 کچھ نہ تھا، تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا، تو خدا ہوتا
 ڈبويا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا ميں، تو کيا ہوتا 
 ہو می مدت غالب مر گيا، پر ياد اتا ہے

"يوں ہوتا، تو کيا ہوتا؟"زه ہر يک بات پر کہنا   [6] 
 
«Дүниеде ешнəрсе болмағанда Алла Тағала 

болды, ал ешнəрсе болмаса да Алла Тағала бо-
лады. Болмыс мені өзгертпеді, өзгерте алмайды 
да. Мен бұл дүниеге келмесем, қандай тіршілік 
иесі болар едім деген ой маза бермейді. Ғалиб 
бұл өмірден өтті, дегенмен ол осы өмір болма-
са, қандай өмір болар еді деп сұрақ қоятын 
еді». Ақын бұл өлеңінде дүние мен болмыс ту-
ралы сөз қозғайды. Алла Тағала əлем жарату-
шысы екеніне сенім келтіреді. Яғни, көк пен 
жердің патшасы Алла Тағала адамдарды жарат-
пас бұрын да дүниеде болғанын жəне адамдар 
бұл дүниеден өтсе де, оның бұл дүниеде қала 
беретінін жырлаған. Ақын өзінің адам атты тір-
шілік иесі екеніне мың ризашылық білдіріп тұр. 
Өйткені, басқа тіршілік иесі болып, жануар не-
месе жəндік болса қандай халде боларын ой-
лап, мазаланады. Ал келесі бір өлеңінде Ғалиб-
тың философиялық ойы сопылық ойларымен 
ұштаса қолданылған:   
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 لب حشک در تشنگی مر دگاں کا
 زيارت کده ہوں، دل آزردگاں کا
 ہم نا اميد مک، ہم بد گمانی

ل ہوں فريب وفا خور دگاں کاميں د  [7] 
 
«Мен – Сахарада су іздеп шөлдегендердің 

шөлін басар су болсам, əулиелердің құлшылық 
етер қасиетті жері болсам, бұл дүниемен қош 
айтысуға дайынмын. Бірақ, бойымда сенімсіз-
дік пен қарсылас сезімдері де бар. Мен – ма-
хаббат пен адалдықтан алданғандардың жүрегі 
болсам арманым жоқ». Суфилер əрқашан Хақ-
ты танып, оған құлшылық жасауда оңашалану-
ды ұнатқан. Сол секілді Ғалибтың бұл өлеңі де 
оның философиялық ойларының сопылықпен 
ұштасқандығына дəлел. Сопылар тек болмыс 
туралы ғана емес, басқа да жаратылыс туралы 
көп ойлайды. Олар болмыс бірлігі концеп-
циясының жақтаушылары. Ақынның бұл өлең 
жолдарынан байқайтынымыз, шөлді басар су 
болсам, алданғандардың жүрегі болсам дейді. 
Адам атаулыға қиянат көрсетпей, бар ауыртпа-
лықты өз басыма алсам дейді. Бұл өлеңде баса 
назар аударатын жəйт, ақын өлімге дайын еке-
нін айтады. Тек адамдар қиянат көрмесе, ауыр-
маса, дүниенің азабын шекпесе, осы үшін ба-
рын беріп өлімге бет алуға дайын екенін 
айтады. «Адамзаттың бəрін сүй бауырым», – 
деп Абай атамыз айтқандай, ақынның келесі 
бір ғазалы да осындай сарында жазылса керек: 

 
مت ہے، آزل سےتوفيت باند ازه ہ   

 آنکھوں ميں ہے وه قطره کہ گو ہم نہ ہوا تھا
 دريا ۓ معاصی تنک آبی سے ہوا خشک
 [8] ميرا سی دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا
 
«Өмір мен өлім қатар тұрар күн келер, 
Жерге тамған тамшының маржан болар ша-

ғы келер.  
Күнəлар мұхиты су алып қара жерге сіңсе 

егер, 
Етек-жеңің малынбай таза шығар кезің ке-

лер». Сопы əрдайым өлім мен өмір туралы 
ойланады. Ал поэзия оның осы сезімдерін шы-
найы жеткізуге құрал ретінде пайдаланылады.  
Егер осы өмірде Аллаға құлшылық етіп, иман-
ды болсаң, ана өмірде сені жəннат күтері сөз-
сіз. Ақынның философиялық ойы өлім мен за-
манның ақыры болса да, Алла алдында əркім 
есеп береді. Күнəлар мұхитына батып, Аллаға 
құлшылық туралы ұмытуға болмайды. Жəннат-
тан орын іздесең, қазір ойлан, қазір əрекет ет. 
Бұл дүниеде ешнəрсе жайдан-жай емес. Ақын 

барлық нəрсенің сұрауы бар екенін айтқысы 
келеді. 

Сондай-ақ, ғашықтық лириканың мазмұны 
да сопылардың Хаққа деген сезімдерін сипат-
тауға, суреттеуге, жеткізуге лайық болғанын 
көреміз. Осыған байланысты Мирза Ғалибтың 
келесі бір ғазалын талдайтын болсақ, Аллаға 
деген махаббатын ғашықтық арқылы суреттеп 
отырғанын байқаймыз: 

 
کھوں جان عزيز کيوں کر اس بت سے ر  

 کيا نہيں ہے مجھے ايمان عسزيز
دل سے نکال پر نہ نکال دل سے    

 ہے تيرے تيسر کا پيکان عزيز
 تاب الۓ ہی بنے گی غالب
 [9] واقعہ سخت ہے اور جان عزيز
 
«Мен өз сүйгенім үшін жанымды қиюға да-

йынмын. Осының арқасында маған сенбей 
жүргендерге дəлелдей аламын, мен үшін сенім 
‒ ең бастысы. Сенің садағыңның ұшы жүрегіме 
қадалды, бірақ мен мойымаймын, мен үшін бұл 
шынайы бақыт. Ғалиб сабырлы бола біл! Мына 
қатал өмір дегенін істетпей қоймас». Ақынның 
бұл өлең жолдарын ғашықтық лирикадан 
айыру қиын. Сырт көзге ғашықтың өз махабба-
ты жолындағы күйзелісі мен машақатын жыр-
лаған секілді болып көрінеді. Тек ғашықтың 
сүйгені бір Алла екенін білу арқылы өлеңнің 
астарлы мəнін тануға болады. Ақынның келесі 
бір өлеңі де Аллаға деген махаббаты жырлауға 
арналған: 

 
 وا رستا سے ميں کہ مخبت ہی کيوں نہ ہو
 کيجے ہمارے ساتھ عداوات ہی کيوں نہ ہو
 پيدا ہوی ہے کہتے ہيں ہر درد کی دوا
 [10] يوں ہو تو چا ره غسم الفت  کيوں نہ ہو
 
«Егер сен мені сүймесең, маған деген өшенді-

лігіңді көрсет. Əрбір дертті емдейтін дəрі бар 
дейді ғой, сол рас болса, махаббаты да емдейтін 
дауа бар шығар. Мен өлемін, алайда, саған деген 
махаббатым еш өлмес. Менің бар қалауым – се-
нің махаббатыңа еш қанбау». Ғалиб Аллаға деген 
махаббатын ғашықтық лирика үлгісінде суретте-
генмен, бұл махабаттың адам сезімінен астам, 
тысқары жатқаны сезіліп тұрады. Ғалиб суреттеп 
отырған ғашықтық сезім адамды тұтасынан жау-
лап алып, оны күш-қуатынан да, өмірдің бар қы-
зығынан айырып отыр. Мұндай құрбандыққа 
адам тек биік сезім үшін баратыны белгілі, ал бұл 
дүниеде биік сезім – аллаһи сезім екенін ақын 
анық аңғартып отыр. 
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Үнді ақыны Ғалиб поэзиясындағы сопы-
лық сарындағы ғазалдардың қолдану ерекше-
ліктері, яғни олардың шығу тарихы мен діни-
философиялық қалыптасу алғышарттарына 
тоқталу арқылы ертедегі үнділік діни-фило-
софиялық көзқарастардың бастауы ислами 
тұрғыдан, араб, парсы əдебиеті мен мəде-
ниетімен тығыз байланыста болғандығы ма-
қалаға арқау болып отыр. Суфизмнің Үндіс-

танға келуі ақындар поэзиясына жаңа серпі-
ліс берді. Яғни, бұрын-соңды болмаған əдеби 
терминдер қолданысқа еніп, лексикалық өзге-
рістер де байқалады. Мысалы, сопының Жа-
ратушыны шамшыраққа теңеп, өзін соның 
отына жанған көбелекке теңеуі немесе ға-
шықтық лирикада сүйгенін Алла образында 
сомдап, оған ғашықтық жырлар жазуы секіл-
ді жаңашылдықтарды байқауға болады. 
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«Об раз Ки тая» и «Об раз  
Рос сии»: гла за ми ки тайс ких  

ра бо чих в Си би ри и на  
Даль нем Вос то ке (от се ре ди ны 

ХІХ ве ка до ок тяб ря 1917 г.)

Начиная с 1870х годов большое количество несостоятельных 
крестьян и бездомных людей из Шаньдуна, Хэбэя и Северо
Востока Китая переселилось в восточную и европейскую часть 
России. До начала Первой мировой войны в России сложилось 
общество китайских рабочих, характеризующееся большой 
численностью и многообразием профессий. Это общество стало 
межнациональным и межкультурным историческим феноменом, 
который уникален и редок по историческим истокам, численности, 
судьбе и пространству. В этом обществе появились самые ранние 
переводчики русского языка, бизнесмены и революционеры, даже 
первая организация китайцев: Союз китайских граждан в России и 
Союз китайских рабочих в России. Во время Октябрьской революции 
передовые китайские рабочие мужественно участвовали в борьбе за 
советскую власть. Китайские рабочие в России завоевали уважение 
российских народов и доверие советской власти своей прочностью, 
трудолюбием, мудростью, справедливостью, что изменило образ 
Китая в России. Это специальное общество и его деятельность 
способствовали взаимопонианию двух наций и обмену двух культур 
и помогли создать образ современного Китая в России (СССР), то 
есть, преодолеть негативный образ Китая в историческикультурном 
обзоре российских (советских) и европейских традициях, тем более 
создать активный политикореволюционный образ современного 
Китая.

Ключевые слова: китайские рабочие в России, Дальний Восток, 
образ Китая, образ Китайских рабочих.

Jianhua Zh.

«Image of China» and «Image 
of Russia»: eyes of the Chinese 

workers in Siberia and in the Far 
East (from the middle of the 19th 

eyelid till October, 1917)

Since 1870 a large number of insolvent peasants and homeless people 
from Shandong, Hebei, and the Northeast of China moved in east and 
even the European part of Russia. Prior to World War I in Russia there was 
a society of the Chinese workers, being characterized by a wide circulation 
both big chislennost and variety of professions. This society became an in
ternational and crosscultural historical phenomenon which is unique and 
rare on a historical source, the number, destiny and space. In this society 
there were earliest translators of Russian, businessmen and revolutionaries, 
even the first organization of Chinese.

Key words: Chinese workers in Russia, the Far East, the image of Chi
na, the image of Chinese workers.

Цзяньхуа Чж.

«Қы тай кел бе ті» жә не  
«Ре сей кел бе ті»: Сі бір де гі  

жә не Қиыр Шы ғыс та ғы Қы тай 
жұ мыс шы ла ры ның кө зі мен 

(19ға сыр дың ор та сы нан  
1917 жыл дың  

қа за ны на де йін )

1870 жылдан бастап Шаньдун, Хэбэй провинцияларының 
және солтүстікшығыс Қытайдың дәрменсіз шаруалары мен үйсіз
күйсіз адамдары Ресейдің шығыс және тіпті еуропалық бөлігіне 
көптеп қоныс аударды. Бірінші дүниежүзлік соғыс басталғанша 
Ресейде қытай жұмысшыларының ұйымы құрылды, бұл олардың кең 
таралғандығын және саналуан кәсіптерді игергендігін көрсетеді.

Түйін сөздер: Ресейдегі қытай жұмысшылары, Қиыр Шығыс, 
Қытай келбеті, қытай жұмысшыларының сипаты.
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Цент р но вой ми ро вой ис то рии Инс ти ту та ис то рии  
Пе ки нс ко го пе да го ги чес ко го уни вер си те та, 

Китайская Народная Республика г. Пе кин 
E-mail: zhangjh171@gmail.com  

«ОБ РАЗ КИ ТАЯ» И 
«ОБ РАЗ РОС СИИ»: 

ГЛА ЗА МИ КИ ТАЙС КИХ 
РА БО ЧИХ В СИ БИ РИ 

И НА ДАЛЬ НЕМ  
ВОС ТО КЕ (ОТ  

СЕ РЕ ДИ НЫ ХІХ ВЕ КА 
ДО ОК ТЯБ РЯ 1917 Г.)

В конце ХІХ века и в начале ХХ века начался всесторон-
ний контакт между китайским и русским народами и культура-
ми. Октябрьская революция 1917 г. стала связующим столбом 
в этом контакте. Китайские рабочие в России как уникальная 
и транснациональная социальная группа, играет специальную 
и незаменимую роль в обмене культурами и эволюции образа 
Китая.

В русскоязычной литературе слово «китайцы» (中国人) или 
словосочетание «китайский гражданин или китайские поддан-
ные» (中国公民) подчёркивает их гражданство, а словосочета-
ния «китайские диаспоры» (中国侨民), «китайская миграция, 
китайская эмиграция, китайская иммиграция» (中国移民), «ки-
тайские поселения, выходцы из Китая» (中国流民), «китайские 
переселенцы» (中国移居者) – их истоки, а «китайские рабочие» 
(中国工人), «китайские работники» (中国劳动者), «китайские 
трудящиеся» (中国劳工), «китайские кули» (中国苦力), «ки-
тайское отходничество» (中国短工), «китайские трудовые ми-
гранты» (中国劳动移民), «китайские чернорабочие» (中国粗
工) – их социальные положения и профессии. Таким образом, 
все вышеуказанные словосочетания называем сокращенно «ки-
тайскими рабочими» (华工).

Однако, в русскоязычных литературах все вышеуказанные 
словосочетания часто употребляются одновременно. И между 
ними нет строгой границы. Итак словосочетание «китайские 
рабочие» в этой статье фактически часто заменяется другими 
словосочетаниями.

Тем более, в работах российких профессиональных китаи-
стов, а также в русскоязычных литературах (включая официаль-
ные документы) слово «китайцы» обычно обозначает принад-
лежность к гражданству, социальное положение и профессию 
и не включает этническую принадлежность (например: ханьцы 
(汉), монголы (蒙), маньчжуры (满), хуэйминь (回), тибетцы  
(藏) и т.д.), провинционные истоки (например: Шаньдун (山东), 
Хэбэй (河北), Гирин (吉林), Хэйлунцзян (黑龙江) и т.д.).

В 1628 г. Хо-Урлюк (和鄂尔勒克) во главе орды торгутов(土
尔扈特) из западных монголов (漠西厄鲁特蒙古人) с 50 тыся-
чью кибиток (всего 250 тысяч человек), включая части дербетов 
(杜尔伯特) и хошутов (和硕特), двинулся на запад и в 1630 году 



Вестник КазНУ. Серия востоковедения. №1 (76). 2016140

«Об раз Ки тая» и «Об раз Рос сии»: гла за ми ки тайс ких ра бо чих в Си би ри и на Даль нем Вос то ке ...

подошёл к берегам Волги. Они были докумен-
тально первыми китайцами, которые появились 
в России. В 1877-1882 г. повстанческие хуэй-
минь в Шэньси (陕西), Цинхай (青海), Ганьсу  
(甘肃) и Нинся(宁夏) в трех группах пересели-
лись в среднеазиатский регион Российской им-
перии. Их называют дунганами (东干人), и было 
около 6200 чел. Это самая большая группа ки-
тайцев в России после торгутов. Кроме того, до 
конца ХІХ века в России жили китайские куп-
цы. Их было немного, но были они влиятельны. 
Большинство из них приехало из Шаньси (山西). 
Цинский министр в своей книге «Очерк умиро-
творения» (绥服纪略) написал: в Кяхта все купцы 
приехали из провинции Шаньси. Шаньдунские 
купцы занимают второе место. Самый известный 
у них человек Джи Фэндай (纪凤台) [1].

После подписания Пекинского трактата в 1960 г. 
Цинское правительство было вынуждено отме-
нить запрет 1727 года, который был издан импера-
тором Юнчженом（雍正）и запрещал китайцам 
выезд за границу на работу. Это вызвало волну 
китайских рабочих во всем мире, которая состо-
ит в группе «китайских рабочих» (华工) в этой 
статье. 

После отмены крепостного права в 1861 г. 
в России началось структурное регулирование 
в области промышленности и сельского хозяй-
ства. Для решения вопроса дефицита рабочих 
сил Царское правительство издало закон об эми-
грации, чтобы стимулировать российских и ино-
странных подданных переселиться в Амурские 
и Приморские регионы. По этому закону лица, 
коротые переселились в эти регионы, имели 
право на получение земли в размере 100 десятин 
максимум с освобождением от военной службы 
в течение 10 лет и от уплаты земельных налогов 
в течение 20 лет. Однако эта политика не хоро-
шо сработала среди российских подданных. В 
1859-1882 гг. переселенцы из запада России сос- 
тавляли только 14409 чел. Значит среднегодо-
вое количество – только 600 чел. В связи с этим 
российская местная власть решила вербовать ра-
бочих из соседнего района Китая. В 70-е годы  
ХІХ века 150 рабочих из провинций Шаньдун и Ги-
рин получили российский двухлетний контракт на 
инфраструктурные постройки порта и железных 
дорог в Хабаровске. Это первая группа «Китай-
ских рабочих» в России в данном контексте [2].

После этого количество китайцев, прожива-
ющих в Амурском крае, растет каждый год. В 
областях постройки военного сооружения в пор-
тах Владивостока и на Уссурийских железных 
дорогах было много китайских рабочих. После  

исследования на Дальнем Востоке дипломат 
Царского правительства Граве В.В. написал: «На 
территории Дальнего Востока России количе-
ство китайских подданных бурно растет, что вы-
звало быстрое увеличение иностранцев жёлтой 
расы. Это обозначает то, что, с одной стороны, 
часть земли под управлением Приамурского ге-
нерал-губернаторства принадлежало Китаю, и 
там жили китайцы. С другой стороны, пересе-
ление жителей можно было легко осуществить 
между двумя соседними странами. По статье 1 
Айгунского договора и Пекинского трактата рос-
сийское правительство должно обеспечить льгот-
ными условиями китайских подданных, которые 
жили в вышеуказанных регионах. Он считал, что 
это люди, которые занимаются черной работой. 
Летом они живут в тайге как лесоповальщики, 
в деревнях – как сельскохозяйственные рабочие, 
в городах – как рабочие. Они построили дома, 
здания, улицы и работали грузчиками в портах, 
матросами в теплоходах. Они были везде, где 
нужна была черная работа.

Почему такое большое количество китайцев 
переселилось в Россию? Граве считал, что было 
три фактора: экономико-бытовой, спекулятивно-
коммерческий и политический. Самый важный 
фактор – это экономико-бытовый. Они здесь мо-
гут получить более высокую зарплату. В 1908 г. 
Российское консульство в Чифэне (赤峰) Китая 
представило доклад царскому правительству, в 
котором написанно: в Чифэне дневная зарплата 
отходничества составил 15-25 копеек, а в России 
– не ниже 55-87 копеек. В Чифэне годовой до-
ход взрослого рабочего не превышал 42 рубля, 
а в России китайский рабочий мог получить 152 
рубля в год, то есть в России больше чем в Китае 
на 110 рублей в год [3].

Однако теория жёлтой опасности распро-
странилась с Запада на Восток и в царском пра-
вительстве возник спор. В 1886 и 1892 годы 
Царское правительство начало ограничивать 
иностранцев впокупке земли в Амурских и При-
морских регионах и запретило их селиться в 
пограничных регионах России. Но в это время 
в верхушке российской власти был голос за при-
влечение китайских рабочих, он в общем преоб-
ладал. После Крымской войны 1856 года Россия 
начала разворачивать вектор ее внешней полити-
ки на Восток. Соответственно в области русской 
интеллигенции появилась «востокофильская 
позиция», представителем которой был князь 
Эспер Эсперович Ухтомский. Ухтомский был 
учителем цесаревича, будущего Николая II. Он 
считал, что Азиатские разные народы близки 
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по крови, традициям, идеям к нам и даже при-
надлежат к нам. Только быть ближе к ним и все! 
Этому великому и таинственному Востоку легко 
быть с нами... присоединить Восток к Россий-
ской империи, для того, чтобы оба могли слить-
ся в единое целое, это историческая миссия Рос-
сии.Как считает современный русский ученый  
А.В. Лукин, до конца ХІХ века для России Китай 
стал уже не чистым теорическим, а серьезным 
практическим политическим вопросом [4].

С 1891 года началась постройка восточного 
участка Транссибирской магистрали (Челябинск 
– Владивосток), которая соединила Европу и 
Азию и играла очень важную военнно-стратеги-
ческую, политическую и экономическую роль. 
После подписания Союзного договора между 
Российской империей и империей Цин 1896 года 
Цинское правительство резрешило постройку 
участка Транссибирской магистрали на его тер-
ритории. Для постройки железных дорог было 
нужно большое количество рабочей силы как в 
России, так и на Северо-Востоке Китая. Таким 
образом китайцы стали главной рабочей силой 
в этом деле. Около 100 тысяч китайских рабо-
чих участвовало в постройке железнодорожной 
магистрали 7000 километров с Челябинска до 
Владивостока. В трех рабочих районах участка 
с Хэндаохедз (横道河子) до Суйфыньхэ (绥芬河) 
Китайско-Восточной железной дороги работа-
ли 40 тысяч рабочих из провинций Шаньдун и 
Хэбэй.

Современный русский ученый профессор 
Сорокин Омского государственного универси-
тета считает: Усиленный поток китайских пере-
селенцев в Северную Маньчжурию начался с 
1902-1903 гг., когда цинское правительство уви-
дело в переселении могучий фактор закрепле-
ния этой окраины за Китаем. В 1887 г. населе-
ние в провинции Хэйлунцзян составляло около  
408 тыс. человек, а в 1895 г. здесь уже насчиты-
валось 1500 тыс. человек, т.е. за 8 лет население 
этой провинции выросло более чем в 3 раза. Дру-
гие данные показали, что в 1842 г. численность 
населения в Северо-Востоке Китая составила  
1.7 миллиона и к 1908 г. увеличилась до 15833629 
чел. С быстрым ростом населения примыкаю-
щие районы двух стран стали каналом переселе-
ния с Маньчжурии до Амурского района.

Вообще говоря, китайские рабочие поехали в 
Россию через четыре маршрута.

Первый маршрут начинается с участков гра-
ницы в Северо-Востоке Китая, включая вод- 
ные: озеро Ханка – река Уссури; озеро Ханка – 
Уссурийский залив; Хуньчунь – река Туманная 

– Владивосток, сухопутные Харбин – Цицикар – 
Суйфыньхэ – Приморская область; Маньчжурия 
– Забайкалье. Харбин – самая важная транзитная 
станция. По данным Гравя, с 1906 до 1910 года 
всего 240 тысяч китайских рабочих через Хар-
бин поехали в Россию. Китайские рабочие из 
провинции Шаньдун или Хэбэй отправились с 
Внутреннего Китая или поехали на поезде с Да-
ляня (大连) до Харбина и Чанчунь(长春), потом 
по сухопутью до Дальнего Востока. Железнодо-
рожный билет с Даляня (大连) до Харбина стоит 
5 рублей (потом снизился до 3 рубля). С учетом 
вопроса безопасности большинство китайских 
рабочих взяли билеты в вагоны третьего класса, 
а не четвертого класса, в частности когда поезд 
проходил по территори России. Одна часть ки-
тайских рабочих с Харбина через Маньчжурию 
или Хайлар доехали до Забайкалья России, дру-
гая часть через Айгунь доехала до Приморской 
области и третья доехала до Амурской области.

Второй маршрут начинается с Яньтая  
(烟台бывшее название: Чжифу芝罘) провин-
ции Шаньдун. Для китайских рабочих Яньтай 
явился второй транзитной станцией после Хар-
бина и первым водным портом. С 1906 к 1910 г. 
численность китайских рабочих, которые уехали 
с Яньтая до Владивостока, составила 197879 чел. 
В это время в Яньтае оформили 155078 рабочих 
виз в Россию. Только в 1906 году оформили уже 
54883 рабочих виз. Те, кто решил отсюда уехать 
в Россию, почти шаньдунцы.

Третий маршрут: через Чифэн до Влади-
востока. Главным пунктом отправления шань-
дунских отходников был порт Чифу. Китайские 
рабочие родом из Хэбэя тоже выбрали этот 
маршрут. Четвертый маршрут: с Даляня, Инкоу 
и Даньдуна до Дальнего Востока России. После 
Русско-японской войны многие китайские рабо-
чие из Гирина и Шаньдуна по этому маршруту 
уехали в Россию на китайских или янпонских 
коммерческих кораблях. 

Кроме того, существовал еще и другой марш-
рут. До Октябрьской революции несколько де-
сятков тысяч китайских рабочих через Европу 
доехали до России.

Во всех пограничных портах работали агент-
ства вербовки. Рабочим пришлось заплатить 
немало денег агентствам вербовки для расхо-
дов транспорта и оформления паспорта, визы. 
Китайские и русские подрядчики обратились к 
российской власти, предприятиям и китайским 
чиновникам. После рабочие устроились в специ-
альных гостиницах, хозяева которых отвечали за 
их выезд за границу. После въезда через российскую 
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границу представители предприятий отвечали за 
их встречу и оформление на рабочем месте. Если 
у рабочих не было достаточно денег для всех 
расходов, они могли покрыть долг по возвраще-
нии домой после выполнения контракта. При 
этом им обычно приходилось дать подрядчику 
свой паспорт или другие важные вещи в залог. 
В Чифэне работали десятки таких гостиниц, до-
ход которых за такие услуги составил 4000-5000 
рублей в год.

К примеру, Чифэн, здесь агентство вербовки 
взимало 40 копеек. Подрядчик был дожлен за-
платить 1 рубль 20 копеек за соответствующие 
документы местному китайскому чиновнику,  
2 рубля 25 копеек – за визу российскому кон-
сульству, 13 рублей – за билет в Владивосток и 
немного денег бортовому врачу перед посадкой.
Китайские рабочие обычно выбрали дешевые 
немецкие или американские корабли. Китайские 
пассажиры могли терпеть пребывание с неоду-
шевлённым грузом на борту. Русские корабли 
перевозили китайских рабочих только в самых 
занятых сезонах. Китайские отходники обычно 
уезжали в Россию на работу в марте и апреле, а 
возвращались домой в ноябре и декабре. Сред-
ний доход взрослого китайского рабочего со-
ставлял 150-300 рублей [5].

Шаньдун – главный источник китайских ра-
бочих. С 1970 годов до Октябрьской революции 
Шаньдун стал лидером по поставке Китайцев 
в Россию. Даже китайцы, которые приехали из 
Северо-Востока Китая, родом были из Шаньду-
на. Таким образом, легко понять почему в офи-
циальных документах царского правительства 
были названия Шаньдунбан (山东棒子), Шань-
дунцы (山东汉子), Шаньдунские отходники 
(Шаньдунские отходники), Шаньдунские Манзы 
(Шаньдунские Манзы) и т.д.

В 1908 году в Владивостоке жили 40 тысяч 
китайцев, в том числе 30 тысяч шаньдунцев. 
Только с Янтая уехали в Россию 197879 шань-
дунцев. Большиство из них уехали в Россию с 
семьей. Поэтому Граве считал: С достоверно-
стью можно сказать, что в Шаньдуне нет такой 
семьи, члены которой не побывали бы на зара-
ботках у русских в Приамурье, Сибири или Се-
верной Маньчжурии.

Подсчитать количество китайских рабочих 
– это трудная задача. Сорокина утверждает, что 
точно подсчитать количество прибывающих в 
Приамурье и отъезжающих обратно китайцев 
крайне трудно, так как многие из них шли пеш-
ком, пробираясь через малонаселенные пункты, 
где не производилось никакой регистрации.  

Чиновник царского правительства Д.И. Шрейдер 
считал: китайцы всегда находят возможность 
пробираться в наши пределы по одним им из-
вестным таежным и горным тропам. По сведе-
ниям полковника Генерального штаба Россий-
ской империи И.П. Надарова, С 1860 по 1870 гг. 
китайцев в Уссурийском крае всего 18. В 1879 г. 
их численность во Владивостоке составила 1196 
человек. В Уссурийском крае вместе с Владиво-
стоком в 1885 г. численность постоянного ки-
тайского населения составляла более 10 тысяч 
человек и «бродячего» – 4 тысячи, тогда как рус-
ского населения здесь в это же время было около 
30 тысяч человек. Согласно всеобщей переписи 
населения России 1897 г., на Дальнем Восто-
ке числилось 57459 человек китайцев, мужчин 
– 47431, женщин – 10028. В том числе 42823 
(74,5 % всего населения) жили в Приморском 
регионе. В Амурской области числилось 11160 
человек китайцев, что составляло 9,28% населе-
ния области, а в Приморской области в том же 
году было зарегистрировано 31157 китайцев, 
или 13.5% всего населения области.

После начала русско-японской войны Цар-
ское правительство ограничило въезд китайцев в 
Россию.Число китайских рабочих сократилось. 
В 1900 г. там работало 39 887 китайцев, в 1901 г. 
– 44049, в 1902 г. – 37024, а в 1903 – ни одного, 
осталось только 17376 корейцев. 

В 1906 г. количество китайских рабочих в 
России быстро растет. Владивостокская газета 
«Наш край» писала о товарно-пассажирском па-
роходе «Свобода», отплывшем в Благовещенск: 
«Все пароходные помещения буквально пере-
полнены китайцами, отправляющимися на Амур 
на заработки... На пристани такое скопление 
прибывающих с юга китайцев, что им приходит-
ся ждать очереди у пароходных касс при взятии 
билетов на проезд в Приамурье. За неимением 
свободных мест, при каждом отходе парохода 
остается масса китайцев на пристани в ожида-
нии отхода другого парохода».

Для подсчета численности китайских рабо-
чих, которые приехали в России с 1906 по 1910 гг., 
Царское правительство направило Гравя в  
Приамурье и пограничные города для экспеди-
ции ситуации китайских рабочих. Граве закончил 
доклад «Китайцы, Корейцы и Японцы в Приаму-
рье. Труды командированной по Высочайшему 
повелению Амурской экспедиции.», опублико-
ванный в Санкт-Петербурге в 1912 году.

Граве подсчитал, что в России с 1906 по 1910 г. 
прибыло 550 тысяч китайцев или (в среднем) 
по 110 тысяч в год. Большинство китайских рабо-
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чих, прибывавших в Россию в феврале-апреле, 
старалось, проработав сезон, вернуться на роди-
ну в ноябре-декабре к китайскому Новому году. 
С 1906 по 1910 г. второй раз въехали в Россию 
примерно 400 тысяч человек, примерно 150 ты-
сяч человек не вернулись в Россию. Обычно ки-
тайские рабочие принимали решение вернуться 
на Родину навсегда после пробытия в России  
1-3 года. В газете «Наш край» сообщалось: Что 
китайцы обыкновенно весной отправляются на 
заработки в русское Приамурье, не является но-
востью, но знаменательно, что процентное от-
ношение возвращающихся на родину к осени 
заметно уменьшается с каждым годом. Количе-
ство, например, возвращающихся из Приамурья 
китайцев в прошлом году (в 1909 г. – Т.С.) мень-
ше на 50%, против предыдущего года.

По официальным данным 1910 г., в России 
примерно 115 тысяч зарегистрированных чело-
век. А по официальным данным, численность 
зарегистрированных и незарегистрированных 
китайцев составила 150 тысяч. В самый разгар 
сельскохозяйственного сезона и строительстве 
великого сооружения часто были очень много 
незарегистрированных китайских отходников. 
Современный руссий ученый Ларин подсчитал: 
до начала Первой мировой войны 1914 г. в Амур-
ской области и Приморской районе числилось 
80-100 тысяч китайцев, а в это время – только 
120 тысяч местных жителей [6]. Другие данные 
показали, что в 1916 г. в Приморской области 

числилось 78 тысяч китайских рабочих, а в Вла-
дивостоке числилось 88.6 тысяч жителей, в том 
числе 29 тысяч китайцев.

В Владивостоке работало Полицейское 
управление по китайским делам для решения 
уголовного дела, связанного с китайцами. 7-го 
ноября 1914 г. Россия объявила войну альянсу. 
Для разрешения военных требований на фрон-
те и укрепления тыловой промышленной силы, 
царское правительство изменило колонизацион-
ную политика, ослабило ограничение иностран-
ных трудовых ресурсов. Китайские рабочие воз-
никли в райнах Восточного Сибири, Амурской 
провинции, Приморья, а также в Москве, Пе-
трограде, Баку, Кавказе и региное Черного моря. 
В российском самом северном военном городе 
Мурманске почти 10 тысяч китайских рабочих 
занимаются железнодорожным строительством. 
По статистике советских ученых, во время Пер-
вой мировой войны 200-300 тысяч китайских 
рабочих были вербуемы в Россию. Царское пра-
вительство направило китайских рабочих на 
фронт более 30 раз, численность достигла более 
80 тысяч человек. В докладе «Союза китайских 
граждан в России» 17-го декабря 1917 г. упомя-
нули, что с лета 1916 г. по сей день новые ки-
тайские рабочие «достигли 10 тысяч человек». 
Трудовой атташе китайского посольства в Рос-
сии предоставил, что в период Первой мировой 
войны китайские рабочие в России составили  
15 тысяч человек. 

Таблица 1 – Сведения о численности китайских подданных в Приамурском генерал-губернаторстве в 1886-1900 гг. [7]

Год Амурская Приморская Забайкальская Камчатская Сахалин Итого

1886 14500 13000 - 0 0 27500

1891 14891 18018 300 0 0 33209

1893 20272 8275 321 0 0 28868

1900 15106 36000 695 0 0 51801

Таблица 2 – Сведения о количестве китайцев, проживавших в Приамурском генерал-губернаторстве в 1910-1914 гг. [8]

Год Амурская Приморская Камчатская Сахалинская Итого

1910 60586 31648 234 573 93041

1911 57447 18541 200 485 76673

1912 53698 24156 210 528 78592

1913 48181 29818 135 688 78822

1914 38779 32787 191 472 72229
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Китайские рабочие в России в кон-
це ХІХ века и начале ХХ века конце стали 
межнациональным и межкультурным исто-
рическим феноменом, который уникален и 
редок по историческим истокам, численно-
сти, судьбе и пространству. Это специальное об-
щество и его деятельность способствовала  

взаимопонианию двух наций и обмену двух 
культур и помогло создать образ современно-
го Китая в России (СССР), то есть, преодолеть 
негативный образ Китая в историко-культур-
ном обзоре российских (советских) и европей-
ских традиций, тем более создать активный по-
литико-революционный образ современного Китая.
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Ал жан баева Ұ., Бақ бер ге но ва А.

Қа зақ жә не ха кас  
дү ниета ны мы ның  

ма қалмә тел дер ар қы лы  
кө рі ні сі

Ма қа ла қа зақ жә не ха кас ха лық та ры ның дү ниета ны мын да ғы ор
тақ жә не ұқ сас ас пек ті лер ді ма қалмә тел дер ар қы лы көр се ту ге не
гіз дел ген. Зерт теу жұ мы сы ның мақ са ты – екі ха лық тың ма қалмә тел
де рін са лыс ты ра оты рып, түр кі ха лық та ры ның тұр мыстір ші лі гі мен 
салтдәс тү рін де гі ұқ сас тық тар ды ай қын дау. Зерт теу жұ мы сы ның ба
ры сын да ма ғы на лық жа ғы нан ұқ сас жә не фо не ти ка лық тұр ғы дан аз
да ған өз ге ріс ке ұшы ра ған ма қалмә тел дер қа рас ты рыл ды. Ма қа ла да 
мы сал дар кел ті рі ліп, ха кас ті лі нің ерек ше лік тер ді көр се тіл ді. 

Түйін сөз дер: дү ниета ным, салтдәс түр, ма қалмә тел, ха кас ті лі, 
қа зақ ті лі, түр кі ха лық та ры.

Alzhanbaeva U., Bakbergenova A.

The worldview of Kazakh and 
Khakas peoples on the basis 

proverbs and sayings

This article is based on the Kazakh and Khakas people’s proverbs 
and sayings to identify of common and similar issues of their worldview. 
The purpose of research  to compare the proverbs of two nations, and to 
identify similarities in their traditions and customs. This article discusses 
proverbs and sayings with the similar meanings and variations from the 
phonetic view. This article gives examples and characteristics of khakas 
language.

Key words: worldview, customs, traditions, proverbs and sayings, 
khakas language, кazakh language, turkic peoples.

Ал жан баева Ұ., Бақ бер ге но ва А.

Кар ти на ми ра ка за хс ко го  
и ха ка сс ко го на ро дов  

на ос но ва нии пос ло виц  
и по го во рок

В статье расс мат ри вают ся пос ло ви цы и по го вор ки, ко то рые по ка
зы вают об щие и схо жие ас пек ты ми ро во зз ре ния ха ка сс ко го и ка за хс
ко го на ро дов. Цель исс ле до ва ния – срав нить пос ло ви цы и по го вор ки 
двух на ро дов и оп ре де лить сходс тво в их тра ди циях и обы чаях. В 
про цес се исс ле до ва ния бы ли расс мот ре ны пос ло ви цы и по го вор ки, 
схо жие по зна че нию и ма ло из ме нен ные с фо не ти чес кой точ ки зре
ния. В статье бы ли при ве де ны при ме ры, а так же бы ли ука за ны осо
бен нос ти ха касcко го язы ка. 

Клю че вые сло ва: ми ро во зз ре ние, обы чай, тра ди ция, пос ло ви цы 
и по го вор ки, ха касcкий язык, ка за кс кий язык, тюрк ские на ро ды. 
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ҚА ЗАҚ ЖӘ НЕ ХА КАС 
ДҮ НИЕТА НЫ МЫ НЫҢ 

МА ҚАЛМӘ ТЕЛ ДЕР  
АР ҚЫ ЛЫ КӨ РІ НІ СІ

Ха лық да на лы ғы ның асыл қа зы на сы, ха лық тың өмір тә жі-
ри бе сі нен туын да ған ай қын ойды үл гі-на си хат, өне ге-өсиет ре-
тін де көр кем бей не леп жет кі зе тін на қыл сөз – ма қал-мә тел дер. 
Ға сыр лар бойы қа лып тас қан, ха лық тың та ри хы мен өмір сал-
ты ның айна сы на ай нал ған ма қал-мә тел дер, ха лық тың жа ды на 
сі ңіп, ру ха ни мұ ра ре тін де ұр пақ тан-ұр пақ қа жал ға сын та бу да.

Ма қал-мә тел дер, ха лық да на лы ғы ре тін де, ауыз әде биеті-
нің бай қа зы на сын қа лып тас тыр ды. Жа рық дү ниенің ерек ше лі-
гін, адам зат тағ ды ры ның мә ні мен тұр мыс-тір ші лі гі нің мақ са-
тын те рең нен қа рас тыр атын ма қал-мә тел дер, ой-тұ жы рым ның 
мәйегі, тү йіні ре тін де фи ло со фия лық ка те го рия бо лып са на ла-
ды. Салт-дәс түр, әдет-ғұ рып, әдеп ті лік пен па ра сат ты лық ты уа-
ғыз дау шы ма қал-мә тел дер ру ха ни бай лық ре тін де қа был да нып, 
мо раль дық, ди дақ ти ка лық пән са на ты на ай нал ды [1, 12 б.].

Ұлт тық са на ның адам зат қо ға мын да ғы та ри хи-мә де ни рө лін, 
өр ке ниет ке қос қан үле сін, ру ха ни бол мы сы мен мен таль дық құн-
ды лы ғын ба ға лауда ма қал-мә тел дер да на лық қор тү рін де жи нақ-
та лып, за ман ағы мы мен дү ниета ным дық ой-па ра сат ты да мы тып, 
эт нос ре тін де қа лып та су да ма ңыз ды рөл ат қа ра ды [1, 11 б.].

Ру ха ни жан сұ лу лы ғы мен па ра сат ты лық ты бір-екі қа ра 
сөз бен жет кі зе біл ген түр кі лер дің ше шен дік қа бі ле ті, со нау 
VII-VIII ға сыр лар да қа лып тас қан. Кө не Ор хон-Ени сей жаз ба 
ес ке рт кіш те рі нен бас тау алып, әйгі лі М. Қаш қа ри дің « Диуа ни 
лұ ғат-ит түрк» ең бе гін де жи нақ та лып, жа зыл ған ма қал-мә тел-
дер, түр кі ха лық та ры ның салт-дәс тү рі мен әдет-ғұр пын да, күн-
де лік ті тұр мыс-тір ші лі гін де кө рі ніс та уып , ата дан ба ла ға мұ ра 
бо лып ке ле ді. Ұлы Түрк қа ға на ты дәуі рін де, Еура зия ал қа бын 
ме кен де ген түр кі ру-тай па ла ры бір-бі рі мен бі те қай на сып өмір 
сү ріп, эт но-мә де ни бай ла ны сы ның нә ти же сін де күл лі түр кі ха-
лық та ры на тән дү ниета ным ды қа лып тас тыр ды. Ұлы қа ға нат 
ыды ра ған нан соң, шы ғыс пен ба тыс қа бө лі ніп кет кен түр кі лер-
дің ұр пақ та ры қа зір гі таң да Сі бір ден Қа ра те ңіз ге, Ор та Азия-
дан Шы ғыс Еуро па ға де йін гі ай мақ та өмір сү ру де. Оның ішін де 
Оң түс тік Сі бір де қо ныс теп кен ха кас хал қы ның дү ниета ным-
дық кө рі ні сін, тіл дік ас пек ті лер мен ма қал-мә тел дер ге сүйене 
оты рып, зер де лей ала мыз. 

Ха кас хал қы – Ре сей Фе де ра циясы ның құ ра мын да ғы түр-
кі ха лық та ры ның бі рі. Н.А. Бас ка ков тың клас си фи ка циясы бо-
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Қа зақ жә не ха кас дү ниета ны мы ның ма қал-мә тел дер ар қы лы кө рі ні сі

йын ша ха кас ті лі ге не оло гиялық жа ғы нан – ал-
тай тіл дер семья сын да ғы шы ғыс ғұн бұ та ғы ның 
ұй ғыр то бын да ғы ха кас топ ша сы ның құ ра мын-
да. Ал ти по ло гия лық жа ғы нан агг лю ти на тив-
ті тіл дер қа та ры на кі ре ді. Ха кас ті лі нің бас ты 
ерек ше лік те рі бұл: 1) –ы, і, и үш езу лік қы саң 
дауыс ты ды быс тар дың бар бо луы; 2) ха кас ті лі-
нің түп сөз де рін де дауыс сыз ш/ж фо не ма ла ры-
ның кез дес пеуі, бұл ерек ше лік ха кас ті лі нің якут 
ті лі не жа қын еке нін көр се те ді; 3) бас қа түр кі тіл-
де рін де гі –й, д, т, р ды быс та ры ның ор ны на 
ха кас ті лін де –з ды бы сы ның ке луі. Мы са лы азах 
сө зі бас қа түр кі тіл де рін де айақадақатах [2, 5].

Ха кас ті лі нің диа лек ті ле рі: са ғай, қа чын, қы
зыл жә не шор. Әде би ха кас ті лі са ғай жә не ка чын 
диа лек ті ле рі не не гіз дел ген. Фо не ти ка лық жа ғы-
нан ерек ше ле не тін ха кас ті лі нің көп те ген сөз де рі 
қып шақ тіл дер то бы на, со ны мен қа тар қыр ғыз ті-
лі не өте ұқ сас ке ле ді. Мы са лы: са ғай диа лек ті сін-
де гі тастас (қа зақ ша) не ме се пасбас(қа зақ ша), 
сыл тағсыл тау, чах сыжақ сы, чаржар; қа чын 
диа лек ті сін де гі шош ха/сох сашош қа, ча чымша
шым, ка раккөз, пар ғанбар ған, менмен, этет, 
ка рақа ра, кі жікі сі т.б. [2, 7-8].

Ха кас ті лін де ма қал-мә тел дер сӧспек деп ата-
ла ды. Сӧспек сө зі нің тү бі рі сӧссөз деп ауда ры-
ла ды. Әри не, шы ғыс ғұн жә не ба тыс ғұн бұ та-
ғы тіл де рі нің ара сын да айыр ма шы лық тар бар. 
Де ген мен, ха лық ара сын да ке ңі нен та рап, өзі нің 
құ ры лы мын, мән-ма ғы на сын сақ та ған ма қал-мә-
тел дер ді қа рас ты ра оты рып, ха кас тар дың тұр-
мы сын да, дәс тү рі мен дү ниета ны мын да кез де се-
тін, қа зақ хал қы мен ор тақ дү ниеле рі көп еке нін 
аң ға ра мыз. Ха кас хал қы ның ма қал-мә тел де рі нің 
кө бі сі қа зақ ті лі не ма ғы на лық жә не құ ры лым-
дық жа ғы нан ұқ сас кел ген. Оның ішін де фо не ти-
ка лық ерек ше лік те рі ес ке рі ле оты рып, са лыс ты-
ру ға алын ған ма қал-мә тел дер ге мы сал кел ті ріп 
ке тейік [2, 11].

Кө не дәуір ден қор ша ған ор та ның қыр-сы-
рын тү сі не біл ген түр кі лер әлем ді үш бө лік тен 
тұ ра ды деп тү сін ген. Оның ішін де ор тан ғы әлем 
«жер-су» деп атал ған. Дәл осы ор таң ғы әлем де, 
та би ғат тың тыл сым күш те рі нің жа йын  біл ген ха-
кас тар «Суғ нан, от нан ойна ба» – «Су мен ойна ма 
ба тар сың, от пен ойна ма жа нар сың», «Іс чет
кен сууны пур тах та ба» – «Су іш кен құ ды ғы на 
тү кір ме» не ме се «Сух саан кі зее суғ та ды лығ»- 
«Қар ны аш қан ға қа ра нан да май та тыр, шөл
де ген ге қа ра су да бал та тыр» дей ке ле су дың, 
жал пы та би ғат тың адам тір ші лі гі үшін ма ңыз ды-
лы ғын, та би ғат пен адам ның ты ғыз бай ла ныс та 
еке нін көр се те ді [3, 64]. Ал, «Чах сы дан тис пе, 
ча бал ны ип те», «Чах сы нын чо лы ачых, ча бал

нын чо лы ча бых» – «Жақ сы дан қаш па, жа ман ға 
бас па» де ген ма қал дар бол са, адам гер ші лік пен 
на дан ды лық ты, дұ рыс пен бұ рыс ты ажы ра та бі-
лу ді, ұр пақ қа ұла ғат ты сөз ре тін де айт ып кет кен 
ха лық тың да на лы ғы [3, 73]. 

Ға сыр лар бойы қа лып та сып, қан ға сін ген 
түр кі лік рух пен көш пен ді өмір сү ру сал ты шар-
та рап қа та ра ған түр кі ха лық та рын да мәң гі лік 
сақ та ла тын дық тан, ежел ден қа зір гі таң ға де йін  
кө рі ніс та бу да. Кө не түр кі жаз ба ес ке рт кіш те-
рін де жа зыл ған ұла ғат ты сөз дер де түр кі тіл-
де рін де жиі кез де се ді, мы са лы түр кі лік рух ты 
кө те ре тін бір кө рі ніс ре тін де сақ тал ған «Уйат 
öлім нен чо ғыл» – «Өлім нен ұят күш ті» ма қа лы, 
То ны көк жы рын да жа зыл ған еді [3, 75]. Осын-
дай ма қал дар не гі зін де, ха кас пен қа зақ хал қы 
үшін на мыс пен жі гер, ұят пен сы пайы лық тың 
адам ба ла сы ның бас ты қа сиет те рі нің бі рі екен-
ді гі деп тү сін тін ді гі не көз жет кі зе міз. «Улуғ ны 
улуғ ла, кі чіг ні кіс тет пе», «Улуғ лир ға орын пир, 
кі чіг лер де по лыс тур», «Улуғ лар нын чоо ғын ис
сең, уза да кун ні кöрер зің»«Үл кен ге құр мет, 
кі ші ге ізет» ма қа лы та ғы  да ұлт үшін ар-ұят, 
қа дір мен құр мет тің ма ңыз ды лы ғын аң ғар та ды 
[3,78 б.].

Кө не дәуір ден көш пен ді өмір сал тын ұс тан-
ған ха кас тар үшін де, жыл қы ма лы ның ор ны 
ерек ше. Ха лық ара сын да жыл қы ту ра лы аңыз-
әң гі ме лер, өлең-жыр лар, дәс түр лер мен ырым-
тыйым дар өте көп кез де се ді: «Атир нің ха на
ды», «Ат ха изер са лар да, ар га зын сый бап ал» 
не ме се «Ат тын чо ры ғы кі чіг дең, кі зі нің чах сы
зы чиит тен», «Ат чах сы да,чол хыс ка», «Чах сы 
ат ху лун да кöрін че, чах сы кі зі кі чіг де піл дір че» 
- «Ер қа на тыат», «Ат жақ сы сын мақ та, адам 
жақ сы сын жақ та» ма қал да ры нан ха кас тар дың 
жыл қы ма лын пір тұ тып, ай рық ша ба ға ла ға нын 
бай қай мыз [3, 20 б.].

Жал пы адам ба ла сы ның қо ғам да өмір сүр уі- 
н ің ең бас ты заң ды лық та ры ның бі рі, бұл бас қа 
қо ғам мү ше ле рі мен ете не бай ла ны сып, бір лік те, 
та ту лық та өмір сү ру. Түр кі ха лық та ры ның көр-
кем сөз өне рін де бұл өне ге «Кі зі кі зі нең кун ніг», 
«Мал ға маан ки рек, кі зее ар ғыс ки рек» – «Адам
ның кү ні адам мен», «Там чых тан там чых – кöл 
пӱді рер» – «Көп тү кір се, көл бо лар» де ген на қыл 
сөз де рі ар қы лы тү йін дел ген сөз бен ха лық ара-
сын да та рал ған [3, 35-38].

Ха кас ті лін де ба ла сын әл пеш теп, ая лап өсір-
ген ата-ана мен от ба сы ға бай ла ныс ты көп те ген 
на қыл сөз дер кез де се ді. Кө бі не се, осы өмір-
ге ұр пақ әке лу ші, от ба сы ның ақыл шы сы жә не 
қам қор шы сы, ба ла ның тәр биеші сі – ана ту ра лы. 
Ана ның қа дір-қа сиетін «Ада зы чох па ла ча рым 
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öкіс, іче зі чох па ла са най öкіс»«Әке сіз же тім
жар ты же тім, ше ше сіз же тімна ғыз же тім», 
«Іче зін сі лии па ла да»«Ана ның ойы ба ла да, ба
ла ның ойы да ла да» де ген ата лы сөз дер ар қы лы, 
ал «Ине зін кöрін, хы зын ал»  «Ана сын кө ріп, қы
зын ал» дей ке ле, қыз ба ла ның тәр биесі не ең бі-
рін ші ана сы ның жа уап ты бол ға нын жә не де ана-
сы мен қы зы ның қа рым-қа ты на сы ның ерек ше 
еке нін атап көр сет кен [3, 29].

Ха кас тар «Са ғыс час тан ни мес, са ғыспас
тан» де ген ма қал-мә те лі ар қы лы адам ба ла-
сы ның бо йына сә би ке зі нен да ры ған ақыл мен 
па ра сат тың ма ңыз ды лы ғын ашып көр се те ді [3, 
42 б.]. Ал, қа зақ ті лін де бұл ма қал дың ба ла ма сы 
«Ақыл – бас тан, асыл – тас тан» деп кез де се-
ді. Со ны мен қа тар, адал дос тық пен дұш пан дық 
жа йын да қа зақ ті лін де «Дос тың ақы ма ғы нан 
да, дұш пан ның ақыл ды сы жақ сы» де се, ха кас-
тар да бұл ма қал дың «Са ғыс тығ ыыр чы, са ғыс 
чох нан чы дан ар тых» де ген нұс қа сы кез де се ді 
[4, 58 б.].

Адам дар дың қа рым-қа ты нас құ рал да ры-
ның ішін де гі өмір де кең қол да ны ла ты ны жә не 
аса ма ңыз ды сы – тіл. Сон дық тан адам дар ара-
сын да ғы қа рым-қа ты нас мә де ниеті ту ра лы айта 
оты рып, сөз мә де ниеті не тоқ тал май ке ту мүм кін 
емес. «Чы лығ сөз им ни дір»«жақ сы сөз жа рым 
ырыс», «Сöстің хыс ха зы чах сы, чіп тің узу ну 
чах сы» – «Сөз дің қыс қа сы, жіп тің ұзы ны жақ
сы» не ме се «Сöстен сöс тöрін че, сöстен сöс 
сых ча» – «Сөз ден сөз туады, сөй ле ме се қай дан 
туады», «Аас тан сых хан сöсті, тут пол бас
сын» – «Айт ыл ған сөзатыл ған оқ» деп бе ріл ген 
ма қал-мә тел дер ден тіл мен сөз дің құ ді ре тін ұғы-
на мыз [3, 66-69].

Түр кі лер дің тұр мы сы мен әдет-ғұ рып та рын-
да қа сиет ті сан дар дың ор ны ерек ше. Бұл сан дар-
дың киелі деп та ны луы, дү ниета ным дық қыр-
сыр ла ры ның кө рі ні сі бо лып та бы ла ды. Түр кі 
жұр ты ның са на сы на сі ңіп кет кен киелі сан дар, 
ма қал-мә тел дер құ ра мын да да кез де се ді. Мы-
са лы, «Хы рых тых та хый ға зы кір чен, иліг ліг де 
иніп пас та чаң»«Жақ сы кі сі қы рық жа сын да 
то ла ды, жа ман кі сі қы рық жа сын да со ла ды», 
«Отыз час тығ да ол ған ту зы, хы рығ час тығ да 
хый ха ту зы» – «Оты зың да ор да бұз ба саң, қыр
қың да қыр ас пас сың» [3, 35].

Қа зақ ті лін де гі «Көз қор қақ қол ба тыр» ма-
қа лы ның ха кас ті лін де «Ха рах хо рых са даа, хол 
ит чен», «ха рах тар кöрче, хол лар ит че» де ген 
ба ла ма ла ры кез де се ді. Ха кас ті лін де гі «ха рах» 
сө зі «көз» ма ғы на сын да қол да ныл ған, ал қа зақ-
ша да «қа рақ, қа ра ғым» де ген сөз дер әдет те ер-
ке ле ту ма ғы на сын да қол да ны ла ды [3, 43]. Атап 

өтіл ген мы сал дар дан, бұл сөз дер дің ха кас ті лін-
де де сақ тал ға нын бай қай мыз.

 Же ті Ата ға де йін  үй лен беу дәс тү рі түр кі 
тек тес ха лық тар дың ішін де тек қа зақ тар да ға-
на бар дей міз. Алай да, ха кас хал қын да «Чи ті 
тöлге чи ті ре хыс алыс па чан» де ген ма қал-мә тел 
кез де се ді. Бұл ма қал дан ха кас хал қы ның да дү-
ниета мын да же ті ұр пақ қа де йін  қыз бе рі сіп, қыз 
алыс пау дың бар еке нін аң ға ра мыз [3, 54 б. ]; [5, 
156 б. ]. Со ны мен қа тар, «Мал öлзесööгі ха лар, 
кі зі öлзе ізі ха лар» – «Жақ сы ның аты өл мей ді, 
ақын ның ха ты өл мей ді» не ме се «Ті ріг кі зее ол 
ма ни ме чит пес» – «Ті рі адам тір ші лі гін жа сай
ды» де ген ма қал-мә тел дер ден тек қа на ру ха ни 
жа ғы нан ұқ сас тық тар ға на емес, тіл дік ас пек-
ті лер жа ғы нан да ұқ сас тық та ры ның жет кі лік ті 
еке нін кө ре міз [6, 89].

«Хор тых кі зі хо зан ос хас»«қор қақ тың қо
лы қыс қа», «Ат ты чағ ча зап ча, кі зі ні кип ча
зап ча»«ағаш көр кі жа пы рақ, адам көр кі шү бе
рек», «Піл ген су рар, піл беен сур пол бас», «Па ла 
ті лі та ды лығ пол чан» – «Ба ла ті лі бал», «Піл
бес кі зеемун чох, пі лер кі зеепір чох» – «Біл ген
ге мар жан, біл мес ке ар зан» кел ті ріл ген әр мы-
сал ды оқи оты рып, біз аз да бол са, әр ма қал дың 
ма ғы на сын тү сі не міз [3, 55-59 ]. Де мек, тіл дік 
ұқ сас тық тар бел гі лі бір эт нос тың қа лып та сып, 
дам уын да ғы то ғы са тын бір нүк те сі бо лып са на-
ла ды. Әри не, тіл дік жа ғы нан ұқ сас әр ха лық тың 
тіл де рін, туыс тіл дер қа та ры на жат қы за ал май-
мыз, се бе бі, тіл дік ұқ сас тық тар дың да пай да  
бо луы ха лық тың тұр мы сы мен өмір-сал ты ның 
бір тү бір ден өрбуін ің нә ти же сі бо лып та бы ла ды. 
Әр ма қал-мә тел дің ас та рын да жат қан фи ло со-
фия, ха лық тың мың да ған жыл дық та рихы мен 
мә де ниетін қа ра пайым сөз дер ар қы лы, бей не-
лі түр де жет кі зе ді. Бел гі лі бір ха лық тың әлем ді 
та нып, өмір заң ды лық та рын қан ша лық ты иге-
ре біл ге ні нің де ай қын кө рі ні сін си пат тайт ын 
на қыл сөз дер бо ла шақ ұр пақ үшін өне ге бо лып 
сақ та лып ке ле ді.

 Жо ға ры да кел ті ріл ген, ха кас хал қы ның ата-
лы сөз де рі олар дың өмір тә жі ри бе сі мен та ғы лым 
тә лі мін те ре ңі нен та ну ға мүм кін дік бе ре ді. Атап 
өтіл ген мы сал дар бо йын ша, біз Сі бір тер ри то-
риясын да өмір сү ріп жат қан бір ға на ха лық тың 
тіл дік жә не ру ха ни құн ды лық та рын қа рас ты рып, 
олар дың біз ге ұқ сас тұс та ры мен өзі не тән ерек-
ше лік те рін атап өт тік. Бұл ұқ сас тық тар дың бар 
бо луы екі ха лық тың мә де ниеті нің, та ри хы ның 
бір не гіз ден та ра ған ды ғы ның жә не де қан ша ға-
сыр Ре сей им пе риясы ның құ ра мы на кір ген Сі бір 
ха лық та ры ның түр кі лік мен та ли тет пен рух ты 
сақ тай біл ге ні не көз жет кі зе ді. 
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Аха пов Е.А., Бау бек қы зы Ж.

Аниме және Жа пон тілі:  
бас тапқы сауалнама негі зін де 

оқыту әдіс теме сін жақ сарту 
мүм кін дік тері

Ани ме жә не ман гажа пон попмә де ниеті нің ең та ны мал бө лі гі нің 
бі рі. Әсі ре се, ани ме мен ман га әсе рі жас тар ара сын да ай рық ша кө
рі ніс тап қан. Соң ғы жыл дар ғы зерт теу лер сту де нт тер дің жа пон ті
лін таң дау ға жә не оны жал ғас тыр уына мо ти ва ция лық рө лі жо ға ры 
бол ға нын көр се тіп отыр. Алай да, Қа зақ стан да бұл та қы рып әлі те рең 
зерт тел ме ген. Осы ған орай ма қа ла да жа пон ани ме сі мен ман га ны 
қол да нып, жа пон ті лі са ба ғы әдіс те ме сі са па сын жақ сар ту мүм кін ді
гі не қа тыс ты сту де нт тер ге жүр гі зіл ген бас тап қы сау ал на ма нә ти же сі 
тал қы ла ны лып, рес пон де нт тер дің пі кі рі не тал дау жа са лын ды.

Түйін сөз дер: жа пон ті лі, ани ме, сау ал на ма, оқы ту әдіс те ме сі, 日
本語　nihongo, アニメ　anime, アンケート　anketa, 教授法	kyoujuhou. 

Akhapov Y.A., Baubekkyzy Z.

Anime and Japanese: potential 
improvement of teaching meth
ods on the basis of preliminary 

survey

Japanese anime and manga is considered as an integral part of Japa
nese popular culture. In recent years, it began to spread widely throughout 
the world. Especially, it has a significant impact on the youth identity in 
the selection of foreign language and increasing the motivation of students 
to study Japanese language. Unfortunately, this issue has not been studied 
in Kazakhstan yet. The article discusses the results of a preliminary survey 
for students to improve the methods of teaching Japanese language with 
Japanese anime and manga, and analyzed the views of the respondents. 

Key words: Japanese language, anime, questionnaire survey, teaching 
methods, 日本語　nihongo, アニメ　anime, アンケート　anketa, 教授法	
kyoujuhou. 

Аха пов Е.А., Бау бек қы зы Ж.

Аниме и Япон ский язык:  
воз мож нос ти улуч ше ния  

методики преподава ния на 
основе пред вари тель ного 

анкетирова ния

В пос лед ние го ды японс кие ани ме и ман га как неотъем ле мая час ть 
японс кой попкуль ту ры по лу чи ли ши ро кое расп рост ране ние во всем 
ми ре. Осо бен но очень вы со кое их влия ние на мо ло дежь. В исс ле до ва
ниях уче ных установ ле но, что ани ме и ман га сыг ра ли важ ную роль при 
вы бо ре иност ран но го язы ка и по вы си ли мо ти ва цию сту ден тов к изу че
нию японс ко го язы ка. К со жа ле нию, дан ная те ма в Ка за х стане ещё глу
бо ко не изу че на. В свя зи с этим в статье расс мат ри вают ся ре зуль та ты 
пред ва ри тель но го ан ке ти ро ва ния сту ден тов и про во дит ся ана лиз мне
ния рес пон ден тов для улуч ше ния ме то ди ки пре по да ва ния японс ко го 
язы ка с ис поль зо ва нием японс ких ани ме и ман га.

Клю че вые сло ва: японс кий язык, ани ме, ан ке ти ро ва ние, ме то ди ка 
пре по да ва ния, 日本語　nihongo, アニメ　anime, アンケート　anketa, 教
授法	kyoujuhou. 
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АНИМЕ ЖӘНЕ ЖА ПОН 
ТІЛІ: БАС ТАПҚЫ  

САУАЛНАМА  
НЕГІ ЗІН ДЕ ОҚЫТУ 

ӘДІС ТЕМЕ СІН  
ЖАҚ САРТУ  

МҮМ КІН ДІК ТЕРІ

Қа зір гі таң да әлем нің түк пір-түк пі рін де гі жас тар ара сын да 
жа пон поп-мә де ниеті нің бі рі ани ме жә не ман га өте та ны мал. 
Әсі ре се, сту де нт тер ге шет тіл де рі нің ара сы нан жа пон ті лін таң-
дау ға ани ме мен ман га әсе рін ти гі зіп, уни вер си тет қа быр ға-
сын да жа пон ті лін жал ғас ты рып оқ уына да мо ти ва ция лық рө лі 
жо ға ры бол ға ны ту ра лы ке ңі нен айтылып ке ле ді [1, 3]. Алай да, 
сан түр лі ха рак тер лер мен әр түр лі жанр лар дан тұ ра тын ани ме 
мен ман га ті лі жал пы жа пон ті лі оқу лық та ры мен сөз дік те рін-
де кез дес пейт ін сөз дер мен сөй леу мә не рі мен ерек ше ле не ді. 
Сон дық тан, ани ме мен ман га ны жа пон ті лін де үйре ну оңай ға 
түс пейтіні анық. Яғ ни, жа пон ті лін оқып жүр ген сту де нт тер ге 
ар найы оқу құ ра лы, қо сым ша ма те ри ал дар қа жет. Осы ған қа-
ра мас тан жас тар ара сын да ғы ани ме мен ман га ға қы зы ғу шы-
лы ғы, осы поп мә де ниеті нің олар ға ық па лы ның жо ға ры бо луы, 
сту де нт тер дің жа пон ті лін те ре ңі рек оқып үйре ну ге қа тыс ты 
ша бы тын жо ға ры ла та ты ны сөз сіз. Де мек, ани ме мен ман га сту-
де нт тер ге жа пон ті лі дең ге йін  жо ға ры ла тып, бір жа ғы нан мұ-
ға лім дер ге жа пон ті лін оқы ту әдіс те ме сі са па сын жақ сар ту ға 
мүм кін дік бе ре ді.

Зерт теу жұ мы сы ның не гіз гі мақ са ты жа пон ті лін оқып 
жүр ген сту де нт тер ге жа пон ани ме сі жә не ман га ар қы лы жа-
пон ті лін оқы ту әдіс те ме сі са па сын жақ сар ту жол да рын қа-
рас ты ру. Нә ти же сін де, уни вер си тет тің оқу бағ дар ла ма сы на 
жа ңа ин те рак тив ті жә не ин но ва циялық әдіс-тә сіл дер ді қол-
дан ған оқу құ ра лы, жа ңа пән ді ен гі зу ді ұсы ну бо лып та бы-
ла ды. Осы ма қа ла ның бас ты мін де ті – ани ме мен ман га ға 
қа тыс ты бас тап қы сау ал на ма нә ти же сін не гі зі ге ала оты рып, 
рес пон де нт тер дің жа пон ті лі, ани ме мен ман га ту ра лы пі кір-
ле рін тал қы лап, жо ға ры да атал ған мақ сат ты жү зе ге асы ру 
жол да ры на ба ғыт-бағ дар алу.

Зерт теу ны са ны на әл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни-
вер си те ті Шы ғы стану фа куль те ті Қиыр шы ғыс ка фед ра сы Жа-
пон та ну бө лі мі нің ба ка лав риат 1-3 курс сту де нт те рі таң дап 
алын ды. Жо ға ры да атал ған курс тар ды таң дау се бе бі не жа пон 
ті лін оқы ту әдіс те ме сі са па сын осы бас тап қы курс та жүр гіз ген 
тиім ді деп са най мыз. Сту де нт тер ден сау ал на ма жаз ба тү рін де 
алын ды. Сауал на ма лық бланк бар лы ғы 23 сту де нт ке та ра ты-
лып, оның 15-нен жа уап  орал ды.
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Аниме және Жа пон тілі: бас тапқы сауалнама негі зін де оқыту әдіс теме сін жақ сарту мүм кін дік тері

1-су рет тен сту де нт тер ге жа пон ті лін таң-
дау ға жа пон озық тех но ло гияла ры мен жа пон 
поп-мә де ниеті нің ық па лы жо ға ры бол ға ны кө-
рі ніп тұр. Бұл жер гі лік ті ха лық тың күн де лік ті 
тұр мыс-тір ші лі гін де жа пон озық тех но ло гияла-
ры ның жиі қол да ныс та бо луы, Қа зақ стан на ры-
ғын да жа пон тау ар ла ры са па сы ның өте жо ға ры 
бо луы жә не жа пон брен ді нің бе де лі өз ық па-
лын ти гі зіп отыр деп айтуға бо ла ды. Де ген мен, 

жа уап тар дың іші нен жа пон поп-мә де ниеті нің 
екін ші орын ды алуы, сту де нт тер дің ара сын да 
оның әсе рі соң ғы кез де рі ар тып ке ле жат қа нын 
көр се тіп отыр.

Рес пон дент тер дің жауабы нан олар дың жа-
пон ті лі не қы зы ғу шы лы ғы жо ға ры еке ні бай-
қа ла ды (2-су рет). Алай да, сту де нт тер ара сын да 
ор та ша жә не тө мен жауабы 20% көр се тіп отыр-
ға нын айт ып өт кен жөн.

1-су рет – Сту де нт тер дің жа пон ті лін таң дау се бе бі
Ес кер ту: n – рес пон де нт тер са ны

2-су рет – Сту де нт тер дің жа пон ті лі не қы зы ғу шы лы ғы
Ес кер ту: n – рес пон де нт тер са ны
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Уни вер си тет қа быр ға сын да ғы жа пон ті-
лі са бақ та ры сіз дің кө ңі лі ңіз ден шы ға ды ма 
сұ ра ғы на, олар дың 80%-ның кө ңі лі нен шы-
ға ты ны анық тал ды. Алай да, жа пон ті лі са-
бақ та ры ның са па сы ор та ша деп жа уап  бер-

3-су рет – Жа пон ті лі са ба ғы ның са па сы
Ес кер ту: n – рес пон де нт тер са ны

ген де рі 20% құ ра ды. Яғ ни, бұл жа пон ті лі 
са бақ та ры на ме то ди ка лық өз ге ріс тер ен гі зіп, 
оның са па сын жо ға ры ла ту жол да рын қа рас-
ты ру дың ке рек ті гін көр се тіп отыр ға нын бай-
қауға бо ла ды.

Жо ға ры да ғы мә се ле лер ді ес ке ре оты рып, жа-
пон ті лі са бақ та ры на өз ге ріс ен ге нін қа лай сыз ба 
сұ ра ғы на, сту де нт тер дің 80% – ия жауа бын таң дап 
отыр (4-су рет). Тө мен де гі ани ме не ме се ман га ны 
қол дан ған жа пон ті лі са ба ғы на қа ты сып көр гі ңіз 

4-су рет – Жа пон ті лі са ба ғы на өз ге ріс тер ен гі зу ту ра лы
Ес кер ту: n – рес пон де нт тер са ны

ке ле ме сауалы на, сту де нт тер дің 93% – ия деп 
жа уап  бер ді (5-су рет). Де мек, рес пон де нт тер ара-
сын да ани ме мен ман га ны қол дан ған жа пон ті лі 
са ба ғы на қы зы ғу шы лы ғы жо ға ры жә не өз ге ріс тер 
ен гі зу ге қар сы емес деп тұ жы рым дау ға бо ла ды.



ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №1 (76). 2016158

Аниме және Жа пон тілі: бас тапқы сауалнама негі зін де оқыту әдіс теме сін жақ сарту мүм кін дік тері

Жа пон ті лі са ба ғын да ани ме не ме се ман га-
ны қол да нып, оны тар тым ды жә не са па лы өт кі-
зу үшін ал ды мен сту де нт тер дің жа пон ани ме сін 
кө ріп, ман га ны оқи ты ны ту ра лы ал дын-ала ақ-

па рат тар дың бо луы қа жет. 6-су рет те гі сұ рақ тан 
сту де нт тер дің 93% жа пон ті лі са бақ та ры нан тыс 
қо сым ша оқу құ рал да ры на ани ме мен ман га ны 
қол да на ты ны бел гі лі бол ды. 

5-су рет – Ани ме не ме се ман га ны қол дан ған жа пон ті лі са ба ғы 
Ес кер ту: n – рес пон де нт тер са ны

6-су рет – Сту де нт тер дің қо сым ша оқу құ рал да рын қол да нуы
Ес кер ту: n – рес пон де нт тер са ны
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Осы ған қо са, күн де лік ті тұр мыс та сту де нт - 
тер дің ба сым бө лі гі жа пон ани ме сін кө ріп, ман-
га оқып тұ ра ты ны анық тал ды (7-су рет). Яғ ни, 
жо ға ры да ғы жа уап тар дан жа қын бо ла шақ та 
ани ме мен ман га ны қол дан ған жа пон ті лі са ба-
ғын өт кі зу мүм кін ді гі өте жо ға ры деп бол жауға 
бо ла ды.

Ма қа ла да жа пон ани ме сі мен ман га ны қол-
да нып жа пон ті лі са ба ғы әдіс те ме сі са па сын 
жақ сар ту мүм кін ді гі не қа тыс ты сту де нт тер ге 
жүр гі зіл ген бас тап қы сау ал на ма нә ти же сі тал-

7-су рет – Сту де нт тер дің ани ме жә не ман га ны қол да нуы
Ес кер ту: n – рес пон де нт тер са ны

қы ла ны лып, рес пон де нт тер дің пі кір не тал дау 
жа са лын ды. Әсі ре се, ке ле сі өзек ті та қы рып тар: 
сту де нт тер ге жа пон ті лін таң дау ға ти гіз ген әсе-
рі, олар дың жа пон ті лі не қы зы ғу шы лы ғы, жа пон 
ті лі са ба ғын да жа пон ани ме сі мен ман га ны қол-
дан ған са бақ тар өт кі зу ге қа тыс ты пі кі рі қа рас ты-
рыл ды. Нә ти же сін де, сту де нт тер дің жа пон ани-
ме мен ман га сы на қы зы ғу шы лы ғы өте жо ға ры 
бо лып, жа қын бо ла шақ та ани ме мен ман га ны 
қол дан ған жа пон ті лі са ба ғын өт кі зу мүм кін ді гі 
жо ға ры еке ні анық тал ды.
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Лу Синь шы ғар мала рын дағы 
қо ғам дық шын дық

«АQдің рес ми өмір баяны» по ве сі Лу Син нің ең кө лем ді шы ғар
ма сы, мұн да ав тор 1911 жыл ғы ре во лю ция ке зін де орын ал ған оқи
ға ны баян дай ды. Сол кез де гі Қы тай ауылы ның азыптоз ған өмі рін, 
ша руалар дың аш тық күйі мен ке дей лі гін, ше неунік тер мен жер гі лік ті 
бай лар та ра пы нан бол ған адам айт қы сыз қа наушы лық мен ез гі ні, яғ
ни әлеу мет тік жүйе нің құл ды ра уын  ке ре мет шы найы лық пен көр сет
кен. 

Тү йін  сөз дер: Лу Синь, Қы тай қо ға мы, ащы мыс қыл, сар казм, шы
найы лық.

Akhmetbek G. Esbolat T. 

Realities of society  
in Lu Xin’s works

The story “True Story of AQ”, the largest work of Lu Xin where the 
author displayed events against revolution of 1911. On a living example of 
the Chinese village the writer truthfully and brightly showed process of ruin 
of the village, hunger and poverty of peasants, intolerable service conditions 
and oppression, an arbitrariness and arbitrariness of officials and the local 
nobility – all that characterizes by itself decline of social system in general.

 Key words: Lu Xin, Chinese society, sharp satire, sarcasm, reality.

Ах мет бек Г., Ес бо лат Ш.

Реаль нос ти об ще ст ва  
в произ ве де ниях Лу Си ня

По вес ть «Под лин ная ис то рия АQ» – са мое круп ное произ ве де
ние Лу Си ня, где ав тор отоб ра зил со бы тия на фо не ре во лю ции 1911 
го да. На жи вом при ме ре ки тайс кой де рев ни пи са тель прав ди во и яр
ко по ка зал про цесс ра зо ре ния де рев ни, го лод и ни ще ту крес тьян, не
вы но си мые ус ло вия экс плуата ции и гне та, произ вол и са моуп ра вс тво 
чи нов ни че ст ва и мест ной зна ти – все то, что ха рак те ри зует со бой 
упа док со ци аль ной сис те мы в це лом.

Клю че вые сло ва: Лу Синь, ки тай ское об ще ст во, ост рая са ти ра, 
сар казм, реаль нос ть.
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ЛУ СИНЬ  
ШЫ ҒАР МАЛА РЫН
ДАҒЫ ҚО ҒАМ ДЫҚ 

ШЫН ДЫҚ

Идеоло гияның бір са ла сы бол ған әде биет қо ғам мен бір-
ге туады, қо ғам мен бір ге да ми ды. Қо ғам нан тыс әде биет бол-
майды. Лу Синь өмір сүр ген ке зең Қы тай қо ға мы ның жар ты лай 
отар, жар ты лай фео дал дық қо ғам да тұр ған ке зі еді 

1840 жыл ғы Қы тай да бол ған «апиын со ғы сы», Чиң пат ша-
лы ғы қо ға мы ның саяси тұр ғы дан іріп-ші руі, әс ке ри қуаты ның 
әл сі реуі Қы тай дың саяси, қо ғам дық өмі рі нің өз ге рі сі не әкел-
ді. Ал мұн дай қо ғам дық жағ дайды өз гер ту ге үл кен тол қын ке-
рек бол ды. Осы тол қын ның ба сын «Тай пиң-тиан го төң ке ріс-
тік қоз ға лы сы» бас та са, оны ке йін  «Қы тай-Фран ция со ғы сы», 
жыл қы жыл ғы «Қы тай-Жа пон со ғы сы», «ит жы лын да ғы заң 
өз ге рі сі», «Ихы ту ан қоз ға лы сы» жә не 1911 жыл ғы Сүн Жұң-
шан ның бас шы лы ғын да ғы әлем ге әйгі лі «до ңыз жыл ғы» төң-
ке ріс те рі нің ық па лы зор бол ған ды ғын айтуға бо ла ды [1]. Осы 
қо ғам дық жағ дай дың бар лы ғы да әде биет тің жа ңа бір өріс те, 
тың қар қын да дам уына алып кел ді. Осы өз ге ріс тің нә ти же сін-
де «4-ма мыр» әде биет қоз ға лы сы ның да муы пай да бол ды. Мә-
де ниет төң ке рі сі нә ти же сін де Қы тай әде биеті екі ба ғыт та жүр-
ді. Бі рін ші сі, ше тел дік клас си ка лық әде биет ті ауда ру да Қы тай 
оқыр ман да ры ның са на сы на сәуле тү сі ру көз дел се, екін ші ба ғыт 
– ақын-жа зу шы лар дың шы ғар ма ла ры на жа ңа бет бұ рыс әкеп, 
за ма науи қо ғам дық шын дық тың кел бе тін аша тын жа ңа туын-
ды лар ды жа рық қа әке лу. Осы жа ңа за ман ғы әде биет «төң ке рі-
сі нің» ба сын да тұр ған Лу Синь екі ба ғыт ты да қа тар ұс тан ды. 
Ол орыс, жа пон жа зу шы ла ры ның шы ғар ма ла рын Қы тай ті лі не 
ауда ру мен бір ге өзі де қуат ты шы ғар ма лар ды көп теп ту дыр ды. 
Лу Синь шы ғар ма ла рын сол ке зең де гі Қы тай қо ға мы нан бө ле 
қа рауға бол майды. Жа зу шы ның шы ғар ма ла ры де ні қа ра тү нек 
қо ғам да жат қан қы тай қо ға мы ның қа раң ғы лы ғын қақ жа рып, 
сер пі лу ге үн де ді. Өйт ке ні, ол кө бі не кө не Қы тай қо ға мы ның ке-
лең сіз жақ та рын ашу ға ты рыс ты. Мы сал ре тін де оның «АQ-дің 
рес ми өмір баяны» шы ғар ма сын да ғы бей не лен ген кө рі ніс тер ді 
айтуға бо ла ды. 

«АQ-дің рес ми өмір баяны» шы ғар ма сы ал ғаш қы да Бей жің-
де шы ға тын «Таң сә рі» га зе ті нің қо сым ша бет те рін де 1921 жыл-
дың 4 жел тоқ са ны нан 1922 жыл дың 12 сәуірі не де йін  ап та са-
йын , кей де ап та ара лап, «Ба рын» де ген қа лам ат пен жа рияла нып 
тұр ған. Ав тор өзі бұл әң гі ме нің орыс ша ау дар ма сы на 1925 жы лы 
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Лу Синь шы ғар мала рын дағы қо ғам дық шын дық

қыс қа ша ал ғы сөз жа зып ке йін  ке ле «Жи нақ сыр-
тын да ғы жи нақ» де ген топ та ма ға кір гіз ген. 1926 
жы лы «АQ-дің рес ми өмірбаяны» де ген ма қа ла 
жа зып, оны «Тор ғын күн дік жи на ғы ның жал ға-
сы на» жа рияла ған. 

Ав тор дың «АQ-дің рес ми өмірбаяны» по ве-
сі үл кен то ғыз та раудан тұ ра ды. Әр та ра уын да 
қо ғам дық жағ дай дың әр қы рын қа ла мы на ар қау 
ет кен. Ав тор дың Қы тай дың ер те де гі та ри хын 
жақ сы бі ле ті ні осы шы ғар ма сын оқу ба ры сын-
да ай қын бай қа ла ды. Ав тор шы ғар ма ның атын 
қоюда өзі нің ру ха ни тол ға ны сын жақ сы баян-
да ған. Мы са лы «есім ке ліс ті бол ма йын ша, сөз 
өріс ті бол майды» де ген Кұң зы ның «Ақы лия» 
де ген кі та бы нан алын ған сө зі нің, «Ар ты на өл-
мейт ін сөз қал ды рар» де ген тір ке сі нің де үл кен 
ма ғы на сы бар екен ді гін бай қа та ды. Бұл тір кес 
Қы тай та ри хын да ғы «аз байт ын мо раль», «өш-
пейт ін ең бек», «өл мейт ін сөз» де ген ді мең зейді. 
Со ны мен бір ге «Іш кі өмір баян» (бұ рын ғы Кұң-
зы шы әулие лер дің іс те рін кө бі не се осы лай жа-
за тын ды ғын), «Рес ми та рих» ат ты (фео дал дық 
ке зең де үкі мет мо йын дап, өң деп бе кіт кен та ри-
хи кі тап тар Чиң пат ша лы ғы ның Чиян лұң ке зін де 
«Та ри хи ес те лік тер ден» «Миң пат ша лы ғы ның 
та ри хы на» де йін гі 24 бө лім та ри хи кі тап тар ды 
осы лай ата ған), т.б. тер мин дер ді ор нын та уып , 
сәт ті қол да на білуін ен оның үл кен оқы мыс ты-
лық қы ры да аң ға ры ла ды. 

Ав тор шы ғар ма сы ның атын «AQ» деп қоюға 
да үл кен мән бер ген. Өйт ке ні, Лу Син нің бұл 
шы ғар ма сы та қы ры бы ның со ны лы ғы мен де 
ерек ше ле не ді. Сол ке зең де гі ше тел тер мин сөз-
де рі нің Қы тай да ғы га зет-жур нал дар да да көп-
теп ба сы лып, қо ғам дық ау қым ға ай нал ға ны да 
осы та қы рып тан аң ға ры ла ды. Еш қан дай ма ғы-
на, маз мұн бер мейт ін бұл атау дың алы нуы ту-
ра лы да ав тор дың іш кі тол ға ны сы осы по вес тің 
кі ріс пе бө лі мін де кең кө лем де сөз бо ла ды. Ав-
тор кі ріс пе сін де AQ-дің аты бар, за ты жоқ, те-
гі нің де кім еке ні бел гі сіз екен ді гін айта ке ліп, 
оның жі гер сіз, өл ген рух тың ада мы екен ді гін, 
на мыс тың не екен ді гін біл мейт ін ді гін юмор-
лы тіл мен сы қақ қа ай нал ды ра оты рып аш қан. 
AQ-ат ты есім нің ке йіп кер ге ав тор дың өзі ой лап 
тап қан аты екен ді гі бел гі лі. Бұл шы ғар ма ға ар-
қау бол ған ке йіп кер дің өт кен өмі рі бұлың ғыр 
екен ді гін, тек ауыл дас та ры ның үйін де жұ мыс 
шы ғып қал ған да ға на оның ке ре гі бол ма са, жай 
күн де рі еш кім де оны із деп қой майт ын ды ғын, 
бі реулер те гін тек теп, ұрыс қан да ға на кө зін 
алайт ып қой ға ны бол ма са, қо лы нан ке лер қай-
рат жоқ еке нін ащы тіл мен ше ней, ше бер жет-
кі зе біл ген. 

Ке йіп кер дің ұж дан сыз, тек қа ры ны той ға ны-
на мәз бо лып жү ре бе ре тін ді гін, ел дер дің ащы 
сы қа ғы мен тая ғын да бой күйез дік пен кө те ре 
біл ген ді гін сөз еті ле ді. Оның ба сын да бас па на-
сы, әйелі мен ба ла сы жоқ, жа тар ор ны ауы лын-
да ғы то зы ғы жет кен, ес кі ден ке ле жат қан ша ғын 
ғи ба дат ха на екен ді гін де ав тор тіл ге тиек ете ді. 
Алай да сон дай күй де жүр ген AQ-дің бір мі не зі 
– ауы лын да ғы еш кім ді де бо йына то ғыт пай, өзін 
тә кәп пар ұс тайт ын то ғы шар лы ғы. Шы ғар ма ның 
ба сы нан-аяғы на де йін  ащы сы қақ қа то лы. Ке-
йіп кер жал ған жа ла ның кү нә һа ры бо лып ажал 
құш са да, еш те ме ні аң ға ра ал май, өмір мен қош 
айтысып кет ке нін ше бер жет кіз ген. Әліпті таяқ 
деп біл мейт ін ол өзі не-өзі ор қа зып, өз ажа лын 
өзі жа қын да ту ға се беп бол ға нын да се зі не біл-
мейт ін ді гін ав тор ашы на жа за ды. 

AQ-дің то ғы шар бей не сін ав тор тө мен де-
гі дей су рет тейді: «... ері гіп жүр ген дер сон да да 
қой майт ын, олар AQ-ді ма зақ тап, ең ақы рын да, 
тіп ті ұру ға дейт ін ба ра тын. AQ бұн дайда же ңіл-
ген рай біл ді ре тін. Ері гіп жүр ген дер оның сар-
ғыш айда ры нан ұс тап, там ға ба сын төрт-бес рет 
түй гіш тейт ін де, құ мар ла ры нан шы ғып, же ңіп 
шық қан пі шін мен мәз бо лып ке те тін. Мең-зең 
бол ған AQ «дү ние не бо лып ба ра ды, тіп ті ба ла 
екеш, ба ла дан да таяқ же дім-ау» деп ой лайт ын. 
Сөйт се де іш тей ра зы бо лып, же ңіп шық қан пі-
шін мен жү ре бе ре тін» [2, 130]. AQ-дің осы бей-
не сі оның әр адам нан таяқ же ген тұс та рын да кө-
рі ніс бе ріп оты ра ды. 

AQ-дің іс те ме ген ісі, ара лас па ған тір лі гі жоқ. 
Алай да, бә рі нен де тұм сы ғы тас қа тиіп, ме се лі 
қайтады. Алай да, елейт ін ол емес, өз ойы ның, 
қиялы ның же те гі мен өзін ше өмір сү ре тін ке йіп-
кер. 

Еш кім мен тір лі гі жоқ AQ-дің де жаула са тын 
адам да ры сол ауыл да бар екен ді гін ав тор ай шық-
ты сөз дер мен сы қақ ете көр се те ді. Ол – қа ба са-
қал Уаң. Ке йіп кер осы Уаң нан ға на қо рық пайды. 
Сөз ге ке лі сіп қал ған екеуі ұс та са ке те ді. Жұ ды-
ры ғын ала жү гір се, өзі нен Уаң қор қа ды деп ой-
лай ды. Алай да, жағ дай оның ойла ға нын дай бол-
майды. Қа ба са қал Уаң оны са қа лы нан сүй реп, 
там ға бас қа лар дай ба сын со ға ды. AQ өз ге лер ден 
қан ша таяқ же се де еле мей жү ре бе ре тін, бі рақ 
мы на қа ба са қал Уаң нан таяқ же ге ні не бұ рын 
еш кім нен таяқ жеп көр ме ген дей, қат ты қо ры на-
ды. Осы жағ дайды ав тор ше бер тіл мен бей не лей 
біл ген. 

Сол ке зең дер де саяси тол қу лар бо ла ды да ел-
ді үрей би лей ді. «Төң ке ріс» де ген сөз дің не еке-
нін біл ме се де ол, өзін төң ке ріс ші лер дің қа та ры-
нан са най ды. Төң ке ріс бо ла қал са, өзін қор ла ған 
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Жау мыр за ның үйін  то на мақ бо ла ды. Сол ой дың 
же те гі мен бі раз қиял дап та ала ды. Сол күн дер дің 
бі рін де Жау мыр за ның үйін  қа рақ шы лар то нап 
ке те ді. Түн де ке ле жат қан AQ қа раң ғы да қа шып 
ке ле жат қан бі реумен іле се қа ша ды. Оның қа-
сын да тұ рып не жағ дай бол ға нын сұ рай ды. Ке-
йіп кер Шың Ды Жау дың үйін  қа рақ шы лар то нап 
кет ке нін айтады. AQ қиялы ның сел ге кет ке ні не 
қат ты өкі не ді. Көп өт пей, қа ла дан әс кер ке ліп, 
оны ұс тап әке те ді. Жау дың үйін  то на ған дар ды 
тап па ған әс ке ри лер оны Жау дың үйін  то наушы 
ре тін де ұс тап, өмі рін де хат та нып, жа зу жа за 
біл мейт ін оған, өлім па ра ғы на өз ер кі мен мо-
йын да дым де ген қол қой ғы зып ала ды. Қол қоя 
ал майт ын ды ғын біл ген тер геуші лер аты ның ор-
ны на шең бер сы за са лу ды бұйыра ды. AQ өзі сал-
ған шең бер дің ойда ғы дай бол май, со пақ бо лып 
қал ға ны на іш тей қат ты өкі ні шін біл ді ре ді. Өлер 
ал дын да ғы оны кө ше ара ла тып, мас қа ра ла ға нын 
да сез бе ген күйі, бір оқ тың құр ба ны бол ға нын да 
біл мей, өмір ден ат та нып ке те ба ра ды. 

Ав тор осы шы ғар ма сын да ша ғын ауыл дың 
тұр мы сын, он да ғы адам дар дың мі нез-құл қын, 
еш те ме ден ха бар сыз ұйқы лы-ояу тір лі гін су рет-
теу ар қы лы, еш те ме нің байыбы на ба ра бер мей- 
т ін, құл қын ның құлы бо лып, кө рін ген нің бо са ға-
сын са ға лауды мұ рат ет кен дер дей ді. Ар-на мы сы 
өл ген AQ-дің об ра зын жа сау ар қы лы құл дық бұ-
ғаудан құ ты ла ал ма ған Қы тай қо ға мы ның шын-
ды ғын ащы әжуа мен ай шық ты көр се те ді. Өмі рі 
қа лам ұс тап, хат жа зып көр ме ген, на дан дық тың 
шыр ма уын да қал ған AQ об ра зын сом дау ар қы лы 
сол ке зең де гі қо ғам ның бет-бей не сін тип тік ке-
йіп кер дің об раз ды тұл ға сын сом дау ар қы лы көр-
се тіп бе ре ді. 

Фео дал дық қо ғам ның жа ғым сыз жа ғын су-
рет тейт ін Лу Син нің шы ғар ма сы ның бі рі – «Кұң 
ижи». Бұл шы ғар ма да ал ға шын да 1919 жыл-
дың сәуір айын да «Жа ңа жас тар» ай са йын ғы 
жур на лы ның 6 то мы ның 4-са нын да жа риялан-
ған. Жа риялан ған шы ғар ма сы ның со ңы на ав тор 
«бұл әң гі ме сы ма ғым был тыр қыс та жа зыл ған 

еді. Он да ғы ойым қо ғам да ғы әл денен дей бір 
өмір ді жа зып, оқыр ман дар ға ұсы ну дан бө лек, 
бө тен еш те ңе емес еді, бі рақ құй ма әріп тер мен 
құйы лып жа риялан ған да аяқ ас ты нан бі реулер 
шы ғар ма ның кең та ралуына се беп кер бол ды... 
1919 жыл дың 23 нау ры зын да жа зыл ды» дей ді. 
Шы ғар ма ның оқи ға сы Лу Жын қа ла шы ғын да-
ғы ша ғын «Игі лік» ат ты ша рап ха на дан өр би ді. 
Ав тор «мен» де ген ке йіп кер дің аты мен осы ша-
рап ха на да қыз мет көр се ту ші даяшы ре тін де кө-
рі не ді. Ша рап ішу ші лер дің ара сын да ғы бір «Кұң 
ижи» ат ты ке йіп кер дің тра ге диялы өмі рін көр-
се те ді. Ша рап ішуі де мә де ниет ті, жүр ген же рін 
дыр-ду ға ай нал ды ра тын, фео дал дық қо ғам ның 
зиялы өкі лі нен са на ла тын оның сол ке зең де гі 
ман сап қа же ту оқуы нан өте ал май, өмір жо лын 
бір ар на ға са ла ал май, іш кі лік ке са лын ған хал ге 
түс кен бей ша ра ха лін су рет тейді. Жа зуы көр кем 
ол қа лам гер лік қуа тын са тып, ел дің шы ғар ма сын 
кө ші ріп бе ріп, со нан тап қан ақ ша сы ар қы лы ау-
қат ету ге қа на ғат ет пей, ұр лық іс тей мін деп ұс-
та лып, ая ғын фео дал шон жар лар дың сын ды рып, 
тас та ға ны баян да ла ды. Сон дай қиын жағ дайда 
жүр се де, арақ іш уін  қой ма ған оның ұш ты-күй лі 
жоқ бол ға ны ту ра лы айта ке ліп, «мен» оны өл-
ді де ген тұ жы рым мен си пат тайды. Яғ ни ав тор-
дың айт па ғы өзі не шы ғар жол та бу ға тал пын ба-
ған, тек ман сап жо лын ға на күн кө ру дің кө зі 
са найт ын зиялы қауым ның сол кез де гі кел бе тін 
ашып көр сет кен. 

Қо ры та ке ле, Лу Синь шы ғар ма ла рын ХІХ ға-
сыр дың со ңы мен ХХ ға сыр дың ба сын да ғы Қы-
тай қо ға мы ның, фео дал дық идея ның маз мұ ны 
мен кө рі ні сін ашып көр се те тін көр кем туын ды лар 
деп айтуға не гіз бар. Өйт ке ні, көр кем әде биет те гі 
шын дық де ген нің өзі ав тор дың өзі жа са ған дәуір-
дің шы найылы ғын кө зі мен кө ріп, кө ңі лі мен түй сі-
ну ар қы лы қиял еле гі нен өт кі зіп, көр кем туын ды-
ға ай нал ды ра бі луі, қо ғам да ғы тип тік об раз дар ды 
сом дай бі луі деп пайым да ға ны мыз орын ды. Сон-
дық тан Лу Синь шы ғар ма ла ры «өз дәуірі нің айна-
сы» деп айтуға то лық не гіз бар. 

Әде биет тер

1 Мә сім ха нұлы Д. Мұх тар Әуе зов жә не Лу Синь.  – Ал ма ты: Ба ла лар әде биеті, 2007.  ‒ 360 б. 
2 Синь Лу. Әң гі ме лер. Ау дар ған дар: Мың жа ни Н., Әле нұлы М., Ақыш тайұлы Ә.  – Үрім жі: Шың жаң ха лық бас па сы, 

1987.  – 722 б. 
3 Фе до рен ко Н.Т. Лу Синь // Фе до рен ко Н.Т. Ки тай ские за пи си. ‒ М., 1955.
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  Ань Лу шан кө те рі лі сі нің ұлы 
ақын Ду Фу шы ғар ма шы лы ғы

на ти гіз ген ық па лы 

Ма қа ла Ань Лу шан кө те рі лі сі нің Қы тай әде биеті нің ал тын ға сы
ры са на ла тын Таң әуле ті тұ сын да ғы ұлы ақын, та ны мал әде биет ші, 
гу ма нист жә не отан сүй гіш тұл ға Ду Фу дың шы ғар ма шы лық қыз ме
ті не жа са ған ық па лы қа рас ты ры ла ды. Әсі ре се, бұл кө те рі ліс әділ дік 
пен тең дік се зі мі не то лы жа зу шы Ду Фу дың тап тық күш тер ге де ген 
өш пен ді лі гін арт ты рып, оның шы ғар ма шы лы ғы ның сом да ла түс уіне 
түрт кі бол ған.

Тү йін  сөз дер: Ань Лу шан кө те рі лі сі, қoғам дық жағ дай, тап тық 
күш, ұлт тық дағ да рыс.

Akhmetbek G., Esbolat T.

Rise of An Lushan and his 
influence on the work of the 

great poet Du Fu

The paper examines the impact of An Lushan rebellion in the work of 
a patriot, a humanist, a famous writer and great poet of the Tang Dynasty, 
which is considered the golden age of Chinese literature.

Key words: An Lushan revolt, social status, class force, a national 
crisis.

Ах мет бек Г., Ес бо лат Т.

Вос стание Ань Лу ша ня  
и его влия ние на твор чест во 

ве ли ко го поэта Ду Фу 

В статье расс мат ри вает ся влия ние вос стания Ань Лу ша ня на твор
чест во пат риота, гу ма нис та, из ве ст но го ли те ра то ра и ве ли ко го поэта 
Танс кой ди нас тии, ко то рая счи тает ся Зо ло тым ве ком ки тайс кой ли
те ра ту ры. 

Клю че вые сло ва: вос стание Ань Лу ша ня, со ци альное по ло же ние, 
клас со вая си ла, на циональ ный кри зис.
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  АНЬ ЛУ ШАН  
КӨ ТЕ РІ ЛІ СІ НІҢ ҰЛЫ 

АҚЫН ДУ ФУ ШЫ ҒАР
МА ШЫ ЛЫ ҒЫ НА  

ТИ ГІЗ ГЕН ЫҚ ПА ЛЫ 

Ду Фу (712-770), жа на ма аты Зы Ми (字美), ол өзі не Ду Лиң 
бұ қа ра сы 杜陵布衣, Шау Лиң қа риясы 少陵野老	деп ла қап ат 
қой ған. Гуң ауда нын да ғы (қа зір гі Хы Нан өл ке сі) ке дей лен ген 
тек ті ше неунік от ба сын да дү ниеге кел ген. Таң пат ша лы ғы ның 
дам уын ан құл ды ра уына де йін гі ке зең дер ді ба сы нан өт кіз ген, 
оның поэзиясы нан ел ге де ген уайымы мен ха лық қа де ген жа-
на шыр лы ғы ерек ше се зі ле ді. Ду Фу қа ра пайым ха лық тың өмі-
рі не үл кен мән бе ріп, олар ға ерек ше жа на шыр лық та ныт ты, сол 
тұс та ғы саяси жағ дай мен қо ғам дық өмір ге көп кө ңіл бөл ді. 
Қы тай дың ежел гі әде биет та ри хын да ғы реа лист ақын атан ған. 
Оның өз Ота ны мен хал қы на де ген ма хаб ба ты өз ге ше. Оның 
ха лық мақ та ны шы на айналуын ың өзі кез дей соқ тық емес, қайта 
оның суб ъек тив ті жә не объек тив ті жағ дайда қа лып тас қан ды-
ғын кө ре ала мыз. Осы ның бә рі Ду Фу өмір сүр ген қо ғам дық 
ор та мен ты ғыз бай ла ныс ты.

Бел гі лі ақын, жа зу шы – өзі өмір сүр ген қо ға мы ның айна сы, 
өйт ке ні, олар қай уа қыт та бол сын, өз қо ға мы ның жағ дайы нан 
ал шақ ке те ал май ды. Кез-кел ген тұл ға ның өзі өмір сү ріп отыр-
ған қо ғам дық ор та сы оның шы ғар ма шы лы ғы, идеоло гиясы, жа-
сам паз ды ғын да ше шу ші роль ат қа ра ды. Әсі ре се, сол әлеу мет-
тік қақ ты ғыс тар шиеле ніс кен қо ғам да ғы би леуші тап тар дың 
ха лық қа көр сет кен зор лық-зом бы лы ғы мен он да ғы ұлт тық дағ-
да рыс тіп ті кү шейе түс кен қо ғам дық жағ дай дың жа зу шы лар ға 
ти гі зер әсе рі мен ық па лы ора сан зор бол мақ. Мұн дай дәуір ха-
лық тың қайт пас қай сар лы ғы мен мұ қал мас жі ге рін ұш тай тү се-
ді. Ал Ду Фу жа са ған қо ғам да дәл сон дай [1].

Қы тай та ри хын да ғы 755-763 жыл да ры орын ал ған Ань Лу-
шан кө те рі лі сі мем ле кет үшін ауыр сы нақ еді. Бұл кө те рі ліс те 
ірі фео дал дар дың ор та лық би лік ба қы лауы нан шы ғу тал пы ны-
сы жә не көш пен ді тай па лар дың Таң им пе риясы ның бай лы ғы 
есе бі нен ол жа тап қы сы кел ген ді гі бай қал ды. Осын дай сұ ра пыл 
күн де рі ақын отан дас та ры ның ба сы нан кеш кен тау қы ме тін, дү-
ние ке зіп жүр ген өз от ба сы на қа тыс ты үрей, дос та ры нан айы-
рыл ған күйі ніш се зі мі, қа ла мен ауыл дар дың қи ра ға ны на жү-
рек тің сыз дап ауруы сияқ ты сы нақ тар дан өт ті. Бір жыл бойы 
жат жер лік тер Ду Фу ды им пе рия ның астана сын да тұт қын да 
ұс та ған. Ду Фу өмі рі нің соң ғы он бес жы лын да Таң әуле ті нің 
саяса ты, эко но ми ка сы, әс ке ри қуаты, мә де ниеті құл ды ра ған, 
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  Ань Лу шан кө те рі лі сі нің ұлы ақын Ду Фу шы ғар ма шы лы ғы на ти гіз ген ық па лы 

бұл өз ге ріс тер, әри не, Ань Лу шан кө те рі лі сі мен 
ті ке лей бай ла ны сы бар. Әрі бұл кө те рі ліс ұлы 
ақын Ду Фу дың же ке өмі рі мен оның шы ғар ма-
шы лық қыз ме ті не ора сан зор ық пал ет ті. 

Ань Лу шан кө те рі лі сі нің ұлы ақын Ду Фу-
дың шы ғар ма шы лық жо лы на ти гіз ген ық па лын 
тө мен де гі дей бір не ше жақ тар дан кө ре ала мыз. 

Бі рін ші ден, Ань Лу шан кө те рі лі сі нің бұрқ 
етуі ақын Ду Фу дың тап тық күш тер ге де ген се-
ні мін өз гер тіп, олар ға де ген өш пен ді лі гін бір ден 
кү шейт ті. Өйт ке ні, жо ға ры жік ақ сүйек те рі нің 
ұят сыз, қа ты гез ді гі мен жауыз ды ғы, өза ра қай-
шы лық қа то лы әді лет сіз дік орын ал ған қо ғам дық 
жағ дай лар Ду Фу ды бір ден шы найы тұр мыс қа 
те рең нен ара лас уына мәж бүр ет ті. Әрі осы ар-
қы лы оның шы ғар ма шы лық жа зу да ғы тә жі ри бе-
ле рін мо лайт ып, шың да ды. 

Сол тұс та Ду Фу Таң әуле ті нің то зып кет кен-
ді гін, ха лық тың ая ныш ты тағ ды рын тө мен де гі-
дей өлең жо лы мен жет кі зіп бер ген. 

朱门酒肉臭，
路有冻死骨.
(赴奉先县咏怀)

Ша рап пен ас қа то лы са рай да,
Тоқ шы лық иісі бұр қы ра ған,
Жол да аш тық тан өл ген дер дің,
Тір ші лік те ас қа зан да ры шұр қы ра ған.

Бұл жө нін де Гау Ар Жи (高尔基) «мол тұр-
мыс тық тә жі ри бе лер мен қа ру лан ған ақын жа-
зу шы лар, бас ты сы, реал ды өмір де гі шы найы 
адам дар мен олар дың субь ек тив ті көз қа рас та-
рын бір ден өз де рі не тән ті етіп оты ра ды» де ген. 
Осы не гіз де жа сам паз дық қа кө ше ді. Сон дық тан 
Ду Фу көп те ген қиын шы лық тар мен қай шы лық-
тар ды ба сы нан өт кіз ген тә жі ри бе сі мол, қа ру лы 
ақын дар дың бі рі са на ла ды. 

Мы са лы, Яң Го Жоң ды (杨国忠) бі рін ші 
рет ке зік тір ген де Ду Фу оны ха лық қа мы үшін 
ойла на тын на ғыз ер жү рек ба тыр деп ба ға ла ған. 
Бі рақ уа қыт өте ке ле Яң Го Жоң ның сән-сал та-
нат қа бой ұрып, ма сай ра ған өмі рін кө ру мен қа-
тар оның ұс қын сыз ды ғы мен ха лық ты сү лік тей 
со ра тын жауыз би леуші топ тар дың бі рі екен ді гін 
бай қай ды. Шын дық ты әш ке ре леу не гі зін де «Әс-
ке ри ар ба са па ры» (兵车行) ат ты өле ңін жа за ды. 
Мұн да Яң Го Жоң мен Таң Шуан  Зоң ның (唐玄
宗) ми ли та рис тік саяса тын ашық түр де ша буыл 
жа сап, олар дың әді лет сіз ді гін әш ке ре лей ді. Ал 
«Су лұ лар са па ры» (丽人行) ат ты өле ңін де Яң Го 
Жоң ның Го мем ле ке ті нің (虢国) ха ны мы ара сын-
да ғы қа ты нас та рын бе ті не ба сып, ма зақ ете ді. 

Мі не, осын дай қа ра ма-қай шы лық тар – Ду 
Фу ды бір ден бір ал ға итер ме леуші күш. Тек ті 
ше неунік от ба сын да дү ниеге кел ген мен, ол фео-
дал дық қо ғам ның ке ра наулы ғы на, на дан ды ғы на, 
кө не шіл ді гі не тө зе ке ле, бір те-бір те субь ек тив ті 
түр де сол қо ғам ның жақ тау шы сы нан со ңын да 
қар сы ла сы мен ша бул дау шы сы на ай нал ған. Өзі-
нің «Бей Жың» (北征) ат ты өле ңін де Яң Го Жоң-
ға ал дам шы, жауыз де ген ат бер ген. 

Де ген мен зұлым дық қа то лы фео дал дық қо-
ғам да ақын үшін ха лық жа ғы на шы ғып, оның 
қа мын ой лау, оны жы ры на қо су ер лік пен бір дей 
іс са на ла ты нын мо йын дау ке рек.

Екін ші ден, Ань Лу шан кө те рі лі сі мен бір ге 
Ду Фу дың ең бек ші ха лық қа де ген те рең ма хаб-
ба ты мен сүйіс пен ші лі гі ар та ды. Оның осы кез-
де гі поэзиясы қа ра пайым адам дар ға де ген құр-
ме ті мен ерек ше ле не ді. Мы са лы, өз азы ғын ауыр 
ең бек пен та ба тын Куй чжоу ша ру ала ры ту ра лы 
ақын жан жы луымен жет кі зіп («Шы бық жи нап 
жүр ген әйел дер ту ра лы»), не ме се до лы өзен де гі 
қайық шы лар дың ер жү рек ті лі гі мен күш-жі ге рі-
не («Ке ре мет ше бер лер») та ңыр қайды. 

759 жы лы Ду Фу жаз ған «Үш ше неунік» жә-
не «Үш қош та су» өлең жи нақ та ры нан Отан ға 
шын бе ріл ген, жан дү ниесі нің та за лы ғын, өмір ге 
де ген сүйіс пен ші лі гін сақ тап қал ған адам дар дың 
об ра зы көз ге елес тейді. Ақын Отан та қы ры бын, 
Отан ға де ген са ғы ныш ты өз өлең жол да рын-
да ке ре мет жет кі зе біл ген. Бұ ған мы сал ре тін де 
ақын ның «Хы нан мен Хы бей ді алып, есіл ер лер»
（闻官军收河南河北）алуы мыз ға бо ла ды.

闻官军收河南河北
剑外忽传收蓟北，				白日放歌，须纵酒，
初闻啼涕泪满衣裳.			青春作伴好还乡.
却看妻子愁河在，				即从巴峡穿巫峡，
漫卷诗书喜欲狂.					便下囊阳向洛阳.

Хы нан мен Хы бей ді алып, есіл ер лер
Жүр ген де шет те за ры ғып, Ән шыр қап та па тал түс те,
Ту ған ел бо лып ар ма ны. Дауы сым көк те сам ға ды.
Ес тіл ді біз дің ер лер дің,  Ке се де мөл дір ша рап тан,
Қайтарып Хы бей ді пар ла ды. Тү бін де там шы қал ма ды.
Қуа ныш тан көл бо лып,  Осы нау сәт ті көк тем де,
Кө зім нің жа сы пар ла ды.  Қам дан дым ел ге бар ға лы.
Жан жа рым ол да жа ды рап, Шаң Яң ға жет сем тау асып,
Ашы лып гүл дей жай на ды. Өзен дер ке шіп ар на лы,
Асы ға із деп дәп тер ді, Жан жа қын жер ғой, шір кін-ай！
Қол ға ал дым өлең жаз ға лы. Астанам – Ло Яң ар жа ғы [2, 34].

Үшін ші ден, Ань Лу шан кө те рі лі сі ақын шы-
ғар ма шы лы ғын да жа ңа та қы рып та ғы өлең дер-
дің дү ниеге келуіне әсер ет ті. Олар кең ау қым ды, 
қо ғам дық маз мұн ға то лы, те рең мән де гі саяси 
ма ңыз ды лық қа ие өлең дер, яғ ни сол кез де гі 



ISSN 1563-0226                                              KazNU Bulletin. Oriental series. №1 (76). 2016 167

Ах мет бек Г., Ес бо лат Т.

реа лис тік ба ғыт та ғы өмір шын ды ғы мен ха лық 
тұр мы сы ның ай қын айна сы бо ла ал ды. Сон дық-
тан Ду Фу өлең де рін «Поэзияда ғы та рих» (诗史) 
де ген ат қа ие бо лып, сол дәуір дің асыл мұ ра сы на 
ай нал ды. 

Қы тай ға лы мы С Да Лиын (斯大林) сө зі мен 
айт сақ, «бір қо ғам ның нақ ты бей не сі мен он да 
бол ған шы найы жағ дай лар ды тек кі тап сө ре-
сі нен бі лу әрі тү сі ну жет кі лік сіз, ол үшін тұр-
мыс қа тың нан зерт теу жүр гі зу ке рек». Қа ғи да 
ре тін де қа был да сақ, он да сол кез де гі бір ша ма 
ақын-жа зу шы лар шы ғар ма шы лық та ры осы-
ның ай қын дә ле лі бол мақ. Мұ ны біз Ду Фу дың 
жа сам паз ды ғы ба ры сын да анық кө ре ала мыз. 
Оның «кі тап үйі» мен пат ша лық ор да дан ал шақ 
ке тіп, ха лық пен жа қын да сып, олар мен ниет тес 
бол ған ке зі өлең жа зу да ғы ша бы ты ның ең ша-
рық та ған мез гі лі деу ге бо ла ды. Бұл ке зең де (757 
сәуір ден 759 шіл де ге де йін ) «Цян ауылы» (羌
村), «Сол түс тік алым» (北征), «Үш ше неунік» 
(三史), «Үш қош та су» (三别) жи на ғын да ғы: 
«Үй сіз дің қош та суы» (无家), «Жас жұ бай лар 
қош та суы» (新婚别) жә не «Қар тай ған шақ та-
ғы қош та су» (垂老别) бо лып та бы ла ды. Осы лар 
се кіл ді бір қа тар те рең ха лық тық си пат қа то лы 
туын ды ла рын жаз ды. 

Оның поэзия лық жол да ры нан со ғыс қа жа ны 
қас екен ді гін, ал әс кер ге алы нып, қыр шын нан 
қиыл ған сар баз дар, әке сіз қал ған ба ла мен же сір 

қал ған әйел дер қай ғы сы на ор тақ та су бай қа ла-
ды. Со ны мен бір ге оның поэзиясы нан пат риот-
тық но та да ғы, яғ ни отан дас та рын шет тен кел ген 
ба сып алу шы лар ға тойтарыс бе ру ге ша қы ра тын 
жол дар да кез де се ді. Оның гу ма нис тік (人道主
义) жә не реа лис тік (现实主义) көз қа ра сы туын-
ды ла ры ның бір ден-бір шы ғар төр кі ні екен ді гін 
анық кө ре ала мыз [3, 3-14]. Қы тай мем ле ке ті 
үшін осын дай қиын-қыс тау ке зін де аза мат жә не 
пат риот Ду Фу дың поэти ка лық та лан ты то лық 
ашы ла ды.

Өмі рі нің соң ғы он жыл ды ғын да ақын нау-
қас әрі өмір тау қы ме ті нен қал жы ра са да, өлең 
жазуын  тоқ тат па ған, тіп ті бұл ке зең оның шы-
ғар ма шы лы ғы ның ең же міс ті уақы ты бол ды деп 
са на ла ды. Бұл уа қыт та ақын ның қылқа ла мы нан 
1072 өлең туып , сақ та лып қал ған бар лық шы ғар-
ма ла ры ның төрт тен үшін құ рап, біз ге де йін  жет-
кен. Бұл өлең де рі нің ерек ше лі гі не жү ріп өт кен 
өмі рі не қайта бір сая хат шек кен дей әсер қал ды-
ра ды. Мұн да ғы мо тив тер са ғы ныш, уайым мен 
жал ғыз дық ты жыр лайды. Ду Фу осы ке зең де та-
би ғат су рет те ме ле рі мен фи ло со фия лық ли ри ка-
ның үл гі сін жа са ды. 

Қо ры тып айт қан да, Ду Фу шы ғар ма ла ры 
– шы найы өмір дің айна сы. Ань Лу шан кө те рі-
лі сі нің ұлы ақын ның же ке өмі рі мен оның шы-
ғар ма шы лық қыз ме ті не жа са ған ық па лы ның зор 
бол ған ды ғын айта ала мыз. 
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Лу Синь шы ғар малары ның  
қа зақ ті лін дегі ау дар малары

Ма қа ла да Қы тай дың ұлы жа зу шы сы Лу Синь шы ғар ма шы лы ғы
на шо лу жа са лу мен қа тар, оның шы ғар ма ла ры ның қа зақ ті лі не ауда
ры луы үр ді сі қа рас ты ры ла ды. Сол се кіл ді жа зу шы шы ғар ма ла ры ның 
қа зақ ті лі не ау дар ма сы ның ерек ше лік те рі айтылып, ау дар ма шы лар 
жө нін де тың мә лі мет тер ұсы ны ла ды.

 Тү йін  сөз дер: Лу Синь ау дар ма ла ры, Қы тай қо ға мы, шы найы лық, 
Н. Мың жа ни, М. Әле нұлы, Ә. Ақыш тай ұлы.

Akhmetbek G., Esbolat Sh.

Translations of works of Lu Xun 
in the Kazakh language

The article, along with a brief description of the great Chinese writer 
Lu Xun, considered the process of translating his works into the Kazakh 
language. As they say about the features of the writer’s translation into 
Kazakh language, is given new information about translators.

Key words: translation of Lu Xun, the Chinese society, the reality, 
Mynzhani N., M. Alenuly, A. Akyshtayuly.
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Пе ре во ды произ ве де ний  
Лу Си ня на ка за хс кий язык 

В статье на ря ду с крат ким опи са нием твор чества ве ли ко го ки
тай ско го пи са те ля Лу Си ня, рассмат ри вает ся про цесс пе ре во да его 
произ ве де ний на ка за хс кий язык. Также го во рит ся об осо бен нос тях 
пе ре во дов пи са те ля на ка за хс кий язык, дают ся но вые све де ния о пе
ре вод чи ках.

Клю че вые сло ва: пе ре во ды Лу Си ня, ки тай ское об ще ст во, реаль
нос ть, Н. Мын жа ни, М. Але ну лы, А. Акыш тайулы.
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ЛУ СИНЬ  
ШЫ ҒАР МАЛАРЫ НЫҢ 

ҚА ЗАҚ ТІ ЛІН ДЕГІ  
АУ ДАР МАЛАРЫ

Әр ха лық өзі нің ұлы тұл ға ла рын ту ды ра ды. Қа зақ хал қы 
Абай жә не Мұх тар ар қы лы мақ тан са, Қы тай хал қы ның мақ та-
ныш та ры ның бі рі  – Лу Синь. Лу Синь  – ав тор дың қа лам аты. 
Шын есі мі – Жоу Шу рін1. Лу Синь Чжэц зян айма ғы ның Шао-
син уез дік қа ла шы ғын да Жоу от ба сын да 1881 жы лы дү ниеге 
кел ген. Оның әке сі кө зі ашық бі лім ді адам бол са, ана сы ша руа-
лар от ба сы нан бол ған. Он се гіз жа сын да Лу Синь Нан кин де гі 
те ңіз учи ли ще сі тү сіп, жар ты жыл дан ке йін  оны тас тай ды да, 
таулы-те мір жол учи ли ще сін де оқ уын  жал ғас ты ра ды. Мұн да ол 
жа ра ты лы стану мен тех ни ка са ла сы на өте бір те рең қы зы ғу шы-
лық пен бі ле гін сы ба на кі рі се ді. Мі не, ең та лап ты әрі үз дік тер 
қа та рын да Жа по нияда оқ уын  жал ғас ты ру ға мем ле кет та ра пы-
нан жі бе рі ле ді. Алай да, тех ни ка лық бі лі мін шың дау дан бас тар-
тып, ме ди ци на ға ден қояды.

Оның әде биет ке то сын жағ дай да кел ге ні өзі нің кі тап та ры на 
жаз ған ал ғы сөз де рін де айт ыл ған. Ха лық тың тә нін ем де ге ні мен, 
ру ха ни дү ние сін де сіл кі ніс бол ма ған жағ дай да, бә рі нің де бе-
кер екен ді гін тү сін ген ол, ке нет әде биет ке бет бұ ра ды. Оның 
әде биет ке бет бұр уын ың бір ден бір се бе бі, Жа по нияда оқып 
жүр ген де өзі нің отан дас та ры ның ру хы өл ге нін баянд айт ын ки-
но ны көр ген нен ке йін  туын да ған. Ол ки но да Ре сей дің тың шы-
сы ре тін де жа за лан ған қан дас та рын жа за лау сә тін де қа сын да ғы 
отан дас та ры ның мас қа ра лай кү ліп тұр ға ны айтыла ды. Жа по-
нияда жүр ген ке зін де отан шыл жас тар дың ба сын қо сып, жа ңа 
жур нал ашу ға ұм ты лыс жа сай ды. «Жа ңа өмір» ат ты жур нал ды 
да йын дап бас па ға ұсын бақ шы бо ла ды. Алай да, қан дай да бір 
се беп тер мен жур нал бас па бе тін көр мей ді. Із ден уін  бір сәт ке 
де тоқ тат па ған жа зу шы Жин Ши ний де ген до сы ның қол қа сы-
мен «Жа ңа жас тар» жур на лы на ал ғаш қы әң гі ме ле рін жа рия лай 
бас тай ды. «Еса лаң ның ес те лі гі» де ген тыр на қал ды по ве сі ал ға-
шын да сол жур нал да ба сы ла ды. Ке йін нен бұл по ве ст пен қа тар 
он шақ ты бас қа әң гі ме ле рі мен «Ай қай» де ген жи нақ та бас па ға 
ұсын ған. Одан ке йін  де бір не ше кі тап та ры жа рық көр ген.

Лу Синь – Қы тай дың жа ңа за ман әде биеті нің не гі зін сал ған 
тұл ға ла ры ның бі рі, ұлы ойшы лы жә не «төң ке ріс ші сі». Лу Синь 
кең кө лем ді әрі көп қыр лы жа зу шы, оның әде би шы ғар ма ла-

1 Жоу Шу-рін орыс ті лін де Чжоу Шу-жэнь деп жа зы лып жүр.
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ры, пуб ли цис ти ка сы, әде би сын тұр ғы сын да ғы 
жұ мыс та ры, зерттеуле рі мен ау дар ма ла ры 20 том 
кі тап бо лып, қы тай ті лін де ба сы лып шық қан. 

Лу Синь шы ғар ма ла рын да реа лизм ба сым. 
Әде биет пен өнер де гі кең қа нат жай ған өмір құ-
бы лыс та рын бір қа лып та шын шыл дық пен баян-
дау ды мақ сат ете тін реа лизм әді сін ав тор дың 
кез-кел ген шы ғар ма ла ры нан кез дес ті ре ала мыз. 
Өйт ке ні, Лу Синь шы ғар ма ла ры өмір мә се ле ле-
рін, қо ғам дық мә се ле лер ді, күн де лік ті тұр мыс та-
ғы сан ал уан  жай лар ды мейі лін ше кең қам тып, 
қа ра пайым адам дар дың тұр мыс мә се ле сін же те 
тал дауға ба са мән бер ген. Лу Синь шы ғар ма ла-
ры өмір де гі кез-кел ген жағ дай ды, адам дар дың 
іс-әре ке тін бей не леу ді бас ты мақ сат етіп ұстана-
ды. Тип тік ке йіп кер ді сом дап, қо ғам да ғы бо лып 
жат қан ке лең сіз жағ дай дың бар лы ғын да сол об-
раз тө ңі ре гін де өр бі те ді. 

Лу Синь өзі шы ғар ма жа зып қа на қой май, 
ше тел дік клас сик тер дің туын ды ла рын қы тай 
ті лі не ауда рып, қа лың оқыр ман қауым ға та ныс-
тыр ған. Айталық, Лу Синь 23 жа сын да жа пон ті-
лі нен Жол Верннің «Айға са пар», «Жер кін ді гі не 
са пар» де ген әң гі ме ле рін Жа по нияда жүр ген ке-
зін де ау дар ды. Со ны мен бір ге Жу Зо рын сияқ ты 
қа лам гер се рік те рі мен бір ге «Ше тел әң гі ме ле рі» 
жи на ғы ның екі то мын шы ғар ды. Жи нақ та Ре сей, 
Польша, Анг лия, Аме ри ка, Фран ция, Фин лян дия 
се кіл ді ел дер дің үз дік шы ғар ма ла ры нан он ал ты 
әң гі ме ауда рып жа рияла ған. 

Көр кем ау дар ма ның бү гін гі әде би про цес те 
ала тын ор ны үл кен. Ау дар ма  – әде биет тің кең ар-
на лы мол са ла сы ның бі рі. Ау дар ма ның сөз да мы-
ту да ғы мә ні де ай рық ша зор, өйт ке ні ау дар ма ар қы-
лы бір ха лық тың таң даулы әде би шы ғар ма ла ры нан 
бас қа ха лық тың өкіл де рі су сын дай ала ды.

Лу Синь шы ғар ма ла ры ның қа зақ ті лі не ауда-
ры луы өт кен ға сыр дың екін ші жар ты сы нан бас-
тап, қол ға алы на бас та ды. Бұ рын тек өз ге тіл дің 
ау дар ма сы ар қы лы та ны са тын қа зақ оқыр ман да-
ры ен ді ті ке лей қа зақ ті лі не аудр ма мә тін дер ар-
қы лы Лу Синь шы ғар ма ла ры мен та ны са ала тын 
бол ды. Лу Синь шы ғар ма ла ры ның қа зақ ті лі не 
ау дар ма сы ның бір не ше ерек ше лік те рін атауға 
бо ла ды:

Бі рін ші ден, ау дар ма сы ның ті лі жа тық жә не 
ав тор дың ойын  ба рын ша дәл, тү сі нік ті тіл мен 
жет кі зу ге ты рыс қан. 

Екін ші ден, ау дар ма шы лар та ра пы нан мә-
тін де кез де се тін кей бір тү сі нік сіз сөз дер мен 
лауа зым атаула ры на, та ри хи ше жі ре лер мен кі-
тап тар ға, кі сі ат та ры на, пат ша лық тар мен хан-
дық тар дың та ри хы ту ра лы мол тү сі нік тер бе ру ге 
ты рыс қан.

Үшін ші ден, Лу Синь шы ғар ма ла ры ның ау-
дар ма сын же ке ле ген бір ға на ав тор емес, бір не-
ше ав тор дың ау дар ма ла ры ар қы лы қа зақ оқыр-
ман да ры на же ткіп отыр ған. Осы ар қы лы ау дар ма 
әде биет тің өрі сін ке ңейт іп, қа зақ оқыр ман да ры-
ның ХХ ға сыр дың ал ғаш қы жар ты сын да ғы Қы-
тай да ғы қо ғам дық жағ дай мен та ны су ға зор мүм-
кін дік ту дыр ған. Ар найы қы тай ті лі нің ма ма ны 
не ме се зерттеуші ға лым дар бол ма са, қы тай жа-
зу шы ла ры ның құн ды шы ғар ма ла ры мен қа зақ 
оқыр ман да ры та ны са ал майтыны бел гі лі. 

Төр тін ші ден, Лу Синь ау дар ма ла ры ның ба-
сым бө лі гі Қы тай да ғы қа зақ тар дың ау дар ма сы 
екен ді гі ай қын. Алай да, он да ғы қа зақ тар дың бү-
гінде Ах мет Байт ұр сы нұлы жазуын  (тө те жа зу ды 
не ме се араб әр пін де гі қа зақ жазуын ) қол да на тын 
бол ған дық тан, Қа зақстан да ғы оқыр ман қауым-
ға оның жет пей жат қа ны бел гі лі. Осы не гіз дер ді 
бас шы лық қа ала оты рып, Лу Синь шы ғар ма ла-
ры ның қа зақ ті лін де гі ау дар ма ла ры ның қыс қа ша 
маз мұ нын бе ре ке ту ді де жөн деп ой лай мыз.

Қы тай да ғы қа зақ ті лі не ауда рыл ған Лу 
Синь шы ғар ма ла ры Н. Мың жа ни, М. Әле нұлы,  
Ә. Ақыш тай ұлы жа зу шы ның қайт ыс бол ға ны-
на 50 жыл толуын  ес ке тү сі ру ге бай ла ныс ты 
топ тас ты рып 1987 жы лы «Лу Синь әң гі ме ле рі» 
де ген ат пен жа рияла ды [2]. Алай да, бұл кі тап та 
қай ау дар ма шы ав тор дың қан дай шы ғар ма ла рын 
ау дар ға ны бел гі сіз, ау дар ма шы лар ту ра лы он-
да еш қан дай мә лі мет бе ріл ме ген. Тек «Ай қай», 
«Сер мен де», «Жаң ғыр тыл ған ер те гі» ат ты үш 
кі та бы нан жал пы са ны 33 әң гі ме сін ауда рып, құ-
рас ты рып бас тыр ған. 

Осы тұр ғы да Лу Синь шы ғар ма ла рын ауда-
ру ға ат са лыс қан ау дар ма шы лар ту ра лы қыс ша ға 
мә лі мет бе ре ке ту ді жөн са на дық. Өйт ке ні, олар 
бір ден Лу Синь шы ғар ма ла рын ауда ру да ау дар-
ма шы лық жол ға түс кен жоқ, қайта ұзақ уа қыт 
да йын дық тың ар қа сын да ға на қа лам тар ту ға бе-
кін ген. Өйт ке ні, Лу Синь шы ғар ма ла рын қа зақ 
оқыр ман да ры на тү сі нік ті тіл мен ав тор дың сөз 
сап та сын сақ тай оты рып, жет кі зу үл кен ең бек ті 
қа жет ете ді. 

Лу Синьнің ең ал ғаш бас па бе тін көр ген шы-
ғар ма сы – «Еса лаң ның ес те лі гі» по ве сі. Ол қа зақ 
ті лі не Н. Мың жа ни дың ау дар ма сы не гі зін де жет-
ті. Осы ау дар ма ның Қы тай да ғы қа зақ мек теп те рі 
оқу лық та ры на ен ге нін айта кет кен аб зал. Со ны-
мен Лу Синь шы ғар ма ла рын ауда ру ға ат са лыс-
қан тұл ға ның бі рі – Ны ғы мет Мың жа ни. 

Н. Мың жа ни 1922 жы лы ҚХР ШҰАР Тар-
ба ға тай айма ғы То лы ауда нын да дү ниеге кел-
ген. Жас тайы нан оқу ға зе рек бол ған дық тан, өз 
ауылы мен Шәуе шек қа ла сы нан то ғыз жыл дық 
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мек теп ті жақ сы бі ті ре ді. Осы ке зең де Шың жаң 
өл ке лік сақ шы ме ке ме сі аз ұлт ау дар ма шы ла рын 
тәр бие леу үшін оқу шы қа был дай ды. 17 жас та-
ғы Ны ғы мет осы оқу ор ны нан оқып, 1941 жы лы 
бі ті ріп, өл ке лік қо ғам қа уіп сіз дік ме ке ме сі не ау-
дар ма шы бо лып жұ мыс іс тей ді. Оның ау дар ма-
шы лық та лан ты осы кез ден бас тап ашы ла ды. Н. 
Мың жа ни Лу Синь шы ғар ма ла рын ау дар ған ға 
де йін  бір сы пы ра қы тай жа зу шы ла ры ның шы ғар-
ма ла рын қа зақ ті лі не ау дар ған бо ла тын. Со ның 
ішін де «Хор шин да ла сын да» (1953), «Ба қыт ты 
бо ла шақ» (1955), «Су бо йын да» ро ма ны ның 3 кі-
та бы (1975), «Қы зыл са рай тү сі» 4, 6-кі тап та ры 
(1977), со ны мен бір ге Мау Зы дұң, Ли Шауши-
дың саяси маз мұн да ғы кі тап та рын қа зақ ша ға ау-
дар ған. 

Лу Син нің ал ғаш қы кө лем ді шы ғар ма сы  – 
«Еса лаң ның ес те лі гі», «Жын ды ның ес те лі гі» не-
ме се «Қоян шық тың қол жаз ба сы», «Еса лаң ның 
күн де лі гі» де ген ат тар мен жа рия лан ған. «Еса-
лаң ның ес те лі гі» шы ғар ма сын да ав тор өзі өмір 
сүр ген дәуір шын ды ғын ас тар лы түр де бер ген. 
Ав тор осы шы ғар ма сын да ежел гі Қы тай қо ға-
мын да ғы «адам ды адам жеу» дәс тү рін шы ғар-
ма ға ар қау ету ар қы лы қо ғам шын ды ғын ашып 
көр сет кен. 

«Адам ды адам жеу» ту ра лы Қы тай ға лым да-
ры ның пі кі рі де екі жақ қа жа ры ла ды. Бір бө лі мі 
ра сын да да та рих та сон дай жағ дай бол ға ны ту-
ра лы айт са, екін ші сі аңыз ре тін де қа рай ды. Лу 
Син нің осы әң гі ме сін де тө мен де гі дей үзін ді лер 
бе рі ле ді: Ли Шы жын өзі нің «дә рі шөп тер бір де-
ме сі» де ген кі та бын да: адам етін пі сі ріп жеуге 
бо ла ды,  – деп ай қын жаз ған ғой»... та ғы бір үзін-
ді де «ба ла лар ды айыр бас тап жеуге бо ла ды» де-
ген мә тін дер ді кез дес ті ре міз. Осы ту ра лы тө мен-
де гі дей тү сі нік бе ру ге бо ла ды. Миң пат ша лы ғы 
тұ сын да ғы атақ ты Ли Шы жын дейт ін дә рі гер 
12 том нан тұ ра тын «Ши па лы шөп тер ше жі ре сі» 
де ген кі та бын да ғы «адам ның еті мен өк пе ту бер-
ку ле зін жа зу ға бо ла ды» де ген жол да рын алып 
отыр са ке рек, «ба ла лар ды айыр бас тап жеуге 
бо ла ды» ту ра лы «Зо Ши Миң жыл на ма сын да» 
Сұң пат ша лы ғы ның сар баз да ры Хуа Юуан , Чу 
пат ша лы ғы ның сар ба зы Зы Фан ға Сұң пат ша лы-
ғы ның ор та лы ғын Чу пат ша лы ғы ның әс кер ле рі 
қор шап ал ған да ғы ая ныш ты жағ дай ды баян да-
ған да «ас тық бол ма ған дық тан жұрт өза ра ба ла-
ла рын айыр бас тап алып же ді» де ген сө зін ал са 
ке рек. Ав тор осы ар қы лы өзі өмір сү ріп отыр ған 
қо ғам ның қа ра тү нек тен айыры ла ал май тұр ған 
ая ныш ты ха лін су рет те ген. Оны ав тор дың өзі нің 
ой тол ға ны сы мен ұш тас ты ра қа рас ты ру ға бо ла-
ды. Ол «Ай қай» ат ты кі та бы на жаз ған ал ғы сө-

зін де өзі нің тал пы ны сы ның то қы рауға ұшы рап, 
қол дау тап па ға ны жай лы, сол ке зең нің бей не-
сін анық кө ру ге бо ла ды: «Жа ран дар ара сын да 
жа па дан жал ғыз жар сал ған мен, әлеу мет еш бір 
рай біл дір ме се, не құп та ма са, не қар сы тұр ма-
са, бей не ұшы-қиыр сыз қу ме дия құ ла түз де не 
қы ла рың ды біл мей қаң ғы рып қал ған дай бо ла ды 
екен сің, бұл қан дай қа сі рет де се ңіз ші!» дей ді. 
Осы жағ дай дан-ақ өзі өмір сүр ген қо ғам ның Лу 
Син нің үн де уіне еш қан дай бір реак ция көр сет-
пей, мүл гі ген ұйқы қал пын да қал ға нын аң ға ру ға 
бо ла ды. 

Ха лық тың жа ңа лық қа үрей ле не қа райтынын 
«Еса лаң» ат ты ке йіп кер ар қы лы бе ріп отыр ған. 
«Еса лаң» деп отыр ға ны шын мә нін де ойы озық, 
ал ға ба сар, өзін дік ойы бар, өзі жа са ған қо ғам ға 
ра зы емес, оны өз ге рт кі сі ке ле тін, жа ңа шыл дық-
қа жа ны құ мар адам ре тін де тү сі ну ге бо ла ды. 
Ав тор реал ды өмір дің шын ды ғын сим вол дық 
тұр ғы да көр се те біл ген. 

Лу Синь шы ғар ма ла рын қа зақ ті лі не ауда-
ру да айт ар лық тай үлес қос қан – Әб діл да бек 
Ақыш тай ұлы. Оның Лу Синь шы ғар ма ла рын 
қа зақ ті лі не ауда руы 1962 жы лы Шың жаң ха-
лық бас па сы нан «АQ-дың рес ми өмір бая нын»  
(阿Q正传) ауда ру ға тап сы рыс бе ру ден бас та ла-
ды. Ау дар ма 1963 жы лы же ке кі тап ша бо лып ба-
сы лып шы ға ды. Сол кез де гі жас ау дар ма шы ның 
ау дар ма сын ха лық ерек ше ықы лас пен қа был-
да ды. Өйт ке ні, АQ об ра зы ның күр де лі лі гі мен 
ав тор дың тіл ерек ше лі гін, са ти ра лық, юмор лық 
боя уын  ас тар лы мә нін те рең тү сін бе ген адам ның 
оны ауда руы да мүм кін емес еді.

Қа зақ тың бел гі лі ақы ны Сар қыт қан Ақ мә-
диұлы Ә. Ақыш тай ұлы ның ау дар ма сын сөз етіп, 
бы лай деп жыр ар на ған:

Шат тан сақ, шал қып та сып ке те ді өлең,
Ас қар ды асу бер мес тө те ле ген.
Ра зы Лу Синь са ған, Әб діл да бек,
Қо лы на АQ-ін же те ле ген   – деп жыр тол ғай ды [1, 887-б.]

«АQ-дың рес ми өмір бая нын» Шың жаң ха-
лық бас па сы бір не ше рет ба сып шы ғар ды. Қа-
зақстан ның «Жа лын» бас па сы 1992 жы лы 
шы ғар ған Қы тай жа зу шы ла ры ның әң гі ме лер 
жи на ғы «Гүл дес те» де «АQ-дың рес ми өмір-
баяны мен» бас та ла ды. 

Ә. Ақыш тай ұлы Лу Синь шы ғар ма ла ры нан 
«Ай қай», «Сер мен де», «Жаң ғыр тыл ған ес кі ер-
те гі лер», «Өш пес шы рақ», «Мас қа ра лау», «Жал-
ғыз дық», «Шер», «Аға-бауыр» «Айры лы су», 
«Көк ті жа мау», «Айға ұшу», «Сиыр жо ңыш қа 
тер ген дер», «Зұлып хар», «Қор ған нан шы ғу», 
«Со ғыс пау», «Ті ріл ген аруақ» т.б. 40 жуық әң-



ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №1 (76). 2016172

Лу Синь шы ғар малары ның қа зақ ті лін дегі ау дар малары

гі ме сін ау дар ған. «Жа байы шөп тер», «Кеш те 
жи нал ған таң гү лі», «Таң да ма лы хат та ры» қам-
тыл ған 150-ге жуық пуб ли цис ти ка лық, ли ри ка-
лық эс се ле рі нен ауда рып, оқыр ман дар қауымы на 
та быс та ды [3]. 

Лу Синь шы ғар ма ла ры ның қа зақ ті лі не 
ауда рылуына ат са лыс қан ке ле сі бір жа зу шы – 
Әзім хан Ты ша нұлы. Ол 1988 жы лы Лу Син нің 
«Тор ғын күн дік» ат ты әң гі ме лер мен эс се лер жи-
на ғын қа зақ ті лі не ауда рып, жа рық қа шы ға ра ды. 

Сол се кіл ді Лу Синь шы ғар ма ла ры ның қа зақ 
ті лі не ауда рылуына ат са лыс қан ке ле сі ау дар ма-
шы – Мел лат хан Әле нұлы. Ол Лу Син нің «Ай-
қай» жи на ғы нан «Күң ижи» (孔乙己), «Дә рі»  
(药), «Шаш тың әң гі ме сі» (头发的故事), «Ту ған 
жер» (故乡), «Көк шы бық ша ға ны», «Ақ сәуле» 
(白光), «Қоян мен мы сық» (兔子和猫), «Үй рек-
тің ко ме диясы» (鸭子的喜剧) сияқ ты әң гі ме ле-
рі, «Сер мен де» (仿佛) кі та бы нан «Ті леу» (祝福), 
«Ба қыт ты отау» (快乐家族) әң гі ме ле рін, «Кеш те 
жи нал ған таң гүл де рі» (朝花夕拾) «Кө ко рай лы 
бақ тан Сә нәуи мед ре се сі не», «Әке сыр қа ты», 
«Ұсақ-түйек ес те лік тер», «Ты ңие мыр за», «Фан 
Аниұң» сияқ ты эс се ле рін ау дар ды. 1988 жы лы 
шіл де де Ха лық бас па сы нан Лу Син нің 1918-
1924 жыл да ры жа зыл ған әң гі ме ле рі «Аңыз ғақ» 
деп ата ла тын жи нақ қа топ та лып, қа зақ ті лін де 
ба сы лып шы ға ды. 

Лу Синь шы ғар ма ла ры ның Қа зақстан да жа-
рық кө руі 1958 жыл дан бас тау ала ды. Ол кез де гі 
Лу Синь шы ғар ма ла ры ның қа зақ ті лі не ауда ры-
луы орыс ті лі не ауда рыл ған мә тін ді пай да лан-

ған дық тан әуел гі түп нұс қа әң гі ме ге қа ра ған да 
ауыт қу шы лық тар бол ға ны бай қа ла ды.

Лу Синь шы ғар ма ла рын ауда ру да үлес қос қан 
ға лым  – Дү кен Мә сім ха нұлы. Д. Мә сім ха нұлы 
Лу Синь шы ғар ма ла ры мен қа зақ тың ұлы жа-
зу шы сы Мұх тар Әуе зов тің шы ғар ма шы лық үн-
дес ті гін, кө тер ген та қы рып та рын, екі тұл ға ның 
шы ғар ма сын да кез де се тін ұлт тық дәс түр мен 
жа ңа шыл дық ты са лыс ты ра оты рып, әде биет та-
ну шы лық тұр ғы сы нан зерттеп, «Мұх тар Әуе зов 
жә не Лу Синь» [4] ат ты мо ног ра фия лық ең бе-
гі мен то лық тыр ды. Со ны мен қа тар Қа зақстан-
да қол ға алын ған әлем әде биеті клас сик те рі нің 
шы ғар ма ла рын қа зақ ті лі не ауда ру ға тап сыр ма 
бер ген мем ле кет тік бағ дар ла ма ая сын да Лу Синь 
шы ғар ма ла рын қа зақ ті лі не ауда рып, жа рия лауға 
өз үле сін қос ты. Лу Син нің өмір жо лы, шы ғар ма-
шы лық портре ті не жан-жақ ты тоқ та лып, кө лем-
ді ғы лы ми ма қа ла жаз ған. 

Ау дар ма ар қы лы әде би бай ла ныс тар ны ғая 
тү се ді. Көр кем ау дар ма жа сау үшін ау дар ма шы 
кем де ген де екі ха лық тың ті лін, та ри хын, мә де-
ниеті мен әде бие тін, әдет-ғұр пын, мен та ли те тін 
же тік бі луі ке рек. Он дай бол ма ған жағ дай да ау-
дар ма са па лы шық пай ды. Шы ғар ма ның түп нұс-
қа да ғы ұлт тық си па ты, өзін дік өз ге ше лік те рі 
сақ тал май ды. Ау дар ма сөз қол да ну, ой дың ма-
ғы на сын то лық жет кі зу, көр кем ді гін жо ға лт пау, 
ма ңы зын тө мен дет пеу сияқ ты лар ға ба са на зар 
ауда ры ла ды. Лу Синь шы ғар ма ла ры ның қа зақ 
ті лі не ауда ры лу ба ры сын, не гі зі нен, сәт ті ауда-
рыл ған жұ мыс тар қа та ры на жат қы за ала мыз.
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На циональ ное ми ро во зз ре ние 
в ро ма не Чх ве Ин Ху на  

«Пло щадь»

Проана ли зи ро ва на роль об ра за в на циональ ном ми ро во зз ре нии 
в прош лом и нас тоя щем. От ме че но, что ми ро во зз рен чес кая сис те ма 
лю бой на ции сос тоит из ря да об ра зов ок ру жающе го ми ра. Ис то ри
чес кие со бы тия, ко то рые бы ли столь слож ны ми в пе ри од раз де ле ния 
ко рейс кой на ции ста ло при чи ной для из ме не ния на циональ но го ми
ро во зз ре ния и идеоло гии в це лом. В ро ма не Чх ве Ин Ху на «Пло щадь» 
есть тон кая грань меж ду сво бо дой внут рен ней и сво бо дой внеш
ней. Преж де все го, это проис хо дит че рез оп по зи цию ре ли ги оз ных 
идеологий и куль тур, а впос ледс твии  стано вит ся важ ным фак то ром 
для раз ви тия ст ра ны в це лом.

Клю че вые сло ва: ко рей ская ли те ра ту ра, воз рож де ние на циональ
ной ли те ра ту ры, ро ман, ис то ри чес кая те ма ти ка.

Ahmetzhanova А.T.

The national outlook in the novel 
Choi Ying Hoon «Square»

The role of the image of the national outlook as in past and present 
is very important. It is noted that the ideological system of any nation is 
made up of a series of images of the world. Historical developments that 
were so complex during separation of the Korean nation was the reason 
for the change of the national outlook and ideology as a whole. In the 
novel, Choi Ying Hoon “Sqare” is a fine line between freedom of internal 
and external freedom. First of all, it is through the opposition of religious 
ideologies and cultures, and subsequently becomes an important factor for 
the development of the country as a whole.

Key words: Korean literature, national literature renaissance, romance, 
historical themes.
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Чх ве Ин Хун ның «Алаң»  
ат ты ро ма нын да ғы ұлт тық  

дү ниета ным

Ұлт тық дү ниета ным ның өт кен жә не қа зір гі рө лі. Ол кезкел ген 
ұлт тың идеоло гиялық жүйеcі, әлем нің бей не сін құ рай ды. Ко рей ұл ты
ның екі ге бө лі ну ке зін де сон ша лық ты күр де лі та ри хи оқи ға лар тұ тас
тай ал ған да ұлт тық дү ниета ным мен идеоло гияның өз гер уіне се беп 
бол ды. Чх ве Ин Хун ның «Алаң» ат ты ро ма нын да іш кі жә не сырт қы 
тү сі ніс пеуші лік тер ма за лай ды. Бі рін ші ден, ол ді ни идеоло гия мен мә
де ни оп по зи ция ар қы лы, сон дайақ ке йін нен тұ тас тай ал ған да ел дің 
да муы үшін ма ңыз ды фак то ры на айна лып отыр.

Тү йін  сөз дер: ко рей әде биеті, ұлт тық әде биет ті жаң ғыр ту, ро
ман, та ри хи та қы рып.
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НА ЦИОНАЛЬ НОЕ  
МИ РО ВО ЗЗ РЕ НИЕ  

В РО МА НЕ ЧХ ВЕ ИН 
ХУ НА «ПЛО ЩАДЬ»

Ис то рия знает мно же ст во пе ре лом ных мо мен тов в твор-
чест ве ве ли ких ст ран. Вс по ми ная Фран цию 15 ве ка, мы ви де ли 
реп рес сии и го не ния ве ли ких лю дей, вы ра жающих свое от но-
ше ние к го су да рс тву и церк ви пу тем на пи са ния ли те ра тур ных 
произ ве де ний. И де ло тут да же не в ве ро ва нии в цер ковь и приз-
на нии кня зей, как о проб ле мах их бы та, на ко то рое не об ра ща ли 
вни ма ние. Как и во Фран ции, те ма ти ка на циональ но го ми ро-
во зз ре ния при су тс тво ва ла и раск ры ва лась в произ ве де ниях ко-
рейс ких ав то ров, ко то рые ак тив но соп ри ка са лись с этой те мой. 
И по во дом то му пос лу жи ла вой на. 

Пос ле ос во бож де ния Ко реи пе ред куль турны ми деяте ля ми 
вс та ла за да ча воз рож де ния на циональ ной ли те ра ту ры, ко то рая 
в те че ние 40-лет не го японс ко го ко ло ни ально го ре жи ма на хо ди-
лась в за тяж ном кри зи се. Од на ко в ли те ра тур ных кру гах, так же 
как и во всем корейском об ще ст ве, произо шел идеоло ги чес кий 
рас кол, явив шийся следс твием про ти во борс тва идей ком му низ-
ма и за пад ной де мок ра тии на Корейском по лу ост ро ве и раз де-
ле ния единой ст ра ны на две час ти. Од на ко пе ре лом ным эта пом 
в ис то рии ли те ра ту ры Юж ной Ко реи яви лась вто рая по ло ви на 
1950-х го дов, мо ло дое по ко ле ние мо ло дых ав то ров, мно гие из 
ко то рых ока за лись на вой не, ис пы тав ту го речь по терь и ст ра да-
ния, по лу чив шие ог ром ный жиз нен ный опыт, в пос ле дующем 
став ший ос но вой их твор чест ва, ста ли пи сать.

 В это же вре мя на ли те ра тур ной сце не появи лись та ла нт ли-
вые пи са те ли-мо дер нис ты, ко то рых на зы вают «пос ле воен ным 
по ко ле нием». К ним от но сят ся О Сан вон, Со Ги вон, Чх ве Ин-
хун, Сон Чхан соп и дру гие.

Эти мо ло дые ав то ры на пол ни ли про зу 1950-х го дов темой 
Корейской войны, ис поль зуя при этом нет ра ди ци он ные ли те-
ра тур но-ху до же ст вен ные средс тва, что бы пе ре дать свое лич ное 
ви де ние тра гиз ма войны и ее ужа сающих пос ледс твий. Поис ки 
смыс ла жиз ни и своего мес та в пос ле воен ном об ще ст ве ока-
за лись бесп лод ны ми и, как стоило ожи дать, не найдя от ве тов 
на вол но вав шие их воп ро сы, они вып лес ну ли весь пес си мизм в 
свои произ ве де ния.

Если 50-ые го ды за по ми нают ся бо лее мо ло ды ми и но вы ми 
ав то ра ми, ак тив но воп ло щающи ми уви ден ное в свои произ-
ве де ния, то вто рая по ло ви на 1960-х и 70-х го дов ха рак те ри-
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зуют ся ли те ра тур ны ми экс пер та ми наобо рот, 
как пе ри од зас тоя в юж но корейской про зе, что, 
в пер вую оче редь, свя за но с душ ной ат мос-
ферой воен ной дик та ту ры в ст ра не, 1980-е го ды 
– как пе ри од поис ков новой идей нос ти, а 1990-е 
– как пе ри од ин ди ви ду альной чувст вен нос ти. 
Ли те ра ту ра 1970-80-х го дов обо га ти лась не толь-
ко но вы ми име на ми, но и но вы ми те че ниями. В 
твор чест ве ста ла за мет на со ци альная нап рав лен-
ность, и та ко вая об шир но раск ры ва ла проб ле мы 
об ще ст вен ной жиз ни ст ра ны, яв ле ния и про цес-
сы, выз ван ные столк но ве нием ста ро го и но во го.

Го во ря о тех са мых столк но ве ниях, сто-
ит осо бо вы де лить произ ве де ние Чх ве Ин ху на 
«Пло щадь». [1] Из дан ный в 1961 го ду ро ман 
счи тает ся произ ве де нием, наибо лее яр ко от ра-
зив шим наст рое ния все го де ся ти ле тия, он ос ве-
щает Ко рей скую вой ну под но вым уг лом зре ния. 
Пло щадь в ро ма не Чх ве сим во ли зи рует сво бо ду 
и ра ве нс тво, и он стал своеоб раз ным ли те ра тур-
ным сим во лом ст ра ны. Глав ный ге рой ро ма на 
Мёнчун стал ки вает ся с труд нос тя ми, ко то рые 
глав ным об ра зом пе рек ли кают ся с ос нов ны-
ми проб ле ма ми на ции. Веч ные воп ро сы – Как 
жить? Что де лать? – стоят не толь ко пе ред глав-
ны ми ге роями, но и все ми, кто му чим ди лем мой 
– Где ро ди на – Се вер или Юг? Ос тать ся в Ко рее 
или эмиг ри ро вать? Про дол жать жить или свес ти 
сче ты? В от ли чие от зак ры то го мес та, отк ры тая 
пло щадь сим во ли зи рует об ще ст во. И ес ли дан-
ные по ня тия преоб ра зо вать в обобщённые сло-
ва, то в ре зуль та те, на мой взг ляд, фор ми руют ся 
та кие по ня тия, как сво бо да и ра ве нс тво. Глав ный 
ге рой Менч жун пы тает ся сох ра нить эти оба по-
ня тия, од но из ко то рых при над ле жит югу, а дру-
гое се ве ру. Од на ко он при хо дит к вы во ду, что на 
юге нет ни ка ких зак ры тых мест, а пу лемётные 
установ ки су ще ст вуют толь ко на се ве ре и та ким 
об ра зом уз нает о ли це ме рии и фаль ши ком му-
нис ти чес ко го ре жи ма. В цент ре этих двух зна-
чи тель но про ти во ре ча щих друг дру гу по ляр ных 
идей – ко рей ская вой на.

Ро ман «Пло щадь» стал пер вым произ ве де-
нием ко рейс кой ли те ра ту ры, в ко то ром ав тор 
дерз нул об ра тить ся к те ме двух раз делённых 
Ко рей, всё это вре мя счи тав шейся зап рет-
ной в ко рейс ком об ще ст ве, этот факт серьёз-
но и объек тив но опи сы вает не дос тат ки обеих 
идеоло ги чес ких сис тем. Ге рой ро ма на, осоз нав 
лжи вос ть се ве ро ко рейс кой про па ган ды, ко то рая 
пы тает ся оп рав дать собст вен ное раз вя зы ва ние 
вой ны, пе ре жи вает кру ше ние ил лю зий и од нов-
ре мен но осоз наёт, что лю бовь к Ын-хе, ко то рую 
он вс тре тил на по ле боя, есть единст вен ная, са-

мая цен ная ис ти на в его жиз ни. Од на ко иду щая 
вой на не даёт двум ге роям нас лаж дать ся их чувс-
тва ми. Бу ду чи раз лучён с Ын-хе, Мёнч жун по па-
дает в плен. А пос ле ос во бож де ния из пле на он 
ока зы вает ся нес по со бен выб рать меж ду Югом с 
его ка пи та лис ти чес ким об ще ст вом, пог ряз шим 
в кор руп ции и несп ра вед ли вос ти, и Се ве ром с 
его лжи вым и ли це мер ным ком му нис ти чес ким 
по ряд ком, где влас ть при над ле жит на ро ду лишь 
на сло вах, а на де ле пра вит дик та тор. Поэто му 
в ко неч ном счёте он вы би рает дру гой путь, дру-
гую ст ра ну. Глав ный ге рой по ни мает, что и ком-
му нис ти чес кая идеоло гия, ко то рую при нял Се-
вер, и ка пи та лис ти чес кие цен нос ти, к ко то рым 
приоб щил ся Юг, есть, по су ти де ла, но ми наль-
ные идеоло гии, на вя зан ные от ку да-то изв не, а не 
изб ран ные са мос тоя тель но в си лу внут рен них 
пот реб нос тей ко рей ско го об ще ст ва. Пи са те ли 
это го по ко ле ния с их собст вен ны ми детс ки ми 
вос по ми на ниями о вой не, жи вя бок о бок с по-
ко ле нием от цов, в ка кой-то мо мент об на ру жи ли 
в своей ду ше ра ны, ос тав лен ные вой ной, и осоз-
на ли, что эти ра ны ока зы вают влия ние на реаль-
нос ть, в ко то рой они жи вут. Бу ду чи по ко ле нием, 
по лу чив шим де мок ра ти чес кое об ра зо ва ние, эти 
ав то ры име ли собст вен ную ин ди ви ду аль нос ть 
и бы ли внут рен не сво бод ны ми людь ми, осоз-
нающи ми, что они са ми мо гут выб рать об ще-
ст во, в ко то ром жить. Мо ло дежь Юж ной Ко реи, 
так  же как и пос ле воен ное по ко ле ние во мно гих 
ст ра нах, ока за лось «по те рян ным по ко ле нием», 
на сме ну ко то ро му при дет но вое, «бун тующее 
по ко ле ние», ре шив шее бо роть ся за свои пра ва и 
бу ду щее ст ра ны.

Ро ман «Пло щадь» – это на ча ло ли те ра тур-
ной те мы про «раз де лен ную на цию», к ко то рой 
впос ледс твии не раз об ра ща лись корейские пи-
са те ли и поэты. Жиз нь к это му на ро ду час то бы-
ва ла не ми лос ти ва, ему зна ко мы и война, и го лод, 
и су ро вая бед ность. Но уда ры судь бы корейцы 
при вык ли сно сить с муд рым тер пе нием и улыб-
кой, не жа луясь. В мас се своей они ра бо тают 
как ло ша ди, но не ноют, по то му что пом нят, для 
че го жи вут на этом све те: для детей, для ро ди-
те лей, что бы цепь ро да, семьи не пре ры ва лась. 
Нор маль ные корейцы лю бят по шу тить и по ве се-
лить ся, боль шие лю би те ли поесть, не ду ра ки вы-
пить и по во ло чить ся за жен щи на ми. Они сов сем 
не те за тю кан ные нев рас те ни ки, ко то рые вс тают 
пе ред на ми со ст ра ниц вы со кой корейской про-
зы» [2].

Се год ня на книж ном рын ке Юж ной Ко реи в 
сре ди бест сел ле ров око ло по ло ви ны книг пос вя-
ще ны ис то ри чес кой те ма ти ке. Она ста ла весь ма 
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по пу ляр ной в Ко рее и сей час на хо дит вы ра же ние 
в раз ных фор мах, та ких как те ле се риалы, ху до-
же ст вен ные ки но кар ти ны, дра ма ти чес кие пье сы 
и ро ма ны. Лю ди ста ли ин те ре со вать ся ими, ибо 
чте нием ху до же ст вен ной про зы они глуб же и 
эмо циональ нее поз нают свое прош лое, вос хо дят 
к кор ням тра ди ци он ной эт ни чес кой куль ту ры и 
ощу щают свою «корейскос ть», а имен но тем, 
чем в ко неч ном сче те они от ли чают ся от дру гих 
людей ми ра. Поис ки этой «корейскос ти» – своей 
на циональ ной иск лю чи тель ности уво ди ли пи-
са те лей в глу бо кое прош лое, к сред не ве ко вым 
ди нас тиям и бы ло му ве ли чию ст ра ны. Дру гое 
нап рав ле ние поис ка при во ди ло ли те ра то ров и 
дру гих деятелей куль ту ры к стерж не вым ис то-
кам корейской ду ши, пси хо ло гии и мен та ли те та, 
к та ким как древ ние ве ро ва ния, кон фу ци анс кая 
эти ка и мо раль, фи ло со фс кий дуа лизм «инь-яня» 
и «хан» – неиз быв ная пе чаль и веч ное ст ра да ние, 
вы пав шие на до лю корей цев. Третий путь, став-
ший по пу ляр ным сре ди не ко то рых мо ло дых ав-
то ров – уход в аван гар дизм, эк зис тен циализм и 
дру гие но во мод ные за пад ные «из мы» [3, с. 109].

С этой точ ки зре ния предс тав ляет ся ес те ст-
вен ным то, что ав тор изб рал не ли ней ную, мо-
дер нист скую ст рук ту ру из ло же ния, рва ную ком-
по зи цию, ког да со бы тия то и де ло от сы лают нас 
в прош лое. Учи ты вая вы ше из ло жен ное, мож но 
ска зать, что ро ман «Пло щадь» по пра ву счи тает-
ся вы дающим ся произ ве де нием ко рейс кой ли те-
ра ту ры, пред ло жив шим чи та те лям бо лее глу бо-
кую ин те рп ре та цию об ра за и влия ния Ко рейс кой 
вой ны. 

Ка ким же та кое прос тое и в то же вре мя неп-
рием ле мое своей абс тракт нос тью произ ве де ние 
мо жет стать клю че вым в ли те ра ту ре 1960-х г.? 
От вет на этот воп рос мы на хо дим в сло ве «сво-
бо да». На род ный бунт, хоть и вре мен но, но по-

ло жил ко нец этим дей ст виям. Это ста ло воз-
мож ным, по то му что бунт был во имя сво бо ды. 
Од на ко са моубий ст во глав но го ге роя сим во ли-
зи рует ся со сво бо дой в ка че ст ве синд ро ма как 
со во куп ность всех приз на ков: год спус тя пос ле 
бун та, 16 мая прои зошёл го су да рст вен ный пе ре-
во рот. 

Та ким об ра зом, ко рей ская ху до же ст вен ная 
ли те ра ту ра 1960-х го дов на ча ла поиск бо ги ни 
сво бо ды, ко то рая прояви ла бы се бя на ка кой-то 
пе ри од вре ме ни. Од на ко сво бо да те ряет вся кий 
смысл без идеи ра ве нс тва. Дан ный тра гизм ви-
тал в воз ду хе и в 1960-е го ды был не сов сем по-
ня тен.

Необ хо ди мо от ме тить пе ре ме ны, выз ван ные 
го су да рст вен ным пе ре во ро том. Так, ло зун г, сто-
рон ни ка ми ко то рого бы ли ли де ры го су да рст вен-
но го пе ре во ро та, звучал так: «Мы быст ро об лег-
чим эко но ми чес кое зат руд ни тель ное по ло же ние 
лю дей, ко то рые на гра ни го ло да». 

В этой фра зе – обе ща ние преиму ще ст ва эко-
но ми чес ко го проц ве та ния над воп ро сом о сво бо-
де, под ня тым во вре мя на род но го бун та. С той 
по ры по всей ст ра не на ча лись про цес сы мо дер-
ни за ции и ин ду ст риали за ции [3, 34]. Необ хо ди-
мо от ме тить тот ис то ри чес кий факт, что де мок-
ра ти за ция и мо дер ни за ция всег да шли ру ка об 
ру ку в за пад ном ми ре. Труд нос ти и про ти во ре-
чия, стояв шие на пу ти к этим двум идеа лам, бы-
ли в пол ной ме ре отоб ра же ны появ ле нием сред-
не го клас са и ос ве домлённос тью сре ди низ ших 
слоёв об ще ст ва 1970-х го дов. Воп рос о том, как 
ко рейс кий на род дос ти гает идей сво бо ды (мо-
дер ни за ция) и ра ве нс тва (де мок ра ти за ция), был 
зна чи мым в 1960-е и 1970-е и да же в не ко то рой 
сте пе ни 1980-е го ды. Это так же за ви се ло и от хо-
да ис то рии и от тех проб лем, ко то рые бы ли выз-
ва ны раз де ле нием ст ра ны. 
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Әмір бе ко ва С.К.,  
Абд рах ма но ва К.Х.

Араб және Қа зақ  
паремияла рын дағы «Атаана 

мен бала» кон цептісі

Ма қа ла да арабқа зақ тіл де рін де гі отбасыға бай ла ныс ты фра зе
оло ги зм дер қа рас ты ры лып отыр. Бұл сөз орам да ры араб фра зе оло
гиясын да ма ңыз ды рөл ат қа ра ды жә не араб әде би ті лі нің көр кем 
сөз бай лы ғы мен бі ре гей лі гін ай қын да, то лық көр се те ді. Фра зе оло
гиялық бір лік тер дің құ ры лым дық ерек ше лік те рі нің зерт те луі араб ті
лін те рең жә не жанжақ ты бі лу ге мүм кін дік бе ре ді. Жұ мыс тың бас ты 
мақ са ты – арабқа зақ па ре мияла рын да ғы «атаана мен ба ла» кон
цеп ті сі не са лыс тыр ма лы тал дау жүр гі зу ар қы лы олар дың ор тақ жә
не диф фе рен циал дық ерек ше лік те рі мен ма ғы на лық үйле сім ді лі гі не 
клас си фи ка ция бе ру.

Түйін сөз де р: па ре мия, ма қалмә тел, отбасы, кон цепт, туыс тық 
тер мин дер.

Amirbekova S.K.  
Abdrahmanova K.H.

Concept of «Parents and 
children» in Arabic and  

Kazakh paremiaes

The article describes semantic analogues of phraseological units about 
family in the Kazakh and Arabic languages. They are numerous, and play 
an important role in the Arabic phraseology and fully reflect the richness 
and uniqueness of the Arabic language. Studying the structural features 
of phraseological units allows us to learn the Arabic language thoroughly 
and comprehensively. The following problem are put: make comparative 
analysis of proverbs concept of «parents and children», define general and 
differential differences and with functional semantic classifications.

Key words: paremiaes, proverbs, family, concept, marital kinship.

Амир бе ко ва С.К.  
Абд рах ма но ва К.Х.

Кон цепт «Родители и дети»  
в араб ских и ка зах ских  

паремиях

В статье расс мат ри вают ся смыс ло вые ана ло ги опи са ния фра
зе оло гиз мов о семье в арабс ком и ка за хс ком язы ках. Эти обо ро ты 
мно го чис лен ны, иг рают важ ную роль в арабс кой фра зе оло гии и 
наибо лее яр ко и пол но от ра жают бо га тс тво и уни каль ность арабс ко
го ли те ра тур но го язы ка. Изу че ние ст рук тур ных осо бен нос тей фра зе
оло ги чес ких еди ниц поз во ляет уз нать арабс кий язык глу бо ко и все 
с то рон не. Ста вят ся сле дующие за да чи: сде лать срав ни тель ный ана
лиз па ре миям кон цеп та «ро ди те ли и де ти», оп ре де лить об щие и 
диф фе рен циальные от ли чия и функ цио наль носмыс ло вые клас си
фи ка ции.

Клю че вые сло ва: па ре мия, пос ло ви цы и по го вор ки, семья, кон
цепт, тер ми ны родс тва.
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Соңғы жылдары тіл білімінде қазақ тілін генетикалық жəне 
типологиялық жағынан туыстығы жоқ тілдердің тілдік мате- 
риалдарымен салыстыра-салғастыра зерттеу қолға алынуда. 

Ұлт мəдениетінің қай түрі болмасын, сол ұлттың бүкіл та-
ным болмысы мен тұрмыс-тіршілік суреті тілде көрініс таба-
ды. Белгілі бір ұлттың тарихынан, мəдениетінен, таным бол-
мысынан, тұрмыс-тіршілігінен хабардар ететін тілдік бірлік-
терге, ең алдымен, тілдегі фразеологизмдер, мақал-мəтелдер, 
нақыл сөздер жатады, себебі, бұл тілдік бірліктер белгілі бір 
ұлттың өзге ұлттардан менталдық айырмашылығын көрсете-
тін, салт-дəстүр ерекшеліктерін білдіретін ұлттық өмір көрі-
ністерінің айнасы болып табылады. Ұлт мəдениеті, діні салт 
дəстүрі жəне тілімен біте қайнасып, ұлттың болмысын бо-
йына сіңірген танымдық түсінік беретін сөздер тілімізде өте 
көп. Сол концептілердің бірі – араб жəне қазақ тілдеріндегі 
ата-ана мен бала концептісі.  

Араб жəне қазақ тілдеріндегі ата-ана мен бала концептісі-
нің басты айырмашылығы – отбасы, шаңырақ мүшелерінің бір-
біріне тікелей жақындығы қан арқылы тікелей байланысын, өза-
ра тығыз қарым-қатынасын саралайды: ата-ананың балалары-
мен, ұлы мен қызының ата-анасымен қарым-қатынасы. Араб ті-
лінде  وليدة –وليد  сөздері ата-ана мағынасында қолданылады. 
Қазақ тілінде ата-ана лексемасы өздерінен туған балаларына 
қатысты айтылады. Бұл лексемалар гипергипонимикалық қа-
рым-қатынасымен ұштасып жатыр. 

Ежелден келе жатқан қазақ дəстүрінде бір ортадан тарап, 
бірнеше буынға жеткен ұрпақтар жалғасын – бір əулет деп 
атайды. Мысалы, Құнанбай əулеті, Абылай əулеті, тағы сол 
сияқты. «Жақсы» деген атымен шыққандықтан бүкіл қазақ хал-
қы мақтан тұтатын əулеттер. Бұны халқымыз басқа ел-жұртқа 
өнеге ретінде «тегі жақсы, текті əулет» деп дəріптейді. «Жақсы-
дан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да, тартпай қоймас не-
гізге» деп бір ауыз нақылмен түйеді.  

Ал «бала» концептісі – ер мен əйелдің бір кіндіктен тараған 
ұрпақтары: бала, қыз, немере, шөбере, жиендер [4, 103]. Ұрпақ 
қазақ үшін қастерлі ұғым «өмірімнің жалғасы, мұрагерім» деп 
таныған. «Балалы үй ‒ базар, баласыз үй ‒ мазар» дейді қазақ.  
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Араб және Қа зақ паремияла рын дағы «Ата-ана мен бала» кон цептісі

Шаңырақты нұрға бөлеп, ерлі-зайыптылар-
дың арасындағы сүйіспеншілік пен махабаттың 
беки түсуіне себеп болатын бірден-бір дəнекер – 
бала, ұрпақ, əулет. Сол себепті, қазақ «Бір баласы 
бардың ‒ шығар-шықпас жаны бар, екі баласы 
бардың ‒ өкпе-бауыр, жалы бар, үш баласы бар-
дың бардың Бұхарада құты бар, Хорасанда қолы 
бар» деп ұрпақтың өсіп-өнуіне, көбейіп-өрбуіне 
ден қойып, соған ынталандырып отырған. Айт-
ылған сөздердің қанымызға сіңгені сонша, қазақ 
үшін шаңырақты баласыз елестету мүмкін емес. 
Ерлі-зайыпты екеуі үйленді ме, ағайын-жұрт то-
ғыз ай, тоғыз күннен кейін шілдехана тойын кө-
руге асық болып отырады. Қос жұптың да күтетін 
алғашқы «жемісі» – бала. Сондықтан да халықтар 
арасында «Адам ұрпағымен мың жасайды» деген 
нақыл сөз тараған.  

Ал араб тілінде ام ана сөзінің беретін мағы-
насы: 1. Туған, ішінен шыққан. 2. Əлдебір ер-
кектің егде əйелі. 3. Ана ‒ бəрінің негізі, тірегі 
 ام القري – Елді мекен, аймақ анасы.4 ام كل شئ
Мекке (яғни қажылық жасау үшін əлемнің түк-
пір-түкпірінен ағылған қасиетті жер) [2,31]. 

Ал əке اب лексемасы ‒ араб тілінде дүниеге 
əкелген немесе ағатайы, атасы, не нəрсені де 
алғаш тұрғызған дүние-мүліктің иесі, қожа-
йыны мағынасында қолданылады. Кейде тіпті 
адамның қолының ашықтығын баса көрсету 
үшін қолданылатын ضيفالاب   құдайы қонақтың 
əкесі» деген де мағынасы бар [2]. 

Енді араб тілі мен қазақ тіліндегі ата-аналар 
мен олардың ұрпақтары – бала-шағасына қа-
тысты қалыптасқан паремиялардың мазмұндық 
құрылымын саралап көрелік. Екі тілге де ортақ 
мазмұндық ой түзейтін мақал-мəтелдер :  

«Ұл» лексемасы қазақ тілінде: 1. Еркек ба-
ла, ер бала. 2. Халық қамын ойлайтын ер-аза-
мат, ер-жігіт [4, 857]. 

 Араб тілінде 1 : ابن. Ер жынысты бала.  
2. Ауыспалы мағынада: ابن السبيل «саяхат-
шы», ابن الناس «халық қаһарманы» ұғымдарын 
сыйғызады [2, 76]. Қызға қатысты қос тілде де 
1. Ұрғашы жынысты сəби, əйел бала. 2. «бола-
щақ ана» деп бір ауыз сөзбен тоқтам жасайды. 

Ұл, ер бала ابن сөзі араб тілінде, өзге тілмен 
салыстырғанда, анағұрлым жиірек қолданыла-
ды. Біздің ойымызша, арабтар ежелден ер адам-
ға басымдық бедел берген, күні бүгінге дейін 
aрабтар қыздарынан гөрі ұлдарының жан-жақ-
ты білім алуына, ішіп-жемі, киіміне, қалта қара-
жатына, тағы басқа игіліктеріне ақшаны көбі-
рек бөліп, жұмсайды. Бұл дерек мұрагерлікке 

қатысты заңдарында: ұлға берілетін мұраның 
қызға берілетіннен екі есе көптігінен нақты кө-
рініс тапқан. إْبنُك إليك،بِنتك ال «Ұлың сенікі, қыз бі-
реудікі» яғни, бойжеткен қыз өзге отбасында 
өмір сүреді деп санаған. Ал ер бала қандай жағ-
дайда да өз ата-тегінің, қанының жалғастыру-
шысы. Осындай ұлға қатысты көзқарас қазақ 
халқында да ежелден қалыптасқан. Қос тілдегі 
ауыз əдебиеті үлгілері, аңыз, əпсана желілері-
нен де ер баланың басымдық бедел алатынын 
анықтау қиын емес: «Ұлың өссе – ырысың, қы-
зың орнын тапса – ырысың». «Ұл туғанға – күн 
туған» деп айтады. Араб нақылдарында да ер-
кек кіндікті деп немере, шөберелерін де жоғары 
бағалаған : إْبن اإلْبِن إْبن الحبيب،إْبن البِنت إبن الغريب «Ұл-
дың баласы ‒ сүйікті, қыздың баласы ‒ жат» [8, 
257]. Қазақтар: «Бала қымбат, немере ‒ ыстық», 
«Ұлдың баласы – ұрпақ».  

«Бала-шаға» ұғымы араб тіліндегі нақыл-
дарға қарағанда, қазақ халқында кеңірек, əрі кө-
бірек қолданысқа ие. Ал араб халқы үшін «ұл», 
«қыз» ұғымдары қатаң түрде жіктеліп, ұлдар, 
қыздар деген ұғымдар көпше, жекеше түрде де 
бөлек-бөлек таратылады. Мұны біз араб мақал-
мəтелдерінен анық байқаймыз. Бала-шаға қазақ 
тілінде шектеуді емес, баршылық, көпшілік ма-
ғынасында қолданылып, халқымыздың ұл-қыз 
баласына деген кең пейілін білдіреді. Ұл-қызын 
бөліп-жармай, еркетай, сүйкімдім, тентегім не-
месе тұңғышым, кенжем деп еркелетіп қолдану 
кеңінен тараған.  

Араб-қазақ паремияларда «қыздың ұзатыла-
тыны» айқын, тұрақты түсіндіріледі. Оның не-
гізінде: ُأْخُطْب لِبِْنتك َقْبَل أْن تْخُطب إِلْبَنك «Ұлың-
ды емес қызыңды бірінші үйлендір (ұзатты-
руы)» Қазағымыз: «Қыз мұраты – кету», 
«Отырған қыз – орнын табар», «Қыз кетсе – 
қуаныш, тұрақтаса – жұбаныш», «Апасы киген 
сəукелені сіңлісі де киеді» деп əр қырынан бей-
нелеп суреттейді. 

Араб дəстүрінде еркектің ажырасуына бола-
ды деп саналған, ал əйел ерінен ажырап жатса, 
екінші рет күйеуге шығуы қиын дейді. Сол се-
бептен де кез-келген ата-ана қыздарын барын-
ша лайықты, сенімді деген ер адамға беруге ты-
рысады: وطن المرأة زوجھا «Əйелдің отаны ‒ 
күйеуі».  

Араб-қазақ тілдеріндегі «бала» концептісіне 
қатысты паремиялардың ұқсас белгілері: 

1. Қос тілдегі паремияда да баланы туып-
өсіру қажеттілігі, өзіңнен кейінгі ұрпаққа қал-
дыру, тұқым, тайпа жалғастығын үзбеу тағлы-
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мы арқау болады. البيت الى ما فيشوا ِصغار َمقبَر «Бала-
сыз үй – мазар», المال والبنون زينة الحياة الدنيا   

«Ақша мен бала ‒ өмірдің сəні»,  االطفال أزھار في
-Балалар ‒ өмір гүлдері»[8,157]. Қазағы» حقول حياتنا
мыз: «Жалғыз ағаш – орман болмас, жалғыз жігіт 
– би болмас» , «Баласыз ана – гүлсіз алма», «Бір 
бала атаға жете туады, бір бала атадан өте туады, 
бір бала кейін қарай кете туады». 

2. Араб-қазақ паремияларында бала тəр-
биесіне айрықша мəн берілген. Дұрыс тəрбие 
беруге баса назар аударылған. Адамгершілікке 
шақыратын паремиялар шариғат заңында нақты 
кеңестер ата-анаға бұйырыла айтылады. Бұл та-
лап-тілектерге қарап, екі халық өкіліне де ке-
йінгі ұрпақ жалғасын айрықша жауапкершілік-
те тəрбиелеу маңыздылығы тəн екені байқала-
ды. Лайықты ұрпақ өз ұлтын, ежелден қалып-
тасқан салт-дəстүрі, тілін, мəдениетін, өмір сү-
ру ерекшелігін көзінің ақ-қарасындай сақтап, 
болашаққа ұластырушы мағынасында жауап-
кершілікті екенін ұқтырады.  ،ْبهُ أبوه و أّمه و من لَْم يُؤدِّ
دَّى و َزالِزلُه ْبه َرَوعاُت الرَّ -Ата-анасы тəрбие бер» تَُودِّ
месе, өмірдің қиындығы тəрбие береді»,  بِكَّ إْبنَك
 أْحَسن ما تِْبَكى َعليه

«Балаңды ойлап жыламау үшін, балаңды 
жылатқыз» [8, 195]. Қазақ нақылдарынан: «Ұл-
ға отыз үйден тыю, қызға қырық үйден тыю», 
«Ұлың өссе, ұлы үлгілілермен ауылдас бол! 
Қызың өссе, қызы үлгілілермен ауылдас бол!», 
«Қарағайға қарап тал өсер, үлкенге қарап бала 
өсер». 

3. Ұрпақ тəрбиесіне жауапкершілікпен қа-
таң қарағанымен араб, қазақ халықтары да ұл-
қыз, бала-шағасына ерекше мейірімін айрықша 
сүйіспеншілігін, ыстық ықыласын арнайды. 
Араб-қазақ паремияларының көбісі ата-ананың 
балаларына деген махаббатын айғақтайды. Со-
лай бола тұра, қазақ нақылдарының көбісі ана-
ның баласына деген сүйіспеншілігін ерекше 
білдірсе, əкенің баласына арнаған ыстық ықы-
ласын аз кездесетінін аңғартады. Араб мақалда-
рында керісінше, нақылдың көбісі əкенің бала-
ға деген сүйіспеншілігін байқатса, қалғаны ана-
ның махаббатына тиесілі екені де даусыз:  ما
-Бүйре» فىاألَسى ِمْن تََفتُِّت الَكبِِد، ِمْثُل أَسى والِدٍ 
гінің ауырғаны, тек əкесі баласы үшін уайым-
дауымен тең»,  ما ماَت َحىٌّ لِميٍِّت اِسًفا، أْعَذُر ِمْن
 Əлі ешкім де жақыны қайтыс» والٍِد على ولَد
болғанынан өлген жоқ, тек əкесі баласы үшін 
қайғыруы болмаса» [8,485]. Қазақ нақылдары: 
«Ақ шашты ана: «жастығым ‒ балам» дейді. 
Ақылды бала: «ай-күнім ‒ анам» дейді», «Бала 

– көңілдің гүлі, көздің нұры». «Анасын сүйген-
нің баласын сүй», «Жалғыз бала атқа шапса, 
анасы үйінде отырып, тақымын қысады». Бұл 
деректерге қарап, қазақ аналарының сүйіспен-
шілігін, ашық айтып жеткізетініне, ал араб ер 
азаматтарының балаларына деген ыстық пейі-
лін елден жасырын, құпия ұстайтынын, жария 
етуді əбес көретіндіктерімен түсіндіруге бола-
ды. Ежелгі замандарда араб əлемінде еркек ба-
ласын елдің көзінше құшақтап сүю ұят сана-
лыпты. Сол себепті, араб парамеяларында əке-
нің балаға деген махаббатын дəріптеу жоққа 
шығарылмайды. 

4. Ата-анасын жақсы көру мен құрмет көр-
сетуге, қадір тұтуға арналған араб-қазақ нақыл-
дары көптеп кездеседі. Ата-анаға қатысты қазақ 
нақылдарының қай-қайсысында да əкенің, ше-
шенің лайықты орны қатар аталады. Жəне түрлі 
жағдайда да ата-ана, əке-шеше деп қатар 
айтылып, жазылады: «Ата-анаңның қадірін ба-
лалы болғанда білерсің», «Ана алдында – құр-
мет, ата алдында – қызмет», «Ананың алды – ақ 
жайлау», «Мейірімі мол ананың – жүрегі жылы, 
қолы кең, кең пейілді атаның жүзі жылы, жолы 
кең». «Баланың бас ұстазы – ата-ана», «Əкеден 
– ақыл, анадан – мейірім». Араб тілінде:  وأْعِط

ْل َعلْيه ِمْن َكَراَمُتھا األمّ اباك النِصُف حَ  يًّا َميًّتا و َفّضِ  
«Əкеңді тірісінде де, қайтыс болғаннан кейін де 
жартыңды ғана бер, анаңның қадірін арттыр», 
 Жəннат – аналардың» الَجنّة تَْحَت اْقدام األّمھات
аяқ астында», ب،رضا األب َغَضب األب ِمْن َغَضب الر
-Əкенің қаһары Алладан, разылы» ِمْن رضا الرب
ғы да Алладан»[8,345]. 

5. Сонымен қатар араб-қазақ паремияло-
гиялық оралымдарда балалардың əке-шешеле-
рінің мінез-құлқын алғанын, түр-түсі, түрлі қи-
мыл-əрекеттерінде де ұқсастық кездесетіні 
баяндайды. Көп жағдайда қазақ-араб нақылда-
ры балаларының əке-шешесіне ұқсайтынын 
жалпылама келтірмей, ұлды əкесіне, қызды ше-
шесіне ұқсату дерегі жиірек ұшырайды. Сон-
дықтан да атам қазақ: «Анасын көріп қызын 
ал» немесе «Əкеге қарап ұл өсер» деп тоқ етер 
түйін жасайды, арабтар:  ٌإْبُن الَوزّ َعوَّام «Қаздың 
баласы ‒ жүзгіш», ِطّبْ الَجرَّ تِّما بِتِْطلَع البنت أِلّما 
«Табақты айналдырса да, қызы анасына ұқсай-
ды». Жəне бір назар аударатын жəйт екі тілде 
де – баласын қозы, лақ, балапан, құлыншақпен 
одан басқа тал-терекпен теңеу арқылы баяндау 
көп ұшырасады. Қазақтар: «Ата – бəйтерек,  
бала ‒ жапырақ», «Сайына қарай – саласы, əке-
сіне қарай – баласы», «Ақ шашты ана: жасты-
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Араб және Қа зақ паремияла рын дағы «Ата-ана мен бала» кон цептісі

ғым – балам» дейді. Ақылды бала «Ай-күнім – 
анам» дейді, немесе «Бала – ананың бауыр еті, 
көз нұры», «Қарға балсын «аппағым» дер, кірпі 
баласын «жұмсағым!» дер, арабтарда:  ھذا

ْبُل ِمْن ذاك األسد الّشِ  «Бұл ‒ алан арыстанның 
баласы», الِقرد فى َعْين أمُّ غزال   «Маймыл анасы-
на ғазель боп көрінеді»,  الَخْنفسة شافت إبنا
-Қоңыз баласын кө» عالحيط قالت َحبَّة لؤلؤ بخيط
ріп, маржан көргендей болды» деп жануар та-
биғаты көріністерінен теңеу басым [8, 386]. 

6. Араб-қазақ паремиялардың бір бөлігі ба-
ла-шаға, ұрпағыңның көп болғанын тілге тиек 
етіп, кеңірек насихаттайды жəне үлкен отбасы-
лық тəжірибе, өмір жолымен қалыптасатыны 
ескертіледі:  َعْشَرة ُمَدبِّرة و أّم واِحد ُمَحيَّرةأّم  

 «Бір баласы бар анадан, он баланың анасы-
пысық болады», қазақтар: «Алты ұл туған ана-
ны – ханым десе болады, кезек сыйласқан аға-
йынды жаным десе болады», «Жалғыз баласы 
бардың шығар-шықпас жаны бар, екі баласы 
бардың өкпе-бауыр, жалы бар, үш баласы бар-
дың Бұқарада құты, Қорасанда қолы бар», – деп 
жалғасады. 

7. Араб тілінде де, қазақ тілінде де баланың 
өз еңбегімен өсіп-жетілуін, ата-анасының ұрпа-
ғына кішкентайынан ұқтырып, үйрететіні үлгілі 
тəжірибесімен ел қатарына қосылуын қа-
лайтыны анық көрініс тапқан. Балаларына есеп-
сіз қаражат беріп, тəрбиесіз өсуіне жол берілме-
уін ескертетін нақыл сөздер қос тілде де көптеп 
кездеседі. Мысалы, «Жалқау байымас, сұқ се-
мірмес», «Берекесіздің ауылы – мерекесіз», 
«Еріншек түске дейін ұйықтайды, кешке дейін 
есінейді», «Болар адам он бес жастан бас болар, 
болмас адам отызында жас болар»,  ْإبن َمْن  ُكن
 ِشئَت و اْكَتِسب إدًبا ُعْغنيْك َمْحموُده َعن النََّسب

إن الَفَتى َمْن يَقوُل ھا أْنذا ليس الفتى َمْن يَُقول 
 ,Кімнің баласы болсаң да, тəрбие алып» كان ابى
тегіңе сүйінбе, «Бұл менің əкем» демей, «Бұл 
менмін» деген адам абырой табады»,  إْبنو على
وِّر عليه -Баласын арқасына отырғы» كِْتفو و بِيدَّ
зып, қайдасың деп іздеп жүр екен», яғни бала-
сының күн көрісінің жағы, өмірге бейімделме-
генін көрсетеді [8, 174]. 

8. Араб-қазақ паремиялардың ішінде ұлдың 
əкесі үшін, қыздың анасы үшін бағасы жоғары 
екені көрініс табады. Ұлдың отбасындағы əлеу-
меттік орны қыз баласына қарағанда жоғары 
екені айқын. Қыз баланы өзге отбасы мүшесіне, 
яғни «қонақ» санайтыны ежелден бар. Сол се-
бепті де «Қыз – қонақ» деп » ойлау екі ұлтқа да 

бөтен естілмейді.  الّى بِيْسِعْدھا َزماْنھا، بتجيب
 Ұлдан бұрын қыз туған ана» بََناُتھا َقْبَل ِصْبيانِھا
бақытты», الِبْنت ألّمِھا و الصبى أِلبوه «Қыз анасы-
на көмекші, ұл – əкесінің қолғанаты» яғни əр-
қайсысы шаңырақтағы өз орнын біліп, өз рөлін-
де болғаны абзал [8, 147]. Қазақ нақылдары: 
«Ананың ізін қыз басар, Атаның ізін ұл басар», 
«Əкелі бала ‒ жаужүрек». 

 Араб паремияларынан қазақ паремялары-
ның айырмашылықтары: 

1. Қос тілде де əке, ана, ұл мен қызға қатыс-
ты метафоралық бейнелеу, əсірелеп жеткізу 
болғанымен, мазмұн жағынан бір-біріне ұқса-
майды. Ата-ана мен балалар туралы мақал-мə-
телдер теңеу, асыра бағалау (гипербола) немесе 
қарапайым метафорадан құрылған.  

Мысалы:  يخلق من ظھر العالم فاسد و من زھر
 ,Ғалымнан содыр тууы мүмкін» الفسد العليم
кесірліден ғалым өмірге келуі де мүмкін»[7,9]. 
Бұл мақал жақсы ата-анадан жаман бала өсіп 
шығуы немесе керісінше болуы мүмкін екенді-
гін баяндайды. Бұл мысалда бір ескеретін мəсе-
ле «оқымысты» сөзі – «жақсы» сөзінің синони-
мі ретінде қолданылса, ал «кесірлі» сөзі «оқы-
мыстыға» қарама-қарсы мағынада алынған. Бұл 
қанатты сөздерден араб əлемінің «ежелден ға-
лымдарын, оқымыстыларын қадірлеп, сыйла-
ған» деген ой туындайды. Келесі мақалда: 
-Аттың жақсысы шабан» الَفَرس ِمْن وراء الفاِرس
дозынан» [8, 548], араб халқы шаңырақтағы 
қыздың, бойжеткеннің тəрбиесіне əкесі мен аға-
лары жауапты саналған, ал əйелдерге – күйеуі 
қожайын. Бойжеткен немесе зайыбының жүріс-
тұрысы, мінез-құлқы ұнамсыз болса, оған жоға-
рыда аталған еркек азаматтар кінəлі деп есеп-
телгендіктен бұл мақал айтылады. 

Ал қазақ дəстүрінде керісінше: «Анасын кө-
ріп қызын ал, аяғын көріп асын іш» десе, ер ба-
лаға қатысты: «Ат болатын құлынның бауыры 
жазық келер, адам болар баланың маңдайы жа-
зық келер!», «Ер бала – ата-анаға таяу, қыз бала 
– үйге жаққан бояу» деп əспеттейді. 

Көп метафоралар араб теңеулерінде: əкені 
сарымсаққа, қасқырға, бауыр мен бүркітке те-
ңесе: اّمه بَْصلَه و ابه توم، و ىسأل ِمنّى ِرَحِة التوم 
«Анасы пияз, əкесі жуа болса, баласынан неге 
иіс бар» [8, 116], қазақтар əкені – асқар тау, 
бəйтерек деп, ананы – ұя, мектеп, өмірге балай-
ды. Араб нақылдарына қарағанда, қазақ мақал-
мəтелдерде ананы зат есімнен гөрі сын есімді 
сөздермен баламалай жеткізу басым. Мысалы: 
«мейірімі мол, пейілі кең» немесе «жүрегі 
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шуақты, назары қуатты» «көркі мен жақсылы-
ғы» тағы басқа болып жалғасады. 

Қазақ нақылдарда ұл, ер бала: құлыным, қо-
шақаным, лағым, балапаным, жаным, жарығым, 
айым, бауырым, көгершінім, қанатым, атар та-
ңым, жүрегім, күнім, жұлдызым, шылдыр шүме-
гім, қыраным, жапырағым тағы басқа теңеулер-
мен атаса, қыздарын: гүлім, күнім, райханым, жұ-
банышым, қуанышым, көзімнің қарашығы немесе 
көзімнің ағы мен қарасы, шырыным, шекерім, 
балдай тəттім, аққуым тағы басқа теңеулер қол-
данса, араб нақылдарында ұл, ер баланы: қоңы-
зым, бұзауым, сұңқарым, бауырым, балапаным, 
ал қыз баланы: мысығым, ғазелім, раушаным, 
маймылым, орман құстарым деген теңеулерін 
қолданған.  

Араб нақылдарында «əке» мен «анаға» қа-
тысты тағы бір ерекше сипат бар. Ежелден бар 
дəстүр бойынша өз ұрпағымен мақтанғысы кел-
ген щақта ұл қыздарының есімдері алдына атау 
жалғайды. Сол атаумен қоса айтып, тілдеріне 
тиек етеді. Мысалы, ابو محمد «Мұхамедтің əке-
сі» немесе ام فاطمة «Фатиманың анасы». 
Ауызекі тілде жиі айтылады[7,78]. 

2. Араб паремияларында «ана», «əке» «қыз» 
жəне «ұл» атауларын метафораға жатқызады. 
Мысалы,  ُإلَى أمَّه يَْلَھُف الَّلْھَفان «Анасымен мұ-
ңын (уайымын) бөлісуге бара жатыр». Осы мы-
салда «ана» – отбасы, достары, туысқандары, 
бір сөзбен айтқанда, ең жақын адамдары мағы-
насында бейнеленген. Сөйтіп, əрі қысылғанда 
қол ұшын созып, көмектесетін жандар мағына-
сында қолданады. «Жалғыз ағаш орман 
емес»демекші, кім-кімде жалғыз-жарым бола 
тұра жақын адамдарымен бірге болғанды ай-
рықша мəн бере атайды. «Əкеге» қатысты:  ابو
ابو  ,«қорқыныштың əкесі – Сфинкс» الھول

 ұйқының əкесі» ابو النوم ,«грипп ауруы» الركاب
– мак гүлі» т.б. 

Анықталған 10 паремияда «қыз» концепті 
түрлі мазмұнды метафоралық оймен тарқатыла-
ды: الدھر بنت  тағдырдың қызы – жамандық,  بنت
 – ойдың қызы بنت الفكر ,еріннің қызы – сөз الشفة
пікір, көзқарас, بنت السلطان   сұлтанның қызы – 
бақ-дəулетті əйел, بنت حوّاء Хауа-Ананың қызы – 
гүлдер мен жасыл шалғын жəне т.б. Мысалы,  بنت
ةالشف  бұл жерде «еріннің қызы – сөз» екенін айт-
пайды, бұл метафора «Ол маған ештеңе демеді» 
дегенді ұқтырады [8, 302]. 

Араб мақал-мəтеліндегі «ұл» метафорасы 
келесі жолдарда көрсетілген мағынада қолда-
нылады: بنو الحرب соғыс ұлдары – жауынгер-
лер,  ابن االدبəдептің ұлы – тəртіптің адамы, 
,адамзаттың ұлы – сыйлы адамابن الناس ابن  
 қасқырдың баласы – тəрбиеге көнбейтін الدئب
жан, ابن الصقر қырандардың баласы – бай-дəу-
леттің иесі жəне т. б.  

Мысалы, إْبُن الَحالل عند ِذْكُر بِيبان «Тəрбиелі 
жан туралы ойласаң келе қалады». Осы нақыл-
дағы тəрбиелі адам «рұқсат етілгеннің ұлы» ма-
ғынасында қолданылған. Мұндай тұрақты сөз 
тіркестері екі мағынада қолданылады: а) «заң-
ды некеден туған», б) «тəрбиелі адам» [8].  

Қорыта келе, араб – қазақ тілдеріндегі паре-
миялардың қай-қайсысынан да ата-ана мен ұл-
қызы, балалары арасындағы байланыс, қарым-қа-
тынастың өмірде қаншалықты зор бағаға ие екені 
анықталды. Қос халық менталитетінде де келер 
ұрпақты лайықты тəрбиелеу аса жауапкершілікті 
жүктейтінін байқатады. Ежелден қалыптасқан мə-
дениет, салт-дəстүрлі негізде ұлтты сақтау, баян-
ды болашаққа ұластыру үрдісін ту ететіні екі ұлт 
тіршілігінен анық көрініс тапқан. 
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Ма ғы на сы өз гер ген түр кі  
кір ме сөз де рі (пар сы ті лі нің 

мы са лын да)

Пар сы хал қы өзі нің сан ға сыр лық та ри хын да көр ші лес ха лық тар
мен мә де ниэко но ми ка лық бай ла ныс тар ға түс ті. Сон дай ха лық тар
дың бі рі – түр кі ха лық та ры. Ирантүр кі ха лық та ры ның екі мың жыл ға 
со зыл ған мә де ни, саясиэко но ми ика лық қа ты нас та ры қос ха лық тың 
да ті лі не елеу лі әсер қал дыр ды. Ма қа ла да пар сы ті лін де гі түр кі кір ме 
сөз де рі, оның ішін де ма ғы на сы өз гер ген түр кі кір ме сөз де рі қа рас
ты рыл ды. Се бе бі, түр кі тіл де рін де гі арабпар сы эле ме нт те рі отан дық 
жә не ше тел дік ға лым дар та ра пы нан бір ша ма зерт тел ген жә не зерт
те лу де. Ма қа ла да пар сы ті лін де гі түр кі кір ме сөз де рі не пар сы жә не 
қа зақ тіл де рі нің осы за ман ғы тү сін дір ме сөз дік те рі не сүйене оты рып, 
тал дау жа сал ды. 

Түйін сөздер: парсы, тюр киз мдер, кірме сөз, сөздің семантикасы.

Boranbayeva A.Zh.

Turkic borrowing words with 
the change of semantics (on the 

example of the Persian language)

The article describes the assimilation of Turkic words which entered 
to the Persian Language. This research showed that some turkic words 
changed their semantics.

Key words: Persian, Turkic words, assimilated words, the meaning of 
words.

Бо ран баева А.Ж.

Тюрк ские заимс тво ва ния  
с из ме не нием се ман ти ки (на 
при ме ре пер сидс ко го язы ка)

В статье расс мат ри вает ся ос воение тюр киз мов, ко то рые вош ли в 
пер сидс кий язык. Исс ле до ва ние по ка за ло, что не ко то рые тюрк ские 
сло ва пол ностью из ме ни ли свою се ман ти ку. 

Клю че вые сло ва: пер сидс кий, тюр киз мы, заимс тво ван ные сло ва, 
се ман ти ка сло ва.
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Əлемнің өзге тілдері сияқты парсы тілі де айналасындағы 
көптеген тілдермен қарым-қатынаста болып, əлі де байланы-
сын жалғастырып отыр. Зерттеушілер пікіріне сүйенсек, қазір-
гі уақытта дүниежүзіндегі өзге тілдермен қарым-қатынасқа 
түспеген, басқа тілдерден сөз қабылдамаған тіл жоқ деп кесіп 
айта аламыз. Сондықтан өзге тілдердің парсы тіліне тигізген 
ықпалы аз болған жоқ. Парсы халқының өткен тарихы, мəде-
ниеті оның басты байлығы – тілінен анық байқалады. Түркі 
тілдеріндегі араб-парсы элементтері, арабтар мен парсылар-
дың түркі халықтарына жасаған мəдени-тілдік ықпалы отан-
дық жəне шетелдік ғалымдар тарапынан біршама зерттелді, 
қазір де өзектілігін жоя қойған жоқ. Бұл мəселе қазақ тілші-ға-
лымдарының назарында болып келеді, олар біршама зерттеу 
жұмыстарында əр қырынан қарастырып, зерттеп жүр.  

Кейбір түркі сөздері парсы тілінде мағыналық жағынан ал-
ғашқы тұлғасынан алшақтап кеткен. Олардың осылайша ал-
ғашқы жəне кейінгі ауысқан мағыналарының арасында байла-
ныс үзіліп қалған. Бұл сөздер парсы тіліне ауысқаннан кейін 
бұрынғы мағынасы ұмытылып, семантикалық өзгерістерге 
ұшырап, жаңа мағынаға ие болған. Дегенмен де бұл сөздерде 
фонетикалық ұқсастықтар сақталып қалған. Мұндай сөздердің 
қатарына орда сөзі жатады. اردو، اوردو (орду, урду) түркі-моң-
ғол. зат. 1. Соғысқа аттанып бара жатқан мұздай қаруланған 
əскер мен олардың қажетті заттары. 2. Əскери лагерь.  
3. Спортшылар немесе бойскауттар жаттығуға немесе демалу-
ға жиналатын жер. 4. Пəкістан мен Үндістанның кейбір аймақ-
тарында таралған тіл [М1. 197, 400; Д5. 1778; Д8. 485; Ж, 38].  

Орда1 зат. 1. тар. Орта ғасырдағы көшпелі елдердің əкім-
шілік, саяси басқару орталығы, ел билеушілер тұрағы, сарай. 
Бұлар шулап бір күні келді ордаға, Хан мен уəзір қарайды та-
машаға. Бəрі де есі шығып, жынды болған. 2. этн. Қазақ киіз 
үйінің шоқтығынаан саналатын, құрастырылып-ажыраты-
латын киіз жабынды тұрғын жайдың аса сыйымды түрі, ел 
билеген хан мен сұлтандар үшін көпшіліктің қатысуымен сал-
танатты, рəсімді жиындар өткізіп тұруға, елшілер мен құр-
метті қонақ қабылдауға, қарсы жақтың зиялыларымен келіс-
сөздер жүргізуге шартқа қол қоюға ыңғайластырылған 
сыйымды орынның болуын қарастырған ізденістің нəтиже-
сінде пайда болған 12 тіпті одан да көп, қанатты киіз үйдің 
үлгісі. (Абай, Тол. жин.) [ҚƏТС11. 735]. 
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Орда2 зат. ойын. этн. Хан сайланған қызыл 
асықпен шертіп ататын асық ойынының бір 
түрі. Қырық шамалы орданы атып жатқан кезі 
екен («Атамұра»). 

Орда3. зат. этн. ойын. Ақсүйек ойынындағы 
сүйеті тауып алған баланың ұтқанын білдіре-
тін шартты мекен [ҚƏТС11. 736]. Бұл сөздің 
Үндістанның мұсылман дінін қабылдаған тұр-
ғындарының тілі атауына айналып кеткен тари-
хының өзі аса қызық, ал парсы тілінде беретін 
негізгі мағынасы – əр түрлі саладағы лагерь 
ұғымы. 

Келесі қарастыратын сөзімізге келсек, оның 
қазіргі мағынасы түпкі мағынасынан мүлдем 
алыстап кеткен. Қазақ тіліндегі айғақ сөзі мен 
тура осындай парсы тіліндегі сөздің семантика-
лық айырмашылықтарына назар салсақ, мүлдем 
бір-біріне мағыналық жағынан ұқсамайтын жат 
сөздерді көреміз. 

Айғақ зат. 1 Дəлел, куə. Бір Алла жалғыз өзі 
болсын айғақ, Тұралық уағданы бекем байлап, 
Сен үшін бір басымды еттім құрбан, Шынжыр-
лап жіберсе де, Сібірге айдап! (М.Дулатов, 
Шығ.). 2. Тінту, тергеу кездерінде куəгер болуға 
арнайы шақырылатын адам. Берік кешіктермей 
айғақтарды шақыртып, солардың қатысуымен 
Козелькинаға бірнеше суреттерді қатар қойып 
көрсетті (Қ.Құдабаева, Ұйқысыз.). 3. Қылмыс-
тың жасалғанын дəлелдейтін дерек заттар 
[ҚƏТС1. 138]. 

 .түркі (əйғағ, ейғағ, əйқақ, ейғақ)  ايغاغ،  ايقاق
сын.көне. Өсекші, жалақор.  

  "زبان کشيده چو تيغی به سرزنش سوسن
).حافظ" (دھان گساده شقايق چو مردم ايغاغ   

«Зəбанкешидечутиғибесəрзəнеш-эсусəн 
Дəһангошадешəқайеқчумəрдом-эəйғағ» (Һа-

фез).  
«Лилияны жазалаған ұстара секілді тілін соз-

ды,  
Көкнəр өсекші адамдар секілді аузын ашты» 

[М1.417, 418; Д8. 577; А1.248]. 
 
Түтін сөзі – парсы тілінде жалқы есім, өсім-

дік атауы. Бұл сөз қазақ тілінде «оттың түтіні, 
темекінің түтіні» ұғымында жұмсалады. 

 .түркі. зат. бот. Темекі [Д15 (тутун) توتون
1087; М1. 1161; А1. 681].  

Түтін зат. 1. Жаққан оттан будақтап, бық-
сып, шұбатылып шығатын көкшіл сұр немесе 
қара газ түріндегі қошқыл зат. Біз келіп жет-
кенде, ауылда аттар көп көрінді. Кейбір үйлер-
ден түтін шығып жатыр, кейбір үйлерден түтін 

аңдығандар шығып жатыр (М.Дулатов, Шығ.). 
2. Темекі тартқанда мұрыннан, ауыздан дем-
мен бірге шығатын зат. Қазандағы көп ноғай 
Есепке кірді ертерек, Шылым тартып бағзысы 
Түтін атар мұрнынан (Кердері Əбубəкір, Қаза-
ғым) [ҚƏТС14. 528]. 

Қазақ тілінде қолданыстан шыққан боқша 
сөзі парсы тілінде де кездеседі. 

-боғ-чə (э), боқ) بغچه، بقچه، بوغجه، بوغچه، بوقچه
чə(э), буғ-джə(э), буғ-чə(э), боқ-чə (э) түркі. зат. 
Киім жəне маталар түйілетін үлкен қол орамал. 

 مرد باشد که باو تا ندھی صد تنگه" 
).نظام قاری"(در بغل بغچه نيارد که نھاد در بازار  

Мəрд башəд ке бе у та нəдеһи сəд тəнге 
Дəр бəғəл-э боғчэ нəйарəд ке нəһəд дəр ба-

зар (Незам Ғари).  
Оған жүз теңге бермесең, базардан алғанын 

қолтығына тығып, түйілген орамалмен əкел-
мейтін адам (Незам Ғари) [М1. 551, 555, 604; 
Д11.168, 377, 379; Ж, 90]. 

Боқша 1зат. көне. Иленген ешкі терісінен не-
месе былғарыдан тігілген қалта, сөмке. Жақып 
егін туралы мақала басылған газеттерді боқша-
сына салып, боқшаны қанжығасына байлады (Б. 
Майлин, Шығ.) [ҚƏТС3. 436].  

Алайда, парсы тіліндегі мағынасы сəл өзге-
шерек. 

Əрине, боқша сөзінің тағы бір омонимі қазақ 
тілінде бар: 

Боқша2 үст. Боққа ұқсап, боқ сияқтанып 
[ҚƏТС3. 436]. Алайда, біз қарастырып отырған 
парсы тіліне кірген боқша сөзіне мұның еш қа-
тысы жоқ.  

Келесі қарастырылатын керек-жарақ сөзінің 
парсы тілінде мағынасы ғана өзгеріп кетпеген, 
тіпті басқа сөз табына ауысып кеткен. Қазақ ті-
лінде «құрал-жабдықты» білдіретін зат есім 
болса, парсы тілінде «қорғайтын адам» мағына-
сындағы сын есімге айналып кеткен. 

 ,түркі. сын. Қорғаушы (гəрəк-йəрақ) گرک يراق
арқа сүйер адам [М3. 3263]. 

Керек-жарақ зат. Қажетті нəрселер. Шана-
ға бүкіл керек-жарағын тиеп, үстіне балаларды 
отырғызып, сиырды бұзауымен тіркеп, жолға 
шықты (М.Жұмағұлов, Қыран) [ҚƏТС7. 646]. 
Түркінің «қаңғыбас, қыдырымпаз адам» мағы-
насындағы кезбе сөзі парсы тілінде мансап ата-
уына айналып кеткені төмендегі сөздіктерден 
алынған деректерден көрінеді. 

 .түркі. зат. Түнгі қарауыл [М3 (гəзмə) گزمه
3309; Д41. 292].  
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Кезбе зат.1 Өмір). 2. Қыдырымпаз. Байлы-
ғымды сұрасаң, Нарынға малым сыймаған. Қара 
сирақ, кезбе ақын, Маған неңді айтасың (Қ.Сы-
дықов, Теңіз.) [ҚƏТС7. Ел аралаушы, қаңғыбас. 
– Сен ол кезбе шалды жақсы білесің бе? 
(З.Шашкин, 527].  

 Парсы жəне қазақ тілдерінде беретін ма-
ғыналары алшақтап кеткен сөздердің қатарына 
жасақ сөзі де жатады. 

 (йасақ, йасəқ, йəсақ, йəсəқ) ياساق،ياسق،يساق،يسق
түркі. зат. көне. 1. Саясат. 2. Азғындық, күнə.  
3. Мемлекеттік аппарат. 

" ذکر ....ھر کدام که ياساق و آيين مملکت مضبوط داشتند
" جميل او بر صفحۀ روزگار ماند  жақсы аты тарихта қа-

лады». يساق کردن (йəсақ кəрдəн) көне. Бұйрық бе-
ру [М4. 5244, 5257, Д50. 85, 87, Ж. 442, А2. 
2660]. 

Жасақ зат. тар. 1. көне. Тайпа көсемінің, 
ханның төңірегінде топтасқан жауынгерлер-
дің жалпы атауы. Алғашқы мемлекеттік бір-
лестіктер пайда болған кезеңнен бастап, əр-
түрлі аймақтарда жасақ құрыла бастаған 
(ҚҰЭ). 2. Басқа елге жорық жасар алдында, 
тайпаға не ұлтқа сырттан қатер төнген кез-
де, сондай қоғамдағы əлеуметтік өзгерістер 
тұсында халық арасында өз еркімен жина-
лып, басқыншыларға не əлеуметтік əділетсіз-
дікке қарсы көтерілген қарулы қол. – Қалың 
солдат қаптаған Қазақтары аралас, Ауылға 
біздің қонды деп, – деп. «Бар ма жасақ ал-
дымда, Біліп кел», – деп жіберді, «Аламыз се-
нен хабар» деп (О. Шипин, Дастан). 3. Жеңіл-
ген елден заттай алынатын алым-салық. Ал-
тын Орда хандары қол астындағы елдерден, 
кейін Ресей патшалары Еділ бойы, Сібір, Орта 
Азия халықтарынан осындай жасақ жинаған 
(ҚҰЭ).- Өздері жасақ төлемейтін олар өз құл-
қындарын да ұмытпайды (С. Мұқанов, Аққан 
жұлдыз). 4. КСРО үкіметінде қоғамдық тəр-

тіп ережелерін бұзушылармен күресу үшін 
мемлекеттік органдарға көмектесу мақсатында 
құрылған ерікті ұйым. Осындай жасақтар Халық 
жасақтары деп аталған (ҚҰЭ) [ҚƏТС6. 150]. Ма-
ғыналары алыстап кеткен сөздердің қатарына өр-
мек, баспашы сөздері де жатады. 

  .түркі. зат (ормəк, урмəк) ارمک، اورمک
1. Жүннен немесе мақтадан тоқылған мата түрі. 
2. Осы матадан тігілетін сұр түсті киім атауы 
[М1. 206, 400, А1. 118]. 

Өрмек зат.қолөнер. Алаша, басқұр, бау жəне 
шекпен тоқу үшін екі басы қазыққа керіліп, же-
лісі жерге қатар тартылған, иірілген жіп ке-
рілген тоқыма құралы. «Тезірек шық» деді де 
Қартқожа өрмектен аттаған əжедей аяғын көте-
ре-көтере басып, үй артындағы қосқа барды (Ж. 
Аймауытов, Шығ.) [ҚƏТС12. 201].        

 түркі.күрделі сын, күрделі (бəсмə-чи) بسمه چی
зат. Алтын, күміс табақтың бетіне өрнек сала-
тын адам [М1. 536].  

Баспашы зат. Баспа өнімін шығарушы. 
Жиында Қазақ баспашыларының бүгінгі мəсе-
лелері қаралды («Жас Алаш») [ҚƏТС3. 65].  

Осы мысалдардан парсы тіліндегі түркі кірме 
сөздерінің кейбіреуінің түп мағынасынан алшақ-
тағаны байқалады. Түркі сөздерінің парсы тіліне 
он ғасырдан астам уақыттан бере кіре бастағаны 
мəлім. Сондықтан мұндай өзгерістердің болуы – 
заңды құбылыс. Себебі, кез-келген тіл үнемі да-
мып, оның сөздік қорындағы сөздер мағынасы да 
өзгеріп отырады. Бұл – заңды құбылыс. Бұл заң-
дылық парсы тілінен де айналып өтпеген. Мағы-
насы өзгерсе де, түтін, орда сөздері əлі күнге де-
йін қолданысқа ие. Өткен ғасырдың 30-жылдары-
нан бері парсы тілін кірме сөздерден тазарту тоқ-
таусыз түрде болса, да парсы тілінде осындай пар-
сы тілінде баламасы жоқ түркі сөздерінің кездесуі 
ата-баба тілінің байлығын, қолдану аясының кең 
екендігін көрсетеді.  
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Қа зақ жә не қы тай тіл де рін де гі 
ал ғыс мән ді сөз тір кес тер дің 

ерек ше лік те рі

Бұл ма қа ла қа зақ жә не қы тай тіл де рін де гі ал ғыс мән ді сөз тір кес
тер қа рас ты рыл ған, со ны мен бір ге ал ғыс мән дер ді сөз тір кес тер дің 
ерек ше лік те рі не тоқ тал дық. Ал ғыс – адам дар ара сын да ғы сы пайы 
қа рым қа ты нас жа сауға, со ны мен қа тар мә де ни ерек ше құн ды лық
қа ие тіл дік бір лік. Ма қа ла да ауызе кі тіл де гі ал ғыс ты біл ді ре тін тір
кес тер ді не гіз етіл ді. Атал ған ма қа ла да не гі зі нен қа зақ жә не қы тай 
тіл де рін де гі ал ғыс мән ді тір кес тер ді линг во мә де ни тұр ғы дан зерт теу 
бол ды.

Тү йін  сөз дер: ал ғыс, сөз тір кес, мә де ниет, эксп рес сив, фра зе оло гия.

Jeldybaeva R.B. Anuar A.

The peculiarities of emotional – 
expressive phraseological units in 

Kazakh and Chinese languages

The article deals with the peculiarities of emotional – expressive phra
seological units, mainly was made an accent on the pecularities of this 
units. Emotional – expressive phraseological units makes people to cre
ate respectful rezatioanships. We made an emphasys from linguocultuaral 
bases on research of the emotional – expressive phraseological units in 
Kazakh and Chinese languages

Key words: emotional – expressive, cultuara, phraseological.

Джель ды баева Р.Б., Ануар А.

Осо бен нос ти эмо циональ но
эксп рес сив ных вы ра же ний в 

ка за хс ком и ки тайс ком язы ках 

В дан ной статье расс мат ри вают ся осо бен нос ти эмо циональ но
эксп рес сив ных вы ра же ний в ка за хс ком и ки тайс ком язы ках. Эмо
циональ ноэксп рес сив ные фра зе оло гиз мы вы ра жают чуст ва вз гля ды 
че ло ве ка как с по ло жи тель ным, так и с не га тив ным подс мыс лом. Ос
нов ны ми фра зе оло ги чес ки ми обо ро та ми, расс мат ри ваемы ми в двух 
язы ках, яв ляют ся обо ро ты эмо циональ ноэксп рес сив ных вы ра же ний. 
Дан ное со пос та ви тель ное исс ле до ва ние ос но ва но на линг во куль
турном ас пек те ки тай ско го и ка за хс ко го язы ков.

Клю че вые сло ва: бла го дар ность, сло во со че та ние, куль ту ра,  
эксп рес сив, фра зе оло гия.
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ҚА ЗАҚ ЖӘ НЕ ҚЫ ТАЙ 
ТІЛ ДЕ РІН ДЕ ГІ  

АЛ ҒЫС МӘН ДІ СӨЗ 
ТІР КЕС ТЕР ДІҢ  

ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ

Қа зір гі кез де ұлт тық сөз дер дің та би ға тын зерт теу тіл бі лі мі 
са ла сын да ерек ше орын ға ие. Мә де ниет пен тіл ді өза ра бай ла-
ныс ты ру ерек ше лі гі – тіл ді ұлт тық мә де ниет тің кө рі ні сі ре тін де 
қа рас ты ру. Қа зір гі тіл бі лі мі са ла сын да ғы зерт теу жұ мыс та ры 
осы ның дә ле лі. Олай деу ге се беп, қа зақ тың дәс түр лі мә де ниеті-
нің вер баль дық та би ға ты на бай ла ныс ты сөз дер дің ерек ше қа-
сиет ке ие бол ға ны бел гі лі. Адам ның адам ға де ген ерек ше көз-
қа ра сы ның әсе рі нен пай да бол ған сөз дер то бы ның бі рі – ал ғыс 
пен қар ғыс сөз де рі бо лып ке ле ді. Әри не, ал ғыс пен қар ғыс сөз-
де рі әр бір ха лық та бар, бі рақ әр бі реуі нің өзін дік эт но линг вис-
ти ка лық мә ні мен линг во мә де ни ма ғы на сы бар. 

Ал ғыс мән ді сөз тір кес тер ді адам ның кө ңіл-кү йін , көз қа ра-
сын біл ді ре тін ді гін, бі рі жа ғым ды көз қа рас тан, екін ші сі – жа-
ғым сыз көз қа рас тан пай да бо ла тын ды ғы бел гі лі. Біз ал ғыс пен 
қа тар қар ғыс ту ра лы бі раз айт ып кет сек бо ла ды. Өйт ке ні, бұ лар 
адам ба ла сы ның өз де рі өмір сүр ген ор та да бір-бі рі не жа са ған 
дос тық-дұш пан дық, жақ сы лық-жа ман шы лық қа рым-қа ты на сы-
ның әре ке ті нен ке ліп шы ға ды. Мұн дай қа рым-қа ты нас олар дың 
іс-әре ке ті нен кө рі не ді де, со ған жа уап  ре тін де қар сы адам ның 
ерек ше се зі мі пай да бо ла ды. Он дай се зім не ас қан қуа ныш пен 
ри за лық тан, не ерек ше ре ніш пен на ра зы лық тан туады. Мы са-
лы, бір адам ның бі реуге іс те ген қыз ме ті адал бол ған да, оған ра-
зы бол ған жағ дайда: жақ сы лы ғың ал дың нан шық сын; бей нет сіз 
өмір сүр; қо са ғың мен қо са ағар; шық қан тауың биік бол сын; 
ба сы ңа ба қыт құ сы қон сын! т.б. ал ғыс сөз дер айтыла ды [2].

Ал ғыс – адам дар ара сын да ғы сы пайы қа рым қа ты нас жа сауға, 
со ны мен қа тар мә де ни ерек ше құн ды лық қа ие тіл дік бір лік. 

Қы тай ті лін де ал ғыс ты біл ді ре тін сөз дер ді «感谢» деп қа-
рас ты ра ды [3]. Қы тай мә де ниетін де адам дар ға кө мек көр се ту, 
әсі ре се туыс қан дар ға кө мек бе ру ді та би ғи құ бы лыс ре тін де қа-
рай ды. Сол се беп ті, ал ғыс айтуды қа жет ет пей ді. Егер ал ғыс 
біл дір сең, бө тен адам екен ді гің ді біл ді ре ді. Қы тай лар ал ғыс ты 
сөз бен айт ып жет кі зу емес, кө ңіл мен біл дір ген дұ рыс деп есеп-
тейді. Қы тай лар дың ал ғыс мән ді тір кес тер ді біл ді ру тә сіл де рі 
жо ғар ғы эксп рес сив тік ті жә не кө бі не се то лық си пат та бе ре ді. 

Қа зақ жә не қы тай тіл де рін де гі ал ғыс ты біл ді ре тін сөз дер-
ді ба та, ті лек тұр ғы сы нан да қол да на ды. Адам кө ңі лі нің ри за 
болуын ан ті лек пен ба та ал ғыс ре тін де қол да ны ла ды. Бұл қол-



ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №1 (76). 2016194

Қа зақ жә не қы тай тіл де рін де гі ал ғыс мән ді сөз тір кес тер дің ерек ше лік те рі

да ныс ты ал ғыс мән ді тір кес тер дің өзін дік ерек-
ше лік те рін бе ре ді.

Ал қа зақ ті лін де адам ның жа ғым ды көз қа-
ра сын біл ді ре тін ал ғыс мән ді сөз тір кес те рі бір 
– бі рі не де ген дос тық, жол дас тық, туыс тық, із-
гі лік, қа рым-қа ты на сы ның әре ке ті не қа тыс ты 
пай да бол ған, ас қан қуа ныш пен ри за лық тан 
айтыла ды. Мы са лы, кө се гең кө гер сін; өр ке нің 
өс сін, көп жа са; ба ғың ашыл сын; кө ңі лің шай-
дай ашыл сын. Мұн дай сөз тір кес те рін өз ішін де 
қол да ну жағ да йына бай ла ныс ты бір не ше түр ге 
бө лу ге бо ла ды:

Адам қуа ныш ты жағ дайға кез бол ған да 
айтыла тын ті лек тер, ба ла ту ған да айтыла тын: 
бауы бе рік бол сын, Ба қыт ты, өмір лі бол сын.

Үй лен ген де: қо лы ңа қон дыр ған құ сың құт ты 
бол сын, ал ған жа рың адал бол сын! Қуа ныш та-
рың құт ты бол сын, Ада лы нан бер сін. Абы рой лы 
бол, Қа да мың құт ты бол сын т.б.

Қы тай ті лін де үй лен ген жас жұ бай лар ға ай-
татын ті лек те рі бар. Мы са лы, 

相亲相爱,百年好合- жүз жыл бір ге бо лың-
дар,花好月圆,	白头偕老-

Үй-іші не аман дық, бе ре ке ті леу ма ғы на-
сын да айтыла тын ті лек тер: ар ба ның екі ары сы 
аман бол сын / ер лі-за йып ты лар дың аман дық та 
болуын  ті леу; бе ре ке сін бер сін т.б.

Үй са лып ал ған да: Қо ныс құт ты бол сын! 
Ша ңы ра ғың биік бол сын де ген қа зақ ті лін де гі 
сөз тір кес те рі айтыла ды. 

Қы тай ті лін де 祝贺乔迁之喜 жа ңа үй сал ған-
да: Қо ныс құт ты бол сын де ген ті лек. Со ны мен 
қа тар от ба сы ның бей біт ші лік те, ты ныш ты ғын 
ті леу мақ са тын да қол да ны ла тын тір кес тер: 天
伦之乐 от ба сы қуаны шы, 共享天伦 от ба сы 
қуаны шын бір ле сіп кө ру, 欢聚一堂 қуа ныш ты 
бір ге той лау, 幸福美满 бақбе ре ке ге тол сын, 合
家欢乐 от ба сы қуаны шы тол сын!

Жол жү ре тін адам дар ға ті лек айтыла тын ті-
лек тер: жол бол сын, Сәт са пар, Жорт қан да жо-
лың бол сын! Оң са пар бер сін! Қайыр лы са пар! 

Ал қы тай ті лін де 一路平安yi lu ping an сәт 
са пар ті лей мін!

Жа ңа бір іс аш қан да қол да ны ла тын тір кес-
тер; Сау даң жүр сін! Та бы сың мол бол сын! Пай-
даң мол бол сын!

Қы тай ті лін де осы ған ұқ сас бір қа тар тір кес-
тер бар. Мы са лы: 恭喜发财	  бай лық ті лей мін, 
开业大吉	  іс те сәт ті лік ті лей мін; 蒸蒸日上 
күн нен күн ге өр кен дей бер,马到功成	  та быс қа 
же те бер; 生意兴隆сау даң гүл де не бер сін!

Бұ лар дан бас қа де ер те мен кел ген адам: 
Қайыр лы таң! 早上，早安，早 Кеш те кел ген 
адам: кеш жа рық ! 晚上。晚安Түш кір ген де: 

Сау бол! Ша шал ған да: май қап! Ас бол сын 慢慢
吃，吃好，吃饱，别客气 

Кез дей соқ кез дес кен ауырт па лық екін ші 
қайтала ма сын де ген ма ғы на да ті лек біл ді ре-
тін сөз дер: тү бін ің қайы рын бер сін, арт ты той 
бол сын, ақы рын бер сін. Бұ лар жа ман дық қа 
жақ сы лық ті леу ние тін де бол ған дық тан, ал-
ғыс мән ді тұ рақ ты сөз тір кес те рі нің қа та ры на 
жат қы зу ға бо ла ды. Жо ға ры да тал дан ған ал ғыс 
мән ді тұ рақ ты сөз тір кес те рі қа зақ ті лін де де 
қы тай ті лін де әб ден ор нық қан эле ме нт тер. Ті-
лі міз де бұ рын нан бар өмір лі бол, ба қыт ты бол, 
өмір жа сын ұзақ бол сын, ал қы тай ті лін де 长寿
百年 changshoubainian жүз жа са ңыз, 多福多寿 
көп ба қыт, ұзақ жас，祝你幸福，сіз ге ба қыт ті-
лей мін 祝你长命百岁 ұзақ ғұ мыр ті лей мін，祝
你长寿	 тә різ ді мо дель дердің не гі зін де, со ның 
әсе рі мен жа ңа ал ғыс мән ді фра зе оло ги зм дер 
жа са ла ды: хал қы ңа қа лаулы бол, мәр те бең биік 
бол сын, та ла бы ңа нұр жау сын, аға йын ға қа дір-
лі бол, даң қың ас сын де ген сөз тір кес те рі соң ғы 
за ман дар да тіп ті біз дің дәуірі міз де ту ған деу ге 
бо ла ды. Ал қы тай ті лін де за ман ағы мы на сай 
туын да ған сөз тір кес тер ге мы на лар ды айт сақ 
бо ла ды: 蒸蒸日上 күн нен күн ге көр кейе бер сін, 
国泰民安 ел-аман жұрт ты ныш ты ғын 天下太平 
бей біт ші лік ті бол сын, ты ныш тық бол сын 人寿
年丰 адам дар дың жас та ры ұзақ де ген тір кес тер 
қа лып тас қан.

Ал ғыс мән ді фра зе оло ги зм дер дің ауызе кі 
тіл ді әдет те қол да ны ла тын қа ра пайым түр ле рі 
рах мет, көп-көп рах мет, ал ғы сым шек сіз, үл кен 
рах мет, 谢谢 рах мет,感谢ал ғыс біл ді ру,太感谢了
үл кен рах мет, 多谢көп рах мет, 万分感谢，十分
感谢 үл кен рах мет，非常感谢 үл кен рах мет, 感
恩图报 жақ сы лық қа жақ сы лық қайыру, 感恩戴
德	 ал ғыс біл ді ру,	衷心感谢 шын жү рек тен ал-
ғыс біл ді ру т.б. 

Отан ға, ха лық қа, ты ныш тық қа, бей біт өмір, 
ең бек те та быс қа же ту ге бай ла ныс ты қол да ны ла-
тын ал ғыс мән ді жа ңа сөз тір кес те рі де бар: жа зың 
жаң быр лы, ба ғың же міс ті бол сын! Ең бе гің же міс ті 
бол сын, ас па ның ашық бол сын, әлем де ты ныш тық 
бол сын! Жас тар ға ұзақ өмір, ден сау лық ті леу ма-
ғы на сын да айтыла тын ал ғыс мән ді сөз тір кес те-
рі: өр ке нің өс сін! Өмір жа сың ұзақ бол сын, өмір лі 
бол сын! Көп жа са! Мың бол ғыр, то лып да ми бер, 
өне рің өр кен жая бер сін де ген жақ сы ті лек біл ді ру 
үшін қол да ны ла тын тір кес тер. 

Ал ғыс мән ді фра зе оло ги зм дер дің жер гі лік ті 
ерек ше лік те рін жи нап, тал дау – өз ал ды на зерт-
теу ді қа жет ете тін мәесе ле. Сон дық тан біз тек 
бұ лар дың қол да нылуын да жер гі лік ті ерек ше лік-
те рін де кез де се тін ді гін бай қа дық. 
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Со ны мен ал ғыс мән ді фра зе оло ги зм дер дің 
қол да ну аясы на қа рай бір не ші са ла ға бө ле тін ді-
гін бай қа дық. 

Ал ғыс ма ғы на лы фра зе оло ги зм дер дің де-
ні ту ра ма ғы на да ғы сөз орам да ры. Бір адам ның 
екін ші бір адам ға іс те ген қыз ме ті адал бол ған да, 
оған ра зы бол ған адам ал ғыс ал ғыс айтатын бел-
гі лі [2]. 

Қо ры та ке ле, ал ғыс, ті лек мән ді сөз тір кес те рі 
– ауызе кі сөй леу ті лі нің фра зе оло гиясы на жа та ды, 
ол жа зу шы лар дың ха лық тың ға сыр лар бойы ке ле 
жат қан сөй леу ті лі дәс тү рін де гі сөз сап тау үл гі ле-
рін өз шы ғар ма ла рын да орын ды пай да ла нуымен 
ұш та сып жа та ды. Бұ лар шы ғар ма да ал уан  түр лі 
қыз мет ат қа ра ды, бір де кейіп кер ге мі нез де ме бе-
ру де, ті лін са ра лауда, ен ді бір де қо ғам дық құ бы-
лыс тар ды, адам дар дың қа рым-қа ты на сын, пси-
хо ло гия лық жай-кү йін  эмо циялы-эксп рес сив ті 
түр де су рет теу ге қа ты са ды. Со ны мен ал ғыс мән ді 
фра зе оло ги зм дер қа зір гі әде би тіл де, ауызе кі тіл-
де де қол да ны сын та уып  ке ле ді.   

Ақыл – ауыс, ырыс – жұ ғыс деп бі ле тін ха-
лық өзі нің ел дік бол мы сын та нып бі ле бас та ған 
ке зе ңі нен-ақ өз ге де, көр ші жұрт та не боп жа тыр 
де ген ге жі ті құ лақ тү ре ді. Сон да ғы ең ал ды мен 
кө ңіл бө ле тін – жан дү ниені байы тар ру ха ни қа-
зы на үл гі ле рі. Ен де ше, ру ха ни ауыс-түйіс, мә де-
ни жал ғас тық ежел ден-ақ ел на за рын да бо лып 
кел ген. Ке дер гі – тіл өз ге ше лі гі бол сы, ха лық 
оның да жо лын тап қан: тіл үйре ну ар қы лы бір 
ха лық тың қа зы на сын екін ші тіл ге ауда ру дәс-
тү рі ба тыс, шы ғыс еле де рі нің қай-қай сы сы ның 
да та ри хын да бол ған. Әлем ха лық та ры ның әде-
биеті нің бір бі рі мен бай ла ныс уын да, ғы лым мен 

әде биет са ла ла рын да ха лы қа ра лық ын ты мақ тас-
тық тың дам уын да ау дар ма лар дың ма ңы зы зор. 

Ал ғыс жә не қар ғыс мән ді фра зе оло ги зм дер-
дің тіл де қол да ны ла тын жағ дайла рын екі топ қа 
бө ліп, бө лек-бө лек қа рауға бо ла ды: ал ғыс жә не 
ті лек ма ғы на сын да ғы сөз тір кес те рі нің қол да ны-
лу си ту ациясы жә не қар ғыс мән ді сөз тір кес те рі-
нің қол да ны лу си ту ациясы.

Ал ғыс, ті лек мән ді сөз тір кес те рі – ауызе кі 
сөй леу ті лі нің фра зе оло гиясы на жа та ды, ол жа-
зу шы лар дың ха лық тың ға сыр лар бойы ке ле жат-
қан сөй леу ті лі дәс тү рін де гі сөз сап тау үл гі ле рін 
өз шы ғар ма ла рын да орын ды пай да ла нуымен 
ұш та сып жа та ды. Бұ лар шы ғар ма да ал уан  түр лі 
қыз мет ат қа ра ды, бір де ке йіп кер ге мі нез де ме бе-
ру де, ті лін са ра лауда, ен ді бір де қо ғам дық құ бы-
лыс тар ды, адам дар дың қа рым-қа ты на сын, пси-
хо ло гия лық жай-кү йін  эмо циялы-эксп рес сив ті 
түр де су рет теу ге қа ты са ды. Со ны мен ал ғыс мән-
ді фра зе оло ги зм дер қа зір гі әде би тіл де, ауызе кі 
тіл де де жиі қол да ны сын та уып  ке ле ді

Қы тай жә не қа зақ тіл де рі нің фра зе оло ги зм-
де рін құ ры лым дық-ком по не нт тік мо дельдер ді 
бө ліп алу ар қы лы сал ғас ты ру – екі тіл дің ти по ло-
гия лық ерек ше лік те рі, грам ма ти ка лық жүйеде гі 
ұқ сас тық та ры мен айыр ма шы лық тар ды ашып 
көр се ту ге жә не олар ды өз дә ре же сін де ауда ру ға 
мүм кін дік бер ді.

Ал ғыс мән ді фра зе оло ги зм дер қы тай жә-
не қа зақ тіл де рін де гі лек си ка сы нан елеу лі орын 
ала ды. Қы тай ті лін де гі ал ғыс мән ді фра зе оло-
ги зм дер ді ана ті лі не ауда ру ба ры сын да кез де се-
тін қиын шы лық тар ды ес ке ре оты рып, әр тіл дің 
өзін дік ерек ше лік те рі де ес ке ру қа жет. 
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Егіз баева Н.Ж.

Түр кі тіл де рін дегі ды быс  
алмасу үр діс тері

Кез кел ген тіл дің қа рымқа ты нас құ ра лы ре тін де да муы ба ры
сын да көп те ген өз ге ріс тер мен құ бы лыс тар дың бо луы заң ды. Сон
дай құ бы лыс тар дың бі рі не ды быс тар дың ал ма суы, өз ге руі жа та ды. 
Мор фе ма лар құ ра мын да, жі гін де кей де фо не ти ка лық заң ды лық тар
мен тү сін ді ру ге кел мейт ін әр түр лі ды быс тық өз ге ріс тер кез де се ді, 
он дай құ бы лыс тар ды фо но ло гия, мор фо но ло гия тұр ғы сы нан зерт
теу қа жет ті лі гі туын дай ды. Түр кі тіл де рі нің көп ші лі гі не тән осын дай 
ды быс ал ма су лар дың бі рі – ды быс тар дың сәй кес ті гі. Ма қа ла да түр
кі тіл де рін де гі ды быс тар дың сәй кес ті гі са лыс ты ры ла зерт те ліп, бұл 
құ бы лыс тар дың мор фо но ло гия лық си па ты ашы ла ды. Фо не ти ка лық 
ды быс ал ма су мен мор фо но ло гия лық ды быс ал ма су дың айыр ма шы
лық та ры тал да на ды. 

Тү йін  сөз дер: мор фо но ло гия лық құ бы лыс, ды быс, ал ма су, фо не
ти ка лық заң ды лық тар, ды быс сәй кес ті гі.

Yegizbaeva N.Zh.

Tendencies of sound alternation 
in Turkic languages

In the evolution of any language there are various changes and the 
different phenomena, including a sound interchange meet. So, as a part 
of morphemes and on their joint various sound changes which can’t be 
explained from the point of view of phonetic regularities can meet, the 
similar phenomena need to be considered from a position of phonology 
and morphonology. One of such sound interchanges in Turkic languages 
is sound correspondence. In the present article alternation under which in 
Turkic languages it is accepted to call sound correspondence, is considered 
from the point of view of morphonology. Besides, in article distinctions of 
a phonetic sound interchange as the morphonological phenomenon are 
analyzed.

Key words: morphonological phenomenon, sound, alternation, sounds 
of a back row, phonetic regularities, sound compliance.

Егиз баева Н.Ж.

Тен ден ции че ре до ва ния зву ков 
в тюркс ких язы ках

В эво лю ции лю бо го язы ка проис хо дят раз лич ные из ме не ния и  
вс тре чают ся раз ные яв ле ния, в том чис ле и че ре до ва ние зву ков. Так, 
в сос та ве мор фем и на их сты ке мо гут вс тре чать ся раз лич ные зву ко
вые из ме не ния, ко то рые не воз мож но объяс нить с точ ки зре ния фо
не ти чес ких за ко но мер нос тей, по доб ные яв ле ния необ хо ди мо расс
мат ри вать с по зи ции фо но ло гии и мор фо но ло гии. Од ним из та ких 
че ре до ва ний зву ков в тюркс ких язы ках яв ляет ся зву ко вое соот ве тст
вие. В нас тоя щей статье че ре до ва ние, под ко то рым в тюркс ких язы
ках при ня то на зы вать соот ве тс твие зву ков, расс мат ри вает ся с точ ки 
зре ния мор фо но ло гии. Кро ме то го, в статье ана ли зи руют ся раз ли чия 
фо не ти чес ко го че ре до ва ния зву ков как мор фо но ло ги чес кое яв ле ние.

Клю че вые сло ва: мор фо но ло ги чес кое яв ле ние, звук, че ре до ва
ние, зву ки зад не го ря да, фо не ти чес кие за ко но мер нос ти, зву ко вое 
соот ве тст вие.
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ТҮР КІ ТІЛ ДЕ РІН ДЕГІ 
ДЫ БЫС  

АЛМАСУ  
ҮР ДІС ТЕРІ

Тіл дер дің фо но ло гия лық жүйесі ұзақ уа қыт бо йын да да ми 
оты рып қа лып тас қан дық тан, ды быс тар ға бай ла ныс ты өз ге ріс-
тер де сан ал уан  да му ды ба сы нан ке шір ген. Тіл дің өзі нің іш кі 
та би ғи да му заң ды лы ғы мен сырт қы әсер лер де мұн дай құ бы-
лыс тар дың не гіз гі се бе бін анық тау да бір ша ма қиын дық тар ту-
ды руы мүм кін. Ды быс ал ма су ла ры фо не ти ка мен мор фо ло гия 
са ла ла ры ның заң ды лық та ры на кө не бер мейт ін, сөз жа сам тә сі-
лі нің де та лап та ры на жа уап  бе ре бер мейт ін ара лық (фо не ти ка, 
мор фо ло гия, се ман ти ка ның үше уіне де бел гі лі бір дә ре же де қа-
тыс ты) құ бы лыс бо лып та бы ла ды. Ды быс ал ма су ла ры на бай ла-
ныс ты құ бы лыс тар дың бар лы ғы тіл дің да му та ри хы мен ті ке лей 
бай ла ныс ты бол ған дық тан, көп жағ дайда фо но ло гия лық шарт-
ты лық орын ала ды. Сон дық тан ды быс ал ма су ла ры та за фо не-
ти ка лық се беп тер мен жү зе ге ас пай ды жә не олар дың өз гер уіне 
бас қа да фак тор лар дың әсе рі бо ла ды.

Тіл бі лі мін де сөз ва ри ант та ры, ды быс тар сәй кес ті гі мә се-
ле сі аз зерт тел ген жоқ. Ва ри ант ты лық мә се ле сі синх ро ниялық 
тұр ғы дан да, диах ро ния лық тұр ғы дан да тіл бі лі мін де гі өзек-
ті мә се ле лер дің бі рі бо лып ке ле ді. Жал пы осы ва ри ант ты лық 
мә се ле сі тіл бі лі мі нің бар лық са ла сы на қа тыс ты. Кө бі не се лек-
си ко ло гия, диа лек то ло гия, әлеу мет тік линг вис ти ка тұр ғы сы-
нан зерт те ліп, қа рас ты рыл ған. Әде би тіл де гі кей бір сөз дер дің 
ауызе кі сөй леу ті лін де бас қа ша не ме се әде би тіл де бір не ше 
нұс қа сы ның қа тар қол да ны луы сөз құ ра мын да ғы ды быс тар дың 
ал ма суы нан бо ла ты ны бел гі лі. Бұл құ бы лыс түр кі та ну да «син-
гар мо ния лық ва ри ант тар», «син гар мо ния лық па рал лель дер» 
не ме се «фо не ти ка лық ды быс сәй кес ті гі», «ды быс тар дың спон-
тан ды (иге ру сіз) өз ге рі сі» деп әр түр лі ата лып жүр. Олар дың 
пай да бо лу, қа лып та су се беп те рі де әр түр лі тү сін ді рі ліп ке ле ді. 

Түр кі тіл де рін де гі ды быс ал ма су ла ры на қа тыс ты ға лым 
А.М. Щер бак сөз құ ра мын да ғы ды быс тар дың өз ге руі ар қы лы 
ма ғы на ның ажы ра ты луы осы тіл дер дің диа лек ті ле рі нің бай ла-
ны сы нан жә не туыс тіл дер дің өза ра әсе рі нен пай да бол ған, кез-
дей соқ құ бы лыс [1, 26 б.] де се, Э.В. Се вор тян ды быс ал ма су 
құ бы лы сын түр кі сөз де рі тү бі рі нің «өз гер ме лі лі гі нен» дей ке ле: 
«...фак ты поз во ляют до пус тить фо не ти чес кое не пос тоянс тво 
кор ня, его ва риатив ность для ран них эпох в ис то рии тюркс ких 
язы ков. Сле до ва тель но, не предс тав ляет ся воз мож ным аб со-



ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №1 (76). 2016198

Түр кі тіл де рін дегі ды быс алмасу үр діс тері

лют но во всех слу чаях ру ко во дс тво вать ся прин-
ци пом фо не ти чес ко го за ко на» [2, 76 б.], – деп 
олар ды фо не ти ка лық заң ды лық не гі зін де анық-
тау ға бол майды де ген пі кір кел ті ре ді.

Түр кі та ну да мор фо но ло гия ның зерт теу 
объек ті сі, бір лік те рі жай лы пі кір айт қан ал ғаш-
қы ға лым дар дың бі рі И.П. Пав лов фо не ма лар-
дың ал ма суы мен ды быс тар дың ал мас уын  бө ліп 
қа рас ты ра ды. Ол Н.С. Тру бец кой дың ізі мен фо-
не ма лар дың мор фо ло гияға қыз мет ету ба ры сын-
да ал ма са тын ды ғын чу ваш ті лі ма те ри ал да ры 
не гі зін де көр се те ді. Яғ ни фо не ма лар дың сөз дің 
лек си ка лық ма ғы на сы на әсер ет пей, фо не ти ка-
лық заң ды лық тар ға тәуел сіз ал мас уын  И.П.Пав-
лов мор фо но ло гия тұр ғы сы нан қа рас ты ра ды. Ол 
«Язык эво лю циони рует. Не пос тоянс тво и из мен-
чи вос ть язы ко вых эле мен тов наб лю дает ся и в 
мор фо но ло гии» [3, 48 б.], – деп мор фо но ло гия-
лық құ бы лыс тар дың бел гі лі бір тіл заң ды лық-
та ры на тәуел сіз екен ді гін айтады. Ға лым түр кі 
тіл де рі нің ішін де чу ваш ті лі мор фе ма ла ры ның 
құ ра мы мен олар дың жұм са лу заң ды лық та рын 
қа рас ты рып, мор фе ма құ ра мын да ғы фо не ма лар-
дың қыз ме тін ашып көр се те ді. 

Түр кі та ну шы Э.Р. Те ни шев са ры ұй ғыр ті лін-
де гі ды быс ал ма су ла ры та за фо не ти ка лық се беп-
тер мен тү сін ді ру ге бол майт ын ды ғын, олар дың 
өз гер уін де бас қа да фак тор лар дың әсе рі бо ла ты-
нын дә лел дей ке ле: «Под фо но мор фо ло гией по-
ни мает ся со во куп ность фо но ло ги чес ких средс-
тв, ко то рые при ни мают ся в мор фо ло ги чес ких 
це лях или соп ро вож дает яв ле ние мор фо ло гий» 
[4, 21 б.], – деп бұл құ бы лыс тың мор фо ло гиядан 
ал шақ қа рас ты рыл майтынын біл ді ре ді. Ға-
лым фо но мор фо ло гиялық ерек ше лік тер ре тін де 
дауыс ты лар дың үн дес уін , дауыс сыз дар дың үн-
дес уін , ас си ми ля ция, ды быс тар дың ал мас уын  
(мор фе ма лар жі гін де гі) қа рас ты ра ды. 

Қа зақ жә не түр кі тіл де рі нің ды быс тық 
жүйесі не тән ды быс ал ма су осы ұлт тар дың өмір 
тә жі ри бе сі бойы тіл дің да му ба ры сын да қа лып-
тас қан, оның ды быс тық бол мы сын ай шық тай- 
т ын бел гі ле рі нің бі рі екен ді гі мә лім. Ды быс ал-
ма су ла ры жө нін де зерт теу ші М. Мол ло ва ның 
пі кі рі мы на дай: «спон тан ды ауысу лар, яғ ни бір 
фо не ма ның екін ші фо не ма ға сәй кес ке луі – фо-
не ти ка лық құ бы лыс, ал дауыс ты лар дың еш қан-
дай мән жүк тел мей ал ма су ла ры – та ри хи құ бы-
лыс» [5, 56 б.]. Бұл пі кір ды быс ал ма су ла ры ның 
тіл та ри хы мен бай ла ны сын рас тай тү се ді. 

По зи циялық ал ма су лар ды якут, ту ва тіл-
де рі ма те ри алы ның не гі зін де мор фо ло гиялық 
тұр ғы дан қа рас тыр ған тіл ма ман да ры ның бі рі  
В.И. Зол хоев. Ол мор фе ма лар дың фо не ма лық 

құ ры лы мын анық тау мор фо но ло гия ның мін де ті 
деп көр се те ді. Ға лым якут, ту ва тіл де рін де гі фо не-
ма лар ды үн дес тік за ңы на сәй кес, ал ты син гар мо-
ния лық мор фо не ма ға топ тайды. Ол мор фо не ма-
ны ал ма су шы фо не ма лар ке ше ні деп тү сін ді ре ді. 
Алай да, ды быс тар сәй кес ті гі нің мор фо но ло гияға 
қа ты сы жай лы пі кір біл дір ме ген. 

Қыр ғыз ті лі нің ма ма ны Т. Са ды ков не гіз де 
(тү бір де) бо луы мүм кін өз ге ріс тер ді тө мен де гі ше 
көр се те ді: 1) л > н (ал > ан, бул> мун> мын, 
очолошон, ушу> ушун, ти гил> ти тан, те
ти гил> те ти гин, те те ти гил> те те ти гин, 
кай сыл> кай сын); 2) б – м (бул > бун > мун, 
бул> бын> мын); 3) «мен», «сен», «ол», «бұл» 
есім дік те рі нің ба рыс сеп ті гін де гі фор ма ла ры-
ның бөл шек теу ерек ше тү сін ді ру ді қа жет ете ді; 
4) л > Ø (бул/ бу, ошол/ ошо, ушул/ушу, ти
гил/ ти ги, те ти гил/ те ти ги, тээтети гил/ 
тээте ти ги, кай сыл /кай сы) [6, 73 б.]. Ға лым 
соң ғы «ал ма су ды» сөз дер дің па рал лель нұс қа-
ла рын ту ды ра тын сти лис ти ка лық фак тор лар мен 
бай ла ныс ты ра ды. Бұл мақ сат тар ды ше шу тіл-
де гі жал пы мор фо но ло гия лық құ бы лыс тар дың 
та би ға тын ашу да аса ма ңыз ды бол мақ. Алай да, 
тіл дер дің өзін дік ерек ше лік те рі мен тіл ге әсер 
ете тін экс тра ли нг вис ти ка лық фак тор лар ға бай-
ла ныс ты бұл мақ сат тар күр де ле не тү се тін ді гі 
сөз сіз.

Ды быс тар дың иге ру сіз, ер кін ал ма суы ның 
се бе бін, бір топ ға лым дар көр ші ды быс тар дың 
әсе рі нен бол ған ком би на тор лық өз ге ріс де се, 
кей бі реуле рі жер гі лік ті тіл ерек ше лік те рі мен 
бай ла ныс ты ра ды.

Сон дай құ бы лыс тар дың бі рі п-б ды быс та ры-
ның ал мас уына тоқ та ла кет сек, Б. Са ғын ды құлы 
сөз ба сын да қа таң ды быс тар дың ұяң дан уын : «...
адам зат ті лі нің да му заң ды лық та ры на ба ғы на-
тын ерек ше құ бы лыс тар дың бі рі. Бас қа ша айт-
қан да, ды быс та луы қиын тіл дік эле ме нт тер ді 
адам ор га низ мі фи зи оло гиясы ның мүм кін ді гі не 
сәй кес же ңіл де тіп айтуға ты ры су шы лық – тіл дің 
өз та би ға ты ту дыр ған тұ рақ ты тен ден ция ре тін-
де, өз ге ру ді, құ бы лу ды ай қын дайт ын үл кен ба-
ғыт ре тін де ес те жоқ ежел гі дәуір ден қа зір ге де-
йін  өмір сү ріп ке ле ді», – деп ұяң да ну дың сөй леу 
ба ры сын да іс ке ас қан құ бы лыс ре тін де көр се те ді 
[7, 26 б.]. Осы ең бе гін де про фес сор Б. Са ғын ды қ- 
ұлы у~п~б, п~б~в, п~у, б~в ды быс та ры ның те гі 
бір, бір кез де гі бір фо не ма ның ал ло фо ны бол ған-
дық тан, ва ри ант тар құ ра мын да бір-бі рі не ауыс-
қа ны мен, сөз дің ма ғы на сы на еш қан дай нұқ сан 
кел мейт ін ді гін атап өте ді [7, 26 б.]. Олар дың ал-
ма сып қол да нылуына тек тес ті гі нің де үл кен әсер 
ет кен ді гін бай қауға бо ла ды.
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Олар дың жай дан-жай мұн дай өз ге ріс ке 
ұшы ра майт ын ды ғын С. Омар бе ков те айтады. 
Ға лым п ды бы сы ның б-ға ал мас уын  қа таң дық 
жә не ұяң дық қа сиет те рі не қа рай, фо но ло гия лық 
жү гі жоқ тұс та бі рі нің ор ны на бі рі нің қол да ны-
луы деп тү сін ді ре ді. Мұн да сөз ма ғы на сын да 
еш қан дай өз ге ріс бол мауы ке рек. С. Омар бе ков 
бұл ал ма су ды: «По доб ную кар ти ну нель зя се бе 
предс та вить как не кую произ воль ную взаимо-
за ме няе мос ть этих сог лас ных. Наобо рот, да же 
са мый бег лый об зор на ча ла тюрк ско го сло ва 
по ка зы вает на ли чие оп ре де лен ной за ко но мер-
нос ти в упот реб ле нии п, б» [8, 58 б.], – деп тү-
сін ді ре ді. Түр кі тіл де рі нің ішін де сөз ба сын да п 
мүл де кез дес пейт ін де рі бар, ке рі сін ше баш құрт, 
якут тіл де рін де сөз ба сын да тек б айтыла ды. 
Қа зақ го вор ла рын да бп ал ма суы қа зақ ті лін де-
гі жал пы түр кі тіл де рі не ор тақ сөз дер де аз дау. 
Сон дық тан мұ ны бас қа тіл дер дің әсе рі нен бол-
ған құ бы лыс деп айту қиын.

Сөз дер құ ра мын да ғы ды быс тар дың ал мас уын  
кө бі не жер гі лік ті тіл ерек ше лік те рі деп қа рау, 
со лай қа был дау қа лып тас қан. Де ген мен мор фе-
ма лар құ ра мын да ды быс тар дың ал ма сып қол да-
нылуына, жер гі лік ті тіл ерек ше лік те рі нің пай да 
болуына әсер ете тін тіл дік жә не экс тра ли нг вис-
ти ка лық фак тор лар бо ла ды. Кей бір ға лым дар-
дың пі кі рін ше, диа лек ті лік ерек ше лік тер – өт кен 
за ман дар дың ізі, осы кү ні кез дес пейт ін, бір кез-
дер де гі тіл дік жә не диа лек ті лік жүйе лер дің қал-
ды ғы, жұр на ғы. Олар қа шан да жал пы ха лық тық 
сөй леу не гі зі не сүйене тін қа зір гі го вор лар дың 
та би ғи эле ме нт те рі не айна лып кет кен. Же ке диа-
лек ті лік жүйе лер жал пы ха лық тық не гіз де бо ла 
оты рып, бір-бі рі не жә не әде би тіл ге қа ра ма-қар-
сы құ бы лыс бо лып та бы ла ды. Мә се лен, әде би 
тіл дің да му ба ры сын да өз ге ріс ке ұшы рап, бас қа-
ша ва ри ант та жұм са ла тын да ры да ауызе кі тіл де 
кез де се бе ре ді.

Пб ды быс та ры ның сөз дің ма ғы на сы на әсер 
ет пей ал ма суы сөз дің ор таң ғы по зи цияла рын да 
да кез де се ді. Сөз дің ан лаут по зи циясын да ғы пб
ның қай сы сы бұ рын ғы, қай сы сы ке йін гі де ген 
сұ рақ тың жауа бын көп те ген түр кі та ну шы лар қа-
рас тыр ған. В.В. Рад лов, С. Ма лов, Э.Р. Те ни шев, 
А.М. Щер бак сөз ба сын да ғы ұяң дар ды қа таң дар-
дың ва ри ан ты, яғ ни кө не түр кі тіл де рін де кө бі-
не қа таң дар дың сөз дің ба сын да кез де се тін ді гін 
айтады. Бұл ға лым дар дың пі кі рі бо йын ша, кө не 
түр кі ті лін де қа таң дар, әсі ре се сөз ба сын да өте 
көп қол да ны ла ды. Яғ ни тіл дің эво лю циялық да-
му ба ры сын да ғы ұяң да ну үр ді сі нің әсе рі нен пб 
ал ма суы іс ке ас қан. Кө не түр кі тіл де рін де қа таң-
ұяң оп по зи циясы бол ма ған.

Э.В. Се вор тян түр кі тіл де рін де апа жә не аба 
(ап па, әп пә) сөз де рін бір ма ғы на бе ре ді дей оты-
рып, бі рін ші нұс қа сын кө не леу деп тү сін ді ре ді 
[2, 54 б.]. 

А.М. Щер бак кей бір түр кі тіл де рін де бас тап-
қы п жә не б, т жә не д, с жә не з бі рін-бі рін ер кін 
ал мас ты ра ды деп көр се те ді [1, 95 б.].

Алай да, сөз ба сын да п не бмен айтыла тын 
бар лық сөз дер ді бі рі мен бі рін ауыс ты рып қол да-
на бе ру ге бол майт ын ды ғы анық. Бұл сөз ба сын-
да атал ған ды быс тар дың ал мауы өзін дік «заң ды-
лық тар ға» не гіз де ле ті ні жә не мұн дай құ бы лыс 
фо не ти ка лық заң ды лық тар дан өз ге ше екен ді гін 
көр се те ді. Мұн дай құ бы лыс тар әри не мор фо-
но ло гия лық құ бы лыс тар ре тін де қа рас ты ры луы 
тиіс. Сөз ба сын да ғы пб ал ма суы, С. Омар бе ков-
тің көр сет уін ше, Өз бе кс тан, Тә жі кс тан, Қа ра-
қал пақ стан, Түрі  кме нс тан рес пуб ли ка ла ры ның 
тер ри то риясы мен осы рес пуб ли ка лар ға шек тес 
ай мақ та тұ ра тын қа зақ тар дың ті лін де көп бай қа-
ла ды [8, 123 б.]. 

Атал ған б-п ды быс ал ма суы ның қа та ры на 
бпу ды быс ал мас уын  да қо су ға бо ла ды. Бұл 
ту ра сын да про фес сор С. Би зақов: «П/б ды быс-
та ры ның кей де со нор «у»-мен ал ма суы да бай-
қа ла ды. Де ген мен шұ ғыл «п» ды бы сы ның үн ді 
«у»-ға айна лу ара лы ғын да ғы бір не ше ды быс тық 
ва ри ант бол ған тә різ ді. Атап айт қан да, тү бір де гі 
қа таң «п» қо сым ша да ғы ды быс тың әсе рі нен ал-
ды мен ұяң «б»-ға, со сын спи ра нт тық ва ри ант қа, 
одан үн ді ды быс қа ауысуы мүм кін. Сөйт іп, бас-
тап қы тұл ға жа пып/жа бып/ жа уып  тү рін де өз ге-
ріп кел се ке рек. Осы тип тес ва ри ант тар дың ер те-
де гі сы ңа ры жаз ба ес ке рт кіш тер де, қа зір гі туыс 
тіл дер мен го вор лар да кез де сіп қа ла ды», – де ген 
тұ жы рым жа сай ды [9, 54 б.].

Ті лі міз де гі бұл құ бы лыс мор фе ма лар құ ра-
мын да іс ке аса тын дық тан, олар ды тек фо не ти ка-
лық заң ды лық деп емес, мор фо но ло гия тұр ғы сы-
нан қа рас тыр ған жөн деп есеп тей міз. Мә се лен, 
п ды бы сы ның б-ға ал ма суы кей бір сөз дер ге қо-
сым ша жал ған ған да көп – кө бі, жап – жа ба ды 
– жа бық, сап – са бы (кү рек тің са бы) бо лып өз ге-
ре ді де, әс кер са пын да де ген де өз гер мейді. Яғ ни 
бұл бір фо не ти ка лық заң ды лық бо йын ша ал ма-
са тын бол са, он да бә рі бір дей бел гі лі бір ере же ге 
сәй кес ал ма суы ке рек еді. Мұн да сөй леу де (речь) 
үнем прин ци пі бо йын ша, сөй леу ші өзі нің ар ти-
ку ля циялық мүм кін дік те рі не бай ла ныс ты кей бір 
ды быс тар ды ал мас ты рып қол да на ды. Сөй леу үр-
ді сін де сол нұс қа бір те-бір те нор ма ға айна лып, 
қа лып та сып кет кен.

Сөз ба сын да б мен п ал ма суы жер гі лік ті 
ерек ше лік тер де ға на кө рі ніп қой май, тіп ті ор-
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Түр кі тіл де рін дегі ды быс алмасу үр діс тері

фог ра фиялық сөз дік те де «жа ры сып жү ре тін ді-
гін» бай қауға бо ла ды, мы са лы, байым – пайым, 
ба лу ан – па лу ан, ба ра бар – па ра пар, бә ле – пә ле, 
пен де – бен де т.б. 

Түр кі тіл де рі нің жік те лі сін анық тау ба ры-
сын да түр кі тіл де рі не ор тақ кей бір тіл ар ты ды-
быс та ры ның ал ға жыл жу үде рі сі бол ға нын, кө не 
түр кі тіл де рін де сөз дің со ңын да тіл ар ты ғ жә не г 
ды быс та ры ның кө бі рек кез де се ті нін айтады. Ал 
ке йінірек пай да бол ған тіл дер де бұл ды быс тар 
жар ты лай дауыс ты ды быс тар ға ауыса ды не ме се 
мүл дем тү сіп қа ла ды. Бұл құ бы лыс қа С.Е. Ма-
лов «опе ред не ние», яғ ни ды быс тар дың тіл ал ды-
на жыл жуы де ген атау ды ал ғаш ұсы на ды. Мы сал 
ре тін де кө не түр кі тіл де рін де (әзір бай жан, оғыз, 
са ры ұй ғыр, ха кас, ша ға тай тіл де рі) тау сө зі тағ 
бо лып айт ыл ған, ал жа ңа түр кі тіл де рін де қыр-
ғыз ( тоо), қа зақ ( тау), та тар ( тау), чу ваш (ту), 
якут ( тыа) деп қол да ны ла ды. Осы тіл дер де ғ, г 
ды быс та ры сөз ор та сын да да дауыс ты лар мен 
ал ма са ды. Мы са лы, «суық» сө зі кө не ұй ғыр ті-
лін де со ғық, түр кі мен ті лін де со вук, шор, ха кас 
тіл де рін де сõк бо лып ғ ды бы сы у ды бы сы мен ал-
мас қан. Бұ ған та ғы бір мы сал, елу сө зі нің кө не 
түр кі ес ке рт кіш те рін де гі нұс қа сы äлиг, ша ға тай 
ті лін де алик бол са, қа зір гі түр кі тіл де рін де қа зақ 
ті лін де елу, қыр ғыз ті лін де еlÿ, та тар ті лін де ällі 
бо лып қол да ны ла ды [10, 140 б.]. 

Д.А. Са ли хо ва та тар ті лін де гі ак+а = ага 
«аға ды» мы са лын да ғы ал ма са тын [қ][ғ] ды-
быс та ры бір мор фо не ма ға бі рі ге ді (қғ) деп көр-
се те ді. Мұ ны ол М.З. За киев тің мор фе ма лар құ-
ра мын да ғы өз ге ріс тер дің ды быс тар ал ма суы нан 
іс ке аса ды де ген тұ жы ры мы нан ала ды [11, 11 б.].

Ұяң да ну үр ді сі, түр кі та ну шы ға лым дар дың 
пайым да уын ша, бар лық түр кі тіл де рі не ор тақ жә-
не олар ды быс тар дың қа лып та су, жік те лу ке зең-
де рін де іс ке ас қан. Жо ға ры да атал ған зерт теу лер 
бо йын ша тұ жы рым дай ке ле, ды быс тар дың ал-
мас уына пси хо ло гия лық фак тор лар, ана ло гия құ-
бы лы сы жә не т.б. экс тра ли нг вис ти ка лық фак тор-
лар әсер ет кен де ген қо ры тын ды жа сауға бо ла ды.

Жо ға ры да көр се тіл ген ғы лы ми тұ жы рым-
дар ға сүйене оты рып жә не ды быс тар дың ал-
мас уына се беп бо ла тын мор фо но ло гия лық құ-
бы лыс тар: тіл ал ды на жыл жу үр ді сі, сөз ді оңай 
айтуға ұм ты лу үр ді сі, үнем прин ци пі не гі зін де 
тү бір де гі ды быс тар дың ер кін ал мас уын  мор фо-
но ло гия лық ды быс ал ма су дың бі рі деп қа рас ты-
ра мыз. Ал мор фо но ло гия лық құ бы лыс тар ар ти-
ку ля циялық шек ке, мүм кін дік ке не гіз дел ме ген, 
тек сөй леу дағ ды сын да туын дап, қа лып тас қан 
өз ге ріс тер.

Жал пы тіл бі лі мін де гі зерт теу ші лер дің ең-
бек те рі нен бай қайтыны мыз: мор фо но ло гия лық 
құ бы лыс тар әр тіл де әр қа лай жү зе ге аса ды. Мә-
се лен, орыс ті лін де ды быс тар сөз ма ғы на сы на 
әсер сіз, кө бі не грам ма ти ка лық мақ сат та ал ма са-
ты нын мор фо но ло гия лық деп атал ға нын тү сін-
дік. Ал түр кі тіл де рін де ды быс тар дың ал мас уына 
ға лым дар сәй кес тік ті де жат қы за ды.

Ды быс ал ма су ла ры на бай ла ныс ты құ бы лыс-
тар дың бар лы ғы тіл дің да му та ри хы мен ті ке лей 
бай ла ныс ты бол ған дық тан, көп жағ дайда фо но-
ло гия лық шарт ты лық орын ала ды. Сон дық тан 
ды быс ал ма су ла ры та за фо не ти ка лық се беп тер-
мен жү зе ге ас пай ды жә не олар дың өз гер уіне бас-
қа да фак тор лар дың әсе рі бо ла ды.
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Ем бер ге но ва. М.Қ.

Қы тай ті лін де гі (习惯用语) дағ
ды сөз дер ді қол дан ған да кез

де се тін кей бір қа те лік тер

Ма қа ла да сту де нт тер дің қы тай ті лін де гі дағ ды сөз дер ді қол дан
ған да кез де се тін қа те лік тер жа йын да баян да ла ды. Сол қа те лік тер дің 
се беп сал да ры мен қа те лік ке бой ал ды ра тын кей бір фак тор лар қа
рас ты ры ла ды. Қы тай ті лін де гі дағ ды сөз дер ді үй рен ген де ие рог лиф
тен, сол ел дің мен та ли те ті, салтдәс тү рі мен мә де ниеті нен бө лек, ана 
ті лі нің ық па лы нан, сөз дің ауыс па лы ма ғы на сы нан, зат есім нен, си но
ним сөз дер ден қы тай ті лі не тән мөл шер сөз ден, етіс тік тің ауы сып 
қол да нылуын ың әсе рі нен пай да бол ған қа те лік тер ге тоқ тал дық. 

Тү йін  сөз дер: дағ ды сөз дер, қа те лік тер, үйре ту жол да ры.

Yembergenova M.K.

The special attention paid on  
errors that meet in the using 

of (习惯用语) idioms in Chinese 
language

The article tells about the students admitted errors in the application 
of Chinese idioms, and some of the factors considered and the reasons for 
admission of these errors. Particular attention is paid to the mistake that 
because of ignorance of the mentality of the country, the traditions and 
culture that determine the correct application of idioms, as well as the 
influence of the native language, the meaning of the variables of words, 
synonyms with the typical number of words in the Chinese language to 
study the idioms of Chinese.

Key words: idiom, errors, teaching skills.

Ем бер ге но ва М.К.

Не ко то рые ошиб ки,  
вс тре чающие ся  

при из поль зо ва нии  
(习惯用语) идиом  

ки тай ско го язы ка

В статье расс ка зы вает ся о до пус кае мых сту ден та ми ошиб ках в 
при ме не нии идиом ки тай ско го язы ка и расс мат ри вают ся не ко то рые 
фак то ры, а так же при чи ны до пу ще ния этих оши бок. Осо бое вни ма
ние уде ле но ошиб кам, ко то рые до пус кают ся изза нез на ния мен та
ли те та ст ра ны, тра ди ций и куль ту ры, от ко то рых за ви сит пра виль ное 
при ме не ние идиом, а так же влия ния род но го язы ка, смыс ла пе ре
мен ных слов, си но ни мов с ти пич ным ко ли че ст вом слов в ки тайс ком 
язы ке на изу че ние идиом ки тай ско го язы ка.

Клю че вые сло ва: идиомы, ошиб ки, на вы ки пре по да ва ния.
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ҚЫ ТАЙ ТІ ЛІН ДЕ ГІ  
(习惯用语) ДАҒ ДЫ  

СӨЗ ДЕР ДІ  
ҚОЛ ДАН ҒАН ДА  

КЕЗ ДЕ СЕ ТІН КЕЙ БІР 
ҚА ТЕ ЛІК ТЕР

Соң ғы жыл да ры қы тай ті лі не қы зы ғу шы лық та ны тып жүр-
ген Қа зақ стан сту де нт те рі нің са ны ар ту да. Бас тап қы да тіл 
үйре ну ші лер ие рог лиф ті жат тау, ды быс тау не ме се төрт тон ды 
мең ге ру қиын де се, уа қыт өте ке ле, қы тай ті лі нің ор та жә не жо-
ғар ғы са ты сын да та ғы да бір қиын дық қа тап бо ла ды. Ол – қы-
тай ті лін де гі дағ ды сөз дер. 

Дағ ды сөз дер күн де лік ті өмір де өте жиі қол да ныс та. Дағ ды 
сөз дер дің са бақ тан тыс, мә се лен ки но көр ген де, әде би кі тап тар 
оқы ған да, әң гі ме лес кен кез де қол да ны луы 80%-ға же те ді екен. 
Сту дент үшін қы тай ті лін де гі дағ ды сөз дер ді ер кін мең ге ру ең 
бас ты мә се ле. Өйт ке ні, сту дент әр ие рог лиф тің қа лай оқы ла ты-
нын, не ма ғы на бе ре ті нін, қа лай қол да ны ла ты нын жақ сы біл-
ге ні мен дағ ды сөз ді көр ген де, аң-таң бо лып қа ла ты ны бар. Ал 
сөз бе-сөз ауда ра тын бол сақ, ол кез де дағ ды сөз өз ма ғы на сын 
өз гер те ді. 

Со нау XX ға сыр дың 60 жыл да ры нан, кү ні бү гін ге де йін , ғы-
лым са ла сын да Қы тай ті лін де гі дағ ды сөз дер ді зерт те ген ше-
тел дік ға лым дар аз емес. Қы тай ті лін де гі дағ ды сөз дер дің шы ғу 
та ри хы өте те рең, әрі қол да ны сы кең. Он да қы тай хал қы ның 
мә де ниеті, та ри хы, салт-дәс тү рі, әдет ғұр пы, тұр мыс тір ші лі гі 
жа тыр. 

Тө мен де сту де нт тер дің са бақ ба ры сын да дағ ды сөз дер ді 
қол дан ған да жі бе ре тін кей бір қа те лік те рі не ке ңі нен тоқ та лып 
өтейік.

Ана ті лі нің ық па лы нан пай да бол ған қа те лік тер.
Пси хо ло гия ғы лы мын да “迁移（ағыл.тіл.totransfer та-

сы мал дау, ара лас ты ру） де ген ұғым бар. Бұл де ге ні міз жа ңа 
нәр се үйре ну ке зін де, өз бі лі мі мен бі лік ті лі гі не, әдіс тә сі лі-
не, тә жі ри бе сі не, ой тұ жы ры мы на жә не с.с. сүйен ген дік тен, 
жа ңа зат ты үйре ну ба ры сын да со ған да әсер етуі екен. Мұн-
дай та сы мал дау екі ге бө лі не ді; 正迁移	(positivetransfer) дұ рыс 
та сы мал дау жә не 负迁移	 (negativetransfer) қа те та сы мал дау. 
Шет ті лін үйре ну ба ры сын да, сту дент жал пы қиын шы лық ты 
жоя мын де ген ой мен, ана ті лін де гі ма ғы на сы сәй кес ке ле тін 
сөз бен ал мас ты рып не ме се со ған ұқ сас сөз ге елік теп қол да на-
ды. Сол се беп ті сту дент қы тай жә не қа зақ тіл де рін де кез де се-
тін кей бір дағ ды сөз дер де, ау дар ма сы жә не қол да ну жа ғы нан 
қиын дық пен қа те лік ке ұшы рай ды.
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Қы тай ті лін де гі (习惯用语) дағ ды сөз дер ді қол дан ған да кез де се тін кей бір қа те лік тер

Мә се лен 吹耳边风айту, үгіт теу（在耳朵边
说话,指鼓关系密切的人去做某事）, 打小报告
жа ман дау, ғай бат тау（背地里向上或长辈某人
的坏话）осы екі дағ ды сөз де，жел сө зі «刮	тұ-
ру»,есеп сө зі «写	жа зу» етіс ті гі мен қол да на ды 
де ген ой мен «刮耳边风»,	«写小报告» де ген қа-
те лік тер жі бе ріп ала ды. Сол сияқ ты «倒胃口—
丢胃口»,«做手脚——耍手脚» деп мүл дем бас-
қа сөз ге ай нал ды рып жі бе ре ді.

Оқы ту так ти ка сын да ғы қа те лік тер.
Қы тай ті лін те рең үйре не бас та ған нан ке йін , 

бір те-бір те сөз дік қо ры на дағ ды сөз дер де қо сы-
ла ды. Сөз дік қо ры кө бей ген сту дент, осы кез де 
та ғы бір қиын дық қа тап бо ла ды. Әсі ре се, мөл-
шер сөз дер ді, дағ ды сөй лем ішін де «бұ рын ғы 
әде тін ше» қол да на ды. Мы са лы: 小菜一碟бол ма-
шы нәр се（比喻很容易做到的事儿),	说不到一
块儿тіл та бы са ал мау(说不来）де ген дағ ды сөз-
дер ді алайық。

Осы ған де йін  мөл шер сөз дер мы на құ ры-
лым мен «量词+名词»,«一块儿+动词» жа са ла ды 
де ген тү сі нік қа лып тас са，ен ді сол қа лып тас қан 
сте реотип ті өз гер ту ге ту ра ке ле ді. Олай бол ма-
ған жағ дайда сөй лем нің жал пы ма ғы на сы өз ге-
ре ді. Мы са лы: «小菜一碟»	——	«一碟小菜	бір 
тос та ған та мақ»，«说不到一块儿»	——	«一块
儿说/唱/做	бір ге айту» деп қа лып тас қан дағ ды 
сөз ден жай ға на мөл шер сөз ма ғы на ға ауы сып 
ке те ді.

3. Салт-дәс түр айыр ма шы лы ғы нан бо ла тын 
қа те лік тер.

Тіл – салт-дәс түр ді жал ғас ты ру шы кө пір. 
Екі ел дің әдет-ғұ рып айыр ма шы лы ғы, дағ ды 
сөз дер ге әсе рін ти гіз бей қой май ды. Со ның әсе-
рі нен кей бір сту дент дағ ды сөз дер ді тез жат тап 
ал ға ны мен, оны қай кез де қол да ну ке рек еке нін, 
айыра ал май қа ла тын тұс та ры бар. Мы са лы: 热
锅上的蚂蚁өзін қояр ға жер тап пау（形容某人心
情慌乱不安，或非常着急，不知道该怎么办）. 
Қа зақ тың тү сі ні гін де, құ мы рс қа – ең бек қор, шы-
дам ды, тө зім ді жән дік. Сол се беп ті «热锅上的蚂
蚁» де ген дағ ды сө зін «қа зан ның үс тін де гі құ мы рс-
қа» де ген әсер бо ла ды.

4. Үйре ну ші ден кет кен қа те лік тер.
Са бақ ба ры сын да сту дент «өзім бі лем ге» са-

лып, қа те ге жол бе ре ді. Мы са лы із де ну ші нің іш-
кі түй сі гі 打哈哈	 әзіл де су (开玩笑), 以眼还眼,
以牙还牙	кек ке кек（比喻用对方对待自己的手
段还击对方),	 一咬牙бір ше шім ге ке лу（下定
决心）осы дағ ды сөз дер ді бас қа ша қа был дауы 
мүм кін. Се бе бі, дағ ды сөз дер дің жал пы ма ғы на-
сын те рең ойла май, әр сөз дің ау дар ма сы на ға на 
кө ңіл бөл ген дік тен. Мы са лы, «打哈哈ай қай лап 
күл ді», «以眼还眼,以牙还牙	 көз ге көз ді, тіс ке 

тіс ті ал мас ты ру»，«一咬牙 тіс теп ал ды» деп қа-
те ауда ру кез де се ді. 

Шет ті лін үй рен ген де, сөз дің ма ғы на сы мен 
қол да ну жол да рын қа тар алып жү ру мін дет ті. 
Әсі ре се, дағ ды сөз дер де сөз дің те рең ма ғы на сы 
мен ас та рын бі лу үл кен жа уап кер ші лік. Із де ну-
ші дағ ды сөз дер ді үйре ну ке зін де ие рог лиф тің 
ма ғы на сы мен қа тар, дағ ды сөз дер дің шы ғу та-
ри хын, мән ма ғы на сын, қол да ну жол да рын, қай 
ор та ға сәй кес ке ле ті нін жә не т.б біл ге ні нұр үс ті-
не нұр бол мақ.

Қы тай ті лін де гі дағ ды сөз дер ді өт кен де, 
қа зақ жә не орыс тіл де рін де гі ба ла ма ла ры мен 
үйре ту, оның үс ті не си но ним ді дағ ды сөз дер-
мен бай ла ныс ты ру, оның сөз қо ры ның баюына 
сеп ті гін ти гі зе ді. Мә се лен, адам ның қар та йып  
өмір ден өтуі – бұл қа лып ты жағ дай, бі рақ сұм 
ажал айт ып кел мейді емес пе? Сол се беп ті, қа-
зақ жә не қы тай мә де ниетін де бір адам ды өл-
ді деу ге аузы бар май, қай ғы лы ха бар «өлім ді» 
бас қа сөз дер ар қы лы ас тар лап жет кі зіп отыр-
ған. Оған мы на тө мен де гі дағ ды сөз дер мы-
сал бо ла ала ды：去世了дү ниеден өт ті, 过去
了қайт ыс бол ды, 走了жү ріп кет ті, 不在了ара-
мыз дан кет ті, 闭眼了кө зін жұм ды, 不行了бол-
май қал ды, 睡着了	ұйқы ға кет ті, 老了қи са йып  
қал ды,	上西天了о дү ниелік бол ды, 永远地离开
了我们	біз ді мәң гі лік ке тас тап кет ті, 心脏停止
了跳动	жү ре гі соқ қа нын тоқ тат ты, 停止了呼吸
ты ны сы тоқ та ды. 

Мі не, осы дан біз қы тай ті лін де гі бір дағ ды 
сөз дің, қан ша ма ұқ сас ма ғы на сы бар еке нін бай-
қай мыз. 

Ма қа ла мыз ды қо ры тын ды лай ке ле айтаты-
ны мыз, тіл ді жақ сы мең гер ген нің ең не гіз гі 
көр сет кі ші, оның қол да ныс қа тү се ал уын да, 
бай ла ныс құ ра лы на айналуын да жә не қа рым қа-
ты нас ты жал ғас тыр уын да. Осы ған қа рап, біз тіл-
ді же тік мең ге ру үшін , сол тіл де гі дағ ды сөз дер-
ді қа лай жә не қай да қол да ны ла ты нын бі луіміз 
мін дет ті. 

Қы тай ті лін де гі дағ ды сөз дер дің та ри хы те-
рең, құ ры лым дық фор ма сы ау қым ды бол ған дық-
тан, үйре ну ші лер үшін бас тап қы да ауыр бо ла ты-
ны бел гі лі. Ше тел сту де нт те рі дағ ды сөз дер ді 
үйре ну ба ры сын да, ана ті лі нің әсе рі нен, салт-
дәс түр дің айыр ма шы лы ғы нан, оқы ту да ғы кей-
бір әдіс-тә сіл дің дұ рыс қол дан бау сал да ры нан, 
ие рог лиф ті тек сөз бе сөз ауда рып, кей бір дағ ды 
сөз дің ауыс па лы ма ғы на да ке ле ті нін, қа лай қол-
да ну ке рек еке нін біл мей қа ла ты ны рас.

Осы мә се ле лер ге сүйене оты ра, қы тай ті-
лін де гі дағ ды сөз дер ді үй рен ген кез де мөл шер 
сөз, зат есім, етіс тік, си но ним ға ерек ше кө ңіл 
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Ем бер ге но ва. М.Қ.

бөл ген дұ рыс. Әл бет те, дағ ды сөз дер ді үйре ту-
дің бас қа да әдіс-тә сіл де рі көп. Со ны мен қа тар, 
оқы ту шы са бақ ба ры сын да екі ел дің ұлт тық 

құн ды лы ғы на, әдет-ғұр пы на, салт-дәс тү рі мен 
мен та ли те ті не ерек ше кө ңіл бөл ге ні нұр үс ті не 
нұр бол мақ.

Әде биет тер
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Жиек баева А.Б.,  
Жа ма ло ва А.А.

Араб ті лі не кір ме сөз дер дің 
енуі нің та ри хилинг вис ти ка лық 

се беп те рі

Ма қа ла араб ті лін де гі кір ме сөз дер мә се ле сі не ар нал ған, со ның 
ішін де та ри хилин вис ти ка лық се беп те рі қа рас ты ры ла ды. Ис лам ға 
де йін гі дәуір ден бас тап қа зір гі араб ті лі нің то лы ғып баюын да пар сы, 
грек, үн ді, тү рік, фран цуз, ағыл шын ха лық та ры ның қал дыр ған із де
рі ора сан зор. Әр түр лі ұлт өкіл де рі мен қа рымқа ты нас жа са ған араб 
хал қы тіл ге әсер ете тін фак тор лар дан қа лыс қа луы мүм кін емес. Сон
дық тан олар дың ті лін де гі кей бір сөз дер, тер мин дер, атау лар екі жақ
тың өза ра қа ты на сы ар қы лы алын ған кір ме лік тер ге ай нал ды. 

Тү йін  сөз дер: кір ме сөз дер, та ри хилинг вис ти ка лық се беп, қа
рымқа ты нас, ис лам ның та ра луы, өр ке ниет тер дің то ғы суы.

Zhiyekbaeva A.B.,  
Zhamalova A.A.

Historical and linguistic reasons 
for the introduction of adopted 

words in Arabic

The article deals with the issue of adopted words in Arabic. Starting 
with the preIslamic period in replenishing and enriching the modern Ara
bic language contributed greatly to the peoples of the Persians, Greeks, 
Indians, Turks, French and English as well. Establish communication with 
different nationalities Arab people could not be subject to the factors influ
encing the language. Therefore, during the mutual relations with different 
nations have taken some of the words, terms which were adopted words.

Key words: adopted words, historical and linguistic reasons why rela
tions, the spread of Islam, contingence of civilizations.

Жиек баева А.Б.,  
Жа ма ло ва А.А.

Ис то ри колинг вис ти чес кие 
при чи ны заимс тво ва ния  

в арабс ком язы ке

В статье расс мат ри вает ся воп рос о заимс тво ван ных сло вах в 
арабс ком язы ке, ис то ри колин вис ти чес кие при чи ны заимс тво ва ния 
иноя зыч ных еди ниц. На чи ная с доис ла мс ко го пе ри ода в по пол не нии 
и обо га ще нии сов ре мен но го арабс ко го язы ка внес ли боль шой вк лад 
такие на ро ды, как пер сы, гре ки, ин ду сы, тур ки, фран цу зы и анг ли ча
не. Ара бы, устано вив шие связь с раз ны ми на циональ ностя ми, не могли 
не под верг нуть ся фак то рам, влияющи ми на язы к, поэто му в арабс ком 
язы ке имеют мес то не ко то рые заимс тво ван ные сло ва, тер ми ны. 

Клю че вые сло ва: заимс тво ван ные сло ва, ис то ри колинг вис ти
чес кие при чи ны, от но ше ния, расп рост ра не ние ис ла ма, сб ли же ние 
ци ви ли за ций.
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Адамның жаратылысы, оның табиғаты əлеуметтік болмыс 
болып табылады. Оның өмірін жалпыға ортақ жүйеде өмір сү-
ретін, қоғам мүшелерінің арасында заттар, пікірлер алмасу 
үшін жаратылғандай деп қана елестетуге болады. Сондықтан 
адамзат қоғамында əсер ету мен əсерленудің орын алуы сөзсіз 
[1, 174]. Тіл табиғаты ‒ кез-келген қоғамның ішінде дамитын 
əлеуметтік құбылыс. Тіл де осы халықтар секілді, басқа өрке-
ниеттермен тоғысып, жанаспаcа дамуы мүмкін емес. Ал, өрке-
нит ол бірден -бір үлкен күш, дамыған өркениет көршілес əлсіз 
өркениеттерге сырттай əсер етіп үстемдігін алып, жан-жақты 
ықпал етеді. Осы кезде тіл мен дін кез келген өркениеттің негіз-
гі, басты элементіне айналады [2, 116]. Араб тілі де дəл осы 
жағдайды басынан өткерді. Көршілес халықтардың дамыған 
мəдениетінің əсер еткені анық. Олар лингвистикалық жағынан 
бұрын тарихи-лингвистикалық себептермен енген. Өйткені, 
дəуіріміздің VII ғ. екінші жартысында Арабия түбегінде болған 
тарихи өзгерістердің нəтижесінде, ислам пайда болғаннан ке-
йін, осы уақытқа дейін əлемдік оқиғаларда ешқандай ерекше 
рөлі жоқ, өзімен-өзі болып көшпелі өмір кешіп жүрген арабтар 
үлкен күшке айналды. 

Сырт елдерді ислам дініне ендіру Мұхаммед пайғамбардың 
көзі тірісінде-ақ басталған болатын. Ол қайтыс болған соң 
орынбасарлары (халифтер) шет жерлерге шабуыл жасауды үде-
те түсті. Олар Сирияны, Иранды өз ықпалына бағындырып, қа-
зіргі Əзірбайжан территориясына аяқ басты [3, 13]. Осы жерде 
мекен еткен парсы халқын алар болсақ, парсы халқы Ресей мен 
Орта Азияның арасындағы шөлейтті жерлер мен Каспий теңізі-
нің маңында мекендеп, əлемнің түкпірлеріне тарап кеткен де-
ген болжам бар [4, 43б] . Исламға дейінгі дəуірде арабтың пар-
сы халқымен қарым-қатынасы басқа көрші халықтармен салыс-
тырғанда мықты болды. Міне, осы ерекше қарым-қатынас ‒ ис-
ламға дейінгі жəне одан кейінгі кездегі тығыз тілдік байланыс-
тың негізі. Бұл екі тілдің əрқайсысы бір біріне үлкен тілдік əсер 
етіп, бір-бірінің сөз бірліктерін, стильдері мен құрылымдарын 
алған. Алайда айта кететін маңызды жəйт, ол Ирак екі халықты 
байланыстырушы көпір іспеттес ел болғаннан бастап, араб тілі-
нен парсы тіліне енген сөз бірліктерінің едəуір көп болғандығы 
[5,12].  
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Ефрат батыс жағалауында орналасқан Куфа 
мен Нажафтағы үлкен қорғандар бəдəуилер мен 
Ирактың шекарасында мекендеушілерге тиесілі 
еді. Олар парсы территориясына бəдеуилердің 
шабуылдарынан қорғану үшін құрылған еді. 
Парсылардың арасында араб жəне араб емес өз-
ге тұрғындар мекен еткен болса, осы тайпалар-
ды басқаратын арнайы патшалары да болған. 
Оның ең атақтылары: المنذر  ،ملك النعمان بن إمري القيس

المنذر بن إمريء القيس بن السماء ،بن النعمان  [6, 223 б] .  
Араб тайпаларының парсы халқымен ара-

ласуындағы алыс-берістер исламның алғашқы 
кезеңінен бастап омаяттар, абасидтер дəуірі 
мен əсіресе хижраның үшінші жүз жылдығы-
ның басында ислам халифаттарының көлеңке-
сінде күшейген парсы мемлекетінің арқасында 
тілдік əсер ету мен əсерлену болғаны рас. Пар-
сы тілінің таралу аясы мынандай территорияны 
қамтыған: оңтүстікте Парсы шығанағы, Оман 
теңізі немесе Арабия теңізі; батыста Месопата-
мия мен Армения; солтүстікте Кавказ таулары 
мен Орта Азияның шөлді жерлері; шығыста Па-
мир шөлді аймақтар мен Инд теңізіне дейін 
жайылған. Тіпті парсы көшпенділері белгілі бір 
кезде шығысындағы солтүстік Моғолстан мен 
батыстағы Қара теңізге дейін жайылып, бүгінге 
дейін сол жерлерді мекен етуде [4, 43б]. 

Парсы мен араб халқының қарым-қатына-
сына түрткі болған бірінші себеп ‒ араб халқы-
ның парсы тілін ислам дінін жеңіл тарату құра-
лы деп білуінде. Бұл өз кезегінде парсылардың 
араб тілін үйренуіне алып келді. Ал, екінші се-
беп араб ғұламалары мен парсы ғұламалары-
ның бір-бірінің тіліне деген қызығушылығы-
ның артуы. Яғни ұзақ ғасырлар бойы араб тілі 
мен парсы тілін қатар қолданып, шығармашы-
лық тілі етіп таңдағандар болды, олар: ибн Си-
на, Абу ар-Рейхан аль-Бируни, Абдул Қахир 
аль-Журжани, шейх аль-Аттар, шейх Мухам-
мад аль-Ғазали. Осы екінші себеп, дəлірек шы-
ғармашылық жолы арқылы көптеген парсы тер-
миндері мен парсы сөз бірліктері араб тіліне ен-
ген болу керек. Жалпы парсы тілі шет тілдердің 
ішінде араб тілімен мəдениет, өркениет, əде-
биет жағынан қатынасқа түскен ең алғашқы тіл 
болды. «Араб тілінің ғажайыптылғы» атты кі-
таптың авторының айтуы бойынша − ″Парсы 
халқы көнеден келе жатқан өркениеті мықты 
халық. Олардың ғылымы, əдебиеті мен əдемі 
өнері тамырларын тереңге жая бастады, əсіресе 
шекіп жазу, түрлі түсті сурет салу мен музыка 
өнері кең дамыды. Арабтар парсылардан мəде-

ниет жағынан көп үйреніп, басқа тілдерге қара-
ғанда көбірек парсы сөздерін қолданды». Бұл 
парсы мен араб тілдерінің өзара тоғысу тарихы 
жыл санауымызға дейінгі ғасырлардан бастап, 
қазірге дейін жалғасуда. Ал абасситтер дəуірін-
де байланыс едəуір кең түрде жүзеге асты, нə-
тижесінде аударма күшейді. Парсы кітаптары 
араб тіліне аударылған, соның ішінде ең көне 
кітаптардың бірі «Қалила мен Димна» мен ибн 
Муқаффагтың əдебиеттері екені анықталған. 
Кейде кітап толығымен, кейде жартылай, ал 
кейде тек өздеріне сай келетін тақырыптарды 
аударған. Əрине, парсы тілінің араб тіліне, əде-
биетіне тигізген əсері тек əдебиетпен ғана шек-
теліп қалмаған, керсінше əртүрлі салаларда да 
өз ізін қалдырды. Əкімшілік, саясат аясы бол-
сын немесе ғылым, əдебиет саласы болсын, не 
болмаса қаладағы əлеуметтік өмір шеңбері бол-
сын парсылар сол дəуірде көш басында болған. 
Арабтар олардан əкімшілік, мекемелік хаттар-
дағы, жазу өнеріндегі, ғылымның астрология, 
ботаника, медицина т.б. салаларындағы, сон-
дай-ақ тамақ, киім-кешек, сусындармен байла-
нысты терминдері мен өсімдіктердің, емді 
шөптердің, гүлдер мен бағалы тастардың 
атауларын алған. Араб сөздіктерінен парсы 
сөз бірліктерінің сөзжасам арқылы, не қалып-
қа салу арқылы арабшаландырылғанын көр-
сек болады. Арабтар ол сөздерді өздерінің ис-
лами орталарына сай келетін сөздерді алып, 
мағыналарына көп мəн беретін болған [ 7, 8-
9б]. Парсы тілінен енген сөздер төмендегідей 
топтастыруға болады:  

киім-кешек, атаулары: 
, керемет жібек матасы أرمغان  جورب   – қол-

ғап, سروال وسربال   − шалбар,  
,жазғы аяқкиім ( сандали) – صندل آذريون   – са-

ры түстің бір түрі, дəлірек айтқанда, сəбіз түсі; 
минералды заттар мен бағалы заттар атаула-

ры: 
,болат – فوالذ جوھر   – қымбатты бағалы заттар, 

,мыс оксиді – جنزار فيروز   – көгілдір ақық (бирю-
за), الزورد   − көкшіл сыр (лазурь); 

өсімдік, хош иісті гүлдер, жемісті жəне же-
міс бермейтін ағаштар атауларынан: 

  тұңғиық (су астында өсетін гүлді نيلوفر
өсімдік), تفاح   – алма, خربز   – қарбыз, ياسمين    ақ-
гүл, ақтамақгүл, بازنجان − кəді (баклажан), خيار   – 
қияр, لوز   – бадам, طرخون   – эстрагон; 

жануарлар мен құстар атауы : 
 саламандра (кесіртке тəрізді – سمند أو سمندر 

жəндік), ْبر  ٘بٙ  – жолбарыс, ِسنِّور   – мысық, سوذنيق و  
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,қыран; сұңқар – سوذانق ببغاء   – тотықұс, ُكّرذ – қар-
шыға; 

тамақ пен сусын атаулары: 
 қант қосып пісірілген шырынды –بختح و باذق

су, جردق   – домалақ қалың нан, شوربا   – сорпа, 
 ,бал мен раушан гүлден жасалған қоспа -جلنجبين 
 ;балмұздақ – بوظة

сондай-ақ басқарма, əкімшілікте қолданы-
латын бірқатар сөздер: 

,мемлекеттік мекеме – ديوان بريد   – почта, زنديق   
– атеист, دستور   – конституция, دھليز   – дəліз, عسكر   
– əскер, أريكة   – орындық, نموذج – үлгі [8,  
68-69 б.]. 

Араб тіліне, сондай-ақ, семит тілдерінен ара-
мей, эфиоп тілдерінің əсер етпей қоймағаны бел-
гілі. Араб халқы көршілес жатқан арамей халқы-
мен сауда-саттық, хижра, сапар шегу, арабтың 
кейбір тайпаларының арамей тайпаларымен қо-
сылу арқасында Араб жарты аралының солтүстік 
бөлігінде қарым-қатынасқа түсіп отырды. Арамей 
халқы Сирияның жазық даласы мен алқаптарын 
негізгі мекені етіп, сауда жолдары арқылы өтетін 
керуендердің аялдамаларына билігін жүргізген. 
Арамей тілі Таяу Шығыста өте үлкен маңызға ие 
болған. Арамей тілінің жан-жаққа тарап, дамы-
ғандығы сонша, тіпті сауда мен дипломатияның 
тіліне айналды. Ұлы Александр Македонскийдің 
жаулап алуынан кейін арамей тілі грек тілімен қа-
тар қолданылатындай дəрежеге жетті. Дамаскіде 
Меккенің саудагерлері арамей халқымен байла-
ныс жасап, сауда керуендері Араб аралындағы 
сауда орындары арқылы өтіп жүретін болған. 
Арамей тілі саясат пен қаржы тілі болумен қатар, 
кейбір арабтардың қабылдаған еврей дінінің жəне 
Гассан мен Хирадағы христиан арабтардың да ті-
лі болды [9, 38б]. Осылайша арамей тілінің еврей-
лік диалектісін христиандар Сирия, Палестинада 
қолданса, екінші Месопатамиядағы ассириялық 
диалектісі Сирияның солтүстігіне дейін жетіп, 
сол жерлерде ғана қолданыста болған. Исламның 
алғашқы жылдарында арабтар бірінші болып, 
арамей тілінің ассириялық диалектісінен Араб 
жарты аралында өспейтін өсімдіктер атауын ал-
ды, мысалы: الرمان  -анар, 

الخمر - ,зайтун- الزيت шарап, الكبريت -  күкірт, 
 ;маржан-المرجان 

тұрмыстағы құрал-саймандар атаулары: الباب   
– есік, القفل   – құлып, الزجاج   – шыны, шөлмек, الكيس   
– қапшық, السيف   – қылыш, الخاتم   – жүзік, сақина; 

мемлекеттік басқармада қолданылатын сөз-
дер: السلطان   – cұлтан, األمة   – ұлт, العالم   – əлем, المدينة   
– қала, السوق   – базар, السبيل   – жол, الساعة   – сағат; 

жазу, оқу, білім саласындағы сөздер: الكتاب   – 
кітап, التلميذ   – оқушы, التفسير   - түсіндірме, тəпсір, 
 .сурет, [10,19б] – الصورة

Ал, Йемен ерекше географиялық аймақта 
орналасқанына байланысты, теңіз жəне құрғақ 
жолдарымен танымал еді. Бұл үлкен маңызы 
бар территория кейде арабтарға, кейде парсы-
ларға, ал кейде эфиоптарға тиесілі болды. Ис-
ламға дейінгі кезеңде христиандар мен еврей-
лер кеңінен тарап, талас тартыстар орын алған. 
Йемендік арабтар мен эфиоптар арасында ты-
ғыз мəдени, экономикалық, саяси қарым-қаты-
настар бірқатар эфиоптық сөз бірліктерінің 
араб тіліне тасымалдануына алып келді. Олар 
көбіне діни сарындағы сөздер: 

,екіжүзді – المنافق منبر   – мінбер, محراب   – ғиба-
датхана, أرائك   – орындықтар, البرھان   – дəлел [11, 
146б]. 

Ал, үнділерге тоқталар болсақ, арабтар 
олармен сауда қарым-қатынастарын орнатып, 
тауарлар айырбастаған. Осылайша тікелей не-
месе арада делдал болған парсылар арқылы үн-
ді сөздері араб тіліне еніп кеткен. Ал арабтар-
дың Еуропа пен Шығысты қытай, үнді тауарла-
рымен қызықтыруы 15-ші ғасырда еуропалық-
тардың арабтармен байланыс орнатуына итер-
меледі. Ал المسعودي -дің айтуы бойынша « Араб-
тар əртүрлі аймақтың өзіне тиесілі сөздерді 
қолдануға тырысқан» десе, ал доктор يوسف  
 былай дейді « Бұл орайда арабтардың əдебіمحمد
үнді санскрит тіліндегі сөздерді емес, сол ай-
мақтардың тұрғындары мен саудагерлердің 
ауызекі сөздерінен алғаны белгілі». Арабтар 
үнділерден кейбір өсімдік, жануар, емдік шөп-
тер, хош иісті əтірлер, қымбат бағалы тастар, 
мата мен қылыш атауларын алған. Үнділерден 
енген сөздер: أرز   - күріш, بھا ر   - тазартылған 
мақта, وتياءت   – мырыш, زنجبيل   – жанжабіл, занза-
біл (имбирь), سكر   – қант, طباشير   – бор, طاووس   – 
тауыс , فنجان   – саптыаяқ, ليمون   – лимон, النمط   – үл-
гі, فيل   – піл, [8, 69-70б] .  

Арабтардың гректермен, византиялық рим-
діктермен қатынасы жыл санауымызға дейінгі 
уақытта, яғни Египет, Сирия, Палестина мен 
Ирактың бір бөлігінің отарлануына жарты ға-
сыр қалғанда орнаған еді. Бұл отаршылдық ис-
лам келген кезде де жалғасын тауып, Алексан-
дрия, Иерусалим, Дамаск, Антакия, Латакия 
грек тілі тараған негізгі қалаларға айналған еді. 
Грек тілі дін мен философияда айқын көрінді. 
Бұл екі саладағы сөздер тікелей гректерден не-
месе гректермен саяси, рухани жағынан тығыз 
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байланыста болған сириялықтардан енді. Көбі-
не теңіз өмірі, жаратылыстану мен псхиоло-
гиялық ғылымдармен байланысты сөздер мен 
əкімшілік, діни атаулар, материалды заттардың 
атаулары енген:  

,Інжіл – إنجيل ,Ібіліс -إبليس  أخطبوط   – сегізаяқ, 
,флот – اسطول أسطورة   - аңыз, ертегі; إقليم - белдеу, 
аймақ, أنجر السفينة – зəкір, بلغم - қақырық, برقوق - 
алхоры, алша, بطاقة – карточка, دكان – дүкен, فندق 
– мейрамхана, طلسم – тұмар [8, 70-71б]. 

Арабтар грек тілімен латын тілін ажыратпа-
ған, керсінше бұл екі тіл де рим тілі деген атау-
мен белгілі болды. Қысқаша айтар болсақ, ла-
тын тіліндегі сөздер де сауда-саттық, крест жо-
рықтары, саясат пен мəдениет аясындағы бай-
ланыстар арқылы кірген болатын. Латын тілі-
нен алынып, қолданыста жиі болған сөздер тіз-
бегі: إلياء أو إيلياء   - қасиетті үй, امبراطور - импера-
тор, بركان – жанартау, سراط أو صراط – жол, فرن – 
пеш, قرصان – қарақшы, قميص – жейде, منديل – ора-
мал, قنصل - консул [8,71б]. 

Ал, аббасия дəуірінен кейінгі кезеңде араб-
тар қандай сөздерді алды деген сұрақ туындай-
ды. Бұл кезең хижра санауының 656 жылы бол-
ған Бағдадтың құлауы мен мамлүк сұлтандары-
ның араб территориясына кірумен байланысты 
болды. Мəмлүктер кезеңінен бастап, арабтар өз 
ата-бабаларының басқа тілдерден алған сөзде-
ріне қоса жаңа сөздер, оралымдар мен жаңа ма-
ғыналарды ала бастады. Бұл кірмеліктер бірте-
бірте сөздіктерде, ғылыми кітаптар мен энцик-
лопедияларда орын алып, сол кезеңдегі ислами 
араб мəдениетінің айнасы еді. Айта кететін ма-
ңызды нəрсе мамлүктердің ресми тілі араб тілі 
еді. Ал тілдегі кірмелік екі тілдің түрік жəне 
парсы тілдерінің араласуы арқылы қөрініс тап-
ты, сонымен қоса черкестерден келген кавказ-

дың кейбір сөздері де араб тіліне кірген. Осы 
мəселе жөнінде арабтар қандай сөздерді алған 
деген сұраққа толығырақ мағлұмат беретін кі-
таптар да бар, олар:  -بن شاكرإ дің  عيون التواريخ″  ″ 
кітабі, -أبو الفداء ملك дің المختصر في أخباار البشر″ إبن  , ″ 
 , ″مسالك األبصار في ممالك األمصار ″ дің – فضل هللا العمري
″ дің-إبن كثير الدمشقي  البداية و النھاية  ″, إبن بطوطة   − ның 

تحفة النظار في″ ن قيم إب сондай –ақ ,″ غرائب األمصار 
الجبرتي ،إبن طولون الدمشقي ،السيوطي ،السخاوي ،الجوزية  – 

лердің жазған туындылары қаншама. Осы ке-
зеңге жататын кірмеліктер төмендегінше:  األتابك
-түрік сөзі, мағынасы - əскер көшбас – أو األطابك
шысы, أتا –əке, немесе үлкен жасты құрметті кі-
сі, بك – ханзада; األلداش أو األلضاش – түрік сөзі, ма-
ғынасы - жолдас, негізгі түрік тілінде يول , يولداش 
– жол, داش – қатысу, ортақтастық амалы; أيبك – 
түрік сөзі, мағынасы - адам есімі Айбек, əс-
кербасы атабектен шыққан, أي – ай, بك – ханза-
да; البقشيش – парсы сөзі, мағынасы - шайлық, 
шайпұл, даяшының қызметі үшін төленетін қо-
сымша пұл; البيرق - түрік сөзі, мағынасы - бай-
рақ, жалау, ту; اليوزباشي - түрік сөзі, мағынасы - 
жүзбасы,  يوزжүз жəне باشا басшы, дəл солай 
 парсы сөзі, мағынасы - الدبوس;мыңбасы - البكباشي
– түйреуіш, ілгек; الدمغة – түрік сөзі, мағынасы 
мөр, баспа; الرنك – елтаңба; المطرجي أو المطھرجي –
негізі араб тіліндегі مطھرة тазалағыш деген сөз 
түрік тіліне еніп, жуынуға, дəрет алуға арналған 
ыдыс – аяқ деген мағынаны береді. البازار – базар, 
сауда; خرطوش – оқ, патрон; القايق - түрік сөзі, мағы-
насы – кішкентай кеме, яғни қайық; يازجي - түрік 
сөзі, мағынасы – жазушы [8, 71-73]. 

Бұндай құбылыс, яғни кірмеліктердің енуі 
барлық тілдерде байқалары сөзсіз, өйткені жо-
ғарыда айтып кеткеніміздей тіл əлеуметтік құ-
былыс, оған толығу, даму, алу, беру атаулары-
ның бəрі тəн. 
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Жұ ма жа но ва Ф.Т.

Абай Құ нан баев  
лирика сын дағы шари ғат

Ақын Абай Құ нан баев тың кезкел ген өле ңін алып қа ра сақ, сыр лы 
су рет тер ге то лы бей не леуле рі те рең ге тар тып, ой тұң ғиығы на ба ты
ра ды. Қа зақ де ген қай ма на ха лық тың бү кіл бол мы сын жыр ла рын да 
қалт қы сыз су рет тейді. Хал қы ның бо ла ша ғы на ал да ғы ға сыр лар те ре
зе сі нен үңі ліп, қай ран елі қа за ғы ның оқып, бі лім алуы, өза ра бір лік те, 
ын ты мақ та бо луы жұрт қа та ры на қо сы лу дың жо лы екен ді гін өз шы
ғар ма шы лы ғын да айт ып кет ті.

 Ма қа ла да ақын қа зақ ба ла сын иман ды лық қа ша қы ра оты рып, 
бес асыл іс ті бо йына жи науға ша қыр ған бір не ше ис ла ми ді ни өлең
де рі тал да на ды.

Тү йін  сөз дер: дін, иман, ис лам, ша ри ғат, ғи ба дат.

Zhumazhanova F.T.

Shariah in Abay  
Kunanbaev’s lyriks

In this article the problems of Islamic Shariah’s reflection in Abay Ku
nanbaev’s Lyriks are considered.

In his article the author analyses Abay Kunanbaev’s poetry in compari
son with Islamic Shariah

Key words: religion, faith, islam, sharia,worship.

Жу ма жа но ва Ф.Т.

Шариат в лирике Абая  
Ку нан баева

В этой статье расс мат ри вает ся проб ле ма влия ния Ис ла мс ко го 
ша риата в ли ри ке Абая Ку нан баева. В своей статье ав тор ана ли зи рует 
поэзию Абая Ку нан баева в срав не нии с Ис ла мс ким ша риа том.

Клю че вы сло ва: ре ли гия, ве ра, ис лам, ша риат, пок ло не ние.
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Қазақ халқының əдебиет тарихында артында өшпес мұра 
қалдырған Абай Құнанбаевтың орны ерекше. Оның кез-кел-
ген өлеңі сырлы суреттерге толы. Өзі өмір сүрген қоғамы-
ның əділетсіз көріністерін өлеңмен өріп, ащы зармен сыртқа 
төгеді. 

Ұлы Абайдың халық қамын терең ойлаған кемеңгерлігі 
оны ақындықтан да жоғары биікке көтеріп, өз даласымен 
шектелмеген ұлы ағартушылық деңгейге шығарды. Ақын-
ның асыл қасиеттерін жете байқаған ел Президенті Нұрсұл-
тан Назарбаев: «Абай Құнанбайұлының əлемдік санадан өз 
орнын алатындай елеулі құбылыс болуы тек оның əдеби із-
деністерімен шектелмейді. Əдебиет ‒ Абайдың күллі дү-
ниелік болмысқа, адами, ұлттық кісілік, тарихи, заманалық 
болмыстарға бойлайтын кəусəр дариясы; ежелгі дүниеден 
мəңгілікке дейін көл-көсір көсіліп жатқан рухани əлемге, ру-
хани ғарышқа, универсиум деп аталатын ғалами дүниенің ға-
жайып қиырларына шегер бір жағынан азапты, бір жағынан 
лəзатты сапарының бастау қақпасы, əрі тереңге бойлап, ке-
мелге ұмтылар талпыныстарының алтын баспалдағы бол-
ды», – [1, 160] деп Абайдың ұлттың қамын ойлап, мемлекет 
болуын көксеген биік тұлға екендігіне осы ғасыр деңгейінен 
баға берді. 

Сауатын он жасында Семей медресесінде Ғабұлжаппар 
татар молдасынан ашқан Абай одан кейін Ахмет Риза деген 
молдадан үш жыл дəріс алады. Медреседе оқу ескіше, ылғи 
дін сабақтары. Ұстаз халфелердің бар бейіл бергені – дін дің-
гегі сияқты болған арабша, одан қала берді парсыша. Ол уа-
қыттағы өлеңге жарайтын тіл жалғыз араб, парсы тілі деп бі-
ліп, Абай да алғашқы өлеңдерінде араб, парсы сөздерін қос-
палап жазған. Мысалы, балалық шағындағы өлең жазамын 
деген талабын: 

 
 Физули, Шамси, Сайхали 
 Навои, Сағди, Фердоуси, 
 Хожа, Хафиз – бу һаммаси 
 Медет бер, я, шағири фарияд! [2.33] 
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– деп білдірген. Демек, Құран тілі арабша тіл 
сындыруы, дүниетанымын араб, парсы шайыр-
ларының мұраларынан танып-білуі қазақ əде-
биетіне шариат көріністерін ендіруге ықпал ет-
кені анық. Өйткені, Абайдың дiнге деген көзқа-
расы медреседе қалыптасқандықтан – оның дү-
ниетанымы əу бастан-ақ шариғат негіздері ар-
қылы кеңіді деп ойлаймыз. Бұған дəлел ретінде 
Абайдың «Алланың өзi де рас, сөзi де рас» 
өлеңiнен үзiндi келтiрсек: 
 

 Алланың өзi де рас, сөзi де рас, 
 Рас сөз ешуақытта жалған болмас, 
 Көп кiтап келдi Алладан, оның төртi 
 Алланы танытуға сөзi апрылмас. 
 Амантуды оқымаған кiсi бар ма? 
 Уактубиһи дегенмен iсi бар ма? 
 Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер 
 Жарлықпен ол сiздерге, сiз де оларға... [2.111] 
 
Ақын «Алланың өзi де рас, сөзi де рас» деп 

жаратушының барлығына ешқандай шəк 
келтiрмейдi. Бұл Құрандағы ه إال هللا محمد رسول ال إل
-лə иллаһи илла Алла, Мұхаммад расул Ал» هللا
лаһи» делінген шаһада сөзімен теңдес. 

Ақын Алланың бiр, пайғамбардың хақты-
ғын ақылмен түсiнген адам. Абайдың қожа 
молдаларға қарсы болу себебi, олардың көбiнiң 
дiни сауатсыздығы, имандары əлсiз оңай олжа 
жолында алласын айырбастап жiберуге дайын 
тұратындықтары. Ақын өзi де «Алла деген сөз 
жеңiл» өлеңiнде:  

 
 Алла деген сөз жеңiл, 
 Аллаға ауыз жол емес. 
 Ынталы жүрек, шын көңiл  
 Өзгесi хаққа қол емес [2, 31], – дейді. 
 
Ақын бұл өлеңiнде Алланы танудың жолы – 

жүрек, шын ықылас, сүю екенiн айтады. Абай 
Аллаға құлшылық ету құр сөзбен бiтпейтiнiн 
оған шын ниет, шексiз сүю арқылы жетуге бо-
латынын айтады:  

 
 Руза, намаз, зекет, хаж – талассыз iс. 
 Жақсы болсаң, жақсы тұт бəрiн тегiс.  
 Бастапқы үшiн бекiтпей, соңғы төрттi 
 Қылғанменен татымды бермес жемiс. 
 Имамдар ғибадаттан сөз қозғаған.  
 Хуснизан мен иманды бiлдi ойлаған. 
 Иманның тазалығын жақсы ұқтырмай, 
 Сыртын қанша жуса да, iшi оңбаған [2,112 ]. 
 

Бұл өлеңiнде ақын ораза, намаз, зекет, қажы 
сияқты иманды бекiтетiн шариғат ғибадаты ту-
ралы пiкiрлердi өте қисынды келтiрген. Осы 
өлеңге мағыналас тағы бiр шығармасы – «Алла 
деген сөз жеңiл» деп басталатын өлеңi.  

 
Ақылға сыймас ол Алла, 
Тағрипқа тiлiм қысқа аһ. 
Барлығынша шүбəсiз,  
Неге мəужүт ол қуа... [2.31]. 
 
Бұл өлеңде Алланы, оның шексiз сыр-сипа-

тын, сан түрлi кескiн-келбетiн ешбiр ғұлама ға-
лым-дiн жолындағы мұтакаллимдер болсын, 
қисын, дəлелдi жетiк бiлетiн –мантиқиндер бол-
сын (логиктер) толық бiле алмайды. Алайда, 
Алла Тағаланың жаратқан пендесi өзiнiң жара-
тушысын жүрегiмен, сана-сезiмiмен əрқашан 
танымақ жолына түскенi абзал. Бұл тақырыпқа 
арналған шумақтар басқа да өлеңдерiнде кезде-
седi.  

 
 Күнi түнi ойымда бiр-ақ тəңiрi,  
 Өзiне құмар қылған оның əмiрi,  
 Халыққа махлұқ ақылы жете алмайды 
 Оймен бiлген нəрсенiң бəрi-дəһрi 
 Өзгенi ақыл ойға қондырады 
 Бiле алмай, бiр тəңiрiнi болдырады [2, 225]. 
  
Абай үшiн адамзат баласының бəрi бiр-

бiрiне бауыр. Ол Алла ‒ бiр, пайғамбар хақ деп 
ақылмен түсiнедi. Дiн – адамның көңiлi, 
сүйiспеншiлiгi, адамгершiлiк қасиетi деп 
түсiндiредi. Иманның үш асылы үшiн малың 
түгiл басыңды байла, растау, бекiту бiр Алла-
ның досы дейдi. Оны бұзатын iс-əрекеттерден 
бойыңды алшақ ұстап, сақтанып жүру ке-
ректiгiн айтады. Абайдың Алланы сүюi дүниені 
iзгiлiк пен сүю деп тануымен байланысты. Осы 
үш сүюдi қамтыған имани гүл танымында Ал-
ланы алғаш, пенденi кейiн атауынан шариғат 
ғибадатынан мол хабардар екендiгi көрiнедi. 
Ақын ең түпкi үшiншi сүюдi – əдiлеттi екiншi 
сүюдегi адамзат үшiн қасиеттi де, қадiрлi 
болуынан шығарады. Абай танымындағы 
əдiлет – адамзаттың ең негiзгi сүйенiшi мен 
тiрегi, өмiрiнiң мəнi. «Барлық жақсылық пен 
iзгiлiк бiр Алладан» деп түсiнген əрбiр пенде 
өзiнiң адамгершiлiк қасиетiн жетiлдiру арқылы 
шариғаттың тек iзгiлiкке, рахымды мейiрiмдi 
болуға үндейтінін осы өлеңінен көреміз:  
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Жұ ма жа но ва Ф.Т.

Алла мiнсiз, əуелден пайғамбар хақ, 
Мүмин болсаң үйренiп, сенде ұқсап бақ 
Құран рас, Алланың сөзi дүр ол  
Тəуилiн бiлерлiк, ғылымың шақ  
Алланың, пайғамбардың жолындамыз 
Ынтамызды бұзбастық иманымыз 
Пайда мақтан, əуесқой – шайтан iсi 
Кəнi, бiздiң нəпсiнi тыйғанымыз 
Мумин болсаң, əуелi иманды бол 
Пендеге иман өзi ашады жол  
Шын илан да, таза ойла бiр иманды  
Мұнафиқ намаз қылмап па, мағлұм ғой ол 

[2,113]. 
 
Бұл жерде əңгiме Алланың мiнсiз, пайғам-

бар хақ екендiгiн түсiнiп, мойындап, қабылдау-
да. Оны жасамасақ, оған ақыл, сана-сезiмiң 
жетпесе мiндi. Ал адамдарға өмiр иесi Алланы, 
оның мiнсiз екендiгiн тану парыз. Алла мiнсiз 
болғанмен, адам мiндi. Бұл өмiр қаже-
тттiлiгiнен туған. Құранда бұл туралы:  
َن  ُسوَل فَأُْولَـئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم ّهللاُ َعلَْيِھم مِّ َوَمن يُِطِع ّهللاَ َوالرَّ

ھَدَ  يقِيَن َوالشُّ دِّ الِِحيَن َوَحُسَن أُولَـِئَك َرفِيقاً النَّبِيِّيَن َوالصِّ    اء َوالصَّ
«Ал, кəне, кім Аллаға, пайғамбарға бойұ-

сынса, міне солар Алла нығыметке бөлеген 
Пайғамбарлар, шыншылдар жəне игілермен 
бірге болады...» (ниса сүресі 68 аят). «Құран 
рас, Алла сөзі дүр» дегеннің анық мағынасын 
білуге (Тəуилін) білімің сəйкес дегені. Алла – 
ақиқат, мiнсiз, пайғамбар хақ, ол адамдарға 
«қажеттi қағидаларды жеткiзушi. Адам осылар-
ды түсінуші, қабылдаушы, соған орай сенiмге 
енушi, өмiр иесi. Себебi, Алла да пайғамбар да 
Адам үшiн қажет. Алланың мiнсiз, пайғамбар-
дың хақ екенiн мойындау адам санасын иман-
дылыққа кенелтеді. Құранда: 

وْا األََمانَاِت إِلَى أَْھلِھَا َوإَِذا َحَكْمتُم بَْيَن  إِنَّ ّهللاَ يَأُْمُرُكْم أَن تُؤدُّ
ا يَِعظُُكم بِِه إِنَّ ّهللاَ َكاَن َسِميعاً  النَّاِس أَن تَْحُكُموْا بِاْلَعْدِل إِنَّ ّهللاَ نِِعمَّ

ُسوَل َوأُْولِي  58.بَِصيراً  يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوْا أَِطيُعوْا ّهللاَ َوأَِطيُعوْا الرَّ
ُسوِل إِن ُكنتُْم األَْمِر ِمنُكْم فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَ  وهُ إِلَى ّهللاِ َوالرَّ ُردُّ

 .تُْؤِمنُوَن بِاّ�ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً 
«Шəксіз Алла толық естуші, тым қырағы. 

Əй, мүміндер! Аллаға бой ұсынып, Пайғамбар-
ға əрі өздеріңнен болған əмір иелеріне бойұсы-
ныңдар» (ниса сүресі 58, 59 аят).  

Ол үшiн Алла туралы тек сенiм ғана қа-
лыптаспай, оны тануға талпыныс жасау керек. 
Алланы тану шындықты тану, оның керемет 
құпиясын барлау ақиқатты аңғару. Алла ‒ əр 
нəрсеге күші толық жетуші. Алла əуелгі əрі 
соңғы. Сондай-ақ ол əр нəрсені толық білуші 
екендігін осы өлең арқылы танытып, адамдар-
ды таза имандылыққа шақырады. 

 Қасиетті Құранда:  
 ُ ِ َوَما نََزَل ِمَن أَلَْم يَأِْن لِلَِّذيَن آَمنُوا أَن تَْخَشَع قُل وبُھُْم لِِذْكِر هللاَّ

اْلَحقِّ َواَل يَُكونُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن قَْبُل فَطَاَل َعلَْيِھُم اأْلََمُد 
ْنھُْم فَاِسقُوَن   .فَقََسْت قُلُوبُھُْم َوَكثِيٌر مِّ

«Иман келтіргендердің жүректері Алланың 
зікіріне (Құранға) жұмсап, əрі түскен хақиқатқа 
жібімей ме? Ал енді бұрын өздеріне Кітап бері-
ліп, сосын ұзын мерзім өткендіктен жүректері 
қатайғандар сияқты болмаңдар. Олардың көбі 
бұзақылар» [3, 539], – делініп басқа да кітаптар 
түскендігі туралы айтылады. Абай бұл туралы:  

 Көп кiтап келдi Алладан оның төртi  
 Алланы танытуға сөз айырмас, ‒ деген. 
Абайдың айтып отырған осы төрт кiтабы 

туралы ғалым-философ Ғарифолла Есім [4, 68], 
«Хакім Абай» еңбегінде мынадай толық түсінік 
береді: «Мұса пайғамбарға келген – Тəурат, 
Дəуiт пайғамбарға келген – Зəбур, Иса пайғам-
барға келген – Iнжiл, жəне Мұхаммед пайғам-
барға с.а.с келген – қасиеттi Құран. Ғалым осы 
дəйектерді келтіру арқылы Абай өлеңінде  
айтылған төрт кітаптың не екендігінің мəнін 
ашып береді. Өйткені, шариғат бойынша Алла 
тағала тарапынан түсірілген барлық кітаптарға 
иман келтіру иманның негіздерінен саналады. 
Ол туралы Құранның ниса сүресінің 136 аятын-
да былай делінген:  
َل َعلَى  يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوْا آِمنُوْا بِاّ�ِ َوَرُسولِِه َواْلِكتَاِب الَِّذي نَزَّ

تُبِِه َرُسولِِه َواْلِكتَاِب الَِّذَي أَنَزَل ِمن قَْبُل َوَمن يَْكفُْر بِاّ�ِ َوَمالَئَِكتِِه َوكُ 
  .َوُرُسلِِه َواْليَْوِم اآلِخِر فَقَْد َضلَّ َضالاَلً بَِعيداً 

«Əй, мүміндер! Аллаға, Пайғамбарларына 
жəне оған түсірілген Құранға сондай-ақ одан 
бұрынғы түсірген кітапқа иман келтіріңдер. Ал 
кім Аллаға, періштелеріне, кітаптарына, елші-
леріне жəне ахирет күніне қарсы шықса, сонда 
тым ұзақ адасады» [5, 100]. Абайдың мына өле-
ңінде: 

 
Дүниеге дос ақиретке бірдей болмас 
Екеуі тап бірдей боп орныға алмас 
Дүниеге ынтық махшарға амалсыздың  
 Иманын түгел деуге аузым бармас [2, 226]. 
 

– деп отырғаны ақиреттің бар екендігіне күмəн 
келтіретін адамның дүниеқоңыздығын мінейді. 
Ондай адамдардың иманы жоқ дейді. Ал бұл 
туралы Құранның Мутаффифун сүресінде:  

لِيَن إِ  َكالَّ بَْل َراَن َعلَى  13.َذا تُْتلَى َعلَْيِه آيَاتُنَا قَاَل أََساِطيُر اأْلَوَّ
ا َكانُوا يَْكِسبُوَن  بِِّھْم يَْوَمئٍِذ لََّمْحُجوبُوَن  14.قُلُوبِِھم مَّ َكالَّ إِنَّھُْم َعن رَّ

  .ثُمَّ إِنَّھُْم لََصالُوا اْلَجِحيِم  15.
«...Қашан оған аяттарымыз оқылса: «Бұрын-

ғылардың ертегісі» деді. Жоқ. Бəлкім олардың 
жүректерін істеген қылықтарының таты басты. 
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Абай Құ нан баев лирика сын дағы шари ғат

Жоқ олай емес. Негізінде олар ол күні, Раббы-
ларының дидарынан махрұм қалады. Сосын 
олар, əлбетте тозаққа кіреді», – делінеді [5, 
588]. Өлгеннен кейін тірілу, мəңгілік өмірдің 
барлығы – Исламда негізгі сенімдердің бірі Құ-
ран Кəрімнің басты қағидаларының бірі ғылым-
білімді игеруге шақыру болса, Абай да қазақ 
баласын өнер-білімге шақырды. Алланың ақ 

жолына түскен, жүрегінде иман нұры бар адам 
адамшылықтан аттамайтынын білген ақын қа-
зақ баласын имандылыққа шақыра отырып, бес 
асыл істі бойына жинауға шақырды. Бұл атал-
ған ізгі қасиеттердің бастауы қасиетті Құран 
Кəрімде жатса, Абай қазақ баласын иманды-
лықтың алғы шарттарымен тəрбиелеуді жөн 
көрді. 
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Кен же баева А.Ә.,  
Кен же баева Л.Ә.

А. Жұ ба ныш пен Чи Ли  
шы ғар ма ла рын да ғы ба қыт пен 

қай ғы та қы ры бы

Бе ріл ген ма қа ла да қа зір гі за ман қы тай жә не қа зақ әде биет те рін
де өзін дік қол таң ба сы мен ерек ше лен ген қос жа зу шы – А.Жұ ба ныш 
пен Чи Ли дің туын ды ла ры на са лыс тыр ма лы тал дау жа са лын ған. Атал
ған жа зу шы лар дың шы ғар ма ла рын да ғы ба қыт жә не қай ғы та қы ры бы 
ту ра лы ав тор лық пайым да ры мен көз қа рас та ры са лыс тыр ма лы түр де 
зер де лен ген. Сон дайақ бұ рым ды лар шы ғар ма ла рын да ғы об раз дар 
га ле реясын тал дау жа сау ар қы лы екі ұлт тың ба қыт пен қай ғы ұғым
да рын қа был дау да ғы ұлт тық мен тал дық та ны мы ту ра лы жанжақ ты 
ақ па рат бе ріл ген. 

Тү йін  сөз дер: «әйел дер шы ғар ма шы лы ғы», ба қыт кон цеп ті сі, қай
ғы кон цеп ті сі, ұлт тық дү ниета ным, ро ман ти ка, пси хо ло гия лық кел бет. 

Kenzhebaeva A.A.,  
Kenzhebaeva L.A.

The problem of happiness and 
unhappiness in the works of 

A.Zhubanysh and Chi Li

In this article, a central place in the study of the article takes the con
cept of happiness and unhappiness, based on an analysis of creativity of 
modern Kazakh writer Zhubanysh A. and Chinese writer Chi Li. Observa
tions received regarding the similarities and differences in the organization 
of the studied concept, confirmed the material works of both writers.

Key words: women’s literature, the concept of happiness and unhap
piness, the national world view, romance, psychological shape.

Кен же баева А.А.,  
Кен же баева Л.А.

Проб ле ма счас тья и нес частья 
в произ ве де ниях  

А. Жу ба ныш и Чи Ли 

В дан ной статье цент раль ное мес то за ни мает исс ле до ва ние кон
цеп та счас тье и нес частье, ос но ван ное на ана ли зе твор чест ва сов
ре мен ной ка за хс кой пи са тельни цы А. Жу ба ныш и ки тайс кой пи са
тельни цы Чи Ли. Наб лю де ния, по лу чен ные от но си тель но сходс тва и 
раз ли чия в ор га ни за ции изу чаемо го кон цеп та, подт вер дил ма те ри ал 
произ ве де ний обеих пи са тельниц. 

Клю че вые сло ва: женс кая ли те ра ту ра, кон цепт счас тья и нес
частья, на циональ ное ми ро во зз ре ние, ро ман ти ка, пси хо ло ги чес кий 
об лик.
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А. ЖҰ БА НЫШ ПЕН  
ЧИ ЛИ ШЫ ҒАР МА ЛА

РЫН ДА ҒЫ  
БА ҚЫТ ПЕН ҚАЙ ҒЫ 

ТА ҚЫ РЫ БЫ

Қа зір гі таң да ғы қы тай «әйел дер про за сы» Қа зақ стан да ғы 
әйел дер шы ғар ма шы лы ғы мен па рал лельді түр де да мып ке ле ді, 
қы тай ару ла ры ның кө тер ген проб ле ма ла ры қа зақ жа зу шы әйел-
дер шы ғар ма ла рын да ғы та қы рып тар мен үн дес. Қа зақ оқыр-
ман да ры на мүл дем бейтаныс қы тай әйел де рі нің көр кем шы-
ғар ма шы лы ғы әде би про цес тер де өзгерге ні мен, өзін дік үні мен 
ерек ше ле не ді. Қы тай дың қа зір гі таң да ғы әде биет айды нын да 
өзін дік қол таңб ала ры мен көз ге түс кен – Чжан Цзе, Ван Ан И, 
Чи Ли, Лин Бай, Чжаң Каң каң шы ғар ма шы лы ғы қы тай сын шы-
ла ры та ра пы нан жо ға ры ба ға ла ну да.

80-ші жә не 90-шы жыл дар да ғы Қы тай мен Қа зақ стан да ғы 
«әйел дер шы ғар ма шы лы ғы» тек қа зір гі за ман әде биеті нің дам уын-
да ғы жал пы тен ден циялар ды ға на көр се тіп қой май, бол мыс тың 
әлем дік кө рі ні сін де гі өз ге ріс тер ді де та ны та баста ды. Ал ба қыт 
пен қай ғы мә се ле сі осы тұр ғы да сал мақ ты орын ала ды. Жа һан-
да ну дәуі рін де гі ру ха ни құн ды лық тар дың құ бы лып, өз гер уіне 
орай, әлеу мет тік тұр ғы дан өзек ті ең ма ңыз ды ұғым дар дың бі рі – 
«ба қыт» кон цеп ті сі. Ба қыт пен қай ғы мә се ле сі әсі ре се XX ға сыр-
дың ая ғын да бе лең ал ған әлем дік дағ да рыс тар мен бет бұ рыс тар 
ая сын да шиеле ні сіп, уни вер сал ды қа сиет ке ие бол ды. 

Хал қы мыз дың дү ниета ны мын да сал мақ ты орын ал ған, 
адам зат жа ра тыл ған нан бас тап, бү гін гі қо ғам дық да муымыз бен 
ті ке лей бай ла ныс ты ру ха ни өмір дің өзе гі не ай нал ған «Ба қыт» 
пен «Қай ғы» ұғым да ры ның та мы ры тұң ғиық те рең де жа тыр. 
«Ба қыт» – ұлт тық бояуы ай қын, не гіз гі кон цеп ті лер дің бі рі. Қа-
зақ хал қы ның пайы мын ша, өмір дің бел гі лі мән ді лі гі ба қыт тың 
ал ғы шар ты бо лып та был са, екін ші жа ғы нан ба қыт қа де ген ұм-
ты лыс тың өзі ба қыт қа же тер ал тын кілт. Мақ сат сыз, ма ғы на-
сыз ғұ мыр ке шу – адам ба ла сы үшін ба қыт сыз дық, ке рі сін ше, 
адам не ғұр лым өз өмі рін те рең дей тү сі ніп, ба ға лай ал са, ба қыт 
се зі мін ұғы нып, ғұ мы ры жар қы рай тү се ді. Жал пы адам жа ны 
кү мән да ну, азап та ну, тү ңі лу, қи на лу се кіл ді ал уан  түр лі се зім 
күй ле рін бас тан кеш кен де түр лі ой дың құ ша ғы на ене ді, қай ғы 
мен мұң со дан туын дай ды. Бұл кө рі ніс тер – қа зір гі таң да ғы бұ-
рым ды лар шы ғар ма шы лы ғы ның не гіз гі та қы ры бы на ай нал ған 
құ бы лыс тар дың бі рі. 

Қы тай хал қы ның та ны мын да ғы ба қыт ұғы мы адам ның өзін 
қор ша ған жан дар ға де ген мейі рім-ша па ға тын тө гіп, қа мор лық 
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А. Жұ ба ныш пен Чи Ли шы ғар ма ла рын да ғы ба қыт пен қай ғы та қы ры бы

көр се тіп, тө зім ді лік пен қа жыр лық та ныт қа ны 
үшін тә ңір дің жі бер ген сыйы деп тү сін ді ре ді. 
Сун әуле ті ке зін де өмір сүр ген бел ді қы тай ақы-
ны Фан Чжоң Йэн (X ғ.) ба қыт ұғы мы на бы лай-
ша си пат та ма бе ре ді: «Айна ла қор ша ған жан дар-
дың шат-ша ды ман се зім ге бө ле ніп, қуа ныш ты 
жү зін көр ген де ға на мен өзім ді шы найы ба қы тты 
жан ре тін де се зі не мін.» /1/

Ба қыт пен қай ғы ту ра сын да сыр шет кен қы-
тай дың қа зір гі за ман жа зу шы ла ры өте көп. Олар 
сомда ған ал уан  түр лі ке йіп кер лер бойы нан кө бі-
не се «шал ғайда ғы ар ман нан» гө рі «жа қын жа ға-
лаудың» қа мын ой лау ға ба ғыт тал ған қы тай дың 
дәс түр лі фи ло со фиясы ның дәс түр ле рін аң ға ру ға 
бо ла ды. Ке йін гі ке зең жа зу шы лар шы ғар ма ла-
рын да ба қыт де ге ні міз – өмір ден ба рын ша ләз зат 
алу деп тү сін ген «ар зан» жан дар дың об раз да ры 
тіз бек те ле бас та ды. 

«Ба қыт» ұғы мы құн ды лық тар жүйесі мен ты-
ғыз бай ла ныс та, тіп ті оған тиесі лі бол ған дық-
тан, ру ха ни құн ды лық тар ту ра лы та ным өз ге ріс-
ке ұшы ра ған дағ да рыс қа то лы, қи лы за ман дар да 
ба қыт ту ра лы тү сі нік күр де ле не тү се ді. 

Қы тай жа зу шы сы Чи Ли (池莉) шы ғар ма шы-
лы ғы қа зақ оқыр ма ны үшін бейтаныс боп ке ле ді. 
Оның туын ды ла ры көп те ген ха лы қа ра лық сый-
лық тар ға ие бо лып жүр. Чи Ли дің «Ты ным сыз 
тір лік» по ве сі жә не «Ар мы сың, Юэ-эр» ат ты әң-
гі ме сі Қы тай да ғы ең таң дау лы шы ғар ма лар қа-
та ры на ен ген туын ды лар қа та ры на ен ді. Қа зір гі 
қо ғам да ғы адам жа ны ның ком мер ци али за цияға 
ұшы рауы нә зік жан ды әйел дің ар ман-мүд де ле-
рі мен, ба қыт ту ра лы та ны мы мен сәй кес кел мей, 
ке йіп кер лер со ңын да ты ғы рық тан шы ғар жал ғыз 
жол – ота ба сы мен ажы ра су деп та ба ды. Жа зу-
шы Чи Ли шы ғар ма да бұл құ бы лыс тың қа сі ре-
тін ашып көр се ту ге ұм ты ла ды. Чи Ли сом да ған 
да рын ды бой жет кен дер тұр мыс тұр пайылы ғы-
нан қол үзу үшін тұр мыс құр мауға бе кін ген бей-
не лер ді шы найы су рет тейді. Жа зу шы ның бел-
ді туын ды ла ры: «Ты ным сыз тір ші лік» (烦恼人
生》) «Ма хаб бат ту ра лы айт пайық» (《不谈爱
情》), «Бір түн де ашыл ған рау шан гүл де рі» (一
夜盛开如玫瑰) «Қуа ныш тан ай қай ла»《有了快
感你就喊》«Се ні қан ша сүй сем де жет кі лік сіз» 
(怎么爱你也不够) т.б.

А. Жұ ба ныш пен Чи Ли туын ды ла ры бел гі-
лі дә ре же де ұқ сас тық тар мен үн дес тік тер ге ие: 
әйел дің қа зір гі таң да ғы қо ғам да ғы ор тақ проб ле-
ма ти ка сы, әйел ба қы ты мен мұң-мұқ таж дық та ры 
жә не оның бей не лен уін де гі ұлт тық фор ма лар; 
бір дей сти лис ти ка лық тә сіл дер дің пай да ла нуы, 
әсі ре се ауызе кі – тұр мыс тық тіл дің, диа лог тә-
сіл дер дің мо лы нан қол да ны луы еке уіне де тән. 

Сон дай-ақ жа зу шы шы ғар ма шы лы ғын да күн, 
жұл дыз дар, түн, жаң быр не гіз гі рөл ат қа ра-
ды. Әсі ре се, на зар ауда ра тын жайт  – олар дың 
туын ды ла рын да ғы жел мен жаң быр, бұлт қа-
лам гер лер өмі рі нің тұ рақ ты ат ри бу ты іс пет тес. 
Мә се лен, А.Жұ ба ныш жел дің өзі нің әртүр лі ма-
ғы на сын құл пыр та пай да ла на ды. «Жаң быр жау-
са екен» әң гі ме сін де гі жаң быр, жел, бұлт ке йіп-
кер дің жан са ра йын да ғы құ пия сы рын ашу дың 
лейт мо ти ві не ай нал ған: «Ба ла кү нім де жы ла ған 
күн ді үне мі жұ ба тып жү ру ші едім. Сұр бұлт тан 
ауыр соқ қы алып, же ңі ліс ке ұшы ра ған ас пан ды 
жұ ба ту үшін жа ны ма өзім құ ра лып тас ба ла лар-
ды жиып ап, ауыл ше тін де гі биік шың да «Ақ ше-
лек, көк ше лек, құй ма, құй ма», «Сарф, сарф» деп 
ай қай лайт ын быз.» Не ме се: «Көш пе лі бұлт күн ді 
кү ңі ре нт пей, ер кі не қал ды рып, жы лат пай, ке те 
бар са деп ті леуші едім. Көк тә ңі рі екі кө зі не ерік 
бе ріп, ете гі жас қа тол са, мөл тіл де ген мол мон-
шақ тар ды жер ге ти гіз бей, ап пақ ора ма лым мен 
сүр ту ге асы ға тын мын. Ал түн гі ас пан да жұл дыз-
дар бұлт ар ты на жа сы ры нып, жы лап тұр ған дай 
се зі ле тін.». Жа зу шы ның атал ған туын ды сы нан 
та ғы бір үзін ді алып кө ре лік: «Түн гі үз дік сіз 
жаң быр дан соң қа ла кө ше сі мон ша ға түс кен дей 
та за рып, бей кү нә күй ге еніп ті. Ас пан ды те сіп 
өтер дей, дүр сіл де ген най за ғай ды бы сы да, ыз ғы-
рық жел дің ашуы да ба сыл ған. Жым-жырт. Жай 
ға на ас пан ды быс сыз жы лап тұр.» (А.Жұ ба ныш 
«Жаң быр жауса екен»)

Қос жа зу шы  да та би ғат құ бы лыс та рын ке-
йіп кер дің тағ ды ры на жа на ма әсер ету ші та ма-
ша де таль ре тін де қол да на ды, Жұ ба ныш Ай гүл 
туын ды ла рын да ол жел, жаң быр, ас пан бол са: 
«Жі гіт тің сө зін жел ұшы рып әкет ті. До лы жел 
сұ лу дың мөл дір се зі мін лай лау ға кел ген жі гіт 
пи ғы лын кә де ге асыр мауға ты рыс ты. Ашу ға мін-
ген дауыл ал ды мен тал  те рек тің жа пы рақ та ры-
на тиі сіп, жер ге ұшыр ды. Жа зық сыз жа пы рақ тар 
дір-дір ете ді... Жі гіт қайта сөй ле мек бо лып еді, 
жел ен ді оған ті ке лей ша буыл ға кө шіп, ша шы-
на «тиіс ті». Жі гіт ашу ла нып, ша шын тү зеп еді, 
жел тың да ма ды. Та ғы да ша шын жөн де ді, бі рақ, 
бә рі бір тың да ма ды, «ма зақ тай бер ді, ма зақ тай 
бер ді». Жел дің адал дық үшін күш ке мін ге нін 
көр ген ас пан қа һар ла на бас та ды». («Ақы мақ»). 
Жа зу шы ның ке ле сі туын ды сы – «Жаң быр жауса 
екен» ат ты шы ғар ма сы нан үзін ді алып кө ре лік: 
«Түн гі үз дік сіз жаң быр дан соң қа ла кө ше сі мон-
ша ға түс кен дей та за рып, бей кү нә күй ге еніп ті. 
Ас пан ды те сіп өтер дей, дүр сіл де ген най за ғай 
ды бы сы да, ыз ғы рық жел дің ашуы да ба сыл ған. 
Жым-жырт. Жай ға на ас пан ды быс сыз жы лап 
тұр. Са ры жа пы рақ қа оран ған қа ла ны мен жөн ді 
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біл мей мін. Сі рә, жер ді жат сын ба сын де ді ме, ша-
һар дың ас па ны ме ні жа уыны мен «шо мыл дыр ма-
ды». Қол ша тыр ас ты на ты ғыл ған күй де аял да ма-
ға жет тім.» «Жаң быр біз дің іш кі кө рі ніс те рі міз 
ғой... Жа уын  ға на ойла рым ды әл де қай да алыс қа, 
әл де қай да биік ке же те лей ді. Жаң быр адам жа-
нын тез ұға ды, адам да мұ ның жа нын тез тү сі-
нуі ке рек. Бұл ме нің өмі рім де гі аса бір ма ңыз ды 
ұғым бо лып кет ті ғой...» де ген ке йіп кер сөз де-
рі нен-ақ жан дү ние та за лы ғы на ұм тыл ған жан-
ның фи ло со фия лық та ным-тал ға мын бай қауға 
бо ла ды. Жа зу шы ке йіп кер ле рі нің есім де рін де 
Жан гүл, Жан нұр, Се зім, Ер ке, Гү лім, Айым деп 
кез дей соқ ата ма ған. Жан дү ниесі гүл дей нә зік, 
ер ке жан дар дың жан са райы ның құ пия қал та-
рыс та рын, се зім ай шық та рын ашу ға де ген ұм ты-
лыс ты аң ға ру ға бо ла ды. Қа лам гер дің жаң быр ды 
ке йіп кер қыз дың жан дү ниесін де гі күй зе ліс пен 
мұң ды біл ді ру де та ма ша де таль ре тін де қол дан-
ған та ғы бір туын ды сы «Қуыр шақ та» бы лай деп 
бе ре ді: «Ты ны сым та ры лып, да ла ға шық тым. 
Айым ның тағ ды ры ен ді не бол мақ? Да ла да жаң-
быр сір кі рей бас та ды. Ас пан да Айым ның жағ-
да йына алаң дап, жас төк кен сияқ ты боп кө рін ді 
ма ған». Айым ның ауру ха на да жан тап сы руымен 
бі те тін туын ды қуа ныш пен қай ғы ның әп сәт те 
еке нін оқыр ман есі не та ғы да са лып өте ді. Өмір-
дің мә нін тү сін ді ру ге ар на ла ды.

 Ал қы тай жа зу шы сы Чи Ли дің «Чиң ну» 
туын ды сын да ғы ке йіп кер дің есі мі нің Цин Ну 
атауы да кез дей соқ құ бы лыс емес, қы тай ті лі нен 
ау дар ған да ол – «кө гіл дір күң» не ме се ап тап ыс-
тық та жел пуіш ре тін де қол да ны ла тын « бам бук 
тү тік ше сі » де ген ма ғы на бе ре ді. Ке йіп кер дің 
есі мі оның мі не зі не де си пат та ма бе ре ала ды, қа-
раң ғы дәс түр шыр ма уын да ғы қыс тақ тың күң гір 
тарт қан тір ші лі гі нен ха бар бе ре ді: мұн да әйел дер 
ша шын жыл дап жу май ды, ал ба ла лар ас ор ны на 
то пы рақ жей ді. Шы ғар ма ның бас ты ке йіп ке рі бір 
жа ғы нан ол ап тақ ыс тық та са ғын ды рып соқ қан 
са мал жел ре тін де су рет тел се, екін ші жа ғы нан 
Цин Ну – қо ғам ның, қа раң ғы дәс түр лер дің жә не 
өз күйеуі нің шыр ма уын да қал ған ба сы бай лы күң 
іс пет тес. Ке йіп кер дің бей не сі оқыр ман көз ал ды-
на ал ғаш қы да қа лың дық ре тін де кө рі ніс бе ре ді: 
«Бой жет кен жел мен жел бі ре ген жі бек бел дем ше 
мен көй лек ки ген еді. Оның ба сын да қа лың дық 
ки е тін қып-қы зыл тел пек бар. Күйеу жі гіт пен 
бір ге қа лың дық өзен мен жү зіп оның жұр ты на 
қа рай ба ғыт ал ды», – деп су рет те ле ді [2]. 

Қы тай ұл ты ның дү ниета ны мын да өзен мен 
өмір – өза ра үндс тік те гі егіз ұғым дар. Өмір – 
өзен ағы сы. Өзен ағы сы ның су рет те луі ар қы-
лы жа зу шы Цин Ну дың тағ ды рын баян дай ды: 

«Янц зы өзе ні нің бар лық құйы лыс та рын то лық 
са нап шы ғу мүм кін емес, сон дай-ақ осы ағыс тар 
ар на сын да өтіп жат қан ал уан  ғұ мыр лар дың да 
са нын дөп ба сып айту қиын» [3].

 Өзен тек ке ңіс тік ті ға на емес, сон дай-ақ фи-
ло со фия лық мә ні те рең де жат қан уа қыт ка те го-
рия сын да қам ти ды. «Қан ша қал та рыс тар дан 
өт ке ні міз де, қан ша уа қыт өт ке ні де бел гі сіз. Бір 
кү ні өзен дер ар на сы ке ңіп, өзен жа ға сы на жа сыл 
жа пы ра ғы жай қа лып те рек тұр ды, құс тар дың 
сай ра ған дауысы ағаш тар саясы нан ес ті ліп жат-
ты» [4].

Өзен – өмір ағы сы ре тін де Цин ну дың өзін 
қор ша ған адам дар дың тұр мы сы мен дәс түр лер-
ден бас тар та уына еш мүм кін дік бер ме ді. Өзен – 
дәс түр лі тұр мыс тың бө лін бес бөл ше гі іс пет тес. 
Дәл осы өзен Чи Ли ке йіп ке рі нің жа ңа жол ға түс уіне 
ырық бер ме ді. «Олар ай лақ тың жел ти мес жа ғы-
на қа рай аял да ды, зә кір ді су дан шы ға рып, оны 
кә рі ағаш тар дың тү бі рі не қа рай бе кіт ті. Осы сәт-
тен бас тап, ұзақ, ғұ мыр лы болуын  қа да ға ла ды. 
Әдет те мұн дай қайық тар ды май лап қой май ды, 
мер зі мі өт кен соң олар ды ші рі тіп, тас тап ке те тін. 
Ер кек сол қа ғи да ға сүйе ніп, қайық ты мәң гі лік ке 
тас тап кет ті» [5]. Со ны мен, оқи ға бас та ла са лы-
сы мен Цин Ну тұт қын жағ да йын да өмір кеш кен 
әйел ре тін де су рет те ле ді, жас әйел қайық ты ші-
рі тіп, тас тап кет кен күйеуі нің ба сы бай лы кү ңі 
ре тін де гі жағ дайда си пат та ла ды. 

Чи Ли шы ғар ма сын да су рет тел ген салт-дәс-
түр лер – ші рі ген қайық ре тін де алып, қа рас ты-
ры ла ды. Бұл дәс түр лер қо ғам ның ес кі шіл дік те-
рі нің сырт қы кө рі ніс те рі нің бі рі ре тін де кө рі ніс 
тап қан. Мұн да ғы ші рі ген қайық – аяқ қа тап тал-
ған әйел тағ ды ры ның сим во лы іс пет тес. Ав тор 
Цин Ну  күң дік шыр ма уын да ұс та ған қо ғам ды 
қа лай су рет те ген? Тал дап кө ре лік: «Ер кек тер 
арақ қа сыл қия то йып  іш кен де рі мен, ас қа жа ры-
ма ды, ал әйел дер шаш ты жу ған нан гө рі та рауға 
әуес. Әйел дер де, ер лер де сүй рет пе ле рін қа лай 
бол са со лай кие са лып, шап қы ла сып жүр, өмір-
ге де ген еш өпе ле рі жоқ еді» (Чи Ли «Чиң Ну»). 
Та ғы ке йіп ке ен ген қо ғам мү ше ле рі қа ра пайым 
дү ниелер ту ра лы та ным-тү сі ні гі қа лып тас па ған, 
ал сол қо ғам да ғы әйел тағ ды ры одан да мүш кіл. 
Олар дың мұқ таж ды ғы мен са нас қан еш кім жоқ, 
тек күң дік өмір ді нор ма ре тін де та ны ған олар 
үшін Чиң Ну дың ас қақ ар ман да ры мен жа ңа-
шыл дық қа то лы көз қа ра сы мүл дем тү сі нік сіз.

Шы ғар ма да ғы Цин Ну жә не оның жұ байы 
Цзэ Хао қыс тақ та ғы екі түр лі әлем нің кө рі ні сін 
бе ре ді. Цзэ Хао бойы нан ал ғаш қы да но ва тор-
ға тән қа сиет тер бай қы ла бас тайды: «Қыс тақ қа 
ора ла са лы сы мен, дү кен аша ды. Қыс тақ та тұ та-
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рын ер кек тер дің та ным шең бе рін ұл ғайтуға ты-
рыс ты, сол ар қы лы өзі нің қа ра ба сы ның қа мын 
ой лап, діт те ген мақс тат тар ына қол жет кіз бек ші 
бо ла ды». (Чи Ли «Чиң ну») Цзэ Хао дың жа ңа лы-
ғы ның еш қан дай ра қым шыл дық, адам гер ші лік 
ұғым дар мен бай ла ны сы жоқ еді. Цзэ Хао же ке 
ба сы ның пай да сын ға на ойла ған өзім шіл жан ре-
тін де су рет те ле ді, үй-жа йын  жөн деу, дү кен ашу 
ар қы лы қо ғам да өз ор нын алып, пай да сын көз-
де ген мақ сат тар дан тұ ра ды. Цзэ Хао дың жә не 
айна ла қор ша ған ор та ның бір ден ауыз жа ла суы 
оның пай да сы ның мақ са ты ның тез ара да іс жү-
зі не асуы ар қы лы кө рі не ді: «Сауда ке ме ле рі мен 
қайық та ры әр бір он күн са йын , кем де ген де жар-
ты күн де бір рет ай лақ қа ке ліп, та бан ті ре ді, кө-
ше нің екі ше тін де дү кен дер қаз дай ті зі ле бас та-
ды» ( Чи Ли «Чиң Ну»).

Цзо Хао әле мі ер кек тер үшін өте тү сі нік ті 
дү ние – са тып алу, қайта са ту, пай да кө ру, са ты-
лым ға жа ра ма са, ла тқы рып тас тау. Мұн да ру-
ха ни әлем нің өсіп, өр кен деуі мін дет ті емес, ке-
йіп кер пайы мын ша, «әр адам өзі үшін ұс таз әрі 
өзі нің сене мін өзі қол дан жа сап ала ды». Ал Циң 
Ну об ра зы Цзо Хаоға мүл дем ке ре ғар: оның ық-
па лы мен қыс тақ та ғы әйел атау лы сы ның сырт 
кел бе ті өз ге ріс ке ұшы рай бас та ды, ба ла лар дың 
та мақ та нуы мен ем де луі бір ша ма жақ са ра тү се-
ді, алай да, бұл өз ге ріс тер ді ал ға шын да кү мән мен 
қар сы ал ған қыс тақ тұр ғын да ры Цин Ну ды шет 
қа ға бе ре ді, се бе бі, ол – қыс тақ үшін мүл дем жат 
адам еді, сырт кел бе ті де өз ге лер ден оқ шау, оның 
әле мі – жұм бақ қа то лы еді. 

Әйел жа ны қа шан да сұ лу лық қа, та за лық қа 
құш тар. Та за лық тың сим во лы бол ған су лейт-
мо ти ві Жұ ба ныш Ай гүл ке йіп кер ле рін өте жа-
қын, жа зу шы сом да ған әйел дер дің бар лы ғы 
дер лік «жаң быр ды жақ сы кө ре тін жан дар»: «Ақ 
жа уын ....ап пақ жа уын  ас пан нан жер ге үн сіз до-
ма ла ған да жа на рым нан жас кет ті. Бәл кім, мен 
жаң быр ға ға шық бол ған шы ғар мын, бәл кім...» 
(А. Жұ ба ныш «Жаң быр жауса екен»). А. Жұ ба-
ныш шы ғар ма ла рын да көп теп кез де се тін та ғы 
бір де таль – ақ қар. Ол ту ра лы жа зу шы ке йіп-
ке рі: «Да ла да қар жа уып  тұр. Ап пақ қар. Шір-
кін, адам дар дың кө ңі лі осын дай ақ бол са ғой», 
– дей ді. ( А.Жұ ба ныш «Жа ғым паз») ал Чи Ли дің 
туын ды ла рын да күн лейт мо ти ві кө бі рек орын 
ал ған. Мұ ны жа зу шы шы ғар ма ла ры ның аты нан 
да бай қауға бо ла ды: «Күн нің атуы» (太阳出世) 
ат ты шы ғар ма сын да жас жұ бай лар Жао Шу ти ән 
мен Ли Сяо лан ның от ба сын да ғы тар жол тай ғақ 
ке шу ле рі ту ра лы баян да ла ды. Жа зу шы мұн да 
әсі ре се әйел дің биік ру хы мен ше шу ші ме зет те 
та бан ды лық көр се тіп, дұ рыс ше шім қа был дай 

біл ген да на лы ғы, ке рек кез де жұ ба йына да де-
меу бол ған нә зік әйел дің қа жыр қай ра ты ту ра лы 
су рет те ле ді. Тағ дыр дың ке зек ті соқ қы сы на ұшы-
ра ған жас жұ бай лар, эко но ми ка лық жағ дай дың 
тө мен ді гі нен пер зент сүю ден бас тар ту ға бел 
бай лай ды. Бо йын  біт кен ба ла ны ал дыр ту ға жү-
гін ген Сяо лан ота лау бөл ме сі не кі рер де, ке нет 
ана жү ре гі бо ла шақ сә биіне де ген ыс тық се зім 
туын дап: «Әлем де қиын шы лық атау лы ның ал-
уан  түр лі сі шар лап жүр, бі рақ нә рес тем жа уын-
нан ке йін гі жар қы рап шық қан күн дей шуа ғын 
сеп кен де қай ғы де ген не ме не?», – деп ше ше ді. 
Ұн жыр ға сы түс кен Жао Шу ти ән нің қан аты на 
рух бе ріп, тұр мыс тау қы ме ті не бе ріс пей, қай-
ра тын биік ту етіп, кө тер уіне ық пал жа сай ды. 
Шы ғар ма өн бо йын да жа зу шы ның ба қыт ту ра лы 
жа са ған өзін дік тұ жы ры мын аң ға ру қиын емес: 
«Ба қыт – ол бір ле сіп жең ген қиын дық тар», – де-
ген жа зу шы пайымы ны мен оқыр ман ерік сіз ке-
лі се ді.

Қос жа зу шы ның туын ды ла рын да да ор та-
лық орын да тұр ған ұғым – ба қыт пен қай ғы. 
Әйел ба қы ты ның не гі зі не? Өмір сү ру де гі мақ са-
ты не де? Өмір дің мән-ма ңы зы, маз мұ ны не де?» 
де ген сауал дар өзі нен өзі өр біп, ке йіп кер лер ге 
ма за бер мейді, олар әлем де бо лып өт кен ала пат 
оқи ға ла ры ның не гіз гі се беп ке рі адам деп та уып , 
әсі ре се әйел бол мыс-бі ті мін, жан әле мін, іш кі 
дү ниесін зерт теу ге ден қо йып  қояды. Мә се лен, 
ба қыт де ген ұғым ды Ай гүл Жұ ба ныш ке йіп ке-
рі нің сө зі мен айт сақ: « Ба қыт де ге нің – жан ның 
та за лы ғы ғой. Ал та за лық – тек ті лік тен, қан нан 
да ри ды», – дей ді. (А. Жұ ба ныш «Жа ғым паз») 
Еке уіне де ор тақ нәр се – адам та ну ғы лы мы на 
сол тұс та ай рық ша бе лең ал ған әйел бей не сін 
ашып көр се ту. Сон дай-ақ қай ғы ны же ңіп, мұң-
ды сейіл ту үшін әйел қан дай жол ды ұс тан ға ны 
жөн де ген сауал дар ға жа уап  із дей ді. Әйел ба-
қы ты ның фор му ла сы қан дай бо лу ке рек? Де ген 
сау ал ға екі жа зу шы да жа уап  із дей ді. Қай ғы ға ба-
ты рып, әйел жа ны на жа ра са лып, сы зат тү сір ген 
жан дар ды жаз ғыр май ды, ай уан ды ғын ке ші ру ге 
ты ры са ды. Тіп ті не ше түр лі сұм дық ты көр сет-
кен жұ бай ла ры ның қа те лік те рі не тү сі ніс тік пен 
қа рап, әйел та би ға ты ның құ ді ре тін паш ете ді. 
«Қа ра сөм ке», «Қуыр шақ», «Есіл жа ға сын да ғы 
екеу», «Гип пок рат ан ты үшін», «Бөр те», «Тағ-
дыр», «Жаң быр жауса екен» туын ды ла рын да қо-
ғам нан, ер кек тің қа ті гез ді гі нен тү ңіл ген әйел дер 
та би ғат тың то сын да, мыл қау құ бы лы сы мен ға-
на сыр ла са ала ды жә не одан жа уап  ала ды. Ай гүл 
Жұ ба ныш пен Чи Ли шы ғар ма ла ры әр а лу ан ұлт-
тық тұр мыс тір ші лік ті ай қын дайт ын түр лі әде би 
дәс түр лер де гі мә де ни құн ды лық тар ға ба ғыт тал-
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ған ер кек ше лік тер көз ге тү се ді. Чи Ли қа ла мы-
нан ту ған ке йіп кер лер тұр мыс тұр пайылы ғы нан 
қа шу дың жо лы – са на лы түр де тұр мыс құ ру дан 
бас тар ту деп ой лай ды. «Та би ғат тың әр мез гі лі 
өзін ше әсем « («冷也好热也好活着就好») ат ты 
шы ғар ма сын да екі дә рі гер әйел дің өмі рі ту ра лы 
жа зыл ған, не гіз гі ке йіп кер Ли Цзян вэй, кі сі өлі-
мі не кү дік ті жан ре тін де түр ме ге тү се ді, от ба сы 
та ра пы нан қол дау көр ме ген әйел бо са ну үс тін де 
де еш сүйеу тапп тай ды. Тер геу изо ля то ры на түс-
кен әйелі мен жүз де су ге жұ байы Лао Чу бір рет 
те кел мейді, тіп тен сот за лы на да кел мейді. Қол-
дау көр мек тү гі лі, күйеуі та ба лап, жү ре гі ауру 
әйел ді ем деуге кегіске ні үшін кі нә та ға ды. «Бей-
таныс адам дар ға тіл қат па» шы ғар ма сын да Сюй 
Лин шаш та раз са ло нын да қыз мет іс тей ді мен 
Сюй Хуң мэй жиыр ма жыл бойы зауыт та жұ мыс 
іс те ген же рор та жас қа кел ген әйел, өмі рі нің ор та 
ше нін де күйеуі оны тас тап жауқа зын дай құл пыр-
ған Сюй Лин мен қол ұс та сып ке те ді. Қыз мет сіз, 
от ба сы қол да уын сыз қал ған жал ғыз ілік ті әйел 
тағ дыр дың та лай соқ қы сы на тө теп бе ре ді (Чи 
Ли). Атал ған екі шы ғар ма да да ба қыт ты от ба сы 
ту ра лы жа за ды, оқи ға ор та сын да ер адам дар дың 
әл сіз ді гі мен жа уап кер ші лі гі та ра пы нан ажы рап 
кет кен отбасы тра ге диясы сөз бо ла ды. 

Ба қыт жә не қай ғы та қы ры бы на қа лам тарт қан 
жа зу шы ның, «Күн нің шы ғуы» (太阳出世) «Ты-
ным сыз тір лік» («烦恼人生») , «Қайы рыл мас тан 
кет ке нің де гі» («一去永不回») Вын Чүән, «Өзің-
ді кім деп ой лай сың?» («你以为你是谁»), «Ара-
лас-құ ра лас та ғы»《来来往往》 Ли на, «Ма хаб бат 
ту ра лы тілқат па да ғы» («不谈爱情》) Чи Ли дің 
«Чиң Ну» (1987 ж.), «Ма хаб бат ту ра лы айт па-
ңыз» (1988) по ве сі жә не «Сон дық тан» (2006) ро-
ма ны көп те ген оқыр ман ның жү ре гі не жол тап қан 
туын ды лар де се бо ла ды. Қа лам гер ару лар туын-
ды ла рын да ғы ке йіп кер лер өз бе тін ше ба қыт жо-
лын та бу ға ты ры са ды, кү ре се ді, ұм ты ла ды.

Әйел ба қы ты не де? де ген сау ал ға жа зу шы 
қа лам гер лер өз та ра пы нан жа уап  із дей ді. Чи Ли 
мен А.Жұ ба ныш өз көр кем шы ғар ма ла ры ның 
ас та рын да «әйел ба қы ты - та ту лы ғы жа рас қан 
от ба сын да» де ген ұғым жа сы ры нып тұр. Олар 
сом да ған ке йіп кер лер осы жа рас тық ты сақ тау ға 
ты ры са ды, сол үшін кү ре се ді, бір де жең се, бір де 
же ңі ліс та ба ды. Чи Ли мен Ай гүл ке йіп кер ле рі 
қа ра пайым тұр мыс ар на сы мен бі те қай нас қан 

жан дар – Чиң Ну, Сюй Лин, Сюй Хуң мэй, Жан-
гүл, Айым, Жан нұр лар әйел ба қы тын көк сейді, 
алай да, олар дың бар лы ғы қо ғам ның бір бөл ше гі 
боп та был ған дық тан, ба қыт ты бо луы қо ғам да-
ғы әлеу мет тік жағ дай лар мен ті ке лей бай ла ныс-
ты еке нін те рең тү сі не ді. Жал пы алып қа райт ын 
бол сақ, қос ару дың көр кем туын ды ла рын да ғы 
өмір кон цеп циясы мұң ға то лы. Бі рақ тағ дыр қан-
ша лық ты қа тал ды ғы мен азап тай түс се де, нә зік 
жан ды әйел дің ба қыт жо лын да ғы ұм ты лыс та ры 
мен ар ман да ры ас қақ, ба қыт үшін кү рес жо лын да 
тал май ар па лы са ды. Олар сом да ған әйел дер ма-
хаб бат қа зә ру жан дар, олар сүр ген әлем де ма хаб-
бат тап шы, осы дан ба рып, ке йіп кер лер ба қыт қа 
же ту дің не ше түр лі жол да рын қа рас ты ра ды. 

Қы тай әде биетін де гі ба қыт пен қай ғы ұғым-
да ры өзін дік өр нек те рі мен ерек ше ле не ді, мұн да 
әйел дәс түр лі мә де ниет шең бе рі атт ға ны үшін 
іш тей ба қыт сыз дық қа тап бо ла ды, се бе бі, дәс-
түр ден ат та ған әйел от ба сы мен қо ғам та ра пы-
нан қар сы лық қа тап бо лып, өз бе тін ше кү ре су ге 
мәж бүр бо ла ды. 

Қа зір гі за ман ғы қы тай әде биетін де әйел дің 
өзін дік са на сы проб ле ма сы «ба қыт ты әйел» ұғы-
мы на қа ра ма-қар сы қойыл ған. Оның қа сі рет те-
лі гі – әйел дің ба қыт ты бо лу ға то лық мүм кін ді гі 
бо ла тұ ра, ол бұл мүм кін дік тер ді аң ғар ма уын да, 
пай да ла на ал ма уын да. Чи Ли дің «Чиң Ну» ат ты 
туын ды сы осы құ бы лыс ты аша тын ең көр нек ті 
шы ғар ма сы боп та бы ла ды. Мұн да дәс түр лі тұр-
мыс қа қар сы тұр ған әйел са на сы ның асау бұл-
қы ны сы си пат та ла ды. Ба қыт де ге ні міз – айна ла-
да ғы адам дар дың жар қын жү зі, қуаны шы еке нін 
бұл жы мас қа ғи да етіп өс кен Чиң Ну шы дам ды-
лы ғы на, тө зі мі не ерік сіз ила на сыз. Ха лық тық 
қа ғи да мен тыйым құн да ғын да өс кен қыз дың 
қор ша ған ор та мен отбасы ұла ға тын бұз бай, жан 
аза бы на тү суі оқыр ман ды те рең ойға же те лей ді.

Ер мен әйел ара сын да ғы ма хаб бат се зім де рі-
нің ащы шын дық пен ро ман ти ка ара сын да ғы қақ-
ты ғыс та ры шы ғыс ару ла ры ның шы ғар ма ла рын 
жа қын дас ты ра түс кен дей. Қа зір гі таң да ғы әйел 
са на сы мен өмі рін де гі тұр мыс пен ар ман – екі 
жа зу шы ның да шы ғар ма шы лық ла бо ро то риясы-
ның зерт теу ны са ны боп та бы ла ды. Осы лай ша 
ав тор лар ба қыт жо лын да ғы мәң гі лік із де ніс тер 
тұң ғиығы на ден деп ену ге ұм ты ла ды, тұң ғиығы 
те рең сауал дар ға өз та ра пы нан жа уап  із дей ді. 
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Қой ба қо ва А.С.

Қы тай ті лін дегі қа лып тас қан 
сөз дер дің анық тамалары және 

жасалу жол дары

Қы тай ті лін де гі қа лып тас қан сөз дер, бұл ауызе кі тіл дік нор ма лар
ға не гіз де ле тін, адам дар дың күн де лік ті өмі рін де кең қол да ны ла тын 
тұ рақ ты тір кес тер. Олар қа зір гі за ман ғы ауызе кі қа ра пайым тіл нор
ма ла ры бо йын ша құ ры ла ды. Бі рақ олар тек ауызе кі тіл де ға на емес, 
сон дайақ, пуб ли цис ти ка лық стиль де жә не түр лі көр кем әде би шы
ғар ма лар да да кө рі ніс та ба ды. 

Бұл ма қа ла да қы тай ті лін де гі қа лып тас қан сөз дер ге, олар дың 
анық та ма сы на тоқ та лып өте міз. Со ны мен қа тар, қа лып тас қан сөз дер
дің бір не ше жа са лу жол да ры көр се ті ле ді. 

Тү йін  сөз дер: фра зе оло гизм, қа лып тас қан сөз дер, идиома, грам
ма ти ка, лек си ка. 

 Koybakova A.

Definitions and methods of 
formation of usual expressions in 

Chinese language

Definitions and steady combinations in Chinese language are stabled 
spoken rales which are used daily among people. Nowadays, this kind of 
definitions are build by usual oral norms. They are used not only in conver
sation, but also in publistic and different types of artistic literatures.

This article focuses in definitions in Chinese language which will be 
learned. And also how are made some of steady combinations of words. 

Key words: phraseology, steady combinations of words, idioms, gram
mar, vocabulary.

Кой ба ко ва А.С.

Определе ния и способы 
образова ния при выч ных 

выраже ний в ки тайс ком языке

При выч ные вы ра же ния в ки тайс ком язы ке ос но ва ны на нор мах 
раз го вор но го язы ка и яв ляют ся ус той чи вы ми сло во со че та ниями, ко
то рые об шир но ис поль зуют ся в бы то вой жиз ни. Они фор ми руют ся 
на основе прос то го раз го вор но го язы ка сов ре мен но го ми ра. Од на ко, 
сло ва от ра жают ся не толь ко в раз го вор ном сти ле, а так же в раз лич
ных ху до же ст вен ных произ ве де ниях. 

В этой статье мы остано вим ся на при выч ных вы ра же ниях в ки
тайс ком язы ке и их зна че ниях. Так же бу дет сде лан ана лиз о спо со бах 
об ра зо ва ния слов.

Клю че вые сло ва: фра зе оло гизм, при выч ные вы ра же ния, идиома, 
грам ма ти ка, лек си ка.
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ҚЫ ТАЙ ТІ ЛІН ДЕГІ  
ҚА ЛЫП ТАС ҚАН  

СӨЗ ДЕР ДІҢ  
АНЫҚ ТАМАЛАРЫ 

ЖӘНЕ ЖАСАЛУ  
ЖОЛ ДАРЫ

«Тіл – кез кел ген ха лық тың түп не гі зі, ха лық тың тә жі ри бе сі, 
бі лі мі, мә де ниеті, та ри хы ның то ғы суы. Тіл – бұл ұлт тың эмо-
ционал ды са на се зім қо ры мен жә ді ге рі. Ана ті лін де ха лық өз 
өзін та нып, көр се те бі ле ді». Ұлы ақын Ш. Айт ма тов тың бұл сө зі 
қан дай да бір ха лық тың мә де ниеті, тұр мы сы мен та ри хын зерт-
теу де гі та ма ша ма те ри ал ре тін де тіл дің мән ма ғы на сын, қыз-
ме тін өте дәл көр се те ді. Шы ны мен де, кез кел ген тіл дік бір лік, 
яғ ни бір буын ды сөз ден бас тап, күр де лі тұ рақ ты тір кес тер мен 
аяқ тап, бар лы ғы да ха лық тың ма те ри ал ды, ру ха ни мә де ниеті-
нің кө рі ніс та ба тын ма те ри ал бо лып та бы ла ды. 

Тіл бай лы ғы бұл оның фра зе оло гиясы ның да бай лы ғы, яғ-
ни қа нат ты сөз дер, ма қал мә тел дер, идиома лар жә не т.б. көр кем 
тұ рақ ты тір кес тер дің көп ті гі. Бұл тұ рақ ты тір кес тер дің бас қа 
тіл дік ка те го рия лар дан өз ге ше лі гі ма ғы на сы ның тұ тас ты ғы, 
тір кес тия нақ та лы ғы, бей не леу мә нер лі лі гі. Қы тай ті лін де гі тұ-
рақ ты тір кес тер де осын дай қа сиет тер ге ие бо ла ты ны дау сыз. 

Қы тай ті лі – жер бе тін де гі ең кө не, ең бай тіл дер дің бі рі. Тіл 
бай лы ғы бұл фра зе оло гия лық қор дың бай лы ғын да, ал қы тай ті-
лі лек си ка лық қор дың құ рам дас бө лі гі бо лып та бы ла тын фра-
зе оло гиялық мұ ра ға өте бай. Қы тай ті лін де гі фра зе оло ги зм дер 
өте ер те пай да бол ған мен, Қы тай Ха лық Рес пуб ли ка сы бо лып 
құ рыл ған ға де йін  фра зе оло гияға қа тыс ты еш қан дай зерт теу лер 
жүр гі зіл ме ген. Сон дай-ақ фра зе оло гия же ке пән, тіл дік са ла ре-
тін де қа лып тас па ған. Тек өт кен ға сыр дың екін ші жар ты сы нан 
бас тап қа на, бұл са ла да ал ға ба су шы лық бай қа ла бас та ды. ХХ ғ. 
со ңы на қа рай та ма ша ғы лы ми ең бек тер, сөз дік тер шы ға бас та ды. 

Көп те ген зерт теу ші ма ман дар ға қа зір гі қы тай ті лі нің чы-
ңюй, сие хоуюй (ас тар лы сөз дер), янюй (ма қал) сияқ ты фра зе о- 
ло гиялық топ та ры бел гі лі. Атал ған фра зе оло гиялық бір лік-
тер ден бас қа са лыс тыр ма лы түр де зерт теу ші лер дің на за рын 
аударт қан та ғы бір топ бар. Ол – гуанюңюй не ме се қа лып тас-
қан сөз дер.

Қа лып тас қан сөз дер қы тай фра зе оло гиясы са ла сын да ерек-
ше орын ала тын, өзін дік ерек ше лі гі бар, ауызе кі тіл дік си пат қа 
ие бол ған дық тан, адам дар ара сын да ғы ком му ни ка цияда ма ңыз-
ды рөл ат қа ра тын фра зе оло гиялық бір лік. Ол бас қа фра зе оло-
гиялық топ тар дан бір қа тар қа сиет те рі мен ерек ше ле не ді. Қа-
лып тас қан сөз дер адам тә жі ри бе сі не не гіз де лу ді қа жет ет пей ді. 



ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №1 (76). 2016228

Қы тай ті лін дегі қа лып тас қан сөз дер дің анық тамалары және жасалу жол дары

Мы са лы, чы ңюй лер ежел гі қы тай ті лі нің нор ма-
ла ры бо йын ша құ рыл ған, олар дың құ ра мын да 
әдет те ес кі, қол да ныс тан шы ғып қал ған сөз дер 
не ме се қа зір гі за ман ғы қы тай ті лін де қол да ныл-
майт ын бір буын ды сөз дер кез де се ді. Ал қа лып-
тас қан сөз дер күн де лік ті тұр мыс та, адам дар қа-
рым қа ты на сын да өте жиі қол да ны ла тын дық тан, 
кө бі не се ма ғы на сы тү сі нік ті ауызе кі тіл де қол да-
ны ла тын сөз дер ден тұ ра ды, яғ ни ауызе кі тіл дің 
нор ма ла ры бо йын ша құ ры ла ды. Қа лып тас қан 
сөз дер бұл ауызе кі тіл нор ма ла ры бо йын ша құ-
рыл ған, бел гі лі бір сөй лем мү ше сін ат қа ра тын, 
жал пы лан ған, ауыс па лы көр кем ма ғы на ға ие 
тұ рақ ты тір кес. Қа лып тас қан сөз дер дің та ри хы 
– бұл бұ қа ра ха лық тың ауызе кі ті лі нің та ри хы. 
Олар дың осын дай ха лық тық, бә рі не мә лім ді лік, 
тү сі нік ті лік си па ты оның іш кі маз мұ нын да да, 
сырт қы фор ма сын да да кө рі ніс ала ды. 

Қа лып тас қан сөз дер дің қол да ны лып, жа-
салуын ың қай нар көз де рі ха лық тың күн де лік ті 
өмі рі нің әр бір са ла сы бо лып та бы ла ды. Бұл си-
пат та ры олар дың ұзақ уа қыт бойы кең та ра лып, 
түр лі са ла лар да қол да нылуын  біл ді ре ді. Осы екі 
си па тын уа қыт тық жә не ке ңіс тік тұр ғы дан қа рап 
зерт теуге бо ла ды. Уа қыт тұр ғы сы нан қа ра сақ, 
бар лық қа лып тас қан сөз дер дің са лыс тыр ма лы 
түр де ұзақ уа қыт көп та ралуын ың та ри хы бар, 
яғ ни қа лып тас қан сөз дің қан дай да бір дәуір де-
гі та ны мал ды лы ғын анық тай ала мыз. Осы лай ша 
қа лып тас қан сөз дер дің кең та рал ған ды ғы мен 
кең қол да ны сын тү сін ді ру ге бо ла ды. Ке ңіс тік 
тұр ғы сы нан да қа лып тас қан сөз дің бұл си пат та-
ры өте ай қын бай қа ла ды. 

Өт кен ға сыр дың 80-жыл да рын да қы тай тіл 
бі лі мін де қа лып тас қан сөз дер же ке да ра бір лік-
тер то бы ре тін де қа лып тас қан мен, оның анық-
та ма сын да бір қа тар қа ра ма-қай шы лық тар туын-
да ды. Көп те ген қы тай линг вис те рі қа лып тас қан 
сөз дер қа та ры на ең ал ды мен ту ра жә не ауыс па-
лы ма ғы на сын да қол да ны ла тын, се ман ти ка лық 
екі  жақ ты, үш буын ды етіс тік ті объек ті лі тір кес-
тер ді жат қы за ды. Қа лып тас қан сөз дер дің ка те го-
рия лық бел гі ле рін анық тау да бас қа да көз қа рас-
тар бар. Кей бір ға лым дар қа лып тас қан сөз дер 
се ман ти ка лық екі  жақ ты бо ла ал май ды де се, бас-
қа ла ры қа лып тас қан сөз дер мін дет ті түр де үш 
сөз ді емес төрт сөз ден құ ра ла ды де ді. Ал үшін ші 
бір топ қа лып тас қан сөз дер ді ма қал-мә тел дер дің 
бір тү рі деп қа рас тыр ды [1].

Вың Дуан жын осын дай әр түр лі, кей де мүл-
де қа рамa-қай шы көз қа рас тар дың орын алуы 
осы мә се ле нің жет кі лік ті зерт тел ме уін де деп 
са най ды [1]. Ма Го фан сияқ ты ол да қа лып-
тас қан сөз дер ха лық тық сөз дер мен Чы ңюй дан 

бір қа тар бел гі лі рі мен ерек ше ле не тін же ке да-
ра фра зе оло ги зм дер тү рі деп тұ жы рым дайды 
[1]. Бұл зерт теу ші лер дің пі кі рін ше Гуанюңюй 
ауызе кі тіл де ке ңі нен қол да ны ла тын жә не анық 
ай қын дал ған ауызе кі тіл дік си па ты бар тұ рақ-
ты «қа лып тас қан» сөз дер. Грам ма ти ка лық құ-
ры лы мы жа ғы нан қа лып тас қан сөз дер екі тип ке 
бө лі не ді: аяқ тал ған ойды біл дір мейт ін тір кес 
құ ры лым ды жә не аяқ тал ған тия нақ ты ойды біл-
ді ре тін сөй лем құ ры лым ды. Құ ры лым дық си-
па ты жа ғы нан өз ге ше лік те рі бол ға ны мен, бұл 
олар дың ма ғы на лық жа ғы на әсер ет пей ді. Олар 
ма қал дар сияқ ты ди дак ти ка лық, тәр бие лік си-
пат қа ие бол майды, жал пы ла май ды. Олар тек 
тіл дің көр кем құ ра лы ре тін де адам дар дың, оқи-
ға лар дың, түр лі жағ дай лар дың ерек ше лік те рін, 
си па тын көр се те ді [2].

Қа лып тас қан сөз дер дің жа салуын ың бас ты 
қай нар кө зі әри не, ауызе кі тіл бо лып са на ла ды. 
Алай да, көп те ген де рек тер көр сет кен дей, қа лып-
тас қан сөз дер та ри хы өте те рең. Олар дың кө бі сі 
ежел гі та ри хи жә не әде би ес ке рт кіш тер ден та-
бы луы ар қа сын да қа зір гі за ман ғы тіл де ке ңі нен 
қол да ны ла ды.

Грам ма ти ка лық құ ры лы сы бо йын ша қа лып-
тас қан сөз дер сөз тір ке сі бо лып та бы ла ды. Сөй-
лем құ ры лым ды қа лып тас қан сөз дер өте си рек 
кез де се ді. Бұ ған қо са олар ма ғы на лық, ин то на-
циялық жа ғы нан аяқ тал ма ған но ми на тив ті бір-
лік тер бо лып та бы ла ды жә не бел гі лі бір сөй лем 
мү ше сі нің қыз ме тін ат қа ра ды. Мы са лы:

背靠背 «сыр ты нан (кө зі жоқ жер де) сөй леу 
(сын та ғу) » (сөз бе-сөз «ар қа ны ар қа ға сүйеу»)

铁将军把门 «құлып тал ған есік» (сөз бе-сөз 
«те мір ге не рал есік ті кү зе тіп отыр») 

脑袋搬家 «қайт ыс бо лу; дү ниеден өту» (сөз-
бе-сөз «миы кө шіп кет ті»)

两面光 «екі жақ ты; екі жақ қа қыз мет ету; екі 
жақ қа жа рам сақ та ну» (сөз бе-сөз «екі жа ғы да те-
гіс»)

脸皮薄 «ар лы, ұял шақ, тұйық, ұяң» (сөз бе-
сөз «бет те рі сі жұ қа»)

脸皮厚 «ар сыз, ұят сыз, те рі сі қа лың» (сөз бе-
сөз «бет те рі сі қа лың»)

Қа лып тас қан сөз дер дің көп бө лі гі қыс қа үш 
ком по нет ті сөз тір кес тер бо лып та бы ла ды. Қа-
лып тас қан сөз дер дің ең аз са ны екі, яғ ни жал пы 
сөз тір ке сі нің қа лып тас уына қа жет ті дәл сол мін-
дет ті ми ни мум. Мы са лы, 吃醋 «қыз ға ну» (сөз бе-
сөз «сір ке суын  ішу»); 抹黑 «қа ра лау, жа ла жа бу, 
мас қа ра лау» (сөз бе-сөз «қа ра жа ғу»); 泡汤 «жү-
зе ге ас пау, сәт сіз дік, бос әуре ші лік» (сөз бе- сөз 
«сор па қай на ту»); 爬坡 «өзін өзі тек се ру; бір мә-
се ле ні тал дау, тү сі ну» (сөз бе-сөз «жар ға өр ме леу»); 
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坐辣 «қиын жағ дайға тап бо лу; бі реуді қиын жағ-
дайда қал ды ру» (сөз бе-сөз «май шам ға оты ру»); 
下海 «кә сіп кер лік пен айна лы су» (сөз бе-сөз «те-
ңіз ге шы ғу») [3] т.б. 

Қа лып тас қан сөз дер ең көп де ген де төрт не-
ме се бес ком по не нт тен тұ ра ды. Бі рақ мұн дай қа-
лып тас қан сөз дер өте си рек кез де се ді. Мы са лы: 

赶鸭子弹上架 «мүм кін емес ті та лап ету» 
(сөз бе-сөз «үйрек тер ге жұ мы рт қа бас қы зу»)

门在葫芦里 «бар лы ғы нан ха бар сыз бо лу; 
жан-жа ғын да бо лып жат қан ды біл меу» (сөз бе-
сөз «ас қа бақ тың ішін де қа ма лып қа лу»)

坐下班车 «ке ле сі жо лы жо лы бо лар; сә ті тү-
сер» (сөз бе-сөз «ке ле сі кө лік ке оты ру»)

Қа лып тас қан сөз тір кес те рі нің жа са лу 
құ ры лым да рын не гіз гі екі топ қа есім ді жә-
не етіс тік ті бө ле ала мыз. Есім ді қа лып тас қан 
сөз дер ко пу ля тив ті (қиыс ты ру шы) жә не ат ри-
бу тив ті (анық тау шы) сөз тір кес тер мо дель де-
рін құ рас ты ра ды. Зат есім мен зат есім ді тір-
кес тер, мы са лы: 

菜包子 «еш қан дай пай да сы жоқ адам» (сөз-
бе-сөз «ішін де кө кө ніс ті қос па сы бар сам са»)

牛脖子 «қи сық, қи қар» (сөз бе-сөз «өгіз мо йын »)
狗腿子 «қыз мет ші, ма лай» (сөз бе-сөз «ит тің 

аяғы»)
鸡毛蒜皮 «түк ке тұр майт ын нәр се» (сөз бе-

сөз « тауық қауыр сы ны, са рым сақ қа бы ғы»)
Қы тай ті лін де сын есім тір кес те рі нен жа сал-

ған қа лып тас қан сөз дер жиі кез де се ді. Мы са лы:
酸甜苦辣 «тағ дыр тал қы сы, өмір құ был ма ла-

ры» (сөз бе-сөз «қыш қыл, ащы, тәт ті»)
二五八 «рет сіз, тө мен дә ре же лі» (сөз бе-сөз 

«екі, бес, се гіз»)
二百五 «то пас, ақы мақ» ( сөз бе-сөз «екі жүз елу»)
一五一十 «же те, ег жей тег жейлі» (сөз бе-сөз 

бір бес тік, екі он дық)
Сын есім мен зат есім нен құ рал ған: 
软刀子 «за лым, арам ойлы, қа ра ниет ті» (сөз-

бе-сөз «жұм сақ пы шақ»)
闷葫芦 «жұм бақ, сыр лы; тіл қат пау; үн сіз» 

(сөз бе-сөз «жа бық ас қа бақ»)
野鸳鸯 «аза мат тық не ке де тұ ра тын жұ бай-

лар» (сөз бе-сөз «жа байы үй рек тер»)
Сан есім мен зат есім нен құ рал ған:
八辈子 «өмір бойы, мәң гә» (сөз бе-сөз «се гіз 

ұр пақ»)
两口子 «ер лі за йып ты лар» (сөз бе-сөз «екі ауыз»)
Сан есім +мөл шер сөз+ зат есім нен құ рал-

ған да ры:
一阵风 «лез де; әп сәт те; көз ді ашып жұм ған-

ша» (сөз бе-сөз жел дің бір ек пі ні)
一锅粥 «ас тан-кес тен; зо ба лаң; рет сіз дік» 

(сөз бе-сөз «бір қа зан бот қа»)

一把手	 «ше бер, еп ті, өнер паз» (сөз бе-сөз 
«бі рін ші қол»)

二把刀 «еп сіз, шор қақ» (сөз бе –сөз «екін ші 
пы шақ») [3]

Есім ді қа лып тас қан сөз дер ге сон дай-ақ зат 
есім ді не гіз гі сөз ге анық та ма етіс тік не ме се етіс-
тік ті объек ті лі құ ры лыс ар қы лы бе ріл ген ат ри бу-
тив ті тип те гі фра зе оло гиялық бір лік тер де жа та-
ды. Мы са лы: 

保险箱 « қа уіп сіз жер; па на» (сөз бе-сөз 
« қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз ете тін жә шік»).

护身符 «тұ мар; қам қор шы» (сөз бе-сөз «де не-
ні қор ғайт ын си қыр лы таң ба»).

结发夫妻	 «күйеуі мен әйелі; ер лі-за йып ты» 
(сөз бе-сөз «шаш та ры өріл ген жұ бай лар»)

落汤鸡 «үс ті ба сы су бо лу; мал ман дай су бо-
лу» (сөз бе-сөз «кө же ге тү сіп кет кен тауық»)

甩手掌柜 «қыз ме тін, жұ мы сын тас тау; ба қы-
лаусыз қал ды ру» (сөз бе-сөз «бар лы ғы на қол сер-
ме ген қо жа йын ») [3].

Етіс тік ті қа лып тас қан сөз дер са ны жа ғы нан 
ең көп жә не кең та рал ған фра зе оло ги зм дер то-
бы. Бұл топ та ғы қа лып тас қан сөз дер, не гі зі нен 
екі үш ком по нет ті етіс тік ті- объек ті лі тір кес тер 
бо лып та бы ла ды. Мы са лы: 丢脸 «мас қа ра бо лу» 
(сөз бе-сөз «бе тін жо ғал ту»).

穿线 «айт ты ру; та ныс ты ру» (сөз бе –сөз «жіп 
тар ту»).

打炮 «үл кен же тіс тік ке же ту; жақ сы әсер қал-
ды ру» (сөз бе-сөз «зең бі рек ату»).

放羊 «ер кін дік ке жі бе ру; бос тан дық бе ру» 
(сөз бе –сөз «қой лар ды жі бе ру»)

扣帽子 «ат қо йып , ай дар та ғу; жа ла жа бу» 
(сөз бе-сөз «қал пақ та ғып алу») [3].

Бұл мы сал дар дан кө ре ті ні міз, құ ры лы сы жа-
ғы нан қа лып тас қан сөз дер сөз бен тең емес, бі-
рақ сөй лем де гі қыз ме ті бо йын ша тең де се ала ды, 
яғ ни тіл де қа лып тас қан сөз дер сөз сияқ ты же ке 
да ра сөй лем мү ше сі ре тін де қыз мет ат қа ра ды.

Фра зе оло гиялық бір лік ре тін де қа лып тас қан 
сөз дер дің не гіз гі ерек ше лі гі ма ғы на сы ның бір-
тұ тас ты ғы. Фра зе оло ги зм дер дің ма ғы на сы ның 
бір тұ тас ты ғы оның ком по нен те рі нің но ми на тив-
ті қыз ме тін жо ғал тып, лек си ка лық ма ғы на сы ның 
әл сі реуі нә ти же сін де пай да бо ла ды. Олар ауыс па-
лы ма ғы на не гі зін де туын дай ды жә не осы ауыс-
па лы ма ғы на оның шын бол мы сын құ рай ды.

Көп те ген қы тай зерт теу ші ле рі нің фра зе оло ги-
зм ге қа тыс ты ең бек те рін де әдет те, қа лып тас қан 
сөз дер дің ма ғы на сын оны құ райт ын ком по не нт-
тер дің ма ғы на ла ры ның қо сын ды сы нан шы ға ру-
ға бол майды деп көр се те ді. Алай да, қа лып тас қан 
сөз дер ком по не нт те рі нің ма ғы на тұ тас ты ғы ның 
дә ре же сі өте кең кө лем де құ бы лып оты ра ды. 
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Қой ба қо ва А.С.

Қы тай ті лін дегі омо ним дер дің 
ерек шелігі

Қы тай ті лін де гі омо ним сөз дер сөз бай лы ғы ның құ нар лы бір са
ла сы бо луымен қа тар, бұл ха лық тың ұлт тық та нымтү сі ні гін, бол мы
сын да та ны та тын ды ғы нан, әрі омо ним сөз дер дің қи сы нын кел ті ріп, 
рең кін ай қын ажы ра тып, тап ба сып, ор ны мен үй лес ті ріп, жұм сай біл
ген де ға на, ол сөз қо ры ның асыл қа зы на сы бо ла ала ды.

Бұл ма қа ла да омо ним дер дің қы тай ті лін де ба рын ша көп жә не екі 
буын ды омо ним дар ға қа ра ған да, бір буын ды омо ним дер са ны ба сы
мы рақ еке ні не, ал уан  түр лі лі гі айтыла ды. Со ны мен қа тар омо ним дер
дің үш тү рі не же кеже ке тоқ та лып, мы сал дар кел ті рі ле ді.

Тү йін  сөз дер: омо ним, лек си ка, ие рог лиф, грам ма ти ка, ауызе кі 
тіл, әде би тіл.

Koybakova A.

The features of homonyms in 
chinese language

Homonym words in Chinese language are significant parts of speech, 
they are rellection of national view and being. Only knowly differences in 
homonym words well and putting them correctly can make them treasure 
of speech. 

In this article said about the diversity of homonym words and that 
one syllable words are than many syllable and two syllable words. Also, 
showed three types of homonym words and examples are given.

Key words: homonym, vocabulary, hieroglyph, grammar, oral speech, 
literature speech.

Кой ба ко ва А.С.

Осо бен ности омо ни мов  
в ки тайс ком языке

Бу ду чи зна чи мой час тью ре чи, омо ни мы предс тав ляют на
циональ ное са мо соз на ние и бы тие, при дают от тен ки зна че ния, поэто
му толь ко при уме нии пра виль но ис поль зо вать и раз ли чать омо ни мы, 
они мо гут быть ук ра ше нием ре чи.

В дан ной статье ука зы вает ся на то, что в ки тайс ком язы ке омо ни
мов, сос тоя щих из од но го сло га боль ше, чем сос тоя щих из двух сло
гов и мно гос лож ных, а так же об их раз но вид нос тях. На ря ду с этим, 
раз би рает ся каж дый из трех ви дов омо ни мов, при во дят ся при ме ры.

Клю че вые сло ва: омо ним, лек си ка, ие рог лиф, грам ма ти ка, уст ная 
речь, ли те ра тур ная речь.
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ҚЫ ТАЙ ТІ ЛІН ДЕГІ 
ОМО НИМ ДЕР ДІҢ 

ЕРЕК ШЕЛІГІ

Тіл де гі омо ним дер – сөз қо ры ның асыл қа зы на сы. Тіл дің 
бай да орам ды лы ғы, оның сөз дік құ ра мы ның қан дай дә ре же-
де да мып же тіл ге ні көп рет те омо ним сөз дер ар қы лы кө рі ніс 
та ба ды. Қай тіл дің бол са да, кө не за ман нан бер гі да му та ри хы, 
лек си ка лық, грам ма ти ка лық жа ғы нан же ті ле тү суі оның сөз-
дік құ ра мын да ғы омо ним дік қа тар дың мо ла йып , то лы ғып оты-
руымен де ерек ше ле не ді. Мі не, бұл айт ыл ған дар дың бар лы ғы 
да омо ним дер дің тіл де гі ат қа ра тын қыз ме ті нің ора сан зор екен-
ді гін көр се те ді.

Қы тай ті лі дү ниеде гі ең ер те кез ден бас тап, да мы ған тіл дер 
қа та ры на жа та ды. Оның осын дай бай тіл дә ре же сі не кө те рі-
луі әри не құ ра мы на кі ре ті н о мо ним сөз дер дің са ны ның ерек-
ше көп ті гі нен нақ ты лы кө рі не ді. Бұ ған қа рап, омо ним сөз дер 
тек қы тай ті лін де ға на сон ша ма көп, бас қа ұлт тіл де рін де аз деп 
қа рауға бол майды. Әр бір ұлт тың өзі нің өмір сүр ген ор та сы на, 
әдет-сал ты на, се нім-на ны мы на, тіл дік ерек ше лі гі не бай ла ныс-
ты олар дың өз де рі не мен шік ті омо ним сөз де рі де әр түр лі бо ла-
ды.

Қа зір гі уа қыт та, қы тай ті лі нің дам уына, оның өзек ті мә се-
ле ле рі не мем ле кет дең ге йін де же те мән бе рі ліп отыр. Де сек те, 
тіл үне мі бір орын да тұр ма ған дық тан, үне мі да му, өз ге ру үс-
тін де бо ла ды. Тіл дің не гі зі бо лып та бы ла тын бір-бі рі мен ты ғыз 
бай ла ныс ты екі нәр се бар. Бі рі – тіл дің сөз дік құ ра мы, екін ші-
сі, оның грам ма ти ка лық құ ры лы сы. Әлем тіл де рі нің ара сын да 
өзін дік ор ны мен өзін дік та ри хы бар, қы тай ті лі нің лек си ка сы 
да өз ге тіл дер мен са лыс ты ра қа ра ған да, өзін дік ұқ сас тық тар 
мен ерек ше лік тер ге ие.

Қы тай ті лі – ең омо ни мі көп тіл дер дің бі рі. Әр түр лі жа сал-
ған есеп теу лер де омо ним дер дің са ны лек си ка ның 10-16 пайы-
зын құ рай ала ты ны бел гі лі. Қы тай ті лін де омо но мия бір буын ды 
сөз дер мен қа тар, екі буын ды сөз дер ара сын да да қол да ны ла ды 
жә не  де бір буын ды омо ним дер ана ғұр лым көп [1].

Әри не, қы тай ті лі нің өз ге тіл дер ге ұқ са майт ын, көп те ген 
ерек ше лік те рі бар екен ді гін тіл ға лым да ры ер те бай қа ған. Бұл 
жер де, ең ал ды мен, қы тай ті лі тек өзі не ға на тән фо не ти ка лық 
жә не мор фо ло гиялық қа сиет те рі мен да ра ла на тын ды ғын, со ны-
мен қа тар қөп те ген грам ма ти ка лық өз ге ше лік те рі де бар еке нін, 
он да сөй лем мү ше ле рі нің са ны қа зақ ті лін де гі дей бе сеу емес, 
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ал тау бо лып ке ле тін ді гін, сеп тік, жік тік, тәуел дік 
жал ғаула ры ның бол майт ын ды ғын ба са айт қан 
жөн. Бұ лар дың сыр тын да қы тай ті лі нің кө не жә-
не жа ңа тіл, 7500-ден ар тық ие рог лиф тің күр де лі 
ие рог лиф жә не қа ра пайым ие рог лиф бо лып екі 
түр де бей не ле ніп кел ген ді гін, әсі ре се, ды быс-
тар дың тек ие рог лиф пен ға на таң ба ла нып жа зы-
ла тын ды ғын, олар дың ара сын да қа зақ ті лін де гі 
сияқ ты үн дес тік за ңы, ды быс жә не буын  үн дес-
ті гі, іл ге рін ді-ке йін ді ық пал де ген дер дің мүл де 
бол майт ын ды ғын ес ке ре тін бол сақ, он да қы тай 
ті лі нің омо ним де рі не қа тыс ты да ал уан  түр лі 
айыр ма шы лық тар бо ла ды.

Қы тай ті лін де омо ним дер (同音词) деп, ай-
тылуы жа ғы нан, кей де жа зы луы жа ғы нан ұқ сас, 
тон да ры бір дей, бі рақ ма ғы на сы әр түр лі сөз дер-
ді айтады.声母韵母和声调都相同的词是同音词
[1].

Мы са лы: «密封» [mifeng] – «ты ғыз жа был-
ған» жә не «蜜蜂» [mifeng] – «бал, әсел»

«目的» [mudi] – «мақ сат» жә не «墓地» [mudi] 
– «қа бір»

«占有» [zhanyou] – «иге ру, иеле ну» жә не «战
友» [zhanyou] «әс ке ри жол дас»

«著名» [zhuming] – «атақ ты, әйгі лі» жә не «注
明» [zhuming] – «тү сін ді ру, баян дау»

«就是» [jiushi] – «дәл со лай» жә не «旧式» 
[jiushi] – «ес кі түр»

«规格» [guige] – «үл гі, фор ма» жә не «闺阁» 
[guige] – «әйел дер ор ны»

«皮» [pi] – «те рі» жә не «疲» [pi] – «шар шау, 
қал жы рау»

«分» [fen] – «бө лу»жә не «纷» [fen] – «ара лас, 
хаос»

«矿» [kuang] – «кен, шах та» жә не «圹» [kuang] 
– «қор ған»

«幼» [you] – «ба ла лық» жә не «佑» [you] – 
«қор ғау, қол дау»

«迅» [xun] – «асы ғу» жә не «逊» [xun] – «бас 
тар ту, баз ке шу»

«流» [liu] – «ағу, ағыс» жә не «旒» [liu] – «ша-
шақ» [2].

Қы тай ті лін де омо ним дер бір буын ды жә не 
екі буын ды бо лып ке ле ді. Бір буын ды омо ним-
дер аты айт ып тұр ған дай, бір ға на сөз ден, яғ ни 
бір ға на ие рог лиф тан тұ ра ды. Мы са лы:提 [ti] ұс-
тау, кө те ру; 题 [ti] мә се ле, сұ рақ, тап сыр ма; 蹄 
[ti] тұяқ; 亲 [qin] жа қын, ту ған; 侵 [qin] ша буыл-
дау; 扑[pu] тап бе ру, ұру; 仆 [pu] құл, күң; 铺 [pu] 
тө сеу, жаю; 莫 [mo] жоқ; 陌 [mo] жол; бө тен, бей-
таныс; 默 [mo] үн сіз; 流 [liu] ағыс, ағу; 琉 [liu] 
че ре пи ца; 榴 [liu] үйең кі аға шы; 客 [ke] қо нақ; 刻 
[ke] ке су, бө лу; 克 [ke] же ңу, алу; грамм; 课 [ke] 
са бақ, бө лім ше;

Қы тай ті лін де омо ним дер бір буын ды сөз-
дер мен қа тар екі буын ды сөз дер ге де тән, бі рақ 
бір буын нан тұ ра тын омо ним дер әл де қай да көп. 
Әдет те екі буын ды омо ним дер сөз жа сам про це сі 
ке зін де жа са ла ды. Бір буын ды омо ним дер ба сым 
бол ған дық тан, бұн дай сөз дер дің қо сы луы да жиі 
бо ла ды. Нә ти же сін де көп буын ды омо ним дер 
пай да бо ла ды.

Екі буын нан тұ ра тын 预言yuyan «бол жам» 
жә не 寓言	 yuyan «ал ле го рия» де ген омо ним сөз-
дер дің ал ғаш қы буыны 预 yu «ал дын-ала» де ген 
жә не 寓yu «ал ле го рия» де ген бір буын нан тұ ра-
тын ком по не нт тен тұр са, екін ші бө лі гі еке уін де-
де言yan «тіл» де ген бір ком по не нт тен құ рал ған. 
Мы са лы: 

行事 [xingshi] іс жүр гі зу; 形式 [xingshi] фор-
ма, түр, сырт бей не сі;	 刑事 [xingshi] қыл мыс-
тық іс; 形势 [xingshi] рель еф, ландш тафт; 寿命	
[shouming] өмір жас ұзақ ты ғы; 受命 [shouming] 
бұй рық бо йын ша; 冷汗	 [lenghan] суық тер; 冷
焊 [lenghan] суық дә не кер леу; 家境 [jiajing] 
отбасының ма те риaлдық жағ дайы, 佳境 [jiajing] 
ға жа йып  кө рі ніс; жақ сы мүм кін дік; 会议 [huiyi] 
жи на лыс, ке ңес; 会意 [huiyi] идеог рам ма; 事
物 [shiwu] зат, нәр се; 事务 [shiwuі] ша руа; 红
运 [hongyun] ба қыт, та быс; 红晕 [hongyun] бет 
қы зы лы; 抱腰 [baoyao] бе лі нен құ шақ тау; 抱要 
[baoyao] (кон текс ке қа рай ауда ру қа жет); 变异 
[bianyi] қа лып тан ауыт қу; 变易 [bianyi] өз ге ру, 
өз гер ту;

Кел ті ріл ген мы сал дар бір буын ды сөз дер 
омо ним дер көп буын ды омо ним дер не гі зін құ-
райтынын көр се те ді. Осы лай ша сөз дер дің екі 
нор ма ға ауысуы омо ним дер ді то лық ығыс ты рып 
шы ға ра ал ма ды, бі рақ едәуір қыс қарт ты.

Мы са лы, бір буын ды 事 shi «іс, тір лік, ша руа» 
сө зі не қы тай ті лін де 19 омо ним сәй кес ке ле ді, ал 
екі буын ды 事情 «shiqing» сө зі не омо ним жоқ.

Shi
1.士1.士人2.军人3.	对人的美称4. 指某些技术人
2．氏 1.姓 2.对名人专家称呼
3．示 1. 把事物摆出来或指出来使人知道
4．世 1.人的一辈子2. 一代又一代3.时代 4.时会
5．仕1.旧指做官 2. 姓 [4]
Ал, «富人»жә не «夫人», «自产»　жә не　 

«资产»　сөз де рі нің айтылуы бір дей бол ған-
мен, тон да ры бір дей емес, сон дық тан омо ним 
бо ла ал май ды. Со ны мен қа тар «东西南北xi»
　тір ке сін де гі«东西» (dongxi)　жә не «买东西» 
тір ке сін де гі«东西»(dongxi) сөз де рін де гі «西» 
тон да ры әр түр лі бол ған дық тан, омо ним бо ла ал-
май ды. Сол сияқ ты«文章的大意» тір ке сін де гі«
大意» (dayi) мен« 你太大意了»сөй ле мін де гі«大
意»(dayi) «意»сө зі нің бі реуі бі рін ші тон, екін ші сі 
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же ңіл тон бол ған дық тан, омо ним бо ла ал май ды. 
Қа зір гі за ман ғы қы тай ті лін де омо ним дер са ны 
ша ма мен 5500-ден аса ды [4].

Ауызе кі тіл ге не ме се әде би тіл ге қа тыс ты 
омо ним дер дің үш тү рін атап көр се ту ге бо ла ды. 
Бұл қы тай ті лі нің ие рог ли фи ка лық жазуына бай-
ла ныс ты бол ған дық тан, өте ма ңыз ды.

Бі рін ші тү рі. Бұл түр де сөз дер айтылуы жә не 
жа зы луы жа ғы нан сәй кес ке ле ді. Бұл жағ дайда 
бір ие рог лиф айтылуы ұқ сас әр түр лі ма ғы на-
да ғы сөз дер ді бе ре ді. Олар ды同音同形词 «tong 
yintongxingci» дей ді. 词ci де ген сөз дің «сөз» де-
ген ма ғы на сы бар жә не 词ci «әде би фор ма» де-
ген де ма ғы на сы бар. Мы са лы: 

1. 风化 [fenghua]
风化风俗教化。Ба ғыт тау, тәр бие леу
风化由于长期的风吹日晒,	 雨水冲刷,生物

的破坏等作用,	 地表面和组成地的各种石受到
破坏或发生变化 [2]。Жел дің әсе рі нен жа ры лу, 
бұ зы лу

2. 黑人 [heiren]
黑人黑色人种。Қа ра нә сіл ді адам
黑人没有户口的人 [2]。Үйі жоқ адам
3. 生气 [shengqi]
生气因为不合心意而不愉快。Ашу ла ну, рен жу
生气生命力；活力 [2]。Өмір ге құш тар лық
4．生地 [shengdi]
生地药名。Дә рі атауы
生地从来种过的土地 [2] Егіс тік
5．大方[defang]
大方指专家学者；内行人。Тұл ға, зиялы адам
大方录查的一种 [3]。Көк шай дың бір тү рі
6．仪表[yibiao]
仪表人的外表。Адам ның кел бе ті, ажа ры

仪表测定的温度，气压，电量，血压等的仪器
[3]。Құ рал (қан қы сы мын, ауа қы сы мын өл шейт ін)

7．叫[jiao]
叫人和动物的发音器官发生叫大的声音，表

示某种情绪，感觉或欲望[3]。Атау, ша қы ру, ай-
қай лау

叫使；命令。Бұйыру, жа са ту
8．角[jiao]
角鸟，羊，鹿等头上长的坚硬的东西。Мүйіз
角我国货币的辅助单位，一角等于一圆的十

分之一 [ 3]。Цзяо (ҚХР ақ ша бір лі гі)
9．抱 [bao]
抱用手臂为主。Құ шақ тау
抱~小鸟儿 [3]. Ба ла пан ба су
10．井 [jing]
井能取水的深洞。Құ дық
井形容整齐：~然/ ~ ~ 有条 [3]。Жи на қы
Тіл де гі омо ним дер – сөз қо ры ның асыл қа-

зы на сы. Тіл дің бай да орам ды лы ғы, оның сөз дік 
құ ра мы ның қан дай дә ре же де да мып, же тіл ге ні 
көп жағ дайда омо ним сөз дер ар қы лы кө рі ніс та-
ба ды. Қай тіл дің бол са да, кө не за ман нан бер гі да-
му та ри хы, лек си ка лық, грам ма ти ка лық жа ғы нан 
же ті ле тү суі оның сөз дік құ ра мын да ғы омо ним-
дік қа тар дың мо ла йып , то лы ғып оты руымен де 
ерек ше ле не ді. Бұл айт ыл ған дар дың бар лы ғы да 
омо ним дер дің тіл де гі ат қа ра тын қыз ме ті нің ора-
сан зор екен ді гін көр се те ді. Қы тай ті лін де гі омо-
ним сөз дер сөз бай лы ғы ның құ нар лы бір са ла сы 
бо луымен қа тар, бұл ха лық тың ұлт тық та ным-
тү сі ні гін, бол мы сын та ны та тын, әрі омо ним сөз-
дер дің қи сы нын кел ті ріп, ре ңін ай қын ажы ра тып, 
тап ба сып, ор ны мен үй лес ті ріп, жұм сай біл ген де 
ға на, ол сөз қо ры ның асыл қа зы на сы бо ла ала ды.

Әде биет тер
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Қор та баева Г., Қа лиев А.

Түр кі ха лық та рын да ғы Ал дар 
кө се бей не сі: са лыс тыр ма лы

та ри хи зерт теу 

Ма қа ла ның мақ са ты – қа зақ жә не түр кі ха лық та ры ның Ал дар кө
се бей не сі не са лыс тыр ма лы зерт теу жасау бо лып та бы ла ды. Зерт теу
дің нә ти же сін де қа зақ жә не түр кі лік эт нос тар дың фольклор жүйесі
нің ұқ сас екен ді гі анық тал ды. Та ри химә де ни, жә не тұр мыс тық 
жағ дай лар дың ұқ сас ты ғы ха лық тың мен та ли те тін де, әде биеті, фоль
ко ры жә не дү ниеге көз қа ра сын да ізі қал ды ра ты нын дә лел дейді.

Тү йін  сөз дер: аңыз, юмор лық бей не, фольклор, са лыс тыр ма лы 
зерт теу.

Kortabaeva G., Kaliev A.

Comparative historical analysis: 
the image of Aldar Kose in the 

Turkic peoples

Purpose of the article – to conduct a comparative historical analysis 
of Kazakh and Turkic images on the example of legends about AldarKose. 
Research shows that Kazakh and Turkic ethnic groups have a similar system 
of folklore. Similar historical, cultural and social conditions contribute to 
the formation of national identity features in the literary, folk and philo
sophical outlook characterizes the ethnic group.

Key words: legend, humorous way, folklore, comparative study.

Кор та баева Г., Ка лиев А.

Срав ни тель ноис то ри чес кий 
ана лиз: об раз Ал дарКо се  

в тюркс ких на ро дах

Цель статьи – про вес ти срав ни тель ноис то ри чес кий ана лиз ка
за хс ких и тюркс ких об ра зцов на при ме ре ле генд об Ал да реКо се.  
Исс ле до ва ния до ка зы вают, что ка за хс кий и тюрк ский эт но сы об
ла дают схо жей сис те мой фоль кло ра. Схо жие ис то ри чес кие, куль
турные и бы то вые ус ло вия спо со бс твуют фор ми ро ва нию своеоб
ра зия на циональ ных осо бен нос тей в ли те ра тур ной, фольклор ной и 
фи ло со фс кой, ха рак те ри зующей ми ро во зз ре ние эт но са.

Клю че вые сло ва: ле ген да, юмо рис ти чес кий об раз, фольклор, 
срав ни тель ное исс ле до ва ние.
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ТҮР КІ ХА ЛЫҚ ТА РЫН
ДА ҒЫ АЛ ДАР  

КӨ СЕ БЕЙ НЕ СІ:  
СА ЛЫС ТЫР МА ЛЫ 

ТА РИ ХИ ЗЕРТ ТЕУ 

Ха лық ауыз әде биеті нің үл гі ле рі сын-сы қақ қа, әзіл-қал-
жың ға то лы де сек, асы ра айт қан дық емес. Ауыз әде биеті үл-
гі ле рін де, ер те гі лер де, аңыз-әң гі ме лер де, ма қал-мә тел дер де, 
жұм бақ-жа ңы лт паш тар қү ра мын да кез де се тін күл кі лі ат тар, 
ба та, қа нат ты сөз дер дің, тұ рақ ты тір кес тер дің құ ра мын да ұшы-
ра са тын миф тік бей не лер, ел ау зын да ғы есім дер, ой дан шы ға-
рыл ған ат тар, та ри хи тұл ға лар. Қа зақ тың күл кі ата сы Ал дар 
кө се нің қу лы ғы, қа зақы қал жың да ры, іс-әре ке ті ел ара сы на кең 
та рал ға ны сон ша, қа зақ линг во мә де ни со циумін де сте реотип ті 
ке йіп кер ре тін де қол да ны ла ды [1, 31]. 

Ал дар – ең кө не, ер те ден ке ле жат қан күл кі лі юмор лық бей-
не. Ал дар аталуын ың уәжі, се бе бі көп. Ал дар айна ла сын да ғы 
күл кі екі жағ дай дан кө рі не ді: бі рі пер со наж дың кей пін де, бе ті-
не ма са та йып  жы ғы ла тын жыл ма ғай, жал тыр иек ті жыл пос тың 
кө се ата нуы бол са, екін ші сі Ме нің атым Ал дар деп ай ғай лап 
тұр, өйт ке ні сөз дің тү бі рін де етіс тік «ал дау» бар. Ха лық жек 
көр ген адам да ры нан Ал дар аты ар қы лы өшін ал ған, «Ал дар қу, 
Ал дар дың ар ба майтыны, жал ма майтыны» жоқ де ген сөз ел ау-
зын да мә тел ге айна лып кет кен. Оның се бе бін ака де мик Мұх тар 
Әуе зов бы лай тү сін ді ре ді: «Ал дар аты – күл кі аты, күл кі ге өлім 
жоқ. Күл кі – өл мес ел дің өш пес кү ші» [2, 32-33]. 

Ака де мик Әл кей Мар ғұ лан да Ал дар кө се бей не сі ту ра лы өз 
зерт теу ле рін де айт ып кет кен: «...та кие ле ген дар ные об ра зы, как 
«Кор куд» и «Ал па мыш», «Ал дар-Ко се» яр че все го сох ра ни лись 
в сте пях Ка за х стана». 

Бел гі лі ға лым Б.Адам баев тың пі кі рі де жо ға ры да айт ыл ған 
пі кір ді құп тайды: «...Ал дар кө се не гі зін де қа зақ қа тән ке йіп кер» 
[3, 108].

Ен ді түр кі ха лық та ры на ке ле тін бол сақ, ға лым Қуа ныш-
бек Кен жа лин өз бек әде биетін де «Бой би лен ку са» (Бай мен 
кө се) ат ты ер те гі сю же ті тү рік мен дер де «Дех кон би лан ку са» 
(Ди қан мен кө се), сон дай-ақ иран дар да «Ëлғон чи» (Өті рік ші) 
ат та ры мен мә лім екен ді гін өз зерт те уін де көр сет кен. Әр қай-
сы сы ның өзі әртүр лі жағ дай мен маз мұн ды біл ді ре ді; кей де 
ди уана тү рін де әң гі ме лен ген де, мейі рім ді ұлы да ныш пан, мін-
сіз қа һар ман си па тын да бе ріл се; кей де за лым, сехр гар – жа-
ғым сыз об раз тү рін де әре кет қы ла ды. Сол се беп ті, қа һар ман 
«Ал дар ку са» емес, «Ëлғон чи» не ме се «Ку са» деп жүр гі зі ле ді. 
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Шы ғыс ер те гі ле рі не бұл ке йіп кер дің шы найы 
аты ауыз ға алын байды. 

Зерт теу ші ға лым дар Ал дар кө се нің өз бек, 
қыр ғыз, қа ра қал пақ, моң ғол, та тар, да ғыс тан 
ер те гі ле рін де мол сақ тал ға нын айтады. Бұ лар-
дың бар лы ғын да Ал дар кө се ха лық өкі лі ре тін-
де бел се не ара ла сып жү ре ді. Ал дар кө се нің аты 
кө бі не се ер те гі лер де кө рі не ді. Оның та ри хи-эт-
но ге нез дік бел гі сі нен гө рі анек дот тық, күл дір гі 
си па ты ба сым. Ал дар кө се нің өз туысы, өмір-
баяны ту ра лы еш бір де рек жоқ. Өйт ке ні, Қа зан 
төң ке рі сі не де йін гі тап қа бө лін ген, ру шыл дық, 
фео дал дық қо ғам ды ал сақ, со ның қай дәуірі, қай 
ке зі бол сын, бар лы ғы на да Ал дар кө се әң гі ме ле-
рі, оқи ға та қы рып та ры қо на ке те ді. Ал дар кө се 
әң гі ме ле рі нің шын ды ғын сол за ман ның қай сы-
сы нан да бол са та бу ға бо ла ды.

Алай да, осы күн ге де йін  кей бір ға лым дар 
Ал дар кө се ту ра лы де рек тер ді аңыз-әң гі ме лер-
ден із дей ді. Мә се лен, қа зақ ауыз әде биетін де Ал-
дар дың дү ниеге ке луі жай лы аңыз-әң гі ме лер көп 
кез де се ді. «Қа зақ ер те гі ле рі» жи на ғы ның үшін-
ші то мын да «Ал дар дың тууы» ат ты аңыз-ер те гі-
де Ал дар дың әке сі Ал дан де ген мо мын адам бол-
ған екен де се ді.

«Ал дар дың әке сі Ал дан мо мын адам бо-
лып ты. Оның өмір бойы кә сі бі қой ба ғу екен. 
Бақ қан қойы бай ді кі бол ған. Бай Ал дан ды жал-
да ған да: «Ас ты жа тып іше сің... Бар дан ауыса-
ды, бал дан жұ ғы са ды, жүз ді ай дап, бір ді же те-
лей сің», – деп ал дай ды. Ал дан ма лын жыл дап 
ба ғып, ақы сын сұ ра ған да, «есің кет се еш кі жи» 
де ген деп жал ғыз еш кі же тек те те ді. Ал дан ақы-
сын дау лап, ал ды на бар са, оны хан да ал дай ды, 
«ша ри ғат со лай» деп қа зы да ал дай ды. Ба сы 
ауы рып бар са, бақ сы да ал дай ды. Ба зар ға бар са, 
сау да гер де ал дай ды. «Кө зің ді жұм саң ке ре мет 
кө ре сің», – деп ұры да ал дай ды. Сөйт іп, Ал дан 
еш кім нен әділ дік, тең дік тап пай за ры ғып, то ры-
ғып жүр ген де, Ал дар туады. Ал дар ды әл ди леп 
оты рып әке сі:

Ал даушы ар сыз кө бе йіп ,
Ар дан той дым, қа ра ғым.
Әді лет тік та ба ал май,
Заң нан той дым, қа ра ғым.
Ар сыз за ман-азап тап,
Жан нан той дым, қа ра ғым.
Ара ша шы бол сын деп,
Ал дар қой дым, қа ра ғым... –

деп жауыз дық тан көр ген қор лы ғын, ыза сын ба-
ла сы ның бо йына ана сү ті мен, бе сік жы ры мен 
бір ге сі ңі ре ді. Ал дар есі кі ріп, ті лі шы ғы сы мен-
ақ әке сі не:

– Ер же те йін , ел ара ла йын . Ал даушы лар мен 
ар ба сып кө ре йін ! – деп уәде бе ре ді.

«Ал дар ата нуы» дейт ін екін ші бір аңыз да 
«Баяғы да хан Жә ні бек тұ сын да Қо жыр де ген бір 
шал бо лып ты, шал дың үш ба ла сы бо лып ты», – 
деп бас та ла тын аңыз да шал:

– Кә ні, қай сың қан дай кә сіп пен мен асы рай
сың дар ?  – дей ді ба ла ла ры на.

– Ей, ата, мен ал да сам,
Жын бол са, ар ба сам.
Жұрт іс тейт ін кә сіп көп,
Ал дауды бер қа ла сам, – дей ді сон да кен же сі.
– Кен жем, се нің қа ла ға ның ал дау бол са... бұл 

бір өз ге ше кә сіп екен. Се нің де ал дың нан жа рыл
қа сын, Ал дар бол! – деп қо лын жа йып , ба та сын 
бе ре ді [4, 434-435]. 

Ал дар кө се нің ту ған, өл ген уақы ты жө нін де 
ауыз ша да, жаз ба ша да де рек жоқ. Тек қа на өмір 
сүр ген ор та сын, дәуі рін жо ра мал дайт ын жа на ма 
мә лі мет тер ұшы ра са ды. 

Өз бек ауыз әде биетін де «Ал дар ку са хи кояси» 
ат ты кі тап, 1911-1912 жыл да ры Бұ қа ра да жа рық 
көр ді [5]. Осы кі тап та Ал дар кө се  жай лы де рек 
бар: «1691 жы лы Са мар қанд өл ке сін де Жә ні бек 
за ма нын да ... Ра ма дан елін де Шум рай ат ты кі сі-
нің от ба сын да Құ рай есім ді ба ла дү ниеге ке ле ді. 
Құ рай ер же тіп, әйел ала ды. За ли есім ді ұлы дү-
ниеге ке ле ді. Ба ла ның айла кер лі гі не бар ша жұрт 
таңға ла ды. Сол уа қыт та Жи рен ше ше шен ат ты 
бір да ныш пан өмір сү ріп ті. Ол әр бір сө зі үшін 
хан нан мың тең ге ала тын еді. Оның сө зі бір кі тап 
бо ла тын. Бір кү ні Жи рен ше ақ ша ла рын қор жы-
ны на са лып, ат қа мі ніп, ке тіп ба ра жа та ды. Жол-
да кез дей соқ ол Құ рай дың ба ла сы на жо лы ға ды. 
Екеуі сөй ле сіп, ақы рын да Жи рен ше, ше шен бо-
ла тұ ра, ба ла ның сө зі не жа уап  та ба ал май, жа ры-
лып өле ді. Осы лай ша, Жи рен ше нің аты мен бар-
лық ақ ша сы ба ла ға қа ла ды. Ке йін нен оның аты 
даңқ қа айна лып, бү кіл әлем ге та рай ды. Ер же тіп, 
отыз ға кел се де, бе тін де тү гі жоқ, иегі шаш та раз-
дар дың қай ра ғы нан да те гіс бо ла тын, бе ті не шы-
бын қон са, аяғы та йып , тұ ра ал майт ын дай еді. 
Осы лай ша, ол ел ара сын да Ал дар кө се ата на ды» 
де ген пі кір қа зақ хал қы ның та ри хын да өмір сүр-
ген Жә ні бек хан ның за ма ны на ту ра ке ле ді.

Осы аңыз ға қа рап, Ал дар кө се бей не сі нің 
өз бек жә не қа зақ ха лық та ры ның фоль кло рын да 
ор тақ ке йіп кер екен ді гі не көз жет кі зу ге бо ла ды. 

 Ал дар кө се та рих та бол ған, өмір сүр ген 
Жә ні бек хан, Май қы, Тө ле би дің аты на бай ла-
ныс ты де рек тер де кез де се тін ді гін айтатын ға-
лым дар да бол ған. Б.Адам баев: «Та ри хи адам дар 
қа зақ тың аңыз-әң гі ме ле рі нің екін ші бө ле гі ХІV-
ХVІ ға сыр лар да өмір сүр ген Асан қайғы, Ал дар 
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 кө се жә не Жи рен ше ше шен тө ңі ре гі не топ тал-
ған», – дей оты рып, Ал дар кө се ні ХІV-ХVІ ға-
сыр лар да өмір сүр ген деп көр се те ді [3, 102]. 
Ға лым: «...Ша ға тай нә сі лі нен шық қан Ала ша 
хан ды Жо шы нә сі лі нен шық қан Шай бақ де ген 
хан со ғы сып, Ор та тө бе де өл ті ріп, қа зақ хан ды-
ғын өзі не қо сып ала ды. Ке йін  Жә ні бек, Ке рей 
бас та ған қа зақ хан ды ғы осы ның ор ны на құ ры-
ла ды. Де мек, Ала ша хан мен Жә ні бек ара сын да 
ми рас тық, жал ғас тық бар. Нақ ты лы ту ған, өл ген 
уа қыт та ры мә лім бол ма ға ны мен, Ал дар кө се ... 
Ала ша мен Жә ні бек хан дар дың тұ сын да өмір сүр-
ген та ри хи адам дар деу ге не гіз бар», – деп, сө зін 
жал ғас ты ра ды [3, 113].

Ер те гі жан рын зерт те ген өз бек ға лы мы Ко-
мил Имо мов: «Кө се аты мен атақ ты бол ған осы 
бір ер те гі ке йіп ке рі нің та ри хи тұл ға не ме се ой-
дан шық қан әде би об раз екен ді гін анық тап, оның 
ор та ға шық қан же рін та бу өте қиын», – де ген пі-
кі рі ар қы лы Ал дар кө се нің өмір де бол ған кі сі ма 
яки ха лық өзі ой лап шы ғар ған ке йіп кер ме? – деп 
сұ рақ қояды [6,78].

Тү рік менс тан дық фоль кло рист М.А. Са ка ли 
мен ұй ғыр әде биет та ну шы сы М. Хам раев, Ал-
дар кө се об ра зын жа ғым ды ке йіп кер си па тын да 
қол ға алып: «Ол әр қа шан ха лық та ра пы на шы-
ғып, зұлым дық пен зор лық ты әш ке ре ле ген», – 
деп ба ға ла ған бо ла тын [7, 56]. 

Қыр ғыз ауыз әде биетін де де Ал дар кө се аты-
мен ата ла тын аңыз-әң гі ме лер бар [8]. Қыр ғыз 
ха лық поэзия сын да кез де се тін Ал дар кө се бей-
не сі зерт тел ме ген та қы рып деу ге бо ла ды. Ал дар 
кө се нің шық қан те гі ту ра лы «Про дел ки Ал дар 
 ко се» [8, 57] ат ты аңыз да Ал дар дың ба ла күн гі 
есі мі Ша ға тай екен, ал дам шы жә не са қал-мұрт-

сыз бол ған дық тан, жұрт ке йін  Ал дар кө се деп 
кет кен дей ді: «Ско ро лю ди уви де ли, что Ча га-
тай – лов кий об ман щик. Но об ма ны вал он всег да 
толь ко бо га тых и ску пых баев, злых и жес то ких 
ха нов. У бед ных он не брал ни гро ша, раз до вал 
и то что до бы вал. Лю бил он под шу тить над бо-
га ча ми, про дел кам его не бы ло кон ца. И всег да 
так из лов чал ся, что смея лись все. Стал Ча га тай 
джи ги том, но вот бе да: не бы ло у не го ни бо ро-
ды, ни усов. И ста ли на зы вать его «Ал дар ко се», 
что зна чи ло «без бо ро ды хит рец.»

Қа зақ ара сын да туып  өс кен Ал дар кө се бей-
не сі туыс қан өз бек, тү рік мен ауыз әде биеті ар-
қы лы ер те гі де гі Жі бек жо лы мен ті лі бө лек, Иран 
мем ле ке тін де гі пар сы ті лі не қо сы ла тын ха лық-
тар ауыз әде биеті не «Ал дар», «Кө се», кей де 
«Аяр», «Шум ба ла» (Тен тек ба ла) аты мен же тіп 
бар ға нын кө ру ге бо ла ды. Мы са лы, «Пер сидс кие 
сказ ки» де Ал дар мен Кө се нің аты бір қол дан-
бай, же ке-же ке ке йіп кер есе бін де ата лы на ты нын 
кө ре міз.

Қо ры тын ды лай кел ген де, Ал дар да, Кө се де, 
Аяр, Қу ба ла да өзін ше түр лі-түр лі маз мұн мен 
пі шін ді бей не лей ді. Бір де өмір ден бе зіп дуана, 
дер виш пі ші нін де, кей де ақыл ды, да ныш пан, 
мәр те бе лі ұлы адам бей не сін де кө рін се, «Қы
рық кө се» аңы зын да си қыр лы, за лым кі сі, жа-
ғым сыз ке йіп кер бей не сін де бе рі ле ді. Де мек, 
Ал дар жи нақ тал ған, апел ля тив тен ген ке йіп кер-
ге айна лып кет кен. Ал дар дың аты баш құрт, та-
тар, қыр ғыз, но ғай, т.б түр кі тіл де рі не кең та-
ра ған. Бір қы зы ғы, уд мурд ер те гі ле рін де Ал дар 
Иван, Ал дар ағай, Иван Ал да ров дейт ін пер со-
наж дар бар. Ал тү рік фоль кло рын да Ал дар кө се 
бей не сі жоқ. 
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Мұхаммед пайғамбардың 
көркем бейнесінің әдебиетте 

жырлану ерекшеліктері

Мақалада Мұхаммед пайғамбардың көркем бейнесінің әдебиетте 
жырлану ерекшеліктері туралы сөз болады. Ортағасырлық түркі 
жазба ескерткіштерінен мысалдар келтіріліп, әдеби шығармалардың 
жанрлық ерекшеліктері кеңінен талданады.

Түйін сөздер: дін, пайғамбар, образ, сюжет, мәтін, әдебиет, 
қолжазба, жазба ескерткіш, автор.

Kydyr Т.

Features of an art image of the 
prophet mahomed  

in turkic writing

The article discusses the features of the art image of the Prophet Mo
hammed in the literature. Provides examples from medieval written litera
ture and analyzes the genre features artwork

Key words: religion, prophet, character, story, text, literature, literature 
Monuments, author.

Кыдыр Т.

Особенности художественного 
образа пророка Мухаммеда  

в тюркской письменности

В статье рассматриваются особенности художественного 
образа пророка Мухаммеда в литературе. Приводятся примеры из 
средневековой письменной литературы и анализируются жанровые 
особенности художественного произведения.

Ключевые слова: религия, пророк, образ, сюжет, текст, 
литература, письменные памятники, автор.
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ПАЙҒАМБАРДЫҢ 

КӨРКЕМ БЕЙНЕСІНІҢ 
ӘДЕБИЕТТЕ ЖЫРЛАНУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Мұхаммедтің (с.ғ.с.) ардақты тұлғасы мен көркем мінезін, 
ерекше қасиеттері мен пайғамбарлық мұғжизасын насихаттау 
мұсылман шайырларының басты назарында тұрды. Исламның 
алғашқы жылдарында араб тілінде жазылған мадақ жырлар 
бертін келе Ислам дінінің таралу аймағының кеңеюімен ажам 
(арабтан өзге халықтар) халықтарының тілдерінде де көрініс 
тапты. Әсіресе, парсы мен түркіден шыққан шайырлар Алла 
елшісінің асыл қасиеттерін асқақтата жырлап, мұсылман 
үмбетінің жүрегінде пайғамбарға деген сүйіспеншілікті оята 
білді. «Он сегіз мың ғаламға басшы болған Мұхаммед, Отыз 
үш мың асхабқа көсем болған Мұхаммед» деп жырлаған Ахмет 
Иасауи қыпшақ даласында пайғамбарды мадақтаған алғашқы 
ақындардың бірі болды. Осылайша, Мұхаммедтің (с.ғ.с.) асыл 
қасиеттерін өлең сөзбен өрнектеу – түркі жазба әдебиетіндегі 
басты тақырыптардың біріне айналды. Иасауи секілді шайыр-
лар пайғамбарды мадақтап, арнайы даналық сөз жазса, кейбір 
ақындар өз шығармаларында Аллаға мадақ, пайғамбарға 
салауат айтып өтуді өздеріне міндет санады. Содан орта 
ғасырларлық ақындарда әуелі Алланың барлығы мен бірлігін 
айтып ұлықтау, кейін пайғамбардың ерекше сипаттарын айтып 
мадақтау, шығарманың жазылу себебін ашып көрсету, содан 
соң ғана негізгі бөлімге кірісетін дәстүр қалыптасты. Ислам 
өркениетінің аясында дүниеге келген діни-сопылық, діни-
танымдық шығармаларды айтпағанның өзінде, ғашықтық һәм 
дидактикалық туындыларда да бұл дәстүр қатаң сақталды. 
Яғни, шығарманың бас жағында пайғамбарға мадақ айту – орта 
ғасырлық әдеби ескерткіштердің негізгі құрылымдарынан са-
налды. Ақындар өз туындыларындағы Алланы ұлықтаған жерді 
«Сәна» (яғни, ұлықтау, мадақтау) деп атаса, ал пайғамбарға 
мадақ айтылған жер «Нәғт» деген атпен белгілі болды. Нәғт – 
сөздікте біреуді мақтау, мадақтау деген мағына бергенімен де, 
көркем шығармада тек пайғамбардың тұлғасына ғана қарата 
қолданылды. Мысалы, «Құтты білікте» Жүсіп Баласағұн:

Рахымды ием пайғамбарын жіберді,
Кісі ізгісі, ел сарасы жігерлі.
Түнек түнде шамы болды халықтың,
Саған, жұртқа нұрын шашты ол жарықтың.
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Ол – Алланың жаршысы, ерім, білгейсің,
Сен содан соң тура жолға кіргейсің [1, 67].

деп Алла елшісін асқақтата жырласа, Ахмет 
Жүйнеки «Ақиқат сыйында» Мұхаммедке (с.ғ.с.) 
былайша салауат жолдады:

Оны мадақтап, тәтті етемін бұл тілді,
Оның мадағы шекер татырар ұртымды. 
Бүгін жетсін, менен салауат сан көркем,
Жаратушым менің, қамымды жесін таңертең [2, 7].

Көркем шығармалардағы Алла елшісінің асыл 
қасиеттерінің кейбірін бірнеше бәйіт көлемінде 
айтып өту – нағт деп аталса, пайғамбардың 
өнегелі өмір жолын тұтас қамтыған туындылар 
– Сияр (жол, әдіс, тұлға, келбет) деген атпен жа-
зылды. «Сирәтун-нәби» («Пайғамбар жолы»), 
«Сиәри нәбәуи» («Пайғамбарлық жол»), «Сияр 
шәріп» («Қасиетті жол») деген атпен танымал 
болған мұндай шығармалар мұсылмандар ара-
сында кеңінен сұранысқа ие болған. Себебі, 
Алла елшісінің өнегелі өмір жолын оқып-
үйрену – тек сауап қана емес, сонымен бірге 
мұсылмандар үшін мәнді де, мағыналы өмір 
сүрудің негізі. Хронологиялық тәртіппен, жүйелі 
түрде баяндалған мұндай туындылар: Алла 
елшісінің туылуы, пайғамбарлықтың келуі, Мек-
кеден Мединеге һижрет етуі, Миғражға көтерілуі 
және дүниеден өтуі секілді негізгі бөлімдерден 
тұрады. Сияр шығармалар қара сөзбен (проза) 
де, өлең сөзбен (поэзия) де жазылды. 

Түркі жазба тілінде пайғамбар өмір жо-
лын тұтас қамтыған алғашқы шығарма Алтын 
Орда тұсында дүниеге келді. Араб тарихшы-
сы Әбулхасан ибн Хишамның «Сияри нәбәуи» 
деген еңбегі 1388 жылы Мұстафа ибн Жүсіп 
тарапынан көркем тәржімаланып, сол заман 
билеушісі Барқуққа сыйға тартылды. Содан  
ХХ ғасырдың басында Шәді Жәңгірұлы «Сияр 
шәріп» дейтін шығарма жазып, әдеби дәстүрді 
қайта жалғады. 

Сираның халыққа мәлiм көп сырлары,
Төменде бiлдiремiн айтып оны.
Осындай ұлық iске қол ұрды деп,
Артымнан қылмаңыздар өсек менi.
Себебi кiтап болған хикаяның,
Әртүрлi сөз айтады iшiнде оның.
Расулдың туылғанынан өлгенінше,
Сирадай зiкiр айламас тамам бәрiн, [3, 282] - 

деп жырлаған ақын, пайғамбардың ғибратқа 
тола ғұмырын өлең сөзбен өрнектеп шықты. Бұл 
шығарма қадими услубпен жазылғандықтан да, 
барша түркі мұсылман жұртына белгілі болды.

Әдетте, ақын не жазушы өзінің қиялындағы 
«ұлы» кейіпкерін жасау мақсатында оның өмірінің 
кейбір сәттерін бұрмалап, тым әсірелеп жататын 
тұстары да болады. Алайда, пайғамбардың өнегелі 
өмір жолын суреттеуде әдеби шығармалардың 
талабымен көркемдеуге, әсірелеуге рұқсат 
етілгенімен де, тарихи оқиғаларды бұрмалауға, 
артық-кем мәлімет қосуға, Алла елшісі айтпаған 
сөздерімен жалған диалог құрастыруға тиым 
салынған. Мұндай күнәлі істен аулақ болуы үшін 
сияр тақырыбына баратын жазушылар мына үш 
дерекке арқа сүйеген: Қасиетті Құран, пайғамбар 
хадистері және ғалым-ғұламалардың зерттеулері. 
Сондықтан да ақындар көбінесе белгілі бір 
ғалымның сенімді еңбегін көркемдеп бергенді 
жөн көрген және шығарманың «Тәлиф-е сәбәб» 
яғни «Жазылу себебі» деген бөлімде қандай 
еңбектерге сүйеніп жазғанын ашып көрсетуге 
тырысқан. Мысалы, жоғарыда айтып өткен Шәді 
ақын «Бiр кiтап «Алты бармақ» қойған аты, Си-
радан алынған-дүр асыл заты. Шығарып бұл 
кiтапты одан айттым, Мұғтабар болғандықтан 
риуаяты», [3, ??] – деп, өзінің «Сияр шәріп»деген 
шығармасын қай деректер негізінде жазылғанын 
ашып айтқан.

Мұхаммедтің (с.ғ.с.) ғибратқа тола ғұмыры 
сияр тақырыбындағы шығармалардан бөлек, 
пайғамбарлар тарихынан сыр шертетін 
«Қиссаларда» да кеңінен баяндалған. Әдетте, 
«Қиссасул-әнбия» яғни «Пайғамбарлар қиссасы» 
деп аталатын прозалық һәм поэзиялық туындылар-
да Адам атадан бастап, Мұхаммедке (с.ғ.с.) дейінгі 
аралықта өмір сүрген жиырма бес пайғамбардың 
өмір тарихы беріледі. Адам ата, Нұх, Лұт, Ибраһим, 
Дәуіт, Сүлеймен, Мұса, Иса секілді Алла тара-
пынан өз қауымдарына жіберілген пайғамбарлар 
көшінің соңғы өкілі ретінде Мұхаммедтің (с.ғ.с.) 
ғибратты ғұмыры да «Қиссалардың» қатарынан 
орын алған. Мысал ретінде ХІV ғ. түркі тілінде 
жазылған Б. Рабғұзидың «Қиссасул-әнбия» (кейде 
«Қиссаси Рабғузи» деп те аталады) [4] атты туын-
дысын ерекше атап өтуге болады. 

Екі дүние сәруары болған Мұхаммедтің 
(с.ғ.с.) өмір жолы туралы шығарма жазу – 
шығармашыл адамнан терең діни біліммен 
қатар, тиянақтылық пен ыждағатты да қажет 
етері анық. Сондықтан да көптеген шайыр-
лар Алла елшісінің өмірін бастан-аяқ баяндап 
шықпаса да, оның өмірінің ең әсерлі тұстарын 
әдемі суреттеп беруге тырысқан. Пайғамбардың 
ғибратқа тола ғұмырының ішіндегі сондай ең 
бір жарқын тұстарының бірі – Миғраж оқиғасы. 
Пайғамбардың пыраққа мініп, бір түннің ішінде 
жеті қат көкті шарлап шыққаны, Сидрәтул-
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мунтаһада Жаратушымен дидарласқаны – Алла 
елшісінің негізгі мұғжизаларының бірі. Сол 
түні Исламдағы негізгі құлшылық амалдары-
нан саналатын бес уақыт намаз мұсылмандарға 
парыз болып бекітілген әрі Мұхаммедке (с.ғ.с.) 
о дүниеде өз үмбетіне шапағат ету хұқықы 
берілген. Сондықтан да бұл тақырыпқа көптеген 
шайырлар ат басын бұруға тырысқан. Тіпті 
пайғамбардың өнегелі өмір жолын бастан-
аяқ жырлаған ақындар да, Миғраж оқиғасына 
жеткен уақытта, қайтадан «Тәсмие» айтып, 
(«Бисмиллә», яғни Алланың атымен) жаңа жол-
дан бастап отырған. 

Өлең сөзбен өрнектелген «Миғражнамалар», 
негізінен, үш композициядан тұрады: 

Біріншісі, Исра. Алла елшісінің бір түннің 
ішінде пырақтың көмегімен Меккеден Мешіт 
Ақсаға баруы, онда екі ракағат намаз оқып, одан 
ары көкке қарай жол тартуы; 

Екіншісі, Миғраж. Онда Мұхаммедтің (с.ғ.с.) 
көкке ұшуы, пайғамбарлар һәм періштелермен 
сұхбаттас болуы, Сидратул-мунтаһаға жетіп, 
Алла дидарын көруі; 

Үшіншісі, Нузул, яғни, пайғамбардың жолда 
келе жатып, бірнеше оқиғаларды көруі, содан өз 
үйіне қайта келуі. 

Осылайша, образдарының сан алуандығы 
және сюжеттерінің тартымдылығымен көркем 
шығармаға сұранып тұрған Миғраж оқиғасы 
шығыс мұсылман әдебиетінде кеңінен жыр-
ланды. Сондықтан да орта ғасырлық әдеби 
ескерткіштерді зерделеген ғалымдардың кейбірі 
«Миғражнаманы» діни әдебиеттің жеке бір 
жанры ретінде де қарастырған. 

Түркі халықтарының ішінде бұл тақырыпқа 
алғаш барып, «Миғражнама» деген шығарма 
жазған Сүлеймен Бақырғани болатын. Ол ХІІ 
ғасырда:

Құл Сүлеймен хош айтты,
Расул миғражын жайды,
Расул миғражын айтып,
Досына жәдігер қойды, йә, [5, 421] - 
деп жырласа, ХХ ғасырда Мәшһүр Жүсіп:
Әуелі бисмиллада сөзім басы,
Тыйылмас булықса да көздің жасы.
Миғражын әнхазіретінің тамаша қып,
Сөйлеген ақын Мәшһүр хикаясы, 

деп, Миғраж оқиғасын қазақ даласында қайта 
жаңғыртты [6, 164].

Мұхаммед пайғамбардың басқа адамзат бала-
ларынан басты айырмашылығы – пайғамбарлық 
қасиеті, өзіне тән ерекше сипаты мен көркем 
мінезі. Тумысынан ізгілік пен мейірімге жақын 

Мұхаммедтің (с.ғ.с.) бойында сабырлылық, 
туралық, байсалдылық секілді көркем мінезге тән 
барша қасиеттер бар болатын. Өмірінде жалған 
сөйлеп көрмеген оны айнала-төңірегіндегілер 
пайғамбарлық келместен бұрын-ақ «Сенімді 
Мұхаммед» («Мухәммәдул-әмин») деп атап кет-
кен. Сондай-ақ, оның үстінде үнемі бір бұлттың 
еріп жүретіндігі, көлеңкесінің жерге түспеуі, екі 
жауырынының ортасында пайғамбарлық мөрдің 
болуы секілді өзіне ғана тән ерекшеліктері 
тағы болатын. Ал, пайғамбарлық келгеннен 
кейін айды екіге бөлуі, көктен Құранның түсуі, 
Миғражға көтерілуі секілді мұғжизалары пайда 
болған. Пайғамбардың осы үш қасиеті көркем 
әдебиетте кеңінен жырланды. Кейбір ақындар 
пайғамбардың барлық мұғжизаларын тізбектеп, 
көлемді шығарма жазса, келесі бір шайыр-
лар оның бір ғана қасиетін суреттеп, қысқаша 
жазуға тырысты. Ғалымдар Алла елшісінің 
көркем мінездері жырланған шығармаларды 
«шәмаил» (көркем мінез, жақсы қасиет де-
ген мағына береді) деп, ал болмыс бітімі мен 
мұғжизалары өлең сөзбен өрнектелген туынды-
ларды «хилиә» (адамның келбеті, болмыс бітімі 
деген мағына береді) деп атаған. Ал, кейбір 
ғалымдар пайғамбардың өзіне тән қасиеттері 
мен мұғжизалары суреттелген шығармаларды 
бөліп-жармай, бәрін «хилиә» тақырыбындағы 
шығармалар аясында қарастырған. 

Қазақ даласында пайғамбардың өмір тари-
хын асқақтата жырлаған Шәді төре: 

Расулдың «харижи» жүз мұғжизасын,
Бiлдiрген ақырында қылып қысқа.
Мендағы назым етiп сира тiлiн,
Бұл жерде бiлдiрейiн бағзы бiрiн.
Кейiнгi ынтық болған үмбеттерi,
Iстеген iстерiнiң көрсiн түрiн,[3, 285] – 

деп, Алла елшісінің өзіне тән асыл қасиеттері 
мен мұғжизаларын затия, сифатия және харижия 
деп үш топқа бөліп, әдемі суреттеп шыққан. 

Алла елшісінің айтқан сөздерін оқып үйрену, 
және онымен амал ету – әрбір мұсылманның 
басты міндеті. Сондықтан да әдебиет айдынын-
да қалықтаған ақындар халықтың көкейінде 
тез жатталып, ұзақ сақталуы үшін пайғамбар 
сөздерін өлең сөзбен өрнектеп беруге тырысқан. 
Ондағы мақсат – мүшайраға қатысып, сөз жа-
рыстыру емес, қайта Алла елшісінің өсиетін 
өскелең ұрпаққа жеткізіп, сауап алу, о дүниеде 
пайғамбардың шапағатына бөлену. Мұхаммедтің 
(с.ғ.с.): «Кімде-кім менің хадистерімнен қырық 
хадисті естімегендерге жеткізсе, білмегендерге 
үйретсе, Хақ Тағала оны ғалымдар қатарына 
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жазады және қиямет күні болғанда шаһидтер 
қатарында тұрғызады», – деген сөзі ақындарды 
осындай қайырлы іске үндеген.

Ислам әлемінде пайғамбардың қырық 
хадисін зерделеп, еңбек жазған ғалымдар көптеп 
саналған. Солардың қатарында Имам Ғазалидің 
«Қудси қырық хадис», Имам Науауидің «Қырық 
хадис» секілді еңбектерін атап өтуге болады. 
Ғалымдар пайғамбардың хадистерін қара сөзбен 
талдап жеткізсе, ақындар ел арасына өлең 
сөзбен өрнектеп таратты. Соның нәтижесінде 
«Әрбәғин» жанры дүниеге келді. «Әрбәғә» – 
араб тілінде қырық деген мағына бергенімен де, 
термин ретінде пайғамбардың қырық хадисін 
көркем сөзбен насихаттауды айтады. Түркі 
дүниесінде Хазини, Науаи, Физули секілді шайыр-
лар қырық хадисті өлеңге айналдырса, Алтын 
Орда тұсында өмір сүрген Махмұт Кердері, 
пайғамбардың қырық өсиетін қара сөзбен түркі 
тілінде жазып шықты. Прозалық туындылар-
да, көбінесе, пайғамбар хадистерінің аударма-
сымен бірге түсініктемесі де қатар беріледі. 
Ал, поэзиямен жазылған «Әрбәғин» жанры 
жазылуы жағынан екіге бөлінеді. Науаи, Физу-
ли секілді шайырлар пайғамбар хадисін түркі 
тіліне тәржімалап, өлең сөзбен өрнектеп шықса,  
Хазини аударып қана қоймастан, қасына хи-
каялар қосып, түсініктемесін де қатар берген. 
Тәржіма көп орынды алмайтындықтан да, шайыр-
лар шығыс мұсылман әдебиетіндегі ең қысқа 
форма – рубаиды қолданса, пайғамбар хадисін 
түсініктерімен берген ақындар мәснәуи өлең 
құрылысына жүгінген.

Пайғамбардың ғибратты ғұмырын насихат-
тайтын шығармалардың бірі – мәуліт. Сөздікте 
«туылу, дүниеге келу» деген мағына бергенімен 
де, діни термин ретінде пайғамбардың туылған 
күнін атап өтуді айтады. Мәулітте Алла елшісінің 
өнегелі өмірі туралы жазылған шығармалар 
оқылып, мадақ жырлар айтылады. Пайғамбардың 
туылған күніне арнайы жазылған шығармаларды 
«Мәуліп шәріп» деп атайды. Әдетте мәулітте 
оқылатын жырлар қасида жанрының өлең 

құрылысымен жазылатындықтан да, кейде 
«Қасида» деп те аталады. 

Мәуліт – синкретті жанр. Себебі, мәуліт 
шәріптерде пайғамбарды мадақтап, салауат ай-
тылады (нағт), ғибратты ғұмырынан үзінділер 
оқылады (сияр), пайғамбарлық мұғжиза-
лары қатарында көкке көтерілгені дәріптеліп 
(миғражнама), ерекше қасиеттері (хилиә) мен 
көркем мінезі (шәмаил) насихатталады. Сондай-
ақ, мәуліт белгілі бір мақам үстінде орында-
лып, бір сюжет не оқиға желісі аяқталар тұста 
пайғамбарға салауат айтылып, қошаметке тола 
жыр жолдары арналады:

Мархамат, қош алып тұр үмметіңіз, ей, мархамат,
Мархамат, ей, мархамат, ей, мархамат!
Мархамат бізге қабыл сүннәтіңіз, ей, мархамат,
Мархамат, ей, мархамат, ей, мархамат!
Дүниеге зұлмат басқан, жарық сәуле, кел мархамат!
Мархамат, ей, мархамат, ей, мархамат!
Сол себеп бізге қымбат құрметіңіз, ей, мархамат,
Мархамат, ей, мархамат, ей, мархамат [7, 11]! 

Мәуліттің басқа діни жанрлардан 
айырмашылығы – тек қана өлең сөзбен жазылып, 
белгілі бір мақам үстінде оқылатындығында. 

Дін – насихат. Үгіт-насихат дұрыс 
жүргізілгенде ғана дін шынайы имани сенімге 
ұласады. Осы жағын ескерген шайырлар 
пайғамбардың ардақты тұлғасын, көркем мінезі 
мен ерекше қасиеттерін жырлау арқылы Ис-
ламды таратуға атсалысты. Соның нәтижесінде 
Шығыс мұсылман әдебиетінде әуелі арнаулар-
мен басталған бұл дәстүр ХІІ-ХV ғ. мазмұн, 
форма жағынан кеңейсе, ХVІІІ-ХІХ ғ. кемеліне 
келді. Алаш ардақтысы А.Байтұрсынұлының 
«Қазақтың өлеңді сөзді сүйетін мінезін біліп, 
дінді халыққа молдалар өлеңмен үйреткен. Дін 
шарттарын, шариғат бұйрықтарын өлеңді хи-
кая, өлеңді әңгіме түрінде айтып, халықтың 
құлағына сіңіріп, көңілдеріне қондырған», [8, 
316] деп жазғанындай, қазақ даласынан шыққан 
ақындар Алла елшісінің асыл қасиеттерін жыр-
лау арқылы Исламды кеңінен насихаттады.

Әдебиеттер

1 Баласағұн Ж. Құтты білік. «Әдеби жәдігерлер» сериясы. – Алматы: Таймас, 2007. – 536 б.
2 Жүйнеки А. Ақиқат сыйы. «Қазыналы Оңтүстік» сериясы. – Алматы: Нұрлы әлем, 2013. 
3 Жәңгірұлы Ш. Сияр шәріп. «Қазыналы Оңтүстік» сериясы. – Алматы: Нұрлы әлем, 2012. – 320 б. 
4 Рабғұзи Б. Пайғамбарлар тарихы. «Әдеби жәдігерлер» сериясы. 8-том. – Алматы: Таймас, 2008. – 480 б.
5 Бақырғани С. Ақырзаман. «Әдеби жәдігерлер» сериясы. 7-том. Алматы: Таймас, 2008. – 480 б.
6 Көпейұлы М.-Ж. Шығармалары. 2-том. – Алматы: Алаш, 2003. – 432 б.
7 Жолдасұлы Аа. Мәулид шәріп. – Алматы: Арыс, 2000. – 186 б.
8 Байтұрсынұлы А. Шығармалары. 1-том. – Алматы: Алаш, 2003. – 408б.



ISSN 1563-0226                                              KazNU Bulletin. Oriental series. №1 (76). 2016 245

Қыдыр Т.

References

1 Balasagun J. Qutty bilik. «Adebi jadigerler» seriyasi. 5-tom. – Almaty: Taymas, 2007. – 536 b.
2 Juyneki А. Aqiqat siyi. «Qazinaly Ontustik» seriyasy.  – Almaty: Nurly alem, 2013. – 320 b.
3 Jangiruly Sh. Siyar sharip. «Qazinaly Ontustik» seriyasy. – Almaty: Nurly alem, 2013. – 320 b.
4 Rabguzi B. Paygambarlar tarihy. «Adebi jadigerler» seriyasi. 8-tom. – Almaty: Taymas, 2007. – 480 b.
5 Baqirgani S. Aqyrzaman. «Adebi jadigerler» seriyasi. 7-tom. – Almaty: Taymas, 2007. – 480 b.
6 Kopeiuly M.-J. Shygarmalary. 2-tom. – Almaty: Alash, 2003. – 432 b.
7 Joldasuly A. Maulid sharip. – Almaty: Arys, 2000. – 186 b.
8 Baytursynuly A. Shygarmalary. 1-tom. – Almaty: Alash, 2003. – 408 b.



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Кы дыр баев Б.М.,

Қа зақ стан да ғы ко рей ті лін 
оқы ту да ин те рак тив ті  

құ рал дар ды қол да ну әді сі

Бұл ма қа ла да Қа зақ стан да ко рей ті лін оқы ту да ин те рак тив ті құ
рал дар ды қол да ну әдіс те ме сі қа рас ты ры ла ды. Жа ңа ақ па рат тық, 
ин те рак тив тік жә не ком му ни ка ция лық тех но ло гияла рын тиім ді қол
да ну ды же тіл ді ру жол да ры, ко рей ті лін іс жү зін де иге ру ын та сын жо
ға ры ла ту, пе да го ги ка лық ой лау дың жа ңа мә де ниетін қа лып тас ты ру
дың тал дауы бе рі ле ді. 

Тү йін  сөз дер: АКТ (ақ па рат тықком му ни ка ция лық тех но ло гия), 
ин но ва циялық бі лім бе ру тех но ло гияла ры, мо ти ва ция, тұл ға лықба
ғыт тау шы тә сіл. 

Kydyrbayev B.M.

Method of application of the 
interactive teaching aids Korean 

language in Kazakhstan

This article describes the method of application of the interactive 
teaching aids to Korean language in Kazakhstan. There are analysis and 
ways of improving the effective use of new informative, communicative 
and interactive technologies, increasing motivation to practical knowledge 
of the Korean language, the emergence of a new culture of pedagogical 
thinking.

Key words: ICT (information and communication technologies), inno
vative educational technology, motivation, personalityoriented approach.

Кы дыр баев Б.М.

Ме то ди ка при ме не ния  
ин те рак тив ных средс тв  

обу че ния ко рей ско му язы ку  
в Ка за х стане

В дан ной статье расс мат ри вает ся ме то ди ка при ме не ния ин те
рак тив ных средс тв обу че ния ко рей ско му язы ку в Ка за х стане. Дает ся 
ана лиз и пу ти со вер шенс тво ва ния эф фек тив но го ис поль зо ва ния но
вых ин фор ма ци он ных, ком му ни ка цион ных и ин те рак тив ных тех но
ло гий, по вы ше ние мо ти ва ции к прак ти чес ко му вла де нию ко рейс ким 
язы ком,  станов ле ние но вой куль ту ры пе да го ги чес ко го мыш ле ния.

Клю че вые сло ва: ИКТ (ин фор ма ци он ноком му ни ка цион ные тех
но ло гии), ин но ва ци он ные об ра зо ва тель ные тех но ло гии, мо ти ва ция, 
лич ност ноориен ти ро ван ный под ход.
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ҚА ЗАҚ СТАН ДА ҒЫ  
КО РЕЙ ТІ ЛІН ОҚЫ ТУ ДА 

ИН ТЕ РАК ТИВ ТІ  
ҚҰ РАЛ ДАР ДЫ  

ҚОЛ ДА НУ ӘДІ СІ

Қа зір гі адам зат дам уын да бі лім бе ру жүйесі қат ты өз ге ріп, 
адам зат да муы ая сын да қар қын ды да мып ке ле ді. Бұл ин но ва-
циялық жә не жа ңа ақ па рат тық тех но ло гиялар сыз да муы мүм-
кін емес. «Тех но ло гия» тү сі ні гі – өнер, ше бер лік, дағ ды – алу 
әдіс те рі жә не өң деу, қайта өң деу амал да ры ның жиын ты ғы. 
Өн ді ріс тік үде ріс тер ді си пат тау, же тіл ді ру бо йын ша нұс қау-
лық, тех но ло гиялық ере же мен та лап тар, кар та, гра фик тер» 
[1,235].

Жо ға ры оқу орын да рын да ма ман дар ды кә сі би ма ман дар-
ды да йын дау, ал ды мен, ин но ва циялық бі лім бе ру жүйеле-
рі мен жү зе ге асы ры ла ды (ойын дық, ком му ни ка ция лық, 
ақ па рат тық, жоб ла лау тех но ло гияла ры жә не т.б.). Олар пе да-
гог тың же дел таң да уын да кә сі би құ ры лым мен қам та мас сыз 
ете ді, осы мақ сат та қор ша ған ор та да суб ъек ті ре тін де тұл-
ға ны да мы ту, тұл ға ның іс-әре ке ті ер кін ді гі мен ты ғыз бай ла-
ныс ты жә не әлеу мет тік-мә де ни құн ды лық ере же ле рін бі рік-
ті ре ді. 

Ше тел тіл де рін оқы ту да жа ңа құ рал дар ды же тіл ді ру мә-
се ле сі көп те ген ға лым дар дың зерт теу пә ні бол ды, әсі ре се  
О.И. Руд нен ко-Мор гон [2], С.Н. Ми хай ло ва [3], А.А. Аки ши на 
[4], Э.Г. Ази мо ва [5] 박영순 (Пак Ёң Сун) [6] жә не т.б.

За ма науи пе да го ги ка лық ғы лым да ин но ва циялық тех но ло-
гиялар ды бі лім бе ру үдер ісі нде қол да ну мә се ле сі өзек ті бо лып 
отыр. Мо дельдеу, жа сау, ап ро ба ция, же тіл ді ру жә не же ке ше-
лен ді ру осы тех но ло гиялар ды диаг нос ти ка лау үде ріс те рі нің 
ар найы жо ға ры бі лім стан дар ты шар тын да әдіс те ме лік же тіл-
ді ру ді қа жет ете ді. 

Ма қа ла мақ са ты – жа ңа ақ па рат тық, ком му ни ка ция лық, ин-
те рак тив ті құ рал дар ды мак си мал ды тиім ді қол да ну, же тіл ді ру 
жол да ры мен ко рей ті лін іс жү зін де иге ру ын та сын арт ты ру, пе-
да го ги ка лық ой лау дың жа ңа құ ры лы мын қа лып тас ты ру. 

Ал ға қой ған мақ сат тар ға же ту үшін ке ле сі дей тап сыр ма лар-
ды орын дау қа жет: 

Ко рей ті лін оқы ту да қол да ны ла тын бо ла ша ғы бар ақ па рат-
тық тех но ло гиялар ту ра лы көз қа рас ты қа лып тас ты ру;

Ко рей ті лін оқы ту да сту де нт тер дің та ным дық қыз ме тін ак-
тив теу; 

Оқы ту да тұл ға лық-ба ғыт тауыш тә сіл ді жү зе ге асы ру.
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Қа зақ стан да ғы ко рей ті лін оқы ту да ин те рак тив ті құ рал дар ды қол да ну әді сі

Зерт те ліп отыр ған мә се ле бо йын ша пси хо ло-
гия лық, пе да го ги ка лық, әдіс те ме лік жә не линг-
вис ти ка лық әде биет тер де тал дау ке зін де бел гі лі 
бір тә жі ри бе жи нақ тал ған, де ген мен қа зақтіл ді 
ауди то рияда ко рей ті лін оқы ту дың ғы лы ми жа-
сал ған әдіс те ме сі әзір ге бол май тұр.

Бі лім бе ру үде рі сін де ин те рак тив ті құ рал дар-
ды қол да ну әдіс те ме сін же тіл ді ру тек қа на тұл ға-
ның өзін-өзі тан уын  қам та мас сыз етіп, оның дам уына 
жә не жү зе ге асыр уына жағ дай жа сап қой май, 
сон дай-ақ бі лім бе ру ді қар қын ды, эко но ми ка лық, 
қа уіп сіз, нә ти же лі оқу шы ны ба ғыт тайды. Ин те-
рак тив ті оқы ту ор та лық са нат ре тін де ак тив ті лік 
қа рас ты ры ла тын ди дак ти ка ның жа ңа фор ма сы. 
Оқы ту дың ин те рак тив ті лік құ рал да ры әдіс те ме сі 
оқу шы ның ак тив ті лі гі нен туын дай ды, мұн да ғы 
1 дең гей – ак тив ті лік ті бас тау шы (ре цеп ция жә-
не реп ро дук ция) – құ бы лыс ты тү сі ну, ұсы ныл ған 
үл гі бо йын ша олар ды ием де ну, 2 дең гей – ин те р-
п ре та циялайт ын ак тив ті лік (про дук ция эле ме нт-
те рі нен реп ро дук ция), 3 дең гей – шы ғар ма шы лық 
(про дук тив ті) – жа ңа жағ дайда бі лі мін қол да ну ға 
ба ғыт та лу [8,5]. Оқы ту ды мо дер ни за циялау да ин-
но ва циялық тә сіл оқу үде рі сін ұйым дас ты ру дың 
жа ңа әдіс те ме сі не сүйене ді – ин те рак тив ті оқы-
ту фор ма сы, ин те рак тив ті әдіс те ме нің құ рал да ры 
мен амал да ры пе да гог пен оқы ту шы ның нә ти же-
лі лі гі мен тиім ді лі гін арт ты ра ды. 

Ко рей ті лін оқы ту әдіс те ме сі нің за ма науи 
са ты сын да ко рей ті лі Ин тер нет-пор та лын да 
ұсы ны ла тын ди дак ти ка лық ма те ри ал дар (ау дио- 
жә не ви де ома те ри ал дар, кі тап тар, пай да лы сіл-
те ме лер жә не т.б.) са ны же тер лік көп [7,3].

Ин те рак тив ті әдіс те ме құ рал да ры мен амал-
да ры қа рым-қа ты нас ке зін де, пе да гог пен оқу шы 
ара сын да, тұл ға лық-қыз мет те, кә сі би, құ зы рет-
ті тә сіл де ор на ты ла ды. Жа ңа ақ па рат тық тех-
но ло гиялар ды, ком пью тер лік бағ дар ла ма лар ды 
қол да ну оқы ту да тұл ға лық-ба ғыт тау шы тә сіл ді 
жү зе ге асы ру ға, сту дент қа бі лет ті лі гін, оның қа-
бі лет ті лі гі мен бір бет кейлі лі гін жә не т.б. ес ке ре 
оты рып, же ке ше лен ді ру мен диф фе рен циаия лау-
ды қам та мас сыз ету ге кө мек те се ді. 

Ко рей ті лі са бақ та рын да ком пью тер лік оқы-
ту бағ дар ла ма ла ры ның жұ мыс іс теу прин ци пі не 
ке ле сі лер кі ре ді: 

лек си ка ны оқы ту; 
айтуды өң деу;
диа лог тық жә не мо но лог тық тіл ді оқы ту;
хат ты оқы ту;
гра ма ти ка лық құ бы лыс тар ды өң деу. 

Ко рей ті лі са бақ та рын да қол да ну үшін қа зір-
гі уа қыт та ком пьютер лік бағ дар ла ма лар дың кең 
спект рі ұсы ны ла ды: 

– оқы ту бағ дар ла ма ла ры – бел гі лі бір бі лім, 
ілім жә не дағ ды алу ға ба ғыт тал ған;

– жат тық ты ру шы бағ дар ла ма лар – бі лім мен 
ілім ді бе кі ту үшін;

– ба қы лаушы бағ дар ла ма лар – бі лім са па сын 
тек се ру жә не олар ды тү зе ту; 

– ойын дық бағ дар ла ма лар. 
Ком пью тер лік бағ дар ла ма лар ды қол да ну да 

ке ле сі дей мақ сат тар мен мін дет тер жү зе ге асы-
ры ла ды: 

Фо не ти ка ны оқы ту да: 
Адек ват ты айту дағ ды сын иге ру жә не ес ту де 

айыр ма шы лы ғын бі лу. Жа ңа тіл дік ма те ри ал ды 
иге ру де ес ту-айту дағ ды сын одан әрі же тіл ді ру; 

Ауди тив тік, айту жә не ин то на циялық дағ ды-
ны қа лып тас ты ру.

Гра ма ти ка ны оқы ту да: 
Гра ма ти ка лық құ рал дар кө ле мін арт ты ру, 

жа ңа гра ма ти ка лық құ бы лыс ты иге ру жә не тіл де 
оны қол да ну; 

Ре цеп тив тік гра ма ти ка лық да ғды ны қа лып-
тас ты ру, та ным дық дағ ды ны же тіл ді ру жә не ко-
рей сөй лем де рі тип те рін де ком му ни ка тив тік жә-
не бар лық құ ры лым да рын да қол да ну.

Лек си ка мен жұ мыс ке зін де: 
Лек си ко ло гия лық бір лік ті жүйе леу, по тен-

циал ды сөз дік ті ке ңейту, та ным дық жә не тіл де 
лек си ко ло гия лық бір лік ті қол да ну дағ ды ла рын 
да мы ту.

Оқу дың лек си ка лық дағ ды ла рын қа лып тау, 
ау дир леу жә не жаз ба ша тіл дің про дук тив тік дағ-
ды ла ры. 

Мә нер леп оқу ды оқы ту да: 
Мә нер леп оқу дың не гіз гі түр ле рін қол да на 

оты рып, түр лі стиль де гі ау тен тив ті қа был дау 
(пуб ли ка циялық, әде би, ғы лы ми-та ны мал): та-
ным дық, зерт теу ші, кө ре тін, із деуші жә не т.б. 

Тіл дік қиын дық тар ды өзін дік игер уін  қа лып-
тас ты ру, тіл дік ақ па рат ты бе ре оты рып, анық та-
ма лық-ақ па рат тық қол дау көр се ту (элект рон ды 
энци кло де пия, ав то мат ты сөз дік). 

Оқы ту мақ са ты на же ту үшін жә не ком му ни-
ка тив ті құ зы рет ті лік да муы үшін сту де нт тер ге 
қа жет. Қа рым-қа ты нас – бұл ко му ни ка ция, пі кір 
мен ой ал ма су. Қа рым-қа ты нас ты ұйым дас ты ру да 
оқу шы ның же ке тә жі ри бе сін де гі жағ дайға бай ла-
ныс ты құр ған жөн, бұл оқу шы ға то лы ғы мен тұл-
ға лық-ба ғыт тау шы тә сіл асау ға мүм кін дік бе ре ді. 
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 «Жа байы шөп тер» жинағы ның 
Лу Синь шы ғар машылы ғын

дағы орны

Бұл ма қа ла да Қы тай дың жа ңа дәуір әде биеті нің не гі зін қа лаушы
лар дың бі рі, ХХ ға сыр дың ба сын да ғы қы тай қо ға мы ның қиын шы лық
та рын бей не лейт ін реа лис тік ба ғыт та ғы шы ғар ма ла ры мен қа ра пайым 
оқыр ман ның жү ре гі не жол тап қан бел гі лі жа зу шы Лу Син нің шы ғар
ма шы лы ғы қа рас ты ры ла ды. 1927 жы лы жа зу шы ның «Жа байы шөп
тер» деп атал ған үшін ші жи на ғы жа рық кө ре ді. Жи нақ тың ал ғаш қы 
екі жи нақ тан ерек ше лі гі – мұн да не гі зі нен ав тор дың қа ра сөз бен, яғ
ни, про за лық фор ма да жаз ған өлең де рі жи нақ тал ған. Жи нақ қа ен ген 
әр бір шы ғар ма ның маз мұ ны нан 20шы жыл дар да ғы ұлтазат тық қоз
ға лыс ке зін де гі Лу Син нің кө ңілкү йін , қор қы ны шы мен қуаны шын, 
кү ді гі мен се нім ді лі гін кө ру ге бо ла ды.

Тү йін  сөз дер: сим вол, ал ле го рия, сол түс тік ми ли та рис тер, пес си
мизм.

MadiyevD.A., Abdyrakyn N.

Place of collector «Wild Grass» 
in Lu Xun creativity

In the article work of one of founders is examined new ли тер та ту ры 
China of Lew Blueing, author of works of realistic direction, where de
scribed to complication of Chinese society of beginning of ХХ of century. 
1927 it appears a year 3 collection of writer under the name the «Wild 
Grass». Main feature of collection from the first two, that his verses were 
here collected in prose. Examining the verses of collection, it is possible 
to see the mood of writer, his doubts and faith, gladness and sorrow in the 
years of national liberation motion of the Chinese people in 20th.

Key words: symbol, allegory, north militarists, pessimism.

Ма диев Д.А., Аб ду ра қын Н.

Мес то сбор ника «Дикие травы» 
в твор честве Лу Синь

В статье расс мат ри вает ся твор чест во од но го из ос но ва те лей но
вой ли тер та ту ры Ки тая Лу Си ня, ав то ра произ ве де ний реа лис ти чес
ко го нап рав ле ния, где опи сы вают ся слож нос ти ки тай ско го об ще ст ва 
на ча ла ХХ ве ка. В 1927 го ду вы хо дит в свет 3 сбор ник пи са те ля под 
наз ва нием «Ди кие тра вы». Глав ная осо бен ность сбор ни ка от пер вых 
двух в том, что здесь бы ли соб ра ны его сти хи в про зе. Расс мат ри вая 
сти хи сбор ни ка, мож но уви деть наст рое ние пи са те ля, его сом не ния 
и ве ру, ра дос ть и пе чаль в го ды на циональ ноос во бо ди тель но го дви
же ния ки тай ско го на ро да в 20х го дах.

Клю че вые сло ва: сим вол, ал ле го рия, се вер ные ми ли та рис ты, пес
си мизм.
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 «ЖА БАЙЫ  
ШӨП ТЕР» ЖИНАҒЫ

НЫҢ ЛУ СИНЬ  
ШЫ ҒАР МАШЫЛЫ

ҒЫН ДАҒЫ ОРНЫ

1927 жы лы Лу Син нің үшін ші жи на ғы жа рық кө ре ді. Жи-
нақ қа бел гі лі жа зу шы ның 1924-1926 жыл да ры қа ла мы нын 
шық қан қа ра сөз бен жа зыл ған өлең де рі ен ген. Бұл – қы тай да ғы 
ұлт-азат тық қоз ға лы сы ның кү ше йіп , им пе риализм мен кү рес-
тің өр шіп тұр ған ке зі еді. Ұлт-азат тық қоз ға лыс тың бел сен ді 
мү ше сі ре тін де, бұл ке зең Лу Син нің же ке ба сын да да үл кен 
қа уіп-қа тер ге то лы бол ды. Жи нақ қа ен ген өлең жол да ры нан 
жа зу шы ның іш кі дү ниесі мен кө ңіл-кү йін , орын алып отыр ған 
оқи ға лар ға же ке көз қа ра сын бай қауға бо ла ды. Жи нақ тың ағыл-
шын ті лін де гі нұс қа сы ның ал ғы сө зін де Лу Синь бы лай деп ес-
ке ала ды: «Өлең дер не гі зі нен өт кін ші се зім нің әсе рі нен туын-
да ған, өйт ке ні ол кез де көп нәр се ні ту ра айту қа уіп ті бо ла тын, 
сон дық тан кей бір жол дар дың ма ғы на сы бір ша ма бұлың ғыр бо-
лып шық қан» (1931ж.). 

«Көп нәр се ні ту ра айту қа уіп ті бо ла тын» де ген сөз ден сол 
кез де сол түс тік ми ли та рис тер дің қо лын да бол ған Пе кин де гі 
прог рес сив ті ақын-жа зу шы лар дың үкі мет та ра пы нан аран да ту-
шы лық қа, қу ғын-сүр гін ге ұшы ра ға нын бай қауға бо ла ды. Ел де гі 
саяси жағ дай ойды ба тыл жет кі зу де әр түр лі сим вол дар мен ал-
ле го риялар ға, те ңеулер ге жү гі ну ге мәж бүр ете ді. Ал ле го риялық 
стиль кей бір ли ри ка лық кө рі ніс тер дің түп кі ма ғы на сын дұ рыс 
тү сі ну де қиын шы лық тар ту ды ра ды, сон дық тан, «Жа байы шөп-
тер ді» тал да ған да, ол жа йын да тек бол жам ға ға на сүйену ге бо-
ла ды [1].   

«Жа байы шөп тер» жи на ғын да Лу Син нің дү ниета ны мы ның 
күш ті жә не әл сіз жақ та ры кө рі ніс тап қан (әл сіз жа ғы деп оның 
ре во лю ция лық ба ғыт та ғы по зи циясын айтуға бо лар, сол кез де гі 
бо ла ша ғы бұлың ғыр тра ге диялық жағ дай дан шы ғу дың дұ рыс 
жо лын та бу қа зір гі күн де де кез-кел ген нің қо лы нан ке ле бер-
мес). Бұл бір жа ғы нан оның қа жы мас қай ра ты, кү рес ке үн деуі, 
биік ар ма ны, екін ші жа ғы нан, ада суы мен қа сі ре ті, тү ңі луі мен 
ша ғы мы, ас там адам жө нін де гі идеясы [2]. 

Қай шы лық тар қақ ты ғы сы, олар ды ең се ру дің қиын үр ді сі Лу 
Син нің «Кө лең ке нің қош та суы», «Қа бір та сын да ғы жа зу» жә-
не «Үміт» ат ты өлең де рін де то лық ашыл ған. «Кө лең ке нің қош-
та суы» (24.09.1924ж.) өле ңін де гі жа рық пен тү нек тің ара сын да 
ада сып жүр ген кө лең ке Лу Син нің жан күй зе лі сі нің бей не сі. Қай-
шы лық тар жа зу шы ның жа нын жей ді, өзі нің қай да ба ра рын, өз 
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ор нын қай дан із де рін біл мейді. Шы ғар ма ны оқып 
отыр ған адам, тү нек ті реак ционер лер дің ез гі сін-
де гі қы тай қо ға мы деп қа был дайды. Ав тор ға ер-
тең гі күн нің бел гі сіз ді гі нен гө рі, тү нек бол са да, 
бү гін гі күн нің шы найы өмі рі ар тық кө рі не ді. Бі-
рақ ойы ның дұ рыс ты ғы на се нім ді бол ма ған дық-
тан, жа рық пен тү нек тің ара сын да адас уын  жал-
ғас ты ра ды. Мұн дай ой лар дың Лу Синь ге ке лу 
се бе бін өзі бы лай деп тү сін ді ре ді: «қы тай дың қа-
зір гі бол мы сы өте жа быр қау, ал жар қын бо ла шақ 
өте алыс та, бұлың ғыр бо лып кө рін ді».  

Ты ғы рық қа ті ре лу мен күй зе ліс се зі мін «Қа-
бір та сын да ғы жа зу» (17.06.1925ж.) өле ңі нен 
аны ғы рақ кө ру ге бо ла ды. Мо ла ны су рет теу жа-
быр ғаң қы кө ңіл-күй ді мүл дем қоюла та тү се ді. 

Өлең де өзін дік тал дау ба ры сын да туын дай-
т ын ше ші мі жоқ қай шы лық тар ту ра лы айтыла-
ды. Адам өзін-өзі та нып бі ле ал май ды, өйт ке ні 
оның ар ма ны шын дық ты па ра сат ты қа был дау ға 
мұр ша бер мейді. Нә ти же сін де, адам қа бір ге түс-
кен ше еш те ңе ге кө ңі лі тол майды, бі рақ ол кез де 
өз-өзің ді та нып бі лу дің еш ма ғы на сы бол майды. 
Өз кү ді гі нен ары лу дың ама лын тап па ған адам, 
одан қа шып құ ты лу дың жо лын із дей ді.   

«Үміт» (1.01.1925ж.) өле ңі Лу Син нің жас-
тар дың ен жар лы ғы на таң да ны сын көр се те ді. 
Ақын ның жү ре гін жа быр қау се зі мі жаула ған, 
жү рек те қай ғы да, қуа ныш та жоқ. «Өзін-өзі ал-
дар қа ту үшін» ол «жү рек те гі ке ңіс тік ті бос үміт-
пен тол ты ра ды». Өмір де гі қай шы лық ты өлең 
жол да рын да бы лай ша бей не лей ді: үміт оты тү-
нек тің бе тін қайтара тын се нім ту ды ра ды, бі рақ 
ша ра сыз дық жай ла ған өмір ді қор ғау дың қа же ті 
бар ма? Кү рес тің мақ са ты не? Қа зір гі жас тар дың 
ен жар лы ғы жа зу шы ның кү йінішін ту ды ра ды, 
үміт қайтадан кү мән мен қай шы лық қа тү се ді.  

«Өлі от» өле ңін де (23.04.1925 ж.) адам дар-
ға кө мек бе ру үшін құр бан дық қа ба ру ға да йын  
екен ді гі ту ра лы айтыла ды. Өлі от суық шат қал да 
өшіп қал ған ша, өзін тұ тат қан адам ға кө мек те су 
үшін, со ңы на де йін  жа ну ды қа лай ды. Лу Син-
нің тү сі ні гін де, на ғыз ба тыр бос өмір ден гө рі игі 
мақ сат үшін құр бан бо лу ды қа лай ды. Де ген мен, 
ба тыр дың құр бан ды ғы на бар лы ғы бір дей лайық 
бо ла бер ме ді. Өлі от тың құт қар ған ада мы өзім-
шіл, ол өзін құт қар ған от ты сақ тап қа лу ға ты-
рыс пайды да. Өлі от елік теу ге тұ рар лық, бі рақ 
оның бо ла ша ғы жоқ, оны же ңіс емес, өлім кү тіп 
тұр. Өлең жол да ры Лу Син нің өз ба сын да ғы кү-
дік ті бей не лей ді, ол өзі нің жүр гі зіп жат қан кү ре-
сі нің нә ти же сі мен құр бан ды лы ғы ның қа жет ті-
лі гі не сен бейді. 

«Жа байы шөп тер дің» жан рын аңыз ға да, 
эс се ге де жат қы зу ға бо ла ды, ол жа зу шы ның өз 

ойын  пуб ли цис ти ка да ғы дай ту ра жет кізуіне 
мүм кін ші лік бе ре ді. Оның «Осын дай сар баз» 
өле ңін де гі бас ке йіп кер тән сіз тір ші лік иеле рі 
ара сын да ғы жал ған дық пен кү ре се ді. Олар үс ті-
не ұлт тық рух тың та за лы ғы, ха лық қа лауы, мо-
раль се кіл ді әде мі сөз дер мен көм ке ріл ген жа лау 
мен ман тия лар ды бүр кеп ала ды. Бас ке йіп кер 
олар мен кү ре се ді, олар құ ла ған ке йіп  та ны та ды, 
сөйт іп ол мо раль, ұлт тық рух, ха лық қа лауы се-
кіл ді қа сиет ті се зім дер ге қол кө тер ген қыл мыс-
кер ге айна ла ды. Лу Синь шы ғар ма да өті рік тің 
кез-кел ген тү рі мен шай қа са ды, оның ас қақ ты-
ғы на, қа ра пайым ды ғы на қа ра май ды. Ол қо ғам да 
орын ал ған екі жүз ді лік тің өті рік тен күш ала ты-
нын бә рі нің кө ріп-біл ге нін қа лай ды [3].

Лу Синь Қы тай ға осын дай сар баз дар ке-
рек деп есеп тейді. Олар ға уа қыт ша же ңі ліс те, 
жа ла да, тіп ті өлім де қор қы ныш ты емес. Бұл 
өлең де Лу Синь өзі нің жаула рын – ес кі өмір дің 
қор ғаушы ла рын да бей не лей ді. Олар жыл ты рақ 
атақ та ры мен өзін-өзі дә ріп теу ші лік те рі нің ас-
ты на өз де рі нің нем құ рай ды лы ғын жа сыр ған ті рі 
қуыр шақ тар. «Осын дай сар баз» өле ңі ав тор дың 
айт уын ша, «ға лым дар мен әде биет ші лер дің ми-
ли та рис тер ге кө мек тес ке ні нен» бол ған әсер ден 
туын да ған. Лу Синь идея лық дұш пан да ры мен 
кү рес ті реак циялық өк тем ші лік тің жан дай шап-
та ры на қар сы кү рес деп тү сі не ді.    

Со ны мен қа тар, «Осын дай сар баз» өле ңі Лу 
Син ді қи на ған жал ғыз дық се зі мін де бей не лей-
ді. Оның ке йіп ке рі көп ке қар сы жал ғыз кү ре се-
ді. «Сол ғын тарт қан қан дақ та ры ның ара сын да» 
өле ңі нің де бас ке йіп ке рі жал ғыз. Сар баз об ра зы-
ның осы лай бей не ле нуі Лу Син нің сол жыл дар-
да ғы идея лық по зи циясы мен тү сін ді рі ле ді. Лу 
Син нің бо йын да ғы жал ғыз дық се зі мін Пе кин де 
орын ал ған жағ дай да ушық ты ра түс ті. Реак ция 
күш те рі Пе кин де гі ре во лю ция лық қоз ға лыс ты 
қа таң ба сып-жа ныш та ды, сөйт іп ре во лю ция лық 
бұ қа ра дан бө лек те ніп қал ған Лу Синь бұл кү рес-
те өзін жал ғыз се зін ді. 

Еш те ңе ге қа ра май, ал ға ба су ойы «Жо-
лаушы» (2.03.1925ж.) өле ңі нің ке йіп ке рі не де 
тән. Ол шар шап-шал ды ғу дан, қан та ла ған жа ра-
дан да қо рық пайды. Ол еш кім нің қайыр-са да қа-
сын ал ғы сы кел мейді, бұл оның на мы сы на тиеді, 
адам дар дың өзін мү сір ке ге нін қа ла май ды. Ол 
де ма лу дан бас тар та ды, өйт ке ні де ма лыс оның 
қай ра тын мұ қал та ды. 

Жо лаушы өзі нің өт ке ні мен қош айтыса ды, өзі 
қол үз ген қо ғам ды жек кө ре ді, өйт ке ні он да «по-
ме щик тер бар, қу ғын-сүр гін өр шіп тұр, түр ме-
лер мен қи сық күл кі жә не көз жа сы бар». Оның 
ұра ны тек қа на ал ға. Бі рақ бо ла шақ бұлың ғыр: 
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ол өзін ал дын да не кү тіп тұр ға нын біл мейді, 
өлім бе, жоқ гүл ден ген бақ па, оған еш кім нақ ты 
жа уап  бе ре ал май ды. Де ген мен еш қан дай бел гі-
сіз дік оның қайт пас қай ра тын мұ қал та ал май ды. 
Мұн дай ше шім ді лік Лу Син нің өзі не де тән. Ол 
бо ла шақ үшін ер лік пен кү рес ті, бі рақ сол жа ңа 
қо ғам ның қан дай бо ла ты нын өзі де біл ме ді. Бұл 
се нім сіз дік пен кү мән ді ту дыр ды, бі рақ бо ла шақ 
үшін кү рес те бе ріл ме ді. Лу Синь өз бо йын да-
ғы осын дай қа сиет те рін жо лаушы ның об ра зы на 
жүк те ді. 

Әри не, қо ғам да осын дай ке лең сіз күш тер 
би лік құ рып жат қан да, Лу Синь бей қам қа ла ал-
ма ды. Өзі жиі куәсі бо лып жүр ген адам дар дың 
қа ті гез ді гі мен ра қым сыз ды ғы оның бо йын да 
ыза-кек ті ту ды ра ды. Бұл – адам дар ға ма хаб бат-
тан туын да ған кек. Лу Синь өзін қор ша ған ор та-
ға тү ңі ле қа ра ды. Мұн да адам дар бір-бі рі не де-
ген се нім ді, ке ші рім ді ұмыт қан. Жү рек те рін де гі 
ақ пейіл жа қы ны на де ген жеккө ру ші лік пен, кү-
дік пен ал мас қан. Ор та адам дар ға ке рі әсер ете-
ді, нә ти же сін де, қы зы ту ған ана сын үй ден қуып  
шы ға ды, бір үзім нан да бер мейді, ана сы ның өзі 
үшін қан ша ма қиын шы лық қа төз ге нін ұмы та ды. 
Бұл тра ге дия жө нін де Лу Синь өзі нің «Өлім ал-
дын да ғы ді ріл» (29.06.1925ж.) өле ңін де жа за ды. 

Ес кі қо ғам ды мо йын да ма ға ны мен, Лу Синь 
өзі нің де сол қо ғам ға тәуел ді еке нін тү сі не ді. 

«Жа байы шөп тер дің» пес си мис тік маз мұ-
нын дұ рыс тү сі ну үшін, Лу Син нің 1925 жы лы 
18 нау рыз да Сюй Гуан-пин ге жаз ған ха тын да-
ғы сөз де рі өте ма ңыз ды: «Ме нің шы ғар ма ла рым 
ерек ше кө ңіл сіз, өйт ке ні, мен әр дайым тек «тү-
нек пен өлім нің» шын мә нін де бар еке нін се зі-
не мін, сон да да оған тай сал май, қар сы тұ ра мын, 
сөйт іп, ащы ай қай мен ке рек сіз әуес те ніп ке те-
мін. Ал шын мә нін де, бұл жас қа жә не өмір лік тә-
жі ри бе ге бай ла ныс ты шы ғар, мүм кін олай емес 
те шы ғар, өйт ке ні шын мә нін де тек «тү нек пен 
өлім нің» ға на бар еке нін мен дә лел дей ал май-
мын ғой».  

Лу Синь мұн дай ой мен ке лі сіп қа на қой май, 
оған қар сы шық ты, оның то лық же ңі сін мо йын-
да ғы сы кел ме ді, өйт ке ні Лу Син ді қор ша ған қы-
тай лық ақи қат ты көр се те тін көп те ген жағ дай-
лар, мы са лы, «Жан да ну» өле ңін де бей не лен ген 
жас пат риот тар дың кү ре сі, оның тү нек ті же ңу ге 
бо ла тын ды ғы на се ні мін кү шейт ті. 

Лу Синь «Жа байы шөп тер» жи на ғы ның пес-
си мис тік кө ңіл-күйі нің те ріс ық па лын еш қа шан 
азайт ып көр се ту ге ты рыс па ған, ол жа йын да 
оның 1934 жыл дың 9 қа за нын да Сяо Цзю-июге 
жаз ған ха ты нан бі лу ге бо ла ды: «Ме нің «Жа байы 
шөп тер» кі та бым ды ше бер лік жа ғы нан на шар 

деу ге кел мес, бі рақ кө ңіл күйі өте тө мен, өйт ке ні 
шы ғар ма, мен көп те ген қиын шы лық тар мен бет-
пе-бет кел ген нен ке йін  жа зыл ған».  

Де ген мен, мұн дай кө ңіл-күй дің ма ңы зын 
асы ра көр се ту ге де бол майды, өйт ке ні олар, бі-
рін ші ден, Лу Син нің шын дық ты із деуден бас 
тарт қа нын біл дір мей ді, тек, оның идея лық қай-
шы лық тар мен кү ре сін де гі уа қыт ша же ңі ліс те рін 
ай ғақ тайды. Сәт сіз дік тен Лу Синь ша ра сыз дық-
қа түс кен жоқ, ке рі сін ше, ал да ғы жа ңа өмір ге 
ұм тылуына түрт кі бол ды. Лу Син нің ұлы лы ғы 
оның пес си ми зм ді же ңіп, үл кен үміт ке келуін де, 
ша ра сыз дық ты же ңіп, «кү рес тің бас қа әді сі не» 
үйре не бас та уын да. Екін ші ден, мұн дай кө ңіл-
күй жи нақ та ғы көп те ген өлең дер ге тән жа уын-
гер лік ша быт ты өші ре ал ма ды. Нә ти же сін де, 
дұ рыс бас та ма уа қыт ша то ры ғу мен пес си мис тік 
кө ңіл ден күш ті рек бол ды. Ван Ши-цзин жи нақ-
тың мұн дай ерек ше лі гі жа йын да бы лай дей ді: 
«Жа байы шөп тер де» уайым-қай ғы мен жа быр-
қау от та шың дал ған бо лат қы лыш қа ұқ сайт ын 
өш пен ді лік пен ыза ға айна ла ды, мұн дай қы лыш-
пен түн ор та сын да тас ты шап са, одан сан сыз ұш-
қын ұшар еді».

Мы са лы, Лу Син нің қа ра ма-қай шы көз қа ра-
сын көр се те тін «Үміт» өле ңін де жас тар ды қи-
мыл ға ба рып, кү ре су ге ша қы ра ды. «Осын дай 
сар баз» өле ңін де ке йіп кер тән сіз тір ші лік иеле-
рі мен со ғыс та қа за та ба ды, бі рақ өлім оны же ңе 
ал май ды, ол қайтадан най за сын кө те ре ді.  

1926 жы лы 10 сәуір де Лу Синь «Жан да ну» 
өле ңін жа за ды. Бұл уа қыт та фэн тянь жә не чжи-
лий ми ли та рис те рі нің ара сын да ғы со ғыс тың нә-
ти же сін де, Фэн Юй-сян әс ке рін Чжан Цзо-Лин 
мен У Пэй-фу дің бі рік кен күш те рі жа пон дар-
дың кө ме гі мен Пе кин нен ығыс ты рып шы ға ра-
ды. Бі рақ «өлім» ша буылы Лу Син нің бо йын да 
«өмір» се зі мін тек шиеле ніс ті ре тү се ді. Пе кин ді 
бом ба лау ке зін де ол жас ав тор лар дың ең бе гі мен 
жұ мыс іс тейт ін жә не жас буын  ту ра лы ойла ры 
адам дар ға де ген се ні мін кү шейте тү се ді.  

Қан тө гіп, кү ре сіп жат қан жас тар ға қа рап, 
Лу Синь адам өмі рі нің шын ма ғы на сын тү сін-
ді, өмір дің шын мә нін жа зу шы бақ-бай лық емес, 
кү рес деп тү сін ді. Жа зу шы ны қор ша ған қо ғам 
оған шөл да ла ны ес ке са ла тын, «Жан да ну» өле-
ңін де жаз ған дай, өмір дің қиын сы на ғы нан өт кен 
жас тар ға на шы ны ғып, өмір сү ру ді үйре не ді. Лу 
Синь жас тар ға же ңіл жол ды ұсын ған жоқ. Ол 
жас тар ды жақ сы көр ді, қиын шы лық та кө ңі лін 
аула ды, жә не жас буын ның өмір лік кү ші не сен ді. 

1927 жыл дың 26 сәуі рін де Кан тон да «Жа-
байы шөп тер дің» ал ғаш қы же ке жи на ғы на 
жаз ған «Қыс қа ша ал ғы сө зін де» Лу Синь өзі нің 
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 «Жа байы шөп тер» жинағы ның Лу Синь шы ғар машылы ғын дағы орны

із де ніс те рі не қо ры тын ды жа са ды, қа ра сөз бен 
жа зыл ған өлең дер жи на ғы ның «Жа байы шөп-
тер» аталуына тү сі нік те ме бер ді, жи нақ тың 
жал пы идея сын аш ты. «Қыс қа ша ал ғы сө зін-
де» айт қан дай, ол өзі нің «Жа байы шөп те рін» 
жақ сы кө ре ді, тек, олар әде мі лік бе ріп тұр ған, 
биік ағаш тар өс пейт ін жер ді жек кө ре ді, ал 
«жа байы шөп тер» тек лас өмір ден ға на пай да 
бо ла ды.

Де ген мен, жа зу шы ның сүйік ті шы ғар ма сы 
«Жа байы шөп тер» лас өмір ден нәр алып өс се де, 
биік ағаш тар дың жа нын да түк ке тұр ма са да, бі-
рақ, «әр тал шөп тің өз өмі рі үшін кү ре су ге құ қы 
бар». «Жа байы шөп тер» Лу Синь үшін өте қым бат, 
мұн да оның ойла ры, кү ді гі мен се нім ді лі гі, өт кен 
қуа ныш та ры мен қай ғы сы кө рі ніс тап қан. Қа лай 
де ген мен де, Лу Синь бо ла шақ үшін өзі нің өт ке ні – 
«Жа байы шөп тер ді» құр бан ету ге да йын .
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Араб ті лін де гі кір ме сөз дер ді 
анық тау тә сіл де рі

Ма қа ла да араб ті лі не ен ген кір ме сөз дер ді анық тау дың тә сіл
де рі не тал дау жа са ла ды. Кір ме сөз дер ді анық тау үшін Жә лә луд дин 
әсСуюти ұсын ған же ті тә сіл мен қа тар та ғы бір не ше тә сіл дер тал да
на ды. Бұл мә се ле араб тіл бі лі мі қа лып та са бас та ған ке зең деақ ға
лым дар дың на за рын өзі не ау дар ған бо ла тын. Сон дық тан атал ған мә
се ле ге қа тыс ты ор та ға сыр лық ға лым дар дың, әсі ре се, лек си ког раф 
ға лым дар дың көз қа рас та ры мен ұстаным да ры бас шы лық қа алы на ды. 
Әр бір тә сіл ге қа тыс ты нақ ты дә лел дер кел ті рі ліп, олар дың қа зақ ті
лін де гі ау дар ма ла ры бе рі ліп оты ра ды.

Тү йін  сөз дер: кір ме сөз, төл сөз, тү бір сөз, туын ды сөз, әріп, ды
быс, сөз дік, араб ті лі, пар сы ті лі.

Mukhitdinov R.,  
Zhazylkhanuly Y.n 

Methods for determination of 
loan words in Arabic

The article analyzes the methods of determining the borrowing of Ara
bic words. There has been used seven methods of AlSuyuti in order to 
determine borrowed Arabic words, and other methods. Scientists have no
ticed this problem at the time of the formation of Arabic linguistics. Thus, 
the article is devoted to the scientists’ views and positions of the scientists 
of the middle century, particularly of lexicographers. In this article there 
will be given exact arguments and translations for every method in Kazakh 
language.

Key words: loan words, direct speech, the fundamental word, a de
rivative of the word, letter, sound, Dictionary, Arabic, Persian.

Му хит ди нов Р.С.,  
Жа зыл ха нұлы Е.

Ме то ды оп ре де ле ния  
заимс тво ван ных слов  

в арабс ком язы ке

В статье ана ли зи руют ся ме то ды оп ре де ле ния заимс тво ва ний 
арабс ких слов. Для оп ре де ле ния заимс тво ван ных арабс ких слов ис
поль зуют ся семь ме то дов Джа ла луд ди на асСуюти, а так же и дру гие 
ме то ды. Уче ные об ра ти ли вни ма ние на эту проб ле му еще во вре ме
на фор ми ро ва ния арабс ко го язы коз на ния. Та ким об ра зом, в статье 
ру ко во дс твуют ся вз гля ды и по зи ции уче ных сред не го ве ка, осо бен
но лек си ког ра фов. В статье каж до му из ме то дов бу дут при во дить ся 
точ ные ар гу мен ты и их пе ре во ды на ка за хс ком язы ке. 

Клю че вые сло ва: заимс тво ван ные сло ва, пря мая речь, ко рен ное 
сло во, произ вод ное сло во, бук ва, звук, сло варь, арабс кий язык, пер
сидс кий язык.
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Араб тіліндегі кірме сөздер мəселесіне араб лингвист 
ғалымдары ерте кезден назар аударған. Олардың бұл тақы-
рыпқа тоқталуына «Құран кəрім кітабында кірме сөз бар 
ма?» деген сұрақ түрткі болды. Бұл тақырыпқа Сибауайһи, 
Халил Ахмад əл-Фараһиди, Жауһари, Ибраһим Ибн Исхақ 
əл-Фараби, Ибн Фарис сияқты атақты лингвисттер мен қа-
тар Ибн Жəрир ат-Табари, Əбу Убайда, Фахруддин əр-Ра-
зи, əз-Замахшари сынды муфассир (тəпсірші ғалымдар) да 
тоқталған.  

Имам Жəлəлуддин əс-Суюти өзінің  ال�����ر ���� ع���و� ال����ة
-атты ең (əл-Музһир фи улуми əл-луғати уа ануағиһа) ���واع��ا
бегінде араб тіліндегі кірме сөздерді анықтаудың бірнеше 
тəсілдерін ұсынған. Енді сол ғалымның ұсынған тəсілдеріне 
кеңінен тоқталсақ [1, 270 б.]. Олар:  

-Үлкен араб тілі ғалымда الن��� ب��� ين��� �ل�� ���� ����ة ال�ربي�ة .1
рының жеткізуі арқылы. Яғни белгілі бір ғалым қандай да 
бір сөздің кірме сөз екендігін айтып, ол сөздің қай тілден 
енгендігін көрсетіп кетсе, біз ол сөздің араб тіліне кірме 
сөз екендігін білеміз. Имам əс-Суютидің ... жылдар аралы-
ғында өмір сүргендігін ескерсек, онда ол бұл сөзі арқылы 
араб тілі грамматикасының негізін қалаған Халил əл-Фа-
раһиди, Сибауайһи, Ибн Фарис, əл-Əзһари, Ибн Дурайд, 
əл-Жəуалиқи сыңды ғалымдарды меңзегендігін түсінеміз. 
Қазіргі уақытта араб тіліне жаңадан енген кірме сөздерді 
анықтауды əл-Муғжам əл-уасит, əл-Мунжид сияқты араб 
тілінің үлкен түсіндірме сөздіктері арқылы біле аламыз. 
Мысалы: Халил өзінің əл-Айн сөздігінде النّ�اطر: ���ر: ��اطور :

ْرعَ ي يَْحفَ�ظُ ال��ّ  ، َس�وادية، �ي�ر عربيّ�ةال��َّ  «Натур – егістікті күзетуші, 
араб сөзі емес» деп түсіндірген [2, 413 б.]. Өткен ғасырда 
жарық көрген əл-Мунжид араб тілі түсіндірме сөздігінде 
 «əл-кəраз (шие) араб тіліне грек тілінен енген сөз ال��ر�»
деп келген [3, 680 б.]. Яғни араб тіліндегі кірме сөзді 
анықтаудың бірінші тəсілі ғалымдардың пікірін немесе 
зерттеуін басшылыққа алу. 
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Араб ті лін де гі кір ме сөз дер ді анық тау тә сіл де рі

ف�إن م��� , خروجه عن أوزان األسماء العربية نحو إبريس�م .2
.����ا ال��وزن م�ق��ود ف��ي أبني��ة األس��ماء ف��ي ال�س��ان العرب��ي  Кірме 
сөздің араб тілінде бар уəзіндердің (сөздің қа-
лыбы немесе формасы) біріне сай келмеуі. Яғни 
кірме сөзді анықтаудың бір тəсілі ретінде араб 
тілі сарфында (морфологиясында) бар уəзіндер-
ді қолдану. Біз араб тілінің қопармалы (флек-
тивті) тілдер тобына жататындығын білеміз. 
Қопармалы тілдерде қосымшалар түбірдің ал-
дына да, арасына да немесе соңына да қосыла 
береді. Араб лингвисттері түбір мен қосымша-
ларды анықтау үшін сөздің уəзінін ойлап тап-
қан. Бұл əдіс бойынша түбір мен қосымшалар-
ды тез ажыратып алуға болады. Сонымен қатар 
уəзін семантикалық қызмет (функция) те атқа-
рады. Араб тіліндегі кез келген сөз белгілі бір 
уəзінде, яғни қалыпта келеді. Осы тəсілге сала 
отырып, араб уəзіндерінің ешқайсысына сай 
келмейтін сөздердің кірме сөз екендігін анық-
таймыз. Мысалы: إْبَرْيَس�م ибрайсам (жібек) сөзі 
араб тіліндегі ешбір уəзінге сай келмейді, ол – 
парсы тілінен енген сөз. Сол сияқты ديمو�را�ي�ة 
димуқратия (димократия) сөзі де араб тілінің 
ешқандай уəзініне сай келмейді. 

ف�إن ذل�ك ال يك�ون . أن يكون أوله نون ��م راء نح�و ن�رجس .3
عربي�ةف�ي ��م�ة   Араб тіліндегі төл сөздер нун жəне 

ра əріптерінің қатар келуімен басталмайды. Бұл 
пікірді имам əс-Суюти айтқан. Мысалы: نَ�ْرِجس 
наржс (наржес гүлдің аты), ن��رد нард (нард 
ойыны, парсы тілінен енген), نََرن، نرنج наран, на-
ранж (лимонның бір түрі парсы тілінен енген). 
Яғни араб тіліндегі кез келген нун жəне ра əріп-
терінің қатар келуімен басталған сөз кірме сөз 
болып табылады. 

فإن ذلك ال يكون في . أن يكون آخره زاي بعد دال نحو مھندز .4
. ��م�ة عربي�ة Араб тіліндегі төл сөздер зəйн жəне дəл 
əріптерінің қатар келуімен аяқталмайды. Егер де 
араб тілінде осы аталған екі əріптің қатар ке-
луімен аяқталған сөздер кездесетін болса, ол сөз-
дер кірме сөз болып табылады. Өйткені, араб ті-
лінде бұл екі əріптің қатар келуі дыбысталуда 
белгілі бір қыйындық тудырады. Сондықтан 
имам əл-Жауһари «əс-Сихах» сөздігінде مھن��دز 
«муһандиз» (инженер) сөзінің дефинициясында 
мынадай мəліметтерді келтірген: يق��در  ال��ي: المھن�دز

مھن�د�، : مجارى القنى و األبنية معرب، و صيروا زاي�ه س�ينا، فق�الوا 
.ألن�ه ل�يس ف�ي ���� الع�رب زاي ���ھ�ا دال  (инженер – құры-
лыстың жүруін бақылайтын жəне есептейтін 
адам. Кірме сөз. Арабтар бұл жердегі зəйн əріпі 
син əріпімен ауыстырып «муһандис» деп айтады. 
Себебі, араб тілінде зəйн əріпінің алдында дəл 
əріпі қатарласып келмейді [4, 902 б.]. 

والج���ّ , أن يجتم��ع في��ه الص��اد والج��يم نح��و الَص��ْولَجان .5  
Араб тіліндегі төл сөзде сад пен жим əріптері 
қатар келмейді. Мысалы: الَص��ْولَجان «саулажан» 
(қисық таяқ, басы имек аса таяқ.) жəне  ّ��الج 
«жасс» (гипс) сөздері. «Саулажан» парсы тілі-
нен енген сөз, ал «жасс» сөзі грек тілінен енген.  

Бұл мəселеге қатысты араб лингвисттерінің 
арасында ортақ пікір жоқ. 

Ибн Дарстауайһи «Шарх əл-фасих» атты кі-
тапта:  أب�دل� في�ه الج�يم م�ن ��اف ) ��ج(الج�� فارس�ي مع�رب

الص��اد م��ن ج��يم األعجمي��ة بع���ھم , أعجمي��ة ال �����ه ���اف الع��رب
.و ����و ل����ة أ����� الحج���از, و ����و أفص����, الق���� ب���ال�ت�: يق���ول   

«Жасс» сөзі парсы тілінен енген муғарраб (араб 
тіліне еніп, араб тілі заңдылықтарына бағынған 
кірме сөз). Ондағы жим əріпі парсы тіліндегі 
«г» əріпінің өзгерген түрі жəне ол арабтың «к» 
əріпіне ұқсамайды. Сад əріп болса, парсының 
«ч» əріпінің өзгерген нұсқасы. Кейбіреулер бұл 
сөзді «қасс» деп те айтады жəне ол əдеби тіл 
нормаларына жақынырақ. Бұл Хижаз тұрғында-
рының тілі, яғни диалектісі [1, 271 б.].  

Алайда, имам əл-Азһари «əт-Таһзиб» атты 
еңбегінде «Араб тіліндегі төл сөзде сад пен 
жим əріптері қатар келмейді» деген пікірді кел-
тіре отырып оны сынаған. Ол  �جص�� الج�رو إذا ف�ت

.و جص��� ف���ن إن��اءه إذا م���ه, عيني��ه   Жаңадан туылған 
күшіктің көзін ашуына қолданылатын жəне 
ыдысты шүлпілдетіп толтыруға қолданылатын 
жассаса етістігін, сонымен қатар  الصج ضرب الحديد
 сажж – темірді темірмен ұру тіркесіндегі بالحدي�د
 сажж» сөзін мысалға келтіріп, аталған екі» الص�ج
əріптің арабтың төл сөзінде де кездесетіндігін 
айтқан [5, 456 б.].  

Бірақ араб тілінің түсіндірме сөздіктерінде 
аталған екі əріптің бір сөзде келуі өте сирек 
екендігін аңғардық.  

 Араб тіліндегі أن يجتمع الجيم و القاف نحو المنجني�� .6
төл сөзде жим мен қаф əріптері қатар келмейді. 
Мысалға, ��المنجني манжаниқ (катапульт) грек ті-
лінен енген сөз. Имам əл-Жауһари өзінің əс-Си-
хах атты сөздігінде  الج��يم و الق�اف ال يجتمع��ان ف�ي ��م��ة

نح�و , واحدة من ���� الع�رب إال أن �ك�ون معرب�ة أو حكاي�ة ص�و�
. الجرد��ة و ��و الر�ي��  Жим мен қаф араб төл сөзде-
рінде тек бір ғана сөзде кездеседі. Ол الجرد���ة  
«жардақа» (қатқан, кепкен нан). Бұл пікірді 
Əбу Исхақ əл-Фараби "Диуан əл-əдəб" атты тү-
сіндірме сөздігінде қолдаған. Ал бұдан басқа 
екі əріппен келген араб тіліндегі сөздер не кір-
ме сөз не одағай сөздер. Мысалы: �جرم�و жур-
муқ (кебіс), бұл парсы тілінен енген сөз. الجرامق�ة 
жарамиқа (Маусилда (Ирактағы қаланың аты) 
өмір сүретін тайпаның аты); ��الجوس жаусақ (са-
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рай), бұл парсы тілінен енген сөз.  ��ّجلЖиллақ 
(Шамдағы елді мекен атауы); ���الجوال жуалиқ 
(ыдыс) парсы тілінен енген сөз.  ��الجالھжулаһиқ 
(мылтық немесе пытыра), парсы тілінен енген 
сөз. Араб тіліндегі қолданыста бар осы сөздер-
дің барлықтарында «жим» мен «қаф» əріптері 
кездескен жəне олардың барлықтары кірме сөз 
болып табылады. Ал ���جل�بل «жаланбалақ» сөзі 
үлкен қақпаның ашылу кезіндегі шығатын ды-
бысқа одағай сөзі ретінде қолданылады. Бұл – 
 балақ" деген екі сөзден" بل�� жалан» жəне» جل�ن
құралған одағай сөз. 

Ибн Дурайд «əл-Жамһара» атты кітабында 
.لم تجمع العرب الجيم والقاف في كلمة إال في خمس كلمات أو س��  

«Араб «жим» мен «қаф» əріптерін тек бес-алты 
сөзде ғана қолданады», – деген [6, 1130 б.].  

Егер имам əл-Жауһари мен Ибн Дурайдтың 
сөздерін салыстырып қарайтын болсақ, пікір 
алшақтығын байқамаймыз. Себебі Ибн Дурайд 
одағай сөздерде кездесетін «жим» мен «қаф» 
əріптері бар сөздерді арабтың төл сөзі деп есеп-
теуі мүмкін.  

وھ�ي , اعيا عاريا عن حروف الذال��ةأن يكون خماسيا ورب .7
فإ��� مت�ى ك�ان عربي�ا . وال��ون, و الميم, والالم, والراء، والفاء, الباء

فال بّد أن يكون في�� ��يء م�ھ�ا، ���و س�فرج�، ��ذعم�، و�ر�ع��، 
.ج�م��ر�  Араб төл сөздеріндегі төрт жəне бес 
əріпті түбір сөздердің құрамында хуруф əз-за-
лақаның (созылыңқы дауыссыз дыбыстар) бірі 
болуы керек. Мысалы: �س���فرج «сафаржал» 
(айва); �ذعم�� «қузағмил» (ірі түйе); ��ر�ع� «қир-
тағб» (шүберек); �ج�م��ر «жахмариш» (үлкен 
жастағы кемпір). Осы мысалдардағы сөздердің 
барлығы арабтың төл сөзі болып табылады. Бұл 
пікірді Əбу Хаиян «Шарх əт-Тəсһил» атты кі-
тапта айтқан. 

Осы аталған араб тіліндегі кірме сөздерді 
анықтаудың жеті тəсілімен қатар тағы бірнеше 
тəсілдерді айтуға болады. Бұл тəсілдерге имам 
Жəлəлуддин əс-Суюти «əл-Музһир фи улум əл-
луға» атты кітабында Əбу Исхақ əл-Фарабиге 
сүйене отырып, сілтеме жасап кеткен. 

1. Əбу Исхақ əл-Фараби «Диуан əл-əдəб» 
атты түсіндірме сөздігінде الجيم والتاء ال تجتمع في كلمة
.م��ن �ي��ر ح��رف ذولق��ي، ولھ��ذا ل��يس الجب��� م��ن م���� العربي��ة  

«Жим» жəне «тə» əріптері тек қана созылмалы 
əріптері (хуруф əз-зилақа) бар сөздердің құра-
мында кездеседі. Сондықтан ��جب «жибт» (пұт, 
абыз, сиқыр) сөзі таза араб сөзі емес деген пікір 
бар», – деген [7, 178 б.]. 

الج��يم والط��اء ال يجتمع��ان ف��ي كلم��ة واح��د�، ولھ��ذا ك��ان  .2
.الطاجن و الطيجان مولّدين، ألن ذلك ال يكون ف�ي كالمھ�م األ��لي  

«Жим» мен «та» əріптері бір сөзде келмейді. 

Сол себепті يج�ان� «тайжан» жəне اجن�� «тажин» 
сөздері кірме сөз болғандықтан арабтың төл 
сөздерінде бұл əріптер бір сөздің құрамында 
кездеспейді. 

3. Имам Батлиуси «Шарх əл-фасих» атты 
еңбегінде  ،���ال يوج��د ف��ي ك��الم الع��رب دال بع��دھا ذال إال �لي

ول�ى وإعج�ام ولذلك أبى البصريون أن يقولوا بغداذ بإھم�ال ال�دال األ
.ال�ا�ي�ة، ف�م�ا ال�ّداذي ففارس�ي ال حج�ة في��  Арабтың тілінде 

«дəл» əріпінен кейін «зəл» əрпі келетін сөздер 
жоқтың қасы. Сол себепті, Басра грамматика-
лық мектебінің өкілдері «Бағдад» деген сөзді 
«Бағдаз» деп айтуға келіспеген. Ал «дази» (су-
сын) деген сөзге келсек, ол сөз парсы тілінен 
енгендіктен, бұл мəселеге дəлел болмайды. 

Араб тіліне шет тілден енген кірме сөздерде 
кездесетін араб тілінде жоқ дыбыстардың өзге-
ріске ұшырауы; 

Араб тіліне енген кірме сөздердегі кейбір 
араб тіліне тəн емес əріптердің өзгеріске ұшы-
рауын, орта ғасыр ғалымдары зерттеп кеткен. 
Бұл туралы ибн Дурайд, Ибн Фарис, əл-
Жəуəлиқи, əл-Азһари, əс-Суюти сыңды ғалым-
дар зерттеулер жүргізген. Мысалы: 

1. «П» əріпінің араб тілінде дыбысталуы 
мен жазылуы. 

Ибн Дурайд: ح��روف ال ت��تكلم الع��رب بھ��ا إال ض��رور�،  
فإذا اضطّروا إليھا حولوھا ع��د ال�تكلم بھ�ا إل�ى أ��رب ال��روف م�ن 
م�ارجھ��ا، ول��ذلك ك��ال�روف ال��ذي ب��ين الب��اء والف��اء م���� ���ور إذا 

. ف�ور: وااض�طروا ��ال Арабтар өздерінде жоқ əріптері 
бар сөздерді айтуға мəжбүр болған кезде сол 
əріпке дыбысталу жағынан ең жақын араб əрі-
пін ауыстырып айтады. Мысалы: «бə» мен «фə» 
əріптері арасындағы «п» əріпі бар «пур» (Пур 
Үнді теңізі жағалауындағы елді мекен) сөзін 
арабтар «фур» деп атайды. 

Ибн Фаристің пікірінше, Ибн Дурайдтің 
айтқан сөзі дұрыс. Себебі арабтар «пур» сөзін 
айтқан кезде оны «фə» əріпімен ауыстырып 
«фур» деп өз тілдеріне икемдеп алады. 

2. Ибн Дурайд «Жамһара» атты кітабында 
ұлы ғалым əл-Асмағидың мына сөзін келтірген 

أي , الع��رب تجع���� ال���اء ����اء، أال ت���راھم س��موا ال����ال�ر ����ا�ورا
 «Арабтар «за ي���ر، و يقول�ون البر�ل�ة و إ�م�ا ھ�و اب�ن ال�ل�ة
əріпін «та» əріпімен ауыстырып айтады. Сол 
себепті «назыр» (егісікті бақылаушы) сөзін «на-
тур» деп айтатындарын байқаймыз. Сол сияқты 
 буртулəтун» (зонт) деп» «بر�ل�ة» сөзін «اب�ن ال�ل�ة»
айтады. 

3. Сибауайһи  �أب��دلوا الع��ين ف��ي إس��ماعي�، أل�ھ��ا أ���ب
-арабтардың «хамзаны» «айн» əрі ال��روف ب�الھم��
пімен ауыстырып «�إ��ما�ي» сөзін «�إس�ماعي» деп 
айтып кеткенін айтады. 
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Араб ті лін де гі кір ме сөз дер ді анық тау тә сіл де рі

Əл-Жауалиқи «əл-Муғарраб» атты еңбегін-
де:  إن العرب كثيرا ما يجترئون على األسماء األعجمية فيغيّرونھا
.با�ب��دال، ���الوا إس��ماعيل ف�ص��ل� إش��مائيل ف�ب��دلوا لق��رب المخ��رج  
Арабтар шет тілден енген есімдерді алып олар-
дың ішіндегі əріптерді ауыстырып, өздеріне 
ыңғайлап алатын болған. Сондай-ақ «إشمائيل» сө-
зін «إس��ماعيل» деп дыбысталу жағынан жақын 
болғандықтан өзгерткен. 

Имам əс-Суюти: «Кейбір араб тілі ғалымда-
рының көзқарасы бойынша, араб тіліндегі кірме 
сөздерде кездесетін он əріп өзгеріске ұшырайды. 
Бұлардың бесеуі міндетті түрде өзгеріске немесе 
басқа əріппен ауыстырылуы тиіс. Олар: кəф, жим, 
қаф, бə жəне фə. Қалған бес əріп міндетті түрде 
өзгертілуі шарт емес. Олар: син, шин, айн, лəм, 
зəйн. Міндетті түрде ауыстыру қызметін атқара-
тын əріптер араб тілінде кездеспейтін басқа тіл-
дердегі дыбыстардың араб тіліндегі өзгеріске 
ұшыраған нұсқасы ретінде қолданылады. Мыса-

лы: �ك�رب «курбəж» (дүкен, дүңгершік) сөзіндегі 
«к» парсы тіліндегі «г» əріпінің араб тіліндегі ба-
ламасы немесе өзгерген нұсқас; ج�ورب «жаураб» 
(шұлық) сөзіндегі «ж» əріпі де парсы тіліндегі «г» 
əріпінің тіліндегі баламасы немесе өзгерген нұс-
қасы. Қалған бес əріп міндетті түрде өзгертілуі 
шарт емес. Бұл əріптер араб тіліне де бар əріптер-
ді алмастыру функциясын атқарады. Мысалы: 
يل �فش�ل «қафшалил» (ожау, шөміш) сөзіндегі «шин» 

əріпі «жим» əріпін, «лəм» əріпі «зəйн» əріпін ал-
мастырған. Бұл сөздің түбірі فجلي�ز� қафжализ», – 
деген [1, 274 б.]. 

Абу Убайд «əл-Ғариб мусаннаф атты кітап-
та نيسابور، وھي نيش�ابور، و : ونالعرب يعربون الشين سينا يقول
 «Арабтар «шин ك���ل� الدش��� يقول��ون دس��� فيب��دلونھا س��ينا
əріпін «син» əріпімен алмастырып, нишабурды 
«Найсабур» деп айтады. Сол сияқты дəшті (жа-
зық, дала) «дəст» деп «шин» əріпінің орнына 
«синді» қолданады. 
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На би жан қы зы З. 

Ер адам кел бе ті нің ағыл шын 
жә не қы тай тіл де рін де  

су рет те луі 

Мақа ла да ағыл шын жә не қы тай тіл де рін де гі ер адам ның кес кін
кел бе тін сурт теу ле рін са лыс ты ру ар қы лы, Шы ғыс пен Ба тыс ха лық
та ры ның эс те ти ка лық тал ғам да рын анық тап, олар дың ара сын да ғы 
айыр ма шылық тар мен ор тақ тұс та рын пайым дай ды. Сон дайақ ағыл
шын мен қы тай ха лық та ры ның ер адам дар дың ерек ше лік те рін су рет
те ген сөз де рі нің, са лыс тыр ма сы мен те ңеуле рін де гі айыр ма шық та ры 
ашып көр се ту ар қы лы, екі ел дің эс те ти ка лық тал ға мын да ор тақ тық
тар мен қа тар, айыр ма шы лық тар дың бар еке нін дәйек тей ді.

Тү йін  сөз дер: ағыл шын жә не қы тай тіл де рі, ер адам ның кес кін 
кел бе ті, эс те ти ка, тал ғам, ор тақ тық жә не айыр ма шы лық.

Zaure Nabizhankyzy

Male’s appeareans discriptions in 
Englush and Chinese languages

 This article is based on comparative analysis of male’s appearance 
descriptions in English and Chinese languages, to understand Chinese and 
Western different aesthetic ideas and common ground, as well as the dif
ferent characteristics of the male’s appearance of English people and Chi
nese people.

Key words: English and Chinese, male’s appreans, aesthetics, aesthet
ic ideas, difference and common ground).

На би жан кы зы Зауре

Опи са ние об ра за муж чи ны  
в анг лийс ком и ки тайс ком  

язы ках

В статье расс мат ри вает ся оп ре де ле ние сходс тва и раз ли чия эс
те ти чес ких пот реб нос тей на ро дов Вос то ка и За па да пу тем срав не ния 
опи са ний внеш не го ви да муж чин в анг лийс ком и ки тайс ком язы ках. 
Нес мот ря на сходс тво эс те ти чес ких пот реб нос тей обоих на ро дов, 
раск ры вается раз ли чие в сло вах, срав не ниях, со пос тав ле ниях, ко то
рые опи сы вают осо бен ность муж чин на ро дов Ки тая и Анг лии.

Клю че вые сло ва: анг лийс кий и ки тайс кий язы ки, внеш ний вид 
муж чи ны, эс те ти ка, пот реб нос ть, сходс тво и раз ли чие.
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ЕР АДАМ КЕЛ БЕ ТІ НІҢ 
АҒЫЛ ШЫН ЖӘ НЕ  

ҚЫ ТАЙ ТІЛ ДЕ РІН ДЕ 
СУ РЕТ ТЕ ЛУІ 

Соң ғы жыл да ры тіл бі лі мі са ла сын да қа зақ ті лін ге не ти-
ка лық жә не ти по ло гия лық жа ғы нан туыс ты ғы жоқ тіл дер мен 
са лыс ты рып зерт теу қа нат жа йып  ке ле ді. Бұл әр ұлт тың эс те-
ти ка лық тал ғам да рын да ғы айыр ма шы лық тар мен ұқ сас тық тар-
ды анық тау дың жақ сы әді сі бо лып та бы ла ды. Әлем де гі әр бір 
ха лық объек тив ті дү ниені та ну ба ры сын да өзі нің эс те ика лық 
көз қа рас та рын қа лып тас тыр ған. Олар дың бел гі лі бір нәр се ні 
«жа ман» не ме се «жақ сы» деп ба ға лау прин цип те рі нен олар дың 
эс те ти ка лық тал ға мын кө ру ге бо ла ды. Осы тұр ғы дан қа рас ты-
ра тын бол сақ, әр бір ха лық тың адам кес кін-кел бе ті жө нін де гі 
ұнам ды жә не ұнам сыз су рет теу ле рі нен олар дың эс те ти ка лық 
тал ғам да рын анық бай қай мыз. Біз бұл ма қа ла мыз да ағыл шын 
жә не қы тай тіл де рін де гі ер адам ның кел бе тін су рет те ген сөз-
дер ді са лыс ты ру ар қы лы олар дың эс те ти ка лық тал ға мын да ғы 
айыр ма шы лық та ры мен ор тақ тық та рын қа рас ты ра мыз. 

Ағыл шын жә не қы тай тіл де рін де гі ер адам кел бе тін су рет-
те ген сөз дер ді өза ра са лыс ты рып қа райт ын бол сақ, он да өте қы-
зық ты мә де ни құ бы лыс тар ды да аң ға ра мыз. «Әлем де гі ең ұлы 
ше бер – Жа ра ту шы Құ дай» де мек ші, Ал ла әлем де гі ми лиярд-
тан ған адам дар дың бет әлі бе тін бір-бі рі не ұқ сат пай жа рат қан, 
тіп ті олар дың кес кін-кел бет те рін де тек әр ұлт қа ға на тән етіп 
сом да ға нын кө ріп те жүр міз, әлем әде биетін де су рет те ліп те ке-
ле ді. Көр кем әде би шы ғар ма лар ды ер кек адам ның кес кін-кел-
бет те рін су рет те ген сөз дер аз емес. Ер адам дар кө бі не сі ерек ше 
кес кін-кел бе ті мен, ай бар лы әл пе ті жә не тыл сым күш-құ ды ре ті-
мен ерек ше ле не ді. Ер адам ның кел бет ерек ше лік те рі сыр ты нан 
бай қал са, сұ лу лы ғы оның іш кі дү ниесін де. Сон дық тан қа лам-
гер лер олар ды бей не лі сөз дер мен су рет тейді. Де ген мен сұ лу-
лық тың өл ше мі әр ха лық та әр түр лі. Ер адам сұ лу лы ғын әдет те 
сырт қы кел бе ті не ке ліс кен ада ми қа сиет те рі мен бай ла ныс ты-
рып, оны бір адам ның бойы нан та бы лу ды ар ман дайды жә не он-
дай лар ды ең идеял ды сұ лу лық деп са най ды. Әр бір ха лық тың 
ер адам ның сырт қы бей не сі нің сұ лу лы ғы на қоя тын өл шем де рі 
әр түр лі бол ған дық тан, олар дың көр кем әде биет те рін де өз де рі-
не тән су рет теу лер кез де се ді.

Жа зу шы мен сөй леу ші тіл ді тұ ты ну шы ның өмір сү ру жағ-
да йына, ұлт тық салт-дәс тү рін де, мә де ниеті не, дү ниета ны мы 
мен тал ғам да ры на не гіз де ліп жа за ды, сөй лей ді, бұ дан бел гі лі 
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бір ұлт тық мә де ни ерк ше лік тер бай қа ла ды. Ен-
де ше оның нақ ты лы мы сал да рын ағыл шын жә не 
қы тай тіл де рі нен қа рас ты рып кө рейік.

Ағыл шын дар бей не лі түр де, та би ғат та бай-
қа ла на тын құ бы лыс тар атау ла рын ер адам кел-
бе тін су рет теу ге кө бі рек қол да на ды. Ен ді со ның 
нақ ты лы мы сал да рын кел ті рейік.

Кес кін – кел бет ту ра лы: well-build, elegant, 
good feature, heavy, built as powerfully as a bull, 
natural grace, ruggedly handsome features (қа зақ-
ша сы: Сом де не лі, көр кем, тұл ға сы та ма ша, шы-
мыр де не лі, бұ қа дай жұ мыр, кел бе ті ке ліс кен, 
кө рік ті). Әде биет тер де: He was twenty－eight , a 
tall well－built man, who did not seem, however to 
think his appearance was very important [1] –деп 
кел ті рі ле ді. Қы тай ша: 他28岁，身材高大魁梧，
不过他好像并不认为自己的外表很重要 (қа зақ-
ша: Оның жа сы 28-де, сом де не лі, бі рақ ол өзі нің 
сырт қы кел беті нің ма ңыз ды еке ні не на зар ауда ра 
бер мейді).

He was at this time in his late fifties; a tall, el-
egant man with good features. Қы тай ша:	 这时
候，他50年代末，一个身材高大，具有优雅面
貌的人. (қа зақ ша: Ол сол кез де, ел уін ші жыл-
дың со ңын да, ол ұзын бойлы, тұл ға сы та ма ша 
кі сі еді) [2]. He had a natural grace that was at-
tractive and I could see why Isabel had been taken 
by him. Қы тай ша: 他风度翩翩很迷人，我可以
明白为什么伊莎贝拉被他带去	 (қа зақ ша: Оның 
кел тесіне көз сү рі не ді, мен Иса бе ла ның оны мен 
кет ке нін тү сі не мін) [3]. 

He was a heavy, dark young man，not at all 
like his sister．Қы тай ша: 他是一个壮实黝黑的年
轻人，一点儿也不像他的妹妹 (қа зақ ша: Ол шы-
мыр де не лі, қа ра то ры жас жі гіт, ол өзі нің қа рын-
да сы на ұқ са май ды) [4]. He was built as power-
fully as a bull and it was common knowledge that 
he was generously endowed by nature. Қы тай ша-
сы: 他的身材强壮如头牛，这是他慷慨得天独厚
的条件 (қа зақ ша: Оның де не сі нің шы мыр лы ғы 
бұ қа сияқ ты, бұл – оған құ дай дың бер ген сыйы); 
His ruggedly handsome features. Қы тай ша сы: 他
那粗狂英俊的五官 ( қа зақ ша: Оның ай шық ты 
әде мі бес мү ше сі). 

Қы тай дың клас си ка лық әде биет те рін де: (刘
备)生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，
目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂. Қа зақ ша-
сы: Лию Бей дің бойы се рей ген, екі құ ла ғы сал-
бы ра ған, екі қо лы ті зе сі нен тө мен түс кен, өз кө-
зі мен өз құ ла ғын кө ре ді, бе ті ап пақ неф рит тей, 
ер ні қып-қы зыл боя ған дай; (关羽) 身长九尺，鬓
长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕
眉：相貌堂堂，威风. Қа зақ ша: Гуань  Ий ұзын 
бой лы, са май ша шы екі қа рыс, бе ті қы зыл құр ма-

дай, ер ні қып-қы зыл боя ған дай, ұзын шақ көз ді, 
қа сы жі бек құр ты жат қан дай қа лың, жү зі кө рік ті 
әрі ай бар лы; (诸葛亮) 玄德见孔明身长八尺，面
如冠玉，头戴纶巾. Қа зақ ша: Сюан Вэ Кун Мин-
ды бай қа са, оның бойы ең ге зер дей, жү зі неф рит-
тей ап пақ, ба сы на тақ қан ора ма лы бар; 吕布，身
材高大	相貌英俊，武艺高强。Қа зақ ша сы: Лей 
Бу дың де не бі ті мі ұзын бой лы әрі кө рік ті, қа ру 
өне рі не ше бер[5].

Бет-жү зі ту ра лы: pretty face, good-looking 
indeed; pleasant looking ; wonderfully handsome; 
attractive; a fair and beautiful face; excessively 
handsome, face lighted with a happy solution, per-
fectly symmetrical face, devilishly handsome. Қа-
зақ ша: әде мі бет, өте сұ лу жү зі, мейі рім ді жү зі, 
өте кө рік ті, тар тым ды, ақ-жар қын жүз ді, жан нан 
ас қан сұ лу, жү зі нен кү лкі ес кен, қа сы-кө зі жа-
рас қан, айы рық ша әде мі). Бұ лар дың нақ ты әде-
биет тер де қол да ны сы:

And his pretty face hasn’t changed in all that 
time. It’s true , I promise you. Қы тай ша: 他那漂
亮的脸蛋	没有发生任何改变.	那是事实我发誓 
(қа зақ ша: Оның әде мі бе ті еш қан дай өз гер ген 
жоқ, мен уәде бе ре мін, бұл ақи қат) [6]. He was 
very good－looking indeed，with his bright blue 
eyes and his gold hair. He had an open，honest 
face. Қы тай ша: 他长得很好看，蓝眼睛，金黄色
的头发。他的脸坦率、诚实(қа зақ ша: Оның жү-
зі өте кө рік ті, кө зі көк, ша шы сап-са ры. Оның 
жү зі жар қын әрі адал)[7].

A tall, grey-haired, pleasant-looking gentleman 
entered a few minutes later laughing rather strangely 
to himself．Қы тай ша: 几分钟后，一位高个子、
灰头发、面色和悦的先生十分古怪地笑着走进
来 (бір не ше ми нут тан ке йін , ұзын бой лы, ша шы 
бу рыл тарт қан, жү зі мейі рім ді мыр за кү лім деп, 
кі ріп кел ді) [8].

He has a fair and beautiful face．And you—
well，you look intelligent. .He has a fair and beauti-
ful face．And you—well，you look intelligent，of 
course, but with your strong face and black hair，you 
are not beautiful．Қы тай ша: 他有着白皙漂亮的
面孔，可是你——唉，当然你看起来聪明，但
你长着强健的面孔和黑色的头发，你算不上漂
亮 (қа зақ ша: Оның жү зі жар қын әрі адал, бі рақ 
сен, ей, сен, өзің ді ақыл ды деп ой лай сың, та ра-
мыс тал ған жү зің мен қа ра ша шың се ні әде мі ге 
қос пайды) [9]. 

He’s slim, muscular with an almost perfectly 
symmetrical face. Қы тай ша:他很健美，有一张
几乎完美对称的脸 (қа зақ ша: Оның сым бат ты 
шы мыр де не сі не қасы-кө зі жа рас қан); His pale 
skin made him look devilishly handsome. Қы тай-
ша:	 他白皙的皮肤让他看起来过分的帅气 (қа-
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зақ ша: Оны ақ құ ба ша жү зі оның сұ лу лы ғын аша 
түс кен ) [10]. 

«Oh, my dear», continued Mrs.Bennet,» «I’m 
quite delighted with him. He is so excessively 
handsome!». Қы тай ша: «哦，我的天啊，本纳
特夫人继续着说，	 «我和他在一起非常快乐，
他长得过分帅气！» (қа зақ ша: Ой, құ дайым-ау, 
Бен нет ха ным сө зін жал ға с ты рып: «Мен оны-
мен бір ге бол ға ны ма ба қыт ты се зі не мін, ол 
ерек ше сұ лу») [11].

Қы тай ті лін де гі әде биет тер де: 这是一张有着
铁矿石般颜色和猎人般粗狂特征的脸. Қа зақ ша: 
мы нау кө мір дей қа ра, аң шы ның ан дыз да ған бе ті 
сияқ ты бе ті бар адам екен; 果然是一条好汉，身
躯凛凛，相貌堂堂. Қа зақ ша: айт са-айт қан дай-
ақ, ке ліс кен аза мат екен, тұл ға сы ай бар лы, бет-
жү зі жар қы ра ған; 只见那人俊美绝伦，脸如雕刻
般五官分明，有棱有角的脸俊美异常. Қа зақ ша: 
Ол адам ның сұ лу лы ғы жан нан ас қан, бе ті ойып  
жа сал ған дай әде мі, қа сы-кө зі жа ра сып тұр).

Көз ту ра лы: remaekable ; shone white. sharp 
blue eyes , peculiar, like the full moon; watery blue 
eyes; a mesmerizing deep ocean blue. Қа зақ ша сы: 
жар қы ра ған, жа нар лы, өт кір көк көз, ерек ше жа-
нар лы көз, тол ған ай дай, мөл дір, те ңіз дей тұң-
ғұйық. Бұл сөз дер дің әде биет тер де қол да ны сы: 
His eyes were remarkable for a certain hysterical 
brilliancy. Қы тай ша сы: 他的眼睛里是显着异常
的目光	(Қа зақ ша: Оның жа на ры ерек ше ұш қын 
ша шып тұр ған дай) [12].

Fache’s eyes shone white. Қы тай ша сы: 弗朗
什的眼睛炯炯有神 (қа зақ ша: Фа ла нш тің от тай 
жа на ры); His eyes behind the glasses looked like 
the full moon shinning into two windows. Қы тай-
ша сы: 他的眼睛在镜片后面就像满月照进两扇
窗户 (қа зақ ша: Оның кө зі кө зіл ді рік тің ар ты нан 
тол ған ай дың те ре зе ден түс кен сәуле сін дей кө-
рі не ді). Charles was forty years old, with light hair 
and watery blue eyes. Қы тай ша сы: 查理40岁，
浅色的头发，水汪汪的蓝眼睛(қа зақ ша: Чар льз 
қы рық жас та, боз ғылт шаш ты, мөл ді ре ген көк 
көз ді); His eyes were mesmerising deep ocean 
blue。Қы тай ша сы: 他的眼睛就像充满了诱惑的
深蓝色的大海(қа зақ ша: Оның кө зі тар ты мы те-
ңіз дей тұң ғыйық ) [13]. 

Қы тай ті лін де: 丹凤眼，眼若流星,	 乌黑深
邃的眼眸，细长蕴藏着锐利的黑眸,	 一对细长
的桃花眼，眼睛深邃有神，锐利的黑眸,	 眼珠
象乌黑的玛瑙,	 目若秋波，杏子型的眼睛. Қа-
зақ ша: Құс көз ді, ақ қан жұл дыз дай жар қы ра ған 
көз, те рең қа ра көз, ұзын шақ өт кір қа ра көз, шап-
дал дай со пақ ша көз, те рең жа нар лы көз, өт кір 
көз, жа на ры жа құт тай, кө зі күз дің тол қы нын дай, 
өрік фор ма сын да ғы көз).

Мұ рын ту ра лы: long straight nose, pointy 
nose, hooked nose, roman nose, high-bridged nose. 
Қа зақ ша сы: ұзын қыр мұ рын ды, піс ти ген мұ-
рын, имек мұ рын, рим дік мұ рын, биік қыр мұ-
рын. Әде биет тер де гі қол да ны луы. He had dark 
brown hair and pointy nose. Қы тай ша сы: 他有深
棕色的头发和尖尖的鼻子 (қа зақ ша: Оның қа-
нық қо ңыр түс ті ша шы мен піс ти ген мұр ны); 
Like many of the Elphberg royal family, he had blue 
eyes, an unusually long straight nose and a lot of 
dark red hair. Қы тай ша сы: 像艾尔弗伯格王室的
许多人一样，他长着蓝色的眼睛，一只不寻常
的又长又挺的鼻子和很多深红色的头发。他个
子很高，相貌英俊 (қа зақ ша: Элф ри бе рик пат ша 
әуле ті нің адам да ры сияқ ты, оның көк кө зі, ерек-
ше ұзын тік мұр ны мен қыз ғылт қа лың ша шы, 
ұзын бойы мен кө рік ті кел бе ті көз сү рін ді ре ді); 
He had high-bridged nose that was among his two 
eyes. Қы тай ша сы: 他有着高挺鼻梁在他两眼中
间 (қа зақ ша: Оның екі кө зі нің ор та сын да ғы биік 
қыр мұр ны кө рі не ді); Their gaze had halted when 
they got to his roman nose. Қы тай ша сы: 他们的目
光已经停留在他那罗马鼻上 (қа зақ ша: оның кө зі 
ана кі сі нің реим дық мұр ны на түс ті) [14]. 

Қы тай ті лін де: 高挺的鼻梁,笔直鼻梁,	 翘
鼻子,	 象牙雕刻的鼻子,	 鹰嘴鼻子,	 英挺的鼻
梁. Қа зақ ша сы: Биік қыр мұ ры ны, қа лам дай тү-
зу мұр ны, қай қыш мұр ны, құс тың тұм сы ғын дай 
мұр ны; әде мі қыр мұ рын. Әде биет тер де қол да-
ны сы: 那浓浓的眉，高挺的鼻，绝美的唇形，
无一不在张扬着高贵与优雅，这哪里是人，着
根本就是童话中的白马王子嘛！Қа зақ ша: қа-
лың қа ра қа сы, биік қыр мұр ны, ой мақ тай әде-
мі ер ні, бә рі-бә рі де оның ақ сүйек тік әсем ді гін 
көр се тіп тұр ған дай, бұл қай жақ тың ада мы, ер-
те гі де гі ақ бо зат ты хан за да ма еді! 他的扁圆脸当
中高耸着一只尖尖的鹰嘴鼻子,像要叼住什么似
的. Қа зақ ша: Оның со пақ ша кел ген бе тін де бұр-
кіт тің тұм сы ғын дай имек мұр ны бей не бір нәр-
се ні іліп ала тын дай; 他那秀美得好似象牙雕刻的
鼻子. Қа зақ ша: Оның піл дің ті сі нен ойып  жа са-
ған дай әде мі мұр ны; 他又瘦又小的小脸上，嵌
着一个小小的翘鼻子. Қа зақ ша: Оның кіш кен тай 
арық бе ті не қай қы мұр ны жа бы сып тұр; 标杆般
笔挺的修长身材，	小麦色的健康肤色，刀削的
眉，	高挺的鼻梁，薄薄却紧抿的唇，以及一双
漆黑的眼. Қа зақ ша: Сы рық тай түп-тү зу ұзын де-
не сі, би дай өңі, қиыл ған қа сы, биік қыр мұр ны, 
жүп-жұ қа қа быс қан ер ні, екі қа ра жа на ры ... [15]. 

Жо ға ры да ағыл шын жә не қы тай әде биет-
те рін де гі ер адам ның кес кін-кел бе тін су рет-
те ген сөз дер ден, Ба тыс пен Шы ғыс ха лық-
та ры ның эс те ти ка лық тал ғам да рын кө ру ге 
бо ла ды. Шы ғыс ха лық та ры қа ра көз ді сұ лу 
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Ер адам кел бе ті нің ағыл шын жә не қы тай тіл де рін де су рет те луі 

са на са, Ба тыс ел де рі көк көз ді көр кем деп 
есеп тейді. Қы тай хал қы ба тыр лар дың кес кін-
кел бе тін асы ра су рет те се, Ба тыс ел де рі шы-
найы өмір кел бе ті мен кес кін дей ді. Олар дың 
са лыс тыр ма лы мы сал да рын да айыр ма шы-

лық тар бар, сон дай-ақ әсер леу тә сіл де рі де 
айы рық ша. Дей т ұр ға ны мен ағыл шын жә не 
қы тай ха лық та ры ның ер адам ның кел бе ті жө-
нін де тал ғам да рын да ор тақ көз қа рас тар дың 
бар еке нін бай қай мыз.
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Ну ре ло ва А.М.

Ау дар ма та ну да ғы эк ви ва лент 
ка те го риясы ның дең гейле рі

Бұл ма қа ла да ау дар ма та ну да ғы эк ви ва лент ка те го риясы, оның 
дең гейле рі қа рас ты ры ла ды. Жұ мыс тың мақ са ты – осы са ла да жүр
гі зіл ген ау дар ма шыға лым дар дың зерт теу ле рін, пі кір ле рін са рап тау. 
Catford (1965), Nida, Taber (1969), Toury (1980), Koller (1995) ға лым
дар дың эк ви ва лент ұғы мы на бе ріл ген тү сі нік те рі не тал дау жа са лып, 
са лыс ты рыл ды. Кол лер мен В.Н. Ко мис са ров тың анық та ма бе ріл ген 
эк ви ва лент дең гейле рі не са лыс тыр ма лы ана лиз жа са лын ды.

Түйін сөз дер: ау дар ма, эк ви ва лент ка те го риясы, ка те го рия дең
гейле рі.

Nurelova A.M.

Category equivalence in 
translation studies

This article discusses the category of equivalence. And also considered 
the work of famous scientists in the field of translation studies, the levels 
and types of equivalence. comparative analysis of the works was carried 
out Catford (1965 ), Nida, Taber ( 1969 ), Toury ( 1980 ), Koller ( 1995) .

Key words: translation, equivalence category, typologies of equiva
lence, concept.

Ну ре ло ва А.М.

Ка те го рия эк ви ва ле нт нос ти  
в пе ре во до ве де нии

В этой статье расс мат ри вает ся по ня тие эк ви ва ле нт нос ти, ти пы, 
уров ни ка те го рии эк ви ва ле нт нос ти. Цель этой ра бо ты – расс мот реть 
ра бо ты из ве ст ных уче ных в этой об лас ти. Был про ве ден срав ни тель
ный ана лиз ра бо там Catford (1965), Nida, Taber (1969), Toury (1980), 
Koller (1995). 

Клю че вые сло ва: пе ре вод, ка те го рия эк ви ва ле нт нос ти, уров ни 
ка те го рии эк ви ва ле нт нос ти.
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АУ ДАР МА ТА НУ ДА ҒЫ 
ЭК ВИ ВА ЛЕНТ  

КА ТЕ ГО РИЯСЫ НЫҢ 
ДЕҢ ГЕЙЛЕ РІ

Эк ви ва лент мә се ле сі не бір жақ ты қа рау мүм кін емес. Ау дар-
ма ның бас ты мақ са ты – мә тін де гі ақ па рат ты, мә тін маз мұ нын 
ба рын ша дәл жет кі зу бол ған дық тан, ау дар ма эк ви ва лентті лі гі-
нің ең жо ғар ғы дең гейі мүм кін ді гін ше түп нұс қа ның маз мұ нын 
сақ тау, ма ғы на лық жа қын дық қа же ту. 

Ау дар ма та ну шы-зерт теу ші лер дің пі кі рін ше, ау дар ма ның 
бас ты мін де ті – ком му ни ка тив ті эк ви ва ле нт ті лік ке же ту. 

Эк ви ва лент ұғы мы ау дар ма та ну да не гіз гі тү сі нік бо лып та-
бы ла ды. Бі рақ де ген мен осы күн ге де йін  бір де-бір зерт теу ші 
эк ви ва ле нт ті лік дең ге йін , ти пін нақ ты айта ал май ды. Бұ ған қа-
тыс ты зерт теу ші лер дің де пі кір ле рі әр түр лі. 

Catford (1965), Nida, Taber (1969), Toury(1980), Koller (1995)
сияқ ты зерт теу ші лер эк ви ва лент ұғы мы ау дар ма теориясы на ті-
ке лей қа тыс ты деп айт са, мүл де қа ты сы жоқ еке нін дә лел дейт ін 
Snell-Hornby(1988) зерт теу ші лер де бар.

1964 ж. аме ри ка лық линг вист Ю. Най да ның «К нау ке пе-
ре во дить» де ген кі та бы жа рық көр ді. Сол ең бе гін де зерт теу ші 
«ди на ми ка лық эк ви ва лент» тү сі ні гін ен гі зе ді. Бұл тү сі нік тің не-
гіз гі мақ са ты түп нұс қа ның ерек ше лі гі не кө ңіл бө лу емес, ауда-
рыл ған мә тін ге оқу шы ның реак циясы ма ңыз ды еке нін көр се те-
ді. Ауда ры ла тын тіл дің заң ды лық та рын ес ке ре оты рып, мә тін ді 
тү сі нік ті, та би ғи түр де жет кі зу.

Ю. Най да ның зерт теу ле рін де фор мальды эк ви ва ле нт ті лік 
(ті ла ра лық сәй кес тік ке сүйе ніп жа са лы на тын) ди на ми ка лық эк-
ви ва ле нт ті лік ке (әр түр лі тран фор ма ция лар ар қы лы жү зе ге асы-
ры ла ды) қа ра ма-қар сы қойыла ды. [1]

Дж. Кэт форд тың «Ау дар ма ның линг вис ти ка лық теориясы» 
де ген жұ мы сын да ау дар ма теориясы ның не гіз гі қиын шы лы ғы 
эк ви ва лент мә се ле сі бо лып та бы ла ты нын айт ып кет кен. Кэт-
фор дың пі кі рін ше, ау дар ма ның бас ты мақ са ты – түп нұс қа мен 
ау дар ма да ғы ма ғы на лық сәй кес тік, жа қын дық. Эк ви ва ле нт ті лік 
жа сал ған ау дар ма мен түп нұс қа ны са лыс ты ру ар қы лы анық та лу 
ке рек ті гін айтады. Дж. Кэт форд тың ойын ша, ау дар ма ба ры сын-
да түп нұс қа бір лік те рі сол қал пын да ауыс ты ры лып не ме се бе-
ріл мейді. Ауда ру да тек түп нұс қа ті лі нің бір лік те рі ауда ры ла тын 
тіл дің бір лік те рі не ауыс ты ры ла ды.[2]

Эк ви ва лент мә се ле сін зерт теу ба ры сын да ға лым дар ау дар-
ма дең ге йіне бай ла ныс ты эк ви ва лент тип те рін жа сап шы ғар ды. 
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Кол лер эк ви ва лент ка те го рия сын 5 түр ге бө ле ді:
Де но та тив ті: мә тін нің маз мұ нын сақ тау
Ко но та тив ті: Си но ним ді тіл дік құ рал дар ар-

қы лы мә тін ді жет кі зу.
Мә тін ді-нор ма тив ті: мә тін нің жанр лық ерек-

ше лік те рі не сай ауда ру.
Праг ма ти ка лық: түп нұс қа ті лі нің бір лік те рі 

де ауда ры ла тын тіл бір лік те рі де бір дей эмо ция 
тұ ғы за тын жағ дай. 

Фор маль ді: түп нұс қа ның әде би – эс те ти ка-
лық, ав тор дың же ке да ра лық сти лін, ерек ше лік-
те рін сақ тап қа лу.

Кол лер дің пі кі рін ше, эк ви ва ле нт ті лік ке 
қойыла тын ие рар хия лық та лап мә тін ге бай ла-
ныс ты өз ге ріп оты ра ды, со ны мен қа тар эк ви ва-
лент ка те го риясы на қойыла тын та лап қа шек теу 
қою мүм кін емес. Кол лер зерт теу ле рін де ау дар ма 
ба ры сын да құн ды лық ие рар хиясы өз ге ріп оты-
ра ды, мә тін ге бай ла ныс ты мақ сат та өз ге ре ті нін 
көр се те ді. Кол лер эк ви ва лент тү сі ні гі нор ма тив ті 
тү сі нік еке нін ба са айтады.[3]

Ж.-П. Ви не жә не Ж. Дар бель не эк ви ва ле нт-
ті лік ке же ту дің не гіз гі тә сі лі-тіл дер ара сын да ғы 
сәй кес тік ті, ұқ сас тық ты пай да ла ну. Бі рақ со ны-
мен қа тар се ман ти ка лық тран фор ма цияны қол-
да ну ды да жоқ қа шы ғар майды. 

О.Ка дэ, Р. Арнц, М.Хан на ең бек те рін де но-
ми на тив ті бір лік тер, лек си ка лық жә не де лек-
си ка-се ман ти ка лық сәй кес тік тер дең ге йін де 
эк ви ва лент тип те рін топ тау тә сі лі көр се тіл ген. 
Осы лай one-to-one equivalence пай да бол ды. 
Сөз дер не ме се сөй лем дер ара сын да жү зе ге асы-
ры ла ды. Әр түр лі тіл дер ара сын да ғы ма ғы на лық 
ұқ сас тық қа сәй кес қол да ны ла ды [4].

Егер екі тіл де де ма ғы на лық жа қын ды ғы 
бар бір не ше бір лік тер бар бол са, ол оne-to-many 
equivalence деп ата ла ды. Ал егер бір тіл де гі бір-
лік екін ші тіл де гі бір лік тің се мин ти ка сы ның 
жар ты сын ға на бер се, бұл one-to-part-of-one-
equivalence бо лып та бы ла ды. Екі тіл ара сын да 
еш қан дай ма ғы на лық ұқ сас тық бол ма ған жағ-
дайды nil equivalence деп атай ды. Яғ ни эк ви ва-
ле нт ті лік жоқ не ме се ноль дік эк ви ва лент.

М. Бей кер текс тік эк ви ва ле нт ті лік ті бө ліп көр-
се те ді. Бұл екі тіл де гі ақ па рат тық ағым ның ұқ сас-
ты ғы бо лып та бы ла ды. А. Нью ман ның ойын ша, 
бар лық ақ па рат тар бір дей жет кі зі луі тиіс емес, 
сон дық тан оның пі кі рі не сәй кес, ау дар ма шы қан-
дай ақ па рат тың бі рін ші жет кі зі ліп, ал қан дай ақ-
па рат ты қал ды рып ке ту ке рек ті гін өзі ше шуі тиіс 
екен. Мұн дай өз гер ту ге түс кен мә тін дер ді ол фун-
цио нал ды эк ви ва лент деп атай ды. [5]

Дә лел ден ген теория лар дың бі рі не міс ға лы-
мы А. Ной берт ұсын ған, оны ке йін  орыс ға лы мы  

А. Швей цер жал ғас ты рып, да мыт ты. Ной берт түп-
нұс қа мә ті ні мен ауда рыл ған мә тін ге күр де лі бір лік-
тер тер ми ні ре тін де қа рауды ұсын ды. Се ми оти ка да 
бір лік тер дің қа рым-қа ты на сы ның 3 тү рі бар:

Бір лік се ман ти ка сы (бір лік жә не мә ні)
Бір лік тің син так ти ка сы (бір лік жә не бас қа 

бір лік)
Бір лік жә не оны қол да ну шы (бір лік праг ма-

ти ка сы)
Осы ның не гі зін де эк ви ва ле нт ті лік тің үш тү-

рін бө ліп көр се те ді:
Син так сис тік дең гейде гі эк ви ва ле нт ті лік. 

Түп нұс қа тіл дік бір лік те рі ауда ры ла тын тіл бір-
лік те рі не ауыс ты ры ла ды. Бі рақ ауда рыл ған мә-
тін де гі тіл дік бір лік тер де гі син так сис тік қа ты-
нас тар түп нұс қа мен сәй кес ке ле ді. 

Се ман ти ка лық дең гейде гі эк ви ва ле нт ті лік. 
Тек бір лік тер ға на ауы сып қой май, бір лік тер ара-
сын да ғы син так сис тік қа ты нас тар да өз гер ген. 

Праг ма ти ка лық дең гейде гі эк ви ва ле нт ті лік. 
Ком му ни ка тив ті әсер ді сақ тап қа лу үшін, ау-
дар ма шы се ман ти ка дан праг ма ти ка ны жо ға ры 
қояды. Бұл кли ше сөз дер ді ауда ру ба ры сын да 
көп кез де се ді. 

Швей цер дің пі кі рін ше, эк ви ва ле нт ті лік ие-
рар хия лық ка те го рия. Дең гей лер син так сис тік-
тен бас тап, се ман ти ка лық ар қы лы праг ма ти ка-
лық қа қа рай ор на ла са ды. Син так сис тік дең гейде 
эк ви ва лент дең гейі ең тө мен бо лып са на ла ды. [6] 

В.Н. Ко мис са ров тың зерт теу ле рі не ке ле тін 
бол сақ, ол эк ви ва лент ка те го рия сын бес дең-
гейге бөл ген:

 1) Ком му ни ка ция лық мақ са ты;
 Ау дар ма мен түп нұс қа маз мұ нын да ұқ сас-

тық аз бо ла ды;
 2) Жағ дайға сәй кес тен ді ру;
 Баян дау, бей не леу тә сі лі өз ге ше бол ға ны мен 

бір жағ дай си пат та ла ды. Түп нұс қа ның қо сым ша 
бө лік те рі сақ та ла ды.

 3) Жағ дайды си пат тау тә сі лі;
 Жал пы тү сі нік сақ та ла ды.
 4) Син так сис тік құ ры лым дар тү сі ні гі;
 Син так сис тік құ ры лым сақ та ла ды.
5) Сөз дік бел гі лер дің мә ні, ма ғы на сы;
Түп нұс қа ның бар лық бө лік те рі сақ та ла ды. 
Ко мис са ров өз зерт теу ле рін де түп нұс қа мен 

ау дар ма ара сын да ғы эк ви ва ле нт ті қа рым-қа ты-
нас та ком му ни ка тив ті мақ сат ты бас ты орын ға 
қояды. Әри не, ау дар ма ба ры сын да ау дар ма шы 
қай дең гейді қол да ну ке рек ті гін өзі ше ше ді, де-
ген мен еш бір жағ дайда ком му ни ка тив ті дең гейді 
қал ды ру ға бол майды дей ді. Ау дар ма шы ның мақ-
са ты ком му ни ка тив ті ха бар ла ма ны жет кі зу, осы 
дең гейде ау дар ма тү сі нік ті бо луы тиіс [7].
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Ну ре ло ва А.М.

Эк ви ва ле нт ті қа рым-қа ты нас ты са рап тау 
үшін Р.Якоб сон ны ти по ло гия лық схе ма сын қа-
рас ты рып кө рейік. 

Ре фе ре нт ті не ме се де но та тив ті
Эксп рес сив ті-эмо тив ті
Ко на тив ті
Фа тив ті (қа рым-қа ты нас ор на ту)
Ме та ли нг вис ти ка лық
Поэти ка лық
Жо ға ры да кел ті ріл ген зерт теу лер ден кез-кел-

ген мә тін бел гі лі бір ком му ни ка тив ті функ цияны 
ат қа ра ты нын тү сі ну ге бо ла ды. Яғ ни, бел гі лі бір 
фак ті лер ді жет кі зе ді, эмо цияны көр се те ді, адам-
дар ара сын да бай ла ныс ор на та ды, оқыр ман нан 
бел гі лі бір іс-әре кет ті, се зім ді та лап ете ді. Сон-
дық тан ау дар ма ның, ау дар ма шы ның мін де ті 
осы ны дәл жет кі зе бі лу. 

Ауда ры ла тын мә тін ге, оның жан ры на, ау дар-
ма тү рі не бай ла ныс ты қол да ны ла тын эк ви ва лент 
дең гейле рі де әр түр лі бо лып ке ле ді. Бір мә тін ді 
ау дар ған да тек осы тип тер ді қол да ну ке рек де ген 
қа те тү сі нік қа лып тас пау қа жет. Мы са лы, көр кем 
шы ғар ма ны ауда ру ба ры сын да тек маз мұ нын 
ға на жет кі зіп қой май, ол жер де шы ғар ма ның 

жан рын, шы ғар ма да ғы эмо цияны, жа зу шы ның 
ойын , өзін дік қол таң ба сын ес ке ре оты рып ау дар-
ма жа са ла ды. Бір шы ғар ма да Кол лер дің ұсын ған 
бес ти пі мен қа тар, Ком ми са ров тың да бө ліп көр-
сет кен эк ви ва лент дең гейле рін қол да на тын кез-
дер де кез де се ді. 

Көр кем шы ғар ма ға сәй кес тип тер, биз нес 
мә тін де рін не ме се ғы лы ми ма қа ла лар ды ауда ру-
ға сәй кес кел меуі мүм кін. Яғ ни Кол лер дің пі кі-
рі не сәй кес ауда ру про це сін де ең ма ңыз ды сы ол 
мә тін, мә тін ге бай ла ныс ты ау дар ма тү рі, эк ви ва-
лент дең гейі таң да ла ды. 

Ау дар ма про це сі қиын әрі күр де лі про цес бо-
лып та бы ла ды. Ау дар ма - ол өнер. Ау дар ма ға бір 
жақ ты қа рау мүм кін емес, со ны мен қа тар бел гі-
лі бір теорияға сүйе ніп ау дар ма ны жа сау мүм кін 
емес. Ау дар ма да екі тіл дің тіл дік ерек ше лі гі ға на 
емес, осы тіл дің мә де ниеті, та ри хы ауда ру про-
це сі не ық па лы өте жо ға ры. Ауда ры ла тын мә тін-
нің ком му ни ка тив ті функ ция сын, бе ріп отыр ған 
ақ па ра тын, мә тін де гі эмо цияны тү сін бей, дұ рыс 
ау дар ма жа сау мүм кін емес. Ау дар ма тек линг вис-
ти ка лық ға на емес пси хо ли нг вис ти ка лық, линг во-
мә де ниет та ным дық бі лім ді қа жет ете тін про цесс.
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Қа зір гі қы тай ті лін дегі  
құры лым дық шылау лар дың 

қол данылу аясы

Бұл ма қа ла да қа зір гі қы тай ті лін де гі құ ры лым дық шы лау сөз дер
дің түр ле рі жә не олар дың қол да ны лу аясы зерт те ле ді. Атал ған ма қа
ла да аса тың мә се ле бо лып та бы ла тын қы тай ті лі нің бір қы ры –  шы
лау сөз дер дің қол да ны луы же те зерт те ліп, сту де нт тер ге те рең бі лім 
алу ға мүм кін дік бе ре ті ні сөз сіз. Осы ған орай, қы тай ті лін де гі шы лау 
сөз дер ді ғы лы ми тұр ғы дан жүйе лей оты рып, олар дың лек си ка лық, 
грам ма ти ка лық қыр ла ры бо йын ша тіл де қа лып тас қан заң ды лық тар 
ая сын да зерт тей оты рып, ха лық игі лі гі не жа ра ту қы тай ті лі не қы зы
ғу шы лық та ныт қан әр бір із де ну ші ге қол ға быс бо ла ры сөз сіз. 

Түйін сөз дер: құ ры лым дық шы лау, де меулік шы лау, шақ тық шы
лау, мә тін, анық тауыш, се ман ти касин так сис тік бай ла ныс, пы сық
тауыш.

Saparbayeva N.B., Oralova M.N.

The use of structural auxiliary 
words in modern Chinese

This article describes correct usage of structural auxiliary words in the 
Chinese language. Due to this, many students will have the opportunity 
accurately distinguish and to use them in the text. Therefore, due to the 
research of the established order of vocabulary and grammar of auxiliary 
words in the sentence, it can be used in compliance with all regulations. 
It will be helpful for many people who interested in the Chinese language, 
learn more in this area, and also accurately to distinguish between rules of 
using of the structural auxiliary words.

Key words: functional words, semantic and syntactic relationship, de
termining factor.

Са пар баева Н.Б., Ора ло ва М.Н.

Ис поль зо ва ние ст рук тур ных 
слу жеб ных слов в сов ре мен

ном ки тайс ком язы ке

В дан ной статье расс мат ри вает ся пра виль ное упот реб ле ние  
ст рук тур ных слу жеб ных слов в ки тайс ком язы ке. Бла го да ря дан но му 
исс ле до ва нию у мно гих сту ден тов поя вит ся воз мож нос ть пра виль но 
раз ли чать и ис поль зо вать ст рук тур ные слу жеб ные сло ва.  В свя зи с 
этим исс ле до ва ние установ лен ных лек си ки чес ких и грам ма ти чес ких 
по ряд ков слу жеб ных слов в пред ло же нии мо жет по мочь по нять и 
пра виль но ис поль зо вать слу жеб ные сло ва. Что по мо жет заин те ре со
ван ным лю дям пра виль но раз ли чать пра ви ла ис поль зо ва ния ст рук
тур ных слу жеб ных слов.

Клю че вые сло ва:  слу жеб ные сло ва, се ман ти косин так си чес кая 
взаи мос вязь, оп ре де ле ние, обс тоя тель ст во. 
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ҚА ЗІР ГІ ҚЫ ТАЙ  
ТІ ЛІН ДЕГІ ҚҰРЫ ЛЫМ

ДЫҚ ШЫЛАУ ЛАР ДЫҢ 
ҚОЛ ДАНЫЛУ АЯСЫ

Шы лаулар –  сөз бен сөз дің не ме се сөй лем мен сөй лем нің ара-
ла рын бай ла ныс ты ру, құ рас ты ру үшін қол да ны ла тын, өз де рі тір-
кес кен сөз де рі нің ұғым да ры на әрқи лы реңк тер үс теп, олар ға ор-
тақ та сып, тұл ға жа ғы нан тия нақ тал ған, лек си ка-грам ма ти ка лық 
ма ғы на сы бар сөз дер ді айтамыз не ме се бас қа ша сөз бен ті лі міз де 
то лық лек си ка лық ма ғы на сы жоқ, бі рақ сөз бен сөз ді, сөй лем мен 
сөй лем ді бай ла ныс ты рып не ме се сөз ге қо сым ша мән үс теп тұ ра-
тын кө мек ші сөз дер ді шы лаулар деп атай мыз. Шы лаулар же ке да ра 
қол да ныл майды, олар же ңіл тон мен оқы ла ды. Шы лаулар сөз дер-
дің ара сын да се ман ти ка-син так сис тік бай ла ныс тар ды ор на та ды. 
Ға лым дар дың зерт теу ле рі бо йын ша қы тай ті лі нің грам ма ти ка сын-
да шы лау сөз дер көп те ген өз ге ріс тер ге ұшы рап отыр ған. Сол се-
беп тен де шы лау сөз дер ді зерт тей оты рып, біз тіл де гі өз ге ріс тер ді 
де са ра лай ала мыз деп нақ ты тұ жы рым дай ала мыз [1].

Құ ры лым дық шы лаудың не гіз гі қыз ме ті сөз бен сөз ді бай-
ла ныс ты ру бо лып та бы ла ды. Құ ры лым дық шы лаулар ға «的»、 
«得»、«地»、«所», «似的» жа та ды. Со ның ішін де «de» шы-
лауы ның қол да нылуын  қа рас ты райық.  «de» шы лауы ның қол-
да ны луы ор на лас қа ны на бай ла ныс ты үш түр лі бо ла ды.

(1) Зат есім не ме се сын есім анық тауыш қыз ме тін ат қар са, 
олар дан ке йін  қол да ны ла тын мы нан дай «的»жа зы ла ды. Мы са-
лы：我的老师. Ме нің мұ ға лі мім.

«的»：学生的书包。Оқу шы ның сөм ке сі. 
«的»：爸爸的愿望。Әкем нің ар ма ны. 我的书 – ме нің кі та-

бым де ген сөз тір ке сін де гі «的»шы лауы екі сөз ді бай ла ныс ты-
рып тұр ған дә не кер сөз бо лып тұр.

美丽的花儿 – әде мі гүл.
清清的河水 – мөл дір су.
(2) пы сық тауыш тан ке йін  жә не  етіс тік тің ал дын да «de» шы-

лауы ке ле тін бол са, он да мы нан дай «地» жа зы ла ды.  例如：天气渐
渐地冷了。Ауа райы ақы рын дап суи бас та ды де ген сөй лем ді қа рас-
ты ра тын бол сақ, мұн да ақы рын дап де ген сөз мез гіл дік пы сық тауыш 
бо лып тұр. Сол се беп тен де мы нан дай «地» жа зы ла ды。

Мы са лы: 小蚂蚁渐渐地长大了。
«Кіш кен тай құ мы рс қа ақы рын дап өсіп ке ле ді» –  де ген сөй-

лем ді қа рас ты ра тын бол сақ, мұн да ақы рын дап де ген сөз мез-
гіл дік пы сық тауыш бо лып тұр. Сол се беп тен де мы нан дай «地» 
жа зы ла ды. 
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认真地做 – мұ қият жа сау.
大声地朗读 – дауыс тап оқу.
痛快地玩耍来放松，用心地思考解难题，
Еш нәр се ні ойла май кө ңіл кө тер сең, жү-

ре гің де гі бар лық сұ рақ тар ше ші мін та ба ды.   
勤奋地学习 – бар ын та мен оқу.

(3) То лық тауыш сөз дер ден ке йін  «de» шы-
лауы қол да ныл са жә не етіс тік тен ке йін  ке ле тін 
бол са, он да мы нан дай «得» жа зы ла ды. Осы лай-
ша әде би тіл де гі сөз дер дің бай ла ны сып, аны ғы-
рақ тү сін ді ру ге бо ла ды. 

例如：他说得好。 «Ол жақ сы айт ты» –  де-
ген сөй лем ді қа рас ты ра тын бол сақ, мұн да айт ты 
де ген сөз етіс тік бо лып тұр, сол се беп тен де мы-
нан дай «得» жа зы ла ды。

«得» – 作业做得好。«Тап сыр ма жақ сы орын-
дал ған» –  де ген сөй лем ді қа рас ты ра тын бол сақ, 
мұн да орын дал ған  де ген сөз етіс тік бо лып тұр. 
Сол се беп тен де мы нан дай «得» жа зы ла ды。

爬得慢 ақы рын өр ме леу.
清晨锻炼起得早，加班加点睡得晚. Ер те тұ-

рып, ден сау лы ғың ды шы нық тыр, қо сым ша жұ-
мыс жа сап, жайы рақ жат.

欢乐时光过得快，考试题目出得难。
Қуа ныш ты сәт тер тез өте ді, ал  ем ти хан сұ-

рақ та ры өте қиын.
 «的、地、得» шы лаула ры қа зір гі за ман ғы 

қы тай ті лі грам ма ти ка сын да ең көп  қол да ны-
ла тын шы лау то бы бо лып та бы ла ды. Олар дың 
айтылуы бір дей бол ған дық тан, көп сту де нт тер 
олар дың ара жі гін нақ ты ажы ра та ал май ды, де-
ген мен әрқай сы сы ның өзін дік ро лі мен қыз ме ті 
бар. Олар дың не гіз гі рө лі – сөз бен сөз ді бай ла-
ныс ты ру шы қыз мет ті ат қа ру. Ды быс та лы уын да 
айыр ма шы лық тар бол ма ған дық тан, көп те ген 
адам дар жаз ба тіл де үне мі олар дың қол да нылуын  
айыра ал май, қа те лік тер ге бой ал ды ра ды [2,14].  
Бұл үш түр лі құ ры лым дық шы лаулар ды дұ рыс 
пай да ла ну үшін, жаз ба тіл дің дәл ді гі не аса мән 
бе ру қа жет жә не шы лаулар дың сөй лем нің ішін-
де гі ор на ла су тәр ті бі не на зар ауда ру қа жет. Тө-
мен де нақ ты лы  мы сал дар ды кел ті ре оты рып, «
的 ,地 ,得 » шы лаула ры ның қол да нылуына тал-
дау жа сайық. Құ ры лым дық шы лаулар дың пай да-
лан уын да «的 ,地 ,得 » қа таң тәр тіп бай қа ла ды. 
Сон дық тан сөй лем нің құ ра мы ның сәй кес ті гі-
не ана лиз жа сауы мыз ке рек  «анық тауыш  + 的, 
пы сық тауыш +地 ,得 +то лық тауыш», әдет те зат 
есім не ме се сын есім нен ке йін  қол да ныл са мы-
нан дай «的», ал ал етіс тік тің ал дын да кел се, мы-
нан дай «地», ал етіс тік тен ке йін  кел се, мы нан дай 
«得» бо лып жа зы ла ды. Бі рін ші ден, «的» анық-
тауыш тың бел гі сі әдет те анық тауыш тың ар ты-
на қол да ны ла ды. «的» бол са өзі нің ал дын да ғы 

сөз ді анық тап, ар тын да ғы сөз ді елеу сіз қал ды-
ра ды. Анық тауыш пен анық тайт ын сөз дер бір-
бі рін анық тайт ын бай ла ныс та бо ла ды. Етіс тік 
пен сын есім әдет те сөз дің ал ды-ар тын да ұқ сас 
бай ла ныс та бо лып, әртүр лі ма ғы на ны біл ді ре ді.  
Әдет те сөз дер дің ар ты на зат есім ке ле тін бол са, 
он да «的» шы лауы сөз со ңын да ғы зат есім нің 
ды быс талуын  көр се те ді. Сим вол дық сөз дер дің 
ар ты на етіс тік пен қа тар кел се, он да олар дың ор-
та сын да «地» шы лауы қол да ны ла ды. Мы са лы: 
«ке нет тен» аты лып шы ғу, «пыс-пыс »етіп ты ныс 
алу, жү ре гі «тарс -тарс » ету. Ха бар ла ма лық жар-
на ма лар да «真的» сө зі үне мі кез де сіп оты ра ды, 
қа зір гі за ман қы тай ті лі сөз ді гін де гі тұ рақ ты сөз 
«的» шы лауы сөз құ рам да ры ның өз ге рі сі не бай-
ла ныс ты өз ге ріп отыр майды. Мы са лы: шы нын да 
өте дәм ді, шы ны мен орын дап бол дым. 

Қа зір гі кез дер де «没de吃» жә не «没de玩» 
ара сын да ғы «de» –  ның қол да ны луы жө нін де 
пі кір та лас тар кө бе йіп  жа тыр. Кей бір ға лым дар «
得» сө зін құ ры лым дық шы лау емес, қайта етіс-
тік деп оны «得到» ма ғы на сын да пай да ла нып 
ке ле ді. «没得吃» Сө зі нің ма ғы на сы «得不到可
以吃的东西» ма ғы на сын біл ді ре ді. Қа зір гі за ман 
қы тай ті лі сөз ді гін де гі «没说的» сө зі нің ма ғы на-
сы «也作没有说的、没的说» де ген ма ғы на сын-
да тү сін ді ріл ген. Сон дық тан біз «没的» сө зі нің 
ма ғы на сын  «没有» де ген ма ғы на сын да тү сі не-
міз. Ал «没的说» сө зі нің ма ғы на сын «没有说的» 
сө зі нің ма ғы на сын да тү сі не міз. Әдет те 没de吃» 
«没de玩» сөз де рін «没的吃»« 没的玩» фор ма-
сын да жа зу ке рек, өйт ке ні олар дың бе ре тін ма-
ғы на сы «没有吃的、没有玩的»  де ген ма ғы на ны 
біл ді ре ді. Екін ші ден, «地» –  пы сық тауыш тың 
бел гі сі, әдет те баян дауыш тың ал дын да қол да-
ны ла ды. Оның ал дын да ғы сөз не ме се сөз тір ке-
сі пы сық тауыш бол ған да, етіс тік тің ал дын да ғы 
сөз ді пы сық тайды. Мы са лы: 高高兴兴地过新年. 
Қуа ныш пен жа ңа жыл өт кі зу. 

Үшін ші ден, «得» то лық тауыш тың бел гі сі, 
әдет те, то лық тауыш тың ал дын да баян дауыш тан 
ке йін  қол да ны ла ды. «得» ар тын да ғы сө зі әдет-
те «得» –  ның ал дын да ғы іс-әре кет ті то лық ты-
рып тұ ра ды. Мы са лы: 下雨下得很厉害. Жаң-
быр нө сер леп жа уып  тұр. «得»：我伤心（得）
很。Мен қат ты жа быр қап тұр мын. «得»：终于
洗完衣服了，	 但是我们都累得很。Киім дер ді 
әрең жуып  бол дық, бі рақ қат ты шар шап кет тік.

Құ ры лым дық шы лаулар «的、地、得» –  
ның  қол да нылуын да өзін дік ерек ше лік те рі бар, 
бір сөз бен қо ры тын ды ла сақ «的» анық тауыш «
地» пы сық тауыш «得» то лық тауыш бо ла ды. Сол 
се беп тен де, бұл шы лаулар ды қол дан ған да, аса 
мән бе ре қол да нуымыз қа жет.



ISSN 1563-0226                                              KazNU Bulletin. Oriental series. №1 (76). 2016 275

Са пар баева Н.Б.,  Ора ло ва М.Н.

Әде биет тер

1 Н. Аб ды ра қын. Қа зір гі қы тай ті лі нің грам ма ти ка сы. 现代汉语语法: оқу лық, –  Ал ма ты: ҚазҰУ. 2015. –  4-9 6б.
2 Т. Қа ли бе кұлы. Қа зір гі қы тай ті лі нің грам ма ти ка сы: оқу құ ра лы, –  Ал ма ты:2004. –  128-133 бб.
3 Ли Jinxi. Жа ңа қы тай грам ма ти ка сы. –  Пе кин:Ком мер ция лық Бас па сөз,1992.-228.
4 Қы тай ті лі грам ма ти ка сы. –  Lii Кол лек циясы (1-том), Шэньян: Li Құ ры лы мы:Ляо нин Бі лім Бас па сө зі, 2002:282.
5 Хо Юнг. Қы тай ті лі нің грам ма ти ка лық теориясы. Пе кин:Ком мер ция лық Бас па сөз,1985. -132.
6 Xing Fuyi. Қы тай ті лі нің грам ма ти ка сы. Чан чунь:Сол түс тік Қа лып ты Уни вер си те ті, 2000. –  125.

References

1 N. Аbdyrakyn. Kazirgi kytai tilinin grammatikasy. 现代汉语语法: okulyk, –  Аlmaty: Kaz UU. 2015. –  4-9 bb.
2 T. Kalibekuly. Kazirgi kytai tilinin grammatikasy: oku kuraly. –  Аlmaty: 2004. –  128-133 bb.
3 Li Jinxi. Zhana kytai grammatikasy. –  Pekin: Kommerciyalyk baspasoz, 1992. –  228.
4 Kytai tili grammatikasy. –  Lii Кollecsiasy (1-tom), Shenyan: Li Kyrylymy:Lyaonin Bilim Baspasozi, 2002:282.
5 Ho Yeng. Kytai tilinin grammatikalyk teoriyasy. Pekin: Kommerciyalyk baspasoz, 1985. -132.
6 Xing Fuyi. Kytai tilinin grammatikasy. Chanchun: Soltustik Kalypty Universiteti, 2000. –  125.
7 Yung Ho. Kytai tilinin grammatikalyk teoriyasy. Pekin: Kommerciyalyk baspasoz,  1985. –  133,151 -152.



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Сейт ме то ва Ж.Р.

 Станов ле ние  
ку вейт ского  

театра

В статье расс мат ри вает ся  станов ле ние ку вейтс ко го теат ра, 
который сос тоял ся бла го да ря уси лиям на циональ ных ав то ров. Воз
ник шая вмес те с теат ром дра ма тур гия ос ве ща ла со ци аль ные, ис то ри
чес кие проб ле мы ку вейтс ко го об ще ст ва в ХХ ве ке. 

Клю че вые сло ва: театр, дра ма тур гия, Ку вейт , пьеса, спек такль.

Seitmetova J.R.

The establishment of the  
kuwait theater 

The article discusses the formation of the Kuwait theater. Theater of 
Kuwait also took place to the efforts of national authors. Appeared along 
with the theater dramaturgy highlighted the social, historical problems of 
Kuwait society in the twentieth century.

Key words: theater, drama, Kuwait, performance, play.

Сейт ме то ва Ж.Р.

Ку вейт  театры ның қа лып тасуы

Ма қа ла да Ку вейт  теат ры ның қа лып та суы қа рас ты ра ла ды. Осы 
араб елін де гі театр дың шын мә нін де гі өнер бо лып қа лып тас уына зор 
үлес қос қан төл дра ма тур гия Ку вейт  қо ға мы ның ХХ ға сыр да ғы саяси, 
әлеу мет тік та қы рып тар ды кө тер ген. 

Тү йін  сөздер: театр, дра ма тур гия, Ку вейт , қойы лым, пьеса, спек
такль.
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Становление и эволюция арабского театра, драматургии 
освещены в многочисленных работах крупнейших россий- 
ских востоковедов, а также востоковедов стран СНГ. В пер-
вую очередь, к их числу относятся труды И.Ю. Крачковско-
го, А.Е. Крымского, А.А. Долининой, В.Н. Кирпиченко,  
Т.А. Путинцевой. Возникновение арабского театра и разви-
тие исконно арабской драматургии освещаются в ряде мо-
нографических исследований таких арабских исследовате-
лей, как Али ар-Раи, Мухаммад Хасан Абдалла, Мансур 
Умайра, Сулейман аш-Шатий и др. Но кувейтский театр и 
драматургия в рамках востоковедной науки стран СНГ еще 
остаются малоизученными. Так как формирование арабского 
театра и развитие театрального искусства, драматургии в 
арабских странах, в первую очередь, связано с Сирией, Егип-
том, Ливаном и позже Ираком. Это, вероятно, обусловлено 
не только близостью этих стран к европейской культуре в 
ХІХ в. и сильным влиянием европейской литературы, но и 
тем, что в национальной психологии сирийцев и египтян 
сохранилась память о театрализованных народных представ-
лениях глубокой древности, о древних мифах. На Аравийс-
ком полуострове среди арабов, сохранивших старый уклад в 
быту и представлениях, театр и драматургия появились зна-
чительно позже.  

 Одним из первых в странах Персидского залива теат-
ральное движение возникло в Кувейте. Театральное движе-
ние было начато благодаря усилиям учащихся и преподава-
телей школ аль-Ахмадия и аль-Мубаракия. В 1938 году в 
школе аль-Мубаракийя (المدرسة المباركية) был образован теат-
ральный кружок. Однако, как отмечают исследователи, пер-
вое школьное представление в этой школе состоялось в 1924 
году силами выпускников в честь окончания школы. И текст 
этого представления был написан Абдельазизом ар-Рашидом 
[1,с.358]. В 1940 году любительский театральный кружок 
появился в школе аль-Ахмадийя (مدرسة االحمدية). Школьные 
постановки были посвящены историческим событиям стра-
ны. В 1940 г. в стране функционировали четыре любительс-
ких школьных театра при школах аль-Мубаракийя, аль-Ах-
мадийя, аш-Шаркийя, аль-Каблийя. 
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Основателем, создателем современного ку-
вейтского театра и также основоположником на-
циональной драматургии является Хамад ар-Ру-
жейб (حمد الرجيب) (1998-1922). Арабская критика 
называет его арабским Прометеем, осветившим 
кувейтский народ театром и вдохнувший в него 
жизнь. В своей работе о кувейтском театре Му-
хаммад Хасан Абдалла пишет, что Хамад ар-Ру-
жейб, который учился, а затем и преподавал в 
школе аль-Мубаракия, был одним из первых, кто 
участвовал в театральных постановках этой шко-
лы [1, с. 357]. В 1938 году Хамад ар-Ружейб иг-
рал в пьесе «Омар бен аль-Хитаб в период джахи-
лий и ислама» (« "عمر بن الخطاب في الجاھلية واإلسالم" ») и 
исполнил две роли, роль женщины по имени Фа-
тима и роль воровки. В этом же году на летних 
каникулах школьные труппы показали такие 
пьесы, как «Гамлет», «На пути к трону» ( في سبيل
 в поставке (فتح مصر) «Завоевание Египта» ,(التاج
Хамад ар-Ружейб. В 1945 году Хамад ар-Ружейб 
был направлен на учебу в Каир (Египет) для изу-
чения театрального искусства. Он учился в Выс-
шем институте театрального исскуства у извест-
ных египетских режиссеров, актеров, драматур-
гов, таких как Заки Тулеймат, Юсеф Вахби. На-
ходясь в Каире, он познакомился с известными 
египетскими театрами, такими как театр ар-Рей-
хани, театр Али Кассар. Хамад ар-Ружейб, впитав 
все лучшее, что было создано египетским теат-
ром, вернулся в Кувейт после окончания теат-
рального института в 1950 году. После возвраще-
ния на родину он принялся создавать театр в 
своей стране и благодаря его усилиям кувейтский 
театр встал на путь развития.  

 Деятельность Хамад ар-Ружейб оказала силь-
ное влияние на Мухаммада ан-Нашми (محمد النشمي) 
(1929-1984), который также рассматривал театр 
средством выражения своих и общественных  
взглядов. Мухаммада ан-Нашми учился в школе, 
в которой преподавал географию Хамад ар-Ру-
жейб и учитель, заметив способности Мухамма-
да, пригласил его в театральный кружок школы 
аль-Ахмадийя. Мухаммад ан-Нашми впоследс-
твии стал одним из известных театральных деяте-
лей страны. Он с несколькими единомышленни-
ками в 1957 году основал Народный театр ( المسرح
-который испытал влияние известного еги ,( الشعبي
петского театра ар-Рейхани. Мухаммад ан-Наш-
ми был из тех талантливых народных актеров, ко-
торый импровизировал, был автором многих 
импровизаций на сцене и благодаря его усилиям 
по продвижению импровизационного театра ши-

рокие слои населения Кувейта познакомились с 
театром. И это знакомство с театральным иску-
сством происходило через комедии, а именно на-
родные комедии. Ан-Нашми считал, что для теат-
ра письменный текст не нужен, что все пьесы 
должны идти на разговорном языке, который по-
нятен и близок простому народу, что спектакль 
должен содержать немалую долю импровизации. 
Для спектаклей ан-Нашми была характерна  
социальная направленность, недовольство неуст-
роенностью жизни. В начале 1955 г. ан-Нашми 
поставил собственную пьесу «Директор-неудач-
ник» (مدير فاشل ), где рассказывалось о судьбе че-
ловека, который не смог противостоять самоуп-
равству властей. Спектакль был тепло встречен 
зрителями и получил хорошие отзывы в прессе. 
Мухаммад ан-Нашми внес свою лепту в то, что 
искусство театра стало важным для широкой пуб-
лики Кувейта. Также по инициативе Мухаммада 
ан-Нашми в 1964 году открылся «Кувейтский 
театр» (المسرح الكويتي ).  

В арабских исследованиях по кувейтскому 
театру отмечается, что на развитие современно-
го кувейтского театрального искусства пов-
лияло строительство новых библиотек, где бы-
ли предусмотрены большие лекционные залы и 
сцены для представлений [3, 6]. В развитии 
театрального искусства сыграли и органы прос-
вещения страны, принявшие решение о созда-
нии в каждой школе драматических кружков, 
на базе которых была создана одна общая теат-
ральная труппа под именем «Труппа просвеще-
ния» (فريق المعارف) и труппа, состоящая из учите-
лей. «Труппа просвещения» (فريق المعارف) поста-
вила спектакль «Враг народа» (عدو الشعب) на 
сцене школы аль-Ахмадия. Драматический кру-
жок школы аль-Ахмадия показал спектакль 
«Набег Бадр аль-Кубра» (غزوة بدر الكبري). Хамад 
ар-Ружейб также содействовал переводу вы-
дающихся образцов мировой драматургии на 
арабский язык. Он не прекращал свои контакты 
с театральным движением в Египте, особенно 
со своим учителем Заки Тулейматом, который 
неоднократно посещал Кувейт и тем самым об-
ратил внимание к театру как общества в целом, 
так творческих людей в частности. Заки Тулей-
мат донес свою идею до кувейтского общества, 
что театр играл и играет цивилизационную, со-
циальную роль. В результате Заки Тулеймата, 
известного египетского режиссера и актера, ку-
вейтские власти пригласили для оказания помо-
щи в организации театрального дела в стране и 
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на протяжении десяти лет начиная с 1961 года 
он работал для активизации театральной дея-
тельности в Кувейте.  

В 1961 году, сразу после обретения незави-
симости страной, в Кувейте был организован 
«Арабский театр» ( » المسرح العربي« ), с инициати-
вой создания такого театра еще в 1958 году За-
ки Тулеймат обращался к кувейтским властям. 
В труппу этого театра были приглашены две 
женщины Мариям ас-Салих и Мариям аль-Гад-
бан, которые стали первыми женщинами-актри-
сами на сцене кувейтского театра. З.Тулеймат 
стал репетировать с труппой этого театра и да-
же играть в некоторых спектаклях этой труппы. 
Этот театр в разные сезоны показал произведе-
ния арабской драматургии, а именно египетс-
кой, как, например, пьесы («Сокол курейши-
тов» (صقر قريش) Махмуда Теймура, одноактные 
пьесы Тауфика аль-Хакима в 1962 и 1963 годах. 
«Арабский театр» представлял академическое 
направление. На его сцене ставились пьесы 
классического репертуара, а также на основе 
арабского культурного наследия. При труппе 
впервые в истории кувейтского театра был соз-
дан художественный совет. Заки Тулеймат мно-
го внимания уделял профессиональной подго-
товке актеров. В 1963 году на сцене «Арабского 
театра» Заки Тулеймат поставил первую ку-
вейтскую пьесу «Разбуди меня, я живой» 
-написанную кувейтским теат ,(استأرثوني و أنا حي)
ральным деятелем, актером Саадом аль-Фарад-
жом (سعد الفرج). Женскую роль в этом спектакле 
исполнила Мариям аль-Гадбан и другие ку-
вейтские актеры. Таким образом, эта первая ку-
вейтская пьеса, которую написал кувейтский 
автор и играли кувейтские актеры. В 1964 году 
«Арабский театр» поставил вторую пьесу Саада 
аль-Фараджа «Жил и видел» (عشت و شفت ), где 
играли кувейтские актеры и которую поставил 
кувейтский режиссер Хусейн ас-Салих. Эта 
пьеса была изначально написана на кувейтском 
диалекте затем была опубликована на арабском 
литературном языке. Пьеса имела большой ус-
пех у публики. Сюжет пьесы разворачивается в 
одной семье, где происходит конфликт трех по-
колений по поводу вопроса, что такое прогресс, 
развитие. Отец семьи считает, что надо сохра-
нять свои ценности, его сын считает, что надо 
жить по-современному, а младшее поколение 
считает, что надо приветствовать новые техно-
логий. Таким образом, автор раскрывает тему 
борьбы старого и нового. Саад аль-Фарадж в 

своей пьесе «Настал час» (دقت الساعة ), написан-
ной в 1966 году, пытается рассмотреть будущее 
Кувейта, заглянув в 2000 год, представив что 
заканчивается нефть в стране. В пьесе жители 
страны находятся перед выбором, либо эмигра-
ция, либо смерть. Пьеса звучала как предуп-
реждение об опасности, нависшей над страной, 
и призывала бережно относиться к природе. В 
1985 г. труппа «Арабского театра» приняла 
участие в первом Багдадском театральном фес-
тивале и завоевала приз «За вклад в развитие 
театрального искусства».  

В 1964 году в Кувейте была основана Орга-
низация по делам театра и искусств, идею кото-
рой еще выдвигал Заки Тулеймат. Наряду с 
труппами «Арабский театр ( المسرح العربي)» и 
«Народный театр (المسرح الشعبي)» существовали 
еще две театральные труппы ‒ «Персидский за-
лив» (الخليج العربي) и «Кувейтский театр» ( المسرح
-В репертуаре Театра «Персидского за .(الكويتي
лива» были в основном реалистические пьесы, 
поднимавшие социальные проблемы. В сезон 
1966/67 г. театр выезжал на гастроли в Каир и 
Багдад с пьесой Сакра ар-Рушуда «Преграда», 
повествующей о конфликте поколений. В ре-
цензиях, опубликованных в каирских и баг-
дадских газетах, отмечалось, что в Кувейте ро-
дился свой национальный театр. Таким образом 
в Кувейте появились четыре театральные труп-
пы и они стали известны широкой публике. 
Всем этим театральным труппам помогал  
Заки Тулеймат художественный консультант 
«Арабского театра».  

В конце 1965 года в Кувейте был основан 
Центр театрального искусства, куда были при-
няты на обучение тридцать студентов, боль-
шинство которых кувейтцы и часть студентов 
из Арабских Эмиратов, других стран Персидс-
кого Залива. Впоследствии этот центр был 
преобразован в театральный институт. В 1972 
году известный египетский театральный критик 
Али ар-Раи был приглашен Кувейтом для изу-
чения театрального дела в Кувейте. В результа-
те этих визитов Али ар-Раи порекомендовал 
соответствующему министерству перевести 
театральный институт из статуса колледжа в 
статус высшего учебного заведения и опреде-
лил его задачи. Также по рекомендации извест-
ного египетского критика в учебный план фи-
лологического факультета Кувейтского универ-
ситета был включен предмет «Театр», что поз-
волило бы широкому кругу людей познако-
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миться с театральным искусством. И этот совет 
изветного критика был принят и кувейтские 
власти основали в 1973 году Высший институт 
театрального искусства. В этом институте гото-
вили актеров, режиссеров, театральных крити-
ков и декораторов. Первый выпуск этого выс-
шего учебного заведения состоялся в 1977 году. 
В это учебное заведение в первые годы были 
приглашены для работы многие известные еги-
петские режиссеры, актеры, критики, такие как 
Ахмад Абдельхалим, Камал Ясин, Фарук Де-
мердеш, Карам Мутави, Саад Эрдеш, Фуад 
Дуввара, Ибрахим Суккар.  

Известный кувейтский драматург, актер и 
театральный режиссер Сакр ар-Рашуд (صقر الرشود) 
(1941-1975) внес большую лепту в развитие ку-
вейтского театра. Им было написано более двад-
цати пьес, среди которых такие пьесы, как «Я и 
дни» (1964 ,أنا و االيام), «Большой коготь»( المخلب
)«Грязь» ,(1965,الكبير .الطين , 1965), «Преграда» 
)الحاجز  ,1965). В своих пьесах ар-Рашуд рассмат-
ривает проблему конфликта между новыми раз-
богатевшими кувейтцами, что называется без ро-
ду, без племени, и обедневшей аристократичес-
кой семьей. В другой пьесе Сакр ар-Рушуд рас- 
сматривает проблему распада семьи в современ-
ном Кувейте. Египетский критик Али ар-Раи счи-
тает, что сюжеты пьес Сакра ар-Рушуда развора-
чиваются вокруг одной большой темы – это ку-
вейтская семья в современном мире, особенно в 
период когда Кувейт стал получать большие до-
ходы от нефти [1, с. 357]. В кувейтской драматур-
гии 60-70-х годов поднималась тема о положении 
женщин в кувейтском обществе, а особенно мо-
лодых девушек, которые находятся зачастую под 
гнетом старых традиций и подвергаются деспо-
тизму своих отцов, старых мужей. Египетский 
критик обращает внимание на то, что на драма-
тургию Сакра ар-Рушуда оказала большое влия-
ние творчество Г.Ибсена, А.Чехова, Б. Шоу.  

Одним из известных кувейтских драматур-
гов является Абдель Азиз ас-Сурайей (1939)   )
)عبد العزيز السريع , который первым в своих пьесах 
обратился к социальной теме современного Ку-
вейта. Его перу принадлежат такие пьесы как: 
«Голод» (1964 ,الجوع), «Имеющий свидетельст-
во»(1965,عنده الشھادة), «Принимающий последнее 
решение» (1968,لمن القرار األخير), «Деньги и ду-
ша» (1970 ,فلوس و نفوس), «Потерявшийся петух» 
الدرجة ) «Четвертая ступень» .(1972 ,ضاع الديك)
 Также совместно с режиссером и .(1972 ,الرابعة
драматургом Сакр ар-Рушудом для «Театра 

Персидский залив» (مسرح الخليج العربي) написал 
такие пьесы как: «1,2,3,4, бам» (« 4,3,2,1 ..
 «Шайтаны в ночь на пятницу» ,(1972,«بم
-Станция около Хам» ,(1973, «شياطين ليلة الجمعة»)
дуна» (« 1974,«المحطة بحمدون). В первой пьесе 
провозглашается необходимость создания но-
вых духовных ценностей, которые должны 
прийти на смену отжившим. Основная идея 
второй пьесы ‒ образование и освоение ценнос-
тей культуры должны быть доступны для всех. 
Все эти пьесы были поставлены Сакром ар-Ра-
шудом в театрах Кувейта, а также в различных 
театрах арабских стран [2, с. 50].  

В середине семидесятых годов прошлого 
века в Кувейте возникли и коммерческие теат-
ры, такие как «Отечественный театр» ( المسرح
 и «Театр (مسرح الفنون) «Театр искусств» ,( الوطني
комедии» (المسرح الكوميدي). В 1977 году на базе 
Кувейтского университета был образован 
«Университетский театр» (المسرح الجامعي ), целью 
которого было возродить театральное движе-
ние в Кувейте и создание Центра серьезного 
театра при этом университете. В 1982 году си-
лами группы молодых людей был основан 
«Молодежный театр» (مسرح الشباب ). В октябре 
1992 года начал свою работу Национальный 
театр (المسرح القومي ).  

 Ныне в стране функционируют более 10 
театральных коллективов: Национальный 
театр, Свободный театр, Современный театр, 
Театр комедии, Арабский театр, Кувейтский 
театр, «Театр Персидского залива», театр «Дас-
мы», театр «Кейфан», театр «Ас-Сур» и другие. 
Все они широко используют радио и телевиде-
ние для показа своих постановок. Заметное 
место среди них все чаще занимают пьесы, об-
ращенные к детской аудитории. 

История кувейтского театра начинается в 
двадцатые годы прошлого века. Театральное ис-
кусство Кувейта зарождалось в недрах средних 
школ, где усилиями школьников и учителей энту-
зиастов стали небольшие представления на исто-
рическую тему. В становлении кувейтского теат-
ра, театрального искусства в целом сыграли 
очень важную роль египетские театральные 
деятели и египетский театр. Особенно многое бы-
ло сделано для становления и развития театра в 
Кувейте известным египетским актером, режис-
сером, организатором театрального дела Заки Ту-
лейматом. В 60-70-е годы прошлого столетия в 
Кувейте действовали как государственные, так и 
частные театры. Драматургия данного периода 
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освещала насущные вопросы кувейтского общес-
тва. Для более глубокого понимания многих спе-
цифических черт современного театра и драма-

тургии Кувейта необходимо исследовать обшир-
ный драматургический материал кувейтских  
авторов.  
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Тас те ми ро ва Г. А. 

Тү рік әдебие тін дегі сатира 
жан ры: дү ниета ным дық  

көз қа рас және әдеби сын

Ма қа ла ав то ры өз ең бе гін де тү рік жа зу шы ла ры ның са ти ра лық 
шы ғар ма ла ры ның әлем дік әде биет те гі ала тын ор ны мен ма ңы зы 
ту ра лы өз пі кі рін жүйелі түр де біл ді ре ді. Са ти ра лық шы ғар ма лар 
жай лы әлем әде би сы нын айт ыл ған ойпі кір лер мен сын дар ды ғы
лы ми тұр ғы дан са ра лап зерт теп қа рас ты ра ды. Тү рік қа лам гер ле рі нің 
са ти ра лық шы ғар ма ла рын бас қа шы ғыс ха лық та ры ның, түр кі тіл дес 
жа зу шы лар дың осы жанр да жа зыл ған шы ғар ма ла ры мен са лыс ты
ра оты рып қа рас ты ра ды. Тү рік әде биеті нің, оның ішін де са ти ра лық 
шы ғар ма лар дың әлем дік мә де ниет пен әде биет ке қос қан үле сі жә не 
тү рік са ти ра лық шы ғар ма ла ры ның әлем әде биетін де гі өзін дік ма ңы
зын, мә де ни құн ды лы ғын ай қын дайды. Со ны мен бір ге бас қа да ел дің 
жа зу шы ла ры мен әде биет ші ле рі де са ти рик жа зу шы ның шы ғар ма ла
ры нан ал ған әсер ле рін, ро ман жа зу да ғы ше бер лі гі жө нін де де өз
де рі нің құн ды ойла рын жа зып қал дыр ған. Осы адам дар дың айт қан 
ойпі кі ле рі не сүйене оты рып, Әзиз Не син шы ғар ма ла ры әде би сын да 
жо ға ры ба ға ла на ды де ген тұ жы рым ға кел ген. 

Түйін сөз дер: тү рік әде биеті, са ти ра лық шы ғар ма лар, әде би сын.

Tastemirova G.A.

Genre of satire in the turkish 
literature: world outlook aspect 

and literary criticism

In the article the author considers the place and importance of the 
satirical works of Turkish writers in world literature. From a scientific point 
of view examines the literary criticism of the satirical works. Satirical works 
of Turkish writers are compared with similar samples genre of the literature 
of other Turkicspeaking writerssatirists. The author attempts to define 
cultural value and the value of the satirical works of Turkish writers and 
their contribution to world literature and culture. Also writers and littera Also writers and littera
teurs of many countries set value  judgments where share own impressions 
about skills and mastery of Aziz Nesin. Based on these   judgments the 
author comes to the conclusion, that works of the satiristwriter Aziz Nesin 
are highly appreciated in the field of modern literary criticism.

Key words: Turkish literature, satirical works, literary criticism.

Тас те ми ро ва Г.А. 

Жанр сатиры в ту рец кой  
литературе:  

миро воз зренчес кий ас пект  
и литера тур ная критика

В статье ав тор расс мат ри вает мес то и зна че ние са ти ри чес ких 
произ ве де ний ту рец ких пи са те лей в ми ро вой ли те ра ту ре. С научной 
точ ки зре ния ана ли зи рует ли те ра тур ную кри ти ку о са ти ри чес ких 
произ ве де ниях. Cати ри чес кие произ ве де ния ту рец ких пи са те лей 
со пос тав ляют ся с ана ло гич ны ми по жан ру об раз ца ми ли те ра ту ры 
дру гих тюр коя зыч ных пи са те лейса ти ри ков. Ав то ром предп ри ня
та по пыт ка оп ре де лить куль турную цен ность и зна че ние са ти ри чес
ких произ ве де ний ту рец ких пи са те лей, а так же их вк лад в ми ро вую 
ли те ра ту ру и куль ту ру. Так же пи са те ли и ли те ра то ры мно гих старн 
ос та ви ли цен ные суж де ния, где де лят ся со своими впе чат ле ниями о 
мас терс тве Ази за Не си на. Опи раясь на эти суж де ния, ав тор де лает 
вы вод, что приз во де ния са ти ри капи са те ля Ази за Не си на по лу чи ли 
вы со кую оцен ку в ли те ра тур ной кри ти ке сов ре мен нос ти.

Клю че вые сло ва: ту рец кая ли те ра ту ра, са ти ри чес кие произ ве де
ния, ли те ра тур ная кри ти ка.
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ТҮ РІК ӘДЕБИЕ ТІН ДЕГІ 
САТИРА ЖАН РЫ:  

ДҮ НИЕТА НЫМ ДЫҚ 
КӨЗ ҚА РАС ЖӘНЕ 

ӘДЕБИ СЫН

Қо ғам ның дам уына, ха лық тың мүд де сі не, ті лек-та лап та ры-
на сай, әде биет те өз ге ріп, да мып оты ра ды. Әде биет қо ғам дық 
ой-са на ның бас қа са ла ла ры мен де са бақ та сып, ха лық тың дү-
ниета ны мы, адам гер ші лік мо раль дық ұғым-тү сі нік те рі көз қа ра-
сы, на ным-се ні мі, эс те ти ка лық тү сі нік-се зім де рі – бір-бі рі мен 
қа лай да жал ға сып жа та ды. Со ны мен бір ге әде биет тің да муы та-
ри хи әде би үр діс, сөз өне рі нің өз заң ды лық та ры мен, саяси ой-
пі кір ле рі нің өріс алуы, ха лық қа бі лім бе ру, ағар ту ісі нің, бас па 
сөз дің өсу дә ре же сі, ұлт тық поэзия лық дәс түр лер мен ха лық-
тың көр кем дік ой лау, сөз қол да ну, тіл ұс тар ту ерек ше лік те рі мен 
ты ғыз бай ла ныс ты бо ла ды. Әде би про цесс қо ғам ның қа рыш тап 
дам уына іле су ба ры сын да көп те ген көр кем дік қол да ныс тар ды 
да жа ңа ин но ва циялық тұр ғы дан қа рас ты ру да.

Ха лық тың шын дық, әді лет, ақи қат ұра нын ал тын ар қау ет кен 
тү рік әде биеті – қа лың қауым ар ма ны ның ша па ғат ты нұ ры нан 
жа ра тыл ған, ең үз дік дәс түр лер лін іл ге рі жал ғас тыр ған, адам ба-
ла сы қа зы на сы на то лым ды қор қос қан жа ңа са па лы құ бы лыс. Ұлт 
әде биет үл гі ле рі нің өза ра әсе рі мен бі рін-бі рі құ нар лан ды руы, 
жанр лық фор ма лар дың да муы мен баюы, үз дік же тіс тік тер мен 
дәс түр лер дің ор тақ игі лік ке айна луы, асы лын да, қа зір гі әде би үр-
діс тің не гіз гі тен ден циясы екен ді гі не дау жоқ. Өз ұл ты ның ру ха-
ни пас пор ты бо лып та бы ла тын тү рік әде биеті аз уа қыт ішін де аса 
шап шаң да му ке зең де рін өтіп, ке мел ден ген өнер ге тән жанр лық 
са ла лар дың бә рін ту ды рып, же тіл ді, өр леу ба ғы тын да реализм-
нің кең, даң ғыл айды ны на шық ты. Өнер мен әде биет тің, күл лі 
мә де ни қа зы на сы ның кө зі ашы лып, әде биет, дра ма тур гия, опе ра, 
ба лет, сим фо ния сияқ ты бар ша өр ке ниет ті ел дер ге тән жанр лық 
фор ма лар қау лап өс ті. Қай ха лық тың да жаз ба әде биеті өкіл де рі 
көр кем шы ғар ма лар ту ды ру мен қа тар, жал пы сөз өне рі нің тағ-
дыр та ла бы на ара ла сып, оның та ри хи да му жо лы на, та ла нт- 
 ты тұл ға лар із де ні сі не орай, әсі ре се өз за ма ны ның сұ ра ны сы, ке-
ле лі мә се ле ле рі бо йын ша қа лам тер беп отыр ған. Ғы лы ми-эс те ти-
ка лық ой дың бү гін гі да муы әде биет-зерт теу ші лер мой ны на жа ңа 
та лап тар, ерек ше мін дет тер жүк тейді. Өнер тә жі ри бе сін қо ры та 
оты рып, бел гі лі заң ды лық тар ды ашу, да му үр діс те рі нің бағ да рын 
ай қын дау оңай ша руа емес. Уа қыт тың бү гін гі та ла бы, бір жа ғы-
нан, нақ ты шы ғар ма лар дың құ ры лы сы на, мә тін ге те рең деп ба ру-
ды, екін ші жа ғы нан, ұқ сас құ бы лыс тар ды са ра лай топ тау ар қы-
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Тү рік әдебие тін дегі сатира жан ры: дү ниета ным дық көз қа рас және әдеби сын

лы әде би сы ни жұ мыс тар ға жи нақ тау лар жа сауды 
қа жет ете ді. 

Ға лым С. Әшім баев бы лай дей ді: «Көр кем 
туын ды жа зу шы ның көр ген біл ге ні нің, ес ті-
ген-жи ға ны ның, оқы ған-то қы ға ны ның ком по-
зи циялық жүйеге түс кен жиын ты ғы емес, өмір 
ту ра лы фи ло со фия лық ойы ның кон цеп циясы 
бо лу ға тиіс» [1, 46 б.].

«.... Сын де ге ні міз оқыр ман ның да, қа лам-
гер дің де тәр бие мек те бі бол са екен... Со лар дың 
мә де ни дең гейле рін жо ға ры ла тып, көк жиек те рін 
ке ңейт ер уни вер си тет ке ай нал са екен....» Әбу 
Сәр сен баев сын ту ра лы жа зыл ған ма қа ла сын да 
орыс тың атақ ты жа зу шы сы М. Горь кийдің жо-
ға ры да ғы дай сын жа йын да айт ыл ған анық та ма-
сын, ойын  орын ды деп са най ды [2, 3 б.]. Әде биет 
бар жер де сын ның жү ре ті ні бар ша ға мә лім. «Сын 
тү зел мей, мін тү зел мейді» де ген дей әде биет ке, 
әде би шы ғар ма лар ға айтыла тын сы ни пі кір оң, 
орын ды жә не әділ бо луы қа жет. Ал Ф. Ора заев 
сын, әде би шы ғар ма ту ра лы сөз қоз ғай ке ле, «Та-
ғы бір айтатын жай – кө бі не сын сы на ла ды да, 
шы ғар ма сы нал майды. Ал дұ ры сы на кел сек, сы-
на ла тын нәр се сын емес, шы ғар ма ғой. Бұ ны да 
ес те ұс та ған жөн» – дей ді [3, 3 б.]. Шы ны мен де, 
кей бір сын шы лар шы ғар ма ны емес сын ды сы-
нап-мі неп жа та тын ке зі бо ла ды. Не гі зі нен әде би 
шы ғар ма ны, бас қа тіл ден ауда рыл ған туын ды-
ны сы нау қа жет. Оның ауда ру да ғы көр кем ді гі не, 
қол дан ған әдіс-тә сіл де рі не ден қой ған дұ рыс. 
Со ны мен қа тар сын әде би про це сс тер мен, ха-
лық тың мә де ни жә не әлеу мет тік өмі рі мен ты-
ғыз бай ла ныс ты. Бір сөз бен айт қан да, ха лық пен 
бір ге да мып оты ра ды де сек те бо ла ды. Сын ның 
әде би, ғы лы ми, пуб ли цис тік си пат та ры қан дай 
бол са, әлеу мет тік са ры ны да со лай. Қо ғам дық, 
мә де ни өмір дің әлеу мет тік-саяси мә се ле ле рі не 
ара ла су сын ның өмір мен бай ла ны сын арт ты-
рып, мән-ма ңы зын кү шейте тү се ді. Сын шыл дық 
ой-пі кір жал пы қо ғам дық-са на ның, қо ғам дық 
ғы лым дар дың да муы дә ре же сі мен ті ке лей бай-
ла ныс ты бол са, өз ке зе гін де әде би сын да әлеу-
мет тік ой-пі кір лер дің өр кен де уіне үлес қо са ды. 

Бір қа тар тү рік ақын да ры ның шы ғар ма шы-
лы ғын да «өр ке ниет, әді лет, адам құ қы ғы тең дік» 
сияқ ты ұғым дар ұшы ра са ты ны, сон дай-ақ, На-
мык Ке маль мен Зия Па ша сын ды ақын дар дың 
Отан жә не бос тан дық та қы ры бы на жиі бар ға ны 
бел гі лі. Дәл осын дай саяси екіұ дай лық қа зақ тың 
ба сы на ту ған да, қа зақ өле ңі де маз мұ ны жа ғы нан 
өз ге ріс ке ұшы ра ға ны аян. Осы тұр ғы да, тү рік 
әде биетін де Ши на си мен қа зақ әде биетін де Мір-
жа қып Ду ла тов пен Ах мет Байт ұр сы нов шы ғар-
ма ла ры ның са рын дас ты ғын бай қау қиын емес. 

Мір жа қып тың «Оян Қа за ғы», Ах мет тің «Ма са-
сы», Ши на си дің «Эл хан ши та сы» маз мұ ны мен 
мүд де сі тұр ғы сы нан үн де сіп отыр ға нын кө ру ге 
бо ла ды. Ал жа ңа шыл дар дың екін ші буыны се зім 
әле мін бе дер леп, өлеңсүйер қауымы ның кө ңі лі-
нен шық қан дай [4, 153 б.]. 

Орыс тың эс тет ақын да ры на жа қын Шәң-
ге рей ақын ның Аб дул ла Ха мит пен тағ дыр лас 
екен ді гі де осы үн дес тік тің бір се бе бі бо лу ға 
тиіс. Маз мұ ны жа ғы нан бір лік бай қа ла бер мей- 
т ін тү рік әде биеті нің ішін де пә лен дей өз ге ріс 
жоқ де се де бол ған дай. Клас си ка лық тү рік әде-
биетін де гі әң гі ме, ро ман дар дың та қы ры бы мен 
идеясы ға на өз ге ріп, сөз сап тау лар дың сол кү-
йін де қал ға ны про за ның өл шем мен жа зылуын-
ан бол са ке рек ті. Бір қы зы ғы, ес кі тір кес тер мен 
сөз дер ді ба са қол да ну тек тү рік ақын да ры на ға-
на емес, қа зақ қа да, та тар ға да, жал пы тү рік ке де 
ор нық ты ғы бар ша ға мә лім.

Әде биет ті өнер деп та ны ған жа ңа буын ның 
со ңы нан ерт кен шә кі рт те рі мен бір ге ал ды мен 
ба тыс ро ман тиз мін со нан соң пар нас шы лар ды 
бет ке ұс тан ға ны олар дың шы ғар ма шы лық жо-
лы нан бай қа лып оты ра ды. Ал ақын дар дың са-
на сы на сің ген ба тыс шыл дық қа та бы ну дың сер-
вер ти фу нун поэзиясы на өз ге ше ық па лы олар дың 
өлең тү сі ні гі мен өлең де рі нің көп жағ дайда жат 
бо лып қа ла бер уін ің бір се бе бі осы еді, осы топ 
ақын да рын өк ше леп, қуып  жет кен ен ді гі бір 
буын ның өз шы ғар ма шы лы ғын да ті лі мен ді-
нін, ұлт ты ғын жы ры на ар қау ет ке нін тү рік жұр-
ты ның XX ға сыр ба сын да ғы ахуалы мен бай ла-
ныс ты ру ға бо ла тын дай. Бай қап қа ра ған жан ға, 
тү рік поэзиясы ның алып та ры Мех мет Эр сой 
мен Яхия Ке маль Бей ат лы шы ғар ма шы лы ғы-
ның кей бір сәт те рі Абай мен Мағ жан жыр ла ры-
мен үн де се тін дей. Әсі ре се, Абай дың ли ри ка сы 
Яхия Ке маль дің бір ша ма өлең де рі мен са рын-
да сып ке ле ті ні бол са, Мағ жан өле ңін де гі ұлт-
жан ды лық Мех мет Акиф шы ғар ма шы лы ғын да 
ұшы ра са тын дай. Бір қы зы ғы, Мех мет Акиф пен 
Яхия Ке маль сол кез де рі кең та ра ған тү рік шіл-
дік идеясы нан дін аман. Мұн дай жағ дайды қа зақ 
әде биетін де де кез дес ті ру ге бо ла ды.

Бір жа ғы нан, тү рік тің сим во лист ақы ны Ах-
мет Ха шим мен Мағ жан шы ғар ма шы лы ғын 
бай ла ныс ты ру ға бо ла тын дай. Әри не, Мағ жан 
мен Ха шим шы ғар ма шы лы ғын екі ақын ның тек 
сим во лист бол ға ны үшін ға на са лыс ты ра қа рау 
жаң сақ бо лар еді. Осы орай да екеуі нің өлең ге 
көз қа ра сын да ес ке ре кет кен жөн бо лар. Тү рік 
поэзия сын да сим во ли зм ді бү кіл бол мы сы мен та-
ныт қан Ах мет Ха шим үшін өлең нің ті лі тек «се-
зі ну үшін жа ра тыл ған, әуез бен сөз дің ара сын да, 
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сөз ден гө рі әуез ге жа қын бол ға ны аб зал сияқ ты» 
– дей ді [5, 75 б.]. Осы тұс та, Ах мет Ха шим, Яхия 
Ке маль жә не Мех мет Якиф сын ды майт ал ман 
ақын дар өлең де рін ға руз өл ше мі мен жаз ған ды-
ғы на ба са на зар ауда ру ға ке рек-ақ. Әс те, бұл тү-
рік поэзиясы ның ға сыр лар бойы қол жет кі зе ал-
ма ған же тіс тік тер дің бі ре гейі шы ғар.

Қа зақ әде биетін де XX ға сыр ба сын да өлең 
фор ма сы на Абай әкел ген ке мел дік пен оның маз-
мұн да ғы төң ке ріс қа зақ поэзия сын жа ңа бе лес ке 
кө тер ге ні бар ша ға мә лім. Ал тү рік әде биетін де 
ға руз өл ше мі мен бір ге ға сыр лар бойы тек ха лық 
өле ңін де ға на кез де се тін буын  өл ше мі мен өлең 
жа за тын ақын дар дың қа та ры күн са йын  кө бей се 
де, мұ ның жар қын үл гі ле рі ши рек ға сыр дан ке-
йін  пай да бо ла бас та ға ны шын дық. Сон дық тан 
да бұл са рын дас тық тың се беп те рін та ри хи лық 
прин цип ке жү гі не оты рып, қа рас тыр ған дұ ры сы-
рақ бо лар. Тек өлең маз мұ ны ның та қы ры бы тұр-
ғы сы нан да, идеясы жа ғы нан да тү рік жә не қа зақ 
поэзиясы ның жа қын ды ғын сырт қы фак тор лар-
мен бай ла ныс ты ру сы ңар жақ ты лық бо лар еді. 

XIX ға сыр дың екін ші жар ты сы на де йін  тү-
рік әде биет та нуы мен сы нын да шы ғыс тың өз 
тү сі нік тері же тек ші си пат та бол ға ны мә лім. 
Осы кез де өріс те ген Еу ро па мен сан-са ла лы қа-
рым-қа тыс тар әде биет пен өнер са ла сы на да 
әсер ет ті. Нә ти же сін де көр кем әде биет пен сөз 
өне рі ғы лы мы на жа ңа ұғым тү сі нік тер ене бас-
та ды. Алай да, тү рік зиялы  ла ры ға сыр лар бойы 
қа лып тас тыр ған клас си ка лық әде биет пен ба-
тыс та қар қын дап да мы ған әде би ағым дар дың 
Түр кияда кең қа нат жая бас тауы күр де лі ахуал-
ға бас та ға ны жа сы рын емес. Әсі ре се, фран цуз 
жә не ағыл шын өкі мет те рі нің саяси мүд де сін 
көз де ген ше тел дік оқу орын да ры на бі лім ал ған 
жас тар ба тыс әде биеті не ерек ше ықы лас та ныт-
ты. Өз елін де гі шы ғыс әде биеті нен көп рет те 
шет қал ған тү рік жас та ры Еу ро па ша оқу ды одан 
әрі жал ғас ты ру үшін мем ле кет қам қор лы ғы мен 
ше тел дер ге ат тан ды. Сә ті тү сіп, олар ба тыс та ғы 
әде би про цес ті жа ғынан ба қы лау мүм кін ді гі не 
ие бол ды. Тү рік әде биетін де «Муал лим Над жи-
Мах мут Эк рем та ла сы» де ген ат пен бел гі лі ес кі 
мен жа ңа шыл жас әде биет шіл дер дің топ тас уына 
се беп бол ды. Жар ты ға сыр лық да йын дық ке зе ңі-
нің нә ти же сін де «Сер ве ти фу нун» деп ата ла тын 
әде би топ құ рыл ды, өз де рін жа ңа шыл дар деп 
ата ған жас ақын жа зу шы лар ұс таз да ры Мах мұд 
Эк рем нің бас шы лы ғы мен 1896 жы лы «Сер ве ти-
фу нун» жур на лын да ес кі ші лер ге қар сы ой-пі кір-
ле рін жа рияла ды. Бұ ған дей нгі шы ғар ма лар да, 
әсі ре се поэзияда, ро ман тизм эле ме нт те рі ба сым 
бол са, сер ве ти фу нун шы лар дың жа ңа үл гі ден 

әде би туын ды ла рын да не гі зі нен төрт ағым ның 
әсе рі бай қа ла ды: поэзияда сим во лизм мен пар-
нас шы лық, ал про за да на ту ра лизм бой көр сет-
ті. «Кей бі реулер на ту ра лизм ге та би ғат тың жә не 
адам ның ұят та, жиір ке ніш ті жақ та рын көр се ту 
өне рі де ген анық та ма бе ре ді». Осын дай жаң сақ 
тү сі нік те бол са ке рек, тү рік әде биет та ну шы ға-
лым да ры төл ақын-жа зу шы ла рын «на ту ра лист» 
деп ба ға лаудан қаш қақ тай ды. Де ген мен, тү рік 
әде биетін де реа лиз мен қа тар на ту ра лизм нің де 
іші на ра бой көр сет ке ні бай қа ла ды [6, 145 б.].

Поэзияда өз ге ше көз қа рас қа лып тас тыр ған 
Ор хон Ве ли мен оның жол дас та ры әде биет-
те «би ри нд жи йе ни» (бі рін ші жа ңа) деп ата лып 
жүр. Олар осы кез ге де йін  қа лып та сып қал ған 
өлең ту ра лы тү сі нік ті тү бе гей лі өз гер ту ді ұсы-
нып, фор ма лиз ге қар сы шық ты. Олар дың ойын-
ша, өлең нің өлең бо лу дан бас қа мақ са ты жоқ. 
Ұй қас, өл шем, өлең өр нек те рі кү ні бү гін ге де йін  
поэзияда елеу лі же тіс тік тер ге қол жет кі зе қой ма-
ға нын не гіз ге ал ған пі кір лер бар. Сон дық тан да 
дәс түр лі поэзиясы ның эле ме нт те рі жана өлең ге 
кір меуі қа жет де ген пі кір лер айт ыл ды. Ал ғаш-
қы да қа тал сын ға ұшы ра ған топ өкіл де рі мен 
олар дың қа ла мы нан ту ған шы ғар ма лар дың бір-
қа та ры ке йін гі жыл да ры тү рік әде биеті нің үз дік 
үл гі ле рі нің қа та ры нан орын ал ған. Бұл шы ғар-
ма лар дың ке йін гі буын ға әсер ет ке ні сон ша лық, 
өл шем ге ба ғын байт ын, ұй қас қуала майт ын өлең-
дер бұл топ қа қар сы бас қа ақын дар дың туын ды-
ла рын да кө рі ніс тап ты.

Осы лай дей тұр ған мен, «би ри нд жи йе ни лер-
дің» өлең тү сі ні гі не қар сы шық қан ақын дар да 
жоқ емес. Осын дай аќын дар дың бі рі Нед жип Фа-
зыл Қы са кү рек өлең фор ма сы ту ра лы пі кір ле рін 
бы лай ша тү йін дей ді: «Ра сын да да пі шін ді аяқ-
қа тап та май, ақын бо лу мүм кін емес, бі рақ бұл 
өлең нен фор ма сын шы ға рып тас тау де ген сөз 
емес. Пі шін – ма ғы на ның іс кі ле ті, өлең нің іш кі 
де мі, әр қа шан өзі нің сырт қы фор ма сын із дей ді. 
На ғыз ақын тұ рақ ты пі шін мен қа лып қа ба ғы на 
оты рып, әр дайым әр бір өлең, әр бір тар мақ, әр бір 
сөз ар қы лы бұ рың ғы фор ма ны жа ңар тып оты-
ра ды. Ер кін өлең нің мақ са ты сырт қы ма ғы на ны 
жо йып , іш кі ма ғы на ны та за лау де ген ге сая тын 
бол са, бұл ке ңіс тік сіз уа қыт ұғы мын тү сін ді ру ге 
ұқ сай ды. Сырт қы пі шін ге құл бо лу арт қан са йын  
іш кі ма ғы на ның ер кін ді гі мен жа сам паз ды ғы 
шек тел се де, на ғыз қын үне мі пі шін мен ма ғы-
на ның үйле сім ді гін та уып , олар дың бір-бі рі не 
қа ты нас мөл ше рін бұз байды» – дей ді [7, 65 б.]. 

Осы орай да өлең фор ма сын ту қы лып ұс-
та ған бір не ше ақын бі рі гіп «икинд жи йе ни» 
(екін ші жа ңа) деп ата ла тын топ құр ды. Олар өз 
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өлең де рін «ма ғы на сыз өлең», «де рек сіз өлең», 
«жа сы рын өлең» деп атап, ма ғы на ны жоқ қа шы-
ғар ды, өлең де гі ды быс тық жүйеге кө ңіл бөл ді. 
Олар ба тыс та сюр реа лис тер дің өлең де пай да-
ныл ған пайым ды ояту әді сін не гіз етіп ал ды. 
«Би ри нд жи йе ни лер дің» бү кіл үр діс те рі не қар-
сы бол ған дық тан, фор ма лизм мен мет ризм-
ге ба са на зар ау дар ды. 1950 жыл дар да ғы тү рік 
әде биетін де соц реализм нің ық па лы бай қал ды. 
Түр кияда бұл ұғым ның өкіл де рін анық тау әлі 
өз дә ре же сін де емес. Мы са лы, Эмин Өз де мир: 
«Тү рік әде биетін де тер мин дік ұғым да ғы соц реа-
лизм ба ғы ты жоқ деу ге бо ла ды. Тек кей тұс тар да 
Сад ри Эр тем, Са ба хат тин Али, О. Энис, Са лим 
Ход жа гөз, Ке маль Биль ба шар, Ор хон Ке маль, 
Иль хан Та рус кей шы ғар ма ла рын да осы ағым-
ға тән жол ды ұс та ғы сы кел ген. Ауыл инс ти ту ты 
(1940 жы лы 17 сәуір де ауыл ба ла ры ның кө зін 
ашу, сауат тан ды ру мақ са тын да оқу орын да рын 
ұйым дас ты ру ту ра лы жар лық бо йын ша ауыл дық 
жер лер де бой кө тер ген оқу орын да ры) жа зу шы-
ла ры ның (Фа кир Бай курт, Та лип Апай дын, Мех-
мет Ба ша ран, Дур сун Ак чам, Үміт Каф та лу жы-
ог лу жә не т.б.) ауыл шын ды ғын су рет теу де осы 
ба ғыт тұр ғы сы нан кел ген ді гін айта ала мыз. Бір 
ба ғыт тың жо лы мен жү ру бір бас қа, оны жү зе ге 
асы ру бас қа нәр се» – дей ді [8, 36 б.].

Рес пуб ли ка дәуі рін де гі тү рік про за сын да сын-
шыл реа лис тік бағыт тың эле мент те рін кез дес-
ті ру ге бо ла ды. Бі рақ оның өкіл де рін ке сіп айту 
қиын, ол жа йын да зерт теу лер де кез де се бер мейді. 
Мұ ның се бе бін Эмин Өз де мир дің жо ға ры да айт-
ыл ған пі кі рі нен та рат қан жөн бо лар сияқ ты. Тү-
рік әде биетін де гі әде би топ тар мен ағым дар дың 
қыс қа ша та ри хы на тоқ та ла кет кен аб зал. Мы са-
лы, олар ға ба тыс та ғы әде би ағым дар дың бел гі лі 
бір дә ре же де әсер ет ке ні кө рі ніп тұр. Со ны мен қа-
тар жа ңа шыл бо лу ға тал пын ған тү рік әде биеті нің 
өкіл де рі нің ќөбі нің шы ғыс дәс тү рі нің ық па лын да 
бол ға ны да шын дық. Әсі ре се, тү рік ақын да ры ның 
тү рік шіл дік пен сим во лизм көр кем дік әдіс те рі не 
бір та бан жа қын ды ғын клас си ка лық әде биет пен 
ха лық әде биеті нің бас ты ерек ше лік те рі аруз жә не 
буын  өл ше мі, тұ рақ ты жә не тұ рақ сыз сим вол дар-
мен бай ла ныс ты ру ға бо ла ды.

XX ға сыр дың бас ке зін де тү рік шіл дік бол-
мы сын сақ тау мақ са ты мен буын  өл ше мі мен өлең 
жаз ған «беш хед жед жи лер дің» (бес буын шы лар 
буын  өл ше мін қол да нып, та за тү рік ті лін де өлең 
жа зу ға ты рыс қан бес ақын жә не олар дың жо-
лын қуушы лар ға бе ріл ген ат) өң бас та ма сы тү рік 
поэзия сын ха лық жыр ла ры на жа қын да тып, жа ңа 
идея ның туын  кө тер ге ні бол ма са, көр кем дік жа-
ғы нан жа ңа лық әке ле қой ма ған еді.

Жа ңа құ рыл ған Түр кия Рес пуб ли ка сы ел эко-
но ми ка сын кө те ру мақ са тын да түр лі тәжі ри бе-
лер ді жү зе ге асы рып көр ді. 1934-1938 жыл да ры 
ал ғаш қол да ныл ған жос пар лы эко но ми ка бұ ған  
дә лел бо ла ала ды. Әде би өмір де де түр лі тә жір-
бие лер жүр гі зіл ді. Жо ға ры да айт ыл ған екі ба-
ғыт олар дан бі рер мы сал дар ға на. Ал ға шын да 
«икинд жи йе ни лер дің» өкі лі са нал ған, ке йін нен 
«тү рік поэзия сын да өл шем өл ді» де ген пі кір-
ді қуат та ған Се зан Ка ра көч ту ра лы эн цик ло пе-
диялық сөз дік тер дің бі рін де бы лай де лін ген: 
«Ал ғаш қы өлең де рін де Хи сар, со сын Мүл кие, 
Стам бул, Ба зар Пош та сы, Де рек сіз та ғы бас-
қа лар жур нал дар да ро ман ти ка лық реализм нен 
экс пре сионис тік мис тизм ге ба ғыт тал ған се зім-
тал дық кө рі ніс та ба ды». Бұл ақын – жа зу шы лар-
дың өз ба ғы ты нан жиі ауыт қып, бел гі лі бір жол-
ды ор нықты ұстана ал ма ға нын көр сет се ке рек. 
Кө ріп отыр ға ны мыз дай, ба тыс әде би ағым да ры 
тү рік әде биетін де тек көр кем дік әдіс ре тін де 
қол да ны лып, ба ғыт тар дың көп ші лі гі та ным дық 
дең гейде қа лып қой ға ны шын дық. Мұ ның та ғы 
бір кө рі ні сі – қа зақ қа со зыл ған айт ыс-тар тыс-
тан соң тү рік ті лі не ауда ры лып ба сыл ған. Оның 
үс ті не клас си ка лық тү рік әде биеті де ген ұғым 
ес кі тү рін де жаз ба әде биеті үшін де қол да ны ла-
ды. Де мек, «Клас си ка» тер ми ні нің қол да ну аясы 
кең, яғ ни тер мин дік дең гейге жет пе ген де ген сөз. 
Ал сөз дік тер де клас си ци зм ді «1660 жыл ғы әде би 
ұғым» деп те атай ды. «XVII ға сыр да Ев ро па да, 
әсі ре се Фран цияда дәуір ле ген кө не грек-ла тын 
әде биеті нің дәс тү рін үл гі тұ тып, тіл та за лы ғы-
на жә не анық ты ғы на қол жет кі зу ді мақ сат ет кен 
ағым» – де ген анық та ма лар да кез де се ді. 

Жа ңа буын ның бар лық про за ик те рі сияқ-
ты Саид Фаик те көз қа ра сы тұр ғы сы нан реа-
лист, ке йіп ке рі не де ген те рең адам гер ші лі гі мен 
сүйіс пен ші лі гі жа ғы нан дү дә мал күй кеш кен 
ақын-жа зу шы лар дан көш іл ге рі леп, өз сти лін, 
өз ба ғы тын қа лып тас ты ра ал ған жа зу шы лар дың 
бі рі са на ла ды. Осын дай ро ма нис тер дің та ғы бі-
реуі Ке маль Та хир тү рік қо ға мын соц реа лизм 
прин цип те рі тұр ғы сы нан су рет теу де өз жо лын 
ай қын дай ал ған. Алай да, со циалис тік реализм-
ді: «адам ды қо ғам дық қа ты нас тар ішін де зерт-
теп,әлеу мет тік шын дық ты марк сис тік көз қа рас 
тұр ғы сы нан бей не леуді мақ сат тұт қан ағым» [9, 
365 б.]. Ак таш Ше риф тің сө зі не қо сы ла оты рып, 
Эмин Өз де мир осы ба ғыт ты ұс та ған дар қа та ры-
на Ке маль Та хир ді қос пайды. Де ген мен, «Ке-
маль Та хир дү ниета ны мы мен бет-ба ғы ты тұр-
ғы сы нан Сад ри Эр тем мен Са бах ха тин Али дің 
көз қа ра сы на қа ра мас тан, реа лизм тү сі ні гі мен 
олар дың шы ғар ма ла рын да ғы кө рі ні сі, қа лам гер-
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дің қа ра пайым тұл ға ны су рет теуі, бет-бей не сін 
ашуы да Саид Фаик тен өз ге ше де ген пі кір оны 
соц реа лис тер ге жат кы за тын дар дың бар екен ді-
гін көр се те ді. Жо ға ры да кел тір лен ген мы сал-
дар дан соң реализм нің өкіл де рі мен олар дың 
шы ғар ма ла рын зерт теп тал дау әлі күн ге өз дә ре-
же сін де емес екен ді гі кө рі ніп тұр. Сон дай-ақ бұл 
ба ғыт та ғы жа зу шы лар қу ғын-сүр гін ге ұшы рап, 
олар ға қы сым көр сет ке ні ес ке ріл се, жо ға ры да ғы 
жайт қа тү сі ніс тік пен қа рауға бо ла ды.

Түр кияда әде биет та ри хы мен әде би сын-
ның кен же леп да муы да әде би туын ды лар дың 
өз дә ре же сін де та ны лу, тал да ну мә се ле рі нің 
әр түр лі ке дер гі лер ге ұшы ра уына да бай ла ныс-
ты. Ал ғаш қы үл гі ле рі шет ті лі нен ауда ры лып, 
жа рық көр ген әде биет та ри хы мен әде би сын 
ту ра лы ең бек тер ке йін гі жыл дар да әде биет та-
ри хы те ре ңі рек үңі ліп, сын мә се ле сін де жал-
пы ла ма, жай дақ ба ға лаудан аса ал ма ған. На зар 
ауда рар лық мы на бір пі кір көп нәр се ден ха бар 
бе ріп тұр ған дай: «Дра ма тур гия ның да муы мен 
өріс те уіне қа ра мас тан, ұлт тың стиль із де ніс те рі 
осы күн ге де йін  нә ти же сіз бо лып кел ді. «Ұлт-
тық театр» ұғы мы на кей бір жа зу шы лар та ра-
пы нан дұ рыс ба ға бе ріл мей жүр. Өнер бел гі лі 
бір ай мақ та ғы ха лық тың тұр мы сын бей не леу 
ар қы лы ұлт тық бо ла ды де ген сияқ ты жаң сақ 
пі кір лер де кез де се ді. Ес ке ре ке те тін тағы бір 
жайт , жа зу шы лар дың та қы рып, ке йіп кер, тіл 
жә не стиль тұр ғы сы нан тү рік кө рер мен де рі нің 

сұ ра ны ныс та ры на жа уып  бер ме ген ді гі, бөг де 
ор та ға ар на лып жа зыл ған ды ғы да ақи қат» мұн-
дай сы ни пі кір лер өте аз кез дес се де, осын дай 
про це сс тер дің жал пы тү рік әде биеті не қа тыс ты 
еке нін көр се тіп тұр ған дай. Бұл тал ға мы жо ға ры 
әде биет ке қояр та ла бы өс ке лең сын ның аз ды ғы 
көр кем әде биет тің дам уына ке рі әсер ете ті ні нің 
та ғы бір ны са ны іс пет тес. Со ны мен бұл дәуір-
де гі тү рік әле биеті нің тың жол, жа ңа ба ғыт-бағ-
дар із де ге ні нің ай қын се беп те рі көп, со ның бас-
ты сы – сая сат пен рес ми тү сі нік тің ба тыс пен 
шы ғыс тың өза ра үйле сі мі не бө гет жа сауы. 

Тү рік әде биетін де өзі нің та би ғи та лан ты мен 
да рын ды лы ғы ар қа сын да идея лық-көр кем дік 
са па сы мен құн ды лы ғы жа ғы на та ма ша са ти ра-
лық әң гі ме лер бер ген аты әлем ге әйгі лі әзіл-сы-
қақ шы са ти рик жа зу шы Әзиз Не син әң гі ме ле рі 
қа зақ оқыр ман да ры на да жақ сы мә лім. Кез кел-
ген ха лық тың әде биеті та за ұлт тық не гіз де құ ры-
лып, бас қа ха лық тар дың әде биеті нің ық па лы на 
ұшы рап, да ми ды. Қа зір гі таң да бұл өза ра бай-
ла ныс тың ара қа ты на сы едәуір ке ңі ді. Осын дай 
өза ра ты ғыз қа рым-қа ты нас тың не гі зін де ұлт тық 
әде биет әр дайым байи тү се ді, ол ұлт тық та, өз-
ге ұлт тың да көр кем дәс түр ле рін шы ғар ма шы-
лық дең гейде қол да на оты рып, жа ңа көр кем дік 
фор ма лар, жа ңа тә сіл дер ді мең ге ре ді. Мі не, осы 
жағ дай кез кел ген қо ғам ның әде би-көр кем дік 
дам уын ың ма ңыз ды заң ды лы ғы ның бі рі бо лып 
та бы ла ды.
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Имидж Ко реи в учеб ни ках  
ко рей ско го язы ка для ву зов  

Ка за х стана и его роль  
в под го тов ке спе циалис та  

меж куль тур ной ком му ни ка ции

В статье расс мат ри вает ся зна че ние текс тов, со дер жа щих имидж 
Ко реи в учеб ни ках ко рей ско го язы ка для ву зов Ка за х стана. Зна ние 
ис то рии, ли те ра ту ры, куль ту ры изу чаемо го язы ка, реа лий Ко реи иг
рает неоце ни мую роль в фор ми ро ва нии язы ко вой лич нос ти и под го
тов ке кон ку рен тос по соб но го спе циалис та меж куль тур ной ком му ни
ка ции. 

Клю че вые сло ва: язы ко вая лич ность. меж куль тур ная ком му ни ка
ция, реалии Ко реи, иноя зыч ная куль ту ра.

Ten Ju.P.

The image of Korea in the Korean 
textbook for high schools of 

Kazakhstan and formation of 
intercultural communication 

specialist 

The article discusses the importance of text containing the image of 
Korea in the Korean language textbooks for high schools of Kazakhstan. 
Knowledge of history, literature and culture of the target language, the re
alities of Korea played an invaluable role in the formation of the language 
person and konkrentnosposobnogo specialist intercultural communication.

Key words: linguistic personality. intercultural communication, the re
alities of Korea, foreign language and culture.

Тен Ю.П.

Қа зақ стан ның жо ға ры оқу 
орын да ры на ар нал ған оқу лық

тар да ғы Ко реяның имид жі 
жә не оның мә де ниета ра лық 

ком му ни ка ция ма ма нын  
да йын дауда ғы рө лі

Ма қа ла да Қа зақ стан ның жо ға ры оқу орын да ры на ар нал ған ко
рей ті лін де гі оқу лық тар да бо ла тын Ко реяның имид жі не қа тыс ты мә
тін дер дің ма ғы на ла ры қа рас ты ры ла ды. Та рих ты, әде биет ті, оқи тын 
тіл дің мә де ниетін, ко рей ті лін де гі реалия лар ды бі лу тіл дік тұл ға ның 
қа лып та суы мен мә де ниета ра лық ком му ни ка ция ма ма нын да йын
дауда үл кен рөл ат қа ра ды. 

Тү йін  сөз дер: тіл дік тұл ға, мә де ниета ра лық ком му ни ка ция, Ко рея 
реалияла ры, бө тен тіл дік мә де ниет.
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ИМИДЖ КО РЕИ  
В УЧЕБ НИ КАХ КО РЕЙ

СКО ГО ЯЗЫ КА ДЛЯ 
ВУ ЗОВ КА ЗА Х СТАНА 

И ЕГО РОЛЬ В ПОД ГО
ТОВ КЕ СПЕ ЦИАЛИС

ТА МЕЖ КУЛЬ ТУР НОЙ 
КОМ МУ НИ КА ЦИИ

Из ме не ния в со ци ально-эко но ми чес кой и по ли ти чес кой 
сфе рах жиз ни пос та ви ли об ще ст во пе ред необ хо ди мос тью ре-
ше ния мно гих важ ных проб лем в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния. 
За да чей об ра зо ва ния яв ляет ся не толь ко фор ми ро ва ние спе-
циалис та, соот ве тс твующе го тре бо ва ниям науч но-тех ни чес ко-
го прог рес са, но и раз ви тие ду хов но бо га той лич нос ти, об ла-
даю щей твор чес ким по тен циа лом, вы со кой про фес сио наль ной 
куль ту рой, нравст вен ностью, ак тив но изу чающей ми ро вую и 
оте че ст вен ную куль ту ру. Ре ше ние этой за да чи пред по ла гает 
раз ви тие язы ко вой лич нос ти.

В нас тоящее вре мя проб ле мы  станов ле ния и раз ви тия язы-
ко вой лич нос ти на хо дят от ра же ние в ря де ра бот исс ле до ва-
те лей. Язы ко вая лич ность по ни мает ся как «мно гос лой ный и 
мно го ком по не нт ный на бор язы ко вых спо соб нос тей, уме ний, 
го тов нос тей к осу ще ст вле нию ре че вых пос туп ков раз ной сте-
пе ни слож нос ти» [1, с. 29]. Так, Ю.Н. Ка раулов пред ла гает 
ст рук ту ру язы ко вой лич нос ти, сос тоящую из трёх уров ней: 
вер бально-се ман ти чес ко го, ког ни тив но го и праг ма ти чес ко го. 
Вер баль но-се ман ти чес кий уро вень, вк лю чающий фор мальные 
средс тва вы ра же ния оп ре делённых зна че ний – сло ва, свя зан-
ные грам ма ти чес ки-праг ма ти чес ки ми и ас со циа тив ны ми от но-
ше ниями, об ра зующие «вер бальную сеть», пред по ла гает для 
но си те ля дос та точ ное для ком му ни ка тив ных це лей вла де ние 
язы ком. Ког ни тив ный уро вень ох ва ты вает по ня тия, идеи, оп ре-
де ляющие се ман ти чес кие по ля и язы ко вую кар ти ну ми ра но си-
те ля язы ка. Он обус лов ли вает рас ши ре ние зна че ний от дель ных 
лек си чес ких еди ниц и обес пе чи вает пе ре ход к зна ниям, сле до-
ва тель но, ох ва ты вает ин тел лек ту альную сфе ру лич нос ти го во-
ря ще го на ко рейс ком язы ке. 

Из ве ст но, что раз ви тие язы ко вой лич нос ти – это неп ре рыв-
ный про цесс, сос тоя щий из ря да пос ле до ва тель но сме няющих-
ся свя зей меж ду предс тав лен ны ми уров ня ми, об на ру же на за-
ви си мос ть их ка че ст вен ных осо бен нос тей от сте пе ни раз ви тия 
язы ко вых спо соб нос тей, ко то рые ха рак те ри зуют язы ко вую 
лич ность и яв ляют ся ме ха низ мом, обес пе чи вающим ре че вую 
дея тель ность в раз лич ных ви дах и фор мах [2, 8]. Кон цеп ция 
тре ху ров не во го уст рой ст ва язы ко вой лич нос ти оп ре де лен ным 
об ра зом кор ре ли рует с тре мя ти па ми ком му ни ка тив ных пот-
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реб нос тей – кон так тоу станав ли вающей, ин фор-
ма ци он ной и воз дейст вую щей, а так же с тре мя 
сто ро на ми про цес са об ще ния – ком му ни ка тив-
ной, ин те рак тив ной и пер цеп тив ной.

Про цесс обу че ния меж куль тур ной ком му ни-
ка ции вк лю чает раз лич ные ком по нен ты: язы ко-
вой, ис то ри чес кий, эс те ти чес кий и эти чес кий. 
На сов ре мен ном эта пе раз ви тия ме то ди ки пре по-
да ва ния иност ран ных язы ков ис поль зует ся весь 
комп лекс ин те рак тив ных ме то дов обу че ния, суть 
ко то рых зак лю чает ся в том, что обу чающий не 
пре по дает го то вые ис ти ны, а ор га ни зует сов мест-
ный с обу чаемы ми поиск зна ний, мо де ли рует си-
ту ации с при ня тием ком му ни ка тив ных ре ше ний.

Внед ре ние раз лич ных форм ком му ни ка ции 
с ис поль зо ва нием креа тив ных и ин но ва ци он-
ных тех но ло гий, раз ви тие уме ния чет ко оп ре де-
лять си ту ации и це ли об ще ния с пла но мер ной их 
реали за цией, рас ши ре ние твор чес ко го и науч но-
го по тен циала обу чаемых в рам ках меж куль тур-
ной ком му ни ка ции обес пе чи вают  станов ле ние и 
раз ви тие язы ко вой лич нос ти, спо соб ной адап ти-
ро вать ся к сов ре мен но му уров ню и сти лю про-
фес сио наль но го и лич ност но го об ще ния.

Праг ма ти чес кий уро вень язы ко вой лич нос ти 
сос тоит из це лей, мо ти вов, ин те ре сов, устано вок, 
ком му ни ка тив но-дея тель ност ных пот реб нос тей, 
и обес пе чи вает пе ре ход от ос мыс ле ния ре че вой 
к по ни ма нию реаль ной дея тель ности. Об ще ние 
су ще ст вует не са мо по се бе, а свя за но с произ во-
дст вен ной дея тель ностью лю дей, оп ре де ляющих 
со ци альные от но ше ния, сле до ва тель но, пра виль но 
го во рить не о чис то ком му ни ка тив ных пот реб нос-
тях, а о ком му ни ка тив но-дея тель ност ных, обус лов-
лен ных всей па ра диг мой со ци ально-дея тельност-
но го по ве де ния лич нос ти, ох ва ты вающей так же ее 
ин те ре сы, мо ти вы, це ли и цен нос ти. 

Фор ми ро ва ние спо соб нос ти со вер шенс тво-
вать и раз ви вать свой об ще ин тел лек туаль ный 

и об ще куль турный уро вень; спо соб нос ти са-
мос тоя тель но приоб ре тать с по мощью ин фор-
ма ци он ных тех но ло гий и ис поль зо вать в прак-
ти чес кой дея тель ности но вые зна ния и уме ния; 
го тов нос ти осу ще ств лять про фес сио наль ную 
ком му ни ка цию на го су да рст вен ном, русс ком и 
иност ран ном (ко рейс ком) язы ках. Вот да ле ко не 
пол ный пе ре чень ас пек тов для фор ми ро ва ния 
кон ку ре нт нос по со бе но го спе циалис та меж куль-
тур ной ком му ни ка ции

В фор ми ро ва нии кон ку ре нт ос по со бе но го 
спе циалис та меж куль тур ной ком му ни ка ции мы 
расс мат ри ваем текс ты, раск ры вающие имидж 
Ко реи в учеб ни ках ко рей ско го язы ка для ву зов 
Ка за х стана, (카자흐스탄인을 위한 한국어 (1-6 
권), как ар те факт куль ту ры, по ни мая куль ту ру 
преж де все го как мен тально-пси хо ло ги чес кий 
фе но мен, от ра жаю щий эт ни чес кое соз на ние [6]. 

Расс мат ри ваемые текс ты (нап ри мер: 1 권 о 
куль ту ре: 1 권 – «한국의 인사 예절» – 50 쪽; «
동호회 활동» – 310 쪽; «재미있는 전화 번호» – 
330 쪽. Об ис то рии: 2 권 – «주요 도시» – 256 쪽. 
О реалиях: 2 권 – «민간요법 (감기 치료법)» – 96 
쪽. О ли те ра ту ре: 6 권 – 현 진 건 «운수 좋은 날» 
– 218쪽 и др.) [6]. от ра жают мен тальные осо бен-
нос ти предс та ви те лей ко рейс кой куль ту ры и по-
лу чи ли наибо лее яр кое вы ра же ние. При чте нии 
по доб ных текс тов ос нов ное вни ма ние уде ляет ся 
раск ры тию на циональ но-спе ци фи чес ких еди-
ниц. В ре зуль та те че го фор ми рует ся поз на ние 
имид жа ст ра ны изу чаемо го язы ка и на циональ-
но го ха рак те ра но си те ля это го язы ка. 

Та ким об ра зом, текс ты, раск ры вающие 
имидж Ко реи, отоб ран ные в соот ве тс твии с 
пред ла гаемы ми на ми кри те риями, необ хо ди-
мо вк лю чать и при соз да нии учеб ных по со бий 
но во го по ко ле ния, раз ра бо тан ных с уче том ус-
воения иноя зыч ной куль ту ры в про цес се меж-
куль тур но го об ще ния.
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Жа пон жаз уын дағы  
ие рог лиф тер дің қа зір гі  

за ман дағы жағ дайы

Бұл ма қа ла да қа зір гі таң да ғы жа пон ие рог ли фі нің жа пон жаз ба
сын да ғы ала тын ор ны, ше тел аза мат та ры жа пон ті лін оқу ба ры сын
да үл кен ке дер гі ту ғы за тын ие рог лиф тер ді алып тас тау мә се ле ле рі, 
ие рог лиф тиң ба ла ма жол да ры қа рас ты рыл ған. Зерт теу жұ мы сы ның 
мақ са ты – жа пон ие рог ли фі нің жа пон жаз ба сы на қа жет ті лі гін анық
тау. Зерт теу ба ры сын да жа пон ие рог ли фі нің ар тық шы лық та ры мен 
кем ші лік те рі қа рас ты рыл ған.

Түйін сөз дер: ие рог лиф, ка на, дәс түр лі жа зу, кан го.

Tokkarina A.M

Japanese characters in the 
modern Japanese writing

This article discusses the Japanese characters in the modern Japanese 
writing, as well as questions about the removal of characters in the Jap
anese language to foreign citizens and the search for alternatives hiero
glyphics. The aim of the study is to identify the need for characters writ
ten in Japanese. The study revealed the advantages and disadvantages of 
Japanese characters. 

Key words: kanji, kana, the traditional written, kango.

Ток ка ри на А.М

Японс кие ие рог ли фы  
в сов ре мен ной японс кой  

пис мен нос ти

В дан ной статье расс мат ри вают ся японс кие ие рог ли фы в сов ре
мен ной японс кой пис мен нос ти, а так же воп ро сы по уда ле нию ие рог
ли фов при изу че нии японс ко го язы ка иност ран ными граж да на ми и 
поиск аль тер на тив ие рог ли фам. Целью исс ле до ва ния яв ляет ся выяв
ле ние необ хо ди мос ти ие рог ли фов в японс кой пись мен нос ти. В хо де 
исс ле до ва ния выяв ле ны приему ще ст ва и не дос тат ки японс ких ие рог
ли фов.

Клю че вые сло ва: ие рог лиф, ка на, тра ди ци он ная пис мен нос ть, 
кан го.
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ЖА ПОН  
ЖАЗ УЫН ДАҒЫ  

ИЕ РОГ ЛИФ ТЕР ДІҢ 
ҚА ЗІР ГІ ЗА МАН ДАҒЫ 

ЖАҒ ДАЙЫ

Жа пон жазуын да ғы ең ма ңыз ды сы да иге ру ге қиыны да – 
ие рог лиф тер бо лып та бы ла ды. Ка на ны ға на бі ле тін адам дар дың 
Жа по нияда сауат сыз дар қа та ры на жат қы зы луы бе кер емес. Ие-
рог лиф тік жаз ба ны қол да на тын Жа по нияда ға на емес, бас қа да 
мем ле кет тер де ие рог ли фи ка ны ре фор ма лау мә се ле сі бір не ше 
рет кө те ріл ген. Сон дық тан бұл жа зу дың ар тық шы лық та ры мен 
кем ші лік те рі қы зу тал қы ла ну да. 

Ие рог лиф тер ді қол дайт ын жә не олар ға қар сы дә лел дер ХХ ғ. 
30 жж жа рияла на бас та ды. Ке ңес Ода ғы ның ірі қы тайтану шы 
ака де мик В.М.Алек сеев, сол кез де гі ға лым дар дың көп ші лі гі 
се кіл ді ие рог лиф тік жа зу ды жоюды жақ та ды, алай да ол қар сы 
дә лел дер ді де ес кер ді. Егер ие рог лиф тер кей бір кез де рі әріп тен 
қиын бол са, бас қа жағ дайда олар ке шен ре тін де қа ра пайым» 
деп жаз ған бо ла тын. Ие рог лиф тер ар тық шы лық та ры ның қа та-
рын да, ол бір бел гі мен ұзақ ты ғы на тәуел сіз тұ тас бір ке шен ді 
жа зу мүм кін ді гін, гра фи ка лық си па ты нан оның мә нін жо ра мал-
дау ға бо ла ты нын, ие рог лиф тің омо ни миядан ары лу да ғы ро лін, 
со ны мен қа тар мә де ни дәс түр лер дің ие рог ли фи ка мен ты ғыз 
бай ла ны сын кө ре біл ді. Бұ ған ие рог лиф тер дің айт ар лық тай 
ың ғай сыз дық ту ды ра тын ды ғы қар сы шы ға ды: бел гі лер дің күр-
де лі лі гі, олар ды ес те сақ тау дың қиын ды ғы, олар ды үйре ту дің 
ұзақ ты ғы, со ны мен қа тар ие рог лиф тер жүйесі нің кө не лі лі гі мен 
сөй леу ба ры сын да олар ды жа зу дың ың ғай сыз ды ғы жа та ды. 

Қа зір гі жа пон тіл ші ға лым да ры да ком пью тер лен ді ру ас-
пек ті ле рін қо сып, осы жө нін де айтады. Жа по ния еуро па лық 
мә де ниет ке қо сыл ған нан ке йін  ие рог ли фи ка ны жоюды жақ-
тау шы лар кө бей ді. Олар — жа пон жазуын  ла тын дан ды ру шы-
лар, ка на ға кө шу ді жақ тау шы лар деп ата ды. Олар дың кел тір ген 
фак ті ле рі нің кө бі сі се нім ді. Шы нын да да, жа пон ті лін үйре ту 
– ұзақ үр діс жә не көп жағ дайда осы ған бай ла ныс ты жа пон мек-
теп те рін де 12 жыл оқи ды. Ие рог ли фи ка ны оқы ту ға көп уа қыт 
бе рі ле тін ді гі не қа ра мас тан, бар лы ғы дұ рыс иге ріл мейді. 1975 
жы лы жүр гі зіл ген зерт теу мә лі мет те рі бо йын ша, бас тауыш 
мек теп тің бе сін ші сы нып оқу шы ла ры үй рен ген ие рог лиф те рі-
нің 84,5 % дұ рыс оқып, 52% жа за ал ған; ор та мек теп тің бі рін ші 
сы нып оқу шы ла ры сәй ке сін ше 77,2 % жә не 60,4 %. Әри не, ие-
рог лиф тер дің бір бө лі гі ке йін , оқы ған кез де ба рып, ес те қа ла ды. 
Сон да да, бір де-бір ие рог лиф біл мейт ін жа пон дық ты та бу қиын 
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бол са да, бас қа сын қо йып , жо ға ры бі лі мі бар дың 
кез кел ген ие рог лиф ті дұ рыс оқып, жа за ал мауы 
да кез де се ді. 1979 ж. те ле бағ дар ла ма лар дың бі-
рі не бұ рын ғы ағар ту ми ни ст рін бір не ше ие рог-
лиф ті жазуын  сұ рап, ол бұл тап сыр ма ны қа те сіз 
орын да ған жоқ. Осы лай ша, ие рог ли фи ка тіл ді 
то лық мең ге ру ге ке дер гі бо ла ты ны анық. Әри-
не, ма ши на жа зуы мен ти пог ра фиялық жаз ба да 
да бел гі лер дің ал фа вит тік жа зу да ғы бел гі лер дің 
са ны нан он шақ ты есе көп болуын ан туын дай- 
т ын қиын дық тар бо ла ты ны сөз сіз. Ие рог ли фи ка-
ға қар сы бол ған дар қа зір де бел сен ді лік та ны ту-
да: «Ка на мод зи кай» қо ға мы 1982 ж. өкі мет пен 
Ли бе рал ды-де мок ра тиялық пар тияға өз идеяла-
рын ұсын ған бо ла тын, алай да олар ды тек аз да-
ған адам дар ға на қол да ды. Шын мә нін де, тек ие-
рог лиф ті жою емес, со ны мен қа тар олар ды рет ке 
кел ті ру жә не қыс қар ту мә се ле ле рі де тал қы лан-
ды. Мұн дай жағ дай дың бо лу се бе бі не де? Ие рог-
ли фи ка мен оның жа пон ұлт тық мә де ниеті мен 
бай ла ны сы ның бе де лін де. Ға сыр лар бойы Жа по-
нияда ие рог лиф ті бі лу бі лім ді лік пен әлеу мет тік 
жағ дай дың айт ар лық тай жо ға ры екен ді гін біл-
дір ді; ка на ның мұн дай бе де лі бол ма ды, әйел дер 
сау ат ты бол са, әдет те ка на ны ға на біл ген ді гі те-
гін емес. Жа по нияда жа зу куль ты мен Қы тай дан 
ен ген кон фу ций лік тү сі нік тер үл кен роль ат қар-
ды. Қа зір де жа пон тіл дік ой лауы үшін жа зыл ған 
нәр се ға на ақи қат, шын дық деп са на ла тын ды ғын 
атап өте ді. Ие рог лиф тер ал дын да үрей де, олар ға 
де ген құр мет те сақ та ла ды, ал адам ның бі лі мін 
де қа зір гі кез де ол бі ле тін ие рог лиф тер са ны мен 
ба ға лай ды. Қа зір гі уа қыт та бар лы ғы бел гі лі бір 
дә ре же де ие рог лиф тер ді мең гер ген дік тен, олар-
дың бе де лі бұ рын ғы дай жо ға ры емес. Жа пон 
мә де ниеті қы тай мә де ниеті се кіл ді ие рог ли фи ка-
мен ты ғыз бай ла ныс ты емес: клас си ка лық әде би 
шы ғар ма лар ара сын да ие рог ли фи ка ны ба рын-
ша аз пай да ла ну ар қы лы жа зыл ған не ме се мүл-
де олар ды қол дан бай, ХІ ғ. жа зыл ған «Гэнд зи 
Мо но га та ри» се кіл ді ірі шы ғар ма лар дың бі рін 
атау ға бо ла ды, алай да, ес ке рт кіш тер дің кө бі сі, 
со ның ішін де соң ғы ға сыр лар да ғы ес ке рт кі шер-
дің кө бі сі – ие рог лиф тік мә тін дер. Бұл мә де ни 
жә не пси хо ло гия лық фак тор лар дың жиын ты ғы 
ие рог лиф тік жа зу дың сақ талуына сеп ті гін ти гі-
зе ді. Со ны мен қо са олар саяси мә се ле лер ге де 
бай ла ныс ты: Жа по нияның би лік ба сын да ғы ла-
ры мә де ни мұ ра ны, дәс түр лі жа зу жүйе сін сақ-
тап қа лу ға мүд де лі еді. Алай да, ие рог ли фи ка лық 
жа зу дың сақ та лып қалуын ың се бе бін осы деп 
қа на бі лу тым қа ра пайым дап жі бер ге ні бо лар 
еді. Ға сыр лар бойы жа пон ті лі ие рог лиф тік жа-
зу ға икем дел ді, нә ти же сін де тіл ді, ең ал ды мен, 

оның лек си ка лық жүйе сін айт ар лық тай өз ге рт-
пей тұ рып, ие рог ли фи ка ны қа ра пайым дан ды ру-
ды мүм кін емес ете тін өз ге ріс тер бол ды. 

Бұ ған де йін  қы тай ті лі нен ие рог лиф тер мен 
қо са оқы лу ла ры да ен ген ді гі жа йын да атап өтіл-
ген бо ла тын. Соң ғы ла ры – қы тай сөз де рі, яғ ни 
кан го, жа пон ті лі лек си ка сы ның көп қа бат ты не-
гі зін құ ра ды. Олар дың аз да ған бө лі гі ға на қы тай 
ті лі нен ен ген сөз дер, кан го лар дың кө бі сі қы тай 
тү бір ле рі нен Жа по нияда ту ған күр де лі сөз дер 
бо лып та бы ла ды. Кан го кез кел ген, тіп ті тұр мыс-
тық мә тін де де кез де се ді, бі рақ олар дың са ны 
қо ғам дық-саяси, ғы лы ми-тех ни ка лық әде биет-
тер де көп. Бун го да жа зыл ған 20-30 жж. мы са-
лы, әс ке ри та қы рып та ғы мә тін дер де олар бү кіл 
лек си ка ны құ ра ды, ал түп кі төл бір лік тер дің ро лі 
грам ма ти ка ға ба рып ті рел ді. Кан го ның ма ңыз-
ды лы ғын ба тыс еуро па тіл де рін де гі грек-ла тын 
эле ме нт тер дің ма ңыз ды лы ғы мен са лыс ты ру ға 
бо ла ды. 

Ға сыр лар бойы ХХ ғ. ба сы на де йін  кан го 
мә де ни лек си ка ның, әсі ре се тер ми но ло гия ның 
құ ры лу құ ра лы ре тін де қыз мет ет ті; қа зір олар-
мен ба тыс еуро па тіл де рі нен ен ген сөз дер бә се-
ке лес тік ту ды ру да. Ежел гі жа пон лек си ка сы бұл 
мақ сат тар ға же ту жо лын да бір не ше се беп тер ге 
бай ла ныс ты қо лай сыз бол ды. Бі рін ші ден, қы тай 
тү бір ле рі нің қыс қа лы ғы мен олар дың бір–бі рі не 
кез кел ген мөл шер де тір ке суі ие рог ли фи ка ны бі-
ле тін адам дар ға тү сі нік ті құ ры лым да ғы қа жет ті 
сөз ту ды ру ға мүм кін дік бер ді, мы са лы: до:бу цу
га ку «зооло гия» (до: «қоз ға лу», бу цу «зат», га ку 
«ғы лым»), кэй ацу ки «ма но метр» (кэй «өл шеу», 
ацу «қы сым», ки «құ рал. Жа пон тү бір ле рі ұзын 
жә не күр де лі сөз де гі ком по не нт тер са ны шек-
теу лі бол ған дық тан, ың ғай сыз (әдет те екі ден 
көп). Екін ші ден, қы тай тү бір ле рі ХVІ-ХVІІ ғғ. 
де йін  ық пал ды бол ған қы тай мә де ниеті мен ас со-
циацияла на тын, ал жа пон тү бір ле рі нің бе де лі зор 
бол ма ды; кан го мәр те бе сі жа зу мен бай ла ныс ты 
бол ған дық тан биік бол ды. ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. 
ба сын да Еуро па мә де ниетін иге ру ке зе ңін де көп-
те ген жа ңа тү сі нік тер пай да бол ған да кан го ның 
кө ле мі бір ден арт ты: еуро па тіл де рі лек си ка сын 
бел сен ді каль ка лау жүр ді, тек ке йін  ға на кір ме 
сөз дер ке ңі нен та рал ды. 

Кан го ың ғай лы лы ғы ның те ріс жа ғы да бар, 
ол – омо ни мия. Қы тай тү бір ле рі нің қа ра пайым 
фо не ти ка лық құ ры лы мы, әсі ре се сөз дер ен ген-
де қы тай ті лін де сөз дер ді айыра ала тын тон дық 
айыр ма шы лық тар жойыл ған жа пон ті лін де омо-
но мия ту дыр мау мүм кін емес еді. «Сёкё-дай-кан-
ва-дзи тэн» үл кен сөз ді гін де гі мә ле мет тер ге қа-
ра ған да, Жа по нияда бұ рын-соң ды қол да ныл ған 



ISSN 1563-0226                                              KazNU Bulletin. Oriental series. №1 (76). 2016 295

Ток ка ри на А.М.

48 902 ие рог лиф тің бар лы ғы 323 он дық оқы луы 
бар. Күр де лі сөз дер ту дыр ған да омо но мия жа-
рым-жар ты лай жойыла ды, алай да, айт ар лық тай 
бо лып қа ла ды. Мы са лы, «Үл кен жа пон-орыс 
сөз ді гін де» ко:сё: ды быс та луы бар 23 кан го кел-
ті рі ле ді, олар дың бар лы ғы ек пі ні жа ғы нан бір-
дей жә не «қо лө нер ші», «ауыз ша дәс түр», «ауыз-
ша жау лап алу», «ар се нал», «рес ми ха бар ла ма», 
«заң ды же зөк ше лік», «но та ри ал ды бе кі ту», «өн-
ді ріс тік жа ра қат», «ке ліс сөз дер», «бай ла ныс», 
«(та ри хи) зерт теу», «ма ра пат тау», «ша ғып алу», 
«оқу ор ны ның бел гі сі», «би зань», «кен тү зі лі сі», 
«жо ға ры сау да учи ли ще сі», «ха лық бай лы ғы ның 
ми ни ст рі» жә не т.б. Мұн дай омо ним дер ие рог-
лиф ті біл ген жағ дайда тү сі ну ге оңай, бі рақ тың-
да ған да жә не ка на мен жә не ла тын әр пі мен жаз-
ған да қиын дық ту ды ра ды. 

Қа зір гі кез де мә де ни лек си ка, со ның ішін де 
тер ми но ло гия жа зу да ға на емес, ауыз ша сөз де 
де қол да ны ла тын дық тан, кан го омо ни миясы үл-
кен мә се ле ге ай нал ды. Кан го ны, әсі ре се, те ле ви-
зия мен ра ди ода шек теу ша ра ла ры қол да ны лу да. 
Алай да, олар дан то лық құ ты лу ға бол майт ын-
дық тан, ақ па рат ты ауыз ша айта оты рып, оның 
жаз ба ша нұс қа сы қа тар ұсы ны ла ды. Жа пон те-
ле ви зиясы ның бағ дар ла ма сын кө ріп отыр ған 
ше тел дік аза мат тың кө зі не бір ден жаз ба ша ақ па-
рат тү се ді. Жа ңа лық тар ды айт қан кез де дик тор-
дың арт қы жа ғын да айтылып жат қан ақ па рат-
тың не гіз гі маз мұ ны таб ло да жа зы ла тын; қа зір гі 
уа қыт та ол таб ло сыз, ту ра эк ран да жа зы ла ды. 

Те ле жар на ма мен ха бар лан ды ру лар да кө бі не се 
ауыз ша мә тін бол майды. Те ле ви зияда ғы жаз ба-
ша мә тін нің ро лі мақ сат ты ша ра лар дың нә ти же-
сін де ар тып ке ле ді. Ғы лы ми баян да ма лар мен 
дә ріс тер де, әдет те, не гіз гі тер мин дер ді тақ та ға 
жа за ды не ме се (қа зір гі кез де жал пы ға бір дей 
бол ған) тың дау шы лар ға мә тін ді не ме се те зис-
тер ді ал дын ала та ра та ды. 

Алай да, іс жү зін де ауыз ша сөй ле ген де кан го-
ны ба ты сеуро па тіл де рі нен ен ген кір ме сөз дер-
мен жиі ал мас ты ра ды. Мы са лы, сэй сэй–гэн го га
ку «ге не ра тив ті линг вис ти ка» (қа зір гі тіл бі лі мі 
ба ғыт та ры ның бі рі) тер ми ні жа зу да қол да на ды, 
бі рақ ауыз ша айт қан кез де жа пон дық фо не ти ка-
ға ың ғай лап, аме ри ка тер ми нін қол да на ды. Кан-
го ның кө бі сі ағыл шын ті лі нен ен ген си но ним 
кір ме сөз де рі мен ығыс ты ры лу да. Жаз ба тіл де, 
әлі де кан го көп, бұл олар дың бе де лі мен ың ғай-
лы лы ғы ның дә ле лі бо ла ала ды; күр де лі кан го 
құ ры лы мы ба тыс еуро па тіл де рі нен ен ген кір ме 
сөз дер ге, со ның ішін де грек-ла тын ті лі нен ен ген 
ха лы қа ра лық сөз дер ге қа ра ған да, бі лім ді жа пон-
дық қа тү сі нік ті рек. 

Со ны мен, кан го мөл ше рі нің көп бо луы жа-
пон тіл ді лер үшін әрі ың ғай лы, әрі қиын. Сөй леу 
ті лі нен мә де ни лек си ка ның едәуір қа ба тын қол-
да ныс тан шы ға рып, сәй кес ма ғы на лар ды біл ді ру 
үшін жа ңа сөз дер ту дыр ма йын ша ие рог ли фи ка-
ны алып тас тау мүм кін емес. Соң ғы үде ріс бір-
тін деп ат қа ры лып жа тыр, алай да ол аяқ та лу ға 
жа қын емес.
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Шаях ме тов О.М.,  
Кы дыр баев К.А.

Тра ди ци она ли ст ская ос но ва 
кон сер ва тив ных тен ден ций 

арабс кой лек си ког ра фии как 
до ми нан та ил лю ст ра тив но го 

обес пе че ния сов ре мен ных  
тол ко вых сло ва рей  

арабс ко го язы ка

В статье расс мат ри вает ся проб ле ма ти ка влия ния кон сер ва тиз ма 
на прин ци пы от бо ра и по да чи ци тат но го ма те ри ала в сов ре мен ных 
сло ва рях арабс ко го язы ка, ог ра ни чен ные вре мен ны ми и ло каль ны ми 
рам ка ми. Об суж дают ся сте пень преск реп тив нос ти арабс ких сло ва
рей, при ме няемые кри те рии в от бо ре ил лю ст ра тив ных при ме ро в и 
вы пол няемые ци та та ми функ ции нор ма тив нос ти.

Клю че вые сло ва: кон сер ва тив ный под ход, ил лю ст ра тив ный при
мер, ци та та, нор ма тив ность.

Shayakhmetov O.M., 
 Kydyrbayev K.A.

Traditionalist basis of 
conservative tendencies of 

Arabic lexicography as a 
dominant of illustrative provide 

in modern Arabic dictionaries 

The article discusses the problems of the influence of conservatism 
on the principles of selection and submission of quotations material in 
modern Arabic dictionaries,which are limited to temporary and local 
framework,discusses the degree of normativity in Arabic dictionaries, cri
teria used in the selection of illustrative examples and executable quotes 
normative function.

Key words: conservative approach, an illustrative example, a quote, 
normativity.

Шаях ме тов О.М.,  
Кы дыр баев К.А.

Араб лек си ког ра фиясы ның 
кон сер ва тив ті тен ден цияла ры
ның тра ди ци она лис тік не гі зі – 

қа зір гі араб тіл ді  
тү сін дір ме сөз дік те рін де 

дәйек те ме ма те ри ал ды ұсы ну
да ғы не гіз гі ба ғыт

Ма қа ла да қа зір гі араб ті лі сөз дік те рін де гі дәйек те ме ма те ри ал
ды ірік теу жә не ұсы ну прин цип те рі не жер гі лік ті жә не за ман дық шең
бе рі мен шек те ле тін кон сер ва тив тік ұстаным ның жа сайт ын ық па лы 
қа рас ты ры ла ды. Араб ті лі сөз ді гі нің преск реп тив тік дең гейі, ил лю
ст ра циялық мы сал дар дың ат қа ра тын нор ма тив тік қыз мет те рі жә не 
олар ды ірік теу кри те рий ле рі ту ра сын да сөз қоз ға ла ды.

Тү йін  сөз дер: кон сер ва тив тік көз қа рас, ил лю ст ра циялық мы сал, 
дәйек сөз, нор ма тив ті лік.
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Вопрос о понятии цитаты в арабском словаре, его целях, 
функциях и критериях отбора в трудах по арабской лексикогра-
фии остается дискуссионным, не говоря уже об отечественных 
исследованиях в области арабской лексикографии. Проблема-
тика иллюстративного материала, как и многих других аспек-
тов в арабском словаре, на сегодняшний день находится на ру-
беже переходного периода между призывами уберечь литера-
турный язык от порчи и искажений и утверждениями о необхо-
димости учитывать его непрерывную эволюцию, принимая во 
внимание любые семантические и структурные модификации 
лексики, как обязательное явление, продиктованное обстоя-
тельствами процветающего общества. Приверженность норма-
тивному принципу выражено в стремлении составителей сло-
варя использовать цитаты ранних источников для семантиза-
ции устаревших значений и для современных и распространен-
ных значений, которые по оценке составителей являются не 
красноречивыми. Характеризуя данную проблематику, извест-
ный арабский лингвист отмечал: «Лексический материал 
арабского словаря сегодня не основан на научных наблюде-
ниях фактического дискурса и все еще отстаивает проблемати-
ку соответствия словарного материала красноречивости, кон-
сервативности прежних взглядов, основанных на пресловутом 
принципе нормативности» [1, с. 189]. Арабский словарь содер-
жит глубокую идеологическую основу, в рамках которой сох-
ранность чистоты языка означала правильное понимание осно-
вополагающих религиозных источников. Составители класси-
ческих словарей открыто изъявляли свою позицию как через 
предисловия, так и в названиях составленных ими лексикогра-
фических трудов. Так, автор словаря «تھذيب اللغة» (очищение 
языка) аль-Азхари (282-370 г.х.) заявляет, что его труд содер-
жит исключительно правильную лексику из доверенных источ-
ников [2]. Ибн Дурейд озаглавил свой труд как «الجمھرة اللغة» (об-
щепринятое достоверное в языке), поясняя это тем, что «отоб-
рал он для словаря лишь принятую арабами лексику избегая 
все чуждое и неприемлемое» [3]. По словам составителя слова-
ря « غةالصحاح في الل » (правильное в языке) аль-Джаухари (ум. 393 
г.х.) в труде содержится только правильная лексика, собранная 
из уст чистокровных арабов [4].   
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Под термином «الشاھد» подразумевались иск-
лючительно аргументирующие цитаты, приводи-
мые по строго определенным критериям, собран-
ным в одном высказывании ат-Тахнауи: «В каче-
стве цитаты «الشاھد» приводятся (отрывки) из нис-
послания (Корана) или правильной речи арабов» 
[5, с. 1002]. В данном определении, помимо пра-
вильности речи арабов, не уточняется сама фор-
ма организации речи: стихотворная или про-
заическая. Причиной тому могло служить то, что 
если одними авторами лексикографических и 
грамматических трудов цитировались исключи-
тельно выдержки из прозы, то другие под цитата-
ми подразумевали отрывки стихотворных произ-
ведений. Примером первых может служить аз-
Зуджаджи (ум. 240 г.х.), который в труде под наз-
ванием «اإليضاح في علل النحو» противопоставляет 
понятия цитата «كالم الشاھد» и поэзия, где под ци-
татой подразумевает отрывок из прозы [6, с. 63]. 
Среди языковедов второй категории, Ибн Хишам 
аль-Ансари (ум. 761 г.х.) в своем труде под назва-
нием «تلخيص الشواھد وتلخيص الفوائد» приводит цитаты 
исключительно из поэтических произведений. 
Данная тенденция имеет место в наши дни в тру-
дах современных изданий. Арабские языковеды 
предъявляли строгие ограничения к цитируемым 
текстам, связанные с локализацией или периода 
жизни авторов цитат вне зависимости от того, к 
какой форме речи, прозаической либо стихотвор-
ной, относился цитируемый текст. В стремлении 
к эталонной чистоте языка и правильного пони-
мания религиозных источников цитированию 
подлежали тексты, относящиеся к периоду не 
позднее II века хиджры, авторами которых долж-
ны были являться чистокровные арабы, прожи-
вающие вдали от других народов. Цитаты, авто-
ры которых жили в более поздний период либо 
тесно контактировали с иноязычными народами, 
как правило не попадали под категорию «الشاھد» и 
не могли выступать ни в качестве аргументи-
рующего довода правильности лексики, ни для 
утверждения того или иного грамматического яв-
ления, а употреблялись на правах разъясняющего 
контекстуального примера «المثال». В силу локаль-
ных и временных ограничений предъявляемые к 
цитатам в словарях, в  арабской лексикологичес-
кой традиции развитие арабского языка принято 
рассматривать в разрезе с временными отрезка-
ми, которые в структурном или семантическом 
плане так или иначе способствовали изменению 
лексического состава языка. Согласно наиболее 
распространенному среди арабских лексикологов 

мнению диахронический анализ арабской лекси-
ки осуществляется в соответствии с пятью основ-
ными временным периодами: 

1. Доисламский период, или эпоха джахи-
лии (невежества), когда из близкородственных 
племенных диалектов, распространенных на 
территории арабского полуострова сложилась 
единая форма поэтического языка, получившая 
название «لغة الشعر الجاھلي» (язык доисламской 
поэзии), самые древние свидетельства которого 
относятся к V в. 

2. Исламский период берет начало с истори-
ческого возникновения ислама в VII в. и завер-
шается падением Омейядского государства в 
750 г. (середина II века хиджры), и является по-
воротным периодом в истории арабского язы-
ка, когда в поэзию и активный обиход прони-
кает лексика Корана или существующие слова 
под воздействием религиозных факторов, обре-
тают новое значение. 

3. Аббаситский период, берущий начало 
соответственно с момента возникновения абба-
ситского халифата и завершающийся его паде-
нием после завоевания Багдада монгольскими 
войсками в 1258 году (середина VII века хидж-
ры). 

4. Период эмиратов берет начало с конца 
правления аббаситской династии и оканчивает-
ся падением Османской империи и началом ев-
ропейской экспансии в арабский мир в XIX ве-
ке. 

5. Период возрождения, начало которого, 
как правило, связывают с временем правления 
Мухаммада Али-паша в Египте с 1805 года и 
по настоящее время. 

Особую значимость при анализе ранних 
арабских словарей представляют именно доис-
ламский и исламские периоды, так как словник 
и иллюстративную зону составлял лексический 
материл исключительно из указанного времен-
ного отрезка. Опираясь на вышеизложенные 
деления арабской лексики на эпохи, так или 
иначе оказавшие влияние на ее развитие, авто-
ры заимствованных в словаре отрывков рас- 
сматриваются нами с позиции 2-х разрядов: 

I-й разряд: авторы, жившие в период фикса-
ции лексики (عصر الرواية), чьи сочинения и выс-
казывания применялись в качестве доказатель-
ства в подтверждении или опровержении того 
или иного грамматического явления, служили 
неким лексическим и семантическим фильтром 
от всевозможных последующих «засорений» 
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языка неарабской лексикой, способных привес-
ти к его порче и искаженному пониманию ре-
лигиозных источников. 

II-й разряд: авторы, жившие после периода 
фиксации, чьи цитаты не являлись языковым 
аргументом, тем не менее применялись ранни-
ми словарями дабы указать на ошибочность 
данного употребления либо демонстрировать 
приобретение старой лексики новых семанти-
ческих свойств. Возглавляет данную категорию 
аббаситкий поэт Башшар ибн Бурд аль-Укайли 
(ум. 167 г.х.), так как именно с него, по заявле-
нию ас-Суюти [7, с. 377], следует начинать 
эпоху авторов محدثون, не относящихся к эталон-
ному периоду фиксации языка. 

В трудах, посвященных описанию грамма-
тических явлений, а также словарях раннего 
периода мы находим отрывков поэтических 
произведений, относящихся к более позднему 
периоду. Так, например Ибн Бари в своих трак-
татах использовал цитаты аль-Атаби (ум.  
208 г.х.), Бишра ибн Мутамара (ум. 210 г.х.), 
Абу Али ибн аль-Басыра (ум. 255 г.х.), Абу 
аль-Аля аль-Магри (ум. 449 г.х.). Сюда же 
можно отнести множество примеров цитирова-
ния отрывков из поэзии аль-Мутанабби (ум. 
354 г.х.) в словарях «Лисан аль-араб» Ибн 
Манзура и «Тадж аль-арус» аз-Забиди. Прису-
тствие фрагментов из произведений авторов, не 
относящихся к периоду мотивации в словарях 
классического периода, отнюдь не показатель 
отказа составителей от консервативных взгля-
дов их современников. Авторы словарей до-
вольно хорошо осознавали значение контекста 
в семантизации словарной единицы, поэтому 
подобного рода цитаты служили не доказатель-
ством наличия применения того или иного сло-
ва или грамматического явления в литератур-
ном языке, а были нужны в качестве второсте-
пенного иллюстративного примера, выпол-
няющего не аргументирующую, а скорее 
идеологическую функцию. При этом, к авторам 
произведений, отрывки из которых цитирова-
лись в качестве идеологического примера, при-
менялись строгие нормативные требования, в 
частности каждый из них должен был глубоко 
разбираться в различных областях арабского 
языкознания или по меньшей мере быть изве-
стным поэтом, чьи высказывания или произве-
дения популярны и узнаваемы. Давая поясне-
ния о наличии цитат из произведений авторов 
позднего периода в руде под названием  

«аль-Кашшаф», его автор аз-Замахшари отме-
чал, что «поэтические отрывки «поздних» хоть 
и не допустимы для использования в качестве 
довода на правильность того или иного языко-
вого явления, все же могут быть приведены для 
вспомогательного подтверждения наличия дан-
ного явления, ввиду глубокого познания их ав-
торов в области языка» [8, с. 220]. Таким обра-
зом, аз-Замахшари настаивает на допустимости 
использования стихотворных отрывков позд-
них авторов с целью подтверждения наличия 
определенной фонетической, грамматической 
или иной языковой закономерности либо для 
выявления семантических особенностей конк-
ретной лексической единицы после выявления 
правильности ее употребления с помощью ар-
гументирующего примера. Ибн Манзур в сло-
варе «Лисан аль-араб» в ряде случаев неоднок-
ратно прибегает к высказываниям ученных ли-
бо поэтов позднего периода. Так, после основ-
ной дефиниции в словарной статье заголовоч-
ной единицы «رأى» и аргументирующих ее 
употребление в языке основных цитат следует 
высказывание ученого лингвиста Ибн Джинни 
(ум. 395) и строки из стихов аль-Мутанабби, 
которые автор словаря сопровождает словами: 
«так говорил и аль-Мутанабби…» или «тому 
пример также слова аль-Мутанабби …»  
[9, с. 1537-1541], указывающие на второстепен-
ность такой цитаты, ограниченная лишь функ-
цией контекстуального примера.  

Позиции сторонников консервативной тен-
денции, ограниченной идеологическими моти-
вами межкультурного столкновения и борьбы с 
противниками исламской цивилизации, рас- 
сматривают язык как составляющую их само-
бытности, в связи с чем любые призывы к язы-
ковым реформам и речи о развитии и естест-
венной эволюции лексики трактуются как 
«ядовитая пропаганда», следствием которой 
непременно станет «зарождение нового языка, 
отличного от языка Корана, хадисов, красноре-
чивой поэзии и прозы» [10, с. 51-53] и посяга-
тельством «на все самое ценное, что почитали 
арабы и чем они гордились» [11, с. 22]. Основ-
ным критерием консервативного подхода яв-
ляется нормативность. В качестве основного 
условия первых толковых словарей арабского 
языка в отборе цитатного материала выступала 
чистота и красноречивость слова. Мерилом ли-
тературности лексики служили временные и 
локальные рамки. Сегодня подобные словари 



Вестник КазНУ. Серия востоковедения. №1 (76). 2016300

Тра ди ци она ли ст ская ос но ва кон сер ва тив ных тен ден ций арабс кой лек си ког ра фии ...

принято называть прескриптивными. Им про-
тивопоставляются дескриптивные словари, наз-
начением которых являлась фиксация и описа-
ние полного состава лексики, находящейся в 
живом употреблении. Ранние же нормативные 
словари, напротив, задавали стандарт употреб-
ления и литературную норму, оставляя без вни-
мания все противоречащее несоответствующее 
заданному стандарту. Существует также мне-
ние о том, что первые из арабских словарей яв-
лялись дескриптивными и фиксировали любые 
лексические и семантические реалии до тех 
пор, пока в арабский язык не проникли элемен-
ты чуждой лексики, неизбежно повлекшие за 
собой серьезную угрозу ошибочного понима-
ния божественныхтекстов, ниспосланных и 
толковавшихся на литературном, далеком от 
иноязычных искаженийарабском языке, тем са-
мым положив начало эпохе нормативных сло-
варей. Похожая тенденция имела место также 
на рассвете западной лексикографии и просу-
ществовала вплоть до XII в., когда источником 
для корпуса словаря отбирались лишь литера-
турные тексты. Позднее словарные статьи за-
падных словарей стали все больше включать 
лексику из повседневной жизни, прессы, фоль-
клора и других источников [12]. Однако, уже в 
XIX в., на рубеже формирования американско-
го варианта английского языка, выходят в свет 
знаменитые лексикографические справочники 
Ноя Вевбстера, считавшего себя более рефор-
матором языка нежели тем, кто описывает и ре-
гистрирует лексику такой, какая она есть. На 
смену прескриптивным пришли описывающие 
дескриптивные словари, цель которых заклю-
чалась не в нормировании лексики, а в фикса-
ции всех имеющихся в языке употреблений. 
При обращении же к истории арабской лекси-
кографии едва ли можно констатировать пол-
ный переход от нормативных словарей в опи-
сывающие. Более того, существующий разрыв 
между литературным арабским языком и разго-
ворным диалектом по сей день дает повод 
усомниться, что данный переход вообще имел 
место.  

Большинство из современных словарей 
арабского языка ставят перед собой задачу зак-
лючить различные уровни дискурса, где клас-
сический литературный язык переплетался бы 
с иными проявлениями после классического 
времени. Одновременно в их задачах ярко вы-
ражается стремление отразить фактическую 

языковую среду. Всему этому препятствует 
давление скрытого шаблонного фактора, кото-
рый в последствии доминирует в течении всего 
процесса составления словаря. Свидетельством 
этому служат значительная доля цитатного ма-
териала из старого лексикона, как правило из-
ложенного особенностями религиозного или 
красноречивого литературного дискурса. При 
обращении к «Большому словарю» Каирской 
академии арабского языка,из 368 авторов, чьи 
высказывания цитировались в иллюстративной 
зоне словарных статей, 318 являются авторами 
I-го разряда, т.е. жившие до второй половины 
II века хиджры, что составляет 86,4% от коли-
чества цитируемых авторов в первой части сло-
варя.  

 

 
 
Доминирование авторов данной категории 

обусловлено как консервативностью составите-
лей, так и отсутствием систематичности в ци-
тировании авторов, представляющих специфи-
ку арабской лексики на различных рубежах ее 
эволюции, несмотря на заявленную составите-
лями попытку максимально отразить всю ис-
пользуемую на сегодняшний день лексику во 
всех периодах ее существования. Подобное по-
ложение дел вполне может быть удобным для 
составителей, так как по заявлениям Х. ан-Нас-
рауи, подражание первым словарям, с одной 
стороны, избавляет составителя от сложностей 
отбора цитат, а с другой ‒ позволяет ему по-
своему распоряжаться цитатами, добавляя и 
исключая из них излишние фрагменты, избегая 
при этом ответственности авторства высказы-
вания [1, с. 65]. Подражание одних словарей 
более ранним в отборе словника и иллюстра-
тивного материала на протяжении всей исто-
рии арабской лексикографии всегда преследо-
вало задачу уберечь нормативный уровень дис-
курса, признанного литературным стандартом 
во всех сферах официальных языковых комму-
никаций. Продолжение данной традиции сов-
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ременными словарями принудительно внушает 
мысль о якобы наличии некоего единого язы-
кового уровня общего для всех социальных 
групп и сфер жизни. Сюда же относится обяза-
тельное включение в иллюстративную зону ци-
тат из Корана и хадисов, а также фрагментов из 
древней поэзии и прозы исключительно клас-
сического периода вне зависимости от степени 
отражения ими значения толкуемой словарной 
единицы и их семантической актуальности на 
сегодняшний день. Безусловно, вопрос об акту-
альности самих религиозных текстов и их язы-
ковых значений с точки зрения религии не мо-
жет вызывать каких-либо дискуссий по поводу 
правильности применения отрывков из них в 
каком-либо из лексикографических справочни-
ков. Тем не менее цитаты подобного рода 
должны использоваться для отражения семан-
тических свойств и специфики своих времен-
ных рубежей и в какой-то степени освещать са-
му динамику эволюции лексики, отпечатки ее 
развития, позволив быть признанными новым 
лексическим и семантическим употреблениям, 
возникавшим на протяжении всего развития 
языка. По заявлению Х. ан-Насрауи, «отдавая 
полное предпочтение цитатам из классического 
периода, только потому, что считаем их неос-
поримым доводом правильности и чистоты от-
ражаемой ими лексики, мы рискуем тем, что 
словарь перестанет отражать реальную языко-
вую картину, так как цитаты из древних источ-
ников (Корана, хадисов, древней прозы, поэзии 
и т.д.) представляли фактическое языковое 
употребление своего времени, в связи с чем 
имели успешное применение на старте лекси-
кографического движения не утратив своего 
влияния по сей день. Сегодня же необходимос-
ть их применения (в области лексикографии – 
Ш.О.) мы видим лишь в рамках исторического 
контекста» [1, с. 200].  

В «Большом словаре» Каирской академии, 
как и в других современных толковых словарях 
арабского языка ярко выражены консерватив-
ные взгляды ранних лексикографов. Употреб-
ленные ими некогда значения для многих поня-
тий применимы и сегодня. В современной 
арабской лексикографической номенклатуре 
термины«التمثيل» ,«االقتباس» ,«االستشھاد», каждый из 
которых в определенной степени обозначает 
понятие «цитирование», зачастую взаимозаме-
щяемы. Согласившись с Ибн Манзуром, авто-
ром знаменитого «ал-Лисана», понятие 

-можно считать доводом или аргумен «االستشھاد»
том, приводимым в речи говорящего или писа-
теля в пользу какого-либо мнения или утверж-
дения [9, с. 356]. Другими словами, «االستشھاد» в 
понимании ранних языковедов – цитата, отно-
сящейся к периоду не позднее II в.х. (VIII н.э.), 
применяемая учеными грамматики и лексико-
графами для доказательства наличия опреде-
ленной языковой закономерности или выявле-
ния соответствия той или иной лексической 
единицы литературному языку. Введенные 
ранними языковедами ограничения вызваны их 
опасениями перед возможными искажениями, 
которым подвергается лексическая единица 
будь то в фонетическом или структурно-семан-
тическом плане. Поэтому данный подход в по-
нимании цитаты указывает на абсурдность тол-
кования текстов доисламской эпохи и фунда-
ментальных текстовых религиозных источни-
ков с помощью цитирования отрывков произ-
ведений позднего периода. При этом появив-
шаяся в результате языкового развития и меж-
культурного взаимодействия лексика либо пол-
ностью игнорировалась, либо регистрирова-
лась в первых толковых словарях как «непра-
вильная», вследствие чего колоссальный лекси-
ческий материал, использованный ученными, 
поэтами и писателями в их идейных произведе-
ниях остался без должного внимания.  Тем не 
менее ключевые слова «довод, аргумент» в 
упомянутом заключении отнюдь не намекают 
на сходство данного понятия с иными видами 
цитирования, а указывают на навязываемую 
типичную природу цитируемого фрагмента, вс-
ледствие выполняемых им определенных 
функций нормативности и аргументации.  

Источниками для цитат-аргументов выс-
тупают коранические тексты, достоверные 
пророческие предания, передававшиеся дос-
ловно и речь арабов, правильность которой 
не вызывала сомнений. Ответ на вопрос, к ка-
кой из речей арабов возлагалось столь высо-
кое доверие, лежит в лингвистических трудах 
ранних языковедов, где довольно часто при-
водится текст, авторство которого относят к 
выдающемуся ученому философу Абу Насру 
аль-Фараби. Автор высказывания перечис-
ляет арабские племена, язык которых послу-
жил основой для формирования литературно-
го арабского языка, а также указывает на 
критерии, по которым осуществлялась реги-
страция языка, включающие временные и  
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локальные ограничения. Текст высказывания 
приводится в трактате аль-Фараби под назва-
нием «كتاب الحروف» [13, с. 269]. Как следствие 
в современных словарях арабского языка не 
мало свидетельств применения цитатного ма-
териала в целях утверждения нормативности 
устаревших значений, игнорируя при этом наби-
рающие актуальность фактические реалии.  

Резюмируя вышесказанное, консервативный 
подход подразумевает использование в словаре в 
качестве цитаты-аргумента лишь проверенные 
авторитетные религиозные источники, достовер-

ные предания, поэзию и прозу исключительно 
классического периода. Принцип преемственнос-
ти арабских словарей ярко выражен при анализе 
источников цитатного материала в современных 
словарях арабского языка, где без сомнения 
предпочтение отдается имеющим особый статус 
религиозным текстам и классической поэзии ав-
торов I-го разряда. Между тем, цитаты из прозы 
как ранних, так и поздних авторов, а также сочи-
нения поэтов II-го разряда находят применение 
лишь в некоторых словарях современных  
авторов.  
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Қа зақ және тү рік бала лар ауыз 
әдебие тін дегі ойын дық  

фольклор

Ма қа ла да қа зақ жә не тү рік ба ла лар ауыз әде биетін де гі ойын  
фоль кло ры ның зерт те лу та ри хы, ұқ сас тық та ры, клас си фи ка цияла нуы 
қа рас ты рыл ған. Ойын  фоль кло ры ның жанр лық түр ле рі мен олар дың 
ерек ше лік те рі тал дан ған. Екі ха лық тың ауыз әде биетін де кез де се
тін қа ла мақ, жа ңы лт паш, жұм бақ, ма зақ та ма сияқ ты кө ле мі жа ғы нан 
ша ғын поэти ка лық шы ғар ма лар қа зақ ба ла лар фоль кло рын да ойын
дық фольклор дың, тү рік ха лық әде биетін де бол са те кер ле ме лер дің 
ішін де қа рас ты ры ла ды. Олар дың не гіз гі қыз ме ті ба ла ны зе рік тір мей, 
ойна та оты рып ой лау, ес те сақ тау қа бі ле тін да мы ту. 

Түйін сөз дер: қа ла мақ, жа ңы лт паш, жұм бақ, ба ла лар фоль кло ры, 
ойын дық фольклор, ха лық ауыз әде биеті.

Ibrayev Sh., Kelgenbayeva S.J

Game folklore in the kazakh and 
turkish oral creativity

This article describes the genres of children’s game folklore in the Ka
zakh and Turkish folklore, and their history of research, poetic features and 
similarity. 

The small poetic genres which are found in folklore of two people such 
as draws, tonque twisters, riddles, counting rhymes are considered in the 
Kazakh children’s game folklore, and in the Turkish folklore in part teker
lemeler. Their main function in game form to develop thinking, memory, 
sharpness of the child.

Key words: draw, tonque twister, children’s folklore, game folklore, 
folklore.

 Ыбы раев Ш., Кел ген баева С.Ж.

Игро вой фольклор в ка зах ском 
и ту рец ком уст ном твор честве

В дан ной статье расс мот ре ны ма лые поэти чес кие жан ры в ка за х 
с ком и ту рец ком детс ком на род ном фоль кло ре, так же их ис то рия 
изу че ния, поэти чес кие осо бен нос ти и схо жес ти. Вс тре чающиеся в 
уст ном на род ном твор чест ве двух на ро дов ма лые поэти чес кие жан
ры, та кие как же ребь ев ки, ско ро го вор ки, за гад ки, счи тал ки, в ка за хс
ком фоль кло ре расс мат ри вают ся в иг ро вом фоль кло ре а в ту рец ком 
в от де ле те кер ле ме лер. Ос нов ная их функ ция – в иг ро вой фор ме раз
ви вать мыш ле ние, па мять, сме кал ку ре бен ка. 

Клю че вые сло ва: же ребь ев ка, ско ро го вор ки, детс кий фольклор, 
иг ро вой фольклор, уст ное на род ное твор чест во.
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ҚА ЗАҚ ЖӘНЕ  
ТҮ РІК БАЛА ЛАР АУЫЗ 

ӘДЕБИЕ ТІН ДЕГІ 
ОЙЫН ДЫҚ  
ФОЛЬКЛОР

Кө ле мі жа ғы нан ша ғын поэзия лық шы ғар ма лар кез кел ген 
ха лық тың ба ла лар фоль кло рын да көп кез де се ді. Мұн дай шы-
ғар ма лар дың бо ла шақ ұр пақ тәр биесі мен ба ла ның ұлт тық са-
на сы ның қа лып тас уын да ғы рө лі ора сан зор. Сон дық тан да ауыз 
әде биеті нің бұл тү рі ежел ден-ақ зерт теу ші лер дің на за ры нан 
тыс қал ма ған. Оның ішін де түр кі ха лық та ры ның ор тақ ру ха-
ни мұ ра сы бо лып та бы ла тын Мах мұт Қаш қа ри дың « Диуа ни 
лұ ғат-ат түрк», сон дай-ақ, «Ко декс Ку ма ни кус» ең бек те рі нен 
осын дай шы ғар ма лар ды кез дес ті ре міз. Кө ле мі жа ғы нан ша ғын 
қа ла мақ, жа ңы лт паш, жұм бақ, са на мақ, ма зақ та ма сияқ ты ба ла-
лар фолькло ры ның түр ле рі әрі көр кем дік, әрі тәр бие лік қыз мет 
ат қар ған. Әсі ре се, жа ңы лт паш тар дың тәр бие лік мә ні, жас ұр-
пақ ты ұлт тық нәр мен су сын да ту да ғы рө лі, ба ла лар дың ті лін да-
мы ту да ғы үле сін ай рық ша айтуға бо ла ды. Қа зір гі кез де жа ңы-
лт паш тар мек теп ке де йін гі жә не бас тауыш мек теп те, ба ла ның 
ті лін дұ рыс шы ға ру мақ са тын да көп пай да ла ны ла ды. Әсі ре се, 
бел гі лі бір ды быс ты шы ға ра ал майт ын ба ла ға дәл сол ды быс қа 
ар нал ған жа ңылтпаш ты айт қы зып, қайтала ту ар қы лы тіл ке міс-
ті гін жөн деу ге бо ла ды. Ер те кез ден-ақ хал қы мыз жа ңы лт паш тар-
дың қыз ме тін біл ген жә не пай да ла нып, бү гін гі күн ге жет кіз ген. 

Жа ңы лт паш тар ту ра лы да, жұм бақ тар ту ра лы да ең ал ғаш-
қы де рек тер ді жо ға ры да атал ған М. Қаш қа ри дің « Диуа ни Лұ ғат 
ат-Түрк тен» кез дес ті ре міз. Бұл ең бек те: «тап зұғ» ау дар ма сы – 
жұм бақ. «Тап зұ ғұқ та пұз дұм» ау дар ма сы – Жұм бақ ше шіс тім»- 
деп бе ріл ген [сә лім кі та бы 521 б] . Жұм бақ тар дың пай да бо луы 
мен та ри хи дам уын  анық тау да ер те де гі жаз ба мұ ра лар мен са-
лыс ты ра оты рып зерт теу фольклор дың ең ма ңыз ды мә се ле ле-
рі нің бі рі бо лып та бы ла ды. Осы орай да ор та ға сыр ес ке рт кі ші 
«Ко декс Ку ма ни кус та ғы» де рек тер дің мә ні өте жо ға ры. Се бе-
бі, бұл шы ғар ма түрік ха лық та ры ның жұм бақ та ры жи нал ған 
ең ес кі де рек кө зі. Ол ту ра лы В. Банг, Г. Не мет, А.Н.Са мой ло-
вич; С.И. Ма лов ,т.б. ға лым дар атап көр сет кен. Тү рік ға лы мы 
Н.Асым «Ко декс Ку ма ни кус та ғы» ал ты жұм бақ ты тү рік ше ге 
ауда рып жа рияла ған. 1936 жы лы «Ко декс Ку ма ни кус тың» фак-
си ми ле сін жа рияла ған ру мын дық ға лым В. Дрим ба да жұм бақ-
тар ды зерт те ген. 2004 жы лы қып шақ ес ке рт кіш те рі нің зерт теу-
ші сі А.Гар ка вец тің «Ко декс Ку ма ни кус ты» зерт те ген ең бе гін де 
47 жұм бақ орын ал ған. Әлем фоль кло рын да бұл жұм бақ тар-
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ды «Ку ман жұм бақ та ры» деп атай ды. Ең ал ғаш 
«Ко декс Ку ма ни кус та ғы» жұм бақ тар дың өзін дік 
ерек ше лік те рі мен олар дың түрк ха лық та ры ның 
фоль кло рын да ғы нұс қа ла рын са лыс ты ра зерт-
те ген ға лым А.Инанд. «Ко декс Ку ма ни кус тың» 
1966 жы лы Авт рия лық ға лым А. Тит це та ра пы-
нан жа риялан ған нұс қа да ғы «Ak k’üjmäni ayzu 
jok» «Ак күж ма ні аузы жоқ»жұм бақ тың жауабы 
– жұ мы рт қа – деп жа зыл ған. Осы жұм бақ қа зақ 
фоль кло рын да да кез де се ді: «Айда ла да ақ отау, 
аузы-мұр ны жоқ отау» [7, 28].

Ба ла лар фоль кло рын да ғы ойын  фоль кло ры-
ның жи на луы мен зерт те лу та ри хы на тоқ та лар 
бол сақ, 1926 жы лы ба сы лып шық қан «Ба ла-
лар ға тар ту» ат ты кі тап та ха лық поэзиясы ның 
ба ла лар ға ар нал ған үл гі ле рі тұң ғыш рет то лы-
ғы рақ топ тас ты рыл ған бо ла тын. Жи нақ та бе-
сік жы ры ның, сау сақ ойын да ры ның, тақ пақ тар 
мен сұ ра мақ тар дың, ар нау-ті лек өлең де рі нің, 
қы зық та ма лар дың, жа ңы лт паш тар мен жұм бақ-
тар дың үл гі ле рі жи нақ тал ған. Ұлы тұл ға Ах мет 
Байт ұр сы нов тың «Әде биет та ныт қыш» ат ты ең-
бе гін де «өті рік өлең», «жұм бақ», «жа ңы лт паш», 
«тақ пақ», «жа ра па зан», «бе сік жы ры» сияқ ты 
тер мин дер ал ғаш ғы лы ми айна лым ға еніп, ма-
ғы на лық жа ғы нан тия нақ та ла ды. Сон дай-ақ қа-
зақ фоль кло рын ар найы зерт те ген С.Сей фул лин-
нің 1932 жы лы жа рық көр ген «Қа зақ әде биеті» 
ең бе гін де зерт теу ші ба ла лар ға ар нал ған ха лық 
жыр ла рын ар найы топ тас ты рып, бө ле жа ра қа-
рас тыр май ды, оны бір тұ тас ха лық мұ ра сы ның 
іш кі жанр лық түр ле рі ре тін де та ни ды. Мә се лен, 
бе сік жыр ла ры, ба ла лар тақ пақ та ры мен ойын  
өлең де рін, тұр мыс-салт жыр ла ры ның ар на сын-
да са ра лай ды [1, 23-25]. Бұ дан ке йін гі ойын дық 
фольклор дың үл гі ле рі бел гі лі ға лым Ш. Ыбы-
раев тың «Ақ сан дық, көк сан дық» [8], «Со қыр 
те ке» ат ты кі тап та рын да ба сы лып шық ты.

Қа зақ ба ла лар фоль кло рын да тер мин дік 
жүйе әлі тү бе гей лі қа лып тас па ған мен, Кен же-
хан Ма ты жа нов тың ұсы нып отыр ған жік те уін де 
мұн дай шы ғар ма лар ды «Ойын дық фольклор» 
деп жал пы ба ла лар фоль кло рын да үшін ші үл-
кен бө лім нен орын бер ген. Со ны мен осын дай 
ша ғын шы ғар ма лар ды тү рік тер «Те кер ле ме лер» 
деп ор тақ атау мен ата са, қа зақ ауыз әде биетін де 
«Ойын дық фольклор» де ген атау мен бел гі лі. Бі-
рақ тү рік фоль кло рын да ғы «те кер ле ме лер» мен 
«ойын дық фольклор» бір-бі рі не тү сі нік, маз мұн, 
жік теу жақ та ры нан ту ра сәй кес ке ле бер мейді.

Те кер ле ме, біз дің ше, са на мақ, қа ла мақ, сұ-
ра мақ, жа ңы лт паш, жұм бақ, т.б. сияқ ты ша ғын 
жанр лар дың бә рі нің ор тақ атауы. Тү рік ға лым да-
ры ара сын да «те кер ле ме» сө зі нің қай дан шық қа-

ны ту ра лы екі түр лі пі кір бар. Оның бі рі – Ах мет 
Та лат Онай дың пі кі рі. Ол – те кер ле ме сө зін «те-
кер» сө зі нен шық қан дей ді. Ма ғы на сы «тек, тек, 
те кер, те кер» яғ ни «бір-бір ден», «ке зек-ке зек» 
де ген ма ғы на да. Екін ші пі кір – Шүк рү Ел чин нің 
пі кі рі бо йын ша: «Тың дау шы лар мен кө рер мен-
дер дің на за рын ауда ру мақ са ты нан ту ған, сөз ді, 
өлең ді ай нал ды рып, дөң ге ле тіп ой нат қан, яғ ни 
бұл жер де те кер ле ме тү рік тің те кер лек – дөң ге-
лек сө зі не жа қын.» Те кер ле ме нің аясы ба рын ша 
кең. Кө бі не те кер ле ме лер ге жар ты лай ма ғы на-
лы, жар ты лай ма ғы на сыз, жар ты лай ұй қас ты, 
жар ты лай ұй қас сыз ойын дар да, ер те гі лер лер дің 
ба сын да кез де се тін, Ха жи варт, Қа ра гөз ойын да-
рын да ғы өлең дер жа та ды [5].

Тү рік ға лым да ры та ра пы нан бұл жанр дың 
зерт теу ші ле рі Пер тев Най или Бо ра тав, До ган 
Кайа, Мех мет Йар дым жы, сон дай-ақ, Али Дуй-
маз дың соң ғы жыл да ры жа са ған ең бек те рі на зар 
ауда рар лық тай. Али Дуй маз тек тү рік ті лін де гі 
ға на емес, со ны мен қа тар бас қа да түр кі ха лық-
та рын да кез де се тін те кер ле ме лер ге бай ла ныс ты 
кө лем ді ең бек жаз ған. Те кер ле ме лер дің клас-
си фи ка ция сын жа са ған. Оның ұсы нып отыр ған 
клас си фи ка циясы бо йын ша, ба ла лар ойын да ры 
те кер ле ме ле рі де ген бө лі мі қа зақ ба ла лар фоль-
кло рын да жа сал ған ойын дық фольклор ға ұқ сас 
бо лып ке ле ді. 

К. Ма ты жа нов ба ла лар фоль кло ры на жа та-
тын шы ғар ма лар ды жан-жақ ты са ра лап, іш кі 
жанр лық түр лер ге бөл ген, оның үшін ші бө лі-
мі «ойын дық фольклор» деп ата ла ды жә не Али 
Дуй маз дың те кер ле ме лер клас си фи ка циясы ның 
бі рін ші бө лі мі не сәй кес ке ле ді [5]. Мы са лы: 

Ойын дық фольклор 
Ойын ға бай ла ныс ты өлең дер:
Ойын ға ша қы ру
Қа ла мақ
Са на мақ
Ойын  өлең де рі:
Тә жі ке ле су
Жа ңы лт паш
Жұм бақ
Ба ла лар айтысы

Belirli bir oyun, tören veya metne bağlı 
tekerlemeler /Бел гі лі бір ойын , ме ре ке лік ша-
ра не ме се та қы рып қа бай ла ныс ты те кер ле-
ме лер

A. Çocuk oyunları tekerlemeleri / Ба ла-
лар ойыны те кер ле ме ле рі. 1.Ebe seçimi ve 
ebe çıkarma tekerlemeleri (sayışmacalar) /Қа ла-
мақ 2.Oyuna eşlik eden tekerlemeler /Ойын дар-
дың ішін де гі те кер ле ме лер 3.Yanıltmacalar ve 
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şaşırtmacalar / Жа ңы лт паш тар 4.Yergi, övgü, 
kızdırma ve alay tekerlemeleri/Ма зақ та ма 5.Oyun 
daveti veya dağılma sırasında söylenen tekerleme-
ler/ Ойын ға ша қы ру 6. Oyuncak yapımı sırasında 
söylenen tekerlemeler /Ойын шық жа сау үс тін де 
айтыла тын те кер ле ме лер

Кө ріп отыр ға ны мыз дай, екі ха лық тың ба ла-
лар фоль кло рын да ғы бұл жанр дың жік телуін де 
ұқ сас тық тар бар. Олар дың ішін де гі ал ғаш қы сы 
қа ла мақ – ойын ға же тек ші сай лау мақ са ты мен 
айтыла тын өлең. Тү рік ше «ебе таң дау» не ме се 
«sayısmaca» деп ата ла ды. 

Топ тық ойын дар да жүр гі зу ші не ме се топ қа 
қар сы жал ғыз өзі шы ға ала тын ойын шы ны ебе 
деп атай ды. Екі не одан да көп ойын шы лар дың 
қа ты са тын ойын да рын бас та мас бұ рын ебе таң-
да ла ды. Бұл үшін сайыш ма деп ата ла тын те кер-
ле ме лер айтыла ды. Осы жол мен ебе, яғ ни ойын  
бас тау шы бел гі лі бо ла ды. Ойын шы лар бұл те-
кер ле ме лер айт ыл ған са йын  бір-бір ден ойын нан 
шы ға бе ре ді. Ең соң ғы қал ған ойын шы ебе, ойын  
бас тау шы бо ла ды. Ойын  үшін топ та су, топ құ рау 
жә не ойын ды жүр гі зе тін бі реудің бо луы ойын  
ере же ле рін пай да ла ну жа ғы нан алып қа ра ған да 
өте ма ңыз ды. Осы се беп ті, топ тар дың құ ры луы 
кө бі не осы сайыш ма те кер ле ме ле рі ар қы лы жү-
зе ге аса ды. [11] Мы са лы:

Oooo!.. Оооо!
Portakalı soydum Апель синді кес тім
Başucuma koydum Жас ты ғым ның ас ты на қой дым
Ben bir yalan uydurdum
Мен бір өті рік ой лап тап тым
Duma duma dum Ду ма ду ма дум
Kırmızı mum Қы зыл май шам
Dolapta pekmez Шкаф та то сап 
Yala yala bitmez Жа ла саң біт пейді
Ayşecik cik cik cik Айша шық жық жық жық
Fatmacık cık cık cık Фа ти ма шық жық жық жық
Sen bu oyundan çık Сен бұл ойын нан шық

İncilerim döküldü, Ін жу ле рім тө гіл ді, 
Toplayamadım. Жи най ал ма дым.
Küçük hanım geldi, Кіш кен тай ха ным кел ді,
Saklayamadım. Құт қа ра ал ма дым.
Ikırcık mıkırcık, Ыкыр жык мы кыр жык
Kız saçları kıvırcık, Қыз дың ша шы бұй ра,
Sana dedim Sen çık. Са ған айт ам «Сен шық»

Ал қа зақ ша қа ла мақ қа тө мен де гі өлең ді мы-
сал ға кел ті ру ге бо ла ды:

Қа ғаз, қа лам
Қол ға алам,
Ел ге ба рам,
Мал шы бо лам.
Сиыр ба ғам,

Еш кі сауам,
Отын ша бам,
Оны жа рам,
Отын жа ғам.
Он ат та
Оң жақ қа.

Екі ха лық тың ауыз әде биетін де осы жанр ға 
жа та тын шы ғар ма лар бар шы лық. 

Ма зақ та ма лар тү рік ба ла лар фоль кло рын да 
«кыз дыр ма те кер ле ме ле рі» деп ата ла ды. Ма зақ-
та ма лар деп жа за ды тү рік ға лы мы: Кей бір адам-
дар дың мі нез, кем ші лік те рін сы нау не ме се бі-
реуді әдейі ашу лан ды ру мақ са ты мен айтыла тын 
те кер ле ме лер. Мұн дай те кер ле ме лер Ана до лы, 
Кыб рыс жә не бас қа да Түрік ха лық та рын да жиі 
кез де се ді. Мы са лы:

 Mustafa Mıstık Мұс та фа Мыс тык
 Arabaya kıstık Кө лік ке қыс тық
 Üç mum yaktık Үш май шам жақ тық
 Seyrine baktık [9, 8] Тү рі не қа ра дық.

Мұн дай ма зақ та ма лар қа зақ ауыз әде биетін-
де де бар:

Ке тік, ке тік, Кек ше бай,
Тал қа ның ды ек ше, бай.
Тауға ба рып, та ры же,
Тауыс па саң, та ғы же.
Се нің атың – Мейір ман,
 Ша уып  кел дің қиыр дан.
Жа ман то ның жал пыл дап,
Құ лап қал дың сиыр дан.

Тү рік фоль кло рын да жа ңы лт паш тар ды «ya-ya-
nıltmaca» « йан ылт мад жа» деп атай ды. Тү рік 
ауыз әде биеті не ора сан ең бе гі сің ген тү рік тің 
атақ ты ға лы мы Пер тев Най ли Бо ра тав олар ды 
ойын дар мен дәс түр лер ге бай ла ныс ты емес тек 
сөз тап қыр лы ғы ерек ше лі гі не ие те кер ле ме лер 
деп ата ған.

До ган Кайа ның «Фоль кло ры мыз да ғы жа ңы лт-
паш тар» деп ата ла тын ең бе гін де жа ңы лт паш-
тар дың екі не гіз гі қыз ме тін атап көр се те ді: тіл ді 
әде мі қол да ну жә не кө ңіл кө те ру. Мы са лы:

Adem madene gitmiş, madende badem yemiş. 
Mademki Adem madende badem yemiş, niye bize 
getirmemiş. 

Адам кен ор ны на ба рып ты, кен ор нын да ба-
дам жеп ті. Адам кен ор нын да ба дам же се, не ге 
біз ге әкел меп ті.

Ahırda beş boz başlı beş boz eşek var.
Қо ра да бес боз бас ты, бес боз ат бар [3, 1].
Сон дай-ақ қа зақ ті лін де гі жа ңы лт паш тар ға 

мы сал кел ті ре тін бол сақ:
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Те бін шек ат – ше гін шек,
Ше гін шек ат – те бін шек.
Қа маш тан кө ріп қа лаш ты,
Қа лаш қа Жа рас та лас ты.
Бө лін сін де сең, қа лаш тең,
Та лас па, Жа рас Қа лаш пен (1, 226)

Ойын  фоль кло ры на жа та тын та ғы бір ма ңыз-
ды ша ғын поэзия лық жанр – жұм бақ бо лып та-
бы ла ды.

Жұм бақ – адам ның ой-өрі сін, ал ғыр лы ғын, 
бі лі мін сы нау мақ са тын да нақ ты бір зат не ме се 
құ бы лыс тұс пал дап, си пат та ла тын ша ғын әде би 
жанр.

Жұм бақ жан ры дү ниежү зі ха лық та ры әде-
биеті нің көп ші лі гін де бар. Бұл жанр ға Арис то-
тель «Жұм бақ – жақ сы жым дас қан ме та фо ра» деп 
анық та ма бер ген. Жұм бақ әде биет тің ежел гі үл-
гі ле рін де, ауыз әде биетін де жиі кез де се тін дік тен 
оны ғы лым да «фольклор лық жанр», «ха лық тық 
поэзия ның ша ғын тү рі» деп са нау орын ал ған. 

Жұм бақ тың тіл дік өр нек те рін де ха лық тың 
та ри хи-қо ғам дық өмі рін де гі, тұр мыс-тір ші лі гін-
де гі өз ге ше лік тер ді та ны та тын, со лар дан туын-
да ған на қыш-өр нек тер, ауыс ты ру лар өте мол. 
Кө бі не се көз бен кө ріп, қол мен ұс тал ған, тұ тыл-
ған зат тар тұс пал дауға, жа сы ру ға не гіз бо ла ды. 

Қа зақ жұм бақ та рын жи нау ісі 19 ға сыр дың 
2-жар ты сын да бас та лып, 20 ға сыр да одан ары 
жал ғас ты. Қа зақ фоль кло ры мен ауыз әде биетін 
жи нақ тап, ал ғаш рет жік теп көр сет кен Ш.Уәли-
ха нов, сон дай-ақ, ағар ту шы Ы. Ал тын са рин өз 
шы ғар ма шы лы ғын да жұм бақ тар ға ар найы тоқ-
тал ған. Ауыз әде биетін зерт теу ші орыс ға лы-

мы А.В. Ва силь ев, сон дай-ақ қа зақ ға лым да ры  
С. Аман жо лов, Т. Жа нұ зақов, Қ. Сат та ров тар дың 
құ рас ты руымен қа зақ жұм бақ та ры жи на ғы бір-
не ше мәр те кі тап бо лып шық ты [6, 1].

Жұм бақ тар тү рік ті лін де «Бил мед же» деп 
ата ла ды. Бұл сөз дің тү бі рі кө ріп отыр ға ны мыз-
дай, «bilmek» бі лу сө зі нен шық қан. Жо ға ры да 
ата лып өт кен Али Дуй маз дың клас си фи ка циясы 
бо йын ша жұм бақ тар «ауыз әде биеті не бай ла-
ныс ты те кер ле ме лер» деп атал ған үшін ші үл кен 
бө лім нен орын ал ған. 

Кө ріп отыр ға ны мыз дай, түрк ха лық та ры ның 
ха лық ауыз әде биетін де жұм бақ жан ры өте ер те кез-
ден жал ға сып ке ле жат қан құн ды лық тар дың бі рі. 

Бар лық бас қа да түр кі ха лық та ры сияқ ты 
Ана до лы да да жұм бақ жа сы ру дәс тү рі мә де ни 
құн ды лық тар ға жа та ды.

Pazardan aldım bir tane Ба зар дан ал дым бір 
да на 

Eve geldim bin tane үйге әкел дім мың да на.
(Cevap: nar) [1:110] ( жа уап : нар)
Sayılmaz koyunum içinde bir Сан сыз қойым-

ның ішін де бір 
 koçum var. (Cevap: ay) [1:110] қош қа рым бар 

( жауабы: ай )
Қа зақ жә не тү рік ха лық та ры ның ба ла лар 

фоль кло ры на жа та тын ша ғын поэзия лық шы-
ғар ма лар дың ұқ сас тұс та ры ту ра лы жо ға ры да 
айт ыл ды. Бұл да екі ха лық тың ауыз әде биеті үл-
гі ле рі нің бір қай нар бұ лақ тан су сын дайтынын 
көр се те ді. Осы жанр ды са лыс ты ра зерт теу мә се-
ле сі әлі тү бе гей лі ше шіл ме ген, бо ла шақ тың ен-
ші сін де гі іс тер дің бі рі.

Әде биет тер
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